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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یطیحم  تسیز  قالخا 

باتک تاصخشم 

-1341 یقت ، یقتم ، هسانشرس : 

ياـه شهوژپ  زکرم  هدـننک  هیهت  یقتم ؛ یقت  هلآ / هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  یطیحم  تـسیز  قـالخا  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و 
.امیس ادص و  یمالسا 

.1386 لقع ، رتفد  امیس : ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص  137 [، 4  : ] يرهاظ تاصخشم 

.26 هلا ؛ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  . 1247 امیس ؛ ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  تسورف : 

5-26-2761-964-978 لایر :   15000 کباش : 

.يراپس نورب  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  136 ؛ [ - 129] .ص همانباتک : تشاددای : 

تسیز طیحم  هرابرد  هیرظن  -- .ق 11 ترجه -  زا  لبق   53 مالسا ، ربمایپ  ص ،)  ) دمحم عوضوم : 

مالسا یبهذم --  ياه  هبنج  تسیز --  طیحم  عوضوم : 

یطیحم تسیز  قالخا  عوضوم : 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  هدوزفا :  هسانش 

م3 م2 1386  / BP24/9 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/93 ییوید :  يدنب  هدر 

1264318 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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ص:3

هچابید

هچابید

رد رما  نیمه  یلو  هدروآ ، ناـغمرا  هب  يرـشب  عـماوج  يارب  ار  تـحار  یگدـنز  هاـفر و  شیاـسآ ، تعنـص ، مـلع و  تفرـشیپ  دـنچره 
ياه لسن  یگدنز  همدا  يارب  يدـج  يدـیدهت  هب  هتخادـنا و  رطخ  هب  ار  هدـنز  تادوجوم  رگید  اه و  ناسنا  تایح  لصا  زین  يدراوم 

.تسا هدش  لیدبت  هدنیآ 

 _ یتایح رصنع  ود  نیا  اوه _  اه و  بآ  یگدولآ  شیازفا  یکاخ ، هرک  ياوه  هدنیارف  يامرگ  نُُزا ، هیال  ندش  كزان  یـشیازفا  دنور 
ناراداوه يدج  ياهرادشه  اه و  ضارتعا  شیازفا  یپ  رد  .تسا  هتشاداو  ییوج  هراچ  هب  ار  تسیز  طیحم  نادنم  هقالع  نادنمشناد و 

زا ار  رـشب  یگدـنز  طیحم  یتسیز ، عبانم  يراد  هگن  يارب  ینیناوق  عضو  اب  دـنا  هدـش  روبجم  اـه  تردـق  اـه و  تلود  تسیز ، طـیحم 
.دنهد تاجن  يدوبان 

هب ریذپان  ناربج  يدراوم  رد  ناوارف و  ياه  تراسخ  نتخاس  دراو  رایـسب و  ياهاطخ  نومزآ و  زا  سپ  يژولونکت  ندـمت و  نایعدـم 
هدیپس نامه  رد  مالـسا  نیبم  نید  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دـنا  هداتفا  یطیحم  تسیز  قالخا  میظنت  نیودـت و  رکف  هب  نونکا  تعیبط ،

تاناویح ناهایگ و  اوه ، كاخ ، بآ ، هلمج  زا  شنوماریپ  طیحم  اب  ناسنا  تسرد  لـماعت  يارب  ار  یماـکحا  نیناوق و  دوخ ، عولط  مد 
.دناوخارف اهنآ  تیاعر  هب  ار  دوخ  ناوریپ  درک و  عضو 

یقتمروپ یقت  ياقآ  بانج  دنمجرا ، رگشهوژپ  ور ، شیپ  هعومجم  رد 
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ص:4

هرهب .دنک  نییبت  ار  مالـسا  یطیحم  تسیز  ماکحا  قالخا و  یگدنز ، رهم و  لوسر  كانبات  نانخـس  یخرب  رب  هیکت  اب  تسا  هدیـشوک 
نیبم نید  ندـش  یناهج  يارب  ار  هنیمز  دـناسر و  یم  يرای  مالـسا  یقرتم  ماکحا  يریگارف  هب  ییاه  شهوژپ  نینچ  زا  بساـنم  يریگ 

.دروآ یم  مهارف  مالسا 

امیـسوادص نازاس  همانرب  .دراد  یگنررپ  شقن  هعماج  ياهرواب  اهراتفر و  حیحـصت  رییغت و  حیحـص و  گنهرف  داجیا  رد  یلم  هناـسر 
نینچ نداد  رارق  هیاـم  تسد  هناـسر و  ناملـسم  نمؤم و  ناـبطاخم  ینید  یگدادـلد  یبهذـم و  ياـهرواب  هب  هجوـت  اـب  دـنناوت  یم  زین 

نتشاد يوزرآ  اب  .دنـشاب  هتـشاد  يا  هدنزاس  شقن  تسیز ، طیحم  اب  تسرد  لماعت  يابیز  گنهرف  ندرک  هنیداهن  رد  ییاه ، شهوژپ 
.نآ رب  ناگزیکاپ  ناحلاص و  تموکح  دیما  هب  كاپ و  یناهج 

قیفوتلا یلو  هنا 

شهوژپ لک  هرادا 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم 
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ص:5

راتفگ شیپ 

راتفگ شیپ 

هب اه  هاـگارچ  يدوباـن  .دوش  یم  هدوزفا  ناـهج  تسیز  طـیحم  یعیبط و  عباـنم  بیرخت  یگدولآ و  هنماد  رب  درذـگ ، یم  هک  زور  ره 
اه و يزبس  ندش  مومسم  ییایمیش ، داوم  عاونا  هب  ینیمزریز  یحطس و  ياه  بآ  یگدولآ  ییاز ، نابایب  اه ، ماد  هیور  یب  يارچ  لیلد 

ياه تخوس  فرـصم  شیازفا  اه ، لگنج  مجح  شهاک  يزرواـشک ، ياـه  نیمز  يربراـک  رییغت  اـه ، شک  هرـشح  عاونا  هب  اـه  هویم 
یهایگ و یتسیز  عونت  نتفر  نیب  زا  وج ، يا  هناخ  لگ  هدـیدپ  نُُزا ، هیال  بیرخت  دـنم ، نایز  ياـهزاگ  عاونا  هب  اوه  یگدولآ  یلیـسف ،
اه و ناطرس  نوزفازور  شیازفا  يا و  هتسه  ياه  عشعشت  یتوص ، یگدولآ  یقورع ، یبلق _  یسفنت و  ياه  يرامیب  شیازفا  يروناج ،
، مولع ناهنپ  يایاوز  رد  شواک  اب  ندـمتم  رـشب  تفر  یم  دـیما  هک  يراگزور  تساـم ؛ راـگزور  روهظون  ياـهالب  یناور ، ياـهراشف 

.دروآ ناغمرا  هب  هدنیآ  ياه  لسن  دوخ و  يارب  ار  یتخب  کین 

هب ار  یتایح  عبانم  بیرخت  راک  رتشیب ، هچ  ره  دوس  بسک  فرـصم و  دـیلوت و  رد  ناهج  يداـصتقا  ياـه  تردـق  صرح  هک  سوسفا 
، تکـالف رقف و  رد  نونکا  مه  دوـب ، تکرب  تورث و  زا  رپ  شنماد  تسد و  يراـگزور  هک  تعیبـط  ناـبرهم  رداـم  هک  دـناسر  ییاـج 

.دنراذگ یم  راگزور 

هتفر نزاوت  لداعت و  ات  درک  يراک  داد و  مه  تسد  هب  تسد  دیاب  هکلب  تشاذگ ، تسد  يور  تسد  دوب و  دـیمون  دـیابن  همه ، نیا  اب 
طیحم تعیبط و  نماد  هب 
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ص:6

.ددرگ زاب  تسیز 

رد ناهج  طیارـش  ندـش  رتهب  دـیما  هب  ددـنویپب و  یحالـصا  تکرح  نیا  هب  دـیاب  تسا ، نیب  شوخ  ناسنا  ناهج و  هدـنیآ  هب  سکره 
.دنک يراک  الاح ، نیمه  زا  هدنیآ ،

* * *

، ام ینامـسآ  باتک  میدید  .میتسب  رمک  هب  تمه  نماد  میدز و  الاب  میمـصت  نیتسآ  ینید  گنهرف  هزوح  رد  زین  ام  هک  دش  نینچ  و  ... 
بوبحم نآ  زا  يریگوگلا  دصق  هب  سپ  .تسا  هدرک  یفرعم  یگدنز  رد  تیرشب  هتـسیاش  يوگلا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

شوگ میدش و  بایفرـش  شرـضحم  هب  میداتفا و  هار  هب  گنرد  یب  ناویحو ، هایگ  كاخ و  بآ و  اب  لماعت  یگنوگچ  هنیمز  رد  یهلا 
.میدش نادیم  نیا  رد  شا  یلمع  هریس  هتفیش  میدرپس و  شرگایحا  نانخس  هب  شوین  زار  شوه و 

: دنا هتفگ  هک  هلآ ؛  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یطیحم  تسیز  قالخا  ناتسوب  زا  يرورپ ، غامد  لگ  هتسد  مه  نیا  امش و  نیا  لاح 

رورپ غامد  لگ  هتسد  کی 

رتهب هایگ ، دص  نمرخ  زا 

شخب  ) یلـصا ياه  ثحب  هب  دورو  زا  شیپ  میدـید  رتهب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یطیحم  تسیز  قـالخا  اـب  ییانـشآ  يارب 
، مینک حرطم  یعیبط  تسیز  طیحم  هرابرد  میهف  ناگدنناوخ  تریـصب  شیازفا  يارب  راصتخا  هب  ار  یتایلک  لوا  شخب  رد  ادـتبا  مود ،)

، میزادرپ یم  تسیز  طیحم  تعیبط و  يالاو  هاگیاج  هب  هک  هاگ  نآ  ات 
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.دیآ تسد  هب  نآ  يدنمجرا  زا  يرتهب  كرد 

یهلا و ینیب  ناهج  رد  تعیبط  سدـقت  تسیز و  طیحم  فیرعت  تسخن ، شخب  رد  تسا : هتفریذـپ  ناـماس  شخب  ود  رد  شهوژپ  نیا 
ياه نارحب  بیرخت و  یگدولآ و  نوچ  دنچ و  رب  میراد  یهاگن  زین  .تسا  هدش  يواکزاب  مالسا  هاگدید  زا  تعیبط  رد  فرصت  هویش 

تعیبط و زا  تظافح  ینابم   » سپس .اه  هنیمز  نیا  رد  هدنهدرادشه  ییاهرامآ  هارمه  هب  ناریا  ناهج و  رد  هدمآ  دیدپ  یطیحم  تسیز 
.میا هدیواک  نآ  یهقف  دعاوق  ینابم و  مالسا و  بتکم  يداقتعا  لوصا  ساسا  رب  ار  تسیز » طیحم 

لـگ و تخرد و  «، » عرز تشک و  «، » كاـخ «، » بآ  » هنیآ جـنپ  رد  ار  مالـسا  یمارگ  لوـسر  یطیحم  تسیز  قـالخا  مود ، شخب  رد 
یملع ثحابم  یخرب  ادـتبا  دـنمجرا ، هدـنناوخ  رتشیب  هدافتـسا  يارب  زین  اهنآ  زا  کی  ره  رد  .میا  هداهن  اـشامت  هب  تاـناویح »  » و هاـیگ »

نآ زا  یتایآ  نآرق ،)  ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ینامـسآ  ناغمرا  هب  دانتـسا  اب  هدروآ و  راصتخا  هب  ار  شخب  ناونع  هب  طوبرم 
تـسیز طیحم  تعیبط و  هرابرد  هیآ   750 نآرق ، رد  هکنآ  هچ  میا ؛ هدرک  داـی  رـصانع  نیا  يدـنمجرا  ناـیب  يزومآ و  سرد  يارب  ار 

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  يراتفر  يراتفگ و  هریـس  رد  ار  هناگ  جنپ  رـصانع  يرتشیب ، لیـصفت  اب  نایاپ ، رد  .دراد  دوجو 
.میا هدنارذگ  رظن  زا  هلآ 

دنمجرا هاگیاج  تایح و  سدقت  دروآ و  مهارف  ثحابم  هنوگ  نیا  هب  نادنم  هقالع  يارب  نوزفا  یتریـصب  زیچان ، تمدخ  نیا  هک  دیما 
تمکح تردق و  ملع و  تایآ »  » ناونع هب  ار  یناسناو  يروناج  یهایگ ، تسیز  طیحم  تعیبط و 
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! داب نینچ  .دزاس  لدب  رادیاپ  يرواب  هب  نام  لد  مشچ و  رد  يدنوادخ 
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یعیبط تسیز  طیحم  لوا : شخب 

هراشا

یعیبط تسیز  طیحم  لوا : شخب 

اه لصف  ریز 

تسیز طیحم  تعیبط و  سدقت  لوا : لصف 

یطیحم تسیز  ياه  نارحب  تعیبط و  بیرخت  مود : لصف 

(1) تسیز طیحم  تعیبط و  زا  تظافح  ینابم  مالسا و  موس : لصف 

-1
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تسیز طیحم  تعیبط و  سدقت  لوا : لصف 

هراشا

تسیز طیحم  تعیبط و  سدقت  لوا : لصف 

اه لصف  ریز 

تسیز طیحم  فیرعت  . 1

تعیبط ندوبن  ای  ندوب  سدقم  تسیز ؛ طیحم  ینیب و  ناهج  . 2

یمالسا ياه  هزومآ  رد  تعیبط  . 3

تعیبط رد  فرصت  هویش  مالسا و  . 4

تسیز طیحم  فیرعت  . 1

تسیز طیحم  فیرعت  . 1

اهنآ زا  یخرب  هب  همادا  رد  دـنراد و  هراـشا  يا  هناـگی  تقیقح  هب  شیب  مک و  هک  تسا  هدـش  تسیز  طـیحم  زا  يداـیز  ياـه  فـیرعت 
: تسوگو تفگ  رظن و  دروم  رتشیب  شهوژپ  نیا  رد  ریز  فیرعت  لاح ، نیا  اب  .دوش  یم  هراشا 

ناسنا یگدنز  هدودحم  رد  رت ، کچوک  سایقم  رد  و  نیمز _  هرک  رد  دوجوم  یعیبط  رـصانع  تعیبط و  هب  احالطـصا  تسیز  طیحم 
(1) .دوش یم  قالطا  اتسور _  رهش و  نوچمه 

: تسا هدش  انعم  نینچ  تسیز  طیحم  نامروشک ، نیناوق  رد 

، یعامتجا یکیژولویب ، یکیزیف ، طیارـش  ِیمامت  اب  ییاضف  .تسا  لاعفنا  لعف و  رد  نآ  اب  هتفرگرب و  رد  ار  نتـسیز  نوماریپ  هک  هچنآ 
یمربرد ار  ناـنآ  نیب  طـباور  هعوـمجم  دوـش و  یم  لـماش  ار  نآ  رد  هدـننک  تسیز  تادوـجوم  همه  هک  هریغ  یـسایس و  يداـصتقا ،

(2) .دریگ

: تسا هدرک  فیرعت  نینچ  ار  تسیز  طیحم  یناسنا ، تسیز  طیحم  نوماریپ  دحتم  للم  سنارفنک 

يو هب  هک  یطیحم  تسا ؛ دوخ  تسیز  طیحم  هدنهد  لکش  قولخم و  ناسنا ،
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.1379 ناریا ، تسیز  طیحم  تظافح  تاررقم  نیناوق و  هعومجم  - 2
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(1) .دنک یم  اطع  یحور ) یعامتجا و  یقالخا ،  ) يونعم دشر  تصرف  یکیزیف ، ياقب 

: تسا هدش  فیرعت  نینچ  زین  نیمز  شیامه  رد  تسیز  طیحم 

رد اه  ناسنا  قوقح  وزج  یحور  یمـسج و  ییاـناوت  تمالـس و  زا  يرادروخرب  .دنتـسه  هعـسوت  هنوگره  یلـصا  عوضوم  اـه  ناـسنا 
(2) .تسا تعیبط  اب  قابطنا 

: تسا هدرک  فیرعت  هنوگ  نیا  ار  تسیز  طیحم  اپورا ، داصتقا  ياروش 

(3) .ددرگ یم  هدنز  دوجوم  ره  تایح  هب  طوبرم  ینوریب  ینورد و  لماوعو  كاخ  اوه ، بآ ، لماش  تسیز  طیحم 

تعیبط ندوبن  ای  ندوب  سدقم  تسیز ؛ طیحم  ینیب و  ناهج  . 2

تعیبط ندوبن  ای  ندوب  سدقم  تسیز ؛ طیحم  ینیب و  ناهج  . 2

هدیـشخب ناماس  ار  يرـشب  عماوج  ياه  تیلاعف  هدـمآ و  دـیدپ  ینیب  ناهج  هنوگود  یکاخ ، هرک  نیا  رب  رـشب  تاـیح  لوط  رد  ًـالوصا 
ریغ  ) ینیدریغ و  يدـیحوت ) یهلا و   ) ینید هشیدـنا  ود  هدـنرادربرد  اه  ینیب  ناهج  نیا  .يدام  ینیب  ناـهج  یهلا و  ینیب  ناـهج  تسا :

.دنتسه يدام ) هناکرشم و  یهلا و 

یمهم عوضوم  ناسنا ، تیوه  هب  یهاگآ  .دـنراد  شقن  ینیب  ناهج  ود  نیمه  زین  تسیز  طیحم  ای  ناـهج  اـب  ناـسنا  هطبار  فیرعت  رد 
يارب هک  ییاه  شقن  نآ ، وریپ  تسا و  هدـش  نایب  نآ  يارب  يداضتم  هاگ  توافتم و  فیراعت  فلتخم ، ياه  ینیب  ناهج  رد  هک  تسا 

.تسا توافتم  دنتسه ، لئاق  يو  تایح  يارب  هک  یفده  نیمز و  رد  وا 

رد اه  ینیب  ناهج  شقن  هب  تیانع  اب  هدش و  دای  ینیب  ناهج  ود  هب  هجوت  اب 

.1972 ملهکتسا _  یناسنا  تسیز  طیحم  نوماریپ  دحتم  للم  سنارفنک  هینایب  - 1
.1992 وریناژودویر _  نیمز  شیامه  هب  فورعم  هعسوت ، تسیز و  طیحم  نوماریپ  دحتم  للم  سنارفنک  - 2

ص 155. تسیز ،» طیحم  تظافح  ینیب و  ناهج   » هلاقم - 3

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یطیحم  تسیز  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 22 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13482/AKS BARNAMEH/#content_note_11_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13482/AKS BARNAMEH/#content_note_11_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13482/AKS BARNAMEH/#content_note_11_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:12

ود مک  تسد  ناوت  یم  یتحار  هب  دنتـسه ، لئاق  تیناسنا  يارب  هک  یفده  هب  ندیـسر  رد  اه  ناسنا  لمع  رکف و  تیاده  یهد و  تهج 
.درک یفرعم  ار  یعیبط  عبانم  زا  يریگ  هرهب  شور  ود  تعیبط و  اب  دروخرب  عون 

کی .تسا  تعیبط  يارب  انعم  تایح و  ندوب  لئاق  رد  توافت  زا  تراـبع  شرگن ، عون  ود  نیا  تواـفت  رد  عوضوم  نیرت  مهم  نیلوا و 
، ور نیازا  .تسا  لئاق  سدـقت  توکلم و  نآ  يارب  درامـش و  یم  انعم  تاـیح و  ياراد  دنمـشوه و  يدوجوم  ار  تعیبط  ینیب ، ناـهج 
حالصا و ای  نآ  هجیتن  هک  دنک  یم  مهارف  ار  یطاخ  رـصانع  اب  ملاع  هزرابم  هنیمز  اهنآ  زا  یطخت  هک  دناد  یم  مکاح  نآ  رب  ار  ینیناوق 

(1) .دوب دهاوخ  ناسنا _  یتح  یطاخ _  وضع  رصنع و  كاله  ای  ندمآ  هار  هب 

روظنم هب  نآ  رد  فرـصت  هنوـگره  هک  دـنک  یم  یفرعم  اـنعم  روعـش و  كرد و  نودـب  ناـج و  یب  يا  هداـم  ار  تعیبـط  رگید ، رکفت 
.تسا زاجم  یناسفن ، ياهاوه  هب  ییوگ  خساپ  تورث و  بسک 

، بیترت نیدب  .دنک  دادملق  روعـش  كرد و  یب  چوپ و  ار  نآ  رـصانع  دوجو و  ملاع  تعیبط و  ناهج  دناوت  یمن  يدیحوت  ینیب  ناهج 
یهاگتسد هن  یتسه ، دحوم ، ناسنا  رظن  زا  .تسا  نآ  رصانع  تسیز و  طیحم  ناهج و  يونعم  ریـسفت  يدیحوت ، ینیب  ناهج  دروآ  هر 
یگدننیرفآ نامرآ و  ملع ، هدارا ، يورین  ياراد  هاگآدوخ و  ساسح ، هدـنز ، هرکیپ  کی  هکلب  فدـه ، یب  چوپ و  روعـش ، یب  يدام ،

یلاعتم یفده  تهج  رد  هدش و  لیکـشت  یملع  قیقد  تایآ )  ) اهدومن اه و  هدیدپ  گنهامه  هعومجم  زا  تعیبط  ساسا ، نیارب  .تسا 
(2) .تسا تکرح  رد 

ص 14. ج 13 ، نازیملا ، ییابطابط ، نیسحدمحم  - 1
.148 صص 146 _  تسیز ،» طیحم  تظافح  ینیب و  ناهج   » هلاقم - 2
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، دنرادن رواب  سوسحم  ملاع  نیا  يارو  یملاع  دوجو  یتسه و  يراد  فده  هب  دنراوتسا و  يدام  ینیب  ناهج  هیاپ  رب  هک  ییاه  بتکم 
نوچ اه  بتکم  نیا  ناراداوه  .دـنربب  نآ  زا  ار  هرهب  نیرتشیب  دـنناوتب  دوخ  یگدـنز  رد  هک  دـننک  یم  راتفر  ناـنچ  تسیز  طـیحم  اـب 
عـضو یتاررقم  نیناوق و  ناهج ، نیا  رد  دوخ  یگدنز  میظنت  يارب  دنچره  دنناد ، یم  يدام  ناهج  هب  رـصحنم  ریذـپانف و  ار  یگدـنز 

هب دراد  ناکما  تروص ، نیا  ریغ  رد  .دننیبب  دوخ  رادرک  رب  رظان  ار  نوناق  يورین  هک  دنتـسه  نیناوق  نیا  وریپ  ینامز  ات  یلو  دننک ، یم 
ار مد  نآ ، قوقح  تیاعر  ندیدن  مزال  تعیبط و  رصانع  یگتسویپ  نتشادن  رواب  ببـس  هب  یهگناو  .دنزای  تسد  يدنـسپان  رادرک  ره 

يارب سپس  شیوخ و  تذل  عفانم و  رتشیب  هچره  نیمأت  يارب  لوا  هجرد  رد  ار  تعیبط  زا  يرادرب  هرهب  رثکادح  دنرمش و  یم  تمینغ 
(1) .دنهد یم  رارق  ناشراک  هحولرس  دوخ  هدنیآ  ياه  لسن  نادنزرف و 

قح تاذ  یلجت  نآ  رـصانع  همه  دوجو و  .تسا  دـحاو  یتـقیقح  ياراد  یتـسه  یمالـسا ،)  ) ینید ینیب  ناـهج  ساـسا  رب  لـباقم ، رد 
یتسه سفن  .تسا  رادروخرب  هژیو  يرابتعا  جرا و  زا  دوخ  تاذ  رد  نیاربانب ، .تسوا  ياتمه  یب  تمکح  هتخادرپ  هتخاس و  یلاـعت و 

.دشاب هدش  هدیرفآ  يدنمدوس  ریخ و  ضحم و  تمکح  ساسا  رب  نآ  ياهدومن  اه و  هولج  همه  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دراد  شزرا 

ار یگدنز  ییایوپ ، یگدنزرس و  نیا  اب  ایوپ و  دنا و  هدنز  سپ  .دنـشوج  بنج و  لاعفنا و  لعف و  لاح  رد  هشیمه  یتسه  يازجا  مامت 
دنشخب و یم  رارمتسا 

نابآ 1382. هبنشود 19  تاعالطا ، ینیب ،» ناهج  رواب و  یطیحم ، تسیز  راتفر   » هلاقم یتالحم ، نیدلا  حالص  - 1
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: دنمیرکت هتسیاش  سدقت و  ياراد  رظن  هس  زا  تعیبط  رصانع  یتسه و  .دنزاس  یم  ایهم  یمدآ  ياقب  يارب  ار  هنیمز 

؛ دنقلطم ياناد  هدیرفآ  . 1

؛ دنشمارآ طاشن و  رورس ، ییابیز ، قلاخ  دنا و  یگدنز  شخبرارمتسا  هدنروآدیدپ و  . 2

َنوُـهَقْفَت ـال  ْنِکل  ِهِدْـمَِحب َو  ُحِّبَُـسی  ّـالِإ  ٍءْیَـش  ْنـِم  ْنِإ  : » دنرایـشوه هدـنز و  اـیوپ ، نآ ، هدـنزاس  رـصانع  یتـسه و  دوـجو و  سفن  . 3
، تایح هنودرگ  رد  دنا و  هدـش  هدـیرفآ  ضحم  تمکح  يانبم  رب  هداد و  لیکـشت  ار  شنیرفآ  ماظن  نینچمه  ( 44 ءارسا : « ) .ْمُهَحیبْسَت

نتشاد هزیکاپ  تمالس و  تایح ، همادا  قح  اهنآ  نیرت  مهم  هک  دنرادروخرب  یقوقح  زا  لیلد ، نیمه  هب  .دنراد  هدهعرب  هدنزاس  یشقن 
هیام تسیز ، طیحم  تعیبط و  نتـشاد  هزیکاـپ  تمالـس و  هکنآ  هچ  تساـهنآ ؛ هدوهیب  ندرکن  فلت  هدافتـسا و  رد  ندرکن  فارـسا  و 

: تادوجوم رگید  تایح  نزاوت  ندروخ  مه  هب  یگدنز و  يرامیب  یناریو و  بجوم  شبیرخت  تسا و  ناسنا  هلمج  زا  یتسه  تمالس 

ياج زا  يریگرب  ار  هرذ  کی  رگا 

ياپارس ملاع  همه  دبای  للخ 

یمالسا ياه  هزومآ  رد  تعیبط  . 3

هراشا

یمالسا ياه  هزومآ  رد  تعیبط  . 3

(1) نآ عبانم  تعیبط و  ریخست  هلوقم  هب  راب  هس  تسیب و  زا  شیب  نآرق  رد  .تسا  یهلا  باتک  هژیو  تیانع  دروم  نآ  رصانع  تعیبط و 
يایحا هب  راب  هدجه  و 

.13 هیثاج : کن : هنومن ، يارب  - 1
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(3)، لابج لـبج و  ظاـفلا  دروم  هدزاود   (2)، نآ دـننام  رحب و  ظـفل  دروـم  هدزناـپ  زا  شیب  نینچمه  .تسا  هدـش  هـتخادرپ   (1) تعیبط
ظفل دروم  دص  زا  شیب   (7)، ّباود ّهباد و  دروم  هدزاود   (6)، راهنا رهن و  دروم  هن   (5)، رجش دروم  جنپ   (4)، حایر حیر و  دروم  هدزاود 

.تسا هتفر  راک  هب  میرک  نآرق  رد   (9) ءامس ظفل  دروم  تصش  (8) و  نیمز

یهلا تیآ  تعیبط ، فلا )

یهلا تیآ  تعیبط ، فلا )

ناسنا اهنآ  رد  لقعت  ّربدت و  هک  دنتـسه  حرطم  یهلا » تایآ   » ناونع هب  یمالـسا  ياه  هزومآ  رد  نآ  رب  مکاح  نیناوق  ازجا و  تعیبط و 
ملع و تردـق و  تمکح و  یتسه و  قلاخ  تخانـش  هب  تیاـهن ، رد  نآ و  يدـنم  نوناـق  تمظع و  دوجو و  ملاـع  رتهب  تخانـش  هب  ار 

.دزاس یم  نومنهر  وا  تینادحو 

رگنایب میرک  نآرق  تاـیآ  زا  يرایـسب  ور ، نیازا  .تسا  تخانـش  ياـهرازبا  زا  یکی  یمالـسا  ياـه  هزومآ  رد  تعیبط  رگید ، ناـیب  هب 
: دیامرف یم  یلاعت  يادخ  هنومن ، يارب  .دنتسه  تخانش  رازبا  یهلا و  تردق ) ملع و  ياه  هناشن   ) تایآ ناونع  هب  تعیبط  هب  هجوت 

ْرِّکَذَـف ْتَحِطُـس  َْفیَک  ِضْرَْألا  َیلِإ  ْتَبُِـصن َو  َْفیَک  ِلابِْجلا  َیلِإ  ْتَِعفُر َو  َْفیَک  ِءامَّسلا  َیلِإ  ْتَِقلُخ َو  َْفیَک  ِِلبِْإلا  َیلِإ  َنوُرُْظنَی  ـالَف  َأ 
.ٌرِّکَذُم َْتنَأ  امَّنِإ 

.50 مور : کن : هنومن ، يارب  - 1
.14 لحن : کن : هنومن ، يارب  - 2
 . 7 و 8 أبن : کن : هنومن ، يارب  - 3

 . 57 فارعا : کن : هنومن ، يارب  - 4
.80 سی : کن : هنومن ، يارب  - 5
.61 لمن : کن : هنومن ، يارب  - 6
.45 رطاف : کن : هنومن ، يارب  - 7

.10: فارعا کن : هنومن ، يارب  - 8
.22 تایراذ : کن : هنومن ، يارب  - 9
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(. 21_17: هیشاغ )

هب هدش و  هتشاد  اپرب  هنوگچ  هک  اه  هوک  هب  هدش و  هتشارفارب  هنوگچ  هک  نامسآ  هب  هدش و  هدیرفآ  هنوگچ  هک  دنرگن  یمن  رتش  هب  ایآ 
! يا هدنهدرکذت  اهنت  وت  هک  هد  رکذت  ربمایپ ]! يا   ] سپ تسا ؟ هدش  هدرتسگ  هنوگچ  هک  نیمز 

: تسا هدمآ  هراب  نیا  رد  يرتشیب  حیضوت  رد 

.تسین و یگتفاکش  هنوگ  چیه  نآ  يارب  میا و  هداد  شتنیز  هتخاس و  ار  نآ  هنوگچ  هک  دنا  هتسیرگنن  ناشرس  يالاب  نامـسآ  هب  رگم 
هبوت هدـنب  ره  يارب  اـت ]  ] میدـینایور زیگنا  لد  تفج  هنوگره  زا  نآ  رد  میدـنکفا و  ورف  اـه ] هوک   ] رگنل نآ  رد  میدرتـسگ و  ار  نیمز 

یندرکورد ياـه  هناد  اـه و  غاـب  بآ ، نادـب  سپ  .میدروآ  دورف  تـکربرپ  یبآ  نامـسآ ، زا  .دـشاب و  زومآدـنپ  ازفا و  شنیب  يراـک ،
، بآ نآ  اـب  تسا و  ناگدـنب  يزور  يارب  همه ] اـهنیا   ] .دـنراد هدـیچ  مه  يور  ياـه  هشوخ  هک  اـمرخ  رواـنت  ناـتخرد  میدـینایور و 

(11  _ 6 ق :  ) .تسا نینچ  زین ]  ] زیخاتسر .میدینادرگ  هدنز  ار  يا  هدرم  نیمزرس 

میظنت نداد و  یتسه  هکنآ  هچ  دـننک ؟ یمن  تلالد  ریدـق  هد و  يزور  قلاخ ، اناد ، میکح ، يربّدـم  رب  ابیز  شک و  لد  تایآ  نیا  اـیآ 
باـسحو و مـظن  تیاـهن  رد  یناــهج  يرارقرب  تـهج  رد  یعیبـط  رــصانع  نـیا  زا  کــی  ره  يارب  زیگنا  تفگــش  نـینچ  يدرکلمع 

.تسین ریذپ  ناکما  میکح  يا  هدننیرفآ  زا  زج  یگدیچیپ ،

رمع نب  لضفم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  هک  یلـصفم  تیاور  رد  هژیو  هب  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  زا  هدیـسر  تایاور  رد 
رد هتفهن  ياـه  تمکح  هراـبرد  هنومن ، يارب  .تسا  هدـش  دـیکأت  رما  نیا  رب   (1)، هدومرف ناـیب  دوخ _  صاـخ  باحـصا  زا  یفعج _ 

: تسا هدمآ  نینچ  لضفم  دیحوت  رد  اهنآ  تایح  دیدجت  ناتخرد و  گرم 

.تسا فورعم  لضفم  دیحوت  باتک  هب  .1 - 1
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رد نآ  يزیرغ  ترارح  یلو  دریم ، یم  لاس  ره  هک  ینیب  یم  .شیدـنیب  تخرد  شنیرفآ  رد  هتفهن  ياـه  تمکح  اهریبدـت و  عاونا  رد 
هب ذیذل  عونتم و  ياهاذغ  هک  نانچ  دوش و  یم  هدنکارپ  اج  همه  رد  هاگ  نآ  دوش و  یم  هداز  نآ  زا  اه  هویم  داوم  دـنام و  یم  شبوچ 

دنوش یم  زارد  وت  يوس  هب  تسد  دننام  اه  هخاش  .دننک  یم  میدقت  وت  هب  معط  شوخ  اراوگ و  نوگ و  هنوگ  ياه  هویم  دـنهد ، یم  وت 
نیا .دـننک  یم  هیدـه  وت  هب  ار  دوخ  ییوگ  هک  دـنا  هداتـسیا  تربارب  رد  نانچ  اـه  ناـحیر  .دـنهن  یم  تراـیتخا  رد  وکین  ياـه  هویم  و 

هک تسا  نآ  يارب  زج  ایآ  تسا ؟ هنوگ  نیا  ارچ  تسیک و  نآ  زا  میکح  رّدـقم  يوس  زا  زج  میظع  تمکح  قیقد و  باتک  باـسح و 
.دننک یم  معنم  راکنا  تمعن ، رب  ساپس  ياج  هب  مدرم  هک  اتفگش  دنناسر ؟ هرهب  اه  هویم  نیا  دوس  تذل و  زا  ار  یمدآ 

تایآ نیا  زا  يریگ  هرهب  ناکما  ات  دیامن  یم  يرورض  دننک و  یم  دزشوگ  ار  تعیبط  ناسنا و  کیدزن  طابترا  موزل  اه  نایب  نیا  همه 
.دیآ مهارف  ناسنا  یگدنز  بسانم  طیحم  داجیا  يارب  اهنآ  رب  مکاح  نیناوق  زا  هدافتسا  زین  اهنآ و  رد  رکفت  یهلا و 

دنوادخ هدرورپ  هدیرفآ و  تعیبط ، ب )

دنوادخ هدرورپ  هدیرفآ و  تعیبط ، ب )

 _ تشذگ هک  نانچ  نآرق _  هاگن  زا  .درگن  یم  نادب  يدامریغ  يا  هیواز  زا  هکلب  درادـن ، يدام  هنارظن  گنت  هاگن  تعیبط  هب  مالـسا 
، دنوادخ .درادن  هار  وا  راک  رد  یتلاهج  فعـض و  یتساک ، یتسـس ، هنوگ  چیه  هک  تساناوت  اناد و  میکح ، دنوادخ  هدـیرفآ  تعیبط ،

: تسا لوغشم  نآ  تیاده  شرورپ و  هب  هتسویپ  هکلب  هتخاسن ، اهر  دوخ  لاح  هب  ار  دنمهوکش  زیمآ و  باجعا  میظع و  تقلخ  نیا 

(50 هط :  ) .يدَه َُّمث  ُهَْقلَخ  ٍءْیَش  َّلُک  یطْعَأ  يِذَّلا  اَنُّبَر 

.تسا هدرک  تیاده  ار  نآ  سپس  هداد و  روخ  رد  یتقلخ  ار  يزیچ  ره  هک  تسا  یسک  ام  راگدرورپ 
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دنوادخ تمعن  تعیبط ، ج )

دنوادخ تمعن  تعیبط ، ج )

ار دوخ  ياهزاین  نآ ، زا  يرادرب  هرهب  وترپ  رد  ات  تسا  هداهن  یمدآ  رایتخا  رد  فطل  رـس  زا  هک  تسا  دنوادخ  گرزب  تمعن  تعیبط ،
، نامسآ نیمز ، یناوارف ، تایاور  تایآ و  .دیآ  مهارف  وا  رد  طاشن  یباداش و  هنیمز  نآ ، زیمآ  باجعا  ياه  ییابیز  ندید  اب  دروآرب و 

.دنا هتسناد  یهلا  تمحر  هاگ  تمعن و  ار  اه  هوک  اه و  هناد  ناهایگ و  كاخ و  بآ و  ناگراتس ، دیشروخ و  هام و  زور ، بش و 

نیمز رد  دوخ  نیازخ  راد  تناما  ار  وا  هداهن و  ناسنا  دوخ ، نیـشناج  رایتخا  رد  میکح  نابرهم و  يادخ  ار  رامـش  یب  ياه  تمعن  نیا 
نیا ظفح  تیاهن ، رد  اه و  تمعن  نیا  زا  يرادروخرب  رکش  نآ ، یپ  رد  (1) و  نیمز يدابآ  نارمع و  لیلد ، نیمه  هب  .تسا  هداد  رارق 

.تسا هتساوخ  وا  زا  ار  اه  تناما 

تعیبط رد  فرصت  هویش  مالسا و  . 4

تعیبط رد  فرصت  هویش  مالسا و  . 4

نییبت بلاق  رد  ار  یعیبط  عبانم  زا  اه  ناسنا  يریگ  هرهب  سامت و  هویـش  ینادواج ، ریذـپانرییغت و  یلوصا  نایب  اب  یمالـسا  ياـه  هزومآ 
(3) «، فارـسا زا  زیهرپ   » (2) «، لداـعت ظـفح   » نوچ ییاـه  شزرا  لوصا و  .دـنک  یم  نشور  یبوـخ  هب  تاـیح  رب  مکاـح  ياـه  شزرا 
هب دماجنیب و  یحالـصا  لامک  هب  دیاب  تعیبط  رد  فرـصت  لخد و  هنوگره  هک  دزاس  یم  صخـشم  اهنآ  دـننام  »(4) و  نیمز حالصا  »

.دشاب یگدوهیب  یهابت و  فارسا ، داسف ، زا  رود 

.61 دوه : ك.ر : - 1
نزاوت لداعت و  لدع  هب  نیمز  اه و  نامـسآ  ُضْرَءْالا ؛ ُتاومَّسلا َو  ِتَماق  ِلْدَْعلِاب  : » دومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  - 2

ص 638. ج 2 ، یفاص ، ریسفت  .تساپرب »
.6 ءاسن : 31 ؛ فارعا : کن : - 3

.56 فارعا : کن : - 4
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رد یتـح  رکفت  نیا  تسا و  تسیز  طـیحم  تظاـفح  قّوـشم  غـّلبم و  تدـش  هب  یمالـسا  رکفت  هک  تفگ  ناوـت  یم  هصـالخ  روـط  هب 
، درک دادملق  ناناملـسم  یگدـنز  يارب  ییوگلا  ناوت  یم  ار  جـح  کسانم  هک  اجنآ  زا  .تسا  هتفای  دومن  جـح  نوچ  یمیظع  کسانم 

.تسا تسیز  طیحم  ظفح  هرابرد  يرشب  هعماج  هب  جح  مایپ  هدنهد  ناشن  نیمرُحم ، فیاظو  زا  يدراوم  هب  هجوت 

.تسا نیمز  زا  ناهایگ  ندـنک  تمرح  يرگید ، تساهنآ و  راکـش  دیـص و  تاناویح و  نتـشک  مِرُحم ، صخـش  رب  تاـمّرحم  زا  یکی 
(1) .دوش یم  رصحنم  تسا ، هتشاکن  صخش  دوخ  هک  یناهایگ  هب  یهن  نیا  هتبلا 

یتسیز طیحم  زا  تظافح  هب  هجوت  رگنایب  ینـشور  هب  دـنراد ، رتتـسم  دوخ  رد  هک  ینیدامن  هبنج  يونعم و  یناعم  رب  هوالع  اـهنیا  همه 
.دنک یم  افیا  یساسا  شقن  ناسنا  ياقب  تمالس و  رد  هک  تسا 

، تاناویح نتـشک  هتوب ، ای  تخرد  ندـنک  هلمج  زا  تاـمّرحم  یخرب  رعـشم و  تاـفرع و  رد  فوقو  هلمج  زا  جـح ، کـسانمزا  یخرب 
نآ اـب  زیمآ  تملاـسم  یگدـنز  تعیبـط و  اـب  ناـسنا  ساـمت  زا  یگلمج  زور ، ياـمرگ  رد  رـس  ندـیناشوپ  هیاـس و  رد  ندرک  تکرح 

(2) .دراد تیاکح 

 . ص 82 جح ، کسانم  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  کن : - 1
يد 1380. هبنش 23  کی  ناهیک ، یمالسا ،» میلاعت  رد  تعیبط   » هلاقم هداز ، یقن  دمحم  - 2
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یطیحم تسیز  ياه  نارحب  تعیبط و  بیرخت  مود : لصف 

هراشا

یطیحم تسیز  ياه  نارحب  تعیبط و  بیرخت  مود : لصف 

اه لصف  ریز 

یطیحم تسیز  ياه  نارحب  زادنا  مشچ  . 1

یطیحم تسیز  نارحب  یسانش  موهفم  . 2

یطیحم تسیز  ياه  نارحب  یبایزرا  . 3

یطیحم تسیز  هدنهدرادشه  ياهرامآ  . 4

ناریا رد  تسیز  طیحم  بیرخت  ياه  هنیمز  . 5

یطیحم تسیز  ياه  نارحب  زادنا  مشچ  . 1

یطیحم تسیز  ياه  نارحب  زادنا  مشچ  . 1

هتفای شیازفا  فرگش  یتعرـس  اب  تسیز  طیحم  تعیبط و  رد  ناسنا  تلاخد  تردق  نونف ، مولع و  نوزفازور  دشر  اب  ریخا  نرق  ود  رد 
هدش ببـس  تیعمج  هیور  یب  دـشر  یناسنا و  عماوج  رتشیب  رب  يراد  هیامرـس  ياه  ماظن  تیمکاح  اب  یتعنـص  دـشر  ینامز  مه  .تسا 

.دنزادرپب هدنیآ  ياه  لسن  دوخ و  یعیبط  ریاخذ  داوم و  رامثتسا  هب  كانرطخ  يا  هنوگ  هب  نیزورما  نادنورهش  ات  تسا 

لوفا اه و  يرامیب  شیازفا  يژرنا ، عبانم  دوبمک  كاخ ، بآ و  دـیدش  یگدولآ  عتارم ، اه و  لگنج  يدوباـن  تسیز ، طـیحم  بیرخت 
(1) .تسا دنیارف  نیا  راوگان  جیاتن  زا  يرشب  عماوج  رد  یقالخا  ياه  شزرا 

دنچ ای  کی  هب  دودـحم  یلم و  يا  هلئـسم  هن  ار ، یطیحم  تسیز  ياه  شلاچ  اهرطخ و  نارظن ، بحاـص  ناسانـشراک و  ور ، نیمه  زا 
تسیز طیحم  رد  ینارحب  عضو  اب  ناهج  رسارس  رد  يرایسب  مدرم  ههد 1960 ، رد  هک  نانچ  دنناد ، یم  یناهج  یلضعم  هکلب  روشک ،

یگدولآ و یتعنـص ، ياهدنام  سپ  اه و  هلابز  دندرک ؛ اه  لگنج  يدوبان  هب  عورـش  يدیـسا  ياه  ناراب  دندش : ور  هبور  دوخ  عماوج 
زا یشان  دود  هوبنا  رد  اهرهش  دندروآ ؛ ناغمرا  هب  اه  هناخدور  يارب  ار  تیمومسم 

ش 17204. متصش ، لاس  رهم 1380 ، هبنش 15  کی  ناهیک ، همانزور  تسیز ،» طیحم  نارحب   » هلاقم - 1
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.دنداهن لاوز  هب  ور  دندوب ، راشرس  ینغ و  يراگزور  هک  یعبانم  دندش و  یگفخ  راچد  عیانص ، واه  لیبموتا  تخوس  قارتحا 

هب اه  ناسنا  ام  هک  دنداد  رادشه  دنتفگ و  نخس  تالضعم  نیا  یناهج  یگتسویپ  هرابرد  نادنمشناد  زا  یکدنا  رامـش  ماگنه ، نآ  رد 
يا هرایس  مامت  جارات  يارب  ییاناوت  بسک  رد  تیقفوم  ینابرق  دش ؛ میهاوخ  دوخ  عماوج  هعسوت  دشر و  اه و  تیقفوم  ینابرق  تعرس 

.تسام راد  هگن  یماح و  »(1) و  تسیز هراوهگ  ، » نآرق هدومرف  هب  هک 

يامد شیازفا  يژرنا ، فرصم  شیازفا  تیعمج ، شیازفا  زا : دنترابع  تسیز  طیحم  یگدولآ  بیرخت و  یلـصا  لماوع  یلک ، روط  هب 
ییایمیش و داوم  مومس و  دح  زا  شیب  فرصم  یناویح ، توافتم  ياه  هنوگ  دیدهت  يدوبان و  عتارم ، اه و  لگنج  بیرخت  نیمز ، هرک 

.اوه كاخ و  بآ ، یگدولآ  هجیتن ، رد 

یطیحم تسیز  نارحب  یسانش  موهفم  . 2

یطیحم تسیز  نارحب  یسانش  موهفم  . 2

هعـسوت نایرج  رد  یگرزب  ياه  ینوگرگد  .تسا  هدوب  ور  هبور  یملع  هدـننک  هریخ  ياه  تفرـشیپ  اـب  ریخا  هدـس  راـهچ  رد  تیرـشب 
هتشذگ و اب  هسیاقم  رد  هک  هدیـشخب  اهنآ  هب  ییاه  ییاناوت  فلتخم ، ياه  هصرع  رد  یملع  ياه  هتـسناد  هداتفا و  قافتا  عماوج  یملع 

.تسا هقباس  یب  يرشب ، بوتکم  خیرات  رسارس  یتح 

تامدـخ أشنم  هک  تسا  یفرگـش  ياهرییغت  هدروآ ، دـیدپ  شا  یعامتجا  يدرف و  تسیز  طـیحم  تعیبط و  رد  ناـسنا  هک  ییاـهرییغت 
ور هک  هدش  ادیپ  مه  یتالکشم  تامدخ ، نیا  رانک  رد  هک  تسا  نیا  تیعقاو  یلو  دور ، یم  رامش  هب  زین  یگرزب 

.6 أبن : اًداهِم .» َضْرَْألا  ِلَعَْجن  َْمل  َأ  - » 1
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.تسا شیازفا  هب 

دوبهب ریسم  رد  دومن _  یم  ریذپان  نایاپ  هک  ناهج _  نیا  رد  دوجوم  ریاخذ  زا  اه  ناسنا  تعنص ، ملع و  تفرـشیپ  اب  تفر  یم  نامگ 
، رـضاح تشادرب  هک  دمآ  دوجو  هب  كرد  نیا  جـیردت  هب  .دـنبای  تسد  يرتشیب  شیاسآ  هافر و  هب  دـنرب و  هرهب  رتشیب  دوخ  یگدـنز 

ياه هولج  زا  یکی  نیاربانب ، .دـسرن  نایاپ  هب  رابنا  نیا  لوصحم  دوش ، تشادرب  تعیبط  زا  هچ  ره  هک  تسین  نینچ  هدوب و  هدز  باـتش 
.تسا شهاک  هب  ور  دودحم و  تعیبط ، رد  رشب  هدافتسا  دروم  ریاخذ  اه و  يژرنا  هک  تسا  نیا  تعیبط  نارحب 

یگدولآ راچد  طیحم  نیمه  جیردت ، هب  یلو  دش ، هتخاس  تسیز  طیحم  رشب ، یتعنـص  یملع و  تکرح  اب  هک  تسا  نیا  هولج  نیمود 
.دش لتخم  نآ  رد  دوجوم  نزاوت  لداعت و  مک  تسد  دیدرگ و  بیرخت  و 

رد ار  یتعنص  تادیلوت  زا  یشان  دیاز  داوم  دناوت  یم  تسا ، يژرنا  داوم و  أشنم  هک  هنوگ  نامه  تعیبط  هک  دوب  نیا  رب  نیـشیپ  روصت 
یمن تعیبط  متـسیسوکا  هک  یلاح  رد  .دراذـگ  ام  رایتخا  رد  دروآرد و  فرـصم  لباق  تروص  هب  هرابود  دـنک و  بذـج  لح و  دوخ 

