
http://www.ghaemiyeh.com






نآ یخیرات  دجاسم  مق و  هچخیرات 

: هدنسیون

هداز کچوک  اضر  دمحم 

: یپاچ رشان 

حارشنا

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

نآ یخیرات  دجاسم  مق و  11هچخیرات 

باتک 11تاصخشم 

راتفگ 11شیپ 

مق سدقم  رهش  هچخیرات  زا  يا  هدیزگرب  لوا :  12شخب 

12هراشا

مق سدقم  12رهش 

12همدقم

مق تمدق  هب  طوبرم  یخیرات  دانسا  13دهاوش و 

(28  ) مق 14نیگن 

(29  ) مق 14باقلا 

مق خیرات  یلصا  14فلؤم 

مق مان  يراذگ  مان  15تلع 

16هجیتن

؟ دنا هتشاد  ینید  هچ  دنا و  هدوب  یناسک  هچ  16نایرعشا 

مق هب  ناگدازماما  تاداس و  هجوت  لیالد  زا  18یخرب 

مق ناگدازماما  زا  یخرب  19یماسا 

(49  ) مق یخیرات  راثآ  زا  20یخرب 

هیراجاق نامز  ات  ترجه  لیاوا  زا  مق  تیعضو  رب  20یشرگن 

خیرات زا  ییاه  هرود  رد  مق  مدرم  ياه  مایق  اه و  شروش  زا  21یخرب 

مق مدرم  مایق  یمالسا و  22بالقنا 

مق مدرم  هام  يد  23مایق 19 

مق یسایس  یملع و  هتسجرب  24لاجر 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 105زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


مق سدقم  رهش  رد  نوفدم  ناگرزب  ادهش و  نیثدحم ،  املع ، زا  یخرب  26رباقم 

(70  ) مق ناتسا  يایفارغج  زا  يا  27هدیزگرب 

نآ دشر  رد  املع  شقن  مق و  هیملع  28هزوح 

مق هیملع  هزوح  لوا :  28لصف 

28همدقم

 : مق هیملع  هزوح  سیسءات  لوا :  29تمسق 

 : مق هیملع  هزوح  سرادم  زا  یضعب  حرش  مود :  30تمسق 

 : مق هیملع  هزوح  تیریدم  موس :  31تمسق 

بالط یلیصحت  همانرب  مراهچ :  32تمسق 

یمالسا مولع  یناهج  زکرم  مجنپ :  33تمسق 

بالط یلیصحت  تفرشیپ  هدمع  للع  مشش :  33تمسق 

مق هیملع  هزوح  يایحا  رد  مالسا  ياملع  زا  يا  هدع  شقن  مود :  34لصف 

34همدقم

34حیضوت

ضیف دمحم  هللا  هیآ  ترضح  35فلا - 

يدزی يرئاح  میرکلادبع  خیش  جاح  یمظعلا  هللا  هیآ  35ب - 

(82  ) يدرجورب نیسح  دیس  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  36ج - 

(85  ) هرس سدق  ینیمخلا  يوسوملا  هللا  حور  یمظغلا  هللا  هیآ  ترضح  37د - 

هیملع هزوح  رد  ینیمخ -  ماما  ناشیا -  شقن  یسایس و  تازرابم  موس :  38لصف 

38هراشا

يرون هللا  لضف  خیش  جاح   - 141

یناسارخ دنوخآ   - 241

یقفاب یقت  دمحم  خیش   - 341

سردم نسح  دیس   - 441

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 105زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


یناهفصا هللارون  اقآ  جاح   - 541

یفجن یشعرم  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  گرزب  هناخباتک  42یفرعم 

تیلاعف 42هچخیرات 

43فادها

هناخباتک 43ياهدحاو 

اهیلع هللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترضح  مود :  46شخب 

46هراشا

مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  لیاضف  46تیصخش و 
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مق عماج  دجسم  يانب  77هچخیرات 
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نآ یخیرات  دجاسم  مق و  هچخیرات 

باتک تاصخشم 

يرکـسع نسح  ماما  دجـسم  نآ  یخیرات  دـجاسم  مق و  هچخیرات  روآدـیدپ :  مان  ناونع و   1345 اضردمحم - ، هدازکچوک  هسانـشرس : 
272 ص يرهاظ :  تاصخـشم  حارشنا 1380 . مق  رشن :  تاصخـشم  هدازکچوک  اضردمحم  نارکمج  دجـسم  عماج  دجـسم  مالـسلاهیلع 
Mohammad Reza یــسیلگناهب  دــلج  تـشپ  تشادداـی :  لاـیر  414000-0-93312-964 کـــباش :  سکع  یگنر ،  ) روـــصم

نینچمه 262 ؛ هماـنباتک ص 264 -  تشادداــی :  . Kochakzadeh. Qom's profile and his historic mosques

تنب  ، هموصعم س عوضوم :  مق  هیملع  هزوح  عوضوم :  مق  ناریا -  اهدجـسم -- عوضوم :  خـیرات  مق --  عوـضوم :  سیوـنریز  تروـصهب 
955/128 ییوـید :  يدـنب  هدر  DSR2113/م77ك9 1380  هرگنک :  يدـنب  هدر  همانتــشذگرس  201؟ق --  183 - ؟ مظاکیـسوم ع ، 

م7651-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگ شیپ 

نآ مدرم  رهش و  نیا  تلزنم  نءاش و  رد  هدوب و  مدرم  املع و  مالـسلا ،)  مهیلع   ) راهطا همئا  هجوت  تیانع و  دروم  هراومه  مق ،  سدقم  رهش 
هیملع و هزوح  مالـسلااهیلع و  هموصعم  همطاف  ترـضح  رهطم  دقرم  دوجو  یملع و  یبهذم ،  تیعقوم  تسا .  هدش  لقن  یناوارف  ثیداحا  ، 

نیرت مهم  زا  یکی  هرمز  رد  هزورما  هک  يروط  هب  تسا ،  هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  ناـگمه  هجوـت  هدوزفا و  نآ  تمظع  رب  مق ،  رهـش  هقباـس 
 ، مالـسا ناهج  هب  نامداخ  راوگرزب و  ياملع  شرورپ  دهم  هراومه  هک  يرهـش  تسا .  هتفرگ  رارق  یبهذم  یملع و  رظن  زا  ناهج  ياهرهش 

تامدخ زا  یکی  یناتـساب  رهـش  نیا  خیرات  نییبت  شراگن و  ور ، نیا  زا  تسا .  هدش  یمالـسا  بالقنا  نوچ  یمیظع  تالوحت  ءاشنم  هدوب و 
ناـخروم اـملع و  نادنمـشناد ،  نونکاـت  دوـمن . هضرع  ناـیناهج  هب  رهـش  نـیا  یفرعم  ياتـسار  رد  ناوـت  یم  هـک  تـسا  يدـیفم  هدـنزرا و 

سدقم رهش  نیا  ات  مینآرب  ناگرزب ،  نآ  لباقم  رد  دوخ  يدرگاش  هب  فارتعا  نمض  ام  اما  دنا ؛ هدرامگ  تمه  ریطخ  رما  نیا  هب  يراوگرزب 
هب میزادرپب .  مق  ناتسا  ینعی  نونکات  مالسا  زا  لبق  نآ ،  هچخیرات  نایب  هب  هصالخ  روط  هب  هداد و  رارق  یسررب  دروم  رگید ، يا  هیواز  زا  ار 

نیا هتبلا  هک  نآ ؛  یخیرات  دـجاسم  مق و  هرابرد  تسا  يرـصتخم  قیقحت  رـضاح ، راتـشون  تفگ  دـیاب  باتک  نیا  یفرعم  نایب  رد  لاـح  ره 
نیا تسا .  هزات  ون و  يراک  اـبیرقت  تسا -  هتخادرپ  مق  یخیراـت  دـجاسم  یفرعم  هب  لـصفم  روط  هب  هک  نآ -  ياوتحم  هب  هجوت  اـب  باـتک 

 ، باتک بلاطم  همه  ابیرقت  هچرگ  دیسر . نایاپ  هب  لاس )  راهچ  تدم  رد  ینعی   ) لاس 1377 رد  هدش و  زاغآ  یسمش  لاس 1373  زا  قیقحت 
روط هب  هک  میا  هدومن  میـسقت  یلک  شخب  هس  هب  ار  نآ  بلاطم ،  کیکفت  هعلاطم و  تلوهـس  تهج  اـما  دـنراد ، گـنتاگنت  طاـبترا  مه  اـب 

هدیدرگ نایب  رهـش  نیا  هب  طوبرم  هک  يرگید  لئاسم  و  نآ ،  هچخیرات  مق و  سدقم  رهـش  هرابرد  یتایلک  لوا :  شخب  زا : دنترابع  هصالخ 
هموصعم همطاف  ترـضح  تیب ،  لها  همیرک  هرابرد  یبلاطم  تایلک و  مود :  شخب  دشاب . زین  دیفم  عماج و  راصتخا ، نیع  رد  هدش  یعـس  و 

رد هک  ام  دنک  یم  مکح  فاصنا  و  تسا ؛  هدش  نیزم  ترضح  نآ  هرابرد  یتاعوضوم  مان و  هب  باتک  نیا  قح ،  هب  هک  تسا  مالـسلااهیلع 
 : موس شخب  میـشاب .  هتـشاد  ملاعود  يوناب  نیا  همانیگدـنز  زا  يرـصتخم  تخانـش  میرادروخرب ،  ناشیا  تایانع  زا  تیب  لها  همیرک  هیاس 

یعـس شخب ،  نیا  رد  تسین .  مک  مه  ناشدادـعت  هتبلا  هک  تسا ،  یناتـساب  نکاما  رگید  مق و  یخیرات  دـجاسم  زا  یخرب  هراـبرد  یبلاـطم 
ددرگ و هیهت  نکاما  نیا  زا  یقیقد  ابیرقت  هچخیرات  ربتعم ، عبانم  زا  هدافتسا  اب  و  لاح ،  هتشذگ و  نادنمشناد  تارظن  زا  هدافتـسا  اب  هک  هدش 

نیرئاز مق و  بوخ  مدرم  نیققحم و  ناهوژپ و  شناد  ییانـشآ  باـتک ،  نیا  فیلءاـت  زا  فدـه  دریگ . رارق  نادـنم  هقـالع  امـش  راـیتخا  رد 
بلاج ای  تیمها و  لیلد  هب  بلاطم  زا  یـضعب  هتبلا  ددرگ . عقاو  رثؤم  دـیفم و  هللاءاـشنا  هک  دـشاب  یم  قوف  بلاـطم  اـب  مدرم  ریاـس  مرتحم و 

رارق امش  تیاضر  دروم  هللاءاشنا  هک  تسا ،  هدیدرگ  بوتکم  هدنسیون )  باتک و  مان  رکذ  اب  هتبلا   ) باتک نامه  يور  زا  انیع  اه ، نآ  ندوب 
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يراب تیانع  فطل و  رکذـت ، باب  زا  تسا  مزال  نایاپ  رد  دـییامن . يرای  هدـنزاس  تاداـقتنا  تاداهنـشیپ و  تارظن و  هئارا  اـب  ار  اـم  دریگ و 
رکـشی مل  قولخملا  رکـشی  مل  قادـصم  هب  مناد  یم  ضرف  دوخ  رب  زین  دومرف و  اطع  نینچ  یقیفوت  ار  ریقح  نیا  هک  میوگ  ساپـس  ار  یلاـعت 
نازیزع نیا  زا  يا  هدع  یماسا  میامن .  رکشت  ریدقت و  دندوب  امنهار  روای و  قیقحت ،  نیا  ياتسار  رد  هک  ینارورس  نازیزع و  همه  زا  قلاخلا 
تمسق هک  یهیقف  رغـصا  یلع  ياقآ  بانج  مرتحم ،  دنمـشناد  هدنـسیون و  ردقنارگ ، داتـسا  - 1 زا : دـنترابع  اه  نامزاس  اـه و  ناـگرا  زین  و 

 ، مق عماج  دجـسم  مرتحم  تعاـمج  ماـما  - 2 مشاب .  یم  ناـشیا  هناعـضاوتم  یلاـع و  رایـسب  ياـه  ییاـمنهار  نوهرم  ار  قیقحت  نیا  هدـمع 
-3 دـنتخاس . دـنم  هرهب  دنمـشزرا  ياه  ییامنهار  زا  ارم  هک  یفحـص  يدـهم  دیـس  اقآ  جاـح  باـنج  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  ترـضح 

جاح هللا  هیآ  ترـضح  - 4 عماج .  دجسم  هلحم  هتـسجرب  نویناحور  زا  یکی  ماشتحا ،  یلع  اقآ  جاح  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  ترـضح 
تهج رد  شالت  يربکا ،  یلع  جاـح  دـمحم  ياـقآ  - 5 مالـسلا .)  هیلع   ) يرکـسع نسح  ماما  دجـسم  تعامج  همئا  زا  یکی  ضیف  يدـهم 

-7 باـتک .  نیا  هب  طوبرم  ییارجا  يرادا و  روما  تهج  رد  شـالت  يربـکا  یلع  جاـح  داوج  دـمحم  ياـقآ  - 6 باتک .  نیا  رـشن  پاـچ و 
هجح ترـضح  نآ  مرتـحم  تیلوـت  هژیو  هب  یفجن  یـشعرم  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  موـحرم  ضیف  رپ  هناـخباتک  ییارجا  يرادا و  لـماوع 

-9 نارهت .  هاگـشناد  یناسنا  مولع  تایبدا و  هناـخباتک  لـماوع  نیلوئـسم و  - 8 یفجن .  یشعرم  دومحم  دیـس  رتکد  نیملـسملا  مالـسالا و 
رگید و ... مق .  هیملع  هزوح  مرتحم  تیریدم  - 11 یمالسا .  مولع  یناهج  زکرم  - 10 مق .  ناتسا  هیریخ  روما  فاقوا و  لک  هرادا  نیلوئـسم 

اـضردمحم هللادـنع  مکرجا  تسا .  ساپـس  ریدـقت و  لحم  نانآ  فاـطلا  يراـی و  هک  یبهذـم  یملع و  زکارم  ناـهوژپ و  شناد  ناتـسود و 
رجف 1377 هکرابم  ههد  هداز -  کچوک 

مق سدقم  رهش  هچخیرات  زا  يا  هدیزگرب  لوا :  شخب 

هراشا

تاداس و زین  اه و  برع  ترجاـهم  لـلع  مق ،  ماـن  يراذـگ  ماـن  تلع  نآ ،  تیمها  مق و  یخیراـت  هقباـس  هراـبرد  یبلاـطم  شخب ،  نیا  رد 
. دـش دـهاوخ  هئارا  مق ،  ناتـسا  ياـیفارغج  دروـم  رد  یتاـیلک  نینچمه  نارگمتـس و  هیلع  رب  مق  مدرم  ياـه  ماـیق  رهـش ، نیا  هب  ناـگدازماما 

هرابرد یبلاطم  هئارا  دور ، یم  رامـش  هب  ایند  هیملع  ياـه  هزوح  نیرت  هوکـشاب  نیرتهب و  هرمز  رد  مق ،  هیملع  هزوح  هک  اـج  نآ  زا  نینچمه 
هوحن اب  ات  دنتـسه  دنم  هقالع  هک  دوب  دـهاوخ  دـیفم  یناسک  يارب  شخب  نیا  بلاطم  نیاربانب ،  تسا .  يرورـض  رـصتخم -  دـنچ  ره  نآ - 
شخب نایاپ  رد  دنوش . انشآ  دنا ، هدومن  ایحا  اجرباپ و  ار  نآ  دوخ ، ششوک  شالت و  اب  هک  ییاملع  اب  زین  هسدقم و  هزوح  نیا  يریگ  لکش 

ياه هناخباتک  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  یفجن -  یـشعرم  یمظعلا  هیا  ترـضح  موحرم  گرزب  هناخباتک  دروم  رد  یهاـتوک  بلاـطم  زین  لوا 
. دنوش انشآ  رتشیب  تاحلاصلا  تایقاب  زراب  هنومن  نیا  اب  مرتحم ،  ناهوژپ  شناد  نادنم و  هقالع  ات  تسا  هدیدرگ  هئارا  دشاب -  یم  ناریا 

مق سدقم  رهش 

همدقم

ياهرهش زا  ار  مق  هک  یعبنم  نیرت  یمیدق  ( 1  . ) تسا هدوب  ناریا  دابآ  ياهرهش  زا  هتشاد و  دوجو  مالـسا  روهظ  زا  شیپ  اه  تدم  مق  رهش 
هزوح دنتفگ و  یم  ناتسوارب  ناتساب  نارود  رد  ار  نیمزرـس  نیا  تسا .  فلد  یبا  هب  بوسنم  همانرفـس  هدرک ،  یفرعم  یمالـسا  ثدحتـسم 

قیتاسر زا  و  دوب ، فورعم  مک  مان  هب  رهش  نیا  یمالسا ،  لوا  نرق  رد  دندناوخ . یم  مک  مان  هب  ار  قاتسر  زکرم  نادیمک و  نآ  ( 2  ) یقاتسر
اهقف و شرورپ  هاگیاج  دـمآرد و  یلقتـسم  رهـش  تروص  هب  دـیدرگ و  ادـج  ناهفـصا  زا  ق   . لاس 189 ه رد  دمآ . یم  رامـش  هب  ناهفـصا 
هک دش  دراو  نآ  رب  نارگمتـس  فرط  زا  يریذـپان  ناربج  تامدـص  مق  یبهذـم  سدـقم و  رهـش  راصعا ، نورق و  یط  رد  دـش . نادنمـشناد 
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ماع و لتق  - 2 جارخ ؛  زا  عانتما  تهج  هب  نومءام  دـهع  رد  رهـش  بیرخت  ماع و  لـتق  - 1 تسا :  لیذ  حرـش  هب  اه  نآ  زا  یتمـسق  تسرهف 
زتعم نامز  رد  بیرخت  ماع و  لـتق  - 4 یناگرگ ؛  رومیت  ریما  هلمح  رد  رهـش  بیرخت  ماع و  لـتق  - 3 لوغم ؛  هلمح  رد  رهـش  لماک  بیرخت 

طسوت مدرم  زا  یهورگ  راتشک  - 7 هاشردان ؛  طسوت  مدرم  راتشک  - 6 اه ؛ ناغفا  هلمح  رد  مدرم  راتشک  - 5 لکوتم ؛)  رسپ  یسابع -  هفیلخ  )
رب 444 غلاب  دنراد ، هاگراب  دبنگ و  دنتـسه و  نوفدم  رهـش  نیا  رد  هک  ار  یحلاص  ناگدنب  ناگدازماما و  دادعت  ( 3 . ) راجاق ناخ  دمحم  اقآ 
زا جراخ  هک  مق -  ناتسربق  رد  ناثدحم  املع و  ناگدازماما ،  زا  يا  هدع  رهش ، نیا  هب  هعیش  هجوت  مالسا و  روهظ  زا  دعب  ( 4 . ) دنا هتشون  هبق 

ماما ترضح  رهاوخ  مالسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  يرجه ،  مود  نرق  رخاوا  رد  دندیدرگ . نوفدم  دوب -  برغم  تمـس  رد  رهش و 
رد دومرف و  تلحر  رهـش  نیمه  رد  دـش و  رامیب  مق  رهـش  رد  تفر ،  یم  ناـسارخ  هب  دوخ  ردارب  رادـید  دـصق  هب  هک  مالـسلا )  هیلع   ) اـضر

ترـضح نفدم  هب  ات  دندرک  کیدزن  ناتـسربق  هب  ار  دوخ  نکاسم  جـیردت  هب  مدرم  دـعب  هب  نامز  نآ  زا  دـش . هدرپس  كاخ  هب  مق  ناتـسربق 
تمسق رد  رهش  ياه  نامتخاس  نامز ،  رورم  هب  ور  نیا  زا  دنوش . دنم  هرهب  يو  ربق  ترایز  زا  دنشاب و  کیدزن  مالسلااهیلع  هموصعم  همطاف 

دش و حتف  يرعـشا  یـسوم  وبا  تسد  هب  ق   . لاس 23 ه رد  مق  رهش  دندروآ . يور  رهـش  برغ  تمـس  هب  مدرم  دنام و  كورتم  قرـشم  ياه 
(5 . ) دندیورگ عیشت  بهذم  هب  مدرم  تعرس  هب  هک  درک  ادیپ  ذوفن  يدح  هب  اج  نآ  رد  مالسا 

مق تمدق  هب  طوبرم  یخیرات  دانسا  دهاوش و 

یبهذم خیرات  باتک  هب  هجوت  اب  نآ  زا  شیپ  اه  نرق  هکلب  مالـسا و  زا  شیپ  مق ،  رهـش  دوجو  هب  طوبرم  یخیرات  دانـسا  دهاوش و  زا  یخرب 
مق خیرات  هدنسیون  ( 7  ) یفوک و مثعا  ( 6  ، ) يرذالب حیرصت  هب  - 1 زا : دنترابع  تسا -  ربتعم  ياه  باتک  زا  هتفرگرب  زین  دوخ  نآ  هک  مق - 

هرود رد  مالـسا و  روهظ  اب  نراقم  نیاربانب  دش ؛ حتف  يرعـشا  یـسوموبا  يرادرـس  هب  ناناملـسم  تسد  هب  يرجه  لاس 23  رد  مق  رهـش  ( 8)
ءزج ار  مق  يرجه -  موس  نرق  فورعم  خروم  یبوقعی -  - 2 دنا . هدرک  حتف  ار  نآ  ناناملسم  هک  هتشاد  دوجو  مق  مان  هب  يرهش  نایناساس ، 

 : تسا هدمآ  ناینایک  نایدادـشیپ و  رـصع  ياهرهـش  ءزج  مق  مان  ( 10  ) ریز تـیب  ود  رد  - 3 ( 9  . ) تسا هدرب  مان  یناساس  رـصع  ياـهرهش 
ياه هد  زا  یهد  رد  ریرح 4 - رب  هاشداپ  زا  همان  یکی  ریبد  ربنعز  کشمز و  نتـشون  ناهن  ياج  ناگرزب و  داهن  ناهفـصا  مق و  دهع  دومرفب 

هب ناشاک  مق و  ياهرهـش  زا  یهاپـس  هیـسداق ،  گنج  رد  - 5 ( 11  . ) تسا هتـشاد  رارق  بسـشگرذآ  هدکـشتآ  شتآ  ناکدزم ،  ماـن  هب  مق 
رد زین  دوب و  هدایپ  هراوس و  رازه  جنپ  تسیب و  هاپـس  نیا  دادـعت  دوب  هدـمآ  ناریا  هاپـس  کمک  هب  رهـش -  ود  نیا  یلاو  دازریـش -  يرادرس 
دزن ناهفصا  رد  مق  ریما  ناریا ،  هاپس  تسکـش  زا  سپ  هتـشاد و  تکرـش  ناشاک  مق و  زا  راوس  رازه  تسیب  دادعت  هب  یهاپـس  دنواهن  گنج 

ناناملسم هلمح  نراقم  مق  ناتسرهش  - 7 ( 13  . ) تسا هدـمآ  باسح  هب  نایولهپ  دالب  ءزج  نایناساس  نامز  رد  مق  - 6 ( 12  . ) تفر درگدزی 
زپ و ناـن  راکتمدـخ و  کـی  ره  هک  دـندمآ ، نوریب  درم  رازه  راـهچ  هیرق  کـی  زا  اـهنت  هک  دوب  تیعمجرپ  تشاد و  تعـسو  يا  هزادـنا  هب 
زا دامتعا  دروم  يدرم  تمسق  ره  رد  درک و  تمسق  راهچ  هب  ار  روشک  ناوریـشونا  دیوگ : یم  يرونید  - 8 ( 14  .) تشاد هارمه  هب  يزپشآ 

لباـقم رد  تسکـش  زا  سپ  درگدزی  هک  دـیوگ  یم  يروـنید  - 9 ( 15 . ) دوـب مود  تمـسق  ياهرهـش  ءزج  مق  رهـش  داد ؛ رارق  دوـخ  فرط 
لـصا هک  نیمارو -  سیو  هموـظنم  رد  - 10 ( 16  . ) ناـشاق مق و  لزن  یتـح  اـبراه  درج  دزی  جرخف  دـمآ . دورف  ناـشاک  مق و  هب  ناناملـسم 

ناتسزوخ ناهافص ز  مق و  ير و  ناگرگ و  ز  هلمج :  زا  تسا ؛  هدمآ  مق  مان  دروم  دنچ  رد  تسا -  مالـسا  زا  شیپ  هب  طوبرم  نآ  ناتـساد 
نیا رد  طقف  هن  مق ،  سدقم  رهش  ( 18  ) ناهاوخ کین ،  يدندبار ،  نیمار  هک  ناهافـص  مق و  ير و  ناگرگ و  ز  ( 17  ) نازآ ناتسهوک و  و 

، اعدا نیا  دـهاش  تسا .  هدوب  نینچ  رود ، ياه  نامز  زا  هکلب  تسا ،  ناـهج  ياـهروشک  اهرهـش و  رگید  قشمرـس  وگلا و  ناـمز ،  رـصع و 
تایاور ثیداحا و  هب  هجوت  اب  نآ  لها  مق و  تفارـش  تسا .  هدش  هراشا  یتآ  شخب  رد  اه  نآ  هنومن  دنچ  هب  هک  تسا  یتایاور  ثیداحا و 
سدقم رهش  نیا  نونکا  مه  تسا و  هدوب  یصاخ  تازایتما  ایازم و  ياراد  نامز  رید  زا  هک  تسا  مق  یبهذم  رهـش  هسدقم ،  نکاما  هلمج  زا 

 . تسا عمال  عطاس و  مالسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  رهطم  مرح  زا  هک  تیالو  رون  تسا 1 - نشور  رونم و  روـن ، ود  هب  تهج  ود  زا 
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رهش نیا  زا  هدرک و  یناشفارون  مق )  هسدقم  هیملع  هزوح   ( ) مالسلا هیلع   ) قداص رفعج  ماما  ترضح  هاگـشناد  زا  هک  شناد  ملع و  رون  - 2
لاق - 1 ( 19 .) دـیامن یم  نشور  رونم و  ار  اه  لد  دـنک و  یم  شبات  مالـسا  ناهج  یمالـسا و  ناریا  تسدرود  طاقن  ریاس  هب  ملع )  ندـعم  )

مق و وهو  امرح  انلو  هفوکلا  وه  امرح و  نینمؤملا  ریمال  ناو  هنیدملا  وه  امرح و  لوسرلل  نا  هکم و  وه  امرح و  هللا  نا  مالسلا :  هیلع  قداصلا 
ماما ( 20  ( ) هما یـسومب  لمحت  مل  کلذ و  مالـسلا  هیلع  لاـق   ) هنجلا هل  تبج  اـهراز و  نم  همطاـف ،  یمـست  يدـلو  نم  هارما  اـهیف  نفدـتس 

نینمؤملاریما تسا و  هنیدـم  هک  دراد  یمرح  مه  شربمایپ  تسا و  هکم  نآ  هک  تسا  یمرح  ياراد  ادـخ  دـندومرف : مالـسلا )  هیلع   ) قداص
شمان هک  دوش  یم  نفد  اـج  نآ  نم  دـنزرف  زا  ییوناـب  يدوز  هب  و  مق ؛  هک  میتسه  یمرح  ياراد  مه  اـم  تسا و  هفوک  هک  دراد  یمرح  مه 

هک دـندومرف  ار  هلمج  نیا  یماگنه  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  . ) دوش یم  بجاو  وا  رب  تشهب  دـنک  ترایز  ار  وا  سک  ره  تسا ؛  همطاـف 
مق لهالو  باوبا ،  هینامث  هنجلل  نا  لاق :  مالـسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  یبا  نع  - 2 دوب ). هدشن  هلماح  وا  هب  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ردام  زونه 
زا یکی  تسا ،  رد  تشه  ياراد  تشهب  دندومرف : مالـسلا )  هیلع   ) اضر ماما  ( 21  : ) مهل یبوط  مث  مهل  یبوط  مث  مهل ،  یبوطف  اهنم  دـحاو 

نیدـلا عاضل  نومیقلا  الول  همئالا :  نع  يور  - 3 نانآ .  رب  نیرفآ  نانآ و  رب  نیرفآ  ناـشلاح و  هب  اـشوخ  سپ  تساـه ،  یمق  يارب  اـه  نآ 
مکتباصا اذا  مالسلا :  هیلع  قداصلا  لاق  - 4 دش . یم  هابت  نید  دندوبن ، مق  مدرم  رگا  دندومرف : هک  هدش  لقن  مالـسلا )  مهیلع   ) همئا زا  ( 22)

هب دروآور ، امش  هب  يراتفرگ  جنر و  هک  ینامز  دندومرف : مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  ( 23  .) نیمطافلا يوءام  هناف  مقب ،  مکیلعف  ءانع  هیلب و 
عیمج نم  راتخا  هللا  نا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع  - 5 تسا .  نانمؤم  شیاسآ  لحم  نایمطاف و  هاـگهانپ  مق  اریز  دـیروآ ؛ يور  مق 

ار ( 25  ) سیلفت مق و  هفوـک ،  اهرهـش  همه  ناـیم  زا  دـنوادخ  دـندومرف : مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ماـما  ( 24  .) سیلفت مـق و  هفوـک و  دـالبلا 
نوکی یتح  هیف  نوعمتجی  سانلا و  هدصقی  و  هرامعلا ،  اهیف  رثکت  انیلاوم و  انتعیـش و  مق  یف  مالـسلا :  هیلع  قداصلا  لاق  - 6 تسا .  هدیزگرب 

رهش نآ  رد  نامتخاس  هدنیآ  رد  دنتسه ، ام  ناتسود  نایعیش و  مق  رهـش  رد  دندومرف : مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  ( 26  . ) مهتدلب نیب  رمجلا 
هتبلا دریگ . یم  رارق  رهـش  طسو  ( 27  ) رمجرهن هک  ییاج  ات  دـننک  یم  عاـمتجا  رهـش  نآ  رد  هدـش و  اـج  نآ  یهار  مدرم  دوش و  یم  داـیز 

زین ثیداحا  زا  یضعب  دیدرگ و  هراشا  نآ  زا  ییاه  هنومن  هب  طقف  راصتخا  تهج  هک  هدش  لقن  مق  رهـش  تمظع  دروم  رد  یناوارف  ثیداحا 
. دش دهاوخ  نایب  بلاطم  نیبام  رد 

(28  ) مق نیگن 

هموصعم دقرم  تسافص  نامیا و  رهش  ملع و  رهش  تسافو  قشع و  هلبق  مق  تبرت  نیمز  يور  تجح  هرامه  مق  نیگن  مق  دنرتشگنا و  اهرهش 
دـشاب مرح  نیا  دـنز  یم  رد  هدـمآ  راتفرگ  ره  دـنز  یم  رپ  لد  غرم  شمیرح  رد  اـبرهک  ار  اـم  ياـهناج  وا  رهم  اهرهـش  مشچ  مالـسلااهیلع 

میقتـسم هار  هتفر  هشیمه  مق  نابزرم  ار  ادـخ  ماکحا  هقف و  نآ  درگرب  يا  هلاه  مق  هزوح  فافع  قشع و  ناغمرا  ار  نارئاز  فاطم  ار  کئالم 
مق لها  دنا  هداد  تریس  هچره  ار  اجک  ره  داهتجا  ملع و  هزوح ،  هقف و  رهش  داهج  رهش  فرش  رهـش  نوخ  رهـش  میقم  اهتیاده  رهم  رد  هدوب 

دنمئاد يزاتشیپ  مایق و  رد  دنا  مئاق  ناروای  زا  مق  لها  مق  لها  دنماین  یب  غیت  قرب  مق  لها  دنمایق  فاق  هطقن  دنا  هداد  تریصب  مه  ار 

(29  ) مق باقلا 

، دنا هداد  یمالسا  ياهرهـش  رگید  هب  هک  یباقلا  دننام  باقلا  نیا  و  تسا ؛  هدش  هداد  نآ  هب  ددعتم  باقلا  هک  تسا  ییاهرهـش  هلمج  زا  مق 
هدابعلاراد نینمؤملاراد ،  زا : تسا  ترابع  هدوب  دعب  هب  لوغم  هرود  زا  ناگدنسیون  راثآ  رد  مق  باقلا  زا  هچنآ  دراد . یبهذم  ینید و  موهفم 

(30  ) جرف كاخ  نینمؤملا ،  هنیدم  نینمؤملا ،  هدلب  نینمؤملا ،  هنیدمراد  ملعلاراد ،  نیدحؤملاراد ،  ، 

مق خیرات  یلصا  فلؤم 
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فورعم و ریزو  دابع -  نب  بحاص  مان  هب  يرجه  لاس 378  رد  ار  نآ  هک  تسا  یمق  نسح  نب  دمحم  نب  نسح  مق ،  خیرات  یلـصا  فلؤم 
ياملع زا  ابطابط -  نبا  تسا ،  هدرب  مان  نآ  فلؤم  مق و  خیرات  زا  هک  يا  هدنسیون  نیرت  یمیدق  تسا .  هدرک  فیلءات  هیوب -  لآ  دنمـشناد 

هرود رد  تسا .  هدرک  لـقن  مق  باـتک  ناونع  هب  مق  خـیرات  باـتک  زا  دروم  دـنچ  رد  هیبلاـطلا  هقلتنم  باـتک  رد  هک  دـشاب  یم  مجنپ -  نرق 
فلؤم ینیسح ،  دمحا  دیس  ریما  يرون ،  یجاح  موحرم  هتشون  رب  انب  هتشاد ،  تسد  رد  ار  مق  خیرات  نتم  ایوگ  هک  يا  هدنسیون  اهنت  هیوفص 

یناهبهب ربکا  یلع  داتسا  رسپ  یلعدمحم ،  ياقآ  لیلج  ملاع  رخءاتم ، ياملع  زا  و  تسا ؛  يوفصلا  جاهنم  هب  یمسم  تاداسلا  لیاضف  باتک 
طقف اما  تسین ،  دوجوم  باتک  نیا  یبرع  لصا  هنافـسءاتم  تسا .  هدرک  لقن  مق  خـیرات  باتک  لصا  زا  لاجرلا  دـقن  یـشاوح  رد  هک  تسا 

هک مجرتم  هتفای و  ماجنا  يرجه  ياهلاس 805 و 806  رد  روبزم  همجرت  تسا .  دوجوم  باب  تسیب  زا  باب  جـنپ  باتک  مراهچ  کی  همجرت 
همجرت یفـص  یلع  دومحم  نب  میهاربا  ماـن  هب  ار  نآ  هک  تسا  یمق  کلملادـبع  نب  یلع  نب  نسح  ماـن  هب  هدوب ،  علطم  يدرم  تسا  موـلعم 

نیا رد  نادناخ  نیا  زا  يدارفا  دنا و  هتشاد  یترهش  مق  رهـش  رد  مهن  متـشه و  نورق  رد  یفـص  نادناخ  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  تسا .  هدرک 
 ، مق رابخا  عومجم  رب  لمتـشم  يرگید ،  باتک  مق ،  خـیرات  باـتک  فیلءاـت  زا  لـبق  ( 31 . ) دـنا هدوب  یماـقم  تردـق و  ذوفن و  ياراد  رهش 
هب روبزم  باتک  دوب . هتـشون  لاس 328  رد  رماـع  نب  دـمحم  نب  نیـسح  نب  یلع  ماـن  هب  مق  میقم  برع  يدرم  ار  نآ  هک  دوب  هدـش  فیلءاـت 

 . تفر نیب  زا  باتک  قاتا  نآ  فقس  ندمآ  دورف  تلع  هب  تشاذگ و  یقاتا  رد  ار  نآ  فلؤم ،  اریز  دیسرن ، مق  خیرات  هدنسیون  تسد 

مق مان  يراذگ  مان  تلع 

مق تلع  نیدب  ار  مق  رهـش  تسا :  هدمآ  نینچ  مق  يراذگ  مان  تلع  نایب  رد  یمق  نسح  نب  دمحم  نب  نسح  فیلءات  مق ،  خیرات  باتک  رد 
نامز نآ  ياهدور  زا  ارهاظ  هک  دـنا  هتفگ  یم  مه  هرمید  ار  هرمیت   ) تسا هدوب  راـنا  هرمیت و  بآ  اـه و  بآ  ندـش  عمج  لـحم  هک  دـندیمان 

تاتابن ناهایگ و  فلع و  اج  نآ  فارطا  رد  هدوبن ،  يرذگهر  ذفنم و  چیه  ار  نآ  هدـش و  یم  عمج  اج  نآ  رد  بآ  نوچ  هک  تسا )  هدوب 
زین ار  شاپ  بالگ  دنا و  هتـسناد  مکمک  برعم  ار  همقمق  یـضعب  هک  دنیوگ ؛ مق  ار  بآ  ندش  عمج  برع ،  رد  تسا و  هدییور  یم  ناوارف 
یم دایز  راز  هزبس  راز و  فلع  یحاون  نآ  رد  یتقو  هک  توافت  نیا  اب  دـنا ؛ هدـیمان  مقامق  ار  نآ  عمج  دـنا و  هدرک  فصو  همقمق  زا  یعون 

ار ناشیا  ياه  هناخ  دندرک و  یم  انب  ار  ییاه  هناخ  دندز و  یم  همیخ  اهراز  فلع  درگرب  دوخ ، نادنفـسوگ  ندـینارچ  يارب  ناناپوچ  دـش ،
بـسانم دروم  نیا  رد  دندیمان . مق  هدـینادرگ و  برعم  ار  نآ  سپ  دـش ؛ مک  هب  لیدـبت  هموک  نامز  رورم  هب  دـندیمان و  هموک  یـسراف ،  رد 

هدش تیاور  هلآو )  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالسلا )  هیلع   ) قداص ترضح  زا  مییامن :  هراشا  یثیدح  هب  تسا 
زا مدید  يا  هعقب  لبج  نیمز  رد  دوب ، هدناشن  شتسار  فتک  رب  ارم  لیئربج  متفر ،  یم  نامسآ  يوس  هب  هک  جارعم  بش  رد  دومرف  هک  تسا 
 : تفگ تسیچ ؟  هعقب  نیا  متفگ  لیئربج  هب  دراد ؛ رس  رب  يزارد  هالک  يدرمریپ  مدید  هاگان  رت ، گنرشوخ  نارفعز  زا  رتوبشوخ و  کشم 

ناشیا زا  متفگ :  تسا .  ناطیش  تفگ :  تسیک ؟  درمریپ  نیا  متفگ :  تسا .  مالـسلا )  هیلع   ) یلع وت  یـصو  نایعیـش  وت و  نایعیـش  هاگیاج 
هاـنگ ادـخ و  یناـمرفان  هب  درادزاـب و  مالـسلا )  هیلع   ) نینمؤـملا ریما  تیـالو  یتـسود و  زا  ار  ناـنآ  دـهاوخ  یم  تفگ :  دـهاوخ ؟ یم  هـچ 
ینعی مق !  نوعلم ،  ای  متفگ :  دیناسر . اجنآ  هب  ار  ام  قرب  زا  رت  عیرـس  یتکرح  اب  ربب . ناکم  نآ  هب  ار  ام  لیئربج  يا  متفگ :  دنک ، ناشتوعد 

یتنطلس یلع  نایعیش  نم و  نایعیش  رب  ار  وت  یتسار  هب  اریز  نک ؛  تکرش  ناشیا  نانمـشد  نانز  دالوا و  لاوما و  رد  ورب ، زیخرب و  نوعلم  يا 
رمالا مکیلا  در  اذا  هنا  انیور  دق  اناف  لبجلا ؟  دالب  نیا  مالـسلا )  هیلع   ) هللادـبع وبا  لئـس  ( 32 . ) دـش هدـیمان  مق  ناکم  نآ  ور  نیا  زا  تسین ، 

ياهرهش دش : لا  ؤس  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  انتعیش .  ندعم  وه  مقب و  یمسی  رحب و  هل  لاقی  اعضوم  اهف  نا  لاقف :  اهـضعبب ، فسخی 
لبج نآ  رد  دـندومرف : ماما  دور . یم  نیب  زا  نآ  زا  یتمـسق  ددرگرب  امـش  هب  تموکح  هک  ینامز  دـندرک : لقن  اـم  يارب  تساـجک ؟  لـبج 
نیا دروم  رد  نینچمه  ( 33  . ) تسام نایعیـش  زکرم  اجنآ  دوش و  یم  هدـیمان  مق  تمـسق  نآ  دوش و  یم  هتفگ  رحب  نآ  هب  هک  تسا  یناکم 

فیلءات مق  خیرات  باتک  زا  انیع  ار  یبلاطم  دنتـشاذگ ، مان  نیدـب  ار  نآ  تلع  هچ  هب  دـندرک و  انب  ار  مق  راب  نیتسخن  یناسک  هچ  هک  بلطم 
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رد دـندناوخ و  ارفـص  دـنداهن و  ماـن  ارفـص  ماـیالا ،  میدـق  رد  ار  مق  هک  دـنیوگ  نینچ  میراد :  یم  ناـیب  یمق  نسح  نب  دـمحم  نب  نـسح 
كولملا ریس  باتک  رد  و  تسا ؛  هدوب  مک  و  ( 34  ) دوجولا زیزع  بآ  دندرک ، لوزن  مق  هب  کلم  نب  دعس  لآ  هک  هاگ  نآ  ات  مجع  راگزور 

هواس ( 36  ) موخت زا  دوب  ( 35  ) یهید رب  وا  رذـگهر  اقافتا  تفر ،  یم  هینمرا  دالب  بناـج  هب  روگ  مارهب  نوچ  هک :  تسا  هدـمآ  نینچ  مجع 
ياه قاتـسور  مق و  درک و  دـیدپ  نآ  رد  يرازاب  تخورفارب و  نآ  رد  شتآ  داهن و  انب  هدکـشتآ  هید  نیدـب  دـنیوگ ؛ یم  دورغط  ار  نآ  هک 
دنک تیاور  نینچ  هیقفلا  ینادمه  قحـسا  نب  دمحا  هللادبع  وبا  دیـشک و  وراب  ناجدزم  هب  داهن و  مان  ناجمم  ار  نآ  داهن و  انب  ار  نآ  اتـسور 

رد یناهفـصا  نسح  نب  هزمح  هللادـبع  وبا  تسا .  هدرک  انب  بسارهل  نب  هراـسمق  ار  مق  تسا  هدرک  ماـن  نادـلب  باـتک  ار  نآ  هک  یباـتک  رد 
نیا رد  نوچ  دـندرک . لوزب  وم  زا  ییاه  همیخ  رد  مق  بناوج  رد  دـندمآ . مق  هب  نایرعـشا  برع  نوچ  هک  تسا  هدرک  دای  ناهفـصا  باـتک 

دندمآ دورف  دنداهن و  انب  اه  ترامع  اهرصق و  اهانب و  اهارس و  دنتخاس و  لزنم  هطخ و  هد و  تفه  ( 37  ) يراحص رد  دندش . نکمتم  هیحان 
نآ عومجم  زا  دش ، کیدزن  مه  هب  اهاتسور  نیا  نوچ  دندوب . نادیمک  نادابنلج و  نکس ،  رمج ، نولام ،  نادزق ،  ناجمم ،  هد  تفه  نآ  و 

دندرک فذح  ار  نآ  فرح  راهچ  راصتخا ، يارب  یتدم  زا  سپ  دندیمان . نادیمک  ار  اه  هد  نیا  عومجم  دندرک و  رایتخا  ار  نادـیمک  اه  مان 
. دندیمان مق  نتخاس ،  برعم  زا  سپ  هک  دندیمان  مک  ار  نآ  و 

هجیتن

نیدب تسا ؛  هموک  برعم  مق  هملک  هک  دشاب  نیا  رت  حیحـص  همه  زا  دـنا  هدرک  رکذ  مق  هیمـست  هجو  يارب  هک  یفلتخم  للع  نیب  رد  دـیاش 
يارب ار  دوخ  نادنفسوگ  ناناپوچ  هدوب و  یبآ  رپ  ياه  لادوگ  ياراد  دیآ  رد  رهش  تروص  هب  هک  نآ  زا  شیپ  مق  نیمزرس  نوچ  هک  حرش 

ینالوط فقوت  لیلد  هب  اه  ناپوچ  زا  يا  هدع  جیردت  هب  دـنا ، هدرب  یم  اه  لادوگ  نآ  فارطا  ياهراز  هزبس  رد  ندـینارچ  بآ و  ندـیماشآ 
هعسوت هدش و  دایز  مک  مک  اه  هموک  نیا  دنا . هتخاس  دنیوگ -  هموک  نآ  هب  یسراف  رد  هک  یتقوم -  نکاسم  دوخ  يارب  نیمزرـس ،  نآ  رد 

ندش دایز  نامز و  رورم  هب  دوب ، بسانم  رهـش  يارب  یعیبط  ظاحل  زا  نیمزرـس  بآ  نوچ  دمآرد و  هد  تروص  هب  یتدم  زا  سپ  درک  ادـیپ 
نابز و ذوفن  مالسا و  روهظ  زا  دعب  دنام . یقاب  نآ  يارب  هموک  مان  ناناپوچ ،  هیلوا  نکاسم  تبسانم  هب  یلو  دش ؛ رهـش  هب  لدبم  نآ ،  هنکس 
اب تمـسق  نیا  رد  دـیدرگ . مق  هب  لدـبم  موک  هلمج  زا  داد و  لکـش  رییغت  یـسراف  تاملک  زا  يرایـسب  رگیدـکی ، رد  ناریا  برع و  تایبدا 

يرورـض مزال و  رایـسب  تمـسق ،  نیا  هعلاطم  دـش . دـیهاوخ  انـشآ  رگید ، یبلاطم  مق و  هب  نانآ  ترجاهم  تلع  نایرعـشا و  هرابرد  یبلاطم 
 . تسین ریذپ  ناکما  مق ،  نودب  نایرعشا  دوجو  و  نایرعشا ،  دوجو  نودب  مق  مان  هک  ارچ  تسا ؛ 

؟ دنا هتشاد  ینید  هچ  دنا و  هدوب  یناسک  هچ  نایرعشا 

، دوب وم  رپ  وا  رس  دش  هدیئاز  ردام  زا  هک  یماگنه  ردا -  ناشیا -  دج  نوچ  دندوب و  نمی  میقم  لصا  رد  یناطحق و  ياه  برع  زا  نایرعـشا 
یلـص  ) ربمغیپ روضح  هب  هنیدم  رد  دمآ و  نوریب  نمی  زا  ندش  ناملـسم  دصق  هب  هک  رعـشا  لآ  زا  درف  نیتسخن  دندیمان . ( 38  ) رعشا ار  يو 

ناشیا رخافم  زا  نینچمه  دیوگ : مق  خیرات  هدنـسیون  تفای .  يدنلب  ماقم  مالـسا  رد  هک  دوب  يرعـشا  رماع  نب  کلم  دیـسر ، هلآو )  هیلع  هللا 
ار بهذم  نیا  نامدرم و  رگید  فالخ  هب  تعیش  بهذم  داقتعا  هب  دندش  صوصخم  يرعـشا ؛  رماع  نب  کلم  نادنزرف  هک  نآ  رعـشا ) لآ  )
ای هعیش  دندش ، نطوتم  دندمآ و  هفوک  هب  هک  یناسک  رعشا ، هلیبق  زا  تسا  مولعم  هک  روط  نآ  دنداد . ترهـش  نادب  ار  دوخ  دندرک و  راهظا 
مق هب  هک  ینایرعـشا  دنتـشاد و  تباث  یمدق  هعیـش  بهذـم  رد  رماع ؛ نب  کلم  نادـنزرف  نانیا ،  نایم  زا  دـندوب و  هعیـش  بهذـم  هب  لیامتم 

دمحم نب  نمحرلادبع  جورخ  حرش  نمـض  رد  ریثا ، نیا  لماک  يربط و  خیرات  لیبق :  زا  يراثآ  رد  نینچمه  ( 39 . ) دندوب ناشیا  زا  دندمآ 
هاپـس رد  هک  دـنا  هدـش  ضرعتم  ار  بلطم  نیا  اـما  تسا ؛  هدـشن  مـق  هـب  ناـشیا  ندـمآ  رعـشالا و  ینب  زا  يرکذ  جاـجح ،  رب  ثعـشالا  نـب 
رارق دنتسه -  فورعم  نایعیش  زا  هک  ریبج -  نب  دیعـس  دایز و  نب  لیمک  هلمج :  زا  نآرق  نایراق  نیعبات و  ياملع  زا  یعمج  نامحرلادبع ، 
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دوب یسک  نیتسخن  يرعشا  دعس  نب  هللادبع  نب  یسوم  هک  تسا  نیا  نایرعشا  رخافم  رگید  زا  دیوگ : مق  خیرات  هدنـسیون  نینچمه  دنتـشاد .
رب دنا ؟ هتـشاد  ینید  هچ  نایرعـشا  ندـمآ  زا  لبق  مدرم  ( 40 . ) دـندرک ادـتقا  وا  هب  مق  مدرم  رگید  ات  درک  هعیـش  بهذـم  راـهظا  مق ،  رد  هک 

ربمغیپ نادـناخ  نارادتـسود  ءزج  ناناملـسم ،  تسد  هب  رهـش  حـتف  لیاوا  زا  مق  مدرم  يومح ،  توقای  مق و  خـیرات  هدنـسیون  هتفگ  فالخ 
لباقم رد  ناگدننک  مایق  يارب  نما  نکاما  زا  یکی  مق  دنا . هدرک  یم  هزرابم  يوما  لامع  اب  هراومه  دـنا و  هدـمآ  رد  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  )

لاس رد  هلمج  زا  دـندروآ  يور  ناشاک  مق و  هب  دنتـشارفارب ، تفلاخم  ملع  نایوما  لـباقم  رد  هک  یناـسک  ور ، نیا  زا  تسا ؛  هدوب  هیما  ینب 
مق و هب  درک ، مایق  ناورم  کلملادـبع  فرط  زا  قارع -  یلاو  فسوی -  نب  جاجح  لـباقم  رد  نوچ  هعیـش  نب  هریغم  نب  فرطم  يرجه   77

ندوب هعیـش  هب  مق ،  هب  فرطم  ندمآ  حرـش  نمـض  یمعلب  خیرات  رد  دندناسر . يرای  ار  وا  مدرم  درک و  دادمتـسا  فارطا  زاو  دـمآ  ناشاک 
یم فرطم  هعقاو  زا  دعب  لاس  هدزناپ  دودح  رد  مق  هب  اه  يرعـشا  ندمآ  هک  یلاح  رد  تسا ؛  هدش  حیرـصت  فرطم  ندـمآ  ماگنه  مق  مدرم 

رد هزنع  هلیبق  زین  سیق و  هلیبق  جحذم ،  لآ  زا  یموق  دسا ، ینب  زا  يا  هدع  دننام : دـنا ؛ هدوب  مق  رد  مه  يرعـشا  ریغ  ياه  برع  هتبلا  دـشاب ؛
رد يرعـشا  برع  مق ،  خیرات  همجرت  زا  لقن  هب  هفوک  زا  يرعـشا  برع  ترجاهم  تلع  ( 41 . ) دندوب نطوتم  دور  هقرب  قلپاچ و  ياهاتـسور 

هـشیمه هفوک  نایلاو  لیلد  نیا  هب  دنتـشاد ؛ دوجو  يرادـمان  ناعاجـش  هلیبق ،  نیا  رد  دـندوب و  تیعمج  تلـالج و  تمـشح و  ياراد  هفوک 
هد ياراد  ءابس  دندوب . ربمغیپ  دوه  نب  ناطحق  نب  برعی  نب  بجشی  نبءابس  نیرعـشا  داژن  زا  هلیبق  نیا  دندرک . یم  تیاعر  ار  ناشیا  بناج 
 ، هلماع ریمح ، رامنا ، رعـشا ، جحذم ،  هدنک ،  دزا ، زا : دنترابع  لیابق  نیا  دندش . یگرزب  موق  هلـسلسرس  اه  نآ  زا  مادـک  ره  هک  دوب  دـنزرف 
نآ هب  دـندرک و  ترجه  همظعم  هکم  هب  نمی  زا  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  تثعب  زاـغآ  رد  يرعـشا  هلیبـق  ناـسغ .  محل و  مازج ، 

