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باتک 11تاصخشم 

12هراشا

بلاطم 16تسرهف 

25راتفگشیپ

یسانش نمشد  ثحب  تایلک  لوا : 32لصف 

32هراشا

33همدقم

یسانش نمشد  مهم  لئاسم  34فلا )

34هراشا

تاعالطا 34نتشاد 

تاناکما 35نتشاد 

تاعالطا بسک  ياههار  35ب )

35هراشا

ذوفن . 136

دونش . 237

راکشآ تاعالطا  . 338

؟ درک دیاب  39هچ 

؟ 40هنوگچ

نآرق هاگدید  زا  یسانش  40نمشد 

یشخب تیولوا  ياه  42كالم 

42هراشا

( تیحیسم  ) يراصن . 144
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نیکرشم . 245

دوهی . 346

46هراشا

هتساوخ قمع  . 3/147

تاناکما . 3/251

شزومآ . 3/353

هزیگنا . 3/454

دوهی هناگ  هس  تامادقا  55يژتارتسا و 

دوهی هناگ  هس  55يژتارتسا 

دوهی هناگ  هس  58تامادقا 

58هراشا

رورت . 158

تاماکحتسا . 259

ذوفن . 360

يریگ 61هجیتن 

( تثعب ات  زاغآ  زا   ) ناشیا ياه  هاگتساوخ  و  دوهی )  ) لیئارسا ینب  يریگ  لکش  مود : 64لصف 

64هراشا

65همدقم

( تیرشب دیدج  لسن   ) 66شیادیپ

لیئارسا ینب  69دلوت 

مالسلا هیلع  یسوم  تلاسر  ات  71دلوت 

لیئارسا ینب  تاجن  ات  توبن  73زا 

سدق تمس  هب  74تکرح 

( لیئارسا ینب   ) مالسلا هیلع  نامیلس  ترضح  یناهج  77تموکح 

یلخاد ياه  شکمشک  هیزجت و  79نارود 

یشاپورف 81نارود 
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81هراشا

نایروشآ ِطلست  نارود  . 181

اه یلباب  طّلست  نارود  . 281

اه یناریا  طّلست  نارود  . 382

اه ینانوی  طّلست  نارود  . 482

نایمور طّلست  نارود  . 583

ناهج لیئارسا و  ینب  دیدج  نییآ  83تیحیسم 

تثعب رصع  رد  86دوهی 

86هراشا

رورت . 188

تاماکحتسا . 290

ذوفن . 392

( تلاسر نارود  ياهدادخر   ) مالسا روهظ  موس : 94لصف 

94هراشا

95همدقم

تثعب 96نارود 

ترجه 98نارود 

98هراشا

( تموکح لیکشت   ) لوا 99لاس 

( ردب گنج   ) مود 99لاس 

99هراشا

عاقنیق ینب  100دربن 

( ریضن ینب  دوهی  ینکش  نامیپ  دحا و  گنج   ) موس 100لاس 

( هظیرق ینب  دربن  قدنخ و  گنج   ) مجنپ مراهچ و  102لاس 

ترجه متفه  مشش و  103لاس 

103هراشا
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هئطوت موش  ثلثم  يدوبان  كوبت و  105دربن 

( هکم حتف  - هتوم دربن   ) متشه 107لاس 

107هراشا

هکم 108ههبج 

هتوم 108ههبج 

( مخ ریدغ  - عادولا هجح   ) مهن 109لاس 

( هفیقس هئطوت  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يرامیب   ) مهد 110لاس 

( تماما نارود  زاغآ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر   ) مهدزای 112لاس 

( یمالسا بالقنا  ات  تماما  نارود  ياهدادخر   ) مالسا هرابود  تیمکاح  يارب  شالت  مراهچ : 114لصف 

114هراشا

115همدقم

هتوم تاماکحتسا  يزاسزاب  تماما و  نایرج  اب  هلباقم  رد  قافن  نامزاس  117شالت 

مالسا هرابود  تیمکاح  ققحت  يارب  شالت  مالسلا و  مهیلع  119همئا 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  119نارود 

119هراشا

( نیثکان  ) لمج 121گنج 

( نیطساق  ) نیفص 122گنج 

( جراوخای نیقرام   ) ناورهن 124گنج 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  125نارود 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  128نارود 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  131نارود 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  132نارود 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  134نارود 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  135نارود 

مالسلا هیلع  داوج  ماما  138نارود 

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  يداه و  ماما  140نارود 
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( تبیغ ات  دلوت  زا   ) فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  141نارود 

141هراشا

( يرغص تبیغ   ) تبیغ 144نارود 

یمالسا بالقنا  ات  يربک  145تبیغ 

1342 لاسرد ماما  ترضح  146تامادقا 

146هراشا

هیقت زا  هعیش  جورخ  روتسد  رودص  . 1147

فده هطقن  نییعت  داسف و  هنتف و  نوناک  ناونع  هب  دوهی )  ) لیئارسا هب  هلمح  . 2148

ناریا رد  یمالسا  تموکح  لیکشت  روظنم  هب  شالت  هعیش و  یهد  نامزاس  . 3150

دوهی 152تامادقا 

يریگ 154هجیتن 

( يدالیم  1948  ) لیئارسا تلود  لیکشت  ات  يدالیم )  638  ) سدق رد  یشاپورف  زا  دوهی  مجنپ : 158لصف 

158هراشا

159همدقم

مزال لیسناتپ  داجیا  تهج  یناسنا  يورین  163نیمأت 

زاین دروم  یناسنا  لیسناتپ  نیمأت  روظنم  هب  تیحیسم  رد  هرابود  167ذوفن 

یطسو نورق  168نارود 

سناسنر 176نارود 

دوهی يداقتعا  هطلس ي  شریذپ  177تیحیسم و 

دوهی يداصتقا  هطلس ي  شریذپ  181تیحیسم و 

دیدج نیمزرس  هب  دورو  يدوهی و  182مزیناتستورپ 

دوهی هطلس ي  رد  ینامزلا  رخآ  ياه  هزومآ  184شقن 

يریبدت شبنج  یبراد و  تارکفت  رد  حیسم  189روهظ 

( متسیب نرق   ) دوهی یناهج  تموکح  لیکشت  يارب  شالت  191مسینویهص و 

191هراشا

يدالیم لاس 1901 رد  یتایلمع ) يدربهار و  ياه  همانرب   ) يژتارتسا نیودت  . 1191
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( يدالیم لاس 1917 زا   ) اکیرمآ هدحتم  تالایا  رب  یسایس  لماک  هطلس  داجیا  . 2198

198هراشا

اکیرمآ رد  یحیسم  مسینویهص  200هاگدید 

اکیرمآ هتشذگ  روهمج  200ياسؤر 

یمالسا بالقنا  رصاعم  روهمج  201ياسؤر 

یئاپورا یمالسا و  ردتقم  ياهروشک  هبرجت  ینامثع و  تلود  یشاپورف  . 3205

( سدق حتف   ) دوهی يژتارتسا  ماگ  نیلوا  ققحت  . 4206

( تارف ات  لین   ) يژتارتسا مود  ماگ  ققحت  روظنمب  تاماکحتسا  داجیا  . 5207

( دوهی نامزاس   ) مسینویهص اب  مالسا  هرابود  یئورایور  مشش : 212لصف 

212هراشا

213همدقم

یناهج يرادیب  زاغآ  یمالسا  215بالقنا 

یحیسم مسینویهص  یلعف  224تیعضو 

نودگمرآ 235دربن 

242همتاخ

242هراشا

ینامسج ياه  يدنمناوت  زا  يرادروخرب  یماظن و  یگدامآ  . 1244

یهلا ياوقت  تفرعم و  تریصب ، بسک  رد  یگدامآ  . 2245

249عبانم

زکرم 253هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 256زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ هنوگچ ارچ و  تیودهم  نانمشد 

باتک تاصخشم 

يدهم دمحم  يدماح ، هسانشرس : 

.يدماح يدهمدمحم  هنوگچ /؟ ارچ و  تیودهم  نانمشد  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1387 ص ،)  ) دمحا نییآ  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص  192 يرهاظ :  تاصخشم 

( مود پاچ   ) لایر  20000 لایر 978-600-90389-2-3 ؛ :   22000 کباش : 

.يراپس نورب  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

ناتسمز 1386. مود : پاچ  تشاددای : 

.مشش پاچ  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  191 ؛ [ - 191  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

خیرات تیدوهی --  مالسا و  عوضوم : 

خیرات مالسا --  تیدوهی و  عوضوم : 

مسینویهص عوضوم : 

تیدوهی عوضوم : 

مسینویهص مالسا و  عوضوم : 

BP227/2/ح2د5 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/472 ییوید :  يدنب  هدر 

1246216 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1
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هراشا

تیودهم نانمشد 

؟ هنوگچ ارچ و   

يدماح يدهم  دمحم 
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؟ هنوگچ ارچ و  تیودهم  نانمشد   

يدماح يدهم  دمحم  فلؤم /  

يدیرف اضر  ءارآ / هحفص 

یموصعم دیجمدمحم  راگن / فورح 

دیون یمیهاربا  دلج / يور  حرط 

یعقر عطق /

دمحا نییآ  پاچ /

مود پاچ / تبون 

هخسن  5000 ناگرامش /

ناتسمز 86 رشن / خیرات 

ناموت  2000/ تمیق

: شخپ زکرم 

، ّتیودهم یصصخت  هاگشورف  هاگشیامن و  زاریش :

سراف جع -) ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب 

07112349300 نفلت :

کباش                              :

ص:2
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ص:3
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یهلا هریخذ  نیرخآ  سدقم  هاگشیپ  هب  میدقت 

تیرشب ملاع  یجنم  و 

مالسلا اهیلع  همطاف  يدهم 

مظعالا هللا  هیقب 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يرکسعلا  نسحلا  نبا  تجح   

شترضح تیانع  اب  هک 

.ما هتفای  ار  باتک  نیا  شراگن  قیفوت 

 

ص:4
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بلاطم تسرهف 

10 راتفگشیپ

لوا لصف 

15 یسانش نمشد  ثحب  تایلک 

16 همدقم

16 یسانش نمشد  مهم  لئاسم  فلا )

17 تاعالطا نتشاد 

17 تاناکما نتشاد 

18 تاعالطا بسک  ياههار  ب )

18 ذوفن . 1

19 دونش . 2

20 راکشآ تاعالطا  . 3

؟21 درک دیاب  هچ 

؟21 هنوگچ

22 نآرق هاگدید  زا  یسانش  نمشد 

24 یشخب تیولوا  ياهکالم 

25( تیحیسم  ) يراصن . 1

26 نیکرشم . 2

27 دوهی . 3

27 هتساوخ قمع  . 3/1
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30 تاناکما . 3/2

32 شزومآ . 3/3

33 هزیگنا . 3/4

33 دوهی هناگ  هس  تامادقا  يژتارتسا و 

34 دوهی هناگ  هس  يژتارتسا 

ص:5
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36 دوهی هناگ  هس  تامادقا 

36 رورت . 1

37 تاماکحتسا . 2

38 ذوفن . 3

39 يریگ هجیتن 

مود لصف 

41( تثعب اتزاغآ  زا   ) ناشیا ياه  هاگتساوخ  و  دوهی )  ) لیئارسا ینب  يریگ  لکش 

42 همدقم

43( تیرشب دیدج  لسن   ) شیادیپ

45 لیئارسا ینب  دلوت 

مالسلا 47 هیلع  یسوم  تلاسر  ات  دلوت 

48 لیئارسا ینب  تاجن  ات  توبن  زا 

49 سدق تمس  هب  تکرح 

52( لیئارسا ینب   ) مالسلا هیلع  نامیلس  ترضح  یناهج  تموکح 

53 یلخاد ياه  شکمشک  هیزجت و  نارود 

55 یشاپورف نارود 

55 نایروشآ ِطلست  نارود  . 1

55 اه یلباب  ّطلست  نارود  . 2

56 اه یناریا  ّطلست  نارود  . 3

56 اه ینانوی  ّطلست  نارود  . 4
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56 نایمور ّطلست  نارود  . 5

57 ناهج لیئارسا و  ینب  دیدج  نییآ  تیحیسم 

59 تثعب رصع  رد  دوهی 

60 رورت . 1

62 تاماکحتسا . 2

64 ذوفن . 3

موس لصف 

67 تلاسر نارود  ياهدادخر  مالسا  روهظ 

68 همدقم

68 تثعب نارود 

70 ترجه نارود 

ص:6
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71( تموکح لیکشت   ) لوا لاس 

71( ردب گنج   ) مود لاس 

72 عاقنیق ینب  دربن 

72( ریضن ینب  دوهی  ینکش  نامیپ  دحا و  گنج   ) موس لاس 

73( هظیرق ینب  دربن  قدنخ و  گنج   ) مجنپ مراهچ و  لاس 

75( ربیخ گنج   ) متفه مشش و  لاس 

76 هئطوت موش  ثلثم  يدوبان  كوبت و  دربن 

77( هکم حتف  - هتوم دربن   ) متشه لاس 

78 هکم ههبج 

78 هتوم ههبج 

79( مخ ریدغ  - عادولا هجح   ) مهن لاس 

80( هفیقس هئطوت  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يرامیب   ) مهد لاس 

81( تماما نارود  زاغآ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر   ) مهدزای لاس 

مراهچ لصف 

83( یمالسا بالقنا  ات  تماما  نارود  ياهدادخر   ) مالسا هرابود  تیمکاح  يارب  شالت 

84 همدقم

85 هتوم تاماکحتسا  يزاسزاب  تماما و  نایرج  اب  هلباقم  رد  قافن  نامزاس  شالت 

87 مالسا تیمکاح  ققحت  يارب  شالت  مالسلا و  مهیلع  همئا 

مالسلا 87 هیلع  یلع  ماما  نارود 

89( نیثکان  ) لمج گنج 
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90( نیطساق  ) نیفص گنج 

91( جراوخ - نیقرام  ) ناورهن گنج 

92  : مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نارود 

مالسلا 94 هیلع  نیسح  ماما  نارود 

مالسلا 97 هیلع  داجس  ماما  نارود 

مالسلا 98 هیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  نارود 

مالسلا 99 هیلع  مظاک  ماما  نارود 

مالسلا 100 هیلع  اضر  ماما  نارود 

مالسلا 103 هیلع  داوج  ماما  نارود 

مالسلا 104 هیلع  يرکسع  ماما  يداه و  ماما  نارود 

105( تبیغ ات  دلوت  زا   ) فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارود 

107( يرغص تبیغ   ) تبیغ نارود 

ص:7
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108 یمالسا بالقنا  ات  يربک  تبیغ 

1342109 لاسرد ماما  ترضح  تامادقا 

110 هیقت زا  هعیش  جورخ  روتسد  رودص  . 1

110 فده هطقن  نییعت  داسف و  هنتف و  نوناک  ناونع  هب  دوهی )  ) لیئارسا هب  هلمح  . 2

112 ناریا رد  یمالسا  تموکح  لیکشت  روظنم  هب  شالت  هعیش و  یهد  نامزاس  . 3

114 دوهی تامادقا 

115 يریگ هجیتن 

مجنپ لصف 

119 لیئارسا تلود  لیکشتات  سدق  رد  یشاپورف  زا  دوهی 

120 همدقم

124 مزال لیسناتپ  داجیا  تهج  یناسنا  يورین  نیمأت 

126 زاین دروم  یناسنا  لیسناتپ  نیمأت  روظنم  هب  تیحیسم  رد  هرابود  ذوفن 

127 یطسو نورق  نارود 

133 سناسنر نارود 

134 دوهی يداقتعا  هطلس ي  شریذپ  تیحیسم و 

136 دوهی يداصتقا  هطلس ي  شریذپ  تیحیسم و 

137 دیدج نیمزرس  هب  دورو  يدوهی و  مزیناتستورپ 

139 دوهی هطلس ي  رد  ینامزلا  رخآ  ياه  هزومآ  شقن 

143 يریبدت شبنج  یبراد و  تارکفت  رد  حیسم  روهظ 

145( متسیب نرق   ) دوهی یناهج  تموکح  لیکشت  يارب  شالت  مسینویهص و 
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145 يدالیم لاس 1901  رد  يژتارتسا  نیودت  . 1

150 اکیرمآ هدحتم  تالایا  رب  یسایس  لماک  هطلس  داجیا  . 2

151 اکیرمآ رد  یحیسم  مسینویهص  هاگدید 

151 اکیرمآ هتشذگ  روهمج  ياسؤر 

153 یمالسا بالقنا  رصاعم  روهمج  ياسؤر 

159 .يدالیم لاس 1925  رد  ینامثع  تلود  یشاپورف  . 3

157( سدق حتف   ) دوهی يژتارتسا  ماگ  نیلوا  ققحت  . 4

157( تارف ات  لین   ) يژتارتسا مود  ماگ  ققحت  روظنمب  تاماکحتسا  داجیا  . 5

مشش لصف 

161( دوهی نامزاس   ) مسینویهص اب  مالسا  هرابود  یئورایور 

162 همدقم

ص:8

؟ هنوگچ ارچ و  تیودهم  www.Ghaemiyeh.comنانمشد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 256زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


163 یناهج يرادیب  زاغآ  یمالسا  بالقنا 

171 یحیسم مسینویهص  یلعف  تیعضو 

180 نودگمرآ دربن 

184 يریگ هجیتن 

186 ینامسج ياهیدنمناوت  زا  يرادروخرب  یماظن و  یگدامآ  . 1

187 یهلا ياوقت  تفرعم و  تریصب ، بسک  رد  یگدامآ  . 2

190 عبانم

ص:9
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راتفگشیپ

ددرگ یم  راکشآ  هتکن  نیا  فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ّیلو  ترضح  تبیغ  هفـسلف  للع و  هب  ارذگ  یهاگن  یـسررب و  رد 
ماما هچ  نانچ  .تسا  هدوب  ترـضح  نآ  ظفح  روظنم  هب  ناشیا و  ناـج  ندوب  رطخ  رد  ترـضح  نآ  تبیغ  لـیالد  نیرت  هدـمع  زا  هک 

: دنیامرف یم  صوصخ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص 

” دنک مایق  هک  نیا  زا  لبق  تسا  یتبیغ  ام  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  يارب  انامه  “

نیفلاخم ماما و  نانمـشد  هیحان ي  زا  رطخ  نیا  هک  تسا  یعیبط  ”(1) و  ندش هتـشک  زا  سرت  : “ دندومرف تسیچ ؟ تلع  مدرک  ضرع 
زا یکاح  دوخ  نیا  تسا و  هدوب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  فیرش  ناج  هّجوتم  عّیشت ، مالسلا و  مهیلع  همئا  تیمکاح 

لرتنک نآ  زا  لبق  مالسلا و  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نتـشاد  رارق  هرـصاحم  رد  اذل  دشاب ؛ یم  نامز  زا  ههرب  نآ  رد  نمـشد  یگدامآ 
زا مالسلا  مهیلع  همئا  تداهش  هک  نیا  امک  تسا  هدوب  رما  نیمه  رگ  نایب  زین  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  مالـسلا و  هیلع  يداه  ماما  دیدش 

ات مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما 

ص:10

ص376. ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
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.تساعدم نیا  رب  يرگید  هاوگ  زین  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نبا  یلع 

رد راکادـف  هدامآ و  ياهورین  رواـی و  نتـشادن  لیلدـب  دوخ  تماـما  نارود  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هراومه  رگید  فرط  زا 
: باب زا  شیوخ  یهلا  تیمکاح  هب  ناشیا  ندیسر  تماما و  نایرج  هب  ندناسر  يرای 

(1) هنْذِاب َعاُطِیل  الا  لوسَر  ْنم  اْنلَسْرَا  ام 

هاگ ره  هتـسشن و  رمث  هب  رتمک  ناراوگرزب  نآ  تایح  نامز  رد  هعیـش  تیوقت  تیبرت و  ياتـسار  رد  ناـشیا  شـالت  دـندرب و  یم  جـنر 
هقلح زور  هب  زور  تخاس و  یم  وربور  یماکان  اـب  ار  ناـشیا  شـالت  ...و  راـتخم  ماـیق  دـننام  یثداوح  تشگ ؛ یم  لـصاح  زین  يدـیما 

رد راتتسا ” لصا   “ تیاعر ات  دیدرگ  بجوم  مه  رما  نیمه  هدش و  رت  گنت  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تارضح  زا  تبقارم  هرـصاحم و 
دریگب و رارق  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هجوت  دروم  تدش  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ّیلو  ترـضح  دلوت  رما 

تّجح زا  زگره  دیابن  نیمز  هک  باب  نیا  زا   ) شیوخ تّجح  ناج  ظفح  يارب  دنوادخ  هک  دروخب  مقر  يا  هنوگ  هب  زین  یهلا  تارّدقم 
یلاعت هللا  لجع  رصع  ّیلو  ترـضح  تبیغ  یعقاو  رما  زاغآ   (2) دشاب ) یم  تجح  روضح  مایق و  هب  یتسه  ماوق  دـنامب و  یلاخ  ادـخ 

قح تّجح  لیلد  .دیامن و  ردقم  مالسلا  اهیلع  نوتاخ  سجرن  ناشراوگرزب  ردام  محر  رد  ترضح  نآ  دلوت  زا  لبق  ار  فیرشلا  هجرف 
: هک تسا  نآ  زین  ّتیرشب  رب  یلاعت 

ص:11

”. دنیامن تعاطا  ار  وا  هکنآ  رگم  میداتسرفن  ار  یلوسر  چیه  “ ؛ 64 ءاسن : هروس  - 1
ورف ار  دوخ  لها  نیمز  ادـخ  تجح  دـشابن  رگا  اِهلهِاب ؛” ُضرَـالا  ِتَخاـَسل  هجَحلا  ـالَول  : “ دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  - 2

.درب دهاوخ 
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تداهش اب  ار  یگمه  ات  دیدومنن  يرای  ار  ناشیا  هتسنادن ، ردق  یلو  مدراذگ  تعیدو  هب  راکشآ  هب  امـش  دزن  رد  ار  دوخ  تّجح  هدزای 
هک تخاس  مهاوخ  راکـشآ  امـش  رب  هاگ  نآ  ار  شیوخ  تّجح  نیرخآ  اذل  دیا  هدیدرگ  هرهب  یب  ناشدوجو  ضیف  زا  هداد و  تسد  زا 

.دییامن هئارا  ار  ناشیا  وا  زا  تعاطا  يرادهگن و  ظفح و  يارب  یفاک  تنامض 

یم مالسلا )  هیلع  فسوی   ) رصم زیزع  دزن  هب  نیماینب  ندرب  رد  شیوخ  نادنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  بوقعی  خساپ  رد  نآرق  هک  نانچ  نآ 
: دیامرف

ِنُوتُْؤت یَّتَح  ْمکَعَم  ُهَلِـسْرُأ  َْنل  َلاَق  َنیِمِحاَّرلا * ُمَحْرَأ  َوُهَو  ًاِظفاَح  ٌْریَخ  ُهّللاَف  ُْلبَق  نِم  ِهیِخَأ  یَلَع  ْمُکتنِمَأ  اَمک  َّالِإ  ِْهیَلَع  ْمُکنَمآ  ْلَـه  َلاَـق  »
»(1)؛ ٌلیکَو ُلوُقَن  اَم  یَلَع  ُهّللا  َلاَق  ْمُهَِقثْوَم  ُهَْوتآ  اَّمَلَف  ْمِکب  َطاَُحی  نَأ  َّالِإ  ِِهب  ِینَُّنتْأََتل  ِهّللا  َنِّم  ًاِقثْوَم 

!؟ مدرک نانیمطا  شردارب  هراب  رد  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه  رگم  منک  نانیمطا  امـش  هب  مناوت  یم  وا  هراب  رد  اـیآ  تفگ  بوقعی )  )
(64  ) تسا نانابرهم  نیرت  نابرهم  وا  تسا و  هدنرادهگن  نیرتهب  دنوادخ  متسرفب ) رگا   ) سپ

رگم دیروآ  یم  نم  يارب  ار  وا  امتح  هک  دیهد  نم  هب  مکحم  ینامیپ  ادـخ  يوس  زا  هکنیا  ات  متـسرف  یمن  امـش  اب  ار  وا  زگره  تفگ :  
رب دنوادخ  تفگ : دنداد ، وا  هب  ار  دوخ  راوتـسا  نامیپ  نوچ  سپ  .دیوش  كاله  دـیریگ و  رارق  یبیـسآ  الب و  هطاحا  رد  یگمه  هکنآ 

(66  ) تسا رظان  لیکو و  میوگ  یم  هچنآ 

هیلع يرکـسع  ماما  ناشراوگرزب  ردپ  هک  ینامز  ات  دـندرب ، یم  رـس  هب  تبیغ  رد  ردام ) محر  رد  یتح   ) دـّلوت ودـب  زا  بیترت  نیدـب  و 
اب یلو   (2) دندومن نفد  ار  ناشیا  هدناوخ و  زامن  ردپ  هزانج ي  رب  ندش ، راکشآ  اب  ترضح  ماگنه  نآ  دندیسر و  تداهش  هب  مالـسلا 

تبیغ رما  هلصافالب  تماما  زاغآ 

ص:12

:64 و66. فسوی - 1
.دیدرگ زاغآ  ترضح  نآ  تماما  ق  لاس 255 ه . _ لوالا  عیبر  مهن  زا  بیترت  نیدب  و  - 2
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تیبرت و روظنم  هب  نانچمه  هعبرا  باّون  قیرط  زا  دوخ  نایعیـش  اب  ترـضح  طابترا  یلو  دـش  عقاو  ناشیا  ناج  ظـفح  يارب  يرغـص ) )
اب هعبرا  باّون  طابترا  تهج  هب  ّتیعـضو  نیا  همادا ي  نوچ  نکیلو  تفای  همادا  روهظ  رما  يارب  ناـنآ  يزاـس  هداـمآ  هعیـش و  تیوقت 

ق لاس 324 ه . _ زا  يربک )  ) ینالوط یتبیغ  زاغآ  رب  یهلا  تارّدـقم  راچان  دوبن  ریذـپ  ناکما  یلامتحا  تارطخ  لیلد  هب  ترـضح و 
...ات تفرگ  ّقلعت  ترضح  نآ  يارب 

ددرگن عطق  شیوخ  ماما  اب  نایعیـش  طابترا  هک  نآ  يارب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ّیلو  ترـضح  يربک  تبیغ  زاـغآ  اـب 
هدش ناهنپ  باتفآ  نوچ  زین  نتشیوخ  دندرپس و   (1) هیقف ) یلو   ) لداع ياهقف  تسد  هب  ار  عیشت  یمالـسا و  هعماج ي  تیاده  ناکُس 

ناروای يدـهم  تیبرت  رما  دوشن و  مگ  هار  شکرابم  دوجو  ِتیادـه  رون  شبات  اب  ات  هدـنام  راـظتنا  رد  دوعوم  ناـمز  اـت  اـهربا  زارف  رد 
....و دننکن  شومارف  ار  شیوخ  هفیظو  دریگب و  ناماس 

هدامآ ندـش و  هدامآ  ترـضح  نآ  تبیغ  ناـمز  رد  هعیـش  هفیظو ي  مالـسلا  مهیلع  همئا  تاـیاور  فیرـش و  نآرق  هاوگ  هب  ور  نیا  زا 
ار ترضح  نآ  يرای  _ت و  مالـس هک  تسا  یتنامـض  نآ  نیمأت  عقاو  رد  و  طیارـش ، اه و  هنیمز  ندومن  ایهم  هعماج و  دوخ و  نتخاس 

هفیرش هیآ  رد  _ي  هلا هدعو ي  ققحت  مال و  _ سا یناهج  _ت  یمکاح هب  ندیسر  رد 

ص:13

.مُکیَلَع یتَّجُح  مُّهنإَف  ...انثیداحا  هاور  یلا  اوعجراف  هعقاولا  ثداوحلا  اما  و  - 1

؟ هنوگچ ارچ و  تیودهم  www.Ghaemiyeh.comنانمشد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 256زکرم  هحفص 28 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4376/AKS BARNAMEH/#content_note_13_1
http://www.ghaemiyeh.com


»(1)؛ َنِیثِراَْولا ُمُهَلَعَْجنَو  ًهَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجنَو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَّن  نَأ  ُدیُِرنَو  »

ناثراو ناـیاوشیپ و  ار  ناـشیا  مینادرگب  و  نیمز ، رد  دـندوب  هدـش  رادـقم  ورف  ناوتاـن و  هک  یناـسک  رب  میراذـگ  تنم  هک  میتساوخ  و 
.دشاب هتشاد  لابند  هب  ار  نارگید ” ییاراد  لاوما و 

.دنا هدومرف  نایب  زین  دوخ  هک  دیامن ، یم  نییبت  ینعم و  ار  نارظتنم  فئاظو  راظتنا و  هفسلف  هک  تسا  يرما  نیا  و 

هللا لجع  همطاـف  يدـهم  ّتیرـشب  ملاـع  یجنم  روهظ  قّقحت  ياتـسار  رد  نارظتنم  مهم  هفیظو  ود  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  نیارباـنب 
: زا دنترابع  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ترضح  نآ  روهظ  نارظتنم  هعیش و  یگدامآ  بسک  . 1

داجیا يریگولج و  رد  هراومه  نمشد   ) روهظ نما  ياضف  داجیا  هرصاحم و  هقلح  ندرک  هراپ  روظنم  هب  نمـشد  زا  یگدامآ  بلـس  . 2
( .دشاب یم  هدوب و  شالت  رد  اه  هنیمز  لوصح  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ّیلو  ترضح  روهظ  ققحت  ریسم  رد  عنام 

.دوب دهاوخ  ّتیودهم ” رد  یسانش  نمشد   “ ثحب حیحص  نییبت  و  نمشد ” قیقد  تخانش   “ مزلتسم زین  رما  ود  ره  نیا  هک 

رب هیکت  اب  یخیرات و  ثداوح  زا  یشخب  هب  هراشا  اب  راصتخا و  تیاعر  نمـض  لامجا  هب  اما  ینـشور  هب  هک  تسا  نیا  رد  ام  یعـس  اذل 
یعقاو نانمشد  تکرح  تخانش  ریسم  رد  ثحب  نیا  نییبت  یسررب و  هب  ادتبا  رد  یعامتجا ، یسایس - یشیارگ  اب  هتبلا  دوجوم و   عبانم 

رد ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  بان  مالسا 

ص:14
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هیلع و هللا  یلص  مالسا  مظعا  ربمایپ  طسوت  نآ  یفرعم  مالسا و  نیبم  نید  نیوکت  زاغآ  زا  تهاقف  تماما و  مالسا  لیـصا  نایرج  رانک 
يربک تبیغ  زاغآ  ات  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  نارود  زا  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تارضح  طسوت  نآ  رارمتسا  سپس  ملـس و  هلآ و 

ماما ترضح  یمالـسا  بالقنا  ریبک  ربهر  تماعز  نارود  ات  هیقف ) تیالو   ) مالـسا نأشلا  میظع  ياهقف  شالت  هب  نآ  لابندب  هتخادرپ و 
يربهر تیاده و  هیاس  رد  نونکا  مه  هک  ناشیا  كرابم  تسدب  عّیـشت )  ) یمالـسا تموکح  لیکـشت  فیرـشلا و  هرـس  سدق  ینیمخ 
نارود زا  ِزاس  تشونرـس  ِخـیرات  زا  ههرب  نیا  رد  فیرـشلا  هرمع  هللا  لاطا  يا  هنماـخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  يربهر  مّظعم  ماـقم 
یقیقح هدروخ  مسق  نمـشد  هناحوبذـم  شالت  اه و  هماـنرب  فادـها و  هب  ثحاـبم  همادا  رد  هاـگنآو  میزادرپب  دراد ، رارمتـسا  راـظتنا ،

يریگ لکش  ات  مالسلا  مهیلع  همئا  تکرح  شالت و  تازاوم  هب  دوهی )  ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  بان  مالـسا  تیودهم و 
رد یگدامآ  داجیا  هب  تبسن  نانآ ، موش  ياه  هئطوت  فادها و  تخانـش  اب  میناوتب  ات  هتخادرپ  یحیـسم  مسینویهـص  يامیـس  رد  ناشیا 

ملاع یجنم  روهظ  هنیمز ي  مالـسا ، هدروخ ي  مسق  نانمـشد  نیا  زا  یگدامآ  بلـس  هجیتن  رد  زورما و  ناهج  عیـشت و  مالـسا و  ملاع 
.میروآ مهارف  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ّیلو  ترضح  ّتیرشب ،

مالـسالا تجح  مراوـگرزب  داتـسا  هژیوـب  دـنا  هدوـمن  يراـی  ار  هدـنب  باـتک  نیا  فیلأـت  رد  هک  ینازیزع  هـیلک  تاـمحز  زا  ناـیاپ  رد 
ینادردـق و هدومن ، مهارف  ار  نآ  پاچ  هنیمز  هک  سراف  دوعوم  يدـهم  ترـضح  یگنهرف  داینب  نازیزع  بئاط و  يدـهم  نیملـسملاو 

.مراد ناوارف  ساپس 

يد _ ماح يدهمدمحم 

86 راهب
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یسانش نمشد  ثحب  تایلک  لوا : لصف 

هراشا

ص:17
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همدقم

هب تاناویحو  تاتابن  رد  ار  نآ  دنوادخ  هک  دشاب  یم  هدنز  دوجوم  ره  رد  یقلخ  ياهداهن  زا  ناسنا و  تایرطف  ءزج  یـسانش  نمـشد   
، دشاب یم  رایتخا  بحاص  و  يدارا ، يراتفر  رکف و  ياراد  هک  تهج  نآ  زا  ناسنا  رد  رما  نیمه  یلو  تسا  هداد  رارق  يزیرغ  تروص 

یتاذ تباث و  هصیـصخ ي  کی  ياراد  یمدآ  نمـشد  هک  اریز  دوب ، دهاوخ  یمیلعت " ، " رـشب یگدنز  رد  يراتفر  تالوقم  ریاس  دننام 
عفد هلباقم و  هب  تبـسن  تخانـش و  ار  نمـشد  ناوت  یم  هک  تسوا  ناهنپ  ادیپ و  دصاقم  فادـها و  هب  یبایتسد  اب  ًافرـص  دـشاب و  یمن 
هژیو هب  نینمؤم  تهج  ینید  میلاعت  نیرت  یمیدق  نیرت و  یهیدب  زا  هکریذپان  راکنا  تسا  یترورـض  نیا  .تشادرب و  مدـق  نآ  مجاهت 

مادـقا شیوخ  زا  عافد  یگدامآ و  داجیا  رد  نآ  ساسا  رب  میناوتب  اهنآ  فادـها  نمـشد و  تخانـش  اب  ات  تسا  یمالـسا  يروهمج  رد 
.میئامن
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یسانش نمشد  مهم  لئاسم  فلا )

هراشا

يرای نمشد  دصاقم  فادها و  تخانش  رد  ار  ام  اهنآ ، هب  یبای  تسد  هک  دشاب  یم  حرطم  هراومه  مهم  هلأسم  ود  یسانش  نمـشد  رد 
: زا دنترابع  هک  دومن  دهاوخ 

تاعالطا نتشاد  . 1 

تاناکما نتشاد  . 2 

: تخادرپ میهاوخ  نآ  حیضوت  هب  همادا  رد  هک   

تاعالطا نتشاد 

زا یفاک  تاعالطا  نتـشاد  نودب  اریز  .دوب  میهاوخ  دـنمزاین  نآ  هب  هک  تسا  يرما  نیرت  مهم  تاعالطا  نتـشاد  نمـشد  تخانـش  رد 
.دوب دهاوخ  انعم  یب  نآ  لباقم  رد  يدنفادپ  ای  دنفآ  هنوگره  نمشد 

مشچ و اب  رهام  راک  یمزر  نامرهق  کی  اـی  رادار و  نتـشاد  نودـب  یئاوه  زهجم  يوق و  دـنفادپ  متـسیس  کـی  دوجو  لاـثم : ناونع  هب 
تاعالطا بسک  لابندب  ادتبا  رد  دیاب  اذل  درک ؛ دهاوخن  ام  دـئاع  ار  يزیچ  هزرابم  هنحـص  رد  تسکـش  يدوبان و  زج  هتـسب ، یـشوگ 

: هک دیمهف  ناوتب  ات  دوب  مزال 

زا تسا ؟ مادک  نآ  فعض  توق و  طاقن  دیآ ؟ یم  اجک  ات  دیآ ؟ یم  اجک  زا  دیآ ؟ یم  هنوگچ  تسیچ ؟ وا  فادها  تسیک ؟ نمـشد 
...و تسا ؟ رادروخرب  یتاناکما  هچ 

.دوب میهاوخ  یتاعالطا  دربن  کی  ریگرد  لوا  مدق  رد  ام  اریز 
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تاناکما نتشاد 

بابسا میزادرپب و  اه  نآ  اب  هلباقم  هب  نآ  اب  ناوتب  هک  میدنمزاین  یتاناکما  هب  راچان  میتخانش  ار  دوخ  نمشد  هک  هاگ  نآ  تسا  یعیبط 
: هک تسا  هتخومآ  ام  هب  نآرق  هک  هنوگ  نامه  میروآ  مهارف  ار  وا  تسکش 

...مُکَّوُدَع (1) ِهللاّودَع َو  ِهب  نوبِهُرت  لیخلا  طابِر  نم  هَُّوق و  نِم  ُمتعَطَتسا  اَم  مَُهل  اوُّدِعَا  َو 

دوخ و نمـشد  ادخ و  نمـشد  هلیـسو  نیدـب  هک  دـیزاس  هدامآ  هدـش  هدامآ  هتـسب و  نابـسا  ورین و  زا  دـیتسناوت  هچره  اهنآ  ربارب  رد  و 
.دیناسرتب دسانش  یم  ار  اهنآ  دنوادخ  دیسانش  یمن  ار  اهنآ  امش  هک  اهنآ  ریغ  ار  يرگید  نانمشد 

تاعالطا بسک  ياههار  ب )

هراشا

هب ناوت  یم  ییاه  هار  هچ  زا  هنوگچ و  هک  نیا  اما  میـشاب ، یم  تاـعالطا  هب  دـنمزاین  نمـشد  تخانـش  يارب  دـیدرگ ، ناـیب  هک  ناـنچ 
لئاـسم رد  هک  ارچ  دـشاب  یمن  ریذـپ  ناـکما  یگداـس  هب  رما  نیا  اریز  تسا  یـسررب  هب  دـنمزاین  دوخ  تفاـی ، تسد  مزـال  تاـعالطا 
لوصا نیرت  یتاـیح  نیرت و  مهم  زا  هک  دـشاب  یم  راتتـسا  مهم  لـصا  تیاـعر  یتاـعالطا  هاگتـسد  ره  هّیلوا ي  لوصا  زا  یتاـعالطا و 

هک نآ  هژیو  هب  دیامن  یم  ینتفاین  تسد  زیمآ و  هرطاخم  تدـش  هب  ار  تاعالطا ) بسک   ) رما نیا  اذـل  تسا ، یللملا  نیب  هدـش  هتخانش 
ناوارف و هبرجت  زا  نیفرط 

ص:20
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.دنشاب رادروخرب  زین  یمکحتسم  یماظن  يرادا و  متسیس  نتشاد 

: زا دنترابع  دوش ، یم  هتفرگ  هرهب  تاعالطا  بسک  تهج  رد  نآ  زا  هک  یلوادتم  ياههار  تهج  ره  هب  اما 

ذوفن . 1

دونش . 2

راکشآ تاعالطا  . 3

بـسک رد  اه  شور  نیا  زا  يرو  هرهب  نازیم  یـسررب  هب  یمالـسا  يروهمج  سدـقم  ماظن  رب  مکاح  ینابم  لوصا و  هب  هجوت  اـب  لاـح 
: میزادرپ یم  زاین  دروم  تاعالطا 

ذوفن . 1

دروم ياه  روشک  ریاس  هب  ناشیا  مازعا  هبرجت و  اب  هربخ و  ناسوساج  تیبرت  يانعم  هب  ذوفن  یللملا ، نیب  یماـظن  یـسایس و  فرع  رد   
هرهب دروم  هراومه  هک  دـشاب  یم  قیرط  نیا  زا  تاـعالطا  بسک  لـباقم و  فرط  یتاـعالطا  ياـه  سیورـس  رد  ذوـفن  روـظنم  هب  رظن 

یلو تسا ، هدومن  نانآ  بیـصن  زین  ار  یبوخ  تاعالّطا  هدوب و  دـنمدوس  زین  دراوم  يرایـسب  رد  دـشاب و  یم  اهروشک  همه ي  يرادرب 
ًالمع ینید  یبهذم و  تارکفت  رد  یقالخا  لوصا  تیاعر  ترورض  تیمها و  تلع  هب  شور  نیا  زا  هدافتسا  یمالسا  سدقم  ماظن  رد 

نیا زا  میناوت  یم  ینامز  ام  اریز  داد  دهاوخ  شهاک  یهجوت  لباق  نازیم  هب  ار  شور  نیا  یئاراک  نازیم  لقادـح  هدوبن و  ریذـپ  ناکما 
مینک ذوفن  نمشد  یتاعالطا  ساّسح  زکارم  هب  میناوتب  هک  میبای  تسد  یتاعالطا  هب  شور 
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ار ناشیا  دامتعا  میناوتب  ات  میهدـب  قیبطت  ناـنآ  یقـالخا  نیزاوم  اـب  ار  دوخ  ادـتبا  هک  دوب  دـهاوخ  نآ  مزلتـسم  رما  نیا  هک  یلاـح  رد 
هب هجوت  اب  هک  مینک  ادـیپ  یـسرتسد  مزال  تاـعالطا  هب  ناـشیا  یتاـعالطا  متـسیس  هب  ذوفن  اـب  رورم  هب  هدومن و  بلج  دوخ  هب  تبـسن 

.دشاب یم  نکممان  یترابع  هب  زیمآ و  هرطاخم  رایسب  یبرغ  هعماج  رب  مکاح  یقالخا  لوصا 

دونش . 2

، میـس یب  هراوهام ، نفلت ، دـننام  دونـش ، تاـناکما  متـسیس و  زا  يریگ  هرهب  زورما  ياـیند  رد  تاـعالطا  بسک  ياـه  هویـش  رگید  زا   
دریگ و یم  رارق  اهروشک  همه  یتاعالطا  ياه  سیورس  هدافتـسا  دروم  زین  هدرتسگ  تروص  هب  هک  دشاب  یم  ....و  هتفرـشیپ  ياهرادار 

رابکتسا هژیوب  ام ، نانمشد  هک  ییاج  نآ  زا  نکیل  درب  میهاوخ  هرهب  تاعالطا  بسک  ياتسار  رد  هویـش  نیا  زا  زین  ام  هک  تسا  یعیبط 
هرهب اب  ینالوط  ًاتبسن  یتیریدم  مظنم  متسیس  کی  زا  يرادروخرب  یتموکح و  هبرجت  نتشاد  ظاحل  هب  للملا  نیب  مسینویهص  یناهج و 

رادروخرب ام  هب  تبسن  يرتزّهجم  يدونـش  تازیهجت  تاناکما و  زا  رترب و  یعـضوم  رد  دوخ ، کیژولونکت  یملع و  يرترب  زا  يریگ 
راچد زین  هویـش  نیا  زا  تاعالطا  هب  یبای  تسد  رد  میـشابن  اهنآ  هب  تبـسن  رترب  تازیهجت  نیمأت  هب  رداق  اـم  هک  یناـمز  اـت  دنـشاب  یم 

.دوب میهاوخ  لکشم  ناصقن و 
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راکشآ تاعالطا  . 3

زا هدافتسا  تاعالطا و  يروآ  عمج  رد  نانآ  یتاعالطا  ياه  هاگتسد  هژیو  هب  اه  تلود  همه ي  هدافتـسا  دروم  هراومه  زین  هویـش  نیا   
يال هبال  رد  هدش و  یشومارف  تلفغ و  راچد  تاعفد  هب  دوخ  یناسنا  یتاذ و  ياه  تلصخ  ظاحل  هب  ناسنا  اریز  دشاب  یم  هدوب و  اهنآ 

هب یتنرتنیا  يا و  هنایار  ياه  تیاس  رد  زین  اه و  باتک  اه ، هلاقم  اه ، ینارنخـس  یـسایس ، عضاوم  مـالعا  اـه ، يریگ  عضوم  اـهراتفگ ،
یقطنم و شنیچ  راکـش و  اب  هدنامن و  ناهنپ  اه  روشک  ریاس  یتاعالطا  ناسانـشراک  نارّکفتم و  دید  زا  هک  دـنک  یم  هراشا  یتاعالطا 
هتـساوخ و قمع  فعـض ، تّوق و  طاقن  اه ، همانرب  فادـها ، اب  طابترا  رد  زاین  دروم  مهم و  تاـعالطا  بسک  هب  قفوم  اـه  نآ  صاـخ 

...و دندرگ  یم  شیوخ  نانمشد  فرط  زا  دوخ  رظن  دروم  تاعالطا  ریاس 

يا هراوهام  ياه  هکبش  یللملا و  نیب  هدرتسگ ي  اه ي  هناسر  هنافساتم  هک  ییاج  نآ  زا  زین  دروم  نیا  رد  هک  درک  شومارف  دیابن  اما   
زا يدنم  هرهب  اب  هک  تسا  یعیبط  دـشاب ، یم  یناهج  مسینویهـص  يرابکتـسا و  ياه  هکبـش  رایتخا  رد  هزورما  یتنرتنیا  ینویزیولت و  و 

نمض تخاس  دهاوخ  هجاوم  يدج  ياهانگنت  لکشم و  اب  ام  يارب  ار  هویش  نیا  زا  يریگ  هرهب  دوخ ، هربخ ي  دنمناوت و  ناسانـشراک 
هب ِتاعالطا  رد  اسب  هچ  اریز  دوب  دـهاوخن  نانیمطا  لباق  ام  يارب  قیرط  نیا  زا  هدـش  تفاـیرد  تاـعالطا  راـبخا و  هجو  چـیه  هب  هکنیا 

ِمهم حیحص و  رهاظ 

ص:23
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یمومع راـکفا  فارحنا  دوخ و  رظن  دروـم  دـصاقم  هب  لـین  رد  ار  نمـشد  هک  دـشاب  هتفهن  یکاـنرطخ  موـش و  فادـها  هدـش ، رـشتنم 
.دیامن یم  قفوم  ام ، یتاعالطا  ياه  سیورسو 

هژیوب ناتـسناغفا  لاغـشا  هلمح و  رد  اکیرمآ  ياه  هناهب  مسیرورت ، اـب  هزراـبم  هلئـسم ي  هلمج  زا  يددـعتم  دراوم  هب  صوصخ  نیا  رد 
هیجوت رد  یمومع  راـکفا  بیرف  هب  تبـسن  شور  نیمه  زا  يریگ  هرهب  اـب  هکدومن  هراـشا  ناوت  یم  ...و  قارع  روـشک  لاغـشا  هلمح و 
تروص ره  رد  ام  دیامنب و  ینادـنچ  کمک  ام  هب  دـناوت  یمن  زین  هویـش  نیا  اذـل  .دـندومن  يرادرب  هرهب  شیوخ  تایانج  تازواجت و 

.دوب میهاوخ  یتاعالطا  صقن  راچد 

؟ درک دیاب  هچ 

ترورض زین  فرط و  کی  زا  اهنآرد  دوجوم  ياهفعض  تاعالطا و  بسک  ياه  هار  دروم  رد  هدمآ  لمع  هب  یـسررب  هب  هجوت  اب  لاح 
نیا رگید ، فرط  زا  نمـشد  یلامتحا  تامادـقا  اب  هلباقم  رد  يدـنفادپ  ای  يدـنفآ  تایلمع  یحارط  ظاحل  هب  تاعالطا  نتـشاد  هب  زاین 

؟ مییامن ناربج  ار  دوخ  یتاعالطا  صقن  میناوت  یم  هنوگچ  هک ، دوب  دهاوخ  حرطم  يدج  تروص  هب  لاؤس 

: دوب دهاوخ  هملک  کی  خساپ  لمأت  یمک  اب 

” نآرق “

ص:24
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؟ هنوگچ

اب هکلب  هدرک  یفرعم  ام  هب  ار  نمـشد  اهنت  هن  ، “ فیرـش نآرق  هک : تسا  بلطم  نیا  يایوگ  نآرق  رد  یـسانش  نمـشد  تایآ  یـسررب 
اب اذل  تسا .” هتخادرپ  زین  ناشیا  ناهنپ  ادیپ و  فادها  فعض و  توق و  طاقن  نایب  هب  نانآ  هتـساوخ ي  قمع  حیرـشت  يدنب و  تیولوا 

لومـش و دشاب و  یم  اه  نارود  همه ي  رد  تیرـشب  راصعا  همه ي  يارب  یگدـنز  سرد  یحو و  مالک  نآرق  هک  هتکن  نیا  هب  تیانع 
هدش هئارا  تاعالطا  زا  يریگ  هرهب  اب  میناوت  یم  ام  اذل  درک ، دانتـسا  نآ  هب  دـیاب  ناوت و  یم  ددرگ و  یم  لماش  زین  ار  ام  نآ ، باطخ 

تایآ هب  کّسمت  نودـب  یهلا و  يراـی  ترـصن و  نودـب  نیقی  عطق و  روط  هب  اریز  مییاـمن  ناربج  ار  دوخ  یتاـعالطا  صقن  نآرق ، رد 
میهاوخ هنیمز  نیا  رد  نآرق  تاـیآ  یـسررب  هب  همادا  رد  ور  نیا  زا.دوب  میهاوخن  دوخ  یتاـعالطا  صقن  ناربـج  هب  رداـق  نآرق  ینارون 

.تخادرپ

نآرق هاگدید  زا  یسانش  نمشد 

، تّوق فعـض و  طاقن  هب  هتـساوخ ، قمع  نایب  نمـض  اهنآ  يدنب  تیولوا  نمـشد و  یفرعم  زا  سپ  يددـعتم  تایآ  رد  فیرـش  نآرق 
نییبت ام  يرادرب  هرهب  تخانـش و  يارب  ار  زاین  دروم  تاعالطا  یمامت  هلیـسو  نیدـب  هدومن و  هراشا  زین  ناشیا  ياه  هماـنرب  فادـها و 

روظنمب ثحب  همادا  رد  اذل  .تسا  هتشاذگن  یقاب  ام  يارب  نمشد  تخانش  رد  ار  یماهبا  هطقن  هنوگچیه  هک  يا  هنوگ  هب  .تسا  هدومرف 
: میئامن یم  هراشا  تایآ  نیا  زا  دروم  ود  هب  هلئسم  نیا  نییبت 

ص:25
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: دیامرف یم  هیآ ي 82  هدئام /  هروس  رد  فیرش  نآرق  . 1

َّنَِأب ِکلَذ  يَراَصَن  اَّنِإ  ْاَُولاَق  َنیِذَّلا  ْاُونَمآ  َنیِذَّلِّل  ًهَّدَوَّم  ْمَُهبَْرقَأ  َّنَدِجََتلَو  ْاوکَرْـشَأ  َنیِذَّلاَو  َدوُهَْیلا  ْاُونَمآ  َنیِذَّلِّل  ًهَواَدَع  ِساَّنلا  َّدَشَأ  َّنَدِجََتل  »
؛» َنوُِربکَتْسَی ْمُهَّنَأَو َال  اًناَبْهُرَو  َنیِسیِِّسق  ْمُْهنِم 

یناسک ار  نانمؤم  هب  ناتسود  نیرت  کیدزن  و  تفای ؛ یهاوخ  ناکرشم  دوهی و  ار  نانمؤم  هب  تبسن  مدرم  نیرت  نمشد  مّلـسم ، روط  هب 
اهنآ و  دنتـسه ؛ ایند  كرات  ِملاع و  يدارفا  اه ، نآ  نایم  رد  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  میتسه  يراـصن  اـم  دـنیوگ : یم  هک  یباـی  یم 

.دنزرو یمن  ّربکت  قح ) ربارب  رد  )

: دیامرف یم   51 هیآ / هدئام هروس  رد  زین  و 

َمْوَْقلا يِدـْهَی  َهّللا َال  َّنِإ  ْمُْهنِم  ُهَّنِإَف  ْمکنِّم  مُهَّلَوَتَی  نَمَو  ٍضَْعب  ءاَِیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ءاَِیلْوَأ  يَراَصَّنلاَو  َدوُهَْیلا  ْاوُذِـخَّتَت  ْاُونَمآ َال  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی  »
؛» َنیِِملاَّظلا

اهنآ زا  دننک ، یتسود  نانآ  اب  امـش  زا  هک  یناسک  و  دنرگیدکی ؛ يایلوا  اهنآ  .دـینکن  باختنا  دوخ  ّیلو  تسود و  ار  يراصن  دوهی و 
.دنک یمن  تیاده  ار  راکمتس  تیعمج  دنوادخ ، دنتسه ؛

اب دوهی  نایم  نیا  رد  هک  دـیامن  یم  یفرعم  اـم  هب  ار  نمـشد  هتـسد  هس  تاـیآ  نیا  رد  دـنوادخ  دـییامرف  یم  هظحـالم  هک  هنوگناـمه 
مود هبترم  رد  ار  تیحیسم )  ) يراصن نیکرشم و  سپس  یفرعم و  ناناملسم  نمـشد  نیرتکانرطخ  ناونع  هب  ًهَوادَع  ساّنلا  َّدَشَا  باطخ 

.تسا هداد  رارق  ینمشد  زا  موس  و 

_ي و تسود هب  _ل  مح يرا  _ صن درو  رد م_ اونمآ ” َنیذلل  هدوم  مِِهبَرقأ   “ باطخ _د  ياش _ه  تبلا
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: دیامرف یم  هک  هروس  نیمه  هیآ 51  هب  هجوت  اب  نکیلو  ددرگ  اهنآ  زا  فیرعت 

؛ ٍضَْعب ءاَِیلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ءاَِیلْوَأ  يَراَصَّنلاَو  َدوُهَْیلا  ْاوُذِخَّتَت  “َال 

” ...دنرگیدکی ناتسود  اه  نآ  .دینکن  باختنا  دوخ  ّیلو  تسود و  ار  يراصن  دوهی و 

دوهی و زا  رتـمک  ناـشیا  رطخ  ینمـشد و  هچرگ  دـندرگ ، یم  دادـملق  مالـسا  نانمـشد  فیدر  رد  عطق  روط  هب  زین  يراـصن )  ) ناـشیا
.دشاب نیکرشم 

نینچ ناوـت  یم  . (1) تـسا هتخادرپ  یـسانش  نمـشد  نییبت  هب  هک  نآرق  زا  يرگید  تاـیآ  اـب  هارمه  قوف  تاـیآ  هب  هجوت  اـب  نیارباـنب 
: تیولوا بیترت  هب  نآرق  هک  دومن  طابنتسا 

دوهی . 1

نیکرشم . 2

( تیحیسم  ) يراصن . 3

رد یـشخب  تیولوا  ياهکالم  نایب  اب  هک  .دـیامن  یم  یفرعم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  مالـسا و  نانمـشد  ناونع  هب  ار 
.ددرگ یم  رت  نشور  نآرق  ینارون  نایب  ثحب  نیا  همادا 

یشخب تیولوا  ياه  كالم 

هراشا

یگدامآ يزیر و  همانرب  روظنم  هب  ناشیا  يدنب  تیولوا  تخانش و  رد  ام  هب  دناوت  یم  هک  ییاه  كالم  یسانش  نمشد  هنیمز ي  رد 

ص:27

هعجارم اهنآ  هب  ناوت  یم  هک  .تسا  هدـش  هتخادرپ  رما  نیا  نییبت  هب  ...و  ءارـسا  بازحا ، لافنا ، هدـئام ، هروس  زا  يرگید  تایآ  رد  - 1
.درک
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: زا دنترابع  دیامن  يرای  نانآ  اب  هلباقم  رد 

هتساوخ قمع  .1

تاناکما   2

شزومآ  . 3

هزیگنا . 4

ياراد لاح  نیع  رد  دنشاب و  رادروخرب  يرتشیب  يرامعتـسا  فادها  هتـساوخ و  قمع  زا  هورگ  هس  نیا  زا  مادک  ره  هچ  نانچ  نیاربانب 
یتموکح متـسیس  نتـشاد  یتیریدـم و  هقباـس ي  لـیلد  هب  نآ  رب  هوـالع  دنـشاب و  زین  یماـظن  زهجم  هتفرـشیپ و  تازیهجت  تاـناکما و 

زا رت  كانرطخ  ًاعطق  دنـشاب ، دـنم  هرهب  زین  يرتالاب  ياه  هزیگنا  اب  هدومزآراـک و  هدـید و  شزومآ  یـشترا  اـهورین و  زا  رت ، ینـالوط 
ّتیساّسح تقد و  اب  هورگ  نیا  هب  تسیاب  یم  تفرگ و  دنهاوخ  رارق  ّتیولوا  رد  وا  زا  رت  نییاپ  هبترم ا ي  رد  نیریاس  هدوب و  نارگید 

هدومن و دزـشوگ  ام  هب  ار  نآ  نآرق  هک  تسا  يرما  نامه  نیا  .تشاد  رظن  ریز  ار  وا  یلامتحا  تاکّرحت  راتفر و  درک و  هاـگن  يرتشیب 
_ي سرر ه ض_م_ن ب_ __ مادا رد  اذـل  .تسا  هتخادرپ  ناناملـسم  مالـسا و  نانمـشد  یفرعم  يدـنب و  تیوـلوا  هب  ساـسا  نـیا  رب 

.میریگ یم  یپ  ار  نآرق ” هاگدید  زا  یسانش  نمشد   “ _ث حب قو  ياه ف_ _ كال __ سا م _ سا نا ب_ر  _ شیا _ت  یعضو

ص:28
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( تیحیسم  ) يراصن . 1

: دیامرف یم  هدرک و  دای  نانموم  هب  ناتسود  نیرت  کیدزن  ناونع  هب  نانآ  زا  هیآ  نیا  رد  فیرش  نآرق  میدرک  هراشا  هک  هنوگ  نامه 

؛” َنوُِربکَتْسَی ْمُهَّنَأَو َال  اًناَبْهُرَو  َنیِسیِِّسق  ْمُْهنِم  َّنَِأب  ِکلَذ  يَراَصَن  اَّنِإ  ْاَُولاَق  َنیِذَّلا  ْاُونَمآ  َنیِذَّلِّل  ًهَّدَوَّم  ْمَُهبَْرقَأ  َّنَدِجََتلَو  “

يراصن زا  یـضعب  هک  تسا  نیا  ببـس  هب  نیا  میتسه  اراصن  ام  دنتفگ  هک  یناسک  نآ  نامیا  لها  اب  یتسود  هب  ار  مدرم  نیرت  کیدزن 
.دننک یمن  یشک  ندرگ  نانآ  دندهاز و  نایاناد 

: دیامرف یم  هدرک و  یهن  ناشیا  اب  یتسود  زا  ار  ناناملسم  يرگید  نحل  اب  هک  هروس  نیمه  هیآ 51  هب  هجوت  اب  اما 

َمْوَْقلا يِدـْهَی  َهّللا َال  َّنِإ  ْمُْهنِم  ُهَّنِإَف  ْمکنِّم  مُهَّلَوَتَی  نَمَو  ٍضَْعب  ءاَِیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ءاَِیلْوَأ  يَراَصَّنلاَو  َدوُهَْیلا  ْاوُذِـخَّتَت  ْاُونَمآ َال  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی  »
؛» َنیِِملاَّظلا

نآ زا  دننک ، یتسود  نانآ  اب  امـش  زا  هک  یناسک  و  دنرگیدکی ؛ يایلوا  اه  نآ  .دینکن  باختنا  دوخ  ّیلو  تسود و  ار  يراصن  دوهی و 
.دنک یمن  تیاده  ار  راکمتس  تیعمج  دنوادخ ، دنتسه ؛ اه 

رب رتشیب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  میلاعت  هک  ییاج  نآ  زا  اما  دـیامن  یم  دزـشوگ  ام  هب  ار  ناشیا  ینمـشد  لـصا  بیترت  نیدـب  و 
( نایحیسم  ) مالسلا هیلع  حیسم  ترضح  نآوریپ  یعامتجا  یسایس _  ياهراتفر  (1) و  دراد هیکت  یقالخا  ياه  هیصوت  ظعاوم و  روحم 

لابقتسا رتشیب  هنایوج  حلص  عضاوم  زا  هراومه  نانآ  اذل  .دراد  میلاعت  نیا  رد  هشیر  زین 

ص:29

.دشاب یم  دوهشم  یبوخ  هب  ینعم  نیا  زین  دوجوم  ياه  لیجنا  هعلاطم  اب  یتح  - 1
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: دیامرف یم  هیآ  نیمه  نایاپ  رد  فیرش  نآرق  زین  تهج  نیمه  هب  دنیامن ، یم 

” ًاَناَبهُر َِنیِسّیِسق َو  مْهنِم  َّنَِاب  کلذ  “

.دنا هتفرگ  رارق  تیولوا  زا  موس  هبترم ي  رد  ناشیا  ور  نیا  زا  دنتـسه  ایند  كرات  ملاع و  ناشیا  زا  یخرب  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا   
نیمه رگ  نایب  زین  یمالسا ) ناریا  هلمج  زا   ) اهروشک ریاس  اب  طابترا  رد  یحیـسم  ياه  تلود  یماظن  یـسایس و  عضاوم  زین  هزورما  و 

.دشاب (1) یم  ّتیعقاو 

نیکرشم . 2

اذل تسا ؛ هدوب  دوهی  زا  رتمک  ناشیا  رطخ  دنراد و  رارق  مود  ّتیولوا  هبترم و  رد  اّما  نایدوهی ”  “ دننامه ناناملسم  اب  ینمشد  رد  نانآ 
رد هدوب و  نانآ  _تا  مادـقا تاکرحت و  بقارم  هراو  _ مه ناشدوخ  تلاسر  تّدـم  لوطرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 

.دنتخادرپ یم  نانآ  عفر  هلباقم و  هب  ناشیا  فرط  زا  یکرحت  هنوگ  ره  هدهاشم ي  ترو  ص_

رد مالـسا  ردـص  رد  یتایلمع  قطانم  هدـهاشم ي  زین  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یماـظن  ياـه  دربن  یـسررب  نکیل  و 
بلطم نیا  يایوگ  یگمه  هنیدم ، رد  ترضح  نآ  تموکح  هلاس  هد   10 نارود

ص:30

رد هک  تسا  توافتم  هلئسم  دنور ، یم  رامش  هب  ناتـستورپ  نایحیـسم  زا  نآ  مدرم  رثکا  رهاظ  رد  هک  سیلگنا  اکیرمآ و  دروم  رد  - 1
لها زا  ناـشیا " زا  یخرب   " دـیامرف یم  زین  نآرق  تهج  نیمه  هب  .دوـمن  میهاوـخ  هراـشا  ناـشیا  یعقاو  تیهاـم  هـب  ثحاـبم  هـمادا ي 

.دشاب یم  ّتینابهر 
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هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  طسوت  هکم  حتف  مه  ّتلع  نیمه  هب  و  . (1) تسا هدوب  دوهی  زا  رتمک  بتارم  هب  نانآ  ینمشد  رطخ  هک  تسا 
بیترت نیدب  ات  دریگ  یم  تروص  ترـضح  نآ  فیرـش  رمع  نایاپ  هب  هدنام  لاس  ود  اهنت  ینعی  ترجه  متـشه  لاس  رد  ملـس  هلآ و  و 
هشیمه يارب  ار  نیکرـشم  رطخ  هتخیر و  ورف  هرابکی  هب  ار  نیکرـشم  ياهرگنـس  یمامت  ات  دندرگ  قفوم  هکم  حتف  زا  سپ  مالـسا  هاپس 

زین سدـق  هرادـج  ات  هنیدـم و  يرتمولیک  ینعی 1000  هتوم  هقطنم ي  اـت  ترـضح  لاـس  نآ  رد  ناـمزمه  هک  یلاـح  رد  .دـنیامن  عـفد 
.دنزاس نک  هشیر  یلک  روطب  ار  دوهی  رطخ  دنناوتب  ات  دندوب  هدومن  مازعا  هاپس  هقطنم  نآ  هب  هدرک و  يورشیپ 

دوهی . 3

هراشا

َساّنلا َّدَشَا  نآرق : هاگدید  زا  هک  نایب  نیا  رب  لالدتـسا  هماقا ي  نانآ و  رطخ  دوهی و  اب  طابترا  رد  هناگراهچ  ياه  كالم  ساسارب  اما 
.تخادرپ عوضوم  نیا  رتشیب  هچ  ره  نییبت  هب  ناوت  یم  دشاب ، یم  ...َدوُهَیلا  ْاُونَمَآ  َنیِذَِّلل  ًهوادَع 

ص:31

خیرات یناحبـس و  رفعج  داتـسا  ِتیدـبا  غورف  هلمج  زا  یخیرات  بتک  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياه  گنج  یـسررب  - 1
میقتسم و ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  ياه  هوزغ  بلغا  هک  تسا  بلطم  نیا  رگنایب  نایرفعج  لوسر  هتشون  مالسا  یلیلحت 

.تسا هدوب  ناشیا  ناوریپ  نایدوهی و  اب  میقتسم  ریغ  ای 
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هتساوخ قمع  . 3/1

