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ییادز هفارخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ 

باتک تاصخشم 
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امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  نیما ، راولب  مق ، یناشن :
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رشان نخس 

رشان نخس 

يدرف و یگدـنز  رد  ناـسنا  لـماک  يوـگلا  تسا ، يدـنوادخ  شنیرفآ  دمآرـس  هـک  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  گرزب  روآ  ماـیپ 
راتفگ و اب  هدیـشخب و  ییانـشور  رـشب  خیرات  همه  رب  هک  تسا  تیادـه  غارچ  يو  .تسا  مدآ  نادـنزرف  همه  زومآ  سرد  یعامتجا و 
زا .تشاد  هئارا  ار  ترخآ  ات  ایند  زا  كالفا و  ات  كاخ  زا  ریـس  هعماج  همانرب  دراذگ ، هیاپ  هک  ییاه  تنـس  اب  زین  شلاثم و  یب  رادرک 

.ددرگ هضرع  نآ  زا  ون  ییاه  تیاور  هدش و  هژیو  یهجوت  راوگرزب  نآ  نخس  هریس و  هب  هراومه  دراد ، اج  ور  نیا 

نآ رب  مالـسا  گرزب  ربمایپ  هریـس  رد  هک  دـشاب  يزیچ  نآ  زا  یقادـصم  دوخ  دـناوت  یم  هصرع  نیا  رد  فلتخم  تاسـسؤم  يراکمه 
امیـس و ادص و  یمالـسا  ياه  شهوژپ  زکرم  ور ، نیا  زا  .تسا  رگیدکی  اب  نانمؤم  يراکمه  یهارمه و  یلدمه و  نآ  هدش و  دیکأت 

.دنداد رارق  دوخ  راک  روتسد  رد  ار  ربمایپ  اب  ياه  باتک  هلسلس  راشتنا  هط ، یگنهرف  هسسؤم 
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راتفگ شیپ 

راتفگ شیپ 

هب درب و  یم  هانپ  لایخ  هوق  هب  دوخ  عانقا  نیکـست و  يارب  دوش ، زجاع  اه  هدـیدپ  یقطنم  هطبار  قیاقح و  كرد  زا  هک  هاگ  نآ  ناـسنا 
رد نادان  ناسنا  .دـنک  یم  مسجم  یئرماـن  حاورا  نایادـخ و  زا  یناـهج  دوخ ، نهذ  رد  دزاـس و  یم  ینوگاـنوگ  ریطاـسا  نآ  کـمک 
یم دوخ  يادخ  ار  اهنآ  هک  دور  یم  شیپ  اج  نادـب  ات  هاگ  دوش و  یم  اهنآ  بوذـجم  رایتخا  یب  تعیبط ، ياه  یتفگـش  اب  ییورایور 

(1) .تسناد یناسنا  همهاو  ریحت و  لیخت ، هداز  ناوت  یم  ار  تافارخ  ساسا ، نیا  رب  .دناوخ 

تـسد ياه  هدیدپ  ای  هراتـس  دیـشروخ ، هام ، دور و  یم  یهارمگ  هب  قادـصم  قیبطت  رد  هاگ  رترب ، يورین  شتـسرپ  هب  ناسنا  شیارگ 
ای هراتس  تب ، شتسرپ  هدوب و  تسرپاتکی  ادتبا  رشب  ینآرق ، تایآ  یخرب  ساسا  رب  لیلد ، نیمه  هب  .درامش  یم  دوبعم  ار  رـشب  تخاس 

(2) .تسا هدمآ  دوجو  هب  جیردت  هب  هک  تسا  ییاه  فارحنا  عون  زا  ناسنا 

اهدومن و تافارخ ، یلهاج ، رصع  رد  هژیو  هب  يرشب  گنهرف  خیرات  رد 

یقتدمحم مجرتم : تافارخ ، یسانش  ناور  ادوهاج ، واتسوگ  صص 7 و 8 ؛  ایک ، رهچونم  همجرت : هایس ، يادن  گنیک ، رتول  کن : - 1
ص 4. ، 1363 ون ، رشن  نارهت ، ینهارب ،

ناـهج رب  يا  همدـقم  يرهطم ، یـضترم  ص 40 ؛ اـت ، یب  فراـعم ، رـشن  نارهت ، نـید ، أـشنم  رب  يدـمآرد  اـین ، یمئاـق  اـضر  یلع  - 2
ص 26. ج 4 ، ، 1372 اردص ، نارهت ، یمالسا ،
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، ینف یملع و  دـشر  دوجو  اب  هتفرـشیپ ، ياهروشک  رد  یتح  فلتخم  ياهروشک  رد  زین  نونکا  مه  .تسا  هتـشاد  يددـعتم  ياه  هولج 
يرایـسب قنور  ینیب  فـک  ینیب و  علاـط  يرگوداـج ، یلاـمر ، نوـچ  یلغاـشم  رازاـب  دروـخ و  یم  مشچ  هب  تاـفارخ  زا  ییاـه  هناـشن 

(1) .دراد

: میتسه ور  هبور  يدج  شسرپ  دنچ  اب  ییادز  هفارخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  شقن  هفارخ و  هلئسم  رد 

؟ تسیچ هفارخ  . 1

؟ درک یم  هزرابم  تافارخ  اب  هنوگچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  . 2

؟ تسا مادک  یلهاج  رصع  رد  هفارخ  ياهدومن  اه و  هولج  . 3

.تساه شسرپ  نیا  يارب  یخساپ  نتفای  یپ  رد  راتشون  نیا 

دـشر تهج  رد  مالـسا  ربمایپ  .درادـن  ینید  یلقع و  یملع ، ساسا  هیاپ و  هک  دوش  یم  هتفگ  یلامعا  اه و  هشیدـنا  هعومجم  هب  هفارخ 
.دنسانشزاب هفارخ  زا  ار  تقیقح  دنشیدنیب و  تسرد  مدرم  ات  درک  یم  شالت  هعماج  ینالقع  يرکف و  تایح 

هتـسد یعامتجا  تاداع  ینید و  ماکحا  يداقتعا ، لصف  هس  رد  ناوت  یم  ار  یلهاج  رـصع  تافارخ  تاـفارخ ، یگدرتسگ  هب  هجوت  اـب 
.تسا هدش  هدراذگ  ثحب  هب  شخب  ره  هب  طوبرم  تافارخ  زا  ییاه  هنومن  شهوژپ ، نیا  رد  .درک  يدنب 

زومرم و ياهورین  نتسناد  رثؤم  شتسرپ ، هب  رشب  يرطف  شیارگ  رد  شزغل 

صص 33 و 37. تافارخ ، یسانش  ناور  ص 7 ؛ هایس ، يادن  - 1
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ار اهنآ  هدرک و  فیرحت  ار  ینید  ماکحا  یخرب  یلهاج  رـصع  مدرم  نآ ، زج  هب  .تسا  يداقتعا  تافارخ  زا  ییاـه  هنومن  یتسرپ  نطو 
.دندوب هتخیمآ  مهرد  یتافارخ  اب 

هولج نیرت  مهم  زا  ناراب  شراب  يارب  يزورفا  شتآ  ندز و  هسطع  مایا ، ندرمـش  سحن  دعـس و  مخز ، مشچ  هب  داقتعا  ریطت ، لأـفت و 
نادـب زین  هزورما  یـضعب  دـندوب و  دـنب  ياپ  نادـب  یلهاج  هعماج  دارفا  زا  یهجوت  لباق  دادـعت  هک  تسا  یفارخ  موسر  بادآ و  ياـه 

، هدومرف هئارا  هراب  نیا  رد  هک  ییاهدومنهر  تافارخ و  لیبق  نیا  اب  ترضح  نآ  دروخرب  هویش  اب  ییانشآ  یلک ، روط  هب  .دنراد  داقتعا 
.تسا رثؤم  رایسب  اه  هشیدنا  راکفا و  حالصا  تهج  رد 
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تایلک لوا : لصف 

هراشا

تایلک لوا : لصف 

اه لصف  ریز 

هفارخ یسانش  موهفم  . 1

هروطسا یسانش  موهفم  . 2

هفارخ شیادیپ  ياهرتسب  . 3

هفارخ هرتسگ  . 4

هفارخ یسانش  موهفم  . 1

هفارخ یسانش  موهفم  . 1

رارـسا لاوحا و  زا  هک  دوب  هرذُع  هلیبق  زا  يدرم  مان  هفارخ ،»  » نینچمه .تسا  هدـش » هدـیچ  هویم   » يانعم هب  یبرع و  يا  هژاو  هفارخ ،» »
یم بیذـکت  ار  يو  مدرم ، تشادـن و  رواب  ار  وا  نخـس  یـسک  یلو  درک ، یم  نایب  دـید ، یم  اـهنآ  زا  هچنآ  ره  تشاد و  ربخ  ناـینج 

، یندینش حیلم و  ینخس  نیا  .تسا  هفارخ  هتخاس  نخس  نیا  ٌبِذَک ؛ ٌحَلْمَتْسُم  ٌثیِدَح  َیِه  ٌهَفارُخ َو  ٌثیِدَح  اذه  : » دنتفگ یم  دندرک و 
(1) «. تسا غورد  یلو 

یخرب .دراد » تیعقاو  هفارخ ، تشذگرـس  : » دومرف نآ  رد  هک  دـنک  یم  لقن  ربماـیپ  زا  ار  یثیدـح  ناتـساد ، نیا  ناـیب  زا  سپ  ریثا  نبا 
(2) .دنا هدرک  انعم  هناسفا  ناشیرپ و  هدوهیب ، لطاب ، نخس  ار  هفارخ  تغل ، ياه  باتک 

ناـیب هنیمز ، نیا  رد  یلک ، روـط  هب   (3) .تسا لطاب  يأر  دـساف و  هدـیقع  هصق ، تیاکح ، ياـنعم  هب   superstition لداعم هفارخ 
فیرعت هنوگ  نیا  ار  هفارخ  .تسا  راوشد  يراک  دـشاب ، ینتفریذـپ  نوگاـنوگ  ياـه  گـنهرف  اـه و  نید  ناـگمه و  يارب  هک  یفیرعت 

: دنا هدرک 

ص 25. ج 2 ، ات ، یب  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، رثألا ، ثیدحلا و  بیرغ  یف  هیاهنلا  ریثا ، نبا  مرکلا  یبا  نب  یلع  - 1
«. هفارخ  » هدام همان ، تغل  ادخهد ، ربکا  یلع  - 2

ص 480. ، 1354 یمالسا ، تاعلاطم  تاقیقحت و  عمجم  مالسا ، تیلهاج و  يرون ، ییحی  - 3
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تفای اهنآ  نایم  یقطنم  هطبار  چیه  هک  میهد  تبـسن  ییاه  هدـیدپ  هب  دـنهد ، خر  میا  هتـشادن  راظتنا  هک  ار  ییاهدادـیور  ینعی  هفارخ 
رد ...دوش  یم  نآ  زا  سپ  زور  دـنچ  یگدـننار  هثداح  نالف  زورب  ببـس  نابدرن ، ریز  زا  نتـشذگ  مینک  نامگ  هکنیا  لـثم  دوش ، یمن 

(1) .درادن رگید  زیچ  چیه  رب  يرثا  چیه  اهدادیور  نیا  هک  یتروص 

ریخ میناد  یمن  میرادن و  نآ  تقیقح  هب  ملع  هچنآ  هب  داقتعا  : » دسیون یم  دـناد و  یم  هفارخ  ار  ساسا  یب  ياهرواب  ییابطابط ، همالع 
(2) «. تسا تافارخ  وزج  رش ، ای  تسا 

: تسا نیا  هفارخ  فیرعت  نیرتهب  دسر  یم  رظن  هب 

لقع ملع و  رظن  زا  هن  اهنآ  نیب  هطبار  هک  تسا  رگیدـکی  هب  طوبرمان  ياـه  هدـیدپ  نتـسناد  طـبترم  لـماوع و  زا  هدوهیب  سرت  هفارخ ،
(3) .تسا هدش  دییأت  نید  يوس  زا  هن  تباث و 

.مینک فیرعت  زین  ار  هروطسا  دیاب  ور ، نیازا  .دوش  یم  مه  يا  هناسفا  تیاکح  ای  هروطسا  لماش  هفارخ 

هروطسا یسانش  موهفم  . 2

هروطسا یسانش  موهفم  . 2

زا هروطسا  بیترت ، نیدب  .تسا  ساسا  یب  نانخس  اه و  هناسفا  يانعم  هب  هریطسا و  هروطسا و  عمج  ریطاسا  هژاو  تغل ، ياه  باتک  رد 
هروطسا هژاو  دننک و  یم  یفن  ار  رطس  اب  هروطسا  دنویپ  یخرب  هتبلا  .تسا  نتشون  يانعم  هب  رطس 

ص 291. ات ، یب  ینرشن ، نارهت ، یلکوت ، نارهم  همجرت : نایدا ، ناسنا و  برلام ، لشیم  - 1
ص422. ج1 ، ق ، 1391ه . _ یملعالا ، هسسؤم  توریب ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  ییابطابط ، نیسحدمحمدیس  - 2

ص 250. ، 38 ش 37 _ ینآرق ، ياه  شهوژپ  يرواب ،» هفارخ  نآرق و   » هلاقم کن : - 3
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هدیـسر ناگدنیآ  هب  ناگتـشذگ  زا  هنیـس  هب  هنیـس  اه  هناسفا  زابرید ، زا  هک  دنرواب  نیا  رب  اریز  دنرامـش ؛ یمرب  نآرق  تابرعم  وزج  ار 
(1) .دنا هتفای  هار  يراتشون  بدا  هب  بیترت  نیدب  هتشون و  ار  اهنآ  ناگدنسیون ، دعب  تسا و 

يانعم هب   (2)« ایروتـسیه  » هژاو هتفایرییغت  هتفای و  هار  یبرع  نابز  هب  ینیتال  ای  ینانوی  نابز  زا  تسین و  یبرع  هروطـسا ، ساـسا ، نیا  رب 
هدـش هتفرگ  تسا ، هصقو  ناتـساد  خـیرات ، ياـنعم  هب  یـسیلگنا  رد  هـک   (3)« يروتـسا  » هملک زا  هژاو ، نیا  .تساتـسار  ربـخ  نـخس و 

(4) .تسا

هب ار  یتیبرت  یقالخا و  روما  دراد و  ینید  گنر  هک  تسا  ییانک  ياه  ناتساد  يانعم  هب  یکی  .تسا  هتفر  راک  هب  انعم  ود  هب  هروطـسا 
نانآ و طوبه  ای  اوح  مدآ و  شنیرفآ  ناتـساد  هک  دـنرواب  نیا  رب  ناسانـش  نید  هنومن ، يارب  .دـنک  یم  نایب  یلیثمت  ییاـنک و  تروص 

(5) .دنهد یم  لیکشت  ار  ینید  ياه  هروطسا  ییاه ، ناتساد  نینچ  ریظن 

صص 1 و 2. ، 1376 يدعس ، پاچ  نارهت ، هروطسا ، هسامح ، ایؤر ، يزاّزک ، نیدلا  لالج  ریم  - 1
.Historia - 2

.story - 3
ص 3. هروطسا ، هسامح ، ایؤر ، - 4

ص 58. ، 1375 یمالسا ، فراعم  سورد  دیتاسا و  روما  تنواعم  مق ، دیدج ، مالک  نید و  هفسلف  رب  يدمآرد  ییانف ، مساقلاوبا  - 5
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نابز زا  نآرق  رد  راب  هن  ریطاسا  هژاو  .دوش  یم  هتفگ  هروطسا  نیغورد ، یفارخ و  ياه  ناتساد  اه و  تیاکح  هب  مود ، يانعم  ساسا  رب 
ات دـندرب  یم  راک  هب  نیلوا »  » فصو اب  ار  ریطاسا  هژاو  ایبنا ، توعد  اب  دوخ  تفلاـخم  هیجوت  يارب  نارفاـک  .تسا  هدـش  ناـیب  نارفاـک 

هتخاس و مدرم ، یمرگرـس  يارب  یحو ، مان  هب  هدروآ و  درگ  ار  نهک  ياه  هناسفا  نانآ  درادـن و  یگزات  ناربمایپ  نخـس  دـننک  تباـث 
(1) .دنا هتخادرپ 

یعقاو ثداوح  هدش ، نایب  نآرق  رد  ناربمایپ  ناگتـشذگ و  خیرات  زا  هچنآ  دیوگ  یم  دناد و  یم  دودرم  ار  نانآ  هشیدنا  میرک ، نآرق 
.تسا هدش  نایب  نارگید  تربع  يارب  هداتفا و  قافتا  هتشذگ  رد  هتشاد و  یجراخ  تیعقاو  هک  هدوب 

هفارخ شیادیپ  ياهرتسب  . 3

هراشا

هفارخ شیادیپ  ياهرتسب  . 3

ياه شرگن  زا  ادج  .دنراد  ینوگانوگ  ياه  هاگدـید  نآ ، شرتسگ  ياه  هنیمز  یفارخ و  ياهرواب  شیادـیپ  للع  هرابرد  نادنمـشناد 
: مینک یم  هراشا  یفارخ  ياهرواب  شیادیپ  لماوع  نیرت  مهم  هب  ...و  یتخانش  هعماج  یتخانش ، ناور 

رشب ینادان  فلا )

رشب ینادان  فلا )

ندرک یـضار  شمارآ و  يارب  دـشاب ، ناوتان  اه  تیعقاو  مهف  صیخـشت و  اه و  هدـیدپ  یقطنم  دـنویپ  قیاـقح ، كرد  زا  یتقو  ناـسنا 
یم دیدپ  حاورا  نایادـخ و  زا  رپ  یناهح  دزاس و  یم  ینوگانوگ  ریطاسا  لیطابا و  نآ ، کمک  هب  درب و  یم  هانپ  لایخ  هّوق  هب  شیوخ 

تعیبط بیاجع  ياشامت  اب  نادان  ناسنا  نوچ  .دروآ 

.5: ناقرف 24 ؛ لحن : 31 ؛ لافنا : کن : - 1
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یم دوخ  يادـخ  ار  اهنآ  یهاـگ  دروآ و  یم  دورف  میظعت  رـس  ناـشربارب  رد  دوش و  یم  اـهنآ  بوذـجم  راـیتخا  یب  دـنک ، یم  بجعت 
ینادان هجیتن  زین  رـشب  لـیخت  ریحت و  هتبلا  .تسا  ناـسنا  سرت  ریحت و  لـیخت ، هداز  تاـفارخ ، تفگ  ناوت  یم  ساـسا ، نیا  رب  .دـناوخ 

ددع ینوگـشدب  زونه  دنا _ هدرک  تفرـشیپ  دـنرادنپ  یم  هک  ناییاپورا _  اریز  تفریذـپ ؛ ناوت  یم  يدودـح  ات  ار  هیرظن  نیا  .تسوا 
.دنناد یم  تکرب  ریخ و  ببس  دوخ  راک  لحم  ای  هناخ  هناتسآ  رب  ار  بسا  لعن  ندیبوک  نینچمه  .دنراد  رواب  ار  هدزیس 

يارب .دنراد  ییاجبان  ینارگن  سرت و  هتـسویپ  اریز  دنوش ؛ یم  تافارخ  میلـست  دوز  یلیخ  دـنراد ، ناوتان  یحور  هک  يدارفا  نیقی ، هب 
زا رگید  یکی  .دنـسرت  یم  دـشاب ، هتـشاذگ  مه  يور  راو  بیلـص  ار  شیاه  هجنپ  هک  یهایـس  هبرگ  ای  هاـم  مهدزیـس  هعمج  زا  هنومن ،
يا هزات  هدـیدپ  ره  نارگن  دندنـسپ ، یم  ار  رادـیاپ  عضو  نوچ  دنـساره و  یم  رییغت  هنوگره  زا  هک  تسا  نآ  دارفا  نیا  ياـه  یگژیو 

(1) .دنشیدنیب دنا ، هدرک  تداع  نآ  هب  هچنآ  هرابرد  دنهاوخب  هک  تسا  روآدرد  یصاخشا  نینچ  يارب  .دنتسه 

: دنک یم  فیرعت  هنوگ  نیا  ار  هفارخ  ادوهاج  واتسوگ 

ای سرت  نآ  هیاپ  هک  نآ  لاثما  تداع و  ای  دـیدرت  هدـیقع ، کی  یلایخ ، زومرم و  هتخانـشان ، زیچ  کی  زا  سرت  اـی  یقطنمریغ  تشحو 
(2) .تسا لهج 

 . صص 7 و 8 ، 1353 ایرد ، تاراشتنا  نارهت ، ایکرهچونم ، همجرت : هایس ، يادن  گنیک ، رتول  - 1
ص 4. تافارخ ، یسانش  ناور  - 2
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.دناد یم  هفارخ  شیادیپ  زاس  هنیمز  ار  ناسنا  ینادان  سرت و  هدنسیون ، هک  تفایرد  ناوت  یم  ینشور  هب  نخس  نیا  زا 

: دسیون یم  دناد و  یم  یلهاج  برع  نایم  رد  تافارخ  شرتسگ  للع  زا  یکی  ار  ینادان  نیما ، دمحا 

یم زاب  یلهاج  ناراگزور  بارعا  نیب  رد  ار  ریطاسا  تافارخ و  مات  عویـش  تلع  هک  تسا  فلتخم  روما  یّلع  كرد  زا  یناوتاـن  نیمه 
(1) .تسا تافارخ  ریطاسا و  هنوگ  نیا  زا  رپ  بدا  بتک  ارچ  هکنیا  دیوگ و 

یعیبط ياروام  ياهورین  هب  داقتعا  ب )

یعیبط ياروام  ياهورین  هب  داقتعا  ب )

ناسنا دنیوگ  یم  دنناد و  یم  رشب  ییوج  تقیقح  سح  هب  طوبرم  ار  ییاروام  ياهورین  هب  داقتعا  ناملـسم ، نادنمـشیدنا  زا  یهورگ 
یلو دـنناد ، یم  ثداوح  نیا  هلـسلسرس  ار  یهلا  كاپ  تاذ  تسرپادـخ ، ياـه  ناـسنا  .تسا  هدوبن  اـنتعا  یب  ثداوح ، لـلع  ربارب  رد 

.دنا هتفر  هابتشا  هب  يرشبارف  ياه  تردق  صیخشت  رد  نارفاک 

ای هراتس  دیشروخ ، هام ، تسا و  هدش  هارمگ  قادصم ، صیخشت  رد  هاگ  رترب ، ییورین  شتسرپ  هب  شیارگ  رد  ناسنا  رگید ، ترابع  هب 
.دریذپ یم  دوبعم  ناونع  هب  ار  رشب  هتخاس  ياه  هدیدپ 

، تب شتـسرپ  هدوب و  تسرپاتکی  تسخن  ناسنا  دـننک ، یم  دـییأت  ار  نآ  زین  ناهوژپ  نید  یخرب  هک  نآرق  ياه  هیآ  یخرب  ساسا  رب  »
(2) «. تسا هدمآ  دوجو  هب  جیردت  هب  هک  تسا  ییاه  فارحنا  عون  زا  ناسنا  ای  هراتس  هام ،

ص 41. هروطسا ، هسامح ، ایؤر ، - 1
ص 40. ات ، یب  فراعم ، رشن  نارهت ، نید ، أشنم  رب  يدمآرد  این ، یمئاق  اضر  یلع  - 2
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: دسیون یم  هراب  نیا  رد  زین  يرهطم  یضترم  داتسا 

شیاتس و لباق  يدوجوم  دهاوخ  یم  هک  تسا  رـشب  سیدقت  سح  لولعم  نادنمـشناد ، ناناولهپ و  زا  يا  هناسفا  ياه  نامرهق  نتخاس 
ای یبزح  ياه  نامرهق  زا  زورما  رشب  زیمآ  هغلابم  شیاتس  .دنک  شیاتس  یعیبط  قوفام  دح  رد  هناقـشاع و  ار  وا  دشاب و  هتـشاد  سیدقت 

سح نیا  لولعم  همه  اهنیا  هار  رد  يراکادف  هب  لیم  ساسحا  كاخ و  بآ و  مچرپ ، کلسم ، مارم ، بزح ، شتسرپ  زا  ندز  مد  یلم ،
.تسا

دوجو یتشز  نآ  رد  هک  یلامج  تسین و  یصقن  وا  رد  هک  رترب  یلامک  هب  تسا  يزیرغ  یـساسحا  شیاین ، ساسحا  رگید ، ترابع  هب 
شتسرپ ماگنه  ناسنا  اریز  تسا ؛ یلصا  ریسم  زا  سح  نیا  فارحنا  یعون  وداج ، هفارخ و  هب  ندروآ  ور  تاقولخم و  شتسرپ  .درادن 

(1) .درادن هار  نآ  رد  تیودحم  انف و  یتساک ، هک  ددنویپب  یتقیقح  هب  دنک و  زاورپ  شیوخ  دودحم  دوجو  زا  دهاوخ  یم 

نابلط تعفنم  ییوجدوس  ج )

نابلط تعفنم  ییوجدوس  ج )

یم ییوجدوس  دـنروآ و  یم  دـیدپ  ار  یفارخ  ياهرواب  نایوجدوس ، دوش و  یم  تافارخ  شرتسگ  ببـس  یعامتجا  شنیب  رد  فعض 
يالاک شورف  يارب  هیواعم  نامز  رد  یـشورفزایپ  هنومن ، يارب  .تفای  ناوت  یم  خیرات  رد  ار  یناوارف  ياه  هنومن  هنیمز ، نیا  رد  .دـننک 

هب يرکف  زین  وا  .تساوخ  کـمک  دوب ، هکم  مکاـح  هک  هریرهوـبا  زا  سپ  .دـشورفب  تسناوـتن  ار  شیـالاک  یلو  دـمآ ، هکم  هب  دوـخ 
َهَّکَع َلََصب  َلَکَأ  ْنَم    ِ هّللا ِلُوسَر  ِیِبیبَح  ْنِم  ُْتعِمَـس  ُساّنلا  اَهُّیأ  : » تفگ اهنآ  هب  دندش ، عمج  مدرم  یتقو  هعمج  زور  دیـسر و  شنهذ 

