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همرکم هکم  نکاما  یفرعم 

باتک تاصخشم 

دمحمدومحم ومح ، هسانشرس : 
یسراف  . ملاعم خیرات و  همرکملاهکم : يدادرارق :  ناونع 

. لضافینیسح یضترمدیس  همجرت  ومح ؛ دمحمدومحم  فیلات  همرکم / هکم  نکاما  یفرعم  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1391 رعشم ، رشن  نارهت : رشن :  تاصخشم 

. روصم 112ص :. يرهاظ :  تاصخشم 
3-380-540-964-978 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
. همانباتک تشاددای : 

خیرات هکم --  يدوعس --  ناتسبرع  یمالسا --  ياههاگترایز  عوضوم : 
( يدوعس ناتسبرع   ) هکم عوضوم : 

خیرات يدوعس --) ناتسبرع   ) هکم عوضوم : 
مجرتم  - ، 1357 یضترمدیس ، لضاف ، ینیسح  هدوزفا :  هسانش 

م7ح85041 1391  /DS248 هرگنک :  يدنب  هدر 
953/8 ییوید :  يدنب  هدر 

2748762 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
ص:1

هراشا
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ص:11

هچابید

اهنویلیم هلاس  ره  هک  دوشیم  ببس  نیمزرـس  نیا  تسادق  تفارـش و  تسا . مالـسا  نیبم  نید  روهظ  زکرم  مالـسا و  يارقلاما  همرکم  هکم 
مزاع دنتسه ، مالسلا ) مهیلع   ) ترضح نآ  تیبلها  و  ص )  ) ادخلوسر ياهيراکادف  روآدای  هک  ینکاما  ادخ و  هناخ  ترایز  يارب  ناملسم 

هفقویب ياهشالت  میرک و  نآرق  ياههیآ  لوزن  هرطاخ  هکم  نیمزرس  ياجياج  دننک . قاثیم  دیدجت  ترضح  نآ  اب  ات  دنوش  نیمزرس  نیا 
ییاهاج نکاما و  تخانش  ددصرد  دنکیم ، رفس  نیمزرس  نیا  هب  هک  يرئاز  ره  ور  نیا  زا  تسا . مالـسا  نید  یفرعم  يارب  ص )  ) ادخلوسر

. دراد هارمه  هب  دوخ  لد  رد  ار  ص )  ) ادخلوسر تلاسر  تخس  نارود  زا  ياهرطاخ  هک  تسا 
رد ار  یتوافتم  ياهباتک  دنادیم  دوخ  هفیظو  دراد ، ار  زیزع  نارازگهرمع  جاجح و  هب  یـشخبیهاگآ  تیرومأم  هک  جح  تاقیقحت  زکرم 

هدیزگ تروص  هب  هک  تسا  همرکم  هکم  نکاما  یفرعم  باتک  راثآ  نیا  هلمج  زا  دیامن . هیارا  هنیدـم  هکم و  یمالـسا  راثآ  نکاما و  یفرعم 
يارب تاقیقحت  زکرم  راثآ  رگید  دننام  زین  باتک  نیا  هک  تسا  دیما  تسا . هدش  همجرت  لضاف  ینیسح  یـضترم  دیـس  مرتحم  ققحم  طسوت 

. مییامن لمع  دوخ  ریطخ  هفیظو  زا  یشخب  هب  میشاب  هتسناوت  زین  ام  هدش و  عقاو  دیفم  یحو  نیمزرس  راثآ  تخانش  هب  نادنمهقالع 
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رثا نیا  ندیـسر  رمث  هب  رد  هک  یناسک  مامت  مرتحم و  مجرتم  هبئاشیب  تامحز  زا  هک  دنادیم  مزال  دوخ  رب  جـح  تاقیقحت  زکرم  نایاپ  رد 

. دیامن يرازگساپس  دندرک ، شالت 
قیفوتلا یلو  هنا 

جح تاقیقحت  زکرم 
هریس خیرات و  هورگ 
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ص:13

همدقم

. ریخاتسر زور  ات  ترضح  نآ  ناوریپ  باحصا و  نادناخ ، ناربمایپ و  متاخ  نالوسر و  رورس  رب  دورد  ار و  دنوادخ  ساپس 
لوسر ادـخ و  يارب  نیمز  هطقن  نیرتینتـشادتسود  یکاـخ و  هرک  هطقن  نیرتكاـپ  تلاـسر ، همـشچرس  یحو ، دورف  لـحم  همرکم ، هکم 

ار نآ  هکنانچمه  درک ، نکاس  نآ  رد  ار  ع )  ) لیعامسا ترضح  دیزگرب و  مارحلا  هللا  تیب  رارقتسا  يارب  ار  نیمزرـس  نیا  دنوادخ  تسوا .
نآ يوس  هب  ندرازگ ، جـح  يارب  دریگ و  مارآ  ناشیاهلد  نآ ، رد  هک  یناـکم  داد ؛ رارق  ناناملـسم  هلبق  و  ص )  ) دـمحم ترـضح  هاـگداز 

. دنکیم دای  نآ  زا  یگرزب  اب  یفرعم و  نما  ياهطقن  ار  رهش  نیا  میرک ، نآرق  رد  دنوادخ  دنوش . راپسهر 
هدنناوخ هب  ار  هکم  رهـش  سدقم  نکاما  راثآ و  تخانـش  زا  يدنمهرهب  اب  دـنکیم و  انـشآ  كرابم  نیمزرـس  نیا  اب  ار  هدـنناوخ  باتک ، نیا 

. تسا هدـید  دوخ  هب  ار  مهم  ییاهدادـخر  يراـگزور  هک  دربیم  یقطاـنم  یخیراـت و  نکاـما  هب  دوـخ  اـب  ار  وا  نینچمه ، دـنکیم . یفرعم 
یعامتجا و یگنهرف ، ینارمع ، ياـههبنج  زا  دـنکیم و  رورم  زورما  هب  اـت  يریگلکـش  راـگزور  زا  ار  هکم  خـیرات  هدـنناوخ ، هنوگنیدـب ،

. دشاب هتشاد  رهش  نیا  لاح  هتشذگ و  زا  یقیقح  تسرد و  ریوصت  دناوتیم  وس ، رگید  زا  دوشیم . هاگآ  نآ  يداصتقا 
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ص:14
ناور هاتوک و  ياهترابع  اـب  رهـش  نیا  یفرعم  روظنمنیمه  هب  دزاـسیم . انـشآ  هکم  رهـش  اـب  ار  هدـنناوخ  هاـتوک ، يرفـس  رد  باـتک ، نیا 

رد باتک ، نیا  14 نک »! ام  بیـصن  ار  هکم  ندید  ایادخ ، : » دـنک وزرآ  وا  قاتـشم و  هکم  رد  روضح  هب  ار  هدـنناوخ  ات  تسا  هتفرگ  تروص 
تسا هتفرگ  تروص  ناور  هاتوک و  ياهترابع  اب  رهش  نیا  یفرعم  روظنمنیمه  هب  دزاسیم . انـشآ  هکم  رهـش  اب  ار  هدنناوخ  هاتوک ، يرفس 

!« نک ام  بیصن  ار  هکم  ندید  ایادخ ، : » دنک وزرآ  وا  قاتشم و  هکم  رد  روضح  هب  ار  هدنناوخ  ات 
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ص:15

تیعقوم

رد ایرد و  حطس  زا  رتالاب  رتم  رهش 280  نیا  تسا . هدش  عقاو  ییایفارغج 46/49/39 ، لوط  25/21 و   / ییایفارغج 19 ضرع  اب  همرکم  هکم 
هکم تسا . رهش  نیا  رب  فرشم  ياههوک  اب  هماهت »  » ياهتشد یقالت  هطقن  هکم ، دراد . رارق  تاورس »  » ياههوک هتـشر  ياههیاپهوک  دادتما 

. دراد هلصاف  هدج  رهش  اب  رتمولیک  73 قرش ، تمس  زا  هرونم و  هنیدم  رهش  اب  رتمولیک   430 بونج ، زا 
. تسا هدرک  هرـصاحم  بوـنج ، برغ و  قرـش ، زا  ار  يداو  نیا  کـیدزن ، مه  هب  ياـههوک  هک  هتفرگ  رارق  لـیلخ  مـیهاربا  يداو  رد  هـکم ،

هدش هدیشک  بونج  تمـس  هب  زین  يدک »  » هوک تسا . هتفرگ  رارق  بونج  رد  زین  هدیدحوبا » هوک   » لامـش و رد  ناعقیعق »  » و قلف »  » ياههوک
. دراد رارق  همدنخ »  » هوک نآ ، زا  سپ  دسریم و  سیبقوبا »  » هوک هب  یقرش ، بونج  رد  و 

اوه بآ و 

رتارف هجرد  زا 48 ناتـسبات ، رد  اوه  ياـمد  دراد . مرگ  ییاوه  ناتـسمز  رد  یلو  تسا ، نازوس  مرگ و  رایـسب  ناتـسبات ، رد  هکم  رهـش  ياوه 
زا ورنیا ، زا  تسا . دارگیتناس  هجرد  ات 31 نیب 9/29 رهش  نیا  يامد  هنالاس  نیگنایم  دباییم . شهاک  هجرد  هدزناپ  ات  ناتسمز  رد  دوریم و 

هک تسا  ییاهرهش 
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. دوریمن رتارف  هجرد  زا 27  ییاوتسا ، قطانم  يامد  نیگنایم  اریز  دراد ؛ ناهج  رد  ار  هنالاس  نیگنایم  يامد  نیرتشیب 

ياههوک لیلد  هب  رهش ، نیا  رد  اوه  يدنک  تساوه . دنک  تکرح  یبآ و  گرزب  ياههزوح  زا  نآ  ندوب  رود  هکم ، ياوه  ندوب  مرگ  لیلد 
ياـیرد یلحاـس  تشد  اـههوک و  ناـیم  رد  یناتـسهوک و  ياهقطنم  رد  هکم  نـتفرگ  رارق  تـسا . هدرک  هطاـحا  ار  رهـش  هـک  تـسا  تاورس 

. تسا ییاوه  بآ و  طیارش  نیا  لیلد  هنارتیدم ،
ات 5/8  4/7 لاس ، رد  اـهنآ  تعرـس  نیگناـیم  دـندرونیم و  رد  ار  رهـش  نیا  قرـش ، هب  بونج  قرـش و  هب  لامـش  برغ ، هب  لامـش  ياـهداب 

. تسا تعاس  رد  رتمولیک 
یناوارف هاگ  هتبلا  تسا . اهناراب  نیا  هدـننکدیلوت  بلغا ، برغ  هب  بونج  ای  برغ  هب  لامـش  یمـسوم  ياهداب  درابیم و  مک  ناراب  هکم  رد 
رتمیلیم ات 125  نیب 80  همرکم  هکم  رد  یگدنراب  نیگنایم  دراد . یپ  رد  ار  يرگناریو  ياهلیـس  هکم ، یناتـسهوک  تعیبط  اهیگدـنراب و 

. تسا هدش  مالعا 
. تسا هدش  يریگهزادنا  نآ 32 % نیرتمک  و  % 57 رهش ، نیا  تبوطر  نیرتشیب  هک  ياهنوگ  هب  تسا  نییاپ  لاس  رتشیب  رد  هکم  تبوطر 

نآ تالوحت  هکم و  راذگ  ناینب 

هب دنوادخ  روتسد  هب  ار  اهنآ  ع )  ) میهاربا ترضح  هک  هاگنآ  دنتسه . هکم  رهش  نانکاس  نیتسخن  رجاهشردام ، و  ع )  ) لیعامـسا ترـضح 
: درک تساوخرد  دنوادخ  زا  درب ، رهش  نیا 

َنِم ْمُْهقُزْرا  َو  ْمِْهَیلِإ  يِوْهَت  ِساَّنلا  َنِم  ًةَِدْئفَأ  ْلَعْجاَف  َةالَّصلا  اوُمیُِقِیل  انَّبَر  ِمَّرَحُْملا  َِکْتَیب  َْدنِع  ٍْعرَز  ِيذ  ِْریَغ  ٍداِوب  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  ُْتنَکْسَأ  یِّنِإ  انَّبَر 
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(37 میهاربا :  ) َنوُرُکْشَی ْمُهَّلََعل  ِتارَمَّثلا 

ياپرب ار  زامن  ات  متخاس  نکاـس  تسوت  مرح  هک  ياهناـخ  راـنک  رد  یفلع ، بآیب و  نیمزرـس  رد  ار  منادـنزرف  زا  یـضعب  نم  اراـگدرورپ !
. دنروآ ياجهب  ار  وت  رکش  نانآ  دیاش  هد ؛ يزور  اهنآ  هب  تارمث  زا  و  زاس ؛ اهنآ  هجوتم  ار  مدرم  زا  یهورگ  ياهلد  وت  دنراد ؛

ع)  ) لیعامسا رجاه و  هشوت  هکنآ  زا  سپ  دنکیم . تباجا  ار  شیوخ  ربمایپ  ياعد  دنوادخ 
دیامرفیم ررقم  دنوادخ  ماگنه ، نیا  رد  دزادرپیم . وپاکت  شالت و  هب  هورم ، افـص و  هوک  ود  نایم  رد  بآ  یپ  رد  رجاه  دسریم ، نایاپ  هب 

، هقطنم نیا  زا  روبع  لاح  رد  دنتشگیم ، زاب  ماش  زا  هک  مهرج »  » هلیبق زا  یهورگ  دشوجب . ع )  ) لیعامسا ترـضح  ياپ  ریز  زا  مزمز  بآ  ات 
ع)  ) لیعامسا ترـضح  نآ ، زا  سپ  دهدیم . هزاجا  اهنآ  هب  زین  وا  دننک ، هدافتـسا  بآ  نآ  زا  دنهاوخیم  هزاجا  رجاه  زا  دننیبیم و  ار  بآ 
هب ناراگنخیرات ، هک  دروآیم  دیدپ  یلسن  دنیزگیمرب و  نانآ  نایم  زا  ار  دوخ  رـسمه  دریگیم و  ارف  ار  یبرع  نابز  مهرج »  » هلیبق نایم  رد 

اههیاپهوک رد  هدـنکارپ ، تروص  هب  ییاـههناخ  دـتفایم و  ناـیرج  هب  یگدـنز  هکم  رد  بیترت ، نیا  هب  دـنیوگیم . هبرعتـسم » برع   » ناـنآ
جـح و هضیرف  زا  ار  مدرم  دـهدیم  ناـمرف  دـنکیم و  رما  هبعک  تخاـس  هب  ار  ع )  ) میهاربا دوخ ، ربماـیپ  دـنوادخ  سپـس  دوـشیم . هتخاـس 

. دندش هناور  هکم  يوس  هب  نایجاح  نیتسخن  بیترت ، نیدب  دزاس . ربخ  اب  هبعک  يوس  هب  تکرح 
ورمع نب  ضاضم   » نآ زا  سپ  دنتفرگ . هدهع  هب  ار  تیلوئـسم  نیا  شنادنزرف  يو  زا  سپ  دوب . ادخ  هناخ  یلوتم  ع ، )  ) لیعامـسا ترـضح 

هکم هب  تمدخ  هب  اهیمهرج  داتفا و  مهرج  هلیبق  تسد  هب  ادخ  هناخ  هکم و  روما  بیترت ، نیا  هب  تفریذپ . ار  راک  نیا  تیلوئـسم  یمهرج »
ار مرح  نیا  تمرح  دمآ و  راک  يور  یلسن  يدالیم ، موس  نرق  رخاوا  هکنیا  ات  دنداد  همادا  نایجاح  و 
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هلیبق تسد  هب  مرح  نیا  تیلوت  درک و  هریچ  نانآ  رب  ثراـح » نب  ۀـعیبر   » يربهر هب  ار  ینمی » هعازخ   » هلیبق دـنوادخ  هاـگنآ  درمـش . زیچاـن 

اب يو  درک . يراذـگهیاپ  ار  يدـب  مسر  یلو  تـفرگ ، تـسد  هـب  ار  هـعازخ  يربـهر  یحل » نـب  ورمع  ، » هـعیبر گرم  زا  سپ  داـتفا . هـعازخ 
. تخادرپ ع )  ) میهاربا ترضح  نید  رییغت  هب  هبعک ، نوماریپ  اهتب  ندادرارق 

اب یلو  درب ، امغی  هب  ار  نآ  ياههیامرـس  دزاـس و  ناریو  ار  ادـخ  هناـخ  اـت  دـمآ  هکم  هب  هاـشداپ ) « ) يریمح دعـسا  ، » اـهتیاور یخرب  رب  اـنب 
نایکم و هب  دنام و  هکم  رد  زور  هد  هاگنآ  درک . مارتحا  میرکت و  ار  نآ  درب و  یپ  ناکم  نیا  شزرا  هب  داتسرفورف ، دنوادخ  هک  ییاههناشن 

. دنوش رقتسم  هعازخ  یگیاسمه  رد  دنیایب و  هکم  هب  درک ، قیوشت  ار  لیابق  زا  يرایسب  رما  نیا  داد . ماعطا  نایجاح 
ریوصت شیامن  <>

شیرق نارود 

، يدالیم مجنپ  نرق  ياههمین  رد  هکنیا  ات  تفای  همادا  یتدم  هکم ، رب  هعازخ  تموکح 
، يو گرم  زا  سپ  دش . هکم  یلاو  یعازخ » هیشبح  نب  لیلخ  »
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نایم ورنیازا ، دـندوب . فلاخم  راک  نیا  اب  اهیعازخ  دـنتفرگ . تسد  هب  ار  هبعک  روما  شنادـنزرف ، و  یـشرق » بالک  نب  یـصق  ، » شداـماد

ّدج بالک ، نبیـصق  وا ، مکح  هب  دـنتفر . نوع » نب  رمعی   » دزن هب  اهفالتخا  نیا  لح  يارب  اهنآ  داد . خر  ییاهيریگرد  اهیـشیرق  اب  نانآ 
نیا یبوخ  هب  تسناوت  تفرگ و  هدـهعرب  ار  هکم  هرادا  يو  سپ  نیا  زا  دـش . هکم  مکاح  ادـخ و  هناـخ  رادهدرپ  ص ، )  ) ادـخلوسر مراـهچ 

، شیرق نوگانوگ  ياهنطب (1) نایم  اهتیلوئـسم  عیزوت  یتموکح و  ياهبصنم  داجیا  هودنلاراد ، لیکـشت  دناسرب . ماجنا  هب  ار  تیلوئـسم 
بآ هاچ  داد و  ناماس  زین  ار  هکم  روما  بالک ، نب  یـصق  داد . ماجنا  شیرق  یگچراـپکی  تدـحو و  ظـفح  يارب  يو  هک  دوب  ییاـهراک  زا 
هیاس هکم  رب  هافر  تینما و  بالک ، نب  یـصق  ریبادـت  نیا  اب  درک . رداص  هزاجا  هبعک ، نوماریپ  رد  زاس  تخاس و  يارب  نینچمه ، درک . رفح 
یکی یصق ، ناگداون  نادنزرف و  دننک . تراجت  دنروآ و  ياج  هب  جح  ات  دندشیم  هناور  هکم  يوس  هب  یناوارف  ياههلیبق  لاس  ره  دنکفا و 

يراذگهیاپ وکین  ياهریس  يو  دیسر . ص )  ) ربمایپ یمارگ  گرزبردپ  بلطملادبع ، هب  تبون  ات  دنتفریذپ  ار  تیلوئـسم  نیا  يرگید  زا  سپ 
هب توعد  ناگدیدمتـس و  هب  یناـسر  يراـی  روـشنم  ناـمیپ ، نیا  دـننک . اـضما  ار  (2) لوـضفلا » فـلح  ، » تساوـخ اـههلیبق  هـمه  زا  درک و 

. درک رفح  هرابود  دوب ، هتفر  نیب  زا  نامز  رورم  هب  شیاههناشن  راثآ و  هک  ار  مزمز  هاچ  يو  دوب . يرتسگداد 
هبعک ندرک  ناریو  دصق  هب  هک  وا  نایهاپـس  ههربا و  تسکـش  داد ؛ خر  هکم  رد  گرزب  دادـیور  ود  لاس 571م ، )  ) بلطملادبع نارود  رد 

( . ص  ) ربمایپ تدالو  دندوب و  هدمآ 

. دوشیم لیکشت  نطب  دنچ  زا  هلیبق  ره  هلیبق . کی  زا  رتکچوک  ياههعومجم  - 1
. نادرمناوج نامیپ  - 2
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كرت ادـخ و  یگدـنب  هب  ار  مدرم  ترـضح ، نآ  تفرگ . تروـص  هـکم  رد  گرزب  یتارییغت  ص ، )  ) مالـسا یمارگ  لوـسر  تـثعب  زا  سپ 
هـشبح هب  ترجه  هب  ار  شناوریپ  ص )  ) ربمایپ ورنیا ، زا  دـنداد . رازآ  ار  شناوریپ  و  ص )  ) ادـخلوسر ناـنآ  یلو  درک ، توعد  یتسرپتب 

رد لاس  هس  ار  نانآ  یتح  دندرک ، رتشیب  ار  بلطمینب  مشاهینب و  ص ، )  ) ادخلوسر رب  دوخ  راشف  هکم  ناکرشم  میمـصت ، نیا  اب  درک . رما 
گرب زا  یتح  اذـغ  دوبن  لیلد  هب  هرد ، نیا  رد  شنارای  و  ص )  ) ادـخلوسر دـنداد . رارق  يداصتقا  هرـصاحم  رد  بلاـطیبا ، » هرد )  ) بعـش »

. دندروخ زین  ناتخرد 
، شیومع ناشیا و  رـسمه  هجیدـخ ، » ترـضح   » ینعی ص ، )  ) ادـخلوسر ناروای  ناـنابیتشپ و  نیرتمهم  زا  نت  ود  هرـصاحم ، ناـیاپ  زا  سپ 
رب نایـشیرق  تیذا  رازآ و  دادـیور ، نـیا  زا  سپ  (1) دنتخاس . نیگهودـنا  رایـسب  ار  ربمایپ  دنتـسبورف و  ناهج  زا  هدـید  بلاطوبا » ترـضح  »

« فئاط . » دبایب دوخ  توعد  يارب  هکم  زا  نوریب  رد  ار  يرگید  ناکم  دیـشوک  ص )  ) ادخربمایپ ورنیا ، زا  تفرگ . تدـش  شنارای  ربمایپ و 
. تفریم رامش  هب  مهم  يزکرم  ناشناگرزب  اهیشیرق و  يارب 

. دـنداد یفنم  خـساپ  ص )  ) ربمایپ توعد  هب  رهـش  نیا  مدرم  یلو  تفر ، فئاط  يوس  هب  مالـسا ، نید  هب  مدرم  توعد  يارب  ربمایپ  نیاربانب ،
هکم هب  اهنآ  ناوارف  رازآ  لیلد  هب  ص )  ) دـمحم ترـضح  دـندناروش و  ربمایپ  رب  ار  دوخ  ناگدرب  مالـسا ، نید  هب  ندـیورگ  ياـج  هب  اـهنآ 

. تشگزاب
لاس 621 رد  دنک . توعد  مالسا  نید  هب  دندمآیم ، هکم  هب  جح  يارب  هلاس  ره  هک  ار  ییاههلیبق  تفرگ  میمـصت  ص )  ) ربمایپ نآ ، زا  سپ 

، يدالیم

. دناهدیمان مغ » لاس  « ؛ » نزحلا ماع   » ار بلاطوبا  هجیدخ و  ترضح  تافو  لاس  - 1
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نت داتفه  زا  شیب  زین  دعب  لاس  رد  دندروآ . نامیا  ترضح  نآ  هب  دنتفریذپ و  ار  مالسا  نید  هکم ، هب  دوخ  رفـس  رد  برثی  مدرم  زا  يرامش 

باحـصا هک  دوب  هنوگنیا  دننک . ترجاهم  برثی  هب  دنتـساوخ  شناوریپ  ربمایپ و  زا  نانآ  دندروآ . نامیا  هکم  هب  دوخ  رفـس  رد  اهیبرثی  زا 
، دادـیور نیا  اب  درک . ترجاـهم  رهـش  نیا  هب  رکبوبا »  » هارمه هب  ص )  ) ربماـیپ زین  ناـنآ  زا  سپ  دـندرک . ترجه  برثی  هب  ص )  ) ادـخلوسر

. دنتشاد شقن  نآ  رسارس  رد  نآ  یلاها  هکم و  هک  یتوعد  دش ؛ يدیدج  هلحرم  دراو  مالسا  هب  توعد 
ریوصت شیامن  <>

ترجه زا  سپ  هکم 

اـههناخ و هرداـصم  زین  نارجاـهم و  اـب  ناشیاهینمـشد  لـیلد  هـب  ار  شیرق  اـت  دـش  نآ  رب  ربماـیپ  هنیدـم ، هـب  ناناملــسم  ترجاـهم  زا  سپ 
لاس رد  درک . دیدهت  ار  ماش  هب  هکم  یناگرزاب  هار  ورنیا ، زا  دنک . تازاجم  ناشیاهییاراد 
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ادخ گنج ، نیا  رد  دندش . ریگرد  ناناملـسم ، اب  ناکرـشم  ردـب ، »  » هقطنم رد  هنیدـم و  يرتمولیک  رد 160  623م ، )  ) يرمق يرجه  مود 

زا تمظع  تبیه و  ندروآ  تسد  هب  یپ  رد  هک  شیرق  نآ  زا  سپ  دش . تیوقت  برع  نایم  رد  نانآ  هاگیاج  دیشخب و  يزوریپ  ار  ناناملسم 
مان اب  و  624م )  ) يرمق يرجه  موس  لاس  رد  دربن  نیتسخن  تخادنا . هار  هب  هنیدـم  ناناملـسم  دـض  رب  ار  هلمح  ود  دوب ، شیوخ  هتفر  تسد 

ود نیا  رد  دنتسناوتن  اهیشیرق  یلو  تفای ، ترهش  قدنخ »  » هوزغ هب  هک  داد  خر  نآ  زا  سپ  لاس  ود  دربن ، نیمود  و  دحا »  » هوزغ
ریوصت شیامن  <>
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. دنبای تسد  دوخ  فادها  هب  دربن 

تکرح هکم  يوس  هب  هرمع  ماـجنا  يارب  دوـخ ، باحـصا  زا  نت  هارمه 1400  هب  ص )  ) ادـخلوسر 627م ، )  ) يرمق يرجه  مشـش  لاس  رد 
دورو يارب  ات  داتسرف  شیرق  يوس  هب  ار  شنارای  زا  نت  دنچ  ترضح  سپـس  دندرک . لزنم  هیبیدح  رد  هکم ، هب  ندیـسر  زا  شیپ  اهنآ  درک .

