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هچابید

هچابید

هـشیدنا هدیدرون و  رد  ار  ناهج  برغ  قرـش و  نآ ، غورفرپ  رون  هک  دراد  یگرزب  تیـصخش  نانچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ 
.دنا هدوشگ  وکن  قلُخ  نآ  شیاتس  هب  نابز  هک  ییاج  ات  تسا  هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  رگشواک  ياه 

ناشیا قح  رد  هدرکن و  غیلبت  نآ  نأشلا  میظع  ربمایپ  مالـسا و  هیلع  ناـهج  هتـسجرب  ياـه  تیـصخش  هک  تسین  ینعم  نیدـب  نیا  هتبلا 
فیخـس و بلاـطم  هاـگ  یب  هاـگ و  هک  مینیب  یم  ندـمتم  حالطـصا  هب  ناـهج  رد  زین  نونکا  مه  هک  ناـنچ  .دـنا  هتـشادن  اور  ییاـفج 

.دنزاس یم  راکشآ  ار  دوخ  هنیرید  هنیک  راک ، نیا  اب  دنهد و  یم  تبسن  مالسا  ربمایپ  هب  تسیاشان 

نادنمـشیدنا هرامه  هدـنامن و  ناهنپ  تملظ  یهایـس و  ربا  ياه  هکت  سپ  رد  هاگ  چـیه  تقیقح  باـتفآ  اـه ، یفاـصنا  یب  نیا  همه  اـب 
هللا یلـص  مظعا  ربمایپ  یمارگ  مان  هب  هک  یلاس  رد  میدید  هتـسیاش  ور ، نیازا  .دنا  هداد  ناشن  نارگید  هب  ار  قح  يابیز  هرهچ  یگرزب ،

تدوم تمحر و  ربمایپ  نیرخآ  اب  رتشیب  هچ  ره  ات  مینک  نایب  ار  اهرظنراهظا  نیا  زا  کچوک  ییاـه  هشوگ  تسا ، هتـسارآ  هلآ  هیلع و 
.میوش انشآ  ناملسمریغ  نادنمشیدنا  هاگن  هرجنپ  زا 

هدازرفعج مظاکدمحم  ياقآ  بانج  دنمجرا  رگشهوژپ  زا  نایاپ ، رد 
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نیا زا  یگتسیاش  هب  ناگدننک  هیهت  نازاس و  همانرب  میراد  دیما  .تسا  هدیـشوک  رایـسب  رثا  نیا  میظنت  نیودت و  رد  هک  میرازگ  ساپس 
.دنشاب قفوم  يدمحم  زیگنا  لد  رطع  هب  ناهج  روشک و  ياضف  ندرک  رطعم  رد  دننک و  هدافتسا  هعومجم 

قیفوتلا ّیلو  ّهنا 

شهوژپ لک  هرادا 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم 
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راتفگ شیپ 

راتفگ شیپ 

دناوت یم  يدرف  ره  درادن و  قلعت  یتلم  موق و  چـیه  هب  تسا و  یناهج  یتیـصخش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  دـیدرت ، یب 
.دنک یفرعم  دنیب ، یم  هک  نانچنآ  ار  ناشیا  دنیشنب و  يرواد  هب  دوخ  دید  هیواز  زا  یتیصخش  نینچ  هرابرد 

دوجو .تسا  ناکما  ملاع  دبـسرس  لگ  یتسه و  فدص  رهوگ  نیرت  یمارگ  نیرتهب و  نیرت ، كاپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
نینچ يارب  ار  يو  هک  يدنلب  بقانم  رد  سک  چیه  دیسرن و  وا  هبتر  هب  یلاع ، تافص  ماقم و  رد  يرگید  صخش  چیه  هک  يراوگرزب 

.دشن وا  شود  مه  درک ، هدامآ  یتلاسر 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  تیصخش  هرابرد  ار  دوخ  ياه  هاگدید  زین  ناملسمریغ  نادنمشناد  ناسانشرواخ و  نایم ، نیا  رد 
نیا زا  ار  یلـصا  فده  ود  اهنآ  هک  دوش  یم  صخـشم  ناسانـشرواخ  یتفرعم  ینابم  اه و  فده  رد  لمأت  اب  .دنا  هدرک  رـشتنم  نایب و 

هجوت اب  زین  ناملسمریغ  نادنمـشناد  .تیحیـسم  نییآ  جیورت  مود ، نارگرامعتـسا و  هب  ندرک  کمک  تسخن ، دندرک ؛ یم  لابند  راک 
هدرک رظنراهظا  يرواد و  مالسا  نید  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  هرابرد  برغ  يایند  یشزرا  یقالخا و  یتفرعم ، ینابم  هب 

زا یقیاقح  اهنآ ، نانخس  رد  لاح ، نیا  اب  .تسین  لاکشا  نودب  اهنآ  ياه  يرواد  ساسا ، نیا  رب  .دنا 
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.دوش یم  راکشآ  زین  مالسا  ربمایپ  یقیقح  ریوصت 

هتخادرپ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هرابرد  ناملسمریغ  ناگتخیهرف  نادنمشیدنا و  زا  يرامش  نانخس  هب  ور ، شیپ  شهوژپ  رد 
ياه هیرظن  زا  یهاگآ  اهنت  فده ، هکلب  تسین ، ام  دـییأت  دروم  هعومجم ، نیا  رد  هدـش  هدروآ  بلاطم  یمامت  تسناد  دـیاب  هتبلا  .میا 

.تسا هنیمز  نیا  رد  ناملسمریغ  نادنمشیدنا  ناسانشرواخ و 

شیاتـس اـیبنالا ؛ متاـخ  تثعب  ربماـیپ و  روهظ  رـصع  مالـسا ؛ یمارگ  لوـسر  یفرعم  تسا ؛ هدـش  لیکـشت  لـصف  جـنپ  زا  شهوژپ  نیا 
.ناشیا یتیصخش  نوگانوگ  ياه  هبنج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  يدرف  ياه  یگژیو  نایب  مالسا ؛ ربمایپ  تیصخش 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یفرعم  لوا : لصف 

هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یفرعم  لوا : لصف 

اه لصف  ریز 

(1) (: ییاکیرما هدنسیون   ) یتلیاک نیدرانرب 

(2) (: ییاکیرما روهشم  راگن  خیرات  فوسلیف و  هدنسیون ،  ) تنارود لیو 

(3) (: یسیلگنا سانشرواخ   ) نیل راودا 

1 (: ییاکیرما هدنسیون   ) یتلیاک نیدرانرب 

(4) (: ییاکیرما هدنسیون   ) یتلیاک نیدرانرب 

یـسک زا  دوب و  نیما  دـمحم  وا  مان  .دـمآ  ایند  هب  همرکم  هکم  رد  .م  لاس 570  دودح  رد  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح   ] وا
.درک یم  رکف  دوب ، هدینـش  هدید و  هچنآ  هرابرد  تشگ ، یمزاب  ترفاسم  زا  تقو  ره  .تشاد  يزیت  نهذ  یلو  دوب ، هتفرگن  دای  يزیچ 

تردق رشب و  فعض  هرابرد  یلیخ  تفر ،) یم  ورف  هشیدنا  هب  ییاهنت  رد  تاقوا  رتشیب   ) درک یم  ور  هراتـسرپ  نامـسآ  هب  هک  یماگنه 
نیا دوجو  هب  هزاـت  وا  .درک  یم  توعد  وا  يوس  هب  میهاربا  هک  دیـشیدنا  یم  ییادـخ  ناـمه  هب  وا  .درک  یم  رکف  دـنوادخ  توربج  و 

.درب یم  یپ  ادخ 
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-1
-2
-3

ياه Story و هلجم  هدنـسیون  .دـش  گرزب  دـمآ و  ایند  هب  اکیرما  تسوچاـسام  تلاـیا  رد   Bernardine یتلیاک نیدراـنرب  - 4
زین یباتک  .تسا  هتـشون  يدایز  نامر  ياه  باتک  درک و  یم  راـک  هاـم  باـتک  موهزیدـیل و  هلجم  رد  اهدـعب  .دوب  لاـنروژ  موهزیدـیل 

.تسا هدرک  همجرت  یبرع  هب  هینطنطسقلا  مان  هب  ار  نآ  میدن  دمحم  يرکش  هک  هتشاگن  هینطنطسق  حتف  خیرات  هرابرد 
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(1)

1 (: ییاکیرما روهشم  راگن  خیرات  فوسلیف و  هدنسیون ،  ) تنارود لیو 

(2) (: ییاکیرما روهشم  راگن  خیرات  فوسلیف و  هدنسیون ،  ) تنارود لیو 

جنپ هّللادبع ،  شردپ ، .درب  ثرا  هب  زیچان  یتورث  دوخ  ردپ  زا  هک  دوب  يا  هتسجرب  فیرش و  نادناخ  زا  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم [
هدهع هب  ار  وا  تیبرت  تیلوفط ، رد  هک  دوب  زینک  نیمه  تشاذگ و  ثرا  هب  وا  يارب  زینک  کی  هناخ و  کی  دنفسوگ و  يدادعت  رتش و 
شـش داتفه و  ماگنه  نآ  رد  هک  شدج  زاغآ ، رد  تشذـگرد و  شردام  هک  دوب  هلاس  شـش  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [ .تفرگ 

هیلع و هللا  یلص  دمحم [ .دش  راد  هدهع  ار  وا  یتسرپرس  بلاطوبا ، شیومع ، يو ، زا  سپ  .دش  راد  هدهع  ار  يو  یتسرپرس  دوب ، هلاس 
نآ رد  .دزومایب  نتـشون  ندـناوخ و  ار  يو  هک  دوبن  رکف  نیا  رد  سک  چـیه  ارهاـظ  یلو  دـید ، يرایـسب  فطل  تبحم و  اـهنآ  زا  هلآ ]

ندـناوخ و نت  هدـفه  زا  شیب  شیرق ، هلیبق  مامت  رد  تهج ، نیا  يور  .تشادـن  یتیمها  اـه  برع  رظن  رد  ندـناوخ  نتـشون و  ناـمز ،
مدرم زا  رتهب  ار  روما  قیاقد  دش و  يراج  يو  نابز  رب  یبرع  نابز  باتک  نیرت  غیلب  نیرت و  فورعم  همه ، نیا  اب  .دنتسناد  یمن  نتشون 

(3) .تخانش یم  هدید  میلعت 

1 (: یسیلگنا سانشرواخ   ) نیل راودا 

(4) (: یسیلگنا سانشرواخ   ) نیل راودا 

ربمایپ وا  .دـیگنج  یم  لـطاب  اـب  درک و  یم  عاـفد  قح  زا  هشیمه  دوب و  طاـشن  روشرپ و  رویغ و  يدرم  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [
يزور دشن  اریز  دش ؛ قفوم  مه  روط  نامه  دنک و  ادا  هجو  نیرتهب  هب  ار  دوخ  ینامـسآ  تلاسر  تساوخ  یم  هراومه  دوب و  ینامـسآ 

دنک و شومارف  دوب ، هدش  ثوعبم  نآ  يارب  هک  ار  یفده 

9  : ص

ص 430. ، 1370 یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  مق ، ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  ینییوخ ، قاحسا  لآ  یلع  - 1
رد .دـمآ  ایند  هب  اکیرما  تسوچاسام  تلایا  رد  زمادآ  ثرون  رهـش  رد  يدالیم  لاس 1885  رد  ( Will Durant  ) تنارود لیو  - 2

ینارنخس هتشر  کی  .م  لاس 1914  رد  .دش  لیصحتلا  غراف  كرویوین  رد  ایبملک  هاگشناد  زا  هفـسلف  يارتکد  هجرد  اب  .م  لاس 1917 
خیرات ریس  مان  هب  یلصفم  خیرات  دش  ببس  راک  نیمه  داد و  ماجنا  تایبدا  هفـسلف و  خیرات  هرابرد  كرویوین  نیرتریبسرپ  ياسیلک  رد 

.دراگنب ندمت 
صص ج 4 ، چ 4 ، ، 1373 راشتنا ، یماهـس  تکرـش  نارهت ، نارگید ،) و   ) یمراص همجرت : دلج ، ندمت 11  خـیرات  تنارود ، لیو  - 3

206 و 207.
.Edwarlin ( / 1803  - 1877 - ) 4
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(1) .دیسر تساوخ ، یم  هچنآ  هب  هکنیا  ات  درک  یم  لمحت  فده  نآ  هب  ندیسر  هار  رد  ار  ییالب  هنوگره 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ایبنالا  متاخ  تثعب  روهظ و  رصع  مود : لصف 

هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ایبنالا  متاخ  تثعب  روهظ و  رصع  مود : لصف 

اه لصف  ریز 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  روهظ  رصع  . 1

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  تثعب  . 2

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  روهظ  رصع  . 1

هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  روهظ  رصع  . 1

اه لصف  ریز 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  روهظ  هب  تراشب  فلا )

مالسا زا  شیپ  برع  ب )

خیرات نارود  نیرت  کیرات  ج )

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  روهظ  هب  تراشب  فلا )

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  روهظ  هب  تراشب  فلا )

(: یسیلگنا دنمشناد   ) تروپ نوید  ناج 

10  : ص

ص 181. برغلا ، ءاملع  دمحم و  زا : لقن  هب  ،ص 600 ،  ناهج نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 1
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(1)

حاحصا 14 انحوی   ) لیجنا هدعو  دندوب و  هداد  هدژم  هدنیآ  يارب  نانیمطا  اب  ار  ناشدوخ  زا  رت  گرزب  ربمغیپ  روهظ  حیـسم ، یـسوم و 
یّمـسم رب  هک  یلاحرد  تفرگ ، رارق  ههبـش  دروم  هدنهد  شیاسآ  ای  سدقم  حور  ای  هدیدنـسپ ) هدیزگرب و   ) تیلکاراپ هرابرد  و 16 )

(2) .درک یم  قیبطت  تهج  ره  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  دمحم  صخش  )

مالسا زا  شیپ  برع  ب )

مالسا زا  شیپ  برع  ب )

(3) (: یبرغ سیون  خیرات   ) ینیش .ژ  .ل 

یناگدـنز .دـندوب  هدرک  تداع  دـندرک ، یم  یگدـنز  ناـنآ  فارطا  رد  هک  یمدرم  لاوما  لواـپچ  ندرک و  تراـغ  هب  برع  ناـناوج 
یناسک لاوما  لواپچ  یکشخ ،) ياه  لاس  رد  هژیو  هب   ) نانآ یمرگرس  اهنت  تلع  نیمه  هب  .دوب  هرهب  مک  تخس و  رایسب  ینیشنارحص 

(4) .دوب رتهب  ناشعضو  هک  دوب 

(: يوسنارف دنمشناد   ) هسورگ هنر 

11  : ص

، یسیلگنا سانـش  مالـسا  ناگدنـسیون  نادنمـشناد و  زا  .م ) 1877 .م _  John Daven Port / 1789  ) تروپ نوـید  ناـج  - 1
، دوخ هلاس  رمع 88  لوط  رد  هک  دوب  سانـش  نابز  يوغل و  زین  میرک و  نآرق  یمالـسا و  گـنهرف  خـیرات و  رد  فاـصنااب  رگـشهوژپ 
، یبرع ياه  نابز  هب  دوب و  ناتـسودنه  رد  یقرـش  دـنه  یماظن  تمدـخ  رد  يو  .تسا  هدراذـگ  راـگدای  هب  یندـناوخ  بلاـج و  راـثآ 
اب هک  تسا  يرگشهوژپ  نیرت  فصنم  نیرت و  قیقد  نیرتریصب ، لیالراک ، زا  سپ  تروپ  .تشاد  طلست  ییایلاتیا  یـسیلگنا و  هسنارف ،

هنالضاف هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  مظعا ، ربمایپ  زا  يدرم ، ناوج  لامک  اب  بصعت و  زا  یلاخ  كاپ ، یبلق  نشور و  يرکف 
نیا هب  اهنآ  مان  هک  دراد  صاصتخا  نآرق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یناگدنز  هب  تروپ  نوید  ياه  هتشون  .تسا  هدرک  عافد 

؛ نآرق ياه  ییابیز  ینآرق ؛ تامیلعت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نآرق ؛ هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هرابرد  تبقنم  تسا : حرش 
.نآرق مایپ 

، راشتنا یماهـس  تکرـش  نارهت ، يدیعـس ، اضر  مالغدیـس  همجرت : نآرق ، دمحم و  هاگ  شیپ  هب  ریـصقت  رذع  تروپ ، نوید  ناج  - 2
ص 103. ، 1344

يا هراشا  راصتخا  لامک  اب  یبرغلا ) ملاعلا  خیرات   ) دوخ باتک  رد  هک  دوب  یبرغ  سیون  خـیرات  ( L.J.Cheney  ) ینیش .ژ  .ل  .ا  - 3
همجرت یبرع  هب  فصان » ینفح  نیدـلادجم   » ياقآ ار  باتک  نیا  .تسا  هدومن  ناناملـسم  تفرـشیپ  مرکا و  لوسر  ترـضح  روهظ  هب 

.تسا هدرک 
.فصان یفنح  نیدلادجم  همجرت : یبرغلا ، ملاعلا  خیرات  ینیش ، .ژ  .ل  زا : لقن  هب  ص 413 ، ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 4
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(1)

بالجنم رد  درک ، توعد  یتسرپادخ  يوس  هب  ار  اهنآ  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح   ] گرزب درم  نیا  هک  زور  نآ  رد  برع 
دوجو اهنآ  نایم  رد  یبیجع  جرم  جره و  .دوب  دـب  هزادـنا  یب  زین  برع  موق  یحور  یعاـمتجا و  تلاـح  .دـندوب  رو  هطوغ  یتسرپ  تب 

هب دـندوب  یموق  هک  يروط  هب  دوب ؛ دـساف  ناشتاداع  قالخا و  .دنتـسناد  یم  زیاج  يرما  ار  تراغ  دنتـشک و  یم  ار  رگیدـمه  .تشاد 
(2) .یشحو انعم  مامت 

خیرات نارود  نیرت  کیرات  ج )

خیرات نارود  نیرت  کیرات  ج )

(3) (: يوسنارف روهشم  هدنسیون  سیون و  خیرات  سانشرواخ ،  ) ماهگنمرد لیما 

، اهروشک مامت  ندمت  هک  يراگزور  دوب ؛ خیرات  نارود  نیرت  کیرات  درک ، روهظ  نآ  رد  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [ هک  ینارود 
همه دنه  ياهرهش  ات  هتفرگ  وریم  لوغ  دالب  زا 

12  : ص

ناریا و ندمت  خیرات و  رد  هک  دوب  سانش  ناریا  سانشدنه و  سانش ، نیچ  .م ) 1952 .م _  Grousset,R / 1885  ) هسورگ هنر  - 1
دنمدوس ياه  باتک  شراگن  عبتت و  قیقحت ، هب  هراومه  دوخ  یگدنز  نارود  رد  دنمـشناد  نیا  .دوب  رظن  بحاص  نپاژ ، دنه و  نیچ و 

یناگدنز : » تفگ خساپ  رد  دندرک ، شسرپ  شتشذگرس  هرابرد  وا  زا  دنچ  ینت  هک  یماگنه  دوب و  مرگرس  دوخ  صـصخت  هنیمز  رد 
نیمه هب  هدوب و  نپاژ  دـنه و  نیچ و  خـیرات  ندـمت و  هرابرد  هسورگ  ياه  یـسررب  رتشیب  تسا .» هدوب  یـسانش  باتک  هرود  کی  نم 
باتک هسورگ 28  .تسا  هتـشاد  ار  تساـیر  تیوضع و  تمـس  یکـسونرچ  همیگ و  ياـه  هزوـم  رد  دـعب  هب  لاس 1935  زا  تبـسانم 
راـثآ همه  .تسا  هتخیگنارب  وا  ياـه  یـسررب  ندرک  لاـبند  هـب  ار  رگید  نادنمـشناد  اـهنآ  رد  وا  تاـعلاطم  هـنیمز  هتـشاگن و  فورعم 

يو راثآ  زا  یخرب  .دنک  یم  هجوت  بلج  فلؤم ، شراگن  قایـس  مالک و  تحارـص  اب  هارمه  هک  تسا  یکتم  ینقتم  دانـسا  هب  هسورگ 
ياه هفسلف  رود ، رواخ  خیرات  نیچ ، خیرات  خیرات ، همانراک  نیمز ، قرـشم  يروتارپما  قرـش ، هفـسلف  خیرات  ایـسآ ، خیرات  زا : دنترابع 

 . ...و نآ  رنه  ینورب ، ناریا  يدنه ،
صص ج 1 ، ات ، یب  نابات ، هناخ  پاچ  اج ، یب  یلیلخ ، یلعدمحم  همجرت : نارگید ، رظن  رد  دمحم  حون ، لآ  ناطلس  خیـشلا  مظاک  - 2

 . 5 و 6
نیرتـهب هدنـسیون  ریازجلا و  بتکم  ریدـم  يوـسنارف و  فورعم  ناسانـش  مالـسا  زا  . Dermengham,Em ماهگنمرد لـیما  - 3

.تسا هدرک  شهوژپ  مه  مالـسا  فوصت  نافرع و  رد  يو  .تسا  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم [ ترـضح  همان  یگدـنز  هرابرد  باتک 
يایلوا تشاد  گرزب  یبرع ، صوصن  نیرت  ناشخرد  یمالسا ، ّتنـس  و  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم [ زا : دنترابع  يو  راثآ  زا  یخرب 

 . ...و ناملسم  يایلوا  همان  یگدنز  برغم ، رد  نیملسم 
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مان نیدب  یصخش  روهظ  رظتنم  ناشباتک  هدعو  هب  نایدوهی  .دوب  [ هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم [ وا  مان  .دندوب  برطـضم  هتخیر و  مه  هب 
(1) .دندوب

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  تثعب  . 2

هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  تثعب  . 2

اه لصف  ریز 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  تثعب  فلا )

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  تلاسر  ب )

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  تضهن  ج )

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  تثعب  فلا )

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  تثعب  فلا )

: یتلیاک نیدرانرب 

.درک دوخ  هزات  نید  رشن  هب  عورش  دش و  لزان  وا  هب  یحو  هک  دوب  شلاس  لهچ  دودح  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح   ] ربمایپ
اهراب نآ ، زا  دعب  .دوب  هکم  لامش  یخسرف  ود  رون ، هوک  رد  ارح  راغ  رد  نابایب  نایم  رد  اهنت  وا  دش ، لزان  وا  رب  یحو  هک  يراب  نیلوا 

تشهب و نانمؤم و  لامعا  رفیک  هک  دـمآ  یم  شیپ  یحور  بیجع  تلاـح  کـی  وا  يارب  ناـمز ،] نیا  رد   ] .دـش یم  لزاـن  وا  هب  یحو 
(2) .درک یم  هدهاشم  ساسحا و  ازج  زور  رد  ار  اهنآ  باسح  خزود و  رد  ار  رافک  باذع 

(: یسیئوس گرزب  هدنسیون  دنمشناد و   ) لیاو تربره 

تیاده تسار  هار  هب  ار  هارمگ  مدرم  وا  .درک  مارح  ار  اه  تب  شتـسرپ  دودز و  ار  ماهوا  درک و  روهظ  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم [
یناسنا یلاع  ماـقم  هب  دـیناهر و  یناداـن  لـهج و  ضیـضح  زا  ار  اـهنآ  تخاـس و  فرطرب  برع  هعماـج  زا  ار  تیلهاـج  گـنن  درک و 

.دیناسر

13  : ص

ص277. ات ، یب  هیبرعلا ، بتکلا  ءایحا  راد  توریب ، رتیعز ، لداع  همجرت : دمحم ، تایح  ماهگنمرد ، لیما  - 1
صص 430 و 431. ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 2
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(1)

(2) (: ینامور روهشم  هدنسیون   ) ویگروئگ لیژریو  نیتناتسنک 

یم رامـش  هب  مه  يداصتقا  یعاـمتجا و  تلاـسر  کـی  هکلب  دوبن ، ینید  تلاـسر  کـی  طـقف  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [ تلاـسر 
(3) .دمآ