وا رب  تشهب  دروـخب ، هکم  رد  ار  هکع  زاـیپ  سک  ره  دوـمرف : هک  مدینـش  ادـخ  لوـسر  مبیبـح  زا  مدرم ! يا  ُهَّنَْجلا ؛ َُهل  ْتَبَجَو  َهَّکَم  ِیف 
(2) «. تسا بجاو 

هفارخ هرتسگ  . 4

هفارخ هرتسگ  . 4

ص 26. ج 4 ، ات ، یب  اردص ، تاراشتنا  نارهت ، یمالسا ، ینیب  ناهج  رب  يا  همدقم  يرهطم ، یضترم  - 1
ص 130. ، 1366 اردص ، تاراشتنا  نارهت ، يوبن ، هریس  رد  يریس  يرهطم ، یضترم  کن : - 2
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تالوهجم زا  يرایـسب  دوش و  یم  هدـید  تافارخ  زا  ییاه  هناشن  يروآ ، نف  شناد و  دـشر  دوجو  اب  هتفرـشیپ ، ياهروشک  رد  هزورما 
هارمه یلقع  دشر  نوچ  ساسا ، نیا  رب  .تسا  هتـشگن  یناگمه  دنک ، لیلحت  تسرد  ار  لئاسم  دناوتب  هک  هتفایدشر  لقع  هدشن و  لح 

.دراد دوجو  تافارخ  تسا ، هتفرگن  تروص  یملع  دشر  اب 

قلخ دارفا  رد  ناجیه  داجیا  فدـه  اب  يراثآ  دـننک و  یم  ریگرد  تالیخت  اب  ار  بطاخم  اه ، نامر  یلیخت و  ياـه  ملیف  نیا ، رب  نوزفا 
، يرگوداج یلامر ، نوچ  ییاه  لغش  رازاب  تسا و  جیار  تافارخ  رضاح ، رصع  رد  .دنراد  شقن  تافارخ  شرتسگ  رد  هک  دنوش  یم 
، ناهج فورعم  ياه  لته  یخرب  زا  مهدزیس  هقبط  فذح  .دراد  يرایسب  قنور  هتفرـشیپ  ياهروشک  رد  یتح  ینیب ، فک  ینیب و  علاط 

: دسیون یم  نینچ  هراب  نیا  رد  گنیک  رتول  رتکد  .تساه  هفارخ  نیا  زا  يا  هنومن 

هقبط زا  سپ  ینعی  درادـن ؛ دوـجو  مهدزیـس  هقبط  هک  مدـش  هجوـتم  راـب  نیلوا  يارب  كروـیوین ، رد  یگرزب  لـته  روسناـسآ  رد  نـم 
رد تداع ، هّیور و  نیا  داد : خـساپ  مدیـسرپ ، روسناسآ  يدـصتم  زا  ار  تلع  یتقو  یتح  .تسا  هتفرگ  رارق  مهدراهچ  هقبط  مهدزاود ،
زا یـضعب  یتح  .دـنراد  تشحو  مهدزیـس  هقبط  رد  ندرب  رـس  هب  زا  يداـیز  هدـع  اریز  دوش ؛ یم  تیاـعر  رهـش  نیا  ياـه  لـته  بلغا 
یم يراددوخ  مه  مهدراهچ  هقبط  رد  تنوکـس  زا  تسا ، هدش  مهدزیـس  هقبط  نیزگ  ياج  مهدراهچ  هقبط  هکنیا  باسح  اب  نارفاسم 

تـشحو زور  ماگنه  هب  ار  روکذم  نارفاسم  نوچ  یناوتان  صاخـشا  حور  یتقو  یهاو ، ياه  سرت  هنوگ  نیا  هک  تسا  یهیدب  دننک و 
(1) .دوش یم  ناشیا  رد  هاک  ناج  یتشحو  زورب  بجوم  دنک و  یم  ریخست  یلک  هب  بش  رد  اعبط  دنک ، هدز 

رهاظ هب  باـقن  ریز   » هک تسا  نآ  هناـشن  ینیب  علاـط  يریگ و  لاـف  ریگ  مشچ  قنور  اـه و  مسلط  نمی ، شوخ  يایـشا  شورف  دـیرخ و 
، نیون عماوج  يارگدرِخ 

 . صص 7و8 هایس ، يادن  - 1
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رس تشپ  ار  اهنآ  شیپ  اه  تدم  دیاب  ارهاظ  هک  دنز  یم  جوم  موهوم  زیمآرارسا  ياه  هدیدپ  هب  تبسن  هداعلا  قوف  هدرتسگ و  یقایتشا 
 . ...میشاب هدرک  ناششومارف  هتشاذگ و 

هزورما لاثم ، ناونع  هب  .میتسه  يریگ  لاف  ینیب و  علاط  ریگ  مشچ  قنور  دـهاش  امیپ  ناهیک  ياه  کشوم  رتویپماک و  رـصع  رد  کنیا 
ات هتفرگ  ياـچ  لاـف  ناـجنف ، لاـف  قرو ، لاـف  زا  عونتم  ياـه  شور  اـب  هک  دراد  دوجو  يا  هفرح  ریگ  لاـف  رازهود  دودـح  اـیناتیرب  رد 

.دنجنس یم  ار  دارفا  لابقا  تخب و  یپاچ ، ياه  تراک  اب  يدرف  علاط  هبساحم 

تاحفـص رب  هاگ  دـنا ، هدز  نیمخت  رفن  نویلیم  کی  دودـح  ار  ناش  یمیاد  ياه  يرتشم  رامـش  دـنراد و  نالک  ياهدـمآرد  هک  نانیا 
لثم ریخا  ههد  دـنچ  رد  هک  تسا  تسد  رد  ییاه  هیرـشن  دروم  رد  يرت  قیقد  تاعالطا  .دـنوش  یم  رهاـظ  زین  تاـعوبطم  نویزیولت و 

رازه و ههد  لیاوا  رد  اکیرما ، رد  هک  دـنا  هدز  نیمخت  .دـنراد  ینیب  علاط  ياه  نوتـس  اهنآ  زا  يرایـسب  دـنا و  هدـییور  اـج  همه  چراـق 
رد ناتـسلگنا _  رد  .دنا  هتـشاد  ینیب  علاط  ياه  نوتـس  هدنناوخ ، نویلیم  تسیب  هب  کیدزن  اب  هیرـشن  رازه  هد  زا  شیب  داتفه ، دصهن و 

نیا رد  یلک ، روط  هب  .دنتـسه  یناد  بیغ  ییوگ و  شیپ  هزوح  رد  فلتخم  ياه  هقیلـس  يوگ  خـساپ  هلجم ، نیدـنچ  رـضاح _  لاـح 
نارادـیرخ هک  اـه  مسلط  نمی و  شوخ  يایـشا  اـه ، نوسفا  شورف  هب  دوش  یم  طوبرم  تاـفارخ  تراـجت  زا  یـشخب  اـهروشک ، هنوگ 

تورث یتسرد و  نت  قشع ، رظن  زا  هژیو  يدصاقم  يارب  ار  یشرافس  ياه  مسلط  هک  دنتسه  مه  یناصصختم  هوالع  هب  .دنراد  یناوارف 
نینچمه نآ ، بونج  رد  صوصخ  هب  ایلاتیا  هسنارف و  ناملآ ، ياهروشک  رد  يرگوداج  يرگ و  نوسفا  هب  داقتعا  ...دنزاس  یم 
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هب نت  کی  رفن ، شـش  ره  زا  ناتـسلگنا  رد  ...دراد  ینامرد  هایگ  یکـشزپ و  هبنج  هک  اه  تایلمع  یـضعب  جاور  ایناتیرب و  ياهاتـسور 
، رفن هد  ره  زا  ای  راب  کی  زا  شیب  یخرب  هدید و  ار  یحبش  ًالمع  هک  تسا  دقتعم  رفن  راهچ  نایم  زا  نت  کی  ره  دراد و  داقتعا  حابـشا 

رظن رد  اب  تسا و  دنمزاین  نمی  شوخ  ییایشا  هب  دراد و  سحن  دعـس و  ياهددع  ای  اهزور  دوخ ، يارب  هک  دنک  یم  ساسحا  رفن  کی 
لیـصحت دارفا  نایوجـشناد و  نیب  هکلب  داوس ، مک  تاقبط  نایم  رد  اهنت  هن  ناـملآ  ریظن  ییاـهروشک  رد  روکذـم  ماـقرا  هکنیا  نتفرگ 

(1) «. تسا ینوزف  هب  ور  هدرک 

هورگ هب  طوبرم  تافارخ  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  هتکن  .دنتـسه  تافارخ  راتفرگ  یعون  هب  ندـمتم ، ياهروشک  یتح  اـهروشک ، همه 
ای رتشیب  اهنآ  هک  تفگ  ناوت  یم  هکلب  درک ، میسقت  رکف  نشور  یتافارخ و  هورگ  ود  هب  ناوت  یمن  ار  ناهج  نامدرم   » .تسین یـصاخ 

(2) «. تسا هتکن  نیمه  دیؤم  زین  هتشذگ  خیرات  هب  يرظن  .دنتسه  یتافارخ  رتمک 

.48 صص 33 و 37 _ تافارخ ، یسانش  ناور  - 1
 . ص 60 تافارخ ، یسانش  ناور  - 2
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هفارخ يدنب  هتسد  مود : لصف 

هراشا

هفارخ يدنب  هتسد  مود : لصف 

ار نآ  دوب و  هدـش  هتفریذـپ  هک  یـساسا  یب  لامعا  اه و  هشیدـنا  تشاد و  يرایـسب  ياه  هولج  اهدومن و  تافارخ ، یلهاج ، رـصع  رد 
تثعب نامز  یلهاج و  رـصع  رد  تاـفارخ  یـسررب  هک  شهوژپ  نیا  عوضوم  هب  هجوت  اـب  .تسین  شرامـش  لـباق  دـنمان ، یم  تاـفارخ 

.درک يدنب  هتسد  ناوت  یم  یعامتجا  بادآ  ینید و  ماکحا  يداقتعا ، عون  هس  رد  ار  تافارخ  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

يداقتعا . 1

هراشا

يداقتعا . 1

شیارگ رد  شزغل  .دراد  هشیر  يداـقتعا  یناـبم  رد  هک  تسا  یموهوم  ياـه  هشیدـنا  زا  هتـسد  نآ  يداـقتعا  ياـه  هفارخ  زا  دوـصقم 
یم یسررب  ار  اهنآ  هک  تسا  نآ  زا  ییاه  هنومن  یتسرپ ، نطو  زومرم و  ياهورین  نتسناد  رثؤم  یتسرپ ،) تب   ) شتسرپ رد  رشب  يرطف 

.مینک

یتسرپ تب  فلا )

یتسرپ تب  فلا )

ای ایـشا  یتـسه ، ياـه  هدـیدپ  تروص  هب  وا  راـگدرورپ  دوش و  یم  رود  دنـسپدرخ  یقطنم و  ریـسم  زا  هاـگ  شتـسرپ ، هب  ناـسنا  زاـین 
دوجو اه  هدـیدپ  یخرب  رد  هک  یعیبط  قوفام  ياه  تردـق  یتسه ، قلاخ  زج  هب  دـنک  یم  روصت  نادان  ناسنا  .دـیآ  یمرد  اـهدوجوم 
هعلاطم ناسانش و  ناتساب  ياه  شواک  یـسررب  اب  .دنـشاب  راذگرثا  اهوزرآ  هب  ناسنا  ندناسر  تالکـشم و  لح  رد  دنناوت  یم  دنراد ،

میبای یمرد  خیرات 
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روهظ نوگانوگ  ياه  لکـش  رد  هتـشاد و  ینوگانوگ  ياـه  هولج  هدوب و  ناـسنا  ياـهرواب  وزج  یتسرپ  تب  نهک ، ناراـگزور  زا  هک 
.تسا هدرک 

هلیبق تاقلعت  هشیدنا و  دامن  دنتشاد ، دوجو  یلهاج  رـصع  رد  هک  عاوس  لعب و  رـسن ، ّدو ، قوعی ، ثوغی ، يّزع ، تانم ، تال ، ياه  تب 
(1) .دندوب راگزور  نآ  مدرم  يا 

دنچ رد  میرک  نآرق  هک  ییاه  هیجوت  زا  یکی  .دـندرب  یم  هانپ  يرگید  تافارخ  هب  دوب ، یفارخ  یلمع  هک  یتسرپ  تب  هیجوت  رد  نانآ 
هر ناشیا  یپ  زا  میا و  هتفای  یهار ] و   ] ینییآ رب  ار  دوخ  ناردپ  ام  : » دـنتفگ یم  نارفاک  .تسا  ناکاین » زا  يوریپ  ، » هدرک دای  نآ  زا  اج 

(170 هرقب : «. ) مینک یم  يوریپ  میا ، هتفای  نآ  رب  ار  دوخ  ناردپ  هک  يزیچ  زا  : » دنتفگ یم  ای  ( 23 فرخز : «. ) میراپس

باوص هار  هب  هدرک و  یمن  كرد  ار  يزیچ  ناشناردـپ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  : » دـنک یم  دـقن  هنوگ  نیا  ار  ناـنآ  نآرق ، رد  دـنوادخ 
؟ دنتسه يوریپ  روخ  رد  مه  زاب  ایآ  تروص ، نیا  رد  ( 171 هرقب : «. ) دنا هتفر  یمن 

هنرگو دنا ، هدروآ  يور  ییاهرواب  هب  هنادرخبان  نانآ ، هک  تسا  نیا  يارب  هتـشذگ ، یگنهرف  ياه  تنـس  دقن  یفن و  هک  تسا  نشور 
يوریپ نانآ  زا  یهاگآ  تریصب و  اب  يدعب  ياه  لسن  دشاب و  يدنمدرخ  يزرو و  هشیدنا  رب  ینتبم  ناینیشیپ  گنهرف  هک  یتروص  رد 

: میروآ یم  نآرق  زا  ار  نآ  هنومن  .تسا  یندوتس  هک  تسین ، هدیهوکن  اهنت  هن  دننک ،

؟ دیتسرپ دیهاوخ  ار  هچ  نم ، زا  سپ  تفگ : دوخ  نارـسپ  هب  هک  یماگنه  دـیدوب ؟ رـضاح  دیـسر ، ارف  بوقعی  گرم  هک  یماگنه  ایآ 
لیعامسا و میهاربا و  تناردپ ، دوبعم  وت و  دوبعم  دنتفگ :

 . 1924م ان ، یب  هرهاق ، اشاپ ، یکز  دمحا  ققحم : مانصالا ، یبلک ، نب  دمحم  نب  ماشه  کن : - 1
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(133 هرقب :  ) .میتسه میلست  وا  ربارب  رد  میتسرپ و  یم  ار  هناگی _  يدوبعم  قاحسا _ 

، داتفا یم  ای  دیشک  یم  ار  شنادند  يا  هچب  رگا  .دوب  ندنکفا » دیشروخ  هب  نادند  ، » یلهاج رـصع  رد  یتسرپ  تب  ياه  هولج  زا  یکی 
دسر یم  رظن  هب  .تساوخ  یم  دیشروخ  زا  يرت  فافش  رتهب و  نادند  دنکفا و  یم  دیشروخ  فرط  هب  ار  نآ  اهرت  گرزب  شرافـس  هب 
تحت ادخ  ياه  هدیرفآ  رگید  دننام  دیـشروخ  هک  تسا  نشور   (1) .دشاب هدش  هتفرگ  دیشروخ  ههلا  ناگدننک  شتسرپ  زا  تنـس  نیا 

.درادن یشقن  نآ  تیفافش  نادند و  ندیشخب  رد  تسا و  یتسه  قلاخ  هدارا 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  .دوب  تیلهاج  رصع  رد  یتسرپ  تب  زا  يرگید  هنومن  ادخ ، نارتخد  ناونع  هب  ناگتشرف  شتسرپ 

: ءارسا  ) .تسا هتفرگرب  ینارتخد  ناگتـشرف  زا  دوخ  هداد و  صاصتخا  نارـسپ  نتـشاد ]  ] هب ار  امـش  ناتراگدرورپ ، هک ] دیتشادنپ   ] ایآ
(40

یم يراسمرـش  گنن و  هیام  دوخ  يارب  ار  رتخد  دوجو  یلو  دـنیادخ ، نارتخد  ناگتـشرف ، هک  دـندوب  رواب  نیا  رب  یلهاج  هرود  مدرم 
رگا : » دنتفگ یم  دندروآ و  یم  یهاو  یلیالد  یفارخ ، هشیدنا  نیا  هیجوت  رد  نانآ  .دنداد  یمن  تبسن  دوخ  هب  ار  وا  زگره  دنتـسناد و 

(20 فرخز : «. ) میدرک یمن  شتسرپ  ار  اهنآ  زگره  ام  تساوخ ، یم  ادخ 

يارب نانآ  ینعی  دـنیوگ ؛ یم  غورد  دـنرادن و  ملع  دـننک ، یم  اعدا  هک  يزیچ  هب  نانآ  دـهد : یم  ار  ناـنآ  خـساپ  هنوگ  نیا  دـنوادخ 
نایب ار  ربج  عوضوم  دوخ ، هئربت 

.495 صص 493 _  ، 1354 یمالسا ، تاقیقحت  تاعلاطم و  عمجم  نارهت ، مالسا ، تیلهاج و  يرون ، ییحی  کن : - 1
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.دنرادن يداقتعا  ربج  هلئسم  هب  نانآ  هنرگو  دناشک ، هار  نیا  هب  ار  ام  ریدقت  تسد  دنیوگ  یم  دننک و  یم 

: دزاس یم  موکحم  ناشدوخ  قطنم  اب  ار  اهنآ  تقیقح ، رد  نشور و  ار  ناشتسس  رکفت  رگید ، ییاج  رد  دنوادخ 

(57 لحن : [. ) دنهد یم  رارق  ، ] دنراد لیم  ار  هچنآ  ناشدوخ  يارب  .وا و  تسا  هزنم  دنرادنپ ، یم  ینارتخد  ادخ  يارب  و 

ار یلهاج  برع  ياهرواب  دراد و  یمرب  هدرپ  تسردان  يا  هشیدـنا  گنهرف و  زا  هیآ ، نیا  رد  دـنوادخ  دـندقتعم  نادنمـشیدنا  یخرب 
وا دای  زا  دیراد و  ترفن  رتخد  نتـشاد  زا  هک  امـش  دیوگ  یم  درامـش و  یم  دنـسپان  ار  نانآ  هشیدـنا  دـنک و  یم  نایب  نارتخد  هرابرد 

؟(1) دیهد یم  تبسن  دنوادخ  هب  ار  وا  هنوگچ  دیوش ، یم  هتخورفارب 

یم تبـسن  دنوادخ  هب  ار  نارتخد  هک  ار  نانآ  لطاب  رواب  دـنوادخ ، هرابرد  ناتـسرپ  هفارخ  ناکرـشم و  رواب  حرط  زا  سپ  میرک  نآرق 
: دبلط یم  يرواد  هب  ار  یمدآ  نادجو  سپس  .دنک  یم  در  دریگ و  یم  رخسمت  هب  دنداد ،

، دـنهد تراشب  رتخد ،) دـلوت   ) تسا هداد  رارق  هیبش  نامحر  دـنوادخ  يارب  هک  يزیچ  نامه  هب  ار  اهنآ  زا  یکی  هاگره  هک  یلاـح  رد 
(17 فرخز :  ) .ددرگ یم  نیگمشخ  دوش و  یم  هایس   [ یتحاران تدش  زا   ] شتروص

مسیمینآ ب )

مسیمینآ ب )

، ثیدحلا ریسفتلا  هزورد ، هّزع  دمحم  ص 3174 ؛ ج 5 ، ق ، 1400ه . _ قورشلاراد ، توریب ، نآرقلا ، لالظ  یف  بطق ، دیس  کن : - 1
ارهزلاراد توریب ، نآرقلا ، یحو  نم  هللا ، لـضف  نیـسحدمحمدیس  ص 203 ؛ ج 5 ، ق ، ه . _  1382 هیبرعلا ، بتکلا  ءایحاراد  رـصم ،

.271_268 صص ج 20 ، ق ، 1405ه . _ مالسلااهیلع ،
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حابـشا و یلایخ و  تادوجوم  هب  هدیقع   » .تسا هتفرگ  لکـش  ناسنا  یگدنز  رد  حاورا  يراذگرثا  هب  رواب  هیاپ  رب  یفارخ  هشیدـنا  نیا 
لوغ ای  اه  لگنج  حابشا  ناتسهوک ، ياهوید  هب  داقتعا  لثم  دشاب ، یم  دوجوم  یناتـساب ، للم  بلغا  دزن  هک  يزیگنا  لوه  ياه  هناسفا 

، نهک ياه  نامتخاس  ياه  هبارخ  ای  یمومع  ياه  مامح  دـننام  هلوغیب  فوخم و  نکاما  اـی  اهارحـص  رد  دوجوم  هّنجا  اـی  ناـبایب  ياـه 
.تسا هدش ] میسرت   ] اه ناسنا  نهذ  رد  هک  تسا  مسیمینآ  هشیدنا  هفطاع و  نامه  هدییاز  همه 

یبیغ شورس  زا  ییاهزاوآ  ندینش  از ، هزات  نانز  هرکیپ  رد  نآ  ندش  دراو  ای  عورـصم  ضیرم و  ندب  رد  رورـش  حاورا  ذوفن  هب  داقتعا 
(1) «. تسا مسیمینآ  بتکم  ياهدومن  یلایخ ، حابشا  هدهاشم  و 

اهنآ و لکشو  اه  لوغ  هرابرد  یهاو  ياهرواب  هب  زیگنا ، لایخ  از و  تشحو  ياه  يداو  اب  ندشور  هبور  لیلد  هب  یلهاج  نانیشنارحص 
: درک یم  روهظ  نوگانوگ  ياه  لکش  هب  یهاو  ياه  هشیدنا  نیا  دنرب و  یم  هانپ  ناش  یگدنز  ناکم 

یم یلهاج  ماخ  هشیدـنا  دیـشون ، یمن  بآ  هداـم  واـگ  رگا  دـندرب ، یم  بآ  راـنک  ندرک ، باریـس  يارب  ار  هداـم  رن ، ياـهواگ  یتقو 
هدام واگ  دـنراذگ  یمن  اهوید  نآ  دـنراد و  اج  رن  واگ  ياه  خاش  نایم  رد  اهوید  هک  تسا  نیا  هدام  واـگ  ندیـشونن  ببـس  تشادـنپ 

یمنرب ندز  زا  تسد  دز ، یمن  بآ  هب  بل  هداـم  واـگ  اـت  دـندز و  یم  رن  واـگ  تروـص  رـس و  رب  بوـچ  اـب  نیمه  يارب  .دـشونب  بآ 
.دنتشاد

رد ینعی  دش ، یم  التبم  ّرع  يرامیب  هب  يرتش  هاگره  .دنتـسناد  یم  اهوید  هثیبخ و  حاورا  لولح  ای  يراوس و  زا  هزنم  ار  هدام  واگ  نانآ 
غاد ار  نآ  هتفر و  ملاس  رتش  غارـس  هب  يرامیب  نامرد  ياج  هب  یلهاج  برع  دـش ، یم  رهاظ  ییاه  مخز  اه و  لواـت  نآ ، ناـهد  بل و 

ریبعت يودع »  » هب نآ  زا  هک  يرامیب  تیارـس  زا  راک ، نیا  اب  دوخ  رظن  هب  تقیقح ، رد  .دنک  ادیپ  افـش  ضیرم  رتش  يرامیب  ات  درک  یم 
(2) .دندرک یم  يریگولج  دندرک ، یم 

1339،ص 29. هیداحتا ، تاراشتنا  زاریش ، ، نایدا خیرات  رد  راتفگ  هن  تمکح ، رغصا  یلع  - 1
صص 521_525. مالسا ، تیلهاج و  .2 - 2
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یم لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  رباج  .دنرادن  یـساسا  هیاپ و  اهوید  اه و  لوغ  نینچمه  اهرادـنپ و  نیا  يوبن ، تایاور  رد 
تمدخ یصخش   (1)« .درادـن دوجو  لوغ  و  دـیرادنپ ) یم  هک  هنوگ  نآ   ) بآدرز يریگاو ، َلوُغ ؛ َرَفَـص َو ال  يوْدَـع َو ال  ال  : » دـنک

هلگ يالتبا  سرت  زا  یلو  دنداد ، یم  رت  نازرا  يرامیب  لیلد  هب  ار  تاناویح  نیا  دیـسرپ : یلها  تاناویح  يرامیب  هرابرد  دـمآ و  ربمایپ 
ساسا یموش ، دب و  لاف  تیارس ، : » دومرف سپس  دش »؟ التبم  هنوگچ  لوا  ناویح  نآ  : » دومرف ترضح  .مدرکن  يرادیرخ  منادنفسوگ 

(2) «. درادن

: تسا هدمآ  نینچ  یتیاور  رد  اریز  هدرکن ؛ راکنا  ار  رادریگاو  ياه  يرامیب  ای  تیارس  مالسا ، يودع ،»  » هرابرد

(3) .دوشن دراو  ملاس  صخش  رب  يرامیب ، ندرکن  تیارس  يارب  رامیب 

، تسا يودع  هرابرد  هک  ییاه  ثیدح  یخرب  رد  ساسا ، نیا  رب  .تیارس  راکنا  هن  تسا ، یفارخ  رادنپ  راکنا  يانعم  هب  يودع ،»  » یفن
َنِم ِّرَف  َرَفَصال َو  َهَماهال َو  َهَریِطال َو  يوْدَعال َو   » ثیدح لثم  دوش ، يرود  موذجم  زا  هک  هدش  شرافس 