.دنیبن یبیسآ  لاح  نیع  رد  دراد و  هاگن  دوخ  رد  ار  یتعنص  دیاز  داوم  دودحمان ، روط  هب  دناوت 

هرهب شیازفا  بجوم  ییایمیـش  دوک  یهاـیگ و  مومـس  نوچ  ییاـه  هدروارف  يروآ  نف  زا  هدافتـسا  ییوس  زا  هکنآ  دوجو  اـب  نینچمه 
لداعت ندروخ  مهرب  ببس  ییایمیش  داوم  یضعب  ندش  هتشابنا  رگید ، يوس  زا  یلو  ددرگ ، یم  نیمز  يرو 
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.دوش یمن  هیزجت  تعیبط  رد  رگید  هدش ، دیلوت   (1) یکیتتنس داوم  هنومن ، يارب  .دوش  یم  كاخ  بآ و  رد  دوجوم 

ياه نفلت  زا  هدافتـسا  و  گومـسا )  ) اوه یگدولآ  یـسیطانغمریغ ، یـسیطانغم و  تاعـشعشت  هعـشا ، جاوما ، ادص ، زا  یـشان  یگدولآ 
زغم رد  لالتخا  داجیا  ببـس  دـناوت  یم  دـنک _  یم  دـیلوت  یکیرتکلا  جاوما  دوخ  هک  زغم _  رانک  رد  جاوما  تفاـیرد  هکنیا  هارمه و 

.تسا زورما  رشب  ینارگن  بجوم  یگمه  دوش ،

نیا هک  دهد  یم  ناشن  نآ ، یتعنـص  عاونا  یتح  هکلب  یمتا ، ياه  حالـس  لکـش  هب  اهنت  هن  مه  نآ  ویتکا ، ویدار  هرابرد  هعلاطم  جـیاتن 
.دنروآ دوجو  هب  زین  يا  هدیچیپ  تالکشم  دنناوت  یم  دنراد ، هک  یمیظع  دیاوف  رانک  رد  داوم 

داوم ندش  هتشابنا  تابیکرت و  رظن  زا  دیـسر ، یم  هدننک  فرـصم  تسد  هب  هتـشذگرد  هچنآ  اب  هسیاقم  رد  يزورما  یفرـصم  ياهاذغ 
تسور هبور  امد  شیازفا  اب  نیمز  .تسا  يزرواشک  هنیمز  رد  ام  توافتم  درکلمع  لیلد  هب  هک  دراد  توافت  اذغ ، رد  دوجوم  فلتخم 

دوش و یم  عمج  زین  نیمز  وج  رد  دوش ، یم  هتشابنا  هناخ  لگ  رد  هک  هنوگ  نامه  امرگ  ینعی  تسا ؛ يا  هناخ  لگ  هدیدپ  زا  یشان  هک 
يریگ هزادنا  هک  يا  هنوگ  هب  دروخ ، یم  مه  هب  اهداب  مظنم  یعیبط و  نایرج  سپس  .دبای  یم  شیازفا  جیردت  هب  نیمز  ترارح  هجرد 

تارییغت رب  هک  تسامد  زا  نتساک  لاح  رد   (2) میئوس فلگ  نایرج  دـهد ، یم  ناشن  ریخا  لاس  هد  رد  اهداب  اه و  بآ  نایرج  موادـم 
ياه خی  نینچمه  .تشاذگ  دهاوخ  رثا  اپورا  یبونج و  ياکیرما  ییاوه  بآ و 

.دوش یم  دیلوت  اه  نیفولوا  اه  نبرکوردیه  نویسارمیلپ  اب  ییایمیش  تابیکرت  زا  هک  يداوم  یکیتتنس : داوم  - 1
.ییایرد نایرج  یعون  - 2
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هدش ینیب  شیپ  ور ، نیازا  .دور  الاب  یمومع  ياه  بآ  حطـس  دوش  یم  ببـس  رما  نیا  هک  دنتـسه  یجیردت  ندش  بآ  لاح  رد  یبطق 
بآریز هب  تسا _  كدنا  ایرد  حطس  زا  نیمز  هلـصاف  نآرد  هک  شدالگنب _  دننام  اهروشک  یخرب  زا  یهجوت  لباق  شخب  هک  تسا 

.دوش ور  هبور  یگرزب  ياه  ینوگرگد  اب  اه  ناسنا  تسیز  طیحمزا  یشخب  دورب و 

ياه هبنج  زا  هک  يروناج  يور  زا  هک  تسا  هدمآ  دوجو  هب  رـشب  يارب  ناکما  نیا  هتـشذگ  لاس  دنچ  زا  اه ، هدیدپ  نیا  همه  رانک  رد 
یمن ار  دـلو  داز و  يداع  ریـسم  شور ، نیا  .دـنک  ریثکت  نکمم ، یکیتنژ  ياهرییغت  زا  سپ  دـهد ، یم  صیخـشت  بساـنم  نوگاـنوگ 

تسرد اهنآ  ریثکت  ات  دننک  یم  هارمه  روناج  نامه  زا  يرگید  یسنج  لولس  اب  ار  يروناج  یـسنج  لولـس  کی  نآ ، رد  هکلب  دیامیپ ،
هک يرخأت  مدـقت و  لیلد  هب  ینامز  یناکم و  توافت  زج  هب  شور ، نیا  هب  هدـمآدیدپ  روناج  ود  .دوش  ماجنا  یپک  هاگتـسد  راک  لـثم 

.دوش یم  هتفگ  گنینولک »  » لمع نیا  هب  عومجم  رد  .تشاد  دنهاوخن  مه  اب  یقرف  چیه  دنراد ،

لایخ باوخ و  رظن  هب  نونکا  دیاش  .دش  دهاوخ  هچ  دوش ، یلمع  ناسنا  هرابرد  هلئـسم  نیا  رگا  هک  دوش  یم  حرطم  شـسرپ  نیا  لاح 
، کیتنژ ملع  تاناکما  دوجو  اب  یلو  دهدب ، شرافس  دوخ  رظن  دروم  یشوه  بیرـض  ییاناوت و  هثج ، دق ، اب  یـشترا  یـسک  هک  دسرب 

.دوب دهاوخن  سر  تسد  زا  رود  نادنچ  ییایؤر  نینچ 

هدیدپ نیا  اب  دروخرب  یگنوگچ  نایم ، نیا  رد  .تسا  هتشاذگ  ناسنا  رایتخا  رد  يروآ  نف  هک  تسا  یمیظع  تاناکما  دش ، نایب  هچنآ 
یلم و يریگ  میمصت  عماجم  اه ، هناسر  اه ، هسردم  رد  نونکا  مه  لئاسم  نیا  لاح ، ره  هب  .تسا  مهم  اه ،
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(1) .تسا حرطم  يدج  تروص  هب  یللملا  نیب 

یطیحم تسیز  ياه  نارحب  یبایزرا  . 3

یطیحم تسیز  ياه  نارحب  یبایزرا  . 3

یناهج زادـنا  مشچ   » ناونع اـب  دوخ  شرازگ  رد  (، UNEP  ) دـحتم للم  نامزاس  تسیز  طیحم  همانرب  ییارجا  ریدـم  رفپوت ، سـالک 
: دراد یم  راهظا  (« Geo-3  ) 3 تسیز _  طیحم 

هوک اه ، هناخدور  اه ، سونایقا  اه ، لگنج  ياقب  موادـت  تیعـضو ، نیا  دراد و  رارق  ینارحب  هداعلا  قوف  تیعـضو  کـی  رد  نیمز  هرک 
، رضاح لاح  رد  ام  .تسا  هدرک  هجاوم  هرطاخم  اب  ادیدش  تسادرف ، زورما و  لسن  زاین  هک  ار  تایح  رصانع  رگید  شحو و  تایح  اه ،

لماوع یطیحم و  تسیز  تالکـشم  لح  هب  ات  میراد  تسد  رد  هدش  نیودـت  ینوناق  راک  هار  امنهار و  همان ، قفاوت  همانراهظا ، اهدـص 
هداد رارق  يا  هداعلا  قوف  تیعضو  رد  ار  هرایـس  نیا  رب  نکاس  شحو  تایح  اه و  ناسنا  تمالـس  لماوع ، نیا  .میزادرپب  هدننکدیدهت 

.تسا

رب .مینک  یم  یگدنز  نآ  رد  ام  هک  تسا  یطیحم  زا  یناهج  یبایزرا  نیرت  لماک  (، Geo-3  ) 3 تسیز _  طیحم  یناهج  زادنا  مشچ 
زا شیب  یموس  ناهج  ریقف و  ياهروشک  رد  نآ  راثآ  یلو  تفرگ ، دهاوخ  رارق  ریثأت  تحت  ناهج  رـسارس  ابیرقت  شرازگ ، نیا  ساسا 

.دوب دهاوخ  دوهشم  شیپ 

: دیازفا یم  شرازگ  نیا 

یللملا نیب  ياه  شالت  تسا و  هدـش  ماجنا  یتامادـقا  اوهو  بآ  تیفیک  دوبهب  روظنم  هب  اپورا  یلامـش و  ياکیرما  رد  هکنیا  دوجو  اب 
مه زاب  یلو  هدوب ، زیمآ  تیقفوم  يدودح  ات  نزا  هیال  رب  رثؤم  ییایمیش  ياه  هدنیالآ  رودص  فقوت  يارب 

ش 1168. مجنپ ، لاس  دادرخ 1383 ، هبنش 24  مج ، ماج  نارحب ،» رد  تعیبط   » هلاقم یتشهب ، ینیسح  اضردمحمدیس  .3 - 1
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.درب یم  رس  هب  هداعلا  قوف  تلاح  کی  رد  یناهج  تسیز  طیحم 

نینچ تسا ، هتخادنا  رطخ  هب  ار  نادـنم  تسیز  همه  تایح  هک  ار  نیمز  رب  دوجوم  ياهراشف  ، 3 تسیز _  طیحم  یناهج  زادنا  مشچ 
: دنک یم  فیصوت 

هدـش هدوزفا  هرایـس  نیا  رد  نکاـس  تیعمج  هب  رفن  رازه  درایلیم و 220  ود  دودـح  زورما  هب  اـت  لاس 1972  زا  تیعمج : راـشف  فلا )
.تسا

اعومجم 15 هک  هدحتم ) تالایا  اداناک و  روشک  ود  تعـسو  هزادـنا  هب  ینعی   ) كاخ راتکه  درایلیم  ود  زا  شیب  كاخ : شیاسرف  ب )
.تسا هدش  بیرخت  یناسنا  ياه  تیلاعف  اب  دهد ، یم  لیکشت  ار  نیمز  حطس  دصرد 

عبانم شهاک  .دـنیور  هبور  دـیدش  ياه  یگدولآ  اب  ای  هتفر  نیب  زا  يدـج  روط  هب  یناهج  ياه  هناـخدور  دـصرد   50 بآ : عباـنم  ج )
.دوب هدرک  ور  هبور  لکشم  اب  ار  ناهج  مدرم  دصرد  دودح 40  اهنت  .م  ههد 90  همین  ات  ناهج  یبآ 

.تسا هتفر  نیب  زا  نیمز  یلگنج  ششوپ  زا  دصرد   4/2 نونکات ، لاس 1990  زا  اه : لگنج  د )

.دنتسه ور  هبور  ضارقنا  رطخ  اب  ناگدنرپ  زا  دصرد  نارادناتسپ و 12  زا  دصرد  ًابیرقت 25  شحو : تایح  ه )

.تسا هتفر  نایم  زا  ناهج  ياه  بآ  یهام  ریاخذ  موس  کی  هب  کیدزن  اه : یهام  و )

: دیازفا یم  للم  نامزاس  تسیز  طیحم  همانرب  شرازگ 

دهاوخ نادنب  خی  رصع  هرود  نیرخآ  تیعضو  دننام  نآ  بقاوع  هک  هیور  یب  يرادرب  هرهب  عبانم و  بیرخت  طلغ و  دنور  نیا  همادا  اب 
دنهاوخ یگراوآ  هب  روبجم  لیـس  اـی  یلاـس  کـشخ  تلع  هب  نیمز  مدرم  زا  رفن  نویلیم  تسیود  دودـح  یناـهج ، مادـقا  نودـب  دوـب ،

(1) .دش

تسا نکمم  ییاوه  بآ و  تارییغت  هک  دهد  یم  ناشن  یملع  شهوژپ  کی 

نابآ 1358. هبنش 14  کی  مج ، ماج  ياه  يدنمزاین  نیمز ،» ییاوه  بآ و  تیعضو  رییغت  دروم  رد  رادشه   » هلاقم - 1
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هک شهوژپ  نیا  تعیبط ،»  » هلجم شرازگ  هب  .دـنک  دوباـن  لاس 2050  ات  ناـهج  رد  ار  یهاـیگ  یناویح و  هنوگ  نویلیم  کـی  زا  شیب 
رطخ اـب  نیمز  دوجوم  یهاـیگ  یناویح و  ياـه  هنوگ  مراـهچ  کـی  هک  دـهد  یم  ناـشن  تسا ، هداد  شـشوپ  ار  یناـهج  هقطنم  شش 

(1) .دنتسه ور  هبور  يدوبان 

یطیحم تسیز  هدنهدرادشه  ياهرامآ  . 4

یطیحم تسیز  هدنهدرادشه  ياهرامآ  . 4

: میبایرد رتشیب  ار  هعجاف  قمع  ات  دینک  هجوت  مه  راب  فسأت  ياهرامآ  نیا  هب 

(2) .دنوش یم  ینابرق  تسیز  طیحم  یگدولآ  رثا  رب  كدوک  نویلیم  هس  هنالاس  * 

ياهروشک رد  نآ  بیرخت  دح  نیرتشیب  هک  تسا  هتـشاد  شیاسرف  نیمز  هرک  روراب  كاخ  زا  نت  نویلیم  هن  هتـشذگ ، لاس  دص  رد  * 
(3) .تسا هعسوت  لاح  رد 

(4) .دریگ یم  رارق  شیاسرف  دروم  كاخ  نت  درایلیم  هلاس 5/1  ره  ام  روشک  رد  هنافسأتم  * 

(5) .دوش یم  بیرخت  لگنج  راتکه  رازه  زا 400  شیب  هلاس  همه  * 

(6) .دنا يدوبان  فرش  رد  ناهج  هدنز  تادوجوم  زا  یتسیز  هنوگ  دندقتعم 1088  تسیز  طیحم  ناسانشراک  * 

(7) .دوش یم  لیدبت  عرزی  مل  ياه  نیمز  هب  زیخ  لصاح  یضارا  زا  راتکه  نویلیم  شش  دودح  هنالاس  * 

ش 13063. دادرخ 1383 ، هبنشراهچ 6  تاعالطا ، همیمض  تعیبط ،» هبناج  همه  دیدهت   » هلاقم - 1
دنفسا 1380. هبنش 14  هس  يرهشمه ، - 2

رهم 1380. هبنش 15  کی  ناهیک ، - 3

رهم 1380. هبنش 15  کی  ناهیک ، - 4

رهم 1380. هبنش 15  کی  ناهیک ، - 5

رهم 1380. هبنش 15  کی  ناهیک ، - 6

رهم 1380. هبنش 15  کی  ناهیک ، - 7
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نت  320 نبرک ، دیـسکاونم  نت  زا 3500  شیب  هنازور  .تسا  يروتوم  هیلقن  لـیاسو  زا  یـشان  نارهت  ياوه  یگدولآ  دـصرد   2/72 * 
(1) .دوش یم  نارهت  ياوه  دراو  برس  نت  درگوگ و 2  ياهدیسکا  نت   45 نژورتین ، ياهدیسکا  نت   285 نبرکوردیه ،

رظن زا  ناهج  مدرم  زا  یمین  رـضاح  لاح  رد  هکنآ  هچ  دـنام ؛ دـهاوخ  یقاب  لصاح  یب  ریقف و  هرایـس  کی  اهنت  هدـنیآ  لاـس  ات 30  * 
ور هـبور  دـیدش  یگنـسرگ  گرم و  رطخ  اـب  ناـنآ  زا  دـصرد  دودـح 5/2  دـنیانگنت و  رد  یفاـک  یتشادـهب و  بآ  هب  یـسر  تـسد 

(2) .دنتسه

بآ و تیعضو  رییغت  دروم  رد  يا  هحفـص  یـشرازگ 700  هیهت  اب  زین  یناهج  کناب  قباس  دشرا  نادداصتقا  نرتسا ، سالوکین  رِـس  * 
اب ناهج  لکـشم ، نیا  اب  يدـج  هلباقم  زا  اـه  تلود  یهاـتوک  تروص  رد  هک  تسا  هتـشاد  مـالعا  اـیناتیرب ، تلود  يارب  نیمز  ییاوه 

.دیدرگ دهاوخ  تنوکـس  لباقریغ  نیمز  هرک  زا  یگرزب  ياه  شخب  لاس 2050 ، ات  دش و  دـهاوخ  ور  هبور  یگرزب  يداصتقا  نارحب 
: دماجنیب ریز  تالکشم  هب  دناوت  یم  نیمز  ییاوه  بآ و  تیعضو  رییغت  هب  ییانتعا  یب  شرازگ ، نیاربانب 

، یبطق ياه  لاچخی  ندش  بوذ  هجیتن  رد  .دنک  یم  نامناخ  یب  ار  رفن  نویلیم  دص  دودح  اهایرد ، بآ  حطس  نتفر  الاب  زا  یشان  لیس 
40 تیعضو ، نیرتدب  رد  دتفا و  یم  رطخ  هب  شحو  تایح  .دش  دنهاوخ  یندیماشآ  بآ  دوبمک  راچد  نیمز  هرک  تیعمج  مشش  کی 

.دنوش یم  ضرقنم  شحو  تایح  تادوجوم  عاونا  زا  دصرد 

ش 3229. مهدزای ، لاس  دادرم 1384 ، هبنشود 31  ناریا ، - 1
ش 2737. مهد ، لاس  دادرخ 1381 ، هعمج 10  يرهشمه ، تسا ،» شیپ  رد  هایس  ههد  هس  ، » يدیشمج ناگژم  - 2
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دـشر شهاک  هب  دـناوت  یم  دوجوم  دـنور  همادا  .دوب  دـهاوخ  ییاوه » بآ و  هدـنهانپ   » اه نویلیم  ندـمآ  دـیدپ  یلاس ، کشخ  هجیتن 
صلاخان دـیلوت  دـصرد  کی  اهنت  رـضاح  لاح  رد  لکـشم  نیا  اب  هلباقم  هک  یلاـح  رد  دـماجنیب ، دـصرد  ات 20  ناـهج  رد  يداـصتقا 

.دهد یم  صاصتخا  دوخ  هب  ار  اهروشک  یلخاد 

نیا رگا  یلو  تسا ، ندوب  رتریقف  یکدنا  يانعم  هب  دوش ، هدافتسا  يرتمک  یلیسف  ياه  تخوس  زا  نآ  رد  هک  ییایند  يوس  هب  تکرح 
.دوب دهاوخ  رتشیب  رایسب  ایند  مدرم  يارب  نآ  ياه  هنیزه  دتفیب ، قیوعت  هب  مادقا 

.دش دهاوخور  هبور  شیازفا  هجرد  اب 5  هدنیآ  لاس  ات 150  رد 100  ینونک ، دنور  همادا  تروص  رد  نیمز  يامد 

نیمز مدرم  زا  رفن  نویلیم  دودح 200  یناهج ، مادقا  نودب  .دوب  دهاوخ  نادنبخی  رصع  هرود  نیرخآ  تیعـضو  دننام  نآ  بقاوع  هک 
(1) .دش دنهاوخ  هراوآ  لیس ، ای  یلاس  کشخ  تلع  هب 

ات 7 دودح 5/6  رادـقم ، نیا  زا  هک  دوش  یم  دـیلوت  روشک  رد  يرهـش  ياه  هلابز  عاونا  نت  رازه  ات 42  هنازور 38  رـضاح  لاح  رد  * 
یتعنص و ياهدنام  سپ  يواح  هک  اه  هدنام  سپ  نیا  زا  يرایـسب  دهد  یم  ناشن  اه  یـسررب  .دوش  یم  دیلوت  نارهت  رد  طقف  نت  رازه 

طیحم رد  ینف ، یطیحم و  تسیز  تاظحالم  تیاعر  نودـب  دـنریگ ، یم  رارق  كانرطخ  دـیاز  داوم  رامـش  رد  دنتـسه و  یناتـسرامیب 
(2) .تسا هتشاد  هارمه  هب  روشک  قطانم  زا  يرایسب  رد  ار  كاخ  بآ و  دیدش  یگدولآ  هک  دنوش  یم  هیلخت 

رد روشک  یتعنص  دماج  ياه  هلابز  دیلوت  نازیم  دوجوم ، تاعالطا  ساسا  رب  * 

نابآ 1385. هبنش 14  کی  مج ، ماج  ياه  يدنمزاین  نیمز ،» ییاوه  بآ و  تیعضو  رییغت  دروم  رد  رادشه   » هلاقم - 1
ش 72. ریت 1383 ، هبنش 13  همانرب ، همان  هتفه  - 2
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هب 4616 دـصرد ، هنالاس 2/18  دـشر  اب  لاـس 1374 ، رد  نت  رازه  دودـح 2364  زا  رتشیب ، نکراک و  رفن  هد  یتعنـص  ياـه  هاـگراک 
رد یتعنص  هلابز  نت  نویلیم  دودح 6/16  ات 1378 ، ياه 1374  لاس  لوط  رد  عومجم  رد  .تسا  هتفای  شیازفا  لاس 1378  رد  نترازه 

طیحم رد  تسیز ، طیحم  ظفح  نیزاوم  تیاعر  نودـب  یلوصا و  ریغ  تروص  هب  اهنآ  زا  يداـیز  شخب  هک  تسا  هدـش  دـیلوت  روشک 
(1) .دنا هدش  هیلخت 

.تسا هدش  رت  مرگ  هجرد  کی  طسوتم  روط  هب  يا ، هناخ  لگ  ياهزاگ  دوجو  هطساو  هب  نیمز  ياوه  يامد  هتـشذگ ، لاس  دص  رد  * 
لاس هاجنپ  رد  .دوش  بوذ  بونج  لامش و  ياه  بطق  ياه  خی  زا  يدایز  رادقم  هک  تسا  هدش  ببـس  امد  شیازفا  هجرد  کی  نیمه 
هتفای شهاک  فصن  هب  اه  نئوگنپ  تیعمج  بطق ، زا  خی  ياه  هکت  ندش  ادج  بونج و  بطق  ياه  خی  ندش  بوذ  تلع  هب  هتـشذگ ،

(2) .تسا

(3) .دنرادن یسر  تسد  هزیکاپ  بآ  هب  ایند  مدرم  زا  رفن  درایلیم  ود  رضاح ، لاح  رد  * 

(4) .دوش یم  فرصم  ناهج  رد  ییایمیش  شک  تفآ  نت  نویلیم  هلاس 5/2  ره  هک  تسا  نیا  تیعقاو  * 

اهاتسور رد  رازه ، روشک 30  يرهش  یحاون  رد  هنازور  یلک ، روط  هب  *

ش 72. ریت 1383 ، هبنش 13  همانرب ، همان  هتفه  - 1
دادرم 1380. هبنش 2  هس  يرهشمه ، - 2
نیدرورف 1383. هبنش 29  مج ، ماج  - 3

تشهبیدرا 1383.  23 مج ، ماج  - 4
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(1) .دوش یم  دیلوت  هلابز  نت   350 اه ، ناتسرامیب  رد  رازه و   15

(2) .دوش یم  بآ  ياه  يوج  اه و  لاناک  زا  هلابز  يروآ  عمج  فرص  نارهت )  ) تختیاپ ياه  هیامرس  زا  ناموت  درایلیم  هنالاس 10  * 

(3) .دوش یم  دیلوت  روشک  يرهش  شخب  رد  هلابز  نت  رازه  دودح 40  هنازور  * 

، اه شک  تفآ  هلیسو  هب  رفن  نویلیم  کی  هنالاس  هک  يا  هنوگ  هب  دنا ، هدرک  داجیا  ار  يددعتم  تالکـشم  اه ، شک  تفآ  هنافـسأتم  * 
رد اه  شک  تفآ  عمجت  مومس ، فرصم  میقتسمریغ  میقتـسم و  راثآ  رگید  زا  .دنوش  یم  گرم  میلـست  رفن  رازه  دودحو 20  مومسم 

یعیبط نایچراکش  نتفر  نایم  زا  اه و  متسیسوکا  یگتخیـسگ  مه  زا  تسیز ، طیحم  یگدولآ  ناسنا ، رد  ناطرـس  داجیا  ییاذغ ، داوم 
(4) .تساه يرامیب  تافآ و 

گرم و مامت  مجنپ  کی  دریم و  یم  هدولآ  بآ  رثا  رب  يراـمیب  زا  یکدوک  هیناـث ، ره 10  رد  هک  مینک  یم  یگدـنز  یناهج  رد  اـم  * 
(5) .تسا یطیحم  تسیز  ياه  یگدولآ  ببس  هب  اهریم 

نویلیم مک 50  تسد  یـشهوژپ ، ياه  هتفای  ساسا  رب  .تسین  تسد  رد  یـصخشم  مقر  ددع و   (6)، یناراب ياه  لـگنج  بیرخت  زا  * 
لاس رد  اه  لگنج  نیا  زا  راتکه 

تشهبیدرا 1383. هبنشراهچ 2  مج ، ماج  - 1

تشهبیدرا 1383. هبنشراهچ 2  مج ، ماج  - 2
دادرخ 1383. هبنش 3  کی  مج ، ماج  - 3
دادرخ 1383. هبنش 3  کی  مج ، ماج  - 4
نیدرورف 1381. هبنش 31  يرهشمه ، - 5

رد یگدنراب  نازیم  و  دنراد ، رارق  مرگ  یحاون  رد  هک  تیعقوم  دنوش : یم  هتخانـش  لماع  ود  هلیـسو  هب  یناراب  ياه  لگنج  ًالوصا  - 6
.دراب یم  ناراب  يا  هّراح  قطانم  ياه  لگنج  رد  رتم  تشه  ات  راهچ  لاس  رد  هک  اهنآ 
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(1) .تسا ربارب  دنلتاکسا  زلو و  ناتسلگنا ، روشک  تحاسم  اب  رادقم  نیا  هک  دوش  یم  بیرخت 

، کینبرکزاگ .تساه  تخوس  نیا  زا  لصاح  کینبرک  زاگ  موس  ود  راشتنا  تلع  یتعنص ، ياهروشک  رد  یلیسف  تخوس  فرـصم  * 
هدنروآ دوجو  هب  تزا  درگوگ و  ياهدیسکا  مراهچ  هس  عماوج ، نیا  رد  هدش  فرصم  ياه  تخوس  .تسا  يا  هناخ  لگ  یلـصا  زاگ 

دوجو هب  ار  ناهج  روآ  نایز  ییایمیش  ياه  هلابز  زا  یگرزب  شخب  اهروشک  نیا  ياه  هناخراک  .دنک  یم  دازآ  ار  يدیـسا  ياه  ناراب 
تاعیاض دصرد  زین 96  ناش  یمتا  ياه  هاگورین  .تسا  هتخاس  ار  ایند  یمتا  ياه  کهالک  دـصرد  یماظن 99  تاسیسأت  .دنروآ  یم 

نبرک ورولف  ورلک  دصرد  اهنآ 96  ياه  هناخراک  اه و  هناشفا  يزاگ ، ياـهرلوک  نینچمه  .تسا  هدرک  داـجیا  ار  ناـهج  ویتکا  ویدار 
، یتعنـص ياهروشک  طسوتم  دنورهـش  ره  دروآرب ، کی  ساسا  رب  .دزاس  یم  دازآ  ار  نیمز  نزا  ظفاحم  هیال  هدننک  مدهنم  ( C.F.C)

یم فرـصم  هعـسوت  لاح  رد  ياـهروشک  طـسوتم  دنورهـش  ره  زا  رتشیب  موینیمولآ  راـب  هدزون  يژرنا و  راـب  هد  نیریـش ، بآ  راـب  هس 
(2) .دنک

تفایزاب لباق  هک  تسا  يداوم  عون  زا  دوش ، یم  دیلوت  هداوناخ  هب  موسوم  هباشون  هضرع  يارب  هک  ییاه  يرطب  ناسانشراک ، رظن  هب  * 
(3) .تسین

رامش هب  یتسیروتوکا  يا  هبذاج  هک  یلزنا  بالات  رضاح ، لاح  رد  هنافسأتم  * 

نیدرورف 1381. هبنش 31  يرهشمه ، - 1
دنفسا 1380. هبنش 14  هس  يرهشمه ، - 2

.تاعوبطم رتشیب  - 3
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رهـش بالـضاف  دورو  نونکا  مه  هک  یلاح  رد  قمع ، رتم  لقادح 15  اب  تسا  یناکم  بالات ، .تسا  ندـش  بادرم  لاح  رد  دـیآ ، یم 
بالات فک  تسا  هدش  بجوم  یلزنا  بالات  هب  يزرواشک  ياه  نیمز  ییایمیـش  ياهدوک  دورو  بوجرز و  هناخدور  قیرط  زا  تشر 

نآ نایهام  هدنز و  تادوجوم  نتفر  نیب  زا  بجوم  بالات ، نیا  هب  بالـضاف  رد  دوجوم  هدنیوش  داوم  دورو  نینچمه  .دیایب  الاب  رتم   8
نآ ناهایگ  نتفر و  نیب  زا  لاح  رد  نآ  تاناویح  رـضاح ، لاح  رد  یلو  دوب ، هایگ  ناویح و  زا  لکـشتم  ینامز  بالات  نیا  .تسا  هدش 

گنر خرس  یبآ  سخرس  یعون  الوزآ _ »  » مان هب  یهایگ  دنا و  هدرک  دشر  بالات  حطـس  رد  زین  اهرازین  .دنتـسه  ندش  دایز  لاح  رد 
یگدـیدنگ لاح  رد  بالات  لیلد ، نیمه  هب  .دوش  یم  بالات  هب  نژیـسکا  رون و  ذوفن  زا  عنام  هدـناشوپ و  ار  بالات  حطـس  ماـمت  زین  _ 

(1) .تسا

دعاصتم نبرک  دیسکا  يد  يا  هناخ  لگ  زاگ  بعکم  رتم  دودح 400  هلابز  نت  ره  .دنک  یم  دیلوت  هلابز  مرگ  هنازور 900  درف ، ره  * 
(2) .دشاب هتشاد  كاخ  بآ و  يور  یکانرطخ  ریثأت  دناوت  یم  هک  دوش  یم  جراخ  هباریش  رتیل  ات 600  هلابز 400  نت  ره  زا  دنک و  یم 

يزلف و ياه  یطوق  هشیش و  .دنوش  یم  تسیز  طیحم  ندید  بیسآ  یگدولآ و  ببس  اه  لاس  اه  هلابز  رد  دوجوم  داوم  زا  يرایسب  * 
طسوتم 500 روط  هب  دـنریذپان و  هیزجت  یکیتسالپ  فورظ  اه و  هسیک  .دـننام  یم  یقاب  نیمز  يور  لاس  اهدـص  یموینیمولآ  هژیو  هب 

داب هارمه  یکیتسالپ  ياه  هسیک  .دننام  یم  یقاب  طیحم  رد  لاس 

ش 2447. مهن ، لاس  هعمج ، ناریا  یناودرک ، زیورپ  رتکد  هبحاصم  - 1
تشهبیدرا 1382. هبنش 2  هس  مج ، ماج  - 2
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نولیان کیتسالپ و  هچنانچ  .دنریم  یم  اهنآ  ندیعلب  اب  نارادناج  دـنروآ و  یمرد  ایرد  زا  رـس  اهنآ  رتشیب  دـنوش و  یم  شخپ  اج  همه 
رگید ناسنا و  هب  ندـناسر  بیـسآ  اوه و  یگدولآ  ببـس  هک  دـنک  یم  داـجیا  کـیر  دیرلکدیـسا  دوش ، هدـنازوس  هلاـبز  رد  دوجوم 
تلع هب  یکینورتکلا  مزاول  يا و  هویج  یباتهم و  ياه  پمال  يرتاب ، عاونا  لـثم  یگناـخ  ياـه  هلاـبز  زا  یـضعب  .دوش  یم  تادوجوم 
ندرک يراج  نیشام و  روتوم  نغور  یگناخ  ضیوعت  نینچمه  .دنتسه  كانرطخ  دوخ ، بیکرت  رد  مویمداک  هویج و  برـس ، نتـشاد 

کی اـت  دـناوت  یم  روتوم  نغور  رتیل  کـی  .دوش  یم  اـه  بآ  یگدولآ  ببـس  یّمـس ، داوم  دوجو  لـیلد  هب  يرهـش  بالـضاف  رد  نآ 
(1) .دنک هدولآ  ار  ملاس  بآ  رتیل  نویلیم 

(2) .دنراد رارق  ییاز  نابایب  ریثأت  تحت  روشک  دص  رد  ناهج  تیعمج  مجنپ  کی  * 

(3) .دنراد رارق  یبآ  يداب و  شیاسرف  زا  یشان  بیرخت  ضرعم  رد  ناریا  روشک  یضارا  زا  دصرد   90 * 

تسا هتفای  شیازفا  رفن  رازه  هنالاس 750  مقر  هب  ناهج  رسارس  رد  اهرهش  ياوه  یگدولآ  زا  یشان  ياهریم  گرم و  یبیرقت  رامـش  * 
(4) .تسایسآ رد  ناشرفن  رازه  زا 530  شیب  هک 

دودح هنالاس  ناریا ،)  ) روشک بالضاف  ياه  حرط  رب  تراظن  ریدم  هتفگ  هب  * 

تشهبیدرا 1382. هبنش 2  هس  مج ، ماج  - 1
.باتک همدقم  نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  نارهت ، مودخم ، دیجم  نیمزرس ،» شیاسآ  هدولاش  : » کن - 2

ش 23800. رذآ 1385 ، هبنش 23  جنپ  تاعالطا ، - 3
ش 1892. متفه ، لاس  رذآ 1385 ، هبنشود 27  مج ، ماج  - 4
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(1) .دراد رارق  اه  هدنیالآ  اه و  بالضاف  ياه  باسپ  اب  یگدولآ  ضرعم  رد  روشک  بآ  بعکم  رتم  درایلیم   25

تسا و یناـهج  درادناتـسا  ربارب  زا 8  شیب  ناریا  رد  اوه  ياـه  هدـنیالآ  نازیم  روـشک ، لـک  یـسرزاب  ناـمزاس  شرازگ  ساـسا  رب  * 
کی ناریا  رد  اوه  یگدولآ  رامآ ، نیا  دانتـسا  هب  هک  دراد  رارق  فیدر 132  رد  یناهج  روشک  نیب 146  ناریا  تسیز  طیحم  طیارش 

(2) .تسا هتخادنا  رطخ  هب  ار  اه  ناسنا  تمالس  هک  تسا  یلم » دیدهت  »

هتفرگارف و تهج  شش  زا  ار  نامناج  مسج و  یتسه و  هک  يدیدهت  همه  نیا  اب  ایآ  .دینک  تواضق  دوخ  مرتحم ، هدنناوخ  امـش  لاح ،
! دنام یم  یقاب  نامیادرف  يارب  يدیما  زورما و  يارب  یشمارآ  رگید  دیآ ، دورف  نامرس  رب  کتخب  نوچمه  تسا  نکمم  هظحل  ره 

ناریا رد  تسیز  طیحم  بیرخت  ياه  هنیمز  . 5

ناریا رد  تسیز  طیحم  بیرخت  ياه  هنیمز  . 5

عبانم و زا  یلوصا  ریغ  يرادرب  هرهب  هارمه  هب  تیعمج  عیرـس  شیازفا  .دراد  ینیعم  لمحت  تیفرظ  یتیعـضو ، ره  رد  یموب  تسیز  ره 
یم تروص  یلاـح  رد  روشک  رد  تیعمج  دـشر  .تسا  هدرک  لـیمحت  تسیز  طـیحم  رب  ار  بیرخت  دـنور  طـیحم ، هب  یگدولآ  دورو 

.دریگ یم  دوخ  هب  يا  هزات  داعبا  هتسویپ  اهنآ  بیرخت  دمایپ  دهد و  یم  ناشن  ار  یفنم  زارت  هدافتسا  دروم  عبانم  زا  یضعب  هک  دریگ 

ياـه تیلاـعف  تیعمج و  مکارت  تلع  هب  گرزب  ياهرهـش  تسا و  هدوـب  ریگ  مشچ  رایـسب  هتـشذگ  هـهد  دـنچ  رد  ینیـشنرهش  دـشر 
لیدبت ینارحب  قطانم  هب  یتعنص 

ش 1812. متفه ، لاس  رویرهش 1385 ، هبنشود 20  مج ، ماج  - 1
ش 1894. متفه ، لاس  رذآ 1385 ، هبنشراهچ 29  مج ، ماج  - 2
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لاس 1375 رد  دصرد  هب 61  لاس 1335  رد  دصرد  زا 32  روشک  گرزب  رهـش  تفه  نیـشنرهش  تیعمج  هک  يا  هنوگ  هب  دنا ، هدش 
هدش یعیبط  عبانم  رب  یفنم  ریثأت  يزرواشک و  تادیلوت  شیازفا  اذغ ، هب  زاین  شیازفا  بجوم  تیعمج ، نوزفازور  دشر  .تسا  هدیـسر 

ياهدوک عاونا  مومس و  زا  نوزفازور  هدافتسا  هژیو  هب  يزرواشک  ياه  هداهن  عیـسو  دربراک  هب  زکرمتم ، تشک  شور  نینچمه  .تسا 
دنلب رد  یلو  دوش ، یم  يزرواشک  تادیلوت  شیازفا  ببس  تدم _  هاتوک  رد  هچرگا  ییاهدربراک _  نینچ  .تسا  هدیماجنا  ییایمیش 

ار یهایگ  يروناج و  ياه  هنوگ  زا  يرایسب  دیدهت  یکیتنژ و  شیاسرف  كاخ ، اهایرد و  اه ، هناخدور  يزاس  هدولآ  رب  هوالع  تدم ،
طیحم یتعنـص ، ياه  تیلاعف  هب  اه  نیمز  يربراک  رییغت  رب  نوزفا  روشک ، قطانم  یخرب  رد  یتعنـص  ياه  تیلاـعف  مکارت  .دراد  یپ  رد 

عبانم يزرواشک و  یضارا  رگید  ندید  بیسآ  یحطس و  ینیمزریز و  ياه  بآ  یگدولآ  یتعنص ، ياه  باسپ  نوچ  یتالکـشم  اب  ار 
: درک هراشا  ناوت  یم  ریز  دراوم  هب  ندعم  تعنص و  شخب  زیمآ  هرطاخم  ياه  تیلاعف  زا  .تسا  هدرک  ور  هبور  نوماریپ  یعیبط 

هب یسایس  هاگ  یعامتجا و  يداصتقا ، ياه  هفلؤم  نتفرگ  رظن  رد  اب  بسانم و  یبای  ناکم  نودب  هژیو  هب  تعنـص  نزاوتمان  دشر  فلا )
؛ یطیحم تسیز  تاظحالم  ياج 

؛ اه یجورخ  رتشیب  رد  بسانم  هیفصت  هناماس  دوبن  روشک و  عیانص  ندوب  هدوسرف  ب )

هدود و دود و  دماج و  یتعنص  ياهدنام  سپ  نازیم  ندوب  هجوت  لباق  ج )
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؛ روآ نایز  ياهزاگ 

؛ یعیبط ياهزادنا  مشچ  بیرخت  د )

ریغ يرادرب  كاخ  اه و  هداج  تخاس  رثا  رب  يروناج  ياه  هاگ  تسیز  یهایگ و  شـشوپ  ندرب  نیب  زا  یحطـس و  كاـخ  بیرخت  ه )
؛ راجفنا یلوصا و 

؛ يدیسا ياه  بآ  هز  داجیا  و )

؛ طیحم رد  اهدنام  سپ  نیگنس و  تازلف  هژیو  هب  اه  هدنیالآ  عاونا  راشتنا  يزاساهر و  ز )

.یعیبط ياهریگبآ  اهدس و  تشپ  رد  اهنآ  عمجت  اه و  هناخدور  تابوسر  راب  شیازفا  ح )

، دنوش دراو  زین  راوج  مه  ياهروشک  جراخ و  زا  یطیحم ، تسیز  نارحب  لماوع  تسا  نکمم  روشک  یتسیز  ياهورملق  زا  یخرب  رد 
(1) .سراف جیلخ  گنج  رگناریو  راثآ  نینچمه  سراف و  جیلخ  رزخ و  يایرد  ياه  بآ  یگدولآ  دننام 

ش 22818. ریت 1382 ، هبنش 22  کی  تاعالطا ، تسین ،» نکمم  تسیز  طیحم  ظفح  نودب  رادیاپ  هعسوت   » هلاقم - 1
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1 تسیز طیحم  تعیبط و  زا  تظافح  ینابم  مالسا و  موس : لصف 

هراشا

(1) تسیز طیحم  تعیبط و  زا  تظافح  ینابم  مالسا و  موس : لصف 

اه لصف  ریز 

مالسا یطیحم  تسیز  بتکم  لوصا  . 1

تسیز طیحم  ظفح  یهقف  ینابم  . 2

تسیز طیحم  ظفح  یهقف  دعاوق  . 3

مالسا یطیحم  تسیز  بتکم  لوصا  . 1

مالسا یطیحم  تسیز  بتکم  لوصا  . 1

ثیداـحا نآرق و  تاـیآ  رد  یلو  تـسا ، هدـشن  حرطم  یمکح  تـسیز ، طـیحم  ناوـنع  هـب  یمالـسا  عباـنم  زا  کـی  چـیه  رد  هـچرگا 
هب هک  دراد  دوجو  نآ  دـننام  اهایرد و  اه ، هوک  كاخ ، بآ ، نوچ  تعیبط  رـصانع  هرابرد  يداـیز  ماـکحا  مالـسلا  مهیلع  ناـموصعم 

، تسیز طـیحم  بیرخت  زا  يریگ  شیپ  يارب  .دروآ  تسد  هـب  یطیحم  تـسیز  لـئاسم  يارب  یقیقد  تاررقم  ناوـت  یم  اـهنآ  کـمک 
.تساهنآ نیرت  مهم  زا  هکلب  اهنآ و  رامـش  رد  یبهذـم  هژیو  هب  یگنهرف  لئاسم  هک  تفرگ  رظنرد  دـیاب  ار  یفلتخم  رـصانع  لماوع و 

هجوت یهلا  ریـسم  رد  گنهامه  یطابترا  رد  یتسه  ناهج  تسیز و  طیحم  ناسنا ، ياه  هبنج  ماـمت  هب  مالـسا ، یطیحم  تسیز  بتکم 
ماظن اب  هنزاوم  رد  تسیز  طیحم  تظافح  ینابم  بتکم ، نیا  رد  نیاربانب ، .دناد  یمن  ادج  دـنویپ ، نیا  زا  ار  تسیز  طیحم  دـنک و  یم 

.دبای یم  نایرج  ماظن  نیا  قلاخ  اب  طابترا  رد  یتسه و 

رد یـساسا  ياهرییغت  لاـمِعا  دـنمزاین  ناـیز ، یب  رادـیاپ و  هعـسوت  تسایـس  يارجا  مالـسا ، یطیحم  تسیز  بتکم  لوصا  ساـسا  رب 
یتیلوئسم و یب  يدنمزآ ، رد  تسیز  طیحم  بیرخت  یلصا  لیالد  هزورما  .تسام  ياه  شزرا  اهرایعم و 

-1
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زا يرایـسب  رد  .دریگ  تروص  اـم  ياـه  شزرا  رد  یلوحت  دـیاب  لـیلد ، نیمه  هب  تسا و  یناـسنا  يـالاو  ياـه  شزرا  هب  یهجوـت  یب 
تهج یب  درف ، کی  هک  درادن  یلیلد  تسا و  هارمه  يدام  ياه  تیمورحم  هلسلس  کی  اب  تسیز  طیحم  ظفح  لوصا  تیاعر  تاقوا ،

« شاداپ  » نودب رگید  يارـس  رد  اه  تیمورحم  نیا  دشاب  دقتعم  هکنیا  رگم  دنک ، لمحت  ار  اه  تیمورحم  نآ  يونعم ، هزیگنا  نودـب  و 
.دنام دهاوخن 

نیمه هب  .دوب  دـهاوخ  رثا  مک  ای  رثا  یب  نانآ  رد  یبهذـم  ياه  هشیر  شزیگنا  نودـب  تسیز  طیحم  ظفح  هب  مدرم  توعد  ور ، نیا  زا 
فیعـضت تافاکم ، ماظن  رگید و  ناهج  هب  هدـیقع  اوقت و  ناـمیا و  وترپ  رد  یطیحم ، تسیز  برخم  لـماوع  اـت  دیـشوک  دـیاب  لـیلد ،

دوجو یکیدزن  دنویپ  وا  یگدـنز  ینیوکت  ماظن  ناسنا و  لامعا  نیب  مالـسا ، یطیحم  تسیز  بتکم  يداقتعا  لوصا  ساسا  رب  .دـنوش 
زین هاگره   (1) .دوش یم  وا  لاـح  لـماش  یهلا  تاـکرب  درادرب ، ماـگ  شنیرفآ  ترطف و  ساـسا  رب  ناـسنا  رگا  هک  يا  هنوـگ  هب  دراد ،

، ساسا نیا  رب  .دزاس  یم  هابت  ار  وا  یگدنز  دیارگ و  یم  داسف  هب  يراج  حلاص  هتـسارآ و  ماظن  دنک ، راتفر  شنیرفآ  نیناوق  فالخرب 
.تسا تسیز  طیحم  هصرع  رد  ناسنا  طاطحنا  لصاح  ینونک ، یطیحم  تسیز  نارحب 

نآ تیانع  تحت  دیاب  ناسنا  یلماکت  ياه  همانرب  تسا ، یتسه  ّربدم  مکاح و  کلام و  دنوادخ ، هک  اجنآ  زا  تفگ  دـیاب  حیـضوت  رد 
يرگید قیرط  ره  هار ، نیا  زج  دوش و  یم  یهتنم  وا  يوس  هب  هک  تسا  یهار  نآ  اهنت  میقتـسم  هار  نیاربانب ، .دریگ  رارق  گرزب  ّربدـم 

هلئسم نیا  لیلد  .دوب  دهاوخ  لطاب  يوس  هب  یفارحنا و 

رگا و  َنُوبِسْکَی ؛ اُوناک  اِمب  ْمُهانْذَخَأَف  اُوبَّذَک  ْنِکل  ِضْرَْألا َو  ِءامَّسلا َو  َنِم  ٍتاکََرب  ْمِْهیَلَع  انْحَتََفل  اْوَقَّتا  اُونَمآ َو  يرُْقلا  َلْهَأ  َّنَأ  َْول  َو  - » 1
، دندرک بیذکت  یلو  میدوشگ ، یم  ناشیا  رب  نیمز  نامـسآ و  زا  یتاکرب  اعطق  دندوب ، هدییارگ  اوقت  هب  هدروآ و  نامیا  اهرهـش  مدرم 

96: فارعا .میتفرگ » ار  نانآ  نابیرگ ]  ] ناشدرواتسد رفیک ]  ] هب سپ 
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يدوبان بیرخت و  داسف ، مهم  لماوع  زا  یکی  هک  میناد  یم  .تسا  يدعب  کی  هشیمه  دولآ  سوه  تالیامت  اریز  تسا ؛ نشور  ًالماک 
يزکرم هطقن  لاحره ، هب  .دریگ  یمن  رارق  هجوت  دروم  نآ  رد  زگره  رگید  داعبا  هک  تسا  يدـعب  کـی  ياـه  هماـنرب  تسیز ، طـیحم 

هداـج هب  دراذـگن و  ماـگ  یهلا  هدارا  زا  يوریپ  هار  رد  دوخ ، باـختنا  رد  ناـسنا  رگا  هک  دوش  یم  ببـس  نیمز  يور  رب  یمدآ  ندوـب 
مه هک  دـیآ  یمرد  رگ  شاـشتغا  تروص  هب  شنیرفآ ، ناـهج  رد  دوش ، هدیـشک  نایـصع  تمعن و  نارفک  یـسانشان و  قـح  راومهاـن 