ناریا هاپس  طسوت  ( 42  ) رسج نتشادرب  زا  سپ  هیسداق  گنج  رد  هک  دوب  یناه  رماع  نب  کلام  مان  هب  هلیبق  خیـش  دندروآ و  نامیا  ترـضح 
هب دنزرف  ود  ياراد  کلام ،  دنتـشذگ . هلجد  زا  زین  ناراوس  ریاس  يو  لابند  هب  دمآ و  نوریب  رگید  يوس  زا  دنکفا و  هلجد  هب  ار  دوخ  بسا 

يارب هک  یتـضهن  يارب  ار  یفقث  هدـیبع  یبا  نبا  راـتخم  هک  تسا  يرادـمان  درف  ناـمه  کـلام ،  نب  بئاـس  دوب . دعـس  بئاـس و  ياـه  ماـن 
تالکشم رب  رتشا  کلام  نب  میهاربا  يو و  يراکمه  اب  دومن و  تیامح  دوب ، هتشاداپ  هب  مالسلا )  هیلع   ) ادهشلا دیـس  ترـضح  یهاوخنوخ 

نیسح ماما  هلتق  دودح 8033  زا  تفای و  تموکح  ناتسنمرا  ناریا و  قارع و  رب  درک و  رارف  هب  روبجم  ار  هفوک  یلاو  عیطم ،  نبا  دمآ ؛ قئاف 
ماجنارس دوبن و  رادرب  تسد  راتخم  زا  رخآ  هظحل  ات  هک  دوب  يدح  ات  بئاس  يافو  تفرگ .  ماقتنا  دوب  هتـسیاش  هکنانچ  نآ  مالـسلا )  هیلع  )

، دـندرک گنج  هزور  ناـبز  اـب  رهظ  اـت  حبـص  زا  هکنآ  زا  سپ  ریبز  نب  بعـصم  ناـمرف  هب  هفوک  هراـمعلاراد  رد  ریگتـسد و  وا  قاـفتا  هب  زین 
دیدرگ دازآ  یتدم  زا  سپ  هتشگ و  سوبحم  ردپ  لتق  زا  سپ  هک  تشاد  بئاس  نب  دمحم  مان  هب  يدنزرف  بئاس  دندیـسر . لتق  هب  ماجنارس 

ياضاقت وا  زا  تفر و  هفوک  رد  جاجح  دزن  هب  نیوزق  ای  ناجیابرذآ  قیرط  زا  نازاب  دـندرک . یم  یبایزرا  رفن  رازه  اـب  ربارب  ار  وا  تردـق  هک 
بئاس نب  دمحم  درک . مازعا  يو  اب  ار  دـمحم  جاجح ،  دـبای و  ذوفن  ناتـسربط  ناملید و  دوخ و  هقطنم  رب  ات  درک  وجگنج )  ) ورین رفن  رازه 

نانمشد رش  زا  نازاب  نوچ  داد و  ناشن  ناماس  نآ  مدرم  هب  ار  دوخ  درک و  بوکرس  ار  شنانمـشد  زین  دومن و  نما  يزاسکاپ و  ار  وا  هقطنم 
زور دـنچ  زا  سپ  اـت  دومن  تعجارم  هفوک  هب  هناـمرحم  جاـجح ،  زا  هزاـجا  بسک  نودـب  اـما  نازاـب  تقفاوم  اـب  دـمحم )  ) وا دـش ، هدوـسآ 

نییعت وا  نتفای  يارب  ار  يا  هدع  جاجح  تسا .  بئاس  نبا  زا  هک  دـنروآ  یم  بآ  بل  ار  یبسا  اه  بش  هک  دـنداد  ربخ  جاجح  هب  ددرگزاب .
نآ رد  دندومن . ریگتسد  رتسب  رد  ار  وا  باوخ  ماگنه  هتفای ،  دوب -  يرعشا  یسوموبا  رتخد  هک  شردام -  دزن  هناخ  رد  ار  وا  هنابـش  و  دومن ،

نیمز هب  ار  شریـشمش  دمحم  راچان ، دیآ  نوریب  هنهربرـس  دوشن  میلـست  رگا  هک  دروخ  دنگوس  تشادزاب و  تمواقم  زا  ار  وا  شردام  لاح 
هس زا  سپ  هاگره ،  دیامن  مالعا  هک  داد  روتسد  يدانم  هب  نآ  لابند  هب  دیناسر . لتق  هب  ار  وا  بش  نامه  مه  جاجح  دش و  میلست  تخادنا و 
هب دندش و  هفوک  كرت  هب  روبجم  نویرعـشا  نیاربانب ،  دشاب . ردـه  شنوخ  دـبایب ، هفوک  رد  ار  یـسک  رماع ، نب  کلام  ای  بئاس  لآ  زا  زور 
 ، صوحا هللادـبع ،  ياه  مان  هب  دعـس ، رـسپ  جـنپ  اه ، نآ  ناگرزب  هلمج  زا  دندیـسر . رونید  دـنواهن و  هب  ات  دـندومن  ترجاـهم  ناویا  فرط 

هدافتسا یتصرف  ره  زا  وا  دوب . فورعم  عیـشت  بهذم  زا  يوریپ  تعاجـش و  هب  صوحا  اه ، نآ  نایم  زا  هک  دندوب  میعن  رکب و  نمحرلادبع ، 
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؛ دروآ رد  ياـپ  زا  ار  وا  اـت  دوب  یتـصرف  رظتنم  دوب و  نیبدـب  وا  هب  تبـسن  جاـجح  تلع ،  نیا  هب  درک . یم  ماـیق  يوما  ياـفلخ  هیلع  هدرک ، 
نیمزرس هب  ات  دنداتفا  هار  هب  مه  ناشیا  دندرک ، چوک  ناهفـصا  فرط  هب  بئاس  لآ  نوچ  دندمآ و  دنواهن  ات  نانآ  لابند  هب  اه ، نآ  نیاربانب 

فرط زا  يدنک  ثعـشا  نب  دمحم  نب  نمحرلادـبع  نوچ  هک  دـنا  هدرک  لقن  دعـس ، نارـسپ  ترجاهم  تلع  نایب  رد  نینچمه  دندیـسر . مق 
صوحا دش . هرصب  دراو  تفای و  الیتسا  زین  زاوها  سراف و  رب  هدرک ،  ریخست  ار  نامرک  درک و  جورخ  يو  هیلع  دوب ، ناتـسیس  ریما  جاجح ، 

تکرح هرـصب  فرط  هب  يرایـسب  هاپـس  اب  جاجح  دش . وا  رکـشل  ماظن  هدایپ  هدنامرف  تسویپ و  وا  هب  دوخ ، نامالغ  نارای و  ناردارب و  اب  مه 
دوخ هفیلخ  هفوک  رد  هداد و  رارق  شیوخ  نیـشناج  ار  دعـس  نب  هللادـبع  وا  ردارب  ثعـشا ،  نبا  هب  صوحا  نتـسویپ  زا  عالطا  نودـب  دومن و 
لوط هب  زور  هس  گنج ،  نیا  تفرگرد .  یتخـس  گنج  نآ  لابند  هب  هک  دندرک  دروخرب  رگیدکی  اب  نیفرط  مجامجلا ،  رید  رد  دینادرگ و 

مه وا  نارای  تخیرگ و  ناتـسیس  فرط  هب  دروخ و  تسکـش  نمحرلادبع  ماجنارـس  دـندش و  هتـشک  فرط  ود  زا  يدایز  هورگ  دـیماجنا و 
راهچ وا ، نارای  زا  دندرک و  رارف  ناریا  فرط  هب  هک  دـندوب  ( 43  ) نیعبات ياملع  قارع و  مدرم  زا  رفن  هدفه  نانآ ،  نیب  رد  دندش . هدـنکارپ 
يدع هرمک و  رانا ، قاتسر  رد  سیق  ناهفـصا ،  هریط  رد  میت ،  هک  دندرک  ترجه  ناریا  هب  يرعـشا  يدع و  ای  هزنع  سیق ،  ياه  مان  هب  هلیبق 

هب يرعشا  برع  دندومن . تماقا  هدرک و  لزنم  دوب -  ناهفصا  قاتسر  نیرخآ  رد  هک  نادیمک -  رد  يرعشا  دور و  هقرب  قلپاچ و  قاتسر  رد 
لهچ زا  هک  يروط  هب  دنتفر ؛ نیب  زا  اه  نآ  زا  يرایـسب  ابو  ضرم  هب  التبا  تلع  هب  اما  دندومن ؛ تماقا  اج  نآ  رد  زور  دنچ  هدـمآ و  دـنواهن 

مق دراو  هک  یناسک  دادعت  دندومن و  تکرح  مق )   ) نیمزرـس نیا  فرط  هب  اه  نآ  راچان  هب  دـندنام . یقاب  رفن  ود  طقف  نمحرلادـبع ،  رـسپ 
دروم رد  یثیدح  هب  دراد  اج  تمسق  نیا  نایاپ  رد  تسا .  هداتفا  قافتا  ق   . لاس 94 ه رد  ترجه  نیا  هدوب و  رفن  داتفه  دودح  اعمج  دندش ،

نم هفوک  اولختـس  لاق :  هفوک و  رکد  هنا  مالـسلا )  هیلع   ) قداصلا نع  مییاـمن .  هراـشا  مق  یملع  تیزکرم  نینمؤم و  زا  هفوک  ندـش  یلاـخ 
یقبی یتح ال  لضفلا  ملعلل و  اندـعم  ریـصی  و  مق ،  اهل  لاقی  هدـلب  ملعلا  رهظی  مث  اهرجح ، یف  هیحلا  زرءات  امک  ملعلا  اهنع  زراـی  نینمؤملا و 
يدای مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  ( 44  . ) انمئاق روهظ  برق  دنع  کلذ  و  لاجحلا ،  یف  تاردخملا  یتح  نیدلا  یف  فعـضتسم  ضرالا  یف 

عمج شا  هنال  رد  رام  هک  روط  نامه  دوش ؛ یم  عمج  نآ  زا  ملع  دوش و  یم  یلاخ  نانمؤم  زا  يدوز  هب  هفوک  دـندومرف : دـندرک و  هفوک  زا 
هک ییاج  ات  ددرگ  یم  تلیـضف  ملع و  زکرم  اج  نآ  دوش و  یم  رهاظ  دنیوگ ، یم  مق  نآ  هب  هک  يرهـش  رد  شناد  ملع و  سپـس  دوش ، یم 

یلاعت هللا  لجع  يدهم -  ترضح  ام ، مئاق  روهظ  کیدزن  نیا  دننام و  یمن  یقاب  فعـضتسم  نید  رد  راد  هناخ  ياه  مناخ  یتح  سک  چیه 
هبور ياه  هزات  يایند  اب  برع  ناناملـسم  ناریا ،  حتف  ماگنه  هژیو  هب  یمالـسا ،  حوتف  رد  ناریا  هب  برع  ماوقا  تمیزع  للع  دوب . دـهاوخ  - 

هب نانآ  زا  يا  هدع  هک  درک  باجیا  راشرس ، تورث  ناوارف و  بآ  مرخ و  ياه  غاب  زبس و  ياه  نیمزرـس  دابآ و  ياهرهـش  ندید  دندش . ور 
تشادن صاصتخا  ناریا  هب  طقف  راک  نیا  هتبلا  دنیآ ؛ باسح  هب  یموب  نانکاس  ءزج  نامز ،  رورم  هب  دنوش و  میقم  دننک و  چوک  یحاون  نیا 

هب اه  برع  ندمآ  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دندرک . چوک  اج  نآ  هب  برع  لیابق  زا  يدایز  هدع  ایناپسا  اقیرفآ و  لامـش  رـصم و  حتف  زا  سپ  . 
دوب يا  هداتفا  رود  رهش  مق  مق 1 - هب  اه  برع  ندمآ  للع  تسا .  هتشاد  هقباس  زین  مالسا  زا  شیپ  برع ،  نیمزرس  هب  نایناریا  نتفر  ناریا و 
مسر - 2 دوب . ناما  رد  نانآ  بیقعت  افلخ و  بیـسآ  زا  ـالومعم  درک  یم  راـیتخا  تنوکـس  نآ  رد  هک  یـسک  دوبن و  هار  رـس  زورما  دـننام  و 

یگدـنز اب  رگید ، لـیالد  اوه و  یکـشخ  رظن  زا  مق ،  ياوه  بآ و  - 3 دوب . ریظن  مک  ناـنامهیم  زا  تیاـمح  يزاون و  ناـمهیم  رد  مق  مدرم 
رد رهش  نیا  مدرم  زا  مق ،  هب  ناشدورو  ماگنه  مق ،  خیرات  هتشون  رب  انب  هک  مینادب  دیاب  رعشالا ، ینب  دروم  رد  - 4 تشاد .  تبسانم  اه  برع 

، دسا ینب  - 5 دننامب . مق  رد  هک  دنتساوخ  نانآ  زا  دنتشاد و  یمارگ  ار  ناشمدقم  مق  مدرم  تهج  نیا  زا  دندرک و  تیامح  ملید  هلمح  ربارب 
مایق اریز  تسا .  هدوب  اه  يرعشا  زا  لبق  لاس  مق 25  هب  دسا  ینب  ندمآ  . دندرک تماقا  نارکمج  هیرق  رد  دـندمآ و  مق  هب  راتخم  مایق  زا  سپ 

(45  . ) تسا هدوب  لاس 93  دودح  رد  مق  هب  اه  يرعشا  ندمآ  و  لاس 66 و 67 ، رد  راتخم 

مق هب  ناگدازماما  تاداس و  هجوت  لیالد  زا  یخرب 
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ياهرهش مامت  نیب  زا  دنتـسه ، نوفدم  مق  رد  نونکا  مه  هک  یناگدازماما  تاداس و  ارچ  هک  تسا  حرطم  لا  ؤس  نیا  مدرم  زا  يرایـسب  يارب 
اب دـهاوش  لـیالد و  زا  یخرب  هب  ماـهبا ،  لا و  ؤس  نیا  عفر  يارب  دـنا ؟ هدـیزگ  ینکـس  نآ  رد  هدرک و  باـختنا  ار  مق  سدـقم  رهـش  ناریا ، 

نطوت هفوک و  زا  يرعشا  برع  ترجه  ناتساد  تاداس ،  زا  يرایسب  - 1 مییامن :  یم  هراشا  ( 46  ، ) یخیرات فلتخم  ياه  باتک  زا  هدافتسا 
یلماوع زا  یکی  نیا  دندوب و  هدینـش  رهـش  نیا  رد  ار  ناشتمظع  لالج و  هاج و  لالقتـسا ،  یناگدنز ،  عضو  زین  و  مق ،  هیحان  رد  ار  اه  نآ 

هب تبـسن  دابع -  نبا  لیعامـسا  نامز - ،  نآ  ریز  دایز و  تیانع  هجوت و  - 2 دننیزگ . تماقا  رهـش  نیا  رد  تخاس  ممـصم  ار  نانآ  هک  دوب 
يرایسب ياه  باتک  فقو  رهـش و  جراخ  لخاد و  رد  دایز  ياهرهن  ثادحا  دننام : نانآ  ياه  هتـساوخ  جئاوح و  ندروآرب  مق و  رهـش  مدرم 

هک مق -  مدرم  داـیز  هجوت  تدارا و  - 3 تسا .  هدوب  رهـش  نیا  رد  تاداس  تنوکـس  لیالد  زا  رگید  یکی  ملع ،  ناـبحاص  بـالط و  يارب 
مهارف میرکت و  میظعت و  رجاهم و  تاداس  هب  تبـسن  دـندوب -  مالـسلا )  مهیلع   ) راـهطا همئا  هباحـص  زا  يرـشع و  ینثا  هعیـش  دوخ  اـمومع 
مالسلا مهیلع   ) راهطا همئا  هک  اج  نآ  زا  - 4 تسا .  هدوب  رهـش  نیا  هب  تاداس  هجوت  لیالد  رگید  زا  اه ، نآ  شیاسآ  هافر و  لیاسو  ندروآ 

راصنا و زا  مق  لها  یتیاور  رد  زین  دـنا و  هدرک  دای  ناشیا  هعیـش  هاـگیاج  ناـیمطاف و  ياوءاـم  دـمحم و  لآ  هنایـشآ  ناونع  هب  مق  رهـش  زا  ( 
رارق راشف  هجنکش و  رد  مالسلا )  هیلع   ) یلع ترـضح  دالوا  هک  سابع -  لآ  نامز  رد  هک  تسا  یعیبط  دنا ، هدش  هدناوخ  تیب  لها  ناروای 
يور رهش  نیا  مالسلا )  هیلع   ) یلع لآ  زا  يدایز  هدع  ور ، نیا  زا  دوش . عقاو  نایولع  یلـصا  ياه  هاگهانپ  زا  یکی  رهـش  نیا  دنتفرگ -  یم 

رد تفای و  شیازفا  مق  هب  تبسن  تاداس ،  نایولع و  هجوت  مالـسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  نفد  زا  دعب  دندیزگ . تنوکـس  هدروآ و 
و مالسلا )  مهیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  رفعج و  نب  یسوم  ماما  نیسح و  ماما  نسح و  ماما  نادنزرف  زا  يرایسب  هدع  یهاتوک  هلـصاف 
. دـندروآ يور  مق  هب  فارطا  زا  مالـسلا ) )  هیلع   ) قداص ماما  دـنزرف   ) لیعامـسا نیـسحلا و  نب  یلع  نب  دـیز  هفینح و  دـمحم  نادـنزرف  زا 

نانکاس رتشیب  هک  دراد  دوجو  تاداس  نایولع و  ماـن  هب  هلحم  دـنچ  هک  يروط  هب  تسا ،  دوهـشم  سوسحم و  مق  رد  تاداـس  ترثک  زورما 
نادناخ دننامه : يدایز  تاداس  ياه  نادـناخ  زین  و  عقربم ؛  نب  یـسوم  هلحم  نایوسوم و  هلحم  نادیـس ،  هلحم  دـننام  دنتـسه ؛ دیـس  اه  نآ 
تاداس نینچمه  - 5 دنتسه . مدرم  مارتحا  دروم  هک  دنراد  دوجو  مق  رد  يدروجال و ... يوسوم ،  ییابطابط ،  يولع ،  ینیسح ،  یشوواچ ، 

هیلع  ) ساـبع لآ  اـب  ینمـشد  رد  لـکوتم ،  یقیناود و  روصنم  نوچمه  ییاـفلخ  فرط  زا  موس ،  مود و  نورق  رد  يوـلع  تاداـس  هژیو  هب  ، 
سابع لآ  نانمـشد  نافلاخم و  اب  دـندرک و  یم  هدافتـسا  ساـبع  لآ  اـب  هزراـبم  يارب  یتصرف  زا  مه  یلع  لآ  دـندرک . یم  طارفا  مالـسلا ) 

مق و  ( 47  ) ملید لوا ،  هجرد  رد  هاـگهانپ  نیا  دنتـشگ و  یم  یهاـگهانپ  لاـبند  هـب  دـندروخ  یم  تسکـش  نوـچ  دـندش و  یم  تسدـمه 
، رگید یحاون  رد  هک  یتروص  رد  درک ؛ یمن  دـیدهت  ار  نانآ  اـج  نیا  رد  يرطخ  چـیه  دوب و  ینما  لـحم  یلع ،  لآ  يارب  مق  نینچمه  . دوب
ملید و ناردنزام و  هب  نایولع  مق ،  زا  هتـشذگ  هتبلا  دـش . یم  هتخیر  ناشنوخ  هک  اج  نآ  ات  دـمآ  یم  دوجو  هب  ناشیا  يارب  یتارطخ  یهاگ 

دوجو ناوارف  تافوقوم  دـبنگ و  هعقب و  اـب  یلع  لآ  زا  يروبق  ناریا ،  روشک  زا  يا  هشوگ  ره  رد  هزورما  هک  ارچ  دـنتفر ؛ یم  رگید  یحاون 
ناگدازماما زا  يدایز  دادـعت  مق ،  سدـقم  رهـش  ناتـسا و  رد  تسا .  هدوب  رتشیب  قوف  لیالد  هب  هجوت  اب  مق ،  هب  نایولع  تیاـنع  یلو  دراد ؛

هدیسر تداهش  هب  مالسا  نانمـشد  نیفلاخم و  تسد  هب  نانآ  زا  يا  هدع  . دنا هدومن  ترجاهم  رهـش  نیا  هب  فلتخم  للع  هب  هک  دنراد  دوجو 
رکذ هب  مزال  دوش . یم  هراشا  مق  ناگدازماما  یماسا  زا  يدادـعت  هب  دـعب  هحفـص  رد  دـنا . هتفر  اـیند  زا  یعیبط  گرم  هب  مه  يا  هدـع  دـنا و 

عالطا تهج  دنناوت  یم  مرتحم  ناگدننک  هعلاطم  اما  تسا ؛  جراخ  باتک  نیا  هلصوح  زا  ناگدازماما  نیا  همانیگدنز  هب  نتخادرپ  هک  تسا 
. دنیامن هعجارم  تسا  هدش  هدروآ  باتک  نیا  نایاپ  رد  اه  نآ  یماسا  هک  یبتک  هب  هنیمز ،  نیا  رد  رتشیب 

مق ناگدازماما  زا  یخرب  یماسا 

کی رد  عقاو   ) نیدـلا لامج  هدازهاش  - 3 هعلق )  هزاورد  هلحم  رد   ) مساق دـمحا  هدازهاـش  - 2 نارتخا )  لـهچ  هلحم  رد   ) عقربم یـسوم  - 1
جرفکاخ هدازماما  هب  فورعم   ) دمحا هدازهاش  - 5 نارکمج )  هیرق  رد  عقاو   ) يدـهم يداه و  هدازماما  - 4 كارا )  هداج  رد  رهش  یگنسرف 
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هزاورد نوریب  تشهبرد ،  هلحم   ) زبس دبنگ  میهاربا و  هدازهاش  - 7 ناشاک )  هزاورد  نوریب  تشهبرد ،  هلحم   ) رفعج نب  یلع  هدازماما  - 6 ( 
هاش یکیدزن  رد   ) رفعج هاش  هدازماما  - 9 نارهت )  طخ  نهآ  هار  تشپ  مق ،  شخب 2  رد  عقاو   ) دمحم هاش  میهاربا و  هدازماما  - 8 ناشاک ) 

هدازماما راهچ  - 12 یلع )  دیس  هدازهاش  یکیدزن  رد   ) دمحا هدازهاش  - 11 ير )  هزاورد  زا  جراخ  رد   ) یلع دیـس  هدازهاش  - 10 میهاربا ) 
-13 دمحا ) هدازهاش  یکیدزن  رد   (. ) مالسلا هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  نادنزرف  زا  رفعج ،  میهاربا ،  نیسح ،  نسح ،  ناگدازهاش  لماش :  ، 
-15 نارکمج )  دجـسم  یکیدزن  رد   ) بیرغ رفعج  هاـش  هدازماـما  - 14 هجارـس )  هداج  يرتمولیک  شـش  رد  عقاو   ) رهاط بیط و  هدازهاـش 

هدازهاش - 17 رذآ ) نابایخ  رد  عقاو  هزمح ،  هدازهاش  کـیدزن  رد   ) دـیز هدازهاـش  - 16 بیرغ )  رفعج  هاش  کیدزن   ) لامج هاـش  هدازماـما 
يالاب  ) قاحسا هدازماما  - 19 لیعامسا )  هاش  ياتـسور  رد   ) لیعامـسا هاش  هدازماما  - 18 ماـن )  نیمه  هب  يا  هلحم  رذآ ، ناـبایخ  رد   ) هزمح

رد  ) نوتاخ هنیکـس  هدازماما  - 22 نزبدابق )  ياتـسور  رد   ) نسحم هدازماـما  - 21 دـنهدیب ) ياتـسور  رد   ) لضاف هدازماما  - 20 میم )  هـیرق 
(48  () ناگجمرک ياتسور  رد   ) رون هدازماما  - 24 هونشو )  ياتسور  رد   ) يداه هدازهاش  - 23 دابآ ) مساق  ياتسور 

(49  ) مق یخیرات  راثآ  زا  یخرب 

 ، یخیرات رثا  دنچ  هب  هنومن  يارب  کنیا  تسا .  رایسب  تمدق  ياراد  یخیرات و  ياهرهش  زا  یکی  مق  سدقم  رهـش  دش  نایب  هک  هنوگ  نامه 
هدش و هتخاس  ق   . لاس 529 ه رد  هک  مالسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  رهطم  دبنگ  يانب  - 1 دوش : یم  هراـشا  راو  تسرهف  تروص  هب 

لاس مرحم  رد 20  مساق  نب  دمحا  دـبنگ  - 3 ق .   . لاس 710 ه رد  رفعج  نب  یلع  دـبنگ  - 2 تسا .  هدیدرگ  هدوزفا  نآ  يانب  رب  جـیردت  هب 
هدازماما يانب  - 5 يرجه .  متـشه  نرق  لیاوا  رد  تسا  فورعم  جرفکاخ  هب  هک  نیدباعلا  نیز  نب  دـمحا  نب  ثراح  دـبنگ  - 4 ق .   . 708 ه

هک عقربم  یـسوم  دبنگ  - 7 درذـگ . یم  نآ  يانب  خـیرات  زا  لاس  زا 400  شیب  هک  میهاربا  هدازماـما  ياـنب  - 6 ق .   . ه لاـس 677  رد  رفعج 
هناتسآ يانب  - 9 تسا .  هدـش  انب  ق   . خـیرات 792 ه رد  ناردارب  هس  نفدـم  زبس ، غاب  ياهانب  - 8 تسا .  متفه  نرق  زا  شیپ  نآ  ياـنب  خـیرات 

متفه نرق  طساوا  ياهانب  زا  عماج  دجسم  يانب  - 11 ق .   . لاس 935 ه رد  نارتخا  لهچ  دبنگ  يانب  - 10 ق .   . خیرات 848 ه رد  یلع  نب  دیز 
(. دش دهاوخ  هراشا  عماج  دجسم  ثحبم  رد  هک  تسا  فالتخا  انب  خیرات  رد  هتبلا   ) يرجه

هیراجاق نامز  ات  ترجه  لیاوا  زا  مق  تیعضو  رب  یشرگن 

ناهفصا زا  ار  مق  هک  درک  تساوخرد  وا  زا  دیسر و  هفیلخ  روضح  هب  دوب  مق  ناگرزب  زا  یکی  هک  عسی  نب  هزمح  دیـشرلا ، نوراه  نامز  رد 
يارب دش  ینما  لحم  مق  هنوگ  نیدب  تفریذپ و  ار  وا  ياضاقت  هفیلخ  دبای . ماجنا  نآ  رد  نیدیع  هعمج و  زامن  دوش  هداد  هزاجا  دنک و  ادـج 
نامز رد  هک  دندوب  رعشالا  ینب  زا  یعمج  دندش ، هدنهانپ  مق  هب  هک  اه  برع  زا  هتسد  نیلوا  دنتشاد . تشحو  مکاح  ای  هفیلخ  زا  هک  یناسک 

تفـالخ ناـمز  رد  هک  تسا  نیا  لاـمجا  روـط  هب  هیـضق  حرـش  دـندروآ . يور  رهـش  نیا  هب  قارع  رد  یفقث  فـسوی  نب  جاـجح  تموـکح 
دوب نادراک  لاح  نیع  رد  رگمتس و  كاب و  یب  يدرم  هک  ار  جاجح  کلملادبع ،  دوب ، هتفـشآ  دایز  ( 50  ) قارع نوچ  ناورم ،  کلملادبع 

از نافلاخم  ناشکرـس و  وا  هک  نیا  اب  تسین .  حیـضوت  هب  مزال  تسا و  فورعم  جاجح ،  هناملاظ  لامعا  درک  بوصنم  اـج  نآ  تموکح  هب 
هدـمآ هوتـس  هب  وا  ملظ  زا  هک  یناسک  جراوخ و  اب  دروخودز  فرـص  وا  تاقوا  هراومه  مه  زاـب  درک  یم  تازاـجم  یهجو  نیرت  تخـس  هب 

نب دمحم  نب  نمحرلادـبع  دربب ، نیب  زا  ار  وا  هوبنا  یهاپـس  اب  تشاد  دـصق  درک و  جورخ  جاجح  رب  هک  یناسک  هلمح  زا  دـش . یم  دـندوب ،
هب ار  هاپس  یهدنامرف  يو  فرط  زا  ناریا  قرشم  رد  یتدم  دوب و  جاجح  هدومزآراک  فورعم و  نارادرس  زا  یکی  يو  . دوب سیق  نب  ثعـشا 

نمحرلادبع جورخ  . دومن مایق  ینامرفان و  هب  راداو  ار  نمحرلادبع  مدرم  یتیـضاران  جاجح و  ياه  يراوخنوخ  ملاظم و  یلو  تشاد ؛  هدهع 
مجامجلارید مان  هب  یلحم  رد  وا  تسکش  ثعاب  ناهارمه ،  زا  يا  هدع  قافن  تبقاع ،  . دنک ( 51  ) لصءاتسم یلک  هب  ار  جاجح  دوب  کیدزن 

زا لبق  . دندش هدنهانپ  مق  هب  وا  تسکـش  زا  سپ  هک  دندوب  نمحرلادبع  ناهارمه  هلمج  زا  نایرعـشا  دیدرگ . شنارای  ندش  يراوتم  و  ( 52)
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نایرعشا و نیب  اه  تدم  تسا .  هتشاد  رارق  رهش  طسو  رد  هک  دندرک  یم  یگدنز  يا  هعلق  رد  رهش  یلصا  نانکاس  مق ،  هب  نایرعـشا  ندمآ 
اب مق  یلاها  یلوق ،  هب  دنداد و  رارق  دوخ  ذوفن  ریز  ار  مق  هدش و  هریچ  هلباقم  نیا  رد  نایرعـشا  اتیاهن  تسا .  هدوب  دروخودز  هعلق ،  نانکاس 
 - دندرک یم  هجنکش  بیقعت و  ار  مالسلا )  هیلع   ) یلع لآ  تاقوا ،  رتشیب  هک  یسابع -  تفالخ  نامز  رد  دنتفریذپ . ار  نایرعشا  زاب  شوغآ 

خوسر مق  نانکاس  ناهذا  رد  هعیش  دیاقع  عقوم  نیمه  زا  دندروآ و  هانپ  مق  هب  مالسلا )  هیلع   ) یلع ترـضح  نادنزرف  تاداس و  زا  يرایـسب 
 . يدعاسم رظن  هن  دنا و  هتشاد  یهجوت  هن  رهـش  نیا  هب  افلخ  تلع  نیمه  هب  دش و  هتخانـش  نیـشن  هعیـش  رهـش  کی  جیردت ،  هب  درک و  ادیپ 

(53)

خیرات زا  ییاه  هرود  رد  مق  مدرم  ياه  مایق  اه و  شروش  زا  یخرب 

نیا دـنا و  فورعم  روهـشم و  یبهذـم ،  تاداـقتعا  نید و  هب  تبـسن  بصعتم  مرگنوخ و  یمدرم  ناونع  هب  هراومه  مق  مدرم  هک  اـج  نآ  زا 
همادا ینوناق  یب  ینید و  یب  هیلع  نانآ  ياه  شروش  تازرابم و  خیرات ،  لوط  رد  اذل  تسا ،  هدوب  نایرج  رد  رگید  لسن  هب  یلـسن  زا  دنور 

لاس 210 رد  - 1 مییامن :  یم  هراشا  اه  نآ  زا  یضعب  هب  هصالخ  روط  هب  اج  نیا  رد  هک  تسا  هدیدرگ  طبض  تبث و  اهنآ  زا  یخرب  هتشاد و 
یم نینچ  ار  هعقاو  تلع  . دـندومن يراددوـخ  وا  هـب  جارخ  نـتخادرپ  زا  دـندرک و  شروـش  یـسابع  هـفیلخ  نومءاـم  هـیلع  مـق  مدرم  يرجه 

فیفخت ار  ناـنآ  هنـالاس  جارخ  زا  يرادـقم  درک و  فـقوت  ير  رد  يزور  دـنچ  قارع ،  هـب  ناـسارخ  زا  دوـخ  ریـسم  رد  نومءاـم  دنـسیون :
زین نانآ  هنالاس  تایلام  دـندرک  تساوخرد  دنتـشون و  هماـن  يو  هب  دیـسر ، یم  مهرد  نویلیم  ود  هب  لاـس  رد  ناـنآ  جارخ  هک  مق  مدرم  . داد
نب فیرع  ماشه و  نب  یلع  يرادرـس  هب  ار  يرگـشل  نومءام  دندز . زابرـس  جارخ  تخادرپ  زا  اه  یمق  تفریذپن و  نومءام  اما  دبای  شهاک 
نب ییحی  نینچمه  دـنتخاس . ناریو  ار  مق  ( 54  ) يوراب هدـش و  زوریپ  نانآ  رب  دـندیگنج و  مق  یلاها  اب  هک  دومن  هناور  هیحاـن  نیا  هب  هسینع 

. دنداد شیازفا  مهرد  نویلیم  تفه  هب  دندیلان ، یم  نآ  ینیگنس  زا  مدرم  هک  ار  ینویلیم  ود  جارخ  دنتـشک و  ار  مق  سیئر  يرعـشا ،  نارمع 

. دـیدرگ یم  غلاب  مهرد  نویلیم  مینو  راهچ  هب  زین  موس  نرق  رخاوا  رد  یتح  دوب و  یتفگنه  مقر  مق ،  جارخ  ینالوط ،  یتدـم  ات  نیا  زا  سپ 
يرگـشل اب  ار  یـسیع  نب  یلع  مصتعم ،  . دـندز شروش  هب  تسد  مق  مدرم  رگید  راب  مصتعم ،  تفـالخ  ناـمز  رد  يرجه  لاـس 217  رد  - 2

نامز رد  لاس 254 و  رد  - 3 دـندروآ . دراو  ار  يدایز  تاراسخ  دـندنازوس و  ار  اه  ناتـسب  اه و  غاـب  زا  يرایـسب  اـه  نآ  درک . هناور  هوبنا 
هتـشاد لیـسگ  هوبنا  يرگـشل  اب  ناردنزام  نایولع  اب  گنج  يارب  هک  ار  اغب  نب  یـسوم  وا  دندرک و  شروش  وا  هیلع  مق  مدرم  زتعم ، تفالخ 

رد تخاس .  ناریو  اددجم  ار  رهش  يوراب  درک و  ماع  لتق  ار  مدرم  زا  يدایز  هدع  درک و  فرصت  روز  اب  ار  رهش  یـسوم  . داتـسرف مق  هب  دوب 
ات دـمتعم ، تفالخ  اب  نامزمه  لاس 268  رد  - 4 دنداتـسرف . دادـغب  هب  هدرک و  ریگتـسد  زین  ار  مق  ناگرزب  اس و  ؤر  زا  يا  هدـع  هعقاو ،  نیا 

دوخ بتاک  اب  كرت  نیکتاس  نب  نیکتوک  زا  هک  نآ  ات  دوش ، مق  دراو  دوب  هدش  هداتسرف  هفیلخ  فرط  هک  یمکاح  دنتـشاذگن  لاس  نیدنچ 
نامز رد  - 5 دنامن . ياج  هب  نآ  زا  يرثا  هک  يروط  هب  درک ، بارخ  یلک  هب  ار  نآ  يوراب  دمآ و  دورف  مق  هب  ینادرام  نب  دـمحا  نسحلاوبا 

، دـضتعم دـندنار . نوریب  رهـش  زا  دـندوب  هدـش  هداتـسرف  وا  فرط  زا  هک  ار  ینـالماع  ناـنارمکح و  اـه  یمق  (، 279-289) دضتعم تفالخ 
-6 دنک . هراوآ  یگدنز  هناخ و  زا  ار  يدایز  هورگ  دریگب و  یگدرب  هب  ار  رگید  هدع  هتشک و  ار  نانآ  زا  يا  هدع  ات  داتسرف  ار  غلیک  میهاربا 
هک نآ  ات  دنتساخ  یمرب  گنج  هب  وا  اب  هدادن و  هار  رهـش  هب  دش  یم  هداتـسرف  افلخ  فرط  زا  هک  ار  سک  ره  مق  مدرم  موس ،  نرق  رخاوا  رد 
لاس رد   - 7 دنراد . لیسگ  زین  یمیظع  رگشل  دنداتسرف ، یم  رهـش  نیا  هب  تموکح  يارب  هک  ینایلاو  ماکح و  هارمه  هب  دندش  روبجم  افلخ 

فرط زا  دوب ، ير  میقم  هک  ینودـمح  لهـسوبا  دـندرک . یمن  يرادربناـمرف  يو  زا  یتدـم  دـندیروش و  يونزغ  دوعـسم  ناطلـس  هیلع   426
ناجرج و فرط  هب  یمیظع  رگشل  اب  دوعسم  ناطلـس  هک  نآ  ات  تشادن ،  ار  مق  هب  هلمح  تءارج  یلو  تشاد ،  تیرومءام  طاقن  نیا  مکاح 
ار مدرم  ات  داتسرف  مق  هب  اددجم  ار  مدرم  ات  داتسرف  مق  هب  یهاپس  لهسوبا  هتفای ،  ورین  قارع  رد  وا  نالماع  ور  نیا  زا  داتفا و  هار  هب  ناتسربط 

اریز دوب ؛ مدرم  عفن  هب  تدـم  زارد  ای  تدـم و  هاـتوک  رد  اـه  ماـیق  نیا  هجیتن  هتبلا  ( 55 . ) دزاس راداو  يونزغ  ناطلـس  زا  تعاطا  هب  اددـجم 
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شزاس هب  ار  نانآ  ناوت  یمن  دنتـسه و  یبالقنا  مرگنوخ و  یمدرم  مق ،  مدرم  هک  دندوب  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  لقادح  نانارمکح ،  نایلاو و 
رگید يارب  ییوگلا  نینچمه  دوب  یتلادع  یب  متـس و  ملظ و  نامکاح  لباقم  رد  یمواقم  دـس  عقاو  رد  اه  مایق  هنوگ  نیا  نیاربانب  تشاداو ؛ 
رگید دـش و  هراشا  مق  مدرم  مجنپ  ات  موس  نرق  ياه  مایق  هب  اج  نیا  رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دوب . اهروشک  ریاس  ناریا و  روشک  ياـهرهش 

نایوگروز و هیلع  هراومه  مق  مدرم  هنرگو  تسا ،  هدـشن  لقن  بلاطم  هلاطا  زا  زیهرپ  ندوب و  رـصتخم  تهج  نانآ  ياه  شروش  اـه و  ماـیق 
لکـش هب  رجنم  هک  دوب  روشک  ياهرهـش  ریاس  سپـس  مق و  مدرم  میظع  مایق  اعدا ، نیا  دـهاش  دـنا . هدز  هزرابم  ماـیق و  هب  تسد  ناربکتـسم 

هب تسا  مزال  نیاربانب  تسا .  هدوب  اه  ماـیق  نیرت  یمالـسا  نیرتهوکـشاب و  نیرتگرزب و  عقاو ،  رد  هک  دـش . ناریا  یمالـسا  بـالقنا  يریگ 
 . میراد نایب  ار  یبلاطم  میظع ،  مایق  نیا  هرابرد  رصتخم  روط 

مق مدرم  مایق  یمالسا و  بالقنا 

هک رصتخم  حیـضوت  نیا  اب  دش . زاغآ  مق  هیملع  هزوح  نورد  زا  ش   . لاس 1341 ه رد  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  يربهر  هب  یمالـسا ،  تضهن 
هدـش فیعـض  یـسایس  رظن  زا  تیعجرم  يورین  هک  درک  یم  روصت  هاـش  میژر  يدرجورب ،  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  موحرم  توف  زا  سپ 

بیوصت هب  هامرهم 1341  رد 16  ار  نآ  تخاس و  حرطم  تلود  تءاـیه  رد  ار  یتیـالو  یتلاـیا و  ياـه  نمجنا  هحیـال  لـیلد  نیا  هب  تسا . 
ناگدنوش و باختنا  طیارش  زا  و  تسا )  هدوب  یبیرف  ماوع  نانآ  روظنم  هتبلا   ) دش یم  هداد  يءار  قح  نانز  هب  هحیال  نیا  بجوم  هب  دناسر .

ماما دنروآ . ياج  هب  ( 56  ) فیلحت مسارم  ینامـسآ  باتک  ره  اب  دنتـسناوت  یم  دارفا  هدش و  فذح  نآرق  هب  دنگوس  دیق  ناگدننک  باختنا 
یم راـک  نیا  اـب  هاـش  میژر  هک  دنتـسناد  یم  هدرب و  یپ  هاـش  میژر  هئطوـت  هب  دنتـشاد  تماـقا  مق  رد  ناـمز  نیا  رد  هک  هرـس  سدـق  ینیمخ 

شنکاو تعرس  هب  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  نیاربانب  دنک ؛ یبایزرا  ار  اه  نآ  لمعلا  سکع  هدرک و  ناحتما  ار  تیناحور  عقاو ،  رد  دنهاوخ ،
یبولطم جیاتن  هب  رظن  لدابت  نیا  رد  املع  دـندرک . توعد  رظن  لدابت  هب  ار  مق  لوا  زارط  ياملع  مزال ،  تامیمـصت  ذاختا  يارب  هداد و  ناشن 

 ، هحیال نیا  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  ترـضح  يرایـشوه  اب  تیاهن  رد  هک  دوب  هحیال  نیا  وغل  تساوخرد  نآ ،  هلمج  زا  هک  دـنتفای  تسد 
زا یکی  دوخ  نیا  هک  دیدرگ  وغل  یمسر  روط  هب  لاس ،  نامه  هامرذآ  مهد  خیرات  رد  هاش ،  میژر  بناج  زا  ددعتم  ياه  ینکشراک  زا  سپ 

مودـنارفر یتیالو ،  یتلایا و  ياه  نمجنا  هحیال  تسکـش  زا  سپ  لاس 41 ، رد  رگید  مهم  هثداح  دوب . هاش  میژر  هیلع  هزراـبم  زاـغآ  طاـقن 
نمهب مراهچ  زور  ینعی  یـسرپ  همه  مودنارفر و  زا  لبق  زور  کی  هاش  دوب . هداهن  مان  دیفـس  بالقنا  ار  نآ  هاش  هک  دوب  هناگ  شـش  حـیاول 

سپ هاش  دـندرک . میرحت  ار  اه  هناخ  زا  مدرم  جورخ  يا  هیمالعا  یط  مامت ،  یهاگآ  اب  ماما  اما  دـش ، مق  دراو  املع  رظن  بلج  تهج   1341
راک نیا  هک  دندوب ، هدش  هدروآ  مق  هب  لابقتـسا  يارب  لبق  زور  هک  ینارودزم  نامه  رگم  دیدن  ار  يا  هدننک  لابقتـسا  چـیه  مق ،  هب  دورو  زا 

نویلیم و جنپ  اب  هناگـشش  حیاول  نیا  هک  دندرک  مالعا  اه  هناسر  دش و  ماجنا  یبلقت  مودنارفر  لاحره  هب  درک . ربارب  نیدـنچ  ار  میژر  مشخ 
زین راب  نیا  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  اما  دیـسر . بیوصت  هب  فلاخم  يءار  هاجنپ  دـص و  رازهراهچ و  لباقم  رد  قفاوم  يءار  رازه  دصـشش 

كرابم هام   ) هام نیا  رد  هباطخ  ظـعو و  تعاـمج و  زاـمن  مسارم  هک  دـندرک  داهنـشیپ  دنتـشاد  مق  ياـملع  اـب  هک  يا  هسلج  رد  هنارایـشوه 
رگید ياهرهش  یضعب  دهشم و  زاریش ، ناهفصا ،  مق ،  نارهت ،  هلمج :  زا  اهرهش ، زا  يرایـسب  دجاسم  لیلد ،  نیدب  دوش ؛ لیطعت  ناضمر ) 

یـضعب مق و  مدرم  لاس ،  نامه  رطف  دـیع  رد  نینچمه  داد . شیازفا  هاش  میژر  هب  تبـسن  ار  مدرم  ترفن  مشخ و  راـک  نیا  هک  دـش  لـیطعت 
مودـنارفر نیا  هاش و  میژر  ياشفا  هب  ینانخـس  یط  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  هتفر و  ماما  لزنم  هب  دـندوب  هدـش  مق  مزاع  هک  رگید  ياهرهش 

نیا اما  دـش ، بوکرـس  هاش  میژر  طـسوت  هناـمحر  یب  هچ  رگا  هک  دوب  دادرخ 1342  مهدزناـپ  رد  تضهن  نیا  همادا  دـنتخادرپ . یگتخاـس 
تضهن داد . هویم  هفوکش و  دروآرب و  كاخ  زا  رس  نمهب 1357  رد 22  هک  دوب  يرذب  نوچمه  هکلب  دیدرگن ، نآ  يدوبان  ثعاب  یبوکرس 
تـضهن نیا  ياه  یگژیو  زا  یخرب  تخاس .  یم  زیامتم  يدام ،  ياه  تضهن  ریاس  زا  ار  نآ  هک  دوب  ییاه  یگژیو  ياراد  دادرخ  مهدزناـپ 

هک تازرابم ؛  هنحص  رد  تیناحور  روضح  تنطلـس ،  لصا  اب  تفلاخم  يزیتس ،  هناگیب  ندوب ،  یمدرم  یمالـسا و  زا : دندوب  ترابع  یهلا 
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ياج هب  هعماج  رد  يریثءات  نانچ  دادرخ  مهدزناپ  مایق  دـیخرچ . یم  دوب ، تیعطاـق  صـالخا و  ياراد  هک  يربهر  روحم  لوح  اـه  نیا  همه 
ياه هورگ  مدرم و  نایم  رد  یـسایس  شنیب  دشر و  شیازفا  دز . مقر  ار  ناریا  هدـنیآ  یعامتجا  یـسایس و  تشونرـس  عقاو  رد  هک  تشاذـگ 

تاریثءات هلمج  زا  هاش  هناقفانم  هرهچ  ندشالمرب  اه و  هدرک  لیصحت  نایوجشناد و  نایم  رد  بهذم  هعسوت  جاور و  نویناحور ،  یـسایس و 
دز تسد  یتامادقا  هب  مدرم ،  یبهذم  یسایس و  دشر  ندومن  بوکرـس  دوخ و  تنطلـس  تموکح و  ظفح  تهج  هاش ،  میژر  دوب . مایق  نیا 

مدرم يادن  تسناوتن  طقف  هن  میژر ،  راک  نیا  اما  دوب ، میظع -  تضهن  نیا  ربهر  هرـس -  سدق  ینیمخ  ماما  يریگتـسد  اه ، نآ  زا  یکی  هک 
ریظن یتامادـقا  اه  لمعلا  سکع  نیا  هلمج  زا  درک . رتشیب  هاش  میژر  هب  تبـسن  ار  ناـنآ  تمواـقم  لـمعلا و  سکع  هکلب  دـنک ، شوماـخ  ار 
مدرم بناج  زا  دـیدش  ضارتعا  هدرتسگ و  روضح  املع و  طسوت  هناعاجـش  ياه  هیمالعا  اه و  هینایب  نایرازاب و  طسوت  ینـالوط  تاـباصتعا 
نارهت رهش  لامـش  رد  یلزنم  هب  ار  ناشیا  دنک و  دازآ  نادنز  زا  دادرم 1342  خیرات 11  رد  ار  ینیمخ  ماما  ادتبا  دـش  روبجم  هاش  میژر  دوب .