.ءاطلا فرح  ق ، 1373ه . _ یبابلا ، یفطصم  هعبطم  رصم ، ریغصلا ، عماجلا  یطویس ، نیدلا  لالج  - 1
.هریطلا يودع و  باب  ج 3 ، ، 1375 هیمالسا ، یشورف  باتک  نارهت ، یفاولا ، یناشاک ، ضیف  یضترم  نب  دمحم  - 2
.هریطلا يودع و  باب  ج 3 ، ، 1375 هیمالسا ، یشورف  باتک  نارهت ، یفاولا ، یناشاک ، ضیف  یضترم  نب  دمحم  - 3
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.تشادن ینعم  موذجم  زا  رارف  هب  رما  دوب ، تیارس  لصا  راکنا  يودع ،»  » یفن زا  روظنم  رگا   (1)« .ِدَسَْألا َنِم  ُّرِفَت  امَک  ِموُذْجَْملا 

هراومه دیآ و  یمرد  کچوک  يا  هدنرپ  تروص  هب  وا  حور  دور ، یم  ایند  زا  یـسک  یتقو  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  تیلهاج  نارود  رد 
ربق رود  هدنرپ  نیا  دنـشاب ، هتفرگن  ار  شماقتنا  ناگدنامزاب  دشاب و  هدش  هتـشک  یـسک  رگا  یلو  دراد ، دمآ  تفر و  شتماقا  لحم  رد 
زوس ناج  ياه  هلان  هب  دوشن ، هتفرگ  وا  ماقتنا  هک  ینامز  ات  .دیزاس » مباریس  ِینوُقْسُأ ؛ ِینوُقْسُأ  : » دلان یم  نینچ  دنک و  یم  زاورپ  دوخ 

.دهد یم  همادا  دوخ 

مک مک  یلو  تسا ، کـچوک  تسخن  هّماـه  هدـنرپ  دنتـشادنپ  یم  هّماـه  هفارخ  هب  نادـقتعم  هـک  هدروآ  بهذـلا  جورم  رد  يدوعـسم 
.تسا هاک  ناج  هلان  بارطضا و  رد  هتـسویپ  درب و  یم  رـس  هب  اه  هبارخ  رد  اعون  دیآ و  یمرد  دغج  کی  هزادنا  هب  ات  دوش  یم  گرزب 

ياـه موق  ناـیم  رد  زاـبرید  زا  هکلب  دوبن ، یلهاـج  برع  صتخم  رواـب  نیا  هتبلا  .دوب  راتـشک  رارمتـسا  لـیلد  نیرت  مهم  هّماـه ، رادـنپ 
.دراد دوجو  ماوقا  زا  يرایسب  رد  مه  زونه  تشاد و  دوجو  نوگانوگ 

1406ه_ یبرعلا ، ثارتلاءایحاراد  توریب ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  ثیداحا  یف  لوصالل  عماجلا  جاتلا  فصان ، یلع  روصنم  - 1
.هیلهاجلا معازم  یفن  یف  عبار  باب  ج 3 ، ق ، . 
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( مسینووش  ) یتسرپ تلم  ج )

(1)( مسینووش  ) یتسرپ تلم  ج )

نطو شتـسرپ  .دریگ  یم  همـشچرس  يا  هلیبـق  یموق و  ياـه  بصعت  زا  هک  تسا  تاـفارخ  ياـه  هنومن  زا  رگید  یکی  یتـسرپ ، نطو 
.دوش یم  ماوقا  رگید  ریقحت  اه و  تلم  نایم  گنج  ببس  تسا ، یهاوخدوخ  بصعت و  اب  هارمه  نوچ 

هلیبق موق و  اب  ِدنویپ  درادنپ و  تیموق  رد  ار  دوخ  ماوق  ّتیوه و  یمدآ  هک  تسین  نیا  زج  یطارفا  ِمسیلانویسان  ای  مسینووش  زا  دوصقم 
اب نآ و  رد  ار  دوخ  هک  درادنپ  نانچ  ار  نآو  تسوا  هدنهد  ماوق  تیموق ، ییوگ  هک  نانچ  دزاس ، شیوخ  ندناسانش  هلیسو  ار  تلم  و 
اب زین  ار  نامدرم  دـبای و  دـنویپ  نارگید  اب  بوچراچ ، نیا  رد  دـنک و  قبطنم  موهوم  تیوه  نآ  اب  ار  شراتفر  رادرک و  دسانـشب و  نآ 

رادنپ رد  اه و  تلم  ماوقا و  زا  دوش  یم  يا  هعومجم  یمدآ ، نینچ  زادنا  مشچ  رد  يرشب  ناهج  هجیتن ، رد  .دنک  یبایزرا  رایعم  نیمه 
زا ار  مدرم  هراومه  رادـنپ ، عون  نیا  .دریگ  رارق  لـمع  داـحتا و  هیاـپ  هک  دوش  یمن  تفاـی  تیموق  زا  رت  هدرتسگ  رتریگارف و  يزیچ  وا 

ِنایاپ مسینووش ، ای  یطارفا  مسیلانویـسان  بوچراچ  رد  هک  تسا  تهج  نیدب  .دزاس  یم  یهت  دوخ  نیتسار  تیوه  زا  دـنار و  یم  قح 
(2) .تسا رگیدکی  زا  اه  ناسنا  ییادج  مزلتسم  دوخ ، هکلب  تسین ، نکمم  اه  تلم  گنج 

.chauvinisms - 1
ص 14. یگنهرف ، ناهیک  مسیلانویسان ،» یگناگیب و  دوخ  زا   » هلاقم - 2
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: دومرف نینچ  هکم  حتف  زور  يرجه ، متشه  لاس  رد  درک و  هزرابم  یتسرپ  داژن  اب  هراومه  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

َّنِإ ٍْشیَُرق  َرَشْعَم  ای  ...َّیَمَدَق  َتَْحت  ٍهَُرثْأَم  ُّلُک  الَأ  ُهَدْحَو ، َبازْحَْألا  َمَزَه  ُهَْدبَع َو  َرَصَن  ُهَدْعَو َو  َقَدَص  َُهل ، َکیِرَـشال  ُهَدْحَو  ُهّللا  اَّلِإ  َهلِإ  ال 
(1)  . ...ٍباُرت ْنِم  ُمَدآ  َمَدآ َو  ْنِم  ُساّنلَأ  ...ِءابْالِاب  اهِمُّظَعَت  ِهَِّیلِهاْجلا َو  َهَوَْخن  ْمُْکنَع  َبَهَذ  َهّللا 

درک و يرای  ار  شا  هدنب  دـینادرگ و  تسار  ار  دوخ  هدـعو  هک  ییادـخ  .درادـن  کیرـش  هک  يا  هناگی  دـنوادخ  رگم  تسین  ییادـخ 
يا ...دراد  رارق  نم  مدـق  ریز  لـطاب و  هتـشذگ ، هب  طوبرم  يداژن  یموق و  زاـیتما  ره  مدرم ! يا  ناـه  .داد  تسکـش  ار  ددـعتم  بازحا 
هدش هدـیرفآ  كاخ  زا  مدآ  مدآ و  زا  مدرم  .درب ...  امـش  نایم  زا  ار  ناکاین  هب  نتخورف  رخف  تیلهاج و  رورغ  دـنوادخ  شیرق ! هفیاط 

 . ...تسا

ینید ماکحا  . 2

هراشا

ینید ماکحا  . 2

، زامن نوچ  يدابع  لامعا  .دـنتخیمآ  مهرد  تافارخ  اب  ار  اهنآ  دـندرک و  فیرحت  ار  ینید  ياهروتـسد  ماکحا و  یخرب  یلهاج  مدرم 
.تساه هفارخ  نیا  هلمج  زا  یگدناوخدنزرف  مارح و  ياه  هام  نتخادنا  ریخأت  جح ،

( هیدصت ءاکم و   ) زامن فلا )

( هیدصت ءاکم و   ) زامن فلا )

.دش یم  ماجنا  نآ  نودب  هاگ  ناهد و  رب  تسد  نداد  رارق  اب  یهاگ  ندیشک  توس  .تسا  ندیشک  توس  ریفص و  يانعم  هب  ءاکم 

ندز تسد  يادص  نآ  زا  دارم  كاوژپ و  يانعم  هب  يدص »  » هدام زا  هیدصت 

ص 303. ، 1347 ان ، یب  دهشم ، یسانش ، مالسا  یتعیرش ، یلع  - 1
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(1) .دوش یم  دای  زین  ندز  فک  يانعم  هب  قیفصت »  » هب نآ  زا  تسا و 

: دیامرف یم  دنوادخ 

(35 لافنا :  ) .َنوُرُفْکَت ُْمْتنُک  اِمب  َباذَْعلا  اُوقوُذَف  ًهَیِدْصَت  ًءاکُم َو  ّالِإ  ِْتیَْبلا  َْدنِع  ْمُُهتولَص  َناک  ام  َو 

.دیشچب ار  باذع  نیا  دیدیزرو ، یم  رفک  هکنآ  يازس  هب  سپ  .دوبن  ندز  فک  ندیشک و  توس  زج  ادخ ]  ] هناخ رد  ناشزامن  و 

یم زاـمن  مکح  رد  ار  هبعک  راـنک  رد  هیدـصت  ءاـکم و  ناکرـشم ، هک  ارچ  تسا ؛ هدـش  در  ناکرـشم  راـتفر  نیا  هفیرـش ، هیآ  نـیا  رد 
دنامهفب ات  هدش  هفاضا  مه »  » ریمـض هب  زامن  هژاو  همیرک ، هیآ  نیا  رد  .دندرک  یم  تدابع  ندیـشک ، توس  ندز و  فک  اب  دنتـسناد و 

.تسا هدوب  ناکرشم  صاخ  يدابع  راتفر  نیا  هک 

یلهاج جح  ب )

هراشا

یلهاج جح  ب )

زا یخرب  هب  هک  دش  هتخیمآ  یتافارخ  اب  یلهاج  رصع  رد  دوب ، هدش  عیرـشت  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  رـصع  رد  هک  جح  کسانم 
: میزادرپ یم  اه  هفارخ  نیا 

هیبلت کی _ 

هیبلت کی _ 

(2) «. دنتشاد یصاخ  هیبلت  دوخ  ياه  تب  يارب  ناکرشم  زا  هتسد  ره  : » تسا هدمآ  یخیرات  تایاور  رد 

سابع نبا  .دیگنج  یمیهاربا  جح  دولآ  كرـش  ياه  هولج  اب  تشادرب و  یمهم  ياه  ماگ  تافارخ  ندودز  يارب  مالـسا  یمارگ  ربمایپ 
: دیوگ یم  یتیاور  رد 

، نیعلا يدیهارف ، دـمحا  نب  لیلخ  ص 246 ؛ ج 3 ، ق ، 1426ه . _ یملعالا ، هسـسؤم  توریب ، برعلا ، ناـسل  مرکم ، نب  دـمحم  - 1
ص 418. ج 5 ، ق ، 1414ه . _ هوسا ، تاراشتنا  نارهت ،

ص 37. مانصالا ، - 2

ییادز هفارخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  www.Ghaemiyeh.comربمایپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 91زکرم  هحفص 33 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13535/AKS BARNAMEH/#content_note_26_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13535/AKS BARNAMEH/#content_note_26_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:27

امش رب  ياو  ْدَق ؛ ْدَق  ْمُکَْلیَو  : » دومرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .ََکل » َکیِرَـشال  َْکیََّبل  : » دنتفگ یم  هیبلت  ماگنه  ناکرـشم 
رود هب  هک  دنتفگ  یم  یلاح  رد  ار  اه  ترابع  نیا  نانآ  .َکَلَم » ام  ُهُِکلْمَت َو  ََکل  َوُه  ٌکیِرَـش  ّالِإ  : » دـنداد یم  همادا  نانآ  .تسا » سب 

(1) .دندرک یم  فاوط  ادخ  هناخ 

ترضح نآ  اریز  تسا ؛ ترجه  زا  شیپ  نارود  هب  طوبرم  نایرج  نیا  دسر  یم  رظن  هب  ربمایپ  نامرف  اب  ناکرـشم  تفلاخم  هب  هجوت  اب 
رد ناکرـشم  بیترت ، نیدـب  .دـش  هکم  دراو  رادـتقا  اـب  تشاد و  روضح  عادوـلا  هجح  هکم و  حـتف  اـضقلا ، هرمع  رد  ترجه ، زا  سپ 

.دروآ اج  هب  ار  يدیحوت  جح  ترضح ، هک  عادولا  هجح  رد  هژیو  هب  .دننک  تفلاخم  ربمایپ  نامرف  اب  اراکشآ  هک  دندوبن  یطیارش 

فاوط ود _ 

فاوط ود _ 

هک دـندوب  رواب  نیا  رب  دـندروآ و  یمرد  ار  دوخ  سابل  فاوط ، ماگنه  یلهاج  ياه  برع  هک  تسا  هدـمآ  يرایـسب  ياـه  تیاور  رد 
تیاور یخرب  رد   (2) .دنتسناد یم  هانگ  زا  يرود  يارب  لأفت  یعون  ار  ندش  هنهرب  دننک و  فاوط  دنا ، هدرک  هانگ  هک  یـسابل  اب  دیابن 

(3) «. دندرک یم  فاوط  هنهرب  بش  رد  نانز  زور و  رد  نادرم  : » تسا هدمآ  نینچ  زین  اه 

یلهاج بادآ  نیا  یلو  دروآ ، اج  هب  جح  تساوخ  یم  مهن  لاس  رد  ربمایپ 

ص 78. ج 3 ، روثنملاردلا ، ص 512 ؛ ج 2 ، ق ، 1412ه . _ هفرعملاراد ، توریب ، میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  ریثک ، نب  لیعامسا  - 1
ص 282. ج 1 ، یمق ، ریسفت  - 2

ص 229. ج 1 ، ق ، 1404ه . _ باتکلا ، راد  هسسؤم  مق ، يریازج ، بیط  دیس  حیحصت : یمق ، ریسفت  یمق ، میهاربا  نب  یلع  - 3
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نامرف ات  داتـسرف  ناکرـشم  شیپ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  لاس ، نآ  رد  .درواین  اج  هب  ار  جـح  مسارم  ربمایپ  لاس  نآ  دـش  ببس 
نایرع فاوط  زا  یهن  هدـش ، هراشا  نآ  هب  تئارب ، هروس  رد  هک  ییاه  هتکن  زا  یکی   (1) .دنک غالبا  جح  کسانم  حیحصت  رد  ار  یهلا 

(2) .تسا هدوب 

فوقو هس _ 

فوقو هس _ 

يّدـج و ینعی  سمُح ،»  » ار دوخ  هک  هتـسباو  لیابق  شیرق و  .دوب  فوقو  لحم  رییغت  یلهاج ، رـصع  رد  يدابع  فارحنا  رگید  لـکش 
فوقو رعـشم )  ) هفلدزم يداو  رد  دـنناوت  یم  دنتـسه ، هبعک  رانک  رد  نوچ  هک  دـندوب  رواب  نیا  رب  دنتـسناد ، یم  نید  رما  رد  بصعتم 

هب نانآ  ور ، نیازا  .دنتشاد  یم  زاب  رعشم  رد  فوقو  زا  زین  ار  نایجاح  رگید  شیرق  .دنیامیپن  تافرع  ات  ار  يرت  ینالوط  ریـسم  دننک و 
.دندرک یم  فوقو  اجنآ  رد  دنتفر و  یم  تافرع 

، تافرع ياج  هب  ترضح  نآ  دنتشاد  راظتنا  شیرق  ناکرشم  دیسر ، رعشم  هب  عادولا  هجح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یتقو 
هجوت یب  زین  ترـضح  نآ  .دننک  چوک  اجنآ  زا  داد  نامرف  ناناملـسم  هب  دش و  لزان  هرقب  هروس  هیآ 199  یلو  دنک ، فوقو  رعشم  رد 

(3) .درک یهلا  لیصا  ياه  تنس  هجوتم  ار  مدرم  هنوگ  نیا  تفر و  تافرع  يوس  هب  ناکرشم ، عقوت  هب 

ص 344. ج 2 ، میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  - 1
ص 282. ج 1 ، یمق ، ریسفت  - 2

دمحم ص 158 ؛ ج 5 ، ق ، 1410 ه . _ همامیلا ، قشمد ، حیحـصلا ، عماجلا  يراخب ، لیعامـسا  نب  دمحم  کن : رتشیب  عالطا  يارب  - 3
ص 247. ج4 ، ق ، 1404 ه . _ هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، يرافغ ، ربکا  یلع  حیحصت : یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب 
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مارح ياه  هام  نتخادنا  ریخأت  ج )

مارح ياه  هام  نتخادنا  ریخأت  ج )

اب دنتخادنا و  یم  ریخأت  هب  ار  مارح  ياه  هام  زا  یکی  تیلهاج ، هرود  رد  .تسا  نتخادنا  ریخأت  يانعم  هب  اسن »  » هدام زا  یـسن ء »  » هژاو
ياضاقت زا  سپ  انم ، نیمزرس  رد  مدرم  گرزب  عامتجا  رد  هنانک  هلیبق  زا  یگرزب  دنا  هتفگ  .دش  یم  مالعا  مدرم  هب  يا  هژیو  تافیرشت 

هب ار  يرگید  هام  متخادـنا و  ریخأت  هب  ار  مارح  هام  نالف  لاسما  نم  : » تفگ یم  مارح  ياه  هام  زا  یکی  نتخادـنا  ریخأت  رب  ینبم  مدرم 
(1) «. درک یم  رایتخا  نآ  ياج 

اج هباج  انامه  ِْرفُْکلا ؛ ِیف  ٌهَدایِز  یِـسَّنلا ُء  اَمَّنِإ  : » دـیامرف یم  تسا و  هتـسناد  رفک  قمع  هناـشن  ار  لـمع  نیا  میرک ، نآرق  رد  دـنوادخ 
(37 هبوت : «. ) تسا رفک  رد  ینوزف  مارح ،] ياه  هام   ] ندرک

.دندش یم  مه  یلمع  ِرفک  بکترم  سکعرب ، یهلا و  لالح  ندرمش  مارح  اب  دنتشاد ، هک  يداقتعا  ِرفک  كرش و  رب  نوزفا  اریز 

اب درک و  یم  فیعضت  دارفا  رد  ار  ییوج  گنج  هیحور  مارح ، ياه  هام  ندوب  مهرس  تشپ  یلهاج ، برع  رادنپ  هب  دنیوگ  یم  یخرب 
يذ هدـعقلا ، يذ   ) مارح هام  هس  لمحت  داد ، یم  لیکـشت  ار  نانآ  یگدـنز  زا  یـشخب  يزورفا ، گنج  يرگ و  تراـغ  هکنیا  هب  هجوت 

لامتحا نینچمه   (2) .دـننک ادـج  اه  هام  نیا  زا  ار  مارح  ياه  هام  زا  یکی  دندیـشوک  یم  ساـسا  نیا  رب  .دوب  لکـشم  مرحم ) هجح و 
هب نوچ  دنا  هداد 

ص 456. ج 1 ، ق ، 1396 ه . _ یبرعلا ، ثارتلا  ءایحالا  راد  توریب ، سورعلا ، جات  يدیبز ، یضترم  دمحم  - 1
ص 414. ج 1 ، ق ، 1395 ه . _ هیوضترملا ، هبتکم  نارهت ، نیرحبلا ، عمجم  یحیرط ، نیدلارخف  - 2
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نیا .دنداد  یم  رییغت  دوخ  لیم  هب  ار  نآ  دش ، یم  عقاو  امرگ  لصف  رد  جح  مسوم  رگا  دوب ، هدـش  هجوت  نوگانوگ  ياه  هبنج  زا  جـح 
(1) .دریگ رارق  نآ  نیا و  تسد  هچیزاب  جح  مسارم  دنامب و  نازورف  نانچمه  گنج  شتآ  دش  یم  ببس  راک 

یگدناوخ دنزرف  د )

یگدناوخ دنزرف  د )

یبَـسن دـنزرف  هک  ار  یقوقح  دـندیزگ و  یمرب  يدـنزرف  هب  ار  یـسک  يا ، هژیو  تافیرـشت  اـب  هک  دوب  نیا  رب  مسر  تیلهاـج  هرود  رد 
(2) .دنتسناد یم  مارح  دوخ  رب  ار  شرسمه  دندرب و  یم  ثرا  رگیدمه  زا  دندش و  یم  لئاق  وا  يارب  تشاد ،

امش یقیقح  دنزرف  ار  امش  ياه  هدناوخدنزرف  دنوادخ ، : » دیامرف یم  دنک و  یم  موکحم  ار  یقطنمریغ  یفارخ و  تاررقم  نیا  مالـسا 
(3 بازحا : «. ) تسا هدادن  رارق 

قالط زا  سپ  ار  هثراح  نب  دیز  شا ، هدناوخرـسپ  رـسمه  تسردان ، مسر  نیا  ندرب  نیب  زا  يارب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
( هثراح نب  دـیز  رـسمه   ) شحج تنب  بنیز  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  جاودزا  .دروآرد  دوخ  جاودزا  هب  دـیز ، زا  نتفرگ 

.درادرب ماگ  ساسا  یب  یفارخ و  ّتنس  نیا  نتسکش  يارب  تشاد  تیرومأم  ترضح  نآ  یلو  دش ، نانمشد  تاغیلبت  يارب  يزیواتسد 

ای دنزرف  هک  تشاد  دوجو  درط  علخ و  هفارخ  یگدناوخدنزرف ، ربارب  رد 

صص 409 و 410. 1366،ج 7 ، هیمالسا ، تاراشتنا  نارهت ، ، هنومن ریسفت  رصان ، يزاریش ، مراکم  - 1
ص 358. ج 4 ، ، 1978 _ 1977 نییالملل ، ملعلا  راد  توریب ، ، مالسالا لبق  برعلا  خیرات  یف  لصفملا  یلع ، داوج  - 2
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، سکره زا  شیپ  دش ، یم  یتیانج  ای  لتق  بکترم  سک  ره  یگلیبق  ماظن  رد  اریز  ؛(1)  دندرک یم  علخ  يردارب  يدنزرف و  زا  ار  ردارب 
يدنزرف و زا  ار  اهنآ  تیلوئـسم ، زا  رارف  يارب  دنتـشاد ، يرورـش  ردارب  ای  دنزرف  هک  نانآ  دـندوب و  لوئـسم  ناکیدزن  نادـنواشیوخ و 

.دش یم  عطق  هلیبق  دارفا  اب  نانآ  یقوقح  دنویپ  بیترت ، نیدب  دندرک و  یم  علخ  يردارب 

علخ اب  تسا و  رارقرب  تسا ، یبسن  یفطاع و  يا  هطبار  هک  دنزرف  ردپ و  دـنویپ  درک  مالعا  موکحم و  زین  ار  یفارخ  ّتنـس  نیا  مالـسا 
وگ خساپ  دوخ  دـیاب  اه  فیلکت  رگید  صاصق و  تازاجم و  رد  تسا و  شیوخ  لمع  لوئـسم  سکره  هتبلا  .دور  یمن  نیب  زا  ندرک 

(2) .دشاب

یعامتجا بادآ  . 3

هراشا

یعامتجا بادآ  . 3

یمربرد ار  یهاو  دیاقع  راکفا و  تافارخ ، هنوگ  نیا  .دوب  نانآ  یعامتجا  تاداع  بادآ و  هب  طوبرم  یلهاج  رصع  تافارخ  زا  یشخب 
نانآ هب  میقتـسم  روط  هب  ناتـسرپ  هفارخ  راجنهان  ياهراتفر  نایز  .دندوب  دنب  ياپ  نادب  هعماج  دارفا  زا  یهجوت  لباق  رامـش  هک  تفرگ 

.تسا هدش  در  تافارخ  هنوگ  نیا  يوبن ، تایاور  تایآ و  رد  تهج  نیدب  دیسر ، یم 

نارتخد ندرک  روگ  هب  هدنز  فلا )

نارتخد ندرک  روگ  هب  هدنز  فلا )

دور یم  رامش  هب  یلهاج  رصع  ياه  هفارخ  نیرت  كاندرد  زا  یکی  هلئسم  نیا 

ص 411. ج 4 ، ، 1978 _ 1977 نییالملل ، ملعلا  راد  توریب ، ، مالسالا لبق  برعلا  خیرات  یف  لصفملا  یلع ، داوج  - 1
.164 ماعنا : کن : - 2
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هتـشادن و جاور  اه  هلیبق  همه  رد  موش  هدیدپ  نیا  هک  دنرواب  نیا  رب  یخرب  هتبلا  .تسا  هدش  هتخادرپ  نادب  يوبن  هریـس  نآرق و  رد  هک 
زا دیکأت ، همه  نیا  اب  مالسا  هک  هدوب  هجوت  لباق  یعوضوم  نامگ ، یب  یلو   (1)، تسا هدوب  جیار  لیابق ) یخرب  ای   ) میمت ینب  هلیبق  رد 

.تسا هتـشاد  جاور  زین  اه  تلم  اه و  موق  رگید  نایم  نارتخد ، ندرکروگ  هب  هدـنز  نارگـشهوژپ ، یخرب  رواب  هب  .تسا  هدرک  داـی  نآ 
، رقف زا  سرت  حاورا و  لولح  هب  رواب  هلمج  زا  نوگانوگ ، لیالد  هب  ار  راـک  نیا  ییاـیلارتسا ، ياـه  هلیبق  یناـمور و  ناـنوی ، رـصم ، رد 

(2) .دنداد یم  ماجنا 

ياه تلع  هب  نانآ  .تسا  هتـشاد  جاور  ییاطـسو  نورق  يودـب و  ياه  موق  رتشیب  رد  هفارخ  نیا  هک  تفگ  ناوت  یم  خـیرات  یهاوگ  هب 
هناشن ندـشرادرتخد  هک  دنتـشاد  هدـیقع  اـه  ینیچ  هنومن ، يارب  .دنتـشک  یم  ار  دوخ  نارتخد  نوگاـنوگ ، ياـه  لکـش  هب  فلتخم و 