.مینآ دهاش  رصع ، نیا  رد  نونکا 

: دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ 

(41 مور : ) .َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  اُولِمَع  يِذَّلا  َضَْعب  ْمُهَقیُذِیل  ِساّنلا  يِْدیَا  ْتَبَسَک  اِمب  ِرْحَْبلا  ِّرَْبلا َو  ِیف  ُداَسَْفلا  رَهَظ 

زا یـضعب  هجیتـن  دـهاوخ  یم  ادـخ  .تسا  هدـش  راکـشآ  دـنا ، هداد  ماـجنا  مدرم  هـک  ییاـهراک  ببـس  هـب  اـیرد  یکـشخ و  رد  داـسف 
.دندرگزاب قح ] يوس  هب   ] دیاش .دناشچب  نانآ  هب  ار  ناشرادرک 

، هلزلز دـننام  دـنک ، یم  دوبان  ار  مدرم  دریگ و  یم  ار  اه  هقطنم  زا  یکی  هک  تسا  یمومع  ياهالب  بیاصم و  نیمز ، رد  داـسف  زا  دارم 
یـشوخ و دـیآ و  یم  دـیدپ  یکـشخ ، ایرد و  رد  هک  تسا  يداسف  اهنیا  همه  اه ...، گنج  ریگاو ، ياهرامیب  یطحق ، ناراـب ، ندـماین 

(1) .درب یم  نیب  زا  ار  اه  ناسنا  شیع  بیط 

هجیتن خـلت  معط  مدرم  ات  دراد  یتیبرت  فدـه  کی  نمـض ، رد  تسا و  مدرم  راتفر  باتزاب  دوش ، رهاظ  يداسف  اـج  ره  ساـسا ، نیا  رب 
؛ دنشچب ار  ناشلامعا 

صص 292 و 293. ج 16 ، نازیملا ، کن : - 1
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، لصا نیا  ساسا  رب  .تسا  تمعن  نارفک  نارکـش و  لصا  مالـسا ، یطیحم  تسیز  بتکم  یلمع  لوصا  هلمج  زا  .دنیآ  دوخ  هب  دـیاش 
، تمعن زا  هدافتـسا  ءوس  یفنم و  يریگ  هرهب  هنوگره  هکلب  دـیوگ ، ادـخ  یـساپسان  ناسنا  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  اهنت  تمعن ، نارفک 
زا لمع  رد  یلو  هتفگ ، ادـخ  ساپـس  نابز ، اب  راب  نارازه  رگا  سپ  .تسا  نیمه  تمعن  نارفک  تقیقح  ًـالوصا  تسا و  تمعن  نارفک 

ریبعت .تسا  هجوت  بلاـج  أبـس  هروس  هیآ 13  هب  هجوـت  هنیمز ، نیمه  رد  .تسا  هدـش  تمعن  نارفک  دوـش ، هدافتـسا  ءوـس  یهلا  تمعن 
ناکما ناسنا  لامعا  قیرط  زا  یعقاو  رکـش  تسا و  لمع »  » هلوقم زا  رتشیب  رکـش  هک  تسا  نآ  رگنایب  ارْکُـش » ...اولمعا   » هلمج اب  نآرق 

«. ُروُکَّشلا َيِدابِع  ْنِم  ٌلـِیلَق  َو  : » تسا هدرمـش  كدـنا  ار  یعقاو  نارازگرکـش  دادـعت  نآرق  لـیلد ، نیمه  هب  دـیاش  .دوب  دـهاوخ  ریذـپ 
(6: أبس )

ره ناسنا  هک  تسا  نآ  روظنم  هکلب  تسین ، نابز  اـب  نتفگ  یتافیرـشت و  هلئـسم  کـی  اـهنت  ندرکن ، نارفک  يرازگرکـش و  نیارباـنب ،
نیمه رد  هنافسأتم  .دریگ  راک  هب  تسا ، هدش  هدیرفآ  نآ  يارب  هک  یفده  نامه  رد  دنک و  فرـصم  دوخ  ياج  هب  تسرد و  ار  یتمعن 
ناهج فلتخم  ياـهورین  .دروخ  یم  مشچ  هب  نارفک ، هب  تمعن  لیدـبت  نیا  هنومن  نیرت  هتـسجرب  مینک ، یم  یگدـنز  اـم  هک  يرـصع 

راک هب  ادـخ  ياضر  ریـسم  رد  ار  نآ  هکنآ  ياج  هب  دوش و  یم  راهم  ناسنا  تسد  هب  رـشب  يدادادـخ  راکتبا  شوه و  وترپ  رد  تعیبط 
تمعن هک  یـسک  ره  : » تسا یهلا  تخـس  رفیک  نارفک ، نیا  یعیبط  هجیتن  .دریگ  یم  راک  هب  داسف  متـس و  بیرخت و  تهج  رد  .دریگ 

(211 هرقب : «. ) تسا رفیک  تخس  دنوادخ  هک ] دنادب  ، ] دزاس نوگرگد  دیسر ، وا  هب  هکنآ  زا  سپ  ار  ادخ 
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یتلادع یب  تلادع و  (1) و  تسا هدش » هتشاد  اپ  هب  لداعت )  ) تلادع ساسا  رب  نیمز  اه و  نامسآ  ، » مالـسا یطیحم  تسیز  بتکم  رد 
انامه : » دـیامرف یم  میرک  نآرق  .دوش  یم  حرطم  داسف  حالـص و  اـی  بیاـعم  لـیاضف و  صیخـشت  يارب  یـساسا  كـالم  ود  ناونع  هب 

(. 8 هنحتمم : « ) دراد تسود  ار  ناگ  هشیپ  تلادع  دنوادخ   » و ( 90 لحن : « ) دهد یم  نامرف  ناسحا  لدع و  هب  ار  امش  دنوادخ 

هک دـنک  یـشک  هرهب  يا  هنوگ  هب  نآ  يدادادـخ  عبانم  تعیبط و  زا  تسین  زاجم  یتلود  ای  هورگ  درف ، چـیه  تلادـع ، لصا  ساـسا  رب 
رظن زا  عبانم  هنالداع  عیزوت  هلئسم  .دوش  گنت  نارگید  رب  یگدنز  راک و  هصرع  ای  دروخب  مه  هب  دوجوم  یکیژولوکا  نزاوت  لداعت و 
هدنیآ ياه  لسن  اهنآ و  نیب  تلادع  هکلب  دنتایح ، دیق  رد  رضاح  لاح  رد  هک  تسا  يدارفا  نیب  تلادع  لماش  اهنت  هن  یطیحم  تسیز 
راکش نازیم  تاناویح ، رگید  ناگدنرپ و  راکش  رد  ای  هدش  دیص  یهام  نازیم  يریگ ، یهام  رد  رگا  لاثم ، يارب  .دریگ  یمربرد  زین  ار 

، رت یلک  دُعب  رد  .دـبای  یم  شهاک  جـیردت  هب  يراکـش  تاناویح  رگید  ناگدـنرپ و  نایهام ، دادـعت  دـشاب ، رتشیب  اهنآ  دـلو  داز و  زا 
زا يروناج  هنوگره  لسن  هاگ ،) تسیز  نتفر  تسد  زا   ) یگدنز طیحم  ندش  دودحم  ای  هیور  یب  راکـش  دیـص و  رثا  رب  تسا  نکمم 
ایآ هک  تسا  حرطم  شـسرپ  نیا  کنیا  .دش  دنهاوخ  مورحم  عبنم  نآ  زا  هشیمه  يارب  هدنیآ  ياه  لسن  تروص ، نآ  رد  هک  دورب  نیب 

دننک و بلس  نارگید  زا  ار  نآ  زا  یشان  يداصتقا  ياه  تصرف  عبانم و  دننک ، یم  یگدنز  زورما  هک  یناسک  تسا  هنالداع  تسرد و 
؟ دننک راذگاو  يدعب  ياه  لسن  هب  ار  نآ  جراخم  اهنآ ، زا  عفانم  بسک  اب 

«. ُضْرَْألا ُتاومَّسلا َو  ِتَماق  ِلْدَْعلِاب  - » 1
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طلغ ياه  میمصت  .تسا  شنیرفآ  ناهج  تعیبط و  ربارب  رد  يو  تیلوئسم  حرط  ببس  یتاناکما  نینچ  زا  ناسنا  يرادروخرب  نیاربانب ،
تسا مّلسم  .دروآ  دراو  تسیز  طیحم  تمالس  لداعت و  رب  يریذپان  ناربج  ياه  بیسآ  دناوت  یم  هاگ  رشب ، هنالوئـسمریغ  تامادقا  و 

: تسا هدومرف  زین  میرک  نآرق  هک  نانچ  دوش ، یم  رشب  ریگ  نماد  میقتسمریغ  ای  میقتسم  دوز ، ای  رید  ییاه ، بیسآ  نینچ  شنکاو  هک 

(41 مور :  ) ...ِساّنلا يِْدیَأ  ْتَبَسَک  اِمب  ِرْحَْبلا  ِّرَبلا َو  ِیف  ُداسَْفلا  َرَهَظ 

ار ناشرادرک  یخرب  هجیتن  دهاوخ  یم  ادخ  .تسا  هدش  راکشآ  دنا ، هداد  ماجنا  مدرم  هک  ییاهراک  ببس  هب  ایرد  یکشخ و  رد  داسف 
.دندرگزاب قح  يوس  هب  و  دنوش ] رادیب   ] دیاش .دناشچب  اهنآ  هب 

يا هژیو  ياـه  تیلوئـسم  تسیز ، طـیحم  لاـبق  رد  یمالـسا ، تموکح  درف و  مالـسا ، یطیحم  تسیز  بتکم  یلمع  لوصا  ساـسا  رب 
يدرکلمع فیط  ود  رد  هک  تسا  یتموکح  يدرف و  هبنج  ود  ياراد  مالـسا  رد  تسیز  طـیحم  یلمع  ماـکحا  ساـسا ، نیا  رب  .دـنراد 

هبنج نوچ  تیلوئـسم ، زا  هبنج  نیا  .دنلوئـسم  تسیز  طیحم  ربارب  رد  یمالـسا  هعماج  دارفا  کیاکی  لوا ، هبنج  رد  .دـنوش  یم  حرطم 
تـسیز راـجنهان  ياـهراتفر  زا  زیهرپ  یطیحم و  تسیز  راـجنه  راـتفر  هب  شیارگ  زا  هک  تـسا  درف  ییاـناوت  هـب  دودـحم  دراد ، يدرف 

.دنک یمن  زواجت  یطیحم 

نیا رد  .دور  یم  رامش  هب  یمالسا  تموکح  نوئـش  زا  دراد و  یعامتجا  هبنج  مالـسا ، یطیحم  تسیز  بتکم  یلمع  لوصا  مود  هبنج 
راـجنهب ياـهراتفر  هب  دـنراد ، یطیحم  تسیز  راـجنه  هب  اـن  راـتفر  هک  ار  ییاـه  هورگ  دارفا و  تسا  فظوم  یمالـسا  تموکح  هبنج ،

هب مزلم  ار  درف  دریگب و  رظن  رد  ار  عامتجا  عفانم  دـنریگ ، رارق  مه  اب  لباقت  رد  عامتجا  درف و  عفاـنم  هک  اـج  ره  دـنک و  مازلا  داـشرا و 
يراتفر ماجنا 
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.تسا عامتجا  دوس  هب  هک  دنک  تسیز  طیحم  لابق  رد 

تسیز طیحم  ظفح  یهقف  ینابم  . 2

هراشا

تسیز طیحم  ظفح  یهقف  ینابم  . 2

اب بسانتم  ار  يراو  ماظن  هویـش  هتـشذگ ، نورق  یهقف  راـثآ  هعومجم  زا  ناوت  یمن  تسیز  طـیحم  هب  طـبترم  یهقف  ثحاـبم  هنیمز  رد 
، تاوم يایحا  هطقل ، داهج ، تراهط ، لیبق  زا  یهقف  ثحابم  يال  هبال  رد  یلو  دروآ ، تسد  هب  رـصاعم  رـشب  ياـه  تفاـیرد  اـهزاین و 

ياه هعومجم  رد  ربخ  اهدـص  اه ، شخب  نیا  رد  .تفای  یطبترم  عونتم و  ياه  ثحب  ناوت  یم  تاید  دودـح و  یتح  هحابذ و  دـیص و 
.تسا هدش  حرط  اهنآ  روحم  رب  ًالومعم  یهقف  ياه  ثحب  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  ییاور 

یلقع لیلد  فلا )

یلقع لیلد  فلا )

هجوت نآ  هب  رخأتم  یلوصا  ياه  باتک  رد  هک  تسا  یلمع  لقع  تاکردم  زا  یشخب  تسیز ، طیحم  هلئسم  رد  لقع  مکح  زا  دوصقم 
لقع و مکح  نایم  همزالم  هدـعاق  زین  هدـش و  هتخانـش  تیمـسر  هب  هیلدـع  دزن  هک  یلقع  حـبق  نسح و  یمالک  هدـعاق  رب  دـنا و  هدرک 
دماجنیب و تسیز  طیحم  لداعت  نزاوت و  ندروخ  مهرب  هب  هک  یناسنا  مادـقا  هنوگ  ره  هراب ، نیا  رد  .تسا  هتـشگ  راوتـسا  عرـش  مکح 
هب هک  نآ  ياـیحا  تسیز و  طـیحم  ظـفح  تهج  رد  یمدآ  شـالت  لـباقم ، رد  .تسا  حـیبق  دوش ، یگدـنز  ماـظن  رد  لـالخا  بجوـم 

مکح هجیتن  .تسا  هدیدنسپ  وکین و  لمع  قادصم  عون و  ياقب  ماظن و  ظفح  بجوم  دماجنا ، یم  نآ  رـصانع  لداعت  نزاوت و  تیوقت 
.تسا نآ  بیرخت  تمرح  تسیز و  طیحم  حالصا  یعرش  بوجو  عرش ، لقع و  مکح  همزالم  هدعاق  همیمض  هب 
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میرک نآرق  ب )

میرک نآرق  ب )

: لوا

(205 هرقب :  ) (1) .َداسَْفلا ُّبُِحی  ال    ُ هّللا َلْسَّنلا َو  َثْرَْحلا َو  َِکلُْهی  اهِیف َو  ِضْرَْألا  ِیف  یعَس  ّیلََوت  اذِإ  َو 

ار يراک  هابت  دـنوادخ ، دزاس و  دوبان  ار  لـسن  تشک و  دـنک و  داـسف  نیمز  رد  هک  دـشوک  یم  دـبای ،] یتساـیر  اـی   ] ددرگرب نوچ  و 
.درادن تسود 

نوریب نوچ  یلو  درک ، رهاظت  مالسا  هب  ربمایپ  دزن  هنیدم  رد  يو  .تسا  هدش  لزان  یفقث  قیرـش  نب  سنخا  مان  هب  یقفانم  نأش  رد  هیآ 
هب تیاهن  رد  تسیز  طیحم  عباـنم  بیرخت  هک  اـجنآ  زا   (2) .درک یپ  ار  ییاپراچ  دز و  شتآ  ار  ناناملـسم  زا  یهورگ  رازتشک  دـمآ ،

لیذ ساسا  رب  تسا و  نیمز  رد  داسف  حـیبقت  ماقم  رد  هیآ  ییوس  زا  .تسا  نیمز  رد  داسف  قادـصم  دـماجنا ، یم  یمدآ  لسن  كـاله 
ال  » یهن همیمـض  هب  انعم  نیا  .تسا  هتفرگ  قلعت  نآ  دض  رب  دـنوادخ  یعیرـشت  هدارا  تسین و  یهلا  بوبحم  يداسف ، هنوگ  چـیه  هیآ ،

بیرخت مادـقا  هنوگ  ره  تمرح  نآ ، هجیتن  دـهد و  یم  لیکـشت  ار  ساـیق  ياربک  ( 85 فارعا : « ) اهِحالْـصِإ َدَْعب  ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِـسُْفت 
.تسا تسیز  طیحم  هدننک 

: مود

(61 دوه :  ) ...اهِیف ْمُکَرَمْعَتْسا  ِضْرَْألا َو  َنِم  ْمُکَأْشنَا  َوُه 

 . ...تسا هداهن  رگدابآ  نآ  رد  هدرک و  دیدپ  نیمز  زا  ار  امش  ادخ )  ) وا

یعلخف یقتدـمحم  يدارمیرات و  ناسحا  نایاقآ : هتـشون  تسیز » طیحم  یهقف  ماکحا  یناـبم و   » هلاـقم زا  ثحب ، نیا  شراـگن  رد  - 1
.تسا هدش  هدافتسا 

ص 238. ج 1 ، روثنملا ، ردلا  یطویس ، نیدلا  لالج  - 2
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هیآ تلالد  زا  ناهیقف  یخرب   (1) .تسج عافتنا  نآ  رب  بترتم  دـیاوف  زا  ناوتب  هک  تسا  یتلاح  رد  نیمز  نداد  رارق  ینعم  هب  تراـمع ،
بلط رامعتسا ،»  » هکنآ هچ  ؛(2)  دنا هتفگ  نخـس  هینبا  ثادحا  تخرد و  تشاک  عرز و  تشک و  اب  نیمز  ینادابآ  نارمع و  بوجو  هب 
موزل هب  يرهاظ )  ) یقوطنم تلالد  هب  هیآ  هک  تفگ  دـیاب  نیاربانب ،  (3) .تسا بوجو  رب  ّلاد  دـنوادخ ، زا  قلطم  بلط  هدوب و  نارمع 

زا نوچ  دراد و  تلالد  نارمع  مدـع  ینعی  نآ ؛ دـض  زا  یهن  رب  یلقع  همزالم  اب  یناسنا و  تسیز  طـیحم  یناداـبآ  نارمع و  هب  مادـقا 
.دوب دهاوخ  یعرش  یهن  قلعتم  مه  نیمز  یناریو  بیرخت و  یعطق ، تیولوا  هب  دشاب ، هدش  یهن  نارمع ، مدع 

: موس

(41 مور :  ) نوعِجْرَی ْمُهَّلََعل  اُولِمَع  يِذَّلا  َضَْعب  ْمُهَقیُِذِیل  ِساّنلا  يِْدیَأ  ْتَبَسَک  اِمب  ِرْحَْبلا  ِّرَبلا َو  ِیف  ُداسَْفلا  َرَهَظ 

دشاب .دناشچب  نانآ  هب  دنا ، هدرک  ار  هچنآ  زا  یضعب   [ يازس  ] ات تسا  هدش  رادومن  ایرد  یکـشخ و  رد  داسف  مدرم ، درکلمع  ببـس  هب 
.دندرگ زاب  هک 

همه نامگ ، یب  .دنک  لمحت  ار  نآ  نیمز ، رد  راکشآ  دسافم  هجیتن  رد  دیاب  رـشب  هک  تسا  يویند  دنیاشوخان  ياهدمایپ  هب  رظان  هیآ ،
بالیـس اه ، شیاسرف  لیبق  زا  نیمز  هرک  حطـس  ياه  یناریو  زین  دـماجنیب و  تسیز  طیحم  عباـنم  يدوباـن  بیرخت و  هب  هک  یتامادـقا 

يریگ شیپ  يارب  نانآ  هنالوئـسمریغ  راـتفر  ناـیمدآ و  يریبدـت  یب  زا  هک  نآ ، دـننام  كاـخ و  بآ و  ياـه  یگدولآ  برخم ، ياـه 
، دریگ یم  همشچرس 

ص 31. ج 10 ، نازیملا ، - 1
ص 264. ج 5 ، نایبلا ، عمجم  یسربط ، - 2

ص 55. ج 9 ، نآرقلا ، ماکحال  عماجلا  یبطرق ، - 3
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يازـس يویند ، تبوقع  نیا  .دیـشچ  ار  نآ  يویند  رفیک  دـیاب  يورخا ، تبوقع  زا  شیپ  تسا و  همیرک  هیآ  رد  رهاـظ  داـسف  قادـصم 
.دروآ یم  ناسنا  رس  رب  ار  اهالب  هوبنا  هک  تسا  نآ  نزاوت  لداعت و  ندروخ  مه  هب  ناسنا و  تسیز  طیحم  یناریو  ندش  رگ  هراظن 

: مراهچ

(31 فارعا :  ) َنیفِرْسُْملا ُّبُِحی  ُهَّنِا ال  اُوفِرُْستال  اُوبَرْشا َو  اُولُک َو  َو 

(27 ءارسا :  ) .ًاروُفَک هِّبَِرل  ُناْطیَّشلا  َناک  ِنیِطایَّشلا َو  َناوِْخا  اُوناک  َنیِرِّذَبُْملا  َّنِا  ًاریِْذبَت  ْرِّذَُبت  َو ال 

: تسا هجوت  روخرد  هتکن  دنچ  تایآ ، نیا  هرابرد 

َّنِإ (، » 43 رفاغ : « ) ِراّنلا ُباحْـصَأ  ْمُه  َنِیفِرْـسُْملا  َّنِإ  : » نوچ ییاه  هنیرق  تسا و  یمیرحت  یهن  ریذبت ، فارـسا و  زا  یهن  هکنآ  تسخن 
تلالد نآ  تمرح  تدـش  رب  ( 28: رفاغ « ) ٌباّذَک ٌفِرْـسُم  َوُه  ْنَم  يِدـْهَی  ال    َ هّللا َّنِإ  ( » 27 ءارـسا : « ) .َنیِطایَّشلا َناوْخِإ  اُوناک  َنیِرِّذَبُْملا 

.دراد

ار صاصتخا  دناوت  یم  نیا  تسا و  هدمآ  ندیماشآ  ندروخ و  هب  رما  یپ  رد  فارسا  زا  یهن  فارعا ، هروس  هیآ  رد  هچرگ  هکنیا  مود 
دح زا  هدایز  لمع  هنوگره  فارسا ، (، 41 ماعنا : « ) اُوفِرُْست ِهِداصَح َو ال  َمْوَی  ُهَّقَح  اُوتآ  َو   » هلمج زا  رگید  تایآ  هنیرق  هب  یلو  دنامهفب ،

.دریگ یمربرد  ار  لادتعا 

(1)، تسا هدش  هدرمش  فارـسا  بآ ، يدایز  نتخیر  نیمز  رب  امرخ و  هتـسه  نتخادنا  رود  نوچمه  يدراوم  تایاور ، رد  هک  اجنآ  زا 
هیور یب  يریگراک  هب  کش ، یب 

ص 303. ج 72 ، راونالاراحب ، یسلجم ، - 1
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ياه قادصم  نیرت  هتـسجرب  زا  هایگ  بآ و  مهم  عبانم  نداد  ردـه  تاناویح و  راکـش  ناتخرد و  عطق  لیبق  زا  يروما  تسیز و  طیحم 
داسفا و هب  دسر  هچ  تسا ، مارح  حالـصا  قافنا و  هلوقم  رد  فارـسا  : » ییابطابط همالع  هتفگ  هب  .دور  یم  رامـش  هب  ریذـبت  فارـسا و 
ناطیـش و زا  يوریپ  رد  هـکنآ  تـسخن  دراد : ینعم  ود  هـک  دـنا  هدـش  هدـیمان  نیطایـش  ناردارب  نارّذـبم ، مود ، هـیآ  رد   (1) «. بیرخت

.دنتسه ناطیش  نگمه  هارمه و  خزود ، رد  هکنآ  مود  .دنناطیش  ردارب  وا ، ریسم  كولس 

: مجنپ

باطخ ریمـض  هب  عمج  تلاح  رد  لاوما »  » ندـش هفاضا  هنیرق  هب  ( 5 ءاسن : ) ....اماِیق ْمَُکل    ُ هّللا َلَعَج  ِیتَّلا  ُمَُکلاْومَأ  َءاـهَفُّسلا  اُوتُْؤت  ـال  َو 
یلـصا و تاحابم  لـیبق  زا  یمومع  ياـه  تورث  لاوما و  هک  درک  طابنتـسا  نینچ  ناوت  یم  دریگ ، یمربرد  ار  ناـفلکم  همه  هک  عمج 

نیا یقیقح  کلام  دنوادخ ، .دـنا  هنوگ  نیا  ًالومعم  تسیز  طیحم  عبانم  هکنآ  هچ  دـنهد ؛ یم  لیکـشت  ار  هیآ  عوضوم   (2) تاکرتشم
دش دهاوخ  ببس  ناهیفس  تسد  رد  لاوما  نیا  نداهناو   (3) .تسا هداد  رارق  یمالـسا  هعماج  شاعم  ماوق و  هیام  ار  نآ  تسا و  لاوما 

« هیفـس  » موهفم نینچمه  .دنروآ  دـیدپ  لالخا  مدرم  تشیعم  ماظنرد  دـننز و  مه  رب  ار  هعماج  ماوق  دوخ ، ییالقعریغ  تافرـصت  اب  هک 
تیارد يدنمــشوه و  ياـه  یگژیو  هـمه  زا  رهاـظ  هـب  هـک  یناـیامن  لـقاع  دــیدرت ، یب  .دــبلط  یم  يا  هژیو  لــمأت  هـمیرک  هـیآ  رد 

تافرصت ریسم  رد  ار  نآ  یلو  دنرادروخرب ،

ص 364. ج 7 ، نازیملا ، - 1
قح بجوـم  اـهنآ  هب  تقبـس  دـننک و  یم  هدافتـسا  نآ  زا  ربارب  طیارـش  رد  مدرم  همه  هک  ییایـشا  زا  دـنترابع  هقف  رد  تاـکرتشم  - 2

ص 258. ج 2 ، هیقشمدلا ، هعمللا  حرش  یف  هیهبلا  هضورلا  .دوش  یم  تیولوا 
ص 171. ج 4 ، نازیملا ، - 3
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يدج دـیدهت  ضرعم  رد  ار  هدـنیآ  ياه  لسن  رـضاح و  رـشب  تایح  دـنرب و  یم  راک  هب  یعیبط  ياه  تورث  لاوما و  رد  هناهاوخدوخ 
هیفـس یگمه  دـنوش ، یم  نادـب  طبترم  ییارجا  ياه  شخب  تسیز و  طیحم  روما  لوئـسم  هک  یقیـالان  ناریدـم  زین  دـنهد و  یم  رارق 

.دننک میکحت  یطیحم  تسیز  عبانم  رب  ار  دوخ  هرطیس  هورگ  نیا  تشاذگ  دیابن  دنتسه و 

: مشش

(55 فسوی :  ) .ٌمِیلَع ٌظیِفَح  یِّنِإ  ِضْرَْألا  ِِنئازَخ  یلَع  ِیْنلَعْجِإ 

.متسه اناد  يا  هدننک  تظافح  نم  نوچ  رامگب ؛ نیمزرس  نیا  ياه  هنازخ  رب  ارم  تفگ : فسوی 

رما ریبدت  تساوخ  روشک  هاشداپ  زا  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  دوب ، هدروآ  ور  رصم  نیمزرـس  يوس  هب  یعیبط  نارحب  هک  یماگنه 
ياه یگژیو  نیا  هب  ملاع  يالقع  .تسا  رادروخرب  زین  ندوب  میلع  ظـیفح و  یگژیو  ود  زا  هک  تفگ  وا  .دراپـسب  وا  هب  ار  مدرم  قازرا 

هب .دنا  هدرک  هجوت  یمومع  قازرا  هرادا  نوچمه  یـساسح  بصانم  يدـصت  يارب  یفاک  هکلب  مزال ، طرـش  ود  ناونع  هب  هراومه  مهم 
هب .دریگ  یمربرد  ار  تسیز  طیحم  عباـنم  هلمج  زا  یعیبط  ریاـخذ  همه  دراد و  تیمومع  ضرـالا » نئازخ   » تراـبع هک  دـسر  یم  رظن 

ظیفح یگژیو  ود  زا  هک  دشاب  یـصاخشا  هدـهع  رب  دـیاب  اهنت  یعیبط  ياه  هیامرـس  تسیز و  طیحم  هک  تسا  نآ  هیآ  مایپ  یلک ، روط 
.دنرادروخرب صصخت  ینادراک و  یسانش و  تیلوئسم  ندوب و 

تنس ج )

تنس ج )

رد تقد  اب  بلطم  نیا  .تسا  هدـش  يا  هژیو  تیانع  تسیز  طیحم  هب  زین  مالـسلا  هیلع  موصعم  ریرقت  راتفر و  نخـس ، ینعی  تنـس ؛ رد 
هک یهوبنا  تایاور  نومضم 
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ار تیاور  کی  هنومن ، يارب  .دوش  یم  مولعم  یتسرد  هب  دـنک ، یم  نایب  ار  نآ  دـننام  ناتخرد و  ناهایگ ، ناراوناج ، اب  لماعت  تیفیک 
داجیا تایاور ، نیا  یلک  حور  .مینارذـگ  یم  رظن  زا  مود  شخب  رد  تسیز  طـیحم  هراـبرد  ار  تاـیاور  یقاـب  میروآ و  یم  اـجنیا  رد 

رد مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هبطخ  نیتسخن  رد  رما  نیا  .تسا  نآ  نوماریپ  تادوجوم  یعیبط و  ياـه  هدـیدپ  ربارب  رد  تیلوئـسم  سح 
: دومرف هک  اجنآ  تسا ، هتفای  یلجت  شتفالخ  زاغآ 

(1) .ِِمئاهَبلا ِعاِقْبلا َو  ِنَع  یّتَح  َنُولوئْسَم  ْمُکَّنِإَف  ِهِدِالب  ِهِدابِع َو  ِیف    َ هّللا اوُقَّتِإ 

لوئسم تاناویح  اه و  هناخ  هرابرد  یتح  دنوادخ  هاگ  شیپ  رد  امش  اریز  دینک ؛ تیاعر  اهرهش  دنوادخ و  ناگدنب  رد  ار  یهلا  ياوقت 
.دیتسه

: دسیون یم  ترابع  نیا  حرش  رد  یسلجم  همالع 

، ناـیاپراهچ زا  لاؤس  دـیدیتسرپن و  نآ  رد  ار  دـنوادخ  ارچ  دـیدرک و  داـبآ  ار  يرگید  ناریو و  ار  نیا  ارچ  هکنآ  اـه ، نیمز  زا  لاؤس 
(2) .دیدرکن ناشقح  تیاعر  دیدروآ و  درد  هب  دیدرک و  اهر  هنسرگ  ار  اهنآ  ارچ  هکنآ 

تسیز طیحم  ظفح  یهقف  دعاوق  . 3

هراشا

تسیز طیحم  ظفح  یهقف  دعاوق  . 3

نیا زا  يرایسب  هک  اجنآ  زا  .تسا  قابطنا  لباق  تسیز  طیحم  تالوحت  رب  هک  دیآ  یم  نایم  هب  نخس  یلک  نیناوق  هعومجم  زا  اجنیارد 
یمن راظتنا  یعیبط  روط  هب  تسا ، هدوبن  اهنآ  زا  يرثا  نادب  کیدزن  ياه  هرود  عیرـشت و  رـصع  رد  هک  تسا  یثداح  روما  زا  تالوحت 

دعاوق و نایم ، نیا  رد  .دـیآ  تسد  هب  تنـس  باتک و  كرادـم  زا  صاخ  روط  هب  اه  نادـب  طبترم  یعـضو  یفیلکت و  ماکحا  هک  دور 
یلک لوصا 

هبطخ 167. هغالبلا ، جهن  - 1
ص 290. ج 65 ، راونالاراحب ، - 2
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هعماج يادیپون  ثداوح  رب  یمالـسا  هقف  يریذـپ  قابطنا  ییایوپ و  زار  هک  يدـعاوق  دوش ؛ یم  رادروخرب  يا  هژیو  تیمها  زا  تعیرش 
.تسا هتشگ  نایامن  اهنآ  رد 

ررضال هدعاق  فلا )

ررضال هدعاق  فلا )

هب .دـنک  یم  تلـالد  نآ  رب  روفو  هب   (1) تنـس باتک و  كرادـم  دراد و  هشیر  القع  هریـس  یلقع و  لـیلد  رد  یهقف  مهم  هدـعاق  نیا 
دروم نآ  رد  مکح  نآ  دناسرب ، یسک  هب  یناج  ای  یلام  نایز  دراوم ، یخرب  رد  نآ  يارجا  هک  یمالـسا  مکح  ره  هدعاق ، نیا  بجوم 

: تسا هجوت  روخ  رد  هتکن  دنچ  تسیز  طیحم  هلوقم  اب  هدعاق  نیا  تبسن  هرابرد  .تسین  ارجا  لباق 

رد ررض  هک  تسا  ینتفریذپ  یلک  روط  هب  یلو  دنراد ، یتوافتم  ياه  هاگدید  ررض  موهفم  هرابرد  ناسانـش  هژاو  هچرگ  هکنآ  تسخن 
.دوش یم  طوبرم  هلوقم  ود  نیا  هب  تسیز  طیحم  رد  لصاح  ياه  بیسآ  همه  دور و  یم  راک  هب  لام  سفن و  رد  ناصقن  دروم 

هب یمومع  ررض  تیمها  یتح  دوش و  یم  مه  یمومع  رارـضا  لماش  درادن و  صاصتخا  یـصخش  ياهررـض  هب  هدعاق  نیا  هکنیا  مود 
ار رشب  عون  تایح  هک  تسا  یمومع  ياهررض  خنـس  زا  ًالومعم  تسیز  طیحم  هب  هدش  دراو  ررـض  .تسا  يدرف  ررـض  زا  شیب  بتارم 

.دزادنا یم  رطخ  هب 

لماش مه  تیعورشم ، مدع  نیا  .درادن  تیعورشم  مالسا ، رد  ررض  هکنآ  تسا ، ملسم  هچنآ  ررـضال » هدعاق   » دافم هرابرد  هکنیا  موس 
يراذگ و نوناق  هلحرم 

ح 15443. ص 38 ، باب 13 ، ج 13 ، هعیشلا ، لئاسو  ِمالْسِءْالا .» ِیف  َرارِض  َرَرَض َو ال  ال  : » يوبن ثیدح  دننام  - 1
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يدرف و راتفر  هنوگره  ای  دماجنا  ررـض  هب  هک  يراذگ  نوناق  هنوگ  ره  رگید ، ترابع  هب   (1) .دوش یم  نوناق  يارجا  دنیارف  لماش  مه 
قح راذـگ  نوناق  ثحب ، دروم  عوضوم  رد  نیاربانب ، .دوش  یم  هدرمـش  یفتنم  هدـعاق  نیا  ببـس  هب  دوش ، یهتنم  نادـب  هک  یعاـمتجا 

تـسیز طـیحم  رارـضا  هب  هک  مدرم  راـتفر  هنوگره  نآ ، رب  نوزفا  .دـماجنیب  تسیز  طـیحم  بیرخت  هب  هک  دـنک  عضو  ینوناـق  درادـن 
.تسا یفیلکت  یهن  لومشم  هدوب و  عورشمان  دماجنیب ،

اب یبیرخت  ياه  مادقا  زا  یـشان  ياه  تراسخ  اهنت  هن  تفگ  دیاب  تروص  نیا  رد  .تسا  تایمدـع  رب  ررـضال  هدـعاق  لومـش  مراهچ ،
هدعاق نیا  دماجنیب ، تسیز  طیحم  رارضا  هب  مه  هدنزاس  یحالصا و  ياه  مادقا  كرت  هچنانچ  هکلب  دوش ، یم  هتشادرب  ررـضال  هدعاق 

.درک دهاوخ  هلباقم  نآ  اب 

هب تاررقم و  عضو  يراذـگ و  نوناق  هلحرم  رد  هک  دـنبای  یم  فلکم  ار  دوخ  تسیز ، طیحم  نایدـصتم  یمالـسا و  تلود  نیارباـنب ،
يریگراک هب  لاثم ، يارب  .دـننک  فرـص  نآ  زا  تیامح  تسیز و  طیحم  حالـصا  يارب  ار  دوخ  ناوت  همه  ییارجا ، ریبادـت  يریگراـک 

يا هتـسیاب  ياه  مادـقا  همه  زبس ، ياضف  شرتسگ  اه و  لگنج  عتارم و  يایحا  كاخ ، شیاسرف  زا  يریگولج  يارب  یملع  ياه  شور 
.دنک یم  هلباقم  نآ  اب  ررضال  هدعاق  دماجنا و  یم  يریذپان  ناربج  ياه  نایز  هب  اهنآ  كرت  هک  تسا 

تسیز طیحم  هب  رارضا  عنام  اهنت  هن  ررـضال  هدعاق  .تسا  نامـض  تابثا  تایمدع ، رب  ررـضال  هدعاق  لومـش  رب  بترتم  جیاتن  هلمج  زا 
نامض هکلب  دوش ، یم 

ص 68. ج 1 ، هیهقفلا ، دعاوقلا  يزاریش ، مراکم  رصان  ص 134 ؛ رارض ، ررض و ال  هدعاق ال  یناتسیس ، ینیسح  یلعدیس  - 1
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.دهد یم  رارق  هدننز  تراسخ  هدهع  رب  مه  ار  یحالصا  مادقا  كرت  ای  یبیرخت  مادقا  هنوگ  ره  زا  یشان  ياه  تراسخ 

فالتا هدعاق  ب )

فالتا هدعاق  ب )

ِِملْـسُْملا ِلام  ُهَمْرُح  : » نوچ یتاـیاور  و  ( 190 هرقب : « ) ْمُْکیَلَع يدَـتْعا  اَـم  ِلـْثِِمب  ِْهیَلَع  اوُدَـتْعاَف  ْمُْکیَلَع  يدَـتْعا  ِنَمَف   » هیآ زا  هدـعاق  نیا 
لاوما فالتا  بیرخت و  هب  سک  ره  نآ ، ساسا  رب  .تسا  هدـش  تشادرب   (2)« ٌنِماض َُهل  َوُهَف  ِْریَْغلا  َلاـم  َفَْلتَأ  ْنَم   » »(1) و ِهِمَد ِهَمْرُحَک 
طیحم اب  هدـعاق  نیا  یقادـصم  طابترا  مالـسلا ، هیلع  یلع  ماما  تیاور  هراـب  نیا  رد  .تسا  تراـسخ  ناربج  لوئـسم  دزادرپب ، نارگید 

.دنک یم  نایب  ار  تسیز 

َبَرُْضی َدَْسفَأ َو  َکَلْهَتْسا َو  اَم  َهَمِیق  َمَْرُغی  ْنَأ  ارْهَن  ْوَأ  اْرِئب  َرَّوَع  ْوَأ  اَْتَیب  َمَدَه  ْوَأ  ًاعْرَز  َدَْسفَأ  ْوَأ  ارَجَش  َعَطَق  ْوَأ  اَثَبَع  ًهَّباد  َلَتَق  ْنَم  ِیف  یضَق 
ْنِم َصَقَن  اـم  ِْهیَلَعَف  ٍهَمیَِهب  ْنِم  َباـصَأ  اـم  َبَدَأ َو  ـال  ِْهیَلَع َو  َْسبَح  ـال  ُمْرُْغلا َو  هـْیَلَعَف  َکـِلذ  ْدَّمَعَتَی  ْمـَل  َأَـطْخَأ َو  ْنِإ  َو  ًـالاکَن ، ٍتادَـلَج 

(3) .اِهنَمَث

ای هاچ  ای  دـنک  بیرخت  ار  يا  هناخ  ای  بارخ  ار  یتعارز  ای  عطق  ار  یتخرد  ای  دـشکب  قحان  هب  ار  یناویح  هک  یـسک  هراـبرد  ترـضح 
تراسخ ناربج  ناونع  هب  تسا ، هدرب  نیب  زا  هدرک و  بیرخت  ار  هچنآ  تمیق  دیاب  هک  درک  مکح  نینچ  دناکـشخب ، دمع  هب  ار  يدور 
شیارب یبیدأت  سبح و  ریزعت و  دـنک و  تراسخ  ناربج  دـیاب  طقف  تسا ، هدوبن  راـک  رد  يدـصق  رگا  دوش و  ریزعت  دـنک و  تخادرپ 

.دنک ناربج  دیاب  دشاب ، هدرک  دراو  ناویح  رب  یصقن  رگا  یلو  تسین ،

عبانم داسفا  بیرخت و  زا  یشان  یندم  تیلوئسم  يروآدای  نمض  تیاور  نیا 

ص 59. ج 3 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ص 17. ج 3 ، هیهقفلا ، دعاوق  يدرونجب ، يوسوم  - 2

ص 95. ج 17 ، لئاسولا ، كردتسم  - 3
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هنوگره هک  دوش  یم  هدافتـسا  نآ  زا  نینچمه  .تسا  نابکترم  رب  تیلوئـسم  لیمحت  رد  یمالـسا  مکاح  هفیظو  رگنایب  تسیز ، طیحم 
رد هک  دنا  هدرک  دیکأت  ناهیقف  ور ، نیازا  .تسا  هدننک  فلت  يارب  يریزعت  تازاجم  توبث  يرفیک و  درگ  یپ  بجوم  يدمع  فالتا 
مه یهابتـشا  هناهاگآان و  مادقا  فالتا ، أشنم  رگا  تسین و  لیخد  هجیتن ) لعف و  دـصق   ) دـصق دـمع و  رـصنع  فالتا ، يانعم  قدـص 

(1) .دوش یم  هدعاق  لومشم  زاب  دشاب ،

بیبست هدعاق  ج )

بیبست هدعاق  ج )

(2) «، ُُهبیُِـصی اِمل  ٌنِماض  ُُهبِحاصَف  َنیِِملْـسُْملا  ِقیِرَِطب  ُّرُِـضی  ْیَـش ٍء  ُّلُک   » نوچ یتایاور  رب  هدش ، انب  نآ  رب  ناهیقف  عامجا  هک  هدـعاق  نیا 
توافت .تسا  ینتبم   (4)« َُهل ٌنِماض  َوُهَف  َنیِملْسُْملا  ِقیِرَط  ْنِم  یَِشب ٍء  َّرَـضَأ  ْنَم   » »(3) و ُنامَّضلا ِْهیَلَع  َناـک  ِهِْکِلم  ِْریَغ  ِیف  ارِئب  َرَفَح  ْنَم  »

.دوش یم  هطساواب  فلت  لماش  یمود  هطساو و  یب  فلت  لماش  یلوا  هک  تسا  نآ  رد  فالتا  هدعاق  اب  هدعاق  نیا 

تـسیز طیحم  ندـش  جراخ  عافتنا  زیح  زا  یگدولآ و  بیرخت ، بجوم  رـشابم  ریغ  روط  هب  هک  یمادـقا  ره  بیبست ، هدـعاق  ساـسا  رب 
یمربرد زین  ار  لـعف  كرت  زا  یـشان  یبـیبست  ياـه  شقن  هدـعاق ، نیا  هـکنآ  هجوـت  روـخرد  هـتکن  .دوـب  دـهاوخ  روآ  نامـض  ددرگ ،

مکح هب  دوش ، یطیحم  تسیز  ياه  تراسخ  ببـس  لوئـسم ، ياهداهن  ای  صاخـشا  عقوم  هب  ندرکن  مادقا  رگا  لاثم ، يارب   (5) .دریگ
تیلوئسم هدعاق ، نیا 

ص 7. ج 2 ، هیهقفلا ، دعاوقلا  يزاریش ، مراکم  - 1
ص 35. ج 7 ، یفاک ، - 2

ص 349. ج 7 ، یفاک ، - 3
ص 179. ج 19 ، هعیشلا ، لئاسو  - 4

ص 120. هقف ، دعاوق  داماد ، ققحم  - 5
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.دوب دهاوخ  ببس  هدهع  رب  تراسخ  ناربج 

دی نامض  هدعاق  د )

دی نامض  هدعاق  د )

روهـشم رظن  هب  اـنب  .تسا  هدـش  هتفرگرب   (1)« يّدَُؤت یّتَح  ْتَذَـخَا  ام  ِدَْـیلا  یَلَع   » ثیدـح هعرـشتم و  هریـس  القع ، يانب  زا  هدـعاق  نیا 
نیا ساسا  رب  .تسا  هداد  رارق  یلوتـسم  هدهع  رب  دنا ، هتفای  الیتسا  نآ  رب  هک  ار  یلام  تنامـض  ثیدـح ، نیا  بجوم  هب  عراش  ناهیقف ،

شرا و صقن ، داریا  تروص  رد  دیـشوک و  نآ  ظفح  يارب  دیاب  تسیز ، طیحم  عبانم  رب  الیتسا  تروص  رد  هک  تسا  یهیدـب  هدـعاق ،
(2) .دوب دهاوخ  تباث  درف ، هدهع  رب  نامض  نآ ، مادهنا  فلت و  تروص  رد 

ص 337. ج 5 ، لامعلازنک ، يدنه ، یقتم  ص 95 ؛ ج 6 ، يربکلا ، ننسلا  یقهیب ، ص 7 ؛ ج 14 ، لئاسولا ، كردتسم  - 1
ص 83. ج 37 ، مالکلا ، رهاوج  یفجن ، ص 180 ؛ ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ینیمخ ، ماما  - 2
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یطیحم  تسیز  قالخا  مود : شخب 

هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یطیحم  تسیز  قالخا  مود : شخب 

اه لصف  ریز 

بآ لوا : لصف 

( نیمز  ) كاخ مود : لصف 

يزرواشک موس : لصف 

( زبس زادنا  مشچ   ) هایگ لگ و  تخرد و  مراهچ : لصف 

تاناویح مجنپ : لصف 
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بآ لوا : لصف 

هراشا

بآ لوا : لصف 

، اه لکش  رد  هدنز  ياه  لولس  مامت  زا  یگرزب  شخب  هکنآ  هچ  تسا ؛ یلولس  هدام  بیکرت  هدنهد  لیکشت  رصنع  نیرت  یساسا  بآ ،
تسا هدوب  روهـشم  رود  ياه  هتـشذگ  زا  ور ، نیازا  .دهد  یم  لیکـشت  بآ  ار  یناسنا  یناویح و  یهایگ ، فلتخم  ياه  مجح  عاونا و 

.تسایرد نامسآ و  نیمز ، حطس  رب  هدنز  دوجوم  ره  تایح  لماع  بآ ، هک 

یکـشخ و رد  تایح  هدـمع  شخب  دوش و  یم  دای  بآ  یتاـیح  عبنم  ناونع  هب  نآ  زا  هک  نیمز  حطـس  رد  دوجوم  هدافتـسا  لـباق  بآ 
، لاح نیا  اب  .دهد  یم  صاصتخا  دوخ  هب  ار  نیمز  هرک  دوجوم  بآ  زا  يزیچان  دصرد  اهنت  تسا ، هتـسباو  نادب  ناهج  داصتقا  یمامت 
، ندیماشآ لیبق  زا  ینوگانوگ  ياه  فرصم  يارب  ناسنا  دراد و  یتایح  تیمها  ام  هرایس  رد  یگدنز  موادت  يارب  زیچان ، شخب  نیمه 

.تسا دنمزاین  نادب  یمرگرس  حیرفت و  وشو ، تسش  لقن ، لمح و  اذغ ،

رد نآ  دـصرد   4/97 دـسر ، یم  بعکم  رتـمولیک  دراـیلیم  دودـح 4/1  هب  هک  نـیمز  هرک  رد  دوـجوم  بآ  مـیظع  عباـنم  هعوـمجم  زا 
یم لیکـشت  ار  ناهج  نیریـش  بآ  هریخذ  ّلـک  بعکم  رتمولیک  نویلیم  دودح 36  هدنام ، یقاب  دـصرد  دراد و 6/2  رارق  اه  سوناـیقا 
ياه لاچخی  یخی و  روانـش  ياه  هوک  یبطق ، یخی  ياه  کهالک  رد  نآ  دصرد   77 نیریـش ، بآ  هریخذ  عومجم  زا  نینچمه  .دهد 

بآ نآ  دصرد  دودح 90  نیریش ، بآ  هدنام  یقاب  دصرد  زا 23  ماجنارس ، تسا و  هدش  هریخذ  یعیبط 
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(1) .دوش یم  تفای  نیمز  ّوج  رد  ناهایگ و  تاناویح ، ندب  اه ، هچایرد  اه ، هناخدور  رد  هک  تسا  یبآ  هیقب  ینیمزریز و 

ینآرق ياه  هزومآ  رد  بآ  . 1

هراشا

ینآرق ياه  هزومآ  رد  بآ  . 1

ترورـض هب  هدـمآ و  نایم  هب  نخـس  رایـسب  بآ  زا  میرک ، نآرق  رد  .تسا  تعیبط  ناـهج  رد  یهلا  گرزب  ياـه  تمعن  زا  یکی  بآ 
شیب فلتخم ، ياهریبعت  اب  میرک  نآرق  .هدننک  كاپ  تسا و  كاپ  دوخ  بآ ، هکنآ  هچ  تسا ؛ هدش  هجوت  نآ  یگزیکاپ  تشادـهب و 
هدزناپ نآ  ياه  هشیر  مه  و  رَطَم »  » هژاو راب ، یس  زا  شیب  ءآم »  » هژاو تسا : هدرک  دای  نآ  نوگانوگ  ياه  هولج  بآ و  زا  راب  هاجنپ  زا 