هب فرط  ود  نایم  هیبیدح » همانحلص   » ماجنارس دندرک . يریگولج  هکم  هب  ناناملسم  دورو  زا  اهیـشیرق  یلو  دننک ، ینزیار  نانآ  اب  هکم  هب 
هب دیابن  کی  چیه  نآ ، بجوم  هب  هک  دیسر  اضما 

ریوصت شیامن  <>
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ص)  ) ربمایپ همانحلص ، نیا  ياضما  اب  دنتشگیمزاب . هنیدم  هب  دیاب  ناناملسم  ادخلوسر و  نینچمه ، دنک . ضرعت  نآ  ناروای  ای  رگید  هورگ 

. دندش هناور  هکم  يوس  هب  هرمع  يارب  628م ، )  ) دعب لاس  دنتشگزاب و  هنیدم  هب  شنارای  و 

ص)  ) مرکا ربمایپ  نارود 

. دیـشکن لوط  يدنچ  ناناملـسم ، اب  دوخ  نامیپ  هب  شیرق  يدنبیاپ  یلو  دندوب ، دنبیاپ  همانحلـص  دافم  همه  هب  شنارای ، و  ص )  ) ادخ ربمایپ 
نانامیپمه زا  هعازخ ، »  » هلیبق هب  هلمح  يارب  رکب »  » هلیبق هب  یناسر  يرای  اب  شیرق ، هک  تشذـگیم  ناـمیپ  نآ  زا  مین  لاـس و  کـی  دودـح 

اب 629م ، )  ) يرجه متشه  لاس  رد  دمآرب و  هکم  حتف  ددص  رد  ص )  ) ادخلوسر نیاربانب ، تشاذگ . اپ  ریز  ار  هماننامیپ  نیا  ص ، )  ) ربمایپ
، بیترت نیا  هب  دـش و  میلـست  تشادـن ، ار  ناناملـسم  اـب  ییوراـیور  باـت  شیرق  هک  اـجنآ  زا  درک . تکرح  هکم  يوـس  هب  گرزب  یهاـپس 
هب ص )  ) ادـخلوسر هکم ، هب  دورو  زا  سپ  دـش . شیوـخ  هاـگداز  دراو  درک و  حـتف  ار  هکم  يزیرنوـخ ، گـنج و  نودـب  ص )  ) ادـخلوسر

فارطا رد  يراذگتمالع  اب  ات  داتـسرف  ار  یعازخ » دسا  نب  میمت   » سپـس تخادرپ . اهتب  زا  ادـخ  هناخ  يزاسكاپ  ناریـسا و  يزاسدازآ 
زا سپ  دش . راپـسهر  نینح »  » يوس هب  دوخ ، دیزگرب و  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  دیـسا » نب  باتع   » هاگنآ دـنک . نیعم  ار  مرح  هدودـحم  هکم ،

و لـبج » نبا  ذاـعم   » تشگزاـب و هروـنم  هنیدـم  هـب  هاـگنآ  دروآ . ياـج  هـب  ار  هرمع  دـش و  مِرُحم  هـنارعج »  » زا ربماـیپ  نـینح ، هوزغ  ناـیاپ 
. تشامگ هکم  رد  مدرم ، هب  نید  ياههزومآ  نآرق و  نتخومآ  يارب  ار  يرعشا » یسوموبا  »

زا تئارب  مالعا  يارب  ار  یلع  ترـضح  سپـس  درک . جـح  یهار  مدرم  هارمه  هب  ار  رکبوبا  ص )  ) ادـخلوسر 630م ، )  ) يرجه مهن  لاـس  رد 
هب ناکرشم 
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ص:25
(1) دراد . زاب  جح  ندرازگ  زا  ار  رافک  ات  داتسرف  هکم  يوس 

مدرم هب  ار  جـح  کـسانم  ترـضح  نآ  درازگ . جـح  مدرم  هارمه  دـش و  هـکم  راپـسهر  ص )  ) ادـخلوسر 631م ، )  ) يرجه مهد  لاـس  رد 
لاس نیا  رد  ناشیا  درک . شرافـس  ینمادکاپ  یکین و  هب  زین  ار  نانز  درک و  مارح  ار  يزیرنوخ  ابر و  درب ، نیب  زا  ار  یلهاج  نییآ  تخومآ ،
نیا هب  يرجه . )  11  ) درک میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  هنیدم ، هب  تشگزاب  جح (2)و  نایاپ  زا  ینامز  كدـنا  زا  سپ  درک و  عادو  مدرم  اب 

ناناملـسم لوا  هلبق  هب  كاـپ و  یتـسرپتب  یگدولآ  زا  رهـش  نیا  هک  ینارود  دیـسر ؛ ناـیاپ  هب  هکم  یخیراـت  ياـهنارود  زا  یکی  بیترت ،
(3) دش . لیدبت 

هکم لیاضف 

هراشا

راثآ و ینید و  ياههزومآ  تسا . نارازگهرمع  نایجاح و  دصقم  نارازگزامن و  هلبق  رهـش ، نیا  دراد . ياج  ناناملـسم  لد  رد  همرکم ، هکم 
هدـش نییبت  هکم  لیاضف  نوگانوگ  ياههبنج  زین  تایاور  تایآ و  رد  تسا . هدـش  عمج  رهـش  نیا  رد  ینامیا ، میهافم  زین  یخیرات و  نکاما 

ریز رد  هک  تسا 

تدوخ ای  ادخلوسر ، يا  تفگ : دش و  لزان  لیئربج  دـنک . غالبا  هکم  مدرم  هب  ات  داد  رکبوبا  هب  ار  تئارب  هروس  ربمایپ ص  مهن  لاس  رد  - 1
مدرم هب  تفرگ و  رکبوبا  زا  ار  تئارب  هروس  درک و  تکرح  ادخلوسر ص  روتسد  هب  یلع ع  ترضح  اذل  تنادناخ ؛ زا  يدرم  ای  نک  مالعا 

ص 144. ج5 ، ریثک ، نبا  ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  درک . مالعا 
نامرف هب  ادـخلوسر ص  هفحج ، هب  کیدزن  یناـکم  مخ ، ریدـغ  رد  هجحيذ  رد 18  جـح ، زا  تشگزاب  زا  سپ  يرجه ، مهد  لاـس  رد  - 2

. درک فقوت  راک  نیا  ماجنا  يارب  ناکم  نآ  رد  زور  هس  دناوخارف و  وا  اب  تعیب  هب  ار  مدرم  دیزگرب و  دوخ  ینیشناج  هب  ار  یلع  دنوادخ ،
بتک رد  هک  تشاد  اج  هدوب و  یلاـمجا  هک  باـتک  یخیراـت  بلاـطم  زا  میاهدوب ، هکم  یخیراـت  نکاـما  یفرعم  ددـصرد  هکنیا  هب  رظن  - 3

. دنامب ظوفحم  باتک  ینکاما  درکیور  ات  هدش  شالت  هدومن و  رظن  فرص  دریگ ، رارق  هجوت  دروم  یخیرات 
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ص:26
: میرامشیمرب ار  لیاضف  نیا  زا  یخرب 

هکم رد  مارحلا  هللا  تیب  دوجو  . 1

: دیامرفیم دنوادخ 
َنیَِملاْعِلل ًيدُه  َو  ًاکَرابُم  َۀَّکَِبب  يِذََّلل  ِساَّنِلل  َعِضُو  ٍْتَیب  َلَّوَأ  َّنِإ 

(96: نارمعلآ )
تیاده هیام ي  تکربرپ و  هک  تسا ؛ هکم  نیمزرـس  رد  هک  تسا  نامه  دـش ، هداهن  انب  دـنادخ ) شیاین  و   ) مدرم يارب  هک  ياهناخ  نیتسخن 

. تسا نایناهج 

عیطتسم ياهناسنا  يارب  جح  بوجو  . 2

: دهدیم روتسد  دارفا  نیا  هب  نآرق  رد  دنوادخ 
(97 نارمع : لآ   ) َنیَِملاْعلا ِنَع  ٌِّینَغ  َهللا  َّنِإَف  َرَفَک  ْنَم  َو  ًالِیبَس  ِْهَیلِإ  َعاطَتْسا  ِنَم  ِْتیَْبلا  ُّجِح  ِساَّنلا  یَلَع  ِهِلل  َو 

و  ) دزرو رفک  سک  ره  و  دـنراد . نآ  يوس  هب  نتفر  ییاناوت  هک  اهنآ  دـننک ، وا )  ) هناخ ي گنهآ  هک  تسا  بجاو )  ) مدرم رب  ادـخ  يارب  و 
. تسا زاینیب  نایناهج  همه ي  زا  دنوادخ  و  هدناسر )، نایز  دوخ  هب  دنک ، كرت  ار  جح 

هکم رد  ندرازگزامن  فعاضم  شاداپ  . 3

زج هب  دـجاسم ، رگید  رد  ندرازگ ]  ] زاـمن رازه  زا  رتـهب  نم ، دجـسم  رد  زاـمن  کـی  : » تـسا هدرک  لـقن  ص )  ) مرکا ربماـیپ  زا  هریرهوـبا » »
(1) تسا . » مارحلادجسم 

: دومرف ص )  ) ادخلوسر هک  دنکیم  لقن  زین  يراصنا » هللادبع  نب  رباج  »
زا رترب  زین ]  ] مارحلادجسم رد  ندناوخ  زامن  تسا . مارحلادجسم  زج  هب  رگید ؛ دجاسم  رد  زامن  رازه  زا  رترب  نم ، دجـسم  رد  ندناوخ  زامن 

ندروآ اجهب 

ص 57. ج2 ، يراخب ، حیحص  - 1
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ص:27
(1) تسا . دجاسم  رگید  رد  زامن  رازه  دصکی 

یهلا نما  مرح  هکم  . 4

: دیامرفیم هراب  نیا  رد  دنوادخ 
(97: نارمعلآ « . ) دوب دهاوخ  ناما  رد  دوش ، مرح )  ) نآ لخاد  سک  ره  و  « ؛  ًانِمآ َناک  ُهَلَخَد  ْنَم  َو 

: دومرف هکم  حتف  زور  رد  ص )  ) ادخلوسر هک  هدش  لقن  سابع  نبا  زا  نینچمه 
ات دنوادخ  تمرح  هب  نیمزرس ، نیا  تسا . هداد  رارق  مرتحم  ار  نآ  نیمز ، اهنامسآ و  شنیرفآ  نامز  رد  دنوادخ  هک  تسا  ینیمزرـس  اجنیا 

دنچ طقف  نم ، يارب  تسا و  هدوبن  لالح  نم  زا  شیپ  ناربمایپ  زا  کی  چیه  يارب  رهـش ، نیا  رد  رازراک  گنج و  دراد . تمرح  تمایق  زور 
(2) دراد . . . ) تمرح   ) تسا مارح  تمایق  زور  ات  دنوادخ ، تمرح  هب  رهش  نیا  سپ  دش . لالح  راک  نیا  زور ، کی  زا  هظحل 

هکم رد  يزور  ندوب  ربارب  ود  . 5

: دیامرفیم صصق  هروس  رد  دنوادخ 
(57: صصق  ) َنوُمَْلعَی ْمُهَرَثْکَأ ال  َّنِکل  َو  اَّنَُدل  ْنِم  ًاقْزِر  ٍءْیَش  ِّلُک  ُتارَمَث  ِْهَیلِإ  یبُْجی  ًانِمآ  ًامَرَح  ْمَُهل  ْنِّکَُمن  َْملَوَأ 

زا تسا  یقزر  هک  دوشیم  هدروآ  نآ  يوس  هب  يراید ) رهـش و  ره  زا   ) يزیچ ره  تارمث  هک  میدادـن  رارق  اهنآ  رایتخا  رد  ینما  مرح  ام  ایآ 
. دننادیمن نانآ  رتشیب  یلو  ام ؟ بناج 

 . تسا حیحص  تیاور  نیا  دنس  ص451 . ج1 ، هجام ، نبا  ننس  - 1
ص 214. ج2 ، يراخب ، حیحص  - 2

یهلا نما  مرح  هکم  . 4www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 124زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:28
: تسا هدمآ  ص )  ) ادخلوسر زا  لقن  هب  حیحص ، تیاور  رد 

میهاربا هک  هنوگناـمه  منکیم ، مـالعا  مارح  ار  هنیدـم  زین  نم  درک . اـعد  ناـیکم  يارب  تسناد و  مارح  ار  هـکم  ع ، )  ) مـیهاربا ترـضح ] ]
میهاربا هک  هنوگنآ  تسا ، ). هنیدم  رد  یگدنز  يزور و  يارب  اعد  زا  هیانک   ) مدرک اعد  نآ  دـم  عاص و  يارب  نم  درک . نینچ  هکم  هرابرد 

(1) درک . اعد  هکم  لها  يارب 

لاجد زا  هکم  ظفح  . 6

: دنکیم لقن  ربمایپ  زا  کلام » نب  سنا  »
اهنآ يارب  هکنیا  رگم  تسین ، رهش  ود  نیا  يارب  یهار  چیه  هنیدم . هکم و  زج  دوشیم ؛ دراو  نآ  رد  لاجد  هکنیا  رگم  تسین ، يرهـش  چیه 

(2) دننکیم . يرادساپ  اهنآ  زا  دناهدیشک و  فص  ناگتشرف 

دنوادخ دزن  اهنیمزرس  نیرتینتشاد  تسود  هکم ؛ . 7

: دیوگیم تسا و  هداتسیا  (3) هَرَوزَح »  » رد ادخلوسر  مدید  دنکیم : لقن  يدع  نب  هللادبع 
« متفریمن نوریب  وت  زا  نم  دندناریمن ، نوریب  وت  زا  ارم  رگا  یتسه . وا  دزن  نیمز  نیرتینتشاد  تسود  ادخ و  نیمز  نیرتهب  وت  دنوادخ ! هب  »

(4) . 

هکم رد  قح  ریسم  زا  ناگدش  فرحنم  هب  رادشه  . 8

: میناوخیم میرک  نآرق  رد 

ص112. ج4 ، ملسم ، حیحص  - 1
ص223. ج2 ، يراخب ، حیحص  - 2

. تسا هدش  دجسم  زا  یشخب  مارحلادجسم ، هعسوت  لوا  حرط  زا  سپ  یلو  هدوب ، هکم  رازاب  هتشذگ  رد  هک  کچوک  ياهپت  مان  - 3
ص 380. ج5 ، يذمرت ، ننس  - 4
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ص:29
(25: جح  ) ٍمِیلَأ ٍباذَع  ْنِم  ُْهقُِذن  ٍْملُِظب  ٍداْحلِِإب  ِهِیف  ْدُِری  ْنَم  َو 

. میناشچیم وا  هب  كاندرد  یباذع  زا  ام  دروآ ، يور  متس  فارحنا و  هب  نیمزرس  نیا  رد  دهاوخب  سک  ره 

هکم هب  نامیا  تشگزاب  . 9

: دنکیم لقن  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  رمع  نبا 
ناهنپ هنیدـم ] هکم و  دجـسم   ] دجـسم ود  نایم  نامیا  دـش . دـهاوخ  مانمگ  زاغآ ، دـننام  رگید  راب  دوب و  ماـنمگ  عورـش ، ناـمز  رد  مالـسا 

(1) دوریم . دوخ  هنال  لخاد  هب  هک  يرام  دننام  ددرگیم ،

هکم تمرح 

رد هک  تسا  نما  ياهقطنم  هکم  ورنیا ، زا  دوب . دـهاوخ  زین  تمایق  زور  ات  هدوب و  مرتحم  يرهـش  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  نامز  زا  هکم 
زور رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  سابع » نبا  . » دوشیمن هدیرب  نآ  رد  زین  یتخرد  هکنانچ  تسا ، مارح  راکش  يزیرنوخ و  نآ 

: دومرف هکم  حتف 
تماـیق زور  اـت  رهـش  نـیا  تـمرح  تـسا . هتـسناد  مارح  ار  نآ  نـیمز ، اهنامـسآ و  شنیرفآ  زور  رد  دـنوادخ  هـک  تـسا  ینیمزرـس  نـیا ،

کی زا  هظحل  دنچ  طقف  نم ، يارب  تسا و  هدوبن  لالح  نم  زا  شیپ  ناربمایپ  زا  کی  چیه  يارب  رهش ، نیا  رد  رازراک  گنج و  تساجرباپ .
نآ تاناویح  دوشیمن و  هدنک  رهش  نیا  زا  يراخ  تسا ، مارح  تمایق  زور  ات  دنوادخ ، تمرح  هب  رهـش  نیا  سپ  دش . لالح  راک  نیا  زور ،

ار شبحاص  هک  درادیمرب  یسک  طقف  ار  هَطُقل (2) دنوشیمن ، هدیمر  راکش ] يارب  ]

ص 90. ج1 ، ملسم ، حیحص  - 1
دناوتیم هتفای ، ار  لام  نیا  هک  يدرف  دراد . دوجو  یماکحا  هقف  رد  لاـم ، نیا  يارب  دـباییم . يرگید  هک  تسا  ياهدـشمگ  لاـم  هطقل ، - 2

مجرتم تسا . مارح  زین  لام  نیا  نتشادرب  تسین . نینچ  هکم  رد  یلو  دورب ، نآ  بحاص  يوجوتسج  هب  درادرب و  ار  نآ 
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ص:30
(1) دنوشیمن . هدنک  زین  هدشن  کشخ  ناهایگ  دسانشیم و 

: دیامرفیم ص )  ) ربمایپ دنکیم . مالعا  لیلخ  میهاربا  ترضح  نابز  زا  ار  رهش  نیا  تمرح  دنوادخ  میناوخیم ، ملسم  حیحص  رد 
هکناـنچ منکیم ، مـالعا  مرتـحم )  ) مارح ار  هنیدـم  زین  نـم  درک . اـعد  ناـیکم  يارب  مـالعا و  مرتـحم )  ) مارح ار  هـکم  مـیهاربا  ترـضح ] ]

(2) درک . . . . مالعا  مارح  ار  هکم  میهاربا  ترضح ] ]
هدودحم ناشیا  هاگنآ  داد . ناشن  وا  هب  ار  مرح  هدودحم  دش و  لزان  لیلخ  میهاربا  ترـضح  رب  دنوادخ  روتـسد  هب  نیما  لیئربج  تسا  لقن 

. دنک نییعت  ار  مرح  هدودحم  هکم ، حتف  زا  سپ  ات  داتسرف  ار  یعازخ » دیسأ  نب  میمت   » زین ص )  ) ربمایپ درک . صخشم  ار  مرح 
: زا تسا  ترابع  دیدج  ياهریسم  ساسا  رب  مارحلادجسم ، اب  هکم  مرح  دودح  نایم  هلصاف 

؛ رتمولیک  5/6 میعنت :  هرونم  هنیدم  ریسم  زا  . 1
؛ رتمولیک  22 هدج : عیرس  ریسم  زا  . 2
؛ رتمولیک  17 ثیل : دیدج  ریسم  زا  . 3

؛ رتمولیک  850/12 فئاط : لیس  ریسم  زا  . 4
. رتمولیک  5/15 فئاط : ياده  ریسم  زا  . 5

هکم مرح  ماکحا  یخرب 

: تسا هدومرف  هدرمشرب و  لامعا  نیرتهب  زا  ار  ماکحا  نیا  هب  مارتحا  میرکت و  نآرق ، رد  هدرک و  نییعت  یماکحا  هکم  يارب  دنوادخ 

ص 214. ج2 ، يراخب ، حیحص  - 1
ص 112. ج 4 ، ملسم ، حیحص  - 2
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ص:31 
(30 جح :  ) ِهِّبَر َْدنِع  َُهل  ٌْریَخ  َوُهَف  ِهللا  ِتامُرُح  ْمِّظَُعی  ْنَم  َو  َِکلذ 

. تسا رتهب  وا  يارب  شراگدرورپ  دزن  دراد ، گرزب  هدیشخب  تمرح  ادخ  ار  هچنآ  سک  ره  تسا و  نیا 
: زا تسا  ترابع  هکم  ماکحا  نیرتمهم 

: دیامرفیم دنوادخ  هکنانچ  نازروداحلا ؛ يارب  دیدش  باذع  هب  رادشه  يزروداحلا و  ندوب  مارح  . 1
(25: جح  ) ٍمِیلَأ ٍباذَع  ْنِم  ُْهقُِذن  ٍْملُِظب  ٍداْحلِِإب  ِهِیف  ْدُِری  ْنَم  َو 

. میناشچیم وا  هب  كاندرد  یباذع  زا  ام  دروآ ، يور  متس  فارحنا و  هب  نیمزرس  نیا  رد  دهاوخب  سک  ره 
: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  هکنانچ  هکم ؛ هب  رافک  دورو  ندوب  مارح  . 2

(28 هبوت :  ) اذه ْمِهِماع  َدَْعب  َمارَْحلا  َدِجْسَْملا  اُوبَْرقَی  الَف  ٌسََجن  َنوُکِر  - شُْملا اَمَّنِإ  اُونَمآَنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
. دنوش کیدزن  مارحلادجسم  هب  لاس  نیا  زا  دعب  دیابن  سپ  دنکاپان ، ناکرشم  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا 

. دراد مان  تاقیم  هک  جح  ای  هرمع  ماجنا  يارب  هدش  صخشم  ياهناکم  زا  مارحا  بوجو  . 3
. نایکم هب  یناسر  رازآ  مرح و  رد  حالس  لمح  يزیرنوخ و  رازراک ، ندوب  مارح  . 4

. هَطُقل ذخا  ناتخرد و  ندیرب  راکش ، ندوب  مارح  . 5

تاقیم زا  مارحا 

اهتاـقیم نیرتروهـشم  ددـنب . مارحا  درذـگیم ، نآ  زا  هک  یتاـقیم  رد  دـیاب  دراد ، ار  هکم  هب  رفـس  دـصق  هرمع ، اـی  جـح  تین  هب  سک  ره 
: زا دنترابع 
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رتمولیک دـصراهچ  هطقنم  نیا  دوشیم . هتفگ  زین  یلع ]) رایبآ  « ]) یلع رابآ   » نآ هب  تسا . هنیدـم  لها  يارب  تاقیم  نیا  هفیلحلا (1) : وذ  . 1

. تسا هتفرگ  رارق  یبنلا  دجسم  يرتمولیک  هدزاود  هلصاف  رد  دراد و  هلصاف  هکم  زا 
ریوصت شیامن  <>

هدـش ناریو  هفحج  هزورما  دـنیایب . هکم  هب  اهروشک  نیا  هار  زا  هک  تسا  یناسک  هیکرت و  رـصم ، ماش ، لـها  تاـقیم  ناـکم ، نیا  هفحج : . 2
. دنوشیم مرحم  تسا ، هکم  يرتمولیک  رد 183 هک  غبار »  » زا مدرم  ور ، نیا  زا  دوشیمن . هدافتسا  نآ  زا  تسا و 

ریوصت شیامن  <>

روهـشم ریبکلا » لیـسلا   » هب هطقن  نیا  هزورما  دنیآیم . هکم  هب  هار  نیا  زا  هک  تسا  یناسک  دـجن و  لها  تاقیم  ناکم ، نیا  لزانملا : نرق  . 3
. دراد رارق  اده )  ) فئاط ریسم  رد  نآ و  تازاوم  رد  مرحم  يداو  تسا . رتمولیک  هکم 75  زا  نآ  هلصاف  تسا .

ریوصت شیامن  <>

نیا تسا . رتمولیکدون  هکم ، زا  نآ  هلـصاف  دـنیآیم . هکم  هب  هار  نیا  زا  هک  تسا  یناسک  قارع و  لـها  تاـقیم  ناـکم ، نیا  قرع : تاذ  . 4
رد مدرم  هدش و  هکورتم  نونکا  زین  هطقنم 

ریوصت شیامن  <>

. هرجش دجسم  نامه  - 1
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. دنوشیم مرحم  هبیرضلا »  » رد نآ  تازاوم 

هتفای ترهـش  هیدعـس »  » هب هزورما  هک  هقطنم  نیا  دـنیآیم . هکم  هب  هار  نیا  زا  هک  تسا  یناـسک  نمی و  لـها  تاـقیم  ناـکم  نیا  ململی : . 5
. دراد رارق  هکم  يرتمولیک  هلصاف 92  رد  تسا ،

ریوصت شیامن  <>

نیا هکم و  نیب  هک  یناسک  ددـنب . مارحا  اهناکم  نیا  زا  یکی  تازاوم  رد  ياهطقن  رد  دـیاب  دـنکن ، روبع  هناگجنپ  طاـقن  نیا  زا  هک  یـسک 
. دندنبیم مارحا  دوخ  ياههناخ  زا  هک  اهیکم  دننام  دندنب ، مارحا  دوخ  هناخ  زا  دنناوتیم  دنتسه ، طاقن 
: دنکیم تیاور  سابع  نبا  تسا . هدمآ  يراخب ) حیحص  ملسم و  حیحص   ) نیحیحص رد  قطانم  نیا  مان 

يارب و  لزانملا » نرق  ، » دجن لها  يارب  هفیلحلاوذ ، هنیدم ، لها  يارب  ص )  ) ادخلوسر
روبع اهریـسم  نیا  زا  هرمع  جح و  دصق  هب  هک  تسا  یناسک  رگید  نمی و  دجن ، هنیدـم ، لها  يارب  قطانم  نیا  درک . نییعت  ار  مَلمَلی  اهینمی 

دوخ زا  هکم  لها  یتح  دوش .] مرحم  ، ] دنکیم تکرح  هک  یناکم  نامه  زا  دـناوتیم  دـشاب ، هکم  اب  طاقن  نیا  نایم  رد  هکنآ  یلو  دـننک ،
(1) دندنبیم . مارحا  هکم 

ٌرُهْـشَأ ُّجَْحلا  دـیامرفیم : هرابنیا  رد  دـنوادخ  دوشیم . ماجنا  هجحیذ  لوا  زور  هد  هدـعقیذ و  لاوش ، ینعی  جـح ؛ هژیو  ياههام  رد  زین  جـح 
(197 هرقب : « . ) تسا ینیعم  ياههام  رد  جح  « ؛  ٌتامُوْلعَم

ص 6. ج 4 ، ملسم ، حیحص  ص 142 ؛ ج 2 ، يراخب ، حیحص  - 1
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هفّرشم هبعک 

. دنتـسین هزادنامه  نآ  ياهراوید  یلو  تسا ، عبرم  لکـش  هب  هبعک  دنچره  تسا . هدـش  عقاو  مارحلادجـسم  طسو  رد  دـنوادخ ، هناخ  هبعک ،
04/12 ینامی ، نکر  اب  یماـش  نکر  ناـیم  راوید  تسا . رتم   90/9 لیعامسا » رجِح   » تمـس زا  رتم و  رد 68/11  تمـس  زا  هبعک  راوید  لوط 

نآ هدـعاق  رد  هبعک  تحاسم  تسا . رتمهدراـهچ  نآ  عاـفترا  رتم و  ینامی 18/10  نکر  اب  دوسالارجح  ناـیم  راوید  نینچمه  دـشابیم . رتم 
رد یقارع ، نکر  لامـش ، تمـس  رد  تسا . لیامتم  یمک  هناگراهچ ، ياهتهج  هب  تبـسن  هبعک  هناگراهچ  ياهنکر  تسا . عبرم  رتم   145

. دراد رارق  یماش  نکر  یبرغ ، تمس  رد  دوسالارجح و  قرش ، رد  ینامی ، نکر  بونج ،
ناـبز رد  اـهمان  نیا  زا  یخرب  هک   ] دوـشیم هدـیمان  مارحلادجـسم  هلبق و  قیتـع ، تیب  مارحلاهللاتیب ، هللاتیب ، تـیب ، یبرع ، ناـبز  رد  هـبعک 

هدومرف نینچمه ، تسا . هدادن  رارق  هبعک  دننام  یتسادـق  تمرح و  نیمز ، زا  یناکم  ای  هطقن  چـیه  يارب  دـنوادخ  تسا ]. جـیار  زین  یـسراف 
: میرازگب زامن  هبعک  تمس  هب  تسا 

َّنِإ َو  ُهَرْطَش  ْمُکَهوُجُو  اوُّلَوَف  ُْمْتنُک  ام  ُْثیَح  َو  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  َرْطَش  َکَهْجَو  ِّلَوَف  اهاضَْرت  ًۀَْلِبق  َکَّنَیِّلَُونَلَف  ِءامَّسلا  ِیف  َکِهْجَو  َبُّلَقَت  يَرن  ْدَق 
(144 هرقب :  ) َنُولَمْعَی اَّمَع  ٍِلفاِغب  ُهللا  اَم  َو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ُهَّنَأ  َنوُمَْلعََیل  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا 

زاب یشاب  دونشخ  نآ  زا  هک  ياهلبق  يوس  هب  ار  وت  نونکا  مینیبیم . ییاهن ) هلبق ي  نییعت  يارب   ) نامـسآ يوس  هب  ار  وت  زیمآراظتنا  ياههاگن 
باـتک هک  یناـسک  دـینادرگب و  نآ  يوس  هب  ار  دوـخ  يور  دیـشاب ، اـجره  نک و  مارحلادجـسم  يوـس  هب  ار  دوـخ  يور  سپ  مینادرگیم .