(3) .دنا هدرک  همیرج  هیبنت و  ار  وا  هلیسو  نیدب  هک  تسا  هداوناخ  ردپ  زا  دادجا  حاورا  یتیاضران 

يارجاـم ناراـگن ، خـیرات  رتشیب  .دـنا  هدرک  هزراـبم  موش  هدـیدپ  نیا  اـب  هک  میروخ  یمرب  ییاـه  هنومن  هب  یخیراـت ، ياـه  باـتک  رد 
: تفگ دیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تمدخ  دوب ، هدروآ  مالسا  هک  یلاح  رد  يو  : » دنا هدرک  نایب  ار  هیجان  نب  هعصعص 

یف لصفملا  ص 42 ؛ ج3 ، ات ، یب  یبرعلا ، قورـشلا  راد  توریب ، برعلا ، لاوحا  هفرعم  یف  برالا  غولب  یـسولآ ، يرکـش  دومحم  - 1
ص 90. ج 5 ، مالسالا ، لبق  برعلا  خیرات 

ص 98. ج 5 ، مالسالا ، لبق  برعلا  خیرات  یف  لصفملا  .2 - 2
، امیـس ادـص و  یمالـسا  ياه  شهوژپ  زکرم  مق ، یمالـسا ، هشیدـنا  خـیرات و  رد  نز  هداز ، یحاتف  هیحتف  کن : رتشیب  عالطا  يارب  - 3

.35 صص 23 _  ، 1383
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رتـش ود  يزور  داد : باوج  تسیچ ؟ وت  لـمع  دوـمرف : ترـضح  دراد ؟ يدوـس  نم  لاـح  هب  اـیآ  ما ، هداد  ماـجنا  یلمع  تیلهاـج  رد 
ایوج منارتش  زا  دوب ، هتـسشن  يا  همیخ  رانک  رد  هک  يدرم  زا  .متخادرپ  وجو  تسج  هب  مدش و  راوس  يرتش  رب  .دش  مگ  نم  زا  نتـسبآ 
بقع زا  ینزریپ  لاـح  نیمه  رد  .تسا  نم  دزن  کـنیا  ما و  هتفاـی  ار  تنارتـش  تفگ : .مداد  شباوج  .دیـسرپ  ار  ود  نآ  یناـشن  .مدـش 

لام و کیرش  هک  دشاب  رسپ  رگا  داد : همادا  دنامب ، باوج  رظتنم  هکنیا  نودب  هاگ  نآ  .دییاز  هچ  دیسرپ  وا  زا  درم  نآ  .دمآ  رد  همیخ 
.تسا رتخد  داد : باوج  نزریپ  .میراپس  یم  شکاخ  هب  هک  دشاب  رتخد  رگا  دش و  دهاوخ  ام  ثراو  یگدنز و 

یم ار  دازون  نیا  ایآ  متفگ : درم  نآ  هب  رایتخا  یب  هک  دـمآ  دـیدپ  نم  رد  یبالقنا  هچ  مناد  یمن  ادـخ ! لوسر  يا  داد : همادا  هعـصعص 
.شخبب نم  هب  ار  وا  یششخب ، ناسحا و  لباقم  رد  هکلب  شورفن ، متفگ : دشاب ؟ شورف  هچب  برع ، يا  هدینش  زگره  تفگ : یـشورف ؟

هیاد هب  متفرگ و  ار  رتخد  مداد و  ار  اهرتش  مدـش ، یـضار  .منک  هلدابم  يراوس ، نآ  رب  هک  يرتش  رتش و  ود  ناـمه  هب  مرـضاح  تفگ :
تاـجن گرم  زا  رتش  هس  ياـهب  هب  کـی  ره  ار  رتخد  داتـشه  تسیود و  نونکاـت  مدرکن و  كرت  ار  شور  نیا  سپ  نآ  زا  .مدرپس  يا 

مالسا فرـش  هب  نوچ  تشاد ؛ یهاوخ  رجا  زین  دنوادخ  بناج  زا  هدوب و  تیارب  یکین  زا  یباب  وت  راک  نیا  داد : خساپ  ترـضح  .مداد 
(1) «. یتفای قیفوت  زین 

يارب .دزاس  راکشآ  ار  یلهاج  رادرک  نیا  یتشز  ات  تسا  هدرک  دای  دنسپان  تداع  هفارخ و  نیا  زا  يرایـسب ، ياه  هیآ  رد  میرک  نآرق 
رد دنوادخ  هنومن ،

ص 46. ج 3 ، برعلا ، لاوحا  هفرعم  یف  برالا  غولب  - 1
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رب راگزور  نآ  رد  هک  یمتـس  زا  ندـشرادرتخد ، ربارب  رد  یلهاج  رـصع  نادرم  شنکاو  هب  هراشا  اب  لـحن ، هروس  و 59  ياه 58  هیآ 
درک یم  رارف  ندش  رادرتخد  ماگنه  ردپ  هک  دنک  یم  میسرت  ار  کیرات  رـصع  نآ  اسر  ینایب  اب  دراد و  یمرب  هدرپ  تفر ، یم  نارتخد 

ندرک روگ  هب  هدنز  هلئسم  ؟(1)  دراپـسب كاخ  لد  هب  ای  دنک  شگرزب  تلذ  اب  دزاس و  اهر  ار  وا  ایآ  دنک ؛ هچ  تفر  یمورف  رکف  هب  و 
یم زیخاتـسر  مهم  ثداوح  زا  یکی  ار  عوـضوم  نیا  هب  یگدیـسر  هک  هدـش  یفرعم  هدـننز  تشز و  نآرق ، رد  يا  هنوـگ  هب  نارتـخد ،

(2) .دناد

ار رتخد  دـلوت  ترـضح ، نآ  .درک  دـیکأت  رتخد  یناسنا  تمارک  رب  هزرابم و  هفارخ ، نیا  اـب  دوخ ، هریـس  رد  زین  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ 
: تسا هدمآ  یتیاور  رد  .دناد  یم  یهلا  تمحر  نادوان  ندش  هدوشگ 

داتفا شباحصا  تروص  هب  ترـضح  هاگن  هدرک ، اطع  يرتخد  وا  هب  دنوادخ  هک  دنداد  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  یتقو 
هک تسا  یتلاح  هچ  نیا  َّلَجَوَّزَع ؛ ِهّللا  یَلَع  اُهقْزِر  اهُّمَشَأ َو  ٌهَناْحیَر  مکلام ؟ : » دومرف دید ، نانآ  هرهچ  رد  ار  يدونـشخان  راثآ  نوچ  و 

(3) «. تسادخ اب  شا  يزور  دیتسه ]، وا  يزور  نارگن  رگا  و   ] میوب یم  ار  نآ  هداد ، نم  هب  یلگ  دنوادخ  منیب ؟ یم  امش  رد 

: دناد یم  دنمشزرا  يا  هفحت  ار  رتخد  مالسا ، یمارگ  لوسر  رگید ، ییاج  رد 

ص 51. ج 3 ، برعلا ، لاوحا  هفرعم  یف  برالا  غولب  - 1
8 و 9. ریوکت : کن : - 2

_ . 1391 ه یبرعلا ، ثارتلا  ءایحالا  راد  توریب ، يزاریـش ، ینابر  میحرلادبع  قیقحت : هعیـشلا ، لئاسو  یلماعّرح ، نسح  نب  دمحم  - 3
ص 102. ج 15 ، ق ،
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(1) .ٌتایِّلَفُم ٌتاِسنُوم ، ٌتازِّهَُجم ، ٌتافِْطُلم ، ُتانَْبلا ، َُدلَْولا  َمِْعن 

.هدننک كاپ  كاپ و  مه  تسا و  سنوم  مه  راک ، کمک  مه  تسا ، تبحماب  مه  رتخد ! تسا  يدنزرف  بوخ  هچ 

، شیوخ تسد  هب  ات  تشاد  نآ  رب  ار  ناردـپ  زا  يرایـسب  یناداـن  : » درک فارتعا  هدـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  سیق 
شنارتخد ندرک  روگ  هب  هدنز  هدنهد  ناکت  يارجام  لیـصفت ، هب  هاگ  نآ  .مدرک » نینچ  زین  نم  دننک ، روگ  هب  هدنز  ار  دوخ  نارتخد 

هک نآ  ُمَحُْریال ، ُمَحْرَیال ، ْنَم  : » دومرف تخیر ، یم  ورف  شکرابم  ناگدـید  زا  نزح  کشا  هک  یلاح  رد  ترـضح  .درک  یم  وگزاب  ار 
«. دوشن محر  وا  رب  دنکن ، محر 

هک ینارتخد  ددـع  هب  ًهَمَـسَن ؛ ٍهَدُولْوَم  ِّلُک  ْنَع  ِْقتْعَأ  : » داد خـساپ  ترـضح  منک ؟ هچ  مهاـنگ  راـب  فیفخت  يارب  کـنیا  دیـسرپ : سیق 
(2) «. نک دازآ  ینازینک  يا ، هتشک 

( ریطت لأفت و   ) دب کین و  لاف  ب )

هراشا

( ریطت لأفت و   ) دب کین و  لاف  ب )

ّریطت نانآ  اب  دنتـشاد و  یم  هگن  ار  رویط  اه ، برع  دسیون : یم  هراب  نیا  رد  روظنم  نبا  .تسا  دـب  لاف  يانعم  هب  ریط »  » هشیر زا  ریطت » »
مرکا ربمایپ  لیلد ، نیمه  هب  .دندز  یم  دب  لاف  ناگدنرپ  عاونا  هب  نوچ  دنتفگ ؛ یم  هریط  رئاط و  ریط ، ار  تسوحن  ور ، نیازا  .دندز  یم 

هب لصا  رد  .تسا » يزیچ  نتـسناد  سحن  نتفرگ و  دـب  لاـف  هب  ریطت ، َهَّماـه ؛ ـال  َهَرَیِط َو  ـال  يوْدَـع َو  ـال  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هک یناگدنرپ  رگا  .دندز  یم  لاف  ناگدنرپ ، ندروآرد  زاورپ  هب  اب  برع  .دشابن  هدیدنسپ  هک  تسا  یندید  زیچ  ای  لعف  نخس ، يانعم 

نآ دنتفر ، یم  تسار  تمس  هب  دندروآ ، یمرد  زاورپ  هب 

_ . 1391 ه یبرعلا ، ثارتلا  ءایحالا  راد  توریب ، يزاریـش ، ینابر  میحرلادبع  قیقحت : هعیـشلا ، لئاسو  یلماعّرح ، نسح  نب  دمحم  - 1
ص 100. ج 15 ، ق ،

ص 44. ج 3 ، برعلا ، لاوحا  هفرعم  یف  برالا  غولب  - 2
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.دنتشادنپ یم  موش  ار  راک  نآ  تفر ، یم  پچ  تمس  هب  هدنرپ  نآ  رگا  یلو  دنداد ، یم  ماجنا  ار  ناشیاهراک  دنتسناد و  یم  کین  ار 

مالعا عونمم  هریط  عرـش ، رد  ور ، نیازا  .تشاد  یمزاب  ناش  یگدـنز  مهم  ياه  همانرب  اهراک و  زا  ار  ناـنآ  اـه ، تقو  رتشیب  راـک  نیا 
(1) .درادن تیعقاو  ندز ، دب  لاف  نتسناد و  موش  هک  تسا  نیا  ربمایپ  نخس  زا  دارم  .تسا  هدش 

نآرق رد  ریطت  کی _ 

نآرق رد  ریطت  کی _ 

یعقاو ياه  تلع  هب  تبـسن  یهاگآان  نآ ، هشیر  هتـشاد و  جاور  نوگانوگ  ياه  تلم  نایم  رد  دراد و  يا  هنیرید  هقباـس  ریطت  هدـیدپ 
هب .دنتشادنپ  یم  موش  ار  ناشروضح  دنتسناد و  یم  دوخ  ياه  لکـشم  اه و  يراتفرگ  لماع  ار  ناربمایپ  اه  تما  .تسا  هدوب  ثداوح 

مالسلا (3) هیلع  یسوم  ترـضح  (2) و  حلاص ترـضح  اب  دروخرب  رد  ار  هدیقع  نیا  مدرم  .دـندروآ  یمن  نامیا  نانآ  هب  لیلد ، نیمه 
رگید ياهدوجوم  هب  تهج  یب  دیتسه و  امـش  دوخ  يدب  یکین و  ردصم  هک  دهد  یم  رکذت  ناسنا  هب  میرک  نآرق  .دـنا  هدرک  حرطم 

(4) .دینز یم  دب  کین و  لاف 

.2442 صص 2441 _  ج 3 ، برعلا ، ناسل  کن : - 1
.47 لمن : کن : - 2

.31 فارعا : کن : - 3
.19 سی : کن : - 4

ییادز هفارخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  www.Ghaemiyeh.comربمایپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 91زکرم  هحفص 43 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13535/AKS BARNAMEH/#content_note_36_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13535/AKS BARNAMEH/#content_note_36_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13535/AKS BARNAMEH/#content_note_36_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13535/AKS BARNAMEH/#content_note_36_4
http://www.ghaemiyeh.com


ص:37

تـشز ياهراک  ینادان و  دـساف ، قالخا  رد  یموش  .تسا  ناسنا  راـتفگ  رادرک و  رادـنپ و  هب  طوبرم  دراد ، دوجو  هک  یموش  ره  سپ 
.تسا یمدآ 

ریطت اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعاربمایپ  دروخرب  شور  ود _ 

ریطت اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعاربمایپ  دروخرب  شور  ود _ 

(1) .تسا هتسنادن  ربتعم  ار  دب  لاف  ینالوط ، یثیدح  رد  ترضح  .تسا  هتسناد  ساسا  یب  ار  یموش  هریط و  مالسا ، ربمایپ 

دوـجو ندز  دـب  لاـف  نم ، تـما  رد  ُهَرَیِّطلا ؛ ِیتَّمُأ  ْنَـع  ْتَِـعفُر  : » دـیامرف یم  رگید  ییاـج  رد  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح 
(2) «. درادن

(3) «. تسا كرش  ندز ، دب  لاف  ٌكْرِش ؛ ُهَرَیِّطلَأ  : » تسا هتفگ  نینچ  دب  لاف  زا  ندنام  رود  يارب  مالسا  یمارگ  لوسر 

كرـش دراد ، زاب  شیاهزاین  ندروآرب  زا  ار  وا  دب  لاف  هک  یـسک  َكَرْـشَأ ؛ ْدَـقَف  ٍهَجاح  ْنَع  ُهَرَیِّطلا  ُْهتَّدَر  ْنَم  : » هدومرف ناشیا  نینچمه 
(4) «. تسا هدیزرو 

ثیدح رد  ور ، نیازا  .تسا  نآ  ياهدمآ  یپ  رظتنم  هراومه  دزاس و  یم  راوشد  دوخ  رب  ار  یگدنز  دشاب ، دقتعم  دب  لاف  هب  هک  یسک 
ال : » تسا هدمآ  يوبن 

ح 28552. 2005م ، هیلودلا ، راکفالا  تیب  نامع ، ، لامعلازنک يدنه ، یقتم  یلع  نیدلاءالع  - 1
ص417. ، 1389 قودص ، تاراشتنا  نارهت ، يرافغ ، ربکا  یلع  حیحصت : لاصخ ، قودص ، یلع  نب  دمحم  - 2

ح 28556. لامعلازنک ، - 3

ح 28580. لامعلازنک ، - 4
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ص:38

(1) «. دنزب دب  لاف  هک  تسا  یسک  رب  دب  لاف  .درادن  تقیقح  دب  لاف  َرَّیَطَت ؛ ْنَم  یلَع  ُهَرَیِّطلا  َهَرَیِط َو 

: دیامرف یم  تسا و  هدرک  داهنشیپ  يراک  هار  ناونع  هب  ار  دب  لاف  نتشاگنا  هدیدان  مالسا ، ربمایپ 

(2) .ِْغبَتالَف َتْدَسَح  اذِإ  ِضْقَتالَف َو  َْتنَنَظ  اذِإ  ِْضماَف و  َتْرَّیَطَت  اذِإ 

.نکم زواجت  يدرب ، دسح  هک  هاگ  نآ  نکم و  يرواد  نآ  ساسا  رب  يدرب ، نامگ  نوچ  رذگب و  يدز ، دب  لاف  هک  یماگنه 

: دنا هدرک  لقن  تنس  لها  هک  تسا  يوبن  ثیدح  تیاور ، نیا  ریظن 

(3) .ْقِّقَُحتالَف َْتنَنَظ  اذِإ  َو  ِْغبَتالَف ، َتْدَسَح  اذِإ  َو  ْعِجَْرتالَف ، َتْرَّیَطَت  اذِإَف  .ُدَسَْحلا  ُّنَّظلا َو  ُهَرَیِّطلا َو  ٌدَحَأ : َّنُْهنِم  ْمَلْسَی  َْمل  ٌهَثالَث 

يراک زا   ) يدز دـب  لاف  هاگره  .نامگ  نظ و  موس ، دـسح و  مود ، هریط ؛ یکی ، تسین : ناـما  رد  نآ  زا  سک  چـیه  هک  تسا  زیچ  هس 
.نکم لمع  نآ  ساسا  رب  يدرب ، نامگ  هک  هاگ  نآو  نکم  متس  يدیزرو ، دسح  نوچ  درگم و  زاب  يراد ،) هک 

ییاهن هراچ  ار  ادخ  هب  لکوت  مالسا ، یمارگ  ربمایپ  لیلد ، نیمه  هب  .دنتسین  هدوسآ  دب  لاف  زا  مدرم  تسا ، هدمآ  تایاور  رد  هک  نانچ 
ناسنا لد  دب ، لاف  رگید  دناد و  یم  راذگرثا  اهنت  ار  ادخ  دوش و  یم  هداد  تبـسن  دنوادخ  هب  روما  ریثأت  لکوت ، اب  اریز  تسا ؛ هتـسناد 

هدومرف یثیدح  رد  ربمایپ  .دنازرل  یمن  ار  حول  هداس  ياه 

_ . 1408ه یبرعلا ، ثارتلا  ءایحالا  راد  توریب ، يراخبلا ، حیحص  حرشب  يرابلا  حتف  ینالقسع ، رجح  نبا  ح 28575 ؛ لامعلازنک ، - 1
ص 180. ج 10 ، ق ،

ص50. ، 1398 هیمالسا ، یشورف  باتک  نارهت ، لوقعلا ، فحت  ینارح ، هبعش  نب  نسح  - 2
ص 180. ج 10 ، يراخب ، حیحص  حرشب  يرابلا  حتف  - 3
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ص:39

هب لـکوت  ندز ، دـب  لاـف  هراـفک  : » دـیامرف یم  زین  يرگید  ياـج  رد   (1) «. درب یم  نایم  زا  لـکوت  اـب  ار  دـب  لاـف  رثا  دـنوادخ  : » تسا
(2) «. تسادخ

: تسا هدرک  حرطم  ار  اعد  نیا  یفارخ ، ياه  هشیدنا  زا  ندنام  رود  يارب  ربمایپ 

وت زج  ییادخ  چـیه  یهاوخب و  وت  هک  يریخ  رگم  تسین  يریخ  چـیه  یهاوخب و  وت  هک  یتسوحن  رگم  تسین  یتسوحن  چـیه  ایادـخ !
هبترمدنلب و دنوادخ  هلیـسو  هب  زج  یناوت  ورین و  درب و  یمن  نیب  زا  ار  اه  يدـب  دـنک و  یمن  ققحم  ار  اه  یکین  وت  زج  یـسک  تسین و 

(3) .تسین گرزب 

هدش زین  شرافـس  نآ  هب  هکلب  هدـشن ، شنزرـس  یهن و  اهنت  هن  کین  لاف  اه ، تیاور  رد  .تسا  حرطم  کین ) لاف   ) لأفت ریطتربارب ، رد 
(4) «. دیبایب ار  نآ  ات  دینزب ، کین  لاف  ُهوُدَِجت ؛ ِْریَْخلِاب  اُولَءافَت  : » تسا هدمآ  يوبن  ثیدح  رد  .تسا 

يوس هب  ار  نانآ  دـنک و  یم  تیوقت  دارفا  رد  ار  يراودـیما  حور  یناور ، رظن  زا  یلو  درادـن ، یعیبط  رثا  دـب ، لاف  دـننامه  کـین  لاـف 
: تسا هدرک  تیاور  نینچ  ربمایپ  زا  سنا  .دناشک  یم  رتشیب  شالت 

(5) .هَنَسَْحلا ُهَِملَکلا  ُِحلاصلا : ُلأَفلاَو  حلاصلا ، ُلْأَْفلا  ِیُنبِْجُعی  َهَرَیِطال َو  يوْدَعال َو 

ص 213. ج 2 ، دواد ، یبا  ننس  - 1
باب 35. ص 584 ، ج 15 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2

ص 285. ج 4 ، یفاکلا ، - 3
ص 340. ج 2 ، ، 1363 یناهارف ، تاراشتنا  نارهت ، راحبلا ، هنیفس  یمق ، سابع  - 4

ح 28597. لامعلازنک ، - 5
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ص:40

.دنک یم  لاح  شوخ  هدز و  تفگش  ارم  هتسیاش ، زیگنا و  لد  نخس  ینعی  کین ؛ لاف  یلو  درادن ، ساسا  دب ، لاف  تیارس و 

لاف ادخ ! لوسر  يا  دندیـسرپ : .تسا » کین  لاف  اهنآ  نیرتهب  درادن و  تیعقاو  دب  لاف  : » تسا هدـش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  نینچمه 
(1) «. دیونش یم  هک  يا  هتسیاش  نخس  : » دومرف تسیچ ؟

هدـنهد ناشن  روتـسد  نیا  .دـننک  هجوت  کین  لاف  هب  هراومه  هک  دـهاوخ  یم  مدرم  زا  دراد و  هجوت  دـب  کین و  لاف  توافت  هب  مالـسا 
.دناد یم  هدننز  لاف  سفن  هب  طوبرم  ار  نآ  رثا  تسا و  دب  کین و  لاف  يراذگرثا 

کین لاف  ترضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  يرایسب  تایاور  رد  .تسا  هدش  هراشا  زین  يرگید  ياه  هتکن  هب  مالسا ، ربمایپ  یلمع  هریـس  رد 
ربمایپ دزن  ورمع  نب  لیهُـس  مان  هب  نارفاک  هدنیامن  یتقو  هیبیدح ، نیمزرـس  رد  هکم  نارفاک  اب  ناناملـسم  دروخرب  يارجام  رد  .دز  یم 
دومرف دز و  لأفت  لیهس  مان  زا  ناشیا   (2) «. دش ناسآ  لهس و  امش  رب  رما  رگید  الاح  ْمُکُْرمَأ ؛ ْمُْکیَلَع  َلُهَس  ْدَق  : » دومرف ترضح  دمآ ،

.دوش یم  لهس  امش  رب  راک 

کین لاف  هب  ار  راک  نیا  ترـضح  داتـسرف ، يو  يارب  كاخ  یتشم  درک و  هراپ  ار  ترـضح  هماـن  زیورپورـسخ  هک  یماـگنه  نینچمه 
(3) «. دنوش یم  کلام  ار  وا  كاخ  يدوز  هب  ناناملسم  : » دومرف تفرگ و 

ص 221. ج 3 ، جاتلا ، ح 28592 ؛ لامعلازنک ، - 1
ح 30149. لامعلازنک ، - 2
ح 30101. لامعلازنک ، - 3
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ص:41

( ییوداج يایشا  نتخیوآ   ) مخز مشچ  ج )

( ییوداج يایشا  نتخیوآ   ) مخز مشچ  ج )

ياه گنـس  ناگدرم ، ناوختـسا  زا  ییاه  هزیوآ  مخز ، مشچ  یگناوید و  كاپان و  حاورا  رازآ  زا  ندنام  ناما  رد  يارب  یلهاج  برع 
نیازا  (1) .دندرک یم  یبوک  لاخ  ناشندب  رد  ار  هدنرد  ياه  ناویح  ریوصت  ای  دنتخیوآ  یم  تافاثک  هب  هدولآ  ياه  هچراپ  ییوداج و 

، مالـسا یمارگ  ربمایپ  .دنتـشاد  هارمه  دوخ  اب  لاح  همه  رد  ار  اهنآ  دـندوب و  لئاق  یعیبط  قوفام  رثا  ییوداـج ، ياـه  هزیوآ  يارب  ور ،
لد ینابرهم و  رس  زا  ترـضح  نآ  .تسا  هداد  ناشن  نانآ  هب  ار  تسرد  هار  هتخاس و  هاگآ  ار  ناربخ  یب  هتـسناد و  رثا  یب  ار  روما  نیا 

« .دیزادنین جنر  هب  اه  هدالق  نیا  اب  ار  اهنآ  دیزاس و  رود  اه  هچب  زا  ار  رثا  یب  ياه  هزیوآ  نیا  : » دیامرف یم  ناردام  ناردپ و  هب  يزوس 
(2) .طُسق زا  هدافتسا  هب  داب  امش  رب  و 

(3) («. ِِهب يوادَُتی  ٌدوُع  ) ِطْسُْقلِاب ْمُْکیَلَع  َو  ِهَرْذُْعلَأ )  ) ِهَرَذَْعلا َنِم  ِزْمَْغلِاب  ْمُکَناْیبِص  اُوبِّذَُعتال  »

: دومرف دوب ، هدرک  نازیوآ  ییوداج  یش ء  شدنزرف  رب  هک  سیق  مأ  مان  هب  ینز  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

(4) .ٍهَیِفْشَأ َهَْعبَس  ِهِیف  َّنِإَف  ِّيِْدنِْهلا ، ِدوُْعلا  اَذِهب  َّنُْکیَلَع  ِقالِْعلا ، اَذِهب  َّنُکَدالْوَأ  َنْرَغْدَتام  یلَع  َهّللا  اوُقَّتِإ 