: تنارود لیو 

(4) .دوب هدش  ثوعبم  رشب  حالصا  يارب  تشادن و  دننام  هک  دوب  لماک  يدحوم  گرزب و  يربمغیپ  هلآ ،] هیلع و  هللا  یلص  دمحم [

(5) (: یناملآ سانش  مالسا  سانشرواخ و   ) لمیش يرام  هنآ 

14  : ص

صص 81 و 82؛ ، 1362 ییاطع ، یتاعوبطم  هسـسؤم  نارهت ، دمحم ، نآرق و  هرابرد  ناهج  نادنمـشناد  هیرظن  ینادـجو ، نیـسح  - 1
 . ص 81 نارگید ، رظن  رد  دمحم 

ینامور هجراخ  ترازو  وضع  .م ،) 1992 .م _  Constantin Virgil Gheorghiu) / 1916 ویگروئگ لیژریو  نیتناتسنک  - 2
«، سناش نیمود   » نوچ يراثآ  هدنسیون  ناونع  هب  درک و  ترجاهم  هسنارف  هب  روشک ، نآ  رد  یتسینومک  میژر  رارقتسا  زا  سپ  هک  دوب 

تمدخ ادخ  ناگدنب  هب  ات  دمآرد  یحیسم  نایناحور  توسک  هب  يدنچ ، زا  سپ  .تفای  تسد  یناهج  ترهش  هب  ...و  اراو » ورتپ  هناخ  »
ینادـجو یحور و  بالقنا  راچد  تخانـش ، دـیاب  ون  زا  هک  يربمغیپ  دـمحم ؛ باـتک  نتـشون  يارب  ویگروئگ  دـسر  یم  رظن  هب  .دـنک 

ادخ و هداتسرف  ناسنا ، کی  ناونع  هب  مالسا  ربمایپ  دبای  یمرد  هک  تسا  یحور  لوحت  نیمه  هجیتن  رد  کش ، یب  .دشاب  هدش  یگرزب 
.دراد يزیگنا  تفگش  گرزب و  تیصخش  هچ  تما  ربهار 

چ 6، ، 1379 نیرز ، نارهت ، يروصنم ، هّللا  حیبذ  همجرت : تخانش ، دیاب  ون  زا  هک  يربمغیپ  دمحم ، ویگروئگ ، لیژریو  نیتناتسنک  - 3
 . ص 67

ص 160. دمحم ، نآرق و  هرابرد  ناهج  نادنمشناد  هیرظن  - 4
خیرات یـسانشراک  یناـملآ ، سانـشرواخ  .م ،)  2003 .م _   Annemarie Schimmel) / 1922 لمیـش يراـم  هنآ  وناـب  - 5

گنهرف اب  ییانـشآ  زا  سپ  هیلوا ، تالیـصحت  اب  نامز  مه  یگلاـس و  زا 15  يو  .دوب  یـسانش  ناریا  یمالـسا و  تاعلاطم  بهاذـم و 
یگلاس رد 19  .تخادرپ  یقرـش  ياه  نابز  رگید  یـسراف و  یکرت ، یبرع ، ياه  ناـبز  يریگارف  مالـسا و  هراـبرد  شهوژپ  هب  قرش ،

گرویرام هاگشناد  یمالـسا  تاعلاطم  شخب  رایـشناد  مود ، یناهج  گنج  زا  سپ  .تفرگ  ناملآ  نیلرب  هاگـشناد  زا  ار  ارتکد  هجرد 
دراوراه هاگشناد  رد  يدایز  نایلاس  .تخادرپ  اراکنآ  هاگشناد  رد  بهاذم  خیرات  سیردت  هب  نز  نیلوا  ناونع  هب  سپس  دش و  ناملآ 

هک تسا  هتـشاگن  هتوگ  ظفاح و  یمالـسا و  نافرع  مالـسا و  هرابرد  باتک  دـلج  دـص  کـی  زا  شیب  .دوب  سیردـت  مرگرـس  اـکیرما 
رد یناهج ، هزیاج  نیدنچ  رب  هوالع  لمیش  يرام  .دنا  هلمج  نآ  زا  یمور  نیدلا  لالج  يزاریـش و  فیفخ  نبا  هریـس  یقرـش ، تایلزغ 

يارتکد ناریا ، ءارهزلا  هاگشناد  زا  زین  شرمع  ینایاپ  ياه  هام  رد  .درک  تفایرد  ار  ناملآ  ناشورف  باتک  حلص  هزیاج  .م  لاس 1995 
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يایرد قرغ  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم [ .درک  ادیپ  رییغت  ناهگان  یگلاس ، لهچ  دودح  رد  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم [ یگدـنز 
هکم کیدزن  ياهروهام  هپت  ارح و  راغ  هب  هاگ  هگ  نامز ، نآ  موسرم  ناـیدا  زا  رت  باـن  رتـالاو و  يزیچ  يوجو  تسج  رد  هشیدـنا و 

، ناوخب : » هک دـمآ  رما  وا  رب  هفـشاکم  نیا  رد  .تخاس  دوخ  قرغتـسم  ار  شناج  یهلا ، هفـشاکم  نیتسخن  هک  دوب  اـجنآ  رد  .تفر  یم 
(1) «. ارقِإ

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  تلاسر  ب )

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  تلاسر  ب )

(2) (: یناملآ نادداصتقا  فوسلیف و   ) سکرام لراک 

اهنآ قوفام  قباس و  تالاسر  هصالخ  هک  ار  یتلاسر  ات  دش  ثوعبم  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم   ] هک تسا  نیا  ریذـپانراکنا  تقیقح 
، هتفگ ای  هدروآ  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم [ ار  هچنآ  ملاع و  يارب  تسا  یتباث  روتـسد  وا  تلاسر  نیاربانب ، .دروایب  ملاع  يارب  دوب ،

(3) .تسا قباطم  يزورما  مهف  قوذ و  اب 

15  : ص

صص 13 و 14. ، 1383 یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  نارهت ، یتوهال ، نسح  همجرت : ادخ ، لوسر  دمحم ؛ لمیش ، يرام  هنآ  - 1
.دوب یملع  مسینومک  مسیلایـسوس و  مسیـسکرام ، بتکم  راذگ  ناینب  یناملآ و  نادداصتقا.م   1883 .م _  سکرام 1818  لراک  - 2
سپ سکرام  .تخادرپ  لگه  دیاقع  یتسیلآ  هدیا  ياه  هبنج  زا  داقتنا  یتح  لیلحت و  هیزجت و  هب  لگه ، راکفا  اب  ییانشآ  زا  سپ  يو 

.دش مادختسا  نب  هاگشناد  رد  .م  لاس 1841  رد  هفسلف  يارتکد  هجرد  نتفرگ  زا 
ص 164. دمحم ، نآرق و  هرابرد  ناهج  نادنمشناد  هیرظن  - 3

نارگید هاگن  زا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  www.Ghaemiyeh.comربمایپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 92زکرم  هحفص 22 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13602/AKS BARNAMEH/#content_note_15_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13602/AKS BARNAMEH/#content_note_15_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13602/AKS BARNAMEH/#content_note_15_3
http://www.ghaemiyeh.com


هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  تضهن  ج )

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  تضهن  ج )

(1) (: ییایلاتیا دنمشناد   ) یلیم ود 

، اه نابایب  لد  زا  هبترم  کی  دوب ، هتفرگربرد  ار  سونایقد »  » يروتارپما قباس  ورملق  زا  یتمسق  نآ  نوزفا  زور  طاطحنا  هک  يرـصع  رد 
.درک یـسوسحم  ياـه  تفرـشیپ  زور  هب  زور  تساـخ و  اـپ  هب  یبرع  دـیدج ) کـلامم  و   ) هدوسرف ریپ  يروتارپـما  تخـسرس  نمـشد 
یمتح يزوریپ  داهج و  يوس  هب  ار  نآ  صالخااب  ياهرکشل  هک  تسا  دنوادخ  یمیاد  تیانع  طقف  ییوگ  هک  دوب  نانچ  وا  تفرـشیپ 

نانیـشناج تخیر و  مه  هب  ار  نایناساس  يروتارپما  هک  تشذگن  يزیچ  رـصم  هیروس و  حـتف  زا  سپ  هک  يا  هنوگ  هب  دـهد ، یم  قوس 
.تخاس هجاوم  يرطخ  نینچ  اب  دوب ، هتفر  ناشتسد  زا  يرایسب  دالب  هک  ار  نیتناتسنک 

یتورث یناوج  رد  هک  هزات  ربمایپ  .دش  زاغآ  هّللادبع  نب  دمحم  مساقلاوبا  مان  هب  شیرق  هلیبق  ناناگرزاب  زا  یکی  يربهر  هب  تضهن  نیا 
(2) .تشاد تکرش  دنتفر ، یم  یبرع  هریزج  هبش  بونج  هیروس و  هب  هک  یتراجت  ياه  ناوراک  رد  تشادن ،

16  : ص

شیادیپ ات  وا  .دندرک  یم  قیقحت  ناهج  یمومع  مولع  خیرات  رد  هک  دوب  یناهج  عمجم  ياضعا  زا  یکی  يو  ( Domili  ) یلیمود - 1
یباتک رد  .تسا  ویگرآ  هلجم  سـسؤم  یلیمود  .دوب  یمومع  خـیرات  یمداکآ  یناهج  عمجم  ناگدـنیامن  زا  یکی  یناهج  مود  گنج 

.تسا هدرب  مان  برع ، مانب  ناملسم  نادنمشناد  یمالسا و  مولع  زا  تسا ، اه  برع  دزن  ملع  مان  هب 
راتخم و دـیمحلادبع  همجرت : برعلا ، دـنع  ملعلا  یلیمود ، زا : لقن  هب  صص 513 و 514 ،  ناهج ، نادنمـشناد  هاگدید  زا  مالـسا  - 2

ص 74. یسوم ، فسوی  دمحم 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  تیصخش  موس : لصف 

هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  تیصخش  موس : لصف 

اه لصف  ریز 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  تیصخش  شیاتس  . 1

خیرات درم  َربَا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  . 2

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  تیصخش  شیاتس  . 1

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  تیصخش  شیاتس  . 1

(1): لیالراک ساموت 

17  : ص

دراو یگلاس  رد 13  .دـمآ  ایند  هب  ایناتیرب  ناکفلکا  ياتـسور  رد  .م  لاس 1795  رد  ( Tomase Carlyle  ) لیالراک ساـموت  - 1
تـسایر هب  لاس  هس  زا  سپ  دیدرگ و  باختنا  تایـضایر  ملعم  ناونع  هب  لانا  هسردـم  رد  یگلاس  رد 19  دش و  گروبنیدا  هاگـشناد 

نابز سپـس  .تفاـی  لاغتـشا  نداـعم  مولع  هب  دیـشک و  تسد  سیردـت  زا  .م  لاس 1818  رد  .دیـسر  يدـلاکوک  رهـش  رد  يا  هسردـم 
وا باتک  نیرتهب  هک  تخادرپ  يداشرا  یفـسلف و  یملع ، ياه  باـتک  فیلأـت  هب  یگلاـس )  86  ) رمع رخآ  اـت  تفرگارف و  ار  یناـملآ 

باتک رد  وا  هک  يا  هلاقم  زا  سپ  یلو  درک ، یم  راک  مالـسا  ربمایپ  هیلع  مومـسم  ياه  ملق  ساـموت »  » زا شیپ  اـت  .دراد  ماـن  ناـنامرهق 
.تفرگ ار  ناضرغم  یملق  زواجت  ولج  درک و  نایب  يا  هزادنا  ات  ار  قیاقح  تشون ، نانامرهق 
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موسر و دید و  یم  ار  ایشا  قیاقح  وا  .تسا  هدروآ  ماغیپ  ام  يارب  هک  تسا  یتسه  نایاپ  یب  همشچرس  فرط  زا  يروآ  ماغیپ  درم ، نیا 
هدوب زیچان  عضاخ و  وا  ناگدـید  لـباقم  رد  قیاـقح  .دریگب  ار  شزیت  ناگدـید  ولج  تسناوتن  غورد  فیخـس و  تادـقتعم  تاداـع و 

.تسا

نیا تسین ؟ نآ  رد  یحو  ماهلا و  یعون  ایآ  هکیالم ؛ ای  ناولهپ و  ای  ربمغیپ  ای  دینادب  شرعاش  دـیهاوخ  یم  .دـیرگنب  شراتفگ  هب  امش 
.تسا هدش  قلخ  ایند  لد  ملاع و  نطاب  زا  نم  رظن  رد  گرزب  درم 

تلاـسر و .میهد  شوگ  وا  نانخـس  هب  زیچ  ره  زا  لـبق  هک  تسا  مزـال  اـم  رب  تسا و  هتخومآ  تمکح  ملع و  میظع ، درم  نیا  هب  ادـخ 
زیچ دشاب ، هدمآرب  هتخانشان  هدیدان و  يایند  زا  هک  یقح  مایپ  تسار و  يادن  زج  وا  نانخـس  ضحم و  قح  زج  درک ، ادا  وا  هک  یمایپ 

(1) .دوبن يرگید 

یمن دوـبن ، نینچ  رگا  دوـب و  دـننام  یب  گرزب و  يدرم  اـنعم  ماـمت  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح   ) وا دـنگوس ، ادـخ  هب 
(2) .دنیبب میظعت  لالجا و  مارتحا و  همه  نآ  ربکتم ، لدگنس و  تخس و  نامدرم  درگارحص و  ياه  برع  نآ  زا  تسناوت 

راکشآ ار  نآ  تعیبط ، لد  هک  تسا  تیدبا  یناگدنز و  زا  یشخب  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم [

18  : ص

ص 186. ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 1
ص 49. نامه ، - 2
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(1) .تفرگ ینشور  نآ  زا  ملاع  هک  دوب  یغورف  دننام  درک ، یلجت  روهظ و  نوچ  تخاس و 

، ملاع دنوادخ  .دنتـسه  ایـشا  يرهوج  قیاقح  زا  یئزج  دنا و  هدش  هدـیرفآ  دوجو  رگج  ایند و  بلق  زا  گرزب  نادرم  هک  مدـقتعم  نم 
یگرزب درم  نیمه  اـهنآ  نیرت  هزاـت  نیرتهب و  هک  مراد  داـقتعا  نم  تسا و  هداد  رارق  دوخ  دوجو  رب  لـیلد  ار  تاـیآ  راـثآ و  زا  یلیخ 

ارف شوـگ  شا  هتفگ  هب  یمادـقا  ره  زا  لـبق  هک  تسا  مزـال  اـم  رب  سپ  .تسا  هتخوـمآ  وا  هب  ار  تمکح  مـلع و  دـنوادخ ، هـک  تـسا 
(2) .میهد

(3) (: يوسنارف روهشم  هدنسیون   ) رتلو

19  : ص

ص 50. نارگید ، رظن  رد  دمحم  - 1
.نامه - 2

دزن ار  زور  نآ  مولع  یناـبم  .م  لاس 1704  رد  .دش  هدـیمان  يراموسنارف  دـلوتم و  هسنارف  رد  .م  لاس 1694  هب  ( Wolter  ) رتلو - 3
، دمآ نوریب  هسردم  زا  هک  .م  لاس 1711  زا  .دوب  نیبدب  تیحیسم  هب  تبسن  یکدوک  زا  يو  .تفرگارف  اهتییوزژ  یحیـسم  نویناحور 
دیدرگ و دیعبت  اهاتسور  زا  یکی  هب  يراتفر  نینچ  رطاخ  هب  .م  لاس 1716  رد  ات  .تخادرپ  یقشع  راعشا  ندورس  يراب و  دنب و  یب  هب 

یکی .م  لاس 1759  رد  .دش  رتائت  نتخاس  همان و  شیامن  نتـشون  مرگرـس  تفای و  هار  ناگرزب  رابرد  هب  سپـس  .داتفا  نادنز  هب  اهدعب 
ینایدا فلاخم  عقاو ، رد  وا  .درک  زاغآ  ار  نایدا  اب  گنج  عقاو ، رد  یلو  مارآ ، یگدـنز  رهاظ  هب  اجنآ  رد  .دـیرخ  ار  هسنارف  تاهد  زا 
مالسا نانمشد  ياه  هتشون  ریثأت  تحت  یمالسا ، قیاقح  زا  يرود  یعالطا و  یب  لیلد  هب  زاغآ  رد  .دندوبن  راگزاس  وا  لقع  اب  هک  دوب 

تشادنپ یم  یعقاو  رما  ار  مالسا  فلاخم  نانخس  تشادن ، مالسا  ياه  تیعقاو  هب  ندیـسر  يارب  یهار  هنوگ  چیه  نوچ  .تفرگ  رارق 
یمالـسا تاعلاطم  نآ ، هعلاطم  یپ  رد  دـید و  دوب ، هتـشون  لیم  جروج  هک  ار  دـیجم  نآرق  همجرت  اهدـعب  .تخات  یم  زین  مالـسا  هب  و 

مه نانخس  هک  دیمهف  ماجنارـس  .دش  نیب  شوخهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  مالـسا و  هب  تبـسن  درک و  زاغآ  ار  دوخ 
هماـن شیاـمن  رد  هک  دوخ  تسیاـشان  راـک  زا  دوز  سپ  .تسا  هدوبن  يرگید  زیچ  تمهت  زج  ترـضح ، نآ  هراـبرد  وا  قباـس  ناـشیک 

.ما هدرک  دب  رایسب  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم [ قح  رد  نم  هک  تشاد  مالعا  هودنا  اب  تشگ و  نامیشپ  دوب ، هدش  بکترم  مسیتاتف » »
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هیلع هللا  یلص  دمحم [ .دروآ  ناغمرا  هب  رشب  يارب  ار  بهاذم  نیرت  گرزب  هک  دوب  یگرزب  رایـسب  درم  هلآ ،] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم [
(1) .دننک شتسرپ  ار  هناگی  يادخ  هک  تخومآ  نانآ  هب  دروآ و  دیدج  ینید  بارعا ، يارب  هلآ ] و 

وا .داد  شرورپ  شیوخ  لامک  لـضف و  ناـماد  رد  زین  گرزب  ینادرم  دوب و  گرزب  رایـسب  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [ کـش ، یب 
(2) .دروآ دیدپ  ار  نیمز  يور  ياه  بالقنا  نیرت  گرزب  دوب و  راکزیهرپ  يربمایپ  رتسگداد و  یناطلس  دنمدرخ ، يراذگ  نوناق 

یماو ریدقت  بجعت و  هب  ار  ناسنا  وا  .تسا  نیشن  لد  هدیدنسپ و  رایسب  هک  تسا  یبیجع  زیچ  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم [ دوجو  رد 
راکفا دنتـساوخ  یم  دندوب و  وا  ربارب  رد  هک  كرـشم  مدرم  همه  نآ  لباقم  رد  ییاهنت  هب  اهدربن ، نیا  رد  دوخ  ناج  اب  هکنیا  هب  دراد ،

ار رازآ  هجنکش و  ادخ  هب  توعد  هار  رد  اه  لاس  وا  .دناوخارف  هناگی  يادخ  تدابع  هب  ار  مدرم  درک و  یگداتسیا  دنربب ، نیب  زا  ار  وا 
(3) .درک لمحت 

(4) (: یسیئوس هدنسیون  سانشرواخ و   ) یلدوب .فا  .را 

ریبدت تمکح و  توهبم  دنک ، رکفت  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم [ یناگدنز  هرابرد  هک  یسک 

20  : ص

صص 287 و 288. ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 1
.نامه - 2

ص 292. نامه ، - 3
ناناملـسم نایم  رد  لاس  نیدنچ  ریمـشک ، ياه  هوک  نایم  رد  مالـسا ، اب  شدروخرب  نیلوا  زا  سپ  ( R.F.Boodli  ) یلدوب ياقآ  - 4

دناوخ و یم  ار  یبرع  ياه  باتک  نآرق و  دوش و  یم  انـشآ  یبرع  نابز  هب  دنک و  یم  یگدنز  يدوعـس  ناتـسبرع  نیـشنارحص  برع 
.دنک یم  فیلأت  مالسلا  هیلع  مرکا  لوسر  ترضح  یناگدنز  هرابرد  دمحم » هایح  لوسرلا ،  » مان هب  ار  یباتک 
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[ هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم [  (1) .دریم یمن  يرـصع  چیه  رد  هک  دنیب  یم  يا  هدـنز  ار  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [ دوش و  یم  وا 
(2) .دوب یعقاو  درمدار  کی 

(: يدنه گرزب  دنمشناد   ) يدنه .ل  .ث 

تیدـبا بیغ و  ملاـع  يدـنوادخ و  لـالج  ردـصم  زا  وـت  دـننام  یب  يورین  هک  قـح  رب  ربماـیپ  يا  هلآ !] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [ يا 
(3) .مروآ یم  دورف  رس  وت  تمظع  ربارب  رد  ینتورف  لامک  اب  نم  تسا ، هتفرگ  همشچرس 

(4) (: یسیلگنا روهشم  هدنسیون   ) لوپ نیل 

یم شیاتـس  ینادردق و  هب  راداو  ار  سک  ره  هک  تسه  يدـننام  یب  عیدـب و  بیجع و  هبنج  کی  هلآ ،] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [ رد 
(5) .دنک

(: ینانبل یحیسم  هدنسیون   ) هّللاریخ اّنح 

مارتحا و دروم  مه  زونه  تخاـس و  هریخ  ار  ملاـع  مشچ  هک  دروآ  دوجو  هب  یندـمت  هک  تسا  یـسک  هلآ ،] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [
(6) .تسا ناهج  مامت  هفسالف  میظعت  دنسپ و 

21  : ص

ص 100. دمحم ، تایح  زا : لقن  هب  ص 200 ، ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 1
ص 203. نامه ، - 2

ص 7. نارگید ، رظن  رد  دمحم  - 3
رفاسم یسیلگنا و  روهـشم  ناراگن  خیرات  ناسانـش و  ناتـساب  ناسانـشرواخ ، زا  .م  1931 .م _  Lane-Pool / 1854 لوـپ نیل  - 4

زا یخرب  .تشاد  صصخت  ایسآ  رد  اطسو  نورق  خیرات  یمالـسا و  تلود  لیاوا  خیرات  یمالـسا و  گنهرف  رد  يو  .دوب  نیمز  قرـشم 
[ هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [ ترـضح  نانخـس  اه و  هباطخ  نآرق ، تابختنم  نآرق ، عّجـسم  تارابع  نیناوق و  زا : دـنترابع  يو  راثآ 

...و ایناپسا  رد  ناناملسم  مالسا ، ربمایپ 
ص 37. ج 1 ، نارگید ، رظن  رد  دمحم  - 5

ص 4. نامه ، - 6
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(1) (: یسیلگنا فوسلیف  هدنسیون و   ) واش درانرب  جرج 

وا نید  مدـقتعم  نیاربانب ، .تسا  هدرک  نم  رد  یبیجع  ریثأـت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح   ) درم نیا  روآ  تریح  یناگدـنز 
(2) .دنک بلج  دوخ  هب  ار  یلسن  ره  هک  دراد  ار  نآ  تیلباق  دشاب و  یم  بسانم  يرشب  یگدنز  راودا  مامت  اب  هک  تسا  ینید  هناگی 

(3) (: يوسنارف روهشم  سیون  ناتساد   ) امود ردناسکلا 

یتانـسحم دوب و  هتـسجرب  شقالخا ، .دوب  یگرزب  ياـه  هزومآ  ياراد  شنید  اریز  دوب ؛ قرـش  هزجعم  هلآ ،] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [
(4) .تشاد هدیدنسپ 

22  : ص

رد .دـش  دـلوتم  نیلبود  رد  تسد  یهت  يا  هداوناخ  رد  .م  لاس 1856  هب  ( George Bernard Shaw  ) واش دراـنرب  جرج  - 1
یفلتخم ياهراک  هب  شاـعم ، رارما  يارب  كدـنا  لیـصحت  زا  سپ  .درب  ثرا  شیوخ  دـنمرنه  رداـم  زا  ار  یقیـسوم  هب  قشع  یکدوک ،

