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مالسلا هیلع  نینموملاریما  هاگن  زا  مرج  لرتنک  ياهراکهار 

باتک تاصخشم 

 - 1339 نسحدمحم ، يورسخ ، هسانشرس : 

یمدرم داتس  شرافس  هب  يورسخ ؛  نسح  دمحم  مالسلا / هیلع  نینموملاریما  هاگن  زا  مرج  لرتنک  ياهراکهار  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.یعامتجا تظافح  يریگشیپ و 

.1387 داجسلارون ، تاراشتنا  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص  152 يرهاظ :  تاصخشم 

.تمالس تلادع و  تسورف : 

( مود پاچ   ) لایر  26000 لایر 978-600-5220-15-5 ؛ :   14000 کباش : 

.1391 مود : پاچ  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  152 ؛ [ - 143  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

یسانش مرج  هرابرد  هاگدید  .ق --  40 ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاط یبا  نب  یلع  عوضوم : 

ریسفت دقن و  هغالبلا --  جهن  40ق .  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاط یبا  نب  یلع  عوضوم : 

مالسا یبهذم --  ياه  هبنج  یسانش --  مرج  عوضوم : 

یعامتجا تظافح  يریگشیپ و  یمدرم  داتس  .هیئاضق  هوق  .ناریا  هدوزفا :  هسانش 

BP38/09/خ5ر2 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/9515 ییوید :  يدنب  هدر 

1712718 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدکشهوژپ  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يایحا  داتس  شرافس : هب 

1 ص :

هراشا
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تسرهف

.همدقم 7
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3 ص :
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یتایلام 68 ماظن  حالصا  - 3
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4 ص :

مالسلا هیلع  نینموملاریما  هاگن  زا  مرج  لرتنک  www.Ghaemiyeh.comياهراکهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 167زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


دارفا 70 ۀمه  شزرا  تلزنم و  ظفح  - 5

مدرم 71 کچوک  ياهبیع  ندناشوپ  - 6
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یعامتجا 80 تاطابترا  حالصا  متفه : راتفگ 

فرحنم 80 ياهوگلا  يوریپ  زا  زیهرپ  هب  شرافس  - 4
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یناگمه 88 ياه  شزومآ  ۀئارا  مهن : راتفگ 

زیخ 89 مرج  ياه  ناکم  رد  روضح  زا  زیهرپ  - 1

نامرحمان 90 اب  ینیشنمه  زا  زیهرپ  - 2

نانز 92 رب  تراظن  باجح و  - 3

نادرم 92 يارب  یسنج  ةزیرغ  ياضرا  ترورض  - 4
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يرفیک ياهراکهار  مود : لصف 

( مالّسلا هیلع  ) یلع ماما  ياه  هزومآ  رد  نامرجم  اب  دروخرب  تسخن : ثحبم 

99 مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  ياه  هزومآ  رد  مرجم  لوا : راتفگ 

مرج 105 اب  دروخرب  شور  مرج و  عون  مود : راتفگ 

5 ص :
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اه 108 تازاجم  فادها  موس : راتفگ 

تلادع 110 يارجا  - 1

نامرجم 111 حالصا  - 2

مرج 114 زا  يریگشیپ  - 3

نامرجم اب  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  دروخرب  ياه  شور  مود : ثحبم 

مرجم 118 تازاجم  زا  ندرک  رظن  فرص  لواراتفگ :

نامرجم 121 حالصا  يارب  ششوک  مود : راتفگ 

نمشد 123 نیمزرس  رد  ناملسم  مرجم  ندرکن  تازاجم  موس : راتفگ 

هبوت 124 هب  نانآ  توعد  نامرجم و  بویع  یشوپ  هدرپ  مراهچ : راتفگ 

نآ 126 هب  هیصوت  نامرجم و  وفع  مجنپ : راتفگ 

تازاجم 131 عون  باختنا  رد  نامرجم  نتخاس  دازآ  مشش : راتفگ 

ناناوتان 132 تازاجم  يارجا  رد  ریخأت  متفه : راتفگ 

هدش 133 تازاجم  مرجم  اب  یناسنا  دروخرب  متشه : راتفگ 

نامرجم 135 تراسخ  ناربج  مهن : راتفگ 

ینایاپ 139 نخس 

.عبانم 143

6 ص :
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راتفگ شیپ 

رپ ياه  هاگراک  ّتیلاعف  هیلقن و  لئاسو  رورم  روبع و  یهاگ  دراد ؛ یفلتخم  داعبا  یگدنز  ياضف  تمالس  تسیز و  طیحم  زا  تظافح 
ياذیا يرامیب و  عاونا  ببـس  یگدنز  ياضف  رد  اه  هلابز  شخپ  يرادـهگن و  یهاگ  دوش ، یم  یتوص  یگدولآ  بجوم  ادـص ، رس و 

.ددرگ یم  ناگیاسمه 

، اه یگدولآ  اّما  تسا ، ناهج  نادنمدرخ  مومع  تساوخ  هفیظو و  کی  یمومع ، ياضف  تمالس  یگدنز و  طیحم  یکاپ  زا  يرادساپ 
نابایخ هچوک و  رد  بالـضاف  نفعتم و  ياه  هلابز  نتخیر  ایرد و  هناخدور و  رد  یتفن  داوم  شخپ  دود و  دـیلوت  رابغ و  درگ و  طـقف 

.تسین

تلادـع و داحتا ، قالخا ، نامیا ، هک  یعامتجا  یقالخا و  یتدـیقع و  هاگدـید  زا  هدولآ  داوم  شیامن  رـشن و  شخپ و  ریثکت ، دـیلوت ،
مرج و .دنک  یم  داجیا  لکشم  هعماج  يارب  رابغ  درگ و  دود و  زا  رت  شیب  راب  اهدص  دهد ، رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  هعماج  لالقتـسا 

.دـنک یم  هدولآ  ار  هعماـج  یناـمیا  یقـالخا و  طـیحم  دریگ ، ماـجنا  یموـمع  كرتـشم و  ياـضف  رد  یئرم و  رظنم و  رد  یتـقو  هاـنگ 
رب هک  تسا  یعامتجا  يا  هفیظو  دوش ، یم  هتخانش  فالخ  تیانج و  هزب و  مرج و  هک  يدوهـشم  ناهانگ  هژیو  هب  هانگ ، زا  يریگـشیپ 

.تسا يرشب  هعماج ي  تمالس  تداعس و  زوسلد  دنمشیدنا  ره  ناملسم و  تلم  تلود و  هعماج و  دارفا  هدهع 

یمالـسا يروهمج  هیئاضق  هّوق  رد  یعامتجا » تظافح  يریگ و  شیپ  یمدرم  داتـس   » سدـقم فدـه  نیمه  اب  هک  تسا  لاس  نیدـنچ 
نیا .تسا  هدش  لیکشت  ناریا 
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یمدرم ياه  هتـسه  .دنک  يریگ  شیپ  نوگانوگ  ياه  مرج  شیازفا  شیادیپ و  ریثکت و  دیلوت و  زا  تما  يرای  اب  هک  دـشوک  یم  داتس 
همه یماـظتنا و  يورین  هاپـس و  جیـسب و  صلخم  ياـهورین  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ياـیحا  ياهداتـس  یعاـمتجا و  تظاـفح 
هنوگ ره  زا  ار  یمومع  یگدـنز  ياضف  هک  دنـشوک  یم  نید  ناملاع  تراـظن  تیادـه و  اـب  روشک  ياـجک  ره  رد  دـجاسم  نادـنزرف 

يریگولج يا  هناسر  يداصتقا و  یقالخا ، یگنهرف ، یتدـیقع ، میارج  زورب  زا  دـنراد و  هگن  كاـپ  هاـنگ  مرج و  سوریو  هب  یگدولآ 
یعامتجا هفیظو ي  کی  نآ  شرتسگ  شیادیپ و  لماوع  للع و  مرج و  عاونا  نامرجم ، ياه  هزیگنا  مرج ، ياه  هنیمز  تخانـش  .دننک 

.تسین ریذپ  ناکما  هعماج ، ینامیا  یقالخا و  ّتینما  زا  يرادساپ  نآ  نودب  هک  تسا 

ياه باتک  نیودت  تفای ، ققحت  هاگشناد  هزوح و  نارگشهوژپ  ناققحم و  زا  یهورگ  يراکمه  اب  هک  داتـس  نیا  ياه  همانرب  زا  یکی 
یشزومآ ًاضعب  یشهوژپ و  یملع -  رثا  هد  زا  شیب  نونکات  داتس  نیا  .تسا  مرج  زا  يریگ  شیپ  ثحابم  هنیمز  رد  يدربراک  قیمع و 

فیلأت يورـسخ  نسح  دـمحم  یمارگ  ردارب  ملق  هب  هک  رـضاح ، باتک  .تسا  هدروآ  مهارف  مرج  زا  يریگ  شیپ  فدـه  ياتـسار  رد 
زا يریگـشیپ  هنیمز ي  رد  راکادـف  نمؤم و  نارهاوخ  ناردارب و  تامدـخ  رگید  نوچ  مه  تسا  دـیما  هک  تسا ، یملع  یـشالت  هدـش 

هرهب الع  ّلج و  قح  ترـضح  فاطلا  زا  یعامتجا  هفیظو ي  نیا  هماقا  رد  هارمه  نارای  دریگ و  رارق  یبوبر  سدق  ناتـسآ  لوبقم  مرج 
.تسا ییاسراپ  اوقت و  ههبج ي  رد  ینابزرم  و  یگنهرف » داهج   » یعون هانگ  مرج و  زا  يریگ  شیپ  .دنوش  دنم 

یمارگ ردارب  یمدرم و  داتـس  ناراکمه  يدورهاش و  یمـشاه  هللااهیآ  ترـضح  هیئاضق  هوق  مرتحم  تسایر  ياه  تیامح  زا  ناـیاپ  رد 
تیاده و لیلد  هب  روپ ، يدهم  دومحم  مالسالاهجح 

.دوش یم  يراذگ  ساپس  دنولالج  ياقآ  بانج  مرتحم  رشان  زا  و  هعومجم ، نیا  دیلوت  قیقحت و  رب  تراظن 

روشک یعامتجا  تظافح  يریگشیپ و  یمدرم  داتس  ریبد  مالسلاو ،

دنفسا 1387 رگرز / دمحا  دیس 
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همدقم

هب لعف و  كرت  ای  لعف   » رصاعم يازج  قوقح  جیار  یحالطـصا  فیرعت  رد  تسا و  یعامتجا  یناسنا و  یتیعقاو  هدیدپ و  هزب ، ای  مرج 
يارجا تنامـض  دـیق  هب  ارجالا  مزال  نیناوق  ضقن  مظن و  رد  لـالخا  لـلع  هب  ار  نآ  هعماـج  هک  تسا  یناـسنا  صاـخ  راـتفر  یتراـبع 

«. تسا هدرک  مالعا  عونمم  يرفیک 

لماوع هک  دنز  یم  رـس  یناسنا  زا  هنامرجم  راتفر  وا ، یتیـصخش  نوگانوگ  داعبا  ناسنا و  يدوجو  راتخاس  ةدیچیپ  بیکرت  هب  هجوت  اب 
لماوع نیا  يارچ  نوچ و  یب  موکحم  روهقم و  ناسنا ، اـما  .دنـشاب  راذـگریثأت  وا  راـتفر  رد  ینوریب  ینورد و  نوگاـنوگ  ياـهربج  و 
بیکرت زا  یـشان  هک  يدازآ  دـبای ؛ یم  تسد  دوخ  یناـسنا  يدازآ  هب  ینوریب  ینورد و  ياـهربج  نیا  عوـمجم  دـنیآرب و  زا  تسین و 
عوضوم تیعقاو ، نیا  تخانش  یناسنا  دعب  زا  باسح  نیا  اب  .دروآ  یم  مهارف  ار  وا  هنادازآ  باختنا  هنیمز  زین  تسوا و  یتقلخ  صاخ 
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ناسنا یکـشزپ ، ناور  یـسانش ، ناور  دننامه  یناسنا  یبرجت و  مولع  نوگانوگ  ياه  هتـشر  نادنمـشناد  يارب  ار  يواکجنک  قیقحت و 
لوغشم دوخ  هب  ار  اهنآ  نهذ  هدروآ و  مهارف  مالک  هفـسلف و  یتح  یـسانش و  مرج  یـسانش ، تسیز  یکـشزپ ، مولع  ییانج ، یـسانش 

.تسا هدروآ  لابند  هب  مه  ار  یفلتخم  ياه  هیرظن  اه و  يروئت  هتشاد و 

زواجت و ملظ و  رـصنع  روهظ  هعماج و  رد  شناعون  مه  درف و  نایم  ینمـشد  دانع و  عفانم و  ضراعت  رگناشن  زین  مرج )  ) ییانج ةدیدپ 
هب يراکهزب  لابق  رد  ار  نآ  تیریدـم  هعماـج و  شنکاو  یعیبط  روط  هب  دوخ  نیا  هک  تسا  ناـسنا  ۀـیحان  زا  هعماـج  رد  داـسف  یغب و 

تیانج مرج و  ییانج و  ةدیدپ  لرتنک  يارب  یفلتخم  ياه  هیرظن  اه و  تسایـس  اهلح و  هار  ریبادـت ، هک  يروط  هب  .تسا  هتـشاد  لابند 
.تسا هدش  حرطم  يرشب  بتاکم  یهلا و  نایدا  نادنمشناد و  نارظنبحاص و  ۀیحان  زا  هعماج  رد 

ار يرامـش  یب  تالوحت  هراومه  ازج  قوقح و  يزاسزاب ، حالـصا و  تازاـجم و  مرجم ، مرج ، نوچمه  یمیهاـفم  شیادـیپ  ناـمز  زا 
هتفرگ یعیبط  یتلاح  یکشزپ  یتح  یسانش و  هعماج  یسانش ، ناور  لیبق  زا  یکمک  مولع  زا  هدافتسا  مارآ ، مارآ  تسا و  هدومن  هبرجت 

یم هک  تسا  موسوم  ییانج  تسایـس  هب  هک  دهد  یمدیون  ام  هب  ار  نیون  يا  هخاش  شیادـیپ  يرفیک  قوقح  کیروئت  تالوحت  .تسا 
.تسناد تیانج  ربارب  رد  تلود  تسایس  ار  نآ  يارب  فیرعت  نیرت  هداس  ناوت 

نآ یخرب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ هتفرگ  تروص  نآ  دروم  رد  يزیگنارب  لادـج  ةدرتسگ  ثحابم  هک  تسا  یموهفم  ییاـنج  تساـیس 
نود  » .تسا تلود  طسوت  میارج  هیلع  يرفیک  ياه  شنکاو  دنا  هداد  هئارا  نآ  يارب  هک  یفیرعت  هتسناد و  یکی  يرفیک  تسایس  اب  ار 

قوقح هدکشناد  قوقح  داتسا  رباو » ود  وید 
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یم لاح  يا  یلع  .تسا  هتـسناد  مرج  هیلع  یـشنکاو  هدـننکدودحم و  یـشور  ار  ییانج  تسایـس  تسا و  هدوب  هدـیقع  نیا  رب  سیراپ 
هب ای  دریگب  تروص  تلود  يوس  زا  تسا  نکمم  شنکاو  نیا  .تسناد  يراکهزب  هیلع  شنکاو  یهد  نامزاس  ار  ییانج  تسایس  ناوت 

اهنت ار  ییانج  تسایـس  هک  دندوب  نارظن  بحاص  ادتبا  رد  دنچره  .دنیامن  هلخادـم  يراکهزب  اب  هلباقم  رد  دوخ  مدرم  رگید  يا  هنوگ 
دقاف شیپ  زا  شیب  ازج  قوقح  ياهزرم  هک  تسا  هدیدرگ  یهیدـب  رما  نیا  هزورما  یلو  دنتـسناد ، یم  ققحم  يرفیک  قوقح  قیرط  زا 

نارتخد رطخ ، ضرعم  رد  راغـص  تیعـضو  هب  هجوت  نوچمه  یمیهاـفم  .تسین  نآ  هب  دودـحم  ناراـکهزب  حالـصا  تسا و  تحارص 
ریبادـت هـک  تساـجنیا  .تساـهنآ  هـب  نداد  خـساپ  زا  ناوتاـن  يرفیک  قوـقح  هـک  تـسا  يدراوـم  زا  هـمه  هـمه و  يرارف ، یناـبایخ و 

.دیامن افیاار  يا  هدنزرا  شقن  دناوت  یم  يریگشیپ » قوقح   » بئاص یلوق  هب  هدنریگشیپ و 

یم مهارف  ار  ناینادـنز  داسف  تابجوم  یتح  تسا و  هتـشادن  درادـن و  رب  رد  ار  یحالـصا  اهنت  هن  دـیاش  هک  يرازبا  ناونع  هب  نادـنز » »
دنک یم  نونهر  هتکن  نیا  هب  ار  ام  لیذ  تاکن  هب  هجوت  اما  .تسا  هدوب  هجوت  دروم  اـه  تازاـجم  زا  یکی  ناونع  هب  زاـب  رید  زا  دزاـس ،

دهدب يرگید  ریبادت  هب  ار  دوخ  ياج  دـیاب  دراد ، يرایـسب  ياه  هنیزه  هعماج  يارب  هدوب و  رثا  یب  بلغا ، هک  تهج  نادـب  نادـنز  هک 
.دورن نیب  زا  وا  قالخا  هداوناخ و  رب  مکاح  مظن  راکهزب ، یعامتجا  تیثیح  هک 

يرایـسب یتح  تفگ  ناوتب  دیاش  هک  هبرجت  یب  راک و  هزات  یناراکهزب  .تسا  هدیدرگ  لیدبت  ییانج  هاگـشناد  کی  هب  نادنز  هزورما 
ناراکهزب يوس  زا  هک  دنوش  یم  وربور  ییانج  ياه  هتخودنا  براجت و  زا  ییایند  اب  دـنا ، هدـش  هزب  بکترم  قافتا  بسح  رب  نانآ  زا 

اهنآ هب  نادنز  یگشیمه  نانکاس  يا و  هفرح 
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فیک تقرـس  هب  تسد  اطخ ، نومزآ و  تنطیـش و  سح  یناوج و  تراـسج  يور  زا  ًافرـص  هک  یناوج  لاـثم ، يارب  .ددرگ  یم  هئارا 
یم زاغآ  ار  ینوکسم  لزانم  هزاغم و  لیبموتا ، تقرـس  دیدج ، یبراجت  اب  نادنز  زا  جورخ  زا  سپ  لاح  تسا ، هدز  مناخ  کی  یتسد 

.دنک

هکل يدودـح  ات  ار  يو  یعامتجا  تیثیح  دوش ، نآ  دراو  هاـنگ  یب  هاوخ  راـکهانگ و  هاوخ  یـسک  هچناـنچ  هک  تسا  یناـکم  نادـنز 
درط و ریقحت ، .دنک  یمن  هاگن  يداع  ناسنا  کی  دید  هب  تسا ، هدنارذگ  نادـنز  رد  ار  یتدـم  هک  یـسک  هب  هعماج  .درک  دـهاوخراد 

.تشاد دهاوخ  یپ  رد  ار  یکانرطخ  راثآ  تسا ، هدوب  نادنز  رد  یتدم  هک  یسک  هب  یهجوت  یب 

ناقیفر و عمج  هب  هرابود  هک  داد  قح  دریذـپ ، یمن  ار  وا  زین  شا  هداوناخ  یتح  نادـنز ، زا  جورخ  زا  سپ  هک  یـسک  هب  ناوت  یمن  ایآ 
؟ درادن یتیلوئسم  دارفا  نیا  لابق  رد  هعماج  ایآ  ددنویپب ؟ شا  هتشذگ  ناتسود 

زا سپ  راـکهزب  .درک  هراـشا  زین  ینادـنز  راـکهزب  یگداوناـخ  يداـصتقا و  ماـظن  یگدیـشاپ  مه  زا  هب  ناوت  یم  قوف  دراوم  رب  نوزفا 
تـسا هدوبن  هناخ  رد  ردپ  هک  یتدـم  رد  نادـنزرف  .تشاد  دـهاوخن  یتلود  ياه  نامزاس  تارادا و  رد  ییاج  رگید  نادـنز  زا  جورخ 

.دـنتفین تسا ، هتـشگ  ناور  نادـب  ردـپ  هک  هچنآ  زا  رتکانمهـس  یهار  هب  هک  تسین  دـیعب  چـیه  دـنا و  هدوـبن  یتـسرد  تراـظن  تـحت 
.دروآ تسد  هب  رگید  یقیرط  هب  ار  نامرد  حالصا و  فده  دیاب  دشاب و  حالصا  رازبا  دناوت  یمن  رگید  نادنز  هزورما  نیاربانب ،

دنچ ره  هزب  کـی  .دـشاب  يراـکهزب  زا  يریگـشیپ  تهج  رد  روـما  نـیرت  یـساسا  زا  یکی  دـیاش  از ، مرج  ياـه  طـیحم  ندرب  نـیب  زا 
هعومجم نیا  ینوگرگد  ةرابرد  یلبق  تیلاعف  اب  .تسا  یعاـمتجا  طـباور  زا  يا  هکبـش  مزلتـسم  یلو  تسا ، يدرف  يراـتفر  تکرح و 

مادقا کی  ناوت  یم  یعامتجا  طباور 
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«. دومن دیاب  عوقو  زا  لبق  هعقاو  جالع   » هک .تسا  نیمه  یسانش  مرج  یکشزپ و  راعش  زورما  .دروآ  لمع  هب  يریگشیپ 

اب هلباقم  يداع  رازبا  ناونع  هب  سرادم  رد  یندب  هیبنت  لاس ، ياه  لاس  .تسا  يریگـشیپ  ثحب  زا  يا  هنومن  یلیـصحت  طابـضنا  هلئـسم 
بجوم هک  هچنآ  .تسا  هتشادن  لابند  هب  یبسانم  رثا  هاگ  چیه  هک  میا  هدید  یلو  تسا ، هدوب  هدافتسا  دروم  نالصحم  ياه  یمظن  یب 

اب یلدمه  یهارمه و  لیبق  زا  يرگید  بسانم  ریبادت  نآ  زا  سپ  .دوبن  تنوشخ  هیبنت و  دیدرگ  یم  سرادم  رد  طابـضنا  مظن و  داجیا 
یملع و حطـس  شیازفا  نالـصحم ، دوخ  تسد  هب  طابـضنا  داجیا  يراذگاو  نانآ ، يراکاطخ  للع  فشک  طابـضنا و  یب  نالـصحم 

.دیامن دروخرب  هیضق  نیا  اب  يرت  بسانم  وحن  هب  تسناوت  هک  دوب  سرادم و ...  نالوئسم  شزومآ 

.تسا يدامتم  نایرج  کی  لصاح  هکلب  .دـبای  ناـیاپ  دـعب  دـتفا و  قاـفتا  يا  هظحل  رد  هک  تسین  رذـگدوز  هثداـح  کـی  يراـکهزب 
يراکهبت ياراد  هورگ  ره  وا  هدیقع  ساسا  رب  هک  دومن  میظنت  ار  ییانج  عابـشا  يروئت  يدالیم  مهدزون  نرق  نایاپ  رد  يرف » وکیرنآ  »

هچ ره  ییادـتبا  ياه  شور  دـنامب  تباث  رـصنع  ود  نیا  هک  یماگنه  ات  تسا و  اهنآ  تیعقوم  اضعا و  عون  اب  بساـنتم  دوخ و  روخرد 
ناوت یم  ییاه  شور  اب  .تفای  ینیشناج  رفیک ، يارب  دیاب  هک  تسا  یعدم  وا  تبسانم  نیمه  هب  دنام و  دهاوخ  تباث  يراکهبت  دشاب ،

داد بیترت  دوخ  ۀمانرب  يارب  لصفم  يا  هتـشر  وا  .داد  رییغت  دنهد ، یم  لیکـشت  ار  هورگ  هک  يدارفا  یمومع  ياه  تلـصخ  عاضوا و 
 ...، تارب و سانکـسا و  هب  يزلف  لوپ  لیدبت  یلکلا ، تابورـشم  فرـصم  فذح  لیلقت و  تراجت و  يدازآ  نمـضتم  صوصخ  هب  هک 

.تسا تسد  نیا  زا  يروما  يرادا و  زکرمت  مدع  راک ، تاعاس  لیلقت  اه ، هچوک  ییانشور 
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لاغتـشا و داجیا  مورحم ، ياه  هلحم  ناـنکاس  یگدـنز  حطـس  دوبهب  نوچمه  يریبادـت  ینونک  هعماـج  رد  ناوت  یم  هاگدـید ، نیا  اـب 
هار ار  دراوم  ریاس  دنتـسه و  يراکهزب  هدامآ  هک  یناسک  ناراکهزب و  عمجت  ياه  لحم  وحم  ناناوج ، يارب  بساـنم  ياـه  یمرگرس 

.تسناد يراکهزب  زا  يریگشیپ  يارب  ییاه  لح 

هکنیا ياج  هب  ناوت  یمن  ایآ  میربخ ؟ یب  تسا  ناراکهزب  ناداتعم و  یقالخا و  نافرحنم  زا  ولمم  هک  ییاه  طیحم  زا  ام  اـیآ  یتسار  هب 
تالاؤس نیا  خـساپ  هتبلا  و  مییامن ؟ تعنامم  اهنآ  يراـکهزب  زا  نآ  زا  شیپ  مینکفیب ، نادـنز  هب  مرج  باـکترا  زا  سپ  ار  ناراـکهزب 

يراکهزب اب  هلباقم  رد  اراک  هدیجنـس و  ییانج  تسایـس  کی  میناوتب  هک  هکنآ  رب  طورـشم  دوب ، دهاوخ  تبثم  يدـیدرت  چـیه  نودـب 
.مییوج هرهب  نآ  اب  هلباقم  يارب  مدرم  یمومع  تکراشم  زا  مه  تلود و  یمومع  تردق  زا  مه  ات  مینیرفایب 

هئارا مرج  لرتنک  يارب  ترضح  نآ  هک  ییاهراکهار  ندروآ  تسد  هب  )و  مالّـسلا هیلع  ) نینموملاریما نانخـس  هب  هعجارم  نایم ، نیا  رد 
.دنز یم  مقر  هدنیآ  يارب  ار  تبثم  يزادنا  مشچ  تسا ، هدومن 

نآ زا  سپ  هدرک و  زاـغآ  یــشنک )  ) یتخانــش مرج  ياـهراکهار  اـب  ادـتبا  ار  مـیارج  لرتـنک  ثـحب  اـت  مـینک  یم  یعــس  ور  نـیا  زا 
ازجم ثحبم  ود  اب  سپس  هدرک و  یسررب  ار  تایلک  ادتبا  تسخن  لصف  رد  .میهد  رارق  ثحب  دروم  ار  یشنکاو )  ) يرفیک ياهراکهار 

لوا ثحبم  رد  زین  مود  لـصف  رد  .تـخادرپ  میهاوـخ  مرج  زا  يریگـشیپ  ياـه  شور  اـه و  تیوـلوا  مرج و  زا  يریگـشیپ  لوـصا  هـب 
اب ترضح  نآ  دروخرب  ياه  شور  هب  سپـس  هداد و  رارق  هعلاطم  دروم  ار  ( مالّـسلا هیلع  ) یلع ماما  ياه  هزومآ  رد  نامرجم  اب  دروخرب 

.تخادرپ میهاوخ  نامرجم 

يورسخ نسح  دمحم 
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( یشنک تامادقا   ) یتخانش مرج  ياهراکهار  : لوا لصف 

هراشا

؛ دریگ یمن  دوخ  هب  ندوب  یمیدق  بوسر  یگنهک و  گنر  هاگ  چیه  هک  تسا  يا  هزات  جـیار و  هشیمه  ثحابم  زا  مرج  زا  يریگـشیپ 
تاوهـش دنب  رد  و  تسرد ، ياهرایعم  زا  يورجکو  فارحنا  خـلت  معط  هراومه  هتـشاذگ ، تایح  ۀـصرع  هب  اپ  رـشب  هک  ینامز  زا  اریز 

اب ار  وا  هتشاد و  زین  ییاهدروآ  هر  رشب  يارب  میارج ، خلت  ۀبرجت  هتبلا  .تسا  هدیشچ  ار  میارج  یهابت و  زا  لصاح  يزور  هیـس  ندوب و 
اب هک  هدوب  رس  رازه  ییاهدژا  ناسب  زین  فارحنا  مرج و  اما  تسا ؛ هدرک  حلسم  انشآ و  میارج  اب  هلباقم  نوگانوگ  ياهرازبا  اه و  هویش 

هراومه يریگشیپ  مرج و  هلئسم  ناس ، نیدب  .تسا  هتـشاد  دیازت  هب  ور  يدنور  هدییور و  رگید  یتسد  رـس و  نآ  تسد  ورـس  ره  عطق 
ياه هشیر  هک  دراد  شوخ  يزور  هب  لد  تسناوت  دهاوخ  ایآ  هک  تسا  وزرآ  دیما و  نیا  رد  نامز  ره  رشب ، تسا و  ندش  ون  لاح  رد 

.دناکشخب دنازوسب و  ار  فارحنا  مرج و 

ناوت یمن  تسا ، هتفای  ارجا  قیفوت  هدرک و  روطخ  مرج  اب  هلباقم  يارب  رـشب ، يدادادخ  نهذ  هب  هک  ییاهمادـقا  ریبادـت و  همه  دوجو  اب 
يرفیک عون  زا  رتشیب  هتبلا  هک  هناریگـشیپ  ریبادـت  نازیم  رب  هراومه  نآ ، عاونا  تاـفارحنا و  میارج و  دـشر  هک  درک  راـکنا  ار  هتکن  نیا 

دشر و تصرف  شخب ، تایح  رهاظ  هب  ياهوراد  نآ  اب  هسیاقم  رد  یناطرس  ةدغ  نیا  هتشاد و  یشیپ  دنا ، هدوب 
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يریگشیپ يارب  هک  تسین  يریبادت  نیمه  رد  لکشم  لصا  ایآ  هک  دیامن  یم  خر  شـسرپ  نیا  اجنیا  رد  .تسا  هتفای  يرتشیب  شرتسگ 
صیخـشت نیا  ساـسا  رب  همه  هتفرگ ، تروص  يرفیکریغ  يریگـشیپ  جـیورت  تیوقت و  تهج  رد  هک  ییاـهتکرح  .تسا  هتفر  راـک  هب 
يرفیکریغ هناریگـشیپ  ریبادت  غارـس  هب  دیاب  تسب و  لد  لکـشم  عفر  هب  ناوت  یمن  هنارگ  بوکرـس  يرفیک و  ياه  مادـقا  اب  هک  تسا 

یم حرطم  شسرپ  نیا  تسا و  تسکش  یماکان و  زا  نخس  مه  زاب  يرفیکریغ ، ۀناریگـشیپ  ریبادت  نوگانوگ  عاونا  دوجو  اب  اما  تفر ؛
.تسیچ هراچ  هار  یتسار  هک  دوش 

، داحلا راتفرگ  رشب  هک  ارچ  درادن ؛ يا  هنیرید  ۀقباس  مرج ، زا  يریگشیپ  يارب  ینید  ياه  هزومآ  زا  دادمتـسا  ینید و  نوتم  هب  درکیور 
هک تسا  هدرک  نامگ  هتـشاد و  هاگن  رود  دوخ  یعامتجا  تاـیح  ۀنحـص  زا  ار  نید  هدرک و  يرپس  مهم  نیا  هب  هجوت  نودـب  ار  ینورق 
زا ریغ  هک  فیح  دـص  و  دـنک ، هزرابم  اهیژک  اهیهارمگ و  اب  دـیآ و  رب  شیوخ  تداعـس  یپ  رد  دوخ  درخ  هب  اکتا  اب  طـقف  دـناوت  یم 

، نیا تسج و  ینوریب  لماوع  رد  ار  هراچ  ریـصقت و  درک و  شومارفار  دوخ  دیـشوپ و  مشچ  زین  دوخ  یقیقح  نأش  زا  نید ، یـشومارف 
(1)« مهسفنأ مهیسنأف  هللا  وسن  هک «  دوب  تلفغ  نامه  یعیبط  هجیتن 

هب ینید و  نادنمـشیدنا  زا  دـیدج  تیعقوم  نیا  رد  هک  تسا  یعیبط  هدـش و  ادـیپ  نید  هب  يوق ) نادـنچ  هن   ) يدرکیور هرابود  کنیا 
هک مینک  ناعذا  دیاب  هنافسأتم  .دنزادرپب  يرشب  زاین  نیا  ییوگخـساپ  هب  دوخ ، ةدودحم  رد  هک  دور  یم  راظتنا  ینید  ياه  هزوح  هژیو 
رما نیا  للع  اه و  هشیر  هب  اـت  تسین  نآ  دوصقم  اـجنیا  رد  .تسا  هدـش  هجوت  رتمک  مهم  نیا  هب  نید ) لـصا  هن  و   ) یهقف ثحاـبم  رد 

ار تیعقاو  نیا  هناعاجش  دیاب  یلو  دوش ؛ هتخادرپ 
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اه و هزوح  یهقف  ثحابم  دـنور  هب  یهاگن  .دـنا  هتـشاد  هگن  راـنک  اـه  هنحـص  هنوگ  نیا  زا  ار  دوخ  ینید ، نادنمـشیدنا  هک  تفریذـپ 
ات تسا  هدش  رگ  هولج  یهیبنت  هقف  رتشیب  شا  یعامتجا  هجو  رد  هعیـش ، هقف  هک  دـشاب  بلطم  نیا  رگ  یعادـت  دـناوت  یم  ینید  عماجم 
زا يریگـشیپ  ياه  هزومآ  ناوت  یم  دـنم ، ماظنریغ  روط  هب  نید  یقالخا  ثحابم  ةرتسگ  رد  دـنچ  ره  ؛(1)  هناریگشیپ یمیمرت و  یهقف 
هب ار  رما  نیا  ینید ، نایاوشیپ  زا  هدنام  راگدای  هب  گنـس  نارگ  ياه  هزومآ  رب  يرورم  كدنا  هک  یلاح  رد  تفای ، یناوارف  هب  ار  مرج 

تمه رمک  مهم ، ۀتکن  .دشاب  یهیبنت  هقف  زا  رتشیب  رایسب  تسناوت  یم  هناریگشیپ  هقف  مهس  تبسن و  هکدنک  یم  یعادت  تابثا و  یبوخ 
.تسا دیدج  هقف  نیا  نیودت  هب  نتسب 

هجوت مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  هریـس  نخـس و  زا  هناریگـشیپ  ياه  هزومآ  هب  یهقف  هاگن  اب  هک  تسین  یعدم  راتـشون  نیا  ةدنـسیون  هتبلا 
هراـشا نآ  هب  هدـنیآ  رد  هک  ییاهتیدودـحم  همه  اـب  هتبلا  شیوخ و  یملع  كدـنا  تعاـضب  دـح  رد  هک  دراد  اـعدا  هکلب  تسا ؛ هدرک 

نیا ات  دهد  رارق  نادنم  هقالع  دید  ضرعم  رد  هدرک و  جارختـسا  ترـضح  نآ  مالک  زا  ار  ییاه  هزومآ  تسا  هدیـشوک  دش ، دـهاوخ 
.دنک لیهست  ار  يدعب  ياهماگ  تسخن ، ماگ 
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تاّیلک : تسخن ثحبم 

یسانش موهفم  لوا : راتفگ 

هراشا

نیا یعامتجا ، مولع  رد  هزورما  .تسا  طونم  مرج »  » و يریگشیپ »  » ةژاو ود  یموهفم  نییبت  هب  مرج » زا  يریگشیپ   » حالطصا قیقد  مهف 
ملـسم یلـصا  درک ، هئارا  قافو  دروم  ییانعم  نییبت  فیرعت و  ناوت  یمن  مولع  نیا  رد  هتفر  راک  هب  ناگژاو  زا  يرایـسب  يارب  هک  هتکن 
رـصنع ود  ظاـحل  هب   ) یعاـمتجا مولع  تواـفتم  تیهاـم  .دـننک  یم  دزـشوگ  ار  هتکن  نیا  ناـگژاو ، رتشیب  رد  نارظن  بحاـص  تسا و 

ار ییاضتقا  نینچ  یـضایر ، یعیبط و  مولع  زا  موسر و )...  بادآ و  گنهرف ، ریظن  اـهنآ  هژیو  تاـقحلم  اـب  عاـمتجا  ناـسنا و  یـساسا 
.تسا هدش  ببس 

زا تسا  نکمم  ییازج ، نیناوق  رب  لمتـشم  نتم  کـی  رد  هک  تسا  تسرد  .تسا  هنوـگنیا  عـضو  زین  ازج  قوـقح  یـسانش و  مرج  رد 
نیا هب  هاگچیه  یتخانش ، مرج  یقوقح و  ثحابم  حرط  ماگنه  ییازج و  تاعلاطم  ریس  رد  اما  دشاب ، هدش  هئارا  یصاخ  فیرعت  مرج » »

زا هکلب  دوش ؛ یمن  هدنسب  فیرعت 
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(1) .دوش یم  هجوت  مرج  هب  زین  یسانش و ...  ناور  یسانش ، هعماج  هاگدید 

مرج - 1

ییاضق و فیرعت  نامه  قیـضم ، موهفم  رد  مرج  .درک  يدنب  هقبط  عسوم  قیـضم و  ۀتـسد  ود  هب  ناوت  یم  ار  مرج  زا  هدش  هئارا  یناعم 
.تسا هدـش  هتفرگ  رظن  رد  ینیمأت  ياهمادـقا  ای  تازاجم  نآ  يارب  نوناق  رد  هک  یلعف  كرت  اـی  لـعف  ره  ینعی  دراد ؛ ار  دوخ  ینوناـق 

هب نآ  زا  هک  تسا  هنارگبوکرـس  لکـش  هب  رتشیب  مه  نآ  ییاضق ) ةوق   ) تلود تلاـخد  نآ ، قیـضم  ياـنعم  رد  مرج  موهفم  ۀـصخاش 
نیا زا  دنک ؛ یم  هنامرجم  ار  راتفر  هک  تسا  يرگید  طرش  زین  لمع  کی  ندوب  مرج  هب  راذگنوناق  حیرصت  .دوش  یم  ریبعت  تازاجم » »

(2) .تسین مرج  دشاب ، هتخانشن  مرج »  » ار نآ  راذگنوناق  اما  دنک ، ضقن  ار  یعامتجا  یقالخا و  ياهراجنه  تدش  هب  یلمع  رگا  ور ،

فلاخم راتفر  عون  ره  هک  تسا  نآ  عسوم  يانعم  دوش  یم  هدارا  هژاو  نیا  زا  مرج ، زا  يریگـشیپ  یتخانـش و  مرج  ثحابم  رد  هچ  نآ 
ظاحل نوناق  رد  نآ  يارب  یتازاجم  هکنآ  زا  معا  دریگ ؛ یم  رب  رد  ار  هعماج  شریذپ  دروم  ياهرایعم  اهراجنه و  اب 

یبیسآ تهج  هب  هک  رفن  کی  هلیسو  هب  نآ  لعف  كرت  ای  لعف  زا  تسا  ترابع  هملک ، عیسو  رایسب  يانعم  هب  مرج  : » دشاب هدشن  ای  هدش 
(3)« .دوش یم  تازاجم  هعماج  فرط  زا  دنک  یم  دراو  یعامتجا  مظن  هب  هک 

21 ص :

.مجنپ لصف  تسیک ؟ مرجم  تسیچ ؟ مرج  نامز ، جات  شناد ، .ك.ر : هنیمز  نیا  رد  - 1
ص 1-5. نابداد ، نسح  ۀمجرت  یمومع ، يازج  قوقح  نارگید ، نوتساگ و  ینافتسا ، .ك.ر : - 2

ص 1. نامه ، - 3
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تازاجم  » ینعی دنناد ؛ یم  مرج  زین  ار  عامتجا  یقالخا  نادجو  فلاخم  لمع  هنوگ  ره  یتح  میکرود ، دـننام  نادنمـشیدنا ، زا  یخرب 
.دننک یمن  ذخا  مرج  موهفم  رد  ًاترورض  ار  یعامتجا »

اهراجنه و اـب  تفلاـخم  یعون  ًافرـص  یهاـگ  هک  دوش  یم  زین  يورجک  فارحنا و  لـماش  دوخ ، ةدرتسگ  موهفم  هب  مرج  لاـح ، ره  هب 
.دوشن هداد  نآ  هب  هعماج  زا  راکشآ  یخساپ  هچ  رگ  تسا ؛ عامتجا  شریذپ  دروم  ياهشزرا 

يریگشیپ - 2

« نداد رادـشه  و  ندرک ، هاـگآ   » زین و  نتفر » يزیچ  يوـلج  هب   » و ندرک » یتـسد  شیپ   » ياـنعم هـب  يریگـشیپ  یـسانش ، هـشیر  رظن  زا 
(1) .تسا

ياـهمیژر عوـن  ببـس  هب  رما  نیا  .دروـخ  یم  مشچ  هب  هژاو  نـیا  رد  ییاـنعم ، لوـحت  روـطت و  یعوـن  یحالطـصا ، ياـنعم  ظاـحل  هـب 
.دور یم  رامش  هب  ینامز  ره  رد  مکاح  یگنهرف  یعامتجا و  ياه  هشیدنا  زا  يریغتم  دوخ ، هک  تسا  يرفیک  یقوقح و  نوگانوگ 

نآ زا  هزورما  هک  تسا  هدوب  يریبادت  اهمادقا و  هعومجم  يانعم  هب  يرفیک  يریگـشیپ  هدش ، یم  تشادرب  هژاو  نیا  زا  ادـتبا  رد  هچنآ 
ياه هتفای  اه و  هعلاطم  .تسا  هنامرجم  ياهمادـقا  هب  نامرجم  ددـجم  باکترا  عنام  دوش و  یم  ریبعت  ینیمأت  ياهمادـقا  اـهتازاجم و  هب 

مه نآ  اهتازاجم ، زا  هدمع  روط  هب  میارج ، اب  هلباقم  يارب  يرشب  عماوج  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  يرفیک ، قوقح  يورملق  رد  دوجوم 
نیا هک  تسا  یعیبط  (2) .دندرک یم  هدافتسا  دیدش ، عاونا  زا 

22 ص :

ص 133. این ، یک  يدهم  ۀمجرت  يدربراک ، یسانش  مرج  نومر ، نسگ ، - 1
ص 129. ةرامش 25-26 ، یقوقح ، تاقیقحت  ۀلجم  یلحم ،» سیلپ  يراکهزب و  ، » نیسح یلع  يدابآدنربا ، یفجن  - 2
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ور نیا  زا  روآ و  بعر  یلماـع  دـناوت  یم  اـهتازاجم  عضو  سفن  هتبلا  دور ؛ یمن  رامـش  هب  یتـسد  شیپ  مه  نادـنچ  يریگـشیپ ، عوـن 
نیا رب  یـسک  رتمک  هزورما  اما  دوش ؛ یقلت  هنامرجم  ۀشیدنا  نتفای  تیلعف  هار  رـس  رب  یعنام  دیآ و  باسح  هب  میارج  يارجا  رد  یعنام 
ياـه هناـخدارز  اـهتازاجم و  میژر  تسکـش  زا  هزورما  سکع ، هب  .دـنک  یم  قیدـصت  ار  نآ  دزرو و  یم  رارـصا  تازاـجم  درکراـک 

.دور یم  نخس  يرفیک 

زا دوصقم  دـیدج ، يانعم  رد  .تسا  رظن  دـم  نآ  زا  يرگید  ياـنعم  دوش ، یم  هتفگ  نخـس  مرج  زا  يریگـشیپ  ةراـبرد  یتقو  هزورما ،
اه و هشیراب  دوش و  یم  ییانج  ۀـشیدنا  نتفای  تیلعف  مرج و  عوقو  عنام  ساسا ، زا  هک  تسا  يریبادـت  اهتیلاعف و  هعومجم  يریگـشیپ ،

یحالـس تازاجم ، .تسین  مرج  ینعی  لولعم  اب  هزرابم  زج  يزیچ  تازاجم  دیدج ، يانعم  نیا  رد  .دنک  یم  هزرابم  مرج  ییادـیپ  للع 
هک دروآ  يور  ییاهمادقا  هب  دیاب  سپ  درادرب ؛ نایم  زا  ار  موش  ةدیدپ  نیا  للع  اه و  هشیر  دـناوت  یمن  هک  تسا  دـمآراکان  یفاکان و 

ققحم و نسگ ، دـنومیر  .دـنک  يریگولج  هناورژک  راتفر  فارحنا و  هنوگ  ره  نآ  زا  رتارف  مرج و  هب  دارفا  ندروآ  يور  زا  شیپاـشیپ 
: تفرگ دهاوخ  رارق  راک  يانبم  هلاقم ، نیا  رد  هک  تسا  هدرک  هئارا  مرج  زا  يریگشیپ  ةراب  رد  یفیرعت  يوسنارف  سانش  مرج 

، نآ یلک  ریغ  ای  يراصحنا  ضرغ  هک  تسا  ییانج  تسایـس  تیلاـعف  ره  يریگـشیپ ، زا  دارم  هک  تفگ  ناوت  یم  یملع  رظن  هطقن  زا  »
عوقو لامتحا  ای  ندومن  راوشد  تخـس  ای  نتخاس  عوقولا  نکممریغ  هار  زا  ییانج  لامعا  هعومجم  دـمآ  شیپ  ناکما  دودـح  دـیدحت 

(1) «. دش لسوتم  نآ  يارجا  ای  رفیک  دیدهت  هب  هکنیا  نودب  تسا ؛ ندروآ  نییاپ  ار  اهنآ 

23 ص :

ص 133. يدربراک ، یسانش  مرج  دنومیر ، نسگ ، - 1
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(1): دریگ یم  رظن  رد  ار  ریز  ۀناگراهچ  ياهرایعم  مرج ، عسوم  يانعم  هب  هجوت  اب  مرج  زا  يریگشیپ  موهفم  يارب  يو 

هنوگ مرج  ياهفارحنا  ای  يراکهزب  زا  يریگشیپ  نیمضت  نآ  یلصا  فده  هک  دوش  یم  یقلت  هدنریگشیپ  یمادقا  . 1

؛ دننک یم  افیا  عطاق  هدننک و  نییعت  شقن  فارحنا ، يراکهزب و  زورب  رد  هک  ییاهدنیآرف  ای  لماوع  هیلع  رثؤم  مادقا  ینعی  دشاب ؛

؛ تسا لک  نآ  زا  ینیعم  شخب  ای  هورگ  ای  تیعمج  لک  نآ ، بطاخم  ینعی  دراد ؛ یعمج  ۀبنج  هدنریگشیپ ، ياهمادقا  ای  ریبادت  . 2

یم لامعا  نآ  زا  سپ  هن  و  هناورجک ، ای  هناراکهزب  ياه  راتفر  باـکترا  زا  شیپ  هک  دنتـسه  ییاـه  مادـقا  هدنریگـشیپ ، ياهمادـقا  . 3
؛ دنوش

.دنشاب هنارگ  بوکرس  زیمآرهق و  میقتسم ، روط  هب  دنناوت  یمن  تسا ، هناراکهزب  لامعا  زا  شیپ  اهمادقا  نیا  هکنیا  ظاحل  هب  و 

مرج زا  يریگشیپ  یسانش  هژاو  - 3

هیلع ) ماما نانخـس  رد  یناوارف  ناگژاو  زا  ناوت  یم  تشذـگ ، يریگـشیپ  مرج و  ةژاو  ود  موهفم  نییبت  رد  هک  یتاحیـضوت  هب  هجوت  اب 
زا یخرب  .درک  هدافتـسا  دـنرادربرد ، ار  ناـگژاو  نیا  هک  ییاـه  هزومآ  عوـضوم و  نیا  اـب  طـبترم  ثحاـبم  جارختـسا  تهج  مالّـسلا )

(2)، مرج موهفم  اب  طبترم  ناگژاو 

، هکله بنذ ، رزو ، ممل ، رش ، هشحاف ، رکنم ، روج ، داسف ، قسف ، هئیطخ ، مارح ، مرج ، هئیس ، مثا ، زا : دنترابع 

24 ص :

ص 136. یلحم ،» سیلپ  يراکهزب و  ، » نیسح یلع  يدابآدنربا ، یفجن  .ك.ر : - 1
ص14. بنذلا ، ۀیجولوکیس  سابع ، رهاط ، .ك.ر : یبرع ، ینید و  نوتم  رد  مرج  لداعم  ناگژاو  ۀنیمز  رد  - 2
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زا یلو  تفرگ ؛ هدیدان  ار  نآ  عسوم  موهفم  هب  مرج  اب  یهاگ  رگیدـکی و  اب  ناگژاو  نیا  یموهفم  توافت  ناوت  یمن  هتبلا  ...و ؛ هکلهم 
هدافتـسا اهنآ  زا  ناوت  یم  دـنراد ، یناشوپمه  نآ  عسوم  موهفم  هب  مرج  قیداـصم  اـب  یعون  هب  دراوم ، قیداـصم و  ظاـحل  هب  هک  اـجنآ 

.درک هراشا  ...و  نیصحت  عفد ، تاجن ، هیاقو ، نوچ  ییاهریبعت  هب  ناوت  یم  زین  يریگشیپ  موهفم  هب  رظان  ناگژاو  زا  .درک 