ص 483. مالسا ، تیلهاج و  - 1
.دننک یم  نامرد  ار  اه  يرامیب  یخرب  نآ  اب  هک  یهایگ  - 2

ح 5371. ص 2156 ، ج 5 ، يراخب ، حیحص  - 3

ح 5383. ص 2159 ، ج 5 ، يراخب ، حیحص  - 4
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ص:42

نآ رد  هک  يدنه  دوع  لامعتـسا  داب  امـش  رب  .دـیا  هتخادـنا  تمحز  هب  اه  هزیوآ  نیا  اب  ار  ناتنادـنزرف  هکنیا  رطاخ  هب  دیـسرتب  ادـخ  زا 
.تسا يرامیب  تفه  نامرد 

(1) «. دنرادن ینایز  دوس و  اه ، گنس  ُّرَُضتال ؛ ُعَْفُنتال َو  ُِراجِْحلَأ  : » تسا هدمآ  نینچ  يرگید  ثیدح  رد 

راگزاسان یتسرپادـخ  حور  اب  ار  اهنآ  ربمایپ  يوبن ، ياه  تیاور  رد  ایـشا  نیا  یعیبط  قوفام  ییوداج و  ياهدـمآ  یپ  راـکنا  رب  نوزفا 
كرش دنک ، نازیوآ  ینابرق ) رظن   ) همیمت سک  ره  انامه  َكَرْـشَأ ؛ ْدَقَف  ًهَمیِمَت  َقَّلَع  ْنَم  : » تسا هدرک  یفرعم  كرـش  لداعم  هتـسناد و 

(2) «. تسا هدیزرو 

، دنک نازیوآ   (3)« هعدو  » دوـخ رب  سک  ره  َُهل ؛ ُهّللا  َمَّمَت  ـالَف  َهَمیِمَت  َقَّلَع  ْنَـم  ُهـَل َو  هـّللا  َعَّدَو  ـالَف  ًهَـعْدَو  َقَّلَع  ْنَـم  : » دوـمرف نـینچمه 
(4) «. دناسر دهاوخن  ماجنا  هب  ار  وا  راک  دنوادخ  دنک ، نازیوآ  همیمت  دوخ  رب  سک  ره  داد و  دهاوخن  رارق  شیاسآ  رد  ار  وا  دنوادخ 
اه همیمت  اه و  نوسفا  نتخیوآ  انامه  ٌكْرِـش ؛ ََهلْوَّتلا  َِمئامَّتلا َو  یقُّرلا َو  َّنِإ  : » تسا هدـمآ  نینچ  ترـضح  نآ  لوق  زا  دـمحا  دنـسم  رد 

(5) «. تسا كرش  ییوداج ، يایشا  و  ینابرق ) رظن  )

ح 5383. ص 2159 ، ج 5 ، يراخب ، حیحص  - 1
ص 22. ج 6 ، نیرحبلا ، عمجم  - 2

.دننک یم  نازیوآ  تنیز  ای  مخز  مشچ  يارب  دراد و  فاکش  نآ  لخاد  هک  يدیفس  هرهم  - 3
ص 22. ج 6 ، نیرحبلا ، عمجم  - 4

.مئامتلا یقرلا و  باب  ج 3 ، ق ، 1389ه . _ رداص ، راد  توریب ، ، دنسملا لبنح ، نب  دمحا  - 5
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رد راک ، نیا  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  دنتخیوآ و  یم  نارتش  نابـسا و  یناشیپ  ندرگرب و  ار  هز  ياه  هتـشر  تیلهاج ، هرود  رد  نینچمه 
هک دـنا  هداد  لامتحا  .تسا  رثؤم  نمـشد  هب  هلمح  يرگ و  تراغ  ماگنه  هژیو  هب  كاپان ، حاورا  اه و  تفآ  ربارب  رد  اه  ناویح  ظـفح 

(1) .تسا کین ) لاف   ) لأفت یعون  نمشد ، رب  يزوریپ  يارب  هز  باختنا 

ُلُوسَر َرَمَأ  : » دوش هراپ  نایاپراچ  ندرگ  زا  راتوا »  » داد نامرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  ياه  باتک  رد 
(2) «. ِْلیَْحلا ِقانْعَأ  ْنِم  ُراتْوَْألا  َعَّطَُقت  ْنَأ  ِهّللا 

زا يراصنا  رباج  .تسا  هدش  حرطم  يدج  تروص  هب  هفارخ  نیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هزرابم  يرگید ، ياه  تیاور  رد 
: دنک یم  لقن  نینچ  ترضح  نآ 

(3) .َراتْوَْألا اَهوُدِّلَُقت  اهوُدِّلَق َو ال  اْهیَلَع ، َنُوناعُم  اُهلْهَأ  ِهَمایِْقلا َو  ِمْوَی  یلِإ  ُنُْمْیلا  ُْریَْخلا َو  اَهیِصاَون  ِیف  ٌدوُقْعَم  ُْلیَْخلَا 

یلو دـینک ، راسفا  ار  اهنآ  .دـنناسر  یم  یکمک  هنوگره  دوخ  نابحاص  هب  .تسا  هدروخ  هرگ  تکرب  ریخ و  هب  هراومه  نابـسا  یناشیپ 
.دیزیواین اهنآ  رب  راتوأ 

ار مکح  نیا  ربمایپ  فرط  زا  يا  هداتـسرف  هار ، نیب  رد  هک  میدوب  رفـس  رد  ترـضح  نآ  اب  دـیوگ : یم  نینچ  ربمایپ  باحـصا  زا  یکی 
: درک غالبا 

ص 491. مالسا ، تیلهاج و  - 1
ص40. ج 4 ، ق ، 1417ه . _ رکفلاراد ، توریب ، ثیدحلا ، بیرغ  یف  قئافلا  يرشخمز ، رمع  نب  دومحم  - 2
ص40. ج 4 ، ق ، 1417ه . _ رکفلاراد ، توریب ، ثیدحلا ، بیرغ  یف  قئافلا  يرشخمز ، رمع  نب  دومحم  - 3
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(1) .ْتَعُِطق ّالِإ  ٍهَدالَق  ْوَأ  ٍَرتَو  ْنِم  ٍریِِعب  َهَبَقَر  ِیف  َّنَیَْقبَیال 

.دینک هراپ  ار  اهنآ  .دشابن  هدالق  ای  رتو  امش  زا  کی  چیه  رتش  ندرگ  رب 

.تخاس نومنهر  اه  تیعقاو  شریذپ  يوس  هب  ار  مدرم  درک و  حالصا  ار  یفارخ  ياه  هشیدنا  مالسا ، یمارگ  لوسر 

يارب دیسر ، یم  رتش  رفن  دص  هب  ناشنارتش  رامـش  هاگره  نانآ  .درب  یم  هانپ  زین  يرگید  هفارخ  هب  مخز  مشچ  عفد  يارب  یلهاج  برع 
مـشچ ود  ره  دیـسر ، یم  رازه  هب  نارتش  ددـع  رگا  دـندرک و  یم  روک  ار  رن  ياهرتش  زا  یکی  زا  مشچ  کی  مخز ، مشچ  رثا  يدوباـن 

یپ ناویح  رازآ  زج  تفرگ ، یم  تروص  یناداـن  رـس  زا  هک  ناویح  مشچ  ندرک  روک  هفارخ  .دـندرک  یم  روـک  ار  رن  نارتـش  زا  یکی 
.تسا عونمم  ناویح  هب  یناسررازآ  هنوگره  هدش و  در  راک  نیا  ینید ، ياه  هزومآ  رد  ور ، نیازا  .تشادن  يدمآ 

: دیامرف یم  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

رد ناویح  هب  ندز  خیس  ینیب و  ندرک  خاروس  تاناویح و  ندرگ  هب  تخس  نامسیر  نتسب  ِمالْسِْإلا ؛ ِیف  َهَخایِـسال  َمامَزال َو  مَازِخال َو  »
(2) «. تسا هدش  یهن  مالسا 

مان درک و  یم  ینابرق  يدنفسوگ  مخز ، مشچ  عفد  يارب  تخاس ، یم  يراج  يا  همـشچ  ای  دیرخ  یم  يا  هناخ  هاگره  ربمایپ  نینچمه 
زا ندنام  ناما  رد  هار  یلو  هدش ، هتفریذپ  يدح  ات  مخز  مشچ  رثا  مالسا ، رد  .دوب  نجلا » حئابذ  » راک نیا 

ص 314. ج 4 ، جاتلا ، ص 1094 ؛ ج 3 ، يراخب ، حیحص  - 1
ص 106. ج 16 ، ق ، 1408 ه . _ ثارتلا ، ءایحال  تیبلا  لآ  هسسؤم  توریب ، لئاسولا ، كردتسم  يرون ، نیسح  ازریم  - 2
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نیا رب  اهنآ  .دنا  هتفریذپ  ار  اه  مشچ  زا  یخرب  هژیو  يراذگرثا  زین  نادنمشناد  .تسا  شهاگرد  هب  ندرب  هانپ  دنوادخ و  هب  لکوت  نآ ،
تیوقت ار  نآ  ناوت  یم  نیرمت  اب  دراد و  ییآراـک  رایـسب  هک  تسا  هتفهن  يا  هژیو  یـسیطانغم  يورین  اـه  مشچ  یخرب  رد  هک  دـنرواب 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  .تسا  هدش  دییأت  يزیچ  نینچ  دوجو  مالسا ، یمارگ  لوسر  هریس  رد  .درک 

ار اــعد  نـیا  تـفرگ و   (1) هیقر مالـسلا  هـیلع  نیــسح  ماـما  مالــسلا و  هـیلع  نـسح  ماـما  يارب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  ادـخ  لوـسر 
ٍدِساح ِّرَش  ْنِم  ٍهَّمال َو  ٍْنیَع  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  ِهَّماْهلا َو  ِهَّماّسلا َو  ِّرَش  ْنِم  ًهَّماع ، اهِّلُک  ینْسُْحلا  ِهّللاِءامْسَأ  ِهَّماّتلا َو  هّللا  ِتاِملَِکب  امُکُذیِعُأ  : دناوخ

.َدَسَح اذِإ 

دنوادخ يانسح  يامسا  تاملک و  مامت  هب  دزرو ، دسح  هک  هاگ  نآ  دوسح ، دب و  مشچ  ره  يذوم و  تاناویح  گرم و  رش  زا  ار  امش 
.مراپس یم 

(2) .درک ذیوعت  قاحسا  لیعامسا و  يارب  هنوگ  نیا  میهاربا  ترضح  دومرف : درک و  یهاگن  ام  هب  ربمایپ  سپس 

: تفگ تفر و  ربمایپ  تمدخ  سیمع  تنب  ءامسا  تسا  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد 

رب دناوتب  يزیچ  رگا  .درادـن  یعنام  يرآ ، : » داد خـساپ  ربمایپ  مریگب ؟ اهنآ  يارب  يا  هیقر  ایآ  .دـننز  یم  مشچ  رفعج  نادـنزرف  هب  هاگ 
(3) «. تسا ندز  مشچ  دریگ ، یشیپ  ردق  اضق و 

( مایا تسوحن  تداعس و   ) اهزور ینمیدب  ینمی و  شوخ  د )

( مایا تسوحن  تداعس و   ) اهزور ینمیدب  ینمی و  شوخ  د )

.دنیوگ یم  زین  ذیوعت  نآ  هب  دوش و  یم  هتشون  مخز  مشچ  عفد  يارب  هک  تسا  ییاهاعد  دوصقم  - 1
ص 204. لئاسولا ، كردتسم  - 2

، توریب ییاـبطابط ، يدزی  یتـالحم و  یلوـسر  قـیقحت : حیحـصت و  نآرقلا ، ریـسفت  یف  ناـیبلا  عـمجم  یـسربط ، نسح  نب  لـضف  - 3
 . ص 866 ج10 ، ق ، 1408ه . _ هفرعملاراد ،

ییادز هفارخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  www.Ghaemiyeh.comربمایپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 91زکرم  هحفص 52 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13535/AKS BARNAMEH/#content_note_45_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13535/AKS BARNAMEH/#content_note_45_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13535/AKS BARNAMEH/#content_note_45_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:46

هب ور ، نیازا  .دروآ  یمرد  دود  زا  یلاـخ  شتآ  هلعـش  ساـحن ، تروص  هب  ار  نآ  هک  تسا  قفا  هداـعلا  قوف  یخرـس  ياـنعم  هب  سحن 
(1) .تسه زین  موش  يانعم 

هجیتن لامعا ، یخرب  هژیو  هب  ناسنا  ياهراک  دـهد و  یم  خر  دـنیاشوخان  ياه  هثداح  نامز ، نآ  رد  هک  تسانعم  نیا  هب  مایا  تسوحن 
.تسا نیا  فالخرب  مایا ، تداعس  تشاد و  دهاوخن  یبوخ 

زور اب  زور  کی  نایم  یتوافت  دنتـسه و  مه  دننام  یعیبط  رظن  زا  نامز  يازجا  اریز  دروآ ؛ یناهرب  ناوت  یمن  مایا  سحن  دعـس و  يارب 
زا هک  دنـشاب  راذـگرثا  اه  هثداـح  شیادـیپ  رد  تسا  نکمم  یلماوع  یلو  مینادـب ، سحن  ار  يرگید  دعـس و  ار  یکی  اـت  تسین  رگید 
اریز دشاب ؛ اشگراک  دـناوت  یمن  مه  هبرجت  .دیجنـس  راذـگرثا  لماوع  اب  ار  نامز  يازجا  ناوت  یمن  تسا و  جراخ  ناسنا  شناد  هطیح 
لاح .دوش  هدیجنـس  نّیعم  نامز  نآ  اب  یلماع  ره  دشاب و  ریذپ  ناکما  لماوع  زا  اه  نامز  كاکفنا  هک  تسا  دـنمدوس  یماگنه  هبرجت 

.تسین مولعم  ام  يارب  مه  لماوع  میرادن و  لماوع  زا  ادج  اه  نامز  هکنآ 

.تسا دـیعب  يرما  یلقع  رظن  زا  مایا ، سحن  دعـس و  .تسین  نکمم  زین  يزیچ  نینچ  هک  دراد  زاین  ناهرب  هب  مایا ، سحن  دعـس و  راکنا 
(2) .تسین ندوب  لاحم  يانعم  هب  هتبلا 

دای مایا  تسوحن  زا  دروم ، ود  رد  داع ، موق  ناتساد  نایب  اب  میرک ، نآرق  رد 

ص 539. ج 16 ، سورعلا ، جات  - 1
ص 71. ج 19 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  - 2
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لمع و نوچ  تسا ؛ هدـش  لزاـن  موق  نآ  رب  هک  هدوب  یباذـع  هب  طوبرم  تسوحن  هک  دـیآ  یمرب  نینچ  تاـیآ  زا  یلو   (1)، تسا هدش 
.دندوب هدش  یتخبدب  تبکن و  راتفرگ  دوب و  هتفرگ  رارق  نایغط  ریسم  رد  اهنآ  رکف 

لوزن زین  میرک و  نآرق  لوزن  لیلد  هب  ردـق ، بش  ندوب  كرابم   (2) .تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  نآرق  رد  زین  دعـس  نامز  زا  لباقم ، رد 
.دوش یم  ادخ  صلاخ  ناگدنب  لماش  یهلا  تیانع  هکنیا  تسا و  ناگتشرف 

: دسیون یم  ییابطابط  همالع  لاح  نیا  اب   (3) .تسا هدش  نایب  مایا  سحن  دعس و  هرابرد  يرایسب  ياه  تیاور  یثیدح ، عماوج  رد 

زا یخرب  دنـس  هچرگ  دـنرادن ، ار  دنـس  زا  یتمـسق  هکنیا  ای  هدوب  دنـس  نودـب  لـسرم و  یخرب  .دنتـسه  فیعـض  ثیداـحا ، نیا  رتشیب 
(4) .تسین رابتعا  زا  یلاخ  تایاور 

تداهـش مالـسا ، یمارگ  لوـسر  تلحر  دـننام  يراوگاـن  ياـه  هثداـح  تسوـحن ، تلع  ماـیا ، تسوـحن  هب  طوـبرم  ياـه  تیاور  رد 
هیحور یمایا ، نینچ  ندرمـش  سحن  هتبلا  .تسا  هدش  نایب  اه  تما  یخرب  رب  باذع  لوزن  شتآ و  رد  میهاربا  نتخادـنا  ءادهـشلادیس ،

، راوگاـن ياـه  هثداـح  هب  هجوت  نودـب  دنـشابن و  لـئاق  ماـیا  نیا  يارب  یتمرح  چـیه  رگا  سکعرب ، .دـنک  یم  تیوقت  دارفا  رد  ار  اوقت 
ندروآرب مرگرس 

.16 هدجس : ، 19 رمق : کن : - 1
.3 ناخد : کن : - 2

ج 56. ق ، 1403ه . _ یبرعلا ، ثارتلا  ءایحالا  راد  توریب ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  - 3
ص 72. ج 19 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  - 4
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تشگرب ور ، نیازا  .دننک  یم  یمارتحا  یب  نید  هب  دنوش و  یم  نادرگ  يور  قح  زا  یناسک  نینچ  دنوش ، دوخ  یناسفن  ياه  هتـساوخ 
یم ینید  تواقـش  یعون  ندـمآ  دـیدپ  ببـس  للع ، نآ  هب  ییانتعا  یب  تسا و  يونعم  ياه  تواقـش  زا  یتاهج  هب  مایا ، نیا  تسوحن 

.دوش

ندـناوخ نداد و  هقدـص  ندرک ، اعد  نتفرگ ، هزور  وا ، رب  لـکوت  دـنوادخ و  هب  ندرب  هاـنپ  تسوحن ، عفد  يارب  اـه  تیاور  یخرب  رد 
.تسا هدش  داهنشیپ  نآرق 

: تسا هدرک  لقن  نینچ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  سارفوبا ، هب  بقلم  بوقعی  نب  لهس  زا  سلاجم ، باتک  رد  خیش 

زا ناسنا  هک  یتشحو  عفد  يارب  دنراد و  هک  ییاه  تسوحن  رطاخ  هب  مایا  رتشیب  رد  نم ! دیس  الوم و  يا  متشاد : هضرع  ترضح  نآ  هب 
، دـنک عفر  ار  ینارگن  نیا  هک  يزیچ  هب  ارم  .دـسرب  دوـخ  دـصاقم  هب  ناـسنا  دراذـگ  یمن  تشحو  تسوـحن و  نیا  دراد ، اـهزور  نیا 
هک داب  وت  رب  ...تسا  نانآ  نصح  زرح و  دنراد ، لد  رد  ام  زا  هک  یتیالو  نامه  ام  نایعیش  لهس ! يا  دومرف : ترـضح  .امرف  ییامنهار 

، یتساوخ هچره  ورب و  یتساوخ  اجره  هاگ  نآ  .ینادرگ  صلاخ  مالـسلا  مهیلع  همئا  هب  تبـسن  ار  دوخ  تیالو  ینک و  لکوت  ادـخ  هب 
(1) .هدب ماجنا 

یم هک  یفدـه  ره  لابند  هاگ  نآ  ددرگ و  عفد  تسوحن  هنوگ  نیا  ات  دوش  هدـناوخ  اعد  ای  نآرق  هک  دـهد  یم  روتـسد  ماما  نایاپ ، رد 
.دورب دهاوخ ،

زا هک  یتیاور  رد  .دـنوش  اهر  لأفت  رـش  زا  مدرم  تسا  هدـش  شالت  تسا و  مدرم  لأفت  مایا ، تسوحن  رد  راـیعم  زین  ییاـه  تیاور  رد 
: دیامرف یم  ماما  دوش ، یم  هدیسرپ  هام  رخآ  هبنشراهچ  رد  ترفاسم  هرابرد  مالسلا  هیلع  يداه  ماما 

دهاوخ نمیا  یتفآ  ره  زا  دنک ، رفس  هام  رخآ  هبنشراهچ  رد  ناتسرپ  هفارخ  دوجو  اب  هک  یسک 

ص 72. ج 19 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  - 1
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(1) .دروآ یمرب  ار  شتجاح  زین  ادخ  دنام و  یم  ظوفحم  يدنزگ  ره  زا  دوب و 

یم امش  نمشد  اهنآ  هک  دینکن  ینمشد  مالعا  مایا  اب  ْمُکَیِداُعتَف ؛ َماّیَْألا  اوُداُعت  ال  : » دومرف هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
(2) «. دنوش

زور رد  سوفن  يراذـگرثا  اـی  ینید  قوذ  ساـسا  رب  هک  دراد  هشیر  ینید  ياـه  هثداـح  رد  اـه ، تیاور  رد  ماـیا  تسوـحن  تداـعس و 
.دوش یم  تسوحن  ینمیدب و  ای  تکرب  نمی و  داجیا  ببس  یصاخ ،

ناگراتس ینمیدب  ینمی و  شوخ  ه ) _

ناگراتس ینمیدب  ینمی و  شوخ  ه ) _

یمن هراتـس  نالف  ندوب  سحن  ای  دعـس  هرابرد  هتبلا  .تسا  ریذـپانراکنا  ینامـسآ  مارجا  كالفا و  عضو  اب  ینیمز  ياـه  هثداـح  دـنویپ 
.درک رداص  یعطق  مکح  ناوت 

عضو رد  ار  هراتس  هرایس و  دراد و  دنویپ  كالفا  عاضوا  اب  ینیمز  ياهدادخر  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  دنه  میدق  ناسانش  هراتـس  یخرب 
.دنتسناد یم  راذگرثا  نیمز 

: دناد یم  مسق  دنچ  رب  ار  تداعس  تسوحن و  رد  ناگراتس  عضو  يرثا  یب  ای  يراذگرثا  هرابرد  هدش  دراو  تایاور  ییابطابط ، همالع 

ماما زا  نارمح  زا  دوخ  دنـس  هب  وا  رداون و  زا  راحب  رد  هک  یتیاور  دـننام  هتفریذـپ ، ار  سحن  دعـس و  هلئـسم  تایاور ، زا  یخرب  فلا )
یبوخ زگره  دـشاب ، برقع  رد  رمق  هک  یلاـح  رد  دـنک ، جاودزا  اـی  ترفاـسم  هک  یـسک   : » تسا هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص 

زین دوش و  هیقت  رب  لمح  تایاور  نیا  تسا  نکمم  .دید » دهاوخن 

ص 382. لوقعلا ، فحت  - 1
ص 413. ج 36 ، راونالاراحب ، - 2
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يارب هک  تسا  هدیسر  روتسد  یتایاور  رد  لیلد ، نیمه  هب  .دوش  لمح  دننز ، یم  مدرم  هک  یلأفت  اب  تاقوا  نیا  هنراقم  رب  تسا  نکمم 
: دنک یم  لقن  شراوگرزب  دج  زا  شردپ  زا  رفعج  نب  یـسوم  زا  دوخ  دنـس  هب  هک  يدنوار  تیاور  دننام  .دیهد  هقدص  تسوحن ، عفد 

نآ تسوحن  ات  هدب  هقدـص  هاگماش  ره  رد  زین  دوش و  فرطرب  وت  زا  زور  نآ  تسوحن  ات  هد  قدـصت  يا  هقدـص  هب  هاگ  حبـص  ره  رد  »
هب تروص ، نیا  رد  .دـشاب  ینیمز  هثداح  كالفا و  عضو  طابترا  هب  رظاـن  تاـیاور  نیا  دراد  لاـمتحا  هتبلا  ...ددرگ ».  رود  وت  زا  بش 

(1) .ّتیلع وحن  هب  هن  دوب ، دهاوخ  یضتقم  وحن 

: دسیون یم  تسا و  هتسناد  دنس  یب  ار  اه  تیاور  نیا  يرهطم  داتسا 

ره زا  شیب  افلخ  دندرک ، همجرت  ییاهزیچ  یناریا  انایحا  يدـنه و  ینانوی و  راثآ  زا  دیـسر و  ارف  نارگید  راثآ  همجرت  هرود  هک  یتقو 
ناشیاه هراتس  علاط و  هک  دندوب  ناشدوخ  صخش  تشونرس  هب  دنم  هقالع  هک  سب  زا  دندرک ، هجوت  یماکحا  موجن  هلئـسم  هب  يزیچ 

اه يدوهی  تسد  هب  دش و  مه  ینید  یبهذم و  لئاسم  دراو  اهنیا  مک  مک  دعب  .دش  جیار  یماکحا  موجن  هلئـسم  نامز  نآ  زا  .دننیبب  ار 
یم دنتفریذپ ، یمن  مدرم  هماع  نوچ  دیـسر .] دندوب ،[ روما  نیا  هب  دقتعم  هک  يدارفا  تسد  هب  اه و  يدنه  نارگید ، زا  رتشیب  دـیاش  و 

، تسا هدومرف  نینچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دنتفگ : یم  ًالثم  دندمآ 
ثیدـح ماـن  هب  متفه  مشـش و  نرق  رد  ییاـهزیچ  کـی  .میرادـن  يزیچ  اـه  فرح  نیا  زا  ناـمدوخ  ربـتعم  ثیداـحا  نوتم  رد  اـم  یلو 

(2) .تسا دنس  نودب  تسه ، یکدنا  نآ  زا  لبق  رگا  ای  تسا  هدوبن  نآ  لبق  هدمآرد و 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هنومن  يارب  .تسا  هدرک  بیذکت  یلک  هب  ار  اه  هثداح  رد  موجن  رثا  مود ، هتسد  ب )

صص 75 و76. ج 19 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  - 1
صص 169و 170. ، 1380 اردص ، تاراشتنا  نارهت ، راتفگ ، هدزناپ  يرهطم ، یضترم  - 2
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رگوداج نوچ  وگ  بیغ  تسوگ و  بیغ  نوچ  مجنم   (1) .ِراّنلا ِیف  ُِرفاْکلا  ِِرفاْکلاَک َو  ُرِحاّسلا  رِحاّسلاَک َو  ُنِهاْکلا  ِنِهاْکلاَک َو  ُمِّجَنُْملَأ 
.شتآ رد  رفاک  تسا و  رفاک  نوچ  رگوداج  و 

