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رصاعم ياه  هیرظن  نآرق و  هاگن  زا  خیرات  نایاپ  هب  یقیبطت  درکیور 

باتک تاصخشم 

 - 1352 اضر ، رف ، نایدهم  هسانشرس : 

.رف نایدهم  اضر  رصاعم / ياه  هیرظن  نآرق و  هاگن  زا  خیرات  نایاپ  هب  یقیبطت  درکیور  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

تیودهم � 1394. هدکشهوژپ  نشور ، هدنیآ  هسسوم  (ص :) یفطصملا رشن  همجرت و  یللملا  نیب  زکرم  مق :  رشن :  تاصخشم 

.ص  8 ، 343 يرهاظ :  تاصخشم 

.1030 نشور ؛ هدنیآ  هسسوم  تسورف : 

0-446-195-964-978 لایر :  160000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  343 ؛  [ - 331] .ص همانباتک :  تشاددای : 

ینآرق ياه  هبنج  مالسا -- )  ) نامزلا رخآ  عوضوم : 

یقیبطت تاعلاطم  نامزلا --  رخآ  عوضوم : 

هفسلف خیرات --  عوضوم : 

ناهج ماجنارس  عوضوم : 

(ص) یفطصملا رشن  همجرت و  یللملا  نیب  زکرم  .هیملاعلا  (ص ) یفطصملا هعماج  هدوزفا :  هسانش 

BP222/3/م9ر9 1394 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/44 ییوید :  يدنب  هدر 

3833905 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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ص:3

هب یقیبطت  درکیور 

خیرات نایاپ 

رصاعم ياه  هیرظن  نآرق و  هاگن  زا 

رف نایدهم  اضر 
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ص:5

يا هناشن  ات  دیرفآ  یللخ  صقن و  چیه  نودـب  هجو و  نیرتهب  هب  ار  مدآ  ملاع و  هک  يا  هناگی  دـنوادخ  زا  نایاپ  یب  ساپـس  دـمح و  اب 
وا هب  ار  تیبرت  تسرد  هار  ینامـسآ  باتک  نیا  هلیـسو  هب  ات  داتـسرف  ورف  ار  نآرق  ناسنا ، هب  و  وا ، ییاـتمه  یب  یئاـتکی و  يارب  دـشاب 

.دزومایب

؛ مالسلا مهیلع  شا  یمارگ  تیب  لها  مالسا و  مرکم  لوسر  كاپ  ناور  هب  دورد  اب  و 

؛ هللا هار  يادهش  نأشلا و  میظع  ماما  یتوکلم  حور  هب  مالس  اب  و 

مالسالا تجح  راوگرزب  داتسا  هژیو  هب  ما ، هدرب  ضیف  ناشرضحم  زا  لیصحت  نارود  لوط  رد  هک  يدیتاسا  همه  زا  رکـشت  ریدقت و  و 
.دنتفرگ هدهع  هب  ار  هلاسر  نیا  ییامنهار  هک  هاپسریم  ربکا  نیملسملاو 

رتهب هچ  ره  رد  نانآ  ةدـنزرا  تارکذـت  و  دـنتفریذپ ، ار  قیقحت  نیا  ةرواشم  تمحز  هک  یمالـسا  یلع  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  و 
.تسا هدوب  رثؤم  یسب  قیقحت  نیا  ندش 

.دندومن لمحت  ار  قیقحت  نآ  ندیسر  نایاپ  هب  ياه  یتخس  هک  ما  یمارگ  رسمه  هداوناخ و  و 
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ص:6

میدقت

هار شخب  ییانشور  شدوجو  باتفآ  هک  فیرشلا _ هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  نامز _  ماما  رصعیلو ، ترضح  رون  رپ  یـسدق و  دوجو  هب 
؛ تسا ینآرق  بان  تفرعم  نایوج  لزنم 

، هار نیا  ظفح  يارب  دنتفای و  تیبرت  وکین  هجو  هب  نیلقث )  ) ترتع نآرق و  زا  يوریپ  اب  دندیرد و  لایخ  مهو و  هدرپ  هک  ینادیهش  هب  و 
.دنتشاد ینازرا  ار  شیوخ  ناج  رس و 

.دندومن فرص  نآرق )  ) مالک نیرتهب  جیورت  هار  رد  ار  دوخ  هیامرس  نیرتهب  هک  نانآ  هب  و 
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ص:7
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19 یعرف تالاؤس 
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ص:8

36 شهوژپ ماجنا  ترورض  تیمها و  . 9

خی رات  نایاپ  هرابرد  نآرق  هاگدید  مکی : شخب 

43 خیرات نایاپ  تایآ  مکی : لصف 

44 ءایبنا هروس  هیآ 105  . 1

44 هیآ ناگژاو 

51 هیآ ریسفت 

51 هعیش نارسفم  هاگدید 

51( خیرات نایاپ   ) روهظ رصع  رد  هدعو  ققحت  راصحنا 

57 تنس لها  نارسفم  هاگدید 

57 نآ دادتما  لوزن و  رصع  رد  هدعو  ققحت 

58( خیرات نایاپ   ) روهظ رصع  رد  هدعو  ققحت 

62 شسرپ دنچ  هب  خساپ 

62 روبز تاروت و  زا  درکدای 

64 برغ تفرشیپ  نیملسم و  طاطحنا 

65 يریگ هجیتن 

66 يروآدای

67 رون هروس  هیآ 55  . 2

67 هیآ ناگژاو 

74 هیآ ریسفت 
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74 هعیش نارسفم  هاگدید 

74 روهظ رصع  هب  هدعو  ققحت  راصحنا 

78 ددعتم قیداصم  اب  هدعو  ققحت 

80 تنس لها  نارسفم  هاگدید 

84 يریگ هجیتن 

85 صصق هروس  هیآ 5  . 3

85 هیآ ناگژاو 
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90 هیآ ریسفت 

91 هعیش نارسفم  هاگدید 

98 تنس لها  نارسفم  هاگدید 

99 يریگ هجیتن 

101 هبوت هروس   33  - 32 هیآ . 4

102 هیآ ناگژاو 

104 هیآ ریسفت 

106 قح نید  راهظا 

107 عالطا يانعم  هب  راهظا 

108 هرطیس يانعم  هب  راهظا 

116 یعیرشت ای  ینیوکت  ةرطیس 

118 نایدا ماجرف 

124 بلاطم يدنب  عمج 

125 يریگ هجیتن 

131 ناحلاص دوعوم  هعماج  مود : لصف 

134 ناحلاص دوعوم  هعماج  ياه  یگژیو 

135 ینید تیمکاح  . 1

139 هعماج رد  یتسرپ  اتکی  دیحوت و  . 2

141 قافن رفک و  زا  يراع  نما و  هژیو ، يا  هعماج  . 3
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143 ناسنا ياهزاین  همه  ندروآرب  . 4

146 نارادمامز یگتسیاش  . 5

149 خیرات هرتسگ  رد  ناحلاص  هعماج  موس : لصف 

149 ناحلاص دوعوم  هعماج  یخیرات  هرود  . 1

158 تنس لها  نارسفم  هاگدید  زا  یهلا  هدعو  روهظ  رصع  . 2

159 يولع تموکح  ات  يوبن  تموکح  زا 

159 نآ یسررب  دقن و  تایاور و  هب  کسمت 

166 تفالخ تایاور  . 3
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167 تیاور دقن 

168 تفالخ تایاور  ضراعت  عفر  رد  تنس  لها  ششوک 

171 ریثک نبا  هاگدید 

175 ریثک نبا  هاگدید  دقن 

177 متاح نب  يدع  ثیدح  . 2

179 نآرق هیآ  زا  تسردان  تشادرب 

180 تنس لها  ياه  هاگدید  یلک  دقن  . 5

195 ناحلاص تموکح  هنیشیپ  . 6

198 لیئارسا ینب  تموکح 

مالسلا 203 هیلع  دواد  تموکح 

مالسلا 214 هیلع  نامیلس  تموکح 

219 نامیلس تموکح  ياه  یگژیو 

مالسلا 221 مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد  ریگارف  ياه  تموکح 

223 ناحلاص تموکح  ییایفارغج  هرتسگ  مراهچ : لصف 

225 يریگ هجیتن 

نآ رق  اگن ه  زا  یبرغ  رصاعم  ياه  هیرظن  دقن  مود : شخب 

229 نآرق تایآ  هب  هاگن  اب  یبرغ  رصاعم  ياه  هیرظن  دقن  مکی : لصف 

229 همدقم

230 خیرات نایاپ  هیضرف  . 1
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235 ناسنا نیرخآ  خیرات و  نایاپ 

245 خیرات نایاپ  هیضرف  دقن 

245 يرظن دقن 

247 امایوکوف هلدا  دقن 

256 یبرجت دقن 

259 اه ندمت  دروخرب  هیرظن  . 2

262 اه ندمت  دروخرب  هیرظن  دقن 
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264 ندمت موهفم  رد  ماهبا 

265 یملعریغ يانبم 

266 برغ يراگنا  هچراپکی  مهوت 

268 اه ندمت  دروخرب  ای  اه  ندمت  يوگو  تفگ 

274 موس جوم  . 3

278« موس جوم  » رلفات هاگدید  جیاتن 

279« موس جوم  » رلفات هیرظن  دقن 

279 تردق شناد و  ۀطبار 

284 یسایس يریگوس 

288 یناهج هدکهد  . 4

290( یهافش  ) يا هلیبق  ینامدود و  یگدنز  یهافش و  طابترا  رصع 

290 ارگ هعماج  یپاچ و  یبتک و  تاطابترا  رصع 

291« یناهج ةدکهد   » کینورتکلا و طابترا  رصع 

293« یناهج هدکهد   » هیضرف دقن 

295 یناهج هدکهد  رب  برغ  هرطیس  مهوت 

299 رصاعم ياه  هیرظن  یلک  دقن 

300 يزاس یناهج  ای  ندش  یناهج 

301 مالسا ندش  یناهج  ندوب و  یناهج 

303 ینونک ندش  یناهج  مالسا و  ندوب  یناهج  زیامت  توافت و  هوجو 

رصاعم ياه  هیرظن  نآرق و  هاگن  زا  خیرات  نایاپ  هب  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comدرکیور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


305 رصاعم ياه  هیرظن  رد  یتابث  یب 

308 هدنیآ ینیب  شیپ 

310 يریگ هجیتن 

313 خیرات نایاپ  رد  تموکح  مود : لصف 

313 همدقم

314 تموکح ینابم  . 1

316 تموکح فادها  . 2

318 تموکح لکش  . 3

321 تموکح نارادمامز  . 4
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323 تموکح ياه  همانرب  . 5

327 خیرات نایاپ  ياهدادخر  اه و  هناشن  موس : لصف 

327 همدقم

328 تیونعم نارحب  . 1

328 رایسب ياه  يریگ  رد  اه و  فالتخا  عوقو  . 2

329 رشب گرزب  یجنم  روهظ  . 3

329 ینایفس جورخ  . 4

330 ینامسآ يادن  . 5

مالسلا 330 هیلع  یسیع  لوزن  . 6

331 تعجر . 7

331 ناهج رساترس  رد  رادیاپ  شمارآ  حلص و  . 8

333 یلک جاتنتسا  قیقحت و  هصالخ 

338 زور ياه  يروانف  ماجرف 

339 ناهج نایاپ  هعیاش 

340 داهنشیپ دنچ 

340 يرظن ياهداهنشیپ 

مالسلا 340 مهیلع  نیموصعم  تایاور  هاگن  زا  خیرات  نایاپ  فلا )

340 اه نآ  لیلحت  خیرات و  نایاپ  ياهدادخر  ب )

341 يدربراک ياهداهنشیپ 
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341 نآرق ياه  هاگدید  اب  یتیبرت  نایبرم  ییانشآ  فلا )

342 نآرق ياه  هاگدید  ساسا  رب  یسیون  همان  ملیف  ب )

342 نآرق ياه  هاگدید  زا  يریگ  هرهب  اب  یسیون  ناتساد  ج )

343 ایند هدنز  ياه  نابز  هب  تسد  نیا  زا  یتاقیقحت  همجرت  د )

344 شهوژپ ياه  یتساک 

345 عبانم تسرهف 

356 تالاقم

357 اه تیاس 
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همدقم

لوغشم دوخ  هب  ار  نادنمشناد  نادنمشیدنا و  هژیو  هب  رشب  نهذ  هراومه  هک  هدوب  یتاعوضوم  زا  رشب  تشونرـس  ماجرف  خیرات و  نایاپ 
هب میرک  نآرق  .دنا  هداد  رشب  ریزگان  شـسرپ  نیا  هب  عماج  لماک و  یخـساپ  مالـسا  سدقم  نید  هژیو  هب  ینامـسآ  نایدا  .تسا  هدرک 

هدومن و هراشا  یـساسا  عوضوم  نیا  هب  تایآ  زا  يرامـش  رد  رـشب  ياهزاین  هب  ییوگ  خـساپ  همانرب  نیرت  عماج  نیرت و  لـماک  ناونع 
.تسا هداد  تراشب  ار  دیما  رون و  رسارس  يا  هدنیآ 

هدش یسررب  هیماما  هماع و  نارسفم  يارآ  هب  دانتسا  اب  نآرق  هاگنزا  خیرات  نایاپ  لوا ، شخب  رد  تایلک ، نایب  زا  سپ  شهوژپ  نیا  رد 
.تسا هدش  هتخادرپ  هماع  نارسفم  هاگدید  دقن  هب  هیماما  هاگدید  نایب  رب  نوزفا  شخب  نیا  رد  .تسا 

شخب نیا  رد  .میا  هتـشاد  رـصاعم  ياـه  هیرظن  نآرق و  هاـگن  زا  خـیرات » ناـیاپ   » عوضوم هب  یقیبطت  يدرکیور  هلاـسر  مود  شخب  رد 
.تسا هدش  هدرپس  دقن  هتوب  هب  یسررب و  برغ  ناهج  رد  حرطم  هیرظن  راهچ 

هب نآرق  تراشب  .تسا  هدش  هئارا  يدعب  ياه  شهوژپ  يارب  یتاداهنـشیپ  هدـش و  هدروآ  نآ  ۀـجیتن  قیقحت و  زا  يا  هصالخ  نایاپ  رد 
.تسا قیقحت  جیاتن  زا  ناهج  نایاپ  ۀعیاش  یسارکومد و  لاربیل  ةرطیس  نالطب  خیرات و  نایاپ  رد  ناحلاص  هژیو  هعماج 
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تایلک

هراشا

نیا رد  دراد  صاصتخا  نآ  فادـها  اهترورـض و  اـهیگژیو و  ناـیب  قیقد و  یفرعم  هب  راد  فدـه  شهوژپ  ره  زاغآرـس  هک  اـج  نآ  زا 
ياهتیدودـحم میهافم و  فیرعت  قیقحت ، تیمها  قیقحت ، شور  قیقحت ، فادـها  اههیـضرف ، قیقحت ، تالاؤس  هلئـسم ، ناـیب  هب  شخب 

.میزادرپ یم  قیقحت 

هلئسم نایب  . 1

هب تسا ؛ رشب  دوجو  یتاذ  راد و  هنیشیپ  هقباسرپ ، خیرات ، ةرتسگ  نیمز و  هصرع  رد  ناسنا  زارد  رفس  ریس و  نایاپ  ماجرف و  زا  شـسرپ 
.دنک یم  شسرپ  زین  نایاپ  دصقم و  زا  دسرپ ، یم  أدبم  زا  ناسنا  هک  ناسنامه 

یتسه زار  یپ  رد  رـس  هراومه  هک  تسوا  رارقیب  حور  زا  هتـساخرب  رـشب و  رگوجو  تسج  تعیبط  تاذ و  بح  ياضتقم  شـسرپ  نیا 
زین کـی  ره  هک  ناـنچ  .دـنا  هدوب  ریزگاـن  شـسرپ  نیا  يوـگ  خـساپ  یعوـن  هب  مادـک  ره  يرکف  ياـه  هلحن  ینامـسآ و  ناـیدا  .دراد 

هب ار  وا  رارق  یب  حور  رذـگهر  نیا  زا  اـت  دـنا  هدرمـشرب  ار  نآ  اـه  یگژیو  هدومن و  میـسرت  دوخ  ناوریپ  يارب  ار  هدـنیآ  زا  يریوصت 
.دنوش نومنهر  شمارآ  نما و  لحاس 

هراومه یکاخ  ةرک  رد  ناسنا  یگدنز  تشونرس  ماجرف  موهفم  هب  خیرات  نایاپ 
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اه یناماسبان  تامیالمان ، زا  هتسخ  رشب  .دوش  یم  حرطم  یسپاولد  ینارگن و  اب  هاگ  هتشاد و  لوغشم  دوخ  هب  ار  اه  ناسنا  نابز  نهذ و 
یم رـس  هب  دوعوم  یجنم  تسد  هب  داد  لدع و  ییاپرب  اه و  یهایـس  اه و  یهابت  نیا  ندش  هدیچرب  راظتنا  رد  هشیمه  اه  یتلادـع  یب  و 

.درب

نادنمـشیدنا هژیو  هب  ناهج  نادنمـشیدنا  نهذ  متـسیب ، نرق  ینایاپ  ياه  ههد  رد  هژیو  هب  ریخا  ياه  هدـس  رد  نوگاـنوگ  ياهدادـخر 
لاربـیل ماـظن  یبرغ  نادنمـشیدنا  هاـگن  زا  .تسا  هداد  قوـس  خـیرات  ناـیاپ  زا  وـگ  تفگ و  يوـس  تمـس و  هب  شیپ  زا  شیب  ار  یبرغ 

رشب ور  نیا  زا  .دهد  یم  دیون  ار  خیرات  نایاپ  هدوب و  یندم  یگنهرف و  درواتـسد  نیرخآ  نیرت و  لماک  روهظ  يانعم  هب  یـسارکومد 
.تسا نآ  هب  نداد  نت  زا  ریزگان  يزورما 

نتفای تردق  ناربکتـسم و  نارادمروز و  ۀطلـس  هایـس و  رـصع  نایاپ  موهفم  هب  خیرات  نایاپ  یحو ، ياه  هزومآ  هاگن  زا  ربارب ، رد  یلو 
هب يونعم  يدام و  ياه  تمعن  زا  راشرس  لماک و  یتینما  اب  هژیو  يا  هعماج  ماجنارس  تسا و  یتیگ  رسارس  رد  ناحلاص  نافعـضتسم و 

.دش دهاوخ  داجیا  یکاخ  ةرک  ۀنهپ  رد  ناحلاص  تسد 

يارب یمدآ  یحو  زا  هدـیرب  درخ  سناسنر ؛ زا  سپ  .دوب  یـسدق  رما  راـکنا  ملاـع و  زا  ییادز  سدـقت  هتینردـم ، بـالقنا  هیاـم  نورد 
رد یـسدق  تقیقح  ترابع ، کی  رد  .دش و  ینامـسآ  ياه  هزومآ  نیزگیاج  نیمز  ةرتسگ  رد  تایح  ییزج  یلک و  روما  يرگریبدـت 

یتح دهاوخ  یم  هک  اج  نادب  ات  دش  رهاظ  دناد  یم  زیچ  همه  رادم  ریاد  رخآ و  لوا و  ار  دوخ  هک  يرشب  درک و  بورغ  نردم  يایند 
یگدنز ۀنحص  زا  یناسناارف  ییاروام و  رما  ره  .دنک و  کلمت  دوخ  يارب  ار  سدق  ملاع 
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.دش هتشاذگ  رانک 

ههد رد  سکرام و  لگه و  يا  هتفشآ  ياضف  نینچ  رد  .دوب  هتینردم  رصع  موتحم  هجیتن  يربهر ، رد  تسب  نب  کیژولوئدیا و  نارحب 
یششوک زج  اه  شالت  نیا  اما  .دنا  هداد  نخس  داد  خیرات  تفرـشیپ  لماکت و  تیاهن  خیرات و  نایاپ  زا  وا  لاثما  امایوکوف و  ریخا  ياه 

هیامرـس مسیلاربیل  نداد  هطلـس  ددـصرد  یـسایس و  يرگ  یچوه  کیژولونکت و  يرترب  یعمج ، ياه  هناـسر  ددـم  هب  هک  هناحوبذـم 
ات تسا  برغ  عوقولا  یمتح  ریزگان و  طوقـس  ربارب  رد  نانآ  يریگ  عضوم  لاـعفنا و  لـصاح  عقاو  رد  .درادـن  يرگید  ریـسفت  يراد ،

.دهد همادا  دوخ  هدرم  تایح  هب  رگید  یحابص  دنچ 

نخـس نآ  زا  زین  یبرغ  نازادرپ  هیرظن  زا  يرایـسب  هک  تسا  یبلطم  هک  لیلد ، یب  هجومان و  يراتفگ  هن  برغ ، خـیرات  نایاپ  زا  نخس 
رارق دوخ  ياه  شهوژپ  عوضوم  ار  هتینردم  زا  دعب  رـصع  نردـماسپ ،)  ) مسینردـم تسپ  یبرغ ، نارگ  شهوژپ  ور  نیا  زا  .دـنا  هتفگ 

.تسا برغ  یسارکومد  لاربیل  نایاپ  زا  ناشن  هاوگ و  دوخ  هک  دنهد  یم  موس  جوم  زا  ربخ  هداد 

روهظ لـصف  ندوب  عوقولا  بیرق  ناـمزلارخآ و  زا  وگو  تفگ  ۀـمزمز  متـسیب ، نرق  ياـه  ههد  نیرخآ  زا  ناـیاپ  نیا  یناـگمه  ۀـبرجت 
ییوگ خساپ  هب  رداق  يا  یـسایس  یعامتجا ، ماظن  يژولوئدیا و  چـیه  رگید  اریز  تخاس ؛ عیاش  مدرم  مومع  نایم  رد  ار  دوعوم  یجنم 

یبای تسد  يارب  وا  زا  تیامح  ناسنا و  ریزگان  زاین  هب 

.دوبن (1) ظفل  تقیقح  يانعم  هب  يدازآ  تلادع و  ناج ، شمارآ  زا  يدنم  هرهب  لقادح  هب 

ص38- هرامش 161-162 ؛ يداصتقا ، یسایس _  تاعالطا  هروطسا ،» نیسپاو  تسایس و  نایاپ  « ؛ ص97-96 نامزلارخآ ، برغ و  - 1
.راگتسر زورهش  همجرت  يداصتقا ، یسایس _  تاعالطا  اونبود ، نلآ  تالاقم  51 ؛
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اب هک  تسا  هدـننک  راودـیما  شخب و  یلـست  ینایاپ  مالـسا  نید  هژیو  هب  یناهج  گرزب  ياه  نییآ  هاگن  زا  نامزلارخآ )  ) خـیرات نایاپ 
هب میرک  نآرق  .تسویپ  دهاوخ  عوقو  هب  اهداسف _ اه و  متس  خلت  هبرجت  زا  سپ  ناحلاص _ روضح  اب  یناهج و  گرزب  حلـصم  روهظ 

نآرق ینامسآ  ياه  هزومآ  .تسا  رشب  تیاده  تداعس و  يارب  یهلا  همانرب  نیرت  عماج  نیرت و  لماک  ینامسآ ، باتک  نیرخآ  ناونع 
، یتسه تقیقح  زا  شسرپ  .تسا  ناسنا  شسرپ  هب  یقیقح  خساپ  رب  رظان 

خساپ هتبلا  .یتسه و  رد  وا  تشونرس  ماجنارس  هرخألاب  یتسه و  زار 

رشب هنشت  ماک  کیژولوئدیا ، نارحب  نیا  رد  تسا  هتسیاش  یسب  .تسا  یبرغ  يراگنا  تسین  يداینب و  دوخ  زا  هتساریپ  يراع و  نآرق ،
.دنا هتخاس  راکشآ  ار  دوخ  یعقاو  هرهچ  هتخاب و  گنر  رگید  امنبآ  ياه  بارس  اریز  دوش ؛ باریس  یحو  لالز  همشچ  زا 

ياه مدق  زاغآرـس  ات  تسا  یکچوک  ماگ  دیوگ و  کیبل  ار  نآرق  ینامـسآ  يادن  ات  تسا  یکدـنا  شالت  رـضاح  شهوژپ  ور  نیا  زا 
.دشاب يدعب 

تالاؤس . 2

هراشا

: دنا لیذ  حرش  هب  قیقحت  تالاؤس  تشذگ  هلئسم  نایب  رد  هچ  نآ  ساسا  رب 

یلصا لاؤس 

؟ تسا هدش  فصو  هنوگچ  یبرغ  نادنمشیدنا  هاگدید  رد  یحو و  ياه  هزومآ  رد  خیرات  نایاپ  _ 
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یعرف تالاؤس 

؟ تسیچ خیرات  نایاپ  ةرابرد  نآرق  هاگدید  _ 

؟ تسا رادروخرب  ییاه  یگژیو  هچ  زا  نآرق  دوعوم  هعماج  _ 

؟ تسا ینامز  هچ  ناحلاص  دوعوم  هعماج  یخیرات  ةرود  _ 

؟ تسا يا  هدودحم  هچ  رد  ناحلاص  هعماج  ورملق  _ 

؟ دنتسه گنهامه  نآرق  تایآ  اب  رادقم  هچ  برغ  رد  حرطم  ياه  هیرظن  _ 

؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  خیرات  نایاپ  رد  تموکح  _ 

ییوگ شیپ  خیرات  نایاپ  يارب  ار  ییاهدادخر  اه و  هناشن  هچ  نآرق  _ 

؟ تسا هدرک 

رت یعرف  تالاؤس 

؟ تسیچ خیرات  نایاپ  موهفم  _ 

؟ دنا هدرک  ریسفت  هنوگچ  ار  طوبرم  تایآ  تنس  لها  هعیش و  نارسفم  _ 

؟ تسا هدش  عقاو  رگید  نادنمشیدنا  لوبق  قافتا و  دروم  رصاعم  ياه  هیرظن  ایآ  _ 

؟ تسا یتموکح  یعون  هچ  خیرات  نایاپ  رد  رصاعم  نادنمشیدنا  رظن  دروم  تموکح  _ 

؟ تسا یتموکح  عون  هچ  خیرات  نایاپ  رد  نآرق  تایآ  رظن  دروم  تموکح  _ 

؟ داد خساپ  ار  ناهج  نایاپ  هعیاش  نآرق  هاگنزا  ناوت  یم  هنوگچ  _ 

اه هیضرف  . 3

یلصا هیضرف 

يور رب  نافعضتسم  ناحلاص و  تموکح  اب  شخبدیما  نشور و  يا  هدنیآ  _ 
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.تسا یحو  ياه  هزومآ  رد  یهلا  تراشب  رگمتس ، یتوغاط و  ياه  تموکح  یفن  و  خیرات ، نایاپ  رد  نیمز 

فلاخم هیضرف 

دـشر ییافوکـش و  جوا  و  تسا ، تیرـشب  هدنیآ  يارب  نآ  ناگدنراد  يزیر  همانرب  تردق  ببـس  يروانف ، شناد و  زا  يرادروخرب  _ 
.تسا خیرات  نایاپ  هناشن  یسارکومد ، لاربیل  هرطیس  رد  يرشب  شناد 

یعرف ياه  هیضرف 

.تسا ییاناد  ندمت و  ییافوکش و  يالعا  دح  هکلب  نامز  خیرات و  تکرح  فقوت  ییاتسیا و  يانعم  هب  هن  خیرات  نایاپ  _ 

تیب لها  بتکم  رد  تیودهم  هشیدنا  ییایوپ  هجیتن  تنس  لها  نارسفم  يارآ  یگتفشآ  هعیش و  نارسفم  يارآ  ریسفت و  یتخاونکی  _ 
.تسا تنس  لها  بتکم  رد  نآ  دوکر  مالسلا و  مهیلع 

.درادن تافانم  نآرق  هاگدید  اب  دراوم  یضعب  نآرق و  یفن  دروم  یبرغ  ياه  هشیدنا  رد  دراوم  زا  یضعب  _ 

زا اه  نآ  ندوب  هیاپ  یب  یتسـس و  رب  هدـش و  ور  هبور  یبرغ  ریغ  یبرغ و  نادنمـشیدنا  رگید  ياه  شنکاو  اـب  رـصاعم  ياـه  هیرظن  _ 
.دنا هدرک  دیکأت  یخیرات  هبرجت  يرظن و  ثیح 

.دنک یم  یفن  اه  هناشن  نیا  عوقو  زا  شیپ  ار  ناهج  نایاپ  ۀعیاش  هنوگره  یحو  ياه  هزومآ  رد  خیرات  نایاپ  ياه  هناشن  نایب  _ 

فادها . 4

هراشا

دنم فده  ياه  شهوژپ  راکشآ  ياه  یگ  ژیو  زا  یلمع  یملع و  فادها 
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یلصا فده  رب  نوزفا  زین  رضاح  راتشون  .دنام  دهاوخ  زاب  صخشم  یفده  ییوج  یپ  زا  هدوب و  مگردرس  شهوژپ  نیا ، زج  هک  تسا 
: تسا نینچ  لامجا  هب  هک  دنک  یم  ییوج  یپ  ار  یلمع  یملع و  فادها  یشهوژپ ؛ ألخ  ناونع  هب 

یلصا فده 

شهوژپ یلصا  دوصقم  خیرات  نایاپ  عوضوم  رد  نآرق  هاگدید  نییبت 

.تسا رضاح 

يرظن فادها 

؛ نآ ياه  یگژیو  خیرات و  نایاپ  صوصخ  رد  نآرق  هاگدید  نییبت  . 1

؛ نآرق تایآ  اب  یقیبطت  یسررب  رذگهر  زا  خیرات  نایاپ  صوصخ  رد  رصاعم  ياه  هاگدید  یتسس  نتخاس  نشور  . 2

نآرق حرط  هب  تیرـشب  مامت  يارب  نآ  زیوجت  شخب و  تاجن  حرط  هدیا و  ندوب  دودـحم  نآرق و  هاگدـید  يرترب  نیهارب  لیالد و  . 3
؛ میرک

؛ رضاح رصع  رد  یکیژتارتسا  رکفت  ألخ  ندرکرپ  یحو و  ياه  هزومآ  ساسارب  تیرشب  هدنیآ  يارب  شخب  دیما  ون و  یحرط  هئارا  . 4

یلمع فادها 

: زا دنترابع  رضاح  شهوژپ  يدربراک  فادها 

.دنزاس مهارف  ار  یهلا  ياه  هدعو  ققحت  ۀنیمز  راودیما  حلاص و  یلسن  تیبرت  رد  شهوژپ  جیاتن  يریگراک  هب  اب  ناملعم  نایبرم و  . 1

زا نانآ  ییوج  تقیقح  سح  نتخیگنارب  یحو و  ياه  هزومآ  رد  ربدت  تهج  لیصا  رکفت  نابحاص  نادنمـشیدنا و  همه  زا  توعد  . 2
.ربدت نیا  رذگهر 

یتروشم و يوزاب  ناس  هب  رصاعم  نادنمشیدنا  هک  ناس  نامه  هب  . 3
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؛ دـننک یم  هتکید  نانآ  هب  ییارجا  ياه  تسایـس  ناونع  هب  ار  دوخ  ياه  هدـیا  دـننک و  یم  شالت  اکیرما  حلـسم  ياهورین  یتاـقیقحت 
ياـه تسایـس  ناونع  هب  ار  یحو  تفوطع  رهم و  شناد و  لـقع و  رب  ینتبم  ياـه  هزوـمآ  مه  مالـسا  ناـهج  رثؤـم  زکارم  تسا  مزـال 

.دنهد رارق  دوخ  ياه  همانرب  ۀحولرس  رد  ییارجا 

شهوژپ شور  . 5

رتشیب يدنم  هرهب  ببس  شهوژپ ؛ ياه  شسرپ  خساپ  هب  یبای  تسد  رد  تلوهس  تقد و  تعرـس ، رب  نوزفا  شهوژپ  ندوب  دنم  شور 
.دنک (1) یم  هضرع  ار  ندرک  قیقحت  تسرد  دعاوق  هک  تسا  هدش  هتـسناد  قیقحت  قطنم  قیقحت ، شور  .دش  دهاوخ  قیقحت  جیاتن  زا 
هب ور  نیا  زا  .دوب  دـهاوخ  شور  دـنچ  زا  يا  هزیمآ  قیقحت  شور  رـضاح ، قیقحت  عوضوم  ندوب  يا  هتـشر  ناـیم  عـبت  هب  تسا  نشور 
هب یخیرات  هاگن  ظاـحل  هب  ییوس  زا  ینایحو (2) و  دنتـسم  رکفت  هب  یبای  تسد  روظنم  هب  یلقن  شور  زا  نآرق  هاگدـید  نییبت  ظاـحل 

هتشذگ (3) و ياه  هبرجت  اه و  تفرـشیپ  اهدادیور ، يداقتنا  یـسررب  روظنم  هب  یخیرات  شور  تسبراک  زا  ریزگان  شهوژپ  عوضوم 
هب نتفای  تسد  ای  اه  هداد  فیصوت  لیلحت و  ای  یـسررب  دقن و  روظنم  هب  اوتحم (4)  لیلحت  شور  زا  هک  نانچ  .میتسه  رشب  خیرات  ریس 
اه هاگدید  تیهام  زا  یلیلحت  مه  هتخادرپ و  تاعالطا  فیصوت  هب  مه  هک  نایب  نیا  هب  .تسا  هدش  هدافتـسا  قیقحت  رظن  دروم  هاگدید 

.تسا هدش  هئارا 

ص3. یمالسا ، مولع  رب  دیکأت  اب  قیقحت  شور  - 1
ص37. شراگن ، شهوژپ و  هسردم  - 2

ص90. یسیون ، شرازگ  قیقحت و  شور  - 3

ص97. یسیون ، شرازگ  قیقحت و  شور  - 4
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يارب ور  نیا  زا  .دنتـسه  ور  شیپ  شهوژپ  ياه  هداد  تاعالطا و  يروآدرگ  رد  هدمع  شور  ود  يا (1)  هنایار  يا و  هناخباتک  شور 
هب یملع  ياهرازفا  مرن  یتنرتنیا و  ياه  تیاس  يا ، هنایار  ياه  هناـماس  يراتـشون ، دانـسا  هب  هعجارم  اـب  ادـتبا  رـضاح  راتـشون  نیودـت 
هب دانتسا  اب  نآرق  هاگدید  جاتنتسا  هب  اه  نآ  لیلحت  شهوژپ و  ياه  هتفای  اه و  هداد  شرازگ  اب  سپـس  هتخادرپ ، تاعالطا  يروآدرگ 

دـقن و دروم  رـصاعم  ياه  هاگدـید  لوا  شخب  ياه  هتفای  نتفرگ  اـنبم  اـب  مود  شخب  رد  .میا  هتخادرپ  هماـع  هیماـما و  نارـسفم  يارآ 
.تسا هدش  ماجنا  ای  شرازگ  زین  يرگید  ۀنوگ  هب  رصاعم  تایرظن  دقن  نیا  رب  نوزفا  .تسا  هتفرگ  رارق  یبایزرا 

يدیلک میهافم  . 6

نیا .دراد  ییازـسب  ریثأت  قیقحت  ییایاپ  رتشیب و  باتـش  ماهبا و  عفر  رد  دـیدرت  یب  شهوژپ ، رد  يدـیلک  میهافم  اه و  هژاو  یـسانشزاب 
زا شیپ  نیاربانب ، .دزاس  یم  رترـسیم  ار  هلئـسم  لح  یـسررب و  هک  تسا ، ثحب  دروم  عوضوم  حیحـص  كرد  موهفم  هب  عقاو  رد  راک 

.میزادرپ یم  راتشون  نیا  يدیلک  ياه  هژاو  یسررب  هب  شهوژپ ، نتم  هب  دورو 

ار يزیچ  هک  تسا  نآ  تقباطم  قیبطت و  يزیچ (2)و  ندناشوپ  نتفرگرب و  رد  يانعم  هب  قبط »  » هشیر زا  تسا  یبرع  يا  هژاو  قیبطت » »
عمج يانعم  هب  مالک و  يونعم  تانسحم  زا  قابط  قیبطت و  تقباطم ، حالطـصا  رد  .دشاب (3) نآ  ةزادنا  هب  هک  يراذـگب  يزیچ  يالاب 

زا دوصقم  .تسا  نیدض  نیب 

ص117. یسیون ، شرازگ  قیقحت و  شور  - 1
.قیبطت ص6786 ، ج5 ، ادخهد ، همان  تغل  قبط ؛ ص120 ، ج8 ، برعلا ، ناسل  - 2

.قبط ص516 ، تادرفم ، - 3
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هک نایب  نیا  اب  .تسا  رظن  دروم  انعم  نیمه  تواـفت  یکدـنا  اـب  لاـقم  نیا  رد  .تسا (1)  زیچ  ود  نیب  یلامجا  یفانت  لـباقت و  نیدـض 
رایعم تسا  نشور  .دوش  نشور  زیامت  هوجو  اـی  یناـشوپ  مه  دودـح  اـت  دـنوش  یم  هداد  قیبطت  رـصاعم  ياـه  هیرظن  نآرق و  هاگدـید 

نآ لوبق و  دروم  دشاب  ینآرق  يوگلا  اب  قفاوم  رصاعم  ياه  هیرظن  زا  هچ  نآ  ور  نیا  زا  .تسا  ینامـسآ  ياه  هزومآ  تقیقح  شجنس 
.دش دهاوخ  نایب  نآرق  هاگدید  يرترب  هوجو  دودرم و  دشاب  یفانم  هچ 

روصتم نهذ  رد  خیرات  ریس  فقوت  تیاهن و  تیاغ و  موهفم  ادتبا  هک  تسا  خیرات  نایاپ و  ةژاو  ود  زا  بکرم  هژاو  نیا  خیرات » نایاپ  »
ۀفیظو تسین و  يرگید  زیچ  اهدمایپ ، رمتـسم  تروریـص  اهدادـیور و  یلاوتم  ییایوپ  زج  خـیرات  هک  تسا  نآ  رما  عقاو  اما  .دوش  یم 
یناونع خـیرات » نایاپ   » نایب نیا  اب  .تسا  عماج  ۀـشیدنا  کی  بلاق  رد  اه  نآ  كرتشم  هوجو  ذاـختا  يدـنب و  عمج  زین  خـیرات  ۀفـسلف 

یـصخشم ةرود  روظنم  هکلب  دـنب _  نامز  نایاپ  ردابتم _  يانعم  هن  یبیکرت  ةژاو  نیا  زا  دوصقم  ور  نیا  زا  .دوش  یم  انعم  یب  مهبم و 
اهوزرآ و مامت  هک  دوب  دهاوخ  يونعم  يدام و  ییافوکش  جوا  دهاش  تیرشب  ینامسآ ، ياه  هزومآ  ۀیاپرب  هک  تسا  خیرات  لحارم  زا 

خیرات يدـعب  تکرح  يارب  يا  هزیگنا  رگید  هک  دـسر  یم  شمارآ  هب  ناـسنا  .دوش و  یم  اـضرا  هعماـج  نآ  رد  یناـسنا  ياـه  هزیگنا 
دهاوخن قافتا  یمهم  عیاقو  رگید  ای  دش  دهاوخ  فقوتم  ریم  گرم و  دلو و  داز و  هک  تسین  انعم  نآ  هب  نیا  تشاد و  دهاوخن  دوجو 

رگید نابز  هب  .دش  دهاوخن  رادیدپ  يراج  لوصا  یساسا و  ياهداهن  رد  یمهم  لوحت  رگید  ًالامتحا  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  داتفا ،
« ناهج نایاپ   » ۀلوقم اب  خیرات » نایاپ   » ۀلوقم

ص1125. ج2 ، نونفلا ، تاحالطصا  فاشک  - 1
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نایم هب  یخیرات  ۀـلحرم  نیا  زا  نخـس  ...و  نامزلارخآ  نوچ  يریباعت  اب  زین  ینامـسآ  عیارـش  اه و  نییآ  رد  هک  ناـنچ  .تسا  تواـفتم 
لیدـبت برغ  يایند  رد  بلاغ  نامتفگ  هب  هباشم  یتاریبعت  ناهج و  ةدـنیآ  نامزلارخآ و  خـیرات ، ناـیاپ  زا  نخـس  هزورما  .تسا  هدـمآ 

عورف لوصا و  اب  گنهرف ، خـیرات و  زا  هرود  کـی  ناونع  هب  برغ  ، » خـیرات ةدـنیآ  هزوح  نارگ  شهوژپ  یخرب  رواـب  هب  .تسا  هدـش 
ياه هزوح  اه و  ندمت  ، اه گنهرف  ۀلمج  دوخ ، یناوج  جوا  رد  یلحارم ، نداهن  رس  تشپ  زا  سپ  دش و  دلوتم  شدوخ  هب  صوصخم 

.تسشن هبرجت  هب  ار  شیوخ  خیرات  بورغ  داهن و  لوفا  هب  يور  جیردت  هب  هک  نآ  ات  داد  رارق  دوخ  عاعشلا  تحت  ار  یبرغ  ریغ  يرظن 

ینتفگ  (1) دوش .» یم  دای  خـیرات » نایاپ   » ناونع اب  برغ ] گنهرف  ] بورغ لوفا و  نیا  زا  یگنهرف ، تاعلاطم  گنهرف و  لها  نایم  رد 
یعامتجا تالوحت  ثداوح و  تانایرج ، رب  مکاـح » ياـه  يدـنم  نوناـق  فشک  ، » رـضاح راتـشون  رد  خـیرات »  » ةژاو زا  دوصقم  تسا 

ماوقا و ۀتـشذگ  ياهدورف  زارف و  كرادم  ۀئارا  دهاوش و  فشک  اب  هک  دنتـسه  فشک  نیا  راد  هدهع  خیرات  نافوسلیف  عقاو  رد  .تسا 
شیپ هعلاطم و  دروم  ار  نانآ  تفرـشیپ  طاطحنا و  اه و  تلم  ةدـنیآ  لاح و  اه  نآ  بسحرب  دـنناد و  یم  نوناق  هدـعاق و  عبات  ار  لـلم 

زا يا  هلحرم  دـش  هراشا  زین  رت  شیپ  هک  ناـنچ  راتـشون ، نیا  رد  خـیرات  ناـیاپ  زا  دوصقم  هک  نآ  نخـس  هاـتوک  .دـنهد  یم  رارق  ینیب 
رخآ  » ناونع اب  ینید  ياه  هزومآ  رد  هلحرم  نیا  زا  .دوب  دنهاوخ  يونعم  يدام و  ییافوکش  جوا  دهاش  اه  ناسنا  هک  تسا  رشب  خیرات 

رد ریبعت  نیا  دنچره  .تسا  هدش  دای  هباشم  تاریبعت  و  نامزلا »

(. یقرواپ ص97 نامزلارخآ ، برغ و  زا  لقن  هب   ) ص73 نارحب ، رد  هفسلف  - 1

رصاعم ياه  هیرظن  نآرق و  هاگن  زا  خیرات  نایاپ  هب  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comدرکیور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 43 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14052/AKS BARNAMEH/#content_note_25_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:26

.دنراد هراشا  ناحلاص  تموکح  اب  خیرات  زا  هلحرم  نیا  هب  نآرق  زا  یتایآ  یلو  تسا  هدماین  تحارص  اب  نآرق  تایآ 

دیدـجت  ) سناسنر مان  نادـب  هک  داد ، خر  یـسایس  تالوحت  يرـس  کی  اـپورا ، رد  يدـالیم  نرق 17  دودـح  رد  « رـصاعم ياه  هیرظن  »
طـسوت حیـسم  دالیم  زا  لبق  نرق  جنپ  راهچ ، دودـح  رد  هک  دوب  یمیهافم  هب  تشگزاب  تایح  دـیدجت  نیا  زا  فدـه  دـنداد ، تایح )

لباق دراد ، دوجو  رگا  ای  درادـن و  دوجو  یتقیقح  ملاـع ، رد  هک  دـندوب  دـقتعم  اـه  نآ  دوب ؛ هدـمآ  دوجوب  ناییاطـسفوس  ماـنب  يدارفا 
هبرجت سح و  لباق  هچ  نآ  هب  دـیاب  دـندوب  دـقتعم  اه  نآ  تسا ، هدوهیب  يراک  نتفر  تقیقح  لابند  هب  نیارباـنب  تسین  سح  كرد و 
ناسنا دوخ  ار  زیچ  ره  يانبم  دـندشن ، لئاق  یتباث  لوصا  هب  دـندوبن و  تقیقح  لابند  هب  رگید  نوچ  ناییاطـسفوس  دومن ، هدنـسب  تسا 
بتاکم نآ ، نورد  رد  .دش و  زاغآ  مسینردم  ناس  نیدب  تفای و  نایاپ  اسیلک  تموکح  ۀلاسرازه  نارود  سناسنر  اب  .دنداد (1)  رارق 
یضعب هک  تسا  نردم  يایند  رد  یبرغ  نادنمشیدنا  ياه  هاگدید  رـصاعم » ياه  هیرظن   » زا دوصقم  نیاربانب  .دمآ  دوجوب  ینوگانوگ 

.دوش یم  یسررب  دقن و  یناوخزاب و  راتشون  نیا  رد  اه  هیرظن  زا 

تیاغ لگه ، تسا : هدـش  رجنم  رتدـیدج  ییاه  مهافتءوس  هب  تفرـشیپ  یهانت  ۀیـضرف  خـیرات و  نایاپ  دـش  هراـشا  رت  شیپ  هک  ناـنچ 
لگه .داد  نایاپ  لاح  رد  دباتارف ، هدنیآ  هب  هک  نآ  ياج  هب  ار  خیرات  ریـس  هک  انعم  نیدب  .دید  یم  یـسورپ  تموکح  رد  ار  تفرـشیپ 

شیامرف رتالاب  لگه  شزغل  زا  اما  .دش  هدنیآ  رد  نآ  رکنم  بیجع  يوحن  هب  اما  تخانش ، ار  هتشذگ  لماکت  دنیارف 

همدقم ص13. ...ای ، هتینردم  ناهج  نایاپ  - 1
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رد دـیدج  خـیرات  یتنطلـس  یـسرک  داتـسا  ماـقم  رد  دوخ  زاـغآ  راـتفگ  رد  هک  دوب  یبگ  دـلونرآ  اـیروتکیو ، نارود  یماـن  دنمـشناد 
ییاهن فده  ایراتلورپ  بالقنا  هک  سکرام  ینیب  شیپ  .درمـش  رـشب  خـیرات  ۀـلحرم  نیرخآ  ار  دـیدج  خـیرات  رد 1841 ، دروفـسکآ 

« خیرات نایاپ   » نامتفگ دـش  نشور  نایب  نیا  ابو  .دوب (1)  رتریذپان  بیـسآ  ًاقالخا  ًاقطنم و  دیـشخب ، دهاوخ  ققحت  ار  هقبط  یب  هعماج 
هیرظن هک  اج  نآ  زا  .دراد  سکرام  لگه و  نوچ  ینافوسلیف  ياه  هشیدنا  رد  هشیر  هدش  لیدـبت  ریخا  ياه  ههد  بلاغ  نامتفگ  هب  هک 

اه هیرظن  نیمه  حرط  هب  مه ، رضاح  راتشون  دنا  هتخادرپ  نآ  مزاول  و  خیرات » نایاپ   » عوضوم هب  صخـشم  روط  هب  ریخا  ياه  ههد  ياه 
.تسا خیرات  نایاپ  عوضوم  رد  رضاح  نرق  نادنمشیدنا  ياه  هاگدید  رصاعم » ياه  هیرظن   » زا دوصقم  نیاربانب  .تسا  هدرک  هدنسب 

شهوژپ ياه  تیدودحم  . 7

ةزوح یملع  ياه  شالت  .دوب  رضاح  لاقم  عوضوم  رد  عماج  لقتـسم و  ياه  شهوژپ  نادقف  ، شهوژپ يورارف  تیدودحم  نیرت  مهم 
زا روبزم  ناونع  نونکات  اه ، شالت  نیا  دوجو  اب  .تسا  ریدـقت  یـسب  ياج  جرا و  لباق  یـسایس  داصتقا  یخیرات و  یگنهرف ، تاعلاطم 

.تسا هدشن  عقاو  یشهوژپ  عوضوم  یقیبطت  یسررب  اب  زین  لقتسم و  تروص  هب  نآرق  هاگن 

شهوژپ ۀنیشیپ  . 8

ۀنیشیپ هب  هجوت  زا  ریزگان  یملع  نامتفگ  دنم و  فده  شهوژپ  ره  رد 

ص160. تسیچ ،؟ خیرات  ،ص8 ؛ همدقم خیرات ، نایاپ  - 1
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یگنوگچ هب  هتـسویپ  رـشب  هدوب و  ناسنا  دازمه  رـشب  تشونرـس  نایاپ  هدنیآ و  هب  هجوت  .میتسه  قیقحت  عوضوم  یـشهوژپ  ییادـیپ و 
نیرتشیب یـشهوژپ  ظاـحل  هب  نکیل  .تساـعدا  نیا  رب  یهاوگ  ینامـسآ  نوتم  رد  عوضوم  نیا  ناـیب  .تسا  هدیـشیدنا  شیوخ  ماـجرف 
شـشوک فاصنا  هدـید  هب  .دروخ  یم  مشچ  هب  برغ  نافوسلیف  یـشهوژپ  راثآ  رد  هژیو  هب  ریخا  ياـه  هدـس  رد  عوضوم  نیا  هب  هجوت 

نیموصعم تایاور  نآرق و  رد  نآ  يدج  نییبت  مغر  هب  دـش و  عوضوم  نیا  هب  يدـج  هجوت  زاغآرـس  یبرغ  نادنمـشیدنا  یملع  ياه 
هجوت نوناک  ار  خیرات  نایاپ  عوضوم  لقتسم ، ياه  شهوژپ  رد  زین  ناملسم  نارگ  شهوژپ  مالسلا  مهیلع 

.دنداد رارق 

ناونع اب  یـشهوژپ  نونک  ات  دـش  ماجنا  تنرتنیا  اـهرازفا و  مرن  فلتخم و  ياـه  هناـخباتک  رد  هک  ییاـهوجو  تسج  اـه و  یـسررب  اـب 
هنومن هک  تسا  هدـمآرد  ریرحت  ۀتـشر  هب  باتک  هلاقم و  زا  معا  يدایز  طبترم  ياـه  شهوژپ  اـما  .تسا  هدـشن  ماـجنا  رـضاح  قیقحت 

.دوش یم  یسررب  لیذ  رد  اه  نآ  زا  ییاه 

.1337 لوا ، پاچ  ناهیک ، هناخپاچ  نارهت ، یناحبس ، .ا  هدنیآ ، . 1

رد اه  تفرـشیپ  ریـس  عقاو  رد  هک  تسا  عوضوم  هب  یملع  یهاگن  هک  خـیرات  هفـسلف  ۀـیواز  زا  یهاگن  هن  باـتک  نیا  رد  فلؤم  هاـگن 
.تسا هدرک  ینیب  شیپ  ار  هدنیآ 

.1373 مود ، پاچ  ابید ، رشن  ، نارهت یفطل ، نسح  دمحم  ۀمجرت  يرپس ، ای  لراک  خیرات ، ماجنا  زاغآ و  . 2

لاح و هب  مود  شخب  یخیرات ، ياه  هرود  میـسقت  ناـهج و  خـیرات  هب  تسخن  شخب  .تسا  هدـش  میظنت  شخب  هس  رد  رـضاح  باـتک 
موس شخب  هدنیآ و 
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.تسا هتفای  صاصتخا  خیرات  ةدیاف  انعم و 

.1379 مق ، مود ، پاچ  نارکمج ، سدقم  دجسم  تاراشتنا  نایفسلف ، دیجمدیس  خیرات ، نایاپ  مالسلا و  هیلع  یلع  . 3

.تسا مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هاگن  زا  تیودهم  عوضوم  یسررب  ددصرد  راتشون  نیا  رد  هدنسیون 

.لوا پاچ  ، 1380 زور ، نازرف  شهوژپ  رشن و  نارهت ، دجم ، نویامه  ۀمجرت  رتناه ، نیریش  برغ ، مالسا و  ةدنیآ  . 4

هدـش و فیلأت  یـسیلگنا  نابز  هب  لصا  رد  شهوژپ  .تسا  ییایفارغج  ینید و  يرادـبناج  زا  هتـساریپ  نقتم و  رایـسب  شهوژپ  رثا ، نیا 
اب هک  تساه  ندمت  يوگو  تفگ  هب  طوبرم  ثحابم  هلـسلس  زا  رـضاح  باتک  .تسا  هدش  هدـنادرگرب  یـسراف  هب  دـجم  ياقآ  طسوت 

ناریا و مالـسا و  خـیرات  لـیلحت  هب  زیمآ ) تملاـسم  یتـسیزمه  اـی  اـه  ندـمت  دروخرب   ) برغ مالـسا و  ةدـنیآ  هب  هناـنیب  عقاو  یهاـگن 
ۀطبار هکلب  برغ  ربارب  رد  دـحتم  ًالماک  يا  هطبار  هن  ار  رگیدـکی  اـب  یمالـسا  ياـهروشک  طـباور  عون  هتخادرپ و  يدوعـس  ناتـسبرع 
دهاوخ مکاح  مه  برغ  مالـسا و  نیب  هطبار  نیمه  هک  نانچ  .دنک  یم  ینیب  شیپ  شنت  اب  هارمه  ار  رگید  یـضعب  اب  اه  نآ  زا  یـضعب 

.دوب

.1381 لوا ، پاچ  نارهت ، یعیفش ، يوضر ، دوعسم  موس ،) رصع  زاغآ  برغ و  طوقس   ) خیرات نایاپ  . 5

موهفم ندش  نشور  هب  هک  ، تسا هدرک  حرطم  ار  نآ  زا  دارم  و  خیرات » نایاپ   » نوماریپ ار  یثحابم  ثحب ، هب  دورو  رد  باتک  ةدنـسیون 
ار روبزم  عوضوم  خیرات ، راودا  يدنب  میسقت  اب  سپس  دنک و  یم  ینایاش  کمک  خیرات » نایاپ  »
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نایاپ یسررب  دقن و  هب  تسا  نشور  نآ  ناونع  زا  هک  نانچ  مه  راتـشون  نیا  .تسا  هدرک  یـسررب  خیرات  هفـسلف  هاگن  زا  یبای و  هشیر 
.تسا هتخادرپ  برغ  يایند  هاگن  زا  خیرات 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  رگراک ، میحر  تیودهم ،) هشیدنا  رد  تسایس  تلود و   ) ناهج ةدنیآ  . 6
.1383 نارهت ، موس ، پاچ  فیرشلا ،

عوضوم ناسردـم  زا  دوخ  هک  مرتحم  ةدنـسیون  طـسوت  هک  تسا  ناـهج » هدـنیآ   » عوضوم رد  طوسبم  مهم و  ياـه  شهوژپ  هلمج  زا 
یهوژپ و هدنیآ  عوضوم  ادتبا  شهوژپ  نیا  رد  .تسا  هدمآ  رد  ریرحت  ۀتـشر  هب  تسا  یـشهوژپ » هدنیآ   » ۀصرع ناققحم  تیودـهم و 

هاگن زا  موس  لصف  رد  اه و  یبرغ  هاگن  زا  خیرات  ةدنیآ  ياه  هیرظن  يدـعب  لصف  رد  هدـش و  یـسررب  طوبـسم  روط  هب  خـیرات  هفـسلف 
.تسا هدش  یسررب  هعیش 

.1385 لوا ، پاچ  نارکمج ، دجسم  مق ، یناوضر ، رغصا  یلع  ناهج ، هدنیآ  هرابرد  يزادرپ  هیرظن  . 7

هب ادتبا  فلؤم  .تسا  هدش  میظنت  هحفـص  رد 100  مرتحم  فلؤم  هلیـسو  هب  هک  تیودـهم  ثحابم  هلـسلس  زا  تسا  یهاتوک  شهوژپ 
زا ار  عوضوم  نیمه  سپـس  هتخادرپ ؛ خیرات  لماکت  فلتخم  ياه  حرط  هدـنیآ و  ةرابرد  یبرغ  رـصاعم  ياه  هاگدـید  یـسررب  دـقن و 

.تسا هتسناد  مالسا  تراشب  ار  ناشخرد  ةدنیآ  یسررب و  مالسا  هاگن 

.1387 لوا ، پاچ  مق ، تیاده ، مزمز  ینیسح ، لالج  دیس  ای ؛...  هتینردم  ناهج  نایاپ  . 8

تابثا مسینردم و  رد  ندش  یناهج  یسررب  دقن و  باتک  یلصا  عوضوم 
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بالقنا هاـگیاج  یـسررب  دـنک  یم  هجوت  بلج  راتـشون  نیا  رد  هک  یتاـعوضوم  هلمج  زا  .تسا  ندـش  یناـهج  يارب  مالـسا  تازیمم 
یتموکح يزیر  هیاپ  متسیب و  نرق  رد  یمالـسا  بالقنا  روهظ  اریز  تسا ؛ نامزلارخآ  تیودهم و  راظتنا ، ثحابم  نمـض  رد  یمالـسا 

هب ار  هتینردم  يایند  تالداعم  مامت  دوب  هدناشن  ادـخ  ياج  هب  ار  ناسنا  هدرپس و  یـشومارف  هب  ار  تیونعم  ادـخ و  هک  ییایند  رد  ینید 
.دیمد رشب  دبلاک  رد  ار  دیما  حور  هتخیر و  مه 

.1388 مود ، پاچ  مق ، مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  رهم  رف ؛ یمیظع  اضریلع  یمالسا ؛) هشیدنا  رد   ) هدنیآ ناهج  . 9

مالسا هاگن  زا  ار  ناهج  ةدنیآ  دندوب _ هدرک  یسررب  برغ  يایند  هاگن  زا  ار  خیرات  نایاپ  رتشیب  هک  نیـشیپ  عبانم  فالخ  رب  روبزم  رثا 
رد هاگ  نآ  یـسررب و  ار  ندـش  یناهج  ناـفلاخم  ناـقفاوم و  هاگتـساخ و  ادـتبا  ثحب  هب  دورو  تهج  هدنـسیون  .تسا  هدرک  یـسررب 

نیرخآ نآ ، ياه  همانرب  فادها و  يودهم ؛ یناهج  تموکح  .تسا  هدرمـشرب  ار  مالـسا  یلومـش  ناهج  ياه  یگژیو  يدـعب  لوصف 
.تسا باتک  شخب  نایاپ  عوضوم و 

تسا مالسا  هاگن  زا  ناهج  ةدنیآ  یسررب  باتک ، یلصا  فده  دنچ  ره 

اما .تسا  هدش  هدروآ  باتک  بلاطم  نمض  رد  مه  يریسفت  ثحابم  و 

.تسا هطوبرم  تایآ  لیذ  رد  ینس  هعیش و  نارسفم  يارآ  یسررب  ددصرد  رضاح  راتشون 

، لالهرشن یناتسورس ، یعیفش  لیعامسا  نامزلارخآ ، برغ و  . 10

.1390 نارهت ،

برغ يایند  رد  خیرات  نایاپ  تاعلاطم  ةزوح  رد  يدیفم  رایسب  شهوژپ 
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دوخ هک  یبرغ  نادنمشیدنا  زا  یهورگ  تارظن  نایاپ »  » زا وگو  تفگ  هنیشیپ  روبزم و  راتـشون  رد  برغ  زا  دارم  نایب  نمـض  هک  تسا 
ود تارظن  نینچمه  .دنا  هدرک  هراشا  برغ  طوقس  طاطحنا و  هب  هدروآ و  ار  دنتسه  یبرغ  دقتنم 

.دنا هداد  رارق  یسررب  دقن و  دروم  ار  نوتگنیتناه ) امایوکوف و   ) یبرغ رصاعم  نادنمشیدنا  زا  نت 

تسا و برغ  يایند  هاگن  زا  نامزلارخآ »  » یـسررب شهوژپ ، یلـصا  فدـه  تسا ، مولعم  باتک  ياوتحم  ناونع و  زا  هک  هنوگ  نامه 
.تسا هتفرگن  تروص  برغ  نآرق و  هاگن  زا  روبزم  عوضوم  یقیبطت  یسررب 

.ات یب  هیبرعلا ، مولعلاراد  توریب ، خیشلا ، نیسح  همجرت  امایوکوف ، سیسنارف  خیراتلا ، هیاهن  . 11

نآ یسراف  ياه  همجرت  زا  يو  تارظن  یسررب  لیلحت و  رد  رضاح  راتشون  هک  تسامایوکوف  خیرات  نایاپ  ۀیرظن  یبرع  ۀمجرت  رثا  نیا 
زا اه  هاگدید  حرط  .دنا  هدش  هظحالم  راتشون  نیا  ۀنیـشیپ  رد  تسا  رـصاعم  ياه  هاگدید  ۀمجرت  هک  يراثآ  زین  .تسا  هدرک  هدافتـسا 

.دزاس یم  زاین  یب  قیقحت  ۀنیشیپ  رد  اه  نآ  هب  هراشا  زا  ار  ام  اه  باتک  نیا 

.ش 1382 مق ، لوا ، پاچ  یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  دار ، ققحم  یفطصم  ناهج ، هدنیآ  مالسا و  . 12

عوضوم هب  یتهج  زا  هک  تسا  مالـسا  هاگن  زا  خـیرات  نایاپ  عوضوم  رد  لقتـسم  يا  هتـشون  دوش  یم  مولعم  باتک  ناونع  زا  هک  نانچ 
.دنا و هتسیرگن  عوضوم  هب  خیرات  هفـسلف  هاگن  زا  لوا  لصف  رد  .تسا  هدش  میظنت  لصف  هن  رد  رثا  نیا  .تسا  کیدزن  رـضاح  راتـشون 

بتکم ياه  هاگدید  يدعب  لوصف  رد 
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رد ار  متشه  لصف  .تسا  هداد  رارق  شهوژپ  دروم  ار  هعیش  رظن  نایاپ  رد  یمالـسا و  ياه  هقرف  تنـس ، لها  میدق ، نایدا  مسیـسکرام ،
.تسا هدرک  یسررب  ار  نآرق  تایآ  زا  هیآ  هداد و 10  صاصتخا  نآرق  هاگدید  هب  هحفص  دودح 30 

تایآ زا  یضعب  .تسا  هدرک  یسررب  ار  عوضوم  متشه  لصف  رد  نارسفم ، هاگن  زا  رتشیب  دودحم و  یلیخ  تروص  هب  مرتحم  هدنـسیون 
باتک عوضوم  اب  طابترا  نیع  رد  هک  تسا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  هب  طوبرم  یسررب ، دروم 

عوضوم راتشون  نیا  رد  .تسا  یلقتسم  عوضوم  دوخ  رضاح ، راتشون  و 

نارـسفم هاگدـید  زین  رـصاعم و  ياه  هیرظن  نآرق و  هاگدـید  نیب  یقیبطت  يدرکیور  اـب  لقتـسم و  طوسبم ، تروص  هب  خـیرات  ناـیاپ 
.تسا هتفرگ  رارق  شهوژپ  دروم  هماع  هیماما و 

.ش 1389 مق ، لوا ، پاچ  ، نشور هدنیآ  هسسؤم  یبارهس ، زرمارف  خیرات ، هفسلف  تیودهم و  . 13

خیرات ۀفـسلف  مود  شخب  رد  .دراد  صاصتخا  تیودهم  خیرات و  ۀفـسلف  موهفم  نییبت  هب  لوا  شخب  .تسا  هدـش  میظنت  شخب  هس  رد 
مرتحم هدنسیون  .تسا  هدش  عقاو  شهوژپ  دروم  خیرات  ۀفـسلف  تیودهم و  ياهدنویپ  ینایاپ  شخب  رد  .دنا و  هدرک  نییبت  ار  یمالـسا 
.تسا یخیرات  ۀفـسلف  هاگن  اب  رتشیب  هک  دنا  هتخادرپ  تایاور  تایآ و  هاگن  زا  خـیرات  ةدـنیآ  عوضوم  هب  موس  شخب  زا  موس  لصف  رد 

يریگ هجیتن  همتاخ و  زا  .دنا  هدرکن  یسررب  ار  رگید  تایآ  هدرک و  هراشا  خیرات  نایاپ  هب  طوبرم  ۀیآ  کی  هب  اهنت  ور  نیمه  زا  دیاش 
هدوب فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  هکلب  تیودهم و  عوضوم  یسررب  هدنـسیون  فده  هک  دیآ  یم  تسد  هب  شهوژپ 

نایاپ عوضوم  یسررب  رضاح  راتشون  فده  هک  نیا  لاح  .تسا 
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.تسا رصاعم  ياه  هیرظن  نآرق و  هاگن  زا  ینایاپ  ۀعماج  ياه  یگژیو  اه و  هنیمز  شیپ  خیرات و 

يارآ زا  هدافتسا  ییانـشآ و  يارب  یعبانم  تنرتنیا  و  يداصتقا » یـسایس و  تاعالطا   » هلجم هلمج  زا  یـصصخت  یملع و  تالجم  . 14
.دوب یبرغ  نادنمشیدنا 

، ناگدازراجن هللا  حتف  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  یسانش  تیـصخش  تیودهم و  تایآ  ریـسفت  یقیبطت  یـسررب  . 15
.ش 1389 مق ، لوا ، پاچ  تمس ، هاگشناد و  هزوح و  هاگشهوژپ 

لـصف تایلک و  هب  لوا  لصف  .تسا  هتفای  میظنت  لصف  جنپ  رد  دـیفم  رثا  نیا  .تسا  تیودـهم  تایآ  صوصخ  رد  شزرارپ  یـشهوژپ 
نید لامکا  هیآ  هب  هاگن  اب  قح  نید  مراهچ  لصف  رد  سپـس  .تسا  هتفاـی  صاـصتخا  تیودـهم  تاـیآ  یقیبطت  ریـسفت  هب  موس  مود و 

ثحب هب  تایاور  تایآ و  هاگن  زا  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تیصخش  باتک ، مجنپ  لصف  رد  .تسا  هدش  یسررب 
مغر هب  اما  .دنا  هتخادرپ  نیقیرف  نارسفم  دید  زا  تیودهم  تایآ  ریسفت  هب  ناوارف  یملع  ياه  ششوک  اب  مرتحم  هدنسیون  .دنا  هتـسشن 

تیودـهم عوضوم  اب  مه  نآ  تایآ ، یـضعب  هب  اهنت  رـضاح ، شهوژپ  عوضوم  اب  نآ  کـیدزن  رایـسب  طاـبترا  و  جرارپ ، شـشوک  نیا 
.دنا هتخادرپ 

درکیور هداد و  رارق  شهوژپ  دروم  خـیرات  نایاپ  صوصخ  رد  ار  يرتشیب  تایآ  هدوب و  رت  ماع  تیودـهم  زا  راتـشون  نیا  عوضوم  اما 
.تسا نآ  ياه  يروآون  زایتما و  هوجو  زا  خیرات  نایاپ  هیرظن  هب  یقیبطت 

یلقتسم شهوژپ  نونکات  دمآ  تسد  هب  قیقحت  ۀنیشیپ  یسررب  زا  هک  نانچ 
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ای یبرغ  ياه  هشیدنا  دقن  ددصرد  هدـش  دای  راثآ  .دـنک  یمن  ییامندوخ  هدـش  ماجنا  ياه  شهوژپ  ۀـنایم  رد  رـضاح  قیقحت  ناونع  اب 
ياه شهوژپ  یـضعب  اب  تاکرتشم  نتـشاد  مغر  هب  شهوژپ  نیا  .تسا  ینید  فراعم  هاـگن  زا  رـضاح  راتـشون  عوضوم  هب  یلک  هاـگن 

زا نآرق  هاگدید  نییبت  هتفگ ؛ شیپ 

هاگن نیا  اب  یبرغ  نادنمشیدنا  يارآ  دقن  تنس و  لها  هعیش و  نارسفم  هاگن 

هب یقیبطت  درکیور  دنا و  هتخادرپن  رـضاح  راتـشون  عوضوم  هب  هدش  ماجنا  ياه  شهوژپ  دش  مولعم  نیاربانب  .تسا  نآ  زیامت  هوجو  زا 
هب اه  شهوژپ  نیا  رد  تنس  لها  هعیش و  نارسفم  ياه  هاگدید  یسررب  اب  هژیو  هب  رصاعم  ياه  هیرظن  نآرق و  هاگن  زا  رضاح  عوضوم 

.تسا راتشون  نیا  ياه  يروآون  زا  رما  نیمه  دروخ و  یمن  مشچ 

شهوژپ ماجنا  ترورض  تیمها و  . 9

هب تفرشیپ  یهانت  ۀیضرف  و  خیرات » نایاپ   » .تسا یسررب  لمأت و  یسب  ياج  یفسلف  یـسایس و  یخیرات ، زادنا  مشچ  زا  خیرات » نایاپ  »
ییاکیرما نازادرپ  هیرظن  زا  یخرب  دش  ببـس  يوروش  یـشاپورف  مسینومک و  تسکـش  .تسا  هدـش  رجنم  رتدـیدج  ییاه  مهافتءوس 

اهنت ناونع  هب  هدحتم  تالایا  یـسارکومد  لاربیل  ماظن  هدیـسر و  دوخ  نایاپ  فده و  هب  ناهج  خیرات  هک  دننک  حرطم  ار  هاگدـید  نیا 
.دنـشاب نآ  ياریذـپ  هدرک و  يوریپ  ماظن  نیا  زا  تسا  مزال  ناهج  للم  ۀـمه  رب  ور  نیا  زا  .تسا  هدـش  اقبا  لیدـب  یب  یـسایس و  ماظن 

.دنراد یسارکومد  لاربیل  شریذپ  رب  ینبم  ناهج  یمومع  راکفا  ریخست  رد  یعـس  رترب  يژولونکت  یعمج و  ياه  هناسر  ددم  هب  نانیا 
دیاب حیسم  روهظ  زا  لبق  نانآ  داقتعا  هب  هک  هدرک  دشر  اه  ناتستورپ  نایم  رد  یفارحنا  ینایرج  هتشذگ  نرق  کی  رد  رگید  يوس  زا 
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مدرم زا  تینما  شمارآ و  بلس  یبلط و  گنج  هاگدید  نیا  هجیتن  .دنیامن  مهارف  ار   (1) نودگامرآ »  » مان هب  یگرزب  گنج  تامدقم 
شیپ نیا  اب  دوب و  دهاوخ  رـشب  يور  شیپ  رد  کیرات  كانلوه و  يا  هدـنیآ  خـیرات  نایاپ  زا  لبق  ات  هاگدـید  نیا  ربارب  اریز  تسایند ؛

ناتــسناغفا و قارع و  هـب  هدـحتم  تـالایا  یــشکرکشل  .دـنرادن  شمارآ  حلــص و  هـب  يداـقتعا  دـنبوک و  یم  گـنج  لـبط  رب  ضرف 
.تسا لیلحت  ریسفت و  لباق  اتسار  نیمه  رد  هنایمرواخ  رد  شیاه  ییوجارجام 

، دوخ ياه  تشادرب  تاروصت و  بسح  هدرک ، هاگن  خـیرات  ناـیاپ  ۀیـضرف  هب  تواـفتم  ياـه  هیواز  زا  يرگید  نادنمـشیدنا  نینچمه 
شریذـپ زا  ریزگان  راوگان و  ینایاپ  هک  شخبدـیما  ینایاپ  هن  تساه  هاگدـید  نیا  كرتشم  هجو  هک  يا  هتکن  .دـنا  هداد  هئارا  یحرط 

.تسا موتحم  تشونرس 

اه یتخس  لمحت  هدیبات و  اه  لد  رب  ار  دیما  رون  مهبم  هن  نشور و  يا  هدنیآ  هب  ندوشگ  مشچ  تیرشب و  تشونرـس  زا  یهاگآ  نونکا 
یتخـس رد  يو  شنیرفآ  .يراتفرگ و  اب  هتخیمآ  تسا  ییارـس  اـیند   (2) هفوفحم ؛» ءالبلابراد   » یناهج نیا  یگدـنز  ياه  يراوگاـن  و 

یتسس و هک  دوش  یم  نشور  ینامز  لاقم  نیا  ماجنا  ترورض  .دزاس  یم  ناسآ  ار  هیآ 4 ) دلب ، هروس  « ) ٍدَبَک ِیف  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  »

رهش یبرغ  بونج  يرتمولیک  میلشروا و 31  يرتمولیک  رد 90  هک  دوش  یم  قالطا  ( Magiddo « ) ودیجم هوک   » هب نودگامرآ  - 1
ربمایپ حیـسم و  دـض  ندـش  هتـشک  اب  هک  دوش  یم  هتفگ  نودـگامرآ  ناهج  نایاپ  هب  یحیـسم  تاداقتعا  رد  .تسا  عقاو  اـفیح  ینونک 

زا شیپ  هک  دنیوگ  یم  تسینویهص  نایحیسم.دوش  یم  در  مالسا  رد  دبای و  یم  همتاخ  ناطیـش  ندش  هدیـشک  ریجنز  هب  اب  نیغورد و 
نودـگامرآ گنج  دوش ، یم  لاجد  اب  دربن  هب  رجنم  هک  هلاس  تکالف 7  ةرود  کی  زا  سپ  تمایق و  ییاپرب  حیـسم و  ددجم )  ) روهظ

« نودگامرآ » ناونع نیمه  اب  هدش  هتـشاگن  بتک  هب  رتشیب  حیـضوت  يارب  نودگامرآ .) دازآ ، همانـشناد  ایدپ ، یکیو   ) .دـتفا یم  قافتا 
.دوش هعجارم 

هبطخ 2226. هغالبلا ، جهن  - 2
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.دنامب خساپ  یب  رشب  تشونرس  نایاپ  زا  شسرپ  هدش  راکشآ  ناگمه  رب  رصاعم  ياه  هاگدید  يریذپ  لاطبا 

عفاش هنإـف  نآرقلاـب  مکیلعف  ملظملا  لـیللا  عطقک  نتفلا  مکیلع  تسبتلا  اذا  و   » یهلا لازیـال  عبنم  نیا  نآرق ، هب  ندروآ  هاـنپ  ور  نیا  زا 
هللا لاق  نئاک ، وه  ام  ربخ  ناک و  اـم  ربخ  هیف   » (2) مکدـعب ،» نوکی  ام  ربخ  مکلبق و  ناک  نم  ربخ  هیف   » (1) قدصم ،» لح  ام  عفشم و 
هار نآ  رد  یتسس  فعض و  هن  .تسا  يرورض  رایسب  يرما  نآ ، ینامـسآ  ياه  هزومآ  رد  ربدت  (3) و  ءیش »» لک  نایبت  هیف   » لجوزع

مهف هک  تسا  یمالک  42)و  هیآ تلصف ، هروس  « ) دیِمَح ٍمیِکَح  ْنِم  ٌلیِْزنَت  ِهِْفلَخ  ْنِم  ِْهیَدَی َو ال  ِْنَیب  ْنِم  ُلِطاْبلا  ِهِیتْأَی  ال   » لطاب هن  دراد و 
، تحارـص اب  مکحم و  17)و  هیآ رمق ، هروس  « ) ٍرِکَّدـُم ْنِم  ْلَهَف  ِرْکِّذـِلل  َنآْرُْقلا  اـَنْرَّسَی  ْدََـقل  َو   » هدـش (4) ناسآ  همه  يارب  شدـصاقم 
رد سک  چیه  يزوریپ  و  23 ؛) هیآ هرقب ، هروس  38 ؛ هیآ سنوی ، هروس  « ) ِِهْلثِم ٍهَروُِسب  اُوتْأَف  ُْلق   » هدـیبلط يدروامه  هب  ار  اه  ناسنا  مومع 

يزرو ضرغ  زا  رود  هب  هک  هدنیآ  زا  هناراودیما  نشور و  يریوصت  ۀئارا  هک  نآ  نخـس  هاتوک  .تسا  هدشن  شرازگ  يدـعت  نیا  ربارب 
هاگدید ربارب  .تسین  یندـش  ینامـسآ  ياه  هزومآ  اب  زج  مهم  نیا  .تسا  يرورـض  مهم و  يرما  دـشاب ؛ ریذـپان  للخ  هدوب و  یـسایس 

يارب يزاس  هنیمز  رد  دیاب  ناحلاص  ةژیو  ۀعماج  نارظتنم  یمالسا ، گنهرف  رد  یهاوخ  تلادع  یبلط و  حلـص  نامرآ  دوجو  اب  نآرق ،
ۀنیشیپ یسررب  زا  هک  نانچ  .دننک و  شالت  دوعوم  ۀعماج 

ص599. ج2 ، یفاکلا ، - 1
ص227. دیحوتلا ، ص31 ؛ ج5 ، راونالاراحب ، - 2

ص229. ج1 ، یفاکلا ، - 3

ص69. ج19 ، نازیملا ، - 4
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اب لقتـسم و  شهوژپ  نونکاـت  مرتـحم ، نارگ  شهوژپ  شیاتـس  روخرد  ياـه  شـالت  عوضوم و  تیمها  مغر  هب  دـش  نشور  قـیقحت 
زا نآرق  هاگدـید  نییبت  .تسا  هدـشن  ماـجنا  صوصخ  نیا  رد  رـصاعم  ياـه  هیرظن  نیقیرف و  نارـسفم  ةرتسگ  ود  رد  یقیبطت  درکیور 

ياه يروآون  زا  رـصاعم  ياه  هیرظن  اب  نآ  قیبطت  ناهرب و  لیلد و  اب  حیحـص  هاگدید  ندیزگرب  هعیـش و  تنـس و  لها  نارـسفم  هاگن 
.تسا رضاح  راتشون 
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خی رات  نایاپ  هرابرد  نآرق  هاگدید  مکی : شخب 

هراشا
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خیرات نایاپ  تایآ  مکی : لصف 

هراشا

ره رد  رـشب ، تسا  نشور  .دراد  تیرـشب  خیرات  يازارد  هب  يا  هنیرید  نهک و  سب  یخیرات  یـشیدنا ، ماجرف  خـیرات و  نایاپ  زا  نخس 
لابند هب  نآ  دادـتما  رد  هدیـشیدنا و  دوخ  خـیرات  ناـیاپ  شتـشونرس و  ماـجرف  هب  شا  هشیدـنا  قفا  روخارف  هب  دوخ ، خـیرات  زا  هلحرم 

دوخ هجوت  نوناک  رشب ، یساسا  ياه  زاین  رگید  رانک  رد  ار  رشب  زاین  نیا  ینامسآ ، نایدا  .تسا  هدوب  ریزگان  شـسرپ  نیا  هب  یخـساپ 
زا يرامـش  رد  ینامـسآ  باتک  نیرخآ  ناونع  هب  میرک  نآرق  .دنا  هداد  شـسرپ  نیا  هب  هدننک  راودیما  نشور و  یخـساپ  هداد و  رارق 

شنیزگ رایعم  تسا  هتسیاب  شهوژپ  یلصا  نتم  هب  دورو  زا  شیپ.تسا  هدرک  نایب  ار  نآ  ياه  یگژیو  هراشا و  عوضوم  نیا  هب  تایآ 
هدش نشور  نآرق  یلک  هاگدید  رذگهر  نیا  زا  ات  دوش ؛ نییبت  تایآ  ریـسفت  يدیلک و  ناگژاو  لیلحت  خـیرات ، نایاپ  هب  طوبرم  تایآ 

تایآ شنیزگ  يارب  ییاه  هژاودـیلک  اه  نیا  دـننام  هدـعو و  فالختـسا ، تبقاع ، نوچ  ییاه  هژاو  .میوش  انـشآ  هطوبرم  تاـیآ  اـب  و 
طابترا لیلد  هب  تسا  نشور  .میتخادرپ  هطوبرم  تایآ  يروآدرگ  هب  اه  هژاو  نیا  اب  شهوژپ  زا  شیپ  هک  دندوب  رظن  دروم 
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.میدش یم  نومنهر  زین  يرگید  تایآ  هب  ریسافت ، رد  يا  هیآ  هب  هعجارم  ماگنه  تایآ  یموهفم 

یم ینایاش  کمک  هیآ  دوصقم  ندـش  رت  نشور  نآ و  مهف  يزاـس  ناـسآ  هب  هیآ  يدـیلک  ناـگژاو  موهفم  یـسانشزاب  هک  اـج  نآ  زا 
ار هیآ  ریـسفت  یلک و  موهفم  سپـس  هتخادرپ و  نارـسفم  ناهوژپ و  هژاو  هاگن  زا  تایآ  يدیلک  ناگژاو  لیلحت  هب  لصف  نیا  رد  دـنک ،

دهاوخ هدنسب  نارسفم  نایب  هب  اه  نآ  نییبت  رد  هدوب و  زاین  یب  ناسانش  تغل  لیلحت  زا  اه  هژاو  زا  یضعب  کش  یب  .درک  میهاوخ  نایب 
.دش

ءایبنا هروس  هیآ 105  . 1

هراشا

، ءاـیبنا هروس  ( ؛» َنیِدـِباع ٍمْوَِقل  ًاـغالََبل  اذـه  ِیف  َّنِإ  َنوُِحلاَّصلا *  َيِداـبِع  اـُهثِرَی  َضْرَأـْلا  َّنَأ  ِرْکِّذـلا  ِدـَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اـْنبَتَک  ْدََـقل  «َو 
(106-105 هیآ

يارب نخـس  نیا  رد  یتـسار  هب  .درب  دـنهاوخ  ثرا  هـب  اـم  هتـسیاش  ناگدـنب  ار  نـیمز  هـک  میتـشون  تاروـت  زا  سپ  روـبز  رد  اـنامه  و 
.تسا ینشور  مایپ  ناتسرپادخ 

هیآ ناگژاو 

یم نآ  مود  يانعم  رد  بغار  تسا (1) هدش  انعم  دشاب  تشرد  نآ  ياه  هتشون  هک  یباتک  نهآ و  زا  یگرزب  ۀعطق  هب  تغل  رد  «: روبز »
: دیوگ

لاق و  (... 184 هیآ نارمع ، لآ  هروـس  196 ؛ هیآ ارعـش ، هروس   ) هّیهلإلا بتکلا  نم  هیلع  فوقولا  بعـصی  باتک  ّلک  ُرُوبَّزلا  لـب  لـیق : و 
و هّیعرّشلا ، ماکحألا  نود  هّیلقعلا  مکحلا  یلع  روصقملا  باتکلل  مسا  ُرُوبَّزلا : مهضعب :

«. ربز  » ص377 تادرفم ، - 1
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(1) ماکحألا ؛ نم  ائیش  نّمضتی  مالسلا ال  هیلع  دواد  روبز  ّنأ  کلذ  یلع  ّلدی  و  مکحلا ، ماکحألا و  نّمضتی  امل  باتکلا :

، روبز دـنا : هتفگ  یخربو  ...دوش  یم  هتفگ  دـشاب  راوشد  نآ  هب  یبای  تسد  هک  یهلا  بتک  زا  یباـتک  ره  هب  روبز  تسا  هدـش  هتفگ  و 
نیا رب  لیلد  .درادرب  رد  ار  مکح  ظعاوم و  یعرش و  ماکحا  هک  باتک  فالخ  هب  .دشاب  هتـشاد  یلقع  ماکحا  اهنت  هک  تسا  یباتک  مان 

.دنا (2) هتسناد  دواد  باتک  ار  هیآ  رد  روبز  زا  دارم  ناهوژپ ، هژاو  .درادن  یعرش  ماکحا  هک  تسا  دوواد  روبز  انعم ،

نیا هاوـگ  دوـخ  هدـش ، قـالطا  مالـسلا  هیلع  دواد  باـتک  هب  تسا  هتفر  راـک  هب  درفم  هـک  يدراوـم  رد  هژاو  نـیا  ینآرق  ياـهدربراک 
.تساعدا (3)

.تسا مالـسلا  هیلع  دواد  باتک  نآ  زا  دارم  نارـسفم  رتشیب  داقتعا  هب  تسا ؛ روبز  موهفم  رد  نارـسفم  نایم  هک  ییوگو  تفگ  مغر  هب 
هلمج نآ  زا  .تساعدا  نیا  رب  ینـشور  هاوگ  نآرق  تایآ  زا  يرامـش  رد  مالـسلا  هیلع  دواد  باتک  رب  روبز  مان  قالطا  دـش  هراـشا   (4)

َقاحْـسِإ َو َلیِعامْـسِإ َو  َمیِهاْربِإ َو  یلِإ  اْنیَحْوَأ  ِهِدـَْعب َو  ْنِم  َنیِِّیبَّنلا  ٍحُون َو  یلِإ  اْنیَحْوَأ  امَک  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  اَّنإ  : » دـننام یتایآ  هب  ناوت  یم 
هروس هیآ 55  زین  و  163 ؛) هیآ ءاسن ، هروس  « ) ًارُوبَز َدُواد  اْنیَتآ  َناْمیَلُـس َو  َنوُراه َو  َُسنُوی َو  َبوُّیَأ َو  یـسیِع َو  ِطابْـسَْألا َو  َبوُقْعَی َو 

.درک هراشا  ءارسا 

نأل » نوچ يریباـعت  .تسا  ریـسفت  نیا  رب  يرگید  هاوگ  تسا ، ءاـیبنا  ةروس  هیآ 105  ناـس  هب  هک  زین  دواد ) ریمازم   ) روـبز زا  یتاراـبع 
نیذلا نوعطقی و  رشلا  یلماع 

«. ربز  » ص377 تادرفم ، - 1
«. ربز  » ص370 ج4 ، نآرقلا ، تاملک  یف  قیقحتلا  ص315 ؛ ج4 ، برعلا ، ناسل  ص377 ؛ تادرفم ، - 2

ص377. ج 19 ، ناقرفلا ، - 3
ص528. ج5 ، نایبلا ، حور  ص329 ؛ ج14 ، نازیملا ، ص138 ؛ ج3 ، فاشکلا ، - 4
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نأل « ؛) رومزم 37:11 «) مالـسلا ه هرثک  یف  نوذذلتی  ضرالا و  نوثریف  ءاعدولا  اما  « ؛) 37 : 9 رومزم «) ضرالا نوثری  مه  برلا  نورظتنی 
« دـبالا یلإ  اهنونکـسی  ضرـالا و  نوـثری  نوقیدـصلا  « ؛) 37:22 روـمزم « ) نوـعطقی هنم  نینوـعلملا  ضرـالا و  نوـثری  هنم  نیکراـبملا 
(1) راگدرورپ ، نارظتنم  ریباعت  نیا  رد  .تسا  هدمآ  نآرق  تایآ  رد  هک  دنتسه  يریباعت  هب  کیدزن  هدمآ  روبز  رد  هک  ( 37:29 رومزم )

تذـل ناوارف  یتمالـس  زا  نانیا  .دوب و  دـنهاوخ  نآ  یگـشیمه  نانکاس  نیمز و  ناثراو  ناقیدـص  راگدرورپ و  ناـکربتم  ناعـضاوتم ،
.تفر دنهاوخ  نیب  زا  نینوعلم  نارورش و  هک  یلاح  رد  .درب  دنهاوخ 

هب روبز  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  .تسا  نآ  هب  کیدزن  ای  نآرق  ریباـعت  ناـس  هب  روبز  ریباـعت  زا  یـضعب  تسا  نشور 
.تسا (2) هدش  ریسفت  دواد  باتک 

هب هغلابم ، باب  زا  یهاگ  .بلق و  اب  اـی  دـشاب  ناـبز  اـب  هاوخ  تسا ؛ یـشومارف  تلفغ و  ربارب  رد  يروآداـی  ياـنعم  هب  تغل  رد  رکذ :» »
مان اـب  نآرق »  » زا هک  یتاـیآ  .تسا  رکذ »  » رهظم یجراـخ و  دوجو  اـیوگ  هک  دوش  یم  هتفگ  رکذ  تسا ، هدـننک  يروآداـی  هک  يزیچ 

.دنراد (3) انعم  نیمه  هب  هراشا  دنا  هدرک  دای  رکذ 

نآ زا  دارم  نارسفم  زا  یخرب  .دنا  هدش  نایب  رکذ »  » ریسفت رد  هک  دنتسه  یمیهافم  ظوفحم ، حول  نیشیپ و  ءایبنا  بتک  نآرق ، تاروت ،
روبزم و هیآ  قایس  هب  دانتسا  اب  نارـسفم  زا  يرامـش  .دنا (4) و  هتسناد  یسوم  تاروت  میهاربا و  فحـص  دننام  نیـشیپ  يایبنا  بتک  ار 

ناونع اب  مالسلا  هیلع  یسوم  باتک  زا  هک  یتایآ 

.راگدرورپ هب  ناراودیما  زا  هیانک  - 1
ص226-225. ج1 ، یفاکلا ، - 2

«. رکذ  » ص319-318 ج3 ، نآرقلا ، تاملک  یف  قیقحتلا  - 3
ص77. ج2 ، یمق ، ریسفت  ص302 ؛ ج5 ، فشاکلا ، ریسفت  - 4

رصاعم ياه  هیرظن  نآرق و  هاگن  زا  خیرات  نایاپ  هب  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comدرکیور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 62 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14052/AKS BARNAMEH/#content_note_44_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14052/AKS BARNAMEH/#content_note_44_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14052/AKS BARNAMEH/#content_note_44_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14052/AKS BARNAMEH/#content_note_44_4
http://www.ghaemiyeh.com


ص:45

دارم مینادـب ؛ ظوفحم  حول  موهفم  هب  ار  رکذ  هچ  نانچ  .دنا (1)  هدرک  تیوقت  رکذ »  » يارب ار  تاروت » » قادصم دـنا ، هدرک  دای  رکذ » »
هک نآ  زا  سپ  دوب « : دهاوخ  نینچ  هیآ  يانعم  تروص  نیا  رد  .دوب و  دهاوخ  ءایبنا  بتک  روبز  زا 

زا دارم  يورره ، هب   (2) درب .» دـنهاوخ  ثرا  هب  ار  نیمز  ناحلاص  هک  میتشون  زین  ءاـیبنا  ینامـسآ  بتک  رد  میتشون ، ظوفحم  حول  رد 
.دراد ینامسآ  ياه  هزومآ  رد  خیرات _  نایاپ  هشیدنا _  نیا  زارد  خیرات  زا  ناشن  دشاب ، ماع  ای  صاخ  باتک  روبز  رکذ و 

.دننک (3) یم  یگدنز  نآ  رد  مدرم  هتشاد و  رارق  نامسآ  ربارب  نییاپ و  رد  هک  تسا  يا  هرایس  ناهوژپ ، هژاو  هاگن  زا  ضرا :» »

هب انب  اما  .تسا (5)  ماش  نیمز  ای  سدـقم  نیمز  رگید  يریـسفت  هیاپ  رب  تشهب (4) و  نیمز  نآ  زا  دوصقم  اهریسفت  یـضعب  ساسا  رب 
رد لا »  » رگا .تسا (7)  هدش  لقن  زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  انعم  نیمه  هک  نانچ  .تسا (6)  نیمز  رسارس  ضرا »  » زا دارم  يریسفت ،
هب يا  هراشا  ضرالا »  » زا شیپ  هک  اج  نآ  زا  اما  .دوب  دهاوخ  حلاص  ناگدنب  نیمزرس  نآ ، زا  دارم  ریزگان  دشاب ؛ دهع  ضرالا »  » ریبعت
هک دنا  هتفرگ  قارغتـسا  سنج و  ار  لا »  » نارـسفم یخرب  هک  نانچ  .دشاب  نیمز  یمامت  نآ  زا  دارم  دیاب  تسا ؛ هدـشن  حـلاص  ناگدـنب 

زا نیمز و  رسارس  دارم 

ص277. ج15 ، نآرقلا ، یحو  نم  ص329 ؛ ج14 ، نازیملا ، ص38 ؛ ج3 ، فاشکلا ، - 1
ص106-105. ج7 ، نایبلا ، عمجم  - 2

«. ضرا  » ص68 ج1 ، نآرقلا ، تاملک  یف  قیقحتلا  ص112 ؛ ج7 ، برعلا ، ناسل  ص73 ؛ تادرفم ، - 3
ص337. ج5 ، ریثک ، نبا  ریسفت  ص445 ؛ ج2 ، مولعلا ، رحب  ص283 ؛ ج7 ، نایبتلا ، - 4

ص138. ج3 ، فاشکلا ، ص284 ؛ ج7 ، نایبتلا ، - 5
ص217. ج3 ، ریسملا ، داز  ص313 ؛ ج6 ، یبلعث ، ریسفت  ص330 ؛ ج14 ، نازیملا ، - 6

ص284. ج7 ، نایبتلا ، - 7
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نیمز يارب  یعیسو  يانعم  تایآ ، قایس  زا  هدافتسا  اب  نارسفم ، زا  يرامـش  ربارب  رد  .دنا (1)  هدرک  تشادرب  ار  ایند  نیمز  نآ ، قالطا 
.دـنا هتـسناد  ایند  ود  رد  زین  ار  يرب  ثاریم  هجیتن  رد  و  تمایق _  خزرب و  اـیند _  زا  سپ  اـیند و  نیمز  ار  نآ  زا  دارم  هتفرگ و  رظن  رد 

(2)

ثرا ار  هلماعم  دادرارق و  نودـب  وت ، هب  ریغ  زا  یلام  لاـقتنا  دـنا : هتفگ  تثارو »  » و ثرا »  » ياـنعم رد  ناـهوژپ  هژاو  زا  یخرب  اـهثری :» »
.دنیوگ (3)

تسا نیمز  رد  هچ  نآ  نیمز و  نایاپ ، رد  دنا : هتفگ  نآ  ریسفت  رد  نارسفم 

دنتسه نیمز  رد  یگدنز  هتسیاش  نانیا  اریز  دیسر ؛ دهاوخ  ناحلاص  هب 

نآ رد  تیعبت  هجو  رب  نارگید  هدش و  هدیرفآ  ناشیا  يارب  نیمز  و 

رد ییاور  نامرف  تموکح و  خیرات  نایاپ  رد  ناحلاص  .دننک  یم  یگدنز 

يارب ینادیم  هب  ار  نیمز  دوخ  ياه  همانرب  اب  هتفرگ و  تسد  هب  ار  نیمز 

، ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تما  نانمؤم و  اهریـسفت  یـضعب  ساسارب  .دننک  یم  لیدبت  شرماوا  تعاطا  ادخ و  هب  نامیا 
.دش (4) دنهاوخ  نانآ  نیمزرس  ثراو  رافک ، ندنار  زا  سپ 

نتفرگ رایتخا  رد  حلاصان و  موق  رب  حـلاص  موق  کی  يزوریپ  طلـست و  هب  یهاگ  نآرق ، تایآ  رد  ثرا  تسا : هدـمآ  هنومن  ریـسفت  رد 
هدمآ انعم  نیمه  هب  فارعا  هروس   137 هیآ رد  هک  نانچ  تسا ، هدش  قالطا  نانآ  تاناکما  بهاوم و 

ص288. ج13 ، نانجلا ، ضور  - 1
ص258. ج 9 ، طیسولا ، ریسفتلا  ص375 ؛ ج19 ، ناقرفلا ، ص330 ؛ ج14 ، نازیملا ، - 2

«. ثرا ص863« تادرفم ، - 3
، نایبلا حور  ص257 ؛ ج9 ، طیسولا ، ریـسفتلا  ص349 ؛ ج11 ، یبطرق ، ریـسفت  ص138 ؛ ج3 ، فاشکلا ، ص284 ؛ ج7 ، نایبتلا ، - 4

ص277. ج15 ، نآرقلا ، یحو  نم  ص303 ؛ ج5 ، فشاکلا ، ریسفت  ص528 ؛ ج5 ،
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هب رگید  ياه  تما  زا  ینیـشناج  يانعم  رد  ًازاجم  اج  نیا  رد  ثرا  دنا : هتفگ  صـصق  هروس   5 هیآ لیذ  رد  یخرب  نینچمه  .تسا (1) 
.دوب نارگید  تسد  رد  ناـنآ  زا  شیپ  هک  تسا  نیمز  رد  تموکح  يرب  ثاریم  ناـمه  هک  تسا  یـصاخ  ثرا  نیا  تسا و  هتفر  راـک 

(2)

هب یهاگ  ساسا  نیارب  دور (3) یم  راک  هب  هانگ  ربارب  رد  یهاگ  داـسف و  لـباقم  رد  یهاـگ  هک  تسا  حلـص »  » هشیر زا  نوحلاـصلا :» »
.دنوش یمن  هانگ  بکترم  هک  تسا  یناسک  يانعم  هب  یهاگ  دننک و  یم  حالصا  دننک و  یمن  داسف  هک  تسا  یناسک  يانعم 

زا ار  دـیحوت  نامیا و  هلئـسم  ادـخ  اب  نآ  نتفای  تبـسن  لیلد  هب  تسا ، نوحلاصلا »  » فوصوم هک  يداـبع »  » هژاو زا  نارـسفم  زا  یخرب 
یلومـشرپ هدرتسگ و  يانعم  نوحلاص » : » دـنا هتفگ  هدرمـش و  ناحلاص ) هعماج  نارادـمامز   ) حـلاص ناگدـنب  ياه  یگژیو  نیرتزراب 

نیمز رگید  نایب  هب  .دریگ  یم  ربرد  ار  تیریدم  ییاناوت و  تردق و  تخانش ، هشیدنا و  راتفر ، هزوح  رد  اه  یگتـسیاش  همه  هک  دراد 
هرذ هدیتسرپن و  ار  ادخ  زج  نآ  نانکاس  و  دیزگ ، دهاوخ  تنوکس  نآ  رد  حلاص  يرـشب  ۀعماج  هدش ، هتـساریپ  تیـصعم  كرـش و  زا 

اب هکلب  دـنوش ، یمن  بکترم  یهانگ  اهنت  هن  هک  دنتـسه  یناـسک  هیآ ، رظن  دروم  ناـحلاص  نیارباـنب  .تشاد (4)  دنهاوخن  كرـش  يا 
هب ور  ار  هعماج  دنهد ، یم  ماجنا  هعماج  رد  هک  یتاحالصا 

ص516-515. ج13 ، هنومن ، ریسفت  - 1
ص14. ج20 ، ریونتلا ، ریرحتلا و  - 2

«. حلص  » ص489 تادرفم ، - 3
ص377-376. ج19 ، ناقرفلا ، ص543 ؛ ج1 ، هیهللا ، حتاوفلا  ص517-518 ؛ ج13 ، هنومن ، ریسفت  ص330 ؛ ج14 ، نازیملا ، - 4
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.دننک یم  هانگ  زا  هتساریپ  هدرب و  تداعس 

ای دشاب  ناکم  هاوخ  دصقم ، ياهتنا  نایاپ و  هب  ندیسر  يانعم  هب  غلب »  » هشیر زا  ردصم  تسا : هتفگ  هژاو  نیا  يانعم  رد  بغار  غالب :» »
هب رظن  اـب  هاـگ  نآ  .دـسرن (1)  نایاپ  هب  دـنچره  تسا ؛ ییاـهن  دـصقم  هب  ندـش  کـیدزن  ياـنعم  هب  یهاـگ  و  نیعم ؛ يرما  اـی  ناـمز 

هروس 52 ؛ هیآ میهاربا ، هروس   ) تسا هدرمـش  غالب  یناـعم  زا  ار  ندوب  یفاـک  تیاـفک و  و  ندـناسر ، غیلبت و  نآ ، ینآرق  ياـهدربراک 
(2) (. 106 هیآ ءایبنا ،

زا ار  نآ  هتکن ، نیمه  .تسا و  ییاهن  ۀبترم  یلعا و  ّدح  هب  ندیسر  يانعم  هب  لصا  رد  هژاو  نیا  دنا : هتفگ  رصاعم  ناهوژپ  تغل  یخرب 
.دوش (3) یمن  هتفگ  دش  غلاب  كدوک  یبصلا ؛» لصو   » ای دیسر ؛ هویم  رامثلا ؛» لصو   » هک نوچ  .دنک  یم  ادج  لوصو  ةدام 

تیافک هب  ار  هیآ  رد  غالب »  » زین بغار  .دشابن  نآ  رد  یکـش  هک  تسا  حوضو  یلعا و  ّدح  هب  ندناسر  موهفم  هب  هفیرـش  ۀیآ  رد  غالب 
هراشا ار  نآ  زا  دوصقم  یخرب  .تسوگو  تفگ  اذه »  » هژاو هیلإ  ٌراشم  رد  نارـسفم ، نایم  .دناسر  یم  ار  انعم  نیمه  هک  دوب  هدرک  انعم 

شیپ ۀیآ  نومضم  یخرب  هروس و  ياوتحم  هب 

نیمز يرب  ثاریم  هب  هراشا  اذه ،"  " زا دارم  : » تسا هتفگ  ناقرفلا  بحاص  .دنا  هتفرگ  نآرق  هب  هراشا  يرامش  و  یلاعت _  قح  ةدعو  _ 
یتخس ره  اب  دنسرب  دوعوم  ۀعماج  نآ  هب  هک  نیا  هب  دیما  اب  هدننک  تدابع  موق  دوش  یم  ببس  غالب ، هب  ریبعت  .تسا  ناحلاص  يوس  زا 

.دنوش لوغشم  ادخ  تدابع  هب  يراوشد  و 

«. غلب ص144« تادرفم ، - 1
«. غلب ص144« تادرفم ، - 2

«. غلب ص333« ج1 ، نآرقلا ، تاملک  یف  قیقحتلا  - 3
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نیا نودب  .دنوش  یمن  راذگورف  یششوک  چیه  زا  دنشاب  همیرک  تلود  ياضعا  زا  هک  نیا  يارب  مزال  یگدامآ  ندروآ  تسد  هب  رد  و 
(1) دننک .» یتسس  یماظن  يداصتقا و  یگنهرف ، یسایس ، یعامتجا ، فیاظو  ماجنا  رد  هک 

هب تدابع  دوعوم  موق  ياه  هصخاش  نیرت  یـساسا  زا  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  هراشا  هدننک ، تدابع  موق  يارب  هیآ  رد  هدعو  ندوب  غالب 
یلاـعت و قح  ياـه  هدـعو  شریذـپ  یگداـمآ  هدـش ، بلق  تیـشخ  تقر و  ببـس  یعقاو  تداـبع  هک  نوچ  .تسا  نآ  یقیقح  موهفم 

یـضعب رد  موهفم  نیا  .تسا  یگدـنب  تدابع و  هب  نانآ  ماوق  هک  دراد  نیا  زا  ناشن  موق »  » هژاو زین  .دـنک و  یم  داـجیا  ار  يو  ظـعاوم 
.دوش یم  هدید  زین  ریسافت 

هیآ ریسفت 

تموکح اب  هتسیاش  يا  هعماج  نایاپ ، رد  هتـشاد ، رظن  خیرات  نایاپ  هب  هیآ  تنـس ، لها  نارـسفم  زا  يرامـش  هعیـش و  نارـسفم  هاگن  زا 
.دهد (2) یم  دیون  ار  حلاص  نانمؤم  تسد  هب  ریگارف  يرسارس و 

هعیش نارسفم  هاگدید 

( خیرات نایاپ   ) روهظ رصع  رد  هدعو  ققحت  راصحنا 

دوعوم يدـهم  روهظ  نامز  هب  ار  هفیرـش  ۀـیآ  رد  یلاعت  قح  ةدـعو  ققحت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  اب  وس  مه  هعیـش  نارـسفم 
ریـسفت ۀجیتن  رد  ضرالا »  » ةرتسگ و  نوحلاصلا » يدابع   » زارف زا  دوصقم  نییعت  .دـنا  هداد  صیـصخت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

هیآ

ص383. ج19 ، ناقرفلا ، - 1
،ج9، میرکلا نآرقلل  طیـسولا  ریـسفتلا  ص436-437 ؛ ج1 ، زیزعلا ، باـتکلا  ریـسفت  یف  زیجوـلا  ص374-376 ؛ ج19 ، ناـقرفلا ، - 2

ص192. ج22 ، ریبکلا ، ریسفتلا  ص445 ؛ ج2 ، مولعلا ، رحب  ص98 ؛ ج9 ، یناعملا ، حور  ص257-258 ؛
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.دوب دهاوخ  رثارپ 

: دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یسربط 

؛ نامزلا رخآ  یف  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  باحصأ  مه  مالسلا : هیلع  رفعج  وبأ  لاق 

: لاق هنأ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  ماعلا  صاخلا و  هاور  ام  کلذ  یلع  لدی  و 

ثعبی یتح  مویلا  کلذ  هللا  لوطل  دحاو  موی  الإ  ایندلا  نم  قبی  مل  ول 

تئلم دق  امک  ًاطسق  ًالدع و  ضرألا  ألمی  یتیب  لها  نم  ًاحلاص  ًالجر 

(1) ًاروج ؛ ًاملظ و 

.دنتـسه خیرات  نایاپ  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  نارای  نانآ  دومرف : نوحلاصلا ] يدابع  ةرابرد   ] مالـسلا هیلع  رقاب  ماما 
زج ایند  زا  رگا  دومرف : هک  دنا  هدرک  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ینـس  هعیـش و  هک  یتیاور  دسیون : یم  یـسربط  سپس 

لدع و زا  ار  نیمز  يو  .دنک و  ثوعبم  نم  تیب  لها  زا  ار  یحلاص  درم  ات  دـنک  یم  ینالوط  ار  زور  نآ  یلاعت  قح  دـشابن ؛ زور  کی 
.دنک یم  لقن  تنس  لها  نایوار  زا  ار  یهباشم  تایاور  سپس  .تسا  هدش  رپ  متس  روج و  زا  هک  نانچ  دنک ؛ رپ  داد 

رسارس ار  هدعو  نیا  ییایفارغج  ةرتسگ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  يرگید  تیاور  رد 

: دناد یم  نیمز 

(2) ضرألا ؛ عیمج  نوثری  مهنأب  نینمؤملل  دعو  کلذ  نإ  مالسلا : هیلع  رفعج  یبأ  نع 

.دنرب یم  ثرا  هب  ار  نیمز  رسارس  هک  نانمؤم  يارب  تسا  يا  هدعو  نیا 

يارب .دش  دنهاوخ  نیمز  رساترس  ثراو  هدنیآ  رد  نانمؤم ، هک  دوش  یم  نیا  هجیتن  تسا ، هتفاین  ققحت  نونکات  مهم  نیا  هک  اج  نآ  زا 
: دنا هتفگ  نارسفم  یخرب  دیکأت ،

ص106. ج 7 ، نایبلا ، عمجم  - 1
ص284. ج7 ، نایبتلا ، - 2
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رایخألا ال نیبیطلا  یلا  مهیدیأ  نم  هلقنیـس  هّللا  ناف  هرجفلا  هاغطلا  يدیأب  نآلا  ناک  نا  و  ضرألا ، یف  ناطلـسلا  مکحلا و  نا  ینعملا  و 
هریثک ثیداحأ  ینعملا  اذه  یف  و  سانلا ، لک  سانلا  اهتاکرب  اهتاریخب و  معنی  و  هیـضرألا ، هرکلا  لدعلا  نمألا و  معی  اهدـنع  و  هلاحم ،

(1) هحیحص ؛ و 

زا ار  نآ  ریزگاـن  یلاـعت ، قح  تسا ؛ ناـیتوغاط  تسد  هب  نیمز  يور  رد  هطلـس  تموکح و  نونکا  دـنچره  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم 
تفرگ دهاوخ  ارف  ار  یتیگ  رـسارس  تلادع  تینما و  تقو  نآ  .درپس و  دـهاوخ  رادرکوکین  كاپ و  ياه  ناسنا  تسد  هب  نانآ  تسد 
سپـس .تسا  هدـش  لقن  هراب  نیا  رد  یناوارف  ثیداحا  هک  ناـنچ  .دـش  دـنهاوخ  دـنم  هرهب  نآ  تاـکرب  تاریخ و  زا  ناـمدرم  مومع  و 

.دش دهاوخ  ققحم  خیرات  نایاپ  رد  قافتا ، نیا  تسا  نشور  .دنک و  یم  لقن  هتس  حاحص  زا  ار  ثیدح  نامه 

: تسا هدش  ریسفت  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  هب  حلاص  ناگدنب  تایاور ، یضعب  رد 

ِیف اْنبَتَک  ْدََـقل  َو   _: ) ّلـجوّزع هّللا _  لوق  نع  مالـسلا  هیلع  رفعج  اـبأ  تلأـس  لاـق : قداـص  یبأ  نع  ّيریرجلا  میهاربإ  نب  نایفـس  نع 
(2) انتعیش ؛ مه  لاق : َنیِِدباع ) ٍمْوَِقل  ًاغالََبل  اذه  ِیف  َّنِإ  : ) تلق لاق : .مه  نحن  لاق : ...ِرُوبَّزلا .)