هب .م  لاس 1879  رد  .درک  یم  نیمأت  ار  دوخ  شاعم  هلاقم ، نتشون  اب  تخادرپ و  راک  هب  يا  همانزور  رد  ندنل  رد  سپس  .دش  لوغـشم 
زا همان  شیامن  رد  يو  کبـس  .تخادرپ  یتسیلایـسوس  ياه  تیلاـعف  هب  .م  لاس 1882  رد  .تخادرپ  همان  شیامن  ناتـساد و  شراـگن 

مسینایباف هب  ناوت  یم  وا  راثآ  زا  .تسا  هتخیمآ  زنط  ییوگ و  هلذب  اب  شراثآ  دوب و  نیب  عقاو  يا  هدنـسیون  يو  .تسا  رت  يوق  ناتـساد 
کی نوریاب ، لشاک  لغـش  ناگـشیپرنه ، ناـیم  رد  قشع  يراد ، هیامرـس  مسیلایـسوس و  يوس  هب  شوهاـب  نز  ياـمنهار  يروتارپما ، و 
.درک هراشا  ...و  سدقم  كرادناژ  رشب ، قوقح  رشب و  ناطیش ، درگاش  تشونرـس ، درم  نراو ، وناب  لغـش  یعامتجاریغ ، تسیلایـسوس 

.تشذگرد .م  لاس 1950  رد  واش 
ص 9. نارگید ، رظن  رد  دمحم  - 2

دادعت .تشاد  ناتساد  نتشون  رد  بیجع  یتردق  دادعتسا و  .م )  1870 .م _   Alexandre Dumas / 1802  ) امود ردناسکلا  - 3
 . ...و هکلم  دنب  ندرگ  وگرام ، هکلم  لاس ، تسیب  زا  سپ  راد ، گنفت  هس  دننام : دنا ، هدش  روهشم  هک  هتشون  یخیرات  نامر  يدایز 

ص ش 43 ، ، 1382 امیـسوادصیمالسا ، ياه  شهوژپ  زکرم  مق ، گربلگ ، هلجم  ثعبم ،» دیع  باتفآ  ریفـس   » هلاقم نافرع ، رغـصا  - 4
.35
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(1) (: يوسنارف رگشهوژپ  هدنسیون و   ) يراواس

دوجو هب  زگره  ار  وا  ریظن  هنامز ، هک  دوب  دـننام  یب  يدرم  وا  .درک  روهظ  رـشب  نایم  هک  دوب  يا  هغبان  هلآ ،] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [
(2) .دروآ دهاوخن  دوجو  هب  دوب و  هدرواین 

(3) (: ینانبل یحیسم  دنمشناد  هدنسیون و   ) لیمش یلبش 

دننام زین  هدنیآ  رد  هک  دور  یمن  روصت  .نارضاح  ناگتـشذگ و  نایم  رد  تسا  رـشب  دارفا  نیرت  لماک  هلآ ،] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم [
(4) .دیآ دوجو  هب  وا 

(: ییایلاتیا دنمشناد   ) اتسوک نوتسکاو 

رد هک  دوب  یمیظع  فرگش و  يورین  هناشن  درک ، بسک  دوخ  فده  هار  رد  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم [ هک  ار  یتیقفوم  تفرـشیپ و 
(5) .تشاد رارق  وا  دوجو 

هللا یلص  دمحم [ هرابرد  ییاهب  نارگ  تداهـش  هچ  تسا ، گرزب  هفـسالف  زا  یکی  هک  سکولرام »  » رتکد هک  دینک  یم  هظحالم  امش 
(6) .تسا تسایس  زمر  یهدنامرف و  لماک  هنومن  هلآ ،] هیلع و  هللا  یلص  دمحم [ دیوگ : یم  هک  یتقو  دهد ، یم  [ هلآ هیلع و 

23  : ص

هسنارف و ناـبز  هب  نآرق  مجرتـم  يوسنارف و  سانـش  مالـسا  .م ،) 1788 .م _  Savary,cl.Et. / 1750  ) يراواـس نی  یتادوـلک  - 1
رد ار  برع  تایبدا  نابز و  تشاد و  تماقا  نانوی  ریازجلا  عمجم  رـصم و  رد  .م  ات 1781 .م  لاس 1776 زا  هک  تسا  هدوب  قرش  رفاسم 

.تشون ادخ  باتک  زا  دیدج  همجرت  کی  نآرق ، ياه  همجرت  یمالسا و  یلصا  عبانم  هب  هجوت  اب  تفرگارف و  یبوخ  هب  رصم 
،1346 یخرف ، یتاعوبطم  هسسؤم  نارهت ، روپابیکـش ، هّللا  تیانع  همجرت : دیـشخرد ، هکم  رد  هک  يا  هراتـس  دمحم ؛ يراواس ، .م  - 2

ص 76. نارگید ، رظن  رد  دمحم  ص 275 ؛
.shebly shommyel - 3

ص 175. دمحم ، نآرق و  هرابرد  ناهج  نادنمشناد  هیرظن  - 4
ص 79. نامه ، - 5

.نامه - 6
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نیرت و گرزب  ییوگو ، تفگ  ههبـش و  چیه  نودب  ینید و  تسایـس  همـسجم  هلآ ،] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح   ] یمارگ ربمایپ 
(1) .تسا یسایس  نادرم  نیرت  فیرش 

(2) .تسا هدش  ینید » یسایس   » بقل راوازس  قح  هب  هک  تسوا  اهنت  هدماین و  دوجو  هب  شیارب  يریظن  نونکات  تقلخ  ودب  زا 

هدـش يورخا  يویند و  یـسایس و  یملع ، ینید ، هبنج  عماـج  هک  تسا  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح   ] تیـصخش نیا  طـقف 
(3) .تسا

(4) (: یناملآ روهشم  فوسلیف   ) هتوگ

(5) .تسا هتشاذگ  ياج  هب  دوخ  زا  هنادواج  یثاریم  نآرق ، شباتک ، رد  هداعلا ، قراخ  یناسنا  ناونع  هب  هلآ ،] هیلع و  هللا  یلص  دمحم [

24  : ص

 . ص 82 نامه ، - 1
.نامه - 2

 . ص 88 نامه ، - 3
هتـسجرب زا  یکی  مهدزون و  نرق  یبدا  تیـصخش  نیرت  گرزب  یناملآ ، رعاش  هدنـسیون و  .م   1832 .م _   Gote / 1749 هتوگ - 4

ریثأت تخـس  ناملآ  مدرم  رد  وا  زیمآرحـس  ملق  نایب و  تردق  ریظن ، یب  لیخت  هوق  زاورپدنلب ، حور  .تسا  رـشب  خیرات  ياه  هغبان  نیرت 
، ییایلاتیا یناـنوی ، ینیتـال ، ياـه  ناـبز  دوخ  هاـگداز  رد  هتوگ  .دـینادرگ  روشک  نآ  ناگدنـسیون  نارعاـش و  دمآرـس  ار  يو  درک و 

هجرد هتشر  نیا  رد  تخادرپ و  قوقح  لیصحت  هب  دعب  .تفرگ  دای  یصوصخ  ناملعم  شیپ  ار  یـشاقن  یقیـسوم و  يربع ، یـسیلگنا ،
ماقم هب  دـقن  یـسیون و  ناتـساد  هماـن و  شیاـمن  مظن ، رثن و  زا  بدا  ياـه  هتـشر  ماـمت  رد  تسب و  لد  تاـیبدا  هب  یلو  تفرگ ، ارتکد 

لاح رییغت  دننام : ییاه  باتک  درک و  قیقحت  هعلاطم و  زین  یعیبط  یکشزپ و  کیزیف ، رد  یبدا ، ياه  هتـشر  رب  هوالع  .دیـسر  يداتـسا 
ياه همغن  تنروک ، يدزماـن  ینژیفیا ، تسواـف ، رترو ، زا : دـنترابع  وا  یبدا  راـثآ  نیرت  مهم  .تشون  ار  اـه  گـنر  يروئت  ناـهایگ و 

 . ...و یبرغ  یقرش و  ناوید  یمور ،
ص 338. ، 1382 تاعالطا ، تاراشتنا  نارهت ، ایوپرهم ، سابع  همجرت : اپورا ، رد  دمحم  یمیمص ، ونیم  - 5
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يرادروخرب دیون  نآرق ، شباتک ، رد  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم [ هک  یتشهب  زا  تسا  يریوصت  رّخـسم  مبلق ، هشوگ  نیرتدنمـشزرا 
(1) .تسا هداد  ار  نآ  زا 

(2) (: يوسنارف سانشرواخ   ) ینف سکام 

.تسا خیرات  نادرم  نیرتوگ  تسار  نیرت و  یلاع  نیرتراک و  تسرد  هلآ ،] هیلع و  هللا  یلص  دمحم [

(3) .درک تیارس  حلاص  نایامنهار  نیملسم و  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  زا  مالسا  حور 

: ماهگنمرد لیِما 

، دش رهاظ  رکف  نشور  بیغ و  زا  مهلم  ادخ و  درم  نیا  زا  هچنآ  لمع و  ناقتا  ریبدت و  نسح  هدارا و  توق  دننام ، یب  غوبن  دادعتـسا و 
(4) .میهدن رارق  ناهج ، نادرم  نیرت  گرزب  فیدر  رد  ار  وا  هک  تسا  نیا  زا  عنام 

(5): نلِک یتب 

دیدج رصع  يارب  زونه  هک  داد  رارق  يریسم  رد  درک و  ادج  يودب  هتـشذگ  زا  ار  شیوخ  موق  هناعطاق  هلآ ،] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم [
(6) .تسا هدافتسا  لباق  ریگ و  مشچ  رایسب 

25  : ص

ص 398. نامه ، - 1
ص 162. دمحم ، نآرق و  هرابرد  ناهج  نادنمشناد  هیرظن  - 2

ص 116. نامه ، - 3
 . ص 82 نارگید ، رظن  رد  دمحم  - 4

هروطـسا نید و  شیارگ  اب  یـسانش  ناسنا  هتخومآ  شناد  لـلم ، ناـمزاس  ناریبدرـس  زا  هدنـسیون و  ، Betty Kelen نلک یتـب  - 5
هیلع و هللا  یلـص  دمحم [ زا : دـنترابع  يو  راثآ  زا  یخرب  .تسا  هتـشون  نایدا  ناراذـگ  ناینب  هنیمز  رد  يددـعتم  ياه  باتک  وا  .تسا 

 . ...و يریگلاف  قرو  نابز  ناراذگنوناق ، سویسوفنک ، ادوباماتاگ ، ادخ ، ربمایپ  هلآ ،]
.Betty Kelen, Muhammad the messenger of God, New york, 1977, p. ix - 6
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(1) (: يوسنارف روهشم  هدنسیون   ) اورب ناج 

هیاپدنلب و يربهر  اناوت ، ییوگ  نخس  گرزب ، یهاشداپ  ردتقم ، يرادم  تسایس  راذگ ، نوناق  يربمایپ  هلآ ،] هیلع و  هللا  یلص  دمحم [
گرزب يردق  هب  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [ مان  .دوب  هدرکن  لیـصحت  ناریا  سرادـم  مور و  ياه  هاگـشناد  رد  هکنآ  اب  دوب ، هتخپ 

.دـشن شلیماف  رکذ  هب  جایتحا   (2)« نوئلپان  » دننام .دش  هتخانـش  ایند  همه  رد  هک  دیـشخب  تزع   [ وا هب   ] شیادـخ دومن و  هولج  دـش و 
وا یلو  تسا ، دازآ  يا  هدارا  ياراد  قلطم و  ياقآ  رگید  ادخ ، لوسر  .تسا  ینامـسآ  نوئلپان  هلآ ،] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [ اتقیقح 

رایسب ربمایپ  يدازآ ) تردق و  همه  نیا  اب   ) .دسر یم  وا  هب  اه  ناسنا  یگتسب  مه  تداعس و  حلاصم و  يارب  هک  تسا  یهلا  یحو  وریپ 
(3) .دیشوپ مشچ  دندوب ، هدرک  وا  هب  نآ  فارطا  هکم و  یلاها  هک  ییاهرازآ  زا  درک و  تشذگ 

26  : ص

ار يراگن  هماـنزور  لغـش  تالیـصحت ، ناـیاپ  زا  سپ  .دـمآ  اـیند  هب  سیراـپ  رد  .م  لاـس 1907  رد   John Brava اورب  ناـج  - 1
رد .تشاد  يراکمه  زین  راوش  سیراـپ  هماـنزور  اـب  .دـش   Paris Midedi هماـنزور رد  تامالعتــسا  هرادا  سیئر  درک و  باـختنا 

هضیرف رد  .م  لاس 1966  رد  .درک  رفس  ناهج  ياه  نیمزرس  زا  يرایـسب  هب  يدازآ ، زا  سپ  .دش  اه  یناملآ  ریـسا  مود  یناهج  گنج 
مالـسا و هرابرد  يدایز  ياه  باتک  يو  .تفر  هرونم  هنیدـم  هب  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  هاـگ  مارآ  ندـید  يارب  تسج و  تکرـش  جـح 

.تسا ینامسآ  نوئلپان  دمحم ، اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  هتشون  یمالسا  ياه  تیصخش 
هک اجنآ  زا  دسیون : یم  نینچ  ار  باتک  يراذـگ  مان  لیلد  ینامـسآ ، نوئلپان  دـمحم ، باتک  یبرع  مجرتم  یقادـنب ، حـلاصدمحم  - 2

یفرعم برغ  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکنیا  يارب  اورب  ناج  دراد ، یخیرات  هبنج  زا  یمیظع  ترهش  برغ  رد  نوئلپان 
.تسا هدرک  یفرعم  ینامسآ » نوئلپان   » ار وا  دنک ،

ص 242. ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 3
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(1) (: يوسنارف فورعم  رعاش   ) نیترامال

(2) .تسا دنوادخ  هداتسرف  ربمایپ و  کش ، نودب  وا  سپ  .تسا  ناسنا  زا  رتالاب  ادخ و  زا  رت  نییاپ  هلآ ،] هیلع و  هللا  یلص  دمحم [

(3) (: یسیلگنا روهشم  راگن  خیرات  هدنسیون و   ) زلو

قح و قباطم  ار  یحیـسم  تناید  اریز  تسا ؛ هدش  هداتـسرف  دـنوادخ  فرط  زا  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [ هک  مینک  رارقا  میراچان 
(4) .درک ریبعت  ریسفت و  عقاو ،

: يراواس

همه رد  هشیمه و  دـننام ، یب  دادعتـسا  لیاصخ و  نتـشاد  اب  هک  دوب  ناـهج  زاـتمم  ياـه  تیـصخش  زا  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [
.دروآ دوجو  هب  یناسنا  یلاع  هعماج  کی  دهد و  ناماس  رـس و  ار  ناهج  مدرم  یگدـنز  هتخیر  مه  هب  عاضوا  تشاد  شـشوک  تاقوا 

هتساخرب و نآ  زا  راوگرزب  درم  نیا  هک  ار  ینیمزرس  قیقد ، رظن  کی  اب  یتقو 

27  : ص

نیرت فورعم  .دوب  شیدنا  کیراب  ساسح و  يرعاش  يوسنارف ، گرزب  رعاش  .م )  1869 .م _   Lamartin / 1790  ) نیترامال - 1
.دـیدرگ هجراخ  ریزو  تقوم و  تموکح  وضع  .م  لاس 1848  رد  .دورـس  یگلاس  رد 26  ار  نآ  هک  تسا  هنارعاش  تالیخت  شراـثآ 

.الیزارگ اهزار ، نیلسوز و  یبهذم ، هنارعاش و  ياه  گنهآ  ون ، تارکفت  زا : دنترابع  يو  روثنم  موظنم و  راثآ  نیرت  مهم 
 . ص 89 دمحم ، نآرق و  هرابرد  ناهج  نادنمشناد  هیرظن  - 2

ایند هب  تنک  هیحاـن  رد  یـسیلگنا  زادرپ  لاـیخ  فورعم و  سیون  ناتـساد  هدنـسیون و  .م ،  1946 .م _  زلو 1866  جروـج  تربره  - 3
رد مولع ، یتنطلـس  جلاک  هرود  ندنارذگ  زا  سپ  تخادرپ و  ناوارف  هعلاطم  يدج و  تالیـصحت  هب  اه ، يراوشد  همه  دوجو  اب  .دمآ 

تـسیز عوضوم  رد  ییاه  هتـشون  اب  ار  یگدنـسیون  راک  زلو  .دـیدرگ  لیـصحتلا  غراف  مولع  هتـشر  رد  ندـنل  هاگـشناد  زا  یگلاـس   22
اب ناـمز » نیـشام   » ماـن هب  شناـمر  نیتسخن  دوب و  یملع  ياـه  ناتـساد  قلخ  هرود  زلو ، یگدنـسیون  هرود  نیلوا  .درک  زاـغآ  یـسانش 

.دش ور  هبور  یگرزب  يزوریپ 
ص 22. نارگید ، رظن  رد  دمحم  - 4
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(1) .مینک يراددوخ  بجعت  تریح و  زا  میناوت  یمن  مینک ، یم  هعلاطم  تسا ، هدروآ  تسد  هب  شیوخ  تقایل  هیاس  رد  هک  ار  یتمظع 

(2) (: يوسنارف فورعم  هدنسیون   ) نوبولواتسوگ

نایم رد  مالـسا  ربماـیپ  تفگ  دـیاب  میجنـسب ، اـهنآ  ياـهراک  راـثآ و  يور  زا  ار  ملاـع  گرزب  نادرم  تیمها  تمظع و  میهاوخب  رگا 
(3) .تسا یمان  گرزب و  رایسب  يدرم  خیرات ، لاجر 

(4) (: یحیسم ریزو   ) يروخلا کب  سراف 

ینید تسا و  هدیدن  دوخ  هب  ار  وا  دننامه  وا  زا  سپ  ناهج  .تسا  ملاع  تمظعاب  نادرم  نیرت  گرزب  زا  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم [
.تسا نایدا  نیرت  لماک  نیرت و  عماج  هدروآ ، وا  هک 

28  : ص

ص 273. دیشخرد ، هکم  رد  هک  يا  هراتس  دمحم ؛ - 1
ندمت خـیرات  رد  سانـشراک  يوسنارف و  هدنـسیون  دنمـشیدنا و  .م )  1931 .م _   Gustav Lebon / 1841  ) نوبولواتـسوگ - 2

نیا رد  تخادرپ و  یکـشزپ  هتـشر  رد  لیـصحت  هب  یناوج  رد  یتامدـقم ، سورد  نتخومآ  زا  سپ  .دـمآ  ایند  هب  هسنارف  رد  یمالـسا ،
یـسررب هب  نوچ  دوب ؛ وا  یعامتجا  یخیرات و  ياه  شهوژپ  دـناسر ، ترهـش  هب  ار  نوبولواتـسوگ  هچنآ  .دـش  لیـصحتلا  غراف  هتـشر 

رد يددعتم  ياه  باتک  نوبول  .تشاد  هقالع  یعامتجا  یسانش  ناور  هیضرف  لماکت  هعـسوت و  فلتخم و  ياه  عامتجا  یـسانش  ناور 
.دـش هـمجرت  فـلتخم  ياـه  ناـبز  هـب  تـفرگ و  رارق  نوگاـنوگ ، ياـهروشک  نارکفتم  لابقتـسا  دروـم  هـک  تشاـگن  عوـضوم  نـیا 
دروآ لمع  هب  یفرژ  ياه  یسررب  نآ ، هرابرد  تشگ و  نیمز  قرشم  ندمت  بوذجم  دوخ ، ینالوط  ياه  تحایس  رد  نوبولواتـسوگ 

رد برع  ندمت  يرـصم و  ندـمت  ناتـسودنه ، ندـمت  برع ، ندـمت  ياه : ناونع  اب  دوخ  روهـشم  باتک  راهچ  رد  ار  نآ  لصاح  هک 
.داد راشتنا  سلدنا 

، یملع ربکا  یلع  یتاعوبطم  تاراشتنا  نارهت ، ینالیگ ، یعادرخف  یقتدمحم  دیس  همجرت : برع ، مالسا و  ندمت  نوبولواتـسوگ ، - 3
ص 126. چ 4 ، ، 1334

.Fares Bac.Al Chure - 4
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وا .تسا  رت  گرزب  وا ، زا  دعب  هچ  هتشذگ و  رد  هچ  ناهج ، ياه  تیـصخش  نیرت  گرزب  زا  دینک ، یم  هدنز  ار  شدای  ...هک  يدمحم 
هدرک حـتف  ار  اـیند  زورما  هک  دروآ  دوجو  هب  اـهنآ  زا  یتـما  دـنک و  یکی  دنتـشاد ، هک  یفـالتخا  همه  نآ  اـب  ار  برع  نخـس  تسناوت 

(1) .تسا

(2): مویگ درفلآ 

هدـش قرغ  هناگی  يادـخ  دوجو  هب  نامیا  رد  هک  تسا  یخیراـت  ياـه  تیـصخش  نیرت  میظع  زا  یکی  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [
(3) .دوب

(4) (: سیون خیرات   ) هیسنالپ هی  ير  سید 

راک هس  هعفد  کی  هب  وا  .تسا  یخیرات  ياه  تیصخش  نیرتروهـشم  نیرت و  هتـسجرب  زا  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم [ مالـسا  ربمایپ 
(5) .درک سیسأت  ار  ینید  داد و  لیکشت  ار  یتموکح  درک ؛ هدنز  ار  یتلم  داد : ماجنا  ار  مهم  رایسب 

(6): رمیوز

29  : ص

 . ص 614 ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 1
هنایمرواخ و شخب  سیئر  ندـنل و  هاگـشناد  رد  یبرع  ناـبز  داتـسا  .م ،) 1965 .م _  Guillaume,AL. / 1888  ) موـیگ درفلآ  - 2

همجرت یجراخ  ياه  نابز  هب  ار  ناملسم  نافوسلیف  زا  يدایز  ياه  باتک  .دوب  رضاح  رصع  رد  یقرـش  ياه  نابز  هسردم  رد  کیدزن 
 . ...و مالسا  ییوگ  شیپ  توبن و  مالسا ، رد  ّتنس  مالسا ، ربمایپ  یناگدنز  زا : دنترابع  يو  راثآ  زا  یخرب  .تسا  هدرک 

ص 24. مالسالا ، زا : لقن  هب  ص 378 ، ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 3
رد نید ) خـیرات  زا  ییاه  سرد   ) دوخ باتک  رد  هک  دوب  یفاصنا  اب  سیون  خـیرات  ( Desri Plansiya  ) هیـسنالپ هی  ير  سید  - 4

.تسا هدرک  هئارا  یبلاطم  ادخ ، لوسر  نآرق و  مالسا و  دروم 
 . ص 87 مالسالا ، وه  اذه  زا : لقن  هب  ص 595 ، ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 5

ییاکیرما یحیسم  یناحور  قرش و  رفاسم  سانش و  مالسا  .م  1952 .م _  Zwemer,S.M / 1867  ] سونیرام لئوماس  رمیوز ، - 6
یحیسم ناغلبم  تئیه  .م  ات 1912 .م  زا 1891 يو  .دیسر   B.D هجرد هب  گیاوشناربوین  تایهلا  رانیمـس  رد  .م  لاس 1980 رد  هک  دوب 
ناتـسبرع زا : دـنترابع  وا  راثآ  زا  یخرب  .درک  لـقتنم  هرهاـق  هب  ار  غیلبت  راـک  رتفد  .م  رد 1912 داد و  رارق  دوـخ  راـک  زکرم  ار  هرـصب 

...و یمالسا  ناهج  نایم  زا  حیسم ، ترضح  ای  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم ] ترضح  ناربمایپ ، ناثراو  مالسا ، هراوهاگ 
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(1) .تسوا تیصخش  یگرزب  هلآ ،] هیلع و  هللا  یلص  دمحم [ تفرشیپ  ببس  اهنت 