نیا دننادیم  یبوخ  هب  هدش  هداد  اهنآ  هب  ینامسآ 
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( تایآ نیا  نتـشاد  یفخم  يارب   ) هچنآ زا  دـنوادخ  و  دـناهدناوخ ) دوخ  ياـهباتک  رد  هک  ، ) ناـشراگدرورپ هیحاـن  زا  تسا  یقح  ناـمرف 

. تسین لفاغ  دنهدیم ، ماجنا 
. دـننک فاوط  هبعک  یمارگ  هناـخ  درگرب  و  « ؛  ِقِیتَْـعلا ِْتیَْبلاـِب  اُوفَّوَّطَْیل  َو  تسا : هداد  ار  هناـخ  نیا  درگ  هب  فاوط  ناـمرف  دـنوادخ ، نینچمه 

(29 جح : )
سک ره  : » دنکیم لقن  ص )  ) ادخلوسر زا  رمع ، نبا  تسا . هدش  هدرمش  رب  يرایسب  ياهتلیـضف  ادخ ، هناخ  فاوط  يارب  زین  اهتیاور  رد 

« . تسا هدرب  ندرک  دازآ  دننام  نآ ] باوث  ، ] دنک فاوط  هبعک  درگ  هب  راب  تفه 
: دنکیم لقن  ترضح  نآ  زا  رگید ، یتیاور  رد  يو 

نآ ياج  هب  دـنکیم و  كاپ  وا  زا  ار  یهانگ  دـنوادخ  هکنیا  رگم  دوشیمن ، هتـشادرب  رگید  ياپ  هدراذـگ و  ناسنا  ياپ  هبعک ]، فاوط  رد  ]
ریوصت شیامن  <> (1) دسیونیم . ياهنسح  شیارب 

. تسا نَسح  ثیدح  نیا  دیوگیم  يو  ص 217 . ج 2 ، يذمرت ، ننس  - 1
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ص:36

هبعک تخاس 

هراشا

هک دوب  یسک  نیتسخن  ع ، )  ) مدآ ترضح  دندقتعم  رگید  یخرب  دناهتـسناد . ناگتـشرف  ار  هبعک  ناگدنزاس  نیتسخن  یخیرات ، عبانم  یخرب 
نوماریپ زا  ار  نیمز  هدیرفآ و  ار  هبعک  نیمز ، شنیرفآ  زا  شیپ  لاس  رازه  ود  دنوادخ  رگید ، یخرب  هتفگ  هب  درک . يراذگهیاپ  ار  هناخ  نیا 

(1) تسا . هدینارتسگ  نآ 
هب هبعک  تخاس  زا : دنترابع  راب  جنپ  نیا  تسا . مّلـسم  نآ  راب  جـنپ  یلو  هدـش ، هتخاس  راب  نیدـنچ  هبعک  یخیرات ، عبانم  ساسا  رب  نینچمه 

یفقث فسوی  نب  جاجح  تسد  هب  ریبز ، نب  هللادبع  تسد  هب  شیرق ، تسد  هب  مالسلا ،  امهیلع  لیعامسا  شدنزرف  میهاربا و  ترضح  تسد 
. ینامثع ناخدارم  ناطلس  تسد  هب  ماجنارس  و 

( مالسلا امهیلع   ) لیعامسا میهاربا و  ترضح  تسدهب  هبعک  تخاس  . 1

قرش تمـس  زا  ار  نآ  لوط  رتم ، )  5/4  ) عارذ هن  ار  نآ  عافترا  يو  درک . انب  گنـس  اب  دنوادخ و  روتـسد  هب  ار  هبعک  ع )  ) میهاربا ترـضح 
عارذ  32

ریوصت شیامن  <>

مجرتم تسا . ضرالا » وحد   » زور هدعقیذ ، زور 25  یعیش ، عبانم  ساسا  رب  - 1
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. درک نییعت  رتم ) هدزای   ) عارذ لامـش 22  تمـس  زا  و  رتم ) هد   ) عارذ تسیب  بونج  زا  رتم ، ) 5/15  ) عارذ برغ 31 تمـس  زا  رتمهدزناش ، ) )

حطس مه  هبعک ، يدورو  ود  نیا  تخاسن . رد  نآ  يارب  یلو  داد ، رارق  يدورو  هار  ود  نآ  يارب  تخاسن و  فقـس  هبعک  يارب  ترـضح  نآ 
. داد رارق  شیاج  رد  ار  نآ  میهاربا  ترضح  دروآ و  تشهب  زا  ار  دوسالارجح  زین  ع )  ) لیئربج دندش . هتخاس  نیمز 

شیرق تسد  هب  هبعک  تخاس  . 2

سپ تفرگ . شتآ  هبعک  هدرپ  دیرپ و  ياهقرج  وا  شتآ  لقنم  زا  دنازوسب . دوع  هبعک  رد  تساوخ  ینز  تسا : هدمآ  یخیرات  ياهباتک  رد 
دندش و تحاران  تیعضو  نیا  زا  شیرق  تفر . نیب  زا  لیس  رثا  رب  هبعک  ياهراوید  دش . هبعک  دراو  تفرگارف و  ار  هکم  یگرزب  لیس  نآ  زا 
زا هبعک ، تخاس  رد  هک  دندرک  طرش  اهیـشیرق  داد . خر  تثعب  زا  شیپ  مجنپ  لاس  رد  هعقاو  نیا  دننک . يزاسزاب  ار  هبعک  دنتفرگ  میمـصت 

کچوک رتم  هس  هزادنا  هب  رجِح ، تمـس  زا  ار  هبعک  لیلد ، نیمه  هب  دننک . عمج  یفاک  لام  دنتـسناوتن  ورنیا ، زا  دننکن . هدافتـسا  مارح  لام 
مدرم ات  دندیشک  یهاتوک  راوید  نآ  نوماریپ  دندرک و 

ریوصت شیامن  <>
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دـنتخاس و فقـس  هبعک  يارب  دـندناسر و  رتم  هن  هب  ار  هبعک  عافترا  دـندرک . داجیا  یتارییغت  هبعک  هزادـنا  رد  ناـنآ  دـننک . فاوط  نآ  درگ 

. دندوزفا نآ  هب  زین  یبوچ  ینادوان 
زین ص )  ) ادخلوسر دنوش . دراو  نآ  هب  دنناوتن  همه  ات  دندرب  رتالاب  نیمز  حطس  زا  زین  ار  نآ  یقرش  ِرد  دنتسب و  ار  هبعک  یبرغ  ِرد  نینچمه ،

ندراذـگ نامز  دیـسر ، نایاپ  هب  هبعک  تخاس  یتقو  دروآیم . گنـس  هبعک  تخاس  يارب  ناـشیا  درک . کـمک  شیرق  هب  هبعک  تخاـس  رد 
ار فرش  نیا  تشاد ، تسود  ياهلیبق  ره  تفرگرد . گنج  فالتخا و  اهیشیرق  نایم  هلئـسم ، نیا  رـس  رب  دش . شهاگیاج  رد  دوسالارجح 

ربمایپ اضق  زا  دنک . يرواد  اهنآ  نایم  دیآیم ، نانآ  دزن  هک  يدرف  نیتسخن  دننامب و  رظتنم  دنتفرگ ، میمصت  ماجنارس  دنک . تبث  دوخ  مان  هب 
دنلب ار  گنـس  دـنریگب و  ار  نآ  زا  ياهشوگ  داد  روتـسد  هلیبق  ره  هب  داد و  رارق  شیوخ  يابع  رد  ار  گنـس  ترـضح  نآ  دـش . دراو  (ص )

هک داد  نایاپ  یفالتخا  يریگرد و  هب  هنادـنمدرخ ، يرواد  نیا  اب  داد و  رارق  دوخ  ياج  رد  ار  دوسالارجح  شیوخ  ناتـسد  اب  سپـس  دـننک .
. دنک ینابرق  زین  ار  يرایسب  ياهناسنا  ناج  دربب و  نیب  زا  ار  مدرم  تدحو  دوب  کیدزن 

ریبز نب  هللادبع  تسد  هب  هبعک  تخاس  . 3

، هاپس نیا  دورب . ریبز  نب  هللادبع  اب  گنج  هب  ات  درک  هناور  هکم  هب  ریمن  نب  نیصح  یهدنامرف  هب  ار  یهاپس  دیزی  683م ، )  ) ق لاس 64ه . رد 
تفرگ و شتآ  هبعک  نآ  رثا  رب  درک و  دروخرب  هبعک  هب  قینجنم  ياهگنس  هلمح  نیا  رد  درک . هلمح  نآ  هب  قینجنم  اب  هرـصاحم و  ار  هکم 

نب هللادبع  نیاربانب ، تشگزاب . ماش  هب  داد و  نایاپ  هکم  هرصاحم  هب  هاپـس  نیا  دیزی ، ندرم  اب  زور و  زا 27  سپ  دش . تسس  نآ  ياهراوید 
لیلد دنک . يزاسزاب  ع )  ) میهاربا ترضح  کبس  هب  ار  هبعک  تفرگ  میمصت  يو  دنام . هکم  مکاح  نانچمه  ریبز 
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ص:39 
ریوصت شیامن  <>

: هدومرف يو  هب  ص )  ) ادخلوسر هک  دوب  هدینش  هشیاع »  » دوخ هلاخ  زا  ریبز  نب  هللادبع  دوب . ص )  ) ادخلوسر يوزرآ  راک ، نیا  يارب  يو 
نآ زا  هک  ییاهشخب  ات  مدادیم  روتـسد  هبعک  ندرک  ناریو  هب  دـناهدمآ ، نوریب  تیلهاج  زا  هزات  هک  دوبن  وت  موق  رطاخ  هب  رگا  هشیاع ! يا 

لکـش نامه  هب  ات  متخاـسیم  یبرغ  ِرد  یقرـش و  ِرد  نآ ، يارب  مدنابـسچیم و  نیمز  هب  ار  نآ  مدوزفایم و  هبعک  هب  ار  تسا  هدـش  جراـخ 
(1) دیآرد . میهاربا  ترضح ] نامز  ]

؛ نیمز حطـسمه  رد  ود  نآ  يارب  دوزفا و  نآ  هب  رگید  راب  ار  هبعک  زا  هدش  مک  بجو  کی  عارذ و  شـش  ریبز  نب  هللادـبع  ساسا ، نیمه  رب 
. داد شیازفا  رتم ) 5/13  ) عارذ هب 27  ار  هبعک  عافترا  نینچمه  درک . داجیا  برغ  تمس  رد  يرگید  قرش و  تمس  رد  یکی 

فسوی نب  جاجح  تسد  هب  هبعک  تخاس  . 4

« ، ناورم نب  کلملادبع   » هک تشذگیمن  يدنچ  هبعک  دیدج  تخاس  زا 

ص 98. ج 4 ، ملسم ، حیحص  ص 156 ؛ ج2 ، يراخب ، حیحص  - 1
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ریوصت شیامن  <>

زین ریبز  نب  هللادـبع  دریگ و  تسد  هب  ار  هکم  تسناوت  یفقث  فسوی  نب  جاجح  یهدـنامرف  هب  هاپـس  نیا  درک . هکم  هناور  ار  گرزب  یهاپس 
وا هب  هفیلخ  تسا . هدوزفا  نآ  هب  هدوبن ، هبعک  وزج  هک  ار  ییاـهشخب  ریبز ، نبا  هک  تشون  هماـن  يوما  تقو  هفیلخ  هب  جاـجح  دـش . هتـشک 

. دنادرگزاب شیرق  نارود  لکش  هب  ار  نآ  دنک و  يزاسزاب  ار  هبعک  داد ، هزاجا 
یبرغ تمس  ِِرد  يو  درک . داجیا  هبعک  رد  یتارییغت  693م )  ) ق لاس 77ه . رد  جاجح 

هبعک زا  ار  بجو  کی  عارذ و  شش  نامه  ات  درک  ناریو  ار  یلامش  راوید  وا  دروآ . رتالاب  نیمز  حطس  زا  زین  ار  یقرـش  ِِرد  تسب و  ار  هبعک 
هک تسناد  ناورم  نب  کلملادـبع  هک  ینامز  تسا ، هدـمآ  یخیراـت  ياـهتیاور  زا  یخرب  رد  دادـن . رییغت  ار  هبعک  عاـفترا  یلو  دـنک ، مک 

. دش نامیشپ  دوخ  هدرک  زا  هدرک ، داجیا  هبعک  رد  ار  تارییغت  نیا  ص ، )  ) ادخربمایپ زا  هشیاع  تیاور  لیلد  هب  ریبزنبا 

ینامثع ناخدارم  تسد  هب  هبعک  تخاس  . 5

ناریو لیس  ناوارف و  ناراب  لیلد  هب  هبعک  ینامثع ، ناخدارم  ناطلس  هرود  رد 

ینامثع ناخدارم  تسد  هب  هبعک  تخاس  . 5www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 124زکرم  هحفص 49 

http://www.ghaemiyeh.com
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ریوصت شیامن  <>

لکش نامه  هب  ار  هبعک  داد  روتسد  1630م )  ) ق لاس 1040ه . رد  ناخدارم ، ناطلـس  دوب . هدمآ  الاب  هبعک  راوید  ياههمین  ات  بآ  اریز  دش ؛
. تسا هدنام  یقاب  لکش  نیمه  هب  نونکات ، نامز  نآ  زا  هبعک  دننک و  يزاسزاب  یلبق 

ق، لاس 1417ه . رد  دـندرک . حالـصا  ار  هبعک  رد  هدـش  داجیا  صقن  رییغت و  هنوگره  نوگانوگ ، ياهنامز  رد  نامکاح  نیطالـس و  افلخ ،
حالـصا نآ  يور  ياههقلح  ناورذاش و  تیوقت و  هبعک  ياههیاپ  ریمعت ، نیا  رد  دـننک . ریمعت  حالـصا و  ار  هبعک  داد  روتـسد  دـهف » کلم  »

یمیدق فقس  ود  نیزگیاج  دیدج ، فقس  ود  رپ و  هبعک  ياهگنـس  نایم  هلـصاف  دنداد . لقیـص  ار  هبعک  ینوریب  ياهراوید  نینچمه  دش .
. دش هبعک 

دوسالارجح

. داد رارق  هبعک  یقرش  نکر  رد  ار  گنس  زین  ترضح  نآ  دروآ . ع )  ) میهاربا ترضح  يارب  تشهب  زا  ع )  ) لیئربج ترـضح  ار  گنـس  نیا 
دوسالارجح لکـش  دـناهدناشوپ . صلاـخ  هرقن  اـب  ار  نآ  نوماریپ  دوسـالارجح ، ظـفح  يارب  تسا . رتم   10/1 نیمز ، زا  گنـس  نیا  عاـفترا 

، گنس نیا  تسا . يوضیب 
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نامز رد  تشذگ ، گنـس  نیا  رب  هک  ياهعقاو  نیرتدب  تفگ  ناوتیم  تسا . هدش  هکت  دـنچ  ثداوح ، لیلد  هب  یلو  دوب ، هکت  کی  تسخن 

دوخ ياـج  هب  ق  لاس 339 ه . رد  ار  گنـس  نیا  دـندرب . نوریب  هکم  زا  لاس  تدم 22  هب  دنتشادرب و  ار  گنـس  نانآ  داد . خر  نایطمرق (1)
ق و لاس 1422ه .- رد  راب  نیرخآ  يارب  دوب . ریبز  نب  هللادبع  دناشوپ ، هرقن  اب  ار  دوسالارجح  درگادرگ  هک  یـسک  نیتسخن  دـندنادرگزاب .

. دش حالصا  زین  نآ  فارطا  هرقن  میمرت و  گنس  نیا  دهف ، کلم  نارود  رد 
. دناهدیسوب ار  گنس  نیا  ناشیا  زا  شیپ  ناربمایپ  و  ص )  ) ادخلوسر

ریوصت شیامن  <>

ندیـسوب ناـنآ  دـندرک . لزلزتـم  ار  نایـسابع  تموـکح  دـندمآ و  دوـجوهب  موـس  نرق  رد  هک  دـندوب  نایلیعامـسا  زا  یهورگ  ناـیطمرق  - 1
هب ار  دوسالارجح  نارئاز ، هنایشحو  راتـشک  نمـض  دندرک و  هلمح  هکم  هب  ق  لاس 317ه . رد  ورنیا ، زا  دنتـسنادیم ؛ مارح  ار  دوسالارجح 

. دندنادرگرب هکم  هب  ار  نآ  لاس  زا 22  سپ  دندرب و  نیرحب 
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، دـنک سمل  ار  نآ  تسناوـتن  رگا  تسا و  بحتـسم  ادـخ  هناـخ  هدـننکفاوط  يارب  تسد  اـب  نآ  سمل  اـی  گنـس  نیا  ندیـسوب  ورنـیازا ،

. دیوگب ریبکت  هراشا و  نآ  هب  دوخ  تسد  اب  دناوتیم 
. مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  هدمآ  يرایسب  ياهتیاور  گنس  نیا  تلیضف  رد 

: دومرف دوسالارجح  هرابرد  ص )  ) ادخلوسر دنکیم : لقن  سابع  نبا 
قح هب  تشاد و  دهاوخ  نابز  زین  مشچ و  ود  دوسالارجح  زور  نآ  رد  دزیگنایم . رب  ار  گنـس  نیا  دـنوادخ  تمایق  زور  دـنگوس ! ادـخ  هب 

(1) تسا . هدرک  سمل  ار  وا  یسک  هچ  هک  داد  دهاوخ  تداهش 
ریوصت شیامن  <>

ناهانگ هرافک  یناـمی ، ) نکر  دوسـالارجح و   ) ود نیا  سمل )  ) حـسم : » تسا هدینـش  ص )  ) ادـخلوسر زا  هک  هدـش  تیاور  زین  رمع  نبا  زا 
(2) تسا . »

ینامی نکر 

(3)
هتفرگ رارق  ع ، )  ) میهاربا ترضح  تسد  هب  هدش  انب  ياههیاپ  يور  رب  هک  دراد  مان  ینامی  نکر  هبعک ، یبونج  نکر 

ص 218. ج 2 ، يذمرت ، ننس  ص 247 ؛ ج 1 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - 1
ص 95. ج 2 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - 2

نکر رانک  دش ، دلوتم  یلع ع  ترضح  دش و  هبعک  دراو  اجنآ  زا  دسا  تنب  همطاف  هک  هبعک  راوید  ندش  هتفاکش  لحم  هک  تسا  روهشم  - 3
. تسا هدوب  ینامی 
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ود طقف  هبعک ، زا  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  مدـید  : » دـنکیم لـقن  رمعنبا  درکیم . سمل  ار  یناـمی  نکر  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  ور ، نیا  زا  تسا .

(1) درکیم . » مالتسا  ار  دوسالارجح  ینامی و  نکر 
دوسـالارجح و سمل  : » دـنکیم لـقن  ص )  ) ربماـیپ زا  رمع  نبا  دربیم . نیب  زا  ار  ناـهانگ  هـک  تـسا  نـیا  یناـمی  نـکر  سمل  تلیـضف  زا 

(2) دربیم . » نیب  زا  لماک  روطهب  ار  ناهانگ  ینامینکر ،

مزتلم

نایم مزتلم  هطقن . نیا  هب  هنوگ  تسد و  ود  هنیس ، ندنابسچ  ینعی  مازتلا ؛ تسا . تنس  نآ  هب  ندش  مزتلم  ندیبسچ و  هک  تسا  یناکم  مزتلم ،
لیلد تسا . رتم  ود  زین  نآ  یبیرقت  ضرع  هدش و  عقاو  دوسالارجح  هبعک و  ِرد 

ریوصت شیامن  <>

ص 162. ج2 ، يراخب ، حیحص  - 1
ص95. ج2 ، دمحا ، دنسم  ص 298 ؛ ج12 ، یناربط ، ریبکلا ، مجعملا  - 2
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نآ هب  ار  شاهنوگ  تسد و  ود  هنیـس ، دشیم و  مزتلم  نآ  هب  فاوط ، زا  سپ  ص )  ) ادخلوسر هک  تسا  نیا  مزتلم ، هب  ناکم  نیا  يراذگمان 

(1) دینابسچیم .
: دنکیم لقن  ص )  ) ادخلوسر زا  سابع  نب  هللادبع  تسا . باجتسم  اجنآ  رد  اعد  هک  تسا  ییاهناکم  زا  مزتلم 

هدروآرب ار  وا  هتساوخ  دنوادخ  هکنیا  رگم  دوش ، مزتلم  هطقن  نیا  هب  هک  تسین  سک  چیه  دوشیم . هدناوخ  مزتلم  هبعک ،]  ] رد نکر و  نایم  »
(2) دزاس . »

نادوان

لیعامسا رجِح  رب  دراد و  رارق  هبعک  فقس  یلامش  تمس  رد  نادوان ،
ریوصت شیامن  <>

ص 987. ج2 ، دواد ، وبا  ننس  - 1
ص164. ج5 ، یقهیب ، يربک ، ننس  - 2
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. دنک تیاده  هبعک  زا  نوریب  هب  ار  اهبآ  ادخ ، هناخ  فقس  نتسش  ای  یگدنراب  نامز  رد  ات  هدش  هیبعت  نادوان  نیا  تسا . فرشم 

؛ نامز نآ  ات  دـنداد . رارق  نادوان  نآ  يارب  هبعک ، يارب  فقـس  داجیا  ماگنه  هب  شیرق  راـب  نیتسخن  تسا ، هدـمآ  یخیراـت  ياـهتیاور  رد 
. دندرک تسرد  نآ  يارب  زین  یبوچ  نادوان  هبعک ، يارب  فقس  تخاس  اب  تشادن . فقس  هبعک  تثعب ، زا  شیپ  مجنپ  لاس  ینعی 

لاس رد  دناشوپ . الط  ياههحفص  اب  ار  نادوان  نیا  هکم ، تقو  مکاح  يرسق ، » هللادبع  نب  دلاخ  ( ، » ق 91ه .  ) کلملادبع نب  دیلو  نامز  رد 
زا ینادوان  دـهف ، کـلم  زین  ق  لاس 1417ه . رد  داتـسرف . هبعک  يارب  الط  سنج  زا  ینادواـن  یناـمثع ، ناخدـیجملادبع  ناطلـس  ق  1273ه .

. درک نیشیپ  نادوان  نیزگیاج  ار  نآ  تخاس و  رتم  ود  یبیرقت  لوط  هب  صلاخ  يالط 

ناورذاش

ياضف هکلب  درادن ، دوجو  ناورذاش  رجِح ، تمس  رد  دراد . رارق  تمـس ) هس  زا   ) هبعک راوید  ینییاپ  تمـسق  هب  هدیبسچ  لیام و  گنـس  نیا 
. تسا ریغتم  رتمیتناس ، ات 72  زا 54  نآ  ضرع  رتمیتناـس و   77 ات زا 68  نآ  عافترا  هک  تسا  رمرم  زا  ناورذاش  گنـس  تسا . هبعک  یلـصا 

. دش انبدیدجت  دهف  کلم  نامرف  هب  هبعک ، میمرت  ماگنه  هب  ق  لاس 1417ه . رد  گنس  نیا 
ياههیاپ ساسا  رب  هبعک ، راوید  زا  یئزج  ناورذاـش ، دـناهتفگ  یخرب  دـنراد . رظنفـالتخا  ناورذاـش  لـصا  تقیقح و  هراـبرد  نادنمـشناد 

، ناـهیقف یخرب  ياوتف  هب  ورنیا ، زا  تخاـس . ادـج  هبعک  راوـید  ضرع  زا  ار  نآ  شیرق  یلو  تسا ، ع )  ) میهاربا ترـضح  تسد  هب  هدـشانب 
. دریگ تروص  هبعک  نوماریپ  دیاب  فاوط  تسا و  هبعک  لصا  زا  یشخب  ناورذاش  اریز  تسین ؛ تسرد  ناورذاش ، يور  رب  تکرح  اب  فاوط 
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اب ناگدننکفاوط  ندب  ندش  هدیـشک  زا  يریگولج  زین  بآ و  ذوفن  زا  هبعک  راوید  ظفح  يارب  ریبز ، نب  هللادـبع  دـندقتعم  زین  رگید  یخرب 

دنیبن بیسآ  نانآ  ندب  یغولش ، ماگنه  هب  ات  تسا  هدرک  داجیا  ار  گنس  نیا  هبعک ، هدرپ 
ریوصت شیامن  <>

. دوش هتسب  نآ  هب  هبعک  هدرپ  ياهبانط  ات  تسا  هدش  داجیا  ییاههقلح  زین  ناورذاش  يور  دورن . نیب  زا  زین  هدرپ  و 

هبعک هدرپ 

يارب ار  یجراخ  هدرپ  یجراخ . هدرپ  یلخاد و  هدرپ  دراد : هدرپ  ود  هبعک  تسا . هدش  هدـناشوپ  نآ  اب  هبعک  هک  تسا  ياهچراپ  نامه  هدرپ ،
، رابنیتسخن
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. درک ار  راک  نیا  يریمح » عبت  ، » راب نیتسخن  دوشیم  هتفگ  هتبلا  داهن . هبعک  يور  رب  ع )  ) لیعامسا ترضح 

. دندرک لمع  ّتنس  نیمه  هب  زین  ناهاشداپ  نامکاح و  افلخ ، دناشوپ . ینمی  ياهچراپ  اب  ار  هبعک  زین  ص )  ) ادخلوسر
جح هب  هفیلخ  نیا  ق  لاس 160ه . رد  دشیم . هتخادنا  نیـشیپ  ياههدرپ  يور  ون ، ياههدرپ  هک  دوب  نیا  رب  مسر  یـسابع ، يدهم  زا  شیپ  ات 

ات هک  دشاب  هبعک  يور  رب  هدرپ  کی  طقف  سپ ، نیا  زا  داد  روتسد  یسابع  يدهم  درک . تیاکش  يو  هب  عوضوم  نیا  زا  هبعک  رادهدرپ  دمآ .
. تسا لومعم  زین  زورما  هب 

ای رصم  زا  هدرپ  نیا  یسابع ، تموکح  ندشتسـس  زا  سپ  دشیم . هداتـسرف  تفالخ  تختیاپ  زا  اهیـسابع  اهيوما و  نامز  رد  هبعک  هدرپ 
تموکح فیعـضت  اب  یلو  دنداتـسرفیم ، هکم  هب  لوبناتـسا  زا  ار  هدرپ  زین  یناـمثع  تموکح  ییافوکـش  نارود  رد  دـشیم . هداتـسرف  نمی 

، يدوعس تموکح  نارود  رد  دش . راذگاو  رصم  مکاح  اشاپ ، یلع  دمحم  هب  راک  نیا  ینامثع ،
ریوصت شیامن  <>
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. درک رداص  ار  هکم  رد  هبعک  هدرپ  دیلوت  هژیو  ياهناخراک  سیسأت  روتسد  ق  لاس 1346ه . رد  دوعسلآ ، زیزعلادبع  کلم 

ياهبنپ يرـصم ، یطاـبق  ءـالم ، ریرح ، ینمی ، هارهار  يریـصح ، یمرچ ، یمـشپ ، ياـههچراپ  عاونا  اـب  فلتخم ، ياـهراگزور  رد  هبعک  هدرپ 
. تسا هدشیم  هیهت  یکشم  زبس و  درز ، دیفس ، زمرق ، يابید  ياههچراپ  دننام  فلتخم  ياهگنر  اب  یقارع و 

هایـس نآ  گنر  یعیبط و  صلاـخ و  ریرح  زا  هدرپ  نیا  سنج  دوشیم . هیهت  هکم  رد  عقاو  هبعک ، هدرپ  دـیلوت  هناـخراک  رد  هدرپ  نیا  هزورما 
« ، هدمحب هللا و  ناحبس  « ، » هلالج لج  هللا  « ، » هللا لوسر  دمحم  « ، » هللا الا  هلا  ال   » ياهترابع نآ  يور  رب  دراکاژ ، هویـش  هب  نینچمه  تسا .