زا سپس  .میتسه  تیب ] لها  ] ام دارم ، دومرف : ماما  دیـسرپ ؛ ءایبنا  ةروس  ۀیآ 105  ریسفت  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  نایفـس  ردپ  قداص 
.دنتسه ام  نایعیش  نادباع ] ] نانآ داد : خساپ  ترضح  دیسرپ ؛ ۀیآ 106 

: دنا هدرک  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  تیاور  نیا  اب  ناس  مه  یتیاور  زین  تنس  لها 

ص302. ج5 ، فشاکلا ، ریسفت  - 1
ص483. ج 8 ، بئارغلا ، رحب  قئاقدلا و  زنک  - 2
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نحنف َنوُِـحلاَّصلا  َيِداـبِع  اـُهثِرَی  َضْرَأـْلا  َّنَأ  : » یلاـعت هللا  لاـق  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  لاـق : لاـق : ءادردـلا  یبأ  نع 
(1) نوحلاصلا ؛»

یم ثرا  هب  ار  نیمز  حلاص  ناگدنب  دـیامرف  یم  دـنوادخ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : یم  ءادردـلا  یبا 
ناگدنب نامه  ام  و  دنرب ؛

.میتسه حلاص 

دوخ و ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوصقم  هک  دنناد  یم  تایاور  نایب  اب  نایانشآ 

.تسا شتیب  لها 

ریگارف تلود  هب  گرزب  یتراشب  ار  هیآ  نآرق ، تاـیآ  زا  ینتم  نورد  دـهاوش  هب  کـسمت  اـب  يداـهتجا  ریـسافت  یخرب  رگید  يوس  زا 
يدابع  » موهفم رد  .دنک و  یم  انعم  ترخآ  ایند و  هرتسگ  ود  رد  ار  نیمز  يرب  ثاریم  ناشیا  .دننک  یم  انعم  خیرات  نایاپ  رد  یمالـسا 

ۀمه رب  هک  دریگ  یم  هجیتن  هاگ  نآ  .دـناد  یم  یگدـنز  يارب  مزال  ياه  ییوکین  اه و  یگتـسیاش  مومع  عماج  ار  ناـنآ  نوحلاـصلا ،»
.دوش (2) یم  ققحم  خیرات  نایاپ  رد  ریزگان  تسا و  هدادن  خر  یتموکح  نینچ  نونکات  هک  تسا  نشور  نارو  هشیدنا  نادنمشناد و 

.تسا نیمز  رسارس  هیآ  رد  ضرا »  » زا دارم  دش _  دهاوخ  هراشا  تنس _  لها  زا  یخرب  هعیش و  نارـسفم  زا  يرایـسب  رواب  هب  نیاربانب 
شیوخ یعامتجا  ياه  تنـس  ساسا  رب  یلاـعت  قح  تسا ، ناـیتوغاط  تسد  رد  تموکح  ناـمز  زا  يا  هرتف  رد  هک  نیا  مغر  هب  (3) و 

حلاص نانمؤم  هب  ار  نیمز  ییاور  نامرف  يزور 

ص2471. ج8 ، متاح ، یبا  نبا  ریسفت  - 1
ص377-376. ج19 ، ناقرفلا ، - 2

ص277؛ ج15 ، نآرقلا ، یحو  نـم  ص445 ؛ ج2 ، مولعلا ، رحب  ص103 ؛ ج4 ، زیجولا ، ررحملا  ص192 ؛ ج22 ، ریبکلا ، ریـسفتلا  - 3
ص302. ج5 ، فشاکلا ، ریسفت 
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.تخاس (1) دهاوخ  لقتنم 

ریسافت رد  ناینوعرف  نیمزرس  ای  سدقم  نیمزرس  تشهب ، نیمز  هب  ضرالا »  » هباحص و ای  یمالـسا  تما  هب  نوحلاصلا » يدابع   » ریـسفت
.تسا گنر  مک  رایسب  هعیش 

زا مه  تیم  ثاریم  تسا ، هلماعم  دادرارق و  نودـب  رگید  صخـش  هب  یـصخش  زا  يزیچ  ای  لام  لاـقتنا  موهفم  هب  ثرا »  » هک نیا  هجیتن 
ثاریم .دوش  یم  لـقتنم  نارگید  هب  یندـم  اـی  یهلا  نوناـق  ربارب  هدوـب و  يرهق  يرما  يرب  ثاریم  تسا  نشور  .تسا (2)  باب  نیمه 

اما .دیـشوپ  دهاوخ  لمع  هماج  خیرات  نایاپ  رد  هک  تسا ، ینامـسآ  نایدا  رد  دنوادخ  موتحم  هدـعو  ناحلاص ، ریگارف  تموکح  يرب 
ناـحلاص و هب  نارگید  زا  نیمز  عفاـنم  رب  طلـست  لاـقتنا   » ياـنعم هب  خـیرات  ناـیاپ  رد  ناـحلاص  يوس  زا  نیمز  يرب  ثاریم  زا  دوصقم 
اه و تمعن  زا  هتـسیاش  هدافتـسا  يانعم  هب  ایند  رد  تاکرب ، نیا  .تسا  نانآ  ناـیم  رد  تثارو  نیا  ببـس  هب  یگدـنز  تاـکرب  رارقتـسا 
(3) تسایند .» نیمه  رد  هتسیاش  هعماج  تاکرب  زا  مه  نآ  هتبلا  هک  تسا  یهلا  برق  تاماقم  هب  ندیسر  ترخآ  رد  نآ و  ياه  تنیز 
ات دننک  یم  مهارف  ار  ترخآ  هشوت  داز و  هدرک و  هدافتسا  یگتسیاش  هب  ایند  نیا  رد  یگدنز  تصرف  زا  حلاص  ناگدنب   » رگید نایب  هب 

تورث ییاور و  نامرف  زا  زیچ  همه  هب  ایند  نیا  رد  نارفاک  رگا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـنوش ، ناش  کین  لامعا  هجیتن  ثراو  اـج  نآ 
رد دنبای  تسد  ماقم  هاج و  و 

ص302. ج5 ، فشاکلا ، ریسفت  ص277 ؛ ج15 ، نآرقلا ، یحو  نم  - 1
«. ثرا ص863« تادرفم ، - 2
ص330. ج14 ، نازیملا ، - 3
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ای هاگماش  زج  اـیند  رد  اـیوگ  .تشاد و  دـهاوخن  ناـش  يارب  يا  هجیتن  ترـسح ، لاـبو و  زج  هتـشادن و  ناـش  لاـح  هب  يدوس  ترخآ 
اب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تما  : » دـنا هتفگ  لاـقتنا  نـیا  یگنوـگچ  اـب  هـطبار  رد  یخرب   (1) دـنا .» هدوبن  شیب  يدادـماب 

.دـنا (3) هدرک  اـنعم  نـیمز  رد  نمؤـم  ناگدـنب  تنوکـس  هـب  ار  اـهثری »  » رگید یخرب   (2) .دنـسر » یم  يرب  ثاریم  نـیا  هـب  تاـحوتف 
هب نیمز و  ینادابآ  ناسنا ، ینیـشناج  زا  دارم  دنا : هتفگ  هداد و  دنویپ  نیمز  يور  رب  ناسنا  ینیـشناج  اب  ار  تثارو  زا  دوصقم  نینچمه 

ندیسر يارب  نیمز  ناهنپ  ادیپ و  ياه  هیامرـس  هب  یبای  تسد  نیمز و  رد  دوجوم  ياه  يژرنا  ریاخذ و  نداعم و  اه و  جنگ  يریگراک 
لمع نامیا و  نیب  هک  دوب  دنهاوخ  خیرات  نایاپ  رد  نیمز  يرب  ثاریم  هتـسیاش  یناسک  .تسا  یهلا  ریـسم  رد  ناسنا  هتـسیاش  لامک  هب 

یقالخا یملع و  دشر  تهج  رد  ار  يدام  تاناکما  زا  هدافتسا  .دنزادناین و  ییادج  ندمت  رهاظم  يدام و  ریاخذ  زا  هدافتـسا  حلاص و 
.دنریگ (4) راک  هب  ناسنا 

تنس لها  نارسفم  هاگدید 

هراشا

رد لمأت  اب  هک  دنا  هدرک  ریـسفت  هنوگود  هب  ار  هیآ  تفگ  ناوتب  دیاش  دـنراد و  یتوافتم  ياه  هاگدـید  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  تنـس  لها 
هب درکیور  ود  اب  هک  انعم  نیدب  .دیـسر  اه  هاگدید  فالتخا  مدع  مک  تسد  ای  دحاو  رظن  هب  ناوت  یم  اه  هاگدـید  توافت  ياه  هشیر 

یفن ددصرد  هک  نیا  هن  دنا ؛ هتخادرپ  هیآ  ریسفت 

ص962. ج9 ، نآرقلل ، ینآرقلا  ریسفتلا  - 1
ص508؛ ج3 ، ریدقلا ، حـتف  ص436 ؛ ج1 ، زیزعلا ، باـتکلا  ریـسفت  یف  زیجولا  ص329 ؛ ج2 ، زیزعلا ، نآرقلا  ریـسفت  یف  زیجوـلا  - 2

ص218. ج3 ، ریسملاداز ،
ص445. ج2 ، مولعلا ، رحب  - 3

ص2400. ج4 ، نآرقلا ، لالظ  یف  - 4
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.دنشاب رگیدکی 

نآ دادتما  لوزن و  رصع  رد  هدعو  ققحت 

رد هشیر  هاگدید  نیا  .دنا  هتـشادنپ  ققحم  ار  یلاعت  قح  ةدعو  هتـسناد و  لوزن  رـصع  هب  رظان  ار  هیآ  تنـس ، لها  نارـسفم  زا  يرامش 
رتشیب هب  یناکوش  هک  تنـس ، لـها  نارـسفم  زا  يرامـش  رواـب  هب  .دراد  « نوحلاـصلا يداـبع   » زارف و  ضرـالا »  » ةژاو ریـسفت  یگنوگچ 
تفای ققحت  تفالخ  تلاسر و  رصع  رد  یمالسا  تاحوتف  اب  هک  تسا  رافک  نیمز  ضرالا ،»  » زا دارم   (1) تسا ، هداد  تبسن  نارسفم 
نودب یخرب ، دنچره  .دندش (2)  رافک  نیمزرس  ثراو  تسا ) هداد  تبسن  نارسفم  رتشیب  هب  یبطرق  ( ) حلاص ناگدنب  ) یمالـسا تما  و 
ریسفت نیا  نارسفم ، مومع  .دنوش (3)  یم  نانآ  نیمزرس  ثراو  رافک  ندنار  زا  سپ  نانمؤم  ۀمه  دنا : هتفگ  یصاخ  نامز  هب  حیرـصت 

ریاـس هتفگ ، هکم  نیمز  ار  ضرـالا »  » زا دارم  هک  روشاـع  نبا  زج  میوـش ؛ یم  روآداـی  .دـنا (4)  هدرک  لـقن  یبلک  ساـبع و  نبا  زا  ار 
قالطا زا  ام  تشادرب  .دنا  هدرک  هدنـسب  هتفگ  شیپ  ریـسفت  هب  یـصاخ ، ناکمو  نامز  هب  هراشا  نودـب  هتـسبرس و  تروص  هب  نارـسفم 

زا ار  خـیرات  نایاپ  روهظ و  رـصع  هاگدـید ، نیا  ور ، نیا  زا  .دوش  یم  لماش  راصعا  ۀـمه  رد  ار  یمالـسا  تما  هک  تسا  نانآ  راـتفگ 
.دنک یمن  جراخ  هیآ  لومش 

تشهب نیمز  ضرالا »  » زا دارم  نارسفم (5)  زا  يدایز  رامش  داقتعا  هب  ربارب  رد 

ص508. ج3 ، ریدقلا ، حتف  - 1
ص63. ج 2 ، دیبل ، حارم  ص349 ؛ ج11 ، یبطرق ، ریسفت  - 2

ص528. ج5 ، نایبلا ، حور  - 3
ص192. ج22 ، ریبکلا ، ریسفتلا  - 4

ص98. ج9 ، یناعملا ، حور  - 5
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هتسج دانتسا  سابع  نبا  راتفگ  هب  يداهتجا ، لیلحت  نآرق و  زا  يرگید  تایآ  تایآ و  قایس  هب  لالدتسا  رب  نوزفا  هاگدید ، نیا  .تسا 
ایند نیا  رد  نآ  ققحت  اـب  یطاـبترا  تسا و  ترخآ  ناـهج  رد  یمالـسا  تما  هب  تراـشب  روـبزم ، ةدـعو  هاگدـید  نیا  ربارب  .تسا (1)

.درادن

دروخ یم  مشچ  هب  ریسافت  رد  لاوقا  زا  یکی  ناونع  هب  تنس ، لها  ریسافت  رد  زین  یمالسا  تما  يوس  زا  سدقم  نیمزرـس  يرب  ثاریم 
قح ةدعو  نآ ، ۀـیاپرب  .تسا و  گنر  مک  رایـسب  رگید  لاوقا  هب  تبـسن  لوق  نیا  .دنا (2)  هتسج  دانتـسا  نآرق  تایآ  زا  یـضعب  هب  هک 

.تسا هتفای  ققحت  نآ  دادتما  افلخ و  رصع  رد  یلاعت 

( خیرات نایاپ   ) روهظ رصع  رد  هدعو  ققحت 

هاگدـید نیا  .تفای  دـهاوخ  روهظ  لاجم  خـیرات  نایاپ  رد  یلاعت  قح  ةدـعو  ققحت  تنـس ، لها  نارـسفم  زا  يرگید  رامـش  داقتعا  هب 
هب دانتسا  رب  نوزفا  زین  نارـسفم  زا  هورگ  نیا  .تسا  هدرک  ریـسفت  یمالـسا  تما  هب  ار  نوحلاصلا » يدابع   » ایند و نیمز  هب  ار  ضرالا » »

نیا هب  نوگانوگ  تاریبعت  اـب  نارـسفم  .دـنا (3)  هتـسج  کسمت  یبلک  ساـبع و  نبا  راـتفگ  هب  رون  ةروس  ۀیآ 55  دـننام  رگید  تایآ 
یم لاوقا  هب  هراشا  زا  سپ  مولعلا  رحب  ریـسفت  بحاص  .دراد  خـیرات  نایاپ  رد  نآ  ققحت  زا  تیاکح  همه  هک  دـنا  هدرک  هراشا  ریـسفت 

: دسیون

غلبیس ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاق  امک  نامزلا ، رخآ  یف  نوکت  ضرألا  عیمج  لاقی  و 

ص527. ج 5 ، نایبلا ، حور  ص217 ؛ ج 3 ، ریسملا ، داز  ص313 ؛ ج 6 ، یبلعث ، ریسفت  - 1
ص313. ج 6 ، یبلعث ، ریسفت  - 2

ص1620. ج 2 ، طیسولا ، ریسفت  ص139 ؛ ج 17 ، رینملا ، ص98 ؛ ج 9 ، یناعملا ، حور  ص83 ؛ ج17 ، نایبلا ، عماج  - 3
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(1) اهنم ؛ یل  يوز  ام  یتّمأ  کلم 

ییاور نامرف  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  نانچ  .تسا  خـیرات  نایاپ  رد  نیمز  رـسارس  نیمز  زا  دارم  هدـش ، هتفگ  و 
.دیسر دهاوخ  دش  هدهاشم ] و   ] عمج نم  يارب  هک  اج  نادب  ات  نم  تما 

: دسیون یم  انعم  نیا  رایتخا  اب  رگید  یناعم  هب  هراشا  زا  سپ  يرهظم 

یلع یقبی  لوقی ال  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  عمـس  هنا  دادـقملا  نع  دـمحا  يور  ضرألا  عیمج  ضرألاب  دارملاـف  تلق 
نونیدـیف مهلذـی  وا  اهلهأ  نم  مهلعجیف  مهزعی  اما  لیلذ  لذ  وا  زیزع  زعب  مالـسإلا  هملک  هّللا  هلخد  الإ  ربو  ردـم و ال  تیب  ضرألا  رهظ 

(2) هّلل ؛ هلک  نیدلا  نوکیف  تلق  دادقم  لاق  اهل 

رد هک  دنک  یم  کسمت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  یتیاور  هب  سپـس  .تسا  نیمز  رـسارس  ضرالا »  » زا دارم  میوگ  یم  نم 
.تسا هدش  همجرت  يدعب  تایآ  لیذ  رد  راتشون  نیا 

: دیوگ یم  ضرالا »  » يارب انعم  نیمه  نیعت  اب  زین  يزج  نبا 

دابعلا و  رهظأ ، لوألا  و  هنجلا ، ضرأ  لـیق : و  هسدـقملا ، ضرـألا  لـیق : واـهبراغم  ضرـألا و  قراـشم  یف  قـالطإلا  یلع  اـنه  ضرـألا 
هذهل هّللا  حتف  ذإ  دوجولا  یف  هقادصم  بیغ  روهظب  رابخإ  و  مهیلع ، ءانث  هیآلا  یفف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هّمأ  نوحلاصلا :

(3) اهبراغمو ؛ ضرألا  قراشم  همألا 

نیمز ای  سدـقم  نیمزرـس  دارم  هدـش  هتفگ  .تسا و  نیمز  نیمز ] رـسارس  زا  هیانک  ] براغم قراشم و  ياـنعم  هب  هفیرـش  هیآ  رد  نیمز 
ناگدنب زا  دارم  .تسا و  رت  نشور  لوا  يانعم  اما  .تسا  تشهب 

ص445. ج 2 ، مولعلارحب ، - 1
ص244. ج 6 ، يرهظملا ، ریسفتلا  - 2

ص31. ج 2 ، لیزنتلا ، مولعل  لیهستلا  - 3
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تسا نآرق  یبیغ  رابخا  زا  نینچمه  .دنا  هتفرگ  رارق  شیاتـس  دروم  هیآ  رد  هک  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تما  حلاص 
نیمز رسارس  يرب  ثاریم  تسا  نشور  .دش  دهاوخ  ققحم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تما  يارب  نیمز  رـسارس  ندوشگ  اب  هک 

.تسا هدشن  ققحم  نونکات  حلاص  ناگدنب  يوس  زا 

: تسا هتفگ  روشاع  نبا 

یتلا ضرألا  ثاریمب  نینمؤملا  دعول  هقوسم  هیآلا  هذه  تناک  نیحلاصلا  هّللا  دابع  دیب  اهریـصم  يأ  ایندلا ، نم  اضرأ  دارملا  ناک  نإ  و 
یلع هرخآلا  یف  مهلآم  نسحب  مهتراشب  دـعب  ایندـلا  یف  مهلاح  حالـصب  هراشب  نوکتف  اهلوح ، ام  هکم و  ضرأ  یه  و  يذألا ، اهیف  اوقل 

ام نیملـسملا  دـیب  نوکیـس  ملاعلا  ناطلـس  نأ  هدارـإل  حلـصی  اـم  ضرـألا  مسا  قـالطإ  یف  نأ  یلع  (. 97 (/ 16) لحن  ) یلاـعت هلوق  دـح 
نع يذمرتلا  دوواد و  یبأ  ثیدـح  یفو  .نیلامتحالا  یلع  نیلاحلا و  یف  هدـعو  هّللا  قدـص  دـق  .حالـصلا و  نامیإلا و  یلع  اوماقتـسا 

يوز هّللا  ّنإ  ملس : هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  نابوث 

يوز ام  اهکلم  غلبیس  یتمأ  نأ  اهبراغم و  اهقراشم و  تیأرف  ضرألا  یل 

(1) اهنم ؛ یل 

هک تسا  نانمؤم  هب  ةدـعو  هیآ  نیا  دـشاب ، حـلاص  ناگدـنب  تسد  هب  نآ  تشونرـس  ینعی  دـشاب ، ایند  نیمز  ضرـالا »  » زا دارم  رگا  و 
هب تراـشب  هیآ ، نیا  نیارباـنب  .تسا  نآ  فارطا  هـکم و  نیمزرـس ، نآ  درب و  دـنهاوخ  ثرا  هـب  دـندید  رازآ  نآ  رد  هـک  ار  ینیمزرس 

ۀـیآ 97 رد  هچ  نآ  هیبش  دـندش ؛ هداد  تراـشب  ترخآ  رد  شوخ  تبقاـع  هب  هک  نآ  زا  سپ  تساـیند ، رد  ناـنمؤم  يوکین  تشونرس 
قالطا زا  هکنوچ  .دشاب  نیا  زا  رتالاب  دناوت  یم  هیآ  يانعم  اما  .تسا  هدمآ  لحن  هروس 

ص118. ج 17 ، ریونتلا ، ریرحتلا و  - 1
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ییاور نامرف  هدنیآ  رد  دنـشاب  رادیاپ  دنب و  ياپ  حلاص  لمع  نامیا و  طارـص  رب  ناناملـسم  رگا  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  ضرالا »  » ةژاو
هدش و ققحم  یکی  ینعی  ] تسوگ تسار  دوخ  ةدـعو  رد  دـنوادخ  تروص  ود  ره  رد  .دوب و  دـهاوخ  نانآ  تسد  هب  ایند  يرـسارس ] ]
هک تسا  هدش  هراشا  انعم  نیا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  يذمرت  دواد و  یبا  ثیدح  رد  دـش .] دـهاوخ  ققحم  يرگید 
هک اج  نادب  ات  متما  ییاور  نامرف  مدید ؛ ار  نآ  براغم  قراشم و  هک  اج  نادب  ات  درک  عمج  نم  يارب  ار  نیمز  ناحبـس  يادخ  دومرف :

.دیسر دهاوخ  دش  هدهاشم ] [و  عمج نم  يارب 

: تسا هتفگ  هراشا و  انعم  نیا  هب  هدش  دای  ثیدح  رون و  ةروس  ۀیآ 55  هب  دانتسا  اب  زین  یسولآ 

الف مالـسلا _  هیلع  یـسیع _  لوزن  و  هنع _  یلاعت  هّللا  یـضر  يدـهملا _  مایأ  نینمؤملا  هزوح  یف  نوکی  کلذ  عیمج  نأب  انلق  نإ  و 
(1) رکذ ؛ ام  یلإ  هجاح 

لوزن فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  روهظ  رـصع  رد  نانمؤم _ يرـسارس  ییاور  نامرف  اهدادخر _ نیا  همه  مییوگب  رگا  و 
شیپ لیلد  هب  اما  هتفریذپ ، ار  ریـسفت  نیا  ینمـض  روط  هب  ناشیا  .تسین  ریـسفت  نیا  هب  يزاین  دش ، دهاوخ  ققحم  مالـسلا  هیلع  یـسیع 

.تسا هتفاین  يرورض  ار  نآ  هب  مازتلا  هتفگ 

هعیش ریسافت  یخرب  اب  وس  مه  لاوقا و  نیب  عمج  اب  رینملا  بحاص 

: تسا هتفگ 

.تسین اور  دنتـسه ، راگدرورپ  تعاطا  هب  دنب  ياپ  نانمؤم  نامه  هک  هتـسیاش ، ناگدنب  يارب  زج  ترخآ ، ایند و  رد  نیمز  يرب  ثاریم 
(2)

ص98. ج 9 ، یناعملا ، حور  - 1
ص139. ج 17 ، رینملا ، ریسفتلا  - 2
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خیرات نایاپ  رد  هدـشن و  ققحم  یلاعت  قح  ةدـعو  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  تنـس ، لها  نارـسفم  زا  يرامـش  راـتفگ  زا  هک  نیا  لـصاح 
.تسا خیرات  نایاپ  هب  رظان  هیآ  هک  دندوب  هتفگ  يرتشیب  تحارص  اب  یخرب  هک  نانچ  .تفای  دهاوخ  ققحت 

ققحت نامز  هدوب و  وس  مه  هعیش  نارسفم  هاگدید  اب  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  تنـس ، لها  نارـسفم  هاگدید  تسا  يروآدای  هتـسیاش  یـسب 
.دوب دهاوخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  تسد  هب  یخرب  ۀتفگ  هب  هتسناد و  خیرات  نایاپ  رد  ار  یهلا  ةدعو  نیا 

شسرپ دنچ  هب  خساپ 

روبز تاروت و  زا  درکدای 

تنس و نیا  نایب  هفیرش  ۀیآ  نیا  رد  اما  دوش ؛ نایب  ینامـسآ  ياه  باتک  ۀمه  رد  یلاعت  قح  ياه  تنـس  تسا ، هتـسیاش  هک  اج  نآ  زا 
: دنا هتفگ  درکدای  نیا  لیلد  نایب  رد  نارسفم  یخرب  تسا ؛ هدرک  دای  روبز  تاروت و  رد  ار  هدعو 

.داد نانآ  هب  ثاریم  هب  ار  ناملاظ  نیمزرس  دیناهر و  یسوم  تسد  هب  نوعرف  هطلس  زا  ار  فعضتسم  موق  نیا  لیئارسا  ینب  دنوادخ 

.دومن ایهم  تردق  بابسا  وا  يارب  درک و  تیانع  مکح  دواد  هب  هک  نانچمه 

: تسا هدرک  هراشا  هتکن  ود  هب  .دنتسه و  ناحلاص  اه  نیمز  همه  ناثراو  هک  دننادب  مدرم  ات  دنک  دای  ود  ره  زا  هک  دوب  يرورض  سپ 

اریز تسا ؛ نانمؤم  يارب  خـیرات  ناـیاپ  ياهدادـخر  رب  یهاوگ  وگلا و  دـش  ماـجنا  دواد  یـسوم و  ناـمز  رد  هچ  نآ  هک  نیا  تسخن :
دنراد یعیسو  هنماد  هک  یبیغ  یناعم  هب  راکشآ  قیاقح  زا  ار  ناگدننک  ربدت  هک  تسا  هنوگ  نیا  نآرق  بولسا 
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.دوش یم  نومنهر 

رد تشاذگ ؛ ثرا  هب  نانمؤم  يارب  ار  نیمز  دواد  یـسوم و  رـصع  رد  هک  ناس  نامه  هب  یلاعت  قح  دـننادب  نانمؤم  هک  نیا  يارب  مود :
طاشن و هک  دـنک  یم  داجیا  ناحلاص  رد  يدـیما  یهاگآ ، نیا  .تشاذـگ  دـهاوخ  ثاریم  هب  ناحلاص  يارب  ناـس  ناـمه  هب  زین  هدـنیآ 

تثارو هب  هک  تسا  یتمس  هب  یتسه  تکرح  دننادب  نانمؤم  ات  دوش  یم  ببس  ار  یتریـصب  .دوش و  یم  ببـس  ار  رت  نوزفا  یگدنزرس 
.دش (1) دهاوخ  یهتنم  ناحلاص 

برغ تفرشیپ  نیملسم و  طاطحنا 

: دنا هتفگ  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد 

برغ میا و  هداتفا  بقع  ام  ارچ  سپ  .شنیرفآ  ياه  تنـس  ناسنا و  لمع  نایم  یگنهامه  ینعی  نیا  تسا و  تفرـشیپ  بکرم  حالص ،
؟ دنا حلاص  لمع  رد  ایآ  .دنرفاک  اه  نآ  هک  نآ  اب  .تسا  هدرک  تفرشیپ 

، بیترت مظن و  ششوک ، دننام   ) دندومن لمع  نآ  ربارب  دندرک و  فشک  ار  یلاعت  قح  ياه  تنـس  زا  یـضعب  اه  نآ  .یلب  مییوگ : یم 
.دنتفای یشیپ  ام  رب  ببس  نیدب  همانرب ) هشقن و 

دنور یمن  تسار  هار  هب  سپ  .دنتسه  ناش  ياه  تیلاعف  يارب  یملاس  بوچراچ  دقاف  ینعی  دنرادن  یتسرد  يداقتعا  ناینب  اه  نآ  یلو 
تکرح و يارب  ای  دود ، یم  هک  ینیب  یم  .دور  یم  شیپ  تسوا  دصقم  هچ  نآ  زا  ریغ  یهار  رد  مامت  تیدج  اب  هک  دنتسه  یسک  لثم 

یهتنم فده  هب  دراد  شیپ  رد  هک  یهار  یلو  دننک  یم  تدعاسم  فده  هب  ندیسر  يارب  ار  وا  هک  دراد  یلیاسو  ریس 

ص517. ج13 ، هنومن ، ریسفت  ص388 ؛ ج 7 ، نآرقلا ، يده  نم  - 1
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.تفگنه ياه  هنیزه  همانرب و  هشقن و  هن  بیترت و  مظن و  هن  دروخ  یم  شدرد  هب  ندیشوک  هن  سپ  .دوش  یمن 

زگره اه  نآ  سپ  تسادـخ  یگدـنب  نیمز  تثارو  يارب  مهم  طرـش  .لوا  طرـش  نودـب  دنتـسه  اراد  ار  مود  طرـش  زا  یئزج  ناـیبرغ 
دودحم تفرـشیپ  نآ ، شاداپ  هک  دنراد  هزادنا  نامه  حالـص  زا  اه  نآ  .دنتـسین  ادخ  حلاص  ناگدنب  اریز  دش ؛ دـنهاوخن  نیمز  ثراو 

.دزادنا یم  بقع  هب  ایند  رد  ار  ام  هک  میراد  هرهب  هزادنا  نامه  داسف  زا  زین  ناناملسم  ام  .تقوم و  تسا و 

نیمز رـسارس  ثراو  هاگ  نآ  میوش  دـنوادخ  حـلاص  ناگدـنب  مان  روخ  رد  ات  مینک  لـمع  ینید  ياهروتـسد  ماـمت  هب  دـیاب  نیا  رب  اـنب 
.میدرگ (1)

تنس نیا  لیلد  ناوتب  دیاش  .دوب  دنهاوخ  نارفاک  ياه  هتشاد  ثراو  نایاپ  رد  ناحلاص ، ناحبس  يادخ  ياه  تنـس  ربارب  نیا  رب  نوزفا 
ره زا  هتـشاد و  هگن  فاعـضتسا  رد  ار  نانآ  هک  نوچ  دنتـسه ؛ ناـحلاص  طاـطحنا  ببـس  راـفک  هک  درک  وجو  تسج  هتکن  نیا  رد  ار 

رصاعم ناهج  رد  هژیو  هب  یخیرات  دهاوش  هبرجت و  .دنوش  یم  ناش  تفرشیپ  دشر و  زا  عنام  دنهد و  یم  رارق  انگنت  رد  ار  نانآ  تهج 
.تساعدا نیا  رب  ینشور  هاوگ 

ار زیچ  همه  .دننک و  یم  يریگولج  ناحلاص  هژیو  هب  ناناملـسم  تفرـشیپ  زا  ناوت  مامت  اب  شیبرغ  ناهارمه  هدـحتم و  تالایا  هزورما 
.دنهاوخ یم  ناشدوخ  راصحنا  رد 

يریگ هجیتن 

« روبز  » زا دارم  هک  دمآ  تسد  هب  نارسفم  لیلحت  ناگژاو و  یسانش  موهفم  زا 

ص390-389. ج 7 ، نآرقلا ، يده  نم  - 1
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ياـه نیمزرـس  هژیو  هب  نیمز ، رـسارس  موهفم  هب  هفیرـش  ۀـیآ  رد  ضرا » » .تسا تاروت  رکذ »  » زا دوصقم  مالـسلا و  هیلع  دواد  باـتک 
.تسا و دتـس  داد و  نودـب  دراوـم _  بسح  هـب  فـلخ _  هـب  فلـس  زا  لاـم  لاـقتنا  يرب و  ثاریم  اـهثری »  » زا دوـصقم  .تـسا  راـفک 

دنتـسه اراد  ار  نیمز  يونعم  يدام و  یناداـبآ  تیحالـص  نیمز و  رد  یگدـنز  ۀتـسیاش  هک  نمؤم  هتـسیاش و  ناگدـنب  هب  نوحلاـص » »
اما .دـنا  هدرک  قیبطت  نایعیـش  تیب و  لها  رب  ار  نآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تاـیاور  اـب  وس  مه  هعیـش  نارـسفم  .تسا  هدـش  قـالطا 

یمگردرس یگدنکارپ و  یگتفشآ و  زا  ناش  لاوقا  دنا و  هتفاین  يدایز  قیفوت  روبزم  زارف  هژیو  هب  هیآ  ریـسفت  رد  تنـس  لها  نارـسفم 
نیمه هب  دیاش  .دـنا و  هدرک  يرود  صاخ  دروم  رب  نآ  قیبطت  زا  هدرک و  هدنـسب  لاوقا  لقن  هب  نانآ  رتشیب  ور  نیمه  زا  .دراد  تیاکح 

یفن هیآ  ریسفت  رد  ار  خیرات  نایاپ  هاگدید  تنس  لها  نارسفم  هک  نوچ  درک ؛ داجیا  ییوس  مه  نیقیرف  نارسفم  لاوقا  نیب  ناوتب  لیلد 
.دنا هدرکن 

نیمز يور  رب  نانمؤم  يرسارس  ذوفن  هطلس و  یتیگ و  ۀنهپ  يرب  ثاریم  نیشیپ  يایبنا  ینامـسآ  بتک  رد  ناحبـس  يادخ  ساسا  نیارب 
دنهاوخ نیمز  ياور  نامرف  رافک و  ياه  هتـشاد  ثراو  لک  حلـصم  يربهر  هب  مالـسا  تما  زا  نانمؤم  نیاربانب  .تسا  هداد  تراـشب  ار 

ربـص و زا  سپ  لیئارـسا  ینب  نافعـضتسم  .تفرگ  تروص  زین  ( 137 فارعا :  ) لیئارـسا ینب  تما  رد  يرب  ثاریم  نیا  هک  ناـنچ  .دوـب 
، فاعضتسا مغر  هب  هک  تسا  یمالسا  تما  هب  یتراشب  دوخ  هک  دندش  تردق  جوا  رد  ِناینوعرف  ياه  هتشاد  ثراو  ماجنارس  يرابدرب 

.دش دنهاوخ  نیمز  رسارس  رد  رافک  ياه  هتشاد  ثراو  ناحبس  يادخ  ینابیتشپ  اب  يزور  يرابدرب ، تروص  رد 
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يروآدای

دوصقم نیشیپ و  ناربمایپ  بتک  روبز ، زا  دارم  نارسفم (1)  زا  یخرب  هتفگ  ساسارب  هچ  نانچ  هک  تسا  تیمهارپ  هتکن  نیا  يروآدای 
غالبا نالوسر  لاسرا  اب  ینیب و  شیپ  رشب  خیرات  زا  شیپ  هدوب و  یلزا  خیرات ) نایاپ  ) عوضوم نیا  ۀنیشیپ  دشاب ؛ ظوفحم  حول  رکذ ، زا 

.دراد ینامسآ  فراعم  رد  عوضوم  يالاو  هاگیاج  تیمها و  زا  ناشن  نایب  نیا  تسا  نشور  .تسا  هدش 

رون هروس  هیآ 55  . 2

هراشا

يِذَّلا ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیل  ْمِِهْلبَق َو  ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْسا  اَمَک  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  ْمُْکنِم َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  »
هروس ( ؛» َنوُقِـساْفلا ُمُه  َِکئلوُأَف  َِکلذ  َدَْعب  َرَفَک  ْنَم  ًاْئیَـش َو  ِیب  َنوُکِرُْـشی  ِینَنوُُدبْعَی ال  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُـبَیل  ْمَُهل َو  یـضَتْرا 

(55 هیآ رون ،

نیمز يور  نارمکح  ار  نانآ  ًاعطق  هک  دهد  یم  هدعو  دنا  هداد  ماجنا  هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  امش  زا  یناسک  هب  دنوادخ 
اجرباپ و هدیدنسپ ، نانآ  يارب  هک  ار  ینییآ  نید و  دیشخب و  ار  نیمز  يور  تفالخ  اه  نآ  ناینیـشیپ  هب  هک  هنوگ  نامه  درک ، دهاوخ 

کیرـش ار  يزیچ  دنتـسرپ و  یم  ارم  اهنت  هک  نانچ  نآ  ، دنک یم  لدبم  شمارآ  تینما و  هب  ار  ناش  سرت  تخاس و  دهاوخ  راد  هشیر 
.دنناقساف اه  نآ  دنوش ، رفاک  نآ  زا  سپ  هک  یناسک  .تخاس و  دنهاوخن  نم 

نانمؤم و هب  هژیو  يا  هعماج  تموکح و  هدعو  هک  تسا  يا  هیآ  نیمود 

ص328. ج 2 ، زیزعلا ، نآرقلا  ریسفت  یف  زیجولا  ص217 ؛ ج 3 ، ریسملا ، داز  ص192 ؛ ج22 ، ریبکلا ، ریسفتلا  - 1
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.تسا هدش  ریسفت  خیرات  نایاپ  رد  ناحلاص  هعماج  هب  نارسفم ، يوس  زا  و  هداد ، ار  ناحلاص 

هیآ ناگژاو 

رد دناوت  یم  دهعت  نیا  تسا و  يراک  رب  دهعت  لصارد ، هژاو  نیا  دعو :» »

ياهدربراک زا  .دوش (1)  یم  صخشم  هنیرق  اب  هک  دشاب  رش  راک  ای  ریخ  راک 

ار هدنیآ  رد  يراک  ماجنا  هب  دهعت  هک  دیآ  یم  تسد  هب  هژاو  نیا  ینآرق 

دربراک نیرتشیب  ( 65 هیآ دوه ، هروس  108 ؛ هیآ ءارسا ، هروس  ) دنیوگ یم  هدعو 

ار انعم  نیمه  مه  یفرع  تامهافم  رد  هک  نانچ  .تسا  ریخ  رد  هژاو  نیا 

.دننک یم  دصق 

یتخـس زا  ناشن  یلبق  هیآ  رد  لوسر  ادـخ و  زا  تعاطا  هب  رما  لابند  هب  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  ناـنمؤم  هب  یهلا  هدـعو   » نارـسفم هاـگن  زا 
فدـه شلاـبند  هب  هـک  دوـش  یم  قـقحم  یناـمز  مکاـح  ربـهر و  زا  ندرب  ناـمرف  ور  نـیا  زا  .دراد  لوـسر  ادـخ و  زا  يرادرب  ناـمرف 

ربهر تیـصخش  رد  ندش  بوذ  رد  یعـس  نیمز  رد  ینیـشناج  هب  ندیـسر  يارب  ینامیا  هعماج  دارفا  تروص  نیا  رد  .دشاب  یـصخشم 
مومع ماجنارس  هدش و  نانآ  تیصخش  يزاس  ناسکی  ببس  تینانا  زا  يرادرب  تسد  نیا  .دنراد  یمرب  تسد  دوخ  تینانا  زا  هتـشاد و 

رد ار  دـیما  رون  هدـعو  ریبعت  اب  ریگارف  تفالخ  هب  تراشب  نیاربانب   (2) دنوش .» یم  هتـسارآ  موصعم  ربهر  تیـصخش  نامه  هب  نانمؤم 
زا یخرب  نینچمه  .دنک  یم  کمک  هعماج  رد  یگتسب  مه  يزاسدوخ و  تهج  رد  ار  دارفا  هتخاس  رو  هلعش  اه  لد 

«. دعو ص143« ج13 ، نآرقلا ، تاملک  یف  قیقحتلا  ص875 ؛ تادرفم ، - 1
.348 ص347 - ج 8 ، نآرقلا ، يده  نم  - 2
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: دنا هتفگ  نارسفم 

لوسر رـصع  زا  ریغ  ینامز  رد  هدش  دای  هیآ  رد  یهلا  هدعو  ساسا  نیارب  .دبای  یم  روهظ  لاجم  هدنیآ  رد  هک  تسا  يرما  يارب  هدعو 
.دش (1) دهاوخ  ققحم  يو  باحصا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

.تسا هدشن  ققحم  هفیرش  هیآ  رظن  دروم  هعماج  نونکات  هک  تساعدم  نیا  رب  يرگید  هاوگ  مه  یخیرات  دهاوش 

يزیچ لاـبند  رـس و  تشپ  تـیفیک ، اـی  ناـکم  ناـمز ، رظن  زا  هـک  تـسا  يزیچ  ياـنعم  هـب  فـلخ »  » هـشیر زا  هژاو  نـیا  فلختـسی :» »
ٌبونم ندوب  بیاغ  لیلد  هب  ینیـشناج  نیا  .تسا  ریغ  زا  ینیـشناج   » يانعم هب  تفالخ » ، » هژاو نیا  تاقتـشم  ياهردصم  هلمجزا.دیایب 

نیا ینآرق  ياهدربراک   (2) تسا .» باب  نیمه  زا  نیمز ] يور  رد  ] یهلا يایلوا  تفالخ  هک  تسا  نیشناج  تفارـش  ای  يو  گرم  هنع ،
یهلا تنم  هب  قوف  ۀیآ  هب  رظن  اب  بیان ، ینیشناج  رد  لیالد  نیا  رب  نوزفا  میوش  یم  روآدای  .دنتسه  انعم  لباق  اتسار  نیمه  رد  زین  هژاو 

.درک هراشا  لیالد  نیا  ةرمز  رد  ناوت  یم  زین 

درک گنرد  نآرق  رد  فالختسا  ریبعت  رد  دیاب  ور  نیا  زا  دراد ؛ میقتسم  طابترا  ثحب  دروم  هیآ  عوضوم  اب  فالختسا  تیهام  كرد 
(3) درک : میسقت  عون  هس  هب  ار  نآرق  تایآ  رد  فالختسا  ناوتب  دیاش  روظنم  نیدب  .تخانش  زاب  نآرق  هاگن  زا  ار  نآ  تیهام  ات 

نآ رد  هک  تسا  ینیزگیاج  قلطم  يانعم  هب  یعیبط ، فالختسا  لوا : عون 

ص170. ج 14 ، نانجلا ، ضور  - 1
«. فلخ ص110« ج3 ، نآرقلا ، تاملک  یف  قیقحتلا  ص294 ؛ تادرفم ، - 2

ص90-85. تیودهم ، تایآ  یقیبطت  یسررب  - 3
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ناگتشذگ ياه  ییاراد  کلام  یعیبط  روط  هب  دنوش و  نانآ  نیزگیاج  رگید  لسن  زا  سپ  یلسن  هدرک  ررقم  نیمز  لها  يارب  دنوادخ 
.تسادخ ياه  تنس  زا  یتنس  فالختسا  نیا  و  165و )...  هیآ ماعنا ، هروس  39 ؛ هیآ رطاف ، هروس   ) .دندرگ

یم یساپسان  ار  ادخ  ياه  تمعن  هدیزرو و  دانع  هک  ار  یموق  دنوادخ ، هک  تسا  ناینیـشیپ  زا  تثارو  يانعم  هب  فالختـسا  مود : عون 
.دنادرگ یم  نانآ  نیمزرس  ثراو  ار  رگید  یموق  هدناسر و  تکاله  هب  دننک 

هک نانچ  .دنا  هدرب  رـس  هب  ینماان  فاعـضتسا و  رد  نیـشناج  فلخ و  موق  دـنا و  یهابت  داسف و  ملظ و  راچد  فلـس  موق  عون ، نیا  رد 
مهم نیا  نآرق ، .دنوش  یم  رادروخرب  نیکمت  رادتقا و  زا  ینیشناج  زا  سپ  .تسا و  نانآ  ياه  یگژیو  زا  یتسرپاتکی  ادخ و  هب  نامیا 

(. 73 هیآ سنوی ، هروس  137 ؛ ، 129-128 هیآ فارعا ، هروس  ، ) دنک یم  تیاور  لیئارسا  ینب  حون و  موق  دروم  رد  ار 

یگتسیاش زارحا  نانمؤم و  نومزآ  زا  سپ  دنوادخ  هک  تسا  راگدورپ  ياه  تنس  زا  یتنـس  لوا  عون  دننام  زین  فالختـسا  زا  عون  نیا 
نانآ هب  نانآ ،

يراج يراس و  ناگمه  دروم  رد  یهلا  تنـس  نیا  درک  شومارف  دیابن  .دشخب  یم  تینما  رادـتقا و  نیمز و  تثارو  فالختـسا و  ماقم 
ور نیا  زا  .تسا 

ۀیآ رد  فالختسا  نارسفم ، رتشیب  (. 14-13 هیآ سنوی ، هروس  ، ) دنشاب دوخ  لامعا  بظاوم  ات  دهد  یم  رادشه  زین  ناثراو  هب  دنوادخ 
.دنناد یم  عون  نیمه  زا  ار  ثحب  دروم 

رارق نیمز  رد  دوخ  هدنیامن  صاخ  روط  هب  ار  نانآ  دنوادخ  .تسا  یلاعت  قح  ۀیحان  زا  ایـصوا  ایبنا و  يارب  هژیو  فالختـسا  موس : عون 
يارب ار  تفالخ  هداد ،
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دنشاب و هراومه  دیاب  راگدرورپ ، تنس  ساسارب  هک  دنتسه  نیمز  يور  رب  ادخ  تجح  ایـصوا  ایبنا و  عقاو  رد  .تسا  هدرک  لعج  نانآ 
.دنراد (1) رارقا  تنس  نیا  هب  زین  تنس  لها  نارسفم  زا  یخرب  یعیش  نارسفم  رب  نوزفا  .دشابن  ادخ  تجح  زا  یلاخ  نیمز 

مک تسد  .دوب  دـهاوخ  یهلا  لعج  هب  نانآ  تفالخ  اریز  درک ؛ قیبطت  عون  نیا  رب  ناوت  یم  یتاهج  زا  ار  ثحب  دروم  ۀـیآ  رد  تفالخ 
هجرف یلاعت  هللا  لـجع  دوعوم  يدـهم  تسد  هب  ناـنآ  يربهر  تنـس  لـها  نارـسفم  یخرب  هعیـش و  نارـسفم  ۀـتفگ  تاـیاور و  ۀـیاپرب 

.دراد رظن  تفالخ  عون  ود  ره  هب  هیآ  نیاربانب  .تسا  موس  عون  زا  شتفالخ  هک  دوب  دهاوخ  مالسا  ربمایپ  یصو  فیرشلا ،

هنوگود هب  ناوت  یم  ار  هفیرش  هیآ  رد  تفالخ  نارسفم ، یخرب  هاگن  زا 

: درک انعم 

زا هک  یسک   ) هنع فَلختسم  دننام  تافص  تاذ و  رد  دیاب  هفیلخ  .دشاب  نیمز  يور  رب  ادخ  زا  ینیشناج  يانعم  هب  نآ  زا  دارم  تسخن :
يو ياج  هب  هنع  فلختـسم  لزع  گرم و  ای  تبیغ  دـننام  يدراوم  رد  هدرک و  تباین  يو  زا  دـناوتب  اـت  دـشاب  دـنک ) یم  ینیـشناج  وا 

موهفم نیا  تسا  نشور  .دنیشن 

.دشاب دنوادخ  دننامه  تافص  تاذ و  رد  دناوت  یمن  یسک  درادن و  انعم  دنوادخ  هرابرد 

ربمایپ و ره  ور  نیا  زا  .تسا  دوخ  زا  شیپ  ماما  ربمایپ و  نیـشناج  یماما  ربمایپ و  ره  هک  دـشاب  تماما  توبن و  تفـالخ  دوصقم  مود :
.تسا هداد  رارق  هفیلخ  ار  يو  دنوادخ  اریز  تسا ؛ نیمز  يور  رد  ادخ  هفیلخ  یماما 

ص222. ج 1 ، یناعملا ، حور  - 1
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زا مالـسا  ربمایپ  ینیـشناج  نیاربانب  تسا ؛ هداتفین  قاـفتا  نیـشیپ  ناربماـیپ  يارب  اـنعم  نیدـب  يرـسارس  ریگارف و  هطلـس  هک  اـج  نآ  زا 
هک تسا  ینامیا  تفالخ  يانعم  هب  هفیرـش  هیآ  رد  تفالخ  زا  دوصقم  ببـس  نیمه  هب  .درادـن  انعم  صوصخ  نیا  رد  نیـشیپ  ناربمایپ 

ار ناهج  روما  هرادا  تشاد و  دنهاوخ  تفالخ  دنراد  طلست  نیمز  رب  هک  ینارفاک  زا  دوخ  هبتر  نأش و  بسح  یمالسا  تما  زا  ِنانمؤم 
.تفرگ (1) دنهاوخ  تسد  هب 

تنطلـس و یگبترمدنلب ، تمظع ، يرارقتـسا  نینچ  راثآ  زا  .تسا و  تردـق  اب  رارقتـسا  يانعم  هب  نکم »  » هشیر زا  هژاو  نیا  نیکمت :» »
هروس ) تسا تشادرب  لباق  رارقتـسا  تاـبث و  موهفم  مه  ینآرق  ياـهدربراک  زا  .تسا (2)  یناکم  رد  نتـشاد  تاـبث  رارق و  تردـق و 
هرهب يارب  نآ  تابث  ماکحتسا و  تردق و  هارمه  هب  رارقتسا  نید ، نیکمت  زا  روظنم  و  (. » 57 ، 54 هیآ فسوی ، هروس  13 ؛ هیآ نونمؤم ،

(3) تسا .» يدنم 

دهاوخن هار  نآ  رد  یفیرحت  ای  فارحنا  هنوگ  چیه  هک  تسا  نید  رارقتـسا  تیبثت و  نآ  زا  دارم  تسا : هدش  هتفگ  هژاو  نیا  ریـسفت  رد 
یتسس رفک و  نودب  .دش (4) و  دهاوخ  ریگارف  هتشاد و  هبلغ  نایدا  همه  رب  زین  مالـسا  نید  نانمؤم ، تفالخ  يریگارف  دننامه  تفای و 

.تفرگ (5) دهاوخ  ياج  اه  لد  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دش ، دهاوخ  لمع  نآ  ماکحا  هب  نید ، رما  هب  تبسن 

ص224. ج21 ، ناقرفلا ، - 1
«. نکم ص151« ج1 ، نآرقلا ، تاملک  یف  قیقحتلا  - 2

ص152. ج1 ، نآرقلا ، تاملک  یف  قیقحتلا  - 3
ص225. ج21 ، ناقرفلا ، - 4

ص2529. ج4 ، لالظ ، یف  ص154 ؛ ج15 ، نازیملا ، - 5
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نیا یلصا  هشیر  دنا : هتفگ  رـصاعم  ناهوژپ  هژاو  زا  یخرب  .تسا (1)  هدمآ  رکـش  نامیا و  ضیقن  ندناشوپ ، يانعم  هب  تغل  رد  رفک :
مزاول زا  یناعم  ریاس  و  تسا ، نآ  ندرک  در  يزیچ و  هب  ییانتعا  یب  يانعم  هب  هژاو 

.تسانعم (2) نیا 

ربارب رد  یساپسان  نارفک و  موهفم  هب  ار  هیآ  رد  رفک » ،» نارسفم

يرکـشان هریبک  ناهانگ  ای  قافن  اـی  رفک  اـب  ادـخ ، ياـه  تمعن  ربارب  رد  یهلا  فطل  نیا  زا  سپ  هک  یناـسک   » .دـنا (3) هتفرگ  تمعن 
یگدنب يز  زا  دننک ؛

(4) دنوش .» یم  جراخ 

هن تسا  رکش  ضیقن  یساپسان و  نارفک ، زا  دارم  دوش  یم  نشور  .تسا  قساف  دنک  نارفک  سکره  دیامرف  یم  دنوادخ  هک  اج  نآ  زا 
رد یهلا  هدعو  دننام  یصاخ  تیعقوم  رد  هن  تسا  راگدرورپ  تعاطا  زا  جورخ  ببـس  هشیمه  نامیا  ربارب  رد  رفک  اریز  نامیا ؛ ضیقن 

.دشاب ادخ  یگدنب  زا  جورخ  ببس  نآ  زا  سپ  هک  هفیرش ، هیآ 

روتسد زا  یچیپرس  ینامرفان و  يانعم  هب  قسف »  » هشیر زا  قساف :

دوخ هتسه  زا  امرخ  هک  نانچ  .تسا  عرش  ةریاد  زا  ندش  جراخ  ادخ و 

.دوش (5) یم  جراخ 

زا .دنا (6)  هدرک  ادخ  ینامرفان  نایصع و  ینعی  دنا : هتفگ  هژاو  نیا  ریسفت  رد 

«. رفک ص144« ج5 ، برعلا ، ناسل  ص715 ؛ تادرفم ، - 1
«. رفک ص80« ج10 ، نآرقلا ، تاملک  یف  قیقحتلا  - 2

ص297. ج12 ، یبطرق ، ریسفت  ص154 ؛ ج15 ، نازیملا ، - 3
ص154. ج15 ، نازیملا ، - 4

«. قسف ص308« ج10 ، برعلا ، ناسل  ص636 ؛ تادرفم ، - 5
ص414. ج24 ، ریبکلا ، ریسفتلا  ص427 ؛ ج3 ، يوغب ، ریسفت  - 6
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.دنا (1) هدش  جراخ  یگدنب  يز  ادخ و  تعاط 

نیا یساپسان  ربارب  رد  درک ؛ لماک  شناگدنب  رب  ار  شیوخ  تمعن  ناحبس  يادخ  هک  ینامز  دوش  یم  هدافتـسا  هژاو  ود  نیا  موهفم  زا 
هدـعو هدـعو ، نیا  دوش  یم  نشور  نیاربانب  .دوش  یم  جراخ  یگدـنب  يز  زا  تمعن  نارفک  نیا  اـب  تسین و  هتفریذـپ  يرذـع  تمعن ،

نارسفم ریسفت  ربارب  .دنک و  تجح  مامتا  شناگدنب  رب  ناحبس  يادخو  دهد  خر  خیرات  زا  يا  هلحرم  کی  رد  دیاب  هک  تسا  يا  هژیو 
.دوب دهاوخ  خیرات  نایاپ  رد 

هیآ ریسفت 

نایب رد  دنراد ؛ رظن  فالتخا  هدوبن و  هاگدید  کی  رب  هیآ  نابطاخم  نییعت  هیآ و  ریسفت  رد  تنس  لها  هعیـش و  نارـسفم  هک  اج  نآ  زا 
.دوش یم  یسررب  هناگادج  تنس  لها  هعیش و  نارسفم  هاگدید  هیآ  ریسفت 

هعیش نارسفم  هاگدید 

هراشا

زا ماهلا  اب  یخرب  .دروخ  یم  مشچ  هب  هاگدید ، هنوگود  هیآ  نیا  يارب  قادصم  نییعت  ققحت و  نامز  دروم  رد  هعیش  نارـسفم  نایم  رد 
رد نوگانوگ  قیداصم  اب  ار  یهلا  هدعو  ققحت  نارسفم ، زا  يرامـش  .دنناد و  یم  روهظ  رـصع  هب  نیعتم  ار  هدعو  نیا  ققحت  تایاور ،

.دنناد یم  مالسا  خیرات  لوط 

روهظ رصع  هب  هدعو  ققحت  راصحنا 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدـهم  هژیو  هب  ربماـیپ  تیب  لـها  ار  هیآ  دوصقم  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لـها  تاـیاور  ربارب  هاگدـید  نیا 
يادخ يدنماضر  هب  ریبعت  .تسا (2)  هتسناد  نانآ  نایعیش  فیرشلا و 

ص219. ج21 ، ناقرفلا ، ص154 ؛ ج15 ، نازیملا ، - 1
ج7، رردـلا ، تاـینتقم  240 ؛  - ص239 ج7 ، ناـیبلا ، عـمجم  ص289 ؛ ج1 ، یفوـک ، تارف  ریـسفت  ص108 ؛ ج2 ، یمق ، ریــسفت  - 2

ص394. ج2 ، زیزعلا ، نآرقلا  ریسفت  یف  زیجولا  ص89 ؛ ج4 ، ناهربلا ، ص372 ؛
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.تسادخ یلو  یتسرپرس  اب  مالـسا  نید  هفیرـش ، ۀیآ  رد  نید  زا  دوصقم  هک  دنک  یم  تیوقت  ار  اعدا  نیا  دوعوم  موق  نید  زا  ناحبس 
هب موق  نیا  یتسرپرـس  نیقی  ردـق  هک  تسا  ینیـشناج  نیا  یهلا  لـعج  رب  هاوگ  یلاـعت ، قح  هب  دوعوم  موق  فالختـسا  تبـسن  هژیو  هب 

تمصع تیب  لها  تایاور  رب  هک  هعیش  هاگدید  ور  نیا  زا  .تسا  دیکأت  دروم  نیقیرف  تایاور  رد  هک  دوب  دهاوخ  یهلا  يدرف  يربهر 
نالطب هاوگ  هدش و  هراشا  زین  تایاور  رد  هک  تسا  تیب  لها  نایعیش  هب  یتراشب  هیآ  هدوب و  وس  مه  نید  نیکمت  نیا  اب  تسا  راوتـسا 

.تسا نافلاخم  ياعدا 

، هیآ نابطاخم  زا  دوصقم  رد  اه  هاگدید  هب  هراشا  نمض  یسربط 

: دسیون یم  نینچ 

هیآ دافم  دـنا : هتفگ  دـهاجم  سابع و  نبا  هدـش و  لزان  ربماـیپ  باحـصا  هراـبرد  هیآ  هدـش  هتفگ  .تسا  رظن  فـالتخا  هیآ  ياـنعم  رد 
يدـهم ماما  هرابرد  هیآ  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد  .دریگ و  یمرب  رد  ار  ربمایپ  تما  ۀـمه  دراد و  تیمومع 

.تسا (1) ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

: دومرف ترضح  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  یتیاور  سپس 

دهاوخ ققحت  ام  زا  يدرم  تسد  هب  نانآ  يارب  ار  هدعو  نیا  دنوادخ  دنتـسه ؛ تیب  لها  ام  نایعیـش  دوعوم ] موق  ] نانآ دنگوس  ادخ  هب 
کی زج  ایند  زا  رگا  دومرف : وا  ةرابرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  یـسک  نامه  تسا  تما  نیا  يدهم  يو  دیـشخب ؛

زور نآ  دشابن ، یقاب  زور 

ص239. ج7 ، نایبلا ، عمجم  - 1
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طسق و زا  ار  نیمز  دسر و  ییاور  نامرف  تیالو و  هب  تسا  نم  ۀینک  مه  نم و  مان  مه  هک  نم  ترتع  زا  يدرم  ات  دـنک  یم  ینالوط  ار 
.تسا (1) هدش  رپ  متس  روج و  زا  هک  نآ  زا  سپ  دنک  رپ  داد 

زا دارم  : » دـنک یم  اـنعم  نینچ  ار  هیآ  ناـشیا  هاـگ  نآ  .تسا (2)  هدـش  لقن  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  رقاـب و  ماـما  زا  تیاور  نیا 
رد نیکمت  نیمز ، رد  فالختـسا  ناشیا ، هب  هیآ  نیا  .تسا  ناـشیا  تیب  لـها  مرکا و  ربماـیپ  ِتاـِحلاَّصلا » اُولِمَع  ْمُْکنِم َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  »
رد  ] دنوادخ دارم  ور ، نیمه  هب  .دهد  یم  تراشب  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  مایق  نامز  رد  فوخ  عافترا  دالب و 
رد نیا  زا  شیپ  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  تسا  یحلاص  يافلخ  زا  ترابع  ْمِِهْلبَق » ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْـسا  اَمَک  زارف «  رد  تفالخ ] نیا  ریظنت 
رب (، 54 هیآ ءاسن ، هروس  26 ؛ هیآ هروس ص ، 30 ؛ هیآ هرقب ، هروس   ) نامیلـس دواد و  مدآ ، ترـضح  دننام  .تسا  هداد  رارق  هفیلخ  نیمز 

ترتع عامجا  دنتسه _  ناشیا  تیب  لها  مرکا و  ربمایپ  هیآ  دارم  هک  لوق _  نیا 

يور رد  ریگارف  يرـساترس و  نیکمت  نونکات  هک  اج  نآ  زا  و.تسا  تجح  نیلقث  ثیدح  لیلد  هب  نانآ  عامجا  هدـش و  دـقعنم  هرهاط 
.دنا هتفریذپ  ار  هاگدید  نیا  زین  هعیش  نارـسفم  زا  يرگید  رامـش  .تفای (3)  دهاوخ  ققحت  هدـنیآ  رد  سپ  تسا ؛ هدـشن  ققحم  نیمز 

(4)

: دسیون یم  هدرب  هرهب  زین  هیآ  ینتم  نورد  دهاوش  زا  تیب  لها  عامجا  تایاور و  رب  نوزفا  یسربط 

ص240-239. ج7 ، نایبلا ، عمجم  - 1

ص240-239. ج7 ، نایبلا ، عمجم  - 2
ص240. ج7 ، نایبلا ، عمجم  - 3

ص69. ج2 ، هفلتخم ، نآرقلا و  هباشتم  ص53-54 ؛ ج4 ، نانجلا ، ضور  - 4
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دنک یم  مجع  برع و  زا  نارفاک  ياه  نیمز  مامت  ثراو  ار  نانآ  دنوادح  هک : نیا  زا  تسا  ترابع  ضرالا » یف  مهنفلختـسیل   » يانعم
ار مالسا  نید  هک  تسا  نیا  زین  مَُهل » یـضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیل  َو   » زا دارم  ...داد و  دهاوخ  رارق  نیمز  ناهاشداپ  نانکاس و  و 
هب دـش و  نایامن  نم  يارب  نآ  برغ  قرـش و  دـش و  عمج  نم  يارب  نیمز  دومرف : ربمایپ  هک  نانچ  .درک  دـهاوخ  هریچ  ناـیدا  ماـمت  رب 

.تفرگ (1) دهاوخارف  ار  نیمز  رسارس  نم  تما  ییاور  نامرف  يدوز 

.دراد یسربط  موحرم  هاگن  زا  روهظ  رصع  رد  هدعو  نیا  ققحت  راصحنا  رب  بلطم  نیا 

: دنک یم  يریگ  هجیتن  نینچ  نایاپ  رد  اه  هاگدید  دقن  یبایزرا و  نمادزارد و  یثحب  زا  سپ  ییابطابط  همالع 

رفک و ِبیع  زا  صلاخ  هتـسیاش و  یعامتجا  نانآ  يارب  تسا : هداد  هدـعو  نینچ  دـنحلاص  لمع  ياراد  هک  باـن  ناـنمؤم  هب  دـنوادخ 
تینما رد  نانآ  .ددرگن  هریچ  نانآ  لامعا  اهرواب و  رب  قح  نید  ياه  هزومآ  زج  و  دـنوش ، نیمز  ثراو  نانآ  دـنک و  اپرب  قسف  قافن و 

نامز زا  دنمشزرا  ِیسدق  ِفاصوا  نیا  اب  كاپ  يا  هعماج  نینچ  ...دنسرتب  ینوریب  ینورد و  نمشد  زا  هک  نآ  نودب  دنرب  رس  هب  لماک 
نودب مینک  قیبطت  یقادصم  رب  ار  نآ  دشاب  انب  رگا  تسا و  هتفاین  ینوریب  ققحت  نونکات  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تثعب 
يدهم ماما  روهظ  رصع  ةرابرد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  مرکا و  ربمایپ  زا  رتاوتم  رابخا  رد  هک  یفاصوا  هب  هجوت  اب  هیآ  دافم  کش 

.دش (2) دهاوخ  قیبطت  هعماج  نآ  رب  اهنت  تسا ، هدیسر  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

ص240. ج7 ، نایبلا ، عمجم  - 1
ص99-91. تیودهم ، تایآ  یقیبطت  یسررب  ص151 ؛ ج15 ، نازیملا ، - 2
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رد اج  کی  تروص  هب  ار  هیآ  رد  هدش  نایب  ياه  هصخاش  عومجم  دیاب  هک  تسا  نیا  دنامب  هدیشوپ  هیآ  ریـسفت  رد  دیابن  هک  يا  هتکن 
رد رادرک  هتـسیاش  نانمؤم  ینیـشناج  اه ؛ یگژیو  نیا  اب  يا  هعماج  نونکات  هظحالم  نیا  اب  .تسـشن  يرواد  هب  هاـگ  نآ  تفرگ و  رظن 
زا هک   ) مالسا نید  يریگارف  تساعدا ؛) نیا  هاوگ  نیمز ، زا  ینیعم  ۀطقن  رب  نآ  قیبطت  رب  هنیرق  مدع  و  ضرالا »  » قالطا  ) نیمز رسارس 
هب هراشا  مهنّنمؤیل »  » ياج هب  ًاـْنمَأ » ْمِِهفْوَخ  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُـبَیل   » هب ریبعت   ) هژیو هدرتسگ و  تینما  دـیآ ؛) یم  تسد  هب  نید  نیکمت  زارف 
رد هرکن   ) یفخ یلج و  كرـش  عاونا  زا  هتـساریپ  يا  هعماج  و  درک ) دـنهاوخ  كرد  ار  تینما  ناج  قمع  اـت  هک  دراد  يا  هژیو  تینما 

( دراد یکرـش  هنوگره  هب  هراشا  هک  تسا  هدـمآ  یب » نوکرـشیال   » زا سپ  هک  تسا  هرکن  ًائیـش »  » دـنک و یم  مومع  هدافا  یفن  قاـیس 
.دنا هتشاد  هراشا  بلطم  نیا  هب  حیولت  ای  حیرصت  اب  تنس  لها  نارسفم  حیرصت و  اب  هعیش  نارسفم  هک  نانچ  .تسا  هتفاین  ققحت 

ددعتم قیداصم  اب  هدعو  ققحت 

زا یکی  زین  روهظ  رـصع  تفای و  ققحت  مالـسا  ردـص  رد  راـب  کـی  مک  تسد  یلاـعت  قح  ةدـعو  هک  تسا  رواـب  نیا  رب  هاگدـید  نیا 
ربمایپ و ای  تما ؛ ربمایپ و  ار  هیآ  دوصقم  هتـشاد و  رواب  باطخ  تیمومع  هب  نانیا  .تسا  نآ  ّمتا  قادصم  ای  هدعو  نیا  ققحت  قیداصم 

.دنا هدرکن  یـصاخ  نامز  هب  دودحم  ار  هدعو  ققحت  ور  نیمه  زا  .دنا (1)  هتـسناد  تما  نایم  زا  راکوکین  نانمؤم  ای  و  يو ؛ باحـصا 
دمحم دیس  ریسافتلا ، هدبز  بحاص  یناشاک  هللا  حتف  یلوم  یسوط ، خیش 

ص357؛ ج1 ، غالبلا ، ص335 ؛ ج9 ، قئاقدلا ، زنک  ص529 ؛ ج4 ، ریسافتلا ، هدبز  ص152 ؛ ج15 ، نازیملا ، ص455 ؛ ج7 ، نایبتلا ، - 1
ص403. ج11 ، ناشخرد ، راونا 
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یپ لباق  هیآ  لیذ  رد  ناشراتفگ  لیـصفت  هک  دـنریگ  یم  ياج  هورگ  نیا  رد  هنومن  ریـسفت  نآرقلا و  بیرقت  ریـسفت  بحاص  يزاریش 
.تسا (1) ییوج 

فیرـشلا هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  دوعوم  يدـهم  تسد  هب  هدـعو  نیا  قـقحت  رب  هورگ  ود  ره  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  يروآداـی 
قفا نایعیـش ، ياه  لد  رب  تیب  لها  همئا  يوس  زا  دـیما  رون  شبات  هعیـش و  گنهرف  رد  هدـنیآ  هب  هاگن  ندوب  گـنر  رپ  .دـنراد  دـیکأت 

تایاور هک  دنناد  یم  رظتنم  يدهم  تسد  هب  ار  یهلا  ریذپان  فلخت  هدـعو  ندـش  راکـشآ  هدیـشخب و  تعـسو  ار  هدـنیآ  هب  ناشدـید 
یخیراـت یلقن و  یلقع ، ۀناوتـشپ  زا  هاـگن  نیا  درک  شومارف  دـیابن  .دـنا  هداد  تراـشب  خـیرات  ناـیاپ  رد  شروهظ  دوـجو و  هب  نیقیرف 

اریز .تسا (2) هدوبن  هیآ  دوعوم  هعماـج  ققحت  دـهاش  ناناملـسم  هعماـج  نونکاـت  یخیراـت  دـهاوش  بسح  رب  اریز  تسا ؛ رادروـخرب 
نیا ياه  هصخاش  نیرت  یساسا  زا  دش ؛ هراشا  مه  رت  شیپ  هک  نانچ  .تسین  نآ  لماک  ققحت  يانعم  هب  هیآ  ياه  هفلؤم  یـضعب  ققحت 
زونه لماک  روط  هب  اه  هفلؤم  ریاس  اب  یلو  تسا ، هتفای  ققحت  مهم  نیا  یهاتوک  هرود  رد  دـنچ  ره  هک  تسا  نآ  یهلا  يربهر  هعماج ،

.تسا هدشن  ققحم 

.تسا هتساریپ  يراع و  تنس ، لها  هاگدید  یگتفـشآ  زا  نانآ  هاگدید  هتـشاد و  رظن  قافتا  يأر  کی  رب  هعیـش  نارـسفم  ساسا  نیارب 
.تسا رواب  نیا  تکرب  رپ  راثآ  زا  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  همئا  تیالو  شریذپ  موتحم  هجیتن  یگچراپ  کی  تدحو و  نیا 

دحاو ۀجیتن  هب  لوق  نیا  رد  یعیش  ناهوژپ  نآرق  دش  هظحالم  هک  نانچ 

ص101-99. تیودهم ، تایآ  یقیبطت  یسررب  - 1
ص377. ج19 ، ناقرفلا ، - 2
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یم رظن  هب  هک  دوب  هیآ  قادصم  نییعت  رد  نانآ  فالتخا  كدنا  .دنتسناد  نیعتم  روهظ  رصع  يارب  ار  یلاعت  قح  ةدعو  ققحت  هدیـسر ،
زا دوصقم  تشذگ  هک  نانچ  اریز  تسین ؛ راوشد  ناسکی  هاگدید  هب  یبای  تسد  تشذگ ، فالختـسا  يانعم  رد  هک  يراتفگ  اب  دسر 

.دوش یم  عمج  هاگدید  ود  نیب  فصو  نیا  اب  هک  دشاب  موس  مود و  عون  زا  دناوت  یم  هیآ  رد  تفالخ 

تنس لها  نارسفم  هاگدید 

.دنراد رظن  فالتخا  هدوبن و  رظن  کی  رب  هدش  دای  ياهشسرپ  هب  خساپ  رد  تنس  لها  نارسفم 

راکوکین نانمؤم  يو ، باحصا  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  ار  هیآ  نیبطاخم  تنـس ، لها  نارـسفم  نایم  رد  بلاغ  هاگدید 
رب ار  هیآ  دروـم  ور  نـیا  زا  .تـسا  هـتخادرپ  هـیآ  ریـسفت  هـب  ساـسا  نـیا  رب  هداد و  قیبـطت  یمالـسا ، تـما  اـی  یناـمز  رـصع و  ره  رد 
زا یخرب  .دـید  دـیهاوخ  يدـعب  ياه  لصف  رد  ار  نآ  دـقن  دانتـسا و  دروم  تاـیاور  .تسا (1)  هداد  قیبطت  مالـسا  ردص  ياهدادـخر 

ار یلصا  ریسم  زا  تفالخ  فارحنا  رذگهر  نیا  زا  ات   (2) دنا ، هدرک  دودحم  لوزن  تقو  رد  نارضاح  هب  ار  مکنم »  » رد باطخ  نانیا ،
دودرم ار  اعدا  نیا  نارـسفم  زا  یخرب  اما  .دـنهد  هولج  ناسآ  لهـس و  ار  صوصخ  نیا  رد  يداقتعا  ياـهتیعقاو  راـکنا  هدرک و  هیجوت 

.دنراد (3) دیکأت  اهناکم  اهنامز و  همه  رد  باطخ  تیمومع  رب  هتسناد و 

هتفرگ و قفانم  كرشم و  زا  تما  مومع  ار  مکنم »  » باطخ نیا  روشاع  نبا 

ج2، دیبل ، حارم  ص251 ؛ ج3 ، فاشکلا ، ص304 ؛ ج3 ، ریسملا ، داز  ص215 ؛ ج2 ، مولعلا ، رحب  ص64 ؛ ج 8 ، طـیحملا ، رحب  - 1
ص119.

ص209. ج5 ، نآرقلا ، بئارغ  ص413 ؛ ج2 ، ریبکلا ، ریسفتلا  - 2
ص438-437. ج8 ، ثیدحلا ، ریسفتلا  - 3
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مومع لماش  هتفرگ ، ماع  ار  ینآرق  تاباطخ  هنوگ  نیا  یخرب  هک  ناـنچ  .تسا (1) هتـسناد  راکوکین  نانمؤم  صوصخم  ار  یهلا  هدعو 
.دناهتسناد (2) اهناکم  اهنامز و  همه  رد  نانمؤم 

ياـفلخ رب  نآ  قیبطت  مود : هیآ ؛ ناـبطاخم  نییعت  تسخن : تسا : یـسررب  لـباق  ماـقم ، هس  رد  هیآ  نیا  رد  تنـس  لـها  ياـه  هاگدـید 
.هیآ قیداصم  زا  مک  تسد  ای  روهظ  رصع  رب  هیآ  قیبطت  موس : هناگراهچ ؛

، هیآ لوزن  نامز  رد  هک  هباحـص  ای  يو  ۀباحـص  ربمایپ و  هیآ  نابطاخم  تنـس ، لها  نارـسفم  مومع  رواب  هب  ًابیرقت  تشذـگ  هک  ناـنچ 
لقن هیآ  نیا  لوزن  نأش  رد  هیلاعلاوبا  زا  هک  تسا  يدحاو  ربخ  رواب  نیا  ساسا  .تسا  راصعا  ۀمه  رد  نانمؤم  مومع  ای  دندوب ؛ رـضاح 

یلـصفم دقن  زین  ناهوژپ  نآرق  یخرب  يوس  زا  رـضاح ؛ شهوژپ  يدعب  ياه  لصف  رد  تیاور  نیا  یـسررب  دقن و  رب  نوزفا  .دنا  هدرک 
: تسا هدرک  لقن  هدعو  نیا  همتاخ _ ات  عورش  زا  ینامز _  هدودحم  ةرابرد  يربط  .تسا (3)  هدش  ماجنا 

ناک يذـلا  فوخلا  مهیلع  هللا  لخدأف  همعنلا ، هذـهب  اورفک  .مهب و  ام  هللا  ریغف  اوربجت ، مث  اونمآف ، برعلا ، هریزج  یلع  هللا  هرهظأف  لاـق 
(4) هنع ؛ هللا  یضر  نافع  نب  نامثع  مهلتقب  یلع : وبأ  لاق  مساقلا : لاق  مهنع  هعفر 

هب دندرک و  دانع  سپـس  دندروآ  نامیا  نآ  لها  تخاس و  هریچ  برعلا  هریزج  رب  ار  نانآ  نید  دـنوادخ  سپ  تفگ : هیلاعلاوبا ] ایوگ  ]
نیا

ص226. ج18 ، ریونتلا ، ریرحتلا و  - 1
ص438-437. ج8 ، ثیدحلا ، ریسفتلا  - 2

«، روهظ رصع  اب  نآ  طابترا  فالختـسا و  هیآ  هرابرد  تنـس  لها  هلدا  یـسررب  « ؛ ص146-102 تیودهم ، تایآ  یقیبطت  یـسررب  - 3
ص53. هرامش 22 ، ، 1391 ناتسبات دوعوم ، قرشم  همان  لصف 

ص123. ج 18 ، نایبلا ، عماج  - 4
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یم مساق  .تخاس  دراو  نانآ  رب  هرابود  دوب ، هتـشادرب  نانآ  زا  هک  یفوخ  داد و  رییغت  ار  تیعـضو  مه  دنوادخ  .دـندیزرو  رفک  تمعن 
زا یلاـعت  قح  ةدـعو  لوق  نیا  ربارب  .تسا  هدوب  ناـمثع  لـتق  زا  فوخ ، هب  تینما  رییغت  تمعن و  نارفک  ناـمز  تفگ : یلعوبا  دـیوگ :

.دیسر نایاپ  هب  نامثع  لتق  اب  عورش و  هنیدم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز 

.دید دیهاوخ  یسررب  دقن و  هارمه  هب  ار  نآ  لیصفت  .تسافلخ (1)  تفالخ  رما  رب  لیلد  نیرت  نشور  هیآ  نیا  نارسفم ، یخرب  رواب  هب 

ار باطخ  ةریاد  زین  یخرب  .دنا  هباحص  باطخ ، نیا  رد  دوعوم  موق  زا  نقیتم  ردق  ینس ، نارـسفم  رتشیب  رظن  زا  دش  هظحالم  هک  نانچ 
نایاپ هژیو  هب  هدـنیآ _ رد  یلاعت  قح  ةدـعو  ةرابود  ققحت  ناکما  زا  ثحب  نانآ ، رتشیب  اما  .دـنناد  یم  تما  ۀـمه  لماش  هداد  تعـسو 

نآ ةرابود  ناکما  زا  هتـسناد  لیلد  نودـب  ار  هباحـص  هب  هیآ  صیـصخت  ننـست ، لها  زا  یخرب  ربارب  رد  .دـنا  هتـشاذگورف  ار  خـیرات _ 
: دنا هتفگ  نخس 

لب مهب ، صتخی  تاحلاصلا ال  لمع  نامیإلا و  نإـف  کلذـل ، هجو  ـال  و  هباحـصلاب ، صاـخ  وه  لـیق : .همـألا و  عیمج  معی  دـعو  وه  و 
لاق نم  دعبأ  دق  ...هلوسر و  هّللا و  عاطأ  دقف  هلوسر  هنـس  هّللا و  باتکب  لمع  نم  و  همألا ، هذه  نم  دـحاو  لک  نم  کلذ  عوقو  نکمی 

صوصخب ظفللا ال  مومعب  رابتعإلا  نأ  تفرع  دق  و  هکم ، ضرأ  ضرألاب  دارملا  نأب  وأ  نیرجاهملاب ، وأ  هعبرألا ، ءافلخلاب  هصتخم  اهنإ 
(2) ببسلا ؛

نامیا نوچ  .تسین  نآ  رب  یلیلد  یلو  دراد ، صاصتخا  هباحـص  هب  هدعو  نیا  هدش  هتفگ  .دوش و  یم  لماش  ار  تما  ۀمه  هدـعو  نیا  و 
و

ص153. ج2 ، یفسنلا ، ریسفت  ص252 ؛ ج3 ، فاشکلا ، - 1
ص55. ج4 ، ریدقلا ، حتف  - 2
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نیا نایم  رد  ...تسا  ریذـپ  ناکما  تما  نیا  زا  یـسک  ره  يارب  هدـعو  نیا  ةرابود  عوقو  هکلب  درادـن ، صاصتخا  نانآ  هب  حـلاص  لمع 
تیعقاو زا  هتـسناد ، هکم  نیمز  ار  نیمز  زا  دارم  و  هداد ، صاصتخا  نارجاهم ، ای  هناگراهچ  يافلخ  هب  ار  هدعو  هک  یناسک  لوق  لاوقا ،

.تسا هدش  لزان  نآ  رطاخ  هب  هیآ  نیا  هک  ببس  صوصخ  هن  تسا  ظفل  مومع  هب  رابتعا  نوچ  تسا ، رترود 

ثیداحا هب  دانتـسا  اب  ناشیا  هک  نوچ  .دراد  ياج  هورگ  نیا  رد  مه  یقـشمد  ریثک  نبا  دـید  دـیهاوخ  يدـعب  ياه  لصف  رد  هک  نانچ 
ریـسفت ریثک ، نبا  هاگدـید  ریظن  .تسا  هداد  قیبـطت  زین  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  دوعوم  يدـهم  رب  ار  هیآ  هفیلخ » رـشع  ینثا  »

.دناد (1) یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  ار  هفیلخ  نیرخآ  هک  تسا  یلباک 

نانچ .دنا  هتسناد  ماع  روط  هب  یمالسا  تما  ای  صاخ  روط  هب  هباحص  هب  رظان  ار  هیآ  دافم  تنس ، لها  نارسفم  روهشم  هک  نآ  لصاح 
ای هباحـص  هب  هیآ  صاصتخا  یفن  اب  یخرب  نایم  نیا  رد  .دـنا  هتفرگ  هناگراهچ  يافلخ  تفالخ  رب  لـیلد  ار  نآ  ناـنآ ، زا  يرامـش  هک 

دوعوم يدهم  خیرات و  نایاپ  هب  تبسن  هیآ  لومش  هب  زین  یخرب  .دنا  هتفگ  نخس  یمالسا  تما  يارب  ینامز  ره  رد  نآ  ناکما  زا  افلخ 
.دنا هدرک  حیرصت 

يریگ هجیتن 

رد .درب  یم  هیآ  ِلوزن  ِهاگ  زج  ینامز  هب  ار  هیآ  ياوتحم  هدعو ، هب  ریبعت  هک  دـش  نشور  نارـسفم  هاگدـید  هیآ و  ناگژاو  یـسررب  زا 
دسر یم  رظن  هب  هک  دش  دنهاوخ  نیمز  رد  نانیشناج  رادرک  هتسیاش  نانمؤم  نامز  نآ 

ص374. ج4 ، یلباک ، ریسفت  - 1
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رادرک هتسیاش  نانمؤم  هب  هدعو  دنتشاد ؛ دوخ  ۀضبق  رد  قحانهب  ار  ناهج  روما  هک  دشاب  یناسک  زا  ینیشناج  موهفم  هب  ینیشناج ، نیا 
زا ناشن  ینیشناج ، يارب  نانمؤم  هب  هدعو  زا  دوصقم  اریز  تساعدا ؛ نیا  رب  یهاوگ  نیشیپ  ياه  تما  رد  نانمؤم  ینیـشناج  هب  هیبشت  و 

هاوگ هیآ  ياوـتحم  نینچمه  .تسا  هدوـب  هنوـگ  نیا  زین  نیـشیپ  ياـه  تما  رد  هک  ناـنچ  هدوـب ؛ نارگید  تسد  هب  روـما  هک  دراد  نیا 
عقاو كرـش  نادقف  نانمؤم و  لماک  تینما  هدـمآ و  هیآ  رد  هک  یفـصو  اب  مالـسا  نید  نیکمت  نونکات  اریز  تساعدا ؛ نیا  رب  يرگید 

.دنتـسه جراخ  نید  زا  هدوب و  قساف  هعماج  نآ  رد  ناساپـسان  هک  دـنک  یم  تجح  مامتا  ناگمه  اـب  هیآ  ناـیاپ  رد  زین  .تسا و  هدـشن 
نیا اب  .تسا  هدرکن  نایع  خر  نونکات  هک  دـهد  یم  هژیو  يا  هعماج  زا  ناـشن  هک  تسا  صاـخ  طیارـش  رد  يزیمآدـیدهت  ریبعت  نینچ 

دوش یم  نشور  نایب 

یم ینـس ، هعیـش و  نارـسفم  راتفگ  رد  لمأت  اب  اما  .تسا  يداقتعا  بصعت  زا  رثأتم  باوص و  زا  رود  تنـس  لها  نارـسفم  هاگدید  هک 
قیبطت هعیـش ، نارـسفم  هاگدید  هجیتن  دش  هراشا  اریز  دشاب ؛ خیرات  نایاپ  هدنیآ و  هب  رظان  هیآ  هک  تفای  تسد  یکارتشا  ۀطقن  هب  ناوت 

هیآ راصحنا  زا  زین  ینس  نارسفم  .تسا  نآ  ّمتا  قادصم  قیداصم و  زا  یکی  مک  تسد  ای  نیعتم  روط  هب  خیرات  نایاپ  رب  هیآ 

؛ دنا هدرکن  یفن  ار  راصعا  ۀمه  رد  نآ  لومش  هتفگن و  نخس  لوزن  رصع  هب 

هک نانچ  .تسا  خیرات  نایاپ  رب  هیآ  قیبطت  نتفریذپ  هاگدید  نیا  ۀمزال 

هن تسا  هدنیآ  ثداوح  هب  رظان  نیعتم  روط  هب  هیآ  دمآ _ دـهاوخ  هک  نانچ  ام _ هاگن  زا  اما  .دـنا  هدرک  حیرـصت  تنـس  لها  زا  یخرب 
.مالسا خیرات  ای  مالسا  ردص  ياهدادخر 
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صصق هروس  هیآ 5  . 3

هراشا

َنْوَعِْرف َو َيُِرن  ِضْرَأـْلا َو  ِیف  ْمَُهل  َنِّکَُمن  َو  َنِیثِراْولا *  ُمُهَلَعَْجن  ًهَِّمئَأ َو  ْمُهَلَعَْجن  ِضْرَأـْلا َو  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدـیُِرن  «َو 
(6 _ 5 هیآ صصق ، هروس  ( ؛»  َنوُرَذْحَی اُوناک  ام  ْمُْهنِم  امُهَدُونُج  َناماه َو 

ثراو ار  ناشیا  و  مینادرگ ، مدرم ]  ] نایاوشیپ ار  نانآ  میهن و  ّتنم  دـندوب  هدـش  تسدورف  نیمزرـس  نآ  رد  هک  یناسک  رب  میتساوخ  و 
كانمیب نانآ  بناج  زا  هک  ار  هچ  نآ  ناشنایرکـشل  ناماه و  نوعرف و  هب  یفرط ] زا   ] میهد و ناـش  تردـق  نیمز  رد  و  مینک ؛ نیمز ] ]

.مینایامنب دندوب ،

هیآ ناگژاو 

شیوخ لعف  هب  ناحبـس  يادخ  ةدارا  اریز  .دـش (1)  دـهاوخ  ققحم  ریزگان  هک  تسا  یلاعت  قح  ینیوکت  ةدارا  نآ  زا  دوصقم  دـیرن :
ییاـهر ّتنم  رب  ناحبـس  يادـخ  ةدارا  هنوـگچ  هک  دروـم  نیا  رد  یلاـمتحا  ياـه  شـسرپ  هب  نارـسفم  ور  نـیا  زا  .تـسا  هتفاـی  قـلعت 

ةدارا ینامز  مه  زا  دـنا : هتفگ  خـساپ  دـتفا  یم  قافتا  رترید  ینامز  رد  فاعـضتسا و  زا  سپ  ییاـهر  نیا  اـما  هتفاـی ، قلعت  نافعـضتسم 
نوچ دیآ ؛ یمن  شیپ  دارم  تنراقم  فعضتسم ، موق  ِفاعضتسا  اب  ناحبس  يادخ 

هدنیآ رد  هک  تسا ، هتفای  قلعت  نآ  هب  لابقتسا  ۀنوگ  هب  دنوادخ  ةدارا  هک 

، ناـنآ ییاـهر  رب  یلاـعت  قح  ّتنم  ناـمز  ندوب  کـیدزن  نآ  رب  نوزفا  تسا .) هدـشن  هدارا  زا  دارم  ِفلخت  هک  نیا  هجیتن   ) دوش ققحم 
.تسا (2) دارم  هدارا و  ینامز  مه  دننام  هب  ایوگ 

هب تسخن : .تسا  هدمآ  انعم  ود  هب  تغل  رد  هک  تسا  ّنم »  » هشیر زا  ّنمن :

.هیآ لیذ  مینست ، - 1
ص286. ج 8 ، طیحملا ، رحبلا  ص171 ؛ ج 4 ، يواضیب ، ریسفت  ص578 ؛ ج 24 ، ریبکلا ، ریسفتلا  - 2
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ود زا  موهفم  نیا  هک  تسا  نیگنـس  تمعن  يانعم  هب  باب  نیمه  زا  زین  ّتنم »  » .ریخ (1) راک  ماجنا  يانعم  هب  مود : .ندرک  عطق  يانعم 
نیا (. 164 هیآ نارمع ، لآ  هروس   ) دـنک یم  نیگنـس  ار  لباقم  فرط  تمعن  نداد  اب  هک  دـشاب  لـمع  هب  طوبرم  تسخن : .تسا  تهج 

فرط يارب  تمعن  ندروآ  ناـبز  هب  اریز   ] .دـشاب راـتفگ  رد  مود : .تسا  قداـص  ناحبـس  يادـخ  دروم  رد  یقیقح  تروـص  هب  تهج 
تسا نشور  .دـیآ (2)  یم  رامـش  هب  دنـسپان  يرما  تمعن  نارفک  دراوم  رد  زج  مدرم ، نایم  رد  يراذـگ  ّتنم  تسا .] نیگنـس  لباقم 
ناونع هب  لاعتم  يادخ  هک  تسا  راکوکین  نانمؤم  هب  ناوارف  تمعن  نداد  ریخ و  راک  ماجنا  يانعم  هب  هفیرش  ۀیآ  رد  ّتنم »  » زا دوصقم 

مهم نیا  هک  دوش  یم  تشادرب  نینچ  میهاوخ ) یم  «) دـیرن  » ریبعت زا  .درک  دـهاوخ  اطع  نانآ  هب  ناش  هتـسیاش  رادرک  ناـمیا و  شاداـپ 
.دش دهاوخ  ققحم  مه  هدنیآ  رد  تسا و  يراج  يراس و  خیرات  لوط  رد  هک  تسا  یهلا  تنس  کی 

.تسا ناسکی  يوغل  يانعم  اب  هک  دنا (3)  هدرک  انعم  راگدرورپ  نداد  تمعن  هب  ار  هفیرش  هیآ  رد  ّتنم »  » هژاو نارسفم 

يأر کی  رب  فاعـضتسا »  » يانعم رد  ناـهوژپ  هژاو  .تسا (4)  یناوتان  يانعم  هب  تردـق و  لباقم  رد  فعـض »  » ۀـشیر زا  فاعـضتسا :
هب هجوت  اب  رگید  یخرب  .تفای (5) و  ناوتان  ار  وا  ینعی  دنا : هتفگ  یخرب  دنا : هدرک  انعم  هنوگود  هب  ار  نآ  هدوبن و 

«. ّنم ص297« ج5 ، هغللا ، سییاقم  مجعم  - 1
«. ّنم  » ص777 تادرفم ، - 2

ص13. ج20 ، ریونتلا ، ریرحتلا و  ص598 ؛ ج2 ، مولعلارحب ، - 3
«. فعض ص507-506« تادرفم ، - 4
«. فعض ص507-506« تادرفم ، - 5
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يرما هدوب و  جراخ  يو  ةدارا  زا  صخـش  یناوتان  انعم ، ودره  رد  .دش (1)  صخش  یناوتان  ناهاوخ  دنا : هتفگ  لاعفتـسا »  » باب يانعم 
، ءاسن هروس  ) .تسا تشادرب  نیا  دیؤم  هژاو ، نیا  ینآرق  دربراک  دراوم  رد  ربدت  .تسا  هداد  رارق  یناوتان  تیعقوم  رد  ار  يو  یجراخ ،

دیابن (. 33_31 هیآ أبس ، هروس  75 ؛ ، 150،137 هیآ فارعا ، هروس  5 ؛ هیآ صصق ، هروس  26 ؛ هیآ لافنا ، هروس  75،97_98،127 ؛ هیآ
قح ياه  تنس  هک  يرگید  تایآ  دعب و  لبق و  تایآ  قایـس  هب  رظن  اب  درادن و  قالطا  هیآ  نیا  رد  فاعـضتسا  هک  تشاد  رود  رظن  زا 

هورگ هک  تساـسراپ  رادرک و  هتـسیاش  نمؤـم و  نافعـضتسم  نآ  زا  دارم  ...و _  روـن  هروـس   55 ۀیآ دـننام  دـننک _ یم  نایب  ار  یلاعت 
زا نانآ  هدناتـس و  زاب  دنتـسه  نید  تاروتـسد  هب  يدـنب  ياـپ  راتـساوخ  هک  هعماـج  دارفا  زا  يرامـش  زا  ار  لـمع  يدازآ  ناربکتـسم ،

دروم تایآ   ) تسا نوریب  نآ  ۀـنماد  زا  نیا  زج  يدراوم  .دـنا و  هدـنام  زاب  ناربکتـسم  تسد  زا  ییاهر  يارب  یـشیدنا  هراـچ  هنوگره 
(. هراشا

ینب یـسوم و  ییوس و  زا  ناماه  نوعرف و  ةرابرد  هک  دعب  لبق و  تایآ  هب  هجوت  اب  دیوگ : یم  بلطم  نیا  حیـضوت  رد  يرهطم  دـیهش 
لیئارـسا ینب  فاعـضتسا  هب  نوعرف  هک  انعم  نیدـب  تسا ؛ لاـح  دـیرن » و   » زارف هک  نیا  هب  رظن  اـب  زین  و  تسا ، رگید  يوس  زا  لیئارـسا 

هتسیاش ياهراک  هدروآ و  نامیا  يو  هب  فعضتسم  موق  میهد و  شرورپ  ییاسوم  هک  تسا  نیا  رب  ام  هدارا  هک  یلاح  رد  دوب ، لوغشم 
نآ زا  هک  ار  يزیچ  نآ  ناماه  نوعرف و  هب  میهد و  رارق  نیمز  ناثراو  نایاوشیپ و  ار  نانآ  ات  میراذـگ  تنم  نانآ  رب  ام  دـنهد و  ماجنا 

ینافعضتسم هکلب  درک ؛ تشادرب  هیآ  زا  ار  نافعضتسم  قلطم  ناوت  یمن  میهد ؛ ناشن  دندیسرت  یم 

«. فعض ص31« ج7 ، نآرقلا ، تاملک  یف  قیقحتلا  - 1
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دوش یم  نشور  نافعضتسم  هژاو  ینآرق  ياهدربراک  زا  نینچمه  .دوب  دنهاوخ  نانتما  دروم  دنتسه  هتسیاش  رادرک  ياراد  نمؤم و  هک 
هب طوبرم  تایآ  عومجم  زا  ور  نیا  زا  .دـنا  هدـش  شهوکن  نافعـضتسم  يدراوم  رد  هدوبن و  نآرق  شریذـپ  دروم  یفاعـضتسا  ره  هک 

رادرک هتسیاش  نانمؤم  هب  نافعضتسم  دییقت  رون  ةروس  هیآ 55  دننام  خیرات  نایاپ  اب  طبترم  تایآ  هژیو  هب  ناحبس و  يادخ  ياه  تنس 
.دوش (1) یم  هدافتسا 

ات تسا  ناـنآ  رب  ناـقفخ  راـشف و  هکلب  تسین ، يداـقتعا  یحور و  یناوتاـن  فاعـضتسا ، نیا  دـنا : هتفگ  هژاو  نیا  ریـسفت  رد  نینچمه 
یهلا شیاشگ  ات  دننک  یم  یگدنز  هیقت  رد  دنرادن و  يریصقت  رما  نیا  رد  نانآ  سپ  .دنک  ادیپ  ققحت  لاجم  یهلا  تعیرـش  دنراذگن 

.دسرب (2)

دـشاب و هیلا  فاضم  ياج  هب  لا » : » تسخن دـنا : هدرک  حرطم  ار  لامتحا  هس  هژاو  نیا  زا  دوصقم  نایب  رد  نارـسفم  زا  یخرب  ضرـالا :
دوهعم و نیمزرـس  دهع و  لا » : » موس دـشاب ؛ نیمز  رـسارس  ضرالا »  » زا دارم  دـشاب و  سنج  لا » : » مود دـشاب ؛ ماش  نیمزرـس  دوصقم 
دراد و قالطا  ضرالا »  » ةژاو میدرک ؛ هدافتسا  هیآ  زا  ار  یلاعت  قح  یگشیمه  تنس  هک  اج  نآ  زا  .دشاب (3)  مدرم  يارب  هدش  هتخانش 

یـصاخ ییایفارغج  ۀـقطنم  هب  تسا و  نآ  قیداصم  زا  یکی  مک  تسد  اـی  دـسر  یم  رظن  هب  رت  حیحـص  نیمز _ رـسارس  مود _ ياـنعم 
.دوش یمن  دودحم 

یم دودحم  یـصاخ  ییایفارغج  ۀـقطنم  رد  فاعـضتسا  یهاگ  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  ضرا »  » و فاعـضتسا »  » ةژاو ود  بیکرت  زا 
تیمکاح دوش و 

ص927-905. خیرات ، هفسلف  - 1
ص296. ج22 ، ناقرفلا ، - 2

ص14. ج20 ، ریونتلا ، ریرحتلا و  - 3
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هدوبن و دودحم  یـصاخ  ۀـقطنم  هب  یهورگ  ای  درف  فاعـضتسا  ۀـنماد  مه  ینامز  اما  .دوش  یم  ققحم  هدودـحم  نامه  رد  نافعـضتسم 
هک اـج  نآ  زا  .تفرگ  دـهاوخارف  ار  یتـیگ  رـسارس  ناـنآ  تیمکاـح  تروص  نیا  رد  تسا  نشور  .دوش  یم  لـماش  ار  نیمز  رـسارس 

قیفوت لاجم  خیرات  نایاپ  رد  مهم  نیا  ریزگان  تسا ، هدـشن  شرازگ  هنمادرپ  ةرتسگ  نیا  اب  نافعـضتسم  يارب  یتیمکاح  نینچ  نونکات 
فاعـضتسا دوش ؛ یمن  دودحم  یـصاخ  ۀـقطنم  رد  هدوب و  یناهج  يو  نانیـشناج  ربمایپ و  تلاسر  هک  نیا  هب  رظن  اب  .تفای و  دـهاوخ 

ققحم نیقیرف _ قاـفتا  دروم  دوـعوم _ يدـهم  تسد  هب  لومـش  ناـهج  تیمکاـح  ماجنارـس  هدوـب و  نیمز  رـسارس  رد  زین  تیب  لـها 
.دش دهاوخ 

.لطاب ای  دـشاب  قحرب  اه ، نیا  زج  ای  باتک  ای  دـشاب  ناسنا  ناوخ  دوش ، یم  يوریپ  هک  يزیچ  ای  صخـش  يانعم  هب  ماـما »  » عمج همئا :
دـشاب ظوفحم  هجوت و  دروم  هک  يزیچ  ره  هب  سپـس  هدوب ، ردـصم  لـصا  رد  ماـما » : » دـنا هتفگ  رـصاعم  ناـهوژپ  هژاو  زا  یخرب   (1)

تیعقوم زا  هک  تسا  نافعـضتسم  ندوب  هجوت  دروم  تیربهر و  هفیرـش ، هیآ  رد  همئا  زا  دوصقم  ساسا  نیارب  .تسا (2)  هدش  قالطا 
.دننک یم  يوریپ  ناشراتفر  راتفگ و  زا  ناگمه  دنریگ و  یم  رارق  مدرم  هجوت  دروم  هدش و  جراخ  یناوتان  فعض و 

ینب درک و  یم  يرترب  ییادـخ و  ياـعدا  تردـق  جوا  رد  نوـعرف  هک  یلاـح  رد  دـنا : هـتفگ  هژاو  نـیا  لـیلحت  رد  نارـسفم  زا  یخرب 
تمعن نافعضتسم  نیا  رب  یلاعتم  يادخ  دنک ، دوبان  ار  نانآ  ات  دوب  هتشاد  هگن  فعض  تیاهن  رد  ار  لیئارسا 

«. ّما ص87« تادرفم ، - 1
«. ّما ص136« ج1 ، قیقحتلا ، - 2
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نیمزرـس ثراو  ار  نانآ  .دـندش  یم  يوریپ  نونکا  دـندوب ، وریپ  دوخ  هک  یلاـح  رد  ناـنآ  .داد  رارق  ماـما »  » ار ناـنآ  هک  داد  ینیگنس 
.دیشخب (1) رارقتسا  ار  نانآ  دنتشادن  تابث  رارقتسا و  يارب  یناکم  هک  یلاح  رد  .دوب و  نارگید  رایتخا  رد  هک  داد  رارق  ییاه 

هیآ ریسفت 

فـالتخا زا  نوعرف و  ییوـج  يرترب  زا  لـبق  ۀـیآ  .تسا  هتفرگ  رارق  نوـعرف  مالـسلا و  هیلع  یـسوم  زا  وـگو  تفگ  ۀـنایم  رد  هیآ  نیا 
؛ درک ناـشراچد  یناوتاـن  هب  هدـناشک و  فاعـضتسا  هب  ار  لیئارـسا  ینب  زا  یهورگ  هک  نیا  زا  .تسا و  هتفگ  نخـس  يو  ياـه  ینکفا 

یم ربخ  شیوخ  ةدارا  زا  دـنوادخ  نوعرف ، دنـسپان  راتفر  نیا  ربارب  رد  .تشاد  هگن  يراوخ  هب  ار  ناش  نانز  هتـشک و  ار  ناـش  نارـسپ 
ناثراو ناربهر و  ار  نانآ  دراذگ و  یم  تنم  دنا  هدرک  ناشراچد  یناوتان  هب  قحان  هب  نیمز  رد  هک  نانآ  رب  ماجنارـس  هک  نیا  زا  دهد ؛

هک دنناد  یم  نآرق  نایب  بولـسا  اب  نایانـشآ  یلو  تسا ، مالـسلا  هیلع  یـسوم  موق  زا  نخـس  ۀنایم  رد  هیآ  نیا  دنچره  .دـهد  یم  رارق 
تنم نافعـضتسم  رب  هک  نیا  ةدارا  دـهد ؛ یم  ربخ  یلک  يا  هدارا  زا  هتـشادن و  صاصتخا  دروم  هب  يدراوم  نینچ  رد  نآرق  یلک  ناـیب 

«، مهلعجن «، » ّنمن «، » دیرن  » دننام رظن  دروم  ۀیآ  رد  عراضم  لعف  يریگراک  هب  زا  نارسفم  .دهد  رارق  ثراو  ربهر و  ار  نانآ  هدراذگ و 
يراددوخ لیئارـسا  ینب  ناتـساد  نوچ  صاخ  دروم  هب  نآ  نتخاـس  دودـحم  زا  هدرک و  تشادرب  هیآ  زا  ار  یگـشیمه  ّتنـس  ّنکمن » »

هدنیآ لاح و  هتشذگ ، هدوب و  نامز  زا  رتارف  یهلا  ّتنس  ساسا  نیارب  .دنا (2)  هدرک 

ص14. ج20 ، ریونتلا ، ریرحتلا و  ص9 ؛ ج16 ، نازیملا ، - 1
نم ص13 ؛ ج 20 ، ریوــنتلا ، ریرحتلا و  ص294 ؛ ج 22 ، ناـقرفلا ، ص263-265 ؛ ج 17 ، نآرقلا ، یحو  نم  هـیآ ؛ لـیذ  مینـست ، - 2

ص263. ج 9 ، نآرقلا ، يده 
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.دریگ یمارف  ار 

ود ره  ياه  هاگدـید  ور  نیا  زا  .دـنراد  هاگدـید  فالتخا  هدوبن و  رظن  کی  رب  هیآ ، لیوأت  ریـسفت و  رد  تنـس  لها  هعیـش و  نارـسفم 
.تسا هدرک  ور  هبور  يراوشد  اب  یکدنا  ار  ثحب  اه  هاگدید  فالتخا  نیا  دنچره  .دوش  یم  هدروآ  هورگ 

هعیش نارسفم  هاگدید 

ةراشا هیآ  دافم  نایب  رد  نارـسفم ، تسا _ هتفرگ  رارق  لیئارـسا  ینب  موق  زا  وگو  تفگ  ۀـنایم  رد  هیآ  هک  هتفگ _ شیپ  لـیلد  هب  دـیاش 
ماما خیرات و  نایاپ  ياهدادخر  هب  ار  نآ  دافم  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  تایاور  زا  نتـسج  هرهب  اب  هتـشادن و  خیرات  نایاپ  هب  یحیرص 

، تشادرب نیا  ساسارب  .دنا  هدرک  تشادرب  هیآ  زا  ماع  یموهفم  رذگهر  نیا  زا  هدرب و  لیوأت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم 
رارق نانآ  نیـشناج  ار  حلاص  یموق  دوبان و  ار  رگمتـس  موق  ماجنارـس  ناحبـس  يادخ  هک  دهد  یم  ربخ  خیرات  رد  ررکم  یتنـس  زا  هیآ 

، قح نانتما  هب  یفاعضتسا  ره  دسر و  یمن  نایاپ  هب  فاعضتسا  ملظ و  اب  هک  ناسنا  تشونرس  ماجرف  زا  يریوصت  نینچمه  .داد  دهاوخ 
هدوب و تشادرب  لباق  هیآ  قالطا  زا  موهفم  نیا  دش  هراشا  هک  نانچ  اما  .دهد  یم  تسد  هب  دـماجنا  یم  ندـناشن  ياجرب  ندیـشکرب و 

.تفای دهاوخ  دانتسا  دوش  یم  یناوخزاب  همادا  رد  هک  تیب  لها  تایاور  اب  انعم  نیا  .دراد و  رظن  زین  خیرات  نایاپ  هب  هیآ 

.دنا هدرب  لیوأت  نامزلارخآ  ثداوح  رب  ار  هیآ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  هیاپ  رب  هعیش ، نارسفم 

نیسحلا نسحلا و  یلع و  یلا  رظن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نا  لوقی : مالسلا  هیلع  هللا  دبع  ابأ  تعمـس  لاق : رمع  نب  لضفم  نع 
مالسلا مهیلع 
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يدعب همئالا  مکنا  هانعم  لاق : لاق  هللا ؟ لوسر  نبا  ای  کلذ  ینعم  ام  هل : تلقف  لضفملا : لاق  .يدـعب  نوفعـضتسملا  متنأ  لاق : یکبف و 
انیف هیراج  هیآلا  هذهف  َنِیثِراْولا » ُمُهَلَعَْجن  ًهَِّمئَأ َو  ْمُهَلَعَْجن  ِضْرَْألا َو  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرن  َو  : » لوقی لج  زع و  هللا  نا 

(1) همایقلا ؛ موی  یلا 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رمع  نب  لضفم 

: دومرف تسیرگ و  درک و  هاگن  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  یلع و  هب 

زا دعب  ۀمئا  امش  ینعی  داد : خساپ  مالسلا  هیلع  ماما  دیـسرپ و  ادخ  لوسر  راتفگ  يانعم  زا  لضفم  .دیتسه  نم  زا  دعب  ِنافعـضتسم  امش 
.تسا يراج  ام  ةرابرد  تمایق  ات  هیآ  نیا  دندومرف  هدناوخ و  ار  صصق  ۀیآ 5  دیتسه و  نم 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

ِضْرَْألا ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرن  َو  : » کلذ بیقع  الت  ؛و  اهدلو یلع  سورضلا  فطع  اهسامش  دعب  ایندلا  انیلع  نفطعتل 
(2) ِضْرَْألا ؛» ِیف  ْمَُهل  َنِّکَُمن  َنِیثِراْولا َو  ُمُهَلَعَْجن  ًهَِّمئَأ َو  ْمُهَلَعَْجن  َو 

یمزاب شا  هچب  يوس  هب  شا  هدنـشود  رازآ  زا  سپ  هدریـش  رتش  هک  نانچ  دروآ ؛ دهاوخ  يور  ام  هب  ام ، زا  ینادرگ  يور  زا  سپ  ایند 
.دندرک توالت  ار  صصق  ةروس  ۀیآ 5  سپس  .ددرگ 

: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا 

هلزنمب مهعایشأ  انودع و  نإ  هتعیش و  یسوم و  هلزنمب  مهتعیـش  تیبلا و  لهأ  انم  راربألا  نإ  اریذن  اریـشب و  قحلاب  ادمحم  ثعب  يذلا  و 
(3) هعایشأ ؛ نوعرف و 

ص249. ج 4 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  - 1
ص47. ج4 ، هدبع ، هغالبلا ، جهن  بطخ  - 2

ص357. ج7 ، نایبلا ، عمجم  - 3
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هب ناش  نایعیش  دنتسه و  تیب  لها  ام  زا  راربا  داتسرف ، هدنهد  میب  هدنهد و  تراشب  ناونع  هب  قح  هب  ار  دمحم  هک  یـسک  هب  دنگوس  و 
.تسا شناوریپ  نوعرف و  دننام  هب  ناش  ناوریپ  ام و  نمشد  .دنتسه و  وا  هعیش  یسوم و  ناس 

دنوادخ دراد و  قیبطت  ناش  نایعیش  تیب و  لها  رب  هیآ  تیاور ، نیا  ربارب 

یتیگ ۀنهپ  رد  ریگارف  یتموکح  ناربکتسم و  متس  زا  ییاهر  ةدعو  نانآ  هب 

.دهد یم  ار 

: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  زا 

، ابرغ اقرـش و  ضرألا  کلمی  و  هنعارفلا ، هربابجلا و  دـیبی  و  ناـمزلا ، رخآ  یف  رهظی  يذـلا  رمـألا  بحاـصب  هصوصخم  هیـآلا  هذـه  نأ 
.اروج (1) تئلم  امک  الدع ، اهألمیف 

دـنک و یم  روهظ  ناـمزلارخآ  رد  هک  تسا  دوعوم ) يدـهم   ) رمـالا بحاـص  صوـصخ  رد  هراـشا  دروـم  هیآ  تیاور ، نیا  ساـسا  رب 
دهد یم  شرتسگ  ار  داد  لدع و  دنک و  یم  ییاور  نامرف  هنالداع  نیمز ) رسارس  ) ناهج برغ  قرـش و  رب  دوبان و  ار  هنعارف  نارابج و 

.دوب هتفای  شرتسگ  متس  روج و  هک  نانچ 

.دنا (2) هتسج  کسمت  هیآ ، لیذ  نارسفم ، هداد و  قیبطت  نایعیش  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  رب  ار  هیآ  هک  رگید  ناوارف  تایاور  و 

لیئارسا ینب  تشذگرس  هب  هراشا  اب  دنوادخ  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  هیآ  باطخ  هب  رظن  اب  نارـسفم  زا  يرامـش  رواب  هب 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  تراشب  يرادلد و  ماقم  رد 

ص129. ج8 ، نایبتلا ، ص254 ؛ ج4 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  - 1
ص408-407. ،ج1 ، هرهاظلا تاایآلا  لیوأت  ص920-921 ؛ ج2 ، یفصالا ، ص254 ؛ ج4 ، نآرقلا ،» ریسفت  یف  ناهربلا  - 2
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نیمز ثراو  فاعضتسا  نارود  زا  سپ  لیئارـسا  ینب  دننامه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تیب  لها  هک  نایب  نیا  اب  تسا ،
.دش (1) دنهاوخ 

ربارب ایوگ  .دنا (2)  هدرک  تشادرب  هیآ  زا  ار  یگشیمه  تنس  تسا ، لیئارـسا  ینب  لاح  نایب  هک  هیآ  رهاظ  مغر  هب  نارـسفم ، زا  یخرب 
دیابن .دـش  دـنهاوخ  نانآ  ياه  هتـشاد  ثراو  دـننک ؛ شالت  ناربکتـسم  هطلـس  زا  ییاـهر  يارب  هک  ینافعـضتسم  یهلا ، تنـس  هدارا و 

.دننک (3) یم  یگداتسیا  نارگمتس  ربارب  رد  هتفریذپن و  ار  ناملاظ  ملظ  هک  تسا  یناسک  يارب  یهلا  هدعو  نیا  درک  شومارف 

ریسفت رد  ناشیا  .دناد  یم  مالـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  رد  رـصحنم  ار  نآ  هیآ ، ینتم  نورد  دهاوش  زا  ییوج  هرهب  اب  نارـسفم  زا  یخرب 
: دسیون یم  همئا » مهلعجن  و   » زارف

َنوُُرمْأَـی «َو  فاـصنإلا لدـعلاب و  ساـنلا  نیب  نوـمکحی  اـماکح  مهـضعب  نوـکی  ربـخلا و  یف  ساـنلا  مـهب  يدـتقی  ءاـسؤر  هداـق و  يأ 
ملظلاب نومکحی  اماکح  همئأ و  لعجی  یلاعت ال  هللا  و  ِرَْکنُْملا » ِنَع  َنْوَْهنَی  ِفوُْرعَْملِاب َو 

هعاط بجت  هتعاط و ال  بجت  هناحبس  هللا  لبق  نم  نوکی  يذلا  مامإلا  مالسلا و  هیلع  یـسوم  دعب  نم  لیئارـسإ  ونب  لعف  امک  ناودعلا  و 
موصعملا و ریغ 

امُْکَیلِإ َنُولِصَی  الَف   » یلاعت هلوقل  اوفعضتسا  نیذلا  نم  اسیل  مالسلا و  امهیلع  نوراه  یـسوم و  ریغ  موصعم  مهیف  نکی  مل  لیئارـسإ  ونب 
(4) رابخأ ؛ کلذب  ءاج  مالسلا و  مهیلع  دمحم  لآ  اذهب  دارملا  نوکی  نأ  الإ  قبی  ملف  َنُوِبلاْغلا » اَمُکَعَبَّتا  ِنَم  اُمْتنَأ َو  اِنتایِآب 

يوریپ نانآ  زا  مدرم  هک  دهد  یم  رارق  ینارس  ناربهر و  ار  نانآ 

ص173-172. ج4 ، دیواج ، ناور  ریسفت  ص133 ؛ ج2 ، یمق ، ریسفت  - 1
ص294. ج22 ، ناقرفلا ، ص15 ؛ ج16 ، هنومن ، ریسفت  ج6،ص 48؛ فشاکلا ، ریسفت  ص12-13 ؛ ج8 ، ثیدحلا ، نسحا  ریسفت  - 2

ص19. ج16 ، هنومن ، ریسفت  ص48-49 ؛ ج6 ، فشاکلا ، ریسفت  ص294-295 ؛ ج22 ، ناقرفلا ، - 3
ص406. هرهاظلا ، تایآلا  لیوأت  - 4
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یـسک هب  ار  تواضق  بصنم  دنوادخ  هک  نوچ  دننک ؛ یم  تواضق  فاصنا  لدع و  هب  هک  دـهد  یم  رارق  یـضاق  ار  یخرب  .دـننک  یم 
.دندرک ییاه  تواضق  نینچ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  زا  دعب  لیئارـسا  ینب  تاضق  هک  نانچ  دهد ؛ یمن  دـنک  تواضق  روج  ملظ و  هب  هک 

زج لیئارـسا  ینب  ناـیم  رد  تسین و  بجاو  موصعم  ریغ  تعاـطا  و  تسا ؛ بجاو  شتعاـطا  دوش ، بوصنم  ادـخ  يوـس  زا  هک  یماـما 
یتایاور سپس  .دنتسه  هیآ  قادصم  مالسلا ، مهیلع  دمحم  لآ  اهنت  دنتسین و  هیآ  دارم  نانآ ، نیاربانب.دوبن  یموصعم  نوراه ، یسوم و 

.تسا هدروآ  قیبطت  نیا  دییأت  رد  ار 

: دنا هتفگ  اتسار  نیمه  رد  یخرب 

: مالـسلا هیلع  یلع  ماـمالا  نع  يوریاـمک  و  هیحت ، مالـس و  فـالآ  مهیلع  هیدـمحملا  هلاـسرلا  تیب  لـها  مـه  نیفعـضتسملا  لـضفأ  و 
هیلع هللا  یلص  دمحم  لآ  مهف  ك:209 ،) ص47 ، ،ج4 ، هغالبلا جهن  «) اهدلو یلع  سورضلا  فطع  اهـسامش  دعب  انیلع  ایندلا  نفطعتل  »

(1) مهودع ؛ لذی  مهزعیف و  مهدهج  دعب  مهیدهم  هللا  ثعبی  ملس  هلآ و  و 

يور زا  سپ  ایند  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هک  ناـس  نآ  .دنتـسه  مالـسلا  مهیلع  ادـخ  لوسر  تیب  لـها  نیفعـضتسم ، لـضفا  و 
سپ دـندرک ،] توالت  ار  هیآ  نیا  سپـس  ] دروآ یم  يور  شا  هچب  هب  رتش  هک  هنوگ  نامه  دروآ ، دـهاوخ  يور  اـم  هب  اـم ، زا  ینادرگ 

زاب ار  ناش  تزع  سپ  .دنک  یم  ثوعبم  ار  ناش  يدهم  یتخس ، نارود  زا  سپ  یلاعت  قح  هک  دنتـسه  مالـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  نانآ 
.تسا هتسج  کسمت  تیب  لها  زا  یتایاور  هب  هاگ  نآ  .دنک  یم  راوخ  ار  ناش  نانمشد  دنادرگ و  یم 

زا هدوبن و  لیئارسا  ینب  هب  دودحم  هیآ  هعیش  نارسفم  هاگن  زا  هک  نیا  لصاح 

ص294. ج22 ، ناقرفلا ، - 1
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ياه هتـشاد  ثراو  ماجنارـس  هدـنامن و  فاعـضتسا  رد  نافعـضتسم  هک  دـهد  یم  ربخ  خـیرات  لوط  رد  يراج  يراـس و  ماـع و  یتنس 
هب ار  هیآ  هک  تسا  هدـش  لقن  هیآ  لیذ  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  يرتاوتم  ناوارف و  تایاور  .دـش  دـنهاوخ  نارفاـک  نارگمتس و 

.دوش هعجارم  هعیش  ییاور  ریسافت  هب  تایاور  لیصفت  يارب  .دنا  هدرب  لیوأت  ناش  نایعیش  نانآ و  هب  ای  تیب  لها 

نـشور ریمـض  زا  هک  ینارو  هشیدـنا  اـت  تسا ؛ مهم  نـیا  رب  ینـشور  هاوـگ  زین  هـیآ  رد  ینتم  نورد  لـمأت  ربدـت و  تاـیاور ، رب  نوزفا 
زا ریبعت  .دـناسر و  یم  ار  رارمتـسا  هک  عراضم  لعف  اب  دـیرن »  » نوچ يریباعت  .دـنوش  نومنهر  تقیقح  هب  رذـگهر  نیا  زا  دـندروخرب 

ار هیآ  صاخ ، ییایفارغج  هدودحم  هن  نیمز و  رسارس  لماش  هک   (1) ضرالا »  » قالطا ریمض ، ياج  هب  نیذلا »  » لوصوم اب  نافعضتسم 
ثرا نارسفم ، زا  یخرب  هتفگ  ربارب  .دهد  یم  خیرات  رد  يراج  یتنـس  زا  ربخ  هتخاس و  جراخ  لیئارـسا  ینب  موق  رد  ندرک  دودحم  زا 
يارب ثرالا »  » رد لا »  » .تسا و نارگمتـس  نیمزرـس  ندرب  ثرا  هب  ینیـشناج و  تفـالخ و  موهفم  هب  صاـخ و  ياـنعم  هب  اـج  نیا  رد 

نارگید تسد  هب  نانآ  زا  شیپ  هک  دنتسه  نیمز _ رد  ییاور  نامرف  صاخ _ ثرا  هتسیاش  ناشیا  هک  انعم  نیدب  تسا ؛ سنج  فیرعت 
يرما عقاو  رد  تسا و  یلاعت  قح  لعج  هب  تماما  نیا  هک  دیآ  یم  تسد  هب  هیآ  رد  ربدـت  زا  هک  تسا  تقد  نایاش  نینچمه  .دوب (2) 

دای هنوگ  نیا  ار  نافعضتسم  نتفای  تردق  هب  تبسن  نارگمتس  دروخزاب  يدعب ، ۀیآ  رد  .تسا  جراخ  رشب  تسد  زا  هک  تسا  ینامسآ 
َنْوَعِْرف َو َيُِرن  ضْرَْألا َو  ِیف  ْمَُهل  َنِّکَُمن  َو   » دنک یم 

ص14-13. ج20 ، ریونتلا ، ریرحتلا و  - 1
ص14. ج20 ، ریونتلا ، ریرحتلا و  - 2
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ناـماه و نوعرف و  هب  یفرط ] زا   ] میهد و ناشتردـق  نیمز  رد  و  6 ؛) هیآ صـصق ، هروس  « ) َنوُرَذْـحَی اُوناک  ام  ْمُْهنِم  امُهَدُونُج  َناماه َو 
نتفاـی تردـق  زا  هراومه  نارگمتـس  نآرق  تیاور  ربارب  .میناـیامنب  دـندوب ، كاـن  میب  ناـنآ  بناـج  زا  هک  ار  هچ  نآ  ناـش  نایرکـشل 

.دنراد یم  هگن  فاعضتسا  رد  ار  نانآ  ور  نیا  زا  .دنا  هدوب  ساره  رد  نافعضتسم 

زا رت  هتـسیاش  هک  نوچ  .درادـن  قیبطت  ّمتا _ قادـصم  اـی  نیعت  وحن  هب  مالـسلا _  مهیلع  تیب  لـها  رب  زج  ریباـعت  نیا  فاـصوا  نیا  اـب 
یهگناو دشاب ؟ دناوت  یم  یسک  هچ  یناهج  سایقم  رد  ییاور  نامرف  ییاوشیپ و  يارب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم 

تردق هکیرا  رب  هشیمه  نارگید  یلو  دندش  مورحم  دوخ  قح  زا  اه  یگتسیاش  نیا  اب  نانیا  اریز  دننایک ؟ فعـضتسم  نادناخ  نیا  زج 
 _ ناش نایعیـش  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  همئا  رب  روج  نامکاح  ياه  يریگ  تخـس  .دندوزفین  یتلادع  یب  ملظ و  زج  دـندز و  هیکت 

.تسین ریسفت  لباق  اتسار  نیا  رد  زج  رضاح _  نامز  رد  یتح 

تنس لها  نارسفم  هاگدید 

زا ینخس  رواب  نیا  مغر  هب  اما  .دریگ (1)  یم  ارف  ار  اه  نامز  همه  هدوب و  ماع  هیآ  موهفم  زین  تنـس  لها  نارـسفم  زا  یخرب  داقتعا  هب 
هتبلا .دنا  هتـسناد  دودحم  لیئارـسا  ینب  ثداوح  رد  ار  هیآ  موهفم  تنـس  لها  نارـسفم  مومع  دنا و  هدرواین  خیرات  نایاپ  نامزلارخآ و 

نشور .تسا (2)  هدرک  ریـسفت  هدـنیآ  هب  ماع و  ار  روبزم  هیآ  موهفم  ءاـیبنا  هروس  هیآ 105  لیذ  يزار  رخف  دـننام  نارـسفم  زا  یخرب 
رد نانآ  يداقتعا  ياه  تشادرواب  اه و  هشیدنا  راکفا و  رد  تنس  لها  دودحم  هاگن  تسا 

ص13. ج20 ، ریونتلا ، ریرحتلا و  - 1
ص192. ج22 ، ریبکلا ، ریسفتلا  - 2
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.دراد هشیر  خیرات  نایاپ  لئاسم  صوصخ 

نایاپ یتموکح  لئاسم  هزوح  رد  ندیـشیدنا  زا  عنام  خیرات ، لوط  رد  یهاشداپ  تفالخ و  رابرد  هب  تنـس  لها  نادنمـشناد  یگتـسباو 
تهج رد  ییاه  هشیدنا  جیورت  یمالـسا و  لیـصا  ياه  هشیدنا  فیرحت  تردق و  یتسمرـس  نایب ، نیرت  نشور  هب  .تسا  هدـش  خـیرات 

لها نایم  رد  يرکف  دومخ  دومج و  هک  دنتسه  یلماوع  زا  شیاسآ  تینما و  ساسحا  ینامثع و  یسابع و  يوما ، يافلخ  هطلـس  ظفح 
هدنیآ هب  هاگن  تیودهم و  نیرتکد  تنـس ؛ لها  ثیداحا  رد  تیودهم  تایاور  دوجو  مغر  هب  ور  نیمه  زا  .دنا  هدروآ  راب  هب  ار  تنس 

هب هدنام و  ناوتان  قادصم  نییعت  رد  تنس  لها  نارسفم  ور  نیا  زا  .تسا  هدوبن  رادروخرب  ییایوپ  زا  هعیش  ناس  هب  تنس  لها  نایم  رد 
نافعضتسم و قیبطت  هک  نوچ  دنا ؛ هتشادن  قیفوت  مه  هطوبرم  تایآ  موهفم  يزاس  نشور  رد  هک  نانچ  .دنا  هدرک  هدنـسب  ییوگ  یلک 

رـس رب  دوخ  هشیمه  هک  تنـس  لها  رب  اـی  خـیرات  لوط  رد  ینـس  ناـمکاح  اـه و  یناـمثع  ساـبع ، ینب  هیما ، ینب  ياـفلخ  رب  ناـحلاص 
ياه هدعو  نایب  ات  تسا  رت  هیبش  ییوگ  هفیطل  هب  دنا  هدوب  تموکح 

.یلاعت قح 

يریگ هجیتن 

راشف رابجا و  اب  هک  دنتـسه  یناسک  نآ  زا  دارم  تسین ؛ هدنامرد  فیعـض و  ياه  ناسنا  موهفم  هب  هیآ ، نیا  رد  فعـضتسم  زا  دوصقم 
تردـق ناوت و  ییاـهر ، يارب  شـالت  مغر  هب  ناـنیا  دـنا ؛ هدـش  عقاو  ناربکتـسم  متـس  دروـم  مورحم و  شیوـخ  قوـقح  زا  نارگمتس 