(2) (: یسیئوس دنمشناد   ) تروبتنا نوژ 

تمظع دوش  یم  هنوـگچ  .تسا  راکـشآ  دـنک ، كرد  دـهاوخب  تقیقح  هب  هک  یـسک  ره  يارب  شا  یلاـع  تافـص  ربماـیپ و  تمظع 
یتمهت نیرتمک  میریگب و  وا  تناید  رب  يداریا  نیرت  کچوک  میناوت  یمن  هک  یتروص  رد  دشاب ، ناهنپ  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم [

(3) .مینک دراو  وا  هب 

 : هّللاریخ انح 

مالـسا ناوریپ  ماـمت  رب  ار  نآ  نتفرگارف  تخاـس و  دـیواج  هدـنز و  ار  یبرع  ناـبز  هک  تسا  یفاـک  تمظع  نیمه  برع  ربماـیپ  يارب 
تغل ییادـخ و  نابز  هک  یبرع _  نابز  هب  ار  زاـمن  هک  تسا  بجاو  دـشاب ، هک  یتلم  داژن و  ره  زا  یناملـسم  ره  رب  اریز  درک ؛ بجاو 

(4) .درک ققحم  ار  یبرع  هعماج  نابز و  تیموق و  دیواج  یناگدنز  نیاربانب ، .دروآ  اج  هب  تسا _  نید  یمسر 

: سکرام لراک 

، اج نیمه  زا  .تسا  هدش  نیودت  طبـض و  شتلحر  زا  سپ  شیاه  هتفگ  مامت  هک  تسا  يربمایپ  نیلوا  هلآ ،] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [
هب هک  يزاتمم  تلزنم  ماقم و  هب  دناوت  یم  صخش 

30  : ص

ص 12. مالسالا ، دمحم و  زا : لقن  هب  ص 576 ؛ ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 1
.John Inter burt . 1 56 - 2

 . ص 86 یبرعلا ، یبنلا  دمحم ؛ زا : لقن  هب  ص 612 ،  نامه ، - 3
ص 4. نارگید ، رظن  رد  دمحم  - 4
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(1) .دراد یتسرد  تقد و  تحص و  هیاپ  هچ  شلاوقا  ثیداحا و  هک  دبایرد  دربب و  یپ  تسا ، هدروآ  تسد 

(2) (: يدنله سانشرواخ   ) يزود

تشز ياه  تداع  زا  ار  مدرم  دنک و  ینارون  ار  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  کیرات  یناملظ و  طیحم  نآ  تسناوت  هک  یگرزب  ياوشیپ  نآ 
.دوب هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم [ دروایب ، دوخ  هب  دهد و  یتخس  ناکت  ار  یناسنا  ملاع  دناهرب و  هنالهاج  و 

: یلدوب .فا  .را 

نیرت گرزب  اـب  تفگ  دوـش  یم  هک  تسا  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [ بیجع  ياـهراک  زا  نیـشنارحص ، برع  ندروآ  ناـمرف  هـب 
(3) .دنک یم  يربارب  تعیبط ) زا  جراخ  راک   ) هزجعم

(: ییایلاتیا دنمشناد   ) اتسوک نوتسکاو 

مارتحا و لامک  اب  نم  تسیک ، هتفرگ ، رارق  وت  شیاتس  دروم  همه  نیا  هک  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم [ هک  دسرپب  نم  زا  یـسک  رگا 
گرزب سیئر و  دوـب ، دـنوادخ  هداتـسرف  هکنیا  رب  هوـالع  هک  تسا  یـسک  دـننام ، یب  رورـس  یماـن و  درم  نـیا  تـفگ : مهاوـخ  بدا 
حلاصم یماح  ناناملسم و  مامت  هانپ  عجرم و  وا  تموکح  هک  هنوگ  نامه  تسا و  نآ  دننام  یب  تعیرـش  عضاو  یمالـسا و  تموکح 

] دمحم دوخ  دوب ، اهنآ  یعامتجا 

31  : ص

ص 164. نامه ، - 1
دوخ تالیصحت  يدنله ، فورعم  سانشرواخ  ناد و  خیرات  سانـش ، باتک  .م ،)  1883 .م _   Dozy / 1820  ) يزود تراهنیار  - 2

، هسنارف ياه  نابز  اب  هچرگ  .تفاـی  تسد  تاـیبدا  يارتکد  هجرد  هب  یگلاـس  رد 24  .درک  زاغآ  یـسانش  ناـبز  خـیرات و  مولع  رد  ار 
قوف داتـسا  ناونع  هب  یگلاـس  رد 30  .دوب  یبرع  ناـبز  هب  شرتشیب  هجوت  یلو  تشاد ، ییانـشآ  نیتـال  یـسیلگنا و  یناـنوی ، یناـملآ ،

زا مالـسا  خیرات  هک  تشاگن  بارعا  مالـسا و  خیرات  هرابرد  يددعتم  ياه  باتک  .دش  لوغـشم  رهـش  هاگـشناد  رد  سیردت  هب  هداعلا 
هلمج نآ  زا  یبرغم  بارعا  خـیرات  زا  ییاهزارف  باتک  دـقن  سلدـنا و  رد  برع  یبدا  یـسایس و  خـیرات  مهدزون ، نرق  همین  اـت  زاـغآ 

.تسا
صص 199 و 200. ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 3
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یلاع رد  وا  یهدنامرف  تدایس و  .دوب  یسایس  هدنامرف  اوشیپ و  نیرت  گرزب  انعم ، مامت  هب  نآ ، سـسؤم  یناب و  هلآ ،] هیلع و  هللا  یلص 
نآ يارب  يدـننام  ریظن و  تقیقح ، رد  دوـمن و  یم  یلجت  تسا ، رادروـخرب  نآ  زا  رـشب  هک  یهدـنامرف  رهاـظم  نیرت  گرزب  نـیرت و 

(1) .تسین هدوبن و 

: تروپ نوید  ناج 

هاگره مینک و  هسیاقم  وا  مایق  زا  سپ  عاضوا  اب  میریگب و  رظن  رد  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم [ روهظ  زا  شیپ  ار  بارعا  عضو  هاگره 
هجوت تسا ، یقاب  لاح  نامه  هب  زورما  هب  ات  هدش و  هتخورفارب  وا  ناوریپ  بولق  رد  هک  يا  هقالع  قشع و  هلعـش  رد  يرکفت  كدـنا  هب 

یب یمرـش و  یب  مینک ، يراددوخ  يا  هداعلا  قوف  گرزب و  درم  نانچ  میرکت  دیجمت و  زا  رگا  هک  مینک  یم  ساسحا  یبوخ  هب  مینک ،
(2) .تسا یفاصنا 

(3) (: يوسنارف دنمشناد   ) تاماب ردیح 

داجیا ملاع  رد  ار  يراد  هنماد  عیـسو و  بالقنا  نینچ  یمک ، تدم  رد  هک  دشن  ادیپ  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم [ دـننام  يدرم  چـیه 
(4) .دنامب یقاب  تسه ، مالسا  ات  دنک و 

: لمیش يرام  هنآ 

»(5) و هنَـسَح هَوُْسا  : » دیوگ یم  نآرق  هک  نانچمه  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم [ .تسادخ  هدیزگرب  هلآ ،] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [
(7) .تسا  (6)« وکین ییادتقم  »

32  : ص

 . صص 81 و 82 دمحم ، نآرق و  هرابرد  ناهج  نادنمشناد  هیرظن  - 1
صص 14 و 15. نآرق ، دمحم و  هاگ  شیپ  هب  ریصقت  رذع  - 2

نیا .درک  رشتنم  هسنارف  نابز  هب  مالسا  هرابرد  ار  دوخ  یقیقحت  باتک  .م  لاس 1946 رد   Heidar Bamat تاماب ردیح  ياقآ  - 3
.تسا هدرک  همجرت  یبرع  هب  مالسالا » یلاجم   » مان هب  رتیعز  لداع  ار  باتک 

ص 338. ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 4
.21 بازحا : - 5

.نامه - 6
ص 41. ادخ ، لوسر  دمحم ؛ - 7
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(1) (: روهشم سیون  خیرات   ) رلیه .م  .و 

(2) .تخاس نوگرگد  ار  ناهج  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم [

(: دنلتاکسا گروبنیدا و  هاگشناد  یبرع  شخب  سیئر   ) تاو يرمگتنوم 

ار وا  هک  ییادـخ  هب  هلآ ،] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [ ترـضح  داـمتعا  همه  زا  رتـالاب  يرادا و  تردـق  ریبدـت  يربماـیپ و  تبهوم  رگا 
(3) .دش یمن  هتشون  تیرشب  خیرات  زا  یمهم  لصف  دوبن ، تسا ، هداتسرف 

(4) (: اسیدنم روسیم ، نانز  هاگشناد  یتلود  هدکشناد  هفسلف  شخب  سیئر   ) وئار انشیرک  امار 

(5) .تسا هدوب  تقلخ  ياه  هدیدپ  نیرتردان  زا  یکی  مالسا  ربمایپ 

هللا یلص  دمحم [ هک  دید  ناوت  یم  هاگن  کی  اب  اهنت  .تسوا  ياه  یگژیو  نیرت  هدیچیپ  زا  هلآ ،] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم [ تیـصخش 
، ماتیا هاگ  هانپ  حلـصم ، بیطخ ، رادـم ، تسایـس  میکح ، ظعاو ، رجات ، وج ، گنج  اور ، نامرف  یماـظن ، هدـنامرف  ربماـیپ ، هلآ ،] هیلع و 

(6) .تسا سیّدق  یضاق و  راذگ ، نوناق  نانز ، یماح  ناگدرب ، نابیتشپ 

(: یسیلگنا فوسلیف  هدنسیون و   ) واشدرانرب

رگا متسه  دقتعم  نم  مینادب و  تیرشب  هدنهد  تاجن  ار  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم [ دیاب  ام 

33  : ص

.V.M.Hiller - 1
ص 371. ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 2

ص 297. رادم ، تسایس  ربمایپ و  دمحم ؛ - 3
.Ramakrishna Rao - 4

ش ، 1385 برغ ، تحایس  یهورگ ، همجرت  ناناملسمریغ ، نایب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  وئار ، انشیرک  امار  .سا  .یک  - 5
صص 11 و 13. ، 39

.نامه - 6
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تداعس شمارآ و  حلص و  درک و  دهاوخ  لح  ار  نآ  تالکـشم  عطق  روط  هب  دوش ؛ زورما  ملاع  تموکح  يدصتم  وا  دننام  یـصخش 
(1) .دروآ دهاوخ  مهارف  دراد ، اهنآ  هب  جایتحا  لامک  ناهج  هک  ار 

خیرات درم  رَبَا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  . 2

خیرات درم  َربَا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  . 2

: تنارود لیو 

ناـگرزب نیرت  گرزب  زا  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [ مییوگب  دـیاب  میجنـسب ، ناـمدرم  رد  گرزب  درم  رثا  نازیم  هب  ار  یگرزب  رگا 
(2) .تسا خیرات 

: تاماب ردیح 

تئرج یـسک  هچ  دوش ، هدرمـش  درم  تیـصخش  هناشن  سایقم و  گرزب ، هجیتن  هب  ندیـسر  و  دـصقم )  ) فدـه یگرزب  دوش ، انب  رگا 
؟(3) دنک هیبشت  هسیاقم و  [ هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم [ اب  ار  نیون  خیرات  نادرم  زا  يدرم  نیرت  گرزب  تیناسنا ، باسح  هب  دراد 

: سکرام لراک 

هن ار  وا  .تساخاپ  هب  دوبن ، یناج  رطخ  زا  یلاخ  هک  هناعاجـش  مادقا  کی  اب  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح   ] برع ناسنا  نآ 
هللا یلص  دمحم [ مییوگب  مینک و  فارتعا  وا  يربمایپ  هب  هک  دزـس  یم  ام  رب  تسناد ، تیرـشب  خیرات  گرزب  نادرم  فص  رد  دیاب  اهنت 

(4) .تسا نیمز  يوس  هب  نامسآ  زا  روآ  ماغیپ  هلآ ،] هیلع و 

: نوبول واتسوگ 

هک مینک  فارتعا  دیاب  میجنسب ، اهنآ  رادرک  يور  زا  ار  نادرم  شزرا  رگا 

34  : ص

ص 9. نارگید ، رظن  رد  دمحم  - 1
ص 222. ج 4 ، ندمت ، خیرات  تنارود ، لیو  - 2

ص 338. ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 3
ص 92. یبرعلا ، یبنلا  دمحم ؛ زا : لقن  هب  ص 615 ،  نامه ، - 4
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(1) .تسا هتخانش  ار  اهنآ  خیرات ، هک  تسا  ینادرم  نیرت  گرزب  زا  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم [

(2) (: یسور روهشم  هدنسیون   ) فونولرآ

تیدمحم مان  هب  نید  نیا  .دوب  ادخ  یگناگی  هب  فارتعا  نآ ، ساسا  هک  دش  رهاظ  یتناید  نیطسلف ، یکیدزن  رد  یبرع  هریزج  هبش  رد 
.تفای راشتنا  تعرس  هب  هک  دش  یم  هدناوخ  مالسا  شناوریپ ، لوق  هب  ای 

مه اب  ار  اهنآ  دـش و  هریچ  دوخ  طیحم  یلیابق  تاداـع  رب  هک  دوب  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [ ماـن  هب  یبرع  درم  نید ، نیا  سـسؤم 
رییغت ار  نانآ  تعیبط  .تخاس  بّذهم  ار  اهنآ  قالخا  .تخاس  نشور  هناگی  يادخ  ندناسانـش  اب  ار  اهنآ  شنیب  راکفا و  درک و  دـحتم 
ندرک روگ  هب  هدـنز  رتـخد  يزیر و  نوـخ  زا  ار  اـهنآ  .درک  یقرت  تفرـشیپ و  هداـمآ  تخاـس و  مرن  ار  اـهنآ  بلق  .درک  میـالم  داد و 

ناحلـصم زا  وا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  نیرتهب  داد ، ماجنا  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم [ هک  یجرا  رپ  میظع و  ياهراک  نیا  .تشادزاب 
(3) .تسا هدوب  يرشب  تردق  قوف  ناوت  ياراد  ناهج و 

(4) (: ایلاتیا رد  مالسا  ندمت  خیرات  داتسا  برع و  تایبدا  روسفورپ   ) يریلگاو ایسکاو  ارول 

یتسرپ و تب  یمدرم  لاس ، دـنچ  تدـم  رد  هک  یحلـصم  ناـمه  .تسا  هدوب  تفارـش  هب  نورقم  هناـبیجن و  رایـسب  حلـصم ، نیا  لـمع 
دحتم و يا  هعماج  هب  ار  یشحو 

35  : ص

ص 96. نارگید ، رظن  رد  دمحم  - 1
.Arlonof - 2

ص 124. برغلا ، ءاملع  دمحم و  زا : لقن  هب  صص 604 و 605 ، ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 3
عیرس تفرـشیپ  مان  هب  مالـسا  هرابرد  ییایلاتیا  نابز  هب  يرـصتخم  هلاسر   Laura Waccia Vagliry يریلگاو  ایـسکاو  ارول  - 4

.تسا هدرک  همجرت  ار  نآ  يدیعس  اضر  مالغ  هک  هتشون  مالسا 
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(1) .داد یقرت  یقالخا  تاساسحا  هجرد  نیرت  یلاع  هب  ار  هعماج  نیا  دارفا  درک و  لدبم  تسرپ  هناگی 

(2) (: یسور گرزب  فوسلیف   ) يوتسلوت

هدرک رـشب  هب  یگرزب  تمدـخ  تقیقح ، هب  هک  تسا  یناحلـصم  گرزب و  نادرم  زا  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [ هک  تـسین  یکش 
شمارآ شیاسآ و  حلـص و  هب  هک  درک  راداو  ار  نآ  تیادـه و  قح ، رون  هب  ار  یتلم  کی  هک  تسا  یفاک  وا  رخف  يارب  نیمه  تسا و 

يوـق و صخـش  زا  طـقف  هک  تسا  یگرزب  راـک  هدرک ، هـچنآ  تـسا  یهیدـب  .درک  زاـب  شیور  هـب  ار  ّتیندـم  یقرت و  هار  دـیارگب و 
(3) .تسا مارتحا  مارکا و  هنوگ  همه  راوازس  قح ، هب  یصخش  نینچ  تسا و  هتخاس  یمزعاب ،

(4) (: يوسنارف سانشرواخ   ) لیاو

هکلب تسام ، ریدقت  باجعا و  روخارف  هک  تسا  یگرزب  حلصم  هلآ ،] هیلع و  هللا  یلص  دمحم [

36  : ص

ص 305. ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 1
ناشخرد و دادعتسا  یناوجون ، زا  هک  دوب  یـسور  روهـشم  هدنـسیون  .م ،)  1910 .م _   Leo Tolstoy / 1828  ) يوتـسلوت وئل  - 2

تمدخ لاس  راهچ  زا  سپ  دشن و  راگدنام  هاگـشناد  رد  يدایز  تدم  لاح ، نیا  اب  .تشاداو  بجعت  هب  ار  ناملعم  شراشرـس ، شوه 
يددـعتم ياـه  ناـمر  دروآ و  يور  یبدا  راـثآ  قلخ  هب  سپ  نآ  زا  .دـش  جراـخ  ماـظن  زا  شراـگن ، هب  نتخادرپ  دـصق  هب  شترا ، رد 

قالخا و ندرک  مسجم  رد  .تسا  ناهج  ناگدنـسیون  نیرت  گرزب  زا  سور و  تلم  حور  رگـشیامن  نیرت  یلاع  يوتـسلوت ، .تشاگن 
دـش ببـس  دـیاقع  نیا  .دـنک  تموکح  مدرم  رب  دـیاب  هک  تسا  تبحم  اـهنت  دوب  دـقتعم  تشاد و  دـنمجرا  یماـقم  سور  مدرم  حور 

.دنتخانـش یم  ار  وا  ایند  همه  هک  دـش  روهـشم  نانچ  رمع  رخاوا  رد  لاـح ، نیا  اـب  .دـنک  ریفکت  یگلاـس  رد 72  ار  يوتـسلوت  اسیلک ،
حرطم يددعتم  تالاقم  هاتوک و  ياه  ناتـساد  گرزب ، ياه  نامر  رد  ار  دوخ  یبهذم  یعامتجا و  یقالخا ، ياه  هشیدـنا  يوتـسلوت ،

.دنا هلمج  نآ  زا  زیخاتسر  تافارتعا و  حلص ، گنج و  هک  هتخاس 
ص 184. دمحم ، نآرق و  هرابرد  ناهج  نادنمشناد  هیرظن  - 3

باـتک تشاد و  يراـگزومآ  تمـس  ریازجلا »  » رد تفرگارف و  ار  یبرع  ناـبز  سیراـپ  رد  هـک  دوـب  یـسانشرواخ  ( Will  ) لـیاو - 4
.تشاگن ار  ءافلخلا » خیرات  »
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(1) .دوش هتفگ  زین  ربمایپ  وا  هب  هک  دراد  نآ  ياج 

: تاو يرمگتنوم 

(2) .تفر یم  رامش  هب  قالخا  ملاع  حلصم  یتح  یعامتجا و  حلصم  دوخ ، لسن  يارب  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم [

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  يدرف  ياه  یگژیو  مراهچ : لصف 

هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  يدرف  ياه  یگژیو  مراهچ : لصف 

اه لصف  ریز 

يونعم روما  هب  هجوت  . 1

شوه لقع و  يرترب  . 2

يوق هظفاح  زا  يرادروخرب  . 3

مکحم یلاع و  يارآ  بحاص  . 4

يرکف غوبن  . 5

ابیز يامیس  . 6

تبیه . 7

لماک نامیا  . 8

ندوب یّما  . 9

تحاصف . 10

يونعم روما  هب  هجوت  . 1

يونعم روما  هب  هجوت  . 1

: ماهگنمرد لیما 

نارگید هاگن  زا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  www.Ghaemiyeh.comربمایپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 92زکرم  هحفص 44 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13602/AKS BARNAMEH/#content_note_37_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13602/AKS BARNAMEH/#content_note_37_2
http://www.ghaemiyeh.com


زا رت  شزرااب  شرظن  رد  یناـهنپ  روما  .داد  یم  تیمها  يرهاـظ  روما  زا  رتشیب  يونعم  نطاـب و  روما  هب  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [
دوب هتفایرد  ار  یقیمع  سب  تقیقح  وا  .دوب  تایح  دوجو و  ساسا  وا  رظن  رد  یحور  ماظن  همانرب و  عقاو ، رد  .دوب  ینید  يایشا 

37  : ص

ص 154. برغلا ، ءاملع  دنع  دمحم  زا : لقن  هب  ص 613 ،  ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 1
صص 292 و 293. رادم ، تسایس  ربمایپ و  دمحم ؛ - 2
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زا دعب  دوب و  هتفاین  هار  نآ  رد  یـشغ  لغد و  غورد و  هنوگ  چیه  هک  تشاد  یلد  وا  .دـنبایرد  ار  وا  زین  اهنآ  تساوخ  یم  مدرم  زا  هک 
(1) .دوب یعقاو  درم  انعم  مامت  هب  وا  .درکن  كرت  ار  نآ  دوب ، هتفایرد  ار  تسار  هار  هکنآ 

: تنارود لیو 

هک تفای  یقیفوت  هنیمز  نیا  رد  دهد و  جوا  ار  يوق  قالخا  تایونعم و  حطس  دوب  ددصرد  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح   ] يو
(2) .دوب رتشیب  رگید  ناحلصم  همه  زا 

شوه لقع و  يرترب  . 2

شوه لقع و  يرترب  . 2

: نوبول واتسوگ 

(3) .تسا هدوب  ...يرشب  لوقع  نیرت  گرزب  زا  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم [ لقع 

(4) (: روهشم راگن  خیرات   ) رلیه نس  یلمتراب 

يرترب دوخ  نارصاعم  مامت  رب  فاصنا  محر و  یتسرپادخ ، مهف ، لقع و  رظن  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح   ) مالـسا ربمایپ 
(5) .تسا هتشاد 

38  : ص

ص 275. دمحم ، تایح  - 1
ص 222. ج 4 ، ندمت ، خیرات  - 2

ص 73. نارگید ، رظن  رد  دمحم  - 3
رد ققحم  فوسلیف و  سانش ، مالـسا  .م )  1895 .م _   BartheLemy-Saint-Hilaire) / 1805 رلیه نس  یملتراـب  لوژ  - 4

ار ینانوی  یقرش و  ياه  نابز  .درک  فرـص  تسایـس  نید و  ملع و  هار  رد  ار  دوخ  رمع  لاس  دون  هک  دوب  نآرق  مالـسا و  ربمایپ  خیرات 
تدم هاگشزومآ  نامه  رد  ینانوی  هفسلف  يداتسا  ماقم  رد  .تفرگ  ارف  سنارفود  ژلک  رد  ار  هفسلف  سیراپ و  یقرش  هنـسلا  هسردم  رد 

زا .تسا  دایز  بهذـم  تسایـس و  خـیرات و  هفـسلف و  رد  وا  تاـفیلأت  .دـیدرگ  هسنارف  هجراـخ  روما  ریزو  سپـس  درک و  سیردـت  اـه 
.دشاب یم  نآرق  دمحم و  مالسا ، هرابرد  وا  مهم  تافیلأت 

صص 126 و 127. برع ، مالسا و  ندمت  - 5
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(1) (: يوسنارف هدنسیون  دنمشناد و   ) نوسید

نید نانمشد  اب  اهنآ  نیرت  میالم  نیرترابدرب و  نیرتراکزیهرپ و  بارعا و  نیرت  شوهاب  دوخ ، هرود  رد  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم [
(2) .دوب

(3) (: یسیئوس دنمشناد   ) تناس یملترب 

ارادـم نیرتراـبدرب و  نیرت و  هزیکاـپ  نینچمه  دوخ و  رـصع  برع  درف  نیرت  كریز  نیرت و  شوهاـب  هلآ ،] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [
(4) .دوب نانمشد  اب  نانآ  نیرت  هدننک 