. دوشیم رارکت  هدرپ  رسارس  رد  هتسویپ  روطهب  تفه و  ددع  لکش  هب  نانم » ای   » و نانح » ای  « ، » میظعلا هللا  ناحبس  »
دودنا هرقن  نازیم 99 % هب  هدرپ  ياهرات  تسا . هدش  هداد  رارق  هدرپ  دـنبرمک  هدرپ ، ییالاب  موس  کی  رد  تسا . رتم  هچراپ 5/14  نیا  عافترا 

يور تسا . ياهکت  هدزناش  هدرپ  نیا  تسا . رتمیتناـس  نآ 95  ضرع  رتم و  هدرپ 47 لوط  تسا . هدیدرگ  دودنا  رز  زین  نآ  زا  سپ  هدـش و 
ضرع رتم و  نآ 5/7  عافترا  هدـش و  زیامتم  هبعک  هدرپ  هیقب  زا  شیاهيزودـلگ ، اب  هدرپ  نیا  تسا . نازیوآ  عقرب »  » ماـن هب  ياهدرپ  هبعک  رد 
هجحیذ مهن  زور  رد  هلاـس  ره  هبعک  هدرپ  دـش . بصن  هـبعک  رد  يور  ق  لاس 810 ه . رد  راـب  نیتسخن  يارب  عقرب  هدرپ  تسا . رتمراـهچ  نآ 

. دوشیم هتخادنا  نآ  يور  رب  ون  هدرپ  ضیوعت و 
. دـشیمن ضیوعت  مظنم  روطهب  یجراخ ، هدرپ  فالخرب  یلخاد  هدرپ  دـش . بصن  اهیـسابع  نامز  رد  راـب  نیتسخن  هدرپ ، نیا  یلخاد : هدرپ 

هدرپ هارمه  هب  دوخ ، تموکح  لوا  لاس  رد  اهینامثع ، کیلامم و  نیطالس  زا  کی  ره 
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هدرپ نیتـسخن  دـش . راـک  نیا  لوئـسم  هبعک  هدرپ  هناـخراک  اهيدوعـس ، نارود  رد  دنداتـسرفیم . هبعک  يارب  زین  ار  یلخاد  هدرپ  یجراـخ ،
راوید ییالاب  همین  هدرپ  نیا  دوشیم . ضیوعت  هدرپ  نیا  راب ، کی  لاس  جنپ  ات  هس  ره  دش و  دیلوت  ق  لاس 1403ه . رد  هناخراک  نیا  یلخاد 
مـشچ هب  گـنر  دیفـس  ییاههتـشون  تـسا ، گـنر  زبـس  یعیبـط  ریرح  سنج  زا  هـک  هدرپ  نـیا  يور  رب  دـناشوپیم . ار  نآ  فقـس  هـبعک و 

. دروخیم

هبعک لخاد  یفرعم 

هایس رمرم  ار  نآ  نوماریپ  هک  تسا  دیفس  رمرم  گنس  لخاد ، زا  هبعک  نیمز 
ریوصت شیامن  <>
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نیا تسا . هدـناشوپ  رتـم  راـهچ  یبـیرقت  عاـفترا  اـت  ار  هبعک  یلخاد  ياـههراوید  یلُگ ) « ) ازور  » رمرم نینچمه  تـسا . هدرک  هطاـحا  گـنر 

ياهدرپ ار  نآ  فقـس  هبعک و  راوید  هیقب  درادـن . لاصتا  هبعک  یلـصا  راوید  اب  هک  ياهنوگهب  دـناهدش ، هداد  رارق  ینف  ياهویـش  هب  اهگنس 
هن اهنوتس  نیا  عافترا  دریگیم . رارق  نآ  يور  رب  هبعک  فقـس  هک  دراد  دوجو  یبوچ  نوتـس  هس  هبعک  نایم  رد  تسا . هدناشوپ  گنر  زبس 

هریت یشرفگنس  هبعک  نورد  تسا . هتفرگ  رارق  رگیدکی  يرتم  هلصاف 35/2  رد  اهنوتس  نیا  تسا . رتمیتناس  زین 44  نوتس  ره  رطق  رتم و 
هناخ لخاد  تسار  تمس  رد  تسا . هبعک  رد  ص )  ) ادخلوسر ندرازگ  زامن  هطقن  هناشن  گنس  نیا  هک  دراد  دوجو  رمرم  سنج  زا  گنر و 
هبعک نورد  نینچمه  دراد . هلپ  هاجنپ  هتفاـی و  همادا  هبعک  فقـس  اـت  تسا ، مکحم  هشیـش  سنج  زا  هک  ناـکلپ  نیا  دراد . رارق  ناـکلپ  ادـخ 

. دوشیم يرادهگن  نآ  لخاد  هبعک  هب  طوبرم  ياههقیتع  یخرب  هک  دراد  دوجو  گرزب  یقودنص 

فاطم

ات دننکیم . تکرح  فقـس  نودب  ناکم  نیا  يور  رب  هبعک ، فاوط  يارب  ناگدننکفاوط  دوشیم . هتفگ  هبعک  نوماریپ  ناتـسآ  هب  فاطم ،
. دننک شرف  رمرم  گنس  اب  ار  نآ  داد ، روتسد  کلملادبع  نب  دیلو  يوما ، تقو  هفیلخ  لاس ، نآ  رد  دوب . یکاخ  فاطم ، ق  لاس 91ه .

ره هناگراهچ . ياهبارحم  میهاربا و  ماقم  ربنم ، مزمز ، هاچ  نامتخاس  هلمج  زا  دش . داجیا  فاطم  رد  نامتخاس  دـنچ  يدـعب  ياههرود  رد 
. دراد صاصتخا  تنس ] لها   ] هناگراهچ یهقف  بهاذم  زا  یکی  هب  اهبارحم  نیا  زا  کی 

رد هدش  داجیا  ياهنامتخاس  ورنیا ، زا  تفای . شیازفا  يریگمشچ  روط  هب  نایجاح  نارئاز و  رامش  يرمق  يرجه  مهدراهچ  نرق  رخاوا  رد 
زا فاطم 
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هدوزفا نآ  هب  فاطم ، کـیدزن  رد  يواـصح »  » هب موسوم  ياهقطنم  ق  لاس 1399ه . رد  دوشن . ناگدـننک  فاوط  تکرح  عنام  اـت  تفر  نیب 

. دسرب عبرم  رتم  رازه  هدفه  هب  فاطم  لک  تحاسم  ات  دش  شرفگنس  رمرم  اب  زین  هقطنم  نیا  دش .

میهاربا ماقم 

نامتخاس دتسیاب و  نآ  يور  رب  ات  دروآ  ع )  ) لیلخ میهاربا  ترضح  يارب  تشهب  زا  ار  نآ  لیئربج  ترضح  هک  تسا  یگنس  میهاربا ، ماقم 
يور رب  ع )  ) میهاربا ترـضح  هک  ینامز  تسا . رتمیتناس  هاجنپ  دودح  نآ  عافترا  لهچ و  عبرم  گنـس  نیا  لوط  دناسرب . نایاپ  هب  ار  هبعک 
هدزای بیترت 22 و  هب  نآ  ضرع  لوـط و  رتمیتناـس و  هد  گنـس ، يور  یگتفرورف  قـمع  تفر . ورف  گنـس  نـیا  رد  يو  ياـپ  داتـسیا ، نآ 

. دنیایب جح  هب  هک  داد  ادن  مدرم  هب  دنوادخ ، روتسد  هب  داتسیا و  گنس  نیا  يور  ترضح  نآ  هبعک ، تخاس  نایاپ  زا  سپ  تسا . رتمیتناس 
ریوصت شیامن  <>
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. تسا رتم  زین 25/13  ناورذاش  زا  نآ  هلصاف  دراد . رارق  رتم  لصاف 5/14  هب  دوسالارجح و  قرش  رد  میهاربا  ماقم 

دوخ ياج  زا  گنس  نیا  هکم ، رد  رگناریو  لیس  عوقو  زا  سپ  ق  لاس 17ه . رد  تسا . هدنام  یقاب  دوخ  ياج  رد  زورما ، هب  ات  میهاربا  ماقم 
نب بلطملادـبع   » ییاـمنهار اـب  نآ  تیعقوم  دوـجوم  ياههزادـنا  زا  ناـنیمطا  زا  سپ  باـطخ  نبرمع  یلو  تفر ، هلفـسم »  » هب دـش و  هدـنک 

. دنادرگزاب دوخ  ياج  هب  ار  گنس  هعادویبا ، »
ییاهراک زین  يو  زا  سپ  دـیناشوپ . الط  اب  ار  نآ  میهاربا ، ماـقم  نتفر  نیب  زا  سرت  زا  ق ، لاس 161ه . رد  یـسابع  يدهم  راب ، نیتسخن  يارب 

عبرم قاـتا  نیا  تحاـسم  دـنداد . رارق  سم  سنج  زا  یکقاـتا  رد  ار  میهاربا  ماـقم  ماجنارـس ، تفرگ  تروص  ماـقم  نیا  زا  يرادـهگن  يارب 
. دوب عبرم  رتم  هدجه  لکش ،

نیا ریز  دنداد . رارق  میخـض  نیرولب و  یهاگیاج  رد  ار  نآ  سپـس  دبای . شرتسگ  فاطم  ات  دـش  هتـشادرب  کقاتا  نیا  ق ، لاس 1387ه . رد 
نیا تسا . رتم  هس  نآ  عاـفترا  عبرم و  رتـم  هاگیاج 34/2  نیا  تحاسم  دراد . رارق  یـسم  ياهیاـپ  نآ  يور  تسا و  رمرم  گنـس  زا  هاـگیاج 

: تسا هدـمآ  ماقم  نیا  تلیـضف  رد  میرک  نآرق  رد  دـش . يزاسون  راب  نیرخآ  يارب  دـهف ، کـلم  نارود  رد  ق و  لاس 1418ه . رد  هاـگیاج 
(125 هرقب : « . ) دینک باختنا  دوخ  يارب  یهاگتدابع  میهاربا ، ماقم  زا  « ؛  ًیّلَصُم َمیِهاْربِإ  ِماقَم  ْنِم  اوُذِخَّتاَو 

لآ « . ) تسا میهاربا  ماـقم  هلمج ] زا   ] نشور ياـههناشن  نآ ، رد  « ؛  َمیِهاْربِإ ُماـقَم  ٌتاـنَِّیب  ٌتاـیآ  ِهـِیف  میناوـخیم : نآرق  زا  رگید  ياهـیآ  رد 
(97 نارمع :

: تسا هدمآ  هراب  نیا  رد  رمع  نب  هللادبع  زا  یتیاور  رد 
. دنتسه تشهب  زا  توقای  ود  ماقم ، نکر و  دومرف : هک  مدینش  ص )  ) ادخلوسر زا 
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(1) دشیم . نشور  ود  نیا  رون  اب  برغ ، ات  قرش  زا  درکیمن ، ار  راک  نیا  دنوادخ  رگا  تسا . هدرک  شوماخ  ار  ود  نیا  رون  دنوادخ 

لیعامسا رجح 

رجح لوط  دسریم . رتم  هب 5/1  شضرع  رتم و  هب 30/1  نآ  عافترا  تسا . هریاد  مین  لکش  هب  هدش و  عقاو  هبعک  لامش  رد  لیعامـسا ، رجح 
، هبعک رانک  رد  ع )  ) میهاربا ترضح  هک  تسا  نیا  لیعامسا (2) رجح  هب  نآ  يراذگمان  لیلد  تسا . رتم   5/8 رجح ، راوید  ات  هبعک  راوید  زا 

(3) درک . تسرد  رجاه  شرسمه  و  ع )  ) لیعامسا شدنزرف  يارب  ینابیاس  كارا  بوچ  زا 
ریوصت شیامن  <>

: تسا هدش  لقن  هشیاع  زا  تسا . هبعک  نورد  رد  ندرازگزامن  دننام  نآ ، رد  زامن  هدش ، هتفگ  لیعامسا  رجح  تلیضف  رد 
دراو یهاوـخیم  رگا  دوـمرف : دروآ و  رجح  هب  ارم  تفرگ و  ار  متـسد  ص )  ) ادـخلوسر مرازگب . زاـمن  موـش و  هبعک  دراو  متـشاد  تسود 

زامن اجنیا  رد  يوش ، هبعک 

ص182. ج2 ، يذمرت ، ننس  - 1
. دوشیم هتفگ  زین  رجِح  نآ  هب  یبرع  نابز  رد  - 2

ص65. ج1 ، یقرزا ، هکم ، رابخا  ص98 ؛ ج5 ، قازرلادبع ، فنصملا ، - 3
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(1) تسا . هبعک  زا  یشخب  اریز  ناوخب ؛

مزمز بآ 

میهاربا ترضح  درک . يراج  ع )  ) لیعامسا ترضح  كرابم  ياهاپ  ریز  ع ، )  ) لیئربج ترضح  لاب  هبرض  اب  ار  بآ  نیا  ّلجوّزع ، دنوادخ 
لیعامسا ترضح  رب  یگنـشت  دیـسر ، نایاپ  هب  نانآ  هشوت  بآ و  هک  ینامز  تشاذگ . هکم  رد  ادخ  روتـسد  هب  ار  شرـسمه  دنزرف و  (ع ، )

اب رجاه  دش . يراج  ع )  ) لیعامـسا ياپ  ریز  مزمز  همـشچ  ماگنه ، نیا  رد  دـبایب . بآ  ات  دـیودیم  هورم  افـص و  نایم  رجاه  درک . هبلغ  (ع )
« ّمز  » راک نیا  هب  یبرع  رد  . ] درک بآ  راهم  هب  عورش  هاگنآ  تسب . ضوح  لکش  هب  ار  بآ  نیا  نوماریپ  دش و  نامداش  رایـسب  بآ ، ندید 

. تفرگ مان  مزمز  هاچ  نآ ، هاچ  مزمز و  بآ ، نیا  ورنیا ، زا  دوشیم ]. هتفگ 
. تسا رتم  دودح 5/30  هاچ  نیا  قمع  دراد . رارق  نآ  قرش  رد  دوسالارجح و  يرتم  هلصاف 60/20  رد  مزمز  هاچ 

تفر و نیب  زا  مزمز  ياـههناشن  یهلا ، تیـشم  هب  هکنیا  اـت  دـشیم ، نیمأـت  هاـچ  نیمه  زا  هکم ، مدرم  زاـین  دروـم  بآ  يداـمتم ، ياـهلاس 
بلطملادبع ص ، )  ) ربمایپ گرزبردـپ  تسد  هب  ادـخ  هناخ  یناسربآ  تیاقـس و  ینالوط ، یتدـم  زا  سپ  دـش . دـیدپان  هاچ  نیا  هتفرهتفر 

. دیشوج بآ  رگید  راب  دنک و  ار  هاچ  زین  وا  دادیم . ناشن  يو  هب  ار  مزمز  هاچ  ناکم  هکدید  ار  یفتاه  باوخ  رد  وا  دیسر .
يور بآ  نیرتهب  : » دنکیم لقن  ص )  ) ادخلوسر زا  سابع  نبا  هلمج : زا  تسا . هدـش  هراشا  مزمز  بآ  تلیـضف  هب  يرایـسب  ياهتیاور  رد 

مزمز نیمز ،

. دنادیم حیحص  ار  ثیدح  نیا  يو  ص181 . ج2 ، يذمرت ، ننس  - 1
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(1) تسا . » يرامیب  يافش  زین  تذل و  هزم و  نآ ، رد  تسا .

(2) تسافش . » دشونب ، نآ  زا  هک  یسک  يارب  مزمز  بآ  : » دومرف ص )  ) ربمایپ هک  دنکیم  لقن  زین  هللادبع  نب  رباج 

( یعسَم  ) هورم افص و 

زین یعس  تسا . نآ  يرتم  هلصاف 130 هب  هبعک و  یقرـش  بونج  تمـس  رد  هوک  نیا  تسا . سیبقوبا »  » هوک نییاپ  رد  کچوک  یهوک  افص :
. دوشیم عورش  هطقن  نیمه  زا 

هوک نیا  دراد . رارق  هبعک  يرتم  دصیس  هلصاف  هب  هبعک و  یقرش  لامش  تمس  رد  هوک  نیا  تسا . دیفـس  ياهگنـس  اب  یکچوک  هوک  هورم :
. دیآیم رامش  هب  یعس  نایاپ  هطقن  تسا و  ناعقیعق »  » هوک راوجمه 

ریوصت شیامن  <>

ضرع لوط و  دوشیم . هتفگ  هورم  افص و  هوک  ود  نایم  هلصاف  هب  یعسم :

ص 135 ج2 ، دنتسه . هقث  ثیدح ، نیا  نایوار  دیوگیم : بیهرتلا » بیغرتلا و   » رد يرذنم  ص 81 . ج11 ، یناربط ، ریبکلا ، مجعملا  - 1
. تسا نسح  تیاور  نیا  دنس  ص357 . ج3 ، دمحا ، دنسم  ص1018 ؛ ج2 ، هجام ، نبا  ننس  - 2
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هوک ود  نیا  مان  هب  هرقب ، هروس  زا  ياهیآ  رد  تسا . هرمع  جح و  کسانم  زا  هوک ، ود  نیا  نایم  یعـس  تسا . رتم  لهچ  بیترت 395 و  هب  نآ 

: تسا هدش  هراشا 
(158 هرقب :  ) امِِهب َفَّوَّطَی  ْنَأ  ِْهیَلَع  َحانُج  الَف  َرَمَتْعا  َِوأ  َْتیَْبلا  َّجَح  ْنَمَف  ِهللا  ِِرئاعَش  ْنِم  َةَوْرَْملا  َو  افَّصلا  َّنِإ 

فاوط ود  نآ  رب  هک  تسین  وا  رب  یکاب  دهد ، ماجنا  هرمع  ای  ادخ و  هناخ ي  جـح  هک  سک  ره  نیاربانب ، تسا ؛ یهلا  رئاعـش  زا  هورم  افص و 
( . دروآ ياجهب  هورم  افص و  یعس  و  ( ؛ دنک

شدنزرف هیرگ  بآ و  ندش  مامت  لیلد  هب  يو  درک . یعس  هورم  افص و  نایم  هک  تسا  یسک  نیتسخن  ع ، )  ) لیعامسا ترضح  ردام  رجاه ،
تفریم الاب  افص  زا  بآ  نتفای  يارب  وا  دوب . هورم  افص و  هوک  ود  نایم  هلـصاف  يو ، هب  هطقن  نیرتکیدزن  تفر . بآ  لابند  هب  یگنـشت ، زا 

یبآ دیاش  ات  دنیبب  زین  ار  رگید  طاقن  هوک ، ود  نیا  زارف  زا  تساوخیم  يو  تفریم . هوک  نیا  يالاب  ات  دیودیم و  هورم  تمس  هب  هاگنآ  و 
دید ناهگان  دش و  کیدزن  دوش ، نئمطم  هکنیا  يارب  دینـش . ییادص  شدنزرف  کیدزن  زا  هک  دوب  دوخ  ندیود  متفه  رود  رد  رجاه  دـبایب .

. تسا ندیشوج  لاح  رد  شدنزرف  ياپ  ریز  زا  بآ 
نب نیسح  فیرش  هرود  رد  ق و  لاس 1339ه . رد  دوب . هدشن  هتخاس  نآ  يارب  ینامتخاس  تشاد و  رارق  مارحلادجـسم  زا  نوریب  رد  یعـسم 

نامتخاس هب  دـش و  تسرد  ینامتخاس  ناکم ، نیا  يارب  راب ، نیتسخن  يارب  ق  لاس 1375ه . رد  دندرک . انب  ییاهنابیاس  هطقن  نیا  رد  یلع ،
. تفرگ تروص  اهيدوعس  لوا  هعسوت  هرود  رد  مادقا  نیا  تسویپ . مارحلادجسم 

. درک رداص  ار  قرـش  تمـس  زا  نآ  شرتسگ  یعـسم و  يزاـسزاب  روتـسد  ق ، لاـس 1428ه . رد  زیزعلادـبع  نب  هللادـبع  کـلم  نآ ، زا  سپ 
. داد ار  موس  هقبط  تخاس  روتسد  مدرم ، تکرح  ندش  ناسآ  يارب  نینچمه 
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مارحلادجسم تخاس  خیرات 

، نامز نآ  رد  تشاد . رارق  نآ  طسو  رد  هبعک  هک  دشیم  لیکشت  گرزب  ینحص  زا  مالـسا ، ردص  ات  هبعک  تخاس  نامز  زا  مارحلادجـسم ،
هکم هب  ندیسر  يارب  ییاههار  اههناخ  نیا  نایم  زا  دادیم . لکـش  ار  يراوید  نآ ، نوماریپ  هکم  مدرم  ياههناخ  تشادن و  يراوید  دجـسم 

مارحلادجـسم تحاسم  تشذگیم . نآ  رانک  زا  ای  هلیبق  نآ  لحم  زا  هار ، نآ  هک  دوب  بستنم  یلیابق  هب  اههار  نیا  زا  کیره  تشاد . دوجو 
. تسا هدش  دروآرب  عبرم  رتم  رازهود  ات  زا 1490  ص ، )  ) مالسا یمارگ  ربمایپ  نارود  رد 

نب رمع  638م ، )  ) ق لاس 17ه . رد  دشاب . هتـشاد  ار  نایجاح  تیعمج  شیاجنگ  ات  تفای  شرتسگ  راب  نیدـنچ  فاطم  دـعب ، ياههرود  رد 
نـش اب  ار  اهنیمز  نیا  يو  دوش . هدوزفا  فاطم  هب  نآ  ياهنیمز  ات  درک  بارخ  يرادـیرخ و  ار  مارحلادجـسم  نوماریپ  ياـههناخ  باـطخ 

هب هدـش  هدوزفا  تحاسم  دـشیم . نشور  اهراوید  نیا  يور  دجـسم  ياـهغارچ  سپ ، نیا  زا  تخاـس . دجـسم  نوماریپ  يراوید  دـیناشوپ و 
. دوب مارحلادجسم  هعسوت  تایلمع  نیتسخن  نیا  تسا . هدش  دروآرب  عبرم  رتم  860 دجسم ،

تایلمع تحاسم  دـنوش . دـنمهرهب  نآ  هیاـس  زا  مدرم  اـت  تخاـس  دجـسم  يارب  ییاـهقاور  ناـفع  نب  ناـمثع  646م ، )  ) ق لاـس 26ه . رد 
. تسا هدش  دروآرب  عبرم  رتم   2040 يو ، یشخبهعسوت 

دـش مزال  هکناـنچ  تخادرپ ، مارحلادجـسم  ناوارف  شرتسگ  هب  هبعک ، تخاـس  ناـیاپ  زا  سپ  ریبز  نب  هللادـبع  684م )  ) ق لاس 65ه .- رد 
. تسا هدش  دروآرب  عبرم  رتم  يو 4050  یشخبهعسوت  تحاسم  دوش . هدیشوپرس  دجسم ، زا  یشخب 

شرتسگ روتسد  کلملا  دبع  نب  دیلو  709م ، )  ) ق لاس 91 ه . رد  راب  رگید 
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هدناشوپ ییالط  ياههحفص  اب  هدروآ و  رصم  ماش و  زا  یگنس  ياهنوتس  درک . رداص  ار  نآ  نامتخاس  هب  یشخب  ماکحتسا  مارحلادجسم و 

رد دنتخاس . ییاهقاط  زین  دجـسم  ياهراوید  يور  رب  اهناویا  نینچمه  دندناشوپ . هدش  نییزت  جاس  بوچ  اب  ار  مارحلادجـسم  سپـس  دش .
هدش دروآرب  عبرم  رتم  نآ 2300  تحاسم  تفای و  شرتسگ  قرش  تمس  زا  دجسم  دندناشوپ . (1) ءاسَفیَُسف »  » اب ار  قاط  نیرتالاب  نامز ، نآ 

. تسا
میمرت ءاسفیسف  الط و  اب  دجسم  يو  روتسد  هب  داد . ار  مارحلادجسم  شرتسگ  روتسد  یقیناود  روصنم  رگید  راب  754م )  ) ق لاس 137ه . رد 

رمرم گنـس  اـب  ار  لیعامـسا  رجح  هک  یـسک  نیتسخن  تسا . هدـش  دروآرب  عبرم  رتـم   4700 وا ، ناـمرف  هب  دجـسم  شرتسگ  دـش . نییزت  و 
. دوب یقیناود  روصنم  دیناشوپ ،

ریـسم لیلد  هب  داد . شرتسگ  برغ  لامـش و  قرـش ، تمـس  زا  ار  مارحلادجـسم  یـسابع ، رگید  هفیلخ  يدهم ، 776م )  ) ق لاس 160ه . رد 
، يدـهم نامز  رد  هتفای  هعـسوت  شخب  تحاسم  تفاـین . شرتسگ  بونج  تمـس  زا  فاـطم  هقطنم ، نیا  رد  میهاربا  يداو  رد  لیـس  تکرح 

. تسا هدش  دروآرب  عبرم  رتم   7950
بونج تمس  زا  دجسم  ات  دنهد  رییغت  ار  میهاربا  يداو  لیس  ریسم  داد  روتـسد  دمآ ، جح  هب  یـسابع  يدهم  هک  780م )  ) ق لاس 164ه . رد 

. تسا هدش  دروآرب  عبرم  رتم  زین 2360  هدش  هدوزفا  شخب  نیا  تحاسم  دبای . شرتسگ  زین 
مارحلادجـسم هب  ار  هودـنلاراد »  » يو تفرگ . تروـص  یـسابع  هللاابدـضتعم  تسد  هب  زین  894م )  ) ق لاس 281ه . رد  مارحلادجـسم  هعـسوت 

، ناکم نیا  دوزفا .