ثراو هدـش و  هریچ  نارگمتـس  رب  دـنوادخ  يرای  ترـصن و  یهلا و  يدرف  يربهر  هب  هک  یهاگ  اـت  دـنرادن  ار  ناربکتـسم  يزادـنارب 
نیمزرس
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تیب لها  نافعـضتسم ، زا  دوصقم  دش  نشور  نینچمه  .تسا (2)  تقیقح  نیا  يایوگ  زین  هژاو  نیا  ینآرق  دربراـک  .دنوش (1)  نانآ 
.تسا هداد  دیون  نانآ  هب  ار  يرسارس  یتموکح  ةدعو  ناحبس  يادخ  هک  دنتسه  ناش  نایعیش  ربمایپ و 

رب دنتـسین ، رادروخرب  يدام  تاناکما  نیرتمک  زا  هک  ار  ینافعـضتسم  تسین  راوشد  دـنوادخ  رب  ملاع ، ثداوح  رب  يدـیحوت  هاگن  رد 
.دنادرگ نانآ  ياه  هتشاد  ثراو  ار  نانآ  دیامن و  طلسم  روز  رز و  نابحاص 

: دنک یم  نشور  رتشیب  ار  تقیقح  نیا  هفیرش ، هیآ  رد  ربدت 

، فعضتسملا هیوقت  و  عیضولا ، عفر  یف  یلاعت  هعنص  بیجع  یلع  لدیل  نوفعـضتسی  اوناک  نیذلا  موقلا  : لاقف مهفـصوب  مهرکذ  امنإ  و 
.راصنأ (3) داضعأ و  وذ  يوق  لک  الإ  هداع  هلثم  یلع  ردقی  ام ال  ضرألا  نم  هکیلمت  و 

هنوگچ دنوادخ  دهد  ناشن  ات  درک  فیـصوت  اه ) هدـش  فیعـض   ) نافعـضتسم یگژیو  اب  ار  نوعرف  روانهپ  نیمزرـس  ناثراو  دـنوادخ 
گرزب ياه  تردق  زا  زج  تداع  بسحرب  هک  دنک  یم  ینیمزرـس  کلام  هدرک ، تیوقت  ار  اه  فیعـض  دـنک و  یم  دـنلب  ار  ناگداتفا 

.تسین هتخاس 

یلَع ینْـسُْحلا  َکِّبَر  ُتَِملَک  ْتَّمَت  َو  .دوب ...«  لیئارـسا  ینب  يرادیاپ  ربص و  هرمث  یلاعت ، قح  تنـس  نیا  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دـیابن 
(. 137 هیآ فارعا ، هروس  « ) َنوُشِْرعَی اُوناک  ام  ُهُمْوَق َو  ُنْوَعِْرف َو  ُعَنْصَی  َناک  ام  انْرَّمَد  اوُرَبَص َو  اِمب  َلِیئارْسِإ  ِیَنب 

ص19. ج16 ، هنومن ، ریسفت  ص263 ؛ ج17 ، نآرقلا ، یحو  نم  - 1
ص19. ج16 ، هنومن ، ریسفت  - 2

ص293. ج8 ، نازیملا ، - 3
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.تسا یهلا  ياه  تنس  زا  تمواقم  ربص و  لابند  هب  يزوریپ  کش  یب 

ربص و زین  تیب  لها  دنلب  نانخس  رد  اوُرَبَص .» اِمب  ینْـسُْحلا ...  َکِّبَر  ُتَِملَک  ْتَّمَت  َو   » دراد هراشا  مهم  نیا  هب  مه  هفیرـش  هیآ  رد  لمأت 
: تسا هدش  دای  مه  نیرق  يزوریپ 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

(1) رفظلا ؛ حاتفم  ربصلا 

.تسا يزوریپ  دیلک  ربص 

: نینچمه

(2) نامزلا ؛ هب  لاط  نا  رفظلا و  روبصلا  مدعیال 

.دشکب لوط  نآ  هب  ندیسر  يارب  يزارد  تدم  دنچ  ره  داد  دهاوخن  تسد  زا  ار  يزوریپ  هلصوح  رپ  روبص و  مدآ 

: دراد مدرم  هماع  دزن  رد  انعم  نیا  ندوب  نشور  زا  تیاکح  زین  یبدا  ياه  لثم  رد  تقیقح  نیا  باتزاب  هک  نانچ 

دنمیدق ناتسود  ود  ره  رفظ  ربص و 

دیآ (3) رفظ  تبون  ربص  رثا  رب 

هبوت هروس   33  - 32 هیآ . 4

هراشا

ِّقَْحلا ِنید  يدُْـهلِاب َو  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يذَّلا  َوُه  * َنوُِرفاْکلا َهِرَک  َْول  ُهَرُون َو  َِّمُتی  ْنَأ  اَّلِإ  ُهَّللا  َیبْأَی  ْمِهِهاْوفَأـِب َو  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطی  ْنَأ  َنوُدـیُری  »
(33_32 هیآ هبوت ، هروس  ( ؛» َنوُکِرْشُْملا َهِرَک  َْول  ِهِّلُک َو  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل 

ص284. ج7 ، هداعسلا ، جهن  - 1
ح153. ص40 ، ج4 ، هغالبلا ، جهن  - 2

.يزاریش ظفاح  هب  بوسنم  - 3
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دنچره دنک و  لماک  ار  دوخ  رون  هک  نیا  ات  دراذـگ  یمن  دـنوادخ  یلو  دـننک  شوماخ  دوخ  ياه  ناهد  اب  ار  ادـخ  رون  دـنهاوخ  یم 
، دنادرگ زوریپ  تسا  نید  هچ  ره  رب  ار  نآ  ات  داتسرف  قح  نید  تیاده و  اب  ار  دوخ  لوسر  هک  تسا  یـسک  وا  .دنرادن  شوخ  نارفاک 

.دنرادن شوخ  ناکرشم  دنچره 

ِتایآ درب ، هرهب  اه  نآ  زا  خیرات  نایاپ  عوضوم  رد  ناوت  یم  هک  یتایآ  هلمج  زا 

نآرق تایآ  زا  دروم  دنچ  رد  .تسا  مالسا » هرطیس  نید و  راهظا   » تیروحم اب 

هبلغ مالسا و  نید  ةرطیس  زا  دنوادخ  هبوت ، ةروس  هدش  دای  تایآ  هلمج  زا 

.تخادرپ میهاوخ  هیآ  دافم  ریسفت  هب  ناگژاو ، یسررب  زا  سپ  .تسا  هداد  ربخ  نایدا  ۀمه  رب  نآ 

هیآ ناگژاو 

ییابا ره  دـنک : یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  عانتما  ءابا و  تبـسن  بغار ، .تسا  عانتما  تدـش  يانعم  هب  ءاـبا »  » هشیر زا  عراـضم  لـعف  یبأـی :
.تسا (1) هتفهن  تدش  هژاو  نیا  رد  نوچ  .تسین  ابا  یعانتما  ره  یلو  تسا  عانتما 

هک تسا  نیا  هفیرش  هیآ  رد  نآ  زا  دارم  .درادن (2)  دوخ  زا  نوریب  يزیچ  هب  يزاین  هک  تسا  يدح  هب  نآ  ندیـسر  يزیچ ، مامت  ّمتی :
تینارون قارـشا و  تیاهن  هب  ات  دنک  یم  دایز  ار  نآ  ردق  نآ  نارـسفم ، زا  یخرب  ریبعت  هب  .دـناسر  یم  تیاهن  هب  ار  دوخ  رون  دـنوادخ 

.دسرب (3)

یناعم تسا و  تشپ  يانعم  هب  لصا  رد  هک  تسا  رهظ »  » هشیر زا  هرهظی :

«. یبا ص58« تادرفم ، - 1
«. ّمت ص168« تادرفم ، - 2

ص265. ج2 ، فاشکلا ، - 3
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هبلغ مود.دـشاب : نداد  راکـشآ  زورب و  يانعم  هب  تسخن : .تسا  لـمتحم  اـنعم  هس  روبزم  هیآ  رد  .دـنا  هدـش  هتفرگ  اـنعم  نیا  زا  رگید 
هژاو نیا  هچ  نانچ  .دشاب (1) و  ندرک  علطم  : موس .دهد  یم  هبلغ  نایدا  همه  رب  ار  شنید  دـنوادخ  هک  دـشاب  ندرک  ینابیتشپ  نداد و 

هب رت  بسانم  هیآ ، رد  نداد  يرترب  هبلغ و  يانعم  ور  نیمهزا  .تسا (2)  نداد  يرترب  ترصن و  يانعم  نمضتم  دوش  يدعتم  یلع »  » اب
یتروص رد  موس  يانعم  .تسا و  یکی  ود  نآ  هجیتن  هدوب و  کیدزن  اـنعم  نیا  هب  زین  ندرک  راکـشآ  ياـنعم  هک  نوچ  دـسر ؛ یم  رظن 

رد لا »  » رگا  ) نایدا ۀـمه  رب  ار  لوسر  هک  انعم  نیدـب  دـنک ؛ تشگزاب  لوسر »  » هب هرهظیل »  » رد ه »  » یبوصنم ریمـض  هک  تسا  تسرد 
.دنک علطم  دشاب ) دهع  لا »  » هچ نانچ   ) قح نید  عیارش  ۀمه  رب  ای  دشاب ) سنج  نیدلا » »

هب ریمض  تشگزاب  دنا  هتفگ  زین  نارسفم  زا  یخرب  هک  هنوگ  نامه  اما 

اب هک  تسا  رگید  نایدا  رب  ةرطیس  زا  نخس  نایدا و  نیب  هسیاقم  هک  نوچ   (3) تسا ؛ رتراگزاس  هیآ  قایس  اب  رت و  لماک  قحلا » نید  »
هراشا هیآ  ود  رد  هک  ناکرـشم _  نارفاک و  دـیدش  ییورایور  هک  نانچ  .دوش  یم  لصاح  دوصقم  نیا  قح  نید  هب  ریمـض  تشگزاـب 

دنک تشگزاب  تسا  رت  کیدزن  هچ  نآ  هب  ریمـض  زین ، یبدا  هاگن  زا  .دنک و  یم  ادیپ  موهفم  انعم  نیا  اب  زین  قح  نید  اب  تسا _  هدـش 
هداد و هبلغ  نایدا  ۀمه  رب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  مالـسا  نید  نآ  زا  دوصقم  .تسا (4) و  رترود  عجرم  هب  نآ  ندـنادرگزاب  زا  رتهب 

ریگارف ار  نآ 

«. رهظ »525 ص520 ، ج4 ، برعلا ، ناسل  ص541 ؛ تادرفم ، - 1
ص74. ج10 ، ریونتلا ، ریرحتلا و  - 2

ص247. ج9 ، نازیملا ، ص176 ؛ ج3 ، یبلاعث ، ریسفت  - 3
«. رهظ ص184« ج7 ، نآرقلا ، تاملک  یف  قیقحتلا  - 4

رصاعم ياه  هیرظن  نآرق و  هاگن  زا  خیرات  نایاپ  هب  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comدرکیور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 117 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14052/AKS BARNAMEH/#content_note_99_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14052/AKS BARNAMEH/#content_note_99_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14052/AKS BARNAMEH/#content_note_99_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14052/AKS BARNAMEH/#content_note_99_4
http://www.ghaemiyeh.com


ص:100

نایدا ریاس  رب  مالسا  نید  لماک  يزوریپ  یگنوگچ  زا  هیآ  لیذ  رد  هتسناد و  نامزلارخآ  هب  طوبرم  ار  انعم  نیا  نارسفم  .دنک (1)  یم 
.دنا (3) هتسناد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هرابرد  ار  هیآ  نیا  تیب ، لها  تایاور  .دنا (2)  هدرک  ثحب 

تفگ رد  دـنرادن و  لیلحت  ریـسفت و  هب  يزاین  شهوژپ  عوضوم  اب  طابترا  رد  هک  دـنراد  ینـشور  ياـنعم  هفیرـش  ۀـیآ  ناـگژاو  ریاـس 
.دوش یم  نشور  اه  نآ  موهفم  نارسفم ، يوگو 

هیآ ریسفت 

هراشا

روط هب  خـیرات و  ناـیاپ  رب  هیآ  قیبـطت  رد  تنـس  لـها  هعیـش و  نارـسفم  هاگدـید  یناـس  مه  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هجوت  لـباق  دراوم  زا 
تیاهن رد  اما  دراد  یلیصفت  نیقیرف  زا  کی  ره  هاگدید  دنچره  .تسا (4)  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  رب  صخشم 

یم روبع  نیقیرف  نارسفم  ياه  هاگدید  هناگادج  یسررب  زا  ور  نیا  زا  مه  .تسا  هورگ  ود  ره  قافتا  دروم  خیرات  نایاپ  اب  نآ  طابترا 
عاجرا طوسبم  عبانم  هب  ار  نآ  لیصفت  یسررب و  ار  نارسفم  هاگدید  دنک ، یم  ادیپ  طابترا  راتـشون  عوضوم  اب  هک  يرادقم  هب  مینک و 

.میهد یم 

دعب ۀیآ  رد  هک  تسا (5)  مالسا  نید  هفیرش  ۀیآ  رد  رون »  » زا دوصقم 

دنک و هراشا  مالسا  يرترب  هب  ات  هدمآ  قحلا » نید  يدهلاب و   » ریبعت اب 

ار لطاب  هار  هدوبن و  تیاده  رب  رگید  نایدا  ناوریپ  هک  دشاب  نیا  زا  هیانک 

ص34-33. ج 4 ، فشاکلا ، ریسفت  ص74 ؛ ج 10 ، ریونتلا ، ریرحتلا و  ص54 ؛ ج2 ، مولعلا ، رحب  - 1
ص338. ج 2 ، یفاصلاریسفت ، ص119-121 ؛ ج4 ، ریثک ، نبا  ریسفت  - 2

ص339-337. ج 2 ، یفاصلا ، ریسفت  - 3
ص82-34. ...و ، تیودهم  تایآ  ریسفت  یقیبطت  یسررب  - 4

ص33. ج4 ، فشاکلا ، ریسفت  - 5
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رد ریگارف  نید  اهنت  دنادرگ و  زوریپ  نایدا  ۀـمه  رب  ار  نآ  نافلاخم  ياه  شالت  فالخرب  تسا  هداد  هدـعو  دـنوادخ  دنیامیپ (1) یم 
خیرات نایاپ  رد  یهلا  تراشب  نیا  هماع  هیماما و  نارـسفم  ياه  هتفگ  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  تایاور  ساـسارب  .دـشاب  یتیگ  ۀـنهپ 
هدشن ریگارف  نیمز  رسارس  رد  مالسا  نید  زونه  اریز  تسا ؛ هنوگ  نیا  لاح  هب  ات  مه  یخیرات  ۀبرجت  هک  نانچ  .دش (2)  دهاوخ  ققحم 

شرتسگ دهاش  زور  هبزور  مالسا ، اب  هزرابم  رد  ناش  نوگانوگ  ياه  شالت  تاناکما و  عاونا  زا  نانمـشد  يرادروخرب  مغر  هب  .تسا 
لوسر ياه  هزومآ  هک  تسا  نآرق  زا  يددـعتم  تایآ  رد  یهلا  ریذـپان  فلخت  ةدـعو  نیا  .میتسه  ناهج  رد  یهاوخ  مالـسا  مالـسا و 

هدوب و مه  ةدننک  لیمکت  ینامسآ  نایدا  یهلا ، تنس  ساسارب  اریز  تفرگ ؛ دهاوخارف  ار  ناهج  رساترس  ماجنارس  مالسا ، نید  ادخ و 
نید زا  ریبعت  .دیسر  دهاوخ  روهظ  ۀصنم  هب  یهلا  نید  اهنت  ناونع  هب  دحاو  نید  هدش و  خوسنم  نایدا  ریاس  تعیرـش  نیرخآ  ندمآ  اب 

توق و تمظع و  زا  ناـشن  ادـخ ، رون  ندرک  شوماـخ  يارب  ناـهد  اـب  ندرک  توـف  هب  ناـفلاخم  ياـه  شـالت  ادـخ و  روـن  هب  مالـسا 
هک تسا  دیحوت  هَّللارون  زا ] دوصقم  : »] دنا هتفگ  نارسفم  زا  یخرب.دراد  نافلاخم  ياه  ششوک  ندوب  لصاح  یب  مالـسا و  ماکحتـسا 
هب تفرعم  دوـش  یم  فـشک  رتـشیب  تاـقولخم  رد  تمکح  ملع و  تردـق و  راـثآ  هچره  دوـش ، یم  رتراکـشآ  رترهاـظ و  زور  هبزور 

َو  » دـننک شوماخ  ار  ادـخ  رون  دـنفاب  یم  دوخ  ناهد  زا  هک  یتاهرت  تافرخزم و  نیا  اب  دـنهاوخ  یم  رافک  ددرگ ، یم  رتدایز  دـیحوت 
دوخ رون  دنوادخ  هک ] نیا  زا  لفاغ  « ] ُهَرُون  َ ِّمُتی  ْ نَأ اَّلإ  ُهَّللا  َیبْأَی 

ص74. ج10 ، ریونتلا ، ریرحتلا و  - 1
ص284. ج6 ، یناعملا ، نایب  ص320 ؛ ج3 ، مولعلارحب ، - 2
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(1) دیامرف .» یم  رت  مامت  ار 

ِنید ادخ و  رون  نوچ  يریباعت  .تسا  مالسا  نید  لطاب ، تاداقتعا  اه و  یکیرات  زا  ناسنا  ةدنهد  تاجن  ِنید  اهنت  هک  نآ  نخس  هاتوک 
نایدا و ۀـمه  رب  مالـسا  يزوریپ  رب  ینبم  ناهج  ناشیدـنادازآ  ناـنمؤم و  هب  تراـشب  اـب  هفیرـش  ۀـیآ  .تسا  تقیقح  نیا  ياـیوگ  قح 

ناکرـشم رافک و  تساوخ  مغر  هب  دنوادخ  ینابیتشپ  اب  يزوریپ  نیا  هک  نیا  رت  مهم  .دبات و  یم  اه  لد  رب  ار  دیما  رون  يرـشب  بتاکم 
تسد ناوت  یم  خیرات  نایاپ  هرابرد  یفیطل  قیقد و  تاکن  هب  هفیرش  هیآ  رد  ربدت  اب  .دیـسر  دهاوخ  ماجنارـس  هب  هدیـشوپ ، لمع  هماج 
هفیرش هیآ  رد  ربدت  ریسافت و  هب  ۀعجارم  اب  تقیقح  نابلاط  تسا  هتسیاش  درادن و  ار  بلاطم  نیا  همه  شیاجنگ  رصتخم  نیا  هک  تفای 

نارسفم راتفگ  ای  تایاور  هب  دانتسا  اب  تنـس  لها  نارـسفم  زا  یخرب  هعیـش و  نارـسفم  .دننک  ادیپ  تسد  تاکن  نیا  هب  هباشم  تایآ  و 
.دنا (2) هتسناد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ةرابرد  ار  هفیرش  ۀیآ  نیعبات  هباحصزا و 

قح نید  راهظا 

ماهبا .دوب  دهاوخ  راذگرثا  یسب  باوص  هاگدید  نیعت  نییعت و  هیآ و  ریـسفت  رد  قح ، نید  راهظا  یگنوگچ  نتخاس  نشور  کش  یب 
هجوتم هک  نآ  یب  تیاهن  رد  هک  تسا  هدش  نارسفم  یخرب  يوس  زا  یهاگدید  حرط  ببس  نآ ، ققحت  یگنوگچ  راهظا و  موهفم  رد 

هدرپ رد  مه  ار  هیآ  دوصقم  دنشاب 

ص210. ج6 ، نایبلا ، بیطا  - 1
ج 5، ریـسفتلا ، یف  طـیحملا  رحبلا  ص121-122 ؛ ج8 ، یبطرق ، ریـسفت  ص38 ؛ ج5 ، ناـیبلا ، عمجم  ص289 ؛ ج1 ، یمق ، ریـسفت  - 2

ص406.

رصاعم ياه  هیرظن  نآرق و  هاگن  زا  خیرات  نایاپ  هب  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comدرکیور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 120 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14052/AKS BARNAMEH/#content_note_102_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14052/AKS BARNAMEH/#content_note_102_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:103

.دنا هدرب  ماهبا 

عالطا يانعم  هب  راهظا 

تروص هب  هتبلا  یخرب  .دـنک  یم  تشگزاب  هرهظیل »  » زارف رد  یلوعفم  ریمـض  عجرم  نییعت  رد  فالتخا  هب  راهظا ، يانعم  رد  فـالتخا 
هاگدید نیا  .دـنا  هتـسناد  عیارـش  همه  زا  ادـخ  لوسر  ندرک  هاگآ  ار  نآ  زا  روظنم  هداد ، تشگرب  ادـخ  لوسر  هب  ار  ریمـض  لامتحا ،

هک نآ  ات  داتـسرف ؛ قح  نید  تیاده و  اب  ار  شربمایپ  دـنوادخ  : » دـیوگ یم  هیآ  ریـسفت  رد  يو  هک  تسا  سابع  نبا  زا  یلقن  رب  ینتبم 
(1) دنامن .» ناهنپ  ناشیا  رب  اه  نییآ  زا  يرما  چیه  داد و  ناشیا  هب  ار  یـشناد  نینچ  دنوادخ  دزاس و  هاگآ  عیارـش  همه  زا  ار  شربمایپ 

هراشا هک  نانچ  هاگدید  نیا  .دندشربمایپ  شناد  بولغم  ناش  ناوریپ  نایدا و  نآ  و  درک ؛ هبلغ  اه  نآ  رب  نایدا  نآ  زا  یهاگآ  اب  ایوگ 
نیـشیپ ۀـیآ  رد  هک  نوچ  تسین ؛ قفاوم  تایآ  قایـس  اـب  دانتـسا  دروم  تیاور  هلمج  نآ  زا  تسور ، هب  ور  یناوارف  تالاکـشا  اـب  دـش 

؛ هتفای قلعت  رون  نیا  مامتا  رب  یلاعت  قح  ةدارا  هک  یلاح  رد  دوب  مالـسا ) نید   ) ادـخ رون  ندرک  شوماخ  يارب  نارفاک  شالت  زا  نخس 
.تسا هتسناد  ناکرشم  يدنسرخان  ببس  ار  قح  نید  هرطیس  هیآ  ینایاپ  شخب  رد  و 

شوماخ هب  هک  يا  هنوگ  هب  مه  نآ  .دـش  دـهاوخ  ناکرـشم  رافک و  يدونـشخان  هیام  عیارـش  نایدا و  زا  مرکا  لوسر  یهاگآ  ایآ  اـما 
رد نارفاـک  ناکرـشم و  قـح ، نید  شرتـسگ  زا  سپ  هک  تفاـیرد  ناوـت  یم  مه  هیآ  قایـس  زا  هـک  ناـنچ  .دـنوش  ممـصم  نآ  ندرک 

، نآ ةرطیـس  اـب  ماجنارـس  هک  تسا  قـح  نید  شرتـسگ  زا  يریگوـلج  يارب  شـالت  نیا  .دـنراد  ناوارف  شـشوک  نآ  ندرک  شوماـخ 
ماکان نارفاک  ششوک 

ص1786. ج6 ، متاح ، یبا  نبا  ریسفت  - 1
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داتفه و هس و  داتفه و  تاحفص  رد  هک  تسور  هب  ور  یتالاکشا  اب  نیا  رب  نوزفا  .درادن  قفاوت  هاگدید  نیا  اب  قایس  نیا  .دنام  دهاوخ 
.تسا هدمآ  لیصفت  هب  تیودهم » تایآ  یقیبطت  یسررب   » دنمشزرا باتک  راهچ 

هرطیس يانعم  هب  راهظا 

هتفگ عاجرا  ود  ره  هب  هراشا  نمض  یـسولآ  .دنک  یم  انعم  قحلا » نید   » هب هرهظیل »  » یلوعفم ریمـض  عاجرا  ۀیاپرب  ار  هیآ  هاگدید  نیا 
رتشیب تسا :

: دوش یم  روصت  هیآ  يانعم  رد  لامتحا  ود  ساسا  نیا  رب  .دنا (1)  هداد  عاجرا  قحلا » نید   » هب نارسفم 

یخرب .دنک  یم  هبلغ  نایدا  ریاسرب  ناهرب  تجح و  اب  قح  نید  تسخن :

اب مود : .دنا (2) هدرک  ادیپ  شیارگ  لامتحا  نیا  هب  تنس  لها  نارسفم  زا 

رهق ناهرب و  تجح و  اب  مالسا  نید  ۀبلغ  نارسفم  رتشیب  .ءالیتسا (3)  رهق و 

نتفریذپ زا  ناشن  هک  دنا  هدروآ  مه  رانک  رد  ار  نایدا  ریاس  رب  ءالیتسا  و 

مغر هب  رـصاعم  ناهوژپ  نآرق  زا  یخرب  .دراد (5)  تقفاوم  انعم  نیا  اـب  مه  روهظ  يوغل  ياـنعم  هک  ناـنچ  .دراد (4)  لاـمتحا  ود  ره 
هب ار  لوا  لامتحا  هلمج  نآ  زا  دنا ، هتفر  اطخ  هب  نارسفم  هب  نآ  دانتسا  تالامتحا و  نایب  رد  هفیرش  ۀیآ  ریـسفت  رد  هدنزرا  ياه  شالت 

رد نیعتم  ناش  هاگدید  هک  دنا  هداد  تبسن  ینارسفم 

ص278. ج 5 ، یناعملا ، حور  - 1
ص54. ج 2 ، مولعلارحب ، ص121 ؛ ج 8 ، یبطرق ، ریسفت  ص254 ؛ ج 2 ، ریسملا ، داز  - 2

ص34-32. ج16 ، ریبکلا ، ریسفتلا  - 3
ج 6، میرکلا ، نآرقلل  طیـسولا  ریـسفتلا  ص32-34 ؛ ج16 ، ریبکلا ، ریـسفتلا  ص38 ؛ ج5 ، ناـیبلا ، عمجم  ص209 ؛ ج5 ، ناـیبتلا ، - 4

ص105. ج 10 ، یغارملا ، ریسفت  ص265 ؛
ص390-389. هیوغللا ، قورفلا  مجعم  رهظ ؛» ص182« ج7 ، نآرقلا ، تاملک  یف  قیقحتلا  - 5
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تسا نیا  هب  مازتلا  لامتحا ، نآ  شریذپ  هجیتن  هک  نوچ  .دنا  هتـشادنپ  هتفای  ققحت  ار  هیآ  لولدم  لوا ، هورگ  نارـسفم  .تسین (1)  نآ 
راهظا و تسا : هتفگ  يزار  رخف  .دـش  بلاغ  رگید  نایدا  رب  ناهرب  تجح و  اب  ادـخ  لوسر  ناـمز  زا  دوخ و  روهظ  اـب  مالـسا  نید  هک 

ریغ ناهرب  تجح و  اب  نید  نیا  هبلغ  .ءالیتسا  رهق و  اب  ترثک ، تیمک و  اب  ناهرب ، تجح و  اب  .تسا  نکمم  هجو  هس  هب  يزیچرب  هبلغ 
قلعت يرما  هب  تراشب  هک  نوچ  .تسا  ءالیتسا  هبلغ و  اب  نایدا  ریاس  رب  مالسا  روهظ  نیاربانب  تسا ؛ ققحم  ادتبا  نامه  زا  راکنا و  لباق 

تراشب نیمه  تسا و  هدوب  ققحم  ادـتبا  نامه  زا  ناـهرب  تجح و  اـب  هبلغ  هک  یلاـح  رد  دـبای ؛ روهظ  لاـجم  هدـنیآ  رد  هک  دـبای  یم 
قح نید  نداد  هبلغ  هک  هتکن  نیا  نتشاد  رظن  رد  اب  دسر  یم  رظن  هب  اما  .دناد (2)  یم  ءالیتسا _ رهق و  اب  هبلغ  مود _ يانعم  رب  لیلدار 
نیا مومع  زا  نتـسج  هرهب  اـب  مهم  نیا  ور  نیا  زا  .تفرگ  دـهاوخ  تروص  جـیردت  هب  هکلب  یناـهگان ، تروص  هب  هن  رگید ، ناـیدا  رب 

رد ار  هیآ  رد  یهلا  ةدـعو  ققحت  نارـسفم ؛ مومع  هکلب  رتشیب و  راهظا »  » يانعم رد  تالامتحا  نیا  مغر  هب  .دـش  دـهاوخ  ققحم  دراوم 
هب ار  راهظا » ، » تایاور هب  دانتسا  اب  دنراد  ییاور  ۀغبص  هک  يریسافت  هژیو  هب  .دنا  هتسناد  خیرات  نایاپ 

دشاب نایناهج  دحاو  نید  هک  يا  هنوگ  هب  مالسا ، نید  لماک  ةرطیس  موهفم 

دنا (3). هدرک  انعم 

موهفم تشادرب  نیاربانب ، .تسا  هدشن  عقاو  نونکات  مهم ، نیا  تسا  نشور 

ص76. تیودهم ، تایآ  یقیبطت  یسررب  - 1
ص34-32. ج16 ، ریبکلا ، ریسفتلا  - 2

ص232-231. ج 3 ، روثنملا ، ردلا  ص211-212 ؛ ج 2 ، نیلقثلا ، رون  - 3
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هاگ هب  خیرات و  نایاپ  رد  ار  نایدا  ۀمه  رب  مالسا  نید  ةرطیس  نیقیرف  نارـسفم  نینچمه  .تسا  نیقیرف  قافتا  دروم  هیآ  زا  خیرات  نایاپ 
قح نید  ماجنارس  دنوادخ ، یعامتجا  ياه  تنس  ساسارب  نیا ، رب  نوزفا  .دنناد (1)  یم  حیسم  یسیع  هارمه  هب  دوعوم  يدهم  روهظ 

.دش (2) دهاوخ  یناهج  دحاو  نید  خیرات  لماکت  تنس  ربارب  هتفای و  هرطیس  نایدا  ۀمه  رب 

لقن هیابع  زا  یـشایع  .دنا  هداد  ربخ  مالـسا  ینارون  ماکحا  هب  رـشب  مومع  مازتلا  مالـسا و  نید  ندـش  یناهج  زا  نیقیرف  زا  یتایاور  رد 
مدرم تسا ؟ هتفای  ققحت  هرطیـس  نیا  ایآ  دومرف : هبوت  هروس  هیآ 33  ةرابرد  هک  هدینـش  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  هک  دنک  یم 

چیه هک  دبای  یم  ققحت  هاگ  نآ  هدـعو  نیا  تسوا ، تسد  هب  مناج  هک  نآ  هب  دـنگوس  تسین ، نینچ  دومرف : ترـضح  يرآ ، دـنتفگ :
هیلع رقاـب  ماـما  زا  مادـقملا  یبا  زا  ومه  .دـنهد (3)  رـس  هللا  یگناگی  رب  تداهـش  هاگماش  دادـماب و  نآ  رد  هک  نآ  زج  دـشابن  يداـبآ 

: دسیون یم  ِهِّلُک » ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل   » زارف ةرابرد  مالسلا 

(4) ملس ؛ هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحمب  رقأ  الإ  دحأ  یقبی  نأ ال  نوکی 

.دنک یم  رارقا  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  تلاسر  هب  هک  نآ  زج  تسین  سک  چیه  هک  دش  دهاوخ  نینچ  يزور ] ]

: دنک یم  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دوسا  نب  دادقم  تنس  لها  تایاور  رد  نینچمه 

ضرألا هجو  یلع  یقبی  :ال  لوقی ملس  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  تعمس 

ص212-211. ج 2 ، نیلقثلا ، رون  - 1
ص371-370. ج 7 ، هنومن ، ریسفت  - 2

ص158. ج3 ، یشایع ، ریسفت  - 3

ص230. ج2 ، یشایع ، ریسفت  - 4
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(1) اهل ؛ نونیدیف  مهلذی  امإ  و  اهلهأ ، نم  مهلعجیف  هّللا  مهزعی  امإ  الیلذ  لذی  و  ازیزع ، زعی  مالسإلا  هملک  هتلخد  الإ  ربو  ردم و ال  تیب 

مالسا نییآ  دنوادخ  هک  نآ  زج  تسین  نییوم  ۀمیخ  نیلگ و  هناخ  چیه  دومرف : هک  مدینش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا 
ای ار ؛ لیلذ  دـنک  یم  راوخ  اـی  و  تسا ] هدرک  باـختنا  ار  نید  دوخ  هک  ] ار زیزع  دـنک  یم  دـنم  تزع  اـی  هک  دـنک  یم  دراو  نآ  رد  ار 

[ قح  ] نید هب  ات  دـنک  یم  ناش  لیلذ  اـی  دـنریگ و  یم  تزع  مالـسا  زا  دـهد و  یم  رارق  مالـسا  لـها  زا  هدرک  زیزع  ار  ناـنآ  دـنوادخ 
.دنهن ندرگ 

: تسا هدرک  لقن  يدس  زا  یبطرق  زین  و 

(2) هیزجلا ؛ يدأ  وأ  مالسإلا  یف  لخد  الإ  دحأ  یقبی  ال  يدهملا ، جورخ  دنع  كاذ  يدسلا : لاق 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  روهظ  ماگنه  نید _  ةرطیس  راهظا و  رما _  نیا  و 

.دزادرپ یم  هیزج  ای  دریذپ  یم  ار  مالسا  هک  نآ  زج  دنام  یمن  یقاب  سک  چیه  هک  دوب  دهاوخ 

.تسا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  اب  وس  مه  هاگدید  نیا  تسا ، يدس  یصخش  هاگدید  هک  رخآ  زارف  زا  ریغ 

؛ تسا هدـش  عقاو  املع  لوبق  دروم  دانتـسا و  دروم  هدـمآ و  ناوارف  دادـعت  هب  نیقیرف  ثیداحا  رد  تایاور  نیا  نومـضم  هک  اج  نآ  زا 
.تسا ریذپانراکنا  مّلسم و  يرما  اه  نآ  ياوتحم  تایاور و  نیا  رودص 

: دنا هتفگ  تسا _ هیبیدح  حلص  هرابرد  هک  حتف _ ةروس  تایآ  قایس  هب  رظن  اب  نارسفم  یخرب 

ص120. ج4 ، ریثک ، نبا  ریسفت  - 1
ص122. ج8 ، یبطرق ، ریسفت  - 2
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وه و  نیکرـشملا ، عم  حلـصلاب  لوسرلا  رمأ  يذـلا  وه  ّبرلا  و  حلـصلا ، قیرط  نع  هّرم  و  برحلاـب ، نوـکی  هّرم  راـصتنالا )  ) روـهظلا و 
(1) ممألا ؛ تانایدلا و  رئاس  یلع  هب  نینمؤملا  هلوسر و  هنید و  راهظإب  لّفکت 

هب ار  شلوسر  دوخ  راگدرورپ ، .دوش  یم  لصاح  حلـص  ریـسم  زا  رگید  هاگ  دـیآ و  یم  تسد  هب  گنج  اـب  یهاـگ  يزوریپ ،) ) روهظ
.تساه تما  نایدا و  ۀمهرب  نینمؤم  راهظا  رذگهر  نیا  زا  شلوسر و  نید و  راهظا  راد  هدهع  وا  .داد و  نامرف  ناکرشم  اب  حلص 

: دسیون یم  يزار  رخف 

نیدـلاب لوسرلا  لسرأ  يأ  قحلا  نید  یلإ  عجار  هنأ  رهظألا  و  لوسرلا ، یلإ  هعجار  ُهَرِهُْظِیل  هلوق  یف  ءاـهلا  نأ  یلع  نیرـسفملا  رثکأ  و 
وه نوکی  نأ  لمتحی  و  هّللا ، وه  راهظالل  لـعافلا  نوکی  نأ  لـمتحیف  اذـه  یلع  و  ناـیدألا ، یلع  قحلا  نیدـلا  رهظیل  يأ  هرهظیل  قحلا 

.قحلا (2) نید  یبنلا  رهظیل  يأ  یبنلا 

یمرب قح  نید  هب  هک  تسا  نیا  رهظا  یلو  دـنا ، هداد  تشگزاـب  لوسر  هب  ار  هرهظیل  رد  ریمـض  تسین ] هنوگ  نیا  هتبلا  ] نارـسفم رتشیب 
رد لامتحا  ود  تروص  نیا  رد  .دـهد  هبلغ  رگید  نایدا  رب  ار  قح  نید  ات  داترف  قح  نید  اب  ار  لوسر  دـنوادخ  هک  اـنعم  نیدـب  ددرگ ؛

.دهد یم  هبلغ  ار  قح  نید  ربمایپ  مود : .دهد  یم  هبلغ  ار  قح  نید  دنوادخ  تسخن : دراد ؛ دوجو  هرهظیل »  » یلعاف ریمض 

: هلمج نآ  زا  .تسا  وسمه  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  هدش  لقن  تایاور  یضعب  اب  هاگدید  نیا  تفگ  ناوت  یم 

ریمأ مهلوأ  ایدهم  رشع  انثا  انم  مالسلا : مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  لاق 

ص344. ج 13 ، نآرقلا ، يده  نم  - 1
ص88. ج28 ، ریبکلا ، ریسفتلا  - 2
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رهظی و  اهتوم ، دـعب  ضرألا  هب  هللا  ییحی  قحلاب ، مئاقلا  وه  يدـلو و  نم  عساتلا  مهرخآ  و  مالـسلا ، هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا 
(1) نوکرشملا ؛ هرک  ول  هلک و  نیدلا  یلع  قحلا  نیدلا  هب 

هیلع بلاـط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ناـش  لوا  دراد  دوجو  تیب  لـها  اـم  زا  يدـهم  هدزاود  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
مغر هب  و  دنک ؛ یم  هدنز  ندرم  زا  سپ  ار  نیمز  وا  ۀلیـسو  هب  دنوادخ  تسا ، قحلاب  مئاق  نم ، دـنزرف  نیمهن  ناشرخآ  تسا و  مالـسلا 

.دهد یم  هبلغ  نایدا  ۀمه  رب  يو  تسد  هب  ار  قح  نید  ناکرشم  يدونشخان 

.دش دهاوخ  ماجنا  ادخ ) لوسر  یصو   ) دوعوم يدهم  تسد  هب  نید  راهظا  تسا  هدمآ  ثیدح  نتم  رد  هک  نانچ 

ققحت زین  رگید  تایاور  هک  نانچ  .تسا (2)  هدش  لقن  هبوت  ةروس  هیآ 33  لیذ  رد  تیاور  نیمه  هباشم  زین  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
هب نآ  ققحت  زا  ناشن  هک  دـنا  هدرک  نایب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدـهم  ای  مئاـق  ماـیق  ماـگنه  ریبعت  اـب  ار  هیآ  دوعوم 
هب ایوگ  دریذـپ  یم  تروص  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یـصو  تسد  هب  مهم  نیا  هک  اج  نآ  زا  .دراد و  ناـشیا  تسد 

.تسا هدش  ققحم  ادخ  لوسر  دوخ  تسد 

هدرکن نایب  دنا  هتفگ  هیآ  نیمه  لیذ  رد  هچ  نآ  رب  نوزفا  يا ، هزات  نخـس  حـتف  هروس  هیآ 28  لیذ  رد  نارـسفم  دوش  یم  ناشنرطاخ 
انعم نیدب  .دنک  یم  تیافک  ادخ  ندوب  هاوگ  و  28 ؛) هیآ حتف ، هروس  « ) ادیِهَش ِهَّللِاب  یفَک  َو  :» دیامرف یم  هیآ  نایاپ  رد  هک  نیا  زج  .دنا 

ققحم هدعو  نیا  کش  نودب  هک  تسا  هاوگ  رگید  نایدا  رب  قح  نید  نداد  هبلغ  يزوریپ و  ةدعو  نیا  رب  ناحبس  يادخ  دوخ  هک 

ص212. ج2 ، نیلقثلا ، رون  - 1

ص212. ج2 ، نیلقثلا ، رون  - 2
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هدرک هدنسب  رادقم  نیمه  هب  زین  نارـسفم  .دیادزب  ار  يدیدرت  هنوگره  رابغ  ات  تسا  هدعو  نیا  رب  يدیکأت  ریبعت  نیا  .دش (1)  دهاوخ 
.دنا

هیآ ود  رد  مِهِهاْوفَِأب » ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطِیل  َنوُدـیُِری   » زارف توافت  رد  هلمج  زا  دـنا ، هدرک  هراشا  یتاکن  هب  فص  هروس  هیآ 8  ریسفت  رد  اما 
: دنا هتفگ 

.دناسر (2) یم  ار  هدارا  رد  دیکأت  يانعم  و  تسا ، دئاز  هیآ  نیا  رد  مال » »

(8 هیآ فص ، هروس  « ) ِهَّللا َرُون  اُؤِفُْطِیل  َنوُدیُِری  « ؛) 32 هیآ هبوت ، هروس  « ) ِهَّللا َرُون  اُؤِفُْطی  ْنَأ  َنوُدیُِری  : » یلاعت لاق  : » دـسیون یم  بغار  و 
هب نولّـصوتی  ارمأ  نودصقی  اُؤِفُْطِیل » : » هلوق یف  و  هّللا ، ِرون  َءاَفْطِإ  نودصقی  اُؤِفُْطی » ْنَأ  َنوُدیُِری  : » هلوق یف  ّنأ  نیعـضوملا  نیب  قرفلا  و 
رد اما  .دننک  شوماخ  هطساو  نودب  ار  ادخ  رون  دنهاوخ  یم  یلوا  رد  هک  تسا  نیا  رد  ریبعت  ود  نیا  توافت   (3) هّللا ؛» رون  ِءاَفْطِإ  یلإ 

ار مـال »  » مه یخرب  .دـنا (4)  هدرک  هراشا  هتکن  نیمه  هب  هیآ  لیذ  زین  ناقرفلا  بحاص  .دـننک  شوماخ  دـنهاوخ  یم  هطـساو  اب  یمود 
.دننک (5) شوماخ  ار  ادخ  رون  ات  دندنب  یم  ارتفا  دنا : هتفگ  هتفرگ و  تلع  يارب 

انعم نیا  .دنا (6)  هدرب  لیوأت  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تیالو  هب  نباغت  هروس  هیآ 8  هب  دانتسا  اب  ار  هیآ  رد  رون  هعیش  ییاور  ریـسافت  رد 
رد هدعو  نیا  ریزگان  سپ  .تفای  دهاوخن  ققحت  لاجم  ادخ ، یلو  تیالو  اب  زج  نید  نداد  هبلغ  هک  دشاب  اعدا  نیا  رب  هاوگ  دـناوت  یم 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یصو  يربهر  اب  خیرات و  نایاپ 

ص113. ج26 ، یغارملا ، ریسفت  - 1
ص529. ج 29 ، ریبکلا ، ریسفتلا  ص46 ؛ ج7 ، ریسافتلا ، هدیز  ص230 ؛ ج13 ، قئاقدلا ، زنک  - 2

«. یفط  » ص522 تادرفم ، - 3
ص313. ج28 ، ناقرفلا ، - 4

ص13. ج 11 ، رمثلا ، تاطقتلم  رردلا و  تاینتقم  - 5
ص17. ج 5 ، یفاصلا ، ریسفت  - 6
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دوعوم يدهم  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یصو  يربهر  اب  خیرات و  نایاپ  رد  هدعو  نیا  ریزگان  سپ  .دش  دهاوخ  ققحم 
.دش دهاوخ  ققحم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

رظن هب  هک  تسا  مهم  رایـسب  هتکن ، نیا  هب  هجوت  هفیرـش  ۀـیآ  رد  نداد » هبلغ   » يانعم نّیعت  اب  دـش  هراشا  هک  نانچ  هک  نیا  ینایاپ  هتکن 
نداد هبلغ   ) هیآ ریبعت  هب  رظن  اب  هک  تسا  بیقر  نتـشادرب  نایم  زا  نوریب و  رد  نداد  شرتسگ  هرطیـس و  موهفم  هب  نداد  هبلغ  دسر  یم 

؛ تفای دهاوخ  قیفوت  لاجم  موصعم  ياوشیپ  ادخ و  ّیلو  يربهر  هب  خـیرات  نایاپ  رد  هدـشن و  ققحم  نونکات  مهم  نیا  نایدا ) ۀـمه  رب 
.تسین ینتفریذپ  راوشد و  ادـخ  يوس  زا  بوصنم  موصعم و  يدرف  يربهر  نودـب  یلاعت  قح  يوس  زا  نید  لماک  ةرطیـس  روصت  اریز 

قطنم ناهرب و  اب  ای  بتاکم  نایدا و  ریاس  ناوریپ  رب  مالسا  نید  ناوریپ  يزوریپ  هب  ای  نیشیپ  عیارش  خسن  هب  ای  یهلا  ترصن  نیا  (1) و 
.تسا دراوم  نیا  ۀمه  دوصقم  هک  تفر  هراشا  اما  .تسا (2) 

یعیرشت ای  ینیوکت  ةرطیس 

دنوادـخ ینیوکت  ةدارا  اب  ای  دوب  دـهاوخ  یعیرـشت  هرطیـس ، نیا  ایآ  هک  دـیآ  یم  شیپ  یـشسرپ  راـهظا ، موهفم  ندـش  نشور  زا  سپ 
«، یضریال  » هب یبأی »  » ةژاو ندرک  انعم  هب  نارسفم  زا  یخرب  .دنرادن و  صوصخ  نیا  رد  یحیرص  راتفگ  نارـسفم  دش ؟ دهاوخ  ققحم 

.دنا هدرک  هدنسب  اه  نیا  دننام  (3) و  عنمی » «، » دیریال »

ص266-259. ج9 ، نازیملا ، - 1
ج 6، میرکلا ، نآرقلل  طیسولا  ریـسفتلا  ص250-251 ؛ زیزعلا ، باتکلا  ریـسفت  یف  زیجولا  ص92-93 ؛ ج 11 ، نآرقلا ، یحو  نـم  - 2

ص265.
ص161. ج 4 ، نآرقلا ، يده  نم  ص264 ؛ ج 6 ، طیسولا ، ریسفتلا  ص416 ؛ ج 3 ، نایبلا ، حور  ص32 ؛ ج 16 ، ریبکلا ، ریسفتلا  - 3
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هک دـنراد  تلـالد  تقیقح  نیا  رب  و 33  ۀـیآ 32  ود  دـنا « : هتفگ  هتخادرپ و  زارف  نـیا  حرـش  هـب  نارگید  زا  شیب  ییاـبطابط  ۀـمالع 
داهج شـشوک و  یلاعت  قح  تساوخ  ماجنا  يارب  دـیاب  نیاربانب ، دـهد ؛ شرتسگ  يرـشب  ناهج  رد  ار  نید  نیا  دـهاوخ  یم  دـنوادخ 

راک نیا  زا  ات  درک  گنج  نانآ  اب  دیاب  ریزگان  هک  دننک ، شوماخ  ناش  ناهد  اب  ار  رون  نیا  دـنهاوخ  یم  باتک  لها  هک  نیا  هچ  درک ؛
دهاوخ نارفاک  نایز  نانمؤم و  دوس  هب  دوش  يا  هنتف  ره  ادخ  تیـشم  تساوخ و  هب  دنزادرپب و  هیزج  دنوش و  میلـست  دنیوشب و  تسد 

هب حیرـصت  همالع  دنچره   (1) دنـشاب .» نمؤم  رگا  دنرترب  نانآ  هک  ارچ  دنوش ، نیگمغ  ای  دـننک  یتسـس  دـیابن  نانمؤم  نیاربانب ، .دوب 
.دنا هدرک  تشادرب  همالع  راتفگ  زا  ار  یعیرشت  ةدارا  لامتحا  رصاعم ، ناهوژپ  نآرق  زا  یخرب  اما  دنا ؛ هدرکن  دنوادخ  یعیرـشت  ةدارا 

یم رظن  هب  اما  .تسا (2)  هتـشاذگ  نیفلکم  ةدهع  هب  ار  نآ  ققحت  هدرک و  مهارف  ار  نآ  غالبا  مکح و  ياشنا  دنوادخ  هک  انعم  نیدـب 
مهارف تهج  رد  نیفلکم  ششوک  زا  عنام  زاب  دشاب ، مه  دنوادخ  ینیوکت  ةدارا  يانعم  هب  رگا  اریز  دشابن ؛ تسرد  تشادرب  نیا  دسر 

نیا و  تشاد ؛ دهاوخنرب  نانآ  شود  زا  ادـخ  نید  زا  عافد  رد  ار  نیفلکم  ۀـفیظو  مک  تسد  .دوب و  دـهاوخن  مزال  ياه  هنیمز  ندروآ 
، همالع راتفگ  زا  ناوت  یمن  حیـضوت  نیا  اب  نیارباـنب.دوب  دـنهاوخن  رثا  یب  قح ، نید  يریگارف  هب  تبـسن  یـشخب  هجیتن  رد  اـه  شـالت 

هیلع یـسوم  هک  نوچ  .دوب  نانآ  ربص  هب  طونم  مه  لیئارـسا  ینب  هب  تبـسن  دـنوادخ  ةدارا  هک  نانچ  .درک  تشادرب  ار  یعیرـشت  ةدارا 
هشیپ ربص  هتسج و  يرای  ادخ  زا  ات  تساوخ  لیئارسا  ینب  موق  زا  مالسلا 

ص247. ج9 ، نازیملا ، - 1
ص49. تیودهم ، تایآ  یقیبطت  یسررب  - 2
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« َنیِقَّتُْمِلل ُهَِبقاْعلا  ِهِدابِع َو  ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  اُهثِرُوی  ِهِلل  َضْرَْألا  َّنِإ  اوُِربْصا  ِهَّللِاب َو  اُونیِعَتْسا  ِهِمْوَِقل  یسُوم  َلاق  ، » دنرب ثرا  هب  ار  نیمز  ات  دننک 
لیئارـسا ینب  رب  هیآ  نیا  رد  هک  دنتـسه  ییاه  هفلؤم  زا  يراگزیهرپ  يرابدرب و  راگدرورپ ، زا  ییوجددـم  (. 128 هیآ فارعا ، هروس  )

.تسا هدش  فیلکت 

رظن هب  .دـنا (1) هدرک  یفن  ار  تهارک  يانعم  هب  اه  يربج  ياعدا  تشادرب  عانتما ، عنم و  هب  ءابا »  » ندرک انعم  اب  نارـسفم  زا  یخرب  اـما 
دهاوخ یهتنم  مامت ، لامک و  هب  هتفای و  هرطیـس  نایدا  ریاس  رب  قح  نید  ماجنارـس  دـنوادخ ، یعامتجا  ياه  تنـس  ساسارب  دـسر  یم 

هک دـشاب  انعم  نیمه  ياـیوگ  مه  ماـمتا »  » ریبعت دـیاش  .دـنا (2)  هدرک  اـنعم  هنوـگ  نیا  ار  هیآ  زین  نارـسفم  زا  یخرب  هـک  ناـنچ  .دـش 
و دوب ؛ دـهاوخ  نایدا  ۀـمه  رب  ةرطیـس  نایدا و  رگید  یفن  يریگارف و  هب  نآ  ماـمتا  .دـناسر و  دـهاوخ  ماـمتا  هب  ار  قح  نید  دـنوادخ 

.تسا هزنم  نآ  زا  ییایربک  نماد  هک  دیآ  یم  شیپ  ینید  دنیارف  رد  یصقن  نآ  نودب  ییوگ 

شخب تایح  تاروتـسد  شرتسگ  يارب  ییارجا  ینابیتشپ  اه و  لد  رد  ذوفن  يارب  يوق  قطنم  ۀناوتـشپ  اب  قح  نید  ةرطیـس  يور  ره  هب 
مالـسا یعدـم  ياه  هقرف  یخرب  ياـه  تنوشخ  زا  رود  هب  ییاـه  شور  هارمه  هب  هتبلا  حـماست و  لـهاست و  نودـب  یحو  ياـه  هزومآ 

زا موصعم  يربهر  ياه  تیاده  ۀیاس  رد  یعقاو (3) 

ص404. ج 2 ، ریدقلا ، حتف  ص38 ؛ ج5 ، نایبلا ، عمجم  - 1
ص264. ج 6 ، طیسولا ، ریسفتلا  ص1643 ؛ ج 3 ، نآرقلا ، لالظ  یف  - 2

يریفکت ياه  هورگ  اه و  یفلـس  جراوخ ، دننام  وردنت  ییاه  هقرف  يریگ  لکـش  دـهاش  مالـسا  خـیرات  لوط  رد  ناوارف ، فسأت  اب  - 3
رد یمهف  جک  هب  ریزگان  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  بتکم  زا  ندش  ادج  لیلد  هب  هک  میا  هدوب  مالسا  يایند  ياه  هقرف  یضعب  هب  هتسباو 

نانمـشد زا  رتشیب  نانآ  ياه  بیـسآ  اه و  نایز  هک  دنا  هدمآرب  نید  تاروتـسد  يارجا  یپ  رد  یـصخش  هقیلـس  اب  هدـش و  راچد  نید 
.دنا هتشاذگ  شیامن  هب  ار  مالسا  زا  ینشخ  ةرهچ  هدوب و  مالسا  ینوریب 
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.دش دهاوخ  ققحم  تمحر  رهم و  ربمایپ  نادناخ 

نایدا ماجرف 

ره دننام ؟ یم  یقاب  هناروهقم  ای  دنوش  یم  دوبان  یلک  هب  رگید  نایدا  ایآ  هک  دنک  یم  هولج  يرورـض  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  اج  نیا  رد 
.تسا یسررب  حرط و  لباق  ییاور  ینآرق و  دهاوش  اب  لامتحا  ود 

نآ باوج  رد  هناروهقم  ياقب  شریذپ  اب  یخرب  اما  .دنا  هدادن  نآ  هب  یخـساپ  هتـشاذگورف و  ار  شـسرپ  نیا  خـساپ  نارـسفم  نارتشیب 
: دنا هتشون 

ءالزه ءافعـض  مهنکل  و  مهدوجو ، مغر  ماصخلا  یلع  هبلغلا  وه  امنإ  و  ینفی ، وه  الإ و  نید  یقبی  یتح ال  ءاحمإلا  وه  راهظإلا  سیل  و 
ًاران اوُدَـقْوَأ  امَّلُک  ِهَماـیِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  َءاـضْغَْبلا  َهَوادَْـعلا َو  ُمُهَْنَیب  اـْنیَْقلَأ  َو  ُدوُهَْیلا ...  َِتلاـق  َو  : » دوهیلا نم  نوداـعتم : ضعب  عم  نوفلاـختم 
اُولاق َنیِذَّلا  َنِم  َو  : » يراصنلا نم  و  ( 64 هیآ هدئام ، هروس  « ) َنیِدِسْفُْملا ُّبُِحی  ُهَّللا ال  ًاداسَف َو  ِضْرَْألا  ِیف  َنْوَعْـسَی  ُهَّللا َو  اَهَأَفْطَأ  ِبْرَْحِلل 

« َنوُعَنْصَی اُوناک  اِمب  ُهَّللا  ُمُُهئِّبَُنی  َفْوَس  ِهَمایِْقلا َو  ِمْوَی  یلِإ  َءاضْغَْبلا  َهَوادَْعلا َو  ُمُهَْنَیب  اْنیَرْغَأَف  يراصَن ..  اَّنِإ 

(. 14 هیآ هروس ، )

مأ فعـض  یلع  نونئاک  کلذـک  مه  له  ائیـش ، مئاـقلا  هلود  یف  مهنع  فرعن  ـالف  نییداـم  نیکرـشم و  نییلم و  نم  مهاوس  نم  اـمأ  و 
؛ هلک نیدلا  یلع  مالسإلا  رهظی  یتح  هلک  نیدلا  دوجو  یلإ  حملی  هّلع  و  هلک ، نیدلا  یلع  قحلا  نید  روهظ  وه  هفرعن  ام  ّنإ  و  نودئاب ،

(1)

مالـسا نایدا ، دوجو  مغر  هب  هکلب  .دـنامن  یقاب  نایدا  نآ  زا  يزیچ  هک  يا  هنوگ  هب  تسین ، ندرک  دوبان  وحم و  يانعم  هب  راهظا  اما  و 
هدوب و فیعض  تیعقوم  رد  اه  نآ  .دبای و  یم  هرطیس  اه  نآ  رب 

ص208. ج27 ، ناقرفلا ، - 1
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ینمشد زا  هدئام  هروس  ۀیآ 64  رد  ناحبس  يادخ  هک  نانچ  .دنزادرپ  یم  ینمشد  تفلاخم و  هب  رگید  مهاب  تمایق  ۀنماد  اتناش  ناوریپ 
راـکیپ يارب  یـشتآ  هک  راـب  ره  .میدـنکفا  هـنیک  ینمـشد و  ناـش  ناـیم  تماـیق  زور  اـت  و  دـنتفگ ... : دوـهی  و  دـهد : یم  ربـخ  دوـهی 

.دراد یمن  تسود  ار  نادسفم  ادخ  .دنشوک و  یم  داسف  يارب  نیمز  رد  .تخاس و  شوماخ  ار  نآ  ادخ  دنتخورفارب ،

ناش نایم  تمایق  زور  ات  مه ]  ] ام و  میتسه ... ،» ینارصن  ام  : » دنتفگ هک  یناسک  زا  و  :» نایحیسم ینمـشد  زا  هروس  نامه  ۀیآ 14  رد  و 
.دهد یم  ربخ  دنا ] هتخاس  یم  و   ] دنا هدرک  یم  هچ  نآ  زا  ار  نانآ  ادخ  يدوز  هب  و  میدنکفا ، هنیک  ینمشد و 

ایآ .میناد  یمن  يزیچ  خـیرات ) نایاپ  رد  دوعوم  يدـهم  ) مئاق تلود  رد  نویدام  ناکرـشم و  يرـشب ، بتاکم  دوجو  زا  اه ، نیا  زج  اما 
.تسا نایدا  ۀمه  رب  قح  نید  ةرطیس  تسا  نشور  هچ  نآ  .تسین  نشور  دنوش  یم  دوبان  ای  دننام  یم  يراوخ  فعـض و  اب  مه  اه  نآ 

.دوش یم  زوریپ  اه  نآ  ۀمه  رب  مالسا  تیاهن  رد  هک  دراد  هراشا  نایدا  دوجو  هب  ریبعت  نیا  دیاش 

: دسیون یم  ییابطابط  ۀمالع 

(1) مالسإلا ؛ وه  يذلا  هللا  لیبس  ریغ  كولسم  لیبس  لک  هلک  نیدلاب  دارملا  و 

ینامسآ ریغ  نایدا  یتح  نایدا ، ۀمه  هاگدید  نیا  ۀیاپرب  .تسا  دشاب  مالـسا  نامه  هک  هللا  لیبس  زج  یکلـسم  ره  نایدا  ۀمه  زا  دارم  و 
.تفر دهاوخ  نایم  زا  مه 

رد تیحییسم  دوهی و  نید  نآرق  تیاور  ربارب  هک  دش  نشور  نایب  نیا  زا 

ص255. ج19 ، نازیملا ، - 1
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مدرم یخربزا  نتفرگ  هیزج  زا  هک  زین  دش _ هراشا  شهوژپ  نتم  رد  تایاور _ یضعب  .تشاد  دهاوخ  دوجو  یفیعـض  رایـسب  تیعقوم 
روهظ و لاجم  دنـشاب ، هتـشاد  دوجو  مه  رگید  بهاذـم  بتاـکم و  رگا  دـسر  یم  رظن  هب  .تسا  تشادرب  نیا  رب  هاوگ  دـهد  یم  ربخ 

.درک دنهاوخن  ادیپ  هضرع 

یم رـضاح  نامز  رد  نایدا  ریاـس  رب  مالـسا  ۀـبلغ  لوصح  ناـیب  نداد و  هبلغ  ترـصن و  هب  راـهظا  ندرک  اـنعم  زا  سپ  زین  روشاـع  نبا 
: دسیون

(1) نایدألا ؛ کلت  ضرقنت  نأ  نایدألا  یلع  هراهظإ  نم  مزلی  و ال 

نآ يدوبان  موهفم  هب  نایدا  رگید  رب  مالسا  نداد  هبلغ  هجیتن  و 

.تسین نایدا 

: دنتسه اعدا  نیا  ییاور  دهاش  دنهد  یم  ربخ  خیرات  نایاپ  رد  هیزج  تخادرپ  زا  هک  زین  یتایاور 

: همسا ّلج  هللا  لاق  مالسلا ... : هیلع  نینمؤملاریمأ  نع  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسحلا  نع  هئابآ  نع  هیبا  نع  رفعج  نب  یـسوم  نع  يور 
کنید لهأ  یلإ  نودؤی  وأ  کنید ، الإ  نید  اهبرغ  ضرـألا و  قرـش  یف  یقبی  ـال  یتح  ناـیدألا  یلع  کـنید  رهظأ  نأ  ّیلع  قح  و  ... 

(2) هیزجلا ؛

هک تسا  راوازس  نم  رب  و  دیامرف ... : یم  ناحبس  يادخ 

برغ قرـش و  رد  وت  نید  زج  ینید  هک  يا  هنوگ  هب  مهد ، هبلغ  ناـیدا  ۀـمه  رب  ار  ملـس ]  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ] وت نید 
.دنزادرپب هیزج  وت  نید  لها  هب  ای  دشابن  نیمز 

نایدا قلطم  يدوبان  انف و  لامتحا  هب  شیارگ  اب  نارسفم  زا  رگید  یخرب  اما 

ص74. ج10 ، ریونتلا ، ریرحتلا و  - 1
ص222. ج1 ، جاجتحالا ، - 2
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: دنا هتفگ  رگید 

وأ الطاب ، ناک  ام  داسف  راـهظإ  اـقح و  ناـک  اـم  خـسنب  هلک  نیدـلا  سنج  یلع  هبلغیل  ( 28 هیآ حـتف ، هروس  « ) ِهِّلُک ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  »
(1) حتفلا ؛ نم  هدعو  امل  دیکأت  هیف  و  نوملسملا ، مهرهق  دق  الإ و  نید  لهأ  نم  ام  ذإ  هلهأ  یلع  نیملسملا  طیلستب 

نایدا يدوبان  داسف و  راهظا  قح و  نایدا  ماـکحا ]  ] خـسن اـب  ناـیدا _  مومع  نید _  سنج  رب  ار  نآ  هک  تساـنعم  نیا  هب  نید  راـهظا 
نانآ رب  ناناملسم  هک  نیا  زج  تسین  ینید  يوریپ  چیه  هک  نوچ  .دهد  هبلغ  رگید  نایدا  ناوریپ  رب  ناناملسم  ندرک  طلـسم  اب  ای  لطاب 

.دراد دیکأت  ناناملسم  دوعوم  يزوریپ  رب  هیآ  نیا  دننک ، یم  هبلغ 

، تایاور رب  هیکت  اب  زین  رگید  یخرب  هک  نانچ  .تسا  رگید  نایدا  يدوبان  ناشدوصقم  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  نایب  نیا  زا  تسا  نشور 
.دنا هتفگ  نخس  مالسا  نید  هب  رگید  نایدا  ناوریپ  دورو  زا  يرتشیب  حیرصت  اب  یلو  ناسمه ، ینایب  رد 

: دوش یقلت  تیحیسم _ تیدوهی و  نایدا  يدوبان  اعدا _  نیا  رب  يدهاش  دناوت  یم  زین  ءاسن  ةروس  ۀفیرش 159  ۀیآ 

(159 هیآ ءاسن ، هروس  ( ؛» ًادیِهَش ْمِْهیَلَع  ُنوُکَی  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ِِهتْوَم َو  َْلبَق  ِِهب  َّنَنِمُْؤَیل  اَّلِإ  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ْنِإ  «َو 

هاوگ نانآ  رب  زین ] یـسیع   ] تمایق زور  و  دروآ ، یم  نامیا  وا  هب  ًاـمتح  شگرم  زا  شیپ  هک  نآ  رگم  تسین  یـسک  باـتک ، ِلـها  زا  و 
.دوب دهاوخ 

ص131. ج5 ، يواضیب ، ریسفت  - 1

رصاعم ياه  هیرظن  نآرق و  هاگن  زا  خیرات  نایاپ  هب  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comدرکیور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 135 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14052/AKS BARNAMEH/#content_note_117_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:118

رد مالسلا  هیلع  یـسیع  تلحر  زا  شیپ  هک  دهد  یم  انعم  نینچ  هیآ   (1) دنک ، تشگزاب  مالسلا  هیلع  یسیع  هب  هتوم »  » رد ریمـض  رگا 
اب مالـسلا  هیلع  یـسیع  یهارمه  زا  هک  یتایاور  هب  رظن  اب  نآ _  ۀـجیتن  هک  دروآ  دـنهاوخ  نامیا  وا  هب  باتک  لها  ۀـمه  خـیرات  ناـیاپ 

دوهی نایدا  نتفر  نایم  زا  مالسا و  نید  هب  باتک  لها  مومع  ندیورگ  دنهد _ یم  ربخ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم 
.تسا تیحیسم  و 

: دنراد هراشا  انعم  نیا  هب  زین  تنس  لها  هعیش و  تایاور  زا  یضعب 

الإ دحأ  یقبی  نأ ال  نوکی  َنوُکِرْـشُْملا » َهِرَک  َْول  ِهِّلُک َو  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  : » هللا لوق  یف  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  مادقملا  یبأ  نع 
(2) ملس ؛ هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحمب  ّرقأ 

نامیا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هب  هک  نیا  زج  دنام  یمن  یـسک  دندومرف : هبوت  ةروس  ۀیآ 33  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
.دروآ یم 

هک هدش  دای  ناکرشم  نارفاک و  مومع  يدوبان  روهظ و  ماگنه  رد  هبوت  ةروس  ۀیآ  لیوأت  زا  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد 
: دراد هراشا  انعم  نیا  هب  َالامتحا 

ِّقَْحلا ِنیِد  يدُْـهلِاب َو  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه   » هباـتک یف  ّلـجوّزع  هللا  لوق  نع  مالـسلا  هیلع  هللا  دـبع  اـبأ  تلأـس  لاـق  ریـصب  یبأ  نع 
موقی نیح  لاق  اهلیوأت  لزنی  یتم  كادف و  تلعج  تلق  ُدعب  اهلیوأت  لزن  ام  هللا  لاقف و  َنوُکِرْـشُْملا » َهِرَک  َْول  ِهِّلُک َو  ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل 

تلاقل هرخـص  نطب  یف  اکرـشم  وأ  ارفاک  نأ  ول  یتح  هجورخ  هرک  الإ  كرـشم  رفاک و ال  قبی  مل  مئاقلا  جرخ  اذإف  هللا  ءاـش  نإ  مئاـقلا 
.هلتقیف (3) هئیجیف  لاق  هلتقاف  كرشم  وأ  رفاک  ینطب  یف  نمؤم  ای  هرخصلا 

هب يرفاک  كرشم و  ره  ندش  هتشک  زا  هک  ثیدح  رخآ  زارف  زا  ناوتب  دیاش 

ص401. ج2 ، ریثک ، نبا  ریسفت  ص440-439 ، ج7 ، ناقرفلا ، ص135 ؛ ج5 ، نازیملا ، - 1
ص87. ج2 ، یشایع ، ریسفت  - 2

ص663. هرهاظلا ، تایآلا  لیوأت  - 3
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.دنرادن يا  همزالم  رگید  مهاب  انعم  ود  نیا  دنچره  تفرگ ؛ هجیتن  ار  رگید  نایدا  لالحمضا  دهد  یم  ربخ  نانمؤم  تسد 

: دنک یم  لقن  نینچ  هدش  دای  ۀیآ  ریسفت  رد  دشاب _ مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  لامتحا  هب  هک  رفعج _  یبا  زا  زین  يربط 

؛ نید لک  لهأ  هعبتا  مالسلا  هیلع  یسیع  جرخ  اذإ  لاق : ِهِّلُک » ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  : » رفعج ابأ  عمس  نم  ینث  لاق : قوزرم ، نب  لیضف  نع 
(1)

هک نانچ  .دننک و  یم  يوریپ  يو  زا  ینید  ره  ناوریپ  دیایب  مالسلا  هیلع  یسیع  هک  ینامز  دیامرف : یم  هبوت  ۀیآ 33  ریسفت  رد  رفعجوبا 
.دوب دهاوخ  رگید  نایدا  نتفر  نایم  زا  مالسا و  نید  زا  يوریپ  راک  نیا  ۀجیتن  دش  هراشا 

ریگارف ینید  هدـش و  بلاغ  رگید  نایدا  رب  مالـسا  نید  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  ناوتب  دـیاش  تایاور  تایآ و  رد  لمأت  ربدـت و  اـب  اـما 
هعماج حطـس  رد  نانآ  نید  اما  دنام (2) ؛ دنهاوخ  یقاب  دوخ  نید  هب  هناروهقم  رگید  نایدا  زا  یکدـنا  ناوریپ  دـنچره  دـش ؛ دـهاوخ 

.تشاد دهاوخن  يرثا  دومن و  زورب و 

.دسر یمن  رظن  هب  تسرد  مه  هدش  دای  تایاور  زا  راهظا و  ةژاو  زا  نایدا  قلطم  يدوبان  موهفم  تشادرب  هک  نانچ 

بلاطم يدنب  عمج 

نامه مغر  هب  .دنا  هدرک  انعم  رگیدکی  اب  وس  مه  ًابیرقت  هدوب و  رادروخرب  یکدنا  توافت  زا  هیآ  ریـسفت  رد  نیقیرف  نارـسفم  هاگدـید 
يدهم تسد  هب  خیرات و  نایاپ  رد  مالسا  نید  ةرطیس  اه ، هاگدید  هجیتن  زا  نقیتم  ردق  كدنا ، توافت 

ص82. ج10 ، نایبلا ، عماج  - 1
ص439. ج7 ، ناقرفلا ، - 2
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.دوب دـهاوخ  زین  ءالیتسا  رهق و  اـب  يوق ، ناـهرب  قطنم و  زا  مالـسا  يرادروخرب  رب  نوزفا  ناـیدا ، ریاـس  رب  مالـسا  ۀـبلغ  .تسا  دوعوم 
ياه هزوح  ریاس  یعامتجا و  یسایس و  مولع  ثحابم  نیرت  نشور  زا  نتفر  یناسکی  تدحو و  هب  ور  ندش و  یناهج  زا  نخس  هزورما 
.دراد دـحاو  نید  ندـش  یناهج  رب  ینبم  هیآ  ياوتحم  ققحت  ياه  هنیمز  ندـش  مهارف  زا  تیاکح  رما  نیمه  .تسا  هدـش  یناسنا  مولع 

رد مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  نانچ  .تسا  هدیـسرن  ارف  نآ  نامزو  هتـشادن  هبلغ  ناـیدا  ۀـمه  رب  مالـسا  نید  نونکاـت  تسا  نشور 
.دنراد هراشا  بلطم  نیا  هب  زین  نیقیرف  زا  یناوارف  تایاور  .دندرک (1) و  لوکوم  هدنیآ  هب  ار  نآ  ققحت  نامز  یتیاور 

، ینامـسآ ياه  هزومآ  ۀناوتـشپ  زا  هک  تسا  يا  هدـیا  نایدا ، ۀـمه  رب  نآ  ةرطیـس  مالـسا و  نید  ندـش  یناهج  نخـس ، نیرت  هاتوک  هب 
نایدا لماکت  تنـس  ساسارب  تایاور ، تایآ و  رب  نوزفا  اریز  تسا ؛ رادروخرب  ینـالقع  لـیلحت  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  تاـیاور 

نایم زایرشب  بتاکم  خوسنم و  لطاب و  نایدا  هدش و  ریگارف  اقبا و  قح  نید  يزور  شنیرفآ  ۀفـسلف  اب  یگنهامه  خیرات و  ینامـسآ و 
.دیسر دهاوخ  مامت  لامک و  ۀلحرم  هب  ینامسآ  ینید  ۀیاس  رد  رشب  تیبرت  دنیارف  .تفر و  دنهاوخ 

يریگ هجیتن 

لماکت ریـس  نآرق  ياه  هزومآ  هاـگن  زا  .تسا  هدوب  هجوت  دروم  نآرق  تاـیآ  زا  يرامـش  رد  هک  تسا  ییاـه  هزومآ  زا  خـیرات  ناـیاپ 
عوضوم اب  طوبرم  تایآ  رد  لمأت  اب  .دـش  دـهاوخ  یهتنم  نافعـضتسم  ناحلاص و  تموکح  اب  شخبدـیما و  نشور ، ینایاپ  هب  خـیرات 

اب لامجا  روط  هب  نارسفم ، نانخس  شهوژپ و 

ص158. ج3 ، یشایع ، ریسفت  - 1
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هنیرید سب  یخیرات  ناحلاص ، هعماج  لیکـشت  نیمز و  يرب  ثاریم  هب  تراشب  .میدش  انـشآ  خیرات  نایاپ  صوصخ  رد  نآرق  هاگدـید 
ار نآ  یتاریبعت  اب  هداد و  تراشب  مهم  نیا  هب  نیـشیپ  يایبنا  بتک  رد  نآرق  تاـیآ  رب  نوزفا  ناحبـس  يادـخ  .دراد  ینید  گـنهرف  رد 
اب خیرات  نایاپ  رد  رادرک  هتسیاش  نانمؤم  نآرق ، ياه  هزومآ  ربارب  .دراد  دیکأت  نآ  يریذپان  فلخت  تیمتح و  رب  هک  تسا  هدرک  نایب 

ندنارذگ زا  سپ  نانمؤم  .داد  دنهاوخ  لیکشت  هژیو  يا  هعماج  هدش ، رافک  ياه  هتـشاد  ثراو  نیـشناج و  نیمز  رـسارس  يرب  ثاریم 
ناحبس يادخ  ینابیتشپ  اب  ماجنارس  هرود ، نآ  ياه  جنر  رب  ربص  ندرک  هشیپ  و  دوب _ دنهاوخ  هیقت  فعض و  رد  هک  - تخس يا  هرود 

تاناکما عاونا  زا  لماک  تینما  رد  نایدا ، همه  رب  مالـسا  نید  يزوریپ  و  نایناهج ، يرادمامز  ییاوشیپ و  اب  هدیـسر و  تردـق  جوا  هب 
دنتـسه یلماوع  هلمج  زا  هرمزور ، روما  هب  ندش  لوغـشم  اه و  تموکح  هب  تنـس  لها  ياملع  یگتـسباو  .دش  دنهاوخ  رادروخرب  زین 

هتشاد و زاب  رشب ، تشونرـس  ماجرف  هب  دراد _ دیکأت  نآ  رب  نیقیرف  تایاور  تسا و  هتـسیاش  هک  ناس  نآ  ندیـشیدنا _ زا  ار  نانآ  هک 
دوخ و یمگردرـس  ببـس  هتفر و  اطخ  هب  تایاور  دوجو  مغر  هب  خـیرات  نایاپ  هب  طوبرم  تایآ  ریـسفت  رد  تنـس  لها  نارـسفم  رتشیب 
ات دنا  هدرک  هدنـسب  لاوقا  لقن  هب  رتشیب  نانآ  .دش  دهاوخ  هراشا  نآ  زا  ییاه  هنومن  هب  يدعب  ياه  لصف  رد  .دـنا  هدـش  ناش  نابطاخم 
رد زج  قیداصم  رب  قیبطت  اه و  نآ  ياه  هصخاش  اـه و  هفلؤم  نییبت  تاـیآ و  ریـسفت  رد  هک  ناـنچ  .دـننک  ادـیپ  شیارگ  لوق  کـی  هب 

ناوارف ياه  جنر  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  بتکم  رد  هدنیآ  هب  هاگن  ندوب  گنررپ  لیلد  هب  ربارب  رد  .دنتشادن  یقیفوت  ریسافت  یـضعب 
زا تایآ  لیذ  رد  هعیش  نارسفم  هاگدید  خیرات  لوط  رد  هعیش 
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دای تایآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  .تسا  نآ  ناـشخرد  جـیاتن  زا  اـه  هاگدـید  یتخاونکی  هدوب و  رادروخرب  يرتشیب  ییاـیوپ 
اه و هدعو  ًامومع ، دش  دش  نشور  هک  نانچ  و  هدرک _ قیبطت  يو  نارای  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  رب  ار  هدـش 

نانآ نایعیش  تیب و  لها  ار  نافعضتسم  ناحلاص و  زا  روظنم  و  دنناد _  یم  روهظ  رصع  هب  رصحنم  ار  تایآ  رد  دوجوم  ياه  تراشب 
 - فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدـهم  لک  حلـصم  يربهر  هب  هژیو  يا  هعماج  خـیرات  ناـیاپ  رد  ماجنارـس  هک  دـنا  هتـسناد 

هاوگ تسا _ نشور  ناگمه  يارب  هک  یخیرات _ هبرجت  .داد  دنهاوخ  لیکشت  تسا _ هدش  نایب  نیقیرف  تایاور  رد  يو  ياه  یگژیو 
مالسلا مهیلع  تیب  لها  فاعضتسا  ینشور  هب  نآ ، ياه  نایرج  ثداوح و  هدهاشم  خیرات و  هعلاطم  اب  .تسا  هاگدید  نیا  رب  ینـشور 

هعقاو مالـسلا ، هیلع  نسح  ماـما  رب  یلیمحت  حلـص  مالـسلا ، هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ینیـشن  هناـخ  .دوـش  یم  موـلعم  ناـنآ  نایعیـش  و 
و دـش (1) _ مهدزاود  ماما  تبیغ  هب  یهتنم  هک  يا  هنوگ  هب  هعیـش _ همئا  ریاـس  رب  ناـقفخ  وج  داـجیا  ـالبرک ، كاـندرد  زوسناـج و 

هیقت لاح  رد  دوخ  تینما  ظفح  يارب  نایعیـش  قطانم ، یـضعب  رد  مه  زونه  هک  خـیرات  لوط  رد  نانآ  تینما  بلـس  نایعیـش و  راتـشک 
تـسا یلاح  رد  نیا  .دنتـسه  اعدا  نیا  نشور  دهاوش  دنتـسین ؛ رادروخرب  دوخ  ینید  ياه  مسارم  ماجنا  يارب  لماک  يدازآ  زا  هدوب و 

رد هدوب و  رادروخرب  مزـال  تینما  زا  لقادـح  اـی  یفاـک  لـماک ، تینما  زا  مالـسا  خـیرات  لوط  رد  بهاذـم  ناـیدا و  ریاـس  ناوریپ  هک 
بتکم ياه  هزومآ  قیبطت  نخس ، نیرت  هاتوک  هب  .تسا  باتفآ  زا  رت  نشور  اعدا  نیا  رضاح  نامز  رد  هک  نانچ  .دنا  هدوبن  فاعضتسا 

هدش تباث  لیصفت  هب  یمالک  يداقتعا و  لقتسم  بتک  رد  مالسلا _  مهیلع  تیب  لها 

....و یسوط )  ) هبیغلا ینامعن ،)  ) هبیغلا هلمج : زا  هنیمز  نیا  رد  هدش  هتشاگن  ياه  باتک  - 1
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یم نشور  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نایعیـش  هژیو  هب  ناهج  نافعـضتسم  لد  رد  ار  دیما  رون  یخیرات ، هبرجت  نآرق و  تایآ  رب  تسا _
.دننک هدامآ  شیپ  زا  شیب  يزور  نینچ  يارب  ار  دوخ  دیاب  دنتسه و  نایعیش  نیمز  ناثراو  زا  دوصقم  هک  دنک 

: تسا هتسناد  لیوأت  هن  لیزنت و  ار  نآ  تسا و  هدش  ریسفت  تیالو  هب  هفیرش  ۀیآ  رد  قح  نید  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  یتیاور  رد 

يذلا وه  لاق ، ِّقَْحلا » ِنیِد  يدُْهلِاب َو  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  : » تلق لاق : مالسلا  هیلع  یضاملا  نسحلا  یبأ  نع  لیضفلا  نب  دمحم  نع 
مئاقلا مایق  دـنع  نایدألا  عیمج  یلع  رهظی  لاق : ِهِّلُک » ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  : » تلق قحلا ، نید  یه  هیالولا  و  هیـصول ، هیالولاب  هلوسر  رما 

اما و  لیزنتف ، فرحلا  اذـه  اما  معن  لاق : لیزنت ؟ اذـه  تلق  یلع  هیالوب  َنوُِرفاْکلا » َهِرَک  َْول  َو   » مئاـقلا هیـالو  متم » هللا  و  : » هللا لوقی  لاـق :
(1) لیوأتف ؛ هریغ 

یم خساپ  ترـضح  دسرپ : یم  ِّقَْحلا » ِنیِد  يدُْهلِاب َو  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه   » يانعم زا  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  لیـضف  نبدـمحم 
یَلَع ُهَرِهُْظِیل   » زارف زا  هاگ  نآ  .تسا  قح  نید  نامه  تیالو  داد و  نامرف  شا  یـصو  يارب  تیالو  هب  ار  دوخ  لوسر  یلاـعت  قح  دـهد 

هللا و  : » دیامرف یم  ناحبـس  يادخ  .دهد  یم  هرطیـس  نایدا  ۀمه  رب  مئاق  مایق  ماگنه  دهد : یم  خساپ  ترـضح  دسرپ ؛ یم  ِهِّلُک » ِنیِّدـلا 
یم لیضف  نبدمحم  .دنشاب  هتشادن  شوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  نارفاک  دنچره  دناسر ؛ یم  مامتا  هب  ار  مئاق  تیالو  ینعی  متم »

.تسا لیوأت  نآ  زج  اما  تسا و  لیزنت  تیالو ] ] فرح نیا  یلب  دونش ، یم  خساپ  تسا ؟ لیزنت  انعم  نیا  دسرپ :

هعیش راوتسا  تاداقتعا  زا  هک  تیالو ، ۀیاس  رد  نید  ةرطیس  هک  نآ  دوصقم 

ص212. ج2 ، نیلقثلارون ، - 1
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.تفای دهاوخ  ققحت  لاجم  تسا 

ییوس مه  هک  دوب  یبایزاب  لباق  نیقیرف  هاگدید  رد  یناوارف  كرتشم  طاقن  تنس ، لها  هعیـش و  نارـسفم  هاگدید  فالتخ  مغر  هب  اما 
.دومن یم  رتراومه  خیرات  نایاپ  عوضوم  رد  ار  نارسفم 

نیا تایآ  عومجم  یسررب  اریز  تسا ؛ ریذپانراکنا  هتفریذپ و  يرما  نارـسفم  دزن  عوضوم  نیا  تایآ ، هراشا  رب  نوزفا  هک  نیا  لصاح 
.تسا مّلسم  يرما  نیقیرف  نارسفم  نایم  رد  نآرق  هاگن  زا  خیرات  نایاپ  عوضوم  هک  دهد  یم  تسد  هب  ار  هجیتن 

تموکح ییایفارغج  هرتسگ  خیرات و  هرتسگ  رد  ناحلاص  هعماج  خـیرات ، نایاپ  رد  ناحلاص  هعماج  ياه  یگژیو  اب  يدـعب  لوصف  رد 
.دش میهاوخ  انشآ  ناحلاص 

رصاعم ياه  هیرظن  نآرق و  هاگن  زا  خیرات  نایاپ  هب  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comدرکیور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 142 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:125

ناحلاص دوعوم  هعماج  مود : لصف 

هراشا

.تسا هداد  تراشب  نافعضتسم  نانمؤم و  هب  ار  شخبدیما  نشور و  يا  هدنیآ  ناحبس  يادخ  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  لوا  لصف  رد 
يربهر هب  هژیو  يا  هعماج  لیکشت  هتشاد و  رظن  خیرات  نایاپ  هب  روبزم  تایآ  نارسفم ، ریسفت  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  تایاور  ربارب 

.میوش یم  انـشآ  هعماـج  نیا  هب  طوبرم  لـئاسم  اـه و  یگژیو  اـب  يدـعب  ياـه  لـصف  لـصف و  نیا  رد  .دـنداد  یم  دـیون  ار  ناـحلاص 
نیا ییایفارغج  هرتسگ  خـیرات و  هرتسگ  رد  ناحلاص  هعماج  ناحلاص ، هعماج  ياه  یگژیو  ناحلاصدوعوم ، هعماج  نوچ  یتاعوضوم 

لآ هدیا  هعماج  زا  ییوگلا  ناحلاص  دوعوم  هعماج  تسا  ینتفگ  .دوب  دـنهاوخ  شهوژپ  دروم  دـعب  ياه  لصف  لصف و  نیا  رد  هعماج 
یسأت اب  يرشب  عماوج  ات  تسا  هدیـشک  ریوصت  هب  شداعبا  ۀمه  اب  ار  نآ  رت  شیپ  ناحبـس  يادخ  هک  تسا ، تفرـشیپ  ياه  صخاش  اب 

.دنزادرپب يریگوگلا  هب  نآ  هب 

.دنا (1) هدرک  ریـسفت  نیمز  رب  نانآ  طلـست  تموکح و  لیکـشت  هب  ار  ناحلاص  يوس  زا  نیمز  يرب  ثاریم  نارـسفم ، زا  يدایز  رامش 
نیمز يور  رب  تموکح 

ص118. ج17 ، ریونتلا ، ریرحتلا و  ص277 ؛ ج15 ، نآرقلا ، یحو  نم  - 1
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ۀـیآ 105 رد  انبتک » دـقل   » ریبعت اب  یهلا  هدـعو  نیا  نایب  .تسا  هداد  هدـعو  حـلاص  نانمؤم  هب  ایند  نیا  رد  دـنوادخ  هک  تسا  یـشاداپ 
.تسا (1) دنوادخ  هدارا  تیشم و  زا  هتساخرب  هک  تسا  نآ  يریذپان  فلخت  تیمتح و  ناشن  ءایبنا  ةروس 

.دوب (2) دهاوخ  ریذپانزیرگ  یتقیقح  دنوادخ  یعامتجا  ياه  تنـس  ساسا  رب  عوضوم  نیا  هک  دیآ  یم  تسد  هب  هفیرـش  ۀـیآ  نیا  زا 
نیا .تسا  هدرک  ریبعت  غالب  هژاو  اب  ناحلاص  تموکح  زا  ( 106 هیآ ءایبنا ، هروس   ...« ) ًاغالبل اذه  یف  ّنإ   » يدعب ۀیآ  رد  ناحبس  يادخ 

زا ار  شیوخ  لد  ناج و  ناسنا  رگا  .تسا  دـیدرت  زا  يراع  نشور و  یتیعقاو  ناحلاص  تموکح  هک  تسا  تقیقح  نیا  ياـیوگ  ریبعت 
ناج قمعاب  ار  ناحلاص _  تموکح  انعم _  نیا  دنک  شرادیب  تلفغ  باوخ  زا  دزاس و  كاپ  دساف  ياه  هدیقع  اه و  هدـقع  یگدولآ 

.داسف ساسا  رب  هن  هدش  انب  حالص  ساسا  رب  یگدنز  اریز  دش ؛ دهاوخ  اریذپ 

ماظن اب  يو  راتفر  دراد و  یمرب  ماگ  یهلا  ياه  تنـس  ربارب  هک  تسا  یـسک  حـلاص  ناسنا  .تسا  ملاع  يدوبان  یناریو و  ببـس  داـسف 
.دیسر دهاوخ  مه  هب  هطقن  کی  رد  يزور  ییوس  مه  نیا  ور  نیا  زا  .تسا  گنهامه  ملاع 

يدوبان هتفرگ و  هلصاف  یتسه  ماظن  یلصا  ریسم  زا  ریزگان  دراد  یم  رب  مدق  یهلا  ياه  تنـس  فالخ  رب  هک  ور  نآ  زا  دساف  ناسنا  اما 
ریـس نیا  رد  ماجنارـس  تفای و  دهاوخ  نایرج  تعیبط  رد  یهلا  ياه  تنـس  نخـس  نیرت  هاتوک  هب  .دز  دـهاوخ  مقر  ار  دوخ  كاله  و 

ثرا هب  ار  نیمز  حلاص  ياه  ناسنا  یعیبط 

ص331. ج14 ، نازیملا ، ص336 ؛ ج1 ، ناهذالا ، داشرا  - 1
ص2400-2399. ج4 ، نآرقلا ، لالظ  یف  - 2
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.درب (1) دنهاوخ 

نایغاط تموکح  رظان  دهاش و  ابلاغ  هک  اه  نآ  يارب  هچرگ  دنا : هدرک  نایب  هنوگ  نیا  رگید  يوحن  هب  ار  تقیقح  نیا  نارسفم  یخرب 
سیماون فالخ  رب  اه  تموکح  نیا  ماـمت  هک  دـنوش  اریذـپ  یناـسآ  هب  ار  تقیقح  نیا  تسا  لکـشم  دـنا  هدوب  ردـلق  ناـیغای  ملاـظ و 

.تسا نامیا  اب  ناحلاص  تموکح  نامه  تسا  گنهامه  نآ  اب  هچ  نآ  تسا و  تقلخ  ناهج  نیناوق  شنیرفآ و 

« نوُِحلاَّصلا َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَْألا  َّنَأ   » هلمج نیا  ربانب  تسا  تیعقاو  کی  نیا  هک  دوش  یم  یهتنم  اج  نیا  هب  یفـسلف  ياه  لـیلحت  یلو 
.دوش یم  بوسحم  ینیوکت  نوناق  کی  دشاب  یهلا  هدعو  کی  هک  نآ  زا  شیپ 

تکاله ماظن  نیا  زا  ندرکن  يوریپ  هک  تسا  هتسویپ  مه  هب  هچراپ و  کی  ياه  ماظن  زا  يا  هعومجم  یتسه  ناهج  هک  حیضوت  نیا  اب 
.تشاد (2) دهاوخ  یپ  رد  ار  يدوبان  و 

.دشاب تقیقح  نیا  يایوگ  مه  ( 5 هیآ صصق ، هروس  « ) نِیثِراْولا ُمُهَلَعَْجن  َو   » و ( 105 هیآ ءایبنا ، هروس  « ) اهثری  » ریبعت تفگ  ناوتب  دیاش 
تافو زا  سپ  نوناق  ربارب  یعیبط  روط  هب  هک  تسا  داد  رارق  دـقع و  دتـس و  داد و  نودـب  لام  لاقتنا  ثرا  موهفم  دـش ، هراشا  رت  شیپ 
ینایب اب  اریز  دیسر ؛ دهاوخ  ناحلاص  هب  تیاهن  رد  یتسه  ماظن  نوناق و  ربارب  مه  نیمز  ایوگ  .دسر  یم  طیارش  ياراد  دارفا  هب  صخش 

.دنتسه اراد  ار  ندش  ثراو  طیارش  نانآ  اهنت  تشذگ  هک 

ص383. ج19 ، ناقرفلا ، ص303 ؛ ج5 ، فشاکلا ، ریسفت  ص386-387 ؛ ج7 ، نآرقلا ، يده  نم  - 1
ص522-521. ج13 ، هنومن ، ریسفت  - 2
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لاربـیل يریگارف  يرترب و  لـیلد  ار  بیقر  ياـه  يژولوئدـیا  لوـفا  یبرغ  نازاـس _ هـیرظن  رت  قـیقد  ریبـعت  هـب  و  نازادرپ _ هـیرظن  اـما 
.دنوش اریذپ  هدروآ و  دورف  میظعت  رس  نآ  ربارب  رد  دیاب  ناگمه  ریزگان  هک  دنناد  یم  یسارکومد 

ناحلاص دوعوم  هعماج  ياه  یگژیو 

هدوب و يدام  ياه  تفرـشیپ  ربارب  رد  نانآ  لاعفنا  لصاح  یبرغ  نازاس _  هیرظن  رت  حیحـص  ریبعت  هب  نازادرپ _  هیرظن  ياـه  هاگدـید 
يادـص رب  ار  دوخ  ياه  شوگ  ییوگ  هک  دـنیوگ  یم  خـیرات  نایاپ  زا  نخـس  یلاح  رد  نانیا  .تسا  يرکف  هنیـشیپ  هناوتـشپ و  نودـب 

لقاع چـیه  رب  یـسارکومد  لاربیل  يرظن  دربهار  يژتارتسا و  نادـقف  .دـنا  هتـسبورف  یـسارکومد  لاربیل  ياه  هیاـپ  نتخیرورف  شزرل و 
 . تسین هدیشوپ  يدنمشیدنا 

ناـنمؤم و هژیو  هب  تیرـشب  هب  تراـشب  اـب  هدرک و  فیـصوت  رت  شیپ  ار  دوـخ  بوـلطم  یناـمرآ و  هعماـج  یناـیحو  ياـه  هزوـمآ  اـما 
رگید هب  .تسا  هدرک  هدامآ  يا  هعماج  نینچ  نتخاس  يارب  ار  نانآ  تهج  ره  زا  و  هدیمد ، نانآ  ياه  لد  رد  ار  دیما  رون  نافعـضتسم ،

اب قباطم  خـیرات و  یلماکت  ریـس  اب  هارمه  هدوب ، رادروخرب  یلقن  یلقع و  هناوتـشپ  زا  یهلا  تایآ  رد  ینایاپ  تموکح  هعماـج و  نخس 
.تسا (1) تیرشب  ترطف 

نیا کش ، یب  .تسا  ییاور  نامرف  تموکح و  هفیرـش ، تایآ  رد  دـنوادخ  هدـعو  زا  دوصقم  تنـس ، لها  هیماما و  نارـسفم  قافتا  هب 
، تسین دنوادخ  زا  رت  هدعو  تسار  یسک  اریز  تفای ؛ دهاوخ  روهظ  لاجم  هدوب و  ریذپان  للخ  هدعو 

ص356-355. ج16 ، نآرقلا ، یحو  نم  ص383 ؛ ج19 ، ناقرفلا ، - 1
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ُقَدْصَأ ْنَم  اقَح َو  ِهَّللا  َدْعَو  « ؛) 31 هیآ دعر ، هروس  9 ؛ هیآ نارمع ، لآ  هروس  20 ؛ هیآ رمز ، هروس  « ) َداعیِْملا ُهَّللا  ُِفلُْخی  ِهَّللا ال  َدـْعَو  »...
(. 122 هیآ ءاسن ، هروس  « ) الِیق ِهَّللا  َنِم 

اه هنیزگ  نیا  رد  لامجا  هب  ناحلاص  دوعوم  هعماج  ياه  یگژیو 

هراشا

: دوش یم  هصالخ 

؛ مالسا نید  تیمکاح  فلا )

؛ یتسرپ تب  كرش و  هنوگره  زا  رود  هب  هملک و  یعقاو  يانعم  هب  یتسرپاتکی  دیحوت و  ب )

؛ قافن رفک و  زا  يراع  نما و  هژیو ، يا  هعماج  ج )

؛ ناسنا ياهزاین  ۀمه  نیمأت  د )

.نارادمامز یگتسیاش  ه )-

ینید تیمکاح  . 1

، مالـسا نید  هدوب و  رادروخرب  ینید  نامکاح  يرادمامز  زا  ناحلاص  هعماج  خیرات  نایاپ  رد  دـش ، نشور  هطوبرم  تایآ  زا  هک  نانچ 
نید یلع  ساـنلا   » هاوـگ هـب  .دوـب  دـنهاوخ  ممـصم  نـید  لـماک  يارجا  رد  شناربـهر  هـک  دوـب  دـهاوخ  هعماـج  نآ  رد  ریگارف  ینید 

هب ناردپ ، زا  شیب  مدرم   (2) مهئابآ ؛» نم  هبـشا  مهئارماب  سانلا   » .دننک و یم  كولـس  ناش  نارادمامز  نییآ  رب  مدرم   (1) مهکولم ؛»
، يراذگ نوناق  عون  رد  اه  تموکح  توافت  .تسین  هدیـشوپ  یـسک  رب  تموکح  عون  لدم و  تیمها  دـنراد ؛ تهابـش  دوخ  نامکاح 

هناوتشپ و ارجا و  لکش 

ص114. ج7 ، يرابلا ، حتف  ص563 ؛ ج12 ، یفاک ، لوصا  حرش  - 1
ص46. ج75 ، راونالاراحب ، ص208 ؛ لوقعلا ، فحت  - 2
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هاشداپ و يدرف  هدارا  و  دننک ؛ یمن  يوریپ  یـصاخ  نوناق  زا  يدادبتـسا ، ياه  تموکح  .دنک  یم  ادیپ  زورب  دومن و  ییارجا  تنامض 
كدـنا اب  کیتارکومد  ياـه  تموکح  رد  .درادـن  یموهفم  اـنعم و  نوناـق  نآ ، زج  هدـنکفا ، هیاـس  تموکح  ناـکرا  هیلک  رب  ناـطلس 
كدـنا توافت  زا  ام  دوصقم  .تساه  ناسنا  یعمج  هدارا  زا  هتـساخرب  هک  هاـشداپ ، تیـصخش  عاعـش  هدارا و  وترپ  هن  نوناـق ، یتواـفت 

دارفا زا  یهورگ  عفاـنم  زین  کـیتارکومد  ياـه  تموـکح  رد  تسا  نشور  تسا ؛ صاـخ  عـمج  هب  صاـخ  درف  زا  یناـسنا  هدارا  رییغت 
نانامیپ مه  اکیرما و  موجه  .دـنا  هدرک  حیرـصت  نآ  هب  اهراب  یبرغ  نارادـم  تسایـس  هک  تسا  رادروخرب  تیولوا  زا  ناهج  ای  هعماج 

ریاس برع و  ناهج  رد  يروتاتکید  ياه  تموکح  زا  هبناج  کی  ياه  تیاـمح  اـهروشک و  ریاـس  قارع و  ناتـسناغفا و  هب  شا  یبرغ 
یلهاج نیناوق  زاب  هک  دشاب  نیمه  مود (1)  تیلهاج  زا  نآرق  دارم  دـیاش  .تساعدا  نیا  رب  هاوگ  اهدـص  زا  يا  هنومن  اهنت  ایند ، طاقن 

تموکح رد  اما  .تسا  هدرک  ییامندوخ  هدـنبیرف  یناگژاو  بلاق  رد  نردـم و  یلکـش  هب  راب  نیا  اما  هدـش ؛ مکاـح  یناـسنا  عماوج  رب 
اَّلِإ ُمْکُْحلا  ِنِإ   » دراد ناحبـس  يادخ  هب  صاصتخا  اهنت  يراذگ  نوناق  عیرـشت و  قح  هدوب و  یهلا  هدارا  زا  هتـساخرب  نوناق  یهلا ، ياه 

(2) (. 67،40 هیآ فسوی ، هروس  62 ؛ هیآ ماعنا ، هروس  57 ؛ هیآ ماعنا ، هروس  « ) نِیلِصاْفلا ُْریَخ  َوُه  َّقَْحلا َو  ُّصُقَی  ِهِلل 

يراذگ نوناق  یگنوگچ  رد  یفرگش  ریثأت  ناسنا  یـساسا  ياهزاین  یتیـصخش و  داعبا  يدوجو ، يایاوز  هب  راذگ  نوناق  یملع  هطاحا 
نآ يارجا  هوحن  و 

.33 هیآ بازحا ، هروس  - 1
.تایآ لیذ  ریسافت  - 2
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زا یتایآ  رد  تقیقح  نیا  .دراد  هطاحا  يو  هب  ناسنا  دوخ  یتح  یـسک  ره  زا  شیب  رـشب ، هدننیرفآ  ناونع  هب  دنوادخ  .تشاد  دـهاوخ 
: دوش یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  لامجا  هب  هک  تسا  هتفای  ساکعنا  نآرق 

(16 هیآ هروس ق ، ( ؛» ِدیِرَْولا ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  ُهُسْفَن َو  ِِهب  ُسِوْسَُوت  ام  ُمَْلعَن  َناْسنِْإلا َو  اَنْقَلَخ  ْدََقل  «َو 

.میرت کیدزن  وا  هب  اه  گر  هتشر  زا  ام  و  دنک ، یم  وا  هب  يا  هسوسو  هچ  وا  سفن  هک  میناد  یم  و  میدیرفآ ، ار  ناسنا  ام  انامه  و 

(14 هیآ کلم ، هروس  ( ؛» ُرِیبَْخلا ُفیِطَّللا  َوُه  َقَلَخ َو  ْنَم  ُمَْلعَی  «َأ ال 

نیب کیراب  وا  هک  نآ  لاح  دناد ؟ یمن  تسا  هدیرفآ  هک  یسک  ایآ 

.تسا هاگآ 

.دراد هراشا  يزیچ  ره  رب  یهلا  تردق  ملع و  نآ و  فیاطل  اه و  تمکح  شنیرفآ و  رارسا  هب  هک  تسد  نیا  زا  یتایآ  و 

لها اب  هعیش  هاگدید  یساسا  فالتخا  .دنراد  دیکأت  یهلا  يدرف  تسد  هب  یهلا  ماکحا  يارجا  رب  ینایحو  ياه  هزومآ  رگید ، يوس  زا 
يارجا هتشاد و  دیکأت  هیقف  هقف و  تیالو  رب  هعیـش  یلو  هدرک ، هدنـسب  هقف  تیالو  رب  تنـس  لها  .تسا  هتفهن  هتکن  نیمه  رد  زین  تنس 

(1) دراد : هراشا  تقیقح  نیمه  هب  نامیلس  دواد و  هب  یهلا  تفالخ  ياطعا  .دناد  یم  زیاج  هیقف  تسد  هب  اهنت  ار  هقف 

ْنَع َنوُّلِـضَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َکَّلُِـضیَف  يوَْهلا  ِِعبَّتَت  ِّقَْحلاـِب َو ال  ِساَّنلا  َْنَیب  ْمُکْحاَـف  ِضْرَأـْلا  ِیف  ًهَفِیلَخ  َكاـْنلَعَج  اَّنِإ  ُدُواد  اـی  »
(26 هیآ هروس ص ، «. ) ِباسِْحلا َمْوَی  اوُسَن  اِمب  ٌدیِدَش  ٌباذَع  ْمَُهل  ِهَّللا  ِلِیبَس 

ص195-194. ج17 ، نازیملا ، ص346-347 ؛ ج11 ، نآرقلا ، يده  نم  - 1
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دیکأت ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  هعجارم  ترورـض  رب  دـناد و  یم  لطاب  يواعد  لح  رد  ار  توغاط  هب  هعجارم  هک  ناـنچ 
: دراد

(60 هیآ ءاسن ، هروس  «. ) ًادیَِعب ًالالَض  ْمُهَّلُِضی  ْنَأ  ُناْطیَّشلا  ُدیُِری  ِِهب َو  اوُرُفْکَی  ْنَأ  اوُِرمُأ  ْدَق  ِتوُغاَّطلا َو  َیلِإ  اوُمَکاحَتَی  ْنَأ  َنوُدیُِری  »

هروس «. ) ًامِیلْـسَت اوُمِّلَُـسی  َْتیَـضَق َو  اَّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  اوُدِـجَی  َُّمث ال  ْمُهَْنَیب  َرَجَـش  امِیف  َكوُمِّکَُحی  یَّتَح  َنُونِمُْؤی  َکِّبَر ال  ـالَف َو  »
(65 هیآ ءاسن ،

: دراد هراشا  نامکاح  يوس  زا  یهلا  تاروتسد  تیاعر  يدادبتسا و  تموکح  یفن  رب  یتایآ  رد  نینچمه 

ُْمْتنُک اِمب  َنیِِّیناَّبَر  اُونوُک  ْنِکل  ِهَّللا َو  ِنوُد  ْنِم  ِیل  ًادابِع  اُونوُک  ِساَّنِلل  َلوُقَی  َُّمث  َهَُّوبُّنلا  َمْکُْحلا َو  َباتِْکلا َو  ُهَّللا  ُهَِیتُْؤی  ْنَأ  ٍرَـشَِبل  َناـک  اـم  »
«. َنوُِملْـسُم ُْمْتنَأ  ْذِإ  َدـَْعب  ِْرفُْکلِاب  ْمُکُُرمْأَی  ًابابْرَأ َأ  َنیِِّیبَّنلا  َهَِکئالَْملا َو  اوُذِـخَّتَت  ْنَأ  ْمُکَُرمْأَی  َو ال  َنوُسُرْدَـت *  ُْمْتنُک  اِمب  َباتِْکلا َو  َنوُمِّلَُعت 

(80 _ 79 هیآ نارمع ، لآ  هروس  )

ییارجا تنامـض  اه ، ناسنا  حیحـص  تیبرت  اب  تیمکاح ؛ يوس  زا  نامرجم  تازاجم  ییازج و  ماکحا  نییعت  رب  هوـالع  رگید  يوس  زا 
ساسحا هک  هباشم  یتاـیآ  و  (. 14 هیآ قلع ، هروس  « ) يرَی َهَّللا  َّنَأـِب  ْمَْلعَی  َْمل  «َأ  .دـنک یم  هنیداـهن  اـه  ناـسنا  نورد  رد  ار  یهلا  ماـکحا 

.تسا (1) هداد  رارق  دوخ  زکرمت  هجوت و  نوناک  ار  اه  ناسنا  نورد  راکشآ و  زا  دنوادخ  یهاگآ  لاح و  همه  رد  دنوادخ  روضح 

هعماج رد  یتسرپ  اتکی  دیحوت و  . 2

ندش هدودز  هدش و  یگچراپ  کی  یلدمه و  تدـحو ، یعامتجا ، تلادـع  هعـسوت  ببـس  هعماج  رد  یتسرپاتکی  دـیحوت و  شرتسگ 
داسف و قسف و  رهاظم 

.نآرق رد  تموکح  - 1
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: دروآ تسد  هب  لیذ  تایآ  زا  ناوت  یم  ار  مهم  نیا  .تسا  يداقتعا  نینچ  مهم  ياهدرواتسد  زا  كرش 

(18 هیآ نارمع ، لآ  هروس  «. ) ...طْسِْقلِاب ًاِمئاق  ِْملِْعلا  اُولوُأ  ُهَِکئالَْملا َو  َوُه َو  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُهَّللا  َدِهَش  »

ِساَّنِلل َو ُِعفانَم  ٌدیِدَش َو  ٌسَْأب  ِهِیف  َدـیِدَْحلا  اَْنلَْزنَأ  ِطْسِْقلِاب َو  ُساَّنلا  َموُقَِیل  َنازیِْملا  َباتِْکلا َو  ُمُهَعَم  اْنلَْزنَأ  ِتانِّیَْبلِاب َو  انَلُـسُر  اْنلَـسْرَأ  ْدََـقل  »
8،35؛ هیآ هدـئام ، هروس  29 ؛ هیآ فارعا ، هروـس  هیآ 25 ؛ دـیدح ، هروس  «. ) ٌزیِزَع ٌّيِوَـق  َهَّللا  َّنِإ  ِْبیَْغلاـِب  ُهَلُـسُر  ُهُرُْـصنَی َو  ْنَم  ُهَّللا  َمَْلعَِیل 

(29 هیآ حتف ، هروس  62 ؛ هیآ رون ، هروس  47 ؛ هیآ سنوی ، هروس 

.تسا قافن  موتحم  هجیتن  یگدنکارپ  هقرفت و  رگید  يوس  زا 

ًادـَبَأ ًادَـحَأ  ْمُکِیف  ُعیُِطن  ْمُکَعَم َو ال  َّنَجُرْخََنل  ُْمتْجِرْخُأ  ِْنَئل  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُمِِهناوْخِِإل  َنُولوُقَی  اوُقَفان  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْمل  «َأ 
ْمُهوُرَـصَن ِْنَئل  ْمُهَنوُرُْـصنَی َو  ـال  اُوِلتُوق  ِْنَئل  ْمُهَعَم َو  َنوُجُرْخَی  ـال  اوُجِرْخُأ  ِْنَئل  َنُوبِذاـَکل *  ْمُهَّنِإ  ُدَهْـشَی  ُهَّللا  ْمُکَّنَرُْـصنََنل َو  ُْمْتِلتُوق  ْنِإ  َو 

ًيُرق ِیف  اَّلِإ  ًاعیِمَج  ْمُکَنُوِلتاُقی  ال  َنوُهَقْفَی *  ٌمْوَق ال  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  ِهَّللا  َنِم  ْمِهِروُدُص  ِیف  ًهَبْهَر  ُّدَشَأ  ُْمْتنََأل  َنوُرَْـصُنی *  َُّمث ال  َرابْدَْألا  َّنُّلَُوَیل 
 - 11 هیآ رـشح ، هروس  «. ) َنُولِقْعَی ٌمْوَق ال  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  یَّتَش  ْمُُهبُوُلق  ًاعیِمَج َو  ْمُُهبَـسْحَت  ٌدیِدَش  ْمُهَْنَیب  ْمُهُـسَْأب  ٍرُدُـج  ِءارَو  ْنِم  ْوَأ  ٍهَنَّصَُحم 

(14

یم دنبیاپ  نآ  هب  تخـس  ار  دوخ  نتفای  تردق  زا  سپ  ناحلاص  هک  تسا  ییاه  یگژیو  نیرت  مهم  زا  یتسرپاتکی  تیونعم و  شرتسگ 
.دنناد

، جـح هروس  «. ) رُومُْألا ُهَِبقاع  ِهِلل  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  اْوَهَن  ِفوُْرعَْملِاب َو  اوُرَمَأ  َهاک َو  َّزلا  اُوَتآ  َهالَّصلا َو  اُوماقَأ  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْمُهاَّنَّکَم  ْنِإ  َنیِذَّلا  »
(41 هیآ

هدش ریسفت  نیمز  رد  طلست  تموکح و  يانعم  هب  نیمز  رد  نکمت 
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تخادرپ ) هعماج نامورحم  هب  یگدیسر  و  زامن ) هماقا  ) دنوادخ اب  طابترا  تموکح ، هب  نتفای  تسد  اب  دنوادخ  ناتسود  هک  تسا (1) 
.دنهد یم  رارق  دوخ  ياه  همانرب  هحولرس  رد  ار  اه  یتشز  ندودز  اه و  یکین  جیورت  و  تاکز )

نید  ) ادخ رون  نارفاک ، ناکرشم و  تساوخ  مغر  هب  هدش و  رافک  نیمزرس  ثراو  ناحلاص  دمآ ؛ تسد  هب  نیـشیپ  تایآ  زا  هک  نانچ 
نانمؤم يدـیحوت ، نید  تیبثت  رارقتـسا و  اب  ناحبـس  يادـخ  درک و  دـهاوخ  هبلغ  نایدا  ریاـس  رب  نیمز  رـسارس  رد  مالـسا ) يدـیحوت 

.درک دهاوخ  رادروخرب  تاناکما  ۀمه  زا  لک  حلصم  يربهر  هب  ار  رادرک  هتسیاش 

.تسا خیرات  نایاپ  رد  یسارکومد  لاربیل  نتفای  هطلـس  يرترب و  رب  دیکأت  یبرغ  رـصاعم  ياه  هیرظن  هیام  ناج  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
دننک و ینیب  شیپ  زین  ار  ناهج  يربهر  هدنیآ  ات  هتـشاداو  ار  نارظن  بحاص  زا  یخرب  هنارادبناج  هناحوبذـم و  ياه  شالت  نیا  یهاگ 
، نآ زا  سپ  دسرب و  اپورا  نویـساردف  هب  تردـق  زکرم  هک  دـهد  یم  لامتحا  دـنیبب و  اپورا  اکیرما و  تسد  رد  ار  يربهر  نیا  لعـشم 

.دنریگ (2) یم  رارق  هیسور  نیچ و  نپاژ ،

هزوح رد  هک  صاخ  يربهر  ناتـسد  رد  هن  ار  نآ  ای  دـننک  یمن  هراشا  ناش  ياه  یگژیو  هب  ًاصوصخ  نارادـمامز و  هب  ای  ًامومع  ناـنآ 
ءارآ نیا  هیارا  اب  نانآ  یبرغ  نادقتنم  زا  یخرب  ریبعت  هب  هدوب و  یهت  نورد  زا  اه  هاگدید  نیا  .دـننک  یم  دودـحم  یـصاخ  ییایفارغج 

.دنا هدز  همدص  دوخ  یملع  هاگیاج  هب 

يارب تسا ؛ هعماج  رد  یتسرپادخ  راثآ  زا  يا  هنومن  اهنت  دش  هراشا  هچ  نآ 

ص335. ج5 ، فشاکلا ، ریسفت  ص140 ؛ ج7 ، نایبلا ، عمجم  - 1
.124  - ص122 شنادقتنم ، نوتگنیتناه و  اه ، ندمت  دروخ  رب  هیرظن  - 2

رصاعم ياه  هیرظن  نآرق و  هاگن  زا  خیرات  نایاپ  هب  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comدرکیور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 152 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14052/AKS BARNAMEH/#content_note_134_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14052/AKS BARNAMEH/#content_note_134_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:135

.درک هعجارم  هنیمز  نیا  رد  لقتسم  ياه  شهوژپ  هب  ناوت  یم  رتشیب  لیصفت 

قافن رفک و  زا  يراع  نما و  هژیو ، يا  هعماج  . 3

.دنراد ناوارف  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  زین  ناسانـش  ناور  هک  نانچ  .تسا  شمارآ  تینما و  هب  زاین  ناسنا  یناور  ياهزاین  نیرت  یـساسا  زا 
يوس زا 

یعامتجا تینما  نیمأت  هزورما  .تسین  هدیـشوپ  یـسک  رب  یعامتجا  يدرف و  ياه  هزوح  همه  رد  یعامتجا  تینما  نیمأت  تیمها  رگید 
ببس

، يدابع کسانم  ماجنا  زین  .تشاد و  دهاوخ  یپ  رد  ار  یمومع  هافر  يداصتقا و  قنور  هدـش ، یجراخ  یلخاد و  ياه  هیامرـس  بذـج 
داسف و قسف و  رهاظم  اب  هلباقم  شیوخ و  يدنورهش  قوقح  زا  عافد  هعماج ، داحآ  يارب  شناد  بسک  لیصحت و  ناکما  يروآ  مهارف 

.تسا هعماج  رد  شمارآ  تینما و  جیاتن  زا  رگید  دروم  اهدص 

تینما هارمه  هب  یتسرپاـتکی  دـیحوت و  هتفریذـپ و  ار  یهلا  يدرف  ینید  تیمکاـح  هک  تسا  يا  هعماـج  هنوـمن ، هعماـج  ساـسا  نیا  رب 
وترپ رد  زج  مهم  نیا  دـمآ  تسد  هـب  یناـیحو  ياـه  هزوـمآ  زا  هـچ  نآ  ربارب  درک  شوـمارف  دـیابن  .دـشاب  مکاـح  نآ  رد  نادـنورهش 

.تسین روسیم  دشاب  ناحبس  يادخ  يوس  زا  بوصنم  هک  یهلا ، يدرف  تیمکاح 

راکوکین نانمؤم  هب  دنوادخ  هک  دنناد  یم  درف  هب  رصحنم  هژیو و  يا  هعماج  لیکـشت  ار  رون  هروس  هیآ 55  دوصقم  نارسفم  زا  یخرب 
: تسا هداد  هدعو 

یف مهفلختـسیف  مهب  صخی  احلاص  اعمتجم  مهل  لعجیـس  یلاعت  هللا  نأ  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلل  لیمج  دـعو  اذـه  یلع  هیآلاف 
دص قفانم و ال  دیک  نوفاخی  ال  انمأ » مهفوخ  دعب  نم  مهلدبی  مهنید و  مهل  نکمی  ضرألا و 
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.ًائیش (1) هب  نوکرشی  هنودبعی ال  رفاک 

هعماج تسا ؛ هداد  هدـعو  راکوکین  ناـنمؤم  هب  دـنوادخ  ساـسا ، نیمه  رب  دـنا : هتفگ  هنیدـم _ هیآ _ لوزن  لـحم  هب  هراـشا  اـب  ناـشیا 
تیبثت و ار  ناش  نید  هدناسر ، نیمز  رد  تفالخ  هب  ار  نانآ  دنوادخ  .دشاب  نانآ  هژیو  هک  دروآ  دهاوخ  مهارف  نانآ  يارب  يا  هتـسیاش 
يراع و يدیحوت و  يا  هعماج  .درک و  دهاوخ  رود  نانآ  زا  ار  ناقفانم  نارفاک و  هئطوت  درک و  دهاوخ  لیدـبت  تینما  هب  ار  ناش  سرت 

.دوب دهاوخ  كرش  زا  اربم 

: دنریگ یم  هجیتن  نآ  تارقف  هیآ و  دوصقم  فیصوت  زا  سپ  همادا  رد 

نم اصلاخ  احلاص  اعمتجم  مهل  لعجیـس  نأ  تاحلاصلا  اولمع  مهنم و  اونمآ  نیذـلا  دـعی  هناحبـس  هللا  نأ  هلک  کـلذ  نم  لـصحتملا  و 
ریغ نم  نینمآ  نوشیعی  قحلا  نیدلا  الإ  مهلامعأ  هماع و ال  هدارفأ  دـئاقع  یف  مکحی  ضرألا ال  ثری  قسفلا  قافنلا و  رفکلا و  همـصو 

.نیمکحتملا (2) مکحت  نیملاظلا و  ملظ  نیدئاکلا و  دیک  نم  ارارحأ  جراخ ، وأ  لخاد  ودع  نم  فوخ 

ثراو نانآ  هدوب ، قسف  قافن و  رفک ، ياه  هناشن  زا  هتـساریپ  يا  هعماج  دهد ؛ یم  تراشب  راکوکین  نانمؤم  هب  دـنوادخ  هک  يا  هعماج 
ساره و نودب  لماک و  تینما  رد  دارفا  هدوب ، مکاح  نانکاس  راتفر  هشیدنا و  رب  نید  ياه  هزومآ  هعماج ، نیا  رد  .دوب  دـنهاوخ  نیمز 
زا هدیرب  عماوج  .درب  دـنهاوخ  رـس  هب  نارادـمروز  ییوگروز  ناملاظ و  ملظ  نانئاخ و  هئطوت  ای  یجراخ  یلخاد و  نانمـشد  زا  همهاو 

يدرف هک  دـنک  یم  ادـیپ  تدـش  ینامز  تنوشخ  نیا  دنتـسه و  شیوخ  ياقب  روظنم  هب  تنوشخ  رازبا  يریگراک  هب  زا  ریزگان  یحو ،
ناکرا رب  هماکدوخ  دبتسم و 

ص152. ج15 ، نازیملا ، - 1

ص155. ج15 ، نازیملا ، - 2
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گنهامه يرـشب  ترطف  اب  تسا ، طابترا  رد  بیغ  ناهج  اب  هطـساواب  ای  هطـساو  یب  هک  ادخ  یلو  تیمکاح  یلو  .دـبای  هطلـس  هعماج 
ار نآ  هتفاتنرب و  ار  نادنورهـش  يارب  ینماان  داجیا  تنوشخ و  يریگراک  هب  دـیوج و  یم  اه  لد  شریذـپ  رد  ار  شیوخ  ياـقب  هدوب و 

.دناد یم  دوخ  هیلاع  فادها  اب  یفانت  رد 

ناسنا ياهزاین  همه  ندروآرب  . 4

لاکـشا نیرت  هدمع  .درک  وجو  تسج  ناسنا  یـساسا  ياهزاین  نیمات  هب  اه  نآ  عماج  هاگن  اه و  همانرب  عون  رد  دـیاب  ار  عماوج  يرترب 
اب هدرک  دودـحم  يدام  تاینمت  رد  ار  يو  ياهزاین  ناسنا  هب  يدـعب  کت  هاگن  اـب  هک  تسا  هتفهن  هتکن  نیمه  رد  رـصاعم  ياـه  هیرظن 

هتینردم لصاح  هک  ار  یماظن  تردق  يژولونکت و  يرترب  نانآ  .دنیوگ  یم  نخس  خیرات  نایاپ  زا  یسح  يدام و  ياهدرواتسد  هبرجت 
نایاپ رد  یسارکومد  لاربیل  نتفای  هطلس  يرترب و  رایعم  تسا 

.دنا هتسناد  خیرات 

رد یعیبط  ياه  تمعن  يدام و  تاکرب  زا  راشرس  يونعم و  دعب  رد  قافن  كرـش و  زا  هتـساریپ  يراع و  يا  هعماج  ناحلاص  هعماج  اما 
: دیامرف یم  صوصخ  نیارد  ییابطابط  همالع  .دوب  دهاوخ  يدام  دعب 

هب یگدـنز  تاـکرب  رارقتـساو  دوش  یم  لـقتنم  ناـحلاص  هب  نارگید  زا  نیمز ، عفاـنم  رب  طلـست  هک  تسا  نیا  نیمز  تثارو  زا  دارم  و 
رد نآ و  ياه  تنیز  اه و  تمعن  زا  هتسیاش  هدافتـسا  يانعم  هب  ایند  رد  تاکرب ، نیا  .دوش  یم  ققحم  نانآ  نایم  رد  تثارو  نیا  ببس 

.تسایند (1) نیمه  رد  هتسیاش  هعماج  تاکرب  زا  مه  نآ  هتبلا  هک  تسا  یهلا  برق  تاماقم  هب  ندیسر  ترخآ 

ص330. ج14 ، نازیملا ، - 1
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ادـخ یگدـنب  هب  هک  حـلاص  يرـشب  هعماج  هدـش  كاپ  هاـنگ  كرـش و  یگدولآ  زا  نیمز  يدوز  هب   » هک تسا  نیا  هفیرـش  هیآ  موهفم 
ِتاـِحلاَّصلا اُولِمَع  ْمُْکنِم َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو   » هیآ هک  ناـنچ  .دـنوش  یم  نکاـس  نآ  رد  دـنزرون  كرـش  يو  هب  هداـهن و  ندرگ 

.دهد یم  ربخ  نآ  زا  ( 55 هیآ رون ، هروس  « ) ًاْئیَش ِیب  َنوُکِرُْشی  ِینَنوُُدبْعَی...ِضْرَْألا ال  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْسََیل 

.دوش یم  لماش  ار  ود  ره  درادـن و  یترخآ  ییایند و  تثارو  ود  زا  یکی  هب  صاـصتخا  ثحب  دروم  هیآ  هک  دـش  نشور  ناـیب ، نیا  اـب 
(1)

زا ناسنا  یـساسا  ياهزاین  نیمأت  هب  هجوت  عقاو  رد  دـنوادخ  یگدـنب  تهج  رد  شالت  كرـش و  ياه  یگدولآ  زا  هعماج  يزاس  كاپ 
هدوهیب یششوک  یهلا  دای  رد  زج  نآ  نتسج  ؛و  تسا ناسنا  یناور  ياهزاین  نیرت  یساسا  زا  شمارآ.تسوا  یناور  ياهزاین  هلمج  نآ 
یگدنب دش  هراشا  (. 28 هیآ دعر ، هروس  « ) ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهَّللا  ِرْکِِذب  الَأ  ِهَّللا  ِرْکِِذب  ْمُُهبُوُلق  ُِّنئَمْطَت  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  « ؛ تسا لصاح  یب  و 
ریوصت هب  هنوگ  نیا  ار  كرش  هجیتن  یهیبشت  رد  دنوادخ  .تسا  ناحلاص  هعماج  یگژیو  نیرت  زراب  كرـش ، زا  یگتـساریپ  دنوادخ و 

: دشک یم 

(31 هیآ جح ، هروس  «. ) ٍقیِحَس ٍناکَم  ِیف  ُحیِّرلا  ِِهب  يِوْهَت  ْوَأ  ُْریَّطلا  ُهُفَطْخَتَف  ِءامَّسلا  َنِم  َّرَخ  امَّنَأَکَف  ِهَّللِاب  ْكِرُْشی  ْنَم  َو  »...