هکلب تسین ؛ مرج  زا  يریگـشیپ  ياه  هزومآ  جارختـسا  رد  نآ  رب  دومج  ظفل و  هب  افتکا  موهفم  هب  زگره  هدشدای ، ناگژاو  دیلک  نایب 
نیا هک  يدراوم  رد  هچرگ  تسا ؛ مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  راتفگ  زا  دافتسم  یلک  يانعم  موهفم و  تسخن ، ۀلهو  رد  رظن ، دروم  ِبلطم 

.دنوش یم  یقلت  هزومآ  رب  یحیرصت  دییأت و  دنوش ، تفای  ناگژاو 

مرج زا  يریگشیپ  عاونا  مود : راتفگ 

هراشا

شیادیپ و .تسا  هدش  رادیدپ  یتخانـش  مرج  تایرظن  لماکت  لوحت و  بسح  رب  هک  دراد  یعاونا  تشذگ ، هک  ییانعم  هب  يریگـشیپ 
للع و  هنامرجم » ةدـیدپ   » ةرابرد هک  هدوب  ینوگانوگ  تایرظن  اهتفایهر و  نوهرم  يریگـشیپ ، ةرابرد  نوگانوگ  تاـیرظن  عاونا  ۀـئارا 

، یتخانش هعماج  یتخانـش ، ناور  تایرظن  زا  هک   (1) دوش یم  یقلت  مولع  هارراهچ  یـسانش  مرج  هزورما ، .تسا  هدـش  هئارا  نآ  عوقو 
هیرظن يریگ  لکش  اههاگدید و  دشر  نتفای و  جضن  ببس ، نیمه  هب  دوش ؛ یم  هیذغت  ...و  یکـشزپ  تیبرتو ، میلعت  یتخانـش ، تسیز 

عاونا نیرتمهم  هب  کنیا  .دریگ  یم  هیام  مولع  نیمه  زا  زین  مرج  زا  يریگشیپ  ياه 

25 ص :

ص یلحم ،» سیلپ  يراکهزب و  ، » نیسح یلع  يدابآدنربا ، یفجن  لوا ؛ لصف  ج 1 ، یسانش ، مرج  ینابم  يدهم ، این ، یک  .ك.ر : - 1
.137-140
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.مینک یم  هراشا  يریگشیپ 

ناناوجون لافطا و  يراکهزب  زا  يریگشیپ  - 1

يراکهزب اب  هلباقم  تهج  یتیبرت ، ياهمادقا  يارب  رـشق  نیا  رتشیب  یگدامآ  ناناوجون و  شرورپ  لاح  رد  اریذپ و  تیـصخش  ظاحل  هب 
نایاوشیپ ةریس  نانخس و  رد  .دروآ  دیدپ  ناشیا  رد  ار  یلداعتم  ملاس و  تیصخش  تسرد ، بسانم و  یتیبرت  ریبادت  ذاختا  اب  دیاب  نانآ 

تیبرت تیادـه و  عوـضوم  رد  زین  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماـما  راـتفگ  رد  .دوـش  یم  تفاـی  يا  هدـنزرا  تاـکن  هنیمز ، نیا  رد  موـصعم ،:
هک تسا  يا  همان  دیآ ، یم  رامش  هب  ناوج  لسن  یتیبرت  روشنم  هک  نآ  ۀنومن  نیرتیلاع  .دراد  دوجو  يدنمشزرا  ياه  هزومآ  نادنزرف ،

: دنیامرف یم  مالّسلا ،) هیلع  ) نسح ماما  شیوخ ، راوگرزب  دنزرف  هب  ماما  نآ ، رد 

مادقا وت  تیبرت  هب  دشابن ) دمآراک  یتحار  هب  یتحیصن  هظعوم و  ار  وت  و   ) دوش تخس  تبلق  هکنآ  زا  شیپ  »

(1) «. مدرک

.ددنب یم  نانآ  ياهیورژک  اه و  فارحنا  رب  ار  هار  ناناوجون ، ناناوج و  تسرد  تیبرت  هک  تسا  یعیبط 

یمومع يریگشیپ  - 2

دم یگنهرف و ...  يداصتقا ، ییایفارغج ، یعامتجا ، لماوع  ریظن  مرج ، عوقو  یمومع  لماوع  للع و  اب  هلباـقم  یمومع ، يریگـشیپ  رد 
يارب دـشاب ؛ رثؤم  اهنآ  دـشر  شرورپ و  ای  هنامرجم  ياهراتفر  شیادـیپ  رد  یعون  هب  دـناوت  یم  هدـشدای  لـلع  زا  کـی  ره  .تسا  رظن 

يا هنوگ  هب  دناوت  یم  یعامتجا  طیحم  لاثم ،

26 ص :

ۀمان 31. هغالبلا ، جهن  کبلق ،» وسقی  نأ  لبق  بدألاب  کتردابف  - » 1
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ياهورین ندرک  لاعف  رد  دنناوت  یم  زین  ییایفارغج  ياهطیحم  .دنشاب  هتشاد  يرتشیب  جضن  دشر و  نآ  رد  هنامرجم  ياهراتفر  هک  دشاب 
ياریذـپ هک  یناـمکاح  دـساف و  تموکح  دوجو  اـی  تموـکح  دوـبن  .دـننک  اـفیا  يرثؤـم  شقن  اـه  هورگ  دارفا و  رد  هتفهن  ياز  مرج 

، تهج نیمه  هب  دشاب ؛ هنافرحنم  ياهراتفر  زورب  لماوع  هلمج  زا  دناوت  یم  دـنرادن ، شوخ  لد  تلادـع  يارجا  هب  دنتـسین و  تلادـع 
يریگشیپ رد  .دراد  هناورژک  ياهراتفر  مرج و  نازیم  شه  اک  رد  یمهم  رایسب  شقن  ییاضق و ...  یتموکح ، يداصتقا ، ماظن  حالـصا 

زا زیهرپ  لـسن و  يزاـس  هب  صوصخ  رد  هچنآ  لاـثم ، روط  هب  دوش ؛ یم  هجوت  اـهنآ  عفد  مرج و  یـصاصتخا  لـماوع  هب  یـصاصتخا ،
.تسا يریگشیپ  قیداصم  زا  دوش ، یم  شرافس  فرحنم  دساف و  دارفا  اب  جاودزا 

یلاعفنا يریگشیپ  - 3

هماـنرب سیلپ  لاـثم ، روط  هب  دـنریگ ؛ یم  ار  نآ  عوقو  يوـلج  هزب ، عوـقو  زا  زیهرپ  يارب  سیلپ  هژیو  هب  تلود و  لاـعف ، يریگـشیپ  رد 
یم هدـهع  هب  دـنراد  رارق  صاخ  یناکم  ای  نامز  رد  فارحنا  ای  مرج  ضرعم  رد  هک  ار  یناـناوج  تغارف  تاـقوا  تیادـه  يارب  يزیر 

.دوش یم  مرج  عوقو  زا  عنام  کسرتم ) دننام   ) هنحص رد  روضح  اب  سیلپ  هکلب  تسین ؛ نینچ  هنالعفنم  يریگشیپ  رد  یلو  دریگ ؛

موس مود و  لوا و  عون  يریگشیپ  - 4

رد .دوش  یم  هتخادرپ  هنامرجم  هدـیدپ  اب  ههجاوم  هلباقم و  هب  هلحرم  هس  رد  تسا ، هدـش  هتفرگ  ماـهلا  یکـشزپ  زا  هک  میـسقت  نیا  رد 
و یگتفشآ ، لضعم و  زا  يریگولج  فده ، هیلوا ، يریگشیپ  يریبعت  هب  ای  لوا  عون  يریگشیپ 

27 ص :
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رییغت تهج  رد  هک  تسا  ییاهمادـقا  رگید  یگدـنز و  یعامتجا و  عاضوا  دوبهب  قیرط  زا  هناـمرجم  راـتفر  زورب  ربارب  رد  عناـم  داـجیا 
.دوش یم  ماجنا  یعامتجا  یکیزیف و  طیحم  ياز  مرج  تیعقوم  لاوحا و  عاضوا و 

؛ تسا رظان  یصاخ  ياه  هورگ  هب  هک  دوش  یم  ییاهمادقا  لماش  مود ، عون  يریگشیپ 

ای ندرب  نیب  زا  یناماسبان و  ای  لضعم  صیخـشت  يریگـشیپ ، عون  نیا  زا  فده  .دـنوش  مرج  بکترم  هظحل  ره  دراد  لامتحا  هک  نانآ 
ای ریقف  ياه  هلحم  ناناوجون  ناکدوک و  نوچ  یصاخ  تیعمج  ای  هورگ  نآ ، بطاخم  تسا و  نکمم  نامز  نیرت  هاتوک  رد  نآ  دوبهب 

.تسا تعاضب  یب 

قیرط زا  مرج  رارکت  زا  يریگشیپ  هب  رظان  رتشیب  تسا و  هدمآ  شیپ  راجنهبان  تیعضو  نتخاس  فقوتم  موس  عون  يریگـشیپ  زا  فده 
.تسا میدق  ناراکهزب  ددجم  يزاسراگزاس  يدرف و  ياهمادقا  لامعا 

یعضو يریگشیپ  - 5

یم نخـس  اهنآ  زا  رتشیب  ون ، يریگـشیپ  یتخانـش و  مرج  ثحابم  رد  دـنرتدیدج و  نیـشیپ  عاونا  اب  هسیاقم  رد  يریگـشیپ  عون  ود  نیا 
رب فرشم  ینوماریپ  عاضوا  طیحم و  رب  طلـست  تهج  هک  دوش  یم  هتفگ  ییاهمادقا  هعومجم  هب  یعـضوم  ای  یعـضو  يریگـشیپ  .دور 
رد دوـش ؛ تظفاـحم  یگدـید  هزب  زا  ار  دارفا و )...  تورث   ) اـهجامآ اـی  دارفا  قـیرط ، نیا  زا  اـت  دوـش  یم  ماـجنا  نآ  راـهم  زین  مرج و 

.دـنرثؤم هزب  نیوکت  رد  هک  تسا  یعامتجا  لـماوع  زا  هتـسد  نآ  ندرک  یثنخ  اـی  فذـح  یعاـمتجا ، يریگـشیپ  فدـه  هک  یتروص 
للع و نوگانوگ ، ياه  هویش  قیرط  زا  عامتجا و  تأیه  زا  دادمتسا  اب  دریگ و  یم  هناشن  ار  يراکهزب  ياه  هشیر  یعامتجا ، يریگشیپ 

.دروآ یم  رد  تراظن  تحت  ار  هنامرجم  ۀشیدنا  نتفای  تیلعف  رد  رثؤم  لماوع 

28 ص :
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يریگشیپ رب  مکاح  ياهدرکیور  موس : راتفگ 

روحم مرجم  ياهدرکیور  - 1

تسا يدارفا  كان  رطخ  تلاح  شهاک  يزاس و  یثنخ  يارب  هناریگشیپ  ياهمادقا  درکیور ، نیا  رد   (1) روحم مرجم  ياهدرکیور  - 1
ره دـنراد و  مرج  باکترا  رد  ار  ییالاب  تیلباق  هک  تسا  یـصاخشا  فدـه  رگید ، ناـیب  هب  .دـنراد  رارق  هزب  باـکترا  ۀناتـسآ  رد  هک 

ینورد لـماوع  لـلع و  يور  رب  هجوت  ةدـمع  هک  درکیور  نیا  رد  .دـبای  روهظ  اـهنآ  راـتفر  رد  هناـمرجم  ۀـشیدنا  دراد  لاـمتحا  هظحل 
.دوش یم  شواـک  ناـنآ  ناور  زین  و  داژن ، سنج ، نس ، دارفا ، یکیتـنژ  بیکرت  نوچ  يروما  دروـم  رد  دوـش ، یم  زکرمتم  يراـکهزب 

هب هک  تسا  يدارفا  یناور  یتسیز و  ياهناینب  لیلحت  یپ  رد  رتشیب  یـسانش ، مرج  رد  یتخانـش  ناور  یتخانـش و  تسیز  ياـهدرکیور 
.دنبای یم  قوس  يراکهزب 

ياـهدرکیور نیرتدـیدج  دوب و  لـفاغ  زین  يراـکهزب  رد  درف  ةدارا  شقن  زا  ناوـت  یمن  هدـشدای  لـماوع  راـنک  رد  هک  تسا  یهیدـب 
، یشیارگ یلیم و  يدابم  زا  هتشذگ  دیآ ، یم  نایم  هب  نخس  درف  ةدارا  زا  یتقو  هتبلا  .دنا  هدرک  هجوت  یبوخ  هب  هلئـسم  نیا  هب  دوجوم ،
اهـشنت و زا  نتـساکورف  تهج  رد  هـک  یتامادـقا  رب  نوزفا  دـیاب  لاـح ، ره  هـب  .دوـش  یم  هجوـت  زین  یقیدـصت  يروـصت و  يداـبم  هـب 
زا درف  قیرط ، نیا  زا  ات  تشامگ  تمه  زین  نانآ  یتخانـش  حطـس  ندرب  الاب  شزومآ و  هب  دریذـپ ، یم  تروص  دارفا  یناور  ياهناجیه 

.دوش فرصنم  هنامرجم  ةدیدپ  باکترا 

روحم هدید  هزب  ياهدرکیور  - 2

(2) روحم هدید  هزب  ياهدرکیور  - 2

29 ص :

Offender-centred approaches - 1
Victim-centred approaches - 2

مالسلا هیلع  نینموملاریما  هاگن  زا  مرج  لرتنک  www.Ghaemiyeh.comياهراکهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 167زکرم  هحفص 40 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14643/AKS BARNAMEH/#content_note_29_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14643/AKS BARNAMEH/#content_note_29_2
http://www.ghaemiyeh.com


ۀنانارورـش ياهدادعتـسا  نتخیگنارب  رد  يرثؤـم  شقن  دـناوت  یم  (1)« هدـید هزب   » هک تـسا  نـیا  رب  ضرف  اـهدرکیور ، هنوـگ  نـیا  رد 
(2) .دشاب دارفا  تورث  یتح  ای  ناویح ، ناسنا ، دناوت  یم  مرج  ةدید  هزب  ینابرق و  هتبلا  دشاب ؛ هتشاد  نامرجم 

ندوـب ناـسآ  .دـشاب  رثؤـم  مرج  عوـقو  رد  دـناوت  یم  دوـش ، یم  ریبـعت  زین  مرج  ياـهجامآ  هب  نآ  زا  هاـگ  هک  دراوـم  نیا  زا  کـی  ره 
الاب ار  دارفا  یگدید  هزب  تیلباق  دناوت  یم  دوخ  زا  عافد  رد  كدنا  ییاناوت  زین  نییاپ و  روعش  حطـس  الاب ، تیباذج  اهنآ ، هب  یـسرتسد 

.دربب

رد یفاـک  تردـق  هک  يدارفا  زا  رتشیب  دـنرادن  دوخ  زا  هلباـقم  عاـفد و  رد  ینادـنچ  ییاـناوت  هکنآ  ظاـحل  هب  نـالاسنهک  ناـکدوک و 
رد رتشیب  تاساسحاو ، فطاوع  ۀـبلغ  ظاـحل  هب  ناـنز  نینچمه  .دـنریگ  یم  رارق  یگدـید  هزب  ضرعم  رد  دـنراد ، شیوخ  زا  تناـیص 
هب وا  یگدید  هزبرد  یلماع  دناوت  یم  زین  طیحم  اب  درف  ییانـشآ  مدع  ندوب و  روای  رای و  یب  یبیرغ و  .دـنریگ  یم  رارق  بیرف  ضرعم 

.دراد مرج  باکترا  يارب  دعتسم  تیعضو  داجیا  رد  یمهم  ریثأت  صاخ ، اهتیعضو ي  رد  هژیو  هب  هیلع ، ینجم  ناس ، نیدب  .دیآ  رامش 
، همیب نوچ  ییاهمادقا  ینف و  ریبادت  هوقلاب و  ناگدید  هزب  هب  صاخ  ياهـشزومآ  ۀئارا  اب  ناوت  یم  هک  دندقتعم  یخرب  تهج  نیمه  هب 

.درک يریگشیپ  دارفا  یگدید  هزب  زا  نادنملاس و ،...  ياه  هناخ  سیسأت 

هزب زین  مرج و  ياهجامآ  زا  تیامح  اب  رتشیب  ، » یعـضو يریگـشیپ  .تسا  هتفای  یلجت  یعـضو  يریگـشیپ  رد  درکیور ، نیا  زراب  ۀنومن 
هجوت دـیاب  هتبلا  تسا .» ناراکهزب  ربارب  رد  اهجامآ  ای  دارفا  یگدـید  هزب  زا  يریگـشیپ  لابند  هب  ینف  ریبادـت  لامعا  هوقلاب و  ناگدـید 

موهفم شرتسگ  اب  هک  تشاد 

30 ص :

Victim - 1
.Controlling crime p. 299 - 2
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نوچ  ) نیعمان ةدـید  هزب  هب  نیعم  ةدـید  هزب  زا  یقوقح و  صخـش  هب  یقیقح  صخـش  زا  زین  ایـشا و  ناویح و  هب  ناسنا  زا  یگدـید  هزب 
رشب لک  هکلب  هعماج ، نآ  رد  رـضاح  ياه  ناسنا  اهنت  هن  نآ  ةدید  هزب  هک  یبهذم  یلم - تاسدقم  اهـشزرا و  گنهرف ، دض  رب  میارج 

.دبای یم  یصاخ  شرتسگ  زین  يریگشیپ  ریبادت  ةریاد  ،(1)( تسا

روحم طیحم  ياهدرکیور  - 3

هزب نیوکت  زورب و  رد  ...و ) یقافتا  یعامتجا ، یباختنا ، طیحمزا  معا   ) طیحم هک  یشقن  هب  هجوت  اب   (2) روحم طیحم  ياهدرکیور  - 3
مرج زورب  زا  یطیحم ، تیعـضو  رد  يراکتـسد  ای  رییغت  اـب  ناوت  یم  هک  تسا  هدـش  هجوت  هلئـسم  نیا  هب  مرج  زا  يریگـشیپ  رد  دراد ،
قیرط زا  مرج  عوقو  زا  يریگـشیپ  هک  دشاب  یم  تیعقاو  نیا  تخانـش  قیدـصت و  رب  ینتبم   ... (3) یطیحم يریگشیپ  درک : يریگولج 

ای ییاـجباج و  يریگوـلج ، روـظنم  هب  ددـنویپ ، یم  عوـقو  هب  نآ  رد  مرج  هـک  يا  یکیزیف  ۀنحـص  یلوـصا  راـتخاس  شیارآ  دـیدجت 
رد مظن  هدـعاق و  تحت  ًائادـتبا  ار  نیبکترم  کت  کت  راـتفر  هک  تسا  نآ  زا  رتناـسآ  نآ ، عوقو  ندومن  نکممریغ  اـی  يرورـضریغ و 
مرج باکترا  خرن  رب  دناوت  یم  يرامعم  حرط  نآ ، رد  هک  دـنا  هداد  رارق  هجوت  دروم  ار  یـشور  ناسانـش ، مرج  زا  یخرب  میروآ . ... 

يراکبارخ يراکهزب و  جاور  بجوم  دـناوت  یم  يرامعم  رد  عافد » لباق  ياضف   » نادـقف هک  تسا  نیا  نانآ  لالدتـسا  .دراذـگب  ریثأت 
.دوش

31 ص :

میظنت هیهت و  یتشهب ، دیهـش  هاگـشناد  دشرا ، یـسانشراک  ةرود  یـسانش  مرج  سرد  تاریرقت  نیـسح ، یلع  يدابآ ، دنربا  یفجن  - 1
ص50-51. دانق ، همطاف 

Environment-centred approaches - 2
Environmental prevention - 3
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لرتنک و لباق  نآ  نانکاس  طسوت  یناسآ  هب  مه  هدش و  تیکلام  سح  شیازفا  بجوم  مه  هک  اهنآ  ۀطوحم  اهنامتخاس و  زا  ییاهاضف 
(1) .تسا يراکهزب  خرن  لیلقت  بجوم  تسا ، تبقارم 

رد جـیار  ياهمادـقا  زا  یخرب  لماش  صاخ ،) ياهطیحم   ) اهجامآ زا  زیهرپ  رب  نوزفا  مرج ، زا  يریگـشیپ  رد  روحم  طیحم  ياهدربهار 
.دوش یم  زین   (2) مرج زا  جورخ  یحارط  رت  یمومع  ياهدرکیور  یعضو و  يریگشیپ 

روحم عامتجا  ياهدرکیور  - 4

ياریذپ يا  هعماج  رگا  (3) .دنناد یم  نآ  تشک  لحم  ار  هعماج  بورکیم و  هباثم  هب  ار  مرج  یناساکال ، دـننام  نادنمـشناد ، زا  یخرب 
هتفر هتفر  فارحنا  داسف و  دهدن ، زورب  هتسیاب  ای  ریگمشچ و  شنکاو  دوخ  زا  تسیاشان ، ياهراتفر  لباقم  رد  دشاب و  نامرجم  مرج و 
روخ رد  شنکاو  هناورژک ، ياهراتفر  اهیراجنهبان و  لباقم  رد  هعماـج  ياـضعا  رگا  سکع ، هب  .دریگ  یمربرد  ار  هعماـج  نآ  رـسارس 

.دبای یم  شهاک  اهفارحنا  شرتسگ  دشر و  ۀنیمز  دنشاب ، ّرصم  اهشزرا  اهرایعم و  هب  يدنبیاپ  ظفح و  رد  دنهد و  ناشن  یهجوت 

ار هشیدنا  نیا  عماوج ، اه و  هورگ  نیا  ياضعا  ياهراتفر  ۀعلاطم  نوگانوگ و  یحاون  اه و  هورگ  نایم  رد  میارج  عون  نازیم و  توافت 
هنیزه هکنآ  زا  هتـشذگ  رما ، نیا  .تساوخرب  يراکهزب  اب  هلباقم  هب  ناوت  یم  مدرم  تکراـشم  زا  هدافتـسا  اـب  هک  تسا  هدیـشخب  توق 

ببس هب  دهد ، یم  شهاک  ار  تلود  ياه 

32 ص :

ص155-156. یسانش ، مرج  ۀمانشناد  یکیب ، مشاه  دیمح  نیسح و  یلع  يدابآدنربا ، یفجن  - 1
Designing out crime - 2

ص232. نامه ، نامز ، جات  شناد ، - 3
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.تسا رترثؤم  مرج  زا  يریگشیپ  رد  یمومع  جیسب 

ظاـحل هب  هک  تسا  یعیبـط  .تسا  درکیور  نیمه  هب  هجوت  اـب  مرج  زا  يریگـشیپ  ياهـشور  هلمج  زا  یگیاـسمه » تبقارم  تراـظن و  »
ماجنا تلود  تدعاسم  تیامح و  تیوقت ، اب  دیاب  مرج  زا  يریگشیپ  رد  عامتجا  تکراشم  زا  هدافتسا  یعامتجا ، مظن  ظفح  ترورض 
ندرک همیمـض  ظاحل  هب  طقف  دور ، یم  نخـس  يروحم  تلود  لباقم  رد  يروحم  عامتجا  درکیور  لباقت  زا  رگا  رگید  نایب  هب  .دریگ 

ياهداهن تاقبط و  یندم و  ۀـعماج  تکراشم  زا  یتقو  .تسا  مرج  زا  يریگـشیپ  دـنیآرف  رد  تلود  شقن  هب  یندـم  هعماج  تکراشم 
اهتیلباق و اهدرکراک ، اهییاناوت ، اـب  تسین و  ناـسکی  اـهتکراشم  فیاـظو و  عیزوت  اـهراظتنا و  دور ، یم  نخـس  یعاـمتجا  نوگاـنوگ 

.دراد بسانت  عامتجا  تاقبط  اهداهن و  ياهتیفرظ 

درک طابنتـسا  مرج ، زا  يریگـشیپ  ياه  هیرظن  لیلحت  زا  ناوت  یم  زین  ار  يرگید  ياهدرکیور  هدشدای ، مهم  ياهدرکیور  زا  هتـشذگ 
.تسین اهنآ  نییبت  حرش و  تصرف  لاجم  نیا  رد  هک 

33 ص :
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مرج زا  يریگشیپ  لوصا   : مود ثحبم 

مرج زا  يریگشیپ  ترورض  تیمها و  تسخن : راتفگ 

هب مه  ترـضح  نآ  هک  دزاس  یم  نشور  ار  رما  نیا  یبوخ  هب  تسا ، هدیـسر  ام  تسد  هب  ( مالّـسلا هیلع  ) یلع ماـما  زا  هچنآ  رب  يرذـگ 
زا يریگشیپ  هلئـسم  هب  شیوخ ،) هاتوک  تموکح  نارود  رد   ) ندوب مکاح  نأش  ظاحل  هب  مه  و  دوخ ، تیالو  تماما و  نأش  ياضتقم 
هب دشاب ، اه  هنتف  اهیهارمگ و  زا  وا  ندـنار  نوریب  ناسنا و  ییامنهار  تیادـه و  نید ، تلاسر  یتقو  .تسا  هتـشاد  يرایـسب  هجوت  مرج 
زا .دنـشخب  ققحت  ار  مهم  نیا  ات  دنـشوکب  دیاب  تسا ، هداهن  نانآ  شود  رب  دنوادخ  هک  يا  هفیظو  ظاحل  هب  ینید  نایاوشیپ  عطق  روط 

.دریگ یم  رارق  ینید  نایاوشیپ  ایبنا و  فیاـظو  تسرهف  رد  هناـمرجم ، ياـهراتفر  يورژک و  فارحنا و  زا  يریگـشیپ  هک  تسور  نیا 
رما نیا  راب  نیدنچ  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما 

: تسا هتخاس  ناشن  رطاخ  ار 

ار داب  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  دمحم  دنوادخ  انامه  »

34 ص :
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هیکت ناهج  ياهنید  نیرتدـب  رب  برع ، ياه  هدوت  يا  امـش  هک  یلاح  رد  تخیگنارب ؛ نآرق  یحو و  نیما  نایناهج و  هب  ةدـنهدرادشه 
ناتکاروخ دوب و  هدیدنگ  بآ  ناتیندیـشون  .دیدیتلغ  یم  هدنکآرام ، ياهخالگنـس  نایم  رد  .دیتسیز  یم  راید  نیرتدـب  رد  دـیتشاد و 

عاونا اب  ناتیگدـنز  اپ و  رب  ناتنایم  رد  اـهتب  .دیتسـسگ  یم  ار  يدـنواشیوخ  دـنویپ  دـیتخیر و  یم  ار  رگیدـکی  نوخ  .کـشخ  ياـهنان 
(1) «. دوب هتخیمآ  ناهانگ 

زا هدیـشوپارف  ۀـعماج  زراب  ۀـنومن  هک  ار  تیلهاـج  ناـمز  زیگنا  ترفن  روآ و  تشحو  لاوحا  عاـضوا و  ددـعتم ، ياـه  هبطخ  رد  ماـما 
مکاح نأش  دروم  رد  ترضح  نآ   (2) .دنک یم  ناشن  رطاخ  مدرم  نیا  تلاسر  رد  ار  ربمایپ  تلاسر  دروآ و  یم  دای  هب  تسا  فارحنا 

نیا ۀلمج  زا  تسا ، رتیلاع  فادها  ققحت  تهج  رد  يا  هلیـسو  هکلب  تسین ، فدـه  ندرک  تموکح  هک  هتکن  نیا  نایب  اب  زین  یمالـسا 
ناگدیدمتس يارب  تینما  داجیا  ظحالصا و   » ار فادها 

یم هکلب  دوبن ؛ تورث  ایند و  تموکح  تردق و  ندروآ  تسد  هب  يارب  ام  يریگرد  گنج و  هک  یناد  یم  وت  ایادخ ! : » دننک یم  نایب 
ناگدـنب اـت  مینک  رهاـظ  ار  حالـصا  وت  ياهنیمزرـس  رد  مینادرگ و  زاـب  شیوخ  هاـگیاج  هب  ار  وـت  نید  قـح و  ياـه  هناـشن  میتـساوخ 

(3) «. دننک یگدنز  ناما  نما و  رد  تا  هدیدمتس 

رد وا  تکرح  ار  مکاح  رب  نادنورهش  قوقح  ۀلمج  زا  ماما  ور ، نیا  زا 

35 ص :

نیب نوخینم  راد ، ّرـش  یف  نید و  ّرـش  یلع  برعلا  رـشعم  متنأ  لیزنتلا و  یلع  ًاـنیمأ  نیملاـعلل و  ًاریذـن  ص )  ) ًادّـمحم ثعب  هللا  ّنإ  - » 1
هبوصنم مکیف  مانصألا  مکماحرأ ،  نوعطقت  مکءامد و  نوکفـست  و  بشجلا ، نولکأت  ردکلا و  نوبرـشت  مص ، تایح  نشخ و  ةراجح 

صص 50-49. هبطخ 26 . هغالبلا ، جهن  هبوصعم » مکب  ماثآلاو 
95 و 104. ، 42 ياه 1 ، هبطخ  نامه ، - 2

ۀبطخ 131. نامه ،  - 3
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حالـصا تهج  رد  شـشوک  ماما  نوچ  تسا و  تهج  نیمه  رد  یمادقا  مرج  زا  يریگـشیپ  .دـناد  یم  اهنآ  تداعـس  حالـص و  تهج 
یم مدرم  حالصا  تهج  رد  ششوک  صوصخ  رد  وا  .دوش  یم  طابنتسا  زین  مرج  زا  يریگـشیپ  تیمها  دناد ، یم  مهم  رایـسب  ار  مدرم 

: دیامرف

(1)« .تساهتداع نیرترب  زا  مدرم ، حالصا  تهج  رد  ششوک  »

نیا سفن  هکنیا  زا  ادـج  ینعی  دوـش ؛ یم  لاـبند  نآ  يارجا  زا  هک  تسا  یفدـه  ببـس  هب  مرج  زا  يریگـشیپ  تیمها  رگید ، يوـس  زا 
؛ دراد تیمها  رایسب  تسا ،) يرتیلاع  فادها  هب  ندیـسر  همدقم  نوچ   ) تسا ریخ  تهج  نیا  زا  تسا و  فورعم  هب  لمع  یعون  لمع ،

هنیمز ندرب  نیب  زا  رگید ، نایب  هب  .دبای  یم  دومن  روهظ و  تصرف  مرج  زا  يریگـشیپ  يوترپ  رد  یمدآ  یلاعت  دـشر و  ياه  هنیمز  اریز 
، دوخ فارحنا ، يراکهزب و  ياه 

تداعـس تیدوبع و  هب  وا  یـسرتسد  یمدآ و  لامک  تیادـه و  ياهتـصرف  اه و  هنیمز  ققحت  نتفاـی و  تیلعف  يارب  یلخدـم  همدـقم و 
.دراد ییالاو  تیمها  شزرا و  ییاغ ، فده  نیا  تهج  رد  مرج  زا  يریگشیپ  ور ، نیا  زا  تسا ؛ یقیقح 

يرفیک ياهمادقا  اب  هسیاقم  رد  هک  تسا  يرفیکریغ  ياهمادقا  يریگـشیپ ، زا  دوصقم  دش ، هتفگ  زین  نیا  زا  شیپ  هک  نانچ  ماجنارس ،
رـش یعون  ناش ، یگدـنهدرازآ  یگدنهدازـس و  تفـص  ظاحل  هب  یلو  دـنراد ؛ هدنریگـشیپ  شقن  زین  اهرفیک  .دـنراد  يرتشیب  تیمها 

(2) .دنوش یم  یقلت 

خـساپ هک  تسا  یهیدب  .دنیآ  یم  رامـش  هب  بوخ  ریخ و  فرع ، رظن  رد  دنا و  یگدنهدازـس  تفـص  دقاف  هدنریگـشیپ ، ياهمادقا  اما 
شزرا و تاریخ ، اب  رورش  هب  نتفگ 

36 ص :

ح 9361. ص 30 ، ج 6 ، يراسناوخ ، حرش  مکحلاررغ ، دحاولا ، دبع  يدمآ ، روهمُجلا » حالص  ِیف  یعَّسلا  ِهداعَّسلا  ِلامک  نِم  - » 1
.تسا ریخ  هسفن  یف  زین  رفیک  هنرگو  تسا ، دارم  رش  یفرع  موهفم  اجنیا  رد  - 2
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: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  ( مالّسلا هیلع  ) یلع ماما  .دراد  يرتشیب  تیمها 

(1)« .دینک هلباقم  یبوخ  یکین و  قیرط  زا  يدب ، رش و  اب  »

اه شور  تیعورشم  لصا  مود : راتفگ 

هکلب دشابدنمشزرا ، زاجم و  ییاهب  ره  هب  هک  تسین  يرما  مرج ، زا  يریگـشیپ  ققحت  هک  تسا  نیا  تشاد ، هجوت  نآ  هب  دیاب  هچ  نآ 
ادیپ ياهبیسآ  هکلب  دنک ، یم  نیمضت  ار  مرج  زا  يریگشیپ  يدمآراک  اهنت  هن  هک  یلوصا  دراد ؛ ترورـض  یطباوض  لوصا و  تیاعر 

دهاوخ یپ  رد  ار  مرج  زا  هناریگـشیپ  ياهـششوک  تسکـش  لوصا ، نیا  تیاعر  مدـع  نیا  ام  داقتعا  هب  .درب  یم  نیب  زا  ار  نآ  ناهنپ  و 
.تشاد

دروم گنهرف  اهتنس و  اهشزرا ، ریثأت  تحت  تدش  هب  و ...  یعامتجا ، يداصتقا ، یگنهرف ، ياهتیلاعف  اهمادقا و  ۀمه  یتموکح ، ره  رد 
هب دـمآراک  رهاظ  رد  دـنچره  ار  یـششوک  تیلاعف و  ره  ماجنا  هک  تسا  يربعم  یفاص و  دوخ ، نیا  تسا و  هعماج  نآ  جـیار  لوبق و 
اب مدرم و  تکراشم  یمومع و  راکفا  ارآ و  هب  هجوت  نودـب  ناوت  یمن  رـالاس  مدرم  ۀـعماج  رد  لاـثم ، يارب  .دراد  یمن  اور  دـیآ ، رظن 
یم مالعا  یمـسر  روط  هب  هزورما  یعماوج ، نینچ  رد  .تخاـس  رارقرب  ار  یمومع  شیاـسآ  تینما و  یماـظن ، تردـق  هزین و  رـس  روز 

تسا و هتفای  تیمکاح  مزیلاربیل  گنهرف  هک  یعماوج  رد  ًـالثم  اـی  .دـشکب  راـنک  اـی  دـنک  فـالغ  ار  شریـشمش  دـیاب  سیلپ  هک  دوش 
.دزاس دراو  هدعاق  نیا  هب  ار  همدص  نیرتمک  دیاب  هناریگشیپ  ياه  مادقا  دراد ، یناوارف  تیمها  يدرف  ياهیدازآ  ظفح  ییارگدرف و 

37 ص :

ص 420. ج 1 ، نامه ، يدمآ ،  ریخلاب ،» ّرّشلا  اوّداض  - » 1
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ای زیوجت  يارب  یمهم  رایسب  رایعم  کحم و  ینید ، ياهـشزرا  یهلا و  نیناوق  یمالـسا ، ۀعماج  رد  ینید و  رکفتم  يارب  یعیبط  روط  هب 
نینچ زین  و ...  یـسایس ، یگنهرف ، يداصتقا ، ياـه  هزوح  رگید  رد  هک  ناـنچ  دـیآ ؛ یم  رامـش  هب  هناریگـشیپ  ياهـشور  زیوجت  مدـع 

ییایند حالص  يارب  ناوت  یمن  تسا ، هدمآ  ترخآ  ایند و  رد  مدرم  يزورهب  تداعـس و  يارب  نید  هک  تسا  نیا  ام  داقتعا  رگا  .تسا 
لصاح نایز  تروص ، نیا  ریغ  رد  دراد ؛ تافانم  تریاغم و  یهلا  ياهشزرا  ماکحا و  تعیرش ، اب  هک  تسج  کسمت  يروما  هب  نانآ ،
ریگنماد ایند  نیمه  رد  هکلب  تسین ، يورخا  ًاموزل  نایز  نیا  .تساـهنآ  یلاـمتحا  تدـم  هاـتوک  عفاـنم  زا  رتشیب  رایـسب  اهـشور  نیا  زا 

: دنا هدومرف  نایب  نینچ  ار  یلک  ةدعاق  نیا  ( مالّسلا هیلع  ) یلع ماما  .دوش  یم  اه  ناسنا 

(1)« .تخاس دهاوخ  راچد  رترابنایز  يزیچ  هب  ار  نانآ  ادخ  هکنآ  زج  دنیوگ ، یمن  كرت  ار  نید  زا  يزیچ  ایند  حالصا  يارب  مدرم  »

اب هک  مرج  زا  يریگـشیپ  ياهـشور  اه و  همانرب  اهدرکیور و  هک  دزاس  یم  راکـشآ  یبوخ  هب  ار  هتکن  نیا  ماـما ، ریخا  نخـس  هب  هجوت 
اهنآ رتشیب  یتخبدـب  يزور و  هریت  ببـس  دوخ ، دـشاب ، ریاغم  ینید  دـعاوق  اب  رگا  دوش ، یم  ماجنا  مدرم  ییاـیند  روما  حالـصا  فدـه 

ناراکهزب و يزاس  میقع  هلمج  زا  تفریذـپ ؛ ار  لسن  حالـصا  نوچمه  ییاهـشور  ناوت  یمن  هاـگچیه  تهج ، نیمه  هب  .دـش  دـهاوخ 
يزاس نورتس  تروص  هب  يزان  ناملآ  رد  هک  ار  هچنآ  ای  تشاد ، جاور  اکیرما  هدـحتم  تـالایارد  لاس 1930  رد  هک  یناور  ناراـمیب 

(2) .دوب حرطم  یناور  ای  یمسج  ياهیراجنهبان  هب  التبم  دارفا 

38 ص :

تمکح 106. هغالبلا ، جهن  هنم » ّرضا  وه  ام  مهیلع  هللا  حتف  الإ  مهایند  حالصتسإل  مهنید  رمأ  نم  ًائیش  سانلا  كرتی  ال  - » 1
ص90. یسانش ، مرج  ۀمانشناد  یکیب ، مشاه  دیمح  نیسح و  یلع  يدابآ ، دنربا  یفجن  - 2
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دوجوم ناماسبان  ياهتیعـضو  رب  هبلغ  عورـشمان و  ياه  ینیزگ  تحلـصم  زا  ( مالّـسلا هیلع  ) یلع ماما  هک  تسا  هدعاق  نیمه  هب  هجوت  اب 
: درآ یم  رب  دایرف  تحارص  اب  دنک و  یمن  تحلصم  يادف  ار  تلادع  دشوپ و  یم  مشچ 

(1)« .منک هدافتسا  یمالسا  تما  ةرابرد  متس  روج و  زا  دوخ  يزوریپ  يارب  دیهد  یم  روتسد  نم  هب  ایآ  »

رگید هب  يرـست  تیلباق  هدـعاق ، کی  ناونع  هب  یلو  ؛(2)  تسا هدش  رداص  ماما  زا  یـصاخ  ۀـعقاو  تیعقوم و  رد  رابرهگ ، نخـس  نیا 
دنچ ره  هنالداعریغ ، نیناوق  ریبادـت و  ذاختا  هب  يراـکهزب ، زا  يریگولج  يارب  ناوت  یمن  هاـگ  چـیه  ور ، نیا  زا  .دراد  ار  اـه  تیعقوم 

.تسج هدافتسا  عورشمان  ياهشور  زا  دروآ و  يور  یتقوم ،

مرج زا  يریگشیپ  رد  نید  شقن  هب  هجوت  موزل  موس : راتفگ 

نتـشاگنا هدـیدان  نید و  هب  یهجوت  یب  ار  مرج  زا  يریگـشیپ  ياه  هیرظن  يدـمآراکان  للع  نیرتمهم  زا  یکی  رگا  میا  هدرکن  هغلاـبم 
رب دـنا و  هدرک  یـسررب  ار  طابترا  نیا  هک  دنتـسه  دـنا و  هدوب  یناسانـش  هعماـج  ناسانـش و  مرج  دـنچره  مینادـب ؛ ینید  ياـه  هزومآ 

.دنا هدیزرو  دیکأت  يراکهزب  زا  يریگشیپ  رد  يرادنید  شقن  هاگیاج و 

هب داقتعا  مدع  ای  فعض  دیدپ ، ون  عماوج  ياهیناماسبان  زا  يرایسب  تلع  هک  تسا  دقتعم  يوسنارف ، فورعم  سانـش  هعماج  میکرود ،
هعماج رد  ادخ 
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ۀبطخ 126. هغالبلا ، جهن  روجلاب »؟ رصنلا  بلطأ  نأ  ینورمأتأ  - » 1
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، هتفر شیوخ  يدام  عفانم  یپ  رد  دـنا ، هداد  تسد  زا  ار  كرتشم  يداقتعا  ماظن  هب  مازتلا  دـهعت و  هک  یناسک  دراد  داـقتعا  يو  .تسا 
.دنراگنا یم  هدیدان  ار  ناعونمه 

ینوگمه ۀـجیتن  ار  نآ  تسا ، مک  رایـسب  يراـکهزب  ییاتـسور  عـماوج  رد  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  زین  يوـسنارف ، سانـش  مرج  اـکیپ ، ژرژ 
(1) .دناد یم  وگلا  نیا  زا  يا  هدنامزاب  ار  یمالسا  ۀعماج  يو  .تسا  هدمآ  دیدپ  بهذم  رثا  رب  عماوج  نیا  رد  هک  دناد  یم  یناوارف 

راتفر و هدیدنسپ و  قالخا  هب  ار  اه  ناسنا  وس  کی  زا  ینامـسآریغ ، ای  ینامـسآ  نایدا  رتشیب  هک  ارچ  تسا ؛ نشور  زین  بلطم  نیا  ّرس 
نید .دننک  یم  توعد  دنـسپان  ياهراتفر  مرج و  هانگ و  زا  نتـسج  يرود  هب  ار  اهنآ  رگید ، يوس  زا  و  دنناوخ ، یم  ارف  وکین  كولس 
درف يارب  ار  یمکحم  ژد  هاگهانپ و  دوخ ، یگداوناخ و ...  یتیبرت ، يدرف ، یعامتجا ، یقالخا ، ياهشرافس  دنمشزرا و  ياه  هزومآ  اب 

.دتفین اهفارحنا  اهاطخ و  ۀطرو  هب  هک  دروآ  یم  دیدپ 

نیرت یئرمان  نیرت و  قیمع  رب  درک ، میهاوخ  نایب  همادا  رد  هک  نانچ  دهد و  یم  شـشوپ  ار  یمدآ  نورد  نوریب و  مکحتـسم ، ژد  نیا 
دـنز و یم  یهلا  ینید و  گنر  یمدآ  ياـه  هزیگنا  رب  يدرف ، دـُعب  رد  .دراذـگ  یم  رثا  مرج  فارحنا و  ةدـنروآدیدپ  لـماوع  حوطس 
یعامتجا و دـُعب  رد  دـشخب و  یم  يا  هژیو  گنهآ  وا  ساسحا  راتفر و  هب  دزاس ، یم  رود  دـیلپ  دـساف و  تاـین  ماـهوا و  زا  ار  وا  نهذ 

ناوت رشب  هک  يروما  دهد ؛ یم  رارق  رشب  رایتخا  رد  ار  یعامتجا  یگنهرف و  یتیبرت ، یحالـصا ، مهم  ياه  همانرب  اهـشور و  زین  ینوریب 
لوصا طوطخ و  زا  یکی  ام ، رواب  هب  تلع  نیمه  هب  .دسانـش  یمن  ار  نآ  نقتم  تسرد و  هنوگ  ای  درادـن  ًالـصا  ای  ار  اهنآ  هب  یبایتسد 

، يریگشیپ يوگلا  ره  رد  یساسا 

40 ص :

ص117. يدابآدنربا ، یفجن  نیسح  یلع  ۀمجرت  یسانش ، مرج  ژرژ ، اکیپ ، - 1
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لصا نیا  زا  هک  ییوگلا  ره  تسا و  هناریگشیپ  ریبادت  اه و  همانرب  رب  یعرـش  ینید و  لوصا  طباوض و  تیمکاح  نید و  هب  هجوت  موزل 
یتخبدـب زا  ناـسنا  ییاـهر  نید ، ۀفـسلف  .تـشاد  دـهاوخن  یماـکان  تسکـش و  زج  یتشونرـس  دـشاب ، نآ  دـقاف  دـنک و  تـلفغ  مـهم 

.تسا یترخآ  ییایند و  تداعس  هب  وا  ندش  نومنهر  یهارمگو و 

جوا رد  .تسا  هدوبن  اه  یهارمگ  اهفارحنا و  زا  اهناسنا  ییاهر  زج  يزیچ  ناربمایپ ، تثعب  ۀفـسلف  مالّـسلا ،) هیلع  ) یلع ماما  ۀـشیدنا  رد 
يداو هب  ار  وا  هتـساخرب و  رـشب  ددم  هب  ینید  ياه  هزومآ  ۀـئارا  اب  یهلا  يایبنا  اه ، یتخبدـب  اه و  يزور  هریت  میارج و  جاور  ناروف و 
ینید تیبرت  دوش و  نایب  مدرم  يارب  یتسرد  هب  رگا  هک  تسا  يروما  نآ ، ياه  هزومآ  نید و  ياوتحم  .دنا  هدش  نومنهر  يراگتـسر 

خیراـت هب  یهاـگن  .درک  دـهاوخ  كاـپ  اـهفارحنا  اـهیراجنهبان و  زا  يرایـسب ، نازیم  هب  ار  هعماـج  نآ  دـبای ، ققحت  هعماـج  رد  تسرد 
بلطم نیا  رگنایب  یبوخ  هب  عماوج ، یخرب  ینید  ۀنیـشیپ  زین  و   ( هلآ هیلع و  هللا  یّلـص  ) مالـسا ربماـیپ  تلاـسر  نارود  هژیو  هب  هتـشذگ ،

.تسا

یملع ياه  تفایهر  اه و  هبرجتزا  هدافتسا  ترورض  : مراهچراتفگ

اـه و هیرظن  یلک  روـط  هب  ینید و  نارکفتم  نید و  هاگدـید  زا  هک  دوـش  هدافتـسا  هنوـگنیا  دـیابن  دـش ، نید  شقن  رب  هک  يدـیکأت  زا 
ترورـض هب  ار  رـشب  نارگید ، زا  رتشیب  ینید  نوتم  هکلب  درادـن ، دوجو  یملع  ياـه  هتفاـی  اـه و  هبرجت  يارب  ییاـج  ینید ، ياـهوگلا 

ندوشگ رگید ، نایب  هب  .دنا  هدرک  شرافس  نارگید  ياه  هبرجت  زا  هدافتسا  یتسه و  لئاسم  ةرابرد  يرگن  فرژ  لمأت و  يواکجنک و 
هکلب تسین ، يرشب  براجت  ملع و  باب  دادسنا  يانعم  هب  زگره  ینید ، ياه  هزومآ  هب  کسمت  نید و  باب 

زا هک  درک  اعدا  ناوت  یم 

41 ص :
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زین ( مالّـسلا هیلع  ) یلع ماما  ۀـشیدنا  رد  .تسا  نارگید  ياـه  هبرجت  هب  نداد  تیمها  رکفت و  لـقعت و  يراد ، نید  مهم  ياـه  هصخاـش 
(1) و تسا رـشب  يارب  هدولاش  نیرتدنمورین  روما و  ةدننک  حالـصا  راگزور ، تالکـشم  رب  یگریچ  لئاسو  نیرتمهم  زا  هبرجت  لقع و 

: تسا زور  هریت  تخبدب و  دزاس  مورحم  ود  نیا  زا  ار  دوخ  هک  یسک 

(2)« .دنام مورحم  دنداد  وا  هب  هک  يا  هبرجت  درخ و  دوس  زا  هک  تسا  یسک  تخبدب  انامه  »

نارگید ياه  هبرجت  زا  هدافتـسا  تصرف  مالّـسلا ،) هیلع  ) یلع ماما  هاگدید  زا  مرج  زا  يریگـشیپ  یطابنتـسا  يوگلا  رد  لیلد ، نیمه  هب 
ناعذا زین  هتکن  نیا  هب  دیاب  دـنچ  ره  .دریگ  یم  تروص  يرگید  طباوض  لوصا و  تیاعر  اب  اهنآ  شریذـپ  هب  مادـقا  هتبلا  .دراد  دوجو 

زا يریگـشیپ  ۀـنیمز  رد  ینـشور  ياه  هزومآ  ینمـض  روط  هب  ای  تحارـص  هب  ینید  نوتم  رد  ناوت  یمن  هک  تسین  هنوگ  نیا  هک  مینک 
زا يرایـسب  هرگ  هک  دیآ  یم  تسد  هب  ییاشگهار  رایـسب  ياه  هزومآ  ینید ، نوتم  رد  فرژ  لمأت  اب  سکع ، هب  .دروآ  تسد  هب  مرج 

.تسا هتفرگن  تروص  صوصخ  نیا  رد  یلمأت  لباق  يدج و  راک  زونه  هناتخبدب  اما  .دیاشگ  یم  ار  رشب  تالکشم 

42 ص :

مارآ ج 1. دمحا  ۀمجرت  ةایحلا ، یمیکح ، یلع  یمیکح و  دمحم  اضردمحم و  یمیکح ، .ك.ر : هنیمز  نیا  رد  - . 1
ۀمان 78. هغالبلا ، جهن  هبرجتلا » لقعلا و  نم  یتوأ  ام  عفن  مرح  نم  ّیقّشلا  ّناف  - » 2
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عورشم ياه  يدازآ  تیاعر  موزل  مجنپ : راتفگ 