يوق هظفاح  زا  يرادروخرب  . 3

يوق هظفاح  زا  يرادروخرب  . 3

(5) (: ییاکیرما روهشم  سیون  خیرات  دنمشناد و   ) گنیوریا نتگنشاو 

(6) .دوب راشرس  يدادعتسا  دنلب و  يدید  يوق ، يا  هظفاح  ياراد  لاقتنالا و  عیرس  هلآ ،] هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح   ] وا

مکحم یلاع و  يارآ  بحاص  . 4

مکحم یلاع و  يارآ  بحاص  . 4

(: سیون خیرات   ) جنیروا رتسم 

رکفاب و رواب و  شوخ  قالخا و  شوخ  رایسب  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم   ] ادخ ربمایپ  نیرخآ 

39  : ص

.Dosun - 1
ص 109. دمحم ، نآرق و  هرابرد  ناهج  نادنمشناد  هیرظن  - 2

.Bartemlmi Sant - 3
ص 92. دمحم ، نآرق و  هرابرد  ناهج  نادنمشناد  هیرظن  - 4

يارب .م  لاس 1804  رد  .دمآ  ایند  هب  اکیرما  کیرویوین  رد  .م  لاس 1783  رد  ( Washington Irving  ) گنیوریا نتگنشاو  - 5
نیمه .تخادرپ  شدرگ  هب  یتدم  اپورا  یندید  ياهاج  اه و  هناخ  باتک  یناتساب و  راثآ  رد  درک و  ترفاسم  اپورا  هب  یکشزپ  نامرد 
نیدنچ دش و  انـشآ  یمالـسا  یبرع و  ياه  باتک  اب  ایناپـسا  رد  .دنک  ادیپ  هقالع  خیرات  رد  هعلاطم  شهوژپ و  هب  دـش  ببـس  ترفاسم 

تایح هدیسر ، پاچ  هب  راب  نیدنچ  همجرت و  یبرع  هب  هک  يو  فورعم  ياه  هتشون  زا  یکی  .تشاگن  مالسا  برع و  خیرات  رد  باتک 
.تسا دمحم 
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ص 265. ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 6

نارگید هاگن  زا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  www.Ghaemiyeh.comربمایپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 92زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا يدـنلب  یناعم  ياراد  اـبیز و  هاـتوک و  هدـش ، لـقن  وا  زا  هک  ییاـه  ثیدـح  تاـملک و  دوب و  یلاـع  يارآ  بحاـص  راوگرزب و 
(1) .تسا راوگرزب  سدقم و  رایسب  يدرم  وا  نیاربانب ،

: نوبول واتسوگ 

(2) .تسا هدوب  ارآ  نیرت  مکحم  زا  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح   ] وا يارآ 

يرکف غوبن  . 5

يرکف غوبن  . 5

(: یناملآ سانشرواخ   ) (3) سونیت سخا 

نایرج نیا  هب  ناسانـشرواخ  زا  یـضعب  دـسیون ]: یم  دوسالارجح  بصن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  شقن  هراـبرد  وا  ]
نآ .دش  یم  رو  هلعـش  وا  نورد  زا  هک  دنا  هتـسناد  ربمایپ  تردـق  لامک  يرکف و  غوبن  رب  لیلد  ار  نآ  دـنا و  هدز  ییابیز  ياه  هیـشاح 

ار شیرق  لیابق  ناگرزب  مامت  هک  دـنزب  یلمع  نآ  هب  تسد  دـنک و  كاردا  ار  نآ  رت  مامت  هچره  تعرـس  اـب  تسناوت  هک  يرکف  غوبن 
(4) .دنک یضار 

: فونولرآ

(5) .دوب يوق  كاردا  نشور و  يرکف  ياراد  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم [

(: داژن یسیلگنا  غّلبم   ) رمیوز

يدنمزوریپ و هلیسو  هناگی  هلآ ،] هیلع و  هللا  یلص  دمحم [ رکف  تمظع  راشرس و  هحیرق 

40  : ص

ص 73. نارگید ، رظن  رد  دمحم  - 1
.نامه - 2

.م  4981 .م _   Aches Tinus ((8481 - 3
ص 170. برغلا ، ءاملع  دمحم و  زا : لقن  هب  ص 608 ،  ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 4

ص 124. برغلا ، ءاملع  دمحم و  زا : لقن  هب  ص 605 ،  نامه ، - 5
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(1) .دش وا  یمان  دنلب  يراوگرزب و 

(2): سکیاس

لداع يرواد  ریظن و  یب  يراذگ  نوناق  رکف و  نشور  يربمایپ  هلآ ،] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم [ ترـضح  هک  تسا  مّلـسم  عوضوم  نیا 
(3) .تسا هدوب 

: نوسید

(4) .دوب نانآ  نیرتراکزیهرپ  نیرتراد و  نید  بارعا و  نیرت  مهف  شوخ  زا  دوخ  رصع  رد  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم [

ابیز يامیس  . 6

ابیز يامیس  . 6

: تروپ نوید  ناج 

دقاف هک  یناسک  رظن  زا  زج  ار  تازایتما  نیا  .تشاد  یتازایتما  يروص ، ییابیز  لامج و  رظن  زا  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم [ صخش 
زا شیپ  .تشاگنا  زیچان  ناوت  یمن  دننآ ،

41  : ص

ص 93. دمحم ، نآرق و  هرابرد  ناهج  نادنمشناد  هیرظن  - 1
ناسانـشرواخ ریهاشم  زا  .م   1945 .م _   Sir Percy Moles Worth Sykes / 1982 سکیاس  ثرو  زلوم  یـسرپ  رـس  - 2

يرسفا هدکشناد  یبگر و  هاگشزومآ  رد  ار  دوخ  تالیصحت  يو  .دوشگ  ناهج  هب  هدید  ندنل  رد  .م  لاس 1867 رد  هک  دوب  یسیلگنا 
مود گنه  رسفا  تمس  هب  .م  لاس 1892  رد  .درک  تفایرد  یناولهپ  ياه  هزیاج  هاگشزومآ  ود  ره  رد  دیناسر و  نایاپ  هب  تسرهدناس 

.م رد 1849  .درک  زاغآ  ناتـسچولب  ناریا و  يزکرم ، يایـسآ  رد  ار  دوخ  ياه  ترفاسم  یـسیلگنا ،) روهـشم  ياه  گنه  زا   ) راد هزین 
يایفارغج نمجنا  زا  ملاع  تافاشتکا  باـتک  نتـشون  رطاـخ  هب  .م  لاـس 1902  رد  .درک  سیـسأت  ناـمرک  رد  ار  سیلگنا  يرگلوسنک 

رد لیم  رازه  هد  ناریا ، خیرات  هعیـش ، ملاع  راختفا  هب  ناوت  یم  وا  مهم  راثآ  زا  .دـیدرگ  الط  یملع  ناشن  تفایرد  هب  رختفم  یهاشداپ 
.درک هراشا  ملاع  تافاشتکا  خیرات  ناریا و 

ص 127. نامه ، - 3

ص 109. نامه ، - 4
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دندش یم  وا  تبحم  فطل و  بوذجم  همه  دندوب ، یعمج  هچ  دوب و  رفن  کی  هدنونش  هچ  درک ، یم  ینارنخس  قطن و  هب  عورش  هکنآ 
، بذاج حـیلم و  مسبت  ذـفان ، نامـشچ  هوکـشاب ، رقوم و  يامیـس  هنارمآ ، هتـسارآ و  تروص  .دـش  یم  بلج  وا  فرط  هب  همه  هجوت  و 

همه درب ، یم  راک  هب  هرواحم  رد  هک  یفیاطل  تاکن و  هرخالاب  دوب و  يو  یحور  تاساسحا  مامت  هدنیامن  هک  يا  هفایق  ومرپ ، نساحم 
(1) .دننک دنلب  میرکت  هلهله  يادص  وا  ربارب  رد  هک  درک  یم  راداو  ار 

: نوسید

.درک یم  توعد  مالسا  هب  ار  اه  یضعب  هک  اجنآ  ات  دوب  هتسارآ  تریس  تروص و  ییابیز  هب  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم [ ترـضح ] ]
هب دنتسناد ، یم  نآ  جراخ  هکم و  رد  شا  ییوگ  تسار  هزاوآ  وا و  قباس  قالخا  زا  هچنآ  زج  یلیلد  چیه  هب  مالـسا  نتفریذپ  رد  اهنآ 

(2) .دنتشادن جایتحا  يرگید  زیچ 

تبیه . 7

تبیه . 7

: تنارود لیو 

هب ار  دوخ  رایتخا  یلو  تشاد ، یخوش  حازم و  دادعتـسا  .دـیدنخ  یم  رتمک  .تشاد  تباهم  اب  يرهاـظ  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [
(3) .تسا كانرطخ  دراد ، هدهع  هب  ار  هماع  روما  هک  یسک  زا  حازم  تسناد  یم  نوچ  درک ؛ یم  یخوش  رتمک  داد و  یمن  نآ  تسد 

لماک نامیا  . 8

لماک نامیا  . 8

: گنیوریا نتگنشاو 

42  : ص

صص 16 و 17. نآرق ، دمحم و  هاگ  شیپ  هب  ریصقت  رذع  - 1
ص 23. مالسالا ، دمحم و  زا : لقن  هب  ص 573 ، ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 2

ص 208. ج 4 ، ندمت ، خیرات  - 3
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هب يور  دوجو  مامت  اب  سپ  .دـشاب  اجرباپ  اه  يراتفرگ  لباقم  رد  ات  تشاد  یم  او  ار  وا  هلآ ،] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [ نیقی  نامیا و 
هکنیا هب  شنیقی  ناـمیا و  زج  تفر ، اـیند  زا  مـیهاربا  شدـنزرف ، هـک  یماـگنه  .درک  یم  تـمحر  بـلط  وا  زا  درک و  یم  ادـخ  يوـس 

(1) .درکن مارآ  ار  وا  يزیچ  تسویپ ، دهاوخ  وا  هب  تشهب  رد  يدوز  هب  شدنزرف 

(2): نزوئاهلو سویلوی 

تمایق و زور  هب  نامیا  و  رادتقا ) تمظعاب و   ) يادخ هب  نامیا  ار  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح   ] وا ياپ  ات  رس  زیچ  ره  زا  شیپ 
كاردا ربمایپ  .درک  یم  شوارت  نوریب  هب  وا  زا  هک  دوب  دایز  يردق  هب  دوب ، هدرک  رپ  ار  وا  لد  هک  ینیقی  نآ  .دوب  هتفرگ  ارف  زیخاتـسر 

ات دزاس  نشور  نایامن و  دندرب ، یم  رس  هب  یکیرات  رد  هک  شناردارب  يارب  ار  هار  دهد و  رـشن  ار  مالـسا )  ) رون تسا  روبجم  هک  درک 
ار تعامج  نیا  هک  يزیچ  .درک  سیـسأت  هکم  رد  ار  یکچوک  هعماج  تعرـس ، هب  تهج ، نیمه  هب  .دهد  تاجن  یهارمگ  زا  ار  نانآ 

(3) .دوب اه  ناج  کلام  ایند و  قلاخ  وا  دش و  یمن  هدید  مشچ  هب  هک  دوب  ییادخ  هب  داقتعا  داد ، یم  طابترا  مه  هب 

43  : ص

ص 268. ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 1
سانشراک یناملآ و  هلأتم  نامیکح  روهشم و  ناسانـشرواخ  زا  .م ) 1918 .م _  Wellhausen,J.) / 1844 نزوئاهلو سویلوی  - 2
شیرنیاه روسفورپ  میلعت  تحت  نگنیتوگ  هاگشناد  رد  یقرش  هنسلا  هتشر  رد  يو  تالیصحت  .دوب  یـسانشدوهی  یـسانش و  مالـسا  رد 

رد زین  هاگشناد و  نامه  رد  يو  ياج  هب  هک  دوب  دلاوا  نادرگاش  نیرت  هتسجرب  زا  وا  .دش  ماجنا  یناملآ  فورعم  سانش  مالـسا  دلاوا ،
لوا هرود  خیرات  زا  هک  دوب  يا  هتـسجرب  دنمـشناد  نزوئاهلو  .تخادرپ  سیردت  هب  گروبرام  هلاه و  دـلاوا ، سفیارگ  ياه  هاگـشناد 

 . ...و برع  ياه  گنج  یسایس ، بهاذم  هنیدم ، رد  دمحم  زا : دنترابع  يو  راثآ  زا  یخرب  .تشاد  لماک  یهاگآ  مالسا 
ص 133. يربکلا ، هیبرعلا  تاحوتفلا  زا : لقن  هب  صص 454 و 455 ، ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 3
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ندوب یّما  . 9

ندوب یّما  . 9

: لیالراک ساموت 

[ هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم [ هک  تسا  نشور  رایـسب  نم  يارب  .دوب  هدناوخن  سرد  یـسک  شیپ  ًالـصا  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم [
زیچ تفرگ ، یم  لـیوحت  شـشوگ  زا  وا  لد  دـید و  یم  شنامـشچ  هب  هچنآ  زج  هب  اـیند  نیا  رد  وا  .دوـبن  دـلب  ار  ندـناوخ  نتـشون و 

ار هچنآ  زج  ایند  مولع  ایند و  زا  وا  .مروخ  یم  دنگوس  ادخ  هب  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم [ ندوب  یُّما »  » يارب نم  .تشادـن  يرگید 
ایند و نیا  زا  وا  نتشادن  عالطا  .تشادن  يزیچ  دونشب ، ناتسبرع  كانتشحو  يارحص  نآ  رد  ششوگ  اب  ای  دنیبب  شمـشچ  اب  تسناوت 

یمامت زا  دوخ  هب  دوخ  تشادن و  اهنآ  نتخومآ  هب  جایتحا  وا  اریز  درک ؛ یمن  وا  هجوتم  ار  يررـض  همدص و  نآ  دیدج  میدـق و  مولع 
.دربن هرهب  نارگید  فراعم  زا  درکن و  هدافتسا  سک  چیه  راکفا  زا  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم [ .دوب  ینغتسم  اهنآ 

یجایتحا دوب ، هدیدن  یملعم  هتفرن و  هسردـم  هب  هدـناوخن و  سرد  هکنیا  اب  وا  .دوب  میظع  يدرم  اترطف  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [
(1) .دوب زاین  یب  ندرک  زیت  زا  هک  دوب  یغیت  دننام  .تشادن  اه  نادب  مه 

: لمیش يرام  هنآ 

تاروت تایاکح  ياوتحم  زا  تسناوت  یمن  ببس  نیدب  دناوخب و  تسناوت  یمن  .دوب  یّما  مالسا ، ربمایپ  هلآ ،] هیلع و  هللا  یلص  دمحم [
(2) .دشاب ربخاب  لیجنا  و 

44  : ص

ص 52. نارگید ، رظن  رد  دمحم  - 1
ص 24. ادخ ، لوسر  دمحم ؛ - 2
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(1) (: یناملآ تایبدا  رعاش  نیرت  گرزب   ) هکلیر ایرام  رنیار 

، تسا هدـش  فصو  تروص  نیمه  هب  زین  نآرق  رد  هک  نانچ  یّما )  ) هتخوماـین داوس  یناـسنا  ناونع  هب  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [
نابایب زارف  رب  هداتفارود  يراغ  رد  ادخ  مالک  هک  تفرگ  ارف  یماگنه  اهنت  ار  ندـناوخ  ییاناوت  هک  ومه  .دوبن  نتـشون  ندـناوخ و  لها 

تاذ لوصحم  همه  همه و  نیرب ، تایعقاو  اب  وا  دـنویپ  ادـخ ، هب  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [ یکیدزن  .دـش  ادـیوه  وا  رب  هکم  ياه 
(2) .دوب وا  رکب  كاپ و 

: نوبول واتسوگ 

یناب سـسؤم و  هک  تشاد  بوسحم  دیاب  ملاع  نیبوذـجم  نامه  زا  یکی  فیدر  مه  ار  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ، ] یملع رظن  زا 
یناب بهذم و  سـسؤم  اریز  تسین ؛ يراع  بیع و  چیه  مه  ساوحلا ) بولـسم  ینعی  بوذجم ؛  ) مان نیا  رد  دندوب و  دـیدج  بهذـم 

دنوشب یموق  ربهر  لیلد و  دنا  هتـسناوت  یـصاخشا  هشیمه  هکلب  هدوبن ، یفـسلف  میکح و  تقو  چیه  قیالخ  ياوشیپ  امنهر و  تناید و 
(3) .تسا هتشاد  دوجو  یلبج  فعش  روش و  یبلق و  هبذج  اهنآ  رد  هک 

45  : ص

رنه خیرات  هفـسلف و  هتـشر  رد  لیـصحت  هب  خینوم  هاگـشناد  رد  یناملآ  روهـشم  بیدا  .م ،  1926 .م _  هکلیر 1875  اـیرام  رنیار  - 1
.درک رشتنم  یشیرتا  یناملآ و  ياه  هلجم  رد  ییاه  هلاقم  مهدزون ، نرق  رخآ  یبدا  یعامتجا و  ياه  نایرج  رد  تکرش  اب  تخادرپ و 
کبس ببس  هب  .تشاد  مان  رون  راعـشا  زین  شراعـشا  هعومجم  نیتسخن  .تخاس  رـشتنم  .م  رد 1906  اه  تعاـس  ماـن  هب  دوخ  رثا  نیلوا 

هب دوب ، ناملآ  تایبدا  زات  هکی  لاس ، اه  هد  هک  يو  .دـنا  هداد  بقل  الاو  ياه  هشیدـنا  رعاـش  ار  وا  رعـش ، تاـیبدا و  رد  هکلیر  صاـخ 
ترهش و هچین ، زا  سپ  یناملآ  رعاش  چیه  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هدش  هتخانـش  متـسیب  نرق  رد  روشک  نیا  رعاش  نیرت  گرزب  ناونع 

.درادن ار  هکلیر »  » ماقم
ص 471. اپورا ، رد  دمحم  - 2

ص 124. برع ، مالسا و  ندمت  - 3
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تحاصف . 10

تحاصف . 10

: تروپ نوید  ناج 

رد ار  یبرع  ياه  هجهل  نیرت  فاص  هک  دوب  نیا  دوب ، هدوزفا  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح   ] وا یعیبط  تحاصف  رب  هک  يزیچ 
(1) .دوب هدیشخب  يرگید  تنیز  ار  وا  هدننکروحسم ، تغالب  تحاصف و  رد  زایتما  نیا  درب و  یم  راک  هب  هرواحم 

46  : ص

ص 16. نآرق ، دمحم و  هاگ  شیپ  هب  ریصقت  رذع  - 1
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تیصخش  نوگانوگ  ياه  هبنج  مجنپ : لصف 

هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تیصخش  نوگانوگ  ياه  هبنج  مجنپ : لصف 

اه لصف  ریز 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یلک  فاصوا  . 1

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  يدرف  هریس  . 2

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  یگداوناخ  هریس  . 3

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  یعامتجا  هریس  . 4

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  یسایس  هریس  . 5

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یلک  فاصوا  . 1

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یلک  فاصوا  . 1

: یلدوب .فا  .را 

هن سیدـق و  هن  وا  .تسا  هدوب  ماهلا ) و   ) یحو يور  زا  شیاهراک  مامت  هک  تسا  زاتمم  تفـص  نیا  اـب  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [
.تشادن دنک ، بستنم  رشبریغ  هب  ار  وا  هک  یتفص  چیه  دوب و  کلم 

طقف .تشاد  یصوصخم  یناگدنز  هن  يدایز و  لام  هن  یصاخ و  مان  هن  .تشادن  يداع  ناناملسم  رب  یهافر  يدام و  زایتما  هنوگ  چیه 
(1) .تخاس یم  زاتمم  ار  وا  هک  دوب  شیالاو  تیصخش 

(2) (: ییاکیرما راگن  خیرات   ) گنیروا

نانخـس .دوب  یقیمع  رکفت  یلاع و  يارآ  هداـس و  یگدـنز  هتـسیاش و  قـالخا  ياراد  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [ ربماـیپ ، نیرخآ 
(3) .تمارک اب  تسا  یسدقم  وا  اعقاو  سپ  .تسا  یقیمع  گرزب و  ياهانعم  ياراد  وا  يابیز  هاتوک و 

(4) (: يوسنارف سانشرواخ   ) مراکمانرب لایما 
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ص 407. دمحم ، تایح  زا : لقن  هب  ص 206 ، ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 1
.Ouring - 2

ص 126. برغلا ، ءاملع  دمحم و  زا : لقن  هب  ص 601 ،  ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 3
.Emyal Berna Macarem - 4

نارگید هاگن  زا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  www.Ghaemiyeh.comربمایپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 92زکرم  هحفص 57 

http://www.ghaemiyeh.com


دامتعا لامک  اب  وا  ...منک  مسجم  مراد ، تردق  هک  اجنآ  ات  یعقاو  تروص  هب  ار  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم [ تیصخش  متـساوخ  نم 
اب ار  دوخ  یگدـنز  وا  .دـندرک  یم  هعجارم  وا  هب  تروـشم  تهج  دوـخ  ياـهراک  رد  کـچوک  گرزب و  .درک  وـمن  وـشن و  دوـخ  هب 

ییوگ تسار  یناوج  رد  وا  هیامرـس  .درک  یم  افتکا  دوخ  دزم  تسد  هب  تشادن و  یتورث  وا  .دنارذگ  یم  دوخ  دزم  تسد  زا  تمحز 
، يرآ .تساه  تورث  نیرت  شزرارپ  نیرتهب و  لامک ، تافـص  نیمه  دنگوس ، ادـخ  هب  .دوب  صالخا  ینماد و  كاپ  يراد و  تناما  و 

(1) .درک یم  كرد  ار  لامک  هن  تشاد و  قالخا  هن  هک  یعامتجا  نایم  رد  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم [ هتسیاش  فاصوا  دوب  نینچ 

: لیالراک ساموت 

یمزع ياراد  اجرباپ ، شفده  هار  رد  راوتسا و  هشیمه  دوخ ، یناگدنز  تدم  رد  تایح و  لوط  رد  درم  نیا  هک  میا  هدید  خیرات  رد  ام 
تشاد و یبـیجع  راکتـشپ  دوب و  يّدـج  رایـسب  دوخ  ياـهراک  رد  راـکزیهرپ و  راـکوکین ، زوـس ، لد  ناـبرهم ، یلاـع ، یتـمه  يوـق ،

(2) .دوب مسبتم  ًالومعم  ریذپ و  لد  صالخااب ،

: اورب ناج 

تفرگ و یم  سنا  اـهنآ  اـب  تشاد و  ناـکدوک  ناریقف و  هب  يدـیدش  هقـالع  وا  .دوـب  ریظن  یب  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [ قـالخا 
نیریـش .تشاد  بل  رب  ینیریـش ) دـنخبل  و   ) دوب مسبتم  هشیمه  .دوب  کیدزن  یبلق  ره  هب  .تخاس  یم  مهارف  ار  نانآ  شیاـسآ  لـیاسو 

نارگید هب  دیسر ، یم  شتسد  هب  هچره  .درک  یمن  هریخذ  ار  يزیچ  .تفگ  یم  نخس 
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ص 92. برغلا ، ءاملع  دمحم و  زا : لقن  هب  ص 602 ، ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 1
ص 188. نامه ، - 2
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(1) .دشاب رادافو  وا  نوچ  دناوت  یمن  یسک  دوب و  افواب  .دز  یم  فرح  مک  .داد  یم 

: نوبول واتسوگ 

ياراد .درک  یم  رکف  دایز  یلو  تفگ ، یم  نخس  مک  .دوب  طلسم  شیوخ  سفن  رب  هداعلا  قوف  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ]
هـشیمه هک  دوب  دـیقم  هداعلا  قوف  لاح  نیا  اب  دوب ، زیگنا  تریح  يو  یگداس  یگتـسراو و  هچرگا  .دوب  يوق  تیاـهن  یب  هدارا  مزع و 
يرگید هب  ار  دوخ  یـصخش  ياـهراک  تقو  چـیه  دوب ، دـنمتورث  هک  یتاـقوا  یتح  رمع  ماـمت  رد  .دراد  هاـگن  هزیکاـپ  زیمت و  ار  دوخ 