نیدرورف مهدـجه  رد  ینعی  هام  هد  زا  سپ  ار  ینیمخ  ماما  دـیدرگ  روبجم  مهزاب  مدرم ،  هرابود  تاضارتعا  یپ  رد  سپـس  دزاـس و  لـقتنم 
ماما تازرابم  هاش  روصت  فالخرب  اما  دومن ؛ دهاوخ  توکـس  سپ  نیا  زا  ینیمخ  ماما  درک  یم  روصت  هاش  دیامن . لقتنم  مق  هب  لاس 1343 
هیلع ناشیا ،  ياه  لمعلا  سکع  زا  یکی  دـشن . فقوتم  يا  هظحل  تفاـی و  همادا  هتـشذگ  نوچمه  یتلادـع  یب  ینید و  یب  ربارب  رد  ینیمخ 

 ، ماما دیدش  لمعلا  سکع  نیا  دوب . هدیـسر  بیوصت  هب  یلم  ياروش  سلجم  رد  هامرهم 1343  رد 21  هک  دوب  نویسالوتیپاک  نیگنن  نوناق 
هاش میژر  درادرب ، هزرابم  زا  تسد  دوبن  رـضاح  هاـگچیه  ینیمخ  ماـما  ترـضح  هک  اـج  نآ  زا  درک . رادـیب  هاـگآ و  شیپ  زا  شیب  ار  مدرم 
زا نابآ 1343  زور 13  حبص  ریگتسد و  لزنم  زا  هنابش  ار  ناشیا  دز و  هزات  یتامادقا  هب  تسد  تضهن  اب  هلباقم  يارب  ناشیا و  اب  هلباقم  يارب 

تضهن نیا  ربهر  دوخ ، دیلپ  نامگ  هب  ات  تخاس  لقتنم  قارع  هب  هیکرت  زا  ار  ناشیا  هام  هدزای  زا  سپ  داتـسرف و  هیکرت  هب  دابآرهم  هاگدورف 
هیمالعا لاسرا  اب  هتشذگ  نوچمه  ار  مدرم  ربا ، تشپ  رد  دیشروخ  نوچمه  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  اما  دراد ، هگن  رود  مدرم  زا  نانچمه  ار 

رازاب و مق و  هیملع  هزوح  دندش ، یم  رترادیب  رت و  هاگآ  ماما  راک  نیا  اب  هک  يزکارم  نیتسخن  دـندومن . یم  رایـشوه  هاگآ و  اه  هینایب  اه و 
لرتنک ادـیدش  كاواس  قیرط  زا  ار  زکارم  هنوگ  نیا  نیاربانب  تسناد .  یم  نایغط  زکارم  ناونع  هب  ار  اه  نآ  هاش  میژر  هک  دوب  اه  هاگـشناد 

راک نیا  اب  دوب و  هدرک  ( 57  ) ریدخت ار  ناناوج  زا  يرایـسب  رکف  يراب ،  دنب و  یب  گنهرف  هعاشا  دراداو . توکـس  هب  ار  مدرم  ات  دومن  یم 
دنتساخرب میژر  اب  هلباقم  هب  فلتخم  ياه  هار  زا  رایشوه ، هاگآ و  مدرم  یفرط ،  زا  اما  درادزاب ؛ یلاعتم  ياه  نامرآ  زا  ار  نانآ  تساوخ  یم 

مان میژر  هیلع  مدرم  ياه  هدوت  راشقا و  تازرابم  عاونا  زا  میهاوخب  رگا  تسا .  هدوب  تیمها  زیاح  رایـسب  تیناـحور  شقن  ناـیم  نیا  رد  هک 
زئاح دوخ  هبون  هب  مادکره  هک  یگنهرف ،  هزرابم  هناحلسم و  هزرابم  یسایس ،  هزرابم  مینک :  میسقت  هتـسد  هس  هب  ار  اه  نآ  میناوت  یم  میربب 

اقآ جاح  تداهـش  اه ، نآ  زا  یکی  هک  دـش  یم  لسوتم  اـه  هلیح  عاونا  هب  هاـش  میژر  مدرم ،  تازراـبم  اـب  هلباـقم  يارب  تسا .  هدوب  تیمها 
یللخ راک  نیا  اب  دنتـساوخ  یم  اه  نآ  دیاش  داتفا و  قافتا  زومرم  روط  هب  هک  فجن  رد  هام 1356  نابآ  خیرات  رد  هک  دوب  ینیمخ  یفطصم 
داریا ینانخـس  نایهاگـشناد  نویناحور و  هب  باـطخ  خـیرات 10/10/1356  رد  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  اما  دـنیامن ، داجیا  ماـما  هیحور  رد 

عقاو رد  یفطـصم  اقآ  جاح  تداهـش  اریز  دوب ؛ نینچ  قح  هب  هتبلا  هک  دنتـسناد ، یهلا  هیفخ  فاطلا  زا  ار  یفطـصم  اقآ  تداهـش  دندومرف و 
. دوب هاش  میژر  هیلع  مدرم  تازرابم  هزات  عورش 

مق مدرم  هام  يد  مایق 19 

تفرگ میمصت  ور  نیا  زا  تسا ؛  هدش  رتشیب  مدرم  لد  رد  ماما  تیبوبحم  هک  درک  ساسحا  یفطصم ،  اقآ  جاح  تداهـش  زا  سپ  هاش  میژر 
دمحا راعتسم  ياضما  اب  ار  يا  هلاقم  تاعالطا  همانزور  رد  خیرات 16/11/1356 ، رد  هک  دوب  نیا  دیامن . دراو  همطل  ناشیا  تیصخش  هب  هک 

 ، ناریا ناملسم  مدرم  هیمالعا ،  نیا  دوب . هرس  سدق  ینیمخ  ماما  هب  تبـسن  یمارتحا  یب  نیهوت و  زا  هدنکآ  هک  درک  رـشتنم  قلطم  يدیـشر 
ياه سرد  زور  نآ  يادرف  ارجام ، نیا  لابند  هب  نویناحور  هک  اج  نآ  ات  دومن ؛ نیگمـشخ  رثءاتم و  تخـس  ار  هیملع  هزوح  مدرم و  هژیو  هب 
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تارهاظت نیا  دـنداد و  ناشن  ار  دوخ  مشخ  تارهاظت ،  اب  اه  نابایخ  رد  نانآ  دـندرک . تکرح  مق  عجارم  لزنم  يوس  هب  لیطعت و  ار  هزوح 
زا يا  هدـع  بالط و  هام 1356 ، يد  زور 19  رـصع  مایق ،  نیا  یبوکرـس  يارب  دوخ  لایخ  هب  هاش  میژر  تفاـی .  همادا  هاـم  يد  زور 19  ات 

کمک وا  رتدوز  ینوگنرـس  هب  زین  هاش  مادـقا  نیا  اما  تخاس ،  حورجم  دیهـش و  ار  اه  نآ  زا  يرایـسب  تسب و  هلولگ  رابگر  هب  ار  مق  مدرم 
هتفرگ و يرادازع  مسارم  دزی ، مدرم  نآ  زا  سپ  مق و  يادهـش  مـلهچ  تبـسانم  هـب  زیربـت  مدرم  هاـش ،  لاـمع  مادـقا  نـیا  یپ  رد  اریز  درک ؛

ياهرهش ریاس  دابآ و  فجن  نادمه و  ناجنسفر ،  دهشم ، زاریش ، نارهت ،  ناهفصا ،  نورزاک ،  مرهج ،  ياهرهش  سپس  دندومن . تارهاظت 
لابند هب  درک . یم  رترادیب  رت و  هاگآ  ار  مدرم  اه ، هینایب  اه  هیمالعا  لاسرا  اب  زین  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  دنتساخرب و  هزرابم  مایق و  هب  ناریا 

( دوب هدش  مالعا  لبق  زور  هک   ) هام رویرهـش  رد 17  عمجت  سپس  هام و  رویرهـش  رطف 16  دـیع  زور  ییامیپهار  اه ، مایق  اه و  ییامیپهار  نیا 
زا يرایـسب  تارهاظت  عمجت و  نیا  رد  هک  دوب  هاش  میژر  هنازومرم  ياه  تسایـس  اـب  تفلاـخم  رد  نارهت  قباـس )  هلاژ   ) يادهـش نادـیم  رد 

رویرهش مهدفه  حبص  رد  هتبلا  دش . يراج  ادهش  نادیم  غاد  ياه  تلافـسآ  يور  ناشمرگ  ياه  نوخ  دندیدرگ و  حورجم  دیهـش و  مدرم 
 ، مرهج نادابآ ،  زاوها ، زیربت ، زاریش ، دهـشم ، ناهفـصا ،   ) رهـش هدزای  نارهت و  اهرهـش ، تینما  ظفح  تهج  دوخ  لایخ  هب  هاش ،  میژر  هام 

و هاش ،  میژر  هیلع  دوب  یسوکعم  شرامـش  عقاو  رد  اه  نیا  همه  اما  دوب ؛ هدرک  مالعا  یماظن  تموکح  ار ، جرک )  نیوزق و  مق ،  نورزاک ، 
شناد نایوجـشناد و  زا  يا  هدع  هک  لاس 1357  نابآ  هثداح 13  نوچمه  داد ؛ یم  خر  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  دـش  ییاه  مایق  نآ  لـیلد 

، رهظ دودح  رد  دـندوب و  هدرک  عمجت  تارهاظت و  هاش  میژر  هیلع  لاس 1343  رد  هیکرت  هب  ناریا  زا  ماما  دیعبت  زورلاس  تبـسانم  هب  نازومآ 
نیا هب  دندومن . حورجم  دیهـش و  هدیـشک و  نوخ  كاخ و  هب  ار  نانآ  زا  يا  هدع  هدوشگ و  شتآ  اه  نآ  يوس  هب  حلـسم  ياهورین  ناهگان 

ییاـمیپهار رگید ، هثداـح  دـنداهن . ماـن  زومآ  شناد  زور  ار ، ناـبآ  مهدزیـس  زور  نازومآ ،  شناد  نیا  ياـه  يرگراـثیا  داـی  هب  تبـسانم و 
، ربکا هللا  ياهراعش  اب  نارهت  مدرم  ییامیپهار ،  نیا  رد  دوب . رتمولیک  زا 12  شیب  ییامیپهار  نیا  لوط  هک  دوب  لاس 57  ياروشاع  اعوسات و 

دندرک مالعا  دنداتفا و  هار  هب  یمالسا  يروهمج  یبرغ ،  هن  یقرش ،  هن  هاشرب و  گرم  یمالسا  تموکح  يدازآ ،  لالقتـسا ،  ربهر  ینیمخ 
 - هدرتسگ تاباصتعا  ماجنا  نینچمه  دوب . نئاخ  هاش  لزع  تهج  یمومع  مودـنارفر  کی  نیا  عقاو  رد  میهاوخ و  یمن  ار  هاش  رگید  اـم  هک 

هدنامرد رتشیب  ار  وا  تسکش و  ار  نئاخ  هاش  رمک  دوب -  نایگنهرف  نایوجـشناد و  نازومآ و  شناد  هبـسک و  نایرازاب و  فرط  زا  رتشیب  هک 
رد ور  نیا  زا  دـنک ؛ رهاظت  دارفا  یقوقح  يواـست  هب  دـنامب و  روشک  نیا  رد  دـناوت  یمن  رگید  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  هاـش  نیارباـنب  درک ؛
زا سپ  نمهب 1357  خیرات 12  رد  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  ناریا ،  زا  مودعم  هاش  رارف  زا  سپ  درک . رارف  ناریا  زا  هام 1357  يد  خیرات 26 

یلبق يزیر  همانرب  اب  مدرم  مرگ  هقباس و  یب  لابقتـسا  نایم  رد  دنتـشگزاب و  نطو  هب  هدومن و  نامداش  ار  ناریا  مدرم  بولق  دـیعبت ، اه  لاـس 
. دـندومرف داریا  یمهم  ینارنخـس  اج  نآ  رد  دـنتفر و  نادیهـش  كاپ  تبرت  رانک  رد  ارهز ، تشهب  هب  هرـسکی  دـندوب ، هداد  ماـجنا  دوخ  هک 

نیا ینابیتشپ  هب  نم  منز ،  یم  رایتخب ) تلود   ) تلود نیا  نهد  يوت  نم  منک ،  یم  نییعت  تلود  نم  دوب : نینچ  ناشیا  ینارنخس  زا  یتمسق 
يزوریپ هب  نمهب 1357  رد 22  نایتوغاط  هیلع  هزرابم  اه و  لاس  زا  سپ  ناریا ،  یمالـسا  بـالقنا  ماجنارـس  منک .  یم  نییعت  تلود  تلم ، 

هک 10 بالقنا  يزوریپ  ات  ماما  دورو  نامز  زا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دمآرد . زازتها  هب  نآ  رد  یمالـسا  يروهمج  راختفارپ  مچرپ  دیـسر و 
 ، مدرم هب  ییاوه  يورین  نتسویپ  تقوم ،  تلود  لیکشت  زا : دنترابع  اه  نآ  زا  یـضعب  هک  داتفا  قافتا  یمهم  یثداوح  تشاد ،  هلـصاف  زور 
هک نمهب  یماظن 21  تموکح  تسکش  امیس و  ادص و  قیرط  زا  بالقنا  يزوریپ  مالعا  مدرم و  طسوت  نویزیولت  ویدار و  نتفرگ  رایتخا  رد 

(. دجنگ یمن  رصتخم  نیا  رد  هک  داد  خر  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  زین  یثداوح  هتبلا  ( ) 58 . ) دش ماجنا  ینیمخ  ماما  نامرف  هب 

مق یسایس  یملع و  هتسجرب  لاجر 

زا یخرب  دنا . هتـساخرب  رهـش  نیا  زا  هعیـش  نیثدحم  املع و  نیرتگرزب  زا  يا  هدع  تسا ،  هدوب  عیـشت  زکرم  ادـتبا  زا  مق  رهـش  هک  اج  نآ  زا 
اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  صاخ  هباحـص  زا  وا  يرعـشا :  هللادبع  مدآ  نب  ایرکز   - 1 زا : دنترابع  یعیش  نادنمـشناد  املع و  نیرت  فورعم 
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ار یلئاسم  مه  هدوب و  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هواجک  مه  هکم  رفـس  رد  هک  تسا  نآ  ناشیا  لیاضف  زا  دور و  یم  رامـش  هب  مالـسلا  هیلع 
وا يرعـشا :  هللادبع  نب  سیردا  نایرکز  ریرج  وبا   - 2 تسا .  ناخیـش  رد  وا  هربقم  تسا .  هدرک  تیاور  انیع  هدومن  عامتـسا  ماما  نآ  زا  هک 
 . تسا هتفرگ  رارق  شیاتـس  دروم  ماما  نآ  هیحان  زا  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  جـجحلا  نماث  ( 59  ) باحـصا هلجا  زا  زین 
نب یلع   - 3 دشاب . یم  ناخیش  ناتـسربق  رد  شنفدم  لاس 201 و  هب  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  تلحر  زا  سپ  شتلحر  لاس 

مظاعا باحـصا و  اهقف  ءالجا  زا  یمق  هیوباب  نب  یـسوم  نب  نیـسح  نب  یلع  نسحلاوبا  هیقف  دمتعم و  ملاع  و  ( 60  ) ههیجو ثدحم  هیوباب : 
هزرابم رد  ( 63  ) یعاس نید و  رما  رد  رویغ  تافیلءات ،  تافینصت و  بحاص  تامارک و  هیلاع و  تاماقم  ياراد  ( 62  ، ) تاور خیاشم  ( 61)

نیثدحملا سیئر  یلع ،  نب  دمحم  شرـسپ  دشاب . یم  نادرمراهچ )  نابایخ  يادـتبا   ) مق رد  وا  هربقم  تسا .  هدـش  هدـناوخ  داحلا  رفک و  اب 
یم نوفدم  ير  رهـش  رد  وا  دـیدرگ ، دـلوتم  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا -  هللا  هیقب  ترـضح  ياعد  اب  هک  قودـص  هب  بقلم 

ءالجا زا  یقربلا ،  یلع  نب  دمحم  نمحرلادـبع  نب  دـلاخ  نب  دـمحم  هللادـبع  نب  دـمحا  رفعج  وبا  لماک  عماج و  ملاع  یقرب :  دـمحا  دـشاب .
تاور و رباکا  زا  زین  دمحم  هللادبعوبا  شردپ  دور . یم  رامش  هب  مالسلا  مهیلع  يداه  ماما  داوج و  ماما  هباحص  زا  هفیاط و  باحصا  ریهاشم 
 : هیولوق نبا   - 5 تسا .  هدش  هدناوخ  مالسلا  مهیلع  اضر  ماما  مظاک و  ماما  باحصا  ( 64  ) تاقث زا  نید و  لضف و  لها  مظاعا  نیثدحم و 

تاقث زا  خیاشم و  ( 65  ) رابک زا  هفیاط و  ياهقف  تاور و  مظاعا  زا  یمق  هیولوق  نب  دـمحم  نب  رفعج  مساقلاوبا  ثدـحم  هیقف  لیلج ،  خـیش 
نب دمحم   ) نیدلا ریصن  هجاوخ   - 6 تسا .  هدرک  تیاور  مق  هب  نوفدم  هیولوق  نب  دمحم  دوخ ، ردپ  زا  ینیلک و  خیش  زا  هک  تسا  یباحصا 

دورهج ءارق  زا  ون  سوط  هیرق  رد  شدلوت  یمالسا ،  گرزب  ياهقف  یهللا و  روهشم  يامکح  زا  یمق :)  يدورهج  یـسوط  نسح  نب  دمحم 
لاس 672 ه هجح  يذ  مهدجیه  رد  شتلحر  ناسارخ و  سوط  رد  شتالیـصحت  لاس 591 و  یناثلا  يدامج  مهدزناپ  شتدالو  خـیرات  مق و 

ضایف یجیهال :  ضایف   - 7 تسا .  یلقتـسم  هاگیاج  رد  نیماما  مرح  يدورو  رد  ود  نایم  نیمظاک ،  دهـشم  یبرغ  قاور  رد  شنفدم  .ق و 
 . تسا هدوب  ققدم  یققحم  و  ( 66  ) بیبل یبیدا  عرشتم و  یمیکح  ملکتم و  یلـضاف  نیـسحلا ،  نب  یلع  نب  قازرلادبع  الم  یمق ،  یجیهال 

میهاربا دـمحم  نیدـلاردص  ضاـیف  ضیف و  داتـسا  يزاریـش :  نیهلءاتملاردـص   - 8 دـشاب . یم  مـالک  تـمکح و  رد  یتافینــصت  ياراد  وا 
مه يرگید  تافیلءات  هدرک و  يدرگاش  مق  رد  ییاهب  خیش  دامادریم و  دزن  وا  تسا  رافسا  باتک  هدنسیون ،  اردصالم ، هب  فورعم  يزاریش 

همکح رب  حرش  انیس و  یلع  وب  يافش  تایهلا  رب  يا  هیشاح  يدبیم و  هیاده  رب  حرـش  ینیلک و  خیـش  یفاک  لوصا  رب  حرـش  هلمج :  زا  دراد ؛
مه اج  نامه  هک  داتفا  قافتا  هرصب  رد  همظعم  هکم  هار  رد  لاس 1050  رد  شتلحر  هیبوبرلا .  دهاوش  باتک  نآرق و  رب  يریسفت  قارـشالا و 

یمق يربکع  دیعس  نب  نیرباج  نب  مالسلادبع  نب  نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  خیاشملا  خیش  یمق :  دیفم  خیش   - 9 تسا .  هدیدرگ  نوفدم 
دوخ رصع  ( 68  ) قثوا ( 67  ) ملعا هتـشاد و  تیارد  مـالک ،  هقف و  رد  دوب . هیماـما  هقرف  ياـملع  دـیتاسا  مظاـعا و  هفیاـط و  خـیاشم  هلجا  زا 

نب دعس  نب  هللادبع   - 10 دومن . تلحر  لاس 413  ناضمر  رد 27  دلوتم و  ربکع  رد  هدعق 336  يذ  مهدزای  لاس  رد  تسا .  هدـش  هتخانش 
ار مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  نامز  هک  دوب  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  هباحص  زا  يرعشا  دعس  نب  هللادبع  لیلج  خیش  يرعشا :  کلام 

نآرق يابفلا  میلعت  هب  يراصح  رد  نانآ  زا  کی  ره  مق ،  ياهراصح  ریخـست  زا  سپ  هک  دوب  دـنزرف  هدزناـپ  ياراد  هللادـبع  درک . كرد  مه 
رختفم عیشت  كانبات  نییآ  شریذپ  مالسا و  سدقم  نید  لوبق  هب  ار  شخب  نیا  نایتشترز  زا  يریثک  عمج  یهاتوک  تدم  فرظ  دنتخادرپ و 

12 دومن . تلحر  ناشاک  رد  لاس 1091  رد  دلوتم و  مق  رد  لاس 1007  رد  یفاو  باتک  بحاص  یناشاک :  ضیف  دمحم  الم   - 11 دنتخاس .
مه تایبدا  رعش و  رد  مق  مدرم  تسا .)  هدوب  هفـسالف  زا   ) دیعـس یـضاق   - 13 تسا .)  هدوب  ءابطا  زا   ) براـحم نب  نینح  براـحملاوبا ،  - 

15 یقارع .  رعاش  نیرت  یمیدق  یمق ،  ثعشالاوبا   - 14 دننامه : دنا ، هدید  دوخ  رد  ار  يرایسب  نارعاش  دنا و  هدوب  یـصاخ  هاگیاج  ياراد 
 (. متفه نرق  رعاش   ) یمق نیدـلا  نکر   - 16 دنا . هتـسناد  یم  رتالاب  یکدور  زا  رعـش ، رد  ار  وا  هک  یمق  راطعلا  یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج  - 
 - 18 درب : ماـن  ار  ریز  دارفا  ناوـت  یم  تسایـس  بدا و  لاـجر  زا  رگید . يرایـسب  يوفـص و  نیـسح  ناطلـس  رـصاعم  یمق :  يدیهـش   - 17
زا یمق .  میرکلادبع  نب  دمحم  نیدلا  دیؤم   - 20 یقوجلـس .  هاش  کلم  ریزو  کلملا  جات   - 19 حتفلاوبا .  شرسپ  دیمع و  نبا  لضفلاوبا 
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وحن فرـص و  ياملع  زا   - 22 درب . مان  ناوت  یم  ار  یمقلع  نبا  قرایکرب و  ریزو  یناتـسوارب  کـلملا  دـجم   - 21 یسابع :  يافلخ  يارزو 
لضف یلع  وبا  مالسالا  نیما  لیلج  خیش  یسربط :  خیش   - 23 درب . مان  بجاح  نبا  هیفاش  حرش  باتک  فلؤم  یمق  جرعالا  ماظن  زا  ناوت  یم 

هب هک  دوب  ( 69  ) زیجو طیسو و  ریبک و  ریسفت  هس  بحاص  هک  تسا  مالسا  نیثدحم  مانب و  نیرسفم  زا  يدهشم  یـشرفت  لضف  نب  نسح  نب 
مظاعا زا  يدنوار  نسح  نب  هللا  هبه  نب  دیعـس  لجا  خیـش  يدـنوار :  بطق   - 24 دـنموسوم . زیجو  عماوجلا و  عماج  نایبلا و  عمجم  یماـسا 

بطخ هک  تسا  یـسک  نیتسخن  يو  تسا .  هدوب  مق  ياملع  خیـش  مشـش و  نرق  رد  هیماـما  نیثدـحم  اـملع و  رباـکا  نب و  نیرـسفم  اـهقف و 
نادنمـشناد املع و  هتبلا  درک . هدافتـسا  ساـبتقا و  وا  حرـش  زا  دـیدحلا  یبا  نبا  سپـس  داد و  حرـش  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 

هللا هیآ  ترـضح  نوچمه  ییاملع  دراد ، يا  هناگادج  ثحب  هب  زاین  دنتـسه و  هدوب و  رایـسب  دـنا  هتـساخرب  اه  نامز  نآ  زا  سپ  هک  يرگید 
. دنا هلمج  نآ  زا  ینیمخ  ماما  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  يدرجورب و  یمظعلا 

مق سدقم  رهش  رد  نوفدم  ناگرزب  ادهش و  نیثدحم ،  املع ، زا  یخرب  رباقم 

دیس یمظعلا  هللا  هیآ  يدزی 2 -  يرئاح  میرکلادبع  خیـش  جاح  یمظعلا  هللا  هیآ  مالسلا 1 -  هیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  مرح  رد  فلا - 
همالع هللا  هیآ  یناگیاپلگ 5 -  اضردمحم  دیـس  یمظعلا  هللا  هیآ  ردص 4 -  نیدلاردص  دیـس  یمظعلا  هللا  هیآ  يراسناوخ 3 -  یقت  دمحم 

یضترم خیـش  هللا  هیآ  یمق 8 -  ضیف  دـمحم  ازریم  جاـح  هللا  هیآ  يراسناوخ 7 -  دـمحا  دیـس  هللا  هیآ  ییابطابط 6 -  نیـسح  دمحم  دیس 
یمق مساقلاوبا  خیش  هللا  هیآ  يدرجورب 11 -  يدهم  ازریم  هللا  هیآ  یلمآ 10 -  مشاه  ازریم  هللا  هیآ   - 9 میرکلادبع )  خیش  دنزرف   ) يرئاح

دیس هللا  هیآ  بارحم  دیهـش  يرهطم 14 -  یضترم  دیهـش  همالع  یقارشا 13 -  نیدلا  باهـش  هللا  هیآ  یمق 12 -  ریبـک  هللا  هیآ  هب  فورعم 
دمحم دیس  هللا  هیآ  دیهش  یشلما 17 -  ینابر  يدهم  دمحم  خیش  جاح  هللا  هیآ  دیهش  یسودق 16 -  یلع  هللا  هیآ  دیهش  یندم 15 -  هللادسا 

مالسالا هجح  دیهـش  يزاریش 20 -  سابع  مالـسالا  هجح  دیهـش  یتالحم 19 -  هللا  لضف  خیش  مالـسالا  هجح  دیهـش  میکح 18 -  يدهم 
 - يرهم 24 سابع  دیس  هللا  هیآ  یجگنا 23 -  یلعدمحم  دیـس  جاح  هللا  هیآ  یجگنا 22 -  نسح  دیـس  جاح  هللا  هیآ  يرظتنم 21 -  دمحم 

یعیفر هب  روهشم  ینیسح ،  نسحلاوبا  دیس  هللا  هیآ  یناساول 26 -  قداص  دمحم  دیس  هللا  هیآ  يزاریش 25 -  ینابر  میرکلادبع  خیش  هللا  هیآ 
جاح یمظعلا  هللا  هیآ  یمرح 30 -  هچوک  نیسح  دیـس  جاح  یمق 29 -  لیعامسا  دیـس  جاح  یعقرب 28 -  یمق  دمحم  دیـس  ینیوزق 27 - 

 - یناحور 34 يدهم  دیـس  هللا  هیآ  یجنایم 33 -  يدـمحا  هللا  هیآ  ینیدلاءاهب 32 -  اضر  دیـس  یمظعلا  هللا  هیآ  یکارا 31 -  یلع  دمحم 
بطق هب  فورعم  يدنوار  هللا  هبه  نب  دیعـس  مالسلا 1 -  اهیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  نحـص  رد  یئوخ ب -  نیدلا  لامج  دیـس  هللا  هیآ 

رتکد مالسالا  هجح  دیهـش  يرون 4 -  هللا  لضف  خیـش  هللا  هیآ  دیهـش   - 3 يزاریـش )  ياردصالم  داماد   ) یجیهال قازرلادـبع  يدنوار 2 - 
یماصتعا نیورپ  هملاید 8 -  دیمحلادبع  دیهش   - 7 یقارع )  يدهم  دنزرف   ) یقارع ماسح  دیهش  یقارع 6 -  يدهم  دیهش  حتفم 5 -  دمحم 

 - قاحسا 4 نب  مدآ   - 3 یمق )  ریرج  وبا  هب  فورعم   ) سیردا نب  ایرکز  مدآ 2 -  نبایرکز   - 1 ناخیش :  يادهش  رازلگ  هربقم و  رد  ج - 
یمق داوج  دیس  جاح  یمق 8 -  قداص  دیس  جاح  یمق 7 -  قداص  دمحمالم  جاح  ییابطابط 6 -  دمحا  اقآ  جاح  یمق 5 -  بلاطوبا  ازریم 

یضترم خیش  مالـسالا  هجح  يزیربـت 11 -  یکلم  داوـج  ازریم  هللا  هیآ   - 10 لوصالا )  نیناوق  باتک  بحاـص   ) یمق مساـقلاوبا  ازریم   - 9
یمساق 14 باهولادبع  مالسالا  هجح  دیهش  یناقح 13 -  نیسحمالغ  مالسالا  هجح  دیهش  یمق 12 -  نیسح  دمحم  خیش  دنزرف  يراصنا ، 

یمشاه ربکا  یلع  دیهـش  داژن 16 -  یبرثی  یمیرک  نیدـلادامع  مالـسالا  هجح  دیهـش  داژن 15 -  ییابطابط  هللارون  مالـسالا  هجح  دیهـش  - 
 - 1 مق :  رگید  نکاما  رد  د -  تیب )  لها  حادم   ) يولوم نیسح  الم  جاح  یقداص 18 -  نیسح  دمحم  مالسالا  هجح  دیهش  یناجنس 17 - 
نب نیسحلا  نب  یلع   - 3 یلم )  غاب   ) یمق مشاـه  دـنزرف  میهاربا  نب  یلع   - 2 مظعا )  دجسم  رد   ) يدرجورب نیـسح  دیـس  یمظعلا  هللا  هیآ 

 ( هیتجح هسردم  يرمک  هوک  تجح  دمحم  دیس  یمظعلا  هللا  هیآ   - 4 تلم )  ژاساپ  تشپ  نادرم ،  راهچ  نابایخ  يادتبا   ) هیوباب نبا  یسوم 
نابایخ  ) یجیهال یفشاک  نیـسح  ازریم   - 6 ناشیا )  هناخباتک  يدورو  رد  لباقم   ) یفجن یشعرم  نیدلا  باهـش  دیـس  یمظعلا  هللا  هیآ   - 5
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دهاجم  - 8 جرفکاخ )  مالسلا  يداو  ناتسربق  رد  نوفدم   ) يدیعس اضردمحم  دیس  هللا  هیآ  دیهـش   - 7 نادرمراهچ )  نابایخ  يادتبا  مرا ، 
رازلگ رد  ه -  ناوضر )  غاب  ناتسربق   ) يرافغ نیـسح  خیـش  هللا  هیآ  دیهـش  - 9 مالسلا )  يداو  ناتسربق   ) يوفـص باون  یبتجم  دیـس  دیهش 

جاح دیهـش  مالـسلا 11 -  هیلع  بلاـطیبا  نـب  یلع  رگـشل 17  هدنامرف  نیدـلا ،  نیز  يدـهم  رگـشلرس  دیهـش   - 10 نادرم :  راـهچ  ادـهش ،
نب یلع  رگشل 17  تایلمع  هدنامرف  يدباع ،  داوج  دیهـش  مالـسلا 12 -  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رگشل 17  داتس  سیئر  یقداص ،  لیعامـسا 

هدنامرف يروبص ،  نیسح  دیهـش  مالـسلا 14 -  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رگشل 17  هدنامرف  رذآ ، لد  داوج  دیهـش  مالسلا 13 -  هیلع  بلاطیبا 
يدیعس هللا  هیآ  دیهش  دنزرف  يدیعس ،  نیسح  دیس  دیهش  نیملسملاو  مالسالا  هجح  مالسلا 15 -  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رگشل 17  تایلمع 

دیهش نیدلا 18 -  نیز  يدهم  دیهـش  ردارب  نیدلا ،  نیز  دیجم  دیهـش  هاپس 17 -  تاعالطا  تنواعم  ییاهاط  یلع  دیهـش  گنهرـس   - 16
طابترا هقطنم ،  کی  خـیرات  قیقد  تخانـش  هک  نیا  هب  هجوت  اب  رگید  يادهـش  زا  يرایـسب  و ... يدـباع ،  داوج  دیهـش  ردارب  يدـباع ،  یلع 
ندومن نایب  عقاو  رد  روشک ، ای  ناتسا  ای  رهش  کی  يایفارغج  هرابرد  یبلاطم  ندومن  نایب  دراد و  هقطنم  نآ  ییایفارغج  تخانـش  اب  میقتـسم 

هئارا مق  ناتسا  دیدج  يایفارغج  زا  هاتوک  دنچ  ره  یتاعالطا  ات  دیـسر  یم  رظن  هب  يرورـض  شخب ،  نیا  نایاپ  رد  تسا ،  هقطنم  نآ  خیرات 
. دوش نشور  حضاو و  ناگمهرب  تسا -  ساسح  مهم و  رایسب  هک  نآ -  ینونک  تیعقوم  مق و  رهش  تیمها  اه  نآ  قیقد  هعلاطم  اب  ات  ددرگ 
اوه و بآ و  عاونا  نوچمه  تاعالطا ،  هیقب  هتفرگ و  رارق  هعلاطم  دروم  یـصاخ  ییاـیفارغج  تاـعالطا  اـج  نیا  رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال 

عالطا بسک  تهج  مرتحم  ناگدـننک  هعلاطم  تسا .  هدـیدرگن  نایب  درادـن ، مق  خـیرات  تخانـش  رد  يریثءات  نادـنچ  هک  تالوصحم  عون 
. دنیامن هعجارم  دروم  نیا  رد  ییاه  باتک  هب  دنناوت  یم  مق  ناتسا  يایفارغج  زا  رتشیب 

(70  ) مق ناتسا  يایفارغج  زا  يا  هدیزگرب 

نیا دـشاب . یم  عبرم  رتمولیک  دودـح 14631  رد  نآ  تحاـسم  دراد . رارق  ناریا  زکرم  رد  اـبیرقت  مق ،  ناتـسا  ییاـیفارغج :  تیعقوم  فلا - 
 . تسا دودحم  يزکرم ،  ناتسا  هب  برغ  زا  ناهفصا و  ناتسا  هب  بونج  زا  نانمـس ،  ناتـسا  هب  قرـش  زا  نارهت ،  ناتـسا  هب  لامـش  زا  ناتـسا 
ار ناتسا  تیمها  یترایز  یتحایس و  يداصتقا ،  یناگرزاب و  رظن  زا  هک  دراد  رارق  ناریا  مهم  ياه  ناتسا  ریسم  رد  هک  تسا  یناتسا  نیاربانب 
یـسایس و تامیـسقت  ب -  تسا .  هدـش  عقاو  ریوک  تشد  و  هلیـسم )   ) کمن هچاـیرد  برغ  رد  ناتـسا  نیا  نینچمه  دـنک . یم  نادـنچود 

نیا رد  دش . یم  میـسقت  كولب  تیالو و  تلایا ،  هب  بیترت  هب  يروشک ،  تامیـسقت  رظن  زا  ناریا  یـسمش ،  يرجه  لاس 1316  ات  يرادا : 
میسقت ناتسرهش )   ) ناتسا و 40 هد )   ) هب 10 ناریا  نوناق ،  نیا  رد  دش . بیوصت  دیدج  تروص  هب  يروشک  تامیسقت  نوناق  نیتسخن  نایم 

مود ناتسا  ياه  ناتسرهش  دمآ . یم  رامش  هب  مود  ناتسا  زا  یئزج  مق  یلعف  ناتـسا  دندوب . هدش  صخـشم  هرامـش  اب  اه  ناتـسا  هک  دوب  هدش 
ناتسا هک  دش  ررقم  تشذگ  سلجم  زا  هک  ینوناق  قبط  لاس 1339  رد  ناشاک .  مق و  نارهت ،  نانمس ،  ناگرگ ،  يراس ،  زا  دندوب  ترابع 

و يزکرم ،  ناتسا  ءزج  مق  ناتسا  هدودحم  يدنب  میـسقت  نایم  نیا  رد  دنوش . هدیمان  دوخ  یخیرات  یلـصا و  یماسا  هب  هرامـش ،  ياج  هب  اه 
لاس 1365، رد  تلود  تءایه  بیوصت  اب  نارهت ،  ناتسا  مان  هب  يدیدج  ناتـسا  لیکـشت  لابند  هب  دمآ . رامـش  هب  ناتـسا  نیا  زکرم  نارهت ، 

مظعم ربـهر  تکرب  ریخ و  رپ  رفـس  یپ  رد  لاس 1374  رد  ماجنارس  دش . نارهت  ناتـسا  ءزج  دیدرگ و  ادج  يزکرم  ناتـسا  زا  مق  ناتـسرهش 
مق ناتسرهش  دوب -  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تداعس  اب  تدالو  مایا  اب  فداصم  هک  مق -  هب  يا  هنماخ  هللا  هیآ  ترضح  یمالسا ،  بالقنا 
نآ هنیرید  تالکـشم  هب  ات  دـش  لیدـبت  مق  ناتـسا  مان  هب  يا  هناگادـج  ناتـسا  هب  یمالـسا ،  ياروش  سلجم  بیوصت  اب  زین  ناـشیا و  رما  هب 

شخب کهک ،)   ) وتاشول لفون  شخب  يزکرم ،  شخب  لماش  شخب ،  راـهچ  بیکرت  اـب  مق  ناتـسرهش  نیارباـنب  ددرگ . يرتشیب  یگدیـسر 
مق ناتسا  تیعمج :  مکارت  ج -  دیدرگ . لیدبت  یلقتسم  ناتسا  هب  نارزاگ ،  کهک و  مق ،  ياه  ناتـسرهش  دابآرفعج و  شخب  ناتـسجلخ ، 
یم یگدنز  يرهـش  طاقن  رد  هیقب  اتـسور و  رد  دصرد  دادـعت 10  نیا  زا  هک  تسا  هتـشاد  تیعمج  رفن   757147 یسمش ،  لاس 1370  رد 

تیعمج طسوتم  مکارت  دنا . هتفای  ناکسا  مق  رهش  رد  نانآ  مظعا  تمسق  هک  دنتـسه  نیـشنرهش  ناتـسا ،  نیا  تیعمج  رتشیب  نیاربانب  دننک ؛
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تسا و هدشن  عیزوت  ناسکی  ناتسا  حطس  رد  تیعمج  ییایفارغج ،  ياه  توافت  لیلد  هب  دشاب . یم  عبرم  رتمولیک  رد  رفن   61 مق ،  ناتسا  رد 
مک رایسب  ناتسا  حطس  در  مکارت  یلک  روط  هب  دنراد . دابآرفعج  شخب  ار  تیعمج  مکارت  نیرتمک  يزکرم و  شخب  رد  تیعمج ،  نیرتشیب 
مق مدرم  دصرد   72 یـشزومآ :  تاناکما  داوس و  حطـس  د -  تسا .  زیخ  لـصاح  كاـخ  بآ و  دوبمک  نآ ،  یـساسا  تلع  هک  دـشاب  یم 

ناوج رایسب  مق  ناتـسا  رد  ینـس  بیکرت  تسا .  دصرد   5/74 روشک ، داوس  اب  تیعمج  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنتـسه . داوس  اـب  مق  ناتـسا 
تاناکما نیرتشیب  ناتسا ،  حطس  رد  ینیشنرهش  شرتسگ  تلع  هب  دنراد . نس  لاس  زا 15  رتمک  ناتسا  تیعمج  دصرد  زا 45  شیب  تسا و 

بولطم نازیم  اب  دسر و  یمن  رظن  هب  یفاک  يرهش  تیعمج  دشر  هب  هجوت  اب  زین  تاناکما  نیا  هک  دراد  دوجو  مق  رهش  حطـس  رد  یـشزومآ 
رد هک  زکارم  نیا  تسا .  هدوب  وربور  زکارم  نیا  دـشر  اب  ریخا ، ياه  لاـس  رد  مق  ناتـسا  زین  یلاـع  شزومآ  تاـناکما  رظن  زا  دراد . هلـصاف 
 ، یمالـسا دازآ  هاگـشناد  دننام  يزکارم  دهد . یم  ناشن  رهـش ، نیا  رد  ار  یلاع  شزومآ  شخب  هب  تلود  هجوت  دنا ، هدش  زکرمتم  مق  رهش 

رظن زا  مق  رهـش  تیمها  تسا .  هلمج  نآ  زا  یلاع  شزومآ  عمتجم  دـیفم ، هاگـشناد  مق ،  هاگـشناد  هیمطاـف ،  هاگـشناد  رون ، ماـیپ  هاگـشناد 
مهم ياه  هناـخباتک  تسا .  هدوب  هبلط  رازه  زا 23  شیب  ياراد  لاس 1370  رد  مق  هیملع  هزوح  دـشاب . یم  دایز  يوزوح  شزومآ  تاناکما 

یمظعلا هللا  هیآ  ترـضح  هناـخباتک  مق ،  هسدـقم  هناتـسآ  هناـخباتک  یفجن ،  یـشعرم  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  هناـخباتک  زا : دـنترابع  مـق 
رد هک  نآ  تلع  هب  مق  رهـش  نداعم :  يا و  هقطنم  رظن  زا  ناتـسا  تیمها  رگید . مهم  هناخباتک  دـنچ  مظعا و  دجـسم  هناخباتک  یناگیاپلگ و 

نیا یمالسا  نیتسخن  نورق  رد  تسا .  هدوب  روشک  يرسارس  ياه  هداج  روبع  یقالت و  لحم  نونکات  هتـشذگ  زا  هتـشاد ،  رارق  روشک  زکرم 
هقطنم رد  تابث  تینما و  داجیا  نامز و  تشذگ  اب  تفرگ .  لکش  اه  هار  نیا  یقالت  لحم  رد  دیدج  رهش  دنتفای و  يرتشیب  تیمها  اه  هداج 

اب مق  رهـش  زین  هزورما  دـشاب . یم  مق  رهـش  یطاـبترا  تیمها  هدـنهد  ناـشن  هک  دـیدرگ  یعرف  یلـصا و  هزاورد  هار و  ياراد 13  مق  رهـش  ، 
یلک روط  هب  دشاب . یم  ریذپرجاهم  ياه  ناتـسا  زا  یکی  مق  تسا .  رایـسب  تیمها  ياراد  روشک  ییایفارغج  یـسایس  لقث  زکرم  هب  یکیدزن 

 - ینید 3 مولع  تالیـصحت  زکارم  شرتـسگ  مق 2 -  رهـش  یـسایس  یبهذـم -  تیعقوم  ندوباراد   - 1 زا : دـنترابع  مق  تیعمج  دـشر  للع 
ینید مولع  نیلصحم  یقارع و  نیدواعم  اه ، یناغفا  یجراخ  ياه  ترجاهم  ریخا . ياه  لاس  رد  دلو  داز و  شیازفا  تختیاپ 4 -  هب  یکیدزن 

يزرواشک و 44 راک  هب  دـصرد  دودح 6  ناتـسا  نیا  رد  دـنز . یم  نماد  تیعمج  دـشر  رب  زین  دـنا  هدـمآ  مق  هب  فلتخم  ياهروشک  زا  هک 
کیدزن روشک و  یطابترا  ياه  هار  نارهت و  رهش  هب  یکیدزن  تلع  هب  ناتسا  نیا  دنتسه . راک  لوغشم  تعنـص  تامدخ و  شخب  رد  دصرد 

لاعف ندعم  نوـنکا 32  مه  ناتـسا ،  نیا  رد  ددرگ . یم  یقلت  شزرااـب  مهم و  رایـسب  ناهفـصا  كارا و  ینعی  یتعنـص  ناتـسا  ود  هب  ندوـب 
چـگ و گنـس  ینامتخاس ،  گنـس  نداعم  زا : دـنترابع  نداـعم  نیا  نیرت  مهم  هک  تسا  هتفرگ  رارق  يرادرب  هرهب  دروم  گرزب  کـچوک و 

هتفرگن رارق  يرادرب  هرهب  دروم  نونکات  یلو  دراد ، دوجو  ناتسا  رد  زاگ  تفن و  نداعم  نینچمه  دشاب . یم  زنگنم  نآ  نیرت  مهم  هک  زنگنم 
تیمها رب  تسا  هدـش  هتخاس  ناجیلد  مق -  روحم  رد  عقاو  داـبآ  ساـبع  رد  دورمق  هناـخدور  يوررب  هک  زین  دادرخ  ینزخم 15  دـس  تسا . 

 . تسا هدوزفا  ناتسا  نیا 

نآ دشر  رد  املع  شقن  مق و  هیملع  هزوح 

مق هیملع  هزوح  لوا :  لصف 

همدقم

 ، تفارش هب  شتبرت  ادتبا  نامه  زا  هدوب ،  تفرعم  تمکح و  ناضیف  همشچرس  تلیضف و  شناد و  دهم  هتسویپ  شیادیپ ،  يادتبا  زا  مق  رهش 
نید و ملاعم  رـشن  عیـشت و  نییآ  يایحا  هار  مق ؛  نادنمـشناد  هدنزرا  یعاسم  هتـسجرب و  تامدخ  دنا . هدـش  هدوتـس  تلیـضف  هب  شمدرم  و 
داتفه و يراذـگ ،  جات  نیا  نییآ  يارجا  دـش . هداهن  نانآ  فیرـش  كرات  رب  ینید  يدـبا و  تمارک  جات  هک  دوب  يدـح  هب  مالـسا  گنهرف 
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مالـسلا هیلع  مظاک  ماما  شراوگرزب  ردـپ  زونه  هک  دوب  ینامز  رد  مق و  هب  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  لوزن  زا  لبق  لاـس  دـنچ 
قداص رفعج  ماما  ترـضح  قطان ،  قح  هب  ماما   ) مالـسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  دجما  دج  هک  دوب  ینامز  ینعی  دوب ؛ هدوشگن  ناهج  هب  هدید 
هنایشآ ریغص و  هفوک  شیوخ و  تیب  لها  دوخ و  مرح  ار  مق  یلصفم  تیاور  یط  داد و  ربخ  مق  رد  يو  نفد  زا  تلحر و  زا  مالـسلا )  هیلع 

ساسا و هک  ارچ  تسا .  هدومرف  حیرـصت  مق  مدرم  يوس  هب  تشهب  ياهرد  زا  يرد  هیجوت  رب  هدـناوخ ،  مالـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  نیبلاـط 
ار هبیط  هدلب  نیا  هدولاش  دنتشاذگ و  راک  هب  یلوت  تالم  نامیا و  حلاصم  اب  يرعشا  برع  زا  همئا  ناتسود  هباحص و  زا  یهورگ  ار  نآ  هیاپ 
مق رد  يرعشا  برع  طسوت  هیماما  بتکم  راب  نیتسخن  يارب  دندرک . يزیر  حرط  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  نارود  رد  يرجه  لاس 94  هب 
رهش نیا  رد  راب  نیلوا  رد  هعیش  داشرا  تیاده و  لعـشم  تشگ و  یم  سیردت  نآ  رد  یمـسر  ینلع و  روط  هب  هعیـش  هقف  هک  دیدرگ  حاتتفا 
مان هک  دنتساخرب  یناگرزب  دیتاسا و  بتکم ،  نیا  زا  دندرک . یناشفارون  یمالـسا  دالب  ریاس  رب  مق  بتکم  ناگتفای  تیبرت  دیدرگ و  نازورف 

فراعم زکرم  عقاو  رد  مق  رهـش  هزورما  دشاب . یم  مجارت  لاجر و  ياه  باتک  تاحفـص  شخب  تنیز  هشیمه  يارب  ناشیمارگ  بقل  یمان و 
رد هکراـبم ،  هعطق  نیا  عیفر  ماـقم  یخیراـت و  یگنهرف و  تیعقوم  هب  هجوت  اـب  نوـنکا  ( 71  . ) تسا ناهج  رـسارس  رد  یمالـسا  گنهرف  و 

تایانع هب  لسوت  یهلا و  فاطلا  زا  دادمتسا  اب  هک  مدید  مزال  دوخرب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ینارون  فراعم  یبهذم  یـسایس و  يایفارغج 
 : مراد میدقت  تمسق  دنچ  یط  ار  یعیش  یمالسا  بان  شنیب  مق و  لباقتم  تامدخ  نارک  یب  يایرد  زا  يا  هرطق  مالسلا  مهیلع  نیموصعم 

 : مق هیملع  هزوح  سیسءات  لوا :  تمسق 

ییاه يرعشا  زا  يا  هدع  تسا .  هدوب  اهقف  نایوار و  ناثدحم و  املع و  زکرم  دنداد ، رییغت  ار  نآ  عضو  دندمآ و  نایرعـشا  هک  ینامز  زا  مق 
نب هللادبع  دندرک . یم  گنج  جاجح  اب  ثعشالا  نب  دمحم  نب  نمحرلادبع  هاپس  رد  هک  دندوب  نیعبات  ياملع  ءزج  دندرک ، چوک  مق  هب  هک 

هدزاود يرجه  مود  نرق  رد  دنوش . یم  بوسحم  زور  نآ  ياملع  رامش  رد  دندمآ . مق  هب  نایرعشا  رگید  هارمه  هک  یـسوم  شرـسپ  دعس و 
هیلع قداصلا  دمحم  نب  رفعج  هللادبع  نبا  زا  هدوب و  ثیدـح  لها  نایوار و  رامـش  رد  يرعـشا  رماع  نب  کلم  نب  هللادـبع  نب  دعـس  زا  رـسپ 

دندوب رعشا  لآ  زا  یناسک  نیتسخن  ءزج  هک  دعس -  نارسپ  صوحا ،  هللادبع و  نادنزرف  زا  رفن  دص  زا  شیب  دنا و  هدرک  یم  تیاور  مالسلا 
مود و نرق  رخاوا  رد  دـنا . هدرک  تیاور  ناماما  رگید  زا  دعـس  نب  میعن  نادـنزرف  زا  کلام و  نب  بئاـس  نادـنزرف  زا  دـندمآ و  مق  هب  هک  - 
رافـص و نسح  نب  دـمحم  دـننام  ییاملع  رـصع ، نیا  رد  تسا و  هدوب  هعیـش  ناثدـحم  اـملع و  زکرم  نیرت  مهم  مق  مراـهچ ،  موس و  نورق 

نینچمه مالـسلا ،  مهیلع  اضر  ماما  مظاک و  ماما  قداص و  ماما  نایوار  زا  سیردا  نب  اـیرکز  ریرج  وبا  یقرب و  دـلاخ  نب  دـمحم  هللادـبعوبا 
هیولوق و نبا  قودص و  هب  فورعم  دمحم ، شرسپ  هیوباب و  نب  یلع  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  باحصا  زا  مدآ  نب  ایرکز  قاحـسا و  نب  مدآ 
اهقف و يارب  گرزب  يزکرم  مق ،  زین  نایقوجلس )  هرود   ) مشش مجنپ و  نورق  رد  دنتـساخرب . مق  رهـش  زا  رگید  نت  اه  هد  میهاربا و  نب  یلع 
رد ار  مق  یملع  عضو  يزار  لیلجلادبع  خیش  دنتشاد . يرئاد  سرادم  دندمآ و  یم  رهش  نیا  هب  لیـصحت  يارب  يا  هدع  دوب و  هعیـش  ياملع 

ییاه هناخباتک  دشاب و  یم  گرزب  نارسفم  ناسردم و  املع و  یفاک و  لیاسو  ياراد  مق  ینید  سرادم  دیوگ : یم  هداد و  حرش  مشش  نرق 
اهقف و دوب و  ریاد  وا  نامز  رد  مق و  رد  هک  ار  سرادم  نیا  یماسا  لیلجلادبع ،  خیـش  دراد . دوجو  نآ  رد  فلتخم  ياه  هقرف  ياه  باتک  زا 

 - کلملاریثا 3 هسردم  تلص 2 -  دعس  هسردم   - 1 زا : دنترابع  هک  تسا  هدرک  رکذ  دنا ، هتسیز  یم  نآ  رد  مامت  هوکش  اب  ینید  نایاوشیپ 
 - جیمک 7 نسحلاوبا  هسردـم  زیزعلادبع 6 -  نیدلارهظ  هسردـم  نیدلا 5 -  نیز  دیـس  هسردم  یضترم 4 -  نیدلازع  دیعس  دیـس  هسردم 
رد ( 72 . ) رفعج نب  یسوم  تنب  همطاف  یتس  رهطم  دهشم  بنج  يا  هسردم  و  ریبک 9 - یضترم  هسردم  یضترم 8 -  نیدلا  سمش  هسردم 

ناریو رهـش  دوخ  دـندش و  ماع  لتق  نآ  مدرم  راـب  دـنچ  و  داد ، خر  ینوگاـنوگ  ثداوح  مق ،  رهـش  رد  هیوفـص  نایقوجلـس و  ناـیم  هلـصاف 
خروم ملاع و  يدزی  یلع  نیدلا  فرش  يو  يرومیت ،  دمحم  ناطلس  نامز  رد  دوب و  تختیاپ  یتدم  مق  رهـش  نایرومیت ،  نامز  رد  دیدرگ .
ننـست لها  ياملع  زا  ارهاظ  وا  تشاد .  تماقا  رهـش  نیا  رد  یتدم  نیدـلا  فرـش  درک و  توعد  مق  هب  ار  زور  نآ  فورعم  ناد  یـضایر  و 
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خیـش هک  مق  سرادم  زا  هیوفـص  شیادیپ  زا  سپ  ایوگ  دـشاب . یم  صخـشم  يدـح  ات  مق  تیناحور  عضو  هیوفـص ،  هرود  رد  تسا .  هدوب 
تسا و هدوب  هتفر  نایم  زا  ددعتم  ياه  ماع  لتق  اه و  بیرخت  لابند  هب  اه  نآ  رتشیب  هدوبن و  دایز  هدرب ،  مان  ار  اه  نآ  زا  یـضعب  لیلجلادـبع 

ياملع نیرتگرزب  زا  یعمج  سرادم ،  نیا  رد  دـشاب . یم  یقاب  هزورما  اه  نآ  زا  یـضعب  راثآ  هک  دـش  انب  يدـیدج  سرادـم  رـصع  نیا  رد 
هب یمق  رهاط  الم  دیعس و  یـضاق  و  فورعم )  میکح   ، ) يزاریـش ياردص  الم  یجیهال و  قازرلادبع  الم  ضیف و  نسحم  الم  لیبق  زا  هعیش 
ریاد یقاب و  مه  زونه  اه  نآ  بلغا  هک  دوب  ددعتم  سرادم  ياراد  مق  هیراجاق ،  هرود  رد  دنا . هتشاد  لاغتشا  فینصت  سیردت و  اب  لیـصحت 

رـصاعم یمق  مساقلاوبا  ازریم  رت ، فورعم  نانآ  همه  زا  هک  دنا  هتـساخرب  مق  زا  ای  هتـشاد  تماقا  مق  رد  یگرزب  ياملع  رـصع ، نیا  رد  تسا 
سیـسءات يرئاح و  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  ندمآ  زا  سپ  مق  تسا .  هدوب  املع  هجوت  دروم  هراومه  يو ،  یملع  راثآ  تسا و  هاش  یلعحتف 

فجن نامز  نآ  رد  لوا  زکرم   ) درک ادیپ  یناهج  ترهش  دمآ و  باسح  هب  هعیـش  تیناحور  مود  زکرم  جیردت  هب  تیناحور ،  دیدج  هزوح 
لحم هراومه  تدم  نیا  رد  دـندروآ و  ور  رهـش  نیا  هب  لیـصحت  يارب  جراخ  ياهروشک  زا  کیدزن و  رود و  زا  نت  نارازه  و  تسا )  هدوب 