يارب هعماج  .دوش  یم  یقلت  نآ  لابق  رد  هعماج  یـشنکاو  ياـه  هویـش  تازاـجمو ، يریگـشیپ  مرج ، یعامتجادـض  یگژیو  ظاـحل  هب 
ناـیک زا  تظاـفحو  تسارح  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اـما  دراد : یم  اور  ار  ییاـه  هویـش  نینچ  دوخ ، ياـهنامرآ  اهـشزرا و  زا  تناـیص 

نیرتشیب دیاب  تهج  نیمه  هب  .دـشاب  دارفا  عورـشم  ياهیدازآ  قوقح و  ندـش  لامیاپ  يارب  يا  هناهب  زیواتـسد و  دـیابن  زگره  هعماج ،
تفر و يدازآ  ناسنا ، صخش  تمارک  ینعی  رـشب ، قوقح  تلادع و  لوصا  (1) و  تـسب راک  هب  دارفا  قوقح  ظفح  رد  ار  طایتحا  دح 

(2) .درمش مرتحم  ار  نانآ  یصوصخ  یگدنز  تولخ  دارفا و  دمآ 

دراوم رد  تسا و  رتمهم  دارفا ، عورـشم  قوقح  اهیدازآ و  ظـفح  اـی  عاـمتجا  ناـیک  ظـفح  تحلـصم  ود  زا  کـی  مادـک  هک  نیا  هتبلا 
رهاظ لاح ، ره  هب  .دـجنگ  یمن  راتـشون  نیا  لاجم  رد  هک  تسا  مهم  رایـسب  یثحب  درک ، دروخرب  ود  نیا  اـب  دـیاب  هنوگچ  نوگاـنوگ 

رب انب  دیاب  هک  تسا  نیا  هناریگشیپ  ياهمادقارد  نیتسخن  ةدعاق  هک  دهد  یم  ناشن  نینچ  ( مالّسلا هیلع  ) یلع ماما  نانخس  ینید و  نوتم 
.تسین زیاج  هجوم ، لیلد  اب  زج  نآ ، هب  ییانتعا  یب  مدرم و  عورـشم  ياهیدازآ  قوقح و  زا  یـشوپ  مشچ  دـشاب و  دارفا  قوقح  ظـفح 
ترضح نآ  .درک  یم  دزشوگ  نادب  تیاعر و  ناملسمریغ  ناملسم و  يارب  ار  مهم  نیا  شیوخ ، تموکح  رد  ( مالّـسلا هیلع  ) یلع ماما 

: دیامرف یم  نمؤم  تمرح  ظفح  صوصخ  رد 

نایم نیا  رد  درادن و  دوجو  یتساک  نآ  رد  هک  تسا  هتسناد  حابم  ار  ییاه  لالح  تسین و  هتخانـشان  هک  تسا  یتامرحم  ار  دنوادخ  »
دیحوت صالخا و  اب  هدیشخب و  يرترب  یتمرح  ره  رب  ار  ناملسم  مارتحا  تمرح و 

43 ص :

ص 23. ج 1 ، نامه ، نارگید ، نوتساگ و  ینافتسا ، - 1
ص 149. یلحم ،» سیلپ  يراکهزب و  ، » نیسح یلع  يدابآدنربا ، یفجن  - 2
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(1)« .تسا هدز  هرگ  یتخس  هب  دنویپ ، ۀطقن  رد  ار  ناناملسم  قوقح  ةزاریش 

درادن و صاصتخا  ناملسم  هب  نیا  تسا و  مزال  دنک ، یم  یگدنز  یمالسا  تلود  میرح  رد  هک  یناسک  تمرح  تیاعر  تسا  یهیدب 
راصعا ۀمه  یتموکح  روشنم  ار  نآ  ناوت  یم  قح  هب  هک  رتشا  کلام  هب  يا  همان  رد  ماما  .دنوش  یم  دنم  هرهب  نآ  زا  زین  ناناملـسمریغ 

: دهد یم  هجوت  مهم  نیا  هب  ار  يو  درک ، یقلت 

ندروخ هک  یـشاب  يا  هدنرد  ناویح  نانوچ  ادابم  .شاب  نابرهم  تسود و  همه  اب  هد و  رارق  شیوخ  لد  شـشوپ  ار  مدرم  اب  ینابرهم  »
رس نانآ  زا  یهانگ  رگا  .شنیرفآرد  وت  دننامه  رگید  ۀتسد  وت و  ینید  ردارب  يا  هتسد  .دنا  هتسد  ود  مدرم  اریز  یناد ؛ تمینغ  ار  نانآ 
رب ياشخبب و  ار  نانآ  دندرگ ، یم  بکترم  ار  یهابتـشا  هتـساوخان ، هتـساوخ و  ای  دوش ، یم  ضراع  نانآ  رب  ییاه  یتساک  ای  دـنز  یم 

(2)« .دریگ ناسآ  وت  رب  دیاشخبب و  ار  وت  ادخ  يراد  تسود  وت  هک  هنوگ  نآ  ریگ ؛ ناسآ  نانآ 

44 ص :

ۀبطخ 167. هغالبلا ، جهن  - 1
کل خأ  اّمإ  نافنص  مّهناف  مهلکأ  منتغت  ًایراض  ًاعبس  مهیلع  ّننوکت  مهب و ال  فطللا  مهل و  هبحملا  هیعرلل و  همحّرلا  َکبلق  ْرعشَأو  - » 2

نم مهطعأـف  ءاـطخلا  دـمعلا و  یف  مهیدـیأ  یلع  یتؤی  لـلعلا و  مهل  ضرعت  لـلزلا و  مهنم  طرفی  قـلخلا  یف  کـل  ریظن  وأ  نیدـلا  یف 
ۀمان 53. نامه ، هحفص » هوفع و  نم  هللا  کیطعی  نأ  یضرت  ّبحت و  يذلا  لثم  کحفص  كوفع و 
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یناگمه يا  هفیظو  مرج ، زا  يریگشیپ  مشش : راتفگ 

هراشا

هب فظوم  تسا ، عامتجا  یمسر  ةدنیامن  هک  تلود  .تفر  یم  رامـش  هب  تلود  ۀفیظو  طقف  مرج  زا  يریگـشیپ  نیا ، زا  شیپ  اهتدم  ات 
مهم نیا  هک  تفرگ  توق  هشیدـنا  نیا  هتفر  هتفر  .دوب  يراجنهبان  يراکهبت و  ربارب  رد  عامتجا  نایک  زا  تنایـص  يارب  يریبادـت  ذاختا 

يدمآراکان لمع  رد  هک  تموکح  تلود و  ناوت  رب  هیکت  ياج  هب  تسا  رتهب  دبای و  یمن  ققحت  عامتجا  يراکمه  تکراشم و  نودب 
زا هنامرجم  ةدیدپ  هب  شنکاو  رد  هزورما  تهج ، نیمه  هب  .دوش  هدافتـسا  ییانج  تسایـس  رد  عامتجا  ۀندب  زا  دوب ، هداد  ناشن  ار  دوخ 

يدرف و قوـقح  هب  اـت  دریگ  ماـجنا  تلود  رظن  تحت  دـیاب  ناـنچمه  تکراـشم  نـیا  هـتبلا  .دور  یم  نخـس  یندـم  ۀـعماج  تکراـشم 
ییوج هفرـص  زا  هتـشذگ  مرج ، زا  يریگـشیپ  ندرک  یمدرم  .دیاین  دراو  يا  هشدخ  نیرتمک  اهناسنا  نأش  تمارک و  زین  یـصوصخ و 
نییاپ بجوم  ییوس  زا  تالکـشم ، اب  اهنآ  ۀهجاوم  یمدرم و  ياهداهن  ندـش  ریگرد  ببـس  هب  دراد ، هارمه  هب  اه  هنیزه  رد  هک  ییاه 

يراکهزب و اریز  دـش : دـه  اوخ  زین  مرج  زا  اـهنآ  ینارگن  شهاـک  رگید ، يوس  زا  و  تموکح ، زا  یمومع  ياـهراظتنا  حطـس  ندـمآ 
تراـظن  » نوـچ ییاهـشور  اـه و  هماـنرب  هزورما  تهج ، نیمه  هب  .تسا  مدرم  ياـهینارگن  اهیلوغـشم و  لد  نیرت  هدـمع  زا  يراـکهبت 

.دوش یم  حرطم  يریگشیپ  رد  یلحم » سیلپ   » و یگیاسمه »

ار مرج  زا  يریگـشیپ  ترـضح  نآ  هک  دـنک  یم  نشور  یبوـخ  هب  ار  هتکن  نیا  ( مالّـسلا هیلع  ) یلع ماـما  ردـقنارگ  نانخـس  رب  يرورم 
اهنآ ندش  هدید  هزب  لامتحا  هک  يدارفا  زین  هوقلاب و  نامرجم  یتح  عامتجا و  دارفا  کیاکی  تلود و  هک  دناد  یم  یناگمه  يا  هفیظو 

.دنتسه يریگشیپ  لوئسم  دراد ، دوجو 

45 ص :
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یتموکح ياه  مادقا  موزل  - 1

حالـص و یعامتجا و  روما  ندیـسر  ناـماس  هب  .دراد  ترورـض  يا  هعماـج  ره  يارب  تموکح  دوجو  ( مالّـسلا هیلع  ) یلع ماـما  دـید  زا 
هنارــسدوخ و ياـه  مادــقا  شرتـسگ  جرم و  جره و  زج  يا  هجیتـن  یتـموکح ، یب  تـسا و  تموـکح  دوـجو  ورگ  رد  مدرم ، شاـعم 

یمن زاب  لامک  تفرشیپ و  ریسم  زا  ینوناق  یب  ةزادنا  هب  ار  نآ  مدرم  هعماج و  زیچ  چیه  .درادن  یپ  رد  یعامتجا  میظع  ياه  یناماسبان 
هک ارچ  تسا ؛ رتبولطم  رتهب و  ینوناق  یب  یتموکح و  یب  زا  رجاف  رگمتس و  ریما  تموکح  ترضح ، هاگدید  زا  لیلد ، نیمه  هب  دراد ،

: تسا یگشیمه  ياه  هنتف  لماع  یتموکح ، یب 

(1)« .تسا یگشیمه  ياه  هنتف  زا  رتهب  راکمتس  ناطلس  و  راکمتس ، ناطلس  زا  رتهب  هدنرد ، ریش  »

قوقح ندش  لامیاپ  ینماان و  زا  يریگشیپ  يارب  دومرف : دنتفگ  یم  نخس  تموکح  یفن  زا  هک  جراوخ  ربارب  رد  ماما  ببـس ، نیمه  هب 
.تسین نآ  زا  يا  هراچ  تسا و  زاین  راکدب  ای  راکوکین  يریما  تموکح  هب  نافیعض ،

دنوش و دنم  هرهب  مه  نارفاک  دنـشاب و  لوغـشم  دوخ  راک  هب  تموکح  ۀیاس  رد  نانمؤم  ات  دندنمزاین  دب  ای  کین  يرادـمامز  هب  مدرم  »
ناوت یم  نانمشد  اب  نآ  کمک  هب  دوش و  یم  يروآ  عمج  لاملا  تیب  تموکح  ۀلیسو  هب  .دننک  یگدنز  تموکح  رارقتـسا  رد  مدرم 

ناما رد  ناراکدب  تسد  زا  هافر و  رد  ناراکوکین  .دوش  یم  هتفرگ  نادنمورین  زا  نافیعض  قح  ناما و  نما و  اه  هداج  .درک  هزرابم 

46 ص :

.نامه مودت .» ٍنتف  نم  ریخ  ٌمولظ  ٌناطلس  ٍ و  مولَظ ٍناطلس  نم  ریَخ  موطَح  ٌدسأ  - » 1
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(1)« .دوبدنهاوخ

يریگشیپ يارب  یتموکح  ریبادت  موزل  دوش  یم  هدیمهف  ماما  هاگدید  زا  تموکح  دوجو  ۀفسلف  هک  نآ  نمض  نانخـس ، نیارد  تقد  اب 
ققحترتشیبو رتهب  روما  نیا  هتـسیاش ، ياهناسنا  نایاسراپ و  نامیکح و  تموکح  رد  هک  تسا  یهیدـب  ددرگ و  یم  نشور  زین  مرج  زا 

: دنتسه اهیدیلپ  اهیتشز و  زا  مدرم  ةدنرادزاب  لماع  نیمز و  يور  رب  دنوادخ  نانیما  تقیقح  رد  ینامکاح  نینچ  نیا  .دبای  یم 

مدرم ناـیم  رد  هاـنگ  داـسف و  زا  يریگوـلج  لـماع  هعماـج و  رد  تلادـع  ةدـنراداپرب  نـیمز و  يور  رد  ادـخ  نـیما  رادـمامز ، اـنامه  »
(2)« .تسا

هگنل کی  شزرا  هنرگ  تسا و  روما  نیمه  هب  تموکح  مادقا  هجوت و  هب  ( مالّـسلا هیلع  ) نانمؤم ریما  هاگدید  زا  تموکح  يدنمـشزرا 
.تسا رتشیب  نآ  زا  شفک 

تـسپ ییایند  روما  زا  يرو  هرهب  تردق و  بسک  ددص  رد  هک  نیا  نایب  اب  تموکح ، نتفرگ  تسد  هب  زا  سپ  ( مالّـسلا هیلع  ) یلع ماما 
: دنک یم  حیرشت  نینچ  ار  دوخ  فده  تسا ، هدوبن  شزرا  یب  و 

ناگدـنب ات  میزاس  راکـشآ  وت  ياهرهـش  رد  ار  حالـصا  مینادرگزاب و  هعماج  هب  ار  وت  نید  ياه  هناشن  هک  تسا  نآ  اـم  دوصقم  هکلب  »
تینما ار  تا  هدیدمتس 

47 ص :

ُءیفلا و هب  عمجی  لجَالا و  اهیف  هللا  ُغلبی  رفاـکلا و  اـهیف  عتمتـسی  ُنموملا و  هترمإ  یف  ُلـمعی   ٍ رجاـف وأ  ّرب   ٍ ریمأ نم  ساـنلل  ّدـبال  ُّهنإ  - » 1
ۀبطخ 40. نامه ، رجاف » نم   َ حارتسی ُّرب و  حیرتسی  یتح  ّيوقلا  نم  فیعضلل  هب  ذخؤی  ُلبسلا و  هب  ُنمأت  ُّودعلا و  هب  ُلتاقی 

، يراسناوخ حرش  مکحلاررغ ، يدمآ ، ضرألا » یف  ُهتعزَو  دابعلا و  دالبلا َو  یف  لدعلا  ُمیقم  ضرألا و  یف  هللا  ُنیمأل  َناطلسلا  ّنإ  - » 2
ص604. دلج 2 ،
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(1)« .دیآ رد  ارجا  هب  تا  هدشنارجا  دودح  دیآ و  مهارف 

زا يریگشیپرد  تموکح  ۀفیظو  تهج  رد  هداد ، یمالسا  ياهنیمزرس  نایلاو  ناگدنیامن و  هب  ماما  هک  ییاهشرافس  اهروتسد و  یخرب 
.تسا مرج 

عامتجا هفیظو  - 2

نیرتهب زا  ار  نآ  ناوت  یم  هک  يا  هنوگ  هب  دنراد ؛ یساسح  هدنزاس و  رایـسب  شقن  مدرم  ( مالّـسلا هیلع  ) یلع ماما  یتموکح  يوگلا  رد 
.تسناد یتکراشم  تموکح  ياهوگلا 

کیاـکی نآ ، رد  هک  دـناد  یم  یتموکح  ار  تموکح  نیرتـهب  دـیوگ و  یم  نخـس  تموکح  مدرم و  لـباقتم  قوقح  زا  هراومه  ماـما 
نیب دنزرون ، یهاتوک  نارادمامز  نامکاح و  هب  تحیصن  زا  دنشاب ، رادروخرب  ییالاب  رایـسب  تیلوئـسم  تکراشم و  ساسحا  زا  مدرم 

رد .دـنناسر  يرای  ار  مکاح  دـنهن و  ندرگ  یتموکح  ناهدـنامرف  هب  موزل ، تروص  رد  دنـشاب و  هتـشاد  یهاوخریخ  تحیـصن و  دوخ 
رد دبای ، یم  ققحت  یعقاو  تلادـع  دور و  یم  نیب  زا  يراکهزب  فارحنا و  ياه  هنیمز  هک  تسا  مدرم  یعقاو  تکراشم  ققحت  يوترپ 

.دوب هعماج  داسف  يدوبان و  راظتنا  رد  نانچمه  دیاب  تروص  نیا  ریغ 

زا دـنک و  تاـعارم  ار  نآ  دـیاب  تموکح  هک  دـناد  یم  مدرم  قح  ار  تکراـشم  ییوس  زا  صوـصخ  نیا  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماـما 
.دناوخ یم  ارف  نآ  يادا  هب  ار  مدرم  درمش و  یمرب  یناگمه  ۀفیظو  فیلکت و  ار  تکراشم  رگید ، يوس 

48 ص :

جهن كدودح » نم  ُهلطعملا  ماقت  كدابع و  نم  نومولظملا  نمأیف  كدالب  یف  حالـصالا  رهظن  کنید و  نم  ملاعملا  َّدُرنل  نکل  َو  - » 1
ۀبطخ 131. هغالبلا ،
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هک دـنک  یم  نایب  اراکـشآ  يو  .تسا  تهج  نیمه  رد  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ةرابرد  ( مالّـسلا هیلع  ) یلع ماما  ياه  شراـفس 
: دریگ یمارف  ار  هعماج  ترارش  داسف و  دنزرو ، یهاتوک  فیلاکت ، نیا  ماجنا  رد  مدرمرگا 

(1)« .دنوش یم  طلسم  امش  رب  امش  نادب  هک  دینکن  كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  »

مرج زا  يریگـشیپ  رد  مدرم  ۀـماع  تکراشم  يارب  مالـسا  هک  تسا  يریبادـت  اه و  همانرب  نیرتمهم  زا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
سک چیه  يارب  دنراد و  تکرـش  نآ  رد  لاعف  روضع  کی  تروص  هب  ناهج ، رـسارس  رد  ناملـسم  دارفا  ۀمه  تسا و  هدید  كرادـت 

درف نیرت  يداع  فرط  زا  دـناوت  یم  یمالـسا  ۀـعماج  رد  درف  نیرتگرزب  .تسا  هدادـن  رارق  تینوصم  زاـیتما و  دـشاب  هک  ماـقم  ره  رد 
.دنکن فلخت  سدقم  تعیرش  ياهروتسد  نوناق و  زا  هعماج  رد  یسک  ات  دریگ  رارق  یهن  رما و  دروم  هعماج 

هب رما  دراد ، يرتـشیب  ییاراـک  لـمع ، رد  هچ  نآ  هک  تسا  مهم  زین  هتکن  نـیا  هـب  هجوـت  هـتیعر .» نـع  لوئـسم  مـکّلک  ٍ و  عار مـکّلک  »
.تسا یهورگ  تروص  هب  مه  نآ  لمع ، بلاق  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

هدید هزب  مرجم و  تیلوئسم  هفیظو و  - 3

ۀشیدنا نتفای  تیلعف  رطخ  ای  هتفرگ  رارق  یگدید  هزب  ضرعم  رد  ای  هک  تسا  يدرف » مرجزا «  يریگـشیپ  ياه  همانرب  رد  نکر  نیموس 
ماما .دوش  مرج  اطخ و  بکترم  تسا  نکمم  هظحل  ره  تسا و  هتفای  تدش  وا  رد  هنامرجم 

49 ص :

ۀمان 47. نامه ، مکُرارش » مکیلع  یلویف  رکنملا  نع  یهّنلا  فورعملاب و  رمألا  اوکُرتَتال  - » 1
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.تسا هدومرف  صخشم  ار  نانآ  فیاظو  دوخ ، ياهشرافس  نانخس و  رد  هدرک و  هجوت  دارفا  نیا  زا  هورگ  ود  ره  هب  ( مالّسلا هیلع  ) یلع
رد زین  يراکهزب و  زا  يریگـشیپ  يارب  هک  تفایرد  ینـشور  هب  ار  هتکن  نیا  ناوت  یم  ترـضح  نآ  زا  هدـنام  ياـجرب  ياـه  هزومآ  رد 

هکلب تسینروبجم ، ریذپریثأت و  ًافرص  يرصنع  ناسنا  مالسا ، رظن  زا  .دنک  یم  افیا  ار  یساسا  شقن  درف ، دوخ  حالص ، تیاده و  ماقم 
، شیوخ يدادادخ  ریبدت  لقع و  هدارا و  اب  دناوت  یم  وا  .دنز  یم  مقر  ار  شا  هعماج  دوخ و  تشونرـس  هک  تسا  راذگریثأت  يرـصنع 

رود میارج  اه و  هنتف  ثداوح ، ضرعم  زا  ار  دوخ  دوش و  هریچ  توهـش ، ةدـننک  کیرحت  زیگنا و  هسوسو  ياه  هنیمز  تاـیناسفن و  رب 
.دبای یم  انعم  یترخآ ) ای  ییایند   ) یهلا باقع  باوث و  هک  تسا  تیصخش  تیعضو و  نیمه  ظاحل  هب  دزاس و 

تموکحو عامتجا  ای  تعیبط  هب  روما  ۀمه  دوشن و  هتفرگ  رظنرد  ینادنچ  شقن  مرج  باکترا  رد  درف  يارب  هک  تسین  ینارود  هزورما 
سنج داژن ، نس ، نوچ  یتراظن  لباقریغ  ریذـپانرییغت و  یتشرـس  ياه  هفلؤم  هب  طقف  نونکا  .دوش  هداد  تبـسن  ینوریب  لماوع  ریاـس  و 

شیوخ باوصان  راک  رگا  هک  تسا  درف  نیا  .دننک  یم  هجوت  رتشیب  يدرف  يدابم  هدارا و  هب  هکلب  دوش ، یمن  هدنسب  یکیتنژ  بیکرتو 
قیرط زا  وا  راتفر  يدابم  ات  دیشوک  دیاب  سپ  .دیارگ  یم  مرج  يوس  هب  دیآ ، زیچان  درخ و  شرظن  رد  مرج  یگرزب  ای  دنیبب  باوص  ار 

باکترا ددص  رد  تسا  نکمم  هک  يدارفا  هب  مه  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  شرافـس  رد  .دبایب  یحیحـص  لکـش  تسرد ، ياهـشزومآ 
.دوش یم  شرافس  دنریگ ، رارق  یگدید  هزب  ضرعم  رد  دراد  لامتحا  هک  يدارفا  هب  مه  دراد و  دوجو  ییاه  هیصوت  دنیآرب  مرج 

راک رب  ار  ادخ  دـننک ، نوریب  لد  زا  ار  ایند  بح  بلغا ، دارفا  هکنیا  .تسا  تسخن  هورگ  هب  باطخ  رتشیب  ماما ، یقالخا  ياه  شرافس 
رضاح و شیوخ 
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تـسد هب  مرج  باکترا  رذگهر  زا  هک  يرذگدوز  ياهتذل  زا  دـنریگب و  رظن  رد  مه  ار  ترخآ  دوخ  ياه  هبـساحم  رد  دـننادب ، رظان 
.تسا لیبق  نیا  زا  یگمه  دنشوپب ، مشچ  دیآ  یم 

زا یـشوپ  مشچ  دـننام  رتالاب ، ياه  شزرا  ظفح  يارب  رتمک  ياه  شزرا  زا  یـشوپ  مشچ  نوچ  ییاـه  شرافـس  مود ، هورگ  دروم  رد 
نآ ةدهع  زا  هک  یلام  ياه  تنامض  نید و  ندش  اریذپ  زا  نتسج  يرود  سومان ، وربآ و  ظفح  يارب  نآ  شـشخب  لذب و  یتح  لام و 

.دوش یم  هدید  دمآرب ، ناوت  یمن 

نوگانوگ ریبادت  هب  هجوت  موزل  متفه : راتفگ 

يارب نوگانوگ  هبناج و  همه  ریبادـت  ذاختا  دوش  یم  طابنتـسا  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  ياه  هتفگ  هب  نالک  هاگن  رد  هک  يرگید  لصا 
تسا يرگن  یئزج  دوش ، یم  هدید  مرج  زا  يریگشیپ  ياه  هیرظن  ثحابم و  يریگ  لکـش  دنور  رد  هچ  نآ  .تسا  مرج  زا  يریگـشیپ 

هک نآ  ببـس  هب  شهوژپ  ماقم  رد  يرگن  یئزج  .تسا  هدـش  هتفرگ  یپ  زین  ثحابم  نیا  رد  یبرجت ، مولع  شور  زا  يوریپ  هب  هتبلا  هک 
ندوب یئزج  لیلد  هب  اما  .تسا  بولطم  يرما  دواک ، یم  يرتشیب  تقد  قمع و  اب  ار  یئزج  صاـخ و  تاـعوضوم  زا  يرایـسب  ياـیاوز 

ینوگانوگ لماوع  للع و  هک  يراکهزب  نوچ  یموش  ةدیدپ  اب  ههجاوم  لمع و  ماقم  رد  .دشاب  هتـشاد  یناوارف  ییاشگراک  دناوت  یمن 
مدع تسکـش و  ۀشیر  دیاش  .درک  مادقا  یئزج  تروص  هب  هاگدـید و  کی  زا  ناوت  یمن  دراد ، تلاخد  نآ  دـشر  يریگ و  لکـش  رد 

للع و رد  هشیر  هک  تسا  يا  هدیدپ  فارحنا ، مرج و  رگا  لاح ، ره  هب  .دشاب  نیمه  مرج ، زا  يریگشیپ  ياهوگلا  اه و  هیرظن  ییاراک 
یمن دراد ، یگنهرف  یـسایس و  تیعـضو  یعامتجا ، طیحم  مزال ،) ياهیهاگآ  دوبن  اـی  دوبمک   ) لـهج رقف ، نوچ  ینوگاـنوگ  لـماوع 

دنچ ای  کی  هب  رظن  اب  ناوت 
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.درک هزرابم  نآ  اب  لماوع  ۀمه  هن  لماع و 

اب .دـهد  یم  رارق  ناسنا  يور  ارف  مرج  زا  يریگـشیپ  ۀـنیمز  رد  ار  ینوگاـنوگ  ياـه  هزومآ  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماـما  نانخـس  رد  عبتت 
یم يرورـض  هار ، نیا  رد  ار  هبناج  همه  یـشنکاو  رتهب ، ریبعت  هب  هزرابم و  ماما  هک  تفایرد  ناوت  یم  اه  هزومآ  نیا  هب  نالک  یـشرگن 
ماما لاثم ، روط  هب  .درک  جارختـسا  ار  مرج  زا  يریگـشیپ  یـساسا  ياـه  تیولوا  اـه ، هزومآ  نیا  قیقد  لـیلحت  اـب  ناوت  یم  هتبلا  .دـنیب 
یهلا ياوقت  وا  هاگدید  زا  .دناد  یم  حالص  ریخ و  هنوگ  ره  أشنمرس  ار  شناد  يدب و  رش و  هنوگره  ۀیاپ  ار  ینادان  مالّسلا ) هیلع  ) یلع

.تسا یتخبدب  ره  زا  نآ  ییاهر  هعماج و  يراگتسر  أشنم  دیلک و  هعماج ، دارفا  کیاکی  ندرک  یقتم  تهج  رد  ششوک  و 

هک ییاه  هزومآ  رگید  اب  هسیاقم  رد  دیوگ ، یم  نخـس  فارحنا  یتخبدب و  ره  ببـس  ساسا و  زا  نآ  رد  ماما  هک  اه  هزومآ  هنوگ  نیا 
رظن زا  هک  دناسرب  ار  انعم  نیا  دناوت  یم  دهد ، یم  زیهرپ  یـصاخ  ياهناکم  رد  روضح  زین  نارجاف و  ناقـساف و  اب  ندرک  ترـشاعم  زا 

دناوت یمن  شنانخس  همه  ندوبن  سرتسد  رد  ببس  هب  زین  ریما  ترضح  نانخـس  رد  هزومآ  کی  رارکت  .دراد  تیولوا  کی  مادک  يو 
نآ يارب  تیولوا  یعون  دـناوت  یم  تسا ، دوجوم   ً ـالعف هچنآ  هب  رظن  اـب  یلو  دـشاب ، هزومآ  نآ  تیولوا  تیمه و  يارب ا  یفاـک  لـیلد 

.دنک نایب  ار  هزومآ 

، تسا يریگشیپ  ياه  همانرب  اه و  شور  رگنایب  هک  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  هاگدید  زا  يریگـشیپ  ياه  هزومآ  ۀئارا  نمـض  همادا ، رد 
.دوش یم  ناشن  رطاخ  زین  اه  تیولوا  یعون  هب 
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مرج زا  يریگشیپ  ياه  شور  اه و  تیولوا  موس : ثحبم 

تلادع يارجا  تسخن : راتفگ 

ملاس ۀعماج  ماوق  داینب و  تلادع »  » هک دزاس  یم  ردابتم  هدنناوخ  نهذ  هب  ار  بلطم  نیا  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  ياهراتفگ  هب  یهاگن 
یجک زورب  ماگنه  نآ  رب  نوزفا  .درب  یم  نایم  زا  ار  میارج  اهفارحنا و  یسایس  يداصتقا و  یعامتجا ، ياه  هنیمز  زا  يرایسب  هک  تسا 
قوقح هب  هک  يا  هنوگ  هب  دـنادرگزاب ؛ هعماـج  هب  ار  لادـتعا  تلاـح  نکمم ، ةویـش  نیرتـهب  اـب  اـت  دـشوک  یم  هعماـج ، رد  فارحنا  و 

تسا و هتخاس  دوخ  ۀتفیـش  هراومه  ار  اهناسنا  تلادع ، ییانبریز  زاسراک و  شقن  .دوشن  دراو  يا  همطل  عامتجا  نایک  دارفا و  عورـشم 
هشیدنا رد  هراومه  تلادع » ، » رگید ترابع  هب  .دزیرگ  یمن  یبلط  تلادع  یهاوخ و  تلادع  راعش  زا  راکمتس ، دنچ  ره  یناسنا ، چیه 

، نارادمدرـس ناـمکاح و  دـنا و  هدـناوخ  لدـع  زین  ار  هیوسلاـب  مـلظ  هـک  اـج  نآ  اـت  تـسا ، هتــشاد  شزرا  سدـقت و  رــشبراتفگ ، و 
.دنا هدرک  هیجوت  تلادع  يرارقرب  ملظ و  عفر  مان  هب  ار  دوخ  ياهیرگمتس 

یقافتا دروم  يانعم  موهفم و  تلادع » ، » ناملاع نایم  رد  نیا ، دوجو  اب 

53 ص :

مالسلا هیلع  نینموملاریما  هاگن  زا  مرج  لرتنک  www.Ghaemiyeh.comياهراکهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 167زکرم  هحفص 64 

http://www.ghaemiyeh.com


، يربارب فاصنا ، میهافم  هدش ، هئارا  تلادع  زا  هک  یفیراعت  .دراد  دوجو  فالتخا  تلادع  موهفم  ةدنزاس  رصانع  ةرابرد  دبای و  یمن 
یگدنشخب يراکوکین ، زا  توافتم  یموهفم  تلادع ، ( 1980  ) ساکول ۀـیرظن  قبط  .درادربرد  ار  بسانم  رفیک  ای  شاداپ  یفرط و  یب 

يدنسرخ ساسحا  نآ  ببس  هب  دیاب  ًاموزل  هک  تسین  يزیچ  تلادع  .دراد  يزوسلد  یتسود و  یـسانش ، قح  ینادردق و  تواخـس ، و 
.میراد يراشفاپ  قح  رب  نآ ، ساسا  رب  هک  تسا  يزیچ  هکلب  مینک ،

.دنـشابن يرورـض  تلادع  يارب  اما  دنوش ، یقلت  بوخ  تسا  نکمم  اهراک  یخرب  .تخیمآرد  ریخ  موهفم  اب  دیابن  ار  تلادـع  موهفم 
.تسین تلادع  یلو  تسا ، ریخ  تشذگ  وفع و  نداد و  هقدص  لاثم ، روط  هب 

، تلادع : » دیامرف یم  ترضح  .دنا  هداد  هئارا  تلادع  زا  ینشور  ریوصت  انعم و  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  نانخـس  هژیو  هب  ینید و  نوتم 
مدرم یمومع  ریبدـت  تلادـع  .دزاس  یم  جراـخ  دوخ  ياـج  زا  ار  نآ  شـشخب ، هک  یلاـح  رد  دـهن ، یم  دوخ  ياـج  رد  ار  يزیچ  ره 

ار یصاخ  هورگ  ششخب ، هک  یلاح  رد  تسا ،

(1)« .دوش یم  لماش 

تلادـع و و« يواست » تلادـع و   » توافت رگناـیب  ماـما ، مـالک  رد  تقد  .تسا  رترب  رتفیرـش و  تلادـع  هک  میباـی  یمرد  نخـس  نیا  زا 
، تروص نیا  رد  هک  دشاب  ملظ  قیداصم  زا  رگید ، دراوم  رد  تلادع و  قیداصم  زا  يدراوم  رد  يواست »  » تسا نکمم  .تسا  قالخا »

ندـش هتخیگنارب  دارفا و  قوقح  ندـش  لاـمیاپ  بجوم  دوـخ ، دوـش ، راـتفر  يواـست  هب  دـیاب  هک  ییاـج  رد  يواـست  هب  ندرکن  راـتفر 
راتفر يواست  هب  لباقم  رد  .دوش  یم  یعامتجا  مظن  ندروخ  مه  رب  اهنآ و  فطاوعو  تاساسحا 

راتفر يواست  هب  دیاب  هک  ییاج  رد  ندرک 
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لماوع تیاـعر ،) تروصرد  « ) تلادـع  » تهج نیمه  هب  .تسا  از  مرج  دور ، یم  رامـش  هب  مرج  دوـخ ، هک  نآ  زا  هتـشذگ  زین  دوـشن 
مه تسا  نکمم  دراوم ، يرایـسب  دننام  هتبلا  .دزاس  یم  اضرا  ار  نایمدآ  فطاوع  تاساسحا و  اریز  دراد ؛ یمرب  نایم  زا  ار  ییاز  مرج 

اـسب هچ  تروص ، نیا  رد  هک  دـیآ  شیپ  اطخ  طلخ و  یعون  قیداصم ، صیخـشت  رد  مدرم ، مومع  يارب  مه  تلادـع و  ناـیرجم  يارب 
تلادع هار  دیهـش  دادملق و  ملاظ  تلادع  يارجا  ببـس  هب  یلداع  دوش و  یم  یقلت  ملظ  یلدـع ، ای  دریگ  دوخ  هب  لدـع  ةرهچ  یملظ 

.ددرگ

ندش هارمه  ور  نیا  زا  .تسا  خلت  یخرب  يارب  مه  تخس و  مه  لمع ، رد  اما  تسا ، نیریـش  يراعـش  یهاوخ  تلادع  رگید ، يوس  زا 
تلادـع زا  داد و  رارق  انبم  ار  دوج  راثیا و  قالخا ، دـیابن  زگره  اما  .دـشخب  یم  نآ  هب  رتفیطل  يا  هرهچ  يا  هزادـنا  اـت  قـالخا ، اـب  نآ 

(1) .دش دهاوخ  رجنم  قالخا  دوخ  يدوبان  هب  هک  ارچ  درک ؛ رظنفرص 

اهزآ و اهـصرح و  يولج  دنک ، دس  ار  یحور  عماطم  يولج  دناوت  یم  هک  تسا  تلادـع  يارجا  دـیوگ : یم  يرهطم  یـضترم  داتـسا 
دـشابن و تلادـع  رگا  اما  .دـنکرب  نب  خـیب و  زا  ار  اهنآ  هک  نیا  هن  دـشاب ، عنام  عدار و  دـناوت  یم  طقف  تلادـع  هتبلا  .دریگب  ار  اهعمط 

هنیکو دـقح  دـسح ، عمط ، زآ ، صرح ، نوچمه  یحور  لماوع  راشف  تحت  هک  اهنآ  دـشاب ، لواـپچ  تراـغ و  روز و  نادـیم  نادـیم ،
روج ملظ و  يوس  هب  هکنیا  ناکما  .دـنریگ  یم  رارق  اهلماع  نیا  يوق  راشف  تحت  رتشیب  دوش و  یم  کیرحت  رتشیب  ناشعماطم  دنتـسه ،

دُعب زا  مه  نیا  .تسا  رتشیب  دنوش ، هدیشک  نارگید  قوقح  فاحجا  ندرک و  متس  و 
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(1) .یعامتجا دُعب  زا  مه  تسا و  يدرف 

هدوب هارمه  میارج  شیازفا  اب  تلادع ، يارجا  مدع  و  مرج ، شهاک  اب  تلادع ، يارجا  هک  دراد  تیاکح  نآ  زا  رـشب  یگدـنز  خـیرات 
يارب یتشادـهب  تبقارم  لاغتـشا و  شرورپ ، شزومآ و  هب  یـسرتسد  هدـش و  عیزوت  ربارباـن  تروص  هب  تورث  هک  یعماوـج  رد  .تسا 

(2) .تسا رتالاب  میارج  خرن  دشاب ، یمن  ریذپ  ناکما  يواسم  تروص  هب  ناگمه 

يا هویش  هب  تلادع  يارجا  هدرک ، هئارا  مرج  زا  يریگـشیپ  يرفیک و  تلادع  ۀنیمز  رد  للم  نامزاس  هک  یفادها  هلمج  زا  ظاحل  نیدب 
ماظن رد  هک  یناسک  ۀمه  و  مرج ) ناینابرق   ) مرج زا  هدید  نایز  دارفا  ۀمه  قوقح  هب  مارتحا  تیاعر  اب  هتبلا  تسا ؛ رترثؤم  رتدمآراک و 

(3) .دنراکردنا تسد  يرفیک 

: تسا تلادع  يارجا  ورگ  رد  نآ ، ياقب  تموکح و  راک  ندیسر  ناماس  هب  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  ۀشیدنا  رد 

(4) ؛») دراد یمن  ظوفحم  مجاهت  طوقس و  زا   ) دنک یمن  يرادساپ  تیمکاح  زا  تلادع ، يارجا  ةزادنا  هب  يژد  چیه  »

، دـنا هعماج  ياهوگلا  اهنآ  هک  اجنآ  زا  دوش و  یمن  دودـحم  ناشدوخ  حطـس  هب  طقف  نامکاح ، یهاـبت  داـسف و  تروص ، نیا  ریغ  رد 
نینچ راثآ  زا  یهارمگ و ...  رقف ، یتخبدب ، تنوشخ ، دنوش و  یم  هدیشک  داسف  هب  زین  مدرم 

56 ص :

ص 14. نامه ، - 1
ص50. لاس 1379 ، ، 9-10 هرامش تینما ، ۀلجم  يریگشیپ ، يارب  ییاهتسایس  يرهش : مرج  الهش ، یمظعم ، - 2

.نامه - . 3
ص330. دلج 6 ، نامه ، نارگید ، اضردمحم و  یمیکح ، لدعلا » لثمب  ُلَودلا  نصح  ام  - » 4
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.تسین يربخ  يدام  یگدنزاس  زا  رگید  هعماج ، نیا  رد  .دوب  دهاوخ  يا  هعماج 

ینادابآ دنک ، متس  تموکح  هک  ییاج  رد  »

(1)« .تشاد ده  اوخن  دوجو 

هک ییاـه  هماـنرب  يارجا  اـه و  هدوت  حالـصا  هک  ارچ  دوـش ، یم  هدرپـس  یـشومارف  هب  زین  اـهناسنا  يوـنعم  یگدـنزاس  هعماـج  نیا  رد 
: تسا تلادع  يارجا  ورگ  رد  دراد ، یپ  رد  ار  اهنآ  تیصخش  یگدنزاس 

(2)« .دنک یمن  حالصا  يرگید  زیچ  تلادع ، يارجا  زج  ار  هدوت  »

تیبثت تسرد ، عورـشم و  دتـس  داد و  هعماج ، یناور  تمالـس  ملاس ، تیبرت  میلعت و  یناسنا ، يربارب  داـجیا  ییادزرثاـکت ، ییادزرقف ،
دنوادخ دیامرف : یم  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  ور  نیا  زا  .تسا  تلادع  ورگ  رد  همه  يرادـنید  شورپ  نید و  ماکحا  يایحا  اهـشزرا ،

.تسا هداد  رارق  تلادع  يارجا  ورگ  رد  ار  یناسنا  ۀعماج  حالصا )  ) یبای ناماس  ناحبس ،

ینادان اب  هزرابم  مود : راتفگ 

ماجنا تیولوا  .تسا  یهابت  فارحنا و  زا  يریگشیپ  ياه  همانرب  نیرت  یـساسا  وزج  ینادان ، اب  هزرابم  مالّـسلا ،) هیلع  ) یلع ۀشیدنا  رد 
ناشیا  (4) .دـناد یم  نآ  ندـعم  عبنم و  (3) و  يدب رـش و  ره  ۀشیر  تحارـص ، هب  ار  ینادان  ترـضح  هک  تسا  ببـس  نادـب  مهم  نیا 

تسج و وا  ینادان  رد  دیاب  ار  یمدآ  یقالخا  یتدیقع و  يراتفر ، فارحنا  شزغل و  تلع  هک  دهد  یم  هئارا  ار  یلک  يا  هدعاق 

57 ص :

ص 354. نامه ، ُناطلسلا » ُروجی   ُ ثیح ُنارمعلا  ُنوکی  ال  - » 1
ص 400. نامه ، ُلدعلا » الإ  اهحلُصی  ُهیعّرلا ال  - » 2

ح 818. ص 205 ، دلج 1 ، يراسناوخ ، حرش  مکحلاررغ ، يدمآ ، - 3
ح 657. ص 173 ، نامه ، - 4
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(1)، دنک یم  نایب  زین  ار  نآ  زا  ییاه  هنومن  قیداصم و 

.تسین اجنیا  رد  نآ  حرط  لاجم  هک  هدش  هئارا  یتوافتم  ياه  هاگدید  تسا ، لقع  ای  ییاناد  لباقم  ینادان  زا  دوصقم  هک  نیا  رد  هتبلا 

ار لقع  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دوش ، یقلت  زین  لقع  لباقم  ۀطقن  لهج ، رگا  یتح  هک  تسا  نیا  رب  هدنسیون  داقتعا 
لقع نامه  ملع ، زا  دوصقم  هک  ضرف  نیا  اب   ) دوش یم  یقلت  زین  ملع  لـباقم  ۀـطقن  لـقع   (2) دناد یم  يزیرغ  بستکم و  عوـن  ود  رب 
ۀئارا مه  نایمدآ و  یتاذ  هتـشرس و  ياهلقع  يزاسرادـیب  مه  یناداـن  اـب  هزراـبم  ور ، نیا  زا  دـشاب ؛) هدـش  هتفرگارف  شناد  عومـسم و 

.دهد یم  ششوپ  ار  میلعت  مه  رکذت و  مه  حالطصا ، هب  دریگ و  یمربرد  ار  اهنآ  هب  مزال  ياهشناد 

هاگدـید زا  هدافتـسا  اب  هک  تسا  یلوصا  نامه  تهج  رد  هجوت و  لباق  رایـسب  دـنک ، یم  هئارا  یناداـن  اـب  هزراـبم  رد  ماـما  هک  یـشور 
قوـقح زا  ار  نیا  دـنک و  یم  فـظوم  مدرم  هب  یـشخب  یهاـگآ  نداد و  میلعت  هب  ار  تموـکح  ییوـس  زا  ناـشیا  .دـش  هئارا  ترـضح 

یم ریـسفت  ار  شناد  نیا  زا  شیوخ  روظنم  رگید ، ياـج  رد  دوش و  كرت  دـیابن  يور  چـیه  هب  هک  دـناد  یم  تموکح  رب  نادـنورهش 
: دنک

(3)« .دزومایب شیوخ  یتسرپرس  تحت  مدرم  هب  ار  نامیا  یمالسا و  ياهرایعم  هک  تسا  مزال  مکاح  ماما و  رب  »

رد ششوک  شیوخ و  شناد  رشن  هب  ار  نارکفتم  ماما  رگید ، يوس  زا 

58 ص :

لصف 6. ج 1 ، نامه ، نارگید ، اضردمحم و  یمیکح ، 51 ؛ ص52 - ج 7 ، نامه ، - 1
ص 62. باب 31 ، ج 16 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبأ  نبا  ٌبستکم » ٌّيزیرغ و  ناعون  ُلقعلا  - » 2

ص 318. ج 4 ، نامه ، يدمآ ، نامیإلا » مالسإلا و  دودح  هتیالو  لهأ  ملعی  نأ  مامإلا  یلع  - » 3
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مزال تاـعالطا  بسک  يزودـنا و  شناد  هب  ار  عاـمتجا  مدرم  کـیاکی  ماجنارـس ، دزاـس و  یم  فظوم  مدرم  میلعت  تیادـه و  تهج 
یم در  يریگدای  رد  ار  ای )...  نس  ندوب  الاب  تلع  هب   ) يراسمرـش ایح و  درامـش و  یم  گرزب  يا  هضیرف  ار  نآ  دـنک و  یم  شرافس 

: دنک

(1)« .دش یهاوخ  دوبان  هک  شابم  ود  نیا  زج  و  ییاناد ، ةدنیوج  ای  شاب  اناد  ای  »

هب نآ  زا  هک  تسا  مرج  زا  يریگـشیپ  نونف  نیرتمهم  زا  یکی  رگنایب  دنک ، یم  ریوصت  ملعتم  ملاع و  ۀفیظو  نیب  ماما  هک  یطابترا  عون 
: دیامرف یم  مالّسلا ) هیلع  ) نانمؤم ریما  .مینک  یم  ریبعت  اهدربهار  ققحت  يارب  مزال  تامدقم  ندروآ  مهارف 

(2)« .دنهد شزومآ  تفرگدهع  نایاناد  زا  هک  یتقو  رگم  دنزومایب ، تفرگن  دهع  نادان  مدرم  زا  دنوادخ  »

، يداوسیب اب  هزرابم  ياه  هماـنرب  ریبادـت و  بلاـق  رد  نآ  زا  هزورما  هک  یمومع  ياـهیه  اـگآ  شیازفا  مزـال و  تاـعالطا  ۀـئارا  هلئـسم 
هناسر تموکح و  فیاظو  نیرتمهم  فیدر  رد  دوش و  یم  ریبعت  یـشزومآ  تاسلج  اهـسالک و  لیکـشت  يرابجا ، ناگیار و  شزومآ 

: تفگ یم  وگوه  روتکیو  هک  تسین  تهج  یب  .تسا  مهم  نیا  ققحت  تهج  رد  یگمه  دیآ ، یم  رامش  هب  یمومع  ياه 

(3)« .دوش هتسب  نادنز  کی  رد  ات  دینک  زاب  ار  هسردم  کی  رد  »

ورف فارحنا  مرج و  ترورض ، هب  یشناد ، ره  اب  هک  تشاد  هجوت  دیاب 

59 ص :

ح 4. ص 71 ، ج1 ، نارگید ، اضردمحم و  یمیکح ، بطعتف » ًاثلاث  نکت  ًاملعتم و ال  وأ  ًاملاع  ُدغا  - » 1
تمکح 478. هغالبلا ، جهن  - 2

ص 262. نامه ، نامز ، جات  شناد ، - 3
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یعفن هعماـج  درف و  يارب  مولع  یخرب  .دراد  ترورـض  رایـسب  دوش ، یم  هتفرگارف  هک  یـشناد  عوـن  هب  هجوـت  ور ، نیا  زا  .دنیـشن  یمن 
یـشناد يریگارف  ناشیا  .تسا  جراخ  ماما  رظن  دروم  ملع  یموهفم  ةریاد  زا  ود ، نیا  هک  تسا  روآ  نایز  ود  ره  يارب  اـی  دراد  كدـنا 

(1) .دوش یمدآ  تبثم  دشر  حالص و  ببس  هک  دناد  یم  یمازلا  ار 

ناردـپ و هتـسناد و  بجاو  ناناوجون ، ناکدوک و  یتدـیقع  ياـهفارحنا  زا  يریگـشیپ  يارب  ار  نآ  شزومآ  ماـما  هک  تسا  ملع  نیمه 
: تسا هدرک  فیلکت  نآ  هب  ار  ناردام 

(2)« .دنزاسن هارمگ  ار  نانآ  هئجرم ) ) لطاب راکفا  نابحاص  ات  دشاب ، دیفم  ناشیارب  هک  دیزومایب  یشناد  ناتناکدوک  هب  »

اهنت هن  هسردم ، نیا  ملع و  نیا  اریز  دـنا ، هدرب  یم  هانپ  ادـخ  هب  درادـن ، یعفن  درف  يارب  هک  یملع  زا  ینید  نایاوشیپ  ببـس ، نیمه  هب 
یمـسر و تروص  هب  هچنآ  هاگ  هناتخبدب  .دوش  یم  زین  وا  یهارمگ  بجوم  هک  تسین ، فارحنا  زا  درف  يریگـشیپ  تیادـه و  بجوم 

نخـس نامه  قادصم  تسا و  عون  نیا  زا  دوش ، یم  هداد  شزومآ  تاعوبطم ، اه و  هناسر  ای  اه  هاگـشزومآ  سرادم و  رد  یمـسرریغ 
: تفگ یم  هک  تسا  مهدجه  نرق  رد  سویسوله 