دنادب و راذگرثا  ار  اهنآ  یـسک  ادابم  هک  دـنا  هتـسناد  هتکن  نیا  ار  یـسانش  هراتـس  شناد  هب  نتخادرپ  زا  یهن  تلع  اه ، تیاور  یخرب 
.دوش كرش  ببس 

هدمآ یتیاور  رد  .دنا  هدرک  راکنا  ار  یکلف  عاضوا  اب  ینیمز  ياهدادخر  دـنویپ  هک  میوش  یم  ور  هبور  ییاه  تیاور  اب  ساسا ، نیا  رب 
راد هلاـبند  يا  هراتـس  هاـگان  هب  .دـندوب  هتـسشن  يا  هطقن  رد  باحـصا  زا  یعمج  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یبـش  هک  تسا 

( تیلهاج مایا   ) هتـشذگ رد  : » دومرف درک و  نارـضاح  هب  ور  ترـضح  .دش  شوماخ  يا  هلـصاف  ندومیپ  زا  سپ  تفرگ و  ندیـشخرد 
یتیـصخش گرم  ای  میظع  يدولوم  دلوت  ناشن  ار  يا  هثداح  نینچ  دـنداد : خـساپ  دـیتشاد »؟ يا  هدـیقع  هچ  يا  هثداح  نینچ  هب  عجار 

(2) «. یسک یگدنز  هب  هن  تسا ، طوبرم  یسک  گرم  هب  هن  یکلف ، هثداح  نیا  : » دومرف ترضح  .میتسناد  یم  گرزب 

یسک تسد  هب  مه  شدایز  درادن و  هدیاف  ملع ، نیا  كدنا  یلو  تسا ، قح  دوخ  ياج  رد  موجن  هکنیا  رب  دراد  تلالد  موس  هتسد  ج )
(3) .دسر یمن 

ندز هسطع  و )

ندز هسطع  و )

هبطخ 79. هغالبلا ، جهن  - 1
ص 470. ج 9 ، ق ، 1408ه . _ رکفلاراد ، توریب ، دادغب ، خیرات  يدادغب ، بیطخ  - 2

صص 76 و 77. ج 19 ، نآرقلاریسفت ، یف  نازیملا  - 3
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نتـشاد رواـب  .دز  یمن  رـس  وا  زا  يراـک  نـینچ  ور ، نـیازا  .تـسناد  یم  خـلت  هثداـح  ـالب و  هناـشن  موـش و  ار  هـسطع  یلهاـج ، برع 
نآ يدـب  تسوحن و  هناشن  هسطع  کی  هک  دـنرواب  نیا  رب  یخرب  .دراد  دوجو  زین  يزورما  عماوج  رد  شیب  مک و  هسطع ، يراذـگرثا 

.تسا راک  نآ  تنمیم  یبوخ و  هناشن  هسطع ، ود  راک و 

رد هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هدـش  هجوـت  رایـسب  هسطع  يراذـگرثا  هب  هک  میرب  یم  یپ  هتکن  نیا  هب  مالـسا ، زا  شیپ  خـیرات  یـسررب  اـب 
(1) «. دراد یمن  زاب  دربن  نتفر  ریش  ماک  هب  زا  ار  وا  هسطع  هک  تسا  يروالد  نانچ  وا  : » دنتفگ یم  ییوج  گنج  يروالد  فیصوت 

هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  .تسا  راگدرورپ  رکـش  مزلتـسم  هک  هدرمـش  ندب  يارب  یتمعن  ار  هسطع  هدیگنج و  یفارخ  رادنپ  نیا  اب  مالـسا 
: دیامرف یم  هلآ  هیلع و 

َکَمَحْرَی َُهل : َلوُقَی  ْنَأ  ُهَعِمَـس  ٍِملْـسُم  ِّلُک  یلَع  اقَح  َناـک  َهّللاَدِـمَح  ْمُکُدَـحَأ َو  َسَطَع  اذِإَـف  َبُؤاـثَّتلا ، ُهَرْکَی  َساـطُْعلا َو  ُّبُِحی  َهّللا  َّنِإ 
(2) .ُهّللا

هک یناملـسم  ره  دیوگ و  ادخ  دمح  دـنک ، هسطع  یـسک  هاگره  .دـناد  یم  هورکم  ار  هزایمخ  دراد و  یم  تسود  ار  هسطع  دـنوادخ 
.دنک بلط  تمحر  دنوادخ  زا  دیوگ و  اعد  ار  وا  دونش ، یم  ار  هسطع 

هدـمآ نینچ  ربمایپ  لوق  زا  یتیاور  رد  .تسا  یناطیـش  تسا ، تلاـسک  هناـشن  هک  هزاـیمخ  یناـمحر و  هسطع ، تیاور ، نیا  ساـسا  رب 
: تسا

تمحر بلط  وا  يارب  درذگ ، یم  وا  رب  هک  یسک  دیوگ و  ادخ  دمح  درک ، هسطع  یسک  هاگره 

.ق 1404ه . _ ان ، یب  توریب ، دیرفلا ، دقع  یسلدنا ، هبر  دبع  نبا  کن : - 1
ح 5872. ص 2298 ، ج 5 ، يراخب ، حیحص  - 2
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(1) .دنک بلط  ار  يریخ  هب  تبقاع  تیاده و  خساپ ، رد  زین  هدننک  هسطع  دنک و 

ُساطُْعلَأ : » دومرف هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .تسا  تمعن  دشاب ، اوه  تفایرد  هناشن  تسا  نکمم  هک  هسطع  رارکت 
(2) «. تسا ندب  یگدوسآ  یتمالس و  هناشن  ضیرم  ندرک  هسطع  نَدَْبِلل ؛ ٌهَحار  ِهَِیفاْعلا َو  ُلِیلَد  ِضیِرَْمِلل 

ناراب شراب  يارب  يزورفا  شتآ  ز )

ناراب شراب  يارب  يزورفا  شتآ  ز )

يارب .دنداد  یم  ماجنا  ییاهراک  ناراب  شراب  يارب  بآ ، هب  مدرم  دایز  زاین  ناتسبرع و  هقطنم  يریـسمرگ  یلاس و  کشخ  هب  هجوت  اب 
یم مزیه  هدام ، ياهواگ  ياهاپ  مد و  هب  نانآ  .دـندرک  یم  رازگرب  هژیو  بادآ  اب  یمـسارم  موق ، ناریپ  یلاس ، کـشخ  ماـگنه  هنومن ،

.دنتشاد یماو  ندیود  هب  هوک  يالاب  زا  ار  اهواگ  دندز و  یم  شتآ  ار  اه  مزیه  هاگ  نآ  .دندرب  یم  هوک  يالاب  ار  اهنآ  دنتسب و 

ار وا  یتحاران  واگ ، تسادق  لیلد  هب  ناراب ، نالکوم  .دوب  راذـگرثا  رایـسب  یهاوخ  ناراب  رد  واگ  ینارگن  یتحاران و  نانآ ، رادـنپ  رد 
.تسا هدوب  قرب  دعر و  زا  دیلقت  ادص ، رس و  يزورفا و  شتآ  دیاش  .دنداتسرف  یم  ناراب  دندرک و  یمن  لمحت 

.دش هدـیچرب  هفارخ  نیا  مالـسا ، روهظ  اب   (3) .تسا هداد  شرازگ  رعـش  بلاق  رد  نآ ، بادآ  ناـیب  اـب  ار  مسارم  نیا  یبلک ، نب  ماـشه 
، تانق هاچ و  ندنک  اب  داد و  تاجن  یشیدنا  جک  زا  ار  اهنآ  مدرم ، تیاده  اب  مالسا  یمارگ  لوسر 

ح 5870. ص 2298 ، ج 5 ، يراخب ، حیحص  - 1
ص 53. ج 73 ، راونالاراحب ، - 2

،ص 505. مالسا تیلهاج و  کن : - 3
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رد .تسا  هدش  عیرشت  اقستسا  زامن  يونعم ، لسوت  يارب  تسین ، رایتخا  رد  يدام  للع  بابسا و  هک  اجنآ  .درک  ایحا  ار  ریاب  ياه  نیمز 
ییاعد ات  دنتساوخ  ترضح  زا  دندمآ و  هوتس  هب  اهارحص  یکشخ  ناراب و  یمک  زا  یهورگ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نامز 

زامن دـننک و  اعد  هک  درک  توعد  نانآ  زا  دـنورب و  هدرتسگ  ییاج  هب  ناناملـسم  داد  ناـمرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  .دـنک 
(1) .داد ربخ  اعد  تباجتسا  زا  دش و  لزان  یحو  .دنتفگ  یم  نیمآ  مدرم  درک و  یم  اعد  ترضح  .دنناوخب  اقستسا 

: دیوگ یم  نینچ  سابع  نبا 

رد یلو  دندش ، باریس  همه  دش و  لزان  یناراب  ربمایپ  ياعد  اب  .دندش  يدیدش  یگنـشت  راتفرگ  ربمایپ  ناهارمه  اهرفـس ، زا  یکی  رد 
تب رهاظم  زا  یکی  نیا  و  دـیدرگ ! لزان  ناراب  هراتـس ، نالف  عولط  تکرب  هب  دـیوگ : یم  يدرم  هک  دینـش  لوسر  ترـضح  نایم ، نیا 

(2) .دوب یتسرپ  هراتس  یتسرپ و 

.ءاقستسالا هولص  باب  هولصلا ، باتک  یفاولا ، - 1
ص 163. ،ج 6 ، روثنملاردلا - 2
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هفارخ اب  هزرابم  رد  يوبن  هریس  موس : لصف 

هراشا

هفارخ اب  هزرابم  رد  يوبن  هریس  موس : لصف 

هب ترضح ، نآ  هتسویپ  يدج و  هزرابم  هتبلا  .تخادرپ  یفارخ  ياه  هشیدنا  يزاس  كاپ  هب  دوخ  تکربرپ  یگدنز  رد  یمارگ  لوسر 
: میرامش یمرب  ار  اهنآ  هک  دوب  ینوگانوگ  ياه  بلاق  رد  راکیپ  نیا  .ددرگ  یمزاب  تثعب  رصع 

هعماج ینالقع  يرکف _  تایح  دشر  . 1

هعماج ینالقع  يرکف _  تایح  دشر  . 1

دنوادخ .دنسانش  زاب  هفارخ  زا  ار  تقیقح  دنشیدنیب و  تسرد  ات  دیـشوک  بارعا  هشیدنا  دشر  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  ربمایپ  تلاسر  هرابرد  میرک  نآرق  رد 

(157 فارعا :  ) .ْمِْهیَلَع َْتناک  ِیتَّلا  َلالْغَْألا  ْمُهَرْصِإ َو  ْمُْهنَع  ُعَضَی  َو 

.دراد یمرب  تسا ، هدوب  ناشیارب  هک  ار  ییاهدنب  دیق و  نانآ  شود ]  ] زا و 

یم هتفگ  رصا » ، » دراد یم  زاب  تیلاعف  زا  ار  ناسنا  هک  ینیگنس  راک  هب  نینچمه  .تسا  ندرک  سوبحم  يراد و  هگن  يانعم  هب  رْـصِإ » »
(1) .دوش

تلع یبای  هشیر  ِياج  هب  نانآ  .دوب  هتسب  ار  بارعا  هشیدنا  لاب  رپ و  هک  دوب  تافارخ  یلهاج ، هرود  رد  رـصا »  » ياه قادصم  زا  یکی 
.دندوب دقتعم  تافارخ  ماهوا و  هب  اه ، لح  هار  هب  نتفای  تسد  اه و 

، هفارخ وریپ  تلم  زا  دوشگ و  ار  اهریجنز  لغ و  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

«. رصا  » هدام ص 2750 ، ج 7 ، ادخهد ، همان  تغل  کن : - 1
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ذاعم هک  یماگنه  .درک  مالعا  هفارخ  اب  هزرابم  ار  مالسا  یغیلبت  ياه  همانرب  زا  یکی  ربمایپ ، .دروآ  دیدپ  ندمتم  دنمشیدنا و  ینامدرم 
: درک شرافس  نینچ  وا  هب  داتسرف ، نمی  هب  ار  لبج  نب 

(1) .ُهَرِیبَک ُهَریِغَص َو  ُهَّلُک  ِمالْسِْإلا  َْرمَأ  ْرِهْظَأ  ُمالْسِْإلا َو  ُهَّنَس  ام  ّالِإ  ِهَِّیلِهاْجلا  َْرمَأ  ِْتمَأ  و 

لقعت هب  توعد  نامه  هک   ) نالک درخ و  زا  ار  مالـسا  ننـس  نک و  دوبان  مدرم  نایم  رد  ار  یفارخ ) دـیاقع  راکفا و  و   ) تیلهاج راـثآ 
.زاس هدنز  تسا )

: دومرف مدرم  هب  نینچمه 

(2) .َّیَمَدَق َتَْحت  ِهَِّیلِهاْجلا  ِیف  ٍهَُرثْأَم  ُّلُک 

(. تسا رابتعا  یب  و   ) دراد رارق  نم  مدق  ریز  تیلهاج  هرود  تسردان ) لطاب و   ) راثآ یمامت 

يانعم هب  یکز و  هدام  زا  یّکزم »  » .تسا هدرک  دای  یّکزم  دهاش و  یعاد ، لوسر ، نوچ  يا  هتسجرب  ياه  مان  اب  ربمایپ  زا  میرک ، نآرق 
يرکف دشر  لماع  نیرت  مهم  ار  ییادز  هفارخ  نادنمشیدنا ، .تسا  هعماج  يرکف  تیبرت  دشر و  ریسم  رد  ترـضح  نآ  نتـشادرب  ماگ 

ریـسم رد  عناـم  نیرت  گرزب  هفارخ ، .دـسرب  يروراـب  دـشر و  هب  دـناوت  یمن  دـشاب ، هفارخ  راـتفرگ  هـک  ینهذ  ور ، نـیازا  .دـنناد  یم 
زگره ناشیا  .دوب  اهدنویپ  تسرد  يرارقرب  داد ، ماجنا  هعماج  يرکف  دشر  يارب  مالـسا  ربمایپ  هک  يراک  نیرت  مهم  .تسا  ندیـشیدنا 

ياه قادصم  ینیع و  ياهدومن  اب  دروخرب  رد  ساسا ، نیا  رب  .دوش  تقیقح  نیزگ  ياج  رادنپ ، داد  یمن  هزاجا 

ص 412. ج3 ، ق ، 1375ه . _ یبابلا ، یفطصم  رصم ، هیوبنلا ، هریسلا  ماشه ، نب  کلملادبع  ص 26 ؛ لوقعلا ، فحت  - 1
ص 412. ج 3 ، ماشه ، نبا  هریس  - 2
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.میدرک نایب  ار  نآ  زا  ییاه  هنومن  نیشیپ ، لصف  رد  .درک  یم  حرطم  ار  مزال  ياهدومنهر  هفارخ ،

هفارخ اب  یلمع  دروخرب  . 2

هفارخ اب  یلمع  دروخرب  . 2

یکدوک و رد  ترـضح  نآ  هکلب  دوبن ، شتلاسر  هرود  هب  رـصحنم  یتسرپ ، تب  كرـش و  اب  هژیو  هب  تافارخ ، اب  ترـضح  نآ  هزرابم 
: تفگ یم  هک  دنک  یم  لقن  هیدعس  همیلح  زا  سابع  نبا  .درک  یم  هزرابم  اه  هفارخ  اب  مه  شا  یناوجون 

زور رد  ار  یعاضر ) ناردارب  ) مناردارب هک  تسا  هدش  هچ  ردام  تفگ : يزور  دیسر ، یگلاس  هس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یتقو 
يراد تسود  متفگ : مورب ؟ اهنآ  هارمه  مناوتن  نم  ارچ  سپ  تفگ : .دـنرب  یم  ارحـص  هب  ار  نادنفـسوگ  اهنآ  مداد : باوج  منیب ؟ یمن 
هرهم کی  شندرگ  هب  مدز و  شنامـشچ  هب  همرـس  مدیلام و  يو  يوم  رب  نغور  زور  نآ  يادرف  .يرآ  داد : خساپ  يورب ؟ اهنآ  هارمه 

ار هرهم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  .دراد ) هگن  نج  رـش  زا  ار  وا  مدوخ ، معز  هب  هک   ) مدرک نازیوآ  مدوب ، هدیـشک  خن  رد  هک  ینامی 
ارم لاح  همه  رد  هک  تسا  یـسک  نم  هارمه  مردام ! راد  هگن  تسد  ِینُظَفْحَی ؛ ْنَم  یِعَم  َّنِإَف  ْهاّمُأ  ای  ًالْهَم  تفگ : درک و  زاـب  ندرگ  زا 

(1) .دنک یم  ظفح 

ادخ لوسر  یتقو  .تسناد  یم  راگزاسان  دیحوت  اب  ار  نآ  دوب و  فلاخم  تشاد ، جاور  تیلهاج  رد  هک  یفارخ  رواب  هنوگره  اب  ربمایپ 
، هنومن يارب  .دیـشوک  یم  هفارخ  يدوبان  يارب  هکلب  تشذـگ ، یمن  نآ  رانک  زا  دـش ، یم  ور  هب  ور  يا  هفارخ  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هب ارهاظ  رکفت  نیا  .دنتسناد  میهاربا  گرم  ار  دیـشروخ  یگتفرگ  تلع  مدرم  .دش  فوسخ  تفر ، ایند  زا  میهاربا  شدنزرف  هک  ینامز 

يرادرب هرهب  نآ  زا  دییأت و  ار  نآ  ربمایپ  تشاد  اج  نادنمشیدنا  یخرب  هتفگ  هب  دوب و  ربمایپ  دوس 

ص 392. ج 15 ، راونالاراحب ، - 1
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هک تسناد  یم  وا  .دوب  قیاقح  ندرک  حرطم  شفده  دیشیدنا و  یم  اه  ناسنا  دشر  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یلو   (1)، دنک
فوسخ هلمج  زا  یتیگ ، ياه  هثداح  تلع  هب  رـشب  هک  اهدعب  درب و  یم  لاؤس  ریز  ار  نید  لصا  تقیقح ، زا  رود  هب  ساسا و  یب  رواب 

: دومرف تسناد و  یفارخ  ار  هشیدنا  نیا  ساسا ، نیا  رب  .دنیب  یم  بیسآ  يوبن  تلاسر  نید و  رابتعا  دربب ، یپ 

اوُّلَـص اُورِّبَک َو  َهّللا َو  اوُعْداَف  َِکلذ  ُْمْتیَأَر  اذِإَف  ِِهتایَِحل ، ٍدَحَأ َو ال  ِتْوَِمل  ِنافِـسَْکنَیال  امُهَّنِإ  ِهّللا َو  ِتایآ  ْنِم  ِناتَیآ  َرَمَْقلا  َسْمَّشلا َو  َّنِإ 
(2) .ْمُِکب ام  َفِشْکَی  یّتَح 

هاگره .درادـن  طابترا  یـسک  تایح  گرم و  هب  ود  نیا  فوسک  فوسخ و  دـنراگدرورپ و  ياه  هناشن  زا  هناشن  ود  هام ، دیـشروخ و 
.دوش فرطرب  يّوج  هثداح  نیا  ات  دیرازگ  زامن  دیروآ و  نابز  رب  ار  وا  ییایربک  .دینک  دای  ار  ادخ  داد ، خر  هثداح  ود  نیا 

يزرودرخ هب  توعد  . 3

يزرودرخ هب  توعد  . 3

هب ار  راوتـسا  مکحم و  ياه  ناـهرب  رب  ینتبم  رواـب  دـناد و  یم  شزرا  یب  ار  تخانـش  یهاـگآ و  نودـب  يراد  نید  مالـسا ، گـنهرف 
رک و یناروناج  هب  دنـشیدنا ، یمن  يداقتعا  روما  هرابرد  هک  ار  ینادان  ياه  ناسنا  میرک ، نآرق  ساـسا ، نیا  رب  .دسانـش  یم  تیمـسر 

ندیشیدنا هب  مدرم  يرایسب ، ياه  هیآ  رد  (3) و  دنک یم  هیبشت  روک 

.139 صص 136 _ يوبن ، هریس  رد  يریس  کن : - 1
ص 463. ج 3 ، یفاک ، - 2

.22 لافنا : کن : - 3
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(1) .دنا هدش  توعد  لقعت  و 

چیه ِرُّکَفَّتلاَک ؛ َهَدابِع  ـال  : » دـیامرف یم  تسا و  هدرک  دـیکأت  یمدآ  یگدـنز  رد  هشیدـنا  دربراـک  تیمها  رب  زین  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ 
تعاس کی  ًهَنَـس ؛ َنیِّتِس  ِهَدابِع  ْنِم  ُلَْضفَأ  ٍهَعاـس  ُرُّکَفَت  : » دـیامرف یم  زین  رگید  ییاـج  رد   (2) «. تسین ندرک  هشیدـنا  زا  رترب  یتدابع 
ِدابِْعِلل ُهّللا  َمَسَق  ام  : » دیامرف یم  دـناد و  یم  ادـخ  هدـیرفآ  نیرتهب  ار  لقع  ناشیا   (3) «. دراد يرترب  تدابع  لاس  تصش  رب  ندیـشیدنا 

: دـیامرف یم  ییاج  رد  ای   (4) «. تسا هدرکن  تمـسق  شیوخ  ناگدـنب  نایم  لقع ، زا  رتهب  ار  يزیچ  دـنوادخ  ِلْقَْعلا ؛ َنِم  َلَْـضفَأ  اـْئیَش 
(6) «. درادن نید  تسین ، دنمدرخ  هک  یسک  َُهل ؛ َلْقَع  ْنَِمل ال  َنیِد  ال  : » دیامرف یم  نینچمه   (5) «. دیشیدنیب دایز  َرُّکَفَّتلا ؛ اوُِرثْکَا  »

.219 هرقب : 17 ؛ دیدح : کن : - 1
.436 صص 322 _  ، 1364 نادیواج ، تاراشتنا  نارهت ، هحاصفلا ، جهن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راصق  تاملک  - 2
.436 صص 322 _  ، 1364 نادیواج ، تاراشتنا  نارهت ، هحاصفلا ، جهن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راصق  تاملک  - 3

.لهجلا لقعلا و  باتک  ، 19 صص 17 _  ج 1 ، یفاک ، - 4
.436 صص 322 _  هحاصفلا ، جهن  - 5

ص 160. ج 74 ، راونالاراحب ، - 6
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زا رکف ، لقع و  وترپ  رد  ات  دـهاوخ  یم  اه  ناسنا  زا  ربمایپ  .تسا  تافارخ  اـب  ترـضح  نآ  هزراـبم  رب  ینـشور  لـیلد  اـه ، تیاور  نیا 
.دننامب ناما  رد  تافارخ  ماهوا و  بیسآ 

اه ناسنا  يربارب  يردارب و  مالعا  . 4

اه ناسنا  يربارب  يردارب و  مالعا  . 4

ار يرترب  رایعم  اهنت  تسا و  هدرک  حرطم  ار  اه  ناسنا  يربارب  هشیدـنا  هتـسناد و  لطاب  ار  يا  هلیبق  یموق و  يرترب  یهاو  رواـب  مالـسا ،
: دناد یم  يراکزیهرپ 

.ٌریبَخ ٌمیلَع  َهّللا  َّنِإ  ْمُکاْقتَأ  ِهّللا  َدـْنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَراعَِتل  َلـِئابَق  ًابوُعُـش َو  ْمُکاـْنلَعَج  یْثنُأ َو  ٍرَکَذ َو  ْنِم  ْمُکاـنْقَلَخ  اـّنِإ  ُساـّنلا  اَـهُّیَأ  اـی 
(13 تارجح : )

لـصاح لباقتم  ییاسانـش  رگیدـکی  اب  ات  میدـینادرگ  هلیبق  هلیبق  تلم و  تلم  ار  امـش  میدـیرفآ و  ینز  درم و  زا  ار  امـش  ام  مدرم ! يا 
.تسا هاگآ  اناد و  ادخ  دیدرت ، یب  .تسامش  نیرتراکزیهرپ  ادخ  دزن  امش  نیرتدنمجرا  تقیقح ، رد  .دینک 

، یفارخ ياه  هشیدنا  مالـسا ، گنهرف  هک  تسا  نیا  هناشن  مالـسا  یمارگ  لوسر  دنمـشزرا  نانخـس  رد  باذـج  ياه  هراعتـسا  دوجو 
.دناد یم  مهم  فیاظو  وزج  ار  اهنآ  اب  هزرابم  درامش و  یم  دودرم  ار  یموق  يداژن و  يرترب 

: مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  هتفگ  نخس  اه  ناسنا  يردارب  يربارب و  هرابرد  اهراب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ 

.1

(1) .ِطْشُْملا ِنانْسَأَک  ٌءاوَس  ْمُهُّلُک  ُساّنلَأ 

.دنناسکی ربارب و  هناش  کی  ياه  هناد  دننامه  مدرم  همه 

ح 1972. ص 418 ، هحاصفلا ، جهن  - 1
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.2

(1) .یمُْحلا ِرْهَّسلِاب َو  ْمُهُِرئاس  یعاَدَت  ْمُهُضَْعب  یکَتْشا  اَذِإ  ِدَسَْجلا  ِلَثَمَک  ْمِهِمُحاَرت  مِهِّداَوت َو  ِیف  َنِینِمْؤُْملا  ُلَثَم 

، دوش یم  روجنر  ناشیا  زا  یکی  یتقو  هک  تسا  نت  کی  ياضعا  نانوچ  ینابرهم ، یتسود و  رد  سانـشادخ  نمؤم  ياه  ناـسنا  لـثم 
.دریگ یم  ارف  بت  یباوخرادیب و  ار  نارگید 

.3

(2) .يْوقَّتلِاب ّالِإ  ٍّیِمَجَع  یَلَع  ٍِّیبَرَِعل  َلْضَفال  ...ٍباُرت  ْنِم  ُمَدآ  َمَدِآل َو  ْمُکَّلُک  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ای 