هب يرجه  مجنپ  نرق  مود  همین  رد  فجن  هیملع  هزوح  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  ( 73  . ) تسا هدوب  هعیش  گرزب  دیلقت  عجارم  زا  یعمج  تماقا 
 . تساپرب مه  زونه  دش و  سیسءات  یسوط  خیش  هفئاطلا و  خیش  هب  فورعم  یسوط  نسح  نب  دمحم  هعیش  گرزب  ملاع  هلیسو 

 : مق هیملع  هزوح  سرادم  زا  یضعب  حرش  مود :  تمسق 

تـسا یقاب  مه  زونه  اه  نآ  زا  یـضعب  يایاقب  راثآ و  هک  دـش  انب  مق  رد  يدـیدج  سرادـم  هیوفـص  هرود  رد  دـیدرگ  نایب  هک  هنوگ  نامه 
مالسلا مهیلع  هموصعم  ترضح  سدقم  هاگراب  وترپ  رد  مق  هزورما  تسا .)  هدش  هراشا  یلبق  بلطم  رد  هرود  نآ  ياملع  زا  یخرب  هب  هتبلا  )

ياهرهـش نیرتدمآ  تفررپ و  نیرت و  تیعمجرپ  و  نیرتدابآ ،  زا  یکی  تسا ،  اراد  هک  يونعم  یناحور و  ههجو  یملع و  زاتمم  تیعقوم  و 
هیـضیف هسردم  میـشاب :  هتـشاد  یلامجا  یهاگن  مق  هیملع  هزوح  مهم  روهـشم و  هسردم  ود  هب  کنیا  هک  دراد  اج  دوش . یم  بوسحم  ناریا 

ياج هب  یلبق و  هسردم  ياهتنا  تسا ،  عقاو  ضوح  نونکا ،  هک  یلحم  هدـش و  هداهن  انب  ق )   . لاس 939 ه  ) هیوفص نامز  رد  هیضیف  هسردم 
نیا هب  نیسمشلا  قرشم  هب  نآ  هیمست  هجو  دنا . هدیمان  یم  نیـسمشلا  قرـشم  ار  نآ  هک  تسا  هدوب  ( 74  ) یحورم هناخالاب  ینونک ،  ضوح 
دننام هناـخالاب  بونج  رد  مه  رهطم  دـبنگ  تسا ،  هدرک  یم  عولط  هناـخالاب  قرـشم  زا  دیـشروخ  نوچ  دادـماب  ره  رد  هک  تسا  هدوب  تلع 
سب یهاـگیاج  گرزب و  نیـضاترم  تضاـیر  لـحم  هناـخالاب  نیا  تسا و  هدوب  دیـشروخ  ود  قرـشم  اـج  نآ  دیـشخرد و  یم  يدیـشروخ 

 ، هتـشاد لاغتـشا  تضاـیر  هب  اـج  نآ  رد  ییاـهب  خیـش  هداد ،  تسد  یتافـشاکم  اـج  نآ  رد  ار  داـمادریم  هلمج  زا  و  تـسا ؛  هدوـب  فـیرش 
فیلءات و هب  هطقن  نامه  رد  يزاریـش  ياردـصالم  نیهلءاتملاردـص ،  هتخادرپ ،  یم  تضاـیر  لیـصحت و  هب  اـج  ناـمه  رد  یکـسردنفریم 

لوغشم مولع  لیـصحت  هب  یجیهال  قازرلادبع  انالوم  یناشاک و  ضیف  نسحم  انالوم  ینابر ،  میکح  هتخادرپ و  هعبرا  رافـسا  باتک  سیردت 
هاگیاج رد  دنداد  رییغت  ار  هسردم  نامتخاس  هک  یماگنه  ور  نیا  زا  دنا . هدنارذگ  هسردم  نآ  رد  ار  یناراگزور  مه  میکح  ود  نیا  هدوب و 
هسردم ق   . لاس 1213 ه رد  هاش  یلعحتف  نامز  رد  لاح  ره  هب  دوشن . ورهار  هناخالاب  ناکم  ات  دهن  یم  انب  یعسوم  ضوح  نیسمشلا  قرـشم 

. دنداهن ناینب  ار  ءافـشلاراد  هیـضیف و  سرادم  اه  نآ  ياج  هب  دنتـشادرب و  ياج  زا  دندوب ، عقاو  نآ  لامـش  رد  هک  رگید  يانب  ود  اب  ار  قباس 
رد دندرک . انب  نآ  رد  هرجح  تشه  لهچ و  دندروآرد و  لیطتسم  عبرم  لکش  هب  هداد  هعـسوت  ار  نآ  نامز ،  ناطلـس  رما  هب  لاس 1223  رد 

ریاس زکرم  هسردـم ،  نیا  نونکا  دـش . هدوزفا  نآ  رب  یناقوف  ياهانب  مرتحم ،  بالط  ترثک  تلع  هب  يرئاح ،  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  نامز 
اه ینارنخس  دهاش  بالقنا ،  زا  لبق  نارود  رد  هک  تسا  يا  هسردم  نامه  هیـضیف ،  هسردم  تسا  شنیب  شناد و  لها  عمجم  مق و  سرادم 
هاگ چیه  خیرات  هک  تسا  یناکم  نامه  هیضیف  هسردم  تسا .  هدوب  نایتوغاط  توغاط و  هیلع  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  ترـضح  تازرابم  و 
هرس سدق  ینیمخ  ماما  فده  هار و  تسا و  ناشوج  هشیمه  دش ، هتخیر  هسردم  نآ  رد  هک  ینادیهش  نوخ  درک و  دهاوخن  شومارف  ار  نآ 

 - دیدرگ ادج  شرکیپ  زا  نآ  تارجح  همه  یملع ،  طحق  نارود  رد  هک  ءافـشلاراد  هسردـم  ءافـشلاراد  هسردـم  دومن . دـهاوخ  تیوقت  ار 
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هتـسدلگ بیهذت  یناب   ) راجاق يازریم  نارماک  هدازهاش  يرمق  لاس 1307  رد  هک  نآ  ات  دش ؛ یم  هدناوخ  هاش  یلعحتف  هسردـم  مان  هب  ادـتبا 
ار شتارجح  دـیدجت و  ار  نآ  ردرـس  هدروآ و  نوریب  نیبصاـغ  تسد  زا  ار  هبلط  زا  یهت  نیـشندنمتسم  هسردـم  نیا  قیتـع ،)  نحـص  ياـه 
نآ ياضف  داهن و  نارامیب  نتخاس  يرتسب  يارب  باوختخت  ود  شبیرغ  تارجح  زا  کـی  ره  رد  دـینادرگ و  ءافـشلاراد  ار  نآ  دومن و  ریمعت 
زور تاعاس  مامت  رد  تسیاب  یم  هک  یناراتسرپ  بیبط و  تنوکـس  يارب  ار  هسردم  یقرـش  تارجح  یلو  درک ؛ يراکلگ  يدنب و  هچغاب  ار 

زا ار  اه  نآ  ياهرد  ولج  هتفرگ ،  رظن  رد  رفن  کی  يارب  ار  هرجح  هس  یلا  ود  ره  ینعی  داد ؛ صاصتخا  دـندوب ، یم  ناراـمیب  بقارم  بش  و 
روظنم يا  هطوحم  هناخ  ره  يارب  هسردـم  تشپ  یـضارا  زا  تشاذـگزاب و  هسردـم  هب  يرد  هناـخ  ره  يارب  دیـشک و  راوید  هسردـم  فرط 

ولج زا  هسردـم  ود  تشپ  رد  هک  نیمز  نیا  داـهن . اـنب  روـبزم  نیمز  هعطق  بناـج  هـب  مـه  يرد  کـی  ره  يارب  درک و  یـشکراوید  هدوـمن ، 
رظن رد  یناتـسمز  تخوس  غیت و  هتوب و  نتخاس  رابنا  مامح و  تهج  بالـضاف  بآ و  ياـه  هاـچ  رفح  و  راـبنا ) بآ  نزخم   ) هکرب یبوریـال 

بایا و هسردم  لخاد  هب  دنناوتب  یمامح  هبسک و  ات  دوب  زاب  هطوحم  نیمه  هب  يرد  مه  هیضیف  یقرش  لامش  هیواز  نالاد  زا  هک  دندوب  هتفرگ 
اج نآ  رد  دیـشر  یلکیه  اـب  زپ  یلبلب  نیـسح  ماـن  هب  یـصخش  هک  تشاد  دوـجو  یکیراـت  گرزب و  هرجح  نـالاد ،  نیا  رد  دـننک . باـهذ 

ناتـسرامیب ای  هسردم  زا  یقرـش  تارجح  یتدـم  زا  سپ  دوب . هدـش  وا  تخوس  رابنا  یخابط و  هاگراک  اج  نآ  هوالع  هب  درک ؛ یم  یگدـنز 
ایند زا  ازریم  نارماک  هدازهاش  هک  یماگنه  تفای .  صیـصخت  لیدبت و  ءافـشلاراد  نایدـصتم  تنوکـس  يارب  هناخ  دـنچ  هب  دـیدرگ و  ادـج 

هب دمآرد و  دنمورین  دنمتسم و  مادخ  زا  یضعب  فرـصت  رد  مه  زاب  هناخ  نیا  دوب ، مق  یملع  طحق  نارود  اب  فداصم  مه  نامز  نآ  تفر و 
يوس زا  دـش و  داجیا  هناخ  دـنچ  تارجح  ياج  هب  ءافـشلاراد  یقرـش  تمـسق  رد  هک  نآ  هصـالخ  تفرگ .  رارق  ناـنآ  کـلمت  دروم  رورم 

هب دیدرگ  هجاوم  لالقتسا  مدع  ینماان و  اب  هسردم  دوب و  هدش  هفیرش  هضور  بناج  هب  یترـضح  نابایخ  زا  راوز ، دمآ  تفر و  لحم  رگید ،
تارجح جیردت  هب  دـندیدرگ . یم  هجاوم  اه  هناخ  نانکاس  ضارتعا  اب  اریز  دـندنبب ؛ ار  نآ  رد  دنتـسناوت  یمن  مه  اه  بش  یتح  هک  يروط 
تارجح هیلک  هک  نانچ  تشگ ؛  نارو  هشیپ  ياهالاک  رابنا  دمآرد و  نآ  هبسک  یترـضح و  نابایخ  ياه  هناخرفاسم  فرـصت  هب  مه  یلامش 

یجرب قاتا  یبرغ و  بناج  رد  ءافشلاراد  هسردم  ترامع  دوب و  هدش  فاحص  ود  یکی  بسک  لحم  انایحا  نالاقب و  رابنا  زین  هیضیف  هسردم 
هطوحم دـمآرد ؛ یچ  هوهق  نتدـنچ  فرـصت  رد  دوب ، هدـیدرگ  هناخباتک  نزخم  هک  نآ  يور  هفرغ  یقرـش و  بناـج  رد  نآ  لـباقم  لـکش 

هک هاگ  نآ  اـت  دوب ؛ لاونم  نیا  هب  يرمق  لاس 1336  ات  هسردم  ود  نیا  عضو  دوب . هدش  یمومع  هناخ  هوهق  نیا  نیـشن  يرتشم  مه  سرادـم 
نآ زا  هک  تفگ  ناوـت  یم  دروآ و  نوریب  نیبصاـغ  فرـصت  زا  هتخاـس و  نیـشن  هبلط  ار  اـه  نآ  تارجح  جـیردت  هب  ضیف  هللا  هیآ  موـحرم 
هب يرئاـح  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  مق ،  هیملع  هزوـح  سیـسءات  زا  سپ  دـیدرگ . زاـغآ  مق  هیملع  هزوـح  ( 75  ) عاضر هرود  دـعب  هب  خـیرات 

يور یسمش  لاس 1320  رد  شورف  نوتوت  یلع  دـمحم  ازریم  جاـح  ماـن  هب  يریخ  درم  موحرم ،  نآ  تلحر  زا  دـعب  تخادرپ و  نآ  تمرم 
زا ار  هسردـم  یقرـش  ياـه  هناـخ  زا  یمین  يدرجورب  یمظعلا  هللا  هـیآ  موـحرم  لاـس 1335  رد  درک . يزاــس  هـفرغ  ار  نآ  یبرغ  تارجح 

هـسردم تارجح  رب  هرجح  شـش  تسیب و  تخادرپ و  نآ  قرـش  بونج و  رد  ینافرغ  تارجح و  ثادحا  هب  هدرک و  يرادـیرخ  نیفرـصتم 
هک يا  هنوگ  هب  تسا ؛  هداد  خر  نامتخاس  انب و  کبس  رظن  زا  يدامتم  ياه  لاس  رد  زین  يرگید  تارییغت  هسردم  نیا  رد  هتبلا  درک . هفاضا 

تیریدم زکرم  هسردـم  نیا  نونکا  تسین و  یلبق  نامتخاس  اب  هسیاقم  لباق  هجو  چـیه  هب  هدومن و  یـساسا  رییغت  نامتخاس ،  نیا  نونکا  مه 
 . تسا هدیدرگ  مق  هیملع  هزوح 

 : مق هیملع  هزوح  تیریدم  موس :  تمسق 

 - 1 تسا :  حرـش  نیدـب  نآ  ياـه  تمـسق  زا  یخرب  دراد و  رارق  هسردـم  نیا  رد  هزوح  زکرم  تیریدـم  زکرم  دـش  ناـیب  هک  هنوگ  ناـمه 
روما یلاـم 8 -  روما  راــمآ 7 -  شنیزگ و  یمومع 6 -  طـباور  تاـغیلبت 5 -  شزومآ 4 -  نواـعم  ماقم 3 -  مئاـق  هزوح 2 -  تیریدـم 

رتفد یملع 15 -  جرادـم  هناخریبد 14 -  تاکرادت 13 -  سرادـم 12 -  روما  هماـنرب 11 -  حرط و  يرادا 10 -  روـما  اه 9 - ناتسرهش 
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 - ناریدم 21 دیتاسا و  بذج  هرواشم 20 -  زکرم  رتویپماک 19 -  دحاو  بیذهت 18 -  تنواعم  هیرهش 17 -  روما  اه 16 -  هلاسر  یسررب 
. دراد دوجو  هیملع  هزوح  يراذـگ  تسایـس  یلاع  ياروش  مان  هب  ییاروش  هیملع ،  هزوح  رد  تراـظن و ... رتفد  اه 22 -  ناتسرهش  تالاقتنا 

تلحر زا  سپ  اما  دندش ، یم  یفرعم  نیـسردم  هعماج  یناگیاپلگ و  یمظعلا  هللا  هیآ  ینیمخ و  ماما  ترـضح  فرط  زا  البق  اروش  نیا  دارفا 
اروش نیا  ریدم  ناونع  هب  اه  نآ  رفن  کب  هدوب و  رفن  شش  لماش  اروش  نیا  ياضعا  هک  دنوش  یم  باختنا  نیـسردم  هعماج  فرط  زا  ماما ، 

: زا دنترابع  اروش  نیا  فیاظو  مها  دـنیامن . باختنا  ریدـم  ناونع  هب  اضعا  زا  جراخ  ار  يرگید  درف  تسا  نکمم  هتبلا  هک  دوش  یم  باختنا 
ياـه باـتک  سیردـت  هوحن  یـشزومآ و  لـئاسم  اـه ، هزوح  نیب  تاـطابترا  شریذـپ ،  هوحن  هزوح و  هرادا  هوحن  دروـم  رد  يریگ  میمـصت 

رد رگید ، ياـه  شخب  تسا و  رقتـسم  ءافـشلاراد  هسردـم  زا  یـشخب  رد  تیریدـم  ياروش  هک  میوش  یم  روآداـی  نمـض  رد  يوزوح و ...
ربخ قاتا  هسردم ،  نیا  رد  هدش  دای  ياه  تمـسق  زا  ریغ  هب  دراد . دوجو  بالط  تنوکـس  يارب  ییاه  هرجح  سردم و  تیبرت  زکرم  رایتخا 

. دراد دوجو  زین  يرتویپماک  تاعالطا  کناب  تاناحتما و  هریاد  تالجم و  اه و  همانزور  عومجم  هعلاطم  يارب 

بالط یلیصحت  همانرب  مراهچ :  تمسق 

یبرع و فرـص  يدابم  زا  هرود  نیا  یتامدـقم :  هرود   - 1 دریگ : رارق  داهتجا  هجرد  هب  لین  هار  رد  اـت  دـنک  یط  ار  هرود  هس  دـیاب  هبلط  ره 
یباتک دناوخب  دیاب  راک  يادـتبا  رد  هبلط  ره  هک  یباتک  دریگ . یم  ارف  قطنم  وحن و  يرادـقم  يدـتبم  سپـس  دوش ؛ یم  عورـش  يزاس  هغیص 
شور قطنم و  وحن و  فرـص و  رد  یبرع ،  یـسراف و  هب  کچوک  باتک  هدراهچ  زا  تسا  يا  هعومجم  هک  تامدـقملا  عماـج  ماـن  هب  تسا 
هیفلا حرـش  ياه  باتک  زا : دنترابع  دندش  یم  سیردت  هزوح  رد  میدـق  نامز  رد  هک  یبتک  یفرـص .  راوشد  ياه  نیرمت  ندـناوخ و  سرد 

بجاح نبا  هیفاش  رب  یضر  حرش  ماظن و  حرش  بجاح و  نبا  هیفاک  یماج و  حرش  لیقع و  نبا  حرش  یطویـس و  نیدلا  لالج  زا  کلام  نبا 
. درک یم  ظفح  ار  کلام  نبا  هیفلا  راعـشا  تفرگ و  یم  ارف  دـیاب  تامدـقملا  عماـج  زا  دـعب  هبلط  هک  تسا  یبتک  هلمج  زا  اـه  باـتک  نیا  . 
زا یبتک  نمض ،  رد  دنتفرگ و  یم  دای  ار  ینازاتفت  دعس  زا  لوطم  ماشه و  نبا  زا  بیبللا  ینغم  برع ،  تایبدا  اب  رتشیب  ییانـشآ  يارب  سپس 
ملع رد  يرصتخم  زین  دش و  یم  هتفرگارف  قطنم  رد  يرتشیب  حیضوت  اب  هعلاطم  یهاگ  هیسمش و  حرـش  يدزی و  هللادبع  یلوم  هیـشاح  لیبق ؛ 

 ، لوصالا ملاعم  باتک  دـشاب ، یم  هرود  نیا  رد  لوصا  ملع  ذـخءام  هک  یباتک  دـش و  یم  سیردـت  یتامدـقم  هرود  ناـیاپ  رد  هقف ،  لوصا 
هرود رد  یهاگ  یتامدقم و  هرود  رد  تسا .  هعمل  حرـش  سیفن  باتک  فلؤم  یناث ،  دیهـش  دنزرف  نسح ،  خیـش  ردقلا  لیلج  ملاع  فیلءات 

رـضاح لاح  رد  اما  تسا .  هدوب  لومعم  دـعب  هب  هیوفـص  هرود  زا  همانرب  نیا  لوصا  هدوب و  همانرب  ءزج  مه ،  ققحم  عیارـش  باـتک  حـطس ، 
رد سیردت  دروم  ياه  باتک  یخرب  تسا .  هدیدرگ  رترـصتخم  یـسرد  همانرب  هدـش و  فذـح  همانرب  زا  روکذـم  ياه  باتک  زا  يرادـقم 
 - رفظم 4 موحرم  هقف  لوصا  يدزی 3 -  هللادبع  یلوم  هیشاح  یطویس 2 -  نیدلا  لالج  کلام  نبا  هیفلا  حرش   - 1 زا : دنترابع  رضاح  لاح 

باتک يور  زا  نتفرگارف  ندناوخ و  حطس ،  زا  دوصقم  حطس :  هرود   - 2 یناعملا و ... رصتخم  بیبلا 6 -  ینغم  ردص 5 -  دیهش  تاقحلم 
ابیرقت وا  هک  هرود  نیا  رد  دزادرپ . یم  حطـس  هرود  هب  تفرگ ،  دای  دش  رکذ  هک  یبیترت  هب  ار  یتامدقم  هرود  هبلط ،  هک  نآ  زا  سپ  تسا . 

هدوب و حطـس  هرود  ياه  همانرب  ءزج  يدامتم ،  ياه  لاس  هک  یلوصا  هقف و  ياه  باـتک  تسا .  طوبرم  ياـه  باـتک  يور  زا  لوصا  هقف و 
لئاسر میدق ؛)  رد   ) لوصا رد  یمق  يازریم  نیناوق  میدق )  رد  ( ؛  هقف رد  ضایر  حرـش  هقف ؛  رد  یناث  دیهـش  هعمل  حرـش  زا : دنترابع  تسه 
موحرم لوصالا  هیافک  و  یلالدتسا ،  هقف  رد  يراصنا  خیش  بساکم  لوصا ،  رد  يراصنا  یضترم  خیـش  اهقفلا  داتـسا  ققحم  همالع  موحرم 

زا لوـصا  هقف و  هب  طوـبرم  لـئاسم  هراـبرد  ندرک  ثحب  هرود ،  نیا  زا  دوـصقم  جراـخ :  هرود   - 3 یناسارخ .  مظاک  دـمحم  الم  دـنوخآ 
ثیداحا رابخا و  نوتم  هقف و  ياه  باتک  يور  زا  تسناوت  درک و  ادیپ  رحبت  یلبق  هرود  رد  يا  هبلط  یتقو  هک  حیضوت  نیا  اب  تسا ؛  جراخ 

هلءاسم دشاب ، هقف  هب  طوبرم  سرد  هسلج  رگا  دوش ، یم  رـضاح  داتـسا  سرد  رـضحم  رد  دـنک ، كرد  یبوخ  هب  ار  هقف  هب  طوبرم  لئاسم  ، 
هلخادـم و ثحب  رد  نادرگاش  دـنک و  یم  ثحب  هب  عورـش  داتـسا  ددرگ . یم  حرطم  یلوصا  یثحب  دـشاب  لوصا  هب  طوبرم  رگا  یهقف و  يا 

نآ یخیرات  دجاسم  مق و  www.Ghaemiyeh.comهچخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 105زکرم  هحفص 32 

http://www.ghaemiyeh.com


. دـیآ تسد  هب  بلطم  قح  ات  دـماجنا  یم  لوط  هب  اه  هام  دـیاش  ای  اه و  هتفه  یلوصا ،  اـی  یهقف  ثحب  کـی  یهاـگ  دـننک ، یم  رظن  راـهظا 
قبط جیردت ،  هب  هبلط  دعب ، هب  نیا  زا  دـشاب . یم  ( 76  ) هعبرا هلدا  يور  زا  حیحص  يزرط  هب  مکح  طابنتـسا  ثحابم ،  نیا  زا  ییاهن  دوصقم 

. دریگ یم  رارق  داهتجا  هار  رد  دوخ ، دادعتسا 

یمالسا مولع  یناهج  زکرم  مجنپ :  تمسق 

رگا ددرگ . یم  نایامن  رتشیب  یبهذم  ینید و  مولع  زکارم  دایدزا  شیازفا و  موزل  یمالـسا ،  فراعم  مولع و  تفرـشیپ  شرتسگ و  اب  هزورما 
هدراهچ دودح  زا  سپ  دنوادخ ، هنارکش  هب  دزادرپب ، مالسا  نید  غیلبت  هب  هنایفخم  دوب  رومءام  هلآو -  هیلع  هللا  یلص  مالـسا -  ربمایپ  يزور 

رد ددرگ . یم  هدوزفا  نیملـسم  دادعت  رب  درذـگ  یم  هک  زور  ره  دـشاب و  یم  درایلیم  کی  رب  نوزفا  ناهج ،  نیملـسم  دادـعت  هزورما  نرق ، 
فراعم مولع  لیـصحت  اب  دـنبای و  تسد  يدـمحم  بان  مالـسا  هب  هک  دـنراد  يدـیدش  هقالع  نانآ ،  زا  يدایز  هدـع  ناناملـسم ،  نیا  ناـیم 

؛  تسا تقیقح  نیا  يایوگ  ناریا ،  زا  جراخ  ناریا و  ياهرهش  ریاس  مق و  فجن ،  هیملع  ياه  هزوح  دنبای . تسد  دوخ  هتساوخ  هب  یمالسا 
یم شیازفا  ینید  زکارم  دایدزا  اـی  لیکـشت و  موزل  نیارباـنب  ددرگ و  یم  هدوزفا  مولع  ناگدـنیوج  بـالط و  دادـعت  رب  بترم  روط  هب  اریز 
رهش روشک و  ناناملسم ،  ریغ  یتح  ناناملـسم و  زا  يا  هدع  هک  هتفای  شرتسگ  اجنادب  ات  ینید  مولع  لئاسم و  يریگارف  هقالع  قوش و  دبای .
موزل هک  تسا  یهیدـب  دـنا . هتـشگ  هناور  مق  هیملع  هزوـح  يوـس  هب  هژیو  هب  ناریا و  ینید  زکرم  يوـس  هـب  هدرک و  كرت  ار  دوـخ  راـید  و 

هک اج  نآ  زا  دنتـسه و  فلتخم  ياه  نابز  ياراد  یناریا ،  ریغ  بالط  اریز  دوش ، یم  راکـشآ  رتشیب  یناریا  ریغ  ای  یناریا  بـالط  کـیکفت 
مولع رگید  هب  سپس  دنشاب و  هتشاد  نابز  ود  نیا  اب  يرتشیب  ییانشآ  نانآ  ادتبا  تسا  مزال  تسا ،  یـسراف  ای  یبرع و  الومعم  هزوح  سورد 

زا يا  هخاش  عقاو  رد  ینید ،  مولع  بالط  تیبرت  اـب  هتفرگ و  هدـهع  هب  ار  ریطخ  هفیظو  نیا  یمالـسا ،  مولع  یناـهج  زکرم  دـنزادرپب . ینید 
هدش هزوح  دراو  شنیزگ  زا  سپ  یناریا ،  ریغ  بالط  زکرم  نیا  رد  تسا .  هتخاس  نکمم  رگید  ياهروشک  هب  ار  بالقنا  مالـسا و  رودـص 

سورد يریگارف  لوغشم  مرتحم ،  بالط  رگید  دننامه  سپس  دنوش و  یم  یسراف  نابز  يریگارف  لوغشم  لاس  کی  تدم  هب  ابیرقت  ادتبا  و 
زا هک  دـشاب  یم  رفن  رازهود )  ) هب 2000 کیدزن  زیزع ، بالط  نیا  دادـعت  نونکا  مه  دـنوش . یم  هقف  جراـخ  اـت  یتامدـقم  هرود  زا  هزوح 
 ، یناریا ریغ  بالط  مه  یناریا و  بالط  يارب  مه  ارهزلا ،  هعماج  زین  نارهاوخ  تمسق  رد  دنتسه . لیصحت  لوغشم  ناهج  روشک  دودح 80 

هدومن و تیرـشب  هعماج  هب  ار  هدـنزرا  یتمدـخ  یمالـسا ،  فراعم  مولع و  يریگارف  اب  مرتحم ،  نارهاوخ  نیا  دراد و  رظن  رد  ییاه  هماـنرب 
بالط و يارب  یتینما  لئاسم  ظاحل  هب  یمالـسا  مولع  یناهج  زکرم  تاعالطا  زا  يرایـسب  هک  اج  نآ  زا  تسا  رکذ  هب  مزـال  دومن . دـنهاوخ 

رایتخا رد  هنیمز  نیا  رد  ار  يرتشیب  تاعالطا  طـبر ، يذ  نیلوؤسم  دـشاب ، هتـشاد  یپ  رد  ار  یتالکـشم  تسا  نکمم  ناـنآ ،  ياـه  هداوناـخ 
ناگدنناوخ ییانشآ  تهج  رصتخم  نیمه  هب  ام  ور  نیا  زا  مییامن  ادا  ار  بلطم  قح  لماک  روط  هب  میتسناوتن  ظاحل  نیدب  دندادن ؛ رارق  ریقح 

رد هک  تیناحور  هراـبرد  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماـما  ياـهدومنهر  زا  یکی  هب  تسا  رکذ  هب  مزـال  ثحبم ،  نیا  رخآ  رد  مییاـمن .  یم  اـفتکا 
هللا ءاش  نا  یتکلمم  رد  ای  يدـعب  کی  رد  ناتمادـک  ره  دـیدش  یناحور  هللا  ءاـش  نا  امـش  رگا  مییاـمن :  هجوت  هدـش ،  داریا  خیرات 2/4/58 

مدرم ریاس  لثم  هک  تسین  یفارحنا  فارحنا ،  نیا  دوش ، ادیپ  امش  رد  یفارحنا  هتساوخن  يادخ  رگا  مالسا ،  نید  جورم  دیدش و  سانـشرس 
. دشاب

بالط یلیصحت  تفرشیپ  هدمع  للع  مشش :  تمسق 

هک تسا  دیفم  رثؤم و  رایسب  یسرد  هنیمز  رد  تفرشیپ  سرد و  تفایرد  رد  هک  دراد  دوجو  لیلد  لماع و  دنچ  بالط ،  یلیصحت  شور  رد 
، دوش یم  سرد  هسلج  دراو  هک  یماگنه  هبلط  هعلاـطم :  شیپ  حالطـصا  هب  یلبق و  قیمع  قیقد و  هعلاـطم   - 1 دـشاب : یم  لیذ  دراوم  لماش 
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 - 2 دیامن . فرطرب  ار  وا  تالاکشا  دیاب  داتسا  طقف  و  تسا ،  هدینارذگ  رظن  زا  ار  نآ  تایئزج  همه  دراد و  طلـست  هطوبرم  سرد  هب  الماک 
لاکـشا سرد ،  هرابرد  ندرک  رظن  راهظا  رد  تسا  نانآ  لـماک  يدازآ  ناـنآ ،  تفرـشیپ  تلع  نیمود  یـسرد :  هنیمز  رد  راـیتخا  يدازآ و 

رد یهاگ  دراد و  لماک  حیحـص و  قادـصم  جراخ ،  سرد  رد  اصوصخم  عوضوم ،  نیا  و  داتـسا ؛ هب  نتفرگ  داریا  سرد و  هب  ندومن  دراو 
هثحابم و  - 3 دوش . یم  ماجنا  دنلب  يادص  اب  الومعم  تارظانم  تاثحابم و  نیا  دنزادرپ و  یم  ثحب  هب  رگیدکی  اب  نادرگاش  سرد ،  هسلج 

يرفن دـنچ  ای  يرفن  ود  سرد ،  مامتا  زا  سپ  بالط  الومعم  تسا .  جـیار  رایـسب  بـالط  نیب  رد  رکف  لداـبت  سرد و  هثحاـبم  رکف : لداـبت 
هب تبسن  هقالع  قوذ و   - 4 ( 77 . ) دنیامن یم  فرطرب  ار  ناشتالاکـشا  رگیدکی  اب  دنهد و  یم  رارق  ثحب  دروم  رگیدکی  اب  ار  سرد  نامه 

ياه هزوح  هب  کیدزن  رود و  ياهاتـسور  اهرهـش و  زا  بالط  رثکا  دنرخ ، یم  ناج  هب  ار  تبرغ  رفـس و  ياه  جنر  بالط ،  الومعم  سرد : 
ناونع هب  نانآ  هک  نیا  زا  دـنوش و  یم  لوغـشم  سرد  هعلاطم و  هب  لـماک  قاـیتشا  قوذ و  اـب  هدـمآ و  مق  هیملع  هزوح  صوصخ  هب  هیملع ، 

. دوش یم  نادنچ  دص  نانآ  هقالع  قوذ و  دنلاب و  یم  دوخ  هب  دنشاب  یم  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع -  یلو  ترـضح  نازابرس 
يارب هن  دـنناوخ  یم  راـک  نتفاـی  سپـس  كردـم و  ذـخا  يارب  ار  سرد  نایوجـشناد ،  نیلـصحم و  زا  يا  هدـع  نیعم :  یفدـه  نتـشاد   - 5
فدـه نیرتمهم  اوقت  تلیـضف و  ملع و  بسک  تسا و  نیعم  ثحب  سرد و  زا  فدـه  بالط  نیب  رد  الومعم  اـما  دوخ ؛ دـشر  يریگداـی و 

. دنک یم  يرایسب  ششوک  شالت و  اه  نآ  هب  ندیسر  يارب  هک  تسا  هبلط  کی 

مق هیملع  هزوح  يایحا  رد  مالسا  ياملع  زا  يا  هدع  شقن  مود :  لصف 

همدقم

حیضوت

يدایز دح  ات  نیملـسم  مالـسا و  یگدنلاب  دشر و  دنا و  هدوب  یناوارف  هدـنزرا و  تامدـخ  ءاشنم  مالـسا ،  خـیرات  لوط  رد  مالـسا ،  ياملع 
شقن دنا  هتـسناوت  املع  ریاس  هب  تبـسن  يرتشیب  تیدـج  شالت و  اب  هراومه  يا  هدـع  مالـسا ،  ياملع  نایم  زا  تسا .  هدوب  نانآ  هب  هتـسباو 

روما نایلوتم  نایناب و  ناونع  هب  هراومه  نانآ  نیاربانب  دندرگ . دنم  هرهب  رتشیب  نانآ  زا  زین  مدرم  دنیامن و  افیا  رتهب  هعماج ،  رد  ار  دوخ  دیفم 
ناشن دوخ  زا  هک  يراکادف  راثیا و  و  شیوخ ،  ناج  یتح  رمع و  لذـب  اب  رمع  نایاپ  ات  یگبلط  نارود  زا  هک  ارچ  دـنا ؛ هتفای  ترهـش  هیریخ 
ياملع زا  يا  هدع  هک  یتامدخ  نیرتهب  زا  یکی  دنهد . هئارا  ار  ییاجرباپ  هدنزرا و  دیفم و  تامدخ  تیرشب  هعماج  هب  دنا  هتسناوت  دنا ، هداد 

اب هک  نیا  يارب  تسا .  مق  هیملع  هزوح  يابحا  سیسءات و  دبای ، یم  شرتسگ  زور  هب  زور  تساجرباپ و  مق  زونه  هداد و  ماجنا  ( 78  ) فلس
امش میدقت  ار  کی  ره  درکلمع  ای  یگدنز و  زا  رصتخم  رایسب  یحرش  میوش ،  انـشآ  رتشیب  یمارگ  زیزع و  ياملع  نیا  زا  يا  هدع  تامدخ 

ییاهاج دنامن  هتفگان  دنامب . یقاب  رترادیاپ  زین  راکفا  ناهذا و  رد  تیرـشب  ناج  حور و  رب  هوالع  اه  نآ  هرطاخ  دای و  ات  مییامن  یم  نازیزع 
اه و تکرح  نیرت  گرزب  هک  دندوب  دنمورین  يوق و  نانچ  نآ  دـندش و  یم  رـضاح  هنحـص  رد  نانچ  نآ  دوب ، زاین  تیناحور  دوجو  هب  هک 
دـیمهف و یم  ار  عوضوم  نیا  تیناحور  دـش و  یم  سوملم  دـیدش و  يرامعتـسا  جوم  ناریا  رد  تقو  ره  دـندرک . یم  داـجبا  ار  اـه  شبنج 

لاثم ناونع  هب  ( 79 . ) دش یم  هتسکش  جوم  هک  دروآ  یم  دوجو  هب  یتکرح  نانچ  تسا ،  فلاخم  مالـسا  اب  نایرج  نیا  هک  درک  یم  كرد 
دش نایب  هک  روط  نامه  نیاربانب  دیامن ؛ وغل  ار  نآ  شورف  وکابنت و  نایرج  تسناوت  رطـس  کی  اب  هک  دوب  يزاریـش  يازریم  موحرم  ياوتف  ، 

افتکا املع  نیا  زا  نت  دنچ  مان  رکذ  هب  اج  نیا  رد  ام  هک  دـنا  هدرک  افیا  مالـسا  ناهج  رد  ار  يا  هتـسجرب  رایـسب  شقن  امومع  مالـسا  ياملع 
مییامن یم  راذگاو  نازیزع  امش  هب  ار  املع  رگید  اه و  نآ  دروم  رد  رتشیب  هعلاطم  هدرک و 

نآ یخیرات  دجاسم  مق و  www.Ghaemiyeh.comهچخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 105زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


ضیف دمحم  هللا  هیآ  ترضح  فلا - 

دزن نارهت  رد  سپس  تفرگارف ؛  همالع  نیسح  دمحم  خیش  اقآ  داتسا  دزن  ار  تایبدا  تامدقم و  دیدرگ ؛ دلوتم  مق  رد  لاس 1293  رد  ناشیا 
اقآ دزن  ار  مـالک  گرزب و  اـقآ  رطاـش  دومحم  ازریم  اـقآ  میکح  دزن  ار  تمکح  تفرگ و  ارف  ار  لوصا  یناـیتشآ  نسح  ازریم  جاـح  هللا  هیآ 

و هیافک )  بحاص   ) یناسارخ هللا  هیآ  دزن  ار  يرظن  لوصا  دش ، فرشم  فرـشا  فجن  هب  لاس 1317  رد  يو  دومن . ذملت  یتشر  یلع  خـیش 
نیسح ازریم  جاح  لیلج  ثدحم  دزن  ار  ثیدح  و  یقثولا )  هورع  بحاص   ) يدزی ییابطابط  مظاکدمحم  دیس  هللا  هیآ  دزن  ار  یلالدتـسا  هقف 

رارق نیسردم  فص  رد  تفر و  ءارماس  هب  دیتاسا  زا  تیاور  هزاجا  داهتجا و  كرادم  ذخا  زا  سپ  درک . ذملت  كردتـسم )  بحاص   ) يرون
یقت دمحم  هللا  هیآ  صاخ  تیانع  دروم  دمآ و  رد  ءارماس  باحصا  يالضف  رامـش  رد  دیزرو و  لاغتـشا  لوصا  هقف و  سیردت  هب  تفرگ و 

دومرف یم  عاجرا  وا  هب  ار  شیوخ  هقلطم  تاـطایتحا  دنتـشاد ، دوجو  هزوح  نآ  رد  عماـج  دـهتجم  اـه  هد  هک  نیا  اـب  تشگ ؛  عقاو  يزاریش 
هللا هیآ  زا  هک  ناشاک  مق و  هواس و  یلاها  زا  یهورگ  تشگزاب ،  مق  هب  نوچ  تخاس و  مکحتـسم  ار  ناشیا  تیعجرم  داینب  هیاپ و  رما  نیمه 

شیپ زا  شیب  يو  تیعجرم  يانب  داد  یم  عاجرا  ناشیا  هب  ار  همه  دندش ، یم  ایوج  تاطایتحا  عاجرا  يارب  املع  تیحالص  هرابرد  يزاریش 
ءافشلاراد هیضیف و  هسردم  ود  لاس 1336  رد  دومن و  تعجارم  مق  هب  ءارماـس  زا  لاس 1333  رد  ضیف  هللا  هیآ  ترضح  دیدرگ . مکحتـسم 

هب توعد  يدزی  يرئاح  یمظعلا  هللا  هیآ  زا  امـسر  یمالـسا  گنهرف  شرتسگ  يارب  يرجه ،  لاس 1340  رد  ناشیا  دومن . یـساسا  ریمعت  ار 
دمحم هللا  هیآ  ردـپ  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  تسا .  هدوب  مق  هیملع  هزوح  نیون  هیاـپ  ناـشیا ،  زا  توعد  نیمه  عقاو  رد  و  ( 80 . ) دروآ لمع 

 . تسا هدوب  هدنسیون  رعاش و  خروم و  ضیف  ربکا  یلع  ازریم  ياقآ  ضیف ، 

يدزی يرئاح  میرکلادبع  خیش  جاح  یمظعلا  هللا  هیآ  ب - 

هللا هیآ  مق ،  هیملع  هکراـبم  هزوح  نیون  سـسؤم  مق ،)  هب  ناـشیا  ترجه  اـت  یمق  يازریم  تلحر  زا   ) یملع طـحق  هرود  نرق  کـی  زا  سپ 
. دش دلوتم  دزی  ناکدرا  دـبیم  عباوت  زا  دوجرهم  هیرق  رد  يرمق  لاس 1276  رد  موحرم  نآ  دشاب . یم  يدزی  يرئاح  میرکلادبع  خیـش  جاح 

هیآ یتالحم و  میهاربا  ازریم  اقآ  هللا  هیآ  دزن  البرک  رد  دـش و  راپـسهر  تایلاع  تابتع  يوس  هب  سپـس  تفرگارف و  دزی  رد  ار  یبدا  مولع  وا 
تماقا ءارماس  رد  هک  يزاریش  یقت  دمحم  ازریم  اقآ  هللا  هیآ  رضحم  زا  مه  یتدم  تخادرپ .  ذملت  هب  یناهفصا  یکراشف  دمحم  دیس  اقآ  هللا 

اجنآ رد  دـیدرگ و  لـقتنم  كارا  رهـش  هب  یقارع  نسحم  اـقآ  جاـح  موحرم  نادـنزرف  توعد  هب  لاس 1332  رد  دـیدرگ . دـنم  هرهب  تشاد 
ار دوخ  هزوح ،  تالیکشت  هعـسوت  یمالـسا و  گنهرف  مولع و  هریاد  طسب  يارب  ضیف  دمحم  هللا  هیآ  يرمق ،  لاس 1340  رد  دومن . تماقا 

ترجه يارب  دنتشاد  تنوکس  كارا  رهش  رد  نامز  نآ  ات  هک  يدزی  يرئاح  یمظعلا  هللا  هیآ  زا  هجیتن  رد  دید ، دنمزاین  نارگید  تناعتسا  هب 
هدرب مان  مازعا  اب  ار  دوخ  یلبق  توعد  داتسرف و  كارا  هب  ار  یعقرب  نسح  دیـس  ازریم  ياقآ  مالـسالا  هجح  سپـس  دومن . توعد  ابتک  مق  هب 
رازم مه  هک  ارچ  دنهد ؛ لیکـشت  اج  نآ  رد  ار  هیملع  هزوح  دنیایب و  مق  هب  دـندرک  تساوخرد  يرئاح  یمظعلا  هللا  هیآ  زا  تخاس و  دـکؤم 

هرخـالاب دـشاب . یم  کـیدزن  تسا -  ناریا  زکرم  هک  نارهت -  هب  مه  و  تسا ،  عقاو  نآ  رد  مالـسلا  اـهیلع  هموصعم  همطاـف  ترـضح  رهطم 
دومن و ترجه  مق  هب  كارا  زا  يرمق  اب 1340  ربارب  یسمش  لاس 1299  نایاپ  زا  لبق  زور  دنچ  هلصاف  هب  يرئاح  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح 

مک مک  هک  نیا  ات  دـندوب ؛ هقیـضم  رد  یلام  رظن  زا  مه  دوبن و  دایز  بالط  دادـعت  مه  راک ، يادـتبا  رد  دـنکفا . تماقا  لـحر  رهـش  نیا  رد 
 ، هزوح سورد  رد  تکرش  يارب  يا  هیحان  رهش و  ره  زا  ملع  نابلاط  دیسر و  ناریا  مدرم  همه  شوگ  هب  مق  رد  هیملع  هزوح  سیسءات  هزاوآ 

کی ره  يارب  مه  ناشیا  دنداتـسرف و  مق  هب  يرتشیب  هوجو  هزوح ،  هرادا  هب  کمک  يارب  زین  نادنمتورث  و  ناناگرزاب ،  دندش و  مق  راپـسهر 
رب زور  هب  زور  دنتـشاد و  تنوکـس  هبلط  دـنچ  هرجح  ره  رد  سرادـم  مامت  رد  هک  دیـشکن  یلوط  نیاربانب  دـندومن ؛ نییعت  يرقم  بالط  زا 
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درک و تمواقم  دـمآ ، شیپ  نآ  يارب  هک  يدایز  تالکـشم  اب  تفای و  تعـسو  جـیردت  هب  هزوح  هجیتن ،  رد  دـیدرگ . هدوزفا  بالط  رامش 
ادیپ يرتشیب  هعـسوت  هزوح  زور  هب  زور  مق ،  هب  يدرجورب  نیـسح  اقآ  جاح  موحرم  یمظعلا  هللا  هیآ  ندـمآ  لاس  نیدـنچ  تشذـگ  زا  دـعب 

اه و تیدودحم  زین  یگنهرف و  ملاسان  ياه  نایرج  ناخاضر و  میژر  ءوس  تاغیلبت  رثا  رب  تسا  رکذ  هب  مزال  تفای .  يرتشیب  هوکش  درک و 
کی بجوم  هب  داهن . فعـض  هب  ور  تدـش  هب  تیناحور  هیملع ،  ياـه  هزوح  نویناـحور و  هب  تبـسن  میژر  نوزفازور  ياـه  يریگ  تخس 

. دوب رفن  نآ 5984  ياه  هبلط  دادعت  ددـع و  ناریا 282  ینید  سرادم  دادعت  ناخاضر ،)  ندیـسر  تنطلـس  هب  نامز   ) لاس 1304 رد  رامآ 
رفن هب 784  نآ  ياه  هبلط  دادعت  ددـع و  هب 206  سرادم  دادعت  ناخاضر )  تنطلـس  لاس  نیرخآ   ) لاس 1320 رد  ینعی  دـعب  لاس  هدزناش 
اهنآ دادعت  بیترت  نیدب  دـندش . یم  رفن  زا 1000  شیب  یمک  عوـمجم  رد  هک  دـندوب  رفن  زین 249  سرادـم  نیا  نیـسردم  تفای .  شهاک 

ناـیاپ رد  تفر ،  یم  رامـش  هب  روـشک  یملع  هزوـح  نیرت  گرزب  هک  مق  هیملع  هزوـح  دوـب . نآ  زا  شیپ  لاـس  هدزناـش  ربارب  زا 5/1  رتمک 
هبور يدایز  تالکـشم  اب  ناشیا  دـهد ، یم  ناشن  رامآ  مینیب و  یم  هک  روط  نامه  ( 81  ) تشاد هبلط  رفن  زا 300  رتمک  ناخاضر  تموکح 

لاس 1315 رد  دنتـشاد . ییازـس  هب  شقن  نآ  یگدنلاب  دشر و  رد  دـنداد و  تاجن  يدوبان  زا  ار  هزوح  دنتـسناوت  هک  اج  نآ  ات  دـندوب و  ور 
یلک هب  مق  تیناحور  تالکـشم  هک  دوب  نیا  میب  دندومن و  تلحر  ناهج  زا  يدزی  يرئاح  میرکلادبع  خیـش  جاح  یمظعلا  هللا  هیآ  يرمق ، 

یمظعلا هللا  هیآ  یفجن و  یـشعرم  یمظعلا  هللا  هیآ  نوچمه  مق ،  هیملع  هزوح  زربم  ياملع  زا  رفن  دنچ  تمه  هب  یلو  دوش ؛ یـشالتم  مه  زا 
رد يرئاح  هللا  هیآ  تلحر  زا  سپ  تفاـی .  شیازفا  ربارب  ات 5  بالط  هنایهام  قوقح  دـیدرگ و  رت  مکحم  هیملع  هزوح  تیعقوم  یناگیاپلگ ، 
 ، يراسناوخ هللا  هیآ  ياه  ماـن  هب  مق  عجارم  زا  رفن  هس  دـندش ، تیبثت  نکاـس و  مق  رد  يدرجورب  یمظعلا  هللا  هیآ  هک  ات 1325 ، لاس 1315 

. دندرک یم  هرادا  ار  رهش  نیا  هیملع  هزوح  تجح  هللا  هیآ  ردص و  هللا  هیآ 

(82  ) يدرجورب نیسح  دیس  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ج - 

نامه دندومن . هئارا  مالسا  ناهج  هب  ار  يا  هدنزرا  تامدخ  هک  دنشاب  یم  ریخا  راگزور  ناملاع  نیرتروهشم  نیرت و  گرزب  زا  یکی  ناشیا 
اما دـندیرخ ، ناج  هب  ار  رفـس  تبرغ و  تالکـشم  تالیـصحت ،  همادا  يارب  دـندوب و  درجورب  لها  تسا ،  صخـشم  ناشیا  ماـن  زا  هک  روط 

ناشیا تقو  چیه  ام  هک  دنتفگ  یم  ناشیا  ناتسود  هک  يروط  هب  درک ؛ یم  ناسآ  لهس و  ناشیارب  ار  تالکشم  هنوگ  نیا  هعلاطم ،  هب  قشع 
نس 22 رد  جاودزا  زا  سپ  ناـشیا  دوب . نآرق  سرد و  لـها  يدـج ،  اـشوک ، رایـسب  ناوج  ناـشیا  دـنتفگ  یم  زین  میدـیدن و  باـتک  یب  ار 
هن ناهفصا  رد  ناشیا  تماقا  تدم  دندش . لیصحت  لوغشم  ردص  هسردم  رد  هدش و  ناهفصا  مزاع  ادتبا  تالیـصحت ،  همادا  يارب  یگلاس ، 
 ، ناخ ریگناهج  ازریم  زا : دندوب  ترابع  دـیتاسا  زا  يا  هدـع  دـندومن . كرد  ار  يراوگرزب  ناداتـسا  ناملاع و  تدـم  نیا  رد  هک  دوب ، لاس 
رد لیـصحت  زا  سپ  يدرجورب  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  رگید . يا  هدع  يا و  هچرد  رقاب  دیـس  یلیبدرا ،  رفعج  خیـش  یناشاک ،  دمحمالم 

یناسارخ و دنوخآ  نوچمه  ار  يراوگرزب  دـیتاسا  هدومن و  تماقا  اج  نآ  رد  زین  لاس  تشه  تدـم  هدـش و  فرـشا  فجن  مزاع  ناهفـصا 
هب نامز  نآ  رد  يرامیب ،  تلع  هب  ناشیا  مق  هب  يدرجورب  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  تمیزع  یگنوگچ  دـندومن . كرد  هللا  حـتف  الم  جاـح 
زا يا  هدع  دوب ، هتـشذگ  ناشیا  ندش  يرتسب  زا  هک  یتدم  زا  سپ  دندش . يرتسب  اج  نآ  رد  هدـش و  لقتنم  نارهت  يدابآ  زوریف  ناتـسرامیب 

دندومن ار  رهـش  نیا  رد  تنوکـس  مق و  هب  دورو  ياضاقت  وا  زا  املع  زا  يا  هدـع  ماگنه  نیا  رد  دنتفاتـش . ناشتدایع  هب  نارهت  مق و  ياـملع 
تیلاعف و ( 83 . ) دندیدرگ وربور  مق  مدرم  هدرتسگ  لابقتـسا  اب  دندش و  مق  سدقم  رهـش  مزاع  هتفریذـپ و  ار  اضاقت  نیا  یتامدـقم  اب  ناشیا 

روط هب  اما  درادـن ؛ ار  نآ  نایب  يارای  رطـس ، دـنچ  نیا  هک  تسا  هدوب  عیـسو  هدرتسگ و  رایـسب  ناشیا  تامدـخ  تیلاـعف و  ناـشیا  تامدـخ 
اهدص اهزور  دـندوب ، لوغـشم  لاجر  لوصا و  هقف ،  سیردـت  هب  هک  یلاح  نیع  رد  ناشیا  دوش . یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  راو  تسرهف 
جراخ لخاد و  سرادـم  روما  هب  یگدیـسر  تاماقم و  نادنمـشناد ،  مدرم ،  اب  رادـید  نینچمه  دـنداد . یم  خـساپ  هدومن و  هعلاطم  ار  هماـن 

نآ یخیرات  دجاسم  مق و  www.Ghaemiyeh.comهچخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 105زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


 ، ناشیا مهم  ياهراک  زا  یکی  دوب . ناشیا  ياهراک  هلمج  زا  مامت  همین  ياه  هناخباتک  دجاسم و  سرادـم و  تیعـضو  هب  یگدیـسر  روشک ،
ياقآ ناتسکاپ ،  هب  ار  تعیرش  ياقآ  ناتـسلگنا ،  هب  ار  یغالب  ردص  ياقآ  ناشیا  لاثم ،  ناونع  هب  دوب . روشک  زا  جراخ  هب  نویناحور  مازعا 