هب تیبرت  میلعت و  ۀطساو  هب  نانآ  .هلبا  هن  دنیآ ، یم  ایند  هب  نادان  نایمدآ  »

60 ص :

ح 3337. ص 471 ، ج 2 ، نامه ، يدمآ ، هداسف » نا  نابا  کنید و  حالص  یلع  ّلد  ام  کب  ملعلا  مزلأ  - » 1
ص 111. ج 1 ، نامه ، نارگید ، اضردمحم و  یمیکح ، هئجرملا » ُمهیلع  بلغت  هب ال  هللا  ُمهعفنت  ام  مکنایبص  اومّلع  - » 2
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(1)« .دنوش یم  هدناشک  تهالب 

ییادز تلاهج  تلع ، نیمه  هب  ؛(2)  دراد دوجو  میقتـسم  يا  هطبار  مرج  ینادان و  نیب  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  دـش ، هتفگ  هچنآ  زا 
ۀطبار مرج  زا  يریگـشیپ  ملع و  نیب  هک  تشاد  هجوـت  زین  هتکن  نیا  هـب  دـیاب  اـما  .تـسا  مرج  زا  يریگـشیپ  رد  اـهتیولوا  نیرتـمهم  زا 

یم مزـال  تسرد و  یهاـگآ  يرآ  .تسا  نینچ  زین  فارحنا  و  قلطم ) تروص  هب   ) ملع نیب  ۀـطبار  هکناـنچ  درادـن ؛ دوـجو  یمیقتـسم 
رد .دراد  یگتـسب  زین  ریگارف  تیـصخش  هب  یهاگآ  ندوب  شخب  هجیتن  .دشاب  هتـشاد  مرج  زا  يریگـشیپ  رد  یمهم  رایـسب  شقن  دناوت 

یقالخا شرورپ  بیذـهت و  زا  ناریگارف  رگا  هک  تسا  هدـمآ  تحارـص  اب  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  هلمج  زا  ینید ، ناـیاوشیپ  ناـنخس 
همانرب رد  تیولوا  نیموس  هک  تسا  اجنیا  دشاب و  امنهار  اشگراک و  نانیا  يارب  دناوت  یمن  زین  دـیفم  مولع  دنـشابن ، دـنم  هرهب  تسرد 

.تسا تسرد  قالخا  يزاس  هنیداهن  دارفا و  یقالخا  بیذهت  نآ  دیامن و  یم  خر  هناریگشیپ  ياه 

هلضاف قالخا  جیورت  يارب  ششوک  موس : راتفگ 

.تسا یعامتجا  يدرف و  حطـس  رد  یقالخا  لیاذر  اب  هزرابم  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماـما  نانخـس  رد  مرج  زا  يریگـشیپ  تیولوا  نیموس 
یم اجیب  رورغ  رخافت و  ینیبرترب ، دوخ  ضغب ، دسح ، دقح ، نوچ  یلیاذر  رد  ار  عیاجف  اهیدیلپ و  رورـش ، زا  يرایـسب  ۀمـشچرس  ماما 

: دناد

61 ص :

ص 247. ینیسح ، نسحدیس  روصنم و  نسحدیس  ۀمجرت  یسانش ، هعماج  یب.یت ، روموتاب ، - 1
.مالسا رد  مرج  یبای  هشیر  يریگشیپ و  یلعسابع ، يدومحم ، .ك.ر : مرج ، اب  لهج  ملع و  ۀطبار  ۀنیمز  رد  - 2

مالسلا هیلع  نینموملاریما  هاگن  زا  مرج  لرتنک  www.Ghaemiyeh.comياهراکهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 167زکرم  هحفص 72 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14643/AKS BARNAMEH/#content_note_61_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14643/AKS BARNAMEH/#content_note_61_2
http://www.ghaemiyeh.com


ای »(1) و  .تسا ترارش  حالس  يزوت ، هنیک  »

(3)« .دهد یم  رارق  يرایسب  ياهیراجنهبان  رد  ار  یمدآ  زآ ،  » ای »(2) و  .تسا اه  هنتف  تلع  يزوت  هنیک  »

تسا هتکن  نیا  هب  نشور  حیرـصت  دنا ، هتـشاد  دیکأت  نادب  زین  ناسانـش  مرج  تسا و  بوتکم  یللملا  نیب  تاقیقحت  دانـسا و  رد  هچنآ 
نامزاس ةرگنک  نیمهن  رد  .دراد  دوجو  میقتسم  يا  هطبار  یعامتجا ، ای  يدرف  حطـس  رد  یقالخا  ياهیراجنهبان  دوجو  مرج و  نیب  هک 

صاصتخا زیمآ  تنوشخ  میارج  هب  دش و  لیکـشت  هرهاق  رد  هک  نامرجم  حالـصا  مرج و  عوقو  زا  يریگـشیپ  صوصخ  رد  دحتم  للم 
: تسا هدمآ  تشاد ،

نارگید و تاساسحا  اب  یلدـمه  نادـقف  یکی  دراد : زیمآ  تنوشخ  راتفر  شرتسگ  اب  يدایز  طابترا  ناسنا ، تیـصخش  زا  تفـص  ود  »
 ... .« تسا تذل  زا  یشوپ  مشچ  رد  ییاناوت  مدع  نمضتم  هک  یشیدنا  ینآ  تعیبط  يرگید 

یم لمع  دنتـسه  ینوریب  ياه  هدـننک  تراظن  هک  سیلپ  نوناق و  لباقم  رد  ینورد ، يوق  هدـننک  تراظن  ماظن  هباـثم  هب  يدرف  قـالخا 
تراظن رازبا  هک  تسا  نوناق  زا  رتدـمآراکو  رت  يوق  بتارم  هب  هک  تسا  یمـسرریغ  يرظان  یعون  دوخ ، زین  یعامتجا  قـالخا  .دـنک 

يایند يارب  دـنوش و  یم  دوبان  اهعامتجا  یعامتجا ، قالخا  نودـب  هک  دوب  دـقتعم  لـسار  تهج ، نیمه  هب  .دور  یمرامـش  هب  یمـسر 
ۀطقن رد  .تسا  مزال  يواسم  روط  هب  يدرف  یعامتجا و  قالخا  بوخ ،

62 ص :

ح 5555. ص 129 ، ج 4 ، نامه ، يدمآ ، ُدقحلا » َّرشلا  ُحالس  - » 1
ح 5522. ص 121 ، نامه ، ُدقحلا » ِنَتِفلا  ُببس  - » 2

ح 1131. ص 294 ، ج 1 ، نامه ، .بویعلا » نم  ریثک  یف  ُعقوم  ُصرحلا  - . » 3
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یم رامش  هب  گرزب  کچوک و  ياهیراکهزب  زا  يرایسب  لماع  يوق ، یقالخا  نادجو  دوجو  مدع  یقالخا و  لیاذر  تیمکاح  لباقم ،
.دیآ

عون نیب  یتح  تسا و  هارمه  یقالخا  لالدتسا  نییاپ  ياه  هجرد  اب  يراکهزب ، تیانج و  هک  دهد  یم  ناشن  یتخانـش  ناور  تاقیقحت 
دناوت یم  هک  تسا  نیا  هلضاف  قالخا  شقن  .دراد  دوجو  هطبار  اهنآ  یقالخا  دشر  ۀلحرم  دنوش و  یم  بکترم  ناموکحم  هک  یمرج 

: دیوگ یم  میکرود  .دشاب  اه  ینیبدوخ  اه و  یتسرپدوخ  اهتوهش ، ربارب  رد  یمهم  رایسب  عنام 

نوناق اهنت  دشاب ، هتشادن  دوجو  یقالخا  رادتقا  عون  چیه  رگا  .دتسیا  یم  زاب  ربتعم  یقالخا  يورین  کی  ربارب  رد  اهنت  يرشب  تاوهـش  »
(1)« .تفرگ دهاوخ  دوخ  هب  نمزم  یتلاح  ًامازلا  داح ، لکش  هب  ای  ناهنپ  تروص  هب  ییوج  هزیتس  دوب و  دهاوخ  امرف  مکح  لگنج 

ریسم نیا  زا  فارحنا  اب  یتح  دشوک و  یم  نآ  زا  تیامح  رد  دناد و  یم  عامتجا  ناکرا  نیرت  یساسا  زا  ار  قالخا  زین  مالسا  تعیرش 
(2) .تسا هتفرگ  رظن  رد  تازاجم  یقالخادض  ياهراتفر  زا  يرایسب  يارب  هک  يا  هنوگ  هب  دنک ؛ یم  دروخرب  تدش  هب 

ندرک لماک  ار  دوخ  ندـش  هتخیگنارب  زا  فدـه  ربمایپ  .دـنک  یم  توعد  کین  قالخا  هب  ار  عاـمتجا  مدرم  کـیاکی  رگید ، يوس  زا 
قالخا هب  ار  دوخ  هک  یـسک  اریز  دراد ؛ تیاکح  هعماج  درف و  تداعـس  رد  قالخا  زراب  شقن  زا  همه  اهنیا  .دناد  یم  یقالخا  مراکم 

تردن هب  تسارآ ، وکین 

63 ص :

ص 343. ماهرپ ، رقاب  ۀمجرت  یسانش ، هعماج  رد  هشیدنا  ریس  یساسا  لحارم  نومیر ، نورآ ، - 1
ص80. ج 1 ، يرفعج ، نیسح  ییاضر و  دیعس  این ، نابرق  رصان  ۀمجرت  یمالسالا ، یئانجلا  عیرشتلا  رداقلادبع ، هدوع ، - 2
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.دور یم  نایم  زا  مرج  شیادیپ  للع  اه و  هنیمز  يا ، هعماج  نینچ  رد  ،(1) و  دوش یم  مرج  بکترم 

تمایق ادخ و  هب  رگا  هک  دیامرف  یم  ترضح  .تسا  رـشب  ییایند  تداعـس  ۀیام  تسد  قالخا ، زین  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  هاگدید  زا 
يراگتـسر ییاهر و  ۀـیام  رما  نیا  اریز  دـنروآ ، يور  تسرد  قالخا  هب  نایمدآ  تسا  مزال  مه  زاب  دـشابن  یـسرت  نآ  زا  و  يداقتعا ،

(2) .تسا اهنآ 

رد مالّـسلا ) هیلع  ) نانمؤم ریما  ياهـشرافس  .دـناد  یم  هعماج  درف و  تمالـس  ثعاب  ار  سفن  یـسرباسح  يزاسدوخ و  هب  هجوت  ناشیا 
همه زآ ، بجع و  یتسرپایند و  زا  زیهرپ  هژیو  هب  فافع و  ربص ، لمحت ، یهارمه ، یلدـمه و  راثیا و  دـهز ، اوقت ، يزاـسدوخ ، ۀـنیمز 

.دراد يراکهزب  زا  يریگشیپ  رد  مهم  نیا  هک  تسا  یشقن  هعماج و  درف و  یقالخا  شرورپ  تهج  رد 

یساسا ياهزاین  عفر  يارب  مزال  ریبادت  ذاختا  مراهچ : راتفگ 

هراشا

تیمک و دراد و  یگتـسب  اهزاین  نیا  ياضرا  هب  نآ  موادـت  شا و  یگدـنز  هک  تسا  یناور  یمـسج و  ياهزاین  اـب  يدوجوم  ناـسنا ،
فرحنم و لداعتمان ، تیـصخش  سکع ، هب  ای  راجنهب ، ملاـس و  لداـعتم ، تیـصخش  يریگ  لکـش  رد  زین  اـهزاین  نیا  ياـضرا  تیفیک 
، اذـغ هلمج  زا  ینامـسج )  ) کیژولویزیف ياهزاین  اهزاین ، نیا  نیرت  یلوا  نیرتزراب و  .دـنک  یم  اـفیا  ار  یمهم  رایـسب  شقن  وا  هارمگ 
یلاعتم و ياهزاین  هب  درف  هجوت  يارب  یـساسا  هیاپ و  اهزاین ، نیا  .تسا  یـسنج  ياهزاین  تحارتسا و  حیرفت ، كاشوپ ، نکـسم ، بآ ،

رد ششوک 

64 ص :

ص 209. نامه ، - 1
ح ص 193 ، ج 11 ، لئاسولا ، كردتـسم  نیـسح ، يرون ، ثدـحم  زا : لـقن  هب  ح 5044 ، هـمکحلا ، نازیم  دـمحم ، يرهـش ، ير  - 2

.12721
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ترورـض هب  نداد  هجوت  نمـض  ینید ، نایاوشیپ  زا  دوجوم  ياه  هزومآ  رد  .دـیآ  یم  رامـش  هب  اـهنآ  هب  بساـنم  ییوگخـساپ  تهج 
هنافرحنم راتفر  یگدامآ  دارفا ، یـساسا  ياهزاین  نیمأت  مدع  تروص  رد  هدش  هداد  رادـشه  اهزاین ، هنوگ  نیا  هب  تسرد  ییوگخـساپ 

.دوب نمیا  اهنآ  يدب  رش و  زا  ناوت  یمن  تفای و  دهاوخ  ینوزف  توق و  نانآ  رد 

لکش رد  یمهم  لماع  دناوت  یم  ناسنا  یساسا  ياهزاین  زا  کی  ره  بسانمان  نیمأت  ای  نیمأت  مدع  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  هاگدید  زا 
(1) .دشاب هنافرحنم  هنامرجم و  ياهراتفر  يریگ 

.ددرگ ذاختا  دارفا  هعماج و  تموکح ، يوس  زا  رورض  ياهمادقا  تسا  مزال  اهراتفر  هنوگ  نیا  زا  يریگشیپ  يارب  ور ، نیا  زا 

.دشاب دیفم  اشگ و  هار  دناوت  یم  اهمادقا  ریبادت و  نیا  زا  یخرب  هب  هراشا 

یتشیعم يداصتقا و  ياهزاین  نیمأت  - 1

ياـهثحب يراـکهزب ، رد  یمـسج ) یتشیعم و  ياـهزاین  نیمأـت  رد  درف  تردـق  مدـع  موهفم  هب   ) رقف شقن  ةراـبرد  نونکاـت  زاـبرید  زا 
ماـقتنا يزوت ، هنیک  سح  دـیدشت  هجیتن ، رد  تاـساسحا و  نتفر  نیب  زا  لـماع  ار  رقف  تیروهمج ، رد  نوطـالفا  .تسا  هدـش  يرایـسب 

.دناد یم  ینیبدب  ییوج و 

عفر رد  دارفا  ییاناوت  مدـع  هجیتن ، رد  و   ) اه تمیق  دایدزا  ماگنه  يراکهزب  نازیم  شیازفا  زا  زین  هتفای  ماجنا  ياه  شهوژپ  اـهرامآ و 
دیاب ار  موش  ةدیدپ  نیا  لماوع  نیرتمهم  یتسس ، یلبنت و  نوچ  يدرف ، لماوع  زا  هتـشذگ   (2) .دراد تیاکح  دوخ ) یتشیعم  ياهزاین 

، تسردان يداصتقا  ياهماظن  رد 

65 ص :

تمکح 319. ۀمان 60 و  هغالبلا ، جهن  - 1
ص 8. یعامتجا ، یسانش  بیسآ  رب  يا  همدقم  هللا ، تیاده  هدوتس ، .ك.ر : - 2
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زا يریگـشیپ  موش و  ةدیدپ  نیا  اب  هلباقم  تهج  لباقم ، ۀـطقن  رد  .تسج  تاناکما  ۀـنالداعان  بسانمان و  عیزوت  يداصتقا ، ياهنارحب 
ۀئارا نوچ  يروما  دـیاب  دـهد ، ماـجنا  شـالت  راـک و  گـنهرف  جاور  رد  دـیاب  عاـمتجا  ۀـمکاح  تأـیه  هک  یـششوکرب  نوزفا  میارج ،

نادنمزاین هب  ماعطا  راثیا و  گنهرف  جیورت  تسرپرـس ، یب  ياه  هداوناخ  نداد  رارق  تیامح  تحت  یعامتجا ، تلادع  یفاک ، دزمتـسد 
.دناکشخب ار  يراکهزب  مهم  ياه  همشچرس  زا  یکی  ناس  نیدب  دریگ و  شیپ  ار 

مامت يوگلا  دوخ  هکنیا  زا  هتـشذگ  ترـضح  .دوش  یم  هدید  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  راتفگ  یلمع و  ةریـس  رد  ینـشور  هب  مهم ، نیا 
هاتوک نارود  رد  ناشیا  هک  ییاهمادقا  .دناوخ  یم  ارف  یهلا  ياهتمعن  زا  هدافتسا  شالت و  راک و  هب  ار  دارفا  دوب ، شـشوک  راک و  رایع 

.تسا هجوت  روخ  رد  رایسب  درک ، شرافس  اهنآ  تیاعر  هب  ار  شنارازگراک  داد و  ماجنا  شیوخ  تکرب  رپ  و 

یفاک دزمتسد  تخادرپ  - 2

نیمأت ار  ییاضق  هاگتسد  نادنمراک  نایـضاق و  هک  دنک  یم  شرافـس  يو  هب  رتشا ، کلام  هب  دوخ  ۀمان  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) نانمؤم ریما 
: دننامب ناما  رد  نارگ  هلیح  ناعامط و  ذوفن  زا  هدش ، مک  مدرم  هب  اهنآ  جایتحا  ات  دنک 

(1)« .دشاب ناما  رد  وت  دزن  نانآ  هئطوت  زا  ات  دوش ...  مک  مدرم  هب  شزاین  دنک و  فرط  رب  ار  شیاهزاین  هک  شخبب  وا  هب  ردق  نآ  »

یم ناشن  ار  نایـضاق  یهارمگ  ندروخ و  بیرف  زا  يریگـشیپ  يدام و  ياهزاین  عفر  میقتـسم  ۀطبار  عون  یبوخ  هب  ماما  مالک  رد  تقد 
ةدیدپ .دهد 

66 ص :

ۀمان 53. هغالبلا ، جهن  - 1
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.دراد هشیر  هلئسم  نیا  رد  اه ، هاگداد  رد  دمآرد  مک  دارفا  هب  ییانتعا  یب  مولظم و  فیعض و  قح  ندرک  لامیاپ  هوشر ، موش 

: دنک یم  شرافس  رتشا  کلام  هب  ار  بلطم  نیمه  زین  تموکح  نارازگراک  رگید  يارب  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما 

هب تسد  يزاین ، یب  اب  دنـشوک و  یم  رتشیب  دوخ  حالـصا  رد  یفاک  قوقح  نتفرگ  اب  هک  دراد  ینازرا  ناـنآ  رب  ناوارف  يزور  سپـس  »
(1)« .دننک تنایخ  وت  تناما  رد  ای  دنریذپن  ار  تنامرف  رگا  تسا  نانآ  رب  یتجح  مامتا  دننز و  یمن  لاملا  تیب  لاوما 

دعاوق یتموکح و  نیناوق  تیاعر  ۀنیمز  نادنمراک  یتشیعم  ياهزاین  هب  یهجوت  یب  مالّـسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  راتفگ  ساسا  رب 
هدـش نیمأت  نادـنمراک  يدام  ياـهزاین  رگا   » هک دـهد  یم  رادـشه  ترـضح  تهج ، نیمه  هب  .درب  یم  نیب  زا  ار  یقـالخا  تاررقم  و 
نیمأت نانآ  يدام  ياهزاین  رگا  اما  تشاد ، دـنهاوخن  يراوخ  هوشر  تنایخ و  يدزد و  يارب  يا  هناهب  زین  تسردان  دارفا  یتح  دـشاب ،

زین رادمامز  دنک و  یم  لزلزتم  نانآ  رد  ار  يراد  تناما  ۀیحور  دزاس و  یم  فرحنم  تسار  هار  زا  ار  اهنآ  جایتحا ، راشف  دشاب ، هدـشن 
رد ار  اهنآ  هک  يرادـمامز  ندرگ  هب  ار  نآ  هانگ  دـننک و  یم  هیجوت  ار  دوخ  تنایخ  تقرـس و  اریز  .تشاد  دـهاوخن  ناـنآ  رب  یتجح 

(2)« .تخادنا دنهاوخ  تسا ، هداد  رارق  ناشتسد  ریز  ار  مدرم  لاوما  لاح ، نیع  رد  هتشاد و  هاگن  يدنمزاین  تیمورحم و 

67 ص :
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یتایلام ماظن  حالصا  - 3

تایلام تایلام و  روخ  ناـن  ار  مدرم  ۀـمه  هک  ارچ  دـناد ، یم  تاحالـصا  رگید  ۀـیاپ  اـنبم و  ار  یتاـیلام  ماـظن  حالـصا  ریما ، ترـضح 
هک دنک  یم  شرافس  زین  یتایلام  ماظن  حالصا  رد  هتبلا  .دناد  یم  نآ  هب  هتسباو  ار  تایالو  اهرهش و  ینادابآ  درمش و  یمرب  ناگدنهد 
: دننزن زابرس  مهم  نیا  نداد  ماجنا  زا  نانآ  ات  دریگ  رارق  رظندم  زین  ناگدنهد  تایلام  تحلصم  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  دیاب  ماظن  نیا 

ياهرـشق روما  حالـصا  لماع  ناگدنهد ، جارخ  جارخ و  دوبهب  اریز  دـشاب ؛ ناگدـنهد  جارخ  حالـص  هک  رگنب  نانچ  جارخ ، راک  رد  »
جارخ جارخ و  راوخ  هنیزه  ناگمه ، نامدرم  هک  دریگن  ناماس  نارگید  راک  دریذـپن  ناماس  ناگدـنهد  جارخ  راک  اـت  تسا و  هعماـج 

(1)« .دنناگدنهد

ینامـسآ و تـالوزن  یمک  یگدز ، تفآ  نوـچ  ییاـیفارغج  يداـصتقا و  دـب  تیعـضو  رد  مالّـسلا ) هـیلع  ) یلع ماـما  ببـس  نـیمه  هـب 
(2) .دنک یم  شرافس  تایلام  نتفرگ  رد  فیفخت  هب  یلاسکشخ ،

نامورحم هب  هژیو  هجوت  - 4

زا یهورگ  .دنناوتان  دوخ  نیتسخن  ياهزاین  نیمأت  زا  یللع  هب  هک  دنراد  دوجو  فعضتسم  مورحم و  یتاقبط  هراومه  یتموکح  ره  رد 
يراکهزب ای  یگدید  هزب  رد  یلماع  دناوت  یم  دوخ  هلئسم  نیا  .دننز  یم  تسد  ییادگ  هب  رگید  یهورگ  هدرک ، يراد  نتشیوخ  نانیا 

.دروآرب لاملا  تیب  زا  ار  نانیا  یتشیعم  ياهزاین  مک  تسد  تسا  فظوم  تموکح  .دشاب  نانآ 

68 ص :
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( مالّـسلا هیلع  ) یلع ماما  .دنـشاب  رادروخرب  يا  هژیو  هجوت  زا  دیاب  نادنملاس  ناگدروخلاس و  ناتـسرپرس و  یب  نامیتی و  نایم ، نیا  رد 
(1) .تسا هدیزرو  دیکأت  هتکن  نیا  رب  تحارص  هب  رتشا  کلام  هب  دوخ  ۀمان  رد 

هباـثم هب  ار  ناـسنا  هب  هدروآ  ور  نیکـسم  دـنک و  یم  بیغرت  نانیکـسم  زاـین  عفر  هب  ار  هعماـج  دارفا  کـیاکی  رگید ، يوس  زا  ناـشیا 
(2) .تسا ادخ  هب  ییوگخساپ  وا  هب  خساپ  هک  دناد  یم  ادخ  ةداتسرف 

( ینید ۀشیدنا  يانبم  رب  یتکراشم  تسایس  )

اه ناسنا  تلزنم  تمارک و  ظفح  مجنپ : راتفگ 

هراشا

ناسنا يارب  زاین  نیا  .تسا  عامتجا  رد  اهنآ  تلزنم  ماقم و  وربآ و  تمرح ، تمارک ، تشادـساپ  ظفح و  نایمدآ ، یـساسا  ياهزاین  زا 
شیوخ تمارک  دشوپب و  مشچ  ناکما  دح  رد  زین  دوخ  يرورض  یتشیعم و  ياهزاین  زا  تسا  رضاح  هاگ  هک  تسا  دنمشزرا  ردق  نآ 

هتبلا دوـش ، یمن  کـیدزن  نآ  هب  دراد و  میب  يورژک  فارحنا و  زا  زاـین  نـیمه  ببـس  هـب  یمدآ  .دراد  هاـگن  ظوـفحم  نارگید  دزن  ار 
وا رب  مکاـح  یعاـمتجا  ماـظن  گـنهرف و  زین  یگداوناـخ و  تیبرت  عون  هب  نآ ، ياـضرا  یگنوگچ  زاـین و  نیا  هب  درف  ره  هجوـت  نازیم 

.دبیرف یم  ار  دوخ  تسردان ، تاهیجوت  اب  ای  دشوپ  یم  مشچ  زاین  نیا  زا  نوگانوگ  للع  هب  یناسنا  اسب  هچ  دراد و  یگتسب 

یلماع دـناوت  یم  نآ  تسرد  ياضرا  تهج  رد  شـشوک  زین  زاین و  نیا  هب  هجوت  يارب  اـهناسنا  يزاسرادـیب  هک  تسا  نیا  مهم  ۀـتکن 
زا يریگشیپ  رد  یمهم 

69 ص :
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اه یگژیو  میئل  میرک و  یتیصخش  يوگلا  ود  میسرت  اب  دوخ  یمومع  ياه  شزومآ  رد  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  .دیآ  رامـش  هب  میارج 
زا .تسا  هدرک  بیغرت  تمارک ، هب  فاصتا  هب  ار  مدرم  قیرط ، نیا  زا  هدرمـشرب و  نوگانوگ  ياه  تراـبع  رد  ار  ود  نیا  ياـهراتفر  و 

، ییوخ مرن  رذگدوز ، ياه  سوه  اه و  شهاوخ  هب  نداد  نت  زا  زیهرپ  يراد و  نتشیوخ  ماما ، نخـس  رد  نامیرک  ياه  یگژیو  هلمج 
(1) .درب مان  ناوت  یم  ار  ششخب  تورث و  رب  سومان  وربآ و  حیجرت  يرادوربآ و  نامیپ ، هب  يدنبیاپ 

یمن یعقو  شیوخ  يوربآ  هب  دنتسه ، نکش  نامیپ  لد و  تخس  دوخ و  ياه  شهاوخ  اه و  سوه  ریـسا  میئل ، ياه  ناسنا  لباقم ، رد 
نایلوتم نارازگراک و  هب  ماما  .تسا  نانآ  ياهیگژیو  رگید  زا  يزوت  هنیک  ییوج و  ماـقتنا  سوماـن ، وربآ و  رب  تورث  حـیجرت  دـنهن و 

.دراد یم  هاگن  تمارک  رادم  رد  نانچمه  ار  نانآ  تسا و  مدرم  تمارک  ظفاح  هک  دنک  یم  شرافس  ار  يروما  تیاعر  تموکح ، رما 
.دوش یم  هراشا  اه  هزومآ  نیا  زا  یخرب  هب  کنیا 

دارفا همه  شزرا  تلزنم و  ظفح  - 1

اهراتخاس و بسح  رب  هک  انعم  نیا  هب  تسا ؛ يرواد » شیپ  ، » دـنراد لومعم  روط  هب  اه  ناـسنا  هک  ییاـهراتفر  اـه و  یگژیو  ۀـلمج  زا 
ةوحن نیا  یهاگ  هک  دننک  یم  يرواد  رگید  ياه  ناسنا  تیصخش  اهراتفر و  ةرابرد  دشاب ) تسردان  هچرگ   ) ناشدوخ ینهذ  ياهبلاق 

، دنتـسین دـقتعم  نانآ  تاداقتعا  اهرواب و  هب  هک  یناسک  يرادـنید  ةرابرد  لاثم  روط  هب  وتـسا  هنابـصعتم  رایـسب  اه  تواـضق  شرگن و 
تسا نکمم  هک  یلاح  رد  دننک ؛ یم  دیدرت 

70 ص :
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هک یسک  هب  ضرف  رب  ای  دشاب ، تسردان  لطاب و  ساسا  زا  نانآ  دوخ  ياهداقتعا  اهرواب و 

قوـقح و ياراد  ناـسنا  مشچ  هب  تسا ، هدـید  زین  ار  شدوـخ  راـتفر  يازـس  دـش و  اـطخ  دـنچ  بکترم  اـی  تشاد  صاـخ  یتیـصخش 
.دننک یمن  هاگن  یناسنا  ياهزایتما 

قوس رد  یلماع  دناوت  یم  دوش و  یم  درف  تیصخش  تمرح و  ندش  هتـسکش  تزع و  نتخیر  ورف  ببـس  کش  نودب  یـشرگن  نینچ 
نیمه هب  تسین ؛ انثتـسم  هدـعاق  نیا  زا  زین  ناتـسدورف  تیعر و  هب  ناـمکاح  تموـکح و  شرگن  .دـشاب  يراـکهزب  يوـس  هب  وا  نداد 

: دیامرف یم  رتشا  کلام  هب  دوخ  ۀمان  رد  ماما  تهج 

يروناج نوچ  نادرگ و  یـششوپ  دوخ  لد  يارب  ار  ناگمه  اب  ندرک  یناـبرهم  ناـنآ و  اـب  ندـیزرو  یتسود  تیعر و  رب  یناـبرهم  «و 
(1)« .شنیرفآ رد  وت  دننامه  ای  دناوت  ینید  ردارب  ای  دنا : هتسد  ود  تیعر  اریز  يرامش ؛ تمینغ  ار  ناشندروخ  هک  شابم  يراکش 

مدرم کچوک  ياه  بیع  ندناشوپ  - 2

لصا و ینید ، ياه  هزومآ  عومجم  طابنتسا  اب  هکلب  دوش ، یمن  دروخرب  اراکشآ  مدرم ، ياهاطخ  ۀمه  اب  یمالسا ، يریگـشیپ  ماظن  رد 
راچد یلماوع  للع و  ای  تلفغ  رثا  رب  هتشاد و  یملاس  تیـصخش  هدننکاطخ  رگا  هژیو  هب  اهاطخ  اهـشزغل و  اب  دروخرب  رد  یلوا  ةدعاق 
ریبادت نیا  ۀمه  .تسا  درف  اب  لفاغت  يور  زا  يدروخرب  نآ و  نتشاد  هاگن  ناهنپ  دشابن --  شحاف  اطخ  رگا  زین  دشاب و  هدش  فارحنا 

تمارک و درف و  تیصخش  هک  تسا  ببس  نادب 

71 ص :

ۀمان 53. هغالبلا ، جهن  - 1

مالسلا هیلع  نینموملاریما  هاگن  زا  مرج  لرتنک  www.Ghaemiyeh.comياهراکهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 167زکرم  هحفص 82 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14643/AKS BARNAMEH/#content_note_71_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دنامب ظوفحم  ناگمه  دزن  عامتجا و  رد  وا  تمرح 

ناناوجون و هژیو  هب  دارفا  تیـصخش  تمرح و  ندـش  هتـسکش  هب  هک  ییاهدروخرب  نادنمـشناد ، ياـه  هتفاـی  اـه و  هعلاـطم  ساـسا  رب 
دح ات  هک  دیـشوک  دـیاب  تهج  نیمه  هب  .تسا  يراکهزب  رد  رثؤم  لماوع  هلمج  زا  دوش ، یم  رجنم  هداوناـخ  عاـمتجا و  رد  ناـناوج ،

: دسیون یم  دوخ  رازگراک  هب  هنیمز  نیا  رد  نانمؤم  ریما  .دوش  هتشاد  ساپ  دارفا  يدنمشزرا  سفن و  تزع  ناکما ،

راکشآ تسا ، ناهنپ  وت  رب  ار  هچنآ  ادابم  سپ  تسا ، رتراوازس  همه  زا  نآ  نتشاد  ناهنپ  رد  تما ، ربهر  هک  دنراد  یبویع  مدرم  انامه  »
(1)« .یناشوپب تسا ، ادیوه  ار  هچنآ  دیاب  ینادرگ و 

ناراکوکین تشادگرزب  - 3

ماـظن رد  رگا  .تسا  هیبنت  شاداـپ و  تسرد  ماـظن  دوجو  مدـع  دزاـس ، یم  مهارف  ار  دارفا  يراـکهزب  ياـه  هنیمز  هک  يروما  هلمج  زا 
دارفا هتفر ، نیب  زا  هناهاوخریخ  کین و  ياه  هزیگنا  كدـنا  كدـنا  دـشابن ، توافت  راکدـب  راکوکین و  نیب  عامتجا ، ییارجا  يرادا و 

توافت ناشراک  ةوحن  عون و  بسانت  هب  دارفا  نیب  زین  یقیوشت  ماظن  رد  رگا  یتح  .دنرمـش  یم  اور  دوخ  يارب  ار  ءوس  لامعا  باکترا 
دناوت یم  بسانم  یهیبنت  یقیوشت و  ماظن  دوجو  نیاربانب ، .دوش  یم  رگید  یلغـش  ياه  فارحنا  يراـک و  مک  ببـس  رما  نیا  دـشابن ،

يرایسب

72 ص :
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: تسا نینچ  رتشا  کلام  هب  هنیمز  نیا  رد  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  نخس  .درادرب  نایم  زا  ار  يراکهزب  ياه  هنیمز  زا 

یم قیوشت  يراکدـب  هب  ناراکدـب  تبغر و  یب  يراکوکین  هب  ناراکوکین  اریز  دنـشابن ؛ ناسکی  ترظن  رد  راکدـب  راکوکین و  زگره  »
(1)« .دنوش

يراد نید  هیحور  شرورپو  ینید  ياضف  شرتسگ  مششراتفگ :

هراشا

ار نآ  ناوت  یم  تأرج  هب  دوش و  یم  هدافتسا  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  راتفگ  زا  هک  مرج  زا  يریگـشیپ  یـساسا  ياه  تیولوا  رگید  زا 
هزومآ رد  یلمأت  .تسا  مدرم  ینید  ياهرواب  تیبثت  شیازفا و  تهج  رد  ششوک  تسناد ، مرج  زا  يریگـشیپ  رد  مادقا  نیرت  یـساسا 

لماع يرادنید ، هک  دنک  یم  نشور  ار  بلطم  نیا  مالّسلا ) هیلع  ) نایقتم يالوم  گنسنارگ  ياه 

يرادنید فعض  ای  دوبن  رد  دیاب  ار  ناهانگ  میارج و  ۀمه  خنرس  لباقم ، رد  تسا و  یهابت  داسف و  ياه  همشچ  ندناکـشخ  رد  یمهم 
اهرواب و نتشاذگ  رانک  هک  دنراد  ناعذا  زین  ناسانش  مرج  یعامتجا و  لئاسم  ناسانشراک  زا  يرایسب  .تسج  دارفا  تسرد  یقیقح و 

(2) .تسا یمدآ  ياهیورژک  اهیراجنهبان و  زا  يرایسب  لماع  ینید ، ماکحا  هب  مازتلا  مدع  یبهذم و  ياهشیارگ  ینید و  ياهداقتعا 

روط هب  .تسا  یبهذـم  ياهناینب  تیوقت  مرج ، زا  يریگـشیپ  ياه  هرگنک  یللملا و  نیب  عماـجم  ياهـشرافس  هلمج  زا  تهج ، نیمه  هب 
يزاس ملاس  رد  رثؤم  لماوع  زا  یکی  ار  بهذم  دحتم ، للم  نامزاس  حالصا  مرج و  زا  يریگشیپ  مهن  ةرگنک  لاثم ،

73 ص :

.نامه - 1
ص 78. یناگرگ ، نافوت  ۀمجرت  تیصخش ، دایتعا و  .ك.ر : - 2
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(1) .تسا هتسناد  هنافرحنم  هنامرجم و  ياهراتفر  زا  يریگشیپ  هعماج و 

.تسا ریز  حرش  هب  يرادنید  ۀناریگشیپ  شقن  ياه  هبنج  زا  یخرب 

مرج شهاکرب  نآ  ریثأت  يروابادخ و  - 1

ۀمه تشرد  زیر و  ریبادت  هدیرفآ و  ار  یتسه  ۀمه  هک  تسا  يدنوادخ  شریذپ  یهلا ، نایدا  يروحم  یـساسا و  ياه  هزومآ  هلمج  زا 
(2) تسوا تردق  رد  روما 

رد .دشاب  وگخساپ  شربارب  رد  دیاب  یمدآ  تسا و  ازج  زور  رگباسح  دراد ، یهاگآ  نانآ  رادرک  مامت  زا  تمحر و  نایمدآ  ۀمه  هب  وا 
هتشادن وا  رب  یتردق  طلـست و  چیه  هتـشاذگاو و  دوخ  هب  ار  وا  هاگ  نآ  دشاب و  هدیرفآ  ار  یمدآ  هک  تسین  يدوجوم  ادخ  یهلا  نایدا 

رد ار  ناسنا  دناوت  یم  وا  ردق  اضر و  شریذپ  تسا و  اهیتخس  رد  یمدآ  ریگتسد  هک  نابرهم  میحر و  يدنوادخ  دوجو  هب  رواب  .دشاب 
يدـنوادخ هب  داقتعا  رگید ، يوس  زا  .درادزاـب  تسا ، فارحن  هب ا  ناـسنا  ندـش  هدیـشک  لـماوع  هلمج  زا  دوخ  هک  يراوشد  تـالاح 

.دیآ یم  رامش  هب  یمهم  رایسب  ةدنرادزاب  لماع  یمدآ ، تولج  تولخ و  نطاب و  رهاظ و  رب  رظان  رضاح و 

- یم وا  هب  يا  هسوسو  هچ  وا  سفن  هک  میناد  یم  میدیرفآ و  ار  ناسنا  ام  »

74 ص :

ص 447. هژیو ، ةرامش  یقوقح ، تاقیقحت  ۀلجم  دحتم ،» للم  نامزاس  ییانج  تسایس  ، » نیسح یلع  يدابآدنربا ، یفجن  - 1
ص 12-19. يروکشا ، یلعدیس  ملق  هب  مالسا ، رظن  زا  ییازج  نیناوق  دومحمدیس ، يدورهاش ، یمشاه  : ك.ر - 2

مالسلا هیلع  نینموملاریما  هاگن  زا  مرج  لرتنک  www.Ghaemiyeh.comياهراکهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 167زکرم  هحفص 85 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14643/AKS BARNAMEH/#content_note_74_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14643/AKS BARNAMEH/#content_note_74_2
http://www.ghaemiyeh.com


(1)« .میرت کیدزن  وا  هب  وا  گرهاش  زا  ام  دنک و 

(2)« .دنک یم  هبس  احم  نآ  هب  ار  امش  دنوادخ  دینک ، ناهنپ  ای  راکشآ  دیراد ، دوخ  ياهلد  رد  ار  هچ  نآ  رگا  »

هب  » (3)« .دننک یم  تبث  و  دنرضاح )  ) نانآ شیپ  ام  ناگتشرف  ارچ و  میونش ؟ یمن  ار  ناشیاوجن  ار و  نانآ  زار  ام  هک  دنرادنپ  یم  ایآ  »
(4)« .تسا نابهگن  امش  رب  هشیمه  دنوادخ  یتسرد 

(5)« .تسا انیب  دینک ، یم  هچ  ره  هب  دنوادخ  تسامش و  اب  وا  دیشاب ، اجک  ره  «و 

اهنآ نیمشش  وا  هک  نیا  رگم  نت ، جنپ  نایم  هن  تسا و  اهنآ  نیمراهچ  وا  هکنیا  رگم  تسین ، نت  هس  نایم  يا  هنامرحم  يوگتفگ  چیه  »
(6)« .تسا اهنآ  اب  وا  دنشاب ، اجک  ره  هکنیا  رگم  رتشیب ، هن  و  ددع )  ) نیا زا  رتمک  هن  تسا و 

75 ص :

ۀیآ 16. ةروس ق ، دیرَولا » ِلبَح  نِم  هَیلإ  ُبَرقأ  ُنَحن  ُسوسُوت َو  اَم  ُمَلعَن  َناسنإلا و  انقَلَخ  دََقل  و  - » 1
ۀیآ 284. هرقب ، ةروس  ُهّللا » ِهب  مُکبِساَُحی  ُهوُفُخت  وَأ  مُکِسُفنَأ  ِیف  اَم  اوُدُبت  نِإ  َو  - » 2

ۀیآ 80. فرخز ، ةروس  َنُوُبتْکَی » ْمِهیََدل  اَُنلُسُر  یََلب و  مُهاَوَجنو  مُهَّرِس  ُعَمسَن  اَّنَأ ال  َنُوبَسْحَی  مَأ  - » 3
ۀیآ 1. ءاسن ، ةروس  ًابیقَر » مُکیَلَع  َناک  َهللا  ّنإ  - » 4

ۀیآ 4. دیدح ، ةروس  ریَصب » نولَمعَت  اَمب  ُهللا  ُمتنُک و  اَمَنیأ  مُکَعَم  َوُه  َو  - » 5
اُوناَک اَم  َنیَأ  مُهَعَم  وُه  الِإ  رَثکَأ  الَو  َکلَذ  نِم  یَندَأ  الَو  مُهُـسِداَس  َوُه  الِإ  ٍهَسمَخ  مُهُعباَر و ال  َوُه  ـالإ  ٍهَثـالَث  يَوجن  نِم  ُنوُکَی  اَـم  - » 6

ۀیآ 7. هلداجم ، هروس  مِیلَع » ءیَش  ِّلُِکب  َهللا  َّنِإ  ِهَماَیقلا  َمْوَی  اُولمَع  اَمب  مُُهئِّبَُنی  َُّمث 
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تسا یتموکح  تلود و  مادک  دهد ؟ یم  نت  میارج  باکترا  هب  یناسآ  هب  ایآ  هتفای ، لکش  یشرگن  نینچ  اب  هک  یتیصخش  یتسار ، هب 
؟(1) دنک ارجا  یحارط و  ناسنا  يارب  ار  رظان ي  رضاح و  اج  همه  هشیمه و  ینوریب  ینورد و  بیقر  نینچ  دناوتب  هک 

جیورت تسایـس  تهج  رد  ًاقیقد  یهلا ، ياوقت  رب  یتموکح  نارازگراک  عامتجا و  درف و  شرافـس  زین  ینید  نایاوشیپ  ياـه  هزومآ  رد 
(، مالّـسلا هیلع  ) یلع ماما  تنامـض  حیرـصت و  هب  تسا و  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  يروابادخو  يروحمادـخ  تیبثت  يرادـنید و 

.دور یم  رامش  هب  اهیدیلپ  اهفارحنا و  زا  هدنرادزاب  لماع 

هب ندیـسر  هار  ترخآ ، رد  و  اهفارحنا ) لـباقم  رد   ) يرپس و  يدوباـن ) یتخبدـب و   ) زا عناـم  اـیند ، نیا  رد  یهلا  ياوقت  هک  یتسرد  هب  »
(2)« .دینک ظفح  نآ  اب  ار  نتشیوخ  و  تبقارم ، اوقت  زا  دیشاب ، هاگآ  تسا ...  تشهب 

دناسر و یم  تداعس  لزنمرس  هب  ار  یمدآ  هک  دناد  یم  راوهار  عیطم و  مار ، یبکرم  ار  یهلا  ياوقت  مالّـسلا ،) هیلع  ) یلع نینمؤملاریما 
یهلا ياوقت  ناشیا  هاگدید  زا  .دنکفا  یم  یتخبدب  شتآ  رد  ار  دوخ  بحاص  هک  دـناد  یم  شومچ  شکرـس و  ییاهبکرم  ار  تاوهش 

یم ار  میارج  ناهانگ و  ۀمه  ۀشیر  دنک و  یم  تظفاحم  یهارمگو  طوقـس  زا  ار  دوخ  ناگدنهانپ  هک  تسا  دنلب  مکحم و  یهاگهانپ 
(4) .دناهر یم  يدوبان  ره  زا  ار  ناسنا  (3) و  دیادز

76 ص :

.مود لصف  همیرجلا ، هحفاکم  یف  اهرود  هیمالسالا و  هیبرتلا  دادقم ، نجلای ، .ك.ر : - 1
ۀبطخ 191. هغالبلا ، جهن  .اهب » اونوُصَت  اهونوُصَف و  الَأ  هّنَجلا ...  یلإ  ُقیرطلا  ٍدغ  یف  ُهّنُجلا و  ُزرحلا و  مویلا  یف  يوقتلا  ّناف  - » 2

ۀبطخ 157. نامه ، - 3
ۀبطخ 230. نامه ، هکله » ّلُک  نم  تاجن  هللا ...  يوقَت  ّناف  - » 4
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مرج شهاک  رد  نآ  شقن  يروحم و  ترخآ  - 2

تماـیق و هب  نیقی  دراد ، دـسافم  زا  يریگـشیپ  مـیارج و  شهاـک  رد  یمهم  رایـسب  شقن  هـک  يرادـنید  مـهم  ياـهدرکراک  هـلمج  زا 
تـشرد زیر و  هک  دراد  داقتعا  دناد و  یم  شیوخ  يدـبا  هاگلزنم  ار  نآ  تسا و  دـقتعم  ترخآ  هب  هک  یناسنا  .تسا  یـسرباسحزور 

ياهراتفر رد  يروا  ترخآ ب- ریثأت  .تسین  يزیرگ  یهلا  باذع  ای  شاداپ  زا  ار  وا  دـشاب و  وگخـساپ  زور  نآ  رد  دـیاب  ار  شلامعا 
زا يریگـشیپ  رواـب و  نیا  ناـیم  میقتـسم  ۀـطبار  زا  تحارـص  هب  ماـما  هک  تسا  يا  هنوـگ  هب  یناـسنا ، یگدـنز  رد  نآ  شقن  یمدآ و 

(1)« .دبای شهاک  شهانگ  دنک ، ترخآ  دای  رایسب  هک  یسک  : » دیامرف یم  دنک و  یم  دای  هنامرجم  ياهراتفر  ناهانگ و 

زا ترخآ  یشومارف  ار  صاع ) ورمع   ) وا یلو  دراد  یم  زاب  هدوهیب  ياهراک  یخوش و  زا  ارم  گرم  دای  دنگوس ، ادخ  هب  دیشاب  هاگآ  »
(2)« .تسا هتشاد  زاب  قح  نخس 

گرم نیرمت  هب  ار  مدرم  نارازگراـک و  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماـما  داـسف ، فارحنا و  زا  يریگوـلج  رد  رواـب  نیا  میظع  شقن  ببـس  هب 
هب باطخ  يا  همان  رد  ماما  .تسناد  یم  داـسف  زا  يریگـشیپ  تهج  رد  ربماـیپ  ياهـشور  ۀـلمج  زا  ار  نآ  درک و  یم  شرافـس  يرواـب 

: تشون رصم  مدرم 

لوـسر .تسا  یفاـک  يزومآدـنپ  يارب  نیا  هـک  دـیروآ  داـی  هـب  ار  گرم  رایـسب  دـندروآ ، يور  امـش  هـب  اـه  توهـش  هاـگ  ره  سپ  »
، دینک دای  رایسب  ار  گرم  دومرف : یم  درک و  یم  شرافس  گرم  يروآدای  هب  هتسویپ  ار  دوخ  نارای  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ

77 ص :

ح 5/365. ص 365 ، ج 5 ، نامه ، يدمآ ، ُهتیصعَم » ّتلَق  هرخالا  ِرکذ  نِم  َرثکأ  نَم  - » 1
ۀبطخ 84. هغالبلا ، جهن  - 2
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(1)« .تساه توهش  امش و  نیب  یعنام  اه و  تذل  ةدننز  مه  رب  اریز 

يدام و تاقلعت  یگتخیـسگ ، ماجل  رایـسب و  ياهـسوه  اـهوزرآ و  نتـشاد  ناراـکهزب ، یخرب  ياـهیگژیو  هلمج  زا  یـسانش ، مرج  رد 
اه هنیمز  نیا  ندـش  فرط  رب  رد  رثؤم  ییوراد  گرم  داـی  تسا و  یهاوخ  تورث  یبـلط و  ماـقم  ینوزف  هبور  شطع  ناوارف و  ییاـیند 

.تسا

: دیامرف یم  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما 

دای هب  ار  اهوزرآ  هدـنرب  اه و  توهـش  ةدـننک  هریت  اه و  تذـل  ةدـننز  مه  رب  دـیروآ ، یم  باتـش  تشز  ياهراک  هب  هک  هاگنآ  ناـه ! »
(2)« .دیروآ

نیا زراب  هنومن  .دوش  یم  هدـید  فارحنا  زا  يریگـشیپ  يارب  يرواب  گرم  هب  نداد  هجوت  زین  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  یلمع  ةریـس  رد 
لاملا و تیب  هب  يزارد  تسد  ياضاقت  ماما  زا  هنوگچ  هک  دـنک  یم  لقن  لیقع  شردارب  ةرابرد  ماـما  دوخ  هک  تسا  ییارجاـم  بلطم 

(3) .درک دنوادخ  باذع  هجوتم  ار  وا  شتسد ، هب  هتخادگ  ینهآ  ندرک  کیدزن  اب  ماما  تشاد و  ار  یمومع  قوقح  هب  زواجت 

مرج زا  يریگشیپ  ینید و  ماکحا  اهراتفر و  هب  مازتلا  - 3

دنوادخ لاثم ، روط  هب  .دنناسنا  یترخآ  ییایند و  تداعـس  تهج  رد  یگمه  هدـشن و  عضو  انبم  كالم و  یب  ماکحا ، مالـسا  نید  رد 
(4)« .رَکنُملا ءاشحَفلا و  نَع  یَهنَت  ةولصلا  َّنإ  : » دیامرف یم  زامن  ریثأت  نایب  رد  لاعتم 