يراـکزیهرپ و هب  زج  برعریغ  رب  برع  ...تسا  هدـش  هدـیرفآ  كاـخ  زا  دوخ  مدآ ، دـیتسه و  مدآ  نادـنزرف  امـش  یگمه  مدرم ! يا 
.درادن يرترب  دنوادخ  يربنامرف 

.4

.ُهّللا ُمُکَرَمَأ  امَک  اناوْخِإ  ِهّللا  َدابِع  اُونوُک 

(3) .دیشاب ردارب  مه  اب  تسا ، هداد  نامرف  ناتراگدرورپ  هک  نانچمه  ادخ ! ناگدنب  يا 

ح 2712. ص 561 ، هحاصفلا ، جهن  - 1
ص 34. لوقعلا ، فحت  - 2

ح 1976. ص 418 ، هحاصفلا ، جهن  - 3
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  يارب  يزاس  هفارخ  مراهچ : لصف 

هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  يارب  يزاس  هفارخ  مراهچ : لصف 

زین ربمایپ  هرابرد  تیاور ، بلاق  رد  هک  دوب  هتفای  شرتسگ  يا  هنوگ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ناـمز  رد  تاـفارخ  هنافـسأتم 
هب شخب ، نیا  رد  .دـنا  هدرک  یفرعم  هفارخ  غّلبم  ار  ربمایپ  تسا و  هدـشن  هدنـسب  مه  نیا  هب  هاـگ  .دـندوب  هتخادرپ  هتخاـس و  یتاـفارخ 

.مینک یم  دقن  ار  اهنآ  هراشا و  ییاهدروم ،

ربمایپ هنیس  ندش  هتفاکش  . 1

ربمایپ هنیس  ندش  هتفاکش  . 1

: تسا هدش  تیاور  نینچ  کلام  نب  سنا  لوق  زا  ملسم  حیحص  رد 

نوریب ار  وا  بلق  .تفاکش  ار  شا  هنیـس  دیناباوخ و  نیمز  رب  ار  وا  دمآ و  وا  دزن  لیئربج  .دوب  يزاب  لوغـشم  دوخ  نالاس  مه  اب  دمحم 
بآ اب  الط  فرظ  رد  ار  بلق  سپـس  .دوب  وت  رد  ناطیـش  هرهب  نوخ  هتخل  نیا  تفگ : درک و  ادج  نوخ  يا  هتخل  نآ  نورد  زا  دروآ و 

وا دندمآ و  وا  يوس  هب  نانآ  .دش  هتـشک  دمحم  دنتفگ : دندمآ و  هیاد  فرط  هب  اه  هچب  .داهن  دوخ  ياج  رد  داد و  وشو  تسـش  مزمز 
(1) .مدید یم  ربمایپ  هنیس  رد  ار  مایتلا  نآ  رثا  هشیمه  نم  دیوگ ): یم  سنا   ) .دنتفای هدیرپ  گنر  ار 

: دیوگ یم  هیاد  لوق  زا  دناد و  یم  هنمآ  شردام  دزن  ترضح  نآ  تشگزاب  لماع  ار  هثداح  نیمه  ماشه  نبا 

خر يراوگان  دماشیپ  ات  .دسرب  یبیسآ  كدوک  نیا  هب  مسرت  یم  تفگ : نم  هب  مرهوش  نایرج ، نیا  زا  سپ 

صص 101 و 102. ج ا ، حیحصلا ، عماجلا  - 1
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(1) .نادرگزاب شناسک  دزن  ار  وا  تسا ، هدادن 

: دسیون یم  تسا و  هتسناد  تیلهاج  یفارخ  ياهرواب  دییأت  ياتسار  رد  ار  هناسفا  نیا  یضترم ، رفعج  رصاعم ، راگن  خیرات 

هدش هدروآ  نومـضم  نیا  اب  يا  هناسفا  یناغا ، باتک  رد  .تسا  هتفرگ  تئـشن  تیلهاج  گنهرف  زا  تیاور  نیا  هک  تسا  نیا  تقیقح 
یتمسق لاح ، نیا  رد  .دیباوخ  یتخت  رب  تفر و  مارحلا  تیب  زا  يا  هشوگ  رد  شرهاوخ  دزن  هک  هدش  لقن  تلص  یبا  نب  هیما  زا  تسا :
تفاکش ار  هیما  بلق  تسشن و  شا  هنیس  رب  يرگید  تسشن و  هناخ  زا  ییاج  رد  یکی  .دندمآ  هدنرپ  ود  دش ، هتفاکـش  تیب  فقـس  زا 

.درکن لوـبق  ریخ ، داد : باوـج  تفریذـپ ؟ اـیآ  تفگ : .يرآ  تفگ : دـیمهف ؟ اـیآ  درک : لاؤـس  رگید  هدـنرپ  .دروآ  نوریب  ار  شلد  و 
(2) .تشاذگ شیاج  هب  ار  شلد  سپس 

هتخادرپ هتخاس و  ربمایپ ، تمـصع  رب  نعط  یفارخ و  لطاب و  ياهرواب  یخرب  دـییأت  يارب  هدوب و  غورد  هدـش ، داـی  تیاور  ور ، نیازا 
.تسا هدش 

اب ثیدح  نومضم  ضراعت  هلمج  زا  تسا و  هدرمـش  هناسفا  نیا  ندوب  یلعج  يارب  يرگید  لیالد  لیلد ، نیا  رب  نوزفا  هدنـسیون ، نیا 
: دوش هریچ  دنوادخ  صلخم  ناگدنب  رب  دناوت  یمن  ناطیش  تایآ ، تحارص  هب  اریز  دوش ؛ یم  روآدای  ار  ینآرق  میهافم 

(40  _ 39 رجح :  ) .َنیصَلْخُْملا ُمُْهنِم  َكَدابِع  ّالِإ  َنیعَمْجَأ  ْمُهَّنَیِوْغُأل   َ ِضْرَْألا َو ِیف  ْمَُهل  َّنَنِّیَزُأل   َ ینَْتیَوْغَأ اِمب  ِّبَر  لاق 

رگم تخاـس  مهاوـخ  هارمگ  ار  همه  میارآ و  یم  ناـشیا  رب  نیمز  رد  نـم  یتخاـس ، هارمگ  ارم  هـکنآ  ببـس  هـب  اراـگدرورپ ! تـفگ :
.ار نانآ  نایم  زا  وت  صلاخ  ناگدنب 

صص 174 و 175. ج 1 ، ماشه ، نبا  هریس  - 1
صص 89 و 90؛ ج 2 ، ات ، یب  هریسلاراد ، توریب ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعالا  یبنلا  هریـس  نم  حیحـصلا  یلماع ، یـضترم  رفعج  - 2

.190 صص 188 _  ج 3 ، ات ، یب  بعصلاراد ، توریب ، یناغالا ، یناهفصا ، جرفلاوبا 
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هتفاکـش ثیدح  دقن  رد  تسا ، هدرک  یفن  یهلا  صلخم  ناگدنب  رب  ار  ناطیـش  هطلـس  هک  اه  هیآ  نیا  هب  دانتـسا  اب  هدبع  دـمحم  خـیش 
: دسیون یم  ربمایپ  هنیس  ندش 

یهلا نـالوسر  اـیبنا و  اـهنآ  نیرت  مهم  هک  یهلا  صلخم  ناگدـنب  رب  يا  هطلـس  ناطیـش  هک  تسا  نیا  تـسا ، تباـث  اـم  رظن  رد  هـچنآ 
تسا ینظ  رابخا  زا  تسا ، هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  بلق  زا  ناطیش  هرهب  ندرک  لیاز  دروم  رد  هچنآ  اما  درادن و  دنتـسه ،
یهار نآ  رد  نامگ  نظ و  تسا ، تاداقتعا  هعومجمریز  بیغ ، هب  نامیا  تسا و  بیغ  ملاع  هب  طوبرم  نآ  عوضوم  هک  ییاـجنآ  زا  و 

رب .دنک  یمن  زاین  یب  تقیقح  قح و  زا  ار  ام  نامگ ، نظ و  زا  يوریپ  اْئیَـش ؛» ِّقَْحلا  َنِم  ِینُْغیال  َّنَّظلا  َّنِإ  : » دیامرف یم  دنوادخ  درادن و 
(1) .میتسین دیاقع  هزوح  رد  یثیداحا  نینچ  نومضم  لوبق  هب  فظوم  یهلا ، روتسد  نیا  قبط 

: دسیون یم  هیروبا 

ناشدوخ لوق  هب  انب  هک  دـش  جراخ  نآ  زا  یهایـس  نوخ  هتخل  دـش و  هتفاکـش  ترـضح  نآ  هنیـس  هک  دـنک  یم  حیرـصت  تایاور  نیا 
هبترم جنپ  ای  راهچ  ات  ربمایپ  هنیس  ندش  هتفاکـش  تسا و  هدوبن  قفوم  لوا  یحارج  لمع  نیا  ییوگ  اما  تسا ! هدوب  ناطیـش  هرهب  نامه 
رارکت تسا و  هتفرگ  ماجنا  ررکم  راک  نیا  جارعم  زین  تثعب و  ماگنه  هب  یگلاس و  هد  زین  هس و  رد  اهنآ  لقن  هب  انب  .تسا  هدـش  رارکت 

(2) .دنا هتسناد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  لضف  ینوزف  تهج  هب  ار  لمع  نیا 

: دیامرف یم  ترضح  نآ  فیصوت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  نیشناج 

مراـکم يو  هب  زور  هنابـش  هک  درک  يو  رومأـم  ار  ناگتـشرف  نیرت  گرزب  زا  یکی  شا  یکدوـک  نارود  ناـمه  زا  دـنوادخ  هـنیآ  ره 
(3) .درک یم  نیقلت  ار  نآ  نساحم  قالخا و 

رایسب مهاب  تسا ، هتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هچنآ  دنا و  هتفگ  ربمایپ  هرابرد  نارگید  هچنآ 
مالسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  دیدحلا  یبا  نبا  .دراد  قرف 

صص 291 و292. ج 3 ، ات ، یب  هفرعملاراد ، توریب ، رانملا ، ریسفت  اضر ، دیشر  دمحم  - 1

ص 187. ات ، یب  ءاحطبلا ، رشن  اج ، یب  هیدمحملا ، هنسلا  یلع  ءاوضالا  هیروبا ، دومحم  - 2
.هعصاق هبطخ  هغالبلا ، جهن  - 3

ییادز هفارخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  www.Ghaemiyeh.comربمایپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 91زکرم  هحفص 71 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13535/AKS BARNAMEH/#content_note_64_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13535/AKS BARNAMEH/#content_note_64_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13535/AKS BARNAMEH/#content_note_64_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:65

: دنک یم  تیاور 

لاؤس ( 27: نج « ) اًدَصَر ِهِْفلَخ  ْنِم  ِْهیَدَی َو  ِْنَیب  ْنِم  ُُکلْسَی  ُهَّنِإَف  ٍلوُسَر  ْنِم  یضَتْرا  ِنَم  ّالِإ   » دنوادخ لوق  هرابرد  ترضح  نآ  باحصا 
دننک و یم  تظفاحم  اهنآ  لامعا  زا  هک  دهد  یم  رارق  شیایبنا  لکوم  ار  يا  هتـشرف  دنوادخ ، دومرف : خساپ  رد  ترـضح  نآ  .دندرک 

لکوم ار  یمیظع  هتشرف  دش ، هتفرگ  ریـش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  یتقو  زا  دنوادخ ، دنزومآ و  یم  اهنآ  هب  ار  تلاسر  غیلبت 
(1) .تشاد یم  زاب  هورکم  قالخا  رش  زا  درک و  یم  ییامنهار  قالخا  مراکم  تاریخ و  هب  ار  وا  هک  درک  يو 

: تسا هدرک  نایب  قاحسا  نبا  زین  ار  يرگید  تیاور 

نخس تشاد ، یم  لوذبم  تیلهاج  یکدوک و  مایا  رد  يو  زا  تظفاحم  رد  دنوادخ  هچنآ  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
لمح يارب  ام  زا  مادـکره  .مدرک  یم  لمح  ار  ییاـه  گنـس  يزاـب  يارب  مدوب و  شیرق  ناـکدوک  ناـیم  رد  دومرف : یم  تفگ و  یم 

ار منماد  متـساوخ  هک  یتقو  .میدش  یم  تروع  فشک  هجیتنرد ، میراذـگب و  یگنـس  نآ  رد  ات  میتفرگ  یم  الاب  ار  دوخ  نماد  گنس ،
ار مدوـخ  تعرـس  هب  یلو  مدـیدن ، ار  وا  نم ، زادـنیب ! نییاـپ  ار  تنماد  تفگ : بیهن  اـب  دز و  يا  هبرـض  نم  هـب  یـصخش  مریگب ، ـالاب 

(2) .مدرک یمن  لمح  ار  اه  گنس  منماد  اب  هک  مدوب  نم  اهنت  مدرک و  لمح  ما  هناش  رب  ار  اه  گنس  نآ  زا  دعب  مدناشوپ و 

هیلع قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  .دراد  هراشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ندوب  ثدـحم  هب  رگید ، هباـشم  تاـیاور  تیاور و  نیا 
: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا 

(3) .دیایب شغارس  هب  باوخ  رد  هکنیا  هن  دنیب و  یمن  ار  وا  یلو  دونش ، یم  ار  هتشرف  مالک  هک  تسا  یسک  ثدحم 

ج راونالاراحب ، ص207 ؛  ج13 ، ق ، 1404ه . _ یشعرم ، هللا  تیآ  تاروشنم  مق ، هغالبلا ، جهن  حرـش  دیدحلا ، یبا  نبا  نیدلازع  - 1
ص 361. ، 15

همحر ینیمخ  ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  مق ، یبرع ، یلع  نیـسح  همجرت : مالـسا ، یقیقحت  خیرات  یفـسوی ، يداه  دمحم  - 2
ص 194. ج 1 ، ، 1383 هللا ،

.270 صص 176 ، ج 1 ، یفاک ، - 3
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: دنک یم  لقن  نینچ  بلاطوبا  زا  بلطملادبع  نب  سابع  زا  يدنس  اب  قودص  خیش 

دنگوس ادخ  هب  دومرف : ترضح  نآ   . ...مسق يزع  تال و  هب  ار  وت  كرسپ ! يا  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  هب  اسرت  ياریحب 
(1) .دنتسه نم  رظن  رد  ایشا  نیرت  ضوغبم  اهنیا  هک 

اه تب  ینابرق  تشوگ  ندروخ  . 2

اه تب  ینابرق  تشوگ  ندروخ  . 2

: تسا هدمآ  نینچ  لبنح  نب  دمحا  تیاور  رد 

یم هثراح  نب  دیز  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رانک  زا  مردپ  هکم ، رد  يزور  دنک : یم  لقن  لیفن  نب  ورمع  نب  دیز  رسپ  دیعس 
يارب هچنآ  زا  نم  مردارب ! رـسپ  يا  تفگ : دیز  .دندرک  توعد  اذغ  ندروخ  هب  زین  ار  دیز  .دندوب  اذغ  هرفـس  رـس  رب  ود  نآ  .تشذگ 

(2) .مروخ یمن  دوش ، یم  حبذ  اه  تب 

ربخ و ندوب  لوعجم  هب  يرکـسع ، همـالع  .تسا  هدیـسر  تاـبثا  هب  نآ  نـالطب  هدـش و  یـسررب  هناـسفا  نیا  یعیـش ، ياـه  باـتک  رد 
: تسا هدرک  هراشا  ربمایپ  هاگیاج  اب  نآ  يراگزاسان 

.تشذگرد تثعب  زا  لبق  مود  هفیلخ  يومع  رسپ  دیز  اریز  تسا ؛ نکممریغ  ربمایپ  اب  لیفن  نب  ورمع  نب  دیز  تاقالم  ققحت 

: دنا هتشون  زین  ناراگن  خیرات 

مومـسم ای  هتـشک  هار  نیب  ای  اج  نامه  ددرگزاب و  دوخ  راید  هب  دشن  قفوم  حیحـص ، نید  يوجو  تسج  يارب  ماش  رفـس  زا  سپ  دـیز 
(3) .دش

صص ، 1363 یمالسالا ، رشن  هسـسؤم  نارهت ، يرافغ ، ربکا  یلع  حیحـصت : همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، یلع  نب  دمحم  - 1
178 و 185.

.مانصالا بصنلا و  یلع  حبذ  ام  باب  ص118 ، ص 50 و ج 7 ، ،ج 5 ، يراخب حیحص  ص 189 ؛ ج 1 ، دنسملا ، - 2
.30_20 صص ج5 ، ، 1371 یمالسا ، یملع  عمجم  نارهت ، نید ، يایحا  رد  همئا  شقن  يرکسع ، یضترم  - 3
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: دیامرف یم  نینچ  ربمایپ  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

ِقالْخَأ َنِساحَم  ِمِراکَْملا َو  َقیِرَط  ِِهب  ُُکلْسَی  ِِهتَِکئالَم  ْنِم  ٍکَلَم  َمَظْعَأ  امیِطَف  َناک  ْنَأ  ْنَُدل  ْنِم  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهّللا  یَّلَص  ِِهب  ُهّللا  َنَرَق  ْدََقل  َو 
(1) .ُهَراهَن ُهَْلَیل َو  َِملاْعلا 

رومأم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یهارمه  هب  ار  شا  هتـشرف  نیرت  گرزب  یگراوخریـش ) زا  دـعب   ) یکدوک ماگنه  زا  دـنوادخ 
.دزاس نومنهر  ناهج  یقالخا  بادآ  نیرتهب  مراکم و  ياه  هار  هب  شزور  بش و  مامت  رد  ار  وا  ات  درک 

ینابرق تشوگ  ندروخ  تب و  شتسرپ  زا  دندوب و  تسرپادخ  زین  ترـضح  نآ  ناکاین  هک  میبای  یمرد  ربتعم  ياه  تیاور  یـسررب  اب 
.دندرک یم  زیهرپ  اه  تب 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  شیوخ  تیصو  رد  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

ِیبَأ ِنـیِد  یلَع  اـَنَأ  ُلوـُقَی : ِبُـصُّنلا َو  یَلَع  َحـِبُذ  اـم  ُلُـکأَیال  َمانْـصَْألا َو  ُدـُبْعَیال  ِمـالْزَْألِاب َو  ُمِسْقَتْـسَیال  َناـک  ِبِّلَطُْملاَدـْبَع  َّنِإ  ُِّیلَع  اـی 
(2) .َمیِهاْربِإ

تب ربارب  رد  .درک  یمن  رامق  ای  فیلکت  بسک  تقو  چـیه  دـندوب ، اه  تب  ِنآ  زا  هک  مالزا  هب  موسوم  ياهریت  اب  بلطملادـبع  یلع ! ای 
مردـپ نییآ  رب  نم  تفگ  یم  دروخ و  یمن  دـندش ، یم  هتـشک  اه  تب  يارب  هک  یتاناویح  تشوگ  زا  تخادرپ و  یمن  تداـبع  هب  اـه 

.متسه میهاربا 

یحو زاغآ  هناسفا  . 3

یحو زاغآ  هناسفا  . 3

نایب نینچ  نامز ، نآ  رد  ار  ترـضح  نآ  ياه  تلاح  ربمایپ و  رب  یحو  زاغآ  ناتـساد  هشیاع ، زا  لقن  هب  ماـشه  نبا  ملـسم و  يراـخب ،
: دنا هدرک 

.هعصاق هبطخ  هغالبلا ، جهن  - 1
ص 365. ج 4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ص 104 ؛ همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 2
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مناوت هک  درـشف  نانچنآ  ارم  مه  وا  .مناوت  یمن  مداد : باوج  .ناوخب  تفگ : دـمآ و  نم  دزن  ارح  راغ  رد  لیئربج  : » دـیامرف یم  ربماـیپ 
: دیوگ یم  دوش و  یم  دراو  هجیدخ  رب  ناساره  ربمایپ  َکِّبَر ». ...  ِمْسِاب  ْأَْرقا  تفگ : هاگ  نآ  دش ، رارکت  لمع  نیا  راب  هس  دش و  مامت 

رـسپ دزن  ار  ترـضح  هجیدخ ، .دراد  یم  راهظا  ار  دوخ  سرت  دنک و  یم  وگزاب  هجیدـخ  ترـضح  رب  ار  هیـضق  دـعب  و  دـیناشوپب ! ارم 
نامه نیا  دیوگ : یم  هقرو  ناتـساد ، ندینـش  زا  دعب  .دوب  ینارـصن  تیلهاج  رد  ملاع و  يدرم  هک  درب  یم  لفون  نب  هقرو  دوخ  يومع 

(1) .درک لزان  یسوم  رب  دنوادخ  هک  تسا  یسومان 

لوزن ماگنه  ربمایپ  اه ، ناتـساد  نیا  زا  یخرب  رد  .تسا  هدـش  لقن  ضقانتم  ياـه  نومـضم  اـب  يرایـسب  ياـه  تیاور  رد  ناتـساد  نیا 
یـشکدوخ هب  تسد  هک  دوش  یم  شیوشت  بارطـضا و  راچد  نانچ  ماگنه  نآ  رد  ای  دنک  یم  یفرعم  نونجم  رعاش و  ار  دوخ  یحو ،

(2) .دنز یم 

: تسا هتشون  ناتساد  نیا  دقن  رد  تفرعم  يداه  دمحم  هللا  تیآ 

نآ ناربمایپ  خماش  ماقم  هب  تبسن  نالهاج  ناشیدنا و  هداس  اهنت  هک  تسا  یفارخ  يا  هناسفا  عیجف ، تروص  نیا  هب  ربمایپ  سرت  هلئسم 
(3) .درامش یمرب  ار  ناتساد  ندوب  یفارخ  لیالد  سپس  .دنریذپ  یم  ار 

: دسیون یم  تیاکح  نیا  لیلحت  رد  زین  یضترم  رفعج  همالع 

ای نز  کی  هب  عوضوم  تقیقح  مهف  يارب  تسا و  هاگآان  شتوبن  هب  تبـسن  هک  دنک  ثوعبم  ار  يربمایپ  دنوادخ  تسا  نکمم  هنوگچ 
؟ دندوبن رتراوازس  توبن  ماقم  هب  وسرت ، ددرم و  درم  نیا  زا  ود ، نآ  ایآ  .دنک  یم  هعجارم  ینارصن  کی 

یبابلا یسیع  هعبطم  هرهاق ، ، حیحـصلا عماجلا  ، يروباشین جاجح  نب  ملـسم  ص 38 ؛ ج 9 ، و 6 ، صص 5  ج 1 ، يراخب ، حیحـص  - 1
ص 97. ج 1 ، ق ، 1374ه . _ یبلحلا ،

ص 255. ج 1 ، ماشه ، نبا  هریس  کن : - 2
 . 85 صص 80 _  ج1 ، ق ، 1417ه . _ یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  مق ، نآرقلا ، مولع  یف  دیهمتلا  تفرعم ، يداهدمحم  - 3
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دشر و هب  تبـسن  دـنوادخ  یخیرات ، ياهدنـس  ساسا  رب  اریز  تسا ؛ راگزاسان  ربمایپ  یناگدـنز  خـیرات  اب  اه  تیاور  نیا  لاح ، ره  هب 
حیرـص ياه  هیآ  اب  هناسفا ، نیا  نآ ، رب  نوزفا  .دوب  هدرک  كرد  ار  یهلا  تایانع  زین  ترـضح  نآ  تشاد و  هژیو  تیانع  ربمایپ  تیبرت 

(2) .تسین راگزاس  دناد ، یم   (1) ربمایپ بلق  نانیمطا  لماع  ار  یحو  لوزن  هک  نآرق 

یناطیش تایآ  هناسفا  . 4

یناطیش تایآ  هناسفا  . 4

.تسا هدرک  مهارف  مالسا  نانمشد  یخاتسگ  يارب  ار  هنیمز  دراد و  دوجو  تنس  لها  یخیرات  يریـسفت و  ییاور ، عبانم  رد  هناسفا  نیا 
یلص ادخ  لوسر  تسا : نینچ  ناتساد  هصالخ  .تسا  يدشر  ناملس  تسد  هب  یناطیش  تایآ  باتک  شراگن  نآ ، موش  جیاتن  زا  یکی 

رد تداـبع  ماـگنه  يزور  .تسناد  تمیـالم  ییوخ و  مرن  ار  هار  نیرتهب  دیـشیدنا و  يا  هراـچ  نارفاـک  تیادـه  يارب  هلآ  هیلع و  هللا 
دامج و هک   ) ار رگید  تب  نیموس  تانم  دـیدید و  ار  يزع  تال و  گرزب  تب  ود  ایآ  دـش ... : لزان  مجن  هروس  تسخن  تاـیآ  هبعک ،

یلُْعلا ُقِینارَْغلا  َْکِلت  : » دناوخ ربمایپ  يارب  یحو  ناونع  هب  ار  هلمج  ود  هتفای و  بسانم  ار  تصرف  ناطیـش  ماگنه  نیا  رد  دنرثا . ...) یب 
«. دور یم  دیما  نانآ  تعافش  انامه  دنتسه ، هبترمدنلب  ابیز و  ناگدنرپ  تب ، هس  نیا  یَجتُْرَتل ؛ َّنُهَتَعافَش  َّنِإَف 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  لیئربج ، هاگنابش ، یلو  دندش ، راودیما  زیمآ  تملاسم  یگدنز  هب  دنتشگ و  داش  ناکرـشم  بیترت ، نیدب 
(3) .درک هاگآ  ناطیش  رکم  زا  ار  هلآ 

.57 ماعنا : 102 ؛ لحن : 32 ؛ ناقرف : کن : - 1
ص 299. ج 2 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعالا  یبنلا  هریس  نم  حیحصلا  - 2