يرارقرب ناناملـسم و  نیب  داحتا  داجیا  دنداتـسرف . اکیرمآ  هب  ار  يرئاح  يدهم  خیـش  ياقآ  نانبل و  هب  ار  ردـص  ياقآ  هنیدـم ،  هب  ار  یهیقف 
تامدخ هلمج  زا  دشاب -  یم  ایند  دجاسم  نیرت  تکرب  اب  نیرت و  هوکشاب  زا  یکی  هک  مق -  مظعا  دجـسم  سیـسءات  بهاذم ،  بیرقتلاراد 

ات دـندومن  لمحت  ار  يرایـسب  تامحز  هار  نیا  رد  هک  تسا  يرگ  ییاهب  اب  هزرابم  ناـشیا ،  ياـهتیلاعف  زا  يرگید  هنومن  دـشاب . یم  ناـشیا 
نتخاـس ناـشیا ،  رگید  تامدـخ  زا  نینچمه  دـنروآ . لـمع  هب  يریگولج  ناـمز  نآ  تارادا  رد  يرگ  ییاـهب  طلـست  ذوـفن و  زا  دنتـسناوت 
ترضح ناشیا  تافیلءات  تسا .  هدوب  اپورا  اقیرفآ و  نانبل ،  قارع ،  ناریا ،  رد  ناتسبد  مامح و  هناخباتک ،  ناتـسرامیب ،  هسردم ،  دجـسم ،

: زا دـنترابع  ناشیا  راثآ  زا  یخرب  هک  دنـشاب  یم  يا  هدـنزرا  راثآ  اه و  باتک  بحاص  نوگانوگ  ياه  هنیمز  رد  يدرجورب  یمظعلا  هللا  هیآ 
 ، يزار نیدـلا  بختنم  خیـش  تسرهف  تاکردتـسم  یـسوط و  خیـش  هیاهن  رب  هیـشاح  لوصالا ،  هیافک  رب  هیـشاح  یقثولا ،  هورع  رب  هیـشاح 
 ( ياهداتسا  ) دیتاسا هعیش ،  لاجر  كردتـسم  حالـصا و  هفیحـص ،  دنـس  هب  عجار  يا  هلاسر  هعیـش ،  یملع  ياه  نادناخ  هب  طوبرم  یباتک 
 ، تاید ات  تراهط  زا  هقف  رد  یباتک  عیارـشلا ،  للع  دیتاسا  دیرجت ، یلاما ،  لاصخ ،  راصیتسا ، هیقفلا ،  رـصحیال  نم  بیذهت ،  ياه  باتک 

ناـمز  ) ناـمز نآ  رد  یناهفـصا  نسحلاوـبا  دیــس  ( 84  ) ناـشیا يوزوـح  تسایـس  رگید . راـثآ  یـضعب  هعیــشلا و  ثیداـحا  عماـج  باـتک 
مق هب  يدرجورب  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ناشیا  زا  سپ  تشاد .  تیلاعف  فجن  هیملع  هزوح  رد  دوب و  هعیش  ردتقم  سیئر  هاشاضردمحم ) 
هللا هیآ  و  دندوب ، تسایس  رد  اه  یبهذم  تکرح  راد  نادیم  یناشاک  هللا  هیآ  موحرم  نامز  نآ  رد  دنداد . هعسوت  ار  مق  هیملع  هزوح  هدمآ و 

هورگ دوب و  مالـسا  نایئادـف  ربهر  يوفـص  باون  دیهـش  موحرم  دـندوب . تیناـحور  ماـظن  یلیـصحت و  تکرح  رادـملع  يدرجورب  یمظعلا 
درک و هزرابم  یتوغاط  ماظن  نیا  اب  یتسیاب  هک  دنتشاد  هدیقع  يا  هدع  نوچ  نامز  نآ  رد  دندوب . هدرک  ریخست  ار  ناناوج  بلق  وا  نامزرمه 
رد هک  دوب  نیا  رب  يدرجورب  یمظعلا  هللا  هیآ  تسایـس  دوش ، هتـشاد  مدـقم  سرد  رب  هزرابم  تسا  مزال  دـشاب و  هنحـص  رد  تیناحور  دـیاب 
رد هرابود  هتفر ،  رانک  نادـیم  زا  هدـش و  بوکرـس  تیناحور  دـبایب و  ار  دوخ  یعقاو  هاگیاج  تیناحور  ات  دـنک  شـالت  اـه  هزوح  نتخاـس 
زین ناریا  جراخ  رد  یتح  دننک و  رارقرب  ار  هیملع  ياه  هزوح  ناریا  رسارس  رد  دنتسناوت  تسایس  نیا  اب  ناشیا  هتبلا  دنک . ادیپ  روضح  هعماج 
نیا ریظن  تساپورا و  یغیلبت  ياه  هسسؤم  نیرتهب  زا  تسا و  گروبماه  رد  نونکا  مه  هک  يا  هسـسوم  دننامه  دنزاسب ؛ یغیلبت  ياه  هاگیاپ 

 . تسا گرزب  درم  نیا  راگدای  هک  دراد  دوجو  زین  نتگنشاو  رد  هسسؤم 

(85  ) هرس سدق  ینیمخلا  يوسوملا  هللا  حور  یمظغلا  هللا  هیآ  ترضح  د - 

تمدخ هار  رد  ار  شفیرش  رمع  هک  دشاب  یم  تهاقف  تسایـس و  تناید و  ياه  هرهچ  نیرتزراب  زا  یکی  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  ترـضح 
یلاع ياه  ناسنا  هدـنهد  شرورپ  دوخ  هبون  هب  زین  نانآ  زا  مادـک  ره  هک  داد  شرورپ  ار  ییاه  ناـسنا  دومن و  فرـص  نیملـسم  مالـسا و  هب 

نیرتهب دوب -  ماما  ترـضح  نادرگاش  زا  یکی  هک  يرهطم -  یـضترم  دیهـش  راوگرزب  همالع  نوچمه  یتیـصخش  دـندیدرگ . رگید  ماـقم 
يرامـش هظحل  دوخ  لام  ناج و  راثیا  يارب  هک  دنتفایب  شرورپ  ییاه  ناوج  ماما ،  دوجو  تکرب  هب  دـشاب . یم  دروم  نیا  رد  ام  لاثم  دـهاش 

اهنآ يوزرآ  نیرت  گرزب  دنوادخ و  نانآ  قوشعم  نیرتهب  هک  یناناوج  دنتـسناد . یم  میظع  يزوف  ار  ادـخ  هار  رد  تداهـش  دـندرک و  یم 
بنیز هک  یناـنز  نارتخد و  دـندرک . لـسغ  دوخ  نوخ  اـب  هداد و  رارق  رهاـظم  نب  بیبـح  ار  دوخ  يوگلا  هک  یناریپ  نینچمه  دوب . هللا  ءاـقل 

هدنزرا و رایسب  تامدخ  يایوگ  دهاوش  نیا  زا  يرایسب  نانیا و  دندرک . یمالسا  هعماج  میدقت  ار  اه  نیسح  هدومن و  تمواقم  ربص و  هنوگ 
شقن تمسق ،  نیا  رد  ام  ثحب  نوچ  میشاب .  ادهـش  ناشیا و  هار  ناگدنهد  همادا  زا  دیاب  ام  هک  دشاب  یم  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  راگدنام 

ار رطـس  دنچ  نیا  مییامن و  هراشا  ناشیا  یتیـصخش  دراوم  همه  هب  میناوت  یمن  دـنا ، هتـشاد  هیملع  هزوح  رد  میقتـسم  ریثءات  هک  دوب  یئاملع 
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ناهج ياـج  چـیه  رد  ینیمخ  ماـن  یب  اـم  بـالقنا  هک  میناد  یم  هنرگو  مینک  یم  ناـیب  دـنرادن  داـی  هب  ار  اـهزور  نآ  هک  ناوج  لـسن  يارب 
هامرهم 1281 ه لوا  اـب  ربارب  ق   . لاس 1320 ه یناثلا  يدامج  متـسیب  زور  رد  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  ناشیا  تدالو  تسین .  هدـش  هتخانش 

ماما ترـضح  یگداوناخ  تیعقوم  دـندوشگ . ناهج  هب  هدـید  نیمخ  رهـش  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تدالو  زور  اب  نامز  مه  .ش و 
دمآ و ناریا  هب  ناتسودنه  زا  ق   . مهدزیس ه نرق  لیاوا  رد  ادودح  ماما ،)  دج   ) يدنه دیس  هب  فورعم  دمحا ، دیـس  اقآ  هرـس  سدق  ینیمخ 

يارب نامز ،  لومعم  قباطم  هک  دوب  هبصق  نیمه  ياه  هبلط  زا  دمحا ، دیس  اقآ  رسپ  ماما )  ردپ   ) یفطصم دیس  اقآ  دیزگ . نکـسم  نیمخ  رد 
هاگیاپ ار  ءارماس  هک  يزاریش  يازریم  تیعجرم  اب  دوب  فداصم  مایا  نیا  دش . ءارماس  فرـشا و  فجن  مزاع  دوخ  ینید  تالیـصحت  لیمکت 

ماما ردپ   ) یفطصم اقآ  مالسا ،  نانمشد  زا  يا  هدع  دومن . تمیزع  نیمخ  دوخ ، هاگداز  هب  تالیصحت  نایاپ  زا  سپ  وا  دوب . هداد  رارق  دوخ 
هللا حور  اقآ  ناـمز ،  نیا  رد  هک  دـندرک  نفد  فجن  رد  دـندناسر و  لـتق  هب  كارا  هب  نیمخ  هار  رد  يرمق  لاس 1320  هدعقیذ  رد 13  ار  ( 

رد یگداتـسیا  تماهـش و  زا  يا  هسامح  دروآ  یمن  رطاخ  هب  ار  ردپ  هک  هللا  حور  اقآ  يارب  ردپ ، گرم  يارجام  تشاد .  هام  جـنپ  زا  رتمک 
یگلاس هدزناپ  نس  رد  ناشیا  نینچمه  دوب . ناج  راثیا  دـح  ات  نیفعـضتسم  نیمورحم و  زا  عافد  تقو و  ماـکح  نیناوخ و  متـس  ملظ و  ربارب 

تالیصحت تسناد .  یثداوح  نینچ  لباقم  رد  تمواقم  ربص و  دیاب  ار  ماما  تفرشیپ  لماوع  زا  یکی  هتبلا  هک  داد  تسد  زا  زین  ار  دوخ  ردام 
الم هناـخ  بتکم  رد  ار  راـگزور  نآ  رد  جـیار  یبدا  نوـتم  هیعدا و  نآرق و  تئارق  نتـشون و  ندـناوخ و  ناـشیا  یکدوـک ،  ماـگنه  ناـشیا 

 ، نآ لالخ  رد  درک . عورش  ءاملعلا  راختفا  دومحم  ازریم  رفعج و  خیش  اقآ  دزن  ار  ییادتبا  سورد  نآ ،  مامتا  زا  سپ  تفرگارف و  مساقلاوبا 
یطویـس و نآ  همادا  رد  درک و  عورـش  ینیمخ  یفجن  ازریم  دزن  ار  قطنم  تفرگارف .  ییاد  يدهم  ازریم  جاح  دزن  ار  ینید  سورد  تامدقم 
رد ینعی  يرمق  لاس 1339  رد  ناشیا  تخومآ .  یضترم  دیـس  اقآ  دوخ ، رتگرزب  ردارب  دزن  ار  لوطم  زا  يرادقم  رـشع و  يداح  باب  حرش 
يا هرجح  رد  زین  هللا  حور  اقآ  مق ،  هب  يرئاح  یمظعلا  هللا  هیآ  ترجه  زا  سپ  دـندش . كارا  مزاع  لیـصحت  همادا  يارب  یگلاس  هدزون  نس 

و یلع )  دمحم  ازریم  اقآ  هب  موسوم   ) ینارهت بیدا  دزن  ار  لوطم  همتت  دش . لوغشم  لیصحت  همادا  هب  دیزگ و  نکسم  ءافـشلاراد  هسردم  زا 
هب سپـس  تفرگارف و  یناشاک  یبرثی  یلع  دیـس  ازریم  اقآ  يراسناوخ و  یقت  ازریم  اقآ  يراسناوخ و  یقت  دـمحم  دیـس  جاح  دزن  ار  حوطس 
 ، هزوح لومعم  سورد  زا  هتـشذگ  دنارذگ . وا  رـضحم  رد  ار  جراخ  تالیـصحت  هدمع  هک  دش  دراو  يرئاح  یمظعلا  هللا  هیآ  جراخ  سرد 

دجسم یناهفصا  اضردمحم  خیش  جاح  زا  ار  لماکت  هفسلف  برغ و  هفسلف  یفاوق و  ضورع و  ینیوزق ،  نسحلاوبا  دیس  جاح  دزن  ار  هفـسلف 
هاش یلعدـمحم  ازریم  اقآ  رـضحم  زا  اه  لاس  نیمه  رد  زین  ار  نافرع  تخومآ .  يدزی  ربکا  یلع  ازریم  اقآ  يو و  دزن  ار  تایـضایر  یهاش و 

ناتـسود و اب  دـمآ ، مق  هب  يدرجورب  هللا  هیآ  هک  ات 1324  یسمش  لاس 1315  رد  يرئاح ،  هللا  هیآ  تشذـگرد  زا  سپ  تفرگارف .  يداـبآ 
ماقم تیبثت  جیورت و  يارب  سپ  نآ  زا  دندوب . لوغـشم  هقف  لوصا و  هیلاع  حوطـس  لوقعم و  سیردت  هعلاطم و  ثحب و  هب  دوخ  ناسردـمه 

زا ناوج ،  يالـضف  زا  دـنچ  ینت  ياضاقت  هب  ناـمز  نیمه  رد  دـندومن . یم  هدافتـسا  هدرک و  تکرـش  ناـشیا  سرد  رد  يدرجورب ،  هللا  هیآ 
یسمش لاس 1307  زا  ماما  ملعت ،  میلعت و  هب  لاغتشا  رانک  رد  دندش . لوغشم  هقف  جراخ  سیردت  هب  يرهطم  یـضترم  هللا  هیآ  دیهـش  هلمج 

مناخ اب  لاس 1308  رد  یگداوناخ  یگدـنز  دوب . لوغـشم  لوصا  هقف و  هفـسلف ،  قالخا ،  ناـفرع ،  تاـعوضوم  رد  فینـصت  فیلءاـت و  هب 
دنزرف نیرت  گرزب  تسا .  هدوـب  دـنزرف  تشه  نآ ،  لـصاح  هک  دوـمن  جاودزا  یفقث )  دـمحم  ازریم  جاـح  هللا  هیآ  رتـخد   ) یفقث هجیدـخ 

. دیسر تداهش  هب  لاس 1356  رد  دش و  دلوتم  لاس 1309  رد  هک  دوب  یفطصم  اقآ  جاح  ناشیا 

هیملع هزوح  رد  ینیمخ -  ماما  ناشیا -  شقن  یسایس و  تازرابم  موس :  لصف 

هراشا

تیناحور اه و  هزوح  بلاغ  نایرج  هک  لوا  نایرج  تشاد .  دوجو  تیناحور  نایم  رد  ضراعتم  هدـمع و  تسایـس  ود  ناـخاضر  ناـمز  رد 
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هزرابم و مود ،  نایرج  تشاد .  زیهرپ  تدـش  هب  یـسایس  ياـه  يریگرد  زا  داد و  یمن  ناـشن  تسایـس  رد  تلاـخد  هب  لـیامت  ـالوصا  دوب ،
رخاوا رد  لاثم  ناونع  هب  تشاد .  یم  مالعا  ناخاضر  اب  ار  دوخ  تفلاخم  المع  سردم ،  دننامه  زین  ماما  دوب و  ناخاضر  اب  سردـم  هلباقم 

، دنروآ دوجو  هب  میژر  اب  هزرابم  يارب  ار  مزال  یتیبرت  يرکف و  ياه  هنیمز  هک  نآ  دیما  هب  ار  قالخا  سرد  ماما  ترضح  ناخاضر  تنطلس 
رد ماما  تامدـخ  اهراک و  نیرت  مهم  زا  یکی  دومن . لیطعت  ار  نآ  يو  دوب ، ناخاضر  عفانم  فلاخم  هسلج  نیا  نوچ  هتبلا  هک  دـندرک  اـپرب 
زا ار  هزوح  درب و  نیب  زا  تشاد ،  دوجو  هیملع  ياه  هزوح  رد  نامز  نآ  اـت  اـه  هتـشذگ  زا  هک  ار  يرکف  دومج  رجحت و  هک  دوب  نیا  هزوح 

دوخ هک  ییاج  ات  دوب  اـه  هزوح  لومعم  فـالخ  تفرگ  یم  ماـجنا  ماـما  طـسوت  هک  ناـفرع  هفـسلف و  سیردـت  دـیناهر . لـئاسم  هنوگ  نیا 
دنزرف هیضیف  هسردم  رد  تفر ،  یم  رامش  هب  كرـش  هانگ و  نافرع ،  هفـسلف و  رفک و  هجراخ ،  نابز  نتفرگدای  دنیامرف : یم  ماما  ترـضح 
تیلاعف زا  رگید  یکی  ( 86  . ) متفگ یم  هفسلف  نم  هک  ارچ  دندیشک ؛ بآ  ار  هزوک  دیشون ، بآ  يا  هزوک  زا  یفطـصم  موحرم  ملاسدرخ ، 

بسانم و خـساپ  عقاو  رد  باتک  نیا  اریز  دوب ؛ رارـسالا  فشک  باـتک  فیلءاـت  هزوح ،  هب  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماـما  میظع  تامدـخ  اـه و 
ياملع زا  یکی  دـنزرف   ) هداز یمکح  ربکا  یلع  مان  هب  یـصخش  نآ  هدنـسیون  هک  هلاسرازه  رارـسا  ماـن  هب  باـتک  تاهبـش  هب  دوب  يدنتـسم 

دوب هبلط  دوخ  نآ  هدنسیون  نوچ  دیدرگ و  فیلءات  لاس 1322  رد  هلاسرازه  رارـسا  باتک  تشاد .  زین  یگبلط  هقباس  هک  دوب  مق )  گرزب 
باتک هدنـسیون  درک . یم  رتشیب  ار  ناوج  بالط  ناـیم  رد  يرکف  فارحنا  ینیبدـب و  رطخ  نیارباـنب  مق ،  گرزب  ياـملع  زا  یکی  دـنزرف  و 

یم هقارخ  ار  اهنآ  هک  نایعیش -  تاداقتعا  یخرب  زا  يورسک ،  يداقتنا  ياه  هشیدنا  تیباهو و  کلسم  ینابم  زا  ماهلا  اب  هلاسرازه ،  رارـسا 
 ، تشاد قالخا  سرد  تاسلج  مایا  نآ  رد  هک  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  ترـضح  دوب . هدرک  داقتنا  تیناحور  تالیکـشت  زین  و  تشادـنپ - 

رارسا باتک  هلیسو  نیا  هب  هدرک و  فیلءات  هام  ود  یلا  یلا  مین  هام و  کی  تدم  رد  ار  رارـسالا  فشک  باتک  درک و  لیطعت  ار  دوخ  سرد 
یهقف یمالک و  یفسلف ،  تاعالطا  قمع  تعسو و  فرعم  دوخ  دش ، هتـشون  یهاتوک  نامز  تدم  رد  هک  باتک  نیا  دومن . در  ار  هلاسرازه 

يدادبتـسا تموکح  در  داقتنا و  هب  یـسایس  یخیراـت و  یهقف ،  یمـالک ،  هلدا  ندروآ  اـب  وس  کـی  زا  ماـما  بلاـطم ،  نیا  رد  تسا .  ماـما 
هب ار  هیقف  تیالو  يانبم  رب  یمالـسا  تموکح  زا  ینیون  حرط  رگید  يوس  زا  دزادرپ و  یم  وا  زا  هدـنام  اج  هب  یتموکح  راتخاس  ناخاضر و 

يارب يدرجورب  یمظعلا  هللا  هیآ  زا  توعد  هرس ،  سدق  ینیمخ  ماما  تامدخ  زا  رگید  یکی  دهد . یم  هئارا  بولطم ،  تموکح  اهنت  ناونع 
تنوکـس مق  رد  ات  دـندومن  توعد  ناشیا  زا  رادـید ، نمـض  ینیمخ  ماما  دـندوب ، يرتسب  نارهت  رد  ناـشیا  هک  یماـگنه  دوب  مق  رد  تماـقا 

ددعتم لیالد  ناشیا ،  باختنا  زا  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  هزیگنا  دنتـشاد . ییازـس  هب  مهـس  ناشیا  تیعجرم  تیبثت  يارب  ور  نیازا  دـنیامن و 
هیآ روضح   - 2 دشاب . ناریا  رد  دیاب  نایعیـش  دیلقت  عجرم  هک  دوب  دقتعم  ماما   - 1 زا : دنترابع  اه  نآ  زا  یخرب  هک  دوب  یبهذم  یـسایس و 
یم مـق  رد  دـیلقت  تـیعجرم  زکرمت   - 3 دوـب . ناریا  ياـملع  مق و  هـیملع  هزوـح  تیوـقت  مـیکحت و  ببـس  مـق ،  رد  يدرجورب  یمظعلا  هللا 

مراــکم ياراد  يدرجورب  یمظعلا  هللا  هـیآ   - 4 دـهد . رارق  روشک  یـسایس  ياهدادـیور  ناـیرج  رد  کـیدزن  زا  ار  دـیلقت  عجرم  تسناوـت 
تکرـش راوگرزب  تیـصخش  نیا  سرد  تاسلج  رد  ناشیا  تیعقوم  تیبثت  يارب  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  دندوب . يا  هژیو  يونعم  یقالخا و 

زا هک  دش  یم  قالطا  هزوح  دیتاسا  الـضف و  زا  یهورگ  هب  تءایه  نیا  دـندوب . همکاح  تءایه  لاعف  مهم و  ياضعا  زا  یکی  دـندرک و  یم 
ییاهب ندنار  نوریب  تیئاهب و  اب  هزرابم  موادت  يارب  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  دندوب . هزوح  حالصا  رومءام  يدرجورب  یمظعلا  هللا  هیآ  فرط 

. دومن هدامآ  هلءاسم  يریگیپ  يارب  ار  ناشیا  نهذ  دومن و  تاقالم  يدرجورب  هللا  هیآ  اب  راب  دـنچ  یتلود ،  ياه  نامزاس  اه و  هاگتـسد  زا  اه 
تبـسانم هب  دـندوب و  لوغـشم  لوـصا  هقف و  جراـخ  سیردـت  هب  ماـما  يدرجورب ،  یمظعلا  هللا  هیآ  تیعجرم  هلاـس  هدزناـپ  نارود  لوـط  رد 

بالقنا کی  عوقو  يارب  هک  دوب  هتفایرد  یبوخ  هب  ناشیا  دـندرک . نیودـت  فیلءات و  زین  ییاـه  هلاـسر  دـندومن  یم  سیردـت  هک  یـسورد 
رد يداـقتعا  يرکف و  بـالقنا  هنیمز  دوش و  هتـسکش  هیملع  ياـه  هزوح  رد  يرکف  رجحت  دومج و  وج  دـیاب  تسخن  راـیع ، ماـمت  یمالـسا 

يوق و یناـبم  زا  مه  هک  دـندرک  تیبرت  یناوارف  زربـم  نادرگاـش  اـه  لاـس  نیا  رد  ور  نیا  زا  ددرگ ؛ مهارف  هعماـج  رد  سپـس  اـه و  هزوح 
سرد رد  مه  ماما ،  دنتـشاد . هرهب  یمالـسا  یتازرابم  هیحور  یعامتجا و  یـسایس ،  رکفت  زا  مه  دندوب و  رادروخرب  یبوخ  یملع  تامولعم 
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ثحابم زا  ییاـه  هشوگ  تخادرپ و  یم  دوخ  یـسایس  یهقف ،  یناـبم  حرط  هب  یتبـسانم  تصرف و  ره  رد  دوخ و  ياـه  هلاـسر  رد  مه  اـه و 
هزوح و هب  ماما  تامدـخ  زا  رگید  یکی  دومن . یم  حیرـشت  زجوم  روط  هب  ار  نآ  تیفیک  داـعبا و  طیارـشلا و  عماـج  هیقف  تیـالو  هب  طوبرم 

هللا هیآ  تلحر  زا  سپ   ) دننک ریاد  هدکترشع  یشورف و  بورـشم  امنیـس ، دنهاوخ  یم  هک  دوب  هدش  عیاش  مق  رد  یتقو  هک  دوب  نیا  مق  مدرم 
دوب ماما  نیا  دـنداد و  رادـشه  موش  هشقن  نیا  هب  تبـسن  نآ  رد  هدرک و  هیهت  يراموط  هزوح ،  زرابم  ناوج و  بالط  يدرجورب ،)  یمظعلا 
درک قیوشت  ار  ناوج  بالط  دومن و  راطخا  وا  هب  هناعطاق  داد و  ناشن  يو  هب  ار  راموط  درک و  راضحا  ار  مق  ینابرهـش  سیئر  هلـصافالب  هک 

لامعا و هکلب  دـیدرگ ، مق  هیملع  هزوح  میکحت  ثعاب  طقف  هن  ماما  ترـضح  دنـشاب . میژر  ياـه  هسیـسد  بظاوم  هنارایـشوه  ناـنچمه  هک 
نیب زا  ار  مالـسا  ساسا  دنتـساوخ  یم  نانمـشد  هک  ارچ  درک ؛ تیوقت  ار  ناریا  جراخ  لخاد و  هیملع  ياه  هزوح  رگید  وا ، راـتفگ  راـتفر و 

هک نویسالوتیپاک  هحیال  بیوصت  لباقم  رد  ماما  هدنبوک  راکشآ و  تفلاخم  لاثم  ناونع  هب  دومن . یگداتـسیا  اه  نآ  لباقم  رد  ماما  دنربب و 
مولظم تلم  داد  هب  هک  درک  دادمتـسا  یمالـسا  ناربهر  للم و  ریاس  فجن و  مق و  ياـملع  زا  تسناد و  یم  ناریا  تلم  یگدرب  دنـس  ار  نآ 

دوخ ياه  ینارنخـس  اه و  تبحـص  رد  اهراب  اهراب و  ماـما  نینچمه  دـشاب . یم  مالـسا  اـه و  هزوح  هب  کـمک  هنومن  نیرتهب  دنـسرب ، ناریا 
لوصا و هزیگنا ،  هک  دوب  يونعم  ینید و  يا  هزرابم  ماما ،  هزرابم  دندرک . یم  یفرعم  نیملسم  مالسا و  یلصا  نمشد  ار  لیئارـسا  اکیرمآ و 
اب یتهابش  هنوگ  چیه  ور  نیا  زا  دوب و  هدش  لیصحت  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  و  هلآو -  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ -  تنـس  نآرق و  زا  نآ  دعاوق 

. دومن شالت  اه  هزوح  تیناحور و  مالـسا و  ظفح  يارب  رمع  نایاپ  ات  یگبلط  يادتبا  زا  وا  تشادن .  يا  هفرح  نارادمتـسایس  ياه  تکرح 
میژر هناملاظ  نیناوق  اب  هزرابم  لیئارسا ،  اکیرمآ و  اب  هزرابم  اه ، نآ  يدایا  اضردمحم و  شرسپ  سپس  ناخاضر و  دنسپان  لامعا  اب  هزرابم 

ياه نمجنا  يارجام  اب  هزرابم  یمالـسا ،  تموکح  ای  هیقف  تیالو  حرط  نایب  یمومع ،  راـکفا  ندرک  نشور  یفارخ و  دـیاقع  اـب  هزراـبم  ، 
اب هزرابم  تسا -  رطخ  رد  مالـسا  هک  دید  یم  درک و  یم  رطخ  ساسحا  هک  اج  ره  ماما -  ياه  ینارنخـس  اه و  تبحـص  یتیالو ،  یتلایا و 
رد اه  نآ  ذوفن  تیئاهب و  اب  هزرابم  دوب -  ماما  تکرح  فلاخم  نایرج  نیرت  كاـنرطخ  نیرت و  مهم  تفگ  ناوت  یم  هک  ناـبآم -  سدـقم 

همئا مالـسا و  ربمایپ  سدـقم  تحاس  هب  ناگدـننک  تناها  نینئاـخ و  اـب  هزراـبم  نویـسالوتیپاک ،  هحیـال  اـب  هزراـبم  یتلود ،  ياـه  هاگتـسد 
ياه ماگ  یتازرابم و  ياـه  هنومن  زا  تسناد ،  بجاو  ار  وا  لـتق  ماـما  دوب و  يدـشر  ناملـس  نآ  زراـب  هنومن  هک  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 

هب تمدخ  نیرت  گرزب  عقاو  رد  هک  اهروشک  ریاس  ناریا و  مدرم  ناناوج و  یهاگآ  دشر و  رد  ماما  نینچمه  دشاب . یم  ناشیا  یتاحالـصا 
یـسایس ناکت  تیعجرم ،  تهاقف و  عضوم  زا  ماما  یمالـسا  سدـقم  هزراـبم  تشاد .  يا  هدـمع  رایـسب  شقن  دوب ، مالـسا  ناـهج  مالـسا و 

هزوح رد  یـسایس  داهتجا  سپ  نآ  زا  دوب و  رثؤم  رگید  یگنهرف  تکرح  ره  زا  شیب  هک  دروآ  دـیدپ  هیملع  ياه  هزوح  رد  یفرژ  یگنهرف 
ياج جـیردت  هب  نآ  زا  سپ  دوب ، مکاح  اه  هاگـشناد  رد  نامز  نآ  ات  هک  ییارگ  پچ  ینید و  رکفت  دـمآرد . فراعتم  يرما  تروص  هب  اـه 

 ، هاش میژر  ینایاپ  ياه  لاس  رد  هک  اج  نآ  هب  ات  داد  دوب -  هدرک  یفرعم  ماما  هک  هنوگ  نادب  ریذپان -  شزاس  یبالقنا و  مالـسا  هب  ار  دوخ 
هاگن کی  اـب  رگا  ( 87  ) مق هیملع  هزوح  ییافوکـش  ایحا و  رد  رگید  ياملع  شقن  دـندوب . یبهذـم  نایوجـشناد  زراـبم ، نایوجـشناد  بلغا 

رهـش و تلیـضف  ملع و  بسک  لیـصحت و  يارب  هک  يا  هبلط  ناوج و  نآ  میئوگب  رطاخ  نانیمطا  اب  میناوت  یم  میرگنب  هلءاـسم  نیا  هب  قیمع 
یم ینید  یملع و  جرادم  هب  ششوک  شالت و  اه  تدم  زا  سپ  درخ و  یم  ناج  هب  ار  رفس  تالکشم  هدرک و  اهر  ار  دوخ  ياتسور  راید و 

ریاـس تاـکز و  سمخ و  هضیرف  يادا  زین  شیوـخ و  لاـم  لذـب  اـب  هک  يدارفا  اـی  و  دراد ؛ شقن  هـیملع  هزوـح  ياـیحا  رد  عـقاو  رد  دـسر ،
نیا رد  ام  نخـس  اما  دنراد . ییازـس  هب  شقن  هیملع  ياه  هزوح  ییافوکـش  رد  املـسم  دـنیامن ، یم  کمک  هیملع  ياه  هزوح  هب  تاهوجو ، 

هک نیا  هب  هجوت  اب  دنا . هتشاد  هلوقم  نیا  رد  ار  یمیقتسم  شقن  هدومن و  هزوح  هب  ار  تمدخ  نیرتشیب  هک  تسا  یـصاخشا  هب  طوبرم  لاجم 
املع رگید  دمآرس  عقاو  رد  هتشاد و  ار  یلاعف  شقن  مق  هیملع  هزوح  يایحا  رد  هک  یملاع  راهچ  یگدنز  رصتخم  حرـش  هب  لبق  تمـسق  رد 

اه هزوح  ریاس  مق و  هیملع  هزوح  رد  يا  هدـننک  نییعت  شقن  هک  رگید  ملاع  دـنچ  ماـن  رکذ  هب  تمـسق  نیا  رد  تسا ،  هدـش  هراـشا  دنتـسه 
 . مییامن یفرعم  مدرم  هب  رتشیب  زین  ار  نانآ  میناوتب  هللا  ءاش  نا  ات  میزادرپ  یم  دنا  هتشاد 
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يرون هللا  لضف  خیش  جاح   - 1

شیاشگ ات  هطورـشم  شبنج  يادـتبا  زا  تشاد و  لاـعف  تکراـشم  وکاـبنت ، میرحت  ناـیرج  رد  دوب و  نارهت  لوا  زارط  ياـملع  زا  یکی  يو 
هتـشذگ نآ  زا  دوب . هارمه  رکفمه و  شبنج ،  یناحور  ناربهر  رگید  اب  یـساسا ،  نوناـق  ممتم  هراـبرد  ثحب  ماـگنه  نآ  زا  سپ  سلجم و 

نآ ممتم  یساسا و  نوناق  یمالسا  ریغ  ياه  هبنج  اب  شیوخ  داهتجا  رظن و  ربانب  هک  تسناد  یم  دوخ  قح  هتسجرب ،  يدهتجم  ناونع  هب  يو 
همکاحم و رنوسامارف ، نایامن  یناـحور  زا  یکی  تساـیر  هب  یماـگنه  رد  ار  ناـشیا  دـنک . تفلاـخم  درمـش -  یم  تعدـب  ار  نآ  يو  هک  - 

مدرم دـعب  ياه  لاس  رد  ات  دـنتخیوآ  راد  هب  نارهت  هناـخپوت  نادـیم  رد  ار  يو  لاس 1327  بجر  زور 13  رد  دـندرک و  مادـعا  هب  موکحم 
، دوب مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دلوت  ینعی  بجر  اب 13  فداصم  ناشیا  تداهش  زورلاس  هک  ارچ  دننک ؛ رازگرب  یمومع  يراوگوس  دنناوتن 

. دشاب یم  مق  رد  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  رهطم  ترضح  رهطم  دقرم 

یناسارخ دنوخآ   - 2

ياه تیلاعف  هب  دندوب  هتـساوخ  املع  رگید  وا و  زا  هک  هیـسور  ناتـسلگنا و  لود  دـیدهت  هب  هجوت  نودـب  دوب و  قارع  روهـشم  ياملع  زا  وا 
زا ار  ناهاوخ  هطورشم  هدمآ و  ناریا  یعمج  هتسد  زیربت ، نادهاجم  هب  ندناسر  يرای  روظنم  هب  دنتفرگ  میمـصت  دنهد ، نایاپ  دوخ  یـسایس 

دندرک كرت  ناریا  دصق  هب  ار  فجن  يداع ،  مدرم  حلـسم و  ریاشع  زا  رفن  رازه  اه  هد  هارمه  هب  نانآ  بیترت  نیدب  دنیامن . يربهر  کیدزن 
. دنتشگرب فجن  هب  سپس  هدمآ و  البرک  ات  یللع  هب  هتبلا  هک 

یقفاب یقت  دمحم  خیش   - 3

یم رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدنبوک  ياه  همان  نتـشون  اب  زین  ار  ناخاضر  یتح  هک  يزوسلد  هاگآ و  رادیب ، نویناحور  زا  یکی  ناشیا 
هجنکـش و ثعاب  وا ، ياهراک  نیا  هتبلا  هک  داد  یم  ناشن  لمعلا  سکع  ملظ  یتلادـع و  یب  لباقم  رد  هک  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  وا  دومن .

ماما دـندمآ . لیان  تداهـش  ضیف  هب  اه  هجنکـش  اـهرازآ و  نیمه  رطاـخ  هب  زین  ماجنارـس  دـیدرگ و  ناـخاضر  نارومءاـم  فرط  زا  وا  رازآ 
دنتسه و وا  میلست  نیطایش  هک  دنک  رادید  ترایز و  ار  ینمؤم  رصع  نیا  رد  دهاوخب  سکره  دنا : هدومرف  یقفاب  هرابرد  هرس  سدق  ینیمخ 

مه یهاگ  دنک . ترایز  ار  یقفاب  ياقآ  میظعلادبع  ترضح  ترایز  زا  دعب  هدومن و  ير  رهـش  هب  یترفاسم  دنروآ ، یم  نامیا  يو  تسد  هب 
راب ندید  میظعلادبع و  هش  ترایز  راک  ود  همشرک  کی  هب  دیآرب  هک  دوب  شوخ  هچ  دناوخ : یم  ار  فورعم  رعش  نیا 

سردم نسح  دیس   - 4

ریگمشچ رایـسب  ناخاضر  نامز  رد  وا  تازرابم  تامادقا و  تفای .  ناوت  یم  رت  مک  ار  وا  ریظن  هک  دوب  يزرابم  ياملع  هلمج  زا  زین  سردم 
ییاذک سلجم  نآ  زا  ار  یهاوخ  مالـسا  داد  ناملـسم ،  هدنیامن  کی  ناونع  هب  نامز ،  نآ  سلجم  رد  یگدنیامن  ماگنه  رد  وا  تسا .  هدوب 
دندومن دیعبت  ار  وا  سپس  فذح و  سلجم  یگدنیامن  زا  ار  وا  هلیح  رکم و  اب  ادتبا  و  دننک ؛ لمحت  ار  وا  دنتـسناوتن  هک  نافلاخم  درک . دنلب 

. دندناسر تداهش  هب  زین  رخآ  رد  و 

یناهفصا هللارون  اقآ  جاح   - 5

دودحم هب  ناهفـصا  نویناحور  زا  رگید  یعمج  هارمه  هب  لاس 1306  رد  هک  دوب  ناهفـصا  هرود  نآ  روهـشم  سانـشرس و  ياملع  زا  ناشیا 
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نانآ هب  زین  اهرهش  ریاس  ياملع  نآ  لابند  هب  دنتـساخرب و  ضارتعا  هب  هدمآ و  مق  هب  يرابجا  ماظن  نوناق  نویناحور و  تارایتخا  هنماد  ندش 
هب مق  يالـضف  زا  ناخاضر  نامز  رد  هک  هرـس -  سدـق  ینیمخ  ماما  رارـصا  هب  هک  مییامن  هراشا  هتکن  نیا  هب  دراداج  اـج  نیا  رد  دنتـسویپ .

زیربت رد  تشاد .  رذحرب  باجح  فشک  هب  مادقا  زا  ار  وا  داتـسرف و  هاشاضر  هب  یفارگلت  يرئاح  میرکلادبع  خیـش  جاح  تفر -  یم  رامش 
بیقعت روتسد  هلـصافالب  هک  دندومن  ضارتعا  تلود  هب  یجگنا  نسحلاوبا  دیـس  اقآ  اقآ و  قداص  ازریم  اقآ  ینعی  فورعم  ياملع  زا  رفن  ود 

دیـس یمق ،  ینیـسح  اقآ  جاح  دننام  رهـش ، گرزب  ياملع  زین  دهـشم  رد  دندیدرگ . دـیعبت  ناتـسدرک  هب  دـش و  رداص  اه  نآ  يریگتـسد  و 
هنوگ نامه  ( 88 . ) دـنداد لیکـشت  یتاسلج  ناخاضر  ياه  يراکفالخ  دروم  رد  تروشم  تهج  رگید  یعمج  هدازاقآ و  یلیبدرا و  سنوی 
هزوح ییافوکـش  رد  يونعم  يدام و  ظاحل  زا  هزوح ،  نارازگتمدـخ  بالط و  مامت  هکلب  املع و  مامت  هاـگن ،  کـی  رد  دـش  ناـیب  ـالبق  هک 
رگید ياملع  زا  يرایـسب  نیقی  هب  دـنا و  هتـشاد  يرترثؤم  شقن  هدـمآ ،  نایم  هب  نانآ  زا  يرکذ  اج  نیا  رد  هک  ییاـملع  اـما  دنتـشاد ؛ شقن 

روشحم هللا  ءایلوا  اب  ار  اه  نآ  همه  دـنوادخ  تسا .  هدـشن  هدرب  اه  نآ  همه  دـنوادخ  تسا .  هدـشن  هدرب  اه  نآ  زا  یمان  هدـنام و  هتخانـشان 
. دنادرگ

یفجن یشعرم  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  گرزب  هناخباتک  یفرعم 

هرـس سدـق  ینیمخ  ماما   ) تسا ناریا  ریظن  یب  تفگ  ناوتب  دـیاش  ریظن و  مک  ياه  هناخباتک  زا  یفجن  یـشعرم  هللا  هیآ  ترـضح  هناـخباتک 
ياه هناخباتک  نیرت  گرزب  زا  یکی  مق و  ناتـسا  هناخباتک  نیرت  گرزب  یفجن ،  یـشعرم  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  هناخباتک  (. 24/12/67

. دـشاب یم  تازیهجت  ربتعم و  عبانم  یپاچ و  یطخ و  دانـسا  اه ، باتک  ظاحل  زا  مالـسا  ناهج  ياه  هناخباتک  نیرت  ینغ  زا  یکی  زین  ناریا و 
 - دراد ناهج  رد  ینید  مولع  تاقیقحت  هعـسوت  رد  يا  هتـسجرب  شقن  هک  هناخباتک -  نیا  اب  دنناوتب  مرتحم  ناگدـنناوخ  هک  نیا  يارب  ( 89)

. ددرگ رهاظ  رتشیب  سیفن  هنیجنگ  نیا  ات  میزادرپ  یم  هناخباتک  نیا  یفرعم  هب  یلامجا  روط  هب  دنوش ، انشآ 

تیلاعف هچخیرات 

ناـشیا تفرگ ،  لکـش  تشاد  لاغتـشا  لیـصحت  هب  فرـشا  فجن  رد  هناـخباتک  راوگرزب  سـسؤم  هک  یماـگنه  هناـخباتک  نیا  هیلوا  هتـسه 
نآ زا  سپ  دندومن و  هیهت  دـش ، یم  تفای  يا  هناخباتک  رتمک  رد  هک  ار  بای  مک  یپاچ  یطخ و  دنمـشزرا  ياه  باتک  زا  یتسرهف  تسخن 

اه نآ  دیرخ  هب  عورش  يراجیتسا  هزور  زامن و  دوخ و  زور  هنابش  ياذغ  هدعو  کی  فذح  یگنسرگ و  لمحت  یصخش و  لیاسو  شورف  اب 
لاس رد  ناشیا  دوبن . ریثءات  یب  هعومجم  نیا  لیکشت  رد  زین ، دوب  هدیسر  ثرا  هب  ناشردپ  زا  هک  يدنمشزرا  ياه  باتک  نینچمه  دندرک و 

هب شیوـخ  یـصخش  لزنم  رد  هداد و  لاـقتنا  ناریا  هب  زین  ار  هدـش  مهارف  ياـه  هعوـمجم  هدوـمن و  ترجاـهم  ناریا  هب  قارع  زا  ق   . 1342 ه
تـسخن اج  دوبمک  تلع  هب  دندرامگ . تمه  نانچمه  زین  سیفن  رگید  ياه  هخـسن  رگید  يروآ  عمج  هب  دنتخادرپ و  اه  نآ  زا  يرادهاگن 

ادها نارهت  هاگـشناد  لوقنم  لوقعم و  هدکـشناد  هناخباتک  هب  لاس 1338 ش  رد  دـندوب ، یـسراف  هب  رتشیب  هک  ار ، سیفن  یطخ  هخـسن   278
هـسردم سیـسءات  زا  سپ  دندرک . هیده  گرزب  ياه  هناخباتک  هب  ار  رگید  یپاچ  یطخ و  ياه  هخـسن  زا  يرایـسب  رامـش  سپـس  دـندومن ،

نابعـش موس  رد  هاگ  نآ  دـش . هدـنکفا  یپ  روبزم  هسردـم  قاتا  ود  رد  یکچوک  هناـخباتک  تسخن  يرمق ،  يرجه  لاس 1385  رد  هیـشعرم 
 ، هسردـم موس  هقبط  هب  یطخ  ياه  هخـسن  زا  یـضعب  یپاچ و  ياه  باتک  زا  يا  هعومجم  لاـقتنا  اـب  ش ،   . اب 1344 ه قباطم  لاس ،  ناـمه 

تـشگ هجاوم  اضف  يدـج  دوبمک  اب  هناـخباتک  نیا  ناـققحم ،  نارگـشهوژپ و  نوزفا  زور  لابقتـسا  اـب  تفاـی .  شیاـشگ  دـیدج  هناـخباتک 
یـشعرم یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  تسد  هب  گرزب  هناخباتک  يانب  گـنلک  نیمز ،  عبرم  رتم  رازه  دـیرخ  اـب  ق   . لاس 1390 ه رد  ماجنارس 

زا 16000 شیب  اب  یمظعلا  هللا  هیآ  یمومع  هناخباتک  رویرهش 1353  اب 12  فداصم  نابعش 1394  رد 15  هاگ  نآ  دش ، هدز  نیمز  هب  یفجن 
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هقالع ریظن  یب  لابقتسا  اب  دیدرگ . همیمض  هناخباتک ،  ياضف  هب  زین  عبرم  رتم  دصناپ  دعب  يدنچ  دیدرگ و  حاتتفا  یپاچ  یطخ و  باتک  دلج 
دنفسا خیرات 24  رد  یمکح  یط  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  ترـضح  تلع  نیمه  هب  دش ؛ ور  هبور  اضف  دوبمک  اب  هناخباتک  رگید ، راب  نادـنم 

دیس رتکد  مالسالا  هجح  ترـضح  ییامنهار  يراکمه و  اب  هناخباتک  شرتسگ  هب  تبـسن  اعیرـس  هک  دندومن  فظوم  ار  تقو  تلود   1367
تلود يوس  زا  ناریا  همیب  تکرش  یمیدق  نامتخاس  مکح ،  نیا  یپ  رد  دیامن . مادقا  هناخباتک -  سیئر  یلوتم و  یفجن -  یشعرم  دومحم 

ياه هشقن  یسررب  زا  سپ  دیدرگ . هیهت  رتم  رب 2400  غلاب  ینیمز  عومجم  فارطا ،  ياه  نیمز  دیرخ  اب  زین  تیلوت  دش و  ادـها  هناخباتک  هب 
22 هجحلا 1410 /  يذ  رد 20  هاگ  نآ  دـنتخاس و  هدامآ  ار  ییاهن  حرط  یجراخ  یلخاد و  ناصـصختم  نارواشم و  ناهج ،  ياه  هناخباتک 

لاس هد  زا  سپ  ماجنارس  دش . هدز  نیمز  هب  یفجن  یشعرم  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  طسوت  دیدج  نامتخاس  گنلک  نیتسخن  هام 1369  ریت 
 . تسا هدیدرگ  يرادرب  هرهب  هدامآ  هطوبرم  تازیهجت  نیرت  نردـم  اب  عبرم  رتم  يانبریز 16000  اب  اعومجم  هقبط و  رد 7  دیدج  نامتخاس 

دـصراهچ زا  شیب  اب  هناخباتک  رـضاح  لاح  رد  دـشاب . یم  عبرمرتم  رب 21000  غلاب  دـیدج  میدـق و  نامتخاس  ياـنبریز  عومجم  نونکا  مه 
. دراد لباقتم  طابترا  ناهج ،  ياه  هناخباتک  یگنهرف و  زکرم 

فادها

نآ زا  نارگـشهوژپ  هدافتـسا  يروآدرگ و  روظنم  هب  گرزب  يزکرم  سیـسءات  یمالـسا و  ریاخذ  يروآ  عمج  زا  هناخباتک ،  نیا  راذگناینب 
یللملا نیب  یمالـسا  یگنهرف -  گرزب  زکرم  کی  داجیا  میرامـش - :  یمرب  ار  اه  نآ  زا  یخرب  راو ، تسرهف  هک  دنتـشاد  یفادـها  ریاخذ ،
گنهرف شرتسگ  دـنایامنب - ؛ هتـشذگ  نرق  هدراـهچ  یط  ار  ناملـسم  نادنمـشناد  یملع  میظع  ياهدرواتـسد  دربـشیپ  هعـسوت و  دـنور  هک 
بوتکم عبانم  دوجو  زا  نارگشهوژپ  یهاگآ  دش - ؛ یم  ساسحا  يرگید  نامز  ره  زا  شیب  نآ  ترورض  هک  هعماج  رد  شهوژپ  قیقحت و 
يرایسب مان  و  هتفای ،  شراگن  فلتخم  نونف  مولع و  رد  هک  یمالسا  ثاریم  اب  نانآ  رتشیب  ییانشآ  گرزب و  زکرم  کی  رد  هدش  يروآدرگ 

زکرمت یمالـسا و  سیفن  یطخ  ياه  هخـسن  يروآدرگ  اه - : نآ  تسرهف  راشتنا و  شراگن و  قیرط  زا  هدماین ،  دوجوم  عبانم  رد  اه  نآ  زا 
ياـهروشک زا  یللملا  نیب  نارگادوس  يوـس  زا  هتـسویپ  هک  یلم  تورث  نیا  جاراـت  زا  يریگوـلج  روـظنم  هب  گرزب  زکرم  کـی  رد  اـه  نآ 

رابتعا زا  هک  نافلؤم  طوطخ  هب  لصا  ياه  هخـسن  اـی  نهک و  یطخ  ياـه  هخـسن  يروآدرگ  هب  نداد  تیولوا  دـش - ؛ یم  جراـخ  یمالـسا 
هخـسن زا  ملیفورکیم  ریوصت و  يروآ  عمج  هیهت و  نارگـشهوژپ - ؛  هدافتـسا  يارب  زکرم  کی  رد  اه  نآ  زکرمت  دـنرادروخرب و  تلاـصاو 

للم رگید  ياه  هناخباتک  رد  نونکا  مه  هدش و  جراخ  یمالـسا  ياهروشک  ای  ناریا و  زا  ریخا  لاس  دص  رد  هک  یمالـسا  سیفن  یطخ  ياه 
هب يرشب  میظع  هنیجنگ  نیا  لیوحت  اه - : نآ  زا  يرادهگن  یناگیاب و  نارگشهوژپ و  یبایتسد  روظنم  هب  اه  نآ  زکرمت  نینچمه  دراد ؛ رارق 

دیلک اهنت  هک  بوتکم ،  ثاریم  نیا  زا  ملع  خیرات  نیودت  رد  دنناوتب  دنبای و  یهاگآ  دوخ  ناکاین  راشرـس  گنهرف  زا  ات  يدعب ؛  ياه  لسن 
شتآ هلمج :  زا   ) راگزور ثداوح  يال  هبال  زا  هک  یمالـسا  بوتکم  ریاخذ  زا  تسارح  ظفح و  دـنیامن - ؛ هدافتـسا  تسا ،  نآ  هب  یبایهار 

لوط رد  يا  هقرف  یبهذـم و  تافالتخا  دـیدشت  يریگ و  جوا  بوتکم ،  ثاریم  هب  زیتس  ملع  تیافک و  یب  نارادـمامز  یهجوت  یب  يزوس ، 
رتشیب شیاسرف  زا  يریگشیپ  روظنم  هب  اه  نآ  زا  ملیفورکیم  هیهت  میمرت و  يزاسزاب و  زین  تسا .  هدیـسر  ام  هب  هزرل )  نیمز  لیـس و  راصعا ،

 . يرشب ثاریم  نیا 

هناخباتک ياهدحاو 

ترـضح هناخباتک  تسایر  تیلوت و  میقتـسم  رظن  ریز  هک  تسا ،  هدـش  لیکـشت  یفلتخم  ياه  شخب  اهدـحاو و  زکارم ، زا  هناخباتک ،  نیا 
اهدحاو و زکارم ، نیا  دـیامن . یم  هفیظو  ماجنا  نونکات  سیـسءات  زاغآ  زا  یفجن  یـشعرم  دومحم  دیـس  رتکد  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح 
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لوئسم رتفد  یلوتم ،  نواعم  رتفد  یلوتم ،  تاقالم  ياه  قاتا  راک و  رتفد  زا  لکـشتم  تسایر :  یلوتم و  هزوح  فلا -  زا : دنترابع  اه  شخب 
هناخباتک هب  هتسباو  تافوقوم  روما   - 1 تسا .  روما  هیلک  لو  ؤسم  ماقم و  نیرتالاب  هناخباتک  یلوتم  یلوتم .  رتفد  لوئسم  نارهاوخ و  دحاو 

 . تسا هدیدرگ  هناخباتک  نیا  فقو  راکوکین  دارفا  يوس  زا  لبق  اه  لاس  ناهفصا  نارهت و  مق ،  رد  يراجت  ینوکسم و  نامتخاس  يدادعت  : 
ناگدـننک دـیدزاب  نانامهیم و  يزیر  همانرب  یگنهامه و  لیبق  زا  ییاه  تیلوؤسم  ياراد  شخب  نیا  للملا :  نیب  روما  یمومع و  طباور   - 2

اه و شیاـمه  يرازگرب  كرادـت  یگنهرف ،  زکارم  اـب  طاـبترا  داـجیا  نآ ،  هئارا  هناـخباتک و  راـبخا  میظنت  هیهت و  زین  یجراـخ و  یلخاد و 
تسا هنالاس و ... هناهام و  ياه  همان  رامآ  درکلمع و  میظنت  ناعجارم ،  زا  یجنسرظن  فراعم ،  تاقباسم  اهودرا و  يرازگرب  اه ، هاگـشیامن 

يوگخساپ دحاو  نیا  یناگمه :  تامدخ  زکرم  ب -  تالـسارم .   - 6 نارهاوخ .  دحاو   - 5 هناخریبد .   - 4 لابقتسا .  تافیرشت و   - 3 . 
گرزب رالات   - 1 زا : دنترابع  بیترت  هب  زکرم  نیا  ياه  شخب  تسا .  ردارب  رهاوخ و  نارگشهوژپ  صـصختم و  يداع ،  زا  معا  ناعجارم ، 

 - 4 یسوط .  نیدلا  ریصن  هجاوخ  رالات   - 3 يوزوح .  اه  باتک  هژیو  رالات   - 2 دشاب . یم  ناگدننک  هعلاطم  مومع  هدافتسا  يارب  انیس : نبا 
ریز حرـش  هب  ییاهدـحاو  ياراد  زکرم  نیا  شهوژپ :)  نوناک   ) هژیو تامدـخ  عبانم و  زکرم  ج -  باتک .  هاگـشورف   - 5 دیفم . خیش  رالات 

زا شیب  رب  لمتشم  ناونع ،  رازه  تصش  هناخباتک  یطخ  ياه  هخـسن  دادعت  دنفسا 1379  نایاپ  ات  یطخ :  ياه  هخـسن  هنیجنگ   - 1 تسا : 
رد لاس  ره  طـسوتم  روط  هب  تسا .  اـه  ناـبز  رگید  هب  زین  یکدـنا  یـسراف و  هب  هیقب  یبرع و  هب  نآ  دـصرد  هک 65  تسا  دـلجم   310000

هخسن نیرت  نهک  دوش . یم  هدوزفا  هنیجنگ  نیا  هب  ییادها  ای  يرادیرخ و  تروص  هب  هدش  شنیزگ  سیفن  یطخ  هخسن  ات 800  دودح 500 
موس و ياه  هدس  زا  رگید  یخرب  مود و  هدس  لیاوا  زا  نهک  یفوک  طخ  هب  میرک  نآرق  زا  یشخب  رضاح  لاح  رد  هنیجنگ  نیا  خیرات  نودب 
هب روهـشم  لاله ،  نب  یلع  یفوک  طخ  هب  میرک  نآرق  زا  ءزج  ود  راد ، خـیرات  ياه  هخـسن  نیرت  یمیدـق  زین  تسا و  يرمق  يرجه  مراهچ 

دنمـشزرا ياه  هنیجنگ  نیرت  ینغ  زا  یکی  اه  هخـسن  نیا  تسا .  هدومن  تباـتک  1002 م  لاـس 392 ق /  هب  دادـغب  رد  هک  تسا  باوب  نبا 
، اردصالم یلح ،  همالع  یلح ،  ققحم  یـسوط ،  خیـش  نوچ  يرخءاتم  مدقتم و  نادنمـشناد  طوطخ  هب  و  دیآ . یم  رامـش  هب  مالـسا  ناهج 

نونکات هنیجنگ  نیا  رد  دوجوم  یطخ  ياه  هخسن  تسرهف  زا  تسا .  نیزم  یمالسا  روآ  مان  ناگرزب  زا  رگید  يرایسب  یسلجم و  دامادریم ،
دهاوخ پاچ  جیردت  هب  دوش ، یم  دلج  تصـش  رب  غلاب  هک  زین  هیقب  هدیدرگ و  رـشتنم  پاچ و  یطخ  هخـسن  لماش 12200  دلج  یس  دادعت 

رد دوـجوم  سیفن  یطخ  ياـه  هخـسن  زا  هک  دـلجم  رازهراـهچ  زا  شیب  رب  لمتـشم  يریوـصت :)   ) یـسکع ياـه  هخـسن  هـنیجنگ   - 2 دش .
نیا شیف :  ورکیم  مـلیف و  ورکیم  هـنیجنگ   - 3 تسا .  هدـش  هیهت  یلخاد  ياه  هناخباتک  زا  زین  یکدـنا  روشک و  زا  جراـخ  ياـه  هناـخباتک 

دانـسا هنیجنگ   - 4 تسا .  هدـش  هیهت  سیفن  یطخ  هخـسن  تسیود  رازه و  هدزاود  دودـح  زا  هک  تسا  ییاـه  مـلیف  ورکیم  لـماش  هـنیجنگ 
زا ییاه  هنومن  یمیاد  هاگشیامن   - 5 دراد . دوجو  نونکات  لبق  هدس  جنپ  زا  سیون  تسد  دنـس  رازهدص  زا  شیب  هنیجنگ  نیا  رد  بوتکم : 

یپاچ ياه  هخسن  هنیجنگ   - 7 هناخباتک .  راذـگناینب  بوتکم  ریغ  بوتکم و  یملع  راـثآ  هنیجنگ   - 6 هناخباتک .  یطخ  سیفن  ياه  هخـسن 
-9 بایمک .  ردان و  یگنس  پاچ  ياه  هخـسن  هنیجنگ   - 8 ددرگ . یم  غلاب  لبق  هدس  هب 5  اه  نآ  زا  یخرب  پاچ  هقباـس  هک  نهک :  رایـسب 

باتک دلج  نویلیم  هس  شیاجنگ  اب  لماک  هقبط  رد 3  ودرا :) یکرت و  یبرع ،  یسراف ،   ) نیتال ریغ  یپاچ  ياه  باتک  يزکرم  ياه  هنیجنگ 
ياه نابز  هب  هماـنزور  هلجم و  ناونع  زا 2500  شیب  نونکات  هنیجنگ  نیا  رد  نیتـال :  ریغ  يراودا  تـالجم  اـه و  هماـنزور  هنیجنگ   - 10 . 