نیا عضو  للع  نییبت  رد  ام  ینید  نایاوشیپ  هک  ییاه  هفسلف  هلمج  زا 

78 ص :

ص 28. یلامالا ، یسوط ، خیش  - 1
ۀبطخ 99. هغالبلا ، جهن  - 2

ۀبطخ 224. نامه ، - 3

ۀیآ 45. توبکنع ، - 4
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هب يدنبیاپ  زین  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  .تسا  تالامک  هب  وا  نداد  قوس  ناسنا و  داسف  فارحنا و  زا  يریگشیپ  دنا ، هدرک  نایب  ماکحا 
: دناد یم  میارج  شیازفا  ببس  ار  یهلا  تاعاط  كرت  مرج و  زا  يریگشیپ  رد  یمهم  لماع  ار  یهلا  ماکحا 

(1)« .دبای یم  شیازفا  ناهانگ  دوش ، مک  يدنوادخ  ياه  نامرف  زا  تعاطا  هک  یماگنه  »

هب داـقتعا  تماـیق ، زا  سرت  دـنوادخ ، اـب  مکحتـسم  يا  هطبار  نتـشاد  .تسا  يرادـنید  مرج ، زا  هدـنرادزاب  لـماوع  نیرتمهم  زا  یکی 
رد ییانج ) ياهرامآ   ) مرج نازیم  شهاک  .دراد  مرج  شهاک  رد  يرثؤم  رایسب  شقن  ینید  ماکحا  هب  يدنبیاپ  ازج و  زور  یسرباسح 

.تسا اعدم  نیا  ده  اش  دوخ  ناضمر  ای  مرحم  ياه  هام 

، لقاال صوصخ  رد  هدنرادزاب  یـشقن  ياراد  ناوت  یم  ار  نید  داعبا  زا  یخرب  مک  تسد  هک  دنا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناسانـش  هعماج 
رد مک  تسد  ار  یگدـنرادزاب  شقن  نیا  زین  نید  هک  دـننآرب  نینچمه  نانآ  دروآ ! باـسح  هب  ینوناـق  ریغ  ياـهراتفر  عاونا  زا  یخرب 

(2) .درک دهاوخ  افیا  لاوحاو  عاضوا  یخرب 

، تفگ نخس  ینید  گنهرف  زا  ناوتب  هک  يا  هنوگ  هب  دریگ ، ماجنا  یعامتجا  ياه  هکبـش  یهورگ و  تروص  هب  ینید ، ياهتیلاعف  رگا 
بتارم هب  ناققحم ، یخرب  رظن  زا  یعامتجا  ياه  هکبـش  رد  هژیو  هب  ینید  ياـهتیلاعف  ریثأـت  .دزاـس  یم  رادومن  رتشیب  ار  تیعـضو  نیا 

رگید ياه  هبنج  زا  شیب 

79 ص :

ح 4029. ص 127 ، ج 3 ، نامه ، يدمآ ، تائیّسلا » تُرثَک  ُتاعاطلا  ّتلق  اذإ  - » 1
ص 143. مرج ، نید و  ددجم  ۀطبار  یسررب  یمیلس ، یلع  ۀمجرت  نارگید ، دیوید و  .یت  زناویا ، - 2
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هار زا  دنک و  تیوقت  ار  نارادنید  یعامتجا  يوق  ياه  هکبـش  دشوکب  هک  تسا  نیا  تلود  ۀـفیظو  بیترت ، نیدـب   (1) .تسا يرادنید 
.دشوکب دارفا  رد  یبهذم  ياهرواب  تیبثت  هب  یهورگ  ياهتیلاعف  هژیو  هب  ینید ، ياهتیلاعف  هب  دارفا  قیوشت 

یعامتجا تاطابترا  حالصا  متفه : راتفگ 

هراشا

یعامتجا و تاطابترا  حیحصت  مرج ، زا  يریگشیپ  يارب  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  ةریـس  نانخـس و  رد  اه  همانرب  اه و  تیولوا  رگید  زا 
مهم ثحابم  رد  .تسا  يریذپ  هعماج  ندش و  یعامتجا  دنیآرف  يزاس  هنیهب  تهج  رد  ششوک 

، اه هورگ  هداوناخ ، یعامتجا ، طباور  ياـه  هکبـش  شقن  رب  یعاـمتجا ، یتخانـش  ناور  زین  یتخانـش و  هعماـج  ياـه  هیرظن  رد  حرطم 
نوچ یخرب  هک  اجنآ  ات  تسا ، هدش  دیکأت  يراکهزب  موش  ةدـیدپ  دـشر  رد  یعامتجا  ياهوگلا  نارـس و  زین  نالاسمه و  نارـشاعم و 

.دنک یم  دشر  نآ  رد  برکیم ) هباثم  هب   ) يراکهزب هک  دنناد  یم  تشک  طیحم  هباثم  هب  ار  یطیحم  ياهتیعضو  هنوگ  نیا  یناساکال 

ياـه هنیمز  ندناکـشخ  هب  ترـضح  ماـمتها  زا  هک  تفاـی  ناوت  یم  ار  يدنمـشزرا  ياـه  هزوـمآ  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماـما  راـتفگ  رد 
.تسا مزال  دنمدوس و  ياه  هزومآ  نیا  زا  یخرب  هب  هراشا  تیاکح و  هزب  شرورپ  دشر و  یعامتجا 

فرحنم ياهوگلا  يوریپ  زا  زیهرپ  هب  شرافس  - 1

زا يزاسدـننامه ، دـیلقت و  نایرج  رد  ناـسنا  ياـهراتفر  زا  يا  هدـمع  شخب  هک  دـنراد  قاـفتا  هتکن  نیا  رب  یعاـمتجا  ناسانـش  ناور 
صاخشا اهوگلا و 

80 ص :

ص 163. نامه ، - 1
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هچ اهوگلا  نیا  هک  نیا  هب  هتسب  دندارفا و  رد  رادتقا  ای  تردق  یعون  ياراد  ود ) ره  ای  ینوریب  ای  ینورد   ) یللع هب  هک  دریگ  یم  لکش 
.دریگ یم  لکش  زین  درف  راتفر  دنهد ، زورب  دوخ  زا  يراتفر  عون  هچ  دنشاب و  هتشاد  یتیصخش 

ياه هشیر  زا  اهناسنا و  ياهفارحنا  للع  نیرتمهم  زا  یکی  هک  دزاس  یم  ناشن  رطاخ  ار  هتکن  نیا  مامت  ینـشور  هب  ینید  سدقم  نوتم 
ای دنا  هتفای  دارفا  رب  یحور  يونعم و  طلست  ای  یعون  هب  هک  دنتسه  ینابصنم  بحاص  ناذفنتم و  هنامرجم ، هنافرحنم و  ياهراتفر  یلصا 
زا نایمدآ ، زاین  دروم  تاناکما  عبانم و  نتـشاد  تسد  رد  یعاـمتجا و  يـالاب  تاـقبط  رد  نتفرگ  رارق  یعاـمتجا و  هاـگیاج  ببـس  هب 

: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  .دنرادروخرب  رادتقا  تردق و 

یم قرغ  زین  یهورگ  نآ  اـب  دوـش و  یم  قرغ  اـیرد  رد  دوـخ  هـک  تـسا  یتـشک  ندــش  هتــسکش  دــننام  ملاــع ، فارحنا  شزغل و  »
(1)« .دندرگ

: تسا ناردپ  ریثأت  زا  رتشیب  هعماج  دارفا  رد  اهنآ  ریثأت  ماما ، ۀتفگ  هب  زین  نامکاح  ناریما و  دروم  رد 

(2)« .دوخ ناردپ  هب  ات  دنرت  هیبش  دوخ  نایاوشیپ  نامکاح و  هب  مدرم  »

: دراد یم  زاب  یعامتجا  ياهوگلا  هنوگ  نیا  تعاطا  يوریپ و  زا  ار  مدرم  مالّسلا ) هیلع  ) ریما ترضح 

نانآ ناتناگرزب ، نارس و  يربنامرف  يوریپ و  زا  راهنز ! راهنز ! دیشاب ! هاگآ  »

81 ص :

ص343. باب 946 ، ج 20 ، نامه ، دیدحلا ، یبا  نبا  اهریغ » اهعم  قرغت  قرغت و  هنیفّسلا  ِراسکناک  ملاعلا  ُّهلز  - » 1
ح 57. ص 46 ، باب 16 ، ج 78 ، راونالا ، راحب  رقابدمحم ، یسلجم ، مهئابآب » مُهنِم  ُهبشأ  مهئارَمُأب  ُسانلا  - » 2
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هنتف و ياهنوتـس  یلهاج و  بصعت  ةدولاش  نانآ  .دـنرادنپ  یم  دنتـسه  هچنآ  زا  رتالاب  ار  دوخ  دـنزان و  یم  دوخ  بسح  لصا و  هب  هک 
تداسح وا  شـشخب  لضف و  هب  دیوشن و  ریگرد  يدادادخ  ياهتمعن  اب  و  دینکاورپ ، ادـخ  زا  سپ ، دـنا ؛ تیلهاج  رخافت  ياهریـشمش 

(1)« .دینکن تعاطا  ناگیامورف  زا  دیزرون و 

نادیلپ اب  ینیشنمه  زا  زیهرپ  هب  شرافس  - 2

هکنآ زا  ادج  بابان ، دساف و  نانیـشنمه  .دننز  یم  مقر  ار  وا  تواقـش  تداعـس و  دنراد و  یمدآ  تیـصخش  رب  یناوارف  ریثأت  ناتـسود 
، یمدآ ۀنادرخبان  ياهراتفر  تیوقت  دییأت و  یهارمه ، قیرط  زا  دنشاب  هنافرحنم  باوصان و  يراتفر  ياهوگلا  ةدننک  هضرع  دنناوت  یم 

مهارف هزب  باـکترا  يارب  ار  مزـال  ياهتـصرف  دـناوت  یم  اهترـشاعم  هنوگ  نیا  نیا ، رب  نوزفا  .دـننک  یم  کـمک  وا  رتشیب  یهارمگ  هب 
.دنوش یم  تفای  یبوخ  هب  مرج  نارواشم  نانواعم و  ناکیرش ، اهترشاعم ، هنوگ  نیا  اب  اریز  دروآ ؛

یمار ناسنا  هک  تسا  شتآ  اب  سامت  يزاب و  دننام  نادیلپ ، رارشا و  اب  ترشاعم  هک  دراد  حیرصت  هتکن  نیا  رب  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما 
: درب یم  نیب  زا  دنازوس و 

طابترا هک  دننام  یم  یشتآ  هب  نانیا  اریز  زیهرپب ، نادیلپ  اب  ینیشنمه  زا  »

82 ص :

ۀبطخ 192. هغالبلا ، جهن  - 1
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(1)« .تسا هدننازوس  نآ  اب  کیدزن 

: دوب دنهاوخن  ناما  رد  نآ  ياهیراتفرگ  الب و  زا  دنوش  یم  رضاح  رارشا  سلاجم  رد  هک  یناسک  و 

(2)« .دنتسین نمیا  الب  ياهدمایپ  راثآ و  زا  نادب  نانیشنمه  »

: دیامرف یم  دنک و  یم  عنم  زین  ار  ناقساف  اب  ینیشنمه  ماما  لیلد ، نیمه  هب 

(3)« .دروخ یم  دنویپ  یتسپ  هب  یتسپ  اریز  زیهرپب ؛ ناتفص  تسپ  اب  یهارمه  زا  »

زا نیا  تسا و  ریزگان  هارمه  قیفر و  نتشاد  زا  ناسنا  هکنیا  ظاحل  هب  نادساف ، نارورش و  اب  ینیشنمه  زا  دارفا  نداد  زیهرپ  نمض  ماما 
: دنک یم  شرافس  ناکین  ناحلاص و  اب  ینیشنمه  هب  دور ، یم  رامش  هب  وا  ياهزاین 

ات وش  رود  نادب  زا  يوش و  نانآ  زا  ات  وش  هارمه  ناکین  اب   (4) ...دیوش نیشنمه  ناکین  اب  دینیزگ و  يرود  نادیلپ  زا  »

(5)« .يوش ادج  نانآ  زا 

83 ص :

ح2641. ص 289 ، ج 2 ، نامه ، ُقرحت » اهترشابم  رانلاک  مّهناف  رارشألا  هرشاعم  كایا و  - » 1
ح 10823. ص 411 ، ج 6 ، نامه ، ءالبلا » ُلئاوغ  رارشألا  اوسلاجم  ُنمأی  ال  - » 2

ۀمان 69. هغالبلا ، جهن  قحلم » ِّرشلاب  َّرشلا  َّنإف  قاّسفلا  ُهبحاَصُم  كاّیإ و  - » 3
ح 4746. ص 362 ، ج 3 ، نامه ، يدمآ ، رایخألا » اوُِسلاَج  َرارشألا و  اُوبناَج  رایخألا  اوُِسلاج  َرارشالا و  اٌوِبناج  - » 4

ح 6805. ص 514 ، ج 4 ، نامه ، .مهنع » نبت  رّشلا  َلهأ  نیاب  مهنم و  نُکت  َریَخلا  َلهأ  نِراق  - » 5
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یعامتجا ياهدنویپ  تیوقت  هب  شرافس  - 3

حماست و ارادم و  نازیم  نوچ  یلماوع  هب  دوخ  رما ، نیا  .دراد  یگتـسب  نآ  دارفا  ياهدـنویپ  تیفیک  تیمک و  هب  عامتجا ، ياقب  ماوق و 
رایسب تیـساسح  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ هتـسباو  رگید  لماوع  رگیدکی و  اب  يراکمه  ۀیحور  نارگید ، ياهاطخ  ةرابرد  دارفا  لهاست 

رجنم زیمآ  تنوشخ  میارج  یتح  ینیبدب و  ییوگدب ، هب  ور  نیا  زا  دشاب و  رگیدکی  اب  دارفا  داضت  لباقت و  تهج  رد  یلماع  دناوت  یم 
.تسج هعماج  رد  ارادم  قفر و  ۀیحور  دوجو  مدع  اج و  هب  ان  ياهتیساسح  رد  ناوت  یم  ار  اهیریگرد  اهعازن و  زا  يرایسب  ۀشیر  .دوش 

ياهدنویپ تیوقت  شرتسگ و  هب  هک  تسا  ییاهمادقا  درک ، غیلبت  جـیورت و  مومع  حطـس  رد  دـیاب  هک  ییاهمادـقا  هلمج  زا  ور ، نیا  زا 
: دیامرف یم  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  .دوش  یم  رجنم  یعامتجا 

(1)« .ینامب ناما  رد  اهنآ  ریوزت  رکم و  زا  ات  نک ، ارادم  مدرم  اب  »

: دیامرف یم  نینچمه 

(2)« .تسا اهنآ  ياه  هلیح  رکم و  زا  یگدوسآ  ینمیا و  ببس  اهنآ ) قالخا  شریذپ  ییاونمه و   ) مدرم قالخا  هب  ندش  کیدزن  »

دناوت یم  مدرم  اب  ارادـم  هتبلا  .دـنک  یم  کمک  اـهنآ  هب  یگدـید  هزب  زا  يریگولج  تهج  رد  نیـشیپ ، ياهـشرافس  هک  تسا  یهیدـب 
.دروآ یم  يور  نارگید  اب  عازن  يریگرد و  هب  اسب  هچ  تسین ؛ یگژیو  نیا  ياراد  هک  یـسک  اریز  .دـناهرب  زین  يراکهزب  زا  ار  ناسنا 

(3)« .دیآ یم  تسد  هب  ارادم  يوترپ  رد  یگدنز  تمالس   » دیآ یم  لصاح  ارادم  اب  یگدنز  یمومع  تشادهب  تمالس و  ور ، ره  هب 

84 ص :

ح 5128. نامه ، مهداکم » نم  ملست  مهَلئاوغ و  نمأت  ساّنلا  ِراد  - » 1
تمکح 401. هغالبلا ، جهن  مهلئاوَغ » نِم  َنِمأ  مِهقالخأ  یف  ساّنلا  ُهبراقُم  - » 2

ح 5607. ص 139 ، ج 4 ، نامه ، يدمآ ، هرادملا » یف  شیعلا  همالس  - » 3
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رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  - 4

کین رب  هوـالع  هک  یکین  لـمع  ره  زا  تسا  تراـبع  دـنا  هدومن  هئارا  فورعم  زا  عیارـش  باـتک  رد  یلح  ققحم  موحرم  هک  یفیرعت  »
ره دنا : هدومرف  رکنم  فیرعت  رد  دنادب و  ار  دئاز  فصو  نیا  کین  لمع  نیا  ةدنهد  ماجنا  دـشاب و  دـئاز  فصو  کی  ياراد  شندوب 

(1)« .دنادب دیلقت ) هار  زا  هچ  داهتجا و  هار  زا  هچ   ) ار لمع  نآ  حبق  لعاف ، هک  یحیبق  لعف 

اـهیبوخ و يوس  هب  هعماـج  نداد  تهج  میارج و  اـهفارحنا و  زا  يریگـشیپ  يارب  یمالـسا  ۀـعماج  رد  هک  ییاـهراکوزاس  نیرتمهم  زا 
یم هداد و  دـیون  ار  يا  هعماـج  نینچ  يراگتـسر  دـنوادخ  .تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  ماـظن  تـسا ، هدـش  یحارط  اـهیکین 

: دیامرف

ناـمه ناـنآ ، دـنرادزاب و  یتـشز  زا  دـنراداو و  هتـسیاش  راـک  هب  دـننک و  توعد  یکین  هب  ار ] مدرم   ] یهورگ امـش ، ناـیم  زا  دـیاب  «و 
(2)« .دنناراگتسر

نایاوشیپ نانخـس  رد  دراد ، یپرد  ار  یمدآ  تداعـس  يراگتـسر و  هنوگچ  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هکنیا  طابترا و  نیا  نییبت 
هب رما  دنوادخ ، هک  دیامرف  یم  یهلا  روتسد  نیا  ۀفسلف  ةرابرد  ترضح  .تسا  هدمآ  یبوخ  هب  مالّـسلا ،) هیلع  ) یلع ماما  هژیو  هب  نید ،

(3) .تسا هداد  رارق  اهیتشز  زا  ناهیفس  ناهاگآان و  نتشاد  زاب  يارب  ار  رکنم  زا  یهن  هاگآان و  ياه  هدوت  حالصا  يارب  ار  فورعم 

هجوتم رکنم  زا  یهن  زا  هچنآ  هک  هژیو  هب  تسا ؛ نینچ  زین  رکنم  زا  یهن 

85 ص :

ص 2 و . 1385 يوضر ، یمالسا  مولع  هاگـشناد  دهـشم ، يرتکد ، ةرود  ءازجلا ، هقف  سرد  تاریرقت  داماد ، ققحم  یفطـصمدیس  - 1
.4

ۀیآ نارمع ، لآ  ةروس  َنوُِحلفُملا » ُمُه  َکـِئلوُأ  ِرَکنُملا  ِنَع  َنوُهنَی  ِفورعَملاـِب و  َنوُُرمأـی  ِریَخلا و  َیلِإ  َنوُعدـی  ُهَّمُأ  مُکنِم  نُکَتلَو  - » 2
.104

تمکح 252. هغالبلا ، جهن  - 3
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روضح اج  همه  هشیمه و  یتلود  ياه  هاگتسد  تموکح و  نامشچ  هن  اریز  تسا ؛ یناسل  یبلق و  بتارم  رتشیب  دوش ، یم  عامتجا  دارفا 
.دوش هیهت  تلود  يارب  فیاظو  زا  یگرزب  تسرهف  هک  تسا  تحلصم  هب  هن  دنراد و 

: دیامرف یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  ياهدمایپ  هرابرد  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما 

(1)« .دنوش یم  طلسم  امش  رب  امش  ياهدب  هک  دینکن  كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  »

دوش یم  يدراوم  لماش  دـهد و  یم  هعـسوت  یتبقارم  يریگـشیپ  يارجا  رب  ار  یناگمه  تراظن  ةزوح  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
دارفا عورـشم  قوقح  اـهیدازآ و  هب  تسا  نکمم  نیارباـنب ، ؛(2)  درادـن دوجو  نآ  صوصخ  رد  مه  ینوناـق  حیحـص  صن  اـسب  هچ  هک 
.دوش یم  یعامتجا  مظن  ندیشاپ  ورف  هجیتن  رد  یعامتجا و  طباور  ندروخ  مه  هب  یعامتجا و  ياهدنویپ  فیعضت  ببس  ای  دنزب  همطل 

تایاور و رد  هک  ار  یطیارـش  دودح و  دروآ و  مهارف  عامتجا  رد  ار  لصا  نیا  ندـش  هنیداهن  ۀـنیمز  دـیاب  یمالـسا  تلود  ور ، نیا  زا 
یتکراـشم ییاـنج  تسایـس  ياـه  هماـنرب  نیرتـمهم  زا  یکی  قیرط ، نیا  زا  اـت  دـنک  ظاـحل  تسا ، هدـمآ  هفیظو  نیا  يارب  ینید  نوتم 

.دوش یلمع  ققحم و  یمالسا ،

تسا و رظاـن  يرفیکریغ  يریگـشیپ  هب  دـنا ، هدرک  هراـشا  يرهطم  دیهـش  نوچ  یخرب  هکناـنچ  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لـصا 
(3) .تسا زاجم  یمالسا  تلود  عرش و  مکاح  ةزاجا  اب  طقف  تسا ، رکنم  زا  یهن  یعون  دوخ  دنچ  ره  يرفیک ، يریگشیپ 

رب تلود  طلست  دورو و  یفن  يانعم  هب  نخس  نیا 

86 ص :

ۀمان 47. نامه ، - . 1
ص 152-153. يراکهزب ، زا  يریگشیپ  دومحمدیس ، یلیلخریم ، - 2

صص 51 و 50. نامه ، یضترم ، يرهطم ، - 3
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یلک نایرج  یمالسا  تلود  هک  دنک  یم  اضتقا  تموکح  رادتقا  مظن و  ظفح  لصا  .تسین  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ياه  همانرب 
نیا تسرد  يریگراک  هب  یگنوگچ  قیداصم و  صیخـشت  رد  ار  اهنآ  دارفا ، هب  مزال  ياهـشزومآ  ۀـئارا  اـب  دـشاب و  هتـشاد  رظن  ریز  ار 

.دناسر يرای  لصا ،

نایرجم درکلمع  رب  تراظن  متشه : راتفگ 

یمدرم و حطس  ود  رد  دوخ  هک  تسا  مرج  زا  يریگشیپ  يوگلا  رد  یساسا  ياهتیولوا  اه و  همانرب  هلمج  زا  قیقد ، یـسرزاب  تراظن و 
شرازگ هب  مدرم  دور ، یم  رامـش  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  زا  یقادـصم  هـچنآ  یمدرم  حطـس  رد  .تـسا  ارجا  لـباق  یتـلود 
تفایرد تهج  يا  هبعـش  ای  نامزاس  هزورما  ًالومعم  هک  دـنفظوم  یتراظن  هاگتـسد  مکاح و  هب  نایرجم  تسردان  فالخ و  ياـهراتفر 

تسا تلود  تموکح و  حطس  رد  نآ  رتمهم  عون  اما  .دبای  یم  صاصتخا  مهم  نیا  هب  نایرجم  راک  رب  تراظن  زین  مدرم و  ياهشرازگ 
هب اراکشآ  یمسر و  روط  هب  یهورگ  ای  هناخترازو  ای  نامزاس  نآ ، راکشآ  حطس  رد  .دوش  یم  ارجا  ناهنپ  راکشآ و  لکـش  ود  هب  هک 

هتخانـش هکنآ  نودب  یناهنپ و  دـیاب  ینیما  قثوم و  دامتعا و  دروم  دارفا  ناهنپ ، حطـس  رد  .دـنفظوم  تموکح  نایرجم  راک  رب  تراظن 
.دنشاب هتشاد  تراظن  نایرجم  راک  رب  دنروآ و  درگ  نوگانوگ  ياه  هار  زا  ار  مزال  ياهشرازگ  تاعالطا و  دنوش ،

دوـش و یم  مهارف  ناـیرجم  شزغل  فارحنا و  ياـه  هنیمز  دـشاب ، هتـشادن  دوـجو  يرما  نینچ  رگا  هک  تسا  نیا  رد  یـسرزاب  تیمها 
ار یتلادع  یب  تنایخ و  مدرم و  هب  زواجت  متس و  ياه  هنیمز  دوخ ، نیا  دبای و  یم  ناکما  یتحار  هب  بصنم  تردق و  زا  هدافتـساءوس 

تموکح نیبزیت  مشچ  ار  سرزاب  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  .دشاپ  یم  ورف  مه  زا  ملاس  یگدنز  ناینب  كدنا  كدنا  دهد و  یم  جاور 

87 ص :
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دنیب و یمن  ار  بیاعم  هک  تسا  يروک  دننامه  دشاب ، هتـشادن  نئمطم  حیحـص و  یـسرزاب  ماظن  هک  یتموکح   » تسا یعیبط  .دناد  یم 
(1)« .دوش یم  رو  هطوغ  دسافم  بویع و  بالجنم  رد 

: دیامرف یم  رتشا  کلام  هب  دوخ  ۀمان  رد  ماما 

، نانآ راک  زا  وت  یـسرزاب  تبقارم و  هک  رامگب  نانآ  رب  هشیپافو  وگتـسار و  یناسوساج  نک و  یـسررب  ار  نارازگراک  راـتفر  سپـس  »
(2)« .دوب دهاوخ  تیعر  اب  ینابرهم  يراد و  تناما  ببس 

هکنیا هن  دنک ، دروخرب  وا  اب  دش  راکـشآ  یـسک  تنایخ  یـسرزاب ، نایرج  رد  رگا  هک  دـهد  یم  روتـسد  کلام  هب  همادا  رد  ترـضح 
.تسا رتروآ  هدسفم  نیا ، هک  دشاب  هتشادن  یپ  رد  ار  یتموکح  لمعلا  سکع  دنامب و  یقاب  شرازگ  ۀیهت  دح  رد  یسرزاب 

یناگمه ياه  شزومآ  هئارا  مهن : راتفگ 

هراشا

دنک یم  بیغرت  از  مرج  صاخ  ياهتیعـضو  اب  هلباقم  هب  ار  دارفا  مالّـسلا ، ) هیلع  ) یلع ماما  زا  هدـنام  راگدای  هب  ياه  هزومآ  زا  یـشخب 
.دننک یم  دای  یعـضو » يریگـشپ   » ناونع اب  نآ  زا  هزورما  هک  يرما  دروآ ؛ یم  مهارف  ار  ناسنا  يراکهزب  ای  یگدـید  هزب  لامتحا  هک 

عوقو هب  عضو  نآ  رد  تسا  نکمم  مرج  هک  یلاوحا  عاضوا و  هب  فوطعم  ۀناریگشیپ  مادقا   » ار یعضو  يریگشیپ 

88 ص :

ص 159-160. نامه ، دمحم ، ینارکنل ، لضاف  - 1
ِقفِّرلا هناـمَألا َو  ِلامِعتـسا  یَلَع  مَُهل  ُهَودَـح  مِهِرُومـأل  ِّرِّسلا  ِیف  َكَدُـهاعَت  َّنإَـف  مِهیَلَع  ِءاـفَولا  ِقدِّصلا َو  ِلـهَأ  نِم  َنوـیُعلا  ِثَعبا  َو  - » 2

همان 53. هغالبلا ، جهن  ِهیعَرلِاب »
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.دننک یم  فیرعت  (1)« ددنویپب

دوجو ببـس  هب  هنامرجم ، لـعف  هب  هناـمرجم  ۀـشیدنا  زا  رذـگ  ۀـنیمز  تسا و  مهارف  رتشیب  هزب  باـکترا  ياهتـصرف  اهتیعـضو ، نیا  رد 
وا ياهزاین  عفر  هب  رداق  هک  یـسک  هب  وا  عوجر  ینارحب و  تیعـضو  رد  یمدآ  يدنمزاین  لاثم ، روط  هب  .تسا  دوجوم  مزال ، ياهجامآ 

یکیزیف و ياهتیعقوم  .دروآ  مهارف  ار  يو  يراکهزب  ۀـشیدنا  کیرحت  ياه  هنیمز  دـناوت  یم  دراد ، يراجنهبان  تیـصخش  اـما  تسا ؛
هیلع ) یلع ماما  ياهـشرافس  زا  يدراوم  همادا  رد  .دـنک  دـیدشت  ناسنا  رد  ار  مرج  باـکترا  ۀـسوسو  دـناوت  یم  زین  صاـخ  یعاـمتجا 

.ددرگ یم  رکذ  یعضو  يریگشیپ  ۀنیمز  رد  مالّسلا )

زیخ مرج  ياه  ناکم  رد  روضح  زا  زیهرپ  - 1

هب اهناکم ، نیا  رد  روضح  .تسا  مهارف  رتشیب  یطیحم  ای  ییایفارغج  ظاحل  هب  اهناکم  زا  یخرب  رد  هزب  باکترا  ياه  هنیمز  اهتـصرف و 
« زیهرپ ياوقت  ، » تروص نیا  رد  .دهد  قوس  يراکهزب  هب  ار  وا  دناوت  یم  دشاب ، هتـشادن  يوق  ینورد  ةدـنرادزاب  يورین  درف  رگا  هژیو 

طیحم نآ  رب  دناوتب  دشاب و  رادروخرب  يزاسراک  يوق و  ینورد  تینوصم  اوقت و  زا  ناسنا  رگا  .تسا  رتدـمآراک  روضح » ياوقت   » زا
.دوش راک  هب  تسد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تهج  رد  دیاب  تسا و  رادروخرب  روضح » ياوقت   » زا دراذگب ، ریثأت 

: تسا نیمه  هتسناد ، درفت  رد  ار  یمدآ  تمالس  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  هک  یللع  زا  یکی 

(2) ؛» تسوا ییاهنت  رد  ناسنا  تمالس  »

89 ص :

ص 610. يراکهزب ، لرتنک  یعضو و  يریگشیپ  نایم  طباور  دنومیر ، نسگ ، - . 1
ح 12598. همکحلا ، نازیم  دمحم ، يرهش ، ير  ِدُّرَفَّتلا » ِیف  ُهَمالَّسلا  - » 2
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(1) ؛» .تسا ناسنا  تمالس  ثعاب  مدرم ، زا  ییادج  »

(2) ؛» .تسین رادروخرب  تمالس  زا  دراد ، شزیمآ  رایسب  مدرم  اب  هک  یسک  »

»(3) و .تسا هتفهن ] ، ] ناهاوخایند زا  ییادج  رد  اهحالص  ۀمه  »

(4)« .دنام یم  ملاس  نانآ  يدب  زا  دریگ ، هرانک  مدرم  زا  سک  ره  »

رد روضح  .تسا  رظان  یعضو  يریگشیپ  هب  زین  دش  هئارا  كاپان  تسپ و  دارفا  اب  ترشاعم  عنم  صوصخ  رد  نیا  زا  شیپ  هک  یتایاور 
، نکمم قیرط  ره  زا  لام  ندروآ  گنچ  هب  ياه  هسوسو  دـناوت  یم  زین  يدام  ياهینتـساوخ  ییاراد و  زا  رپ  قرب و  قرز و  رپ  سلاجم 

(: مالّسلا هیلع  ) یلع ماما  لوق  هب  اریز  دروآ ؛ دیدپ  یمدآ  رد  ار  عورشمریغ  باوصان و  دنچ  ره 

(5)« .تسا تاوهش  همه  یساسا  یلصا و  ةدام  لام ، »

نامرحمان اب  ینیشنمه  زا  زیهرپ  - 2

اـضرا و .دراد  ترورـض  یمدآ  لـسن  ياـقب  يارب  هک  تسا  یـسنج  ةزیرغ  هداد ، رارق  یمدآ  دوجو  رد  دـنوادخ  هک  يزیارغ  هلمج  زا 
اه و همانرب  نیا  ۀلمج  زا  .تسا  هدش  یحارط  یـصاخ  شور  همانرب و  اب  زیارغ ، اهزاین و  رگید  دننام  مالـسا  رد  یـسنج  ياهزاین  نیمأت 

بادآ درم ، نز و  طابترا  ندرک  هدنسب  لقادح  هب  تامرحم ، زا  یشوپ  مشچ  ةرابرد  مالسا  ياهشرافس  اهشور 

90 ص :

ح 12597. نامه ، ُهَمالَس » َُهلزعلا  - » 1
ح 12594. نامه ، ساّنلا » َهََطلاُخم  َرَثکَأ  نَِمل  َهَمالَسال  - » 2

ح 12586. نامه ، حالَّصلا » ُعامِج  اینُّدلا  ِءانبَأ  ِلاِزتعإ  یف  - » 3
ح 12601. نامه ، مِهِّرَش » نِم  َِملَس  َساّنلا  َلَزَتعا  ِنَم  - » 4

تمکح 58. هغالبلا ، جهن  - 5
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اب دزاس و  مهارف  ار  یسنج  تاوهـش  کیرحت  ياه  هنیمز  دناوت  یم  نانز  اب  ترـشاعم  ینیـشنمه و  .تسا  فافع  جاودزا و  یکیدزن و 
.دوش هتفرگ  هدیدان  یهلا  ياهتمرح  اهمیرح و  اسب  هچ  تاوهش ، ندیشک  هلعش 

ناـنز هب  هاـگ  ره  .دـشاب  ناـنز  اـب  ترـشاعم  طـالتخا و  زا  زیهرپ  يوگلا  هوسا و  دیـشوک  یم  دوـخ  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤـملاریما 
رتمک دارفا  يارب  یکیرحت  ياه  هنیمز  نانز  هنوگنیا  اـب  دروخرب  رد  ًـالومعم  نوچ   ) درک یم  مالـس  اـهنآ  هب  دروخ ، یم  رب  هدروخلاـس 

: دومرف یم  تشاد و  هارکا  اهنآ  هب  ندرک  مالس  زا  دیسر ، یم  ناوج  نانز  ای  نارتخد  هب  یتقو  یلو  دراد ؛) دوجو 

(1)« .دشاب نآ  ةدیاف  زا  شیب  راک  نیا  نایز  تروص ، نیا  رد  دراد و  او  یتفگش  هب  ارم  نانز  يادص  مسرت  یم  »

: دومرف یم  دوخ  نارای  هب  ترضح  نینچمه 

(2)« .دیناوخن زین  اذغ  ندروخ  هب  ار  اهنآ  دینکن و  مالس  نانآ  هب  دیدروخرب  ناوج  نانز  هب  هاگره  »

زاب نانز  اب  طالتخا  زا  ار  مدرم  ماما  لاح ، ره  هب  .دراد  ترورـض  رتشیب  دنفورعم ، داسف  هب  هک  ینانز  اب  هطبار  رد  کش  نودـب  رما  نیا 
؛ تشاد یم 

(3)« .دشاب فورعم  ۀناهب  هب  طالتخا ، نیا  رگا  یتح  »

نانز رب  تراظن  باجح و  - 3

تمالـس و لـماع  ار  رما  نیا  دراد و  دـیکأت  ناشدـمآو  تفر  رد  تبقارم  ناـنز و  شـشوپ  ظـفح  ترورـض  رب  ماـما  هنیمز ، نـیمه  رد 
زا تینوصم 

91 ص :

ص 174. ج 14 ، نامه ، یلماع ، رح  - 1
ص 173. نامه ، - 2

ۀبطخ 80. هغالبلا ، جهن  .ك.ر : - 3
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(1) .دناد یم  ناشیا  يراکهزب  یگدید و  هزب 

نانآ دمآو  تفر  ةرابرد  ناشیا  .درک  یم  شرافس  زین  اه  هچوک  اهنابایخ و  رد  نانز  دمآو  تفر  زا  تبقارم  ترورـض  رب  مدرم  هب  ماما 
يرگید ثیدح  رد  .دنشاب  هتشادن  نادرم  اب  يدروخرب  ات   (2) دننک روبع  نابایخ  ای  راوید  رانک  زا  دیاب  نارتخد  نانز و  هک  دیامرف  یم 
: دیامرف یم  دنک و  یم  شنزرس  دنرادن ، تراظن  اه  هچوک  اهنابایخ و  رد  دوخ  نارتخد  نانز و  رب  هکنآ  ببس  هب  ار  قارع  مدرم 

(3)« .دینک یمن  ایح  ایآ  دننز ؛ یم  هنت  نانآ  هب  دنراد و  طالتخا  نادرم  اب  رباعم  رد  امش  نانز  هک  ما  هدش  هاگآ  »

نادرم يارب  یسنج  هزیرغ  ياضرا  ترورض  - 4

هب یعضو  عون  زا  يرفیکریغ  يریگشیپ  هدیـسر و  ام  هب  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  زا  هک  يا  هناریگـشیپ  ياهـشرافس  زا  رگید  يا  هنومن 
مزال هکلب  رتهب ، هتبلا  .تسا  ناشیا  رد  یسنج  توهش  ندش  هتخورفارب  نانز و  ندید  ماگنه  لهأتم  نادرم  هب  شرافـس  دیآ ، یم  رامش 

وا هاگن  یفداصت  روط  هب  ای  درکن  تیاعر  ار  یهلا  مکح  نیا  هک  یتروص  رد  یلو  .دـناشوپب  مرحمان  زا  ار  دوخ  مشچ  ناـسنا  هک  تسا 
ددص رد  دیاب  دش ، کیرحت  شا  یسنج  ةزیرغ  داتفا و  مرحمان  هب 

: دیامرف یم  شیوخ  شرافس  رد  ماما  .دیآرب  نآ  لرتنک 

هب ینز  هب  هاگن  اب  امـش  زا  یـسک  هاـگ  ره  .دـنا  هدـمآ  ناـجیه  هب  هدـش و  هتخود  زیمآ  توهـش  ةرظنم  هب  نادرم  نیا  ناگدـید  اـنامه  »
شرسمه اب  دیآ ، یتفگش 

92 ص :

ۀمان 31. نامه ، - 1
ص 132. ج 14 ، نامه ، یلماع ، رح  - 2

ص174. نامه ، َنویحَتسَت » امَأ  ِقیرَّطلا ، ِیف  َلاجِّرلا  َنِعفادی  مُکَئاِسن  َّنَأ  ُتئُِّبن  ِقارِعلا  َلهَأ  - » 3
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(1)« .دشاب شدوخ  نز  نوچ  ینز  زین  وا  هک  دزیمایب 

ینیزگ تولخ  زا  زیهرپ  - 5

یهار نآ  هب  ار  نارگید  راظنا  هک  تسا  ییاهناکم  اهتولخ و  تسا ، اـیهم  رایـسب  هزب  باـکترا  تصرف  نآ ، رد  هک  ییاـهناکم  هلمج  زا 
بابـسا للع و  هلمج  زا  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤملا  ریما  .درادن  دوجو  نآ  رد  يدـنوادخ ) تبقارم  زج   ) یتبقارم عون  چـیه  تسین و 

(2) .دهد یم  زیهرپ  نآ  زا  ار  دارفا  دناد و  یم  اهتولخ »  » ار روجف 

تغارف تاقوا  يارب  يزیر  همانرب  - 6

یم نکمم  رتـشیب  ار  یگدـید  هزب  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  زین  هزب و  باـکترا  تصرف  هک  تسا  يدراوـم  ۀـلمج  زا  زین  تغارف  تاـقوا 
هک دهد  هئارا  درف  هب  ار  ییاه  همانرب  اهوگلا و  تسا  نکمم  دوش ، یم  هدیزگرب  تغارف  تاقوا  ندـنارذگ  يارب  هک  ییاهطیحم  .دزاس 
رد ار  دوخ  تغارف  تاقوا  هقباسءوس ، اب  لاسگرزب  نادزد  فصن  زا  شیب  هک  هدیدرگ  تباث  .دنارذگب  تواقـش  یتخبدـب و  هب  ار  يو 

قالخا دقاف  یتح  راکتیانج و  ناتسود  اب  ترشاعم  هناخرامق و )...  صقر ، سلاجم  هناخ ، هوهق   ) دنا هدنارذگ  ملاسان  تاحیرفت  زکرم 
(3) .تسا رثؤم  راکهزب  تیصخش  يریگ  لکش  رد  ًاعطق  زین 

: هک دزاس  یم  ناشن  رطاخ  ار  هتکن  نیا  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما 

93 ص :

ُهأَرما یِه  امَّنِإَف  ُهَلهَأ  ُسِمالیلَف  ُُهبِجُعت  هأرما  یلإ  مُکَدَـحأ  َرَظَن  اذإَف  اـِهبابِه ، ُبَبَـس  َکـِلذ  َّنإ  و  ُحـِماوَط ، ِلوُحُفلا  هِذَـه  َراـصبَأ  َّنِإ  - » 1
تمکح 420. هغالبلا ، جهن  ُهَتَأرماَک »

ح 5532. ص 123 ، ج 4 ، نامه ، يدمآ ، هَولَخلا » ِروُجُفلا  ُبَبَس  - » 2
ص 186. این ، یک  يدهم  ۀمجرت  يرظن ، یسانش  مرج  دنومیر ، نسگ ، - 3
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(1)« .دریگ یم  همشچرس  تغارف  زا  یناوج ، نارود  تسردان  ياه  ییوج  تذل  »

.درک رپ  ار  ناناوج  تغارف  تاقوا  تسرد ، يزیر  همانرب  اب  ات  دیشوک  دیاب  ور ، نیا  زا 

94 ص :

ح 9251. ص 10 ، ج 6 ، نامه ، يدمآ ، ُهوبَّصلا » ُنُوکَت  ِغارَفلا  َنِم  - » 1
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95 ص :
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يرفیک ياهراکهار   : مود لصف 

هراشا

يرشب عماوج  ياهوزرآ  اهنامرآ و  زا  فارحنا  مرج و  نودب  ۀعماج  هک  تسا  نآ  رگنایب  يرشب ، عماوج  لاح  هتشذگ و  خیرات  ۀعلاطم 
اب ههجاوم  رد  هتفرگ  تروص  ياهـششوک  یمامت  تسا و  هتفاین  ققحت  زگره  نامرآ  نیا  اما  هدوب ، نورق  راـصعا و  ۀـمه  رد  اـهناسنا  و 
اب تسین ؛ ینیدریغ  ینید و  عماوج  نایم  یقرف  هتبلا  جاتنتـسا ، نیا  رد  .تسا  هدناسرن  نامرآ  نیا  هب  ار  نایمدآ  يراکهزب ، موش  ةدـیدپ 

ناراکهزب يراکهزب و  اـب  هک  تسا  يا  ههجاوم  ةوحن  عون و  تسا ، وجتـسج  شهوژپ و  ۀتـسیاش  ینید  عماوج  رد  هچ  نآ  نیا ، دوجو 
؛ دـنناد یم  لدـع  طسق و  يرارقرب  رـشب و  هیکزت  بیذـهت و  ار  دوخ  یلاع  فدـه  مالـسا ، هژیو  هب  یهلا ؛ نایدا  اریز ، تسا ، هدـش  یم 

.دیآ یم  رامش  هب  نآ  ینک  هشیر  مرج و  زا  يریگشیپ  ياهشور  اه و  همانرب  نیرتمهم  زا  دوخ  هک  يروما 

نایرجم اب  هنوگچ  دـنا ، هتـشاد  تموکح  لیکـشت  ناکما  تصرف و  هک  یناـمز  رد  هژیو  هب  اـم ، ینید  ناـیاوشیپ  هکنیا  مهف  ور ، نیا  زا 
نید زورما  تلاسر  اـم  هک  دوش  یم  ساـسحا  رتشیب  یناـمز  عوضوم ، نیا  تیمها  .تسا  تیمها  زئاـح  رایـسب  دـنا ، هدرک  یم  دروخرب 
یب میظع و  تضهن  هتفای و  يا  هدـنیازف  دـشر  قـالخا ، نید و  تیونعم و  هب  درکیور  هک  يرـصع  رد  .میریگب  رظن  رد  زین  ار  ناـهوژپ 
هدـش رت  هدرتسگ  دـشر و  نید  زا  تاراظتنا  ینید ، ناملاع  تیادـه  اب  یمالـسا ، يروهمج  نتفای  ققحت  اب  هدـش و  رادـیدپ  يا  هقباـس 

.تسا

97 ص :
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ۀلمج زا  مالسا  ییانج  تسایس  باب  رد  شهوژپ  قیقحت و  .تسا  نید  فلتخم  بناوج  ةرابرد  نیداینب  ياهشهوژپ  راک ، نیرت  یساسا 
اب ههجاوـم  رد  ناـشیا  ةریـس  لـیلحت  ناـمرجم و  ةراـبرد  ناـموصعم  ياـه  هاگدـید  نییبـت  هب  نآ ، زا  یـشخب  هک  تسا  اهـشهوژپ  نـیا 

.دبای یم  صاصتخا  ناراکهزب 

98 ص :
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( مالّسلا هیلع  ) یلع ماما  ياه  هزومآ  رد  نامرجم  اب  دروخرب  تسخن : ثحبم 

هراشا

دوجو ناراکهزب  تیـصخش  ةرابرد  هک  تسا  یتشادرب  شرگن و  عون  هب  هتـسباو  ًادـیدش  ناراکهزب ، نامرجم و  اـب  دروخرب  ياهـشور 
نازیم هچ  هب  دـنک و  یم  ضقن  ار  یعامتجا  لوبقم  راجنه  شزرا و  نیمادـک  هکنآ  ظاـحل  هب  زین  یباـکترا  هزب  مرج و  عون  هتبلا  .دراد 
لکـش زین  تسا  دوصقم  دروخرب ، ههجاوم و  نیا  رد  هک  یفادها  عون  نیا ، رب  نوزفا  .تسا  رثؤم  رما  نیا  رد  تسا ، اهـشزرا  نآ  ضقان 

.دوش یم  ذاختا  نامرجم  لابق  رد  هک  تسا  یشنکاو  ههجاوم و  عون  ةدنهد 

( مالّسلا هیلع  ) یلع ماما  ياه  هزومآ  رد  مرجم  تسخن : راتفگ 

بتکم ای  درف  کی  هک  ییاهشنیب  اهـشرگن و  عون  هب  تدش  هب  نامرجم ، اب  ههجاوم  ةوحن  هک  تسا  نآ  رگنایب  يرفیک ، تالوحت  خیرات 
ةدیدپ ةرابرد 

99 ص :
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(1) .تسا هتسباو  دراد  ناراکهزب  تیصخش  يراکهزب و 

هعماج دننک و  یم  دـشر  عامتجا  رد  هک  دـنا  هتـسناد  محازم  ییاهبورکیم  ای  رازتشک  کی  رد  زره  ییاهفلع  دـننام  ار  نامرجم  یخرب ،
نایم یتوافت  رگید ، یخرب  .درب  نایم  زا  ار  يراکهزب  تشک ،) لـحم   ) هعماـج رد  رییغت  اـب  دـیاب  ور ، نیا  زا  .تسا  اـهنآ  تشک  لـحم 

هدناشک فارحنا  هب  ار  نانآ  یعامتجا  یطیحم و  ءوس  طیارـش  هک  دـنا  هتـسناد  ییاهناسنا  ار  نامرجم  هدـشن و  لئاق  مرجمریغ  مرجم و 
مان قالطا  زا  یتح  رگید ، یخرب  .تشاد  ماـمتها  هعماـج  یـسایس  يداـصتقا و  یعاـمتجا ، طیارـش  حالـصا  هب  دـیاب  ور ، نیا  زا  .تسا 
یم لاح  هتفـشآ  روجنر و  یناور و  ینارامیب  ار  نامرجم  دـنراد و  ابا  دـنا  هدـش  هنامرجم  ياـهراتفر  بکترم  هک  ییاـهناسنا  رب  مرجم 

ار نامرجم  زین  یهورگ  .درک  تازاجم  ار  اهنآ  هکنآ  هن  تخادرپ ، نارامیب  نیا  ياوادـم  هجلاـعم و  هب  دـیاب  ناـنیا ، هاگدـید  زا  .دـنناد 
سپ .تسا  هدوب  تیمرجم  نومیمان ، ثراوت  نیا  لصاح  دنا و  هدرب  ثرا  هب  دوخ  نیدلاو  زا  هک  دـنناد  یم  یـصاخ  ياهیگژیو  ياراد 

، مرجم هک  دـندقتعم  زین  یناسک  .دـننک  یم  هیـصوت  ار  داژن  يزاسهب  يزاس و  میقع  ياهتـسایس  ناـنیا  دـیآ ! یم  اـیند  هب  مرجم  مرجم ،
.دشاب وگخساپ  شیوخ  راتفر  لامعا و  لباقم  رد  دیاب  هک  تسا  هدارا  اب  دازآ و  لقتسم ، یناسنا 

رایتخا یعون  دنچ  ره  هک  تسا  حرطم  نیون » یعامتجا  عافد  بتاکم   » ناونع ریز  هزورما  هک  درک  دای  ییاه  هاگدید  زا  دیاب  ماجنارس ،
رد يداصتقا  یـسایس و  یگنهرف و  یعاـمتجا و  ياـه  هنیمز  لـماوع و  ریثأـت  هب  ًادـیدش  اـما  دـنریذپ ، یم  ناـمرجم  يارب  ار  يدازآ  و 

.تسا یتیبرت  ینیمأت و  تامادقا  ۀعسوت  تهج  رد  رتشیب  نانیا  درکیور  .دنراد  هجوت  زین  مرج  نیوکت 

100 ص :