: دیامرف یم  ءایبنا  هروس ي  هیآ ي 105  رد  فیرش  نآرق  دوهی  هتساوخ ي  قمع  دروم  رد 

؛» َنوُِحلاَّصلا يِداَبِع  اُهثِرَی  َضرألا  َّنإ  ِرکِّذلا  ِدَعب  نِم  ِرُوبزَّلا  ِیف  اَنبَتَک  دََقل  «َو 

نآ زا  سپ  نآرق  رد  و  یـسوم ) تاروت   ) رکذ زا  سپ  دواد )  ) روبز رد  و  ظوفحم ، حول  زا  سپ  ینامـسآ  باتک  ره  رد  اـم  هک  اـقح  و 
.درب (1) دنهاوخ  ثرا  هب  نم  هتسیاش  حلاص و  ناگدنب  ار  نیمز  نیاانامه  هک  میدرک  ررقم  میتشون و  اه ، باتک 

تما زا  نیحلاص  هب  یهلا  هدعو  زین  مالسلا و  هیلع  یسوم  ترضح  هژیوب  لییارسا  ینب  ءایبنا  فده  هتـساوخ ي و  قمع  رگنایب  هیآ  نیا 
ترضح يربهر  تحت  هک  ینامز  ات  لیئارسا  ینب  هک  تسا  هدوب  مه  ببس  نیدب  (2)و  دشاب یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 

ینب هناگ  طابسا 12  ندش  یهدنامزاس  اب  روط  هوک  رانک  رد  شزومآ  لاس  زا 15  سپ  ات  دندیدرگ  قفوم  دندوب ، مالسلا  هیلع  یـسوم 
لاح رد  هک  میلشروا  يوربور  احیرا و  هقطنم  رد  سدق  ياهراوید  تشپ  هب  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  طسوت  اه ، هرازه  هب  لیئارـسا 

ار سدق  هقلامع  تسکش  زا  سپ  دنناوتب  ات  دنوش  رقتسم  اج  نآ  رد  هدیسر و  دور ، یم  رامش  هب  تیملارحب  قرش  یلعف و  ندرا  رضاح 
لیئارـسا ینب  ینامرفان  لیلدب  نکیلو  .دـنزادرپب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  تعیرـش  هعـسوت  هب  دـنروآ و  رد  دوخ  فرـصت  هب  زین 

دنوادخ

ص:32

.دشاب یم  ینیکشم  هللا  تیآ  همجرت  اب  نآرق  زا  هتفرگرب  تایآ  همجرت  - 1
رد یهلا  هدـعو  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  روهظ  مایق و  نوماریپ  ارنآ  هیآ ، نیا  ریـسفت  رد  تاـیاور و  رد  - 2

.دییامن یم  نایب  ترضح  نآ  یناهج  تموکح  ققحت 
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: دندنام زاب  سدق  هب  یبایتسد  زا  دومن و  نادرگرس  ارحص  رد  لاس  تّدم 40  هب  ار  ناشیا 

(1)” ضرألا ِیف  َنوُهِیتَی  هنس  َنیَعبرأ  “و 

نون نب  عشوی  يربهر  شریذپ  اب  لیئارـسا  ینب  ماجنارـس  نکیلو  .دـنتفای  تافو  ود  ره  نوراه  یـسوم و  ترـضح  زین  مایا  نیمه  رد  و 
رب يزوریپ  اب  تولاط و  یهدنامرف  لوبق  زا  سپ  ات  دندش  قفوم  ناشیا ، تیاده  و  مالسلا )  هیلع  یسوم  ترـضح  ِیـصو   ) مالـسلا هیلع 

ترضح ندیسر  تنطلـس  هب  ناشیا  زا  دعب  مالـسلا و  هیلع  دوواد  ترـضح  یهاشداپ  اب  بیترت  نیدب  دنوش و  طلـسم  سدق  رب  تولاج 
نیدـب دـننک و  هبرجت  زین  ار  یناهج  تموکح  کی  شیوخ  يایبنا  تیادـه  اب  دنتـسناوت  لیئارـسا  ینب  ماجنارـس  مالـسلا  هیلع  ناـمیلس 

هک دنـشاب  یموق  نیلوا  ناشیا  ات  دیدرگ  ققحم  لیئارـسا  ینب  يارب  یهلا  ءایبنا  طسوت  روبز  تاروت و  رد  دـنوادخ  ياه  هدـعو  هلیـسو 
: دیامرف یم  ناشیا  هب  باطخ  نآرق 

؛» َنیَِملاَْعلا یَلَع  ْمُکْتلَّضَف  یِّنَأَو  ْمْکیَلَع  ُتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َِیتَمِْعن  ْاوُرکْذا  َلِیئاَرْسِإ  ِیَنب  اَی  »

.مداد يرترب  لوسر ) باتک  تمعن و  هب   ) نایملاع رب  ار  امش  مدرک و  اطع  امش  هب  هک  ییاه  تمعن  زا  دینک  دای  لیئارسا  ینب  يا 

ار لطاب  هار  دندش و  فرحنم  یهلا  ِءایبنا  ریسم  زا  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  تافو  زا  دعب  هک  نآ  ظاحل  هب  لیئارـسا  ینب  نیمه  اما 
يارب دنداد و  تسد  زا  مه  ار  دوخ  يرترب  یناهج و  ّتیمکاح  دنتفرگ ، شیپ  رد 

ص:33

.26 هدئام : - 1
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.دندش هدنکارپ  ایند  رد  هدیشچ و  ار  يراوخ  تلذ و  معط  هشیمه 

یبایتسد ریـسم  رد  مادـک  ره  لطاب  قح و  نایرج  دـنام و  یقاب  لیئارـسا  ینب  رد  تیمکاح  نآ  هب  هرابود  تشگزاـب  هزیگنا ي  نکیلو   
و لیئارسا ”  “ مان هب  یتلود  لیکشت  هب  قفوم  نامیلس  ترـضح  تافو  زا  دعب  هک  یلطاب  نایرج  اما  دندومن  شالت  تمظع  نیا  هب  ددجم 
هب لیدـبت  دوخ  لطاب  تارکفت  رد  ار  هزیگنا  نیا  دـندوب ، هدـش  نامز  نآ  رد  يرماس ”  “ درگاش ماعبری  طسوت  ملیـشروا ”  “ یتختیاـپ اـب 

مالـسلا و هیلع  یـسوم  ترـضح  یعقاو  ناوریپ  هک  ییاج  نآ  زا  .دنـشاب و  نآ  ققحت  لاـبند  هب  اـت   (1) دومن هناگ  هس  يژتارتسا  کـی 
اهنت دـندیورگ ، ناـشیا  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  تلاـسر  زاـغآ  تیحیـسم و  نییآ  ندـمآ  اـب  قح ) ناـیرج   ) دوهی زا  نینمؤم 

رد فارحنا  داجیا  حیسم و  ترضح  اب  هلباقم  نمض  ات  دندومن  لابند  ار  دوخ  لطاب  هار  دندنام و  یقاب  نایرج  نیا  هب  هتـسباو  نایدوهی 
موش فادها  ریـسم ، نیا  رد  بیترت  نیدب  دنـشاب و  رـشب  یگدنز  رد  لطاب  قح و  یمئاد  هزرابم ي  نایرج  هدـنهد ي  همادا  ّتیحیـسم 
هدش مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  نییآ  تاروت و  فیرحت  هب  قفوم  نآ  زا  لبق  هک  هنوگنامه  ناشیا  .دندرک  لابند  نانچمه  ار  دوخ 

یصخش طسوت  نایحیسم  نایم  رد  ذوفن  اب  زین  راب  نیا  دندوب 

ص:34

.درک میهاوخ  هراشا  ثحب  همادا  رد  دوهی  هناگ  هس  يژتارتسا  هب  - 1
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لیجنا تفرگ ) دوخ  هب  نایحیـسم  نیب  رد  ار  سلوپ ” سیدق   “ بقل اه  دـعب  تفر و  یم  رامـش  هب  دوهی  ياملع  زا  هک  ” ) لوئاش  “ مان هب 
یسلوپ تیحیسم  داجیا  و  سدقلا ” حور  رـسپ ، ادخ ،  “ یتسرپ هناگ  هس  ثیلثت و  هب  داقتعا  ندرک  هنیداهن  اب  .دندومن و  فیرحت  مه  ار 

ققحت يارب  شـالت  هزیگنا و  دـیدرگ  بجوـم  رما  نیمه  هکلب  دـندوب  قـفوم  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  نییآ  فـیرحت  رد  اـهنت  هن 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مّرکم  ّیبن  تلاسر  زاغآ  زا  سپ  هک  نیا  ات  دنوش  قفوم  دـنیامن و  لابند  ار  دوهی  داژن  یناهج  تیمکاح 

”. اوُِحلُفت َهللا  َّالإ  َهلإ  َال  ْاُولُوق  : “ ینارون نایب  ترضح و  نآ  یتسرپ  هناگی  يروحم  راعش  لیلد  هب  ملس 

مالـسا اب  هلباقم  هار  دوهی  رانک  رد  زین  يراصن  بلغا  دوب ، تیحیـسم  ثیلثت )  ) یتسرپ هناگ  هس  اب  نآ  لباقت  رگنایب  هک  ناشیا  فرط  زا 
: دیامرف یم  هورگ  ود  ره  هب  باطخ  نآرق  تهج  نیمه  هب  دندیزگرب و  ار 

؛ ضَعب ءاِیلوا  مُهُضَعب  ءاِیلوأ  يَراصَّنلا  َدوُهَیلا َو  اوُذِخَّتَت  َال  “

” .دنرگیدکی تسود )  ) يایلوا اهنآ  .دینکن  باختنا  دوخ  ّیلو  تسود و  ار  يراصن  دوهی و 

هناشنمدد رامشیب و  ياه  تیانج  زا  اکیرما  _ي  حیسم _م  سینویهـص دیفـس و  خاک  نارادمدرـس  غیرد  یب  ياه  تیامح  هک  نیا  امک 
مالک نیا  ّتیناقح  رب  يرگید  قداص  هاوگ  زین  رضاح  رصع  رد  لیئارسا  ي 

ص:35
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.دشاب یم  دوهی  ندش  یناهج  هزیگنا  رارمتسا  فیرش و  نآرق  ینارون 

: نیاربانب

هللا یلـص  ادخ  لوسر  یناهج  تلاسر  ققحت  رب  ینبم  یهلا  هدـعو ي  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا و  ملاع ” لک   “ دوهی هتـساوخ  قمع 
” ملاع لـک   “ زین دـش  دـهاوخ  ققحم  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  رـصع  یلو  ترـضح  كراـبم  تسد  هب  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و 

.دشاب یم  دوهی  اب  مالسا  ینمشد  لباقت و  قمع  رگنایب  هک  دوب  دهاوخ 

تاناکما . 3/2

نتـشاد رایتخا  رد  اب  نانآ  رـضاح  لاـح  رد  فسأـت  لاـمک  اـب  هک  تسا  بلطم  نیا  ياـیوگ  دوهی  زورما  يداـصتقا  ّتیعـضو  یـسررب 
هب ار  اهتلود  دنهد و  شرتسگ  ناهج  رـس  اترـس  رب  ار  دوخ  يداصتقا  هطلـس  ات  دنا  هدـش  قفوم  ایند  شدرگ  رد  ِتورث  هب 60 % کیدزن 

ياه هناشن  یلامجا  یسررب  کی  اب  دیناوت  یم  امـش  دنیامن و  لیدبت  مسینویهـص  دیلپ  موش و  فادها  هب  ندیـسر  رد  دوخ  تسد  رازبا 
اکیرما رد  رـضاح  لاح  رد  هنومن  ناونع  هب   , (1) دییامن هدـهاشم  حوضو  هب  اکیرما  هدـحتم ي  تالایا  رد  ار  دوهی  يداصتقا  هطلس ي 

ياهروتوم هدنزاس ي  ياه  تکرش  دروف ، تاجناخراک  روتوم ، لارنج  : “ دننام ناهج  يداصتقا  ياه  لتراک  اه و  هکبش  نیرت  گرزب 
رد هک  یئاج  ات  دشاب ، یم  نایدوهی  راصحنا  رد  یگمه  ...و “  یتفن  گرزب  ياهتکرش  يا ، هنایار  گرزب  ياه  هکبش  ییاوه ،

ص:36

هعجارم يزابهـش  رتکد  هتـشون  نارالاسرز  باتک  هب  دـیناوت  یم  ناـهج  رد  دوهی  يداـصتقا  هطلـس  هب  تبـسن  رتشیب  یهاـگآ  يارب  - 1
.دیئامن
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هناـشن ي یگمه  هک  دوـب  ناـیدوهی  هب  قـلعتم  یناـهج ، تراـجت  زکرم  ناوـنع  هب  وـلقود  ياـه  جرب  ماهـس  يدـالیم 80 % لاس 2002 
.دشاب یم  دوهی )  ) لیئارسا هب  اکیرما  يداصتقا  دیدش  یگتسباو  رب  يراکشآ 

هدومن هراشا  هیآ  نیدـنچ  رد  لام  يروآ  عمج  ایند و  هب  دوهی  یگتـسباو  يزودـنا و  تورث  تلـصخ  هب  فیرـش  نآرق  هک  نآ  بلاـج 
زا هدش  هتفرگ  تمینغ  هب  لاوما  ابو  ربیخ  حتف  زا  دعب  ترجه و  متفه  لاس  رد  ناناملسم  يداصتقا  تیعضو  زین  مالـسا  ردص  رد  .تسا 

دوملت رد  هک  ناـنچ   (1)، دراد دوهی  طـحنم  تاداـقتعا  تارکفت و  رد  هشیر  تلـصخ  نیا  هتبلا  .تفاـی  دوبهب  گـنج  نآ  زا  سپ  دوهی 
: هک تسا  هدمآ  دوهی 

دوهی يارب  يداصتقا  هطلس  هشیمه  دنـشابن و  کلم  بحاص  نارگید  ات  دننک  يرادیرخ  ار  نارگید  كالما  ات  تسا  مزال  نایدوهی  رب  “
راوخ هریج  هک  تسا  یگنن  هچ  نیا  ام  رب  ياو  دـیوگب  دـیرگب و  دوخ  رب  دـیاب  دـبای  طلـست  يدوهی  رب  يدوهی  ریغ  هچ  ناـنچ  دـشاب و 

” .میشاب نارگید 

رت كان  رطخ  ینمشدرد  عبطلابو  هتـشاد  يرترب  تیحیـسم  يایند  هب  تبـسن  زین  تاناکما  نتـشادو  يداصتقا  هطلـس  ظاحلزا  ناشیا  اذل 
.دوب دنهاوخ 

ص:37

هب دـیناوت  یم  دوملت ”  “ ینعی ناـشیا  سدـقم  باـتک  رد  دوهی  يداژن  یبلط  يرترب  طـحنم و  تارکفت  هنوگ  نیا  اـب  ییانـشآ  يارب  - 1
.دییامن هعجارم  مق  ربکا  طبس  تاراشتنا  این ، يدمحم  هللادسا  هتشون  ناناوج  يارب  دوهی  تخانش  باتک 

؟ هنوگچ ارچ و  تیودهم  www.Ghaemiyeh.comنانمشد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 256زکرم  هحفص 52 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4376/AKS BARNAMEH/#content_note_37_1
http://www.ghaemiyeh.com


شزومآ . 3/3

زین يرتشیب  شزومآ  هقباـس  زا  یعیبط  روط  هب  دوخ  یموق  تاـیح  هقباـس  لـیلد  هب  لیئارـسا  ینب  هک  دومن  فارتـعا  دـیاب  هنیمز  نیا  رد 
مالـسلا و هیلع  فسوی  بوقعی و  ترـضح  دننام  یهلا  گرزب  ءایبنا  ادتبا  زا  ناشیا  ملعم  یبرم و  هکنآ  هژیو  هب  .دنـشاب  یم  رادروخرب 

دوخ عون  رد  هبرجت  يدنمناوت و  تیریدم و  رد  هدید و  شزومآ  يدرف  هک  تسا  هدوب  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  دننام  یتیـصخش 
رد ار  ناشیا  لاـس ، تدـم 15  رد  لیئارـسا  ینب  یهدـنامزاس  رد  دوخ  هدرتـسگ  شـالت  زا  سپ  ترـضح  نآ  (1)و  دـشاب یم  ریظن  یب 

.دنا هداد  شزومآ  ...و  یگنهرف  یسایس ، یماظن ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  یشزومآ  هاگودرا  یئاپ  رب  اب  انیس  يارحص 

قفوم هک  دوب  اه  شزومآ  نیمه  لابندب  مه  تیاهن  رد  دنتشاد و  هدهع  رب  ار  نانآ  تیاده  ناکس  يرگید  یهلا  ءایبنا  زین  ناشیا  زا  دعب 
تموکح کی  مالسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  یهاشداپ  اب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  تافو  زا  دعب  یهاتوک  تدم  زا  سپ  دندش 

یم رادروخرب  شزوـمآ  رما  رد  هلا  _ه 3000 س_ قباس کی  زا  دوهی  هک  تفگ  ناوت  یم  عقاو  رد  اذـل  .دـنیامن  هبرجت  زین  ار  یناـهج 
.(2) دنشاب

لیلد هب  ناناملسم  نایحیسم و  شزومآ )  ) هلئسم نیا  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و 

ص:38

ناوـنع هب  يو  تیبرتو  میلاـعت  تحتو  نوـعرف  خاـک  رد  ار  دوـخ  فیرـش  رمع  لوا  لاـس   30 تدم مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  - 1
.دنا هتشاد  رارق  رصم  نوعرف  نیشناج 

.ددرگ یم  زاب  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  دالیم  زا  لبق  لاس  هب 1270  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  تلاسر  زاغآ  - 2
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.دنراد رارق  يدعب  ياه  هبتر  رد  مه  یخیرات 

هزیگنا . 3/4

نانآ موادم  ياه  يریگرد  شیوخ و  هناتسرپ  داژن  فادها  هب  ندیسر  رد  ناشیا  یمئاد  شالت  )(1) و  مسینویهص  ) دوهی خیرات  یسررب 
تامادـقا زین  ناهج و  لکرب  دوهی  تیمکاح  ققحت  ياتـسار  رد  نایدا  نیا  اب  هلباقم  فیرحت و  رد  ناناملـسم  اب  سپـس  نایحیـسم و  اب 

لیئارـسا بصاغ  تلود  لیکـشت  نیطـسلف و  یمالـسا  ياه  نیمزرـس  لاغـشا  زا  سپ  رما  نیا  ققحت  رد  یناهج  مسینویهـص  هزورما ي 
ندیـسر يارب  دوهی  يژتارتسا  ماگ  نیمود  ققحت  ناونع  هب  تارف ) ات  لین   ) گرزب هنایمرواخ  داجیا  رد  نانآ  هناحوبذم  شالت  اب  هارمه 

هزیگنا زا  یکاح  یگمه  ...و  یـسیلگنا ، ییاکیرمآ -  مسینویهـص  ینابیتشپ  اب  مأوت  شیوخ  ياعدا  دروم  دوعوم  یناـهج  تموکح  هب 
.دشاب یم  تسرپ  داژن  موق  نیا  ناوارف  ياه 

یط فدـه  نیا  هب  یبایتسد  رد  نانآ  ررکم  ياـه  یماـکان  لابندـب  یتسینویهـص  میژر  قبـسا  ریزو  تسخن  زرپ  نومیـش  هنیمز  نیا  رد 
: دیوگ یم  یقطن 

؛ تسا هدش  بارس  هب  لیدبت  ام  يارب  هزورما  تارف  ات  لین  ققحت  هنیرید  يوزرآ 

ص:39

رد تسا و  نانآ  هناتسرپداژن ي  ياه  تلصخ  اب  مسینویهـص و  روظنم  تسا ، هدرب  مان  دوهی ”  “ مان هب  لیئارـسا  ینب  زا  نآرق  هاگره  - 1
.دنک یم  دای  باتک ” لها   “ ناونع اب  نانآ  زا  دراوم  هیقب 
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: هکدرک مالعا  اکیرمآ  هجراخ  ریزو  سیار  مناخ  نانبل  هب  لیئارسا  شترا  هلمح  زا  زور  دنچ  تشذگ  اب  اهنت  اذل 

.تسا هدیسر  ارف  گرزب  هنایمرواخ  لیکشت  نامز  نونکا  مه 

دوهی هناگ  هس  تامادقا  يژتارتسا و 

فادـها هب  لـین  يارب  دوـخ  خـیرات  لوـط  رد  هراوـمه  مسینویهـص )  ) دوـهی هک  تسا  مزـال  هتکن  نـیا  رکذ  ثـحب  نـیا  همتاـخ ي  رد 
يزیر همانرب  شور  هویش و  هس  زا  دوخ  یناهج  تیمکاح  ققحت  تهج  هناگ ” هس  يژتارتسا   “ کی میسرت  نمـض  شیوخ  هناتـسرپداژن 

تیاعر اب  ثحب  همادا ي  زا  لـبق  تسا  مزـال  هک  تسا  هدومن  هدافتـسا  هدـیدرگ ، فورعم  دوهی ” هناـگ ي  هس  تامادـقا   “ هب هک  هدـش 
.میزادرپب زین  اهنآ  حیضوت  هب  راصتخا 

دوهی هناگ  هس  يژتارتسا 

شیپ رد  ار  لـطاب  هار  یهلا  ءاـیبنا  ریـسم  زا  فارحنا  اـب  دوهی  هکنآ  زا  دـعب  دـش  هراـشا  نآ  هب  هتـساوخ  قمع  ثحب  رد  هک  هنوگناـمه 
تسد زا  زین  ار  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  یهاشداپ  نارود  هوکـش  تمظع و  دندیدرگ  هقرفت  یلخاد و  تافالتخا  راچد  دنتفرگ و 

هار نکیلو  دز ، مقر  ناشیا  يارب  ار  يدـبا  يراوخ  تلذزین و  دـنوادخ  دـندشن و  یتلود  چـیه  لیکـشت  هب  قفوم  زگره  رگید  دـنداد و 
همادا ار  میلشروا ”  “ یتختیاپ اب  لیئارسا ” تلود   “ ياول تحت  دنمهوکـش  نارود  نآ  هب  دوهی  موق  تشگزاب  هزیگنا  اب  ار  شیوخ  لطاب 

هب شیوخ  یناهج  تیمکاح  ققحت  يارب  دنداد و 

ص:40
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حیـضوت ناـیب  هب  هک  دـنتخادرپ  تسا ، هدـش  فورعم  دوهی ” هناـگ  هس  يژتارتسا   “ هب هک  تدـم  زارد  يژتارتسا  کـی  میـسرت  نییبـت و 
.میزادرپ یم  نآ  رصتخم 

: زا دنترابع  دوخ  یناهج  تیمکاح  ققحت  يارب  دوهی  هناگ  هس  يژتارتسا  يدوهی  مسینویهص  هاگدید  رد 

سدق حتف  . 1

( دیدج هنایمرواخ   ) تارف ات  لین  رب  تیمکاح  . 2

( دوهی زورما  تایبدا  رد  یناهج  هدکهد   ) ملاع لک  . 3

ّتلم ندوب  هدیزگرب   “ ياعدا اب  شیوخ و  هناتـسرپداژن ي  تاداقتعا  نامه  حرط  اب  دوهی  دییامرف  یم  هدهاشم  هک  نانچمه  هزورما  اذل 
يژتارتسا ماگ  نیلوا  ققحت   “ یترابع هب  ای  لیئارسا و  بصاغ  تلود  لیکشت  نیطـسلف و  نیمزرـس  زا  یـشخب  لاغـشا  زا  سپ  دنوادخ ”

رد ” ) دوهی گرزب  تلود  لیکشت   “ و تارف ” ات  لین   “ لاغشا ینعی  يدعب  ماگ  ققحت  اب  ات  تسا  نآ  لابند  هب  سدق " حتف   " ینعی دوهی ”
مو فادـها ش_ هب  ند  _ یـسر رد  ار  دوخ  ییاهن  ماگ  دـنناوتب  لیئارـسا ) ّتیروحم  اـب  دـیدج ” هناـیمرواخ ي   “ زورما یـسایس  فرع 

.دنرادرب دوخ  يدام  یناطیش و  ياه  هتساوخ  ققحت  تیرشب و  ناهج  لک  رب  دو  _ هی داژن  تی  _ مکاح ینعی  شیوخ 

دوهی هناگ ي  هس  يژتارتسا  زا  يدامن  دوخ  هک  دشاب  یم  لیئارسا )  ) سدق رگلاغشا  میژر  مچرپ  بلطم ، نیا  رب  راکشآ  هاوگ 

ص:41

؟ هنوگچ ارچ و  تیودهم  www.Ghaemiyeh.comنانمشد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 256زکرم  هحفص 56 

http://www.ghaemiyeh.com


.دییامرف یم  هظحالم  ریز  لکش  رد  هچنانچ  .دراد  ناشیا  یهاوخ  هدایز  هناتسرپداژن و  تاداقتعا  رد  هشیر  دشاب و  یم 

(1  ) هرامش ریوصت 

ملاع لک                    

      

لین دور 

                                                  

سدق                                                                               

تارف دور 

ملاع لک                                                                             

لیئارسا             )  ) سدق رگلاغشا  میژر  مچرپ                              

یناهج تموکح  لیکشت  يارب  مسینویهـص  ناروشناد  ياه  لکتورپ   “ زین و  دوملت ”  “ دوهی سدقم  هلاسر ي  هب  هعجارم  اب  هک  نانچمه 
ییاکیرمآ نادرمتلود  ياه  یئوگ  هوای  زا  یخرب  رد  هزورما  هک  تسا  يرما  نیا  دشاب و  یم  حرطم  حوضو  هب  اعدا  نیا  مه   (1)” دوهی

.دوش یم  هدهاشم  زین  یلیئارسا  و 

: هک تسا  هدمآ  ناشیا  دوملت ”  “ رد هنومن  ناونع  هب 

ره ایند و  مامت  نیاربانب  دنتسه ، يواسم  هیهلا  تزع  اب  نایدوهی  نوچ 

ص:42

مـسینویهص یلاتیجید  هناـخباتک   “ cd هـب دـیناوت  یم  مسینویهــص  ناروـشناد  ياـهلکتورپ  دوـملت و  باـتک  نـتم  هعلاـطم  تـهج  - 1
.دیئامن هعجارم  ملق  حول و  هسسؤم  تالوصحم  زا  ” یهوژپ
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.دنبای لماک  طلست  تسا  نآ  رد  هچ  نآ  ایند و  رب  دنراد  قح  دشاب و  یم  اه  نآ  کلم  تسوا  رد  هچ 

: دنیوگ یم  دوخ  هرامش 11  لکتورپ  همتاخ ي  رد  زین  و 

رب یئاورنامرف  هناتـسآ ي  رد  نونکا  ام  اریز  ...تسوا  تایانع  زا  ناهج  رد  نام  یگدنکارپ  میتسه و  دنوادخ  هدیزگرب ي  نایدوهی  ام 
.میا هتفرگ  رارق  ناهج  رسارس 

دوهی هناگ  هس  تامادقا 

هراشا

هـس تامادـقا   “ هب هک  مادـقا  هس  یحارط  هب  نآ  ندرک  یتایلمع  و  دوهی ) داژن  یناـهج  تیمکاـح   ) دوخ فادـها  هب  لـین  روظنمب  دوهی 
.تخادرپ میهاوخ  مادک  ره  نوماریپ  حیضوت  هب  راصتخا  هب  هک  تسا  هدومن  دشاب ، یم  فورعم  دوهی ” هناگ 

رورت . 1

: هک تسا  هدمآ  نایدوهی  سدقم  دوملت  رد 

رد رگا  یتح  .دـیهدب  تاـجن  ار  يدوهی  ریغ  تسا  مارح  دـناسر و  لـتق  هب  ار  وا  دـیاب  دـشاب  راـکوکین  حـلاص و  دـنچ  ره  يدوهی  ریغ 
.دیهدب تاجن  ار  يدوهی  ریغ  تسا  مارح  تشاذگ و  هاچ  نآ  رب  یگنس  اروف  دیاب  دنتفیب  یهاچ 

: هک تسا  هدش  هدروآ  زین  مسینویهص  ناروشناد  هرامش 9  لکتورپ  زا  یشخب  رد  و 

اج همه  تشحو  رورت و  ام ، کیرحت  هب  انب  ...میوش  یم  راوس  يزوریپ  بکرم  رب  مینک و  یم  زاغآ  ار  دوخ  هنایشحو  راتشک  يدوز  هب 
اه و نامرآ  اب  دارفا  دریگ و  یم  ارف  ار 

ص:43
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.دمآ دنهاوخ  رد  ام  تمدخ  هب  فلتخم  دیاقع 

: دنیوگ یم  نآ  زا  يرگید  شخب  رد  زین  و 

نآ هک  مینک  یم  یعـس  هتـسویپ  دوش و  دساف  لسن  ات  میرب  یم  نیب  زا  ار  نارگید  یبهذم  تادـقتعم  مامت  دوخ  هشقن  يارجا  يارب  ام  “
” .مینک دوبان  دنتسه  ام  ياه  هشقن  محازم  هک  ار  یبهذم  ناربهر  زا  هتسد 

موق نیا  یمئاد  هدش و  يزیر  همانرب  ياه  شور  زا  یبهذم  ناربهر  هژیو  هب  نیفلاخم  رورت  هب  مادقا  دـییامرف ، یم  هظحالم  هک  هچنانچ 
هراومه تسا  هدوب  حرطم  نیـشیپ  نایدا  یهلا و  ءایبنا  طسوت  هک  يدوجوم  تاـعالطا  زا  يریگ  هرهب  اـب  اـهنآ  تسه و  هدوب و  دوهی ) )

.دنا هتشاد  ار  یهلا  ءایبنا  هژیو  هب  اه  تیصخش  هنوگ  نیا  رورت  یئاسانش و  رد  یعس 

: دیامرف یم  ناشیا  هب  باطخ  دوهی  موق  هریس ي  نیا  هب  هراشا  اب  فیرش  نآرق  اذل   

(1) ”. ...دنتشک یم  قحان  هب  ار  یهلا  ناربمایپ  و  ...قحلا ؛ ِریغب  نییبّنلا  َنولتقیَو  “... 

(2)” ...دیتشک یم  ار  ناربمایپ  و  ...ٍقَح ؛ ِریَِغب  َءایبنأ  مُهلَتَق  و  “... 

تاماکحتسا . 2

لوط رد  شیوخ  نیفلاخم  اب  هلباقم  تهج  دوهی  یتایلمع  ياه  حرط  زا  ورین  رارقتـسا  تاماکحتـسا و  ثادحا  یترابع  هب  عنام و  داجیا 
امک تسا ، هدوب  خیرات 

ص:44

.61 هرقب : - 1
.181 نارمع / لآ  - 2
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ورین و رارقتسا  اب  دوخ ، رایتخا  رد  تاعالطا  هب  هجوت  اب  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  صوصخ  رد  مالسا  ردص  رد  هکنیا 
یلامتحا جوم  اب  هلباقم  يارب  زین  یمالـسا  بالقنا  عورـش  زا  لبق  نینچمه  دـنتخادرپ ، ترـضح  نآ  اـب  هلباـقم  هب  تاماکحتـسا  داـجیا 

جوم هب  هجوت  اب  زین  نونکا  مه  دـندومن و  مادـقا  رما  نیا  هب  نآ  ربارب  رد  یگداتـسیا  لیئارـسا و  ياپون  تلود  لیکـشت  هیلع  تفلاـخم 
فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترـضح  تیرـشب  ملاع  یجنم  روهظ  هعیلط ي  رد  تیرـشب ، یهاوخ  یجنم  هدرتسگ ي 

نیا نییبت  هب  ثحابم  همادا  رد   ) .دنا هدمآ  رب  ترضح  نآ  روهظ  هدیدپ  اب  هلباقم  تهج  مزال  لیـسناتپ  تاماکحتـسا و  داجیا  ددص  رد 
( تخادرپ میهاوخ  رما 

ذوفن . 3

تابجوم هکدنا  هدوب  دوخ  نارود  رد  يا  هتسجرب  ياه  تیصخش  دهاش  هراومه  مالـسا  تیحیـسم و  دوهی ، یهلا  گرزب  نایدا  خیرات 
هرمزردو هتـشگ  نشور  اهنآ  یعقاو  تیهام  اهدـعب  هچرگ  دـنا ، هدوب  رـشب  یگدـنز  رد  یگرزب  تافارحنا  ءاشنم  دوخ و  نید  فیرحت 

یفنم تاعبت  وراثآ  ناکامکو  هدنام  یقاب  دوخ  توق  هب  ناشیا  طسوت  هدش  داجیا  تافارحنا  اما  دـندرگ  یم  بوسحم  موق  نآ  نیقفانم 
.دراد رارمتسا  يرشب  فلتخم  عماوج  یگدنز  رد  نآ 

: دنیامرف یم  یتیاور  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  صوصخ  نیا  رد 

ص:45
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هلمج زا  نیـشیپ  ياه  تما  زا  نت  جـنپ  نیمزرـس  نیا  رد  تسا  گرزب  ناهارمگ  نارازگ و  تعدـب  هژیو  هک  تسا  منهج  رد  ینیمزرس 
.دنراد رارق  سلوپ 

: دنیامرف یم  زین  و 

اهنآ زا  سپ  ار  مدرم  دـندومزآ و  یم  ار  اهنآ  هک  دـندوب  التبم  ییاـه  ناطیـش  هب  دوخ  زا  سپ  شیوخ و  رـصع  رد  دـنوادخ  نـالوسر 
.دندوب (1) نینچ  نیا  یسیع  تما  رد  ایسرم  سلوپ و  .دندرک  یم  هارمگ 

سابل رد  يدوهی  ياه  تیـصخش  نینچ  دهاش  خـیرات  رـسارس  دـنا و  هدوبر  نارگید  زا  ار  تقبـس  يوگ  دوهی  ياهیذوفن  نایم  نیا  رد 
ریهامج داـحتا  نوچ  یگرزب  ياـهروشک  نادرمتلود  زینو  یعاـمتجا  یـسایس  ياـه  تیـصخش  بلاـقرد  یتح  مالـسا و  اـی  تیحیـسم 

.دور یم  رامش  هب  موق  نیا  یمئاد  هریس  زا  نیا  .دشاب و  یم  ...و  سیلگنا  اکیرمآ ، قباس ، يوروش 

يریگ هجیتن 

هاوگ هب  یـسانش و  نمـشد  رما  رد  یـشخب  تیولوا  هناگراهچ  ياهرایعم  انبم و  رب  هک  ددرگ  یم  نشور  یبوخ  هب  دش  نایب  هچنآ  ربانب 
: هک دیدرگ  فقاو  رما  نیا  هب  ناوت  یم  نآرق  ددعتم  تایآ 

 “. ...دوُهَیلا ْاُونَمآ  َنیِذَِّلل  ًهَوادَع  ساَّنلا  َّدَشأ  “

نآ لوزن  نامز  و  ( 82/ هدئام  ) (2) تایآ نیا  لوزن  نأش  رد  تقد  اب  هک  نآ  رت  بلاج 

ص:46

 . ص310 ج8 ، راونالا ،  راحب  - 1
.روکذم هیآ  لیذ  هنومن  ریسفت  - 2
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زگره ات  دریگ  رارق  هجوت  دروم  يرتشیب  تقد  تیـساسح و  اب  رما  نیا  دـیاب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نینزان  دوجو  رب 
رخآ لاس  رد  تایآ  نیا  اریز  .دوشن  هدرپس  یشومارف  تسد  هب  ای  دیامنن و  هولج  گنرمک  یمالسا  بالقنا  مالـسا و  اب  دوهی  ینمـشد 

هتوم و هب  تکرح  تیرومام  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  فرط  زا  هماُسا  شیج  هک  ینامز  رد  ترضح و  نآ  فیرش  رمع 
رایتخا رد  فیرـش  سدـق  نامز  نآ  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا و  هدـش  لزان  دنتـشاد ، ار  فیرـش  سدـق  هب  ناناملـسم  یبایتسد 

: دـیامرف یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  دوخ  باطخ  رد  عطقم  نیا  رد  نآرق  ارچ  لاح  .تسا  هدوب  یحیـسم ” مور  تلود  “
: باطخ هیآ  نیمه  همادا  رد  هلصافالب  یلو  ...دوُهَیلا ” ْاُونَمآ  َنیِذَِّلل  ًهَوادَع  ساَّنلا  َّدَشأ  “

” ...يراصَنا انِا  اولاق  نیََذلا  َاونَمآ  نیذَِلل  هدَوَم  مَُهبَرقَا  “

دوهی ینمشد  تدش  زا  یکاح  هک  تسا  یسانش  نمشد  رد  ینآرق  فیرظ  تاکن  زا  دوخ  نیا  و  درب ؟ یم  راکب  نایحیسم  هب  تبسن  ار 
.تخادرپ میهاوخ  نآ  حیضوت  حیرشت و  هب  ثحابم  همادا  رد  زین  ام  .دومن  هجوت  نآ  هب  دیاب  هک  دشاب  یم 
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( تثعب ات  زاغآ  زا   ) ناشیا ياه  هاگتساوخ  و  دوهی )  ) لیئارسا ینب  يریگ  لکش  مود : لصف 

هراشا

ص:49
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همدقم

يانبم رب  لالدتـسا  نایب  اب  هارمه  هراب  نیارد  نآرق  هاگدـید  یـسانش و  نمـشد  ثحبم  تاّیلک  رب  دوب  یلاـمجا  يریـس  تشذـگ  هچنآ 
.هناگراهچ ياهکالم 

كانرطخ هنیرید و  ینمـشد  رب  تیاکح  یگمه  یهلا  تایآ  رّرکم  ياهرادشه  نآرق و  ینارون  نایب  دیدرگ  نشور  هک  نونکا  مه  اذل 
موق لیئارسا و  ینب  يریگ  لکش  خیرات  هب  هاتوک  یلامجا و  یهاگن  اب  لصف  نیا  رد  تسا  مزال  دراد ؛ یمالـسا  تّما  مالـسا و  اب  دوهی 

همه ي ناناملسم ” مالـسا و  اب  دوهی  ینمـشد   “ قالطا ًاعطق  اریز  میئامن  یبای  هشیر  ار  ینمـشد  توادع و  نیا  ياه  هاگتـساوخ  دوهی ،
هیلع فسوی  بوقعی و  قاحسا ، میهاربا ، نوچ  یگرزب  ناربمایپ  نادنزرف  اهنت  هن  ناشیا  هک  نیا  هچ  ددرگ  یمن  لماش  ار  لیئارـسا  ینب 

تعیرـش نابحاص  یهلا و  مزعلاولوا  ربماـیپ  ود  زین  نامیلـس و  دوواد ، ییحی ، اـیرکز ، نوچ  یگرزب  ناربماـیپ  هکلب  دنـشاب  یم  مالـسلا 
ینعی

ص:50
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روهظ زا  سپ  زین  ناشیا  زا  يرایسب  دنا و  هتساوخرب  لیئارسا  ینب  نیمه  نایم  زا  مالسلا ،  هیلع  یسیع  مالـسلا و  هیلع  یـسوم  ترـضح 
رایتخا رد  مالـسا  جیورت  تهج  زین  ار  شیوخ  تورث  هکلب  دندروآ ، نامیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  اهنت  هن  مالـسا 

(1) .دنداد رارق  ترضح  نآ 

رد هک  تسا  یمهم  لئاسم  _ه  لـمج زا  مـال ) _ سا اـب  تواد  _ي و ع_ نمـشد  ) هاـگ _ تساوخ نیا  _ي  باـی _ه  شیر نیار  _ باـنب
.میزادرپب نآ  هب  راصتخا  هب  لصف  نیا  رد  ات  مینآ  یپ  رد  ام  دشاب و  یم  حرطم  یسانش  نمشد 

( تیرشب دیدج  لسن   ) شیادیپ

رد ناگتفای  تاجن  و  حون ، نافوط  زا  ناگدنامزاب  اب  هارمه  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  نیمز ، هرک ي  يور  رب  تایح  هرابود ي  زاغآ  اب 
سپ دیدرگ و  نیطسلف  یهار  هفوک (3)  زا  شیوخ ، یهلا  تلاسر  شرتسگ  يارب  رتشیب  رتهب و  يا  هبرجت  تیفیک و  اب  اـّما  ، (2) یتشک

رد ار  دوخ  نادنزرف  سدق  رد  رارقتسا  زا 

ص:51

ضرع ترضح  نآ  هب  دمآ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  يدوهی  یصخش  دنیامرف : یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  - 1
ناکم هکم و  شهاگداز  هک  يدرم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم   “ ما هدـناوخ  هنوگ  نیا  تاروت  رد  ار  امـش  فصو  نم  درک :

ار دوخ  تورث  مامت  دروآ و  نامیا  ترضح  نآ  هب  هاگنآ  ...و  تسین  شاحف  قالخادب و  نشخ ، وخدنت ، يدرم  .تسا  هنیدم  شترجه 
(. ص 271 نایراصنا ، مالسالا  تجح  مالسلا ،  هیلع  تیب  لها  ك.ر : ” ) .داد رارق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رایتخا  رد 

.دنا هدش  رکذ  رفن  دادعت 8  نیا  خیرات  رد  فارحنا  رابت  باتک  زا  لقن  هب  - 2
.تس یلعف ا  هفوک ي  يدوج ، هب  هوک  رب  مالسلا  هیلع  حون  یتشک  دورف  لحم  تایاور  هب  انب  - 3
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.دنشاب زور  نآ  ناهج  رسارس  رد  دیحوت  يدانم  ناشیا  دبای و  هعسوت  ناهج  رد  رگید  راب  يدیحوت  نیئآ  ات  تخاس  رـشتنم  نیمز  يور 
رشب لسن  ات  هتفر  نامز  نآ  ياقیرفآ ” هب  ثفان   “ و اپورا ” هب  ماح  ”، “ ایسآ هب  ماس   ، “ مالسلا هیلع  حون  ترـضح  نآدنزرف  زا  ور  نیا  زا 

دش زاغآ  رشب  هرابود ي  فارحنا  دومن و  زاغآ  هسوسو  هرابود  زین  ناطیـش  نایم  نیا  رد  اّما  .دنیامن  دایدزا  هب  ور  قطانم  نیا  رد  زورما 
حون نب  ماح  دنزرف  شوکدنزرف  دورمن  هک  اج  نآ  ات  دش  ساسحا  تّدش  هب  يرگید  دیدج  نیئآ  رگید و  يربمایپ  هب  زاین  رگید  راب  و 

.دیدرگ یتسرپ  تب  يدانم  هرابود  تردق ، هکیرا ي  رب  لباب  رد  دعب ) لسن  ود   ) مالسلا هیلع 

ترـضح نآ  دشاب ، ناشیا  رگ  تیاده  ات  دیزگرب  نانآ  نا  _ یم رد  مالـسا )  ) فینح نیئآ  اب  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  _د  نواد اذـل خ_
هب باختنا  ار  يزورما ) نیطـسلف   ) ناعنک هار  حون  دننامه  شیوخ  نامز  نایناهج  یمامت  هب  نآ  شرتسگ  دوخ و  نیئآ  جیورت  يارب  زین 
هب قرش  بونج و  هب  لامش  ریسم  هارهاش  هک  هقطنم  نیا  درف  هب  رـصحنم  صاخ و  یگژیو  زا  هدافتـسا  اب   “ ات دندومرف  ترجه  راید  نآ 
رد ار  راید  نآ  رب  مکاح  تارکفت  یعیبط  تروص  هب  تسناوت  یم  ینامز  كدـنا  رد  دـیدرگ و  یم  بوسحم  ماـگنه  نآ  ملاـع  برغ 

دنناوتب  (1)” دزاس رشتنم  ایند  رسارس  هب  یگنهرف  يراجت و  تادوارم 

ص:52

سربق هب  بآ  تمس  زا  تشاد ، رارق  زور  نآ  يایسآ  اقیرفآ و  اب  مور  تراجت  هار  رـس  رد  هک  نآ  لیلد  هب  نارود  نآ  رد  نیطـسلف  - 1
مور هیکرت و  هب  لامـش  زا  هشبح و  رـصم و  هب  بونج  فرط  زا  ناریا ، قارع و  ناتـسبرع ، هب  قرـش  تمـس  زا  زور ، نآ  يراـجت  زکرم 

ندـمت دـهم  بوسحم و  نامز  نآ  رد  رابخا ، راـشتنا و  زکرم  رادروخرب و  ییاـیفارغج  صاـخ  یگژیو  زا  تشاد ، ییاـیفارغج  طاـبترا 
هب ندیسر  زین  تعیرش ) نابحاص   ) یهلا مزعلاولوا  ءایبنا  مامت  فده  هطقن ي  هاگتساوخ و  زین  لیلد  نیمه  هب  تشگ  یم  دادملق  يرشب 

نیمزرس ار  نیطسلف   3 هرامش ، 33 باب جورخ ، رفس  قیتع ، دهع  رد  اذل  .تسا  هدوب  هقطنم  نیا  زا  دوخ  یهلا  نایدا  هعسوت ي  اج و  نآ 
.دمان یم  لسع  ریش و 
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یگلاس نس 86  رد  دنوادخ  هکنآ  ات  دندنام  يزورما ) نیطـسلف   ) ناعنک رد  ترـضح  نآ  اذـل  .دـنزاس  ققحم  ار  دوخ  یناهج  تلاسر 
تیرومأم شربمایپ  میهاربا ، هب  دنوادخ  لیعامـسا ، دلوت  زا  لاس  تشذگ 2  زا  سپ  دومرف و  اطع  ناشیا  هب  ار  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا 

مرکا ربمایپ  ءایـصوا ، متاخ  یهلا و  ربمایپ  نیرخآ  لسن  دـننامب و  راید  نآ  رد  ات  هدروآ  هکم  هب  رجاـه  شرداـم  هارمه  هب  ار  وا  اـت  داد 
.دیآ دیدپ  ناشیا  لسن  زا  مالسلا  هیلع  همئا  تیب و  لها  زین  و  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

یمئاد هلبق  لیعامـسا  کمک  هب  هبعک )  ) ادـخ هناـخ  تخاـس  اـب  اـت  دـندمآ  هکم  هب  هراـبود  ترـضح  نآ  رگید  یتیرومأـم  رد  هاـگنآ 
ربمایپ دلوت  اب  نیمزرس  نیا  رود  نادنچ  هن  يا  هدنیآ  رد  ات  هدراذگ  ناینب  هقطنم  نیا  رد  ار  يدیدج  نّدمت  دنیامن و  اپرب  ار  ناناملـسم 

تیرشب ناهج  رسارس  هب  یهلا  یحو  يدانم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  فیرش  دوجو  نامزلارخآ ،

ص:53
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قاحسا یگلاس  رد 100  شیوخ  نیمزرس  هب  شترضح  تشگزاب  زا  سپ  دنوادخ  دنتـشگزاب و  ناعنک  هب  دوخ  هرابود  سپـس  ددرگ ؛
مان هب  يرگید  يدانم  فینح ،)  ) میهاربا يدـیحوت  نیئآ  نیمزرـس  نآ  رد  ناشیا  زا  سپ  بیترت  نیدـب  ات  دومرف  اطع  وا  هب  هراـس  زا  ار 
هیلع میهاربا  مالـسا )  ) فینح نیئآ  ظفاح  هدـمآ و  دـیدپ  هقطنم  نیا  رد  زین  لیئارـسا ” ینب   “ لـسن مارآ  مارآ  هدرک و  ادـیپ  قاحـسا ” “

.دنشاب مالسلا 

قاحسا تیافکاب  تسد  هب  رـشب  تیاده  ناّکـس  تسبورف و  ناهج  زا  مشچ  نیطـسلف ” رد  لیلخلا   “ رهـش رد  ترـضح  نآ  ماجنارـس  و 
.دنشاب مالسا )  ) ردپ نیئآ  رادساپ  ات  دیدرگ  لقتنم  ناشیا  هب  تّوبن  هداتفا و 

لیئارسا ینب  دلوت 

دریگب و شود  هب  ار  رشب  تیاده  نیگنس  راب  ردپ  زا  سپ  يو  ات  دومرف  اطع  ار  بوقعی )  ) لیئارسا قاحسا ، هب  دنوادخ  نیمزرس  نآرد 
.دنامن یلاخ  ربمایپ )  ) ادخ تّجح  زا  راید  نآ 

نیا رد  لیئارسا ” ینب   “ زا لسن  نیلوا  ناس  نیدب  ات  دومرف  اطع   (1) دنزرف بوقعی 12  شربمایپ  هب  دنوادخ  ناعنک )  ) نیمزرس نامه  رد 
یلسن رگزاغآ  دنراذگب و  دوجو  هصرع ي  هب  اپ  هقطنم 

ص:54

 . نولوبز 8 داج 7 .  رکاسی 6 .  ادوهی 5 .  يوال 4 .  نوعمش 3 .  نیبوار 2 .   . 1 زا : دندوب  دنترابع  بوقعی  ترضح  نآدنزرف  مان  - 1
ریشا یلاتفت 12 .  نار 11 .  نیماینب 10 .  فسوی 9 . 
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نایم زا  هک  يدیدج  نیئآ  يدانم  ناوریپ و  هدیدرگ و  هدرتسگ  دـنمتردق و  یموق  هب  لیدـبت  رود  نادـنچ  هن  يا  هدـنیآ  رد  هک  دنـشاب 
.نیمزرس نآ  رد  لیئارسا  ینب  شیادیپ  يارب  تسا  يزاغآ  نیا  .دنشاب و  مالسلا )  هیلع  یسوم  ترضح  نیئآ   ) تساوخ دهاوخرب  نانآ 

هب ناردارب  تداسح  لابند  هب  ماجنا  رـس  نیطـسلف )  ) ناعنک رد  يو  نادـنزرف  بوقعی و  ترـضح  روضح  زا  لاس  نیدـنچ  تشذـگ  اـب 
شیپ رصم  ناعنک و  رد  مالسلا ،  هیلع  فسوی  ترضح  يارب  هک  یثداوح  ناشیا و  طسوت  يو  نتخادنا  هاچ  هب  مالـسلا و  هیلع  فسوی 
هارمه هب  لیئارـسا ) نادنزرف   ) يو ناردارب  ندمآ  اب  هجیتن  رد  دندیـسر و  راید  نآ  یهاشداپ )  ) يزیزع هب  رـصم  رد  ترـضح  نآ  دمآ 

مالسلا هیلع  بوقعی  نادنزرف  مالسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  تلود  هیاس ي  ریز  رد  نیمزرـس و  نآ  رد  تنوکـس  رـصم و  هب  دوخ  ردپ 
.دنیامزایب (1) يراد  تموکح  رما  رد  ار  دوخ  ياه  هبرجت  نیلوا  ات  دندش  قفوم  لیئارسا ) ینب  )

ار لیئارسا  ینب  ناشیا  دیـسر ، ارف  ترـضح  نآ  گرم  هک  یماگنه  یلو  تفای  همادا  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  تافو  ات  رما  نیاو 
ات تشاد  دیهاوخ  شیپ  رد  ار  يراوشد  تخس و  یگدنز  امش  نم  زا  دعب  هک  دندومرف  ناشیا  هب  هدروآ و  درگ  دندوب  ّتیلقا  رد  هک 

ص:55

رهطم دقرم  رانک  رد  لقتنم و  ماش  هب  ار  ناشیا  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  دنتفای و  تافو  رصم  رد  مالسلا  هیلع  بوقعی  ترضح  - 1
.دندومن نفد  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح 
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.دشخب تاجن  عضو  نیا  زا  ار  امش  ددرگ و  دلوتم  یسوم ”  “ مان هب  یصخش  يوال ”  “ مردارب لسن  زا  هک  نآ 

هدادرارق و لیئارسا  ینب  لد  رد  ار  يوال  دوخ  ردارب  لسن  زا  لیئارسا ” ینب  یجنم  روهظ   “ هب دیما  هطقن ي  ترضح  نآ  بیترت  نیدب  و 
.دومن نایب  ناشیا  يارب  زین  مالسلا )  هیلع  یسوم   ) ار وا  تاصخشم 

لیئارسا ینب  رـصم ، رد  هک  یناوارف  ياه  یتخـس  تالکـشم و  همه ي  مغریلع  تدم  نیا  رد  دیماجنا و  لوط  هب  لاس  راظتنا 400  نیا 
راـظتنا ّتیعمج و  دـشر  ّتیوه ، ظـفح   “ ياتـسار رد  دوخ ،” یجنم  روهظ   “ هب دـیما  ندوب  هدـنز  ظاـحل  هب  زاـب   (1) دندیدرگ لّمحتم 
ّتیعمج تدم ، نیا  لالخ  رد  .دهد  تاجن  ار  ناشیا  دوعوم ،” ياسوم   “ دسرب و ارف  دوعوم  زور  ات  دندومن  يرپس  ار  راگزور  یجنم ”

.دیسر رفن  رب 600000  غلاب  خیرات  هاوگ  هب  لیئارسا  ینب 

مالسلا هیلع  یسوم  تلاسر  ات  دلوت 

، دش یم  دلوتم  لیئارسا  ینب  زا  هک  يرسپ  نادنزرف  نتشک  لرتنک و  رد  رصم  نوعرف  دیدش  ریبادت  مغریلع  لاس ، تشذگ 360  زا  سپ 
هدش ینیب  شیپ  لاس  نآ  رد  نیمجنم  ياه  یئوگشیپ  ساسا  رب  هک  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  تدالو  هب  یهتنم  لاس  رد  هژیو  هب  )

رد ترضح  نآ  هفطن ي  یهلا  تساوخ  فطل و  اب  دوب ،)

ص:56

.دشاب یم  نایلاس  نیا  یط  لیئارسا  ینب  یگدنز  زا  راوشد  تّقشم و  جنر و  زا  رپ  نارود  نیا  رگنایب  هرقب  هروس ي  هیآ 49  - 1
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هاگنآ .دش و  زاغآ  لیئارـسا ” ینب  یجنم   “ دلوت تهج  سوکعم  شرامـش  بیترت  نیدب  هدیدرگ و  دقعنم  حاتِفنِم )  ) نوعرف دوخ  خاک 
يور رب  هتشاذگ و  يا  هچقودنص  رد  ار  يو  شدنزرف ، ناج  ظفح  يارب  ات  دومرف  ماهلا  یـسوم  ردام  هب  میکح  دنوادخ  دلوت ، زا  سپ 

لد رد  وا  زا  هک  يا  هقالع  رهم و  اب  ات  دومرف  تیادـه  نوعرف  خاک  لخاد  هب  ار  یـسوم  یهلا  ّتیـشم  اب  زین  بآ  دزاس ...، اهر  لین  دور 
ناونع هب  يو  شریذـپ  اب  دریگب و  هدـهع  رب  دوخ  ار  یـسوم  یتسرپرـس  اـت  دوش  روبجم  يو  ددرگ ، یم  داـجیا  نوعرف  رـسمه  هیـسآ ،

دریگ رارق  مالسلا  هیلع  یسوم  رایتخا  رد  خاک ، یشزومآ  متسیس  مامت  لاس  یـس  تدم  رد  ناگدازهاش  نوچمه  رـصم ، هاشداپ  دنزرف 
ات دنوش  تیبرت  تموکح  تسایس و  هب  انـشآ  يریدم  روالد و  يرواگنج  هدومزآراک ، يرادمتـسایس  دنمناوت ، يدرف  ترـضح  نآ  و 

رمع زا  لاس  تشذگ 30  زا  سپ  ماجنا  رـس  دنریگب ، تسد  هب  ار  لیئارـسا  ینب  تیاده  ناّکـس  شیوخ و  یهلا  میظع  تلاسر  دـنناوتب 
اه نآ  هب  ددرت و  رهـش  رد  هنایفخم  تروص  هب  لیئارـسا  ینب  یگدنز  اب  یئانـشآ  يارب  هک  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح ، نآ  فیرش 
زا رارف  هب  روبجم  هدش و  یئاسانش  ترضح ، نآ  تسد  هب  يو  ندش  هتشک  نایطبق و  زا  یکی  اب  يریگرد  لیلد  هب  دومن ، یم  یشکرس 
لاس هد  مالـسلا ،  هیلع  یبن  بیعـش  رتخد  اب  جاودزا  یئانـشآ و  اب  هتفر و  نیدم ”  “ تمـس هب  رـصم  زا  رارف  زا  سپ  ناشیا  .دندش  رـصم 

ربمایپ نآ  دزن  زین  رگید 

ص:57
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هتشرف روط ، هوک  رد  دوخ  تشگزاب  ریـسم  رد  دندوب  رـصم  مزاع  هک  یماگنه  یگلاس  رد 40  هاگ  نآ  هدـید و  شزومآ  یهلا  گرزب 
: روحم ود  رد  ار  دوخ  تیرومام  ترضح ، نآ  تلاسر ، هب  ندش  ثوعبمو  توبن  غالبا  اب  هدش و  لزان  ناشیا  رب  یحو  ي 

؛) مالسا هب  توعد   ) تلاسر غالبا  . 1

؛ لیئارسا ینب  تاجن  . 2

.دندومن زاغآ 

لیئارسا ینب  تاجن  ات  توبن  زا 

ناما يا  هزرابم  هرابود  مالـسا ، هب  يو  توعد  اب  هتفر و  نوعرف  غارـس  هب  ادتبا  ناشیا  مالـسلا ،  هیلع  یـسوم  ترـضح  تلاسر  زاغآ  اب 
لیئارسا ینب  تیاده  یهدنامزاس و  شزومآ و  هب  شیوخ ، تازرابم  رانک  رد  سپـس  .دندومن  زاغآ  یتسرپ  تب  كرـش و  اب  ار  ریذپان 

اب تدم  نیا  رد  دیدرگ و  فرص  ریسم  نیا  رد  ناشیا  فیرـش  رمع  زا  رگید  لاس  ناس 40  نیدب  .دنتخادرپ و  ناشیا  تاجن  روظنم  هب 
.دندومن شالت  ناشیا  يزاس  هدامآ  هب  تبسن  ناوارف  تاّقشم  جنر و  لمحت 

مهارف دوب ، ترضح  نآ  هفقو ي  یب  شالت  لاس  لصاح 30  هک  تیرشب  خیرات  یشکودرا  نیرت  هدیچیپ  ياه  هنیمز  ماجنا  رس  هکنآ  ات 
لـین و دور  هنارک ي  تمـس  هب  ار  لیئارـسا  ینب  زا  رفن  تعاس 600,000  زا 24  رتمک  ینامز  تدم  رد  دـندش  قفوم  ناشیا  دـیدرگ و 

هدومن تیاده  خرس  يایرد  سپس 

ص:58
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.دنزاس رقتسم  انیس  يارحص  رد  نآ  زا  روبع  اب  سپس  و 

سدق تمس  هب  تکرح 

لین دور  رد  يو  نایهاپس  نوعرف و  ندش  قرغ  اب  هک  نآ  مغر  یلع  روط ، هوک  ياه  هنارک  انیس و  يارحص  رد  لیئارسا  ینب  رارقتسا  اب 
،(1) دوب مهارف  لیئارسا  ینب  يدادجا  ءابآ و  نیمزرس  رـصم و  هب  هرابود  تشگزاب  يارب  زیچ  همه  ناشیا ، رطخ  عفد  و  خرـس ) يایرد  )

رارقتسا زا  سپ  زین  روظنم  نیمه  هب  دومن و  نییعت  نیطسلف  فیرش و  سدق  ار  دوخ  تکرح  تهج  مالسلا ،  هیلع  یـسوم  ترـضح  اما 
ياه هنیمز  مامت  رد  لیئارـسا  ینب  شزومآ  لیمکت  یهدـنامزاس و  هب  ار  دوخ  تقو  زا  لاـس  انیس 15  يارحـص  رد  روط  هوک  رانک  رد 
ینب هناگ ي  طابـسا 12 ددجم  یهدـنامزاس  اب  بیترت  نیدـب  ات  داد  صاصتخا  ...و  یماظن  یگنهرف - يداصتقا - یعامتجا - یـسایس -

رما  (2) اه هرازه  بلاق  رد  لیئارسا 

ص:59

دندوب و هناشاک  هناخ و  ياراد  نکاس و  رهش  نیا  رد  ناشیا  ناردپ  دادجا و  هتفای و  شرورپ  رصم  نیمزرـس  رد  لیئارـسا  ینب  لسن  - 1
لیلد هب  هدـید  شزومآ  رفن  نتـشاد 600000  رایتخا  رد  نمـض  هدش و  دـلوتم  اج  نامه  رد  اهنت  هن  زین  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 
ياه هنیمز  اذـل  .دنتـشاد  ّطلـست  فارـِشا و  ًالماک  زین  رـصم  یعامتجا  یـسایس .  لئاسم  هب  نوعرف ، خاک  رد  دوخ  هلاس ي  یـس  تیبرت 

.دوب مهارف  ناشیا  يارب  رصم  رد  تموکح  تشگزاب و 
هدنامرف کی  رفن  هد  ره  .دنداد  یم  شزومآ  یهدنامزاس و  ریز  حرـش  هب  طبـس  ره  رد  ار  اه  هرازه  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  - 2

هدـنامرف     $              $              $           کی  رفن  رازه  ره  هدـنامرف        کی  رفن  دـص  ره  هدـنامرف        کی  رفن  هاجنپ  ره       
هدنامرف هلیبق  ره  سیئر  هلیبق )  ) طبـس هرازه             !    ناگدص          !        ناگ        !      هاجنپ  ناگ         !     هد                 $   

رد هدنامرف  ره  بیترت  نیدب  دندید و  یم  شزومآ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  میقتـسم  رظن  ریز  یگمه  هک  دش  یم  بوسحم  نآ 
یـسوم ترـضح  رظن  ریز  ًامیقتـسم  زین  هلیبق  ره  ياسؤر  .دـندش  یم  بوسحم  زین  ناشیا  یبرم  شزومآ و  لوئـسم  طوبرم  ياههورگ 

.دندید یم  شزومآ  مالسلا  هیلع 
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.دریذپ ماجنا  تلوهس  هب  ناشیا  شزومآ 

رد ار  لیئارـسا  ینب  دـنناوتب  ات  دنتـشاد  يدایز  مامتها  ریز  ياه  شزومآ  هنیمز ي  رد  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  تاروت  زا  لقن  هب 
.(1) دنیامن تیبرت  هداد و  شزومآ  هجو ، نیرتهب  هب  دوخ  یناهج  تلاسر  ققحت  ياتسار 

ماجسنا یهدنامزاس و  فلا )

رد ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپاب  هطبار  رد  نآرق  نآ ،) تبث  هرهچ و  میـسرت  يرادرب و  یپک   ) یـسانش هرهچ  شزومآ  ب )
” مُهئاَنبأ َنُوفِرعَی  امَک  ُهَنُوفِرعَی  باتِکلا  ُمُهاَنیَتاء  َنیِذَّلا  : “ دیامرف یم  دوهی  اب  طابترا 

املـسم دنـسانش و  یم  ار  دـمحم )  ) وا دنـسانش ، یم  ار  دوخ  نارـسپ  هک  هنوگنامه  میا ، هداد  ینامـسآ )  ) باتک ناشیا  هب  هک  یناـسک 
.دنناد یم  مه )  ) ناشدوخ و  دنراد ، یم  هتفهن  ار  تقیقح  ناشیا  زا  یهورگ 

رد یقیسوم  تن  متسیس   ) قوب روپیش و  تخاس  يوق : یتاعالطا  یطابترا و  متسیس  ج )

ص:60

بلاق يرگ و  هتخیر  هژیو  هب  تعنـص  رد  هدـید و  شزومآ  اـه  هنیمز  همه ي  رد  لیئارـسا  ینب  جورخ ، دنـس  رد  تاروت  زا  لـقن  هب  - 1
.دندومن تفرشیپ  زین  يزاس 
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( دنزومایب ار  اه  نآ  حبص  ره  دندوب  رومأم  لیئارسا  ینب  هدمآ و  تاروت 

مارآ بالقنا ، لّوحت و  نارود  تشذـگ  ناشیا و  هاگودرا  هب  شمارآ  تشگزاب  انیـس و  يارحـص  رد  لیئارـسا  ینب  رارقتـسا  اب  نکیلو 
دوخ نیرید  ّتنـس  هب  نانآ  يزودـنا ، تورث  يراک و  عمط  هیحور ي  دـشر  هنالهاج و  يرگـشسرپ  یتسرپ و  تب  هب  شیارگ  اب  مارآ 

زین ار  یتدـیقع  تافارحنا  داجیا  ياه  هنیمز  شیوخ ، ربمایپ  يربهر و  زا  تعاطا  مدـع  یندـم و  رّرکم  ياـه  یناـمرفان  اـب  هتـشگزاب و 
ترفاسم مدرم  تیاده  تهج  فلتخم  ياهرهش  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هک  ییاه  نامز  رد  هژیو  هب   ) دندروآ مهارف  ًادّدجم 

( .دندوب بیاغ  نانآ  نایم  زاو  هتفر  روط  هوک  هب  تدابع  تهج  ای  هدومن و  یم 

لیمکت زا  سپ  دـندش  قفوم  ترـضح  نآ  _ل  یئارـسا ینب  ناـیم  رد  هد  داـجیا ش_ تاـفارحنا  لـئاسم و  نیا  هم ي  دوجو ه_ اـب  یلو 
فارطا ياهرهش  رد  ملیشروا و  يوربور  رد  احیرا  هقطنم ي  رد  هداد و  تکرح  انیس  يارحص  زا  ار  لیئارسا  ینب  دوخ ، ياه  شزومآ 