لاس هدجیه  تدم  هک  ینامالغ  زا  یکی  .تسا  هدوب  هداعلا  قوف  راک  جنر  تقـشم و  لمحت  رد  وا  ییاناوت  توق و  .درک  یمن  راذگاو 
«. مدرکن هدهاشم  ربمایپ  زا  يروآ  تمالم  نخـس  ای  تکرح  کی  تدم ، نیا  مامت  رد  : » دیوگ یم  تسا ، هدرب  رـس  هب  يو  تمدخ  رد 

یمن هرطاخم  هب  ار  دوخ  تهج  نودب  مه  تقو  چیه  فصو ، نیا  اب  .درک  یمن  رارف  يرطخ  چـیه  زا  دوب و  ریلد  تیاهن  یب  گنج ، رد 
(2) .دوبن وا  رد  دش ، یم  هدید  برع  رد  امومع  هک  يروهت  یکاب و  یب  نآ  تخادنا و 

: یلیم ود 

او ار  يو  هک  تشاد  یقیمع  تناید  يوق و  هفطاع  وا  .دوب  ادخ  هجوتم  هراومه  رابدرب و  یحور  ياراد  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [
هرطیـس اه  تلم  رب  هک  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم [ يوق  رایـسب  يورین  نآ  ...دنک  توعد  دـیدج  نید  يوس  هب  ار  مدرم  تشاد  یم 

(3) .دنراذگب تیناسنا  رب  ییازسب  ریثأت  ات  داد  یم  صاخشا  هب  ییورین  نانچ  تشاد ،

: گنیوریا نتگنشاو 

49  : ص

ص 24. ءامسلا ، نوئلبان  دمحم ؛ زا : لقن  هب  ص 240 ، نامه ، - 1
ص 119. برع ، مالسا و  ندمت  - 2

ص 75. برعلا ، دنع  ملعلا  زا : لقن  هب  ص 514 ، ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 3
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كاروخ مک  رایـسب  وا  .تسوا  دوجو  نایک  رد  یمیظع  تمحر  زا  فشاک  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح   ] ربمایپ راتفر  مامت 
لیامت یگداس  هب  كاشوپ  رد  .دوب  دـهاز  ایند  هب  تبـسن  .تشادـن  ینارذـگ  شوخ  یـشوخ و  هب  یلیم  .تفرگ  یم  هزور  داـیز  دوب و 

یگزیکاپ و هب  زیچ  همه  رد  وا  .دوب  ینمی  هبنپ  ای  مشپ  زا  شیاه  سابل  .درک  یم  تاعارم  رایسب  ار  رظنم  ییابیز  لاح ، نیع  رد  .تشاد 
ناسکی ناگراچیب  ناتسد و  يوق  نایانشآان و  ناتسود و  ناریقف و  نادنمزاین و  نادنمتورث و  اب  وا  راتفر  .دوب  لداع  .دوب  زاتمم  يزیمت 

یم تسود  داد ، یم  شوـگ  ناـنآ  تایاکـش  هب  درک و  یم  یناـیاش  لابقتـسا  اـهنآ  زا  هک  تهج  نیا  هـب  ار  وا  مدرم ، .دوـب  يواـسم  و 
.دوب رابدرب  میحر و  عبط ، شوخ  ربمایپ ، .دنتشاد 

تدـم نیا  رد  مدرک ، یم  عیاض  فلت و  ار  اهزیچ  زا  يرایـسب  هکنیا  اب  مدوب و  ربمایپ  تمدـخ  رد  یگلاس  تشه  زا  : » دـیوگ یم  سَنَا 
(1) «. مدیدن ربمایپ  زا  یتناها  نیرت  کچوک  ینالوط ،

: نوسید

.تشاد اـیح  ناوج  رتـخد  کـی  زا  شیب  .دوـب  تفعاـب  اـیحاب و  یلیخ  .دوـب  هزیکاـپ  یلیخ  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح   ] وا
اـیح و يور  زا  .دوـب  اریگ  ور و  هدـنخ  .دـندیمهف  یم  شکراـبم  يامیـس  زا  شباحـصا  دـمآ ، یمن  شـشوخ  يزیچ  زا  هـک  یماـگنه 
ای وج  بیع  يوخدب ، لدگنـس و  .دوب  میالم  شاّشب و  هشیمه  .دیـشک  یمن  شخُر  هب  تشادـن ، تسود  یـسک  هک  ار  يزیچ  یگرزب ،

(2) .دوبن سولپاچ 

: لیالراک ساموت 
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صص 290 و 292. دمحم ، تایح  زا : لقن  هب  ص 266 ، ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 1
ص 104. دمحم ، نآرق و  هرابرد  ناهج  نادنمشناد  هیرظن  - 2
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فاص یتنیط  .لدتعم  لاح ، نیع  رد  نیشتآ و  مرگ و  یجازم  مارآ ، یعبط  ياراد  دوب  يدرم  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح   ] وا
(1) .دوب میظع  يدرم  اترطف  .دوب  رون  زا  رپ  مهف و  شوخ  .تشاد  قداص  و 

(: یسیلگنا دنمشناد   ) لوس سیجرج 

حالـصا يارب  هک  دوب  یـسک  .دوب  يدیلپ  يدب و  ره  زا  هّزنم  وا  .تشاد  ار  قالخا  نیرتوکین  نیرتهب و  هلآ ،] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم [
(2) .درک مایق  رشب  قالخا 

: وئار انشیرکامار 

تقادص یلاعتم ، تایصوصخ  هلآ ،] هیلع و  هللا  یلص  دمحم [ رـصاعم  ناتـسود  مه  نانمـشد و  مه  هک  دهد  یم  ناشن  یخیرات  قباوس 
یتح .دنا  هتخانش  تیمـسر  هب  يرـشب  تیلاعف  ياه  هنیمز  مامت  رد  ار  مالـسا  ربمایپ  ندوب  دامتعا  لباق  تیمیمـص و  لیاضف ، صقن ، یب 

(3) .دنتفریذپ یم  دوخ  يدرف  تاشقانم  لح  يارب  ار  وا  تیمکح  دندرواین ، نامیا  وا  هب  هک  يدارفا  نایدوهی و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  يدرف  هریس  . 2

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  يدرف  هریس  . 2

ندروخ اذغ  فلا )

: تنارود لیو 

یگشیمه ياذغ  .درک  یم  كاپ  ار  دوخ  ناتـشگنا  اذغ ، زا  سپ  دروخ و  یم  اذغ  تسد  اب  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح   ] وا
(4) .تفرگ یم  هرهب  نآ  زا  یهاگ  هک  دوب  یلمجت  همه  لسع  ریش و  .دوب  وج  نان  امرخ و  يو 
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ص 352. اپورا ، رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  - 1
ص 75. دمحم ، نآرق و  هرابرد  ناهج  نادنمشناد  هیرظن  - 2

ص 10. ناناملسم ، ریغ  نایب  رد  مظعا  ربمایپ  - 3
ص 221. ج 4 ، نامیا ، رصع  ندمت  خیرات  - 4
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يراد تناما  ییوگ و  تسار  ب )

: يراواس

ار یبـلطم  دـش  یمن  رـضاح  زگره  .دوب  کـیدزن  تقیقح  هب  تفگ ، یم  هچنآ  .هتـسارآ  دوـب  یناوـج  هلآ ،] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [
باکترا زا  تشاد و  یتباث  نامیا  هدـیقع و  .درب  یم  راک  هب  ار  تناما  تقادـص و  یگدـنز ، روما  رد  .دروآ  نابز  رب  تقیقح  فالخرب 

دنتخانش و یم  یتسرد  تقادص و  هب  ار  وا  همه ، دش و  ماع  صاخ و  روهشم  هتفر  هتفر  وا  .دوب  رانکرب  يدنسپان  لمع  اطخ و  هنوگره 
، دنتشاد ییانشآ  وا  اب  هک  یناسک  مامت  شیرق و  ياسؤر  .دوب  یقاب  اه  تدم  ات  وا  يارب  ترهش  نیا  دندرک و  یم  باطخ  نیما  دمحم 
مارتحا و دوب ،) هدرک  زاـب  مدرم  لد  رد  ار  دوخ  ياـج  يدـنمدرخ ،( یلد و  كاـپ  يراوگرزب و  اـب  هک  راـکوکین  ناوج  نیا  هب  تبـسن 

(1) .دنتشاد یم  لوذبم  یصاخ  هجوت 

: لیالراک ساموت 

راـکفا و رادرک ، رد  .دـندیمان  یم  وگ  تسار  نیما و  ار  وا  شیاـقفر ، .دوـب  اـناد  دنمـشیدنا و  یناوـج  تسخن ، ياـهزور  ناـمه  زا  وا 
یتسار هلآ ،] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم [ رد  تلیـضف  يرترب و  ره  ساسا  یگرزب و  ساسا  هک  مراد  نیقی  نم   (2) .دوب قداص  شراتفگ ،

(3) .تسوا

(4) .داد یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  شنوماریپ  مدرم  هک  دوب  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم [ تقادص  یتسرد و 
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ص 15. دیشخرد ، هکم  رد  هک  يا  هراتس  دمحم ؛ - 1
ص 187. ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 2

.نامه - 3
ص 349. اپورا ، رد  دمحم  - 4
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(1) (: یناملآ داتسا  سانشرواخ و   ) ناملکورب

رظنم و یکین  شـشخب و  تناما و  راـتفگ و  یتسار  کـین و  قـالخا  رد  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [ هک  دـندقتعم  ناراـگن  خـیرات 
لاوما دنتشاد ، وا  هب  هک  يدامتعا  نانیمطا و  طرف  زا  .دوب  هدش  نیما »  » هب بقلم  هکم  مدرم  دزن  دوب و  زاتمم  دوخ  موق  نایم  رد  ینتورف 

(2) .دندراذگ یم  تناما  هب  وا  دزن  ار  دوخ 

: نوسید

توعد مالـسا  هب  وا  فرط  زا  هک  یـصاخشا  زا  یـضعب  دوب و  زاتمم  رایـسب  قالخا  تقلخ و  ییابیز  رد  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم [
، یتسرد هب  وا  تیفورعم  تناما و  تقادـص و  نامه  دنتـشادن و  هزجعم  لیلد و  چـیه  هب  جایتحا  وا  قیدـصت  دـییأت و  يارب  دـندش ، یم 

یـسک رگا  .دوب  فورعم  تناما  قدـص و  هب  نارگید  هکم و  مدرم  نایم  رد  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [ اریز  دوب ؛ یفاک  اهنآ  يارب 
ار ّتیزم  نیا  دشاب و  وا  دامتعا  دروم  هک  دوبن  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم [ زج  سک  چیه  دراذگب ، تناما  ار  دوخ  لام  تساوخ  یم 

(3) .دوب اراد  مالسا  زا  سپ 

صالخا ج )

: تروپ نوید  ناج 

53  : ص

، یماس ياه  نابز  هغللا  هقف  یناملآ و  ناسانـشرواخ  ریهاـشم  زا  .م )  1956 .م _   Borokelman / 1868 ناملکورب (  لراـک  - 1
نایاپ هب  ناملآ  گروبسارتسا  والسرب و  ياه  هاگشناد  رد  ار  دوخ  تالیصحت  .دوب  یمالسا  لود  للم و  خیرات  برع و  تایبدا  خیرات 

زا یخرب  .دوب  طلسم  دیدج  میدق و  نابز  هدجیه  هب  يو  .داد  سرد  هلاه  گربسگینوک و  والسرب ، نیلرب ، ياه  هاگشناد  رد  دیناسر و 
زا مالـسا  خیرات  دلج ، جنپ  رد  یمالـسا  ياه  تلود  للم و  خیرات  دلج ، جنپ  رد  یبرع  تایبدا  خیرات  زا : دـنترابع  دنمـشناد  نیا  راثآ 

 . ...و یبرع  تافیلأت  خیرات  رضاح ، رصع  ات  زاغآ 
ص 92. دمحم ، نآرق و  هرابرد  ناهج  نادنمشناد  هیرظن  - 2

ص 104. نامه ، - 3
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کیدزن ياقفر  زا  ناگدنورگ  نیلوا  هک  تسا  نیا  تسا ، همه  قافتا  دروم  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم [ صولخ  دروم  رد  هک  يزیچ 
مک و هک  یقفانم  ناراک  بیرف  فالخرب  هدوب و  انـشآ  وا  یگدنز  تایـصوصخ  مامت  هب  کیدزن  زا  اهنآ  .دـندوب  يو  هداوناخ  دارفا  و 

غارـس يا  هصیقن  نانچ  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [ دوجو  رد  صاخـشا  نیا  دراد ، فالتخا  یلخاد  تایلمع  اب  ناش  يواـعد  شیب 
(1) .دنتشادن

: ماهگنمرد لیما 

هللا یلص  دمحم [ یناگدنز  اریز  دنک ؛ دیدرت  کش و  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم [ صالخا  رد  هک  درادن  ار  نآ  تردق  یـسک  زورما 
لمحت هناعاجـش  ار  تمحز  همه  نآ  شهار ، رد  هک  یتلاـسر  دوـب ؛ دوـخ  يربماـیپ  هب  وا  داـقتعا  رب  لـیلد  نیرت  گرزب  هـلآ ،] هـیلع و 

(2) .درک

: لیالراک ساموت 

دوخ راک  رد  وا  .دش  یمن  تفای  ییوگ  هدوهیب  وهل و  يزاب و  شنانخس ، رد  هاگ  چیه  دوبن و  يزاب  لها  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم [
، لیلد نیمه  هب  .دـید  یم  اقب  انف و  نیب  ریاد  ار  دوخ  فدـه  عوضوم و  .دـید  یم  یتخبدـب  تاـجن و  ناـیم  ار  راـک  دوب و  تقیقح  یپ 

(3) .تشاد دوخ  فده  راک و  هب  تبسن  یبیجع  دیدش و  صالخا 

نتفگ نخس  بادآ  د )

: لیالراک ساموت 

نیقی نم  .دشاب  هغلاب  تمکح  هتشاد و  هدیاف  هکنیا  رگم  دش  یمن  جراخ  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح   ] ناشیا ناهد  زا  نخس 
، درک یم  تبحص  هک  یماگنه  .دوب  جایتحا  دروم  مزال و  هک  ییاج  رد  رگم  درک  یمن  تبحص  تفگ و  یم  نخس  مک  وا  مراد 
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ص 24. نآرق ، دمحم و  هاگ  شیپ  هب  ریصقت  رذع  - 1
ص 280. دمحم ، تایح  - 2

 . ص 83 لاطبالا ، زا : لقن  هب  ص 191 ، ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 3
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اه ههبش  تخاس و  یم  نشور  ار  شتاهج  مامت  هکنآ  رگم  درک  یمن  بیقعت  ار  یبلطم  .دوب  راب  تمکح  دیفم و  اجب و  وا  نانخس  همه 
(1) .درک یم  لح  ار  نآ  تالکشم  و 

(2) (: يوسنارف سیون  خیرات  دنمشناد و   ) ویدیس .آ  .لا 

(3) .یکدنا رگم  دز  یمن  فرح  دش و  یمن  تحاران  هتسخ و  ندرک ، شوگ  فرح  دایز  زا 

: یلدوب .فا  .را 

(4) .تشاد تسود  ار  مدرم  اب  یتسود  دوب و  نخس  نیریش  باوجرضاح و  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح   ] وا

ییاسراپ ه )_

: لیالراک ساموت 

ناراگن خـیرات   ] اهنآ .درک  یم  در  نآ  عون  ره  رد  ار  يور  هدایز  طارفا و  هک  دوب  راـکزیهرپ  يدـهاز  هلآ ،] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [
هلصو دوخ  ار  شیادر  .درک  یم  هنیپ  ار  شیاه  شفک  دوخ ، هلآ ،] هیلع و  هللا  یلص  دمحم [ هک  دنا  هدرک  لقن  نینچ  يرورغ  اب  برع ]

هک دوب  يزیچ  نآ  ره  هب  انتعا  یب  بیصن و  یب  مورحم و  شک و  تمحز  تسد و  یهت  يدرف  .دز  یم 
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صص 187 و 188. نامه ، - 1
یسایس خیرات  رگشهوژپ  يوسنارف و  فورعم  سانـشرواخ  .م ،) 1875 .م _  Sedillot.L / 1808  ) ویدـس ناژوا  ری _  یپ  ییول  - 2
هاگشناد رد  خیرات  سردم  ادتبا  مراهچ ، يرناه  هدکشناد  رد  تالیصحت  نایاپ  زا  سپ  .دوب  تایکلف  یـضایر و  مولع  خیرات  مالـسا و 

ندرک تمدخ  يارب  هزات  ياه  شهوژپ  يو ، راثآ  زا  .دش  بوصنم  سیراپ  یقرش  هنسلا  هسردم  تسایر  هب  سپـس  دیدرگ و  نوبروس 
.تسا ...و  میرک  نآرق  هرابرد  یبلاطم  یمومع ، يرامش  هاگ  نیمز ، قرشم  مدرم  دزن  یضایر  مولع  خیرات  هب 

صص 100 و 103. ج 1 ، برعلا ، خیرات  زا : لقن  هب  ص 405 ، ناهج ، نادنمشیدنا  هاگدید  زا  مالسا  - 3
ص 201. نامه ، - 4
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(1) .دننک یم  شالت  نآ  هب  ندیسر  يارب  ناگزره 

: یلدوب .فا  .را 

کی دننام  وا  .درکن  هریخذ  دوخ  يارب  یتورث  لام و  یلو  درک ، ادیپ  یمـسج  ّومن  تفای و  يرکف  دشر  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [
رثا وا  لد  رد  تایدام  لوپ و  هک  دشن  هاگ  چیه  .درکن  هریخذ  يزیچ  دشن و  دـنمتورث  یلو  تفرگ ، یم  دزم  دـش و  یم  ریجا  رگراک » »

(2) .دنک

شیاه گنج  یتقو  هژیو  هب  .دنک  یگدنز  عضو  نیرتهب  رد  تسناوت  یم  دمآ ، هنیدم  هب  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح   ] یتقو
.دـنام یقاـب  شدـهز  یگداـس و  عـضو  ناـمه  رد  همه ، نیا  اـب  یلو  دوـب ، ریزارـس  شا  هنازخ  هب  فرط  ره  زا  اـه  تمینغ  دـش ، ماـمت 

امرخ و شکاروخ  اه  تقو  رتشیب  یلو  درک ، یم  لوانت  لـسع  تبرـش و  یهاـگ  هاـگ  دوب و  غود  اـمرخ و  تشوگ و  بآ  شکاروخ ،
(3) .دوب شیالآ  یب  هداس و  یلیخ  شکاروخ  دننام  شسابل  .تسشن  یم  ریصح  يور  هشیمه  .دوب  غود 

: ویدیس .آ  .لا 

تقر یناگدنز  نآ  زا  نانیشن و  هیداب  هناریقف  عضو  نآ  زا  شرمع  رخآ  ات  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح   ] وا دنادن  هک  تسیک 
هریـشع خیـش  کی  هزادنا  هب  وا  .درکن  لوبق  تشاد ، هاج  لام و  رب  هک  یتردق  همه  نآ  اب  ار  ناریما  یناگدنز  زگره  .تفرن  نوریب  راب ،

(4) .دننک شتظفاحم  دنریگب و  ار  شرود  ناگتسب  باحصا و  هک  دوبن  لیاق  یماقم  دوخ  يارب  زین 
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صص 351 و 352. اپورا ، رد  دمحم  - 1
ص 201. ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 2

صص 204 و 205. نامه ، - 3
ص 100. ج 1 ، ماعلا ، برعلا  خیرات  زا : لقن  هب  ص 404 ، نامه ، - 4
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تماهش و )

: ویدیس .آ  .لا 

رد .تخادنا  رطخ  هب  ادخ  توعد  هار  رد  شتوبن ) لیاوا   ) هکم رد  ار  دوخ  یناگدنز  اهراب  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح   ] وا
تخیر شیولج  ياه  نادند  دش و  حورجم  شتروص  یناشیپ و  ات  درک  یگداتسیا  يردق  هب  تشادنرب و  گنج  زا  تسد  دحا  گنج 

مود هبترم  يارب  یتح  .درک  ظفح  ار  دوخ  يدرس  نوخ  يراد و  نتشیوخ  يراتفرگ ، همه  نیا  اب  .داتفا  یلادوگ  رد  شبـسا  يالاب  زا  و 
دبلاـک رد  ار  تعاجـش  حور  يدـنلب  يادـص  اـب  دوب ، نینوخ  شتروص  رـس و  هکنیا  اـب  .داـتفا  نیمز  يور  تروـص  اـب  تساـخرب ، هک 

هب نینح .) گنج  دننام   ) دیرفآ یم  يزوریپ  شیادص ، گنهآ  هلیـسو  هب  وا  .تفای  تاجن  گرم  زا  هلیـسو  نیدـب  دـیمد و  شباحـصا 
(1) .تسا هدرک  عمج  دوخ  رد  ار  یگداس  غوبن و  قالخا و  راقو و  هدارا و  يورین  هنوگچ  هک  دندید  نایناهج  یتسار 

یگداس ز )

(2) (: ییاکیرما یحیسم  سیون  خیرات   ) یّتِح .ك  .پیلیف 

رد .دوب  ایر  یب  هداس و  شا  یگدنز  .دوب  هتـسیز  یناوتان  مایا  رد  هک  تسیز  یم  نانچ  تردق  جوا  رد  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [
کی قاتا و  دنچ  ياراد  هک  دوب  هدـش  هتخاس  لِگ  زا  ماش  ناتـسبرع و  یمیدـق  یلگ  ياه  هناخ  دـننام  هک  درک  یم  یگدـنز  يا  هناخ 

هلصو تسد  اب  ار  دوخ  سابل  هک  دش  یم  هدید  اهراب  .دوب  دورو  تهج  ورهار 

57  : ص

.نامه - 1
نآ رد  دیـشک و  يدایز  تامحز  برع  خـیرات  هراـبرد  هک  دوب  یحیـسم  سیون  خـیرات  ( Pnilipe.C.Hitta  ) یّتـح .ك.پیلیف  - 2

هتشاد مه  يدایز  نادرگاش  هتفرگ و  هدهع  هب  ار  يداتـسا  تمـس  كرویوین  رد  هک  دوش  یم  مولعم  شباتک  همدقم  زا  .تشاد  تراهم 
.تسا هتشون  برع  هرابرد  خیرات  باتک  نیدنچ  تسا و 
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(1) .درک یم 

: ماهگنم رد  لیما 

اب .دوب  رابدرب  نابرهم و  رایسب  .داد  یمن  ناشن  دوخ  زا  يدایز  صرح  عمط و  یلو  دوبن ، لیم  یب  يویند  ياه  تمعن  هب  ربمایپ  هکنیا  اب 
یم كاپ  بسا  یناشیپ  زا  قرع  شیوخ ، نیتسآ  اب  هک  دـش  هدـید  اهراب  .دوب  هداس  هشیمه  طیـسب و  رایـسب  شرهاظ  .دوب  نابرهم  همه 

یمن درک و  یم  رود  دوخ ، فارطا  زا  دوـب ، یهاـشداپ  هناـشن  هچ  ره  داد و  یم  هقدـص  دـش ، یم  عـمج  وا  دزن  لاوـما  زا  هچ  ره  .درک 
(2) .یحو هدنسیون  رواشم و  رفن  دنچ  زج  يریزو ، هن  نایفارطا و  هن  تشاد ، يرابرد  هن  .دنک  ادص  هاشداپ  ار  وا  یسک  تشاذگ 

تعانق ح )