تغل لصا  دـنهد . تنیز  نآ  اب  ار  اههناخ  لخاد  دـنوش و  بیکرت  رگیدـکی  اب  هک  نآ  دـننام  ماخر و  زا  کـچوک  ییاـههعطق  هسفیـسف : - 1
ادخهد همانتغل  تسا . یمور 
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قاحلا زا  سپ  دندرکیم . تماقا  نآ  رد  ناریما  ناگرزب و  هک  تشاد  یگرزب  رالات  هودنلاراد  دوب . دجسم  لامش  تمـس  رد  هدرتسگ  ینیمز 

هدش نیئزت  جاس  بوچ  اب  شخب ، نیا  رد  هدش  داجیا  ياهقاور  قاط و  نوتـس ، سپـس  دـش . هتخاس  نآ  رد  ياهرانم  دجـسم ، هب  هودـنلاراد 
. تسا هدش  دروآرب  عبرم  رتم   1250 هدش ، هدوزفا  شخب  نیا  تحاسم  دش . هدناشوپ 

ياضف هدیبز ، هناخ  ود  نایم  شخب ، نیا  رد  داد . شرتسگ  ار  دجسم  یبرغ  تمس  رد  میهاربا  باب  هک  دوب  یـسابع  هفیلخ  رگید  هللااب ، ردتقم 
. دش هدوزفا  دجسم  هب  عبرم  رتم   850 بیترت ، نیا  هب  تشاد . دوجو  ياهدرتسگ 

ات نامتخاس  نیا  دوزفین . دجسم  هب  يزیچ  یلو  درک ، انب  دیدجت  ار  مارحلادجسم  لک  ینامثع ، میلس  ناطلـس  1571م ، )  ) ق لاس 979ه . رد 
. دراد ترهش  ینامثع  نامتخاس  هب  تسا و  دوجوم  زورما  هب 

تفاـی و شرتـسگ  وـس  همه  زا  مارحلادجـسم  هلحرم ، نیا  رد  دـش . زاـغآ  اهيدوعـس  لوا  یـشخبهعسوت  1956م ، )  ) ق لاـس 1375ه . رد 
مارحلادجـسم هب  زین  دوجوم  رازاـب  دـش و  هتخاـس  یعـسم »  » راـب نیتـسخن  يارب  نینچمه ، دـش . هدوزفا  نآ  هب  هقبط  هس  اـب  اـبیز  یناـمتخاس 

مادـقا نیا  اـب  تفاـی . شیازفا  عبرم  رتـم  دودـح 153000  ینعی  دیـسر ؛ عبرم  رتـم  هب 193000  دجـسم  تحاـسم  بیترت ، نیا  هـب  تسوـیپ .
رازه زا 50  رتشیب  شیاـجنگ  نیا ، زا  شیپ  هک  یلاـح  رد  درک ، ادـیپ  ار  رازگزاـمن  رازه  دـصراهچ  یبیرقت  شیاـجنگ  دجـسم  اـهيدوعس ،

. تشادن ار  رازگزامن 
تمس زا  دجسم  يو ، روتسد  هب  داد . ار  مارحلادجـسم  شرتسگ  روتـسد  ناتـسبرع ، تقو  هاشداپ  دهف ، کلم  1989م )  ) ق لاس 1409ه . رد 

رد هدش ، هدوزفا  تحاسم  عومجم  نیا  تفای . هعـسوت  عبرم  رتم  زا 76000  شیب  تحاسم  هب  زیزعلادـبع ، کلم  باب  ات  هرمعلا  باب  زا  برغ 
رازگزامن دودح 152000  دجسم  شیاجنگ  هب  تحاسم ، شیازفا  نیا  اب  دوب . ماب  تشپ  مود و  فکمه ، ياههقبط 
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انب مه  رانک  رد  دیدج  نامتخاس  ماب  رد  دیدج  دبنگ  هس  هتخاس و  هرانم  ود  دهف -  کلم  باب  یلـصا -  ِرد  رانک  رد  نینچمه ، دـش . هدوزفا 

. دوش کنخ  دایجا  هیوهت  هاگتسیا  کمک  هب  هک  دوب  ياهنوگ  هب  انب  نیا  یحارط  دش .
ناوتیم لاثم ، يارب  دشیم . زین  دیفس  رمرم  اب  اهنآ  ندرک  شرفگنس  دجسم و  فارطا  ياهنادیم  نتخاس  زهجم  لماش  یشخبهعسوت ، نیا 

رتم دودح 85800  اهنادیم  نیا  درب . مان  ار  یعـسم  قرـش  رد  عقاو  نادیم  هیماش و  نادـیم  زیزعلادـبع ، کلم  باب  دـهف ، کلم  باب  نادـیم 
نتفرگ رظن  رد  اب  مارحلادجـسم  یلک  تحاسم  بیترت ، نیا  هب  دوب . یفاک  رازگزاـمن  نتفرگرب 190000  رد  يارب  هک  تشاد  تحاـسم  عبرم 

. درک ادیپ  ار  رازگزامن  نویلیم  کی  زا  شیب  شیاجنگ  دیسر و  عبرم  رتم  هب 356000  اهماب ، اهنادیم و 
ار رتم  تسیب  نازیم  هب  قرش  تمس  زا  نآ  شرتسگ  یعسم و  يزاسزاب  روتسد  ناتسبرع ، ینونک  هاشداپ  هللادبع ، کلم  ق ، لاس 1428ه . رد 

عبرم رتم  هب 72000  عبرم  رتم  زا 29400  یعسم ، یلک  تحاسم  رتم و  لهچ  نآ  ضرع  ات  داد  ار  موس  هقبط  تخاس  روتسد  نینچمه  وا  داد .
. دش انب  دیدجت  زین  هرانم  دیدج و  ياهدبنگ  اب  هورم  افص و  هقطنم  ود  دبای . شیازفا 

زین مود  لوا و  هقبط  ود  رد  دـش . يزادـناهار  هورم  تمـس  زا  دـیدج  یقربهـلپ  راـهچ  نارئاز ، زا  یعـسم  عیرـس  هـیلخت  روـظنم  هـب  نـینچمه 
زین یعـس و  قطانم  هب  طوبرم  ياههقبط  همه  ياهانب  لک  تحاسم  تامادقا ، نیا  اب  دش . داجیا  نادـنملاس  نارامیب و  یعـس  هژیو  ییاهریـسم 

. دیسر عبرم  رتم  هب 125000  نآ ، یتامدخ  نکاما 
. دبای شرتسگ  رتم  یبیرقت 380  قمع  ات  مارحلادجـسم  یلامـش  ياهنادیم  داد  روتـسد  هللادبع  کلم  ق ، لاس 1429ه . ینعی  دـعب ، لاس  رد 

تحاسم هک  دوش  داجیا  یتامدخ  ياههاگتسیا  هدایپ و  نارباع  يارب  ییاهلنوت  نینچمه ،
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. دسرب رازگزامن  رازه  هب 250  هدش ، هدوزفا  قطانم  نیا  شیاجنگ  دوشیم  ینیب  شیپ  دوب . رتم  رازه  دصیس  اهنآ  یبیرقت 

مارحلادجسم ياهرد 

هطاحا لیابق  ياههناخ  ار  نآ  نوماریپ  دوب . هتفرگ  رارق  نآ  نایم  رد  هبعک  هک  دوب  رد  نودـب  زاب و  ییاضف  هیلوا  ياهنرق  رد  مارحلادجـسم ،
. تشاد دوجو  هبعک  زاب و  ياضف  نیا  هب  ندیسر  يارب  ییاههار  اههناخ  نیا  نایم  زا  دوب و  هدرک 

درک یتارییغت  مارحلادجسم  نامتخاس  يو  زا  سپ  تخادرپ . مارحلادجـسم  ینادابآ  هب  ق ، لاس 17ه . رد  راب  نیتسخن  يارب  باطخ  نب  رمع 
نارود یـسابع و  يدـهم  تفالخ  نارود  رد  مارحلادجـسم  ياهرد  رامـش  اهتیاور ، زا  یخرب  ساسا  رب  تفای . شیازفا  دجـسم  ياـهرد  و 

. دیسر رد  هدزون و 26  هب  بیترت  هب  ینامثع ،
دراد ییامنهار  ياهولبات  اهرد  نیا  تسا . هدرک  نکمم  ار  دجسم  ياههقبط  همه  هب  مدرم  یسرتسد  هک  دراد  رد  مارحلادجسم 155  هزورما 

رد هک 
ریوصت شیامن  <>
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. دوشیم گنر  زمرق  اهغارچ  شیاجنگ ، ندـش  لـیمکت  تروص  رد  دـنوشیم و  نشور  زبس  غارچ  اـب  نارازگزاـمن ، دورو  ناـکما  تروص 

نآ دـننام  دـنملاس و  دارفا  هب  يدورو  هدـفه  مارحلادجـسم ، ياـهرد  عوـمجم  زا  تسا . دجـسم  نیا  نارئاز  راـیتخا  رد  زین  یقرب  هـلپ  تـفه 
. تسا هتفای  صاصتخا 

مارحلادجسم ياه  هرانم 

هدش هتخاس  ق  لاس 137ه . رد  یقیناود ، روصنم  تسد  هب  دجـسم  نیا  هعـسوت  ماگنه  هب  مارحلادجـسم  هرانم  نیتسخن  یخیرات ، عبانم  رباـنب 
انب ار  مجنپ  هرانم  دجسم ، شرتسگ  ماگنه  هب  زین  یـسابع  دضتعم  تخاس . دجـسم  يارب  رگید  هرانم  هس  یـسابع  يدهم  يو ، زا  سپ  تسا .

، فلتخم ياههرود  رد  اههرانم  نیا  دش . انب  میلس  ناطلـس  يابتیاق و  ناطلـس  تسد  هب  بیترت ، هب  زین  دجـسم  متفه  مشـش و  ياههرانم  درک .
هویـش دـش . اهنآ  نیزگیاج  دـنلب  هرانم  تفه  ناریو و  اههرانم  نیا  همه  اهيدوعـس ، لوا  هعـسوت  تایلمع  رد  یلو  دـش ، يزاـسزاب  تمرم و 

هب رگید  هرانم  ود  دـهف ، کلم  نامز  رد  ینعی  هعـسوت ؛ مود  هلحرم  دوب . بسانتم  يدوعـس  دـیدج  يرامعم  اب  دـیدج و  اههرانم  نیا  تخاس 
رانک رد  نآ ، ددع  تشه  هک  تسا  هدش  انب  دجـسم  فلتخم  فارطا  رد  اههرانم  نیا  دیـسر . هرانم  ُهن  هب  اهنآ  عومجم  دـش و  هدوزفا  دجـسم 

: زا تسا  ترابع  رد  راهچ  نیا  دراد . دوجو  ياهرانم  یلصا ، رد  ره  فرط  ود  رد  ینعی  دراد ، رارق  مارحلادجـسم  یلـصا  هناگراهچ  ياهرد 
زا کی  ره  عافترا  دراد . رارق  افـصلا  باب  رانک  رد  زین  هرانم  نیمهن  حـتفلا . باب  هرمعلا و  باـب  دـهف ، کـلم  باـب  زیزعلادـبع ، کـلم  باـب 

(1) تسا . رتم  اههرانم 89

مجرتم ناتسمز 1384 . هرامش 54 ، جح ، تاقیم  هلجم  ك : ر . تسا . هدوب  رتم  یمیدق 36  ياههرانم  عافترا  - 1
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سدقم رعاشم 

هراشا

ره ناناملـسم  دوشیم . دای  سدقم  رعاشم  هب  اهنآ  زا  هک  تسا  سدقم  نکاما  زا  يرامـش  هدـنریگرب  رد  نآ ، نوماریپ  هقطنم  همرکم و  هکم 
تحاسم رعاشم ، نیا  تیعقوم  رـصتخم  یفرعم  هب  راتـشون  نیا  رد  دـنیآیم . رعاشم  نیا  هب  جـح  ینعی  مالـسا ؛ مجنپ  نکر  ماجنا  يارب  هلاس 

: میزادرپیم رعاشم  نیا  رد  نایجاح  کسانم  نیرتمهم  زین  اهنآ و 

انم . 1

هراشا

راهچ هلـصاف  رد  مارحلادجـسم و  یقرـش  تمـس  رد  رعـشم  نیا  تساـنم . مارحلادجـسم ، هب  اـهنآ  نیرتکـیدزن  سدـقم و  رعاـشم  زا  یکی 
زین نآ  تحاسم  دـسریم . رتمولیک  هب 5/3  نآ  لوـط  هک  تسا  رِّسحم » يداو   » اـت هبقعلا » ةرمج   » زا نآ  هدودـحم  دراد . رارق  نآ  يرتـمولیک 

هک ناـنآ  دـننکیم . تماـقا  هقطنم  نیا  رد  تاـفرع ، يوس  هب  تکرح  زا  شیپ  هجحیذ و  مهن  بش  رد  ناـیجاح  تسا . عـبرم  رتـمولیک  35/6
ماجنا ناکم  نیا  رد  رتدوز  زین  ار  لامعا  رگید  دنهاوخیم 

ریوصت شیامن  <>
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فوقو اـنم  رد  یجاـح  مهدزیـس  بش  تروص ، نیا  ریغ  رد  دـننکیم . فوـقو  ناـکم  نیا  رد  زین  ار  مهدزاود  مهدزاـی و  ياـهبش  دـنهد ،

تسا و زیاج  ناسنا  يارب  ندیماشآ  ندروخ و  انم ، رد  فوقو  نامز  رد  هدمآ ، حیحص  تیاور  رد  هک  ص )  ) ادخلوسر روتـسد  هب  دنکیم .
: هلمج زا  دراد ، دوجو  يدابع  مهم  هطقن  ناکم و  دنچ  انم  رد  دوشیم . دنوادخ  دای  رکذ و  مرگرس 

تارمج فلا )

نیا لیلد  دوشیم . باترپ  نآ  يوس  هب  هک  تسا  ییاههزیرگنس  ندش  عمج  ناکم  هرمج  تسا . هرمج »  » هژاو عمج  یبرع ، نابز  رد  تارمج 
زین يراذگمان  نیا  لیلد  اههزیرگنس . زا  تسا  ترابع  هرمج  هدش ، هتفگ  نینچمه  تسا . گنـس  ندرک  عمج  يارب  مدرم  عمجت  يراذگمان ،

. دوشیم باترپ  نآ  يوس  هب  هک  تسا  ییاههزیرگنس 
، دوب جـح  کسانم  ماجنا  لاح  رد  يو  هک  یناـمز  ددرگیم . زاـب  ع )  ) لـیلخ میهاربا  ترـضح  ناـمز  هب  هزیرگنـس ) باـترپ   ) تارمج یمر 

رانک رد  ناطیش 
ریوصت شیامن  <>
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مود هرمج  رانک  رد  رگید  راب  ناطیش  یلو  دش ، دیدپان  هک  درک  باترپ  ناطیش  يوس  هب  هزیرگنس  تفه  ترضح  نآ  دش . رهاظ  هبقع  هرمج 

نیمه زین  موس  هرمج  رانک  رد  دش . دیدپان  ناطیش  درک و  باترپ  وا  يوس  هب  هزیرگنس  تفه  ع )  ) میهاربا ترـضح  مه  راب  نیا  دمآ . وا  دزن 
. دننکیم باترپ  گنـس  هبقع » هرمج   » يوس هب  نابرق ، دیع  زور  رد  اهیجاح  دش . جـح  رئاعـش  زا  هطقن  هس  نیا  سپ ، نآ  زا  داد . خر  قافتا 
. دـنهدیم رارق  دوخ  ياههزیرگنـس  فدـه  ار  هناگهس  ياههرمج  همه  جاجح ، همه  زین  قیرـشت  مایا  زا  زور  ره  رد  دیـشروخ  لاوز  زا  سپ 
زا يرادربناـمرف  راـک ، نیا  هفـسلف  تمکح و  دـننزیم . گنـس  يربـک  هرمج  هب  ماجنارـس  یناـیم و  سپـس  يرغـص ، هرمج  هب  تـسخن  (1)

دینزیم گنس  ناطیش  هب  : » دیوگیم سابع  نبا  تسا . ع )  ) میهارباترضح لمع  ندادرارق  قشمرـس  سدقم و  تاذ  نآ  شتـسرپ  دنوادخ ،
(2) دینکیم . » يوریپ  میهاربا ]  ] ناتردپ نییآ  زا  و 

. دراد رارق  فیَخ » دجسم   » زا سپ  يرغص  هرمج  تسا . هدش  عقاو  انم  یبرغ  تمس  رد  رامج ، ای  هناگهس  ياههرمج 
هرمج  » نآ رگید  مان  تسا . هکم  هب  هناگهس  ياههرمج  نیرتکیدزن  زا  يربک ، هرمج 

زا شیپ  تسا . رتم  يرغص 148  هرمج  زا  ینایم  هرمج  هلـصاف  رتم و   240 یطـسُو )  ) ینایم هرمج  اب  يربک  هرمج  نایم  هلـصاف  تسا . هبقع »
. دندیدیم بیسآ  ای  دنتخابیم  ناج  يرایسب  جاجح  ندوب ، غولش  اهنآ و  نایم  هلـصاف  ندوب  مک  نایجاح ، رامـش  نتفای  ینوزف  لیلد  هب  نیا 

یلپ ور ، نیا  زا 

. دنزادرپیم تارمج  یمر  هب  زور  هس  نیا  رد  باتفآ ، عولط  زا  نایعیش  رهظ و  زا  سپ  هجحيذ  ياهزور 11 و 12 و 13  رد  تنسلها  - 1
هیاپ رب  یلو  هدماین ، تیاور  نیا  نیحیحـص  رد  دنچره  دیوگیم  يو  ص 466 . ج1 ، يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتـسملا  - 2

. تسا حیحص  تیاور  نیا  يراخب  ملسم و  ینابم  طورش و 
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لاس جـح  مسوم  نایاپ  زا  سپ  دـنک . لح  لـماک  روط  هب  ار  لکـشم  تسناوتن  زین  لـپ  یلو  دوش ، هتـساک  تیعمج  راـشف  زا  اـت  دـش  هتخاـس 
هقبط راهچ  ینیمز و  ریز  لنوت  ود  لماش  لپ ، نیا  هعسوت  حرط  دوش . هداد  هعسوت  يزاسزاب و  لپ  نیا  داد  روتـسد  هللادبع  کلم  ق ، 1426ه .

. دـش هیبعت  نآ  رد  درگلاب  دورف  يارب  یطاقن  زین  تبقارم و  تاجن و  زکارم  یتشادـهب ، زکارم  يرارطـضا ، زکارم  نینچمه ، دوب . نیمز  يور 
ره رد  یجاح  رازه  دصناپ  دودـح  يارب  لیمکت ، زا  سپ  دراد و  تعاس  ره  رد  ار  یجاح  رازه  دودح 125  شیاجنگ  لپ ، نیا  زا  هقبط  ره 

، هرمج ياـهضوح  نوـماریپ  زین  اـهیجورخ و  يدورو و  رد  تیعمج  راـشف  شهاـک  هـب  مادـقا  نـیا  تـشاد . دـهاوخ  شیاـجنگ  تعاـس ،
. دماجنایم تیعمج  ماحدزا  طاقن  نیرتمهم 

فیَخ دجسم  ب )

شیپ يایبنا  و  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  یخیرات  يدجـسم  دراد ، رارق  حباص »  » هوک هیاپهوک  رد  يرغـص و  هرمج  یکیدزن  رد  هک  دجـسم  نیا 
زامن نآ  رد  ناشیا  زا 

ریوصت شیامن  <>
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رد نآ  نیرخآ  هک  دش  انب  دیدجت  راب  نیدنچ  دجـسم  نیا  دندیزرویم . مامتها  نآ  رد  ندـناوخ  زامن  هب  زین  ناناملـسم  يافلخ  دـناهدرازگ .

عبرم رتم  هب 34000  نآ  تحاـسم  هزورما  هک  ياهنوگهب  داد ، شرتـسگ  ار  دجـسم  نیا  يو  دوـب . ق  لاس 1407ه . رد  دـهف و  کلم  نارود 
. دنراد رارق  دجسم  نوتـس  راهچ  رد  هک  تسا  هدش  هتخاس  هرانم  راهچ  دجـسم  يارب  دراد . ار  رازگزامن  رازه  شیاجنگ 35  تسا و  هدیسر 
هتخاس و یتشادهب  سیورس  رازه  زا  شیب  دجـسم  رانک  رد  نارازگزامن ، لاح  هافر  يارب  نینچمه  تسا . رتم  دودح 45  اههرانم  نیا  عافترا 

. تسا هدش  مهارف  بآ  ریش  رازه  هس  زا  شیب  نآ  ياههناخوضو  رد  زین 

هفلدزم . 2

هنابـش دورو  يراذـگمان ، نیا  لیلد  دـننک . فوقو  نآ  رد  دـیاب  هفرع ، زا  هنابـش  تکرح  زا  سپ  اهیجاح  هک  تسا  یناـکم  ماـن  هفلدزم ، » »
یمارحلارعـشم نامه  هطقن  نیا  دـنیآیم . مهدرگ  نآ  رد  ناـیجاح  اریز  تسا . (1) عـمج »  » ناـکم نیا  رگید  ماـن  تسا . هقطنم  نیا  هب  مدرم 

: تسا هدومرف  دنوادخ  هدش و  دای  نآ  زا  نآرق  رد  هک  تسا 
ریوصت شیامن  <>

مجرتم يریرح . فسوی  دمحم  جح ، تاحالطصا  گنهرف  ك : ر . دراد . دوجو  مان  جنپ  عومجم  رد  ناکم  نیا  يارب  - 1
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(198 هرقب :  ) ِمارَْحلا ِرَعْشَْملا  َْدنِع  َهللا  اوُرُکْذاَف  ٍتافَرَع  ْنِم  ُْمتْضَفَأ  اذِإَف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ًالْضَف  اوُغَْتبَت  ْنَأ  ٌحانُج  ْمُْکیَلَع  َْسَیل 

داصتقا يزیریپ ، جـح ، عفانم  زا  هک   ) دـیریگ هرهب  جـح ) مایا  رد  يداصتقا  عفانم  زا  و   ) ناـتراگدرورپ لـضف  زا  هک  تسین  امـش  رب  یهاـنگ 
. دینک دای  مارحلارعشم  دزن  ار  ادخ  دیدرک ، چوک  تافرع  زا  هک  یماگنه  و  تسا . ) یمالسا  حیحص 

رتمولیک و شـش  تافرع ، اب  هفلدزم  هلـصاف  تسا . هدـش  عقاو  رِّسحم  يداو  هفلدزم ، اـنم و  ناـیم  رد  دراد . رارق  تاـفرع  اـنم و  ناـیم  هفلدزم 
هفلدزم رد  فوقو  تسا . عبرم  رتـمولیک  دودح 63/9  هقطنم  نیا  تحاسم  تسا . رتمولیک  تشه  مارحلادجسم  یقرـش  بونج  زا  نآ  هلـصاف 

. تسا جح  تابجاو  زا  هجحيذ  مهد  بش  رد 

مارحلارعشم دجسم  . 3

نامتخاس ددرگیمزاب . يرمق  يرجه  موس  نرق  زاغآ  هب  دجـسم  تخاس  خیرات  تسا . هدش  عقاو  هفلدزم  جنپ  هرامـش  ریـسم  رد  دجـسم  نیا 
نیرخآ هک  دش  انب  دیدجت  راب  نیدنچ  دجسم  نیا  تسا . هدش  هتخاس  انم  يوس  هب  تکرح  زا  شیپ  ص )  ) ادخلوسر هاگفقوت  رد  دجـسم ،
تـشپ رد  دراد . ار  رازگزامن  رازهتـشه  دودـح  شیاـجنگ  هک  دـسریم  عبرم  رتم  هب 5400  دجـسم  تحاـسم  دوب . ق  لاس 1399ه . رد  راـب 

. تسا رتم  اهنآ 40  زا  کی  ره  عافترا  هک  دراد  رارق  هرانم  ود  دجسم 

رِّسحم يداو  . 4

هوک قرـش  تمـس  زا  يداو  نیا  تسین . هفلدزم  ای  انم  زا  یئزج  نیاربانب ، دراد . رارق  هقطنم  ود  نیا  زرم  رد  هفلدزم و  اـنم و  ناـیم  يداو  نیا 
عورش ریبث » »
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ص:70 
ریوصت شیامن  <>

نایهاپس اریز  دنهدیم ؛ تبـسن  ههربا  نامز  هب  ار  يراذگمان  نیا  لیلد  (1) تسا . هدننکناوتان  هدنهد و  ترـسح  يانعم  هب  رِّسحم ، دوشیم .
ار لیف  باحـصا  دنوادخ  دندنامزاب و  هکم  يوس  هب  تکرح  زا  ههربا  هاپـس  ناکم ، نیا  رد  (2) دـندرک . كرت  سوسفا  اب  ار  هقطنم  نیا  يو 

تعرـس هب  هقطنم  نیا  زا  انم ، هب  نتفر  هفلدزم و  زا  تشگزاب  ماگنه  هب  ص )  ) ربماـیپ هک  تسا  تیاور  رد  دـناسر . تکـاله  هب  هطقن  نیا  رد 
(3) دنک . لمع  تنس  نیا  هب  ص )  ) ربمایپ هویش  زا  يوریپ  اب  زین  یجاح  تسا  بحتسم  تشذگیم .

تافرع . 5

هراشا

. دهدیم لیکشت  ار  نامک  نیا  هز  هنرُع ، يداو  تسا . هدرک  هطاحا  ار  نآ  یگرزب  لکش  ینامک  ياههوک  هک  تسا  يراومه  عیسو و  نابایب 
هدش عقاو  مارحلادجسم  زا  يرتمولیک  هدجه  هلصاف  هب  هکم و  یقرش  بونج  رد  تافرع 

. یسراف هب  یبرع  رصاعم  گنهرف  - 1
هب دندروخ و  تسکش  هطقن  نیا  رد  ههربا  نارای  لیف  باحـصا  یخیرات ، ياهتیاور  ساسا  رب  رـسحم . يداو  ای  رـسحم  نطب  ای  رـسحم ، - 2

جح تاحالطصا  گنهرف  دندروخ . ترسح  تسکش ، نیا  يارب  دندیسر و  تکاله 

ص891. ج2 ، ملسم ، حیحص  - 3
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تحاسم تسا . هتخادنا  ییادج  تافرع  مرح و  نایم  هک  تسا  ياهقطنم  اهنت  هنرع ، يداو  تسا . مرح  هدودحم  زا  جراخ  هقطنم ، نیا  تسا .

. تسا عبرم  رتمولیک  هقطنم 95/17  نیا 
. دـنناوخیم هتـسکش  تروص  هب  مه و  رـس  تشپ  ار  رـصع  رهظ و  زامن  دنتـسیایم و  زامن  هب  تافرع  رد  هجحیذ  مهن  رد  هلاس  ره  ناـیجاح ،

. دننکیم تکرح  هفلدزم  يوس  هب  نآ  زا  سپ  دنزادرپیم و  شیاین  اعد و  هب  دیشروخ  بورغ  ات  سپس 
ریوصت شیامن  <>

: هدومرف ص )  ) ادـخلوسر اریز  تسا ؛ هدرواین  اجهب  جـح  دـنکن ، فوقو  تافرع  رد  یـسک  رگا  تسا . جـح  ناـکرا  زا  تاـفرع ، رد  فوقو 
(1) تسا . » هفرع  جح ، »

: دومرف ص )  ) مالسا یمارگ  ربمایپ  هک  دنکیم  لقن  هشیاع  زا  دوخ  حیحص  رد  ملسم  دراد . ییالاو  تلیضف  هفرع  زور 

نیا دنـس  ص309 . ج4 ، دمحا ، دنـسم  ص256 ؛ ج5 ، یئاسن ، ننـس  ص1003 ؛ ج2 ، هجاـم ، نبا  ننـس  ص416 ؛ ج5 ، يذمرت ، ننـس  - 1
. تسا حیحص  تیاور 
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تاهابم اهنآ  هب  ناگتـشرف  ربارب  رد  ادخ )  ) وا دناهرب . شتآ  زا  ار  ناگدنب  هفرع ، زور  زا  رتشیب  زور  نآ  رد  دـنوادخ  هک  تسین  يزور  چـیه 

(1) دنهاوخیم . هچ  اهنیا  دیوگیم : دزرویم و 
: زا دنترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک  دراد  دوجو  یخیرات  ناکم  دنچ  هفرع ، يارحص  رد 

( تمحر هوک   ) همحرلا لبج  فلا )

. تسا رتم  شنوماریپ 65  زا  نآ  عافترا  دراد و  رارق  تشه  تفه و  ياههرامش  ياههار  نیب  تافرع و  یقرـش  تمـس  رد  کچوک ، هوک  نیا 
تـسا هدـمآ  خـیرات  رد  دراد . دوجو  یگرزب  ياههرخـص  همحرلا  لـبج  نییاـپ  رد  تسا . رتـمولیک   5/1 هرمَن »  » دجـسم زا  هوـک  نیا  هلـصاف 
. تخادرپ شیاین  هب  دوب ، هدرک  فوقو  هلبق  تمس  هب  شیوخ  رتش  يور  هک  یلاح  رد  هفرع ، زور  نیسپاو  ياههظحل  ات  ص )  ) ادخلوسر

ریوصت شیامن  <>

ص107. ج4 ، ملسم ، حیحص  - 1
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هرمن دجسم  ب )

نیا نامتخاس  دراد . رارق  تافرع  زرم  رد  دـش و  هتخاـس  تاـفرع  برغ  تمـس  رد  و  هنرُع » نطب   » رد يرجه ، مود  نرق  همین  رد  دجـسم  نیا 
نآ هب  زین  هدیـشوپرس  ینادـیم  تسا و  عبرم  رتم  دودح 110000  دجـسم  تحاسم  تسا . هتفای  هعـسوت  هدش و  يزاسزاب  راب  نیدنچ  دجـسم 
ره عافترا  اب  هرانم  شش  ياراد  دراد . ار  رازگزامن  رازه  شیاجنگ 350  هرمن ، دجسم  تسا . عبرم  رتم  رازهتشه  نآ  تحاسم  هک  ددنویپیم 

( تسا هفرع  زا  نوریب  دجسم  نیا  . ) تسا یلصا  يدورو  هد  دبنگ و  هس  رتم ، تصش  کی 
ریوصت شیامن  <>

هنرُع يداو  . 6

ای تافرع  زا  یـشخب  هنرع  يداو  نیاربانب ، دراد . رارق  مرح  تافرع و  نایم  لصاف  دح  تافرع و  برغ  رد  هک  تسا  هکم  رهـش  ياهيداو  زا 
هتـسکش تروـص  هب  مه و  رـس  تشپ  ار  رـصع  رهظ و  زاـمن  سپـس  درک . داریا  يداو  نیا  رد  ار  عادو  هبطخ  ص )  ) ادـخلوسر تـسین . مرح 

. درک فقوت  اههرخص  رانک  دیشروخ  بورغ  ات  ترضح  نآ  نینچمه ، دناوخ .
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هکم ییایفارغج  یخیرات و  ثاریم 

هراشا

اجنیا رد  تسا . ناشیا  راوگرزب  باحصا  و  ص )  ) ادخلوسر نارود  ياهدادیور  روآدای  هکم ، رهـش  ییایفارغج  یخیرات و  نکاما  یخرب  مان 
: مینکیم هراشا  اهنآ  نیرتمهم  هب 

میعنت دجسم  . 1

هب تبـسن  مرح ، زا  جراـخ  ناـکم  نیرتکـیدزن  هـتفرگ و  رارق  هروـنم  هنیدـم  ریـسم  رد  هـکم و  مـیرح  هدودـحم  لامــش  رد  دجــسم ، نـیا 
نب نامحرلادبع  هب  ص )  ) ادخلوسر تسا . هتفرگ  رارق  مارحلادجسم  زا  يرتمولیک  یبیرقت 5/6 هلصاف  رد  میعنت  دجسم  تسا . مارحلادجسم 