.راب کی  بِّیَص »  » هژاو راب ، کی  ّلَط »  » هژاو راب ، ود  ِلباو »  » هژاو راب ، ود  قْدَو »  » هژاو راب ، شش  نآ  تاقتشم  و  ْثیَغ »  » هژاو راب ،

( ناراب  ) بآ نآ ، قادصم  نیرت  هتسجرب  یلو  دوش ، یم  هریغ  دیشروخ و  اوه ، كاخ ، بآ ، لماش  مومع  روط  هب  یهلا  قزر »  » هچرگا
(2) «. دروآ یم  مهارف  ار  هدنز  تادوجوم  ِيزور  هک  تسا  ناراب  نامه  قزر  : » تسا هتشون  هنیمز  نیا  رد  یسربط  .تسا 

: مینارذگ یم  رظن  زا  نآ  ياه  هولج  بآ و  هرابرد  ار  ینآرق  ياه  هزومآ  یخرب  هصالخ  روط  هب  اجنیا  رد 

تایح أشنم  بآ ، فلا )

تایح أشنم  بآ ، فلا )

(30 ءایبنا : ( »؟ دـنروآ یمن  نامیا  اـیآ  میداد ، رارق  بآ  زا  ار  يا  هدـنز  زیچ  ره  و  َنُونِمُْؤی ؛ ـالَفَأ  ٍّیَح  ْیَـش ٍء  َّلُـک  ِءاـْملا  نِم  اـْنلَعَج  «َو 
اب ناراب ، لوزن  ندرک  دای  راب  ره  زا  سپ  دنوادخ 

ص 16. ج 1 ، يزرواشک ، مولع  عماج  فراعملا  هرئاد  - 1
ص 72. ج 5 ، نایبلا ، عمجم  یسربط ، - 2
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: دنک یم  حیرصت  نیمز  تایح  رد  بآ  ندوب  لصا  هب  نوگانوگ  ياهریبعت 

هدرم ینیمزرـس  يوـس  هب  ار  نآ  اـم ]  ] دزیگنا و یمرب  ار  يربا  اـهداب ]  ] سپ .دـنک  یم  هناور  ار  اـهداب  هک  تسا  یـسک  ناـمه  ادـخ  و 
(9 رطاف :  ) .میدیشخب یگدنز  شگرم  زا  سپ  هلیسو ]  ] نادب ار  نیمز  نآ  میدنار و 

هب هک  دتـسرف  یم  ورف  یبآ  جـیردت  هب  نامـسآ  زا  دـنایامن و  یم  شخبدـیما  روآ و  میب  امـش  يارب  ار  قرب   [ هکنیا  ] وا ياه  هناشن  زا  و 
(24 مور :  ) .دنادرگ یم  هدنز  شگرم  زا  سپ  ار  نیمز  نآ ، هلیسو 

(11  _ 9 ق :  ) .میدنادرگ هدنز  ار  يا  هدرم  نیمزرس  نآ ، اب  ...میدروآ و  دورف  تکربرپ  یبآ  نامسآ ، زا  و 

ترطف يرادیب  هلیسو  ناراب ،)  ) بآ ب )

ترطف يرادیب  هلیسو  ناراب ،)  ) بآ ب )

نادجو دیا ، هدیـشیدنا  ناراب  شراب  اهربا و  نیوکت  یگنوگچ  هرابرد  امـش  ایآ  هک  شـسرپ  نیا  حرط  اب  تایآ  یخرب  رد  میرک  نآرق 
یم ارف  اـه  تمعن  نیا  زا  يرازگ  ساپـس  سپـس  روـما و  همه  رد  یهلا  تیبوـبر  رد  رکفت  هب  ار  ناـنآ  دـنک و  یم  رادـیب  ار  اـه  ناـسنا 

: دناوخ

(70  _ 68 هعقاو :  ) .َنوُرُکْشَت الْوَلَف  اجاُجا  ُهاْنلَعَج  ُءآشَن  َْول  َنُولِْزنُْملا  ُنَْحن  ْمَأ  ِنْزُْملا  َنِم  ُهوُُمْتلَْزنَا  ُْمْتنَاَأ  َنُوبَرْشَت  يِذَّلا  َءآْملا  ُُمْتیَأَرَفَا 

ار نآ  میهاوخب ، رگا  میا ؟ هدنروآ  دورف  ام  ای  دیا  هدروآ  دورف  دیپس  ربا   [ لد  ] زا ار  نآ  امش  ایآ  دیا ؟ هدید  دیشون ، یم  هک  ار  یبآ  ایآ 
؟ دیراد یمن  ساپس  ارچ  سپ  مینادرگ ، یم  خلت 

: دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  نینچمه 

نآ هداد ، هار  تسا ، نیمز  نیریز ] تاقبط   ] رد هک  ییاه  همـشچ  هب  ار  نآ  سپ  دروآ ، دورف  یبآ  نامـسآ ، زا  ادخ  هک  يا  هدیدن  رگم 
هاگ نآ  .ددرگ  یم  کشخ  سپس  دروآ ، یم  نوریب  تسا ، نوگانوگ  نآ  ياه  گنر  هک  ار  يرازتشک  نآ  هلیسو  هب  هاگ 
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(21: رمز  ) .تسا یتربع  درخ ، نابحاص  يارب  اه ]  ینوگرگد   ] نیا رد  نیقی ، هب  .دنادرگ  یم  شکاشاخ  سپس  .ینیب  یم  درز  ار  نآ 

یهلا تمحر  ناراب ، ج )

یهلا تمحر  ناراب ، ج )

ماعنا و دارم  دوش ، هداد  تبـسن  یلاعت  يادخ  هب  تمحر  هک  اج  ره  تسا و  هدیمان  یهلا  تمحر  ار  ناراب  دنچ ، یتایآ  رد  میرک  نآرق 
: تسا نآ  هب  هتسباو  تایح  ّلک  هک  رتالاب  بآ  تمعن  زا  یناسحا  هچ  (1) و  تسوا ناسحا 

(48 ناقرف :  ) .ًاروُهَط ًءآم  ِءآمَّسلا  َنِم  اْنلَْزنَا  ِِهتَمْحَر َو  ْيَدَی  َْنیب  ارُْشب  َحایِّرلا  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  َو 

.میدروآ دورف  كاپ  یبآ  نامسآ ، زا  داتسرف و  ناراب ] شیوخ =[  تمحر  شیپاشیپ  يدیون  ار  اهداب  هک  سک  نآ  تسوا  و 

: تسا هدومرف  ای 

(46 مور :  . ) ...دناشچب امش  هب  ار  شتمحر  زا  یشخب  ات  دتسرف ، یم  ار  روآ  تراشب  ياهداب  هک  تسا  نیا  وا  ياه  هناشن  زا  و 

ناراب دوبمک  رد  ناهانگ  شقن  د )

ناراب دوبمک  رد  ناهانگ  شقن  د )

هچ دوش ؛ یمن  عطق  هاگ  چیه  ددرگ و  یم  لزان  نانآ  رب  هتسویپ  یهلا  تمحر  نامگ ، یب  دنوش ، راکزیهرپ  كاپ و  عماوج ، مدرم  رگا 
ماد و تشک و  يدوبان  نآ ، وریپ  شراب و  دوبمک  ناهانگ ، تشز  ياهرثا  زا  یکی  هک  نانچ  .تسا  قلطم  ضاـیف  لاـعتم  يادـخ  هکنآ 

: تسا راک  هانگ  ياه  ناسنا 

ْنِم يِرَْجت  َراْهنَْألا  اَْنلَعَج  ارارْدِم َو  ْمِْهیَلَع  َءآمَّسلا  اَْنلَسْرَأَو  ْمَُکل  نِّکَُمن  َْمل  ام  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهاّنَّکَم  ٍنْرَق  ْنِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  انْکَلْهَأ  ْمَکاْوَرَی  َْملَأ 
ْمِِهتَْحت

«. محر  » هژاو نآرقلا ، ظافلا  تادرفم  مجعم  یناهفصا ، بغار  کن : - 1
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(6 ماعنا :  ) .نیِرَخآ انْرَق  ْمِهِدَْعب  ْنِم  انْأَْشنَأ  ْمِِهبُونُِذب َو  ْمُهانْکَلْهَأَف 

يارب هک  میداد  یتاناکما  نانآ  هب  نیمز  رد   [ هک ییاه  تما  [ ؟ میدرک كاله  ار  اه  تما  رایـسب  هچ  نانآ  زا  شیپ  هک  دـنا  هدـیدن  اـیآ 
نانآ ياهرهش ]  ] ریز زا  ار  اهدور  میداتـسرف و  ورف  نانآ  رب  یپ  رد  یپ  ار  نامـسآ   [ ياه ناراب   ] میدرکن و مهارف  ار  تاناکما  نآ  امش 

.میدروآ دیدپ  يرگید  ياه  لسن  نانآ ، زا  سپ  میدرک و  كاله  ناشناهانگ   [ يازس  ] هب ار  ناشیا  سپ  .میتخاس  ناور 

: فارعا  ) .َنُوبِـسْکَی اُوناک  اِمب  ْمُهانْذَخَأَف  اُوبَّذَـک  ْنِکل  ِضْرَْألا َو  ِءامَّسلا َو  َنِم  ٍتاکََرب  ْمِْهیَلَع  انْحَتََفل  اْوَقَّتا  اُونَمآ َو  يرُْقلا  َلْهَأ  َّنَأ  َْول  َو 
(96

بیذکت یلو  میدوشگ ، یم  ناشیا  رب  نیمز  نامـسآ و  زا  یتاکرب  نیقی ، هب  دندوب ، هدییارگ  اوقت  هب  هدروآ و  نامیا  اهرهـش  مدرم  رگا 
.میتفرگ ار  نانآ   [ نابیرگ  ] ناشدرواتسد رفیک ]  ] هب سپ  .دندرک 

یهلا تمکح  تردق و  ناشن  نیریش ، روش و  ياه  بآ  ییادج  ه )

یهلا تمکح  تردق و  ناشن  نیریش ، روش و  ياه  بآ  ییادج  ه )

ياه بآ  دصرد  دودح 20  طقف  تسا و  خـلت  ای  روش  اهایرد ، اه و  سونایقا  نوچ  ناهج  مهم  یبآ  عبانم  رد  دوجوم  ياه  بآ  رتشیب 
نآ نیریش  روش و  ياه  بآ  نیمه  وا  لیدب  یب  تردق  تمکح و  یهلا و  ریدقت  هب  هکنآ  بلاج  .تسا  نیریـش  نیمز  هرک  رد  دوجوم 

: دزادنا یم  ییادج  ناشنایم  یباجح  دراذگ و  یمن  رثا  يرگید  رب  یکی  دنسر ، یم  مه  هب  هک  هاگ 

تسا و خـلت  و ]  ] روش یکی  نآ  اراوگ و   [ و  ] نیریـش یکی  نیا  درک : ناور  مه  يوس  هب  ناـنز  جوم  ار  اـیرد  ود  هک  تسا  یـسک  وا  و 
(53 ناقرف :  ) .داد رارق  راوتسا  یمیرح  عنام و  ود ، نآ  نایم 

سپ .دـننک  یمن  زواجت  مه  هب  هک  تسا  یلـصاف  دـح  ود ، نآ  نایم  .دـننک  دروخرب  مه  اب  هک ]  ] درک ناور  يا ] هنوگ  هب   ] ار اـیرد  ود 
(21  _ 19 نامحر : ( ؟ دیرکنم ار  ناتراگدرورپ  ياه  تمعن  زا  کی  مادک 
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هدننک كاپ  كاپ و  بآ ، و )

هدننک كاپ  كاپ و  بآ ، و )

ًءآم ِءآمَّسلا  َنِم  اْنلَْزنَا  : » تسا هزیکاپ  دوخ  هکنآ  هچ  دراد ؛ زین  یگدـننک  كاپ  مهم  تیـصاخ  یـشخب ، تایح  تیـصاخ  رب  هوالع  بآ 
(48 ناقرف : «. ) میدرک لزان  هزیکاپ  یبآ  نامسآ ، زا  ام  اروُهَط ؛

: تسا هتـشون  یـسربط  .ار  نآ  یگدننک  كاپ  مه  دـناسر و  یم  ار  بآ  ندوب  كاپ  مه  هک  تسا  تراهط »  » زا هغلابم  هغیـص  روهط ،» »
ندرتس رد  ومه   (1)« .ار يونعم  تاساجن  مه  دـیادز و  یم  ار  يرهاظ  ياه  یگدولآ  مه  .هدـننک  كاپ  تسا و  هزیکاـپ  ینعی  روهط ، »

: تسا هدروآ  نینچ  يونعم  تاساجن 

رثا رب  ناس  نیدب  .راز  نش  کشخ و  يا  هقطنم  رد  ناناملـسم  دندمآ و  دورف  بآ  رـس  رب  ناناملـسم  زا  لبق  ناکرـشم  ردب ، گنج  رد 
تخادرپ هسوسو  هب  ناطیش  دننک .) تبانج  لسغ   ) دنزاس كاپ  اه  یگدولآ  زا  ار  دوخ  دنتسناوتن  مه  دندش و  هنشت  مه  بآ ، نتشادن 

دنتسش و نت  ناراب ، بآ  رد  ناناملسم  درک و  لزان  نانآ  رب  ار  ناراب  دنوادخ ، ...دیناوخب  زامن  یگدولآ ، تلاح  نیمه  اب  دیاب  امش  هک 
(2) .دندیشخب الج  ار  ناج 

تعیبط رد  اه  بآ  نیرت  صلاخ  نیرت و  هزیکاـپ  دراـب ، یم  ورف  نامـسآ  زا  گرگت  فرب و  ناراـب ، تروص  هب  هک  ینامـسآ  تـالوزن 
هدـننک عـفر  هک  يدـنوادخ  گرزب  تمعن  نیمه  هنافـسأتم  .تسا  هدرک  یفرعم  روـهط  ار  بآ  عوـن  نیا  دـنوادخ  ور ، نیا  زا  .دنتـسه 

يزورما و ناسنا  یگدنز  رد  يددعتم  لماوع  تسد  هب  تساه ، یگدولآ 

ص 101. ج4 ، نایبلا ، عمجم  - 1
ص 526. ج 2 ، نایبلا ، عمجم  - 2
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.دوش یم  هدولآ  ندمتم ،

دنناـم ناـسنا  یـسر  تسد  لـباق  بآ  ریاـخذ  رثکا  هب  یگدولآ  هک  تسا  نیا  بآ  هب  طوبرم  لـئاسم  نیرت  مهم  زا  رـضاح ، لاـح  رد  »
هوقلاب ياه  هدنیالآ  عونت  رادـقم و  تسا و  هدرک  تیارـس  تیعمج  زکرمت  زکارم  کیدزن  یحطـس  ياه  ناوخبآ  اهرهن و  اه ، هچایرد 
.تسا هتفای  لوزن  رایسب  دنتـسه ، یـسر  تسد  لباق  هک  ییاه  بآ  رتشیب  تیفیک  تقیقح ، رد  ...تسا  زیگنا  تریح  بآ  رد  روآ  نایز 

روط هب  هک  يداوم  زا  یخرب  .دنتـسه  لولحم  ییایمیـش  داوم  ياراد  ینیمزریز  یحطـس و  ياه  بآ  ناراب ، بآ  ریظن  یعیبط  ياه  بآ 
، دـیدج عیانـص  طسوت  داوم  نیا  زا  يرایـسب  دـنروآ و  نایز  تایح  لاکـشَا  ریاس  ناـسنا و  تسیز  يارب  دـنوش ، یم  بآ  دراو  یعیبط 

(1) «. دنوش یم  دیلوت  ناسنا  یلک  روط  هب  يزرواشک و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هریس  رد  یگزیکاپ  تیاعر  یگدولآ و  زا  يریگ  شیپ  . 2

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هریس  رد  یگزیکاپ  تیاعر  یگدولآ و  زا  يریگ  شیپ  . 2

مامت يادـتقم  یحور ، یمـسج و  یگدولآ  هنوگره  زا  زیهرپ  ساـبل و  نت و  یگزیکاـپ  تیاـعر  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
لـسن اهرـصع و  يوگلا  نیرترب  ترـضح ، نآ  یلاعت ، يادـخ  هدومرف  هب  هکنآ  هچ  تسا ؛ تمایق  ماـیق  اـت  اـه  لـسن  همه  ناناملـسم و 

ار ترـضح  هریـس  زا  یمهم  شخب  يونعم ، یمـسج و  ياـه  یگدوـلآ  زا  ندرک  يرود  یگزیکاـپ و  تیاـعر  ور ، نیا  زا   (2) .تساه
.دهد یم  لیکشت 

تـسود ار  كاپ  صخـش  تسا و  كاپ  دـنوادخ ، هفاظنلا ؛ ّبحی  ٌفیظن  ّبیطلا ، ُّبحی  ٌّبیط    َ هّللا ّنا  : » تسا هدومرف  لوسر  ترـضح 
(3) «. دراد تسود  ار  یگزیکاپ  تسا و  هزیکاپ  دراد ؛

صص 251 و 252. یطیحم ، تسیز  یسانش  نیمز  نابضغ ، نودیرف  - 1
.21 بازحا : کن : - 2

ح 20314. ص 6340 ، ج 13 ، همکحلا ، نازیم  - 3
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: تسا ترضح  نآ  زا  نانخس  نیا  نینچمه 

يادخ هکنآ  هچ  دـینک ؛ تیاعر  ار  یگزیکاپ  دـیراد ، ناوت  رد  هچ  ره  ِهَفاظَّنلا ؛ یَلَع  َمالْـسِءْالا  یََنب    َ هّللا َّنِإَف  ُْمتْعَطَتْـسا  اَم  ِّلُِکب  اوُفَّظَنَت  »
(1)« .تسا هداهن  یگزیکاپ  رب  ار  مالسا  هدولاش  یلاعت ،

(2)« .دراد هگن  هزیکاپ  ار  نآ  دیاب  دشوپ ، یم  يا  هماج  هک  ره  ُهْفِّظَُنْیلَف ؛ ابَْوث  َذَخَّتا  ِنَم  »

(3) «. فیثک مدآ  تسا  يا  هدنب  دب  ُهَروُذاْقلا ؛ ُْدبَْعلا  َْسئب  »

نوریب زور  دیرادن و  هگن  حبـص  ات  بش  دوخ  هناخ  رد  ار  هلابز  ِناطیَّشلا ؛ ُدَـعْقَم  اهَّنِإَف  اراهَن ؛ اهوُجِرْخَأ  ْمُِکتُوُیب َو  ِیف  َهَمامُْقلا  اُوتِّیَُبت  «ال 
(4) «. تسا ناطیش  هاگیاج  هلابز  اریز  دیربب ؛

نانچ درک ، یم  شرافس  ندرک  كاوسم  هب  ارم  هتـسویپ  لیئربج  ًهَضیِرَف ؛ ُُهلَعْجَیَـس  ُهَّنَأ  ُْتنَنَظ  یّتَح  ِكاوِّسلِاب  ِینیِـصُوی  ُلِیئَْربَج  َلازام  »
(5) «. دنادرگ یم  بجاو  ار  نآ  مدرک  نامگ  هک 

نانآ هدهاشم  ضحم  هب  ترضح  .دندیسر  ترضح  نآ  روضح  هب  هدیلوژ  ياهوم  درز و  ياه  نادند  اب  يا  هدع  هک  تسا  تیاور  رد 
ياهوم درز و  ياه  نادـند  اب  هک  مرگن  یم  نینچ  ار  امـش  ارچ  َنوُکاتْـسَت ؛؟ ْمَُکلام ال  اغُْرم ، اْحُلق  َّیَلَع  َنُولُخْدـَت  ْمُکارَأ  ِیلام  : » دومرف

(6) »؟ دینک یمن  كاوسم  ارچ  دیا ! هدمآ  مدزن  هتفشآ  فیثک و 

زامن يارب  نتفر  نوریب  هناتسآ  رد  ندش و  رادیب  زا  سپ  باوخ ، زا  شیپ  درک : یم  كاوسم  راب  هس  زور  هنابـش  لوط  رد  ترـضح  نآ 
ار شیاه  نادند  ناشیا  .حبص 

ح 20327. ص 6342 ، ج 13 ، همکحلا ، نازیم  ج 26002 ؛ لاّمعلا ، زنک  - 1
ص 6342. ج 13 ، همکحلا ، نازیم  ح 3 ؛ ص 441 ، ج 6 ، یفاک ، - 2

ح 20317. ص 6340 ، ج 13 ، همکحلا ، نازیم  ص 208 ؛ ج 1 ، یفاش ، - 3
ح 20324. ص 6340 ، ج 13 ، همکحلا ، نازیم  ح 4968 ؛ ص 5 ، ج 4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ص 572 ؛ ج 3 ، هعیشلا ، لئاسو  - 4

ص 13. ج 4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 5
ص132. ج 73 ، راونالاراحب ، ص 67 ؛  هعیش ، ناماما  يراتفر  یقالخا _  ياه  هزومآ  ص 561 ؛ نساحملا ، یقرب ، - 6
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(1) .یلوط هن  درک ، یم  كاوسم  یضْرَع 

لئاسم هب  طوبرم  ماکحا  نیمز ، ماـکحا  اـه ، بآ  ماـکحا  تسا : یطیحم  یتشادـهب _  ماـکحا  مالـسا ، یهقف  ماـکحا  زا  یمهم  شخب 
هک تسا  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  اجنآ  ات  تشادـهب  تیمها  .تسیز  طـیحم  زا  تظاـفح  هرخـالاب  و  تاـقاسم ) هعرازم و   ) يزرواـشک

ار ناگدرم  ناتسروگ  مالـسا ، یهقف  ماکحا  ساسا  رب  لاثم ، يارب  .تسا  هدش  عضو  يا  هژیو  ماکحا  ناگدرم ، داسجا  نفد  يارب  یتح 
دمآو تفر  لحم  هک  دوش  هتخیر  یلادوگ  رد  دیاب  لسغ  بآ  دنهد ؛ یم  لسغ  هبترم  هس  ار  تیم  ندب  دنهد ؛ یم  رارق  رهـش  زا  جراخ 

زین یناوارف  ماکحا  .دنکن  تیارـس  نوریب  هب  نفعت  يوب  بورکیم و  ات  دوش  هدیناشوپ  مکحم  دـشاب و  قیمع  دـیاب  ربق  دـشابن ؛ یمومع 
هداد رادشه  هعماج  هب  نییبت و  سجن ،»  » مکح اب  دـح  زا  شیب  یگدولآ  مالـسا ، رد  هک  نانچ  میراد ، اهنآ  یگدولآ  اه و  بآ  هرابرد 

رد رادرم  نتخادـنا  دـننام  اه  بآ  یگدولآ  نیرت  مک  زا  نینچمه  .دـننک  زیهرپ  تساجن ، زرم  اـت  بآ  ندرک  هدولآ  زا  هک  تسا  هدـش 
مومع هدافتـسا  دروم  يا  هنوگ  هب  هک  ار  ییالاک  هداـم و  ره  مالـسا ، رد  ًـالوصا  .تسا  هدـش  یهن  تدـش  هب  بآ  رد  ندرک  لوب  نآ و 

.دنامب ناما  رد  يدوبان  یهابت و  زا  هک  درک  ظفح  نانچ  دیاب  تسا ،

تیاـعر يارب  یلو  دریگ ، یمربرد  ار  تسیز  طـیحم  اـب  طاـبترا  رد  يداـیز  رایـسب  لـئاسم  دوـش ، یـسررب  هناگادـج  رگا  شخب  نـیا 
(2) .دوش یم  هدنسب  رادقم  نیمه  هب  راصتخا ،

ص 41. قالخالا ، مراکم  - 1
لصف بآ ، یهقف  ماکحا  ینامحر ، دمحم  ماظع ؛ عجارم  هیلمع  ياه  هلاسر  هژیو  هب  یهقف  ياه  باتک  کن : رتشیب  تاعالطا  يارب  - 2

ص 20. ، 8 یپایپ 7 _  هرامش  داهج ، گنهرف  همان 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هریس  رد  نآ  یگزیکاپ  بآ و  يدنمجرا  . 3

هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هریس  رد  نآ  یگزیکاپ  بآ و  يدنمجرا  . 3

هک تسا  یتالکشم  نیرت  یساسا  زا  رگید ، فرط  زا  اه  بآ  یگدولآ  ّداح  هلئسم  فرط و  کی  زا  یبآ  عبانم  دوبمک  لکـشم  هزورما 
بآ و دوجو  هب  زیچ  ره  زا  شیب  ناملـسم  ناـسنا  تسا  مزـال  ور ، نیازا  .دـنک  یم  دـیدهت  ار  ناـسنا  هژیو  هب  هدـنز  تادوجوم  یتسه 
: ءایبنا «. ) ِّیَح یَـش ء  َّلُک  ِءآملا  َنِم  اْنلَعَج  َو  : » تسا تایح  أدبم  بآ  هبعک ، يادخ  هدومرف  هب  هکنآ  هچ  دـهد ؛ تیمها  نآ  يدـنمجرا 

(30

یگدنز معط  بآ ، معط  فلا )

یگدنز معط  بآ ، معط  فلا )

ار هزم  نیا  یـسک  هک  یتسار  هب   (1)« .تسا یگدنز  هزم  بآ ، هزم  ِهایَْحلا ؛ ُمْعَط  ِءآملا  ُمْعَط  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
هدیسر ییاراوگ  بآ  همشچ  هب  هاگان  هب  هتفر و  شیپ  گرم  هناتسآ  ات  فلع  بآ و  یب  کشخ و  نابایب  رد  هک  دنک  یم  كرد  اقیمع 

.دشاب هدینادرگ  زاب  نادب  ار  ندب  كرت  هناتسآ  رد  ِناج  و 

اه هباشون  رورس  بآ ، ب )

اه هباشون  رورس  بآ ، ب )

: تسا هدوـمرف  یفرعم  تشهب  ترخآ و  اـیند ، رد  اـه  یندیـشون  همه  رورـس  ار  بآ  ترـضح ، نآ  هک  سب  نیمه  بآ  يدـنمجرا  رد 
(3) «. ُءاْملا ِهَّنَْجلا  ِبارَش  ُدِّیَس   » و « (2) ِهَرِخْآلا اْینُّدلا َو  ِیف  ِبارَّشلا  ُدِّیَس  ُءآْملَأ  »

! عونمم نیریش  ياه  بآ  ندرک  هدولآ  ج )

! عونمم نیریش  ياه  بآ  ندرک  هدولآ  ج )

: تسا هدش  یهن  تاساجن  هب  بآ  ندرک  هدولآ  زا  یمالسا  هقف  رد 

ٍرْهَن ْوَأ  اْهنِم  ُبَذْعَتُْسی  ٍءآم  ِْرِئب  ِریفَش  یلَع  َطَّوَغَُتی  ْنَا    ِ هّللا ُلوُسَر  یهَن  »

صص 370 و 489. لوقعلا ، فحت  کن : .تسا  هدش  لقن  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  نخس  نیا  - 1
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ح 18. ص 451 ، ج 63 ، راحب ، - 2
ص 187. باب 1 ، هبرشالا ، همعطالا و  باتک  ج 17 ، هعیشلا ، لئاسو  - 3
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(1)  . ...ُبَذْعَتُْسی

یگزیکاپ ندـیماشآ و  يارب  اهنآ  بآ  زا  هک  یبآ  رهن  اـی  هاـچ  هراـنک  رب  ندرک  تجاـح  ياـضق  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
.تسا هدرک  یهن  دوش ، یم  هدافتسا 

هباشون نیرتدنمدوس  هدیشوج ، بآ  د )

هباشون نیرتدنمدوس  هدیشوج ، بآ  د )

کبلج اه ، يرتکاب  هلمج  زا  از  يرامیب  ياه  مسیناگراورکیم  ندرک  لاعف  ریغ  روظنم  هب  هزورما  هک  بآ  ندرک  ینوفع  دـض  هراـبرد 
هدیـشوج بآ  ْیَـش ٍء ؛ ِّلُک  ْنِم  ُعَْفنَی  ُِّیْلغُْملا  ُءآْملَأ  : » دـیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دوش ، یم  ماـجنا  اـه  سوریو  اـه و 

(2) «. تسا عفان  يزیچ  ره  يارب 

: تسا هدش  یفرعم  شخبورین  ُرب و  بت  بآ ، ندیناشوج  زا  یصاخ  شور  رگید ، ینخس  رد  هک  نانچ 

(3) .ِْنیَمَدَْقلاَو ِْنیَقاّسلا  ِیف  َهَّوُْقلا  ُلِْزُنی  یّمُْحلِاب َو  ُبَهْذَی  َوُهَف  ٍءانِإ  یلِإ  ٍءانِا  ْنِم  ُهَْتبَلَق  ٍتایَلَغ َو  َْعبَس  ُهَْتیَلَغ  اذِإ  ُنَّخَسُْملا  ُءآْملَأ 

یم ورین  اه  مدـق  قاس و  هب  دزاس و  یم  فرطرب  ار  بت  ینادرگرب ، رگید  فرظ  هب  یفرظ  زا  یناـشوجب و  راـب  تفه  رگا  ار  مرگ  بآ 
.دشخب

یمومع تورث  بآ ، ه )

یمومع تورث  بآ ، ه )

ٌءاکَرُش ُساّنلَأ  : » تسا بآ  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  هتـسناد  کیرـش  زیچ  هس  رد  ار  مدرم  ینخـس ، رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
ٌسْمَخ : » دومرف يرگید  نخس  رد  هک  نانچ   (4)« .هاگارچ بآ و  شتآ ، دنکیرش : زیچ  هس  رد  مدرم  ِأَلَْکلا ؛ ِءآْملا َو  ِراَّنلا َو  ٍهَثالَث  ِیف 

باب 11. ح 15 ، ص 353 ، ج 1 ، بیذهتلا ، - 1

باب 11. ح 15 ، ص 353 ، ج 1 ، بیذهتلا ، - 2
ح 16. ص 451 ، ج 63 ، راونالا ، راحب  - 3

ح 2. باب 4 ، ص 150 ، ج 3 ، لئاسولا ، كردتسم  - 4
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، هاگارچ کمن ، بآ ، تسین : لالح  اهنآ  زا  نتـشاد  زاب  هک  تسا  زیچ  جـنپ  ...ُْملِْعلا ؛ ُراّنلا َو  ُأَلَْکلا َو  ُحـْلِْملا َو  ُءآـْملا َو  َّنُهُْعنَم : ُّلِـحَیال 
(1) «. ...شناد شتآ و 

نداعم اه و  هناخدور  اه و  هچایرد  لثم  دشابن ، یـسک  یـصخش  کلم  هاگارچ ، کمن و  بآ ، هک  تسا  یتروص  رد  مکح  نیا  زاوج 
رد شناد  هلئسم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیانع  نازیم  گنس ، نارگ  نخس  نیا  زا  .یمومع  ياه  هاگارچ  کمن و  یمومع 

.دوش یم  راکشآ  زین  یهابت  لهج و  راگزور  نآ 

ییامیـش داوم  عاونا  هب  اه  بآ  نتخاس  هدولآ  هطـساو  هب  اه  هناـخدور  اـهایرد و  ناـیزبآ  ندرک  دوباـن  هکلب  نتـشادزاب ، اـیآ  یتسار  هب 
؟ تسین مالسا  یمارگ  لوسر  نخس  رد  هدش  یهن  نتشادزاب  نامه  روآ ، گرم 

هقدص نیرترب  و )

هقدص نیرترب  و )

: تسا هدوـمرف  یفرعم  هقدـص  نیرترب  ار  نارگید  هب  ندـیناشون  بآ  رگ ، تیادـه  ینخـس  رد  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح 
(3) «. ٍءآم ْنِم  ًارْجَأ  ُمَظْعَأ  ٍهَقَدَص  ْنِم  َْسَیل   » »(2) و ِءآْملا ُیْقَس  ِهَقَدَّصلا  ُلَْضفَا  »

.دوش یم  لماش  زین  ار  تاناویح  ناهایگ و  هب  نداد  بآ  ور ، نیا  زا  .تسا  هدشن  دـیقم  اه  ناسنا  هب  تسا و  قلطم  اجنیا  رد  نداد  بآ 
؛ ٌرْجَأ ٍهَبْطَر  ٍِدبَک  ِتاذ  ِّلُک  ِیف  : » دومرف تسه ، یشاداپ  زین  نایاپراهچ  ندرک  باریس  رد  ایآ  هک  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  ترضح  نآ 

(4)« .تسا شاداپ  دوش ، باریس  هک   [ يا هنشت   ] رگج بحاص  ره  رد 

ح 2. باب 6 ، ص 150 ، ج 3 ، لئاسولا ، كردتسم  - 1
ص 375. ج 1 ، ءاملا ، - 2
ص 223. ج 4 ، ءاملا ، - 3
ص 224. ج 4 ، ءاملا ، - 4
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ص:69

هریرهوبا هک  یثیدح  رد   (1) «. بآ : » دومرف تسین ، لالح  يزیچ  هچ  عنم  هک  هراب  نیا  رد  يرازفلا  ریمع  شسرپ  هب  خساپ  رد  ترضح 
: تسا هدمآ  هدرک ، لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لوق  زا 

یباذع نانآ  يارب  دنادرگن و  ناش  هزیکاپ  درگنن و  ناشیدـب  تمحر  فطل و  رظن  هب  تمایق  زور  رد  لجوزع  يادـخ  هک  دـنهورگ  هس 
(2) .دنک غیرد  نارذگهر  زا  ار  شا  یندیماشآ  بآ  يدایز  هک  تسا  يدرم  اهنآ  زا  یکی  .تسا  كاندرد 

نینچ دروآ ، یم  مهارف  مدرم  يارب  ار  بآ  هب  یـسر  تسد  ناکما  هک  ار  یـسک  رگید ، ینخـس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
: تسا هتخاون 

هک هعرج  ره  لباقم  رد  شیارب  دنوادخ  دهد ، بآ  دشاب ، مهارف  اجنآ  رد  بآ  هب  یـسر  تسد  ناکما  هک  یلحم  رد  ار  مدرم  سکره 
يارب سک  ره  ...دـنک و  یم  مک  شناهانگ  زا  هانگ  هد  دـیازفا و  یم  هجرد  هد  دـسیون و  یم  هنـسح  هد  دـماشایب ، راکدـب  راـکوکین و 

(3) .تسا هدیشخب  یگدنز  ار  مدرم  همه  ایوگ  دروآ ، مهارف  بآ  دشابن ، یسر  تسد  بآ  هب  هک  ییاج  رد  مدرم 

: تسا هدومرف  رگید  ینخس  رد  ترضح 

یم اطع  يو  هب  هنـسح  رازه  داتفه  بآ ، هعرج  ره  ربارب  رد  دـنوادخ  دـنک ، باریـس  دراد ، راـیتخا  رد  هک  یبآ  اـب  ار  ینمؤم  سک  ره 
(4) .دنک

ینیمز ياه  بآ  همشچرس  فرب ، ناراب و  ي )

ینیمز ياه  بآ  همشچرس  فرب ، ناراب و  ي )

ناراب بآ  زا  یعون  هب  اهنیا  زا  مادک  ره  دننیمز و  هرک  يور  رب  بآ  عبانم  اه ، تانق  اه و  هاچ  اه ، همشچ  اهدور ، اهایرد ، اه ، سونایقا 
رثا ای  دنیآ  یم  دیدپ 

ص 377. ج 1 ، ءاملا ، - 1

ص 388. ج 1 ، ءاملا ، - 2

ص 389. ج 4 ، ءاملا ، - 3
ح 7. باب 10 ، ص 252 ، ج 25 ، هعیشلا ، لئاسو  - 4
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مالـسا یمارگ  لوسر  .دراد  یپ  رد  ار  بآ  دوبمک  یلاس و  کشخ  يا ، هیحان  رد  ناراب  هناـیلاس  دوبمک  لـیلد ، نیمه  هب  .دـنریذپ  یم 
نیمز يور  رب  یبآ  چیه  ِءآمَّسلا ؛ ُءآم  ُهََطلاخ  ْدَق  ّالِإ َو  ِضرَالا  ِیف  ٌءآم  َْسَیل  : » تسا هتشادرب  هدرپ  نینچ  تقیقح ، نیا  زا  يا ، هلمج  رد 

(1) «. دراد ناراب )  ) ینامسآ بآ  زا  يا  هزیمآ  هکنآ  زج  تسین 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هریس  رد  بآ  یگدولآ  زا  يریگ  شیپ  . 4

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هریس  رد  بآ  یگدولآ  زا  يریگ  شیپ  . 4

.تسا مارح  ررض ، بیبست و  لیبق  زا  جیار  یقوقح  دعاوق  يانبم  رب  بآ  ندرک  هدولآ  نامگ ، یب 

نانآ رب  یگدنز  هک  يا  هنوگ  هب  دزاس ، مومـسم  ای  هدولآ  ار  نارگید  یگدـنز  طیحم  دـناوت  یمن  سک  چـیه  یطیحم ، تسیز  رظن  زا 
هار ره  زا  بیقعت و  ار  هدنهدرازآ  دنناوت  یم  ناگدننک  تسیز  دـشابن ، نایم  رد  مه  يررـض  رگا  یتح  تروص ، نیا  رد  .دوش  راوشد 
قح نانمؤم ، هژیو  هب  رـشب  دارفا  يارب  دـنوادخ  رتاوتم ، ثیداـحا  رایـسب و  تاـیآ  بجوم  هب  .دـننک  عفد  ار  يو  داـسف  رـش و  یـضتقم ،
هک تسا  یسک  دنوادخ )  ) وا ...اعیِمَج ؛  ِضْرَْألا  ِیف  ام  ْمَُکل  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  : » تسا هداد  رارق  ار  دوخ  نایاپ  یب  ياه  تمعن  زا  هدافتسا 

(2)(29 هرقب : « ) ....دیرفآ امش  يارب  تسا  نیمز  رد  ار  هچنآ  ره 

هابت و هدولآ ، ار  اهنآ  دـیابن  تسا ، ناسنا  يرو  هرهب  هایگ ، ناویح و  كاخ و  بآ و  هلمج  زا  تاقولخم  همه  شنیرفآ  زا  فدـه  نوچ 
دننامه ناویح  بآ و  هلمج  زا  تاقولخم ، زا  يرایسب  تایاور ، تایآ و  زا  یخرب  بجوم  هب  .تخاس  ناریو 

ص 217. ج 4 ، ناهرب ، ریسفت  - 1
11 و 14. ، 10 ، 7 ، 5 لحن : 20 ؛ نامقل : کن : زین  - 2
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رگید ناسنا و  اب  اـهنآ  یگتخیمآ  تدـش  تلع  هب  ور ، نیا  زا  .دنتـسه  یهلا  تقلخ  هب  بستنم  نوچ  دنـسّدقت ؛ كـالم  دـجاو  ناـسنا ،
ٌمَمُأ ّالِإ  ِْهیَحانَِجب  ُریِطَی  ٍِرئاط  ِضْرَْألا َو ال  ِیف  ٍهَّباد  ْنِم  ام  َو  : » درک زواجت  ناـشکاپ  میرح  هب  تخاـس و  هدولآ  ار  اـهنآ  دـیابن  ناگدـنبنج 
ییاه تما  مه  اهنآ  هکنیا  زج  تسین  دـنک ، یم  زاورپ  دوخ  لاب  ود  اب  هک  ینامـسآ  يا  هدـنرپ  ای  ینیمز  يا  هدـنبنج  چـیه  ...ْمُُکلاـْثمَأ ؛

(38 ماعنا : «. ) ...دنتسه امش  نوچ 

هلمج زا  دنراد ، تلالد  انعم  نآ  رب  هیانک  ای  هراشا  هب  مه  یضعب  تحارص و  هب  یخرب  هک  دراد  دوجو  يرایـسب  تایاور  هنیمز ، نیا  رد 
، اهدور اه ، هار  اه ، هاچ  اهرهش و  رانک  رد  دکار _  ای  يراج  زا  معا  بآ _  رد  ندرک  راردا  ای  تجاح  ياضق  زا  اهنآ  رد  هک  یتایاور 

رهن ای  هاچ  هرانک  رب  ندرک  تجاح  ياضق  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر   (1) .تسا هدش  یهن  اهنآ  ریظن  راد و  هویم  ناتخرد  ریز 
، دزیر یم  تخرد  ياپ  شا  هویم  هک  يراد  هویم  تخرد  ریز  ای  دوش  یم  هدافتـسا  یگزیکاـپ  ندـیماشآ و  يارب  اـهنآ  بآ  زا  هک  یبآ 

هیام اریز  دنک ؛ لوب  دکار  بآ  رد  یـسک  هک  تسا  عونمم  : » تسا هدومرف  زین  یهانم  ثیدـح  رد  ترـضح  نآ   (2)« .تسا هدرک  یهن 
یم جراخ  یعرـش  تاعافتنا  ّزیح  زا  دـنک و  یم  سجن  ار  نآ  دـکار )  ) يراجریغ بآ  رد  ندرک  لوب   (3)« .تسا نونج )  ) لقع لاوز 
زین رگید  ینخـس  رد   (4) .تسا هتـسناد  هورکم  ار  يراج  هناـخدور  لـحاس  رب  ندرک  لوب  يرگید ، ثیدـح  رد  ترـضح  نآ  .دزاـس 

: دومرف

مدرم هک  اه  هاگ  هیاس  رد  هک  یسک  تسا : نوعلم  دهد ، ماجنا  سک  ره  هک  تسا  زیچ  هس 

.نآ زا  دعب  ص 288 و  ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  کن : - 1
ح 3. باب 4 ، ص 150 ، ج 3 ، لئاسولا ، كردتسم  - 2

ح 4968. باب 2 ، ص 4 ، ج 4 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  - 3
ح 5762. باب 2 ، ص 357 ، ج 4 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  ح 4914 ؛ باب 2 ، ص 557 ، ج 3 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  - 4
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(1) .دنک دس  ار  مدرم  دمآو  تفر  هک  یسک  دریگب و  ار  نارگید  بآ  تبون  يولج  هک  یسک  دنک ؛ عوفدم  دننیشن ، یم 

بآ فرصم  رد  ریذبت  فارسا و  . 5

بآ فرصم  رد  ریذبت  فارسا و  . 5

عیاض زا  تسا  ترابع  ریذـبت ،  (2) .تسا رتروهـشم  قافنا  رد  انعم  نیا  هچرگا  تسا ؛ يراک  ره  رد  هزادـنا  دـح و  زا  زواجت  فارـسا ،
فارسا .دنرب  یم  راک  هب  مه  اب  ار  فدارتم  هژاو  ود  نیا  دراوم ، رتشیب  رد  .نآ  رد  شاپ  تخیر و  حالطـصا ، هب  تورث و  لام و  ندرک 

تسیاشان و فرصم  هکنآ  هچ  تسا ؛ مارح  مالسا ، سدقم  عرش  مکح  هب  دنک و  یم  دراو  بیسآ  یعیبط  عبانم  هب  هک  تسا  يروما  زا 
ماظن رد  لالخا  بجوم  دـنک و  یم  ور  هبور  عبانم  دوبمک  داسف و  رقف و  اب  ار  یناویح  یناـسنا و  عماوج  یعیبط ، عباـنم  ِزاـین  زا  جراـخ 

.دوش یم  يداصتقا  یگتسباو  یعامتجا و 

: تسا هتشون  هراب  نیا  رد  يدابآدسا  نیدلا  لامج  دیس 

اجنآ هب  راک  ات  دنداد  ردـه  ار  همه  دـندرک و  فرـصت  رّذـبم  هیفـس  مدآ  دـننام  دوخ  ياه  يدابآ  نداعم و  كالما و  رد  قرـش  مدرم 
نیا دوش و  حالصا  قرـش  گنهرف  شور و  هک  دناد  یمن  دوخ  تحلـصم  هب  هاگ  چیه  برغ  .دش  نانآ  رـسالاب » اقآ   » برغ هک  دیـسر 
نرق دناوتب  ات  دشاب  قرغ  يراک  فارسا  یهارمگ و  نیمه  رد  قرـش  هک  تسا  نیا  شیوزرآ  برغ  هکلب  دریذپ ، نایاپ  يراک  تهافس 

(3) .دشاب نایقرش  تشونرس  کلام  ، دوخ دراد و  هگن  دوخ  لاوما  رد  فرصت  زا  تیعونمم  تیروجحم و  نیمه  رد  ار  وا  اه 

ص 5330. ج 11 ، همکحلا ، نازیم  ح10 ؛ ص 255 ، ج 104 ، راونالاراحب ، - 1
«. فَرَس  » هدام نآرقلا ، ظافلا  تادرفم  مجعم  یناهفصا ، بغار  - 2

ص 30. هلبق ، میلاقا  نارگرادیب  یمیکح ، اضردمحم  - 3
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، فارسا شهوکن  راثیا و  قافنا ،  (1)، دهز هب  قیوشت  نوچ  ییاه  مرها  زا  نآ ، لرتنک  فرـصم و  تیاده  روظنم  هب  مالـسا  ور ، نیا  زا 
: تسا هدرـشف  ياپ  نآ  رب  باقع  هدعو  فارـسا و  زا  یهن  رب  یناوارف  تایاور  تایآ و  رد  هدرک و  هدافتـسا  اهنآ  دـننام  لخب و  ریذـبت ،

(. 43 رفاغ : «. ) دنشتآ نارای  نامه  نارگ  فارسا  ِراّنلا ؛ ُباحْصَأ  ْمُه  َنِیفِرْسُْملا  َّنَأ  »

ناراک فارسا  دنوادخ )  ) وا هک  دیشابن  راک  فارسا  دیماشایب و  دیروخب و  و  َنِیفِرْـسُْملا ؛ ُّبُِحیال  ُهَّنِإ  اُوفِرُْـست  اُوبَرْـشا َو ال  اُولُکَو َو   » ای
(31 فارعا : «. ) درادن تسود  ار 

رد ریذبت  فارسا و  زا  تایاور ، رد  ور ، نیا  زا  .تسا  هتسباو  نادب  تادوجوم  همه  تایح  هک  تسا  يا  هدام  بآ ، تشذگ ، هک  نانچ 
.تسا هدش  یهن  تدش  هب  بآ  فرصم 

: دیوگ یم  ورمع  نب  هّللادبع 

دعس .نکم  فارسا  دعـس ! يا  دومرف : .دید  نتفرگ  وضو  لاح  رد  ار  ذاعم ] نب   ] دعـس هک  تشذگ  یم  یهار  زا  مالـسا  یمارگ  لوسر 
(2) .یشاب يراج ]  ] يرهن رانک  رد  هچرگا  يرآ ، دومرف : ترضح  تسا ؟ فارسا  مه  وضو   [ بآ  ] رد ایآ  ادخ ! ربمایپ  يا  تفگ :

(3) .تسا هدش  هتسناد  فارسا  ياه  قادصم  زا  فرظ ، بآ  يدایز  نتخیر  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  یثیدح  رد 

نتخیر رود  ای  يراج  رهن  رانک  رد  مه  نآ  وضو ، يارب  بآ  فرصم  رد  رگا 

ص 310. ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  کن : - 1
ص 547. ج 2 ، ملکلاررد ، مکحلاررغ و  - 2

ص 187. ج 3 ، یفاص ، ریسفت  - 3
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یگناخ و هدـننک  هدولآ  داوم  عاونا  هب  اه  هچایرد  اـهدور و  بآ  ندولآ  یلوا ، قیرط  هب  سپ  تسا ، فارـسا  فرظ ، بآ  هدـنام  یقاـب 
نیا زا  يروما  یندیماشآ و  بآ  اب  ناتخرد  اه و  غاب  يرایبآ  نیـشام و  نتـسش  ای  نآ  نداد  ردـه  بآ و  ریـش  نتـشاذگ  زاب  ییایمیش ،

: تسا هدروآ  نینچ  ییاوتف  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  .دوب  دهاوخ  فارسا  یلصا  ياه  قادصم  زا  لیبق 

(1) .ددرگ یم  نامض  بجوم  دشاب ، ررض  فالتا و  بجوم  هچنانچ  تسا و  مارح  فراعتمریغ ، وحن  هب  يور  هدایز 

نآ هـک  يدـح  زا  دـنراد و  یم  اور  فارـسا  لـسغ ، وـضو و  بآ  رد  هـک  ار  یناناملـسم  ینیب ، شیپ  کـی  رد  مالـسا  یمارگ  لوـسر 
: تسا هتسناد  نوریب  شیوخ  تنس  زا  دنوش ، یم  جراخ  تسا ، هدومرف  نیعم  ترضح 