یمالسا یطخ  ياه  هخسن  سراهف  هنیجنگ   - 12 زاب . هسفق  عجرم و  ياه  باتک  هنیجنگ   - 11 دراد . دوجو  ودرا  یکرت و  یبرع ،  یسراف ، 
 - 15 هعونمم .  ياه  باـتک  ویـشرآ   - 14 نیتال .  ياه  هماـنزور  تـالجم و  یپاـچ و  ياـه  باـتک  هنیجنگ   - 13 ناهج .  ياه  هناـخباتک 

نارگشهوژپ هژیو  شخب   - 18 گرزب .  رالات   - 17 ررکم . یپاچ  ياه  باـتک  هنیجنگ   - 16 ییایفارغج .  ياه  هشقن  اـه و  سلطا  هنیجنگ 
یطخ ياه  هخـسن  يراگن  تسرهف  شخب   - 21 یـسانشرابت .  شخب   - 20 یـسانش .  مق  زکرم   - 19 بوتکم .  دانسا  یطخ و  ياه  هخـسن 

ياه هخسن  شهوژپ  قیقحت و  حیحـصت و  شخب   - 23 هناخباتک .  راذـگناینب  یملع  راثآ  راشتنا  میظنت و  یـسررب و  شخب   - 22 هناخباتک . 
 ، یشزومآ شخب  نانکراک ،  روما  شنیزگ و  شخب  یلام ،  روما  ياه  شخب  لماش  يرادا :  ینابیتشپ  تامدخ  زکرم  د -  یمالـسا .  یطخ 
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تاقالم شخب  يربارت و  لقن و  لمح و  دحاو  ملاس ،  تاحیرفت  شزرو و  دحاو  نامرد ،  تشادهب و  دحاو  نانکراک ،  هافر  نواعت و  دحاو 
 : بیترت نیدب  تسا .  هدیدرگ  لیکشت  فلتخم  دحاو  زا 18  زکرم  نیا  ییارجا :  ینابیتشپ  تامدـخ  زکرم   - ه تسا .  هناخباتک  نانکراک  اب 

هاگـشیامن روما  تاراشتنا ،  پاچ و  شخب  تنرتنیا  یکینورتکلا  تسپ  یلخاد و  طابترا  ياه  هکبـش  تارباخم و  يا  هنایار  تامدـخ  شخب 
هورگ ینف  رتفد  ریوصت ، سکع و  راوتاربال ، شخب  هناخباتک ،  عبانم  هیهت  نیمءات و  زکرم  ناروتـسر ،  ارـس ، ناـمهم  اـه ، شیاـمه  روما  اـه ،

 ، هناخباتک ياه  هبعش  هب  طوبرم  روما  همانرب ،  حرط و  رتفد  همجرت ،  رتفد  نارهت ،  رتفد  باهش ،  ثاریم  همانلصف  رتفد  ینامتخاس ،  نارواشم 
عـالطا يرادـباتک و  ینف  تامدـخ  ياـه  شهوژپ  زکرم  و -  هناـخباتک .  زا  یکیزیف  یناـبهگن  تظاـفح و  زکارم  تاسیـسءات و  ینف  دـحاو 

 ، یفارگورکیم زکرم  يزاسزاب ،  تمرم و  هنیطنرق ،  یـسانش ،  بیـسآ  شخب  لماش :  هناخباتک  عبانم  ریاخذ و  تظافح  زکرم  ز -  یناـسر . 
ياه هناخباتک  فراعملا  هریاد  زکرم  ط -  بوتکم .  ریغ  يایشا  هنیجنگ  ح -  قیرح .  يافطا  مالعا و  دحاو  يزاس و  دلج  یفاحـص و  زکرم 
رظن رد  دراد و  هدهع  رب  دنشاب  یم  یمالسا  تاطوطخم  ياراد  هک  ناهج  گرزب  ياه  هناخباتک  هچخیرات  نیودت  هیهت و  هفیظو  هک  ناهج : 

یمظعلا هللا  هیآ  ترضح  یناگدنز  زا  يا  هدیزگرب  ددرگ . رشتنم  پاچ و  یسیلگنا  یبرع و  یـسراف ،  ياه  نابز  هب  دلجم  نیدنچ  رد  تسا 
اب هک  دراد  نآ  ياج  میدش  انـشآ  هرـس  سدق  یفجن  یـشعرم  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  هناخباتک  زا  يرـصتخم  اب  هک  لاح  یفجن  یـشعرم 

ناشیا یناگدنز  حرش  هب  رـصتخم  هدرـشف و  تروص  هب  نیاربانب  میدش ؛  انـشآ  زین  ینابر  ملاع  نیا  تکرب  ریخ و  رپ  یناگدنز  زا  يا  هشوگ 
تیالو و هاگیاپ  لامک و  ملع و  رهـش  فرـشا ،  فجن  رد  رفص 1315  هبنـشجنپ 20  زور  رد  یفجن  یـشعرم  یمظعلا  هللا  هیآ  میزادرپ .  یم 

ینیسح دومحم  نیدلا  سمش  دیـس  هللا  هیآ  ناشیا  ردپ  مان  داهن . یتسه  هریاد  رب  اپ  تیونعم ،  شناد و  تلیـضف  اوقت و  هداوناخ  رد  تماما ، 
جراخ رد  هک  یتاملک  نیتسخن  دنسر . یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ترضح  هب  هطـساو  اب 33  یفجن  یمظعلا  هللا  هیآ  تسا ،  یفجن  یـشعرم 

ترـضح هرونم  هضور  رهطم و  مرح  هب  ار  وا  شراوگرزب  ردپ  سپـس  دوب . میلعلا  حاتفلاوه  هلمج  دیدرگ ، نیقلت  وا  هب  یگداوناخ  طیحم  زا 
دای وا  هب  ار  ابفلا  فورح  ینعی  يرشب ،  فراعم  مولع و  یمامت  هیام  ریمخ  ترضح ،  نآ  حیرض  لباقم  رد  درب و  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما 

هتـسناد رـصاعم  ياه  هرهچ  نیرتداتـسارپ  زا  یکی  ار  ناشیا  تخاس .  تیناحور  سابل  هماـمع و  هب  رختفم  ار  وا  رهطم  مرح  ناـمه  رد  داد و 
ریذپان و یگتسخ  ياه  شـشوک  رثا  رد  یگلاس  نس 27  رد  هک  يروط  هب  دنا ؛ هدش  رادروخرب  يرایـسب  دیتاسا  رـضحم  زا  ناشیا  اریز  دنا ؛
 : تسا هدرک  دای  نینچ  دوخ  یلیـصحت  ياه  تیدج  اه و  شـشوک  اه ، شالت  زا  ناشیا  دـنتفرگ . رارق  اهقف  املع و  رامـش  رد  ناشرمتـسم ، 

دنچ زا  شیب  زور  هنابـش  هک  یتروص  هب  مدوب .  ملع  لیـصحت  یپ  رد  هشیمه  متفرن .  یناسفن  تالیامت  لابند  هب  یناوج  نینـس  رد  هاگ  چـیه 
ملاع و داتسا  نآ  دزن  هب  نتفر  رد  يا  هظحل  متفای ،  یم  يدیفم  سرد  هسلج  ای  یملاع و  ای  داتـسا  زا  یناشن  اجک  ره  مدیباوخ و  یمن  تعاس 

یتیاور هزاجا  دص  راهچ  زا  شیب  تفایرد  هب  قفوم  دوخ  تکرب  اب  رمع  لوط  رد  یشعرم  یمظعلا  هللا  هیآ  مدرک .  یمن  گنرد  سرد  هسلج 
دنزرف تمه  هب  تسا و  یهافـش  هیقف  هزاجا و  هاجنپ و  دـصکی و  هب  کیدزن  ناـشیا  یبتک  تازاـجا  هک  دـیدرگ  داـهتجا  هزاـجا  يدادـعت  و 

رد 21 هل  مظعم  تسا .  هدـیدرگ  رـشتنم  پاچ و  تالـسلسملا  مان  هب  دـلج  ود  رد  تازاجا  نیا  یفجن  یـشعرم  دومحم  دیـس  ياـقآ  ناـشیا 
اب دندش و  فرـشم  سدقم  دهـشم  هب  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  هب  یلع  ترـضح  ترایز  دـصق  هب  فرـشا  فجن  زا  مارحلا 1342  مرحم 
هب نایعـش 1343  مهدزاود  رد  دندش و  نارهت  یهار  سپـس  دندرک ؛ دیدزاب  يوضر  سدـق  ناتـسآ  هناخباتک  زا  رادـید و  رهـش  نیا  ياملع 
هللا هیآ  ترـضح  تساوخرد  رما و  هب  دـندومن و  رفـس  مق  رورپ  ملاع  رهـش  هب  اهیلع -  هللا  مالـس  هموصعم -  همطاف  ترـضح  ترایز  روظنم 

ناشیا و سرد  تاسلج  رد  مه  یتدم  دندنکفا و  تماقا  لحر  رهـش  نیا  رد  مق  هیملع  هزوح  سـسؤم  يدزی  يرئاح  میرکلادبع  خیـش  جاح 
 ، يدزی سردم  ربکا  یلع  ازریم  جاح  یناشاک و  یبرثی  یلع  دیـس  ریم  هللا  هیآ  یمق ،  یمکح  يدـهم  خیـش  جاح  هللا  هیآ  سرد  ياه  هزوح 

ياه هیاپ  ماکحتـسا  هار  رد  ریگیپ  یـشالت  مق ،  هب  دورو  ناـمز  زا  ناـشیا  دـندرک . تکرـش  نادنمـشناد  رگید  و  یهلا )  میکح  هب  فورعم  )
همادا ناشیا  تکرب  اب  رمع  رخآ  ات  شـالت  نیا  رد  درک و  زاـغآ  ناـشیا  اـب  ماـگمه  دوب ، هدرک  سیـسءات  يرئاـح  هللا  هیآ  هک  ییاـپون  هزوح 

 ، تجح هللا  هیآ  هناگ ،  هس  تایآ  اب  دندرک و  یناوارف  ششوک  هزوح ،  ياقب  ظفح و  تهج  رد  زین  يرئاح  هللا  هیآ  تلجر  زا  سپ  تشاد . 

نآ یخیرات  دجاسم  مق و  www.Ghaemiyeh.comهچخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 105زکرم  هحفص 45 

http://www.ghaemiyeh.com


هللا هیآ  دـنا . هتـشاد  تلیـضف  ملع و  رگنـس  نیا  زا  تسارح  ظفح و  ینابهگن و  رد  یکیدزن  يراکمه  يراسناوخ ،  هللا  هیآ  ردـص و  هللا  هیآ 
هعیـش تیعجرم  ناونع  هب  هک  دوـب  ینادـهتجم  دودـعم  ءزج  يرمق  لاـس 1380  رد  يدرجورب  هللا  هـیآ  تـلحر  زا  سپ  یــشعرم ،  یمظعلا 

مق هیملع  هزوح  هرادا  رد  شیوخ  مهـس  هب  دـمآرد و  عیـشت  ناهج  هزوح و  یلـصا  ناکرا  زا  یکی  ناونع  هب  سپ  نآ  زا  دـیدرگ و  باـختنا 
اقآ یتشهب ،  دیهـش  حتفم ،  دیهـش  يرهطم ،  دیهـش  هللا  هیآ  نوچمه  يردـق  نارگ  نادرگاش  سیردـت ،  لاس  تدـم 70  رد  دومن . تکرش 

 . تسا ناشیا  تکربرپ  رمع  لصاح  هلاـسر ،  باـتک و  زا 150  شیب  دندومن . تیبرت  رگید  يرایـسب  یـشعرم و  دومحم  ینیمخ ،  یفطـصم 
یسمش لاس 1373  رد  هدـش و  پاچ  نآ  دـلج  نونکات 36  هک  يرتشوش  یـشعرم  هللارون  یـضاق  قحلا  قاقحا  تاقیلعت  دـننام  ییاه  باتک 

هب باسنا  ملع  رد  اهب  نارگ  گرزب و  راثآ  زا  یکی  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکالا  هللا  لوسر  نآ  تارجـشم  و  دـش ؛ هتخانـش  لاس  باـتک 
. دشاب یم  هیشعرم و ... هیباهش و  هینمؤم ،  هیدهم ،  نوچمه  یـسرادم  سیـسءات  لماش  ناشیا  یعامتجا  یگنهرف و  تامدخ  دور . یم  رامش 

يایاجـس یـسایس و  تازرابم  دـنا . هتـشاد  يریگیپ  ياه  شالت  اه  هناخباتک  اه و  ناتـسرامیب  دـجاسم ، سیـسءات  هنیمز  رد  ناـشیا  نینچمه 
يا هناگادج  ثحب  ياج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  اصوصخ  تراهط و  تمـصع و  نادناخ  هب  صاخ  هقالع  دـننام  ناشیا  یقالخا 

مالـسالا هجح  نوـنکا  مه  هک  دنـشاب  یم  رتـخد ) راـهچ  رـسپ و  راـهچ   ) دـنزرف تشه  ياراد  ناـشیا  دـجنگ . یمن  هلوـقم  نیا  رد  هک  تسا 
ربارب ق   . رفص 1411 ه هام  متفه  هبنشراهچ  زور  رد  ناشیا  دنشاب . یم  هناخباتک  یلوتم  یفجن  یشعرم  دومحم  دیس  جاح  رتکد  نیملـسملاو 

مالسلا و اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  رهطم  نحص  رد  تعامج  زامن  نیرخآ  هماقا  زا  سپ  یگلاس ،  نس 96  رد  رویرهش 1369 ، متفه  اب 
رد نفک ،  لسغ ،  مسارم  زا  سپ  ناشیا  رهطم  رکیپ  دومن . ناناج  میدقت  ار  دوخ  رمثرپ  ناج  هدش و  یبلق  هلمح  راتفرگ  لزنم ،  هب  تشگزاب 

لها اب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  نادیهش  رالاس  عادو  نوچمه  یصاخ  مسارم  ناش  تیصو  قبط  دش و  هتـشاذگ  ناشیا  هینیـسح 
نفد هل  مظعم  یمومع  هناخباتک  رانک  رد  ناشیا  رهطم  رکیپ  دش . ماجنا  ناشیا  تیـصو  قبط  زین  نیفدـت  مسارم  دـش و  هدـناوخ  شرهاط  تیب 

لآ مولع  هعلاطم  لابند  هب  هک  موش  نفد  يدارفا  ياپ  ریز  یمومع ،  هناخباتک  راـنک  رد  مراد  لـیم  هک :  دـندوب  هدومرف  ناـشیا  اریز  دـیدرگ ؛
(90 . ) دنیآ یم  هناخباتک  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

اهیلع هللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترضح  مود :  شخب 

هراشا

ام زا  هک  ارچ  نکمم ؛  ریغ  تاقوا  یهاگ  راوشد و  سب  تسا  يراک  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  لیاضف  تیصخش و  ندومن  نایب 
صوصخ هب  مالـسلا و  مهیلع  راهطا  همئا  ءایلوا و  زج  دنتـسین  یناسک  دارفا  نیا  دـشاب و  یم  وا  قیقد  تخانـش  یـسک  زا  شیاتـس  دـیجمت و 

مزال و يراک  هک  ناشیا -  شیاتـس  هب  یثیداحا  لقن  اب  شخب  نیا  زا  یتمـسق  رد  مه  اـم  هک  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح 
نفد لحم  مق و  هب  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  تمیزع  یگنوگچ  هب  رگید  یتمـسق  رد  میزادرپ .  یم  تسا -  يرورض 

 . تسا هدش  هراشا  ناشیا  تامارک  زا  یخرب  زین  ملاع و  ود  یب  یب  رهطم  مرح  هچخیرات  زا  هاتوک  یتاعالطا  ناشیا و 

مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  لیاضف  تیصخش و 

هب مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  جئاوحلا  باب  ترضح  تماما ،  نامـسآ  دیـشروخ  نیمتفه  تخد  نیهم  همرکم ،  يوناب  همظعم و  هدازهاش 
ترضح خیراوتلا ،)  خسان  هدنسیون   ) رهپـس موحرم  ریبعت  هب  دوب . زاتمم  يوقت  تلزنم و  یگرزب  تدابع و  تیناحور و  تافـص و  یگدوتس 

همطاف هموصعم ،  هردخم  هروتـسم ،  هلماک  هفراع  هیقتم ،  هدهاز  هدباع  نایملاع ،  دـنوادخ  سومان  ناهج و  قلخ  نوتاخ  هیفـص ،  هللا و  هیلو 
تسا هدومرف  اطع  شدنوادخ  هک  تسا  عبنم  یناکم  عیفر و  ینءاش  یلاعتم و  یتلزنم  یلاع و  یماقم  ار  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  رتخد 
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تاوعد و تباجا  لحم  نینمؤم و  نیملـسم و  ماـمت  نیرئاز و  ( 91  ) ءاـجلم شمرح  تسا و  مق  نینمؤملا ،  هنیدـم  رد  شراونـالاریثک  رازم  . 
(92  . ) تسا لداعم  نیرب  تشهب  اب  مالـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  ترایز ،  دزم  رجا و  نوچ  شترایز  باوث  تاداع ،  قراوخ  تامارک و  زورب 
ام هب  هچنآ  بسح  رب  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  نارتخد  دسیون : یم  یمق  سابع  خیـش  جاح  موحرم  نیثدحملا  مالـسالا و  هقث 
هک دشاب  یم  مالـسلا  هیلع  هموصعم  ترـضح  هب  فورعم  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  تنب  همطاف  هلیلج ،  هدیـس  اه  نآ  لضفا  تسا ،  هدیـسر 

ذاعم ذالم و  مق و  لها  مشچ  ینشور  تافوقوم و  رایسب و  همدخ  ددعتم و  ياه  نحص  حیرض و  هیلاع و  هلبق  ياراد  مق و  رد  شفیرـش  رازم 
بـسک همظعم  نآ  ترایز  ات  دنرخ  یم  دوخ  رب  رفـس  جـنر  بعت و  رود ، ياهرهـش  زا  يرایـسب  تعامج  لاس  ره  رد  تسا  قلخ  هماع  ( 93)

رهش هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  دوش  دلوتم  ردام  زا  هک  نآ  زا  شیپ  لاس  نیدنچ  هک  سب  نیمه  شتلیـضف  رد  دنیامن . ضیف 
وه امرح و  هلوسرل  هکم و  وه  امرح و  نا هللا  مالـسلا :  هیلع  قداصلا  لاق  داد : ربخ  وا  تلزنم  ماـقم و  زا  دومن ، داـی  تیمها  تلیـضف  هب  ار  مق 
هل تبجو  اهراز  نم  همطاف ،  یمـست  يدـلو  نم  هارما  اهیف  نفدتـس  و  مق ،  وه  امرح و  انل  هفوکلا و  وه  امرح و  نینمؤملا  ریمـال  و  هنیدـملا ، 

هکم نآ  هک  تسا  یمرح  ياراد  ادـخ  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 94  ( ) هما یـسومب  لمحت  مل  کلذ و  مالـسلا  هیلع  لاـق   ) هنجلا
مق هک  میتـسه  یمرح  ياراد  مه  اـم  تسا و  هفوک  هک  دراد  یمرح  مه  نینمؤـملاریما  تسا و  هنیدـم  هک  دراد  یمرح  مه  شربماـیپ  تسا و 

بجاو وا  رب  تشهب  دـنک  ترایز  ار  وا  سک  ره  تسا ،  همطاف  شماـن  هک  دوش  یم  نفد  اـج  نآ  نم  نادـنزرف  زا  ییوناـب  يدوز  هب  تسا و 
ماما زا  زین  و  دوب .) هدشن  هلماح  وا  هب  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ردام  زونه  هک  دومرف  ار  هلمج  نیا  یماگنه  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   ) دوش یم 
هنجلا هلف  مقب  یتمع  راز  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  اضرلا  نبا  نع  هک :  تسا  هدش  لقن  همرکم  يوناب  نیا  ترایز  تلیضف  رد  مالسلا  هیلع  داوج 

 . تسا تشهب  لها  وا  دنک  ترایز  مق  رد  ار  ما  همع  هک  یسک  دندومرف : هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  ( 95 . )

مق هب  هنیدم  زا  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  تمیزع  یگنوگچ 

دوخ دهعیلو  ار  ناشیا  ات  درک  توعد  ورم  هب  هنیدـم  زا  ار  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  نومءام  يرجه ،  تسیود  لاس  رد 
يدهعیلو یطیارـش  اب  هدش ،  رکذ  خـیرات  رابخا و  ياه  باتک  رد  هک  یلـصفم  ياه  نایرج  نمـض  دـمآ و  ورم  هب  ترـضح  نآ  دـهد . رارق 

رد شنادناخ  هب  ترـضح  نآ  زا  يدایز  عالطا  تدم ،  نیا  رد  ارهاظ  تشذگ و  لاس  کی  ابیرقت  دریذپب . دش  راچان  ای  تفریذپ  ار  نومءام 
؛ درک تکرح  ناسارخ  هب  هنیدـم  زا  لاس 201  رد  ردارب  لاح  زا  عالطا  يارب  يو  رهاوخ  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  دوب . هدیـسرن  هنیدـم 
؟  تسا هلـصاف  گنـسرف  دـنچ  مق  ات  دیـسرپ  تهج  نیمه  هب  درک . ادـیپ  عـالطا  هواـس  یکیدزن  رد  مق  دوجو  زا  دیـسر  هواـس  هب  نوچ  یلو 
هک تسا  نیا  تسرد  نخس  دربب . تسا ،  هعیش  زکرم  تسناد  یم  هک  مق  هب  ار  يو  ات  دومرف  دوخ  صوصخم  مداخ  هب  گنسرف .  هد  دنتفگ :

دنیامن تساوخرد  وا  زا  هک  دندرک  قفاوت  نیا  رب  يرعشا  دعـس  لآ  دیـسر  مق  مدرم  هب  مق ،  يوس  هب  وا  تکرح  هواس و  هب  همطاف  دورو  ربخ 
فرط هب  تفرگ و  ار  وا  هفان  مامز  دیـسر ؛ همطاف  یتس  تمزالم  فرـش  هب  دـمآ و  نوریب  جرزخ  نب  یـسوم  اـه  نآ  نیب  زا  دـیایب . مق  هب  هک 

(96 . ) دمآ دورف  دوخ  يارس  هب  دیشک و  رهش 

مق رد  همطاف  ( 97  ) یتس ای  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  ندمآ  دورف  لحم 

مق رهش  یبرغ  بونج  هیلااهتنم  رد  زور  نآ  رد  تسا  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  ندمآ  دورف  لحم  هک  جرزخ  نب  یـسوم  هناخ 
همطاف ترـضح  دورو  ماگنه  یلو  تسا ؛  ریم  نادـیم  مان  هب  زورما  مق  یمیدـق  ياه  هلحم  زا  یکی  تسا .  صخـشم  نآ  ياـج  زورما  دوب و 

یقاب زونه  هک  یعالطا  راثآ و  يور  زا  مق  رهش  اریز  تسا ؛  هدوب  یبرغ  بونج  هیلااهتنم  رد  دش  هتفگ  هک  روط  نامه  مالسلا  هیلع  هموصعم 
مان هب  ریپ  تخرد  هلحم  تسا و  هدش  هدیشک  بونج  برغ و  فرط  هب  جیردت  هب  هتـشاد و  رارق  یلعف  رهـش  یقرـش  لامـش  رد  تسرد  تسا 

هتخاس نآ  فارطا  رد  يا  هسردم  دجسم و  هک  هیتس  مان  هب  تسا  یلحم  ریم ، نادیم  هلحم  رد  هزورما  تسا .  هدوب  رهـش  نایم  رد  رازاب و  رس 
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یم تسا و  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  ندمآ  دورف  ياج  ناکم  نیا  هک  تسا  هدیـسر  هنیـس  هب  هنیـس  میدق ،  ياه  نامز  زا  دنا و 
 . تسا هدمآ  همطاف  یتس  هملک  دروم  دنچ  رد  مق ،  خیرات  رد  دنا و  هتفگ  یم  همطاف  یتس  هموصعم ،  همطاف  ترـضح  هب  مق  مدرم  هک  میناد 

لـسغ ار  ترـضح  نآ  دندومرف . تلحر  ایند  زا  تدم ،  نیا  زا  سپ  دوب و  زور  هدفه  مق  رد  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  تماقا 
مق خیرات  بحاص  درک . نفد  تشاد ،  نالباب  غاب  مان  هب  یغاب  رد  هک  ینیمز  رد  ار  وا  رهطم  رکیپ  جرزخ  نب  یـسوم  دندرک و  نفک  دنداد و 

نالباب هربقم  هملک  زا  دندرک . رضاح  دندوب  هداد  بیترت  وا  يارب  هک  یبادرس  رانک  رب  نالباب  هربقم  هب  نفک  لسغ و  زا  دعب  ار  همطاف  دیوگ :
نفد يارب  ( 98  . ) تسا هدوب  یگداوناـخ  ناتـسربق  اـج  نآ  هک  دراد  لاـمتحا  اـما  تسا ؛  هدوـب  یناتـسربق  اـج  نآ  رد  هک  دوـش  یم  موـلعم 

ار وا  كرابم  ندب  هدش و  بادرس  لخاد  دراد  تقایل  یسک  هچ  هک  دندرک  وگتفگ  مه  اب  دعـس  لآ  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح 
نفد ار  ناشیا  ات  دوش  رـضاح  دوب  رداق  مان  هب  هتـسیاش  حلاص و  دنملاس و  يدرم  هک  ناشمداخ  هک  دش  انب  اه ، نآ  قفاوت  زا  سپ  دـنک ، نفد 

زا سپ  راوس  ود  نآ  دندش . نایامن  رازگیر  فرط  زا  هلجع  باتـش و  اب  راد  باقن  راوس  ود  هک  دـندرک  هدـهاشم  ماگنه  نیا  رد  اما  دـنیامن ؛
هدرک هدامآ  یب  یب  نآ  يارب  هک  یبادرـس  لخاد  سپـس  دندناوخ و  زامن  رهطم  ندب  رب  دـندش و  هدایپ  مظعم ،  هزانج  نآ  هب  ندـش  کیدزن 

نآ یـسک  دندش و  ناهنپ  اهرظن  زا  ات  دنتفر  دندش و  راوس  نآ  زا  سپ  دندمآ . نوریب  دندرپس و  كاخ  هب  ار  شفیرـش  ندب  دندش و  دندوب ،
رفعج و نب  یسوم  ترضح  ای  دندوب  مالسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  تشهب ،  ناناوج  دیـس  ود  راوس ، ود  نآ  ایآ  تخانـشن .  ار  اه 

داد رارق  رهطم  ربق  يور  رب  یفقس  ریصح  ایروب و  زا  جرزخ  نب  یسوم  لاح  ره  هب  دندوب ؟ يرگید  دارفا  ای  دندوب ؟ مالسلا  مهیلع  متشه  ماما 
ارهز ترـضح  نارتـخد  زا  يا  هدـع  سپـس  داـهن و  اـنب  يا  هبق  يو  فیرـش  ربـق  يور  رب  مالـسلا  هیلع  داوـج  ماـما  رتـخد  بنیز  هـک  نآ  اـت 

. دندیدرگ نوفدم  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  هعقب  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نادنزرف  مالسلااهیلع و 

مرح لخاد  رد  نوفدم  تاردخم 

هنومیم  - 1 زا : دنترابع  هک  دنا  هدیمرآ  تاردخم  زا  نت  جنپ  مالسلا  هیلع  هموصعم  ترـضح  رب  هوالع  دبنگ  ریز  رد  رهطم و  مرح  لخاد  رد 
3 مالسلا .  هیلع  داوج  ماما  ترضح  هون  عقربم و  یـسوم  رتخد  دمحم ، ما   - 2 مالسلا .  هیلع  داوج  ماما  ترضح  هون  عقربم و  یـسوم  رتخد  ، 

ماما ترـضح  هون  یلعوبا ،  هیراج  بیبح ،  ما   - 5 عقربم .  یسوم  دنزرف  دمحم  هیراج  قاحـسا ،  ما   - 4 یپکوک .  یلع  رتخد  مساـق ،  ما  - 
ترـضح رهطم  ربق  زارف  رب  لوا  هبق  هک  دوب  یلعف  دـبنگ  ياج  هب  هبق  ود  يرجه  موس  نرق  رد  مق ،  خـیرات  شرازگ  قبط  مالـسلا .  هیلع  اضر 

. دوب هتفرگ  رارق  هنومیم  قاحـسا و  ما  بیبح ،  ما  روبق  زارف  رب  مود  هبق  تشاد و  رارق  قاحـسا  ما  دـمحم و  ما  روبق  مالـسلا و  اهیلع  هموصعم 
نیسح نسحلاوبا ،  ربق   - 1 زا : دـنترابع  روبق  نیا  تسین .  اه  نآ  زا  يرثا  هزورما  تسا و  هدوب  نالباب  هربقم  رد  زین  يرگید  روبق  هتبلا  ( 99)
هللادبع نب  دمحم  نب  لیعامـسا  نب  دمحا  نب  هزمح   - 2 مالسلا .  هیلع  قداص  رفعج  ماما  نب  لیعامـسا  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  نیـسحلا  نب 

نب دـمحم  نب  یلع  مساقلاوبا  شرگید  رـسپ  و   - 4 هزمح .  نب  رفعج  وـبا  دـنزرف  رگید   - 3 مالـسلا .  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  نب  رهابلا  نب 
7 مالسلا .  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نب  رمع  نب  یلع  نب  دمحم  نب  دمحا  یلع  وبا   - 6 هزمح .  نب  دمحم  ردارب  هزمح  نب  یلع   - 5 هزمح . 

نسح دمحم  وبا  وا  رگبد  رسپ  ربق  رگید ،  - 8 مالـسلا .  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نب  رمع  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  دمحا  نب  دمحم  - 
هدع دنتسه ، نوفدم  رهطم  مرح  رد  هک  بهذم  نید و  ناگرزب  ادهـش و  املع ، زج  هب  دمحا . نب  نسح  نب  دمحا  یلع  وبا  ربق  - 9 دمحا . نب 

تاوما لمح  لبق ،  اه  نرق  زا  هدش ،  تیاور  مق  كاخ  تلیضف  هرابرد  هک  یثیداحا  تبـسانم  هب  اریز  دنا ؛ هدیدرگ  نفد  زین  ناهاشداپ  زا  يا 
ابیرقت هتشاد و  دوجو  دعب  هب  موس  نرق  زا  ربتعم  دهاشم  هب  هزانج  لمح  یلک  روط  هب  تسا .  هدوب  لومعم  نآ  كاخ  رد  نفد  رهـش و  نیا  هب 

ددعتم و ياه  ناتـسربق  ياراد  مق  دننام  يرهـش  چیه  تسا و  هدشن  نفد  لاجر  ناهاشداپ و  املع و  داسجا  مق ،  هزادـنا  هب  يرهـش  چـیه  رد 
مرح یبرغ  بونج  فرط  رد  وا  هعقب  هک  مود  ساـبع  هاـش  دنتـسه - : نوفدـم  مق  رد  نت  راـهچ  هیوفـص  ناـهاشداپ  زا  تسا .  هدوبن  گرزب 

هاش نامیلس - .  هاش  تسا - .  عقاو  مرح  یبونج  قاور  رد  وا  ربق  هک  یفص  هاش  دشاب - . یم  نآ  هب  لصو  مالسلا و  اهیلع  هموصعم  ترضح 
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تسا و نوفدم  مق  رد  هاش  یلعحتف  هیراجاق  ناهاشداپ  زا  دشاب . یم  رـس  الاب  دجـسم  دـیدج  يانب  طسو  رد  ود  نیا  هعقب  هک  نیـسح  ناطلس 
 ، هیوفص ناگدازهاش  زا  دشاب . یم  هیضیف  هسردم  تشپ  هنهک ،  نحص  یبرغ  لامش  رد  دوب  هدرک  هیهت  شتایح  نامز  رد  ار  نآ  هک  وا  هعقب 
 ( قباس  ) هزوم نحص  ریز  رد  دوب ، هیوفص  یگداوناخ  هربقم  هک  یگرزب  هبادرـس  رد  دندش  هتـشک  اه  ناغفا  تسد  هب  هک  رفن  داتفه  کیدزن 

نایم لصاف  دح  رد  یبرغ و  بونج  فرط  رد  نحـص  نیمه  رد  وا  هعقب  تسا و  هاش  نیدا  رـصان  ردپ  هاش  دـمحم  رگید  دـنا . هدـش  نوفدـم 
ياه نادـناخ  زا  يرایـسب  دنتـسه و  نوفدـم  مق  رد  يدایز  هدـع  راجاق ، ناـمز  لاـجر  ناـگدازهاش و  زا  دـشاب . یم  مظعا  دجـسم  نحص و 
هعقب کـباتا ،  هعقب  دـننام  تسا ؛  هعقب  بحاـص  دوـخ  ماـن  هب  هک  دـنراد  دوـخ  هب  صوـصخم  هعقب  مق  ياـه  نحـص  رد  ناـمز  نآ  فورعم 

 ، يرهشوب نیعم  جاح  هعقب  هلودلا ،  بجاح  هعقب  كرت ،)  میحرلادبع  ازریم   ) ماقم مئاق  هعقب  هلودلا ،  قوثو  هنطلسلا و  ماوق  هعقب  یفوتسم ، 
تهج افرـص  اـه ، نآ  نفد  ناـکم  ناـهاشداپ و  ندرب  ماـن  زا  فدـه  تسا ،  رکذ  هب  مزـال  ( 100  . ) هنطلـسلادعس هعقب  هلودـلا و  ماـظن  هعقب 

. درادن دوجو  رهطم  مرح  رد  اه  نآ  نیفدت  تلع  هب  اه ، نآ  دییءات  زا  یناشن  چیه  تسا و  یخیرات  یمومع و  تاعالطا 

(101  ) مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  رهطم  مرح  هچخیرات  زا  هاتوک  تاعالطا 

هیلع داوج  ماما  رتخد  بنیز  هاگ  نآ   - 2 داد . رارق  شفیرش  ربق  رب  ایروب  زا  ینابیاس  جرزخ  نب  یـسوم  تیب ،  لها  همیرک  نفد  زا  سپ   - 1
دبنگ لاس 529  رد   - 4 دش . نیزم  سیفن  ياه  یشاک  اب  رهطم  مرح  يرجه  لاس 413  رد   - 3 درک . انب  نآ  زارف  رب  رجآ  زا  يا  هبق  مالـسلا 

 . تخاس ار  یلامش  ناویا  يوفص  لیعامـسا  هاش  لاس 925  رد   - 5 دیدرگ . انب  مگیب  هاش  مان  هب  تمه  دـنلب  نانز  زا  یکی  طسوت  يدـیدج 
زا دوب ، لماع  لبج  زا  وا  داژن  لصا و  هک  ار  نیدهتجملا  متاخ  نیسح  دیس  ریم  رسپ  هللا ،  بیبح  دیس  ریم  هناتسآ  تیلوت  يارب  بسامهط  هاش 

دومن الط  ار  دبنگ  هاش ،  یلعحتف  لاس 1218  رد   - 7 تخاس .  ار  هنانز  نحص  لوا ،  یفص  هاش  لاس 1077  رد   - 6 درک . توعد  ناهفصا 
لاس هب  يا  هرقن  حیرـض  - 9 دش . انب  رس  الاب  دجـسم  لاـس 1236  رد   - 8 دـیدرگ . نیزم  الط  تشخ  اب 12000  دـبنگ  يور  لاـس  نآ  رد  و 
متاخ رد   - 12 دش . ببهذت  لاس 1301  هب  اه  هنذءام  نیا   - 11 دیدرگ . انب  لاس 1285  هب  الط  ناویا  ياه  هنذءام   - 10 دش . هتخاس   1275
نیما میهاربا  اقآ  هلیـسو  هب  دـیدج  نحـص  ناینب  هدولاش و  يرجه  مهدزیـس  نرق  رخاوا  رد   - 13 دش . هتخاس  لاـس 1292  هب  هرهطم  هضور 

، ابیز نامتخاس  نیا  رامعم  دیناسر . نایاپ  هب  لاس 1303  رد  کباتا  ناخ  رغصا  یلع  ازریم  شرـسپ  ار  نآ  نامتخاس  دش و  هتخیر  ناطلـسلا ، 
رد رالاسهپـس  دجـسم  قاط  زین  و  دـشاب -  یم  ریظن  مک  ياـهانب  زا  نیقی  روط  هب  هک  گرزب -  هچمیت  ياـنب  هک  تسا  فورعم  نسح  داتـسا 

تروص يدیدج  یئزج و  تارییغت  رهطم  مرح  رد  نونکا  دـش . هتخاس  لاـس 1306  هب  رهطم  مرح  يا  هرقن  رد   - 14 تسوا .  راثآ  زا  نارهت 
دشر هتشذگ  هب  تبسن  تیعمج  مه  نونکا ،  اریز  دریگ ؛ رارق  راک  تیولوا  رد  دیاب  رهطم ، مرح  شرتسگ  تسین و  یفاک  هتبلا  هک  دریگ  یم 

. دبلط یم  ار  يرتشیب  رتهب و  ياضف  و  تسا ،  هدش  رتشیب  هتشذگ  هب  تبسن  نادناخ  نیا  نادنم  هقالع  ناگتفیش و  مه  هتشاد و  ناوارف 

تسا هتفر  ایند  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  لبق  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح 

هدوب ق   . لاس 203 ه مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تداهش  لاس  لاس 201 و  رد  مق ،  خیرات  هتشون  ربانب  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  تافو 
مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  زا  دعس ، زا  شردپ ،  زا  میهاربا ،  نب  یلع  زا  تارایز ،  بتک  زا  یضعب  زا  یـسلجم  همالع  ( 102  . ) تسا

؟  تسا مالسلا  هیلع  یسوم  تنب  همطاف  ربق  دوصقم  ایآ  دیسرپ : دعس  میراد .  يربق  مق  رهـش  رد  ام  دعـس ، يا  دندومرف : هک  دنک  یم  تیاور 
يا همان  ترایز  سپس  دوش . یم  بجاو  درف  نآ  يارب  تشهب  دنک ، ترایز  ار  يو  وا ، قح  نتخانـش  هب  سک  ره  يرآ ،  دندومرف : ترـضح 
نبا نع  ( 103  . ) تسا دوجوم  ناـنجلا  حـیتافم  باـتک  رد  هک  تسا  هدرک  رکذ  مالـسلا  اـهیلع  هموصعم  همطاـف  يارب  ترـضح  نآ  لوق  زا 

مق رد  ار  ما  همع  هک  یسک  دندومرف : هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  ( 104  . ) هنجلا هلف  مقب  یتمع  راز  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  اضرلا 
هک تسا  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  اهنت  ناگدازماما ،  نایم  رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  تسا .  تشهب  لـها  وا  دـنک ، تراـیز 
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مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  زین  و  دشاب . یم  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  ماما  نآ  هدش و  لقن  یماما  زا  وا  ترایز 
؛ دـنداد یمن  رهوش  هب  ار  دوخ  نارتخد  هیئاضر ،  هک  تسا  هدیـسر  نم  هب  دـیوگ : یم  مق  خـیرات  فلؤم  اریز  تسا ؛  هدوبن  يرـسمه  ياراد 

تهج نیا  زا  تسا و  هدوب  رتخد  کی  تسیب و  ار  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  دـنتفای و  یمن  دـشاب  ناشیا  وفک  رـسمه و  هک  یـسک  اریز 
هک نیا  زج  دشاب  یمن  تسد  رد  یقیقد  تاعالطا  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  رمع  تدم  زا  تسا .  هدادن  رهوش  هب  ناشیا  زا  کی  چیه 

رفعج هب  یسوم  ترـضح  رابخا ، بتک  رگید  همغلا و  فشک  مق و  خیرات  هتـشون  رب  انب  اریز  تسا ؛  هدوبن  رتمک  لاس  هس  تسیب و  زا  املـسم 
تافو دوب و  نادـنز  رد  رمع  رخآ  ات  دـش و  راـتفرگ  دیـشرلا  نوراـه  روتـسد  هب  يرجه  لاس 179  رد  هموصعم  ترـضح  ردـپ  مالـسلا  هیلع 

رد هک  هلصاف  نیا  داتفا و  قافتا  يرجه  کی  تسیود و  لاس  رد  دیدرگ  نایب  البق  هک  روط  نامه  مه  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح 
 . تسا مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  رمع  لقادح  تسا ،  لاس  هس  تسیب و  دودح 

مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  باقلا 

 - هیقن 7 هیقت 6 -  هدیشر 5 -  هرب 4 -  هدیمح 3 -  هرهاط 2 -   - 1 زا : دـنترابع  ناشیا  باـقلا  رگید  تیبلها  همیرک  هموصعم و  زا  ریغ  هب 
یمارگ ردام  مینادـب  دـیاب  نینچمه  نیملاعلا .  ءاـسنلا  هدیـس  هقیدـص 12 -   - 11 ( 105  ) اـضرلا تخا  هدیس 10 -  هیـضرم 9 - هیضر 8 - 

زا تلیضف و  اب  ناوناب  زا  نوتاخ  همجن  تسا .  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  راوگرزب  ردام  نوتاخ ،  همجن  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح 
ما  - 2 هراتس )   ) همجن  - 1 زا : دنترابع  هک  تسا  هدـش  لقن  خـیرات  ياه  باتک  رد  مان  هد  وا  يارب  تسا .  هدوب  خـیرات  ریظن  مک  تاردـخم 

يورءا  - 6 ریذپ ) فاطعنا  فبطل و  رایـسب   ) هیـسرم نارزیخ  هرهاط 5 -   - 4 مزمز )  ياـه  ماـن  زا  یکی   ) منکت  - 3 نارـسپ )  ردام   ) نینبلا
بلاط  ) هنامـس  - 8 دـنرب ). هانپ  وا  هب  هداوناخ  ياـضعا  همه  هک  یـسک   ) نکـس  - 7 رکفت ) هشیدـنا و  بحاـص  راوگـشوخ ، ناوارف و  بآ  )
هتشاد نوگلگ  خرـس و  ياه  هنوگ  ذفان و  یناگدید  ینارون ،  هرهچ  هک  ینت  نیمیـس  ییوناب   ) ءارقـش - 9 لانم )  لام و  فرـش و  رد  ینوزف 
همطاف تدالو  لحم  ( 106 .( ) دزیر ورف  روگنا  امرخ و  زا  هک  يا  هنوگ  لسع ،  هریـش  يراکـش ،  زاب  دیـشروخ ، شبات   ) رقـص  - 10 دشاب ).