هدنکفا رود  ییاج  هب  ار  وا  داب  ای  دنا  هدوبر  ار  وا  ناغرم  هداتفا و  ورف  نامـسآ  زا  ییوگ  هک  تسا  نانچ  دزرو  كرـش  ادخ  هب  سکره 
.تسا

تسا نشور  (. 13 هیآ نامقل ، هروس  « ) ٌمیِظَع ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ   » تسا هدش  فیـصوت  میظع  ملظ  فصو  اب  كرـش  نآرق ، رد  نینچمه 
هب هدولآ  هعماج  رد 

ص139. ج17 ، رینملا ، ریسفتلا  ص257 ؛ ج9 ، طیسولا ، ریسفتلا  330 ؛ ص329 _ ج14 ، نازیملا ، - 1
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.تسا (1) هدوهیب  يراظتنا  قوقح  يواست  تلادع و  يارجا  كرش ،

ياه هتفای  هک  نانچ  .تسوا  یساسا  ياهزاین  مومع  حیحـص  نیمأت  درواتـسد  یمدآ  ياهدادعتـسا  ییافوکـش  تشادرود  رظن  زا  دیابن 
زا مهم  نیا  و  دـش ؛ دـهاوخ  روسیم  ناگمه  يارب  تلادـع  وترپ  رد  اهزاین  نیا  نیمأت   (2) دراد ؛ دـیکأت  هتکن  نیا  رب  زین  یـسانش  ناور 

.تسا یتوغاط  ياه  تردق  زا  ناحلاص  تموکح  زیامت  هوجو 

نارادمامز یگتسیاش  . 5

عون هب  هراشا  نودـب  ءایبنا  هروس  هفیرـش 105  هیآ  .تسا  هعماج  نآ  نارازگراکو  نارادـمامز  ناحلاص ، هعماج  ياه  یگژیو  رگید  زا 
هراشا دروم  یگژیو  اهنت  یگتسیاش  حالص و  .تسا  هداد  رارق  دوخ  هجوت  نوناک  ار  نآ  نارادمامز  یگژیو  خیرات  نایاپ  رد  تموکح 

نارازگراک نارادمامز و  تسا (3) يراـتفر  یتخانـش و  ياـه  هزوح  همه  رد  یگتـسیاش  نآ  زا  دوصقم  هک  تسا  هفیرـش  هیآ  نیا  رد 
.دننک یم  يربهر  یتخبـشوخ  تداعـس و  يوس  هب  ار  نآ  هدرک و  تیریدم  یگتـسیاش  هب  ار  هعماج  ياه  همانرب  اهدربهار و  هتـسیاش ،

دوخ ناربهر  ياهراتفر  رگید  يوسزا  تسا ؛ يدام  یناسفن و  ياه  یگتسباو  زا  هدیهر  كاپ و  ياه  هشیدنا  زا  هتساخرب  اه  همانرب  نیا 
زا هک  نانچ  .دنتـسه  شیوخ  ياه  همانرب  هب  لماع  دوخ  نارگید ، زا  لبق  هدوب و  ضقانت  ضراعت و  زا  هتـساریپ  هعماـج  نیا  رد  هتخاـس 

: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

ص143-142. ج10 ، نآرقلا ، يده  نم  ص190 ؛ ج18 ، نآرقلا ، یحو  نم  - 1
ص260. یعامتجا ، یسانش  ناور  - 2

ص518-517. ج13 ، هنومن ، ریسفت  ص376-377 ؛ ج19 ، ناقرفلا ، - 3
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(1) اهنع ؛ تیهتنا  دق  الإ و  هیصعم  نع  مکتیهن  اهب و ال  ترمتئا  دق  الإ و  هعاطب  مکترمأ  ام  هللا  و 

مدوخ هک  نیا  زج  مدناوخن  ارف  یتعاط  هب  ارامش  راگدورپ ، هب  مسق 

.متسج يرود  نآ  زا  مدوخ  رگم  متشادن  زاب  ارامش  یهانگ  زا  مدرک و  لمع  نآ  هب 

.تسا تقیقح  نیا  يایوگ  زین  دننک  یم  كولس  ناش  نارادمامز  نییآ  رب  مدرم   (2) مهکولم » نید  یلع  سانلا   » فورعم لثم 

ندنارذگ زا  سپ  صصق  هروس  ۀـیآ 5  ربارب  .تسا  هدرک  هراشا  نانآ  ۀتـسیاش  رادرک  نامیا و  رب  زین  رون  هروس  ۀیآ 55  رد  هک  نانچ 
ندیـشچ فاعـضتسا و   ) یگژیو نیا  دـیاش  .دـش  دـنهاوخ  هدـیزگرب  ناـیناهج  يرادـمامز  ییاوشیپ و  هب  نیمز ، رد  فاعـضتسا  ةرود 

.تسا هدرک  يرادمامز  ییاوشیپ و  ۀتسیاش  ار  نانآ  هدوزفا و  یهلا  نیناوق  تلادع و  يارجا  رد  نانآ  مامتها  رب  اه ) یتخس 

ص194. ج2 ، قئاقدلا ، زنک  - 1
ص564. ج12 ، یفاک ، لوصا  حرش  - 2
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خیرات هرتسگ  رد  ناحلاص  هعماج  موس : لصف 

هراشا

زا رـصاعم  ياه  هشیدنا  .دراد  رـصاعم  يایند  رد  خیرات  نایاپ  عوضوم  رد  یـساسا  یـشقن  ناحلاص ، هعماج  ققحت  نامز  ندـش  نشور 
روهظ اب  هک  دنتـسه  هاگدید  نیا  ياقلا  ددصرد  هدرب و  ار  هرهب  نیرتشیب  عوضوم  نیا  رد  حیحـص  بیقر و  ياه  هشیدنا  شناد و  ألخ 

زا ریزگان  رـشب  دوش و  یمن  روصت  نیا  زا  شیب  رـشب  يارب  یقرت  دـشر و  ناـکما  هدیـسر و  دوخ  ناـیاپ  هب  خـیرات  یـسارکومد ، لاربیل 
.مینک یم  یسررب  یحو  هاگن  زا  ار  ناحلاص  هعماج  ینامز  ةزاب  لصف  نیا  رد  ور  نیا  زا  .تسا  ماظن  نیا  شریذپ 

ناحلاص دوعوم  هعماج  یخیرات  هرود  . 1

هدرک هراشا  تموکح  نیا  عوقو  نامز  هب  ًاحیرصت  ای  ًاحیولت  نارسفم  اما  .دنک  یمن  یخیرات  دادخر  نیا  نامز  هب  يا  هراشا  چیه  نآرق 
یلاعت هللا  لجع  يدـهم  باحـصا  هب  ار  نآ  رگید  یخرب  هک  ناـنچ   (1) دـنناد ؛ یم  نامزلارخآ  هب  طوبرم  ار  نآ  نارـسفم  یخرب  .دـنا 

.دننک (2) یم  قیبطت  نامزلارخآ  رد  فیرشلا  هجرف 

ص445. ج2 ، مولعلا ، رحب  - 1
ص99. ج9 ، یناعملا ، حور  ص431 ؛ نیبملا ، ریسفتلا  - 2
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اُهثِرَی َضْرَْألا  َّنَأ  : » لـج زع و  هلوق  : » مالـسلا هیلع  لاـق  تسا : هدـش  حیرـصت  تقیقح  نیا  هب  زین  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  یتیاور  رد 
حلاص ناگدنب  زا  دوصقم  ینعی   (1) نامزلارخآ ؛» یف  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  باحصأ  مه  َنوُِحلاَّصلا » َيِدابِع 

يدهم نارای  رب  ار  حلاص  ناگدنب  مه  یخرب  .دنتسه  نامزلارخآ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  باحـصا  ناحبـس ، يادخ 
.دراد (2) نامزلارخآ  هب  هراشا  ًاحیولت  هک  دنا  هداد  قیبطت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

ار نآ  هدرکن ؛ دودـحم  یمیوقت  نامز  هب  ار  ناحلاص  يوس  زا  نیمز  ندرب  ثرا  صاخ  یناـمز  هب  هراـشا  نودـب  زین  نارـسفم  زا  یخرب 
زا یتح  دش  دنهاوخ  نیمز  بحاص  یگتـسیاش  نامیا و  ندش  مهارف  تروص  رد  هک  دـنناد  یم  تقلخ  ماظن  رد  يراج  يراس و  تنس 

.دنا (3) هدادن  صاصتخا  یتیلم  موق و  چیه  هب  ار  نآ  هتفر  رتارف  مه  نیا 

لاؤس ندش  نشور  ببـس  دنتـسه  یناسک  هچ  ناحلاص  زا  دوصقم  هک  نیا  و  َنوُِحلاَّصلا » َيِدابِع   » ریـسفت هرابرد  شـسرپ  نتفای  خساپ 
ياهریـسفت هنایم  نیا  رد  و  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  ناحلاص  زا  دارم  هک  تسوگو  تفگ  نارـسفم  نایم  .دش  دهاوخ  تمـسق  نیا  یلـصا 

ربمایپ تما  رب  نآ  قیبطت  تنـس  لها  نارـسفم  نایم  رد  بلاغ  هاگدـید  .تسا  هدـش  حرط  هماع  هصاخ و  نارـسفم  يوس  زا  ینوگانوگ 
یقرتم یلاعتم و  هشیدـنا  زا  يریذـپرثا  اـب  هیماـما  نارـسفم  اـما  .تسا  تما  نادـبعتم  ناـنمؤم و  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا 

نآ ًامومع  هدنیآ  هب  هژیو  هجوت  تیودهم و 

ص848. ج3 ، ناهربلا ، ص106 ؛ ج7 ، نایبلا ، عمجم  - 1
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همئا ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یتایاور  هب  دنا و  هداد  قیبطت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  باحـصا  رب  ار 
هک یـصاخ  یخیرات  هرود  رد  یخیرات  دادخر  نیا  یعیـش  هشیدنا  رد  ساسا  نیا  رب  .دنا (1)  هتسج  کسمت  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 

یهاگ هدشن ، نییعت  یـصخشم  هرود  تنـس  لها  هاگدید  رد  اما  تفای ؛ دـهاوخ  روهظ  تسا  هدـش  نامزلارخآ  هب  ریبعت  ینید  نوتم  رد 
قیبطت نآ  تایئزج  هب  هراشا  نودب  یمالسا  تما  هب  رگید  ینامز  هباحـص و  رـصع  هب  یهاگ  زاجح و  رد  مالـسا  روهظ  نامز  هب  ار  نآ 

هک تسا  هعیش  هاگدید  درواتسد  نیرتهب  ییایوپ  یگدنلاب و  نآ ، فالخ  هب  دنک ؛ یم  تیاکح  یمگ  رد  رس  تتـشت و  زا  هک  دنا  هداد 
.دهد یم  دیون  ار  دیما  زا  راشرس  يا  هدنیآ  هدیمد و  هعماج  دبلاک  رد  ار  دیما  حور 

ققحم خیرات  نایاپ  رد  حلاص  ناگدنب  ریگارف  تموکح  تنس  لها  نارسفم  یخرب  هیماما و  نارسفم  هاگدید  ربارب  ریبعت  نیرت  هاتوک  هب 
.دش دهاوخ 

دودحم دنوادخ ، حلاص  ناگدنب  زا  دارم  هک  دیآ  یم  تسد  هب  نیـشیپ  ینامـسآ  بتک  رد  نآ  لوزن  ءایبنا و  هروس  هیآ 105 قالطا  زا 
دنهاوخ نیمز  ثراو  هفیرش  هیآ  رد  هدش  دای  طیارش  هب  یبای  تسد  اب  ینامسآ  ياه  نییآ  زا  کی  ره  ناوریپ  هدوبن و  یصاخ  نییآ  هب 

طیارش نیا  هب  یبای  تسد  تیمتاخ  موهفم  تشاد  رظن  اب  ینامسآ و  نییآ  نیرخآ  روهظ  اب  ییوس  زا  تشاد  رود  رظن  زا  دیابن  اما  .دش 
.دوب دهاوخن  روسیم  مالسا  رذگهر  زا  زج 

(85 هیآ نارمع ، لآ  هروس  ( ؛» َنیِرِساْخلا َنِم  ِهَرِخْآلا  ِیف  َوُه  ُْهنِم َو  َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانیِد  ِمالْسِْإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  «َو 

ص329. ج2 ، زیزعلا ، نآرقلا  ریسفت  یف  زیجولا  ص106 ؛ ج7 ، نایبلا ، عمجم  ص77 ؛ ج2 ، یمق ، ریسفت  - 1
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.تسا ناراک  نایز  زا  تمایق  رد  تسین و  هتفریذپ  يو  زا  دیوج   [ رگید  ] نید مالسا  زج  هکره  و 

ثراو دنیزگاج  حلاص  ناگدنب  هرمز  رد  دـیآرد و  مالـسا  نییآ  هب  یتیلم  موق و  ره  زا  یهورگ  صخـش و  ره  هچ  نانچ  بیترت  نیدـب 
نیا اما  دندش ، ناینوعرف  نیمزرـس  ثراو  لیئارـسا  ینب  زا  ناحلاص  دـش  هراشا  رت  شیپ  هک  نانچ  رگید  يوس  زا  .دوب و  دـهاوخ  نیمز 

.دراد یمالسا  تما  زا  ناحلاص  هب  صاصتخا  خیرات  نایاپ  رد  رت  عیسو  سایقم  رد  یهلا  هدعو 

تدـش هب  صاخ  دراوم  هب  نآ  صیـصخت  زا  هتـشاد  دـیکأت  هیآ  قالطا  رب  ییابطابط  همـالع  هعیـش  نارـسفم  ناـیم  رد  ساـسا  نیمه  رب 
: دنک یم  يرود 

مالسإلا روهظ  نامز  یلع  اهلمحی  هیویندلا و  هثارولاب  اهصخی  نم  نیب  و 

نم هیورملا  هرتاوتملا  رابخألا  یف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هب  ربخأ  يذلا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  روهظ  وأ 
.هضعب (1) یلإ  انأموأ  یتلا  هل  هبسانملا  تایآلاب  کلذل  کسمتی  و  نیقیرفلا ، قرط 

نارود اـی  مالـسا و  روهظ  هرود  رب  لـمح  هداد و  صاـصتخا  ییاـیند  تثارو  هب  ار  هیآ  هک  مه  ینارـسفم  زا  هورگ  نآ  ناـشیا  دـید  زا 
هعیـش و هداد و  ربخ  نآ  زا  هرتاوتم  رابخا  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  فیرـشلا _  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم 
ار هیآ  اما  تسا  ملـسم  رتاوتم و  دنچ  ره  روکذم  تایاور  اریز  دـنا ؛ هتفرن  یتسرد  هار  زاب  دـنا  هدومن  دـنا _  هدرک  لقن  ار  اه  نآ  ینس 

.دنز یمن  صیصخت 

دنهاوخ رادروخرب  یهلا  تراشب  نیا  زا  حـلاص  لمع  نامیا و  طیارـش  ندروآ  مهارف  اب  یناـمز  هرود  ره  رد  ناـحلاص  درکیور  نیا  اـب 
رب یهلا  تنس  اریز  دش ؛

ص330. ج14 ، نازیملا ، - 1
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دوعوم يدهم  يربهر  هب  یمالسا  تما  زا  ناحلاص  نایم  رد  خیرات  نایاپ  رد  یهلا  تنـس  دش  هراشا  اما  تسا ؛ هدش  راوتـسا  انعم  نیمه 
.تفای دهاوخ  عوقو  لاجم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

شیپ دنوادخ  رگید  يوس  زا  دراد و  هنیرید  سب  يا  هقباس  یحو  دربهار  ییوس  زا  هک  تسا  هتکن  نیا  رد  یحو  هاگدـید  رگید  زیامت 
يوزرآ اب  لدع و  تموکح  رارقتـسا  تهج  رد  شالت  هب  ار  نانآ  مهارف و  رـشب  رد  ار  شریذـپ  هنیمز  ات  هدرک  هراشا  دربهار  نیا  هب  رت 

دوخ زا  هک  دنتـسه  روهظون  ییاـه  هاگدـید  رـصاعم  تاـیرظن  نیا ، فـالخ  هب  .دـنک (1)  بیغرت  همیرک  تـلود  نآ  رد  ندـش  وـضع 
دربن نایاپ  مهوت  ببـس  ابقر  يوس  زا  نادیم  ندـش  یلاخاب  هک  دـنا  هتفرگ  همـشچرس  هتینردـم  رـصع  ياه  تفرـشیپ  ربارب  رد  یگتخاب 

.تسا هدش  یبرغ  نازادرپ  هیرظن  يوس  زا  یسارکومد  لاربیل  يزات  هکی  هبلغ و  کیژولوئدیا و 

ٍباتِک َو ْنِم  ْمُُکْتیَتآ  اَمل  َنیِِّیبَّنلا  َقاثیِم  ُهَّللا  َذَخَأ  ْذِإ  َو  «؛ دراد دیکأت  نایدا  لماکت  ریس  رب  هک  کیژولوئدیا  دربن  رب  هن  یحو  ياه  هزومآ 
اوُدَهْشاَف َلاق  انْرَْرقَأ  اُولاق  يِرْصِإ  ْمُِکلذ  یلَع  ُْمتْذَخَأ  ُْمتْرَْرقَأ َو  َلاق َأ  ُهَّنُرُْصنََتل  ِِهب َو  َُّننِمُْؤَتل  ْمُکَعَم  اِمل  ٌقِّدَصُم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  َُّمث  ٍهَمْکِح 

يراکمه و لوئـسم  دـنرادادخ  اب  هک  یناـمیپ  دـهعربارب و  یهلا  ناربماـیپ  (. 81 هیآ نارمع ، لآ  هروـس  « ) َنیِدِـهاَّشلا َنِم  ْمُکَعَم  اـَنَأ  َو 
ْمُکَنیِد َو ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا   » .دنیشن رمث  هبوا  هنیرید  يوزرآ  هدش و  لماک  رشب  تیاده  هقلح  نیا  ات  دنتسه  ناربمایپ  ریاس  اب  يرایمه 

ینید یهلا  یتنس  ساسارب  هک  ییورایور  اب  هن  مالـسا  نید  (. 3 هیآ هدئام ، هروس  « ) ًانیِد َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِـضَر  ِیتَمِْعن َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ 
نیرخآ ات  دش  هدیزگرب  لماک و 

ص383. ج19 ، ناقرفلا ، - 1
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َهِرَک َْول  ِهِّلُک َو  ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِد  يدُْـهلِاب َو  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه   .» دـناسرب اـه  ناـسنا  مومع  هب  ار  تیادـه  ياـه  ماـیپ 
دهاوخ ریگارف  ینید  بلاغ و  نایدا ، همه  رب  مالسا  نییآ  ؛ نافلاخم ناکرشم و  يدونـشخان  مغر  هب  (. 33 هیآ هبوت ، هروس  « ) نوُکِرْشُْملا

هیآ ریسفت  رد  (. 107 هیآ ءایبنا ، هروس  « ) نیَِملاْعِلل ًهَمْحَر  اَّلِإ  َكاْنلَـسْرَأ  ام  َو   » .تسانعم نیا  هاوگ  مه  ءاـیبنا  هروس  تاـیآ  قایـس  .دـش 
: تسا هدش  هتفگ  هفیرش 

.هلاسرلا مومع  یضتقم  کلذ  و  ماللاب _ یلحملا  عمجلا  هیلع  لیلدلا  و  مهلک _ هیرشبلا  تاعامجلا  یلإ  هلسرم  همحر  کنأ  يأ 

.مهارخأ مهایند و  یف  ایندلا  لهأ  هداعس  هب  ذخألا  یف  نیدب  هنایتإ  ههج  نم  ایندلا  لهأل  همحر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  وه  و 

نم ترس  یتلا  هنسحلا  راثآلا  ثیح  نم  ایندلا  لهأل  همحر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  وه  و 

يدـحإ قیبطت  هتثعب ص و  لبق  ام  یلإ  مویلا  هیرـشبلا  هماعلا  هایحلا  سایقب  اغلاب  اروهظ  رهظی  امم  مهتاعمتجم  یف  هقحلا  هوعدـلاب  هماـیق 
(1) يرخألا ؛ یلع  نیتایحلا 

« لا  » اب تسا و  عمج  هک  نیملاع » » هژاو زا  انعم  نیا.يا  هدش  هداتسرف  يرـشب  عماوج  همه  يوس  هب  هک  یتسه  یتمحر  ادخ ) لوسر   ) وت
هدروآ ینید  تمحر ، لوسر  .تسا  نیمه  مه  متاخ  ربمایپ  تلاسر  ندوب  یناگمه  ياـضتقم  نیا  رب  نوزفا  دـیآ ؛ یم  تسد  هب  هدـمآ ،

رد ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  توعد  يوکین  راثآ  .تسا  هدروآرب  ترخآو  ایند  رد  رـشب  تداعـس  نآ  شریذـپ  اب  هک 
تمحر  ) تقیقح نیا  ربمایپ  تثعب  زا  دـعب  اب  تثعب  زا  لبق  رد  رـشب  یگدـنز  عضو  هسیاقم  .تسوا  ندوب  تمحر  هاوگ  يرـشب  عماوج 

.دنک یم  نشور  ار  ربمایپ ) ندوب 
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نیا رب  نانیا  .تسا  فوطعم  خیرات  نایاپ  هدـنیآ و  هب  هبوت  هروس  تایآ 32و33  رون و  هروس  55 هیآ هاگن  قفا  هعیش ، نارسفم  داقتعا  هب 
لجع دوعوم  يدهم  تسد  هب  اهنت  نآ  ققحت  هدشن و  راکـشآ  لماک  روط  هب  نونکات  روبزم  هیآ  رد  یهلا  هدعو  هک  دـنراد  قافتا  رواب 
ندوبن دودـحم  زا  هتفرگ و  ماـع  ار  رون  هروس  هیآ 55  باطخ  هک  ینارـسفم  یتح  .دوب  دهاوخ  ریذـپ  ناکما  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا 

.دنا (1) هدرمش  نآ  لماک  قیداصم  زا  ار  يودهم  تموکح  تیاهن  رد  دنا ؛ هتفگ  نخس  صاخ  یخیرات  ياه  هرود  صاخشا و  هب  نآ 

دوصقم تایاور  نیا  ساسارب  .دـنا  هتـسج  کسمت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  یتایاور  هب  دوخ  ياعدـم  تابثا  يارب  هعیـش ، نارـسفم 
تایاور زا  يا  هنومن  هب  .تسا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  هژیو  هب  نایعیش و  تیب ، لها  هدش ، دای  تایآ 

.دوش یم  هراشا 

: تسا هدرک  لقن  یشایع  زا  یسربط 

یلع مهب  کلذ  هللا  لعفی  تیبلا  لهأ  انتعیـش  هللا  مه و  لاق  هیـآلا و  أرق  هنأ  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نع  هدانـسإب  یـشایعلا  يور 
دحاو موی  الإ  ایندـلا  نم  قبی  مل  ول  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  يذـلا  وه  همألا و  هذـه  يدـهم  وه  انم و  لـجر  يدـی 

.اروج (2) املظ و  تئلم  امک  اطسق  الدع و  ضرألا  ألمی  یمسا  همسا  یترتع  نم  لجر  یلی  یتح  مویلا  کلذ  هللا  لوطل 

: دندومرف رون  هروس  هیآ 55  تئارق  زا  سپ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  یشایع ، لقن  هب 

ص357. ج1 ، غالبلا ، ص556 ؛ ج9 ، نایبلا ، بیطا  ص530-533 ؛ ص151-156 ؛ ج15 ، نازیملا ، - 1
، هرهاظلا تایالا  لـیوأت  ص443-444 ؛ ج3 ، یفاصلا ، ص288-289 ؛ ج1 ، یفوک ، تارف  ریـسفت  ص240 ؛ ج 7 ، ناـیبلا ، عمجم  - 2

ص365. ج1 ،
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یم ققحم  ار  هدـعو  نیا  ام ، نادـناخ  زا  يدرم  تما ، نیا  يدـهم  تسد  هب  دـنوادخ  دنتـسه ، تیب  لها  ام  نایعیـش  نانآ  مسق  ادـخ  هب 
ار زور  نآ  دنوادخ  دنامن  زور  کی  زج  ایند  زا  رگا  دندومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  .دنک 

لدع طسق و  زا  تسا ، هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  یلاح  رد  ار  نیمز  دـسرب و  تموکح  هب  نم  نادـناخ  زا  يدرم  ات  دـنک  یم  ینالوط 
.دزاس هدنکآ 

نیا هب  هیآ  لیذ  رد  زین  تنس  لها  نارسفم  زا  یخرب  .تسا (1)  ناوارف  ییاور ، ریسافت  هژیو  هب  هعیش  ریسافت  رد  تسد  نیا  زا  یتایاور 
.دنا (2) هدرک  هراشا  تایاور 

نـشور شیپ  زا  شیب  ار  تقیقح  نیا  دنا ، هدرک  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هصاخ  هماع و  هک  یتایاور  رد  لمأت 
: هلمج نآ  زا  .دزاس  یم 

یل يوز  ام  اهکلم  غلبیـس  یتمأ  ناو  اهبراغمو  اـهقراشم  تیأرف  ضرـألا  یل  يوز  هللا  نا  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق 
(3) اهنم ؛

نآ برغم  قرـشم و  هک  يا  هنوگ  هب  درک ، عمج  نم  يارب  ار  نیمز  یلاعتم  يادخ  دندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
.دیسر دهاوخ  مدرک  هدهاشم  هک  اج  نآ  ات  نم  تما  ییاور  نامرف  مدید ، ار 

.دنا (4) هتسج  کسمت  نآ  هب  هیآ ، لیذ  رد  هعیش  نارسفم  یخرب  اما  تسا ؛ هدشن  لقن  هعیش  ییاور  عبانم  رد  ثیدح  نیا  هچ  رگا 

هک يروط  هب  دش ، دهاوخ  ریگارف  یمالسا  تموکح  تیاور ، نیا  ساسا  رب 

ص621-616. ج3 ، نیلقثلا ، رون  - 1
ص2628. ج8 ، متاح ، یبا  نبا  ریسفت  ص72 ؛ ج6 ، ریثک ، نبا  ریسفت  - 2

ص71. ج6 ، ریثک ، نبا  ریسفت  ص298 ؛ ج13 ، یبطرق ، ریسفت  ص123 ؛ ج4 ، دمحا ، دنسم  ص171 ؛ ج8 ، ملسم ، حیحص  - 3
ص220. ج21 ، ناقرفلا ، ص151 ؛ ج7 ، نازیملا ، ص445 ؛ ج3 ، یفاصلا ، ص117 ؛ ج3 ، عماجلا ، عماوج  - 4

رصاعم ياه  هیرظن  نآرق و  هاگن  زا  خیرات  نایاپ  هب  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comدرکیور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 166 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14052/AKS BARNAMEH/#content_note_148_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14052/AKS BARNAMEH/#content_note_148_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14052/AKS BARNAMEH/#content_note_148_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14052/AKS BARNAMEH/#content_note_148_4
http://www.ghaemiyeh.com


ص:149

.تسا یتیگ  رسارس  زا  هیانک  ینید ، تایبدا  رد  نیمز  براغم  قراشم و  هب  ریبعت  .دوب  دهاوخ  مالسا  ذوفن  ریز  ایند  برغ  قرش و 

: دنک یم  تیوقت  رتشیب  ار  هاگدید  نیا  هدوب ، نارسفم  دانتسا  دروم  هدش و  لقن  تنس  لها  ییاور  عماوج  رد  هک  يرگید  تایاور 

هللا هلخدأ  الا  ربو  الو  ردم  تیب  ضرألا  رهظ  یلع  یقبی  ال  لوقی : ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  : لوقی دوسألا  نب  دادـقملا 
(1) نونیدیف ؛ مهلذی  وأ  اهلهأ  نم  مهلعجیف  لجو  زع  هللا  مهزعی  اما  لیلذ  لذ  وأ  زیزع  زعب  مالسالا  هملک 

یمن هیداب  اتسور و  رهش و  رد  يا  هناخ  چیه  دومرف : یم  مدینش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دیوگ : یم  دوسا  نب  دادقم 
يور زا  شریذپ  ) دنک یم  ناشزیزع  دنوادخ  ای  .دنک  یم  دراو  هناخ  نآ  هب  يراوخ  اب  ای  تزع  اب  ار  مالـسا  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دنام 

.دنریذپ یم  ار  مالسا  دنک و  یم  ناشراوخ  ای  دنوش  یم  تزع  لها  و  تبغر ) لیم و 

دهاوخ خـیرات  نایاپ  رد  قافتا  نیا  ینامز  هزاب  کش  یب  .دـش  دـهاوخ  ریگارف  نیمز  هرک  رـسارس  رد  مالـسا  نید  تیاور  نیا  هیاـپ  رب 
.دراد خیرات  نایاپ  هب  هاگن  هدش  دای  هیآ  قیقحت ؛ دروم  هیآ  لیذ  رد  تیاور  نیا  هب  نارسفم  دانتسا  هب  رظن  .دوب و 

، تایراذ هروس   ) راگدرورپ تفرعم  تیدوبع و  شنیرفآ _  تمکح  هدوب و  اـعدا  نیا  رب  هاوگ  زین  يرگید (2)  تایاور  نیا ، رب  نوزفا 
رب ینشور  دهاش  دش _ هراشا  زین  تایآ  یضعب  هب  یسررب و  شهوژپ  نتم  رد  خیرات _  لماکت  ریس  و  ...و _  (51 هیآ

ص544؛ ج3 ، یناعمس ، ریسفت  ص243 ؛ ج3 ، نینمز ، یبا  نبا  ریسفت  ص92 ؛ ج15 ، نابح ، نبا  حیحص  ص4 ؛ ج6 ، دمحا ، دنسم  - 1
ص117. ج3 ، عماجلا ، عماوج  ص455 ؛ ج7 ، نایبتلا ،

.دنا هدوب  دانتسا  دروم  شهوژپ  نتم  رد  تایاور  نیا  زا  یضعب  - 2
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.تسا خیرات  نایاپ  رد  یهلا  هدعو  روهظ  رب  ینبم  هعیش  هاگدید  ندوب  یعقاو 

خیرات لوط  رد  نونک  اـت  هک  دـنا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  رون ، هروس  هیآ 55  رد  هدش  نایب  ياه  یگژیو  فیـصوت  اب  نارـسفم  زا  یخرب 
نایاپ رد  هک  تسا  یتراشب  دوعوم  هعماج  نیا  هدوب و  هدـنیآ  هب  رظان  هیآ  ساسا  نیارب  .تسا و  هدـشن  ققحم  يا  هعماج  نینچ  مالـسا 

نید يریگارف  زا  هک  یتاـیآ  زا  موهفم  نیا  .تفای (1)  دهاوخ  ققحت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدـهم  تسد  هب  خـیرات 
نید هدشن و  بلاغ  نایدا  ۀمه  رب  مالـسا  نید  زونه  اریز  تسا ؛ تشادرب  لباق  یبوخ  هب  دنا  هداد  ربخ  نایدا  ریاس  رب  نآ  ۀبلغ  مالـسا و 

.تسانعم نیا  رب  يرگید  هاوگ  مه  تایآ  یضعب  ياوتحم  تشذگ  هک  نانچ.تسا  هدشن  نایناهج  دحاو 

تنس لها  نارسفم  هاگدید  زا  یهلا  هدعو  روهظ  رصع  . 2

هراشا

زا ینـشور  ياـه  قفا  نییعت ، نیا  یگنوـگچ  .تسا  هدـش  داـی  هیآ  ریـسفت  رد  رـصنع  نیرت  مهم  یهلا ، هدـعو  نیا  روـهظ  ناـمز  نییعت 
خیرات لوط  رد  ای  مالـسا و  ردص  خیرات  هتـشذگ و  رد  نآ  ققحت  اریز  دوشگ ؛ دهاوخ  تیرـشب  يور  شیپ  ار  ینامـسآ  ياه  تراشب 

اب تنـس  لها  نارـسفم  .دوب  دـهاوخ  راذـگرثا  رـضاح  راتـشون  فدـه  تایآ و  ریـسفت  هجیتن  رد  هدـنیآ  رد  نآ  عوقو  دـیما  ای  مالـسا ،
ردص ياه  تموکح  هب  ار  هطوبرم  تایآ  ات  دنا  هدیـشوک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تافو  زا  دعب  ياهدادخر  زا  يریذـپرثا 

رب یکسمتسم  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ینیـشناج  ریـسم  فارحنا  هیجوت  رب  نوزفا  ات  دننک  قیبطت  نآ  زا  دعب  یتح  مالـسا و 
نشور رد  نآ  هجیتن  دروم و  نیا  رد  تنس  لها  هاگدید  یسررب  ور  نیا  زا  .دنشاب  هتشاد  دوخ  تاداقتعا 

ص155. ج15 ، نازیملا ، ص240 ؛ ج7 ، نایبلا ، عمجم  - 1
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.دوب دهاوخ  راذگرثا  یسب  تقیقح  ندش 

يولع تموکح  ات  يوبن  تموکح  زا 

یمالسا نیمزرس  زا  یعیـسو  ياه  شخب  هفوک و  رد  يولع  هرونم و  هنیدم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  هلاس  دنچ  تموکح 
نیرتریظن یب  زا  تموکح ، ود  نیا  هک  نیا  رد  .دنا  هداد  قیبطت  نآ  رب  ار  هیآ  تنس  لها  نارسفم  هک  تسا  يدراوم  هلمج  زا  زور ، نآ 

روط هب  دش ، دهاوخ  هراشا  ًادعب  هک  نانچ  یهلا  هدعو  نیا  دسر  یم  رظن  هب  یلو  تسین ؛ ینخـس  تسا ، تیرـشب  خیرات  ياه  تموکح 
.دنتسه یهلا  گرزب  هدعو  نآ  زا  ییاه  هنومن  اه  نیاو  داد ، دهاوخ  يور  رگید  ینامز  هزاب  کی  رد  یفاو  یفاک و 

نآ یسررب  دقن و  تایاور و  هب  کسمت 

حیحصت یپ  رد  رتشیب  دسر  یم  رظن  هب  هک  دنا  هتسج  کسمت  اه ، لقن  ای  تایاور  یخرب  هب  شیوخ ، ياعدم  تابثا  يارب  نارـسفم  نیا 
دقن و .دنا  هدـش  یمالـسا  يدامتم  نورق  یهاگ  يولع و  رـصع  ات  يوبن  رـصع  زا  اعدا  نیا  تابثا  زا  ریزگان  هناگ ، هس  يافلخ  تفالخ 

ياه لقن  تایاور و  ور  نیمه  زا  .دوب  دهاوخ  راذگرثا  یـسب  رـضاح  شهوژپ  هجیتن  تیعقاو و  ندـش  نشور  رد  اه  لقن  نیا  یـسررب 
.دوش راکشآ  نآ  نابلاطرب  تقیقح  ياه  قفا  ات  میراپس  یم  یسررب  دقن و  هتوب  هب  ار  تنس  لها  ياعدا  دانتسا و  دروم 

ریشمش حالـس و  اب  هشیمه  هک  يا  هنوگ  هب  دندرک  یم  یگدنز  ساره  فوخ و  اب  هنیدم  رد  ناناملـسم  تسا ، هدش  لقن  هلمج ، نآ  زا 
داد و تینما  هدعو  نانآ  هب  ربمایپ  دندرک و  تیاکش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  تیعضو  نیا  زا  ور ، نیا  زا  .دندوب 
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.دش (1) لزان  رون  هروس  هیآ 55

تموکح وترپ  رد  تینما  هب  اـهنت  هدـش  داـی  لـقن  هک  نیا  تسخن  تسور : هب  ور  یتالاکـشا  اـب  روبزم  تیاور  هب  کـسمت  اـعدا و  نیا 
ققحت ياعدا  ناوت  یمن  اه  هنیزگ  زا  یکی  ققحت  اـب  تسا و  هیآ  رد  هراـشا  دروم  ياـه  هنیزگ  زا  یکی  اـهنت  هک  دراد  هراـشا  یمالـسا 

نارسفم مومع  هک  نیا  مود  .دنا (2)  هدرک  هراشا  تقیقح  نیا  هب  زین  تنس  لها  نارسفم  یخرب  هک  نانچ  .تشاد  ار  یهلا  هدعو  لماک 
لها تایاور  هاگن  زا  دش  هراشا  دنچره  .تسین  یـصاخ  نامز  هب  دودحم  هیآ  موهفم  ساسا  نیا  رب  .دنراد  رظن  قافتا  هیآ  ندوب  ماع  رب 

یخرب ياعدا  هب  نیا  رب  نوزفا  .دومن  دهاوخ  خر  مالسا  يرسارس  نتفای  هطلس  اب  نامزلارخآ  رد  یهلا  هدعو  نیا  هعیش  نارـسفم  تیب و 
هدش دای  ثیدح  اب  اعدا  دروم  هیآ  ریـسفت  نیاربانب  .تسا  هنیدم  رد  اعدا  دروم  تیاور  رودص  (3) و  تسا ؛ یکم  روبزم  هیآ  نارسفم ،

.دنرادن رگیدکی  هب  یطابترا  تسین و  تسرد 

تیمومع تشادرواب  اب  نانآ  زا  يرامـش  اما  .دننک  یم  يراشفاپ  مالـسا  ردص  ياهدادـخر  رب  هیآ  قیبطترب  تنـس  لها  نارـسفم  رتشیب 
.دنا هدرمش  هفیرش  هیآ  دراوم  زا  يا  هنومن  قادصم و  ناونع  هب  ار  مالسا  ردص  ياه  تموکح  قیبطت ، يرج و  باب  زا  هیآ ،

نیا رب  شیوخ  لالدتسا  رد  .تسادخ  لوسر  زا  دعب  نیدشار  يافلخ  تفالخ  تیناقح  رب  یلیلد  هفیرـش  هیآ  یخرب ، رواب  هب  ور  نیا  زا 
: دنا هتفگ  اعدا 

؟ نیدشارلا ءافلخلا  رمأ  یلع  لیلد  هیآلا  هذه  یف  له  تلق : نإف 

ص2629. ج 8 ، متاح ، یبأ  نبا  ریسفت  ص121 ؛ ج18 ، نایبلا ، عماج  - 1
ص226. ج18 ، ریونتلا ، ریرحتلا و  - 2

ص150. ج6 ، یناعملا ، نایب  - 3
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.مه (1) تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  نیفلختسملا  نأل  هنیبأ  لیلد و  حضوأ  تلق :

نیرتراکشآ نیرت و  نشور  ءایبنا  هروس  هیآ 105  تفگ : مهاوخ  دراد ؟ تلالد  نیدـشار  يافلخ  تفالخ  رب  هیآ  نیا  ایآ  ییوگب : رگا 
.تسا نیدشار  يافلخ  راک  رب  لیلد 

.دنتسه نیدشار  يافلخ  اهنت  دنداد ، ماجنا  حلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  ینانیشناج  زا  دارم  اریز 

.دنا (2) هدرک  عامجا  ياعدا  نیدشار  يافلخ  رد  ناحلاص ) هژیو  هعماج  ) هیلعدوعوم و  راکوکین ) نانمؤم  ) دوعوم راصحنا  رب  یخرب 

نیا لقن  اب  هورگ  نیا  .دـنا  هدرک  حرطم  ار  اعدا  نیا  تدـش ، نیا  اب  هن  رت و  میالم  يا  هنوگ  هب  تنـس ، لها  نارـسفم  زا  يرگید  رامش 
: دنتسین قفاوم  نآ  اب  ًامامت  ییوگ  نارگید ، يوس  زا  اعدا 

(3) تاحلاصلا ؛ لمع  نامیإلا و  لهأ  مهنأل  ّیلع  نامثع و  رمع و  رکب و  یبأ  هفالخ  نمضتت  هیآلا  هذه  كاحضلا : لاق  و 

نامیا لها  نانآ  اریز  دراد ؛ تلالد  یلع  نامثع و  رمع ، رکبوبا ، تفالخ  رب  ینمض  روط  هب  ءایبنا  هروس   105 هیآ تسا : هتفگ  كاحض 
.دندوب حلاص  لمع  و 

: دنا هدرک  نایب  ار  نآ  لوهجم  لعف  اب  اعدا ، نیا  نیلئاق  هب  هراشا  نودب  يا  هدع  هک ، نانچ 

، ریثک نبا  ریسفت  ص61 ؛ ج4 ، دیدملا ، رحبلا  ص425 ؛ ج3 ، يوغب ، ریسفت  ص115 ؛ ج7 ، یبلعث ، ریسفت  ص252 ؛ ج3 ، فاشکلا ، - 1
ص126. ج18 ، یغارملا ، ریسفت  ص71-72 ؛ ج6 ،

ص552. ج6 ، يرهظملا ، ریسفتلا  ص113 ؛ ج4 ، يواضیب ، ریسفت  - 2
ص395. ج9 ، یناعملا ، حور  ص209 ؛ ج5 ، نآرقلا ، بئارغ  ص65 ؛ ج8 ، طیحملا ، رحبلا  - 3
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هیلع هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  دعب  ءافلخ  اونوکی  ینعی : ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  مهنع  هّللا  یـضر  ّیلع  نامثع و  رمع و  رکب و  یبأ  یف  تلزن  لاقی : و 
(1) دحاو ؛ دعب  ادحاو  مّلس  و 

یکی هک  تسا ، هدـش  لزان  یلع  نامثع و  رمع ، رکبوبا ، هراـبرد  ءاـیبنا ) هروس   105) هیآ نیا  اعدا _ فعـض  هناشن  تسا _ هدـش  هتفگ 
.دندش ادخ  لوسر  نیشناج  يرگید  زا  سپ 

ندوبن قفاوم  هدش و  دای  ياعدا  فعض  هاوگ  ناشن و  رما  نیا  و  دنا ؛ هتشادن  عوضوم  نیا  هب  يا  هراشا  چیه  نانآ  زا  يرامـش  ربارب ، رد 
.تسا (2) هدش  دای  ياعدا  اب  تنس  لها  نارسفم  زا  يدایز  هدع 

نهک .تسا  هدادـن  قیبطت  يدـعب  ياه  تموکح  ای  هناگ  هس  يافلخ  تفالخ  رب  ار  هدـش  دای  هیآ  يا  یباحـص  چـیه  هباحـص ، ناـیم  زا 
هدرک لـقن  نارـسفم  زا  نیعباـت  هقبط  زا  كاحـض  زا  هک  تسا  شاـقنلا »  » باـتک روبزم _ تیاور  لـقن  صوصخ _ نیا  رد  عـبنم  نیرت 

، نیعبات زا  رفن  ود  نیا  زج  ساسا  نیا  رب  .تسا  هداد  قیبطت  هناگ  هس  يافلخ  تفالخ  رب  ار  هیآ  زین  نیعبات  زا  هیلاعلاوبا  هک  ناـنچ  .تسا 
.دنا هدرکن  نایب  ار  بلطم  نیا  نارسفم  زا  یسک 

«. دراد لمأت  ياج  وا  تایاور  : » دنا هتفگ  نارگید  یبرع و  نبا  و  تسا ،» فیعض  يو  دزن  كاحض  « ؛ دیعـس نب  ییحی  زا  یبهذ  لقن  هب 
(3)

ص304؛ ج3 ، ریسملا ، داز  ص1690 ؛ ج3 ، يدابآ ، روس  ریـسفت  ص229 ؛ ج18 ، ریوـنتلا ، ریرحتلا و  ص521 ؛ ج2 ، موـلعلا ، رحب  - 1
ص2530. ج4 ، نآرقلا ، لالظ  یف 

ریسفتلا ص696 ؛ ج2 ، حـضاولا ، ریـسفتلا  ص1315-1317 ؛ ج9 ، نآرقلل ، ینآرقلا  ریـــسفتلا  ص360 ؛ ج1 ، نیلـالج ، ریـسفت  - 2
ریسفت ص122 ؛ ج18 ، نایبلا ، عماـج  ص678 ؛ ج1 ، نامحرلا ، میرکلا  ریـسیت  ص174 ؛ ج6 ، ناـیبلا ، حور  ص146 ؛ ج10 ، طیسولا ،

ص195. ج4 ، ناسحلا ، رهاوج  ص298 ؛ ج13 ، یبطرق ،
ص398. ج4 ، بیذهتلا ، بیذهت  ص218 ؛ ج2 ، یلیقعلاءافعض ، ص326 ؛ ج2 ، لادتعالا ، نازیم  - 3
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نابح نبا  .تسا  هدشن  قیثوت  تنـس  لها  ياهقف  زا  یخرب  هعیـش و  دزن  تنـس ، لها  ياملع  يوس  زا  قیثوت  مغر  هب  هیلاعلاوبا ، نینچمه 
: تسا هتفگ 

(1) هیف ؛ يأرلا  ئس  یعفاشلا  ناکو 

.تشادن یبوخ  رظن  هیلاعلا  وبا  هب  تبسن  یعفاش 

یبا نب  یلع  نینمؤملاریما  هب  ات  تسا  هتـشاد  لیم  هناگ  هس  يافلخ  هب  رتشیب  هیلاعلاوبا  یخیرات ؛ ياه  شرازگ  ساسا  رب  رگید  يوس  زا 
 . مالسلا هیلع  بلاط 

هنإف میقتـسملا  طارـصلاب  مکیلعو  هنع  اوبغرت  الف  هومتملع  اذإف  مالـسإلا  اوملعت  انملعی  وهو  هیلاعلا  وبأ  انل  لاق  لاق : لوحألا  مصاع  نع 
نأ لبق  نم  هباحصأ  هیلع  ناک  يذلاو  ملسو _  هیلع  هللا  یلص  دمحم _  مکیبن  هنسب  مکیلعو  الامشو  انیمی  طارصلا  اوفرحت  مالسإلا ال 

سمخب اولعف  يذـلا  اولعفی  نأ  لبق  نمو  مکبحاص  اولتقی  نأ  لبق  نم  نآرقلا  انأرق  انإف  اولعف  اـم  اولعفی  نأ  لـبق  نمو  مکبحاـص  اولتقت 
(2) حصنو ؛ قدص  لاقف  نسحلا  هب  تثدحف  مصاع  لاق  هنس  هرشع 

میقتـسم طارـص  هب  ارام  .میوشن  نادرگ  يور  نآ  زا  میریگب و  دای  ار  مالـسا  هک  داد  یم  دای  ام  هب  هیلاعلاوبا ، دیوگ : یم  لوحا  مصاع 
ندش هتشک  زا  لبق  ات  ربمایپ  باحصا  تنس  يوبن و  هریس  تنس و  هب  ار  ام  نینچمه  يو  .درک  یم  یهن  نآ  زا  فارحنا  زا  دناوخ و  یم 

.درک یم  توعد  نامثع 

رب یهاوـگ  ناـشن و  ناـشیا ، زا  تیاور  لـقن  نودـب  يو ، يوـس  زا  بلاـط  یبا  نب  یلع  كرد  رب  ینبم  ییاـه  شرازگ  شرازگ و  نیا 
.تسام ياعدا 

.دنا و هدرک  حرطم  ار  ییاعدا  نینچ  نیعبات  زا  رفن  ود  نیا  اهنت  ریدقت  ره  هب 

ص239. ج4 ، تاقثلا ، - 1
ص170. ج18 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  - 2
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.دنا هتشاد  تفلاخم  رگید  يرامش  وس و  مه  اعدا  نیا  اب  نارسفم  زا  یخرب  ناشیا  زا  دعب  دش  هراشا  هک  نانچ 

: دیامرف یم  هک  دنا  هتسج  کسمت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یتیاور  هب  نینچمه 

اهنم یل  يوز  اـم  اـهکلم  غلبیـس  یتـمأ  ناو  اـهبراغمو  اـهقراشم  تیأرف  ضرـألا  یل  يوز  هللا  نا  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق 
مهـسفنأ يوس  نم  اودـع  مهیلع  طلـسی  ناو ال  هماعب  هنـسب  اهکلهی  نا ال  یتمال  یبر  تلأس  یناو  ضیبألاو  رمحـألا  نیزنکلا  تیطعأو 

ناو ال هماعب  هنـسب  مهکلهأ  نا ال  کتمال  کتیطعأ  یناو  دری  هنإف ال  ءاضق  تیـضق  اذإ  ینا  دـمحم  ای  لاق  یبر  ناو  مهتـضیب  حیبتـسیف 
مهـضعب نوکی  یتح  اهراطقأ  نیب  نم  لاق  وأ  اهراطقأب  نم  مهیلع  عمتجا  ولو  مهتـضیب  حیبتـسی  مهـسفنأ  يوس  نم  اودع  مهیلع  طلـسأ 

(1) ًاضعب ؛ مهضعب  یبسیو  ًاضعب  کلهی 

برغ قرش و  هک  يا  هنوگ  هب  درک ،) کچوک   ) درک عمج  نم  يارب  ار  نیمز  دنوادخ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
رب نیملسم  ریغ  نتفاین  طلست  همادا ، رد  دعب  .دیـسر  دهاوخ  دش  عمج  نم  يارب  هک  اج  نآ  ات  متما  ییاور  نامرف  .مدرک  هدهاشم  ار  نآ 

.دنک یم  تباجا  دنوادخ  و  دوش ، یم  راتساوخ  ار  شیوخ  تما 

: دنا هتفگ  املع  یخرب  زا  لقن  هب  یخرب  ساسا ، نیا  رب 

(2) لامشلا ؛ بونجلا و  یف  هعاستا  نود  برغلا  قرشلا و  یف  مالسإلا  قاطن  عستا  کلذل  و  ءاملعلا : ضعب  لاق 

.درکن ادیپ  هعسوت  بونج  لامش و  رد  یلو  .تفای  شرتسگ  ملاع  برغ  قرش و  رد  مالسا  ورملق  ربمایپ _ تیاور  هیاپ  رب  ور _  نیا  زا 

ص171. ج8 ، ملسم ، حیحص  - 1
ص65. ج8 ، طیحملا ، رحبلا  - 2
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تاهج هن  تسا ؛ ملاع  رـسارس  زا  هیانک  نیمز ، براغم  قراشم و  هب  ریبعت  زا  دارم  هک  دـنا  هتـشادن  هجوت  اـملع _  زا  یـضعب  ناـشیا _ 
رـسارس نآ  زا  دوصقم  نارـسفم ، هتفگ  هب  هدش و  رارکت  نآرق  تایآ  رد  اهراب  برغم ، قرـشم و  هب  ریبعت  هک  نانچ  .صاخ  ییایفارغج 

28؛ هیآ ءارعش ، هروس  115،142 ؛ هیآ هرقب ، هروس  « ) ...هَّللا ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  اـمَْنیَأَف  ُبِْرغَْملا  ُقِرْـشَْملا َو  ِهِلل  َو  : » هنوـمن يارب  .تسا  نیمز 
ار هاگن  نیا  ندوب  هیاپ  یب  هدـش ، داـی  تاـیآ  رد  لـمأت  یکدـنا  40 ؛) هیآ جراـعم ، هروس  17 ؛ هیآ نمحر ، هروـس  9 ؛ هیآ لـمزم ، هروس 

.دنک یم  راکشآ 

(، ...و ءایبنا  رون و 105  هروس   55  ) هیآ رد  دوجوم  ياه  هفلؤم  هب  نتشادن  هجوت  تیاور و  نیا  هب  دانتسا  اب  یملع  تقد  نودب  هاگ ، نآ 
هیآ دـنا ؛ هدرک  هراشا  نارـسفم  هک  نانچ  و  راکوکین ، ناـنمؤم  يارب  تسا  یتراـشب  هیآ  هک  نیا  زا  لـفاغ  .دـنا  هتخادرپ  هیآ  ریـسفت  هب 
ملظ كرش و  زا  هتساریپ  يراع و  هک  دهد  یم  دیون  ار  مالسلا  هیلع  دواد  رـصع  هعماج  ناس  هب  وگلا ، هنومن و  يا  هعماج  يریگ  لکش 

، تیاور موهفم  .تسا  هدومن  خر  نامیلـس  دواد و  تموکح  اب  ناسمه  یتموکح  یمالـسا ، خـیرات  هرتسگ  رد  اـیآ  .دوب  یتلادـع  یب  و 
یتراشب هیآ ، دوصقم  هک  یلاح  رد  .دش  ملاع  برغ  قرش و  رد  مالسا  شرتسگ  ببس  یمالسا  تاحوتف  هک  تسا  مالـسا  ورملق  نییعت 

هیآ ياه  هفلؤم  یضعب  ققحت  نتشاد  رظن  تروص  رد  .درادن و  رظن  هیآ  ریـسفت  انعم و  هب  يوبن  تیاور  نیاربانب  .تسانعم  نیا  زا  رتارف 
.تسا حضاو  تقیقح  نیا  یخیرات ، هبرجت  هاگن  زا  هک  اه  نآ  همه  هن  تسا ، دارم 

تفالخ تایاور  . 3

هراشا

زا هک  تسا  یتیاور  نارسفم ، نیا  دانتسا  دروم  ياه  تیاور  هلمج  زا  زین  و 
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: دننک یم  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

لاق کلملا  کلذ  دعب  نوکی  مث  اماع  نوثالث  هفالخلا  لوقی  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس  لاق  هنیفـس  نع  ناهمج  نب  دیعس 
ینثا هنع  هللا  یضر  نامثع  هفالخو  نینس  رشع  هنع  هللا  یضر  رمع  هفالخو  نیتنس  هنع  یلاعت  هللا  یـضر  رکب  یبأ  هفالخ  کسمأ  هنیفس 

(1) مهنع ؛ هللا  یضر  نینس  تس  هنع  هللا  یضر  یلع  هفالخو  هنس  رشع 

نآ زا  دعب  تسا ، لاس  یـس  تفالخ  دـندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنک ؛ یم  لقن  هنیفـس  زا  ناهمج  نب  دـیعس 
.درک قیبطت  تنس _ لها  داقتعا  هب  نیدشار _ يافلخ  تفالخ  رب  ار  لاس  یس  هنیفس  سپس  .دوش  یم  یهاشداپ 

.دنا هدرک  لقن  ادـخ  لوسر  زا  هنیفـس  زا  ناهمج  نب  دیعـس  قیرط  زا  ار  تیاور  نیا  توافت  یکدـنا  اب  زین  نابح  نبا  ننُـس و  باحـصا 
: تسا هدش  روآدای  مه  ینیعلا 

.نابح (2) نبا  هححصو  ننسلا  باحصأو  دمحأ  هاور 

هدش دای  تفالخ  زا  دوصقم  هک  انعم  نیدب  .دبای  یم  ار  شیوخ  قادصم  هدش و  انعم  هفیرـش  هیآ  رد  تفالخ  موهفم  تیاور  نیا  ربارب 
هیآ قادـصم  اهنت  نیدـشار  يافلخ  تفالخ  هلاـس  یـس  نارود  هدوب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ینیـشناج  هیآ  رد 

.تسا هفیرش 

تیاور دقن 

هنیفس زا  دیعس  زا  ار  تیاور  نیا  ثیدح ، باحصا  مومع  هک  نیا  تسخن 

ص220. ج5 ، دمحا ، دنسم  - 1
ص14. ج18 ، يراقلا ، هدمع  - 2
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تـسا هدش  لقن  تفالخ  هلئـسم  صوصخ  رد  هنیفـس  زا  يرگید  ثیدح  هک  نیا  مود  .تسا  هدشن  لقن  ناشیا  ریغ  زا  .دنا و  هدرک  لقن 
.تسا هتفریذپن  ار  نآ  زین  يراخب  لیلد  نیمه  هب  .تسا  تنس  لها  رگید  تایاور  اب  ضراعت  رد  هک 

ءافلخلا ءالؤه  نامثعو  رمعو  رکب  یبأل  لاق  مالـسلا  هیلع  یبنلا  نأ  هنیفـس  نع  ناهمج  نب  دیعـس  نع  هتابن  نب  جرـشح  لوقی  يراـخبلا 
(1) مالسلا ؛ هیلع  یبنلا  فلختسی  مل  الاق  ایلعو  رمع  نأ  هیلع  عباتی  مل  لاق  يدعب  نم 

هللا یلص  ربمایپ  زا  هک  هنیفس  زا  ناهمج  نب  دیعـس  زا  هتابن  نب  جرـشح  تیاور  تفگ : یم  هک  تسا  هدینـش  يراخب  زا  یـسوم  نب  مدآ 
نم زا  سپ  نانیـشناج  نانیا  دومرف  ناـمثع  رمع و  رکبوبا و  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـنک : یم  لـقن  ملـس  هلآ و  هیلع و 

.درکن نییعت  ینیشناج  ربمایپ  دنا : هتفگ  یلع  رمع و  اریز  تسین ؛ هتفریذپ  .دنتسه 

.تسا هدوب  تیاور  لعج  يارب  یبسانم  هنیزگ  تفالخ ، هلئسم  رد  هنیفس  ییوگ 

لوقعمان تاهیجوت  رد  ار  نانآ  هدوهیب  ياه  شالت  ور و  هبور  يدایز  ياه  شلاچ  اب  ار  تنـس  لها  هدـش ، دای  تیاور  رگید ، يوس  زا 
هماع قافتا  دروم  هک  تسا  هناگ » هدزاود  يافلخ  هفیلخ ؛ رـشع  ینثا   » تیاور اب  دیدش  ضراعت  رد  تیاور  نیا  اریز  تسا ؛ هدـش  ببس 

.تسا (2) هصاخ  و 

تفالخ تایاور  ضراعت  عفر  رد  تنس  لها  ششوک 

يوون .دننک  عمج  تایاور  نیا  نیب  عفر و  ار  ضراعت  نیا  یتاهیجوت  اب  ات  دنا  هدیشوک  ضراعت ، نیا  هب  تافتلا  اب  نیحیحص ، ناحراش 
یضاق زا 

ص297. ج1 ، یلیقعلا ، ءافعض  - 1
ص535-525. ج1 ، یفاکلا ، ص2-4 ؛ ج6 ، ملسم ، حیحص  ص86-107 ؛ ج5 ، دمحا ، دنسم  - 2
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: تسا هدرک  لقن  ضایع 

؛ شیرق نم  مهلک  هفیلخ  رشع  انثا  مهیف  یضمی  یتح  یضقنی  رمألا ال  اذه  نأ  ملسو :) هیلع  هللا  یلص   ) هلوق ضایع : یضاقلا  لاق 

مهلک الجر  رشع  انثا  مهیلو  ام  ایضام  سانلا  رمأ  لازی  ال  هیاور : یفو 

؛ شیرق نم 

.شیرق نم  مهلک  هفیلخ  رشع  ینثا  یلإ  ازیزع  مالسإلا  لازی  ال  هیاور : یفو 

؛ اکلم نوکت  مث  هنس  نوثالث  يدعب  هفالخلا  رخآلا : ثیدحلا  یف  ءاج  دق  هنأ  امهدحأ  نالاؤس : انه  هجوت  دق  یضاقلا  لاق 

نـسحلا اهیف  عیوب  یتلا  رهـشألاو  هعبرألا  نودشارلا  ءافلخلا  الإ  هنـس  نیثالث  یف  نکی  مل  هنإف  هفیلخ  رـشع  ینثا  ثیدحل  فلاخم  اذهو 
.یلع نب 

هوبنلا هفالخ  تایاورلا  ضعب  یف  ارـسفم  ءاج  دـقو  هوبنلا  هفالخ  هنـس ؛ نوثالث  هفالخلا  ثیدـح  یف  دارملا  نأ  اذـه  نع  باوجلاو  لاق :
.رشع ینثالا  یف  اذه  طرتشی  ملو  اکلم  نوکت  مث  هنس  نوثالث  يدعب 

رـشع ینثا  الإ  یلی  لقی ال  مل  ملـسو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هنأل لطاب  ضارتعا  اذهو  لاق  ددـعلا  اذـه  نم  رثکأ  یلو  دـق  هنأ  یناثلا : لاؤسلا 
نأ لمتحیو  .لاو  لک  ظفللاب  دارملا  لعج  نإ  اذه   . مهریغ مهدـعب  دـجو  هنوک  رـضی  الو  ددـعلا  اذـه  یلو  دـقو  یلی  لاق  امنإو  هفیلخ 

.هعاسلا مایق  لبق  ددعلا  اذه  مامت  نم  دب  الو  ملع  نم  مهنم  یضم  دقو  نیلداعلا  هفالخلا  قحتسم  دارملا  نوکی 

دحاو لک  عبتی  دحاو  رصع  یف  نونوکی  مهنأ  هانعم  نإ  لیقو  لاق :

.هفئاط مهنم 

هئامعبرأ دعب  دحاو  رـصع  یف  مهنم  اهدحو  سلدنألاب  ناک  دقف  خیراوتلا  تعبتت  اذإ  دجو  دـق  اذـه  نوکی  نأ  دـعبی  الو  یـضاقلا  لاق 
یعدی ناک  نم  يوس  دادغبب  هیسابعلا  هعامجلا  هفیلخ  ناکو  رخآ  رصم  یف  ذئنیح  ناکو  اهب  بقلیو  اهیعدی  مهلک  هثالث  هنـس  نیثالثو 

نوکتس اذه  دعب  ملسم  باتک  یف  هلوق  لیوأتلا  اذه  دضعیو  لاق  ضرألا  راطقأ  یف  تقولا  کلذ  یف  کلذ 
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.لوألاف لوألا  هعیب  اوف  لاق  انرمأت  امف  اولاق  نورثکیف  ءافلخ 

اذهو همألا  هیلع  عمتجت  مهلک  دواد  یبأ  ننس  یف  ءاج  امک  هیلع  نوملسملا  عمتجیو  هنمز  یف  مالسإلا  زعی  نم  دارملا  نأ  لمتحیو  لاق :
ملعأ هللاو  رخأ  اهجوأ  لمتحیو  سابعلا  ونب  هیلع  جرخو  دـیلولا  نب  دـیزی  نمز  یف  مهفـالتخاو  هیمأ  ینب  رمأ  بارطـضا  لـبق  دـجو  دـق 

(1) ملسو .) هیلع  هللا  یلص   ) هیبن دارمب 

عفر رد  حرطم و  لاؤس  ود  نیثالث ،» يدـعب  هفالخلا   » تیاور اب  نآ  ضراعت  ثیدـح و  نیا  فلتخم  نوتم  هب  هراـشا  اـب  ضاـیع  یـضاق 
: دیوگ یم  ضراعت 

ثیدح رد  یلو  .تسا  توبن  تفالخ  تسا ، هدمآ  زین  تیاور  نوتم  یضعب  رد  هک  نانچ  نوثالث ؛ ثیدح  رد  تفالخ  زا  دارم  تسخن :
.تسین هنوگ  نیا  رشع  ینثا 

هنیفس زا  دیعس  زا  جرـشح  لقن  هب  نارگیدو  يراخب  .تسا  فیعـض  دنـس  رد  جرـشح  دوجو  لیلد  هب  هوبنلا » هفالخ   » نتم تسا  ینتفگ 
.دنا (2) هدومن  فیعضت  ار  يو  هدرکن و  انتعا 

یم خـساپ  لاکـشا  نیا  زا  باوج  رد  ناشیا  .دـنا  هدـش  مکاح  رفن  هدزاود  زا  شیب  هک  تساـفلخ  دادـعت  هب  طوبرم  مود  لاکـشا  مود :
هجوتم زین  دوخ  ناشیا  ایوگ  اما  .تسین  نآ  زا  شیب  یفن  رفن و  هدزاود  رب  رصح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  راتفگ  موهفم  دهد :
لامتحا اب  هتفاین و  تسد  يا  هدـننک  عناق  باوج  هب  تیاـهن  رد  هدرک و  حرطم  رگید  لاـمتحا  ود  هراـبود  هدـش ؛ خـساپ  ندوب  فیخس 

هتـشاذگاو ناحبـس  يادخ  هب  ار  ربمایپ  دارم  مهف  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دوصقم  كرد  زا  هدـنامرد  رگید و  هوجو 
.تسا

ص202-201. ج12 ، ملسم ، حیحص  حرش  - 1
ص297. ج1 ، یلیقعلا ، ءافعض  ص440 ؛ ج2 ، لماکلا ، - 2
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هب لاقم  نیا  .دوش  هراشا  رـضاح  راتـشون  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  تنـس  لها  عبانم  رد  تفالخ  تایاور  ياه  ضقاـنت  اـه و  ضراـعت 
.دنک یم  هدنسب  دوش  یم  راکشآ  ثیدح  ناحراش  نیثدحم و  زا  یخرب  تاهیجوت  يال  هبال  زا  هک  قیاقح  زا  يا  هشوگ 

ریثک نبا  هاگدید 

هراشا

زا .تسا و  هتخادرپ  عوضوم  نیا  هب  یملع  طوسبم و  روط  هب  ناشیا  ییوس  زا  اریز  دراد ؛ تیمها  یتاهج  زا  ریثک  نبا  هاگدید  یـسررب 
ماجنا هعیش  دض  رب  يدنت  تالمح  هتشادن و  عیـشت  بهذم  هب  يدعاسم  هاگدید  هک  هدوب  ماش  يوما  وج  رد  یقـشمد  ریثک  نبا  ییوس 

هب شا  یملع  عیـسو  ياه  شـشوک  هجیتن  هتـساوخان  یهاگ  هک  ناشیا  راتفگ  یـسررب  رد  قیاقح  ندـش  نشور  ور  نیا  زا  تسا ؛ هداد 
.دوب دهاوخ  شخب  هجیتن  یسب  دوش  یم  یهتنم  تیب  لها  بتکم  ۀقح  تاداقتعا 

تمایق هنماد  ات  يدامتم  نورق  رد  هک  دـحاو  رـصع  رد  هن  هناگ  هدزاود  يافلخ  هدـش ، هراـشا  مه  ضاـیع  یـضاق  راـتفگ  رد  هک  ناـنچ 
طوسبم تروص  هب  تقیقح  نیا  هب  زین  ریثک  نبا  هلمج  نآ  زا  تنس  لها  ياملع  زا  یخرب  .تفرگ  دنهاوخ  هدهع  هب  ار  ربمایپ  ینیشناج 

: دنا هدرک  هراشا 

داریإ دعب  ( 12 هیآ هدـئام ، هروس   « ) ابیقن رـشع  ینثا  مهنم  اـنثعبو  یلاـعت « هلوق  تحت  هریـسفت  یف  ریثک  نب  نیدـلا  داـمع  ظـفاحلا  لاـق 
.ملسمل ظفللاو  نیخیشلا  هیاور  نم  هرمس  نب  رباج  ثیدح 

دق لب  مهمایأ  عباتتو  مهیلاوت  اذه  نم  مزلی  الو  مهیف  لدعیو  قحلا  میقی  احلاص  هفیلخ  رـشع  ینثا  دوجوب  هراشبلا  ثیدحلا  اذـه  ینعمو 
هللا یضر  یلعو  نامثعو  رمعو  رکب  وبأ  هعبرألا  ءافلخلا  مهو  قسن  یلع  هعبرأ  مهنم  دجو 
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هلاحم مهتیالو ال  نوکت  یتح  هعاسلا  موقت  ـالو  ساـبعلا  ینب  ضعبو  همئـألا  دـنع  کـش  ـالب  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  مهنمو  مهنع  یلاـعت 
ألمیف هیبأ  مساو  ملسو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  مسا  همـسا  ئطاوی  هنأ  هرکذب  هدراولا  ثیداحألا  یف  هب  رـشبملا  يدهملا  مهنم  نأ  رهاظلاو 

.املظو (1) اروج  تئلم  امک  اطسقو  الدع  ضرألا 

: تسا هتفگ  هدئام  هروس  هیآ 12  لیذ  رد  هفیلخ ) رشع  ینثا   ) هرمس نبرباج  ثیدح  رکذ  اب  ریثک  نبا 

تشپ .دننک  یم  رارقرب  مدرم  نایم  ار  تلادع  هتشاد و  اپرب  ار  قح  هک  تسا  هتـسیاش  هفیلخ  هدزاود  دوجو  هب  تراشب  ثیدح ، زا  دارم 
.دـندوب مه  لاـبند  هب  یلع  ناـمثع و  رمع ، رکبوبا ، ناـشرفن  راـهچ  هکلب  تسین ؛ مزـال  یناـمز  رظن  زا  هفیلخ  هدزاود  نیا  ندوـب  مهرس 

لبق ات  نانآ  تموکح  .دنیآ  یم  رامـش  هب  هناگ  هدزاود  يافلخ  زا  گرزب  ياملع  شیپ  زین  سابع  ینب  زا  یـضعب  زیزعلادـبع و  نبرمع 
ربمایپ مان  مه  هک  دوعوم  يدهم  رهاظ  بسحرب  تفای ؛ دهاوخ  ققحت  تمایق  زا 

هدزاود رامش  زا  زین  تسا  هدنکآ  متس  ملظ و  زا  هچ  نانچ  دنک  یم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  تسا و  ربمایپ  ردپ  مان  مه  شردپ  مان  و 
.تسا هفیلخ 

نانآ ندوب  رـصع  مه  یفن  و  ناشیا _  معز  هب  نانآ  زا  یخرب  هتـسیاش _ لداع و  ياـفلخ  رب  هناـگ  هدزاود  ياـفلخ  قیبطت  اـب  ریثک  نبا 
اب قباطم  ناش  یملع  هاگدید  هک  اج  نآ  شیوخ ، هرمتـسم  هریـس  قبط  ناشیا _ هتبلا  .دناد  یم  رظتنم  دوعوم و  يدهم  ار  نانآ  زا  یکی 

« دوبعملا نوع   » رد .دزادرپ  یم  هعیش  تاداقتعا  یفن  هب  نانآ  وجه  هعیش و  هب  موجه  اب  یملع ، قالخا  زا  رود  هب  دشاب _ هعیش  هاگدید 

.393 ص391 –  ج6 ، يذوحألا ، هفحت  ص59 ؛ ج3 ، ریثک ، نبا  ریسفت  - 1
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.تسا (1) هتشاد  هعیش  تادقتعم  رب  نآ  قیبطت  یفن  رد  یعس  هراشا و  يداقتعا  شلاچ  نیا  هب  زین 

: تسا هتفگ  نینچ  همادا  رد  ناشیا 

نوروکذملا رشع  انثالا  ءافلخلا  ءالؤه  مه  و  امیظع ، رشع  ینثا  هبلص  نم  میقی  هّللا  نأ  و  مالسلا ، هیلع  لیعامـسإب  هراشبلا  هاروتلا  یف  و 
همئألا مهنأ  مهنومهوی  هعیشلا  ضعب  مهب  نرتقا  اذإ  دوهیلا  نم  ملـسأ  نمم  هلهجلا  ضعب  و  هرمـس ، نب  رباج  دوعـسم و  نبا  ثیدح  یف 

(2) ملس ؛ هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا  نع  هتباثلا  ننسلاب  کلذ  مهنقل  نم  ملع  مهملع و  هلقل  اهفس  الهج و  مهنم  ریثک  عیشتیف  رشع ، انثالا 

نالهاج زا  یـضعب  .دوب  دنهاوخ  وا  بلـص  زا  هک  تسا  تاروت  رد  لیعامـسا  هب  دـنوادخ  تراشب  تیاور ، رد  روکذـم  هفیلخ  هدزاود 
تهافس و لهج و  رثا  رد  دنتشادنپ و  هعیـش  هناگ  هدزاود  همئا  ار  هفیلخ  هدزاود  زا  دارم  هعیـش  تائاقلا  اب  ندروآ  مالـسا  زا  سپ  دوهی 

.دندش هعیش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ننس  هب  ندوبن  هاگآ 

ینایب هب  ...و ؟ هیواعم  نامثع و  رمع و  رکبوبا و  ای  دنتسه  لیعامسا  بلص  زا  هعیش  هناگ  هدزاود  همئا  دوش ؛ هدیسرپ  ناشیا  زا  دیابن  ایآ 
ینب هژیو  هب  نارگید  ای  میهدب  تبسن  ناشیا  هب  ار  لیاضف  هدروآ ، رامش  هب  لیعامسا  بلص  زا  ار  تیب  لها  همئا  تسا  هتـسیاش  رت  قیقد 

!؟ هیما

: تسا هتفگ  زین  رون  هروس  هیآ 55  لیذ  رد  ناشیا 

اوسیل الداع و  هفیلخ  رشع  ینثا  دوجو  نم  دب  هنأ ال  یلع  هلالد  الجر » رشع  انثا  مهیلو  ام  ایضام  سانلا  رمأ  لازی  «ال  ثیدحلا اذه  یف  و 
همئأب مه 

ص250-245. ج11 ، دوبعملا ، نوع  - 1
ص59. ج3 ، ریثک ، نبا  ریسفت  - 2
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دق و  نولدعیف ، نولی  شیرق  نم  نونوکی  مهنإف  ءالؤه  امأف  یش ء ، رمألا  نم  مهیلإ  نکی  مل  کئلوأ  نم  اریثک  نإف  رشع ، ینثالا  هعیشلا 
دجو دق  و  اقرفتم ، اعباتتم و  همألا  یف  مهدوجو  نوکی  لب  نیعباتتم ، اونوکی  نأ  طرتشی  مث ال  همدقتملا ، بتکلا  یف  مهب  هراشبلا  تعقو 

ءاش نم  مهنم  دـجو  مث  هرتف ، مهدـعب  تناک  مث  هنع ، هّللا  یـضر  یلع  مث  نامثع ، مث  رمع ، مث  رکب ، وبأ  مه  ءـالولا و  یلع  هعبرأ  مهنم 
.یلاعت هّللا  هملعی  يذلا  تقولا  یف  یقب  نم  مهنم  دجوی  دق  مث  هّللا ،

تئلم امک  اطـسق  الدـع و  ضرألا  ألمی  هتینک ، هتینک  و  ملـس ، هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  مسا  قباطی  همـسا  يذـلا  يدـهملا  مهنم  و 
(1) املظ ؛ اروج و 

اریز تسین ؛ هعیـش  هناگ  هدزاود  همئا  نآ  زا  دوصقم  اما  دراد  تلالد  هناگ  هدزاود  يافلخ  دوجو  ترورـض  رب  هرمـس  نبرباج  ثیدـح 
هداد تراشب  نانآ  دوجو  هب  زین  نیـشیپ  بتک  رد  هک  هناـگ  هدزاود  ياـفلخ  هک  نآ  لاـح  .دندیـسرن  تموکح  هب  همئا  نیا  زا  يرایـسب 
نایم رد  هدنکارپ  مهرس و  تشپ  تروص  هب  هدوبن و  يرورض  نانآ  ندوب  مهرـس  تشپ  .دندیـسر  تموکح  هب  هدوب و  شیرق  زا  هدش ،

نآ زا  سپ  دش و  لصاح  یترتف  سپس  .دندوب  مه  لابند  هب  یلع  نامثع و  رمع ، رکبوبا ، ناشرفن  راهچ  .دنا  هدیـسر  تموکح  هب  تما 
.تسا هاگآ  نآ  زا  دنوادخ  اهنت  هک  دیـسر  دـنهاوخ  تموکح  هب  نانآ  زا  دـعب  مه  یخرب  دـناسر و  تموکح  هب  ار  يا  هدـع  دـنوادخ 

.تسا نانآ  زا  تسوا  ردپ  مان  مه  شردپ  ادخ و  لوسر  هینک  مه  مان و  مه  هک  يدهم 

دوصقم گنرد  یب  یلو  هدرمـش ، نانآ  هلمج  زا  ار  يدهم  يدامتم ، نورق  رد  لداع  هفیلخ  هدزاود  دوجو  نتفریذـپ  نمـض  زین  اج  نیا 
همئا زج  ار  نانآ  زا 

ص72. ج6 ، ریثک ، نبا  ریسفت  - 1
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ار تیمکاح  هب  نارگید  یبای  تسد  دنا ، هتفاین  تسد  تموکح  هب  هعیش  همئا  هک  لالدتسا  نیا  اب  يو  .تسا  هتسناد  هعیش  هناگ  هدزاود 
.دناد یم  ادخ  لوسر  زا  نانآ  ینیشناج  لیلد 

ریثک نبا  هاگدید  دقن 

هعیـش داقتعا  بسح  .دنتفای و  تسد  يرهاظ  تموکح  هب  هعیـش  همئا  زا  نت  ود  هک  نیا  تسخن  میوش ؛ یم  روآدای  ریثک  نبا  خساپ  رد 
هب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نیـشناج  یـصو و  نیرخآ  دوعوم  يدهم  دنراد _ يداقتعا  نینچ  ًابیرقت  مه  ناشیا  دوخ  هتبلا  _ 

.تفای دهاوخ  تسد  یناهج  تموکح 

.دبای یم  ناماس  هفیلخ  هدزاود  دوجو  اب  مالسا  نید  دنا : هدومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس ، لها  لقن  ربارب  هک  نیا  مود 

نم هتعمس  ئشب  ینربخا  نا  عفان  یمالغ  عم  هرمس  نب  رباج  یلإ  تبتک  لاق  صاقو  یبأ  نب  دعس  نب  رماع  نع  رامـسم  نب  رجاهملا  نع 
لازی ال  لوقی : یملسألا  مجر  هیشع  هعمج  موی  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس  یلإ  بتکف  لاق  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر 

.شیرق (1) نم  مهلک  هفیلخ  رشع  انثا  مکیلع  نوکی  وأ  هعاسلا  موقت  یتح  امئاق  نیدلا 

امـش رب  شیرق  زا  رفن  هدزاود  ای  دوش  اپرب  تمایق  هک  نیا  ات  دوش  یمن  رادـیاپ  نید  رما  دـندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
.دننک تموکح 

.دوب دهاوخ  رادیاپ  نید  رما  رفن  هدزاود  نیا  نتفای  تیمکاح  تروص  رد  دوش  یم  تشادرب  ثیدح  نیا  زا 

تنس لها  دوخ  هک  نانچ  افلخ _ حالطصا  هب  زا  یخرب  فسأت ، یسب  اب  یلو 

ص4. ج6 ، ملسم ، حیحص  - 1
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اب تیاور  نیا  نوتم  نیا ، رب  نوزفا  .دـندوبر  رما  ناـبحاص  تسد  زا  ار  رما  ماـمز  دـندیزای و  تسد  رما  نیا  هب  هنابـصاغ  دـنفرتعم _ زین 
نتم رد  .دوب و  دهاوخ  جرم  جره و  نانآ  زا  دعب  تسا ، هدمآ  اه  نتم  یـضعب  رد  ییوس  زا  .تسور  هبور  يدـج  ضراعت  یگتفـشآ و 

رد تنـس  لها  ياملع  تاهیجوت  تاداقتعا و  اب  هک  رگید  نوتم  دنریگ و  یم  تسد  هب  ار  روما  مامز  نایوگ  غورد  نانآ  زا  دعب  رگید ،
زا نخـس  رگید  يوس  زا  .دـندرکن و  نییعت  يا  هفیلخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نانیا  رواب  هب  ییوس  زا  اریز  تسا ؛ ضراـعت 

.دنا هدروآ  نایم  هب  اه  نیا  دننام  هفیلخ و  هدزاود  توبن و  تفالخ 

تاداقتعا دییأت  زا  يرگید  ناشن  هک  تسا (1)  هدمآ  يدهملا » باب   » ثیداحا رد  دواد  یبا  ننس  رد  رـشع ) ینثا  ) تیاور نیا  نینچمه 
.تسا تفالخ  باب  رد  هعیش 

يافلخ تفالخ  رب  مامت  لاس  یـس  قیبطت  تفالخ و  ياه  لاـس  شرامـش  رد  تنـس  لـها  ياـملع  زا  يرایـسب  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 
نآ قیبطت  زا  ریزگان  لکـشم و  راچد  هناگ  هدزاود  يافلخ  شرامـش  رد  یخرب  هک  نانچ  .دنا  هدش  ور  هبور  يدـج  شلاچ  اب  نیتسخن 

.دنا (2) هدرمش  كولم  نیرتدب  كولم و  زا  ار  يوما  يافلخ  نانآ  زا  يرامش  هک  یتروص  رد  .دنا  هدش  يوما  يافلخ  رب 

زا فارحنا  هاوگ  تفالخ ، نوچ  ینیداینب  هلئسم  رد  اه  هاگدید  ندوبن  ناسکی  تنـس و  لها  تاملک  رد  ضراعت  هک  نآ  نخـس  هاتوک 
نتفریذپ ایآ  .تسین  شیب  یماجرف  یب  ياه  شالت  تاهیجوت  نیا  و  هدوب ، تقیقح  ریسم 

ص309. ج2 ، دوواد ، یبا  ننس  - 1
.396 ص395 –  ج6 ، يذوحألا ، هفحت  - 2
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؟ تسا لوقعمان  موهوم و  تاهیجوت  نیا  زا  رتراوشد  تقیقح 

رب عامجا  ياعدا  تیعطاق  اب  ییوس  زا  .تسا  تنـس  لها  ياهریـسفت  رد  دوجوم  ياه  ضراـعت  اـه و  ضقاـنت  اـه ، نیا  همه  زا  رت  مهم 
خیرات لوط  ياه  تموکح  رب  ار  نآ  وس ، رگید  زا  دـنراد ؛ نانآ  ریغ  زا  نآ  یفن  نیدـشار و  يافلخ  تفـالخ  رد  هیآ  موهفم  راـصحنا 

؛ دـنک یم  فصو  ار  دوعوم  هعماج  زا  يا  هشوگ  کی  ره  هک  يا  هلدا  هب  ندـیزای  تسد  اب  نانآ  عقاو  هب  .دنهد (1)  یم  هعسوت  مالسا 
یفن یتسرپاتکی ،  ) هیآ دیکأت  دروم  ياه  هفلؤم  همه  زا  ناسکی  يا  هعماج  فیـصوت  هیآ  تقیقح  اما  .دنا  هدمآرب  هیآ  ریـسفت  ددصرد 

اه هنیزگ  ریاـس  دـقاف  هک  خـیرات  لوـط  رد  ییاـه  تموـکح  زا  یکیرب  نآ  هفلؤـم  ره  قیبـطت  هن  تسا ، ...و ) شمارآ  تینما و  كرش ،
.دنشاب

متاح نب  يدع  ثیدح  . 4

هراشا

نب يدع  لقن  هب  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یتیاور  ناش ، تادنتسم  رگید  زا 

.تسا متاح 

لاقف لیبسلا  عطق  هیلإ  اکشف  رخآ  هاتا  مث  هقافلا  هیلإ  اکشف  لجر  هاتا  اذإ  ملسو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  دنع  انا  انیب  لاق  متاح  نب  يدع  نع 
فوطت یتح  هریحلا  نم  لحترت  هنیعظلا  نی  رتل  هایح  کب  تلاط  ناف  لاق  اـهنع  تئبنأ  دـقو  اـهرأ  مل  تلق  هریحلا  تیأر  لـه  يدـع  اـی 
نحتفتل هایح  کب  تلاط  نئلو  دالبلا  اورعـس  دـق  نیذـلا  ئیط  راعد  نیأف  یـسفن  نیبو  ینیب  امیف  تلق  هللا  الا  ادـحأ  فاخت  ـال  هبعکلاـب 

لاق زمره  نب  يرسک  تلق  يرسک  زونک 

ص438- ج8 ، ثیدحلا ، ریسفتلا  ص60-61 ؛ ج4 ، دیدملا ، رحبلا  ص65 ؛ ج8 ، طیحملا ، رحبلا  ص113 ؛ ج4 ، يواضیب ، ریسفت  - 1
ص283. ج18 ، رینملا ، ص5524 ؛ ج6 ، يرهظملا ، ریسفت  440 ؛
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هلبقی ادـحأ  دـجی  الف  هنم  هلبقی  نم  بلطی  هضف  وأ  بهذ  نم  هفک  ءلم  جرخی  لجرلا  نیرتل  هایح  کـب  تلاـط  نئلو  زمره  نب  يرـسک 
زمره نبا  يرـسک  زونک  حتتفا  نمیف  تنکو  هللا  الا  فاخت  هبعکلاب ال  فوطت  یتح  هریحلا  نم  لحترت  هنیعظلا  تیأرف  يدـع  لاق  ...هنم 

.هفک (1) ءلم  جرخی  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مساقلا  وبأ  یبنلا  لاق  ام  نورتل  هایح  مکب  تلاط  نئلو 

یمود رفن  سپس  درک  تیاکش  رقف  زا  دمآ و  یصخش  مدوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شیپ  دیوگ : یم  متاح  نب  يدع 
دومرف .ما  هدینـش  ار  شمان  یلو  ما  هدیدن  متفگ  يا ؟ هدید  ار  هریح  يدع  يا  دومرف : ادـخ  لوسر  .درک  هوکـش  اه  هار  ینماان  زا  دـمآ 

یم رفـس  ادـخ  هناخ  يوس  هب  فاوط ، دـصق  هب  هریح  زا  ادـخ  زج  یـسک  زا  ساره  نودـب  نز  دـید  یهاوخ  دوش  ینالوط  ترمع  رگا 
یهاوخ یـشاب  هتـشاد  رمع  رگا  دومرف : زاب  .دندیـشک  یم  شتآ  هب  ار  اهرهـش  هک  یط  هلیبق  نادسفم  دنیاجک  متفگ  دوخ  شیپ  .دـنک 

درک یهاوخ  هدهاشم  ار  يدرم  دشاب  زارد  ترمع  رگا  دومرف : .دش  دهاوخ  هدوشگ  ناریا ) هاشداپ  ) زمره نب  يرـسک  ياه  جـنگ  دـید 
ساره نودب  نز  مدید  نم  دیوگ : یم  يدع  ...دریذپب  يو  زا  ار  نآ  ات  دبای  یمن  ار  یسک  یلو  تسا  هتشادرب  هرقن  ای  الط  تشم  کی 

نب يرـسک  جنگ  هک  مدوب  یناسک  هلمج  زا  مدوخ  .دنک و  یم  رفـس  ادخ  هناخ  يوس  هب  فاوط ، دـصق  هب  هریح  زا  ادـخ  زج  یـسک  زا 
.دریذپب وا  زا  ات  دبای  یمن  ار  یسک  هتشادرب  الط  زا  یتشم  یصخش  دید  دیهاوخ  دوش  ینالوط  امش  رمع  رگا  .میدوشگ  ار  زمره 

، اه هار  تینما  هلمج  نآ  زا  .تسا  هدش  هراشا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یبیغ  رابخا  زا  ییاه  هنومن  هب  تیاور  نیا  رد 
يوس زا  نآ  نتفریذپ  نودب  اه  ناسنا  يوس  زا  هرقن  الط و  ششخب  لذب و  ناریا و  هاشداپ  هنازخ  اه و  جنگ  هب  نتفای  تسد 

ص176-175. ج4 ، يراخب ، حیحص  - 1
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.درک هدهاشم  هبرجت و  عقاو  هب  ار  اه  نآ  زا  هنومن  ود  متاح  نب  يدع  تیاور ، نتم  ساسارب  ایند ؛) لام  ندش  شزرا  یب   ) یصخش

هیآ اب  نآ  طابترا  نتفای  رد  ام  شـشوک  دراد ، هراـشا  ناـنمؤم  یناـمرآ  هنومن و  هعماـج  زا  ییاـه  هشوگ  هب  تیاور  نیا  هک  یلاـح  رد 
هیآ دوصقم  موهفم و  رب  یهاوگ  دـهاش و  هک  هیآ ، ریـسفت  باب  زا  هن  کسمت ، نیا  دوش  هتفگ  لامتحا  هب  .دیـسرن  ییاـج  هب  رظن  دروم 

دیکأت دروم  ياه  هفلؤم  نآ و  نابطاخم  ینامز ، هزاب  نآ ، رد  هدش  دای  هدعو  زا  دوصقم  هیآ و  ریـسفت  تسخن  تسا ، نیا  خساپ  .تسا 
روبزم هیآ  ریسفت  هدش ، دای  ثیداحا  تسا  نشور  .دوش  هدروآ  یخیرات  تایبرجت  ییاور و  دهاوش  سپس  دوش ؛ راکـشآ  نشور و  هیآ 

.تسا نقتم  مکحم و  یلیلد  دنمزاین  نیا  زج  ییاعدا  دنتسین و 

نآرق هیآ  زا  تسردان  تشادرب 

تنس لها  بهذم  تیناقح  تابثا  ددصرد  رون  هروس  هیآ 55  هب  کسمت  اب  هتشاذگ و  نیا  زا  رتارف  ار  اپ  تنس ، لها  نارسفم  زا  یخرب 
هک ییاه  تیانج  رب  ار  دوخ  مشچ  اما  .دناد  یم  کلذ » دعب  رفک  نم  و   » قادصم ار  نامثع  نیلتاق  ومه  .تسا  هدـمآرب  هعیـش  ریفکت  و 

لها ياملع  .ددـنب (1)  یم  ورف  ...و _ هّدر  ياه  گنج  دـننام  دـش  هراشا  نآ  زا  ییاه  هشوگ  هب  هناگ _ هس  يافلخ  تفالخ  رـصع  رد 
رد ربمایپ  نانز  هباحص و  یخرب  يوس  زا  هک  ار  نیفص  لمج و  ياه  گنج  هباحـص ، داهتجا  نوچ  یتسردان  هدعاق  هب  دانتـسا  اب  تنس 

رجا ياراد  اسب  هچ  هداد ، هولج  عورـشم  دش ؛ هتخیر  ناهانگ  یب  زا  ناوارف  ییاه  نوخ  داتفا و  هار  هب  ادخ  لوسر  قحرب  نیـشناج  ربارب 
.دنناد یم  مه 
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هب یهاگن  چـیه  هیآ  نانیا  هاگدـید  ربارب  .تسا  هتفای  ققحت  مالـسا  خـیرات  لوط  رد  یهلا  هدـعو  تنـس ، لها  هاگرظن  زا  ساسا ، نیارب 
تنـس لها  نارـسفم  زا  يرگید  رامـش  دـننک و  یم  میـسرت  هکم  حـتف  ات  لوزن  هلـصاف  ناـمه  رد  ار  هدـنیآ  قفا  اـهنت  هتـشادن و  هدـنیآ 

یم هیآ  تراشب  ار  رضاح  نامز  ات  يا  هنوگ  هب  اه و  ینامثع  نامز  ات  مالـسا  ردص  زا  خیرات  لوط  رد  یمالـسا ، روشک  ياه  تموکح 
دوعوم هعماج  تموکح و  نامه  مالسا  خیرات  لوط  رد  ياه  تموکح  و  نیدشار ، يافلخ  تموکح  نارود  ناشیا  دید  زا  .دنناد (1) 

نیا زا  ییاـیاوز  هعیـش  هاگدـید  ناـیب  رد  .تسا  هتفاـی  شرتـسگ  اـیند  برغ  قرـش و  رد  اـه  تموکح  نیا  يوس  زا  مالـسا  اریز  تسا ؛
.دش دهاوخ  نشور  عوضوم 

تنس لها  ياه  هاگدید  یلک  دقن  . 5

هطلـس و هک  نیا  هب  رظن  اب  .تسا و  هدش  نیودت  مالـسا  ردـص  ياهدادـخر  زا  سپ  ًاتدـمع  یمالـسا ، مولع  تشاد ، رود  رظن  زا  دـیابن 
راذگرثا یسب  یملع ، ياه  هداد  هجیتن  رد  تسایس  نیقی  هب  هدوب ؛ تنس  لها  بهاذم  هب  هتـسباو  هشیمه  یمالـسا ، هعماج  رد  تموکح 

يراذگرثا مولع ، هب  یخیرات  هاگ  رظن  زا  تنس ، لها  نایم  رد  هطلـس  فلاخم  شیدنادازآ و  ياهقف  املع و  دوجو  مغر  هب  .تسا  هدوب 
و ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ینیـشناج  تفالخ و  هلئـسم  رد  هژیو  هب  .تسین  راکنا  لباق  نانآ  یملع  ياه  هاگدید  رب  تسایس 

هژیو هب  تنـس ، لها  .درب  یم  جنر  یناوارف  یمگردرـس  یگتفـشآ و  زا  تنـس  لها  ياه  هاگدید  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  دـعب  ثداوح 
و هتشاد ، ربمایپ  تنس  زا  يوریپ  ياعدا  تیباهو 

ص71-70. ج6 ، ریثک ، نبا  ریسفت  - 1
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اما.دننک یم  جراخ  مالـسا  هریاد  زا  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تما  زا  يدایز  رامـش  هبرح  نیمه  هب  کسمت  اب  نویطارفا ،
دوجو هدرب و  دای  زا  یلک  هب  ار  ربمایپ  تنـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ینیـشناج  تما و  تماـما  یـساسا  رایـسب  هلئـسم  رد 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  نیشناج  ناونع  هب  صاخ  يدرف  نییعت  رب  ینتبم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  یـصیصنت  هنوگره 
لثم هدیـسر و  رتاوت  دـح  هب  تنـس  لها  ربتعم  بتک  رد  هلئـسم  نیا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دـننک  یم  راکنا  تدـش  هب  ار  ملـس  هلآ و 

.تسا (1) نشور  باتفآ 

رگید زا  و  نیتسخن ، يافلخ  تفالخ  رب  یهلا  یعرش و  تجح  دوبن  ییوس  زا  نخس  نیرت  نشور  هب  ای  ینید ، ییاور و  تادنتـسم  ألخ 
دوبن نخس  رگید  هب  .تسا  هدرک  یلقن  یلقع و  هناوتـشپ  نودب  تاهیجوت  زا  ریزگان  ار  تنـس  لها  ياملع  هطلـس ، تدش  تردق و  وس 

ساسا رب  هن  و  افلخ ، درکلمع  ساسارب  دربهار  نیودـت  هب  ار  ناـنیا  هدـش  ماـجنا  راـک  لـباقم  رد  نتفرگ  رارق  و  ینید ، یملع و  دربهار 
زا هدوبن و  تخاونکی  یتـموکح ، لـئاسم  هزوـح  رد  هژیو  هب  تنـس  لـها  ياـه  هشیدـنا  ور  نیا  زا  .تسا  هتـشاداو  یهلا  ياـه  هزوـمآ 

تسد یهیجوت  لیلد و  ره  هب  نیتسخن ، يافلخ  تفالخ  هب  ندیشخب  تیعورـشم  يارب  نانآ.دنک  یم  تیاکح  یگتفـشآ  یگدنکارپ و 
.دنا هدشن  راذگورف  زین  نانآ  تموکح  رب  نآرق  تایآ  ياورپ  یب  قیبطت  زا  هک  يا  هنوگ  هب  دنا ؛ هدیزای 

، شیوخ تایح  ياهزور  نیـسپاو  رد  باطخ  نبرمع  يراـخب  لـقن  هب  .تساعدـم  نیا  هاوگ  رکبوبا ، تموکح  هب  تبـسن  رمع  راـتفگ 
ندوب یناهگان  هرظتنم و  ریغ  هب  هبطخ  نآ  نمض  رد  دناوخ ، یبنلادجسم  رد  يا  هبطخ 

.رواشیپ ياه  بش  راونالا ؛ تاقبع  تاعجارملا ؛ ریدغلا ؛ هلمج : زا  تسا  هدش  هتشاگن  هنیمز  نیا  رد  يدایز  ياه  باتک  - 1
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: درک دیکأت  فارتعا و  رکبوبا  تعیب 

الا تمتو  هتلف  رکب  یبأ  هعیب  تناک  امنإ  لوقی  نأ  ؤرما  نرتغی  ـالف  اـنالف  تعیاـب  رمع  تاـم  ول  هللاو  لوقی  مکنم  ـالئاق  نا  ینغلب  هنإ  مث 
نم هروشم  ریغ  نع  الجر  عیاب  نم  رکب  یبأ  لثم  هیلإ  قانعألا  عطقت  نم  مکنم  سیلو  اهرـش  یقو  هللا  نکلو  کلذـک  تناک  دـق  اـهناو 

(1) التقی ؛ نا  هرغت  هعیاب  يذلا  الو  وه  عیابی  الف  نیملسملا 

رکبوـبا تعیب  دـیوگب  دروـخب و  بیرف  يدرم  اداـبم  .منک  یم  تـعیب  ینـالف  اـب  دریمب  رمع  رگا  دـیوگ : یم  امـش  زا  یخرب  ما  هدـینش 
اهرظن هک  تسین  رکب  وبا  دننام  امـش  زا  یـسک  .تخاس  فرطرب  ار  نآ  رـش  دنوادخ  یلو  دوب ، نینچ  هتبلا  .تفای  نایاپ  دوب و  یناهگان 

زا هدنوش  تعیب  هدننک و  تعیب  و  تسین ؛ لوبق  دروم  دنک  تعیب  یسک  اب  ناناملسم  اب  تروشم  نودب  سکره  .دوش  بلج  وا  يوس  هب 
.دنوشن هتشک  ات  دننک  يرود  راک  نیا 

فالتخا .تسا  هتـشادرب  تیعقاو  هرهچ  زا  هدرپ  هتخاس ، راکـشآ  ار  مالـسا  ردـص  خـیرات  ياهزار  زمر و  زا  ییاه  هشوگ  هباـطخ ، نیا 
ناهارمه ماوع و  نب  ریبز  بلاط ، یبا  نب  یلع  دـننامه  هباحـص  ناگرزب  زا  یخرب  تفلاخم  ندـشن و  هارمه  نیرجاهم ، راـصنا و  ناـیم 
.تسا یخیرات  ياه  تیعقاو  نیا  زا  ییاه  هشوگ  رکبوبا  تعیب  ندوب  یناهگان  هدابع و  نب  دعس  ندش  هتشک  هفیقس ، نایرج  اب  ناش 

ار رکب  یبا  تعیب  و  دنک ؛ تعیب  یصخش  اب  رمع  تافو  زا  دعب  تشاد  دصق  هک  یـسک  شـسرپ  هب  خساپ  رد  رمع  هباطخ ، نیا  ساسارب 
یناهگان قافتا  کی 

ص26. ج8 ، يراخب ، حیحص  - 1
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.دنک نایب  ار  هباطخ  نیا  هک  تسناد  يرورض  دوخ  رب  هدش و  هتخورفارب  تسناد  یم 

تسا هداد  هدعو  راکوکین  نانمؤم  هب  ناحبس  يادخ  هک  يدوعوم  تموکح  و  هفیرـش ، هیآ  قیداصم  زا  ناوت  یم  ار  تموکح  نیا  ایآ 
نآ یهگناو ، .دوب  دـهاوخ  هدارا  رایتخا و  اب  ًالماک  هک  رابجا  هب  یناـهگان و  هن  هفیرـش ، هیآ  رد  دوعوم  ییاور  ناـمرف  .دروآ  رامـش  هب 

ام تسا  هتفگ  رمع  هک  ناـس  نآ  هن  دوش  یم  راذـگاو  هتـسیاش  دارفا  هب  ناحبـس  يادـخ  يوـس  زا  هک  تسا  یهلا  یبـصنم  تموـکح ،
رمع فارتعا  هب  هک  یتموکح  .دوش  هدیچرب  تموکح _  رسرب  شکمشک  روظنم  داسف _  فالتخا و  ات  میدش  رکبوبا  تعیب  زا  ریزگان 

دیحوت و نک و  هشیر  ار  يرباربان  داسف و  ات  دوش ؛ هداد  هدعو  نانمؤم  هب  یلاعتم  يادخ  يوس  زا  دناوت  یم  هنوگچ  هدوب ، ّرش  اب  هارمه 
.تسا هدوبن  یتلادـع  یب  داسف و  زا  يراع  هناگ  هس  يافلخ  ياـه  تموکح  یخیراـت ، ياـه  شرازگ  ربارب  .دـهد  شرتسگ  ار  تلادـع 
دوجو مغر  هب  دـیلو  نب  دـلاخ  .دوش  هتخیر  هانگ  یب  ياه  ناسنا  زا  يرامـش  نوخ  ات  دـش  يا  هناهب  رکبوبا ، نامز  رد  هّدر  ياه  گنج 
نادرم کلام و  عضو  نیرت  عیجف  اـب  نآ ، رب  هباحـص  زا  يا  هدـع  یهاوگ  هریون و  نب  کـلام  مالـسا  رب  نشور  ياـه  هناـشن  دـهاوش و 

مغر هب  رکبوبا  .دش  رتسب  مه  کلام  رـسمه  اب  بش  نامه  رد  تشاذـگ و  اذـغ  ياه  گید  ریز  ار  اه  نآ  ياهرـس  تشک و  ار  شموق 
هیجوت اب  و  دوش ؛ نوزفا  شیاه  تیانج  رب  یتیانج  اـت  درک  اـقبا  شتیرومأـم  رد  ار  يو  درکن ، صاـصق  ار  دـلاخ  اـهنت  هن  رمع ، رارـصا 

رمع و هک  تسا  یلاح  رد  اه  گنج  نیا  .تخادرپ (1)  ار  کلام  هید  داهتجا ، رد  ياطخ  دلاخ و  داهتجا 

، نیتسردملا ملاعم  ص354 ؛ ج6 ، ص360 ، ج4 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ص295-296 ؛ ج4 ، هباغلا ، دسا  ص619 ؛ ج5 ، لامعلا ، زنک  - 1
.84  - ص81 ج2 ،
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: دنراد زاب  اه  گنج  نیا  زا  ار  يو  ات  دنتشاد  شالت  تمحر  رهم و  ربمایپ  هریس  يروآدای  اب  هباحص ،

لتاقت فیک  رکب  ابأ  ای  رمع  لاق  برعلا  نم  رفک  نم  رفکو  رکب  وبأ  فلختساو  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یفوت  امل  لاق : هریره  ابأ  نا 
ینم مصع  هللا  الإ  هلإ  لاق ال  نمف  هللا  الإ  هلإ  اولوقی ال  یتح  سانلا  لـتاقأ  نا  ترمأ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  دـقو  ساـنلا 

ینوعنم ول  هللاو  لاملا  قح  هاکزلا  ناف  هاکزلاو  هالـصلا  نیب  قرف  نم  نلتاقأل  هللاو  رکب  وبأ  لاق  هللا  یلع  هباـسحو  هقحب  ـالا  هسفنو  هلاـم 
ردص هللا  حرش  دق  نأ  تیأر  نا  الا  وه  ام  هللاوف  رمع  لاق  اهعنم  یلع  مهتلتاقل  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلإ  اهنودؤی  اوناک  اقانع 

(1) قحلا ؛ هنا  تفرعف  لاتقلل  رکب  یبأ 

: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یلاحرد  یگنج ، یم  مدرم  اب  هنوگچ  تفگ : رکبوبا  هب  رمع  دنک : یم  لقن  هریره  وبا 
ناج و دـیوگب ، هللا  الا  هلا  هک ال  ره  سپ  دـنریذپب _ ار  دـیحوت  دـنیوگب _ هللا  ّالا  هلاال  هک  ینامز  ات  متـسه  مدرم  اب  گـنج  رومأـم  نم 
زاـمن و نیب  سک  ره  مسق  ادـخ  هب  تفگ : رکبوبا  .تسادـخ  اـب  وا  باـسح  دـشاب و  قح  هک  يدراوم  رد  رگم  .تسا  ناـما  رد  شلاـم 

مـسق .تسا  لام  قح  تاکز  اریز  درک ؛ مهاوخ  گنج  وا  اب  دهدن  ار  تاکز  زا  یکدنا  رادقم  و  دهدن _ تاکز  - دراذـگب قرف  تاکز 
ادخ هب  مسق  تفگ : رمع  .منک  یم  گنج  نانآ  اب  دنهدن  نم  هب  دنداد ، یم  ادخ  لوسر  هب  تاکز ] باب  زا   ] هک ار  يا  هّرب  رگا  ادـخ  هب 

.تسوا اب  قح  هک  متسناد  سپ  تسا ، هدوشگ  گنج  يارب  ار  رکبوبا  ۀنیس  یلاعتم  يادخ  هک  مدید 

نودب و  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هریس  اب  حیرص  تفلاخم  اه ، گنج  نیا  تسا  نشور 

ص242-241. ج6 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ص50-51 ؛ ج8 ، يراخب ، حیحص  - 1
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هزیگنا رد  اهدیدرت  شیوخ ، تیرومأم  همادا  هب  يو  قیوشت  و  دلاخ ، ندرکن  صاصق  هژیو  هب  .تسا  ینید  یعرـش و  هیجوت  هنوگ  چیه 
.دنک یم  رت  يدج  ار  اه  گنج  نیا 

هک تسا  يا  هعماج  ياه  هفلوم  نیرت  یساسا  زا  شمارآ  تینما و 

تراسا نادرم و  ندش  هتشک  ببس  هدرک ، بلس  ار  ناناملـسم  زا  يرامـش  تینما  اه  گنج  نیا  .تسا  هداد  هدعو  نانمؤم  هب  دنوادخ ،
.دش ناش  لاوما  تراغ  نانز و 

روما مامز  نتفرگ  تسد  هب  زا  هلمج  زا  شیاهراک ، یـضعب  زا  شتافو ، رتسب  رد  هدرک ، رارقا  دوخ  یگتـسیاش  مدـع  رب  اـهراب  رکبوبا ،
.دندش یم  رثأتم  یقافتا  كدنا  اب  هک  دندوب ، هدارا  سفن و  فعض  هب  فورعم  ناشیا  .دوب (1)  نامیشپ  تخس  نیملسم 

، نیملسم اب  تروشم  نودب  رکبوبا ، يأر  اب  اهنت  دوخ ، اما  دنک ، یم  یهن  تروشم  نودب  تعیب  زا  ار  ناناملـسم  روبزم ، هباطخ  رد  رمع 
.تفرگ (2) تسد  هب  ار  تفالخ 

نآرب زین  شرمع  ياهزور  نیـسپاو  رد  هدـش ، داـی  هبطخ  رب  هوـالع  هک  هتـشاد  تیمها  رمع  يارب  يا  هزادـنا  هب  راـک  اـنز  مجر  ییوگ 
، تفالخ هب  یبای  تسد  زا  سپ  دیکأت  نیا  مغر  هب  اما  .تشاد  دیلو  نبدلاخ  رب  ندز  دح  صاصق و  رب  رارصا  ور  نیا  زا  .تشاد  دیکأت 

.درک يراج  دح  يو  رب  هن  صاصق و  ار  دلاخ  هن 

هک نانچ  .تسا (3)  قافآ  هرهش  رمع ، دیدش  دنت و  قالخا  ییوخ و  تشرد 

ص330. ج2 ، بهذلا ، جورم  ص68-69 ؛ ج4 ، مظتنملا ، 137 ؛ ص127 ، ج2 ، یبوقعی ، خیرات  - 1
ص13. ج1 ، ربعلا ، - 2

ص20. باطخلا ، نب  رمع  هفیلخلا  هایح  نم  - 3
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ار وا  تموکح  دوش و  تمحر  رهم و  ربماـیپ  نیـشناج  يدرف ، نینچ  تسا  هتـسیاش  اـیآ  .دـنک  یم  هراـشا  هباـطخ ، ناـمه  رد  زین  دوخ 
زا رکبوبا  هک  ینامز  ببس ، نیمه  هب  .دیآ  یم  رامش  هب  اه  هفلؤم  نیرت  یساسا  زا  شنارادمامز ، تمحر  تفأر و  هک  مینادب  یتموکح 

دشاب و اهنت  هک  تفریذپ  طرـش  نیا  اب  بلاط  یبا  نب  یلع  دـسرب ؛ شروضح  هب  ترـضح  نآ  لزنم  رد  ات  تساوخ  بلاط  یبا  نب  یلع 
: درواین دوخ  هارمه  ار  رمع 

(1) ...رمع .  رضحمل  هیهارک  کعم  دحأ  انتأی  الو  انتئا  نا  رکب  یبأ  یلإ  لسرأف 

.تشادن دوخ  لزنم  رد  رمع  روضح  هب  یلیم  اریز  ایب ؛ ام  لزنم  هب  ییاهنت  هب  هک  داد  ماغیپ  رکبوبا  هب  بلاط  یبا  نب  یلع 

: دنک یم  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يراخب 

(2) ینبضغأ ؛ اهبضغأ  نمف  ینم  هعضب  همطاف  لاق : ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نا  همرخم  نب  روسملا  نع 

.تسا هدروآ  مشخ  هب  ارم  دروآ  مشخ  هب  ار  وا  هک  ره  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف 

: تسا هدرک  تیاور  رگید  ياج  رد 

(3) اهاذآ ؛ ام  ینیذؤیو  اهبارأ  ام  ینبیری  ینم  هعضب  یه  امنإف 

هدرزآ هچ  نآ  ارم ، دزاس  یم  هدرزآ  ار و  وا  دنک  لاحشوخ  هچ  نآ  ارم  دنک  یم  لاحـشوخ  ، تسا ادخ ) لوسر   ) نم نت  هراپ  همطاف ] ]
.ار يو  دنک 

ص83. ج5 ، يراخب ، حیحص  - 1
ص210. ج4 ، يراخب ، حیحص  - 2
ص158. ج6 ، يراخب ، حیحص  - 3
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: دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  رکبوبا  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  مالسلا  اهیلع  همطاف  مشخ  رگید ، يوس  زا 

دعب قیدـصلا  رکب  ابأ  تلأس  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هنبا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  نا  هتربخأ  اهنع  هللا  یـضر  نینمؤملا  مأ  هشئاـع 
رکب وبأ  اهل  لاقف  هیلع  هللا  ءافأ  امم  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  كرت  ام  اهثاریم  اهل  مسقی  نا  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هافو 
رکب ابأ  ترجهف  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تنب  همطاف  تبضغف  هقدص  انکرت  ام  ثرون  لاق ال  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا 