رد يرمق و  يرجه  مهن  لاـس  رد  هعقاو  نیا  دـنوش . مرُحم  اـجنآ  زا  هرمع  يارب  دـنورب و  میعنت  هب  هشیاـع  شرهاوخ ، اـب  داد  روتـسد  رکبوبا 
. تسا روهشم  زین  هشیاع » هدیس  دجسم   » هب دجسم  نیا  ورنیا ، زا  داد . خر  عادولا  ۀجح 

ریوصت شیامن  <>
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نارود رد  راب  نیرخآ  هک  دش  انب  دیدجت  راب  نیدنچ  دجسم  نیا  زین  يو  زا  سپ  تسا . میعنت  دجـسم  راذگناینب  یعفاش ، » یلع  نب  دمحم  »
ناکما دجسم ، یعبرم  رتم  رازهـشش  تحاسم  دراد . گرزب  يدبنگ  هرانم و  ود  گرزب  دجـسم  نیا  دوب . ناتـسبرع  تقو  هاشداپ  دهف ، کلم 

زا وردوخ ، گنیکراپ  مارحا و  لسغ و  يارب  ییاهناکم  هناخ ، وضو  تسا . هدرک  مهارف  دجسم  نیا  رد  ار  رفن  دودح 15000  ندرازگزامن 
. تسا عبرم  رتم   84000 نآ ، نوماریپ  یتامدخ  زکارم  دجسم و  تحاسم  تسا . هدش  داجیا  دجسم  رانک  رد  هک  تسا  یتامدخ 

هنارعِج دجسم  . 2

رتمولیک و فئاط 5/9  ریسم  ات  دجسم  هلصاف  تسا . هتفرگ  رارق  لیس )  ) فئاط ریسم  یکیدزن  رد  هکم و  یقرش  لامش  شخب  رد  دجسم ، نیا 
هک هدش  هتخاس  ياهطقن  رد  دجسم  نیا  دراد . هلصاف  رتمولیک  دجسم 22  زا 

ریوصت شیامن  <>
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هام نایاپ  هب  هدنام  بش  هدزاود  هبنشراهچ ، بش  رد  فئاط ، هوزغ  زا  تشگزاب  زا  سپ  ترـضح  نآ  دش . مرحم  اجنآ  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ 

نارود رد  راب  نیرخآ  هک  دش  انب  دیدجت  راب  نیدنچ  نوگانوگ ، ياههرود  رد  زین  دجسم  نیا  تسب . مارحا  هطقن  نیا  رد  حتفلاماع ، هدعقیذ 
. دراد شیاجنگ  رازگزامن  رازه  يارب  تحاسم و  عبرم  رتم  دجسم 1600  نیا  دوب . زیزعلادبع  نب  دلاخ  کلم 

تعیب دجسم  . 3

رد هدـش ، عقاو  مارحلادجـسم  تمـس  هب  هک  دجـسم  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  تارمج  لپ  تسار  تمـس  رد  انم و  یکیدزن  رد  تعیب ، دجـسم 
لپ هعـسوت  زا  سپ  یلو  دوب ، ریبـث »  » هوـک ياـههرد  زا  یکی  رد  تسخن  دجـسم ، نیا  دراد . رارق  هبقع  هرمج  يرتـم  دـصناپ  یبـیرقت  هلـصاف 

هطقن نیرخآ  رد  و  دش ]. ناریو  هوک  نیا  زا  ییاهشخب  لپ ، هعـسوت  اب  اریز  ، ] دش ادـج  هوک  زا  رتراکـشآ و  نآ ، نوماریپ  قطانم  تارمج و 
. تفرگ رارق  تارمج  لپ 

نایم مود  لوا و  هبقع  نامیپ  دـقع  هطقن ، نیا  باختنا  يارب  يو  لیلد  تخاـس . ار  دجـسم  نیا  761م )  ) ق لاـس 144ه . رد  یقیناود  روصنم 
. تسا هدش  يزاسزاب  راب  نیدنچ  زین  دجسم  نیا  دوب . ناکم  نیا  رد  راصنا  و  ص )  ) مرکاربمایپ

ریوصت شیامن  <>
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دجسم نیا  تسا . هدش  انب  ق ) ًابیرقت 1250ه .-  ) لاس رد  ینامثع ، ناخدیجملادبع  ناطلس  روتـسد  هب  هک  تسا  نامه  نآ  ینونک  نامتخاس 

دجسم 375 نیا  تحاسم  تسا . رتم  هدزناپ  دودح  زین  بونج  هب  لامش  زا  نآ  ضرع  دراد . لوط  رتم  برغ 25  هب  قرش  زا  لکش ، یلیطتسم 
. تسا عبرم  رتم 

قاط جـنپ  اهنوتـس ، نیا  زا  کی  ره  يالاب  رب  هک  تسا  عبرم  نوتـس  راهچ  اب  هلبق ، قاور )  ) ناتـسبش یکی  دراد ؛ ناتـسبش  ود  تعیب ، دجـسم 
دجسم حطس  زا  رتالاب  دننام ، وکس  لکش  هب  هزورما  ناتسبش ، نیا  تسا . دجسم  ییاهتنا  تمـسق  رد  رگید  ناتـسبش  دراد و  دوجو  زیت  كون 

. دنک ظفح  ار  دجسم  یتنس  يرامعم  کبس  هدیشوک  ناتسبرع  تموکح  دراد . رارق 

ّنج دجسم  . 4

لیلد تسا . هدـش  عقاو  مارحلادجـسم  لامـش  يرتـم  دـصهن  هلـصاف  رد  و  ةـالعم » هربـقم   » قرـش بوـنج  رد  نوـجح  هقطنم  رد  دجـسم  نیا 
. دناهدرک لقن  ناکم  نیا  رد  ص )  ) ربمایپ اب  نج  زا  ياهفیاط  رادید  ار  دجسم  نیا  يراذگمان 

ریوصت شیامن  <>
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طخ نیا  زا  : » دومرف يو  هب  زین  ترضح  نآ  درک . يراذگهناشن  یشکطخ  اب  ار  هطقن  نیا  دوعسم  نبا  دیـسر ، نایاپ  هب  رادید  نیا  هک  ینامز 

هطقنم نیا  رد  مه ، اب  نانابهاگن  یتشگ و  ياـهورین  رادـید  زین ، يراذـگمان  نیا  لـیلد  تسا . سرح »  » دجـسم نیا  رگید  ماـن  (1) وشن »! در 
. دندنویپب وا  هب  شیاهورین  ناتسود و  ات  داتسیایم  هطقن  نیا  رد  دادیم ، ماجنا  ار  دوخ  فاوط  اهیتشگ  هدنامرف  هک  ینامز  تسا .

لاس رد  دهف  کلم  راب  نیرخآ  دـش . يزاسزاب  راب  نیدـنچ  نآ  نامتخاس  دوب و  روهـشم  يرجه  موس  نرق  لوا  همین  زا  شیپ  ات  دجـسم  نیا 
. درک تّمرم  ار  دجسم  نیا  ق  1421ه .

هرجش دجسم  . 5

هربقم یبونج  ِرد  تسار  تمس  رد  نوجح و  هقطنم  رد  هرجش ، دجسم 
ریوصت شیامن  <>

. دنادیم بیرغ  حیحص  ار  ثیدح  نیا  يذمرت  ص 223 . ج 4 ، يذمرت ، ننس  - 1
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ص:79
یقرـش رد  رـس  دراد . هلـصاف  رتم  دصتفه  مارحلادجـسم  زا  تسا و  نجلادجـسم  یکیدزن  رد  دجـسم  نیا  دراد . رارق  العملا ] ۀـنج  ای   ] ةالعم

رد هک  ار  یتخرد  ص )  ) مرکاربمایپ هک  تسا  نآ  هرجش  هب  دجـسم  يراذگمان  لیلد  دوشیم . زاب  مارحلادجـسم  نابایخ  تمـس  هب  دجـسم ،
هب تخرد  نآ ، زا  سپ  دیـسرپ . تخرد  زا  یبلطم  ناشیا  يربمایپ  هب  نداد  تداهـش  هرابرد  ص )  ) ربماـیپ دـناوخ . دوخ  دزن  دوب ، ناـکم  نیا 

. دش انب  دیدجت  ق  لاس 1421ه . رد  دهف ، کلم  نامز  رد  دجسم  نیا  (1) تشگزاب . دوخ  ياج  هب  ص )  ) ربمایپ روتسد 

تیار دجسم  . 6

يوس هب  دجسم ، یقرـش  تمـس  رد  دراد . رارق  هیردوج »  » رد العم و  ناتـسربق  تمـس  هب  مارحلادجـسم  ریـسم  پچ  تمـس  رد  دجـسم ، نیا 
نابایخ هعـسوت  حرط  رد  دجـسم  نتفرگ  رارق  لیلد  هب  تسا . رتم  دـصناپ  مارحلادجـسم  زا  نآ  هلـصاف  دوشیم و  زاـب  مارحلادجـسم  ناـبایخ 

نیا مارحلادجسم ،
ریوصت شیامن  <>

ص10 ج9 ، ك : ر . دنادیم . نسح  ار  تیاور  نیا  دنس  دئاوزلا ، عمجم  رد  زین  یمثیه  ص 191 . ج1 ، یلعیوبا ، دنسم  - 1
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ص:80
. دش اجهباج  یمک  لامش  تمس  زا  دجسم 

ص)  ) ادخلوسر تسا . هکم  حتف  ماگنه  هب  ناکم ، نیا  رد  ص )  ) ادخلوسر مچرپ )  ) تیار رارقتـسا  تیار ، هب  دجـسم  نیا  يراذـگمان  لیلد 
نیا تخاـس . ار  دجـسم  نیا  راـب  نیتسخن  يارب  يرمق ، يرجه  موس  نرق  رد  ساـبع ، نب  هللادـیبع  نبهللادـبع  تسا . هدرازگ  زاـمن  اـجنیا  رد 
لاس رد  هتفرگ  تروص  يزاسزاب  هب  طوبرم  دجسم ، ینونک  نامتخاس  تسا . هدش  يزاسزاب  راب  نیدنچ  نوگانوگ  ياههرود  رد  زین  دجسم 

. تسا دهف  کلم  روتسد  هب  ق  1404ه .

تباجا دجسم  . 7

یقرش لامش  رد  و  ذفنقلآ »  » هرد رد  تباجا ، دجسم  تسا . هدش  عقاو  زیزعلادبع » کلم   » دجسم لامش  رد  عقاو  هدباعم ، »  » يوک رد  (1)
ریوصت شیامن  <>

مجرتم دراد . دوجو  مان  نیمه  هب  يدجسم  زین  هنیدم  رد  - 1
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ص:81
. تسا هدرازگ  زامن  ناکم  نیا  رد  ص )  ) ادـخلوسر دوشیم  هتفگ  تسا . رتمولیک  5/2 دجسم ، نیا  اب  شاهلصاف  هتفرگ و  رارق  مارحلادجـسم 

. دش انب  دیدجت  ناتسبرع ، تقو  هاشداپ  دهف ، کلم  نامز  رد  راب  نیرخآ  يزاسزاب ، راب  نیدنچ  زا  سپ  زین  دجسم  نیا 

العم . 8

هلـصاف هب  مارحلادجـسم و  لامـش  رد  ناتـسربق  نیا  تسا . هتفریم  رامـش  هب  هکم  رهـش  یلـصا  ناتـسروگ  ص ، )  ) ادخلوسر نامز  زا  العم ،
یناسک نایکم و  زا  نت  نارازه  رکیپ  تسا . عبرم  رتم  رازهدص  دجـسم  یبیرقت  تحاسم  دراد . رارق  نوجح  هقطنم  رد  نآ و  زا  يرتم   2700

نیا رد  زین  ص )  ) ادـخلوسر باحـصا  زا  یناوارف  رامـش  تسا  ینتفگ  تسا . هدـش  نفد  ناتـسروگ  نیا  رد  دـناهداد ، ناج  رهـش  نیا  رد  هک 
. رکبوبا رتخد  ءامسا  شردام  ریبز و  نب  هللادبع  س ، )  ) هجیدخ نینمؤملاما  هلمج : زا  دناهدش ، نفد  ناتسربق 

هک دناهدرک  لقن  یتیاور  سابع  نبا  زا  نارگید  یناربط و  دمحا ، ماما 
ریوصت شیامن  <>
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ص:82
(1) تسا . » یبوخ  ناتسربق  هچ  : » دومرف دمآ ، هربقم  نیا  هب  ص )  ) ادخلوسر یتقو  : » دیوگیم

. تسا اهنآ  نیرتروهشم  زا  عیارش »  » و لدع »  » هربقم هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  ياهناتسربق  هکم  رد 

هنومیم نینمؤملا  ما  هاگمارآ  . 9

هب هار  رد  نامز  نآ  ربمایپ ، درک . جاودزا  ص )  ) مرکا لوسر  اب  يرجه  متفه  لاس  رد  و  فِرَـس »  » يداو رد  هیلاله ، » ثراح   » رتخد هنومیم ،
نایم هیراون »  » يوک رد  وا  ربق  نونکا  تفر . ایند  زا  ناـکم  نیمه  رد  جاودزا ، نیا  زا  سپ  لاـس  هاـجنپ  هنومیم  دوب . اـضقلاةرمع  ندروآ  اـج 

هک هاگمارآ  نیا  هزورما  دراد . رارق  نآ  يرتمولیک  هلصاف 5/11 هب  میعنت و  دجسم  لامـش  رد  هاگمارآ  نیا  تسا . هدش  عقاو  مومج »  » هکم و
. تسا هدش  روصحم  يراوید  اب  هتفرگ ، رارق  هنیدم  هداج  رانک  رد 

ارِح هوک  . 10

مان هب  یهوک  لیس ، )  ) فئاط ریسم  رد  مارحلادجسم و  یقرش  لامش  رد 
ریوصت شیامن  <>

ص 111. ج11 ، یناربط ، ریبکلا ، مجعملا  ص367 ؛ ج1 ، دمحا ، دنسم  - 1
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ص:83
جنپ نآ  تحاسم  رتدـنلب و  دوخ  نوماریپ  زا  رتم  دودح 281  هدـش ، عقاو  مارحلادجـسم  يرتمولیک  راهچ  رد  هک  هوک  نیا  دراد . دوجو  ارح 

. تسا رتش  ناهوک  هیبش  هوک ، هلق  تسا . عبرم  رتمولیک 
، راغ هلبق  تمـس  هراوید  رد  دوشیم . زاب  لامـش  تمـس  هب  راغ  نیا  ِرد  هدـش و  عقاو  تسا ، هوک  لد  رد  یفاکـش  هک  ارح  راـغ  هوک ، هلق  رد 

هزادنا هب  نآ  عافترا  رتم و  ود  ات  نیب 5/1  نآ  ضرع  رتم و  هس  دودح  راغ  لوط  دوشیم . هدید  نآ  زا  مارحلادجـسم  هک  تسا  ییاهفاکش 
. تسا طسوتم  ناسنا  کی  دق 

تایآ راغ ، نیمه  رد  دنک . شتـسرپ  ار  ادـخ  ات  درکیم  فاکتعا  نآ  رد  زور  دـنچ  دـمآیم و  راغ  نیا  هب  تثعب ، زا  شیپ  ص )  ) ادـخلوسر
تراگدرورپ مان  هب  ناوخب  « ؛  َقَلَخ يِذَّلا  َکِّبَر  ِمْسِاب  ْأَْرقا  تفگ : لیئربج  دش و  لزان  ترضح  نآ  رب  راب  نیتسخن  يارب  قلع ، هکرابم  هروس 

(1: قلع !« ) دیرفآ ار ) ناهج   ) هک

روث هوک  . 11

تمس زا  و  میسنلا »  » يوک رب  قرش  تمس  زا  هوک  نیا  تسا . هدش  عقاو  نآ  يرتمولیکراهچ  هلصاف  هب  مارحلادجـسم و  بونج  رد  روث ، هوک 
رب برغ 

ریوصت شیامن  <>
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ص:84
يواگ هب  هوک  دـناهتفگ ، هوک  نیا  يراذـگمان  هرابرد  دراد . رارق  هرجهلا » يوک   » زین هوک  لامـش  تمـس  رد  تسا . فرـشم  شیرق » ءاحطب  »
نییاـپ زا  اـهنآ  نیرتدـنلب  عاـفترا  هک  دراد  زیت  كون  هلق  هد  لکـش ، ياهریاد  ًاتبـسن  هوک  نیا  تسا . هدرک  يور  بونج  هب  هک  دراد  تهاـبش 

. تسا عبرم  رتمولیک  هد  هوک  نیا  تحاسم  دسریم . رتم  هب 458  هوک ،
نیا رد  زور  هس  رکبوبا ، هارمه  هب  هنیدـم  هب  هکم  زا  ترجه  ماگنه  ص )  ) ادـخلوسر تسا . هدـش  عقاو  روث  راغ  هوک ، هلق  هطقن  نیرتالاب  رد 

. دراد دوجو  عبرم  رتم  ود  هزادنا  هب  ییاضف  راغ ، تشپ  ولج و  رد  دش . ناهنپ  راغ 

سیبقوبا هوک  . 12

نآ عافترا  ددنویپیم و  افص  هوک  هب  هوک  نیا  تسا . هدش  فرشم  مارحلادجسم  رب  قرش ، تمس  زا  هک  تسا  هکم  ياههوک  نیرتروهشم  زا 
نآ زا  اـههوک  رگید  تسا و  سیبـقوبا » هوک  ، » نیمز يور  رب  هدـش  هدـیرفآ  هوـک  نیتـسخن  هک  تسا  تیاور  تسا . رتـم  شنوماریپ 120  زا 

ار دوسالارجح  ع ، )  ) حون نافوط  نایرج  رد  دـنوادخ  اریز  تشاد ؛ ترهـش  نیما »  » هب تیلهاج  نارود  رد  هوک  نیا  (1) تسا . هدش  بعشنم 
(2) تشاذگ . تناما  هب  هوک  نیا  لد  رد 

ناعقیَعُق هوک  . 13

زا نوجح ، ات  لامش  زا  هدش ، عقاو  دجسم  یبرغ  لامش  لامش و  رد  هک  هوک  نیا  تسا . مارحلادجسم  رب  فرـشم  گرزب و  یهوک  ناعقیعق ،
هزورما دباییم . دادتما  هکیبش »  » و بابلا » ةراح   » ات بونج  زا  و  يوُط »  » هاچ ات  برغ 

ص432. ج3 ، یقهیب ، نامیالا ، بعش  - 1
« . دنتسه هقث  نآ  لاجر  تسا و  هدروآ  ریبکلا  مجعملا  رد  یناربط  ار  تیاور  نیا  : » دسیونیم دئاوزلا ص243  عمجم  دلج 3  رد  یمثیه  - 2
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ص:85
نیا عافترا  درب . مان  ناوتیم  ار  قلف »  » و هینامیلـس » « ، » يدابع « ، » يدنه هوک  : » اهنآ هلمج  زا  هک  تسا  هدش  میـسقت  ییاهشخب  هب  هوک  نیا 

. تسا رتم  دوخ 110  نوماریپ  زا  هوک 
: دننکیم تیاور  يراخب  ملسم و  دوشیم . هتفگ  زین  (1) هکم » یَبشخا  ، » ناعقیعق سیبقوبا و  هوک  ود  هب 

ص)  ) ادخلوسر هب  هتـشرف  دوب . فئاط  زا  تشگزاب  لاح  رد  ترـضح  نآ  دمآ . ص )  ) ادخلوسر دزن  تسا ، لکوم  اههوک  رب  هک  ياهتـشرف 
« . مروآیم دورف  اهنآ  رس  رب  ار  نابشخا  ینک  هدارا  رگا  دمحم ! يا  : » تفگ درک و  مالس 

كرش وا  هب  ياهرذ  دنتسرپب و  ار  اتمهیب  دنوادخ  هک  دروآ  ایند  هب  ار  ییاهناسنا  نانیا ، لسن  زا  دنوادخ  مراودیما  دومرف : ص )  ) ادخلوسر
(2) دنزرون .

[ رازنش  ] بِّصحم . 14

هزیرگنـس هدـنروآدرگ  يانعم  هب  بِّصحم ، دراد . رارق  مارحلادجـسم  لامـش  يرتمولیک  ود  هلـصاف  هب  اـنم و  نوجح و  ناـیم  رد  هقطنم ، نیا 
« ، هنانکینب فیَخ   » نآ هب  نینچمه  تسا . هدوب  لیـس  راـبره  زا  سپ  هطقنم ، نیا  رد  اههزیرگنـس  ندـش  عمج  يراذـگمان ، نیا  لـیلد  تسا .

میرحت نامیپ  بِّصحم ، رد  شیرق  دنیوگیم . هدباعم »  » هزورما و  حطبا » »
. تسا هدش  بِّصحم  دراو  عادولاۀجح  رد  زین  هکم و  حتف  زور  رد  ص )  ) ادخلوسر تسب . ار  بلاطیبا  بعش  رد  نانآ  هرصاحم  مشاهینب و 

: دنکیم لقن  هریرهوبا 
: دومرف ام  هب  انم ، رد  ندرک  ینابرق  زا  سپ  زور  ص )  ) ادخلوسر

هب هژاو  نتـشاگن  لیلد  نابـشخا .  هژاو  لـیذ  جـح ، تاحالطـصا  گـنهرف  ك : ر . راوشد . راومهاـن و  هوک  ود  ياـنعم  هب  بشخا و  هینثت  - 1
مجرتم تسا . هکم  هملک  هب  نآ  ندش  فاضم  یبشخا ، تروص 

ص 181. ج 5 ، ملسم ، حیحص  ص 83 ؛ ج 4 ، يراخب ، حیحص  - 2
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ص:86
نامیپمه ناکم  نیا  رد  هنانک  شیرق و  دـناهدروخ . دـنگوس  يزرورفک  يارب  شیرق ]  ] هک ییاـج  میوشیم ؛ هناـنکینب  فیخ  دراو  ادرف  اـم 

ار ص )  ) دمحم اهنآ  هکنیا  رگم  دـننکن ، تعیب  نانآ  اب  دـندنبن و  ییوشانز  نامیپ  بلطملاینب ) ای   ) بلطملادـبعینب مشاهینب و  اب  ات  دـندش 
(1) دنهد . شیرق  لیوحت 

نیَنُح . 15

هزورما ناکم ، نیا  تسا . هدـش  عقاو  مارحلادجـسم  يرتمولیک  هلـصاف 36  رد  نآ و  یقرـش  تمـس  رد  هک  تسا  همرکم  هکم  ياـهيداو  زا 
. تسا هداد  خر  اجنیا  رد  هکم ، حتف  لاس  رد  نزاوه  اب  مالسا  هاپس  نایم  نینح  دربن  دوشیم . هدیمان  عیارش » يداو  »

يوُط هاچ  . 16

رد مارحلادجـسم و  یبرغ  لامـش  تمـس  رد  هتفرگ و  رارق  رهـش  نیا  هاگـشیاز  ربارب  رد  و  لورج »  » يوـک رد  هک  هکم  روهـشم  ياـههاچ  زا 
: میناوخیم يراخب  ملسم و  حیحص  رد  تسا . هدش  عقاو  نآ  يرتم  هلصاف 1300 

لسغ هاچ  نیا  بآ  اب  سپس  دناوخب ، اجنیا  رد  ار  حبص  زامن  ات  درک  يرپس  هاچ  نیا  رانک  رد  ار  بش  دش ، هکم  دراو  ص )  ) ادخلوسر یتقو 
(2) دش . هکم  دراو  درک و 

هدیبز همشچ  . 17

زا سپس  دریگیم . همشچرس  ادهلا ، » فئاط   » ریسم زا  مارحلادجسم ، يرتمولیک  رد 36 نامعن  يداو  زا  دراد ، ییاراوگ  بآ  هک  همشچ  نیا 
رسمه هدیبز ، ار  همشچ  نیا  دسرب . هکم  هب  ات  درذگیم  انم  هفلدزم و  تافرع ،

ص86. ج4 ، ملسم ، حیحص  ص158 ؛ ج2 ، يراخب ، حیحص  - 1
ص 62. ج 4 ، ملسم ، حیحص  ص 154 ؛ ج2 ، يراخب ، حیحص  - 2
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ص:87
نآ هب  زین  نامکاح  دندشیم . باریس  همشچ  نیا  زا  لاس  دودح 1200  هکم  لها  درک . يراج  791م )  ) ق لاس 174ه .- رد  دیشرلا  نوراه 

لاس 1421ه- رد  دش . لدبم  گرزب  ياههلول  هب  درک و  رییغت  همشچ  يارجم  دندوب . دنبیاپ  نآ  تمرم  حالصا و  هب  دنتشاد و  ياهژیو  هجوت 
همـشچ و يزاسون  يارب  شهوژپ  هعلاطم و  روتـسد  روشک ، نیا  تقو  دهعیلو  ناتـسبرع و  ینونک  هاشداپ  زیزعلادـبع ، نب  هللادـبع  کلم  ق  . 