هاگآ سپ  .دنرامـش  یم  كدـنا  ار  نآ  هک  دـمآ  دـنهاوخ  یناسک  نم ، زا  سپ  تسا و  عاص  کـی  لـسغ  بآ  ّدـم و  کـی  وضو  بآ 
(2)  . ...دنتسه نم  تنس  فالخرب  نانآ  هک  دیشاب 

دولوم ناهج ، زا  هشوگ  کی  رد  رقف  دوجو  هشیمه  .تسا  تکالف  رقف و  هدـنروآدیدپ  مهم  لماوع  زا  عبانم ، نتخاس  عیاض  فارـسا و 
یگدـنز هک  نانچ  تسا ؛ نیـشیپ  ياه  لسن  يراک  فارـسا  دولوم  لـسن ، کـی  یتسد  گـنت  رگید و  هشوگ  رد  یجرخلو  فارـسا و 

ُهَرَْقفَأ َرََّذب  ْنَم  : » دومرف مالـسا  یمارگ  لوسر  .دش  دهاوخ  یگدـنز  نایاپ  رد  وا  دوخ  یتسد  یهت  رقف و  بجوم  زین  درف  کی  هنافرـسم 
(3) «. دنادرگ یم  ریقف  ار  وا  ادخ ، دنک ، شاپ  تخیر و  هک  یسک  هّللا ُ؛ 

ص 621. ج 2 ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  تائاتفتسا ، - 1
ح 7. ص 34 ، ج 1 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  ح 1 ؛ باب 55 ، ص 491 ، ج ، هعیشلا ، لئاسو  - 2

ص 21. ج 100 ، راونالاراحب ، - 3
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( نیمز  ) كاخ مود : لصف 

هراشا

( نیمز  ) كاخ مود : لصف 

اه و گنـس  ندـش  درخ  لصاح  دـناشوپ و  یم  ار  نیمز  ياه  تمـسق  رتشیب  يور  هک  تسا  يا  هتـسویپان  داوم  یمومع  ماـن  كاـخ ،» »
هک زین  نیمز  دماج  هتـسوپ  ییور  شخب  هب  .دـننک  دـشر  نآ  رد  دـنناوت  یم  ناهایگ  تسا و  زارد  ینامز  لوط  رد  یلآ  داوم  ندیـسوپ 

(1) .دوش یم  هتفگ  كاخ  تسا ، نوگانوگ  ياه  یناک  زا  یطولخم 

تـشک لباق  كاخ  عبانم  هک  تسا  ببـس  نادـب  تیدودـحم  نیا  .دـنریذپ  بیـسآ  یندـشن و  دـیدجت  دودـحم ، ناهج ، كاخ  عباـنم 
تـشک ریز  اب  ییاذغ  ياه  هدروارف  زا  یهجوت  لباق  شخب  ههد 1970 ، دودح  ات  .دنا  هدـنکارپ  مظنمان ، يا  هنوگ  هب  هدوب و  صخـشم 

رظن زا  ریذپ  بیـسآ  قطانم  رد  نتفرگ  رارق  لیلد  هب  زیخ  لصاح  ياه  نیمز  نیا ، رب  نوزفا  .دمآ  یم  تسد  هب  دیدج  ياه  نیمز  ندرب 
نیمز اپورا ، ایـسآ و  تیعمجرپ  قطانمرد  .دنتـسین  سر  تسد  رد  یناسآ  هب  دنمتورث ، ياهروشک  رد  نتـشاد  رارق  ای   (2) یتخانش موب 

مقر نیا  هک  دوب  لاس 1975  رد  راتکه  دصرد  ناهج 32  رد  زیخ  لصاح  نیمز  هنارس  تعسو  .دراد  دوجو  تشک  يارب  دودحم  ياه 
هنارس تعسو  ایسآ ، رد  .تفای  شهاک  راتکه  دصرد  هب 25  لاس 1990  رد 

«. كاخ  » هملک نخس ، هدرشف  گنهرف  يرونا ، نسح  - 1
.يژولوکاناشطیحم اب  اه  ناسنا  ناروناج و  ناهایگ ، نیب  طباور  یسررب  ملع  - 2
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.دـسر یم  مه  راتکه  مهد  کی  زا  رتمک  هب  یتح  رادـقم  نیا  اهروشک  زا  یـضعب  رد  هک  تسا  راتکه  دـصرد  زیخ 14  لصاح  نیمز 
لاس رد  راتکه  دصرد  زا 52  تخاونکی  روط  هب  ایـسآ  رد  هک  تسا  راتکه  دصرد  ناهج 7  رد  هنایبآ  رازتشک  هنارس  تعسو  نیگنایم 

.تفای شهاک  لاس 1990  رد  راتکه  دصرد  هب 48   1975

رتم یتناس  دودح 5/2  یتعرس  اب  دیدج  كاخ  يداع ، طیارش  رد  .دنتسه  یندشان  دیدجت  رـشب ، ینامز  ياهرایعم  هیاپ  رب  كاخ  عبانم 
هژیو هب  كاخ  یناریو  .تسا  ریذپ  بیـسآ  یطیحم  دـیدش  ياه  يراجنهان  ربارب  رد  كاخ  .دوش  یم  لیکـشت  لاس  ات 1000  رد 150 
ریثأت تحت  ناهج  تشک  لباق  ياه  نیمز  دصرد  دودح 38  رد  هکنآ  هچ  تسا ؛ ریگارف  يا  هلئـسم  کشخ  همین  کشخ و  قطانم  رد 

(1) .دنا هتفرگ  رارق  بیرخت  یعون 

تایح یساسا  عبنم  كاخ ، . 1

تایح یساسا  عبنم  كاخ ، . 1

هک تسام  عبانم  نیرت  یساسا  زا  یکی  كاخ  هک  دیـشابن  هجوتم  تسا  نکمم  دیا ، هدشن  گرزب  زرواشک  هداوناخ  کی  رد  امـش  رگا 
یم یگدـنز  نآ  حطـس  رب  هک  تسا  یناهایگ  مامت  (2) و  رفـسوتیل نیب  یتایح  طبار  كاخ ، .تسا  هدش  نآ  زا  هدافتـسا  ءوس  نیرتشیب 

میقتسمریغ ای  میقتسم  ام  زاین  دروم  عبانم  زا  رگید  يرایسب  ذغاک و  بوچ ، هبنپ ، مشپ ، تشوگ ، اه ، هویم  اه ، يزبس  مامت  ابیرقت  .دننک 
یم هاگن  دوش ، هتخیر  رود  دیاب  هک  يزیچ  تفاثک و  ناونع  هب  كاخ  هب  مدرم ، زا  يرایسب  .دوش  یم  نیمأت  یتایح  كزان  شرف  نیا  زا 

هدیچیپ یطولخم  كاخ ، هکنآ  لاح  دننک ،

صص 25 و 26. ج 1 ، يزرواشک ، مولع  عماج  فراعملا  هرئاد  - 1
يرتمولیک یلا 100  قمع 70  ات  دوش و  یم  لماش  ار  اه  سونایقا  رتسب  اه و  هراق  هک  نآ  یناقوف  ششوپ  زا  یشخب  نیمز و  هتـسوپ  - 2

.دراد دادتما 
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لاح رد  كاخ  هب  هایگ  زا  هایگ و  هب  كاخ  زا  هتـسویپ  روط  هب  هداـم  .تسا  بآ  اوه و  هدـنز ، تادوجوم  یلآ ، داوم  یلآریغ ، داوم  زا 
(1) .دنروآ یم  تسد  هب  كاخ  زا  ار  یندعم  ای  ییایمیش  يذغم  داوم  بآ و  ناهایگ ، .تسا  شدرگ 

كاخ تیمها  . 2

كاخ تیمها  . 2

: دنراد يا  هژیو  تیمها  ریز  لیالد  هب  اه  كاخ 

؛ تسا مزال  ناهایگ  دشر  يارب  هک  تسا  یعیبط  عبنم  کی  كاخ  . 1

؛ دوش لرتنک  دیاب  كاخ  نتفر  نیب  زا  هدیدپ  هجیتن ، رد  دوش و  یم  طیحم  لالحمضا  بجوم  اه  كاخ  شیاسرف  . 2

؛ تسا تابوسر  هدننک  نیمأت  عبنم و  كاخ ، . 3

؛ تسا ینیمزریز  ياه  بآ  يارب  یفاص  ای  رتلیف  كاخ ، . 4

.تساه نامتخاس  اه و  هار  نتخاس  رد  زاین  دروم  هدام  كاخ ، . 5

یکاروخ هدام  كاـخ ، هک  تسین  اـنعم  نیدـب  رما  نیا  .دـیآ  یم  تسد  هب  كاـخ  زا  ناـسنا  ياذـغ  زا  یگرزب  شخب  اـهنیا ، رب  نوزفا 
هب دننک ، یم  هیذغت  ناهایگ  زا  هک  یتاناویح  زا  هیذغت  دـننک و  یم  دـشر  كاخ  طیحم  رد  هک  یناهایگ  ندروخ  اب  ناسنا  هکلب  تسا ،

ناسنا دوب و  دهاوخ  هدوب و  ناسنا  زاین  دروم  هراومه  كاخ  يروآ ، نف  تفرشیپ  دوجو  اب  .دنک  یم  هیذغت  كاخ  زا  میقتـسمریغ  روط 
یم نآ  شیاپ  اب  هک  تسا  یطیحم  زین  ییاذغ و  داوم  دـشر  يارب  یعبنم  كاخ ، نیاربانب ، .دراد  زاین  كاخ  هب  دوخ  تایح  همادا  يارب 

نداد تسد  زا  شیاسرف ، تروص  هب  ار  دوخ  تسا  نکمم  روآ  نایز  راثآ  .درک  راهم  ار  ناسنا  یگدنز  رب  یفنم  راثآ  ناوت 

 . 82 صص 80 _  تسیز ، طیحم  رد  نتسیز  - 1
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دوش یم  رگید  تادوجوم  بآ و  یگدولآ  بجوم  هدش  هدولآ  كاخ  .دزاس  راکشآ  یگدولآ  ییاز و  نابایب  يروش ، يزیخ ، لصاح 
(1) .دسر یم  ییاذغ  هریجنز  هب  ماجنارس  كاخ  رد  دوجوم  ياه  هدنیالآ  و 

هدنز یتسیز  طیحم  كاخ ، . 3

هدنز یتسیز  طیحم  كاخ ، . 3

، يرایبآ نآ ، زا  هدافتـسا  رد  تسیرگن و  شزرا  اب  طیحم  هدام و  کـی  هدـنز و  اـیوپ و  تسیز  طـیحم  کـی  ناونع  هب  كاـخ  هب  دـیاب 
هدش هدرپس  یشومارف  تسد  هب  كاخ  يراد  هگن  هک  دوش  یم  هجوتم  زور  هب  زور  رـشب ، هنافـسأتم  .دوب  اشوک  نآ  تشادوکن  ظفح و 

رد ار  كاخ  هتخادرپ و  یهایگ  شـشوپ  يدوبان  هب  دوخ  یتعنـص  ياـه  تفرـشیپ  يروآ و  نف  هعـسوت  اـب  ناـسنا  ریخا ، نرق  رد  .تسا 
هب ار  كاخ  دـهاوخب  رـشب  رگا  .تسا  هدـش  كاخ  يدوبان  بجوم  لمع  نیا  هداد و  رارق  ناراب  داـب و  ریظن  شیاـسرف  لـماوع  ضرعم 
هن تسا ، یتایح  تسیز  طیحم  کی  كاخ  مینادب  هک  تسا  نآ  مهم  هتکن  .دشیدنیب  یتادیهمت  دیاب  دنک ، ظفح  هدـنز  یطیحم  ناونع 

(2) .درک تظافح  تدش  هب  نآ  زا  دیاب  سپ  .يداصتقا  هدروارف  کی 

ینآرق ياه  هزومآ  رد  نیمز  . 4

ینآرق ياه  هزومآ  رد  نیمز  . 4

ياه هزومآ  ساـسا  رب   (3) .تسا هدـش  دای  ناوارف  اـه  ناـبایب  اـه و  هرد  اـه ، هوک  نوچمه  نآ  رهاـظم  و  كاـخ )  ) نیمز زا  نآرق ، رد 
هدیرفآ مدرم  مومع  يارب  تسا ، نآ  رد  هچنآ  نیمز و  (4) و  هداد رارق  ناسنا  شمارآ  هراوهگ  ار  نیمز  دنوادخ ، ینآرق ،

صص 277 و 278. یطیحم ، تسیز  یسانش  نیمز  نابضغ ، نودیرف  - 1
.277 صص 275 _  یطیحم ، تسیز  یسانش  نیمز  نابضغ ، نودیرف  - 2

.36 _ 33: سی 13 ؛  _ 10 نامحر : 3 ؛ هیثاج : 10 ؛ نامقل : 25 ؛ مور : 20 ؛ تایراذ : کن : هنومن ، يارب  - 3
.53 هط : کن : - 4
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وا اعیمج ؛ ِضْرَْألا  ِیف  ام  ْمَُکل  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه   » ای ( 10 نامحر : «. ) داد رارق  مدرم  يارب  ار  نیمز  و  ِمانَْأِلل ؛ اهَعَضَو  َضْرَْألاَو  : » تسا هدش 
(29 هرقب : «. ) دیرفآ امش  يارب  تسا ، نیمز  رد  ار  هچنآ  هک  تسا  یسک 

یـشکرس و زا  دـننک و  هدافتـسا  تسا ، هتخاس  ناـش  يزور  نیمز  رد  هک  يا  هزیکاـپ  ياـهزیچ  زا  مدرم  تسا  هتـساوخ  یلاـعت  يادـخ 
اـسب هچ  هک  یبضغ  دنوشن ؛ یهلا  بضغ  راتفرگ  ات  ( 81 هط : « ) ...ِهِیف اْوَغْطَت  ْمُکاْنقَزَر َو ال  ام  ِتابِّیَط  ْنِم  اُولُک  : » دـنرادرب تسد  ناـیغط 

.درک دهاوخ  ادیپ  دومن  زادنارب ، ناینب  ياه  نافوت  لیس و  هلزلز ، نوچ  یعیبط  لماوع  هطساو  هب 

َوُه داهن ...« : ناششود  رب  دور _  یم  رامـش  هب  ناشردام  یعون  هب  هک  ار _  نیمز  ندرک  دابآ  هفیظو  دیرفآ و  كاخ  زا  ار  مدرم  ادخ ،
همادا دننک و  قازترا  اهنآ  دـننام  اه و  هویم  اه و  هناد  زا  نیمز ، تالوصحم  زا  ات  ( 61 دوه : « ) ...اهِیف ْمُکَرَمْعَتْسا  ِضْرَْألا َو  َنِم  ْمُکَأَْشنَأ 

.دنهد تایح 

دیفم یلـصا و  رـصانع  نیمز و  يدوبان  ای  یناسر  بیـسآ  بجوم  هک  يراک  ره  تسا ، نیمز  ندرک  دابآ  نایمدآ ، هفیظو  هک  اـجنآ  زا 
ره رد  تسیز  طیحم  تعیبط و  رـصانع  زا  يرو  هرهب  رد  لادـتعا  تیاعر  نیاربانب ، .تسا  موکحم  ادـخ و  تساوخ  فـالخ  دوش ، نآ 

هتـشادزاب نیمز  رد  يزیگناداسف  يرگ و  ناریو  زا  ار  نانآ  تحارـص ، هب  يرگید ، همیرک  تایآ  رد  هک  ناـنچ  .تسا  يرورـض  ناـمز 
(74: فارعا «. ) َنیِدِسْفُم ِضْرَْألا  ِیف  اْوَثْعَت  َو ال   » و ( 56: فارعا « ) اهِحالْصِإ َدَْعب  ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِسُْفت  َو ال  : » تسا

ار تفص  قفانم  ناربکتسم  لد  ياه  هدرپ  یهلا ، هنارگ  حالصا  يادن  هاگ  چیه  ایآ 
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ار دوخ  طـقف  گـنرین ، هب  ناـنآ  هکنآ  هچ  ریخ ؛ هک  یتسار  هب  تسا ؟ هدـینازرل  دـنا ، هدولآ  دوخ  ياـهداسف  عاونا  هب  ار  نیمز  هرک  هک 
هب هک  ناملـسم  ناسنا  نیاربانب ، ( 11 هرقب : « ) .َنوُِحلْـصُم ُنَْحن  امَّنِإ  اُولاق  ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِـسُْفتال  ْمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو  : » دـنناد یم  رگ  حالـصا 
ای ییایمیـش  ياهدوک  زا  رـصح  دح و  یب  هدافتـسا  اب  دنادب و  لوئـسم  زین  كاخ  ربارب  رد  ار  دوخ  دیاب  دراد ، داقتعا  ازج  زور  ادـخ و 

، دیامرف یم  نآرق  هک  نانچ  ار  نآ  دریگن و  ار  كاخ  يزیخ  لصاح  ولج  یتعنـص ، ریذـپان و  هیزجت  ياه  هلابز  اه و  بالـضاف  نتخیر 
«. ادِـکَن اـّلِإ  ُجُرْخَیـال  َُثبَخ  يِذَّلا  َو  : » دـنایور یمن  شزرا  یب  زیچاـن و  هاـیگ  زج  ینیمز  نینچ  هک  دـنکن  لیدـبت  ثیبـخ  راز  هروـش  هب 

(58 فارعا : )

نیا مییوگ  یم  دشاب ، راشرـس  یندعم  داوم  یلک  روط  هب  تازلف و  هبـش  تازلف ، یناک ، داوم  زا  رگا  هک  هدنز  تسا  يدوجوم  كاخ ، »
ياه ههد  رد  تسیز  طیحم  دیدش  یگدولآ  هنافـسأتم  .دوش  یم  هدیمان  ریقف  دشاب ، یفاک  یندعم  داوم  دـقاف  رگا  تسا و  ینغ  كاخ ،

(1) «. تسا هتخاس  نورتس  میقع و  ار  نآ  هتفرگ و  كاخ  زا  ار  یگدنز  ناهج ، قطانم  زا  يرایسب  رد  ریخا 

رد هک  یکاـخ  یتح  تفگ و  دـهاوخ  نخـس  زور  نآ  رد  هک  دیـسر  دـهاوخ  ارف  يزور  تسا و  هدـنز  نیمز  میرک ، نآرق  هاگدـید  زا 
ماجنا یتسرد  هب  وا  لابق  رد  ار  دوخ  تیلوئسم  ناسنا  رگا  .تخاس  دهاوخ  شاف  تسا ، هتشذگ  وا  رب  ار  هچنآ  تساه ، سونایقا  قامعا 
ماجنا دوخ و  ناماد  ندولآ  رد  ار  اه  ناسنا  تشز  رادرک  یهلا ، رما  هب  هنرگو  دوب  دـهاوخ  ناسنا  حالـص  هب  نیمز  نخـس  دـشاب ، هداد 

الم رب  تیصعم 

هعومجم رد  تسیز ،» طیحم  ياه  یگدولآ  ندرب  نیب  زا  رد  هدـنز  كاپ  كاخ  رثا   » هلاقم یمـشاه ، غورف  یمیکح و  دمحمدیـس  - 1
ص 407. چ 1 ، ، 1378 تسیز ، طیحم  تظافح  نامزاس  تسیز ، طیحم  مالسا و  شیامه  نیلوا  تالاقم 
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: درک دهاوخ  تیاکش  اهنآ  زا  و 

 _ 1 هلزلز :  ) .اَهل یحْوَأ  َکَّبَر  َّنَِأب  اهَرابْخَأ  ُثِّدَُحت  ٍذـِئَمْوَی  اَهلام  ُناسنِءْالا  َلاق  اَهلاْقثَأ َو  ُضْرَْألا  ِتَجَرْخَأ  اَهلاْزلِز َو  ُضْرَْألا  َِتلِْزلُز  اذِإ 
(5

هدش هچ  ار  نیمز ] : ] دیوگ ناسنا  دـنکف و  نورب  ار  دوخ  نیگنـس  ياهراب  دوش و  هدـینازرل  دوخ  دـیدش ]  ] شزرل هب  نیمز  هک  هاگ  نآ 
.تسا هدرک  یحو  نادب  تراگدرورپ  هک  هنوگ ] نامه  ، ] دیوگزاب ار  دوخ  ياهربخ   [ نیمز  ] هک تسا  زور  نآ  تسا ؟

: دومرف نینچ  نیمز  هب  تبسن  یشرافس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

(1) .ِِهب ٌهَِربُْخم  َیِه  ّالِإ َو  اّرَش  ْوَأ  اْریَخ  اهیَلَع  َلَماع  ٍدَحَأ  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإ  ْمُکُّمُأ َو  اهَّنِإَف  ِضْرَْألا  َنِم  اوُظَّفََحت 

رد  ] هکنآ زج  دهد  یمن  ماجنا  يرش  ریخ و  نآ  رب  سک  چیه  تسامـش و  ردام  نآ  هک  دینک ؛ تظافح  نآ  زا  دیهن و  تمرح  ار  نیمز 
.دهد ربخ  نادب   [ تمایق

: دنوش یم  نفد  نآ  رد  دندرگ و  یمزاب  كاخ )  ) شیوخ لصا  هب  گرم  زا  سپ  اه  ناسنا  مالسا ، هژیو  هب  ینامـسآ  نایدا  داقتعا  ربانب 
مینادرگ و یمزاب  ار  امـش  نآ ، رد  .میا  هدـیرفآ  ار  امـش  نیمز ،]  ] نیا زا  يرُْخا ؛ ًهَرات  ْمُکُجِرُْخن  اْهنِم  ْمُکُدـیُِعن َو  اهِیف  ْمُکانْقَلَخ َو  اْهنِم  »

(55 هط : «. ) میروآ یم  نوریب  نآ  زا  ار  امش  رگید  راب 

لحم نیمز ، يور  هزانج  دوش  یم  بجوم  هدرم  ندرکن  نفد  هکنآ  هچ  تسا ؛ ّتیم  مارتحا  تیاعر  روظنم  هب  كاخ  رد  ناـگدرم  نفد 
دهن و یم  ياج  رب  يو  زا  یتشز  هرهچ  اهنیا  همه  هک  دریگ  رارق  هدنرد  تاناویح  همعط  ای  دوش  اه  مرک  اه و  بورکیم  راشتنا  دـشر و 

، لباقم رد  .دش  دهاوخ  مدرم  يرامیب  رفنت و  بجوم 

ص 46. ج 1 ، هحاصفلا ، جهن  ص 3 ؛ ج 16 ، لاّمعلا ، زنک  - 1
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دوش و هیزجت  كاخ  رد  دوجوم  ياه  يرتکاب  هلیـسو  هب  تعرـس  هب  شندـب  یلآ  داوم  هک  دوش  یم  بجوم  كاخ  هب  هدرم  تشگزاـب 
.ددرگ مهارف  رگید  ياه  هدافتسا  عرز و  تشک و  يارب  كاخ 

هچ تسا ؛ موسرم  طاقن  یخرب  رد  هک  تساهنآ  ندنازوس  هکلب  اه ، هزانج  ندرکن  نفد  اوه ، یگدولآ  عبانم  زا  یکی  هک  تسین  یکش 
.دوش یم  رگید  روآ  نایز  ياهزاگ  رتسکاخ و  دود و  دیلوت  بجوم  یلمع  نینچ  هکنآ 

وضو رد  بآ  ندرب  راک  هب  ندوب  دنم  نایز  ای  بآ  هب  نتشادن  یسر  تسد  تروص  رد  هک  تسا  مّمیت » ، » مالسا یهقف  ماکحا  زا  یکی 
: تسا هتشاد  نایب  نینچ  ار  روتسد  نیا  میرک  نآرق  .مینک  بآ  نیشناج  ار  كاپ  كاخ  تسا  بجاو  لسغ ، و 

 _ دـیتسه ُبنُج  هک  یماگنه  دـییوگ و  یم  هچ  دـینادب  ات  دـیوشم  کیدزن  زامن  هب  یتسم  لاح  رد  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا 
رد دیا و  هتـشاد  شزیمآ  نانز  اب  ای  دیا  هدرک  تجاح  ياضق  ای  رفاسم  ای  دیدوب  رامیب  رگا  دینک و  لسغ  ات  دیـشاب _  رفاسم  هکنیا  رگم 

حسم نآ  اب  ار  ناتیاه  تسد  تروص و  هک  تروص ] نیا  هب  ، ] دینک مّمیت  یکاپ  كاخ  اب  دیتفاین ،  [ لسغ ای  وضو  يارب   ] بآ لاح ، نیا 
(43 ءاسن :  ) .تسا هدنزرمآ  هدنشخب و  دنوادخ ، .دینک 

.تسا هدش  ینتبم  نآ  رب  یهقف  مهم  ماکحا  زا  یکی  (1) و  دیکأت بآ _  دننام  كاخ _  ندوب  رهطم  رب  زین  اجنیا  رد 

هکنیا هجوت  لباق  ابّیط .» : » دیوگ یم  دوخ  بلاج  ریبعت  رد  نآرق  هک  روط  نامه  دشاب ، كاپ  ًالماک  مّمیت  كاخ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
هیآ رد  دیعص _ »  » هب ریبعت 

، همکحلا نازیم  .تسا » هداد  رارق  هدننک  كاپ  بآ ، نوچمه  زین  ار  كاخ  لجوزع  يادـخ  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 1
ص 3320 ج 7 ،
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يارب اه _  يدنلب  هژیو  هب  نیمز _  حطـس  ياه  كاخ  تسا  رتهب  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  هدـش ، هتفرگ  دوعـص »  » هدام زا  هک  فیرش _ 
شک بورکیم  ياه  يرتکاب  اوه و  زا  ولمم  باتفآ و  میقتـسم ]  ] شباـت ضرعم  رد  هک  ییاـه  كاـخ  ناـمه  دوش ؛ باـختنا  راـک  نیا 
ینایز نیرتمک  هکنیا  نودب  دربب ؛ نیب  زا  ار  اه  یگدولآ  عاونا  دناوت  یم  نآ  اب  مّمیت  دوب ، زین  هزیکاپ  ّبیط و  یکاخ ، نینچ  رگا  .تسا 

(1) .دشاب هتشاد 

ناریا رد  كاخ  بیرخت  هعجاف  زا  ییامن  . 5

هراشا

ناریا رد  كاخ  بیرخت  هعجاف  زا  ییامن  . 5

أشنم اه و  بآ  هریخذ  لحم  نداعم و  ناهایگ ، تاکرب ، همه  عبنم  نیمز و  هرک  هدنهد  لیکـشت  هدام  نیرتاهب  نارگ  نیتسخن و  كاخ ،
یم هدوزفا  اه  نابایب  حطـس  هب  نامروشک  رد  راـتکه  نویلیم  هنایلاس 5/1  لاح ، نیا  اب  .تسا  ناسنا  یگدـنز  هراوهاگ  ییاذـغ و  عبانم 

، اهایرد یهار  اه  لـگنج  عتارم و  عرازم ، حطـس  زا  كاـخ  ُنت   200 هقیقد ، ره  رد  .دـننک  یم  تسرد  ار  نش  میظع  ياـه  هپت  دوـش و 
یبآ شیاسرف  رثا  رب  كاخ  راتکه  رد  ُنت  دودح 15  رمتسم  روط  هب  ناریا  رد  هلاس  ره  عقاو ، رد  دوش و  یم  اهدس  تشپ  اه و  هچایرد 

تمیق رگا  .تسا  راتکه  رد  ساتپ  مرگولیک  رفسف و 8  مرگولیک   24 تزا ، مرگولیک  نداد 76  تسد  زا  يانعم  هب  هک  دوش  یم  هتسُش 
(2) .میهد یم  تسد  زا  ار  كاخ  لخاد  ییاذغ  داوم  زا  رالد  درایلیم  دودح 6/7  هنالاس  مینک ، باسح  ار  كاخ  لخاد  ییاذغ  داوم 

؟ تسیچ سپ  تسین ، تبظاوم ) مدع   ) یمارتحا یب  اهنیا  رگا  .دینک  هجوت  زین  سر  تسد  رد  ینیع  ياه  هنومن  نیا  هب  افطل 

ص 443. ج 3 ، هنومن ، ریسفت  - 1
طیحم مالـسا و  شیامه  نیلوا  تالاقم  هعومجم  ثیداـحا ،» میرک و  نآرق  هاگدـید  زا  یعیبط  عباـنم   » هلاـقم يرکـسع ، نودـیرف  - 2

صص 417 و 418. تسیز ،
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لوا هنومن 

لوا هنومن 

.مینک یم  یگدـنز  نآ  يور  هک  تسا  یکاخ  نیمز و  تمالـس  نداتفا  رطخ  هب  اوه ، یگدولآ  رانک  رد  ام  هدـنیآ  لکـشم  نیرت  مهم  »
تدـش هب  ار  كاخ  نیمز و  نداعم ، هیور  یب  جارختـسا  هژیو  هب  هدروخ و  مه  هب  یتعنـص  بـالقنا  زا  سپ  ناـهج  تسیز  طـیحم  مظن 
میتسه یتیعضو  رد  نونکا  .تسا  هدرک  لتخم  ار  يو  ندب  مظن  هتـشاذگ و  ریثأت  زین  ناسنا  تمالـس  رب  هلئـسم  نیا  .تسا  هدرک  هدولآ 

هدرک هچ  دوخ  نیمز  اب  مینیبب  دیاب  .دنا  هدرک  رامیب  زین  ار  ناسنا  هدش و  هدولآ  يزرواشک  ياه  نیمز  ینیمزریز و  بآ  ياه  هرفس  هک 
؟(1) دنک یم  دروخرب  هنوگ  نیا  ام  اب  هک  میا 

مود هنومن 

مود هنومن 

زا یضعب  اه و  ناروتسر  بالضاف  رب  لمتشم  دسر ، یم  نارهت  بونج  هب  دوش و  یم  يروآ  عمج  نارهت  رهش  حطس  زا  هک  یبالـضاف  »
تازلف مهم ، هلئسم  .دراد  دوجو  يرگ  هتخیر  یشک و  نغور  لثم  فلتخم  عیانص  دنامـسپ  بالـضاف ، نیا  رد  ...تسا  ...و  اه  هاگراک 

دبک لثم  اه  مادنا  یضعب  رد  ناسنا و  ندب  رد  مه  هایگ و  رد  مه  نیگنس ، تازلف  هنافـسأتم  .تساه  بالـضاف  نیا  رد  دوجوم  نیگنس 
ناهایگ دراو  اه  لگنا  مخت  اه و  يرتکاب  لثم  یبورکیم  لماوع  بلغا  ...دنوش  یم  ناطرـس  يرامیب  هب  رجنم  دـننک و  یم  ادـیپ  عمجت 

هدش و بذج  كاخ  هایگ و  رد  هرذ  هرذ  هک  تسا  ینیگنس  تازلف  هدمع ، لکشم  اما  دننک ، یم  عمجت  هایگ  يور  دنوش و  یم 

، ناریا هماـنزور  تسیز ، طـیحم  تظاـفح  ناـمزاس  سیئر  روـهمج و  سیئر  نواـعم  يداوـج ، همطاـف  رتـکد  هبحاـصم  زا  یـشخب  - 1
 . ص 6 ش 3450 ، ، 3/2/1385
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(1) «. دنوش یم  ام  ندب  دراو  سپس 

موس هنومن 

موس هنومن 

عون دـنک و 118  یم  داجیا  ینیمزریز  یبآ  عبانم  نیمز و  يارب  یکانتـشحو  دـیدهت  هچ  اه  هلابز  هباریـش  نیمه  هک  دـننادب  رگا  مدرم  »
.داد دـنهاوخ  ماجنا  اهدنامـسپ  اب  طابترا  رد  یتسرد  حیحـص و  مادـقا  تروص ، نآ  رد  دوش ، یم  لـقتنم  ناـسنا  هب  هلاـبز  زا  يراـمیب 

طـسوت یـسدنهم  یتشادـهب و  هاگدـید  هنوگ  چـیه  نودـب  نارهت  ياـه  هلاـبز  هک  تسا  لاـس  زا 40  شیب  كزیرهک »  » رد هنافـــسأتم 
تختیاپ تمالس  نارهت ، بونجرد  یناطرس  هدغ  کی  تروص  هب  كزیرهک »  » ياه نیمز  زا  راتکه   500 تسا ، هدش  نفد  ناگتشذگ 

دراد دوجو  اجنآ  رد  هباریـش  بعکم  رتم  زا 150  شیب  هدـش و  هتـشابنا  اجنآ  رد  ناتم  زاگ  ُنت  نویلیم  زا 10  شیب  .دنک  یم  دـیدهت  ار 
(2) «. دیامن یم  دیدهت  ار  تسیز  طیحم  كاخ و  بآ ، هعماج ، تمالس  اعطق  نیا  تسا و  شیازفا  لاح  رد  روط  نیمه  هک 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  نانچ  تسا ، هداد  رارق  هزیکاپ  كاپ و  ار  نیمز  یلاعت ، يادخ 

(3) .اروُهَط ادِجْسَم َو  ِیتَّمُِأل  اهُّلُک َو  ُضْرَْألا  َِیل  ْتَلِعُج 

.تسا هدش  هداد  رارق  هزیکاپ  كاپ و  هاگ و  هدجس  متما  نم و  يارب  نیمز  مامت 

هتشون نینچ  ثیدح  نیا  ینافرع  حیضوت  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح 

، یلم دامتعا  همانزور  يزرواشک ، یـسدنهم  ینف و  تاقیقحت  هسـسؤم  یملع  تئیه  وضع  یلُقا ، نسح  اضر  یلع  رتکد  نانخـس  زا  - 1
ص 5. ش 127 ، ریت 1385 ،  19

ش دادرخ 1385 ،  31 مدرم ، هار  همانزور  يرادرهش ، دیاز  داوم  لیدبت  تفایزاب و  نامزاس  لماع  ریدم  یمیهاربا ، لضفلاوبا  رتکد  - 2
ص 10. ، 400

ص 343. ج 2 ، روثنملا ، ردلا  یطویس ، - 3
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: تسا

نآ رد  نطاب  يافـص  تراهط و  اب  هک  دننک  تبقارم  دـیاب  تسا ، تیبوبر  دجـسم  َملاع ، هک  دـندرک  هدـهاشم  نوچ  هّیهلا  تفرعم  لها 
(1) .دنهدن نیصلخم  نیقیدص و  هب  زج  ار  وا  اب  تسلاجم  راب  داهن و  ياپ  دنناوتن  نیرهطم  ریغ  ار  قح  سدقم  طاسب  هک  دنهن  مدق 

تسین و اور  یندیـشوپ ، یندروخ و  زج  هب  دیآ ، یمرب  كاخ  زا  هچنآ  كاپ و  كاخ  رب  زج  ندرک  هدجـس  هعیـش ، هقف  رد  ور ، نیا  زا 
هچ دراد ؛ صخا  روط  هب  هاگ ) هدجس   ) هدجس كاخو  معا  روط  هب  كاخ  نتشاد  هگن  هزیکاپ  هفیظو  رب  یحیملت  دوخ ، یمکح ، نینچ 

(2) «. ِنامیالا َنِم  ُهفاظّنلا  : » تسا یمالسا  لیصا  ياهراعش  زا  یگزیکاپ  هکنآ 

یلص ادخ  لوسر  َنیِکِرْشُملا ؛ ِدِالب  ِیف  ُّمَّسلا  یَْقُلی  ْنَأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ُلوُسَر  یهَن  : » دومرف یم  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
زیچ ره  كاخ و  بآ و  لماش  دراد و  تیمومع  نخس  نیا   (3)« .تسا هدرک  یهن  ناکرشم  ياهرهش  ندرک  مومسم  زا  هلآ  هیلع و  هللا 

یگدنز نآ  رد  ناکرـشم  هک  ییاهرهـش  كاخ  بآ و  ندرک  مومـسم  یتقو  دوش  یم  هدیمهف  زین  تیولوا  سایق  هب  .دوش  یم  يرگید 
، ناناملـسم تنوکـس  لحم  ياهرهـش  ناهایگ  كاخ و  اوه و  بآ و  ندرک  مومـسم  یلْوَا ، قیرط  هب  تسا ، عونمم  مارح و  دـننک ، یم 

.تسا عونمم  مارح و 

ص 60. نیفراعلا ، هولص  نیکلاسلا و  جارعم  زامن  رارسا  - 1
ص 129. ج 62 ، راونالاراحب ، هلآ ؛  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نانخس  زا  - 2

ح 3496. ص 1070 ، ج 3 ، همکحلا ، نازیم  - 3
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(2)« .دنک یم  كاپ  ار  رگید  هراپ  نیمز  زا  يا  هراپ   » هک تسا  تیاور  رد  (1) و  هدش هدرمش  تارهطم  زا  یکی  نیمز  یمالسا ، هقف  رد 
(4) .دوش یم  هدافتسا  اه ، فرظ  زا   (3)« غولو  » ریهطت يارب  هدننک  كاپ  يا  هدام  نوچمه  كاخ  زا  لیلد ، نیمه  هب 

كاخ رد  تیـصاخ  نیا  رگا  اسب  هچ  دربب و  نیب  زا  ار  اه  یگدولآ  دـناوت  یم  ناوارف  يرتکاب  نتـشاد  رطاـخ  هب  هدـنز  كاـپ و  كاـخ 
زا هکلب  تسین ، هدولآ  اهنت  هن  هدنز  كاپ  كاخ  نیاربانب ، .دش  یم  تنوفع  نوناک  کی  هب  لّدـبم  یهاتوک  تدـم  رد  نیمز  هرک  دوبن ،

ینعی تسا ؛ لاـّلح  بآ ، هک  تواـفت  نیا  اـب  دوـش ؛ بآ  نیـشناج  يدودـح  اـت  رظن  نیا  زا  دـناوت  یم  تساـه و  یگدوـلآ  هدـنرب  نیب 
هـس هب  تسیز  طیحم  رد  هدـنز  كاپ  كاخ  تیمها  .تسا  شُک  بورکیم  كاخ ، یلو  درب ، یم  دوخ  اب  هدرک و  لح  ار  اه  بورکیم 

: تسا راکنا  لباقریغ  لیلد 

؛(5) یحطس كاخ  ياه  یگدولآ  ندرک  كاپ  . 1

؛ ینیمزریز ياه  بآ  هیفصت )  ) ندرک كاپ  . 2

كاـپ رثا  دـناوت  یم  داـب _  شزو  اـب  كاـخ _  لـخاد  هب  اوه  دورو  هکنآ  هچ  تسیز ؛ طـیحم  ياوه  ياـه  یگدولآ  ندرک  كاـپ  . 3
(6) .دشاب هتشاد  اوه  ییایمیش  یکیزیف و  یبورکیم ، ياه  یگدولآ  دروم  رد  یگدننک 

.ماظع عجارم  هیلمع  ياه  هلاسر  ك.ر : - 1
ح 2. ص 38 ، ج 3 ، یفاک ، عورف  اضَْعب .» اهُضَْعب  ُرِّهَُطت  َضْرَْألا  َّنِإ  - » 2

.گس ندز  ناهد  ندیسیل ، - 3
هلئسم 150. ینیمخ ، ماما  لئاسملا  حیضوت  هلاسر  ك.ر : - 4

«. دنک یم  كاپ  ار  رگید  يا  هراپ  كاخ  زا  يا  هراپ  : » تشذگ یتیاور  رد  هک  نانچ  - 5
طیحم مالـسا و  شیامه  نیلوا  تالاقم  هعومجم  تسیز ،» طیحم  ياـه  یگدولآ  ندرب  نیب  زا  رد  هدـنز  كاـپ  كاـخ  رثا   » هلاـقم - 6

صص 405و406. تسیز ،
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يزرواشک موس : لصف 

هراشا

يزرواشک موس : لصف 

اه لصف  ریز 

يزرواشک تیمها  فیرعت و  . 1

مالسا رد  يزرواشک  تلیضف  . 2

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هریس  رد  يزرواشک  تلیضف  . 3

يزرواشک تیمها  فیرعت و  . 1

يزرواشک تیمها  فیرعت و  . 1

تالوصحم ندروآ  تسد  هب  يارب  هقطنم  کی  یعیبط  ياـه  هاـگ  تسیز  ردرییغت  هنوگره  داـجیا  ياـنعم  هب  ناوت  یم  ار  يزرواـشک  »
ياه متسیسوکا  رد  لوحت  رییغت و  نیا  درک .]  ] فیرعت تسا ، لوادتم  یعیبط  ياه  متـسیسوکا  رد  هچنآ  زا  توافتم  یماد و  ای  یهایگ 

اب لاس و  لوط  رد  هک  تسا  ناسنا  طسوت  هدش  هدرب  راک  هب  يورین  زا  ینایرج  دنمزاین  تشادرب ، لباق  هدنز  هدوت  شیازفا  يارب  یعیبط 
، لاـثم يارب  .دراد  یم  زاـب  متـسیس  يازجا  رظن  زا  دوخ ، هیلوا )  ) یعیبـط تلاـح  هب  تشگزاـب  زا  ار  متـسیس  فـلتخم ، یناـمز  لـصاوف 

(1) «. يرایبآ اهدوک و  اه ، شک  تفآ  زا  هدافتسا  زره ، ياه  فلع  نیجو  نیمز ، مخش  تایلمع 

.تفرگ غارـس  ناوت  یم  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  نادـنزرف  یگدـنز  رد  ار  يراد  ماد  يزرواشک و  زا  ناـشن  نیلوا  ینید ، نوتم  رد 
نخس يرگید  ینابرق  ّدر  نانآ و  زا  یکی  ینابرق  شریذپ  زا  اهنت  هدئام ، هروس  هیآ 27  رد  هدشن و  حیرصت  رما  نیا  هب  نآرق  رد  هچرگ 

هب ناتـساد  تاروت  رد  (2) و  حیرـصت لیباق  ندوب  زرواـشک  لـیباه و  ندوب  راد  ماد  هب  هیآ  نیمه  لـیذ  ثیداـحا ، رد  یلو  تسا ، هتفر 
: تسا هدش  نایب  لیصفت 

ص 320. ،ج1 ، يزرواشک مولع  عماج  فراعملا  هرئاد  - 1
ص 318. ج 5 ، نازیملا ، کن : - 2
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روضح هب  ار  دوخ  نیمز  لصاح  زا  يا  هیده  نئاق  یتدـم ، زا  سپ  .دـش  لوغـشم  يزرواشک  هب  لیباق  تخادرپ و  يراد  هلگ  هب  لیباه  »
میدقت دنوادخ  هب  ار  اهنآ  تشوگ  تمـسق  نیرتهب  درک و  حبذ  ار  دوخ  هلگ  ناگداز  تسخن  زا  سأر  دنچ  زین  لیباه  .دروآ  دـنوادخ 

ار شرـس  مشخ  تدش  زا  تفـشآرب و  نئاق  سپ  .درکن  لوبق  ار  شا  هیده  نئاق و  اما  تفریذپ ، ار  شا  هیده  لیباه و  دـنوادخ ، .دومن 
(1) «. دنکفا ریز  هب 

یگنـسرگ ساسحا  داهن ، نیمز  هصرع  هب  اپ  وا  دنار و  یخزرب  تشهب  زا  ار  رـشبلاوبا  مدآ  دـنوادخ ، نوچ   (2)، تایاور یخرب  هیاپ  رب 
سپ ناربمایپ  ار  شور  نیا  تخومآ و  ودب  ار  يراک  تخرد  يزرواشک و  دمآ و  دورف  نامسآ  زا  مالسلا  هیلع  لیئربج  ترضح  .درک 

.درک هشیپ  یطایخ  هک  مالسلا  هیلع  سیردا  ترضح  زج  هب  دندیزگرب ، يرگید  زا  سپ  یکی  يو ، زا 

مالسا رد  يزرواشک  تلیضف  . 2

هراشا

مالسا رد  يزرواشک  تلیضف  . 2

یمربرد ار  ینآرق  تایآ  لـک  دـصرد  هن  هب  کـیدزن  هک  تسا ، طـبترم  يزرواـشک  اـب  یتروص  هب  دـیجم ، نآرق  رد  هیآ  دودح 550 
رد هک  تسین  تهج  یب  .تسا  نآ  يداصتقا  تایح  گرهاش  روشک و  ره  ینادابآ  نارمع و  ياه  هناوتـسا  زا  یکی  يزرواـشک  .دریگ 

هتـشاد كاخ  بآ و  سک  ره  : » تسا هدـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هلمج  زا  ناـموصعم ، زا  دـنچ  ینت  زا  تاـیاور ، یخرب 
(3) «. دنک رود  دوخ  تمحر  زا  ار  وا  ادخ  دنامب ، ریقف  لاح  نیا  اب  دشاب و 

.6  _ 3 مراهچ : باب  شیادیپ ، باتک  تاروت ، میدق ، دهع  - 1
ح4. ص 260 ، ج 5 ، یفاک ، کن : - 2

ص 164. ج 11 ، هنومن ، ریسفت  ص 19 ؛ ج 23 ، راونالاراحب ، - 3
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هدیچیپ راوشد و  دنیارف  تسا ، مزال  اه  لسن  تایح  همادا  يارب  هک  تابوبح  رگید  مدـنگ و  جـنرب و  هژیو  هب  نیمز ، زا  لوصحم  دـیلوت 
فرط ره  هب  شخب  هدژم  ياهداب  هلیـسو  هب  سپـس  دـنوش و  راخب  اهایرد  اه و  سونایقا  هنهپ  ياه  بآ  .دـباتب  دـیاب  باـتفآ  .تسا  يا 

نآ ياهدور  اه و  هاچ  اه و  همشچ  نیمز و  نماد  رد  دنیآ و  دورف  نیمز  رب  ناراب  ياه  هرطق  تروص  هب  تیاهن ، رد  دندرگ و  هدنکارپ 
هناد هاگ  نآ  .دننک  یم  یشاپ  هناد  سپس  .دوش  یم  مخش )  ) ور ریز و  نازرواشک  هلیسو  هب  هدروخ  ناراب  مرن و  نیمز  .دنتفا  نایرج  هب 
یم راب  گرب و  هب  تیاهن ، رد  .دنروآ  یمرب  رس  نآ  زا  هقاس  هخاش و  دنرب و  یم  ورف  نیمز  رد  هشیر  دنفاکـش و  یم  ار  كاخ  لد  اه ،

.دنسر یم  ناسنا  ياذغ  فرصم  هب  دنوش و  یم  يروارف  تشادرب ، تشاد و  هرود  ندنارذگ  زا  سپ  دننیشن و 

ندینایور و دنوادخ ، عقاو ، رد  .ار  ناراب  شراب  ربا و  شدرگ  هک  ناس  نامه  رشب ؛ راک  هن  دناد ، یم  ادخ  لعف  ار  شیور  میرک ، نآرق 
يرایبآ دـنراک ، یم  طقف  دـنراک ؛ نیا  رازبا  طقف  نایمدآ  درب و  یم  نایاپ  هب  دـهد و  یم  ناماس  ار  تعارز  اـه و  هتوب  ندـناشن  رمث  هب 

: تسادخ ناگدنب  راک  تشک ، ادخ و  نآ  زا  تعارز  نخس ، رگید  هب  .دنشوک  یم  نآ  زا  تسارح  رد  دننک و  یم 

(65  _ 63 هعقاو :  ) .َنوُهَّکَفَت ُْمْتلَظَف  اًماطُح  ُهاْنلَعََجل  ُءآشَن  َْول  َنوُعِراّزلا  ُنَْحن  ْمَأ  ُهَنوُعَرَْزت  ُْمْتنَأَء  َنُوثُرَْحت  ام  ُْمْتیَأَرَفَأ 

؟ مینک یم  تعارز  هک  مییام  ای  دـینک  یم  تعارز  ام ] يرای  یب   ] ار نآ  امـش  ایآ  دـیا ؟ هدرک  هظحالم  دـینک ، یم  تشک  ار  هچنآ  ایآ 
.دیتفا یم  بجعت  غیرد و  رد  سپ  .مینادرگ  یم  شکاشاخ  میهاوخب ، رگا  انامه 

اب یعارز  تالوصحم  زا  هدش و  هتسناد  دنمجرا  یتمعن  يزرواشک ، نآرق ، رد 
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زا »(3) و  لبنس  » مان اب  مدنگ  نوچ  یتالوصحم  هشوخ  زا   (2) «، داصح  » ناونع اب  یعارز  لوصحم  هناد و  تشادرب  زا   (1) «، ثرح  » مان
لغش نیا  يدنمجرا  تلیـضف و  همه ، نیا  تسا و  هدش  دای  یکین  هب  يزرواشک  تالوصحم  یخرب  زا  »(4) و  هّبح  » ناونع هب  هناد  دوخ 

.دناسر یم  ار  فیرش 

كاخ بآ و  تفگش  طابترا  فلا )

كاخ بآ و  تفگش  طابترا  فلا )