.دنیامن رقتسم  نآ 

رارق هقلامع ”  “ رایتخا رد  نونکا  مه  هک  سدق ”  “ هب دوخ  یتاعالطا  ياهورین  مازعا  اب  احیرا ، رد  رارقتسا  زا  سپ  ترضح  نآ  هاگ  نآ 
بـسکزا سپ  اما  دندمآرب ، سدق  حتف  روظنم  هب  يدـنفآ  تاّیلمع  یحارط  تهج  مزال  تاعالطا  بسک  یئاسانـش و  ددـص  رد  دراد ،

ياشفا لیلد  هب  مزال  تاعالطا 

ص:61
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ینب نایم  رد  گنج  زا  رارف  يارب  یناور  تاّیلمع  یتاعالطا ،) ياهورین   ) هقطنم هب  یمازعا  ياهورین  زا  يا  هدع  طسوت  اه  نآ  زا  یخرب 
ههبج ي هب  مازعا  رد  مالـسلا )  هیلع  یـسوم  ترـضح   ) دوخ ربهر  نامرف  زا  نانآ  ینامرفان  یپ  رد  نآ  لابند  هب  دـش و  زاـغآ  لیئارـسا 

زاب سدـق  هب  یبای  تسد  زا  اـت   (1) دندنام نادرگرـس  ارحـص  رد  لاس  لهچ  بیترت  نیدب  هدـش و  یهلا  باذـع  راچد  رگید  راب  دربن ،
.دنداد تسد  زا  زین  ار  دوخ  راکادف  زوسلد و  هدنامرف ي  ربهر و  مالسلا ،  هیلع  یسوم  نوراه و  تافو  اب  زین  ماجنارس  دننامب و 

( لیئارسا ینب   ) مالسلا هیلع  نامیلس  ترضح  یناهج  تموکح 

اب رگید  راب  لیئارـسا ، ینب  زا  رگ  نایـصع  لسن  ياج  هب  دـیدج  لسن  ندـش  نیزگیاج  ینادرگرـس و  زاغآ  زا  لاس  لـهچ  تشذـگ  اـب 
ترضح نآ  مالسلا ،)  هیلع  یسوم  ترضح  یصو   ) مالـسلا هیلع  نون  نب  عشوی  مان  هب  لیئارـسا  ینب  زا  يرگید  ربمایپ  يربهر  شریذپ 
دنناوتب هدروآرد و  شیوخ  فّرصت  هب  ار  نیطسلف  نیمزرـس  ات  دندش  قفوم  هقلامع  رب  يزوریپ  اب  هداد و  روبع  ّتیملا  رحب  زا  ار  ناشیا 

هعسوت ي ناشیا  يدعب  ماگ  هک  تسا  یعیبط  اذل  .دنیامن  مهارف  نیمزرس  نآ  رد  ار  مالسا )  ) يوسوم گنهرف  هعسوت ي  ياه  هنیمز 

ص:62

( . 26: هدئام  ) ِضرألا ِیف  َنوُهِیتَی  هَنِس  َنیَعبرأ  مِهیَلَع  ٌهَمَّرَُحم  اهَّنإَف  - 1
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، موق نیا  ، (1) فلتخم يایاوز  رد  دوهی  هرابود ي  تافارحنا  زاغآ  اـب  نکیلو  دوب ؛ دـهاوخ  تارف  اـت  لـین  هدودـحم ي  رد  ّتیمکاـح 
رد دنتخادرپ و  دوخ  یهلا  ءایبنا  اب  ییورایور  هب  دـنداد و  تسد  زا  ار  شیوخ  ّتیمکاح  هدـش و  فرحنم  دوخ  یهلا  ریـسم  زا  ًاددـجم 

.درک نایتوغاط  راتفرگ  ار  لیئارسا  ینب  لاس ، نیدنچ  هجیتن 

هب لیئارسا  ینب  مالسلا (2) ، هیلع  دوواد  ترضح  تسد  هب  يو  ندش  هتشک  تولاج و  رب  تولاط  يزوریپ  زا  سپ  ماجنارـس  هک  نیا  ات 
نآ دیـسر ، مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  هب  تبون  هک  ماگنه  نآ  دـندش و  سدـق  هرابود ي  فرـصت  هب  قفوم  هدـش ، عمج  وا  درگ 

یناهج ّتیمکاح  یهلا  فطل  اب  تارف ، ات  لین  حطس  رد  دوخ ، ّتیمکاح  هعسوت ي  (3) و  لکیه نداهن  انب  اب  ات  دیدرگ  قفوم  ترضح 
نامیلـس یناهج  تلود  نتفر  تسد  زا  سپ  ریظن ، یب  نارود  نیا  تمظع  هوکـش و  هب  هجوت  اب  اـت  دـننزب ، مقر  ار  دوهی )  ) لیئارـسا ینب 

نیا .ددرگ  نادنچود  دوهی  ندش  یناهج  هتساوخ ي  مالسلا ،  هیلع 

ص:63

( ناربمایپ نتشک  یهلا 4 .  ءاـیبنا  طـخ  زا  يرود  یتسرپداژن 3 .  يدـنمزآ 2 .  یتـسرپ و  سفن   . 1 : ) ياـه هنیمز  رد  لیئارـسا  ینب  - 1
یم رب  لیئارـسا  ینب  تافـص  زا  ار  ...و  ینکـش  نامیپ  یحو ، راکنا  ینامـسآ ، بتک  فیرحت  يراوخابر ، نآرق  .دندش  فارحنا  راچد 

.درامش
(. 254: هرقب ” ) تُولاج دوواد  َلَتَق  و  - “ 2

دوواد ترضح  هک  دوب  نویهص )  ) اّیرم هوک  يالاب  رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  تدابع  لحم  عقاو  رد  نامیلـس  دبعم  ای  لکیه  - 3
اب مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  سپـس  ثادـحا و  ار  يدجـسم  لحم  نآ  رد  درک و  يرادـیرخ  نآ  بحاـص  زا  ار  نآ  مالـسلا  هیلع 

.داهن انب  ار  لکیه )  ) نامیلسدبعم نآ ، هعسوت ي 
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تافالتخا دشر  اب  ناشیا  گرم  زا  سپ  تشاد و  همادا  دالیم  زا  لبق  لاس 931  رد  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  تافو  نامز  ات  نارود 
يارب يدـیدج  يزیر  هماـنرب  هب  دـید  یم  هتفر  تسد  زا  ار  زیچ  همه  هک  دوهی  ناـمزاس  یناـهج ، هوکـش  نیا  نتفر  تسد  زا  یلخاد و 

.دسر ارف  نآ  بسانم  نامز  ات  دنتخادرپ  سدق  ّتیزکرم  هب  یناهج  ّتیمکاح  ینعی  دوخ  لایما  هب  ندیسر 

یلخاد ياه  شکمشک  هیزجت و  نارود 

(1) یلخاد ياه  شکمشک  هیزجت و  نارود 

ود هب  لیئارـسا  ینب  دیدرگ و  زاغآ  ًاددـجم  یلخاد  ياه  شکمـشک  .ق م  لاس 931  رد  مالسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  تافو  زا  سپ 
دندوب دنبیاپ  شیوخ  یهلا  ناربمایپ  نامیلـس و  اب  دوخ  قاثیم  هب  ناک  امک  هک  ناشیا  زا  يا  هدـع  .دـندش  میـسقت  لطاب ) قح و   ) هورگ

” ادوهی  “ مان هب  یتلود  لیکـشت  اب  ات  دـندش  قفوم  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  دـنزرف  ماـعَبحَر ”  “ اـب تعیب  زا  سپ  قح ،) ههبج ي  )
جیورت لطاب و  اب  هزرابم  هب  نآ  میکحت  اب  دـنناوتب  اـت  دـنداد  رارق  سدـق ”  “ ار شیوخ  تختیاـپ  دنـشخبب و  ناـماس  ار  دوخ  ّتیمکاـح 

.دنزادرپب مالسلا  هیلع  یسوم  یهلا  گنهرف 

مالسلا هیلع  نامیلس  ترضح  نآنمشد  زا  هک  يزورما ) سلبان   ) میکـش رد  طابن ” نب  ماعبری   “ اب شیوخ  تعیب  اب  زین  لطاب  ههبج ي  اما 
زا تفر ، یم  رامش  هب  يرماس  نادرگاش  زا  و 

ص:64

.کیدزن رواخ  ياه  اسیلک  هعماج  تاراشتنا  سدقم ، باتک  سوماق  ص 85 ،.  یناروک ، یلع  روهظ ،  رصع  زا  هتفرگ  رب  - 1
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” میلـشروا  “ ار نآ  تختیاپ  سیـسأت و  ار  لیئارـسا ” مان “  هب  یتلود  ندُرا ، دور  یبرغ  لـحاس  رد  دـندش و  فرحنم  ءاـیبنا  یهلا  ریـسم 
.دندروآ يور  یتسرپ  تب  یتسرپ و  هلاسوگ  هب  هرابود  دنداد و  رارق  هرماس ) )

یّلک هب  ناـشیا  هب  یجراـخ  ياـهتلود  مجاـهت  اـب  ناـنآ  فیعـضت  اـب  لیئارـسا و  ینب  یلخاد  تازراـبم  يریگرد و  لاـبند  هـب  سپـس  و 
هب ات  دندش  هقطنم  نآ  زا  چوک  رارف و  هب  روبجم  رورم  هب  يا  هدع  و  هتشک ، یخرب  .دنداد  تسد  زا  نیمزرس  نآ  رد  ار  دوخ  ّتیمکاح 

يراوخ ّتلذ و  لّمحت  نیمز و  يور  رد  ندش  هدنکارپ  اب  خیرات  هشیمه ي  يارب  ءایبنا  یهلا  ریـسم  زا  فارحنا  رد  دوخ  ینامرفان  رفیک 
، ددجم شالت  يزیر و  همانرب  اب  دـنناوتب  دـیاش  ات  دـنهد  تایح  همادا ي  هوکـشاب  نارود  نآ  زا  هدـنام  یقاب  تارطاخ  اب  اهنت   (1) يدبا
ات اه  شالت  نیا  هک  .دنروآ  تسد  هب  میلـشروا ”  “ یتختیاپ هب  لیئارـسا ”  “ تلود ياول  تحت  ار  دوخ  یناهج  ّتیمکاح  هرابود ، يزور 

.تسا هتفای  همادا  نونک 

ص:65

ِریَِغب َنیّیبَّنلا  َنُوُلتقَی  ِهللا و  ِتایِأب  َنورُفکَی  اُوناک  مُهَّنِأب  َِکلذ  ِهللا ، َنِم  ٍبَضَِغب  اوُءاب  هَنَکسَملا َو  َهَّلِّذلا َو  ُمِهیَلَع  َتبِرُـض  و  :61 “ ؛ هرقب - 1
هب هراومه  اه  نآ  هک  دوب  نآ  يارب  يراوخ  نیا  .دندش  ادخ  مشخ  قحتسم  هدش و  هدز  اه  نآ  رب  زاین  يراوخ و  تلذ و  رهُم  و  قَحلا ؛ 

” .دنتشک قحان  هب  ار  ادخ  ناربمایپ  دندیزرو و  یم  رفک  ادخ  ياه  هناشن 
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تافارحنا و زا  يریگولج  يارب  دوخ  شالت  هب  ءایبنا  تیادـه  هیاس ي  رد  زین  لیئارـسا  ینب  یهلا  نایرج  هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  رکذ 
ترـضح نآ  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  تلاسر  زاغآ  اب  ماجنارـس  هک  نیا  ات  دنداد  همادا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  تعیرـش  جیورت 

.دنتفرگ رارق  مالسلا  هیلع  يوسیع  تعیرش  جیورت  رایتخا  رد  هدروآ و  نامیا 

یشاپورف نارود 

هراشا

تموکح یشاپورف  اب  مالسلا و  هیلع  نامیلـس  ترـضح  تافو  زا  دعب  لییارـسا  ینب  نایم  رد  یلخاد  تافالتخا  یگتـسد و  ود  داجیا  اب 
نیمزرـس نآ  رد  لـلم  ماوـقا و  ریاـس  ّطلـست  يارب  ار  هنیمز  هدـش ، لیکـشت  ِتـلود  ود  ره  فیعـضت  اـبرورم  هـب  لیئارـسا  ینب  یناـهج 

.دندرگ ّطلسم  لیئارسا  ینب  رب  ریز  ياه  تلود  ماوقا و  دعب  هب  .ق م  لاس 859  زا  ات  ددرگ  بجوم  دروآ و  مهارف  نیطسلف ) )

نایروشآ طِلست  نارود  . 1

.دبای یم  همادا  .ق م  لاس 824  ات  ددرگ  یم  زاغآ  موس ” ِرَّصَنَملَش   “ هلمح ي اب  .ق م  لاس 859  رد  هک  نارود  نیا 

اه یلباب  طّلست  نارود  . 2

دندرک میسقت  دوخ  نیب  ار  اج  نآ  درک ، طوقـس  نایلباب  اهدام و  تسد  هب  .ق م  لاس 612  رد  نایروشآ  تختیاـپ  اونین  هک  نآ  زا  سپ 
.دیدرگ رصنلا ) تخب   ) نایلباب مهس  نیطسلف  ماش و  قارع ، هجیتن  رد  و 
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مامت .ق م )  586 لاس  ) مود راب  يارب  سپس  حتف و  ار  سدق  لوا  راب  ات  دش  قفوم  درک و  هلمح  نیطـسلف  ماش و  هب  راب  ود  رـصنلا  تخب 
ای ریسا  ار  نایدوهی  درب ، تراغ  هب  ار  نآ  ياه  هنیجنگ  هدرک و  ناریو  ار  نامیلس  دبعم  يو  .دروآرد  دوخ  فرصت  هب  ار  رصم  هقطنم و 

.تخاس ضرقنم  یلک  هب  ار  ادوهی ”  “ روشک درک و  جارخا  ای  هتشک و 

اه یناریا  طّلست  نارود  . 3

لاس رد  رـصنلا  تخب  تسکـش  ناریا و  هاشداپ  ریبک  شوروک  هلمح ي  اب  هقطنم ، نیا  رد  اه  یلباـب  تموکح  زا  لاـس  تشذگ 72  اب   
تشگزاب اب  ات  دنتفای  هزاجا  نایدوهی  ریبک  شوروک  روتسد  هب  نارود  نیا  رد  .دیسر  اه  یناریا  هب  نیطسلف  ماش و  ّتیمکاح  .ق م   539

..دنیامنب نامیلس  دبعم  هرابود ي  يزاسزاب  هب  مادقا  سدق ، هب 

اه ینانوی  طّلست  نارود  . 4

قطانم حتف  و  ینودقم ” ردنکسا   “ تسد هب  موس ” شویراد   “ تسکـش اب  هک  نآ  ات  تشاد  همادا  .ق م  لاس 331  ات  اه  یناریا  يالیتسا 
ردنکسا گرم  زا  دعب  دنتفرگ و  رارق  ناینانوی  هطلس ي  تحت  نایدوهی  خیرات  نیا  زا  اه ، ینانوی  ّطلست  زاغآ  نیطسلف و  ماش و  رـصم ،

ات اه ” یکولس   “ و سویملطب ) ” ) هملاطب  “ ّتیمکاح اب  هطلس  نیا  زین  ینودقم 
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.ق م) لاس 64  ات   ) .تفای همادا  نایمور  ّطلست  نامز 

نایمور طّلست  نارود  . 5

لاس رد  سپـس  هدرک و  قحلم  مور  يروطارپما  هب  ار  نآ  هیروس  لاغـشا  اب  ادـتبا  یبموب )  ) مور ياورناـمرف  .ق م  لاس 64  رد  ماجنارس 
.درک باختنا  نایدوهی  ییاورنامرف  هب  ار  سیدوریه ” تسوگا   “ هدروآرد و دوخ  فرصت  هب  ار  سدق  زین  دعب 

.ق م، لاس 4  رد  يو  گرم  اب  دومن و  ثادـحا  نامیلـس  دـبعم  لحم  رد  ار  یهوکـشاب  يانب  دوخ ، ییاورناـمرف  نارود  تدـم  رد  يو 
ندمآ ات  هقطنم  نیا  رب  نایمور  هطلس ي  بیترت  نیدب  .درک و  ییاورنامرف  دالیم  زا  دعب  لاس 39  ات  دیسر و  تنطلس  هب  مود  سیدوریه 

( يدالیم لاس 638   ) .تفای همادا  مالسا 

ناهج لیئارسا و  ینب  دیدج  نییآ  تیحیسم 

ادخ نید  ددجم  يایحا  يارب  مالسا )  ) يوسیع تعیرش  سدق ، رد  ناشیا  تلاسر  زاغآ  مالسلا و  هیلع  حیسم  یـسیع  ترـضح  دلوت  اب 
هرابود ّتیمکاح  يایحا  لابند  هب  مور  نیطالس  هاگتسد  رد  ذوفن  اب  هک  نایدوهی  اما   (1) .درک زاغآ  ار  شیوخ  ّتیلاعف  نیمز  يور  رد 

يربهر اب  دیدج  یتعیرش  زین  راب  نیا  دندوب و  لیئارسا  ياول  تحت  دوهی  ي 
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نامز نآ  رد  هک  نایدوهی  .دنتخادرپ  ّتیحیسم  نیئآ  وا و  اب  هزرابم  هب  دندید ، یم  دوخ  هار  ّدس  ار  مالسلا  هیلع  حیسم  یسیع  ترـضح 
هقرف ي نیرتگرزب  طسوت  مور  تلود  رد  ذوفن  لیلد  هب  ادتبا  دندرک ، یم  یگدنز  نوگانوگ  دـیاقع  اب  ددـعتم و  ياه  هقرف  تروص  هب 

ناوریپ مالسلا و  هیلع  حیـسم  ترـضح  اب  هلباقم  هب  دنتفر ، یم  رامـش  هب  هورگ  نیا  زا  دوهی  ياملع  دنتـشاد و  مان  نایـسیرف ”  “ هک نانآ 
لیلجلا هیدوهی ، ياهرهش  هب  دوخ  تعیرش  جیورت  يارب  هنایفخم  هک  ار  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  ماجنارس  دنتخادرپ و  ترضح  نآ 

.دندومن موکحم  مادعا  هب  نیمردهنس )  ) دوهی یلاع  هاگداد  طسوت  هدومن و  ریگتسد  یئاسانش و  ار  دندومن  یم  رفس  سدق  و 

اب هدرک و  يدوهی  ياه  ماخاخ  زا  تعاطا  هب  روبجم  ار  يو  مور  تلود  یلو  درکن  دییأت  سوتالیپ ”  “ تقو مکاح  ار  مکح  نیا  هچرگ 
ّتیحیـسم نیئآ  جیورت  عنام  تسناوتن  هاگ  چـیه  رما  نیا  نکیلو  دندیـشک  بیلـص  هب  ار  ترـضح  نآ  دوخ  لایخ  هب  مکح ، نآ  دـییأت 

.دنتخاس رشتنم  مور  رسارس  رد  ار  دیدج  نیئآ  تعرس  هب  ترضح  نآ  نّویراوح  دوش و 

ياملع زا  یکی  ذوفن  اب  ات  دش  قفوم  دمآ و  لئان  مه  مهم  نیا  هب  فیرش ، لیجنا  فیرحت  ياتـسار  رد  مادقا  لابندب  راب  رگید  دوهی  اما 
ّتیحیسم و نیئآ  هب  هدنروآ  نامیا   “ ششوپ رد  لوئاش ”  “ مان هب  دوخ 
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تامادقا مالسلا ،)  هیلع  یسیع  ترـضح  ینیمز  تایح  زا  دعب  لاس  10  ) يدالیم لاس 40  رد  مالسلا “  هیلع  حیسم  ترـضح  هب  داقتعا 
رامش هب  نایسیرف  هقرف ي  ياملع  زا  نایحیسم و  تخـسرس  نانمـشد  زا  هک  يو  دنک ، زاغآ  دیدج  نیئآ  فیرحت  ياتـسار  رد  ار  دوخ 

فارطا رد  يرون  ماش  هب  تمیزع  ماگنه  رد  : “ هک دش  یعدم  تشاد ، نایحیسم  هجنکش ي  يریگتسد و  رد  یعس  هراومه  تفر و  یم 
نآ نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  مدیـسرپ  ینک ؟ یم  افج  نم  رب  هچ  يارب  لوئاش  لوئاـش ، تفگ : یم  هک  مدینـش  ییادـص  دیـشخرد و  نم 
مان وا  بیترت  نیدـبو  ...و  (1)“ .دسرب يدعب  روتـسد  ات  مورب  رهـش  هب  ات  داد  روتـسد  نم  هب  و  يدرک ، افج  نم  رب  وت  هک  متـسه  یـسیع 

تافارحنا داـجیا  اـب  يو  درک ، دادـملق  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  صاـخ  نّویراوح  زا  ار  شیوخ  داد و  رییغت  سلوپ ”  “ هب ار  دوخ 
ّتیحیسم رد  ار  تیلثت "  " هب داقتعا  تیاهن  رد  دش و  لئاق  مالسلا  هیلع  یسیع  يارب  ار  یئادخ  ّتیهولوا و  نأش  ّتیحیسم ، رد  یتدیقع 

 ( مالـسلا هیلع  يوسیع  تعیرـش   ) نیئآ نیا  دمآ و  دیدپ  ّتیحیـسم  رد  یلطاب  ههبج ي  يو  تسد  هب  بیترت  نیدب  تشاذگ و  تعدـب 
.دوب هدش  فیرحت  راتفرگ  مالسلا  هیلع  یسوم  تعیرش  نآ  زا  لبق  هک  دش  راتفرگ  یتشونرس  نامه  هب  زین 

زین زورما  هب  ات  ناشیا  زا  دـعب  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مّرکم  لوسر  تلاسر  نامز  ات  یـسلوپ ) ّتیحیـسم   ) نایرج نیا  و 
مالسا ردص  ردزین  لیلد  نیمه  هب  تسا و  هتفای  همادا 

ص:70
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یم هدومن و  هراشا  نایرج  نیا  هب  مالسا  نانمشد  یفرعم  رد  زین  نآرق  اذل  دنتخادرپ ، مالـسا  اب  ینمـشد  هب  دوهی ”  “ رانک رد  يراصن ” “
: دیامرف

؛  ...ضَعب ءاِیلوا  مُهُضَعب  ءاِیلوأ  يَراصَّنلا  َدوُهَیلا َو  اوُذِخَّتَت  َال  “

 “ ...دیریگن دوخ  یتسود  هب  ار  يراصن  دوهی و  زگره 

و قح )  ) یقیقح نایرج  اما  .دـنداد  رییغت  ار  نایحیـسم  زا  يریثک  هدـع  دـیاقع  راـکفا و  تفارظ ، لاـمک  اـب  ناـیدوهی  بیترت  نیدـب   و 
نیئآ هب  یگمه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  توبن  شریذپ  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  نیئآ  هب  یعقاو  نانمؤم 
ياه هقرف  بلاق  رد  ار  نانآ  هک  تسا  یسلوپ ) تیحیسم   ) تیحیسم زا  هدنامیقاب  یلعف  نایرج  اذل  .دندش  ناملـسم  دندیورگ و  مالـسا 

رد لطاب و  ههبج  هباثم  هب  زین  نونکا  مه  هک  دـیئامرف ، یم  هدـهاشم  ناتـستورپ  سکدـتروا و  کیلوتاک ، بتاـکم  تحت  نوگاـنوگ و 
يارب دوهی  هناتـسرپ  داژن  ياه  هزیگنا  نامه  اب  و  تاروت )  ) قیتع دـهع  يدوملت و  تاداقتعا  زا  یـسأت  اب  یحیـسم و  مسینویهـص  بلاـق 

.دنیامن یم  شالت  مالسا )  ) قح ههبج  اب  هلباقم  رد  شیوخ  یناهج  تیمکاح  هب  ندیسر 

تثعب رصع  رد  دوهی 

هراشا

دوـهی و هیلع  دـیدهت  رـصنع  اـهنت  نوـنکا  نآ ، ندیـشک  فارحنا  هب  يدوـهی و  ياـهیذوفن  طـسوت  تیحیـسم  نییآ  فـیرحت  لابندـب   
رخآ ربمایپ  نآ ، یناهج  تیمکاح 
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هراب رد  نانآ  . (1) تسا هدمآ  يو  ندمآ  تراشب  لیجنا  تاروت و  رد  هک  تسا  مالسا  نیبم  نید  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  نامزلا 
هتشذگ و ياهـشزومآ  هب  هجوت  اب  ودنراد  رایتخا  رد  ار  یلماک  عماج و  تاعالطا  نآ ، هدنهد  همادا  هدنروآ و  نآ و  فادها  مالـسا و 

دروم یناـهج  تموکح  هب  ندیـسر  رد  ناـمزاس  نیا  راکتـشپ  هب  هجوت  اـب  زین  اهـشزومآ و  نآ  يریگراـک  هب  رد  دوخ  ینـالوط  هبرجت 
.دندومن هدامآ  مالسا  اب  هلباقم  تهج  اردوخ  يزیر ، همانرب  اب  زین  دیدهت  نیا  ربارب  رد  شیوخ  ياعدا 

هـس تامادـقا   ) هلحرم هسرد  ار  دوخ  هزرابم  ناشیا  هک  تفایرد  ناوت  یم  نامزلارخآ  ربمایپ  اب  هزرابم  يارب  دوهی  تایلمع  هعومجم  زا 
: دندومن یم  لابند  يزیر و  حرط  هناگ )

ملس (2)؛ هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دلوت  زا  يریگولج  رورت و  . 1

؛ فیرش سدق  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یبای  تسد  زا  يریگولج  تهج  مزال  تاماکحتسا  عناوم و  داجیا  . 2

؛ مالسا تیمکاح  هعسوت  ققحت و  تروص  رد  فارحنا  داجیا  ناناملسم و  نایم  رد  ذوفن  . 3

: میزادرپ یم  مادک  ره  حرش  هب  راصتخا  هب  اذل 

ص:72

.تسا تراشب  يانعم  هب  تغل  رد  لیجنا  - 1
ص209. ملق ، حول و  هسسوم  فارحنا ،  رابت  - 2
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رورت . 1

ناـمزلا و رخآ  ربماـیپ  روهظ  دروـم  رد  دوـخ  یتاـعالطا  يرترب  نتـشاد  لیلدـب  ناـشیا  هک  تسا  بلطم  نیا  رب  هاوـگ  خـیرات  یـسررب   
شالت مامت  ترضح ، نآ  كرابم  مان  دلوت و  ناکم  نامز و  زا  عالطا  زین  (1) و  ناشیا يراتفر  یقالخا و  ياه  یگژیو  تایصوصخ و 

.دندرب راکب  ناشیا  رورت  ییاسانش و  رد  ار  دوخ 

: تسا بلطم  نیا  يایوگ  ناشیا  تشونرس  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دادجا  یگدنز  هب  یلامجا  یهاگن   

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هللادبع  بلطملادبع  مشاه 

دوهی نامزاس  تسد  هب  هک  دراد  رارق  نیطـسلف  رد  هزغ و  رد  ناشیا  ربق  یلو  دـندوب  هکم  لها  ربمایپ ، يالعا  دـج  مشاه  مشاـه : .فلا 
مان هب  اه  دعب  هک  دوب  يرـسپ  دـنزرف  جاودزا  نیا  لصاح  دـندوب و  هدرک  جاودزا  هنیدـم  رد  دوخ  ریـسم  رد  ناشیا  یهتنم  دـندش  رورت 

.دندیدرگ (2) فورعم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دج  بلطملادبع و 

تـسا ناشیا  بقل  هکلب  تسین  يو  مسا  بلطملادبع  اریز  دشاب  یم  ّبلطُم ” هدرب   “ يانعم هب  تغل  رد  بلطملا  دـبع  بلطملادـبع : .ب 
ظفح لیلد  هب  دندش  یم  هدناوخ  مان  نیا  هب  ربمایپ  دج  هکنیا  تلع  (3)و 

ص:73

 « . َنوُمَْلعَی ْمُهَو  َّقَْحلا  َنوُُمتکََیل  ْمُْهنِّم  ًاقیِرَف  َّنِإَو  ْمُهءاَْنبَأ  َنُوفِْرعَی  اَمک  ُهَنُوفِْرعَی  َباَتْکلا  ُمُهاَْنیَتآ  َنیِذَّلا  :146 « ؛ هرقب - 1
ص51. دلج 15 ، راونالا ،  راحب  - 2

.تسا هدوب  هبیش  ناشیا  مان  - 3
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هب مشاه )  ) شیوخ ردارب  نتفای  يارب  هک  يرفـس  زا  دـعب  دـشاب  یم  مشاه ”  “ ردارب هک  ّبلطُم ”  “ اذـل .تسا  هدوب  ناشیا  یعقاو  تیوه 
ناکامک ات  دیامن  یم  یفرعم  شیوخ  هدرب ي  ناونع  هب  اروا  یلو  دروآ ، هکم  هب  دوخ  اب  هتفایار و  دوخ  هداز  ردارب  دـندوب  هتفر  هنیدـم 

.دنامب (1) یفخم  ناشیا  ّتیوه 

هب ترفاسم  زا  سپ  هک  تسا  هنیدم  رد  ناشیا  ربق  یلو  دندوب  هکم  لها  هک  نآ  دوجو  اب  زین  ربمایپ  ردپ  هللادـبع  ترـضح  هللادـبع : .ج 
.دنتفرن ایند  زا  یعیبط  گرم  اب  خیرات  هاوگ  هب  زین  ترضح  ردام  هنمآ  .دندش (2)و  نفد  اج  نامه  رد  هدیدرگ و  رورت  رهش  نآ 

نآ زا  تبقارم  يارب  بلطملادـبع  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دـلوت  اـب  ملـس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  .د 
یگدنز لحم  ییاسانش  هب  قفوم  دوهی  نامزاس  اما  دنشاب ، رود  هکم  رهش  زا  ات  دندرب  هیدعس  ینب  هلیبق ي  هب  لاس  ار 5  ناشیا  ترضح 

(3) و دنادرگ زاب  هکم  هب  ار  ترضح  همیلح  نامزاس ، نیا  دیدهت  رطخ و  لامتحا  اب  دش و  ترضح  نآ 

ص:74

يو ياه  ییاد  طسوت  هک  دـندرک  هلمح  ترـضح  هب  رورت  دـصق  هب  ناـشیا  ییاسانـش  زا  سپ  یگلاـس  رد 9  دوهی  راـب  کـی  هتبلا  - 1
ص53. ج15 ، راونالا ،  راحب  دندوب ، هتفای  تاجن 

ص117و 127. ج 15 ، راونالا ،  راحب  - 2
یلص ربمایپ  تیصخش  هرابرد  وجتسج  هیدعـس و  ینب  همیلح  هلیبق  رد  نانآ  روضحزین  دوهی و  طسوت  ربمایپ  رورت  هب  مادقا  عوضوم  - 3
هریس ص 212 ؛ فارحنا ،  رابت  تیدـبا ،  غورف  هلمج  زا  خـیرات  بتک  رد  ....و  ناشیا  هرهچ  رد  توبن  مئـالع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا 

.تسا هدش  هتخادرپ  نآ  هب  یمالسا  تایاور  زین  ص192 و  ج1 ، ماشه ،  نبا 
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هب دـندوب و  مشاه  ینب  بلطملادـبع و  بلاطوبا و  دـیدش  تیامح  تحت  یگلاـس  اـت 25  ناـشیا  نآ  زا  سپ  درپس و  بلطملا  دـبع  هب 
.دندروآ یم  لمع  هب  تبقارم  ناشیا  زا  تدش 

: دیامرف یم  هداد و  تبسن  دوخ  هب  تفاطل  اب  ار  دوهی  رورت  هئطوت ي  زا  ناشیا  ظفح  دوخ  لوسر  هب  باطخ  نآرقردزین  دنوادخ  اذل 

(1)؛ يواَف ًامیتَی  َكدِجی  َُملَا  “

(” دومرف ظفح  تشاد و  نمیا  ار  وت  ( ؟ داد تیاج  هک  تفاین  یمیتی  ار  وت  ادخ  ایآ 

.دنام ماکان  ترضح  نآ  رورت  يارب  دوهی  ياهشالت  بیترت  نیدبو 

تاماکحتسا . 2

نآ ترجه  هکم و  رد  ناشیا  دـلوت  و  نامزلارخآ ، ربمایپ  ندـمآ  رب  ینبم  لیجنا  تاروت و  ياه  هدـعو  هژیو  هب  دوهی  دوجوم  تاعالطا 
هب سدق  هب  یبایتسد  يارب  ناشیا  شالت  تیاهن  رد  هقطنم و  نیا  رد  ناشیا  طسوت  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  (2) و  هنیدم هب  ترضح 

(3)( مزعلاولوا ءایبنا  ریاس  دننامه   ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  یناهج  تلاسر  ققحت  روظنم 

ص:75

.6 حارشنا : - 1
ص 310. ج1 ، نایبلا ،  عمجم  ص 308 ؛ ج8 ، یفاکلا ،  - 2

زاـغآ لـحم  هچرگ  هک  تسا  بلطم  نیا  هاوـگ  ناـشیا  تلاـسر  قـقحت  رد  یهلا  مزعلاولواءاـیبنا  تکرح  ریـس  تلاـسر و  یـسررب  - 3
حون ترـضح  هکنیا  امک  .تسا  هدوب  سدـق )  ) نیطـسلف هب  ندیـسر  كرتشم و  یگمه  فدـه  هطقن  یلو  هدوب ؛ توافتم  اهنآ  تلاسر 
يایند رـسارس  رد  ار  دوخ  نادنزرف  دـندمآ و  هقطنم  نیا  هب  يزورما  هفوک  رد  يدوج  هوک  رب  ناشیا  یتشک  دورف  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع 

هیلع میهاربا  ترضح  دنـشاب ، یم  ناشیا  نادنزرف  زا  اپورا  اقیرفآ و  ایـسآ ، هراق  هس  رد  رـشب  زورما  لسن  اذل  دندومرف ، رـشتنم  زور  نآ 
نیمزرـس یهار  شیوخ  تلاسر  هعـسوت ي  تهج  دورمن  اب  هزرابم  زا  سپ  دندش  ثوعبم  تلاسر  هب  لباب  رد  هک  یماگنه  زین  مالـسلا 

ینب تاجن  زا  دعب  نکیلو  دندرک ، زاغآ  رصم  زا  ار  دوخ  تلاسر  هچرگ  مه  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  و  دندش ؛ نیطـسلف )  ) ناعنک
رانک رد  انیس  يارحص  رد  ار  لیئارسا  ینب  ناشیا ، يارب  رـصم  رب  تیمکاح  طیارـش  ندوب  مهارف  مغر  یلع  نوعرف  لاگنچ  زا  لیئارـسا 

تلاسر هب  دلوتم و  نیمزرس  نآ  رد  زین  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  دندومن ، تیاده  نیطـسلف  تمـس  هب  هداد و  شزومآ  روط  هوک 
هللا یلص  مالسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  دنشاب ) یم  یحیـسم  ایند  ّتیعمج  درایلیم  راهچ  رب  غلاب  زورما  تهج  نیمه  هب  ، ) دندیدرگ ثوعبم 

تمـس هب  هداد و  لیکـشت  هنیدم  رد  ار  دوخ  تموکح  یلو  دـندش  ثوعبم  تلاسر  هب  دـلوتم و  هکم  رد  هچرگ  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و 
هرادـج ردو  هتوم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  گنج  نیرخآ  هک  يا  هنوگ  هب  دندیـشخب  هعـسوت  ار  نآ  نیطـسلف )  ) سدـق

.تسا هدش  عقاو  سدق 
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يریگولج تهج  مزال  عناوم  , (1) تاماکحتـسا داجیاو  يزیر  همانرب  اب  دنناوتب  ات  دوب  هدرک  داجیا  دوهی  يارب  ار  یتاعالطا  يرترب  نیا 
.دنیامن داجیا  ار  مالسا ) یناهج  تیمکاح   ) ناشیا تلاسر  ندش  ققحم  سدق و  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یبایتسد  زا 

نامزلارخآ و ربمایپ  نتفای  قوش  هب  نانآ  لیجنا  تاروت و  ياه  هدـعو  هطـساو  هب  هک  هدوب  تهج  نادـب  نیا  دوش  یم  هتفگ  هک  نیا  اما 
نیا هب  يو  هب  نامیا 

ص:76

...و هتوم  كوبت و  ربیخ ، قطانم  رد  ناشیا  طسوت  هدش  داجیا  تاماکحتـسا  زین  هنیدم و  فارطا  رد  يدوهی  دـنمتردق  لئابق  دوجو  - 1
فارحنا رابت  باتک  هب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   ) .دنک یم  تیاکح  مالـسا  اب  هلباقم  يارب  دوهی  یلبق  یگدامآ  يزیر و  همانرب  زا 

(. دییامرف هعجارم  ص 238  ، 
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هللا یلص  مرکا  ربمایپ  اب  ناشیا  دروخرب  تفگ  دیاب  خساپ  رد  تسا ! هدوبن  ترـضح  نآ  اب  هلباقم  اه  نآ  دصق  دنا و  هدرک  چوک  قطانم 
تبسن نانآ  رامش  یب  رازآ  تیذا و  زین  دندومن و  زاغآ  ترـضح  نآ  هیلع  هک  يددعتم  ياه  گنج  ناناملـسم و  ملـس و  هلآ و  هیلع و 

ادـخ لوسر  یـسرتسد  مدـع  مالـسا و  يدوبان  يارب  عناوم  داجیا  هلباـقم و  رد  ار  دوهی  هدرپ  تشپ  ناـهنپ و  تیعقاو  ، (1) ناناملسم هب 
.دیامن یم  راکشآ  الماک  ار  سدق  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

: دومن میسرت  ناوت  یم  ریز  لکش  هب  ار  مالسا  ردص  رد  سدق  ات  هنیدم  فارطا  رد  رقتسم  نایدوهی  تیعضو 

(2  ) هرامش ریوصت 

ذوفن . 3

ریسم ندیشک  فارحنا  هبو  ناناملسم  نایم  رد  ذوفن  تهج  مزال  ياه  رتسب  داجیا 

ص:77

هب تسا  بلطم  نیا  رگید  هاوگ  نانآ  ياهرازآ  تیذا و  زین  ناشیا و  فادـها  اه و  تلـصخ  دوهی ، یفرعم  رد  نآرق  ددـعتم  تاـیآ  - 1
.تسا هتخادرپ  لیئارسا  ینب  دوهی و  یفرعم  هب  میقتسم  تروص  هب  نآرق  زا  هیآ  زا 110  شیب  هک  يا  هنوگ 
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ههرب نآ  رد  دوهی  ياه  همانرب  رگید  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يدمحم  بان  مالـسا  تیمکاح  ققحت  زا  يریگولج  ناناملـسم و 
ییاسانش اب  ات  دنتشاد  یعس  تیحیـسم ، نییآ  دروم  رد  هژیوب  دوخ  ناوارف  ياه  هبرجت  اب  اذل  .دندوب  نآ  ماجنا  لابندب  هک  دوب  نامز  زا 

، دنـشاب یم  رادروخرب  راـید  نآ  مدرم  نیب  رد  یعاـمتجا  بساـنم  هاـگیاج  تیـصخش و  زا  هک  هنیمز  نیا  رد  دـنمناوت  دعتـسم و  دارفا 
دوخ فادـها  هب  یبایتسد  رد  یمالـسا  ياپون  ماظن  یلامتحا  ياه  تفرـشیپ  ندومن  فقوتم  اـب  اـهیذوفن ،)  ) ناـشیا کـمک  اـب  دـنناوتب 

هراشا زین  مهم  نیا  هب  راصتخا  هب  دوخ  ياج  ردو  دـعب  لصف  رد  هک  .دـنروآ  مهارف  ار  شیوخ  یناـهج  تیمکاـح  ياـه  هنیمز  دـنناوتب 
.دومن میهاوخ 

ص:78
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( تلاسر نارود  ياهدادخر   ) مالسا روهظ  موس : لصف 

هراشا

ص:79
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همدقم

تسا مزال  هتشذگ ، لصف  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  مرکم  یبن  اب  دوهی  نامزاس  يزوت  هنیک  توادع و  یبای  هشیر  لابندب 
يریگولج رد  ناشیا  ياه  هئطوت  ینمـشد و  اب  هلباقم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تامادقا  نییبت  تهج  لصف  نیا  رد 

یـسررب و دروم  ار  تلاسر )  ) نارود نیا  ثداوح  مالـسا  یناهج  تیمکاح  ققحت  يارب  شالت  نانآ و  هناتـسرپداژن  فادـها  ققحت  زا 
.میهد رارق  لیلحت  هیزجت و 

نارود ود  هب  هنیدـم  هکم و  ياه  رهـش  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلاسر  هلاس  نارود 23  ثداوح  خـیرات  هاوگ  هب 
هلباـقم مالـسا و  ظـفح  یفرعم و  رد  ار  دوـخ  شـالت  ماـمت  عـطقم  ود  نیا  رد  ترـضح  نآ  ددرگ و  یم  میـسقت  ترجه ”  “ و تثعب ” “

اهنآ یـسررب  هب  هناگادج  لصف  نیارد  زین  ام  دـندرب ، راکب  دوهی  ياهیزوت  هنیک  هژیوب  مالـسا ، نانمـشد  یلامتحا  ياه  هئطوت  یمامتاب 
.تخادرپ میهاوخ  عطقم  ود  نیا  رد 

ص:80
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تثعب نارود 

نآ ارح ، راغ  رد  لیفلا ) ماع  لاس 40   ) يدالیم لاس 610  بجر  رد 27  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مرکم  یبن  تلاسر  غالبا  اب 
تلاسر ریسم  رد  دنناوتب  ات  دندوب  ییاهورین  تیبرت  دنمزاین  ادتبا  رد  ناشیا  .دندومن  زاغآ  نآ  ققحترد  ار  شیوخ  تیرومام  ترـضح 

شبنج تکر و  زاین ه_ر ح_ نیرت  ییادتبا  زا  راکادـف  دـهعتم و  ياهورین  دوجو  اریز  دـندرگ ، دـنم  هرهب  ناشیا  کمک  زا  دوخ  یهلا 
نآر ب_ه _ه ق_ کـنیا دور ك_م_ا  یم  را  _ مـش هـب  مالـسلا  هـیلع  یهلا  ءاـیبنا  تـکرح  رد  هژیو  يا ب_ هعماـج  ره  رد  یبـالقنا 

: دیامرف یم  هدو و  _ من هرا  __ شا _ر  ما _ن  يا

(1)” .دننک تعاطا  ار  وا  نامرف  هکنآ  رگم  میداتسرفن  ار  یلوسر  چیه  ام  ِِهنذِِاب ؛ َعاطِیل  ِالا  لوسَر  نِم  انلَسرَا  ام  “َو 

ياه هنیمز  ...و  لالب  رسای ، رامع و  ءادهشلادیس ، هزمح  مالـسلا ،  هیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  نوچ  يراکادف  ياهناسنا  تیبرت  اب  دنناوتب  ات 
تکرح و ییاهن  فدـه  هک  هللا  یلا  ریـسو  يرـشب  لامک  ياههار  ندومن  راومه  نآ  لابندـب  و  مالـسا ، تیمکاـح  ققحت  تهج  مزـال 

.(2) دنیامن مهارف  ار  دشاب ، یم  یهلا  ءایبنا  یمامت  تلاسر 
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 . 64  : ءاسن هروس  - 1
رد  “ ٍلاَو نِم  ِِهنوُد  نِّم  مَُهل  اَـمَو  َُهل  َّدَرَم  َـالَف  ًاءوُس  ٍمْوَِقب  ُهّللا  َداَرَأ  اَذِإَو  ْمِهِـسُْفنَِأب  اَـم  ْاوُرِّیَُغی  یَّتَح  ٍمْوَِقب  اَـم  ُرِّیَُغی  َـال  َهّللا  َّنِإ  : 11: دعر - 2

 “ .دنهد رییغت  ار  دوخ  لاح  نانآ  هکنآ  رگم  دهد  یمن  رییغت  ار  یموق  لاح  دنوادخ  تقیقح 
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يورین تیبرت  روظنم  هب  مالسا  داشرا  غیلبت و   “ هب مادقا  یساسازاین  نیا  هب  تیانعاب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  یبن  اذل 
هب لاس  هس  تدـم  رد  ار  مادـقا  نیا  لوا  مدـق  رد  ترـضح  نآ  هار ، يادـتبا  رد  یلاـمتحا  تارطخ  هب  هجوت  اـب  اـما  .دـندومن  یناـسنا ”
ِالا َهِلاالاولُُوق  هکرابم : هملک  اب  شیوخ  تلاسر  ندومن  ینلع  اب  یهلا  نامرف  هب  سپس  دندومن و  لابند  يرس ) توعد   ) هنایفخم تروص 

ات دنتـشادرب ، مالـسا  جیورت  ناناملـسم و  تیبرت  میلعت و  تهج  رد  مارآ  مارآ  ار  دوخ  يدعب  ياهماگ  تثعب ، موس  لاس  رد  اوِحلُفت  هللا 
ندش مهارف  نآ و  فارطا  هنیدم و  رد  رقتسم  فلتخم و  لیابق  اب  یعافد  ياهدادرارق  داقعنا  اب  تثعب  رخآ  ياهلاس  رد  ماجنارـس  هکنآ 

زا سپ  ماجنارس  راوجمه ، ياه  رهـش  ریاس  هشبح و  هب  ناناملـسم  زا  يا  هدع  ترجه  زا  سپ  هژیوب  رهـش  نآ  رد  تموکح  ياه  هنیمز 
يداصتقا هرـصاحم  نوچ  يراوشد  ثداوح  هژیوب  زیمآ ، هرطاـخم  نارود  نآرد  هفقو  یب  ریذـپان و  ناـیاپ  شـشوک  شـالت و  لاـس  13

ملس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  گرزب  یماح  نآ  بلاطوبا  نداد  تسد  زا  زیگنا  مغ  هعقاو  بلاطیبا و  بعـش  رد  ناناملـسم 
هللا یلص  مرکا  ربمایپ  ترجه  اب  ماجنارس  ناناملسم ، ریاس  رازآ  تیذا و  ترضح و  نآ  یمارگ  رسمه  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  
نیا رد  مالسا  هعـسوت  یمالـسا و  تموکح  داجیا  ياه  هنیمز  دروخ و  قرو  مالـسا  خیرات  زا  ینیون  رتفد  هنیدم ، هب  ملـس  هلآ و  هیلع و 

.دش مهارف  رهش 
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ترجه نارود 

هراشا

زور هس  زا  سپ  و  يرمق ) يرجه  خـیرات  زاـغآ   ) هنیدـم هب  تثعب  مهدزیـس  لاـس  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دورو   
.تفرگ تروص  ترجه  زا  مهدزاود  زور  رد  ناشیا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  ندش  قحلم  اب  ابق  رد  فقوت 

یئاضق یعامتجا ، یسایس ، يدابع ، هاگیاپ  ناونع  هب  دجسم  نیلوا  ثادحا  هب  مادقا  هنیدم  رد  رارقتسا  زا  سپ  هلـصافالب  ترـضح  نآ 
.دنتفرگ تسدب  ار  یمالسا  هعماج  تیاده  ناکم  نآ  زا  هدومن و  ...و 

یعـس بیترت  نیدـب  هدومن و  زاـغآ  ار  دوخ  تاـکرحت  هدـش و  یتاـیلمع  ترـضح  نآ  هیلع  دوـهی  ناـمزاس  هلـصافالب  ماـگنه  نیا  رد 
يزاس هنیمز  نیکرـشم و  کیرحت  اب  هدـمآ ، تسدـب  تصرف  داجیا  ترـضح و  نآ  اب  حلـص  دادرارق  داقعنا  اب  ادـتبا  نامهزا  اتدـندرک 
مرکا ربمایپ  یبایتسد  عنام  دنناوتب  دیاش  ات  دـنیامن ، یلمع  لابند و  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  دوخ  ياه  هئطوت  یماظن ، ددـعتم  ياهگنج 

.دنوش دوهی  هئطوت  نوناک  نتخیر  ورف  هجیتن  رد  فیرش و  سدق  هب  ناناملسم  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

زاس هنیمز  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تافو  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلاسر  ناـیاپات  دوهی  تامادـقا  نیا 
.درک (1) میهاوخ  هراشا  نارود  نیا  ثداوح  نیرتمهم  هب  راصتخا  هب  هک  دندوب  يرامشیب  ثداوح 

ص:83

زا مالـسا  خـیرات  رد  یـسانش  نمـشد  همانـسرد  فارحنا ، راـبت  هلمج  زا  یخیراـت  بتک  زا  هـتفرگرب  ترجه  نارود  ثداوـح  رکذ  - 1
رفعج هللا  هیآ  هتـشون  تیدبا  غورف  نایرفعج و  لوسر  مالـسالا  هجح  هتـشون  مالـسا  یـصصخت  خـیرات  ملق ، حول و  هسـسؤم  تاراشتنا 

.دشاب یم  ...و  هاپس  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  یمالسا  تاقیقحت  زکرم  پاچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياهگنج  یناحبس و 
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( تموکح لیکشت   ) لوا لاس 

نآ هزات  هک  یمالسا  تموکح  ياه  هیاپ  ات  دندوب  ددصرد  هنیدم ، رد  رارقتسا  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  لاس  نیا  رد 
یهدـنامزاس و هب  دوش ، دوخ  ياه  هئطوت  يارجا  هب  قفوم  نمـشد  هک  نآ  زا  لبق  دـنناوتب  دـنیامن و  مکحتـسم  ار  دـندوب  هداـهن  اـنب  ار 
، یمومع حـلاصم  ساسا  رب  تلادـع و  يانبم  رب  ار  یمالـسا  هعماج  ياپون  يانب  بیترت  نیدـب  ات  دـنزادرپب  شیوخ  ياـهورین  شزومآ 

.دنیامن مکحتسم 

اب یعافد  نامیپ  داـقعنا  ناـنآ و  حلـص  تساوخرد  تقفاوم  اـب  هدرمـش و  تمینغ  ارنآ  هدـمآ ، تسدـب  تصرف  زا  مه  ناـشیا  ور  نیازا 
رما نیا  هب  هدومن و  داجیا  یبولطم  وحن  هب  هنیدم  رد  ار  یمالسا  ياپ  ون  تموکح  راتخاس  ناناملـسم ، شزومآ  تیبرت و  نمـض  دوهی ،

.دنتخادرپ مهم 

( ردب گنج   ) مود لاس 

هراشا

اب دومن و  یتایلمع  مالـسا  هیلع  ار  دوخ  هیلوا  ياهزیرکاخ  نانآ ، اب  هارمه  نیکرـشم و  کیرحت  اب  دوهی  ترجه ، مود  لاس  هب  دورو  اب 
دنتـشاد و ار  هار  يادـتبا  رد  مالـسا  يدوبان  ناکما  تروص  رد  ندومن و  فقوتم  يزوس و  تصرف  رد  یعـس  ددـعتم  ياهگنج  داـجیا 

هیلع گنج  نیلوا  تامدقم  هلیسو  نیدب 

ص:84

؟ هنوگچ ارچ و  تیودهم  www.Ghaemiyeh.comنانمشد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 256زکرم  هحفص 99 

http://www.ghaemiyeh.com


مرکا ربمایپ  اب  نیکرـشم  گنج  مالعا  اب  هجیتن  رد  دـندومن و  مهارف  ار  نیکرـشم  کیرحت  اـب  دوخ  يذوفن  لـماوع  طـسوت  ناناملـسم 
.دنتخادنا هار  هب  ناناملسم  هیلع  ار  ردب ” گنج   “ ترجه مود  لاس  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

، دنتخادرپ هلباقم  هب  مالـسا  هاپـس  زا  رفن  لـباقم 313  رد  حلـسم  يوجگنج  رفن  زا 1000  شیب  اب  نیکرـشم  هک  ربارباـن  گـنج  نیا  رد 
، ریسا يدادعت  یمخز و  هتـشک و  نداد 70  اب  نیکرشم  یمالـسا ، ياپ  ون  هعماج  يدوبان  نیکرـشم و  يزوریپ  رد  دوهی  راظتنا  مغریلع 

.دندیدرگ هکم  هب  رارف  هب  روبجم  هدش و  یتخس  تسکش  لمحتم 

عاقنیق ینب  دربن 

ار دوخ  زیرکاخ  نیلوا  دوب ، هدیسرن  دوخ  فده  هب  ردب  گنج  رد  هک  دوهی  نامزاس  هنیدم  هب  نیملـسم  هنادنمزوریپ  تشگزاب  زا  سپ 
دیاش ات  دندش  گنج  دراو  ترضح  نآ  اب  میقتسم  عاقنیق ، ینب  نایدوهی  طسوت  ربمایپ  هیلع  رگید  یگنج  كرادت  اب  هدومن و  یتایلمع 
نیا رد  نکیلو  .دنـسرب  دوخ  فادـها  هب  ناربج و  ار  نیکرـشم  تسکـش  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  هبلغ  اب  قیرط  نیا  زا 

.دنداد تسد  زا  زین  ار  دوخ  زیرکاخ  نیلوا  هکلب  هدش  یتخس  تسکش  لمحتم  اهنت  هن  دوهی  مالسا ، هاپس  يزوریپ  اب  گنج 

( ریضن ینب  دوهی  ینکش  نامیپ  دحا و  گنج   ) موس لاس 

کیرحت اب  ردب  نیگنس  تسکش  زا  ماقتنا  هزیگنا  اب  هکم  نیکرشم  لاس  نیا  رد 
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دراو نانآ  اب  گنهامه  هرابود  تایلمع  تروص  رد  هک  دـنداد  لوق  يو  هب  دـندش و  دـحا  گـنج  زاـس  هنیمز  دوهی  طـسوت  نایفـسوبا 
عافد هنیدم و  رد  ندنام  رب  ینبم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رظن  شریذپ  مدع  لیلدب  مه  ناناملـسم  دنوش و  یم  گنج 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  حیرص  روتسد  اب  تفلاخم  یهدنامرف و  نیمارف  زا  تعاطا  مدع  لیلدب  مه  دربن  هنحص  رد  يرهش و 
شوهزیت هدـنامرف  هدافتـسا  تیاهن  رد  دربن و  ههبج  ریذـپ  بیـسآ  هطقن  ناونع  هب  تامرلا ” لبج   “ هگنت يزاس  اـهر  مدـع  رب  ینبم  ملس 

هدش و مئانغ  يروآ  عمج  لوغشم  يزوریپ  نامگ  هب  هک  ناناملسم  هب  هلمح  هدمآ و  تسدب  تصرف  نیا  زا  دیلو ” نبدلاخ   “ رافک هاپس 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ندش  هتـشک  هعیاش  شخپ  اب  هدش و  یتخـس  تسکـش  لمحتم  دندوب ، هدنام  لفاغ  دوخ  نمـشد  زا 

هدـهاعم ساسا  رب  نانآ  ات  دـندرپس ، ریـضن  ینب  دوهی  هب  ار  هصرع  دنتـشگ و  زاب  هکم  هب  دوخ  يزوریپ  زا  تسمرـس  شیرق  راـفک  ملس 
ریبدت نکیلو  دنناکشخب ، لاس  نامه  رد  ار  مالسا  هشیر  دوخ  لایخ  هب  دننک  یعس  ناناملـسم  هیلع  گنج  مالعا  اب  نیکرـشم و  اب  دوخ 

نب یلع  هژیوب  ناناملسم  یخرب  يراکادف  تداشر و  ناناملسم و  ددجم  یهدنامزاس  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مرکم  یبن 
یتایلمع زیرکاخ  نیمود  دندش  لمحتم  ریضن  ینب  نایدوهی  هک  یتخس  تسکش  اب  دیدرگ و  یثنخ  هئطوت  نیا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا 

.دش هدوزفا  مالسا  رادتقا  هب  هدش و  مدهنم  زین  ناشیا 
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( هظیرق ینب  دربن  قدنخ و  گنج   ) مجنپ مراهچ و  لاس 

دوخ ناوارف  ياه  ینزیار  اب  دومن و  رو  هلعـش  ار  قدـنخ )  ) بازحا گنج  شتآ  دوخ  ینکـش  نامیپ  اب  ترجه  مراهچ  لاـس  رد  دوهی 
مجاهت کی  اب  راب  نیا  ات  دندومن ، جیـسب  ناناملـسم  هیلع  ار  هکم  نیکرـشم  هظیرق و  ینب  نایدوهی  اب  هارمه  هنیدم ، فارطا  لیابق  مامت 

هدرک ءاضما  كرتشم  یماظن  نامیپ  هدـش و  ناتـساد  مه  ناناملـسم  مالـسا و  هیلع  مه  اب  کنیا  هک  بازحا  هاپـس  يورین  اـب  هدرتسگ و 
رطخ فذح  انامه  هک  دوخ  فادها  هب  مالسا  لماک  يدوبان  اب  ات  دننک ، لماک  هنیدم  فارطارد  اردوخ  هرـصاحم  هقلح  دنناوتب  دندوب ،

مرکم یبن  هنادنمشوه  یهدنامرف  ریبادت و  زین  راب  نیا  اما  .دنیآ  لئان  تفر  یم  رامش  هب  دوهی  یناهج  تیمکاح  ققحت  ریسم  رد  مالسا 
قدنخ رفح  رد  یسراف ” ناملس   “ هناربدم داهنـشیپ  شریذپ  اب  هارمه  یتایلمع ، هقطنم  باختنا  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا 

نیا دـش  بازحا  هاپـس  رد  تشحو  بعر و  داجیا  ثعاب  هک  نیگمهـس  یناـفوط  ییاـپ  رب  رد  یهلا  دادـما  نآ  لابندـب  هقطنم و  نآ  رد 
هدمآ دیدپ  قدنخ  زا  دودـبع  نبورمع  روبع  اب  نمـشد  هاگودرا  رد  هک  مه  يدـیما  هطقن  اهنت  ،(1) و  دومن یثنخ  ار  كاـنرطخ  هئطوت 

ندش هتشک  مالسلا و  هیلع  نینموملاریما  تداشر  اب  دوب 

ص:87

للع یـسررب  هب  هک  دـشاب  یم  گنج  نیا  ياسرف  تقاط  یتخـس  يراوشد و  يایوگ  قدـنخ  گنج  دروم  رد  بازحا  هروس  تایآ  - 1
.تسا هتخادرپ  زین  مالسا  نانمشد  يزوریپ 
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.دندش هنیدم  كرت  هب  روبجم  تسکش  لوبق  اب  بازحا  هاپس  هلیسو  نیدب  دش و  لدبم  سای  هب   (1) ترضح نآ  ریشمش  اب  ورمع 

زین قطانم  ریاس  رد  يزوریپ  نیا  هزاوآ  هکلب  دیدرگ  راومه  مالسا  دشر  هار  اهنت  هن  يزوریپ  نیا  اب  ترجه  مجنپ  لاس  رد  بیترت  نیدب 
نیرخآ هب  هلمح  اب  هظیرق  ینب  نایدوهی  ینکـش  نامیپ  لیلدب  ات  دـندش  قفوم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  و  دـش ، رـشتنم 

ثول زا  ار  نآ  دنهد و  تاجن  دوهی  ياه  هئطوت  رش  زا  ار  رهش  نیا  ناشیا ، يدوبان  هنیدم و  فارطا  رد  دوهی  یماکحتسا  ياه  زیرکاخ 
هب ناکامک   (2)( نیقفانم  ) هنیدم رد  دوهی  نانامیپ  مه  هچرگ  دـنیامن ، يزاسکاپ  هنیدـم  فارطارد  دوهی  زا  هدـنامیقاب  ياهورین  دوجو 

.دنداد یم  همادا  مالسا  اب  هلباقم  يارب  دوخ  شالت 

ترجه متفه  مشش و  لاس 

هراشا

ققحت مالـسا و  راشتنا  يارب  هک  ترـضح  نآ  تشذـگ و  یم  هنیدـم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ترجه  زا  لاـس   5
یـصقا هب  مالـسا  رـشن  رد  راید  نآ  یئانثتـسا  تیعقوم  زا  يریگ  هرهب  فیرـش و  سدق  هب  ندیـسر  هشیدنا  رد  شیوخ  یناهج  تلاسر 

يدوبان ناهج و  طاقن 

ص:88

ریشمش هبرض  نیلقث ؛” هدابع  نم  لضفا  قدنخلا  موی  یلع  هبرـض  : “ دندومرف هراب  نیا  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  - 1
( دیدرگ ناناملسم  مالسا و  تاجن  ثعاب  اریز   ) دراد يرترب  تلیضف و  نیلَقَث  تدابع  رب  قدنخ  زور  رد  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نبا  یلع 

.
.درب مان  ...و  فوع  نب  نمحرلادبع  تباث ، نب  دیز  یبا ، نب  هلادبع  زا  ناوت  یم  نیقفانم  هلمج  زا  - 2
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رتمولیک زا 1000  شیب  فیرـش  سدـق  هب  ندیـسر  ات  و  دنتـسه ، هنیدـم  رد  زونه  دـندوب ، ملاع  رد  هنتف  نوناـک  ناونع  هب  دوهی  لـماک 
اج رب  اپ  ناکامک  ریسم  نیا  لوط  رد  زین  هتوم  كوبت و  ربیخ ، دننام  دوهی  زا  هدنامیقاب  تاماکحتـسا  هکنآ  نمـض  دراد ، دوجو  هلـصاف 

.دندش یم  بوسحم  ناشیا  فادها  ققحت  رد  ترضح  نآ  هار  رس  رب  يدج  عنام  دندوب و 

تایلمع ، “ هب مالـسا  یعافد  عضوم  رییغت  اب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  نامرف  هب  ترجه  مشـش  لاس  يادـتبا  زا  ترـضح  نآ  ور  نیا  زا 
، نآ تیمکاح  ورملق  مالسا و  هعسوت  نیکرشم و  دوهی و  زا  هدنامیقاب  ياه  زیرکاخ  نتسکش  مه  رد  يارب  ار  دوخ  نایهاپس  يداهج ،”

قرو ترـضح  نآ  تلاسر  نایاپ  هب  یهتنم  ياهلاس  رد  مالـسا  خیرات  زا  يرگید  ناشخرد  ياه  گرب  بیترت  نیدـب  دـندرک و  جیـسب 
.دندروخ

ربیخ گنج 

مازعا هاپس و  كرادت  اب  ربیخ ، نایدوهی  یماظن  یئاذیا و  تاکرحت  لیلدب  ترضح  نآ  مالـسا ، ناگدنمزر  يداهج  تایلمع  عورـش  اب 
نبا یلع  تداـشر  اـب  يرجه ) متفه  لاـس  مارحلا  مرحم  يادـتبا   ) ترجه متفه  لاـس  يادـتبا  رد  ربیخ  تاماکحتـسا  فرط  هب  ناـشیا 

هب اب  هنیدم  يرتمولیک  هدودحم 200  رد  تینما  داجیا  نمض  ات  دندش  دوهی  مکحتسم  زیرکاخ  نیا  حتف  هب  قفوم  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا 
هدش هتشابنا  ربیخ  رد  نایدوهی  طسوت  هک  يدایز  تورث  نتفرگ  تمینغ 
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رد راصنا  رجاهم و  تالکشم  زا  يرایسب  هتفای و  تسد  زین  یماظن  يداصتقا و  یعامتجا ، یسایس ، بولطم  تیعضو  هب  ناناملـسم  دوب 
مدـهنم یـشالتم و  لاـس  نیا  رد  هقطنم و  نیا  رد  دوهی  ناـمزاس  تاماکحتـسا  زا  رگید  یکی  بیترت  نیدـب  دوـش و  عـفترم  لاـس  نیا 

رادتقا تهبا و  رب  و  رـشتنم ، تعرـس  هب  فارطا  ياه  روشک  ریاس  برعلا و  هریزج  رـسارس  رد  شزرا  اب  يزوریپ  نیا  هزاوآ  هدـیدرگ و 
.دیدرگ هدوزفا  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یمالسا  ماظن 

اب ات  یحارط  ار  يرگید  هئطوت  هلصاف  الب  دوب ، هدش  لمحتم  ربیخ  گنج  رد  دوهی  هک  یتخـس  تسکـش  زا  سپ  لاس  نیمه  رد  هچرگ 
رد لامـش  ههبج  رد  ار  ربمایپ  ات  دـنیامن  لمع  يا  هنوگ  هب  نیقفانم  نیکرـشم و  اب  موش  ثلثم  کی  داجیا  اب  كرتشم و  تاـیلمع  کـی 

، هنیدـم زا  مـال  _ سا هاـپ  ملـس و س_ هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  جورخ  اـب  هدومن و  ریگرد  هقطنم  نآ  ناـیدوهی  اـب  كوبت  هقطنم 
.دنروآ مهارف  یمالسا  تموکح  تختیاپ  فرصت  نیکرشم و  هلمح  يارب  ار  هنیمز  رهش  نآ  یلخاد  تیعضو  نتخیر  مه  هب  اب  نیقفانم 

.دومن یثنخ  ار  موش  هشقن  نیا  یحو ، عبنم  هب  ناشیا  لاصتا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هنامیکح  ریبدت  زین  راب  نیا  یلو 