امم اهبیصن  رکب  ابأ  لأست  همطاف  تناکو  تلاق  رهشأ  هتس  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دعب  تشاعو  تیفوت  یتح  هترجاهم  لزت  ملف 
(1) کلذ ؛ اهیلع  رکب  وبأ  یبأف  هنیدملاب  هتقدصو  كدفو  ربیخ  نم  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  كرت 

زا هک  ار ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ئیف  زا  دوخ  ثاریم  همطاف  دـیوگ : یم  ربمایپ _  رـسمه  رکبوبا و  رتخد  هشیاع _ 
هیلع و هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : همطاف  باوج  رد  رکبوبا  .درک  تساوخرد  رکبوبا  زا  دوب ؛ هنیدـم  رد  ییاه  غاب  كدـف و  ربیخ و 

.درک يراددوخ  ثاریم  میسقت  زا  .تسا و  هقدص  میراذگ  یم  اج  هب  هچ  نآ  دوش ؛ یمن  هدرب  ثرا  ناربمایپ ) ) ام زا  دومرف : ملـس  هلآ و 
.تفر ایند  زا  ات  تسج  هرانک  وا  زا  تفرگ و  مشخ  يو  رب  همطاف 

رازآ هب  نآرق  تاـیآ  رد  دـنوادخ  هک  تسا ، یلاـح  رد  نـیا  .دـنا و  هدرزآ  ار  ادـخ  لوـسر  همطاـف ، ناگدـنهد  رازآ  ساـسا ، نـیا  رب 
: هنومن ییاور  نامرف  هدعو  هن  تسا ، هداد  هدننکراوخ  باذع  هدعو  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناگدنهد 

(61 هیآ هبوت ، هروس  57 ؛ هیآ بازحا ، هروس  «. ) ًانیِهُم ًاباذَع  ْمَُهل  َّدَعَأ  ِهَرِخْآلا َو  اْینُّدلا َو  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَر  َهَّللا َو  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َّنِإ  »

ص82. ج5 ، ص42 ؛ ج4 ، يراخب ، حیحص  - 1
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هب نداد  هانپ  تسا ؛ هتفرگ  ار  يو  نماد  هک  يزیچ  نیتسخن  .تسا  هیما  ینب  يراوخ  تنار  يرادا و  داسف  جوا  ناـمثع ، تفـالخ  نارود 
نب دـیلو  ومه ، .درکن  صاصق  نازمره ، هانگ  یب  نوخ  نتخیر  ربارب  رد  ار  يو  ناناملـسم ؛ ياه  يراشفاپ  مغر  هب  رمع و  نب  هللا  دـیبع 

رد هدناوخ ، تعکر  راهچ  ار  حبص  زامن  یتسم  لاح  رد  يو  .درک  هفوک  یلاو  صاقو ، یبا  نبدعس  ياج  هب  ار  دوخ  ردارب  يوما ، هبقع 
.تسوا (1) ياه  داسف  زا  يا  هشوگ  اهنت  نیا  .درک و  غارفتسا  دجسم ، بارحم 

هتساوخ هب  هفیلخ  یهجوت  یب  و  دندوب ؛ هیما  ینب  زا  " اتدمع هک  نارازگراک  داسف  و  نانآ ، تیذا  رازآ و  هنیدم ، زا  ربمایپ  هباحص  دیعبت 
.دش هتسب  يو  تموکح  هدنورپ  هفیلخ  ندش  هتشک  اب  دناروش و  هفیلخ  صخش  تیمکاح و  رب  ار  نانآ  ماجنارس  مدرم ؛ ياه 

جراخ لاقم  نیا  عوضوم  هلـصوح و  زا  هناگ ، هس  يافلخ  تفالخ  نارود  ياه  ضقانت  اـه و  ضراـعت  شرامـش  یـسررب و  يورره  هب 
، دوصقم .تسا 

و ناگدـنیوپ ، رب  یهلا ، تایآ  روظنم  .دـشاب و  اه  تیعقاو  يایند  هب  یکچوک  هنزور  ات  دوب  زور  نآ  هعماج  عاضوا  هب  یهاتوک  هراـشا 
.دوش رت  نشور  تقیقح  نارگوجو  تسج 

اه تیعقاو  رب  نتـسب  ورف  مشچ  دانع و  لهاجت ، رب  زج  ار  هناگ  هس  يافلخ  تفالخ  رب  تایآ  قیبطت  زا  نخـس  اه ، تیعقاو  نیا  دوجو  اب 
.درک لیلحت  ریسفت و  ناوت  یمن 

قیبطت رد  تنس  لها  نارسفم  یخرب  ياعدا  رت ، عینش  رتراب و  تحاضف  نیا  زا 

ص165-163. ج2 ، یبوقعی ، خیرات  - 1
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نب هیواعم  یتوغاط  تموکح  و  بلاـط ، یبا  نب  یلع  نب  نسح  بلاـط و  یبا  نب  یلع  لدـع  تموکح  ضراـعتم ، تموکح  ود  رب  هیآ 
: درک مالعا  هفوک  هلیخن  رد  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما  اب  حلص  زا  سپ  قاحسا ، یبا  تیاور  هب  هک  ومه  .تسا (1)  نایفس  یبا 

نع هرم  نب  ورمع  نع   . ... ارادغ هللاو  ناکو  قاحـسإ .  وبأ  لاق  هب  یفأ  نیتاه ال  یمدق  تحت  یلع  نب  نسحلا  هتیطعأ  ئـش  لک  نإ  الأ 
الو اوموصتل  الو  اولـصتل  مکتلتاق  ام  هللاو  ینإ  لاقف .  انبطخ  مث  نحـصلا  یف  هعمجلا  هلیخنلاب  هیواعم  انب  یلـص  لاـق .  دـیوس  نب  دـیعس 

: هثیدح یف  کیرش  لاق  .نوهراک  متنأو  کلذ  هللا  یناطعأ  دقو  مکیلع  رمأتأل  مکتلتاق  امنإو  .کلذ  نولعفتل  مکنإ  اوکزتل  الو  اوجحتل 
هیلع دریل  نیـسحلا  ماقف  نسحلا ، نم  لانو  هنم  لانف  ایلع  رکذـف  بطخ  هیواعم  عیوب  امل  لاق : تباث  یبأ  نب  بیبح   ... .کـتهتلا وه  اذـه 

کمأو همطاف  یمأو  رخـص  كوبأو  هیواعم  تنأو  یلع  یبأو  نسحلا  انا  ایلع ، رکاذـلا  اهیأ  لاقف : ماق  مث  هسلجأـف  هدـیب  نسحلا  ذـخأف 
ابـسح انمألأو  ارکذ ، انلمخأ  هللا  نعلف  هلیتق ، کتدجو  هجیدخ  یتدجو  برح  كدـجو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يدـجو  دـنه 

 . نیمآ لوقن : نحنو  نیعم : نب  ییحی  لاقف  لضف : لاق  نیمآ .  دجـسملا : لهأ  نم  فئاوط  لاقف  اـقافنو .  ارفک  انمدـقأو  امدـق .  انرـشو 
نحنو دیبع : وبأ  لاق 

(2) لوقن ؛ اضیأ 

دناد یم  زاب  گنرین  ار  هیواعم  قاحـساوبا  .متـسین  نآ  هب  دنب  ياپ  مراذگ و  یم  اپ  ریز  مدرک  اضما  یلع  نب  نسح  اب  ار  هچ  نآ  دینادب 
هلیخن رد  هعمج  زامن  ندـناوخ  زا  سپ  هیواعم  دـنک : یم  لـقن  دـیوس  نبدیعـس  زا  هرم  نبورمع   ... .تسین دـنب  ياـپ  شتادـهعت  هب  هک 

هب باطخ 

ص229. ج18 ، ریونتلا ، ریرحتلا و  - 1
ص48-45. نییبلاطلا ، لتاقم  - 2
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اهراک نیا  اریز  دیهدب  تاکز  دیروآ و  اج  هب  جح  دیریگب ، هزور  دیناوخب ، زامن  ات  مدیگنجن  امـش  اب  ادخ  هب  دنگوس  تفگ : تیعمج 
نیا تفگ : کیرـش  .دیدنـسپ  یمن  امـش  یلو  هداد  نم  هب  ار  نآ  دنوادخ  مشاب ، امـش  مکاح  ات  مدیگنج  امـش  اب  .دـیداد  یم  ماجنا  ار 

مالـسلا و هیلع  یلع  زا  دـناوخ و  يا  هبطخ  يو  دـش  تعیب  هیواعم  اب  هک  ینامز  تسا : هتفگ  تباـث  یبا  نب  بیبح  .تسا ...  يرد  هدرپ 
ار يو  تفرگ و  ار  شتـسد  مالـسلا  هیلع  نسح  دـهد ، شباوج  ات  دـش  دـنلب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  .درک  ییوگدـب  مالـسلا  هیلع  نسح 
يا و هیواعم  وت  یلع و  مردپ  متـسه و  نسح  نم  ینک ؛ یم  ییوگدب  یلع  زا  هک  یـسک  يا  تفگ : دش و  دنلب  شدوخ  سپـس  .دناشن 

هلیتق وت  ةّدج  هجیدخ و  نم  ةّدج  تسا ؛ برح  وت  ّدج  ادـخ و  لوسر  نم  ّدـج  دـنه ؛ وت  ردام  تسا و  همطاف  نم  ردام  رخـص ؛ تردـپ 
قافن رفک و  رد  رت  ماگشیپ  و  رترـش ؛ مدق  رظن  زا  رت و  تسپ  بسح  رظن  زا  و  درادن ؛ یتفارـش  ام  زا  هک  ره  دنک  تنعل  ادخ  سپ  .تسا 

.نیمآ دنتفگ : دجسم  لها  زا  يدایز  دادعت  .تسا 

، داد رادشه  ناناملـسم  هب  هیواعم  .درک  مالعا  ار  شیوخ  يدنب  ياپ  مدـع  ضقن و  ار  نآ  همان ، نامیپ  بکرم  ندـش  کشخ  زا  لبق  وا 
يارب هن  نم 

هب امش ، رب  ییاور  نامرف  هطلس و  يارب  هکلب  تاکز ، جح و  هزور و  زامن و 

بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  يو  نینچمه  .متفاتش  امش  گنج 

يدب هب  نیسح  ماما  نسح و  ماما  و  دنناد _  یم  مدلارودهم  ار  نانآ  هب  هدنهد  مانـشد  هک  نیدشار  يافلخ  زا  تنـس  لها  داقتعا  هب  _ 
.دوشگ مانشد  هب  نابز  هدرک و  دای 

زا  َ ًاصخـش دوخ  .دوب و  هدرک  همانـشخب  ربانم  يالاب  رب  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نعل  هئیـس  تنـس  اه  تدـم  وا 
شروضح هب  هک  يدارفا 
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یبا نب  یلع  ّبس  زا  يراددوخ  رب  ینبم  وا  خـساپ  رد  صاـقو  یبا  نبدعـس  .دـننک  لـمع  تنـس  نیا  هب  اـت  تساوخ  یم  دندیـسر ، یم 
.درک (1) نایب  ار  شا  يراددوخ  لیلد  وا ، لیاضف  زا  یضعب  يرامشرب  اب  بلاط ،

هار قارع ، ياه  رهش  رد  تشحو  بعر و  ینما و  ان  داجیا  ناشنارای ، قمح و  نبورمع  يدع ، نبرجح  نوچمه  هباحص ، یخرب  نتـشک 
داجیا هانگ ، یب  ياه  نوخ  نتخیر  بلاط و  یبا  نب  یلع  ربمایپ ، قح  هب  نیـشناج  اـب  تدـناعم  تفلاـخم و  رد  نیفـص  گـنج  يزادـنا 

ناخروم بلاغ  يوس  زا  هک  تسا  هیواعم  هایس  همانراک  زا  يا  هشوگ  اهنت  دیزی ، دننام  يدرف  يارب  يرابجا  تعیب  یهاشداپ ، تموکح 
.تسا (2) هدش  شرازگ  ناثدحم  و 

يارب ار  تقیقح  نشور و  يزیچ  ره  زا  شیب  ار  يو  تیعـضو  هیواعم  هرابرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  یبیغ  راـتفگ 
.دنک یم  راکشآ  ناگمه 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  نارسمه  زا  هملس _ ما  .هیغابلا  هئفلا  کلتقت  رامعل  لاق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نا  هملس  مأ  نع  »
هورگ دندومرف : رامع  هب  هک  تسا  هدرک  تیاور  ادخ  لوسر  زا  دندرک _  فصو  یبوخ  ریخ و  رب  ار  يو  ادخ  لوسر  هک  ملـس ، هلآ و 

.دنداد تراشب  رامع  هب  ربمایپ  هریره  وبا  لقن  رد  .دشک » یم  ار  وت  رگمتس  یغاب و 

: دنک یم  حرش  نینچ  ار  هدش  دای  ثیدح  يوون ،

ص121-120. ج7 ، ملسم ، حیحص  - 1
ج18، ملـسم ، حیحـص  حرـش  ص333 . . ج5 ، يذـمرتلا ، ننـس  ص323 . . ج6 ، دـمحا ، دنـسم  ص186 . . ج8 ، ملسم ، حیحـص  - 2

ص309-308. ج5 ، ریدغلا ، ص41-40 . .
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هاغب يرخألا  هفئاطلاو  ابیـصم  اقحم  ناک  هنع  هللا  یـضر  اـیلع  نأ  یف  هرهاـظ  هجح  ثیدـحلا  اذـه  ءاـملعلا  لاـق  هقرفلاو  هفئاـطلا  هئفلاو 
ملـسو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  هرهاظ  هزجعم  هیفو  بابلا  اذه  اهنم  عضاوم  یف  هانمدق  امک  کلذل  مهیلع  مثإ  الف  نودـهتجم  مهنکل 

لکو اهریغو  هیغاب  نیتقرف  نونوکی  مهنأو  نولتاقی  هباحصلا  نأو  هاغب  مهنأو  نوملسم  هلتقی  هنأو  الیتق  تومی  ارامع  نأ  اهنم  هجوأ  نم 
هیلع هللا  یلص  هلوق  یحوی  یحو  الإ  وه  نإ  يوهلا  نع  قطنی  يذلا ال  هلوسر  یلع  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  حبـصلا  قلف  لثم  عقو  دق  اذه 

دارملا نأ  نیبت  هیاورلا  هذه  شیرق  نم  هملیغأ  دی  یلع  یتمأ  كاله  يراخبلا  هیاور  یفو  شیرق ) نم  یحلا  اذـه  یتمأ  کلهی   ) ملـسو
.تازجعملا نم  ثیدحلا  اذهو  شیرق  نم  هفئاط  ملسم  هیاورب 

یبا نب  یلع  تیناقح  لیالد  زا  تسا ، هدرمـش  مالـسا  ربمایپ  تازجعم  زا  هک  ار  ثیدـح  نیا  عامجا _  هیبش  اـملع _ زا  لـقن  هب  ناـشیا 
هب تما  تکاله  هب  فارتعا  نمـض  ناوارف ، فسأت  اب  اما  .دنا  هتـسناد  رگمتـس  یغاب و  ار  هیواعم  هورگ  .دـنا و  هدروآ  رامـش  هب  بلاط 
رد یعـس  هباحـص ، داهتجا  نوچ  یلطاب  یملع و  ریغ  هدـعاق  هب  کـسمت  اـب  شا _  هتـسد  راد و  هیواـعم و  شیرق _  زا  یهورگ  تسد 
يا هباحـص  دروم  رد  حماست _ اب  هتبلا  هدـعاق _ نیا  تسا ؛ يرورـض  یـسب  هتکن  نیا  رکذـت  .تسا  هدرک  شنارادـفرط  هیواعم و  هیزنت 

(، نیدترم ) تاکز ناگدننک  عنم  نارفاک ، رصم و  نایشروش  مان  دشاب  نیا  زج  .دنشاب  قفاوم  هناگ  هس  يافلخ  تفالخ  اب  هک  دراد  ذوفن 
نآ كانلوه  ماجرف  رب  هدش و  اریذپ  دیاب  ار  نیوانع  باقلا و  نیا  دـننام  تعیب و  نافلاخم  ای  اه و  هدننکـش  تعیب  ناگدـننک و  جورخ 
زا یمن  نیا  .تسا و  جراخ  راتشون  نیا  عوضوم  زا  هدوب و  شرامش  زا  نوریب  هیواعم  ياهروجف  قسف و  اهداسف و  .دنروآ  دورف  رس  زین 

می
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رب ار  یهلا  روـن  رـسارس  تاـیآ  یـشیدنا ، دازآ  تـیرح و  زا  رود  هـب  هـک  یناـسک  داـنع  تـقیقح و  نتخاـس  نـشور  رد  وا  ياـهداسف 
.تسا یفاک  تقیقح  نابلاط  رب  دننک  یم  قیبطت  هیواعم  نوچ  يدارفا  هایس  تشز و  ياهرادرک 

دوصقم لامجا  ماهبا و  رب  هدنکفا ، نآ  هرهچ  رب  هدرپ  هک  تقیقح  هرهچ  زا  هدرپ  هن  تنس ، لها  نارسفم  نانخس  یگتفشآ  يور ، ره  هب 
دش هراشا  .دریگ  یم  ارف  ار  رضاح  رصع  ات  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رـصع  زا  هیآ  نانیا ، هاگدید  ساسا  رب  .تسا  هدوزفا  هیآ 
رب ار  هیآ  یگچاپ  تسد  اب  هیآ ، رد  دوجوم  ياه  تراشب  اه و  هدـعو  زا  يا  هشوگ  ققحت  اب  یملع  لـمأت  تقد و  نودـب  نارـسفم  نیا 

ناناملـسم یبیغ  یملع و  ریاخذ  اه و  هنیجنگ  هک  تایاور ، تایآ و  هب  هاگن  نیا  ياه  هشیر  .دنا  هداد  قیبطت  نوگانوگ  ياه  تموکح 
زا هتفای  میسرت  ریسم  زا  نیتسخن  يافلخ  فارحنا  اه و  تموکح  هب  تنـس  لها  ياملع  یگتـسباو  رد  دیاب  ار  دنتـسه ، تیرـشب  هکلب  و 

ندرک ناـهنپ  رد  یعـس  تیعقاو ، زا  رود  هب  ياهریـسفت  اـه و  قیبـطت  نیا  اـب  تسج ؛ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يوـس 
.دنراد تفالخ  نابصاغ  هیزنت  ریهطت و  تقیقح و 

؛ میهد رارق  تمسق  نیا  ماتخ  نسح  ار  هللا  همحر  دیفم  خیش  هعیش ، گرزب  هیقف  ملکتم و  رـسفم ، هاگدید  ات  میدید  هتـسیاش  نایاپ ، رد 
ياـه لالدتـسا  یخرب  هب  لاـمجا  هباـج  نیا  رد  هتبلا  هک  تسا  هتخادرپ  عوضوم  نیا  یـسررب  دـقن و  هب  همه  زا  رت  طوسبم  ناـشیا  اریز 

: دوش یم  هراشا  ناشیا 

مالـسلا هیلع  موصعم  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مـالک  هب  دانتـسا  نودـب  هدوب و  يأر  هب  ریـسفت  ریـسفت ، هنوگ  نیا  تسخن :
.تسا

نیا رب  دنرادن ، ییأر  نینچ  هماع  نارسفم  زا  يرایسب  هعیش و  نارسفم  مود :
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.دراد دوجو  یساسا  رظن  فالتخا  و  هدوبن ، یعامجا  نارسفم  نیب  ساسا 

تماما ماقم  ربمایپ و  زا  تفالخ  هن  تسا ، نانآ  ياه  ییاراد  ندرب  ثرا  هب  راـفک و  نیمزرـس  رد  ینیـشناج  فالختـسا ؛ زا  دارم  موس :
ات دشاب 

، ماعنا هروس  : ) هلمج نآ  زا  تسانعم ؛ نیا  هاوگ  زین  نآرق  زا  یتایآ  .دوش  تباث  ادخ  لوسر  زا  نانآ  ینیـشناج  تیناقح  رذگهر  نیا  زا 
(. 129 هیآ 128 -  فارعا ، هروس  133 ؛ هیآ

لطاب ساسا  زا  ییاعدا  نینچ  و  هدوبن ، ادخ  يوس  زا  بوصنم  نانآ  زا  مادک  چیه  و  تسا ، دـنوادخ  تسد  هب  هیآ  رد  تفالخ  مراهچ :
.تسا تقیقح  نیا  رب  ینشور  هاوگ  نانآ ، باصتنا  باختنا و  یگنوگچ  زا  یخیرات  ياه  شرازگ  هدوب و 

زا دوصقم  مالسلا  مهیلع  ربمایپ  تیب  لها  تایاور  ربارب  .تسا  یفتنم  زین  نیرـضاح ، رب  نآ  تلالد  و  باطخ »  فاک   » هب دانتـسا  مجنپ :
.دنا (1) هدوب  نانآ  بسن  بسح و  زا  همئا  ریاس  تیب و  لها  زا  نیرضاح  نآ 

.دش نایب  هعیش  نارسفم  هاگدید  نآرق ، تایآ  نییبت  رد  نیا  رب  نوزفا 

ناحلاص تموکح  هنیشیپ  . 6

هراشا

؟ تسا هدش  مه  هبرجت  خیرات  لوط  رد  ای  تسا  هدعو  کی  اهنت  ناحلاص  تموکح  ایآ  هک  تسا  شسرپ  نیا  ياج  نونکا 

عون نیرتهب  نیرت و  لـماک  ار  دوجوم  یتـموکح  لدـم  یبرغ  ياـه  هاگدـید  هک  دـنک  یم  هولج  مهم  یناـمز  شـسرپ  نیا  ییاـمن  خر 
هن ار  تیرشب  دنناد و  یم  تموکح 

.384 ص377 –  نآرقلا ، ریسفت  - 1
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هب نیون و  يژولونکت  زا  يریگ  هرهب  اب  یبرغ  نازادرپ  هیرظن  .دـننک  یم  توعد  یـسارکومد  لاربیل  شریذـپ  هب  میقتـسم  هک  هدـعو  اب 
هبرجت لاح  رد  هک  یتموکح  ياه  صقن  اه و  فعض  رب  نتـشاذگ  شوپرـس  یـسارکومد و  لاربیل  فادها  اب  وس  مه  ياه  هناسر  ددم 
همجه نیا  زا  زین  ناشیدـنا  هداس  رواـب  .دـنا و  هتخاـس  ماـگ  مه  هارمه و  دوخ  اـب  ار  ناـهج  یمومع  راـکفا  يدودـح  اـت  تسا ؛ ندـش 

يریذـپرثا نیا  تعرـس  رب  يرکف و  ألخ  داجیا  ببـس  زین  فیعـض  ینید  یموب و  ياـه  گـنهرف  فذـح  .تسا  هتفریذـپ  رثا  یتاـغیلبت 
.تسا هدوزفا 

خیرات لوط  رد  ناحلاص  تموکح  زا  ییاه  هنومن  نآرق  تایآ  تلالد  هب  .تسا  تبثم  نآرق  تایآ  هاگن  زا  هدش  دای  شـسرپ  هب  خساپ 
دواد يارب  ریگارف  تموکح  ندش  مهارف  ار  تاروت  روبز و  زا  هفیرش  هیآ  درک  دای  لیلد  نارسفم  زا  یخرب  .تسا  هدش  هبرجت  تیرـشب 

: دنا هتسناد  لیئارسا  ینب  مالسلا و  هیلع 

ضرأ مهثروأ  و  مالـسلا ، هیلع  یـسوم  یبـنلا  دـی  یلع  و  نوـعرف ، هطلـس  نم  فعـضتسملا  موـقلا  کـلذ  لیئارـسإ ، ینب  ذـقنأ  هّللا  ّنإ 
.نیملاظلا

الوأ نیحلاصلل : نوکت  ضرألا  ّلک  هثارو  نأب  امهرکذـی ، نأ  بسانملا  نم  ناکف  هردـقلا ، بابـسأ  هل  ّأیه  امکح و  دوادـل  یطعأ  امک 
نم ئراـقلاب  ءاـقترالا  یف  نآرقلا  جـهن  یلع  اـیرج  لبقتـسملا  یف  ققحتی  اـم  یلع  ادـهاش  امهدـهع  یلع  ـالعف  ققحت  اـم  نوکی  یکل 

هدابع نم  نیحلاصلل  ضرألا  ثروی  فوس  هّللا  نأب  نمؤم  ّلک  ملعیل  ایناث  و  يدـم ، عسوألا  بیغلا  یلا  هرـضاحلا ، هدوهـشملا  قئاـقحلا 
یتلا تانئاکلا  هکرح  هفرعمل  هینوک  هریـصب  و  طاشنلا ، نم  دـیزملا  یلا  هثعبی  المأ  کـلذ  نوکیف  یـسوم ، دواد و  دـهع  یف  لـعف  اـمک 

.اعیمج (1) ضرألا  هثارو  یلا  یهتنت 

ص517. ج13 ، هنومن ، ریسفت  ص388 ؛ ج7 ، نآرقلا ، يده  نم  - 1
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.داد نانآ  هب  ثاریم  هب  ار  ناملاظ  نیمزرس  دیناهر و  یسوم  تسد  هب  نوعرف  هطلس  زا  ار  فعضتسم  موق  نیا  لیئارسا ، ینب  دنوادخ ،

.دومن ایهم  تردق  بابسا  وا  يارب  داد و  تموکح  دواد  هب  هک  نانچمه 

: دوش نشور  و  دنتسه ؛ ناحلاص  نیمز ، رسارس  ناثراو  هک  دننادب  مدرم  ات  دنک  دای  ود  ره  زا  هک  دوب  بسانم  سپ 

هنوـگ نیا  ار  قئاـقح  نآرق  اریز  تسا ؛ هدـنیآ  رد  دوـعوم  تموـکح  زا  يا  هنوـمن  داد  خر  ربماـیپ  ود  نآ  ناـمز  رد  هـچ  نآ  تـسخن :
.دوش یم  نومنهر  دهد  یم  خر  هدنیآ  رد  هچ  نآ  یبیغ و  لئاسم  هب  دوجوم  قیاقح  زا  ار  دوخ  نابطاخم  و  دهد ؛ یم  باتزاب 

قافتا مهم  نیا  یـسوم  دواد و  رـصع  رد  هک  نانچ  دش ؛ دـنهاوخ  نیمز  ثراو  ماجنارـس  حـلاص  ناگدـنب  هک  دـنادب  ینمؤمره  و  مود :
يوس زا  نیمز  يرب  ثاریم  ات  خـیرات  لـماکت  ریـس  هب  تبـسن  ینیب  نشور  تریـصب و  دـیما و  حور  ندـیمد  ببـس  یهاـگآ  نیا  .داـتفا 

.دش دهاوخ  ناحلاص 

: دنک یم  لقن  جاجز  زا  هللا  همحر  یسوط  خیش 

(1) ضرألا ؛ عیمج  اکلم  نامیلس  دواد و  لیئارسإ  ینب  نم  ناک 

.دندش نیمز  رسارس  رد  ریگارف  تموکح  بحاص  لیئارسا  ینب  ناربمایپ  زا  نت  ود  مالسلا  هیلع  نامیلس  مالسلا و  هیلع  دواد 

.دنا هتسناد  ناینوعرف  روانهپ  نیمزرس  رسارس  رب  تموکح  ار  لیئارسا  ینب  ریگارف  تموکح  زا  دوصقم  نارسفم  زا  یخرب  ربارب ، رد 

: تسا هدمآ  هنومن  ریسفت  رد 

ص387. ج3 ، فشاکلا ، ریسفت  ص526 ؛ ج4 ، نایبتلا ، - 1
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لیئارسا ینب  تموکح  روظنم  هکلب  تسا ، خیرات  فالخ  رب  املـسم  عوضوم  نیا  اریز  تسا ؛ هدوبن  نیمز  هرک  مامت  رب  تموکح  روظنم 
.دشاب (1) یم  هنعارف  نیمزرس  رسارس  رب 

: دنک یم  لالدتسا  هنوگ  نیا  هفیرش  هیآ  دوخ  هب  دانتسا  اب  ناقرفلا  ریسفت  بحاص 

.مهل (2) هّللا  بتک  یتلا  هسدقملا  ضرألا  یهف  اهِیف ) انْکَراب  ِیتَّلا   ) ناکمل ضرألا  لک  تسیل  اهنکل  و 

.دوبن هنوگ  نیا  نیمز  رسارس  اریز  دنناد  یم  تاماش  نیمزرس  رسارس  لماش  ار  نآ  اهِیف » انْکَراب  ِیتَّلا   » هب کسمت  اب  ناشیا 

هرود رد  هک  تسا  ناحلاص  تموکح  زا  یلدم  هنومن و  نیمز ، رـسارس  ای  دشاب  تاماش  نیمزرـس  لماش  نانآ  تموکح  نیا ، دوجو  اب 
ياـه یگژیو  رتشیب  هک  تسا  تیمها  رپ  ور  نآ  زا  اـه  تموکح  نیا  ياـه  یگژیو  خـیرات و  یـسررب  .تسا  هداد  يور  خـیرات  زا  يا 

ور نیا  زا  .تسناد  تموکح  نآ  ياه  هماـنرب  رب  یـسیون  شیپ  ناوتب  دـیاش  عقاو  رد  دـنراد و  ار  خـیرات  ناـیاپ  رد  ناـحلاص  تموکح 
.مینک یم  یسررب  ار  تسا  هداد  خر  لیئارسا  ینب  تما  نایم  رد  هک  اه  تموکح  نیا  زا  ییاه  هنومن 

لیئارسا ینب  تموکح 

ضیـضح هبرجت  .تسا  هدـش  هراشا  نآ  هب  مه  نآرق  تاـیآ  زا  يرایـسب  رد  هک  دراد  بیـشن  زارفرپ و  سب  یخیراـت  لیئارـسا  ینب  موق 
، نداد رازآ  ندید و  رازآ  یهلا ، ناربمایپ  نتشک  ات  ناینوعرف  تسد  هب  ندش  هتشک  تزع ، جوا  ات  تلذ 

.330 ص329 _ ج 6 ، هنومن ، ریسفت  - 1
ص229. ج8 ، نازیملا ، ص268 ؛ ج11 ، ناقرفلا ، - 2
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صاصتخا لیئارـسا  ینب  هب  ار  خـیرات  زا  يرامـشرپ  تاحفـص  يدامتم  نورق  رد  یلاوتم  ياه  لسن  تموکح و  رارقتـسا  ات  ینادرگرس 
.تسا هتشاذگ  راگدای  هب  ناگدنیآ  يارب  يرامش  یب  ياه  سرد  هداد و 

بقل ای  رگید  مان  لیئارسا  یلوق  هب  انب  قاحـسا ؛ رـسپ  بوقعی  نادنزرف  زا  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  لسن  زا  تسا  یموق  مان  لیئارـسا  ینب 
ینب خـیرات  زاـغآ  .دـنناد  یم  بوقعی  رـسپ  هدزاود  لـسن  زا  ار  اـه  نآ  هک  دـنا  نادـناخ  اـی  طبـس  هدزاود  لیئارـسا  ینب  .تسا  بوقعی 

زا شموق  هارمه  هب  يو  یخیرات ، ياه  شرازگ  هب  اـنب  .ددرگ  یم  زاـب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  اـه ، نآ  يـالعا  دـج  ثداوح  هب  لیئارـسا 
ناعنک رد  زین  بوقعی  قاحـسا و  وا ، ناگداون  نادنزرف و  .درک  ترجاهم  نیطـسلف  هب  اج  نآ  زا  ناّرح و  هب  ناینادلک  ِروا  دوخ  هاگداز 

.دندوب نکاس 

هیلع یسوم  ترضح  راگزور  ات  دنتفر و  رصم  هب  ناعنک  رد  یطحق  ببـس  هب  شنارـسپ  بوقعی و  رـصم ، رد  فسوی  ترادص  زا  سپ 
زا دندش و  اهر  نوعرف  هطلس  زا  یسوم  یسایسو  ینید  يربهر  هب  لیئارـسا  ینب  .دندنام  رـصم  رد  دوب ، موق  نیمه  لسن  زا  هک  مالـسلا 

انیـس يارحـص  رد  تفر ، نیب  زا  ناش  لسن  کی  نآ  یط  هک  لاس ، لـهچ  دودـح  ناـنیا  .دـنتفر  ناـعنک  تمـس  هب  هدـش  جراـخ  رـصم 
.درک حتف  ار  ناعنک  جیردت  هب  دش و  يو  نیشناج  عشوی  یسوم ، تافو  زا  سپ  هک  نیا  ات  دندوب  نادرگرس 

لدبم عراز  رقتسم و  یتلم  هب  رورپ  ماد  يز و  چوک  یموق  زا  نانیا  لیئارسا ، ینب  یعامتجا  راتخاس  رییغت  ناعنک و  رد  رارقتـسا  زا  سپ 
دواد شداماد  سپس  دش و  زاغآ  تولاط  زا  هک  دیسر  یهاشداپ  دهع  هب  تبون  ات  تفای  رییغت  زین  ناشیا  يربهر  هویش  هجیتن  رد  .دندش 

تنطلس تخت  رب  نامیلس  نآ  زا  سپ  و 
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.دوب (1) تلم  نیا  رادتقا  جوا  نارود  نیا ، .دنتسشن و 

نانآ دولآ  زمر  خـیرات  زا  ییاهزار  زا  هدرپ  هدـش و  هراشا  لیئارـسا  ینب  ناتـساد  هب  نآرق  زا  يددـعتم  تایآ  رد  دـش  هراشا  هک  ناـنچ 
.تسا هتشادرب 

ار نانآ  نانز  تشک و  یم  ار  نانآ  نارـسپ  نوعرف  .دـنارذگ  یم  یتخـس  راـگزور  نوعرف ، هطلـس  ریز  لیئارـسا  ینب  نآرق ، تیاور  هب 
ًاعَیِـش اهَلْهَأ  َلَعَج  ِضْرَْألا َو  ِیف  الَع  َنْوَعِْرف  َّنِإ  َنُونِمُْؤی *  ٍمْوَِقل  ِّقَْحلاـِب  َنْوَعِْرف  یـسُوم َو  ِإَـبَن  ْنِم  َکـْیَلَع  اُوْلتَن   » .تشاد یم  هگن  هدـنز 
ياسآ هزجعم  دلوت  اب  3_4 ؛) هیآ صصق ، هروس  « ) َنیِدِسْفُْملا َنِم  َناک  ُهَّنِإ  ْمُهَءاِسن  ِییْحَتْـسَی  ْمُهَءاْنبَأ َو  ُحِّبَُذی  ْمُْهنِم  ًهَِفئاط  ُفِعْـضَتْسَی 
يرای هب  ار  نانآ  یـسوم  دـندروآ و  يور  یـسوم  هب  ناینوعرف  ياهرازآ  زا  ییاهر  دـیما  هب  لیئارـسا  ینب  وا ؛ تثعب  دـشر و  یـسوم و 

زا هک  ره  هب  تسادـخ و  لام  نیمز  هک  داد  دـیما  نانآ  هب  هدـناوخ  ارف  یهلا  ياوقت  تیاـعر  ییابیکـش و  ربص و  دـنوادخ و  زا  نتـسج 
لیئارسا ینب  ینیشناج  نوعرف و  تکاله  نانآ  هب  نینچمه  .تسا  ناراگزیهرپ  نآ  زا  راک ، ماجنارس  دراذگ ، یماو  دهاوخب  شناگدنب 

: داد هدعو  ار 

ْمُهَءاِسن َو ِییْحَتْسَن  ْمُهَءاْنبَأ َو  ُلِّتَُقنَس  َلاق  َکَتَِهلآ  َكَرَذَی َو  ِضْرَْألا َو  ِیف  اوُدِسُْفِیل  ُهَمْوَق  یـسُوم َو  ُرَذَت  َنْوَعِْرف َأ  ِمْوَق  ْنِم  ُأَلَْملا  َلاق  «َو 
اُولاق َنیِقَّتُْمِلل *  ُهَِبقاْعلا  ِهِدابِع َو  ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  اُهثِرُوی  ِهِلل  َضْرَأـْلا  َّنِإ  اوُِربْصا  ِهَّللاـِب َو  اُونیِعَتْـسا  ِهِمْوَِقل  یـسُوم  َلاـق  َنوُرِهاـق *  ْمُهَقْوَف  اَّنِإ 

«. َنُولَمْعَت َْفیَک  َرُْظنَیَف  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُکَِفلْخَتْـسَی  ْمُکَّوُدَـع َو  َِکلُْهی  ْنَأ  ْمُکُّبَر  یـسَع  َلاق  انَْتئِج  اـم  ِدـَْعب  ْنِم  اـنَِیتْأَت َو  ْنَأ  ِلـْبَق  ْنِم  اـنیِذوُأ 
(129 _ 127 هیآ فارعا ، هروس  )

نوعرف و تیاده  يارب  ات  تفای  تیرومأم  دنوادخ  يوس  زا  مالسلا  هیلع  یسوم 

«. لیئارسا ینب  ، » ج4 مالسا ، ناهج  همانشناد  - 1
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اهر هناگی و  دـنوادخ  شتـسرپ  قح و  نخـس  شریذـپ  زا  نوعرف  اما  دـنک ، غـالبا  ار  شماـیپ  دورب و  نوعرف  دزن  لیئارـسا  ینب  تاـجن 
راتفرگ تالوصحم  شهاک  یطحق و  دننام  نوگانوگ  ياهالب  هب  ار  نوعرف  موق  دنوادخ  نآ ، زا  سپ  .دز  زابرس  لیئارـسا  ینب  نتخاس 

هب یهاگآان  يور  زا  دیـسر ، یم  ناشیا  هب  يدـنزگ  نوچ  و  تسام ، قح  نیا  دـنتفگ : یم  دیـسر  یم  اه  نآ  هب  تمعن  زان و  رگا  .درک 
دوخ لوق  زا  زاب  یلو  دنروآ ، نامیا  نآ  عفر  تروص  رد  هک  دنداد  یم  لوق  يراتفرگ  ره  رد  .دندز و  یم  دب  لاف  وا  ناوریپ  یـسوم و 

یسوم و شهاپس ، نوعرف و  .دهد  تکرح  رصم  زا  هنابش  ار  لیئارسا  ینب  هک  داد  روتـسد  یـسوم  هب  دنوادخ  هک  نآ  ات  دنتـشگ  یمرب 
: دندش كاله  ناینوعرف  و  دنتشذگ ، نآ  زا  ناشیا  دش و  هتفاکش  ایرد  دنوادخ  تردق  هب  .دندرک  لابند  ار  شموق 

ٌهَئِّیَـس ْمُْهبُِـصت  ْنِإ  ِهِذـه َو  اَنل  اُولاق  ُهَنَـسَْحلا  ُمُْهتَءاج  اذِإَـف  َنوُرَّکَّذَـی *  ْمُهَّلََعل  ِتارَمَّثلا  َنِم  ٍصْقَن  َنِینِّسلاـِب َو  َنْوَعِْرف  َلآ  انْذَـخَأ  ْدََـقل  «َو 
ُنَْحن امَف  اِهب  انَرَحْـسَِتل  ٍهَیآ  ْنِم  ِِهب  اِنتْأَت  امْهَم  اُولاق  َو  َنوُمَْلعَی *  ْمُهَرَثْکَأ ال  َّنِکل  ِهَّللا َو  َدـْنِع  ْمُهُِرئاط  امَّنِإ  الَأ  ُهَعَم  ْنَم  یـسوُِمب َو  اوُرَّیَّطَی 

َو َنیِمِرُْجم *  ًامْوَق  اُوناک  اوُرَبْکَتْـساَف َو  ٍتالَّصَفُم  ٍتایآ  َمَّدلا  َعِدافَّضلا َو  َلَّمُْقلا َو  َدارَْجلا َو  َنافوُّطلا َو  ُمِْهیَلَع  اْنلَـسْرَأَف  َنِینِمْؤُِمب *  ََکل 
َلِیئارْسِإ ِیَنب  َکَعَم  َّنَلِسُْرَنل  ََکل َو  َّنَنِمُْؤَنل  َزْجِّرلا  اَّنَع  َْتفَشَک  ِْنَئل  َكَْدنِع  َدِهَع  اِمب  َکَّبَر  اَنل  ُعْدا  یَسُوم  ای  اُولاق  ُزْجِّرلا  ُمِْهیَلَع  َعَقَو  اََّمل 

اْهنَع اُوناک  اِنتایِآب َو  اُوبَّذَـک  ْمُهَّنَِأب  ِّمَْیلا  ِیف  ْمُهاْنقَرْغَأَف  ْمُْهنِم  انْمَقَْتناَف  َنُوثُْکنَی *  ْمُه  اذِإ  ُهوُِغلاب  ْمُه  ٍلَجَأ  یلِإ  َزْجِّرلا  ُمُْهنَع  انْفَـشَک  اَّمَلَف  * 
(136_130 هیآ فارعا ، هروس  «. ) َنِیِلفاغ

: دندش روانهپ  نیمزرس  نآ  رسارس  ثراو  هدش و  اهر  ناینوعرف  تراسا  یگدرب و  زا  لیئارسا  ینب  بیترت  نیدب 
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َلِیئارْسِإ ِیَنب  یلَع  ینْسُْحلا  َکِّبَر  ُتَِملَک  ْتَّمَت  اهِیف َو  انْکَراب  ِیتَّلا  اََهبِراغَم  ِضْرَْألا َو  َقِراشَم  َنوُفَعْـضَتُْسی  اُوناک  َنیِذَّلا  َمْوَْقلا  اَْنثَرْوَأ  «َو 
(137 هیآ فارعا ، هروس  «. ) نوُشِْرعَی اُوناک  ام  ُهُمْوَق َو  ُنْوَعِْرف َو  ُعَنْصَی  َناک  ام  انْرَّمَد  اوُرَبَص َو  اِمب 

تزع تردق و  جوا  هب  دندوب  ناربکتسم  هدرب  ریسا و  هک  ار  یناسک  دنوادخ  ناینوعرف ؛ تردق  جوا  لیئارسا و  ینب  يروابان  لامک  رد 
؛) هیآ 24 تاعزان ، هروس  « ) یلعألا مکبر  انا   » ياعدا اب  هدـیرپ و  ناشرـس  زا  شوه  لقع و  تردـق  هداـب  زا  تسم  هک  ار  ناربکتـسم  و 

: دشاب ناگدنیآ  يارب  یتربع  ات  دناسر  تکاله  هب  يراوخ  تلذ و  اب  دندوب  هتفرگ  یگدنب  یگدرب و  هب  ار  ملاع  نافعضتسم 

ِِهب ْتَنَمآ  يِذَّلا  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُْتنَمآ  َلاق  ُقَرَْغلا  ُهَکَرْدَأ  اذِإ  یَّتَح  ًاوْدَـع  ًایَْغب َو  ُهُدُونُج  ُنْوَعِْرف َو  ْمُهَعَْبتَأَف  َرْحَْبلا  َلِیئارْـسِإ  ِینَِبب  اـنْزَواج  «َو 
ًهَیآ َکَْفلَخ  ْنَِمل  َنوُکَِتل  َِکنَدَِبب  َکیِّجَُنن  َمْوَْیلاَف  َنیِدِسْفُْملا *  َنِم  َْتنُک  ُْلبَق َو  َْتیَصَع  ْدَق  َنْآلآ َو  َنیِِملْـسُْملا * َنِم  اَنَأ  َلِیئارْـسِإ َو  اُوَنب 

هیآ 90_92) سنوی ، هروس  «. ) َنُوِلفاَغل اِنتایآ  ْنَع  ِساَّنلا  َنِم  ًارِیثَک  َّنِإ  َو 

: هدش هتفگ  نوعرف  دسج  تشونرس  هرابرد 

هنأ یعّدا  يذـلا  توغاطلا  کلذ  هبقاع  تهتنا  فیک  هدـعب ، نمل  هیآ  نوکیل  اجراخ  هندـب  تفذـق  اهنکل  و  نوعرف ، جاومألا  تمهتلا  و 
(1) اهتنعارف ؛ داسجأ  ضعب  رصم  فحاتم  یف  لازی  و ال  لیئارسإ ؟ ینبل  یلعألا  برلا 

هک یتوغاط  ماجرف  دننادب  هک  دشاب ، ناگدنیآ  يارب  يا  هناشن  ات  تخادنا  بآ  زا  نوریب  هب  ار  وا  ندب  اما  دیعلب ؛ ار  نوعرف  ایرد  جاوما 
هدوب دوجوم  هنعارف  داسجا  زا  رـصم  ياـه  هزوم  رد  هشیمه  دیـسر ؟ اـجک  هب  درک  یم  گرزب  يراـگدورپ  ياـعدا  لیئارـسا  ینب  يارب 

.تسا
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نآ رد  يرادیاپ  هدرتسگ و  ییاور  نامرف  ثراو  نانآ ، داهن و  تنم  لیئارـسا  ینب  رب  دنوادخ  ناوارف  ياه  جنر  لمحت  زا  سپ  نینچمه 
: دندش نوراه  یسوم و  يربهر  هب  نیمزرس 

َنْوَعِْرف َو َيُِرن  ِضْرَأـْلا َو  ِیف  ْمَُهل  َنِّکَُمن  َو  َنِیثِراْولا *  ُمُهَلَعَْجن  ًهَِّمئَأ َو  ْمُهَلَعَْجن  ِضْرَأـْلا َو  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدـیُِرن  «َو 
(6 _ 5 هیآ صصق ، هروس  «. ) َنوُرَذْحَی اُوناک  ام  ْمُْهنِم  امُهَدُونُج  َناماه َو 

مالسلا هیلع  دواد  تموکح 

هک تسا  ییاـه  موـق  هلمج  نآ  زا  ور  نیا  زا  .تـسا  هتـسشن  هـبرجت  هـب  ار  يداـیز  ياـهدورف  زارف و  لیئارـسا  ینب  خـیرات  دـش  هراـشا 
تزع لوفا  ات  تمعن  روفو  زا  یگدیزگرب و  ات  یگدرب  زا  .تسا  هدرک  رپ  نانیا  تشذگرس  ار  تیرشب  خیرات  زا  يرامـش  یب  تاحفص 

نیمزرس رـسارس  ندرب  ثاریم  هب  ناینوعرف و  ینیـشناج  زا  سپ  نانیا  .دشاب  تربع  سرد و  رـسارس  لیئارـسا  ینب  خیرات  ات  هدش  ببس 
تلذ و نارود  هب  تشگزاب  .دـندیزگرب  ینامرفان  رب  ار  ناربماـیپ  زا  يرب  ناـمرف  نآ و  رکـش  رب  ار  تمعن  رفک  ناـشروانهپ ، هدرتسگ و 

نارود راوگاـن ، خـلت و  سب  يا  هبرجت  زا  سپ  .دـندرک  هبرجت  لیئارـسا  ینب  هک  دوب  يدـمایپ  نیرت  یعیبـط  اـه  تمعن  بورغ  لوـفا و 
تموکح نارود  یسایس ، رظن  زا  .دنـسر  یم  یناهج  یتردق  هب  نامیلـس  دواد و  اب  زاغآ و  تولاط  یهاشداپ  اب  لیئارـسا  ینب  یهاشداپ 

نامیلس زا  سپ  اما  دش ؛ تنطلـس  ثراو  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  دواد ، زا  سپ  .دیآ (1)  یم  رامـش  هب  لیئارـسا  ینب  ییالط  هرود  دواد ،
.دش زاغآ  نانآ  طاطحنا  نارود  هرابود 

زا دعب  لاس  دصناپ  دودح  هک  تسا  یهلا  گرزب  ناربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  دواد 

ص270. ج1 ، نآرقلا ، لالظ  یف  لیئارسا ؛» ینب   » 450 ص449 _ ج4 ، مالسا ، ناهج  همانشناد  - 1
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فطل تیاـنع و  دروـم  رایـسب  دواد  یخیراـت  ياـه  شرازگ  هیاـپ  رب  نآرق و  تـیاور  هـب  .دیـسر (1)  يربمایپ  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم 
هب ار  یفاب  هرز  شناد  دینادرگ و  تسس  مرن و  وا  يارب  ار  نهآ  درک و  يو  رخسم  ار  ناگدنرپ  اه و  هوک  هلمج  نآ  زا  .دوب  راگدرورپ 

: تخومآ يو 

یِّنِإ ًاِحلاص  اُولَمْعا  ِدْرَّسلا َو  ِیف  ْرِّدَـق  ٍتاِغباس َو  ْلَمْعا  ِنَأ  َدـیِدَْحلا *  َُهل  اََّنلَأ  َْریَّطلا َو  ُهَعَم َو  ِیبِّوَأ  ُلابِج  ای  ًالْـضَف  اَّنِم  َدُواد  اْنیَتآ  ْدََـقل  «َو 
(11  - 10 هیآ أبس ، هروس  « ) ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اِمب 

: زین و 

«. َنوُرِکاش ُْمْتنَأ  ْلَهَف  ْمُکِسَْأب  ْنِم  ْمُکَنِصُْحِتل  ْمَُکل  ٍسُوَبل  َهَْعنَـص  ُهانْمَّلَع  َو   *... َنِیلِعاف اَّنُک  َْریَّطلا َو  َنْحِّبَُـسی َو  َلابِْجلا  َدُواد  َعَم  انْرَّخَـس  «َو 
(80 _ 79 هیآ ءایبنا ، هروس  )

«. ٌباَّوَأ َُهل  ٌّلُک  ًهَروُشْحَم  َْریَّطلا  َو  ِقارْـشِْإلا *  ِّیِـشَْعلِاب َو  َنْحِّبَُـسی  ُهَعَم  َلاـبِْجلا  اَنْرَّخَـس  اَّنِإ  ٌباَّوَأ *  ُهَّنِإ  ِدـْیَْألا  اَذ  َدُواد  انَدـْبَع  ْرُکْذا  َو  »... 
(19 _ 17 هیآ هروس ص ، )

: داد وا  هب  يرواد  ملع  یگنازرف و  تمکح و  دینادرگ و  مکحم  ار  شتنطلس  ییاور و  نامرف  ياه  هیاپ 

(20 هیآ هروس ص ، «. ) ِباطِْخلا َلْصَف  َهَمْکِْحلا َو  ُهاْنیَتآ  ُهَْکُلم َو  انْدَدَش  «َو 

ینب هقباس  یب  عامتجا  تنطلـس و  توبن و  نیب  عمج  هدش ؛ هراشا  نآ  ياه  یگژیو  دواد و  تفالخ  تموکح و  هب  يددـعتم  تایآ  رد 
.تسوا زاتمم  هوجو  زا  دواد ، ییاور  نامرف  رب  لیئارسا 

تولاج مان  هب  يرگمتس  راتفرگ  ربمایپ ، لیئومش  نامز  رد  لیئارسا  ینب 
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تفگ نانآ  هب  لیئومـش  .دـننک  داـهج  ادـخ  هار  رداـت  دـنک  نیعم  ناـنآ  يارب  یهاـشداپ  دنتـساوخ ؛ دوخ  ربماـیپ  زا  ور  نیا  زا  دـندوب ؛
دوجو اب  لیئارـسا و  ینب  لیم  مغر  هب  .تسا  هتخیگنارب  امـش  هاشداپ  ناونع  هب  یملع  یمـسج و  تردـق  ببـس  هب  ار  تولاـط  دـنوادخ 

رارق یهلا  شیاـمزآ  دروـم  تولاـط  رکـشل  .دروآ  مهارف  یمیظع  رکـشل  هتفرگ ، تـسد  هـب  ار  ییاور  ناـمرف  تولاـط  ناـنآ  ضارتـعا 
تولاج و اب  ییورایور  ناوت  ام  دنتفگ  یخرب  رکـشل ، ود  ییورایور  ماگنه  .دندماینرب  ناحتما  هدهع  زا  هیقب  یکدنا ، زج  اما  دـنتفرگ ،

كدنا هورگ  اسب  ادخ ، نذا  هب  دنتفگ : .دیـشک  یم  هلعـش  ناش  لد  رد  ادـخ  رادـید  دـیما  هک  نانآ  زا  یخرب  اما  میرادـن ؛ ار  شرکـشل 
بلط اب  هتـسج و  تناعتـسا  دنوادخ  زا  تولاج  رکـشل  اب  ندش  ور  هبور  ماگنه  .تسا  نارباص  اب  ادخ  دـنا ، هدـش  هریچ  رایـسب  هورگرب 

هتسکش و مه  رد  ار  تولاج  رکشل  دنوادخ  يرای  اب  ییورایور  نآ  یپ  رد  .دنتفاتـش  نمـشد  فاصم  هب  راگدرورپ  زا  يرادیاپ  ربص و 
.دناسر (1) لتق  هب  ار  تولاج  دوواد 

َِبتُک ْنِإ  ُْمْتیَـسَع  ْلَه  َلاق  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ِْلتاُقن  ًاِکلَم  اَنل  ْثَْعبا  ُمَُهل  ٍِّیبَِنل  اُولاـق  ْذِإ  یـسُوم  ِدـَْعب  ْنِم  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  ْنِم  ِإَـلَْملا  َیلِإ  َرَت  َْمل  «َأ 
ًالِیلَق اَّلِإ  اْوَّلَوَت  ُلاتِْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  اَّمَلَف  اِنئاْنبَأ  انِرایِد َو  ْنِم  انْجِرْخُأ  ْدَـق  ِهَّللا َو  ِلِیبَس  ِیف  َِلتاُقن  اَّلَأ  اَنل  ام  اُولاق َو  اُوِلتاُقت  اَّلَأ  ُلاـتِْقلا  ُمُْکیَلَع 
ُّقَحَأ ُنَْحن  اـْنیَلَع َو  ُکـْلُْملا  َُهل  ُنوُکَی  یَّنَأ  اُولاـق  ًاـِکلَم  َتُولاـط  ْمَُکل  َثََعب  ْدَـق  َهَّللا  َّنِإ  ْمُهُِّیبَن  ْمَُهل  َلاـق  َو  َنیِِملاَّظلاـِب *  ٌمِیلَع  ُهَّللا  ْمُْهنِم َو 

ُهَّللا ُءاشَی َو  ْنَم  ُهَْکُلم  ِیتُْؤی  ُهَّللا  ِمْسِْجلا َو  ِْملِْعلا َو  ِیف  ًهَطَْسب  ُهَداز  ْمُْکیَلَع َو  ُهافَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  َلاق  ِلاْملا  َنِم  ًهَعَـس  َتُْؤی  َْمل  ُْهنِم َو  ِْکلُْملِاب 
َنوُراه ُلآ  یسُوم َو  ُلآ  َكَرَت  اَّمِم  ٌهَّیَِقب  ْمُکِّبَر َو  ْنِم  ٌهَنیِکَس  ِهِیف  ُتُوباَّتلا  ُمُکَِیتْأَی  ْنَأ  ِهِْکُلم  َهَیآ  َّنِإ  ْمُهُِّیبَن  ْمَُهل  َلاق  َو  ٌمِیلَع *  ٌعِساو 
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َْسیَلَف ُْهنِم  َبِرَش  ْنَمَف  ٍرَهَِنب  ْمُکِیلَْتبُم  َهَّللا  َّنِإ  َلاق  ِدُونُْجلِاب  ُتُولاط  َلَصَف  اَّمَلَف   * َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ًهَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ُهَِکئالَْملا  ُُهلِمْحَت 
اََنل َهَقاط  اُولاق ال  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َوُه َو  ُهَزَواج  اَّمَلَف  ْمُْهنِم  ًالِیلَق  اَّلِإ  ُْهنِم  اُوبِرَـشَف  ِهِدَِیب  ًهَفْرُغ  َفَرَتْغا  ِنَم  اَّلِإ  یِّنِم  ُهَّنِإَف  ُهْمَعْطَی  َْمل  ْنَم  یِّنِم َو 
اََّمل َو  َنیِِرباَّصلا *  َعَم  ُهَّللا  ِهَّللا َو  ِنْذِإـِب  ًهَرِیثَـک  ًهَِئف  ْتَبَلَغ  ٍهَلِیلَق  ٍهَِئف  ْنِم  ْمَک  ِهَّللا  اُوقـالُم  ْمُهَّنَأ  َنوُّنُظَی  َنیِذَّلا  َلاـق  ِهِدُونُج  َتُولاـِجب َو  َمْوَْیلا 
ُدُواد َلَتَق  ِهَّللا َو  ِنْذِِإب  ْمُهُومَزَهَف  َنیِِرفاْکلا *  ِمْوَْقلا  یَلَع  انْرُْـصنا  انَمادـْقَأ َو  ْتِّبَث  ًاْربَص َو  اْنیَلَع  ْغِْرفَأ  اـنَّبَر  اُولاـق  ِهِدُونُج  َتُولاـِجل َو  اوُزََرب 

ٍلْـضَف وُذ  َهَّللا  َّنِکل  ُضْرَْألا َو  ِتَدَسََفل  ٍضْعَِبب  ْمُهَـضَْعب  َساَّنلا  ِهَّللا  ُْعفَد  َْول ال  ُءاشَی َو  اَّمِم  ُهَمَّلَع  َهَمْکِْحلا َو  َْکلُْملا َو  ُهَّللا  ُهاتآ  َتُولاج َو 
(252_246 هیآ هرقب ، هروس  «. ) َنِیلَسْرُْملا َنَِمل  َکَّنِإ  ِّقَْحلِاب َو  َْکیَلَع  اهُوْلتَن  ِهَّللا  ُتایآ  َْکِلت  َنیَِملاْعلا *  یَلَع 

رس ای  هنیـس  هب  هدش  باترپ  گنـس  .دناسر  تکاله  هب  ار  تولاج  نخالف ، زا  گنـس  باترپ  اب  دواد  یخیرات ، ياه  شرازگ  ساسا  رب 
.دیشاپ (1) مه  زا  تولاج  رکشل  .دروآ و  رد  ياپ  زا  ار  يو  هدرک ، تباصا  تولاج 

طابـسا دش  هراشا  هک  نانچ  و  دوش ؛ نوزفازور  يو  هب  لیئارـسا  ینب  لیامت  و  دتفیب ، اه  نابز  رـس  رب  دواد  مان  دـش  ببـس  عوضوم  نیا 
رد توبن  اریز  دوب ؛ هقباس  یب  زور  نآ  ات  هک  دنوش ، هچراپکی  ناتـساد و  مه  يو  ییاور  نامرف  شریذـپ  رب  لیئارـسا  ینب  هناگ  هدزاود 
.دش عمج  دواد  رد  رگید  يوس  زا  لیئارسا  ینب  یگچراپکی  ییوس و  زا  تنطلس  توبن و  اما  دوب ، يرگید  طبس  رد  تنطلـس  یطبس و 

.تسا (2) هداد  تبسن  نون  نب  عشوی  هب  ادتبا  ار  دحاو  هاشداپ  رد  لیئارسا  ینب  ندش  دحتم  یبلعث  هتبلا ،

ص397. ءایبنالا ، صصق  - 1
ص44. ج1 ، نیلالج ، ریسفت  ص165 ؛ ج1 ، مولعلا ، رحب  ص305 ؛ ج1 ، ریدقلا ، حتف  ص301 ؛ ج2 ، نایبتلا ، - 2
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ِهَّللا َو ِنْذِِإب  ْمُهُومَزَهَف  دومن (1)« تفایرد  دـنوادخ  زا  دادـخر  نیا  یپ  رد  دواد  هک  دوب  یـشاداپ  تمکح  تنطلـس و  نآرق ، تیاور  هب 
یناپوچ هک  دوب  یناوجون  دواد  ناخروم  نارـسفم و  هتفگ  ربارب  ُءاشَی .» اَّمِم  ُهَمَّلَع  َهَمْکِْحلا َو  َْکلُْملا َو  ُهَّللا  ُهاـتآ  َتُولاـج َو  ُدُواد  َلَـتَق 

یهلا یتبهوم  دواد  تموکح  هک ، نیا  دنک  یم  هولج  مهم  رایسب  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  هچ  نآ  .تشاد (2)  هدهع  هب  ار  ردپ  نادنفسوگ 
هدمآرد ياپ  زا  ناپوچ  یناوجون  تسد  هب  نامز  توغاط  نیرت  گرزب  اه  ناسنا  يروابان  لامک  رد  هک  تفگش ، سب  يراک  و  تسا ،

حلاص ناگدـنب  نابیتشپ  هرامه  هک  یهلا  هزجعم  تردـق و  اـب  زج  نیا  .دنکـش  یم  مه  رد  وا  هنمیه  رکـشل و  ناـمز  نیرت  هاـتوک  رد  و 
.تسین ریذپ  ناکما  تسا ،

، دـش هداد  دواد  هب  هک  یتمکح  ملع و  نیا  تسا و  توبن  دومرف ، تیانع  دواد  هب  دـنوادخ  هک  تمکح ، زا  دوصقم  نارـسفم ، هتفگ  هب 
، یحو قیرط  زا  زج  هک  تشاد  تفاـیرد  دـنوادخ  زا  ار  عیانـص  فراـعم و  مولع و  عاوـنا  دواد  نینچمه  .دادن (3)  وا  هب  زج  دـنوادخ 

هتفگ ربارب  .دوب (5)  هدرتسگ  سدـقم  نیمزرـس  برغ  ات  قرـش  زا  دواد  تموکح  ورملق  .دوبن (4)  روسیم  یـسک  يارب  نآ  يریگداـی 
هک هّدُع  هّدِع و  یناوارف  هن  و  مکحم ، ةدـیقع  هک  يدام  تردـق  هن  تولاج ؛ اب  گنج  رد  لیئارـسا  ینب  يزوریپ  لماع  نارـسفم ، یخرب 

.دوب (6) نیدالوپ  دنلب و  ةدارا 

ص516. ج6 ، ریبکلا ، ریسفتلا  - 1
ص152. ج1 ، يواضیب ، ریسفت  - 2

ص593. ج2 ، طیحملا ، رحبلا  ص300 ؛ ج2 ، نایبتلا ، - 3
ص564. ج1 ، یناعملا ، حور  ص392 ؛ ج1 ، نایبلا ، حور  ص280 ؛ ج1 ، دیدملا ، رحبلا  - 4

ص267. ج11 ، ناقرفلا ، ص92 ؛ ج1 ، دیبل ، حارم  - 5
ص270. ج1 ، نآرقلا ، لالظ  یف  - 6
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ربمایپ تما  هب  ار  مهم  نیا  دـنوادخ  تاـیآ ، زا  يدراوم  ردو  هتخاـس ، نارگید  لـثم  وگلا و  ار  وا  دواد ، درف  هب  رـصحنم  ياـه  یگژیو 
يربمایپ هب  یناپوچ  زا  دـنا ، هدـش  روآداـی  نارـسفم  یخرب  ( . 10 هیآ أبـس ، هروس  « ) ...الْـضَف اَّنِم  َدُواد  اْنیَتآ  ْدََـقل  َو  « ؛ دوش یم  روآداـی 

، يو رب  ترخآ  ایند و  ياه  تمعن  نتـشاد  ینازرا  گرزب و  یتما  يارب  حلـصم  حلاص و  یهاشداپ  ناونع  هب  يو  ندیزگرب  ندیـسر و 
.تسا (1) ناگمه  يارب  یتربع 

دواد رصع  نارسفم ، زا  یکی  هلمج  نآ  زا  دنا ؛ هدش  روآدای  ار  شتموکح  دواد و  زاتمم  ياه  یگژیو  نارسفم  ناخروم و  زا  يرایـسب 
: دنک یم  فیصوت  هنوگ  نیا  ار 

اهنوک نم  لیئارسإ  ینب  هعماج  رمأ  روطت  ذإ  نامیلس  دوواد و  رصع  لثم  هصاخ  هزیم  هل  رصع  لیئارـسإ  ینب  یف  یـسوم  دعب  نکی  مل  و 
الإ دوواد  ّیمح  لواش )  ) مایق یلإ  نوشمـش )  ) توم دعب  نم  یـضوفلا  نم  اهیلع  أرط  امب  مث  .نون  نب  عشوی  دـهع  نم  ءایبنألاب  هسوسم 

(. لیومص  ) لثم هاضقلا  ءایبنألل و  ناکف  رومألا  ریبدت  امأ  و  ائیبن ، نکی  مل  هنجلا و  هدایق  یلع  ارصاق  اکلم  ناک  هنأ 

سأبلا و نم  امیظع  اّدـح  دوواد  هدـم  یف  لیئارـسإ  کلم  غلب  .لیئارـسإ و  ینب  ءایبنأ  یف  کلملا  هءوبنلا و  هل  تعمج  نم  لوأ  دووادـف 
نمز لمکتـساف  هعیرـش ، میلعت  تناـک  یتـلا  هاروتلل  هلمکت  ناـکف  هظع  همکح و  هیف  روبزلا  دوواد  یتوأ  .ءادـعألا و  عاـضخإ  هوـقلا و 

.مالکلا قئاقر  همکحلا و  دوواد 

همکحلا و هورثلا و  ماظنلا و  همظع  هنامز  یف  لیئارـسإ  هلود  تلمکتـساف  عادبإلا  عئانـصلا و  لهأ  هل  رخـس  همکحلا و  نامیلـس  یتوأ  و 
.لثم اهتصق  یف  ناکف  هراجتلا 

ءاتیإ کلس  فیرشلا  کلسلا  اذه  یف  همظتنم  هصقلا  کلت  تناک  و 

ص24. ج2 ، ریونتلا ، ریرحتلا و  - 1

رصاعم ياه  هیرظن  نآرق و  هاگن  زا  خیرات  نایاپ  هب  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comدرکیور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 216 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14052/AKS BARNAMEH/#content_note_198_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:199

.ملعلا (1) مکحلا و  ریخلا و  یلإ  داشرإلا  دشرلا و  يدهلا و  ناقرفلا و 

رییغت و راچد  لیئارسا  ینب  هعماج  تیریدم  اریز  درکن ؛ هبرجت  نامیلس  دواد و  رصع  لثم  ار  يا  هرود  چیه  یسوم ، زا  دعب  لیئارسا  ینب 
.دوب هداتفا  ءایبنا  زج  یناسک  رایتخا  رد  تنطلس  و  هدش ؛ لوحت 

یناوارف ياه  تفرشیپ  دواد ، تموکح  هرود  رد  لیئارـسا  ینب  ییاور  نامرف  .درک و  عمج  توبن  تنطلـس و  نایم  راب  نیلوا  يارب  دواد 
تمکح و و  هدـش ، لیمکت  تاروت  ياه  هزومآ  روبز  تفایرد  اب  هک  نانچ  .درک  هبرجت  یگنهرف  یـسایس و  یماظن ، ياه  هزوح  رد  ار 

.دیسر دوخ  جوا  هب  فیطل  قیقد و  نانخس 

رد يو  تموکح  هک  دندیـسر  یگنهرف  يداـصتقا و  یتعنـص ، ییافوکـش  جوا  هب  دواد _ تموکح  ثراو  نامیلـس _  ناـمز  رد  زین  و 
.تسا هدش  نارگید  يارب  ییوگلا  ناونع  هب  فلتخم  ياه  هنیمز 

: دنک یم  هراشا  تقیقح  نیا  هب  هنوگ  نیا  ص »  » هروس رد 

(20 هیآ هروس ص ، «. ) ِباطِْخلا َلْصَف  َهَمْکِْحلا َو  ُهاْنیَتآ  ُهَْکُلم َو  انْدَدَش  «َو 

.تسا هدش  هراشا  دواد  تموکح  رد  یساسا  هفلؤم  هس  هب  هفیرش  هیآ  نیا  رد 

ساسا تیوقت  ببـس  هچ  نآ  ره  ریبدـت و  نسح  اه و  هنیزخ  نایرکـشل ، تبیه ، اـب  وا  تموکح  ياـه  هیاـپ  میکحت  تیوقت و  تسخن :
.دوش تنطلس  تموکح و 

.دناسر لامک  هب  ار  يو  هدوب  شخب  دوس  ناسنا  يارب  هک  تسا  ینقتم  هقح و  فراعم  تمکح ، یناعم  هلمج  زا  تمکح ؛ مود :

هک تسا  نآ  يانعم  هب  باطخلا » لصف  : » دنا هتفگ  باطخلا ؛ لصف  موس :

ص85-84. ج17 ، ریونتلا ، ریرحتلا و  - 1
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انعم نیا  .دنک و  ادج  شلطاب  زا  ار  نآ  قح  دنک و  کیکفت  ار  نآ  دناوتب  و  دشاب ، هتـشاد  ار  مالک  کی  لیلحت  هیزجت و  تردق  ناسنا 
.تسا (1) قبطنم  زین  مصاختم  رفن  ود  نیب  رد  حیحص  تواضق  اب 

رد .درک (2) و  یم  تموصخ  لصف  تواضق و  شیوخ  یهلا  ملع  اب  دـهاش ، هنیب و  نودـب  دواد  ییاور  یخیرات و  ياه  هداد  ساسا  رب 
هب روماـم  دواد  سپ  نآ  زا  دنتـشادن ، ار  یتواـضق  نینچ  لـمحت  مدرم  اـما  .دـش  یم  ارجا  نآ  هجو  نیرت  لـماک  اـب  تلادـع  نآ ، وترپ 

دهاوخ مکح  هنیب  نودب  دواد ، ناس  هب  دـنک  مایق  ام  مئاق  یتقو  تسا : هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  .دش (3)  هنیب  اب  تواضق 
.درک (4)

: دنک يرواد  قح  ساسارب  ات  داد  رارق  دوخ  نیشناج  ار  دواد  دنوادخ 

ْنَع َنوُّلِـضَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َکَّلُِـضیَف  يوَْهلا  ِِعبَّتَت  ِّقَْحلاـِب َو ال  ِساَّنلا  َْنَیب  ْمُکْحاَـف  ِضْرَأـْلا  ِیف  ًهَفِیلَخ  َكاـْنلَعَج  اَّنِإ  ُدُواد  اـی  »
(26 هیآ هروس ص ، «. ) ِباسِْحلا َمْوَی  اوُسَن  اِمب  ٌدیِدَش  ٌباذَع  ْمَُهل  ِهَّللا  ِلِیبَس 

و ( 30: هرقب « ) ًهَفِیلَخ ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  ِهَِکئالَْمِلل  َکُّبَر  َلاق  ْذِإ  َو  : » یلاعت هلوق  یف  ام  یلع  قبطنتف  هللا  هفالخ  اهنأ  هفالخلا  رهاـظ  و 
دـیری و هللا و  قالخأب  قلختی  نأ  ضرألا  یف  هللا  هفیلخ  یلعف  هلامعأ  هتافـص و  یف  هفلختـسا  نم  هفیلخلا  یکاحی  نأ  هفالخلا  نأـش  نم 

.اهادعتی هللا و ال  لیبس  کلسی  و  قحلاب _ یضقی  هللا  و  هللا _ هب  یضقی  امب  یضقی  مکحی و  هللا و  هدیری  ام  لعفی 

و ِّقَْحلِاب » ِساَّنلا  َْنَیب  ْمُکْحاَف  : » هلوق هتفالخ  لعج  یلع  عرف  کلذل  و 

ص190. ج17 ، نازیملا ، - 1
ص382. ج52 ، راونالا ، راحب  ص386 ؛ ج2 ، داشرالا ، ص403 ؛ ءایبنالا ، صصق  - 2

.205  - ص203 ءایبنالا ، صصق  - 3
ج2،ص386. داشرالا ، - 4
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هاتآ هتافـص و  یف  هلمکأ  هللا  نأل  هینأشلا  هفالخلا  درجم  هقح ال  یف  لعفلا  یلإ  هوقلا  نم  اهجارخإ  هتفالخ  لعجب  دارملا  نأ  دـیؤی  اذـه 
.سانلا (1) نیب  مکحی  کلملا 

نیشناج زا  راتفر  تافـص و  رد  نیـشناج  یناسمه  تفالخ  ياضتقم  .تسا  دنوادخ  يوس  زا  يو  ینیـشناج  دواد ، تفالخ  زا  دوصقم 
، هشیدنا اهراتفر ، رد  هرامه  .دشاب و  یهلا  قالخا  هب  قلختم  اه  یگژیو  نیا  رد  دیاب  نیمز  رد  ادـخ  نیـشناج  ور  نیا  زا  .تسا  هدـنوش 

.دنکن كولس  وا  هار  رب  زج  .دنکن و  یطخت  راگدرورپ  هدارا  زا  روما  ریاس  تواضق و 

قح هب  مدرم  ناـیم  اـت  داد  يو  هب  تنطلـس  ییاور و  ناـمرف  دـنوادخ  اریز  تسا ؛ مهم  نیا  هاوگ  ساـنلا » نیب  مکحاـف   » يدـعب تراـبع 
.دهد روهظ  زورب و  ار  وا  تافص  دنک و  يرواد 

ام دوواد  يا  هک  تسا  نیا  هفیرش  هیآ  دوصقم  نارسفم  یخرب  هتفگ  هب 

ییاور نامرف  تنطلس و  مالک و  ذوفن  وت  هب  و  میداد ؛ رارق  نیمز  رد  هفیلخ  ار  وت 

نید و تموکح و  هب  طوبرم  روما  رد  نک و  يرواد  قح  هب  مدرم  نایم  نیارب  انب  .دنتـسه  وت  رادربنامرف  ناگمه  میداد ؛ مدرم  نایم  رد 
.نکن (2) يوریپ  سفن  ياوه  زا  ایند 

هراشا نآ  زا  ییاه  هشوگ  هب  دوصقم  ندـش  نشور  يارب  شهوژپ  نیا  رد  تسا ؛ رایـسب  نآ  ياه  یگژیو  دوواد و  تموکح  رد  نخس 
.دشاب یحو  هاگن  زا  ناحلاص  تموکح  زا  يا  هنومن  ات  دش 

رد اهنت  دهد : یم  تسد  هب  هراشا  دروم  تایآ  رد  لمأت  ربدت و  لامجا ، هب 

ص142-141. ج23 ، ریونتلا ، ریرحتلا و  ص194-195 ؛ ج17 ، نازیملا ، - 1
ص112. ج23 ، یغارملا ، ریسفت  - 2
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رگید زا  یلمع  یملع و  ییافوکـش  هک  ناـنچ  .دوش  یم  نیمأـت  اـه  ناـسنا  قوقح  رارقرب و  یعاـمتجا  تلادـع  یهلا ، تموـکح  هیاـس 
یماظن یتعنـص و  یعامتجا ، يداصتقا ، یـسایس ، نوگانوگ  ياـه  هصرع  رد  اـه  تفرـشیپ  نیا  همه  .تسا و  تموکح  نیا  ياـهدومن 

، تواـضق شناد ، مـلع و  دوـخ ؛ تیعورـشم  هـک  تـسا ، یهلا  يربـهر  دواد  .تـسا  یهلا  یمکاـح  ییاور  ناـمرف  يربـهر و  نوـهرم 
شیب هدـشن ، لفاغ  دـنوادخ  زا  ییاور  نامرف  تموکح و  جوا  رد  يو  .تسا  هدرک  تفایرد  یحو  زا  ار  یماظن  تردـق  يرادروشک و 

.دوب لوغشم  دنوادخ  اب  يونعم  طابترا  هب  ناگمه  زا 

يوس زا  .تسا و  هتفاـی  زکرمت  تیمکاـح ،) يربـهر و  ینعی   ) تردـق مره  سار  رب  هجوت  نیرتـشیب  ناـحلاص ، تموکح  رد  ور  نیا  زا 
.دـهد یم  ناشن  نیناوق  ماـکحا و  هب  ار  دوخ  يدـنب  ياـپ  هدرک و  فیلکت  ساـسحا  همه  زا  شیب  رادـمامز  یتموکح ، نینچ  رد  رگید 

، رگید نخـس  هب  دروخ ؛ یم  مشچ  هب  دواد  تموکح  رد  هک  تسا  يراتفر  نینچ  دـنمدوس  جـیاتن  زا  یمومع  يدـنم  تیاضر  ساسحا 
مارآ اه ، یتخـس  رد  .تسا و  هدـننک  يرای  رایـسب  روما  دربشیپ  رد  هک  دـننک  یم  تموکح  اـه  لد  رب  یهلا  ياـه  تموکح  ناـمکاح 

.تساه مخز  هدنهد  مایتلا  شخب و 

غولب زا  اریز  دنتـشادن ؛ ار  يو  هنیب  نودـب  ياه  تواضق  هلمج  نآ  زا  دواد ، تموکح  داعبا  یـضعب  لمحت  مدرم  دـش ، هراشا  هک  نانچ 
تموکح رد  خـیرات و  نایاپ  رد  .دـنک  تواضق  هنیب  اب  ات  تفای  تیرومأم  دواد  ور  نیا  زا  .دـندوبن  رادروخرب  مزال  یعامتجا  يرکف و 

دهاوخ تواضق  هنیب  نودب  ترضح  نآ  یمومع ، شریذپ  یگدامآ  يرکف و  دشر  هیاس  رد  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يودهم 
یضعب هیاپ  رب  هک  نانچ  .درک 
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رطاخ بیط  اب  دوخ ، ناتـسود  ناردارب و  لاوما  زا  تاساوم  لصا  ساسارب  یمیمـص و  رایـسب  ياضف  کی  رد  مدرم  تیودهم ، تایاور 
لمحت دوبن  لیلد  هب  اما  دـمآ  شیپ  یتلاح  نینچ  دواد  تموکح  رد  دـش  مولعم  یخیرات  ياه  شرازگ  ساـسارب  .درک  دـنهاوخ  هنیزه 

يارب نآ  زا  يریوصت  ات  دوب ؛ ناحلاص  تموکح  زا  يا  هرهچ  میسرت  یماکحا ، نینچ  عضو  زا  فده  .دش  خسن  هک  دییاپن  يرید  مدرم 
.دنشاب هدنیآرد  یتموکح  نینچ  ياریذپ  دوخ ، يرکف  ياقترا  اب  دشاب و  ناگدنیآ 

مالسلا هیلع  نامیلس  تموکح 

: دش دواد  شردپ  تموکح  ثراو  نامیلس  ، نآرق تیاور  هب 

، لمن هروس  «. ) ُنِیبُْملا ُلْضَْفلا  َوَُهل  اذـه  َّنِإ  ْیَـش ٍء  ِّلُـک  ْنِم  اـنِیتوُأ  ِْریَّطلا َو  َقِْطنَم  اـنْمِّلُع  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی  َلاـق  َدُواد َو  ُناْمیَلُـس  َثِرَو  «َو 
(16 هیآ

کی رب  تنس  لها  هعیش و  نارسفم  زین  .تسا و  يرایـسب  يوگ  تفگ و  نارـسفم  نایم  تسیچ  هفیرـش  هیآ  رد  تثارو  زا  دارم  هک  نیا 
اب نانیا  .تسا  توبن  تنطلـس و  رد  اهنت  تثارو ، تنـس ، لها  نارـسفم  نایم  رد  بلاغ  هاگدید  .دنراد  هاگدـید  فالتخا  هدوبن و  يأر 

نارسفم .دننک  یم  ریـسفت  لاوما  ریغ  رد  ار  هفیرـش  هیآ  ور  نیا  زا  .دننک  یم  یفن  ار  ءایبنا  لاوما  لام و  نتـشاذگ  ثرا  هب  یتیاور  لقن 
.دنا (1) هدرک  لمح  يزاجم  يانعم  هب  ار  هیآ  رد  ثرا  تسا ؛ لاوما  لام و  رد  ثاریم  تقیقح  هک  نیا  هب  ناعذا  اب  تنس  لها 

هیجوت تهج  رد  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تلحر  زا  دعب  هدمآ  شیپ  یـسایس  ثداوح  زا  هاگدـید  نیا  تسا  نشور 
هتفریذپ ریثأت  رکبوبا  يوس  زا  كدف  فرصت 

ص164. ج14 ، یبطرق ، ریسفت  ص1869 ؛ ج2 ، طیسولا ، ریسفت  ص234 ؛ ج19 ، ریونتلا ، ریرحتلا و  - 1
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.تسا (1) جراخ  لاقم  نیا  هلصوح  زا  عوضوم  نیا  هب  نیا  زا  شیب  نتخادرپ  تسا و  بلطم  لامجا  نیا  .تسا 

.دنا (2) هتسناد  تنطلس  لام و  رد  يرب  ثاریم  يانعم  هب  ار  نآ  هدرک ، لمح  یقیقح  يانعم  رب  ار  هیآ  هعیش  نارسفم 

نامیلس تموکح  ورملق  نارسفم  یخرب  هتفگ  هب  .دنرظن  کی  رب  نامیلس ، يوس  زا  دواد  تنطلـس  يرب  ثاریم  رد  نارـسفم  يورره  هب 
.تسا هدوب  رت  گرزب  یسب  دواد  تنطلـس  زا  .دش و  یم  ناگدنرپ  تاناویح و  سنا و  نج و  لماش  نآ  هنماد  ایند و  برغ  ات  قرـش  زا 

(. 16 هیآ لمن ، هروس  « ) ْیَش ٍء ِّلُک  ْنِم  انِیتوُأ  : » دوب هداد  نامیلس  هب  تسا ، تموکح  کی  همزال  ار  هچ  نآ  ره  دنوادخ   (3)

: دنا هتفگ  ترابع  نیاریسفت  رد  نارسفم  یخرب 

ام یف  ناسنإلا  هیلع  لـصحی  نأ  نکمی  اـمم  کـلذ ، وحن  لاـم و  مکح و  هوبن و  کـلم و  هردـق و  ملع و  نم  ناـسنإلل  هّللا  هیطعی  اـمم 
.لوقعم (4) ّیعیبط  لکشب  هتیلعاف  هتیکرح و  یف  زیمملا  هعقوم  هجاتحی 

یبای تسد  و  دهد ؛ یم  ناسنا  هب  دنوادخ  هک  تساه  نیا  دـننام  لام و  تواضق ، توبن ، ییاور ، نامرف  تردـق ، ملع ، نآ ، زا  دوصقم 
هب تسا ؛ نکمم  لوقعم  یعیبط و  لکش  هب  دنک  یم  باجیا  شتیلعاف  تکرح و  رد  وا  ةژیو  تیعقوم  هچ  نآ  رد  ناسنا  يارب  اه  نآ  هب 

.دوب هدش  هداد  نامیلس 

ص159-158. ج22 ، ناقرفلا ، - 1
ص412. ءایبنالا ، صصق  ص417 . . ج4 ، نیمثلا ، رهوجلا  ص349 ؛ ج15 ، نازیملا ، ص335 ؛ ج7 ، نایبلا ، عمجم  - 2

ج3،ص 299. لتاقم ، ریسفت  ص81 ؛ ج5 ، ریسافتلا ، هدبز  ص164 ؛ ج14 ، یبطرق ، ریسفت  ج7،ص335 ؛ نایبلا ، عمجم  - 3
ص194. ج17 ، نآرقلا ، یحو  نم  - 4

رصاعم ياه  هیرظن  نآرق و  هاگن  زا  خیرات  نایاپ  هب  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comدرکیور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 222 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14052/AKS BARNAMEH/#content_note_204_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14052/AKS BARNAMEH/#content_note_204_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14052/AKS BARNAMEH/#content_note_204_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14052/AKS BARNAMEH/#content_note_204_4
http://www.ghaemiyeh.com


ص:205

«. ُنِیبُْملا ُلْضَْفلا  َوَُهل  اذه  َّنِإ  : » تسناد یم  ینادردق  هتسیاش  دنوادخ و  لضف  زا  ار  تمعن  همه  نیا  نامیلس 

ْنِم ٍدَـحَِأل  یِغَْبنَی  ًاْکُلم ال  ِیل  ْبَه  ِیل َو  ْرِفْغا  ِّبَر  َلاق   » (1) دش : باجتـسم  شیاعد  تساوخ و  ریظن  یب  یتموکح  دنوادخ  زا  نامیلس 
(. 35 هیآ هروس ص ، « ) ُباَّهَْولا َْتنَأ  َکَّنِإ  يِدَْعب 

.دزسن ار  یسک  يو  زا  سپ  هک  دشخبب  وا  هب  یتنطلس  تساوخ ، دنوادخ  زا  یهلا ؛ شزرمآ  تساوخ  رد  زا  سپ  نامیلس 

نینچ زا  ءایبنا  نماد  .دراد و  لخب  هبیاش  ای  تسا ، راوازس  یتساوخ  رد  نینچ  ایآ  هک  تسا ، هدش  يرایسب  يوگو  تفگ  نارـسفم  نایم 
اه یگدولآ 

.تسا رود  هب 

: دنا هداد  باوج  نارسفم  زا  یخرب 

نأ ایـصاصتخا و  اکلم  لأسی  نأ  نیب  قرفف  همرحی  هاتآ و  ام  لثم  نع  هریغ  عنمی  نأ  لاؤس  ـال  هب  صتخی  کـلم  لاؤس  هیف  نأ  هعفدـی  و 
.هیتوأ (2) کلمب  صاصتخالا  لأسی 

یمن نارگید ، زا  عنم  تساوخرد  هن  تسا ، شدوخ  يارب  تساوخرد  وا  تساوخرد  هک  دوش  یم  هداد  خـساپ  نینچ  لاکـشا  نیا  ینعی 
دوخ هب  صتخم  ار  یکلم  هک  نیا  نیب  تسا  قرف  و  دنک ، مورحم  وا  تنطلس  نوچ  یتنطلس  زا  ار  نارگید  هک  دنک  تساوخرد  دهاوخ 

.دهاوخب دوخ  هب  ار  نآ  صاصتخا  هک  نیا  و  دنک ، تساوخرد 

ص379. ج6 ، فشاکلا ، ریسفت  - 1
ص205. ج17 ، نازیملا ، - 2
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: دنداد باوج  شسرپ  نیا  باوج  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

؛ اًلیخب هَّللا  ّیبن  نوکی  نا  زوجی  أ  لئس : ّهنا  مالسلا  هیلع  مظاکلا  نع 

ال؛ لاقف :

؛ هانعم ام  ههجو و  ام  يِدَْعب » ْنِم  ٍدَحَِأل  یِغَْبنَی  ًاْکُلم ال  ِیل  ْبَه  ِیل َو  ْرِفْغا  ِّبَر   » مالسلا هیلع  نامیلس  لوقف  لیقف :

میهاربا و لآ  کلمک  هرکذ  یلاعت  هَّللا  لبق  نم  ذوخأم  کلم  سانلا و  رابجإ  روجلا و  هبلغلاب و  ذوخأـم  کـلم  ناـکلم  کـلملا  لاـقف :
رابجإ روجلا و  هبلغلاب و  ذوخأم  ّهنا  لوقی  نأ  يِدـَْعب » ْنِم  ٍدَـحَِأل  یِغَْبنَی  ًاْکُلم ال  ِیل  ْبَه  : » نامیلـس لاقف  نینرقلا  يذ  تولاـط و  کـلم 

هل ّلجوّزع  هَّللا  رّخـس  ًارهـش و  اهحاور  ًارهـش و  اهّودـغ  لعج  َباصَأ و  ُْثیَح  ًءاخُر  ِهِْرمَِأب  يِرْجَت  َحـیِّرلا  َُهل  ّلجوّزع  هَّللا  رّخـسف  ساّنلا 
كولملا کلم  هبـشی  هکلم ال  ّنا  هدـعب  هتقو و  یف  سانلا  ملعف  ضرألا  یف  هل  نّکم  ریطلا و  قطنم  مّلع  ٍصاَّوَغ و  ٍءاََّنب َو  َّلُک  َنیِطاـیَّشلا 

هیلع دواد  نب  نامیلـس  یخأ  هَّللا  محر  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لوقف  لیق  روجلا  هبلغلاـب و  نیکلاـملا  ساـنلا و  نم  نیراـّبجلا 
ناک نا  هلخبأ  ناک  ام  لوقی  رخآلا  هجولا  هیف و  لوقلا  ءوس  هضرعب و  هلخبأ  ناک  ام  امهدحأ  ناهجو  هلوقل  لاقف  هلخبأ  ناک  ام  مالـسلا 

بهذی ناک  ام  دارأ 

(1) لاّهجلا ؛ هیلا 

.هن دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دشاب ؟ لیخب  ادخ  ربمایپ  تسا  زیاج  ایآ 

هیآ نـیا  ریـسفت  موـهفم و  و  يِدـَْعب » ْنـِم  ٍدَـحَِأل  یِغَْبنَی  ـال  ًاـْکُلم  ِیل  ْبَـه  ِیل َو  ْرِفْغا  ِّبَر  : » دـیوگ یم  نامیلـس  ارچ  سپ  درک  ضرع 
؟ تسیچ

یتموکح و  دـیآ ، یم  تسد  هب  مدرم  رابجا  هبلغ و  ملظ و  قیرط  زا  هک  یتموکح  تسا : هنوگ  ود  تموکح  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
تولاط میهاربا و  نادناخ  تموکح  دننام  تسا ، دنوادخ  يوس  زا  هک 

.نینرقلاوذ و 

.460  - ص459 ج4 ، نیلقثلا ، رون  - 1
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تـسد هب  مدرم  رابجا  ملظ و  هبلغ و  قیرط  زا  دیوگب  وا  زا  دعب  دناوتن  سک  چیه  هک  دهد  وا  هب  یتموکح  تساوخ  دنوادخ  زا  نامیلس 
.تسا هدمآ 

هام کی  هلصاف  ناهاگ  حبص  و  تفای ، یم  نایرج  دوب  لیام  وا  اجک  ره  یمرن  هب  هک  تخاس  وا  نامرف  رخسم  ار  داب  لاعتم  دنوادخ  اذل 
دنتخاس و یم  نامتخاس  وا  يارب  هک  تخاس  وا  رخسم  ار  نیطایش  یلاعتم  دنوادخ  و  ار ، هام  کی  هلصاف  ناهاگرـصع  و  دومیپ ، یم  ار 

نامه رد  اذـل  تخاس ، اـج  رب  اـپ  نیمز  رد  ار  وا  تموکح  و  داد ، میلعت  وا  هب  ار  ناگدـنرپ  نتفگ  نخـس  ملع  و  دـندرک ، یم  یـصاوغ 
رهق و قیرط  زا  ای  و  دننیزگ ، یمرب  ار  نآ  مدرم  هک  یتموکح  هب  یتهابـش  چیه  وا  تموکح  هک  دنتـسناد  مدرم  دعب  ياه  نامز  نامز و 

.درادن دوش  یم  لصاح  متس  هبلغ و 

: دومرف هک  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  زا  هک  نخـس  نیا  ریـسفت  سپ  مدرک  ضرع  دیوگ  یم  نیطقی  نب  یلع 
ود دومرف : تسیچ !؟ دوب ، لیخب  هچ  ار  دواد  نب  نامیلـس  مردارب  دنک  تمحر  ادـخ  هلخبا ؛» ناک  ام  دواد  نبا  نامیلـس  یخا  هَّللا  محر  »

.دیوگب اه  نآ  هرابرد  یبسانمان  نخس  یسک  هک  نیا  زا  دوب  لیخب  شضرع  سیماون و  دروم  رد  رایسب  وا  هک  نیا  تسخن  دراد : ینعم 

دنا هدرک  ریسفت  لاهج  زا  یضعب  هک  نانچ  نآ  ار  نآرق  هیآ  رگا  هک  دوب  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روظنم  هک  نیا  رگید 
( . اه نآ  رب  تسا  ینعط  نیا  و   ) دشاب یلیخب  درم  وا  دیاب  درک  دوخ  هب  رصحنم  ریظن و  یب  یتموکح  ياضاقت  وا  هک 

.دوب هدرک  وا  رخسم  ار  تعیبط  ناحبس  يادخ  و  دوب ؛ ریظن  یب  گرزب و  سب  یتموکح  نامیلس ، تموکح  هک  نیا  نخس  هاتوک 
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نامیلس تموکح  ياه  یگژیو 

طوسبم يا  هنوگ  هب  تسا  هتسیاش  تسا ؛ ناحلاص  ریگارف  تموکح  زا  یلدم  نیشیپ ؛ ياه  تما  رد  اه  تموکح  یضعب  هک  اج  نآ  زا 
نـشور تقیقح  نارگوجو  تسج  يارب  خـیرات  نایاپ  رد  ناحلاص  تموکح  زا  ییاه  هشوگ  ات  دوش  هتخادرپ  اـه  نآ  ياـه  یگژیو  هب 

.میوش یم  انشآ  نآ  ياه  یگژیو  اب  هک  تساه  تموکح  نیا  هلمج  زا  مالسلا  هیلع  نامیلس  تموکح  .دوش 

هب ار  أبس  تموکح  هلمج  نآ  زا  رگید  ياه  تموکح  و  داد ؛ شرتسگ  نیمز  رـسارس  رد  ار  ادخ  نید  دوخ  تموکح  لوط  رد  نامیلس 
.تشاداو یهلا  نییآ  شریذپ  هب  ار  نانآ  توعد و  دوخ  نید 

ِینُوتْأ َّیَلَع َو  اُوْلعَت  اَّلَأ  ِمیِحَّرلا *  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ُهَّنِإ  َناْمیَلُـس َو  ْنِم  ُهَّنِإ  : » تسا هدـش  هراشا  تقیقح  نیا  هب  لمن  هروس  زا  یتاـیآ  رد 
يو توعد  زین  نانآ  .درک و  توعد  مالسا  هب  ار  نانآ  نامیلس  31 ؛) _ 30 هیآ لمن ، هروس  « ) َنیِِملْسُم

: دنتفریذپ ار 

یِـسْفَن َو ُتْمَلَظ  یِّنِإ  ِّبَر  َْتلاق  َریِراوَق  ْنِم  ٌدَّرَمُم  ٌحْرَـص  ُهَّنِإ  َلاق  اْهیَقاس  ْنَع  ْتَفَـشَک  ًهَُّجل َو  ُْهتَبِـسَح  ُْهتَأَر  اَّمَلَف  َحْرَّصلا  ِیلُخْدا  اََهل  َلِیق  »
(44 هیآ لمن ، هروس  ( ؛» نیَِملاْعلا ِّبَر  ِهِلل  َناْمیَلُس  َعَم  ُتْمَلْسَأ 

نم تفگ : یم  دـش و  یم  نیـشنمه  نادـنمزاین  اب  تفرگ و  یم  هرانک  نادـنم  تورث  فارـشا و  زا  شیوخ ، تنطلـس  جوا  رد  نامیلس 
تاجانم هیرگ و  هب  حبص  ات  تسب و  یم  ندرگ  هب  ار  شناتسد  بش  ماگنه  هب  دیشوپ و  یم  هنیمیشپ  وا  .متسه  امـش  ناس  هب  ینیکـسم 

ناهاشداپ رب  ات  تساوخ  یم  تهج  نادب  ار  تموکح  دوب و  رگیدکی  هب  امرخ  ياه  گرب  نتفاب  لصاح  وا  جـنر  تسد  .تخادرپ  یم 
روج
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.دبای (1) هبلغ 

یعامتجا نییاپ  تاقبط  ارقف و  هب  هجوت  نانآ  .دنتسه  تمدخ  هتفیش  هک  دنتـسین ، تردق  هنـشت  اهنت  هن  ناحلاص  تموکح  رد  نامکاح 
یکدنا شخب  هک  نادنم  تورث  فارـشا و  اب  ینیـشن  مهرب  دنریگ ؛ یم  رب  رد  ار  هعماج  زا  یمیظع  هدوت  یناوارف ، رظن  زا  یهاگ  هک  ار 

هکلب تسین ؛ راد  هیامرـس  درط  هیامرـس و  یفن  يانعم  هب  راتفر ، نیا  تسا  نشور  .دـنهد  یم  حـیجرت  دـنهد ، یم  لیکـشت  ار  هعماج  زا 
.تسا نانآ  ياه  جنر  مالآ و  رب  یمایتلا  هعماج و  داحآ  زا  ندشن  لفاغ 

هب يداصتقا ، رباربان  تباقر  کی  ردو  هدوب  راوتسا  يراد  هیامرس  رب  یـسارکومد  لاربیل  ياه  تموکح  ساسا  هک  تسا ، یلاح  رد  نیا 
ياـه یناـماسبان  عاونا  یعاـمتجا و  ياـه  هدوت  يدونـشخان  شیاز  ببـس  دوـخ  نطب  ردو  دوـش ، یم  یهتنم  فیعـض  تاـقبط  فذـح 

طاـبترا لـیلد  هب  ناراد ، هیامرـس  فارـشا و  زا  هک  مکاـح ، هقبط  زا  طـقف  هن  مدرم  مومع  يدونـشخان  .دوش  یم  یعاـمتجا  یگنهرف و 
ياهدـیدهت ربارب  رد  يریذـپ  بیـسآ  هعماـج و  یگتـسسگ  مه  زا  لزلزت و  یعاـمتجا و  طـباور  یگتفـشآ  ببـس  هیامرـس ، تردـق و 

نامرف نارازگراک و  نتفرگ  هلـصاف  موتحم  دـمآ  یپ  تیمکاح ، یمدرم  هاگیاج  نتفر  ناـیم  زا  رگید ، يوس  زا.دوب  دـهاوخ  یلاـمتحا 
رد مالـسلا ،)  مهیلع  همئا  ایبنا و  هریـس   ) یخیرات ياه  شرازگ  هاوگ  هب  دش و  هراشا  هک  نانچ  ور  نیا  زا  .تسا  مدرم  مومع  زا  نایاور 

.میتسه مدرم  فلتخم  حوطس  نایم  رد  نامکاح  گنررپ  روضح  دهاش  ناحلاص ، تموکح 

ص398. ءایبنالا ، صصق  - 1
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مالسلا مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد  ریگارف  ياه  تموکح 

رب تسا  یهاوگ  ناشن و  هک  تسا  هدـش  هراشا  نارفاک  نانمؤم و  هورگ  ود  ره  زا  يرـسارس  ياه  تموکح  هب  تایاور  زا  يا  هراـپ  رد 
.یتیگ هنهپ  رد  هچراپکی  ياه  تموکح  ناکما 

_ نینرقلا يذ  حون : دعب  هعبرأ  ّالإ  ضرألا  یف  اکولم  ءایبنأ  ثعبی  مل  یلاعت _ كرابت و  هّللا _ ّنإ  لاق : مالّسلا _ هیلع  رفعج _  یبأ  نع 
یلإ تاماّشلا  نیب  کلمف  دواد ، اّمأ  .برغملا و  قرـشملا و  نیب  ام  کلمف  شاّیع ، اّمأف  .فسوی  نامیلـس و  و  دواد ، و  شاّیع _ همـسا  و 

(1) اهریغ ؛ یلإ  ازواجتی  مل  و  اهّیرارب ، رصم و  کلمف  فسوی ، اّمأ  .نامیلس و  کلم  ناک  کلذک  .رخطصإ و  دالب 

یهاشداپ هب  ار ، حون  زا  دـعب  ءایبنا  زا  نت  راهچ  یلاعت _ كرابت و  دـنوادخ _ دـندومرف : تسا ، هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
نامرف نامیلـس  دواد و  دش ؛ نیمز  رـسارس  ياور  نامرف  شایع  .فسوی  نامیلـس و  دواد ، تسا ، شایع  شمان  هک  نینرقلا  وذ  دیزگرب :

.دوب مکاح  نآ  فارطا  رصم و  رب  فسوی  و  دندوب ؛ رخطصا  ات  تاماش  ياور 

: تسا هدش  لقن  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یعوفرم  ثیدح  رد 

.ّرصن تخب  و  دورمنف ، نارفاکلا ، اّمأ  .نینرقلا و  وذ  و  دواد ، نب  نامیلسف  نانمؤملا ، اّمأف  .نارفاک  و  نانمؤم ، هعبرأ : اهّلک  ضرألا  کلم 
(2) دعس ؛ نب  كاّحض  نب  هّللا  دبع  نینرقلا  يذ  مسا  و 

.ناـنمؤم و زا  نینرقلا  وذ  دواد و  نب  نامیلـس  .نارفاـک  زا  رفن  ود  ناـنمؤم و  زا  رفن  ود  دـندرک : تموـکح  نیمز  رـسارس  رب  رفن  راـهچ 
.نارفاک زا  رصن  تخب  دورمن و 

ح110. ص248 ، لاصخلا ، - 1
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ناحلاص تموکح  ییایفارغج  هرتسگ  مراهچ : لصف 

هراشا

نایم رد  زورما و  ناهج  رد  اریز  مینک ؛ یم  هراشا  خیرات  نایاپ  رد  ناحلاص  تموکح  ییایفارغج  هرتسگ  هب  شخب  نیا  ینایاپ  لصف  رد 
هشیدنا لیمحت  نوگانوگ و  للم  نیمزرس  رب  ندش  هریچ  ياتسار  رد  ناهج  یمومع  راکفا  ریخست  رد  یعـس  هک  رـصاعم  ياه  هاگدید 

رون ناحلاص ، تموکح  ییایفارغج  هدودـحم  نییعت  اب  ات  تسا  هتـسیاش  رایـسب  دـنراد ؛ ار  ایند  مدرم  مومع  رب  یـسارکومد  لاربیل  ياه 
.دوش نشور  نانمؤم  نافعضتسم و  مومع  ياه  لد  رد  دیما 

دای تایآ  رد  ضرا »  » هژاو ریـسفت  ور  نیا  زا  دـش ؛ دـنهاوخ  نیمز  ثراو  ناحلاص ، هک  دـش  نشور  خـیرات  نایاپ  هب  طوبرم  تاـیآ  رد 
هب ار  نآ  کی  ره  هدش ، حرطم  نارـسفم  نایم  یفلتخم  يارآ  ور  نیا  زا  .دراد  ییازـسب  شقن  ناحلاص  تموکح  ورملق  نییعت  رد  هدش 

.دنا هدرک  ریسفت  يا  هنوگ 

يو زا  سپ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  هنیدم  نیمزرس  نیمز ، رد  ینیشناج  زا  دوصقم  نارـسفم  زا  يرامـش  رواب  هب 
.دندیسر (1) تموکح  هب  نآ ، رد  هباحص 

ص193. ج4 ، زیجولا ، ررحملا  ج8،ص 2628 ؛ متاح ، یبا  نبا  ریسفت  - 1
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ات ناناملسم  دنا  هتفگ  تایاور ، یـضعب  هب  دانتـسا  اب  ناشیا  .تسا  هکم  نیمز  ضرا ،»  » زا دارم  تنـس  لها  نارـسفم  رتشیب  داقتعا  هب  اما 
دندیسر مزال  تینما  هب  زاجح ، فارطا  ياه  نیمزرس  یضعب  زاجح و  هکم و  حتف  زا  سپ  یلو  دنتشادن ؛ یفاک  تینما  هکم  حتف  زا  لبق 

.دنا (2) هدرک  هراشا  هاگدید  نیا  هب  زین  هعیش  نارسفم  زا  یخرب  .دش (1) ققحم  یهلا  هدعو  تروص  نیدب  و 

برع و زا  رافک  ياه  نیمزرس  ار  نآ  زا  دارم  يا  هدع  ربارب ، رد 

.دنا (3) هتسناد  مجع 

هتسناد نیمز  رسارس  ار  ناحلاص  دوعوم  تموکح  ورملق  هرتسگ و  تنس ، لها  نارسفم  زا  یخرب  حیولت و  ای  حیرصت  اب  هعیش  نارـسفم 
.تسا ناحلاص  تموکح  يریگارف  هاگدید ، ود  ره  دوصقم  و  هتشاد ؛ یناشوپ  مه  ریخا  هاگدید  ود  هجیتن  تسا  نشور  .دنا (4)

دهاوخ ارف  ار  نیمز  رـسارس  دوعوم  تموکح  هک  دنتـسه  اعدـم  نیا  رب  یهاوگ  ناشن و  دـش  هراـشا  مه  رت  شیپ  هک  تاـیاور  یـضعب 
 . تفرگ

هدوبن و رواجم  ياه  نیمزرس  زاجح و  هب  دودحم  هیآ ، دوصقم  ساسا  نیا  رب 

، یبطرق ریسفت  ص521 ؛ ج2 ، مولعلا ، رحب  ص61 ؛ ج4 ، دیدملا ، رحبلا  ص64 ؛ ج8 ، طـیحملا ، رحبلا  ص55 ؛ ج4 ، ریدقلا ، حـتف  - 1
ص251. ج3 ، فاشکلا ، ص304 ؛ ج3 ، ریسملا ، داز  ص297 ؛ ج13 ،

ص472. ج1 ، زیزعلا ، باتکلا  ریسفت  یف  زیجولا  ص371 ؛ ج3 ، رردلا ، تاینتقم  - 2
ماکحا ص119 ؛ ج2 ، دـیبل ، حارم  ص303 ؛ ج3 ، لیوأتلا ، باـبل  ص425 ؛ ج3 ، يوـغب ، ریـسفت  ص114 ؛ ج7 ، یبـلعث ، ریـسفت  - 3

ص455. ج7 ، نایبتلا ، ص239 ؛ ج7 ، نایبلا ، عمجم  ص1395 ؛ ج3 ، نآرقلا ،
ریسفت ص218 ؛ ج21 ، ناقرفلا ، ص155 ؛ ج15 ، نازیملا ، ص305 ؛ ج3 ، یجیهال ، فیرش  ریسفت  ص117 ؛ ج3 ، عماجلا ، عماوج  - 4

ص403. ج7 ، لیوأتلا ، نساحم  ص1394 ؛ ج3 ، نآرقلا ، ماکحا  ص393 ؛ ج9 ، یناعملا ، حور  ص298 ؛ ج13 ، یبطرق ،
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هچ نآ  هن  تسا  هدنیآ  نامز  هب  طوبرم  هدعو ، .دشاب  ریگارف  هدعو  کی  دیاب  دارم  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  مه  هیآ  تاریبعت  قایـس و  زا 
ریگارف یتینما  ياراد  قافن و  كرـش و  زا  هتـساریپ  دیحوت و  هب  هتـسارآ  هک  يا  هنومن  حلاص و  هعماج  دنوادخ  دشاب و  هبرجت  لاح  رد 

هدشن ققحم  نونکات  هک  تسا  یتراشب  نیمز ، رسارس  رد  مالسا  نید  ندش  ریگارف  نینچمه  .دهد  یم  هدعو  حلاص  نانمؤم  هب  ار  دشاب 
.داد رارق  رافک  ياه  نیمزرس  رـسارس  ثراو  ار  نانآ  دنوادخ  اریز  تسا ؛ تقیقح  نیا  يایوگ  نیـشیپ  ماوقا  هب  هیبشت  هک  نانچ  تسا ؛

(1)

يریگ هجیتن 

اذه یف  نا   » و انبتک » دقل  «، » اهثری  » نوچ یتاریبعت  .دوب  دـهاوخ  حـلاص  نانمؤم  تموکح  ورملق  رد  هدـنیآ  ینایحو ، ياه  هزومآ  ربارب 
، نارادـمامز یگتـسیاش  لماک ، شمارآ  تینما و  ینید ، تیمکاـح  .دراد  یهلا  هدـعو  نیا  تیمتح  زا  ناـشن  نآرق  تاـیآ  رد  اـغالبل »

هدش نایب  نآرق  تایآ  رد  هک  تسا  خیرات  نایاپ  رد  ناحلاص  هعماج  ياه  یگژیو  هلمج  زا  قافن  كرش و  زا  يراع  هژیو و  يا  هعماج 
.تسا

يربهر هب  هدـنیآ  رد  نآرق  دوعوم  هعماج  دراد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تاـیاور  رد  هشیر  هک  هعیـش  نارـسفم  ياـه  هتفگ  ساـسا  رب 
.دش دهاوخ  ققحم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم 

تایعقاو اب  هک  دـنهد  قیبطت  هناگراهچ  ای  هناگ  هس  يافلخ  تفالخ  هب  ار  هطوبرم  تایآ  دـنا  هدیـشوک  تنـس  لـها  نارـسفم  زا  یخرب 
.درادن قیبطت  تایآ  دصاقم  میهافم و  یخیرات و 

.223-212 ص : ج 21 ، ناقرفلا ، 175 ؛ ص170 - ج 14 ، نانجلا ، ضور  ص556 ؛ ج6 ، نایبلا ، بیطا  - 1
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دوعوم هعماـج  زا  ییوـگلا  هک  تسا  هتفاـی  قـقحت  لیئارـسا ) ینب   ) نیـشیپ ياـه  تما  رد  ناـحلاص  ریگارف  تموـکح  زا  ییاـه  هنوـمن 
؛ دوش تباث  نآ  یعوقو  ناکما  هدـش و  یفن  نآرق  دوعوم » هعماـج   » نیرتکد ندوب  يروئت  روصت  اـت  تسا  خـیرات  ناـیاپ  رد  ناـحلاص 

هژیو هعماـج  هک  دـمآ  تسد  هب  ضرا »  » هژاو زا  نـینچمه  .تساـه  تموـکح  نـیا  زا  يا  هنوـمن  مالـسلا  هـیلع  دواد  ریگارف  تموـکح 
.دوب دهاوخ  ریگارف  یتیگ  هنهپ  رسارس  رد  ناحلاص 
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نآ رق  اگن ه  زا  یبرغ  رصاعم  ياه  هیرظن  دقن  مود : شخب 

هراشا
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نآرق تایآ  هب  هاگن  اب  یبرغ  رصاعم  ياه  هیرظن  دقن  مکی : لصف 

همدقم

اما گرزب  شقن  دنچ  ره  نآ ، ةدنهد  تراشب  نیلوا  عقاو  رد  دـننک و  یم  یفرعم  هتینردـم  فوسلیف  نیتسخن  ناونع  هب  ار  تراکد  هنر 
دادتما رد  برغ  نافوسلیف  رگید  رپوپ و  سکرام و  لگه و  .تسا  راکنا  لباق  ریغ  هتینردم  سیسأت  رد  1804م ) _ 1724  ) تناک لئون 

تالوحت اتـسار  نیمه  رد  .دـندروآ  دوجو  هب  نید  یتسه و  قلاـخ  أدـبم و  ناـهج ، ناـسنا ، ةراـبرد  يدـیدج  یقلت  نردـم  ناـفوسلیف 
نوچ یثحابم  حرط  ببس  تعیبط ، ةرتسگ  رد  یتح  یعامتجا و  یگنهرف ، يداصتقا ، یـسایس ، ياه  هصرع  رد  یهجو  دنچ  فلتخم و 

هک تسا  يا  هراگنا  موهفم و  هژاو ، دـیلک  هدـنیآ »  » .دـش هدـنیآ  ناهج  یناهج و  تموکح  ناهج ، هدـنیآ  خـیرات ، نایاپ  ناـمزلارخآ ،
اه تلود  اه و  تلم  يورارف  ینوارف  ياه  شـسرپ  تیعقاو  نیا  .تسا  هبذاجرپ  بلاـج و  ناـگمه  يارب  نآ ، ةراـبرد  لـمأت  هشیدـنا و 

ياه هصرع  رد  يراذگ  تسایس  يزیر و  همانرب  هب  راداو  ار  نانآ  دوشگ و 
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زا هژیو  هب  برغ  ناهج  .درک  نآ  ياه  تراشب  زا  لابقتـسا  ای  یلامتحا  تارطخ  ربارب  رد  یگداـمآ  هاـتوک  نخـس  کـی  رد  فلتخم و 
هب عوضوم  نیا  نتفای  هار  ببس  هک  يا  هنوگ  هب  .تسا  هداد  ناشن  خیرات  نایاپ  عوضوم  هب  یـصاخ  هجوت  متـسیب  نرق  ینایاپ  ياه  ههد 
زا وگو  تفگ  فدـه  اب  ینویزیولت  ییویدار و  ياه  هکبـش  ۀعـسوت  برغ ، يامنیـس  رد  ثحابم  نیا  صوصخم  تایبدا  قلخ  تایبدا ،

طسوت يزادرپ  هدیا  یهاگشناد و  یسرد  ياهدحاو  یشیدنادازآ ، ياه  یسرک  سیـسأت  یغیلبت ، ياه  تیلاعف  شرتسگ  خیرات ، نایاپ 
نآ زا  اه  هاگدـید  نیا  زا  یـضعب  هک  تسا  هدـش  حرط  یبرغ  نازادرپ  هیرظن  يوس  زا  يدایز  ياه  هاگدـید  .دـش  یبرغ  نادنمـشیدنا 

هاگدید نیا  رضاح  راتـشون  .تسا  هتفای  یناهج  ترهـش  همه  زا  شیب  رلفات  ناهول و  کم  نوتگنیتناه ، امایوکوف ، ياه  هاگدید  هلمج 
يوس زا  ّدر  دقن و  رب  نوزفا  روبزم  ياه  هاگدید  دوش ؛ یم  روآدای  .داد  دـهاوخ  رارق  دـقن  یبایزرا و  دروم  نآرق  تایآ  هاگن  زا  ار  اه 

دقن و هب  یقیبطت  يدرکیور  اب  رضاح  راتشون  ور  نیا  زا  .تسا  هدش  يداقن  زین  یبرغ  نادنمشیدنا  يوس  زا  مالسا ، ناهج  نادنمشیدنا 
راک نیا  زا  ار  ام  صوصخ  نیا  رد  لقتسم  ياهراتـشون  اریز  تسین ؛ اه  نآ  یلیـصفت  ّدر  لابند  هب  دزادرپ و  یم  اه  هیرظن  نیا  یـسررب 

.تسا هدرک  زاین  یب 

خیرات نایاپ  هیضرف  . 1

هراشا

ناونع نیا  تسا  نشور  .تفرگ  يدج  ار  نآ  زورما  ناهج  رد  دیاب  هک  تسا  یخیرات  خلت  ياه  يدژارت  هلمج  زا  خیرات  نایاپ  هیـضرف 
هک تسا  خیرات  لحارم  زا  يا  هرود  هکلب  تسین ، یخیرات  ياهدادیور  رارمتسا  یفن  يانعم  هب 
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برغ یماظن  یتح  یگنهرف و  يا ، هناسر  یملع ، لفاحم  بلاغ  نامتفگ  هب  نآ  ياه  یگژیو  ظاـحل  هب  مسینردـم )  ) رـضاح رـصع  رد 
زا شیپ  ات  هک  دروآ  دوجو  هب  نید  یتسه و  قلاخ  و  أدبم ، ناهج ، ناسنا ، ةرابرد  يدـیدج  یقلت  نردـم ، ۀفـسلف  .تسا  هدـش  لیدـبت 

دوصقم دصقم و  دش و  هتخانش  دوخ  رازگ  نوناق  ملاع و  رادم  ریاد  رـشب  یقلت ، نیا  رد  .تشادن  هقباس  ینید  شنیب  ۀبلغ  لیلد  هب  نآ ،
.دش دنار  یم  مکح  نآ  رب  یبرجت ) مولع  هژیو  هب   ) ملع اهنت  هک  يا  هنیدم  ینیمز و  تشهب  هب  ندیسر  وا ، يارب  هدش  فیرعت 

هب تفرشیپ  یهانت  ۀیضرف  و  خیرات » نایاپ   » .تسا یسررب  لمأت و  یسب  ياج  یفسلف  یـسایس و  یخیرات ، زادنا  مشچ  زا  خیرات » نایاپ  »
هب ار  خیرات  ریـس  هک  انعم  نیدب  .دید  یم  یـسورپ  تموکح  رد  ار  تفرـشیپ  تیاغ  لگه  .تسا  هدش  رجنم  رتدیدج  ییاه  مهافتءوس 

هدنیآ رد  نآ  رکنم  بیجع  يوحن  هب  اما  تخانش ، ار  هتـشذگ  لماکت  دنیارف  لگه  .داد  نایاپ  لاح  رد  دباتارف ، هدنیآ  هب  هک  نآ  ياج 
.دش

دوخ نایاپ  فدـه و  هب  ناهج  خـیرات  مسینومک  تسکـش  اب  هک  دـنک  یم  حرطم  ار  هیرظن  نیا  زین  ییاکیرما  زادرپ  هیرظن  اـمایوکوف » »
نآ .دیازفا  یم  دوخ  ۀیرظن  تابثا  لیلحت و  رد  وا   » .تسا هدش  اقبا  یـسایس  متـسیس  اهنت  ناونع  هب  لاربیل  یـسارکومد  تسا و  هدیـسر 

ندش یناهج  تیرشب و  یکیژولوئدیا  لوحت  نایاپ  ۀطقن  تسا ، خیرات  نایاپ  هکلب  درـس ، گنج  نایاپ  طقف  هن  میتسه  نآ  دهاش  ام  هچ 
یسایس يداصتقا و  مسیلاربیل  هب  تدم  زارد  رد  یفرصم  ۀعماج  هب  یبایتسد  لیم  تموکح ، ییاهن  لکـش  ناونع  هب  یبرغ  یـسارکومد 