ج 1. ازج ، قوقح  تایلک  یضترم ، ینسحم ، يدابآدنربا ؛ یفجن  نیسح  یلع  ۀمجرت  يرفیک ، تالوحت  خیرات  ناژ ، لدارپ ، - 1

مالسلا هیلع  نینموملاریما  هاگن  زا  مرج  لرتنک  www.Ghaemiyeh.comياهراکهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 167زکرم  هحفص 111 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14643/AKS BARNAMEH/#content_note_100_1
http://www.ghaemiyeh.com


زا دنهد و  یم  داهنشیپ  نامرجم  اب  دروخرب  رد  ار  یصاخ  ياهدرکیور  اهشور و  دش ، هظحالم  هک  نانچمه  اهـشرگن ، نیا  زا  کی  ره 
مه تسا و  هدید  دوخ  هب  ار  نشخ  هنارگبوکرـس و  ياهتازاجم  اهرفیک و  يوب  گنر و  مه  يرفیک ، تالوحت  خیرات  هک  تسا  ور  نیا 

میقع مه  تسا و  هدرک  هیـصوت  ار  هنارگ  نامرد  ياهاوادـم  مه  ار ؛ نامرجم  هب  یناـبرهم  تقفـش و  تمحر و  زا  نوحـشم  ياهمیـسن 
.تسا لمأت  لباق  یندناوخ و  دوخ ، ياج  رد  هک  تسا  راک  رد  زین  يرگید  ياهشور  .ار  هنامحر  یب  ياهیشک  لسن  يزاس و 

نیا تفگ  ناوت  یم  لامجا  هب  هچنآ  .دراد  یتیـصخش  هچ  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  ۀـشیدنا  رد  مرجم  هک  تسا  لاؤس  نیا  ياج  لاـح ،
.درک طابنتسا  ار  ریز  ياه  هرازگ  ناوت  یم  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  ۀشیدنا  رد  هک  تسا 

؛ دـیآ ضقانتم  رهاـظ  هب  بلطم ، نیا  تسا  نکمم  .تسا  هدومیپ  ار  اـطخ  هار  هک  تسا  رگید  ياـه  ناـسنا  ریاـس  نوچمه  مرجم  .فلا 
یتقو .تسا  نشور  شـسرپ  نیا  خـساپ  تسا !؟ هدومیپن  باوص  هار  ناکین  دـننام  ارچ  دـشاب ، رگید  ياهناسنا  دـننامه  مرجم  رگا  هچ ،

.تسا اهناسنا  رگید  دننام  یناسنا  تیصخش  ظاحل  هب  مرجم  هک  تسا  نیا  دارم  تسا ، رگید  ياهناسنا  اب  مرجم  يدننامه  زا  نخس 

يرما کین ، روما  ماجنا  هب  شیارگ  هک  ناـنچمه  ور  نیا  زا  دنـشاب و  یم  رـش ) ریخ و   ) یفنم تبثم و  ياهـشیارگ  ياراد  اـهناسنا  هتبلا 
هب هن  نخس  نیا  .تسا  روجف  ترارش و  رد  یمدآ  دادعتسا  تیلباق و  زا  هتساخ  رب  زین  يراکهزب  تسا ، یمدآ  تشرـس  قفاوم  یعیبط و 
هب هکلب  دوش ، یم  هداز  راکوکین  مه  مرجم و  مه  یمدآ  ای  راکوکین ، راکوکین ، دـیآ و  یم  ایند  هب  مرجم  مرجم ، هک  تسا  نآ  ياـنعم 

ضورع هک  تسین  نانچ  ار و  اوقت  هب  شیارگ  مه  دـبات و  یم  رب  ار  روجف  هب  شیارگ  مه  یمدآ  يدوجو  راتخاس  هک  تسا  نآ  يانعم 
نیا
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.دشاب یمدآ  يدوجو  راتخاس  اب  طابترا  یب  تالاح ، نیا  نتفای  تیلعف  یمدآ و  رب  تالاح 

هچنآ تسا و  داضتم  توافتم و  ياهدادعتـسا  اهتیلباق و  اب  هارمه  يدوجو  هکلب  تسین ، هتـشونان  دیفـس  حول  ناـسنا  رگید ، تراـبع  هب 
نیا .تسا  یعامتجا و ...  گنهرف  وا ، ةدارا  تساوخ و  درف ، تیبرت  نوچمه  یلماوع  للع و  دناشک ، یم  تیلعف  هب  ار  اهدادعتـسا  نیا 

هب مرجم  ناشیا  زا  يا  هراپ  دندرگ و  هداز  راکوکین  نایمدآ  زا  يا  هدع  هک  تسین  نانچ  سپ ، .تسا  ناسکی  نایمدآ  ۀـمه  يارب  يرما 
ار يراکهزب  دادعتسا  اهناسنا  ۀمه  هکلب  دشاب ، اهناسنا  زا  یشخب  یتاذ  صاخ و  ندرک  اطخ  هک  تسین  نانچ  رگید ، نایب  هب  .دنیآ  ایند 
رد هشیر  دنچ  ره  يراکهزب  نیاربانب ، .تسا  توافتم  دارفا  يارب  دناسر  یم  روهظ  هب  ای  دناشن  یم  ورف  ار  دادعتـسا  نیا  هچنآ  دنراد و 

.درک مادقا  نآ  اب  ههجاوم  يریگشیپ و  هب  ناوت  یم  ببس  نیمه  هب  تسوا و  رب  ضراع  يرما  دراد ، یمدآ  تاذ 

نآ زا  لیـصفت  هب  یتخانـش  مرج  ثحابم  رد  هک  یلماوع  للع و  ببـس  هب  هک  تسا  رگید  ياهناسنا  اـب  ناـسمه  یناـسنا  مرجم  يراـب ،
مالک زا  ناوت  یم  ار  انعم  نیا  .دـشاب  توافتم  نایمدآ  ریاس  اب  ساسا  زا  وا  هک  نیا  هن  دوش ، یم  هدیـشک  يراـکهزب  هب  دوش  یم  ثحب 

شنیرفآ رد  وت  دننامه  رگید  ۀتـسد  وت و  ینید  ردارب  يا  هتـسد  دنا  هتـسد  ود  مدرم  : » دـیامرف یم  هک  دـیمهف  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماما 
(1)  ... .« دنوش یم  بکترم  یهابتشا  هتساوخان  هتساوخ و  ای  دوش  یم  ضراع  نانآ  رب  ییاهتلع  ای  دنز  یم  رس  نانآ  زا  یهانگ 

102 ص :

ِیف مِهیدـیَأ  یَلَع  یتؤی  َو  ُلَلِعلا ، ُمَُهل  ُضِرُعت  َو  ََللَّزلا ، ُطُرفی  ِقلَخلا ، یف  ََکل  ٌریظَن  اّمإ  ِنیّدـلا و  ِیف  ََکل  ٌخَأ  اـّمِإ  ِنافنِـص : مُهَّنِإَـف  - » 1
ۀمان 53. هغالبلا ، جهن  ِءاطَخلا » ِدمَعلا َو 
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زا هک  نآ  ظاحل  هب  یمدآ  .دناهر  یمن  يرفیک  تیلوئـسم  زا  ار  وا  ناسنا ، يراکاطخ  ندوب  یعیبط  .تسا  لوئـسم  یناسنا  راکهزب  .ب 
تـسا مهم  نیا  يوترپ  رد  دوش و  یم  هتخانـش  زین  شیوخ  راتفر  لوئـسم  تسا ، رادروخرب  رایتخا  هدارا و  يدازآ  ریبدـت و  لقع و  ةوق 
ًالوصا یمالـسا ، هاگدید  زا  .تشاد  ار  يروما  نینچ  راظتنا  وا  زا  ناوت  یم  دبای و  یم  موهفم  انعم و  وا  سفن  بیذهت  یگدنزاس و  هک 

رد تسا و  یمدآ  يریذـپ  فیلکت  رب  عرف  رفیک  عیرـشت  اریز ، تسا ؛ ناـسنا  ةدارا  باـختنا و  يدازآ  شریذـپ  موهفم  هب  رفیک  عیرـشت 
ور نیا  زا  درادن و  دوجو  یفیلکت  طیارـش ، نآ  زا  کی  ره  دوجو  مدع  ضرف  رد  هک  دوش  یم  حرطم  ثحب  نیا  فیلکت  ۀـماع  طیارش 

.دوب دهاوخن  صخش  هجوتم  یباقع 

تیلوئسم زا  نتفگ  نخس  طیارش ، نیا  نودب  دراد و  لوئسم  ناسنا  زا  مالـسا  هک  تسا  یفیرعت  رگنایب  فیلکت  ۀماع  طیارـش  عقاو ، رد 
ار يرفیک  تیلوئسم  ثحابم  زا  يرایسب  مجح  دوش ، یم  حرطم  فیلکت  تیلوئسم و  ماع  ثحابم  رد  هچنآ  نیاربانب ، .تسانعم  یب  درف 

.دهد یم  ششوپ  زین 

زا یتاملک  هناتخبـشوخ  .تسا  هتـسناد  یم  شیوخ  راتفر  لوئـسم  ار  نامرجم  زین  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  دش ، هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب 
تیلوئسم ور  نیا  زا  ناسنا و  يدازآ  رایتخا و  ار  شاداپ  رفیک و  ۀفـسلف  ماما  .تسا  اعدا  نیا  ةدننکدییأت  هک  تسا  ام  سرتسد  رد  ماما 

: دیامرف یم  ناشیا  لاثم  يارب  .دناد  یم  وا 

يربج نینچ  هب  موکحم  اـهناسنا  تشونرـس  تسا و  ریذـپان  فاـطعنا  يربج و  یهلا  ردـق  اـضق و  هک  يا  هتـشادنپ  ییوگ  وت ! رب  ياو  »
(1)« .دوش یم  طقاس  یلک  هب  دیعو  هدعو و  دروخ و  یم  نالطب  رهم  رفیک  شاداپ و  ماظن  رب  دشاب ، نینچ  رگا  .تسا 

103 ص :

، نامه ُدـیعَولا » ُدـعَولا َو  َطَقَـس  ُباقِعلا و  ُباوَّثلا َو  َلَطََبل  َِکلذَـک  َناکول  ًاِمتاح و  ًاردـق  ًامِزال و  ًءاـضَق  َتنَنَظ  َکـّلََعل  َکَـحیَو  - » 1
تمکح 75.
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ناتدـیدهت رفیک  زا  شیپ  تسا ، هدرک  ماـمت  ار  تجح  هتـسب ، ورف  ار  یهیجوت  ره  هار  دـیامرف : یم  رگید  ياـج  رد  ترـضح  نینچمه 
(1) .تسا هداد  ناتراذنا  دیراد  ورارف  هک  یتخس  ياهباذع  زا  تسا و  هدرک 

یلع ور  نیا  زا  تسا و  اهناسنا  ریاس  دـننامه  یناسنا  راـکهزب  هک  تسا  تسرد  .تسا  تقفـش  تفأر و  قحتـسم  یناـسنا  راـکهزب  .ج 
قحتسم وا  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  ۀشیدنا  رد  اما  تسا ، لوئسم  يرفیک ، تیلوئسم  فیلکت و  هماع  طیارش  دوجو  ضرف  رد  هدعاقلا و 

.تسا تقفش  تفأر و 

: میزادرپ یم  صوصخ  نیا  رد  ماما  مالک  زا  ییاه  هرازگ  نایب  هب  ًالیذ 

(2) ؛» دنریگ رارق  تقفش  محر و  دروم  هانگ  مرج و  لها  هک  تسا  راوازس  »

يراد تسود  هک  نک  دروخرب  ناشیا  اب  نانچ  شـشخب  وفع و  اب  سپ  هدـب ...  رارق  مدرم  هب  تبحم  تمحر و  فطل و  لـحم  ار  تلد  »
(3) ؛» دنک دروخرب  وت  اب  دنوادخ 

(4)« .منک اوادم  ار  امش  مهاوخ  یم  »

دروخرب وا  اب  یناسنا  رایسب  ینامرد و  ياه  هویـش  اب  دیاب  هک  تسا  يرامیب  مرجم  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  یـشرگن  نینچ  تسا  یعیبط 
ياهـشور ثحب  رد  .دـنام  یم  تریح  تفگـش و  رد  ناـسنا  هک  دراد  يدروخرب  ناـنچ  شیوـخ ، لـتاق  اـب  ماـما  تهج  نیمه  هب  .درک 

درک دیهاوخ  هظحالم  یبوخ  هب  دروخرب ،

104 ص :

ص 859. ج 4 ، باتفآ ، گنهرف  دیجملادبع ، هاوخ ، يداعم  - 1
ۀبطخ 107. هغالبلا ، جهن  هیِصعَملا » ِبونُّذلا و  َلهَأ  اومَحری  نَأ  یغَبنی ...  امَّنِإ  - » 2

نأ یـضرَت  ُّبُِحت و  يذَّلا  َلثِم  َکِحفَـص  َكِوفَع َو  نِم  مِهِطعَأَـف  مََهب ...  ُفطُّللا  مَُهل َو  َهَّبَحَملا  َو  ِهیِعَرِلل ، َهمحَّرلا  َکَـبلَق  رِعـشَأ  َو  - » 3
ۀمان 53. نامه ، ِهِحفَص » ِهِوفَع َو  نِم  ُهللا  َکیِطعی 

ۀبطخ 120. نامه ، مُِکب » يِواَدُأ  نَأ  ُدیِرُأ  - » 4

مالسلا هیلع  نینموملاریما  هاگن  زا  مرج  لرتنک  www.Ghaemiyeh.comياهراکهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 167زکرم  هحفص 115 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14643/AKS BARNAMEH/#content_note_104_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14643/AKS BARNAMEH/#content_note_104_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14643/AKS BARNAMEH/#content_note_104_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14643/AKS BARNAMEH/#content_note_104_4
http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هتشاد  تقفش  تفأر و  نامرجم  قح  رد  نازیم  هچ  ات  ماما  هک 

مرج اب  دروخرب  شور  مرج و  عون  مود : راتفگ 

طسوت هتفای  باکترا  مرج  عون  تسا ، نامرجم  اب  دروخرب  شور  عون  ةدننک  نییعت  هک  يا  هفلؤم  نیرت  يروحم  ًالوصا  هفلؤم و  نیمود 
، هعماج نآ  رد  جیار  بهذـم  گنهرف و  ساسا  رب  هعماج  کی  رد  هک  تسا  ییاهراجنه  دـعاوق و  ضقن  عقاو ، رد  مرج ، .تسا  مرجم 

فیرعت نیا  .تسا  هدش  نییعت  تازاجم  اهنآ  يارب  هدش و  هتسناد  مرج  راذگنوناق  طسوت  اهنآ  زا  یچیپرـس  هدش و  عقاو  شریذپ  دروم 
؛ تسین میارج  ندوب  عونتم  زا  عنام  نیا  یلو  دنا ، یعامتجا  لوبقم  ياهراجنه  ضقان  میارج  ۀمه  تسا و  قداص  میارج  ۀمه  دروم  رد 

زین اهنآ  زا  فلخت  لابق  رد  هعماج  شنکاو  عون  ببـس ، نیمه  هب  دنتـسین و  تیمها  شزرا و  ياراد  هزادـنا  کی  هب  اـهراجنه  همه  هچ 
رد هک  یشنکاو  اب  دهد  یم  ناشن  دوخ  زا  مدرم  ضارعا  سوفن و  هب  ضرعت  لابق  رد  هعماج  هک  یـشنکاو  کش  نودب  .تسین  ناسکی 

يارب هک  ییاـهتازاجم  نونکاـت ، زاـب  رید  زا  تهج  نیمه  هب  .تسین  ناـسکی  دوـش ، یم  ماـجنا  شزرا  مک  لاـم  کـی  هـب  ضرعت  ربارب 
یم هتفرگ  رظن  رد  تیمها  مک  میارج  یفالخ و  روما  يارب  هک  تسا  ییاهشنکاو  زا  رتنـشخ  رتدیدش و  رایـسب  دنا  هدش  عضو  تایانج 

.دراد دوجو  زین  عامتجا  تساوخ  زا  یساکعنا  تسا و  رتزاب  مرجم  وفع  قیرعت و  يارب  هار  ریخا ، عون  میارج  رد  .دوش 

عون بسح  رب  نامرجم  اب  ماما  دروخرب  هک  درک  طابنتسا  ناوت  یم  زین  راوگرزب  نآ  ییاضق  ةریس  و  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  تاملک  زا 
هدوب ماما  نییعت  هب  مکح  يارجا  تسا و  یهلا  قوقح  ضقان  رتشیب  هک  یمیارج  رد  هک  یلاح  رد  لاثم  يارب  .تسا  هدوب  توافتم  مرج 

هبوت هب  نامرجم  توعد  رتشیب ، ماما ، تسا ،

105 ص :
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وفع هب  ار  ناگدـید  نایز  تسا ، هدوب  يدرف  قوقح  ضقان  هک  یمیارج  رد  تسا و  هداد  رارق  رظندـم  ار  ناـشیا  باـقع  زا  تشذـگ  و 
ةرابرد زین  تشذگ  مدع  ضرف  رد  دنچ  ره  تسا ؛ هدرک  یم  توعد  مرجم  زا  تشذگ 

هک نآ  زا  سپ  ماما  هتخاس ، یم  شودخم  ار  یعامتجا  قوقح  هک  یمیارج  رد  نینچمه  .تسا  هدرک  یمن  یهاتوک  نامرجم  تازاجم 
نامرجم اب  تدش  هب  تسا ، هتشاد  میارج  نیا  زا  يریگولج  تهج  رد  يدیکا  ياه  هیصوت  هدرک و  یم  تیاعر  ار  هناریگشیپ  تامادقا 

.تسا هدرک  یم  دروخرب 

لاـمیاپ عاـمتجا و  قوقح  هب  تناـیخ  تموکح و  نارازگراـک  میارج  هب  تبـسن  رتـشا ، کـلام  هب  شیوخ  یتـموکح  روـشنم  رد  ماـما 
: دنک دروخرب  نامرجم  نیا  اب  هک  دهاوخ  یم  يو  زا  دهد و  یم  رادشه  ًادیدش  تسا ، لاملا  تیب  لاوما  نتخاس 

نیدـب دوب ، ناسکی  تنایخ  نآرب  وت  ناسوساج  شرازگ  دوشگ و  یتناـیخ  هب  تسد  اـهنآ  زا  یکی  رگا  شاـب ! دوخ  ناـنکراک  بقارم  »
راکتنایخ رادـب و  راوخ  ار  وا  سپـس  ریگب ، وا  زا  هدروآ  تسد  هب  قیرط  نیا  زا  ار  هچنآ  هد و  یندـب  تبوقع  ار  وا  نک ؛ اـفتکا  یهاوگ 

(1)« .زیوآ شندرگ  رب  یماندب  قوط  رامش و 

.تسا دوهـشم  ترـضح  نآ  تاملک  رد  دش ، یم  ماجنا  مدرم  یمومع  ۀیامرـس  لاملا و  تیب  هیلع  هک  یمیارج  هرابرد  ماما  تیـساسح 
یتح ناشیا 

106 ص :

ًادِـهاش َِکلذـِب  َتیَفَتکا  َِکنویُع  ُرابخَأ  َكَدـنِع  ِهیَلَع  اَهب  تَعَمَتجا  ٍهَناـیخ  یلإ  ُهَدـی  َطََـسب  مُهنِم  ٌدَـحا  نِإَـف  ِناوعـألا   َ نِم ظَّفَحَت  و  - » 1
، نامه ِهَمهُّتلا » َراع  ُهَتدَّلَق  ِهنایِخلِاب و  ُهَتمَـسَو  ِهَّلَذَملا َو  ِماقَِمب  ُهَتبَـصَن  َُّمث  ِِهلَمَع  نِم  َباصَأ  اِمب  ُهَتذَخأ  ِِهنَدـَب و  ِیف  ََهبوقُعلا  ِهیَلَع  َتطَـسَبَف 

ۀمان 53.
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هب منیبب  اوران  ياهـششخب  نآ  زا  رگا  دنگوس ، ادـخ  هب  : » دـیامرف یم  دوب ، هدـش  ماجنا  وا  تموکح  زا  شیپ  هک  یمیارج  نینچ  ةرابرد 
نآ تسا و  شیاشگ  بجوم  تلادع  اریز  دنـشاب ؛ هدـیرخ  ینازینک  ای  هتـسب و  نیباک  نآ  اب  ار  ینانز  هچ  رگا  منادرگ  یمرب  شبحاص 

(1)« .تسا رتنارگ  وا  رب  متس  دیآ ، نارگ  وا  رب  تلادع  هک 

: تشون يو  هب  يدولآ  باتع  ۀمان  رد  ترضح  دوب ، هدومن  لیم  فیح و  ار  لاملا  تیب  ماما  نارازگراک  زا  یکی  یتقو 

ادـخ دزن  وت  رفیک  ةرابرد  مبای  تسد  وت  رب  يدرگنزاب و  شیوخ  فالخ  زا  رگا  نادرگزاب ! ناـنآ  هب  ار  مدرم  لاوما  سرتب و  ادـخ  زا  »
نسح رگا  دنگوس  ادخ  هب  .درک  مهاوخ  تازاجم  ار  وت  هدش ، خزود  لخاد  رگم  مدزن  نآ  اب  ار  یسک  هک  مریـشمش ، اب  هتـشاد و  رذع 

(2)« .مدرک یمن  نانآ  دروم  رد  یقافرا  چیه  دندش  یم  یلعف  نینچ  بکترم  زین  مالّسلاامهیلع ) ) نیسح و 

دیعزور رد  ات  تسا  هتفرگ  هیراع  يدنب  ندرگ  لاملا  تیب  زا  شرتخد  دش  علطم  ماما  هک  یماگنه  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  تیـساسح  نیا 
: دومرف يدج  ًالماک  ینحل  اب  داد و  رارق  باتع  دروم  تخس  ار  وا  دیامن ، هدافتسا  نآ  زا 

ار تتسد  يا ، هتفرگ  هنومضم  ۀیراع  تروص  هب  ار  نآ  هک  دوبن  رگا  »

107 ص :

« ُقیـضَأ ِهیَلَع  ُروَجلاَف  ُلدَعلا  ِهیَلَع  َقاض  نَم  ُهَعَـس َو  ِلدَـعلا  ِیف  َّنِإَف  ُُهتدَدََرل  ُءامألا  ِِهب  َِکُلم  ُءاسِّنلا َو  ِِهب  َجِّوُُزت  دَـق  ُُهتدَـجَو  َول  ِهللا  َو  - » 1
ۀبطخ 15. نامه ،

یِفیَِـسب َکََّنبِرـضََأل  َکیف و  ِهللا  یلِإ  َّنَرِذـعَُأل  َکنِم  ُهللا  ِینَنَکمَأ  َُّمث  لَعفَت  َمل  نإ  َکَّنِإَف  مَُهلاومَأ ، ِموَقلا  ِءالُؤه  یلِإ  دُدراَو  َهللا  ِقَّتاف  - » 2
، نامه ٌهَداوَه » يدـنِع  امَُهل  َتناک  ام  َتلَعَف  يذَّلا  َلَثَم  الَعَف  َنیَـسُحلا  َنَسَحلا َو  َّنَأ  َول  ِهللا  َو  َراّنلا ! َلَخَد  اـّلإ  ًادَـحَأ  ِِهب  ُتبَرَـض  اـم  يذَّلا 

ۀمان 41.
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(1)« .مدرک یم  دح  يارجا  وت  ةرابرد  مدیرب و  یم 

زا اهنت  اهنآ  اب  دروخرب  دندوب ، هدش  بکترم  هک  یمرج  عون  ظاحل  هب  مه  یتیصخش و  ظاحل  هب  مه  هک  دنک  یم  دای  ینامرجم  زا  ماما 
دندوب ینارادنید  رهاظ  هب  نانآ  .تسا  هتـشادن  ار  ینامرجم  نینچ  اب  دروخرب  تأرج  رگید  سک  چیه  تسا و  هدمآ  یم  رب  ماما  ةدهع 

زا سپ  دندرک و  یم  هیجوت  ار  دوخ  ۀنامرجم  ياهراتفر  ینید  ياه  هزومآ  هب  کسمت  اب  دنتـشادن و  یعالطا  چیه  نید  تقیقح  زا  هک 
ةزرابم ةدامآ  ماگنه ، نیا  رد  ماما  .دندیـشک  ریـشمش  وا  لباقم  رد  دوب ، هدناوخارف  حالـس  نتـشاذگ  رانک  هب  ار  نانآ  اهراب  ماما  هکنآ 

ار يراک  نینچ  تأرج  يدـحا  نم  زا  ریغ  مدروآ ! رد  ار  هنتف  نیا  مشچ  : » دومرف نانآ  عمق  علق و  زا  سپ  دـش و  نانآ  اب  عطاق  تخس و 
(2)« .تشادن

یمن تسا  یهیدـب  .تسا  اهنآ  نتفرگ  هدـیدان  یعامتجا و  ياهراجنه  ضقن  نازیم  رگنایب  تقیقح ، رد  یباـکترا ، مرج  عون  نیارباـنب ،
هک یمرجم  دننام  تسا  نآ  هب  هعماج  ماوق  هک  ییاهشزرا  تسا  انتعا  یب  یعامتجا  يالاو  یـساسا و  ياهـشزرا  هب  هک  یمرجم  اب  ناوت 
رب هوالع  مهم ، نیا  .درک  دروخرب  دراذگ ، یم  اپ  ریز  ار  رتمک  تیمها  ۀجرد  اب  ياهـشزرا  رتهب  ریبعت  هب  هس و  ود و  ۀـجرد  ياهـشزرا 
زین ( مالّـسلا هیلع  ) یلع ماما  هژیو  هب  ینید و  نایاوشیپ  رادرک  راتفگ و  رد  تسا ، میلـس  لقع  ياـضتقم  ییـالقع و  ةدـعاق  کـی  هک  نآ 

.تسا مولعم  دوهشم و 

اه تازاجم  فادها  موس : راتفگ 

هراشا

يارب يددعتم  فادها  ازج ، قوقح  ۀنیمز  رد  دوجوم  عبانم  ۀعلاطم  زا 

108 ص :

ص 503. ج 9 ، نامه ، یسلجم ، - 1
ۀبطخ 92. هغالبلا ، جهن  - 2
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يارجا یهدازـس و  .دراد  یـصاخ  یبهذـم  اسب  هچ  یعامتجا و  یـشزرا ، یفـسلف ، ياـه  هاگتـساخ  هک  دوش  یم  جارختـسا  اـهتازاجم 
نیا نیرتمهم  ۀـلمج  زا  یعاـمتجا ، تینما  مظن و  داـجیا  و  نآ ، رارکت  مرج و  زا  يریگـشیپ  ناـمرجم ، يرورپزاـب  حالـصا و  تلادـع ،
عون باختنا  دوش ، یم  هتفرگ  رظن  رد  اهتازاجم  يارب  هک  یـصاخ  فادها  بسح  رب  هک  تسا  نیا  دراد  تیمها  هچ  نآ  .تسا  فادها 

.دنک یم  رییغت  زین  تازاجم  نازیم  و 

تسا نامرجم  اب  دروخرب  ددعتم  ياهشور  یعامتجا و ...  قوقح  زا  تیمورحم  قالش ، يدقن ، يازج  سبح ، مادعا ، هک  تسا  تسرد 
هدافتـسا دـیاب  اهتازاجم  نیا  زا  کی  مادـک  زا  مرجم  اب  دروخرب  يارب  هک  نیا  یلو  دوش ، یم  ریبعت  تازاجم  هب  اهنآ  زا  کی  ره  زا  هک 

نیا زا  کیمادک  ًاساسا  درک و 

تازاجم و نآ  درکراـک  عباـت  تشاد ، نآ  هب  يرتشیب  تیاـنع  لـمع  رد  درک و  ظاـحل  ییازج  نیناوق  ۀـعومجم  رد  دـیاب  ار  اـهتازاجم 
.تسا روصتم  نآ  يارب  هک  تسا  یتیاغ 

زا کیمادک  دشاب ، دیاب  تسا و  هنوگچ  رگیدـکی  اب  فادـها  نیا  تبـسن  هک  تسا  یمهم  رایـسب  ثحب  دوخ  ياج  رد  ثحب  نیا  هتبلا 
نیا زا  ناوت  یمن  لاح ، ره  هب  .اهنیا  زا  یخرب  ای  دشاب  رظن  حمطم  دـیاب  فادـها  نیا  ۀـمه  اهتازاجم ، مامت  رد  ایآ  دراد و  تیولوا  اهنآ 

یعامتجا و یقالخا ، یلاـع  یباـی  تسد  يارب  ار  ناـمرجم  اـب  دروخرب  ةویـش  هک  تسا  يرما  تازاـجم  زا  فدـه  هک  دوب  لـفاغ  هتکن 
یگدنهدازـس و تیـصاخ  دـیاب  ور  نیا  زا  تسا و  مرجم  ءوس  لـمع  ناواـت  تازاـجم ، هک  تسا  تسرد  .دـنک  یم  صخـشم  یناـسنا 

دنناوتب هک  دوب  دهاوخ  دیفم  هدننکاوسر  هدنهدازس و  رازبا  نیا  زا  هدافتسا  هاگنآ  یلو  دشاب ، اراد  یقطنم  يدح  ات  ار  دوخ  يروآرجز 
تلادع یمومع و  تینما  مظن و  يرارقرب  مرج و  زا  يریگشیپ  مرجم ، يرورپ  زاب  حالصا و  يارب  یقیرط 

109 ص :
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.دشخب ققحت  ار  یلاعتم  فادها  هنوگ  نیا  دشاب و  یعامتجا 

شور رگید ، نایب  هب  تسا و  هدرک  رییغت  اهتازاجم  نازیم  عون و  هک  تسا  یلاعتم  فادها  نیا  وترپ  رد  هک  تسا  نیا  مهم  رایـسب  ۀتکن 
يارب یفادـها  هچ  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماـما  ۀـشیدنا  رد  هک  دـید  دـیاب  لاـح  .تسا  اـهتازاجم  فادـها  زا  یعباـت  ناـمرجم  اـب  دروخرب 

ياه هاگتـساخ  زا  هتبلا  هک  تسا  هدـش  نایب  اـهتازاجم  يارب  يددـعتم  تواـفتم و  فادـها  ماـما  مـالک  رد  .تفاـی  ناوت  یم  اـهتازاجم 
.دریگ یم  همشچرس  یصاخ  یشزرا  ینید و  یعامتجا ، یفسلف ،

تلادع يارجا  - 1

؛ دوش یم  ریبعت  اهتازاجم  یقالخا  فده  ناونع  هب  نآ  زا  هاگ  هک  تسا  یفدـه  تسا ، هدـش  نایب  اهتازاجم  يارب  هک  یفادـها  هلمج  زا 
ار یقالخا  فده  یخرب  هچ ، ؛(1)  دوش یمن  تفای  نانادقوقح  تاملک  رد  فده  نیا  يانعم  دافم و  زا  یقافتا  دروم  ریـسفت  دـنچ  ره 

شیوخ لمع  يازس  هب  مرجم  دیاب  دنیشن ، ورف  دارفا  يزرو  هنیک  ییوج و  ماقتنا  سح  هکنآ  يارب  دنیوگ  یم  هتسناد ، یهدازـس  نامه 
یم یقالخا  لوصا  قالخا و  ياضتقم  تلادع و  قباطم  يرما  ار  تازاجم  يارجا  یناور ، یعامتجا - ۀتکن  نیا  زا  غراف  یخرب  دسرب و 
هلمج زا  ار  یهدازـس  تسا  رتهب  لاح  نیا  اب  .دـنک  یم  میـسرت  ینـشور  هب  ار  مهم  نیا  هک  تسا  یلاثم  تناک ، ۀـکورتم  ةریزج  .دـننیب 

تازاجم یگژیو  نیا  اب  هتبلا  هک  هتسناد  تلادع  يارجا  نامه  ار  یقالخا  فده  زا  دوصقم  دروآ و  باسح  هب  اهتازاجم  ياه  یگژیو 
اب تازاجم  یگدنرادزاب  فده  هک  نانچمه  تسا ؛ بسانتم 

110 ص :

ج 2. یمومع ، يازج  قوقح  یلعدمحم ، یلیبدرا ، .ك.ر : - . 1
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.تسا بسانتم  تازاجم  ندوب  روآ  سرت  يروآرجز و  یگژیو 

یعیبط يداع و  ریـسم  نتخاس  جراخ  مدرم و  قوقح  هب  اـفج  ملظ و  یعون  مرج  هک  اـجنآ  زا  هک  تسا  نآ  تلادـع  يارجا  زا  دوصقم 
یم تأرج  دوخ  هب  هک  یناسک  .داد  ناشن  شنکاو  نآ  لـباقم  رد  دـیاب  دـیآ ، یم  باـسح  هب  یعاـمتجا  يدرف و  قوقح  ضقن  روما و 
دوخ راجنهب  ریـسم  زا  ار  روما  راک ، نیا  اب  دنیامن ، یم  زواجت  يدعت و  هماع  قوقح  هب  دننک و  یم  لامیاپ  ار  نارگید  قوقح  دـنهد و 

لامیاپ قوقح  تخاس و  هبنتم  درک و  تازاجم  ار  نانآ  دیاب  هک  تساج  نیا  .دنا  هدیـسر  دوخ  عماطم  هب  قیرط  نیا  زا  هتخاس و  جراخ 
: هک تسا  تلادع  ياضتقم  نیا  دنادرگزاب و  ناشیا  هب  ار  دارفا  ةدش 

(2) «. تسا ریگارف  یناگمه و  یتسایس  ، » تهج نیمه  هب  »(1) و  دهن یم  دوخ  ياج  هب  ار  روما  لدع  »

: تسا نامرجم  ندناشن  ياج  رب  ناگدید و  هزب  قوقح  میمرت  يانعم  هب  دوش ، یم  لابند  يرفیک  ةزوح  رد  هک  هاگنآ  رما  نیا 

(3)« مریگب وا  زا  ار  قح  ات  تسا  فیعض  نم  دزن  يوق  مریگب و  ار  وا  قح  ات  تسا  يوق  زیزع و  نم  دزن  لیلذ  »

همزالم نآ  اب  ًاترورـض  هاگ  چیه  دناشن ، یم  ورف  ار  ناگدید ) هزب   ) دارفا ییوج  ماقتنا  یفـشت و  سح  دنچ  ره  مهم  نیا  تسا  یهیدـب 
.درادن يا 

111 ص :

تمکح 429. هغالبلا ، جهن  اهَعِضاوَم » َرومُألا  ُعَضی  ُلدَعلا  - » 1
.نامه ٌّماع » ُِسئاس  - » 2

ۀبطخ 37. نامه ، - 3
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نامرجم حالصا  - 2

اب دروخرب  رد  ار  یتوافتم  ًالماک  هزات و  ياه  هیور  اهـشور و  دوخ  ۀبون  هب  هک  تسا  هدـش  هئارا  نامرجم  زا  دـیدج  شرگن  یقلت و  ود 
ضراوع لیلد  هب  هک  دـناد  یم  يراـمیب  ناـسنا  ار  مرجم  تسا ، هناواـک  ناور  رتشیب  هک  تسخن  شرگن  .تسا  هداد  داهنـشیپ  ناـمرجم 
هتـسناوتن هک  دـناد  یم  یناسنا  ار  مرجم  رگید ، شرگن  .تسا  هداـتفا  رود  یعاـمتجا  دـعاوق  زا  تیعبت  زا  یحور ، تـالالتخا  یناور و 

هعماج دـنیارف  رد  هشیر  نیا  دـیامن و  لصاح  يراگزاس  یعامتجا  ياهراجنه  تاررقم و  اب  هدرک ، ینورد  ار  یعاـمتجا  دـعاوق  تسا 
.دراد وا  يریذپ 

نانآ دروم  رد  دیاش  دیاب و  هکنانچ  نآ  ار  دنیآرف  نیا  دنا  هتـسناوتن  يریذپ  هعماج  دـنیآرف  نایلوتم  هک  دـنا  یناسک  نامرجم  عقاو ، رد 
هب فراعتم و  راجنهب و  ناسنا  لاح ، ره  هب  .دنا  هتفرگ  شیپ  رد  ار  عامتجا  اب  يراگزاسان  رـس  نامرجم  ور ، نیا  زا  .دـنروآ  رد  ارجا  هب 

ار یحیابق  نینچ  هک  دنا  هتفایان  تیبرت  ای  رامیب  ياهناسنا  دیالآ و  یمن  حیابق  هب  ار  شیوخ  نماد  هاگ  چیه  هدش ، تیبرت  حیحـص  روط 
تبثم و دمایپ  ءوس  ضراوع  اب  زج  اوادم  هنرگ  تفرگ و  رظن  رد  لکـشم  اب  بسانتم  دـیاب  زین  ار  جالع  هار  ًاتعیبط  .دـنوش  یم  بکترم 

.تشاد دهاوخن  رب  رد  ار  يراظتنا  دروم 

یخرب تسا  نکمم  يرآ ، .درک  یقلت  راـگزاسان  اـی  راـمیب  ار  ناـمرجم  ماـمت  ناوـت  یمن  هتبلا  هـک  تـفگ  دـیاب  یقلت  ود  نـیا  ةراـبرد 
یغامد و تالالتخا  زا  يراع  هک  تسا  يدـیرم  هدارااب و  ياهناسنا  هب  رظان  يرفیک ، قوقح  کش  نودـب  یلو  دنـشاب ، نینچ  نامرجم 
هک يدارفا  ینعی  نامرجم ، ةرمز  رد  ار  وا  ناوت  یمن  دشاب ، یغامد  لالتخا  دجاو  ًاتقیقح  مرج  بکترم  رگا  رگید ، نایب  هب  .دـنا  یناور 

هیور ذاختا  هک  تشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب  زین  مرج  زا  راـگزاسان  یقلت  صوصخ  رد  .درک  ظاـحل  دـنا ، يرفیک  تیلوئـسم  دـجاو 
ياه

112 ص :
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نیا .دریگ  یمن  تروص  مرجم  یعامتجا  یگداوناخ و  یتیبرت ، قباوس  ۀـظحالم  نودـب  هاگچیه  نامرجم ، اب  دروخرب  شور  يرفیک و 
زا شیپ  دیابن  دنرفیک و  لامعا  رب  مدقم  هراومه  تیبرت  يریذپ و  هعماج  دنیآرف  هک  تسا  يرفیک  قوقح  رد  یـساسا  ثحابم  زا  یکی 
(: مالّسلا هیلع  ) یلع ماما  ةدومرف  هب  هچ ، دروآ ؛ يور  تازاجم  رفیک و  هب  دمآراک  حیحص و  یتیبرت  متسیس  کی  ذاختا  ندرک و  لاعف 

(1)« .تسا درف  يراجنهان  اب  دروخرب  رد  هبترم  هبتر و  نیرخآ  هراومه  تازاجم  »

مدقت هاگچیه  تسا ، مزال  يرورـض و  دنچ  ره  يرفیک  متـسیس  دوجو  نیاربانب ، .دنوش  یم  حالـصا  تیبرت  هظعوم و  اب  اهناسنا  بلاغ 
یتیبرت یحالـصا و  ۀغبـص  زین  يرفیک  متـسیس  مالـسا  رد  هک  تسا  نیا  تیمها  زئاح  ۀـتکن  .دـناسر  یمن  ارجا  لمع و  ماقم  رد  ار  نآ 
يرامیب دننام  تسرد  دوش ، یم  لامعا  صخـش  تیبرت  حالـصا و  فدـه  اب  زین  شوخان  روآرجز و  يوراد  نیا  هک  انعم  نیدـب  دراد ؛

حرطم نانادـقوقح  زا  یخرب  نابز  رد  هزورما  هچنآ  اـب  نخـس  نیا  تسا  یهیدـب  .تسا  روآرجز  ياـهنامرد  رد  وا  ةراـچ  هار  اـهنت  هک 
.دراد توافت  دننک  یم  داهنشیپ  ار  ینامرد  یحالصا و  یتیبرت و  تامادقا  دنهد و  یم  ادن  ار  يرفیک  متسیس  یفن  ًامئاد  هک  تسا 

ماـما هک  دزاـس  یم  نشور  ار  هتکن  نیا  یبوخ  هب  ترـضح ، نآ  ییاـضق  ةریـس  و  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماـما  تاـملک  هب  ارذـگ  یهاـگن 
هب باطخ  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  .دـنا  هنوگ  نیا  یمالـسا  ياهتازاجم  بلاغ  .دـنک  یم  دادـملق  هنارگ  حالـصا  یمادـقا  ار  تازاجم 

: دیوگ یم  نافرحنم 

113 ص :

ۀبطخ 168. نامه ، یکلا » ِءاوَّدلا  ُرِخآ  - » 1
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(1) !« منک اوادم  ار  امش  مهاوخ  یم  »

: دوبن اوادم  یپ  رد  زج  درک ، یم  غاد  ای  داهن  یم  مهرم  رگا  هک  دنک  یم  یفرعم  جلاعم  یکشزپ  ار  ادخ  لوسر  و 

یم اوادم  دشاب  مزال  هک  اج  ره  نداهن  غاد  مهرم و  اب  ار  اهنآ  دور و  یم  دوخ  نارامیب  لابند  هب  هک  تسا  يرایـس  بیبط  ادـخ  ربمایپ  »
(2)« .دنک

مرج زا  يریگشیپ  - 3

یگدـنرادزاب  ) دریگ یم  ار  مرج  رارکت  يوـلج  مه  هک  اـنعم  نیا  هب  دـشاب ؛ مرج  زا  يریگـشیپ  رد  یمهم  لـماع  دـناوت  یم  تازاـجم 
هجوتم ار  مرجم  تازاجم ، ماع .) یگدـنرادزاب   ) تسا هنامرجم  لـمع  هب  يزاـی  تسد  رد  دارفا  يور  ارف  یعناـم  ًاـساسا  مه  و  صاـخ )

زا لصاح  دوس  رذگدوز و  عفانم  تاذل و  هب  دـیابن  اهنت  هک  دـبای  یم  رد  نایع  ار  هتکن  نیا  وا  دـنک و  یم  دوخ  تسیاشان  لمع  دـمایپ 
یم غالبا  مدرم  هب  یعون  هب  دراد و  دوجو  روشک  ره  نوناق  رد  هک  زین  ار  اهدـمایپ  هنوگ  نیا  دـیاب  هکلب  هدرک ، یم  رکف  مرج  باکترا 

.تسا هتفرگ  یم  رظن  رد  دوش ،

لـصاح دوس  عفانم و  رب  مرج ، باکترا  دنیاشوخان  ياهدمایپ  راضم و  هک  دوب  دهاوخ  یتروص  رد  یگدنرادزاب  نیا  هک  تسا  یهیدب 
زین اهنآ  هک  دراد  نارگید  يارب  ار  مایپ  نیا  اهتازاجم  دوجو  سفن  مه  اهتازاجم و  يارجا  مه  رگید ، يوس  زا  .دشاب  هتشاد  هبلغ  نآ  زا 

زا ات  اهنآ  يارب  تسا  یسرد  دوخ ، نیا ، دش و  دنهاوخ  تازاجم  یتسیاشان  لامعا  نینچ  باکترا  تروص  رد 

113 ص :

ۀبطخ 120. نامه ، مُِکب » يِوادُأ  نَأ  ُدیرُأ  - » 1
ۀبطخ 107. نامه ، َهَیلِإ » ُهَجاَحلا  ُثیَح  َِکلذ  ُعَضی  ُهَمِساَوَم  یَمحَأ  ُهَمِهاَرَم َو  َمَکحَأ  دَق  ِهِّبِِطب  ُراّود  ُبیبط  ِهللا  ُلوسَر  - » 2
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: دنیامرف یم  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  .دنیوج  يرود  لامعا  هنوگ  نیا 

صاصق تسا : هدومرف  دنوادخ  .رکنم  زا  یهن  ریـشمش  دنک و  یم  فورعم  هب  رما  نید  .هدنهد  دنویپ  نید  تسا و  هدننکادج  ریـشمش  »
(1)« .تسا امش  یگدنز  تایح و  ماوق  هیام 

نیب ۀطبار  ناوت  یم  یبوخ  هب  تسا و  رکنم  زا  یهن  اهنآ  شقن  هک  تسا  یمالسا  تازاجم  زا  يا  هنومن  دامن و  ریـشمش  مالک ، نیا  رد 
یگدـنرادزاب نیا  يوترپ  رد  .درک  طابنتـسا  دنمـشزرا  مالک  نیا  زا  ار  تارکنم  باکترا  زا  يریگـشیپ  تازاـجم و  ناونع  هب  ریـشمش 

نیا و  مرج ،) عوقو  ضرف  رد   ) دـبای یم  زاب  ای  ماع ) یگدـنراد  زاب   ) تشاد دـهاوخ  ار  دوخ  ناماس  ماظتنا و  یعاـمتجا  روما  هک  تسا 
، فیفع نماد و  كاپ  یلسن  نآ  رد  هک  ار  ملاس  حیحص و  يا  هعماج  يریگ  لکش  یناسنا و  ياهدادعتسا  ییافوکش  ياه  هنیمز  دوخ ،

لامک یلاعت  ۀـشیدنا  رد  هدرک ، رارقرب  رگیدـکی  اب  یحیحـص  طباور  اهدـنویپ و  شیوخ ، يدادادـخ  لقع  تبهوم  زا  يرادروخرب  اـب 
یتح هن  یهدازس و  هن  یگدنرادزاب و  هن  اهتازاجم ، زا  ییاهن  فده  تیاغ و  تقیقح ، رد  .تخاس  دهاوخ  مهارف  دنیآ ، یمرب  شیوخ 

یلاع فده  نامه  هکلب  یعامتجا ، روما  مظن و  ظفح  فرص 

.تسا دنمشزرا  یقالخا و  لوصا  رب  دقتعم  ینتبم و  يا  هعماج  يریگ  لکش  یقالخا و  مراکم  میمتت  یقالخا 

: دیامرف یم  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما 

ار دودـح  يارجا  و  دروم ) یب  ندـش  هتخیر  زا   ) اهنوخ ظفح  رطاخ  هب  ار  صاصق  كرـش و  زا  ندـش  كاپ  يارب  ار  ناـمیا  دـنوادخ  »
يارب ار  يدزد  كرت  و  لقع ، ظفح  يارب  ار  يراوخ  بارش  كرت  میارج و  هب  نداد  تیمها  يارب 

115 ص :

، يدمآ ُهایَح » صاصِقلا  ِیف  مَُکل  یلاعَت و  ُهللا  َلاق  ِرَکنُملا  ِنَع  یهنی  ُفیَّسلا  ِفورعَملِاب َو  ُُرمأی  ُنیّدلاَف  ِقتار  ُنیّدلا  ِقتاف و  ُفیَّسلا  - » 1
ح 2135. نامه ، دحاولا ، دبع 
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(1)« .دومن بجاو  لسن  رارمتسا  يارب  ار  طاول  كرت  بسن و  زا  تظفاحم  يارب  ار  انز  كرت  ینماد و  كاپ  ظفح 

هب حالصا و  دنک ، یم  میسرت  اهتازاجم  زا  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  هک  یفده  دوش  یم  نشور  ماما  ۀنامیکح  مالک  نیا  رد  رظن  تقد  اب 
، یناسنا عامتجا  رد  .تسا  فده  نیا  هب  لین  قیرط  رد  تازاجم  یگدنرادزاب  هتبلا  هک  تسا  يدرف  یعامتجا و  روما  ندروآرد  ناماس 
رد دهدن و  ار  ینکـش  تمرح  ةزاجا  دوخ  هب  سک  ره  ات  دشاب  هتـشاد  دوجو  مدرم  سومان  ناج و  ظفح  يارب  ییارجا  تنامـض  دـیاب 

ار يراـک  نینچ  ةزاـجا  دوـخ  هب  نارگید  هن  وا و  هن  رگید  اـت  ددرگ  ارجا  وا  دروـم  رد  ارجا  تنامـض  نـیا  یخاتـسگ ، يرجت و  ضرف 
ياهدادعتسا زا  يریگ  هرهب  يارب  مزال  ياهتـصرف  تینما ، نیا  داجیا  يوترپ  رد  دیآ و  لصاح  یعامتجا  تینما  قیرط  نیا  زا  دنهدن و 

.دیآ مهارف  یناسنا  کین 

يراگزاسزاب یتح  ای  یگدنهدازـس ، یگدنرادزاب ، فرـص  هب  هاگچیه  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  رظن  رد  اهتازاجم  فادـها  ور ، نیا  زا 
تینما مظن و  داجیا  يدرف و  یعامتجا و  روما  حالـصا  نآ  دریگ و  یم  رارق  رظن  دم  مهم  نیا  زا  رتارف  هکلب  دوش ، یمن  دودـحم  مرجم 

یقالخا یهلا و  طباوض  دعاوق و  رب  ینتبم  ینید  ۀعماج  ندمآ  دیدپ  یناسنا و  ياهدادعتسا  يزاس  افوکش  ییاغ  فده  يارب  یمومع ،
: دیامرف یم  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  .تسا 

ندروآ تسد  هب  يارب  هن  دوب و  تفالخ  تنطلـس و  رد  تبغر  لـیم و  زا  هن  دـش ، رداـص  اـم  زا  هچنآ  يدـهاش  دوخ  وت  اراـگدرورپ ، »
، ایند عاتم  زا  يزیچ 

116 ص :