هئطوت موش  ثلثم  يدوبان  كوبت و  دربن 

دندش و هکم  مزاع  هرمع  ماجنا  دـصق  هب  ادـتبا  ناشدوخ  يابیز  ریبدـت  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  یبن  لاس  نیا  رد 
اب رهش  نآ  رد  مالسا  يذوفن  اه  يورین  سپس 
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یماظن ناوت  زا  هک  نیکرشم  نارس  هک  دندرک  لمع  يا  هنوگ  هب  دنراد  ار  هکم  فرـصت  هلمح و  دصق  ترـضح  هک  هعیاش  نیا  راشتنا 
ات دننک  تساوخ  رد  ربمایپ  زا  هدش و  ناناملـسم  هار  دس  هیبیدح  یمومع  هقطنم  رد  دندوب ، كانمیب  ربیخ  حتف  زا  دعب  هژیوب  ناناملـسم 

نامه رد  هرمع  ماجنا  رب  ینبم  ربمایپ  رارـصا  تمواقم و  اب  اما  دندرگ ، زاب  هنیدم  هب  دـنوش و  فرـصنم  هکم  هب  ندـمآ  زا  لاس  نیا  رد 
تدم هب  ...و  ناناملـسم  هب  ضرعت  مدع  رب  ینبم  یتادهعت  لوبق  اب  نیکرـشم  ماجنارـس  تارکاذم  نیا  همادا  اب  دنوش و  یم  هجاوم  لاس 

هللا یلص  مرکا  ربمایپ  بیترت  نیدب  دنوش و  یم  ناناملـسم  اب  هیبیدح " حلـص   " هب موسوم  یعافد  نامیپ  کی  داقعنا  هب  روبجم  لاس  هد 
.دنزاس جراخ  هعومجم  نیا  زا  ار  هئطوت  موش  علض  هس  زا  یکی  ات  دندرگ  یم  قفوم  ملس  هلآ و  هیلع و 

يریگولج هنیدم و  عاضوا  لرتنک  موش و  ثلثم  نیا  رگید  علض  ندرک  جراخ  يارب  هنیدم ، هب  تشگزاب  زا  سپ  ترـضح  نآ  هاگ  نآ 
نیا رد  ار  عاضوا  ناشیا  ات  بوصنم  هنیدم  رد  دوخ  نیـشناج  ناونع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  نیقفانم ، كرحت  هنوگره  زا 
نیا موس  علـض  اصخـش  ات  دـندومن  تکرح  كوبت  فرط  هب  یهاپـس  اب  ناشدوخ  سپـس  دـنیامن و  هرادا  لرتنک و  دوخ  ریبدـت  اب  رهش 

.دیامن بوکرس  مدهنم و  هقطنم  نآ  رد  ار  هنتف  نوناک  موش و  ثلثم 
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رارف دنتـشادن ، ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هیلع  تمواقم  بات  گـنت و  دوخ  رب  ار  هصرع  هک  كوبت  ناـیدوهی  دربن  نیا  رد 
نیدب دنتشگزاب و  هنیدم  هب  دروآرد و  دوخ  فرصت  هب  ار  كوبت  هقطنم  يریگ  رد  نودب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هدومن و 

.دندومن دوبان  ار  نیملسم  مالسا و  اب  هلباقم  رد  دوهی  تاماکحتسا  زا  رگید  یکی  هلیسو 

( هکم حتف  - هتوم دربن   ) متشه لاس 

هراشا

دوهی زیرکاخ  نیرخآ  مالسا ، نأشلا  میظع  ربمایپ  هناردتقم  هنادنمشوه و  هنامیکح و  تیاده  اب  ات  دندش  هدامآ  ناناملسم  لاس  نیا  رد 
نآ راشتنا  مالسا و  یناهج  تلاسر  ققحت  ریسم  هتوم ، تاماکحتسا  ینعی  سدق ، ياه  هزاورد  ندوشگ  اب  هتسکش و  مهرد  ار  هتوم  رد 

.دنیامن راومه  ار  یتسه  ناهج  رسارس  هب 

ضقن هب  راداو  ار  نیکرشم  دوخ  کیرحت  اب  ناشیا  هب  هتسباو  نیقفانم  دوهی و  هتوم ، هب  مازعا  تهج  ناناملـسم  ندش  هدامآ  زا  سپ  اما 
يریگرد داجیا  اب  دنناوتب  ات  دندومن ، ناناملـسم  اب  گنج  مالعا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  هیبیدح ” حلـص   “ نامیپ

زا دـنزادرپب و  دوخ  هتفر  تسد  زا  تاماکحتـسا  يزاسزاب  هب  ًاددـجم  مزال  تصرف  ندروآ  تسدـب  نیکرـشم و  اـب  ناناملـسم  هراـبود 
.دنیامن يریگولج  فیرش  سدق  هب  ترضح  نآ  یبای  تسد 

تلاسر نایاپ  ات  يدایز  تصرف  دـندوب و  هجاوم  نامز  تیدودـحم  اب  هک  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رگید  فرط  زا 
هب دنتشادن  دوخ 
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یثنخ هلباقم و  نمـض  اهدربن  نیا  رد  يزوریپ  اب  دـنناوتب  ات  دـنوش  ریگرد  نیکرـشم  دوهی و  اب  ههبج  ود  ره  رد  ات  دـندش  روبجم  راچان 
.دنیآ لئان  ناشدوخ  رظن  دروم  فادها  هب  ناشیا  هدنامیقاب  ياه  زیرکاخ  يدوبان  مالسا و  نانمشد  هئطوت  ندرک 

هکم ههبج 

اهرگنـس و یمامت  نیکرـشم  يدوبان  اـب  اـت  دـندش  هکم  مزاـع  شیوخ  نایهاپـس  زا  يدادـعت  اـب  ًاصخـش  دوخ  ترـضح  نآ  ور  نیا  زا 
رد ماجنارـس  مهم  نیا  دوش و  كاپ  ناـنآ  دوجو  ثول  زا  دوباـن و  هشیمه  يارب  هکم  هژیوب  برعلا  هریزج  رد  نیکرـشم  ياـه  زیرکاـخ 
هب هکم  رهـش ، نیا  حتف  اب  تسویپ و  عوقو  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  كرابم  تسدب  ترجه  متـشه  لاس 

نیا رد  یمیهاربا  جح  هوکـش  اب  مسارم  يرازگرب  اب  هلاس  همه  ات  دـنام  یقاب  ناناملـسم  تسد  رد  هشیمه  يارب  مالـسا  يرقلا  ما  ناونع 
.دسرب نایناهج  یمامت  شوگ  هب  مایا  نیا  رد  ناملسم  اه  نویلیم  روضح  هوکش  مالسا و  يادن  رهش ،

هتوم ههبج 

و هثراح ” نب  دیز  ”، “ بلاطیبا نبا  رفعج   “ ياهمان هب  مالسا  دیشر  نارادرس  زا  رفن  هس  یهدنامرف  اب  هتوم  ههبج  هب  یمازعا  نایهاپس  اما 
لمحتم هتوم ، رد  رقتـسم  نایدوهی  اـب  یهارمه  يارب  مور  تلود  فرط  زا  یکمک  يورین  مازعا 30,000  لیلدب  هحاور ،” نبا  هللادبع  “

هدش یتخس  تسکش 
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رد دوهی  تاماکحتسا  نیرخآ  هلیسونیدب  دندش و  هنیدم  هب  تشگزاب  رارف و  هب  روبجم  دوخ  هدنامرف  هس  ره  ندیـسر  تداهـش  هب  اب  و 
هیلع هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دنامب و  ناشیا  رایتخا  رد  دوهی  هنتف  نوناک  ناونع  هب  سدق  ناکامک  ات  دنام  یقاب  هدروخن  تسد  هتوم  دربن 
نیا حتف  هتوم و  هب  ورین  مازعا  يارب  يددجم  يزیر  همانرب  هب  راچان  دنیامن و  حتف  ار  مهم  رگنس  نیا  دنناوتن  لاس  نیا  رد  ملـس  هلآ و  و 

.دندروآ يور  ترجه  مهن  لاس  رد  کیژتارتسا  مهم و  هقطنم 

( مخ ریدغ  - عادولا هجح   ) مهن لاس 

رگنس نیرخآ  نتـسکش  مهرد  هتوم و  هب  تکرح  دصق  هب  اددجم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ترجه  مهن  لاس  زاغآ  اب 
فرط زا  هدـش و  لزان  ناشیا  رب  یحو  دـندش  هتوم  فرط  هب  تمیزع  هداـمآ  هکیماـگنه  اـما  دـندوب  هدـید  كرادـت  ار  یهاپـس  دوهی ،

هب جـح  لامعا  نداد  دای  عادولا و  هجح  يرازگرب  نمـض  هکم  فرط  هب  ریـسم  رییغت  اب  ات  دـنتفای  تیرومأم  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ 
نینمؤملاریما تفالخ  ینیـشناج و  مالعا  اب  دـنناسرب و  ماجنا  هب  ار  يرگید  ریطخ  تیرومام  لاس  نآ  جـح  زا  تشگزاـب  رد  ناناملـسم 

ترـضح نآ  تیاـفک  اـب  تسد  هب  ار  مالـسا  یناـهج  تیمکاـح  ققحت  ریـسم و  همادا  مخ ، ریدـغ  رد  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نبا  یلع 
نید هلیسو  نیدب  ات  دنراپسب 
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.ددرگ (1) لیمکت  تماما  اب  ناشیا  توبن  لماک و  مالسا 

( هفیقس هئطوت  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يرامیب   ) مهد لاس 

نارگن ناـکامک  هک  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  عادولا ، هجح  زا  ناناملـسم  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تشگزاـب  زا  سپ 
كرادت هب  قیوشت  اب  ار  ناناملـسم  دندوب ، سدق )  ) هنتف نوناک  ندنام  ملاس  هتوم و  رد  ددجم  تاماکحتـسا  داجیا  دوهی و  ياه  هئطوت 

تدش اب  (2) و  دندش يرامیب  راچد  هاگان  هب  دوخ  یلو  دندومن  هدامآ  فیرش  سدق  هب  یبایتسد  هتوم و  هب  مازعا  تهج  يرگید  هاپس 
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سپ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ینیشناج  تفالخ و  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  باصتنا  مخ و  ریدغ  يارجام  - 1
ربمایپ هب  باطخ  هک  هدـئام  هروس  تایآ  هاوگ  رب  هوالع  ناملـسم  رازه  زا 120 شیب  ناگدـید  ربارب  رد  عادولا و  هجح  زا  تشگزاـب  زا 
َمْوَْیلا : “ دـیامرف یم  هک  ریما  ترـضح  یفرعم  زا  سپ  و  ُهََتلاَسِر ” َْتغََّلب  اَمَف  ْلَـعْفَت  ْمَّل  نِإَو  کِّبَّر  نِم  کـَْیلِإ  َلِزنُأ  اَـم  ْغَِّلب  : “ دـیامرف یم 

هنوگ چـیه  ياج  هک  تسا  رادروخرب  يرتاوت  ناـنچ  زا  اًـنیِد . ” َمَالْـسِإلا  ُمَکل  ُتیِـضَرَو  ِیتَمِْعن  ْمْکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو  ْمکَنیِد  ْمَکل  ُْتلَمکَأ 
دوخ ردقنارگ  باتک  رد  ینیما  همالع  اهنت  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هتشاذگن  یقاب  ینس  هعیـش و  زا  معا  ناهج  ناناملـسم  يارب  يدیدرت 

هب باتک  دلج  هب 11 لمتـشم  هک  هتخادرپ  هعیـش ) زا  تیاور  کی  یتح  رکذ  نودب   ) تنـس لها  زا  لوقنم  تایاور  نایب  اب  ریدغلا  مان  هب 
.دشاب یم  یبرع  نابز 

هلمج زا  تسا  هدـش  لقن  يددـعتم  بلاطم  نآ  تلع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ناشلا  میظع  ربمایپ  يراـمیب  دروم  رد  - 2
اریز دـشاب  يرگید  رما  دـیاب  تیعقاو  اما  .يرجه  لاس 7  رد  ربیخ  گـنج  رد  يدوهی  ینز  هریپ  تسد  هب  ترـضح  نآ  ندـش  مومـسم 

هب هجوـت  اـب  زین  فرط و  کــی  زا  ترجه  لاس 11  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تاـفو  اـت  ربیخ  حـتف  یناـمز  هلـصاف 
طـسوت مه  نآ  مومـسم ، ياذغ  ندروخ  رد  یهجوت  یب  رگید ، فرط  زا  ترـضح  نآ  هنادنمـشوه  یهدنامرف  تیارد و  یـشوهزیت و 
يدوبان تهج  هماسا  هاپـس  كرادـت  هحوبحب  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هکیلاح  رد  .دـشاب  یمن  هیجوت  لباق  يدوهی  ینز 

رهز ماج  اب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوهی ، شیوخ و  تایح  ظفح  يارب  هنیدـم و  نیقفانم  طسوت  دوهی ، هاـگیاپ  نیرخآ 
(. ص230 فارحنا ،  رابت  ص2 ؛ ج1 ، یشایع ،  ریسفت   ) .دندناسر تداهش  هب  مومسم و 
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هب یهاپس  لیکشت  اب  ات  دندش  قفوم  ناوارف  شالت  اب  ترضح  نآ  اما  .دش  هجاوم  يراوشد  اب  هاپـس  كرادت  راک  ًالمع  يرامیب  نتفرگ 
هلـصافالب هاپـس ، كرادـت  هحوبحب  رد  نامز و  نیا  رد  یلو  دـنیامن ، ایهم  هتوم  هب  مازعا  تهج  ار  يو   (1)” دیز نب  هماسا   “ یهدنامرف

هنیمز رهـش  رد  نیقفانم  ددرت  اب  تشگ و  زاغآ  هنیدم  هب  نآ  ندـنادرگزاب  مالـسا و  هاپـس  یـشاپورف  هنیمز  رد  نیقفانم  هدرتسگ  شالت 
زا دـعب  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  ندیـسر  تردـق  هب  زا  يریگولج  هب  قفوم  اهنت  هن  اهنآ  دـیدرگ و  مهارف  هفیقـس ” هنتف   “ ییاـپرب
زا ياتدوک  کی  ندرک  یتایلمع  اب  ات  دش  قفوم  قافن  نامزاس  هکلب  دندش ، هنیدمرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تداهش 

لصفالب تفالخرب  ینبم  مخ  ریدغ  رد  هژیوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ررکم  حیرـصت  فالخ  رب  ، ) هدش یحارط  شیپ 
مامتا هب  ار  دوهی  مامت  همین  راک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تفالخ  بصغ  اب  هتفای و  تسد  دوخ  موش  فادها  هب  مالـسلا ،)  هیلع  یلع 

فیرش و سدق  هب  یبای  تسد  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ییاهن  مادقا  ات  دنوش  قفوم  نینچمه  دندناسرب و 

ص:96

دربن نآ  رد  هک  دندوب  ترجه  متـشه  لاس  رد  هتوم  دربن  رد  ترـضح  یماظن  ناهدنامرف  زا  هثراح و  نب  دیز  دنزرف  دیز  نب  هماسا  - 1
.دوب هدیسر  تداهش  هب 
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.دننک فقوتم  ار  مالسا  یناهج  تلاسر  ققحت  ياتسار  رد  مزال  ياه  هنیمز  ندش  مهارف 

( تماما نارود  زاغآ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر   ) مهدزای لاس 

ترجه و مهد  لاس  رخاوا  رد  ناشیا  تیمومـسم  رثا  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يراـمیب  نتفاـی  تدـش  اـب  ماـجنارس 
يزاس زاب  هب  هرابود  ات  دش  مهارف  دوهی  يارب  تصرف  نیا  ًاددجم  ترجه ، لاس 11  رفص  زور 28 رد  ترضح  نآ  تداهش  نآ  لابندب 

اب هلباقم  رد  ار  یمکحم  دس  دنشاب  هتـسناوت  تردق ، هب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  یبایتسد  تروص  رد  هتخادرپ و  دوخ  تاماکحتـسا 
.دنشاب هدرک  داجیا  ناشیا  طسوت  مالسا  یناهج  تلاسر  ققحت  و  هنتف ، یبوکرس  رد  ترضح  نآ 

ره تسا  مزـال  تسا و  جراـخ  ثحب  نیا  هلـصوح  زا  نکیلو  تسا  هجوت  لـباق  مهم و  رایـسب  نارود  نیا  ثداوح  یـسررب  مهم : هتکن 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هلاس  تامحز 23  هنوگچ  هک  دوش  نشور  ات  دزادرپب  هداتفا  قافتا  لئاسم  رد  تقد  یسررب و  هب  یناملسم 

رادتقا نآ ، فارطا  برعلا و  هریزج  لک  رد  مالسا  ورملق  هعسوت  ناهج ، لک  هب  دوخ  تمظع  همه  نآ  اب  مالسا  یفرعم  رد  ملـس  هلآ و 
ناشلا میظع  ربمایپ  يالاو  نأـش  تمظع و  زین  مالـسا و  هب  ناریا ) مور و   ) ناـمز نآ  گرزب  ياـه  يروتارپما  نارـس  توعد  رد  ربماـیپ 

نیا هاتوک  تدم  کی  رد  هرابکی  هب  ...و  مالسا  ناهج  تیصخش  لوا  ناونع  هب  ناناملسم  نایم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا 
هب هنوگ 
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یلع یفرعم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مظعا  ربمایپ  رتاوتم  دایز و  رایـسب  تایاور  مغر  یلع  و  دوش ؟ یم  هدیـشک  فارحنا 
یم تفالخ  هب  يرگید  ترـضح ، نآ  گرم  اب  هلـصافالب  مخریدـغ ، رد  هژیوب  ناشیا  لصفالب  تفـالخ  رد  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نبا 

هب تفالخ  زا  لاس  هدش و 25  توکس  هب  روبجم  مالسا  ظفح  نیملسم و  تدحو  ظفح  لیلد  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  و  دسر ؟
و دنیـشن !؟ یم  رمث  هب  ناناملـسم  نیب  رد  دوهی  ذوفن  هئطوت ي  هنوگچ  و  دـمآ ؟ شیپ  ًـالوصا  هفیقـس  هئطوت  ارچ  هکنیا  و  هدـنام ؟ رود 
ملـس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ياـه  شـالت  ماـمت  مـغریلع  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  يدـمحم  باـن  مالـسا  ریـسم 

فارحنا هب  دریگ و  یم  دوخ  رب  يرگید  يوس  تمـس و  ناـشیا  ياـه  هتـساوخ  فـالخ  رب  هنوگ  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما 
ناشیا زا  دعب  هیما و  ینب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  دـعب  یهاتوک  تدـم  رد  هک  يا  هنوگب  دوش  یم  هدیـشک 
تداهش هب  تیاهن  رد  ینادنز و  دیدش ، تبقارم  تحت  يرگید  زا  سپ  یکی  مالسلا  هیلع  تیب  لها  دنسر و  یم  تفالخ  هب  سابع  ینب 

....و دیدرگ !؟ اپرب  هفیقس  هنتف  یناسک  هچ  طسوت  هنوگچ و  ارچ و  ًالوصا  و  دندیسر !؟ یم 
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( یمالسا بالقنا  ات  تماما  نارود  ياهدادخر   ) مالسا هرابود  تیمکاح  يارب  شالت  مراهچ : لصف 

هراشا
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همدقم   

زا دوخ  يذوفن  لماوع  طسوت  ات  دوب  هدش  قفوم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تلحر  زا  سپ  هک  دوهی ) نامزاس   ) نمـشد
يدمحم بان  مالسا  تکرح  تهج  مالسلا ،  هیلع  یلع  تفالخ  بصغ  اب  يریگولج و  تفالخ  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یبایتسد 

ریما بصن  اب  هک  تشاد  هجوت  مه  هتکن  نیا  هب  دـهد ، ریـسم  رییغت  ثالث  ياـفلخ  تیمکاـح  تمـس  هب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
ترضح نآ  نانیشناج  یفرعم  دوخ و  ینیشناج  هب  مخ  ریدغ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  طسوت  مالـسلا  هیلع  نیمؤملا 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  تیافک  اـب  تسد  هب  مالـسا  یناـهج  تیمکاـح  ققحت  ناـمز  اـت  ، (1) تلاـسر همادا ي  رد 
فیرشلا (2)،
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هب مادقا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تسا ) هدـش  لقن  تنـس  لها  لوق  زا  تیاور  زا 12 شیب   ) يددـعتم تایاور  رد  - 1
یلع نیـسح ، نسح ، ناشیازا  دعب  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  ناشیا  نیلوا  هک  بیترت  نیدـب  دـنا ، هدومن  مان  هب  دوخ  نانیـشناج  یفرعم 

یلاعت هللا  لجع  يدهم  ترضح  و  يرکسع )  ) نسح يداه ، داوج ، اضر ، مظاک ، قداص ، رقاب ، مالسلا ،)  هیلع  داجس  ماما   ) نیسح نبا 
.دوب دنهاوخ  فیرشلا   هجرف 

ملـس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مّرکم  یبن  ناسل  زا  فیرـشلا   هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  نوماریپ  تایاور  - 2
زا ترـضح ، نآ  روهظ  هب  طوبرم  لئاسم  نیرت  یئزج  هب  هک  دـشاب  یم  تیاور  رازه  شـش  رب  غلاب  مالـسلا  هیلع  نیموصعم  همئا  ریاـس 

.تسا هدش  هراشا  روهظ  مئالع  یگنوگچ و  طیارش ، هلمج 
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تیمکاح نیا  ققحت  رد  یعس  هراومه  ناشیا  دوخ ، تماما  نارود  تدم  لوط  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ریاس  مالـسلا و  هیلع  یلع 
مالـسلا مهیلع  نیموصعم  تارـضح  يارب  هنیمز  نیا  هاگ  چیه  دش  عقاو  نارود  نیا  رد  هک  یثداوح  لیلد  هب  هچرگ  ، ) تشاددنهاوخار

نیا ققحت  نامز  فیرـشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  يارب  تبیغ  رما  ندـش  عقاو  اب  زین  ماجنارـس  دـیدرگن و  مهارف 
تیمکاح و هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  یبایتسد  مدـع  تهج  ار  دوخ  شالت  مامت  ور  نیا  زا  تفرگ . ) رارق  ماهبا  زا  يا  هلاه  رد  تیمکاح 

نآ تداهش  بابسا  دنناوتب ، دوخ  يذوفن  لماوع  طسوت  هرصاحم  هقلح  ندومن  رت  گنت  اب  ات  هدرب  راکب  نآ  ياه  هنیمز  ندش  مهارف  ای 
مادـقا دوـهی  داژن  یناـهج  تیمکاـح  هار  رـس  رب  دوـجوم  یلاـمتحا و  تالکـشم  عـفر  تـهج  دوـخ  و  دـنروآ ، مـهارف  ار  ناراوـگرزب 

نیا قـقحت  يزاـس  هنیمز  هعیـش و  تیبرت  رد  مالـسلا  مهیلع  همئا  تاـمحز  شـالت و  ناـیب  نارود و  نـیا  یـسررب  نیارباـنب   (1) .دنیامن
.درک دهاوخ  کمک  یسانش  نمشد  ثحب  نییبت  رد  ار  ام  تیمکاح ،

ص:101

داـجیا لابندـب  ناـشیا  هدرتسگ  ياـه  شـالت  دوهی و  داژن  یناـهج  تیمکاـح  ققحت  يزاـس  هنیمز  رد  دوهی  ناـمزاس  تکرح  ریـس  - 1
هللاءاشنا هک  تسا  یمهم  رایسب  لئاسم  زا  لمأت و  لباق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يدمحم  بان  مالـسا  تیمکاح  ریـسم  رد  فارحنا 

.تخادرپ میهاوخ  نآ  هب  مجنپ  لصف  رد 
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هتوم تاماکحتسا  يزاسزاب  تماما و  نایرج  اب  هلباقم  رد  قافن  نامزاس  شالت 

رد هدـمآ و  تسد  هب  تصرف  زا  یلخاد  قافن  نایرج  دوخ و  يذوفن  لماوع  زا  يریگ  هرهب  اـب  دوهی )  ) نمـشد هک  تسا  رکذ  هب  مزـال 
، ندرا هیروس ، نانبل ،  ) ماش مان  هب  سدـق  فارطا  رد  يرگید  تاماکحتـسا  داجیا  يزاسزاب و  هب  ًاددـجم  ثالث  ءافلخ  تفـالخ  تدـم 

ریاس دوخ و  تیمکاح  رارمتـسا  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  هلباقم  نمـض  دـناوتب  اـت  داد  رارق  هیواـعم  راـیتخا  رد  ار  نآ  هتخادرپ و  رـصم )
ربمایپ نانیشناج  رورت )  ) فذح ییاسانش و  اب  ار  تماما  نایرج  اب  هلباقم  يژتارتسا  سابع ) ینب  هیما و  ینب   ) دوهی هدناشن  تسد  لماوع 

.دننک لابند  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

: ياتسار رد  ار  دوخ  تامادقا  یلخاد  قافن  نایرج  زا  يریگ  هرهب  اب  دوهی  نامزاس  بیترت  نیدب 

؛) هعیش نامزاس   ) ناشیا نارای  باحصا و  رورت  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  فذح  . 1

؛ نآرق فیرحت  . 2

؛  ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّتنس  اب  هلباقم  . 3

؛ ناناملسم یمومع  گنهرف  رییغت  . 4

.دیامن (1) راومه  دوهی  داژن  یناهج  تیمکاح  ققحت  تمس  هب  ار  دوخ  تکرح  ریسم  هار  نیا  زا  ات  دندومن  زاغآ 

هب دوهی  يذوفن  لماوع  هک  دوب  یمادقا  نیلوا  ترضح   نآ  یتیصخش  یکیزیف و  فذح  روظنم  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رورت  اذل 

ص:102

ص 115. فارحنا ،  راهم  - 1
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هیلع یلع  ماما  زا  عافد  يارب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ياه  شالت  مالـسا  خیرات  زا  ساّسح  عطقم  نیا  رد  ور  نیا  زا  دندوب ، نآ  لابند 
ات دـیدرگ  ثعاب  ینیـشن ، هناخ  زا  زیهرپ  هعماج و  رد  ترـضح  نآ  هدرتسگ ي  روضح  سپـس  ناشیا و  كرابم  ناج  ظفح  مالـسلا و 

.(1) دنامب ماکان  رما  نیا  هب  یبای  تسد  زا  قافن  نامزاس 

، دـنتفر یم  رامـش  هب  یحو  ناـبتاک  زا  دوخ  هکنآ  ظاـحل  هب  ترـضح  نآ  نآرق  فیرحت  رد  نمـشد  هئطوت  زا  يریگوـلج  هنیمز  رد  و 
يریگولج موش  فده  نیا  هب  نانآ  ندیـسر  زا  ات  دندش  قفوم  فیرـش  نآرق  يروآدرگ  میظنت و  اب  دندشن و  جراخ  هناخ  زا  ار  یتدم 

.دنیامن (2)

ات دش  قفوم  نمشد  هنافسأتم  ناناملسم  یمومع  گنهرف  رییغت  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ّتنـس  اب  هلباقم  صوصخ  رد  یلو 
رز هب  ار  دوخ  ياج  ...و  یگدنب  یئوجادخ ، راثیا ، يراکادف ، هک  دیامن  داجیا  یمالسا  هعماج ي  رد  يرییغت  نانچ  یهاتوک  تدم  رد 

ِءافلخ هریس ي  اذل  دهدب ، ...و  یبلطایند  یهاوخ ، دوخ  یتسرپ ، لّمجت  يزودنا و 

ص:103

هعقاو زا  دعب  مالسا و  زاغآ  زا  نرق  مین  زارتمک  رد  هک  دیامن  رورت  نانچ  ار  ترـضح  نآ  تیـصخش  دش  قفوم  هیواعم  ماش ، رد  اما  - 1
تدابع بارحمرد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دنیامرف : یم  ناشدوخ  فورعم  هبطخ ي  رد  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  هک  یماگنه  اروشاع ، ي 

؟ دناوخ یم  زامن  مه  مالسلا  هیلع  یلع  رگم  دننکیم  لاؤس  دوخزا  بجعت  اب  ماش  مدرم  دندناسر ، تداهش  هب 
يروآ درگ  ارنآ  ترـضح  نآ  هک  تسا  یفحـصم  ناـمه  مالـسلا  هیلع  نیموصعم  تارـضح  دـییات  خـیرات و  هاوـگ  هب  یلعف  نآرق  - 2

.دنا هدومن 
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رب نمـشد  یبای  تسد  تارییغت و  نیا  زا  يراکـشآ  هنومن ي  نانآ  هب  بستنم  یمالـسا  هعماج ي  ساـبع و  ینب  نآ  زا  سپ  هیما و  ینب 
هدوب يراوگان  تاقافتا  دهاش  يدامتم  نایلاس  یط  هراومه  یمالـسا  هعماج  زین  ناشیا  تیمکاح  رارمتـسا  اب  .دشاب و  یم  دوخ  فادها 
ياـه شـالت  هب  هراـشا  نمـض  لـصف  نیا  رد  هک  دـیدرگ ، یم  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  همئا  تداهـش  هب  رجنم  تیاـهن  رد  هک  تسا 

.تخادرپ میهاوخ  اهنآ  حیضوت  هب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تارضح 

مالسا هرابود  تیمکاح  ققحت  يارب  شالت  مالسلا و  مهیلع  همئا 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  نارود 

هراشا

يارب ار  ینارای  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  هک  ترـضح  نآ  مالـسلا (1) ، هیلع  یلع  ماما  تماما  زاغآ  اب 
ظفح تلاـسر و  فادـها  ققحت  رد  مزـال ، ياـه  هنیمز  طیارـش و  ندروآ  مهارف  يارب  ، (2) دنتـشادن رایتخا  رد  قافن  نایرج  اب  هلباـقم 
: دنداد رارق  دوخ  راک  روتسد  رد  ار  ریز  ياه  همانرب  نآ ، فارحنا  زا  يریگولج  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  بان  مالسا 

باتک نیا  نآرق ، فیرحت  اب  دناوتب  ات  دوب  نآ  لابند  هب  تدش  هب  دوهی  هک  یمادقا  نآرق : فیرحت  زا  يریگولج  . 1

ص:104

هدشن و هتفریذپ  ّتنس  لها  فرط  زا  نأش  نیا  نکیلو  دشاب  یم  دقتعم  نآ  هب  ملسم و  هعیش  دزن  رد  مالسلا  مهیلع  همئا  تماما  نأش  - 1
.دندرب یم  رس  هب  هیقت  رد  همئا  تماما ) نأش   ) تباب نیا  زا  هراومه 

.عبرأ وأ  ثالث  ّالا  یبنلا  دعب  سانلا  دترا  - 2
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( تیحیـسم دوهی و   ) یهلا ناـیدا  ریاـس  تشونرـس  هب  زین  ار  مالـسا  هجیتن  رد  هداد و  رییغت   (1) لیجنا تاروت و  دـننامب  زین  ار  ینامـسآ 
.دنک (2) راچد 

ملـس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يدـمحم  بان  مالـسا  تیمکاح  هرابود ي  ققحت  تهج  زاـین  دروم  هعیـش )  ) یناـسنا يورین  تیبرت  . 2
.لاس تدم 25  لوط  رد  هعیش  دنمتردق  نامزاس  لیکشت 

 . ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّتنس  رییغت  ناناملسم و  یمومع  گنهرف  رییغت  زا  يریگولج  روظنم  هب  شالت  . 3

ناـمزاس نتفرگ  تردـق  نایعیـش و  تیوقت  تیبرت و  رد  تدـم  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هفقو ي  یب  ياـه  شـالت  نیارباـنب 
هب روبجم  ار  ترـضح  نآ  نامثع ، گرم  زا  دـعب  هدروآ و  ور  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هرابکی  هب  یمالـسا  هعماج ي  ات  دـش  ثعاب  هعیش ،

هرابود اهدیما  هدیـسر و  ماشم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يوب  زاب  هنیدم  رد  بیترت  نیدب  دندومن و  تفالخ  شریذـپ 
.دیدرگ هدنز 

تکرح هدومن و  نایب  ینشور  هب  ار  دوخ  فده  ماش ، تموکح  زا  هیواعم  لزع  اب  تفالخ  هب  ندیـسر  زا  سپ  هلـصافالب  ترـضح  نآ 
لمج هنتف  ندرک  شوماخ  يارب  لوا  مدق  رد  زاغآ و  فیرش  سدق  تمس  هب  ار  شیوخ 

ص:105

” .هِعِضاوَم نَع  َِملَکلا  َنُوفِّرَُحی   : “ دیامرف یم  دوهی  تلصخ  نیا  نوماریپ   13 هیآ هدئام ،  هروس  رد  فیرش  نآرق  - 1
.دـیدرگ ” نآرق يروآ  عـمج  ياروـش  ” لیکـشت رومأـم  لوا  هفیلخ  فرط  زا  يدوـهی  راـبحالا  بعک  نادرگاـش  زا  تباـث  نـب  دـیز  - 2

دیز هکیلاـح  رد  مدرک  یم  تئارق  نآرق  نم  دـیوگ : یم  تباـث  نـب  دـیز  هراـبرد  بـعک  نـبا  یبا  ص210 ) ج5 ، يراجن ،  حیحـص  )
.دوب ناکدوک  اب  يزاب  لوغشم  يدوهی  هسردم  رد  هک  دوب  یناوجون 
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هب ماش و  تمـس  هب  سپـس  دنداد و  رارق  دوخ  یمالـسا  تلود  زکرم  ار  اج  نآ  هدش و  هفوک  مزاع  سپـس  هدمآ و  هرـصب  هب  هنیدـم  زا 
هب ار  هیواعم )  ) دوخ هدـناشن ي  تسد  لـماع  هلـصافالب  زین  دوهی )  ) نمـشد یلو  ، (1) دندومن تکرح  فیرـش  سدق  هب  یبایتسددصق 
هللا یلـص  ربمایپ  اب  هلباقمرد  تلاسر  نارود  دـننامه  دوخ  ینکـشراک  اب  ات  درک  یتایلمع  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هیلع  تعرس 

اب _د و  نیا _ من _ف  قو _ تم ار  ترـضح  نآ  شال  _ت و ت_ كرح ددـعتم ، ياـه  گـنج  لـیمحت  اـب  دـنناوتب  ملـس  هلآ و  هیلع و 
.دنسرب دوخ  فادها  هب  ترضح  نآ  یعافد  ناوت  ندرب  نیب  زا  مالسلا و  هیلع  یلع  باح  _ صا صاو  تدا خ_ _ هش

.تخادرپ میهاوخ  اهنآ  نایب  هب  راصتخا  تیاعر  اب  هک  میشاب  یم  ریز  ثداوح  دهاش  ترضح ) نآ  تفالخ  نارود   ) مایا نیا  رد  ام  اذل 

( نیثکان  ) لمج گنج 

كرادت ترـضح  نآ  هیلع  ار  گنج  نیلوا  هنیدـم ) رد  قافن  هرهچ ي   ) دوخ مدـقم  طخ  ياهورین  زا  هدافتـسا  اب  لوا  ماگ  رد  نمـشد 
هحلط و ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـسمه  هشیاع  يرادمدرـس  اب  نانآ  کیرحت  لمج و  باحـصا  نتخادنا  هار  اب  دندید و 

لاس رد  ریبز 

ص:106

هتوـــــــم                                                                                             ) ماــــــــش = نیفــــــــصدربن =      ) سدــــــــق - 1
تفالخ زاغآ  لمج    گنج  تفالخ     زکرم  ندادرارق                                             
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.دنتخادنا هار  هب  ترضح  نآ  هیلع  ار  لمج ” گنج   “ مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  تفالخ  لوا 

ریگرد نانآ  اب  هداتـسیا و  ناشیا  لباقم  رد  هنتف  نیا  ندرک  شوماـخ  يارب  اـت  دـندش  روبجم  زین  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  ور  نیا  زا 
یلو دـندیدرگ ، لاس  نامه  رد  هنتف  نیا  يدوبان  لـمج و  باحـصا  تسکـش  هب  قفوم  ترـضح  نآ  هچرگ  لـمج  گـنج  رد  .دـنوش 

هرکیپ ي هب  یکلهم  هبرـض ي  ترـضح ، نآ  صاخ  باحـصا  زا  رفن  هب 1000  بیرق  ندیـسر  تداهـش  هب  اب  گنج  نیا  رد  هنافـسأتم 
هلاس ي تامحز 25  لصاح  هک  شیوخ  عاجش  افواب و  نارای  نتشاد  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  هجیتن  رد  دش و  دراو  هعیـش  نامزاس 

.درک مهارف  ار  نیفص  گنج  رد  ترضح  نآ  تسکش  ياه  هنیمز  زین  رما  نیمه  دیدرگ و  یلاخ  دوب ، ناشیا 

( نیطساق  ) نیفص گنج 

تیبـثت هفوـک و  رد  ترـضح  نآ  تموـکح  مود  لاـس  رد  مالـسلا  هـیلع  یلع  نینمؤـملاریما  رارقتـسا  زا  سپ  لـمج و  گـنج  زا  دـعب 
هرادج ي رد  دوخ  هدش ي  هیبعت  تاماکحتـسا  ناونع  هب   ) ار هیواعم  دوهی ،)  ) نمـشد هلـصافالب  ناشیا ، یهدنامرف  هب  هعیـش  ّتیمکاح 

زین ترـضح  نآ  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  هیلع  گنج  مالعا  اب  دومن و  جیـسب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ياپون  تموکح  هیلع  سدق )
نوناک (، (1) هتوم  ) نیفـص رد  رگید  راب  ات  دندناسرب  سدق  هرادج ي  هب  ار  مالـسا  هاپـس  ورین ، كرادت  اب  ات  دـندش  روبجم  هلـصافالب 

اب دوهی  هنتف ي  داسف و 

ص:107

.دشاب یم  میدق ) ماش  هقطنم   ) سدق هرادجرد  ترجه و  مهد  مهن و  لاس  رد  هتوم  گنج  ناکم  نامه  نیفص ، گنج  عوقو  لحم  - 1
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نآ صاخ  باحصا  زا  مالسلا و  هیلع  یلع  هاپـس     عاجـش  رادرـس  یعخن ، رتشا  کلام  هاپـس  هک  یئاج  ات  ددرگ ، هجاوم  طوقـس  رطخ 
رارق طوقـس  ضرعم  رد  ار  هیواعم  تسکـش و  هناتـسآ ي  رد  ار  ماش  هاپـس  دورب و  شیپ  زین  هیواعم  هاگ  همیخ  یمدق  کی  ات  ترـضح 

اب اتدـمآ  نوریب  صاعورمع ”  “ مان هب  قافن  ياه  هرهچ  زا  رگید  یکی  نیتسآ  زا  هئطوت  تسد  رگید  راب  فسات  لاـمکاب  اـما  ...و  دـهد 
یلع هاپـس  رد  قافن  نامزاس  هرابود ي  ندش  لاعف  حول و  هداس  ناناملـسم  نداد  بیرف  اه و  نآرق  ندرب  هزینرـس  رب  اب  دـیدج  يا  هلیح 

اب هدرب و  راک  هب  ترضح  نآ  هیلع  ار  دوخ  ياهریـشمش  هلیـسو  نیدب  دنیامن و  مهتم  نآرق  اب  هلباقم  هب  ار  نینمؤملاریما  مالـسلا ،  هیلع 
یمتح رطخ  زا  ار  داسف  نوناک  نیا  هرابود  مدـقم ، طخ  زا  رتشا  کـلام  ندـنادرگزاب  اـب  اـت  دـندرک  روبجم  ار  ناـشیا  لـتق ، هب  دـیدهت 

زا يوـضع  و   ) (1)” يرعـشا یـسوموبا   “ دوخ رگید  يذوفن  زا  يریگ  هرهب  اب  ّتیمکح و  ناـیرج  ندرک  مَلَع  اـب  سپـس  هداد و  تاـجن 
ياـج هب  هیواـعم  بصن  تفـالخ و  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  لزع  رد  صاـعورمع ”  “ هـلیح ي یکریز و  زا  يریگ  هرهب  و  قاـفن ) ناـمزاس 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تیمکاح  عورش  اب  راظتنا  لاس  زا 25  سپ  هک  ییاهدیما  مامت  هرابکی  هب  ناشیا 

ص:108

.دشاب یم  مالسلا   هیلع  نینمؤملاریما  نامز  نیقفانم  زا  يدوهی و  رابحالا  بعک  نادرگاش  زا  يرعشا  یسوموبا  - 1
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لدبم سأی  هب  دوب ، هدش  هدنز  هرابود  اه  لد  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يدمحم  بان  مالـسا  ققحت  هللا و  تیمکاح  يایحا  يارب 
ثداوح دندرگ و  زاب  هفوک  هب  هرابود  ات  دندش  روبجم  رما  نیا  هب  ندیسر  رد  یماکان  زا  سپ  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دیدرگ و 

.دیامنب خر  يدعب  خلت 

( جراوخای نیقرام   ) ناورهن گنج 

هدروخ بیرف  صاعورمع  هلیح  اب  ییورایور  رد  هک  یحول  هداس  ناناملسم  هفوک ، هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تشگزاب  زا  سپ 
يوس هب  ار  ماـهتا  تشگنا  شیوـخ ، تمـالم  ياـج  هب  دـندوب ، هدـش  هیواـعم  تیمکاـح  شریذـپ  هب  روـبجم  هداد و  تیمکح  هب  نت  و 

نآ هرابود  يرای  يدرد و  مه  ياج  هب  هدومن و  هلئسم  نیا  شریذپ  هب  مهتم  ار  ترـضح  نآ  هتفر و  هناشن  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
يارب ات  دـندش  روبجم  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  .دـندش  ناورهن ” گنج   “ زاس هنیمز  دـندومن و  ییارآ  فص  ناشیا  لـباقم  رد  ترـضح ،

مد زا  ار  ناورهن  جراوخ  نیقراـم و  زا  رفن  هب 4000  بیرق  یمامت  گنج  نیا  رد  دنتـسیاب و  ناشیا  لباقم  رد  هنتف  نیا  ندرک  شوماـخ 
.دننارذگب غیت 

ار صاعورمع  هیواعم و  مالسلا و  هیلع  یلع  ات  دندش  نامیپ  مه  رگیدکی  اب  هک  دندرب  رد  هب  ملاس  ناج  رفن  هس  اهنت  گنج  نیا  رد  اما 
هاگرحس رد  تدابع و  بارحم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تداهـش  هب  قفوم  هک  دوب  يدارم  مجلم  نبا  اهنت  نایم  نیا  رد  هک  دنناسرب  لتق  هب 

تداهش اب  ناس  نیدب  دیدرگ و  هفوک  دجسم  رد  يرمق  يرجه  لاس 41  ناضمر   21

ص:109
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هیلع نینمؤملاریما  تداهش  اب  بیترت  نیدب  دش و  هتخود  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هب  هعیش  دیما  اه و  مشچ  یمامت  ترـضح  نآ 
همئا يارب  هیواعم  طسوت  هیما  ینب  هطلس ي  زاغآ  اب  يدعب  خلت  ثداوح  ات  دنام  فقوتم  هتوم  رد  عیـشت )  ) مالـسا هاپـس  ًادّدجم  مالـسلا 

.تخادرپ میهاوخ  نآ  هب  راصتخا  هب  همادا  رد  هک  دیامنب ، خر  مالسا  تما  نایعیش و  مالسلا و  مهیلع 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نارود 

نآ دوب و  هدـش  لقتنم  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هب  تفالخ  رهاـظ  رد  هچرگ  هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  تداهـش  زا  سپ 
ترضح نآ  نیفص ، لمج و  گنج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  صاخ  باحصا  تداهش  لیلد  هب  نکیلو  دنا ، هدیـسر  تموکح  هب  ترـضح 

يارب یئورین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  یبن  تداهـش  زا  سپ  یئادتبا  ياهزور  دننامه  ناشراوگرزب ، ردـپ  دـننام  زین 
دندوب هدش  عمج  هیواعم  درگ  هب  یگمه  نامیا  تسس  ناناملسم  زین  فرط  نآ  زا  دنتشادن و  رایتخا  رد  ار  هیواعم  ياه  هئطوت  اب  هلباقم 

.دوب هدش  لقتنم  ماش  هب  ناناملسم  نیب  رد  تفالخ  تیزکرم  ًالمع  و 

ناشیا صاخ  باحـصا  تیبرت  رد  ار  ترـضح  نآ  تیمکاح  ققحت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تیقفوم  زمر  هک  هیواعم  هکنیا  نآ  زا  رتمهم 
هیلع بلاطیبا  نبا  یلع  نارای  رورت  هب  مادقا  نیفص  گنج  زا  دعب  هلصافالب  دید ، یم  دوخ  ماما  اب  نانآ  ندش  هارمه  و  هعیـش ) نامزاس  )

نانآ ندناسر  تداهش  هب  مالسلا و 

ص:110
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نب لیمک  رتشا ، کلام  رکب ، یبا  نب  دمحم   “ هلمج زا  ترـضح  نآ  نارای  غارـس  هب  دوخ  لاّمع ، هب  یلمعلاروتـسد  رودـص  اب  و  دومن ،
تدش هب  هک  دوب  یگرزبرطخ  نیا  دندیسر ، یم  تداهش  هب  يو  روتسد  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  ناشیا  هتفر و  ...و “  رامت  مثیم  دایز ،

هژیو هب   ) مالسلا هیلع  یلع  نارای  ندوب  هدش  هتخانش  لیلد  هب  تفای ، یم  همادا  هلئـسم  نیا  هچنانچ  درک و  یم  دیدهت  ار  هعیـش  نامزاس 
راکادف یباحصا  نارای و  دوجو  زا  ناشیا  زا  دعب  همئا ي  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  تسد  هک  دیئاپ  یمن  يرید  نیفـص ) گنج  زا  دعب 

اب مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  هار  ملـس و  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  يدـمحم  باـن  مالـسا  طخرارمتـسا  دـش و  یم  یهت  نمؤـم  و 
.دش یم  هجاوم  يدجرطخ 

و “ (1) همان حلـص   “ دافم رد  یطیارـش  نداد  رارق  اب  یهتنم  نآ ، هب  نداد  نت  هیواعم و  اب  حلـص  داهنـشیپ  شریذـپ  اـب  ترـضح  نآ  اذـل 
ار ترضح  نآ  صاخ  باحصا  نایعیش و  رورت  ولج  هدومن و  یثنخ  ار  هئطوت  نیا  یکریز  اب  هعیـش  يارب  هیقت ” روتـسد  رودص   “ سپس
هب فوطعم  ار  ناشدوخ  شالت  ترضح  نآ  ددرگ و  مهارف  هیقت  رد  هعیش  ظفح  تیوقت و  تیبرت ، زاغآ  يارب  هنیمز  ًاددجم  ات  دنتفرگ 

.دنیامنب هعیش  نامزاس  ددجم  یهد  نامزاس 

ص:111

هیلع یلع  نارای  هب  يراک  هیواعم  : “ هک تسا  هدـمآ  هنوگ  نیا  هیواعم  اـب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما  هماـن  حلـص  داـفم  مود  دـنب  رد  - 1
” .دشاب هتشادن  دنتشاد ، روضح  نیفص  گنج  رد  هک  مالسلا  
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: تسا هدوب  فوطعم  تهج  ود  هب  دوهی  ياه  هئطوت  اب  هلباقم  هیواعم و  اب  هزرابم  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تامادقا  نیاربانب 

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هلاس  درواتسد 25 نیرتگرزب  ظفح  روظنم  هب  هیواعم  اب  حلـص  داد  رارق  ءاضما  داقعنا و  هب  مادقا  فلا )
.ترضح (1) نآ  هدش ي  هتخانش  نارای  و  هعیش ) )

(2) یکیزیف فذح  رورت و  رطخ  زا  ناشیا  هدنیآ ي  لسن  ظفح  روظنم  هب  هعیش  يارب  هیقت  روتسد  رودص  ب )

نامزاس هب  یبایتسد  یئاسانش و  زا  ار  دوخ  تسد  هک  هیواعم  هعیـش ، نتفر  هیقت  هب  اب  مالـسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ریبادت  لابند  هب 
رد دوخ  فادها  ق  51 ه . _ لاس رفص  رد 28  ناشیا  ندناسر  تداهش  هب  اب  هدمآ و  هعیـش  ماما  غارـس  هب  زیرگان  دید  یم  هاتوک  هعیش 

.درک لابند  ار  هیما  ینب  شیوخ و  تیمکاح  تیبثت 

ص:112

(. ص220 لاوـطلا ،  راـبخا   ) لـتَقلا َنِم  هَصاـخ  اِنتعیـش  یلَعًاـیُقب  تََحلاـصَف  " دـنیامرف یم  هراـب  نـیا  رد  مالـسلا  هـیلع  نـسح  ماـما  - 1
هیقت هب  لـمع  عـبتم ) مکرما   ) دـشاب یم  عاـطمو    تجح  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  تارـضح  لـعف  هکیئاـجنآزازین  هیقت  صوـصخرد 
تدم نیا  لوط  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناشیا و  تامادقا  ریاس  و  البرک ) يادهـشزا   ) رکبوبا مان  هب  ناشدوخ  دنزرف  يراذگمانرد 

.تسا یعدم  نیا  دهاش 
دوخ لاّمع  هب  ددعتم  تاروتسد  رودص  اب  هیواعم  مالـسلا ،  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ  - 2

رودص اذل  .تسا  بلطم  نیا  هاوگ  وا  بناج  زا  بصتنم  نامکاح  هب  يو  ياه  همان  هک  درک  رداص  ار  نایعیش  ماع  لتق  رورت و  روتـسد 
.دروآ مهارف  یلامتحا  تادیدهت  اب  لباقم  رد  ار  نایعیش  ظفح  تابجوم  ناشیا  بناج  زا  هیقت  روتسد 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نارود 

رثا رب  هدـش  داجیا  مارآ  ياضف   ) هدـمآ تسد  هب  تصرف  زا  يریگ  هرهب  اب  ترـضح  نآ  مالـسلا ،  هیلع  ءادهـشلادیس  تماما  عورـش  اـب 
ات روظنم  نیمه  هب  دندومن و  هعیـش  نامزاس  يزاسزاب  تیوقت و  تیبرت و  هب  مادـقا  هیواعم ) اب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  حلـص  دادرارق 

چیه صوصخ  نیا  رد  دندنام و  دـنبیاپ  هیواعم  اب  روکذـم  حلـص  دادرارق  هب  دوخ  ردارب  دـننامه  زین  ترـضح  نآ  هیواعم  تایح  نامز 
زا تعیب  نتفرگ  رب  دیزی  رارصا  قاه و  لاس 60  رد  هیواعم  گرم  اب  هکنیا  ات   (1) دندادن ماجنا  نآ  فالخ  رب  یمادقا  تفلاخم و  هنوگ 

.دیدرگ مهارف  البرک  هعقاو ي  ياه  هنیمز  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس 

دعب يو  طسوت  نیشناج  نییعت  مدع  رب  ینبم  هیواعم  اب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  همان  حلص  دافم  فالخرب   ) تفالخ هب  دیزی  ندیـسر  اب 
شومارف لیلد  هب  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تداهـش  زا  سپ  لاس   50  ) نرق مین  زا  رتمک  تشذـگ  اـب  و  شگرم ) زا 

تامحز و ندش  لامیاپ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  هریس  ندش 

ص:113

ماما تداهش  زا  دعب  اذل  دوب  ناسکی  مالسلا )  هیلع  نیسح  ماما  و  مالسلا   هیلع  نسح  ماما   ) ماما ود  ره  مادقا  حلص ، هب  يدنبیاپ  رد  - 1
هیضق ي دنداد و  همادا  ار  ریسم  نامه  حلص  هب  يدنب  ياپ  اب  زین  مالسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ق ) لاس 51 ه ._ رد   ) مالسلا هیلع  یبتجم 
هب هیواعم  شردپ  روتـسد  مغریلعو  دیزی  ندـمآ  راک  يور  اب  ق ) لاس 60 ه ._ رد   ) هیواعم گرم  زا  دـعب  هک  داد  خر  یماگنه  ـالبرک 

نتفرگ هب  مادقا  روز  لامعا  دیدهت و  اب  يو  دشاب ، هتشادن  يرارصا  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  زا  تعیب  نتفرگ  هب  تبـسن  هکنیا  رد  يو 
اهنت و  ق ) لاس 61 ه ._ رد   ) البرک هعقاو  تیاهن  رد  هجاوم و  ترـضح  نآ  تفلاخم  اـب  هک  دومن  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  زا  تعیب 

.دیدرگ عقاو  هیواعم  گرم  زا  سپ  هام  9
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هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  مالـسا  يوما ، رباج  دساف و  يافلخ  ندمآ  راک  يور  هنیمز  ندـش  مهارف  و  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  شالت 
روط هب  رگید  ههد ي  دنچ  زا  رتمک  تشذگ  اب  قیقحت  هب  دنور  نیا  همادا ي  اب  دوب و  هدش  هدرپس  یـشومارف  هب  مارآ  مارآ  ملـس  هلآ و 

مالسلا هیلع  ءادهشلادیس  اذل  . (1) دنام یمن  یقاب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يدمحم  بان  مالـسا  زا  يراثآ  هنوگ  چیه  نیقی  عطق و 
تـساوخرد اب  تفلاخم  زا  سپ  دـندید  یم  هجاوم  نآ  لماک  وحم  يدـج و  رطخ  اب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مالـسا  هک 

تاـیلمع  “ کـی یحارط  نمــض  يو ، اـب  هلباـقم  دــیزی و  اــب  تـعیب  مدــع  هـب  میمــصت  اــب  هنیدــم و  مکاــح  طــسوت  دــیزی  ِتـعیب 
اهنت هن  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ِمالسا  تخرد  ياپ  هب  شیوخ  كرابم  نوخ  نتخیر  اب  ات  دندش  قفوم   (2)” يداهشتسا

زوسناج هعقاو  مالسلا و  هیلع  ءادهشلادیس  تکرح  زا  هک  یجوم  اب  هکلب   (3) دننک يرایبآ  هرابود  ارنآ 

ص:114

، دنک تعیب  دیزی  لثم  اب  ینم  لثم  رگا  دندومرف : دیزی  اب  تعیب  تساوخرد  هب  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  هک  هنوگ  نامه  - 1
.دنام دهاوخن  یقاب  يزیچ  مالسا  زا  رگید  ...ِمالَّسلا  ِمالسإلا  یَلَع  َو 

مایق هجیتن ي  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لوق  زا  هک  يددعتم  تایاور  هاوگ  هب  - 2
رد هنیدـم  زا  جورخ  ماگنه  هک  نانچمه  تسا ، هدوب  ناـشیا  هداوناـخ ي  تراـسا  ترـضح و  نآ  تداهـش  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس 

نیسح مدنزرف ، دندومرف : نم  هب  هک  مدید  باوخ  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : “ دندومرف هیفنح  نب  دمحم  هب  خساپ 
هب لقن   “ ) منیبب ریسا  ار  اه  نآ  مراد  تسود  اریز  ربب  دوخ  اب  مه  ار  اه  هچب  نز و  منیبب ، هتشک  ار  وت  مراد  تسود  وش ، جراخ  هنیدم  زا 

( نومضم
نم تسا و  نم  زا  نیسح  ” “ نیَسُح نِم  َانَا  ینِم َو  نیسُح  : “ دندومرف هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  فورعم  تیاور  - 3

.تسا انعم  نیمه  هب  رظان  منیسح ” زا  مه 
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.دنزاس دوبان  یلک  هب  هدیچیپ و  مه  رد  ههد  هس  زا  رتمک  رد  ار  هیما  ینب  راموط  دنتسناوت  دیدرگ ، داجیا  البرک  رد  اروشاع 

هیقت زا  هعیش  نامزاس  البرک ، هب  سپس  هکم و  هب  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  ماما  تکرح  ریـسم  لوط  رد  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ  هتبلا 
رطخ نوناک  ًاددـجم  البرک  رد  نایعیـش  زا  رفن  رازه  دـنچ  دودـح  اب  ماما  دورو  اب  اذـل  دـندش ، هارمه  ترـضح  نآ  اـب  هدـش و  جراـخ 

نامزاس  ) ناشیا ماع  لتق  روتسد  اب  هدرک و  هدافتـسا  تصرف  زا  دوخ  نامگ  هب  دیزی  اذل  دریگ ، یم  لکـش  هیما  ینب  هیلع  ماما ) + هعیـش )
هیلع ءادهشلادیس  هک  نآ  زا  لفاغ  نکیلو  تشاد  ار  دوهی  ياه  هتساوخ  لماک  ققحت  مالسا و  لماک  وحم  يدوبان و  هب  میمـصت  هعیش )

باحـصا دوخ و  يارب  ار  تداهـش  هداد و  رارق  يداهـشتسا  تاـیلمع  روحم  رب  ار  شیوـخ  تکرح  عورـش ، يادـتبا  ناـمه  زا  مالـسلا 
ترـضح نآ  مایق  تکرح و  هک  دوب  مه  تهج  نیمه  هب  .دندومن  یم  حرطم  ناشیا  نادـنزرف  نز و  يارب  ار  تراسا  شیوخ و  يافواب 

یناهج تیمکاح  ققحت  ات  تیرـشب  يارب  ار  تماما  تکربرپ  نایرج  رارمتـسا  مالـسا و  يارب  ار  يدـبا  يراگدـنام  ظفح و  تیاهن  رد 
يدازآ و ياقب  زمر  ار  يراکادف  تداهـش و  سرد  ات  دیدرگ  قفوم  تشاد و  لابندب  ار  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  اب  مالـسا 

.دنهد رارق  یهاوخ  تلادع  ماظن  ره  ناهج و  ناگدازآ  همه ي  رادتقا  ظفح  یگدازآ و 

ص:115

؟ هنوگچ ارچ و  تیودهم  www.Ghaemiyeh.comنانمشد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 256زکرم  هحفص 130 

http://www.ghaemiyeh.com


نامزاس عقاو  رد  ترـضح  نآ  باحـصا  مالـسلا و  هیلع  ءادهـشلادیس  تداهـش  اب  هعیـش )  ) مالـسا خیرات  زا  ساسح  عپطقم  نیا  رد  اما 
.دیدرگ هجاوم  يّدج  يراوشد  اب  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  يارب  تکرح  رارمتسا  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  نارای  همه ي  هعیش 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  نارود 

لاعتم و دـنوادخ  تیانع  اب  اروشاع  هثداح ي  زا  یئاسآ  هزجعم  لکـش  هب  هک  ترـضح  نآ  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  تماما  زاـغآ  اـب 
مامت هعیـش  نامزاس  زیگنا ، مغ  كاندرد و  هثداح  نآ  رد  هک  نآ  هب  هجوت  اب  دـندوب  هدـنام  ناما  رد  مایا  نآ  رد  ناشیا  دـیدش  يرامیب 

دّدـجم تیبرت  هب  مادـقا  اب  نآ  يزاـسزاب  تهج  ار  يا  هراـبود  شـالت  راـچان  هب  ترـضح  نآ  دوب ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ناوت  ورین و 
.دندومن زاغآ  هیقت ، ریطخ  طیارش  رد  ناشیا  ظفح  تیوقت و  هعیش و 

رد ار  مهم  نیا  راچان  هب  ناشیا ، زا  هیما  ینب  ءافلخ  دیدش  تبقارم  اروشاع و  هعقاو ي  زا  دـعب  دوجوم  طیارـش  هب  هجوت  اب  ترـضح  نآ 
هیلع داّجـس  ماما  هیداّجـس ” هفیحـص ي   “ لیلد نیمه  هب  .دـندناسر  ماجنا  هب  راتتـسا  ءافتخا و  تیاهن  تیاعر  اب  تاجانم و  اعد و  بلاق 
مامت رد  دور و  یم  رامـش  هب  هعیـش  همان ي  تیبرت  هعیـش و  باتک  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  روبز  عقاو  رد  مالـسلا ، 

هللا یلـص  يدمحم  بان  مالـسا  هعیـش و  يامن  مامت  هنیآ ي  ...و  یگنهرف  یقالخا ، یتیبرت ، يداصتقا ، یعامتجا ، یـسایس ، ياه  هنیمز 
.دشاب یم  ملس  هلآ و  هیلع و 
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هیما ینب  يافلخ  دیدش  ياه  تبقارم  مغریلع  هعیش  نامزاس  ددجم  یهدنامزاس  تیبرت و  هنیمز  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ياه  شالت 
دنزرف هب  تماما  لاقتنا  يرمق و  يرجه  لاس 95  مارحلا  مرحم  رد 25  ترضح  نآ  تداهش  اب  تیاهن  رد  يو  زا  دعب  دیزی و  نامز  رد 

.تفای رارمتسا  مالسلا  هیلع  مولعلا  رقاب  ناشیا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  نارود 

اب یتدـم  كدـنا  رد  هک  دومن  داـجیا  یمالـسا  هعماـجرد ي  ار  یلوحت  ناـنچ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  شـالت  اروشاـع و  هثداـح ي 
مایق ناریا  زا  هک  سابع  ینب  دش و  هدـیچیپ  مه  رد  هیما  ینب  تفالخ  راموط  يرگید  زا  سپ  یکی  هیما ، ینب  يافلخ  دـیزی و  ینوگنرس 

اروشاع هثداح ي  زا  یهاوخنوخ  ياول  تحت  ات  دـندرک  یعـس  دـندوب ، هدرک  زاغآ  تردـق  هب  ندیـسر  يارب  ار  دوخ  هدرتسگ ي  ياه 
یـصقا رد  ار  سابع  ینب  تموکح  دـنناوتب  تعرـس  هب  دـنبای و  تسد  دوخ  موش  فادـها  هب  راتخم ، مایق  اب  نامزمه  ـالبرک  يادهـشو 

، ناریا نوچ  یگرزب  ياهروشک  لماش  یـسابع  دیـشرلا  نوراه  تموکح  ورملق  هک  يا  هنوگ  هب  دنهد ، هعـسوت  یمالـسا  تلود  طاقن 
.دوب زین  ناتسکاپ  ناتسناغفا و  زا  یئاه  شخب  ناتسبرع و  قارع ، ناتسربط ، ماش ،

يارب ار  اضف  یمالـسا ، تموکح  نورد  رد  هدرتسگ  ياهیریگرد  لیلد  هب  سابع  ینب  هب  هیما  ینب  زا  تردق  لاقتنا  تدم  لوط  مامت  رد 
ماما ود  نیا 
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نادرگاـش تیبرت  اـب  یملع و  هدرتـسگ  تضهن  کـی  بلاـق  رد  مالـسا  راـشتنا  جـیورت و  اـب  دـنناوتب  ناـشیا  اـت  دومن  داـجیا  راوـگرزب 
زا يریگ  هرهب  اب  دنناوتب  ناگدنیآ  ات  دنیامن  یفرعم  ناهج  رسارس  هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يدمحم  بان  مالـسا  ، (1) يدایز

ياه هچیرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مالـسلا (2) و  هیلع  رقاب  ماما  بتکم  رد  هدش  تیبرت  نادرگاش  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  مولع 
زورما تیرشب  و  دنیامن ، زاب  هدنیآ  لسن  زور و  نآ  تیرـشب  يارب  نآ  ياه  هنیمز  مامت  رد  ار  تسایـس  بدا و  گنهرف و  رنه و  ملع و 

، یمیـش کیزیف ، هسدـنه ، تایـضایر ، تایبدا ، تایهلاو ، هفـسلف  یبرجت ، مولعزا  معا  یملع  هبناج  همه  هعـسوت  رد  ار  دوخ  تفرـشیپ 
رـسارس هب  مالـسا  یلماکت  ریـس  زا  ماگ  نیمراهچ  هلیـسو  نیدـب  دـنادب و  مامه  ماما  ود  نیا  نوهرم  ...و  رنه  بط ، دادـعا ، ملع  موجن ،

تیوقت و تیبرت و  هب  مالسلا  هیلع  يرفعج  بتکم  هیاس  رد  دناوتب  مه  هعیـش  (3) و  دوش هتـشادرب  هدرتسگ  یملع  تضهن  نیا  اب  ناهج 
دنزادرپب دوخ  ظفح 

ص:118

، نایح نبرباج   “ ناـنآ هلمجزا  هک  دندیـسر  یمرفن  دودـح 4000 هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نادرگاش  دادـعت  خـیرات  زا  لـقن  هب  - 1
.درب مان  ناوت  یم  ار  ......و  لضفم “  ماشه ، یلامث ، هزمحوبا 

.دشاب یم  مولع  هدنفاکش  ینعم  هب  رقاب  - 2
 . ملس 2 هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  طسوت  مالسا  یفرعم   . 1 دومن : میسرت  ناوت  یم  هلحرم  جنپ  رد  ار  مالسا  یلماکت  ریس  - 3

تداهـش اب  مالـسا  ندش  همیب  ماکحتـسا و  ظفح و  تماما 3 .  زاغآ  مخ و  ریدـغ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  یفرعم  اب  مالـسا  ندـش  لماک 
رارقتسا مالسلا 5 .  هیلع  قداص  ماما  ورقاب  ماما  یملع  تضهن  اب  یتیگ  رسارس  رد  مالـسا  جیورت  راشتنا و  مالسلا 4 .  هیلع  ادهشلادیس 