يریذپان نایاپ  روط  هب  یبرغ  متسیس  دوش  یم  روصت  هدیدرگ و  رجنم 
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هرود خـیرات  نایاپ  تسا ، یمدآ  هار  هب  مشچ  يراب  تلـالم  ياـه  هدـس  : » دـیامن یم  ینیب  شیپ  ناـیاپ  رد  يو  تسا .» شرتسگ  لـباق 
یعازتنا و ًالماک  نامرآ  کی  هار  رد  یگدنز  ندنکفا  رطخ  هب  يارب  یگدامآ  فاشتکا ، يارب  راکیپ  .دوب  دـهاوخ  يراب  هودـنا  رایـسب 
هب ار  دوخ  ياـج  اـه  شزرا  نیا  ۀـمه  تسا ، لـیخت  تردـق  تماهـش و  یکاـب و  یب  مزلتـسم  هک  یناـهج  کیژولوئدـیا  دربـن  درجم ،

تاـعقوت ءاـضرا  تسیز و  طـیحم  هب  طوبرم  ياـه  ینارگن  یکینکت ، ياـه  لـح  هار  ناـیاپ  یب  يوجو  تسج  يداـصتقا ، يرگباـسح 
ظـفح و هلئـسم  طـقف  رنه ، زا  هن  دوـب  دـهاوخ  يربـخ  هفـسلف  زا  هـن  هـک  یخیراـت  دـعبام  رـصع  رد  .درپـس  دـنهاوخ  هدـیچیپ  یفرـصم 

(1) دوب .» دهاوخ  نایم  رد  تیرشب  خیرات  ةزوح  یمئاد  تشادهاگن 

ندمت نخـس  رگید  هب  یبهذـم و  تیوه  گنهرف و  درـس ، گنج  نایاپ  زا  سپ  هک  تسا  دـقتعم  یبرغ  زادرپ  هیرظن  رگید  نوتگنیتناه 
ندمت برغ ، ندمت  یمالـسا ، ندـمت  ار  اه  ندـمت  نیرت  هدـمع  هک  دـش  دـهاوخ  اه  يریگرد  ۀمـشچرس  اه و  يدـنب  میـسقت  بجوم 

ياه ندمت  ار  ...و  اقیرفآ  نیتال ، ياکیرما  اه ، سکودترا  ندمت  نوچمه  اه  ندمت  ریاس  هدرک ؛ میسقت  ییودنه  ندمت  یـسویسفنک ،
.دمان یم  کچوک 

ناهج ایسآ و  قرش  یسویسوفنک  عماوج  داحتا  برغ و  ندمت  نیب  هدنیآ ، رد  اه  يریگرد  یلـصا  نوناک  يو  دید  زا  هک  نیا  هصالخ 
نآ یب  نوتگنیتناه  عقاو  رد  .تسا  ون  ناهج  رد  يریگرد  لماکت  ۀلحرم  نیرخآ  یندـمت  ياه  يریگرد  عقاو  رد  .دوب  دـهاوخ  مالـسا 

ار درس  گنج  نایاپ  نارگ ، لیلحت  زا  یخرب  نوچمه  هک 

 _ یسایس تاعالطا  ص20-14 ، ش50-49 ، اه ،» تلم  هاگپ  اه و  يدنب  كولب  هاگماش  خـیرات : تشگزاب  « » اونبود نلآ   » تالاقم - 1
.يداصتقا
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.دراگنا یم  اه » ندمت  دروخرب   » دیدج نارود  زاغآرس  ار  نآ  دنک ، یقلت  کیژولوئدیا  تاشقانم  متخ 

یتسرد هب  سک  چیه  هک  دنک  یم  رارصا  هتکن  نیارب  دوش ؛ یم  هتخانـش  لوحت  رییغت و  یناهج  ناماگـشیپ  زا  یکی  ناونع  هب  هک  رلفات 
رد هشیر  رما  نیا  .تسا  رییغت  تارثا  زا  یموهفم  هئارا  رلفات  هژیو  راک  .داد  دـهاوخ  خر  یقاـفتا  هچ  هدـنیآ  رد  هک  دـیوگب  دـناوت  یمن 

یعامتجا یکیژولونکت و  هدیچیپ  تارییغت  هک  دـنوش  یم  لصاح  ینامز  هک  تسا  یجیاتن  اب  دروخرب  ییاناوت  رنه  يروآ ، نف  ییاناد ،
.دنراذگ (1) یم  ریثأت  هدرتسگ  عفانم  اه و  شرگن  رب 

، دوخ ياـه  تشادرب  تاروصت و  بسح  هدرک ، هاـگن  خـیرات  ناـیاپ  هیـضرف  هب  تواـفتم  ياـه  هیواز  زا  يرگید  نادنمـشناد  نینچمه 
شریذپ زا  ریزگان  راوگان و  ینایاپ  هک  شخب  دـیما  ینایاپ  هن  تساه  هاگدـید  نیا  كرتشم  هجو  هک  يا  هتکن  .دـنا  هداد  هئارا  یحرط 

.تسا موتحم  تشونرس 

ناونع هب  ار  ناهج  هک  هتـسناد  اه  تلم  نایم  طابترا  دنویپ و  بجوم  ار  نآ  تاطابترا ، اه و  هناسر  شقن  ییامن  گرزب  اب  ناهول  کم 
مهارف ار  هد  نیا  يادخدک  ناونع  هب  یـسارکومد  عون  زا  مه  نآ  تموکح ، یگچراپکی  ۀنیمز  دروآ و  دـهاوخ  رد  کچوک  هدـکهد 

.درک دهاوخ 

ییاهن ةرطیس  ناهج و  ةدنیآ  ینیب  شیپ  رد  دوخ  ياعدا  رب  وا 

: دیوگ یم  مسیلاربیل 

هب هک  یـسرتسد  دنـشاب ، هتـشاد  یـسرتسد  رگیدـکی  هب  یتحار  هب  نیمز  ةرک  دارفا  هک  هدـش  ببـس  تاعالطا  ای  تاـیلمع  رد  بـالقنا 
بتارم

.رلفات نیولآ  همان  یگدنز  تیریدم ، راکهار  تیاس  - 1
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کی اه  گنهرف  و  هدـش ، هدـیدرون  رد  اهزرم  یعیبط  روط  هب  اذـل  تسا ، متـسیب  نرق  لئاوا  رد  هدـکهد  کی  دارفا  طابترا  زا  رت  ناسآ 
رما نیا  .دور و  یم  ندش  ناسکی  يوس  هب  همه  ...و ) گنهرف  تسایـس ، داصتقا ،  ) یعامتجا راتخاس  يدـیلک  رـصانع  و  هتـشگ ، هساک 

، دودحم روشک  ره  رد  هک  هشیدـنا  نامه  اب  یتحار و  هب  تموکح  نیا  .دراد  ار  دـحاو  یناهج  تموکح  کی  لیکـشت  ياضتقا  ًاتعیبط 
ار دوخ  تموکح  یناهج ) هدـکهد   ) نآ یعامتجا  راتخاس  گنهرف و  ینعی  ددرگ ، یم  رهاظ  دـنا ، هدـش  ادـیپ  دوجوم  ياه  تموکح 

رکفت تسا ، برغ  هک  تاعالطا ، اـی  تاـیلمع  رد  لوحت  ینعی  بـالقنا ، نیا  همـشچرس  هب  هجوت  اـب  رگید  يوس  زا  .دـنک و  یم  نیعم 
اه گنهرف  هک  میـشاب  رظتنم  دیاب  مینک  هاگن  هنانیب  عقاو  رگا  .تسا  هدرک  ادیپ  هضرع  طسب و  تصرف  رگید  رکف  ره  زا  شیب  مسیلاربیل 

لاربیل یـسارکومد  نامه  بلاـغ  گـنهرف  نآ  و  دـنوش ، لـح  بلاـغ  یگنهرف  لـخاد  رد  یعیبط  وحن  هب  یـسایس  فلتخم  تارکفت  و 
.تسا (1)

يا هتکن  .تسا  هدروخ  مقر  رشب  يارب  ییافوکـش  دشر و  هلحرم  نیرخآ  هدیـسر و  نایاپ  هب  خیرات  نانیا  هاگن  زا  هک  نآ  نخـس  هاتوک 
زا اریز  تسا ؛ موتحم  تشونرـس  شریذـپ  زا  ریزگان  راوگان و  ینایاپ  هک  شخبدـیما  ینایاپ  هن  تساه  هاگدـید  نیا  كرتشم  هجو  هک 

موتحم هجیتن  زورما و  رـشب  يور  شیپ  ياه  هنیزگ  اهنت  یـسارکومد ، لاربیل  شریذپ  ای  يدوبان  فذح و  نازادرپ  هیرظن  نیا  هاگدـید 
.تسا یسارکومد  لاربیل  هطلس 

ناسنا نیرخآ  خیرات و  نایاپ 

هلاقم تروص  هب  ادتبا  امایوکوف (2)  هک  تسا  يراتشون  عوضوم  ناونع ، نیا 

.279 ص271 - یجراخ ، تسایس  رد  يرظن  ياه  شواک  - 1
، امایوکوف ویـشوی  شردپ ، .دش  هداز  وگاکیـش  راوج  رد  كراپ  دیاه  رد  .م  ربتکا 1952 رد 27  امایوکوف  سیسنارف  وریه  یـشوی  - 2

ناتستورپ ياسیلک  شیشک  ناونع  هب  تشاد و  وگاکیـش  هاگـشناد  زا  یـسانش  هعماج  يارتکد  هک  دوب  رابت  ینپاژ  ییاکیرما  مود  لسن 
رهش رد  ار  دوخ  یکدوک  نارود  امایوکوف  .دش  دلوتم  نپاژ  وتویک  رهش  رد  هک  امایوکوف  اتاواک  وکیـشوت  شردام ، .درک  یم  تمدخ 

ناـیاپ هب  ار  ناتـسریبد  ةرود  اـج  نآ  رد  درک و  چوـک  وگاکیـش  تلاـیا  هب  هداوناـخ ، اـب  هارمه  .م  لاـس 1967 رد  .دـنارذگ  كرویوین 
داد لیصحت  همادا  یسایس  هفسلف  ۀتشر  رد  سپس  دروآ و  تسد  هب  لنرک  هاگـشناد  زا  رنه  ۀتـشر  رد  ار  دوخ  سناسیل  كردم  .دناسر 

یللملا نیب  يداصتقا  ۀعـسوت  هورگ  سیئر  داتـسا و  امایوکوف  رـضاح ، لاـح  رد  .دـمآ  لـیان  دراوراـه  هاگـشناد  زا  ارتکد  ۀـجرد  هب  و 
رگ لیلحت  زین  اکیرما و  تینما  هرادا  رد  راک  هقباس  ياراد  نینچمه  يو  .تسا  یـس  يد  نتگنـشاو  رهـش  رد  زنیکپاـه  زناـج  هاگـشناد 

رد 1989م خـیرات  نایاپ  ۀـلاقم  شراگن  زا  سپ  يو  .تسا  نوگاتنپ  هب  هتـسباو  ياـه  تکرـش  زا  ( rand « ) دنر  » تکرـش رد  یماظن 
ترهـش هب  دمآ ، رد  باتک  تروص  هب  ناسنا  نیـسپاو  خیرات و  نایاپ   » مان اب  رتشیب و  لیـصفت  اب  .ش  1370 رد 1991م / هک  /1368ش 

يا هعومجم  زین  تیرـشب  خـیرات  .تسا  يرـشب  عماوج  رد  تموکح  ییاـهن  لکـش  یـسارکومد  لاربیل  يو  داـقتعا  هب  .دیـسر  یناـهج 
: اـنایرآ ۀمانـشناد  ) دـهد یم  قوـس  یـسارکومد  لاربـیل  يوـس  هب  ار  يرـشب  هعماـج  زا  یمظعا  شخب  هک  تسا  راد  تـهج  مجـسنم و 

)؟ تسیک امایوکوف  سیسنارف  زوین ، دیفم  تیاس  امایوکوف ؛ سیسنارف  ایدپ  یکیو  تیاس  امایوکوف ؛ سیسنارف 
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هـصالخ اعدا  ای  هدیقع  نیا  رد  ناوتب  دیاش  ار  امایوکوف »  » ۀشیدنا یلـصا  نومـضم  .دروآرد  ریرحت  هتـشر  هب  باتک  تروص  هب  سپس 
.تسا يرشب  عماوج  رد  تموکح  ییاهن  لکش   (1) لاربیل » یسارکومد   » هک درک 

یم امایوکوف  .تسیچ  نخس  نیا  زا  وا  روظنم  دناد و  یم  خیرات  نایاپ  ار  لاربیل » یسارکومد   » يو ارچ  مینادب  تسا  رتهب  همه  زا  شیپ 
: دسیون

هک تیرشب ، ( یناهج ) یمومع خیرات  نوچ  يزیچ  ایآ  هک  لاؤس  نیا 

یم هراشا  مدرم  هلیسو  هب  تموکح  یسایس و  ياه  میمصت  رد  هنادازآ  تکراشم  يارب  روشک  نادنورهـش  تصرف  هب  یـسارکومد  - 1
يدرف يدازآ  شیازفا  رب  نآ  ياه  هنوگ  یمامت  رد  اه و  هصرع  یماـمت  رد  ًاـبیرقت  مسیلاربیل  تسا و  يدازآ  ياـنعم  هب  لاربیل  و  دـنک ؛
هدیلاب هتفرگ و  لکـش  مسیلاربیل  ناماد  رد  ًاتدمع  دیدج  ياه  یـسارکومد  کش  یب  .دراد  دیکأت  روسیم  رودـقم و  دـح  ات  هعماج  رد 

(464 ، 452-451 ص270 ، اه ، هژاو  گنهرف   ) .دنا
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عیاقو اما  .تسا  یمیدـق  رایـسب  هکلب  تسین ، يدـیدج  شـسرپ  هن  ای  دراد  دوجو  تساه ، تلم  یمامت  اه و  ناـمز  همه  هدـنریگرب  رد 
يارب اـه  شــشوک  نـیرت  مـظنم  نـیرت و  يدــج  رد  ادــتبا  ناـمه  زا.مـینک  حرط  ار  لاؤـس  نـیا  هراـبود  هـک  دراد  یماو  ار  اــم  ریخا 
هلـسلس کـی  زا  تراـبع  خـیرات.تسا  هدـش  یقلت  خـیرات  یلـصا  روتوم  ناوـنع  هب  يدازآ  شرتـسگ  یموـمع ،» ياـه  خـیرات  » نتـشون

یعامتجا یـسایس و  مظن  تیهام  دروم  رد  یناسنا  ياه  هشیدـنا  نآ  رد  هک  تسا  راد  اـنعم  لـک  کـی  هکلب  ، تسین روک  ياهدادـیور 
ینونک ناهج  زا  توافتم  اتاذ  ییایند  میناوت  یمن  هک  میا  هدیسر  ییاج  هب  رضاح  لاح  رد  ام  رگا.دوش  یم  افوکـش  دبای و  یم  هعـسوت 

رد ار  ناکما  نیا  دیاب  تروص  نیا  رد  ، دهد یمن  ناشن  ار  يراج  مظن  يداینب  دوبهب  ناکما  یصخاش  چیه  هک  يروطب  مینک ، روصت  ار 
.دشاب (1) هدیسر  دوخ  نایاپ  هب  تسا  نکمم  خیرات  دوخ  هک  میریگب  رظن 

یم نایاپ  هرخألاب  لوحت  نیا  هکلب  تسین ، نایاپ  یب  یناسنا  عماوج  لوحت  تسا  دـقتعم  سکرام ، لـگه و  دـننامه  باـتک ، هدنـسیون 
ياهزاین نیرت  یـساسا  نیرت و  قیمع  نآ  رد  هک  دبای  تسد  یناسنا  هعماج  زا  یلکـش  هب  ناسنا  هک  تسا  ینامز  خـیرات  نایاپ  دریذـپ ؛

لگه و لابند  هب  « امایوکوف  » .دوب خـیرات  نایاپ  یتسینومک  ۀـعماج  سکراـم  يارب  و  لاربیل ، تلود  لـگه  يارب  .دوش  هدروآرب  يرـشب 
هک دراذگ  یم  تشگنا  هتکن  نیارب  اما  دنک ، یم  یقلت  خیرات  نایاپ  يرـشب و  عماوج  ییاهن  لکـش  ار  « لاربیل یـسارکومد  » يو دننامه 

ای دش  دهاوخ  فقوتم  ریم  گرم و  دلو و  داز و  یعیبط  ریس  هک  تسین  انعم  نآ  هب  نخس  نیا 

لاـس يداـصتقا ، یـسایس _  تاـعالطا  هماـن  هاـم  زا  لـقن  هـب   ) ص77 ناـسنا ،» نـیرخآ  خـیرات و  ناـیاپ  » يوـسنارف پاـچ  همدـقم  - 1
(. ص28-22 1371،ش64-63 ،
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يراج لوصا  یـساسا و  ياهداهن  رد  یمهم  لوحت  رگید  ًالامتحا  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  داتفا ، دـهاوخن  قافتا  یمهم  عیاقو  رگید 
.دش (1) دهاوخن  رادیدپ 

: دیوگ یم  امایوکوف 

مسیزان زا  یسایس ، ياه  تنوشخ  ناینابرق  خلت  تایبرجت 

زا هک  ناملآ  تسیلایسوس  لانویسان  بزح  دیاقع  لوصا  )

شخب شقن  تیکلاـم و  ندرب  ناـیم  زا  نودـب  يداـصتقا _ ياـه  تیلاـعف  هـیلک  رد  تـلود  تراـظن  لرتـنک و  رب  ینتبم  يداـصتقا  رظن 
باقعا ار  اه  یناملآ  رلتیه  هک  تسا  ییایرآ  موق  يداژن  يرترب  هب  داقتعا  رب  ینتبم  یطارفا  مسیلانویسان  یسایس  رظن  زا  و  یـصوصخ _

يرادمروز ای  وا  تموکح  ةویش  هب  نینچمه  مسینینل و  مسیسکرام و  ياه  يروئت  يارجا  ةوحن  هب  ) مسینیلاتسا و  .تسناد ) یم  موق  نیا 
« توپ لوپ  » تایانج اـت  هتفرگ   (2) .دوش ) یم  قـالطا  یتـسینومک  عماوج  تاردـقم  رب  تسینومک  بزح  تلود و  قلطم  تیمکاـح  و 

.دنار مکح  جوبماک  رب  ات 1979  زا 1975  وا  يربهر  هب  خرس  رمخ  شبنج  هک  یجوبماک ، رادم  تسایـس  ( 1925 _ 1998) توپ لپ  )
رد تفرگ و  تسد  هب  ار  تردـق  روشک  نیا  هاشداپ  ماهگنیـس  هیلع  اتدوک  کی  اب  لاس 1975  رد  دوب  تسیئوئام  کـی  هک  توپ  لوپ 
رد گرم  ياـهرازتشک  رد  ار  جوبماـک  يرفن  نویلیم  تشه  تیعمج  زا  رفن  نویلیم  ود  خرـس  ياـهرمخ  تموکح  لاـس  راـهچ  تدـم 
رد خرس  ياهرمخ  ینوگنرس  .دندراپس  یم  كاخ  هب  اج  نامه  سپس  هتسب و  رابگر  هب  دندوب ، هدرک  رفح  نیمز  رد  هک  ییاه  لادوگ 

ماجنا مانتیو  شترا  هلمح  اب  لاس 1979 

لاـس يداـصتقا ، یـسایس _  تاـعالطا  هماـن  هاـم  زا  لـقن  هـب   ) ص77 ناـسنا ،» نـیرخآ  خـیرات و  ناـیاپ  » يوـسنارف پاـچ  همدـقم  - 1
ص12. 1371،ش64-63 ،

.872 ص148 ، یسایس ، عماج  گنهرف  - 2
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میرب یم  رس  هب  راب  هعجاف  ياهربخ  راظتنا  رد  نانچ  نآ  ام  .دنک  یم  یفن  یخیرات  تفرـشیپ  دروم  رد  ار  يا  هشیدنا  ره   (1) .تفرگ ،)
عبر لوحت  نیرت  هتـسجرب  :» تسا هدیـسر  بوخ  ربـخ  عقاو  رد  .میـسانشزاب  میناوت  یمن  دـسر  یم  هک  مه  ار  یبوخ  ياـهربخ  هاـگ  هک 

تـسار عون  زا  هاوخ  دوب ، دـهاوخ  يوق  رهاظ  هب  یناهج  ياه  يروتاتکید  گرزب  یتاذ و  فعـض  ندـش  راکـشآ  ، متـسیب نرق  یناـیاپ 
تلاخد يزای و  تسد  يارب  ار  دوخ  هک  تسا  هاوخ  تیمامت  ییاه  میژر  فصو  ) رتیلاتوت تسینومک و  پچ  ای  دـشاب  هنارمآ  یماظن و 

(2) دنناد .) یم  ّقحم  زاجم و  اه ، ناسنا  یعامتجا  یگدنز  ياه  هصرع  یمامت  رد 

زا یقرـش و  ياپورا  ات  هتفرگ  نیتال  ياکیرما  زا  ناهج ، رـسارس  رد  دـنمورین  ياـه  تموکح  عون  نیا  زا  يرایـسب  ریخا ، ۀـهد  ود  یط 
هب اما  دـنا ، هدربن  هار  تابثاب  لاربیل  ياه  یـسارکومد  هب  همه  هچرگ  .دـنا  هدیـشاپ  مه  زا  ایـسآ ، هنایمرواخ و  ات  هتفرگ  يوروش  داحتا 
یم دنویپ  مه  هب  ار  ایند  رسارس  رد  توافتم  ياه  گنهرف  قطانم و  هک  تسا  یمجسنم  یسایس  نامرآ  اهنت  لاربیل  یسارکومد  لاحره 

رد هچ  عماوج ، يدام  قنور  ۀـنیمز  رد  يا  هقباس  یب  جـیاتن  هتفای و  شرتسگ  «- دازآ رازاب  -» مسیلاربیل يداصتقا  لوصا  هوالع  هب  .دـهد 
راب هب  دـندوب ، ریقف  موس  يایند  زا  یئزج  یناهج  مود  گـنج  ناـیاپ  رد  هک  ییاـهروشک  رد  هچ  هتفاـی و  هعـسوت  یتعنـص  ياـهروشک 

، تسا هدوب  ایند  رـسارس  رد  یـسایس  يدازآ  يوس  هب  لوحت  اب  هارمه  هشیمه  يداصتقا ، ۀـشیدنا  رد  لاربیل  بالقنا  کی  .تسا  هدروآ 
.رخأت (3) مدقت و  توافتم و  بیترت  اب  ًاضعب  هتبلا 

«. توپ لوپ  ، » ایدپ یکیو  - 1
ص229. اه ، هژاو  گنهرف  - 2

ص14-13. ناسنا ، نیرخآ  خیرات و  نایاپ  - 3
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تارکومد يراد  هیامرـس  » لدـم زا  ریغ  ددرگ ، یم  یهتنم  خـیرات » نایاپ  » هب یگمه  هک  یتواـفتم  ياـه  هار  مغر  یلع  يو  هاگدـید  زا 
ای نویـسازینردم   ) نویـسازینردم هار  رد  هک  ییاهروشک.دشاب  هتـشاد  یقفوم  رهاظ  هک  دراد  دوجو  ددجت  زا  يا  هخـسن  رتمک  لاربیل ،»

تفرـشیپ دننام  نردم ، عماوج  ياه  صخاش  زا  یخرب  ای  همه  يوس  هب  یتنـس  عماوج  نآ ، ساسا  رب  هک  تسا  يدنیارف  يزاس  ددجتم 
لاغترپ ایناپسا و  زا  ، دنتسه  (1) دننک ) یم  تکرح  یگنهرف  يرکف و  تالوحت  و  یعامتجا ، یسایس و  ۀعـسوت  يداصتقا ، دشر  یملع ،

.دنراد (2) یمرب  ماگ  تهج  نیا  رد  یگمه  نیچ ، يوروش و  زین  یبونج و  هرک  ناویات و  ات  هتفرگ 

ًالماک يروئت  خـیرات ، يداصتقا  ياه  هیرظن  یمامت  دـننامه  نویـسازینردم  هیرظن  ، لاح نیا  اـب  : » دـنک یم  هفاـضا  هلـصافالب  اـمایوکوف 
نآ يانبم  رب  هک  دیدج  یعامتجا  مولع  یمامت  خیرات و  زا  سکرام  يداصتقا  ریـسفت  هک  تسا  دقتعم  وا   (3) .تسین » یشخب  تیاضر 

لوحت زا  لگه  كرد  وا  .دهد  یمن  تسد  هب  نآ  ياه  تسـسگ  صوصخ  هب  یناهج و  خیرات  زا  یلماک  حیـضوت  دـنا ، هدـش  تسرد 
.دناد یم  رصاعم  یعامتجا  مولع  ناصصختم  ریاس  ای  سکرام  كرد  زا  رت  قیمع  رایسب  ار  یناهج  خیرات 

يا هزیگنا  هکلب  تسین ، نآ  ةرطیـس  تحت  شرتسگ  لاح  رد  امئاد  قفا  اـی  نردـم و  کـیزیف  یناـسنا  خـیرات  روتوم  نیلوا  لـگه  يارب 
بناج زا  صخش  جرا  ندش  هتخانش  «] یسانش جرا  يارب  هزرابم  » ینعی يداصتقا  ریغ  ًالماک 

ص512. ناسنا ، نیرخآ  خیرات و  نایاپ  - 1

ص163. ناسنا ، نیرخآ  خیرات و  نایاپ  - 2

ص163. ناسنا ، نیرخآ  خیرات و  نایاپ  - 3
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رد ناسنا  ناسنا _ زا  يرت  هدرتسگ  كرد  دـنک و  یم  لـماک  میداد  هئارا  اـم  هک  ار  یمـسیناکم  ، لـگه یناـهج  خـیرات.تسا  [ يرگید
شمارآ رد  ار  يزیتسدرخ  یناهگان  موجه  اه و  گنج  ، اه تسـسگ  هک  دزاس  یم  رداـق  ار  اـم  و  دـهد ، یم  تسد  هب  ناـسنا _ تلزنم 

.مینک (1) كرد  تسا ، یناسنا  خیرات  یعقاو  نایرج  تلصخ  هک  ، يداصتقا هعسوت 

نردم نادنمـشیدنا  .دمآ  دوجو  هب  ، ناسنا يوهام  ینورد و  تانیعت  ینعی  ، ناسنا تیهام  ةرابرد  رکفت  يانبم  رب  دیدج  نارود  هشیدـنا 
.دشاب تاقلعت  دنب و  دیق و  هنوگره  زا  غراف  ناسنا  نآ  رد  هک  دننک  روصت  ار  یعـضو  یناسنا ، تیهام  كرد  يارب  دـندرک ، یم  یعس 

: دسیون یم  امایوکوف 

وجو تسج  یعیبط  عضو  رد  ناسنا  ینعی  ناسنا  نیلوا  دزن  ار  یناسنا  تیهام  ، لگه زا  لبق  ناگدنسیون  ، ددجت یمیدق  ياه  نیـسیروئت 
هکلب تسا  هیلوا  ناسنا  یخیرات  ای  یبرجت  حیضوت  کی  یعیبط  عضو  هک  دندوبن  نیا  یعدم  هاگ  چیه  وسور  كال و  زباه.دندرک ، یم 

تایـصوصخ هب  دـننز و  راـنک  ار  اـه  اـسنا ن  يدادرارق  ياـه  هبنج  نآ  قـیرط  زا  اـت  دـندرک  یم  یقلت  یموـهفم  هبرجت  یعوـن  ار  نآ 
.دنبای (2) تسد  ناسنا  ناونع  هب  اه  اسنا ن  یمامت  كرتشم 

زا هار  نیا  رد  دنک و  یم  شالت  راک و  دوخ  ناج  ظفح  يارب  ًاساسا  ناسنا  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  دوخ  تاقیقحت  رد  نارکفتم  نیا 
.دنداد یم  حیضوت  اه  ضرف  شیپ  نیا  اب  ار  یناسنا  ياهداهن  عماوج و  لیکشت  اه  نآ.دریگ  یم  هرهب  دوخ  لقع 

ص166-165. ناسنا ، نیرخآ  خیرات و  نایاپ  - 1

ص176-175. ناسنا ، نیرخآ  خیرات و  نایاپ  - 2
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ظفح هزیرغ  هلمج  زا  دراد  تاناویح  اب  يداـیز  كرتشم  طاـقن  تسا  دـقتعم  ناـسنا  نیلوا  یعون  هب  زین  لـگه  اـمایوکوف ، هاگدـید  زا 
مه ییاهزیچ  هب  هکلب  دراد ، لیم  یعقاو  ءایـشا  هب  اهنت  هن  وا  هک  تسا  نیا  رد  تاناویح  زا  ناسنا  نیلوا  نیا  یـساسا  توافت  اـما.تایح 

.دنسانش زاب  ار  وا  شزرا  نارگید  تسا  لیام  ینعی  دراد  لیم  نارگید  لیم  هب  وا  همه ، زا  رتالاب.دراد  لیم  دنتسه  يدام  ریغ  ًالماک  هک 
يوس زا  وا  شزرا  هک  درب  یم  یپ  دوخ  یناسنا  تیوه  هب  ینامز  ینعی  دـنک  یم  ادـیپ  دوخ  هب  یهاگآ  ینامز  درف  کـی  لـگه  رظن  زا 

یگدـنز ياراد  زین  تاناویح  زا  یـضعب  .تسا  یعامتجا  دوجوم  کی  ناسنا  ادـتبا  ناـمه  زا  رگید  تراـبع  هب  .دوش  هتخانـش  نارگید 
هک تسا  ناسنا  اهنت  وژوک  رظن  قبط  .تسین  یـسانش  جرا  لصا  هب  رظان  تسا و  يزیرغ  اه  نآ  یعامتجا  راتفر  اما  دنتـسه ، یعاـمتجا 

.نمشد (1) مچرپ  ای  لادم  دننام  ییایشا  دنک ، بلط  ار  کیژولویب  ظاحل  زا  هدیاف  یب  ًالماک  یش ء  کی  دناوت  یم 

هکلب دنسانشب ، ار  وا  جرا  نارگید  دهاوخ  یم  اهنت  هن  ناسنا  هک  تسا  نیا  تسا  یساسا  رایـسب  هک  لگه  ناسنا » نیلوا   » رگید یگژیو 
نیرت صاخ  نیرت و  یساسا  دهد _  یم  لیکشت  ناونع  نیا  هب  ار  یناسنا  تیوه  هچ  نآ.دوش  هتخانـش  زاب  ناسنا  ناونع  هب  دهاوخ  یم 

اب ناسنا » نیلوا   » تاقالم هک  تسا  بیترت  نیدب  .دوخ  یگدنز  نتخادنا  رطخ  هب  يارب  يو  ییاناوت  زا  تسا  ترابع  ناسنا _  تلـصخ 
هتخانش ناهاوخ  دوخ ، یگدنز  نتخادنا  رطخ  هب  اب  يزرابم  ره  نآ  رد  هک  دروآ  یم  لابند  هب  ار  ینـشخ  هزرابم  ًاتعیبط  اه  ناسنا  ریاس 

تسا یناویح  ناسنا  .تسا  نارگید  يوس  زا  دوخ  جرا  ندش 
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هزرابم ددرگ ؛ یم  گرم  دح  ات  هزرابم  هب  یهتنم  هکلب  دوش  یمن  زیمآ  حلص  یندم  هعماج  هب  رجنم  يو  ندوب  یعامتجا  اما  یعامتجا ،
هجیتن هس  دناوت  یم  نینوخ  ةزرابم  نیا  .تسا  يرگید  يوس  زا  صخش  جرا  ندش  هتخانش  و  ژیتسرپ »  » بسک ًافرـص  نآ  فده  هک  يا 
نکمم مود  تلاح  رد  .دسر  یم  نایاپ  هب  یناسنا  یگدنز  تروص  نیا  رد  هک  دـنوش  هتـشک  زرابم  ود  ره  تسا  نکمم  دـشاب : هتـشاد 
تـسین یـسک  رگید  هک  ارچ  دوش ؛ یمن  اضرا  هدوسآ و  دنام  یم  هدنز  هک  يزرابم  رطاخ  نیاربانب  دوش ، هتـشک  نیفرط  زا  یکی  تسا 

ناج هک  نآ  ياج  هب  نیفرط  زا  یکی  ینعی  دوش  رجنم  هدنب  ناگیادخ و  ۀطبار  هب  تسا  نکمم  هزرابم  هرخألاب  .دسانـشب  ار  وا  جرا  هک 
وا هک  ارچ  دوش ؛ یم  اضرا  ناگیادخ  رطاخ  لاح  نیا  رد  .دهن  ندرگ  راو  هدنب  یگدـنز  هب  دریگ  یم  میمـصت  دزادـنا  رطخ  هب  ار  دوخ 

تاقالم بیترت  نیدـب  .دسانـش  زاب  ار  وا  جرا  هک  تسا  هتـشاداو  ار  يرگید  ناسنا  هلیـسو  نیدـب  هتخادـنا و  رطخ  هب  ار  دوخ  یگدـنز 
ۀجیتن اما  كال ؛» » گنج عضو  ای  زباه »  » یعیبط عضو  هک  تسا  نشخ  هزادـنا  نامه  ، لگه یعیبط  عضو  »ي  اـه ناـسنا  نیلوا   » ییادـتبا
هطبار ینعی  تسا  هدنب » ناگیادخ و   » ۀطبار داجیا  هکلب  تسین  زیمآ  حلص  یندم  هعماج  زا  يرگید  لکـش  ره  ای  یعامتجا  دادرارق  نآ 

.رباربان (1) ۀجرد  یلعا  هب  يا 

دیدشت شیپ  زا  شیب  کیتومیت  رورغ  دور  یم  الاب  اه  ناسنا  گنهرف  يدام و  یگدـنز  حطـس  یتقو  هک  دـنک  یم  دـیکأت  امایوکوف » »
.دوش یم 

رتشیب تورث  ناهاوخ  رگید  دـنوش ، یم  ایند  هب  تبـسن  رتزاب  يا  هیحور  ياراد  رت و  هدرک  لیـصحت  رتدـنمتورث ، اه  ناـسنا  هک  یناـمز 
دنهاوخ یم  هکلب  دنتسین 

ص177. ناسنا ، نیرخآ  خیرات و  نایاپ  - 1

رصاعم ياه  هیرظن  نآرق و  هاگن  زا  خیرات  نایاپ  هب  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comدرکیور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 248 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14052/AKS BARNAMEH/#content_note_230_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:231

هرک ، لاغترپ ، ایناپسا مدرم  ارچ  دهد  یم  حیضوت  هک  تسا  يدام  ریغ  يداصتقا و  ریغ  ًالماک  هزیگنا  نیا.دوش  هتخانش  زاب  اه  نآ  تلزنم 
یم کـیتارکومد ، دازآ و  ياـه  تموکح  نآ  راـنک  رد  هکلب  تسین  رازاـب  داـصتقا  اـهنت  ناـش  تساوخ  ، نیچ یتـح  ناویاـت و  ، یبونج

.دنهاوخ (1)

دوش یـسارکومد ) ) ییالقع یمومع و  یـسانشزاب  هب  یهتنم  هک  نیا  زا  لبق  یـسانش » جرا   » يارب هزرابم  هک  دنک  یم  دـیکأت  هدنـسیون 
دتفا یم  قافتا  ًاضعب  دریگ و  یمن  تروص  یناسآ  هب  هاگ  چیه  راذگ  نیا  .دریگب  دوخ  هب  ییالقعریغ  نوگانوگ  لاکـشا  تسا  نکمم 

يا هژاو  « ) سومیت  » ییالقعریغ لاکشا  يو  رظن  زا.دنک  یم  یتسیز  مه  نآ  ییالقعریغ  لاکـشا  اب  یـسانش » جرا   » ییالقع لکـش  هک 
شیارگ نامه  هک  درب  یم  راک  هب  لقع _»  » »و لیم » زا ریغ  ناسنا _  دوجو  موس  شخب  فیصوت  يارب  ار  نآ  نوطالفا  هک  تسا  ینانوی 

رارق ریثات  تحت  فلتخم  ءاحنا  هب  ار  يداصتقا  راتفر  هریغ  راک و  رد  رورغ  ساسحا  ، مسیلانویسان دننام  .تسا ) سفن » یـسانش  جرا   » هب
رما نیا  ۀناشن  ناوت  یم  ار  اه  توافت  نیا  نتفای  همادا   » دـنروآ یم  مهارف  ار  اه  تلم  رقف  ای  تورث  تابجوم  قیرط  نیا  زا  دـنهد و  یم 
ياه گنهرف  نیب  تباقر  تروص  هب  هکلب  بیقر ، ياـه  يژولوئدـیا  نیب  تباـقر  تروص  هب  هن  رگید  یللملا  نیب  یگدـنز  هک  تسناد 

.تشاد دنهاوخ  یهباشم  یعامتجا  نامزاس  دـنراد  قنور  رپ  يداصتقا  هک  ییاهروشک  رثکا  هک  ارچ  دوب ، دـهاوخ  روصت  لباق  فلتخم 
(2)

یملع و ياه  تباقر  زا  نوگانوگ ، ياه  هنیمز  رد  دیدش  ياه  تباقر  امایوکوف 

ص240. ناسنا ، نیرخآ  خیرات و  نایاپ  - 1

ص269. ناسنا ، نیرخآ  خیرات و  نایاپ  - 2
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جرا « ) ایمیتولاگم  » زیمآ حلص  زورب  ۀصرع  ار  لاربیل  ياه  یسارکومد  رد  یـسایس  یـشزرو و  يرنه و  ياه  تیلاعف  ات  هتفرگ  یقیقحت 
رد یـسانش » جرا   » هب لیم  ءاضرا  اوژروب و  ناسنا  يداـم  ریقح و  عفاـنم  زا  یـشوپ  مشچ  زا  يرگید  ۀـبنج  .دـناد  یم  ربارباـن ) یـسانش 
دنک یم  لابند  ار  یـصخش  ریغ  ياه  فده  هک  اه  تیلاعف  زا  هتـسد  نیا  .تسا  یعامتجا  یگدنز  رد  تکراشم  نردم ، لاربیل  عماوج 

، یلحم يرهـش و  ياه  نمجنا  اهاکیدنـس ، ، یـسایس بازحا  دـننام  توافتم  هنابلطواد  ياه  نمجنا  و  يا » هطـساو  ياـهداهن   » قیرط زا 
مار  » دروم رد  امایوکوف  ینیب  شوخ  مغر  یلع  .دریگ  یم  تروص  هریغ  يرنه و  یبدا و  ، یبهذـم ياه  نمجنا  یفنـص ، ياه  ناـمزاس 

لوفا :» دراد يدـج  ياهدـیدرت  عماوج  نیا  تدـم  زارد  ةدـنیآ  هب  تبـسن  وا  لاربـیل ، ياـه  یـسارکومد  دروـم  رد  اـیمیتولاگم  ندرک »
شیاسآ هب  اهنت  هک  میوشب  اه » ناسنا  نیرخآ   » هب لیدبت  ام  تسا  نکمم  هدنیآ  رد  هک  دنک  یم  ءاقلا  ار  هشیدنا  نیا  یعامتجا  یگدنز 

یلاعتم ياه  فده  يارب  کیتومیت »  » لیم هنوگره  زا  دننک و  یم  رکف  دوخ 

.دنتسه یصخش  هافر  يوجو  تسج  رد  تخس  هک  ارچ  دنا ؛ هدش  مورحم 

« اه ناسنا  نیلوا  » هب لیدبت  تسا  نکمم  دراد : دوجو  زین  يرگید  رطخ  اما 

، لصاح یب  نینوخ و  یگنج  ریگرد  هک  ییاه  ناسنا  ینعی  میوشب ؛ زین 

يارب هدـنزاس  مظنم و  لمع  نادـیم  نادـقف  هک  ارچ  تسا ؛ طوبرم  مه  هب  هلئـسم  ود  نیا  عقاو  رد  .دنتـسه  نردـم  ياـه  حالـس  اـب  اـما 
.دوش (1) رجنم  هنوگرامیب  ای  یطارفا  تروص  هب  نآ  ماگنهرید  یلو  ددجم  روهظ  هب  دناوت  یم  یگداس  هب  ایمیتولاگم ،» »
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خیرات نایاپ  هیضرف  دقن 

يرظن دقن 

.یخیرات یبرجت و  رظنم  زا  مه  تسا و  یبایزرا  دقن و  لباق  اوتحم  يرظن و  ثیح  زا  مه  امایوکوف  هیرظن 

نارو شناد  زا  یخرب  هکلب  هتفرگ ، رارق  یبایزرا  دقن و  دروم  یمالـسا  یناریا _  نادنمـشیدنا  يوس  زا  اهنت  هن  خیرات » نایاپ   » هاگدید
دقن رد  هک  تسا  نادنمـشیدنا  نیا  هرمز  زا  اونبود  نلآ  .دنا  هتـشاد  دیکأت  نآ  یتسـس  رب  هتخات و  هاگدـید  نیا  رب  تدـش  هب  زین  یبرغ 

: دیوگ یم  هاگدید  نیا 

لب لـیناد  يوـس  زا  شیپ  لاـس  یـس  هـک  يا  هـیرظن  اـه _ يژولوئدـیا  ناـیاپ  هراـبرد  تـسا  ییاـه  هتـشون  هرمز  رد  اـمایوکوف  هـیرظن 
ییاکیرما يژولوئدـیا  داینب  ار  نآ  دـیاب  هک  هچ  نآ  هب  ددرگ  یمزاـب  يا  هظحـالم  لـباق  روط  هب  و  دـیدرگ _  هئارا  ( DanielBell)

لوـمرف نیا  هک  نیا  هب  رواـب  تسا ، هدرک  فـشک  ار  یتخبـشوخ  زار  زمر و  تسایـس ، رد  هدـحتم  تـالایا  هک  نـیا  هـب  رواـب  تـسناد ،
تسا رشب  تایح  رد  ارذگ  یتقوم و  تلاح  کی  خیرات ، هک  نیا  هب  رواب  هرخألاب  و  تسا ، نیمز  ةرک  رـساترس  هب  میمعت  لباق  یـسایس ،

ور هبور  یعامتجا  مسینیوراد  یعون  اب  ام  لالدتـسا ، زرط  تشادرب و  نیا  رد  دراد .) دوجو  زین  سکرام  ینیب  ناـهج  رد  هشیدـنا  نیا  )
رد .دنتـسه  اه  نیرتهب  سپ  دنا ، هدش  زوریپ  اه  ییاکیرما  نوچ  دـنوش و  یم  زوریپ  هک  دنتـسه  اه  نیرتهب  نآ  ساسا  رب  هک  میوش  یم 

هدوب نیرتـهب  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  هدـش ، زوریپ  تیرـشب  کیژولوئدـیا  لوحت  ناـیاپ  رد  مسیلاربـیل  رگا  تفگ  ناوت  یم  اتـسار  نیا 
ۀشیدنا ۀناشن  تیقفوم ، ۀیاپ  رب  ناهرب  تجح و  .تسا 
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.تسا (1) هنارگادوس 

یسانش ناسنا  هب  طوبرم  مود  هتـسد  دراد و  يداصتقا  ۀبنج  تسخن  هتـسد  دروآ  یم  لیلد  هتـسد  ود  دوخ  هیرظن  تابثا  يارب  امایوکوف 
.تسا هتفرگ  مان  یسانش » جرا  يارب  هزرابم   » هک تسا  لگه  یسانش  ناسنا  زا  يریسفت  ای  لگه 

امایوکوف هلدا  دقن 

: دیوگ یم  تسخن  تمسق  رد  ناشیا 

ياهروشک رد  هچ  ، عماوج يدام  قنور  ۀـنیمز  رد  يا  هقباـس  یب  جـیاتن  هتفاـی و  شرتسگ  دازآ _» رازاـب  _ » مسیلاربیل يداـصتقا  لوصا 
کی.تسا هدروآ  راب  هب  ، دندوب ریقف  موس  يایند  زا  یئزج  یناهج  مود  گنج  نایاپ  رد  هک  ییاهروشک  رد  هچ  هتفای و  هعسوت  یتعنص 

بیترت اب  ًاضعب  هتبلا  تسا ، هدوب  ایند  رـسارس  رد  یـسایس  يدازآ  يوس  هب  لوحت  اب  هارمه  هشیمه  يداصتقا ، ۀشیدنا  رد  لاربیل  بالقنا 
.رخأت (2) مدقت و  توافتم و 

يا هشیدـنا  يرترب  تابثا  اما  .تسین  راکنا  لباق  لاربیل  ياه  تموکح  هرتسگ  رد  يداصتقا  قنور  يدام و  ياه  تفرـشیپ  تسا  نشور 
قیاقح و زا  ناش  تلفغ  هشیدنا و  نآ  نابحاص  دید  قفا  تیدودـحم  زا  یکاح  نآ و  فعـض  ناشن  يداصتقا  يدام و  روما  رب  هیکت  اب 
ار يا  هشیدنا  نینچ  یتسـس  نآرق  ینامـسآ  ياه  هزومآ  .تسا  هدـش  هبرجت  تیرـشب  خـیرات  رد  اهراب  هک  تسا  يرگید  ياه  تیعقاو 

: دنک یم  فیصوت  هنوگ  نیا 

یـسایس و تاعالطا  همان  هام  راگتـسر ، .ش  همجرت  اه ،» تلم  هاگپ  اـه و  يدـنب  كولب  هاـگماش  خـیرات : تشگزاـب  ، » اونبود نلآ  - 1
ص15. ش 50-49 ، ، 1370 يداصتقا ،

ص14-13. ناسنا ، نیرخآ  خیرات و  نایاپ  - 2
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(131 هیآ هط ، هروس  «. ) یْقبَأ ٌْریَخ َو  َکِّبَر  ُقْزِر  ِهِیف َو  ْمُهَِنتْفَِنل  اْینُّدلا  ِهایَْحلا  َهَرْهَز  ْمُْهنِم  ًاجاوْزَأ  ِِهب  انْعَّتَم  ام  یلِإ  َْکیَْنیَع  َّنَّدُمَت  «َو ال 

: زین و 

(88 هیآ رجح ، هروس  «. ) َنِینِمْؤُْمِلل َکَحانَج  ْضِفْخا  ْمِْهیَلَع َو  ْنَزْحَت  ْمُْهنِم َو ال  ًاجاوْزَأ  ِِهب  انْعَّتَم  ام  یلِإ  َْکیَْنیَع  َّنَّدُمَت  «ال 

نیا اریز  دنبم ؛ لد  میا  هداد  رافک  هب  ایند ، ياه  تنیز  زا  هچ  نآ  هب  دیامرف : یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  باطخ  دنوادخ 
لد تسا  رت  هنادواج  ایند و  ياه  تنیز  زا  رتهب  هک  راگدرورپ  يزور  هب  ربارب  رد  .تسا  ناـنآ  ناـحتما  يارب  اـیند  رهاـظم  اـه و  تنیز 

.دنبب (1)

.تسا رگید  يوس  زا  نآ  يریذـپ  لاوز  ییوس و  زا  ندوب  ریگ  مشچ  ناشن  ایند  ياه  هفوکـش  هب  يدام  تاـناکما  اـه و  تنیز  زا  ریبعت 
نیا یفن  ددـصرد  هکلب  تسین ؛ يداـم  تاـناکما  یفن  شنزرـس و  ماـقم  رد  هفیرـش  هیآ  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نـیا  يروآداـی   (2)
ياـه شزرا  هب  توـعد  وـس  رگید  زا  .تسا  دارفا  ناـحتما  يارب  اـسب  هچ  هدوـبن و  يرترب  كـالم  اـیند  ياـه  تنیز  هک  تسا  هشیدـنا 

یـسارکومد لاربیل  ماظن  يرترب  لیلد  يداـم  روما  هرتسگ  رد  برغ  ياـیند  لوقعلاریحم  ياـه  تفرـشیپ  نیارباـنب  .تسا (3)  هنادواـج 
.دوب لفاغ  تساه  ناـسنا  یتخبـشوخ  زار  زمر و  هدـنیاشگ  هک  یهلا  يـالاو  ياـه  شزرا  زا  دـیابن  اـه ، تفرـشیپ  نیا  مغر  هب  هدوبن و 

هیآ نیا  زا  امایوکوف  تسخن  لیلد  خساپ  (. 7 هیآ مور ، هروس  « ) َنُوِلفاغ ْمُه  ِهَرِخْآلا  ِنَع  ْمُه  اْینُّدلا َو  ِهایَْحلا  َنِم  ًارِهاظ  َنوُمَْلعَی  »

ص177. ج15 ، نآرقلا ، یحو  نم  ص238 ؛ ج14 ، نازیملا ، ص59 ؛ ج7 ، نایبلا ، عمجم  - 1
ص436. ج3 ، دیدملا ، رحبلا  ص227 ؛ ج19 ، ناقرفلا ، - 2

ص228. ج19 ، ناقرفلا ، - 3
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تیعقاو زا  هدوب و  راک  رهاظ  اهنت  تسا  هتـشادنپ  ییافوکـش  جوا  يرترب و  كالم  ناونع  هب  ناشیا  هچ  نآ  هک  دوش  یم  نشور  هفیرش 
.تسا هتفهن  يو  يدوجو  داعبا  همه  هب  هجوت  رد  رـشب  يدنم  تداعـس  ییافوکـش و  جوا  .دنا  هدـش  لفاغ  ترخآ _  ناهج  يرتالاب _ 

لباق يدـعب  تایآ  زا  تقیقح  نیا  .تسا  ریذـپان  ناربج  یتراسخ  نآ  زا  تلفغ  هک  تسوا  ناور  حور و  ناسنا  دوجو  دـعب  نیرت  مهم 
: تسا تشادرب 

ْمِهِّبَر ِءاِقِلب  ِساَّنلا  َنِم  ًارِیثَک  َّنِإ  یمَـسُم َو  ٍلَجَأ  ِّقَْحلِاب َو  اَّلِإ  امُهَْنَیب  ام  َضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  ُهَّللا  َقَلَخ  اـم  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  اوُرَّکَفَتَی  َْمل  َوَأ  »
 * َنوُِرفاَکل

اَّمِم َرَثْکَأ  اـهوُرَمَع  َضْرَأـْلا َو  اوُراـثَأ  ًهَُّوق َو  ْمُْهنِم  َّدَـشَأ  اُوناـک  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  ُهَِبقاـع  َناـک  َْفیَک  اوُرُْظنَیَف  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُریِـسَی  َْمل  َأ َو 
ْنَأ ياوُّسلا  اُؤاسَأ  َنیِذَّلا  َهَِبقاع  َناک  َُّمث  َنوُِملْظَی *  ْمُهَـسُْفنَأ  اُوناک  ْنِکل  ْمُهَِملْظَِیل َو  ُهَّللا  َناک  امَف  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُُهلُـسُر  ْمُْهتَءاـج  اـهوُرَمَع َو 

(10 _ 8 هیآ مور ، هروس  «. ) َنُؤِزْهَتْسَی اِهب  اُوناک  ِهَّللا َو  ِتایِآب  اُوبَّذَک 

تشونرس زا  تربع  يارب  نیمز  يور  رد  تحایس  نیمز و  اه و  نامسآ  شنیرفآ  نتـشیوخ و  هرابرد  ندیـشیدنا  هب  هدش  دای  تایآ  رد 
هداد رادشه  ناراک  هانگ  هب  .تسا و  هدش  توعد  دـندوب  هتفای  تسد  یبوخ  ياه  تفرـشیپ  هب  نوگانوگ  ياه  هزوح  رد  هک  ناینیـشیپ 

تداعـس و يانعم  هب  هشیمه  يدام ، تاناکما  یناوارف  .تسا  نانآ  تشز  راـتفر  هجیتن  یهلا  تاـیآ  راـکنا  ِتسیاـشان  ماـجرف  هک  تسا 
: دنراد هراشا  مهم  نیا  هب  نآرق  تایآ  زا  یضعب  .دشاب  هتشاد  یپ  رد  ار  يا  هعماج  ای  درف  یتخب  نوگن  هیام  اسب  هچ  هدوبن ، یتخبشوخ 

هیآ هبوت ، هروس  «. ) َنوُِرفاک ْمُه  ْمُهُـسُْفنَأ َو  َقَهْزَت  اْینُّدـلا َو  ِهایَْحلا  ِیف  اِهب  ْمَُهبِّذَُـعِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  ْمُهُدالْوَأ  ْمُُهلاْومَأ َو ال  َْکبِْجُعت  الَف  »
(55
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: دنا هتفگ  هفیرش  هیآ  حیضوت  رد  نارسفم  زا  یخرب 

هب یمدآ  ینعی  دشاب ، هتشاد  نایرج  شا  یقیقح  يارجم  رب  هک  تسا  رورس  تذل و  یتحار و  بجوم  و  تداعس ، هیام  ینامز  یگدنز ،
لوغـشم تسا  نآ  رد  شدوس  وا و  ریخ  هچ  نآ  هب  زج  و  دشاب ، هدیـسر  تسا  هتـسیاش  لمع  دـیفم و  شناد  نامه  هک  نآ  یعقاو  راثآ 

یخلت هک  تسا  یتذـل  و  دوش ، یمن  جـنر  بعت و  اب  هتخیمآ  هک  تسا  يا  یتحار  و  تسین ، نآ  رد  گرم  هک  تسا  یتایح  نیا  دوشن ،
ْمُه ْمِْهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  ِهَّللا ال  َءاِیلْوَأ  َّنِإ  الَأ  : » دوش یمن  رـسیم  ادـخ  تیالو  تحت  رد  زج  یگدـنز ، نینچ  و  درادـن ، هار  نآ  رد  درد  و 

ياهوزرآ لامآ و  هدش ، يدام  يویند و  ياه  تنیز  هتفیـش  و  هدش ، لوغـشم  ایند  هب  هک  یـسک  اما  (. 62 هیآ سنوی ، هروس  « ) َنُونَزْحَی
ذیاذـل رـس  رب  هک  ییاه  محازت  یندـب و  ياوق  ياـه  ضقاـنت  رد  دـشاب ، هدرک  شربخ  یب  دوخ  زا  ناطیـش  هداد و  بیرف  ار  وا  بذاـک ،

اه باذـع  نیرتدـیدش  هب  درک  یم  لایخ  دوخ  تداعـس  هیام  ار  اه  نآ  هک  ییاهزیچ  نامه  اـب  و  هتفرگ ، رارق  دوش ، یم  ریگرد  يداـم 
.دوش (1) یم  راچد 

تسد هب  یگدنز  یعامتجا  يدرف و  ياه  هزوح  رد  دنوادخ  تاروتسد  نتفریذپ  یهلا و  تیالو  هیاس  رد  اهنت  رشب  تداعـس  ور  نیا  زا 
.دیآ یم 

هب هراشا  نآ و  ثحابم  طسب  تسخن و  لیلد  حرط  زا  سپ  يو  .دننک  یم  هراشا  یـسانش » جرا  يارب  هزرابم   » هب مود  تمـسق  رد  ناشیا 
یناهج خیرات  لوحت  زا  لگه  كرد  ماجنارس  نارکفتم ، یخرب  يوس  زا  خیرات  يداصتقا  ریسفت 

: دناد یم  رصاعم  یعامتجا  مولع  نیصصختم  ریاس  ای  سکرام و  كرد  زا  رت  قیمع  رایسب  ار 

ص414. ج9 ، نازیملا ، - 1
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يا هزیگنا  هکلب  تسین ، نآ  ةرطیـس  تحت  شرتسگ  لاح  رد  امئاد  قفا  اـی  نردـم و  کـیزیف  یناـسنا  خـیرات  روتوم  نیلوا  لـگه  يارب 
، لگه یناهج  خـیرات  .تسا  [ يرگید بناـج  زا  صخـش  جرا  ندـش  هتخانـش  «] یـسانش جرا  يارب  هزراـبم  » ینعی يداـصتقا  ریغ  ًـالماک 

تیقفوم هجیتن  رد  شدوخ و  راتفگ  زا  يدراوم  هب  دانتـسا  اب  سکرام  ياـه  هشیدـنا  ضقن  یفن و  میداد _ هئارا  اـم  هک  ار  یمـسیناکم 
هب ناسنا _ تلزنم  رد  ناسنا  ناسنا _ زا  يرت  هدرتسگ  كرد  دـنک و  یم  لـماک  یتسینومک _ عماوج  هب  تبـسن  يراد  هیامرـس  عماوج 
هک يداصتقا ، هعسوت  شمارآ  رد  ار  يزیتسدرخ  یناهگان  موجه  اه و  گنج  اه ، تسسگ  هک  دزاس  یم  رداق  ار  ام  و  دهد ، یم  تسد 

.مینک (1) كرد  تسا ، یناسنا  خیرات  یعقاو  نایرج  تلصخ 

رایــسب ار  مسیلاربـیل  یلگه  موـهفم  یلو  هـتفرگ  لـگه »  » و كـال »  » و زباـه »  » دـننام یناـفوسلیف  راـثآ  زا  ار  مسیلاربـیل  موـهفم  ناـشیا 
یمن دوخ  يداـم  هاـفر  هب  اـهنت  هدوـبن و  هاوـخدوخ  ناـسنا ، یلگه ، موـهفم  رد  يو  داـقتعا  هب  .دـناد  یم  رت  فیرـش  رت و  هناراوـگرزب 
يارب هزرابم  » ناونع هب  خیرات  كرد  نینچمه  .تسین  هرهب  یب  تلیـضف  زا  دراد و  تیمها  وا  يارب  زین  هعماج  تشونرـس  هکلب  دشیدنا ؛
هدرک تداع  بلغا  ام  هک  نیا  صوصخ  هب  دروآ ، یم  مهارف  دیدج  يایند  مهف  يارب  دیفم  رگ و  نشور  رایسب  یشرگن  یسانش ،» جرا 

: دسیون یم  امایوکوف  .میهد (2)  حیضوت  يداصتقا  ًافرص  لیالد  اب  ار  یخیرات  عیاقو  یمامت  میا 

تـسج یعیبط  عضو  رد  ناسنا  ینعی  ناسنا  نیلوا  دزن  ار  یناسنا  تیهام  لگه ، زا  لبق  ناگدنـسیون  ددـجت ، یمیدـق  ياـه  نیـسیروئت 
وجو

ص165_166. ناسنا ، نیرخآ  خیرات و  نایاپ  - 1
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رصاعم ياه  هیرظن  نآرق و  هاگن  زا  خیرات  نایاپ  هب  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comدرکیور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 256 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14052/AKS BARNAMEH/#content_note_238_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14052/AKS BARNAMEH/#content_note_238_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:239

، تسا هیلوا  ناسنا  یخیرات  ای  یبرجت  حیـضوت  کی  یعیبط  عضو  هک  دـندوبن  نیا  یعدـم  هاگ  چـیه  وسور  كال و  زباه ، .دـندرک  یم 
تایـصوصخ هب  دـننز و  رانک  ار  اه  ناسنا  يدادرارق  ياـه  هبنج  نآ  قیرط  زا  اـت  دـندرک  یم  یقلت  یموهفم  هبرجت  یعون  ار  نآ  هکلب 

.دنبای تسد  ناسنا  ناونع  هب  اه  ناسنا  یمامت  كرتشم 

هاگن اب  یبرغ  نادنمشیدنا  عقاو  رد  .دش  دیدج  هشیدنا  يریگ  لکش  برغ و  هفسلف  رد  یثحابم  عوضوم  یناسنا ، تیهام  هرابرد  رکفت 
ار ناسنا  نیلوا  ناشیا  .دنداد  هئارا  میسرت و  شیوخ _ معز  هب  ناسنا _  تداعـس  يارب  ار  ییاه  همانرب  يو  ياهزاین  ناسنا و  هب  صقان 

نیا اما  .دـندرک  ریـسفت  تایح  ظفح  يارب  تاناویح  نوچمه  ار  يو  ياه  شـالت  دنتـسناد و  تاـناویح  اـب  یناوارف  تاـکرتشم  ياراد 
زا .دوش  یم  ریـسفت  اتـسار  نیمه  رد  نارگید  يوس  زا  يو  یـسانش  جرا  هب  لیم  هک  دراد  تاناویح  اب  مه  ییاه  توافت  ناـسنا ، نیلوا 

نارگید يوـس  زا  يو  یناـسنا  شزرا  ندـش  هتخانـشزاب  يارب  یـششوک  ار  یعاـمتجا  یگدـنز  رد  ناـسنا  ياـه  شـالت  ماـمت  ور  نیا 
هب .تسا  لیم  نیا  موتحم  هجیتن  نارگید  يوس  زا  يو  جرا  ندـش  هتخانـش  ناج و  ظفح  يارب  گنج  هزرابم و  ناـنآ  رظن  زا  .دنتـسناد 
یم رگید  فرط  هتـساوخ  میلـست  هداهن و  ندرگ  یگدـنب  هب  شیوخ  ناج  ظفح  يارب  يریگرد  نیفرط  زا  یکی  هزرابم  نیا  رد  راـچان 

تموکح فالخرب  هک  نآ  نخـس  هاتوک  .دننک  یم  ریبعت  رباربان  تیاغ  هب  يا  هطبار  و  هدنب » ناگیادخ و   » هطبار هب  ار  هطبار  نیا  .دوش 
هدش و هتخانـشزاب  اه  ناسنا  شزرا  یـسارکومد  لاربیل  رد  تسا  هدنب _ ناگیادـخ و  ساسارب  اه _ ناسنا  هطبار  هک  يروتاتکید  ياه 

.تسا رادروخرب  یعامتجا  يدرف و  ياه  هزوح  رد  يرتشیب  يدازآ  زا  ناسنا 

رصاعم ياه  هیرظن  نآرق و  هاگن  زا  خیرات  نایاپ  هب  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comدرکیور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 257 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:240

: دراد يدج  ياهدیدرت  عماوج  نیا  تدمزارد  ةدنیآ  هب  تبسنامایوکوف  نایاپ  رد  دش  هراشا 

هب اهنت  هک  میوشب  اه » ناسنا  نیرخآ   » هب لیدبت  ام  تسا  نکمم  هدـنیآ  رد  هک  دـنک  یم  ءاقلا  ار  هشیدـنا  نیا  یعامتجا  یگدـنز  لوفا 
ارچ ، دنا هدش  مورحم  یلاعتم  ياه  فدـه  يارب  یـسانش ) جرا  يارب  لیم  « ) کیتومیت » لیم هنوگره  زا  دـننک و  یم  رکف  دوخ  شیاسآ 
زین اه » ناـسنا  نیلوا  » هب لیدـبت  تسا  نکمم  دراد : دوجو  زین  يرگید  رطخ  اـما  .دنتـسه  یـصخش  هاـفر  يوجو  تسج  رد  تخـس  هک 
مه هب  هلئـسم  ود  نیا  عقاو  رد  .دنتـسه  نردـم ، ياه  حالـس  اب  اما  لصاح ، یب  نینوخ و  یگنج  ریگرد  هک  ییاـه  ناـسنا  ینعی  میوشب 

روهظ هب  دـناوت  یم  یگداس  هب  رباربان ،) یـسانش  جرا  «) ایمیتولاگم » يارب هدـنزاس  مظنم و  لـمع  نادـیم  نادـقف  هک  ارچ  تسا  طوبرم 
.دوش رجنم  هنوگ  رامیب  ای  یطارفا  تروص  هب  نآ  ماگنهرید  یلو  ددجم 

یتایآ .تساراد  ار  طوقس  ای  دوعص  تیاهن  یب  هنیمز  هک  دناد  یم  يدام  ندب  یهلا و  حور  زا  بکرم  يدوجوم  ار  ناسنا  میرک  نآرق 
2؛ هیآ ماـعنا ، هروس  20 ؛ هیآ مور ، هروـس  « ) َنوُرِـشَْتنَت ٌرََـشب  ُْمْتنَأ  اذِإ  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  ْنَأ  ِِهتاـیآ  ْنِم  َو  : » ناـسنا یکُلم  شنیرفآ  هـب 

ُتْخَفَن ُُهْتیَّوَس َو  اذِإَف   » (1) دـنراد : هراشا  وا  یتوکلم  شنیرفآ  هب  يرگید  تایآ  و  ...و )  54 هیآ ناقرف ، هروس  55 ؛ _ 53 هیآ هط ، هروس 
رد دوخ  حور  زا  ناسنا  یکُلم  شنیرفآ  ندـش  لماک  زا  سپ  دـنوادخ  (. 72 هیآ هروس ص ، 29 ؛ هیآ رجح ، هروـس  « ) ...یِحوُر ْنِم  ِهِیف 

هدش هراشا  انعم  نیا  هب  زین  ترطف  ۀیآ  رد  هک  تسا  ناسنا  یحور  دعب  ندوب  یهلا  رگناشن  نیا  دیمد و  يو 

ص169. ، 16 ناقرفلا ، ص155 ؛ ج1 ، نازیملا ، - 1
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ِساَّنلا ال َرَثْکَأ  َّنِکل  ُمِّیَْقلا َو  ُنیِّدلا  َِکلذ  ِهَّللا  ِْقلَِخل  َلیِْدبَت  اْهیَلَع ال  َساَّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف  ًافِینَح  ِنیِّدِلل  َکَهْجَو  ِْمقَأَف   » (1) تسا :
(. 30 هیآ مور ، هروس  « ) َنوُمَْلعَی

: تسا هداد  يرترب  دوخ  ياه  هدیرفآ  زا  يرایسب  رب  ار  وا  و  هدیـشخب ، تمارک  يو  هب  دنوادخ  هک  تسا  يدوجوم  ناسنا  نیارب ، نوزفا 
، ءارـسا هروس  « ) اًلیِـضْفَت انْقَلَخ  ْنَّمِم  ٍرِیثَک  یلَع  ْمُهاْنلَّضَف  ِتابِّیَّطلا َو  َنِم  ْمُهاْنقَزَر  ِرْحَْبلا َو  ِّرَْبلا َو  ِیف  ْمُهاْنلَمَح  َمَدآ َو  ِیَنب  اْنمَّرَک  ْدََـقل  «َو 

یم ییاهن  فده  هب  لوصو  ات  ار  تمارک  ریسم  هتـسج و  دوس  دوخ  مرکم  هاگیاپ  زا  ای  رایتخا ، اب  هک  تسا  ناسنا  دوخ  نیا  و  (. 70 هیآ
« ُّلَضَأ ْمُه  َْلب  ِماْعنَْألاَک  َِکئلوُأ  : » دبای یم  لزنت  نآ  زا  رت  تسپ  نایاپراهچ و  حطـس  هب  هتخاس ، هابت  ار  دوخ  تلفغ ، رتسب  رد  ای  دیامیپ 

اَّمِإ َلِیبَّسلا  ُهاْنیَدَه  اَّنِإ  : » دریگ شیپ  رد  ار  ریخ  بناج  ای  رش  بناج  دناوت  یم  هدوب و  راتخم  ناسنا ، نیا  اریز  179 ؛) هیآ فارعا ، هروس  )
و (. 29 هیآ فهک ، هروس  « ) ...رُفْکَْیلَف َءاش  ْنَم  ْنِمُْؤْیلَف َو  َءاش  ْنَمَف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ِلـُق  َو   » 3)و هیآ ناسنا ، هروس  « ) ًاروُفَک اَّمِإ  ًارِکاش َو 
هب تسا  یهلا  تمارک  جات  هب  رختفم  هک  یناسنا  نیاربانب  .دـنراد  هراـشا  ناـسنا  ریـسم  ياـه  بیـسآ  اـه و  تفآ  هب  هک  يرگید  تاـیآ 

.دهد رارق  وس  نیا  رد  هزرابم  يارب  ینادیم  ار  ایند  رذگهر  نیا  زا  ات  دنک  یمن  ساسحا  يزاین  نارگید  يوس  زا  دوخ  جرا  یـسانشزاب 
(2) (. 72 هیآ هبوت ، هروس  « ) ُرَبْکَأ ِهَّللا  َنِم  ٌناوْضِر  َو  : » درادن انعم  دنوادخ  يدونشخ  زا  رتالاب  يزیچ  نآرق  رظن  دروم  ناسنا  يارب 

، تارجح هروس   ) تیناسنا رد  اه  ناسنا  يواست  لصا  شریذپ  اب  نآرق 

ص179. ج16 ، نازیملا ، - 1
ص339. ج9 ، نازیملا ، - 2
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یهن و یناسنا و  ياه  يدازآ  زیوجت  اـب  ( 80 ، 64 هیآ نارمع ، لآ  هروس   ) رگید درف  رب  يدرف  تیکلام  هطلـس و  مدـع  لـصا  و  ( 13 هیآ
هک دزادرپ  یم  یناسک  شنزرس  هب  دنک و  یم  تیاده  لامک  هب  ندیسر  تهج  رد  ار  وا  طرش ، دیق و  یب  یناویح و  ياه  يدازآ  یفن 
ای دوجوم  كرتشم  ریخ  یفن  اب  يرادـمادخ ) ياج  هب  يرادـم  ناسنا   ) مزیناُما يّدام و  یـسانش  ناسنا  يداحلا و  ینیب  ناهج  ساـسارب 
رد ناسنا  ندرک  هصالخ  و  ( 36 هیآ همایق ، هروس  « ) ًيدُس َكَرُتی  نَأ  ُناسنِإلا  ُبَسحَیَأ  : » ناسنا يراگنااهر  لمهم و  ای  ییاسانش و  لباق 

نتسناد رـصحنم  و  ( 64 هیآ هط ، هروـس   ) طـباور رد  تردـق  ّتیمکاـح  و  ( 35 هیآ لـحن ، هروـس   ) ییارگربـج هشیدـنا  و  يزیرغ » نَم  »
دیری لب  : » وا یترخآ  ّتیلوئسم  بلـس  و  ( 37 هیآ نونمؤم ، هروس  « ) اَیَحن ُتومَن و  اینُّدـلا  اَُنتایَح  اَّلِإ  یِه  ْنِإ  : » ییایند تایح  هب  یگدـنز 
کی هن   ) فدـه کـی  تروص  هب  ار  يدازآ  يوـنعم ، تیبرت  ترورـض  مدـع  رب  دـیکأت  و  ( 5 هیآ همایق ، هروس  « ) هماـمأ رجفیل  نسنـإلا 

یم ...و  نارگید  یگدرب  شریذـپ  ای  نید ، شریذـپ  مدـع  هلمج  زا  زیچ  همه  ندوب  حاـبم  طرـش و  دـیق و  یب  قلطم و  ییاـهر  شزرا )
رت نوزفا  يدام  دوس  رتشیب و  یناویح  ياه  تذـل  بسک  تهج  رد  لقع ، رب  لایما  تیمکاح  موزل  درف و  تلاصا  هب  داقتعا  اـب  دـنناد و 

.دنناد یم  نارگید  يدازآ  هب  زواجت  مدع  طقف  ار  يدازآ  دح  ترورض ، تروص  رد  دنشوک و  یم 

یم راگدرورپ  هب  ندیـسر  يارب  هک  نارگید  يوس  زا  شیوخ  جرا  یـسانشزاب  يارب  هن  ار  ناسنا  ياـه  شـالت  زا  فدـه  میرک ، نآرق 
ياضتقم مهم  نیا   (1) ( 6 هیآ قاقشنا ، هروس  « ) ِهِیقالُمَف ًاحْدَک  َکِّبَر  یلِإ  ٌحِداک  َکَّنِإ  ُناْسنِْإلا  اَهُّیَأ  ای  : » دناد

ص242. ج20 ، نازیملا ، - 1
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دـیحوت و هب  توعد  هک  يدایز  تاـیآ  .تسا و  هدـیهوکن  ریـسم  نیا  رد  زج  شـالت  ور  نیا  زا   (1) تسا ؛ تیبوبر  تیدوـبع و  هطبار 
َهَّللا َو اوُدـُبْعا  ِنَأ  ًالوُسَر  ٍهَّمُأ  ِّلُک  ِیف  اْنثََعب  ْدََـقل  و  : » هنومن يارب  .دـنناد  یم  ءایبنا  همانرب  هحولرـس  ار  یتوغاط  ره  یفن  یتسرپ و  هناـگی 

هروس 79_80 ؛ هیآ نارمع ، لآ  هروس  36 ؛ هیآ لحن ، هروس  « ) َُهلـالَّضلا ِْهیَلَع  ْتَّقَح  ْنَم  ْمُْهنِم  ُهَّللا َو  يَدَـه  ْنَم  ْمُْهنِمَف  َتوُغاَّطلا  اُوِبنَتْجا 
(. ...و  25 هیآ ءایبنا ،

يو ربارب  رد  ات  دناد  یمن  ءاشیام  لاعف  ار  يدوجوم  وا  زج  دشیدنا و  یم  ادخ  هب  اهنت  دحوم  ناسنا  نآرق  هاگن  زا  هک  نآ  نخس  هاتوک 
؛ تسادخ نآ  زا  يدنلبرس  تزع و  .دنک  هزرابم  وا  اب  دوخ  هب  مارتحا  يارب  يو  میلست  يارب  ای  شنرک 

هب نامیا  هیاس  رد  اهنت  نآ  هب  نتفای  تسد  و  ( 10 هیآ رطاف ، هروس  139 ؛ هیآ ءاسن ، هروس  « ) ًاعیِمَج ِهِلل  َهَّزِْعلا  َّنِإَف  َهَّزِْعلا  ُمُهَْدنِع  َنوُغَْتبَی  «َأ 
(. 8 هیآ نوقفانم ، هروس  « ) َنوُمَْلعَی َنیِِقفانُْملا ال  َّنِکل  َنِینِمْؤُْمِلل َو  ِِهلوُسَِرل َو  ُهَّزِْعلا َو  ِهِلل  َو   » .تسا (2) ریذپ  ناکما  دنوادخ 

یبرجت دقن 

لاربـیل هیرظن و  نیا  یتسـس  یبرجت  یخیراـت و  نئارق  دـهاوش و  هب  دانتـسا  اـب  ناگدنـسیون  زا  یخرب  مه ، یخیراـت  یبرجت و  هاـگن  زا 
.دنا (3) هدرک  تابثا  ار  هدحتم  تالایا  یسارکومد 

رد مه  نآ  تسا ؛ مسینردمو  هتینردم  ترارحرپ  عفادم  دقتعم و  امایوکوف 

ص242. ج20 ، نازیملا ، - 1

ص282. ج19 ، نازیملا ، - 2
ص277. اه ، ندمت  يوگتفگ  رد  يرظن  ياهدرکیور  - 3
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.دنناد یم  فعض  لاوز و  لاح  رد  ار  هتینردم  رصع  ...و  راتویل  وکوف ، لشیم  رگدیاه ، دننام  یناهج  نارکفتم  زا  يرایسب  هک  يرـصع 
یتیهاـم اـب  هـک  دـنک  یم  اـعدا  ار  يا  هدـیا  يزوریپ  سکعرب ، ًـالماک  هـکلب  درادــن ، ( Posmodernity  ) نردـماسپ عـضوم  يو 

اج نیا  هـک  تسا (1)  نآ  یـسایس  تیعقوم  عضو و  اب  روشک  کـی  ییاـیفارغج  تیعقوم  ینیمزریز و  عباـنم  نیب  هطبار   ) کـیتیلوپوئژ
زا تلع  هب  زیچ  ره  زا  شیب  یبرغ ، ةدیا  برغ و  يزوریپ  .تسا  هدروخ  دنویپ  تسا ) هدحتم  تالایا  عفانم  اب  نآ  ندروخ  دنویپ  روظنم 

مـسینردماسپ تمیزع  ۀـطقن  هک  یلاح  رد  .دوش  یم  نایامن  یبرغ ، مسیلاربیل  يارب  ربتعم  هتفای  ماـظن  ياـه  لیدـب  لـماک  یگداـتفا  اـپ 
ددـجم حرـش  هب  یلگه ، تیلک  لقن  اب  امایوکوف  .تسا  ییاهر  يرگ و  نشور  يدازآ ، تیلک و  یمومع  ياه  حرـش  ناـیاپ  يراـتویل ،

هب تاهج  يرایـسب  زا  تسا و  هتینردـم  هب  قلعتم  امایوکوف  ثحب  .دراشف  یم  ياـپ  مسیلاربیل  تیاور  رب  رگید  راـب  دزادرپ و  یم  لـگه 
ياهروشک هک  تسا  نآ  ضرف  اریز  دوب ؛ هدنیآ  نودب  يا  هیرظن  ۀلزنم  هب  يزاس  نردم  .دزادرپ  یم  يزاس  نردم  ۀیرظن  ددجم  رارکت 

.دنا (2) هدیسر  نآ  هب  ًالبق  یبرغ  ۀتفرشیپ 

هنایارگ و خـیرات  ياه  تیاور  نایاپ  رظان  طقف  میتسین ، خـیرات  نایاپ  دـهاش  هجو  چـیه  هب  ام  هک  تسا  ناوتاـن  هتکن  نیا  كرد  زا  يو 
تهج ياراد  خیرات  هک  تفریذپ  شیپاشیپ  دـیاب  خـیرات  نایاپ  رواب  يارب  .میتسه  ( Progress  ) تفرـشیپ يژولوئدیا  دیدش  نارحب 
خیرات دوخ  هن  دشاب ، درف  هب  رـصحنم  یتهج  ياراد  طقف  هک  یخیرات  تسا ؛ خیرات  زا  یطخ  تشادرب  دریذپ ، یم  نایاپ  هچ  نآ  .تسا 

هک

ص517. یسایس ، عماج  گنهرف  - 1
یـسایس و تاعالطا  همان  هام  تقادص ، زیورپ  همجرت  خـیرات ،» نایاپ  لاربیل : یـسارکومد  امایوکوف و  ، » زرتیپ نیوردـبن  ناج  کن : - 2

ص47. ش80-79 ، ، 1373 يداصتقا ،
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.ناوارف (1) یناعم  ةدنرادرب  رد  هشیمه  زا  شیب  یعمج و  يزکرم ، دنچ  وحن  هب  مه  نآ  دوش  یم  هداز  ون  زا 

دزیمایب و یـسارکومد  لاربیل  یناـبم  اـب  ار  لـگه  زا  ییوژوک  ریـسفت  اـت  تسا  هدرک  شـالت  اـمایوکوف  دـش ، هتفگ  رت  شیپ  هک  ناـنچ 
هئارا ار  یسارکومد ) لاربیل   ) یتعنص عماوج  يزاوژروب  يژولوئدیا  ییاهن  يزوریپ  خیرات و  تکرح  دنور  زا  هنایارگ  خیرات  يریـسفت 

خیرات تکرح  زا  يو  یلگه  تیاور  باب  رد  .دنک 

ار ییارگ  لگه  زا  یبیرغ  ۀنوگ  امایوکوف  .دراد  دوجو  یمهم  تاکن  زین 

هزیمآ هکلب  تسا _  تسیـسکرام  هک  پچ _  ییارگ  لگه  هن  و  تسارگ _  تلود  هک  تسار _  ییارگ  لـگه  هن  هک  دـنک  یم  هئارا 
.تسوا روظنم  لاربیل  ییارگ  لگه  ناونع  هب  دیدج  يا 

یم تسد  هب  نامزلارخآ  تاـیاور  خـیرات و  ناـیاپ  هب  طوبرم  تاـیآ  هک  يریوصت  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  نآرق  هاگدـید  نییبت  رد 
ییایفارغج هرتسگ  رد  حلاص  نانمؤم  روضح  اب  هتـسیاش  يا  هعماج  خیرات  نایاپ  رد  نآرق  هاگن  زا  اریز  تسا ؛ هتفاین  ققحت  زونه  دنهد ؛

نیرت یـساسا  زا  ...و  ینید  تیمکاـح  هاـفر ، تینما و  یتسرپاـتکی ، شرتسگ  تلادـع ، طـسب  .دـش  دـهاوخ  لیکـشت  نیمز  زا  یعیـسو 
یهلا هدعو  نیا  تنس ، لها  نارسفم  یخرب  هعیش و  نارسفم  داقتعا  هب  میتفگ  .تسا  خیرات  نایاپ  رد  نآرق  دوعوم  هعماج  ياه  یگژیو 
دهاوخ ریذـپ  ناکما  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدـهم  تسد  هب  اهنت  نآ  ققحت  هدـشن و  راکـشآ  لماک  روط  هب  نونکات 
نخس صاخ  یخیرات  ياه  هرود  صاخشا و  هب  نآ  ندوبن  دودحم  زا  هتفرگ و  ماع  ار  هطوبرم  تایآ  باطخ  هک  ینارسفم  یتح  .دوب 

یـسایس و تاـعالطا  هماـن  هاـم  تقادـص ، زیورپ  همجرت  خـیرات ،» ناـیاپ  لاربیل : یـسارکومد  اـمایوکوف و  ، » زرتیپ نیوردـبن  ناـج  - 1
ص15-6. ش80-79 ، ، 1373 يداصتقا ،
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دانتسا اب  خیرات  نایاپ  زا  نخس  هاگدید  نیا  ربارب  .دنا (1)  هدرمـشرب  نآ  لماک  قیداصم  زا  ار  يودهم  تموکح  تیاهن  رد  دنا ؛ هتفگ 
نایاپ نیاربانب  .تسا  هدوهیب  وغل و  ینخس  تیرـشب  ییافوکـش  جوا  ياعدا  لاربیل و  ياه  تموکح  هرتسگ  رد  يدام  ياه  تفرـشیپ  هب 

رهاظ دوعوم  یجنم  نونکات  تایاور  تایآ و  ياوتحم  ربارب  تسا  نشور  تفای و  دهاوخ  روهظ  لاجم  تیرـشب  یجنم  روهظ  اب  خیرات 
.تسا هدشن 

يا هنوگ  هب  تنس  لها  نارسفم  هاگدید  ّدر  رد  نینچمه  .تسا  بهاذم  نایدا و  ۀمه  زا  یجنم  نارظتنم  مومع  قافتا  دروم  بلطم  نیا 
لاجم زونه  خـیرات ، نایاپ  هب  طوبرم  تاـیآ  رد  دوعوم  ۀـعماج  هک  دـش  نشور  میدرک و  ثحب  خـیرات  ناـیاپ  یناـمز  هزاـب  زا  طوسبم 

.دش دهاوخ  داجیا  لک  حلصم  يربهر  هب  هدنیآ  رد  هتفاین و  روهظ 

اه ندمت  دروخرب  هیرظن  . 2

هراشا

(2)

اب هک  تسا  هدنیآ  لئاسم  هزوح  رد  نازادرپ  هیرظن  زا  نوتگنیتناه (3)  لئوماس 

ص357. ج1 ، غالبلا ، ص556 ؛ ج9 ، نایبلا ، بیطا  530-533 ؛ ص151-156 ؛ ج15 ، نازیملا ، - 1
.اه ندمت  دروخرب  هیرظن  - 2

ار ییادتبا  تالیصحت  دمآ ، ایند  هب  یسیلگنا  رجاهم  هداوناخ  کی  رد  كرویوین و  رهش  رد  .م  لاس 1927 رد  نوتگنیتناه  لئوماس  - 3
لاس رد  يو  .دومن  تفایرد  وگاکیـش  لیب و  ياـه  هاگـشناد  زا  ار  دوخ  سناـسیل  قوف  سناـسیل و  كرادـم  درک و  یط  رهـش  نیا  رد 

یتدم يارب  تخادرپ و  هاگشناد  نیا  رد  سیردت  هب  دراوراه ، هاگـشناد  زا  یـسایس  مولع  يارتکد  كردم  تفایرد  زا  سپ  زین   1951
کیژتارتسا تاعلاطم  زکرم  تساـیر  لاس 1989 ، زا  نوتگنیتناه  .دـش  هدـیزگرب  هاگـشناد  نآ  فلتخم  ياه  نامتراپد  تسایر  هب  زین 

روما تاقیقحت  رایتسد  هلمج : نآ  زا  تسا  هتشاد  هدهع  رب  ار  يددعتم  ياه  تیلوئسم  نوتگنیتناه  .دوب  راد  هدهع  ار  دراوراه  هاگشناد 
ياـیبملک هاگـشناد  رد  حلـص  گـنج و  روما  تاـعلاطم  هسـسؤم  راـیتسد  1952-1953 ؛)  ) زگنیکورب یتاـعلاطم  هسـسؤم  رد  یعاـفد 

نمجنا تسایر  نونکات ؛)  1985  ) هجراخ روما  ترازو  عافد و  ترازو  رد  کیژتارتسا  یعافد و  روما  رگ  لیلحت  1958 ؛)  ) كرویوین
راثآ تاقیقحت و  ...و .  ( 1977 - 1970  ) یسیلاپ نیراف  هلجم  ریبدرـس  راذگ و  ناینب  1987 ؛) - 1986  ) اکیرما یسایس  مولع  تاعلاطم 

للملا نیب  طباور  یلم و  تینما  یقیبطت ، تسایـس  نآ ، کیژتارتسا  یماظن و  داعبا  هژیو  هب  اکیرما ، لئاسم  هراـبرد  لـماک  روط  هب  يو 
دروخرب  » فورعم هیرظن  .تسوا  راثآ  ياـه  یگژیو  زا  زین  اـکیرما  نادرم  تلود  هب  ییارجا  کـیژتارتسا و  ياـه  دومنهر  هئارا  .تسا 

هداد رارق  یهوژپ  هدـنیآ  یتاعلاطم  هزوح  نارظن  بحاص  هرمز  رد  ار  يو  ناتسبات 1993 ) هرامش 3 ، لاس 72  زرفا ، نیراف  « ) اه ندمت 
گنج نایاپ  زا  سپ  هک  تسا  راوتـسا  هیاـپ  نیا  رب  يو  هیرظن  ساـسا  .تشذـگرد  یگلاـس  نـس 81  رد  .م  لاـس 2008 رد  يو  .تسا 
هدمع هک  دش  دـهاوخ  اه  يریگرد  همـشچرس  اه و  يدـنب  میـسقت  بجوم  ندـمت  نخـس  رگید  هب  یبهذـم و  تیوه  گنهرف و  درس ،
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ندمت نوچمه  اه  ندمت  ریاس  هدرک ؛ میـسقت  ییودنه  ندمت  یـسویسفنک ، ندمت  برغ ، ندـمت  یمالـسا ، ندـمت  ار  اه  ندـمت  نیرت 
(. اه ندمت  دروخرب  هیرظن   ) .دمان یم  کچوک  ياه  ندمت  ار  ...و  اقیرفآ  نیتال ، ياکیرما  اه ، سکودترا 
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اه يریگرد  زاغآرـس  هک  تاشقانم ، نایاپ  هن  ار  درـس  گنج  نایاپ  يو  .تفای  تسد  یناهج  ترهـش  هب  اه  ندمتدروخرب  هیرظن  حرط 
، یبرغ ياـه  ندـمت  دـنک : یم  میـسقت  گرزب  ندـمت  تـشه  اـی  تـفه و  هـب  ار  ناـهج  ةدـنز  ياـه  ندـمت  يو  .دـناد  یم  هدـنیآ  رد 

نایم لسگ  طوطخ  .ییاقیرفآ و  ندمت  زین  هیـشاح  رد  نیتال و  ياکیرما  سکودترا ، والـسا ، ودنه ، یمالـسا ، ینپاژ ، یـسویسوفنک ،
ندمت لباقت  ، نوتگنیتناه داقتعا  هب  .دـنیب  یم  تلم  تلود _  نهک  دـحاو  نیزگیاج  یتآ و  ياه  يریگرد  أشنم  ار  روبزم  ياه  ندـمت 

: اریز دهد ؛ یم  لکش  ار  ون  رصع  ياه  يریگرد  لماکت  ۀلحرم  نیرخآ  یناهج و  بلاغ  تسایس  اه ،

؛ تسا یساسا  اه  ندمت  فالتخا  _ 

؛ تسا شیازفا  لاح  رد  یندمت  یهاگآدوخ  _ 

لاح رد  تیوه  ألخ  ندرکرپ  يارب  يا  هلیسو  یبهذم  تایح  دیدجت  _ 
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؛ تسا دشر 

؛ تسا هدیدرگ  نارگید )  ) یندمت یهاگآدوخ  دشر  بجوم  برغ  ۀناقفانم  راتفر  _ 

؛ دنریذپان رییغت  یگنهرف  تافالتخا  اه و  یگژیو  _ 

؛ تسا دشر  لاح  رد  یگنهرف  تاکرتشم  شقن  يداصتقا و  ییارگ  هقطنم  _ 

نیا تسا و  هدـش  درـس  گنج  نارود  کیژولوئدـیا  یـسایس و  ياـهزرم  نیزگیاـج  زورما  اـه  ندـمت  نیب  دوجوم  لـسگ  طوطخ  _ 
.دنا يزیرنوخ  نارحب و  داجیا  ياه  هقرج  طوطخ 

یثداوح زورب  نتسبآ  برغ  مالسا و  ندمت  ود  نایم  طباور  تسا و  شیازفا  لاح  رد  برغ  مالـسا و  ۀلاس  دصراهچ  رازه و  تموصخ 
فـص ون  رـصع  رد  دهد و  یم  رارق  عاعـش  تحت  ار  یناهج  لئاسم  رگید  یندمت » دروخرب  میاداراپ  ، » بیترت نیدـب  .دوش  یم  نینوخ 

يورایور مه ، رانک  رد  یسویسوفنک  یمالسا و  ياه  ندمت  زین  ماجنارـس  دریگ و  یم  لکـش  اه  ندمت  روحم  رب  يا  هزات  ياه  ییارآ 
یـسویسوفنک عماوج  داحتا  برغ و  ندمت  نیب  هدنیآ ، رد  اه  يریگرد  یلـصا  نوناک  هک  نیا  هصالخ  .دـنریگ  یم  رارق  برغ  ندـمت 

.تسا ون  ناهج  رد  يریگرد  لماکت  ۀلحرم  نیرخآ  یندمت  ياه  يریگرد  عقاو  رد  .دوب  دهاوخ  مالسا  ناهج  ایسآ و  قرش 

Historical  ) یخیرات ییارگ  هبرجت  ساسا  رب  هکلب  هتفاین ، نیودت  یملع  یـسانش  شور  رب  شا  هیرظن  هک  تسا  دـقتعم  نوتگنیتناه 
يدژارت لیئارـسا ، بارعا و  نایم  هشقانم  یبیلـص ، ياه  گنج  نوچ  يدهاوش  شباتک  رد  وا  .تسا  هتـشگ  یحارط  ( Empiricism

هب برغ  تیدض  نیوگزره و  ینسوب و 
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.دراد (1) یم  نایب  ار  رگید  دراوم  یمالسا و  بالقنا  هیلع  اکیرما  هژیو 

اه ندمت  دروخرب  هیرظن  دقن 

(2)

ور هبور  ناهج  یـسایس  یگنهرف و  یبهذم ، يرکف ، لفاحم  رد  يا  هدرتسگ  ياه  شنکاو  اب  راشتنا  ودب  زا  اه » ندمت  دروخرب   » ۀیرظن
عطقم نیا  رد  ار  لئاسم  هنوگ  نیا  حرط  یبرغ  نادرم  تلود  دنهد : یم  لیکشت  ار  یعیسو  فیط  نوتگنیتناه  نادقتنم  .تسا (3)  هدش 

یم ماخ  یحرط  ار  نآ  برغ ، یسایس  لفاحم  نارکفنشور  نادنمـشیدنا و  زا  یخرب  .دننیب  یمن  زیاج  نآ  یـسایس  ياهدمایپ  ظاحل  اب 
نتشاگنا هچراپکی  ضوع ، رد  برغ و  ناهج  يونعم  ألخ  یقالخا و  یچوپ  ینورد ، یگدیـشاپ  زا  تلفغ  هب  ار  نوتگنیتناه  دنرادنپ و 

.دنک (4) یشیدنا  هراچ  برغ  لالحمضا  رطخرد  ناریو و  تسب  ياپ  زا  ۀناخ  میمرت  يارب  ات  دنهاوخ  یم  وا  زا  دنزاس و  یم  مهتم  نآ 

ش2،ص196. ناتسمز 1377 ، نامتفگ ، هلجم  یندمت ،» يوگتفگ  ياهرایعم  تیهام و  « ؛ 22 ص3 - نامه ، - 1
.يزارخ قداصدمحم  همجرت  تالاقم ، هعومجم  اه ،» ندمت  دروخرب  هیرظن  هب  ایسآ  خساپ  - » 2

.259 ص254 - اه ، ندمت  يوگتفگ  رد  يرظن  ياهدرکیور  - 3
یلخاد تالکشم  نتفرگ  هدیدان  لیلد  هب  نوتگنیتناه  زا  ًاصخشم  هک  تسا  ینادقتنم  هلمج  زا  ( James Kurth  ) ثروک زیمج  - 4

رد میهافم  دروخرب  ادتبا  (، The Real Clash « ) یعقاو دروخرب   » ناونع اب  یلصفم  هلاقم  رد  يو  .تسا  هدرک  داقتنا  برغ ، ندمت 
نیرت مهم  نتـسبآ  برغ  : » هدنـسیون داـقتعا  هب  .دزادرپ  یم  نوتگنیتناـه  ۀـیرظن  زا  داـقتنا  هب  سپـس  هدرک و  یـسررب  ار  دـیدج  رـصع 

تکرح یگنهرف و  یگناگدنچ  .تفرگ  دهاوخ  تروص  اکیرما  هژیو  هب  برغ  ندـمت  نورد  رد  زین  یعقاو  دروخرب  تسا و  تالوحت 
دروخرب : » دـیازفا یم  نینچمه  هدنـسیون  دـنا .» برغ  یندـمت  نورد  يریگرد  زورب  يارب  مزـال  ياـه  هنیمز  هلمج  زا  یتـسینیمف  ياـه 

(Wesl Posl Wesl  ) برغارف برغ و  دروخرب  دـهاش  ام  برغ  ندـمت  نورد  رد  هکلب  دوب ، دـهاوخن  نیریاس  برغ و  نیب  یعقاو 
يرکف ياه  يریگرد  هب  ناوت  یم  هلمج  زا  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  برغ  رد  رضاح  لاح  رد  دروخرب  نیا  زا  ییاه  هناشن  .دوب  میهاوخ 

james kurth."the real clash" the کن : «. ) درک هراشا  اکیرما  یـسایس  ۀـندب  هب  نآ  ۀعـسوت  اکیرما و  فلتخم  تاقبط 
(. ص24 اه ، ندمت  دروخرب  هیرظن  زا  لقن  هب  (. national interest. No. 37(fall 1994
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هک تسا  ییاه  هیـضرف  حرط  نآ  فده  هکلب  تسین ، اه  ندـمت  نیب  يریگرد  تیبولطم  عفادـم  هلاقم  نیا  نوتگنیتناه ، ياعدا  مغر  هب 
هنوـگ نیا  تسا ؛ هدـش  عـقاو  هجوـت  دروـم  زین  نادـقتنم  داـقتنا  رد  هک  هنوـگ  ناـمه  .دـنزادرپ (1)  یم  هدـنیآ  یگنوـگچ  حیرـشت  هب 

هاگدید تالاکشا  زا  یـضعب  هب  .دزاس (2)  یم  رو  هلعـش  ار  اه  فـالتخا  شتآ  هدز و  نماد  اـه  تلم  ناـیم  يریگرد  رب  اـهرظنراهظا 
: دوش یم  هراشا  نوتگنیتناه 

ندمت موهفم  رد  ماهبا 

يو .تسا  هدرک  تلفغ  ینتم  نورد  یـساسا  تاـکن  یـضعب  زا  هاگدـید  نیا  حرط  رد  یگدز  باتـش  اـب  نوتگیتناـه  دـسر  یم  رظن  هب 
نیا هب  ییانبم  مادـک  اب  .دـهد  یمن  تسد  هب  صوصخ  نیا  رد  يرایعم  اـما  .دـنک  یم  میـسقت  ندـمت  تشه  اـی  تفه  هب  ار  اـه  ندـمت 

ندمت یمالسا ؛ ندمت  رانک  رد  یحیسم  هن  یبرغ و  ندمت  یکالم  هچ  اب  .تسا و  هدیـسر  ندمت  هب  اه  نیا  يراذگ  مان  یتح  میـسقت و 
گنهرف و روشک و  مادـک  .دـنا و  هتفای  رارق  ...و  سویـسوفنک  سکودـترا و  یمالـسا و  ندـمت  راـنک  رد  والـسا  ینپاژ و  ییاـقیرفآ ،
، برغ زا  ازجم  یندمت  یبونج ، ياقیرفآ  ندمت  ارچ  .تسا  هتـشادنپ  برغ  ندمت  اب  نآ  ییورایور  یمالـسا و  ندمت  رهظم  ار  یبهذم 

نیچ زا  توافتم  نپاژ  ندمت  و 

ص9. اه ، ندمت  دروخرب  هیرظن  - 1
ص105. ،1377،ش2 ، نامتفگ هلجم  اه ، ندمت  دروخرب  هیرظن  هرابرد  ولگبناهج  نیمار  اب  هبحاصم  رد  نوتگنیتناه ، لئوماس  - 2
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.دش یقلت 

یملع و فیرعت  نوتگنیتناه  هک  تسا  نیا  اه » ندمت  دروخرب   » ۀلاقم رگید  فعض  طاقن  زا  دسیون : یم  رـصاعم  ناگدنـسیون  زا  یکی 
، نوتگنییتناه یلک  روط  هب  .دزرو  یم  دیکأت  رگیدکی  اب  ود  نیا  قیثو  یگتـسویپ  رب  دهد و  یمن  هئارا  گنهرف  ندـمت و  زا  یـصخشم 

يدنب هورگ  حطس  نیرتالاب  ندمت  هک  تسا  دقتعم  يو  .دنک  یم  روصت  رگیدکی  رد  رتتـسم  هتـسویپ و  موهفم  ود  ار  گنهرف  ندمت و 
زا عماج  قیقد و  فیرعت  هئارا  .درک  يدنب  هقبط  نآ  اب  ار  اه  ناسنا  ناوت  یم  هک  تسا  یگنهرف  تیوه  نیرت  هدرتسگ  مدرم و  یگنهرف 
اه نآ  نایم  رد  زین  یلمأت  لباق  ياه  توافت  گنهرف ، ندـمت و  یگتـسویپ  مه  هب  دوجو  اب  اما  تسین ، ناسآ  يراک  ندـمت  گـنهرف و 

.تسا (1) هدرکن  یهجوت  اه  نآ  هب  نوتگنیتناه  هک  دوش  یم  هدهاشم 

: درک هراشا  تسا  لـئاق  نشودـن  یمالـسا  هک  يا  هدـمع  تواـفت  ود  هب  ناوت  یم  گـنهرف ، ندـمت و  فلتخم  ياـه  تواـفت  ناـیم  زا 
دراد و یعامتجا  ۀبنج  رتشیب  ندـمت  مود : ...يونعم .  ینهذ و  ۀـبنج  رتشیب  گنهرف  دراد و  ینیع  یملع و  ۀـبنج  رتشیب  ندـمت  تسخن :
هب رظان  دناوت  یم  هبنج ، نیا  زا  هتـشذگ  گنهرف  .تسا  عامتجا  تئیه  رد  ناسنا  تفرـشیپ  ةدـننک  نیمأت  ندـمت  .يدرف  رتشیب  گنهرف 

.دشاب (2) يدرف  لماکت 

هب يدـنب  میـسقت  يارب  يرایعم  ور  نیمه  زا  هدوب و  ماهبا  زا  يا  هلاه  رد  نوتگنیتناه  هیـضرف  ای  هیرظن  رد  ندـمت  موهفم  ساـسا  نیا  رب 
.دهد یمن  تسد 

ص38-37. اه ، ندمت  دروخرب  هیرظن  - 1
ص38. اه ، ندمت  دروخرب  هیرظن  زا  لقن  هب  گنهرف » هبش  گنهرف و  - » 2
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یملعریغ يانبم 

.تسا نآ  رابتعا  شجنس  يارب  يرایعم  اه و  شهوژپ  رگید  زا  یملع  تاقیقحت  زیامت  هوجو  زا  یملع  شور  رب  شهوژپ  يراذگ  هیاپ 

ندمت يدنب  میسقت  هب  یخیرات  ياهدادخر  ۀعلاطم  اب  هدنسیون  هدوبن و  راوتسا  یملع  یـسانش  شور  کی  رب  اه ، ندمت  دروخرب  ۀیرظن 
یملع یـسانش  شور  رب  شا  هیرظن  هک  تسا  دقتعم  نوتگیتناه  : » تشذگ هک  نانچ  .دسر  یم  رگیدکی  اب  اه  ندمت  نیا  دروخرب  اه و 
هشقانم یبیلـص ، ياه  گنج  نوچ  يدهاوش  شباتک  رد  وا  .تسا  هتـشگ  یحارط  یخیرات  ییارگ  هبرجت  ساسارب  هکلب  هتفاین ، نیودت 

نایب ار  رگید  دراوم  یمالـسا و  بالقنا  هیلع  اکیرما  هژیو  هب  برغ  تیدـض  نییوگزره و  ینـسوب و  يدژارت  لیئارـسا ، بارعا و  نایم 
(1) .دراد » یم 

هبور .تسا  یملع  شزرا  دقاف  طوقـس و  یتسـس و  هب  موتحم  هتـشذگ ، ثداوح  رب  هیکت  اب  هدنیآ  ياهدادخر  زا  ییوگ  شیپ  نیاربانب 
زا هشیدنا  نادیم  ندوب  یهت  لیلد  هب  هکلب  نآ ، رد  هشیدـنا  يانغ  یملع و  يانبم  ظاحل  هب  هن  یمومع ، لابقا  اب  هاگدـید  نیا  ندـش  ور 
زا یناوارف  ياهداقتنا  اـب  نآ  ۀنادنمـشیدنا  ۀـعلاطم  اـب  هتفر و  هتفر  ور  نیا  زا  .دوب  درـس  گـنج  زا  سپ  نارود  رد  بساـنم ، يا  هیرظن 
زا يرامـش  دوخ ، باـتک  رد  داژنروصنم  ياـقآ  .دوـمن  خر  نآ  ياـه  فعـض  هدـش و  ور  هبور  یبرغریغ  یبرغ و  نادنمـشیدنا  يوـس 

.تسا (2) هدرک  تسرهف  ار  یبرغ  نادنمشیدنا  ياهداقتنا 

ص243-242. اه ، ندمت  يوگتفگ  رد  يرظن  ياهدرکیور  - 1

ص257-254. اه ، ندمت  يوگتفگ  رد  يرظن  ياهدرکیور  - 2
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برغ يراگنا  هچراپکی  مهوت 

یتیموق یگنهرف و  یبهذـم ، تافالتخا  هب  هجوت  نودـب  يو  .دراد  برغ  يایند  نداد  ناشن  هچراپکی  رد  یعـس  یکریز  اب  نوتگنیتناـه 
هئارا برغ  زا  يا  هچراپکی  ندمت  دوش ، لماش  ار  یلامش  ياکیرما  ات  نآ  برغ  يزکرم و  ياپورا  زا  دیاب  ناشیا  معز  هب  هک  برغ  رد 

رد قاقـشنا  بجوم  هک  اه  ناتـستورپ  .تسور  هبور  ماهبا  اب  ناشیا  راتفگ  رد  برغ  ندـمت  ییایفارغج  ةرتسگ  مک  تسد  ای  .دـهد  یم 
هک دنا  هداد  ياج  دوخ  رد  ار  یحیـسم  مزینویهـص  هدوبن و  رادروخرب  یناسکی  یگنهامه  زا  زین  نورد  رد  دندوب ؛ کیلوتاک  ياسیلک 
رد هژیو  هب  برغ _  يایند  رد  درکیور  ود  اب  ور  نیا  زا  .دنـسرب  مهافت  هب  برغ  رد  ور  هناـیم  ياـه  هورگ  اـب  تسا  رظن  زا  رود  رایـسب 

ياه هزومآ  زا  تسردان _ ای  تسرد  ماهلا _  اب  هک  ییارگ  یجنم  ای  ینید  درکیور  تسخن : .میتسه  ور  هبور  هدـحتم _  تالایا  نورد 
گنج لبطرب  درکیور  نیا  دـش  هراشا  راتـشون  نیا  رد  هک  نانچ  .دنتـسه  حیـسم  ةرابود  روهظ  خـیرات و  ناـیاپ  رظتنم  سدـقم  باـتک 

رلفاـت و اـمایوکوف ، دـننام  یناـیارگ  يداـم  درکیور  مود : .دراد  حیـسم  روهظ  يزاـس  هنیمز  يارب  يزورفا  شتآ  رد  یعـس  هدـیبوک و 
رد يدوهی  مزینویهص  دنچره  .دنهد  یم  ربخ  یـسارکومد  لاربیل  ةرطیـس  خیرات و  نایاپ  زا  یحو  زا  هدیرب  درخ  اب  هک  ...و  نوتگنیتناه 

.دراد ناوارف  یعس  نایرج  ود  ره  زا  يرادرب  هرهب 

خرـس .تسا  هدوشگ  یبرغ  ندـمت  یگ  هچراـپکی  يورارف  گرزب  یعناـم  برغ  رد  اـه  تیموـق  اـه و  گـنهرف  عوـنت  رگید  يوـس  زا 
ناس هب  دـنا ؛ هدـش  مورحم  شیوخ  یعقاو  قوقح  زا  هدوب و  رادروخرب  ود  هجرد  يدنورهـش  قوقح  زا  هک  یناتـسوپ  هایـس  ناتـسوپ و 

اب ار  برغ  هدومن و  زابرس  ینارحب  تیعقوم  رد  يا  هنهک  مخز 
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هاوگ دـصرد _ کی  دـض  رب  يدـصرد  هن  دون و  مایق  تیرتسا _ لاو  شبنج  يریگ  لکـش  .تخاس  دـهاوخ  ور  هبور  یگرزب  لکـشم 
.تساعدا نیا  رب  ینشور 

شیوخ ۀیرظن  رد  هک  يدهاوش  .دهد  یم  لیکشت  برغ  مالـسا و  ندمت  ییورایور  ار  نوتگنیتناه  نانخـس  ۀیام  ناج  دسر  یم  رظن  هب 
ات دـیوگ  یم  نخـس  نوگانوگ  ياه  ندـمت  دروخرب  زا  یکریز  اب  شیوخ  نامگ  هب  زاب  اما  .تسا  بلطم  نیا  يایوگ  دـنک  یم  هراشا 
یم نخـس  هفافل  رد  شیوخ  یلـصا  فده  زا  هنوگ  نیدب  .دهاکب و  یمالـسا  داحتا  يریگ  لکـش  برغ و  يارب  مالـسا  رطخ  زا  دیاش 
اما .دزاس  یم  ریزگان  ار  ود  نیا  دروخرب  یـسارکومد ، لاربیل  گنهرف  اب  یمالـسا  ياه  هزومآ  يریذپان  یتشآ  تسین  هدیـشوپ  .دیوگ 
زا معا  برغ _ اب  مالـسا  لباقت  موهفم  هب  هدـحتم  تالایا  یـسارکومد  لاربیل  اـب  مالـسا  ییوراـیور  هک  درک  تلفغ  هتکن  نیا  زا  دـیابن 

.دش دهاوخ  هراشا  راتشون  همادا  رد  هک  نانچ  .تسین  یمدرم _ ياه  هدوت  اه و  تلود 

اه ندمت  دروخرب  ای  اه  ندمت  يوگو  تفگ 

حلص رد  ار  شیوخ  شمارآ  هدوب و  نازیرگ  راتشک  گنج و  زا  هراومه  رـشب  ییازفا ، شناد  یهاگآ و  دشر  تازاوم  هب  تسا  نشور 
.تسا هتفاین  ناماس  ياه  هعماج  يودـب و  ماوقا  ياـه  یگژیو  زا  ینمااـن  بعر و  داـجیا  تراـغ و  لـتق و  .تسا  هدرک  لاـبند  یتشآ  و 

مدرم ياه  نامزاس  لیکـشت  تراغ ، لتق و  زا  يریگولج  رب  نوزفا  ...و  تاید  صاصق (1) و  دننام  هدنرادزاب  نیناوق  ندمت و  لیکـشت 
داهن

صاصق رد  ار  امـش  نادـنمدرخ ، يا  و  179 ؛) هیآ هرقب ، هروس  « ) نوـُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ِباـْبلَْألا  ِیلوُأ  اـی  ٌهاـیَح  ِصاـصِْقلا  ِیف  ْمَُکل  َو   » هیآ - 1
.دراد هراشا  انعم  نیمه  هب  .دییارگ  اوقت  هب  هک  دشاب  تسا ، یناگدنز 
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.دندونشخان ینماان  گنج و  زا  هدوب و  حلص  يوجو  تسج  رد  ًاترطف  اه  ناسنا  ساسا  نیارب  .تسا (1)  هدش  بجوم  ار  يرشب  قوقح 
اه یگریت  ندودز  اب  یهاگآ  شناد و  ور  نیمه  زا  .دریگ  یم  یپ  ار  تراغ  لتق و  ریسم  یهاگآان  لهج و  ترطف و  نتفرگ  رابغ  اب  اما 
مان تاعالطا  رـصع  هک  رـصاعم  يایند  رد  فصو  نیا  اب  .دزاس  یم  انـشآ  یقالخا  ياه  شزرا  دیاوف  اب  ار  يو  هتفرگ ، رابغ  ترطف  زا 

زا ساره  بلطایند و  نارادم  تسایـس  نایوج و  تعفنم  فادها  ياتـسار  رد  زج  ار  اه  ندـمت  دروخرب  زا  نتفگ  نخـس  تسا ، هتفرگ 
.درک ریسفت  ناوت  یمن  برغ  ندمت  طاطحنا 

هتفرن نیب  زا  زگره  اما  دنا ، هداهن  فعـض  هب  ور  تاهج  يرایـسب  زا  هچرگ  اه  ندمت  رگید  برغ ، دیدج  ندمت  ریگارف  تردق  مغر  هب 
نیا زا  یـضعب  رگید ، يوس  زا  عماوج  یهاگآ  دشر و  ییوس و  زا  برغ  دـیدج  ندـمت  ینورد  ياه  فعـض  ندـش  راکـشآ  اب  دـنا و 
هکلب ینمـض و  يا  هنوگ  هب  مه  نوتگنیتناه  هاگدید  .دنتـسه  دوخ  هرابود  يایحا  يارب  شالت  رد  یمالـسا  ندـمت  هژیو  هب  اه ، ندـمت 

.تسا هتفریذپ  ار  یمالسا  ندمت  هژیو  هب  یبرغ ، ریغ  ياه  ندمت  ناوت  دوجو و  حیرص ،

زا رود  هب  يوَدـب و  عماوج  هژیو  رتشیب  دروخرب  راتـشک و  گـنج و  هک  نیا  تسا ، ییوج  یپ  لـباق  ناـشیا  راـتفگ  رد  هک  يا  هطلاـغم 
لباقت داضت و  رد  مک  تسد  ضقانت ، رد  مییوگن  رگا  هدیا  نیا  اب  تیندم  موهفم  ًاساسا  .تسا و  ندمت 

[ ام  ] یتسار هب  هیآ 25 ؛) دـیدح ، هروس  « ) طْسِْقلِاب ُساَّنلا  َموُقَِیل  َنازیِْملا  َباتِْکلا َو  ُمُهَعَم  اْنلَْزنَأ  ِتانِّیَْبلِاب َو  انَلُـسُر  اْنلَـسْرَأ  ْدََـقل   » هیآ - 1
شقن هب  ...دـنزیخرب ؛ فاصنا  هب  مدرم  ات  میدروآ  دورف  ار  وزارت  باتک و  اه  نآ  اب  میدرک و  هناور  راکـشآ  لیالد  اب  ار  دوخ  ناربمایپ 

.دراد هراشا  داد  لدع و  ییاپرب  رد  مدرم 
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وجو تسج  نآ  ناـکرا  رب  یحو  زا  هدـیرب  درخ  ةرطیـس  نید و  زا  نآ  ندـش  یهت  رد  دـیاب  ار  یبرغ  ندـمت  گرزب  صقن  نیا  .تـسا 
.درک

« مکاـح ةدـیا   » اـی نید  ۀلیـسو  هب  میراد ، تسد  رد  اـه  نآ  زا  یتاـعالطا  هک  ییاـه  ندـمت  یماـمت  هک  میـشاب  هتـشاد  رطاـخ  هب  دـیاب  »
راوتسا وئات  سویـسفنک و  نییآ  ساسا  رب  نیچ  ندمت  .دنا  هدمآ  دوجو  هب  تفر ، هراشا  نآ  هب  ًالبق  هک  یهلا ) ةدش  ضیوفت  تیمکاح  )

رب يرـصم  ندمت  یمور و  بهذم  ۀـیاپ  رب  یمور  ندـمت  هک  نانچمه  مالـسا ؛ رب  یمالـسا  ندـمت  تیحیـسم و  رب  برغ  ندـمت  تسا ؛
(1) .دوب » هدش  انب  رصم  بهذم  ساسا 

مهف هک  تساه  ندمت  داجیا  رد  نایدا  تیمها  تیزکرم و  لیلد  هب   » .مییوجب نید  زا  ار  دحاو  ندـمت  لیکـشت  تسا  هتـسیاب  ور  نیا  زا 
مهافت و فده  اب  هک  یندمت  يوگو  تفگ  ره  بلق  رد  دوش ، یم  بوسحم  ندمت  ره  یلآ  هدیا  یشزرا و  ِأشنم  هک  نایدا  نیب  لباقتم 
هن اـه و  ندـمت  يوگو  تفگ  ناوـخارف  دـیدج ، ةرازه  ۀـعیلط  رد  هک  تسین  یفداـصت  ...دراد  رارق  دوـش ، یم  ماـجنا  لـباقتم  مارتـحا 

؛ تسا هتـساخرب  ناریا  یمالـسا  تقو ]  ] يروهمج سیئر  یمتاخ ، دمحم  دیـس  طسوت  صوصخ  هب  مالـسا و  ناهج  زا  اه  نآ  دروخرب 
بلق زین  نآ  زا  لـبق  یتـح  دور و  یم  رامـش  هب  هتـشذگ  نرق  هدزیـس  رد  یمالـسا  ندـمت  یلـصا  ياـه  نوناـک  زا  یکی  هـک  ینیمزرس 

(2) تسا .» هدوب  میظع  یندمت  يروتارپما و 

، اه نابز  ینوگانوگ  .دروآ  درگ  يدـحاو  ندـمت  مچرپ  ریز  رد  ار  نوگانوگ  ياه  گنهرف  اه و  تیموق  اه و  ندـمت  تسناوت  مالـسا 
، اه گنهرف  اه ، تیموق 

ص247-246. اه ، ندمت  دروخرب  هیرظن  هب  ایسآ  خساپ  - 1

ص248-247. اه ، ندمت  دروخرب  هیرظن  هب  ایسآ  خساپ  - 2
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ینید تاکرتشم  رب  هیکت  اب  اما  .تسین  هدیـشوپ  یـسک  رب  مالـسا  ناهج  ییاوه  بآ و  ییایفارغج و  قطانم  یتح  اـه و  گـنر  اـهداژن ،
نایب نایع  هب  دوخ  ياه  هاگدید  رد  اهراب  هک  ندمت _  نیا  نافلاخم  دـنچره  .دور  یم  شیپ  شرتسگ  هبور  نانچمه  یمالـسا  ندـمت 
ياه هزومآ  رت  شیپ  هک  نانچ  .دنتسه  یمالسا  ندمت  فیعضت  ندرک و  شوماخ  يارب  شالت  رد  نآ  ۀعـسوت  زا  ساره  اب  دنا _ هدرک 

دای تاـفالتخا  مغر  هب  (. 8 هیآ فص ، هروس  28 ؛ هیآ حتف ، هروس  32_33 ؛ هیآ هبوت ، هروس   ) دـنا هتـشادرب  هدرپ  هئطوت  نیا  زا  یناـیحو 
ریز رد  موصعم  يدرف  يربـهر  اـب  ار  اـه  تما  رگید  دوخ و  ناوریپ  يروآدرگ  تیفرظ  مالـسا ، ياـه  هزومآ  مالـسا ، ناـهج  رد  هدـش 

دناوت یم  .دراد و  هتفهن  دوخ  رد  دیحوت  مچرپ 

نانچ .دیامن  یهد  نامزاس  دـحاو  ماظن  کی  رد  ار  نانآ  دـنک و  تیریدـم  هچراپ  کی  تروص  هب  اه  نامز  ۀـمه  رد  ار  اه  ناسنا  همه 
رد تیموق  داژن و  گـنر و  ره  زا  ار  همه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تسوـیپ و  عوـقو  هب  مهم  نیا  لوزن  رـصع  رد  هک 

.داد اج  یمالسا  ندمت 

دیدج ندمت  هک  نآ  لاح  .تسا  رادروخرب  یگچراپکی  داجیا  اه و  ندمت  رگید  بذج  ناوت  زا  یمالـسا  ندمت  هک  نآ  نخـس  هاتوک 
.تسا نارگید  رب  دوخ  لیمحت  رگید و  ياه  ندمت  فذح  یپ  رد  هراومه  یبرغ 