مدرم يزرواشک ، تالوصحم  دـیلوت  رد  یهلا  نیرفآ  تایح  عبنم  ود  نیا  یلد  مه  كاخ و  بآ و  تفگـش  هطبار  هرابرد  میرک  نآرق 
: دنک یم  دای  راوگ  شوخ  هزیکاپ و  تالوصحم  نیا  زا  یخرب  زا  دناوخ و  یم  ارف  دوخ  ياذغ  رد  يرگنزاب  هب  ار 

[ مزال  ] ینتفاکـش اب  ار  نیمز  هاگ  نآ  .میتخیر  ورف  یـشراب  تروص  هب  نامـسآ  زا  ار  بآ  اـم  .درگنب  دوخ  ياذـغ  هب  دـیاب  یمدآ  سپ 
ات هاگارچ  هویم و  هدـینت و  مه  رد   [ ناتخرد اب   ] ياه غاب  امرخ و  نوتیز و  يزبس و  روگنا و  میدـنایور و   [ اـه ] هناد نآ  رد  میتفاـکش و 

(5) .دشاب ناتاه  مادو  امش  هدافتسا  هلیسو 

هک تسا  هدرب  راک  هب  يدراوم  رد  ار  يَون »  » و ّبَح »  » هژاو دنوادخ ، هک  میبای  یم  رد  مینک ، هظحالم  نآرق  رد  هشیدنا  ّربدـت و  اب  رگا 
: دیرگنب هنومن  نیا  هب  .دوش  روآدای  ناگدنب  هب  ار  دوخ  فطل  تلادع و  تینادحو ، تردق ، ملع ، مرک ، تمعن ، دهاوخ  یم 

(95 ماعنا :  ) .َنوُکَف�ُوت ّینَأَف  ُهّللا  ُمُِکلذ  ِّیَْحلا  َنِم  ِتِّیَْملا  ُجِرُْخم  ِتِّیَْملا َو  َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخی  يوَّنلا  ِّبَْحلا َو  ُِقلاف  َهّللا  َّنِإ 

14 و 117. نارمع : لآ  71 و 205 ؛ هرقب : کن : - 1
.141 ماعنا : کن : - 2
.261 هرقب : کن : - 3

.59 ماعنا : 261 ؛ هرقب : کن : - 4
.32  _ 24 سبع : - 5
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هنوگچ سپ  .امش  يادخ  تسا  نینچ  .دروآ  یم  نوریب  هدنز  زا  ار  هدرم  هدرم و  زا  ار  هدنز  .تسا  هتـسه  هناد و  هدنفاکـش  ادخ ، انامه 
؟ دیوش یم  فرحنم  قح ] زا  ]

اهنت دراد  یم  مالعا  ناشیا  هب  تسا و  هتخاس  بطاخم  ار  كاپ  ياه  ترطف  نابحاص  نادنمدرخ و  فیرـش ، هیآ  نیا  رد  لاعتم  يادخ 
.دنیرفایب شضیقن  زا  ار  يزیچ  دفاکشب و  كاخ  ریز  رد  ار  اه  هتسه  اه و  هناد  دناوت  یم  هک  تسوا 

: دراد فیطل  ینایب  هراب  نیا  رد  يزار  رخف 

رد یفاکش  الاب و  تمـسق  رد  یفاکـش  دنوادخ  درذگب ، نآ  رب  نیعم  ینامز  دریگ و  ياج  كانمن  نیمز  رد  هتـسه  ای  هناد  هک  هاگ  نآ 
دیدپ هشیر  مود ، فاکـش  زا  دشک و  یمرـس  الاب  بناج  هب  دیآ و  یمرب  هقاس  تسخن ، فاکـش  زا  .دروآ  یم  دیدپ  نآ  نییاپ  تمـسق 
تخـس نیمز  ینورد  كاخ  هکنآ  یکی  دراد ؛ هارمه  هب  ییاـه  یتفگـش  هنحـص ، نیا  .دور  یم  شیپ  نیمز  قمع  فرط  هب  دـیآ و  یم 

مرن و ياه  هشیر  لاح ، نیا  اب  اما  دور ، یمن  ورف  نآ  رد  زین  زیت  ینهآ  دراک  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  هاگ  راوشد و  نآ ، رد  ذوفن  تسا و 
یم تخـس  ياـه  كاـخ  نیا  ناـیم  زا  دـنوش _  یم  بآ  میراـشفب ، تشگنا  ود  ناـیم  ار  اـهنآ  رگا  هک  يروط  هب  كزاـن _  فیطل و 

، هیآ نایاپ  رد  دـنوادخ  يور ، نیمه  زا  .تسین و  ریذـپ  ناکما  یهلا  ریدـقت  اـب  زج  نیا  دـنوش و  یم  شخپ  نآ  قاـمعا  رد  دـنرذگ و 
(1) .تسا هتسناد  هنامرش  یب  حیبق و  ار  راگدرورپ  راکنا 

تابوبح يراد  هگن  شور  ب )

تابوبح يراد  هگن  شور  ب )

ياه لاس  فرـصم  يارب  تابوبح  تاّلغ و  يزاس  هریخذ  سپـس  تشادرب و  تشاد و  تشاک ، دراد : یلحارم  يزرواـشک  ناـمگ ، یب 
یم یتسین  راید  یهار  ار  هنسرگ  اه  هد  هلاسره  هک  یلاس  کشخ  یطحق و  هدیدپ  اب  ییورایور  رد  ندش  هدامآ  يارب  هژیو  هب  هدنیآ و 

قیّدص فسوی  لوق  زا  تایآ ، زا  یکی  رد  دنوادخ  .دنک 

.ماعنا هروس  هیآ 95  ریسفت  لیذ  يزار ، رخف  ریسفت  - 1
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: تسا هتشاد  نایب  نینچ  روظنم  نیدب  ار  مدنگ  يزاس  هریخذ  هویش  مالسلا ، هیلع 

(47 فسوی :  ) .َنُولُکَْأت اّمِم  ًالِیلَق  ّالِإ  ِِهُلْبنُس  یف  ُهوُرَذَف  ُْمتْدَصَح  امَف  ًابَأَد  َنِینِس  َْعبَس  َنوُعَرَْزت  َلاق 

رگم دـیراذگب ، راـنک  شا  هشوخ  اـب  دـینک ، یم  ورد  ار  هچنآ  دـینک و  عرز  تشک و  هشیمه  لـثم  یپاـیپ  لاـس  تفه  تفگ : فـسوی 
.دیروخ یم  نآ  زا  هک  یکدنا 

نوچ یتاّلغ  اه و  هناد  هک  تخاس  نشور  هفیرش  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  : » دنا هتشون  نینچ  هیآ  حیضوت  رد  يرصم  نادنمـشناد  زا  نت  ود 
دوخ نورد  هب  اوه  دورو  عنام  اه  هشوخ  اریز  دـننام ؛ یم  یقاب  زارد  نایلاس  دـنوش ، يراد  هگن  دوخ  ياه  هشوخ  رد  رگا  مدـنگ  وج و 

ترارح تبوطر و  دنراذگ  یمن  نینچمه  .دننک  یم  ظفح  نادـب  هشپ  کسوس و  نتفای  هار  ندـش و  دـساف  زا  ار  اه  هناد  دـنوش و  یم 
دنام و یمن  یقاب  رتشیب  لاس  ود  تاّلغ  مالسلا ، هیلع  فسوی  ترضح  راگزور  رد  رصم ، نیمزرس  رد  هک  دنا  هتفگ  دبای و  هار  اه  نادب 

نآ رد  نامگ ، یب  .درک  يراد  هگن  لاس  هدزناپ  اـت  ار  تـالغ  ناوت  یم  هویـش  نیا  اـب  هک  تخومآ  ناشیدـب  فسوی  قیرط  زا  دـنوادخ 
(1) «. دسانشب ار  یملع  تقیقح  نیا  هک  دوبن  یسک  نانآ  نایم  راگزور 

ناناملسم مالسا و  دشر  دامن  هشوخ ، ات  هناد  ریس  ج )

ناناملسم مالسا و  دشر  دامن  هشوخ ، ات  هناد  ریس  ج )

ینکـشراک یتسرپ و  تب  كرـش و  ناگدرکرـس  نادـحلم و  یـشک  ندرگ  نوچ  تالکـشم ، زا  یهوبنا  اب  تثعب  زاغآ  رد  ادـخربمایپ 
ُهّللا َّالِإ  َهِلا  اُولُوق ال   » يادن مالسا  ربمایپ  .دندومن  یم  فیعـض  توعد ، زاغآ  رد  شناروای  ترـضح و  ناس  نیدب  .دوب  ور  هبور  نارفاک 

نادرم ياه  لد  رد  ار  یتسرپادخ  نامیا و  رذب  داد و  رس  اوُِحْلُفت »

ص 85. میرکلا ، نآرقلا  یف  تابنلا  ملاع  - 1
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يور دش و  ربتـس  دناود و  هشیر  رذب  نیا  جیردت ، هب  .درک  تبقارم  يرایبآ و  ار  نآ  ناهن ، راکـشآ و  رد  وا  .تشاک  بلط  قح  نانز  و 
نآرق .دندمآ  یم  بضغ  مشخ و  هب  نآ  ندید  زا  نارفاک  درک و  یم  تریح  نآ  هدهاشم  زا  يا  هدننیب  ره  هک  نانچ  داتسیا ، دوخ  ياپ 

: تسا هتشاد  نایب  نینچ  فیطل  یلثم  ابیز و  يدامن  تروص  هب  ار  تقیقح  نیا  میرک ،

رد ار  نانآ  .دـننابرهم  رگیدـمه  اب  و ]  ] ریگ تخـس  نارفاک  رب  دـنیوا ، اب  هک  یناسک  تسادـخ و  ربماـیپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 
نیا .تسا  ناشیاه  هرهچ  رد  دوجـس  رثا  رب  ناـنآ  هناـشن  .دنراتـساوخ  ار  ادـخ  يدونـشخ  لـضف و  .ینیب  یم  رایـسب ]  ] دوجـس عوکر و 

دوش و ربتس  ات  دهد  هیام  ار  نآ  دروآرب و  دوخ  هناوج  هک  تسا  يا  هتـشک  نوچ  لیجنا  رد  اهنآ  لَثَم  تاروت و  رد  تسا  ناشیا  تفص 
یناسک هب  ادخ  .دزادنارد  مشخ  هب  ار  نارفاک  ادخ ،]  ] نانآ یهوبنا ]  ] زا ات  دروآ ، تفگـش  هب  ار  ناناقهد  دتـسیاب و  دوخ  ياه  هقاس  رب 

(29 حتف :  ) .تسا هداد  هدعو  یگرزب  شاداپ  شزرمآ و  دنا ، هدرک  هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  نانآ  زا 

رکذـت اهنآ و  همه  درکدای  هک  دراد  دوجو  ناهایگ  شیور  كاخ و  بآ و  طابترا  يزرواشک و  هرابرد  یناوارف  تاـیآ  یلک ، روط  هب 
یم تسد  هب  ریز  راکـشآ  جیاتن  مومع ، روط  هب  اهنآ  رد  لمأت  اب  لاح ، نیا  اب  .تسین  نکمم  لاجم  نیا  رد  ناشزومآ  سرد  ياه  هتکن 

: دیآ

رد لمأت  هب  ار  نایمدآ  دـنوادخ ، هک  دراد  دوجو  ناهایگ  شیوپ  شیور و  كاخ و  بآ ، ناراب ، شراب  نایم  يروآ  تفگـش  هطبار  . 1
.دناد یم  دوخ  دوجو  تیآ  ار  زیگنا  تفگش  ماظن  نیا  دناوخ و  یم  ارف  نآ 

ار نآ  ردـق  دـیاب  هک  تسا  یهلا  گرزب  تمعن  بآ ، .دراد  يزرواشک  قنور  نیمز و  يزبسرـس  رد  يزاتمم  یلـصا و  مهـس  ناراب ، . 2
تسرد و فرصم  رد  تسناد و 
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.دیشوک نآ  هنیهب 

تسین و زیاج  كاخ  بآ و  لیبق  زا  یعیبط  عبانم  يزرواشک و  ياه  هدروارف  تالوصحم و  زا  هدافتسا  رد  ریذبت  فارسا و  هنوگره  . 3
.تسا هدرک  یهن  نآ  زا  تدش  هب  دنوادخ 

گرزب رایـسب  تسا  یلمع  اوه ، كاخ و  دـعاسم  بسانم و  هنیمز  ناراب و  شراب  وترپ  رد  ناهایگ  شیور  هک  دـننادب  دـیاب  نایمدآ  . 4
.تسا زیچان  رایسب  نآ  رد  رشب  مهس  دهد و  یم  ماجنا  لاعتم  دنوادخ  هک 

تشک و هب  دـنوادخ  اـت  دـنزادرپب  يزرواـشک  تـالوصحم  زا  ار  ناقحتـسم  ناریقف و  قـح  تاـکز و  تسا  بـجاو  نازرواـشک  رب  . 5
(1) .دیامرف تیانع  تکرب  ناشراک 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هریس  رد  يزرواشک  تلیضف  . 3

هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هریس  رد  يزرواشک  تلیضف  . 3

اه لصف  ریز 

يزرواشک راک  هب  قیوشت  فلا )

تورث نیرتهب  يزرواشک ، ب )

يزرواشک راک  هب  قیوشت  فلا )

يزرواشک راک  هب  قیوشت  فلا )

تـسود دومرف و  یم  شرافـس  ریاـب  یـضارا  نارمع  تعیبط و  ياـیحا  هب  ار  دوخ  باحـصا  هراومه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
دنریگب هلصاف  یلبنت  یتسس و  زا  مه  يزرواشک ، ینعی  اهراک ؛ نیرت  هزیکاپ  هژیو  هب  راک ، هب  ندش  مرگرس  هطـساو  هب  نانآ  هک  تشاد 

زا یکی  هب  باطخ  ینخس  رد  ور ، نیا  زا  .دنشابن  نآ  نیا و  دنمزاین  زین  يداصتقا  رظن  زا  دننک و  بسک  لالح  يزور  هار  نیا  زا  مه  و 
هک تساوخ  نانآ  زا  زین  یناگمه  یلمعلاروتسد  رد   (2)« .نک دابآ  ار  دوخ  رهش  دابآان  نیمز  ّتیملا ؛ َكدلب  ِیحَا  : » دومرف دوخ  نارای 

: دنراذگن هدافتسا  نودب  ار  دوخ  یتعارز  نیمز 

صص 154 و 155. مالسا ، هاگدید  زا  يزرواشک  تعیبط و  ینیسح ، یلعدیس  - 1
«. ضرا دلب و   » هدام يوبنلا ، ثیدحلا  ظافلال  سرهفملا  مجعم  - 2
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(1) «. دنک يزرواشک  نآ  رد  دراد ، ینیمز  سک  ره  اهْعَرْزَْیلَف ؛ ٌضْرَأ  َُهل  َْتناک  ْنَم  »

هب هدـنام و  هدافتـسا  یب  يدایز  يزرواشک  ياه  نیمز  دنتـشاد ، هرهب  رتمک  نونف  مولع و  زا  مدرم  زونه  هک  ترـضح  نآ  راـگزور  رد 
راک نتفرگ  قنور  هجیتن ، رد  اه و  نیمز  نیا  رد  يراذگ  هیامرـس  هب  مدرم  قیوشت  يارب  ترـضح  .دوب  هدش  لیدبت  یگرزب  ياه  نابایب 

دهاوخ نآ  کلام  دـنک ،) دابآ   ) دزاس ایحا  ار  يا  هدرم  نیمز  سک  ره  هلوهف ؛ اتاوم  اضرا  اـیْحَا  ْنَم  : » تشاد مـالعا  نینچ  يزرواـشک 
(2) «. دوب

تفاـی و شرتـسگ  قنور و  يزرواـشک  مالـسا ، روهظ  هیلوا  نورق  رد  هتفر  هتفر  ربماـیپ ، ياـه  هزوـمآ  نیا  زا  مدرم  لابقتـسا  هجیتـن  رد 
.دمآ دیدپ  نآ  رد  میظع  یلوحت 

رازاب رد  اـمرخ  عون   360 يدالیم ، مهن  نرق  رد  ظحاج  هتـشون  هب  انب  .تسا  دـیدرت  لباقریغ  مالـسا  هیلوا  نورق  رد  يزرواـشک  دـشر  »
شرامش لباق  قارع  رد  امرخ  عاونا  هیطبنلا ، هحالفلا  رد  هیشحو  نبا  هتشون  هب  دعب ، نرق  کی  هک  یلاح  رد  تسا ، هتشاد  دوجو  هرـصب 

رد يراصنا  .تسا  هتـشاد  دوجو  اعنـص  رهـش  یلاوح  رد  روگنا  عون   78 يدالیم ،) مهد  نرق  لـیاوا   ) هتـسر نبا  هتـشون  هب  .تسا  هدوبن 
28 یبالگ ، عون   36 هویم ، عون  هک 65  درب  یم  ماـن  یقطاـنم  زا  .م  لاس 1400  رد  اقیرفا  لامش  لحاوس  رد  یکچوک  رهـش  فیـصوت 

(3) «. دندرک یم  دیلوت  رگید  ياه  هویم  ولآدرز و  عون   16 ریجنا ، عون 

«. ضرا دلب و   » هدام يوبنلا ، ثیدحلا  ظافلال  سرهفملا  مجعم  - 1
ح 5 و 6. تاوملا ، ءایحا  باوبا  زا  باب 1  ص 327 ، ج 17 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2

.فلؤم همدقم  مالسا ، هیلوا  نورق  رد  يزرواشک  ياه  يروآون  نوستاو ، .ما  وردنا ، - 3
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تورث نیرتهب  يزرواشک ، ب )

تورث نیرتهب  يزرواشک ، ب )

همه زا  تورث  مادک  دش : هدیسرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  زا  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ترـضح 
ار شتاکز  دنک و  ورد  دیـسر ، رمث  هب  هک  هاگ  نآ  دنک و  يراد  هگن  نآ  زا  دراکب و  ار  نآ  شبحاص  هک  یتعارز  دومرف : تسا ؟ رتهب 

(1) «. دهدب

: دومرف خـساپ  تسا ، رتهب  همه  زا  اـم  لاوما  زا  کـی  مادـک  دندیـسرپ  ترـضح  زا  هک  هاـگ  نآ  نومـضم ، نیمه  هب  رگید  یتـیاور  رد 
(. يزرواشک  ) (2) ثرحلا

هدومرف یفرعم  هقدص  يو  يارب  ار  شراک  تشک و  لصاح  زا  نایاپراهچ  ناگدنرپ و  اه ، ناسنا  هدافتـسا  رگید ، ینخـس  رد  ترـضح 
: تسا

(3) .تسا هقدص  يو  يارب  دروخب ، لوصحم  نآ  زا  یناویح  ای  هدنرپ  ای  ناسنا  دراکب و  یلوصحم  ای  دناشنب  یتخرد  یناملسم  ره 

.تسا مدرم  هب  یناسر  تمدخ  يارب  یبسانم  رتسب  يزرواشک ، هک  دوش  یم  هدافتسا  ینشور  هب  تسد  نیا  زا  ینانخس  نخـس و  نیا  زا 
يارب گرزب  یشاداپ  هدز و  دییأت  رهم  نانآ  تمدخ  رب  شلوسر ، ادخ و  هک  دنتادوجوم  همه  هب  ناناسر  تمدخ  رامش  رد  نازرواشک 

.نیقّدصتم شاداپ  دنا : هتفرگ  رظن  رد  نانآ 

: دومرف ادخ ؟ هداتسرف  يا  یسک  هچ  رب  دنتفگ : .دیرامشم » کچوک  ار  نآ  دیهدب و  هقدص  : » دومرف هک  تسا  لقن  زین  ترضح  نآ  زا 
تشک : » دومرف تسا ؟ رتهب  هقدص  تخادرپ  يارب  ام  لاوما  زا  کی  مادک  دندیسرپ : .دنمزاین » هدنامرد و  ریسا ، مدرم  هب  »

ص 121 و ج 61 ، راونالاراحب ، ص 246 ؛ ج 1 ، لاصخ ، قودص ، خیـش  هداصح .» موی  هّقح  يّدا  هحلـصا و  هبحاص و  َعَرَز  ٌعرز  - » 1
ح 4. ص 64 ، ج 103 ،

ص 124. ج 61 ، راونالاراحب ، - 2
ص 501. زین ج 2 ، ح 15892 ؛ ج 13،ص 460 ، لئاسولا ، كردتسم  - 3
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ص:98

(1) «. ماد و 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح 

(2) .دنرادن شوخان  ار  نامسآ  ياه  شراب  ات  داد  رارق  يراد  ماد  يزرواشک و  رد  ار  شناربمایپ  يزور  دنوادخ ،

: دومرف نومضم  نیمه  هب  بیرق  رگید  ینخس  رد  ترضح 

(3) .دنرادن شوخان  ار  نامسآ  شراب  ات  دیزگرب  دوخ  ناربمایپ  يارب  ار  يزرواشک  ّلجوّزع ، يادخ 

زا یطـساو  نوراه  رـسپ  دیزی   » .تسا هدومرف  یفرعم  زرواشک  ار  سیردا _  ترـضح  زج  هب  ناربمایپ _  مامت  ترـضح ، نآ  نینچمه 
نایم رد  .دنیوا  نیمز  رد  دنوادخ  ياه  جـنگ  ناراک  تشک  نانآ  دومرف : ترـضح  .دیـسرپ  نارگزرب  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

زج هب  دوب ، زرواشک  هکنآ  زج  داتـسرفن  يربمایپ  چـیه  دـنوادخ  تسین و  يزرواشک  زا  رت  بوبحم  دـنوادخ  دزن  مادـک  چـیه  اـهراک 
(4) «. دوب طایخ  هک  مالسلا  هیلع  سیردا 

نکمم هکنآ  هچ  تسا ؛ بیلغت  ای  لومـش  باب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  يزرواـشک  نداد  تبـسن  هک  دـسر  یم  رظن  هب 
.دشاب هدش  یّقلت  يراد  ماد  زا  معا  يزرواشک  ماما ، رظن  رد  تسا 

ترـضح هک  هدشن  لقن  یلو  هدش ، دای  هاتوک  يا  ههرب  رد  ناشیا  يراد  ماد  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یگدـنز  خـیرات  رد 
زین يزرواشک  راک  هب  اصاصتخا 

ص 360. ج 2 ، فنصملا ، یناعنص ، - 1
ح 1و2. ص 260 ، ج 5 ، یفاک ، - 2
ح 1و2. ص 260 ، ج 5 ، یفاک ، - 3

ح 15898. ص 461 ، ج 13 ، لئاسولا ، كردتسم  - 4
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ص:99

.تسا هتخادرپ 

نینچ ار  نازرواشک  هب  تبسن  نانمؤمریما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شرافس  ینخـس ، رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح 
: تسا هتشاد  نایب 

(1)  . ...َِکتَرْضَِحب َنوُحّالَْفلا  ُمَلُْظی  ال  ُِّیلَع ! ای  َلاقَف : ِِهتْوَم ، َْدنِع  اِّیلَع  ِهّللا  ُلوُسَر  یّصَو 

هیلع یلع  يا  درک : شرافـس  نینچ  نازرواشک  هرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  گرم ، ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
 . ...دوشن متس  نازرواشک  هب  یتسه ، وت  ات  مالسلا ! 

مرکا لوسر  ترضح  لد  مشچ و  رد  زرواشک  شک  تمحز  رـشق  يدنمجرا  يزرواشک و  هداعلا  قوف  تیـساسح  زا  یـشرافس  نینچ 
.دشاب ام  نادرم  تلود  شوگ  هزیوآ  هشیمه  تمحر ، ینابرهم و  ربمایپ  شرافس  نیا  هک  دیما  .دراد  تیاکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هنیمز نیا  رد  يزیچ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نانخس  رد  هدوبن ، حرطم  كاخ  بآ و  یگدولآ  هلئسم  مالـسا ، ردص  رد  نوچ 
هب هزورما  رگا  نآ ، لاثما  و  بیبست » هدعاق  «، » ررـضال هدعاق   » دننام تشذگ ، رت  شیپ  هک  یلک  دعاوق  هب  هجوت  اب  .تسا  هدـشن  حرطم 

، دوش دراو  بیـسآ  دوجوم  یتسیز  عونت  اوه و  كاخ و  بآ و  هب  نآ ، دننام  اه و  شک  تفآ  ییایمیـش ، ياهدوک  يریگراک  هب  لیلد 
دیاب هدننز  تراسخ  صخش  تسا و  يریگ  یپ  لباق  زین  ینوناق  یقوقح و  رظن  زا  تسا ، مارح  یعرش ، رظن  زا  راک  نیا  هکنآ  رب  نوزفا 

.دنک ناربج  ار  نآ 

ص 38. ج 1 ، همکحلا ، نازیم  ص 284 ؛ ج 5 ، یفاک ، - 1
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ص:100

( زبس زادنا  مشچ   ) هایگ لگ و  تخرد و  مراهچ : لصف 

هراشا

( زبس زادنا  مشچ   ) هایگ لگ و  تخرد و  مراهچ : لصف 

اه لصف  ریز 

تخرد عفانم  . 1

عترم لگنج و  عفانم  . 2

ناهایگ اه و  لگ  عفانم  . 3

نآرق رد  هایگ  تخرد و  . 4

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هریس  رد  هایگ  لگ و  تخرد و  هاگیاج  . 5

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هاگن  رد  اه  لگ  يدنمجرا  . 6

تخرد عفانم  . 1

تخرد عفانم  . 1

رد دنا و  هدرک  شیالاپ  نارادناج  هتساوخ  هقیلس و  قبط  ار  نیمز  هرک  ياوه  یگرزب ، هاگراک  نوچ  شیپ  لاس  اه  نویلیم  زا  ناتخرد  »
گرب تسوپ و  اب  دروخ و  یم  ار  ناتخرد  هویم  دوخ ، تاـیح  نیزاـغآ  هرود  رد  ناـسنا  .دـنا  هداد  اـهنآ  هب  زین  زیچ  همه  رذـگهر  نیا 

هب سرت  ماگنه  دوب و  ناما  رد  ناراب  داب و  زا  رایـسب و  ياـمرگ  امرـس و  زا  لـگنج ، ناـتخرد  هاـنپ  رد  .دـناشوپ  یم  ار  دوخ  ناـتخرد ،
ردنت نافوت و  لیـس و  .دـش  یم  ناهنپ  شیاه  هخاش  يال  هبال  رد  تفر و  یم  تخرد  يالاب  ناگدـنرد ، میب  زا  دـیود و  یم  نآ  يوس 

زین نونکا  هک  نانچ  دش ، هتسباو  تخرد  هب  ناسنا  نهک ، نارود  نامه  زا  .دنتـشادن  ینادنچ  ییآراک  هوبنا ، ياه  لگنج  دوجو  اب  مه 
(1) «. دشاب زاین  یب  نآ  زا  دناوت  یمن 

عترم لگنج و  عفانم  . 2

عترم لگنج و  عفانم  . 2

، ناتخرد ...و  دوش  یم  هدافتـسا  يذـغاک  ياـه  هدروآرف  راولا و  مزیه ، ندروآ  تسد  هب  ینک ، ناـک  جّرفت ، ناونع  هب  اـه  لـگنج  زا  »
؛ دنتعیبط گرزب  ناگدنهدافش 
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ش 1102. مراهچ ، لاس  دنفسا 1382 ، هبنش 19  هس  مج ، ماج  یکاخ ،» هرک  زبس  ياه  هیر   » هلاقم يریبک ، امه  - 1
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ص:101

، بآ یناهج  يزاسزاب  رد  ناتخرد  .دـننک  یم  کمک  میلقا  لرتنک  هب  یگدـنراب ، تبوطر و  امد ، داب ، يور  ندراذـگ  ریثأـت  اـب  ناـنآ 
، هجیتن رد  .دـنزاس  یم  اـهر  یمارآ  هب  دـنراد و  یم  هگن  هدرک ، بذـج  ار  بآ  اـه ، لـگنج  .دـنراد  تکرـش  تزا  نبرک و  نژیـسکا ،

تـسیز اه ، لگنج  هوالع  هب  .دـنک  ذوفن  ینیمزریز  بآ  ياه  هرفـس  هب  بآ  هک  دـنهد  یم  هزاجا  هداد و  شهاک  ار  لیـس  شیاسرف و 
هدرک کمک  ادص  رس و  اوه و  ياه  هدنیالآ  زا  یخرب  بذج  رد  هدروآ ، مهارف  اه  ماد  يارب  یعتارم  شحو و  تایح  يارب  ییاه  هاگ 

يدیشروخ يژرنا  هلیـسو  هب  ساسح  لامعا  نیا  مامت  ...دنزاس  یم  نکمتم  ییابیز  تلزع و  هشوگ  ندروآ  مهارف  اب  ار  ناسنا  ناور  و 
(1) «. دریذپ یم  ماجنا  ام  يارب  يا  هنیزه  نودب  ییاقبادوخ و  ساسا  رب 

رارمتـسا يارب  ازف  ناج  بان و  نژیـسکا  نت  ود  يالاب  ات  تسا  رداق  وردوخ  عونتم  ناهایگ  اه و  لگ  زا  یـششوپ  اب  عترم  راتکه  کی  »
ياه لگ  زا  ولمم  عترم  راتکه  کی  نارازفلع ، هوکـش  ناگتفیـش  یعیبط و  عبانم  نارادتـسود  داقتعا  هب  .دـنک  دـیلوت  اه  ناسنا  تاـیح 
ياـه بالیـس  دراذـگ  یمن  دـنک و  یم  هریخذ  دوخ  رد  ار  یلـصف  ناراـب  شزیر  بعکم  رتـم  رازه  ود  اـت  هنـالاس  وردوـخ  یـشحو و 
گرم هراب  کی  هب  هتخادنا و  گنچ  یموب  دارفا  یعارز  راک  تشک و  ياه  هصرع  هناشاک و  هب  دیدش  یگدـنراب  ره  زا  سپ  شکرس 

یعامتجا يداصتقا و  هعـسوت  يانبریز  روشک و  ره  هدنوشدیدجت  مهم  عبانم  زا  یکی  عتارم ، اه و  لگنج  .دراذگ ...  ياج  هب  یتسین  و 
، تیاهن رد  اهنآ و  هب  هتسباو  تادوجوم  كاخ و  بآ ، لیبق  زا  یتایح  لماوع  ریاس  يانف  بجوم  اهنآ  یجیردت  يدوبان  هک  دنشاب  یم 

یگدولآ رتشیب  شرتسگ 

ص 315. مودخم ، دیجم  همجرت : تسیز ، طیحم  رد  نتسیز  رلیم ، یت  .یج  روسفورپ  - 1
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ص:102

(1) «. تساوه

ناهایگ اه و  لگ  عفانم  . 3

ناهایگ اه و  لگ  عفانم  . 3

تیفیک رب  رهـش ، هموح  غاب  کی  رد  هچ  يرهـش و  ياه  نامتراپآ  هرجنپ  رانک  يا  هبعج  نادـلگ و  رد  هچ  ناهایگ  اـه و  لـگ  دوجو  »
يارب ناهایگ  رانک  رد  یگدـنز  .دـیازفا  یم  دـننک ، یم  تحارتسا  ای  راک  یگدـنز ، نآ  جراخ  ای  لخاد  رد  مدرم  هک  یطیحم  ییاـبیز 

ناتـسرامیب رد  يرتسب  نارامیب  زا  هتـسد  نآ  دنهد  یم  ناشن  دهاوش  لاثم ، ناونع  هب  .دراد  یکیژولویزیف  یناور و  تبثم  دیاوف  ناسنا ،
، یحارج زا  دعب  دندوب ، هتفرگ  رارق  راوید  هب  ور  هک  ینارامیب  هب  تبسن  دنا ، هتـشاد  یعیبط  رظانم  هب  ییاهزادنا  مشچ  هرجنپ ، زا  هک  اه 

ياهراشف شهاک  رد  ناهایگ  تبثم  شقن  هب  تاعلاطم  ریاـس  .دـنا  هدوب  يرتسب  يرت  هاـتوک  تدـم  هدرک و  فرـصم  يرتمک  نّکـسم 
.دننک یم  هراشا  یبصع 

يداصتقا ناهایگ ، زا  هدافتـسا  .دـندیفم  تسیز  طیحم  ظفح  رد  یعیبط ، عبانم  ندرک  هریخذ  يژرنا و  فرـصم  زا  نتـساک  اب  ناـهایگ 
اه و هناخ  فارطا  یششوپ  هاتوک  ناهایگ  اه و  هچتخرد  ناتخرد ، حیحـص  هیبعت  .تساهانب  فارطا  میلقا  درُخ  رییغت  يارب  هویـش  نیرت 

دناوت یم  ناتخرد  هیاس  .دهد  شهاک  داب  دیشروخ و  رثا  لرتنک  قیرط  زا  ار  شیامرس  شیامرگ و  ياه  هنیزه  دناوت  یم  اه  نامتخاس 
راشتنا زا  قیرط ، نیا  زا  دـهد و  شهاک  دـصرد  ات 50  اوه 10  هیوهت  ياه  هاگتـسد  نتخادنا  راک  هب  يارب  ار  مزال  هتیـسیرتکلا  رادـقم 

.دهاکب نآ  زا  یشان  نبرک  دیسکا  يد 

«، شرازگ هلسلس  رادیاپ  هعسوت  ناینب  تایح و  راوتسا  رتسب  یناتسهوک ، یهایگ و  ياه  هصرع  عتارم و  ، » روپ لیعامسا  اضردمحم  - 1
ش 23247. يد 1383 ، هبنش 15  هس  تاعالطا ،
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ص:103

، دنوش یم  يراد  هگنو  هیبعت  لزانم  اه و  نامتخاس  رد  حیحص  یـشور  هب  هک  یتنیز  گرب  ناهایگ  دنا  هداد  ناشن  یتامدقم  تاعلاطم 
(1) «. دنشخب دوبهب  اه  هدنیالآ  نداد  شهاک  اب  ار  نامتخاس  لخاد  ياوه  تیفیک  دنناوت  یم 

هفولع نیمأت  ناسنا و  یناور  یمـسج و  تمالـس  ظفح  رد  اه  عترم  اهراز و  هتوب  اه ، لگنج  ناتخرد ، يالاو  الاب و  تیمها  هب  هجوت  اب 
رد شالت  يدادادـخ و  لیدـب  یب  تورث  نیا  زا  تظافح  رگید ، عفانم  اه  هد  كاخ و  بآ و  عباـنم  رب  دـنمدوس  يراذـگرثا  اـه و  ماد 

تـسیز لـئاسم  ناراکردـنا  تسد  یعیبط و  عباـنم  نازوس  لد  هژیو  هب  ناملـسم  تلم  یعرـش  یلم و  فیاـظو  زا  نآ  شرتـسگ  تهج 
.دور یم  رامش  هب  یطیحم 

نآرق رد  هایگ  تخرد و  . 4

هراشا

نآرق رد  هایگ  تخرد و  . 4

نانآ هب  ار  يدایز  ياه  يدـنمدوس  هدرک و  دای  ناوارف  اـه  هتوب  اـه و  هزبس  ناـتخرد ، نوچمه  نیمز  یهاـیگ  شـشوپ  زا  میرک  نآرق 
: مینک یم  رورم  ار  اهدرکدای  نیا  زا  یخرب  اجنیا  رد  .تسا  هداد  تبسن 

نیمز تایح  هولج  ناهایگ ؛ فلا )

نیمز تایح  هولج  ناهایگ ؛ فلا )

هدژم ياهداب  هک  نیمه  لاح ، نیا  اـب  .دزیخ  یمنرب  نآ  زا  یتکرح  شبنج و  چـیه  هک  دـناد  یم  هدرم  ار  هاـیگ  زا  یلاـخ  نیمز  نآرق ،
سوبع و كاخ  نیا  هب  ییاحیـسم  مد  نوچمه  یهلا  تمحر  ناراب  دـندرک و  مکارتم  دـندنار و  وس  ره  هب  ار  هدـنکارپ  ياهربا  شخب ،
ار ناگدرم  تمایق  رد  دـنوادخ  هک  نانچ  تسا ، هدـیمد  هرابود  یتایح  حور  نآ ، رد  اه  لگ  ناهایگ و  شیور  اب  ییوگ  دیـسر ، هدرم 

تایح ناس  نیدب  زین 

صص 369 و 370. ج 1 ، يزرواشک ، مولع  عماج  فراعملا  هریاد  - 1
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: دیشخب دهاوخ  ددجم 

يوس هب  ار  نآ  .دنرادرب  ار  راب  نارگ  ياهربا  هک  هاگ  نآ  ات  دتسرف ، یم  ناسر  هدژم  شتمحر  ناراب ]  ] شیپاشیپ ار  اهداب  هک  تسوا  و 
[ اـهربق زا  زین   ] ار ناـگدرم  ناـس  نیدـب  .میروآرب  كاـخ ] زا   ] يا هویم  هنوـگره  میروآ و  دورف  ناراـب  نآ  زا  مینارب و  هدرم  ینیمزرس 

(1)(57 فارعا :  ) .دیوش روآدای  هک  دشاب  .میزاس  یم  جراخ 

ازفا حور  شخب و  يداش  ناهایگ ؛ ب )

ازفا حور  شخب و  يداش  ناهایگ ؛ ب )

، اه عترم  اه و  ناتـسوب  نیدّرمز  زادـنا  مشچ  ابرلد و  ياه  هفوکـش  ابیز و  ياه  هچنغ  گنر ، شوخ  فیطل و  ياـه  گربلگ  ياـشامت 
رد جّرفت  هب  ار  ناگدرـسفا  نابیبط ، لیلد ، نیمه  هب  .دشخب  یم  يو  هب  يونعم  یـشمارآ  دنک و  یم  رورـس  يداش و  رد  قرغ  ار  ناسنا 

: دننک یم  شرافس  اهرازلگ  اه و  ناتسوب 

(5 جح :  ) .ٍجیَِهب ٍجْوَز  ِّلُک  ْنِم  ْتَتَْبنَأ  َْتبَر َو  ْتَّزَتْها َو  َءاْملا  اَْهیَلَع  اْنلَْزنَأ  اذِإَف  ًهَدِماه  َضْرَْألا  يََرت  َو 

نیرفآ يداـش  اـبیز و  ناـهایگ  عاوـنا  دـمدرب و  دـبنجب و  میراـب ، ورف  نآ  رب  ناراـب  بآ  نوـچ  ینیب و  یم  هدرـسفا  هدرم و  ار  نـیمز  و 
.دنایورب

؛ تسا هنارعاش  باّذج و  رایسب  نآرق  ریبعت  .تسا  فنص  هنوگ و  يانعم  هب  اجنیا  رد  جوز »  » نامداش و لاح و  شوخ  يانعم  هب  جیهب » »
سکره .دیآ  یمرد  زازتها  صقر و  هب  دزیخ و  یمرب  گرم  باوخ  زا  دریگ و  یم  ناج  هاگان  هب  هدرم  نیمز  ناراب ، شراب  اب  هک  ایوگ 

زا دـیآ  یم  شرظن  هب  دـننک ، یم  تکرح  وـس  نآ  وـس و  نیا  هب  ناـشفا  تسد  داـب ، رد  هک  دـنیبب  ار  ناـهایگ  اـه و  لـگ  نـیا  تلاـح 
زیگنا و لد  رایسب  یتلاح ، نینچ  هدهاشم  .دنا  هتساخرب  یبوک  ياپ  صقر و  هب  هرابود  یگدنزرس 

.39 تلّصف : 33 ؛ سی : 9 ؛ رطاف : کن : - 1
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.تسا شخب  يداش  زاون و  حور 

یم راودـیما  شا  هدـنیآ  هب  دـمد و  یم  طاشن  حور  يو  رد  دـنیرفآ و  یم  هزیگنا  هدرـسفا ، لد  ناسنا  رد  ناهایگ  طاشن  توارط و  نیا 
: تسا هتشون  ینارعش  همالع  .دراد  یم  او  راک  شالت و  هب  دزاس و 

ار نیمز  هک  دروآ  یم  دوجو  هب  یطاشن  تبغر و  ناسنا  رد  هدش ، رکذ  تایآ  نیا  رد  هک  هفوکـش  لگ و  تخرد و  زبس و  هایگ  یمّرخ 
(1) .ددرگ خارف  مدرم  يزور  دوش و  رایسب  عرز  تشک و  دنک و  دابآ 

یگدنز عاتم  تمعن و  هیآ ، عترم ؛ لگنج و  ج )

یگدنز عاتم  تمعن و  هیآ ، عترم ؛ لگنج و  ج )

قئادـح «، » فافلا تاّنج  «، » تاشورعم تاّنج  «، » میرک جوز  «، » تاـبن  » نوچ ییاـه  هژاو  اـب  نآرق  رد  عترم  لـگنج و  زا  یلک ، روط  هب 
: مینک یم  رورم  ار  اهنآ  هدنزومآ  ياه  هتکن  اهدرکدای و  نیا  زا  یخرب  .تسا  هدش  دای  یعرم »  » و ّبَا » «، » ْبلُغ

: لوا

53 و 54) هط :  ) .یهُّنلا ِیلوُأل   ِ ٍتایآل  َ َِکلذ یف  َّنِإ  ْمُکَماْعنَأ  اْوَعْرا  اُولُک َو  یّتَش  ٍتابَن  ْنِم  اًجاوْزَأ  ِِهب  انْجَرْخَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  َو 

ار ناـتیاه  ماد  دـیروخب و  .میدروآ  نوریب  تفج  تفج  نوگاـنوگ ، ياـه  ینتـسر  نآ ، هلیـسو  هب  سپ  .دروآ  دورف  یبآ  نامـسآ  زا  و 
.تسا نادنمدرخ  يارب  ییاه  هناشن  اهنیا  رد  انامه  هک  دینارچب 

نآ رد  تساوخ ، شلد  هنوگره  هک  تسا  هدـشن  هدـیرفآ  ناـسنا  هدافتـسا  يارب  ًافرـص  عـترم  لـگنج و  هک  دوـش  یم  رکذـتم  هیآ  نیا 
، ور نیازا  .دنروخ  یم  يزور ، نآ  رد  يارچ  زا  دنراد و  یمهس  نآ  رد  زین  ماعنا  هکنآ  هچ  دنک ؛ تراغ  ار  نآ  فرصت و 

ص 97. یبوط ، رثن  - 1

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یطیحم  تسیز  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 118 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13482/AKS BARNAMEH/#content_note_105_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:106

.دنامب ظوفحم  دیاب  هتسب  نابز  تاناویح  نیا  ّقح 

ناسنا عونتم  ياه  هدافتسا  سپس  ناراب و  اهربا و  تکرب  هب  هدرم  هدرسف و  كاخ  زا  عترم  هایگ و  شیور  ِتفگـش  لمع  نآ ، رب  نوزفا 
ملع و تردـق ، هب  ار  وج  تقیقح  كاپ و  ياه  ترطف  دراد و  يزومآ  تربع  لمأت و  ياـج  كاـخ ، بآ و  زاـجعا  هجیتن  زا  ناویح  و 

.دوش یم  نومنهر  رگ  شنیرفآ  يادخ  تمکح 

: مود

ْنِم اُولُک  ٍِهباشَتُم  َْریَغ  اِهباشَتُم َو  َناّمُّرلا  َنُوْتیَّزلا َو  ُُهلُکُأ َو  اًِفلَتُْخم  َعْرَّزلا  َلْخَّنلا َو  ٍتاشوُْرعَم َو  َْریَغ  ٍتاشوُْرعَم َو  ٍتاّنَج  َأَْـشنَأ  يِذَّلا  َوُه  َو 
(141 ماعنا :  ) .َنیفِرْسُْملا ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال  اُوفِرُْست  ِهِداصَح َو ال  َمْوَی  ُهَّقَح  اُوتآ  َرَْمثَأ َو  اذِإ  ِهِرَمَث 

رانا نوتیز و  نآ و  نوگانوگ  ياه  هویم  اـب  رازتشک  ُنب و  اـمرخ  (2) و  تسبراد نودب  (1) و  تسبراد اب  ییاه  غاب  هک  یـسک  تسوا  و 
يرادرب هرهب  زور  ار  نآ  زا ] نایاونیب   ] ّقح دیروخب و  داد _  رمث  نوچ  اه _ ] غاب   ] نآ هویم  زا  .دروآ  دـیدپ  هیبشریغ  رگیدـکی و  هیبش 

.درادن تسود  ار  ناراک  فارسا  وا  هک  دینکم  يور  هدایز  یلو  دیهدب ، نآ  زا 

تـسا تیاور  رد  .دناشوپ  یم  ار  نیمز  حطـس  اهنآ  يزبس  هک  تسا  یناتخرد  زا  هدرـشف  مهرد  هعومجم  تاشورعم ،» تاّنج   » زا دارم 
هک ار  ییاه  غاب  هک  تسا  يدـنوادخ  وا  ینعی  هدرک ؛ یم  تئارق  تاشورغمریغ » تاـشورغم و   » ار نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک 

وردوخ ياه  ناتسوب  دنراک و  یم  تخرد  اهنآ  رد  نایمدآ 

.روگنا نوچمه  دنراد ، فیعض  ياه  هقاس  هک  ییاه  هویم  زا  يراد  هگن  يارب  - 1
تـسبراد هب  زاین  يوق  ياه  هنت  ای  هقاـس  نتـشاد  هطـساو  هب  نآ  ناـتخرد  هک  تسا  ییاـه  غاـب  دوصقم  تسبراد ، نودـب  ياـه  غاـب  - 2

...و رانا  بیس ، دننام : دنرادن ،
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.دراد هراشا  یعیبط  ياه  لگنج  هب  تاشورغمریغ »  » هژاو تروص ، نیا  رد  هک  دیرفآ  ار 

نایمدآ رایتخا  رد  فطل  رـس  زا  ار  اـهنآ  هک  تسا  يدـنوادخ  ياـه  تمعن  زا  اـه  لـگنج  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  زا  بیترت ، ره  هب 
طارفا نآ  زا  هدافتـسا  رد  دـنریگب و  رظن  رد  ار  اـه  لـسن  رگید  قـح  دـیاب  یهلا ، تـمعن  نـیا  زا  هدافتـسا  رد  زین  ناـنآ  تـسا و  هداـهن 

.درادن تسود  ار  ناراک  فارسا  ادخ ، هکنآ  هچ  دنزرون ؛ فارسا ) )

: موس

ْمَُکل َو اعاتَم  ّابَأ  ًهَهِکاف َو  اْبلُغ َو  َِقئادَح  ًالَْخن َو  انُوْتیَز َو  ابْـضَق َو  ابَنِع َو  اّبَح َو  اهیف  اْنتَْبنَأَف  اقَـش  َضْرَْألا  اَنْقَقَـش  َُّمث  ابَـص  َءآْملا  اَْنبَبَـص  ّانَأ 
(32  _ 25 سبع :  ) .ْمُکِماْعنَأل ِ

روگنا و میدـنایور و  هناد  نآ  رد  سپ  .میتفاکـش  مزـال ]  ] ینتفاکـش اـب  ار  نیمز  هاـگ  نآ  .میتخیر  ورف  یـشراب  تروص  هب  ار  بآ  اـم 
.دشاب ناتیاه  ماد  امش و  هدافتسا  هلیسو ] ات   ] عترم هویم و  و  لگنج )  ) هوبنا ياه  غاب  ُنب و  امرُخ  نوتیز و  يزبس و 

دوخ يدام  یگدنز  رد  اه  ناسنا  ار  هچنآ  ره  مامت ، ییابیز  هب  راصتخا ، تیاهن  رد  يا  هلمج  رد  یلاعت  يادخ  فیرـش ، تایآ  نیا  رد 
: تسا هدومرف  نایب  دندنمزاین ، نادب  نتسیز  لماک  تمالس  رد  تایح و  همادا  يارب 

ياـه ] هویم اـمرخ ؛ نوتیز ؛ يزبـس ؛ روگنا ؛ تاـبوبح ؛ ود ؛ نیا  شنکاو  روظنم  هب  اوـه  نآ ، زا  لـبق  زیخ و  لـصاح  نیمز  هزیکاـپ ؛ بآ 
.ماد عترم و  لگنج ؛ رگید ؛]

یلآ و ياه  یگدولآ  عاونا  هب  ار  ینیمزریز  یحطـس و  كاپ  بآ  دـنک و  یـساپسان  ناسنا  زاـب  هک  تسا  هتـسیاش  اـیآ  باـسح  نیا  اـب 
اهنآ اب  ار  اه  هویم  تابوبح و  يزبس و  دیالایب و  اه  شک  تفآ  عاونا  ییایمیش و  ياهدوک  هژیو  هب  ییایمیش 
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ناعون مه  تایح  تیاهن ، رد  رگید و  هدنز  تادوجوم  نایاپراهچ و  تارشح و  ناگدنرپ و  دهد و  ادخ  قلخ  دروخ  هب  دنک و  مومسم 
.ِراْصبَْألا ِیلوُأ  ای  اوُِربَتْعاَف  دناشکب ؟ يدوبان  مادهنا و  زرم  ات  ار  دوخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هریس  رد  هایگ  لگ و  تخرد و  هاگیاج  . 5

هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هریس  رد  هایگ  لگ و  تخرد و  هاگیاج  . 5

يراک تخرد  هب  ار  نانمؤم  هراومه  زین  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  راوگرزب ، نآ  زا  يوریپ  هب  ادخ و  ربمایپ  ددعتم ، تایاور  هیاپ  رب 
یب دیاوف  زا  اریز  دندوب ؛ ماگ  شیپ  هار  نیا  رد  دوخ  دنتـسناد و  یم  ناوارف  باوث  ياراد  سدقم و  یلمع  ار  نآ  دـندرک و  یم  قیوشت 

.دندوب هاگآ  یمّرخ  يزبسرس و  يادز  هودنا  شخب و  يداش  ياه  هولج  ناتخرد و  رامش 

يراک تخرد  هب  قیوشت  فلا )

يراک تخرد  هب  قیوشت  فلا )

(1) .ِنمْحَّرلا ِْقلَخ  ْنِم  ٌدَحَأ  ِِهب  َعَفَْتنااَم  ًایِراج  ًاَرْجَأ  َُهل  َناک  ...ًاسْرَغ  َسَرَغ  ...ْنَم 

.داد دهاوخ  شاداپ  يو  هب  دنوادخ  دََرب ، هرهب  نآ  زا  ادخ  تاقولخم  زا  یکی  هک  ینامز  ات  دراکب ، یتخرد  سک  ره 

هنوگره لماش  دـنراد ، یم  روظنم  شاداپ  نآ  يارب  دـنناوخ و  یم  ارف  يراک  تخرد  هب  ار  اه  ناسنا  قلطم ، روط  هب  هک  یتایاور  نینچ 
اـشگ و لد  هرظنم  هیاـس ، هوـیم ، زا  معا  دـنربب ؛ نآ  زا  مدرم  هک  يا  هدافتـسا  هنوـگره  زین  دـنوش و  یم  رمثمریغ _  رمثم و  یتـخرد _ 

.دنریگ یمربرد  ار  ملاس  فیطل و  ياوه 

(2) .ِسْرَغلا َِکلذ  ِهَرَمَث  نِم  َجَرَخ  ام  ِرْدَِقب  ِرْجَْألا  َنِم  َُهل  َناک  ّالِإ  ًاسْرَغ  ُسِرغَی  ٍِملْسُم  ْنِم  ام 

ص 260. ج 13 ، لئاسولا ، كردتسم  - 1
.900 صص 896 _  ج 3 ، لاّمعلازنک ، - 2

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یطیحم  تسیز  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 121 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13482/AKS BARNAMEH/#content_note_108_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13482/AKS BARNAMEH/#content_note_108_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:109

.دوب دهاوخ  شاداپ  يو  يارب  نآ ، هویم  دادعت  هب  دراکب ، یتخرد  یناملسم  ره 

: دنک یمن  يربارب  نآ  اب  يدابع  لمع  چیه  ایند ، رد  ییوگ  هک  دزرو  یم  دیکأت  لاهن  تشاک  رب  نانچ  یتیاور ، رد  ترضح 

(1) .اهْسِْرغَْیلَف اهُسِْرغی ، یّتَح  ُهَعاّسلا  َموُقَت  ْنَأ ال  َعاطَتْسا  ِنِإَف  ٌهَلیِسَف  ْمُکِدَحَأ  ِدَی  ِیف  ُهَعاّسلا َو  ِتَماق  ْنِإ 

، دشاب تصرف  نآ  نتـشاک  ردق  هب  هک  نانچ  دشاب ، هتـشاد  تسد  رد  یلاهن  امـش  زا  یکی  دسرب و  تمایق  دبای و  نایاپ  ناهج  رمع  رگا 
.دراکب ار  لاهن  دهدن و  تسد  زا  ار  تصرف  دیاب 

تـشاک هب  اـهنت  هک  دوبن  نینچ  تشاـک و  یم  تخرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  مالـسلا ، هیلع  قداـص  ماـما  زا  یتیاور  رب  اـنب 
: دنک قیوشت  تخرد 

ِهیِِفب َو يّونلا  ُّصَمَی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص    ِ هّللا ُلوُسَر  َناـک  َو  َنیِـضَرَْألا ، ُجِرْخَتْـسَی  ِّرَْملاـِب َو  ُبِرْـضَی  مالـسلا  هیلع  َنِینِمؤُْـملاُریِمَأ  َناـک 
(2)  . ...ِِهتَعاس ْنِم  ُُعلْطَیَف  ُهُسِْرغَی ،

هتسه هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  درک و  یم  تشک  هدامآ  ار  نیمز  دز و  یم  لیب  نیمز  رد  هتسویپ  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 
.دش یم  زبس  هظحل  نامه  رد  تشاک و  یم  درک و  یم  بوطرم  شناهد  بآ  اب  ار  امرخ 

يراک تخرد  رد  یملع  ياه  هویش  زا  يوریپ  ب )

يراک تخرد  رد  یملع  ياه  هویش  زا  يوریپ  ب )

رد ار  نانخـس  نیا  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  .تسا  هدـش  هراشا  ناتخرد  تشاک  حیحـص  یملع و  ياـه  هویـش  هب  تاـیاور ، یخرب  رد 
یلو دوش ، یّقلت  ماع  نوناق  دناوت  یمن  ور ، نیازا  دنا ، هدرک  حرطم  یصاخ  یمیلقا )  ) یناکم ینامز و  طیارش 

ح 15894. ص 460 ، ج 13 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 892 ؛ ج 3 ، لاّمعلازنک ، - 1
ح 2. ص 22 ، ج 12 ، هعیشلا ، لئاسو  ح 2 ؛ ص 74 ، ج 5 ، یفاک ، - 2
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ای فیعض ، هینب و  مک  ناتخرد ، ات  دریگ  تروص  رثؤم  حیحـص و  يا  هویـش  هب  دیاب  يراک  تخرد  هک  تسا  تیعقاو  نیا  هدنهد  ناشن 
: دومرف ینخس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .دوشن  تشپ  مک  ناشیاه ، هخاش  ومرک و  زیر و  ناشیاه ، هویم 

.دندرک هوکـش  ترـضح  دزن  هلئـسم  نیا  زا  مدرم  .دندوب  هدروخ  مرک  راید  نآ  ياه  هویم  هک  تشذگ  یم  يرهـش  زا  یـسیع  مردارب ،
ياپ كاخ  طقف  لاهن ، تشاک  ماگنه  هک  دیتسه  یمدرم  امـش  .دیرادن  ربخ  دوخ  هکنآ  لاح  تسامـش ، دزن  لکـشم  نیا  هراچ  دومرف :
ياه هویم  ات  دیـشاپب  كاخ  هاگ  نآ  .دیزیرب  بآ  تخرد  هشیر  ياپ  ادتبا  تسا  راوازـس  هکلب  دینک ، نینچ  دیابن  دـیزیر و  یم  تخرد 

(1) .دش فرطرب  لکشم  دندرک و  نینچ  نانآ  سپ  .دوشن  ومرک  نات 

يراد غاب  يراک و  تخرد  يداصتقا  شزرا  ج )

يراد غاب  يراک و  تخرد  يداصتقا  شزرا  ج )

هب رگا  تسا ؛ يزرواشک  تورث ، نیرتهب  : » دومرف نینچ  تسا ، مادک  تورث » نیرتهب   » هک باحصا  شـسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  ترـضح 
تورث مادک  يراد ،) ماد   ) دنفـسوگ زا  سپ  دندیـسرپ : .دوش » هداد  نآ  تاکز  لوصحم ، تشادرب  ماگنه  دوش و  ماجنا  حیحـص  روط 

هویم هدیتفت  کشخ و  ياه  نابایب  رد  هک  یناتخرد  دنیور و  یم  يال  لِگ و  رد  هک  امرخ  دنلب  راوتـسا و  ناتخرد  : » دومرف تسا ؟ رتهب 
ینافوت يزور  رد  رتسکاخ  یتشم  ناس  هب  شلوپ  دشورفب ، ار  نآ  یـسک  هاگره  .تسا  یتخرد  بوخ  لخن ، نوتیز .) دننام   ) دنهد یم 

يداصتقا و رظن  زا  تورث  نیرتهب  ار  يراک  تخرد  يزرواـشک و  ترـضح ، ناـس  نیدـب   (2)« .دراـکب رگید  یلخن  هکنآ  رگم  تسا ،
.دومرف یفرعم  ییاراد  نیرتهب  ار  نوتیز  لخن و  تخرد 

ح 1. ص 192 ، ج 13 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ص 192. ج 13 ، هعیشلا ، لئاسو  صص 260 و 261 ؛ ج 5 ، یفاک ، - 2
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اه لگنج  يدوبان  ناتخرد و  ندیرب  د )

اه لگنج  يدوبان  ناتخرد و  ندیرب  د )

لدب تمقن  هب  ار  تمعن  تسا و  مارح  یهلا ، ياه  تمعن  نارفک  تسا و  مزال  يرکـش  ار  یتمعن  ره  میدش ، روآدای  رت  شیپ  هک  نانچ 
ياه هیر  نتخادنا  راک  زا  نیمز و  زبس  زادنا  مشچ  یناتـساب و  هوبنا و  ياه  لگنج  ندرک  دوبان  ناتخرد ، ندـیرب  ور ، نیازا  .دزاس  یم 

.دنا هدرک  یهن  نآ  زا  یهقف  ددعتم  دعاوق  حیرص و  تایاور  هک  یندوشخبان  گرزب و  سب  تسا  یهانگ  نایمدآ ، كاخ و  یسفنت 

حرطم يدج  تروص  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  هریس  رد  اه ، لگنج  يدوبان  ناتخرد و  ندیرب  ندوب  عونمم  هلئسم 
(1) «. ترورض هب  زج  دنوش ، هدیرب  دیابن  هنیدم  ناتخرد  : » دومرف ینخس  رد  ترضح  .تسا 

تخرد سک  ره  : » دومرف نآ  زا  تبقارم  يارب  ترـضح  مه  زاب  دوب ، ناوارف  زاجح  هقطنم  رد  ردس  تخرد  مالـسا ، ردص  رد  هکنآ  اب 
(2) «. تخادنا دهاوخ  خزود  شتآ  رد  رس  اب  ار  وا  دنوادخ  دربب ، ار  يردس 

یلـص مرکا  ربمایپ  ور ، نیازا  .دـننک  یمن  یهجوت  نادـنچ  یطیحم  تسیز  یناسنا و  نیزاوم  تیاعر  هب  نازابرـس  رتشیب  اه ، گنج  رد 
: دومرف یم  شرافس  نینچ  ناشیدب  تشاد ، یم  لیسگ  يا  هقطنم  يوس  هب  ار  یماظن  یهورگ  هاگره  هلآ  هیلع و  هللا 

(3) .دیربن زگره  ار  لخن  تخرد  هژیو  هب  ناتخرد ، دیزیهرپب و  نادرمریپ  و  راوخریش ] نادازون  ، ] نانز نتشک  زا 

دیربن و ار  هویم  ناتخرد  .دینکن  قرغ  بآ  رد  دینازوسن و  ار  لخن  ناتخرد 

ح 3035. ص 212 ، ج 2 ، دوواد ، یبا  ننس  - 1
ص 361. ج 4 ، دوواد ، یبا  ننس  - 2

ص 60. ج 21 ، راونالاراحب ، - 3
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(1) .دیشکم شتآ  هب  ار  اهرازتشک 

، دراد تسیز  طیحم  تاناویح و  قوقح  رشب و  قوقح  تیاعر  یسارکومد و  هیعاد  هک  اکیرما  شترا  درکلمع  اب  ار  نانخس  نیا  لاح ،
: راکشآ هنومن  کی  مه  نیا  .دینک  هسیاقم 

دندیشاپ از  ناراب  ياه  لگنج  زا  یعیـسو  قطانم  رب  یجنران  ییایمیـش  يوراد  نلاگ  نویلیم  ناییاکیرما 19  ...مانتیو .  گنج  رد ] »...]
، نیـسُکا يد  هب  هدولآ  یجنران  دیـسکا  ای  نیـسکا  يد  يوراد  .دنزاس  صخـشم   [ یلگنج هوبنا  ناتخرد  ندرب  نیب  زا  اب   ] ار نمـشد  ات 

رظن هب  اهروسانیاد  ژوگ  دننام  میظع  ياه  ناتـسهوک  .م ...، لاس 1986  رد  ...دشاب  یم  هدش  هتخانـش  لماوع  نیرتاز  ناطرـس  زا  یکی 
(2) «. دوب رهاظ  اهنآ  رب  یگتخوس  یهایس و  راثآ  زونه  گنج  نایاپ  زا  سپ  لاس  هدزاود  هک  دندیسر  یم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هاگن  رد  اه  لگ  يدنمجرا  . 6

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هاگن  رد  اه  لگ  يدنمجرا  . 6

ناونع هب  دیفم  ناهایگ  اه و  لگ  زا  ترضح  نآ  .دیزرو  یم  قشع  رایسب  رطعم  ناهایگ  اه و  لگ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
سر تسد  رد  یبنلا » ّبط   » ناونع اب  ییاه  باتک  لیلد ، نیمه  هب  .دومرف  یم  شرافس  زین  نارگید  هب  درک و  یم  هدافتـسا  وراد  اذغ و 

يرامیب دوبهب  رد  یهایگ  ياهوراد  زا  هدافتسا  ياه  شور  يرامیب و  نامز  رد  ترضح  نآ  نامرد  ياهراک  هار  هدنرادربرد  هک  تسا 
یم يا  هچوک  زا  رگا  هک  نانچ  دز ، یم  رطع  هشیمه  زین  دوخ  درک و  یم  هیـصوت  زاـمنریغ  زاـمن و  رد  ندزرطع  هب  ترـضح  .تساـه 

نانخس زا  ییاه  شخب  اجنیا  رد  .دندش  یم  يو  روبع  هجوتم  ترضح ، رطع  يوب  زا  دندوب ، هدیدن  ار  شروبع  هک  نانآ  تشذگ ،

ص 43. ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 177 ؛ ج 19 ، راونالاراحب ، - 1
ص 58. دیراد ، تسود  ار  هرایس  نیا  رگا  توکیدلاک ، نله  - 2
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: مینک یم  رورم  هایگ  لگ و  شزرا  هنیمز  رد  ار  ترضح 

(1) .َبلَْقلا ُّدُشَت  َهَبِّیَّطلا  َحیِّرلا  َّنِإ 

.دزاس یم  دنمورین  ار  لد  ناهایگ ،] اه و  لگ   ] شوخ يوب 

(2) .َرَمحَْألا َدْرَْولا  َّمُشَْیلَف  ِیتَِحئار  َّمُشَی  ْنَأ  َدارَا  ْنَم 

.دنک وب  ار  خرس  لگ  سپ  دنک ، مامشتسا  ارم  يوب  دهاوخب  هکره 

(3) .ِماشُْخِلل ٌدِّیَج  ُهَّنِإَف  ُهوُّمَشَف  ِشوُْجنَزْرَْملِاب  ْمُْکیَلَع 

.تسا دیفم   (4) ییوبْرَک يارب  هک  دینک  مامشتسا  ار  نآ  شوگنزرم ؛ هایگ  زا  ندرب  هرهب  داب  امش  رب 

(5) .ٍأَمَظ ْنِم  ًانِمُْؤم  یقَس  امَّنَأَکَف  ...ًهَْحلَط  ْیقَس  ْنَم 

.تسا هدرک  باریس  ار  يا  هنشت  نمؤم  هک  تسا  نآ  دننام  دهد ، بآ  ار  ...هفوکش  لگ و  ياراد  هایگ  هک  یسک 

ناگتشرف تسا و   (6) هـسآ يوب  نیعلاروح ، رطع  : » دومرف یم  تسناد و  یم  هشفنب  خرـس و  لگ  ار  اه  ینتـسر  نیرترب  ترـضح ، نآ 
تسا تشهب  زا  نآ  هک  دهن ، هدید  رب  دیوبب و  ار  نآ  دنداد ، یلگ  امـش  زا  یکی  هب  هاگره  : » دومرف یم   (7)« .دنهد یم  خرس  لگ  يوب 

(8) «. دینکن در  دنداد ، هیده ]  ] یلگ امش  هب  هاگره  و 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ترضح 

ص 510. ج 6 ، یفاک ، عورف  - 1
نخس نیمه  يدمحم » لگ   » هب خرس  لگ  يراذگ  مان  تلع  دیاش  ص 259 . ج 1 ، ءافخلا ، فشک  ص 147 ؛ ج 76 ، راونالاراحب ، - 2

.دشاب ترضح 
ص 107. ج 1 ، قالخالا ، مراکم  ص 299 ؛ زین ج 59 ، ص 147 ؛ ج 76 ، راونالاراحب ، - 3

.ییایوب ّسح  نادقف  ییایوبان ، یمسونآ ، یکشزپ  - 4
ص 25. ج 12 ، هعیشلا ، لئاسو  - 5

.دروم وب ، شوخ  لگ  یعون  - 6
ص 434. ج 1 ، لئاسولا ، كردتسم  - 7

ص 524. ج 6 ، یفاک ، لوصا  - 8
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هک نادب  دومرف : منک ، وب  هک  مدرک  کیدزن  ما  ینیب  هب  ار  نآ  نوچ  .داد  هیده  یخرس  لگ  نم  هب  شتسد  ود  اب  مالسا  یمارگ  لوسر 
(1) .تسا یتشهب  ياه  لگ  رورس  هسآ ،»  » زا سپ  خرس  لگ 

.هیمالسا چ  ص 461 ، ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
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تاناویح مجنپ : لصف 

هراشا

تاناویح مجنپ : لصف 

اه لصف  ریز 

ضارقنا رطخ  یتسیز و  عونت  . 1

یتسیز عونت  زا  تیامح  . 2

مالسا برغ و  رد  تاناویح  زا  تیامح  نوناق  هسیاقم  . 3

نآرق رد  تاناویح  دنمشزرا  هاگیاج  . 4

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هریس  رد  تاناویح  هاگیاج  . 5

هعیش هقف  رد  ناویح  قوقح  . 6

ضارقنا رطخ  یتسیز و  عونت  . 1

ضارقنا رطخ  یتسیز و  عونت  . 1

هنوگ نونکات 164  اـم  روشک  رد  .دـنا  هداد  صاـصتخا  دوخ  هب  ار  نآ  زا  یمیظع  شخب  تاـناویح  ناـهج ، رد  یتسیز  عونت  هریاد  رد 
رد ناهج  حطس  رد  نآ  هنوگ  شش  دادعت ، نیا  زا  تسام و  روشک  يراصحنا  ای  یموب  نآ ، هنوگ  دادعت 26  هک  هدش  ییاسانش  هدنزخ 

هنوگ لک  لداـعم  دادـعت ، نیا  هک  تسا  هنوگ  ناریا 160  رد  یـشحو  رادناتـسپ  ياه  هنوگ  دادعت  .دـنا  هدـش  یفرعم  ضارقنا  ضرعم 
هنوگ و اب 269  نیریـش  ياه  بآ  ناـیهام  هنوگ ، اب 502  ناگدـنرپ  يروناج ، ياه  هدر  رگید  رظن  زا  .تساپورا  هراق  رادناتـسپ  ياـه 

یم نایامن  ار  ام  روشک  یتسیز  يانغ  دنا ، هدش  هداد  صیخشت  ام  روشک  یموب  اهنآ  زا  یمین  ًابیرقت  هک  هنوگ  اب 11  ناتسیزود  هرخالاب 
(1) .دننک

نرق نیا  نایاپ  ات  هدنز  تادوجوم  زا  یمین  دهد و  یم  تسد  زا  ار  يروناج  یهایگ و  هنوگ  رازه  هس  هلاسره  یناسنا ، هعماج  هنافسأتم 
182 نارادناتسپ ، زا  هنوگ   181 نایم ، نیا  زا  .دـنراد  رارق  رطخ  ضرعم  رد  يروناـج  هنوگ   5453 نیا ، رب  نوزفا  .دش  دـنهاوخ  دوبان 

مرن زا  هنوگ  تارشح و 222  زا  هنوگ   46 نایهام ، زا  هنوگ   257 ناتسیزود ، زا  هنوگ   30 ناگدنزخ ، زا  هنوگ   55 ناگدنرپ ، زا  هنوگ 
نانت
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(1) .دنتسه ضارقنا  ضرعم  رد  تدش  هب  دنراد و  ینارحب  رایسب  طیارش 

یتسیز عونت  زا  تیامح  . 2

یتسیز عونت  زا  تیامح  . 2

اهنت دـنا ، هدرک  تسیز  نیمز  هرک  يور  یگدـنز  شیادـیپ  زاغآ  زا  هک  يروناـج  یهاـیگ و  هنوگ  نویلیم  ینیمخت 500  مقر  ناـیم  زا 
(2) .دنا هدش  ضرقنم  اه  هنوگ  لک  زا  دصرد  هک 5/99  تسانعم  نادب  نیا  .دنا  هدنام  یقاب  زورما  هنوگ  نویلیم  ود  دودح 

رد تاناویح » زا  تیامح  نوناق   » نیتسخن دـیدهت ، دروم  یناویح  ياه  هنوگ  زا  تظاـفح  روظنم  هب  هدـشدای ، ياـه  نارحب  هب  هجوت  اـب 
رد ریز  دراوم  نوناق ، نیا  ساسا  رب  .دـیدرگ  لیمکت  .م  لاس 1911  رد  نوناق  نیا  .دش  بیوصت  ناتـسلگنا  ناملراپ  رد  .م  لاس 1822 

: تسا عونمم  تاناویح  اب  دروخرب 

؛ دوش ناویح  یتحاران  جنر و  هیام  هک  يروط  هب  ندنار ، لقن و  لمح و  _ 

؛ تاناویح نایم  يریگرد  گنج و  داجیا  _ 

؛ یمس داوم  اب  تاناویح  نتشک  _ 

؛ یشکراب يارب  گس  زا  هدافتسا  _ 

؛ هتسب طیحم  رد  راکش  _ 

؛ کشزپ ماد  هزاجا  اب  رگم  بسا ، مُد  ندیرب  _ 

؛ بش رد  نزوگ  راکش  _ 

؛ دوش یم  هتخانش  مرجم  هدننک  درط  درک و  درط  ناوت  یمن  تهج  یب  ار  ناویح  _ 

؛ دوش نک  هشیر  تاناویح  يرامیب  دیاب  _ 

دادرخ 1383. هبنشود 4  مج ، ماج  همه ،» يارب  نیمز  کی  اهنت  ، » يوفص هراهب  - 1
ص 338. تسیز ، طیحم  رد  نتسیز  - 2
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.دننک حبذ  سپس  شوه و  یب  ار  ناویح  دیاب  اه  هاگراتشک  رد  _ 

اب دـندرک و  زاغآ  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  یتسیز ، عونت  رادـفرط  ياه  هورگ  زین  ییاـپورا  رگید  ياـهروشک  رد  ناتـسلگنا ، زا  يوریپ  هب 
یناویح یتـسیز  عونت  ریاـخذ  نتفر  تسد  زا  هب  تبـسن  يا ، هناـسر  راـک  اـه و  ینارنخـس  اـه و  شیاـمه  يرازگرب  نیناوق و  بیوصت 

.دنداد رادشه 

تـسد نیا  زا  یلماوع  یتسیز و  عونت  ظفح  یناسنا و  یقالخا و  لئاسم  تیاعر  هزیگنا  اب  تاناویح  قوقح  یماح  ياه  نمجنا  هچرگا 
تسیز و طیحم  تعیبط و  دـنمجرا  هاگیاج  اه  ییاـپورا  زا  رت  شیپ  لاـس  مالـسا 1200  یلو  دنراد ، لاغتـشا  هنیمز  نیا  رد  تیلاعف  هب 

.دوب هداد  رارق  يدج  تیامح  هجوت و  دروم  ار  ناویح  هایگ و  كاخ و  بآ و  لیبق  زا  نآ  رصانع 

: دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  نوبولواتسوگ 

قوقح نیملسم  .تسناد  تاناویح  تشهب  ناوت  یم  ار  ایند  زا  هعطق  نیا  تسین و  مزال  تاناویح  زا  تیامح  تیعمج  یمالسا ، دالب  رد 
هنال اه  هرانم  رد  دـننک و  یم  زاورپ  يدازآ  لامک  اب  رویط  رباعم ، دـجاسم و  رد  ًاصوصخم  .دـننک  یم  تیاعر  ار  رویط  هبرگ و  گس ،

(1) .میزومایب نانآ  زا  ار  اهزیچ  یلیخ  دیاب  ناییاپورا  ام  هک  دنتسه  يا  هنوگ  هب  هراب  نیا  رد  نیملسم  .دنراد 

مالسا برغ و  رد  تاناویح  زا  تیامح  نوناق  هسیاقم  . 3

مالسا برغ و  رد  تاناویح  زا  تیامح  نوناق  هسیاقم  . 3

یتیامح نیناوق  اب  درادـن ، ییارجا  ینوناق و  هناوتـشپ  دـنا و  هدرک  بیوصت  یبرغ  ياهروشک  هک  ار  تاناویح » زا  تیامح  نوناـق   » رگا
نخس مینک ، هسیاقم  مالسا 

ص 446. برع ، مالسا و  ندمت  نوبولواتسوگ ، - 1
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: تاناویح زا  مالسا  یتیامح  نوناق  هکنآ  هچ  مینک ؛ یم  كرد  رتهب  ار  نوبولواتسوگ 

.دوش یم  لماش  ار  نآریغ  يزبآ و  یشحو ، یلها ، زا  معا  یناویح  هنوگره  دراد و  تیمومع  فلا )

تبوقع بجوتسم  هانگ و  تاناویح ، زا  ندرکن  تیامح  ای  هدافتساءوس  هکنآ  هچ  دراد ؛ یقالخا  ياه  تنامض  یقوقح و  هناوتشپ  ب )
.تسا دنوادخ  هاگ  شیپ  رد 

موادت یقرت و  رد  دیاب  هکلب  دنک ، عافد  تاناویح  قوقح  زا  اهنت  هن  دوخ  ناوت  ردق  هب  دراد  هفیظو  یناملسم  ره  مالـسا ، بتکم  رد  ج )
.دزرو تکراشم  یتسیز  ياه  هنوگ  تایح 

رد یتح  هکلب  دزادرپ ، یمن  تاـناویح  رازآ  هب  اـهنت  هن  هک  دوش  یم  تیبرت  يا  هنوگ  هب  ناملـسم  ناـسنا  مالـسا ، یتیبرت  بتکم  رد  د )
هیور یب  دیص  زا  ساسا ، نیا  رب  .دنک  یم  ربص  دوش ، یم  لیمحت  وا  رب  تاناویح  بناج  زا  هک  ییاه  تمحز  یگتـسخ و  ای  رازآ  ربارب 

 _ زین ار  یشحو  تاناویح  ناگدنرد و  هکلب  یلها ، تاناویح  اهنت  هن  نینچمه  .دنیزگ  یم  يرود  ینوناق  یعرش و  ياهزوجم  نودب  و 
.دنک یمن  دیدهت  رطخ _  فوخ  ییانثتسا و  دراوم  رد  زج 

نآرق رد  تاناویح  دنمشزرا  هاگیاج  . 4

هراشا

نآرق رد  تاناویح  دنمشزرا  هاگیاج  . 4

ناوت یم  ریز  ياه  هورگ  هب  تسا ، هدـمآ  نایم  هب  يرکذ  اهنآ  زا  میرک  نآرق  رد  هک  ار  یتاناویح  مامت  یلک ، يدـنب  میـسقت  کـی  رد 
: درک میسقت 

؛ زب دنفسوگ ، واگ ، لثم  یلها ، تاناویح  فلا )

؛ وهآ لیف ، ریش ، گرگ ، لثم  یشحو ، تاناویح  ب )
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؛ نیچردلب دهده ، غالک ، لثم  ناگدنرپ ، ج )

؛ خلم هچروم ، لسع ، روبنز  لثم  تارشح ، د )

.رکیپ لوغ  کچوک و  نایهام  عاونا  لثم  نایزبآ ، ح )

نآ نآرق  .دراد  نآرق  رد  یناویح  تایح  يدـنمجرا  زا  ناشن  هک  تسا  هدـش  دای  هیآ  رب 154  نوزفا  هروـس و  رد 52  تاناویح  نیا  زا 
يراذگ مان  تاناویح  نیرتدنمدوس  زا  یکی  مان  هب  ار  هرقب )  ) دوخ هروس  نیرتدنلب  نیمود و  هک  هدش  لئاق  شزرا  تاناویح  يارب  ردـق 

«، لسعروبنز لحن =  «، » نایاپراهچ ماعنا =   » نوچ ییاه  هرـشح  تاناویح و  مان  هب  اه  هروس  زا  رگید  یخرب  يراذـگ  ماـن  .تسا  هدرک 
هشیدنا رد  تاقولخم  نیا  يدنمجرا  يارب  يرگید  لیلد  لیف ،»  » و توبکنع » «، » گنج رد  هدنزات  نابسا  تایداع =  «، » هچروم لمَن =  »

(1) .تسا یهلا 

: تایآ نیا  زا  یضعب  رب  تشاد  میهاوخ  يرورم  اجنیا  رد 

لیصا نابسا  تخانش  هویش  فلا )

لیصا نابسا  تخانش  هویش  فلا )

یِّبَر ِرْکِذ  ْنَع  ِْریَْخلا  َّبُح  ُْتبَبْحَأ  یِّنِإ  َلاقَف  ُداـیِْجلا  ُتاـِنفاّصلا  ِّیِـشَْعلِاب  ِْهیَلَع  َضِرُع  ْذِإ  ٌباّوَأ  ُهَّنِإ  ُدـْبَْعلا  َمِْعن  َناْمیَلُـس  َدوُوادـِل  اـْنبَهَو  َو 
(33  _ 30 ص :  ) .ِقانْعَْألا ِقوُّسلِاب َو  اًحْسَم  َقِفَطَف  َّیَلَع  اهوُّدُر  ِباجِْحلِاب  ْتَراَوت  یّتَح 

[ فرط  ] هک یماـگنه  .دوب  اـم ] يوـس  هب   ] هدـننک تشگزاـب  وا  هک  یتـسار  هب  يا ! هدـنب  وـکین  هچ  میدیـشخب ، دوواد  هب  ار  نامیلـس  و 
حیجرت مراگدرورپ  دای  رب  ار  نابـسا  یتسود  نم  ًاعقاو  تفگ : نامیلـس ] ، ] دـندرک هضرع  وا  رب  ار  کـتزیت  لیـصا  ياـه  بسا  بورغ ،

باجح سپ  رد  دیشروخ ] تشذگ و  ادخ  دای  تقو  هک  یماگنه   ] ات مداد 

یپایپ 5،6و9. هرامش  داهج ، گنهرف  همان  لصف  میرک ،» نآرق  رد  تاناویح  يایند  هب  یهاگن   » هلاقم کن : - 1
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ماجنارـس و   ] اهنآ ندرگ  اه و  قاـس  رب  ندیـشک  تسد  هب  درک  عورـش  سپ  .دـیروآزاب  نم  دزن  ار  اـه  بسا  تفگ ]:  ] (1) .دش تملظ 
[. ادخ هار  رد  اهنآ  ندرک  فقو 

يرهاظ و لکش  یبایزرا  نآ ، ریغ  زا  دنم  ناوت  لیـصاریغ و  زا  لیـصا  ياه  بسا  تخانـش  يارب  یکـشزپ  ماد  شناد  مّلـسم  لوصا  زا 
یگتـسخ نازیم  یموـمع و  تیعـضو  شرگن  يریگ و  ضبن  سپـس  ود و  ماـگنه  ناـنآ  تبقارم  رود و  يریـسم  هب  اـهنآ  نداد  تخاـت 

.تساهنآ

يو .تسا  هدرک  تیاکح  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  دوخ  ربمایپ  زا  دزشوگ و  نیا  زا  شیپ  زارد  ینایلاس  ار  شور  نیا  میرک  نآرق 
دید و ناس  نانآ  زا  تسخن  دـنزب ، کحم  نید  هب  تمدـخ  داهج و  رد  هدافتـسا  يارب  ار  دوخ  وردـنت  لیـصا و  ياه  بسا  هکنآ  يارب 
اه هدید  زا  ات  دنناودب  دیعب  یتفاسم  ات  ار  اهنآ  داد  روتـسد  سپـس  .دنارذگ  رظن  زا  ار  نانآ  یمومع  يرهاظ و  تیعـضو  بیترت ، نیدب 
اب ار  نانآ  تمالـس  تقاط و  نازیم  نابـسا ، تشگزاب  زا  سپ  تیاهن ، رد  .دننادرگ  ناشزاب  هک  درک  تساوخرد  هاگ  نآ  .دنوش  ناهنپ 

.درک یسررب  اه  ندرگ  اه و  قاس  رب  ندیشک  تسد 

گس ندز  هل  هل  ّرس  ب )

گس ندز  هل  هل  ّرس  ب )

(176 فارعا :  ) .ْثَْهلَی ُهْکُْرتَت  ْوَأ  ْثَْهلَی  ِْهیَلَع  ْلِمَْحت  ْنِإ  ِْبلَْکلا  ِلَثَمَک  ُُهلَثَمَف  ... 

زا نابز  زاب ] ، ] ینک شیاهر  رگا  دروآرب و  ماک  زا  ناـبز  يروآ ، هلمح  وا  رب  رگا  هک ]  ] تسا گـس  لَـثَم  اروعاـب ) معلب   ) وا لَـثَم  سپ 
.دروآرب ماک 

هک تسا  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  هتشادرب و  هدرپ  گس  ندز  هل  هل  ّرـس  زا  هرخالاب  رّرکم ، ياه  شیامزآ  تازیهجت و  دربراک  اب  زور  ملع 
؛ درادن هدننک  قرع  ددغ  گس ،

.دندش ناهنپ  هدید  زا  اه  بسا  هکنآ  ات  ای  - 1
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هب دنک و  عفد  یتسوپ  ذفانم  قیرط  زا  ار  شندب  ترارح  دناوتن  هک  دوش  یم  بجوم  تیعـضو  نیمه  .شیاهاپ  فک  رد  يدودـعم  زج 
هچ تحارتسا و  نامز  رد  هچ  دـنک ؛ یم  عفد  سراپ  هزوز و  سّفنت و  نابز و  ندرک  نوریب  ناهد و  ندوشگ  اب  ار  ترارح  نیا  راـچان ،

.بعت یگتسخ و  ماگنه 

بآ هدروآ و  نوریب  ناـبز  هدوـشگ و  نهد  هک  یگـس  دـیامن : یم  ار  گـس  رظنم  زا  یتـشز  رایـسب  تروـص  لَـثَم ، نیا  نآ ، رب  نوزفا 
یتئیه نینچ  اب  هک  یـصخش  زا  تسا  یهیرک  تشز و  ریوصت  لَثَم  نیا  نامگ ، یب  .تسا  شزیر  لاح  رد  نابز  ياه  هرانک  زا  شناهد 

.تسا

رتش شنیرفآ  رد  رکفت  هب  توعد  ج )

رتش شنیرفآ  رد  رکفت  هب  توعد  ج )

(17 هیشاغ :  ) .ْتَِقلُخ َْفیَک  ِِلبِْإلا  َیلِإ  َنوُرُْظنَی  الَف  َأ 

؟ تسا هدش  قلخ  هنوگچ  هک  دنرگن  یمن  رتش  تقلخ  رد  مدرم ]  ] ایآ

میهاوخ زیامتم  تاناویح  رگید  زا  ار  وا  میرگنب ، رتش  هب  تیانع  اب  رگا  .تسا  هدرک  توعد  رتش  تخانش  هب  ار  مدرم  فیرـش ، هیآ  نیا 
بآ و يرـصتخم  اب  ار  ینالوط  ياهزور  .دنک  یم  لمحت  ار  دیـشروخ  بیهل  امرگ و  تدش  .دنک  یم  یگدنز  ارحـص  رد  رتش  .تفای 

ناتخرد گرب  زا  ات  تسا  هدومرف  اطع  وا  هب  زارد  یندرگ  لاعتم  يادخ  .دشک  یم  شود  رب  ار  نیگنـس  ياهراب  .دنک  یم  يرپس  اذـغ 
ینیب شوگ و  دنوادخ  .ددنبب  ار  شا  ینیب  ياه  خاروس  دولآرابغ ، دـنت و  ياهداب  شزو  ماگنه  هک  دراد  ار  ناوت  نیا  رتش  .دریگ  هرهب 

يا هنوگ  هب  ار  شنامـشچ  دـنک و  تمواقم  نش ، ياه  ناـفوت  لـباقم  اـهریوک  رد  ارحـص  ِیتشک  نیا  اـت  تسا  هدـناشوپ  وم  زا  ار  رتش 
هلزنم هب  هک  تسا  هداد  رارق  ناـهوک  ود  نارتش ، عاونا  زا  یخرب  رد  ناـهوک و  کـی  شتـشپ ، رب  .دـنیبن  بیـسآ  اـت  تسا  هداد  ناـماس 

.دنک یم  لمع  تخوس  نزخم 
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رتش .دـنک  هدافتـسا  نآ  زا  بآ ، دوبن  زاین و  ماگنه  ارحـص و  رد  ات  دـشون  یم  بآ  شزاین  زا  شیب  رتش  هک  تسا  هتفایرد  رـشب  هزورما 
تـسا هدش  تباث  یملع  رظن  زا  .دنک  لمحت  ار  یگنـشت  دشونن و  بآ  هام  ود  ات  هتفه  ود  زا  ترارح _  هجرد  بسح  رب  تسا _  رداق 
شندب بآ  ات  دنک  یمن  مه  قرع  لوب و  دبای و  یم  ینوزف  زین  رتش  مسج  يدرس  هجرد  دوش ، هدوزفا  اوه  ترارح  هجرد  رب  هچره  هک 

.دوشن هتساک 

یم هیهت  سابل  شتسوپ  مشپ و  زا  دندروخ و  یم  وا  تشوگ  ریش و  زا  دندرک ؛ یم  رفس  نآ  اب  ام  دادجا  هک  تسا  یناویح  نیلوا  رتش ،
.دنریذپ تیبرت  مار و  عیطم و  رایسب  یلو  دندنمورین ، مادنا و  تشرد  هکنآ  اب  اهرتش  .دنتفای  یم  ینوزف  تکرب و  نآ  زا  دندرک و 

نیدـب درک ؛ یم  هدافتـسا  اـهرتش  زا  شیوخ  نایرکـشل  ندرک  باریـس  ریـس و  روظنم  هب  دـیلو ،) نبدـلاخ   ) برع ناهدـنامرف  زا  یکی 
ره .دومیپ  یم  ارحـص  رد  ار  ینالوط  ياه  تفاسم  ناشندرک ، باریـس  زا  سپ  دـیناسر و  یم  روخـشبآ  هب  ادـتبا  ار  اهرتش  هک  تروص 
زین اهنآ  تشوگ  زا  ناشمکـش  رد  هدـش  هریخذ  بآ  هب  یـسر  تسد  اهنآ و  ندرک  رحن  اـب  تشاد ، زاـین  اذـغ  اـی  بآ  هب  هک  زین  ناـمز 

(1) .درک یم  هدافتسا 

دنمتردق يا  هرشح  هنایروم ، د )

دنمتردق يا  هرشح  هنایروم ، د )

ِیف اُوِثَبل  ام  َْبیَْغلا  َنوُمَْلعَی  اُوناک  َْول  ْنَأ  ُّنِْجلا  ِتَنَّیَبَت  َّرَخ  اّمَلَف  ُهَتَأَْسنِم  ُلُکَْأت  ِضْرَْألا  ُهَّباَد  ّالِإ  ِِهتْوَم  یلَع  ْمُهَّلَد  ام  َتْوَْملا  ِْهیَلَع  اْنیَضَق  اّمَلَف 
(14: أبس  ) .ِنیهُْملا ِباذَْعلا 
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، دروـخ یم  جـیردت ] هب   ] ار وا  ياـصع  هـک  هناـیروم )  ) یکاـخ يا  هدـنبنج  زج  میتـشاد ، ردـقم  نامیلـس )  ) وا رب  ار  گرم  نوـچ  سپ 
، دنتشاد یهاگآ  بیغ  زا  رگا  هک  دیدرگ  نشور  نایّنج  يارب  داتفا ، ورف   [ نامیلس  ] نوچ سپ  .دینادرگن  هاگآ  وا  گرم  زا  ار ] نایمدآ  ]

.دندنام یمن   [ یقاب  ] روآ تفخ  باذع  نآ  رد 

يارب دروخ و  یم  يزور  بوچ »  » زا هک  يا  هرـشح  نامه  ینعی  دنک ؛ یم  لقن  ار  هنایروم »  » هصق یغیلب  زاجیا  اب  میرک  نآرق  اجنیا  رد 
.درک فشک  ار  نامیلس  ترضح  گرم  نج ، هفیاط 

یهاشداپ مکح  سنا  نج و  رب  هک  يربمایپ  داد ؛ ربخ  یبن  نامیلـس  گرم  زا  هک  تسا  نامه  مادنا ، تسـس  ندـب و  كزان  هرـشح  نیا 
تاداع و قراوخ  رب  هک  دنمتردق  تادوجوم  نیا  ناینج _  یتح  .دوب  مادتـسم  ناشرـس  رب  زارد  نایلاس  ات  شرادـتقا  هیاس  دـنار و  یم 

هورگ زا  یسک  داتـسیا و  اصع  رب  هداد  هیکت  نانچمه  زین  گرم  زا  سپ  نامیلـس  .دندیـسرت  یم  وا  زا  دنتـسه _  اناوت  بیجع  ياهراک 
.دبایرد ار  تقیقح  ات  تشادن  ار  يو  هب  ندش  کیدزن  تراسج  یسک  هکنآ  هچ  دربن ؛ یپ  شگرم  هب  ناینج 

رگا درک و  فشک  ار  زار  نیا  ضْرَْألا » ُّهباد   » هکنآ ات  دـشن ، هاگآ  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  گرم  زا  شتمظع _  همه  اب  ناـسنا _  نج و 
یم ییاهر  شتموکح  مکح و  هرطیس  زا  دندش و  یم  ربخاب  نامیلـس  گرم  زا  ًامتح  دوب ، بیغ  هب  یـسر  تسد  يارای  ار  سنا  نج و 

.دندنام شیوخ  هدننکراوخ  باذع  رد  اه  تدم  زین  يو  گرم  زا  سپ  ور ، نیازا  .دنتفای 

دیـشروخ شبات  ضرعم  رد  يدوبان  ندـش و  کشخ  سرت  زا  دـنک و  یم  یگدـنز  یکیرات  رد  هشیمه  هک  هداس  رهاظ  هب  هرـشح  نیا 
سرت چیه  یب  دریگ ، یمن  رارق 
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نداد ماجنا  زا  ود  ره  سنا  نج و  هک  دز  تسد  يراک  هب  دـیوج و  ار  وا  ياصع  بوچ  مالـسلا ، هیلع  نامیلـس  تباـهم  زا  يا  همهاو  و 
هظعوم دـنپ و  ناتـساد  ام ، يارب  ناتـساد  نیا  .وا  گرم  زار  زا  نتـشادرب  هدرپ  نامیلـس و  هب  ندـش  کیدزن  ینعی  دـندوب ؛ ناساره  نآ 

اـسب هچ  میـشاب  هتـشاد  داـی  هب  هکلب  مینادـن ، اـهنآ  یگرزب  مجح و  هب  ار  تاـقولخم  تیمها  شزرا و  دـنک  یم  مـیهفت  اـم  هـب  تـسا و 
(1) .دنشاب ناوتان  نآ  نداد  ماجنا  زا  سنا  ّنج و  هک  دننکب  يا  هداعلا  قراخ  ياهراک  ریقح  فیعض و  تادوجوم 

یجاسن داتسا  توبکنع ، ه )

یجاسن داتسا  توبکنع ، ه )

.َنوُـمَْلعَی اُوناـک  ْوـَل  ِتوـُبَْکنَْعلا  ُْتیَبـَل  ِتُوُیبـْلا  َنَهْوَأ  َّنِإ  اـْتَیب َو  ْتَذَـخَّتا  ِتوـُبَْکنَْعلا  ِلَـثَمَک  َءاـِیلْوَأ  ِهّللا  ِنوُد  ْنِم  اوُذَـخَّتا  َنیِذَّلا  ُلَـثَم 
(41 توبکنع : )

شیوخ يارب  يا  هناخ  دوخ ] ناهد  بآ  اب   ] هک تسا  توبکنع  نوچمه  دنا ، هدرک  رایتخا  ادـخ  زا  ریغ  یناتـسود  هک  یناسک  ناتـساد 
.تسا توبکنع  هناخ  نامه  اه  هناخ  نیرت  تسس  دنتسناد _  یم  رگا  تقیقح _  رد  تسا و  هتخاس 

نوچمه يرگید  کچوک  تاناویح  زا  یگدـنز و  ناهایگ ، يور  اه و  هناخ  کشخ  ياـهاج  رد  هک  تسا  یفورعم  ناویح  توبکنع ،
هتـسویپ رغال  يرمک  ای  کیراب  یندرگ  هب  ولج  هیحان  رد  هک  یمکـش  اپ و  تفج  راهچ  اب  ار  اـه  توبکنع  .دـنک  یم  هیذـغت  تارـشح 

.تخانش ناوت  یم  تسا ،

نیا یکزان  هب  رگا  هک  دوش  یم  اپرب  دنک ، یم  حشرت  شیوخ  مکش  زا  ناویح  هک  یکزان  لکش  يریرح  ياه  هتشر  زا  توبکنع  هناخ 
: دزاس یم  هناخ  روظنم  ود  هب  توبکنع  .دوب  دهاوخ  اه  هتشر  نیرت  يوق  زا  میرگنب ، اهنآ  یگدننک  بذج  تردق  اه و  هتشر 
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؛ شدوخ دننام  یتاناویح  تارشح و  نتخادنا  ماد  هب  . 1

.شیاه مخت  زا  يراد  هگن  يارب  يا  هلیپ  . 2

نیا اب  هک  ییاه  هناخ  رد  ًاترورـض  هک  تسین  هنوگ  نیا  یلو  دننک ، یم  حشرت  شیوخ  زا  لکـش  يریرح  یجیـسن  اه  توبکنع  یمامت 
.دننک یگدنز  دننک ، یم  انب  جیسن 

: دسیون یم  .م )  1939  ) یسیلگنا دنمشناد  ، Bristowe

دیلوت ناتسبات  رخآ  ياهزور  زا  زور  کی  رد  ایناتیرب  يزرواشک  یضارا  زا  رکیا  کی  تحاسم  رد  نکاس  ياه  توبکنع  هک  یجیـسن 
رظن رد  ار  زور  لوط 10  رد  هدـش  هتفاب  ياـه  هتـشر  رگا  و  دـنک ؛ یم  هطاـحا  ار  نیمز  هرک  ماـمت  هک  تسا  يا  هزادـنا  هب  دـننک ، یم 

.مینک لصتم  مه  هب  ار  هام  نیمز و  هرک  نآ  اب  ات  تسا  یفاک  میریگب ،

داوم هب  تبسن  رگا  ار  هناخ  نیا  يانب  هدام  اهرات و  هک  تسا  ببس  نیدب  هدرمش ، فیعض  تسـس و  ار  توبکنع  هناخ  هک  میرک  نآرق 
ییاـه هریاد  تقیقح ، رد  هک  اـنب  نیا  يرهاـظ  لکـش  نینچمه  .تسا  تسـس  مرن و  رایـسب  میریگب ، رظن  رد  تعیبـط  رد  دوجوم  رگید 
یتهابش ناگدنرپ  یتح  تادوجوم ، رگید  ياه  هنایشآ  هب  هدش ، عطق  یضرع  ياه  هتشر  اب  هک  تسا  هدینت  مه  هب  ياه  هتـشر  زا  یلوط 

.رگناریو ياهداب  موجه  دروم  هشیمه  تسا و  هداشگ  وس  همه  زا  توبکنع  هناخ  اریز  درادن ؛

تسانعم نیدب  هکلب  تسین ، نآ  تخاس  لکش  ای  اهرات  یتسس  ببس  هب  توبکنع  هناخ  یتسس  هک  دنا  هدرک  هراشا  نارسفم  زا  یـضعب 
، اه توبکنع  هنوگ  یخرب  رد  هک  تسا  فورعم  اریز  تسا ؛ تسس  رایـسب  اه  توبکنع  نایم  رد  یگداوناخ  تفلا  هداوناخ و  يانب  هک 