: هتینید نیتا  سنوف 

روط هب  رگم  دروخ ، یمن  مه  اب  ار  اذغ  عون  ود  ناشیا  تسا  هدش  تیاور  .دوب  هدـش  لثملا  برـض  هک  دوب  يا  هزادـنا  هب  ربمایپ  تعانق 
ار ریـش  یلیخ  .دروخ  یمن  تشوگ  رگید  درک ، یم  لیم  امرخ  رگا  دروخ و  یمن  اـمرخ  رگید  درک ، یم  لـیم  تشوگ  رگا  .فداـصت 

ییاذغ ای  نان  نتخپ  يارب  شتآ  ربمایپ ، هناخ  رد  هام  هب  هام  اسب  هچ  .درک  یم  ناشباریس  مه  ریـس و  مه  ریـش  نوچ  تشاد ، یم  تسود 
شیپ یتخس  یگنـسرگ  هک  یتقو  .دش  یمن  ادیپ  ییاذغ  بآ ، امرخ و  زج  ناش  هداوناخ  ناشیا و  يارب  تدم  نیا  رد  .دش  یمن  نشور 

تسب یم  شمکش  هب  ار  یگنس  دمآ ، یم 

58  : ص

ص 152. چ 3 ، ، 1380 هاگآ ، نارهت ، هدنیاپ ، مساقلاوبا  همجرت : برع ، خیرات  یتِح ، يروخ  پیلیف  - 1
ص 186. دمحم ، تایح  - 2
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(1) .دنک یگنسرگ  ساسحا  رتمک  ات 

ملح ط )

: ویدیس .آ  .لا 

سک ره  .دـنک  تمـسق  نانآ  نایم  ار  دوخ  ماعط  ات  دروآ  یم  هناخ  هب  ار  ناریقف  .تشاد  یلدـتعم  ملح  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [
(2) .درک یم  لابقتسا  وا  زا  تبحم  فطل و  لامک  اب  تشاد ، یشسرپ 

یگزیکاپ ي )

: یلدوب .فا  .را 

هناـخ يارب  صوـصخم و  تخر  ترفاـسم ، يارب  .دوـب  دوـخ  ساـبل  بقارم  دـیقم و  هشیمه  هلآ ] هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  ]
هـشیمه .درک  یم  يرتشیب  تقد  دوخ  همامع  سابل و  ندیـشوپ  رد  هناخ ، زا  نتفر  نوریب  ماـگنه  .تشاد  يا  هناگادـج  تخر  همیخ ،) )

نت هب  زین  رگید  ياه  گنر  هک  شا  یناگدـنز  زا  ریخا  مایا  رد  رگم  دیـشوپ  یم  گنر  دیفـس  سابل  .دوب  زیمت  هزیکاپ و  شیاـه  تخر 
نادـند  ) كاوسم تفر ، یم  اج  ره  .دوب  زیمت  هشیمه  شدوخ  ياه  نادـند  دـمآ و  یم  شدـب  فیثک  كرچ و  نادـند  زا  وا  .درک  یم 

وا هارمه  كاوسم  دـنک و  ترفاـسم  يزور  دـشن  .داـهن  یم  شباوخ  تخر  یکیدزن  رد  باوخ  تقو  درب و  یم  دوخ  هارمه  هب  روـش )
(3) .دشابن

: هتینید نیتا  سنوف 

هب .دز  یم  هناـش  درک و  یم  هاـتوک  یچیق  اـب  ار  شلیبـس  شیر و  .دز  یم  نغور  ار  دوـخ  ياـهوم  .تشاد  یم  تسود  ار  رطع  ربماـیپ 
ییومرپ ییانیب و  تیوقت  يارب  شمشچ 

59  : ص

ص 356. ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 1
صص 101 و 103. ج 1 ، برعلا ، خیرات  زا : لقن  هب  صص 404 و 405 ، نامه ، - 2

ص 50. دمحم ، تایح  زا : لقن  هب  ص 201 ، نامه ، - 3
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رگا درک و  یم  هاـگن  هنییآ  هب  .دوـب  دوـخ  عـضو  دـیقم  یلیخ  ربماـیپ  ...دز  یم  كاوـسم  دوـخ  نادـند  هـب  دز و  یم  همرـس  شناـگژم 
(1) .درک یم  هاگن  شا  همامع  نتسب  ای  ندرک  هناش  يارب  دوب ، فاص  بآ  زا  رپ  هک  یفرظ  رد  تشادن ، هنییآ  هب  یسرتسد 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  یگداوناخ  هریس  . 3

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  یگداوناخ  هریس  . 3

یصخش ياهراک  ماجنا  فلا )

: گنیوریا نتگنشاو 

دز و یم  وراج  ار  دوخ  قاتا  شدوخ  ...تشادن  یقرف  رگید  ناناملسم  یناگدنز  اب  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم [ یـصخش  یناگدنز 
(2) .تخود یم  شدوخ  ار  شسابل  داد و  یم  ماجنا  ار  دوخ  ياهراک  شدوخ  تخاس و  یم  مهارف  دوخ  يارب  شتآ 

: ماهگنمرد لیما 

شدوخ ار  شیوخ  شفک  تخر و  درک و  یم  وراـج  شدوخ  تسد  اـب  ار  دوخ  قاـتا  اـهراب  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  ]
(3) .درک یم  زاب  وا  يارب  ار  رد  تساخ و  یمرب  ياج  زا  هبرگ  کی  يارب  دیباوخ و  یم  دجسم  رد  ...و  دز  یم  هلصو 

: یتلیاک نیدرانرب 

.درب یم  هناخ  يارب  بآ  .دیـشود  یم  ار  شنادنفـسوگ  شدوخ  .درک  یم  یگدـنز  یگداس  لامک  اـب  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [
(4) .دز یم  هلصو  دوخ  ار  شنیلعن  تخادنا و  یم  شدوخ  ار  شرف  .تسش  یم  دز و  یم  وراج  ار  هناخ 

: هتینید نیتا  سنوف 

60  : ص

ص 355. نامه ، - 1
ص 301. دمحم ، تایح  - 2

ص 168. نامه ، - 3
ص 39. هینطنطسقلا ، حتف  زا : لقن  هب  ص 431 ، ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 4
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رتش .دز  یم  هلـصو  ار  دوخ  سابل  .دز  یم  هنیپ  ار  دوخ  نیلعن  .دیـشود  یم  ار  دنفـسوگ  .داد  یم  ماجنا  شدوخ  ار  شدوخ  راک  ربمایپ 
.داد یم  ماـجنا  نارگید  کـمک  نودـب  ییاـهنت و  هب  دوخ  ار  اـهراک  نیا  ماـمت  .درک  یم  اـپرب  ار  دوخ  همیخ  .داد  یم  فـلع  ار  دوـخ 

هب اهنآ  ندناسر  رد  دنتساوخ  یم  هک  نانمؤم  زا  یـضعب  هب  دروآ و  یم  هناخ  هب  شدوخ  درک ، یم  يرادیرخ  رازاب  زا  هک  ار  ییاهزیچ 
.تسا رتراوازس  نآ  نتشادرب  هب  لام  بحاص  دومرف : یم  دننک ، کمک  وا  هب  هناخ 

لمح دوخ  هراچیب  نارکون  شود  هب  هنامحر  یب  ار  يدایز  ياهالاک  هک   ) نادـنمتورث موسر  زا  تساوخ  یم  راتفر  نیا  نداد  ناـشن  اـب 
(1) .دنک يریگولج  دندرک ) یم 

: تنارود لیو 

ار هچنآ  .درک  یم  جرخ  مک  رایـسب  دوـخ  هداوناـخ  يارب  یلو  دیـسر ، یم  وا  تسد  هب  ناوارف  لاـم  رگید  عباـنم  تمینغ و  زا  هکنیا  اـب 
(2) .دوب رتمک  مه  مک  زا  درک ، یم  جرخ  دوخ  صخش  يارب 

ردام ردپ و  هب  مارتحا  ب )

: ویدیس .آ  .لا 

تـسابیز ردق  هچ  .ردام  ردـپ و  نتـشاد  تسود  ردام و  تبحم  هرابرد  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [ نانخـس  تسا  نیریـش  ردـق  هچ 
نیا رد  .درادربرد  ردام  هب  تبسن  یمارتحا  هچ  و  تسا » ناردام  ياپ  ریز  تشهب  : » هک هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم [ نخـس  نیا  يانعم 

(3) .تشون ناوت  یم  يا  هناگادج  لصف  [ هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم [ یناگدنز  زا  هراب 

: يزود

61  : ص

صص 355 و 356. نامه ، - 1
ص 221. ج 4 ، ندمت ، خیرات  - 2

ص 110. ج 1 ، برعلا ، خیرات  زا : لقن  هب  ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 3
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تـشهب : » دومرف درب و  الاب  تسا ، روصت  قوفام  هک  یماقم  هب  ار  ردام  ماقم  هک  دوب  یـسک  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح   ] وا
(1) «. تسا ناردام  ياپ  ریز 

: نوسید

درتسگ و نیمز  هب  ار  دوخ  يابع  سپـس  مردام »! مردام ! : » دومرف دـید و  ار  وا  ناـشیا  دـش ، دراو  ترـضح  نآ  رب  همیلح  هک  یماـگنه 
(2) .دناشن نآ  يور  ار  همیلح » »

رهوش نز و  فیاظو  نییعت  ج )

: يزود

تبحم هب  ار  اهنآ  درک و  نّیعم  رهوش  نز و  يارب  ار  فیاظو  نیرتهب  هک  دوب  يدوجو  نامه  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح   ] وا
هیـصوت نانآ  اب  يراتفر  شوخ  اـهنآ و  قوقح  تاـعارم  ناـنز و  هب  مارتحا  هب  ار  مدرم  .درک  شرافـس  رگیدـکی  هب  تبـسن  يراداـفو  و 

(3) .درک

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  یعامتجا  هریس  . 4

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  یعامتجا  هریس  . 4

یعامتجا راتفر  فلا )

: نوسید

تواخـساب .تخاس  یمن  رفنتم  مه  زا  درک و  یم  تسود  مه  اب  ار  مدرم  .دوب  برـشم  شوخ  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  ]
، تشاد یم  هاگن  ار  نانیشن  مه  قوقح  درک و  یم  محرت  شباحصا  رب  .تشامگ  یم  اهنآ  رب  درک و  یم  مارتحا  ار  یتلم  ره  درف  نیرت 

62  : ص

ص 94. دمحم ، نآرق و  هرابرد  ناهج  نادنمشناد  هیرظن  - 1
 . ص 86 مالسالا ، دمحم و  زا : لقن  هب  ص 577 ، ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 2

ص 94. دمحم ، نآرق و  هرابرد  ناهج  نادنمشناد  هیرظن  - 3

نارگید هاگن  زا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  www.Ghaemiyeh.comربمایپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 92زکرم  هحفص 72 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13602/AKS BARNAMEH/#content_note_62_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13602/AKS BARNAMEH/#content_note_62_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13602/AKS BARNAMEH/#content_note_62_3
http://www.ghaemiyeh.com


ای دـش  یم  قـیفر  وا  اـب  يراـک  يارب  یـسک  رگا  .دراد  یم  تسود  نارگید  زا  شیب  ار  وا  درک  یم  لاـیخ  یـسک  ره  هک  يا  هنوـگ  هـب 
اب ار  شباوج  ای  داد  یم  ار  شتجاـح  اـی  تساوخ ، یم  يزیچ  یـسک  رگا  .دوش  ادـج  ناـشیا  زا  وا  اـت  درک  یم  ربص  تفر ، یم  شدزن 
یم شتوعد  سک  ره  .تشاد  مدرم  رد  یصاخ  ذوفن  تبیه و  تشاد ، هک  يا  هدیدنسپ  قالخا  ردص و  هعس  اب  .داد  یم  یـشوخ  نابز 

(1) .داد یم  ار  شضوع  تفریذپ و  یم  داد ، یم  هیده  سک  ره  درک و  یم  تباجا  درک ،

: تاو يرمگتنوم 

یم راتفر  دوخ  هلیبق  دارفا  اب  هلیبق  سیئر  کی  هک  نانچ  درک ، یم  راتفر  مارتحا  بدااب و  دوخ  ناوریپ  اب  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم [
.دنک

هب ار  نانآ  دروآ و  یم  تسد  هب  ار  مدرم  یتسود  تبحم و  هک  دوب  يا  هدیدنـسپ  راتفر  قالخا و  ياراد  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم [
(2) .تخیگنا یمرب  يراکادف 

(3) (: ییاکیرما فورعم  هدنسیون   ) ساموت ییول 

نآ اب  هک  دوب  ییورین  وا  رد  .دش  یمن  تفای  ناربمغیپ  ریاس  رد  هک  تشاد  ییافص  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح   ] هکم دنزرف 
لد کـی  مکح  رد  ساـسحا  رادـنپ و  رد  هک  دوـمن  یم  دـحتم  ار  اـهنآ  يروـط  هب  درک و  یم  فـالتئا  داـجیا  قرفتم  ياـه  لد  ناـیم 

(4) .دندوب

هفارخ اب  هزرابم  ب )

: اورب ناج 

ندز مه  هب  بجوم  هک  ییاهراک  تافارخ و  مامت  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ]

63  : ص

 . ص 6 مالسالا ، دمحم و  زا : لقن  هب  ص 574 ، ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 1
صص 281 و 289. رادم ، تسایس  ربمایپ و  دمحم ؛ - 2

هب دوخ  زا  يدایز  ياه  باتک  هتشاد و  ییانـشآ  یـسیلگنا  هسنارف و  یناملآ ، یـسراف ، یبرع ، ياه  نابز  هب  فورعم  ِدنمـشناد  نیا  - 3
.تساهنآ زا  یکی  مالسالا  یلا  هوعدلا  هک  تسا  هداهن  راگدای 

 . ص 8 نارگید ، رظن  رد  دمحم  - 4
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نیب زا  ار  همه  ینیب ، علاط  ینیب و  لاف  يرگوداج ، دننام  دـش ، یم  تیلاعف  راک و  هدارا  بلـس  راوگان و  ياهدـماشیپ  يرـشب و  عامتجا 
كانلوه ياهدمآ  شیپ  لباقم  رد  يرابدرب  ربص و  تمظعاب و  داهج  نآ  و  تماقتـسا ) مدق و  تابث   ) تالامک نآ  اب  ناشیا  دوخ  .درب 

(1) .دهد لیکشت  تساوخ  یم  هک  تسا  يا  هعماج  لماک  ناسنا  هنومن  نیرتالاب  نیرتهب و  تاقشم ، همه  نآ  لمحت  و 

تیریدم ج )

: اتسوک نوتسکاو 

نادراـک يربـهر  تروص  هب  ار  وا  هک  يو  فرگـش  يورین  رب  تسا  لـیلد  تشاد ، لومعم  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [ هک  یـشور 
(2) .دزاس یم  رگ  هولج 

: یلدوب .فا  .را 

تیریدم رب  لیلد  نیرتهب  دوش ، یم  لقن  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح   ] وا یمهف  شوخ  يارب  لاثم  لیبس  رب  هک  دـماشیپ  نیا 
نیا يارب  شیرق  .دوش  هتخاس  هرابود  دـش  مزال  درک و  بارخ  ار  هبعک  ياهراوید  ناوارف ، ناراـب  .تسا  [ هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [
نیا رـس  رب  دنراذگب ، دوخ  ياج  هب  ار  دوسالارجح  دنتـساوخ  یتقو  .دیـسر  نایاپ  هب  راک  يا  هثداح  چیه  نودـب  دـندرک و  مادـقا  راک 

زا یکی  ددرگ .) وا  بیصن  رخف  نیا  تساوخ  یم  يا  هلیبق  ره   ) دریگرد گنج  دش  کیدزن  داتفا و  فالتخا  شیرق  لیابق  نایم  عضوم 
راتفر وا  روتسد  هب  دوش ، دراو  افص  رد  زا  لوا  سک  ره  : » درک داهنشیپ  نانآ 

64  : ص

 . ص 65 ءامسلا ، نوئلبان  دمحم ، زا : لقن  هب  ص 244 ، ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 1
ص 15. دمحم ، نآرق و  هرابرد  ناهج  نادنمشناد  هیرظن  - 2
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یلص دمحم [ .دنتفگ  وا  هب  ار  عوضوم  دندش و  داش  همه  دوش ، یم  دراو  هک  دندید  ار  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم [ یتقو  .مینک » یم 
هایـس گنـس   ) دوسالارجح .درک  نهپ  نیمز  يور  تشادرب و  دوخ  شود  يور  زا  ار  شیابع  يرـصتخم ، لمأت  زا  سپ  هلآ ] هیلع و  هللا 
اهنآ .دـیروایب  دوخ  ياج  ات  ار  گنـس  دـنریگب و  ار  ابع  نیا  فرط  کی  مادـک  ره  تفگ : لیابق  ناگرزب  هب  داهن و  نآ  نایم  ار  هبعک )

رد تشادرب و  ابع  يور  زا  ار  دوسالارجح  درک و  زارد  ار  دوخ  تسد  وا  .دندروآ  شیاج  کیدزن  ار  گنـس  دنتفرگ و  ار  ابع  فارطا 
(1) .تفرگ ار  بوشآ  گنج و  ولج  هویش ، نیا  اب  درک و  بصن  دوخ  ياج 

نارگید رظن  هب  مارتحا  د )

(2): اوونازاک

يارآ هب  زاب  دوب ، هدیسر  شتسایر  جوا  هب  هک  یماگنه  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ]

66  : ص

ص 54. دمحم ، تایح  زا : لقن  هب  صص 202 و 203 ، نامه ، - 1
یسانش هکس  نف  یمالسا و  هرود  رصم  خیرات  رد  هک  هدوب  يوسنارف  فورعم  ناسانـشرواخ  زا   Pol Kasanova اوونازاک لپ  - 2

تفرگ و ارف  سیراپ  یقرـش  ياه  نابز  هسردم  رد  .م  لاس 1920 رد  ار  یبرع  نابز  .دش  دلوتم  ریازجلا  رد  .تشاد  صصخت  یمالـسا 
تلود تفر و  رصم  هب  یتدم  زا  سپ  .تخادرپ  سیردت  هب  دش و  باختنا  سنارف » ودژلوک   » رد یبرع  تایبدا  نابز و  داتسا  تمـس  هب 

تخادرپ و سیردت  هب  هاگشناد  نیمه  رد  اه  لاس  .تشامگ  تمدخ  هب  هرهاق  هاگشناد  رد  یبرع  هغللا  هقف  داتسا  تمس  هب  ار  وا  رصم ،
، تسا یسانش  مالسا  هرابرد  هک  يو  راثآ  نیرت  مهم  زا  .دوب  راد  هدهع  مه  ار  هرهاق  یقرش  یسانش  ناتساب  يوسنارف  هسـسؤم  تنواعم 

دوردب .م  لاس 1926 رد  لاس  زا 65  سپ  يو  .درک  هراـشا  .م  سیراپ 1921  یمالـسا  هدیقع  رد  نامز  نیرخآ  دـمحم و  هب  ناوت  یم 
.تفگ تایح 
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(1) .درک یم  حالصا  ار  اهاطخ  داد و  یم  شوگ  نانآ  داهنشیپ  هب  داهن ، یم  جرا  نارگید 

يرازگ ساپس  ه )_

: نوسید

رد نانچ  وا   (2) .تشاد یبیجع  ریثأت  مدرم  رد  تشادن و  دننام  رـشب  نایم  رد  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم [ ینادردـق  یـسانش و  قح 
راـک نیا  رد  لاـثم  هنومن و  نیرتـهب  مدرم ، ناـیم  رد  هک  درک  یم  رکـشت  نارگید  تمعن  لـباقم  رد  درک و  یم  ناـسحا  یبوخ  لـباقم 

.دوب هدش  هتخانش 

یمن یلو  دوب ، هدرپـس  رطاـخ  هب  ار  نیا  ترـضح  نآ  .دوب  هداد  ریـش  ناـشیا  هب  یحابـص  دـنچ  همیلح  زا  شیپ  هبیوـث )  ) بهل یبا  زینک 
بهل یبا  .دزاس  دازآ  ار  وا  بهل  یبا  دیاش  دنک  ششوک  تشاداو  ار  هجیدخ  شیوخ ، رـسمه  هکنیا  ات  دنک  ینادردق  هنوگچ  تسناد 

ار وا  دوـب ، هدرک  ترجه  هنیدـم  هب  هک  مه  یتـقو  .دیـسر  یم  هبیوـث  هب  شناـسحا  دوـب ، هـکم  رد  هـک  یماداـم  یلو  درک ، یمن  لوـبق 
.داتسرف یم  رگید  ياهزیچ  سابل و  شیارب  هتسویپ  درکن و  شومارف 

دنتفگ .دنک  ناسحا  اهنآ  هب  هک  تفر  هبیوث  ناگدنامزاب  يوجو  تسج  هب  .دینش  ار  هبیوث  گرم  ربخ  دوب ، هتشگرب  هک  ربیخ  گنج  زا 
(3) .تسا هدنامن  یقاب  وا  زا  یسک 

ناکدوک اب  ینابرهم  و )

67  : ص

ص 5. ج 1 ، ناهج ، ياهتنا  دمحم و  زا : لقن  هب  ص 597 ، نامه ، - 1
ص 110. دمحم ، نآرق و  هرابرد  ناهج  نادنمشناد  هیرظن  - 2

 . ص 86 یبرعلا ، یبنلا  دمحم ؛ زا : لقن  هب  ص 612 ،  ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  ص 110 ؛ نامه ، - 3
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: ویدیس .آ  .لا 

ندرک روگ  هب  هدـنز  تداع  وا  .دـنک  یم  شمارآ  ساسحا  تشاد ، ناکدوک  هب  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [ هک  یتیاـنع  زا  ناـسنا 
هیلع و هللا  یلـص  دـمحم [ يزور  .درب  یم  تذـل  هزادـنا  یب  ناکدوک  هب  تبحم  زا  .دوب  نامیتی  رکف  رد  هشیمه  .درک  مارح  ار  نارتخد 
هب ییانتعا  وا  .تسـشن  وا  رمک  يور  مالـسلا ] هیلع  یلع [ دـنزرف  مالـسلا ،] هیلع  نیـسح [ هدجـس ، ماگنه  رد  هک  دـناوخ  یم  زاـمن  [ هلآ

(1) .دمآ نییاپ  تسشن و  تساوخ ، یم  هک  يا  هزادنا  هب  وا  هکنیا  ات  درک  ربص  ردق  نآ  درکن و  نارضاح 

: یلدوب .فا  .را 

یم وا  زا  دندمآ و  یم  وا  فرط  هب  ناکدوک  نتفر ، هار  ماگنه  .دوب  نابرهم  ناکدوک  هب  تبسن  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ]
(2) .دریگب شود  هب  ار  نانآ  دنتساوخ 

: تاو يرمگتنوم 

يزاب و دراو  ار  دوخ  تسناوت  یم  وا  .دوب  نابرهم  مرگ و  نانآ  اب  تشاد و  رایـسب  هقـالع  ناـکدوک  هب  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [
یشبح نابز  هب  درک و  یم  يزاب  دندوب ، هدمآ  هشبح  زا  هک  یناکدوک  اب  .تشاد  نانآ  نایم  رد  يدنچ  ناتـسود  دنک و  ناکدوک  حور 
يزور .درک  یم  يزاب  وا  اب  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [ هک  دوب  يرـسپ  هنیدـم ، ياه  هناخ  زا  یکی  رد  .تفگ  یم  نخـس  ناـنآ  اـب 

يارب تشاد ، تردـق  رد  هچنآ  تسا ، هدرم  وا  بوبحم  لـبلب  تفگ  وا  هب  كدوک  یتـقو  .دیـسرپ  ار  تلع  تفاـی و  رثأـتم  ار  كدوـک 
(3) .درب راک  هب  وا  رطاخ  یّلست 

اراصن دوهی و  هب  مارتحا  ز )

67  : ص

ص 104. ج 1 ، برعلا ، خیرات  زا : لقن  هب  ص 405 ، ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 1
ص 506. دمحم ، تایح  زا : لقن  هب  ص 202 ، نامه ، - 2