: دناوخ یم  ارف  زیمآ  تملاسم  یتسیز  مه  شزاس و  حلص و  هب  ار  ناگمه  نآرق ، ینامسآ  ياه  هزومآ  نوتگنیتناه ، هاگدید  فالخرب 

ِنوُد ْنِم  ًابابْرَأ  ًاضَْعب  انُـضَْعب  َذِخَّتَی  ًاْئیَـش َو ال  ِِهب  َكِرُْـشن  َهَّللا َو ال  اَّلِإ  َدـُبْعَن  اَّلَأ  ْمُکَْنَیب  انَْنَیب َو  ٍءاوَس  ٍهَِملَک  یلِإ  اَْولاعَت  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  ُْلق  »
(208 هیآ هرقب ، هروس  64 ؛ هیآ ، نارمع لآ  هروس  «. ) َنوُِملْسُم اَّنَِأب  اوُدَهْشا  اُولوُقَف  اْوَّلَوَت  ْنِإَف  ِهَّللا 
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رگیدکی دنیایب و  درگ  تسا  ینامسآ  نایدا  نایم  يداقتعا  تاکرتشم  زا  هک  دیحوت  روحم  رب  ات  دهاوخ  یم  باتک  لها  زا  هفیرش  هیآ 
ره هب  نآ  ظفح  رب  هتـشاد و  دـیکأت  برغ  هطلـس  رب  نوتگنیتناـه  .دـنناسر (1)  يرای  نآ  ياـضتقم  هب  لـمع  دـیحوت و  شرتسگ  رد  ار 

يراکمه دیاب  زین  فده  نیا  ققحت  رد  دنک و  عافد  ناهج  رد  دوخ  رترب  تیعقوم  اه و  شزرا  زا  دیاب  برغ  : » دنک یم  هیصوت  یلکش 
يداصتقا لیالد  هب  رضاح  لاح  رد  هک  هیسور  دننام  دنا ، هتخیـسگ  نورد  زا  ياهروشک  هک  دیامن  تیوقت  ار  اهروشک  زا  هتـسد  نآ  اب 

یناهج اب  ههجاوم  يارب  ار  دوخ  دـیاب  برغ  زین  تدـمزارد  رد  .دزرو  یم  بانتجا  یبرغ  دـض  داـحتا  هنوگره  هب  نتـسویپ  زا  یتینما  و 
مهرب وا  ررـض  هب  يرگید و  عفن  هب  تردـق  ۀـنزاوم  هدـمآ و  رـس  هب  برغ  یماـظن  يداـصتقا و  قوفت  نارود  نآ ، رد  هک  دـنک  هداـمآ 

تافالتخا و زا  دزاس ؛ دودـحم  ار  یمالـسا  یـسویسوفنک _ ياهروشک  یماظن  تردـق  هنماد و   » دـیاب برغ  هوـالع  هب  .تسا » هدروخ 
هب رگید  ياه  ندمت  نورد  رد  هک  ار  ییاه  هورگ  دنک و  يرادرب  هرهب  یسویسوفنک  یمالسا و  ياهروشک  نیب  دوجوم  ياه  يریگرد 

(2) دهد .»...  رارق  ینابیتشپ  دروم  دنراد ، شیارگ  برغ  عفانم  اه و  شزرا 

؛ یگتـسبمه داحتا و  ياـهروحم  زا  یکی  ناونع  هب  هتـشاد و  دـیکأت  نارگید  رب  یهلا  ریغ  يا  هشیدـنا  اـی  دارفا  هطلـس  یفنرب  نآرق  اـما 
نایم یگچراپکی  تدحو و  رب  ینامسآ  نید  نیرخآ  لوزن  ياهزور  نیزاغآ  زا  مالسا  ربمایپ  .دنک  یم  توعد  نآ  هب  ار  نایدا  ناوریپ 

زیهرپ شکمشک  فالتخا و  زا  هدناوخارف و  نایدا  ناوریپ 

ص184-182. ج5 ، ناقرفلا ، ص246-247 ؛ ج3 ، نازیملا ، - 1
.اه ندمت  دروخرب  هیرظن  - 2
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« َنیَِملاْعِلل ًهَمْحَر  اَّلِإ  َكاْنلَـسْرَأ  ام  َو  : » دنک یم  فصو  نایناهج  رب  تمحر  هیام  ار  دوخ  ربمایپ  نیرخآ  دنوادخ  ور  نیا  زا  .تسا  هداد 
.تسا يریگ  رد  گنج و  اب  تدحو  زا  رت  نوزفا  تمحر  رهم و  روحم  رب  تدـحو  قیفوت  لاجم  تسا  نشور  (. 107 هیآ ءایبنا ، هروس  )
نایدا ناوریپ  ندناوخارف  رب  نوزفا  مالـسا  ربمایپ  .مود  تروص  رد  هن  تسا ، روسیم  لوا  تروص  رد  تدحو  ناکما  رت  قیقد  نایب  هب  و 

.دندناوخارف مهم  نیا  هب  تمحر  رهم و  اب  زین  ار  شیوخ  رـصع  دنمتردق  ياه  يروطارپما  ناهاشداپ  دیحوت ، ياول  ریز  ندـمآدرگ  رب 
تقد لباق  هتکن   (1)

شرتسگ هک  تسا  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یلمع  هریس  اه و  همان  تایآ و  نیا  رد 

نیا .تسا  هتفریذپ  ماجنا  لالدتسا  قطنم و  اب  مالسا  نید  يریگارف  و 

رارـصا دوخ  ياه  هشیدـنا  لیمحت  رب  نایناهج  یقطنم  ياه  هتـساوخ  هب  هجوت  نودـب  یبرغ  رـصاعم  ياه  هاگدـید  هک  تسا  یلاح  رد 
زا نیاربانب  .دنراد 

يربهر تیروحم  اب  یگنهرف  يداقتعا و  تاکرتشم  هکلب  تسین ، هعزانم  يریگرد و  اه  تلم  نایم  طباور  تشرـس  تاذ و  نآرق  هاگن 
.دنک یم  کیدزن  مه  هب  ار  ناگمه  نابرهم 

یگرزب تیفرظ  نیموصعم  درکلمع  مالسا و  ياه  هزومآ  رد  يداقتعا  داژن و  گنر و  ره  اب  اه  ناسنا  همه  قوقح  نتخانش  تیمسر  هب 
ای  » نانمشد هب  تبسن  تلادع  تیاعر  هب  شرافـس  .تسا  مالـسا  نید  ندش  یناهج  اه و  تلم  نایم  یگچراپکی  تدحو و  داجیا  يارب 
َّنِإ َهَّللا  اوُقَّتاَو  يْوقَّتِلل  ُبَْرقَأ  َوُه  اُولِدْعا  اُولِدْعَت  اَّلَأ  یلَع  ٍمْوَق  ُنآَنَـش  ْمُکَّنَمِرْجَی  ِطْسِْقلِاب َو ال  َءادَهُـش  ِهِلل  َنیِماَّوَق  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ 

زا يا  هنومن  ( 8 هیآ هدئام ، هروس  « ) َنُولَمْعَت اِمب  ٌرِیبَخ  َهَّللا 

.390 ص316 ، ج2 ، لوسرلا ، بیتاکم  ص6 ؛ ج1 ، يراخب ، حیحص  - 1
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.تسا (1) تاروتسد  نیا 

شنت تسا و  راوتسا  يداقتعا  تاکرتشم  رب  هیکت  اب  تیحیسم  مالـسا و  یکیدزن  رب  زین  مود  لپ  ناژ  پاپ  عضاوم  دوش  یم  ناشنرطاخ 
« یحیسم ندمت   » زا هن  دریگ و  یم  همشچرس  یبرغ » ياه  تلود   » تسایس زا  ًاتدمع  یبرغ  عماوج  یمالسا و  عماوج  نیب  دوجوم  ياه 

.تسا دایز  رایسب  اه  نآ  يدیحوت  أشنم  یگناگی  لیلد  هب  یمالسا » ندمت   » اب نآ  تاکرتشم  هک 

تاکرتشم هب  مالـسا  ناهج  اسیلک و  طباور  باب  رد  دیما ،» ناتـسآ  زا  رذـگ   » باتک رد  ناهج  ياه  کیلوتاک  ربهر  مود  لپ  ناژ  پاپ 
: دسیون یم  هدومن و  هراشا  یهلا  نید  ود 

، دننک یم  تدابع  تسا  نیمز  نامـسآ و  قلاخ  ءاشیام و  لاعف  نامحر ، مّویق ، ّیح ، هک  ار  يدحاو  يادـخ  هک  ناناملـسم  يارب  اسیلک 
.دنرت کیدزن  هژیو  هب  ام  هب  ادخ ، تینادحو  هب  داقتعا  لیلد  هب  اه  نآ  .تسا  لئاق  يرایسب  مارتحا 

كرتشم ثاریم  هک  نوتگنیتناه  دید  زا  هک  تسا  یمهم  رایـسب  ۀلوقم  تیحیـسم  مالـسا و  یکیدزن  هب  مود  لپ  ناژ  پاپ  صاخ  هجوت 
رد ناهج  ياه  کیلوتاک  ربهر  .تسا  هدـنام  رود  هب  درامـش ، یم  یندـمت  یـسایس و  تدـحو  لماع  اهنت  ار  يراصن  دوهی و  یگنهرف 
اب يراکمه  گولاید و  ماجنا  يارب  ار  اسیلک  یگدامآ  تیحیـسم ، مالـسا و  یکیژولوئت  تافالتخا  زا  يا  هراپ  هب  هراـشا  نمـض  همادا ،

.دنک (2) یم  مالعا  مالسا  ناهج 

ص369. ج1 ، زیزعلا ، نآرقلا  ریسفت  یف  زیجولا  ص56 ؛ ج3 ، ریثک ، نبا  ریسفت  - 1
.10/8/1373 یللملا ، نیب  تاعالطا  ناهج ،» ياه  کیلوتاک  ربهر  باتک  هب  یهاگن  یناهج _ نیون  ماظن  تیحیسم و  - » 2
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موس جوم  . 3

هراشا

هب .تسا  هتفگ  نخـس  موس  جوم  ناونع  اب  يا  هدیا  حرط  زا  یـشهوژپ  هدنیآ  هزوح  نارگ  شهوژپ  زا  یکی  ناونع  هب  رلفات (1)  نیولآ 
برغ ندمت  دروخرب   ) دشاب نوتگنیتناه  ۀیرظن  دیؤم  دناوت  یم  هن  هک  تسا  يا  هلوقم  کی  تسیب و  نرق  یلصا  يریگرد  رلفات ، ةدیقع 

امایوکوف ۀیرظن  هن  و  سویسوفنک ) مالسا _ ندمت  اب 

زا یکی  ناونع  هب  يو  .تسا  هوژپ  هدنیآ  رابت و  يدوهی  ییاکیرما  روهـشم  فوسلیف  هدنـسیون و  دـلوتم 1928 ، رلفات  سیول  نیولا  - 1
« ینیب شیپ   » و دنور »  » نوچمه یتاملک  شراگن  زا  هراومه  يدایز  ساوسو  اب  وا  .دوش  یم  هتخانـش  لوحت  رییغت و  یناهج  ناماگـشیپ 
هچ هدـنیآ  رد  هک  دـیوگب  دـناوت  یمن  یتسرد  هب  سک  چـیه  هک  دـنک  یم  رارـصا  هتکن  نیارب  دزرو و  یم  بانتجا  شیاـه  هتـشون  رد 

ییاـناوت رنه  يروآ ، نف  ییاـناد ، رد  هـشیر  رما  نـیا  .تـسا  رییغت  تارثا  زا  یموـهفم  هـئارا  رلفاـت  هژیو  راـک  .داد  دـهاوخ  خر  یقاـفتا 
هدرتسگ عفانم  اه و  شرگن  رب  یعامتجا  یکیژولونکت و  هدـیچیپ  تارییغت  هک  دـنوش  یم  لصاح  ینامز  هک  تسا  یجیانت  اـب  دروخرب 

داتسا نتگنـشاو ، رد  هلجم  نیا  راگنربخ  نوچروف و  هلجم  ریبدرـس  نواعم  تسا : رارق  نیا  زا  رلفات  يا  هفرح  قباوس  .دنراذگ  یم  ریثأت 
رد يراختفا  هجرد  جنپ  ذخا  هب  يو  .یعامتجا  شهوژپ  دیدج  هسسؤم  داتسا  جیس و  لسار  داینب  رگشهوژپ  لنروک ، هاگـشناد  نامهم 

ندمت يوس  هب  (، » 1980 « ) موس جوم  (، » 1970 « ) هدـنیآ كوش  : » ياه باتک  رب  هوالع  تسا و  هدـمآ  لیان  مولع  قوقح و  تاـیبدا ،
دیاقع وا و  هفسلف  اما  .تسا  هدناسر  پاچ  هب  اه  همانزور  یملع و  تالجم  تایرشن و  رد  ار  يرامش  یب  تالاقم  ...و  ( 1995 « ) دیدج

عوضوم تسا : دقتعم  رلفات  .دنا  هدـش  هصالخ  ( 1990 « ) تردق رییغت   » و موس » جوم  «، » هدـنیآ كوش   » وا باتک  هس  رد  شا  دـیلک ي 
دیدج و يزیچ  تمس  هب  ار  دوخ  اه  نآ  هعماج  لک  هک  دهد  یم  خر  ینامز  رد  دارفا و  لابق  رد  هک  هچ  نآ  ینعی  تسا  رییغت  یلـصا ،
رب موس  جوم  دزادرپ و  یم  اـه  ناـمزاس  دارفا و  رب  رییغت  ریثأـت  یگنوگچ  رییغت و  دـنیارف  هب  هدـنیآ  كوش  .دـهد  یم  رییغت  هرظتنم  ریغ 

لـماوع و ریثأـت  لـصاح  هکلب  مظن  یب  یفداـصت و  هن  ار  اـم  نوـماریپ  عیرـس  تارییغت  اـه  باـتک  نیا  .تـسا  زکرمتم  رییغت  ياهریـسم 
رلفات .دنهد  یم  تراشب  ار  نیون  یندمت  عولط  یتعنـص و  ندمت  بورغ  عقاو  رد  .دـنناد  یم  اه  نآ  يارو  رد  هدـش  هتخانـش  ياهوگلا 
دیـس  ) .دراد دـیکأت  بلطم  نیارب  شیاه  باتک  رد  دوخ  هک  تسا  هدرب  هرهب  يدـیاه  شرـسمه  يراکمه  زا  شیاه  باتک  فیلأت  رد 

www. ، ) ناریا یــسانش  هعماــج  یــصصخت  تیاــس  رلفاــت » هناــگ  هــس  جاوــما  دــقن  یفرعم و   » هلاــقم یمـــشاه ، نیـــسح  ریما 
( ایدپ یکیو  تیاس  تیریدم ؛ راکهار  تیاس  Sociv ؛)..………
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تاعالطا و  ) یموس جوم  ندـمت  نیب  هبناج  همه  قیمع و  يریگرد  یعون  هکلب  اه .) ندـمت  ریاس  رب  یـسارکومد  لاربیل  ندـمت  ۀـبلغ  )
.دوب دهاوخ  يزرواشک ) بالقنا   ) لوا جوم  و  یتعنص ) ندمت   ) مود جوم  ياه  ندمت  اب  تاطابترا )

وحم ثعاب  یعیـسو  سایقم  هب  کی  ره  هک  تسا ، هدـنراذگ  رـس  زا  ار  لوحت  میظع  جوم  ود  نونکات  رـشب  عون  هک  تسا  دـقتعم  رلفات 
.دومن یم  لاحم  ناینیشیپ  رظن  رد  ًالک  هک  هدرک  اه  نآ  نیزگیاج  ار  یگدنز  زا  ییاه  هویش  هدش و  نیشیپ  ياه  ندمت  ای  اه  گنهرف 

روهظ مود _ جوم  ققحت  هک  یلاح  رد  دشک ، یم  لوط  لاس  نارازه  يزرواشک _ بالقنا  لوحت _ جوم  نیتسخن  ققحت  دیوگ  یم  وا 
جوم  » هک اسب  هچ  دور و  یم  شیپ  رت  باتـشرپ  مه  نیا  زا  خـیرات  زورما  یلو  .دـیماجنا  لوط  هب  لاـس  دصیـس  طـقف  یتعنـص _ ندـمت 

دش دهاوخ  هدرتسگ  رشب  ةدنیآ  ۀعماج  رب  هک  یجوم  نامه  .دسرب  لامک  هب  دنک و  یط  ار  خیرات  تعرس  هب  ههد  دنچ  طقف  یط  موس »
یلکـش مه  ینعی   ) یمود جوم  ندمت  ساسا  رب  اه  ناسنا  یگدنز  هک  دراذگ  دـهاوخن  رگید  یتاعالطا ، یطابترا _ بالقنا  عوقو  اب  و 

.دورب شیپ  دریگب و  لکش  ژاتنوم ) طخ  ینالضع و  يورین  رب  ینتبم  داصتقا  يرالاس و  ناوید  یتخاونکی و  و 

تلود تیمکاح  تردق  زا  یشخب  موس ، جوم  رد  اهروشک  داصتقا  ینوگرگد  تازاوم  هب  هک  دراد  دیکأت  مه  هلئـسم  نیا  رب  رلفات  هتبلا 
اذـل دـنریذپب ، ار  اهروشک  رگید  يداصتقا  یگنهرف و  ياه  تلاخد  دوب  دـنهاوخ  راچان  يرایـسب  نوچ  دـش و  دـهاوخ  لزلزتم  زین  اـه 

.تشاد دهاوخ  همادا  موس  جوم  ندمت  لماک  نداتفا  اج  ات  هک  دیآ  یم  شیپ  يدیدش  ياهدروخرب 
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، دیفـس خاک  هرگنک ،  ) یتموکح ياـهداهن  تسد  زا  نوزفازور  یتروص  هب  اـکیرما  هدـنیآ  تردـق  باـتک :) نیا  رد   ) رلفاـت ةدـیقع  هب 
_ دنتسه طبترم  مه  اب  یکینورتکلا  قُرُط  هب  هک  اه _ هناسر  يداع و  مدرم  رایتخا  رد  دوش و  یم  جراخ  بازحا ) يرادا ، ياه  نامزاس 

هک دراد  لوبق  رلفات  زین  .دریگ و  یم  رارق 

نآ لیکشت  زاغآ  زا  هک  اکیرما _ رد  يا  هدرتسگ  ياه  نارحب  رضاح  لاح  رد 

ماظن نارحب  تشادـهب ، نارحب  هداوناخ ، نارحب  ریظن  ییاه  نارحب  هدرب و  ورف  دوخ  رد  ار  اکیرما  هعماج  تسا _ هتـشادن  ریظن  هقباس و 
یشزرا يرهش و  ياه 

.تسا هداد  رارق  طوقس  بیشارس  رد  ار  اکیرما  هدحتم  تالایا  یسایس ، و 

يژولونکت و هب  زج  رضاح  لاح  رد  اکیرما  تموکح  هک  تهج  نیا  هب 

.دهد یمن  ار  مزال  ياهب  هشیدنا  گنهرف و  تایقالخا و  نوچ  یلئاسم  هب  دشیدنا و  یمن  داصتقا 

هداوناخ تیمها  مارتحا و  رادـتقا و  نارود  تشگزاب  موس  جوم  ياه  هدـیدپ  نیرت  مهم  زا  یکی  هک  تسا  دـقتعم  رلفات  رگید  يوس  زا 
زا لوا  جوم  نارود  یط  هچ  نآ  ماـمت  تشاذـگ و  لاوز  هب  ور  هداوناـخ »  » دـنمتردق داـهن  یتعنـص ) ندـمت   ) مود جوم  رد  اریز  تسا ؛

ناتسرامیب هناور  لزنم  رد  يراتـسرپ  ياج  هب  ار  نارامیب  هک : بیترت  نیا  هب  .تفر  شتـسد  زا  دش  یم  بوسحم  هداوناخ  ياه  یگژیو 
رتشیب ار  دوخ  تقو  اه  جوز  و  دنداتـسرف ؛ نادنملاس  ۀناخ  هب  ار  ناگدروخلاس  دنتفر ؛ كدوک  دهم  هسردم و  هب  ناکدوک  دندرک ؛ اه 

هک دوب  یفطاع  ياهدنویپ  طقف  دنام  یقاب  هداوناخ  زا  هچ  نآ  اذل  .دندنارذگ و  نوگانوگ  ياه  هاگ  حیرفت  ناروتسر و  ینامهیم و  رد 
هتشذگ ياه  تردق  تارایتخا و  دنک و  یم  ءایحا  ار  هداوناخ  ًاددجم  موس  جوم  اما  .دشاب  نتسسگ  لباق  یناسآ  هب  تسناوت  یم  هتبلا 
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ریاس هراک و  دـنچ  ياه  نفلت  سکاف و  رتویپماک و  زا  هدافتـسا  اب  يرایـسب  هک : بیترت  نیا  هب  .دـنادرگ  یم  زاب  هداوناخ  هناـخ و  هب  ار 
صاخ ياه  متسیس  ۀلیسو  هب  نوگانوگ  ياهدیرخ  داد ؛ دنهاوخ  ماجنا  لزنم  رد  رتشیب  ار  دوخ  ياهراک  یموس ، جوم  یطابترا  لیاسو 
نردم یطابترا  لیاسو  زا  هدافتسا  اب  نیدلاو  زا  يرایسب  دوب ؛ دهاوخن  لزنم  زا  جورخ  هب  يزاین  تفرگ و  دهاوخ  تروص  کینورتکلا 

هرهب اب  ناوت  یم  ار  یلومعم _  ياه  یحارج  یتح  یکـشزپ _ ياهزاین  بلغا  تخادرپ ؛ دـنهاوخ  هناخ  رد  دوخ  نادـنزرف  شزومآ  هب 
اب دوخ  ۀـناخ  رد  تسناوت  دـنهاوخ  ناریدـم  زین  و  داد ؛ ماـجنا  لزنم  رد  یکـشزپ  زکارم  هب  لـصتم  کـیتوبار  ياـهرتویپماک  زا  يریگ 

تقو رتشیب  یتقو  هک  نیا  هجیتن  .دـننک  تکرـش  يرادا  ياه  نویـسیمک  تاسلج و  رد  کینورتکلا  لباقتم  طابترا  متـسیس  زا  هدافتـسا 
نآ زا  شیب  بتارم  هب  هداوناخ  رادـتقا  تیمها و  تفای و  دـهاوخ  ماکحتـسا  زین  یفطاع  طـباور  تشذـگ ، لزنم  رد  هداوناـخ  ياـضعا 

.دراد (1) ای  تشاد و  دوجو  مود  جوم  رد  هک  دش  دهاوخ 

« موس جوم  » رلفات هاگدید  جیاتن 

: تسا رارق  نیا  زا  رلفات  هاگدید  مهم  جیاتن  زا  یخرب 

برغ مه  هدـنیآ  رد  تردـق  هدـمع  روحم  تسا ، برغ  رد  نآ  اب  تاـیلمع  تاـعالطا و  یهاـگآ و  شناد و  زکرمت  هک  اـج  نآ  زا  . 1
.دوب دهاوخ 

ياهروشک اذـل  .دوش  یم  ندرکرپ  لباقریغ  ًـالمع  رتشیب و  زور  هب  زور  نآ ، زا  ناـمورحم  اـب  یهاـگآ  شناد و  ناگدـنراد  هلـصاف  . 2
.دننک نییعت  لوصولا  نکمم  یتاعالطا  یقرت  نازیم  ساسارب  ار  دوخ  یقرت  دح  ینیب ، عقاو  اب  دیاب  هتفاین  هعسوت 

.دیدج ندمت  يوس  هب  - 1
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یـسایس هشقن  ناوت  یم  سپ  دنتـسه ، زورما  ناوارف  یتاـعالطا  ناوت  یهاـگآ و  شناد و  ناگدـنراد  ادرف ، تردـق  ناـبحاص  نوچ  . 3
.درک میسرت  ار  ایند  هدنیآ 

وحن هب  برغ  یتاـعالطا  ناوت  .تسا  یعاـمتجا  یگدـنز  مسر  هار و  نیرتـهب  دوـخ ، یلمع  تالاکـشا  همه  اـب  لاربـیل  یـسارکومد  . 4
يدـج ار  ییارگداینب  رطخ  دـیاب  لاربیل  يایند  سپ  .تسا  هدرک  يرورـض  هکلب  رـسیم  دـحاو  عمج  کی  رد  ار  اه  نآ  تلاخد  یعیبط 

، تروص نیا  رد  دنک و  هدافتسا  يزاس ) ناسکی   ) لاربیل ياه  شزرا  ندرک  لومش  ناهج  يارب  تاناکما  همه  زا  دنک  شالت  هتفرگ و 
.دش دهاوخ  ینوگمه  مظن و  ياراد  تسه ، تاعالطا  تیروحم  اب  ییایند  هک  هدنیآ  يایند 

« موس جوم  » رلفات هیرظن  دقن 

هراشا

دوخ هب  ار  ناققحم  هجوت  رگن  هدـنیآ  ياه  شهوژپ  نایم  رد  زونه  یبرغ  ياه  هیرظن  رگید  فالخ  هب  رلفات  هاگدـید  دـسر  یم  رظن  هب 
.تسین ندوب  لاکـشا  زا  رود  هب  ییایوپ و  موهفم  هب  زگره  نیا  اما  .تسا  هتفرن  رانک  نارگ  شهوژپ  هجوت  نوناـک  زا  هتـشاد و  لیـسگ 

رادقم هب  .تسا  هدـنامن  رود  یهوژپ  هدـنیآ  ةزوح  نادنمـشیدنا  داقتنا  دـقن و  زا  شیادـص  رـس و  رپ  رهاظ  مغر  هب  زین  ناشیا  هاگدـید 
: دوش یم  هراشا  هاگدید  نیا  تالاکشا  یخرب  هب  راتشون  عوضوم  اب  طابترا 

تردق شناد و  ۀطبار 

هـشقن دـنناوت  یم  هک  دـناد  یم  تردـق  نابحاص  ار  شناد  ناگدـنراد  يو  .دراد  دـیکأت  یهاگآ  شناد و  رب  يزیچ  ره  زا  شیب  رلفاـت 
تردق شناد و  هطبار  تسا و  عقاو  اب  قباطم  ناشیا  راتفگ  هک  مینک  ناعذا  دیاب  هنافـصنم  هاگن  اب  .دننک  میـسرت  ار  ایند  هدنیآ  یـسایس 

شناد و نیب  طابترا  زا  مهم  نیا  اریز  تسین ؛ راکنا  لباق 
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ار تقیقح  نیا  زین  یـسودرف  ناریا ، هزاوآ  رپ  رعاش  .دنراد  هیوسود  يا  هطبار  ود ، نیا  هک  تسا  ملـسم  دریگ و  یم  همـشچرس  تردق 
زین تردق  تردق و  ینوزف  ببـس  شناد ،  (1) دوب .» اناد  هکره  دوب  اناوت  :» تسا هدرک  وگزاب  همانهاش  ۀـچابید  ياـه  تیب  نیزاـغآ  رد 

شناد نادرم  تلود  .تساعدـم  نیا  رب  یبوـخ  دـهاش  یخیراـت  هبرجت  .دروآ  یم  مـهارف  ار  یملع  ییافوکـش  دـشر و  بساـنم  رتـسب 
یملع ناقفخ  رد  دهعتم  ياملع  دنچره  .دنا  هتشاد  شناد  دربشیپ  ییافوکش و  رد  ار  مهـس  نیرتشیب  مالـسا  يایند  رد  هژیو  هب  تسود 

.دنا هدرب  شیپ  ار  شناد  ناوراک  هتشادنرب و  یملع  شالت  زا  تسد  مه 

يدیحوت تمکح  نید و  زا  ار  دوخ  باسح  تسا و  رالوکـس  ملع  برغ  يایند  رد  ملع  هک  دش  لفاغ  هتکن  نیا  زا  دیابن  نیا  دوجو  اب 
زا هدمآرد و  دساف  ياه  تردق  تمدخ  رد  ماجنارس  لقع  تیاده و  زا  يراع  ملع  .تسا  هدش  یبرجت  شناد  هب  دودحم  هدرک و  ادج 

دساف تردق  هب  ندوزفا  زج  یفده  دننک ، کمک  ملع  تفرشیپ  هب  نارادم  تردق  رگا  ییاضف  نینچ  رد  .دوش  یم  یلاخ  دوخ  تقیقح 
هتساوخ تهج  رد  هدش و  لیدبت  نارادم  تردق  تسد  رد  يرازبا  هب  نادنمشناد  .دنهاوخ و  یم  دوخ  يارب  ار  ملع  هتـشادن و  شیوخ 
تـسد زا  ار  شیوخ  یگدازآ  دـنتفرگ و  رارق  دـساف  ياه  تردـق  تمدـخ  رد  يا  هعماج  ناملاع  رگا  .دـنراد  یم  رب  ماگ  نانآ  ياـه 

یبرغ نازادرپ  هیرظن  زا  يرایسب  میدرک  هراشا  رت  شیپ  هک  نانچ  .دوش  یم  یهت  تداعـس  زا  هتفر و  طاطحنا  هب  ور  هعماج  نآ  دنداد ،
دوجواب .دنتسه  یماظن  زکارم  هب  هتسباو  یتاقیقحت  تاسسؤم  نارگ  شهوژپ  زا  یخرب  اه و  تموکح  هب  ناگتسباو  زا 

ص4. هچابید ، یسودرف ، همانهاش  - 1
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؟ دشاب هعماج  دارفا  حلاصم  عفانم و  تهج  رد  دناوت  یم  هزادنا  هچ  ات  نانآ  ياه  هاگدید  نیا ،

هکلب دنتسه و  نامکاح  زا  رترب  ناملاع  .دهد  یم  تهج  نآ  هب  هکلب  تسین ، تردق  تمدخ  رد  اهنت  هن  ملع  یمالـسا ، گنهرف  رد  اما 
راشرـس مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  ور  نیا  زا  .دشاب  لداع  هیقف  ای  موصعم  ماما  دیاب  مکاح  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  بتکم  رد 
رکنمزا یهن  فورعم و  هبرما  يرابرد و  ناـملاع  شنزرـس  دـساف ، ناـمکاح  زا  يرود  هلمج  زا  ناـملاع ، هب  یقـالخا  ياـه  هیـصوت  زا 

ره يریگداـی  زا  ملع ، دـیلوت  يارب  شـالت  يزودـنا و  شناد  هب  ناوارف  شرافـس  مغر  هب  مالـسا  نید  ور  نـیا  زا  .تسا (1)  نامکاح 
.تسا هدرک  یهن  يا  هزیگنا  ره  اب  یملع و 

رالوکـس شناد  هتفر و  اطخ  هب  ملع  قادـصم  نییعت  رد  اما  تسا ؛ ینتفریذـپ  يا  هزادـنا  ات  تردـق  ملع و  هطبار  نایب  رد  رلفات ، راـتفگ 
رادروخرب ناسکی  قوقح  زا  هعماج  دارفا  مومع  برغ  يایند  رد  هزورما  .تسا  هدرک  یفرعم  تیرـشب  شخبافـش  هخـسن  اهنت  ار  یبرغ 

هدافتـسا تیعونمم  .تسا  یعامتجا  قوقح  زا  يرادروخرب  يدنورهـش و  هجرد  هدننک  نییعت  ...و  بهذم  نید و  داژن ، گنر ، هدوبن و 
یبرغ و ياهروشک  رد  ییاقیرفآ  ییایـسآ و  عابتا  ناتـسوپ و  هایـس  اـب  نشخ  یهاـگ  زیمآریقحت و  دروخرب  ناوناـب و  يارب  باـجحزا 
هعماج و هرادا  رد  یـسارکومد  لاربیل  یناوتان  رب  ینـشور  هاوگ  دوش ، یم  شرازگ  ربتعم  عبانم  اه و  هناسر  رد  هک  رگید  دروم  اهدـص 

زا نارادم  تردق  هب  یبرغ  شناد  یگتسباو  رد  دیاب  ار  راک  نیا  لیلد  .تسا  هعماج  رد  یگتسبمه  یلدمه و  داجیا 

ص2108-2061. ج3 ، همکحلا ، نازیم  - 1
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.درک وجو  تسج  رگید  يوس  زا  تیاده  قالخا و  زا  نآ  ندوب  یهت  ییوس و 

هب روما  مامز  تردق و  نآرق ، دوعوم  هعماج  رد  تشذگ  هک  نانچ  اما 

يداژن گنر و  ره  زا  یتسرپاتکی  مچرپ  ریز  رد  عامتجا  تلادـع و  دـیحوت و  شرتسگ  رد  یعـس  هک  تسا  ینانمؤم  ناحلاص و  تسد 
هب ار  دوخ  ياج  هتسبرب و  تخر  ملظ  كرـش و  قافن ، رفک ، دننام  یگدنکارپ  هقرفت و  لماع  هنوگره  ناحلاص  هژیو  هعماج  رد  .دنراد 

تداعس يا  هعماج  نینچ  تسا  نشور  .داد  دهاوخ  یناگمه  تینما  تلادع و  یتسرپاتکی و  دننام  تیمیمـص  یگچراپ و  کی  لماوع 
.دوش یم  نومنهر  دوصقم  لزنمرس  هب  ار  نانآ  دنک و  یم  نیمضت  ار  ناگمه 

ییاـناد و اـب  هارمه  ییاـناوت  تسا و  ییاـناد  زا  معا  شناد  اریز  تسین ؛ ییاـناوت  اـب  يواـسم  یـشناد  ره  درک  شومارف  دـیابن  نینچمه 
هجوت ناسنا  يدوجو  داعبا  همه  هب  یـشناد  نینچ  .دشاب  یگنازرف  هک  دشاب  زاس  تردـق  دـناوت  یم  یـشناد  ور  نیا  زا  .تسا  یگنازرف 

.دهد یم  تهج  تردق  هب  تسا ، نیرفآ  تردق  اهنت  هن  هتشاد و 

رد يراگزور  هک  رادرک  هتـسیاش  نانمؤم  تشذگ ، هژاو  نیا  حیـضوت  رد  .دـناد  یم  نیمز  ثراو  خـیرات  نایاپ  رد  ار  ناحلاص  نآرق ،
ثراو هتفرگ و  تسد  هب  ار  نایناهج  روما  مامز  هدمآرد و  انگنت  فعـض و  زا  ناحبـس  يادخ  ینابیتشپ  اب  دـندوب ؛ انگنت  فاعـضتسا و 

یم ییادـخ  ياعدا  هک  تردـق _ نابحاص  هعماج ، نافعـضتسم  نیـشیپ ، ياه  تما  رد  هک  ناـنچ  .دوب  دـنهاوخ  نارفاـک  ياـه  هتـشاد 
.دندش نانآ  ياه  هتشاد  ثراو  ناگدزایند  يروابان  لامک  رد  هدروآ و  ریز  هب  تردق  هکیرا  زا  ار  دندرک _ 
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دوخ یلصا  ریـسم  زا  دساف  نامکاح  هب  یگتـسباو  یبرجت و  شناد  هزوح  هب  ندوب  دودحم  لیلد  هب  یبرغ  شناد  هک  نآ  نخـس  هاتوک 
.درادـن و ار  رـشب  يارب  نیرفآ  تداعـس  همانرب  میـسرت  ییاناوت  یـشناد  نینچ  .تسا  هدـش  یهت  شا  یعقاو  تیوه  زا  هدـش و  فرحنم 

هدعو ینامـسآ  بتک  رد  شیپ  اه  تدم  زا  هک  تسا  ناحبـس  يادخ  دنم  تردق  تسد  هب  خـیرات  هدـنیآ  همانرب  میـسرت  هک  نیا  هجیتن 
ادخ و زا  يرود  زج  يا  هجیتن  یحو  زا  هدیرب  شناد.تسا  هدناسر  لامک  هب  ار  نآ  ینامسآ  لوسر  نیرخآ  نداتـسرف  اب  هداد و  ار  نآ 

رد مه  رصم  نوعرف  دورمن و  هک  نانچ  تشاد ؛ دهاوخن  شنیرفآ  ننس  اب  هزرابم 

زا ار  نانمؤم  دیشک و  تلذ  ضیضح  هب  تردق  جوا  زا  ار  نانآ  یلاعت  قح  اما  .دندادرس  ییادخ  ياعدا  هداتسیا و  ناحبس  يادخ  ربارب 
: دناسر تزع  جوا  هب  فاعضتسا 

(92 هیآ سنوی ، هروس  ( ؛» َنُوِلفاَغل اِنتایآ  ْنَع  ِساَّنلا  َنِم  ًارِیثَک  َّنِإ  َوهَیآ  َکَْفلَخ  ْنَِمل  َنوُکَِتل  َِکنَدَِبب  َکیِّجَُنن  َمْوَْیلاَف  »

یب و  دـشاب ، یتربع  دـنیآ  یم  وت  یپ  زا  هک  یناسک  يارب  ات  مینکفا ، یم  لـحاس ]  ] يدـنلب هب  تدوخ  نیّرز ]  ] هرز اـب  ار  وت  زورما  سپ 
.دنا لفاغ  ام  ياه  هناشن  زا  مدرم  زا  يرایسب  نامگ ،

یسایس يریگوس 

یملع ًافرـص  هاگدید  زا  ار  نانآ  ياه  هاگدید  تسایـس ، تردق و  زکارم  هب  یبرغ  نازادرپ  هیرظن  یخرب  یگتـسباو  تشذگ  هک  نانچ 
ياه هداد  هب  دامتعا  رد  هطقن  نیزاغآ  شهوژپ ، ۀـصرع  رد  یـشیدنادازآ  .دـشخب  یم  توق  ار  نآ  هب  زیمآدـیدرت  هاـگن  هدرب و  نوریب 

هدننازیگنارب یشیدنا  مزج  یگتسباو و  شهوژپ و 
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نامگ زا  يوریپ  درامـش : یمرب  هنوگ  نیا  ار  نآرق  هاگن  زا  نهذ  ياطخ  ياهأشنم  يرهطم  دیهـش  .تسا (1)  نآ  ياه  هتفای  رد  دیدرت 
هروس  ) سفن ياوه  7 ؛) هیآ مور ، هروس   ) تواضق رد  تعرـس  170 ؛) هیآ هرقب ، هروس   ) ناگتـشذگ زا  دیلقت  116 ؛) هیآ ماعنا ، هروس  )
حرط اـه و  تشادرب  رد  نهذ  ياـطخ  ببـس  لـماوع  نیا  زا  کـیره   (2) (. 67 هیآ بازحا ، هروـس   ) اربُـک زا  يوریپ  و  23 ؛) هیآ مجن ،

اـه و یگتـسباو  زا  ار  شیوـخ  ناور  نهذ و  اـت  تسا  هتـسیاب  نادنمـشیدنا  نادنمـشناد و  رب  ور  نـیمه  زا  .دوـب  دـهاوخ  اـه  هاگدـید 
_ تیبـصع یفن  هب  بلطم  نیا  تسا  نشور  .دـنزادرپب  شهوژپ  ثحب و  هـب  لـماک  تـیرح  يدازآ و  اـب  هتخاـس و  اـهر  اـه  یگتـسبلد 

داقتعا و هنوگره  یفن  يانعم  هب  زگره  دراد و  هراشا  هجومان _ بصعت 

هاچ رد  یتساـجن  رگا   ] دـنیوگ یم  هک  نیا  هک  دـش  دـقتعم  هعیـش  هقف  خـیرات  رد  راـب  نیلوا  يارب  یّلح  همـالع  هک  تسا  فورعم  - » 1
، ردقچ دریمب  نآ  رد  یناسنا  رگا  ردقچ و  دتفیب  یغالا  رگا  دیـشک ، دیاب  بآ  ولد  دنچ  دتفیب  یغرم  رگا  دوش ، یم  سجن  هاچ  دتفیب ]

.تسا بجاو  اهنیا  هک  دنتشاد  قافتا  هعیش  ياهقف  مامت  وا  رصع  ات  هک  نآ  لاح  تسین و  بجاو  تسا ، بحتسم  اه  بآ  نیا  ندیـشک 
لقتـسم ون  زا  دـمآ  .دـهدب  رظن  تساوخ  دوب و  هداتفا  هاچ  رد  یتساجن  کی  .دـش  ادـیپ  التبا  نیا  شدوخ  هناـخ  رد  هک  دوب  نیا  هیـضق 

یعقاو ياوتف  دـنک ، تواـضق  هلئـسم  نیا  هراـبرد  هک  تشاذـگ  شدوخ  يولج  ار  كرادـم  اـه و  باـتک  .دـنک  رکف  هلئـسم  نیا  يور 
هب لیامت  شلد  هشوگ  نآ  دـید  هعفد  کی  درک ، هعلاطم  .تسین  بجاو  ای  تسا  بجاو  راک  نیا  ًاعقاو  هک  دروایب  تسد  هب  ار  شدوخ 

تعفنم نیا  هک  دیـسرت.دشابن  بجاو  هک  دـنک  یم  باـجیا  شتعفنم  نـآلا  نوـچ  تسین  بجاو  هک  دـشاب  نیا  شیاوـتف  هک  تسا  نیا 
کی نابز  دشابن ، فرط  یب  رکف  کی  نابز  لالدتـسا و  رکف و  هقف و  نابز  اوتف  نیا  هک  دهدب  ییاوتف  دـعب  ددزدـب و  ار  شرکف  یبلط ،

، ندرک رکف  تسـشن  دعب  درک ، دازآ  یبلط  تعفنم  نیا  زا  ار  شدوخ  .دندرک  رپ  ار  هاچ  داد  روتـسد  دـنیوگ  یم  .دـشاب  رادـفرط  رکف 
فرط کی  ناسنا  تعفنم  رگا  هک  تسا  یـساسا  رایـسب  یبلطم  شدوخ  نیا  .داد  اوتف  تقو  نآ  تسا ، نیمه  شا  هدیقع  مه  نآلا  دید 

، توبن  ) .دراد هجوـت  مه  بلطم  نیا  هب  نآرق  .ددزد  یم  ار  ناـسنا  رکف  دـشاب  فرط  کـی  هب  شـسفن  ياوـه  ینعی ]  ] دـنک باـجیا  ار 
ص580-579)

ص581-574. توبن ، - 2
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.تسین نآ  هب  یگتسب  لد  حیحص و 

ناهج ةدـنیآ  موس و  جوم  ياه  هقراب  نیلوا  شیادـیپ  أشنم  زا  رلفات  تشادرب  ةویـش  یـسایس و  شنم  دروم  رد  يدـعب  داقتنا  ور  نیا  زا 
همـشچرس اـکیرما  زا  ندـمت  نیا  ییوگ  هک  دـنک  یم  میـسرت  يا  هنوگ  هب  ار  موس  جوم  ندـمت  ياـه  یگژیو  رلفاـت  .تسا  موس  جوم 

: دیوگ یم  موس  جوم  باتک  رد  يو  .تسا  هتفرگ 

ینامز توافت  اب  جوم  نیا  سپ  نآ  زا  داتفا ، قافتا  زا 1955  لبق  ۀهد  رد  اکیرما  ةدحتم  تالایا  رد  یخیرات ، فطع  ۀطقن  نیرخآ  نیا 
.تفای هار  نپاژ  و  قباس ]  ] يوروش ناملآ ، دئوس ، هسنارف ، ناتسلگنا ، هلمج  زا  یتعنص ، ياهروشک  زا  يرایسب  هب  یمک 

بلاق رد  تسا ، ینونک  ناهج  رد  لوحت  لدـم  نیرخآ  هعـسوت ، ییاکیرما  يوگلا  هک  ار  نامگ  نیا  هدیـشوپ  تروص  هب  ناشیا  اـیوگ 
یناهج ینوگرگد  تکرح  ورـشیپ  موس و  جوم  ندـمت  راد  مچرپ  اکیرما  هک  هداد  ناـشن  يا  هنوگ  هب  هدرک و  حرط  دوخ  ياـه  ثحب 

.دوش ریگارف  هک  دور  یم  ییاکیرما  موس  جوم  و  تسا ،

مومع هب  نآ  زیوجت  ناکما  هدـش و  یحارط  یـسارکومد  لاربیل  هطلـس  ظفح  اـکیرما و  عفاـنم  ياتـسار  رد  هاگدـید  نیا  ساـسا  نیارب 
.تسا تسردان  هکلب  راوشد و  اه  ناسنا 

ییارگ و نید  ییارگ و  تیونعم  دیازت  هب  ور  جاوما  اکیرما ،) هعماج  هب  دودـحم  هتبلا   ) یگنهرف تالوحت  هب  هجوت  مغر  هب  رلفات  هیرظن 
نآرق و هاگدـید  ربارب  .تسا  هتفرگ  هدـیدان  ار  یبـیکرت )  ) یمود جوـم  یموـس و  جوـم  برغ  نورد  رد  یتـح  يداـم  تذـل  زا  ترفن 

هتسیاش يا  هعماج  ماجنارـس  تشذگ و  دهاوخ  ینوزف  هب  ور  ملظ ، شرتسگ  مغر  هب  یتیگ  رـسارس  رد  ییارگ  نید  جاوما  زین  تایاور 
و
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مهارف نودب  نآرق  دوعوم  هعماج  تسا  نشور  .تفای  دهاوخ  روهظ  یتیگ  هنهپ  رد  ینید  تیمکاح  اب  قافن  كرـش و  رفک و  زا  يراع 
ياه تخاس  ریز  زا  رگید  نایب  هب  .تفای  دهاوخن  قیفوت  لاجم  ناهاوخ  نید  ناراد و  نید  ینوزف  هلمج  زا  نآ ، ياه  هنیمز  شیپ  ندش 

ور نیا  زا  .تسا  عماوج  یگنهرف  لوحت  رت  مهم  همه  زا  نانآ و  هّدُع  هّدِـع و  یناوارف  یهلا و  بتکم  ناگتفای  تیبرت  يا ، هعماج  نانچ 
لوحت هک  تاـعالطا ) تاـطابترا _ بـالقنا   ) یموس جوـم  لوـحت  هن  تشاد  دـهاوخ  راذـگرثا  یـشقن  هدـنیآ  رد  هک  یلوـحت  رییغت و 

یـشخب یفن  هکلب  تسین ؛ رلفات  ینیب  شیپ  دروم  تالوحت  یفن  يانعم  هب  نیا  تسا  ینتفگ  .دوب  دهاوخ  دیحوت ) تیروحم  اب  ) یگنهرف
هتسناد تیرشب  شخب  ییاهر  هخسن  اهنت  ار  نآ  هدرک و  گنررپ  رایسب  ار  هدحتم  تالایا  یـسارکومد  لاربیل  شقن  هک  يو  هاگدید  زا 
تسا یهلا  ریذپان  فلخت  هدعو  نیا  دننک و  میسرت  دنناوت  یم  یهلا  نایدا  اهنت  ار  ناهج  هدنیآ  هشقن  نیاربانب  .تسا  دور  یم  رامش  هب 

.تسا کیدزن  رایسب  کش  یب  هک 

ار اه  ناسنا  یلاع  ياهزاین  هژیو  هب  اهزاین  هب  ییوگ  خساپ  ناوت  اه  شور  فادـها و  ینابم ، تهج  زا  رلفات  يداهنـشیپ  يوگلا  نیاربانب 
ناسنا یلاع  ياهزاین  عفر  تلادع و  يرارقرب  رد  یبرغ  تاطابترا  مولع و  یناوتان  .تسین  رادروخرب  ندش  یناهج  تیفرظ  زا  هتشادن و 

دـض هدحتم  تالایا  رد  يدـصرد   99 ماـیق  ) تیرتـسا لاو  شبنج  .تساـعدا  نیا  رب  يدـهاش  یبرغ  ياـهروشک  یلخاد  ةزوح  رد  اـه 
يایند رد  یتاقبط  فاکـش  نیا ، رب  نوزفا  .تفرگ  لکـش  رلفات  ياعدا  دروم  یـسارکومد  لاربیل  دـهم  رد  يدـصرد ) کـی  تیمکاـح 

_ دراد ناعذا  مه  رلفات  هک  رگید _ ناوارف  ياه  ییاسران  نوزفازور و  يراکیب  رقف و  شرتسگ  برغ و 
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هدحتم تالایا  برغ و  راصحنا  رد  يرـشب  ياه  شناد  زا  يرایـسب  هزورما  دنچره  درب  دای  زا  دیابن  .تسام و  ياعدم  رب  يرگید  هاوگ 
اب یبرغ  ياـه  تردـق  .دـنا  هرهب  یب  شناد  دـیلوت  يارب  مزـال  يرکف  ییاـناوت  زا  نارگید  هک  تسین  نیا  موـهفم  هب  زگره  اـما  تـسا ،

شناد و هب  نارگید  یبای  تسد  عنام  دراوم  يرایسب  رد  دنزرو و  یم  لخب  نآ  رشن  زا  هدیـشک و  دنب  هب  ار  شناد  نارگید  فاعـضتسا 
ياه راتفر  نیا  ۀـنومن  اهدـص  زا  یکی  یمالـسا  يروهمج  یملع  دـشر  ریـسم  رد  ناوارف  تالکـشم  عناوم و  داـجیا  .دنتـسه  يرواـنف 

دـیدش و رایـسب  تباقر  یبرغ  نادنمـشناد  اب  شناد  ياه  هزوح  یـضعب  رد  یمالـسا  ناریا  نادنمـشناد  نآ ، مغر  هب  هک  تسا  دنـسپان 
لاربـیل راـصحنا  رد  مه  يداـم  شناد  نیمه  یتـح  هک  دـش  دـهاوخ  نشور  ناـگمه  رب  راـصحنا  عـفر  تروـص  رد  دـنراد و  کـیدزن 

نیا اب  ار  یساسا  هتکن  .دبات  یمنرب  يا  هلیـسو  ره  اب  ار  تردق  روحم  هب  ندیـسر  یمالـسا  ياه  هزومآ  هرخألاب  .تسین و  یـسارکومد 
: میرب یم  نایاپ  هب  نآرق  ۀیآ 

(7 هیآ مور ، هروس  ( ؛» َنُوِلفاغ ْمُه  ِهَرِخْآلا  ِنَع  ْمُه  َواْینُّدلا  ِهایَْحلا  َنِم  ًارِهاظ  َنوُمَْلعَی  »

.دنا لفاغ  ترخآ  زا  هک  نآ  لاح  و  دنسانش ، یم  ار  يرهاظ  ایند ، یگدنز  زا 

لماکت رد  مه  یناسنا  ياـه  هدارا  هژیو  هب  تاـقولخم و  ياـه  هدارا  تسا و  خـیرات  تکرح  روحم  یهلا  هدارا  تفگ  دـیاب  رخآ  تسد 
رد مه  لطاب  قح و  ههبج  ود  ره  دنتـسه و  یتوافتم  ياهریثأت  تبـسن  حوطـس و  ياراد  مه  اه  هدارا  نیا  دننک و  یم  افیا  شقن  خـیرات 

دادما قح  ترضح  طسوت  ناشدوخ  دصقم  ریسم و 
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، تسین خـیرات  هدـنیآ  يارب  ینز  هنامگ  یـسایس  زادرپ  هیرظن  هفیظو  .لطاب و  ههبج  هن  تسا ، قح  ههبج  اب  ینایاپ  هبلغ  اـما  دـنوش ، یم 
.دهد دیون  ار  يرتهب  هدنیآ  هدرک و  يزیر  همانرب  رشب  يارب  هعماج  لک  حلاصم  نتفرگ  رظن  رد  اب  دیاب  هکلب 

یناهج هدکهد  . 4

هراشا

دنک یم  تمسق  هرود  هس  هب  ار  یناسنا  هعماج  لوحت  ناهول (1)  کم  لاشرام 

ۀعبت لصالا و  ینپاژ  روهـشم  سانـش  هعماـج  فوسلیف و   Herbert Marshal mcLuhan ( 1980 - 1911  ) ناهول کـم  - 1
رـصع تایبدا  هب  یـسدنهم  تالیـصحت  نایاپ  زا  سپ  دوشگ و  ناـهج  هب  مشچ  اداـناک  لاـتنومدا  رد  لاـس 1911  رد  وا  .تسا  اداـناک 

ات ناهول  کـم  .دوب  وتنروت  هاگـشناد  دـیتاسا  زا  وا  .تشون  هنیمز  نآ  رد  ار  دوخ  يارتکد  ۀـلاسر  داد و  ناـشن  يدـنم  هقـالع  تبازیلا ،
هناسر هلیـسو  هب  نیمز ، هرک  رگید  نونکا   » تفگ یم  درک و  یم  هراشا  یناهج  هدـکهد  هب  هراومه  دـعب  لاس  ینعی 15  شتایح  نایاپ 

هدکهد اب  دوخ  یـضرف  هدـکهد  هسیاقم  اب  ناهول  کم  تسا » هتفای  ار  هدـکهد  کی  داعبا  هک  هدـش  کچوک  ردـق  نآ  دـیدج ، ياه 
اب زین  یناهج  هدـکهد  رد  دراد ، يدرف  نیب  تلاح  رتشیب  اه  ناـسنا  طـباور  یتنـس  هدـکهد  نیا  رد  هک  هنوگ  ناـمه  : » تفگ یم  یتنس 

هدـکهد کی  طباور  دـح  رد  تفای و  دـهاوخ  يدرف  نیب  هطبار  تلاح  اج  همه  رد  اه  ناسنا  نیب  طـباور  دـیدج ، ياـه  هناـسر  دوجو 
ياه 1990؛ شبنج  یطابترا ؛ لیاسو  تخانـش  گربنت ؛ وگ  ناشکهک  زا : دـنا  ترابع  يو  راثآ  نیرتروهـشم  .دوب  دـهاوخ  کـچوک 
زا يور  هلابند  اب  عقاو  رد  ناهول  کم  .هناسر  كرد  يارب  کینورتکلا ؛ گنج  ژاـسام ؛ ماـیپ و  یناـهج ؛ هدـکهد  رد  حلـص  گـنج و 

یگدـنز دـیوگ : یم  یخیرات  کیتکلاید  هب  طوبرم  ثحب  رد  دـیلوت  ياه  هویـش  لماوع و  هدـننک  نییعت  شقن  هب  هجوت  اب  سکراـم و 
لیاوا رد  ناهول  کم  .دمآ  دیدپ  یتاقبط  عزانت  دش و  داجیا  يربارب  ان  دندرک و  هدافتـسا  ءوس  يا  هدـع  دوب ، ربارب  زاغآ  رد  اه  ناسنا 

يا هنامیمـص  تاـطابترا  هیلوا  عماوج  رد  اـه  ناـسنا  تفگ : درک و  حرطم  ار  تاـطابترا  ياـنبم  رب  یخیراـت  لوـحت  هیرظن  ههد 1960 
لماک و ناسنا  دوجو  .دوش  یم  هتفرگ  راک  هب  ناسنا  ساوح  مامت  .دوب و  یناـسنا  ساوح  اـنبم  رارقرب و  ور  رد  ور  تاـطابترا  .دنتـشاد 

ياه هویـش  دراد و  يرترب  ناحجر و  يوتحم  رب  تروص  ینعی  تسا ؛ مایپ  نامه  هلیـسو  دیازفا : یم  ناهول  کم  .داد  یم  ناشن  لیـصا 
کم .دناد  یم  رشب  ساوح  هتفای  شرتسگ  ار  هناسر  ساوح و  دادتما  ار  ندمت  ًاساسا  يو  .دراد  ریثأت  نآ  ياوتحم  رب  گنهرف  ره  رـشن 

درس و ار  یـسح  همه  ياه  هناسر  يو  .دنک  یم  میـسقت  درـس  مرگ و  هورگ  ود  هب  ار  اه  هناسر  دوخ  ءارآ  زا  يرگید  شخب  رد  ناهول 
، يریوصت طخ  یسح و  کت  ار  ملیف  یتوص و  يابفلا  ینارنخس ، باتک ، امنیـس ، ویدار ، سکع ، .دناد  یم  مرگ  ار  یـسح  کت  هناسر 
، تاطابترا اه و  هناسر  شقن  ییامن  گرزب  اب  ناشیا  هک  نآ  نخس  هاتوک  .دناد  یم  یـسح  همه  ار  راتفگ  رانیمـس و  نویزیولت ، نفلت ،

یگچراپکی هنیمز  دروآ و  دـهاوخ  رد  کچوک  هدـکهد  ناونع  هب  ار  ناهج  هک  هتـسناد  اه  تلم  نایم  طابترا  دـنویپ و  بجوم  ار  نآ 
هناسر كرد  يارب  یعمج ؛ تاطابترا  ینابم  ) .درک دهاوخ  مهارف  ار  هد  نیا  يادخدک  ناونع  هب  یـسارکومد  عون  زا  مه  نآ  تموکح 

( اه
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.یناهج هدکهد  . 3 یپاچ ؛ یبتک و  طابترا  . 2 یهافش ؛ . 1 تسا : مکاح  یصاخ  یطابترا  ماظن  هرود  ره  رد  هک 

( یهافش  ) يا هلیبق  ینامدود و  یگدنز  یهافش و  طابترا  رصع 

ییاه یگژیو  هک  تسا  تباتک  دقاف  ییادتبا  ياه  ندـمت  هرود  ناسنا ، یعامتجا  یگدـنز  هلحرم  نیتسخن  ناهول ؛ کم  تایرظن  قبط 
رد ناسنا  نآ  رد  هک  دناوخ  یم  يا  هلیبق  ینامدود و  نارود  ار  نارود  نیا  .تسا  يرادینش  تفایرد  یهافش و  نایب  طلست  يرترب  ریظن 

ياـه هلیبق  اـه و  هفیاـط  تروص  هب  دارفا  تسا و  هدوب  يا  هلیبق  نورد  اهدـنویپ  .تسا  هتـسیز  یم  یعیبط  گـنهامه و  هعومجم  کـی 
بقع ياهروشک  یخرب  رد  دندوب  نآ  ياه  هناشن  هک  نانچمه  یعامتجا  یگدنز  هلحرم  نیا  رد  هک  دـنا  هدرک  یم  یگدـنز  کچوک 

یمظن هنوگ  چیه  نودب  اه  نآ  هشیدنا  دنداوس و  یب  دارفا  دوش  یم  تفای  هدنام 

ناسنا .دنوش  یم  لقتنم  هنیس  هب  هنیس  تاعالطا  دنک و  یم  ادیپ  دشر 

دنک و یم  هدافتسا  دوخ  سح  جنپ  ره  زا  یعیبط  يا  هنوگ  هب  هرود  نیا  رد 
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.دتفا یم  راک  هب  ساوح  ریاس  زا  شیب  نارگید  اب  طابترا  يارب  ییاونش  سح  نایم  نیا  رد 

ارگ هعماج  یپاچ و  یبتک و  تاطابترا  رصع 

دش راکشآ  رگید  ساوح  هب  تبـسن  ییانیب  سح  يرترب  دروخ و  مه  هب  نیـشیپ  نزاوت  یتوص  يابفلا  هژیو  هب  تباتک  طخ و  عارتخا  اب 
.تفای رییغت  رشب  رکفت  ياوتحم  و 

یم هک  دش  زاغآ  يرصب  ندمت  نارود  پاچ  عارتخا  اب  .تسا  هدوب  یهافـش  نابز  رظن  ریز  اه  تدم  ات  تباتک  طخ و  ندمت  دیدرت  یب 
ار هدمآ  دیدپ  گربنتوگ  عارتخا  رثا  رب  هک  یگنهرف  ياه  هدیدپ  زا  هدـیچیپ  يا  هعومجم  هک  دـیمان  گربنتوگ  ناشکهک  ار  نآ  ناوت 

.تسا دریگ  یم  ربرد 

کی تروص  هب  اپورا  اه  نآ  وترپ  رد  هک  دـش  اه  نآ  هعـسوت  بجوم  هدیـشخب و  ماهلا  تعنـص  رگید  ياـه  هزوح  هب  پاـچ  هاگتـسد 
.دندرک یم  ینارمکح  ایند  رب  نرق  راهچ  نآ  ياکتا  هب  دمآ و  رد  یتعنص  تردق 

زا ییادج  ییوجاوزنا و  یعون  مزلتسم  تهج  نیا  زا  دراد و  یصخش  قّمعت  ساوح و  زکرمت  یعون  هب  زاین  هتـشون  ناهول  کم  رظن  هب 
ییارگ هبخن  ییارگدرف ، ییادیپ  يا و  هلیبق  ماظن  مادهنا  بجوم  تیاهن  رد  و  دراد ، تافانم  هتـشذگ  يا  هلیبق  یگدنز  اب  تسا و  عمج 

.دوش یم  مسیلانویسان  و 

ندمت زا  یـشان  ار  اه  یتخبدـب  مامت  همـشچرس  یناسنا و  یلـصا  هانگ  کی  ار  پاچ  هعماج ، رد  پاچ  راثآ  هب  هنانیبدـب  یـشرگن  اب  وا 
یگدنز ماظن  دنب  دـیق و  راتفرگ  هدـنار و  نوریب  يا  هلیبق  یگدـنز  یمیمـص  طیحم  زا  ار  ناسنا  پاچ ، عارتخا  نوچ  دـناد  یم  یتعنص 

.درک یتعنص  یکیناکم و 
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« یناهج ةدکهد   » کینورتکلا و طابترا  رصع 

هراشا

هرود نیموس  رد  نونکا  ناهول ، کـم  تاـیرظن  قبط  .دوش  یم  عورـش  ینکراـم  طـسوت  ویدار  عارتخا  اـب  یناـسنا  ندـمت  زا  هرود  نیا 
، تسا یناسنا  ساوح  ریاس  رب  ییانیب  سح  نتفای  يرترب  زا  یـشان  هک  زین  ییارگدرف  یگدنز  پاچ و  رـصع  ناسنا ، یعامتجا  یگدنز 

دیدـج هویـش  نیا  .تسا  لاوز  لاح  رد  امنیـس  نویزیولت و  ویدار ، دـننام  یکینورتکلا  یطابترا  لـیاسو  شرتسگ  تفرـشیپ و  ربارب  رد 
.تسا (1) هدرمش  يرورض  ار  یسح  كاردا  هب  تعجر  هتخاس و  ربتعم  ار  ییاونش  سح  یطابترا ،

: تسا دقتعم  دناد و  یم  کینورتکلا  يایند  ار  زورما  يایند  ناهول  کم 

دهاوخ شزرا  نودب  عوبطمان و  میا ، هتفرگ  وخ  نآ  هب  تساه  لاس  هک  ار  يریوصت  یمیدق  ياضف  رضاح ، رـصع  یکینورتکلا  طیحم 
اه ییادج  دننک ، یم  ادیپ  هطبار  رگیدکی  اب  دنور ، یم  ورف  رگیدکی  رد  تادوجوم  ءایـشا و  ثداوح ، کینورتکلا  يایند  رد  .تخاس 

؛ دـیآ یم  دوجو  هب  دـیدج  طیحم  بیترت  نیدـب  دـنک و  یم  ییاـمندوخ  اـه  تهابـش  ددرگ ، یم  شومارف  تازیاـمت  دور ، یم  نیب  زا 
رد ار  يا  هلیبق  تایـصوصخ  هک  یناهج  گرزب  هدـکهد  کی  .درک  يراذـگ  مان  یناهج » هدـکهد   » کی ار  نآ  ناوت  یم  هک  یطیحم 

.دراد (2) یم  ظوفحم  رت  عیسو  سایقم 

: تفگ یم  وا  .دش  دنهاوخ  تاعالطا  شهج  هدیدپ  ندمآ  دوجو  هب  ثعاب  دیدج  ياه  هناسر  هک  دوب  دقتعم  ناهول  کم 

.96 ، 93 ص89 - یعمج ، تاطابترا  ینابم  - 1
ص8. ناهول ،» کم  ياقآ  یبیج  ياه  هنییآ  - 2
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نیا هب   ] .تفرگ دـهاوخ  رارق  ناشرایتخا  رد  ناوارف  تعرـس  اـب  ناـهج و  هشوگ  راـهچ  زا  تشاد ، دـنهاوخ  اـه  ناـسنا  هک  یتاـعالطا 
ای یناهج  هلیبق  کی  رد  ییوگ  دـنهاوخن ، هچ  دـنهاوخب و  هچ  اه  ناـسنا  دوش و  یم  رت  کـچوک  زور  هب  زور  گرزب ، ناـهج  بیترت ]

.درک (1) دنهاوخ  مهارف  کینورتکلا  تاناکما  ار  یتیعضو  نینچ  .دننک  یم  یگدنز  یناهج » هدکهد   » کی

ییاهن هرطیس  ناهج و  هدنیآ  ینیب  شیپ  رد  دوخ  ياعدا  رب  وا 

: دیوگ یم  مسیلاربیل 

هب هک  یـسرتسد  دنـشاب ، هتـشاد  یـسرتسد  رگیدـکی  هب  یتحار  هب  نیمز  ةرک  دارفا  هک  هدـش  ببـس  تاعالطا  ای  تاـیلمع  رد  بـالقنا 
اه گنهرف  و  هدش ، هدیدرون  رد  اهزرم  یعیبط  روط  هب  اذل  تسا ، متـسیب  نرق  لئاوا  رد  هدـکهد  کی  دارفا  طابترا  زا  رت  ناسآ  بتارم 

نیا .دور و  یم  ندش  ناسکی  يوس  هب  همه  گنهرف و )...  تسایس ، داصتقا ،  ) یعامتجا راتخاس  يدیلک  رصانع  و  هتـشگ ، هساک  کی 
روشک ره  رد  هک  هشیدـنا  ناـمه  اـب  یتـحار و  هب  تموکح  نیا  .دراد  ار  دـحاو  یناـهج  تموکح  کـی  لیکـشت  ياـضتقا  ًاـتعیبط  رما 

تموکح یناهج ) هدکهد   ) نآ یعامتجا  راتخاس  گنهرف و  ینعی  ددرگ ، یم  رهاظ  .دنا  هدـش  ادـیپ  دوجوم  ياه  تموکح  دودـحم ،
، تسا برغ  هک  تاعالطا  اب  تاـیلمع  رد  لوحت  ینعی  بـالقنا ، نیا  همـشچرس  هب  هجوت  اـب  رگید  يوس  زا  .دـنک و  یم  نیعم  ار  دوخ 
هک میـشاب  رظتنم  دـیاب  مینک  هاـگن  هناـنیب  عـقاو  رگا  .تسا  هدرک  ادـیپ  هضرع  طـسب و  تـصرف  رگید  رکف  ره  زا  شیب  مسیلاربـیل  رکفت 

لح بلاغ  یگنهرف  لخاد  رد  یعیبط  وحن  هب  یسایس  فلتخم  تارکفت  اه و  گنهرف 
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.تسا (1) لاربیل  یسارکومد  نامه  بلاغ  گنهرف  نآ  و  دنوش ،

« یناهج هدکهد   » هیضرف دقن 

لفاحم رد  يدایز  نادنمشیدنا  داقتنا  دقن و  دروم  ادتبا  نامه  زا  یلو  تسا ؛ یسررب  لمأت و  هتسیاب  ناهول  کم  ياه  هاگدید  هچ  رگا 
زا سپ  نآ ، رب  نوزفا  .دـنتخاس  راکـشآ  ار  نآ  ندوب  یلیخت  بلاـطم و  یگتفـشآ  لالدتـسا ، فعـض  ناـنآ  .تفرگ  رارق  برغ  یملع 

.تفرگ رارق  زین  یناریا  نارکفتم  یبایزرا  دقن و  دروم  یسراف  نابز  هب  وا  راثآ  ۀمجرت 

يزاسادج هک  دنا  هدش  لفاغ  یهیدـب  رما  کی  زا  مایپ ، لکـش  هب  دـح  زا  شیب  تیمها  مایپ و  ياوتحم  زا  لکـش  يزاسادـج  اب  ناشیا 
دوخ اریز  تسا ؛ رت  مهم  لکـش  زا  اوتحم  رگید  يوـس  زا  دـنرگیدکی و  لـمکم  ود  نیا  تسین و  تسرد  نآ  ياوـتحم  زا  ماـیپ  لـکش 
هتفگ نخـس  يا  هعماج  هب  تاعالطا  ندش  ریزارـس  ةدنهد  ناکت  یناهگان و  تارثا  ربارب  رد  عماوج  ندش  هنیـسکاو  موزل  زا  مه  ناشیا 

.تسا طوبرم  اوتحم  هب  دنک  ادیپ  طابترا  لکش  هب  هچ  نآ  زا  شیب  اه  بیسآ  زا  ینارگن  تسا  نشور  .تسا 

: دیوگ یم  تحارص  هب  زلتساک  لئونام 

نامز رد  هجوت  بلاج  يوق و  عوضوم  کی  یناهج  ةدکهد 

هک تسا  یصخش  ياه  هموک  زا  یناهج  هکبش  کی  هکلب  تسین ، هدکهد  کی  نآ  .دوب  طلغ  ًالماک  ینیب  شیپ  کی  یلو  دوب ، شنایب 
تـسج ياهروتوم  هب  لاصتا  قیرط  زا  راک  نیا  هک  دنک  یم  لیدـبت  یناهج  عماوج  هب  ار  یلحم  عماوج  تنرتنیا  .تسا  توافتم  رایـسب 

ناوارف توافتم  ياه  هداد  اب  ینتم  ارف  تاعالطا  رگوجو ،
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.دریگ (1) یم  تروص 

: دیوگ یم  ناهول  کم  لالدتسا  تامدقم  ندرک  فیصوت  یهیدب  نمض  یناجیرال  داوج  دمحم 

هـشیر لئالد و  دوخ ، هکلب  دـنک ، یمن  ادـیپ  ناماس  رگیدـکی  هب  دارفا  یـسرتسد  ساسارب  طقف  یعامتجا  مظن  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن 
، دـنک یم  داجیا  یتاـعالطا  یـسرتسد  هچ  نآ  دـشابن  اـیهم  طیارـش  ریاـس  رگا  رگید  تراـبع  هب  .دراد و  يرگید  مهم  ددـعتم و  ياـه 

.دزاس (2) کیدزن  ار  لصاوف  هک  نیا  ياج  هب  دنک  یم  رود  رگیدکی  زا  اه  گنسرف  ار  ناگیاسمه 

یناهج هدکهد  رب  برغ  هرطیس  مهوت 

يارب يا  هدکهد  دناوت  یم  تنرتنیا  هلکاش  تیریدـم  اب  برغ  هک  درک  هصالخ  هتکن  نیا  رد  دـیاب  ار  ناهول  کم  هاگدـید  ۀـیام  ناج 
تاعالطا و يراذگرثا  هک  نیا  مغر  هب  اما  .دناد  یم  رما  نیا  هاوگ  ار  هنهپ  نیا  رد  اه  هداد  لاقتنا  .دزاسب  ناهج  ناربراک  همه  زا  دوخ 

يژولونکت رد  يدـنم  ناوت  فرـص  هب  ار  يزاجم  ياضف  تیریدـم  ناوت  یمن  تسین ؛ راکنا  دـیدرت و  لـباق  یمومعراـکفا  رب  اـه  هداد 
.تسناد برغ  راصحنا  رد  اه  هداد  زا  يا  هنوگ  زا  يرادروخرب  تاطابترا و  نیون 

خیرات لد  رد  يرتراوتـسا  یپ  نب و  هک  دنا  هدـنرب  ینانآ  ، گرزب زیتس  نیا  رد  .تساه  هشیدـنا  زیتس  ییورایور و  رتسب  يزاجم  ياضف 
.دنشاب هتشادن  تلفغ  يروآون  شقن  زا  هتبلا  دص  هتشاد و  ناهج 

.تاطابترا تیریدم  رد  ناهول  کم  لاشرام  ياه  هشیدنا  یسررب  يزورون ، همان  هژیو  تاطابترا ، تیریدم  همان  هام  - 1
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نیا نایرتشم  .تساهرواب  اه و  هشیدنا  جورت  يارب  يا  هنیمز  اه و  هتـشاد  ۀـضرع  يارب  یتصرف  یعامتجا  ياه  هکبـش  تنرتنیا و  ۀـنهپ 
ياهرواب نادـقف  اب  تسا  نکمم  زاغآ  رد  دـنچره  دوب ؛ دـنهاوخ  شیوخ  ةدـش  مگ  یپ  رد  اضف  نیا  هب  دورو  اب  یتیگ  رـسارس  زا  الاک 

فراعم ناگنـشت  ماک  هدرک ، رت  گنت  لطاب  ياه  هشیدـنا  رب  ار  هصرع  ناوت  یم  اهرواب  نیا  ۀـضرع  اب  اما  .دـنروآور  بارـس  هب  بان ،
نآ تیریدم  يزاجم ، ياضف  رد  اه  هداد  یناوارف  یگدرتسگ و  نیا  اب  ساسا  نیارب  .دومن  باریس  نآ  لالز  ۀمـشچرس  زا  ار  ینامـسآ 

لیدبت اه  هشیدنا  هاگدروآ  هب  ار  نآ  بلس و  ار  يراصحنا  تیریدم  اه ، هداد  عاونا  دورو  ناکما  هک  نانچ  .دوب  دهاوخن  ناسآ  يراک 
.دنک یم 

ياوتحم زا  تلفغ  هناسر و  شقن  ندرک  هتسجرب  اما  دراد ؛ یمومع  راکفا  رب  يراذگرثا  رد  یناوارف  شقن  يژولونکت  هناسر و  دنچره 
ببـس هشیدنا ، نیا  ۀیاپرب  اه  ناسنا  یعقاو  ياهزاین  هب  ییوگ  خساپ  هشیدـنا و  يانغ  .دروآ  دـهاوخ  راب  هب  يریذـپان  ناربج  نایز  مایپ 

.تسین يراوشد  راک  رصاعم ، يایند  رد  اعدا  نیا  ییامزآ  یتسار  .دوب  دهاوخ  هنهپ  نیا  رد  تیریدم  ناوت  ینوزف 

لاربـیل ماـظن  اـب  ضراـعم  ياـه  گـنهرف  زا  تلفغ  اـب  يو  هک  درک  وـجو  تسج  هتکن  نیا  رد  دـیاب  ار  ناـشیا  هاگدـید  ندوـب  یلیخت 
نآ ربارب  رد  گنهرف  نیرت  دنم  تردق  .دنار  یم  نخس  اه  گنهرف  رگید  مضه  بذج و  ناوت  گنهرف و  نیا  يرترب  زا  یـسارکومد ،
هب تقو  چیه  اما  تفرگ ، رارق  برغ  گنهرف  نیگنـس  ۀمجه  دروم  خـیرات  زا  يا  ههرب  رد  هک  نیا  مغر  هب  هک  تسا  یمالـسا  گنهرف 

یعقاو تیوه  ندـنادرگزاب  اب  ات  دور  یم  دوخ  نماد  رد  یمالـسا  نادنمـشیدنا  ناگبخن و  شرورپ  اـب  نونکا  دـیماجنین و  نآ  فذـح 
هب ناناملسم 
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ار هرطیس  نیا  ریذپان ، فلخت  ةدعو  اب  ینامـسآ  ياه  هزومآ  رد  یلاعت  قح  تشذگ  هک  نانچ  .دوش  لیدبت  یناهج  ریگارف و  یگنهرف 
.تفر هراشا  صوصخ  نیا  رد  یمالسا  ياه  هزومآ  تیفرظ  هب  نوتگنیتناه  هاگدید  دقن  رد  .تسا و  هداد  تراشب 

جاور هک  تسا  نآ  مادـهنا  ای  طاـطحنا  لاـمتحا  برغ و  تشونرـس  رد  ماـهبا  تسا  هتفرگ  هدـیدان  هیرظن ، نیا  هک  یلماوع  هلمج  زا  و 
ناماس رگیدکی  هب  دارفا  فرـص  یـسرتسد  طابترا و  اب  اهنت  یعامتجا  مظن  هک  نانچ  .تسا  هتخاس  ماکان  هکلب  راوشد و  ار  نآ  ریگارف 

.دوب دهاوخ  یـسرتسد  نیا  موتحم  هجیتن  يریگرد  تنوشخ و  لماوع ، نآ  دوبن  اب  هک  دنراد  شقن  نآ  رد  يرگید  لماوع  دبای و  یمن 
رد كرتشم  طاقن  رب  هیکت.تفرگ  اعدا  نیا  هاوگ  ار  دراد  دیکأت  اه  ندـمت  دروخرب  رب  هک  رـصاعم  ياه  هاگدـید  یـضعب  ناوتب  دـیاش 

ناهاوخ ار  دنم  تردق  يدج و  یتیریدم  تاطابترا  تاعالطا و  رـصع  رد  هک  دنتـسه  لماوع  نیا  هلمج  زا  ...و  عفانم  فادها ، ینابم ،
مالـسا یعامتجا  هشیدنا  رد  یـساسا  ياه  هزومآ  زا  هک  يربارب  يردارب و  یگتـسب و  مه  داجیا  رد  یـسارکومد  لاربیل  یناوتان  .تسا 
يدراوم هنومن  ...و  یتـسرپداژن  رب  دـیکأت  اـه و  ناـسنا  طـباور  رد  نیوـن  یگدرب  شیوـخ ، یعقاو  تیوـه  زا  دارفا  ندرک  یهت  تسا ،

رگید دننام  هب  ماظن  نیا  بورغ  زا  ربخ  هتخاس و  ور  هبور  گرزب  یـشلاچ  اب  ار  یناهج  ياهدادخر  رب  ماظن  نیا  تیریدـم  هک  دنتـسه 
.دهد یم  لحمضم  ياه  ماظن 

رد طباور  ةرادا  هک  دوش  یم  بجوم  ار  یتیریدم  ةزوح  شرتسگ  رگیدکی ، هب  اه  ناسنا  ناسآ  یـسرتسد  یپ  رد  ایند  ندـش  کچوک 
سایقم رد  تاطابترا  ظاحل  هب  ناهج  نخس  رگید  هب  .دوب  دهاوخن  ناسآ  يراک  یناهج  سایقم  نیا 

رصاعم ياه  هیرظن  نآرق و  هاگن  زا  خیرات  نایاپ  هب  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comدرکیور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 301 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:283

رد نوگانوگ  ياه  تیلم  اه و  تیموق  اه و  گنهرف  اب  اه  ناسنا  زا  یناوارف  هورگ  ار  نآ  نانکاس  اما  دبای ؛ یم  لزنت  کچوک  هدکهد 
یسارکومد لاربیل  ياه  فعـض  ندش  نایع  .دزاس  یم  ور  هبور  ناوارف  يراوشد  اب  ار  نآ  تیریدم  هک  دنهد  یم  لیکـشت  ناهج  ۀنهپ 

.تسا رتشیب  يا  هرتسگ  اب  یناهج  تیریدم  رد  نآ  یماکان  رب  ینشور  هاوگ  سایقم  نیا  زا  رتمک  رد 

.دوش یم  راکشآ  ناهول  کم  هیرظن  نازرل  تسس و  ياه  هیاپ  فصو  نیا  اب 

هب .دوب  دهاوخن  ناهج  رب  نآ  هرطیس  مسیلاربیل و  يرترب  رب  لیلد  تاعالطا  راجفنا  تاطابترا و  یگدرتسگ  نآرق  هاگن  زا  نیا  رب  نوزفا 
دـش دـهاوخ  ناهج  ةدـنیآ  رد  بلاغ  گنهرف  مسیلاربیل ، گنهرف  ریزگان  سپ  تسا  تاعالطا  بالقنا  هاگتـساخ  برغ ، هک  نیا  معز 

ناینوعرف هب  تبـسن  یفیعـض  عضوم  رد  رهاظ  رد  هک  نیا  مغر  هب  لیئارـسا  ینب  دش  مولعم  نآرق  هاگدـید  نایب  رد  .تسا  یلطاب  روصت 
« خیرات نایاپ  رد  نانمؤم  يوس  زا  نیمز  تثارو   » ریبعت دسر  یم  رظن  هب  .دندش  ناش  تاناکما  ۀـمه  اب  نانآ  نیمزرـس  ثراو  اما  دـندوب 
رب طلـست  هاگ  هب  ناینوعرف  یندـمت  راثآ  ياحما  رب  ینبم  یخیرات  ياه  شرازگ  دوبن  .تسا  هتکن  نیا  ياـیوگ  ( 105 هیآ ءایبنا ، هروس  )

تاناکما هب  یبای  تسد  هک  يا  هشیدنا  نینچ  ندوب  لطاب  نآرق  تایآ  زا  یضعب  نینچمه  .تساعدا  نیا  تیوقت  ببـس  نانآ ، نیمزرس 
: دزاس یم  نشور  ار  دش  دهاوخ  نارگید  رب  رایع  مامت  طلست  ببس  یناوارف 

ْمُْهنَع ینْغَأ  امَف  ِضْرَْألا  ِیف  ًاراثآ  ًهَُّوق َو  َّدَـشَأ  ْمُْهنِم َو  َرَثْکَأ  اُوناک  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  ُهَِبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظنَیَف  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُریِـسَی  ْمَلَفأ  »
، رفاغ هروس  «. ) َنُؤِزْهَتْـسَی ِِهب  اُوناک  ام  ْمِِهب  َقاح  ِْملِْعلا َو  َنِم  ْمُهَدـْنِع  اِمب  اوُحِرَف  ِتاـنِّیَْبلِاب  ْمُُهلُـسُر  ْمُْهتَءاـج  اَّمَلَف  َنُوبِـسْکَی *  اُوناـک  اـم 

(83_82 هیآ
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هک دناوخ  یم  ارف  ناینیشیپ  تشونرس  زا  نتخومآ  تربع  يارب  نیمز  رد  شدرگ  ریس و  هب  ار  ایبنا  توعد  ربارب  رد  ناشکرـس  دنوادخ ،
رد تیوربخ  يرهاظ و  مولع  هب  یبای  تسد  ربارب  رد  تدـش  هب  نانآ  .دـندش و  یتشونرـس  هچ  راچد  يدام  تاـناکما  یناوارف  مغر  هب 

يرگید تایآ  .دنتفرگ (1) و  ءازهتسا  هب  ار  نآ  هدش ، نادرگ  يور  یهلا  فراعم  مولع و  زا  دندش و  یگتفیرف  یگتفیـش و  راچد  نآ 
تکرح شریذپ  نمـض  نیاربانب  (. 249 هیآ هرقب ، هروس   ) دـنهد یم  ربـخ  گرزب  هورگ  رب  یهلا  هدارا  اـب  كدـنا  هورگ  يزوریپ  زا  هک 

ُمُه ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإَف   » تایآ .میناد  یم  لطاب  یمهوت  ار  خیرات  نایاپ  رد  ناهج  ناکرا  رب  مسیلاربیل  هطلـس  یگچراپکی ، ریـسم  رد  ناهج 
.دنهد یم  تراشب  ار  دیحوت  بزح  يزوریپ  ( 21 هیآ هلداجم ، هروس  56 ؛ هیآ ، هدئام هروس  « ) َنُوِبلاْغلا

رصاعم ياه  هیرظن  یلک  دقن 

ياه ماظن  رگید  رب  شا  ییاکیرما  عون  زا  مه  نآ  یـسارکومد و  لاربیل  ماظن  يرترب  ياقلا  رد  دیاب  ار  رـصاعم  ياه  هیرظن  ۀـیام  نورد 
توافتم يا  هیواز  زا  نازادرپ ، هیرظن  زا  کیره  .درک  وجو  تسج  هشیدنا  هدیا و  نیا  يزاس  یناهج  رد  شـشوک  یـسایس و  يرکف و 

نیا زا  .تسا  هتخاس  هارمه  قیفوت  اب  ار  اه  شالت  نیا  زین  اه  هناسر  يژولونکت و  زا  يریگددم  .دنا  هدیـشوک  هشیدنا  نیا  شرتسگ  رد 
راوشد سب  يراک  نآ  ياـه  بیـسآ  اـه و  صقن  اـه و  فعـض  ربارب  رد  يرگ  نشور  برغ و  ندـمت  گـنهرف و  زا  داـقتنا  دـقن و  ور 
راکفا یگدنز و  دوپ  رات و  رب  زارد  نایلاس  دوخ  قارطمط  رپ  رهاظ  اب  برغ  دیدج  گنهرف  هتفگ  شیپ  لیلد  هب  هک  نوچ  .دوب  دهاوخ 

زا ار  ناگتخابدوخ  هژیو  هب  نانآ ، هدرتسگ و  هیاس  نایناهج 

ص356. ج17 ، نازیملا ، - 1
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لاربـیل زا  رترب  ماـظن  نادـقف  هب  نیقی  عماوج ، لیـصا  ياـه  شزرا  اـهرواب و  هب  همجه  اـب  .تسا و  هدومن  یهت  شیوـخ  لیـصا  تیوـه 
هتسکش يادص  ندرک  ناهنپ  رب  یششوک  زین  ینونک  رصع  رد  اه  هاگدید  نیا  حرط  عقاو  هب  .تسا  هتـشاذگ  ناغمرا  هب  ار  یـسارکومد 

نورد رد  ینادقتنم  هک  نانچ  .دنزادنیب  قیوعت  هب  ار  برغ  خیرات  بورغ  دنچ  یحابـص  ات  تسا  برغ  دـیدج  ندـمت  ياه  هیاپ  ندـش 
رد .دـنا  هداد  ربخ  نردـم  تسپ  هب  هتینردـم  زا  راذـگ  زا  یهاگ  هداتفا و  ییوج  هراچ  هب  هدـش و  هاگآ  بورغ  نیا  رب  زین  برغ  ندـمت 

ینامـسآ و ةدیا  هشیدنا و  يرترب  زا  هتخادرپ  ندش  یناهج  زا  دـیدج  ندـمت  یناوتان  فعـض و  اه و  هاگدـید  نیا  یلک  دـقن  هب  نایاپ 
: مییوگ یم  نخس  نآ  یلومش  ناهج  ناوت 

يزاس یناهج  ای  ندش  یناهج 

رب ار  نآ  هدرک  یناهج  ار  هدحتم  تالایا  یسارکومد  لاربیل  هک  تسا  راوتسا  لصا  نیا  رب  رصاعم  ياه  هیرظن  يانبریز  هک  تفر  هراشا 
نیا هب  هتبلا  .دنتـسه  مه  زا  ادج  هلوقم  ود  يزاس  یناهج  اب  ندش  یناهج  هک  درک  تلفغ  هتکن  نیا  زا  دیابن  اما  .دـننک  لیمحت  ناگمه 

ار ود  نیا  هتفرگ و  ندـش  یناهج  اب  ناس  مه  ار  يزاس  یناهج  رـصاعم ، ياه  هیرظن  .دنـشاب  هتـشاد  ضقانت  مه  اـب  هک  تسین  مه  اـنعم 
یـسارکومد لاربیل  هژیو  هب  یبرغ و  تاعالطا  شناد و  ناگدـنراد  ناتـسد  رد  ار  یناهج  يزاس  میمـصت  هک  نیا  .دـنا  هتخاسن  زیاـمتم 

هب اما  .دراد  هتکن  نیمه  زا  تیاکح  دنتسین  راذگورف  یـششوک  چیه  زا  هتـشاد  دیکأت  نآ  يزاس  یناهج  رب  دننیب و  یم  هدحتم  تالایا 
.تسا هتفرگ  تروص  یساسا  هابتشا  طلخ و  کی  ود ، نیا  ینیع  تیعقاو  يزاس و  یناهج  ندش و  یناهج  موهفم  هرابرد  دسر  یم  رظن 

زا ار  حالطصا  ود  نیا  ناوت  یمن  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
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رگیدکی زا  نایرج  ود  نیا  هکلب  تسناد ، یکی  يزاس  یناهج  اب  ار  ندـش  یناهج  درک و  ضرف  ناسکی  مه  اب  قادـصم ، موهفم و  رظن 
توافتم

ناونع هب  ار  ندش » یناهج   » دیاب یتخانـش ، موهفم  رظن  زا  هک  میتسه  دـنیارف  ود  هدـیدپ و  ود  ققحت  دـهاش  ام  عقاو ، رد  دـنزیامتم و  و 
یـسایس ای  یگنهرف  يوگلا  لیمحت  يارب  یحرط  ناونع  هب  ار  يزاس » یناهج   » و تسناد ، يرـشب  هناروانف  یعیبط و  لوحت  دنیارف  کی 

.درک فیصوت  يزاس  یبرغ  لداعم  برغ و  يداصتقا  و 

، تاریثأت هرتسگ  تیّلک و  تاعالطا ، هلدابم  تاطابترا و  هدرتسگ  هدـنیازف و  تعرـس  یهاـگآ ، تیوقت  دـیدشت و  لـباقتم ، تاـطابترا 
.تسا ندش  یناهج  ياه  هصخاش  نیرت  یساسا  زا  یگدیچیپ  يدعب و  دنچ 

مالسا ندش  یناهج  ندوب و  یناهج 

رد هک  یتاحیرصت  نید و  نیا  ینامسآ  ياه  مایپ  نتم  اه و  هزومآ  ياوتحم  هعلاطم  قیرط  زا  مه  ناوت  یم  ار  مالسا  نید  ندوب  یناهج 
نیا حرط  یگنوگچ  ربماـیپ و  تلاـسر  تیمتاـخ  توبن و  ندوـب  یناـهج  و  نید ، نیا  ندوـب  یناـهج  هب  تبـسن  یمالـسا  لیـصا  عباـنم 

یملع و ینـالقع و  یناـبم  هب  هجوت  اـب  مه  و  داد ، رارق  هجوت  دروم  تسا ، هدـش  نایناهج (1) _  يارب  ربمایپ  ندوب  تمحر  هشیدـنا _
نیب رد  هک  تسا  یهیدـب  یعطق و  تقیقح  کـی  مالـسا  ندوـب  لومـش  ناـهج  .درک  تاـبثا  رـشب  عوـن  ترطف  اـب  نید  نیا  یگنهاـمه 

یناهج و نید  کی  هتاذ _  یف  مالسا _  .درادن  دوجو  نآ  هرابرد  یفالتخا  ماهبا و  دیدرت و  کش و  چیه  ناناملسم 

.میداتسرفن نایناهج  يارب  یتمحر  زج  ار  وت  و  107 ؛) هیآ ءایبنا ، هروس  « ) نیَِملاْعِلل ًهَمْحَر  اَّلِإ  َكاْنلَسْرَأ  ام  َو  - » 1
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مالـسا ندوب  یناهج  .تساه  لسن  اهرـصع و  همه  رد  اه  ناسنا  مامت  تاجن  تیادـه و  نآ  تلاسر  هک  تسا  ینییآ  تسا و  یناـگمه 
.تسا هدـش  عقاو  هجوت  دروم  مهم  نیا  یناوارف  تایاور  تایآ و  رد  نآ  رب  نوزفا  .تفرگ  رارق  شهوژپ  دروم  راتـشون  مکی  شخب  رد 

ًاریِذَن ًاریَِشب َو  ِساَّنِلل  ًهَّفاَک  اَّلِإ  َكاْنلَسْرَأ  ام  َو  « ؛) 158 هیآ فارعا ، هروس  « ) ًاعیِمَج ْمُْکَیلِإ  ِهَّللا  ُلوُسَر  یِّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ُْلق  : » هنومن يارب 
.تفرگ رارق  دانتسا  دروم  شهوژپ  نتم  رد  مه  نیقیرف  عبانم  زا  یتایاور  ...و .  ( 28 هیآ أبس ، هروس  « ) نوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو 

ار ینامسآ  نید  نیا  یلومـش  ناهج  ندش و  یناهج  تیفرظ  نآرق ، مالـسا و  لیـصا  ياه  هزومآ  هب  هنادنم  شیدنا  فرژ و  یهاگن  اب 
.تفایرد ناوت  یم 

: درمشرب هنوگ  نیا  ناوت  یم  ار  نآرق _  تایآ  رظن  دروم  نید  قح _  نید  ندش  یناهج  ياه  یگژیو  نیرت  مهم  زا  یخرب 

یلاع نیرت و  قیمع  اب  تسا و  يرـشب  تایح  داعبا  همه  هب  رظان  لماک ، عماج و  نید  کی  هباثم  هب  مالـسا  ندوب : لـماکو  تیعماـج  . 1
.تسا يرشب  ياهزاین  مومع  يوگ  خساپ  دوخ  فراعم  نیرت 

ياه یگژیو  زا  ندوب  یناهج  دـمآ  تسد  هب  مکی  شخب  رد  شهوژپ  جـیاتن  زا  هک  نانچ  مالـسا : نید  یلومـش  ناـهج  ندوب  یتاذ  . 2
یناهج .درک  وجو  تسج  ناـیدا  لـماکت  تلاـسر و  فدـه  اـه و  هزومآ  یگنوگچ  رد  دـیاب  ار  یگژیو  نیا  .تسا  مالـسا  نید  یتاذ 

قح و نید  مالـسا ، تشذـگ ، نآرق  هاگدـید  نییبت  رد  .تسا  یناـسنا  ترطف  لـقع و  رب  ینتبم  يداـقتعا  هبنج  رب  نوزفا  مالـسا  ندـش 
.تشاد دهاوخ  هبلغ  نایدا  ۀمه  رب  رخآ  تسد  تیرشب و  ۀمه  هب  قلعتم 

ناسنا ترطف  لقع و  اب  قفاوم  مالسا  نید  مالسا : ندوب  يرطف  یهلا و  . 3
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.تسین یصاخ  ناکم  نامز و  هب  دودحم  هدوب و 

هناـهاگآ و باـختنا  هدارا و  ساـسا  رب  مالـسا  ندـش  یناـهج  دـنیارف  مالـسا : رد  یعاـمتجا  يدرف و  لوحت  ندوب  ینورد  يدارا و  . 4
هب نورد و  هب  نوریب  زا  رییغت  یعون ، هب  ینونک  ندـش » یناـهج   » یلو تسا ، نوریب  هب  نورد  زا  دریگ و  یم  لکـش  دارفا  یبلق  شیارگ 

رابجا اب  هن  دنریگب ، حالصا  رییغت و  هب  میمـصت  ینورد ، رواب  یهاگآ و  يور  زا  دیاب  اه  ناسنا  ینعی  تسا ؛ یلیمحت  يربج و  تروص 
.دنوش تاطابترا  عون  یگدنز و  کبس  رییغت  هب  راداو  اه ، هناسر  ياقلا  نیقلت و  هلیسو  هب  ای  ینوریب ، طیارش 

نآ و ندوب  ینـالقع  گـنهرف ، کـی  ماـع  تیلوبقم  ندـش و  یناـهج  ياـه  هنیمز  نیرت  مهم  زا  یکی  تینـالقع : ملع و  هب  توـعد  . 5
طسب ندش و  یناهج  يارب  مالسا  یتاذ  ياه  تیلباق  اه و  یگژیو  رگید  هلمج  زا  .تسا  رشب  یـساسا  ياهزاین  هب  نتفگ  خساپ  ییاناوت 

ملع و ندش  یناهج  يانعم  هب  مالسا  ندش  یناهج  تسا و  نآ » ياه  هزومآ  ندوب  ینالقع   » لصا اه ، گنهرف  اه و  تلم  ریاس  نیب  رد 
.تسا (1) ناهج  رسارس  رد  اه  ناسنا  یلاعت  دشر و  تینما و  تلادع و  تیونعم و  تینالقع و 

ینونک ندش  یناهج  مالسا و  ندوب  یناهج  زیامت  توافت و  هوجو 

یناهج .دراد  يداینب  ياه  توافت  اه ، شور  فادها و  رد  مه  فیرعت و  رد  مه  ینونک ، ندش  یناهج  هدیدپ  اب  مالـسا  ندـش  یناهج 
یتاهج زا  تسا ، مسیلاربیلوئن  مسیلایرپما و  هیاپ  رب  هک  یبرغ ، يزاس  یناهج  يوگلا  اب  یمالسا  ندش 

يوجـشناد هیملع و  هزوح  هتخومآ  شناد   ) یناماس ینوکن  يدـهم  ندـش ،» یناـهج  مالـسا و   » یتنرتنیا هلاـقم  زا  تمـسق ، نیا  رد  - 1
.میدرب هرهب  مالسا ،) يرظن  ینابم  يرتکد 
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: تسا حرش  نیدب  راصتخا  هب  هک  دراد  توافت 

: زا دنترابع  هک  .تسا  هتفرگ  لکش  برغ  ندمت  یفسلف  يرکف و  لوصا  اه و  تخاسریز  ینابم و  رب  برغ  يزاس  یناهج  . 1

مـسیرالوکس ناسنا ،) قلطم  يدازآ  رب  دـیکأت   ) مسیلاربیل يروحم ،) ناسنا   ) مسیناموا هنایارگ ، تابثا  ملع  يرـشب و  تینالقع  رب  هیکت 
(. نید زا  رشب  يانغتسا  رب  دیکأت  )

: زا دنترابع  نآرق  يزاس  یناهج  ینابمزا  یخرب  لباقم ، رد 

، ناسنا هژیو  هب  شنیرفآ و  ماظن  يدنم  تیاغ  أدبم ، اب  یتسه  ناهج  هطبار  دوجو  هب  داقتعا  ملع ، لقع و  هب  نداهن  جرا  ییارگ ، ترطف 
.یهلا ياه  شزرا  تیمکاح  لصا  یهلا و  يربهر  تیاده و  ماظن  موادت  رارمتسا و 

یتسیرالوکس ینیدریغ و  ياه  شزرا  يانبم  رب  هک  برغ  گنهرف  . 2

یعقاو ياهزاین  هدـننک  نیمأت  دـناوت  یمن  زگره  دوخ ، یفـسلف  يرکف و  صاخ  ینابم  لـیلد  هب  تسا ، هتفرگ  لکـش  هناـیارگ  يداـم  و 
تیعـضو ندـش  رتهب  هب  اموزل  برغ  ندـش  یناـهج  رظن ، نیا  زا  دـشاب و  حلـص  تینما و  تیونعم و  تلادـع و  تقیقح ، هب  اـه  ناـسنا 

.دماجنا یمن  حلص  تلادع و  ققحت  تینما و  نیمأت  ناهج و  تسیز 

تـصرف داجیا  نودـب  اـه  تلم  ریاـس  هب  صاـخ  تموکح  هشیدـنا و  زا  یلدـم  لـیمحت  رـصاعم  ياـه  هیرظن  يداهنـشیپ  ياـهوگلا  . 3
یتلادع و یب  یعامتجا و  یقالخا و  داسف  جاور  داحلا و  مدرم و  رتشیب  فاعـضتسا  نآ  ییاهن  درواتـسد  هجیتن و  هک  تسا  ندیـشیدنا 

.تسا رامثتسا  ضیعبت و  رقف و 

زیامت هوجو  هب  لقتسم  ياه  شهوژپ  هب  هعجارم  اب  رتشیب و  تقد  اب  هتبلا 
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.دش هدنسب  رادقم  نیمه  هب  ندش  ینالوط  زا  زیهرپ  يارب  هک  تفای  تسد  ناوت  یم  يدایز 

رصاعم ياه  هیرظن  رد  یتابث  یب 

نادنمـشیدنا .دراد  هیرظن  نآ  ندوب  دامتعا  لباقریغ  زا  ناشن  هشیدـنا ، بحاص  دـیدرت  یتابث و  یب  زاـیتما و  هوجو  زا  هیرظن  رد  تاـبث 
.دندش دوخ  ياه  هاگدید  زا  یشخب  مک  تسد  زا  تشگزاب  دوخ و  هاگدید  ینیبزاب  زا  ریزگان  اه ؛ هشیدنا  نیا  حرط  زا  سپ  یبرغ 

دوب دقتعم  شا  هیلوا  راثآ  رد  هچ  نآ  هب  تبسن  ۀهد 1970 ، رد  ناهول  کم 

یصوصخم كرد  ياه  هویش  هعماج ، رد  اه  هناسر  لکش  هک  تفگ  یم  و 

اه هناسر  هک  دـش  دـقتعم  ضوع  رد  دـش و  رتمک  نانیمطا  راچد  دروآ ، یم  دوجو  هب  ای  هداد  رارق  ریثأـت  تحت  هعماـج  ياـضعا  رد  ار 
مهف كرد و  ياه  هلوقم 

عاونا نامز  مه  ناوارف  هئارا  هب  اهدـعب  يدرف  كرد  اه و  هناسر  نیب  یلحم  ۀـطبار  هب  داقتعا  ياـج  هب  يو  .دـننک  یم  سکعنم  ار  دارفا 
.دش (1) هناسر  طسوت  ناسنا  رد  رکفت  ياه  هویش  ییافوکش  هب  لئاق  دش و  دقتعم  درف  اه و  هناسر  دروم  رد  رکفت  زا  یصاخ 

؛ یـسارکومد لاربیل  عماوج  هب  هناحول _ هداـس  دـنچره  ینیب _ شوخ  مغر  هب  يو  دـش  هراـشا  اـمایوکوف  هاگدـید  نییبت  رد  هک  ناـنچ 
هدنیآ رد  هک  دنک  یم  ءاقلا  ار  هشیدنا  نیا  یعامتجا  یگدنز  لوفا  :» دراد يدـج  ياهدـیدرت  عماوج  نیا  تدـم  زاردةدـنیآ  هب  تبـسن 

يارب کیتومیت » » لیم هنوگره  زا  دننک و  یم  رکف  دوخ  شیاسآ  هب  اهنت  هک  میوشب  اه » ناسنا  نیرخآ   » هب لیدبت  ام  تسا  نکمم 

ص732. تاطابترا ، ياه  هیرظن  - 1
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: دراد دوجو  زین  يرگید  رطخ  اما.دنتـسه  یـصخش  هاـفر  يوجو  تسج  رد  تخـس  هک  ارچ  دـنا ، هدـش  مورحم  یلاـعتم  ياـه  فدـه 
ياه حالـس  اب  اما  لـصاح ، یب  نینوخ و  یگنج  ریگرد  هک  ییاـه  ناـسنا  ینعی  میوشب  زین  اـه » ناـسنا  نیلوا   » هب لیدـبت  تسا  نکمم 

یگداس هب  ایمیتولاگم ،» » يارب هدنزاس  مظنم و  لمع  نادیم  نادقف  هک  ارچ  تسا ؛ طوبرم  مه  هب  هلئسم  ود  نیا  عقاو  رد.دنتـسه  نردم 
(1) دوش .» رجنم  هنوگرامیب  ای  یطارفا  تروص  هب  نآ  ماگنهرید  یلو  ددجم  روهظ  هب  دناوت  یم 

رد رییغت  هدـننک  نایب  هک  يو  يوس  زا  ...و  مظن » نایاپ  «، » يراک هظفاحمون  زا  سپ  «، » خـیرات نایاپ  زا  سپ   » نوچمه يراـثآ  شراـگن 
ای نیشیپ  هاگدید  زا  تشگزاب  رب  يرگید  هاوگ  زین  تسا ، هدحتم  تالایا  هعماج  هب  تبسن  ینیب  نشور  خیرات و  نایاپ  هیرظن  هب  شرگن 

.تسا نآ  رد  یساسا  ینیبزاب  مک  تسد 

ریبدرـس شـسرپ  هب  خـساپ  رد  هلمج  زا  .درک  هراـشا  شیوخ  هاگدـید  رد  لیدـعت  هب  دوـخ  ياـه  هبحاـصم  رد  اهدـعب  زین  نوتگنیتناـه 
ًافرـص نم  هک  دوش  دیکأت  دـیاب  تسخن  : » دـیوگ یم  اه  ندـمت  دروخرب  ۀـیرظن  ةرابرد  یلرتراوک  زویتکپـسرپوین  ییاکیرما  ۀمانلـصف 
یناهج ياهدادخر  یعطق  ینیب  شیپ  هن  ما و  هدرک  حیرشت  دراد ، دوجو  یناهج  لئاسم  یلامتحا  ریس  دروم  رد  هک  ار  یلمتحم  ۀیضرف 

هدنیآ ياه  يریگرد  ياهزرم  ار  اه  ندـمت  نیب  لسگ  طوطخ  اه ) نآ  هب  دانتـسا  اب   ) ناوت یم  هک  دراد  دوجو  یناوارف  ۀـلدا  نکیل  .ار 
ار نآ  نتسناد  دودرم  ناکما  هتشاد و  دیکأت  هاگدید  نیا  يریذپ  هشدخ  ندوب و  لمتحم  رب  نایب  نیا   (2) تسناد .»