ًانیِصحَت ِرمَخلا  ِبرُش  َكرَت  ِمِراَحَمِلل َو  ًاماَظعِإ  ِدوَدُحلا  َهَماَقِإ  ِءامِّدِلل َو  ًانقَح  َصاَصِقلا  َو  ِكرِّشلا ...  َنِم  ًاریِهطَت  َناَمیالا  ُهللا  َضَرَف  - » 1
.244 تمکح هغالبلا ، جهن  ِلسَّنِلل » ًارِیثکَت  ِطاوللا  َكرَت  ِبَسِّنِلل َو  ًانیصحَت  انِّزلا  َكرَت  ِهَّفِعِلل َو  ًاباجیِإ  ِهَقِرَّسلا  َهَبَناَُجم  ِلقَعِلل َو 
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رد تا  هدید  متـس  ناگدنب  ات  مینک  رارقرب  وت  ياهرهـش  رد  شیاسآ  حالـصا و  مینادرگ و  زاب  ار  وت  نید  راثآ  هک  دوب  نیا  يارب  هکلب 
(1)« .دتفا نایرج  هب  وت ، ةدنام  لطعم  دودح  نیزاوم و  دنشاب و  تینما 

ماقم تنطلس و  ظفح  يارب  يرازبا  تازاجم ، یناسک  يارب  تسا  نکمم  دنچ  ره  هک  تسا  نیا  مالک ، نیا  رد  هجوت  زئاح  رایـسب  هتکن 
هاگچیه یمالسا  هاگدید  زا  دشاب ،

دوخ هاگیاج  موهفم و  انعم و  هک  تسا  یشزرا  یلاع و  فادها  يوترپ  رد  اهنت  تازاجم  تسین و  راک  رد  تازاجم  زا  يریوصت  نینچ 
شیپ رد  نامرجم  اب  دروخرب  رد  ار  ییاهـشور  هچ  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  ینابم ، نیا  هب  هجوت  اب  هک  دید  دـیاب  لاح  .دـبای  یم  زاب  ار 

.دراد یناوخمه  ینابم  نیا  اب  نامرجم  اب  ترضح  ۀهجاوم  ياهشور  ایآ  تسا و  هتفرگ  یم 

117 ص :

نِم َِملاعَملا  َدِرَِنل  نَِکل  ِماطُحلا َو  ِلُُضف  نِم  ٍءیَـش  َساِمتلا  ـالَو  ٍناطلُـسلا  ِیف  ًهَسَفاـنُم  اـّنِم  َناـک  يذَّلا  ِنُکی  َمل  ُهَّنَأ  ُمَلعَت  َکَّنِإ  َّمُهّللا  - » 1
ۀبطخ 131. نامه ، َكِدودُح » نِم  ٌهَلَّطَعُملا  ماُقت  َكِدابِع َو  نِم  َنوُملظَملا  َنَمأِیف  َكِدِالب  ِیف  َحالصِإلا  َرِهُظن  َِکنیِد َو 
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نامرجم اب  ( مالّسلا هیلع  ) یلع ماما  دروخرب  ياهشور  مود : ثحبم 

هراشا

ياهـشور کش  نودب  .تشاد  میهاوخ  نامرجم  اب  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  دروخرب  ياهـشور  زا  ییاه  هنومن  هب  ارذگ  یهاگن  نونکا 
نآ یلمع  ةریس  هیور و  رد  زین  ار  يرگید  ياهشور  دراوم و  ناوت  یم  لماک  ياصقتسا  اب  تسین و  دراوم  نیا  هب  رصحنم  ماما  ههجاوم 

.تفای ترضح 

مرجم تازاجم  زا  ندرک  رظن  فرص  تسخن : راتفگ 

يارجا نازیم و  هک  میارج  زا  یخرب  رد  ماـما  هک  تـسا  نـیا  ناـمرجم  اـب  ( مالّـسلا هـیلع  ) یلع ماـما  دروـخرب  ياـه  شور  نیرتبلاـج  زا 
هدرک رظن  فرص  هتشاد  دوجو  مرجم  رد  هک  یتبثم  یگژیو  ببس  هب  تازاجم  يارجا  زا  تسا ، عرش  مکاح  دیدحالص  هب  انب  تازاجم 

تسدب مرجم  ششوک  اب  دیاب  هکلب  دشاب ، یثرا  دیابن  تبثم  یگژیو  نآ  هتبلا  ؛(1)  تسا

هنیمز یعون  هب  دوخ ، دیآ ، یم  باسح  هب  مرجم  قح  رد  قافرا  محرت و  یعون  هک  نآ  رب  هوالع  رما ، نیا  هک  تسا  یعیبط  .دشاب  هدمآ 
هکنآ ببـس  هب  نیا ، رب  نوزفا  .دروآ  یم  مهارف  اـهییوکین  لـیاضف و  رتشیب  هچ  ره  لیـصحت  هب  نارگید  وا و  بیغرت  قیوشت و  يارب  ار 

زا ینانتما  شور ، نیا 

118 ص :

.تسا هدش  نایب  یمالسا  تازاجم  نوناق  ةدام 22  دنب 5  رد  هچنآ  دننام  - 1
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دروآ یم  مهارف  یضاق  ةرابرد  وا  رد  ار  یتبثم  شرگن  رادنپ و  روصت و  دیآ ، یم  باسح  هب  مرجم  هب  ییاضق  هاگتسد  مکاح و  بناج 
، دشاب نامرجم  درط  فذـح و  ماقتنا و  رکف  رد  هراومه  هک  تسین  یهاگتـسد  ییاضق  هاگتـسد  هک  دزاس  یم  هتکن  نیا  نطفتم  ار  وا  و 

.دراد رظن  دم  ار  میارج  زا  يریگشیپ  نامرجم و  يرورپزاب  حالصا و  ًاتقیقح  هکلب 

هدوب میهـس  اـهنآ  ندروآ  تسد  هب  رد  دوخ  هک  ییاـهیگژیو  دـنک ؛ یم  دوخ  تبثم  ياـهیگژیو  هجوـتم  ار  مرجم  شور ، نیا  نینچمه 
دوجو هب  وکین  صیاصخ  اهراتفر و  بسک  هب  دارفا  رد  هک  یبیغرت  کش ، نودـب  .تسا  هدـمآ  وا  راک  هب  هظحل ، نیا  رد  لقاال  تسا و 

هک میرذـگب  دراد ؛ یم  زاب  تسیاشان  لاعفا  ماـجنا  زا  قیرط  نیا  زا  دـناشک و  یم  تبثم  ياـهراتفر  ماـجنا  يوس  هب  ار  اـهنآ  دـیآ ، یم 
.درک هراشا  ریز  دروم  هب  ناوت  یم  اهدروخرب  هنومن  نیا  زا  .دزاس  یم  هدامآ  سفن  یکاپ  بیذهت و  يارب  ار  هنیمز  کین ، لاعفا  ماجنا 

: داد خساپ  مرجم  یناوخب !؟ نآرق  یناوت  یم  ایآ  دیسرپ : يو  زا  ناشیا  .درک  تقرس  هب  رارقا  ماما  دزن  یصخش  هک  تسا  هدش  لقن 

(1)! مدیشخب هرقب  ةروس  هب  ار  وت  تسد  دومرف : ترضح  .مناد  یم  ار  هرقب  ةروس  يرآ ،

حالطـصا هب  تازاـجم و  يارجا  رکف  رد  هراومه  ییاـضق  هاگتـسد  تسین  مزـال  هک  تسا  نیا  دوش  یم  تشادرب  تیاور  نیا  زا  هچنآ 
ار دوخ  یگدـننکاوسر  یباعرا و  ۀصیـصخ  ًاعقاو  هک  تشاد  دـهاوخ  هداعلا  قوف  ییاراک  یتروص  رد  تازاـجم  .دـشاب  ارگ  تازاـجم 

یب .دهاک  یم  مهم  ۀصیـصخ  ود  نیا  زا  يدح  ات  دوش  لابند  موادم  تروص  هب  یتقو  تازاجم  يارجا  هک  تسا  یهیدب  .دشاب  هتـشاد 
(2) .تسناد یم  دروخرب  ۀلحرم  نیرخآ  ار  تازاجم  مامه ، ماما  نآ  هک  تسین  تهج 

119 ص :

ص 129. ج 10 ، ماکحالا ، بیذهت  یسوط ، خیش  - 1
ۀبطخ 168. هغالبلا ، جهن  - 2

مالسلا هیلع  نینموملاریما  هاگن  زا  مرج  لرتنک  www.Ghaemiyeh.comياهراکهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 167زکرم  هحفص 130 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14643/AKS BARNAMEH/#content_note_119_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14643/AKS BARNAMEH/#content_note_119_2
http://www.ghaemiyeh.com


عون زا  دروخرب  هژیو  هب  تسا و  هدیسر  ام  تسد  هب  ترضح  نآ  یتموکح  ییاضق و  ةریـس  زا  هچنآ  هب  هجوت  اب  نخـس ، نیا  زراب  دافم 
سپ دیاب  زین  تازاجم  هب  شیارگ  دنشاب و  ارگ » حالـصا   » تسخن ۀلهو  رد  دیاب  ییاضق  هاگتـسد  یـضاق و  هک  تسا  نآ  رگنایب  ریخا ،

هاگ هنافـسأتم  هتبلا  .دـشاب  هعماج  مرجم و  ياوادـم  نامرد و  دـصق  اب  مه  نآ  تمحر ، تفأر و  اـب  مأوت  میـالم و  ياهـشور  ماـجنا  زا 
.دراد یم  زاب  میالم  یناسنا و  ياه  هویش  لامعا  زا  ار  تاضق  رما  نیا  تسا و  ارگ  تازاجم  هعماج  کی  رد  جیار  بلاغ و  گنهرف 

هک ثعـشا )  ) وا .تسا  هدش  هراشا  زور  نآ  رادنید  رهاظ  هب  نابـصعتم  نالهاج و  زا  يدرف  ضارتعا  هب  تیاور ، نیمه  ۀـلابند  رد  ًاقافتا 
هجوتم وت  دومرف : يو  هب  ماما  ینک ؟ یم  لیطعت  ار  یهلا  دودح  زا  يدح  ایآ  درک : ضرع  ماما  هب  دوب  هدـش  دونـشخان  ماما  راک  نیا  زا 

رگا تسا ؛ ریخم  ماما  درک ، رارقا  دوخ  هیلع  يدرف  هک  یتروص  رد  اما  درادـن ، وفع  قح  ماما  دـش ، هماـقا  هنیب  رگا  یتسین ؛ عوضوم  نیا 
(1) .دیامن وفع  هن  رگو  دنک  یم  ارجا  ار  دح  دهاوخب 

رب ار  هار  هک  تسا  ناوارف  نانچ  اهریغتم  طیارـش و  یمالـسا ، ماکحا  يارجا  يارب  مزـال  ياـهرایعم  طیارـش و  لـیلحت  رد  لاـح ، ره  هب 
ندرک يدرف  هب  تسا ، هداد  ماجنا  ماما  هچنآ  دننام  يروما  ظاحل  اب  ناوت  یم  ددـنب و  یم  ندرک ) تازاجم   ) ییاهن ۀـلحرم  هب  ندیـسر 
ببـس هب  مرجم  ندیـشخب  تسا  یهیدب  .درک  تکرح  یحالـصا  یناسنا و  روما  يوس  هب  ییاضق  ماکحا  رتشیب  نداد  قوس  اهتزاجم و 

هک مادام  دنک ، یم  حیرصت  ماما  دوخ  هکنانچ  اریز  .دشاب  هدش  تابثا  رارقا  اب  هک  دوش  یمن  دودحم  یتقرـس  مرج  هب  وا  تبثم  یگژیو 
کسمت يرگید  ياه  هار  هب  ناوت  یم  دنکن ، تابثا  ار  دودح  ییاضق ، ۀلدا 

120 ص :

ج 10. نامه ، یسوط ، خیش  - 1

مالسلا هیلع  نینموملاریما  هاگن  زا  مرج  لرتنک  www.Ghaemiyeh.comياهراکهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 167زکرم  هحفص 131 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14643/AKS BARNAMEH/#content_note_120_1
http://www.ghaemiyeh.com


.تسج

نامرجم حالصا  يارب  ششوک  مود : راتفگ 

هب ماما  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم  تسد  هب  نامرجم  اب  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماـما  دروخرب  ياهـشور  رد  هک  یمهم  رایـسب  تاـکن  هلمج  زا 
دیدپ ار  نامرجم  رتشیب  هچره  حالـصا  يراگزاسزاب و  تابجوم  ات  دندیـشوک  یم  هکلب  دندرک ، یمن  هدنـسب  تازاجم  يارجا  فرص 

.دنروآ

نیا رگا  دیامن ، کمک  مرج  زا  يریگشیپ  رد  یعون  هب  دشاب و  هتشاد  هدنرادزاب  رثا  دناوت  یم  تازاجم  دنچ  ره  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
.تشاد دـهاوخن  يرثا  هاتوک  یتدـم  رد  زج  دریگ ، تروص  يراـکهزب  لـماوع  لـلع و  اـه و  هشیر  ندیناکـشخ  هب  هجوت  نودـب  مهم 

تازاجم فرـص  اـب  تسا ، هدز  يدزد  هب  تسد  راـک ، بسک و  يارب  مزـال  ۀیامرـس  نتـشادن  ببـس  هب  هک  ار  يدرف  ناوت  یم  هنوگچ 
یتح اسب  هچ  دبای ، نایلغ  وا  یگداوناخ  ياهراشف  درف و  ینورد  ياهزاین  یناور و  ياه  هزیگنا  یتقو  تشاد !؟ زاب  ریسم  نیا  زا  ندرک 
دوخ راتفر  لوئـسم  درخ  لقع و  نتـشاد  رایتخا و  هدارا و  يدازآ  ببـس  هب  درف  دنچ  ره  نیاربانب ، .دنام  یم  لفاغ  مه  تازاجم  درد  زا 
ماـما ییاـضق  ةریـس  رد  .دوـش  هدناکـشخ  وا  رد  تسیاـشان  ياـهراتفر  باـکترا  يارب  مزـال  ياـه  هنیمز  هک  درک  يراـک  دـیاب  تسا ،

.دوش یم  هدهاشم  یبوخ  هب  رما  نیا  مالّسلا ) هیلع  ) یلع

هب ترـضح  .دوب  هدش  عطق  ناشتـسد  هدش و  ارجا  یهلا  دودح  ناشدروم  رد  هک  دندروآ  ترـضح  دزن  ار  دزد  دنچ  دنا  هدرک  تیاور 
ارم دنتفای  دوبهب  هک  هاگ  نآ  نک و  ییاریذپ  یکین  هب  نانآ  زا  نک و  اوادـم  ار  ناشتاحارج  راد و  هاگن  دوخ  شیپ  ار  نانیا  دومرف : ربنق 

ماما هب  ار  نایرج  دمآ و  ماما  تمدخ  تفای ، دوبهب  نانآ  تحارج  یتقو  .درک  ارجا  ار  ماما  روتسد  ربنق  .نک  ربخ 

121 ص :
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نانآ دناشوپ و  نانآ  هب  وکین  یسابل  زین  ربنق  .روایب  نم  دزن  ار  نانآ  ناشوپب و  سابل  ود  اهنآ  زا  مادک  ره  هب  دومرف : ماما  .درک  شرازگ 
: دومرف درک و  دـنلب  رـس  دز ، یم  كاـخ  هب  تشگنا  اـب  دوب و  هتـسشن  ماـگنه  نیا  رد  هک  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماـما  .دروآ  ماـما  دزن  ار 
: دومرف ترضح  سپس  .دندرک  نینچ  زین  نانآ  .درک  عطق  ار  ام  تسد  یلع  ایادخ ، دییوگب  دینک و  زارد  نامسآ  فرط  هب  ار  ناتناتسد 

(1) .دنسرب ناشرهش  هب  ات  نک  ناشدازآ  هدب و  يزیچ  اهنآ  زا  مادک  ره  هب  دومرف : ربنق  هب  هاگنآ  .تربمایپ  تنس  وت و  باتک  رب  ایادخ 

نیا دـشچب و  ار  یهلا  دـح  معط  دـیاب  دراد ، دوـجو  وا  رب  دـح  يارجا  طیارـش  ددرگ و  یم  تقرـس  بکترم  هک  یـسک  تسا  یعیبـط 
مایتلا تسا  هدـمآ  دـیدپ  دودـح  يارجا  رثا  رد  هک  ار  نانآ  تاحارج  ات  دـهد  یم  روتـسد  ماما  هک  نیا  یلو  تسا ؛ تلادـع  ياـضتقم 
ۀنیزه رتمهم  همه  زا  تسا و  هدـش  يراج  نانآ  دروم  رد  ادـخ  تنـس  باتک و  مکح  هک  دـنک  یم  يروآ  دای  اـهنآ  هب  دوخ  دنـشخب و 
هرابود تسا  هدـش  تازاجم  هک  يدرف  ات  دیـشوک  دـیاب  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  همه  دزادرپ ، یم  ناشیا  هب  ار  ناشنطوم  هب  تشگزاب 

.دهد یعامتجا  ینید و  ياهراجنه  شریذپ  هب  نت  هناقاتشم  ددرگ و  زاب  عامتجا  نماد  هب 

یتـیبرت و ۀـمانرب  هنوگ  ره  زا  يراـع  دـناوت  یم  تازاـجم  کـی  ناوـنع  هب  نادـنز ، .تشاد  يا  هیور  نینچ  زین  ناینادـنز  ةراـبرد  ماـما 
تهج ار  یـشرورپ  ياه  همانرب  درک و  هئارا  ناینادنز  هب  ار  مزال  ياهـشزومآ  نادـنز ، ةرود  لوط  رد  ناوت  یم  یلو  دـشاب ، یحالـصا 

یحالصا نادنز  داجیا  ۀشیدنا  راذگ  هیاپ  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  نادنمشناد ، یخرب  ةدیقع  هب  .دروآ  رد  ارجا  هب  ناشیا  يراگزاسزاب 
میظنت و تادابع ، ماجنا  يارب  مزال  طیارش  كرادت  (2) .تسا تیرشب  خیرات  رد 

122 ص :

ص 542. ج 4 ، مالکلا ، رهاوج  نسحدمحم ، یفجن ، - 1
ص 273. ییاکب ، نسحدمحم  ۀمجرت  مالسا ، رد  نادنز  ماکحا  دمحا ، یلئاو ، - 2
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« عفان  » نادنز ود  يرابجا  ياه  همانرب  زا  نتشون ، ندناوخ و  شناد و  نتفرگ  ارف  نآرق ، شزومآ  یتیبرت ، یبیذهت و  ياه  همانرب  يارجا 
ات تفرگ  یم  نیمـضت  ناـنآ  ياـیلوا  زا  هک  دـنچ  ره  داد ، یم  ار  هعمج  زاـمن  رد  روـضح  ةزاـجا  ناینادـنز  هـب  ماـما  .دوـب  سیخم »  » و

(1) .دندرگ زاب  نادنز  هب  ناینادنز 

قالـش ار  وا  ترـضح  .دش  تباث  وا  مرج  دندروآ و  ماما  دزن  انمتـسا  ماهتا  هب  ار  يدرم  هک  تسا  نیا  ماما  تامادقا  زا  رگید  يا  هنومن 
(2) .دروآ مهارف  لاملا  تیب  زا  ار  وا  جاودزا  ۀنیزه  سپس  .درک  شزیزعت  دز و 

دیاب زین  نامرجم  حالصا  يارب  مزال  تامادقا  زا  دیاب  هکلب  دوب ، تازاجم  يارجا  یپ  رد  ًافرص  دیابن  هک  تسا  نآ  رگنایب  اه  هنومن  نیا 
.تسج هرهب 

نمشد نیمزرس  رد  ناملسم  مرجم  ندرکن  تازاجم  موس : راتفگ 

نمـشد نیمزرـس  رد  مرجم  تازاجم  يارجا  زا  ناوت  یم  هک  تسا  نیا  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماـما  ییاـضق  مهم  رایـسب  تاـکن  هلمج  زا 
ياهتازاجم رگید  دودـح و  ناوت  یم  رگم  هچ ، دـیامن ؛ هولج  زیگنا  ماهبا  تسخن  ۀـلهو  رد  بلطم  نیا  تسا  نکمم  .درک  رظن  فرص 

نآ یعامتجا  مظن  ضقن  یعون  هب  دوخ ، نیا ، ایآ  دروآ و  رد  ارجا  هب  تسا  يرگید  تموکح  ةرطیس  تحت  هک  ینیمزرـس  رد  ار  یهلا 
.دبلط یم  لصفم  یلاجم  دروم ، نیا  رد  ثحب  تسین ؟ تموکح 

ماما .ریخ  ای  تسا  حالص  هب  رما  نیا  ایآ  نمـشد  نیمزرـس  رد  یهلا ، ياهتازاجم  يارجا  ناکما  ضرف  رب  هک  تسا  نیا  رظن  دروم  ۀتکن 
اجنآ زا  هکنیا  ات  منک  یمن  ارجا  ار  دح  نمشد  نیمزرس  رد  : » دیامرف یم  دروم  نیا  رد  مالّسلا ) هیلع  ) یلع

123 ص :

ص 403. ج 17 ، نامه ، يرون ، ثدحم  - 1
ص 574. ج 18 ، نامه ، یلماع ، رح  - 2
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(1)« .ددنویپن نمشد  هب  دیاین و  وا  غارس  هب  یگدنکفارس  هکنیا  تلع  هب  دوش ، جراخ 

هب نامرجم  ًالومعم  .دزاس  یم  نشور  یبوخ  هب  ار  نمشد  نیمزرس  رد  مرجم  اب  دروخرب  مدع  ۀفـسلف  ماما ، رابرهگ  مالک  نیا  رد  تقد 
هک یتلاـجخ  یگدنکفارـس و  ساـسحا  زین  دـننک و  یم  ساـسحا  دوـخ  رد  هیحاـن ، نیا  زا  هک  یجنر  درد و  تازاـجم و  يارجا  ببس 

تموصخ و ۀـطبار  هک  ینامز  رد  تسا  حـضاو  .ددرگ  یم  هریت  ای  عطق  دودـحم  یتدـم  يارب  ولو  عاـمتجا --  اـب  ناـش  هطبار  دـنراد ،
هلمج زا  دناوت  یم  نامرجم  شریذپ  دنشاب ، دوخ  تیوقت  يرگید و  فیعضت  ددص  رد  کی  ره  دشاب و  رارقرب  تلود  ود  نیب  ینمـشد 

یگدـنهانپ و نیا  يارب  ار  هنیمز  نمـشد ، نیمزرـس  رد  ناناملـسم  تازاجم  يارجا  دـیآ و  رامـش  هب  هنیمز  نیا  رد  زاـسراک  ياـهرازبا 
ار یتموکح  یعامتجا و  حلاصم  دیاب  نامرجم  اب  دروخرب  رد  نیاربانب ، .دزاس  مهارف  یمالـسا  تلود  فیعـضت  تیاهن ، رد  شریذـپ و 
وا ندش  نمـشد  تسد  رازبا  یمالـسا و  تلود  اب  مرجم  درف  ياهدنویپ  یگتـسسگ  يارب  ار  هار  هک  ییاهراک  ماجنا  زا  دومن و  تیاعر 

هاگچیه ور ، نیا  زا  .تسا  نآ  لیطعت  هن  تازاجم و  يارجا  ریخأـت  ياـنعم  هب  َافرـص  رما  نیا  تسا  یهیدـب  .درک  زیهرپ  دـنک ، یم  زاـب 
یم هک  تسا  هتفگ  یسک  ار  روکذم  نخـس  هک  ارچ  تسین ؛ نآ  ماکحا  نید و  يارجا  رد  یتسـس  شزاس و  يانعم  هب  رما  نیا  شریذپ 

: دیامرف

(2)« .مزرو یمن  هحماسم  یتسس و  شیوخ  نید  رد  »

124 ص :

ص 97. ج 79 ، نامه ، یسلجم ، .ِّوُدَعلِاب » َقَحلیَف  ُهیِمَحلا  ُهَقَحلَت  اّلِئل  اهنِم  َجُرخی  یّتح  ِّوُدَعلا  ِضرِأب  ًاّدَح  ٍلُجَر  یلع  ُمیُقا  ال  - » 1
ص 231. ۀبطخ 172 ، هغالبلا ، جهن  ینیِد » یف  ُنِهادُأ  ال  - » 2
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هبوت هب  نانآ  توعدو  نامرجم  بویع  یشوپ  هدرپ  مراهچراتفگ :

يارب مالـسا  ارچ  هک  تسا  نیا  دـنریگ ، یم  مالـسا  يرفیک  قوـقح  هب  رکفنـشور  رهاـظ  هب  دارفا  زا  یخرب  هاـگ  هک  یتاداریا  هلمج  زا 
هب قیرط و  نیا  زا  ناـنیا  .تسا  هدرک  نییعت  تازاـجم  دوش ، یم  طوبرم  یـصخش  يدرف و  یگدـنز  ةزوح  هب  اـهنت  هک  اـهراتفر  یخرب 

نشخ رد  یعس  تسا ، هدش  هدید  باوصان  ياهراتفر  زا  هتسد  نیا  يارب  مالسا  سدقم  تعیرـش  رد  هک  یتازاجم  عون  هب  هجوت  اب  هژیو 
ره يارو  تسین و  تحلـصم  یب  یمالـسا  ماکحا  زا  کی  چیه  هک  دنلفاغ  اما  دـنراد ، مالـسا  يابیز  شخب و  تایح  ةرهچ  نداد  ناشن 

قوقح ۀفـسلف  رد  نانیا  هتبلا  .دـنکن  روطخ  یمدآ  نهذ  هب  هاـگچیه  اـسب  هچ  هک  دراد  دوجو  یحلاـصم  اـهتمکح و  ماـکحا ، زا  کـی 
.دنشیدنا یمن  یهلا  دودح  يارجا  يارب  مزال  طیارش  دروم  رد  یتح  دننک و  یمن  لمأت  زین  مالسا  يرفیک 

شوخ ارگتوهـش  ینامدرم  ماک  هب  هزورما  هک  ییاهراتفر  یخرب  يارب  هک  تشاد  غارـس  ناوت  یم  ار  ینوناـق  تعیرـش و  مادـک  یتسار 
مه نامکاح و  مه  یلو  دـشاب ، هدرک  نییعت  تازاجم  دراد  یم  رب  نایم  زا  ار  یمدآ  لسن  هعماج و  ناـیک  عویـش ، تروص  رد  هدـمآ و 
هار دشاب و  هدرک  توعد  میارج  نیا  ندرکن  شاف  یـشوپ و  هدرپ  هب  تسا ، هداد  میب  یهلا  تازاجم  باذع و  زا  هکنآ  نمـض  ار ، دارفا 

مرجم اب  دروخرب  مادک  یتسار  و  دـشاب !؟ هدرک  توعد  یهلا  هاگرد  هب  هبانا  هبوت و  هب  ار  نانآ  هتـسب و  نامرجم  تازاجم  يارجا  رب  ار 
هبانا و هبوت و  هب  وا  توعد  نتفگن و  زاب  ندـش و  تکاس  هب  رارقا  ضرف  رد  ندرکن و  رارقا  نتـسب و  ورف  نابز  هب  ار  وا  هکنیا  زا  رتاـبیز 
ار اـهدروخرب  هنوگ  نیا  یتـیبرت  یحالـصا و  تاـعبت  هک  تسا  یلقاـع  مادـک  دـناوخارف ؟ یهلا ، تمحر  فطل و  ناـماد  هب  تشگزاـب 

؟ دراگنا هدیدان 

مالک و زا  هچنآ  .تسا  یبتکم  نینچ  ۀتفای  شرورپ  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  يرآ ،

125 ص :
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، تفع یفانم  میارج  دننام  میارج ، زا  یخرب  بکترم  هک  ینامرجم  اب  وا  هک  دراد  نیا  زا  تیاکح  تسا ، هدـش  لقن  ترـضح  نآ  ةریس 
: دومرف یتحاران  اب  ماما  انز ، هب  يدرف  رارقا  زا  دعب  هک  تسا  هدش  تیاور  .تسا  هتشاد  نینچ  نیا  يدروخرب  دنا ، هدش  یم 

هناخ رد  دناوت  یمن  ایآ  .دـیامن  اوسر  مدرم  روضح  رد  ار  دوخ  دوش و  میارج  هنوگنیا  بکترم  امـش  زا  يدرف  هک  تسا  حـیبق  ردـقچ  »
(1)« .تسا وا  رب  نم  طسوت  دح  ۀماقا  زا  رتهب  ادخ ، دوخ و  نیب  درف  نیا  ۀبوت  مسق ، ادخ  هب  دنک ؟ هبوت  شا 

(2) .دننز زابرس  دودح  يارجا  زا  يا  ههبش  رتمک  اب  دنناشوپب و  ار  مدرم  بویع  ات  داد  یم  روتسد  دوخ  نانارمکح  هب  یتح  ناشیا 

نآ هب  هیصوت  نامرجم و  وفع  مجنپ : راتفگ 

هزب زا  توعد  ناـشیا و  زا  تشذـگ  وفع و  ناـمرجم ، اـب  دروخرب  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماـما  دـیکأت  دروم  رایـسب  ياهـشور  هلمج  زا 
زا هک  دـش  هظحالم  نامرجم ، اـب  دروخرب  ياهـشور  یناـبم  زا  ثحب  ماـگنه  هب  نیـشیپ ، شخب  رد  .تسا  ناراـکهزب  وفع  هب  ناگدـید 
هب دیاب  زین  ییانج  تسایس  تسا و  ششخب  تمحر و  تفأر و  قحتـسم  هک  تسا  يدرف  مرجم  ًاساسا  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  هاگدید 
ره تازاجم  تهج ، نیمه  هب  .دیامنن  خلسنم  دراد  عامتجا  رد  هک  یهاگیاج  دوخ و  یعامتجا  ياهدنویپ  زا  ار  درف  هک  دشاب  يا  هنوگ 

لحارم نیرخآ  هب  دیاب  ار  نآ  يارجا  دراد ، یحالصا  یتیبرت و  هناریگشیپ و  یباعرا ، رثا  دنچ 

126 ص :

ص 188. ج 7 ، یفاکلا ، نم  عورفلا  بوقعی ، نبا  دمحم  ینیلک ، - 1
ص 181. ج 2 ، نارازگراک ، يامیس  ربکا ، یلع  يرکاذ ، َکنَع » يِوُط  ام  فِشُکت  َِکتیِعَر و ال  َهَروَع  ُرتُسا  - » 2
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يارجا اـب  هک  تسا  یعیبط  تسا و  راـکهزب  درف  ربارب  رد  عاـمتجا  نشخ  هنارگبوکرـس و  شنکاو  تقیقح  رد  تازاـجم  هچ ، داـهناو ؛
ار هدش  تازاجم  درف  یعامتجا ، فرع  ًالومعم  هک  نیا  زا  میرذگب  دیآ ؛ دیدپ  درف  رد  عامتجا  هب  تبـسن  هنیک  دـقح و  یعون  تازاجم 

وا دنک و  یم  یقلت  دورطم  یعون  هب 

ۀفـسلف هدـش ، هتفگ  هک  ناـنچمه  تسین و  يزیرگ  تازاـجم  يارجا  زا  يدراوـم ، رد  هتبلا  .ددرگ  یم  عاـمتجا  داـحآ  ياـمن  تـشگنا 
یلو تسا ، یگدنز  تایح و  تمحر ، ۀـیام  ینید  نوتم  رد  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  تسا و  درف  ریهطت  مالـسا  رد  اهتازاجم  یقیقح 

یعاـمتجا یهاوخدـب  هنیک و  زا  یـساکعنا  تقیقح  رد  تازاـجم ، هک  تسا  نیا  عماوج  رتـشیب  رد  جـیار  یقلت  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب 
.تسا نیرفآ  هنیک  دشاب ، باوصان  رگا  هژیو ، هب  لاحره ، هب  تازاجم  هک  تسا  ور  نیا  زا  .تسا  نامرجم  ةرابرد 

دومن و یم  ابا  تسا ، مکاـح  تسد  هب  راـیتخا  هک  يدراوم  رد  هژیو  هب  تازاـجم ، يارجا  زا  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماـما  تهج ، نیمه  هب 
.دهد رارق  هعماج  تموکح و  رایتخا  رد  ار  وا  قیرط  نیا  زا  دروآ و  راب  عامتجا  تمحر  فطل و  نویدـم  ار  مرجم  درف  ات  دیـشوک  یم 
ًاررکم ماما  .دش  دهاوخ  رتشیب  رگیدکی  هب  نانآ  یگتـسباو  قلعت و  زین  دنرذگرد  رگیدـکی  ياهاطخ  مرج و  زا  دارفا  رگا  هک  نانچمه 

هیلع ) یلع ماـما  زا  یتـیاور  رد  .تسناد  یم  یقـالخا  شزرا  کـی  ار  تردـق  عـضوم  زا  شـشخب  درک و  یم  هیـصوت  وـفع  هب  ار  مدرم 
: هک تسا  هدش  لقن  مالّسلا )

(1)« .دشاب هتشاد  تازاجم  رب  يرتشیب  تردق  هک  تسا  یسک  وفع  هب  مدرم  نیرتراوازس  »

: دومرف شیوخ  لتاق  دروم  رد  یتح  ماما  هک  دوب  تهج  نیمه  هب 

.موش یم  ادج  امش  زا  ادرف  و  ناتتربع ! زورما  مدوب و  امش  نیشنمه  زورید  »

127 ص :

تمکح 49. هغالبلا ، جهن  َِهبوُقُعلا » یَلَع  مُهُرَدقَأ  ِوفَعلِاب  ساّنلا  َیلوَأ  - » 1
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تسا یماقم  نم  يارب  دیدیـشخب  ار  ملتاق  رگا  مدوبن ، امـش  نایم  رد  متفر و  ایند  زا  رگا  مشیوخ و  هاوخ  نوخ  دوخ ، مدنام ، هدنز  رگا 
(1)« .یشاداپ امش  يارب  و 

نامرجم هب  باطخ  تسا ، هتشاد  تشذگ  نامرجم  ةرابرد  نازیم  هچ  ات  هکنیا  شیوخ و  یتموکح  ةریـس  نایب  رد  دوخ ، ترـضح ، نآ 
: دیامرف یم  دندوب --  وا  يداع  دنورهش  نونکا  هک  -- 

(2)« .متفریذپ ار  امش  ناگدنروآ  يور  متشادرب و  نایرارف  بیقعت  زا  ار  ریشمش  مداد و  رارق  وفع  دروم  ار  امش  نامرجم  »

.دنک یم  داجیا  یتبثم  شرگن  یجنم  هعماج و  هب  تبسن  وا  رد  دهد و  یم  رارق  لاعفنا  عضوم  رد  ار  مرجم  هک  تسا  یشور  نیا  يرآ ،
مدـقت و تازاـجم  هب  شیارگ  رب  شـشخب  وفع و  هب  شیارگ  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماـما  ییاـضق  یقـالخا و  گـنهرف  رد  ور ، نیا  زا 

: دیامرف یم  ناشیا  .دراد  يرترب 

(3)« .تسا ییوج  ماقتنا  رد  نتفرگ  تعرس  هانگ  نیرتگرزب  ندرک و  وفع  مک  بویع  نیرتتشز  »

ماـظن ياـهیگژیو  نیرتمهم  زا  یکی  رگناـیب  ، تقیقح رد  تسا ، هدـش  لـقن  ترـضح  نآ  زا  هک  يرگید  رایـسب  تاـیاور  تیاور و  نیا 
ةوحن هب  يرفیک ، قوقح  تواضق و  اب  قالخا  دـنویپ  .تسا  ییاضق  ماـظن  ندوب  یقـالخا  نآ  تسا و  ترـضح  نآ  رظن  دروم  ییاـضق 

.دوش یم  هظحالم  ماما  دروخرب  شور  نیا  رد  ینشور  رایسب 

128 ص :

ۀبطخ 23. نامه ، - 1
ۀمان 29. نامه ، مُِکِلبقُم » نِع  ُتِلبَق  مُکِِربدُم َو  نَع  َفیَّسلا  ُتعَفَر  مُکِمِرُجم َو  نَع  ُتوَفَعَف  - » 2

ح6766. نامه ، يدمآ ، ِبونُّذلا » ُمَظعَأ  ِماقتنإلا  یلِإ  ُعُّرسَّتلا  ِبویُعلا َو  ُحَبقَأ  ِوفَعلا  ُهَِّلق  - » 3
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ینعی تردـق  هاگتـسد  يارب  صوـصخ  هب  دـشاب و  تردـق  عـضوم  زا  هک  هاـگنآ  هژیو  هب  تشذـگ ، وـفع و  هک  تسا  تهج  نیمه  هـب 
: دیامرف یم  ناشیا  .دوش  یم  یقلت  دکؤم  یقالخا  شزرا  کی  تسا ، هعماج  مومع  يارب  ییوگلا  هوسا و  دامن و  دوخ  هک  تموکح ،

(1) ؛» تسا تردق  تاکز  وفع  »

(2) ؛» تسا تردق  تنیز  وفع  »

»(3) و تسا وفع  دنمتردق  لامعا  نیرتهب  »

(4)« .تسا تردق  تلاح  رد  وفع  وفع ، نیرتهب  »

یم هجاوم  دوخ  هب  اهتنایخ  تایانج و  عون  نیرتدیدش  اب  هک  يدراوم  رد  یتح  دنک  یم  هیصوت  دارفا  هب  ماما  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 
ًالماـک یعـضوم  زا  هکلب  دـنیوگن ؛ خـساپ  هنیک  اـب  ار  هنیک  دـنریگن و  لد  هب  ار  وا  ۀـنیک  دـنوش ، یم  رجزنم  مرجم  زا  ًادـیدش  دـنوش و 

: دنیامن دروخرب  مرجم  اب  یناسنا  یقالخا و 

(5)« .دزیر وت  ناهد  رد  كاخ  هچ  رگ  شابم ، تردارب  رفیک  راتساوخ  »

يدرم نایم ، نیا  رد  دوب و  ینارنخـس  لوغـشم  ترـضح  يزور  هک  دنا  هدرک  لقن  .تسا  هدوب  ناشنیدب  زین  ترـضح  نآ  یلمع  ۀـیور 
ردـقچ دـشکب ، ار  وا  ادـخ  : » دز داـیرف  مدرم  ناـیم  رد  جراوخ  زا  یکی  .تفگ  ار  يو  خـساپ  عیرـس  ههادـبلاب و  ناـشیا  درک و  یلاؤس 

يو ضرعتم  دنتساوخ  مدرم  .تسا » دنمشناد 

129 ص :

ح 924. نامه ، ِهَردُقلا » ُهاکَز  ُوفعلا  - » 1
ح 772. نامه ، ِهَردُقلا » ُنیز  ُوفَعلا  - » 2

ح 3000. نامه ، ُوفَعلا » ِرِدَتقُملا  ِلاعفَأ  ُنَسحَأ  - » 3
ح 3184. نامه ، ٍهَرُدق » نع  َناک  ام  ِوفَعلا  ُنَسحَأ  - » 4

ص 78. لوقعلا ، فحت  هبعش ، نبا  ینارح ، َکیِفب » َبارُّتلا  َّثَح  ول  َکیخَأ و  ِتازاُجم  َّنَُبلطَت  و ال  - » 5
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(1) .داد شحف  نم  هب  اهنت  وا  دینک ! شیاهر  دومرف : ماما  اما  دنوش ،

ور نیا  زا  دـشاب و  یعامتجا  ياهدـنویپ  تیوقت  اه و  هنیک  عفر  رد  یمهم  رایـسب  لـماع  دـناوت  یم  هیحور  نیا  جـیورت  تسا ، یهیدـب 
.دیآ رامش  هب  يراکهزب  دنور  شهاک  تهج  رد  مهم  رایسب  یمرها 

ياطخ تازاجم  هب  تبـسن  دشاب ، اطخ  رب  دنچ  ره  نامرجم  وفع  ًاساسا  دش ، هتـشذگ  وفع  یعامتجا  تاعبت  دروم  رد  هچنآ  زا  هتـشذگ 
رد اما  مرجم  رهاظ  هب  درف --  هب  میظع  یملظ  دشابن و  نآ  ناربج  يارب  یهار  اسب  هچ  مود ؛ ضرف  رد  اریز  تسا ؛ رتهب  رترب و  نامرجم 
یب يدـنوادخ  هاگـشیپ  رد  هک  تسا  یقالخا  یلمع  وفع  لاـح ، ره  هب  تسخن ، ضرف  رد  اـما  دوش ؛ عقاو  وا  هداوناـخ  هاـنگ و  یب  عقاو 

.دش دهاوخ  دنم  هرهب  شیوخ  کین  لمع  باوث  زا  درف  دنام و  دهاوخن  خساپ 

تمکح هب  ناوت  یم  اجنیا  زا  .تسا  هاگدـید  نیا  تیمکاـح  ورگ  رد  ناـمرجم  ةراـبرد  يرفیک  هاگتـسد  تاـملظت  شهاـک  نیارباـنب ،
: درب یپ  ماما  راتفگ 

وا دوب ، یناملسم  ةرابرد  دح  يارجا  مدع  يارب  یهار  رگا  .دینک  يراددوخ  دودح  يارجا  زا  دیناوت  یم  هک  اجنآ  ات  ههبـش  دراوم  رد  »
(2)« .ددرگ هابتشا  راچد  تازاجم  يارجا  رد  هک  نآ  ات  تسا  رتهب  دنک ، هابتشا  وفع  رد  ماما  رگا  اریز  دینک ؛ اهر  ار 

تـسیاشان لامعا  باکترا  هک  یناسک  هرابرد  يرآ ، .دنرادن  یهاگآ  وفع  ةدنزاس  زاسراک و  رثا  هرابرد  دارفا ، زا  يرایـسب  هنافـسأتم ،
راب هک  یسک  ةرابرد  اما  دشاب ؛ زاسراک  دناوت  یمن  وفع  تسا ، هدش  هکلم  نانآ  ناج  حور و  رد 

130 ص :

ص 144. مالّسلا ،) هیلع  ) یلع ۀعفاد  هبذاج و  یضترم ، يرهطم ، - 1
نَأ نِم  ریَخ  ِوفَعلا  یف  َءیِطخی  نَِإل  َمامإلا  َّنِإَف  ُهَلیبَس  اوُّلَخَف  ًاجَرخَم  ٍِملـسُِمل  ُمتدَـجَو  نِإَف  ُمتعَطَتـسا ، اَم  ِتاـُهبُّشلِاب  َدودُـحلا  اووَرِدا  - » 2

ص 292. ج 40 ، نامه ، یسلجم ، ِهبوقُعلا » ِیف  َءیطخی 
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زا رتزاسراک  تشذگ ، وفع و  اسب  هچ  دراد ، دوجو  تعیرـش  رد  نآ  تشذگ  وفع و  ناکم  هک  دنز  یم  یمرج  هب  تسد  تسا  تسخن 
.دشاب تزاجم 

: دیامرف یم  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما 

رتدیدش لقاع  ناسنا  يارب  تشذگ  وفع و  اب  هارمه  تلادع  اریز  نک ؛ ارجا  یکین  هب  ار  تلادع  دـش ، تباث  وت  دزن  یـسک  مرج  نوچ  »
(1)« .تسا تازاجم  يارجا  زا  رتزاسراک ) )

، زین درف  يارب  يرفیک  تیلوئسم  تابثا  تیمرجم و  هب  مکح  هکلب  دوش ، یمن  رـصحنم  تازاجم  يارجا  هب  اهنت  تلادع  يارجا  عقاو  رد 
.تسا تلادع  يارجا  دوخ ،

تازاجم عون  باختنا  رد  نامرجم  نتخاس  دازآ  مشش : راتفگ 

هب ار  تازاجم  عون  نییعت  رایتخا  ماـما  يدراوم ، رد  هک  تسا  نیا  ناـمرجم  اـب  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماـما  دروخرب  ياـه  شور  هلمج  زا 
؛ لاثم يارب  .دومن  یم  توعد  ررقم  تازاجم  دنچ  زا  یکی  رایتخا  هب  ار  نانآ  درک و  یم  راذگاو  نامرجم 

باختنا هب  ار  يو  ماما  دوب ، هدش  تابثا  وا  تیمرجم  ًاعرـش  دوب و  هدرک  طاول  هب  رارقا  دوخ  هک  يدرف  دروم  رد  هک  تسا  هدش  تیاور 
: تخاس ریخم  رفیک  هس  زا  یکی 

؛ دسرب اج  ره  ریشمش ، هبرض  کی  . 1

؛ هوک زارف  زا  باترپ  اپ و  تسد و  نتسب  . 2

.شتآ اب  ندنازوس  . 3

دنوادخ هاگرد  هب  درک و  باختنا  ار  تازاجم  نیموس  دوخ ، درف  نیا 

131 ص :

ص 83. نامه ، ینارح ، ُلقَع » ُِهل  َناک  نَِمل  ِبرَّضلا  َنِم  ُّدَشَأ  ِوفَعلا  َعَم  َلدَعلا  َّنإَف  َلدَعلا  ِنِسحَأَف  ًابنَذ  مُهنِم  دَحأ  َّقَحَتسا  اذِإَف  - » 1
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شتآ هب  ارم  یهد و  رارق  مناـهانگ  هراـفک  ار  نآ  هک  مهاوـخ  یم  وـت  زا  مدرک و  باـختنا  ار  شنیرت  تخـس  ایادـخ ؛ هک  درک  ضرع 
يارجا زا  ماما  ماگنه ، نیا  رد  .دـش  راپـسهر  دوب  هتفرگ  ارف  ار  نآ  شتآ  هک  یلادوگ  يوس  هب  درک و  رایـسب  هیرگ  ینازوسن و  خزود 

(1) .تسا هدرک  لوبق  ار  وت  ۀبوت  دنوادخ  هک  دومرف  يو  هب  دیشوپ  مشچ  وا  تازاجم 

رظن رد  تازاجم  ًاساسا  اریز  تسا ؛ تازاجم  عون  باختنا  رد  مرجم  نتخاس  ریخم  دیامن ، یم  بلاج  روطـس  نیا  ةدنـسیون  يارب  هچنآ 
ًالومعم اهنآ  لمحت  اه ، تازاجم  یگدـننکاوسر  یگدـنهدرجز و  تیـصاخ  هب  رظن  تسا و  یعامتجا  ماـقتنا  یعون  رگناـیب  ناـمرجم ،

درد زا  يدح  ات  دناوت  یم  تازاجم ، دنچ  زا  یکی  باختنا  رد  مرجم  هب  نداد  رایتخا  نیا ، دوجو  اب  .تسا  راوشد  رایسب  نامرجم  يارب 
یحور یمـسج و  تیفرظ  ناوت و  زا  تاضق  ًالومعم  هک  هژیو  هب  دنادرگ ؛ رتناسآ  مرجم  يارب  ار  نآ  لمحت  دهاکب و  تازاجم  جـنر  و 

یفنم شرگن  نآ  دنیزگ ، یمرب  ار  تازاجم  زا  یصاخ  عون  مرجم ، ِدوخ  نوچ  هکنیا  رتمهم  همه  زا  دنرادن و  یعالطا  نادنچ  نامرجم 
.دش دهاوخ  رتمک  دمآ ، یم  لصاح  وا  يارب  باختنا  مدع  ضرف  رد  هک  ییاضق  هاگتسد  هب 

ناناوتان تازاجم  يارجا  رد  ریخأت  متفه : راتفگ 

تمحر و یقالخا و  دعاوق  تسا ، يرورـض  نامرجم  اب  دروخرب  رد  نآ  تیاعر  هک  يدعاوق  هلمج  زا  هک  دش  هراشا  نیـشیپ  ثحب  رد 
ییاضق ةریـس  رد  مهم  لصا  نیا  تیاعر  دراوم  هلمج  زا  .تسا  اه  تازاـجم  ندرک  یناـسنا  تهج  رد  شـشوک  ناـمرجم و  رب  تقفش 

ریخأت هب  ار  هضاحتسم  ضئاح و  نانز  (2) و  نارامیب دروم  رد  تازاجم  يارجا  ماما  هک  تسا  نیا  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما 
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.دـندرگن لمحتم  ار  تازاـجم  زا  رتنوزفا  يرجز  یحور  یمـسج و  ظاـحل  هب  ددرگ و  عفترم  ناـنآ  يراـمیب  هک  نیا  اـت  تخادـنا  یم 
یم ریخأـت  هب  دـناسرب ، بیـسآ  لـمح  هب  تسا  نکمم  هک  لـیلد  نیا  هب  ار  هلماـح  ناـنز  دروـم  رد  دـح  يارجا  ترـضح  نآ  نینچمه 

.تخادنا

دروم رایـسب  دوش و  یم  ریبـعت  نآ  زا  اـهتازاجم  ندرک  يدرف  ناونع  اـب  هزورما  هچنآ  زا  تسا  یقادـصم  هکنآ  زا  هتـشذگ  شور ، نیا 
تـسا یهیدب  .تسا  مالـسا  ییاضق  نیناوق  رب  هناتـسود  رـشب  لوصا  یمالـسا و  قالخا  ةرطیـس  رگنایب  دوخ ، تسا ، نانادقوقح  دیکأت 

؛ دیزرو دومج  قادصم  دـنچ  ای  کی  رب  ناوت  یمن  حالطـصا  هب  دوش و  یمن  هدـش  دای  دروم  هب  دودـحم  یـساسا ، ةدـعاق  نیا  تیاعر 
یم تسا  يرتمهم  تحلـصم  رطاخ  هب  ًاـمتح  مه  نآ  هکدـشاب  هتـشادن  دوجو  یعنم  یعرـش  ظاـحل  زا  هک  يدروم  ره  رد  ًاـساسا  هکلب 