.هللاءاشنا فیرشلا   هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ترضح  تموکح  روهظ و  اب  مالسا  یناهج 
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هجحید و رد 7  یقناود  روصنم  کلملادـبع و  نب  ماشه  ینعی  سابع  ینب  روج  يافلخ  تسد  هب  هار  نیمه  رد  زین  مامه  ماما  ود  نآ  و 
.دندیسر تداهش  هب  يرمق  يرجه  لاس 114و 148 لاوش   25

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  نارود 

هک دناسر  ییاج  هب  ار  راک  هعیش  تیوقت  تیبرت و  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  ات  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  هعیش  راوگرزب  همئا  شالت 
مالسلا و مهیلع  تیب  لها  هب  تبسن  سابع  ینب  يزوت  هنیک  ینمشد و  ندش  راکـشآ  مغریلع  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  تماما  نامز  رد 
( هعیـش  ) ناشیا صاخ  باحـصا  ترـضح  نآ  تیارد  اب  دیـشرلا ، نوراه  هژیوب  نایـسابع  تموکح  رادـتقا  دوجو  اب  ناـشیا و  ناـیعیش 
هب دنیامن ، مهارف  ار  هعیش  نامزاس  هعسوت  ياه  هنیمز  دننک و  ذوفن  زین  دیشرلا  نوراه  رابرد  رد  تفالخ و  هاگتـسد  نورد  ات  دنتـسناوت 

نادـنزرف نوماـم  نیما و  ملعم  هدـیدرگ و  نوراـه  داـمتعا  دروم  ریزو  ترـضح ) نآ  صاـخ  هعیـش  ” ) نیطقی نبا  یلع   “ هک يا  هنوـگ 
لمع يا  هنوگب  ناشیا  طسوت  هیقت  دیدش  تیاعر  لیلدب  یلو  تسا ، هدوب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  صاخ  نایعیش  زازین  دیـشرلا  نوراه 

ناشیا میظع  هاگیاپ  داجیا  هعیـش و  تیوقت  يارب  ار  هار  زین  رما  نیمه  اذل  .ددرگ  علطم  نانآ  ندوب  هعیـش  زا  دناوتن  يو  هک  دندومن  یم 
(1) .دومن مهارف  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نبا  یلع  طسوت  ناریا  رد 

ص:119

نآ ظفح  هعیش و  نامراس  هعـسوت  يارب  دوخ  تیلاعف  هب  هیقت  رد  مالـسلا  مهیلع  راوگرزب  همئا  تیاده  اب  هعیـش  تدم  نیا  مامت  رد  - 1
.دنسر یم  تداهش  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  ناشیا  ندوب  هدش  هتخانش  لیلدب  مالسلا  مهیلع  همئا  هکیلاح  رد  دهدیم  همادا 
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مظاک ماما  راچان  هعیـش ، نامزاس  ییاسانـش  يارب  دیـشرلا  نوراه  ياه  شالت  ندنام  ماکان  هعیـش و  تیوقت  هعـسوت و  لابندب  ماجنارس 
.دندیسر تداهش  هب  نادنز  رد  يرمق  يرجه  لاس 183  بجر  رد 25  يو  روتسد  هب  هعیش ) ماما   ) مالسلا هیلع 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  نارود 

ردارب نتـشک  اب  وا  دیـسر و  نومأم ”  “ هب تفالخ  يو  شرافـس  هب  نوراه و  گرم  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  تماما  لاـقتنا  اـب 
.دیامن شالت  هعیش  نامزاس  يدوبان  ییاسانش و  هب  تبسن  دوخ  تامادقا  اب  ات  دش  ردپ  نیشناج  نیما ، دوخ 

تیوقت تیبرت و  يارب  ار  هن  _ یمز دوخ ، باحصا  اب  يو  میقتسم  طابترا  هنیدم و  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  روضح  نامز ، نیا  رد  اما 
.درک یم  يدایز  کمک  رما  نیا  هب  زین  سوط ) رد   ) سابع ینب  تفالخ  _ز  كرم ندوب  رود  دوب و  هدر  _م ك_ هارف هعیش 

سوط و هب  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  لاقتنا  اب  ات  تفرگ  میمصت  نآ ، ماما  هعیـش و  نامزاس  يدوبان  ییاسانـش و  يارب  نومام  اذل 
.دنک (1) لابند  ار  ریز  فادها  دناوتب  مالسلا ،  هیلع  ماما  هب  تفالخ  يرهاظ  يراذگاو  ياعدا  اب 

ص:120

 . مالسلا هیلع  اضر  ماما  تیصخش  نوماریپ  یلاعلا ) هلظ  دم   ) يربهر مظعم  ماقم  تانایب  زا  هتفرگ  رب  - 1
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نایعیش اب  ترضح  نآ  طابترا  عطق  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  لرتنک  . 1

هعیش جیورتو  هعسوتزا  يریگولج  . 2

اه بصن  لزع و  رد  هعیش ) نامزاس   ) هعیش صاوخ  ییاسانش  روظنمب  تفالخ  يرهاظ  يراذگاو  . 3

اب ترضح  نآ  ور  نیا  زا  دشاب  یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نوچ  یتیـصخش  وا  لباقم  فرط  هک  دوبن  بلطم  نیا  كرد  هب  رداق  يو  اما 
يو دندش  قفوم  اهنت  هن  نومام ، هئطوت  ندرک  یثنخ  يارب  سوط  هب  تمیزع  نومام و  توعد  شریذـپ  زا  سپ  ناشدوخ  يابیز  ریبدـت 

يارب یهاگیاپ  هب  ار  ناریا  ماجنارـس  هدرک و  مهارف  ار  هعیـش  هعـسوت  ياه  هنیمز  هکلب  دـنیامن ، ماـکان  دوخ  فادـها  هب  ندیـسر  رد  ار 
.دنتخاس لدبم  هعیش 

، يدهعتیالو لوبق  رد  رابجا  اب  يراددوخ و  تفالخ  شریذپ  زا  ادـتبا  نومام  دـیدهت  مغریلع  سوط  رد  رارقتـسا  زا  دـعب  ترـضح  نآ 
ددرگن و مهارف  هعیش  نامزاس  ناشیا و  باحصا  صاوخ  ییاسانش  هنیمز  ات  دندومن  بصن ” لزع و  رد  تلاخد  مدع   “ هب طورـشم  ارنآ 
نایعیـش و هدرتـسگ  ترجاـهم  يارب  ار  هنیمز  عـقاو  رد  ترـضح  نآ  يدـهعتیالو  شریذـپ  اـب  هک  دوـب  یلاـح  رد  نـیا  رگید  فرط  زا 

نیدب ات  دندومن  مهارف  ار  ناریا  سوط و  تمـس  هب  ...و  فجن  البرک ، هفوک ، هنیدم ، هکم ، زا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  نادـنزرف 
ریاس ناریا و  طاقن  یصقا  رد  تعرس  هب  هعیش  هدرتسگ ، جوم  نیا  تکرح  ترجاهم و  اب  هلیسو 

ص:121
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لامع ماکح و  یـسابع ، هفیلخ  دهعیلو  اب  نانآ  تبـسن  لیلدب  و  دنزادرپب ، دوخ  جیورت  هعـسوت و  هب  هدـنکارپ و  زور  نآ  یمالـسا  دالب 
نامزاس عیرـس  تیوقت  راشتنا و  اب  لاس  ود  زا  رتمک  تشذـگ  اب  هک  یئاج  ات  دنـشاب ، هتـشادن  ار  ناـشیا  اـب  دروخرب  تئرج  زین  نوماـم 

زور شرتسگ  دـهاش  ار  دوخ  دـید و  یم  بآ  رب  شقن  ار  دوخ  ياه  هئطوت  همه ي  هک  نومام  ترـضح ، نآ  هب  نادـنم  هقالع  هعیش و 
طسوت ناشیا  تداهش  ماما و  فذح  هب  میمصت  راچان  هب  دید ، یم  ناریا  هژیوب  یسابع  تلود  ياج  ياج  رد  ماما  نارایو  هعیـش  نوزفا 

هلصافالب يو  .دناسر  تداهش  هب  مومسم و  دولآرهز  روگنا  اب  يرمق  يرجه  لاس 203  رفص  هام  رد 29  ار  ترضح  نآ  هتفرگ و  دوخ 
تختیاپ لاقتنا  هب  مادقا  تشاد  ناریا  رد  دوخ  تموکح  هیلع  یلامتحا  ياه  مایق  زا  هک  یتشحو  لیلدـب  ترـضح  نآ  تداهـش  زا  سپ 

.(1) دومن دادغب  هب  سوط  زا  دوخ 

: تشاد لابندب  هعیش  يارب  ار  ریز  جیاتن  ناشیا  يابیز  ریبدت  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  تامادقا  بیترت  نیدب 

(2) ناریا هژیوب  یسابع  تموکح  طاقن  یصقا  رد  هعیش  جیورت  هعسوت و  . 1

ص:122

نآ اب  نومأم  تروشم  زا  سپ  يدـهعتیالو و  نارود  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  ریبدـت  اـب  زین  لاـقتنا  نیا  هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  رکذ  - 1
.تفرگ تروص  ناریا  رد  اه  یسابع  تموکح  هیلع  اهنآ  شروش  لامتحا  نایعیش و  هدرتسگ  روضح  لیلدب  ترضح 

ناردارب و ماع  لتق  روتـسد  .دوب  كانمیب  هعیـش  نامزاس  هعـسوت  زا  تدـش  هب  هک  نومام  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  تداهـش  زادـعب  - 2
فلتخم قطانم  هب  رارف  هب  روبجم  ناشیا  ات  دـیدرگ  بجوم  روتـسد  نیا  یلو  درک  رداص  ار  مالـسلا  هیلع  ناشیا  نارای  همئا و  نادـنزرف 

دنوش ...و  قارع  هیروس ، رصم ، ناتسکاپ ، ناتسناعفا ، ناتسربط ، ناریا ، فلتخم  ياه  رهش  روبعلا و  بعص  طاقن  یـصقا  هلمج  زا  نماو 
یسوم نب  دمحا  زاریش  رد  ترضح  نآ  ناردارب  ناشیا  هلمج  زا  .دنزادرپب  هعیش  گنهرف  جیورت  هعسوت و  هب  دوخ  ناج  ظفح  نمض  و 

.درب مان  ناوت  یم  ار  مالسلا   هیلع  نیسح  نیدلاءالع  دیس  مالسلا ،  هیلع  دمحم  ریم  دیس  مالسلا ،  هیلع 
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یگدرتسگ لیلدب   ) مالسلا هیلع  همئا  باحصا  صاوخ  یئاسانش  هعیـش و  نامزاس  هب  یبایتسد  زا  یـسابع ) يافلخ   ) نمـشد يدیماان  . 2
( ناشیا دایز 

میقتسم لرتنک  تمس  هب  مالسلا  مهیلع  همئا  نارای  صاوخ  باحصا و   ) هعیـش نامزاس  يدوبان  یئاسانـش و  رد  ءافلخ  درکیور  رییغت  . 3
مالسلا مهیلع  همئا 

(1) هعیش يارب  یهاگیاپ  هب  ناریا  لیدبت  . 4

مالسلا هیلع  داوج  ماما  نارود 

رفن تشه  فذح  رورت و  هب  قفوم  نونک  ات  هک  نمشد  مالسلا  هیلع  همئالا  داوج  تماما  زاغآ  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  تداهش  زا  سپ 
يدیماان اب  تسا ، هدش  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نیشناج   هدزاود  زا   ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نانیـشناج  زا 

هجیتن رد  ییاسانش و  لرتنک و  ددصرد  هعیش ، نامزاس  هب  یبایتسد  زا 

ص:123

شقن ناریا  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  فیرش  ربق  دوجو  ترـضح و  نآ  ریبدت  اب  دادغب  هب  سوط  زا  یـسابع  تلود  تختیاپ  لاقتنا  - 1
.تسا هتشاد  هلئسم  نیا  رد  يرثوم 
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داوج ماما  لرتنک  روظنمب  دادغب  رد  دوخ  تموکح  رارقتـسا  زا  دـعب  هلـصافالب  نومأم  اذـل  دـندمآرب ، مالـسلا  مهیلع  همئا  یقبام  رورت 
دوخ رتـخد  زین  یتدـم  سپ  دومن و  دادـغب  هب  ناـشیا  لاـقتنا  هب  مادـقا  نایعیـش ، یلاـمتحا  ياـه  تضهن  زا  يریگوـلج  مالـسلا و  هیلع 

.دیامنب ترضح  نآ  رورت  هب  مادقا  يو ، طسوت  مزال  نامزرد  دناوتب  ات  دروآ  رد  ترضح  نآ  جاودزا  دقع  هب  ار  لضف " "

فادـها نومأم  رتخد  اب  جاودزا  یلوبق  داد و  _ غب هب  هنیدـم  زا  دوخ  ترجه  رد   (1) نس یمک  مغریلع  زین  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  اما 
.دندش مه  قفوم  هک  دندومن  یم  لابند  ار  ریز 

هعیـش و نامزاس  فیعـضت  ییاسانـش و  زج  يا  هجیتن  هک  یعیـش  ياه  تضهن  نداتفا  هار  هب  زا  تعنامم  هعیـش و  تاـساسحا  لرتنک  . 1
زا دعب  مالسلا و  هیلع  داجس  ماما  نامز  رد  رما  نیا  هچنانچ  تشادن ، رب  رد  ار  مالـسلا  هیلع  همئا  باحـصا  قح و  لها  صاوخ  تداهش 

.داتفا (2) قافتا  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیس  نوخ  زا  یهاوخنوخ  رد  راتخم  مایق  لابندب  اروشاع و  هعقاو 

ص:124

.دنتشادن رتشیب  لاس  یتیاور 9  هب  لاس و  تماما 7  هب  ندیسر  ماگنه  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  - 1
نایعیـش زا  يا  هدـع  ات  دـیدرگ  ثعاب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  البرک و  يادهـش  نوخ  ماقتنا  هناهب  هب  هیما  ینب  هیلع  راتخم  ماـیق  - 2

مالسلا و هیلع  رقاب  ماما  مالـسلا ،  هیلع  داجـس  ماما  صاخ  باحـصا  زا  يا  هدع  ییاسانـش  هعیـش و  نامزاس  نتفر  ول  اب  هدروخ و  بیرف 
تداهـش هب  ینادنز و  ریگتـسد ، زین  ناشیا  هیما ، ینب  يدوبان  یـسابع و  تموکح  رارقتـسا  زا  دـعب  هلـصافالب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

دوب یفخم  امرما ،  “ .نایبِص دَی  یف  ُهَلَعَجَف  راتخُملا  رَهَظ  یتَح  موتکَم  انُرمَا  دیامرف : یم  صوصخ  نیارد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  .دنسرب 
(. دیدرگ ناشیا  تداهش  ثعاب  ءاشفا و  ارنآ  ”. ) داد رارق  ناکدوک  تسد  رد  ارنآ  درک و  مایق  راتخم  هکینامز  ات 
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هژیوب تماما  عیشت و  گنهرف  هعسوت  هعیش و  ظفح  جیورت و  تیوقت و  تهج  تصرف  نیا  زا  هدافتـسا  تفالخ و  هاگتـسد  رد  ذوفن  . 2
.یملع تارظانم  رد 

رخآ رد  یگلاس  نس 25  رد  همئا  داوج  هعیش ،) دعب  ماما   ) مالسلا هیلع  يداه  ماما  ییاسانش  لابند  هب  ماجنارـس  عضو  نیا  رارمتـسا  اذل 
.دندیسر تداهش  هب  یسابع  مصتعم  روتسد  هب  يرمق  يرجه  لاس 220  هدعقیذ 

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  يداه و  ماما  نارود 

تبقارم تحت  هرصاحم (1)و  رد  مامه  ماما  ود  نیا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ناشیا  لابندب  مالـسلا و  هیلع  يداه  ماما  تماما  زاغآ  اب 
لبق زا  ار  وا  ندمآ  هدعو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  نآ   ) هعیـش ماما  نیرخآ  ییاسانـش  اب  تیاهن  رد  ات  دنتفرگ  رارق  دیدش 

( دوهی نامزاس   ) نمـشد مادقا و  ناراوگرزب  نآ  رورت  هب  تبـسن  تسا ) هدومرف  ناونع  ریدغ  هبطخ  رد  هلمج  زا  يرامـشیب  دراوم  رد  و 
دنچ تشذگ  اب  اما  .دیامن  هدوسآ  شیوخ  یناهج  تموکح  هار  رـس  رب  عنام ، نیرتگرزب  زا  ار  دوخ  لایخ  خـیرات  هشیمه  يارب  دـناوتب 

دیدش ياه  تبقارم  اب  لاس و 

ص:125

ماما اذـل  .دنـشاب  یم  فورعم  هتفرگ ” رارق  رکـشل  هاپـس و  هرـصاحم  رد  ینعی  ” نییرکـسع هب  راوگرزب  ماما  ود  نیا  لـیلد  نیمه  هب  - 1
یمن ار  دوخ  لزنم  زا  جورخ  هزاجا  ناشیا  هب  هجو  چیه  هب  دنا و  هدشن  فرـشم  جـح  هب  هک  دنتـسه  یماما  اهنت  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 

.دنداد
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بـسک زا  سپ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هناـخ  رد  (1)و  باذـک رفعج  طسوت  هژیوب  ترـضح  نآ  دـیدش  لرتنک  دوجو  اـب  و 
(2) دندومن ناشیا  تداهـش  هب  مادقا  دش  دهاوخن  دلوتم  زگره  دعب  ماما  تشاد و  دـنهاوخن  يدـنزرف  رگید  ماما  نآ  هکنیا  زا  نانیمطا 

دوجو یهلا و  هریخذ  نیرخآ  ناشیا ، تداهش  نامز  رد  ترضح  نآ  فرط  زا  راتتـسا  دیدش  تیاعر  یهلا و  تایانع  اب  هکنیا  زا  لفاغ 
.دنشاب یم  هلاس  نونکا 5  دلوتم و  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ترضح  فیرش 

( تبیغ ات  دلوت  زا   ) فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارود 

هراشا

تبیغ اب  هک  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ترضح  هب  تماما  لاقتنا  مالسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تداهـش  لابندب 
ظفح و رد  نایعیش  یگدامآ  مدع  هب  هجوت  اب  هژیوب  ترضح  نآ  تداهش  رورت و  دایز  لامتحا  نمشد و  دیدش  تبقارم  لیلدب  ناشیا ،

ندنام ناهنپ  تبیغ و  زج  يا  هراچ  تفر و  ورف  ماهبا  زا  يا  هلاه  رد  ترضح  نآ  روهظ  رما  دوب ، مأوت  یهلا  تجح  نیرخآ  زا  تبقارم 
رد روضح  شیوخ و  يربهر  تیادـه و  اب  ندوب  بئاغ  نیع  رد  دـنناوتب  ات  دـنامن ، یقاب  ناشیا  فیرـش  دوجو  ظفح  يارب  اه  هدـید  زا 

رهطم كاپ و  دادجا  تامحز  رارمتسا  اب  هعماج ، رد  مدرم و  نیب 

ص:126

.دوب سابع  ینب  تموکح  لامع  زا  یلو  ماما  ردارب  يو  - 1
رد مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  یـسابع و  هفیلخزتعم ي  تسد  هب  ق  لاس 254 ه . _ رخآلا  يدامج  رد 27  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  - 2

.دندیسر تداهش  هب  مومسم و  رهز  اب  یسابع  دمتعم  روتسدب  يرمق و  يرجه  لاس 260  لوالا  عیبر  متشه 
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هب تبـسن  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يدـمحم  بان  مالـسا  یناهج  تیمکاح  ققحت  روهظ و  طیارـش  يزاـس  هنیمز  رد  ناـشدوخ 
هدروآرب و ار  ترـضح  نآ  تاراظتنا  روهظ ، هماگنه  رد  دـنناوتب  هک  يدـنمناوت  عاجـش و  ناروای  نایعیـش و  ظـفح  تیوقت و  تیبرت ،

.دنیامن شالت  دننک ، يرای  ار  ناشیا 

تـالاؤس هب  دراد و  رب  ترـضح  نآ  تبیغ  زار  زا  هدرپ  دـناوت  یم  ینـشور  هب  نآ  یگنوگچ  ناـشیا و  دـلوت  نارود  یـسررب  نیارباـنب 
: هک دهد  خساپ  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  يددعتم 

اب یگلاس و  جـنپ  زا  اعقاو  ایآ  دـیدرگ ،؟ زاغآ  ینامز  هچ  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  رـصع  یلو  ترـضح  تبیغ  یتسارب  اـیآ 
ءافتخا و تدش  نآ  اب  مهنآ  ناشیا  دلوت  زار  سپ  دشاب  تبثم  خـساپرگا  تسا ؟ هدـش  زاغآ  .اه ق  لاس 260  رد  ناشیا  تماما  عورش 

يرکـسع ماما  هب  درف  نیرت  کیدزن  رارـسا و  مرحَم  هک  نوتاخ  همیکح  هک  يا  هنوگب  ناشراوگرزب ، ردپ  طسوتراتتـسا  دیدش  تیاعر 
یلاعت هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  دلوت  رما  زا  ارچ  دنـشاب ، یم  نایعیـش  اب  ترـضح  نآ  طبار  خـیرات  هاوگ  هب  یتح  مالـسلا و  هیلع 

یم ریذـپ  هیجوت  هنوگچ  ترـضح  ردام  نوتاخ  سجرن  رد  يرادراب  تیعـضو  ندـشن  راکـشآ  دـنا ؟ هدوب  عـالطا  یب  فیرـشلا  هجرف 
....و دشاب ؟

نیرخآ فیرـشلا و  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  همطاـف  يدـهم  نینزاـن  فیرـش و  دوجو  يارب  تبیغ  رما  تفگ ”: دـیاب  عقاو  رد  نیارباـنب   
هک يا  هنوگب  تسا ،” هدیدرگ  ردقم  ناشیا  دلوت  زا  لبق  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهملا  نسحلا  نبا  تجح  یهلا  هریخذ 

زین مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دندوب و  اه  رظن  زا  بیاغ  زین  دلوت  زا  دعب 

ص:127
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ناشیا هب  ار  هلئسم  نیا  ناشدوخ  صاخ  باحصا  نایعیش و  هب  ترضح  نآ  یفرعم  اب  دودحم  رایـسب  دروم  دنچ  رد  اهنت  لیلد  نیمه  هب 
هدش دلوتم  ناشیا  زا  دعب  ماما  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  یهلا و  هریخذ  نیرخآ  هک  دنوش  یم  روآدای  رکذتم و 

ار ناشیا  دـیایب و  شیپ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  ترـضح  نآ  دروم  رد  دـلوت  مدـع  ههبـش  اداـبم  اـت  تسا ،
.دننک بیذکت 

؟ ارچ لاح 

نانآ یگدامآ  يرادیب و  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  نانمـشد  دیدش  تبقارم  لیلدـب  هعماج  رد  ترـضح  نآ  روضح  هک  تسا  یعیبط 
زا يریگولج  تهج  تماما  نایرج  اب  هلباقم  مالـسلا و  مهیلع  همئا  رورت  ییاسانـش و  رد  هتـشذگ  نرق  ود  تدم  لوط  رد  دوهی  شالت  )

ماجـسنا و زا  زین  ترـضح  نآ  نایعیـش  مایا  نآ  رد  تشادـن و  لابندـب  ار  ناشیا  يارب  تداهـش  زج  یلـصاح  مالـسا ) تیمکاح  ققحت 
رد ناشیا  تاروتـسد  نیکمت  ترـضح و  نآ  تماما  شریذـپ  يارب  طیارـش  دـندوبن و  رادروخرب  ناـنآ  زا  عاـفد  يارب  مزـال  یگداـمآ 

دوعوم يدهم  یهلا و  هریخذ  نیرخآ  يارب  اه  هدید  زا  ندنام  ناهنپ  تبیغ و  زج  يا  هراچ  ایآ  لاوحا  نیا  اب  تشادن  دوجو  زین  هعماج 
؟(1) .دوب هدنام  یقاب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

ماجنا و رس  هب  ناروای  يدهم  هعیش و  تیوقت  تیبرت و  رما  هک  ینامز  ات  اذل 

ص:128

ناج ظفح  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  تبیغ  لـلع  هلمج  زا  هک  هتکن  نیا  رکذ  باـب و  نیا  رد  تاـیاور  - 1
.میدومن هراشا  قداص  ماما  زا  لوقنم  تیاور  هب  ثحب  نیا  يادتبا  رد  هک  دشاب  یم  ددعتم  تسا ، هدوب  ناشیا 
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ندومن مهارف  يرای و  ظفح و  ياه  هنیمز  دنناوتن  مزال ، یگدامآ  بسک  زا  سپ  نانآ  دسرن و  ترضح  نآ  رظن  دروم  دوخ و  بولطم 
نمـشد زا  یگدامآ  بلـس  اـب  ار  ترـضح  نآ  روهظ  هجیتن  رد  یناـهج و  تیمکاـح  شریذـپ  ياـه  هنیمز  ققحت  تهج  مزـال  طـیارش 

میهاوخن ار  اـه  رظن  زا  ناـهنپ  زیزع  نآ  يرود  نارجه و  لـمحت  زج  يا  هراـچ  .دـنیامن  مهارف  ار  روهظ  نما  ياـضف  داـجیا  و  دوـهی ) )
هب همادا  رد  هک  .دـیدرگ  زاغآ  زین  ترـضح  نآ  تبیغ  نارود  ناـشیا  تماـما  زاـغآ  اـب  يرمق  يرجه  لاـس 265  زا  نیا  رب  اـنب  تشاد 

.تخادرپ میهاوخ  مایا  نآ  یسررب 

( يرغص تبیغ   ) تبیغ نارود 

زاغآ نآ  ققحت  يارب  شالت  هدـش و  یلجتم  زین  روهظ  يارب  دـیما  نآ  اـب  هارمه  ترـضح ، نآ  تبیغ  عورـش  تاـظحل  نیلوا  زاـغآ  اـب 
.دیدرگ

دشاب : یم  يرورض  هلئسم  ود  نآ  عوقو  روهظ و  رما  ققحت  يارب  دش  نایب  هچنانچ  نکیلو   

روهظ ِمزال  طیارش  اه و  هنیمز  ندومن  مهارف  تیرشب و  ناهج  يزاس  هدامآ  يارب  شالت  هعیش و  یگدامآ  . 1

روهظ نما  ياضف  داجیا  نمشد و  زا  یگدامآ  بلس  . 2

شیوـخ تماـما  نارود  یماـمت  رد  هار و  نیا  رد  یگمه  مالـسلا  هیلع  همئا  هک  تسا  هعیـش ” یگداـمآ   “ مهم نـیا  رد  لوا  ماـگ  يرآ 
.دندومن ادف  ریسم  نیا  رد  ار  دوخ  ناج  تداهش  اب  زین  ماجنارس  هدومن و  يراکادف 

ص:129
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اب فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  میقتـسم  تیانع  تراظن و  اب  رما  نیا  يرغـص  تبیغ  زاغآ  اب  تهج  نیمه  هب 
تیاده رما  دوخ و  نایعیـش  اب  ترـضح  طابترا  عقاو  ردو  تفای  رارمتـسا  هدیدرگ و  زاغآ  ًاددجم  (1) هعبرا باون  طسوت  هطـساو  کی 

تارطاخم لیلدـب  رما  نیا  اما  تفای ، همادا  لاس  تدمب 69  هعبرا ) باون   ) هطـساو کی  اب  یهتنم  روهظ  نارود  دـننامه  ناکامک  ناشیا 
دوجو مالـسلا  هیلع  ماما  فیرـش  دوجو  يارب  نآ  زا  یـشان  تارطخ  یئاسانـش و  لاـمتحا  زین  ترـضح و  نآ  ناـبئان  يارب  هک  یناوارف 

دوخ یگدامآ  اب  هد و  تیبرت ش_ ترـضح  نآ  روای  هک  ینامز  ات  دـش ، زاغآ  يربک  تبیغ  نارود  راـچانب  تفاـین و  رارمتـسا  تشاد ،
( زور نآ  دیما  هب   ) هللاءاشنا .دنیامن  مهارف  ار  شترضح  روهظ  تامدقم  ون ، یتکرح  زاغآ  اب  دنناوتب 

یمالسا بالقنا  ات  يربک  تبیغ 

 ، فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  فرط  زا  نیملـسم  تماما  هب  هیقف ” یلو   “ (2) باصتنا يربک و  تبیغ  زاغآ  اـب 
، یلح همالع  یلح ، سیردا  نبا  یـسوط ، خیـش  یـضترمدیس ،  “ ناشیا زا  سپ  و  ینیلک ” خیـش   “ موحرم زا  مالـسا  نأشلا  میظع  ياهقف 

، یکرک ققحم  یناثدیهش ، لوادیهش ،)  ) یلماع دمحم  نیدلا  سمش 

ص:130

 . 4 یتخبون حون  نب  نیسح  دیعس 3 )  نب  نامثع  نامثع 2 )  نب  دمحم   ( 1 زا : دندوب  ترابع  بیترت  هب  ترـضح  نآ  هعبرا  باون  - 1
.يرمس دمحم  نب  یلع 

فرط زا  یباختنا  هکنآ  هن  دریگ  یم  تروص  ناشیا  تیانع  اـب  ترـضح و  نآ  طـسوت  يربک  تبیغ  نارود  رد  هیقف  یلو  باـصتنا  - 2
.درب مان  هیانعلاب ” باصتنا   “ ناونع هب  نآ  زا  ناوت  یم  اذل  .دشاب  هتفرگ  تروص  رگید  ياهقف  ای  یلبق و  هیقف  یلو 
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يداهالم یناث ،) یسلجم   ) یسلجمرقاب همالع  داماد ، ریم  لوا ،) یسلجم   ) یـسلجم يداهالم  همالع  یلیبدرا ، سدقم  یلماع ، رح  خیش 
، یناهبهب دیحو  هللا  تیآ  ءاطغلا ، فشاک  رفعج  خیـش  ینک ، یلعالم  ییابطابط ، دـهاجم  دمحمدیـس  يراصنا ، یـضترم  خیـش  یقارن ،

نیـسحدیس هللا  تیآ  يدزی ، يرئاح  میرکلادبع  خیـش  هیافکلا ،) بحاص   ) یناسارخ دنوخآ  يزاریـش ،) یقتدمحم   ) يزاریـش يازریم 
شالت و اب  يرگید  زا  سپ  یکی  رگید ، نأشلا  میظع  نیدـهتجم  راوگرزب و  ملاـع  نارازه  اهدـص و  راـنک  رد  يدرجورب ،” ییاـبطابط 

تیبرت نمض  دنناوتب  ات  دندیشوک  نانآ  یگدامآ  غولب و  دشر و  رد  مادقا و  هعیش  نامزاس  تیوقت  تیبرت و  يارب  دوخ  ناوارف  تمحز 
ماما ترضح   “ ياناوت تسد  هب  هعیش  تیاده  يرادناکس  ماجنارس  هکنآ  ات  دنناسرب ، دوخ  یگدامآ  جوا  هب  ار  ناشیا  هعیش ، تیوقت  و 
ياه هنیمز  ندش  مهارف  هعیـش و  یبسن  یگدامآ  بولطم و  غولب  دـشر و  هب  هجوت  اب  ناشیا  هدیـسر و  فیرـشلا “  هرـس  سدـق  ینیمخ 

هدرتسگ شالت  اتسار  هس  رد  شیوخ ، تیعجرم  عورش  زا  سپ  هعیش ، نامزاس  ندرک  یتایلمع  يارب  هلـصافالب  ناشیا ، هرابود  تکرح 
زاغآ ناریا  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  بان  مالسا  هرابود  تیمکاح  هب  یبای  تسد  ماجسنا و  یهدنامزاس و  يارب  ار  يا 

.دندومن

1342 لاسرد ماما  ترضح  تامادقا 

هراشا

هرس سدق  ماما  ترضح  طسوت  غََلب  ؛” ام  غََلب  ولو  مارح  هّیقت  موَیلأ  ” یخیرات ياوتف  اب  هیقت  زا  هعیش  جورخ  روتسد  رودص  . 1
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؛ فده هطقن  نییعت  داسف و  هنتف و  نوناک  ناونع  هب  دوهی )  ) لیئارسا هب  هلمح  . 2

؛ ناریا رد  یمالسا  تموکح  لیکشت  روظنمب  شالت  هعیش و  یهدنامزاس  . 3

: میزادرپ یم  مادک  ره  نوماریپ  حیضوت  هب  راصتخا  هب  هک 

هیقت زا  هعیش  جورخ  روتسد  رودص  . 1

رب ینبم  لاس 1342  رد  ناشدوخ  یخیرات  ياوتف  اب  فیرشلا  هرـس  سدق  ماما  ترـضح  طسوت  هیقت  زا  هعیـش  جورخروتـسد  رودص  اب   
مالسا تیمکاح  ققحت  يوس  هب  دوخ  تکرح  دیاب  تشادن و  هیقت  يارب  يرذع  رگید  هعیـش  غََلب ،” ام  غََلب  ول  مارح و  هّیقت  موَیلأ   “ هکنیا
یقافتا هثداح و  چیه  دشخب و  باتش  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ترـضح  روهظ  تامدقم  طیارـش و  يزاس  هنیمز  و 

هب فیرشلا  هرس  سدق  ماما  ترضح  دوخ  دیعبت  يریگتسد و  هثداح  نیا  رگا  یتح   (1) .دشاب تکرح  نیا  عنام  دناوت  یمن  دیابن و  مه 
.دشاب هتشاد  رب  رد  مه  ار  قارع  تلود  دوهی ) ناگ  دناشن  تسد  لامع و   ) طسوت ناشیا  دیدش  لرتنک  قارعو و  هیکرت 

ص:132

لها همیرک  میرح  هب  زواجت  ینید و  مولع  بالط  نویناحور و  ندـش  هدیـشک  نوخ  كاـخ و  هب  نیمارو ، مدرم  نایعیـش و  راتـشک  - 1
ياه يریگتسد  دادرخ 1342 ، خلت 15  هثداح  ندش  عقاو  هیضیف و  هسردم  هب  هاش  لامع  هلمح  اب  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  تیب 

.تسا بلطم  نیا  هاوگ  نارود  نیا  رگید  خلت  هثداح  نارازه  ...و  كاواس  كاندرد  ياه  هجنکش  هدرتسگ و 

؟ هنوگچ ارچ و  تیودهم  www.Ghaemiyeh.comنانمشد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 256زکرم  هحفص 147 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4376/AKS BARNAMEH/#content_note_132_1
http://www.ghaemiyeh.com


فده هطقن  نییعت  داسف و  هنتف و  نوناک  ناونع  هب  دوهی )  ) لیئارسا هب  هلمح  . 2

(1) فده هطقن  نییعت  داسف و  هنتف و  نوناک  ناونع  هب  دوهی )  ) لیئارسا هب  هلمح  . 2

هلصافالب هک   “ ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  زا  یسأت  اب  فیرشلا  هرـس  سدق  ماما  ترـضح  صوصخ  نیا  رد 
ناوارف شالت  ّتیدج و  اب  ترجه  نارود  لوط  مامت  رد  هتفر و  دوهی  غارس  هب  یمالسا  تموکح  لیکشت  هنیدم و  رد  رارقتـسا  زا  سپ 
مالـسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  يوریپ  اب  نینچمه  و  دنتـشاد ،” ار  هتوم  ات  برعلا و  هریزج  رد  داـسف  هموثرج  نیا  فذـح  رد  یعس 

هب ار  دوخ  مین  لاس و  کـی  زا  رتمک  رد  هتفرگ و  هناـشن  ار  هنتف  نوناـک  هیواـعم ، لزع  اـب  هنیدـم  رد  تموکح  لیکـشت  ضحم  هب  هک  “
نییعت اب  هتفر و  دوهی  غارـس  هب  زین  ناشیا  هلـصافالب  دـننک ،” دوبان  ار  دوهی  مکحتـسم  هرادـج ي  داسف و  نوناک  ات  دـنناسر  یم  نیفص 

.دنداهن انب  ساسا  نیا  رب  ار  دوخ  يژتارتسا  روحم  شیوخ ، تکرح  تهج  فده و  هطقن ي 

یم بوسحم  روهظ  طیارـش  زا  هعیـش  یگداـمآ  هک  ناـنچمه  میدوب ، هدرک  هراـشا  نآ  هب  زین  ثحب  يادـتبا  رد  هک  هنوـگ  ناـمه  اریز 
.دور یم  رامش  هب  مهم  نیا  ققحت  مود  روحم  زین  نمشد  زا  یگدامآ  بلس  ددرگ ،

: هک تسارما  نیمه  رگنایب  ماما  يریگ  عضوم  مامت  اذل 

بصاغ تلود  رضاح  لاح  رد  دوهی و   ) نآ هنتف ي  نوناک  نمشد و  ات 

ص:133

ات نآ  زا  دـعب  1357 و  ات زا 1342  لبق  ياهلاس  یط  رد  لیئارـسا  اب  تفلاخمرد  فیرـشلا  هرـس  سدق  ماما  ترـضح  ناوارف  تانایب  - 1
يداصتقا یعامتجا ، یـسایس ، طباور  هنوگره  تمرح  رب  ینبم  دوخ  هیلمع  هلاسر  رد  ناشیا  ياواـتف  هژیوب  ترـضح  نآ  تلحر  ناـمز 

.تسا بلطم  نیا  رب  ینشور  هاوگ  ...و 
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اب هعیـش ) یگدامآ   ) روهظ مزـال  طرـش  هچرگ  نیقی  عطق و  روط  هب  دـهد ، یم  همادا  دوخ  تاـیح  هب  دـشاب و  یم  اـج  رب  اـپ  لیئارـسا )
ات هنتف ) نوناک  يدوبان  یگدامآ و  بلس   ) یفاک طرـش  یلو  دشاب ، هتـسویپ  عوقو  هب  يدودح  ات  ناریا  رد  یمالـسا  تموکح  لیکـشت 

.دیسر دهاوخن  ارف  زین  راظتنا  بورغ  نایاپ  روهظ و  رما  ددرگن ، ققحم 

زا لبق  لاس 1342 و  رد  ناشیا  يربهر  هب  ناریا  یمالسا  تضهن  عورش  يادتبا  نامه  زا  فیرشلا  هرس  سدق  ماما  ترـضح  ور  نیا  زا 
زاربا ینلع  فاّفـش و  ًالماک  تروص  هب  ار ، سدـق  رگلاغـشا  میژر  لماک  يدوبان  ات  لیئارـسا و  اباردوخ  حیرـص  تفلاـخم  هراومه  نآ 

یماظن يداصتقا ، یعامتجا ، یسایس ، طباور  هنوگره  تمرح  رب  ینبم  ناشدوخ  هیلمع  هلاسر  رد  یهقف  ياوتف  رودص  اب  یتحو  هتـشاد 
یمالـسا بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  هچ  لبق و  هچ  اه ، هیمالعا  اه و  ینارنخـس  رد  ناشیا  نحللا  دیدش  تانایب  ات  هتفرگ ، میژر  نیا  اب  ...و 

ماـظن رد  دـنمفده  نشور و  يژتارتـسا  گـنهرف و  کـی  تروص  هب  ار  نآ  هراومه  شیوخ ، تکربرپ  تاـیح  ناـمز  رد  نآ  زا  دـعب  و 
زگره   ات   (1)، دنا هدومن  هئارا  تیرشب  ناهج  ناریا و  فیرش  تلم  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  سدقم 

ص:134

فده نیا  يایوگ  مالـسا  ناهج  رد  سدـق  زور  ناونع  هب  ناضمر  هام  رخآ  هعمج ي  مالعا  رد  فیرـشلا  هرـس  سدـق  ماما  راکتبا  - 1
ناهج رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ًدمحم  هللا و  الا  هلا  گناب ال  ات  : “ دـنیامرف یم  يرگید  نایب  رد  .تسا و  ناشیا  دـنلب 

”. میتسه ام  تسه  هزرابم  ات  تسه و  هزرابم  دنکفین  نینط 
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هنتف زا  لماک  حیحص و  تخانش  اب  نایعیش  هژیو  هب  ناهج     ناناملسم  یمامت  ددرگن و  مگ  فده  نیا  بالقنا  ياه  بیـشن  زارف و  رد 
یهابت و داسف و  هموثرج  نیا  ات  دننادب  دنیامنن و  تلفغ  اُونَماء ) َنیذَِّلل  هَوادَع  ساّنلا  دشا   ) تیرشب مالسا و  نمـشد  نیرتکانرطخ  ياه 

......و دید  دنهاوخن  شوخ   يور  زگره  نیملسم  دوشن ، هدنکرب  نب  خیب و  زا  هنتف  نوناک 

طـسوت  ) دوخ هرـصاحم ي  ياه  هقلح  ندرک  گنت  اب  تسا  هتـسناوت  هعیـش  نامزاس  بالقنا ، زا  هلحرم  نیا  اـت  هک  تسا  تهج  نیمهب 
ار روهظ  نما  ياضف  هنتف ، نوناک  يدوبان  يارب  شالت  و  نآ ) دنمتردق  هبقع ي  ناونع  هب  یمالسا  ناریا  رد  مدقم و  طخ  رد  هللا  بزح 

فیرـشلا هـجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  دوـعوم  يدـهم  تیرـشب  ملاـع  یجنم  روـهظ  تماـما و  تیـالو و  ناـشخرد  دیـشروخ  یلجت  يارب 
( هللا ءاش  نا   ) دنیامن مهارف  يدایز  دودحاتار 

ناریا رد  یمالسا  تموکح  لیکشت  روظنم  هب  شالت  هعیش و  یهد  نامزاس  . 3

ناشیا ماجسنا  یهد و  نامزاس  فده ، هطقن  نییعت  هعیش و  يارب  هیقت  روتسد  وغل  زا  دعب  فیرشلا  هرـس  سدق  ماما  ترـضح  موس  ماگ 
تردق و هب  ندیـسر  ریـسم  دنناوتب  شیوخ ، صاخ  باحـصا  نایعیـش و  زا  يدنمتردق  نامزاس  دّدـجم  يریگ  لکـش  اب  ات  دـشاب ، یم 

قارع رد  دیعبت  نارود  رد  هدمآ  تسد  هب  تصرف  زا  ادتبا  رد  ناشیا  ور  نیا  زا  دنیامن ، لابند  یبوخ  هب  ار  نآ  تیادـه  لرتنک و  سپس 
اب هدرک و  هدافتسا 

ص:135
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ثحبم  “ سیردـت هب  مادـقا  فرـشا ، فجن  هیملع ي  هزوـح ي  مالـسلا و  هیلع  نینمؤـملاریما  هاـگراب  یتوـکلم  ياـضف  زا  يریگ  هرهب 
هللا تیآ  يربهر ، مظعم  ماقم  : “ نوچ يردقنارگ  نادرگاش  تیبرت  اب  دندومن و  یمالـسا  تموکح  ینابم  يرظن  نییبت  و  هیقف ” تیالو 

یمکحتسم هناوتشپ ي  ...و ” بارحم  يادهش  یناجنسفر ، یمشاه  هللا  تیآ  یتشهب ، هللا  تیآ  دیهـش  يرهطم و  همالع  یلمآ ، يداوج 
مدرم تیادـه  تیبرت و  هب  ناریا  زا  جراخ  لخاد و  رد  ناشیا  ندرک  یتاـیلمع  اـب  سپـس  دـندومن و  داـجیا  یمالـسا  بـالقنا  يارب  ار 

.دنتخادرپ

و هاـم 1358  نمهب  رد 22 ناریا  یمالـسا  بـالقنا  دنمهوکـش  يزوریپ  ناوارف ، تاـمحز  اـه و  شـالت  نـیا  لـصاح  زین  ماجنارــس  و 
هب اهمشچ  هراب  ود  ات  دوب ، مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تموکح  زا  نرق  هدراهچ  هب  بیرق  تشذگ  زا  سپ  هعیـش  دّدجم  تیمکاح 

تـشگزاب هب  دـیما  درادرب و  دوـهی  هنتف ي  رابکتـسا و  تـملظ  یهایـس  زا  هدرپ  ، (1) رون نیا  راـجفنا  دوش و  هتخود  یمالـسا  بـالقنا 
هللا هیقب  ترـضح  تیرـشب  ملاع  یجنم  روهظ  وترپ  رد  یئوجادـخ  یهاوخ و  لامک  يدازآ و  تلادـع و  لدـع و  تیمکاح  هرابود ي 

يادـتبا نامه  رد  یمالـسا  بالقنا  نأـشلا  میظع  ماـما  هک  ناـنچ  ددرگ ، نشور  اـه  لد  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا 
: دندومرف لاس 1361  رد  بالقنا و 

ص:136

.دوب رون  راجفنا  ام  بالقنا  فیرشلا :  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  - 1
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.(1) دناسر میهاوخ  فیرـشلا )  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما   ) نآ یلـصا  بحاص  تسد  هب  ار  مچرپ  ام  هدروخ و  مقر  اـم  يزوریپ 
هللا ءاشنا 

دوهی تامادقا 

هیلع للملا ) نیب  مسینویهـص  لیئارـسا و   ) ار دوخ  تاماکحتـسا  اهورین و  زین  دوهی  هلـصافالب  اریز  دوب ، هار  زاغآ  اهنت  يزوریپ  نیا  اـما 
.درک زاغآ  هعیش  نامزاس  ماما و  هیلع  ار  شیوخ  هناگ ي  هس  تامادقا  دومن و  یتایلمع  یمالسا  بالقنا 

اهنآ میـشاب ، یم  ناقفانم )  ) نانآ هدناشن  تسد  لماوع  دوهی و  هدرتسگ  ياهرورت  دـهاش  ام  بالقنا  عورـش  اب  لوا  مدـق  رد  ور  نیا  زا 
یفرشا بیغتسد ، یندم ،  “ نادیهش نوچمه  هعیش ) نامزاس  ماظن و  ناکرا   ) فیرـشلا هرـس  سدق  ماما  صاخ  باحـصا  غارـس  هب  ادتبا 

، ار ام  تلم  دیشکب  : “ دندومرف یم  هک  ماما  ياسر  دایرف  اب  هک  نآ  زا  دعب  یلو  دمآ ، ...و ” رنهاب  یئاجر ، یتشهب ، یقودص ، یناهفصا ،
هتـسباو تاماکحتـسا  زا  رگید  یکی  ندرک  یتایلمع  اب  ار  مود  مدق  مادقا ، نیا  زا  يدیماان  اب  دندش ، هجاوم  دوش ” یم  رترادیب  ام  تلم 

میژر ینعی  شیوخ  هب 

ص:137

هـس ام  بالقنا  دـندومرف : هکنیا  هلمج  زا  دـنا  هدومرف  نایب  ار  يددـعتم  تارابع  هراب  نیا  رد  فیرـشلا  هرـس  سدـق  ماـما  ترـضح  - 1
مییامن و یفرعم  یبرع  ياهروشک  هب  ار  مالـسا  مود  هلحرم  .میزاسب  یمالـسا  ار  ناریا  نامدوخ  روشک  هکنآ  لوا  هلحرم  دراد ، هلحرم 

لجع رصع  ماما  هب  مینک  باطخ  میناوتیم  میدناسر  ماجنا  هب  ار  هلحرم  هس  نیا  هک  هاگنآ  .میزاس  انشآ  مالـسا  اب  ار  ناهج  موس  هلحرم 
ياقآ را  نومـضم  هب  لقن   ) .دیروایب فیرـشت  هک  تسا  نآ  تقو  نونکا  تسا  هدـش  مهارف  اه  هنیمز  اقآ  هک  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا 

( يدالوا رکسع 
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ماما و ناوج  ياهورین  ندـناسر  تداهـش  هب  اـب  دـیاش  اـت   (1) دندـید كرادـت  یمالـسا  بالقنا  هیلع  ار  هلاس  یگنج 8  قارع ، ثـعب 
ياه ماگ  هدمآ ، تسد  هب  تصرف  زا  هدافتـسا  اب  دنزاس و  فقوتم  ار  یمالـسا  بالقنا  هدنیازف ي  دشر  مالـسا ، هاپـس  دیـشر  نارادرس 

.دنشاب هتشادرب  دوهی ، یناهج  تیمکاح  ققحت  ملاع و  لک  سپس  تارف و  ات  لین  رب  شیوخ  هطلس ي  هعسوت ي  ياتسار  رد  ار  دوخ 

هدارا هاـگره  هک  باـب  نیا  زا  و  تسا ، یلجت  لاـح  رد  قح  روـن  روـهظ  ياـه  هعیلط  و  لوـفا ، هب  ور  رفک  نارود  هک  ییاـج  نآ  زا  اـما 
، دریگب قلعترفک  يدوبان  رب  يدنوادخ 

(2)؛ راصبالا یلوا  ای  اوِربتع  اَف  نینِمؤُملا  يِدیأ  مِهیِدیِأب َو  مِِهتُوُیب  َنوبِرُخی  “

”. تریصب نابحاص  يا  دیریگ  تربع  .درک  دهاوخ  بارخ  نینموم  تسدب  سپس  ناشدوخ و  تسدب  ار  نانآ  ياه  هناخ  دنوادخ 

سکع هجیتن ي  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ترضح  تیانع  یهلا و  ترصن  اب  یمالسا ، بالقنا  هیلع  یمادقا  هنوگره   
دوـهی هرـصاحم ي  هـقلح  لـباقم ، رد  دوـش و  یم  هدوزفا  یمالـسا  يروـهمج  مالـسا و  رادـتقا  تردـق و  رب  زور  هـب  زور  دـهد و  یم 

اکیرما و هیلع  یناهج  عامجا  يربهر  مظعم  ماقم  ریبعت  هب  و  للملا ) نیب  مسینویهص  لیئارسا و  )

ص:138

ندیسر رد  یعس  گنج ، يزادنا  هار  اب  ًاروف  تفرگ  یمن  هجیتن  رورت  هب  مادقا  زا  دوهی  هک  ینامز  زین  مالسا  ردص  رد  هک  نیا  امک  - 1
.تشاد دوخ  موش  فادها  هب 

.2 رشح : - 2
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داجیا عقاو  رد  نمشد و  يدوبان  یگدامآ و  بلس  رد  سوکعم  شرامش  تسا و  يریگ  لکـش  لاح  رد  مسینویهـص )  ) ناشیا نیدحتم 
بالقنا و ظفح  رد  تمعن  رکـش  اهنت  تسا و  هتـشگ  زاغآ  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  تیرـشب  ملاـع  یجنم  روهظ  نما  ياـضف 

كرابم لامج  ترایز  ترضح و  نآ  عوقولا  بیرق  روهظ  هب  ار  ام  دناوت  یم  هک  تسا  یمالسا  ناریا  راوگرزب  تما  یگدامآ  رارمتسا 
هللا ءاشنا  ...دزاس  نومنهر  دوخ  يدبا  تداعس  هب  ار  تیرشب  ناهج  شکرابم ، مودق  اب  ات  دیامن و  رتراودیما  هظحل  ره  شترضح 

يریگ هجیتن 

نتخادرپ هک  یئاجنآ  زا  اما  .تسا  ناوارف  روهظ ، یمتح  ياه  هناشن  ندش  راکشآ  یلعف و  ساّسح  طیارش  نییبت  هنیمز و  نیا  رد  ثحب 
ام دـشاب و  یم  لیئارـسا ) تیروحم  اب  یحیـسم  مسینویهـص   ) نانآ هتـساوخ ي  قمع  نمـشد و  حیحـص  تخانـش  مزلتـسم  مهم  نیا  هب 

مالسا نأشلا  میظع  ياهقف  سپس  ناشیا و  شالت  مالـسلا و  مهیلع  همئا  یگدنز  خیرات  هعیـش و  تکرح  ریـسم  حیرـشت  هب  اهنت  نونکات 
بـالقنا يزوریپ  اـب  تاـمحز  نیا  ندیـسر  رمث  هب  یگنوگچ  مالـسا و  یناـهج  تیمکاـح  تامّدـقم  يزاـس  هنیمز  هعیـش و  تیبرت  رد 

ياه هنتف  دوهی و  شقن  هک  میا  هتخادرپ  لئاسم  حرط  هب  يا  هنوگ  هب  ثحاـبم  ماـمت  رد  میا و  هتخادرپ  نآ ، كراـبم  تارثا  یمالـسا و 
لگـش یگنوگچ  ناشیا و  تکرح  ریـسم  دوهی و  ياه  شالت  هب  تبـسن  یحیـضوت  نونکات  یلو  .میـشاب  هدرک  دزـشوگ  بترم  ار  نآ 

يریگ

ص:139
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لیلد هب  دوهی  بناج  زا  ایوگ  هک  يا  هنوگ  هب  میا ، هدادـن  هئارا  ار  یحیـسم ” مسینویهـص   “ ینعی نآ  ياه  هلابند  یناـهج و  مسینویهص 
شیب اب  یمالـسا  ياه  تلود  يالاب  ناوت  نآ  زا  رت  مهم  یحیـسم و  ياه  تلود  ندوب  دنمتردق  ناشیا و  تیعمج  یمک  یگدـنکارپ و 
داسف ملظ و  رفک و  رهاظم  رابکتـسا و  اب  هزرابم  رهظم  دـیما و  نوناک  ناونع  هب  یمالـسا  ناریا  دوجو  هژیو  هب  تیعمج  دراـیلیم  زا 5/1 

نیا هدننک ي  یعادت  یتح  ینعم  نیا  رب  هیکت  دیاش  دشاب و  یمن  نایناهج  نیملسم و  مالـسا و  هجوتم  دوهی  بناج  زا  يرطخ  ملاع  رد 
یم نانآ  یئامن  گرزب  هب  میئاـمن و  یم  تسرد  دوهی  يارب  ار  یبذاـک  تردـق  ناـمدوخ ، تسد  اـب  اـم  هلیـسو  نیا  هب  هک  دـشاب  اـنعم 

...و تسا !! یهابتشا  رما  نیا  میزادرپ و 

، دوهی تکرح  ریسم  نییبت  هب  هتشگرب و  بقع  هب  ًادّدجم  ههبش ، لاوس و  نیا  هب  نشور  یخـساپ  هئارا  يارب  تسا  مزال  تهج  نیمه  هب 
میناوتب ات  میزادرپب  ناهج ” رـسارس  رد  نانآ  ندـش  هدـنکارپ  دوهی و  رادـتقا  ندـش  یـشالتم  ناناملـسم و  طسوت  سدـق  حـتف  زا  سپ  “

اب مینک و  كرد  ینشور  هب  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هژیو  هب  رـضاح و  نرق  رد  ار  نانآ  تکرح  شالت و  هجیتن ي  هاگیاج و 
تیعقاو اب  ماگمه  میشیدنیب و  حیحص  ناشیا ، ياه  همانرب  فادها و  و  مسینویهص )  ) دوهی نامزاس  هتساوخ ي  قمع  زا  حیحـص  كرد 

تکرح ریسم  نییعت  ردو  میئامن  يریگ  عضوم  حیحص  میرادرب ، ماگ  اه 

ص:140
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مهم همه  زا  میورن و  ههار  یب  هابتـشا و  هب  میئامن و  تقد  ...و  حیحـص  يدنفادپ  يدنفآ و  عضاوم  اه ، تیولوا  فادـها ، نییبت  دوخ و 
مولظم تلم  زا  تیامح  تیمها  نیطـسلف و  لابق  رد  بـالقنا  مظعم  ربهر  فیرـشلا و  هرـس  سدـق  ماـما  ترـضح  ياـهیریگ  عضوم  رت 

رد ار  دوخ  ياهماگ  یهاگآ  شنیب و  اب  ماوت  راوتـسا و  یتماق  اب  سپـس  میئامن و  كرد  یبوخ  هب  ار  هللا  بزح  هژیوب  ناـنبل  نیطـسلف و 
روهظ هناتسآ  رد  ار  دوخ  میزاس و  رتراوتسا  شیپ  زا  شیب  یحیـسم ) يدوهی و  مسینویهـص   ) یناهج مسینویهـص  رابکتـسا و  اب  هزرابم 

((1) .ًابیرَق هاَرن  ًادیَعب َو  ُهَنوَرَی  مُهَّنإ   ) ...و میئامنن  شومارف  ار  دوخ  ریطخ  فیاظو  ات  میئامن  ساسحا 

هللاءاش نا  .تخادرپ  میهاوخ  مهم  نیا  هب  دعب  لصف  رد  ام  و 

ص:141

.دهع ياعد  رخآ  زارف  - 1
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( يدالیم  1948  ) لیئارسا تلود  لیکشت  ات  يدالیم )  638  ) سدق رد  یشاپورف  زا  دوهی  مجنپ : لصف 

هراشا

ص:143
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همدقم

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  میدرک ، هراشا  نآ  هب  ترجه  ینایاپ  ياه  لاس  هژیو  هب  تلاسر ، نارود  ثداوح  رد  هک  هنوگ  نامه 
یم بوسحم  دوهی  تاماکحتـسا  نیرخآ  هلمج  زا  نامز  نآ  رد  هک  هتوم  ات  ار  دوخ  شیوخ ، كرابم  رمع  ینایاپ  لاس  اـت  هک  ملـس  و 

.دندیدرگن سدق  حتف  هب  قفوم  ترضح  نآ  تداهش  يرامیب و  زاغآ  لیلد  هب  دندوب ، هدناسر  دش 

یقیفوت نکیلو  دیامن  قحلم  مالـسا  تافرـصت  هب  ارنآ  ات  مازعا  هتوم  هب  یهاپـس  اب  صاعورمع  لوا ، هفیلخ ي  تفالخ  نامز  رد  نکیلو 
سدق و حتف  هب  قفوم  مور ، تلود  رب  يزوریپ  اب  يو  مود ، هفیلخ ي  نامز  رد  وا  ددـجم  مازعا  اب  هکنآ  ات  درواین  تسدـب  هنیمز  نیا  رد 

.دش یمالسا  تلود  هب  نآ  ندرک  قحلم 

هب رگید  ترابع  هب  دـندش و  رـشتنم  ایند  طاقن  یـصقا  رد  هدرک و  چوک  هقطنم  نآ  زا  راچان  هب  دوهی  ناناملـسم ، طسوت  سدـق  حـتف  اب 
.دندمآرد هّیقت ”  “ تلاح

ص:144
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نیا مغر  یلع  دوخ ، يداژن  ياه  هتساوخ  اهاعدا و  رب  ِرارصا  اب  ( (1) اهانت متسیس   ) شیوخ ِءاملع  تیاده  اب  دوهی  نامزاس  نآ  زا  سپ 
زاغآ ار  يدیدج  شالت  هدروآ و  ور  دوخ  هرابود  يزاسزاب  تهج  يزیر  همانرب  تمس  هب   (2) رگیدکی اب  طابترا  ظفح  اب  یگدنکارپ ،

.دنیامن لابند  شیوخ  دیدج  ياه  يژتارتسا  میسرت  اب  ار  دوهی  موق  ندش  یناهج  هتساوخ ي  ات  دندرک 

: هک دوب  هدش  تیعقاو  نیا  شریذپ  هب  روبجم  دوهی  نامزاس  لاح  ره  هب  اما 

( دوهی داژن  یناهج  تیمکاح   ) شیوخ ياه  هتساوخ  هب  ندیسر  رد  ار  دوهی  هلاس ي  شالت 2000  تسا  هتسناوت  فرط  کی  زا  مالسا   
تیناقح ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  لوسر  توبن  ندوب  یهلا  هب  ملع  اب  رگید  فرط  زا  و  دیامن ، یـشالتم  فقوتم و 

هلمج زا  نآرق  زا  يددعتم  تایآرد  مالسا  یناهج  تیمکاح  ققحت  رب  ینبم  دنوادخ  حیرـص  ياه  هدعو  دوجو  رد  میرک  نآرق  تایآ 
: تایآ

(3)  « ...ضرألا ِیف  مُکَّنَِفلخَتسَیل  اُونَماء  َنیّذلا  ُهللا  َدَعَو  »

(4)« نِیثِراولا ُمُهَلَعَجن  ًهَّمِءأ و  مُهَلَعَجن  ِضرألا و  ِیف  اوُفِعُضتسا  نیّذلا  یَلَع  َّنُمَن  نأ  ُدیُرن  «و 

ص:145

.دور یم  رامش  هب  ناشیا  يّرس  قوف  ياه  نامزاس  زا  و  يءاملع ) متسیس   ) دوهی زاس  میمصت  هلقاع و  هوق ي  اهانت  متسیس  - 1
.دراد هدهع  هب  ار  نآ  ماجسنا  طابترا و  نیا  ظفح  هفیظو ي  دوهی  یناهج  سناژآ  رضاح  لاح  رد  - 2

...نیمز رد  ار  امش  دنک  یم  نیشناج  ًامتح  دنا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  هب  تسا  هداد  هدعو  دنوادخ  همجرت : : 55 رون : هروس  - 3
نایاوشیپ و ار  اهن  میهد آ  رارق  نیمز و  رد  دندش  هدیـشک  فاعـضتسا  هب  هک  یناسک  رب  میهن  تنم  هک  میدرک  هدارا  و  “ ؛ 5: صصق - 4

”. نیمز ناثراو  ار  اه  نآ  میهد  رارق 
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هب هک  دوب  دـهاش  زین  تیاهن  رد  .دـید و  یم  دوخ  يداژن  فادـها  اـب  لـباقت  داـضت و  رد  ار  هنیمز  نیا  رد  تیاور  ثیدـح و  نارازه  و 
دوعوم يدهم  تیرـشب  ملاع  یجنم  روهظ  هب  دیما  عیـشت و  هژیو  هب  یمالـسا  هعماج ي  هرکیپ ي  رد  تماما  نایرج  ندش  يراج  لابند 

تارک هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  مالـسا  یناهج  تیمکاح  ققحت  ياتـسار  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع 
یمالـسا و هعماج ي  دبلاک  رد  ار  هرابود  یحور  دندوب ، هدومرف  نایب  نامزلارخآ  رد  ار  ناشیا  روهظ  هدعو  مخ  ریدغ  هبطخ  رد  هژیوب 

.دبای تسد  دوخ  موش  فادها  هب  تسناوت  یمن  زگره  دوهی  دوعوم ، نآ  روهظ  ققحت  تروص  رد  ...تسا و  هدیمد  عیشت ،

هب مالـسلا  هیلع  تیب  لها  رورت  فذـح و  رد  ار  شیوخ  هناتـسرپداژن ي  ياهوزرآ  لاـیما و  فادـها و  هب  ندیـسر  هار  اـهنت  ور  نیا  زا 
ادخ لوسر  دنزرف  نیرخآ  تسد  هب  ( (1) داعیِملا ُِفلخی  َهللا ال  َّنإ   ) یهلا ياه  هدعو  یلمع  ققحت  رد  تکرح  نیا  نارادـمچرپ  ناونع 

.دید یم  فیرشلا ،)  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم   ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

رگید تراـبع  هب  و  رورت ” یئاسانـش و   “ رد ار  دوخ  لوا  ماـگ  دوهی  ناـمزاس  نارود ، نیا  رد  میدرک  هراـشا  هک  هنوگ  ناـمه  نیارباـنب 
مالسلا و هیلع  نیموصعم  تارضح  یکیزیف  فذح 

ص:146

”. ار دوخ  هدعو  دنک  یمن  فلختادخ  هک  دینادب  “ ؛ 9: نارمع لا  - 1
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تـسد لامع  نایم  نیا  رد  .دـندرب و  راک  هب  نآ  ندومن  یتایلمع  تهج  ار  دوخ  شـالت  ماـمت  نییعت و  هعیـش )  ) ناـشیا قداـص  ناوریپ 
لماوع  ) دوهی ناهنپ  ياه  تسد  تیادـه  اـب  هک  دـندش  یم  بوسحم  هنیزگ  نیرتهب  ساـبع ) ینب  هیما و  ینب  ياـفلخ   ) ناـشیا هدـناشن 

.دندومن یم  لابند  ار  يژتارتسا  نیا  ققحت  ریس  يذوفن )

تشاد و رارمتسا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تداهـش  ات  و  يدالیم )  876  ) ق _. 205ه لاس ات  يژتارتسا  نیا  دـش  نایب  هچنانچ  و 
نکیلو دبای ، تسد  دوب  مالـسلا  مهیلع  همئا  تداهـش  رورت و  هک  دوخ  مهم  فده  نیا  هب  تسا  هدش  قفوم  نامز  نیا  ات  دوهی  نامزاس 
ماکان فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  هب  یباـیتسد  ییاسانـش و  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  تداهـش  زا  سپ 

ماما نآ  دوجو  دلوت و  هجوتم  هک  نانمـشد  ناشراوگرزب ، ردپ  رب  زامن  نیفدت و  رد  ترـضح  نآ  روضح  تماما و  زاغآ  اب  و  دـندنام ،
مغر یلع  هدیدرگن و  ترـضح  نآ  رورت  یئاسانـش و  هب  قفوم  يرغـص  تبیغ  زاغآ  لیلد  هب  زین  عطقم  نیا  رد  دـندوب ، هدـش  راوگرزب 

( رورت  ) یکیزیف فذـح  یبایتسد و  رد  نانآ  شـالت  ماـمت  ماجنارـس  ماـیا ، نیا  لوط  رد  ناـنآ  زا  تبقارم  هعبرا و  باون  دـیدش  لرتنک 
زا سپ  لاس   69 ینعی يدالیم )  945  ) ق لاس 324 ه . _ رد  يربک  تبیغ  زاغآ  اب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ترـضح 
رد تیاهن  رد  هجاوم و  تسکـش  اب  دوهی  ِنامزاس  ِيژتارتسا  نیا  ًالمع  دیدرگ و  لدـبم  يدـیماان  سأی و  هب  ترـضح  نآ  تماما  زاغآ 