عضوم رییغت  کی  رد  ینیزگرسمه ، زا  سپ  هدام  سنج 
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ببـس هب  هناخ »  » دوش و یم  ناریو  زین  هداوناـخ  ماـظن  هجیتن ، رد  .درب  یم  ناـیم  زا  ار  وا  دـنک و  یم  هلمح  رن  سنج  هب  دـیدش ، یناور 
(1) .دوب دهاوخ  هدننکش  تسس و  يا  هزیرغ  نینچ 

توبکنع يزاس  هناخ  هب  يرادیاپان  یتسس و  رد  دنزیر ، یم  یتسود  حرط  ادخ  ریغ  اب  هک  نانآ  راک  فیرـش ، هیآ  نیا  رد  يور ، ره  هب 
ِیتوبکنع هناخ  ياه  یتسود  هب  دندرک و  یمن  اهر  ار  یهلا  مکحم  زیواتسد  دنتـشاد ، یهاگآ  هلئـسم  نیا  هب  رگا  هک  تسا  هدش  دننام 

.دندرب یمن  هانپ  ییادخریغ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هریس  رد  تاناویح  هاگیاج  . 5

هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هریس  رد  تاناویح  هاگیاج  . 5

هرابرد بترم  ترضح  نآ  .دوش  یم  هدهاشم  تاناویح  هب  تبـسن  یبیجع  ینابرهم  ارادم و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  هریـس  رد 
راکـش ار  یـشحو  ناویح  ای  هدنرپ  لیلد ، نودب  یـسک  داد  یمن  هزاجا  زگره  دومرف و  یم  شرافـس  یگناخ  یلها و  تاناویح  قوقح 
دنراد تایح  قح  دنور و  یم  رامـش  هب  یهلا  تایآ  یتسه ، تادوجوم  همه  یمالـسا ، ینیب  ناهج  ساسا  رب  هکنآ  هچ  درازایب ؛ ای  دنک 

.دنرادروخرب يا  هژیو  مارتحا  جرا و  زا  و 

گس و دـننامه   ] دـنوش یم  يراد  هگن  اه  هناـخ  رد  هک  يا  هدـنز  تادوجوم  یتح  ریخ ، همه  هراـبرد  یمدآ  زا  تماـیق ، رد  ور  نیازا 
(2) .دنوش یم  تساوخزاب  هبرگ ]

مهم اجنیا  رد  تسا ، تاناویح  اب  دروخرب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هریـس  رگنایب  هک  يدراوم  نانخـس و  یناوارف  لـیلد  هب 
ار اهنآ  نیرت 

.69 صص 67 _  یپایپ 6 ، داهج ، گنهرف  همان  لصف  کن : - 1
ناـسل روظنم ، نبا  .ِِهلْهَا » ِهَّیَح  نع  یّتـح  یـش ٍء  ِّلُـک  نع  ُلأـسَیل  لـجرلا  نا  : » هک تسا  لـقن  ادـخ  لوـسر  زا  رمع  نبا  تیاور  رد  - 2

«. ایح  » هژاو لیذ  برعلا ،
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ص:127

.میروآ یم 

يراد ماد  هب  قیوشت  فلا )

يراد ماد  هب  قیوشت  فلا )

(1) («. يراد ماد   ) دنفسوگ تسا  یتورث  بوخ  هچ  ُهاشلا ؛ ُلاْملا  َمِْعن  »

(2) «. دنراد یمرب  نانآ  زا  یلک  هب  ار  رقف  دننک و  یم  سیدقت  ار  هناخ  لها  ناگتشرف ، دشاب ، يدنفسوگ  شا  هناخ  رد  سکره  »

(3) «. تسا راد  ماد  يدنلبرس  هیام  دنفسوگ ، اِهلْهَِأل ؛ ٌّزِع  ُُمنَْغلَأ  »

هب هک  تسا  یـسک  دننامه  دهد ، اذغ  بآ و  ادخ  هار  رد  نادب  هک  سک  نآ  تسا و  هدروخ  هرگ  ریخ  تمایق  زور  ات  بسا  یناشیپ  رب  »
(4) «. ...تسا هدوشگ  تسد  نداد  هقدص 

(5) («. دنفسوگ ینعی   ) ءایباس رد  هدنام  یقاب  تمسق  تسا و  تراجت  رد  يزور ، تمسق  هد  زا  تمسق  هن  »

(6) «. دوب ناپوچ  شرمع ] زا  یشخب   ] هکنآ زج  درکن ، ثوعبم  ار  يربمایپ  چیه  دنوادخ  ٍمَنَغ ؛ َیِعار  ّالِإ  ًاِّیبَن    ُ هّللا َثََعب  ام  »

هتـشاد نآ  زا  شیب  هک  تساوـخ  یمن  تشاد و  دنفـسوگ  دـص  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  : » تـسا هدرک  تـیاور  دووادوـبا 
(7) «. دشاب

يزور هنابش  تکرب  ریخ و  بجوم  ود  نیا  هکنآ  هچ  يزرواشک ؛ يراد و  ماد  داب  امش  رب  »

ص 129. ج 61 ، راونالاراحب ، ص 640 ؛ نساحملا ، - 1

ص 130. ج 61 ، راونالاراحب ، ص 640 ؛ نساحملا ، - 2

ص 134. ج 61 ، راونالاراحب ، ص 645 ؛ نساحملا ، - 3
ص 159. ج 61 ، راونالاراحب ، - 4

ص 118. ج 61 ، راونالاراحب ، صص 445 و 446 ؛ ج 2 ، لاصخلا ، - 5
ص 117. ج 16 ، راونالاراحب ، - 6
ص 116. ج 16 ، راونالاراحب ، - 7

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یطیحم  تسیز  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 141 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13482/AKS BARNAMEH/#content_note_127_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13482/AKS BARNAMEH/#content_note_127_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13482/AKS BARNAMEH/#content_note_127_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13482/AKS BARNAMEH/#content_note_127_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13482/AKS BARNAMEH/#content_note_127_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13482/AKS BARNAMEH/#content_note_127_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13482/AKS BARNAMEH/#content_note_127_7
http://www.ghaemiyeh.com


ص:128

(1) «. تسا یمیاد ) )

تکرب ادـخ ! ربماـیپ  يا  تفگ : شا  همع  يراد »؟ هگن  یتـکرب  تا  هناـخ  رد  هـک  دـش  عناـم  زیچ  هـچ  : » دوـمرف شا  هـمع  هـب  ترـضح 
اهنیا همه  دراد ، هگن  یهدریـش  واگ  اـی  شیم  اـی  هدریـش  يدنفـسوگ  شا  هناـخ  رد  هک  ره  اـنامه  هدریـش ؛ دنفـسوگ  : » دومرف تسیچ ؟

(2) «. دنتکرب

تاناویح ربارب  رد  مدرم  فیاظو  ب )

تاناویح ربارب  رد  مدرم  فیاظو  ب )

اریز .دـهد  شفلع  دـمآ ، دورف  یناویح  تشپ  زا  هاـگره  دراد : هفیظو  شـش  دوـخ  غـالا ) بسا و   ) يراوـس بکرم  هب  تبـسن  ناـسنا  »
حیبست دنک و  یم  دمح  ار  شراگدرورپ  شا ، هرهچ  اب  اریز  .دـنزن  شا  هرهچ  رب  .دـنک  هضرع  يو  هب  ار  بآ  تشذـگ ، یبآ  زا  هاگره 

(3) «. شدنارن اسرف  تقاط  ریسم  رد  .دهنن  راب  شا  هدرگ  رب  ناوت  زا  شیب  .ادخ  نامرف  ماجنا  يارب  رگم  دنیشنن  شتشپ  رب  .دیوگ  یم 

فیعـض رغال و  نایاپراهچ  اب  رگا  نیاربانب ، .دـنک  یم  تیامح  نآ  زا  دراد و  تسود  ار  ینابرهم  ارادـم و  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  »
دوز نآ  زا  تسا ، يریوک  کشخ و  ریـسم  رگا  .دـننک  تحارتسا  ات  دـیهن  نیمز  رب  ار  اهنآ  راب  يا ، هناـخ  ره  رد  دـینک ، یم  ترفاـسم 

(4) [«. دنوش هیذغت  دننک و  تحارتسا  تاناویح  ات   ] دینک فقوت  نآ  رد  تسا ، رازفلع  رگا  یلو  دیرذگب ،

، دشاب ولج  رفن  هک  نانآ  زا  یکی  اریز  دیوشن ؛ راوس  اپراهچ  رب  هکرت  هس  »

ص 544. ج 6 ، یفاک ، عورف  - 1
ص 130. ج61 ، راونالاراحب ، ص 641 ؛ نساحملا ، - 2

ص 201. ج 1 ، راونالاراحب ، ص 160 ؛ ج 1 ، لاصخلا ، - 3
ص 213. ج 1 ، راونالاراحب ، ص 189 ؛ ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 4

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یطیحم  تسیز  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 142 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13482/AKS BARNAMEH/#content_note_128_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13482/AKS BARNAMEH/#content_note_128_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13482/AKS BARNAMEH/#content_note_128_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13482/AKS BARNAMEH/#content_note_128_4
http://www.ghaemiyeh.com


ص:129

(1) [«. تسا ناویح  ياه  تسد  ندرگ و  يور  وا  ینیگنس  هدش و  نارگید  يراوس  بجوم  نوچ   ] تسا نوعلم 

دوخ يارب  فقوت ] ماگنه  هب   ] ار اهنآ  تشپ  و  تسا ] ناویح  جـنر  ندـش و  لداعتمان  ببـس  هک   ] دینیـشنن نایاپراهچ  يور  وناز  راهچ  »
(2) «. دیهدن رارق  سلجم 

وا تساـجک ؟ رتـش  نیا  بحاـص  : » دومرف تشاد ، رارق  ناویح  تشپ  رب  زاـهج  زونه  دوب و  هتـسب  هک  دـید  ار  يرتـش  ترـضح ، يزور 
(3) «. دنک هدامآ  همکاحم )  ) همصاخم يارب  ار  دوخ  تمایق  يادرف  دیاب  درادن و  يدرم  ناوج  تورم و 

(4) .دومرف یم  یهن  دنهنب ، غاد  ناش  هرهچ  رب  ای  .دننزب  هبرض  نایاپراهچ  تروص  هب  دارفا  هکنیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

بآ ار  ناویح  نیا  هک  يرادن  یمالغ  ایآ  دندیـسرپ : .داد  یم  بآ  ار  شبکرم  هذبر ، رد  دـیعبت  نارود  رد  هک  دـندید  ار  رذوبا  يزور 
! ایادخ دنک : یم  اعد  نینچ  ماش  حبص و  ییاپراهچ  ره  دومرف : یم  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  : » داد خساپ  دهد ؟

مراد تسود  ور ، نیا  زا  .دراذگن  نم  رب  راب  ناوت  زا  شیب  دنک و  باریـس  بآ  زا  ریـس و  فلع  زا  ارم  هک  هدب  هتـسیاش  یبحاص  نم  هب 
(5) «. مهد بآ  ناویح  هب  مدوخ  هک 

(6) .تسا هدرک  یهن  دوش ...، هدنازوس  شتآ  هب  یناویح  هکنیا  زا  ربمایپ 

ص 203. ج 1 ، راونالاراحب ، ص 354 ؛ ج 8 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ص 539. ج 6 ، یفاک ، ص 188 ؛ ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 2
ص 203. ج 61 ، راونالاراحب ، ص 394 ؛ ج 8 ، هعیشلا ، لئاسو  - 3

ص 215. ج 61 ، راونالاراحب ، ص 7 ؛ ج 4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 4
ص 205. ج 61 ، راونالاراحب ، ص 527 ؛ ج 6 ، یفاک ، - 5

ص 267. ج 61 ، راونالاراحب ، ص 3 ؛ ج 4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 6
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ص:130

(1) «. دینک ضوع  ار  نآ  كاخ  هزیکاپ و  ار  هنال ) هلیوط و   ) تاناویح تحارتسا  ندیباوخ و  لحم  »

؛ دنتـسه تشهب  تاناویح  زا  نانآ  اریز  دـینک ؛ كاپ  ار  ناـنآ  ینیب  بآ  كاـخ و  دـینک و  هزیکاـپ  زیمت و  ار  دوخ  دنفـسوگ  هاـگیاج  »
(2) «. دیناوخب زامن  اجنآ  رد  دیناوتب  هک  دینک ] هزیکاپ  ار  ناشهاگیاج  قیقد  بوخ و  نانچ  ]

رارق اهرازاب  اه و  هچوک  رد  دوخ  ياه  تبحـص  هباـطخ و  یـسرک  دـیراد و  هگن  ملاـس  ار  اـهنآ  دـیوش و  راوس  ار  ملاـس  ناـیاپراهچ  »
(3) «. تسا یلاعت  كرابت و  يادخ  دای  هب  وا  زا  رتشیب  تسا و  رتهب  شا  هراوس  زا  هک  یبوکرم  اسب  اریز  دیهدم ؛

ره نتـشک  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ... (4) .دومرف یهن  تاناویح  نتخادـنا  مه  ناج  هب  زا  ربماـیپ  : » تسا هتفگ  ساـبع  نبا 
(5) «. دناسرب رازآ  هکنآ  رگم  دومرف ، یهن  يرادناج 

هک ار  یسک  نآ  ما  هدرک  نیرفن  نم  هک  دیا  هدینـشن  رگم  : » دومرف .دندوب  هداهن  غاد  شتروص  رب  هک  دید  ار  یغالا  ادخ  ربمایپ  يزور 
(6) »؟ دنزب هنایزات  شا  هرهچ  رب  ای  دنک  غاد  ار  ناویح  تروص 

هب اه  هچروم  هک  ییاذـغ  هدرخ  ندروخ  زا  نینچمه   (8)« .دیشکن ار  هچروم  : » دومرف (7) و  درک یهن  لسع  روبنز  نتشک  زا  ترـضح 
لمح ناشیاپ  تسد و  ناهد و 

ح 2. ص 544 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  - 1
ص 150. ج 61 ، راونالاراحب ، ص 642 ؛ نساحملا ، - 2

ح 24957. لامعلازنک ، - 3
ص 351. ج 4 ، لوصالا ، عماجلا  جاتلا  - 4

ح 39981. لامعلازنک ، - 5
ص 351. ج 4 ، لوصالا ، عماجلا  جاتلا  - 6

ص 215. ج 61 ، راونالاراحب ، ص 7 ؛ ج 4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 7
ص 247. ج 61 ، راونالاراحب ، - 8
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ص:131

(1) .دومرف یهن  دننک ، یم 

هجوت شیاپراهچ  فلع  بآ و  هب  تسا  بجاو  اپراهچ  بحاص  رب  ندوب ،) هدنز   ) حور مارتحا  هطساو  هب  : » دومرف یم  لوسر  ترـضح 
(2) «. دنک

(3) .دنک یم  رادیب  حبص ]  ] زامن يارب  ار  مدرم  سورخ ، : » دومرف درک و  یهن  سورخ  هب  یشاّحف  زا  ترضح  نآ 

یماگنه دیشکب و  وکین  راکش ،] رد   ] دیـشک یم  هک  یماگنه  سپ  .درک  بجاو  يزیچ  ره  رب  ار  ناسحا  امـش  رب  دنوادخ  : » دومرف یم 
باذع دنک و  تحار  ار  هحیبذ  دنک و  زیت  ار  شیوقاچ  حـباذ )  ) دـنک یم  حـبذ  هک  یـسک  دـیاب  دـیربب و  رـس  وکین  دـیرب ، یم  رـس  هک 

(4) «. دینک ناهنپ  دیربب ، ار  شرس  دیهاوخ  یم  هک  یناویح  مشچ  زا  ار  وقاچ  : » دومرف زین  يرگید  نخس  رد  .دهدن »

(5) .درک یهن  دماجنیب ، یناویح  گرم  هب  هک  یندرک  سبح  هلثم و  زا  ترضح 

(6) .درک یهن  تسا ، هدرمن  هک  ینامز  ات  هحیبذ  رس  عطق  ای  ندنک  تسوپ  زا  ترضح 

(7) .تشاد یم  دنسپان  ترورض )  ) تلع نودب  ار  هدریش  هلماح و  ناویح  ندیرب  رس  ناشیا ،

، دوش هدوشخب  امش  رب  دینک ، یم  تاناویح  هب  هک  ییاه  متس  رگا  : » دومرف یم  ترضح  نآ 

ص 261. ج 61 ، راونالاراحب ، - 1

ص 217. ج 61 ، راونالاراحب ، - 2
ص 3. ج 62 ، راونالاراحب ، - 3

ص 316. ج 62 ، راونالاراحب ، - 4

ص 328. ج 62 ، راونالاراحب ، - 5

ص 328. ج 62 ، راونالاراحب ، - 6

ص 329. ج 62 ، راونالاراحب ، - 7
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ص:132

(1) «. تسا هدش  هدوشخب  ناتناهانگ  زا  يرایسب 

(3) «. دنک هلثُم  ار  یناویح  هک  یسک  رب  ادخ  نیرفن  ... (2) دینکن هلثم  ار  یناویح  ناسنا و  چیه  : » دومرف یم 

( گنـس  ) ریت شیوس  هب  هقباسم ] ای  حـیرفت  يارب   ] دـندوب و هتـسب  ییاج  ار  يا  هدـنز  غرم  هک  تشذـگ  یهورگ  رب  يزور  ادـخ  ربمایپ 
(4) «. دنک ناشتنعل  ادخ  دنتسیک ؟ نانیا  : » دومرف .دندرک  یم  باترپ 

.تسا عونمم  اهنآ  نداد  هجنکش  زین  ناویح و  رب  ندرک  متس  نیاربانب ،

تاناویح نتشک  قحان  هب  ج )

تاناویح نتشک  قحان  هب  ج )

تیاکـش دوخ  لتاق  زا  تمایق  زور  رد  دوش ، هتـشک  هدوهیب )  ) قحان هب  هک  هدـنرپریغ _  ای  هدـنرپ  یناویح _  ره  : » دومرف یم  ترـضح 
(5) «. درک دهاوخ 

: دش ضرع  .دنک » تساوخزاب  وا  زا  تمایق  زور  رد  یلاعت  يادخ  دشکب ، نآ  ّقح  تیاعر  نودـب  ار  یکـشجنگ  سک  ره  : » دومرف یم 
(6) «. دنک عطق  تسد  اب  ار  شندرگ  هکنآ  هن  دنک ، حبذ  ار  وا  راکش ] زا  سپ  : »] دومرف تسیچ ؟ کشجنگ  ّقح 

: دیوگ یم  دهد و  یمرـس  هلان  یهلا  شرع  فارطا  رد  تمایق  زور  کشجنگ  نآ  دشکب ، هدوهیب  ار  یکـشجنگ  سک  ره  : » دومرف یم 
(7) »؟ تشک ارم  مشاب ، هتشاد  يو  لاح  هب  یتعفنم  هکنآ  نودب  هچ  يارب  سرپب  ملتاق  زا  اراگدرورپ !

ص 1344. ج 3 ، همکحلا ، نازیم  ح 24973 ؛ لاّمعلازنک ، - 1
ح 3499. ص 1070 ، همکحلا ، نازیم  ح 11425 ؛ لاّمعلازنک ، - 2

ص 1344. همکحلا ، نازیم  ح 24971 ؛ لاّمعلازنک ، - 3
ص 303. ج 8 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 268 ؛ ج 61 ، راونالاراحب ، - 4

ح 39968. لاّمعلازنک ، - 5

ح 39986. لاّمعلازنک ، - 6
ص 370. ج 61 ، راونالاراحب ، ص 303 ؛ ج 8 ، لئاسولا ، كردتسم  - 7
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ص:133

گس تاجن  هطساو  هب  شزرمآ  د )

گس تاجن  هطساو  هب  شزرمآ  د )

نآ زا  دـیدرگ و  یهاچ  دراو  سپ  .دـش  شا  هنـشت  .درک  یم  روبع  ینابایب  يریـسم  زا  يدرم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 
اب درم  .دیلام  یم  كانمن  كاخ  هب  ار  شنابز  یگنشت  تدش  زا  هک  دید  يا  هنشت  گس  دمآ ، نوریب  هاچ  زا  هک  یماگنه  .دیـشون  بآ 

نادـند هب  ار  نآ  درک و  رپ  بآ  زا  ار  دوخ  شفک  .دـش  هاچ  دراو  هرابود  سپ  .تسا  هنـشت  نم  لـثم  زین  هتـسب  ناـبز  نیا  تفگ : دوخ 
.تفرگ رارق  یهلا  شزرمآ  دروم  هلیـسو  نیدـب  درک و  باریـس  ار  ناویح  تشاذـگ و  گس  ولج  ار  نآ  دـش و  جراخ  هاچ  زا  .تفرگ 
يزوس لد  تمدخ و  هطساو  هب  رگم  هلآ !  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ : دندینش ، يو  زا  ار  نایرج  نیا  هک  ترـضح  نارای 

(1) «. تسا شاداپ  يا ، هنشترگج  ره  ندرک  باریس  يارب  دومرف : میراد ؟ شاداپ  زین  تاناویح  هب 

شفک نز  .دوش  فلت  یگنـشت  زا  هک  دوب  هدنام  مک  دز و  یم  هل  هل  یهاچ  رـس  رب  هک  دید  ار  یگـس  هراکدـب  ینز  : » دومرف ترـضح 
شناهانگ زا  راک  نیا  ببـس  هب  دـنوادخ  سپ  .داد  ناویح  هب  دیـشک و  بآ  هاچ  زا  تسب و  شا  يرـسور  هب  ار  نآ  دروآرد و  ار  دوخ 

(2) «. تشذگ

هبرگ ندرک  شکرجز  يازس  خزود ، ذ )

هبرگ ندرک  شکرجز  يازس  خزود ، ذ )

، درم ببـس  نیدـب  دـنک و  راکـش  دوخ  ياذـغ  يارب  داد  یمن  هزاـجا  دوب و  هتـسب  ار  يا  هبرگ  هکنآ  ببـس  هب  ینز  : » دوـمرف ترـضح 
(3) «. دش خزود  شتآ  بجوتسم 

ص 420. ج 6 ، لاّمعلازنک ، ص 47 ؛ ج 6 ، طوسبملا ، - 1
ح 43116. لاّمعلازنک ، - 2
ح 43695. لاّمعلازنک ، - 3
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ص:134

رامیب تاناویح  هنیطنرق  ر )

رامیب تاناویح  هنیطنرق  ر )

(1) «. دنک دراو  رگید  صخش  ملاس  تاناویح  نایم  رد  ار  دوخ  رامیب  ناویح  دیابن  سک  چیه  : » دومرف ینخس  رد  ترضح 

رازه هب  رگید ، ياهروشک  ياه  ماد  ندرک  التبم  يارب  هک  دـینک  هسیاـقم  یبرغ  ندـمتم  ياـهروشک  یخرب  درکلمع  اـب  ار  نخـس  نیا 
دراو ياهروشک  ياه  ماد  هب  ار  ناشروشک  ياه  ماد  نایم  عیاش  یکفرب  بت  ای  يواگ  نونج  ًالثم  ات  دـنوش  یم  لسوتم  گنرین  هلیح و 

.دنهد لاقتنا  اهنآ  زا  ماد  تشوگ و  هدننک 

هناخ رد  سورخ  غرم و  شرورپ  هب  قیوشت  ز )

هناخ رد  سورخ  غرم و  شرورپ  هب  قیوشت  ز )

(2) «. دیشخبب قنور  رتشیب  ناتیاه  هناخ  رد  ار  سورخ  غرم و  شرورپ  يراد و  هگن  : » دومرف ترضح 

ییاهنت سینا  رتوبک ، ه ) _

ییاهنت سینا  رتوبک ، ه ) _

وا هب  ترـضح  .درک  تیاکـش  یـسک  یب  ییاهنت و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  يدرم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
(3) «. دنک يراد  هگن  شا  هناخ  رد  رتوبک  تفج  کی  ات  داد  نامرف 

يدنمدوس تیاهن  رد  یلغش  يرادروبنز ، ي )

يدنمدوس تیاهن  رد  یلغش  يرادروبنز ، ي )

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ترضح 

ُهَلْحَّنلا َِکلذَـک  َو  ُِعفانَم ، ِِهنْأَش  ُّلُک  َو  َکَعَفَن ، ُهَتَْـسلاج  ْنِإ  َو  َکَعَفَن ، ُهَتْرَواش  ْنِإ  َو  َکَعَفَن ، ُهَْتبَحاص  ْنِإ  ِهَلْحَّنلا  ِلَثَمَک  ِنِمْؤْملا  َلَـثَم  َّنِإ 
(4) .ُِعفانِم اِهنْأَش  ُّلُک 

ح 20731. ص 6490 ، ج 13 ، همکحلا ، نازیم  - 1
ص 2. ج 62 ، راونالاراحب ، - 2

ص 18. ج 62 ، راونالاراحب ، ص 220 ؛ ج 3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ص 546 ؛ ج 6 ، یفاک ، عورف  - 3
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ص 238. ج 61 ، راونالاراحب ، - 4

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یطیحم  تسیز  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 149 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:135

دوس وت  هب  ینک ، تروشم  يو  اب  رگا  دـناسر و  دوس  وت  هب  يوش ، هارمه  وا  اب  رگا  .تسا  لسع  روبنز  ناتـساد  نوچمه  نمؤم  ناتـساد 
.تسا تعفنم  دوس و  شروما  مامت  .لسع  روبنز  تسا  نینچ  دناسر و  دوس  وت  هب  يدرگ ، نیشن  مه  يو  اب  رگا  .دناسر 

هعیش هقف  رد  ناویح  قوقح  . 6

هعیش هقف  رد  ناویح  قوقح  . 6

هرابرد ار  يروما  دوخ  یلالدتـسا  یهقف  ياه  باتک  رد  ماظع  ناهیقف  تشذـگ ، نآ  زا  ییاه  هنومن  هک  یتایاور  تاـیآ و  هب  هجوت  اـب 
هنیمز نیا  رد  یفـسلف  موحرم  .تسین  هدـیاف  زا  یلاخ  ثحب ، لیمکت  يارب  اهنآ  زا  یخرب  نایب  هک  دـنا  هدرک  يروآداـی  ناویح  قوقح 

: تسا هتشون  نینچ 

زا .تسا  هدومن  ررقم  سدـقم  عراش  هک  تسا  یتنـس  نیناوق و  رب  ینتبم  ینید و  فیلاکت  ساـسا  رب  تماـیق  رد  مدرم  ياـه  تیلوئـسم 
مدرم فیاظو  یمالسا ، عبانم  زا  هدافتسا  اب  اهقف  نایاقآ  .تسا  عاقب  یـضارا و  تاناویح و  دروم  رد  مدرم  فیاظو  فیلاکت ، نآ  هلمج 

هک یتاناویح  هقفن  اما  دیوگ : یم  رهاوج  بحاص  موحرم  ماقم ، یلاع  هیقف  .دنا  هدروآ  یهقف  بتک  رد  اواتف  تروص  هب  هراب  نیا  رد  ار 
لـالح ناوـیح ، نآ  هاوـخ  تسا ؛ بجاو  اـهقف  ماـمت  قاـفتا  هب  ود ، نیا  ریغ  لـسع و  روـبنز  مشیربا و  مرک  اـهنآ  هلمج  زا  دـنکولمم و 
بوجو هب  هچنآ  .تسا  هدشن  نیعم  يا  هزادنا  تاناویح  هقفن  يارب  اما  .هن  ای  دربب  یعفن  نآ  زا  شکلام  هاوخ  دشابن و  ای  دـشاب  تشوگ 

نامز و فالتخا  اب  هک  اـهنیا  ریاـظن  كاـشوپ و  هاـگیاج و  بآ ، اذـغ ، زا  ناویح  ياـهزاین  هک  تسا  نیا  ددرگ ، تیاـعر  دـیاب  یعرش 
.ددرگ نیمأت  دنک ، یم  توافت  ناکم 

تموکح دورب ، هاـگارچ  هب  اذـغ  یپ  زا  شدوخ  اـت  دراذـگن  دازآ  ار  ناویح  یتـح  دـنز ، زابرـس  قاـفنا  هفیظو  زا  ناوـیح  کـلام  رگا 
دیاب هک  يراک  هب  ار  وا  یمالسا ،
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مادقا دنادب ، یـضتقم  هک  روطره  کلام ، زا  تباین  هب  دوخ  مکاح  دشاب ، رّذـعتم  شمازلا  رگا  دزاس و  یم  روبجم  مزلم و  دـهد ، ماجنا 
يو لوقنمریغ  لاوما  زا  دناوت  یم  دشاب ، هتـشادن  لوقنم  لام  رگا  دنک و  یم  يرادیرخ  ار  ناویح  ياذغ  کلام  لاوما  زا  دـیامن و  یم 

، دشاب یصاخ  صخش  تسد  رد  دوشن و  تفای  يداع  روط  هب  لحم  رد  تسا  ناویح  ياذغ  هک  یفلع  رگا  ...دهد و  ماجنا  ار  راک  نیا 
هب دشاب ، هتـشادن  وا  زج  یـسک  ار  فلع  هک  یتروص  رد  دـیامن ، عانتما  شورف  زا  شکلام  رگا  دوش و  يرادـیرخ  يو  زا  تسا  بجاو 

عقوم رد  ناسنا  ناج  ظـفح  يارب  هک  روط  ناـمه  تفرگ ؛ بصغ  هب  ار  نآ  ناوت  یم  ناویح  ظـفح  يارب  کـلاسم ،»  » بحاـص هدومرف 
.ددرگ تخادرپ  کلام  هب  نآ  تمیق  ای  عاتم  نآ  لثم  دیاب  اما  .داد  ماجنا  ار  اذغ  بصغ  لمع  ناوت  یم  يرورض 

رد هتـشاد ، ررقم  نانآ  رب  عراش  هک  یفیلاکت  ساسا  رب  تساهنآ و  نیکلام  فیاظو  زا  یعرـش  نیزاوم  قبط  تاناویح ، قوقح  تیاـعر 
یضعب تسا  نکمم  .دننیب  یم  رفیک  ای  شاداپ  دنا ، هداد  ماجنا  هک  یلمع  بسانت  هب  دنریگ و  یم  رارق  هذخاؤم  شسرپ و  دروم  تمایق 

دننک متـس  يراتفردـب و  یناویح  هرابرد  ردـق  نآ  یناسنا ، فطاوع  فاصنا و  هب  ییانتعا  یب  ینید و  فیاظو  زا  فلخت  رثا  رب  دارفا  زا 
یناسنا تفوطع  هزیگنا  هب  يراک  هاـنگ  تسا  نکمم  سکعرب ، دـنزاس و  یمنهج  ار  دوخ  دـنروآ و  مشخ  هب  ار  ناـبرهم  دـنوادخ  هک 

هنومن دهاش و  تمسق  ود  ره  نیا  .ددرگ  یتشهب  دیامن و  یهلا  وفع  لومشم  ار  نتشیوخ  هلیسو  نیدب  دنک و  محرت  یناویح  هب  تبـسن 
: دراد

لاؤس شهانگ  زا  .تسا  بّذعم  هک  مدـید  ار  ینز  .متفای  فارـشا  خزود  رب  ءارـسا  بش  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
ار يا  هبرگ  نز ، نیا  هک  دش  هداد  خساپ  .مدرک 
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روآ جنر  كاندرد و  عضو  نیا  اب  ردق  نآ  .دورب  اذـغ  یپ  زا  شدوخ  ات  درک  شدازآ  هن  داد و  بآ  اذـغ و  ناویح  هب  هن  تسب ، مکحم 
نآ رد  ار  ینماد  هدولآ  نز  .متفای  یهاگآ  تشهب  زا  دومرف : تسا و  هدومن  بذـعم  هاـنگ  نآ  يارب  ار  نز  نیا  دـنوادخ  .دُرم  اـت  دـنام 

و دوب ]  ] هدش نوریب  ناهد  زا  شنابز  شطع ، زا  هک  درک  رذگ  یگـس  هب  نز  نیا  هک  دش  هداد  خساپ  .مدومن  لاؤس  شعـضو  زا  .مدید 
دیشک و نوریب  دش ، سیخ  نآ  زا  یتمسق  نوچ  تخیوآ و  هاچ  رد  تفرگرب و  ار  دوخ  شـشوپ  هچراپ  وا  .دیـشک  یم  سفن  تدش  هب 

راک نیا  هطـساو  هب  ار  نز  ناهانگ  دـنوادخ  دـش و  باریـس  گس  اـت  درک  رارکت  ار  راـک  نیا  ردـق  نآ  داد و  راـشف  گـس  يولگ  رد 
(1) .دیشخب

.213 صص 211 _  ج 2 ، مسج ، حور و  رظن  زا  داعم  یفسلف : راتفگ  یفسلف ، یقتدمحم  - 1
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همان باتک 

هراشا

همان باتک 

اه لصف  ریز 

باتک

هیرشن

باتک

باتک

هـسسؤم توریب ، يراـفغ ، ربـکا  یلع  قیقحت : لاـصخلا ، نیـسح ، نب  یلع  نب  دـمحم  رفعجوـبا  قودـص ،) خیـش   ) یمق هیوباـب  نبا  . 1
.م 1990 ق / 1410 ه . _ لوا ، پاچ  یملعالا ،

تاروـشنم مق ، يراـفغ ، ربـکا  یلع  قـیلعت : حیحـصت و  هـیقفلا ، هرـضحیال  نـم  . _________________________، 2
.ات یب  مود ، پاچ  نیسردملا ، هعامج 

، یمالـسا تاـغیلبت  رتفد  تاراـشتنا  زکرم  مق ، یقتم ، یقت  همجرت : میرک ، نآرق  رد  تاـناویح  ياـیند  هب  یهاـگن  لـیلج ، بّحلاوبا ، . 3
.1380 لوا ، پاچ 

.ق 1403 ه . _ مود ، پاچ  هیمالسالا ، بتکملا  توریب ، یمظعالا ، نامحرلا  بیبح  قیقحت : فنصملا ، یناعنص ، . 4

_ . 1419 ه لوا ، پاچ  یبرعلا ، رکفلاراد  هرهاق ، میرکلا ، نآرقلا  یف  تابنلا  ملاع  تکرب ، نسحم  ایند  معنملادـبع و  يداهلا ، میهف  . 5
.م 1998 ق / 

.1368 موس ، پاچ  همالعلا ، هبتکم  تاروشنم  مق ، بساکملا ، نیما ، دمحم  نب  یضترم  يراصنا ، . 6

.1382 نخس ، نارهت ، نخس ، هدرشف  گنهرف  نسح ، يرونا ، . 7

.م 1967 ندیل ، يوبنلا ، ثیدحلا  ظافلال  سرهفملا  مجعم  جنِْسنَم ، .پ.يو  ْکنِْسنِو  .ي.أ  . 8

.ق 1419 ه . _ لوا ، پاچ  يداهلا ، رشن  مق ، هیهقفلا ، دعاوقلا  نسحدمحم ، يدرونجب ، . 9
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.ات یب  هیمالسالا ، بتکلاراد  مق ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  مشاهدیس ، ینارحب ، . 10

، هیمالـسالا بتکلاراد  نارهت ، ثّدحم ، ینیـسح  نیدلا  لامج  مامتها : هب  نساحملا ، دـلاخ ، نب  دـمحم  نب  دـمحا  رفعجوبا  یقرب ، . 11
.ق 1370 ه . 

.ات یب  رکفلاراد ، توریب ، يربکلا ، ننسلا  یلع ، نب  نیسح  نب  دمحا  یقهیب ، . 12

.1377 نادیواج ، نارهت ، هحاصفلا ، جهن  مساقلاوبا ، هدنیاپ ، . 13

.ق 1415 ه . _ لوا ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، نآرقلا ، ماکحا  یلع ، نب  دمحا  يزار ، صاّصج  . 14

طیحم تظافح  نامزاس  تسیز ، طـیحم  مالـسا و  شیاـمه  نیلوا  تـالاقم  هعومجم  یهاگـشناد ، يوزوح و  ناـققحم  زا  یعمج  . 15
.1378 لوا ، پاچ  تسیز ،

پاـچ نارهت ، هاگـشناد  پاـچ  تاراـشتنا و  هسـسؤم  نارهت ، مودـخم ، دـیجم  همجرت : تسیز ، طـیحم  رد  نتـسیز  رلیم ، .یت.یج  . 16
.1382 متشه ،

دلج ، ) يزرواشک مولع  عماج  فراعملا  هریاد  یسیلگنا ،) هخسن  راتساریورس   ) نزتنرآ .یِج  زلراچ  . 17
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يراکمه اب  يزرواشک ، ترازو  يزرواشک  مولع  عماج  فراعملا  هریاد  رتفد  یـسراف ،) همجرت  راتـساریورس   ) يولع دمحادیـس  لوا )
.1378 لوا ، پاچ  بوبحم ، یتاراشتنا  هسسؤم 

.ات یب  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، هعیشلا ، لئاسو  نسح ، نب  دمحم  یلماع ، ّرح  . 18

.1366 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، هعیشلا ، لئاسو  نسح ، نب  دمحم  یلماع ، ّرح  . 19

.1382 لوا ، پاچ  اتسور ، قیاقش  هسسؤم  نارهت ، مالسا ، هاگدید  زا  يزرواشک  تعیبط و  یلعدیس ، ینیسح ، . 20

، تایح هیآ  مق ، گنهرف ،) تسیز و  طیحم  یللملا  نیب  رانیمس  يرازگرب  تبسانم  هب  ، ) مالسا هاگدید  زا  تسیز  طیحم  تعیبط و  . 21
.1380 لوا ، پاچ 

.1377 لوا ، پاچ  تایح ، هیآ  مق ، ینید ، هشیدنا  رد  یگدنز  ناهایگ و  . 22

.ق 1414ه . _ لوا ، پاچ  یناتسیس ، یمظعلا  هللا  تیآ  هبتکم  مق ، رارضال ، ررضال و  هدعاق  یلعدیس ، یناتسیس ، ینیسح  . 23

.م 2000 ق / 1420 ه . _ لوا ، پاچ  یمالسالا ، یعولا  هسسؤم  نانبل ، هئیبلا ، دمحمدیس ، يزاریش ، ینیسح  . 24

.ات یب  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، هلبق ، میلاقا  نارگرادیب  اضردمحم ، یمیکح ، . 25

تالاقم هعومجم  تسیز ،» طـیحم  ياـه  یگدولآ  ندرب  نیب  زا  رد  هدـنز  كاـپ  كاـخ  رثا  ، » غورف یمـشاه ، دـمحم و  یمیکح ، . 26
.1378 تسیز ، طیحم  تظافح  نامزاس  نارهت ، تسیز ، طیحم  مالسا و  شیامه  نیلوا 

یب هیرفعجلا ، راثآلا  ءایحال  هیوضترملا  هبتکملا  اج ، یب  یلشعرم ، میدن  قیقحت : نآرقلا ، ظافلا  تادرفم  مجعم  یناهفصا ، بغار  . 27
.ات

هبتکملا توریب ، دیمحلادبع ، نیدـلا  ییحم  دـمحم  قیقحت : دوواد ، یبا  ننـس  ثعـشا ، نب  نامیلـس  دوواد  یبا  يدزا ، یناتـسجس  . 28
.م  1995 ق / 1416 ه . _ هیرصعلا ،

.1383 هشیدنا ، میسن  مق ، يراهب ، ياه  لگ  مانمه  نیسح ، يدّیس ، . 29

.ق 1365 ه . _ لوا ، پاچ  هفرعملاراد ، هّدج ، روثنملا ، ّردلا  نیدلا ، لالج  یطویس ، . 30

.ق 1398 ه . _ مود ، پاچ  هیمالسا ، یشورف  باتک  نارهت ، یبوط ، رثن  نسحلاوبا ، ینارعش ، . 31

طیحم مالـسا و  شیامه  نیلوا  تالاقم  هعومجم  مالـسا ،» هاگدید  زا  ناسنا  رب  تسیز  طیحم  ریثأت  ، » دمحم یناردنزام ، یعیفـش  . 32
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.1378 تسیز ، طیحم  تظافح  نامزاس  نارهت ، تسیز ،

.ات یب  یمالسالا ، مالعالا  بتکم  مق ، هّیقشمدلا ، هعمللا  حرش  یف  هیهبلا  هضورلا  یلع ، نب  نیدلا  نیز  یناث ، دیهش  . 33

.1378 مهدراهچ ، پاچ  یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرش  نارهت ، هغالبلا ، جهن  همجرت  رفعجدیس ، يدیهش ، . 34

.1385 لوا ، پاچ  امن ، یتسه  نارهت ، زاس ، یگدنز  ياه  هزومآ  ربمایپ ؛ ياه  مایپ  دمحا ، یناتسدرا ، یقداص  . 35
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ص:140

.یمالسالا رشنلا  هسسؤم  مق ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  نیسحدمحمدیس ، ییابطابط ، . 36

.1362 يدمحم ، تاراشتنا  نارهت ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  نیسحدمحمدیس ، ییابطابط ، . 37

.ات یب  لوا ، پاچ  یملعالا ، هسسؤم  توریب ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  دمحم ، نب  لضف  یلعوبا  یسربط ، . 38

.ق 1393 ه . _ مشش ، پاچ  یملعالا ، هسسؤم  توریب ، قالخالا ، مراکم  لضف ، نب  نسح  یسربط ، . 39

.1361 یملعالا ، هسسؤم  توریب ، كولملا ، ممالا و  خیرات  ریرج ، نب  دمحم  رفعجوبا  يربط ، . 40

.يوضترم هبتکم  نارهت ، يرافغ ، ربکا  یلع  ششوک : هب  طوسبملا ، نسح ، نب  دمحم  رفعجوبا  یسوط ، . 41

، قودـصلا هبتکم  يراـفغ ، ربـکا  یلع  قـیلعت : حیحـصت و  ماـکحالا ، بیذـهت  . _________________________، 42
.1376 ق /  1418 ه . _ لوا ، پاچ 

.1383 باتک ، ناتسوب  مق ، هعیش ، ناماما  يراتفر  یقالخا _  ياه  هزومآ  دمحم ، يدراهتشا ، يدمحم  یقتدمحم و  سودبع ، . 43

، تسیز طیحم  مالـسا و  شیامه  نیلوا  تالاقم  هعومجم  ثیداحا ،» میرک و  نآرق  هاگدید  زا  یعیبط  عبانم  ، » نودیرف يرگـسع ، . 44
.1378 تسیز ، طیحم  تظافح  نامزاس  نارهت ،

.1381 لوا ، پاچ  نارهت ، هاگشناد  پاچ  تاراشتنا و  هسسؤم  نارهت ، یطیحم ، تسیز  یسانش  نیمز  نودیرف ، نابضغ ، . 45

.ق 1413 ه . _ مراهچ ، پاچ  یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  مق ، ریبکلا ، ریسفت  يزار ، رخف  . 46

.1377 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، مسج ، حور و  رظن  زا  داعم  یفسلف : راتفگ  یقتدمحم ، یفسلف ، . 47

.ات یب  مود ، پاچ  یمالسا ،) فراعم  خیرات و  تاعلاطم  رتفد   ) میرکلا نآرقلاراد  دیجم ، نآرق  همجرت  يدهم ، دمحم  دنودالوف ، . 48

.ق 1405 ه . _ یبرعلا ، خیراتلا  هسسؤم  توریب ، نآرقلا ، ماکحال  عماجلا  دمحا ، نب  دمحم  یبطرق ، . 49

، لوا پاچ  زاـب ، یمـصاع ، روصنم  همجرت : نیمز ، ياوادـم  يارب  یحرط  دـیراد ، تسود  ار  هراّیـس  نیا  رگا  نله ، توکیدـلاک ، . 50
.1373

، موس پاـچ  هیمالـسالا ، بتکلاراد  نارهت ، يراـفغ ، ربکا  یلع  قیلعت : حیحـصت و  یفاـکلا ، بوقعی ، نب  دـمحم  رفعجوبا  ینیلک ، . 51
.ق 1388ه . _
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.1354 مود ، پاچ  هیمالسا ، یشورف  باتک  نارهت ، ینیسح ، مشاهدیس  همجرت : برع ، مالسا و  ندمت  واتسوگ ، نوبول ، . 52

.ات یب  هلاسرلا ، هسسؤم  توریب ، لاعفالا ، لاوقالا و  ننس  یف  لاّمعلازنک  نیدلا ، ماسح  نب  یلع  يدنه ، یقتم  . 53

.ق 1403 ه . _ موس ، پاچ  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، راونالاراحب ، رقابدمحم ، یسلجم ، . 54

.ق 1403 ه . _ مود ، پاچ  ءافولا ، هسسؤم  توریب ، راونالاراحب ، . _______________، 55
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ص:141

.ق 1287 ه . _ نارهت ، لّضفم ، دیحوت  . _______________، 56

.1381 مهن ، پاچ  یمالسا ، مولع  رشن  زکرم  یندم ،) شخب  ، ) هقف دعاوق  یفطصم ، داماد ، ققحم  . 57

نوؤـشلا فاـقوالا و  هرازو  هیبرغملا ، هکلمملا  یبرعلا ، بدـالا  یمالـسالا و  رکفلا  یف  ءاـملا  هللادـبع ، نب  زیزعلادـبع  نـب  دـمحم  . 58
.م 1996 ق / 1417 ه . _ هیمالسالا ،

، مراهچ پاچ  ثیدحلاراد ، تاقیقحت  زکرم  نارهت ، یخیـش ، اضردیمح  همجرت : همکحلا ، نازیم  دـمحم ، يرهـش ، ير  يدـمحم  . 59
.1383

.1381 مجنپ ، پاچ  نارهت ، هاگشناد  پاچ  تاراشتنا و  هسسؤم  نیمزرس ، شیامآ  هدولاش  دیجم ، مودخم ، . 60

.1357 اردص ، مق ، يدیحوت ، ینیب  ناهج  یضترم ، يرهطم ، . 61

.1357 اردص ، مق ، ییارگ ، يدام  هب  شیارگ  للع  . ____________، 62

.ق 1411ه . _ موس ، پاچ  نینمؤملاریما ، مامالا  هسردم  ناهفصا ، هیهقفلا ، دعاوقلا  رصان ، يزاریش ، مراکم  . 63

.1379 متشه ، تسیب و  پاچ  هیمالسا ، بتکلاراد  نارهت ، هنومن ، ریسفت  . __________________، 64

.ق 1408 ه . _ موس ، پاچ  نایلیعامسا ، یتاعوبطم  هسسؤم  مق ، هلیسولا ، ریرحت  هللا ، حور  دیس  ینیمخ ، يوسوم  . 65

.1380 حور ، رشن  مق ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  . _________________________، 66

گنهرف رشن  رتفد  نارهت ، يزاریش ، رازآ  یب  حیضوت : همجرت و  جح ، کسانم  . _________________________، 67
.1377 یمالسا ،

.ق 1401 ه . _ لوا ، پاچ  رکفلاراد ، توریب ، ...لوصِالل ، عماجلا  جاتلا  یلعروصنم ، فیصان ، . 68

.ات یب  موس ، پاچ  هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، مالسالا ، عیارش  حرش  یف  مالکلا  رهاوج  نسحدمحم ، یفجن ، . 69

.ق 1415 ه . _ لوا ، پاچ  ثارتلا ، ءایحال  تیبلا  لآ  هسسؤم  دهشم ، هعیشلا ، دنتسم  يدهم ، دمحم  نب  دمحا  یقارن ، . 70

طیحم مالـسا و  شیامه  نیلوا  تالاقم  هعومجم  یمالـسا ،» یگدـنز  طیحم  روهظ  رد  تعیبط  يونعم  شقن  ، » دـمحم هداز ، یقن  . 71
.1378 تسیز ، طیحم  تظافح  نامزاس  نارهت ، تسیز ،
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هیرشن
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رد ات  میهناو  ناگدنیآ  هب  ابیز  عّونتم و  ار  نآ  میرادـب و  تسود  هنازوس  لد  ار  نیمز  هرک  دـیاب  میراد ، تسود  ار  دوخ  ناکدوک  رگا 
هب يروبنز  هک  دـننیبب  دـنناوتب  .دـننک  سح  ار  حلـص  اه ، فلع  زا  ییایرد  رد  دـنناوتب  رگید  لاس  رازه  هد  رد  يراـهب  مرگ  زور  کـی 

.دنبایرد ندوب  هدنز  رد  ار  یشوخ  دنناوتب  دنونشب و  نامسآ  رد  ار  هدنرپ  کی  ياوآ  دنناوتب  .دیآ  یم  یلگ  تاقالم 

ستیلی اویه 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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