.تسب راک  هب  ار  هدعاق  نیا  ناوت 

هدش تازاجم  مرجم  اب  یناسنا  دروخرب  متشه : راتفگ 

ترضح نآ  مالک  رهاظ  زا  هچنآ  هک  دش  هظحالم  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  ۀشیدنا  رد  نامرجم  اب  دروخرب  ياهشور  ینابم  زا  ثحب  رد 
هبت مرج و  هب  وا  شیارگ  تسا و  هدوـمیپ  اـطخ  هار  هک  تسا  اـه  ناـسنا  رگید  دـننامه  يدرف  مرجم  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم  تسد  هـب 

.درک حالصا  ار  نآ  هلباقم و  نآ  اب  ناوت  یم  ور  نیا  زا  یضراع و  تسا  يرما  هکلب  تسین ، وا  یتاذ  يراک ،

دشاب و وا  ینکـشراجنه  نازیم  هب  دیاب  زین  مرجم  اب  هنارگ  بوکرـس  دروخرب  هک  تسا  نیا  یهاگدـید  نینچ  شریذـپ  مزاول  هلمج  زا 
اب دروخرب  رگید ، نایب  هب  .میا  هتـشاد  وا  هب  مرج  باکترا  زا  شیپ  هک  تشاد  ار  یهاـگن  ناـمه  درف  هب  دـیاب  تازاـجم  يارجا  زا  سپ 

یناسنا یعامتجا و  قوقح  زا  ار  وا  دوش و  یفنم  وا  هب  ام  شرگن  هاگن و  عون  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  دیابن  مرجم 
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اهنت دیاب  یلو  دوش ، تازاجم  دزادرپب و  ار  شیوخ  لمع  ةرافک  دیاب  هک  رگید  ياه  ناسنا  دـننامه  تسا  یناسنا  مرجم  .دـنک  مورحم 
هتفای و شیازفا  نآ  عون  وا و  تازاجم  نازیم  عقاو  رد  تروص ، نیا  رد  اریز  رتشیب ؛ هن  دوش و  افتکا  تسا ، تازاجم  نآ  داـفم  هچنآ  هب 

.تسا مرجم  هب  ملظ  فاحجا و  یعون  دوخ ، يرما ، نینچ 

نیعم صخـشم و  دـیاب  زین  رما  نیا  یلو  تسا ، یعامتجا  قوقح  یخرب  زا  مرجم  يزاس  مورحم  یعون  تازاجم ، ياضتقم  هاـگ  يرآ ،
.دشاب

اب هک  تسا  نیا  یقالخا  یناسنا و  هناتـسود و  رـشب  لوصا  تیاعر  مرجم و  اب  دروخرب  تازاجم و  ندوب  هنالداع  هنافـصنم و  ياـضتقم 
هب افج  یعون  تقیقح ، رد  نیا ، زج  يرگید  تسردان  هیور  هنوگ  ره  دوش و  دروخرب  اه  ناسنا  رگید  دـننامه  هدـش  تازاجم  نامرجم 

تـسا لیلد  نیمه  هب  تسا و  قداص  يدراوم  رد  زین  تازاجم  يارجا  نیح  ای  تازاجم و  يارجا  زا  لبق  یتح  نخـس  نیا  .تسا  مرجم 
رد روضح  قح  زین  ینادنز  کی  هک 

.دراد ار  نداد و ...  يأر  هعمج ، زامن 

ینینچ نیا  يدروخرب  هدش  تازاجم  نامرجم  اب  ماما  هک  تسا  نیا  دوش  یم  طابنتـسا  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  مالک  هریـس و  زا  هچنآ 
نینچ شریذـپ  هب  مکح  دوخ  هتفریذـپ و  یم  ار  هدـش  تازاجم  قراس  تداهـش  یهاوگ و  ماـما  هک  تسا  هدوب  ور  نیا  زا  .دـنا  هتـشاد 

(1) .تسا هداد  یتداهش 

یهانگ هنوگ  ره  زا  تازاجم  لمحت  اب  یعامتجا  فرع  رهاظ و  بسح  هب  مرجم  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  یمالک  هیور و  نینچ  لـیلحت 
.دوش یم  كاپ 

هک تسا  هدرک  روصت  بلقلا  یـسق  یناویح  هکلب  ناسنا و  مرجم ، زا  يرفیک  تالوحت  خـیرات  لوط  رد  یطارفا  ياه  شرگن  هنافـسأتم 
تیحالص رگید 
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شرگن نیا  زورما ، ندـمتم  رهاظ  هب  ياهروشک  رد  ینایلاس  دـشاب و  دورطم  روفنم و  هراومه  دـیاب  درادـن و  ار  عاـمتجا  هب  تشگزاـب 
هب ار  ینیـشنلد  هناتـسود و  ناسنا  ياهمایپ  نینچ  برع  تیلهاج  رـصع  رد  مالـسا  هناتخبـشوخ  اما  .تسا  هدوب  مکاح  هناـشحوتم  ياـه 

.تسا هتشاد  هاگن  زاب  هراومه  نامرجم  حالصا  تشگزاب و  يارب  ار  هار  هدرک و  هضرع  تیرشب 

« تداع هب  نامرجم   » هب اهنآ  زا  زورما  حالطـصا  رد  هک  دـشاب  یناـمرجم  هتـسد  نآ  زا  مرجم  رگا  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  رکذـت 
شیوخ یتاذ  تمارک  تیناـسنا و  لوصا  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنیا  .دوش  یمن  ارجا  اـهنآ  ةراـبرد  يا  هیور  نینچ  دوـش ، یم  ریبـعت 

.دنا عامتجا  داحآ  ندناشک  فارحنا  هب  لوغشم  هک  دنتسه  امن  ناسنا  ینیطایش  دنا و  هدز  اپ  تشپ  هرسکی 

نامرجم تراسخ  ناربج  مهن : راتفگ 

هـشیمه دراد ، نامرجم  تازاجم  تلادـع و  يارجا  هار  رد  تواضق  رما  یلوتم  داهن  تموکح و  کی  هک  ییاـه  شـالت  همه  دوجو  اـب 
رما دـنچ  ره  یـضاق  ياطخ  .دـننکن  اطخ  دنـشاب و  بئاص  تازاجم  نازیم  ای  مرج  عون  ای  مرجم  صیخـشت  رد  تاضق  هک  تسین  نانچ 

هب ار  نانآ  داد و  تاضق  هب  ار  مزال  ياهرادـشه  ییوس  زا  دـیاب  ور  نیا  زا  .تسین  راـظتنا  زا  رود  مه  نادـنچ  تسین ، یجیار  يداـع و 
يدرف زا  داد و  ناشن  بسانم  شنکاو  تاضق  ياهاطخ  لباقم  رد  رگید ، يوس  زا  داد و  یهاگآ  شیوخ  راـک  هب  رتقیقد  رتشیب و  هجوت 

.درک تراسخ  ناربج  تسا ، هدش  تازاجم  ًاهابتشا  قحان و  هب  ًالوصا  ای  دوخ  قاقحتسا  زا  شیب  هک 

هلمج زا  دوخ و  یتموکح  نارازگراک  ییوس  زا  ناشیا  .دوش  یم  هدید  یبوخ  هب  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  یتموکح  ةریس  رد  مهم ، نیا 
نتفرگ هدیدان  نتشاذگاپ و  ریز  زا  ار  نانآ  درک و  یم  توعد  دارفا  ياهاطخ  اب  دروخرب  رد  تقد  هب  ار  تاضق 
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(1)، تشاد یم  رذح  رب  نامرجم  هلمج  زا  تیعر و  قوقح 

: دومرف یم  درک و  یم  توعد  ششخب  وفع و  هب  ار  تاضق  رگید ، يوس  زا  و 

(2)« .دنک اطخ  وا  تازاجم  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  ، دنک اطخ  مرجم  وفع  رد  یضاق  رگا  »

يارب هار  هراوـمه  تازاـجم  يارجا  زا  سپ  مود و  ضرف  رد  اـما  دراد ، دوـجو  مکح  رد  رظندـیدجت  يارب  هار  تسخن ، ضرف  رد  اریز 
.تسین زاب  تراسخ  ناربج 

، دـنا هدرک  یم  دروخرب  نانآ  اب  نامرجم  قاقحتـسا  زا  شیب  هتفر ، هرفط  تازاجم  يارجا  رد  هک  یناـسک  ربارب  رد  ماـما  نیا ، رب  نوزفا 
هـس دوب ، تازاجم  يارجا  رومأم  هک  ربنق  یتقو  لاثم ، يارب  .دومرف  یم  صاصق  یتح  باتع و  ار  نانآ  داد و  یم  ناشن  شنکاو  ًادیدش 

(3) .تفرگ رارق  صاصق  دروم  ماما  طسوت  دوب ، هدز  یمرجم  هب  رتشیب  هنایزات 

ناربج دـندوب ، هدـش  تازاجم  دوخ  قاقحتـسا  نازیم  زا  شیب  یـضاق ، ياطخ  يور  زا  قحان و  هب  هک  یناسک  زا  ماما  هک  نیا  ماجنارس 
.درک یم  تراسخ 

دوب و هداد  یـسک  لتق  ای  وضع  عطق  هب  مکح  اطخ ، يور  زا  قحان و  هب  تاضق ، زا  یکی  ماما  تموکح  ماـیا  رد  هک  دـنا  هدرک  تیاور 
(4) .ددرگ تخادرپ  لاملا  تیب  زا  نآ  ۀید  ات  داد  روتسد  ماما 

رتشیب هنایزات  ود  تازاجم  يارجا  رومأم  اما  درک ، زیزعت  ار  یسک  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  زین  لقعم  نب  هللادبع 
يو هب  هنایزات  ود  درک و  صاصق  ار  وا  زین  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  .دز  وا  رب 

136 ص :

ۀمان 53. هغالبلا ، جهن  .ك.ر : - 1
ص 292. ج 40 ، نامه ، یسلجم ، - 2

ص 260. ج 7 ، نامه ، ینیلک ، - 3
باب 10. ج 18 ، نامه ، یلماع ، رح  - 4

مالسلا هیلع  نینموملاریما  هاگن  زا  مرج  لرتنک  www.Ghaemiyeh.comياهراکهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 167زکرم  هحفص 147 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14643/AKS BARNAMEH/#content_note_136_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14643/AKS BARNAMEH/#content_note_136_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14643/AKS BARNAMEH/#content_note_136_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14643/AKS BARNAMEH/#content_note_136_4
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .دز

شور هک  دنک  یم  اضتقا  هدعاق  نیا  تیاعر  .ددرگ  ینابرق  تلادع  تلادع ، يارجا  هناهب  هب  دیابن  هک  تسا  هتکن  نیا  رگنایب  همه ، نیا 
قح رد  یفاحجا  نیرتکچوک  هتـساوخان  يادخ  رگا  ددرگن و  لامعا  يو  قح  رد  یمتـس  هنوگ  چیه  هک  دشاب  نانچ  مرجم  اب  دروخرب 

باکترا ببـس  هب  مرجم  درف  هاگچیه  هک  تسا  نیا  شور ، نیا  موهفم  ینعم و  .دوش  تیثیح  ةداعا  وا  زا  نکمم  بیترت  ره  هب  دـش ، وا 
.دوش یم  هتشاد  اور  وا  ةرابرد  نوناق  اب  قباطم  هچنآ  زج  دوش ، یمن  مورحم  شیوخ  یناسنا  قوقح  زا  مرج 

ةرمز زا  هزب ، باکترا  اب  هک  تسا  یـسک  راکهزب  هک  نیا  رب  ینبم  دـشاب  هتـشاد  دوجو  تسا  نکمم  یباوصاـن  ياـه  شرگن  هنافـسأتم 
یم مأوت  مرجم  هب  هنازوت  هنیک  تاساسحا  اب  هک  شرگن  نیا  .درک  تازاجم  ار  وا  ًادیدش  دیاب  تسا و  هتفر  نوریب  تیناسنا  اه و  ناسنا 

نوناق فالخ  ياهراتفر  ۀمدقم  یناور ، ۀنیمز  نیا  دـنادرگ و  یم  راومه  مرجم  اب  ینوناقریغ  باوصان و  ياهراتفر  يارب  ار  هار  ددرگ ،
تاهابتـشا یگماکدوخ و  اه و  يرـسدوخ  يولج  يریبادت  عضو  مزال و  شزومآ  اب  دیاب  نیاربانب ، .ددرگ  یم  نوناق  نایرجم  يوس  زا 

.تشادزاب نامرجم  اب  هنازوت  هنیک  باوصان و  زاجمریغ ، ياهدروخرب  زا  ار  اهنآ  تفرگ و  ار  تاضق 

کلام هب  هب  دوخ  ۀمان  رد  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما 

: دسیون یم  رتشا 

یم یلتق  ببـس  یتشم  هاگ  هک  دش ، لیمحت  يا  يور  دنت  تتـسد  ای  ریـشمش  هنایزات ، رب  رفیک  کی  رد  يدـش و  راچد  اطخ  هب  رگا  «و 
لوتقم يایلوا  هب  اهب  نوخ  تخادرپ  زا  تردق  رورغ  هک  ادابم  نآ ، زا  شیب  هب  دسر  هچ  دوش ،
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(1)« .دنک تا  یشکرس  راتفرگ  دراد و  تزاب 
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ُهَوَخن َکـِب  َّنَحَمطَت  ـالَف  ًهَلَتقَم  اـهَقَف  اـمَف  ِهَزکَولا  ِیف  َّنِإَـف  َِهبوقُعلاـِب  َكُدـی  وَأ  َکُفیَـس  وَا  َکُـطوَس  َکـیَلَع  َطَرفَأ  ٍإـطََخب و  نِإ  َو  - » 1
ۀمان 53. هغالبلا ، جهن  مُهَّقَح » ِلوتقَملا  ِءاِیلوَأ  یلِإ  يِّدَُؤت  نَع  َِکناطلُس 
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ینایاپ نخس 

شیپ ار  اهنآ  ضراوع  لامعا ، نآ  ماجنا  زا  لبق  .درادـن  هجوت  ناسنا  لامعا  عوقو  للع  هب  مالـسا ، ةزادـنا  هب  ملاـع  ناـیدا  زا  کـیچیه 
اهنآ اب  تفلاخم  هک  درمـش  یعیبط  ریذپانرییغت و  نوناق  هدعاق و  دـیاب  ار  نیموصعم : نآرق و  ياهزردـنا  تهج  نیا  زا  .دـنک  یم  ینیب 
هدوب ناـققحم  نانادـقوقح و  ثحب  دروم  ینـالوط  ياـهنامز  زا  یفارحنا  راـتفر  مرج و  هلئـسم  .تشگ  دـهاوخ  ناـیز  ررـض و  بجوم 

.دننک یم  ثحب  هنئمطم  هیوهش و  هیبضغ ، ۀناگ  هس  عیابط  رد  نانآ  زا  یهورگ.تسا 

هورگ .دـنهد  یم  رارق  دوخ  رظن  هجو  ار  يراتفرژک  مرج و  اب  نآ  ۀـطبار  درف و  یکیزیف  اـی  ینامـسج  لاوحا  رد  هعلاـطم  رگید ، ۀتـسد 
تیمورحم رقف و  ۀطبار  هب  رگید  یضعب  .دننک  یم  دیکأت  كدوک  دشر  ضراوع  رب  هک  دنتسه  يواکناور  بتکم  ناسانـشناور  رگید ،

.دننک یم  هجوت  یعامتجا  يورجک  اب 

يازجا نیب  یگنهاـمه  تدـحو و  ناـصقن  یعاـمتجا و  ناـمزاس  هب  رقف ، رب  دـیکأت  ياـج  هب  متـسیب  نرق  زا  ناسانـش  ناور  زا  یهورگ 
.دننک یم  هجوت  نامزاس  ةدنهد  لیکشت 

.دوش یم  بوسحم  مرج  یناوارف  رب  لیلد  یفاک ، تراظن  لرتنک و  نادقف  هنیمز  نیا  رد 

یفرط یب  ییارگ و  عقاو  لابند  هب  یعامتجا ، مولع  ریاس  ریظن  یسانش  مرج 
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، فده نیا  نیا ، دوجو  اب  .دشاب  يراجنهریغ  شناد  کی  تروص  هب  ات  دنک  یم  شالت  ملع  نیا  .دـشوک  یم  هار  نیا  رد  دـشاب و  یم 
یعامتجا ملع  کی  دراد  ناکما  ایآ  دـشاب ؟ فرط  یب  دـناوت  یم  هشیمه  یـسانش  مرج  ایآ  .تسا  نکممریغ  ًابیرقت  راوشد و  تخس و 

نیا رب  یـضعب  .دنهد  یم  یفنم  خساپ  لاؤس  نیا  هب  دیدرت  نودب  ناسانـش  هعماج  تیرثکا  دشاب ؟ هتـشاد  دوجو  یـشزرا  ماظن  زا  غراف 
لئاسم باختنا  قیرط  زا  اهـشزرا  .درادـن  یجراخ  دوجو  دـشاب ، یـشزرا  ریغ  ًالماک  هک  يا  یعامتجا  ملع  هکدنتـسه  اجرب  اـپ  هدـیقع 

قیرط زا  ماجنارس  دنریگ و  یم  رارق  هدافتسا  دروم  هک  یمیهافم  هار  زا  تاعالطا ، يروآدرگ  قیرط  زا  اهشور ، باختنا  قیقحت ، دروم 
.دنوش یم  قیقحت  دنیآرف  دراو  اه ، هداد  ریسفت 

دوخ هک  تسا  نکممریغ  ًانئمطم  ناسانش  هزب  يارب  هک  تسا  نآ  یـسانش  مرج  شناد  ندوب  فرط  یب  هار  رد  عنام  نیرتگرزب  ًالامتحا 
یعامتجا ياهراجنه  لباقم  رد  هدش و  دازآ  اهیروادشیپ  تابـصعت و  زا  لماک  روط  هب  دنزاس و  اهر  ناشدوخ  یـشزرا  ياهماظن  زا  ار 

مرج زا  يرایـسب  .دـننک  ذاختا  کیژولوئدـیا  ریغ  یعـضوم  دـنروآ ، یم  رد  یقوقح  دـعاوق  تروص  هب  ار  اهراجنه  نآ  هک  ینیناوق  و 
مرج لاـثم ، يارب  .دـنریگ  یمن  رظن  رد  شزرا  اـب  فدـه  کـی  ناوـنع  هب  ار  یفرط  یب  ییارگ و  تـینیع  ياتـسار  رد  شـالت  ناـسانش 
رظن زا  هک  دننک  یمن  یفخم  ار  رما  نیا  اهنآ  .دننک  یم  تفلاخم  یقالخا  یسایس و  یفرط  یب  اب  اراکـشآ  يداقتنا  لاکیدار و  ناسانش 

.دنتسه فلاخم  یسایسریغ  یسانش  مرج  اب  دنتسه و  مزتلم  يژولوئدیا 

یب یسانش  مرج  ۀیرظن  هب  زونه  هک  دنراد  دوجو  ینادنمـشناد  یـشزرا ، يراجنه - یـسانش  مرج  عفن  هب  يوق  عضاوم  نینچ  مغر  یلع 
نیا هب  یعضوم  نینچ  هک  دندقتعم  اهنآ  .دنامب  یسایسریغ  دیاب  تسا و  یـسایسریغ  یـسانش  مرج  اهنآ  رظن  زا  .دنا  هدنام  دنبیاپ  فرط 

اهنآ .دشاب  توافت  یب  حور و  یب  یعامتجا  رظن  زا  هداد ، رارق  جاع  جرب  رد  ار  دوخ  دیاب  سانش  هزب  هک  تسین  انعم 
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اهنآ هب  هدرک و  عافد  یقالخا  یکیژولوئدیا و  ینابم  زا  دنتسه  راوتسا  یملع  ساسا  هیاپ و  رب  هک  یتارییغت  تاحالصا و  زا  دنناوت  یم 
.دننک کمک 

رظنم نیا  زا  یسانش  مرج  هدش و  هجوت  مرج  لرتنک  ياه  هویش  يراکهزب و  مرج و  هب  یشزرا  يدید  اب  دش  یعـس  رـضاح  راتـشون  رد 
رد ییاـه  هزوـمآ  ( مالّـسلا هیلع  ) یلع ماـما  نانخـس  رد  هک  تفاـیرد  ناوـت  یم  دـش  هتفگ  هچنآ  هب  هجوـت  اـب  .دریگ  رارق  هقادـم  دروـم 
ام دناوت  یم  یقطنم  یحرط  رد  اهنآ  نیودت  ریسفت و  لیلحت ، جارختسا ، هک  دراد  دوجو  مرج  زا  يریگـشیپ  یـسانش و  تلع  صوصخ 

.دزاس نومنهر  مرج  زا  يریگشیپ  یبای و  هشیر  رد  هژیو  ییوگلا  هب  ار 

دیاب اه  ناکم  اه و  نامز  ۀمه  رد  هک  تسا  یمهم  لوصا  هب  یبای  تسد  مهم ، راک  نیا  رد  ماگ  نیتسخن  اه ، هزومآ  جارختـسا  زا  سپ 
: درمـشرب ار  ریز  لوصا  ناوت  یم  تفرگ  رارق  هراـشا  دروم  راتـشون  نیا  رد  هک  یلوصا  زا  .دـشاب  مکاـح  مرج  لرتنک  ياـهراکهار  رب 

.دارفا عورشم  ياه  يدازآ  قوقح و  ظفح  يرگن و  عماج  اه ، شور  اه و  هار  تیعورشم 

ییاه شور  هچ  زا  تیولوا ، ره  رد  تسا و  مادک  مرج  زا  هناریگشیپ  ياه  همانرب  رد  یساسا  ياه  تیولوا  هک  دید  دیاب  دعب  ۀلحرم  رد 
زاجم ار  ام  هک  تسا  نیا  مرج  زا  يریگـشیپ  يوگلا  یحارط  رد  مهم  لوصا  زا  یکی  ینید ، نوتم  ساـسا  رب  .تسج  کـمک  ناوت  یم 

.مییوج ددم  زین  نارگید  براجت  اه و  هشیدنا  زا  درادن ، یضراعت  یعرش  صوصن  اب  هک  يدراوم  غارف و  ۀقطنم  رد  دراد  یم 

زیامت .تشاد  هجوت  درف  هعماج و  تلود ، نکر  هس  هب  هناریگـشیپ ، ياه  همانرب  يارجا  رد  دـیاب  دـشاب ، هچ  ره  اه  تیولوا  لاح ، ره  هب 
نید  » نوچ یهوجو  رد  اـهوگلا ، رگید  زا  ینید  يوگلا  یلک  روـط  هب  و  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماـما  ياـه  هزوـمآ  زا  یطابنتـسا  يوـگلا 

هجوت دروم  یتسرد  هب  رگا  تسا و  دوهشم  ینونک  ۀناریگشیپ  ياهوگلا  ۀمه  رد  نآ  یلاخ  ياج  هک  يرما  تسا ؛ يروحم »
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.دهد هئارا  نایناهج  هب  يدمحم  بان  مالسا  ياه  هشیدنا  يانبم  رب  زاسراک  ییوگلا  دناوت  یم  دریگ  رارق 

بجوم نیمرجم  ةرابرد  نآ  يارجا  ییازج و  نیناوق  عضو  اهنت  تسا ، هدش  تباث  هبرجت  هب  هک  میریگ  یم  هجیتن  هدش  هتفگ  بلاطم  زا 
، مرج اب  هزرابم  ياج  هب  یتقو  لاثم ، يارب  .دیآ  یم  تسد  هب  سوکعم  هجیتن  اهلمع  تدـش  زا  یهاگ  هکلب  دوش ، یمن  هعماج  حالـصا 

يارب يرابجا  ات  درک  يریگـشیپ  مرج  عوقو  زا  ادـتبا  دـیاب  .ددرگ  یم  دایز  مدرم  نایـصع  رپ و  اهنادـنز  دوش ، یم  هزراـبم  نیمرجم  اـب 
باکترا ۀنیمز  دوش  بجوم  هک  دراد  یگنهرف  هب  زاین  روکذم  بلطم  هب  ندناشوپ  لمع  ۀماج  نیاربانب  .دیاین  دوجو  هب  مرجم  تازاجم 

اکتا رگا  دشاب و  یهلا  ياهـشزرا  رب  یکتم  هک  دنک  داجیا  هعماج  رد  ار  یلاعت  دشر و  هنیمز  دناوت  یم  یگنهرف  اذل  .دـبای  لیلقت  مرج 
يا هداعلا  قوف  تینوصم  زا  دـناوت  یم  هعماج  دوخ  يدوخ  هب  دوش  نیزگیاج  هعماـج  گـنهرف  رد  دـشاب و  لـمع  اـب  مأوت  اهـشزرا  هب 

.دوش رادروخرب 

.دیدرگ جارختسا  ترـضح  تاملک  زا  يروطنامه  دومن و  شاکنک  ار  میارج  روهظ  زورب و  للع  تلع و  دیاب  فده  نیا  هب  لین  يارب 
هنوگ نیا  زا  يریگشیپ  هب  قفوم  رگا  رگید  يوس  زا  دننک و  یم  افیا  ار  رتمهم  شقن  یناور  للع  اهنآ  نایم  زا  هک  دنددعتم  لماوع  نیا 

وا و یناور  یحور و  تامیالمان  نیکست  اب  یعون  هب  ترضح  ياه  هزومآ  قباطم  وا  زا  تیامح  هدید و  هزب  ییاسانش  اب  میدشن  لامعا 
مالک قباطم  هک  میهاکب  هانگ  مرج و  بادرگ  رد  وا  ندش  راتفرگ  زا  هدوب و  شدرد  رب  یمهرم  يو  يونعمو  يدام  ياهتراسخ  نیمأت 

ترضح يابیز 

(1)« .درک شنزرس  دوش  یمن  ار  يا  هدروخ  بیرف  ره  »
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عبانم

: یسراف عبانم 

اهباتک .فلا 

.دیجم نآرق 

.1384 نازیمرشن ، نارهت ، متشه ، پاچ  دلج ، ود  یمومع ، يازج  قوقح  یلعدمحم ، یلیبدرا ، . 1

، لوا پاـچ  ناـبداد ، نسح  ۀـمجرت  مرجم ، مرج و  یمومع ، يازج  قوقح  راـنرب ، كولوب ، ژرژ و  روـساول ، نوتـساگ و  ینافتـسا ، . 2
.1377 ییابطابط ، همالع  هاگشناد  تاراشتنا  نارهت ،

.1362 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، لوا ، پاچ  ییاکب ، نسحدمحم  ۀمجرت  یمالسا ، رد  نادنز  ماکحا  دمحا ، یلئاولا  . 3

هاگشناد تاراشتنا  نارهت ، موس ، پاچ  يروشآ ، دمحم  يدابآدنربا و  یفجن  نیـسح  یلع  ۀمجرت  یعامتجا ، عافد  كرام ، لسنآ ، . 4
.1375 نارهت ،

ریما تاراشتنا  نارهت ، مراهچ ، پاچ  یهاجلک ، ینیسح  نسحدیـس  روصنم و  نسحدیـس  ۀمجرت  یـسانش ، هعماج  یب ، یت  روموتاب ، . 5
.1370، ریبک

دیهـش هاگـشناد  تاراشتنا  نارهت ، لوا ، پاچ  يدابآدنربا ، یفجن  نیـسح  یلع  ۀـمجرت  يرفیک ، ياه  هشیدـنا  خـیرات  ناژ ، لدارپ ، .6
رشن ۀسسؤم  يراکمه  اب  یتشهب 
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.1373 ادلی ،

.1370 یتشهب ، دیهش  هاگشناد  تاراشتنا  نارهت ، لوا ، پاچ  يدابآدنربا ، یفجن  نیسح  یلع  ۀمجرت  یسانش ، مرج  ژرژ ، اکیپ ، . 7

، مود پاچ  یتالحم ، یلوسر  مشاهدیـس  ۀمجرت  دلج ،  2 ملکلاررد ، مکحلاررغ و  ۀمجرت  دمحم ، نب  دحاولادبع  يدـمآ ، یمیمت  . 8
.1378 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  تاراشتنا  نارهت ،

.1378 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، لوا ، پاچ  ینآرق ، یسانش  هعماج  اضردمحم ، یمیکح ، . 9

.1379 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، مود ، پاچ  مارآ ، دمحا  ۀمجرت  تایحلا ، یلع ، اضردمحم و  دمحم و  یمیکح ، . 10

.1366 نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  نارهت ، موس ، پاچ  دلج ،  7 ملکلاررد ، مکحلاررغ و  حرش  دمحم ، نیدلا  لامج  يراسناوخ ، . 11

.1375 ناهیک ، تاراشتنا  نارهت ، مراهچ ، پاچ  تسیچ ،؟ یسانش  مرج  تسیک ؟ مرجم  نامز ، جات  شناد ، . 12

.1364 یمالسا ، تاراشتنا  مق ، لوا ، پاچ  هغالبلا ، جهن  ظافلال  سرهفملا  مجعملا  مظاک ، يدمحم ، دمحم و  یتشد ، . 13

.1386 اضق ، رشن  مق ، لوا ، پاچ  ءاضقلا ، بادآ  مق ، یهقف  نوتم  نیودت  نویناحور و  شزومآ  رتفد  . 14

یملع و تاراشتنا  تکرش  نارهت ، لوا ، پاچ  ماهرپ ، رقاب  ۀمجرت  یسانش ، هعماج  رد  هشیدنا  ریس  یساسا  لحارم  نورآ ، نومیر ، . 15
.1377 یگنهرف ،

.1383 نازیم ، رشن  نارهت ، لوا ، پاچ  اناوت ، یفجن  دوواد  ۀمجرت  مرج ، یسانش و  ناور  دیوید ، نیاو ، توپ  نیدیآ و  رتوماس ، . 16

.1374 نخس ، تاراشتنا  نارهت ، لوا ، پاچ  يدرف ، ياهتوافت  یسانش  ناور  نیسحدمحم ، يرورس ، . 17

پاچ قیدص ، هللا  حورریم  ۀمجرت  یسانش ، مرج  تخانش  تیک و ،...  لیتوس ، . 18
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.1383 رتسگداد ، رشن  نارهت ، لوا ،

، مهدراهچ پاچ  يدیهش ، رفعج  دیس  مجرتم  هغالبلا ، جهن  ۀمجرت  بقانملاوذ ، رهاطلا  نیسح  نبا  دمحم  نسحلاوبا  یـضردیس ، . 19
.1378 یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرش  نارهت ،

.1370 یمالسا ، تاراشتنا  نارهت ، لوا ، پاچ  این ، یمیحر  یفطصم  مجرتم  هغالبلا ، جهن  گنهرف  حلاص ، یحبص  . 20

، یمالـسا داشراو  گنهرف  ترازو  تاراشتنا  پاـچ و  ناـمزاس  نارهت ، مود ، پاـچ  هغـالبلا ، جـهن  زا  يوترپ  دومحم ، یناـقلاط ، . 21
.1374

یمالسا ياهشهوژپ  داینب  ، دهشم لوا ، پاچ  ، یلو داتسا  نیسح  ۀمجرت  یلاما ، نامعن ، نبا  دمحم  دیفم ،) خیش   ) يدادغب يرکـسع  . 22
.1364، يوضر سدق  ناتسآ 

رتفد نارهت ، لوا ، پاچ  یمیرک ، نیـسح  ریرقت  میظنت و  ع ،)  ) یلع ماـما  هاگدـید  زا  يرادروشک  نییآ  دـمحم ، ینارکنل ، لـضاف  . 23
.1366 یمالسا ، گنهرف  رشن 

یمالسا مولع  هاگشناد  دهشم ، لوا ، پاچ  یناث ، هدازدیس  يدهمدیـس  ۀمجرت  يرفیک ، قوقح  نیداینب  میهافم  یپ ، جروج  رچلف ، . 24
.1384 يوضر ،

، نارهت هاگشناد  تاراشتنا  نارهت ، مود ، پاچ  يرهق ، نامض  دادرارق : زا  جراخ  ياهمازلا  یندم ، قوقح  هرود  رـصان ، نایزوتاک ، . 25
.1379

، لوا دلج  یسانش ، مرج  ینابم  يدهم ، این ، یک  .26

.1374 نارهت ، هاگشناد  پاچ  تاراشتنا و  هسسؤم  نارهت ، مراهچ ، پاچ 

.1374 دشر ، تاراشتنا  نارهت ، لوا ، پاچ  دلج 1 و3 ، ییانج ، یسانش  ناور  يدهم ، این ، یک  . 27

یمالـسا مولع  هاگـشناد  تاراـشتنا  دهـشم ، لوا ، پاـچ  ییازج ، هقف  دـعاوق  يوـضر ، یمالـسا  موـلع  هاگـشناد  یـشهوژپ  هورگ  . 28
.1383 يوضر ،

.1370 دجم ، تاراشتنا  نارهت ، لوا ، پاچ  ، این یک  يدهم  ۀمجرت  یسانش ، مرج  رب  يا  همدقم  دنومیر ، نسگ ، . 29

، نارهت لوا ، پاچ  این ، یک  يدهم  ۀمجرت  يرظن ، یسانش  مرج  دنومیر ، نسگ ، . 30
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.1374 دجم ، رشان 

.1377 دجم ، تاراشتنا  نارهت ، لوا ، پاچ  این ، یک  يدهم  ۀمجرت  يدربراک ، یسانش  مرج  دنومیر ، نسگ ، . 31

.1378 تثعب ، تاراشتنا  هسسؤم  نارهت  مود ، پاچ  يدرف ، ياهتوافت  یسانش  ناور  هزمح ، یجنگ ، . 32

.1385 لیبسلس ، تاراشتنا  نارهت ، مود ، پاچ  ییاضق ، ییانج  تسایس  اضردمحم ، يدرجورب ، يزردوگ  . 33

.1382 نازیم ، رشن  نارهت ، لوا ، پاچ  يدابآدنربا ، یفجن  نیسح  یلع  ۀمجرت  ییانج ، تسایس  هب  يدمآرد  نیتسیرک ، ژرزال ، . 34

، نارهت لوا ، پاچ  يدمحم ، دمحا  دنویلعدرک و  نیدلا  حور  ۀمجرت  یـسانش ، هدید  هزب  هدـید و  هزب  انیژا ، لوزیلیف ، رارژ و  زیل ، . 35
.1379 دجم ، تاراشتنا 

.1375 شناد ، جنگ  نارهت ، لوا ، پاچ  دلج 1،2 و 3 ، ییانج ،) ةدیدپ   ) یمومع يازج  قوقح  ةرود  یضترم ، ینسحم ، .36

.1377 ثیدحلاراد ، تاراشتنا  مق ، موس ، پاچ  یخیش ، اضردیمح  ۀمجرت  همکحلا ، نازیم  دمحم ، يرهش ، ير  يدمحم  . 37

.1379 هیاس ، رشن  نارهت ، لوا ، پاچ  مالسا ، رد  يرفیک  قوقح  دمحم ، ینالیگ ، يدمحم  . 38

.1373 رکفت ، رشن  نارهت ، لوا ، پاچ  ینید ، یسانش  بیسآ  دیجم ، يدمحم ، . 39

.1361 تثعب ، تاراشتنا  هسسؤم  نارهت ، لوا ، پاچ  مالسا ، رد  مرج  یبای  هشیر  يریگشیپ و  یلعسابع ، يدومحم ، . 40

.1383 اضق ، رشن  مق ، لوا ، پاچ  دلج ،  2 یهقف ، یتروشم  تایرظن  هعومجم  هیئاضق ، هوق  یهقف  تاقیقحت  زکرم  . 41

.1379 نازیم ، رشن  نارهت ، مود ، پاچ  دلج ، ود  مالسا ، يرفیک  قوقح  رد  ون  ياه  هاگدید  نسحدمحمدیس ، يرتشوش ، یشعرم  . 42

، اردص تاراشتنا  نارهت ، موس ، پاچ  يونعم ، ياهراتفگ  یضترم ، يرهطم ، . 43
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.1364

.1374 اردص ، تاراشتنا  نارهت ، مجنپ ، پاچ  راثآ ، هعومجم  یضترم ، يرهطم ، . 44

.1381 اردص ، تاراشتنا  نارهت ، مود ، پاچ  راتفگ ، هدزناپ  یضترم ، يرهطم ، . 45

.1373 هرذ ، تاراشتنا  نارهت ، لوا ، پاچ  مراهچ ، دلج  باتفآ ، گنهرف  دیجملادبع ، هاوخ ، يداعم  . 46

.1365 رهچ ، یماهس  تکرش  نارهت ، مود ، پاچ  ناناوجون ، ناکدوک و  يراکهزب  یسررب  ۀنیمز  دومحم ، روصنم ، . 47

.1377 شناد ، جنگ  نارهت ، لوا ، پاچ  یسانش ، مرج  ۀمانشناد  دیمح ، یکیب ، مشاه  نیسح و  یلع  يدابآدنربا ، یفجن  . 48

.1377 مایخ ، تاراشتنا  نارهت ، لوا ، پاچ  یسانش ، مرج  یلع ، اناوت ، یفجن  .49

.ات یب  يوفطصملا ، هبتکم  نارهت ، دلج ،  7 هغالبلا ، جهن  حرش  یف  هداعسلا  حاتفم  یقتدمحمدیس ، یناسارخ ، ینیاق  يوقن  . 50

.1383 شناد ، جنگ  تاراشتنا  نارهت ، موس ، پاچ  یسانش ، مرج  ۀنیمز  اضر ، اهبرون ، . 51

، لوا پاچ  يدـمحم ، کلم  اضردـیمح  ۀـمجرت  یـسانش ، مرج  ياه  هیرظن  يد ، نیل  يرام  نیـش ، کـم  یپ و  کـنارف  زماـیلیو ، . 52
.1383 نازیم ، رشن  نارهت ،

باتکلاراد مق ، يروکـشا ، یلعدیـس  میظنت  هیهت و  لوا ، پاچ  مالـسا ، رظن  زا  ییازج  نیناوق  دومحم ، دیـس  يدورهاش ، یمـشاه  . 53
.1373 مق ،

جهن یتابتاکم  هسردـم  مق ، لوا ، پاچ  (ع ،) یلع ماـما  هاگدـید  زا  یـسانش  هعماـج  لـئاسم  هغـالبلا ، جـهن  داـینب  هیریرحت  تأـیه  . 54
.1373 هغالبلا ،

تالاقم .ب 

هرامش 48 و يرتسگداد ، یقوقح  ۀلجم  ناریا ، ینونک  قوقح  رد  مرج  زا  يریگـشیپ  دمحمدیـس ، ینیـسح ، یلعدمحم و  یلیبدرا ، . 1
لاس 1383. ، 49
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ناتسمز 1378. ش 4 ، مق ، یلاع  شزومآ  عمتجم  ۀلجم  هدید ، هزب  زا  تیامح  ییانج  تسایس  یلعلادبع ، یهجوت  . 2

ةرامش 23. هاگشناد ، هزوح و  ۀمانلصف  یمیلس ، یلع  ۀمجرت  مرج ، نید و  ۀطبار  ددجم  یسررب  نارگید ، یت و  زناویا  دیوید ، . 3

یهاگـشناد داهج  ۀیرـشن  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تایاور  زا  يا  هدـیزگ  رد  یعامتجا  ۀـشیدنا  اـضرمالغ ، یعروا ، قیدـص  .4
.1374 دهشم ،

يدابآدنربا و یفجن  نیسح  یلع  ۀمجرت  هدید ،» هزب  زا  عافد  تسایـس  ات  يراکهزب  اب  هزرابم  تسایـس  زا   » هلاقم تزع ، حاتفلادبع ، . 5
ش 3. يرتسگداد ، یقوقح  ییاضق و  ۀلجم  ناطاطخ ، نسوس 

.موس لاس  هرامش 2و3 ، رظنو ، دقن  ۀلجم  تلادع ، قوقح و  رصان ، نایزوتاک ، . 6

تاقیقحت ۀـلجم  يدابآدـنربا ، یفجن  نیـسح  یلع  ۀـمجرت  يراکهزب ، لرتنک  یعـضو و  يریگـشیپ  نایم  طـباور  دـنومیر ، نسگ ، . 7
ةرامش 19 و 20. یقوقح ،

.1385 يوضر ، یمالسا  مولع  هاگشناد  دهشم ، يرتکد ، ةرود  ءازجلا ، هقف  سرد  تاریرقت  یفطصمدیس ، داماد ، ققحم  . 8

لاس 1379. ةرامش 9 و 10 ، تینما ، ۀلجم  يریگشیپ ، يارب  ییاهتسایس  يرهش  مرج  الهش ، یمظعم ، . 9

یصصخت ۀلجم  ناریا ، رد  یسانش  مرج  شهوژپ  شزومآ و  یـسانش  بیـسآ  نیـسح ، ، یمالغ نیـسح و  یلع  يدابآدنربا ، یفجن  . 10
لاس 1385. تسیب ، هرامش  يوضر ، یمالسا  مولع  هاگشناد 

يالکو نوناک  ۀلجم  يا ، هفرح  راک  کی  بحاص  ای  یملع  صصخت  کی  بحاص  سانش  مرج  نیسح ، یلع  يدابآدنربا ، یفجن  . 11
لاس 1371-72. هرامش 6 و 7 ، زکرم ،

ةرامش 20 و 25. یتشهب ، دیهش  هاگشناد  قوقح  تاقیقحت  ۀلجم  یملع ، سیلپ  يراکهزب و  نیسح ، یلع  يدابآدنربا ، یفجن  . 12

لاس نارهت ، یتشهب ، دیهـش  هاگـشناد  دشرا ، یـسانشراک  ةرود  یـسانش  مرج  سرد  تاریرقت  نیـسح ، یلع  يدابآدـنربا ، یفجن  . 13
.1377

ةرود  ) یسانش مرج  سرد  تاریرقت  نیسح ، یلع  يدابآدنربا ، یفجن  .14
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.1372-73 یلیصحت لاس  یتشهب ، دیهش  هاگشناد  قوقح  ةدکشناد  یسانش ،) مرج  ازج و  قوقح  دشرا  یسانشراک 

لاس نارهت ، ع ،)  ) قداص ماما  هاگشناد  دشرا ، یسانشراک  ةرود  یـسانش ، مرج  سرد  تاریرقت  نیـسح ، یلع  يدابآدنربا ، یفجن  . 15
.1376

اه همان  نایاپ  .ج 

.1378 دیفم ، ملعلاراد  مق ، دشرا ، یسانشراک  ةرود  ۀمان  نایاپ  ییانج ، تسایس  قالخا و  طابترا  دمحم ، يدابآ ، هد  یجاح  . 1

، نارهت دحاو  یمالسا  دازآ  هاگـشناد  دشرا  یـسانشراک  ۀمان  نایاپ  ناریا ، ییانج  تسایـس  رد  نارحب  نیـسحدیس ، کین ، ینیـسح  . 2
.1372-73 یلیصحت لاس 

تیبرت هاگـشناد  یـسانش ، مرج  ازج و  قوقح  يرتکد  ۀمان  نایاپ  مالـسا ، ییانج  تسایـس  يرفیک  شیارگ  يداهدـمحم ، یقداص ، . 3
ناتسبات 1373. سردم ،

، نارهت دـشرا ، یـسانشراک  ةرود  ۀـمان  نایاپ  (ع ،) یلع نینمؤملاریما  ۀناسانـش  مرج  ياـه  هاگدـید  ارهزلادبعدیـس ، رکاذ ، یمیدـق  . 4
.1377 (ع ،) قداص ماما  هاگشناد 

: یبرع عبانم 

.1337 یفجن ، یشعرم  هللا  تیآ  ۀناخباتک  مق ، لوا ، پاچ  دلج ،  20 هغالبلا ، جهن  حرش  دماحوبا ، نیدلازع  دیدحلا ، یبا  نبا  . 1

.ق .ه   1376 هیمالسالا ، بتکلاراد  توریب ، رطاوخلا ، هیبنت  دوعسم ، یسیع ، نبا  . 2

.ق .ه   1408 هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، یلوالا ، هعبطلا  ج 11 ، يرادنبلا ، نامیلس  رافغلادبع  قیقحت  راثالاب ، یلحملا  مزح ، نبا  .3

، لوا پاچ  ج 8 ، ساره ، لیلخ  دمحم  رتکد  حیحصت  هب  ینغملا ، همادق ، نبا  . 4
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.ق .ه  1405 مامالا ، هعبطم  رصم ،

(، ع  ) یلع لآ  تاراشتنا  مق ، لوا ، پاچ  هداز ، نسح  قداص  ۀمجرت  لوقعلا ، فحت  هبعش ، نب  نیسحلا  نبا  یلع  نبا  نسح  ینارح ، . 5
.1382

.ق .ه  1413 ثارتلا ، ءایحال  تیبلا  لآ  هسسؤم  توریب ، لوا ، پاچ  هعیشلا ، لئاسو  نسح ، نب  دمحم  یلماعرح ، . 6

هعبطلا ج 4 ، دـعاوقلا ، حرـش  یف  دـئاوفلا  حاضیا  یلح ،) همالع   ) رهطم نبا  فسوی  نبا  نسح  نبا  دـمحم  بلاـط  یبا  خیـش  یلحلا  . 7
.ق .ه   1389 نایلیعامسا ، هسسؤم  مق ، یلوالا ،

.1364 قودصلا ، هبتکم  مق ، مود ، پاچ  ج 6 ، كرادملا ، عماج  دمحادیس ، يراسناوخ  . 8

.1378 هیملع ، هزوح  تاغیلبت  رتفد  مق ، مود ، پاچ  ملکلاررد ، مکحلاررغ و  فینصت  نیسح ، یفطصم و  یتیارد ،

، هیفاقثلا ثیدـحلاراد  مق ، لوا ، پاچ  خـیراتلا ، هنـسلا و  باتکلا و  یف  ع )  ) بلاـطیبا نبا  یلع  ماـما  هعوسوم  دـمحم ، يرهـش ، ير  . 9
.ق .ه  1421

.م 1993 عیزوتلا ، رشنلل و  هفارلاراد  ندنل ، لوا ، پاچ  بنذلا ، هیجولوکیس  سابع ، رهاط ، . 10

.ق .ه   1413، ءاوضالاراد توریب ، مود ، پاچ  دلج ،  10 هعنقملا ، حرش  یف  ماکحالا  بیذهت  نسح ، نب  دمحم  یسوط ، . 11

فراعم هسسؤم  مق ، هیناثلا ، هعبطلا  ج 2 ، مالسالا ، عئارـش  حیقنت  یلا  ماهفالا  کلاسم  یناث ،) دیهـش   ) یلع نبا  نیدلا  نیز  یلماعلا  .12
.1377 هیمالسالا ،

، یمالسالا رشنلا  هسسوم  مق ، هیناثلا ، هعبطلا  هعنقملا ، دیفم ،) خیـش   ) نامعنلا نبا  دمحم  نبا  دمحم  هللادبع  یبا  يدادغبلا  يربکعلا  . 13
.ق .ه   1410

، يریش سابع  يرگنزاباب  يرفعج  نیسح  ییاهر و  دیعس  ناینابرق و  رصان  ۀمجرت  یمالسالا ، ییانجلا  عیرـشتلا  رداقلادبع ، هدوع ، . 14
.1372 یتشهب ، دیهش  هاگشناد  تاراشتنا  نارهت ، لوا ، پاچ 
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.ق .ه  1414 هوسا ، رشن  مق ، لوا ، پاچ  ج8 ، راحبلا ، هنیفس  سابع ، خیش  ، یمق . 15

، يوضر سدق  ناتـسآ  یمالـسا  ياهـشهوژپ  داینب  دهـشم ، لوا ، پاچ  هغالبلا ، جهنل  یعوضوملا  مجعملا  سیوآ ، دمحم ، میرک  . 16
.1366

، هیمالسالا بتکلاراد  تاراشتنا  نارهت ، موس ، پاچ  دلج 7 ، یفاکلا ، یف  عورفلا  قاحسا ، نبا  بوقعی  نبا  دمحم  يزارلا ، ینیلک  . 17
.1367

.ات یب  تیبلا ، لآ  هسسؤم  مق ، لوا ، پاچ  نیقتملا ، جهانم  هللا ، دبع  یناقمام ، . 18

«. نیمولظملا افعضلا و  رصن   » باب .ق ، .ه   1404 افولا ، رشن  توریب ، ج 72 ، راونالا ، راحب  رقاب ، دمحم  یسلجم ، . 19

هبتکم تاروـشنم  مق ، ج 2 ، هیقـشمدلا ، هعمللا  حرـش  یف  هیهبلا  هضورلا  یناث ،) دیهـش   ) نیدـلا لامج  نبا  دـمحم  یلماـعلا ، یکم  . 20
.ات یب  يروادلا ،

.1368، داعیمرشن ، نارهت ، لوا پاچ  ، هیهقفدعاوق ، دمحمدیس يدرونجب ، يوسوم  . 21

.ق .ه   1403 نارهت ، دامتعالا ، هبتکم  مراهچ ، پاچ  دلج 2 ، هلیسولاریرحت ، هللا ، حوردیس  ینیمخلا ، يوسوم  . 22

.1362 یمالسالا ، بتکلاراد  مق ، یناچوق ، دمحم  قیقحت  لوا ، پاچ  ج 40 ، مالکلارهاوج ، نسحدمحم ، یفجن ، . 23

.ق .ه   1408 تیبلا ، لآ  هسسؤم  مق ، لوا ، پاچ  دلج ،  3 لیاسولا ، كردتسم  نیسحازریم ، یسربطلا ، يرون  . 24
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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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