ترـضح نآ  تافو  لاـس  رد  هتبلا  تسا  هدوب  ق   . مارحلا 173 ه هدعقیذ  لوا  ناشیا ،  تدالو  خـیرات  هرونم و  هنیدـم  مالـسلا  اهیلع  هموصعم 
 . تسین تسد  رد  یعالطا  ترـضح  نآ  تافو  زور  هام و  زا  اما  تسا ،  هدوب  يرجه  دش 201  نایب  هک  روط  نامه  درادن و  دوجو  یفالتخا 

هناتـسآ هک  تسا  یلاس  دـنچ  اما  تسا ؛  هدـش  لقن  یناثلا  عیبر  مهد  اه  باتک  زا  یخرب  رد  یناثلا و  عیبر  مهدزاود  اـه  باـتک  زا  یخرب  رد 
مان هیموصعم  ماـیا  ناونع  هب  هدومن و  اـپ  رب  يرادازع  مسارم  ار  یناـثلا  عیبر  مهدزاود  اـت  مهد  زا  مالـسلا  اـهیلع  هموصعم  ترـضح  هسدـقم 

 . تسا هدرک  يراذگ 

مق هب  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  دورو  ترفاسم و  نایرج 

نورب دش  همه  نوتاخ  هموصعم  ترضح  همطاف  رفعج  نب  یـسوم  رتخد  ناهج  نوتاخ  نادزی و  تفع  ناج  سنا و  هاش  تخد  قح  تمـصع 
مق يوس  هنیدـم  زا  ار  روط  هوک  تشاذـگب  بقع  رد  ار  رود  هار  درک  یط  مق  رهب  راب  تسب  مق  سدـقا  ضرا  يوس  راید  رهـش و  هناـخ و  زا 
وچ یب  یب  نآ  دوب  دـش  راب  شمـسج  هب  بت  جواس  رهـش  دـش  رامیب  نوچ  هموصعم  ترـضح  هاگیاج  سدـقا  ضرا  رد  دـنک  اـت  هار  دومیپ 

لیلجت اـعقاو  ار  مق  ضرا  رتدوز  لـمحم  دـندنب  رتـش  رب  رمق  ار  تمـصع  جرب  نآ  درک  رما  مق  هار  زا  مق و  زا  درک  وجتـسج  مق  هاوخ  تلود 
اینوگ ریبک  زا  ریغـص و  زا  ار  مق  لها  راوس  بوکرم و  هار و  نآ  زا  هب  هب  راقو  اـب  ناگدازهـش  زا  هب  هب  درک  لـیجعت  مق  يوس  نتفر  رهب  درک 

رب ناج  ار  هلمج  راسی  زا  نیمی و  زا  لمحم  درگ  دنتفای  ار  دوخ  دوصقم  دصقم و  دنتخات  لمحم  يوس  انرب  ریپ و  ریدـغ  دـیع  دـص  ود  دـمآ 
يدمآ شوخ  يدمآ  نیلسرملا !  متخ  تخد  يا  مالسلا  مالـسلا  ياه  هرعن  دش  کلف  رب  مالغ  نازینک و  نوچمه  مق  لها  راثن ز  رهب  زا  فک 

يوس راهم  فک ،  ردنا  تفرگب  ار  هفان  راختفا  يارب  جرزخ  یـسوم  ابحرم ! دص  ار  وت  ارهز  هعقب  ادـخ ! ریـش  رتخد  يا  نیرفآ  نیرفآ !  دـص 
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زا مق  ماش  لالج  اب  لمحم  جرب  زا  نورب  دش  لامک  رحب  نآ  هموصعم  ترضح  ریم  نادیم  ات  دروآ  ار  هفان  ریمـض  شوخ  نآ  دوخ  هاگ  لزنم 
ناوج نآ  هدفه  زور  لیلع  رامیب و  رهـش  نآ  رد  دوب  لیلـس  ار  ربمیپ  نآ  زور  هدزناش  دش  زورون  دص  ود  زا  هب  مق  زور  دـش  زور  شیور  رون 
يوس يوم  درک  ناشیرپ  شود و  رب  شعن  مارتحا  دص  اب  دـندیدرگ  عمج  مامتلاب  نییرعـشا  شزامن  رد  داهن  يوءاما  تنج  ردـنا  ياپ  دارمان 

دوخ تسد  دهنب  تسیک  نمز  قالخ  سومان  دوب  نیک  همهاو  میب و  تفرگب  ار  هلمح  همطاف  كاپ  مسج  نفد  تقو  يور  دندرک  نالباب  غاب 
ندب نیا  دزاس  نفد  وا  يدیاب  نمتؤم  یقت و  دشاب  وا  هک  نوچ  وا  تسه  قیال  دنتفگ  مق  لها  وخ  کین  یخیش  مان  رداق  دوب  نفک !؟  نیا  رب 
کیل زاب  دنتشگرب  دندومنب و  نفد  زان  زع و  اب  ار  هموصعم  نت  ود  نآ  دیسر  ناتسگیر  تمـس  زا  راوس  ود  دیدپ  دش  يدرگ  رود  زا  ناهگان 

(107  ) نید ناطلس  نت  نایرع  زور  هس  دب  نیک  ملظ و  زا  البرک  ردنا 

مق رد  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح 

هدش هراشا  ذخءام  رتشیب  رد  نومءام ،  توعد  هب  انب  ورم  هب  نتفر  ماگنه  مق ،  زا  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  روبع  هرابرد 
رد عقاو  ناسارخ  هاـش  ماـن  هب  يا  هلحم  مق ،  رد  نونکا   - 1 دنک . یم  دییءات  ار  مق  هب  ترـضح  نآ  ندمآ  یکرادـم ،  دـهاوش و  اما  تسا ؛ 

یلو هدـش ؛  نابایخ  ءزج  رذآ ، نابایخ  ثادـحا  ماگنه  دوب و  يا  هچوک  البق  هتبلا   ) دـیراد دوجو  رـسای ، رامع  يرتم  بنج 45  رذآ ، نابایخ 
انب دـیدجت  ار  نآ  ریخا  ياـه  لاـس  رد  هک  دراد  دوجو  لـحم  نیا  رد  ماـن  نیمه  هب  مه ،  يدجـسم  زین  و  تسا )  یقاـب  لـحم  نیا  ماـن  زونه 
هک دنا  هدوب  دـقتعم  میدـق  ياه  نامز  زا  مق ،  مدرم  هک  هیوضر  هسردـم  مان  هب  تکرب ،  اب  تسا  يا  هسردـم  لحم ،  نیمه  رد   - 2 دندومن .

هسردم رد  نونکا  مه  هک  یهاچ  زا  دندومرف و  لالجا  لوزن  لحم ،  نیمه  رد  رهش ، نیا  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  دورو  ماگنه  رد 
ره هب  دندومن . ثادحا  ترـضح  دوخ  ار  هاچ  نیا  هک  دندقتعم  زین  یـضعب  دـنتخاس و  وضو  دـندرک و  لسغ  دندیـشون و  بآ  تسا  هیوضر 
رفس تمـسق  رد   ) نانجلا حیتافم  باتک  رد  نینچمه   - 3 تسا .  هدیـسر  ام  هب  ات  هدش  لقن  هنیـس  هب  هنیـس  مدرم ،  قیرط  زا  دهاوش  نیا  لاح 

دندمآ ترضح  نآ  زابـشیپ  هب  مق  لها  دمآ ، مق  هب  اج  نآ  زا  دادغب و  هب  هفوک  قیرط  زا  هک  هدش :  لقن  ناسارخ )  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
هک دندومرف  ترضح  دوش . دراو  وا  رب  راوگرزب  نآ  هک  دوب  لیام  یسک  ره  و  ترضح ؛  نآ  تفایض  باب  رد  دندرک  یم  همصاخم  مه  اب  و 

هناخ نآ  بحاص  دیباوخ و  هناخ  کی  رد  ات  دمآ  رتش  نآ  سپ  موش .  یم  دراو  اجنآ  نم  دـمآ ، دورف  اجک  ره  ینعی  تسا ؛  رومءام  نم  رتش 
 ، لحم نآ  هک  تشذگن  يدنچ  سپ  دوب . دهاوخ  وا  نامهیم  ادرف  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  هک  دوب  هدید  باوخ  رد  زور  نآ  بش  ، 
هب ناهج ،  ناناملـسم  مامت  رب  هک  دسر  یم  رظن  هب  مهم  هتکن  نیا  رکذ  اج  نیا  رد  تسا .  هرومعم  هسردم  ام ، نامز  رد  تفای و  یعیفر  ماقم 

رهاوخ ناسارخ و  رد  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  راب ، کـی  تدـم  دـنچره  تسا  مزـال  مق  مدرم  صخـالاب  ناریا و  مدرم  صوصخ 
اریز دـنیوجب ؛ دادمتـسا  ناشیاهراک  رد  راوگرزب  ود  نآ  زا  هدومن و  ترایز  ار  مق  رد  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاـف  ترـضح  شا  یمارگ 

دـنا و هدـمآ  دارفا  زا  يا  هدـع  باوخ  هب  تافو  زا  سپ  ناگرزب ،  زا  یـضعب  تسا .  ناراوگرزب  نیا  هیاس  رد  ناهج  ناریا و  تزع  تکرب و 
ام رادـید  هب  دادـعت  نامه  هب  میدروآ ،  اج  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  تایح  نامز  رد  ام  هک  یترایز  دادـعت  هب  هک  دـنا  هتـشاد  نایب  نینچ 

هدرمـش رب  تشهب  دریگ ، ماجنا  تفرعم  اب  هک  ار  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  ترایز  شاداپ  یثیداحا  رد  نینچمه  دـنا و  هدـمآ 
. دنا

مق عضو  رد  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  نفد  ریثءات 

هب ار  رهـش  نیا  عضو  مق  رد  يو  ندش  نوفدم  ناگدازماما ،  رگید  نایم  رد  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  زاتمم  تیعقوم  لیلد  هب 
ترضح نآ  نفد  لحم  هک  یبرغ  بونج  هب  یقرش ،  لامـش  زا  جیردت  هب  مق  رهـش   - 1 زا :  دـنترابع  تارییغت  نیا  زا  یخرب  داد . رییغت  یلک 

رهش زکرم  رد  هزورما  تشاد ،  رارق  رهش  زا  يا  هلصاف  رد  هک  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  مرح  هک  يروط  هب  دش ؛ هدیـشک  دوب 
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مق هب  مدرم  زا  يرایـسب  هدـع  دـش و  رتـشیب  رهـش  نیا  هب  مدرم  فـلتخم  ياـه  هورگ  زین  ارما و  ناـهاشداپ و  هجوـت   - 2 تسا .  هـتفرگ  رارق 
زا یتح  روشک و  طاقن  یـصقا  زا  هک  دـشاب  یم  ییاهرهـش  نیرتریذـپ  رجاهم  زا  یکی  مق  رهـش  نونکا  مه  هک  يروط  هب  دـندرک ؛ ترجاهم 
هب دش ؛ هعیش  تیناحور  زکرم  عقاو  رد  تفرگ و  دوخ  هب  یـصاخ  یبهذم  تیعقوم  مق ،   - 3 دنروآ . یم  يور  رهـش  نیا  هب  اهروشک ، رگید 

لخاد و مدرم  زا  رفن  نارازه  لاس  ره  رد   - 4 دنا . هتساخرب  نآ  زا  ای  هتشاد و  تماقا  نآ  رد  هعیـش  ياملع  نیرتگرزب  زا  يا  هدع  هک  يروط 
مرح رهـش و  زا  دـیدزاب  تهج  زین  اـه  تسیروت  زا  يا  هدـع  یتح  دـننک و  یم  رفـس  سدـقم  رهـش  نیا  هب  تراـیز  تهج  روشک  جراـخ  اـی 
(108 . ) دنروآ یم  يور  رهش  نیا  هب  يراک )  یشاک  يراک و  هنیآ  الط ، ياه  ناویا   ) نآ يابیز  رظانم  مالسلا و  اهیلع  هموصعم  ترضح 

مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  ( 109  ) تامارک

مییامن يروآ  عمج  ار  اه  نآ  میهاوخب  رگا  هک  تسا  هدوب  يدایز  رایسب  ياه  تمارک  ياراد  نونکات  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح 
دارفا زا  یـضعب  تسا  نکمم  اریز  تسا ؛  هدیدرگن  طبـض  تبث و  ملاع  ود  يوناب  نیا  ياه  تمارک  زا  يرایـسب  دش . دهاوخ  باتک  نیدـنچ 

دنتسین لیام  دارفا  زا  یخرب  اب  تسا و  هدش  لح  لکشم  نآ  دنا ؛ هتشاد  یناور  یحور و  لکشم  الثم  دنشاب ؛ هدش  یب  یب  تمارک  نآ  هجوتم 
دنـس خـیرات و  اب  ناهج  ود  يوناب  نیا  ياه  تمارک  زا  یخرب  اما  دـنبای . یهاگآ  ناشنتفرگ  افـش  نایرج  زا  ای  نانآ و  تیعـضو  زا  مدرم  هک 

زا تمارک  دـصکی  روپ  يدـهم  ربکا  یلع  ياقآ  هتـشون  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همیرک  باتک  رد  تسا .  هتفای  راـشتنا  سپـس  تبث و  ربتعم 
انیع باتک  نیا  زا  تمارک  ود  هب  اهنت  ام  تسا و  زومآ  دـنپ  ابیز و  رایـسب  یباتک  هک  تسا  هدیـسر  پاچ  هب  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح 

طحنم ماظن  یـشاپ  ورف  زا  سپ  لوا  تمارک  دـنیامرفب . هعلاطم  ار  رظن  دروم  باتک  ات  مینک  یم  هیـصوت  ناگدـنناوخ  هب  مییامن و  یم  هراـشا 
دنور یم  ناجیابرذآ  هب  مق  هیملع  هزوح  نیلوؤسم  زا  یهورگ  سکعلاب ،  نایناریا و  هب  يوروش  ناجیابرذآ  هار  ندش  هدوشگ  یتسینومک و 

ناجیابرذآ هب  ات  دنهد  شزومآ  ار  نانآ  یبسانم  ( 110  ) دتم اب  هدروآ ،  مق  هیملع  هزوح  هب  دننک و  باختنا  ار  دعتـسم  ناناوج  زا  يا  هدع  ات 
ناوجخن رد  دننک . رپ  ناوت  دح  رد  هدمآ ،  دیدپ  اه  تسینومک  هناملاظ  هرطیس  تدم  رد  هک  ار  ناماس  نآ  نایعیش  یگنهرف  ءالخ  هتشگرب ، 

 ، شنیزگ طیارـش  زا  یکی  اریز  دـنبلط ؛ یم  شزوـپ  وا  شریذـپ  زا  نیلوؤـسم  یلو  دوـش ؛ یم  مق  هب  مازعا  بلطواد  هزمح  ماـن  هب  یناوـجون 
يوگنخـس کـی  هب  تبـسن  مدرم  تبغر  رد  اـعبط  دروخ و  یم  مشچ  هب  دوب و  بویعم  هزمح  ناگدـید  زا  یکی  دوب و  وضع  صقن  نتـشادن 

تداعس نیا  زا  راشرس  هقالع  دادعتسا و  نتشاد  اب  نم  ارچ  هک  دنک  یم  ناوارف  هیرگ  هزمح  دراد . یفنم  رثا  يوضع  نینچ  نتـشاد  یبهذم ، 
طرـش فـالخ  رب  نـالوؤسم  دراذـگن . وا  راـکفا  رب  یبولطماـن  یحور  رثا  اـت  دـنریذپب  ار  وا  هک  دـنک  یم  رارـصا  زین  شردـپ  موش ،  مورحم 

رد دـنروآ . یم  ناریا  هب  ار  وا  بلطواد  ناناوج  زا  رفن  دـصکی  زا  شیب  هارمه  دـنریذپ و  یم  ار  وا  یناسنا  فطاوع  ریثءاـت  تحت  شریذـپ ، 
اه ناگرا  اهداهن و  رگید  امیـسوادص و  فرط  زا  دـیآ . یم  لمع  هب  یهوکـش  اب  لابقتـسا  مسارم  ناجیابرذآ  روش  رپ  ناناوج  نیا  زا  نارهت 
ار نیبرود  شا  همه  نادـنمرنه ،  حالطـصا  هب  یخرب  هدـیهوکن  هویـش  قـبط  نارادربـملیف  زا  یکی  دوـش . یم  هتـشادرب  ناوارف  ملیف  سکع و 
. دنک یم  ( 111  ) نامـسیدنارگآ ار  هزمح  بویعم  مشچ  لابقتـسا ،  مسارم  نمـض  رد  راـب  اـه  هد  دـنک و  یم  هزمح  هدـمآرب  مشچ  هجوـتم 
هب ملیف  نآ  زا  هقلح  کـی  دـنبای  یم  ناکـسا  مق  سرادـم  زا  یکی  رد  دـنیآ و  یم  مق  هیملع  هزوـح  هب  بلطواد  ناـناوج  نـیا  هـک  یماـگنه 
هب ناناوج  نیا  یمرگرس  عونت و  يارب  زور  کی  هسردم  تسرپرـس  دوش . يرادهگن  هسردم  ویـشرآ  رد  ات  دوش  یم  هداد  هسردم  تسرپرس 

هدنخ کیلـش  دور  یم  هناشن  هزمح  مشچ  فرط  هب  نیبرود  هک  راب  ره  دراذگ . یم  شیامن  هب  هسردـم  نلاس  رد  ار  ملیف  نیا  نطو ،  زا  رود 
رگید دـنک و  یم  تراقح  ساسحا  رایـسب  هزمح  هسلج ،  نیا  رد  دوش . یم  دـنلب  دـنلاس ، نس و  مک  اـعون  هک  هزمح  ياـه  يدرگاـش  مه  زا 

وا هسلج  نیا  زا  سپ  اریز  ددرگرب ، دوخ  نطو  هب  ددنبرب و  رفس  تخر  هک  دریگ  یم  میمصت  هزمح  دوش . یم  شزرا  یب  شرظن  رد  یگدنز 
اهیلع هموصعم  ترضح  رهطم  مرح  هب  هزمح  نیاربانب  دز . دهاوخ  یخلت  دنخبل  وا  ندید  اب  اه  هچب  زا  کی  ره  دش و  دهاوخ  ریقحت  اج  همه 

هار گنـسرف  اهدص  نم  جئاوحلا ،  باب  رتخد  يا  دراد : یم  هضرع  دزیر و  یم  ناوارف  کشا  هتـسکش ،  یلد  اب  دوش و  یم  فرـشم  مالـسلا 
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نطو رهش و  هب  مریزگان  منک و  لمحت  ار  ریقحت  همه  نیا  مناوت  یمن  یلو  موش ؛  یبهذم  غلبم  مناوخب و  سرد  امـش  هیاس  ریز  رد  هک  مدمآ 
هشیمه يارب  دنک و  یم  زاب  تیب  لها  همیرک  هاگشیپ  رد  ار  شلد  هدقع  هزمح  موش  مورحم  امش  مرح  ترواجم  تمعن  زا  مدرگ و  زاب  دوخ 

وا هب  دوش ، یم  وربور  شیاهیـسالک  مه  زا  یکی  اب  دیآ  یم  نوریب  مرح  زا  نوچ  دنک . یم  یظفاحادخ  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  زا 
هزمح يامیس  هب  ددرگ و  یم  رب  وا  دنک ، یم  ادص  شمان  اب  ار  وا  هزمح  دیوگ . یم  کیلع  ار  وا  مالس  سانشان  ناونع  هب  وا  دنک ، یم  مالس 

هجوتم هزمح  هزات  دش ؟ هچ  وت  مشچ  سپ  دیوگ : یم  وا  روطچ ؟ رگم  یلب ،  دـیوگ : یم  هزمح  ییوت ؟  هزمح  دـیوگ : یم  دوش و  یم  هریخ 
درف ناونع  هب  هکلب  دش ؛ دهاوخن  ریقحت  اهنت  هن  رگید  وا  هتفای ،  افش  شبویعم  مشچ  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  تایانع  زا  هک  دوش  یم 

هب هک  یماـگنه  دوـب و  دـهاوخ  زیزع  ناـگمه  مشچ  شیپ  هتفرگ ،  رارق  مالـسلا  اـهیلع  هموـصعم  ترـضح  تیاـنع  دروـم  هک  يدـنمتداعس 
دوخ نایانـشآ  ناشیوخ و  نایم  رد  هژیو  هب  دوب ؛ دهاوخ  راید  نآ  رد  تراهط  تمـصع و  نادناخ  تازجعم  زا  یکی  دنک . رفـس  ناجیابرذآ 

اب دـنک ، یم  تکرـش  لفاحم  سلاجم و  رد  تسا ،  مق  هیملع  هزوح  نیلـصحم  زا  یکی  العف  هزمح  دـندوب . هدـید  بویعم  مشچ  هب  ار  وا  هک 
رب ار  شنارک  یب  دورد  دراد و  یم  زاربا  نایاپ  یب  رکش  تیب  لها  همیرک  زا  دنک ، یم  نایب  ار  شدوخ  تشذگرـس  فعـش  روش و  ایند  کی 

ياه ناتـساد  باتک  فلؤم  هک  تسا  هدـش  لقن  تیب  لـها  همیرک  باـتک  زا  نینچمه  ( 113  ) مود تمارک  ( 112 . ) دنک یم  راثن  شناتـسآ 
دنک یم  لقن  دوب ، مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  هزوم  سیلپ  مایا  نآ  رد  هک  ینیـسحلادبع  مساقلاوبا  ياقآ  مان  هب  یـصخش  زا  تفگش ، 

تمدـخ نهآ  هار  رد  نم  دـندرب ، یم  يوروش  هب  بونج  هار  زا  ار  دوخ  ياه  هلومحم  دـندوب و  ناریا  رد  نیقفتم  هک  ینامز  رد  تفگ :  هک 
دندرب مق  ناتسرهش  یمطاف  ناتسرامیب  هب  ارم  تفر .  نویماک  خرچ  ریز  نم  ياپ  کی  گنس ،  لماح  نویماک  اب  فداصت  رثا  رد  مدرک .  یم 

کی زور  هنابـش  تدم  مامت  رد  دوب و  هدرک  مرو  میاپ  مدوب و  يرتسب  اج  نآ  رد  زور  هاجنپ  تدم  مدش .  يرتسب  یـسردم  رتکد  رظن  ریز  و 
ياـه نلاـس  اـه و  قاـتا  همه  مدیـشک و  یم  داـیرف  مدرک و  یم  هلاـن  درد  تدـش  زا  موادـم  روـط  هب  متـشادن و  مارآ  درد  تدـش  زا  هـظحل 

هللا مالس  هموصعم -  ترضح  بنیز و  ترضح  ارهز ، ترضح  هب  هراومه  نم  تدم  نیا  رد  دندوب . تیذا  رد  نم  دایرف  هلان و  زا  ناتسرامیب 
هدزیس كدوک  کی  درک . یم  ادیپ  لسوت  تفر و  یم  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  رهطم  مرح  هب  بترم  مردام  مدوب و  لسوتم  نهیلع - 

اریز دوب ، رتدـب  نم  زا  وا  لاح  دوب . رگراک  شردـپ  دوب و  هدرک  تباصا  هلولگ  شیاپ  هب  هک  دوب  يرتسب  نم  رانک  رد  زین  يا  هلاس  هدراـهچ 
طقف دوب ، راضتحا  لاح  رد  يزور  دـنچ  دـندوب ، هدرک  دـیما  عطق  وا  زا  ابطا  نایاقآ  دوب و  هدـش  ماذـج  هروخ و  هب  لیدـبت  وا  تحارج  لحم 

زا هتفر  هتفر  مه  نم  تسا ؟  هدرکن  ماـمت  دندیـسرپ : یم  دـندمآ ، یم  اهراتـسرپ  تـقو  ره  دـش . یم  هدینـش  وا  زا  یفیعـض  يادـص  یهاـگ 
اب مداهن و  دوخ  شلاب  ریز  هدرک ،  هیهت  مس  يرادـقم  مهاجنپ  بش  اذـل  متـشادن و  ار  درد  لمحت  تقاط  رگید  مدـش  دـیماان  دوخ ، يدوبهب 

يافـش بشما  رگا  متفگ :  وا  هب  دمآ  مندید  هب  مردام  هک  یماگنه  منک .  یم  تحار  ار  مدوخ  مدـشن ،  بوخ  مه  بشما  رگا  متفگ :  دوخ 
ار ناتسرامیب  ناشیرپ  عضو  اب  مردام  دید . یهاوخ  باوتخت  يور  ارم  هزانج  حبص  الاو  اهبف ، یتفرگ  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  زا  ارم 
زا هللجم  يوناب  هس  مدید  ای  ؤر  ملاع  رد  تفرگ ،  باوخ  ارم  یتاظحل  بش  درک . كرت  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  رهطم  مرح  دصق  هب 

مدیمهف روط  نیا  رگیدکی ، قح  رد  نانآ  عضاوت  دورو و  تیفیک  زا  دندش . نم  قاتا  دراو  دـش ، یم  زاب  ناتـسرامیب  ياضف  هب  هک  يا  هرجنپ 
راوگرزب يوناب  هس  نیا  دنشاب . یم  نهیلع -  هللا  مالس  هموصعم -  ترضح  یموس  يربک و  بنیز  ترضح  یمود  ارهز ، ترـضح  یلوا  هک 

تفگ وش  دنلب  دندومرف : وا  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  دنداتسیا . وا  تخت  رانک  فیدر  هب  دنتفر و  كدوک  نآ  تخت  فرط  هب  میقتـسم 
دش و دنلب  هچب  نآ  هک  مدید  ای  ؤر  ملاع  نامه  رد  يدش .  بوخ  وت  وش ، دنلب  دندومرف : مناوت  یمن  تفگ :  وش  دنلب  دـندومرف : مناوت  یمن  : 
. دندومرفن هجوت  نم  فرط  هب  الصا  یلو  دنیامرف ، یتیانع  مه  نم  هب  ناراوگرزب  نیا  لسوت  همه  نآ  زا  سپ  هک  متشاد  راظتنا  نم  تسشنن . 

دوخ اب  هظحل  کی  منک .  تحار  ار  دوخ  مرادرب و  ار  مس  نآ  هک  شلاب  ریز  مدرب  تسد  مدـش  تحاران  رایـسب  مدـش و  رادـیب  انثا  نامه  رد 
لاح رد  نانآ  ییامرف  فیرـشت  هک  درادن  ناکما  دنا ، هداهن  مدق  قاتا  نیا  رد  راوگرزب  يوناب  هس  نیا  اریز  منک ؛  هلجع  دیابن  هک  مدیـشیدنا 

 ، مداد تکرح  ار  میاپ  هتـسهآ  دـنک  یمن  درد  مدـید  مداهن  میاپ  يور  ار  دوخ  تسد  مارآ  متـشاد و  هگن  تسد  اذـل  دـشاب ؛ ریثءاـت  یب  نم 
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هچب دندمآ  اهراتسرپ  هک  یماگنه  حبـص ،  متفای .  افـش  تاردخم  نآ  مودق  تکرب  زا  زین  نم  هک  مدیمهف  دنک  یم  تکرح  یتحار  هب  مدید 
 : متفگ هچ ؟  ینعی  دـنتفگ : تسا ،  هدـش  بوخ  متفگ :  ربـخ ؟ هچ  هچب  زا  دندیـسرپ : تسا ،  هدرک  ماـمت  هک  دـندرک  لاـیخ  دوب ، هدـیباوخ 

شمخز هک  دندید  بجعت  لامک  اب  دندمآ و  اهرتکد  دش ، رادیب  هچب  هک  یماگنه  دینکن . شرادیب  یلو  هدـش ،  بوخ  هچب  دیـشاب . نئمطم 
ار دناب  نوچ  دـننک ، نامـسناپ  ارم  ياپ  لومعم  قبط  هک  دـندمآ  اهراتـسرپ  تسا .  هدـنامن  یناشن  چـیه  مه  مخز  ياج  زا  یتح  هتفای ،  مایتلا 
هدرک و شکورف  میاپ  مرو  هدـش ،  بوخ  یلک  هب  میاپ  تسین ،  نم  ياپ  رد  یتحارج  مخز و  چـیه  هک  دـندید  بجعت  لاـمک  اـب  دنتـشادرب 
؟  یتسه هنوگچ  دیسرپ : دوب ، هدرک  مرو  هیرگ  يدایز  زا  شنامشچ  دمآ ، مرح  زا  مردام  تسا .  هدش  داجیا  اه  هبنپ  اپ و  نیب  يدایز  هلـصاف 
هک روایب  ییاصع  ورب  متـسه ،  رتهب  متفگ :  اذـل  دـنک و  یهت  بلاق  یلاحـشوخ  تدـش  زا  دوب  نکمم  اریز  ما ،  هتفای  افـش  میوگب  متـساوخن 
هک یماگنه  ناتـسرامیب  رد  اما  مدرک ؛  لقن  مردام  يارب  ار  نایرج  اهدعب  میتفر و  لزنم  فرط  هب  متـشادن  اصع  هب  يزاین  هتبلا  لزنم ،  میورب 

. دوب هدرک  رپ  ار  ناتسرامیب  تاولص  هیرگ و  يادص  دندرک ، اپ  هب  اغوغ  دندرک  هدهاشم  ار  هچب  نم و  عضو  اهراتسرپ  اهرتکد و 

مق یخیرات  دجاسم  موس :  شخب 

حیضوت

نیا تمدـق  یناسآ  هب  ناوت  یم  هک  تسا  یناوارف  یخیرات  یناتـساب و  هنکما  راثآ و  ياراد  نآ  یخیراـت  هقباـس  لـیلد  هب  مق ،  سدـقم  رهش 
 ، سدقم رهـش  نیا  رد  نونکا  مه  هک  دشاب . یم  نهک  قباوس  اب  یخیرات  دجاسم  نآ ،  زراب  هنومن  داد . صیخـشت  اه  نآ  هب  هجوت  اب  ار  رهش 
هک دجاسم (  نیا  هلمج  زا  دنزیگنا . یم  رب  ار  ناسنا  بجعت  یتفگش و  دنا و  هدنام  یقاب  اجرباپ  مکحم و  نانچمه  ینالوط ،  نایلاس  زا  سپ 

یخرب نارکمج و  سدـقم  دجـسم  عماج ،  دجـسم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دجـسم  تسا )  هدـش  هراشا  اه  نآ  هب  باـتک  نیا  رد 
عماج و ات  ددرگ  هئارا  ربتعم  دهاوش ، دانـسا و  اب  هارمه  شخب ،  نیا  صوصخ  هب  باتک  بلاطم  مامت  هدـش  یعـس  هک  تسا  رگید  دـجاسم ،

هدومن هعلاطم  تقد  هب  ار  تمـسق  نیا  ات  مییامن ،  یم  اضاقت  مرتحم  ناگدننک  هعلاطم  زا  قوف ،  تاحیـضوت  هب  هجوت  اب  نیاربانب  دشاب . نقتم 
هب نتخادرپ  زا  لبق  هدـش ،  یعـس  تمـسق  نیا  رد  هک  تسا  رکذ  نایاش  دوش . فرطرب  دـجاسم )  نیا  هچخیرات  هرابرد   ) دوجوم تاماهبا  اـت 
زین تعامج و  ماما  ياه  یگژیو  زامن و  تیمها  اه  نآ  ماکحا  بادآ و  دجاسم ، تیمها  هاگیاج و  دروم  رد  یبلاطم  دـجاسم  نیا  هچخیرات 

. دوش نایب  رگید ، بلاطم  يا  هراپ  دجاسم و  نیمداخ 

دجاسم

همدقم

نیدـتهملا نم  اونوکی  نا  کئلوا  یـسعف  هللا  الا  شخی  مل  هوکزلا و  یتا  هولـصلا و  ماقا  رخالا و  مویلا  هللااب و  نما  نم  هللا  دـجاسم  رمعی  اـمنا 
ار و زامن  تسا  هتـشاد  اپ  هب  نیـسپزاب و  زور  ادخ و  Əهب  هدروآ ا نامیا  هک  نآ  ار  ادـخ  دـجاسم  دـنک  یم  دابآ  هک  تسین  نیا  زج  ( 114)

زکرم یبنلا  دجـسم  دنـشاب . ناگدش  تیاده  زا  نانآ  هک  تسا  دـیما  سپ  تسا ،  هدیـسرتن  رگید  سک  زا  ادـخ  زج  هب  ار و  تاکز  هتخادرپ 
زا دننک ، تمیزع  گنج  هب  دنتساوخ  یم  نیملـسم  تقو  ره  مالـسا ،  ردص  رد  ( 115  . ) یمالـسا تردق  لقث  تسا و  هدوب  مالـسا  تسایس 

وگتفگ ثحب و  هب  یـسایس  لئاسم  هرابرد  هتخاس و  حرطم  ار  نآ  دجاسم  رد  دنتـشاد  یمهم  راک  هک  تقو  ره  دندش و  یم  زیهجت  دـجاسم 
ام ناملـسم  تلم  تسا  مزال  میراد .  یمالـسا  تاعامتجا  هب  جایتحا  رگید  تقو  ره  زا  شیب  هک  ساـسح  عقوم  نیا  رد  ( 116 . ) دنتسشن یم 

تضهن یمالسا  ياهراعـش  اب  دنراد و  هگن  هدنز  دنمالـسا  مکحم  ياهژد  هک  دجاسم  زا  ار  تضهن  دنروآ و  يور  دجاسم  هب  دالب  مامت  رد 
ادـیپ لابقا  دـجاسم  هب  مدرم  هک  دوب  نیا  لقاال  يزوریپ  نیا  تلوهـس  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  للع  زا  یکی  ( 117 . ) دنرب شیپ  ار 
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 ، تضهن یهاگآ ،  تکرح ،  میلعت ،  يارب  يزکرم  کـی  ناونع  هب  ار  دـجاسم  مـالعا ،  ياـملع  دـندرک ، رپ  ار  دـجاسم  اـه  ناوج  دـندرک ،
تفن تعنص  ندش  یلم  هرود  تسا .  هدوب  روجنیمه  مه  تیطورشم  هرود  رد  توغاط  میژر  هتخورف  دوخ  دساف و  نارادمامز  رارـسا  ياشفا 

تفرعم و هاگیاپ  دنرامـشب ، منتغم  ناریا  تلم  دیاب  ار  دجاسم  دیـسر ، العا  دـح  هب  نیا  هک  زین  بالقنا  نامز  دوب . روجنیمه  يدودـح  ات  مه 
بالقنا ریبک  ربهر  تاشیامرف  نآرق و  زا  يا  هیآ  اب  ار  دجاسم  همدقم  ( 118 . ) دنروایب باسح  هب  یلم  تماقتسا  يرگنشور و  ینیب و  نشور 

هک تسین  هتـسیاش  نادـنچ  میدومن و  كربتم  ار  دوخ  بلاـطم  میدومن و  زاـغآ  يربهر  مظعم  ماـقم  هرـس و  سدـق  ینیمخ  ماـما  یمالـسا ، 
تاعوضوم نیاربانب  تسا ؛  هدـش  ادا  یبوخ  هب  بلطم  قح  دوش  هتـسیرگن  اه  نآ  هب  تقد  اـب  رگا  اریز  دوش ، هتفگ  اـه  نآ  زا  رتـالاب  ینخس 

دوب دهاوخ  مق  فورعم  یخیرات و  دـجاسم  زا  یـضعب  هچخیرات  زامن ، هب  طوبرم  لئاسم  هرابرد  دـش ، دـهاوخ  نایب  سپ  نیا  زا  هک  يرگید 
. دش دهاوخ  ثحب  هناگادج ،  تروص  هب  هک 

هنومن دجسم  ياه  یگژیو 

روصت نینچ  ابلاغ  دوش و  یم  تادابع  هنوگ  نیا  لاثما  نآرق و  زامن و  هجوتم  مدرم ،  بلغا  ناهذا  دـیآ ، یم  نایم  هب  دجـسم  زا  یمان  هگره 
تسا دنوادخ  هناصلاخ  تعاطا  تادابع و  يارب  یناکم  دجسم  هک  یتروص  رد  تسا ،  يدابع  لامعا  نیمه  هب  رصحنم  دجسم  هک  دوش  یم 
ناونع هب  ناوت  یم  نآ  زا  دوب  یتایـصوصخ  نینچ  ياراد  يدجـسم  رگا  دشاب و  لیذ  دراوم  لماش  دناوت  یم  تعاطا  تدابع و  نیا  هتبلا  هک 
دارفا صوصخم  دـجاسم  اریز  دجـسم : رد  ناـناوج  صوصخ  هب  مدرم و  روـضح  تهج  بساـنم  هنیمز  داـجیا   - 1 درک : دای  هنومن  دجـسم 

يا هنوگ  هب  دجاسم  دیاب  هکلب  تسین  دنسانش  یمن  دجسم  زج  ار  يرگید  ناکم  هدش و  هاتوک  اج  همه  زا  ناشتسد  هک  یناوتان  هدروخلاس و 
وحن هب  ار  دـجاسم  یگزیکاـپ  تفاـظن و  تیعـضو  ناوت  یم  راـک  نیا  يارب  دـننک . يرامـش  هظحل  نآ  رد  روضح  تهج  ناـناوج  هک  دـشاب 

یمسر تاسلج  ماجنا   - 2 میزاس .  راومه  ار  نانآ  روضح  هنیمز  ات  دومن  هدایپ  دجـسم  رد  یعورـشم  عونتم  ياه  هماـنرب  داد و  رییغت  نسحا 
لیکشت  - 3 دش . یم  لیکشت  تاسلج  هنوگ  نیا  زین  ربمایپ  دجسم  رد  اریز  دجسم : رد  نیلوؤسم  اب  خساپ  شسرپ و  تاسلج  زین  ینارنخس و 

یسرد یشزومآ و  ياه  سالک  لیکـشت   - 4 تایقالخا .  تاداقتعا و  ماکحا ،  نآرق ،  شزومآ  دـننام : یمالـسا  فراعم  ینید و  تاـسلج 
دورس یحارط ،  یطاطخ ،  دننام : يرنه  تاسلج  لیکـشت   - 5 يزومآ .  داوس  تضهن  ياه  سالک  هداوناخ و  شزومآ  ياه  سالک  دـننام :

هعلاطم و هکلب  تسین ؛  نانجلا  حـیتافم  نآرق و  تئارق  ناکم  اهنت  دجـسم  اریز  دجـسم : ره  رد  هعلاطم  نلاس  ای  هناـخباتک و  داـجیا   - 6 و ...
تسا مزال  نیاربانب  تسا ؛  مهم  یـساسا و  رایـسب  يرما  یخیرات  یملع و  ياه  باتک  هغالبلا و  جهن  دننام : یبهذم  ياه  باتک  ریاس  تئارق 

: دننام دجاسم  رد  ینواعت  روما  ماجنا   - 7 دبای . صاصتخا  هعلاطم  نلاس  هناخباتک و  يارب  یبسانم  ناکم  دجسم ، نامتخاس  سیسءات  ماگنه 
يارب يزیر  همانرب  ناناوج ،  جاودزا  لیهست  يارب  تامادقا  ینامرد ،  تامدخ  ياطعا  ماو ،  تخادرپ  نادنمزاین ،  يارب  کمک  يروآ  عمج 

دـجاسم و تاعامج  همئا  قیقد  يزیر  هماـنرب  اـب  یمالـسا :  هعماـج  روما  هرادا  يارب  دـهعتم  ياـهورین  شرورپ   - 8 نارامیب و ... زا  تداـیع 
ناوت یم  نیاربانب  تفای .  تسد  مهم  رما  نیا  هب  ناوت  یم  دـجاسم  ياه  همانرب  رد  ناناوج  تکراشم  مدرم و  فرط  زا  ناناوج  لاح  تیاعر 
ینیب نشور  یهاگآ و  نامیا ،  رذب  دوخ ، یتیبرت  یگنهرف و  یملع ،  ییافوکـش  تراهط و  سدـق و  ياضف  رد  هک  تسا  دجـسم  نیا  تفگ 
نانآ زا  ینابیتشپ  لطاب و  هیلع  قح  ياه  ههبج  هب  ناگدنمزر  مازعا  تهج  یناکم  دجسم  - 9 درورپ . یم  وج  قح  ناناوج  لد  ناج و  رد  ار 

زا تیامح  تهج  یناـکم   - 10 دندش . یم  زیهجت  دجاسم  زا  دنتـشاد  گنج  هب  تمیزع  دصق  نیملـسم  هک  یماگنه  زین  مالـسا  ردص  رد  : 
هب ناوت  یم  دـجاسم  رد  زیزع  ياه  هداوناخ  نیا  زا  ییاهداتـس  لیکـشت  اب  ناگدازآ :  نازابناج و  ادهـش و  نارگراثیا و  زیزع  ياه  هداوناـخ 
 ، یعامتجا یگنهرف ،  یتیبرت ،  يداـبع ،  روما  يارجا  يارب  یناـکم  دجـسم  نیارباـنب  ( 119 . ) داد ماجنا  يرتهب  یگدیـسر  نانآ  تالکـشم 

 . تسا دهعتم  یبالقنا و  ياهورین  یگتسویپ  ماجسنا و  تهج  یناکم  زین  یماظن و  یسایس و 

یمالسا گنهرف  رد  دجسم  ياهدومن 
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یمالسا گنهرف  رد  دجسم  ياهدومن 

لیکـشت روظنم  هب  ترجه  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یمالـسا  هعماج  رد  یـسایس  يدابع -  هاـگیاپ  نیتسخن  دجـسم  فلا - 
نینچ داجیا  هک  تسا  یعیبط  داهن . ناینب  رهش  نیا  رد  ار  یمالسا  تلود  امسر  مالسا ،  یعامتجا  يداقتعا و  ماظن  رارقتسا  یمالسا و  هعماج 

يداـهن سیـسءات  اـه  نآ  هلمج  زا  هک  دومن  یم  يرورـض  ار  دـیدج  لـئاسم  حرط  تاسـسؤم و  داـینب  نیون ،  يروـما  هب  نتخادرپ  یتـلود ، 
یلص مالسا  ربمایپ  ساسا ،  نیا  رب  دوب . مالسا  تسایس  نییبت  یمدرم و  لئاسم  هب  یگدیـسر  يارب  يزکرم  و  اهورین ، عمجت  تهج  یعامتجا 

ینیمز ترضح ،  نآ  سپ  دیزگرب . يروما  نینچ  هب  نتخادرپ  يارب  ناناملـسم  عمتجم  هاگیاپ و  نیتسخن  ناونع  هب  ار  دجـسم  هلآ  هیلع و  هللا 
نتخاس هب  یعامتجا  نیداینب  تکرح  کی  ناونع  هب  راصنا  نیرجاهم و  اب  هارمه  ادـخ  لوسر  دـش . زاـغآ  دجـسم  ياـنب  هدومن و  يرادـیرخ 

هیاریپ یب  هداس و  رایسب  يدجسم  دیسر . ماجنا  هب  یهاتوک  تدم  رد  دجسم  نتخاس  ناشیا ،  مامتها  شـشوک و  رثا  رد  دنتخادرپ و  دجـسم 
تدابع و هاـگیاج  نوچ  اـما  ناـتخرد ؛  گرب  خاـش و  زا  شفقـس  ینب و  تخرد  شربنم  تشخ ،  زا  شیاـهراوید  گـیر ،  زا  شنیمز  دوب ،

قشع نامیا و  تیمیمص ،  افـص ، صولخ ،  تیونعم ،  زا  هدنکآ  شیاضف  دوب ، شنیتسار  نانمؤم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شیاین 
نوناک هکلب  دوب ، هدافتـسا  دروم  يدابع  مسارم  يرازگرب  يارب  نانمؤم  عامتجا  یلـصا  هاگیاج  ناونع  هب  اهنت  هن  دجـسم  دوب . راـگدرورپ  هب 
دجسم بیترت ،  نیدب  تفر .  یم  رامش  هب  زین  تلود  هرادا  یـسایس و  هاگرارق  يداشرا ،  یغیلبت و  داهج  زکرم  یمالـسا ،  ماکحا  فراعم و 
لوسر صاخ  مامتها  يدابع  نوناک  نیتسخن  ناونع  هب  دجسم  ب -  تسا .  هدوب  شقن  نیدنچ  اب  داهن  کی  درکلمع  رظن  زا  راگزور  نآ  رد 

 - يدابع نییآ  نیا  رد  تکرش  يارب  راب  جنپ  زور  هنابش  رد  ناناملـسم  همه  هک  دش  یم  ببـس  دجـسم ، رد  تعامج  زامن  يرازگرب  هب  ادخ 
ییامهدرگ عامتجا و  نینچ  تسا ،  یهیدب  دنزادرپب . ادخ  تدابع  هب  مه  اب  همه  مظنم  یفوفص  ییاپرب  اب  دنبای و  روضح  دجسم  رد  یسایس 

، اه هنیک  اه ، قافن  دـح  هچ  ات  دنداتـسیا ، یم  زامن  هب  رگیدـکی  راـنک  رد  ینغ  ریقف و  دـنمورین ، فیعـض و  گرزب ،  کـچوک و  نآ  رد  هک 
داد و یم  يربارب و  يردارب و  افـص و  رهم و  هب  ار  دوخ  ياج  درب و  یم  نایم  زا  ار  یتاقبط  تافالتخا  نینچمه  اه و  یهاوخدب  اه و  ینیبدب 
. دش یم  نیون  نییآ  نافلاخم  رگید  ناقفانم و  ياه  لد  رد  ساره  تشحو و  داجیا  ببـس  نانمؤم  هدرـشف  مه  هب  فوفـص  نیا  هزادنا  هچ  ات 

نآ ناهج  زا  يا  هدرتسگ  شخب  يربخ ،  یب  لهج و  هک  درک  روهظ  برعلا  هریزج  رد  مالـسا  یناـمز  شناد  هاـگیاج  نیتسخن  دجـسم  ج - 
رد نانچ  دش ، رختفم  یحو  طبهم  هب  هک  زاجح  دیبوک ، یم  تخـس  ار  ناشخرد  همین  ياهطیحم  یتح  تملظ  جاوما  دوب و  هتفرگارف  ار  زور 
اب اما  تشادـن .  یموهفم  طیحم  نآرد  یهاگآ  شناد و  مان  هب  يزیچ  هک  دوب  رو  هطوغ  یلهاج  تشز  ياه  تنـس  یتسرپ و  هقرخ  كرش ، 

تفای جاور  نییآ ،  نیا  ناوریپ  نایم  رد  یهاگآ  لیصحت و  شناد و  دروآ ، دوجو  هب  یلهاج  راگزور  نآ  رد  مالـسا  هک  يا  هنیمز  شیادیپ 
نیتسخن ناونع  هب  دـندوب  تدابع  یلـصا  ياه  هاـگیاج  هک  دـجاسم  بتکم ،  نیا  وترپ  رد  دـش . ینیع  یبجاو  ینید و  يا  هضیرف  نوچمه  و 

هللا یلص  مرکا  ربمایپ  دمآرد . ناناملسم  یـشزومآ  نتم  باتک و  لوا  تروص  هب  زین  نآرق  دنتفرگ و  رارق  هدافتـسا  دروم  شناد  ياه  نوناک 
هاگـشناد نیا  رد  ملعم ،  نیتـسخن  ناونع  هب  دوخ  داد و  رارق  یمالـسا  فراـعم  مولع و  یلـصا  هاـگیاپ  ار  هنیدـم  گرزب  دجـسم  هلآ  هیلع و 

میرک و نآرق  تاـیآ  وـترپ  رد  دـندناوخ و  ارف  دوـخ  دوـجو  درگ  هـب  هـقلح  کـی  رد  شناد  بـسک  يارب  ار  راـگزور  نآ  برع  یمالـسا ، 
هتـساخون هعماج  رد  یملع  هاگیاپ  نیتسخن  ناونع  هب  دجـسم  بیترت ،  نیا  هب  دنتخادرپ . ناشیا  تیبرت  میلعت و  هب  شیوخ  هدنزومآ  تاضافا 

اب درک . افیا  ار  يرث  ؤم  رایـسب  شقن  هنیمز  نیا  در  زاغآ و  یمالـسا  گنهرف  شرتسگ  شناد و  ملع و  راـشتنا  رد  ار  دوخ  تلاـسر  یمالـسا 
هب يرجه  مراهچ  هدص  ات  هک  ناس  نیدب  دومیپ ، ار  یقرت  دشر و  ریـسم  هراومه  دش و  مهارف  نآ  یملع  تابجوم  جیردت  هب  نامز  تشذـگ 
زا یمالـسا  هعماج  رد  یـسایس  داهن  نیتسخن  ناونع  هب  دجـسم  د -  دوب . لاعف  نانچمه  یمالـسا  ناهج  رد  شناد  هاـگیاج  نیرت  مهم  ناونع 

يریگ تهج  ریسم و  رب  دنناوت  یم  ناناملسم  تسین و  ییادج  مدرم  ياه  هدوت  لو و  ؤسم  تاماقم  نایم  یمالسا ،  تموکح  رد  هک  اج  نآ 
، اه همانرب  هئارا  اب  دنیامن و  مالعا  راکـشآ  روط  هب  یـسایس  لئاسم  رد  ار  دوخ  عضوم  دننک و  تراظن  هعماج  روما  دنور  رب  تموکح و  ياه 

نیون ماظن  يراذگ  ناینب  زا  سپ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ساسا  نیا  رب  دنهد ، يرای  ار  تموکح  هدنزاس  تاداهنـشیپ  اه و  حرط 
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زکرم هک  ار  دجـسم  مالـسا ،  یـسایس  فادها  اب  نانآ  نتخاس  هاگآ  تموکح و  هویـش  رد  ناناملـسم  تلاخد  روظنم  هب  هنیدم  رد  یمالـسا 
هب اج  نیا  رد  دندیزگرب . مالـسا  یـسایس  داهن  تموکح و  هگیاپ  ناونع  هب  دوب ، ینید  ضیارف  يادا  يارب  ناناملـسم  عمجت  لحم  یمومع و 

مییامن یم  هراشا  تفرگ  یم  تروص  دجسم  رد  ناشیا  زا  دعب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نامز  رد  هک  ییاه  تیلاعف  زا  هنومن  دنچ 
لزع يو ،  اب  تعیب  مسارم  هفیلخ ،  یفرعم  ناشیا ،  بیدءات  سبح و  ناراکهزب ،  رب  دودـح  يارجا  تاموصخ ،  لصف  ییاضق ،  ياهتیلاعف  . 