.109 صص 101 _  ج 1 ، نآرقلا ، مولع  یف  دیهمتلا  - 3
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دقن نوگانوگ  ياه  هیواز  زا  ار  هناسفا  نیا  رـصاعم ، ناگدنـسیون  زا  یکی  .تسا  هدـش  دـقن  در و  یعیـش  فلتخم  راثآ  رد  هناسفا  نیا 
هلمج نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تمصع  ماقم  اب  نآ  یفانت  زین  میرک و  نآرق  تایآ  اب  ثیدح  دافم  ضراعت  .تسا  هدرک 

« یَجتُْرَتل َّنُهَتَعافَش  َّنِإَف  یلُْعلا  ُقِینارَغلا  َْکِلت   » تالمج هک  تسا  یـسک  لوا  ربمایپ  هناسفا ، نیا  ساسا  رب  هکنیا  هجوت  لباق  هتکن  .تسا 
نیا زا  هصق  تیعقاو  تسا ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نادرگاش  زا  هک  یبلک  نبا  یمان ، خروم  شرازگ  هب  یلو  تسا ، هدروآ  نابز  رب  ار 

: دنتفگ یم  هبعک  فاوط  ماگنه  هب  ناکرشم  هک  تسا  رارق 

يّزُْعلا ِتاّللا َو  َو 

يرْخُْألا ِهَِثلاّثلا  ِهانَم  َو 

یلُْعلا ُقِینارَْغلا  َّنُهَّنِإَف 

یَجتُْرت ُهَعافَّشلا  اَْهنِم 

هدش لزان  رواب  نیا  در  يارب  مجن  هروس  .دننک  یم  تعافـش  وا  دزن  دنتـسه و  ادخ  نارتخد  اه ، تب  نیا  هک  دندوب  هدیقع  نیا  رب  نانآ 
(1) .تسا

ربمایپ هلیسو  هب  هفارخ  غیلبت  . 5

ربمایپ هلیسو  هب  هفارخ  غیلبت  . 5

هرابرد هساّسج  ثیدح  هتفای ، امن  وشن و  نآ  رد  هک  تسا  یگنهرف  هدنهد  ناشن  هدـش و  لقن  يراد  میمت  زا  هک  یثیدـح  نیرتروهـشم 
.تسا لاّجد 

زامن هب  هک  يدانم  يادص  دیوگ : یم  سیق  نب  كاحض  رهاوخ  سیق ، تنب  همطاف  »

.124 صص 119 _ ج 1 ، نآرقلا ، مولع  یف  دیهمتلا  ،ص 19 ؛ مانصالا - 1
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ربمایپ .مدوب  هتسشن  نانز  ولج  فص  رد  نم  .مدناوخ  زامن  ربمایپ  اب  مدش و  دجسم  دراو  نم  .دیـسر  شوگ  هب  دناوخ ، یم  ارف  تعامج 
ار امش  ارچ  دیناد  یم  ایآ  دومرف : سپس  .دنامب  دوخ  ياج  رب  سکره  دومرف : تسشن و  ربنم  هب  دوب ، نادنخ  هک  یلاح  رد  زامن  زا  سپ 

ینارصن درم  هک  مدناوخارف  ار  امـش  نیا  يارب  دومرف : .دنناد  یم  رتهب  شلوسر  ادخ و  دنداد : خساپ  مدرم  مدناوخ ؟ ارف  عامتجا  نیا  هب 
حیـسم دروـم  رد  هچنآ  اـب  هک  هدرک  لـقن  نم  يارب  یثیدـح  تسا و  هدروآ  مالـسا  هدرک و  تعیب  هدـمآ و  نم  دزن  يراد  میمت  ماـن  هب 

.دراد تقفاوم  مداد ، ربخ  امش  هب  لاّجد 

هام کی  ام  دـش و  ینافوت  اـیرد  .میدـش  راوس  یتشک  رب  ماذـج  مخل و  لـیابق  زا  نت  یـس  اـب  نم  تسا : هدرک  لـقن  نینچ  نم  يارب  وا 
رایـسب میدرک ، هدـهاشم  زیگنا  تفگـش  یناویح  میدـش و  هدایپ  نآ  لحاس  رد  تیادـه و  يا  هریزج  هب  هکنیا  ات  میدوب  جاوما  راـتفرگ 

؟ تسیچ هساّسج  میتفگ : .متسه  هساّسج  تفگ : یتسه ؟ هچ  وت  میدیـسرپ : ناویح  زا  .دش  یمن  هتخانـش  ناویح  شیپ  سپ و  هک  ومرپ 
میدرک روصت  نانخـس  نیا  زا  ام  دبای ! عالطا  امـش  رابخا  زا  دـهاوخ  یم  وا  اریز  دـیورب ؛ تسا ، رید  نآ  رد  هک  يدرم  يوس  هب  تفگ :

وا زا  هک  میدید  ار  يدرم  اجنآ  رد  .میدش  هناور  رید  يوس  هب  تعرـس  هب  .تسا  هدـمآرد  تروص  نیا  هب  هک  تسا  یناطیـش  درم ، نآ 
امـش .تفگ  مهاوخ  امـش  هب  تفگ : یتسه ؟ هک  میدرک : لاؤس  .دوب  هدش  ریجنز  لغ و  شیاپ  تسد و  یلو  میدوب ، هدـیدن  رت  گرزب 

: درک حرطم  یتـالاؤس  سپـس  .میدرک  وگزاـب  ار  ناـم  تشونرـس  یتشک و  هصق  میتـسه و  برع  میداد : باوج  دـیتسه ؟ هک  دـییوگب 
تماقا برثی  رد  هدرک و  روهظ  هکم  رد  میتفگ : .دیهد  ربخ  نیما  ربمایپ  زا  تسا ؟ هنوگچ  رغُز  همـشچ  هن ؟ ای  دراد  بآ  هیربط  هچایرد 

هب اه  گنج  تفگ : .هلب  میتفگ : دیگنج ؟ وا  اب  برع  ایآ  تفگ : .تسا  هدیزگ 
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.دـننک يوریپ  وا  زا  هک  تسا  نیا  نانآ  تحلـصم  اما  تفگ : .نانآ  یهاگ  دوش و  یم  زوریپ  وا  یهاگ  میتفگ : تسا ؟ هدوب  لکـش  هچ 
یم هار  نیمز  رد  نم  .مبای  یم  جورخ  هزاجا  يدوز  هب  متسه و  لاجد ) ) حیسم نم  .منک  یم  یفرعم  ار  مدوخ  نم  کنیا  تفگ : سپس 

نادب هک  یهار  ره  رس  رب  دنتسه و  مارح  نم  رب  رهش  ود  نیا  هک  هنیدم )  ) هبیط هکم و  زج  میامیپ ، یم  زور  لهچ  رد  ار  اج  همه  متفا و 
راب هس  دز ، یم  ربنم  رب  شیوخ  ياصع  اب  هک  یلاح  رد  ربمایپ  دعب  .دوش  یم  نم  دورو  عنام  هک  تسا  ریـشمش  اب  يا  هتـشرف  دسر ، یم 

زا میمت  ثیدح  دومرف : دعب  .يرآ  دنتفگ : مدرم  مدرکن ؟ وگزاب  امش  يارب  ار  بلطم  نیا  ایآ  درک  هفاضا  دعب  .تسا  هبیط  اجنیا  دومرف :
(1) «. تشاد تقباطم  ما ، هتفگ  امش  يارب  نم  هچنآ  اب  هک  دوب  روآ  تفگش  نم  يارب  تهج  نیا 

یم یلک  ياـه  هتکن  هب  مینک و  یمن  ناـیب  ار  تاـیئزج  اـجنیا  رد  .تسا  یلعج  یفارخ و  بلاـطم  لـماش  تیاور  نیا  هک  تسا  نـشور 
: میزادرپ

هک یقیقد  تاعالطا  اب  تسا  یعیبط  تسا ؟ هدش  عقاو  نیمز  هرک  زا  هطقن  مادـک  رد  هدرک ، شرازگ  ار  نآ  يراد  میمت  هک  يا  هریزج  »
ناناملـسم زین  تسا و  نکممریغ  يا  هتخانـشان  هریزج  نینچ  رواب  دـنا ، هدرک  هئارا  نیمز  هرک  فلتخم  طاقن  هب  تبـسن  ناـناد  یفارغج 

ُلْضَف َناک  ُمَْلعَت َو  ْنُکَت  َْمل  ام  َکَمَّلَع  َو  : » دومرف هک  راگدرورپ  فیصوت  ساسا  رب  دنراد و  مالسا  ربمایپ  ماقم  زا  هک  یتخانش  اب  میهف ،
يراد میمت  دـییأت  هب  يزاین  هچ  ربمایپ  فصو ، نیا  اب  .دـنناد  یم  تما  نیرت  هاگآ  ار  ترـضح  نآ  (، 113 ءاسن : « ) .امیظَع َکـْیَلَع  ِهّللا 

نآ هرابرد  يرواد  هنوگ  نیا  ایآ  دراد ؟

.205 صص 203 _  ج 8 ، ملسم ، حیحص  - 1
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(1) »؟ تسین راوگرزب  نآ  ماقم  لزنت  ترضح ،

: دسیون یم  تیاور  دقن  رد  يرکسع  همالع 

زج هب  هچایرد  نیا  ًالوصا  دـشاب ؟ نافوت  راتفرگ  هتـسویپ  روط  هب  هام  کی  دـناوت  یم  روطچ  ایرد  کی  هک  مینک  یمن  ثحب  نیا  رد  ام 
هک هتـشاد  يا  هتخانـشان  هریزج  هچ  هدرک ، دـمآ  تفر و  نآ  رد  رـشب  هک  تسا  لاس  نارازه  هک  ایرد  نیا  ایآ  و  تسا ؟ هدوب  هنارتیدـم 

نینچ هک  دـننک  رواب  یناسک  دوب  نکمم  زور  نآ  رگا  هدوب ؟ لوغـشم  رابخا  بسک  هب  نآ  رد  هساّـسج  هدوب و  سوبحم  نآ  رد  لاّـجد 
رس و هک  یناویح  زین  و  تسا ؟ هتفریذپ  لوقعمریغ  نخـس  نیا  مه  زورما  ایآ  روطچ ؟ ریخا  نورق  رد  دراد ، دوجو  يا  هتخانـشان  هریزج 

ًالوصا ایآ  دوش ؟ یم  ادیپ  اجک  هساّسج  مان  اب  دیامن ، لالدتسا  تبحص و  حیـصف  یبرع  نابز  هب  دشابن و  صیخـشت  لباق  مه  زا  نآ  مد 
دـصراهچ رازه و  نیا  لوط  رد  دوب ، هتفرگ  جورخ  هزاجا  هدوب و  دـنب  رد  ریجنز  هب  هک  لاجد  زین  ریخ و  اـی  تسا  لوقعم  يزیچ  نینچ 

؟ تسا هدزن  تسد  راک  نیا  هب  ارچ  لاس 

هزورما اما  هتفرگ ، جورخ  هزاجا  لاّجد  هک  دیوگب  تسا  نکمم  درادن ، یهاگآ  هدـنیآ  زا  هک  ربخ  نیا  لعاج  لثم  یـسک  زور  نآ  رد 
؟ تسا غورد  هزادنا  هچ  ات  بلطم  نیا  میناد  یم  هلصاف  اه  نرق  اب 

رد ینامداش  اب  دـعب  دونـش و  یم  لوبق  عمـس  اب  يراد  میمت  زا  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دوش  یم  هتفگ  هک  تیاور  نیا 
؟ دروآ دوجو  هب  دناوت  یم  مالسا  رد  یمهفدب  یبوشآ و  هچ  دنک ، یم  وگزاب  ناناملسم  یمسر  گرزب و  عامتجا  کی 

، دننک یم  هعلاطم  مالسا  هرابرد  هک  یناگناگیب  درک ؟ دهاوخ  ادیپ  شربمایپ  هب  يرظن  هچ  هدناوخ  سرد  میهف و  هاگآ و  ناملسم  کی 
؟(2) دنوش دقتعم  تسا  نکمم  هنوگچ  دنک ، یم  لقن  ار  غورد  تافارخ و  نیا  هک  يربمایپ  هب  و  تفگ ؟ دنهاوخ  هچ 

صـص 191 ق ، 1419ه . _ مالـسلا ، هیلع  قداصلا  ماـمالا  هسـسؤم  مق ، هیاردـلا ، هیاورلا و  نیب  يوبنلا  ثیدـحلا  یناحبـس ، رفعج  - 1
و192.

.95 صص 89 _  ج 6 ، نید ، يایحا  رد  همئا  شقن  - 2
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همان باتک 

اه باتک  فلا )

.1374 میرکلا ، نآرقلاراد  نارهت ، دنودالوف ، يدهم  دمحم  همجرت : میرک ، نآرق  * 

.1371 یمالسا ، بالقنا  شزومآ  تاراشتنا  نارهت ، يدیهش ، رفعج  دیس  همجرت : هغالبلا ، جهن  * 

.1364 نادیواج ، تاراشتنا  نارهت ، هدنیاپ ، مساقلاوبا  همجرت : هحاصفلا ، جهن  * 

.ات یب  یبرعلا ، قرشلاراد  توریب ، برعلا ، لاوحا  هفرعم  یف  برألا  غولب  يرکش ، دومحم  یسولآ ، . 1

، یفجن یـشعرم  هللا  تیآ  هبتکم  تاروشنم  مق ، میهاربا ، لضفلاوبا  دمحم  قیقحت : هغالبلا ، جهن  حرـش  نیدلازع ، دیدحلا ، یبا  نبا  . 2
.ق 1404ه . 

.ات یب  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، رثالا ، ثیدحلا و  بیرغ  یف  هیاهنلا  ینابیشلا ، مرکلا  یبا  نب  یلع  ریثا ، نبا  . 3

.ق 1389ه .  رداصراد ، توریب ، دنسملا ، دمحا ، لبنح ، نبا  . 4

.ق 1412ه .  هفرعملاراد ، توریب ، میظعلا ، نارقلا  ریسفت  لیعامسا ، ریثک ، نبا  . 5

.م 1924 ان ، یب  هرهاق ، اشاپ ، یکز  دمحا  : قیقحت مانصالا ، ، دمحم نب  ماشه  یبلک ، نبا  . 6

.ق 1395ه .  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، یقابلادبع ، داؤف  دمحم  قیلعت : ننس ، دیزی ، نب  دمحم  هجام ، نبا  . 7

.ق 1426ه .  یملعالا ، هسسؤم  توریب ، برعلا ، ناسل  مرکم ، نب  دمحم  روظنم ، نبا  . 8

.ق 1375ه .  یبابلا ، یفطصم  رصم ، ماشه ،) نبا  هریس  هب  فورعم   ) هیوبنلا هریسلا  کلملادبع ، ماشه ، نبا  . 9

.ات یب  ءاحطبلارشن ، اج ، یب  هیدمحملا ، هنسلا  یلع  ءاوضالا  دومحم ، هیروبا ، . 10

.ق 1414 ه .   _ 1410 ملقلا ، راد  تیوک ، هلاسرلا ، رصع  یف  هئرملا  ریرحت  دمحم ، میلحلادبع  هقشوبا ، . 11

.ات یب  بعصلا ، راد  توریب ، یناغألا ، جرفلاوبا ، یناهفصا ، . 12

.ق 1404 ه .  ان ، یب  توریب ، دیرفلا ، دقع  هبردبع ، نبا  یسلدنا ، . 13

.ق 1410ه .  همامیلا ، قشمد ، حیحصلا ، عماجلا  لیعامسا ، نب  دمحم  يراخب ، . 14
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.ق 1408 ه .  رکفلا ، راد  توریب ، دادغب ، خیرات  بیطخ ، يدادغب ، . 15

.م 1996 نورشان ، هبتکم  نانبل ، مولعلا ، نونفلا و  تاحالطصا  فاشک  یلعدمحم ، يوناهت ، . 16

.1363 ون ، رشن  نارهت ، ینهارب ، یقت  دمحم  مجرتم : تافارخ ، یسانش  ناور  واتسوگ ، ادوهاج ، . 17

.1366 هیمالسا ، تاراشتنا  نارهت ، هنومن ، ریسفت  ناگدنسیون ، زا  یعمج  . 18

.1379 ءارسا ، رشن  مق ، ، میرک نآرق  یعوضوم  ریسفت  هللادبع ، یلمآ ، يداوج  . 19

.ق 1398ه .  هیمالسا ، یشورف  باتک  نارهت ، لوسرلا ، لآ  نع  لوقعلا  فحت  هبعش ، نب  نسح  یناّرح ، . 20
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، توریب يزاریش ، ینابر  میحرلادبع  قیقحت : هعیرشلا ، لئاسم  لیـصحت  یلا  هعیـشلا  لئاسو  لیـصفت  نسح ، نب  دمحم  یلماع ، ّرح  . 21
.ق 1391ه .  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحالا  راد 

.1339 هیداحتا ، تاراشتنا  زاریش ، نایدا ، خیرات  رد  راتفگ  هن  رغصا ، یلع  تمکح ، . 22

.ق 1382 ه .  هیبرعلا ، بتکلا  ءایحا  راد  رصم ، ثیدحلا ، ریسفتلا  هّزع ، دمحم  هزورد ، . 23

.1376 یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  نارهت ، هفسلف ، خیرات  لیو ، تنارود ، . 24

.1341 رهم ، نارهت ، نیعم ، رتکد  رظن : ریز  همان ، تغل  ربکا ، یلع  ادخهد ، . 25

.ات یب  هفرعملا ، راد  توریب ، رانملا ، ریسفت  دمحم ، اضر ، دیشر  . 26

.ق 1396 ه .  یبرعلا ، ثارتلاءایحا  راد  توریب ، سورعلا ، جات  یضترم ، دمحم  يدیبز ، . 27

.ق 1414ه .  رکفلا ، راد  توریب ، يوبنلا ، ثیدحلا  فارطا  هعوسوم  دیعس ، دمحم  لولغز ، . 28

.ق 1417ه .  رکفلاراد ، توریب ، ، ثیدحلا بیرغ  یف  قئافلا  رمع ، نب  دومحم  يرشخمز ، . 29

.ق 1419ه .  مالسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  هسسؤم  مق ، هیاردلا ، هیاورلا و  نیب  يوبنلا  ثیدحلا  رفعج ، یناحبس ، . 30

.ق 1417ه .  سئافنلا ، راد  توریب ، هعیرشلا ، خیراتلا و  یف  هأرملا  دعسا ، ینارمحس ، . 31

.ق 1400ه .  قورشلاراد ، توریب ، نآرقلا ، لالظ  یف  بطق ، دیس  . 32

.ق 1373ه .  یبابلا ، یفطصم  هعبطم  رصم ، ریغصلا ، عماجلا  نامحرلادبع ، نیدلا  لالج  یطویس ، . 33

.ق 1414ه .  رکفلاراد ، توریب ، روثأملاب ، ریسفتلا  یف  روثنملا  ردلا  . ___________________________، 34

.1347 ان ، یب  دهشم ، یسانش ، مالسا  یلع ، یتعیرش ، . 35

.ق 1389ه .  قودص ، تاراشتنا  نارهت ، يرافغ ، ربکا  یلع  حیحصت : لاصخ ، یلع ، نب  دمحم  قودص ، . 36

.1363 یمالسالارشن ، هسسوم  نارهت ، يرافغ ، ربکا  یلع  حیحصت : همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  . ________________، 37

.ق 1391ه .  یملعالا ، هسسؤم  توریب ، نارقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  نیسح ، دمحم  دیس  ییابطابط ، . 38
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راد توریب ، ییابطابط ، يدزی  یتالحم و  یلوسر  قیقحت : حیحـصت و  نارقلا ، ریـسفت  یف  نایبلا  عمجم  نسح ، نب  لـضف  یـسربط ، . 39
.ق 1408ه .  هفرعملا ،

.ق 1415ه .  رکفلا ، راد  توریب ، راطع ، لیمج  یقدص  قیقحت : نارقلا ، يا  لیوأت  نع  نایبلا  عماج  ریرج ، نب  دمحم  يربط ، . 40

.ق 1395ه .  هیوضترملا ، هبتکم  نارهت ، ، نیرحبلا عمجم  نیدلا ، رخف  یحیرط ، . 41

.ات یب  هریسلا ، راد  توریب ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعالا  یبنلا  هریس  نم  حیحصلا  یضترم ، رفعج  یلماع ، . 42

.1371 یمالسا ، یملع  عمجم  نارهت ، نید ، يایحا  رد  همئا  شقن  یضترم ، يرکسع ، . 43

.م 1978_1977 نییالملل ، ملعلا  راد  توریب ، مالسالا ، لبق  برعلا  خیرات  یف  لصفملا  داوج ، یلع ، . 44

.ات یب  هیمالسالا ، هیملعلا  هبتکم  نارهت ، یلوسر ، مشاه  دیس  قیقحت : یشایعلا ، ریسفت  دوعسم ، نب  دمحم  یشایع ، . 45

.1383 امیس ، ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  مق ، یمالسا ، هشیدنا  خیرات و  رد  نز  هیحتف ، هداز ، یحاتف  . 46
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ص:76

.ق 1414ه .  هوسا ، تاراشتنا  نارهت ، یئارماسلا ، میهاربا  یمورخملا ، يدهم  قیقحت : نیعلا ، دمحا ، نب  لیلخ  يدیهارف ، . 47

، هیملعلا بتکلا  راد  توریب ، دوجوملادـبع ، ضوـعم و  قـیقحت : باحـصالا ، هفرعم  یف  باـعیتسالا  ربلادـبع ، نب  دـمحم  یبـطرف ، . 48
.ق 1415ه . 

.ق 1405ه .  ءارهزلاراد ، توریب ، ، نآرقلا یحو  نم  نیسح ، دمحم  هللا ، لضف  . 49

.1375 یمالسا ، فراعم  سورد  دیتاسا و  روما  تنواعم  دیدج ، مالک  نید و  هفسلف  رب  يدمآرد  مساقلاوبا ، ییانف ، . 50

.ق 1375ه .  هیمالسا ، یشورف  باتک  نارهت ، یفاولا ، یضترم ، نب  دمحم  یناشاک ، ضیف  . 51

.ات یب  فراعم ، رشن  نارهت ، نید ، أشنم  رب  يدمآرد  اضر ، یلع  این ، یمئاق  . 52

.1363 یناهارف ، تاراشتنا  نارهت ، راثالآ ، مکحلا و  هنیدم  راحبلا و  هنیفس  سابع ، یمق ، . 53

.ق 1404ه .  باتکلا ، راد  هسسؤم  مق ، يریازج ، بیط  دیس  حیحصت : یمقلا ، ریسفت  میهاربا ، نب  یلع  یمق ، . 54

.1376 يدعس ، پاچ  نارهت ، هروطسا ، هسامح ، ایؤر ، نیدلا ، لالج  ریم  يزاّزک ، . 55

.ق 1404ه .  هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، يرافغ ، ربکا  یلع  حیحصت : یفاکلا ، بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ، . 56

.1353، ایرد تاراشتنا  ، نارهت ، ایکرهچونم همجرت : هایس ، يادن  رتول ، گنیک ، . 57

.ات یب  اج ، یب  ین ، رشن  یلکوت ، نارهم  همجرت : نایدا ، ناسنا و  لشیم ، برلام ، . 58

.م 2005 هیلودلا ، راکفالا  تیب  نامع ، لاعفالا ، لاوفالا و  ننس  یف  لامعلا  زنک  یلع ، نیدلاءالع  يدنه ، یقتم   . 59

.ق 1403ه .  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، راهطالا ، همئالا  رابخا  رردل  هعماجلا  راونالا  راحب  رقاب ، دمحم  یسلجم ،  . 60

.1365 یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  نارهت ، هدنیاپ ، مساقلاوبا  همجرت : بهذلا ، جورم  نیسح ، نب  یلع  نسحلاوبا  يدوعسم ،  . 61

.ق 1408ه .  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، يراخبلا ، حیحص  حرشب  يرابلا  حتف  رجح ، نبا  ینالقسع ، . 62

.1380 اردص ، تاراشتنا  نارهت ، راتفگ ، هدزناپ  یضترم ، يرهطم ،  . 63

.1366 اردص ، تاراشتنا  نارهت ، يوبن ، هریس  رد  يریس   . ________________، 64
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.1372، اردص تاراشتنا  نارهت ، ، یمالسا ینیب  ناهج  رب  يا  همدقم   . ________________، 65

.ق 1417ه .  یمالسالارشنلا ، هسسوم  مق ، نآرقلا ، مولع  یف  دیهمتلا  يداه ، دمحم  تفرعم ،  . 66

.ق 1406ه .  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، لوسرلا ، ثیداحا  یف  لوصالل  عماجلا  جاتلا  یلع ، روصنم  فصان ، . 67

.ق 1408ه .  ثارتلا ، ءایحال  تیبلا  لآ  هسسوم  توریب ، ، لئاسولا كردتسم  نیسح ، ازریم  يرون ،  . 68

.1354 یمالسا ، تاقیقحت  تاعلاطم و  عمجم  نارهت ، مالسا ، تیلهاج و  ییحی ، يرون ،  . 69
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.ق 1374ه .  یبلحلا ، یبابلا  یسیع  هعبطم  هرهاق ، حیحصلا ، عماجلا  جاجح ، نب  ملسم  يروباشین ، . 70

.1378 همشچ ، رشن  نارهت ، ناریا ، مدرم  هنایماع  گنهرف  قداص ، تیاده ، . 71

.1343 ریبک ، ریما  تاراشتنا  نارهت ، ناتسگنرین ، . ________________، 72

همحر ینیمخ  ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  مق ، یبرع ، یلع  نیسح  همجرت : مالسا ، یقیقحت  خیرات  يداه ، دمحم  یفـسوی ، . 73
.1383 هللا ،

اه هلجم  ب )

.1364 رهم هرامش 7 ، مود ، لاس  یگنهرف ، ناهیک  . 1

.1383 هرامش 37_38 ، مهد ، لاس  ینآرق ، ياه  شهوژپ  . 2
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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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