. درک رداص  ار  نآ  بآ  زا  يریگهرهب 

هکم رد  لیس 

الاب و رد  العم  نوجح و  دـناهدرک . هطاحا  اههوک  ار  نآ  فارطا  هک  دراد  رارق  ياهرد  رد  هکم  اریز  دراد ، ترهـش  هکم  رگناریو  ياهلیس 
ریوصت شیامن   <> رد هکیبش  هلفسم و 

مارحلادجـسم ات  هناور و  ینییاپ  ياهشخب  هب  هکم  ییالاب  ياهشخب  زا  اهبآ  دـنت ، ياهناراب  ندـیراب  اب  دـنراد . رارق  هکم  ینییاـپ  شخب 
رمع نامز  رد  هک  تسا  لشهنما »  » لیس رهش ، نیا  ياهلیس  نیرتروهشم  زا  دنزیم . بیسآ  رایسب  رهش  هب  اهلیس  نیا  هاگ  دوشیم . ریزارس 

ار رمع  لیس ، نیا  درب . هلفسم  هب  دنک و  اج  زا  ار  ع )  ) میهاربا ترضح  ماقم  دش و  مارحلادجسم  دراو 
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. درک رپ  ار  لیس  زا  هدش  داجیا  ياههچضوح  كاخ ، اب  رمع  اریز  تسا ؛ نتخیر  كاخ  يانعم  هب  مدر ، درک . ممصم  مدرلا »  » دس تخاس  هب 
زین راب  نیا  دـش . ناریو  لیـس ، نیا  ندـش  يراج  اب  یلو  دوب ، اجرباپ  ق  لاس 202ه .- رد  هلظنح » نبا   » لیـس ندـش  يراج  نامز  ات  دـس  نیا 

. دهاکب لیس  تدش  زا  ياهزادنا  ات  تسناوت  اهدس  نیا  دش و  داجیا  دس  دنچ  لیس ، رابنایز  راثآ  زا  يریگولج  يارب 
ياهقاط ات  بآ  دـش و  بآ  زا  رپ  مارحلادجـسم  راب  نیا  دـش . مارحلادجـسم  دراو  يراـج و  هکم  رد  يرگید  لیـس  ق ، لاس 1039ه .- رد 

زا یگرزب  ياهشخب  دـمآ و  رتالاب  زین  هبعک  رد  لفق  زا  عارذ ، ود  هزادـنا  هب  هک  دوب  دـیدش  نانچ  لیـس  نیا  دـمآ . الاب  فاطم  ياهلیدـنق 
. داد ار  هبعک  يدج  يزاسزاب  روتسد  ینامثع  دارم  ناطلس  هثداح ، نیا  یپ  رد  تخیرورف . هبعک 

شرتسگ روتسد  زیزعلادبع  نب  دوعـس  کلم  ق  لاس 1375ه .- رد  تسا . هدـنام  اجرباپ  زورما  هب  ات  هک  تسا  هبعک  لماک  ياـنب  نیرخآ  نیا 
تمس هب  ار  ناوارف  ياهبآ  اهلیس و  ات  دش  ثادحا  یعسم  تشپ  رد  یلنوت  دجسم ، هعسوت  زا  هلحرم  نیا  رد  درک . رداص  ار  مارحلادجسم 

هلفسم
ریوصت شیامن  <>
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. دنک تیاده 

همرکم هکم  ياهلنوت 

نیرتدـیدج نیرتهتفرـشیپ و  هب  ار  رهـش  نیا  هک  ياهنوـگ  هب  تسا ، رادروـخرب  اـهلنوت  زا  میظع  ياهکبـش  زا  سدـقم ، رعاـشم  هکم و  رهش 
هب لنوت  هد  ناـیم ، نیا  زا  تسا . رتمولیک  اهنآ 32  عومجم  یبیرقت  لوط  هک  دراد  لـنوت  رهـش 60  نیا  تسا . هدرک  لیدبت  ناهج  ياهرهش 
زا دهدیم . طابترا  هکم  نوگانوگ  ياههلحم  سدـقم و  رعاشم  هب  ار  مارحلادجـسم  هقطنم  اهلنوت  نیا  تسا . هتفای  صاصتخا  اههدایپ  روبع 

. تسا ناسآ  ناور و  رهش  نیا  رد  رورم  روبع و  ور ، نیا 
، ینمیا تازیهجت  هـمه  زا  ییاـبیز ، رب  نوزفا  هدـش و  هتخاـس  ناـهج  یــسدنه  یملع و  ياـهصخاش  نیرتدــیدج  ساـسا  رب  اـهلنوت  نـیا 

. تسا رادروخرب  یقرب  ياههلپ  روتارنژ و  یناشن ، شتآ  هیوهت ، يزادرپرون ، ياهمتسیس  یتشادهب ،
ریوصت شیامن  <>
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هکم رد  لغاشم 

هراشا

رامـش هب  هورگ  اـی  هلیبق  کـی  تاـهابم  رخف و  هیاـم  هک  ییاـههفرح  دراد ؛ نهک  یخیراـت  هشیر  هک  دراد  دوجو  ییاـههفرح  هکم ، رهـش  رد 
. دـسریم زین  مالـسا  زا  شیپ  هب  یتـح  اـهنآ  زا  یخرب  تمدـق  دـندوب . نآ  نارئاز  مارحلادجـسم و  تمدـخ  رد  اـههفرح  نـیا  اریز  دـمآیم ؛

: زا دنترابع  اههفرح  نیا  نیرتروهشم 

يراددیلک يرادهدرپ و  . 1

هفرح نیا  هب  هک  يدرف  نیتسخن  تسا . هدمآ  دوجو  هب  هبعک  ِرد  ندرک  هتـسب  زاب و  يارب  هک  تسا  هفرـشم  هبعک  هب  تمدـخ  هژیو  هفرح ، نیا 
، يو زا  سپ  دیـسر . ص )  ) ادخلوسر مراهچ  دـج  بالک ، نبا  یـصق  هب  تمـس  نیا  سپـس  دوب . ع )  ) لیعامـسا ترـضح  تشاد ، لاغتـشا 

نب نامثع  تسد  هب  دیلک  نیا  يرجه ، متـشه  لاس  رد  هکم  حتف  زا  سپ  دـندش . رادهدـهع  ار  تیلوئـسم  نیا  شیرق  لیابق  زا  رادـلادبعینب ،
. دوب هحلط 

ترـضح نآ  زا  ربمایپ  يومع  سابع ، دـمآ ، نوریب  هبعک  زا  ربمایپ  هکنیا  زا  سپ  دوش . هبعک  دراو  ات  تفرگ  وا  زا  ار  دـیلک  ص )  ) ادـخلوسر
درک و لزان  ياهیآ  هرابنیا  رد  دنوادخ  دـشاب . لوغـشم  زین  هبعک  يراددـیلک  هب  جـح ، تیاقـس  رانک  رد  ات  دـهدب  وا  هب  ار  دـیلک  تساوخ ،

: دومرف
(58 ءاسن :  ) اِهلْهَأ یلِإ  ِتانامَْألا  اوُّدَُؤت  ْنَأ  ْمُکُُرمْأَی  َهللا  َّنِإ 

. دیهدب شنابحاص  هب  ار  اهتناما  هک  دهدیم  نامرف  امش  هب  دنوادخ 
: دومرف دنادرگزاب و  وا  هب  ار  دیلک  دناوخارف و  ار  هحلط  نب  نامثع  ص )  ) ادخلوسر هیآ ، نیا  لوزن  زا  سپ 

نیا یسک  رگمتس ، ناسنا  زج  دیریگب و  هشیمه  يارب  ار  دیلک  هحلطینب ! يا 
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(1) تفرگ . دهاوخن  امش  زا  ار  هبعک ) يرادهدرپ  )

تیلوئسم نیا  دنتسه . بوسنم  يو  هب  نویبیش » . » داد همادا  ار  راک  نیا  هحلطیبا  نبنامثع  نب  ۀبیش  شیومع ، رسپ  هحلط ، نب  نامثع  زا  سپ 
. دوـشیم يرادـهگن  بوکـالط  ياهجنگ  رد  تسا و  رتمیتناـس  لـهچ  هبعک  ِرد  دـیلک  دراد . رارق  هبیـشینب  هدـنیامن  تسد  رد  زورما  هب  اـت 

هبعک ِرد  تسا  ینتفگ  تسا . هدش  هتـشون  ءاسن  هروس ي  هیآ 58 نآ  يور  رب  دزاسیم و  ار  هجنگ  نیا  لاس  ره  هبعک ، هدرپ  دـیلوت  هناـخراک 
. دوشیم زاب  وشوتسش  يارب  راب  ود  هنالاس 

تیاقس . 2

ناـنآ دـسریم . فانمدـبعینب  نـب  مشاـهینب  ناـمز  هـب  زین  هـفرح  نـیا  هـشیر  تـسا . ناـیجاح  يارب  بآ  هـیهت  یناـسربآ و  هـفرح ، نـیا 
ياراوـگ ياـهبآ  زا  زین  ار  اـهضوح  نیا  بآ  دـندادیم . رارق  هـبعک  نوـماریپ  ياـضف  رد  دـندرکیم و  داـجیا  تسوـپ  زا  ییاههچـضوح 

تــسد هـب  مزمز  هاـچ  رفح  زا  سپ  دــندروآیم . داوزم »  » ماـن هـب  يرگید  ياـهفرظ  کـشم و  اــب  دــندرکیم و  هـیهت  فارطا  ياــههاچ 
ترـضح دش . ماقم  نیا  رادهدهع  يو  زا  سپ  ربمایپ  يومع  سابع ، شدنزرف  درکیم . هیهت  هاچ  نیا  زا  ار  زاین  دروم  بآ  يو  بلطملادبع ،

: دومرف نانآ  هب  باطخ  هاگنآ  دننک . باریس  ار  نایجاح  ات  دنشکیم  بآ  مزمز  زا  نانآ  هک  دید  جح  مسوم  رد  ص )  ) دمحم
(2) مدیشکیم . بآ  مزمز  زا  امش  هارمه  زین  نم  دنریگب ، امش  زا  ار  تمس  نیا  مدرم  هک  نآ ] میب   ] دوبن رگا  بلطملادبعینب ! يا 

لآ سپ ، نآ  زا  دـندرپس . یـشومارف  هب  ار  راک  نیا  دـندش و  تفالخ  مرگرـس  سابعینب  هکنیا  ات  دوب  بلطملادـبعینب  تسد  رد  هفرح  نیا 
ریبز

ص 98. ج11 ، ریبکلا ، مجعملا  زا  لقن  هب  ص285  ج3 ، یمثیه ، دئاوزلا ، عمجم  - 1

ص 42. ج2 ، ملسم ، حیحص  - 2

تیاقس . 2www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 124زکرم  هحفص 100 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:92
هب راک  نیا  رد  زین  نارگید  نایجاح ، رامـش  نتفرالاب  اب  دندوب . لوغـشم  هفرح  نیا  هب  ینامز  تدـم  يارب  دـنتفرگ و  هدـهع  هب  ار  تمـس  نیا 

. دندیمانیم یمزمز ] نآ : درفم   ] همزامز دنتشاد ، لاغتشا  هفرح  نیا  هب  هک  ار  یناسک  دندناسریم . يرای  نانآ 
« ءاروز  » ياهمان اب  اهفرظ  نیا  دنتـشاذگیم . اجنآ  ار  دوخ  ياهفرظ  هک  دنتـشاد  مارحلادجـسم  رد  یناکم  ناـناسربآ ، نیا  زا  کـیره 
رپ مزمز  هاچ  بآ  زا  ار  دوخ  ياهفرظ  نانآ  دوب . نانآ  هدافتسا  دروم  هساک ) « ) ۀساط  » و هتـسدیب ) هزوک  « ) قرود ( ، » ياهرقن حدق  یعون  )

. دندرکیم عیزوت  نایجاح  نایم  و 
زا ات  دوب  نایجاح  هب  یناسربآ  یهدناماس  رتفد ، نیا  سیـسأت  زا  فدـه  دـش . داجیا  هکم  رد  اهیمزمز  هژیو  يرتفد  ق ، لاس 1403ه . رد 

. دوش هداتسرف  نایجاح  تماقا  لحم  هب  رایس ، ناناسربآ  کمک  هب  بآ  سپ ، نیا 

( هدنهدفاوط  ) هَفاّوَط . 3

هب ار  نایجاح  هب  جح  کسانم  اههزومآ و  یلمع  شزومآ  هک  دوشیم  هتفگ  يدرف  هب  فِّوَطُم ، »  » و هفاوط » . » تسا فاّوَط »  » قتشم هژاو  نیا 
دنتشاد مامتها  راک  نیا  هب  هکم  مدرم  زا  يرامش  زابرید ، زا  تسا . نهک  ياههفرح  زا  زین  لغش  نیا  دهدیم . تامدخ  نانآ  هب  دراد و  هدهع 

. دندشیم اهنآ  نیشناج  ناشنادنزرف  و 
-. لاس 884 ه رد  يابتیاق  ناطلس  نوچ  دش . نییعت  قوقح  نآ  يارب  هتخانش و  تیمسر  هب  لغش  نیا  راب  نیتسخن  يارب  اهیکولمم ، هرود  رد 

نایجاح نابزیم  هب  ینید ، يامنهار  زا  تفای و  شرتسگ  هفرح  نیا  يو  زا  سپ  داد . فاوط  ار  يو  هریهظ ، نب  میهاربا  یضاق  دمآ ، جح  هب  ق 
لیاسو ندرک  مهارف  ناکسا و  نارئاز ، هب  جح  کسانم  شزومآ  رب  نوزفا  نانآ  دش . لیدبت 
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ناـگرزب و ناـنآ ، زا  سپ  دـشیم . راذـگاو  ناـهیقف  تاـضق و  هب  لوا  هجرد  رد  تیلوئـسم  نیا  دنتـشاد . هدـهع  هـب  زین  ار  اـهنآ  يارب  هـیلقن 
هب اههدنهدفاوط  اهنارود ، یخرب  رد  یتح  تسا . هتشاذگ  رـس  تشپ  ار  ینوگانوگ  لحارم  هفرح  نیا  دندیـسریم . ماقم  نیا  هب  نادمتعم 

شرتـسگ اـب  هـتفرهتفر  دـندنبب . دادرارق  ناـیجاح  اـب  نآ ، دـننام  جـح و  کـسانم  شزوـمآ  يارب  اـت  دـندرکیم  رفـس  یمالـسا  ياـهروشک 
. دنتسه نانآ  هب  یناسرتمدخ  ینابزیم و  شریذپ  نانآ و  دورو  رظتنم  يدارفا  هکم ، رد  دنتسنادیم  اهیجاح  رتشیب  اههدنهدفاوط ،
نیتسخن نیا  دش . میظنت  اههدـنهدفاوط  تقوم  همانساسا  ق ، لاس 1355ه .- رد  راب ، نیتسخن  يارب  دوعـس ، لآ  زیزعلادبع  کلم  هرود  رد 

هدرپس ياهتیرومأم  نینچمه  هدنهدفاوط ، ياهیگژیو  فیاظو و  دشیم و  یفرعم  قیقد  روط  هب  لغـش  نیا  نآ ، رد  هک  دوب  ياهماننییآ 
. درک رییغت  یلک  هب  همانساسا  نیا  ق ، لاس 1367ه .- رد  دوب . هدش  نییبت  نآ  رد  یناسرتمدخ  لماعت و  راکوزاس  يو و  هب  هدش 

زا درک . سیـسأت  تامدـخ  نـیا  یهدناـمزاس  هژیو  ياهرادا  يوـبن ، دجــسم  مارحلادجــسم و  روـما  لـک  تساـیر  ق ، لاـس 1398ه .- رد 
هب يدـنبیاپ  ترورـض  هب  نانآ  نداد  هجوت  تیبرت و  هدـنهدفاوط ، ناسرزاب و  راک  یهدنامزاس  زا : تسا  ترابع  هرادا  نیا  ياهتیرومأم 

. نابلطواد يارب  تیلاعف  نیا  ماجنا  زوجم  رودص  زین  نایجاح و  اب  دروخرب  رد  یمالسا  بادآ 
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یگنهرف یملع و  ياهداهن 

هراشا

؛ دـنکیم تیلاـعف  یگنهرف  یملع و  ياـههنیمز  رد  اـهداهن  نـیا  تـسا . تیلاـعف  لوغـشم  یگنهرف  یملع و  داـهن  يرامـش  هـکم ، رهــش  رد 
: زا تسا  ترابع  اهنیا  نیرتهتسجرب 

مالسا ناهج  تاطابترا  نامزاس  . 1

. تسا هکم  رهش  دوجلا » ما   » رد نامزاس  نیا  رقم  دش . سیسأت  1962م )  ) ق لاس 1381ه .- رد  هک  یمالسا  عماج و  یناهج ، ینامزاس  ح(1)
نامتخاس لماش  هقبط ، جـنپ  نامتخاس  کی  زا  داهن  نیا  دراد . رارق  هدـج  میدـق  هداج  رد  تسا و  عبرم  رتم  رازه  نآ 53  نامتخاس  تحاسم 

. تسا هدش  لیکشت  رابنا  هناخباتک و  دجسم ، اهسالجا ،
: دوشیم لیکشت  اروش  نمجنا و  دنچ  زا  یمالسا  داهن  نیا 

تیلاعف اهحرط و  همه  تسا . نامزاس  نیا  هدر  نیرتالاب  تئیه ، نیا  (2) انما ؛ تئیه  فلا )
یمالـسا و هتـسجرب  ياهتیـصخش  زا  هک  دراد  وـضع  تصـش  اروـش  نـیا  دوـشیم . ماـجنا  اـنما  تـئیه  رظن  ریز  ناـمزاس ، هناـخریبد  ياـه 

. دریگیم تروص  تئیه  نیا  بیوصت  میمصت و  اب  زین  اضعا  نییعت  دنتسه . ناملسم  ياهتیلقا  اهتلم و  ناگدنیامن 
تسادق زا  يرادساپ  ظفح و  دجاسم و  شقن  ندرک  لاعف  يارب  هک  تسا  يرابتعا  يداهن  اروش  نیا  (3) دجاسم : یناهج  یلاع  ياروش  ب )

. دنوشیم باختنا  مالسا  ناهج  رسارس  زا  هک  دراد  وضع  لهچ  اروش  نیا  دشوکیم . نآ 

. یمالسالا ملاعلا  ۀطبار  - 1
. یسیسأتلا سلجملا  - 2

. دجاسملل یملاعلا  یلعالا  سلجملا  - 3
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یخرب هک  دنکیم  هضرع  ینوگانوگ  تامدخ  تسا و  یمالـسا  هیریخ و  يداهن  نمجنا ، نیا  (1) یناهج : یناسر  دادما  یمالسا  نمجنا  ج )

رتاـفد قیرط  زا  تامدـخ  نیا  ناـهج . ياـهروشک  رتـشیب  رد  یتشادـهب  یعاـمتجا و  تامدـخ  شزومآ و  دادـما ، زا : تسا  تراـبع  اـهنآ  زا 
. دریگیم تروص  روشک  رد 95  نمجنا  یگدنیامن 
(2) تنس . نآرق و  یملع  زاجعا  یناهج  نمجنا  د )

. تسا هدش  لیکشت  مالسا  ناهج  ياهقف  زا  هدش  شنیزگ  ياهعومجم  زا  عمجم ، نیا  (3) یمالسا : هقف  عمجم  ه )
میتی رازه  تسیب  زا  شیب  رضاح ، لاح  رد  دراد . هدهع  رب  ار  مالسا  ناهج  نامیتی  هب  یگدیـسر  تیلوئـسم  زین  داهن  نیا  (4) هکم : ۀسسوم  و )

. دنراد رارق  هسسؤم  نیا  لفکت  رد 

نیفیرشلا (5) نیمرحلا  مداخ  جح  تاقیقحت  داینب  . 2

رد درک . زاغآ  هدـج  زیزعلادـبع  کلم  هاگـشناد  هب  هتـسباو  یـشهوژپ ، يدـحاو  ناونع  هب  ار  دوخ  تیلاعف  ق  لاس 1395ه .- رد  داـینب ، نیا 
نارازگجح و جح و  نوگانوگ  ياههبنج  هرابرد  لماک  ياههداد  تاعالطا و  يروآدرگ  فرص  داینب ، نیا  تیلاعف  همه  نیزاغآ ، ياهلاس 
زا سپ  هلحرم  رد  دهد و  هئارا  دوجوم  طیارـش  زا  قیقد  نشور و  يریوصت  ات  دشیم  نایجاح  هب  هدش  هضرع  یهافر  تامدـخ  تیعـضو  زین 

نیب زا  توق و  طاقن  ياقترا  هب  نآ ،

. ۀیملاعلا ۀیمالسالا  ۀثاغالا  ۀئیه  - 1
. ۀنسلا نآرقلا و  یف  یملعلا  زاجعإلل  ۀیملاعلا  ۀئیهلا  - 2

. یمالسالا یهقفلا  عمجملا  - 3
. ۀمرکملا ۀکم  ۀسسؤم  - 4

. جحلا ثاحبأل  نیفیرشلا  نیمرحلا  مداخ  دهعم  - 5
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. دنک مادقا  فعض  طاقن  ندرب 

 - یتروشم يداهن  هب  داینب  نیا  سپ ، نیا  زا  درک . تقفاوم  جـح  تاقیقحت  داینب  سیـسأت  اـب  ناتـسبرع ، تلود  تئیه  ق ، لاس 1401ه .- رد 
يارب فادها  نیا  تلود ، تئیه  هبوصم  رد  دـمآ . رد  جـح  روما  هنیمز  رد  لاعف  ياهناگرا  رگید  جـح و  یلاع  نویـسیمک  يارب  یـصصخت 

: تسا هدش  نییعت  جح  تاقیقحت  داینب 
. دشاب اهزاین  عاونا  يوگخساپ  ماقرا و  اهرامآ و  عاونا  يارب  یلماک  ریگارف و  یملع  عجرم  ات  جح ، یتاعالطا  کناب  سیسأت  فلا )

، جح هب  طوبرم  یخیرات  یطخ  خسن  اههشقن و  اهملیف ، ریواصت ، دانسا ، تاقیقحت ، زا  لماک  یخیرات  نزخم  کی  داجیا  يارب  شـشوک  ب )
. یخیرات یملع و  یعجرم  داجیا  روظنم  هب  هرونم  هنیدم  هکم و 

. هنیدم هکم و  یمالسا  طیحم  ظفح  تسا و  هدیرفآ  دنوادخ  هک  لکش  نامه  هب  سدقم  نکاما  زا  يرادهگن  ج )
. دش لقتنم  هکم  يارقلاما  هاگشناد  هب  هتسباو  يدحاو  هب  ادج و  هدج ، زیزعلادبع  کلم  هاگشناد  زا  یشهوژپ  داینب  نیا  ق ، لاس 1403ه . رد 
. تسا سدقم  رعاشم  جح و  هب  طوبرم  تاقیقحت  تاعلاطم و  یلصا  عجرم  نیفیرشلا ، نیمرحلا  مداخ  جح  یتاقیقحت  داینب  رـضاح ، لاح  رد 

شقن ات  هدـش  هدرپس  داـینب  نیا  هب  سدـقم  رعاـشم  یبنلادجـسم و  مارحلادجـسم ، یفارگوتف  ریواـصت  هیهت  زاـیتما  اـهتیلاعف ، نیا  راـنک  رد 
. ددرگ تیوقت  زین  نآ  يزاسدنتسم  ياهناسر و 

. تسا هدش  سیسأت  هرونم  هنیدم  رد  داینب ، زا  ياهبعش  هرواشم ، ماجنا  یشهوژپ و  روما  لماک  ششوپ  روظنم  هب 
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یکم مرح  هناخباتک  . 3

هلـصاف رتمولیک  جنپ  زین  مارحلادجـسم  یقرـش  بونج  تمـس  زا  دراد . رارق  طایخ » هللادـبع   » نابایخ رد  و  هیزیزعلا »  » يوک رد  هناخباتک  نیا 
. دنکیم تیلاعف  یبنلادجسم  مارحلادجسم و  روما  لک  تسایر  رظن  ریز  هناخباتک  نیا  دراد .

، يدهملا دمحم  یـسابع ، هفیلخ  هرود  رد  هناخباتک ، نیا  تسا . هدش  هتخاس  ق  لاس 160ه . دودـح  يرمق و  يرجه  مود  نرق  رد  هناخباتک ،
اب زین  دوعـس  لآ  زیزعلادبع  کلم  تسا . هدوب  نادنمـشناد  ماکح و  هجوت  دروم  زین  دعب  ياههرود  رد  دش و  هتخاس  مارحلادجـسم  لخاد  رد 

ق لاس 1357ه . رد  نینچمه ، درک . رومأم  نآ  تیعـضو  یـسررب  قیقحت و  يارب  ار  نادنمـشناد  زا  ياهتیمک  هناخباتک ، نیا  هب  هژیو  یهجوت 
. درک هیده  هناخباتک  نیا  هب  زین  باتک  يرس  کی  يو  دیمان . یکم » مرح  هناخباتک   » ار نآ 

لاـقتنا مارحلادجـسم  زا  نوریب  هب  هناـخباتک  نیا  ق ، لاـس 1357ه .- رد  ینعی  اهيدوعـس ؛ نارود  رد  مارحلادجـسم  لوا  هعـسوت  ماـگنه  هب 
. تفای

شخب دوـشیم . يرادــهگن  نآ  رد  یطخ  باــتک  هـک 6523  تـسا  یطخ » ياههخــسن  شخب  ، » هناـخباتک نـیا  ياـهشخب  نـیرتمهم  زا 
زین نانز و  هژیو  شخب  کینورتکلا ، هناخباتک  ملیفورکیم ، یتوص ، کناب  دراد . باـتک  ناونع  رازه  زا 120  شیب  زین  نآ  یپاچ  ياهباتک 

. تسا هناخباتک  نیا  ياهشخب  رگید  زا  نیفیرش ، نیمرح  هب  طوبرم  یصاصتخا و  یشخب 
. تسا زاب  ات 22  زا 15  هقیقد و  ات 30:14  حبص  تعاس 30:7  زا  هزور  همه  اههعمج ، زج  هب  هناخباتک  نیا 

همرکم هکم  هناخباتک  . 4

ق لاـس 1370ه .- رد  ار  نآ  ناـطق » ساـبع  خیـش  . » تسا عقاو  بلاـطیبا  بعـش  هار  زاـغآ  رد  یعـسم و  یقرـش  تمـس  رد  هناـخباتک ، نیا 
سیسأت (1950م )
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ياههعومجم یطخ و  ياههخـسن  اهباتک ، نآ  رد  دـنکیم و  تیلاعف  ناتـسبرع  یمالـسا  روما  ترازو  رظن  ریز  هناخباتک  نیا  نونکا  درک .

یبوچ هقبط ، ود  نامتخاس  نیا  ياههرجنپ  زونه  هکنانچ  تسا ، یمیدق  ییانب  هناخباتک ، نیا  نامتخاس  دوشیم . يرادـهگن  یخیرات  سیفن 
. تسا هتفریم  راک  هب  هکم  ياهنامتخاس  رد  رود  ناراگزور  زا  هک  یگنر  تسا ؛ هریت  ياهوهق  گنر  هب  و 

نیا درک ، ترجه  هنیدم  هب  ترضح  نآ  هک  ینامز  تسا . هدوب  ترـضح  نآ  دلوت  لحم  و  ص )  ) ادخلوسر هناخ  ناکم ، نیا  دوشیم  هتفگ 
نب جاجح  ردارب  یفقث  فسوی  نب  دـمحم  ماجنارـس ، دیـسر . لیقع  نادـنزرف  هب  هناخ  نیا  سپـس  دیـشخب . بلاطیبا  نب  لیقع  هب  ار  ناـکم 
لاس رد  نارزیخ ، دیـشرلا ، نوراه  ردام  هک  ینامز  درک . ءاضیبلاراد »  » هب موسوم  دوخ  هناخ  زا  یـشخب  ار  نآ  دیرخ و  ار  هناخ  نیا  فسوی ،

. تخاس دجسم  ناکم  نیا  رد  دمآ ، جح  هب  ق  171ه .-
ریوصت شیامن  <>
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هبعک هدرپ  دیلوت  هناخراک  . 5

هبعک هدرپ  نآ ، زا  شیپ  ات  دومن . سیسأت  ار  هبعک  هدرپ  دیلوت  هناخراک  ق ، لاس 1346ه .- رد  راب  نیتسخن  يارب  دوعسلآ ، زیزعلادبع  کلم 
نیا يو  داد . ار  هناخراک  يزاسون  روتـسد  دوعـس ، لآ  زیزعلادبع  نب  لصیف  کلم  ق ، لاس 1392ه .- رد  دشیم . هداتسرف  هکم  هب  رـصم  زا 

. درک ییاشگزاب  1977م )  ) ق لاس 1397ه .- رد  ار  هناخراک 
ناـهج تاـطابترا  ناـمزاس   » هب هناـخراک ، نیا  تسا . هتفرگ  رارق  هدـج  یمیدـق  ریـسم  رد  هکم و  رهـش  رد  عقاو  دوجلاما ، رد  هناـخراک  نیا 

، هچراـپ تخود  شخب  هب  ناوـتیم  هناـخراک ، ياـهشخب  نیرتمهم  زا  دراد . هتفرـشیپ  یتازیهجت  اهنیـشام و  تسا و  کـیدزن  زین  مالـسا »
هدرپ زین  یلخاد و  هدرپ  هبعک ، هدرپ  هناخراک  نیا  رد  درک . هراشا  یتسد  یگدنفاب  ینیشام و  یگدنفاب  پاچ ، يزیمآگنر ، دنبرمک ، شخب 

. دوشیم دیلوت  ص )  ) ربمایپ رهطم  حیرض 
نیفیرش (1) نیمرح  نامتخاس  هاگشیامن  . 6

هب ینیمز  رد  ق  لاس 1420ه . رد  مرح ، نامتخاس  هاگـشیامن  دراد . رارق  هبعک  هدرپ  دـیلوت  هناخراک  راـنک  رد  دوجلاما و  رد  هاگـشیامن  نیا 
. دنکیم تیلاعف  یبنلادجسم  مارحلادجسم و  روما  لک  تسایر  رظن  ریز  دش و  ثادحا  عبرم  رتم  تحاسم 1200 

، دنمـشزرا هقیتـع و  يایـشا  یخرب  نینچمه ، دروـخیم . مشچ  هب  نآ  رد  نیفیرـش  نیمرح  تکاـم  ود  دراد و  نلاـس  تفه  هاگـشیامن ، نـیا 
هتفرگ تروص  تالوحت  لحارم و  رگنایب  هک  دوشیم  يرادهگن  نآ  رد  یبایان  یفارگوتف  ریواصت  اههبیتک و  یطخ ، ياههخسن  اهفحصم ،

. تسا نوگانوگ  ياههرود  رد  نیفیرش  نیمرح  تخاس  رد 

. نیفیرشلا نیمرحلا  ةرامع  ضرعم  - 1
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هب هبعک  يانب  هب  نوتـس ، نیا  خـیرات  تسا . هدوب  هبعک  ياهنوتـس  زا  هک  تسا  یبوچ  ینوتـس  هاگـشیامن ، نیا  رد  دوجوم  راثآ  نیرتمهم  زا 

ياـهرد زا  یکی  هبعک و  یمیدـق  ِرد  ع ، )  ) میهاربا ماـقم  کـقاتا  هـبعک ، ِرد  ياـههلپ  دـسریم . ق  لاـس 65 ه .- رد  ریبز  نب  هللادـبع  تسد 
. دوشیم يرادهگن  هاگشیامن  نیا  رد  هک  تسا  یمهم  راثآ  رگید  زا  یبنلادجسم ،

. تسا ناگدننکدیدزاب  ياریذپ  رصع ، حبص و  هاگشیامن  نیا 

همرکم هکم  ثاریم  راثآ و  هزوم  . 7

لاس رد  هزوم ، نیا  دراد . رارق  دوعـس  لآ  زیزعلادبع  کلم  خاک  نورد  هنیدم و  ریـسم  رد  و  رهازلا » يوک   » رد هکم ، ثاریم  راثآ و  هزوم  (1)
. دش ثادحا  عبرم  رتم  تحاسم 3425 هب  ینیمز  رد  ق  1427ه .-

رضاح رصع  ات  شیادیپ  نامز  زا  هکم  خیرات  یفرعم  نآ ، سیسأت  یحارط و  زا  فده  دوریم . رامـش  هب  هکم  یگنهرف  ثاریم  زا  هزوم ، نیا 
راثآ هژیو  نلاس  نآ  ياهنلاس  نیرتروهـشم  زا  دید . ار  هکم  یخیرات  فلتخم  ياههرود  ناوتیم  هزوم ، نیا  نوگانوگ  ياهنلاس  رد  تسا .