.دیسر دوخ  نالطب  هطقن ي  هب  عطقم  نآ 
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دنچ رد  ار  نآ  دـناوتب  ات  تفرگ  رارق  دوهی ” نامزاس   “ ِراک روتـسد  رد  يدـیدج  ياـه  يژتارتسا  نییبت  میـسرت و  ترورـض  ور  نیا  زا 
: دیامن یتایلمع  میسرت و  ریز  ياهروحم  رد  هلحرم و 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  روهظ  هدیدپ  اب  هلباقم  يارب  مزال  لیـسناتپ  داجیا  تهج  زاین  دروم  یناسنا  يورین  نیمأت  . 1
( دوهی يداژن  ياه  هتساوخ  يور  شیپ  شلاچ  عنام و  نیرتگرزب  ناونع  هب   ) .ترضح نآ  روهظ  هماگنه   (1) رد فیرشلا 

.دوهی داژن  یناهج  تیمکاح  ياتسار  رد  شیوخ  هناگ ي(2)  هس  يژتارتسا  ققحت  تهج  شالت  نما و  یهاگیاپ  داجیا  . 2

مزال لیسناتپ  داجیا  تهج  یناسنا  يورین  نیمأت 

مالـسا و ردص  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هناردتقم ي  ياهدربن  هک  دـش  روآدای  دـیاب  بلطم  نیا  حیـضوت  نایب  رد 
نانچ هدـیدرگ و  ناشیا  زا  يدایز  هدـع ي  ندـش  هتـشک  هب  رجنم  ترجه ، هلاس ي  هد  نارود  رد  دوهی  تاماکحتـسا  ندـش  یـشالتم 

هک دوب  هدروآ  دراو  نانآ  هرکیپ ي  هب  ار  یکلهم  هبرض ي 

ص:148

هللا یلص  مالسا  مرکم  یبن  تلاسر  نارود  مالسا و  ردص  رد  مزال  تاماکحتسا  داجیا  تاعالطا و  نتـشاد  دوجو  اب  هک  هنوگنامه  - 1
نآ طسوت  مالـسا  یناهج  تیمکاح  ياه  هنیمز  ققحت  فیرـش و  سدق  هب  ناشیا  یبایتسد  زا  ات  دـندوب  هدـش  قفوم  ملـس  هلآ و  هیلع و 

.دنروآ لمع  هب  تعنامم  مالسلا  هیلع  نیموصعم  تارضح  هلیسوب  نآ  رارمتسا  ترضح و 
هب البق  هک  ملاع ) لک   ) دوهی داژن  یناهج  تیمکاـح   . 3 گرزب  ) هنایمرواخ  داجیا   ) تارف ات  لـین   ( 2 سدق   حتف   ( 1 زا : دنترابع  - 2

.میا هتخادرپ  نآ  حیضوت 
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.درک یم  لوغشم  دوخ  هب  ار  دوهی  نامزاس  تقو  زا  يدامتم  نایلاس  یناسنا ) يورین  نیمأت   ) نآ ناربج 

رد هدنام  یقاب  نایدوهی  تیعمج  ندش  هدنکارپ  ناناملسم و  تسد  هب  سدق )  ) دوخ هنتف ي  تردق و  نوناک  یـشاپورف  اب  هک  دوهی  اذل 
دیدـش دوبمک  ماجـسنا و  مدـع  زا  يدـالیم ، متفه  نرق  موس  ههد ي  رد  و  ق ) 17 ه ._  ) يدالیم لاس 638  زا  زور  نآ  يایند  رـسارس 
نکیلو .دـندرک  یم  ساـسحا  ینورد  ماجـسنا  داـجیا  دوبمک و  نیا  عـفر  رد  ار  دوـخ  زاـین  نیلوا  درب ، یم  جـنر  يدوـخ  ياـه  يورین 

هک تسا  يا  هنوگ  هب  دـشاب ، یم  موق  نیا  ریگ  نابیرگ  مه  هراومه  هدوب و  مکاح  ناـنآ  رب  هک  يا  هناتـسرپداژن  تارکفت  تاداـقتعا و 
هباثم ي هب  ناناملـسم ) نایحیـسم و  هژیو  هب   ) اـهناسنا رگید  هب  دـنناد و  یم  رترب ” تلم  هدـیزگرب و  موق   “ ار دوخ  فرط  کـی  زا  اـهنآ 
ار يدوهی  ریغ  اب  جاودزا  هک  یئاج  ات  (1) و  .تسا هدیرفآ  ار  اهنآ  ناشیا  هب  تمدخ  يارب  دنوادخ  هک  دـنرگن  یم  يا  هقطان  تاناویح 

.دنرامش یم  مارح  زین 

نایحیسم داقتعا  نینچمه  نایحیسم و  اب  ناشیا  ینمشد  زین  رگید  فرط  زا   و 

ص:149

قلخ یناسنا  تاناویح  ام  يارب  دـنوادخ  ساسا  نیمهرب  میتسه ، ادـخ  هدـیزگرب  تلم  اـم  هک : تسا  هدـمآ  دوهی  دوملت  باـتک  رد  - 1
راهچ مئاهب و  دننام  روعـش  یب  هقطان و  ریغ  تاناویح  کی  میراد ، زاین  ناویح  عون  ود  هب  ام  هک  تسناد  یم  دـنوادخ  اریز  تسا  هدرک 
 ( ناناوج يارب  دوهی  تخانش  باتک  زا  لقن   !!! ) نایئادوب نایحیسم و  ناناملسم ، دننام : روعش  اب  هقطان و  تاناویح  يرگید  نایاپ و 
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رد ات  دـندش  لیدـبت  ییاه  هزیگنا  لماوع و  هب  یگمه  دنـشاب ، یم  مالـسلا ”  هیلع  حیـسم  ترـضح  نالتاق  ناـیدوهی   “ هک نیا  رب  ینبم 
.ددرگ نایحیسم  تسد  هب  نانآ  زا  يرایسب  ندش  هتشک  نایدوهی و  اب  ناشیا  موادم  ياه  يریگرد  هب  رجنم  يدامتم  نورق  لوط 

هب دوخ  ار  نیا  تفر و  یم  رامـش  هب  نایدوهی  نیب  رد  نانآ  ّتیعمج  دایدزا  هار  رـس  رب  يدـج  یعناـم  یگمه  ثداوح  نیا  ور  نیا  زا   
یناهج ّتیمکاح  ققحت  رد  مزال  لیـسناتپ  نآ  داجیا  رد  زاـین  دروم  یناـسنا  يورین  نیمأـت  يارب  ور  نیا  زا  .دـندرک  یم  كرد  یبوخ 
هطلـس هب  اب  هتفر و  نایحیـسم  غارـس  هب  دیاب  نایم  نیا  رد  هک  تسا  یعیبط  دنتـشادن و  ار  دوخ  ریغ  زا  نآ  نیمأت  زج  يا  هراچ  شیوخ ،

رد ذوفن  اب  ات  دـندوب  هدـش  قفوم  زین  نآ  زا  لـبق  هک  نیا  اـمک  دـندروآ ، رد  دوخ  موش  فادـها  تمدـخ  هب  ار  ناـنآ  ناـشیا ، ندیـشک 
هدومن و مهارف  ار  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  ندیـشک  بیلـص  هب  تابجوم  دوخ  نامگ  هب  ناشیا ، نتفرگ  تمدـخ  هب  تیحیـسم و 
هب هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دنشاب و  هتشاد  دوخ  رانک  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  مالسا و  اب  هلباقم  رد  ار  ناشیا  سپس 

ًالمع نایعیش ، يالاب  شنیب  يرادیب و  مالسلا و  مهیلع  همئا  روضح  دوجو  اب  ناناملسم  صوصخ  رد  مادقا  نیا  هک  دنتـسناد  یم  یبوخ 
.دوب دهاوخن  ریذپ  ناکما 

ات هداتفا ، نایحیسم  نیب  رد  يذوفن  ياهورین  تیبرت  رکف  هب  هرابود  دوخ  قفوم  هبرجت ي  رارکت  يارب  نیاربانب 
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اب تیاهن  رد  هتفرگ و  هرهب  تیحیسم  رب  يداقتعا  یـسایس و  يداصتقا ، هناگ ي  هس  داعبا  رد  دوهی  هطلـس ي  داجیا  رد  اه  نآ  زا  دناوتب 
يالاب ناوت  روهظ و  هدـیدپ  اب  هلباقم  يارب  ار  اه  نآ  یحیـسم ، درایلیم  دـنچ  زا  شیب  ناوت  زا  هدافتـسا  دـنمناوت و  لیـسناتپ  کی  داجیا 

لیجنا و تاروت ، ياه  یئوگشیپ  قباطم  هچنانچ  ات  دنریگب ، تمدخ  هب  شیوخ  داژن  یناهج  تموکح  لیکشت  تیاهن  رد  ناناملـسم و 
نیموصعم همئا ي  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  تیاور  زا 6000  شیب  اب  هارمه   ) فیرـش نآرق  یمتح  ياه  هدـعو 

رد لیسناتپ  نآ  اب  دنناوتب  دسرب ، ارف  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  تیرشب  ملاع  یجنم  روهظ  هماگنه  مالـسلا ،)  هیلع 
مالـسا ردص  رد  هچ  نانچ  ، ) ترـضح نآ  مایق  تکرح و  ندومن  فقوتم  اب  دوخ  ماخ  لایخ  هب  دـیاش  ات  دنتـسیاب  ترـضح  نآ  لباقم 

.دنسرب دوهی ” موق   “ تیمکاح ینعی  دوخ  هناتسرپداژن ي  فادها  هب  داتفا ) قافتا 

هک دـیدرگ  يدـیدج  ياهیژتارتسا  میـسرت  هنیمز و  نیا  رد  دوهی  نامزاس  هدرتسگ ي  شالت  أشنم  ناشیا ، ياه  يزیر  همانرب  نیا  رب  انب 
(1) .تخادرپ میهاوخ  اتسار  نیا  رد  نانآ  فرط  زا  هتفرگ  تروص  تامادقا  تکرح و  نیا  ریس  هب  همادا  رد 
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.دومن میهاوخ  هراشا  يدودح  ات  زین  هطوبرم  تادنتسم  دانسا و  هب  ثحابم  هئارا  لالخ  رد  - 1
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زاین دروم  یناسنا  لیسناتپ  نیمأت  روظنم  هب  تیحیسم  رد  هرابود  ذوفن 

هطلس ياه  هنیمز  ندرک  مهارف  رد  دوهی  دیدج  يژتارتسا  میسرت  ذوفن و  زا  ِنارود  نیا  یگنوگچ  لحارم و  نییبت  حیضوت و  روظنم  هب 
یـسررب اب  ات  تسا  مزال  نونک ، اـت  يدـالیم  مهد  نرق  يادـتبا  زا  یـسایس  يداـقتعا و  يداـصتقا ، داـعبا  رد  تیحیـسم  ياـیند  رب  دوخ 

نیا رد  دوهی  نامزاس  شقن  نآ و  یباـی  هشیر  هب  اـپورا ، خـیرات  زا  ههرب  نآ  رد  هدـمآ  دـیدپ  تـالّوحت  یحیـسم و  ياـپورا  تیعـضو 
.میزادرپب تالّوحت  ثداوح و 

: میهد رارق  یسررب  دروم  نارود  هس  رد  ار  دوهی  شالت  تکرح و  ریس  ثحب ، همادا ي  رد  تسا  مزال  نیاربانب 

.شیوخ تیمکاح  رادتقا و  تیبثت  يارب  نما  یهاگیاپ  داجیا  يارب  شالت  یطسو : نورق  نارود  . 1

(1)( هطلس ثلثم  ققحت   ) دوهی یسایس  يداقتعا و  يداصتقا ، هناگ ي  هس  هطلس ي  داجیا  سناسنر : نارود  . 2

.مسینویهـص یناـهج  تموکح  لیکـشت  يارب  دوهی  ناـمزاس  عیرـس  یلماـکت و  ریـس  نونکاـت :) متـسیب  نرق  زاـغآ  زا   ) رـضاح نرق  . 3
( یحیسم مسینویهص  يدوهی و  مسینویهص  )
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.دشاب یم  یسایس  يداقتعا و  يداصتقا ، علض ، هس  ياراد  هک  دومن  میسرت  ناوت  یم  یثلثم  هباثم  هب  ار  هطلس ”  “ موش هدیدپ  - 1
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یطسو نورق  نارود 

ثحب عوضوم  زا  ددرگ ، یم  قالطا  يدالیم  ات 15  ياه 4  نرق  نیب  ینالوط  ناـیلاس  هب  برغ  رد  هک  نارود  نیا  یـسررب  هب  نتخادرپ 
زا لبق  مالسا و  ردص  ات  يوسیع  تعیرش  زاغآ  زا  دوهی ، شقن  هنیمز  رد  هتـشذگ  ثحابم  لالخ  رد  ًالبق  (1) و  تسا جراخ  لصف  نیا 

مهیلع همئا  نارود  رد  يدالیم  مهد  ات  متفه  نرق  نیب  ياه  لاس  لـالخ  رد  ناـشیا  شقن  هب  نآ  زا  سپ  و  يدـالیم ) متفه  نرق  اـت   ) نآ
هراشا تماما  تلاسر و  نارود  ود  رد  مالـسا  اب  هلباقم  رد  دوهی  نامزاس  تامادـقا  يژتارتسا و  نییبت  هب  ینـشور  هب  هتخادرپ و  مالـسلا 

( یطسو نورق  نایاپ   ) يدالیم مهدزناپ  ات  مهد  ياه  لاس  لالخ  رد  دوهی  شقن  تیعضو و  یـسررب  هب  ادتبا  لصف  نیا  رد  اذل  .میدرک 
.تخادرپ میهاوخ  ناشیا  تامادقا  و 

تیمکاـح هب  ندیـسر  ياتـسار  رد  دوهی ” یلمع  يژتارتسا   “ میهاوخب رگا  نرق ، جـنپ  نیا  یط  رد  دوهی  تیعـضو  یـسررب  هب  هجوت  اـب 
: هب دیاب  میئامن  نایب  هلمج  کی  رد  ار  نانآ  ياعدا  دروم  یناهج 

دوـهی موـق  يداژن  ياـه  هتـساوخ  هب  یباـی  تسد  رد  شیوـخ  تیمکاـح  تیبـثت  تـهج  نـما  یهاـگیاپ  داـجیا  يارب  ناـشیا  شـالت   “
.دومن هراشا  یناهج ”) تیمکاح  )

ص:153

تاراشتنا یئامنهر ، دمحا  دیس  یسانش ،  برغ  باتک  هب  دیناوت  یم  یطـسو  نورق  نارود  لماک  تیعـضو  اب  رتشیب  یئانـشآ  يارب  - 1
.دیئامن هعجارم  ص 68  مود ، لصف  ینیمخ ، ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسوم 
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زا زاغآ و  اتسار  نیا  رد  ار  يا  هدرتسگ  ياه  شالت  دوهی ، نامزاس  يدالیم )  962  ) يدالیم مهد  نرق  مود  همین ي  زا  تهج  نیمه  هب 
یتایلمع يزیر و  همانرب  يارب  مکحتـسم  هاگیاپ  کی  داجیا  رد  نارود ، نیا  یناماسبان  تیحیـسم و  يایند  اپورا و  رب  مکاـح  تیعـضو 

.تسج هرهب  دوخ ، فادها  ندرک 

بابرا تیمکاح  تهج  هب  اپورا  رب  مکاح  صاخ  ياه  یگژیو  لیلد  هب  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ  یطـسو  نورق  نارود  لـالخ  رد 
عاضوا رب  کیلوتاک  ياسیلک  ذوفن  طلـست و  هژیو  هب  ییاپورا ، ياهروشک  یـسایس  ماظن  نارادم و  تسایـس  رب  ناشیا  ذوفن  اهاسیلک و 

رب مکاح  تافارخ  ظاحل  هب  ملع  نید و  نایم  ضراعت  داجیا  اب  ات  دوب  هدیدرگ  بجوم  مدرم ، یمومع  تاردـقم  یعامتجا و  یـسایس ،
نادنم هقالعو  نادنمشناد  رب  يا  هدرتسگ  راشف  لامعا  زین  و  اپورا ، رد  دیدش  روسناس  دیاقع و  شیتفت  موش  هدیدپ ي  دهاش  اهاسیلک ،
هاگدید تارظن و  هئارا  لابند  هب  هک  میشاب ، نانآ  ددعتم  ياه  مادعا  ناوارف و  ياه  هجنکـش  لامعا  اب  هارمه  شنادو ، ملع  يریگارف  هب 

، نیتویگ اب  مادـعا  هلمج  زا  يدـیدش  ياه  تازاجم  اب  اهاسیلک ، تاداقتعا  تافارخ و  اب  نآ  ضراعت  فرـص  هب  شیوخ و  یملع  ياه 
باـبرا  ) ناـشیا نیگنن  رایـسب  لوـمعم و  ياـهراتفر  زا  نیا  و  دـندوب ، هجاوـم  ...و  ندـب  ياـضعا  عـطق  ندـیرب و  شتآ ، رد  ندـنازوس 

تیعضو اذل  دش ، یم  بوسحم  نارود  نیا  رد  اهاسیلک )

ص:154
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یمسر ياهنامزاس  يوس  زا  هدش  رشتنم  ياهرامآ  یخرب  ساسا  رب  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، هدروآ  دوجوب  اپورا  رـسارس  رد  ار  يراجنهان 
هب ناشیا  طسوت  یهاو  ياه  مرج  هب  هدـش و  اهاسیلک  رب  مکاح  تافارخ  راتفرگ  ملاع ، دنمـشناد و  هب 32000  بیرق   (1) یللملا نیب  و 

.دندش هدرپس  ....و “  نیتویگ  اب  مادعا  شتآ ، رد  ندش  هدنازوس  هلمج  زا  فلتخم  ياه  لکش  هب   “ مادعا ياه  هخوج 

لاس 1095 زا   ) (2) ناناملـسم هیلع  یبیلـص  ياه  گنج  زاغآ  اـب  يدـالیم  مهدزناـپ  نرق  رخاوا  رد  نارود و  نیمه  رد  رگید  فرط  زا 
یئاشگروشک روظنم  هب  رگیدکی  هیلع  یحیسم  ياه  تلود  یلخاد  ياه  گنج  فرط و  کی  زا  اهدربن  نیا  ندش  ینالوط  و  يدالیم )

ار اهنآ  هدرک و  لیمحت  اپورا  رسارس  رب  ار  يرگید  راوشد  تخس و  طیارش  رگید ، فرط  زا  دوخ  تیمکاح  هعسوت ي  رد  ددعتم  ياه 
همه نیا  .دوب و  رادروخرب  یبسن  تابث  زا  اپورا  رد  يروشک  رتمک  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، هدرک  يا  هدرتسگ  یلخاد  ياه  گنج  راـچد 

.دوب (3) هدرک  داجیا  اپورارداردوخ  فادها  هب  یبایتسدرددوهی  نامزاس  يارب  ار  يراوشد  رایسب  طیارش 

ص:155

.تسا هدیدرگ  مالعا  دحتم  للم  نامزاس  فرط  زا  هک  یطسو ، نورق  نارود  هب  طوبرم  وکسنوی  یمسر  رامآ  - 1
.دنداد يور  يدالیم   1099 یلا ياه 1095  لاس  لالخ  رد  ناناملسم  هیلع  یبیلص  ياه  گنج  نیلوا  - 2

.مود لصف  ینیمخ ، ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسوم  یئامنهر ، دمحا  دیس  یسانش ،  برغ  - 3
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یم دـنمتردق ،” یماظن  يداصتقا و  یعامتجا ، یـسایس ، هاگیاپ  کی  داجیا  تابث و  اب  نما و  ناکم  کـی   “ دوجو اـهنت  لـیلد  نیمه  هب 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  بان  مالسا  هدنیازف ي  هعسوت ي  زا  يریگولج  تیحیسم و  رب  هطلس  داجیا  رد  ار  دوهی  نامزاس  تسناوت 
هیلع رقاـب  ماـما  یملع  تضهن  زا  یـشان   ) یمالـسا ياـهروشک  رد  یملع  نوگاـنوگ  ددـعتم و  زکارم  سیـسأت  زا  سپ  هژیو  هب  ملـس  و 

تیاهن رد  و  مالـسلا (1) ) هیلع  قداص  ماما  بتکم  گرزب  هاگـشناد  هدـش ي  تیبرت  نادرگاش  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  مالـسلا و 
.دیامن يرای  روهظ ، هدیدپ ي  اب  هلباقم  رد  مزال  لیسناتپ  داجیا 

داجیا تهج  نما  یناـکم  نتفاـی  روظنم  هب  ار  دوخ  شـالت   (2)” وتوکاز یـسانش  هراتـس   “ ياه هتفای  هب  لسوت  اب  ناـشیا  اتـسار  نیا  رد 
طیارـش و يزاس  هنیمز  رد  دـنمتردق  یماظن  یتینما و  یـسایس _  هزوح ي  کـی  داـجیا  ناـیدوهی و  رارقتـسا  يارب  بساـنم  یهاـگیاپ 

.دندرک زاغآ  دنوادخ ” هدیزگرب ي  تلم   “ ناونع هب  دوهی  موق  یناهج  تموکح  تامدقم 

مان هک  بملک  فتسیرک  وتوکاز ، یسانش  هراتس  ياه  هتفای  زا  يریگ  هرهب  اب  دیدج ” نیمزرس   “ نیا یئاسانـش  زا  سپ  روظنم  نیمه  هب 
نایدوهی زا  و  نلوک ” ناج   “ وا یعقاو 

ص:156

.دنک یم  رکذ  رفن  رب 4000  بیرق  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یملع  تضهن  هاگشناد و  نیا  نادرگاش  خیرات  - 1
ملع هرابرد ي  یئالاباک  باتک  دـمآ و  یم  باسح  هب  دوخ  ناـمز  دمآرـس  موجن  ملع  رد  هک  دوب  یناـیدوهی  زا  وتوکاز  لوئوماـس  - 2

هار نتفای  هب  قفوم  ایرد  رد  يو  یموجن  ياه  هتفای  هب  ِءاکتا  اب  بملک  فتسیرک  تسا و  هدروآرد  ریرحت  هتشر ي  هب  ار  یسانش  هراتس 
.Sefeo ha-kabbalahi دش. دوخ 
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ینیمزرـس ناونع  هب  اکیرمآ  فشک  ترفاسم و  نیا  هب  مادـقا  نایدوهی ” یموق  یگتـسبمه   “ ینابیتشپ تیامح و  اـب   (1)، دوب ییایناپسا 
.دومن نایدوهی ” يارب  دیدج  یئایند   “ ناونع هب  يدربهار  ینوناک  بسانم و 

کی زا  یـشان  تسناوت  یمن  نیقی  عطق و  روـط  هب  بملک  فتـسیرک  رفـس  هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  رکذ  يو ، ناـیماح  صوـصخ  رد 
هب تکرح  اه و  سونایقا  رد  رفس  ینامز ، هدودحم ي  نآ  رد  هک  ارچ  دشاب ، شناقوشم  وا و  یناهگان  عیرـس و  هزور ي  کی  میمـصت 

البازیا و هکلم ي  يوس  زا  یمادقا  نینچ  زوجم  رودص  دمآ و  یم  رامـش  هب  گرزب  ریطخ و  سب  يراک  نیمز ، برغم  يوس  تمس و 
تـسناوت هک  دوب  يدوهی  یبال  هفقو ي  یب  ياه  شالت  هجیتن ي  نیقی  عطق و  روط  هب  نآ ، هجوت  لباق  یلاـم  هنیزه ي  نیمأـت  نتفریذـپ 

هک يا  هنوگ  هب  دـننک  بلج  بملک  فتـسیرک  زا  تیامح  يارب  ار  اـه  نآ  تیاـضر  دزاـس و  عناـق  رما  نیا  هب  تبـسن  ار  هکلم  هاـش و 
نارادکناب و سپـس  داد و  رارق  يو  رایتخا  رد  ار  یتفگنه  غلبم  يو ، دـعاسم  رظن  بسک  اب  هاش  يراد  هنازخ  لک  سرزاب  لنگاتناس ” “

.دش هتشاذگ  وا  رایتخا  رد  و  نیمأت ، ار  يو  زاین  دروم  ياه  هنیزه  یقبام  دنله  يدوهی  نادنمتورث  راجت و 

: ینعی يو  هدمع ي  فده  ود  رگنایب  اکیرمآ ،)  ) دیدج نیمزرس  فشک  رد  بملک  فتسیرک  فادها 

ص:157

.دندوب انولسراب  رد  نالاتاک  نایدوهی  زا  يو  هداوناخ ي  - 1
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.نایدوهی يارب  بسانم  بوخ و  ینیمزرس  نتفای  . 1

هناشن ي ناونع  هب  نامیلـس  دـبعم  يانب  دـیدجت  تهج  مزال  تردـق  هب  يزای  تسد  دـیدج و  ياـه  تورث  عباـنم  ندروآ  تسد  هب  . 2
.دشاب یم  نیمز  يور  رب  حیسم  ندمآ 

: دیوگ یم  صوصخ  نیارد  دوخ  يو 

تروص شیاسیلک  دنوادخ و  تکلمم  نتخاس  دنمتردق  فرصت و  تهج  هب  یبیلـص  تالمح  همادا ي  رد  يو  طسوت  اکیرمآ  فشک 
.تفرگ یم 

: تشاد داقتعا  يو 

رد هک  تسا  یتخبـشوخ  هرازه ي  عورـش  حیـسم و  هرابود ي  تشگزاب  تهج  دـنوادخ  هماـنرب ي  بوچراـهچ  رد  شا  یئوجارجاـم 
.دریگ یم  دبعم  هرابود ي  تخاس  رفاک و  ناناملسم  تسد  زا  میلشروا  يزاسدازآ  هب  رجنم  نایاپ 

: دیوگ یم  البازیا  هکلم ي  هب  يو 

.دوش ناهج  زکرم  میلشروا  ات  دریگ  یم  راک  هب  دبعم  هرابود ي  تخاس  تهج  دروآ ، یم  تسد  هب  دیدج  يایند  رد  هک  ار  یئالط 

( يدوهی میوـقت  نیرـشت 5253   21  ) يدـالیم لاـس 1492  ربتکا  رد 12  اـجنآ  هب  دورو  اـکیرمآ و  فـشک  زا  دـعب  بملک  فتـسیرک 
وا و ور  نیا  زا  تسا ” هدرم  یموب  کی  بوخ  یموب  کی   “ دوب دقتعم  يو  .دومن  نیمزرس  نآ  رد  یموق  يزاسکاپ  هب  مادقا  هلـصافالب 

مرـش نآ  رکذ  زا  خیرات  هک  دـندش  بکترم  ار  ییاه  ماع  لتق  تیانج و  نانچ  اکیرمآ  رد  هورگ ، نیا  زا  دـعب  ياه  لسن  شناهارمه و 
: دومن هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوت  یم  هنومن  ناونع  هب  .دراد 

ص:158
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.تسا هدنام  یقاب  نویلیم  اهنت 2  هزورما  اکیرمآ  یموب  تسوپ  خرس  نویلیم  زا 30  - 

رفن هب 1000605  اه  نآ  تیعمج  نونکا  مه  هک  دـندوب  رفن  نویلیم  رب 25  غلاب  کیزکم  ناتسوپ  خرـس  تیعمج  اهنآ  دورو  ودب  رد  - 
.تسا هدیسر 

.دندرک اه  نآ  نیزگیاج  ار  ییایناپسا  رازه  دوبان و 240  ار  تسوپ  خرس  نویلیم  نرق 75  مین  تدم  رد  - 

لتق یئاکیرمآ  یموب  نویلیم  نرق 95 کی  زا  رتمک  رد  عمق و  علق و  اه  نآ  ههد 80 % دنچ  تدم  لوط  رد  اکیرمآ  یموب  تیعمج  زا  - 
.دندش هتفرگ  تمدخ  هب  لقتنم و  اکیرمآ  هب  اقیرفآ  زا  هدرب  نویلیم   13 هدس ، تدم 4  لوط  رد  دندش و  ماع 

يارب نما  یهاگیاپ  هب  ار  نآ  دوهی  نامزاس  _ن ، یمزرـس نآ  رد  ناـشیا  رار  _ قتـسا اـکیرمآ و  هب  ناـیدوهی  دورو  اـب  بیترت  نیا  هب  و 
...و دنداد  رارق  دوخ  یناهج  تیمکاح  ياتسار  رد  دوهی  موق  هناتسرپداژن  موش  فادها  هب  ندیسر  ّتیحیسم و  رب  دوخ  هطلس  ذوفن و 

دشاب و یم  توافتم  يدایز  دودح  ات  ام  یخیرات  ياه  هدینش  اب  هلئـسم  نیا  حرط  دشاب و  یم  دایز  اه  هتفگان  صوصخ  نیا  رد  هچرگ 
لیصفت هب  دوخ  ياج  رد  دیاب  هک  تسام  زورما  يایند  خیرات  خلت  ياه  تیعقاو  زا  یلو  دشاب ، هتـشاد  لابند  ار  ام  بّجعت  تسا  نکمم 

يدازآ و نیغورد  ياعدا  هزورما ، هک  یتسینویهص  نایحیسم  فالسا  تیهام  ات  تخادرپ  نآ  هب 

ص:159
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....و ددرگ  نشور  تسا  هدرک  رک  ار  کلف  شوگ  نانآ  رگید  ياعدا  نارازه  یسارکومد و  مسیرورت ، اب  هزرابم  یهاوخ ، يدازآ 

هتفگان و خیرات  باتک  هعلاطم ي  هب  ار  نادنم  هقالع  هدرک و  افتکا  رصتخم  نیمه  هب  ام  تسا و  جراخ  ام  ثحب  هلـصوح ي  زا  نکیلو 
.میئامن یم  توعد  نارهت  دوعوم  هسسؤم ي  تاراشتنا  زا   (1) اکیرمآ ناهنپ 

ص:160

.لاله رشن  قلخ ، بحاص  ریصن  همجرت  راتکا ، ناندع  هتشون  اکیرمآ ،  ناهنپ  هتفگ و  ان  خیرات  - 1
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سناسنر نارود 

مارآ نیمز  برغم  هک  تسا  ینارود  ددرگ ، یم  ریبعت  یئازون ” رـصع   “ ای تایح ” دـیدجت  نارود   “ هب نآ  زا  یـسراف  رد  هک  سناـسنر 
ار اسیلک  نابابرا  تیمکاح  یئاطسو و  نورق  هشیدنا ي  هفـسلف و  راموط  یبرجت  یملع - ینالقع و  يرکف - ياه  تضهن  زاغآ  اب  مارآ 

فورعم سناسنر ” نارود   “ هب هک  دـنک  یم  هبرجت  ار  دوخ  تاـیح  زا  يدـیدج  نارود  يرکف ، ياـه  ینوگرگد  اـب  هدـیچیپ و  مه  رد 
.تشگ (1)

یملع و هعـسوت ي  تفرـشیپ و  عون  ره  اب  نآ  نابابرا  تفلاخم  اهاسیلک و  ینید  تافارخ  هک  یبولطمان  تارثا  لـیلد  هب  نارود  نیا  رد 
هک اپورا  مدرم  دوب ، هدرک  داجیا  مدرم  یمومع  هافر  هعسوت و  دشر و  رب  اسیلک  رب  مکاح  تارکفت  ماکحا و  اب  نآ  ضراعت  هناهب ي  هب 

(2) و هتفرگ هلصاف  نآزا  مارآ  مارآ  دندید ، یم  یطسو  نورق  ینالوط  نارود  بئاصم  تالکـشم و  یمامت  ببـسم  ار  اهاسیلک )  ) نید
....و دنوش  یم  هداد  قوس  یبلط  هافر  ییارگ و  ایند  تمس  هب  مارآ  مارآ  یسحو  یبرجت  یعیبط ، مولع  هب  شیارگ  اب 

ص:161

ص89. موس ، لصف  ینیمخ ، ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسوم  یئامنهر ، دمحا  دیس  یسانش ،  برغ  - 1
.تفرگ رارق  مدرم  لابقتسا  دروم  حرطم و  لیلد  نیمه  هب  نامز و  نیمه  زا  اپورا  رد  تسایس  زا  نید  یئادج  هشیدنا ي  - 2
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تعیبـط یبرجت و  مولع  هب  شیارگ   ) جوم نیا  رب  ندـش  راوس  اـب  نارود ، نیارد  دوهی  ناـمزاس  اـت  دوـب  یبساـنم  رایـسب  تصرف  نیا  و 
دوخ يدـعب  ياه  ماگ  تیحیـسم ، رد  يرگید  تافارحنا  داجیا  اب  دـنناوتب  شیوخ ، يذوفن  ياهورین  زا  يریگ  هرهب  اب  و  برغ ) یئارگ 

.دنرادرب شیوخ  يداژن  تیمکاح  ققحت  يزاس  هنیمز  روظنم  هب  یسایس  يداصتقا و  يداقتعا ، هطلس ي  داجیا  ياتسار  رد  ار 

میهاوخ هئارا  ار  یتاحیـضوت  روکذـم  تاهج  صوصخ  رد  راصتخا  هب  ثحب  همادا  رد  ینعم  نیا  ندـش  نشور  تهج  روظنم  نیمه  هب 
: دومن

دوهی يداقتعا  هطلس ي  شریذپ  تیحیسم و 

هب يدیدج  بتکم  هاگان  هب  اپورا ، مدرم  ییارگ  تعیبط  یبرجت و  مولع  دشر  هب  ور  هعسوت ي  برغ و  رد  یهاوخددجت  جوم  زاغآ  اب 
” نیولاک  “ و رتول ” نیترام   “ نوچ ینادرم  تیاده  اب  اپورا  نرق 16  ینید ” حالصا  تضهن   “ ناونع هب  تیحیسم  رد  مزیناتـستورپ ”  “ مان

تفر شیپ  ییاج  ات  دـیدرگ و  یطـسو ) نورقرد   ) کیلوتاک ياسیلکرادـتقا  اپورا و  یگنهرف  ماظن  یناریو  بجوم  هرابکی  هب  داجیا و 
نیرت یـساسا  هب  يویند  تایح  مارآ  مارآ  رالوکـس ، يرکف  ماظن  ندش  هدرمـش  سدقم  اب  دـیدج و  ینید  تاحالـصا  رارمتـسا  اب  هک 

راکنا هجیتن  رد  یئارگ و  تعیبط  یبرجت و  مولع  هعسوت ي  روحم  رب  یئارگایند   ) دیدرگ لدبم  یئاپورا  ناسنا  فده 
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کی ناونع  هب  تسایـس  زا  نید  یئادج   ) تفرگ رارق  ارگایند  رالوکـس و  ماظن  زا  یعبات  نید  بیترت  نیدب  و  ...ادـخ ) هعیبطلاءاروام و 
يورخا تشهب  زا  يدرکیور  تفای ، همادا  يرگنـشور  اب  هک  دنور  نیا  درکیور  و  دـش ) عقاو  مدرم  لوبق  دروم  حرطم و  يروحمراعش 

زا مزیناتستورپ  يریذپریثأت  لابندب  ماجنارس  هداد و  ریـسم  رییغت  ارگایند  تیدوهی  هب  کیلوتاک  تیحیـسم  زا  يویند و  تشهب  يوس  هب 
هب ناشیا  یگتـسباو  تابجوم  ناتـستورپ  نایحیـسم  نیب  رد  یتاروت  ياه  هزومآ  طسبو  لیئارـسا  ینب  ِمیدق  دـهع  توهال  تادـقتعم و 

دوـهی و یموـق  يرترب  یتوهـال و  گـنهرف  شریذـپ  تمـس  هـب  یحیــسم  برغ  ندـمت  تیوـه  رییغت  رد  هدروآ و  مـهارف  ار   (1) دوهی
.تسا هدرک  مهارف  ار  یئاکیرمآ  سپس  یئاپورا و  نایحیسم  ندش ” هزیدوهی   “ تابجوم رورم  هب  ناشیا ، یتاروت  ياه  هاگتساخ 

تدش هب  يدوهی  عبانم  زا  هتـشاد و  یئایند  ًالماک  يدرکیور  و  یتاروت )  ) یقیتع دـهع  ًالماک  یهاگن  دوخ  ینیب  ناهجرد  مزیناتـستورپ 
يریذـپرثأت نیاربانب  .تسا  هتفای  ءاقترا  هدـیزگرب ” موق   “ تبترم ماـقم و  هب  بتکم  نیا  رد  دوهی  هبترم  ماـقم و  تسا و  هتفریذـپ  ریثأـت 

نیدـب .دـیدرگ و  کـیلوتاک  ياـسیلک  ینید  مهف  رد  يداـیز  تارییغت  زورب  بجوم  یعیبط  روط  هب  قیتع  دـهع  زا  وا  نارکفمه  ورتول 
هلیسو
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.دننک یم  افیا  ار  یبال  شقن  هک  دنوش  یم  بوسحم  دوهی  يذوفن  لماوع  نامه  ناشیا  عقاو  رد  - 1
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ساسا هیاپ و  هک  داهن  داینب  ار  یندـمت  برغ ، اپورا و  ندـمت  یحیـسم  ياه  هدولاش  نتخاس  ناریو  اـب  هدـیزگرب ” موق   “ ناونع هب  دوهی 
یشان یگمه  هک  دوب ، مزیلایرپما  یبلط و  هعـسوت  زواجت ، يدعت ، رامثتـسا ، رامعتـسا ، اهداژن ، ریاسو  رگید  ماوقا  ماع  لتق  رب  نآ  يدام 
تمس هب  تعرس  هب  هک  دشاب  یم  اکیرمآ ) واپورا   ) برغ ندمت  ناور  هشیدنا و  رب  يدوملت  يدوهی و  ینیب  ناهج  هطلس ي  شریذپ  زا 

....و (1) دنور  یم  شیپ  دوهی  موق  يداژن  موش  ياه  هتساوخ  ققحت 

مسینویهص  “ ياه هشیدنا  بلاق  رد  ینامزلارخآ ، رابخا  ياه  هزومآ  مامضنا  هب  قیتع  دهع  زا  رثأتم  تارکفت  نیمه  امش  زین  نونکا  مه   
.دیئامن یم  هدهاشم  حوضو  هب  رضاح  نرق  رد  یحیسم ”

شریذـپ اب  اپورا  يایند  عورـش و  تیحیـسم  رب  دوهی  يداقتعا  هطلـس ي  ياه  هنیمز  مارآ  مارآ  مزیناتـستورپ ”  “ عورـش اب  بیترت  نیدـب 
زورما تارکفت  رد  هک  یئاج  ات  دنتفریذپ ، ار  نانآ  هطلس  ناشیا ، ِیموق  يرترب  و  هدیزگرب ” موق   “ ناونع هب   (2) دوهی يدوملت  هطلس ي 

زا یئزج  یبهذم و  یلمع   “ ناونع هب  لیئارسا  زا  عافد  اکیرمآ  اپورا و  رد  یحیسم  مسینویهص 
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ص25. مود ، شخب  لاله ، رشن  قلخ ، بحاص  ریصن  هتشون  یتسینویهص ،  تیحیسم  مسیناتیرویپ و  مزیناتستورپ ، - 1
شریذپ رگنایب  حوضو  هب  رضاح  نرق  رد  لیئارـسا  زا  اپورا  هیداحتا  اکیرمآ و  هدحتم  تالایا  غیرد  یب  ياه  تیامح  اه و  هاگدید  - 2

.دشاب یم  هطلس  نیا 
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نایدوهی ، “ قیتع دـهع  دوملت و  میلاعترب  اـنب  اریز  .تسا  هتفرگ  دوخ  هب  يداـقتعا  ًـالماک  يدرکیور  ددرگ و  یم  یقلت  دـیاقع ” لوصا 
تسا هدش  هیده  اه  نآ  هب  دنوادخ  يوس  زا  سدقم  ياه  نیمزرس  دنرترب و  اه  ّتلم  نایدا و  رگید  زا  هدوب ، دنوادخ  هدیزگرب ي  موق 

...و تساه ” نآ  هب  قلعتم  و 

ار دوهی  يذوفن  رفن  کی  شقن  هنوگچ  ناتستورپ  یحیسم  شیشک  کی  ناونع  هب  رتول ” نیترام   “ ایآ هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  هتکن :
...و دروآ ؟ یم  دیدپ  ار  فارحنا  نیا  تابجوم  هنوگچو  دنک ؟ یم  افیا 

.داد خساپ  لاوس  نیا  هب  وا  دوخ  تافارتعا  هب  هعجارم  اب  ناوت  یم   

: دیوگ یم   (1) هدش هداز  يدوهی  کی  حیسم  یسیع  مان  هب  دوخ  باتک  رد  يو 

زا رگا  تساه ، کیلوتاک  اب  منخس  يور  دنیوا ؛ ياهومعرسپ  ناردارب و  دنتـسه ، حیـسم ) یـسیع   ) ام دنوادخ  نادنواشیوخ  نایدوهی 
.دیناوخب يدوهی  ارم  تسا  رتهب  سپ  دیا ، هدش  هتسخ  دیمانب ، رفاک  ارم  هک  نیا 

: دیوگ یم  نینچمه  يو 

ایند طاقن  یـصقا  هب  ار  سدـقم  باتک  اه  نآ  هطـساو ي  هب  سدـقلا  حور  دنتـسه ، دوخ  ياهگر  رد  اه  نوخ  نیرترب  لماح  ناـیدوهی 
هتخیر ي نیمز  رب  ياه  نان  هدرخ  زا  هک  میتسه  یناگس  نوچمه  میا ...  هناگیب  اه  نآ  اب  هسیاقم  رد  ام  .دنیادخ  نادنزرف  اه  نآ  هدرب ،

.مینک یم  قازترا  نایدوهی )  ) دوخ نابابرا 

ص:165

.دروآرد ریرحت  هتشر ي  هب  يدالیم  لاس 1523  رد  ار  باتک  نیا  يو  - 1
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دوهی يداصتقا  هطلس ي  شریذپ  تیحیسم و 

اریز .درک  افیا  ار  یمهم  شقن  شیوخ  مزیناتـستورپ  بتکم  اب  رتول  نیترام  زین  اکیرمآ  اـپورا و  رب  دوهی  يداـصتقا  هطلـس ي  باـب  رد 
هب شیوخ  دوعوم  ار  یئایند  تشهب  دـناد و  یم  ناسنا  فدـه  نیرت  ساسا  ار  يویند  تایح  بتکم  نیا  میدرک  هراشا  هک  هنوگ  نامه 

، دوخ يدام  تارکفت  ساسا  هیاپ و  اب  مزیناتستورپ  تیحیسم  هک  یندمت  فرط و  کی  زا  گنهرف  نیا  هعـسوت ي  اذل  .دروآ  یم  رامش 
اب هک  دـیدرگ  يداصتقا  ددـعتم  ياه  بالقنا  زاـغآ  هب  رجنم  رگید ، فرط  زا  تسا  هداـهن  اـنب  یبلط  هعـسوت  رامثتـسا و  رامعتـسا و  رب 

نوچ یگرزب  ياه  تلود  هیزجت ي  نینچمه  هنایمرواخ و  هژیو  هب  ایـسآ  اـقیرفآ و  رد  اـیند  دـنمتورث  ياـهروشک  هب  زواـجت  يدـعت و 
نیمأت يداصتقا و  هعـسوت ي  ایند و  تورث  مهم  عبانم  هب  یبایتسد  لابند  هب  اه ، نآ  ندیـشک  رامثتـسا  هب  یناـمثع و  تلود  ناریا ، مور ،

.دشاب یم  هدوب و  يدوهی ،) مزیناتستورپ  بتکم  رد و  دوعوم  يویند  تشهب   ) دوخ يدام  هافر 

نیمأت ندروآ و  تسد  هب  يارب  و  شیوخ ، يداـم  هاـفر  نیمأـت  يارب  نارود  نیا  رد  هک  مزیناتـستورپ )  ) رالوکـس تیحیـسم  ور  نیا  زا 
رد تورث  عبانم  هاگان  هب  تسا ، هدومن  زاغآ  ار  يا  هدرتسگ  شـالت  هاـفر ” نیا  هب  یـسرتسد  تهج  دوخ  زاـین  دروم  يداـصتقا  عباـنم  “

شریذپ رب  هوالع  بیترت  نیدب  هدـش و  راتفرگ  اهنآ  ماد  رد  راچان  هب  دـنیب و  یم  دوهی  رایتخا  رد  ار  ییاکیرمآ  یئاپورا و  ياه  روشک 
هطلس
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.دندیدرگ (1) زین  نانآ  يداصتقا  هطلس ي  شریذپ  هب  روبجم  يداقتعا 

دیدج نیمزرس  هب  دورو  يدوهی و  مزیناتستورپ 

بلاق رد  يدالیم  ات 18  ياه 16  نرق  لوط  رد  نآ  نوزفا  زور  هعـسوت ي  دشر و  اب  مزیناتـستورپ )  ) يدوهی تیحیـسم  رکفت  ماجنارس 
بدا و هب  لیدـبت  هدرک و  ترجاهم  نیمزرـس  نآ  هب  ناتـسلگنا  زا  اکیرمآ ، هراق ي  فشک  ياه  لاس  نیلوا  رد  اه ” ناتیرویپ  بالقنا  “

دنمتردق هاگیاپ  کی  داجیا  تردق و  تورث و  هب  يزای  تسد  و  دوعوم ” نیمزرس   “ ياوه رد  ار  ناتسلگنا  هک  دش  ینارجاهم  گنهرف 
هدرک كرت  تسرپ  داژن  موق  نیا  زارد  رود و  يوزرآ  لامآ و  ققحت  دـنوادخ و  هدـیزگرب ي  موق  یناهج ” تیمکاح   “ هب لین  روظنمب 

.دندوب

بتکم نیا  ناراز  ناـینب گ_ يریذـپریثأت  لـیلد  هب  اـکیرمآ  رد  ناـشیا  رارقتـسا  اـب  ماجنارـس  هدرتـسگ  ترجاـهم  نیا  زاـغآ  لابندـب 
دوخ اب  دوخ و  رد  یحیـسم ،” مسیناتیرویپ   “ رد اه  هزومآ  نآ  طسب  لیئارـسا و  ینب  میدق  دهع  توهال  تادـقتعم و  زا  مزیناتـستورپ ) )

گنهرف ياه  هزیمآ  اب  هک  تشاد  هارمه  هب  ار  ینایرج  هفطن 

ص:167

یخرب يا  هنوگب  .تسا  دوهی  رایتخا  رد  اـیند  شدرگ  رد  تورث  هزورما 60 % میدرک ، هراشا  نآ  هب  لوا  لصف  رد  هک  هنوگ  ناـمه  - 1
قلعتم و يدالیم  ربماتپس 2002  زا 11 لبق  یناهج  تراجت  زکرم  ناونع  هب  ولقود  ياه  جرب  ماهـس  تسا %80 نآ  زا  یکاح  اه  رامآ  زا 

( يزابهش رتکد  هتشون  نارالاس ،  رز  باتک  زا  هتفرگرب   ) .تسا هدوب  دوهی  رایتخا  رد 
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نامه  ) یتخبـشوخ هرازه  زاغآ  حیـسم و  ترـضح  روهظ  نراقم  ثداوح  ياهیئوگـشیپ  (1) و  قیتع دهع  دـیدج و  دـهع  ینامزلارخآ 
هعـسوت ي اـب  ماـگمه  مارآ ، مارآ  هتـشذگ  لاـس  دـصراهچ  یط  مزیناتـستورپ ،) تیحیـسم  دوـهی و  رکفت  رد  دوـعوم  یئاـیند  تـشهب 
رد دناوتب  ات  تفای  شرورپ  جـیورت و  ناشیا ، نارکفمه  نایدوهی و  قیتع  دـهع  یتوهال  تارکفت  اب  هارمه  اکیرمآ  یعامتجا  یـسایس -
رب هیکت  اب  هتـشگ و  رادومن  یتسینویهـص ” تیحیـسم   “ ای اه ” یلیجنا  ون   “ ناونع اب  یبهذـم و  - یـسایس ینایرج  تأـیه  رد  متـسیب  نرق 

مسینویهص زا  تیامح  مالسلا (2) ، هیلع  حیـسم  ترـضح  مود  روهظ  يزاس  هنیمز  هناهب  هب  و  نیدهع ، ینامزلارخآ  تاعالطا  رابخا و 
نرق 21 ِياکیرمآ  يداصتقا  یماظن و  تردـق  اـه و  یئاـناوت  همه ي  زا  يریگ  هرهب  اـب  دـناوتب  هتـسناد و  شیوخ  هفیظو ي  ار  يدوهی 
اب دـناوتب  سدـق ” حـتف   “ نآ رگید  ترابع  هب  نآ و  زا  تیامح  لیئارـسا و  تلود  لیکـشت  اب  دوهی  هناگ ي  هس  يژتارتسا  ققحت  تهج 
” دنوادخ هدیزگرب ي  موق  یناهج  تیمکاح   “ ققحت تیاهن  رد  و  دیدج ) هنایمرواخ ي  ” ) تارف ات  لین   “ رب دوهی  تیمکاح  هعسوت ي 

ص:168

یبن لایقزح  ياهایؤر  انحوی ،  لیجنا  دوملت ،  دننام : لیجنا )  ) دیدج دـهع  و  تاروت )  ) قیتع دـهع  زا  دوجوم  بتک  هعومجم ي  زا  - 1
.دراد صاصتخا  ینامزلارخآ  ياه  یئوگشیپ  هب  یمین  زا  شیب  ...و 

و یحیسم ” مسینویهص   “ هدیدپ ي هب  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  لیکـشت  زا  دعب  یناهج  ثداوح  یـسررب  رد  ثحابم  همادا ي  رد  - 2
.تخادرپ میهاوخ  رتشیب  ناشیا  یلعف  تیعضو 
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.دنورب و یتخبشوخ  هرازه ي  زاغآ  مالسلا و  هیلع  حیسم  ترضح  مود  روهظ  زاوشیپ  دوخ ب_ه  نامگ  هب  دوهی ) یناهج  هدکهد ي  )
.دنزاس (1) ققحم  راظتنا  لاس  رازه  هس  زا  سپ  ار  دوهی  موق  يداژن  هتساوخ  عقاو  رد 

دوهی هطلس ي  رد  ینامزلا  رخآ  ياه  هزومآ  شقن 

هئارا ار  هدـنیآ ” ياه  یئوگـشیپ   “ نیماضم اب  راثآ  نیرتشیب  دوخ ، یخیرات  تمدـق  لیلد  هب  دوهی ” موق  ، “ ناهج للم  یماـمت  ناـیم  رد 
رادروخرب يا  هژیو  هاگیاج  زا  یحیـسم  نانابهر  ناسیدق و  تافـشاکم  نانهاک و  هب  تبـسن  دوهی  ماوقا  هقالع  هراومه  و  تسا ؛ هدومن 

ود نیا  زا  یهجوت  لباق  ياه  شخب  زونه  لیجنا ، تاروت و  سدقم  باتک  فیرحت  مغر  یلع  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و  تسا ، هدوب 
.دراد یجنم ” دوعوم  هرابود ي  روهظ   “ و ینامزلارخآ ” ياه  یئوگشیپ   “ هب صاصتخا  باتک 

دوهی و نامزاس  یتاعالطا  يرترب  أشنم  نونک  ات  تسا  هدوب  یهلا  گرزب  ءایبنا  فرط  زا  هیبیغ  رابخا  اه و  هزومآ  نیا  هک  ییاجنآ  زا  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هژیو  هب  مالـسا ، اب  هلباقم  يارب  ار  دوخ  لبق  زا  دنناوتب  ات  تسا ، هدیدرگ  يراصن  دوهی و  زا  نیفرحنم 

هلباقم يارب  تاماکحتسا  داجیا  اب  مالسا  ردص  رد  دنیامن و  هدامآ  ملس  و 

ص:169

حیسم باتک  هب  ناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  یحیسم  مسینویهـص  مزیناتـستورپ و  تیحیـسم  يرکف  ینابم  اب  یلیـصفت  یئانـشآ و  تهج  - 1
.دیئامن هعجارم  لاله  رشن  ینارفعز ، سبق  همجرت  لاله ، اضر  هتشون  ناهج ،  ماجرف  يدوهی و 
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یمامت یمالسا  گنهرف  هعسوت  اب  رشب و  یگدنز  نارود  مامت  رد  ات  دیدرگ  ثعاب  زین  اه  هزومآ  نیمه  و  دنیامن ، لمع  قفوم  مالسا  اب 
راثآ دیلوت  اه ، يژتارتسا  نیودـت  اه ، تسایـس  نییبت  رد  للم  ریاس  یتح  یبرغ و  عماوج  مدرم  مومع  نارادمتـسایس و  نازادرپ ، هیرظن 
یتح یعامتجا و  یسایس ، ياه  يریگ  تهج  اه ، هزومآ  نیا  هب  هاگن  اب  دوخ  یللملا  نیب  يا و  هقطنم  ياه  تسایـس  میظنت  یگنهرف و 

یناهج و ثداوح  یمامت  أشنم  اهیئوگشیپ  هنوگ  نیا  هب  کسمت  هک  رضاح  نرق  رد  هژیو  هب  .دنیامن  یتایلمع  میـسرت و  ار  دوخ  یماظن 
.دشاب یم  يا  هقطنم 

تیحیـسم و يایند  رب  دوخ  يداقتعا  هطلـس ي  داجیا  يارب  نآ  زا  اـه ، هزومآ  نیا  ریثأـت  زا  یهاـگآ  اـب  دوهی ” ناـمزاس   “ ناـیم نیا  رد 
ار يرادرب  هرهب  نیرتشیب  هدافتسا و  دوهی ” داژن  یناهج  تیمکاح   “ رد دوخ  يداژن  موش  فادها  تمدخ  رد  یلیسناتپ  هب  ناشیا  لیدبت 

.تسا هدومن 

حتف هب  رادشه  اب  سومادآرتسون ،”  “ نوچ يدارفا  طسوت  سناسنر  نارود  عورـش  زا  دعب  دوهی  نامزاس  يذوفن  لماوع  تهج  نیمه  هب 
مالعا دوهی  تیحیسم و  يایند  هب  زین  یبرغ و  ندمت  برغ و  هب  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  تعیرـش  طسوت  ناهج 
نایعیش يدهم   ) تیرشب ملاع  یجنم  روهظ  لابندب  یناریا و  ندمت  ناریا و  يربهر  هب  مالسا  تعیرـش  ناناملـسم و  يزور  هک  دنک  یم 

.دش دنهاوخ  طلسم  ناهج  رب  فیرشلا )  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

، دش دلوتم  هسنارف  یمر ” نس   “ هیحان ي رد  يدالیم  ربماسد 1503  رد 14  يو  هک  تفگ  دیاب  سومادآرتسون  تیصخش  رورم  رد 

ص:170
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واو تخومآ  يو  هب  ار  اه  تسیلاباک  بتکم  یفارـشا  ياه  هزومآ  يو  گرزبردـپ  هک  دوب  لصالا  یئاـیلاتیا  يدوهی و  يا  هداوناـخ  زا 
هک نآ  ياهدادیور  هدـنیآ و  نوماریپ  هعطق ) 100 يواح يروتناس   10  ) هعطق رد 1000  ار  دوخ  ياه  هراورعـش  زا  یلماک  هعومجم ي 

.دوب کیلوتاک  بهذم  هب  دنب  ياپ  نمؤم و  يدرف  يو  .تسا  هدرک  هئارا  دشاب ، یم  یئوگشیپ  زا 300  شیب  رب  لمتشم 

هتـشاذگ یئاکیرمآ  گنهرف  شرگن و  رب  ار  یفرگـش  ریثأت  ربماتپس  هعقاو ي 11 هرابرد ي  سومادآ  ياـه  یئوگـشیپ  رـضاح  نرق  رد 
.تسا هتفرگ  تیراع  هب  يو  زا  ار  شیوخ  ياه  ندمت  دروخرب  يروئت  زین  نوتگنیتناه  لئوماس  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ،

(1): دیوگ یم  هراب  نیا  رد  دوخ  راعشا  زا  یکی  رد  يو 

.دوش یم  کیدزن  دیدج ، رهش  هب  شتآ  تخوس ، دهاوخ  كرویوین )! ییایفارغج  تاصتخم   ) هجرد رد 45  نامسآ 

طلـست تیاهن  رد  هکم و  زا  نامزلارخآ  یجنم  روهظ  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  نوماریپ  سومادآ ، ياه  یئوگـشیپ  دراوم  نیرت  بلاج 
: دیوگ یم  صوصخ  نیا  رد  يو  .دشاب  یم  مالسا )  ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تعیرش  یناهج 

ص:171

نادنم هقالع  تسا ، هدش  رکذ  باختنا و  راصتخا  تیاعر  اب  یـشنیزگ و  تروص  هب  تسا  هدـش  لقن  هک  اه  ییوگـشیپ  زا  يدراوم  - 1
رـشتنم هیهت و  مق  ملق  حول و  هسـسوم  طسوت  هک  یهوژپ  مسینویهـص  یلاتیجید  هناخباتک   cd هب دـنناوت  یم  اهنآ  رتشیب  هعلاطم  تهج 

.دنیامن هظحالم  ار  يو  ياه  ییوگشیپ  راعشا و  لک  هعجارم و  هدش 
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هب ار  ایناپسا  دش ، دهاوخ  هداز  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تعیرش  رب  طلسم  دنمتردق و  یصخش  تخبـشوخ ، یبرع  روشک  زا 
 . ...و .دوش  یم  یلوتسم  ادانارگ  رب  هتخادنا و  رسدرد 

: دیوگ یم  رگید  یئاج  رد  يو 

ناشن دـحتم ) للم  نامزاس   ) ونژ یلاها  هب  ار  ناریا )  ) ارین ياه  هناشن  فیرـشلا )  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما   ) لاسنهک يارـسنامرآ  کی 
ایتراپ و زا  هک  اه ) يدمحم   ) ناناملسم ربارب  رد  یگنج  ياه  یتشک  دنک ، یم  لاغـشا  ار  گرزب  يایناپـسا  سیراپ ، ربهر  .داد  دهاوخ 

.دنتسیا یم  دنا  هتساوخرب  ناریا ) رد  هیحان  ود   ) ایدم ِ

: هک دهد  یم  همادا  اه  ییوگشیپ  نیا  همادا  رد  يو 

یلص دمحم  ناگدننک  تیامح  یمامت  ....تفای  دنهاوخ  عنام  یب  هاگیاج  لیعامسا  ناوریپ  دمآ ، دهاوخ  ناملآ  هب  سدقم  يروتارپما 
.دناشوپ دنهاوخ  ار  یتیگ  رسارس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

زا دعب  ناهج  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تعیرـش  طلـست  مالـسا و  رطخ  ندرک  دزـشوگ  اب  يو  تفگ  دـیاب  عقاو  رد 
نآ دوهی ، ذوفن  تحت  بلط  هطلس  ياه  تردق  نارادمتـسایس و  تیحیـسم و  يایند  هب  رادشه  و  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  ندمآ  دیدپ 

.دناوخ یم  ارف  جوم  نیا  اب  هلباقم  یگدامآ  يارب  ار  اه 

گرزب مالسا و  هطلس ي  رطخ  هب  رادشه  يو و  ياه  یئوگشیپ  زا  یسأت  اب  يرگید  هتسجرب ي  ياه  تیصخش  سومادآرتسون  زا  دعب 
زا يرادرب  هرهب  يارب  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  ددـجم  روهظ  رب  ینبم  لیجنا  تاروت و  ياه  هزومآ  هب  هراشا  اـب  نآ و  نداد  هولج 

نیا

ص:172

؟ هنوگچ ارچ و  تیودهم  www.Ghaemiyeh.comنانمشد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 256زکرم  هحفص 187 

http://www.ghaemiyeh.com


رت کیدزن  يدالیم  نرق 18 و19  هب  هچره  هک  يا  هنوگ  هب  دنتخادرپ ، اه  نآ  هب  جیردت  هب  شیوخ  موش  فادها  ياتسار  رد  اه  هزومآ 
نارادمتسایس بناج  زا  ...و  یماظن  یعامتجا ، یسایس ، ياه  يژتارتسا  نایب  اه و  تسایـس  نییعت  رب  اه  یئوگـشیپ  نیا  ریثأت  میوش  یم 

.ددرگ یم  رتراکشآ  یئاپورا  یبرغ و 

نامزاس یتایلمع  ياه  همانرب  يژتارتسا و  نیودـت  تهج  ویرانـس  کی  هب  لیدـبت  اـه  یئوگـشیپ  نیمه  ماجنارـس  دـنور ، نیا  همادا  رد 
نرق رد  یبراد ” نوسلن  ناج   “ مان هب  یـسیلگنا  ياسیلک  فورعم  شیـشک  نآ  راذگناینب  هک  دیدرگ  یـشبنج  زاس  هنیمز  و  هدـش ، دوهی 

.دیدرگ فورعم  یبراد ” يریبدت  شبنج   “ هب هک  دوب  يدالیم  19

لیجنا ياه  یئوگشیپ  ققحت  و  حیسم ” ياه  هتساوخ  ندومن  یلمع   “ ناونع هب  راب  نیلوا  يارب  ار  یحیسم ” مسینویهـص   “ هیرظن ي يو 
هب دومن و  غیلبت  اکیرمآ  رد  ار  یحیـسم  مسینویهـص  هیرظن  يدالیم ، ههد ي1880  رد  نوتـسگالب ” مایلیو   “ يو لابند  هب  درک ، جیورت 

.دیدرگ فورعم  اکیرمآ ” هدحتم ي  تالایا  رد  یحیسم  مسینویهص  ردپ  “

.تخادرپ میهاوخ  نآ  ینابم  نایب  هب  ناشیا  ياه  هاگتساوخ  يریبدت و  شبنج  اب  رتشیب  هچ  ره  ییانشآ  تهج  همادا  رد  اذل 
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يریبدت شبنج  یبراد و  تارکفت  رد  حیسم  روهظ 

: هک تسا  دقتعم  یحیسم  مسینویهص  شبنج  یترابع  هب  ای  یبراد و  يریبدت  شبنج   

.تسا کیدزن  حیسم  روهظ  . 1

حیـسم و روهظ  رد  لیجعت  يارب  دیاب  نایحیـسم  درک و  دهاوخ  روهظ  يدالیم  لاس 2007  زا  لبق  موس و  هرازه ي  زاغآ  اـب  حیـسم  . 2
راک هب  ار  دوخ  شالت  یمامت  لیجنا  تاروت و  ینامزلارخآ  ياه  هزومآ  اه و  یئوگـشیپ  رد  هدـش  حرطم  ياـه  هناـشن  مئـالع و  ققحت 

.دنریگ

هرازه عورـش  زا  لبق  حیـسم  ترـضح  روهظ  ياه  هناشن  يریبدـت ) شبنج   ) یحیـسم مسینویهـص  یناـمزلارخآ  ياـه  هزومآ  ساـسا  رب 
: زا دنترابع  یتخبشوخ 

دوهی گرزب  تلود  لیکـشت  و  سدـق ) حـتف   ) شیوخ دوعوم  نیمزرـس  هب  دـنوادخ ) هدـیزگرب  تلم  ناونع  هب   ) نایدوهی تشگزاب  . 1
(. تارف ات  لین  )

.سدق رد  هرخص  دجسم  یصقألادجسم و  بیرخت  . 2

.دنروآ یم  نامیا  وا  هب  هک  یناسک  حیسم و  تدابع  تهج  لکیه )  ) نامیلس گرزب  دبعم  ددجم  ثادحا  . 3

.تفرگ دهاوخ  ارف  ار  اپورا  اکیرمآ و  هژیوب  ناهج  رسارس  تشحو  بعر و  . 4

دهاوخ هدهع  هب  سیلگنا  کمک  هب  اکیرمآ  زین  ار  گنج  نیا  يربهر  دش و  دـهاوخ  مهارف  نودـگمرآ  سدـقم  گنج  ياه  هنیمز  . 5
.تشاد
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ییوگشیپ ساسا  رب  هک  دوب  دقتعم  یتخبشوخ  هرازه  هناتسآ  رد  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  هرابود  تشگزاب  طیارش  نایب  لابندب  يو 
یتخبـشوخ هرازه  زاغآ  اـب  درک و  دـهاوخ  روهظ  ًاددـجم  حیـسم  رـش ، يدوباـن  نودـگمرآ و  دربن  عوقو  زا  دـعب  یناـمزلا  رخآ  ياـه 

....و (1) ددرگ  یم  اپرب  يربک  تمایق  نآ  زا  دعب  تفر و  دهاوخ  ایند  زا  تموکح ، لاس  رازه  زا  سپ  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح 

نایب حیسم و  ترضح  روهظ  هنیمز  رد  یحیسم  مسینویهـص  ياه  هاگتـساوخ  ینابم و  هب  هجوت  اب  دیئامرف  یم  هظحالم  هک  هنوگ  نامه 
يریبدت شبنج  هک  تفگ  ناوت  یم  عقاو  رد  دنشاب  یم  فورعم  اه ” یلیجناون   “ هب هزورما  هک  شبنج  نیا  هب  دقتعم  نایحیـسم  فیاظو 