ص 288. رادم ، تسایس  ربمایپ و  دمحم ؛ - 3
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(1) (: ییاکیرما داتسا   ) درادوتسا پورثول 

، بیترت نیا  هب  دیمان و  باتک  لها  ار  اهنآ  .دننک  مارتحا  اراصن  دوهی و  هب  هک  درک  رما  ار  دوخ  ناوریپ  هلآ ،] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [
(2) .دراذگ توافت  ناتسرپ  تب  اهنآ و  نایم 

قافنا ح )

: گنیوریا نتگنشاو 

ناریقف هب  کمک  مالسا و  تفرشیپ  هار  رد  ار  همه  دمآ ، یم  شتـسد  هب  میانغ  زا  هچنآ  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح   ] ربمایپ
هعطق کی  زج  مد ، نیسپاو  رد  .دیشخب  یم  ار  دوخ  مهرد  نیرخآ  ات  هار  نیا  رد  هک  داتفا  یم  قافتا  اهراب  .درک  یم  فرـص  ناملـسم 

(3) .تشادن يزیچ  دوب ، هدرک  تمسق  ناریقف  شرتخد و  اه و  نز  نیب  هک  شحالس  بسا و  و  كدف )  ) نیمز

: تنارود لیو 

(4) .درک یم  ناریقف )  ) تاقدص فرص  دیسر ، یم  وا  تسد  هب  هک  ار  یلاوما  مظعا  تمسق 

راثیا ط )

: ماهگنمرد لیما 

وا زا  نفک  يارب  ار  نآ  يدرم  .داد  وا  هب  هیده  ناونع  هب  ار  يا  هدرپ  ینز ، يزور 

68  : ص

یمالسا ناهج  رد  رگشهوژپ  ییاکیرما و  هدنسیون  .م ،) 1966 .م _  Stoddard,The.L. / 1908  ) درادوتسا پورثول  رودوئت  - 1
ینونک ناهج  زا : دـنترابع  وا  مهم  راثآ  .دـناسر  ناـیاپ  هب  نوتـسوب  دراوراـه و  ياـه  هاگـشناد  رد  ار  دوخ  تالیـصحت  هک  دوب  زورما 

 . ...و اپورا  يا  هشیر  تیسنج  ندمت ، دض  رب  نایغط  مالسا ،
 . ص 68 نارگید ، رظن  رد  دمحم  - 2

ص 267. ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 3
ص 221. ج 4 ، ندمت ، خیرات  - 4
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یمنرب یلاـخ  تسد  ار  یـسک  تقو  چـیه  اریز  داد ؛ وا  هب  ار  نآ  تشاد ، جاـیتحا  نآ  هـب  شدوـخ  هـک  یلاـح  رد  ربماـیپ  .درک  هبلاـطم 
(1) .دنادرگ

يرادافو ي )

: یلدوب .فا  .را 

(2) .دنکن افو  دوخ  دهع  هب  يزور  هک  دشن  هدید  .دوب  افواب  یلیخ  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ]

ناناملسم رازگ  تمدخ  ك )

(: یسیلگنا رگشهوژپ  هدنسیون و   ) نیلکیا يدال 

یگدنز مامت  رد  يو  .دماینرب  اهنآ  زا  هدافتسا  ددصرد  دادن و  تیمها  اه  ناونع  باقلا و  هب  تقو  چیه  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم [
(3) .تسا ناناملسم  مداخ  دنوادخ و  هداتسرف  هک  درک  افتکا  نیمه  هب  دوخ 

تاناویح يارب  يزوس  لد  ل )

: یلدوب .فا  .را 

درک و یم  شنزرـس  دناسر ، یم  رازآ  هدنز  ناویح  هب  هک  ار  یـسک  تشاد و  یم  تسود  ار  تاناویح  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [
.دوش كرت  یلک  روط  هب  هک  دوب  لاحم  دوب و  هنیرید  تداع  کی  ینابرق  وا ، نامز  رد  .دننک  ینابرق  یصوصخم ، عقاوم  رد  داد  هزاجا 

شبحاص ربق  رس  ار  هدنز  رتش  هک  ار  هنیرید  تداع  نیا  اتمه  یب  یتمه  تمحز و  اب  دناسرن و  رازآ  تاناویح  هب  یـسک  داد  روتـسد  وا 
ار هدنز  ناویح  رب  نداد  رارق  هناشن  ندرک و  غاد  .درب  نایم  زا  دهد ، ناج  یگنشت  یگنسرگ و  زا  ات  دنتسب  یم 

69  : ص

ص 184. دمحم ، تایح  - 1
ص 202. ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 2

صص 114 و 115. دمحم ، نآرق و  هرابرد  ناهج  نادنمشناد  هیرظن  - 3
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هدرک راب  شتردـق  زا  شیب  یغالا ، رب  یـسک  دـید  یم  هک  یماگنه  .درک  يریگولج  ناـیاپراهچ  شوگ  مد و  ندـیرب  زا  درک و  مارح 
(1) .تشادن تسود  ار  گس  طقف  وا  .تشاد  یمزاب  راک  نیا  زا  درک و  یم  شنزرس  ار  وا  تسا ،

دارفا هب  ندرک  هجوت  م )

: هتینید نیتا  سنوف 

دننام هک  دوبن  هنوگ  نیا  .درک  یم  هجوت  تساوخ ، یم  هک  سک  ره  فرط  هب  ندـب  ماـمت  اـب  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  ]
(2) .دنادرگرب ار  شرس  طقف  اه  یضعب 

تشذگ ن )

: تنارود لیو 

(3) .دشخبب گنرد  اب  درک ، یم  هبوت  رگا  ار  دوخ  حالس  یب  نمشد  تسناوت  یم  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح   ] وا

: اورب ناج 

شباوخ داد و  هیکت  یتخرد  هب  دوب ، هدرک  نهپ  باتفآ  رد  ار  اهنآ  هتـسش و  شدوخ  ار  دوخ  ياه  سابل  هکنآ  زا  سپ  ربمایپ  راب  کـی 
وا رـس  يالاب  ار  شریـشمش  هک  یلاح  رد  درب و  هلمح  وا  يوس  هب  درک و  هدافتـسا  وا  ییاهنت  زا  روثعد  مان  هب  شنانمـشد  زا  یکی  .درب 

، دوب طلسم  دوخ  باصعا  هب  هک  یلاحرد  ربمایپ  دهد ؟ یم  تاجن  نم  تسد  زا  ار  وت  یـسک  هچ  کنیا  دمحم ! يا  تفگ : دوب ، هتفرگ 
دیـشک و وا  يور  هب  تشادرب و  ار  ریـشمش  ربمایپ  .داتفا  نیمز  هب  شریـشمش  دیزرل و  روثعد  تسد  ربمایپ ، نخـس  نیا  زا  .ادخ  تفگ :

صالخ نم  تسد  زا  ار  وت  یسک  هچ  لاح  تفگ :

70  : ص

ص 165. دمحم ، تایح  زا : لقن  هب  ص 205 ، ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 1
صص 352 و 353. نامه ، - 2

ص 208. ج 4 ، ندمت ، خیرات  - 3
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سرد نیرتـهب  دوخ ، راـک  نیا  اـب  درک و  رظن  فرـص  وا  نتـشک  زا  ربماـیپ  وت ! وفع  تشذـگ و  تفگ : شباوج  رد  روـثعد  دـنک ؟ یم 
(1) .داد دای  درف  نیرت  نمشد  هب  تبسن  ار  وفع  تشذگ و 

: نوبولواتسوگ

نیا اب  دندرک ، یمن  راذگورف  وا  هب  تبـسن  يرازآ  هنوگ  چیه  زا  دـندوب و  ربمایپ  یناج  نمـشد  لاس  تسیب  زا  شیب  هکم  لها  هکنیا  اب 
[. درک وفع  ار  نانآ  یگمه  كدنا ، يا  هدع  زج  و   ] درب راک  هب  نانآ  هرابرد  ار  يدرم  ناوج  تیناسنا و  تیاهن  هکم  حـتف  ماگنه  لاح ،

درک 360 رما  طقف  .درادب  ظوفحم  نانآ  موجه  هرطاخم  زا  ار  هکم  لها  درک  شـشوک  دوب ، شنارای  رد  هک  داهج  شورخ  شوج و  اب 
(2) .تسا یقاب  لاح  نامه  هب  زورما  ات  هک  داد  رارق  مالسا  هبعک  ار  هناخ  نآ  دنتسکش و  دوب ، هدش  عمج  هبعک  رد  هک  ار  یتب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  یسایس  هریس  . 5

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  یسایس  هریس  . 5

هناهاگآ تسایس  فلا )

(3) (: يوسنارف هدنسیون   ) وسور كاژ  ناژ 

متسیس تسناوت  تشاد و  يرتهب  هیرظن  مالسا  ربمایپ  هلآ ،] هیلع و  هللا  یلص  دمحم [ ترضح 

71  : ص

 . ص 64 ءامسلا ، نوئلبان  دمحم ؛ زا : لقن  هب  ص 245 ، ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 1
ص 115. برع ، مالسا و  ندمت  - 2

وا .دوب  ملق  بحاص  روشرپ و  قوذاب و  ساـسح و  يدرم  .م ،)  1778 .م _   Jean Jacques Rousseau / 1712 وسور » - » 3
تغالب اب  یلو  دراد ، تفلاخم  لقع  رهاظ  ماکحا  فراعتم و  دیاقع  اب  شیاه  هتفگ  .تسا  يوسنارف  ناگدنسیون  نیرت  گرزب  زا  یکی 

، ور نیازا  .تسناد  گرزب  يرعاـش  ناوـت  یم  ار  وا  یلو  تسا ، رثـن  هب  هتـشون ، هچنآ  دـنچ  ره  تسا ، نورقم  طرفم ، ترارح  ماـمت و 
.تسا هتشاد  یلک  ریثأت  راکفا  رد  شیاه  هتشون 

نارگید هاگن  زا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  www.Ghaemiyeh.comربمایپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 92زکرم  هحفص 81 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13602/AKS BARNAMEH/#content_note_71_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13602/AKS BARNAMEH/#content_note_71_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13602/AKS BARNAMEH/#content_note_71_3
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .دزاس دحتم  یبوخ  هب  ار  دوخ  یسایس 

: ساموت ییول 

یتسرپاتکی نایدا  نیرت  گرزب  ربمایپ  اهنت  هن  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [ مییوگب  مینک و  رارکت  هرابود  ار  دوخ  نخـس  میراچان  ام 
(2) .تسا هدش  هتخانش  اه  بالقنا  نیرت  میظع  زا  خیرات  رد  هک  داد  یم  یلم  یعامتجا و  بالقنا  کی  هب  تراشب  ناشیا  هکلب  دوب ،

: تاو يرمگتنوم 

سپ وا  تلود  هنوگچ  هک  تسا  نآ  رگنایب  یعامتجا  تاحالـصا  رد  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم [ هنارادم  تسایـس  ریبدت  تمکح و 
(3) .دندرک دیلقت  نآ  زا  طاقن  رتشیب  رد  یعامتجا  ياه  نامزاس  دمآرد و  یناهج  يروتارپما  تروص  هب  شتلحر  زا 

ناناملسم نایم  يردارب  داجیا  ب )

: تنارود لیو 

طباور نیشناج  ار  ینید  يردارب  دیدج ، تلود  رد  دمآرب  ددصرد  دیزگ ، تماقا  هنیدم  رد  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم [ هک  یماگنه 
تباقر نیا  راثآ  اریز  دنک ؛ يریگولج  دندوب ، هنیدم  ناناملسم  هک  راصنا  دندوب و  هدمآ  هکم  زا  هک  نارجاهم  تباقر  زا  دنک و  ینوخ 

اب دجـسم  رد  زاـمن  ماـگنه  اـت  تفگ  درک و  هدـناوخردارب  نارجاـهم  زا  یکی  اـب  ار  راـصنا  زا  کـی  ره  ور ، نیازا  .دوـب  هدـش  ناـیامن 
(4) .دنشاب رگیدکی 

یمالسا تلود  لیکشت  ج )

72  : ص

ص ، 1358 رهچ ، یماهـس  تکرـش  تاراـشتنا  نارهت ، هداز ، كریز  نیـسح  مـالغ  همجرت : یعاـمتجا ، دادرارق  وسور ، كاژ  ناژ  - 1
.105

ص 46. مالسالا ، یلاجم  زا : لقن  هب  ص 348 ، ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - 2
ص 296. رادم ، تسایس  ربمایپ و  دمحم ؛ - 3

ص 213. ج 4 ، ندمت ، خیرات  - 4
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: اورب ناج 

للم ناـیم  رد  هک  یتـموکح  تسا و  نیناوق  عیارـش و  ياراد  هک  یتـموکح  برع ، تلم  يارب  تسناوت  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [
.دنک داجیا  دراد ، صاخ  یمارتحا  تمظع و  ماقم و  تسا و  فورعم  ناهج 

: يربلا دایسنارول 

یناسک دوب و  دوخ  تلم  يدازآ  شیاسآ و  بقارم  هراومه  هدوب و  یمالسا  تموکح  ياوشیپ  گرزب و  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دمحم [
ار یگناـگی  نید  دومن و  یم  هناـگی  يادـخ  شتـسرپ  هب  توعد  ربـمغیپ  نیا  .درک  یم  تازاـجم  دـندش ، یم  تیاـنج  بکترم  هک  ار 
ود تیـصخش ، نیا  رد  .درک  یم  تاعارم  دوخ  نانمـشد  اب  یتح  ار  یناـبرهم  عبط و  فطل  نید ، نیا  هب  توعد  رد  درک و  یم  جـیورت 

(1) .دشاب یم  تمحر  لدع و  زا  ترابع  ود  نآ  تشاد و  دوجو  يرشب  تافص  نیرت  یلاع  نیرتهب و  زا  تفص 

یساسا نوناق  نیودت  د )

: ویگروئگ لیژریو  نیتناتسنک 

یساسا نوناق  کی  لقتسم ، دوب  يرهـش  هک  هنیدم  رهـش  يارب  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم [ دش ، هتخاس  هنیدم  دجـسم  هکنیا  زا  سپ 
لاـس نیلوا  رد  [ ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [ دوـخ  فرط  زا  تسا ، لـصا  ود  هاـجنپ و  ياراد  هک  یـساسا  نوناـق  نـیا  .درک  مـیظنت 

.تسین یحو  نآرق  تایآ  لثم  ینعی  تسا ؛ هدش  نیودت  يدالیم ) اب 623  ربارب  ترجه 

فیاظو هب  کی  ره  یگدنز و  مه ، رانک  رهـش  نآ  رد  دنناوتب  فلتخم  نایدا  ناوریپ  هک  دش  نیودت  يا  هنوگ  هب  هنیدم  یـساسا  نوناق 
نودب .دننک  لمع  دوخ  ینید 

73  : ص

صص 19 و 20. نارگید ، رظن  رد  دمحم  - 1
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.دشاب يرگید  محازم  اهنآ  زا  کی  چیه  هکنیا 

درک یمن  تساوخزاب  اهنآ  زا  یسک  دننک و  ظفح  ار  دوخ  نید  دندوب  زاجم  هنیدم  نانکاس  زا  هفیاط  ره  یساسا ، نوناق  نیا  ساسا  رب 
ینعی گنج ؛ نامز  رد  دندرب ، یم  رـس  هب  هنیدم  رد  هک  فلتخم  نایدا  ناوریپ  هتبلا  .دـننک  یم  لمع  شیوخ  ینید  فیاظو  هب  ارچ  هک 

(1) .دننک دحتم  مجاهم  ندنار  بقع  يارب  ار  دوخ  ياوق  هک  دنتشاد  هفیظو  تفرگ ، یم  رارق  هلمح  دروم  برثی )  ) هک یماگنه 

(: یسیلگنا فورعم  هدنسیون   ) رلیم .م  .و 

یعامتجا یـسایس و  یندم و  ماکحا  لماش  شنوناق  راذگ و  نوناق  مه  سـسؤم و  مه  دوب و  ربمایپ  مه  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [
(2) .تسا

: گنیوریا نتگنشاو 

(3) .دزاس دحتم  یمالسا  يردارب  اب  ار  نانآ  دروآ و  تلود  کی  تحت  ار  برع  لیابق  مامت  تساوخ  ربمایپ 

برع یلم  تدحو  ه )_

: ساموت ییول 

درگ مچرپ  کی  ریز  ار  لیابق  نآ  درک و  یلمع  ار  برع  یلم  تدحو  هک  دوب  یـسک  لوا  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم [ مرکا ، ربمایپ 
(4) .دوب شروهظ  جاتحم  ناهج  رسارس  هکلب  ناتسبرع ، اهنت  هن  هک  درک  روهظ  یتقو  هک  تسا  نیا  بیجع  دروآ و 

: مویگ درفلآ 

74  : ص

ص 204. تخانش ، دیاب  ون  زا  هک  يربمغیپ  دمحم ؛ - 1
صص 160 و 161. دمحم ، نآرق و  هرابرد  ناهج  نادنمشناد  هیرظن  - 2

ص 267. نامه ، - 3
ص 75. دمحم ، نآرق و  هرابرد  ناهج  نادنمشناد  هیرظن  - 4
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ریحت تشهد و  یـسب  بجعت و  بجوم  دشاب ) هدش  یمهم  رایـسب  تالکـشم  اب  هجاوم  هک  یـسایس  درم  کی  دننام   ) وا تردق  اتقیقح 
(1) .دزاس دحتم  ار  بارعا  ربمایپ ، دننام  تسا  هتسناوتن  هدوب ، لماک  وا  يرادا  ناوت  تردق و  مه  ردق  ره  یبرع  چیه  .ددرگ  یم 

: یلدوب .فا  .را 

اب هک  تسا  یـصاخ  موسر  بادآ و  ياراد  يا  هلیبق  ره  دـنراد و  یقیمع  ياه  فالتخا  دوخ  ناـیم  نیـشن  هیداـب  ياـه  برع  هکنیا  اـب 
نیشنارحص يدرم  رگا  دشاب ، لاحم  اه  برع  يارب  يزکرم  تموکح  کی  سیسأت  دوش  یم  ببس  عوضوم  نیا  دراد و  قرف  نارگید 

نینچ نداد  ماجنا  زا  یتفگـش  ياج  زاب  داد ، یم  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  هار ، نیا  رد  درک و  یم  عمج  مه  رود  ار  اهنآ  درک و  یم  مایق 
نانیشنارحص ات  دوبن  نیـشنارحص  هیداب و  لها  زا  هکنیا  اب  ینک ؟ یم  لایخ  هچ  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دمحم [ هرابرد  .دوب  یقاب  يراک 

دمحم  ] راک نیا  اعقاو  .دـنک  داجیا  يداحتا  نینچ )  ) لـیابق نآ  همه  ناـیم  رد  تسناوت  یلو  دـننک ، شلیلجت  دـنراذگب و  مارتحا  وا  هب 
(2) .تسا روصت  قوف  یندرکن و  رواب  هلآ ،] هیلع و  هللا  یلص 

: یتلیاک نیدرانرب 

لیابق تسناوت  تشاد ، شا  هزات  نید  رد  هک  يا  هداعلا  قراخ  تردق  یقیقح و  هنامیکح و  ياه  هزومآ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 
(3) .دزاس دحتم  دوخ  یناگدنز  رد  ار  برع  فلتخم 
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يدمحم يرالاس  مدرم  و )

: اورب ناج 

ای ییاهنت  هب  مدرم  دوب ، ماقم  نیرتالاب  رد  ناشیا  دوخ  هک  یلاحرد  .دوب  نایامن  هجو  نیرتهب  هب  ربمایپ  یگدنز  رد  یمالسا  یسارکومد 
دح زا  شیب  تهج  نیا  رد  دنتشادن ، یعامتجا  قوذ  هک  یبارعا  .دوب  تلم  همه  هناخ  وا  هناخ  عقاو ، رد  .دنتفر  یم  وا  دزن  یعمج  هتسد 

شیپ هک  دش  لزان  يا  هیآ  هکنیا  ات  دنداد  رارق  انگنت  رد  ار  ربمایپ  زور ) بش و  رصع و  حبـص و   ) دایز دمآ  تفر و  اب  دندرک و  زواجت 
(1) .دوش هداد  هقدص  دیاب  ربمایپ  رادید  زا 

: وئار انشیرک  امار 

(2) .داد هئارا  ار  یسارکومد  تموکح  لکش  نیرتهب  مالسا  ربمایپ 
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همان باتک 

همان باتک 

.میرک نآرق  * 

.1370 یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  مق ، ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  یلع ، ینییوخ ، قاحسا  لآ  . 1

.ات یب  نابات ، هناخ  پاچ  اج ، یب  یلیلخ ، یلعدمحم  همجرت : نارگید ، رظن  رد  دمحم  ناملس ، خیشلا  مظاک  حون ، لآ  . 2

.ات یب  هیبرعلا ، بتکلا  ءایحلا  راد  توریب ، رتیعز ، لداع  همجرت : دمحم ، تایح  لیما ، ماهگنمرد ، . 3

.1373 مراهچ ، پاچ  راشتنا ، یماهس  تکرش  نارهت ، نارگید ،)  ) یمراص و همجرت : دلج ،)  11 ، ) ندمت خیرات  لیو ، تنارود ، . 4

، راشتنا یماهـس  تکرـش  نارهت ، يدیعـس ، اضر  مالغ  دیـس  همجرت : نآرق ، دمحم و  هاگـشیپ  هب  ریـصقت  رذـع  ناج ، تروپ ، نوید  . 5
.1344

.م  1963 ینثملا ، هبتکم  دادغب ، یلعلا ، دمحا  حلاص  همجرت : نیملسملادنع ، خیراتلا  ملع  زتنارف ، لاتنزور ، . 6

.1358 رهچ ، یماهس  تکرش  تاراشتنا  نارهت ، هداز ، كریز  نیسح  مالغ  همجرت : یعامتجا ، دادرارق  كاژ ، ناژ  وسور ، . 7

.1346 یخرف ، نارهت ، روپابیکش ، هّللا  تیانع  همجرت : دیشخرد ، هکم  رد  هک  يا  هراتس  دمحم ؛ .يراواس م ؛ . 8

.1383 یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  نارهت ، یتوهال ، نسح  همجرت : ادخ ، لوسر  دمحم ؛ يرام ، هنآ  لمیش ، . 9

.1382 تاعالطا ، تاراشتنا  نارهت ، ایوپرهم ، سابع  همجرت : اپورا ، رد  دمحم  ونیم ، یمیمص ، . 10

پاـچ نیرز ، نارهت ، يروصنم ، هّللا  حـیبذ  همجرت : تخانـش ، دـیاب  ون  زا  هک  يربـمغیپ  دـمحم ؛ لـیژریو ، نیتناتـسنک  ویگروئگ ، . 11
.1379 مشش ،

ربـکا یلع  یتاـعوبطم  تاراـشتنا  نارهت ، ینـالیگ ، یعادرخف  یقتدمحمدیـس  همجرت : برع ، مالـسا و  ندـمت  واتـسوگ ، نوبول ، . 12
.1334 مراهچ ، پاچ  یملع ،
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.1344 هیمالسا ، یشورف  باتک  نارهت ، هداز ، یلو  لیعامسا  همجرت : رادم ، تسایس  ربمایپ و  دمحم ؛ يرمگتنوم ، تاو ، . 13

.1362 ییاطع ، یتاعوبطم  هسسؤم  نارهت ، دمحم ، نآرق و  هرابرد  ناهج  نادنمشناد  هیرظن  نیسح ، ینادجو ، . 14

.kelen, Betty, Muhammad the messenger of God, New york, 1977 . 15

تالجم

.برغ تحایس  هلجم  ناناملسمریغ ،» نایب  رد  مظعا  ربمایپ   » هلاقم سا ، .یک  وئار ، انشیرک  امار  . 1

.گربلگ هلجم  ثعبم ،» دیع  باتفآ  ریفس   » هلاقم رغصا ، نافرع ، . 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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