لحارم يوبن و  هریـس  نلاس  مالـسا ، زا  شیپ  نلاس  هکم ، هقطنم  ییایفارغج  یعیبط و  خـیرات  نلاـس  خـیرات ، زا  شیپ  راـثآ  نلاـس  ناتـسبرع ،
نینچمه هکم و  ثاریم  شزومآ  خـیرات  دوعـس ، لآ  تموکح  هناگهس  لحارم  مارحلادجـسم ، تخاس  جـح و  لوپ ، يور  رب  تباتک  لماکت 

. یمالسا رنه  ياهیتفگش  نلاس 

هکم یفرعم  نیرتکد  . 8

ییانشآ ندرک  هنیداهن  فده  اب  ق و  لاس 1426ه .- رد  نیرتکد ، نیا  (2)

. ثارتلا راثآلل و  ۀمرکملا  ۀکم  فحتم  - 1
. مارحلا دلبلا  میظعت  عورشم  - 2
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يریگراک و هب  نآ و  گنهرف  جـیورت  رهـش ، نیا  ياهیگژیو  یفرعم  نآ  فادـها  رگید  زا  دروخ . دـیلک  هکم ، اب  نارئاز  رگید  هکم و  لها 

تیعمج رـضاح ، لاح  رد  دوب . هکم  یگنهرف  یعامتجا و  تفاب  رد  میهاـفم  اـهشزرا و  نیا  جـیورت  يارب  یکم  هعماـج  ناوت  يزاـس  لاـعف 
: زا تسا  ترابع  نیرتکد  نیا  ياههمانرب  نیرتمهم  دنکیم . تیاده  ار  نیرتکد  نیا  هکم (1) یتسیز  زکارم 

. دوشیم رشتنم  راب  کی  يرمق )  ) هام هس  ره  هک  تسا  ياهلجم  هکم : هلجم  فلا )
؛ ناکدوک يارب  یکم  هلجم  ب )

نایجاح و هب  یناسرتمدـخ  یعامتجا و  ياهتیلاعف  هب  دورو  يارب  ناناوج ، هب  کمک  هماـنرب ، نیا  زا  فدـه  (2) هکم : ناناوج  همانرب  ج )
. تسا نارازگهرمع 

. دنیآیم جح  هب  هک  تسا  ياهبخن  هتسجرب و  ياهتیصخش  زا  ییاریذپ  لابقتسا و  همانرب ، نیا  زا  فده  (3) یّکم : يزاوننامهیم  همانرب  د )
میـسرت نیرتـکد و  نیا  اـب  ناـنآ  ندرک  انـشآ  زین  ناناملـسم و  مالـسا و  هب  یناسرتمدـخ  رد  ناتـسبرع  شقن  یفرعم  روظنم  هب  هماـنرب  نیا 

. دوشیم لابند  یکم ، هعماج  زا  نشور  يریوصت 

. ۀکمب ءایحالا  زکارم  ۀیعمج  - 1
. ۀکم بابش  - 2

. ۀیکملا ةدافولا  جمانرب  - 3
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يزکرم شخب  رد  لوحت  يارب  میظع  ياه  هژورپ 

زا فدـه  تسا . ارجا  لاح  رد  مرح  نوماریپ  هکم و  رهـش  يزکرم  شخب  رد  یتاـیح  ییاـههژورپ  زیزعلادـبع ، نب  هللادـبع  کـلم  نارود  رد 
مرح ياهنادـیم  روظنم ، نیمه  هب  تسا . مرح  نیا  نأش  ماقم و  اب  بساـنتم  یمیهاربا ، مرح  نوماریپ  طـیحم  رد  لوحت  اـههژورپ  نیا  يارجا 

زا مارحلاهللاتیب ، نارئاز  يارب  رتشیب  یهافر  تامدخ  ندرک  مهارف  دهد . ياج  دوخ  رد  ار  يرتشیب  نارازگزامن  رامـش  ات  دنباییم  شرتسگ 
یمیهاربا مرح  نوماریپ  يزکرم  شخب  رد  هقباسیب  ریظنمک و  يدرواتـسد  گرزب ، ياههژورپ  نیا  تساههژورپ . نیا  يارجا  فادها  رگید 

. دنوریم رامش  هب 
« هیماش  » هژورپ زین ، مرح  لامش  تمس  رد  تسارجا . لاح  رد  عبرم ، رتم  تحاسم 000/125  اب  همدنخلالبج »  » هژورپ مرح ، یقرش  تمس  رد 

ماــن هـب  يرگید  هژورپ  دوـشیم . ارجا  عـبرم  رتــم  یبـیرقت 000/500/1  تحاــسم  هـب  ياهرتـسگ  رد  ناــعقیعق ، »  » هوـک ياــههلق  يور  رب 
تحاـسم رد  رمع » لــبج   » هژورپ تـسارجا . تـسد  رد  یمیهاربا  مرح  یبرغ  تمــس  رد  عـبرم ، رتـم  تحاـسم 46000  رد  هبعکلالـبج ، » »

تمـس رد  بیترت ، هب  زین  عبرم  رتـم  تحاـسم 000/400/1  هب  نیفیرـش » نیمرح  يارب  زیزعلادـبع  کـلم  فقو   » هژورپ عبرمرتم و   000/230
رتم هب 400  یلـصا  جرب  عاـفترا  هک  تسا  هتـسویپ  مه  هب  جرب  تفه  زیزعلادـبع ، کـلم  فقو  هژورپ  دـناهدش . عقاو  یبونج  یبرغ و  بونج 
هکم تعاس  تخاس  روتـسد  زیزعلادـبع ، نب  هللادـبع  کلم  دوریم . رامـش  هب  تحاسم  رظن  زا  نامتخاس  نیرتگرزب  هژورپ ، نیا  دـسریم .

. دراد عافترا  رتم  جرب 380 نیا  تسا . هدرک  رداص  ار  مجنپ  جرب  هطقن  نیرتالاب  رد  نآ  نداد  رارق  همرکم و 
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همرکم هکم  رد  شزومآ 

َکِّبَر ِمْسِاب  ْأَْرقا  دومرف : دـناوخارف و  يریگدای  شناد و  هب  ار  ناـسنا  درک ، لزاـن  شربماـیپ  هب  ارح  راـغ  رد  هک  ياهیآ  نیتسخن  رد  دـنوادخ 
(1 قلع : « . ) دیرفآ ار ) ناهج   ) هک تراگدرورپ  مان  هب  ناوخب  « ؛  َقَلَخ يِذَّلا 

. دوب ص )  ) دمحم ترـضح  تانئاک ، رورـس  هسردم  نیا  راگزومآ  دش . لیکـشت  مقرا » یبا  نب  مقرالاراد   » رد زین  یمالـسا  هسردم  نیتسخن 
مدرم هب  ار  نید  ياـههزومآ  نآرق و  اـت  درک  دوـخ  نیـشناج  ار  يرعـشا  یـسوموبا  لـبج و  نب  ذاـعم  ص )  ) ادـخلوسر هـکم ، حـتف  زا  سپ 

هاگتـساخ یملع ، ياههقلح  دهد . شزومآ  مدرم  هب  ات  تسـشنیم  مارحلادجـسم  رد  سابع  نب  هللادبع  زین  دشار  يافلخ  هرود  رد  دنزومایب .
یمالـسا قطاـنم  همه  رد  تفرـشیپ  نیا  راـثآ  تفاـی و  شرتسگ  ینوزف و  اـهشناد  بیترت ، نیا  هب  دوب . لـمع  ملع و  لـها  زا  گرزب  یلـسن 

. دش راکشآ 
فارطا هکم و  لها  نانآ ، زا  یخرب  تسا . هدوب  نادنمشناد  یملع و  ياههقلح  زا  راشرـس  مارحلادجـسم  یمالـسا ، نوگانوگ  ياههرود  رد 

. دندرکیم تماقا  ینامز  تدم  نآ  رد  دندمآیم و  ناکم  نیا  هب  هرمع ، ای  جح  يارب  هک  دندوب  یناسک  رگید  یخرب  نآ و 
رتشیب زکارم  نیا  تفای . شرتسگ  هکم  رد  یفقو  سرادـم  ملع و  ياههناخ  اههناخباتک ، اههناخبتکم ، اهینامثع ، اـهیکولمم و  نارود  رد 

نیا نیرتمهم  زا  دنکیم . تیبرت  سیردت  نداداوتف و  يارب  ار  نادنمشناد  هزورما ، هک  دندوب  هیبش  یملع  یصصخت  ياهداینب  اهنوناک و  هب 
هینامیلـس هناگراهچ  سرادم  يابتیاق ، ناطلـس  هسردم  هیلاجنب ، هیثایغ ، هیناطلـس ، هیروصنم ، هیبارـش ، هیراجنز ،  » هسردم هب  ناوتیم  سرادم 

. درک هراشا  هیرخف » هیریخ و  هیدشر ، هسردم  اهینامثع ،
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اب درک . راک  هب  زاغآ  هرابود  سرادـم  نیا  زا  یخرب  یمـشاه ، نارود  رد  یلو  دـش ، هتـسب  سرادـم  نیا  همه  لوا ، یناهج  گنج  نارود  رد 
رد املع  تسشن  ياههقلح  ور ، نیا  زا  درک . ورهبور  لکشم  اب  ار  سرادم  نیا  رتشیب  هرادا  یفاک ، هجدوب  دوبن  تموکح و  فعض  لاح ، نیا 

. دوب یملع  ياهداهن  رگید  ياهیتساک  ناربج  نآ ، فده  هک  تفرگ  لکش  مارحلادجسم 
شزومآ و هصرع  ناگرزب  دـش . ییاشگزاب  حالف »  » هسردـم ق ، لاـس 1330ه .- رد  نآ  زا  سپ  و  هیتلوص »  » هسردـم ق ، لاس 1292ه .- رد 

همادا دوخ  تیلاعف  هب  زورما  هب  ات  هک  دنتـسه  یـسرادم  نیرتنهک  زا  هسردم ، ود  نیا  دنوشیم . لیـصحتلا  غراف  حالف  هسردـم  زا  شرورپ ،
. دنهدیم

یـشزومآ داـهن  نیتـسخن  نیا  درک . رداـص  ار  رهـش  نیا  رد  تعیرـش  هدکـشناد  سیـسأت  روتـسد  زیزعلادـبع  کـلم  ق ، لاـس 1369ه .- رد 
ق، لاس 1401ه .- رد  يرقلاما  هاگشناد  دوریم . رامش  هب  زین  يرقلاما  هاگشناد  يریگلکش  یلصا  هتـسه  هک  دوب  ناتـسبرع  رد  کیمداکآ 
، یتیبرت مولع  رتشیب  زین  یبرع و  ینید و  نوگانوگ  ياـهشناد  هاگـشناد ، نیا  رد  دراد . هدکـشناد  هدزاود  رـضاح  لاـح  رد  دـش و  سیـسأت 

. دوشیم سیردت  يدربراک  دیدج  مولع  یعامتجا و 
يارب یلیصحت  عطاقم  شزومآ  زکارم  هداد و  ناماس  ار  یلحم  سرادم  اههناخبتکم و  همه  شزومآ ، هرادا  یناگمه  شزومآ  ياتـسار  رد 
رامش ریخا ، ياهلاس  رد  تفرگ و  رارق  تموکح  تیامح  هجوت و  دروم  یلحم  سرادم  نینچمه ، تسا . هدرک  سیسأت  نارـسپ ، نارتخد و 

. تسا هتفای  شیازفا  سرادم  نیا 

هکم رد  تشادهب 

رد نامرد . يریگشیپ و  دوشیم : میسقت  شخب  ود  هب  هکم ، رد  یتشادهب  ياهتیلاعف 
زا يریگولج  یمومع و  تشادهب  ظفح  يارب  يریگشیپ ، هنیمز 
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ندرب نیب  زا  تارـشح و  اب  هزرابم  رهـش ، نیدایم  اهنابایخ و  تفاظن  هب  مامتها  تسا . هدـش  هدیـشیدنا  يریبادـت  یگدولآ ، يراـمیب و  عویش 
حطـس ندربالاب  ناـضمر ، كراـبم  هاـم  جـح و  ماـیا  رد  هژیو  هب  ییاذـغ  داوم  رب  تراـظن  یـسرزاب و  دـیدشت  اـهنآ ، دـشر  ریثکت و  نوناـک 

. تساهتیلاعف نیا  هلمج  زا  رهش  ندرک  ینوفعدض  اهیهاگآ و 
يارب ار  ياهمانرب  زین  تشادهب  ترازو  تسا . شیازفا  هب  ور  هک  هدش  سیـسأت  هکم  رد  یتشادهب  زکارم  زا  ياهعومجم  زین  نامرد  هنیمز  رد 

هکم و نوگانوگ  قطانم  رد  ییاهناتـسرامیب  یتشادهب و  هیلوا  لوصا  ظفح  يارب  يزکارم  نینچمه ، تسا . هدرک  نیودت  تشادهب  تیاعر 
رد تسا . تیلاعف  لاح  رد  یتشادهب  زکرم  تخت و 46  دصتشه  شیاجنگ  اب  ناتسرامیب  هس  تافرع ، رد  تسا . هدش  سیسأت  سدقم  رعاشم 

رادروخرب تشادهب  زکرم  یس  تخت و  دصتشه  شیاجنگ  اب  ناتسرامیب  راهچ  زا  زین  انم  تسا . هدش  داجیا  تشادهب  زکرم  شش  زین  هفلدزم 
زکرم هکم 27  رد  دـنراد . روضح  کـچوک  زهجم  ياـهسنالوبمآ  یکـشزپ و  لـماک  ياـهمیت  زین  تارمج  لـپ  سناژروا  حرط  رد  تسا .

رد گرزب  ناتسرامیب  شـش  سیـسأت  هب  ناتـسبرع  تلود  نینچمه ، دنکیم . تیلاعف  یتشادهب  زکرم  جنپ  زین  مارحلادجـسم  رد  یتشادهب و 
، دنکیم قیوشت  هتفرشیپ  یـصصخت  ياهناتـسرامیب  اههناخوراد و  يزادنا  هار  هب  ار  ناراذگهیامرـس  نیا ، رب  نوزفا  تسا . هدرک  مادقا  هکم 
رد (1) هللادـبع » کلم  ینامرد  رهـش  . » تسارجا لاح  رد  هکم  رد  یـصصخت ، ناتـسرامیب  تخاس  گرزب  ياـههژورپ  زا  يرامـش  هکناـنچ 

. تسا هلمج  نآ  زا  هفلدزم ، یکیدزن 

. ۀیبطلا هللادبع  کلملا  ۀنیدم  - 1
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هکم ياه  ناتسوب 

یهافر تامدخ  اهكراپ  نیا  رد  تسا . هدرک  داجیا  یمومع  كراپ  ناتـسوب و  دنچ  سدقم ، رهـش  نیا  نوگانوگ  طاقن  رد  هکم  يرادرهش 
. تسا هدش  مهارف  يزابرهش  هژیو  هب  یحیرفت  بسانم  لیاسو  و 

: درک هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوتیم  اهكراپ  نیا  نیرتمهم  زا 
. دراد رارق  لیلخ  میهاربا  نابایخ  رد  ناتسوب ، نیا  هلفسملا : . 1

. لماک یهافر  تازیهجت  اب  تسا  یناتسوب  هفیصرلا : . 2
. تسا عبرم  رتم  نآ 000/170  تحاسم  هدش و  عقاو  يرئادلا »  » موس هداج  رانک  رد  كراپ  نیا  ۀیبرعلا : ةریزجلا  هبش  . 3

. هرونم هنیدم  ریسم  رد  رهازلا »  » يوک رد  تسا  یناتسوب  ردب : . 4
دودـح 280/596 اهنآ  عومجم  تحاسم  هک  هدـش  داجیا  رهـش  ینوکـسم  قطانم  رد  نوگانوگ ، ياهتحاسم  اب  كراـپ   84 نـیا ، رب  نوزفا 

. تسا عبرمرتم 

همرکم هکم  رد  یناگرزاب 

ماجنا يارب  مدرم  دـمآ  تفر و  رهـش و  نیا  رد  هبعک  دوجو  نآ  لیلد  دوریم . رامـش  هب  هکم  رهـش  يداصتقا  تیلاـعف  نیرتمهم  یناـگرزاب ،
يراجت ياهناوراک  ریـسم  رد  نتفرگ  رارق  هکم و  يدربهار  تیعقوم  تسا . زورما  هب  ات  ع )  ) لیلخ میهاربا  ترـضح  نامز  زا  جح ، کسانم 

لیالد رگید  زا  نآ ، مدرم  هب  تینما  تمعن و  ششخب  رهـش و  نیا  هب  دنوادخ  هجوت  هنارتیدم و  يایرد  لحاس  هب  هکم  یکیدزن  نمی ، ماش و 
رد دنوادخ  تسا . هدوب  نما  ناتسمز  ناتـسبات و  رد  بونج و  لامـش و  هب  رهـش  نیا  يراجت  ياهرفـس  تسا . رهـش  نیا  رد  یناگرزاب  قنور 

: تسا هدرک  نییبت  ار  عوضوم  نیا  زین  میرک  نآرق 
اَذه َّبَر  اوُُدبْعَْیلَف  ِْفیَّصلا *  َو  ِءاتِّشلا  َۀَلْحِر  ْمِِهفالیِإ  ٍْشیَُرق *  ِفالیِِإل 
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(4  - 1 شیرق :  ) ٍفْوَخ ْنِم  ْمُهَنَمآ  َو  ٍعوُج  ْنِم  ْمُهَمَعْطَأ  يِذَّلا  ِْتیَْبلا * 

هناتـسمز و ياهرفـس  رد  اهنآ  تفلا  دوش . ) مهارف  ربمایپ  روهظ  هنیمز ي  و   ) دـنریگ تفلا  شیرق  هک  دوب  نیا  رطاخهب  ناراوسلیف ) يدوبان  )
تاجن یگنـسرگ  زا  ار  اهنآ  هک  سک  نامه  دننک ، تدابع  ار  هناخ  نیا  راگدرورپ  دـیاب  گرزب ) تمعن  نیا  هنارکـش ي  هب   ) سپ هناتـسبات .

. تخاس نمیا  ینماان  سرت و  زا  داد و 
. تسا ریغصلا »  » و لیللا »  » رازاب اهنآ  نیرتمهم  زا  هک  تفرگ  لکش  یصصخت  رازاب  دودح 24  یسابع ، نارود  رد 

ياهشنت زورب  دشیم . دوکر  راچد  زین  اهنامز  یخرب  رد  دوب ، هارمه  ییافوکش  قنور و  اب  یمالـسا ، ياههرود  رد  يراجت  تیلاعف  هچرگا 
نیا رد  تراجت  یقنوریب  لیالد  زا  ناناگرزاب ، نایجاح و  زا  تایلام  نتفرگ  نانزهار و  دوجو  رهـش ، تینما  نتفر  نیب  زا  هکم ، رد  یـسایس 

. دوب نارود 

هکم رد  تعنص 

طیحم رد  دوجوم  هیلوا  داوم  هب  عیانص ، نیا  تشاد . دوجو  نآ ، زا  یـشخب  ای  یلخاد  زاین  هدننکنیمأت  هیلوا  عیانـص  زابرید  زا  هکم  رهـش  رد 
يرگلافس و تعنـص  نایجاح ، يارب  دنبرمک  دیلوت  يزاسقودنـص ، يزودشفک ، تسوپ ، یغابد  حباسم ، »  » تعنـص دوب . هتـسباو  یگدنز 

. تساهتعنص نیا  هلمج  زا  يزاسنیز  هواجک و 
ياههناخراک عیانـص ، رد  لوحت  اـب  نینچمه ، دـش . داـجیا  یتعنـص  یناـگرزاب -  قاـتا  هکم  رهـش  رد  زین  1948م )  ) ق لاـس 1368ه .- رد 

. دش داجیا  ياهتفرشیپ  یتعنص  كرهش  زین  میعنتلا »  » هقطنم رد  داتفا . هار  هب  رهش  نیا  رد  ینامتخاس  يذغاک و  یکیتسالپ ، داوم  ییایمیش ،
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همانباتک

. ناطیوحلا دمحم  زیزعلادبع  فیرشلا ، یکملا  مرحلا  ماکحا  . 1
. یقرزالا دیلولاوبا  هکم ، رابخا  . 2

. یهکافلا قاحسا  نب  دمحم  هکم ، رابخا  . 3
. رکب دیجملادبع  مالسالا ، یف  دجاسملا  رهشا  . 4

. ۀیورقلا ۀیدلبلا و  نوؤشلا  ةرازو  ۀیدوعسلا ، ندملا  سلطا  . 5
. یناورهنلا دمحا  نب  دمحم  مارحلا ، هللا  تیب  مالعأب  مالعالا  . 6

. يدالبلا ثیغ  نب  قتاع  ۀمرکملا ، ۀکم  هیدوأ  . 7
. يرقلاما ۀعماج  نیدلا ، لوصا  ةوعدلا و  ۀیلک  ماکحأ ، لئاضف و  مارحلا  دلبلا  . 8

. یطویس نیدلا  لالج  ءافلخلا ، خیرات  . 9
. يدرکلا رهاط  دمحم  میرکلا ، هللا  تیب  ۀکمل و  میوقلا  خیراتلا  . 10

. ۀمالساب هللادبع  نب  نیسح  اهتنادس ، اهتوسک و  اهترامع و  ۀمظعملا ، ۀبعکلا  خیرات  . 11
. یلطوبرخلا نیسح  یلع  ۀبعکلا ، خیرات  . 12

. ءایضلا نبا  مارحلادجسملا ، ۀفرشملا و  ۀکم  خیرات  . 13
یشابغ رون  دمحم  لداع  ینارهزلا و  ییحی  هللا  فیض  يراجتلا ، ۀمرکملا  ۀکم  خیرات  . 14
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. ینغلادبع سایلا  دمحم  ًاثیدح ، ًامیدق و  ۀمرکملا ، ۀکم  خیرات  . 15

. يروف كرابملا  نامحرلا  یفص  خیش  رظن  ریز  نادنمشناد ، زا  یهورگ  ۀمرکملا ، ۀکم  خیرات  . 16
. یغابسلا دمحا  ۀکم ، خیرات  . 17

. ةریهظ نبا  فیرشلا ، تیبلا  ءانب  اهلهأ و  ۀکم و  لضف  یف  فیطللا  عماجلا  . 18
روصنم نب  دعاسم  فیرش  اهماکح ، ۀکم و  ءارمأ  لوادج  . 19

. شیهد نب  هللادبع  نب  کلملادبع  ۀینادیم ، ۀیخیرات  ۀسارد  هب ، ۀطیحملا  مالعالا  فیرشلا و  یکملا  مرحلا  . 20
. دیبعلا نامیلس  دلاخ  ۀیلیلحت ، ۀسارد  تامدخلا ، روطت  ۀینارمعلا و  تاعسوتلا  فیرشلا ، یکملا  مرحلا  . 21

. ۀبیقلا حلاص  نب  هللادبع  ریوطتلا ، تاعسوتلا و  ۀسدقملا ، رعاشملا  نافیرشلا و  نامرحلا  . 22
. ناکیبعلا زیزعلادبع  ۀفرط  ةرجهلل ، نماثلا  عباسلا و  نینرقلا  یف  ۀکم  یف  ۀیعامتجالا  ۀیملعلا و  ةایحلا  . 23

. ماقرا قئاقح و  یمالسالا ، ملاعلا  ۀطبار  . 24
. هللادبعلآ دعاسم  نب  دمحم  فیرش  يدوعسلا ، دهعلا  یلا  يوبنلا  رصعلا  نم  فیرشلا  یکملا  مرحلا  یف  تادایزلا  . 25

. یسافلا نیدلا  یقت  مارحلا ، دلبلا  رابخأب  مارغلا  ءافش  . 26
. ۀینورخ روه  كونس  ۀمرکملا ، ۀکم  خیرات  نم  تاحفص  . 27

. رکبا دمحم  هللادبع  ۀمرکملا ، ۀکملا  خیرات  نم  روص  . 28
ۀسارد يدوعسلا ، دهعلا  یف  يوبنلا  دجسملا  مارحلادجسملا و  ةرامع  . 29
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. شیهد هللادبع  فیطللادبع  رتکد  ۀیراضح ، ۀیخیرات 

. يدادرلا ةدوع  نب  دعس  رضاحلا ، انتقو  یتح  سیسأتلا  ۀیادب  نم  نیفیرشلا  نیدجسملا  ۀعسوت  حالصإ و  ةرامع و  . 30
ش. 1382ه . ترجه ، تاراشتنا  مق ، لوا ، پاچ  يریرح ، فسوی  دمحم  جح ، تاحالطصا  گنهرف  . 31

. شادکب دئاس  میهاربا ، ماقم  دوسالارجحلا و  لضف  . 32
. شادکب دئاس  مزمز . ءام  لضف  . 33

. سابع دماح  يربکلا ، ۀعسوتلا  ۀصق  . 34
. نقدلا دمحم  دیس  خیراتلا . ربع  ۀمظعملا ، ۀبعکلا  ةوسک  . 35

. يدرک نیما  دمحم  هللادیبع  ًاخیرات ، ةرامع و  نافیرشلا  نامرحلا  ۀمظعملا و  ۀبعکلا  . 36
. یفصرملا دعس  ملاعلا ، زکرم  ۀبعکلا  . 37
. ادخهد ربکا  یلع  ادخهد ، همانتغل  . 38

. يزوجلا نامحرلادبع  جرفلا  یبا  نکامألا ، فرشأ  یلا  نکاسلا  مارغلا  ریثم  . 39
. باهولادبع نب  دمحم  لوسرلا ، ةریس  رصتخم  . 40
. اشاب تعفر  میهاربا  نیفیرشلا ، نیمرحلا  ةآرم  . 41

. ساهدلا یلع  زاوف  ۀناکملا ، ناکملا و  مارحلادجسملا  . 42
. يوبنلا دجسملا  مارحلادجسملا و  نوئشل  ۀماعلا  ۀسائرلا  ۀفرشملا ، ۀبعکلا  ةوسک  عنصم  . 43

. يدالبلا ثیغ  نب  قتاع  ۀیرثألا ، ۀیخیراتلا و  ۀکم  ملاعم  . 44
. یجرطعلا دارم  هللادبع  ۀمرکملا ، ۀکم  نع  ۀفرعملا  حاتفم  . 45

. نامیلسوبا باهولادبع  ةزجوم ، ۀسارد  ۀمرکملا ، ۀکم  ۀبتکم  . 46
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. ۀمرکملا ۀکم  یف  میلعتلا  نم  حمالم  . 47

. نیفیرشلا نیمرحلا  مداخ  دهع  یف  ۀیدوعسلا  ۀیبرعلا  ۀکلمملا  . 48
. فیرشلا مرحلا  ۀبتکم  خیرات  یف  زیجولا  . 49
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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