نرق هب  یهتنم  هدس  رد  ناشیا  ياه  همانرب  فادها و  رگنایب  هک  تسا  يدوهی  مسینویهص  فرط  زا  هدش  میظنت  شیپ  زا  يویرانس  کی 
هب لین  تهج  يدالیم )  2007 ياهلاس 2000 - نیب   ) یحیسم مسینویهـص  هاگدید  رد  حیـسم  روهظ  هب  یهتنم  ياهلاس  مکی و  تسیب و 

يدربهار یتایلمع و  هماـنرب  کـی  هب  لیدـبت  يدـالیم  لاـس 1901  رد  متـسیب  نرق  هب  دورو  يادـتبا  رد  هـک  .تساـهنآ  دـیلپ  فادـها 
نایرج نتفرگ  توق  اب  نآ  لابند  هب  ددرگ و  یم  دوهی  یناهج  تموکح  لیکشت  يارب  مسینویهص  ناروشناد 
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لاس 1897 رد  یحیـسم  ینید  یـسایس و  ناربهر  تیامح  بیغرت و  اـب  دوهی  ناـمزاس  اـکیرمآ ، سیلگنا و  رد  يدوهی ” مسینویهـص  “
شیوخ هناگ ي  هس  يژتارتسا  ققحت  يارب  ار  دوخ  فادها  هداد و  لیکـشت  ار  يدوهی ” ياه  تسینویهـص  هرگنک ي   “ نیلوا يدالیم ،

هلـصافالب هدومن و  حرطم  ار  نآ  ماـگ  هب  ماـگ  يارجا  تهج  یتاـیلمع  يزیر  هماـنرب  اـب  هارمه  دوهی  یناـهج  تموکح  هب  ندیـسر  رد 
فورعم دوهی ” یناهج  تموکح  لیکـشت  يارب  مسینویهـص  ناروشناد  ياه  لـکتورپ   “ هب هک  دـندومن  زاـغآ  ار  دوخ  یلمع  تامادـقا 

.دومن میهاوخ  هراشا  نآ  هب  راصتخا  هب  همادا  رد  هک  تشگ ،

( متسیب نرق   ) دوهی یناهج  تموکح  لیکشت  يارب  شالت  مسینویهص و 

هراشا

و اه ، هتـساوخ  قباطم  ار  ناهج  یعامتجا  - یـسایس عاضوا  طیارـش و  دوخ ، رمتـسم  ياـه  شـالت  زا  سپ  نونکا  مه  هکدوهی  ناـمزاس 
هب ندیسر  يارب  ار  ریز  لحارم   (1) دنیب یم  ناهج  لکرب  ییاورنامرف  هناتسآ  رد  ار  دوخ  درادنپ و  یم  شیوخ  هنیرید  يوزرآ  لامآ و 

.دیامن یم  میسرت  دوخ  فادها 

يدالیم لاس 1901 رد  یتایلمع ) يدربهار و  ياه  همانرب   ) يژتارتسا نیودت  . 1

ناروشناد هلصافالب  یبراد ) يریبدت  شبنج   ) روکذم يویرانس  ندش  هدامآ  لابندب 
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” دوهی یناـهج  تموکح  لیکـشت  يارب  مسینویهـص  ناروشناد  ياـهلکتورپ   “ بلاـق رد  یتاـیلمع  هماـنرب  کـی  یط  ار  نآ  مسینویهص 
دوخ هناـگ  هس  يژتارتـسا  ماـگ  هب  ماـگ  ققحت  هب  شیوخ  تکرح  ریـسم  ندرک  رتراومه  اـب  هلیـسو  نیدـب  اـت  دـندومن  هئارا  میـسرت و 

.دنزادرپب

نایدوهی زا  یکی  طسوت  دور ، یم  رامـش  هب  دوهی  يداژن  ياه  هتـساوخ  ققحت  ییارجا  لمعلاروتـسد  عقاو  رد  هک  اـه ” لـکتورپ   “ نیا
سنارفنک نیتسخن  رد  للملا و  نیب  مسینویهـص  هنایلاس  سالجا  رد  حرط  زا  سپ  ات  دوب  هدـش  هیهت  گرب " زنیگ  رـشآ   " مان هب  یطارفا 

دوهی نامزاس  يرـس  قوف  دانـساءزج  سیئوس ، لاب  رهـش  رد  لزتره " ردوئت   " تسایر هب  يدـالیم  لاس 1897  رد  یناـهج  مسینویهص 
.دیامن زاغآ  نآ  ندرک  یتایلمع  يارب  ار  دوخ  یعس  مامت  شیوخ  لماوع  هیلک  کمک  هب  نامزاس  نیا  هتفرگ و  رارق 

يدنب هقبط  اب  ییارجا  لمعلاروتـسد  کی  ناونع  هب  اه  لکتورپ  نکیلو  دـیدرگن  رازگرب  سور  رازت  هلمح  لیلد  هب  سالجا  نیا  هچرگ 
نآ ات  هک  نآ  هب  هجوت  اب  دوخ و  هتشذگ  ياهـشالت  همادا  رد  ناشیا  تفرگ و  رارق  یناهج  مسینویهـص  راک  روتـسد  رد  يرـس " قوف  "

ار ینما  بسانم و  ناکم  روشک ، نیا  ناتستورپ  نایحیسم  اکیرمآ و  رب  دوخ  يداصتقا  يداقتعا و  هطلس  داجیا  اب  دندوب  هتـسناوت  عطقم 
رد هدش  میسرت  ياه  همانرب  فادها و  ماگ  هب  ماگ  يارجا  شیوخ و  يداژن  ياه  هتساوخ  ققحت  يارب 

ص:177

؟ هنوگچ ارچ و  تیودهم  www.Ghaemiyeh.comنانمشد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 256زکرم  هحفص 192 

http://www.ghaemiyeh.com


یحارط میـسرت و  هلحرم  دـنچ  رد  ار  دوخ  یناـهج  تموکح  لیکـشت  ریـس  نآ ، رد  دنـشاب ، هتـشاد  راـیتخا  رد  ار  اـه  لـکتورپ  بلاـق 
: دنیامن زاغآ  ریز  ياه  روحم  رد  ارنآ  یتایلمع 

یسایس هطلس  داجیا  هنیمز  لوا  مدق  رد  نآ  يدوملت  یتاروت و  گنهرف  دوهی و  زا  اکیرمآ  رد  ناتستورپ  نایحیسم  يریذپ  هطلـس  اب  . 1
مهارف شیوخ  یحیـسم  مسینویهـص  ياه  هرهم  زا  هدافتـسا  اب  يدوهی و  مسینویهـص  هب  هتـسباو  ياه  تلود  ندـمآ  راک  يور  هب  اـب  ار 
سیئر تلود و  چیه  نونک  ات  لاس  نیا  زا  دنیآ و  لئان  مهم  نیا  هب  يدالیم  لاس 1917  زا  ات  دندش  قفوم  هنیمز  نیا  رد  اهنآ  .دندروآ 

تیامح و ددـص  رد  یحیـسم  مسینویهـص  تارکفت  هب  داـقتعا  اـب  یگمه  هکنآ  رگم  تسا  هدیـسرن  تردـق  هب  اـکیرمآ  رد  يروهمج 
شبنج دوهی و  نامزاس  ياه  همانرب  فادها و  ققحت  رد  هدمآ و  رب  يدوهی ) مسینویهص   ) دوهی قیتع  دهع  يدوملت و  گنهرف  هعـسوت 
یخرب تافارتعا  زا  ییاه  شخب  هب  همادا  رد  هک  .دـنیامن  لذـب  ار  دوخ  تیلاعف  شالت و  یمامت  اکیرمآ  هدـحتم  تالایا  رد  مسینویهص 

.دومن میهاوخ  هراشا  نونک  ات  لاس 1917 زا  ییاکیرمآ  نادرمتلود  روهمج و  ياسور  زا 

همه نآ  اب  ینامثع  تلود  رت  مهم  همه  زا  ناریا و  مور و  دـننام  یلقتـسم  گرزب و  ياه  تلود  زونه  نامز  نآ  ات  هکنآ  هب  هجوت  اب  . 2
تابث و زا  شیوخ  یسایس  یعامتجا و  یگنهرف و  یملع و  ناشخرد  هقباس 
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، دندرک یم  ییاورنامرف  رادتقا  اب  مالـسا و  مان  هب  ناهج  هقطنم و  ياهروشک  زا  یمیظع  شخب  رد  دندوب و  دنم  هرهب  یبوخ  ماکحتـسا 
هب اهنآ  ندرک  هتـسباو  هیزجت و  هب  تبـسن  نک ” تموکح  زادنیب و  هقرفت   “ راعـش زا  يرادرب  هرهب  اب  دوخ  لوا  ماگ  رد  ات  دندومن  یعس 

تردـق هب  زج  يا  هجیتـن  هک  یهاوخ  يروهمج  سپـس  هاوخ و  هطورـشم  ياـه  تموکح  هب  ناـنآ  لیدـبت  اـب  هلحرم و  دـنچ  رد  دوـخ 
تارکومد لاربیل  ياه  تلود  لیکـشت  اب  تیاهن  رد  دنناوتب  دشاب ، هتـشادن  لابندـب  ار  مسینویهـص  هب  هتـسباو  روهمج  ياسؤر  ندیـسر 

.دنروآ مهارف  دوخ  یناهج  هطلس  هعسوت  يارب  ار  مزال  ياه  هنیمز  شیوخ  رظن  دروم 

: هک تسا  هدمآ  ناشیا  ياهلکتورپ 1و6  زا  یشخب  رد  دوهی ، نامزاس  ِشالت  نیا  هنیمز  رد 

کی دوـجو  نودـب  .دوـش  ضیوـفت  رفن  کـی  هب  تردـق  نآرد  هک  تسا  یتـموکحروشک  کـی  يارب  تموـکح  عوـن  نیرتبـسانم  .... 
...دهد همادادوخ  تایح  هب  دناوت  یمن  ندمتدبتسم  هقلطم  تموکح 

: هک دننک  یم  میسرت  نینچ  نانآ  یشاپورف  يارباردوخ  تسایس  هقلطم ، ياهتموکح  يدنمناوت  هب  فارتعااب  اهنآ 

هطورـشم تموکح  هب  ار  دوخ  ياج  هقلطم  تموکح  متـسیس  تفای  هار  يراد  تکلمم  رما  هب  یبلط  يدازآ  تسایـس  هک  ینامز  زا  .... 
اریز .دـنتخاس  لزلزتم  دـندوب  رادروخرب  یبسن  یتابث  زا  هک  ار  هقلطم  ياه  تموکح  دوخ  تسد  اب  دوهی  ریغ  مدرم  ناـس  نبدـب  داد و 

زج هطورشم  تموکح 
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هطورـشم رگید  ترابع  هب  .دروآ  یمن  راـب  هب  رگید  يزیچ  بازحا  ناـیم  دروخرب  قفاوت و  مدـع  شکمـشک ، مهاـفتءوس ، یمظن ، یب 
رد هک  تسا  هدوـب  یلماوـع  هلمج  زا  نانارنخـس  نوـبیرت  هک  دوزفا  دـیاب  .درادـن  رگید  یفدـه  تلود  يدوباـن  زج  هـک  تـسا  یبـتکم 

هطورـشم ياه  تموکح  هکنآ  زا  سپ  .تسا  هدرک  يزاـب  ار  یمهم  رایـسب  شقن  هطورـشم  ياـه  تموکح  ندرک  لزلزتم  نوگژاو و 
تطاسو هب  هاـگنآ  دـنداتفا  يروهمج  تموکح  رکف  هب  مدرم  دـندش  نوگژاو  دـیدش  ياـهداقتنا  هلمح و  رثا  رب  يرگید  زا  سپ  یکی 

هب ارام  ناگدناشن  تسد  دننادب ، دوخ  هکنآ  یب  يدوهی  ریغ  مدرم  ینعی  .دـندش  باختنا  مدرم  هدوت  نایم  زا  يروهمج  ياسور  ام  موق 
ریز ام  تسد  هب  هک  تسا  یبقن  هباـثم  هب  تسا ، هتفرگ  تروص  يراد  تکلمم  رما  رد  هک  ـالاب  تـالوحت  همه  .دـنتفریذپ  دوخ  يربهر 

لوحت يروهمج  هب  هطورشم  زا  هطورشم و  هب  هقلطم  زا  اهتموکحام  تطاسو  هب  بیترت  نیدبو  تسا  هدش  رفح  يدوهی  ریغ  مدرم  ياپ 
نامناگدناشن تسد  لماوع و  نیرت  قثوم  نایم  زا  ار  نامذوفن ) تحت   ) يدوهی ریغ  ياه  تموکح  روهمج  سیئر  ام  دننک و  یم  ادـیپ 

فده هک  تسا  يرایتخا  دقاف  درف  ًالمع  روهمج  سیئر  اذـل  .مییامن  یم  باختنا  يریگ  يأر  ساسا  رب  ار  وا  سپـس  مینک و  یم  دزمان 
” .میا هدرک  نیودت  شیپ  زا  ام  هک  تسا  ینیناوق  ظفح  اهنت  شتیلوئسم  و 

يور دوجوم  هقلطم ي  دنمتردق و  ياه  ماظن  رد  نورد  زا  یـشاپورف  تسایـس  هب  یناهج ) مسینویهـص   ) دوهی نامزاس  بیترت  نیدب  و 
ینکفا و هقرفت  هیزجت و  يارب  شیوخ  ياه  لکتورپ  رد  ار  ریز  ياهروحم  هدروآ و 
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: دنا هدرک  يزیر  حرط  میسرت و  موش  فده  نیا  ياتسار  رد  یلخاد  تافالتخا  دیدشت 

مدرم و نیب  هقرفت  فالتخا و  داجیا  تهج  ...و  درم  نز و  قوقح  يواست  يدازآ و  نوچ  يا  هدـشن  فیرعت  ياـه  هژاو  زا  هدافتـسا  . 1
.دوخ نیلوئسم  مدرم و 

: دنیوگ یم  دروم  نیا  رد 

، بهذـم يدازآ  تاعوبطم ، يدازآ  نایب ، يدازآ  رایتخا ، ضیوفت  نوچ  یلیاسم  هراب  رد  هک  یماـگنه  دـنک  یم  باـجیا  اـم  تساـیس 
نیا دـیاب  مینک  یم  تبحـص  اه  تیکلام  نییعت  تلادـع و  نکـسم ، باختنا  يدازآ  يدرف ، تیکلام  هب  مارتحا  نوناق ، ربارب  رد  يواست 
عطاق روط  هب  دنوشب  حرطم  هک  دش  لصاح  ترورض  هاگ  ره  میراذگن و  نایم  رد  مدرم  اب  هدرپ  یب  حیرـص و  یلیخ  روط  هب  ار  لئاسم 

رد ام  توکس  لیلد  .مینک  تبحـص  اهنآ  هرابرد  تایئزج  رکذ  نودب  هتـسبرس و  یلیخ  روط  هب  سکعلاب  .میربن  مسا  اهنآ  زا  حیرـص  و 
زاب نامتسد  اعطق  دنـشاب  هتـشادن  اهنآ  زا  یقیقد  روصت  مدرم  ینعی  دشاب  هدشن  يراذگ  مسا  الاب  تالوقم  یتقو  هک  تسا  نآ  هراب  نیا 

.دنوش یمن  یتارییغت  نینچ  هجوتم  مدرم  هجیتن  رد  مینک و  مک  زیچ  هچ  هفاضا و  زیچ  هچ  هک  دوب  دهاوخ 

هجیتن رد  زور و  يژولونکت  زا  يریگ  هرهب  اب  ناناوج و  نیب  رد  هژیوب  تیوه  نارحب  داجیا  روظنم  هب  يرشب  عماوج  رد  داسف  جیورت  . 2
.ردتقم هقلطم و  ياه  ماظن  همه  رشق  نیرترثوم  نیرت و  لاعف  ناونع  هب  هعماج  ناوج  لسن  ندرک  دساف 

: تسا هدمآ  صوصخ  نیا  رد 
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لیاسو ندرک  مهارف  ترشع ، شیع و  هب  مدرم  ندومن  مرگرـس  زور و  ياضتقا  اب  قباطم  تفع  یفانم  لامعا  غیلبت  هحیبق و  روص  رـشن 
 . ...و یسکس  ياه  سکع  اه و  ملیف  ندرک  تسرد  تارکنم ، غیلبت  اه ، نایرع  عماجم  سلاجم و  داجیا  راک ، نیا 

هار داجیا و  ار  اهنآ  ًالبق  دوخ  هک  يا  هریجنز  ياه  همانزور  تاعوبطم و  قیرط  زا  اهنآ  ساـکعنا  مدرم و  نیب  رد  یتیاـضران  داـجیا  . 3
.دنا هدومن  يزادنا 

: هک دنا  هدروآ  هنیمز  نیا  رد 

اذل دننک  یم  هدافتسا  ناشهاوخلد  تهج  رد  مدرمرکف  تیاده  يارب  ییاه  هلیسو  ناونع  هب  تاعوبطم  زا  ناهج  کلامم  هک  میناد  یم 
زا سپـس  مییامن و  داجیا  یتیاضران  مدرم  نیب  رد  دـیاب  مینک  هدافتـسا  دوخ  ياه  هتـساوخ  تهج  رد  تاعوبطم  زا  میناوتب  هکنیا  يارب 

.میزاس سکعنم  ار  اه  یتیاضران  تاعوبطم  قیرط 

.دنیامن یم  میسرت  زین  ار  دوخ  تموکح  ورملق  رد  تاعوبطم  درکلمع  هوحن  حورشم  روط  هب  سپس 

يداصتقا یگتـسباو  داجیا  روظنم  هب  یجراخ  ياه  ماو  ذـخا  ضارقتـسا و  هب  اه  تلود  ندرک  راداو  يداصتقا و  تالکـشم  داـجیا  . 4
( یناهج داصتقا  کناب   ) دوهی يراد  هیامرس  ماظن  هب  اه  تلود 

: تسا هدمآ  صوصخ  نیا  رد 

زا تقوم  ياه  تایلام  ضورق ، تخادرپ  يارب  هکنآ  ياجب  اه  تلود  دروآ و  یم  راب  هب  فعـض  یعون  اه  تلود  يارب  یماو  هنوگ  ره 
دنبسچ و یم  تلود  رکیپ  رب  ولاز  نوچ  یجراخ  ياهماو  دننک ، یم  زارد  ام  نارادکناب  يوس  هب  يدکت  تسد  دنریگب  مدرم 
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تلود رکیپ  زا  ناوارف  نوخ  ندـیکم  رثا  رد  دوخ  ای  دروآ  یم  رد  ياپ  زا  ار  تلود  اـی  ماجنارـس  دـننک و  یم  نوخ  ندـیکم  هب  عورش 
رس هک  دنهد  یم  همادا  ماو  نتفرگ  هب  ردقنآ  هکنآ  ینعی  دننک  یمن  ادج  شیوخ  نت  زا  ار  اه  ولاز  هنوگنیا  اه  تلود  .دنوش  یم  هدنک 

....و دنیآ  یم  رد  ياپ  زا  دوخ  تساوخ  هب  انب  مه  نآ  ناوارف  نوخ  نداد  تسد  زا  رثا  رد  ماجنا 

: هک دنهد  یم  همادا  سپس 

اه ماو  ام  هک  یتقو  زا  اما  دنتخیر  یم  نادـنمتورث  بیج  هب  ار  ارقف  لوپ  طقف  نایدوهی  ریغ  دـندوب  جـیار  یلخاد  ياه  ماو  هک  ینامز  ات 
جاب تخادرپ  هب  عورش  نایدوهی  ریغ  دنوش و  یم  ریزارـس  ناملوپ  ياه  قودنـص  يوس  هب  اهتلم  تورث  میتخاس  موسرم  ار  یجراخ  ي 

دننک یم  ام  هب 

لماـک هعلاـطم  هب  ار  امـش  زیهرپ و  نآ  ناـیب  زا  مـالک  هلاـطا ي  زا  يریگولج  يارب  نکیلو  تسا  ناوارف  هنیمز  نیا  رد  اـه  ینتفگ  هتبلا 
(1) .مییامن یم  توعد  اه  لکتورپ 

( يدالیم لاس 1917 زا   ) اکیرمآ هدحتم  تالایا  رب  یسایس  لماک  هطلس  داجیا  . 2

هراشا

ماظن هرکیپ  رد  ذوفن  اب  شیوخ و  موادـم  يریگیپ  شالت و  اب  دوهی ) ناـمزاس   ) مسینویهـص ناروشناد  میدومن  هراـشا  هک  هنوگ  ناـمه 
کی لیکشت  اب  ات  دندیدرگ  قفوم  يدالیم   1917 لاس زا  یحیسم ” مسینویهص   “ يراکمه اب  اکیرمآ و  هدحتم  تالایا  یسایس 
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هعسوت ياه  هنیمز  هلصافالب  روانهپ  روشک  نیا  رسارس  رد  یتاروت )  ) قیتع دهع  ياه  هزومآ  زا  رثاتم  ردتقم و  هدرتسگ و  یـسایس  ماظن 
رد دوهی ” يارب  یموق  ینطو  سیـسأت   “ تامدقم طیارـش و  دنناوتب  ات  دـنروآ  مهارف  روشک  نیا  رد  ار  مسینویهـص  شبنج  تفرـشیپ  و 
یب ترجاهم  يور  رب  راید  نآ  ياه  رد  ندوشگ  اب  ار  سدق ) حتف  ینعی  دوهی  نامزاس  هناگ  هس  يژتارتسا  زا  لوا  ماگ  ققحت   ) نیطسلف

زا .دنروآ  مهارف  ار  لیئارسا  بصاغ  تلود  لیکشت  ياه  هنیمز  نیا  لابندب  و  داجیا ، نیطسلف  رد  اهنآ  ناکسا  نایدوهی و  طرـش  دیق و 
هدـمآ و راک  رـس  رب  اکیرمآ  هدـحتم  تـالایا  رد  هک  ییاـهتلود  ماـمت  يدـالیم  لاـس 1917  زا  هک  دـیئامن  یم  هدـهاشم  امـش  ور  نـیا 
يدوهی و مسینویهـص  تارکفت  زا  رثاتم  یگمه  دنا  هدیـسر  ماقم  نیا  هب  راید  نآ  رد  هک  يروهمج  ياسؤر  ياه  هشیدـنا  تاداقتعا و 

فادها ققحت  يریگ  تهج  اب  هدوب و  یحیـسم ” مسینویهـص   “ ياول تحت  رت  قیقد  ترابع  هب  یحیـسم و  نایارگتـسار  ای  اه  یلیجناون 
نایم نیا  رد  دنا ، هدومن  لذب  فده  نآ  ققحت  لیهـست  تهج  زین  ار  دوخ  شالت  یعـس و  مامت  دنا و  هدـیدرگ  لیکـشت  دوهی  نامزاس 

نوتگنیلک ناگیر ، دلانور  رتراک ، یمیج  ریخا  ياه  هدسرد  نمورت و  تلوزور ، نوسلیو ، دننام  يروهمج  ياسؤر  زا  دـیناوت  یم  امش 
.دیربب مان  اهنآ  نادرمتلود  ریاس  شوب و  جرج  و 

ناشیا تافارتعا  زا  یشخب  هب  همادا  رد  تعقاو  نیا  ندش  رت  نشور  يارب  ام  و 
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یم توعد  تسا ، هدیـسر  پاچ  هب  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاه  باتک  هعلاطم  هب  ارامـش  رتشیب  تاـعالطا  بسک  تهج  مینک و  یم  هراـشا 
.میئامن (1)

اکیرمآ رد  یحیسم  مسینویهص  هاگدید 

اکیرمآ هتشذگ  روهمج  ياسؤر 

(: ربماتپس 1917  13  ) نوسلیو

مان هب  روفلاب  ياقآ  مالعا  نامز  زا  تسود  ياهروشک  هدـحتم و  تالایا  رد  مسینویهـص  شبنج  تفرـشیپ  هجیتن  زا  ار  دوخ  يدونـشخ 
ار دوخ  شالت  یعـس و  مامت  اـیناتیرب  تلود  هکنیا  رب  ینبم  وا  هدـعو  نیطـسلف و  رد  دوهی  يارب  یموق  ینطو  سیـسات  رب  ینبم  شتلود 

لباقم رد  ناتـستورپ  شیـشک  کـی  دـنزرف  ناونع  هب  دوخ  نم   “، “ ...مراد یم  زاربا  دـنک ، یم  لذـب  فدـه  نآ  ققحت  لیهـست  تهج 
.میامن یم  هفیظو  ساسحا  اهنآ  یلصا  نابحاص  هب  نآ  ندنادرگزاب  سدقم و  ياهنیمزرس 

(: يروهمج 1944 تسایر  تاباختنا  رد   ) تلوزور

سیسات هب  رجنم  هک  یتسایس  ره  زا  نینچمه  اهنآ  ناکسا  دوهی و  طرش  دیق و  یب  ترجاهم  يور  رب  نیطسلف  ياهرد  ندش  هدوشگ  زا 
 . ...و منک  یم  تیامح  دوش  دازآ  کیتارکمد و  يدوهی  تلود  لماک 

: درک مالعا  يا  هینایب  راشتنا  اب  تلوزور  رورت  زا  دعب  لیروآ 1945 )  12 : ) نمورت
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هنیمز ات  دشاب ، نکمم  هک  ییاج  ات  تسا  اجنآ  هب  نایدوهی  رتشیب  هچ  ره  دورو  هزاجا  نداد  نیطسلف ، لابق  رد  اکیرمآ  یمـسر  هاگدید 
.دوش مهارف  اجنآ  رد  يدوهی  یتلود  ییاپرب 

: درک مالعا  هم 1948  14 رد لیئارسا  بصاغ  تلود  لیکشت  زا  سپ  تفریذپ و  ار  میسقت  همانعطق  لاس 1947 رد  يو   

.دسانش یم  تیمسر  هب  ار  لیئارسا )  ) دوهی سیسات  هزات  اپون و  تلود 

نامیا يدوهی  نطو  سیسات  یخیرات  هیجوت  هب  تاروت  نازومآ  شناد  زا  یکی  ناونع  هب  وا  تفرگ ، ارف  ار  تاروت  ٌاصخش  دوخ  نمورت 
: دیوگ یم  هراب  نیارد  يو  .تخاس  ققحم  ار  دوهی  تلود  هنیرید  ياهوزرآ  لاس 1917 رد  روفلاب  هدعو  دوب  دقتعم  تشاد و 

زا ار  دوهی  هک  تسا  یـسک  شوروک  دـنک ، شومارف  ار  شوروـک  دـناوت  یم  یـسک  هچ  متـسه ، شوروـک  نم  متـسه ، شوروـک  نم 
.دنادرگ زاب  سدق  هب  لباب  رد  ناشهاگدیعبت 

یمالسا بالقنا  رصاعم  روهمج  ياسؤر 

: دیوگ یم  یلیئارسا  هسینک  رد  یقطن  رد  يروهمج  تسایر  ناونع  هب  دوخ  باختنا  زا  سپ  يو  رتراک : یمیج 

ام تسا و  تیدوهی  گنهرف  ذوفن  ینامیپ و  مه  یتشون و  رـس  مه  هلئـسم  تسا ، هژیو  هطبار  کی  زا  رتارف  لیئارـسا  مدرم  اـب  اـم  هطبار 
.میراد نایدوهی  امش  اب  گنهرف  ماکحا و  قالخا ، تدحو ، هیبش  يزیچ 

: نوتگنیلک

هب زورما  ار  دوخ  هاگدید  دوعوم ، نیمزرس  یمیدق  يایؤر  هب  هجوت  اب 
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[1997 لاس ] .میزود یم  دیدج  دوعوم  نیمزرس 

زا شردام  هک  نآ  لیلدب  وا  نکیلو  میسانش ، یم  دوویلاه  نرتسو  يامنیـس  هشیپ  رنه  کی  ناونع  هب  ادتبا  رد  ار  ناگیر  هچرگ  ناگیر :
هلمج زا  تسا ، هدـنارذگ  اسیلک  رد  ردام  میلاعت  تحت  ار  شیوخ  یناوجون  یکدوک و  نارود  زا  یـشخب  زین  وا  دوخ  اـسیلک و  یلاـها 
هنیمز دوخ  يروهمج  تسایر  نارود  رد  هک  دور  یم  رامـش  هب  مسینویهـص  نایحیـسم  زا  لیجنا و  هب  دقتعم  دـنبیاپ و  ِروهمج  ياسؤر 
هزومآ هنیمز  رد  دوخ  تاداقتعا  هب  يددعتم  ياه  ینارنخس  رد  يو  .دومن  مهارف  ار  یحیسم  مسینویهـص  شبنج  هدنیازف ي  دشر  ياه 

: مییامن یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دنک  یم  هراشا  نودگامرآ  دربن  هژیوب  حیسم  روهظ  اب  طابترا  رد  ینامزلارخآ  ياه 

نیمزرس هب  رگید  رابکی  یگمه  اهنآ  .دیزگ  دهاوخ  رب  ناتسرپ  تب  نایم  زا  ار  لیئارسا  نادنزرف  دنوادخ  میناوخ ، یم  لایقزح  رفسرد 
، تسا دوخ  ياج  رد  زیچ  همه  دسر  یم  رظن  هب  راب  نیلوا  يارب  دـش و  ققحم  لاس  رازهود  زا  سپ  هتفگ  نیا  دـندرگ ، یم  زاب  دوعوم 

.حیسم مود  روهظ  نودگمرآ و  راظتنا  رد 

: دیوگ یم  رگید  ییاج  رد 

.درک هیکت  نآ  هب  نودگمرآ  عوقو  ناکم  ناونع  هب  ناوت  یم  هک  تسا  ییاتمه  یب  راوتسا و  تباث ، یسارکومد  نامه  لیئارسا 

: هک دراد  یم  راهظا  دوخ  يروهمج  تسایر  رخآ  لاس  رد  نینچمه 
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دهد قیفوت  نم  هب  ادخ  هک  مشاب  یسک  نیلوا  نم  دوش و  ققحم  نودگمرآ  گنج  هدعو  متسه  روهمج  سییر  هکینامز  ات  مراد  وزرآ 
.میامنب   ار  نودگمرآ  گنج  مالعا  نم  ات  مهد  راشف  رافک  تمس  هب  ار  يا  هتسه  ياهحالس  کیلش  همکد  ات 

تلود وا و  تامادقا  دـیامن و  یم  يرپس  ار  دوخ  يروهمج  تسایر  نارود  نونکا  مه  هک  رـسپ  شوب  جرج  دروم  رد  اما  شوب : جرج 
هب هلمح  ولقود ، ياـه  جرب  مادـهنا  هلمج  زا  یناـهج  خـلت  ثداوـح  یـسایس و  رامـشیب  تـالوحت  ءاـشنم  يدـالیم  لاـس 2002  زا  يو 

هنابلط گنج  يرامعتـسا و  ياه  همانرب  فادـها و  رب  يو  رارـصا  و  تسا ، هدوب  ...و  مسیرورت  اـب  هزراـبم  هناـهب  هب  قارع  ناتـسناغفا و 
يو دیدش  یگتسباو  زا  یشان  همه  همه و  ...و  يدوهی ” مسینویهص   “ یترابع هب  سدق و  رگلاغشا  بصاغ و  میژر  زا  عافد  رد  شیوخ 

حیسم روهظ  نازاس  هنیمز  زا  ار  دوخ  اذل  .دشاب  یم  دوهی  یحیسم و  مسینویهـص  يدوملت  گنهرف  قیتع و  دهع  تارکفت  تائاقلا و  هب 
: هک دیامن  یم  هراشا  دوخ  تاداقتعا  نیا  هب  يددعتم  دراوم  رد  دروآ و  یم  رامش  هب 

.تسامراک تیولوا  رد  لیئارسا  تینما  ظفح 

.میوش ناناملسم  اب  یبیلص  یگنج  دراو  تیحیسم  حیسم و  مان  هب  ات  میا  هتفای  تیرومأم  دنوادخ  يوس  زا  ام 

: دیوگ یم  هکنیا  امک 

( ینامزلارخآ ياه  ییوگشیپ  رد  رش  ریخ و  دربن   ) تسام هیلع  تسین  ام  اب  هک  ره  تسام و  اب  تسام  اب  هکره 
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.تسا تیعقاو  نیا  رب  ینشور  هاوگ  یگمه  ناریا  یمالسا  يروهمج  اب  تفلاخم  لیئارسا و  زا  تیامح  رد  يو  مادقا  هتفگ و  اهدص  و 

هدنـسب دروم  دنچ  رکذ  هب  زین  یـسیلگنا  ییاکیرمآ و  فورعم  ياهنیـسیروئت  نادرمتلود و  ياه  هاگدید  نایب  رد  ثحب  نیا  همتاخ  رد 
( لمجم نیا  زا  ناوخب  لصفم  ثیدح  دوخ  وت   ) مینک یم 

(: مسینویهص یحیسم  تسار  نیسیروئت   ) رواب يرگ 

تیاـنع نوهرم  شوب  جرج  طـسوت  روشک  ياـه  تیقفوم  زا  یـشخب  لـقا  دـح  هدوب و  اـه  ییاـکیرمآ  رـس  رب  دـنوادخ  تسد  دـتبا  زا 
.تسا دنوادخ 

: هک تسا  دقتعم  يو 

.تسا هدرک  تفایرد  ناهج  اکیرمآ و  يربهر  يارب  ار  شیوخ  ياه  تیرومام  هزاجا  دنوادخ  يوس  زا  شوب  جرج 

(: گنج نودب  يزوریپ  باتک   ) نوسکین دراچیر   

.دنک یم  تفایرد  ار  ام  هجدوب  لک  مراهچ  کی  زا  شیب  هک  رفن  نویلیم  دودح 2 یتیعمج  اب  تسا  يروشک  لیئارسا 

هدرک نیمضت  لاس 1948  رد  ار  لیئارسا  تایح  میتشاد ، هنایمرواخ )  ) هقطنم نیا  رد  یگرزب  ياهدرواتـسد  هتـشذگ  لاس  40 فرظ ام 
دنویپ مه  اب  ذـغاک  قرو  کی  زا  رتیوق  يزیچ  ام  میتسین  یمـسر  نادـحتم  ام  تسا  راد  هشیر  يدـهعت  لیئارـسا  لـباقم  رد  دـهعت  میا ،

زا هدـنیآ  رد  يروهمج  سیئر  ره  هتـشاذگن و  اپ  ریز  هتـشذگ  رد  ار  نآ  يروهمج  سیئر  چـیه  هک  تسا  یقالخا  دـهعت  کـی  میراد 
.درمش دهاوخ  مرتحم  ار  نآ  نامیا  يور 

: دیوگ یم  نینچمه  يو 
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هتـشذگ دنبای ، تسد  تسا  روشک  نیا  ندرک  دوبان  هک  ناشفده  هب  لیئارـسا  هدروخ  مسق  نانمـشد  داد  دهاوخن  هزاجا  زگره  اکیرمآ 
.دراد دوجو  لیئارسا  زا  هدحتم  تالایا  تیامح  يارب  يرگید  يوق  لیالد  یقالخا  لیالد  زا 

(: اکیرمآ هرگنک  روتانس   ) نوسیج رجار 

لیئارـسا زا  میراذـگ و  یم  مارتحا  نآ  هب  میتفریذـپ و  ار  نامروشک  هب  هدـنهانپ  نایدوهی  ام  هک  تسا  تکرب  اب  رطاـخ  نیا  هب  اـکیرمآ 
.میا هدرک  فارتعا  نیطسلف  نیمزرسرد  لیئارسا  قح  هب  اماریز  مینک  یم  عافد 

: سیار مناخ 

.تسا لیئارسا  یناهج  تینما  دیلک  زورما 

: رلب ینوت 

.میتسه لیئارسا  تینما  ظفح  هب  فلکم  فظوم و  ام 

رکذ زا  ام  هک  دومن ، هراشا  يددـعتم  ياه  رظنراهظا  هب  ناوت  یم  دراد و  دوجو  اهنآ  نایب  يارب  یناوارف  بلاطم  صوصخ  نیا  رد  هتبلا 
.میا هدومن  يراددوخ  اه  آ ن 

یئاپورا یمالسا و  ردتقم  ياهروشک  هبرجت  ینامثع و  تلود  یشاپورف  . 3

ذوفن هار  فاکـش ، داجیا  اب  تسیاب  یم  یناـمثع  گرزب  تلود  بلق  رد  شیوخ  سدـق  حـتف  يارب  دوهی  دـش ، هراـشا  هک  هنوگ  ناـمه 
ناریا دننام  يردتقم  ياهروشک  هیزجت ي  زین  گرزب و  تلود  نیا  یشاپورف  يارب  ار  دوخ  شالت  مامت  نیاربانب  دیامن ؛ راومه  ار  دوخ 

اب ات  تسب  راک  هب  رلتیه ) طسوت  یناهج  گنج  ود  يزادنا  هار  اب   ) یئاپورا ياه  تلود  یخرب  و 
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هنیمز طیارش و  ماجنارـس  ات  دیدرگ  قفوم  هدمآ و  لئان  مه  مهم  نیا  هب  مسینویهـص  ناروشناد  اه  لکتورپ  رد  دوخ  نودم  ياه  همانرب 
رد ذوفن  اب  نآ  لابند  هب  دـشاب و  ینامثع  تلود  هیزجت ي  یـشاپورف و  دـهاش  يدـالیم  لاس 1925  رد  هدروآ و  مهارف  ار  مزـال  ياـه 

هدـمآ دوجو  هب  قیمع  فاکـش  زا  بیترت  نیدـب  دـیامن و  ادـج  نآ  زا  زین  ار  روشک  نیا  زا  يدایز  ياه  شخب  ناریا ، نیطالـس  راـبرد 
.دروآ  مهارف  ار  لیئارسا  بصاغ  تلود  لیکشت  ياه  هنیمز 

( سدق حتف   ) دوهی يژتارتسا  ماگ  نیلوا  ققحت  . 4

( يدالیم  1948  ) یلاغشا ياهنیمزرس  رد  لیئارسا  تلود  لیکشت  اب 

قفوم ماجنارـس  يدوهی ) مسینویهـص   ) دوهی نامزاس  یهارمه  تیادـه و  اـب  یحیـسم ) مسینویهـص   ) ییاـکیرمآ نادرم  تلود  شـالت 
ییایـسآ و ییاپورا و  ياه  روشک  رـسارس  زا  نایدوهی  طرـش  دیق و  یب  هدرتسگ و  ترجاهم  ياه  هنیمز  ندروآ  مهارف  اب  ات  دندیدرگ 
اب راید ، نآ  رد  یگدنز  طیارش  ندروآ  مهارف  يدالیم و  لاس 1948  ات  یلاغشا  ياه  نیمزرـس  هب  قباس  يوروش  ریهامج  داحتا  زا  زین 

راتـشک و ماع و  لتق  اب  دراوم  يرایـسب  رد  باعرا و  دـیدهت ، راشف ، لامعا  اـب  زین  فارطا و  ياـه  نیمز  زا  یعیـسو  شخب  يرادـیرخ 
اب بیترت  نیدب  مادقا و  لیئارسا  بصاغ  تلود  لیکشت  لاغشا و  هب  تبسن  نیطسلف ، مولظم  مدرم  نیمزرس و  نآ  نینکاس  عیسو  جارخا 

هیقت زا  دوخ ، ندرک  ینلع  نمض  دوهی  نامزاس  سدق ،) حتف   ) دوهی يژتارتسا  ماگ  نیلوا  ققحت 
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هعسوت مود و  ماگ  ققحت  تهج  زین  ار  دوخ  شالت  لیئارسا ، ياپ  ون  تلود  لماک  رارقتسا  ندیشخب و  ماکحتـسا  نمـض  هدش و  جراخ 
نامزاس تکرح  نیا  ریس  هب  همادا  رد  هک  .درک  زاغآ  لیئارسا ) تیروحم  اب  گرزب  هنایم  رواخ  لیکشت   ) تارف ات  لین  هدودحم  رد  نآ 

.تخادرپ میهاوخ  مسینویهص )  ) دوهی

( تارف ات  لین   ) يژتارتسا مود  ماگ  ققحت  روظنمب  تاماکحتسا  داجیا  . 5

( يراتور ياه  پولک  يرنوسامارف و  ياه  تیعمج   ) ناهنپ ياهتیمکاح  طسوت  هتسباو  ياهتلود  لیکشت  قیرط  زا 

نامزاس یبرع ، ياه  روشک  بلغا  رد  یمدرم  هدرتسگ  تاضارتعا  زاغآ  و  يدالیم ، لاس 1948  رد  لیئارسا  بصاغ  تلود  لیکشت  اب 
شالت مامت  لاس ، تدمب 30  يدالیم  ات 1978  يدالیم  ياهلاس 1948  لالخ  رد  یلامتحا ، ثداوح  ناـیرج و  نیا  لرتنک  يارب  دوهی 
روشک ریاس  رد  یمدرم  هدرتسگ  تاضارتعا  نیطـسلف و  مولظم  مدرم  قحب  هتـساوخ ي  اب  هلباقم  نمـض  دناوتب  ات  دومن  فرـص  ار  دوخ 

نآ نانکاس  یموب  تیعضو  رییغت  نیشن و  يدوهی  ياه  كرهش  تخاس  اب  دوخ  ینیمزرس  هعسوت  اب  ماگمه  راوجمه ، یمالـسا و  ياه 
ياه هرادج  راومه و  ياه  تلود  هب  اهنآ  لیدبت  ناشیا و  عوضوم  ریـسفت  هب  تبـسن  ات  دیدرگ  قفوم  ...و  رجاهم  نایدوهی  عفن  هب  راید 

.دزادرپب مسینویهص  يداژن  فادها  ياتسار  رد  دوخ  یتاماکحتسا 

بلاق رد  دوخ  يذوفن  لماوع  زا  يریگ  هرهب  اب  دوهی ” نامزاس   “ نامزمه تهج  نیمه  هب 
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يدوهی مسینویهـص  تیاده  اب  ”(2) و  ناهنپ ياه  تیمکاـح   “ ناونع تحت   (1)” يراتور ياهپولک   “ و يرنوسامارف ” ياـه  تیعمج  “
یـساسح ياه  تسپ  هب  يزادـنا  تسد  یتیریدـم و  نالک  حطـس  هب  ءاقترا  یبرع و  ياهتلود  یتیریدـم  متـسیس  رد  ذوفن  اب  مارآ  مارآ 

عوبطم ياهتلود  یگتـسباو  ياه  هنیمز  تعرـس  هب  یماظن  يراـجت و  يداـصتقا ، متـسیس  تیریدـم  ارزو ، سلجم ، یگدـنیامن  دـننام :
هب ار  اـهروشک  نیا  رورم  هب  هدروآ و  مهارف  ار  يدوـهی ) یحیـسم و   ) یللملا نیب  مسینویهـص  عـقاو  رد  یناهجرابکتـسا و  هب  شیوـخ 

رییغت نیا  اب  اذـل  دـندومن ، لیدـبت  دوهی  موق  يداژن  موش و  فادـها  هب  لین  يارب  لیئارـسا )  ) دوهی ناـمزاس  یتکرح  ياـه  هدـند  خرچ 
هرمز رد  دوخ  دندش و  لدـبم  سدـق  رگلاغـشا  میژر  يداصتقا  یماظن و  نانامیپمه  هب  لاس  بیرق 30  هتشذگ  اب  اهنآراکـشآ  درکیور 

مود ماگ  ققحت  هب  لین  يارب  دوهی  تاماکحتسا  نایماح و 
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تالاقم هب  دـیناوت  یم  ناریا  رد  يراتور  ياـه  پولک  يرنوساـمارف و  ياـه  تیعمج  صوصخ  رد  رتشیب  تاـعالطا  بسک  تهج  - 1
.دییامن هعجارم  تسا  هدش  پاچ  زین  باتک  بلاق  رد  هک  ناهیک ، هسسوم  فرط  زا  هدش  رشتنم 

متسیس رد  ذوفن  اب  دنشاب  یم  اپورا  اکیرمآ و  ياه  هاگشناد  ناگدرک  لیصحت  هدز و  برغ  نارکفنشور  زا  لکشتم  هک  هورگ  نیا  - 2
يداصتقا ناریدم  سلجم ، يالکو  دننام  یتیریدم  يالاب  حطس  هب  ءاقترا  اب  دوخ  عوبتم  ياه  روشک  یعامتجا  - یـسایس ماظن  یتیریدم 

دندومن یم  شقن  يافیا  يدوهی  یبال  ناونع  اب  دوخ و  ياه  روشک  نالک  ياه  تسایـس  هدننک  نییعت  مارآ  مارآ  ...و  ارزو  يراجت ، و 
.دنتشاد دوخ  يدوهی  ییاکیرمآ و  نابابرا  هب  ماظن  نیا  یگتسباو  رد  ار  يا  هدمع  ریثات  و 
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.دنتفرگ رارق  تارف ، ات  لین  هرتسگ  رد  دوهی  گرزب  تلود  لیکشت  نانآ و  يژتارتسا 

شیپ زا  فادها  یمامت  هب  نامز  نیا  ات  هک  دوهی )  ) لیئارسا ناریا ، رد  یمالسا  بالقنا  زاغآ  زا  لبق  يدالیم و  لاس 1978  ات  ور  نیازا 
تلود  “ هناتـسآ رد  ار  شیوخ  داد و  یم  شرورپ  دوخ  نهذ  رد  ار  تارف  ات  لین  يایور  دوب ، هتفای  تسد  تیقفوم  اب  دوخ  هدـش  نییعت 

یئاسرف ملق  هنوگنیا  اهلکتورپ  رد  دوخ  لطاب  لایخ  رد  .دـید و  یم  دوهی ” گرزب  هنایم  رواـخ   “ رگید تراـبع  هب  اـی  و  دوهی ” گرزب 
”. میرادرارق ملاع  لکرب  یئاورنامرف  هناتسآ  رد  ام  نونکا   “ هک دننک  یم 

نایرج هاش ) میژر   ) دوهی نامزاس  يرنوساـمارف  هقلح  نیرت  يوق  ناـهنپ و  ياـه  تیمکاـح  نیمه  زا  یکی  نورد  رد  هکنآ  زا  لـفاغ   “
هعیـش راوگرزب  ياهقف  تیاده  اب  یللملا و  نیب  تسایـس  هنحـص  هب  فیرـشلا  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  دورو  اب  ناریا و  رد  زین  يرادیب 
”. دوش یم  کیدزن  دوخ  لامک  جوا و  هطقن  هب  تعرس  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  هیاس  رد  تماما و  لیصا  نایرج  اب  هارمه 

ریز تروص  هب  ار  يدالیم  لاس 1978  رد  لیئارسا )  ) نیطسلف بصاغ  تلود  یعامتجا  یسایس و  طیارش  دیناوت  یم  امـش  عضو  نیا  اب 
.دییامن هدهاشم 

(3  ) هرامش ریوصت 
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تیمکاح  ) یمالـسا بالقنا  زاغآ  اب  هدرواین و  ماود  عیـشت ، يرادـیب  یللملا و  نیب  تسایـس  هنحـص  هب  ماما  دورو  اب  تیعـضو  نیا  اما 
ناشیا ياه  شالت  تسا و  هدرک  هراظن  شیب  زا  شیب  زور  ره  ار  دوخ  تکرح  سوکعم  ریـس  نونکاـت  دوهی  ناـمزاس  ناریا ) رد  عیـشت 

حیـضوت هب  دـعب  لصف  رد  همادا و  رد  هک  هللاءاش  نا  .تشاد  دـهاوخن  هتـشادن و  لابند  هب  ار  يا  هجیتن  ناـنآ  تاـجن  يارب  نونکاـت  زین 
.تخادرپ میهاوخ  نآ  رتشیب 
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( دوهی نامزاس   ) مسینویهص اب  مالسا  هرابود  یئورایور  مشش : لصف 

هراشا

” یحیسم مسینویهص  یلعف  تیعضو   “
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همدقم

روهظ هب  دـیما  ندـش  هدـنز  مالـسا و  عفن  هب  یناهج  تالداعم  ریـسم  رییغت  یمالـسا و  بالقنا  زاغآ  زا  لاس  هب 28  بیرق  تشذـگ  اب   
تیمکاح  ) دوخ موش  فدها  هب  ندیـسر  يارب  هک  یحیـسم  مسینویهـص  ناناملـسم ، هژیو  هب  ناهج  مدرم  دزن  رد  تیرـشب  ملاع  یجنم 

ققحت تهج  شیوخ  لطاب  ناـمگ  هب  و  دوب ، هدـید  كرادـت  نودـگمرآ  سدـقم  دربن  زا  سپ  ار  حیـسم  روهظ  يویرانـس  دوهی ) داژن 
يریگ تهج  یناهج ،) مسینویهـص   ) دوهی نامزاس  دـیلپ  تایونم  ندـش  راکـشآ  اب  درک ، یم  شالت  روهظ  نیا  ياـه  هنیمز  طـیارش و 

ههجو ي زین  ناهج  مدرم  یمامت  نایحیـسم و  دزن  رد  هکلب  ناناملـسم ، نیب  رد  اهنت  هن  هتفاـی و  رییغت  تعرـس  هب  ناـهج  یمومع  راـکفا 
رایتخا رد  هک  يا  هنکمم  رازبا  تاناکما و  یماـمت  زا  يریگ  هرهب  اـب  اـت  دـنک  یم  شـالت  هناحوبذـم  اذـل  تسا ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ 

نارحب و نیا  زا  رارف  يارب  ار  يزیرگ  هار  دراد ،

ص:198
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اه نآ  رب  ًالماک  ار  هرصاحم  هقلح ي  ناشیا ، هیلع  یناهج  عامجا  هک  نآ  زا  لبق  هدرک و  ادیپ  دوخ  دیلپ  فادها  رت  عیرس  هچره  ققحت 
نودگمرآ گنج  يزادنا  هار  اب  دنروآ و  مهارف  مالسا  دوعوم  یجنم  روهظ  زا  يریگولج  تهج  ار  مزال  لیـسناتپ  دنناوتب  دنک ، گنت 

.دننیبب دوهی ، داژن  یناهج  تیمکاح  ققحت  یتخبشوخ و  هرازه ي  هناتسآ ي  رد  ار  دوخ  ، (1)( رش ریخ و  دربن  )

یبارـس هب  ار  ناشیا  هتفـشآ ي  باوخ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  تایانع  یمالـسا و  بالقنا  رادتقا  هچرگ 
هچره يرادیب  اما  درک ، دـهاوخن  اه  نآ  بیـصن  ار  يرگید  زیچ   ” (2) مِهیِدیِأب مُهَتوُیب  َنُوبِرخی   “ زج نانآ  شالت  تسا و  هدرک  لدـبم 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  تیرشب  ملاع  یجنم  روهظ  طیارش  لماک  ققحت  ات  تیعضو  نیا  رارمتسا  همزال ي  مالسا ، يایند  رتشیب 
.دشاب یم  یناهج ، شریذپ  یگدامآ و  ینعی 

، یـسایس ناوت  تاـناکما و  رازبا و  تخانـش  ناـشیا و  ینونک  _ت  یعـضو لـماک  تخانـش  مزلتـسم  نوزفازور ، یگداـمآ  ظـفح  اذـل 
میهاوـخ نآ  هب  راـصتخا  دـح  رد  هـک  دـشاب  یم  دوـخ  فادـها  يریگیپ  رد  ناـنآ  رمتـسم  ياـه  شـالت  زین  ...و و  یماـظن  یعاـمتجا ،

.تخادرپ

ص:199

.تسام هیلع  تسین ، ام  اب  هکره  تسام و  اب  تسام ، اب  هکره  شوب : - 1
”. دندرک یم  ناریو  شیوخ  تسدب  ار  دوخ  ياه  هناخ  “ ؛ 2: رشح - 2
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یناهج يرادیب  زاغآ  یمالسا  بالقنا 

یب شالت  يدامتم ، نایلاس  یط  هعیش ” ظفح  تیوقت و  تیبرت ،  “ اب شیوخ  لیصا  تکرح  نمض  هک ، مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تیاده 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ترـضح  تاهجوت  لظ  رد  ار  مطالترپ  ریـسم  نیا  يربک ، تبیغ  زاغآ  اب  دوب  هدرک  زاغآ  ار  يا  هفقو 
دناوتب عیشت  دهد و  همادا  دوخ  ریسم  هب  نانچ  مه  تماما  نایرج  ات  دندرپس  مالـسا  نأشلا  میظع  ياهقف  تیافک  اب  تسد  هب  فیرـشلا ، 

یتامحز یمامت  شریذپ  هدامآ ي  ات  دبای  همادا  یمالـسا  هعماج ي  ياه  گر  رد  رهطم  كاپ و  ینوخ  دـننام  دوخ  تیوقت  دـشر و  اب 
اب دیسر  شیوخ  غولب  دشر و  هب  دوخ  مطالت  رپ  ریـسم  رد  تکرح  نیا  هک  هاگ  نآ  .تسا و  زاین  نآ  هب  روهظ  هعیلط ي  رد  هک  دنـشاب 

ياه هقلح  رد  هراب  کی  هب  ناهگان  هک  ات  دیدرگ  بجوم  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  اب  فیرـشلا و  هرـس  سدق  ماما  ترـضح  يربهر 
نیا ندـش  جراخ  ندـش و  درخ  اب  .دوش  جراخ  هنودرگ  نیا  زا  یمالـسا  ناریا  هدـیدرگ و  داجیا  یقیمع  فاکـش  دوهی  یتاماکحتـسا 
ندش هتـسکش  اب  اریز  .دـندش  مطالت  ینوگرگدراچد و  زین  اه  نآ  تاماکحتـسا ، نیا  ياه  هدـند  خرچ  ریاس  هریاد ي  زا  هدـند  خرچ 

(1) و يرنوسامارف ناهنپ  هقلح ي  نیرت  يوق 

ص:200

.دنک یم  افیا  ار  هدند  خرچ  مکح  يراتور  دهد و  یم  لیکشت  ار  يراتور  هک  تسا  يرکفتم  نامزاس  نامه  عقاو  رد  يرنوسامارف  - 1
بتک هب  دـنناوت  یم  ناریا  رد  يراـتور  ياـه  پولک  يرنوساـمارف و  تیعمج  ياـه  تیـصخش  تیعـضو و  زا  رتشیب  عـالطا  تهج   . 4

.دیئامن هعجارم  ناهیک  هسسوم  فرط  زا  هرشتنم 
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جراخ رادم  زا  زین  اه  هدند  خرچ  ریاس  هقلح ، نیا  ندـش  درخ  اب  دـیامن و  عمج  ار  نآ  تسناوتن  رگید  دوهی  نامزاس  ناریا ،)  ) يراتور
یلصا رادم  زا  ندش  جراخ  اب  دوهی  یتاماکحتسا  ياه  هقلح  یمامت  هک  دیئاپن  يرید  دندرک و  ندش  درخ  هب  عورش  تعرس  هب  هدش و 

ياه هتـساوخ  اب  ار  ...و  نانبل  هیروس ، دـننام  اه  روشک  زا  یخرب  نادرمتلود  ًاضعب  یمدرم و  حطـس  رد  ار  يا  هراـبود  یئوراـیور  دوخ 
.دندومن زاغآ  یناهج  رابکتسا  للملا و  نیب  مسینویهص 

هاگ چیه  نونکات  هک  تسا  هدرک  هتفشآ  ار  یحیسم ) يدوهی و  مسینویهـص   ) یناهج رابکتـسا  نانچ  یمالـسا  بالقنا  كوش  نیاربانب 
نإ .درب  دهاوخ  تسا و  هدرب  شیپ  نونج  يدوبان و  زرم  ات  ار  نانآ  ناشیا ، ررکم  تاهابتـشا  دریگب و  میمـصت  هنالقاع  تسا  هتـسناوتن 

هللاءاش

اب دید  یم  تردق  جوا  رد  ار  دوخ  هتشذگ ، نرق  مین  رد  دوخ  هدش  نییعت  شیپ  زا  ياه  همانرب  تفرشیپ  زا  تسمرس  هک  نمـشد  يرآ ،
هقلح نیرت  دنمتردق  نیرتگرزب و  يزاسزاب  تمرم و  ياج  هب  هدش و  بکترم  ار  دوخ  گرزب  هابتشا  نیلوا  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ 

دوخ تامادقا  تعرس  رب  هکلب  هتخادرپ  نآ  اب  هلباقم  هب  اهنت  هن  ناریا )  ) دوخ يرنوسامارف 

ص:201
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زا لفاغ  دننیبب ، دوخ  يور  شیپ  رد  ار  یناهج ” هدکهد ي  ”، “ تارف ات  لین   “ رب تیمکاح  عیرـس  ققحت  اب  دنناوتب  دیاش  ات  دندوزفا  زین 
(، لیئارسا  ) دوخ یلصا  رادم  روحم و  زا  اهنآ  ندش  رود  اه و  هقلح  ریاس  رتشیب  رت و  عیرـس  هچره  ندش  درخ  زج  تعرـس  نیا  هک  نآ 
رد هاگان  هب  اه ، هقلح  نیا  یپ  رد  یپ  ندـش  یـشالتم  اب  لاس ، دـنچ  تشذـگ  زا  سپ  اهنت  هچنانچ  تشاد ، دـهاوخن  لابند  هب  ار  يرمث 
لاس  25 یط نآ  زا  هلـصاح  تالکـشم  رـصم و  رد  تاداسرونا  رورت  یلخاد ، تاباختنا  رد  اهارگ  مالـسا  يزوریپ  اـب  ریازجلا  هیکرت و 

رد دـسا  ظفاح  هللادـبع و  کلم  ندیـسر  تردـق  هب  یبونج ، ياقیرفآ  تسرپداژن  دـیاتراپآ و  میژر  يدوباـن  روشک ، نیا  رد  هتـشذگ 
هتفهن یتامهم  رابنا  نوچ  هک  لاس 1982  رد  نانبل  لاغشا  زا  سپ  هللا  بزح  هدیدپ  ندش  یتایلمع  همه  زا  رت  مهم  هیروس و  ناتسبرع و 
تـشپ رد  دوخ و  لاس 1948  ياهزرم  تشپ  اـت  ار  لیئارـسا  بصاـغ  تلود  نآ  شکرت  هدـش و  رجفنم  هاـگان  هب   (1) نیمزرس نآ  رد 

اب هک  تسا ، هدرک  گنت  مسینویهـص  رب  ار  هرـصاحم  هقلح ي  نانچ  هدومن و  روصحم  ناهنپ و  لئاح  یتینما ) حالطـصا  هب   ) ياهراوید
هچ ره  یگداتسیا  تیعضو و  نیا  رارمتسا 

ص:202

نامز رد  هک  دنشاب  یم  زورما  لمآ  لبج  ای  هذبر  هب  دیعبت  رد  يرافغ  رذوبا  هدش ي  تیبرت  نایعیـش  نامه  عقاو  رد  نانبل  هللا  بزح  - 1
.دندوب هتخادرپ  دوخ  تیوقت  دشر و  هب  هدش و  تیبرت  هیواعم ، تموکح  نامثع و  نامز  رد  ماش  هب  يو  دیعبت 
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هراچ لماک  يدوبان  میلـست و  اـی  هنارتیدـم و  ياـه  بآ  هب  ندروآ  هاـنپ  زج  يا  هراـچ  رود ، نادـنچ  هن  يا  هدـنیآ  رد  هللا  بزح  رتشیب 
.تشاد دنهاوخن  يرگید ،

هلصافالب نآ ، يدوبان  لرتنک و  يارب  دوخ ، کیرات  هدنیآ  خلت و  عاضوا  ینیب  شیپ  اب  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  دوهی  نامزاس 
”، بارحم يادهـش   “ نوچمه ماـظن  نیلوؤسمو  دـمآراک  ياـهورین  هیلع  هدرتسگ  ياـهرورت  اـب ، ار  دوخ  ناوت  ماـمت  هدـش و  یتاـیلمع 

کی اه  تیانج  نیا  همه ي  هب  ناریا  رادیب  تما  ماما و  خساپ  یلو  .دـندرک  زاغآ  ...و  رنهاب ” یئاجر و  نادیهـش  ”، “ يروهمج بزح  “
یکی ندرک  یتایلمع  اب  هلصافالب  ، (1) هلحرم نیا  رد  یماکان  زا  سپ  اذل  دوش .” یم  رترادیب  ام  تلم  ار ، ام  دیـشکب   “ دوبن رتشیب  هملک 
دندرک زاغآ  یمالـسا  ناریا  هیلع  ار  یلیمحت  گنج  قارع ،” ثعب  میژر   “ ینعی دوخ  تاماکحتـسا  يرنوسامارف و  ياه  هقلح  زا  رگید 

اهنت هن  زین  مادـقا  نیا  رد  هک  دـنربب ، نیب  زا  ار  هعیـش  دـنمتردق  نامزاس  هرکیپ ي  بالقنا و  صلخم  ياهورین  دوخ  نامگ  هب  دـیاش  اـت 
هب هتشذگ  زا  رت  دنمناوت  رت و  هدومزآراک  زور  هب  زور  هعیش  نامزاس  هک  دروآ  مهارف  ار  یئاه  هنیمز  هکلب  دندرواین ، تسد  هب  یقیفوت 

دوخ تکرح 

ص:203

یناهج مسینویهص  اب  هلباقم  رد  ناریا  یمجاهت  ریسم  رد  مکحم  يّدس  داجیا  یمالسا و  بالقنا  لرتنک  روظنم  هب  - 1
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لاس رد  دوخ  گرزب  هابتـشا  نیمود  باکترا  اب  رما  نیا  رد  دوخ  ررکم  ياـه  یماـکان  اـب  ندـش  هجاوم  زا  سپ  ور  نیا  زا  .دـهد  همادا 
هب هلمح  اب  یمالسا ، ناریا  يوس  هب  ناهج  یمومع  راکفا  هجوت  مالسا و  هاپـس  طسوت  رهـشمرخ  حتف  لابندب  و  يدالیم )  1982  ) 1361

مسینویهص بصاغ  میژر  تیمکاح  هعسوت  يارب  يزاس  یناهج  تایلمع  مود  هلحرم ي  شیوخ  نامگ  هب  نیمزرس ، نآ  لاغشا  نانبل و 
.دومن زاغآ  ار  تارف  ات  لین  هرتسگ ي  رد  لیئارسا )  ) يدوهی

هاپـس یـشزومآ  ياهورین  ندنام  یقاب  دوهی و  نامزاس  هیلع  رتشا ) کلام   ) نانآ ندـش  یتایلمع  هللا و  بزح  هدـیدپ  زین  نانبل  رد  یلو   
نیطسلف رد  دوهی  نامزاس  تسینویهص و  هیلع  هللا  بزح  يداهـشتسا  یماظن و  تایلمع  زاغآو  نانبل  بونج  رد  ناشیا  رانک  رد  مالـسا 

اب تعرـس  هب  درذگ )” یم  البرک  زا  سدـق  هار  : “ دـندومرف هک  فیرـشلا  هرـس  سدـق  ماما  ترـضح  يابیز  ریبدـت  لابند  هب  ، ) یلاغـشا
دنتشادن رارف  زج  يا  هراچ  للملا  نیب  مسینویهص  دوهی و  نامزاس  هکیئاج  ات  دیدرگ  هارمه  نیمزرس  نآ  رد  نیطسلف  مدرم  هضافتنا ي 

راوید  “ داجیا سپـس  و  يدالیم ) لاس 1947  رد  هدـش  میـسقت  یـضارا   ) دوخ یلبق  ياهزرم  رد  رارقتـسا  ینیـشن و  بقع  هب  روبجم  و 
هنوگ نیا  نونکا  مه  نیاربانب  .تسا  هدیدرگ  ...و ) نیطسلف  مدرم  هضافتنا  هللا و  بزح  موادم  تالمح  زا  ندوب  ناما  رد  يارب  ” ) لئاح

، دوخ خیرات  رد  رگید  راب  کی  هعیش  رتشا  کلام  هک  ددرگ  یم  یعادت 

ص:204
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فرط کی  زادوخررکم  ياهراشف  اب  ات  دنا  هدرک  گنت  تدش  هب  دوهی  رب  ار  هرـصاحم  هقلح ي  رقتـسم و  هتوم )  ) سدق هرادج ي  رد 
يدوبان ضرعم  رد  ار  للملا  نیب  مسینویهص  رگلاغشا و  میژر  نیا  رگید ، فرط  زا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  غیرد  یب  ياه  تیامح  و 

.دنهد (1) رارق  لماک 

يرمتسم ياه  تفرشیپ  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعألا  هللااهیقب  ترـضح  ياه  تیانع  فطل  هب  زین  یمالـسا  ناریا  ههبج  رد 
رمتسم ياه  میرحت  هژیو  هب  یعامتجا  یسایس ، تاقشم  تالکشم و  یمامت  لمحت  يراکادف و  يرادیاپ و  تماقتسا و  هیاس ي  رد  هک 
نیرخآ روهظ  زاس  هنیمز  جرف و  شخب  دـیون  ات  دور  یم  تعرـس  هب  تسا ، هدـیدرگ  ناریا  یمالـسا  راوگرزب  تما  بیـصن  يداـصتقا 