ص368. ناسنا ، نیرخآ  خیرات و  نایاپ  - . 1
ص82-81. اه ، ندمت  دروخرب  هیرظن  - 2
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.دنک یم  هراشا  ناکما  نیا  هب  يرتشیب  حیرصت  اب  رگید  ياه  هبحاصم  رد  دنچره  .دریذپ  یم 

رد ینیبزاب  زا  ریزگان  یگتفشآ و  راچد  ار  رلفات  زین  هدحتم  تالایا  يداصتقا  طوقـس  نپاژ و  نیچ و  دننام  یگرزب  ياه  تردق  روهظ 
.تسا هدرک  شا  یموس  جوم  هاگدید 

دودرم یبایزرا و  دقن و  دروم  نادنمـشیدنا  نیمه  يوس  زا  هژیو  هب  یبرغ و  نادنمـشیدنا  يوس  زا  روبزم  ياه  هاگدید  نیا ، رب  نوزفا 
هاگدید هاگدید و  نیا  هک  نانچ  .تفرگ (1)  رارق  داقتنا  دروم  امایوکوف  رلفات و  يوس  زا  اه  ندمت  دروخرب  ۀیرظن  .تسا  هدش  هتسناد 

یبرغ نادنمشیدنا  رگید  دزن  رگید  ياه 

.دنا (2) هتشاد  هراشا  نادقتنم  نیا  زا  یتسرهف  هب  دوخ  راثآ  رد  ناگدنسیون  زا  یخرب  .دشن  هتفریذپ 

هدش ینیبزاب  زا  ریزگان  اه  هشیدنا  نیا  نابحاص  نآ ، زا  هتشذگ  هدشن و  هتفریذپ  دوخ  هاگتـساخ  رد  اه  هاگدید  نیا  هک  فصو  نیا  اب 
زا درک و  زیوجت  اه  ناسنا  مومع  يارب  يا  هخسن  ناونع  هب  ار  اه  هاگدید  نیا  ناوت  یم  هنوگچ  دنا ؛ هتـسیرگن  نآ  هب  دیدرت  هدید  هب  و 

.تفگ نخس  نآ  موتحم  شریذپ 

تابثاب و نانچمه  هتـشاد و  یحو  يازارد  هب  يا  هنیرید  خیرات ، نایاپ  ةرابرد  نآرق  ینامـسآ  ياه  هزومآ  تشذـگ  هک  نانچ  ربارب  رد 
نافعـضتسم ياه  لد  رب  ار  دیما  رون  و  دنک ؛ یم  یناشفاوترپ  ناحبـس ، يادخ  هب  ناگدنروآ  نامیا  يوس  زا  شریذـپ  اب  رییغت و  نودـب 

.دبات یم  ناهج 

.187 ص169 ، اه ، ندمت  دروخرب  هیرظن  - 1

.187 ص169 ، اه ، ندمت  دروخرب  هیرظن  - 2
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هدنیآ ینیب  شیپ 

يارب یگدامآ  يزیر و  همانرب  عیاقو و  ثداوح و  ینیب  شیپ  ناکما  مدـع  ای  ناکما  هدـنیآ ،»  » اـب هطبار  رد  مهم  ياـه  هراـگنا  زا  یکی 
.تساه (1) نآ  اب  ندش  ور  هبور 

اه و هنوگ  ور  نیا  زا  .دنا  هتسنادن  زیاج  ار  نآ  زا  تلفغ  یلو  هتفگ  نخس  نآ  ناکما  مدع  زا  يرامش  هتفریذپ و  ار  نآ  ناکما  یخرب ،
: دنا هدرک  هصالخ  لیذ  دراوم  رد  ار  ینیب » شیپ   » فلتخم ياه  لکش 

؛ یملع نوناق  ینیب  شیپ  . 1

؛) يزیر همانرب   ) دودحم ینیب  شیپ  . 2

؛) ییوگ شیپ   ) هنانهاک ینیب  شیپ  . 3

؛) ییوگ بیغ   ) ینید ینیب  شیپ  . 4

(2) خیرات .) ۀفسلف   ) خیرات دنور  ینیب  شیپ  . 5

فعـض اه و  صقن  هب  هراشا  اب  ناگدنـسیون  زا  یخرب  .تسا  شریذـپ  لباق  ریغ  تسردان و  یـضعب  ینتفریذـپ و  دراوم  نیا  زا  یـضعب 
نخس دودحم  ینیب  شیپ  یملع و  ینیب  شیپ  دودحم  شریذپ  زا  هنانهاک ، ینیب  شیپ  نتسناد  دودرم  اه و  هاگدید  نیا  زا  یضعب  ياه 

دنچره .دـنا (3)  هدرک  فیـصوت  هنیمز  نیا  رد  هراگنا  نیرت  مهم  دنمـشزرا و  ار  خـیرات  ۀفـسلف  ینید و  ینیب  شیپ  ناـیاپ  رد  هتفگ و 
.دنا هتسناد  رصحنم  ینید  ینیب  شیپ  رد  ار  لوبقم  هاگدید  هدادن و  هئارا  يا  هنانیب  شوخ  ًالماک  هاگدید  زین  خیرات  ۀفسلف  ةرابرد 

ص26. ناهج ، هدنیآ  - 1
.28 ص27 - ناهج ، هدنیآ  - 2
.29 ص28 - ناهج ، هدنیآ  - 3
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نآ یتسرد  رد  يدـیدرت  هدوب و  رادروخرب  يا  هژیو  ناقتا  شزرا و  زا  دراد  هیکت  یهلا  ملع  یحو و  رب  ینید  ینیب  شیپ  هک  اج  نآ  زا 
يوس زا  .تساعدا  نیا  رب  ینـشور  هاوگ  هدش  هدـهاشم  ققحم و  خـیرات  رد  هک  ییوگ  بیغ  تسد  نیا  زا  ییاه  هنومن  .درادـن  دوجو 

خـساپ يارب  وگلا  نیرت  لماک  هدوب و  گنهامه  یناسنا  ترطف  اب  خـیرات  ناـیاپ  ةراـبرد  یحو  ینیب  شیپ  دـش  هراـشا  هک  ناـنچ  رگید 
کی ياه  هصخاش  شرتسگ  رد  نانآ  ششوک  روما و  دنسم  رب  هتسیاش  ياه  ناسنا  نتفرگ  ياج  .تسا  رشب  یعقاو  ياهزاین  هب  ییوگ 

، يرگدادیب ملظ و  یتاقبط ، فاکـش  رقف و  نوچمه  یگچراپ  کی  نیا  عناوم  نتـشادرب  نایم  زا  تلادـع و  دـیحوت و  دـننام  یگچراپ 
.دراد اه  ناسنا  ترطف  اب  هاگدید  نیا  ندوب  وسمه  زا  ناشن  قسف  قافن و  رفک ، كرش ،

هن تسا و  ینید  ینیب  شیپ  هن  هک  نوچ  .دریگ  یمن  ياج  دراوم  نیا  زا  کی  چـیه  رد  رـصاعم  ياه  هیرظن  زا  یـضعب  هک  تفر  هراـشا 
ناوتب رگا  یتح  .تسا و  یملع  دعاوق  زا  رود  هب  نادقتنم  ای  دوخ  رارقا  هب  .دودحم و  ینیب  شیپ  ای  خیرات  دنور  رب  راوتسا  هن  هنانهاک و 

درک و دامتعا  نآ  هب  اج  همه  رد  هشیمه و  ناوت  یمن  دروآ ؛ رامش  هب  یخیرات  دنور  ای  دودحم  ای  یملع  ینیب  شیپ  ةرمز  رد  ار  اه  نآ 
.دش هراشا  اه  نآ  يریذپ  هشدخ  هب  حوضو  هب  هک  نانچ  .درک  لصاح  نانیمطا  نآ  يریذپان  هشدخ  زا 

رایعم نداد  تسد  هب  نودب  صاخ  یماظن  يرترب  زا  نتفگ  نخـس  و  هبرجت ، لاح  رد  خیرات  زا  يا  هلحرم  رب  خـیرات  نایاپ  يراذـگ  مان 
هدمآ راتـشون  همادا  رد   ) خیرات نایاپ  يارب  ییاه  هناشن  ندرمـشرب  اب  یحو  ياه  هزومآ  .تسا  لیلد  نودب  هجومان و  يراتفگ  یقطنم ،

اه ناسنا  یگدامآ  ۀنیمز  هتخادرپ و  يرگ  نشور  هب  تسا )
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ناونع هب  ربمایپ  نداتـسرف  زا  رـشب  ترطف  اب  وسمه  ینایب  اب  هک  ناـنچ  .تسا  هتخاـس  مهارف  ار  یحو  يداهنـشیپ  يوگلا  شریذـپ  يارب 
نتساریپ و  ( 63 هیآ نارمع ، لآ  هروس   ) دـیحوت دـننام  كرتـشم  لوـصا  هب  توـعد  و  ( 107 هیآ ءاـیبنا ، هروس   ) ناـیناهج يارب  تمحر 

.تسا هداد  ربخ  ( 39 هیآ فسوی ، هروس   ) تتشت یگدنکارپ و  لماوع  زا  هعماج 

يریگ هجیتن 

زار یپ  رد  رـس  هراومه  هک  تسوا  رارق  یب  حور  زا  هتـساخرب  رـشب و  رگوجو  تسج  تعیبط  تاذ و  بح  ياضتقم  ناـیاپ  زا  شـسرپ 
زین کی  ره  هک  نانچ  .دنا  هدوب  ریزگان  شـسرپ  نیا  يوگ  خساپ  یعون  هب  مادک  ره  يرکف  ياه  هلحن  ینامـسآ و  نایدا  .دراد  یتسه 

هب ار  وا  رارق  یب  حور  رذـگهر  نیا  زا  اـت  دـنا  هدرمـشرب  ار  نآ  اـه  یگژیو  هدومن و  میـسرت  دوخ  ناوریپ  يارب  ار  هدـنیآ  زا  يریوصت 
.دنوش نومنهر  شمارآ  نما و  لحاس 

لماک هداد ، رارق  هجوت  نوناک  ار  مهم  نیا  ناـیدا ، همه  زا  شیب  ینامـسآ  نید  نیرت  لـماک  نیرخآ و  ناونع  هب  مالـسا  ناـیم ، نیا  رد 
.تساعدم نیا  رب  ینشور  هاوگ  نامزلارخآ  تیودهم و  هب  طوبرم  تایاور  .تسا  هداد  هئارا  ار  اه  خساپ  نیرت 

.تسا هدرک  ییوگ  شیپ  رـشب  هدـنیآ  يارب  ار  شخب  دـیما  رـسارس  یماجرف  خـیرات ، نایاپ  زا  يریوصت  اب  نآرق  ینامـسآ  ياه  هزومآ 
خیرات زا  يا  هلحرم  رگید  نخـس  هب  .تسا  هدیـسرن  نایاپ  هب  خیرات  زونه  نامزلارخآ  زا  ییاه  هناشن  دوجو  مغر  هب  نآرق  تیاور  ربارب 
یجنم روهظ  اب  عورـش (1) و  متاخ  ربمایپ  تثعب  اب  دنا  هتفگ  نخـس  نآ  زا  هدنیآ  ای  نامزلارخآ  ریبعت  اب  نآرق ، هژیو  هب  ینید  عبانم  هک 

لماک دوعوم 

ص177. ج40 ، ص83-84 ؛ ج14 ، ص282 ؛ ج12 ، ص319 ؛ ج9 ، ص87 ؛ ج2 ، راونالاراحب ، ص87 ؛ ج26 ، ریونتلا ، ریرحتلا و  - 1
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چیه نودب  هک  یبرغ  ياه  هاگدـید  فالخ  هب  .تسا  هدیـسرن  زورب  روهظ و  هلحرم  هب  لماک  روط  هب  نونکات  ور  نیا  زا  .دـش  دـهاوخ 
لحارم زا  ییوگ  شیپ  اب  ینامسآ  ياه  هزومآ  دندرک ؛ یقلت  خیرات  نایاپ  ار  هبرجت  لاح  رد  ِخیرات  زا  يا  هلحرم  يرکف  هناوتشپ  هنوگ 

دوجو اب  .دنا  هتـشاد  دیکأت  نآ  ياه  یگژیو  اه و  هفلؤم  رب  هداد و  تراشب  رت  شیپ  ار  دیما  رون  زا  راشرـس  يا  هدـنیآ  خـیرات ، لماکت 
یگژیو فیـصوت  نایب و  هب  اهنت  هدرک (1) و  زیهرپ  نآ  يارب  صخـشم  یتقو  نییعت  زا  یحلاصم  هباـنب  دراوم  یخرب  دـننام  نآرق  نیا ،

نادایش رب  ریسم  ندوب  راومه  هدافتـسا و  ءوس  ناکما  يا  هیور  نینچ  نتفرگ  شیپ  اب  نآرق  تسا ، نشور  .تسا  هدرک  هدنـسب  نآ  ياه 
.تسا هدش  رصاعم  ياه  هشیدنا  نداد  نالوج  ییامن و  خر  هنیمز  برغ  رد  ییاضف  نینچ  ألخ  .تسا  هتسب  ار  ناشیدنا  جک  و 

ققحت نامه  ناهج ، دنم  تداعـس  ماجنارـس  هدوب ، هنانیب  شوخ  یهاگدـید  رـشب ، ماجنارـس  خـیرات و  نایاپ  هابرد  نآرق  یلک  هاگدـید 
هروس « ) ِنوُُدبْعَِیل اَّلِإ  َْسنِْإلا  َّنِْجلا َو  ُْتقَلَخ  ام  َو  : » دوب دهاوخن  دنوادخ  تدابع  زج  يزیچ  هک  تساه  ناسنا  شنیرفآ  زا  ضرغ  لماک 

.دش هراشا  نآرق  هاگدید  نییبت  رد  تقیقح  نیا  هب  هک  نانچ  56 ؛) هیآ تایراذ ،

ینیبدـب رـصنع  درط  تعیبط و  ماظن  یلک  نایرج  رد  ینیب  شوخ  رـصنع  رب  یناسنا ، عماوج  هدـنیآ  هب  رظان  تایآ  هک  نآ  نخـس  هاتوک 
.دراد هراشا  نآ  یلماکت  يدوعص و  ریس  ساسارب  خیرات  هفسلف  یعون  هب  هدیزرو ، دیکأت  رشب  راک  نایاپ  هرابرد 

رون هراومه  ات  تسا  تسرپادخ  نانمؤم  هژیو  هب  تیرشب  رب  یتراشب  رما  نیا 

ص119. ج22 ، ریبکلا ، ریسفتلا  - 1
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کیدزن یـسب  ار  دنمتداعـس  نایاپ  صاخ ، یتقو  ندرکن  صخـشم  مغر  هب  نآرق  هک  نیا  دوصقم  .دـنامب  نشور  ناشیاه  لد  رد  دـیما 
زا لبق  يا  هلحرم  خـیرات  نایاپ  تسا و  کیدزن  رایـسب  تمایق  هک  دنتـسه  تقیقح  نیا  يایوگ  مه  تمایق  هب  طوبرم  تاـیآ  .دـنیب  یم 

ترضح نآ  تثعب  مه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  یتایاور  رد  هک  نانچ  (. 1 هیآ ءایبنا ، هروس   ) .تسا ناهج  نایاپ  تمایق و 
یگشیمه و يرترب  ببـس  رترب  يژولونکت  يدام و  شناد  زا  يرادروخرب  نآرق  تایآ  ربارب  .تسا (1)  هدش  فیصوت  تمایق  اب  هارمه 

تردق هک  دش  لفاغ  هتکن  نیا  زا  دیابن  تردق  ملع و  ۀطبار  نتفریذپ  مغر  هب  اریز  تشاد ؛ دهاوخن  یپ  رد  ار  هدـنیآ  تشونرـس  نییعت 
يادخ یعقاو _  تردق  هب  نتفای  دنویپ  ببـس  یهلا  شناد  اما  .دوب  دهاوخ  يدام  تردق  هب  دودحم  يدام ، یناسنا و  شناد  زا  لصاح 
نیمه زا  .تسادخ  زا  تیـشخ  نآ  لصاح  هک  یملع  .تشاد  دـهاوخ  لابند  هب  ار  اه  تردـق  مومع  زا  يرادروخرب  هدـش و  ناحبس _ 

.تسا ریذپ  لاطبا  فلاخم  هیضرف  ریذپ و  تابثا  شهوژپ  یلصا  هیضرف  ور 

ص209-208. ج8 ، ملسم ، حیحص  ص190-191 ؛ ج7 ، يراخب ، حیحص  - 1
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خیرات نایاپ  رد  تموکح  مود : لصف 

همدقم

عوضوم نیرت  هنمادرپ  ییوس  زا  .دور  یم  رامـش  هب  یملع  نوگانوگ  ياه  هزوح  رد  شهوژپ  عوضوم  هک  تسا  یتالوقم  زا  تموکح 
یقوقح هیواز  هتفای  دنویپ  یقوقح  ثحابم  اب  وس  رگید  زا  دوش و  یم  هدرمش  یسایس  يایفارغج 

یسایس مولع  ثحابم  عوضوم  رگید  يا  هیواز  زا  هک  نانچ  .دنک  یم  ادیپ 

نیمه اـب  هتـسیرگن و  تموکح  عوضوم  هب  اـیاوز  نیمه  زا  رتـشیب  برغ ، ياـیند  رد  هژیو  هب  یـسایس  یملع و  لـفاحم  .دریگ  یم  رارق 
.دنا هتخادرپ  دوخ  ياه  هدیا  حرط  هب  هاگدید 

هک نانچ  .تسا  يرـشب  هعماج  رد  تموکح  عوضوم  تیمها  هاوگ  ناشن و  تموکح ، عوضوم  رب  خیرات  نایاپ  هب  طوبرم  تایآ  هراشا 
ثحب .دریگ  یم  تسد  هب  ار  تیمکاح  هک  تسا  یتموکح  لدم  رت  مهم  نیا  زا  .دنا  هتـشاد  دیکأت  هتکن  نیا  رب  زین  یبرغ  نادنمـشیدنا 

رظن اما  .تسا  جراخ  راتشون  نیا  یلصا  عوضوم  زا  دبلط و  یم  يا  هژیو  لاجم  دوخ  تموکح ، عوضوم  رد  یلیصفت 
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زا نآ  ینوماریپ  ثحابم  یلامجا  قیبطت  هب  لیذ  رد  یسررب و  صوصخ  نیا  رد  یحو  هاگدید  لامجا  هب  عوضوم ، نیا  هژیو  تیمها  هب 
ناوـت یمن  تموـکح  ثحاـبم  لیـصفت  هب  هاـتوک  لاـجم  نیا  رد  تسا  نشور  .دوـش  یم  هـتخادرپ  رـصاعم  تاـیرظن  نآرق و  هاگدـید 
میهاوخ یقیبطت  يدرکیور  اب  نآ  ياـه  هماـنرب  نارادـمامز و  لکـش ، فادـها ، تموکح ، یناـبم  هب  راـصتخا  هب  ور  نیا  زا  .تخادرپ 

.تخادرپ

تموکح ینابم  . 1

ناحبـس يادخ  اهنت  اریز  درادن ؛ تموکح  تیالو و  قح  يرگید  هتـشاد و  ادخ  هب  صاصتخا  تیمکاح ، تموکح و  نآرق  هاگدید  زا 
يوریپ .تسا  هاگآ  يو  یعقاو  ياهزاین  زا  هتشاد و  هطاحا  ناسنا  يدوجو  يایاوز  هب 

ناسنا نوئش  مامت  هک  تسادخ  اهنت  تسین و  مزال  نارگید  يأر  زا 

يوریپ سپ  .تسا  یعقاو  ّیلو  یقیقح و  کلام  دریگ و  یم  همشچرس  وا  زا 

ناحبس يادخ  فرط  زا  هک  تسا  نیا  هب  طورشم  ادخ  ریغ  روتسد  زا 

: دیامرف یم  فسوی  هروس   40 هیآ رد  ناحبس  يادخ  .دشاب  هدش  نییعت 

اج نآ  زا  (. 40 هیآ فسوی ، هروس  « ) ُهاَّیِإ اَّلِإ  اوُُدبْعَت  اَّلَأ  َرَمَأ  ِهِلل  اَّلِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  »

روما ریبدت  فرصت و  رد  یقیقح  کلام  یسک  ناحبس  يادخ  زج  هک 

ملع رد  دـیاب  ار  رما  نیا  لیلد  .تسادخ (1)  نآ  زا  اهنت  یقیقح  تیمکاح  يراذـگ و  نوناق  قح  تسین ؛ ناگدـنب  تشونرـس  ناهج و 
يزاین یب  تیاهن ، یب 

هیآ رد  هک  نانچ  .درک  وجو  تسج  راگدرورپ  یعیرشت  ینیوکت و  تیبوبر  قلطم و 

ص418. ج9 ، هنومن ، ریسفت  ص177 ؛ ج11 ، نازیملا ، - 1
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يوریپ تسا و  تعاطا  يوریپ و  هتسیاش  ادخ  اهنت  تسا ، هدش  هراشا  مه 

.درادن ییانعم  دنا  هدش  نییعت  ادخ  يوس  زا  هک  یتروص  رد  زج  نارگید  زا 

.تسادخ زا  تعاطا  مه  یهلا  يایلوا  ناربمایپ و  زا  تعاطا  عقاو  رد  و 

دوب دهاوخ  یناسک  تسد  هب  تموکح  خیرات  نایاپ  رد  هک  تسور  نیا  زا 

طوبرم تایآ  رد  هتفر  راک  هب  تاریبعت  تشذگ ، نآرق  هاگدید  نییبت  رد  هک  نانچ  .دنتسه  تموکح  لیکـشت  رومأم  ادخ  يوس  زا  هک 
.دنتسه اعدم  نیا  هاوگ  خیرات  نایاپ  هب 

هیاپ رب  یسارکومد  لاربیل  ياه  تموکح  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

صخشم هک  نانچ  دنا (1) هدش  انب  ییارگ  ملع  يروحم و  ناسنا  حـماست ، لهاست و  ییارگ ، هبرجت  ییارگ ، لقع  ییارگدرف ، يدازآ ،
زا هدـیرب  هناـیارگ و  عمج  اـی  هناـهاوخریخ  يونعم ، هزیگنا  هنوگره  زا  رود  هب  يدرف و  عفاـنم  هیاـپرب  اـه  هفلؤم  نیا  زا  کـی  ره  تسا 

ضرعم رد  يرـشب  نیناوق  دـیاب  هراومه  يرـشب ، ياه  تیدودـحم  لـیلد  هب  ور  نیمه  زا  .تسا  یناـسناارف  ییارواـم و  يورین  هنوگره 
ینیناوق نینچ  موتحم  هجیتن  شیوخ  تداعـس  زا  ندـنامزاب  يو و  ياهورین  تفرردـه  ناسنا ، رمع  فـالتا  هک  دنـشاب  اـطخ  نومزآ و 

.تسا

نوگانوگ ياه  مسیا  اه و  بتکم  لوفا  زورب و  .تساعدا  نیا  دهاش  نیرتهب  ریخا  نرق  رد  هژیو  هب  يرشب ، ياه  بتکم  یخیرات  هبرجت 
درف و تداعـس  يارب  يزیر  همانرب  زا  یحو ، زا  هتـسسگ  ناـسنا  یناوتاـن  لـیلد  هب  يرـشب  نیناوق  تاحالـصا  ضقن و  ریخا و  هدـس  رد 

.تسا هعماج 

.یسارکومد لاربیل  ماظن  یمالسا و  تموکح  رب  تراظن  ياهراک  زاس و  - 1
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تموکح فادها  . 2

زا هعماج  رد  تلادع  ییاپرب  اه و  ناسنا  تشونرـس  هب  تبـسن  تیلوئـسم  ساسحا  هعماج ، نامورحم  هب  یگدیـسر  یهلا ، ضیارف  ۀماقا 
هراشا میهافم  نیا  هب  نآرق  زا  یتایآ  رد  .درک  هراشا  اه  نآ  هب  نآرق  رد  تموکح  فادها  رد  ناوت  یم  هک  دنتـسه  ییاه  هفلؤم  هلمج 
اوُرَمَأَو َهاـکَّزلا  اُوَتآ   َ َهـالَّصلا و اُوماـقَأ  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْمُهاَّنَّکَم  ْنِإ  َنیِذَّلا  : » درک هراـشا  لـیذ  تاـیآ  هب  ناوت  یم  ناـیم  نآ  زا  .تسا  هدـش 

هطلـس و موـهفم  نیکمت »  » هژاو ینآرق  دربراـک  دراوـم  زا  (. » 41 هیآ جـح ، هروس  « ) رُومُأـْلا ُهَِبقاـع  ِهِلل  رَْکنُْملا َو  ِنَعاْوَـهَن  ِفوُْرعَْملاـِب َو 
اب نینچمه  .تسا  سوـفن  رد  نآ  درکراـک  نـید و  رما  ییاـپرب  زاـمن  هماـقا  زا  دوـصقم   » (1) دوش .» یم  هدافتـسا  تموـکح  تردـق و 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  .دـنوش  یم  کـیدزن  مه  هب  شاـعم  یگدـنز و  روما  رد  هعماـج  داـحآ  تما و  مومع  تاـکز  تخادرپ 
(2) دوش .» یم  هعماج  دارفا  نایم  رد  مالسا  نیناوق  يارجا  ببس 

راگدـیرفآ اـب  يو  قیمع  طاـبترا  .تسا  يرورـض  ناـسنا  يدوجو  داـعبا  ۀـمه  هب  هجوـت  نآرق  رظن  دروـم  تموـکح  رد  هیآ  نیا  ربارب 
هعماـج رد  یناـگمه  يا  هفیظو  هتـشاد  ینازرا  يو  هب  ار  یعاـمتجا  يدرف و  شخب  حور  نیناوق  هلمج  زا  اـه  تمعن  عاونا  هک  شیوـخ 

رگید زا  یتاقبط  هلـصاف  ندرک  مک  روظنم  هب  ناـمورحم  هب  یگدیـسر  هعماـج و  ياـضعا  رگید  اـب  طاـبترا  هک  ناـنچ  .تسا  یمالـسا 
رد نارگید  تشونرـس  هب  تبـسن  تیلوئـسم  ساسحا  هجوت ، نیا  رانک  رد  .تسا  هدـش  هدرمـش  نآرق  هاگن  زا  ینید  تموکح  فادـها 

اب یعقاو  لامک  هب  ندیسر  ریسم 

ص203. ج17 ، ریونتلا ، ریرحتلا و  - 1

ص203. ج17 ، ریونتلا ، ریرحتلا و  - 2
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.تسا هدش  رکذ  یمالسا  نامکاح  فیاظو  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  يارجا 

ُمُهَعَم اْنلَْزنَأَو  ِتانِّیَْبلِاب  انَلُسُر  اْنلَسْرَأ  ْدََقل   » .تسا هدش  هدرمـش  ایبنا  تثعب  فادها  زا  طسق  لدع و  ییاپرب  نارگید  يا  هیآ  رد  هک  نانچ 
ار تموکح  لیکشت  ترورـض  هفیرـش  ۀیآ  نیا  زا  نارـسفم  یخرب  (. 25 هیآ دـیدح ، هروس  « ) طْسِْقلِاب ُساَّنلا  َموُقَِیل  َنازیِْملا  َباـتِْکلا َو 

ییاپرب تسا ، تقد  لباق  هفیرش  ۀیآ  رد  هک  يا  هتکن  .تسین (1)  رسیم  تموکح  هیاس  رد  زج  تلادع  ییاپرب  اریز  دنا ؛ هدرک  تشادرب 
ار تلادـع  دوخ  تسد  هب  هک  دنتـسه  هعماـج  داـحآ  تلادـع  يارجا  يارب  رـصنع  نیرتهب  ینعی  .تسا  هعماـج  دارفا  يوس  زا  تلادـع 
نآ لد  ناج و  اب  هدوب و  طسق  لدع و  ییاپرب  راتـساوخ  دوخ  هک  دننک  یم  تیبرت  يا  هنوگ  هب  ار  هعماج  دارفا  ادخ  ناربمایپ  .دننکاپرب 

.دنوش یم  اریذپ  ار 

.دـش دـهاوخ  لیکـشت  ناحلاص  يوس  زا  قافن  كرـش و  رفک و  زا  يراع  نما و  هژیو ، يا  هعماج  خـیرات  نایاپ  رد  تشذـگ  هک  نانچ 
نیمأت هک  ناحبـس  يادخ  تاروتـسد  يارجا  اه و  ناسنا  قوقح  تیاعر  تلادع ، ییاپرب  هب  يزیچ  ره  زا  شیب  هعماج  نیا  نارادـمامز 

.تشاد دنهاوخ  دیکأت  تسا  ناسنا  ياه  هتساوخ  مومع  هدننک 

هراشا رت  شیپ  .دوش  یم  هصالخ  ناسنا  یناوهـش  يویند و  يدرف ، يدام ، ياه  هتـساوخ  نیمأت  رد  لاربیل  ياـه  تموکح  فادـها  اـما 
هدوب و زیچ  همه  رادمریاد  ناسنا  ماظن ، نیا  رد  .دراد  یـسایس  ماظن  نیا  صقان  یـسانش  ناسنا  یـسانش و  یتسه  رد  هشیر  رما  نیا  دش 

.دراد یشیپ  يزیچره  رب  يو  ياه  هتساوخ 

ج 22،ص47. نآرقلا ، یحو  نم  - 1
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هیآ 5 همایق ، هروس  « ) هَمایِْقلا ُمْوَی  َناَّیَأ  ُلَئْـسَی  ُهَمامَأَرُْجفَِیل *  ُناْسنِْإلا  ُدیُِری  َْلب  : » دنک یم  فیـصوت  هنوگ  نیا  نآرق ، هک  ییاه  هتـساوخ 
یمارف یک  تمایق  دسرپ  یم  رخـسمت  يور  زا  هک  اج  نادب  ات  دشاب ؛ لوغـشم  داسف  هب  شرمع  لوط  رد  دهاوخ  یم  ناسنا  ینعی  (. 6 _ 

.تسا صخشم  شماجرف  دوش ، يزیر  یپ  یگژیو  نیا  اب  یناسنا  ياه  هتساوخ  ساسا  رب  هک  یماظن   (1) دسر !؟

تموکح لکش  . 3

، تسا یتموکح  لکـش  نیرت  لماک  اکیرما ، یـسارکومد  لاربیل  هک  دنرواب  نیا  رب  یبرغ ، نادنمـشیدنا  زا  یخرب  دش  هراشا  هک  نانچ 
لامآ ندش  هدروآرب  هتشاد و  دیکأت  خیرات  نایاپ  رب  هاگدید  نیا  حرط  اب  نانیا  .تسا  هتشاد  دوجو  رشب  يوس  زا  نآ  هبرجت  ناکما  هک 

.دنا هتسناد  نآ  شریذپ  زا  ریزگان  ار  رشب  هتسناد و  یسارکومد  لاربیل  وترپ  رد  اهنت  ار  رشب  ياهوزرآ  و 

هتینردـم رـصع  ياه  تفرـشیپ  ربارب  رد  یگتخاـبدوخ  زا  هک  دنتـسه  يروهظون  ياـه  هاگدـید  رـصاعم  تاـیرظن  درک  شومارف  دـیابن 
لاربیل يزات  هکی  هبلغ و  کیژولوئدیا و  دربن  نایاپ  مهوت  ببـس  ابقر  يوس  زا  نادیم  ندش  یلاخ  وس  رگید  زا  .دـنا  هتفرگ  همـشچرس 

کی هاگن  .تسا  برغ  یسانش  ناسنا  رد  ناصقن  هجیتن  روبزم  ياه  هاگدید  نینچمه  .دش  یبرغ  نازادرپ  هیرظن  يوس  زا  یـسارکومد 
زا ریزگان  ار  یبرغ  نادنمـشیدنا  وا ، یهلا  دـعب  زا  تلفغ  کیژولویزیف و  يدام و  ياهزاین  رد  يو  ندرک  دودـحم  ناـسنا و  هب  يدـعب 

یسارکومد لاربیل  وترپ  رد  يدام  ياهزاین  نیمأت  .تسا  هدرک  ییاه  هدیا  نینچ  حرط 

ص105-104. ج20 ، نازیملا ، ص246 ؛ ج10 ، نایبلا ، حور  - 1
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.دننک یفرعم  یناسنا  ندمت  ییافوکش و  تیاغ  تموکح و  لکش  نیرت  یلاع  ار  یسارکومد  لاربیل  ات  تشاداو  ار  نانآ 

ٍباتِک ْنِم  ْمُُکْتیَتآ  اَمل  َنیِِّیبَّنلا  َقاثیِم  ُهَّللا  َذَخَأ  ْذِإ  َو  « ؛ دراد دیکأت  نایدا  لماکت  ریـس  رب  هک  کیژولوئدـیا  دربن  رب  هن  یحو  ياه  هزومآ 
َلاق اـنْرَْرقَأ  اُولاـق  يِرْـصِإ  ْمُِکلذ  یلَع  ُْمتْذَـخَأ  ُْمتْرَْرقَأ َو  َلاـق َأ  ُهَّنُرُْـصنََتل  ِِهب َو  َُّننِمُْؤَتل  ْمُکَعَم  اـِمل  ٌقِّدَـصُم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاـج  َُّمث  ٍهَمْکِح  َو 

لوئـسم دـنراد  ادـخ  اـب  هک  یناـمیپ  دـهع و  ربارب  یهلا  ناربماـیپ  (. 8 هیآ نارمع ، لآ  هروـس  « ) َنیِدِـهاَّشلا َنـِم  ْمُـکَعَم  اـَنَأ  اوُدَهْـشاَف َو 
ُْتلَمْکَأ َمْوَْیلا   » .دنیشن رمث  هب  وا  هنیرید  يوزرآ  هدش و  لماک  رـشب  تیاده  هقلح  نیا  ات  دنتـسه  ناربمایپ  ریاس  اب  يرایمه  يراکمه و 
ساسارب هک  ییورایور  اـب  هن  مالـسا  نید  (. 3 هیآ هدـئام ، هروس  « ) ًاـنیِد َمالْـسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِـضَر  ِیتَمِْعن َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  ْمُکَنیِد َو  ْمَُکل 

يدُْهلِاب َو َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه   » .دناسرب اه  ناسنا  مومع  هب  ار  تیاده  ياه  مایپ  نیرخآات  دش  هدـیزگرب  لماک و  ینید  یهلا  یتنس 
مالسا نییآ  نافلاخم ؛ ناکرشم و  يدونشخان  مغر  هب  (. 33 هیآ هبوت ، هروس  « ) نوُکِرْشُْملا َهِرَک  َْول  ِهِّلُک َو  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِد 

ام َو   » .تساـنعم نیا  هاوـگ  مه  ءاـیبنا  هروـس  تاـیآ  قایـس  دـش  هراـشا  هک  ناـنچ  .دـش  دـهاوخ  ریگارف  ینید  بلاـغ و  ناـیدا  همه  رب 
(. 107 هیآ ءایبنا ، هروس  « ) نیَِملاْعِلل ًهَمْحَر  اَّلِإ  َكاْنلَسْرَأ 

.هلاسرلا مومع  یضتقم  کلذ  و  ماللاب _ یلحملا  عمجلا  هیلع  لیلدلا  و  مهلک _ هیرشبلا  تاعامجلا  یلإ  هلسرم  همحر  کنأ  يأ 

.مهارخأ مهایند و  یف  ایندلا  لهأ  هداعس  هب  ذخألا  یف  نیدب  هنایتإ  ههج  نم  ایندلا  لهأل  همحر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  وه  و 
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امم مهتاعمتجم  یف  هقحلا  هوعدلاب  همایق  نم  ترس  یتلا  هنسحلا  راثآلا  ثیح  نم  ایندلا  لهأل  همحر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  وه  و 
نیتایحلا يدحإ  قیبطت  هتثعب ص و  لبق  ام  یلإ  مویلا  هیرشبلا  هماعلا  هایحلا  سایقب  اغلاب  اروهظ  رهظی 

.يرخألا (1) یلع 

یم تسد  هب  تسا  عمج  هک  نیملاع  لا »  » زا اـنعم  نیا  .يا  هدـش  هداتـسرف  يرـشب  ياـه  تعاـمج  همه  يوس  هب  هک  یتسه  یتمحر  وت 
تسا نیا  نآ  لیلد  تسا ؟ تمحر  ایند  لها  همه  يارب  روطچ  هک  نیا  اما  .تسا و  نیمه  مه  تلاسر  ياضتقم  هک  نیا  رب  هوالع  دیآ ؛

تمحر اـیند  لـها  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  .تسا  نیمأـت  ترخآ  اـیند و  تداعـس  نآ  هیاـس  رد  هک  هدروآ  ینید  هک 
ًالماک دنتشاد  نآ  زا  شیپ  هک  یعضو  اب  داتفا  هار  هب  يرـشب  عماوج  رد  ربمایپ  تثعب  یپ  رد  هک  یکین  راثآ  ۀسیاقم  زا  مهم  نیا  ؛و  تسا

.دوش یم  نشور 

لدـم ریزگان  مالـسا ، نید  يریگارف  اب  هک  درک  دـهاوخ  هبرجت  ار  يا  هدرتسگ  ینید  تیمکاح  خـیرات ، نایاپ  رد  رـشب  نآرق ، هاـگن  زا 
ياهزاین مومع  خیرات ، نایاپ  رد  یمالسا  تموکح  هرتسگ  رد  دش  هراشا  رت  شیپ  هک  نانچ  .دوب  دهاوخ  یمالسا  تموکح  تموکح ،

رد اهنت  ناسنا  ییافوکـش  ور  نیا  زا  .دـش  دـهاوخ  هداد  خـساپ  ناسنا  ياهزاین  نیرت  یـساسا  هب  هدوب و  تیمکاح  هجوت  نوناک  ناـسنا 
ندوب ینایحو  رب  نوزفا  .تسا  تموکح  لکـش  نیرتالاب  نیرترب و  تموکح  زا  لکـش  نیا  هدوب و  ریذـپ  ناـکما  ینید  تموکح  وترپ 
یتسرد رب  ینـشور  هاوگ  تیرـشب  خیرات  لوط  رد  رتدودحم  سایقم  رد  دنچره  یهلا ، تموکح  نیا  زا  یلدم  هبرجت  يا ؛ هدعو  نینچ 

.تساعدا نیا 

ص331. ج14 ، نازیملا ، - 1
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تموکح نارادمامز  . 4

یتشک تیادـه  عقاو  رد  .دریگ  یم  رارق  تیمکاح  مره  سأر  رد  هک  تسا  ییاور  نامرف  يربهر و  تموکح ، ناکرا  نیرت  یـساسا  زا 
رب ناسنا  تداعس  عناوم  لماوع و  زا  یهاگآ  اب  هک  تسا  ربدم  ریدم و  هتـسیاش و  يربهر  ناتـسد  رد  تداعـس  نما و  لحاس  هب  هعماج 

لابند هب  ار  هعماـج  طاـطحنا  طوقـس و  قیـالان  يدرف  تسد  هب  تیمکاـح  ندرپس  لـصا و  نیا  زا  تلفغ  .دـنز  یم  هیکت  هاـگیاج  نیا 
.تشاد دهاوخ 

رـصاعم ياه  هیرظن  هیام  ناج  .دنا  هتفگ  نخـس  تموکح  لکـش  زا  اهنت  نارادمامز  ياه  یگژیو  هب  هراشا  نودـب  یبرغ  نادنمـشیدنا 
زا یخرب  هناراد  بناـج  ياـه  شـالت  نیا  یهاـگ  .تسا  خـیرات  ناـیاپ  رد  یـسارکومد  لاربـیل  نتفاـی  هطلـس  يرترب و  رب  دـیکأت  یبرغ 

دنیب و یم  اپورا  اکیرما و  تسد  رد  ار  يربهر  نیا  لعشم  دننک و  ینیب  شیپ  زین  ار  ناهج  يربهر  هدنیآ  ات  هتـشاداو  ار  نارظن  بحاص 
دنریگ (1) یم  رارق  هیسور  نیچ و  نپاژ ، نآ ، زا  سپ  دسرب و  اپورا  نویساردف  هب  تردق  زکرم  هک  دهد  یم  لامتحا 

هزوح رد  هک  صاخ  يربهر  ناتـسد  رد  هن  ار  نآ  ای  دـننک  یمن  هراشا  ناش  ياه  یگژیو  هب  ًاصوصخ  نارادـمامز و  هب  ای  ًامومع  ناـنآ 
هب هدوب و  یهت  نورد  زا  اه  هاگدید  نیا  دش  هراشا  مه  تایرظن  نیا  دقن  رد  رت  شیپ  هک  نانچ  .دننک  یم  دودـحم  یـصاخ  ییایفارغج 

.دنا هدز  همدص  دوخ  یملع  هاگیاج  هب  ءارآ  نیا  هئارا  اب  نانآ  یبرغ  نادقتنم  زا  یکی  ریبعت 

دیکأت اه  نیرترب  تموکح  رب  یبرغ  نادنمشیدنا  زا  یخرب  تسا  ینتفگ 

.124  - ص122 شنادقتنم ، نوتگنیتناه و  اه ، ندمت  دروخ  رب  هیرظن  - 1
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نییآ هاگن  زا  تسا  نشور  .دنک  یم  ریـسفت  یکیژولونکت  یماظن و  يداصتقا ، هرتسگ  رد  ار  يرترب  شیوخ  دودحم  نهذ  اب  هتـشاد و 
، یحور يرکف ، ياه  هزوح  رد  يرترب  هک  یناگتسیاش  .دوب  دهاوخ  ناگتسیاش  تسد  هب  خیرات  نایاپ  رد  تموکح  زین  ینامـسآ  ياه 

.دور یم  رامش  هب  نانآ  ياه  یگژیو  نیرتزراب  زا  یقالخا  یناسنا و 

یم رامش  هب  تموکح  ناکرا  نیرت  یساسا  زا  اور  نامرف  مکاح و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  هژیو  هب  ینامـسآ  نایدا  هاگن  زا  اما 
هب اهنت  هعیـش  ياـهقف  ور  نیا  زا  .دـنک  یم  ادـیپ  ییارجا  تنامـض  یهلا  ماـکحا  لداـع  اـی  موصعم  يرادـمامز  دوجو  وترپ  رد  دـیآ و 

.دنراد دیکأت  تبیغ ) نامز  رد   ) هیقف ای  موصعم  تموکح  رب  هدرکن و  هدنسب  هقف  تموکح 

هفلؤم نیرت  یساسا  زا  يراتفر  یتخانش و  ياه  هزوح  مومع  رد  نارادمامز  یگتسیاش  هک  دمآ  تسد  هب  نآرق  ینایحو  ياه  هزومآ  زا 
 * َنوُِحلاَّصلا َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَْألا  َّنَأ  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََـقل  َو   » .تسا خـیرات  نایاپ  هب  طوبرم  تایآ  دـیکأت  دروم  ياه 
هب هیآ  تنس  لها  نارسفم  یخرب  هعیش و  نارسفم  هاگن  زا  دش  هراشا  (. 106  - 105 هیآ ءایبنا ، هروس  « ) َنیِِدباع ٍمْوَِقل  ًاغالََبل  اذه  ِیف  َّنِإ 

.تسا (1) هداد  هدـعو  ار  حـلاص  نانمؤم  تسد  هب  ریگارف  يرـسارس و  تموکح  اب  هتـسیاش  يا  هعماج  ناـیاپ ، رد  هتـشاد ، رظن  هدـنیآ 
زا ار  دـیحوت  نامیا و  هلئـسم  ادـخ  اب  نآ  نتفاـی  تبـسن  لـیلد  هب  تسا ، نوحلاـصلا »  » فوصوم هک  يداـبع »  » هژاو زا  نارـسفم  یخرب 

نارادمامز  ) حلاص ناگدنب  ياه  یگژیو  نیرتزراب 

ج9، میرکلا ، نآرقلل  طیـسولا  ریـسفتلا  ص436-437 ؛ ج1 ، زیزعلا ، باـتکلا  ریـسفت  یف  زیجولا  ص374-376 ؛ ج19 ، ناـقرفلا ، - 1
ص445. ج2 ، مولعلا ، رحب  ص98 ؛ ج9 ، یناعملا ، حور  ص257-258 ؛
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هشیدنا و راتفر ، هزوح  رد  اه  یگتسیاش  همه  هک  دراد  یلومشرپ  هدرتسگ و  يانعم  نوحلاص » : » دنا هتفگ  هدرمـش و  ناحلاص ) هعماج 
.دریگ (1) یم  رب  رد  ار  تیریدم  ییاناوت و  تردق و  تخانش ،

موصعم زج  .دوب و  دـهاوخ  موصعم  ربهر  ماما و  لـک و  حلـصم  تسد  هب  یناـیاپ  تموکح  هعیـش ، هاگدـید  زا  هژیو  هب  رت  مهم  نیا  زا 
.تشاد دهاوخن  ار  يریگارف  تموکح  نانچ  یگتسیاش  یسک 

تموکح ياه  همانرب  . 5

عون هب  هتـسب  .دـنک  یم  میـسرت  هعماج  هرادا  يارب  هک  درک  وجو  تسج  ییاهدربهار  اه و  همانرب  عون  رد  دـیاب  ار  یتموکح  ره  زاـیتما 
يرادم ناسنا  يراد و  هیامرـس  داصتقا و  ور  نیا  زا  .دنریغتم  اه  همانرب  تعیبط  ادخ و  دوخ ، اب  وا  طباور  ناسنا و  هب  اه  تموکح  هاگن 

مه رت  شیپ  هک  نانچ  نازادرپ ، هیرظن  نیا  زا  یخرب  یگنهرف  هاگن  مغر  هب  .تسا  یـسارکومد  لاربیل  ياـه  یگژیو  نیرت  صخاـش  زا 
نیا زا  .تسا  يزورما  يژولونکت  ياه  يدنمناوت  تاناکما و  رب  هیکت  اب  یـسارکومد  لاربیل  ظفح  اه  هیرظن  نیا  هیام  نورد  دـش  دـقن 

.تسا یلاخ  یهت و  يو  تشونرس  ناسنا و  هب  یلاعتم  هاگن  زا  هدش و  ریسفت  اتسار  نیمه  رد  اه  نآ  یگنهرف  ششوک  هنوگ  ره  ور 

مسیلاربیل .تسا  قالخا  تینالقع و  تلادع ، تیونعم ، زا  لاربیل  ياه  یسارکومد  ندوب  هرهب  یب  امایوکوف ، هاگدید  رب  دقن  نیرت  مهم 
تسا و نکشدوخ  یشکدوخ و  عنام ، زرم و  یب  يراگنااور  هتخیسگ و  ماجل  يرگ  هحابا  قلطم و 

ص518-517. ج13 ، هنومن ، ریسفت  - 1
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.تسا (1) نیمه  رصاعم  ناهج  رد  مسیلاربیل  یگدز  نارحب  تسکش و  زار  .دنک  یم  ضقن  ار  شیوخ  دوخ 

تلفغ هب  ار  نوتگنیتناه  دنرادنپ و  یم  ماخ  یحرط  ار  نوتگنیتناه  حرط  برغ ، یسایس  لفاحم  نارکفنـشور  نادنمـشیدنا و  زا  یخرب 
یم وا  زا  دـنزاس و  یم  مهتم  نآ  نتـشاگنا  هچراپکی  ضوع ، رد  برغ و  ناهج  يونعم  ألخ  یقـالخا و  یچوپ  ینورد ، یگدیـشاپ  زا 

نادنمشیدنا يوس  زا  تاریبعت  نیا  .دنک  یـشیدنا  هراچ  برغ  لالحمـضا  رطخرد  ناریو و  تسب  ياپ  زا  هناخ  میمرت  يارب  ات  دنهاوخ 
.تسا يا  هعماج  نینچ  كانفسا  تیعضو  رب  يا  هدنز  هاوگ  لاربیل  هعماج  فیصوت  رد  یبرغ 

يدام تذـل  زا  ترفن  ییارگ و  نید  ییارگ و  تیونعم  دـیازت  هب  ور  جاوما  نتفرگ  هدـیدان  رلفات ، تالاکـشا  نیرت  هدـمع  زا  نینچمه 
یـسارکومد لاربیل  نادنمـشیدنا  ياه  حرط  هک  تسانعم  نادب  نیا  .تسا  یبیکرت )  ) یمود جوم  یموس و  جوم  برغ  نورد  رد  یتح 

.درادن ار  اه  ناسنا  یساسا  ياهزاین  هب  ییوگ  خساپ  ناوت  هدوب و  برغ  هعماج  رد  سوکعم  تکرح 

، يا هناسر  لاذتبا  یـسنج ، يرابودـنب  یب  رقف ، ضیعبت ، ینماان ، تنوشخ ، دایتعا ، هداوناخ ، نارحب  ییارگ ، چوپ  هک  نیا  نخـس  هاتوک 
اکیرما و هعماج  تالاکـشا  ناونع  هب  ناگدنـسیون  زا  یخرب  هک  دنتـسه  یلیالد  هلمج  زا  ایند  ياهرازاب  هب  یگتـسباو  راـمیب و  داـصتقا 

.دنا (2) هتسج  دانتسا  هدنیآ  رد  یناهج  تموکح  يراد  مچرپ  يارب  مسیلاربیل  تیحالص  یفن  رد  برغ 

ص75-72. یمالسا ، هشیدنا  رد  هدنیآ  ناهج  124 ؛ ص123 - ناهج ، هدنیآ  - 1
.33 ص29 - ناهج ، هدنیآ  هرابرد  يزادرپ  هیرظن  - 2
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یتسرپاتکی دیحوت و  شرتسگ  قافن ، كرش و  رفک و  زا  هعماج  نتساریپ  یعامتجا ، شمارآ  تینما و  هب  هجوت  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
رد يروحم  ادخ  .تسا  یحو  ياه  هزومآ  هاگن  زا  خیرات  نایاپ  رد  ناحلاص  هژیو  هعماج  ياه  یگژیو  نیرت  مهم  زا  یهلا  تیمکاح  و 
هب اه  نآ  هب  نداد  تیولوا  یساسا و  ياهزاین  رب  دیکأت  وا ، يدام  دعب  هب  هجوت  ياج  هب  ناسنا  یهلا  دعب  هب  هجوت  يروحم ، ناسنا  ربارب 

نایاپ رد  لاربیل  هعماج  رب  نآرق  دوعوم  هعماج  يرترب  هوجو  زا  رشب  يدام  ياهزاین  نیمأت  رانک  رد  ناسنا  ناور  حور و  زا  تلفغ  ياج 
.تسا خیرات 
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خیرات نایاپ  ياهدادخر  اه و  هناشن  موس : لصف 

همدقم

هب ار  ندـش  هبرجت  لاح  رد  ِیـسارکومد  لاربیل  برغ  يایند  يدام  ياه  تفرـشیپ  هب  ندـش  هتفیرف  اب  یبرغ  نازادرپ  هیرظن  دـش  هراشا 
برغ يایند  ياه  تیلاعف  شرتسگ  مغر  هب  رگید  نایب  هب  .دنا  هتفگ  نخس  خیرات  نایاپ  زا  هتـشاگنا و  رـشب  یلماکت  ریـس  تیاغ  ناونع 
هیرظن رد  خیرات  نایاپ  ياهدادخر  اه و  هناشن  زا  نخس  سدقم ، بتک  رد  اهدادخر  اه و  هناشن  یخرب  نایب  خیرات و  نایاپ  عوضوم  رد 
راکفا يربخ ، ياه  تیاس  رد  یهاگ  زا  ره  ناهج ، نایاپ  ياه  هناشن  یخرب  ندـش  عیاش  .تسا  گـنر  مک  رایـسب  یبرغ  رـصاعم  ياـه 
خیرات نایاپ  زا  توافتم  يا  هلوقم  ناهج  نایاپ  .تسا  یبرغ  ياه  هیرظن  رد  دوجوم  ألخ  ياهدـمآ  یپ  زا  برغ  ياه  هناسر  یمومع و 

.تسا نآ  لوط  رد  و 

یم خـیرات  یلماکت  ریـس  هک  هرظتنمریغ  يا  هثداح  یقافتا و  يرما  هن  ار  خـیرات  نایاپ  يرـشب ، بتاکم  فالخ  هب  ینامـسآ  ياه  نییآ 
نشور تیرـشب  لد  رد  ار  دیما  رون  رذگهر  نیا  زا  ات  دنا  هدرمـشرب  خیرات  نایاپ  يارب  ار  ییاه  هناشن  یهلا  نایدا  رد  ور  نیا  زا  .دنناد 

متخ .دننک  نوزفا  ار  شریذپ  یگدامآ  هتشاد و  هاگن 
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عیاقو .دور (1)  یم  رامـش  هب  خـیرات  نایاپ  هناشن  نیتسخن  تفاـی ، ققحت  مالـسا  ربماـیپ  روهظ  اـب  هک  تعیرـش  نیـسپاو  لوزن  توبن و 
: دوش یم  هراشا  لامجا  هب  هک  تسا  هدش  ییوگ  شیپ  زین  يرگید  ناوارف 

تیونعم نارحب  . 1

ِساَّنِلل َبَرَْتقا   » .دوب دـهاوخ  داسف  هانگ و  متـس ، وج  ناهج ، رب  مکاح  وج  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  روهظ  زا  شیپ 
فیـصوت دـنوادخ ، زا  ضارعا  تلفغ و  هب  ناـمزلارخآ ، مدرم  هیآ ، نیا  رد  (. 1 هیآ ءاـیبنا ، هروس  « ) َنوُضِْرعُم ٍهَْلفَغ  ِیف  ْمُه  ْمُُهباـسِح َو 

اهداسف و همه  رب  یجنم  روهظ  اب  هک  دنراد  دیکأت  خـیرات  نایاپ  رد  تیونعم  نارحب  رب  نیقیرف  يوس  زا  یناوارف  تایاور  .دنا (2)  هدش 
.دش (3) دهاوخ  هداد  نایاپ  اه  یتلادع  یب 

رایسب ياه  يریگ  رد  اه و  فالتخا  عوقو  . 2

َفَلَتْخاَف  » (4) تسا : نوگانوگ  ياه  هورگ  نایم  ناوارف  ياه  يریگرد  اه و  فالتخا  خـیرات ، نایاپ  نامزلارخآ و  ياه  هناشن  رگید  زا 
ْمُکَضَْعب َقیُِذی  ًاعَیِش َو  ْمُکَِسْبلَی  ْوَأ   » هیآ هک  نانچ  37 ؛) هیآ میرم ، هروس  « ) ٍمیِظَع ٍمْوَی  ِدَهْشَم  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ٌْلیَوَف  ْمِِهْنَیب  ْنِم  ُبازْحَْألا 

.تسا (5) هدش  ریسفت  انعم  نیمه  هب  زین  هرقب  هروس   155 هیآ و  ( 65 هیآ ماعنا ، هروس  « ) ضَْعب َسَْأب 

ص240. ج16 ، یبطرق ، ریسفت  ص109 ؛ ج27 ، ناقرفلا ، - 1
ص240-239. ج19 ، ناقرفلا ، - 2

ص310-309. ج2 ، دوواد ، یبا  ننس  ص27 ؛ ج3 ، دمحا ، دنسم  ص285 ؛ نیدلا ، لامک  - 3
ص712. ج3 ، ناهربلا ، - 4

ص142. ج1 ، نیلقثلا ، رون  ص232 ؛ ج1 ، یمق ، ریسفت  - 5
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رشب گرزب  یجنم  روهظ  . 3

َءاج ُْلق  َو   » (1) تساه : ناسنا  ییاهر  يارب  نایعیـش ، ماما  نیمهدزاود  تیرـشب ، گرزب  یجنم  روهظ  خیرات ، نایاپ  دادخر  نیرت  مهم 
(. 81 هیآ ءارسا ، هروس   «) ًاقوُهَز َناک  َلِطاْبلا  َّنِإ  ُلِطاْبلا  َقَهَز  ُّقَْحلا َو 

ینایفس جورخ  . 4

رد ماجنارـس  هتخادرپ ، يدـعت  متـس و  هب  یمالـسا  ياـهروشک  رد  ناـمزلارخآ  رد  هک  رگ  ناـیغط  يرکـشل  روهظ  زا  نارـسفم ، رتـشیب 
ناکَم نِم  اوذِخُأ  َتوَف و  َالَف  اوُعِزَف  ذِإ  يرَت  َولو   » هیآ هداد و  ربخ  دنوش ، یم  یهلا  باذع  راتفرگ  ءادـیب ،)  ) هنیدـم زا  نوریب  ییارحص 

هدش رکذ  ینایفس  نایرکشل ، نیا  ربهر  مان  ینـس ، هعیـش و  تایاور  رد  .دنا  هتـسناد  رکـشل  نآ  هرابرد  ار  ( 51 هیآ أبس ، هروس  « ) بیِرَق
ورف هب  ار  نارگ  هئطوـت  هک  زین  ( 45 هیآ لحن ، هروس  « ) ...َضرَـألا ُمِِهب  ُهّللا  َفِسخَی  نَأ  ِیَّسلا  ِتاَـئّ اورَکَم  َنیذَّلا  َنِمَأـفَأ   » هیآ .تسا (2) 

نَأ ِلبَق  نِم  مُکَعَم  اِمل  اًقِّدَـصُم  انلََّزن  اـِمب  اونِمآ   »... هیآ .تسا (3)  هدش  هداد  قیبطت  ینایفـس  رکـشل  رب  دنک ، یم  دیدهت  نیمز  رد  نتفر 
ناشیاه تروص  هک  هدش  لیوأت  ینایفـس  رکـشل  ناگدـنامزاب  هرابرد  زین  ( 47 هیآ ءاسن ، هروس  « ) اَهِرابدَأ یلَع  اـهَّدُرَنَف  اًـهوجُو  َسِمطَن 

نایاش .دریگ (4)  یم  رارق  ناشرس  تشپ  هتشگ ، سوکعم 

ص576. ج3 ، ناهربلا ، - 1
ص 57. ج 2 ، یشایع ، ریسفت  714 ؛ ص 712 - ج 6 ، روثنملاردلا ، ص 129 ؛ ج 22 ، جم 12 ، نایبلا ، عماج  - 2

.354 ص 352 ، ج 1 ، ناهربلا ، - 3

.354 ص 352 ، ج 1 ، ناهربلا ، - 4
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.دشاب قح  ربارب  رد  روج ) لطاب و   ) صاخ ینایرج  هب  هراشا  ینایفس  دسر  یم  رظن  هب  تسا  يروآدای 

ینامسآ يادن  . 5

يا هنوگ  هب  دنلب  ییادص  اب  تعیب و  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  لیئربج  هعیش ، تایاور  ربانب 
ادخ نامرف   (1) 1 ؛) هیآ لحن ، هروس  « ) ُهُولِجعَتـسَت َالَف  ِهّللا  ُرمَأ  یتَأ  : » دـنک یم  توالت  ار  هیآ  نیا  دـسرب ، ناـیناهج  همه  شوگ  هب  هک 

« ِجورُخلا ُموَی  َِکلذ  ِّقَحلِاب  َهَحیَّصلا  َنوعَمسَی  َموَی  بیرَق *  ناکَم  نِم  ِدانُملا  ِداُنی  َموَی  عِمَتـساَو   » هیآ .دینکم  باتـش  رگید  سپ  دیـسر ؛
.تسا (2) هدش  لیوأت  هثداح ، نیا  هرابرد  زین  ( 42 _ 41 هیآ هروس ق ، )

مالسلا هیلع  یسیع  لوزن  . 6

: تسا نامسآ  زا  مالسلا  هیلع  یسیع  ندمآ  دورف  نامزلارخآ ، ياهداد  خر  زا  یکی 

(159 هیآ ءاسن ، هروس  « ) ِِهتوَم َلبَق  ِهب  َّنَنِمُؤَیل  اَّلِإ  ِباـتِکلا  ِلـهَأ  نِم  نِإو  (، » 61 هیآ فرخز ، هروس  « ) اِهب َّنُرَتمَتـالَف  ِهَعاَّسِلل  ٌملَِعل  هَّنِإ  «و 
زین تاـیاور  رد  دـنا (3) و  هدرک  ینیب  شیپ  ار  نامزلارخآ  رد  مالـسلا  هیلع  یـسیع  هرابود  روهظ  تاـیآ ، نیا  زا  هدافتـسا  اـب  نارـسفم 
زین ناشیا  ياه  گنج  رد  ادتقا و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تعامج  زامن  هب  سدقملا  تیب  رد  يو  هک  هدش  حیرـصت 

تکرش

ص 254. ج 2 ، یشایع ، ریسفت  - 1
.119 ص 118 -  ج 5 ، نیلقثلا ، رون  - 2

ص ج 9 ، رارسألا ، فشک  ص115_116 ؛ ج25 ، ، 13 جم ص 25_30 ؛ ج 6 ، جم 4 ، 396 ؛ ص 394 _ ج 3 ، جم 3 ، نایبلا ، عماج  - 3
.590 ص 589 -  ج 1 ، ریثک ، نبا  ریسفت  ص 143 ؛ 74 و ج 2 ،
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.درک (1) دهاوخ 

تعجر . 7

نَّمِم ًاجوَف  هَّمُأ  ِّلُک  نِم  ُرُـشَحن  َموَی  َو   » .دنوش یم  هدـنز  هرابود  هتـشذگ ، ياه  نامز  ناراکدـب  ناراکوکین و  زا  یخرب  نامزلارخآ  رد 
نیدب هدرک ؛ هراشا  اه  نآ  همه  هن  نابذـکم و  زا  يا  هدـع  ندـش  هتخیگنارب  هب  طقف  هیآ  نیا  (. 83 هیآ لمن ، هروس  « ) اِنتایا ُبِّذَُکی ِبَ-

هک دنا  هتـسناد  طوبرم  نامزلارخآ  هب  ار  هیآ  هدش و  لئاق  توافت  تمایق ، هیآ و  نیا  قادـصم  نایم  هعیـش ، نارـسفم  تایاور و  تهج ،
روهظ .دـید (2)  دـهاوخ  ار  شیوخ  لامعا  ییایند  هجیتن  کی  ره  هدـش ، هدـنز  هتـشذگ ، راصعا  ناراکدـب  ناراکوکین و  زا  يا  هدـع 
ّتنم (3) و  (، 5 هیآ ءارـسا ، هروس  « ) دیدَش سَأب  ِیلوُأ  اَنل  ًادابِع  مُکیَلَع  انثََعب  امُهالوُأ  ُدعَو  َءاج  اذِإَف  : » تمایق زا  شیپ  وجراکیپ  ناگدنب 

، صـصق هروس  « ) نیثِرولا مُهَلَعَجن  ًهَِّمئَأ و  مُهَلعَجن  ِضرَألا و  ِیف  اوفِعـُضتسا  َنیذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  نَأ  ُدیُرن  و  : » خـیرات نافعـضتسم  رب  یهلا 
.تسا هدش  هتفگ  زین  يرگید  يارآ  نیشیپ ، تایآ  ریسفت  رد  لاح  نیا  اب  دنا ؛ هدش  لیوأت  ریسفت و  تعجر ، هب  یگمه   (4) ( 5 هیآ

ناهج رساترس  رد  رادیاپ  شمارآ  حلص و  . 8

رب تیونعم  شمارآ و  شنارای ، فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  يزوریپ  زا  سپ 

ص 147. ج 14 ، یناعملا ، حور  ص 571 ؛ ج 1 ، نیلقثلا ، رون  ص 211 ؛ ج 3 ، نایبلا ، عمجم  - 1
.398 ص397 _ ج15 ، نازیملا ، 231 ؛ ص228 _ ج4 ، ناهربلا ، ص366 ؛ ج7 ، نایبلا ، عمجم  - 2

.140 ص 138 -  ج 3 ، نیلقثلارون ، - 3
ص 107. ج 4 ، نیلقثلارون ، - 4
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اُهثِرُوی ِِهِلل  َضرَألا  َّنِإ  (، » 55 هیآ رون ، هروس  « ) ...ًانمَأ مِِهفوَخ  ِدَعب  نِم  مُهََّنلِّدُبَیل  َو  اونَماَء ...  َنیذَّلا  ُهّللا  َدَعَو  : » دش دهاوخ  مکاح  ناهج 
، لافنا هروس  « ) هِلل ُهُّلُک  ُنیِّدلا  َنوکَی  ٌهنِتف و  َنوکَتَال  یَّتَح  مُهوِلتاق  و  (، » 128 هیآ فارعا ، هروس  « ) نیقَّتُمِلل ُهَِبقاعلا  ِهِدابِع و  نِم  ُءاشَی  نَم 
نافعـضتسم و ناحلاص و  يرب  ثاریم  زا  هک  رگید  تاـیآ  تاـیآ و  نیا  ( 8 هیآ لافنا ، هروس  « ) َلِطابلا َلِـطُبی  َّقَحلا و  َّقُِحِیل  (، » هیآ 39

نیا رگ  ناـیب  یگمه  ( 5 هیآ صـصق ، هروس  137 ؛ هیآ فارعا ، هروـس  105 ؛ هیآ ءایبنا ، هروس   ) دـنک یم  دای  نیمز  رد  ناـنآ  ینیـشناج 
تـسد هب  ماجنارـس  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تماـما  هب  یهلا  يداـهج  زا  سپ  ناـهج ، نیا  تشونرـس  هک  دـنتیعقاو 

.درب (1) دنهاوخرس  هب  تیونعم  حلص و  رد  ترضح  تموکح  هیاس  رد  یگمه  نایناهج  هداتفا و  نانمؤم 

« اِهتوَم َدَعب  َضرَألا  ِیُحی   » و ( 83 هیآ نارمع ، لآ  هروس  « ) ِضرَألا ِتوامَّسلا و  ِیف  نَم  َمَلـسَأ  َهل  َو   » تایآ لـماک  ققحت  نیا ، رب  نوزفا 
حُرفَی ذــئموَی   » و ( 3 هیآ هدــئام ، هروـس  « ) نوَـشخا مُهوَشخَتـالَف َو  مُِـکنیِد  نـِم  اورفَک  َنـیذَّلا  َسِئَی  َموَـیلا   » و ( 17 هیآ دـیدح ، هروس  )

.تسا (2) هدش  هتسناد  ینامز  هرود  نیا  رد  زین  ( 5 _ 4 هیآ مور ، هروس  « ) ...ِهّللاِرصَِنب َنونِمؤملا * 

جوجأی و موجه  لاجد ، روهظ  هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  .تسا  هدـش  هراشا  اه  نآ  هب  نوگانوگ  تاـیآ  رد  هک  يرگید  ياـه  هناـشن  و 
.درک (3) هراشا  ...و  جوجأم ،

ص 57. ج 2 ، نیلقثلارون ، 61 ؛ _ 56 ص 50 ، ج 2 ، ص 183 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ص 106 ؛ ج 7 ، نایبلا ، عمجم  - 1
ص 336. ج 4 ، ناهربلا ، ص 242-243 ؛ ج 5 ، نیلقثلارون ، ص 183،292 ؛ ج 1 ، یشایع ، ریسفت  - 2

ص124-119. ج1 ، میرک ، نآرق  فراعملا  هریاد  - 3
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یلک جاتنتسا  قیقحت و  هصالخ 

تیرـشب ییاناد  ییافوکـش و  دشر ، يالعا  دح  موهفم  هب  هک  تسا  رـشب  خیرات  زا  يا  هزاب  خیرات ، نایاپ  دـش  نشور  شهوژپ  نیا  رد 
هدـش هراشا  اه  نآ  هب  ینید  نوتم  رد  هک  تسا  ییاه  هناشن  ياراد  خـیرات  نایاپ  یهلا ، تاـیآ  هژیو  هب  ینامـسآ  ناـیدا  هاـگن  زا  .تسا 
نییآ هاگن  زا  نامزلارخآ )  ) خیرات نایاپ  .تسا  تیرـشب  رب  متـس  داسف و  اهدرد ، اه ، جنر  نایاپ  خـیرات ، نایاپ  نآرق ، تیاور  هب  .تسا 

روضح اب  یناهج و  گرزب  حلـصم  روهظ  اب  هک  تسا  هدـننکراودیما  شخب و  یلـست  ینایاپ  مالـسا  نید  هژیو  هب  یناهج  گرزب  ياه 
، ینامسآ باتک  نیرخآ  ناونع  هب  میرک  نآرق  .تسویپ  دهاوخ  عوقو  هب  اهداسف _ اه و  متـس  اه و  جنر  خلت  هبرجت  زا  سپ  ناحلاص _
هب یقیقح  خـساپ  رب  رظان  نآرق  ینامـسآ  ياـه  هزومآ  .تسا  رـشب  تیادـه  تداعـس و  يارب  یهلا  هماـنرب  نیرت  عماـج  نیرت و  لـماک 

، نآرق خـساپ  هتبلا  .یتسه و  رد  وا  تشونرـس  ماجنارـس  هرخألاب  یتسه و  زار  یتسه ، تقیقح  زا  شـسرپ  .تسا  ناسنا  ياـه  شـسرپ 
.تسا یبرغ  يراگنا  تسین  و  نتشادنپ ) زیچ  همه  ار  ناسنا  ینعی   ) يداینب دوخ  زا  هتساریپ  يراع و 

نادنمشناد شنکاو  .دوب  شهوژپ  نیا  ياهدرواتـسد  زا  رـشب  یـساسا  ياهزاین  هب  ییوگ  خساپ  رد  رـصاعم  تایرظن  یتسـس  یناوتان و 
نیا تقیقح  .دوب  روبزم  ياه  هاگدید  یگیاپ  یب  هاوگ  نیرت  نشور  نانآ  يوس  زا  نآ  درط  دـقن و  واه  هاگدـید  نیا  یتسـس  هب  یبرغ 

هب خیرات  نایاپ  .دهد  همادا  دوخ  هدیـسوپ  تایح  هب  یحابـص  دنچ  یـسارکومد  لاربیل  بتکم  ات  دوبیا  هناراد  بناج  شالت  اه  هاگدید 
رد تردق  زکارم  هب  یبرغ  نازاس  هیرظن  یگتـسباو  .تسین  هدیـشوپ  هشیدـنا  لها  رب  نآ  ياه  هناشن  هک  دوب  برغ  خـیرات  بورغ  عقاو 

هب ناشیا  رارقا  زا  عنام  برغ 
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ینید و نوتم  اب  ندوبن  قفاوم  رب  نوزفا  اه ، هاگدید  نیا  رگید  نخس  هب  .تسا  هتشاداو  سوکعم  تکرح  هب  ار  نانآ  هدش  تقیقح  نیا 
هفسلف.دش ور  هبور  نانآ  دنت  ياه  شنکاو  اب  دشن و  هتفریذپ  زین  یبرغ  نادنمشناددزن  یمالسا ، نادنمشناد  يوس  زا  هنادنمشیدنا  دقن 

شنیب هبلغ  لیلد  هب  نآ ، زا  شیپ  ات  هک  دروآ  دوجو  هب  نید  یتسه و  قلاـخ  و  أدـبم ، ناـهج ، ناـسنا ، هراـبرد  يدـیدج  یقلت  نردـم ،
، وا يارب  هدش  فیرعت  دوصقم  دصقم و  دش و  هتخانـش  دوخ  رازگ  نوناق  ملاع و  رادـم  ریاد  رـشب  یقلت ، نیا  رد  .تشادـن  هقباس  ینید 

.دنار یم  مکح  نآ  رب  یبرجت ) مولع  هژیو  هب   ) ملع اهنت  هک  يا  هنیدم  ینیمز و  تشهب  هب  ندیسر 

يرگریبدت يارب  یمدآ  یحو  زا  هدیرب  درخ  ینیزگیاج  دوب و  یسدق  رما  راکنا  ملاع و  زا  ییادز  سدقت  هتینردم ، بالقنا  هیام  نورد 
ریاد رخآ و  لوا و  ار  دوخ  هک  يرشب  روهظ  یـسدق و  تقیقح  بورغ  ترابع  کی  رد  .نیمز و  ةرتسگ  رد  تایح  ییزج  یلک و  روما 

.دنک کلمت  دوخ  يارب  ار  سدق  ملاع  یتح  دهاوخ  یم  هک  اج  نادب  ات  دناد  یم  زیچ  همه  رادم 

ههد رد  سکرام و  لگه و  يا  هتفشآ  ياضف  نینچ  رد  .دوب  هتینردم  رصع  موتحم  هجیتن  يربهر ، رد  تسب  نب  کیژولوئدیا و  نارحب 
یـششوک زج  اه  شالت  نیا  اما  .دنا  هتفگ  نخـس  خـیرات  تفرـشیپ  لماکت و  تیاهن  خـیرات و  نایاپ  زا  وا  لاثما  امایوکوف و  ریخا  ياه 

هیامرـس مسیلاربیل  نداد  هطلـس  ددـصرد  یـسایس و  يرگ  یچوه  کیژولونکت و  يرترب  یعمج ، ياه  هناـسر  ددـم  هب  هک  هناحوبذـم 
ات دوب  برغ  عوقولا  یمتح  ریزگان و  طوقـس  ربارب  رد  نانآ  يریگ  عضوم  لاعفنا و  لـصاح  عقاو  رد  .تشادـن  يرگید  ریـسفت  يراد ،

.دهد همادا  دوخ  هدیسوپ  تایح  هب  رگید  یحابص  دنچ 
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ار یحو  زا  هتسسگ  ياه  تموکح  رشب و  هتـشاد و  دیکأت  خیرات  نایاپ  ياهدادخر  ندوب  یهلا  رب  یحو  ياه  هزومآدش  نایب  ربارب ، رد 
هب تیاهن  رد  هک  دوب  راتفر  هشیدنا و  شناد و  هرتسگ  رد  تیرشب  خیرات  یلماکت  ریـس  خیرات  نایاپ  .دناد  یم  يربهر  تیعورـشم  دقاف 

ینوزفا .تفای  دهاوخ  روهظ  لاجم  یحو  هب  هتسویپ  يراتفر  یتخانش و  ياه  هزوح  مومع  رد  ناگتـسیاش  ناگتخیهرف و  ییاور  نامرف 
ياهدرواتسد هلمج  زا  ینامسآ  نید  نتفای  تیمکاح  یناگمه و  شیاسآ  تینما و  رفک ، كرش و  راثآ  ندودز  یتسرپاتکی ، دیحوت و 

.تسا نآرق  تایآ  رد  یهلا  تراشب  خیرات ، نایاپ  رد  یعامتجا  يدرف و  ياه  هزوح  رد  ناحلاص  تموکح 

روهظ اب  رشب  دنم  تداعس  نایاپ  رب  یهلا  هدعو  دوب ، مالسلا  مهیلع  ربمایپ  تیب  لها  بتکم  زا  هدمآرب  هک  هعیش  نارـسفم  هاگدید  ربارب 
نیقیرف ییاور  عماوج  رد  تیودهم  تایاور  شهوژپ ، نتم  رد  هراشا  دروم  یخیرات  دهاوش  رب  نوزفا  .تفای  دهاوخ  ققحت  لک  حلصم 
نارسفم يور  شیپ  ار  ینشور  عیسو و  ياه  قفا  هعیـش  بهذم  رد  تیودهم  نیرتکد  ییایوپ  تسا  نشور  .دوب  اعدا  نیا  نشور  هاوگ 

بهذم رد  هدنیآ  هب  هاگن  دوکر  دوجوم و  ألخ  .دوب  راذـگرثا  یـسب  خـیرات  نایاپ  هب  طوبرم  تایآ  ریـسفت  هجیتن  رد  هک  هدوشگ  هعیش 
فالتخا ینوگمهان و  زا  هعیش  ریسافت  فالخ  هب  تنـس  لها  ریـسافت  ور  نیا  زا  .دوب  دوهـشم  رایـسب  تایآ  نیا  ریـسفت  رد  تنـس  لها 

.دوب اه  نآ  نابطاخم  يارب  ریسافت  نیا  موتحم  درواهر  یمگرد  رس  تریح و  درب و  یم  جنر  تایآ  نیا  رد  یساسا 

خیرات رد  ناحلاص  يوس  زا  یهلا  عماوج  نینچ  هبرجت  رب  يرگید  ناشن  هتشذگ  ياه  تما  رد  ناحلاص  تموکح  یخیرات  ياه  هنومن 
تیرشب
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نآ لدم  وگلا و  دوبن و  موهفمان  يا  هدـعو  مهبم و  یعوضوم  خـیرات  نایاپ  رد  هتـسیاش  يا  هعماج  رب  یهلا  تراشب  رگید  نایب  هب  .دوب 
.تسا هتفای  هبرجت  لاجم  هتشذگ  رد 

كرش و رفک و  زا  يراع  يا  هعماج  هک  دوب  دهاوخ  ینادحوم  ناحلاص و  تموکح  ورملق  رد  هدنیآ  هک  دش  مولعم  شهوژپ  جیاتن  زا 
ایند تاقافتا  ریس  هک  دنتشاد  دیکأت  هتکن  نیا  رب  رصاعم  تایرظن  .داد  دنهاوخ  لیکشت  یتسرپاتکی  شیاسآ و  تینما و  اب  هارمه  قافن ،
نمض نآرق  هاگدید  دشاب ؛ دناوت  یمن  یـسارکومد  لاربیل  زج  تموکح  نآ  دراد و  قوس  تموکح  تدحو  ندش و  یناهج  يوس  هب 
هطلس يزوریپ و  لیلد  دیدج  ياه  يروانف  مولع و  هاگتساخ  .دناد و  یم  مسیناموا  هن  یهلا  یتموکح  ار  نآ  دحاو ، تموکح  شریذپ 
دنویپ لیلد  هب  هک  تسا  یحو  زا  هتـساخرب  ِشناد  رگید  نایب  هب  دشاب ؛ ییاناد  هک  دروآ  یم  تردق  یـشناد  اریز  دوب ؛ دـهاوخن  لاربیل 
رادرک هتـسیاش  نانمؤم  ماجنارـس  هک  دش  نشور  شهوژپ  ياهدرواتـسد  زا  یهگناو  .تسا  يرترب  ببـس  تردق ، ۀمـشچرس  هب  نتفای 
شناد ياهدرواتـسد  یهلا ، شناد  زا  يرادروخرب  رب  نوزفا  خـیرات  نایاپ  رد  نانمؤم  نیاربانب  .دـش  دـنهاوخ  رافک  ياه  هتـشاد  ثراو 

.تخادرپ دنهاوخ  یمومع  هافر  تلادع و  دیحوت و  شرتسگ  هب  رذگهر  نیا  زا  .تفرگ و  دنهاوخ  تسد  هب  مه  ار  يرشب 

.دنا هدش  فیعضت  هدوب و  متس  دروم  هراومه  نایعیـش  هژیو  هب  ناناملـسم  دش  نشور  خیرات  ياه  تیعقاو  هب  فرژ  یهاگن  اب  نینچمه 
نداد قوس  ربمایپ و  ینیشناج  ریسم  رد  شخرچ  داجیا  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  هباحـص ، زا  يرامش 

نب یلع  ینیشن  هناخ  ببس  لطاب ، يوس  تمس و  هب  نآ 
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هعقاو .دـش  يو  فیعـضت  هعیـش و  رب  ییاه  متـس  اه و  جـنر  زاغآرـس  راک  نیمه  .دـندش (1)  ادـخ  لوسر  قحرب  نیـشناج  بلاط  یبا 
ياهدـمآ یپ  زا  یهلا ، هریخذ  نیرخآ  رـصع و  ماـما  تبیغ  .دوباـعدا  نیا  هاوـگ  نیرت  نشور  هناـملاظ و  ياـهراتفر  نیا  جوا  اروشاـع 

خیرات زا  يا  هرتف  زج  .تسا  هدوب  خیرات  لوط  رد  نانآ  همئا  هژیو  هب  هعیـش  رب  روج  يافلخ  نوزفازور  ياهراشف  هنارگمتـس و  دروخرب 
هدنام هرهب  یب  شیوخ  قوقح  نیرتمک  زا  هدرب و  رس  هب  ناقفخ  هیقت و  رد  هراومه  هعیش  دنتفای ، روهظ  لاجم  هعیش  ياه  تموکح  هک 

لآ ياه  متس  اه و  تیانج  ربارب  رد  یللملا  نیب  عماجم  توکـس  یمالـسا و  يروهمج  رب  نارگرامعتـسا  ياهراشف  اه و  میرحت  .تسا 
یتدـیقع ياتـسار  رد  زج  ناوت  یمن  ار  ...و  يزنودـنا  ناتـسکاپ و  قارع و  رد  تیباهو  ناتـسبرع و  رد  دوعـس  لآ  نیرحب و  رد  هفیلخ 

هدعو هعیش و  فاعـضتسا  رد  دیدرت  هنوگره  ادخ  لوسر  تیب  لها  زا  تیرـشب  یجنم  لک و  حلـصم  مایق  رگید  يوس  زا  .درک  ریـسفت 
حلصم نایعیش و  ماما  تسد  هب  خیرات  نایاپ  رد  ناحلاص  هژیو  هعماج  رب  یهلا  هدعو  هک  نآ  نخـس  هاتوک  .دیادز  یم  ار  نانآ  رب  یهلا 
شخب رد  شهوژپ و  یلصا  هیضرف  یتسرد  مکی  شخب  رد  .دوب  دهاوخ  خیرات  لوط  رد  هعیش  ياه  جنر  رب  ینایاپ  هتفای و  رارقتسا  لک 
فادها هدـننک  نیمأت  مود  شخب  یلـصا و  فدـه  هدـننک  نیمأت  مکی  شخب  هکانچ  .دـش  تابثا  فلاخم  هیرظن  نالطب  یتسـس و  مود 

دنتفای خساپ  اهراتشون  اه و  لصف  نمض  رد  مود  لوا و  شخب  رد  قیقحت  یعرف  یلـصا و  تالاؤس  زا  يرایـسب  .دندوب  شهوژپ  يرظن 
.دش دنهاوخ  هداد  خساپ  تمسق  نیمه  رد  تالاؤس  زا  هنومن  ود  و 

.ریدغلا - 1
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زور ياه  يروانف  ماجرف 

برغ رد  هژیو  هب  هک  زور  ياه  يروانف  هعسوت  دشر و  زا  نآرق  ایآ  هک  تسا  نیا  دنک  یم  ردابت  نهذ  هب  ثحابم ، نیا  رد  هک  یشسرپ 
، تسین يروانف  هعسوت  اب  فلاخم  اهنت  هن  نآرق  دسر  یم  رظن  هب  دنک ؟ یم  یفن  ار  نآ  ای  دنک  یم  لابقتـسا  تسا  هدیـسر  دوخ  جوا  هب 

ریسم رد  اه  تفرشیپ  نیا  زا  یضعب  .دنک  یم  لابقتسا  نآ  زا  دشاب  هتشادن  ناسنا  یقالخا  دشر  دیحوت و  اب  یتافانم  هک  اج  نآ  ات  هکلب 
اتـسار نیا  رد  ار  تاعالطا  راجفنا  تاطابترا و  هعـسوت  ناوتب  دیاش  .تسا  ناحلاص  تموکح  ریـسم  ندرک  راومه  يرادنید و  هعـسوت 

تفرـشیپ اب  هزورما  .تسا  هدش  هتفگ  نخـس  نایناهج  شوگ  هب  ینامـسآ  مایپ  ندـناسر  زا  ینید  عبانم  رد  هک  نیا  دـننام  .درک  ریـسفت 
شرتسگ رـشن و  رد  ار  ام  اه  يرواـنف  یـضعب  زا  هدافتـسا  نینچمه  .دوش  یم  ماـجنا  تلوهـس  هب  مهم  نیا  يژولونکت  نوزفازور  ياـه 

مَُهل اوُّدِـعَأَو  : » تسا هدـش  شرافـس  اـه  يرواـنف  نیا  هب  یباـی  تسد  رب  نآرق  زا  یتاـیآ  رد  هک  ناـنچ  .دـنک  یم  يراـی  هقح  فراـعم 
(. 60 هیآ لافنا ، هروس  « ) ....ٍهَُّوق نِم  ُمتْعَطَتسااَم 

ناهج نایاپ  هعیاش 

نایاپ رب  ینبم  کیزکم  رد  ایام  بتکم  نایوگ  شیپ  يوس  زا  يا  هعیاش  رـضاح  راتـشون  نیودـت  ینایاپ  ياهزور  اب  ناـمز  مه  تسرد 
هناسر هرتسگ  رد  هک  یمومع  راکفا  اهنت  هن  تفای و  راشتنا  ناهج  رد  يا  هدرتسگ  رایـسب  حطـس  رد  ایام  ینایاپ  میوقت  ساسا  رب  ناهج 

ربماسد رد 21  ناهج  نایاپ  هعیاش  تدش  ریخا ، لاس  دنچ  رد  ناهج  نایاپ  ربخ  عویش  مغر  هب  .تفای  هار  مه  اه  تموکح  اه و 
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رد ینارگن  داجیا  رب  نوزفا  هک  دوب  يا  هزادـنا  هب  ادـلی ) ) لاـس بش  نیرت  ینـالوط  رد  يدیـشروخ  هاـم 1391  يد  لوا  اـب  ربارب   2012
ییاتسور  ) نما ياه  ناکم  هب  ندروآ  هانپ  ناهج و  يدوبان  زا  رارف  يارب  یـشیدنا  هراچ  هب  ار  ناشیدنا  هداس  یخرب  ایند  یمومع  راکفا 

لاس هب  تبسن  لاس 2012  هعیاـش  قیفوت  ببـس  ملع  نید و  رـصنع  ود  زا  نتـسج  هرهب  یخرب ، رواـب  هب  .تشاداو  هیکرت ) هسنارف و  رد 
یکلف و مولع  هراشا  دروم  هک  خـیرات  نایاپ  نامزلارخآ و  هلوقم  یموجن و  تارییغت  حرط  اب  ایام  نایوگ  شیپ  راب  نیا  .دـش  شیپ  ياه 

.دنشاب راذگرثا  یمومع  راکفا  رد  دنتسناوت  تسا  ینید  نوتم  یموجن و 

زا توافتم  يا  هلوقم  خـیرات  نایاپ  ینید  نوتم  ربارب  .دوش  یم  نشور  شیپ  زا  شیب  تسد  نیا  زا  ییاه  شهوژپ  ترورـض  ور  نیا  زا 
ییادز و ماهبا  .تسا  نکمم  ریغ  يرما  خـیرات  ناـیاپ  زا  شیپ  ناـهج  ناـیاپ  هدوب ، مه  لوط  رد  یناـمز  رظن  زا  هک  تسا  ناـهج  ناـیاپ 

يدعب ياه  شهوژپ  يارب  يزاغآرـس  تسا  دـیما  .تسا  ناسنا  ماجرف  تاعوضوم  هرتسگ  رد  رـضاح  شهوژپ  جـیاتن  زا  يرگ  نشور 
.دشاب

داهنشیپ دنچ 

هراشا

يرظن و دـعب  ود  رد  رـضاح ، شهوژپ  ياتـسار  رد  ییاهداهنـشیپ  نآ ، زا  يریگ  هجیتن  هتـشذگ و  ثحابم  يدـنب  عمج  زا  سپ  نونکا 
: دوش یم  هئارا  یلمع 

يرظن ياهداهنشیپ 

هراشا

، دوب عوضوم  نیا  بناوج  ۀمه  هب  نتخادرپ  شهوژپ ، نیا  یعس  دنچ  ره 
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نیا زا   . تسین نآ  زا  ةدـننک  زاینیب  رـضاح  قیقحت  هک  دراد  دوجو  عوضوم  نیا  روحم  رب  شهوژپ  تهج  یلاخ  ياـهتیفرظ  زونه  نکیل 
يدعب ياه  شهوژپ  مامتها  دروم  دوشیم  هراشا  ًالیذ  هک  يدراوم  مالسا ، يرکف  ماظن  میظنت  نیودت و  ياتسار  رد  دوشیم  داهنـشیپ  ور 

.دریگ رارق 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  تایاور  هاگن  زا  خیرات  نایاپ  فلا )

رد شهوژپ  یسررب و  اب  تسا  دیما  هک  تسا  مهارف  هنیمز  نیا  رد  شهوژپ  يارب  یبسانم  رتسب  دوجوم ، ییاور  میظع  عبانم  هب  هجوت  اب 
.دوش هدوشگ  تلیضف  نابلاط  يور  ارف  هنیمز  نیا  رد  ياهدرتسگ  باوبا  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  ةریس  ًاصوصخ  ثیداحا و 

اه نآ  لیلحت  خیرات و  نایاپ  ياهدادخر  ب )

رشب دوجو  یتاذ  راد و  هنیشیپ  هقباسرپ ، خیرات ، ةرتسگ  نیمز و  هصرع  رد  ناسنا  زارد  رفس  ریس و  نایاپ  ماجرف و  زا  شسرپ  دش  هراشا 
.دنک یم  شسرپ  زین  نایاپ  دصقم و  زا  دسرپ ، یم  أدبم  زا  ناسنا  هک  ناس  نامه  هب  تسا ؛

یتسه زار  یپ  رد  رس  هراومه  هک  تسوا  رارق  یب  حور  زا  هتساخرب  رـشب و  رگوجو  تسج  تعیبط  تاذ و  بح  ياضتقم  شـسرپ  نیا 
زین کـی  ره  هک  ناـنچ  .دـنا  هدوب  ریزگاـن  شـسرپ  نیا  يوـگ  خـساپ  یعوـن  هب  مادـک  ره  يرکف  ياـه  هلحن  ینامـسآ و  ناـیدا  .دراد 

هب ار  وا  رارق  یب  حور  رذـگهر  نیا  زا  اـت  دـنا  هدرمـشرب  ار  نآ  اـه  یگژیو  هدومن و  میـسرت  دوخ  ناوریپ  يارب  ار  هدـنیآ  زا  يریوصت 
نایاپ ياهدادـخر  لیلحت  نایب و  یحو و  لالز  همـشچرس  هب  دانتـسا  اب  هدـنیآ  زا  ماهبا  ندودز  .دـنوش  نومنهر  شمارآ  نما و  لحاس 

ياه هشیدنا  ياه  ییاسران  ناصقن و  ییامن  خر  ببس  رشب ، ياه  شیوشت  اه و  ینارگن  عفر  رب  نوزفا  خیرات ،
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.دنرشب شناد  يانغ  يارب  عبنم  نیرت  نئمطم  نیرت و  لماک  تیب  لها  تایاور  نآرق و  تایآ  .تسا  فرحنم 

يدربراک ياهداهنشیپ 

هراشا

هب بسانم  ریز  ياهداهنشیپ  هب  لمع  دریگ  رارق  یناسنا  عماوج  دارفا  رایتخا  رد  یبسانم  لکش  هب  رضاح  قیقحت  ياههتفای  هک  نآ  يارب 
.دسریم رظن 

نآرق ياه  هاگدید  اب  یتیبرت  نایبرم  ییانشآ  فلا )

هدـش لیدـبت  برغ  يایند  یعمج  ياه  هناسر  یگنهرف و  زکارم  یملع ، لفاحم  بلاغ  ناـمتفگ  هب  خـیرات  ناـیاپ  زا  نخـس  هک  نونکا 
دـیتاسا و ناملعم ، تسا  هتـسیاش  دـنا ، هدـیدن  عوضوم  نیا  هب  دورو  زا  زاین  یب  ار  دوخ  زین  یماـظن  زکارم  یتح  هک  يا  هنوگ  هب  تسا 

نایبرتم نایوجـشناد و  نازومآ ، شناد  خیرات ، نایاپ  هرتسگ  رد  هژیو  هب  ینآرق  فراعم  هزوح  رد  دوخ  ییازفا  شناد  اب  یتیبرت  نایبرم 
.دنزاس باریس  یحو  لالز  همشچرس  زا  ار  دوخ 

نآرق ياه  هاگدید  ساسا  رب  یسیون  همان  ملیف  ب )

يالاب نازیم  دناوت  یمن  سک  چیه  هزورما  هک  نانچ  دنتـسه ؛ یتاغیلبت  یـشزومآ و  ياهرازبا  نیرترثؤم  نیرت و  مهم  زا  لایرـس  ملیف و 
عوضوم ور  نیا  زا  .دریگب  هدیدان  هعماج  رد  ...و  یخیرات  یگنهرف ، یسایس ، یعامتجا ، یغیلبت ، ياه  مایپ  لاقتنا  رد  ار  نآ  يراذگرثا 

هدرک و رازاب  هناور  يرایسب  ياه  ملیف  هنالاس  رنه ، نیا  زا  نتـسج  هرهب  اب  دوویلاه  يامنیـس  هتفای و  هار  برغ  يامنیـس  هب  خیرات  نایاپ 
یگرزب تلاسر  رنه و  نابز  یساسا  شقن  زا  دیابن  زین  مالسا  يایند  دهعتم  نمؤم و  نازاس  ملیف  دزاس ، یم  رثأتم  ار  ایند  یمومع  راکفا 

.دنوش لفاغ  دنراد  شود  هب  هک 
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.دـنرادرب خـیرات  نایاپ  عوضوم  رد  هژیو  هب  نوگانوگ  ياه  هزوح  رد  نآرق  هاگدـید  یفرعم  رد  یگرزب  ياـه  ماـگ  دـنناوت  یم  ناـنآ 
.دوب دهاوخن  روسیم  ییارجا  نیلوئسم  طبترم و  ياه  هزوح  ناسانشراک  یعمج  تمه  اب  زج  مهم  نیا  تسا  نشور 

نآرق ياه  هاگدید  زا  يریگهرهب  اب  یسیون  ناتساد  ج )

بلاطم هب  ار  نانآ  هداد و  طابترا  نالاس  گرزب  یعقاو  يایند  هب  ار  ناکدوک  یلیخت  ياهناسفا و  يایند  هک  تسا  یلپ  ییارس  ناتـساد 
نشور شیپ  زا  شیب  ار  هویش  نیا  تیمها  یکدوک  نارود  رد  يریذپوگلا  شزومآ و  .دنکیم  ییامنهار  یقالخا  ياه  شزرا  یملع و 

ياه ملیف  اب  ناکدوک  ناهذا  ریخـست  يارب  ناوارف  شـالت  یکدوک  نارود  یگژیو  نیا  تفاـیرد  اـب  نانمـشد  هک  ناـنچ  .دزاـس  یم  رت 
.دنراد بسانمان  ياهوگلا  نوگانوگ و 

رد ییاهناتـساد  شزادرپ  هب  میرک ، نآرق  ياه  هاگدـید  زا  يریگهرهب  اب  نایارـس  ناتـساد  نایب و  ملق و  لـها  تسا  بساـنم  ور  نیا  زا 
.دنزادرپب خیرات  نایاپ  هلوقم  اب  یمومع  راکفا  ییانشآ  تهج 

یشهوژپ یشزومآ و  یملع ، زکارم  رد  یشیدنادازآ  ياه  یسرک  یهاگشناد و  ياه  هتشر  سیسأت  . 1

سیـسأت ترورـض  رب  برغ ، تسردان  ياه  هشیدـنا  ياقلا  اه و  همجه  ربارب  رد  نایوجـشناد  ناناوج و  هشیدـنا  رکف و  يزاـس  مواـقم 
یهاگشناد ياه  هتشر 

.دراد دیکأت  خیرات  نایاپ  عوضوم  هب  یسرد  ياهدحاو  صاصتخا  ای 

.دنراد دیکأت  يدرف  ره  رب  نید  هزوح  رد  هژیو  هب  شناد  يریگارف  رب  ینید  ياه  هزومآ  نیا  رب  نوزفا 
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ایند هدنز  ياهنابز  هب  تسد  نیا  زا  یتاقیقحت  همجرت  د )

تمایق ۀنماد  ات  رشب  تیبرت  راد  هدهع  هک  تسا  یتیبرت  همانرب  نیرتلماک  نآ  ياههمانرب  یهلا و  نید  نیرخآ  مالـسا  نید  هک  اج  نآ  زا 
ۀضرع و  ایند ، هدنز  ياهنابز  هب  تسد  نیا  زا  یتاقیقحت  ۀمجرت  اب  تسا  يرورض  .تسا 

ییانشآ تابجوم  يرشب ، عماوج  حطس  رد  یتح  یملع و  عماجم  رد  نآ 

رشب هنشت  ماک  يزاس  باریس  ینآرق و  گنهرف  ۀعسوت  تهج  رد  یماگ  رذگهر  نیا  زا  دوش و  مهارف  یحو  لالز  ۀمشچرس  اب  اهناسنا 
.دوش هتشادرب  یحو  راس  همشچ  زا 

.تفای دهاوخ  هار  هعماج  نوگانوگ  ياه  هیال  حوطس و  هب  شهوژپ  ياوتحم  عوضوم و  اهداهنشیپ ، نیا  اب  هک  نآ  نخس  هاتوک 

شهوژپ ياه  یتساک 

هدوبن ینثتسم  هدعاق  نیا  زا  زین  رضاح  شهوژپ  .درب  یم  جنر  ییاه  یتساک  اه و  فعـض  زا  دراد  هک  یتوق  طاقن  مغر  هب  شهوژپ  ره 
: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  ییاه  هنومن  هب  هک  تسا  ییاه  یتساک  اه و  صقن  ياراد 

نایب مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  تنس  رد  یمالسا  فراعم  زا  يدایز  شخب  هک  اج  نآ  زا  . 1
دوب راوازـس  دنتـسه ؛ تما  نایم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  گنـس  نارگ  راگدای  ود  تیب  لها  نآرق و  تسا و  هدش 

زا دوبن ، رسیم  مهم  نیا  هلاسر  صاخ  ياه  تیودحم  قیقحت و  ندوب  اپون  هب  رظن  نکیل  دوش ، یـسررب  زین  تایاور  رد  قیقحت  عوضوم 
.دننک ناربج  ار  هصیقن  نیا  يدعب  ياه  شهوژپ  تسا  دیما  دش ، هدنسب  تایاور  زا  یشخب  هب  اهنت  ور  نیا 
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هتفگ شیپ  لیلد  هب  اما  دوش  دانتـسا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  هب  زین  رـصاعم  ياـه  هشیدـنا  دـقن  رد  دوب  هتـسیاش  نینچمه  . 2
.میدش رضاح  شهوژپ  رد  یتساک  نیا  شریذپ  زا  ریزگان 

نیرخآ نیون و  ياـه  شهوژپ  سدـقم و  نوتم  اـب  هدرتـسگ  قیمع و  ییانـشآ  هب  زاـین  رـضاح  شهوژپ  نوچ  یمهم  ياـه  عوضوم  . 3
شهوژپ هب  یـسرتسد  سدقم و  نوتم  اب  یلامجا  ییانـشآ  دنچ  ره  .دراد  هزوح  نیا  رد  برغ  مالـسا و  يایند  ناققحم  ياهدرواتـسد 

.تشاد قیقحت  هجیتن  رد  ییازسب  ریثأت  لیمکت  تروص  رد  نکیل  دوب  مهارف  يا  هزادنا  ات  نیون  ياه 
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عبانم تسرهف 

اه باتک 

.ق 1403 لوا ، پاچ  یضترم ، رشن  دهشم ، ناسرخ ، رقابدمحم  حیحصت : یسربط ، یلع  نبدمحا  جاجتحإلا ، _

.ات یب  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، يواجبلا ، ششوک  هب  یبرع ، نبا  هللادبع  نب  دمحم  نآرقلا  ماکحا  _

.ق 1414 دیفملا ، راد  توریب ، دیفم ، دمحم  داشرالا ، _

.ات یب  یبرعلا ، باتکلا  راد  توریب ، ریثا ، نبا  دمحم  نب  دمحم  هباغلا ، دسا  _

.ق 1418 یمالسالا ، مالعالا  بتکم  مق ، یناشاک ، ضیف  یفصالا ، _

.ش 1364 یمالسا ، تاراشتنا  نارهت ، بیط ، نیسحلادبع  نایبلا ، بیطا  _

.ق 1404 هیملع ، هناخپاچ  مق ، ینادمه ، ینیسح  نیسحدمحمدیس  ناشخرد ، راونا  _

.ش 1384 لوا ، پاچ  شورس ، نارهت ، دار ، ناینسحم  يدهم  یطابترا ، ناشکهک  راهچ  رد  ناریا  _

.ش 1383 فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  نارهت ، رگراک ، میحر  ناهج ، هدنیآ  _

(، شورس  ) ناریا یلم  نویزیولت  ویدار و  تاراشتنا  رتفد  نارهت ، مود ، پاچ  روپدیـشر ، میهاربا  ناهول ، کم  ياقآ  یبیج  ياه  هنییآ  _

.ش 1354

.ق 1403 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، یسلجم ، رقاب ، دمحم  راونالاراحب ، _
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.ق 1416 رکفلا ، راد  توریب ، همارغ ، نب  رمع  ششوک  هب  يدنقرمس ، دمحم  نب  رصن  يدنقرمس ،) ریسفت   ) مولعلا رحب  _

.ق 1412 رکفلا ، راد  توریب ، یسلدنالا ، فسوی  نب  دمحم  نایحوبا  طیحملا ، رحبلا  _

.ق 1419 یکز ، سابع  نسح  رشان : هرهاق ، یشرقلا ، ششوک  هب  هبیجع ، نبا  دمحم  نب  دمحا  دیدملا ، رحبلا  _

.ق 1418 هیناثلا ، هعبطلا  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، یقشمد ، ریثک  نبا  ورمع  نب  لیعامسا  هیاهنلاو ، هیادبلا  _

.ش 1377 لوا ، پاچ  امیس ، ادص و  تاقیقحت  زکرم  نارهت ، يرذآ ، دیعس  همجرت : ناهول ، کم  لاشرام  اه ، هناسر  كرد  يارب  _

پاچ تمس ، نارهت ، ناگدازراجن ، هللا  حتف  نیقیرف ، هاگدید  رد  يدهم  ماما  یـسانش  تیـصخش  تیودهم و  تایآ  یقیبطت  یـسررب  _

.ش 1389 لوا ،

.ق 1415 هثعبلا ، مق ، ینارحب ، مشاه  دیس  نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  _

.ق 1419 نایلیعامسا ، مق ، ینارهت ، یقداص  دمحم  غالبلا ، _

.ش 1384 مراهچ ، پاچ  ملع ، رشن  نارهت ، يرفعج ، اضردمحم  همجرت : يدیاه ، رلفات و  نیولا  دیدج ، ندمت  يوس  هب  _

.ق 1382 یقرتلا ، هعبطم  قشمد ، رداقلادبع ، يزاغ  لآ  شیوح  الم  یناعملا ، نایب  _

.ش 1381 ان ، یب  نارهت ، يوضر ، دوعسم  خیرات ، نایاپ  _

.ش 1387 تیاده ، مزمز  مق ، ینیسح ، لالج  دیس  ...ای ، هتینردم  ناهج  نایاپ  _

.ش 1378 یمزراوخ ، نارهت ، داشماک ، نسح  همجرت : راک ، .چیا  .یئ  تسیچ ؟ خیرات  _

.ق 1415 رکفلا ، راد  توریب ، يریش ، یلع  ششوک  هب  رکاسع ، نبا  قشمد ، هنیدم  خیرات  _

.ق 1415 هسداسلا ، هعبطلا  رداص ، راد  توریب ، بوقعی ، نب  دمحا  یبوقعی ، خیرات  _
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.ق 1409 یمالسا ، رشن  مق ، یلو ، داتسا  ششوک  هب  يابآ ، رتسالا  ینیسحلا  یلع  نیدلا  فرش  دیس  هرهاظلا ، تاایآلا  لیوأت  _

.ق 1419 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، یلماعلا ، ششوک : هب  یسوط ، نسح  نب  دمحم  نایبتلا ، _

.ات یب  خیراتلا ، هسسؤم  اج ، یب  روشاع ، نبا  رهاط  نب  دمحم  ریونتلا ، ریرحتلا و  _

.ق 1410، هیملعلا بتکلاراد  توریب ، يروف ، كرابملا  نمحرلا  دبع  دمحم  يذوحألاهفحت ، _

.ش 1360 باتک ، رشن  همجرت و  هاگنب  نارهت ، يوفطصم ، نسح  نآرقلا ، تاملک  یف  قیقحتلا  _

.ق 1416 مقرالا ، یبا  نب  مقرالاراد  توریب ، یطانرغ ، يزج  نب  دمحم  لیزنتلا ، مولعل  لیهستلا  _

.ق  1419 هیرصعلا ، هبتکملا  توریب ، دمحم ، دعسا  ششوک : هب  متاح ، یبا  نبا  دمحم  نب  نمحرلادبع  متاح ، یبا  نبا  ریسفت  _

.ق 1423 هثیدحلا ، قورافلا  هرهاق ، دمحم ، هشاکع و  نبا  ششوک  هب  نینمز ، یبا  نبا  هللادبع  نب  دمحم  نینمز ، یبا  نبا  ریسفت  _

.ق 1366، تثعب داینب  نارهت ، یشرق ، ربکا  یلع  دیس  ثیدحلا ، نسحا  ریسفت  _

.ش 1385 مهدزای ، پاچ  ناسحا ، رشن  نارهت ، يدنبوید ، نسح  دومحم  یلباک ، ریسفت  _

.ق 1421 یمالسالا ، برغلاراد  توریب ، هزورد ، هّزع  دمحم  ثیدحلا ، ریسفتلا  _

.ق 1424 یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  مق ، دیفم ، نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  نآرقلا ، ریسفت  _

.م 1970، یبرعلا رکفلا  راد  توریب ، بیطخ ، میرکلادبع  نآرقلل ، ینآرقلا  ریسفتلا  _

.م 1981 نییالملل ، ملعلاراد  توریب ، هینغم ، داوجدمحم  فشاکلا ، ریسفتلا  _
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.ق 1415 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، يزار ، رخف  رمع  نب  دمحم  ریبکلا ، ریسفتلا  _

.ق 1404 یمالسالا ، باتکلا  راد  هینغم ، داوجدمحم  نیبملا ، ریسفتلا  _

.ات یب  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، یغارملا ، یفطصم  نب  دمحا  یغارملا ، ریسفت  _

.ق 1412 هیدشر ، هبتکم  ناتسکاپ ، یبن ، مالغ  ششوک : هب  يرهظم ، دمحم  يرهظملا ، ریسفتلا  _

.ق 1407 یبرعلا ، باتکلاراد  توریب ، یفسن ، هللادبع  یفسنلا ، ریسفت  _

.ق 1413 توریب ، لیجلا ، راد  يزاجح ، دومحم  دمحم  حضاولا ، ریسفتلا  _

.ق 1412 فراعملا ، راد  هرهاق ، يواطنط ، دمحم  دیس  میرکلا ، نآرقلل  طیسولا  ریسفتلا  _

.ق 1421 رکفلاراد ، توریب ، یلیحز ، یفطصم  نب  هبهو  طیسولا ، ریسفتلا  _

.ق 1420 یبرعلا ، ثارتلاءایحاراد  توریب ، قازرلادبع ، ششوک  هب  يوغب ، دوعسم  نب  نیسح  لیزنتلا ،) ملاعم   ) يوغب ریسفت  _

.ق 1418 یبرعلا ، ثارتلاءایحاراد  توریب ، یلشعرم ، ششوک  هب  يواضیب ، هللادبع  لیزنتلا ،) راونا   ) يواضیب ریسفت  _

ثارتلا ءایحاراد  توریب ، نارگید ، حاتفلادـبع و  شـشوک  هب  یبلاـعث ، دـمحم  نب  نمحرلادـبع  ناـسحلا ،) رهاوجلا   ) یبلاـعث ریـسفت  _

.ق 1418 یبرعلا ،

.ق 1422 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، روشاع ، نبا  ششوک  هب  یبلعث ، میهاربا  نب  دمحا  نایبلاو ،) فشکلا   ) یبلعث ریسفت  _

.ق 1416 رونلا ، توریب ، یلحملا ، نیدلا  لالج  یطویسلا و  نیدلا  لالج  نیلالج ، ریسفت  _

.ش 1358 ناهرب ، نارهت ، ینارهت ، یفقث  دمحم  دیواج ، ناور  ریسفت  _

، ضایر رسای ، مینغ و  ششوک  هب  یناعمس ، روصنم  نآرقلا ،) ریسفت   ) یناعمس ریسفت  _
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.ق 1418 نطولا ، راد 

.ش 1381 ون ، رشن  نارهت ، یناجریس ، ششوک  هب  يدابآروس ، يروباشین  دمحم  نب  قیتع  يدابآ ، روس  ریسفت  _

.ش 1363 یملع ، تاراشتنا  یتیآ ، ینیسح و  ششوک  هب  یجیهال ، فیرش  یلع  نب  دمحم  یجیهال ، فیرش  ریسفت  _

.ش 1374 داشرا ، ترازو  نارهت ، مظاک ، دمحم  ششوک  هب  یفوک ، میهاربا  نب  تارف  یفوک ، تارف  ریسفت  _

.ق 1405 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، یبطرق ، دمحا  نب  دمحم  نآرقلا ،) ماکحال  عماجلا  ) یبطرق ریسفت  _

.ق 1404 باتکلاراد ، مق ، يرئازجلا ، ششوک : هب  یمق ، میهاربا  نب  یلع  یمق ، ریسفت  _

.ق 1423 یبرعلا ، خیراتلا  توریب ، هتاحش ، دومحم  هللادبع  ششوک : هب  نامیلس ، نب  لتاقم  لتاقم ، ریسفت  _

.ش 1375 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، نارگید ، يزاریش و  مراکم  رصان  هنومن ، ریسفت  _

.ات یب  هیمالسالا ، هبتکملا  نارهت ، یتالحم ، یلوسر  مشاه  حیحصت : یشایع ، دوعسم  نب  دمحم  ریسفتلا ،) باتک  ) یشایعلاریسفت _

.ق 1419 هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، نیدلا ، سمش  ششوک  هب  یقشمد ، ریثک  نبا  ورمع  نب  لیعامسا  میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  _

.ق 1418 هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، لساب ، دمحم  ششوک : هب  یمساق ، نیدلا  لامج  دمحم  لیوأتلا ،) نساحم   ) یمساق ریسفت  _

.ات یب  نیسردملا ، هعامج  تاروشنم  مق ، ینیسح ، مشاه  دیس  ششوک  هب  قودص ، هیوباب  نب  یلع  نب  دمحم  دیحوتلا ، _
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.ق 1404 رکفلاراد ، توریب ، ینالقسع ، رجح  نب  دمحا  نیدلا  باهش  بیذهتلا ، بیذهت  _

.ق 1421، هلاسرلا توریب ، يدعس ، رصان  نب  نمحرلادبع  نامحرلا ، میرکلا  ریسیت  _

.ق 1393 هیفاقثلا ، بتکلا  راد  نابح ، نبا  تاقثلا ، _

.ق 1412 هفرعملا ، راد  توریب ، يربط ، ریرج  نب  دمحم  نایبلا ، عماج  _

.ق 1402، فراعتلا راد  توریب ، يراوزبس ، دمحم  دیجملا ، نآرقلا  ریسفت  یف  دیدجلا  _

، ان یب  اج ، یب  تراشب ، يدهم  همجرت : يدیاه ، رلفات و  نیولا  مکیو ،) تسیب  هدس  مد  هدـیپس  رد  ندـنام  هدـنز   ) گنجداپ گنج و  _

.ات یب 

.ش 1378 نارهت ، یجرگ ، ششوک  هب  یسربط ، نسح  نب  لضف  عماجلا ، عماوج  _

.ق 1407 نیفلالا ، هبتکم  تیوک ، ربش ، هللادبع  نیمثلا ، رهوجلا  _

.ش 1388 مود ، پاچ  مالسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  رهم  مق ، رف ، یمیظع  اضریلع  یمالسا ،) هشیدنا  رد   ) هدنیآ ناهج  _

.ات یب  مایپ ، رشن  رتفد  مق ، یتشهب ، دمحا  نآرق ، رد  تموکح  _

.ق 1416 یمالسا ، رشن  مق ، يرافغ ، ششوک  هب  قودص ، هیوباب  نب  یلع  نب  دمحم  لاصخ ، _

.ش 1378 یمالسا ، فراعملا  هرئاد  داینب  نارهت ، نارگید ، لداع و  دادح  رظن  ریز  مالسا ، ناهج  همانشناد  _

.ش 1386 باتک ، ناتسوب  مق ، نآرق ، فراعم  گنهرف و  زکرم  میرک ، نآرق  فراعملا  هرئاد  _

.ش 1382 متفه ، پاچ  رون ، ياوآ  نارهت ، هدوتس ، هللا  تیاده  یعامتجا ، یسانش  ناور  _

.ات یب  رکفلا ، راد  توریب ، يوسورب ، یقح  لیعامسا  نایبلا ، حور  _

، توریب يرابلادبع ، یلع  ششوک  هب  یسولآ ، دومحم  یسولآ ،) ریسفت   ) یناعملا حور  _
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.ق 1415 هیملعلا ، بتکلاراد 

.ق 1404 یشعرم ، هللا  تیآ  هناخباتک  مق ، يزار ، یلع  نب  نیسح  حوتفلاوبا  نانجلا ، حور  نانجلا و  ضور  _

.ش 1381 لوا ، پاچ  یهاگشناد ، داهج  نارهت ، داژنروصنم ، دمحم  اه ، ندمت  يوگو  تفگ  رد  يرظن  ياهدرکیور  _

.ق 1422 یبرعلا ، باتکلا  راد  توریب ، قازرلادبع ، ششوک  هب  يزوج ، نب  نمحرلادبع  ریسملا ، داز  _

.ق 1423 یمالسالا ، فراعملا  مق ، یناشاک ، هللا  حتف  ریسافتلا ، هدبز  _

یشزومآ هسسوم  تاراشتنا  مق ، ییالکولـس ، حالف  دمحم  یـسارکومد ، لاربیل  ماظن  یمالـسا و  تموکح  رب  تراظن  ياهراکوزاس  _

.ش 1390 هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  یشهوژپ 

.ق 1410 رکفلاراد ، توریب ، ماحللا ، دمحم  دیعس  ششوک  هب  یناتسجس ، ثعشا  نبا  دوواد ، یبا  ننس  _

.ق 1402 رکفلاراد ، توریب ، باهولادبع ، ششوک  هب  يذمرت ، یسیع  نب  دمحم  يذمرتلا ، ننس  _

.ش 1374 مشش ، پاچ  یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  نارهت ، لوم ، لوژ  حیحصت : یسودرف ، مساقلاوبا  همانهاش ، _

.ق 1421 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، روشاع ، یلع  دیس  ششوک : هب  یناردنزام ، حلاص  دمحم  یفاک ، لوصا  حرش  _

.ق 1402 یملعا ، توریب ، یناشاک ، ضیف  نسحم  الم  یفاصلا ، _

.ق 1414 هلاسرلا ، توریب ، طوؤنرالا ، ششوک : هب  یسراف ، نابلب  نب  یلع  نابح ، نبا  حیحص  _

.ق 1401 رکفلا ، راد  توریب ، يراخب ، لیعامسا  نب  دمحم  يراخبلا ، حیحص  _

، یبرعلا باتکلاراد  توریب ، يوون ، نیدلا  یحم  يوونلا ، حرشب  ملسم  حیحص  _

رصاعم ياه  هیرظن  نآرق و  هاگن  زا  خیرات  نایاپ  هب  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comدرکیور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 356 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:338

.ق 1407

.ات یب  رکفلاراد ، توریب ، يروباشین ، جاجح  نب  ملسم  ملسم ، حیحص  _

.ق 1418 مود ، پاچ  هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، یلیقعلا ، ورمع  نب  دمحم  یلیقعلاءافعض ، _

.ات یب  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، دیعسلا ، دمحم  ششوک  هب  یبهذ ، نیدلا  سمش  ربغ ، نم  ربخ  یف  ربعلا  _

.ات یب  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، ینیعلا ، دمحا  نب  دومحم  يراقلا ، هدمع  _

.ق 1415 هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، يدابآ ، میظع  قحلا  سمش  دمحم  دوبعملا ، نوع  _

.ش 1366 هیمالسالا ، بتکلا  راد  نارهت ، ینیما ، نیسحلادبع  ریدغلا ، _

.ق 1416 هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، تاریمع ، ایرکز  ششوک : هب  يروباشین ، نیدلا  ماظن  نآرقلا ، بئارغ  _

.ش 1390 لوا ، پاچ  لاله ، رشن  نارهت ، یناتسورس ، یعیفش  لیعامسا  نامزلارخآ ، برغ و  _

.ات یب  هفرعملاراد ، توریب ، ینالقسع ، رجح  نب  دمحا  نیدلا  باهش  يرابلا ، حتف  _

.ق 1414 ریثک ، نبا  راد  توریب ، یناکوش ، دمحم  ریدقلا ، حتف  _

.ش 1365 یمالسا ، گنهرف  مق ، یقداص ، دمحم  ناقرفلا ، _

.ش 1371 نادزی ، تاراشتنا  نارهت ، نشودن ، یمالسا  یلع  دمحم  گنهرف ، هبش  گنهرف و  _

.ق 1400 قورشلا ، راد  هرهاقلا ، بطق ، نب  دیس  نآرقلا ، لالظ  یف  _

.ات یب  هفرعملا ، راد  توریب ، یبلعث ، میهاربا  نب  دمحا  سلاجملا ،) سئارع   ) ءایبنالا صصق  _

، هیرصعلا هبتکم  توریب ، یقشمد ، ریثک  نبا  ورمع  نب  لیعامسا  ءایبنالا ، صصق  _
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.ق 1418 یلوالا ، هعبطلا 

.ق 1411 یلوالا ، هعبطلا  هغالبلاراد ، توریب ، يرئازج ، هللا  تمعن  دیس  ءایبنالا ، صصق  _

.ق 1418 يداهلا ، مق ، ناینافرع ، ششوک : هب  يدنوار ، دیعس  نیدلا  بطق  ءایبنالا ، صصق  _

.ش 1375 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، يرافغ ، ششوک  هب  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  یفاکلا ، _

.ق 1409 رکفلا ، راد  توریب ، يوازغ ، ششوک  هب  يدع ، نب  هللادبع  لاجرلا ، ءافعض  یف  لماکلا  _

.ش 1374 یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  نارهت ، یناجیرال ، داوجدمحم  یجراخ ، تسایس  رد  يرظن  ياه  شواک  _

.م 1996 نورشان ، نانبل  هبتکم  توریب ، يوناهت ، یلعدمحم  مولعلاو ، نونفلا  تاحالطصا  فاشک  _

.ق 1415 تغالب ، مق ، يرشخمز ، دومحم  فاشکلا ، _

.ق 1405 یمالسا ، رشن  مق ، يرافغ ، ششوک  هب  قودص ، هیوباب  نب  یلع  نب  دمحم  نیدلا ، لامک  _

.ق 1411 داشرا ، ترازو  نارهت ، یهاگرد ، ششوک : هب  يدهشم ، اضر  دمحم  نب  دمحم  قئاقدلا ، زنک  _

.ش 1368 داشرا ، ترازو  نارهت ، يدهشم ، یمق  دمحم  بئارغلارحب ، قئاقدلازنک و  _

.ق 1413 هلاسرلا ، توریب ، ءاقسلا ، هوفص  ششوک  هب  يدنه ، یقتم  یلع  لامعلازنک ، _

.ق 1415 هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، يدادغب ، دمحم  نب  یلع  لیوأتلا ، بابل  _

.ق 1405 هزوحلا ، بدا  مق ، روظنم ، نبا  برعلا ، ناسل  _
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.ش 1377 نارهت ، هاگشناد  همان و  تغل  هسسؤم  نارهت ، نارگید ، ادخهد و  ربکا  یلع  همان ، تغل  _

.ش 1385 مهن ، پاچ  دیراورم ، نارهت ، نارگداد ، دمحم  دیس  یعمج ، تاطابترا  ینابم  _

.ق 1410 ان ، یب  مق ، یناردنزام ، بوشآرهش  نبا  هفلتخم ، نآرقلا و  هباشتم  _

.ق 1406 هفرعملا ، راد  توریب ، یسربط ، نسح  نب  لضف  نایبلا ، عمجم  _

.ش 1374 مود ، پاچ  اردص ، تاراشتنا  نارهت ، يرهطم ، یضترم  راثآ ، هعومجم  _

.ش 1384 نیرفآدیشروخ ، نارهت ، يزارخ ، قداصدمحم  دیس  همجرت : اه ، ندمت  دروخرب  ۀیرظن  هب  ایسآ  خساپ  تالاقم  هعومجم  _

.ق 1413 هیملعلا ، بتکلا  راد  نانبل ، مالسلادبع ، ششوک  هب  یسلدنالا ، هیطع  نبا  قحلادبع  زیجولا ، ررحملا  _

.ق 1417 هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، يوانصلا ، دمحم  ششوک : هب  يوون ، رمع  نب  دمحم  دیبل ، حارم  _

.ات یب  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، يدوعسم ، نیسحلا  نب  یلع  بهذلا ، جورم  _

.ات یب  رداصراد ، توریب ، لبنح ، نب  دمحا  دمحا  دنسم  _

.ق 1410 نامعنلا ، توریب ، يرکسع ، یضترم  دیس  نیتسردملا ، ملاعم  _

.ق 1412 یمالسالا ، رشنلا  مق ، يرکسعلا ، لالهوبا  هیوغللا ، قورفلا  مجعم  _

.ق 1404 یمالسالا ، مالعالا  بتکم  مق ، سراف ، نبدمحا  هغللا  سییاقم  مجعم  _

.ق 1412 ملقلاراد ، قشمد ، يدواد ، ناوفص  ششوک : هب  یناهفصا ، بغار  دمحم  نب  نیسح  نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفم  _

.ق 1385 باتکلا ، راد  مق ، رفظم ، ششوک  هب  یناهفصا ، جرفلاوبا  نییبلاطلا ، لتاقم  _

.ش 1377 هیمالسالا ، بتکلا  راد  نارهت ، يرئاح ، یلع  دیس  رردلا ، تاینتقم  _

هعبطلا توریب ، يرکبلا ، دمحا  نمحرلادبع  باطخلا ، نب  رمع  هفیلخلا  هایح  نم  _
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.م 2005 هعباسلا ،

.ق 1419 كالملاراد ، توریب ، هللا ، لضف  نیسحدمحم  دیس  نآرقلا ، یحو  نم  _

.ق 1419 مالسلا ، هیلع  نیسحلا  یبحمراد  نارهت ، یسردم ، یقتدمحم  دیس  نآرقلا ، يده  نم  _

.ق 1412 هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، نارگید ، رداقلادبع و  دمحم  ششوک  هب  يزوج ، نب  نمحرلادبع  مظتنملا ، _

.ق 1411 رصاعملا ، رکفلا  راد  توریب ، یلیحز ، یفطصم  نب  هبهو  رینملا ، _

.ق 1382 هفرعملاراد ، توریب ، يواجبلا ، ششوک  هب  یبهذ ، دمحا  نب  دمحم  لادتعالا ، نازیم  _

.ق 1393 یملعا ، توریب ، ییابطابط ، نیسح  دمحم  نآرقلاریسفت ، یف  نازیملا  _

.ش 1374 لوا ، پاچ  هجراخ ، روما  ترازو  نارهت ، يریما ، یبتجم  همجرت : نوتگنیتناه ، لئوماس  اه ، ندمت  دروخرب  هیرظن  _

.ش 1385 لوا ، پاچ  نارکمج ، دجسم  مق ، یناوضر ، رغصا  یلع  ناهج ، هدنیآ  هرابرد  يزادرپ  هیرظن  _

.ش 1384، لوا پاچ  لگنج ، نارهت ، ینیسحریم ، ربکا  شخبرون و  یضترم  همجرت : ناج ، لیتل  نفیتسا  تاطابترا ، ياه  هیرظن  _

.ش 1373 نایلیعامسا ، مق ، یتالحم ، یلوسر  ششوک : هب  يزیوحلا ، یسورعلا  یلع  دبع  نیلقثلا ، رون  _

.ق 1412 رئاخذلا ، راد  مق ، هدبع ، دمحم  حرش  یضر ، فیرش  هغالبلا ، جهن  _

.ات یب  یملعالا ، هسسؤم  توریب ، يدومحم ، رقابدمحم  هغالبلا ، جهن  كردتسم  یف  هداعسلا  جهن  _

.ق 1413 نآرقلا ، راد  مق ، يدومحم ، ششوک : هب  یلماع ، نیسح  نب  یلع  زیزعلا ، نآرقلا  ریسفت  یف  زیجولا  _
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.ق 1422 مود ، پاچ  فراعتلا ، راد  توریب ، لیخد ، دمحم  نب  یلع  زیزعلا ، باتکلا  ریسفت  یف  زیجولا  _

تالاقم

یـسایس و تاعالطا  ۀـمان  هام  راگتـسر ، .ش  همجرت : اونبود ، نلآ  اه ،» تلم  هاـگپ  اـه و  يدـنب  كولب  هاـگماش  خـیرات : تشگزاـب  م«
.ش 1372 ش50-49 ، يداصتقا ،

همان هژیو  تاطابترا ، تیریدـم  همان  هام  تسرپ ، نید  رهچونم  تاطابترا ،» تیریدـم  رد  ناهول  کم  لاشرام  ياه  هشیدـنا  یـسررب  _»
.يزورون

ش64-63. يداصتقا ، یسایس _  تاعالطا  داژن ، ینغ  یسوم  همجرت : امایوکوف ، سیسنارف  ناسنا ،» نیرخآ  خیرات و  نایاپ  _»

ش162-161. يداصتقا ، یسایس _  تاعالطا  یمظاک ، رغصا  یلع  هروطسا ،» نیسپاو  تسایس و  نایاپ  _»

دروخرب  » ۀـلاقم زا  لبق  يدـنچ  نوتگنیتناه  هک  تسا  يا  هلاقم  عوضوم  نوتگنیتناه ؛ لئوماس  ناهج » رد  اـکیرما  يربهر  ترورـض  _»
.تخاس رشتنم  اه » ندمت 

یـسایس و تاـعالطا  ۀـمان  هاـم  تقادـص ، زیورپ  همجرت : زرتـیپ ، نیوردـبن  ناـج  خـیرات ،» ناـیاپ  لاربـیل : یـسارکومد  اـمایوکوف و  _»
.ش 1372 ش80-79 ، يداصتقا ،

.ش ناتسمز 1377 ش2 ، نامتفگ ، ۀلجم  يریبخ ، کباک  کیروئت ،» بوچراچ  اه ، ندمت  يوگتفگ  _»

.ش ناتسمز 1377 ش2 ، نامتفگ ، ۀلجم  ینامرک ، یبوط  یندمت ،» يوگتفگ  ياهرایعم  تیهام و  _»

، یللملا نـیب  تاـعالطا  يریما ، یبـتجم  ناـهج ،» ياـه  کـیلوتاک  ربـهر  باـتک  هـب  یهاـگن  یناــهج - نیوـن  ماــظن  تیحیــسم و  _»
.10/8/1373

ش32. وگتفگ ، ۀلجم  نوتگنیتناه ، لئوماس  ولگبناهج ،» نیمار  اب  هبحاصم  _»
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.ناریا یسانش  هعماج  یصصخت  تیاس  یمشاه ، نیسح  ریما  دیس  رلفات ،» هناگ  هس  جاوما  دقن  یفرعم و  _»

.نایبت تیاس  («، 2  ) هدنیآ ناهج  ناهج و  هدنیآ  هرابرد  يزادرپ  هیرظن  _»

ترازو یللملا  نیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد  یجراخ ، تسایـس  ۀلجم  بیط ، اضریلع  امایوکوف ،» باتک  ۀمدقم  رب  مجرتم  تشاددای  _»
.ش 1372 ش 3-2 ، متفه ، لاس  هجراخ ، روما 

.ش ناتسمز 1377 ش3 ، نامتفگ ، ۀمان  لصف  اه ،» ندمت  يوگو  تفگ  يرظن  ینابم  يا  هسیاقم  یسررب  ، » یمیلس نیسح  _

.ش ناتسبات 1391 ش22 ، نشور ، هدنیآ  هسسؤم  مق ، یشهوژپ ، یملع _  همان  لصف  دوعوم ، قرشم  _

ش50-49. راگتسر ، زورهش  ۀمجرت  يداصتقا ، یسایس _  تاعالطا  ۀمان  هام  اونبود ،» نلآ   » تالاقم _

هام 1375. يد  ناهیک ، همانزور  انالوم ، دیمح  انالوم ، تالاقم  _

اه تیاس 

.امایوکوف سیسنارف  ایدپ : یکیو  تیاس  امایوکوف ، سیسنارف  انایرآ ،» ۀمانشناد  _»

.ایدپ یکیو  تیاس  رلفات ،» نیولآ  همان  یگدنز  _»

.تیریدم راکهار  تیاس  یکباب ، نیهم  رلفات ،» نیولآ  همان  یگدنز  _»

www.aftab.ir باتفآ ، تیاس  نوتگنیتناه ،» لئوماس  همان  یگدنز  _»

www.mofidvews.com زویندیفم ، تیاس  تسیک »؟ امایوکوف  سیسنارف  _»
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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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