مـسینویهص حلـسم  نادند  ات  نمـشد  ندومن  ریگ  نیمز  اب  دشاب و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  همطاف  يدهم  تیرـشب  ملاع  یجنم 
مالسا ناهج  هعیش و  نامزاس  نوزفا  زور  یگدامآ  روهظ و  نما  ياضف  ندش  مهارف  روظنم  هب  نآ  نتفرگ  رارق  هرـصاحم  رد  یناهج و 

يارب ار  هنیمز  يرشب ، عماوج  ریاس  یتح  و 

ص:205

همه ینابیتشپ  اب  دوهی  هیلع  یناهج  عامجا  داجیا  بونج و  زا  سامح  شبنج  لامـش ، زا  هللا  بزح  نوزفازور  ياـهراشف  سدـق  رد  - 1
نامزاس عقاو  رد  میژر و  نیا  بالقنا ، مظعم  ربهر  ماما و  ترضح  هنادنمدرخ ي  يربهر  اب  زیزع  نیطـسلف  زا  یمالـسا  ناریا  هبناج ي 

نا .دهد  یم  قوس  تسرپداژن  موق  نیا  ياه  يزیگنا  هنتف  زا  ناهج  یتح  مالسا و  يایند  ندش  دازآ  لماک و  يدوبان  تمس  هب  ار  دوهی 
هللاءاش
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هللاءاشنا .دنیامن  ایهم  تیرشب  ملاع  دوعوم  یجنم  روهظ  شریذپ 

هجاوم یماکان  اب  زین  اـهرورت  رد  هدـیدرگن و  زاـسراک  مادـک  چـیه  دوهی  هناـگ ي  هس  تامادـقا  بـالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  ور  نیا  زا 
رثا یماـظن ، نیگنـس  ياـهدربن  رد  مالـسا  هاپـس  ندـش  رت  هدومزآراـک  هجیتـن  رد  يزوریپ و  ماکحتـسا و  زج  یلیمحت  گـنج  دـندش ،
مارآ دوخ  هکلب  هدش ، یـشالتم  اهنت  هن  يرگید  زا  سپ  یکی  یگمه  زین  دوهی  هدش  هیبعت  تاماکحتـسا  تشادـن ، لابند  هب  ار  يرگید 

یناریا و دادعتـسا  یئافوکـش  زج  يرمث  مه  يداصتقا  ياه  میرحت  دـنا ، هدـیدرگ  دوهی  هیلع  یعامجا  هب  ندـش  لیدـبت  لاح  رد  مارآ 
لابند هب  ار  یللملا  نیب  یعامتجا و  یگنهرف ، یملع ، ياـه  هنحـص  رد  یناریا  ناوج  نادنمـشناد  نیرکتبم و  یپ  رد  یپ  ياـه  تیقفوم 

.دنا هدرواین  ناغمرا  هب  اهنآ  يارب  ار  يزیچ  یماکان  زج  ناشیا  يذوفن  لماوع  زین  ماجنارس  هتشادن و 

، شیوخ ماخ  لایخ  هب  مسینویهـص ) ) یناهج رابکتـسا  یمالـسا ، ناریا  اب  هلباقم  رد  قارع  ثعب  شترا  یگدنامرد  زا  سپ  هک  یئاج  ات 
هب ار  دوخ  رادتقا  مادص ، حلـسم  نادند  ات  میژر  ياه  یماکان  ناربج  اب  دوخ  لطاب  نامگ  هب  دـناوتب  ات  دـش  هکرعم  دراو  میقتـسم  دوخ 
ار نما  یئاضف  هجیتن  رد  دنک و  داجیا  یمالسا  بالقنا  اب  هلباقم  يارب  نایم  نیا  رد  ار  یمکحم  دس  دیاش  ات  دشکب  یمالسا  ناریا  خر 
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ینعی دوخ  فادـها  هب  هتفر ، تسد  زا  ناوت  يزاسزاب  اب  ددرگ  قفوم  اـت  دـیامن  مهارف  دوهی ،) ناـمزاس   ) سدـق رگ  لاغـشا  میژر  يارب 
مود روهظ  ققحت  يارب  ماگ  نیرخآ  نتـشادرب  و  دنوادخ ” هدـیزگرب ي   “ حالطـصا هب  موق  تیزکرم  اب  دـیدج  هنایمرواخ ي  لیکـشت 

.درادرب ار ، ناشیا ) هاگدید  رد   ) نودگمرآ سدقم  حالطصا  هب  گنج  يزادنا  هار  ینعی  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح 

تلذـم و كاخ  هب  ار  نانآ  نانچ  یمالـسا ، ناریا  راوگرزب  تلم  نویلیم  هناوتـشپ ي 70  اب  یمالـسا  يروهمج  رادتقا  هک  نآ  زا  لفاغ 
هب هک  یلاشوپ  تردـق  همه  نآ  اب  هیاس ي  رد  مه  ار  هللا ” بزح   “ راکادـف اـما  كدـنا  هاپـس  دـنناوتن  یتح  هک  دـناشن  دـهاوخ  يراوخ 

تمظع مچرپ  ناـنچ  مه  دـنروآرد و  ياـپ  زا  دور ،” یم  رامـش  هب  ناـهج  ياـه  شترا  نیرتدـنمتردق  نیرتزهجم و  زا   “ دوخ ناـمگ 
ماگ هب  ماگ  شیوخ  تماقتسا  اب  هللا ) بزح   ) یمالسا بالقنا  رتشا  کلام  دنامب و  هتشارفارب  ناکامک  رارقرب و  هتوم  رد  عیشت  مالسا و 

.دنشاب اه  نآ  عوقولا  بیرق  يدوبان  شخبدیون  دیامن و  رت  کیدزن  دوهی )  ) هیواعم هاگ  همیخ  هب  ار  دوخ 

هک درک ، دوخ  نامدگل  ار  ثعب  میژر  رادتقا  هکنآ  رب  هوالع  زین  قارع  رد  سیلگنا  اکیرمآ و  یگدرکرـس  هب  یناهج  رابکتـسا  روضح 
رد زور  ره  هدز و  اپ  تسد و  نآ  رد  نانچ  مه  ات  دـیدرگ  لدـبم  یحیـسم ) يدوهی و   ) لـلملا نیب  مسینویهـص  يارب  یقـالتاب  هب  دوخ 

هدنروآدیدپ ي دوخ  هک  يراز  نجل 
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 ... دنورب و شیپ  ناشیا  لماک  يدوبان  ات  دندوب  نآ 

یماظن ناوت  ناتـسناغفا ، قارع و  قالتاب  رد  ندـمآ  راتفرگ  اـب  نونکا  مه  هک  یناـهج  مسینویهـص  تشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب  اـما 
اب هلباقم  رد  ار  يا  هدرتسگ  یناور  تایلمع  شیوخ ، یماظن  فعـض  ندومن  ناهنپ  رد  یعـس  اب  دـنیب  یم  هتفر  لیلحت  الماک  ار  شیوخ 

لکـش لاح  رد  نانآ  هیلع  تعرـس  هب  هک  یناهج ” عاـمجا   “ ندـمآ دـیدپ  زا  يریگولج  روظنمب  یناـهج  يرادـیب  یمالـسا و  بـالقنا 
رایتخا رد  رـضاح  لاح  رد  هک  دوخ  يداصتقا  یـسایس – هطلـس  يا و  هناسر  تردق  اب  دناوتب  دیاش  ات  تسا  هدومن  زاغآ  تسا ، نتفرگ 
مامتزا عامجا ، نیا  نتسکش  مهرد  اب  دشاب  یم  یحیسم ” تسار  فالتئا  نامزاس   “ نارادمدرـس یحیـسم و  مسینویهـص  ياه  شیـشک 

فـطاوع و کـیرحت  رد  یعـس  ریـسم  نیا  رد  دـنک و  هدافتـسا  روـهظ  هدـیدپ  اـب  هلباـقم  تهج  شیوـخ  دوـجوم  لیـسناتپ  تـیفرظ و 
ار رـشب ” یناهج  دوعوم  مالـسلا و  هیلع  حیـسم  ترـضح  روهظ   “ هناهب هب  نایدا  ریاس  ناوریپ  یتح  یحیـسم و  درایلیم  دنچ  تاساسحا 
لیـسناتپ و داجیا   “ اـنامه هک  شیوخ  ییاـهن  فدـه  هب  دـناوتب  نآ  یناـمزلارخآ  ياـه  هزومآ  نید و  زا  يرازبا  هدافتـسا  اـب  اـت  هتـشاد 

یم فیرشلا “  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  تیرشب  ملاع  یجنم  روهظ  عوقولا  بیرق  هدیدپ  اب  هلباقم  يارب  مزال  تاماکحتسا 
هب هناتسآ  رد  ار  دوخ  هناتسرپ  داژن  هلاس  رازه  هس  ياه  وزرآ  لامآ و  هدمآ و  لئان  دشاب ،
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.دیامن ققحم  دوهی ،” دوعوم  ییایند  تشهب  یتخبشوخ و  هرازه   “ حالطصا

فادها و رتشیب  هچ  ره  تخانـش  و  یحیـسم ” مسینویهـص   “ یلعف تیعـضو  میـسرت  اب  ات  میراد  یعـس  ثحب  نیا  ینایاپ  شخب  رد  اذـل 
هنیمز رد  ار  ینایاپ  ماگ  دوخ ، لماک  یگدامآ  ظفح  اب  هدناسر و  نایاپ  هب  یسانش ” نمـشد   “ هنیمز رد  ار  دوخ  ثحب  نانآ  ياه  همانرب 

تیقفوم اب  تیالو  يامظع  ماقم  اب  ماگمه  هارمه  ار  شیوخ  هناهاگآ  هنادـنمدرخ و  ریبادـت  ذاختا  اب  اه  رظن  زا  بئاغ  نآ  روهظ  يزاس 
هللاءاش نا  .میرادرب 

یحیسم مسینویهص  یلعف  تیعضو 

(1) یحیسم مسینویهص  یلعف  تیعضو 

هکبـش رب  هک  نآ  رب  هوالع  هزورما  دشاب ، یم  یناهج  مسینویهـص  دوهی و  نامزاس  هتخادرپ ي  هتخاس و  دوخ  هک  یحیـسم  مسینویهص 
اکیرمآ و یماظن  يداصتقا و  یعامتجا ، یسایس ، ماظن  زا  یعیسو  ياه 
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همانهام يودـهم و  تالجم  باتک ، اههد  زا  هتفرگرب  تسا ، هدـش  هتخادرپ  نآ  هب  لصف  نیا  رد  هک  یبلاطم  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  - 1
فلتخم ياه  هناسر  قیرط  زا  هنیمز  نیا  رد  هدش  شخپ  همانرب  اهدص  يودهم و  ياهرازفا  مرن  تالاقم ، اه ، همانزور  یـصصخت ، ياه 

مرتحم ناگدنناوخ  هچنانچ  دومن و  میهاوخ  هراشا  اهنآ  زا  يدراوم  هب  ثحب  لالخ  رد  ام  دنا و  هتخادرپ  عوضوم  نیا  هب  هک  دـشاب  یم 
ادیپ و خیرات  ناهج ،  ماجرف  يدوهی و  حیسم  ياه  باتک  هب  دنناوت  یم  دنـشاب  یم  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  تاعالطا  بسک  هب  دنم  هقالع 

دوعوم یصصخت  همانهام  دوعوم ،  همانهام  نامزلارخآ ،  اهییوگشیپ و  تسایس ،  اه و  ییوگشیپ  نودگمرآ ،  هللادی ،  اکیرمآ ،  ناهنپ 
.دنیامن هعجارم  ...و  قرش 

؟ هنوگچ ارچ و  تیودهم  www.Ghaemiyeh.comنانمشد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 256زکرم  هحفص 224 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4376/AKS BARNAMEH/#content_note_209_1
http://www.ghaemiyeh.com


ياه هناسر  تنرتنیا ، اه ، هراوهام  هلمج  زا  يا  هناسر  ِمیظع  يروطارپما  نتـشاد  رایتخا  رد  اـب  دراد ، هطاـحا  یناـهج ) رابکتـسا   ) اـپورا
رد ار  یعیـسو  تاغیلبت  ینویزیولت ، ياهاسیلک  يزادـنا  هار  اب  یعمج و  طابترا  هلیـسو ي  نارازه  اه و  همانزور  ینویزیولت ، یمومع و 

اهدرایلیم كاپ  تاساسحا  زا  هدافتسا  ءوس  ددص  رد  هدرک و  عورـش  نآ  نداد  هولج  سدقم  اب  دوخ و  دیلپ  تایونم  فادها و  یفرعم 
.دنشاب یم  ناهج  رسارس  رد  دوهی  نیئآ  ناوریپ  یتح  یهلا ، نایدا  ناوریپ  یحیسم و 

زا فیرعت  ود  هب  یحیسم  مسینویهص  نایرج  رتهب  تخانش  تهج  هدرک و  هراشا  يروطارپما  نیا  زا  یشخب  هب  ناشیا  یفرعم  نمض  اذل 
: مینک یم  هراشا  زورما  یسایس  تایبدا  رد  یعامتجا  یسایس _  نایرج  نیا 

رد هک  دیآ  یم  لمع  هب  دوهی ) نامزاس   ) مسینویهص شبنج  زا  ناتـستورپ  نایحیـسم  يوس  زا  هک  تسا  یلاعف  تیامح  ناونع  مان و  . 1
.دنشاب یم  موسوم  یحیسم ” تسار  فالتئا   “ هب اکیرمآ 

ياهنامزاس نارادمتـسایس ، اـه ، هناـسر  یئاـکیرمآ ، ياـهاسیلک  زا  يا  هدرتسگ  ياـه  هکبـش  رب  طلـسم  ِدـنمتردق و  ياـه  هورگ  هب  . 2
نیا نایحیسم  زا  يدایز  شخب  يداصتقا و  یعامتجا ، یسایس ، یماظن ،
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.ددرگ یم  قالطا  لیئارسا  زا  تیامح  رطاخ  هب  روشک 

یم هرادا  ینویزیولت ” ياه  شیشک  هب  موسوم   “ ناتستورپ یحیسم  ياه  شیـشک  طسوت  هک  اکیرمآ  یحیـسم  تسار  فالتئا  نامزاس 
یلوج لولاف ، يرج  شیـشک  زا : ناوت  یم  يو  ناراکمه  زا  هکدـشاب  یم  نوستربار ” َتپ   “ شیـشک هدـهع ي  هب  نآ  تساـیر  ددرگ ،

...رگید شیشک  اههد  ماهارگ و  يدنیل  ناه ، يددراحیر  دنالبوک ، زتربار ، لاروا  ترگوش ،)  ) تراهوس یمیج  رکیب ، زمیج  نیورآ ،
.درب مان 

: هک دندقتعم  نانآ  نامزاس  نیارب  مکاح  تاداقتعا  رکفت و  هب  هجوت  اب 

هک سک  ره  اب  دـنک و  یم  يرای  دـنک ، يرای  ار  لیئارـسا  هک  یـسک  ره  دـنوادخ  هتـشگ و  رادومن  لیئارـسا  داـجیا  رد  یهلا  هدارا ي 
.دنک یم  ینمشد  دزرو ، توادع  نآ  هب  تبسن 

زا یئزج  یبهذـم و  لمع  لیئارـسا  زا  عافد  دـشاب و  یم  حیـسم  هرابود ي  تشگزاب  طرـش  عوقو  ثعاـب  متح  روط  هب  لیئارـسا  داـجیا 
.دراذگ یمن  ریثأت  ریغتم  ثداوح  رب  یسایس  عضوم  کی  ذاختا  فرص  تسا و  دیاقع  لوصا 

.تسا تیرشب  نادنزرف  تاجن  يارب  وا  ياه  تمعن  هسمجم ي  دنوادخ و  یلجت  لیئارسا 

نیناوق هنیمزرد ي  هکدـنا  هتفر  شیپ  یئاـج  اـت  دـنوادخ  هدـیزگرب  تلم  ناونع  هب  دوهی  موق  يرترب  لیئارـسا و  زا  تیاـمح  رد  ناـشیا 
: هک دندقتعم  لیئارسا  نوماریپ  هژیو  هب  یللملا  نیب  لئاسماب  طابترارد  یناهج  عماجم  ریاس  ای  للم و  نامزاسرد  بوصم 
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، دراد توافت  ملاع  رگید  یـسایس  ياـهمیژر  همه ي  اـب  لیئارـسا  اریز  دوش ، یمن  لـماش  ار  لیئارـسا  یللملا ، نیب  هعوضوم ي  نیناوق 
دناوت یم  یهلا  تیـشم  تساوخ و  لومـش  بوجو و  اهنت  يرـشب و  زاین  ياضرا  لـصاح  هن  تسادـخ  هدارا ي  مسجت  لیئارـسا  دوجو 

.تسوا هدیزگرب ي  تلم  يارب  دنوادخ  هدعو ي   “ نآ هنومن ي  نیرتراکشآ  هدمآ و  سدقم  بتک  رد  هک  دریگب  رب  رد  ار  لیئارسا 

تینما ياروش  دیفـس و  خاـک  نارادمتـسایس  دزن  رد  نآ  نوماریپ  يریگ  میمـصت  هناـیمرواخ و  لـئاسم  هنیمز ي  رد  هک  نآ  رت  بیجع 
دنوش هداد  قیبطت  ینامزلارخآ  ياه  یئوگشیپ  رب  ینتبم  تاداقتعا  اب  ادتبا  یمیمصت  هنوگره  ذاختا  زا  لبق  تسیاب  یم  روشک  نآ  یلم 

.دریگ تروص  اهنآ  اب  طابترا  رد  بسانتم  يریگ  عضوم  میمصت و  تقباطم ، تروص  رد  و 

: دیوگ یم  تسایس  اه و  یئوگشیپ  باتکرد  لسلاه ”_ سیرگ   “_ مناخ صوصخ  نیا  رد 

ياسیلک هدـنیامن ي  دـنوش ، یم  عمج  مه  رود  هنایمرواخ ، هب  عجار  ياهیریگ  میمـصت  تهج  یلم  تینما  ياروش  ياضعا  هک  راـب  ره 
، تسا هدرک  عضو  اـسیلک  نیا  هک  یگنج  ریـسافت  تاروت و  ياـه  یئوگـشیپ  رب  ینبم  تاداـقتعا  اـب  تامیمـصت  قیبـطت  تهج  یلیجنا 

.دوش یم  توعد 

: دیوگ یم  يو 

ماجنا رد  ار  ناشیـشک  نیا  تسایر  اسیلک ، نیا  ناگدـنیامن  زا  رفن  کـی  اـکیرمآ ، روهمج  ياـسؤر  زا  کـیره  باـختنا  زا  دـعب  یتح 
فیلحت و

ص:212
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.دریگ یم  هدهع  هب  یساسا  نوناق  دنگوس 

ياه یئوگـشیپ  یتوهـال و  تاـیبدا  رد  هک  هچ  نآ  هب  هجوت  اـب  يدـالیم  لاـس 2002  رد  قارع  گـنج  صوصخ  رد  هنومن  ناوـنع  هب 
” .دوش یم  دازآ  نیمزرـس  نآ  نوگنرـس و  تخت  زا  لباب  هاشداپ  دوش و  یم  زاغآ  یگنج  لباب  نیمزرـس  رد  : “ هک تسا  هدمآ  یتاروت 

تـسشن نیا  رد  حرطم و  مسینویهـص  تیحیـسم  سـالجا  ياـضعا  نیب  اداـناک  رد  هنایلاس ي 2002  تسـشن  رد  گـنج  نیا  تاـیئزج 
يرارقرب داجیا و  رد  یعسو  اه  یئوگشیپ  ندش  حرطم  زا  سپ  یسررب و  ناهج  کیژتارتسا  قطانم  رد  نالک  مهم و  تالوحت  نیرخآ 

هیلع حیسم  ترـضح  روهظ  هنیمز ي  شیپ  ار  نآ  حرطم و  ار  “ (1) یمما تایح  گرم   “ هلئسم ي اه ، یئوگـشیپ  ثداوح و  نیب  قباطت 
.دندومن رداص  ار  روشک  نآ  لاغشا  زوجم  سپس  دنناد و  یم  مالسلا 

یم گنج  نیا  دراو  دـنوادخ  تساوخ  هدارا و  اب  ام  هک : تشاد  راهظا  قارع  لاغـشا  زا  لبق  اـکیرمآ  روهمج  سیئر  شوب ، ور  نیا  زا 
.میوش

” یحیسم مسینویهص   “ رتشیب هچ  ره  یفرعم  يارب  هصالخ  روط  هب  همادا و  رد  اما 

ص:213

تامیمـصت دیابن  دیآرد و  هدکهد  کی  تروص  هب  دیاب  دـشاب و  روشک  روشک  هکت و  هکت  دـیابن  رگید  ناهج  ینعی  یمما  تایح  - 1
قارع هب  هلمح  رد  اکیرمآ  يور  کت  تهج  نیمه  هب  .تساکیرمآ  لقع  نآ  دشاب و  دحاو  لقع  کی  دیاب  هکلب  دوش ، هتفرگ  هدنکارپ 

مالـسلا هیلع  حیـسم  ترـضح  روهظ  هنیمز ي  شیپ  ياه  ترورـض  زا  دریگ و  یم  تروص  ساسا  نیمه  رب  یللملا  نیب  لئاسم  ریاس  و 
.ددرگ یم  حرطم  ناشیا  طسوت 
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: درمش رب  ریز  ياهروحم  رد  ار  یحیسم  تسار  فالتئا  نامزاس  نانآ و  تاداقتعا  ناوت  یم  ناهج 

؛) رفاک ناناملسم  نانآ  هاگدید  رد   ) رش ياه  ورین  لماک  يدوبان  ات  رش  ریخ و  مئاد  دربن  . 1

؛ هطوبرم طیارش  داجیا  رد  نایحیسم  هفیظو ي  و  دوهی ) موق  داژن   ) تیرشب تاجن  يارب  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  روهظ  . 2

؛ نایدوهی طسوت  نیطسلف  لرتنک  تروص  رد  یجنم  روهظ  . 3

؛ دندرگ یم  بوسحم  رش )  ) كرتشم نمشد  ناونع  هب  ناناملسم  . 4

.ددرگ یم  بوسحم  مالسلا  هیلع  حیسم  روهظ  همدقم ي  ناونع  هب  ینمیرها ) روحم   ) ناناملسم اب  نودگمرآ )  ) نامزلارخآ گنج  . 5

” یحیـسم مسینویهـص   “ زین ییاکیرمآ و  یحیـسم  تسار  فـالتئا  ربهر  ناونع  هب  نوستربار ” تپ   “ شیـشک هک  تسا  تهج  نیمه  هب 
: دیوگ یم  صوصخ  نیا  رد  دوخ  تاداقتعا  نایب  رد  ناهج 

باتک ياه  یئوگـشیپ  یقبام  تسا و  یتسه  تیاهن  ماـجرف و  رد  سوکعم  شرامـش  زاـغآ  هناـشن ي  اـهنت  لیئارـسا  هراـبود ي  دـلوت 
رد هک  تسا  یثداوح  نیرت  مهم  زا  یکی  دوهی  هب  سدق  تشگزاب  ...درک  ادیپ  ققحت  هب  عورـش  تعرـس  هب  لیئارـسا  دـلوت  اب  سدـقم 

.تسا هدش  کیدزن  دوخ  نایاپ  ماجرف و  هب  دوهی  ریغ  هرود ي  تسا و  هتسویپ  عوقو  هب  ام  نامز 

هصرع ي رد  یحیسم ) تسار  فالتئا   ) دوخ عوبتم  نامزاس  هاگیاج  نایب  رد  يو  هاگنآ 

ص:214
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: هک تسا  یعدم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  تسایس 

یحیـسم فالتئا  دون ، ههد ي  نایاپ  رد  میراد ، رارق  نآ  هدـعاق ي  رد  هن  مره و  سأر  رد  یـسایس  ماـظن  رد  ....میئاـهتنا  هن  ادـتبا و  اـم 
.دش دهاوخ  اکیرمآ  رد  راذگریثأت  تردق  نیرت  گرزب 

: يو هک  تفگ  دیاب  نوستربار  یعامتجا  هاگیاج  تیصخش و  دروم  رد  اما 

.دشاب یم  راد  هدهع  ار  اپورا  اکیرمآ و  یحیسم  ياه  شیشک  يربهر  (1) و  یحیسم تسار  فالتئا  نامزاس  تسایر  . 1

.دوش یم  هدرب  مان  ناهج ” یحیسم  مسینویهص   “ ربهر ناونع  هب  ماهارگ  يدنیل  وا و  زا  . 2

: تفگ دیاب  يو  یعامتجا  تیصخش  دروم  رد 

سکاف ، CNN، NBC فورعم ياـه  هکبـش  هب  ناوت  یم  هلمج  زا  هک  تساـیند  يا  هناـسر  لوغ  نیرت  گرزب  نیلوا و  بحاـص  يو 
هکبش نوگاتنپ ، اکیرمآ  عافد  ترازو  هب  قلعتم  زور ) رد  هخسن  نویلیم  کی  راشتنا  اب   ) زوین سکاف  فورعم  همانزور ي  هارمه  هب  زوین 

هکبش هریزجلا و ...  دننام  يدوهی  كادرم  يا       هناسر  روطارپما  هلمج  زا  هنایمرواخ  رد   CBN، ME.TV یئویدار ياه 

ص:215

لابند ار  یبال  ياه  هویـش  دراد و  اـکیرمآ  ياـهتلایا  رثکا  رد  وضع  نویلیم  ًابیرقت 1.5  هک  تسا  ینامزاس  یحیـسم  تسار  فـالتئا  - 1
.تسا هدرک  داجیا  اکیرمآ  فارطا  رد  ار  ” یتاروت دنب  رمک   “ هب موسوم  يدنب  رمک  دنک و  یم 
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.دومن هراشا  رگید  هناسر  اههد  یئویدار CBN و 

یمیج  “ یحیـسم مسینویهـص  ياه  شیـشک  رایتخا  رد  بیترت  هب  زین  ایند  يا  هناـسر  لوغ  نیموس ” نیمود و   “ هک تسا  رکذ  هب  مزـال   
.دشاب یم  رکیب ” زمیجو  تراهوس 

: دومن هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوت  یم  زین  هورگ  نیا  رایتخا  رد  یمومع  يا و  هناسر  تاناکما  رگید  زا 

...و (1) ینویزیولت  ياهاسیلک  يا ، هراوهام  ياه  هکبش  ینویزیولت ، ياه  هکبش  تنرتنیا ، لماش : هناسر   1400 . 1

یئویدار هکبش ي   1550 . 2

تهج نانآ  رایتخا  رد  ياه  هناسر  طسوت  یسراف  نابز  هب  يا  هراوهام  هکبش  رضاح 35  لاح  رد  هنیمز  نیمه  رد  هک : نآ  هجوت  بلاج 
.دشاب یم  لاعف  يزور  هنابش  تروص  هب  ناریا  هلمج  زا  نابز  یسراف  ياه  روشک 

.غلبم (2) تیبرت  تهج  حیسم ” ياه  هتساوخ  ینید  زکرم   “ ناونع اب  میظع  هیملع  هزوح ي  داجیا 8  . 3

ص:216

.دراد ششوپ  تحت  زکرم ، قیرط 160  زا  ار  هداوناخ   610000 لولاف يرج  ینویزیولت  ياهاسیلک  - 1
ياه هاگتـسیا  قیرط  زا  باذـج  ياهادـص  اـب  ...و  نیه  ینب  ياـقآ  ریاـم ، سیوج  مناـخ  دـننام  غلبم  نارنخـس و  شیـشک   80000 - 2

.دنشاب یم  لوغشم  یحیسم  مسینویهص  يرکف  ینابم  غیلبت  هب  ینویزیولت  یئویدار و 
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.اکیرمآ رد   (1) هدنیآ ” نودگمرآ  تلاسر  ینید  زکرم  : “ هلمج زا  گرزب  ینید  زکرم  يزادنا 1400  هار  سیسأت و  . 4

غلاب نونکات  هک  سیسأت  یسانش  هعیش  مالسا و  یسانش ، قرش  ياهروحم  اب  اپورا  رد  گرزب  کیمداکآ  یهاگـشناد و  زکرم   200 . 5
تاـغیلبت هنیمز ي  رد  تیلاـعف  هب  دـنا و  هدـش  لیـصحتلا  غراـف  اـی  لیـصحت و  هب  لوغـشم  نآ  رد  ناتـستورپ  يوجـشناد  رب 100,000 

.دنشاب یم  لوغشم  یحیسم  مسینویهص 

یسانش و نامزلارخآ   “ ثحابم ناونع  اب  یهاگـشناد  هک  تسا  لاس  هب 40  بیرق  اکیرمآ  هدـحتم ي  تالایا  رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
یگنهرف روما  رواشم  ”“ ماهارگ يدـنیل  ” .دـنک یم  تیبرت  لیـصحتلا  غراف  يرتکد  عطقم  ات  هدـیدرگ و  سیـسأت  نآ ” ینوماریپ  لئاسم 

.دشاب یم  هاگشناد  نیمه  داتسا  لیصحتلا و  غراف  رضاح ، لاح  رد  اکیرمآ  تقو  روهمج  سیئر  شوب ،” جرج 

...و نامزلارخآ  اه و  ییوگشیپ  نودگمرآ ، سدقم  گنج  هژیو  هب  رکفت  نیا  نوماریپ  باتک  ناونع  زا 3500  شیب  پاچ 

: زا ناوت  یم  هدش ، رشتنم  یناهج  حطس  رد  هک  یفورعم  ياه  باتک  زا 

ص:217

حیسم ترضح  هکنآ  ات  دش  دهاوخن  رقتسم  ناهج  رد  شمارآ  حلص و  زگره   “ هک دنشاب  یم  رکفت  نیا  جورم  دقتعم و  زکرم  نیا  - 1
 “ .تسا حیسم  ادخ و  دض  زیمآ و  رفک  ینخس  ترضح  نآ  روهظ  زا  لبق  حلص  هرابرد  یتراشب  ره  دنک و  روهظ 
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گنیک  ) يال  ناج   ) سدقملا تیب  يارب  گنج  - 

؛  نامزلارخآ ياهزور  دبعم  - 

؛ ) تیمسا ناج   ) دیآ یم  هک  حیسم  دبعم  - 

؛) ایند رد  يدالیم  لاس 2001  باتک  نیرت  شورفرپ  ( ؟ تساجک اکیرمآ  ياج  لیجنا ، ياه  یئوگشیپ  رد  - 

هللا دی  نودگمرآ ، رخآ ، دربن  تشونرس ، گنج  تسایـس ، اه و  یئوگـشیپ  دوواد ، ياه  هدورـس  دننام : يرگید  رامـش  یب  ياهباتک  و 
.درب مان  ...و 

مادقا هنالاس  دوویلاه ، رب  هرطیس  نمض  هدرک و  زاغآ  ار  يا  هدرتسگ  ياه  تیلاعف  زین  امنیـس  ملیف و  هصرع ي  رد  یحیـسم  مسینویهص 
ینامزلارخآ ثحابم  تیروحم  اب  ناناوجون  ناکدوک و  تهج  نوتراک  یتح  یئامنیـس و  دنلب و  هاتوک ، ملیف  یلا 700  تخاس 500  هب 

.دوش یم  نارکا  یناهج  حطس  رد  اهنآ  زا  يرایسب  هک  دیامن  یم  لیجنا  تاروت و  ياه  یئوگشیپ  رب  ینتبم  و 

”، اکیرمآ تاجن  دیلک  لیئارسا  ”، “ دوویلاه رد  هرصاحم  ، “ (1)” سومادآرتسون ياه  یئوگـشیپ  : “ هب ناوت  یم  اه  ملیف  نیا  هلمج ي  زا 
ناگراتس گنج  ”، “ نویهص ”، “ لالقتسا زور  “

ص:218

نآ یئامنیس  ملیف  هدش و  رـشتنم  اپورا  اکیرمآ و  رد  دید ”  یم  ار  هدنیآ  هک  يدرم   “ ناونع تحت  سومادآ  ياه  یئوگـشیپ  باتک  - 1
.تسا هدیدرگ  شخپ  اپورا  اکیرمآ و  رسارس  رد  اهراب  هتخاس و  دوویلاه  طسوت  زین 
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هرابود تشگزاب  ”، “ روتانیمرت 1و2و3 ”، “ 1و2 سکیرتام ”، “ اه هقلح  بابرا  ”، “ نودـگمرآ ”، “ نامزلارخآ ”، “ DC سدق ”، “ ناگیر
روتایدالگ ”، “ نامرف هد  ”، “ روه نب  : “ دـننام ییاه  ملیف  نآ  زا  لبق  و  حیـسم ” ياه  هسوسو  نیرخآ  ”، “ حیـسم بئاصم  ”، “ نم تب  ي 

دیلوت و ناناوجون  ناکدوک و  نیب  رد  يزاس  گنهرف  يارب  صوصخ  نیا  رد  هک  یناوارف  ياه  نوتراک  زین  رگید و  ملیف  اهدص  و  اه ”
....و نم ” تب  ”، “ نمرپوس ”، “ يرج مات و  : “ دننام دندمآ  رد  شیامن  هب 

هب هدننکدیدزاب  نارازه  ياریذپ  هنازور  نامیلس ،) دبعم   ) لکیه تکام  نیرت  گرزب  تخاس  اب  ناشیا  رـضاح  لاح  رد  هک : نآ  بلاج 
سابل اه ، هبهار  اه ، فقـسا  صوصخم  ياه  سابل  اـب  هک  دنـشاب  یم  دـبعم ، نیا  رد  تمدـخ  يارب  هدـش  تیبرت  بهار  اهدـص  هارمه 

، یـصقألادجسم بیرخت  تهج  ار  دوـخ  صوـصخم ، ياهدورـس  گـنهآ و  نیرمت  تخاـس و  اـب  زین  ...و و  ریهطت  مسارم  تافیرـشت ،
.دنیامن یم  هدامآ  ...و  نآ   (1) حاتتفا ریهطت و  مسارم  ماجنا 

رد ولقود  ياهج  رب  مادـهنا  ندومن  یتایلمع  اـب  شیوخ  يویرانـس  زا  يرگید  شخب  ققحت  ياتـسار  رد  يدـالیم  لاس 2001 رد  اـهنآ 
طسوت یناهج ) تراجت  زکرم   ) كرویوین

ص:219

ياه گنـس  زین  نآ و  بیرخت  یـصقألادجسم و  ریز  ياه  لنوت  زا  ینویزیولت  دنتـسم  ملیف  کی  رد  رانملا  هکبـش  لبق  لاـس  دـنچ  - 1
ًالماک دروم  نیا  رد  زین  مسینویهص  یلعف  تامادقا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  درک و  ءاشفا  ار  نآ  دبعم ، ثادحا  تهج  هدامآ  هدیشارت و 

.تسا دوهشم 

؟ هنوگچ ارچ و  تیودهم  www.Ghaemiyeh.comنانمشد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 256زکرم  هحفص 234 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4376/AKS BARNAMEH/#content_note_219_1
http://www.ghaemiyeh.com


اب هزراـبم  هناـهب ي  هب  قارع  ناتـسناغفا و  لاغـشا  دـننام : یثداوـح  داـجیا  نآ ، لاـبند  هب  (1) و  یحیـسم يدوهی و  مسینویهـص  لماوع 
بعر داجیا   “ يویرانس رگید  ماگ  ندش  یتایلمع  رد  ...و  یئاپورا  ياهروشک  یخرب  هسنارف و  ثداوح  ندنل ، ورتم  راجفنا  مسیرورت ،

.دندرک زاغآ  ار  دوخ  دیدج  ياه  شالت  اپورا ،” اکیرمآرد و  هژیو  هب  ناهج  رسارس  رد  تشحو  و 

گنج يزاس  هنیمز  ياتسار  رد  یگمه  یحیسم ) مسینویهـص   ) يریبدت شبنج  هاگدید  رد  تامادقا  نیا  همه  هک  تشاد  هجوت  دیاب  و 
.دور یم  رامش  هب  نآ  زا  سپ  دوهی  موق  يداژن  ياه  هتساوخ  ققحت  نودگمرآ و  سدقم  حالطصا  هب 

مـسینویهص دزن  رد   ) نودـگمرآ گنج  عوقو  طیارـش  يزاس  هنیمز  فدـه  اـب  هک  اـکیرمآ  طـسوت  قارع  لاغـشا  دروم  رد  هچ  ناـنچ 
.دنا هدومن  ناعذا  نآ  هب  اهراب  تسا ، هتفرگ  تروص  یحیسم )

نودگمرآ دربن 

: تفگ دیاب  راصتخا  هب  یحیسم  مسینویهص  هاگدید  رد  نودگمرآ ”  “ سدقم حالطصا  هب  گنج  دروم  رد  اما 

رد 55 هک  تسا  یعفترم  تشد  نآ  زا  روظنم  ”(2) و  نودیجمره  “ نیتال هژاو ي  نودگمرآ   

ص:220

يدالیم ربماتپس 2001  رد 11  ولق  ود  ياه  جرب  راجفنا  یگنوگچ  دروم  رد  دنتـسم  ملیف  اـه  هد  شیاـمن  اـب  هارمه  هرـشتنم  دانـسا  - 1
.تسا بلطم  نیا  رب  ینشور  هاوگ  یگمه 

هک دشاب  یم  فارـشا  هپت ي  انعم  هب  فارـشا و  ودیجم = عفترم و  لحم  هپت و  راه = هملک ي  ود  زا  ودـیجمره ”  “ ای نودـیجمره ” - “ 2
هپت  “ یـسراف رد  هدجم و  لَبَج  نآ  هب  یبرع  رد  .تسا  مالـسلا   هیلع  حیـسم  ترـضح  روهظ  تردق و  یلجت  لحم  ناشیا ، هاگدید  رد 

.دوش یم  هدیمان  ” نافیرش
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رد نیطـسلف و  كاـخ  رد  رتمولیک  قمع 15  هب  اـیرد  زا  يرتخاـب و  هنارک ي  رد  سدـق و  اـفیح و  نیب  سدـق  رهـش  لامـش  يرتمولیک 
دندقتعم اهنآ  تسا ” مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  روهظ  تردق و  یلجت  لحم   “ نانآ هاگدید  رد  دراد و  رارق  نوهیـص  هوک  ترواجم 

: هک

ار دوخ  ینامیا  نادنزرف  دوش و  یم  رهاظ  نودگمرآ ”  “ نامسآ رد  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  دریگ و  یم  رد  نودگمرآ )  ) گنج “
رد اهنآ  ینمیرها ، ياهورین  ترارش و  روحم  ياهورین  اب  یئورایور  رد  ات  تسا  لماک  یگدامآ  رد  دوهی  دنک و  یم  لقتنم  نامسآ  هب 
ای لکیه  رد  ار  دوخ  یتموکح  هاگیاپ  ددرگ و  یم  زاب  نیمز  هب  حیـسم  هاگ  نآ  دوش ، یم  زوریپ  گنج  نیا  رد  دوهی  دوبان و  دربن  نیا 

“(1) .دنک یم  تموکح  یتخبشوخ ) هرازه ي   ) لاس رقتسم و 1000  نامیلس  دبعم 

ار نانآ  مامت  و  : “ دیوگ یم  هک   (2) اّنحوی ” هفشاکم ي  رفِس   “ رد سدقم  باتک  ترابع  نیا  زا  طابنتسا  اب  ار  شیوخ  ياعدا  نیا  اهنآ 
سدقم باتک  رد  هک  نآ  نمض  .دنیامن  یم  حرطم  .درک ” عمج  دوش ، یم  هدناوخ  نودیجمره ”  “ یبرع نابز  هب  هک  یلحم  رد 

ص:221

هدـمآ ناشیا  دومَلت  رد  اذـل  دـشاب ، یم  نانآ  ییایند  تشهب  دوهی و  یناهج  تموکح  نامه  یتخبـشوخ ، هرازه ي  زا  اـه  نآ  دارم  - 1
قودنـص دیلک  هک  تشاد  دهاوخ  لام  تورث و  ردق  نآ  دوهی  دراذـگ ، دوجو  هصرع ي  هب  اپ  یقیقح  حیـسم  هک  یماگنه  : “ هک تسا 

” .دنک لمح  دناوت  یمن  غالا  دصیس  ار  ناشیاه 
.16 رفِس : - 2

؟ هنوگچ ارچ و  تیودهم  www.Ghaemiyeh.comنانمشد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 256زکرم  هحفص 236 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4376/AKS BARNAMEH/#content_note_221_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4376/AKS BARNAMEH/#content_note_221_2
http://www.ghaemiyeh.com


: هک تسا  هدمآ  زین  دوهی  دومَلت 

دوبان رـشب  ثلث  ود  دوش و  اپرب  یناهج  گنج  تسا  مزال  دنروآ ، تسد  هب  ار  دوخ  لماک  هطلـس ي  ذوفن و  دوهی و  هک  نآ  زا  شیپ   “
” .دنوش

دورو هزاورد ي  نامزلارخآ و  دربن   “ هب هک  نآ  عوقو  یگنوگچ  گنج و  نیا  لحارم  جیاتن و  یحیسم  مسینویهص  تاداقتعا  ساسا  رب 
هفیظو یتسینویهـص  تیحیـسم  هشیدنا  ناوریپ  دشاب و  یم  ریز  بیترت  هب  دشاب ، یم  فورعم  نودگمرآ ” ای  یتخبـشوخ و  هرازه ي  هب 
هراـشا نآ  هب  یبراد  تارکفت  رد  هچناـنچ  : ) دـنریگ راـک  هب  ار  دوخ  شـالت  ماـمت  ثداوـح  نیا  ندـش  یلمع  رد  عیرـست  يارب  دـنراد 

( میدومن

دوـجوب تارف  اـت  لـین  هناـخدورزا  يا  هرتـسگ  رد  لیئارـسا  روـشکو  دـنوش  هدروآ  نیطـسلف  هـب  ناـهج  رــسارس  زا  ناـیدوهی  دـیاب  . 1
.دوب دنهاوخ  تاجن  لهارجاهم  نایدوهیودیآ 

ثادحا ار  نایدوهی  گرزب  دبعم  نآ  ياج  هب  دننک و  مدهنم  ار  سدقملا  تیب  رد  هرخص  دجسم  یـصقالا و  دجـسم  دیاب  نایدوهی  . 2
.دنیامن

اکیرمآ و يربهر  هب  نودگمرآ )  ) سدقم ییاهن  گنج  دنیامن ، مدـهنم  ار  هرخـص  دجـسم  یـصقالا و  دجـسم  نایدوهی  هک  يزور  . 3
.دش دهاوخ  دوبان  ناهج  مامت  گنج  نیا  رد  دوش و  یم  زاغآ  سیلگنا 

، حیـسم هارمه  اجنآ  زا  دـنوش و  یم  لقتنم  تشهب  هب  ایند  زا  يا  هنیفـس  طسوت  نایحیـسم ، یمامت  نودـگمرآ  گنج  زاغآ  زور  رد  . 4
.دوب دنهاوخ  تخس  باذع  ناهج و  يدوبان  رگ  هراظن 

ص:222
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روهظ دور و  یم  تشهب  هب  نایحیـسم  هارمه  حیـسم  تسا ، يزوریپ  لاح  رد  لاجد  ای  حیـسم  دض  نودـگرآ  گنج  رد  هک  ینامز  . 5
.درک دهاوخ  اپرب  تسا ، سدقملا  تیب  نآ  زکرم  هک  ار  دوخ  یناهج  تموکح  دهد و  یم  تسکش  ار  حیسم  دض  دنک ، یم 

: تسا هدمآ  هک  گنج  نیا  هراب  رد  یبن ” يایرکز   “ و لایقزح ” هفیحص   “ رد روکذم  دراوم  هب  دانتسا  اب  ناشیا 

، دنوش یم  نوگنرـس  اه  هوک  .دش  دـهاوخ  نیمز  رد  یتخـس  ياهناکت  بجوم  درگوگ  شتآ و  ياه  گرگت  اسآ و  لیـس  ياه  ناراب 
.دش دهاوخ  مدهنم  اه  راصح  عیمج  داتفا و  دنهاوخ  اه  هرخص 

 : زین و 

ناشناهد رد  ناشیاهنابز  دـنوش و  یم  هتخادـگ  اهنآ  ياه  مشچ  دـش و  دـهاوخ  هدـیهاک  هداتـسیا ، لاـح  رد  ناـشیا  ياـه  اـپ  تشوگ 
.دش دهاوخ  هدیهاک 

.دوب دهاوخ  ینورتون  یمتا و  گنج ، نیا  هک  دندقتعم 

: زا دنترابع  گنج  نیا  جیاتن  تسینویهص  تیحیسم  هشیدنا  رد  هصالخ  روط  هب  اذل   

؛ بارعا ناناملسم و  لماک  راتشک  . 1

؛ ناهج مدرم  يدوبان 6/5  . 2

؛) .دنوش یم  یحیسم  هک  دننام  یم  اهنت 144000   ) دوهی مدرم  راتشک 3/2  . 3

؛ تارف هناخ  دور  ندش  کشخ  . 4

؛) نامیلس دبعم  ددجم  ثادحا  تهج  هرخص  دجسم  یصقالا و  دجسم  هژیوب   ) سدق لماک  بیرخت  . 5

ص:223
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؛ نامسآ زا  هثداح  هراظن ي  نامسآ و  هب  ارگداینب  نایحیسم  جورع  . 6

.یتخبشوخ هرازه  هزاغآو  رش  ياهورین  يدوبان  زا  سپ  شناهارمه  حیسم و  لوزن  . 7

: دیوگ یم  دروم  نیا  رد   (1) گنارتسا ناگروم  رتکد 

كاله نامزلارخآ  گنج  رد  رگید  سک  ره  اه و  کـیلوتاک  اهودـنه ، اـه ، یئادوب  ناناملـسم ، یـسانش ؛ ناـمزلارخآ  ملع  ساـسا  رب 
.دنور یم  نیب  زا  ناهج  مدرم  دروآ و 6/5  دهاوخ  نامیا  ارگداینب  ارگ و  لوصا  تیحیسم  هب  هک  نیا  ای  دش و  دهاوخ 

: دیوگ یم  مه  شوب  یلاع  رواشم  ماهارگ  يدنیل 

.دنتسه خیرات  لسن  نیرخآ  ینونک  ناناوج  تسا و  تکرح  رد  نودگمرآ  يوس  هب  تعرس  هب  ناهج 

: دراد یم  راهظا  مه  یحیسم  مسینویهص  ناربهر  زا  لولاف  يرج 

نوخ دیروخب و  تشوگ  دیئایب و  لیئارـسا  ياه  هوک  هب  دیروخب ، ما  هدرک  هدامآ  امـش  يارب  هک  ینابرق  دیئایب و  دیوگ : یم  دـنوادخ   
هدش يراورپ  ياه  واگ  اهزب و  اه و  هرب  اه و  چوق  دننام  هک  دیشونب  ار  ناهج  ناربهر  نوخ  دیروخب و  ار  نارواگنج  تشوگ  دیشونب ،

(. میوگ یم  ار  نیا  متسه  دنوادخ  هک  نم   ) دنا

: دندقتعم اهنآ 

دوبان یگمه  دربن  نآ  رد  دنشاب و  یم  سدقم  گنج  نیا  لباقم  فرط  لاجد ، تیاده  اب  هک  ترارش  روحم  رارشا و 

ص:224

.تسا یحیسم  مسینویهص  نازادرپ  يروئت  زا  - 1
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.ددرگ مهارف  حیسم  روهظ  همدقم ي  ات  دش  دنهاوخ 

.دنشاب (1) یم  یبیل  اقیرفآ و  ناریا ، ياهروشک  هلمج  زا  نانآ  نایماح  ناناملسم و  بارعا ، ترارش  روحم  رارشا و  ناشیا  هاگدید  زا 

یـساسا هیاپ و  هنوگ  چیه  گنج  نیا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  ساسا  رب  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ  ثحب  نیا  نایاپ  رد  اما 
هب هک  تسا  یحیسم ) مسینویهص   ) ییاکیرمآ يارگلوصا  نایحیسم  مسینویهص و  بصعتم  نایدوهی  هتخادرپ  هتخاس و  ًافرـص  درادن و 
هک دیدج  دهع  قیتع و  دهع  هلمج  دنچ  هب  دانتسا  اب  ًافرص  اهنآ و  موش  فادها  هب  ندیـسر  يارب  يا  هناهب  اه و  هتـساوخ  ققحت  روظنم 

.تسا هدش  یحارط  میدرک ، هاشا  نآ  هب  ًالبق 

یناهج عامجا  کی  مارآ  يریگ  لکـش  اه و  تلم  يرادـیب  هب  رجنم  هزورما  هک  تسا  ناشیا  ررکم  ياه  يزادرپ  غورد  نیمه  لیلدـب   
یحیسم و نایارگتسار  هدرتسگ  هکبش  دیفس  خاک  نارادمدرس  ياهییوگ  هوای  یهاوخ و  هدایز  عورشمان و  ياه  هتـساوخ  هیلع  یمدرم 

رد فاکش  داجیا  دهاش  نونکا  مه  امش  هک  تسا  هدش  نانآ  رب  مکاح  یحیسم  مسینویهص  یترابع  هب  ای 

ص:225

یم صوصخ  نیا  رد  دوهی  رشن  یحیسم و  مسینویهـص  هاگدید  رد  نآ  نوماریپ  لئاسم  نودگمرآ و  دربن  اب  رتشیب  یئانـشآ  تهج  - 1
هعجارم لوا  هرامـش  لوا ، لاس   ، دوعوم قرـشم  یـصصخت  همان  لـصف  يریجنلا و  دومحم  هتـشون  نودـگمرآ  ياـه  باـتک  هب  دـیناوت 

.دیئامرف
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ياه وزرآ  نایاپ  مسینویهص و  تارکفت  یشاپورف  دیون  دوخ  هکدشاب  یم  اهنآ  نانامیپ  مه  ریاس  یناهج و  رابکتسا  نادرمتلود  هرکیپ 
هللا ءاشنا  .دوب  دهاوخ  دوهی  تسرپ  داژن  موق  هنیرید 
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همتاخ

هراشا

هب تبـسن  ات  میتشاد  ارنآ  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  تاقیفوت  یهلا و  تایانع  اب  تشذگ  هچنآ  ربانب   
نیا رد  هدومن و  هئارا  ار  یبلاطم  نآ  يریگ  لکـش  یگنوگچ ” یئارچ و   “ نییبت و  تیودهم ” نانمـشد   “ ثحب رب  یلامجا  يریـس  هئارا 

.میئامن يرگنشور  هنیمز 

هفیظو ود   “ نیا رد  روهظ ” دیلک   “ هک تشاد  هجوت  مهم  نیا  هب  دیاب  میدرک  هراشا  نآ  هب  راتفگشیپ  رد  ثحب و  يادتبا  رد  هچنانچ  اما 
رولبتم فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دمحم  لآ  مئاق  مایق  تیرشب و  ملاع  یجنم  روهظ  ياه  هنیمز  ققحت  ياتـسار  رد  نارظتنم ” مهم 

: دراد یلجت  و 

؛ ترضح نآ  روهظ  نارظتنم  هعیش و  یگدامآ  بسک  . 1

.روهظ نما  ياضف  داجیا  هرصاحم و  ياه  هقلح  ندرک  هراپ  روظنم  هب  نمشد  زا  یگدامآ  بلس  . 2

لماک و یهاگآ  تخانش و  ساسا  رب  ات  دشاب  یم  اهنآ  ...و ، تاناکما  اهیدنمناوت ، فادها ، نمشد ، قیقد  تخانـش  مزلتـسم  ود  ره  هک 
مادـقا و دوخ  یماظن  يداصتقا و  یعامتجا ، یـسایس ، ياهیدـنمناوت  شیازفا  یگدامآ و  داجیا  هب  تبـسن  هلـصاح  تاعالطا  ياـنبم  رب 

یماظن و ناوت  نتسکش  مه  رد  اب  میئامن و  یحارط  ار  شیوخ  يدنفادپ  يدنفآ و  تایلمع 
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رد روهظ ، نارظتنم  لماک  یگدامآ  نتشاذگ  شیامن  هب  اب  میناوتب  یمالسا  بالقنا  رادیب  حلسم و  نادند  ات  نانمشد  هبناج  همه  یعافد 
یبرع و ياه  روشک  هب  اضف  نیا  هعـسوت  رورم  هب  لخاد و  رد  روهظ  نما  ياضف  داجیا  هرـصاحم و  ياه  هقلح  ماگ  هب  ماگ  ندرک  هراپ 

ِههبج هرکیپ  رد  ذوفن  هنخر و  و  للملا ) نیب  مسینویهص   ) یناهج رابکتسا  هیلع  یناهج  عامجا  داجیا  رد  ناهج ، لک  سپـس  یمالـسا و 
هیلع حیـسمروهظ  یهاو  هناهب  هب  تیرـشب  ملاع  یجنم  روهظ  اب  هلباقم  رد  هک  یحیـسم  مسینویهـص  دوهی و  نامزاس  طسوت  هدش  داجیا 
ههبج روهظ و  یعقاو  نارظتنم  عفن  هب  یناهج  عاـمجا  داـجیا  نآ و  نتـسکش  مه  رد  هب  تبـسن  تسا ، هتفرگ  لکـش  نونکا  مه  مالـسلا 
دروم نما  ياضف  داجیا  اب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ترضح  تایانع  یهلا و  ترـصن  اب  هتفای و  قیفوت  ناروای  يدهم 
هقیثو  “ نیمأت رد  یلاعتقح  تیاضر  هدومن و  بسک  ار  شترـضح  روضح  كرد  یگتـسیاش  هک  میـسرب  یتبترم  ماقم و  هب  روهظ ، زاین 

نیرخآ روهظ  اب  ار  یهلا  کیبل  میزاس و  هدروآرب  ار ، دراد  راظتنا  اـم  زا  شیوخ  تجح  نیرخآ  ظـفح  يراـی و  رد  دـنوادخ  هک  يا ”
رگ يراـی  مینیبـب و  نشور  مالـسلا  هیلع  ارهز  فـسوی  كراـبم  لاـمج  هـب  ار  شیوـخ  نامـشچ  هدینـش و  لد  ناـج و  هـب  یهلا  هریخذ 

هللاءاشنا .میشاب  وا  یناهج  تضهن  مایق و  رد  شترضح 

مایق رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  یلاعتقح و  رظن  دروم  یگدامآ  :” هک تسا  یقاب  لاوس  نیا  ياج  زونه  ام 
، ناشیا یناهج  هدرتسگ  تضهن  و 
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”؟ دش دهاوخ  نایامن  یگدامآ  نیمادک  اب  ینالوط  راظتنا  نیا  شخب  نایاپ  ياه  هولج  و  تسا ؟ هنوگچ 

دروم مزال و  یگدامآ  بسکرد  فیرـشلا “  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ناروای  هعیـش و   “ فئاظو نایب  لاؤس و  نیا  هب  خساپ  تهج 
: تخادرپ اهنآ  نییبت  هب  نآرق  ینارون  یهلا و  تایآ  هب  کسمت  اب  ناوت  یم  دوخ  زاین 

ینامسج ياه  يدنمناوت  زا  يرادروخرب  یماظن و  یگدامآ  . 1

مزال تاناکما  يدنمناوت و  زا  يرادروخرب  نآرق  هاگدـید  زا  یگدامآ  هولج  نیلوا  میدومن  هراشا  زین  ثحب  يادـتبا  رد  هک  هنوگنامه 
ندرک روبجم  اب  دومن و  لقتنم  نمـشد  هاگودرا  هب  ار  تشحو  بعر و  اهنآ ، ندیـشک  خر  هب  اب  ناوتب  ات  دـشاب  یم  یماـظن  هصرع  رد 

.میئامن هفخ  هفطن  رد  ار  نانآ  فرطزا  یماظن  هلمح  هشیدنا  ینیشن ، بقع  هب  نانآ 

: هک تسا  هدومن  هراشا  نآ  هب  دوخ  ینارون  نایب  رد  فیرش  نآرق  هکنانچ 

؛ ْمکَّوُدَعَو ِهّللا  َّوْدَع  ِِهب  َنُوبِهُْرت  ِْلیَْخلا  ِطَابِّر  نِمَو  ٍهَُّوق  نِّم  ُمتْعَطَتْسا  اَّم  مَُهل  ْاوُّدِعَأَو  “

شیوخ نانمـشد  ادخ و  نانمـشد  نآ  هلیـسوب  ات  هدیزرو ، ياه  بسا  دیزاس و  هدامآ  نانآ  اب  هلباقم  يارب  دیراد  تردق  رد  ییورینره 
” دیناسرتب ار 

نومزآ نآ  ردو  یماـظن  تازیهجت  دربراـک  لـمح و  رد  روـهظ  نارود  ریذـپان  یگتـسخ  هدرتـسگ و  شـالت  رد  میناوـتب  هکنآ  يارب  و 
رد شالت  اب  ینامـسج و  ياهیدـنمناوت  شیازفا  هب  تبـسن  ات  تسا  مزال  نونکا  مه  زا  میئاـیب ، نوریب  زوریپ  دنلبرـس و  زین  یهلا  گرزب 

هژیوب یمزر  یشزرو و  فلتخم  ياه  هصرع 
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ددعتم ياه  شیامزر  يرازگرب  فلتخم و  ياهودرا  ییاپرب  اب  یمزر و  ياهشزرو  ینامـسج ، یگدامآ  ییامیپهوک ، يزادناریت ، انش ،
.میئآ رب  یهلا  نیگنس  تیرومأم  نآ  هدهع  زا  میناوتب  ات  هداد  شرورپ  ار  دوخ  ینامسج  یحور و  ياه  تیلباق  ...و  یماظن 

یهلا ياوقت  تفرعم و  تریصب ، بسک  رد  یگدامآ  . 2

نارظتنم و ناروای و  يدهم  هعیش و  مهم  رایسب  فیاظو  زا  هک  تسا  يرگید  یگدامآ  یهلا ، ياوقت  اب  مأوت  تفرعم  تریصب و  نتـشاد 
: دیامرف یم  دراد و  هراشا  نآ  هب  نباغت  هروس  هیآ 16  رد  فیرش  نآرق  ینارون  نایب  هک  دور  یم  رامش  هب  روهظ  یعقاو  ناقاتشم 

؛” ْمکِسُفنَأِّل ًاْریَخ  اوُقِفنَأَو  اوُعیِطَأَو  اوُعَمْساَو  ُْمتْعَطَتْسا  اَم  َهَّللا  اوُقَّتاَف  “

.تسا رتهب  امش  يارب  هک  دینک  قافنا  دییامن و  تعاطا  دیهد و  شوگ  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  دیناوت  یم  ات  سپ 

یگدامآزا رت  نیگنـس  رتریطخ و  بتارم  هب  یهلا  هفیظو  نیا  هنیمز و  نیا  رد  مزال  یگداـمآ  بسک  هک  دومن  فارتعا  دـیاب  عقاو  رد  و 
میبای تسد  ناوت  دادعتـسا و  زا  دح  نیا  هب  دـنچ  ره  یماظن  تازیهجت  يدـنمناوت و  زا  يرادروخرب  رداریز  .دور  یم  رامـش  هب  یماظن 
ناوت تیفیک  تیمک و  ءاقترا  ندومن و  زهجم  تخاس و  رد  دوخ ، یتموکح  كدـنا  هقباس  یتیریدـم و  مک  هبرجت  مغریلع  میناوتب  هک 

اب هلباقم  ناوت  هک  میسرب  یحطس  هب  شیوخ  حلسم  ياهورین  یماظن 
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بسک ار  یئایرد  ییاوه و  میظع  ياه  ناگوان  یماظن و  هتفرشیپ  تازیهجت  اهحالس و  عاونا  زا  رادروخرب  حلـسم و  نادند  ات  نانمـشد 
تیریدـم و اب  ربارب و  ان  يدربن  رد  ندومن  یـشیاسرف  يرادـیاپ و  تماقتـسا و  هلباقم و  رد  ار  دوخ  یعافد  ناوت  لقا  دـح  اـی  میئاـمن و 
میئامن و لدبم  يدیما  ان  هب  عیرس  ماگنه و  دوز  يزوریپ  کی  رد  ار  نمشد  دیما  هک  میهد  شیازفا  يا  هزادنا  هب  ناشیا ، ناوارف  هبرجت 

.مینزب مقر  ار  نانآ  تسکش  زین  ماجنارس 

نئمطم راودیما و  نمـشد  تسکـش  يزوریپ و  هب  ار  ام  دـناوت  یم  هتفرـشیپ  یماظن  تازیهجت  نیا  یماگنه  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو 
لمع قفوم  تازیهجت  اه و  حالس  نآ  يریگ  راکب  رد  رگ  راثیا  بلط و  تداهش  عاجش ، راکادف ، ياه  ورین  تیبرت  اب  میناوتب  هک  دزاس 

.میئامن

زا يراب  هلوک  اب  تعاجـش و  صولخ و  نامیا و  اب  نآ  ربراک ”  “ هک دوش  عقاو  زاسراک  رمثرمثم و  دناوت  یم  ماگنه  نآ  حالـس ”  “ اریز
اب خسار و  یمظع  اب  دوخ ، يادخ  هب  شیوخ  ياه  همجمج  ندرپس  تیراع  هب  اب  دریگب و  شود  هب  ارنآ  يوقت ” تفرعم و  تریـصب و  “
ار يزوریپ  دناوتبات  دروآ  موجه  یهلا  نانمـشد  فوفـص  هب  يوقت ، تریـصب و  نامیا و  زا  راشرـس  نئمطم و  یبلق  راوتـسا و  یئاهماگ 

.درادرب ماگ  ناهج  ود  تداعس  ریسم  رد  زین  دوخ  دروایب و  ناغمرا  هب  مالسا  هاپس  يارب 

نکیلو دـشاب ، رادروخرب  مه  یماظن  هتفرـشیپ  تازیهجت  حالـس و  زا  هچرگ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  زابرـس  يرآ   
هصرع رد  یگدامآ  نودب 
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.دوب دهاوخن  نآ  لمح  هب  رداق  زگره  یهلا  تفرعم  اوقت و  تریصب و 

: دنیامرف یم  هدومن و  هراشا  مهم  نیا  هب  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نیدحوملا  یلوم  هچنانچ 

؛ رصبلا وربصلا  لها  الا  ملعلااذه  لمحی  الا و ال  “

رب ار  فیرشلا )  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يزابرس  راختفا   ) مچرپ قریب و  نیا  دناوت  یمن  یسک  زگره  هک  دیـشاب  هاگآ  نادب و 
” دشاب تریصب  ربص و  لها  هکنآ  رگم  دنک ) لمح  ارنآ   ) دریگب شود 

دریگ راکب  یهلا  تجح  نیرخآ  نانمشد  هیلع  ارنآ  یهلا  ياوقت  تیاعر  اب  دریگب و  شود  رب  حالس  تفرعم  اب  درادرب ، مدق  تریصب  اب 
دیامن و مهارف  ار  شیوخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نیسحت  يدونشخ و  تابجوم  هک  دشاب  هتـشاد  ارنآ  یگتـسیاش  ات 

نمشد دروایب ، ناغمرا  هب  مالسا  يارب  ار  يزوریپ  ادخ ، نانمـشد  اب  یماظن  دربن  هصرع  رد  دنک و  بسک  ار  شترـضح  تیاضر  دنخبل 
.دیامن دوخ  بیصن  ار  یهلا  لماک  زوف  هب  ندیسر  ترضح و  نآ  باکر  رد  تداهش  قیفوت  هکنآ  ای  هدروآ و  رد  ياپ  زا  ار 

تجح نیرخآ  يرای  تماما و  تلاسر و  سدـقم  تحاس  زا  عافد  رد  ناوت  یم  هک  تسا  یگدامآ ” عون  ود   “ نیا رب  هیکت  اب  اهنت  يرآ 
يارب ار  روهظ  نما  ياضف  هدومن و  هراپ  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  هرـصاحم  ياه  هقلح  دمآ و  نوریب  دنلبرـس  زارفارـس و  زوریپ و  یهلا 

يدوزب ات  درک  کـیدزن  دوخ  ناـیاپ  جوا  هطقن  هب  ار  اـه  رظن  زا  بیاـغ  نآ  روهظ  هب  دـیما  درک و  مهارف  ترـضح  نآ  كراـبم  مودـق 
فسوی یناهج ، رتسگ  تلادع  یتسه ، يابرلد  نآ  قشاع  نارظتنم  همه  نامشچ 

ص:232

؟ هنوگچ ارچ و  تیودهم  www.Ghaemiyeh.comنانمشد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 256زکرم  هحفص 247 

http://www.ghaemiyeh.com


رهم و افص و  حلص و  هدننک  اپرب  تلادع ، قح و  هار  يادهـش  یمامت  البرک و  نادیهـش  نوخ  مقتنم  مالـسلا ، اهیلع  ارهز  همطاف  يابیز 
هار ناکلاس  نافراع و  شخب  لامک  نایملاع و  شخب  تداعـس  لامک ، تلیـضف و  شناد و  ملع و  ياـهبرد  یماـمت  هدـنیاشگ  تبحم ،

” ِبیرَِقب ُحبُّصلا  َسَیلأ  : “ هک دید  نشور  ینارون و  شکرابم  لامج  هب  ار  یتسه  ملاع  یجنم  روهظ  دنموزرآ  نارازه  تقیرط و 

” نیملاعلا بر  دمحلاو هللا  “
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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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