، رافک اب  داهج  يارب  ناناملسم  بیغرت  صیرحت و  یتروشم ،  ياه  تسشن  یتکلمم ،  نالو  ؤسم  نارازگراک و  رگید  نارادناتسا و  بصن  و 
لوسر نامز  رد  شا  یسایس  تایح  زاغآ  زا  دجسم  بیترت ،  نیا  هب  تفرگ .  یم  تروص  دجـسم  رد  یگمه  دربن ، ياه  ههبج  هب  ورین  مازعا 

یم نینچمه  تفر .  یم  رامش  هب  مالسا  یناهج  تضهن  یسایس  ياه  تیلاعف  همه  زکرم  یسابع ،  رصع  لیاوا  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
(120 . ) درب مان  یعامتجا  تامدخ  زکرم  یتاغیلبت و  هاگیاپ  نیتسخن  ناونع  هب  دجسم  زا  ناوت 

دجسم بادآ 

رب هک  یهاشداپ  يا ،  هدرک  دـصق  ار  یمیظع  هاشداپ  هاگراب  هک  ینادـب  دـیاب  یـسر ،  دجـسم  هب  نوچ  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
نداهن مدق  رد  سپ  دوش ، یمن  هداد  وا  اب  ینیشنمه  هزاجا  یسک  هب  ناقیدص  زج  هب  دنراذگ و  یمن  مدق  ناگزیکاپ  ناکاپ و  زج  هب  شطاسب 

 ، يدـیزرو تلفغ  رگا  دـنک و  یم  دـیدهت  ار  وت  یگرزب  رطخ  اریز  هاشداپ ؛  تبیه  نوچمه  دریگ  ارف  ار  وت  یتبیه  دـیاب  شتمدـخ  طاسب  رب 
فطع رگا  سپ  دوش ؛ وت  لاح  لماش  شتلیـضف  ای  دنک و  راتفر  لدـع  وت  اب  هک  تساناوت  دریگب ، قلعت  شتیـشم  هچ  ره  رب  وا  هک  نادـب  سپ 

زا رگا  دیامرف و  یم  تیانع  وت  تعاطا  نآ  رب  ناوارف  شاداپ  دریذـپ و  یم  شتمحر  لضف و  اب  ار  وت  كدـنا  تعاطا  دـیامرف ، وت  هب  یهجوت 
در دشاب ، ناوارف  دنچ  ره  ار  تعاطا  هتخاس و  بوجحم  ار  وت  دوش ، راتساوخ  وت  زا  تسا  قحتـسم  هک  ار  یـصالخا  قدص و  نآ  لدع ،  هار 

ینک فارتعا  وا  هاگشیپ  رد  تیدنمزاین  یگتـسکش و  ریـصقت و  یناوتان و  هب  دیاب  وت  دنک . یم  دهاوخب ، هک  ار  هچ  ره  وا  سپ  درک . دهاوخ 
ناهنپ و ياهزار  هک  ینادـب  دـیاب  راذـگب و  نایم  رد  وا  اب  ار  دوخ  رارـسا  سپ  يا ؛  هدروآ  يور  وا  اـب  نتفرگ  سنا  تداـبع و  يارب  وت  اریز 
هدرک و لوغشم  ار  وت  هچنآ  ره  زا  ار  تلد  شاب و  شهاگشیپ  رد  ناگدنب  نیرتریقف  نوچمه  تسین و  چیه  ناهنپ  وا  رب  قلخ ،  همه  راکـشآ 

(121 . ) دریذپ یمن  ار  وت  رت  صلاخ  رت و  كاپ  وا ز  اریز  نک ؛  یهت  هتخاس ،  بوجحم  تراگدرورپ  زا 

دجاسم تشادهب 

مظعم هاـم  رخآ  ههد  ( 122 . ) دوش هدرمـش  یناگمه  یمدرم و  يراک  دجـسم  هب  تمدخ  دوش و  ییور  رابغ  يا  هتـسیاش  لکـش  هب  دجاسم ،
دجاسم و هب  نداد  تیمها  یمالـسا ،  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هدنزرا  دـیفم و  ياه  همانرب  زا  یکی  دـجاسم  تشادـهب  ههد  ناونع  هب  نابعش 
هب مدرم  قیوشت  نیعم و  ینامز  رد  دجاسم  یبور  رابغ  هب  مادقا  طبریذ ، نیلوؤسم  هک  تسا  یلاس  دـنچ  نونکا  تسا .  نآ  تشادـهب  هلءاسم 
زا فده   - 1 دیآ : یم  رظن  هب  مزال  هتکن  دـنچ  رکذـت  هدـنزرا ،  لمع  نیا  ققحت  رارمتـسا و  يارب  دـنا . هدومن  هنادنـسپادخ  ریخ و  رما  نیا 

يزاسزاب و هب  زاین  دجـسم  رگا  هکلب  دـشاب ؛ یمن  اه و ... هشیـش  اه و  شرف  ندرک  زیمت  دـننام : نآ ،  رهاوظ  تفاظن  اهنت  دـجاسم  تشادـهب 
 - 2 ددرگ . رادروخرب  بترم  زیمت و  يا  هولج  زا  دجسم  ات  دنیامن  مهارف  ار  نآ  یلام  یهافر و  تاناکما  طبر ، يذ  نیلوؤسم  تشاد ،  ریمعت 

نآرق حیتافم و  زیمت ، ياه  شرف  لگ ،  نادلگ  نیدنچ  اهدجاسم  رد  هک  دراد  یلاکشا  هچ  ددرگ ، اه  ناکم  نیرتابیز  زا  یکی  دیاب  دجـسم 
؛ دنروآ يور  دجاسم  هب  يرتشیب  تبغر  اب  ام ، ناوج  لسن  ات  دزیخرب  نآ  زا  بالگ  رطع و  يوب  هشیمه  دشاب و  هتشاد  دوجو  ملاس و ... ياه 

اهنت هک  ددرگ  میهفت  مدرم  هب  مهم  هتکن  نیا  تـسا  مزـال   - 3 دنریگ . رارق  دـجاسم  تشادـهب  ءزج  دـیاب  زین  لیبق  نیا  زا  ییاهراک  نیاربانب 
رگا دریذپ و  ماجنا  دجاسم  یگزیکاپ  تفاظن و  راک  لاس  مایا  مامت  رد  دیاب  هکلب  تسین ؛  دجاسم  تفاظن  صوصخم  نابعش ،  هام  رخآ  ههد 

راک و نیا  ماجنا  هب  نیعم  ینامز  رد  مدرم  ياه  هدوت  جیسب  يارب  یناگمه  یمومع و  مالعا  کی  دنا ، هداد  صاصتخا  رما  نیا  هب  ار  ههد  نیا 
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ناناوج اب  مدرم  دروخرب  زرط  اما  دـشاب ، ابیز  زیمت و  يرهاـظ  ياراد  دجـسم  رگا   - 4 تسا .  هدوب  لاس  رگید  ياه  هاـم  اـهزور و  رد  همادا 
هنوگ نیا  رد  روضح  هب  ناناوج  انیقی  دشاب ، هتشادن  یبسانم  نیمداخ  ای  دشاب و  هتـشادن  یباداش  لاحرـس و  تعامج  ماما  اب  دشابن و  بسانم 

فاقوا هرادا  یمالـسا و  تاغیلبت  نامزاس  صوصخ  هب  نیلوؤسم ،  زا  هک  دراد  نآ  ياج  لاحرهب  داد . دنهاوخ  ناشن  يرتمک  لیامت  دجاسم 
لاعف و هنحـص و  رد  هشیمه  مدرم  زا  دیاب  زین  مییامن و  تساوخرد  دـنوادخ  زا  رگید  فیاظو  ماجنا  رد  ار  نانآ  تیقفوم  رکـشت و  ریدـقت و 

دهاـش رود  نادـنچ  هن  يا  هدـنیآ  رد  هللا  ءاـش  نا  دوش و  رکـشت  دـنا  هتـشاد  یمهم  مهـس  ریخ  روـما  رد  هشیمه  هک  یمالـسا  ناریا  یبـالقنا 
اج نیا  رد  دجاسم  تشادـهب  نوچ  میـشاب .  اه  نآ  ینادابآ  يزاسزاب و  دـجاسم و  هب  ندیـشخب  قنور  رد  نیلوؤسم  مدرم و  رتشیب  يراکمه 

مارح دجـسم  لخاد  فرط  ماب و  فقـس و  نیمز و  ندرک  سجن  دوش . یم  هراشا  دروم  نیا  رد  زین  یعرـش  هلءاـسم  کـی  هب  دـیدرگ  حرطم 
راوید نوریب  فرط  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـنک و  فرطرب  ار  نآ  تساجن  اروف  دـیاب  تسا  هدـش  سجن  هک  دـمهفب  سک  ره  تسا و 

(123 . ) دشاب هدادن  رارق  دجسم  ءزج  ار  نآ  فقاو  هک  نآ  رگم  دنیامن ، فرطرب  ار  شتساجن  دوش  سجن  رگا  دننکن و  سجن  مه  ار  دجسم 

؟ دنشاب دیاب  هنوگچ  دجاسم  نیمداخ 

 ( تعاـمج زاـمن   ) یـسایس يداـبع -  نییآ  رد  نآ  رد  روضح  اـب  تبون ،  جـنپ  زور  هنابـش  مدرم  هک  تسا  يداـبع  هاـگیاپ  نیتسخن  دجـسم 
عمجترپ زا  یکی  دجسم  هک  تفگ  ناوت  یم  نیاربانب  دوش ؛ یم  رازگرب  دجاسم  رد  زین  يرادازع  مسارم  نیا ،  رب  هوالع  دنیامن ؛ یم  تکرش 

تفاـظن و یـسایس ،  يداـبع -  ناـکم  نینچ  رد  تسا  یهیدـب  دـنراد . مئاد  يروـضح  نآ  رد  هشیمه  مدرم  هک  تسا  يداـبع  نکاـما  نـیرت 
دوجو دجسم  نیمداخ  ای  مادخ  مان  هب  شک ،  تمحز  مرتحم و  يدارفا  ای  درف  دجسم ، تفاظن  رما  يارب  دراد . ییازس  هب  تیمها  یگزیکاپ ، 

 . تسا مزال  هتکن  دنچ  رکذت  نیمداخ  شنیزگ  هوحن  دروم  رد  اج  نیا  رد  تسا .  تیمها  ياراد  هدنزرا و  ناشراک  دوخ  هبون  هب  هک  دـنراد 
اج همه  زا  ناشتـسد  هک  ناوتان  ابلاغ  هدروخلاس و  ریپ و  يدارفا  الومعم  نآ  نیمداخ  هک  تسا  نینچ  ام  دـجاسم  مسر  رـضاح  لاـح  رد   - 1
(. دراد دوجو  زین  انثتسا  هتبلا   ) دنوش یم  مادختسا  نیعم و  دجـسم  مداخ  ناونع  هب  دنا  هدش  تسـشنزاب  ینامزاس  ای  هرادا  زا  ای  هدش و  هاتوک 

رتمک دجاسم  رد  مهم  رما  نیا  هنافـسءاتم  هک  دشاب  یم  دنمورین  ینامداخ  دوجو  دراد ، يا  هدمع  شقن  دجـسم  تفاظن  رما  رد  هچنآ  املـسم 
اب دـننک  یم  تبغر  رتمک  ناوج  دارفا  الومعم  هک  تسا  نیمداخ  قوقح  ندوب  مک  عوضوم ،  نیا  لیالد  زا  یکی  دـیاش  دروخ . یم  مشچ  هب 

مدرم و رب  نیارباـنب  دـشاب ؛ نسم  ریپ و  يدرف  دـیاب  اـمتح  دجـسم  مداـخ  هک  دـننک  یم  روصت  اـی  دـننک و  راـک  دجـسم  رد  مک  قوـقح  نیا 
رپ ناوج و  دارفا  اـه ، ناـمزاس  تارادا و  دـننامه  دـنیامن و  ینودـم  یلوصا و  يزیر  هماـنرب  هراـب  نیا  رد  هک  تسا  مزـال  مرتـحم  نیلوؤسم 

نشور و دجسم و  تفاظن  طقف  دجـسم  مداخ  راک  اریز  دنراد ؛ نایب  زین  ار  ناشفیاظو  حرـش  دنیامن و  مادختـسا  یفکم  قوقح  اب  ار  كرحت 
وگلا و دـشاب . مدرم  اب  دروخرب  تفاظن و  يزیمت ،  رظن  زا  اـه ، نیا  رب  هوـالع  یتسیاـب  مداـخ  هکلب  تسین ؛  نآ  ياـه  غارچ  ندرک  شوماـخ 
مدرم و اب  وا  دروخرب  زرط  قـالخا و  نیمداـخ ،  اـی  مداـخ  باـختنا  رد   - 2 تسا .  رثؤم  رایـسب  ناناوج  بذـج  رد  رما  نیا  ناـنآ  ياـمنهار 

مک یگدروخلاس  تلع  هب  نیمداخ  هک  دوش  یم  هدید  الومعم  دشاب . وا  شنیزگ  كالم  نیرت  مهم  نیلوا و  دیاب  یقلخ  شوخ  ییورشوخ و 
يانعم هب  هلءاسم  نیا  نایب  هتبلا  . ) دـنیامن بذـج  ار  ناناوج  مدرم و  دـنناوت  یمن  ناشقالخا  اب  تسا  هتـسیاش  هک  نانچ  نآ  هدـش و  هلـصوح 

يرایسب هنرگو  دشاب ؛ یم  دجاسم  رد  مدرم  رتشیب  روضح  يارب  یلح  هار  هکلب  تسین ؛  شک  تمحز  نازیزع  نیا  سدقم  تحاس  هب  نیهوت 
نآ اب  دنناوتب  هک  دشاب  يروط  دیاب  نیمداخ  قوقح  دش  نایب  هک  هنوگ  نامه   - 3 دنتسه ). هنادنسپادخ  ییوخ  قلخ و  ياراد  ام  نیمداخ  زا 
نیا قوقح  تسا  هیریخ  روما  فاقوا و  هرادا  رظن  ریز  دـجاسم  هک  اج  نآ  زا  نیارباـنب  دنـشاب . هتـشادن  يرگید  لغـش  هدومن و  شاـعم  رارما 

اهزامن نیب  مادـخ  زا  یخرب  هک  هدـش  هدـید  اریز  . ) دـنیامن تیلاـعف  يرتشیب  روش  قوذ و  اـب  دـنناوتب  اـت  دوش  نیمءاـت  اـج  نآ  زا  زین  نازیزع 
دیاب  - 4 دوش .) دراو  نانآ  تیـصخش  هب  يا  همطل  دیاش  تسین و  يا  هدیدنـسپ  راک  نیا  هک  دـنیامن  یم  مدرم  زا  یهجو  قوقح و  ياضاقت 
تسا هداتفا  اج  مدرم  نیب  رد  الومعم  هلءاسم  نیا  اریز  دوش ؛ باختنا  دجسم  مداخ  ناونع  هب  صخش  نیرتزیمت  نیرت و  بترم  هک  دوش  یعس 
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هک تسا  هدوسرف  سردنم و  ياه  سابل  ياراد  ناوتان و  هدروخلاس و  يدرف  وا  هک  تسا  نیا  ناشروصت  دوش  یم  هدرب  مداخ  زا  یمان  ات  هک 
دومن و دـهاوخ  رییغت  درف  نیرت  بترم  نیرتزیمت و  زا  یکی  ناونع  هب  مداخ  زا  مدرم  تاروصت  ناـهذا و  کـیدزن  يا  هدـنیآ  رد  هللا  ءاـش  نا 

یم هک  يرگید  تایـصوصخ   - 5 دراد . یکیدزن  هطبار  یفکم  یقوقح  زا  وا  ندوب  رادروخرب  مداـخ و  شنیزگ  هوـحن  اـب  راـک  نیا  املـسم 
تسا مزال  تسا و  تدابع  نوناک  هک  دنیامن  یم  تیلاعف  ینکاما  رد  نانآ  اریز  تسوا ؛  نیدت  ییوگتسار و  درمشرب  مداخ  کی  يارب  ناوت 

؛  تسا مزـال  يرتـشیب  ناـمداخ  گرزب ،  دـجاسم  رد   - 6 دنـشاب . نیدـتم  یقتم و  دنتـسه  سدـقم  نکاما  نیا  رد  راک  لوغـشم  هک  يدارفا 
اج نآ  زا   - 7 دنوشن . یگتسخ  راچد  مرتحم  نیمداخ  ات  دوش  هرادا  فلتخم ،  ياه  تفیش  رد  مداخ  دنچ  مادختـسا  اب  دیاب  دجـسم  نیاربانب 

تسا مزال  نیاربانب  تسا ،  تدابع  نمؤم  کی  یگدنز  لک  هکلب  دوش ، یمن  هصالخ  زامن  رد  اهنت  تدابع  تسا و  تدابع  يارب  دجسم  هک 
سدقم ناکم  نیا  زا  دنناوتب  مدرم  ات  دشاب  زاب  اشع  برغم و  زامن  زا  دعب  یتاعاس  ات  حبـص  ناذا  زا  لبق  تعاس  کی  دودـح  زا  دـجاسم  هک 

یبوخ هب  هیریخ  روما  ماجنا  يارب  زین  یماظن و  یگنهرف و  ياه  تیلاعف  ماجنا  تاداقتعا و ... نآرق ،  ماـکحا ،  ياـه  سـالک  يرازگرب  يارب 
دوجو مرتحم  نیمداخ  شنیزگ  هوحن  رد  زین  يرگید  تاکن  هتبلا  دسر . یم  رظن  هب  يرورض  لاعف  ینامداخ  دوجو  نیاربانب  دنیامن ؛ هدافتـسا 

هب مزال  يرورـض و  هتکن  نیا  رکذت  اددـجم  اج  نیا  رد  میدـش .  روآدای  ار  یـساسا  تاکن  هدومن و  زیهرپ  نآ  زا  راصتخا ، تهج  اما  دراد ؛
نا ات  نیلوؤسم  مدرم و  لباقتم  يراکمه  اب  رگم  تسین  رـسیم  روکذـم  ياه  شور  يارجا  اه و  تیلاـعف  هنوگ  نیا  لاـمعا  هک  دـیآ  یم  رظن 

 . میشاب تیعمج  زا  ولمم  ابیز و  دابآ و  يدجاسم  دهاش  کیدزن  يا  هدنیآ  رد  هللا  ءاش 

دجاسم يرامعم 

هک دندوب  یلومعم  ياه  نامتخاس  نیتسخن ،  دجاسم  دش . هدـنلاب  ناناملـسم  تراظن  تیامح و  اب  هک  دوب  دـجاسم  رد  یمالـسا ،  رنه  زاغآ 
ییارگون ره  اریز  دوب ؛ هداس  رایسب  دجاسم  زاغآ  رد  دوبن . اه  نآ  يرامعم  رد  ماکحتسا  هب  یلیامت  دندش و  یم  اپرب  ظعو  زامن و  يارب  طقف 

اهرهـش زا  يرایـسب  هب  شتردق  دش و  رـشتنم  مالـسا  هک  یماگنه  تفرگ .  یم  رارق  دیدش  داقتنا  ضرعم  رد  دمآ  یم  دیدپ  دـجاسم  رد  هک 
نیا لـضف  هب  دـش و  ناناملـسم  ناگدـید  رد  رنه  قفا  شرتـسگ  بجوم  رما  نیا  تخیمآ .  رد  یبرع  ریغ  ياـهداژن  اـب  برع  تفاـی ،  دادـتما 

. دـنزاس رادـیدپ  ار  دوـخ  رنه  رترب  هنوـمن  زا  يدـیدج  ياـهرادومن  نید  بناـج  زا  یمیـسرت  ياـهزرم  رد  گـنرد  اـب  دنتـسناوت  یگتخیمآ 
: دننام يرگید  یبهذـم  ینید و  ياه  نامتخاس  نآ ،  زا  سپ  اما  دوب ؛ دجـسم  ابلاغ  درک  انب  نیتسخن  ياه  لاس  رد  برع  هک  ییاه  نامتخاس 

 - 1 زا : دنترابع  اه  نآ  زا  یخرب  هک  دنراد  دوجو  یکرتشم  طاقن  میدق  دـجاسم  بلغا  يرامعم  رد  ( 124 . ) دندومن انب  هیکت و ... هسردم ، 
هدافتـسا بوچ و ... چگ ،  تشخ  رادشارت ، رجآ  کچوک ،  رجآ  شوگراهچ ،)   ) یلومعم رجآ  زا  دجاسم  رد  الومعم  ینامتخاس :  حلاصم 

ای یمالسا  نیـسدقم  مان  هک  یبرع  فورح  ياه  حرط  زا  دوب  ترابع  حرط ،  نیرت  لوادتم  سدقم :  تارابع  ای  یماسا   - 2 تسا .  هدش  یم 
دش و یم  لیکشت  رت  نهپ  ياهدنب  لحم  زا  فورح  دش و  یم  ینیچرجآ  یقفا  لکش  هب  حطس  الومعم  دش ، یم  هتـشون  نآ  اب  ینید  تارابع 
رد دش . یم  هتخاس  يزول  حرط  بلاق  رد  سدقم  یماسا  یهاگ  دنا . هدش  رپ  رادـباعل  هنیلافـس  ياهدـحاو  اب  ای  دـنا و  هتفر  ورف  ای  اهدـنب  نیا 

هدـش هتخاس  گنر  درز  رجآ  هنیمز  رد  دیفـس  ریـس و  یبآ  یبآ ،  گنر  هب  رادـباعل  رجآ  اب  بلغا  سدـقم ،  یماسا  رخءاتم  ياـه  ناـمتخاس 
هدوب مک  یتاعالطا  ياه  هناسر  میدق  ياه  نامز  رد  هک  اج  نآ  زا  دندمآ ، دیدپ  اه  هرانم  هنذءام و  لوا ،  نرق  رخاوا  رد  هرانم :   - 3 تسا . 
تهج يا  هلیـسو  هرانم  هنذءام و  نیاربانب  داد ، رارق  شـشوپ  تحت  ار  يرتشیب  هدودحم  ناوتب  ات  هتـشادن  دوجو  وگدـنلب  نوچمه  یلیاسو  و 

اب زامن  هضیرف  ماجنا  تهج  ار  مدرم  هتفر و  اه  نذءام  زارف  رب  هناگجنپ  ياهزامن  ماگنه  اه  نذؤم  هک  دوب  ناذا  ینعی  دوب ، مایپ  نیرتهب  غـالبا 
هتخانش مارحلا  دجسم  تمس  ندرک  صخشم  يارب  بارحم ،  زا  هدافتـسا  مالـسا  ردص  رد  بارحم :   - 4 دـندرک . یم  توعد  هدومن و  ربخ 

 ، نآ ياج  نیرت  فیرـش  هناخ و  ردـص  ینعی  بارحم  تسا :  نینچ  تغل ،  گنهرف  ياه  باتک  هب  هجوت  اـب  نآ ،  يوغل  ياـنعم  دوبن . هدـش 
 . تسا بیراحم  نآ  عمج  گنج و  لحم  نیشن ،  هاش  دنـشاب ، زاتمم  نامدرم  زا  هک  ناهاش ،  نتـسشن  ياج  دجـسم ، رد  ماما  نداتـسیا  لحم 
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يراذگ مان  دنسلاجم و  ردص  اه  بارحم  دننک . یم  اپرب  تعامج  ماما  يارب  ار  نآ  هزورما  هک  تسا  دجـسم  رد  یناکم  بارحم  هماع ،  دزن 
تـساجب نیاربانب  ناطیـش ،  اب  گنج  ناکم  ینعی  تسا ؛  گنج  ناکم  يانعم  هب  بارحم  یفرط  زا  تسا .  تهج  نآ  زا  زین  دجـسم  بارحم 

بارحم زا  يریگ  هرهب  نیزاغآ  خیرات  نییعت  رد  ناسانش  ناتساب  دشاب . هداس  رایـسب  هزورما ،  لوادتم  مسر  فالخ  رب  سدقم  ناکم  نیا  هک 
ياهانب زا  یکی  (: 125  ) هروصقم  - 5 تسا .  هدوب  کلملادـبع  نب  دـیلو  تموکح  نامز  رد  هک  دـننآرب  ارثکا  نکل  دـنرادن ؛ رظن  قافتا  اه 

نامثع رمع ، ندش  هتـشک  زا  سپ  دوش . لیاح  نارازگزامن ،  رگید  ماما و  نایم  ات  دوب  هروصقم  تفای ،  هار  دجاسم  يرامعم  رد  هک  يرگید 
شیالـصم درگادرگ  يو  دنام . ناما  رد  رارـشا  زا  نآ  هلیـسو  هب  ات  دیزگرب  ار  هروصقم  هنیدم  دجـسم  رد  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  نافع  نب 

تسا یفقس  دبنگ  دبنگ :  - 6 دنتسیرگن . یم  ار  تعامج  ماما  دوب ، هدش  هیبعت  نآ  رد  هک  يا  هرجنپ  از  مدرم  تخاس و  يرجآ  يا  هروصقم 
. ددرگ یم  هیبعت  دوش ، یم  رودم  راوشوگ  کمک  اب  هک  عالـضالا  ریثک  عبرم و  رودـم ، ياه  نالپ  يالاب  رد  الومعم  هک  رعقم  ای  يورک  مین 

خروم تنارود  لیو  ياه  هتفگ  هب  هجوت  اب  یلو  تسین ؛  نشور  یبوخ  هب  نآ  لوحت  ریـس  تمدـق و  هک  تسا  ینـالوط  قباوس  ياراد  دـبنگ 
هناریو نایم  رد  یهاگ  هاگ  دـید . ناوت  یم  یناسآ  هب  نونکا  مه  تسا  هدوب  رموس  نیمزرـس  يزور  هک  ییاج  رد  ار  ییاـه  هناـخ  نینچ  رنه ،

اه و قاط  تشونرـس  دـننادب  هک  نآ  یب  هنارهام و  ریغ  هدیـسر و  لباب  هب  نایرموس  زا  هک  دوش  یم  هدـید  يدـبنگ  فقـس  ای  سوق  راثآ  اه ،
زا لبق  مراهچ  هرازه  هب  لقاال  ار  دبنگ  لامعتـسا  ناوت  یم  فصو  نیا  اب  دندرک . یم  هدافتـسا  دوخ  ياهانب  نآ  زا  دش  دـهاوخ  هچ  اه  سوق 

ياه هبنج  ياراد  المع  یعافتنا ،  رـصانع  ریاس  دـننام  زین  یتظافح  رـصنع  نیا  یلو  دراد ؛ یظافح  هبنج ،  الوصا  دـبنگ  داد . تبـسن  دـالیم ،
یم ار  نآ  یـشوپود  عون  صوصخ  هب  هداـس ،  عاونا  دراد و  دوجو  نآ  رد  یهاوـخ  ییاـبیز  هقیلـس  قوذ و  رگید ، تراـبع  هب  تسا .  يرنه 

شوپود ندادرارق  للع  زا  یکی  دـشاب . یم  هناگادـج  شوپود  ياراد  شوپود  ياهدـبنگ  تشاد .  بوسحم  ینییزت  ياهرنه  هرمز  رد  ناوت 
لوا شوپ  يالاب  رد  بسانم  هلـصاف  اب  رگید  شوپ  اـنب ، یلخاد  رـشق  هب  ناراـب  فرب و  تبوطر ،  ذوفن  زا  يریگولج  يارب  ـالامتحا  اـهانب  رد 
نیا دنامب . یقاب  ناما  رد  کشخ و  یلخاد  شوپ  دبای و  نایرج  شوپود  نیب  ياضف  رد  اوه  ات  دنا  هدرک  ینیب  شیپ  نآ  رد  يذـفانم  داجیا و 

ورم و نوـچ  یکـشخ  اتبـسن  طاـقن  رد  هیور  نیا  يارجا  یلو  دـسر ؛ یم  رظن  هـب  یقطنم  ناریا  لامـش  دـننام  بوـطرم ،  طاـقن  رد  هظحـالم 
ياهدبنگ الثم  نآ  رواجم  طاقن  طاقن و  نیا  رد  هک  صوصخ  هب  دشاب ، نیب  رد  زین  يرگید  روظنم  دـیاب  یم  دراد و  لمءات  ياج  ناهفـصا ، 

زونه هدش و  هتخاس  اراخب  رد  یناماس  ناطلـس  ریما  هربقم  دـبنگ  ناهفـصا و  عماج  دجـسم  یلامـش  یبونج و  ياهدـبنگ  دـننام  شوپ ،  کی 
یجراخ شوپ  رودم و  ابلاغ  یلخاد  شوپ  دشاب و  یم  هناگادـج  شوپود  ياراد  شوپود  ياهدـبنگ  دـش  نایب  هک  هنوگ  نامه  تساجرباپ . 

رثؤم زین  یهاوخ  ییابیز  ینییزت و  ياهروظنم  یـشوپود  ياهدـبنگ  داـجیا  رد  تفگ  ناوت  یم  تسا .  يوضیب  یمره و  یطورخم ،  رودـم ،
ینحنم طوطخ  ایناث : تسا .  ییاـبیز  مهم  لـماوع  زا  تمظع  دـهد و  یم  اـنب  هب  يرتشیب  تمظع  مود ،  شوپ  داـجیا  ـالوا : اریز  تسا ؛  هدوب 
شمارآ یقفا ،  طوطخ  دننام  رگید  فرط  زا  دناشک و  یم  الاب  هب  ار  رظن  يدومع  طوطخ  دننام  فرط  کی  زا  تسا و  عوبطم  مرن و  دـبنگ 

طوطخ ناگدنسیون  زاس و  سنرقم  راک ، یشاک  شارترجآ ،  ناداتسا  ییامنرنه  يارب  یبسانم  حطـس  دبنگ  یجراخ  شوپ  اثلاث : دشخب . یم 
(126  ) دشاب یم  خسن و ... ییانب ، 

 ( تاعامج هعمج و   ) زامن تیمها 

یم رارق  یبایزرا  دروم  وا  رگید  لامعا  دوش  هتفریذـپ  ناسنا  زامن  رگا  تسا .  زامن  دریگ ، یم  رارق  هجوت  دروم  تمایق ،  رد  هک  یلمع  نیلوا 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  زامن  دروم  رد  دیوگ : بیبح  نب  هرمض  ( 127  ) دش دهاوخن  یهجوت  لامعا  رگید  هب  دوشن  لوبق  رگا  دریگ و 
یم بلج  ار  هکئالم  تبحم  تسا ،  ناربمغیپ  هقیرط  تسادخ ،  يدونـشخ  بجوم  تسا ،  نید  تابجاو  زا  زامن  دـندومرف : دـندرک ، لا  ؤس 

لباـقم رد  يا  هبرح  تسا ،  دـنیاشوخان  ناطیـش  يارب  تسا ،  ندـب  تحار  قزر و  تکرب  تفرعم و  روـن و  تسا ،  ناـمیا  تیادـه و  دـنک ،
ولهپ ریز  شرف  ربق و  سنوم  توملا ،  کلم  دزن  عیفش  تسا ،  نمؤم  ترخآ  هشوت  تسا ،  لامعا  لوبق  اعد و  ندش  باجتـسم  ببـس  رافک ،
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تـسا يا  هدرپ  شنت ،  رب  یـسابل  شتروص و  رد  يرون  و  شرـس ،  رب  تسا  یجان  رـشحم  رد  هدنب  زامن  تسا ،  رکنم  ریکن و  باوج  تسا ، 
ياهب نیعلاروح و  رهم  تشهب و  دیلک  تسا ،  طارص  لپ  زا  روبع  منهج و  زا  تاجن  بجوم  شتآ ،  وا و  نیب  تسا  یتجح  شتآ ،  وا و  نیب 

ریبکت و لیلهت و  حـیبست و  تادابع )  عاونا   ) رب لمتـشم  نوچ  دـناسر ، یم  تاـجرد  نیرتـالاب  هب  ار  ناگدـنب  هک  تسا  زاـمن  تسا ،  تشهب 
اب هعمج  زامن  تسا ،  يداع  زامن  کی  هعمج  زاـمن  هک  دـننکن  ناـمگ  اـم  تلم  ( 128  . ) تسا اعد  راتفگ و  دـنوادخ و  سیدـقت  دـیجمت و 
 . تسا یگرزب  رثؤم و  لماع  ام  یمالـسا  بالقنا  دربشیپ  رد  و  مکحم ،  هناوتـشپ  کی  اـم  رمع  هاـتوک  تضهن  يارب  دراد  هک  يدـنم  هوکش 

زامن اریز  مییامن ؛  رازگرب  تعامج  اب  رت و  هوکش  اب  هچ  ره  ار  نامیاهزامن  هک  تسا  ام  رب  رابرهوگ ، تانایب  نیا  هب  هجوت  اب  نیاربانب  ( 129)
نینچمه دزاس . یم  رارقرب  یتسه  قلاخ  اب  ار  وا  طابترا  دراد و  یم  زاب  رکنم  اشحف و  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  زاـمن  نیا  تسا و  رکذ  نیرتـالاب 

ره زا  نآرق  هدومرف  هب  هضیرف  نیا  اریز  دننک ، تکرش  هعمج  یـسایس  يدابع -  زامن  رد  هعمج ،  ياهزور  هک  تسا  مزال  ناناملـسم  مامت  رب 
دینک اهر  ادـخ و  دای  يوس  هب  دیباتـشب  سپ  هعمج ،  زامن  يارب  دوش  هداد  گناب  هاگره  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  تسا :  رتهب  لمع 

(130  ) دینادب رگا  تسا ،  رتهب  امش  يارب  نیا  ار ، هلماعم  يرگادوس و 

زامن ماکحا  بادآ و 

هتفریذـپ رگا  دوش و  یم  لوبق  زین  رگید  تاداـبع  دوش ، عقاو  ملاـع  دـنوادخ  هاـگرد  لوبق  دروم  رگا  هک  تسا  ینید  لـمع  نیرت  مهم  زاـمن 
شندب رد  كرچ  دـنک ، وشتـسش  یبآ  رهن  رد  تبون  جـنپ  زور  هنابـش  ناسنا  رگا  هک  هنوگ  نامه  دوش و  یمن  لوبق  مه  رگید  لامعا  دوشن ،

هک یـسک  دناوخب و  تقو  لوا  ار  زامن  ناسنا ،  هک  تسا  راوازـس  دنک و  یم  كاپ  ناهانگ  زا  ار  ناسنا  مه  هناگ  جـنپ  ياهزامن  دـنام ، یمن 
زامن هب  هک  یـسک  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دـناوخ . یمن  زامن  هک  تسا  یـسک  دـننام  درامـش ، کبـس  تسپ و  ار  زامن 

لزنم و دراو  يدرم  دنتـشاد  روـضح  دجـسم  رد  ترـضح  يزور  تسا .  ترخآ  باذـع  راوازـس  درامـش ، کبـس  ار  نآ  دـهدن و  تـیمها 
ایند زا  نم  نید  هب  دورب  ایند  زا  لاح  نیا  اب  درم  نیا  رگا  دندومرف : ترـضح  درواین . اجب  الماک  ار  شدوجـس  عوکر و  دـش و  زامن  لوغـشم 

عوشخ و عوضخ و  اب  و  ادخ ، دای  هب  زامن  لاح  رد  دناوخن و  زامن  یگدز  باتـش  هلجع و  هب  هک  دشاب  بظاوم  دیاب  ناسنا  سپ  تسا .  هتفرن 
دنیبب زیچان  تسپ و  رایسب  ملاع  دنوادخ  یگرزب  تمظع و  لباقم  رد  ار  دوخ  دیوگ و  یم  نخس  یسک  هچ  اب  هک  دشاب  هجوتم  دشاب و  راقو 

ریما كرابم  ياپ  زا  ار  ریت  زامن  لاـح  رد  هک  ناـنچ  دوش ، یم  دوخیب  دوخ  زا  دـنک ، هجوت  بلطم  نیا  هب  ـالماک  زاـمن  ماـگنه  ناـسنا  رگا  و 
لوبق عنام  هک  یناهانگ  دیامن و  رافغتسا  هبوت و  رازگزامن  دیاب  زین  و  دندشن . هجوتم  ترـضح  نآ  دندیـشک و  نوریب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 
كرت ار  یتیـصعم  ره  هکلب  تاکز ،  سمخ و  ندادن  تارکـسم و  ندیماشآ  مارح ،  ندروخ  تبیغ ،  ربک ، دسح ، دننام : تسا ،  زامن  ندش 

هب لوب  زا  يراددوخ  یگدولآ و  باوخ  لاح  رد  الثم  درواین . اجب  دنک ، یم  مک  ار  زامن  باوث  هک  ییاهراک  تسا  راوازـس  نینچمه  دنک و 
تـسد هب  قیقع  رتشگنا  الثم  دروآ  اجب  دـنک ، یم  دایز  ار  زامن  باوث  هک  ییاهراک  زین  دـنکن و  هاگن  نامـسآ  هب  زامن  عقوم  دتـسیان و  زاـمن 
دوجو هیلمع  ياه  هلاسر  رد  زامن  هب  طوبرم  لـئاسم  ( ) 131 . ) دیامن وبـشوخ  ار  دوخ  دنک و  كاوسم  هناش و  دشوپب و  هزیکاپ  سابل  دـنک و 

ماما ترـضح  دروم  نیا  رد  تسا .  زامن  تقو  تبقارم  تیمها و  زامن ، بادآ  زا  یکی  دوش ). یمن  هراشا  نآ  هب  راـصتخا  لـیلد  هب  هک  دراد 
تامهم زا  تسا ،  تیبوبر  بانج  داعیم  بر و  روضح  تاقیم  هک  اه  هولص  تاقوا  تبقارم  هک  نادب  دنیامرف : یم  نینچ  هرـس  سدق  ینیمخ 

اب دـندرک و  یم  نآ  لوخد  يارب  دعتـسم  ار  دوخ  بولق  دندیـشک و  یم  ار  نآ  راـظتنا  كولـس  تاـجانم و  لـها  هک  تسا  هبقارم  لـها  دزن 
هجوتم ریغ و  زا  عطقنم  یلک  هب  ار  بلق  دنتفرگ و  یم  هرانک  هرسکی  رگید  تالاغتشا  زا  دندومن و  یم  لابقتسا  نآ  زا  نطاب  رهاظ و  تراهط 

، دوب تبحص  لوغشم  ام  اب  راوگرزب  نآ  هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تاجوز  یـضعب  زا  و  دندرک . یم  قح  هاگداعیم  هب 
يزیچ ره  زا  میتخانـش و  یمن  ار  وا  ام  تخانـش و  یمن  ار  ام  ییوگ  دـش ، یم  لخاد  زامن  تقو  هک  نیمه  میدرک ،  یم  هملاکم  وا  اب  مه  ام 

تیمها یب  کبـس و  ار  نآ  ام  هک  تسا  نیا  زامن ، بادآ  زا  رگید  یکی  ( 132 . ) دش یم  لوغشم  قح  هب  درک و  یم  فرص  ار  دوخ  لاغتـشا 
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هک یسک  دندومرف : ادخ  لوسر  تشاد .  دهاوخ  یپ  رد  ترخآ  ایند و  رد  ار  یبقاوع  زامن  ندرمـش  کبـس  ندرک و  كرت  اریز  میرامـشن ؛ 
. دوش یم  هتفرگ  وا  زا  نابوخ  هرهچ   - 2 دراد . یمرب  شیزور  رمع و  زا  ار  تکرب  دنوادخ   - 1 درامش ، کبس  ار  نآ  ای  دنک  كرت  ار  زامن 
اب  - 6 درب . دهاوخن  يا  هرهب  نابوخ  ياعد  زا   - 5 دسر . یمن  تباجا  هب  شیاعد   - 4 تشاد .  دـهاوخن  ار  یعقاو  هجیتن  يو  کین  راک   - 3
 - 10 دنهد . یم  باذع  ار  وا  هتـسویپ  ربق ، رد  کلم  ود  - 9 دریم . یم  هنشت   - 8 دور . یم  ایند  زا  هنسرگ   - 7 درم . دهاوخ  يراوخ  تلذ و 
هک دـنوش  هجوتم  مدرم  ات  دنـشک  یم  نیمز  يور  تروص  هب  ار  وا   - 12 دوب . دـهاوخ  کیرات  وا  ربق   - 11 دش . دـهاوخ  گنت  وا  يارب  ربق 
وا رب  تمحر  رظن  زگره  لاـعتم  يادـخ   - 14 تفرگ .  دـنهاوخ  تخـس  وا  رب  یـسر  باـسح  هلحرم  رد   - 13 تسا .  هدرک  راوـخ  ار  زاـمن 

شزامن  - 17 دوب . دـهاوخ  ادـخ  زا  وا  يرود  بجوم  زین  زامن   - 16 دوب . دهاوخ  وا  يارب  یکاندرد  تخـس و  باذـع   - 15 درک . دهاوخن 
ارم قح  هک  دنک  دوبان  ار  وت  ادخ  دیوگ : یم  دـنک و  یم  نیرفن  وا  هب  شزامن  دـعب  دوش ، یم  هدرب  نامـسآ  هب  هرهچ  نیا  اب  دوش و  یم  هایس 

 . میریگب رظن  رد  ار  دراوم  نیا  میناوـت  یم  میمهفب ،  ار  زاـمن  هب  یهجوـت  یب  ياـه  هناـشن  میهاوـخب  رگا  نینچمه  ( 133  . ) يدرکن تیاـعر 
نودب  - 3 دروآ . ياج  هب  یگتسخ  لاح  رد   - 2 دروآ . ياج  هب  هلجع  اب   - 1 ار : زامن  صخش  هک  تسا  نیا  زامن  هب  یهجوت  یب  ياه  هناشن 
باوخ لاح  رد   - 6 دـنکن . كرد  ار  زامن  میهافم   - 5 دـشاب . هتـشادن  زامن  ماکحا  هب  یهاگآ   - 4 دروآ . ياج  هب  تقو  ترخآ  رد  رذـع 
هتشادن یمسج  شمارآ  - 9 دنکن . تیاعر  ار  زامن  بادآ   - 8 دناوخب . زامن  دشاب ، ساوح  تتشت  هک  ییاج  رد   - 7 دناوخب . زامن  یگدولآ 

زاـمن رد   - 13 دـناوخب . زامن  رپ  هناـثم  هدـعم و  اـب   - 12 دـشاب . هتـشادن  ساوح  زکرمت   - 11 دـشاب . هتـشادن  یحور  شمارآ   - 10 دشاب .
يور مالـسا  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  مییامن .  هجوت  بلاج ،  ثیدـح  کی  هب  تسا  مزال  اج  نیا  رد  ( 134 . ) دشاب هتشادن  شمارآ 
ینعی نیا  دنتفرگ و  ار  راهچ  نآ  مدرم  دشن ، هدز  دایرف  تیالو  دننام  يزیچ  هب  تیالو و  جح و  هزور ،  تاکز ،  زامن ، هدـش  هداهن  هیاپ  جـنپ 

(135 . ) دندرک اهر  ار  تیالو -  - 

تعامج ماما  ياه  یگژیو 

مها هک  دنشاب  يا  هتـسیاش  ياه  یگژیو  ياراد  تسا  مزال  دنتـسه ، دجاسم  نارازگزامن  ناربهر  عقاو  رد  هک  دجاسم  تاعامج  مرتحم  همئا 
دارفا زا  هدافتـسا  نآ ،  ياـه  هماـنرب  لـیاضف  اوقت و  زا  يرادروخرب  یملع ،  بتارم  زا  يرادروـخرب  تورم ،  تلادـع ،  زا : دـنترابع  اـه  نآ 

ماذج و يرامیب  هب  التبا  مدع  دننام  يرهاظ  یجازم و  عضو  ندوب  ملاس  ردص ، هعس  تعامج ،  ماما  روای  نیعم و  ناونع  هب  تیحالص  ياراد 
هب تسا  مزال  اج  نیا  رد  اه . همانرب  ریاس  زامن و  ندـش  ینـالوط  زا  يراددوخ  زاـمن ، هماـقا  يارب  هژیو  هب  دجـسم  رد  مظنم  روضح  یـسیپ ، 

: دـنیامرف یم  هراب  نیا  رد  ناشیا  مییامن ،  هراشا  تعامج  همئا  تافـص  فیاظو و  دروم  رد  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماـما  ياـهدومنهر  زا  یکی 
ياه شزرا  یناسنا .  ياه  شزرا  هب  دینک  توعد  اوقت  هب  دـینک  لوحتم  دـینک و  هاگآ  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  جالع  دـینک . لوحتم  ار  مدرم 
مامت دراد . رکون  ات  دـنچ  دراد و  كراپ  ات  دـنج  دراد و  لیبموتا  ات  دـنچ  دراد و  گس  ات  دـنچ  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  توغاط  رد  یناسنا 

زا ار  ناتدوخ  ياهروشک  مدرم  دـینک و  ادـیپ  هار  اهرانیمـس  نیا  رد  دـینک ، هاگآ  ار  مدرم  امـش  دنتـشاذگ و  اپ  ریز  ار  یناـسنا  ياـه  شزرا 
ناریا دـنک . تلاخد  تسایـس  رد  دـیابن  دـنوخآ  دـنیوگ  یم  هک  يرابرد  ات  راهچ  نیا  زا  دیـسرتن  صوصخلاب ،  یـسایس  لئاسم  زا  لئاسم ، 

هت نآ  هک  ییات  دنچ  نآ  دننک و  یم  تلاخد  یعامتجا  روما  رد  دننک ، یم  تلاخد  تسایـس  رد  شملع  لها  عطاق  تیرثکا  نالا ،  هللادمحب 
تاعامج هعمج و  همئا  نیاربانب  ( 136 . ) دینک روط  نیا  ار  تلم  دیاب  امـش  دیآ  یمن  يراک  ناشزا  رگید  مه  اه  نآ  دندنام  رابرد  زا  هدنام ، 

رایسب شقن  دنناوت  یم  يا  هنماخ  هللا  هیا  ترضح  يربهر  مظعم  ماقم  ینیمخ و  ماما  ترـضح  ياهدومنهر  یهلا و  نیمارف  زا  يریگ  هرهب  اب 
يروهمج رد  هک  بلاج  رایـسب  ياه  همانرب  زا  یکی  دنیامن . افیا  تعامج  زامن  هب  مدرم  بذـج  هعماج و  یگدـنلاب  دـشر و  رد  يدنمـشزرا 

یم لیکـشت  راب  کی  تقو  دـنچ  ره  هک  تسا  تاعامج  همئا  یهاگ  هعمج و  همئا  ییامهدرگ  تسا  هدـش  هتـشاذگ  ارجا  هب  ناریا  یمالـسا 
زا نیا  دریگ و  تروص  یبهذـم  یـسایس و  لئاسم  رگید  یهلا و  هضیرف  نیا  ندـش  ارجا  رتهب  یگنوگچ  دروم  رد  ییاهرظن  لداـبت  اـت  دوش ،
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 . تسا ناریا  یمالسا  يروهمج  ماظن  تاکرب 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دجسم 

همدقم

قباوس و ياراد  اعون  تیونعم و  اب  تکرب و  اب  رایـسب  هک  تسا  یگرزب  کـچوک و  دـجاسم  زا  ولمم  تیناـحور و  زکرم  مق ،  سدـقم  رهش 
دجـسم دشاب . یم  اراد  ار  الاب  تیـصوصخ  ود  هک  يدـجاسم  هلمج  زا  دـیازفا . یم  اه  نآ  تمظع  رب  دوخ  نیا  هک  دنتـسه  یخیرات  یتمدـق 

اـملع و دجـسم ، نیا  هک  ارچ  دـشاب . یم  ریظن  مک  دـجاسم  هلمج  زا  هـک  دـشاب  یم  مالـسلا  هـیلع  يرکـسع  نـسح  ماـما  ترـضح  كراـبم 
نارگید دوخ و  یگدـنلاب  دـشر و  رد  هک  دـنا  هدوب  ییوجادـخ  ینافرع و  حور  ياراد  هک  هدـید  دوخ  هب  ار  یتاعامج  همئا  اه و  تیـصخش 
ناـشیاه هرهچ  زا  دـنوادخ  یگدـنب  تیدوبع و  تمـالع  هک  هدـید  دوخ  هب  ار  یفیرـش  بوخ و  مدرم  دجـسم ، نیا  دـنا . هدوب  رثؤم  دـیفم و 
رازگرب تعامج ،  هب  نآ  تلیضف  تاقوا  رد  الومعم  ار  تعامج  زامن  هضیرف  قایتشا ،  روش و  اب  هک  یمدرم  تسا .  هدوب  راکـشآ  دوهـشم و 

تسا یناتسلگ  نوچمه  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دجـسم  دننیرفآ . یم  هدیرفآ و  صولخ  اب  هارمه  تدحو  ار  يا  هنحـص  هدومن و 
صاخ و ياه  یگژیو  ياراد  یللع  هب  تمظع ،  اـب  دجـسم  نیا  تسا .  هدرک  رپ  ار  اـضف  نآ  يارآ  لد  رطع  يوب  هک  سدـقم  رهـش  نیا  رد 

رارق رهـش  زا  يا  هطقن  رد  تکرب  اـب  دجـسم  نیا  هک  اـج  نآ  زا   - 1 دزاس : یم  زیاـمتم  دـجاسم  ریاـس  زا  ار  نآ  هک  تسا  يدرف  هب  رـصحنم 
نآ فارطا  رد  رهـش  یلـصا  نابایخ  دـنج  رگید  یفرط  زا  تسا و  کـیدزن  مالـسلا  اـهیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  مرح  هب  ـالوا  هک  هتفرگ 
مق عماج  دجسم  مدرم ،  رظن  رد  رـضاح  لاح  رد  رگید  ترابع  هب  رهـش و  يزکرم  دجـسم  هتفرگ و  رارق  مق  زکرم  رد  عقاو  رد  دراد ، دوجو 

سدقم رما  هب  دجسم  نیا  دندقتعم  هک  ارچ  دنا ؛ هدوب  لئاق  یـصاخ  مارتحا  شزرا و  دجـسم ، نیا  يارب  هراومه  مدرم   - 2 ددرگ . یم  یقلت 
هماقا نآ  رد  یگرزب  ياملع  زین  هدش و  هتخاس  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  تیالو  تماما و  نامـسآ  كانبات  رتخا  نیمهدزای 

اه نآ  دروم  رد  هناگادج  لیصفت و  هب  تسا  مزال  هک  دشاب  یم  زین  یکیزیف  تایصوصخ  ياراد  دجـسم  نیا  هتبلا  دنراد . هتـشاد و  تعامج 
دجـسم نیا  يدام  يونعم و  یگدـنلاب  دـشر و  رد  هچنآ  دـنوش . انـشآ  یخیرات  تمظع و  اب  دجـسم  نیا  اب  رتهب  رتشیب و  مدرم  ات  دوش  ثحب 
بلاطیبا نب  یلع  رگشل 17  مالـسا  ناگدنمزر  تءایه  دجـسم ، نیا  ینونک  یلبق و  همئا  زا : دنترابع  تشاد  دهاوخ  هتـشاد و  یـساسا  شقن 

فاـکتعا و يرازگرب  نیلوؤـسم  نآ ،  شـالت  رپ  نیمداـخ  ریخ ، ناـیناب  دارفا و  دـنهد ، یم  هئارا  هک  یـصاخ  ياـه  هماـنرب  اـب  مالـسلا  هـیلع 
 . میروآ لمع  هب  رکشت  ریدقت و  نانآ  زا  تساجب  هک  دجسم ، نیا  دهعتم  بوخ و  نارازگزامن 

دجسم نیا  رد  تعامج  ياهزامن  يرازگرب 

زاینوزار تبحـص و  وا  اب  هک  هداد  هزاجا  اه  نآ  هب  هدومن و  فطل  شناگدـنب  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یـضیارف  لامعا و  نیرتهب  زا  یکی  زامن 
تدابع و نیا  یلوبق  تروص  رد  هک  تسا  يدـح  هب  اـت  زاـمن  تیمها  دنـشخب . شمارآ  دـنوادخ  اـب  سنا  هلیـسو  هب  ار  دوخ  حور  دـنیامن و 
. دریگ یمن  رارق  دـنوادخ  لوبق  دروـم  تاداـبع  لاـمعا و  رگید  دوـشن ، هتفریذـپ  رگا  دوـش و  یم  هتفریذـپ  مه  تاداـبع  رگید  یهلا  هضیرف 

لوا ینعی  ینامز  طیارـش  نیرتهب  رد  یهلا  میظع  هضیرف  نیا  هک  تسابیز  هچ  لاح  دـشاب . یم  زامن  تادابع ،  مامت  ساسا  لـصا و  نیارباـنب 
. دریگ رارق  دـنوادخ  تیاضر  دروم  رتشیب  رتهب و  ات  دوش  رازگرب  تعامج  اب  ینعی  لکـش  هجو و  نیرتهب  هب  اـه و  ناـکم  نیرتهب  رد  تقو و 

دنوش رتشیب  اب  هدیسر و  تسد  ناتـشگنا  دادعت  هب  نارازگزامن  دادعت  رگا  هک  ییاج  ات  هدش  لئاق  يدایز  تیمها  تعامج  زامن  يارب  مالـسا 
بلاط هک  تسا  یمدرم  یگچراپکی  تدـحو و  حور  تعاـمج  زاـمن  دـیامن . هبـساحم  دـناوت  یمن  دـنوادخ  زج  یـسک  ار  نآ  باوث  رجا و 

اب هضیرف  نیا  دنوادخ  هنارکش  هب  لاعتم .  دنوادخ  اب  یگشیمه  سنا  تعامج و  زامن  زا  رتالاب  یتلیضف  هچ  دنتـسه و  يراکوکین  تلیـضف و 
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لآ هنایشآ  هک  مق  سدقم  رهش  رد  صوصخ  هب  ددرگ ، یم  رازگرب  تعامج  ای  دجاسم و  رد  امومع ، ناریا  نامزیزع  روشک  رد  یهلا  هوکش 
نـسح ماما  دجـسم  رد  ناوت  یم  ار  تعامج  زامن  ياه  هولج  زا  یکی  تسا .  ناریا  طاقن  ریاـس  زا  رتشیب  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 

یم رازگرب  فلتخم  للع  هب  تعامج  زامن  نیدنچ  هکلب  تعامج  زامن  کی  طقف  هن  هوکشاب  دجـسم  نیا  رد  تفای .  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 
زامن یگدنکارپ  للع  زا  یکی  ددرگ . یم  رازگرب  يا  هناگادج  تعامج  ياهزامن  میظع ،  دجـسم  نیا  رد  هک  تسا  يدامتم  نایلاس  ددرگ .

ار تعامج  زامن  نامز  کـی  رد  نیعم و  هطقن  کـی  رد  ناوت  یمن  داـیز  تیعمج  ظاـحل  هب  هک  تسا  دجـسم  نیا  یکیزیف  عضو  تعاـمج ، 
رد دنـشاب . یم  ناریا  هکلب  مق و  فورعم  ياه  تیـصخش  زا  يونعم و  یملع و  ماقم  ياراد  دجـسم  نیا  تعامج  مرتحم  همئا  دومن . رازگرب 

نانآ تامدخ  زا  يزیچان  هرذ  میشاب  هتسناوت  ات  مییامن  رکذ  ینونک  قباس و  مرتحم  تعامج  همئا  زا  یمان  هک  مینیب  یم  مزال  دوخ  رب  اج  نیا 
 . مییامن هدنز  ناهذا  رد  ناشفیرش  یماسا  يروآدای  اب  ار 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دجسم  نیشیپ  تاعامج  همئا  زا  یخرب  مان 

نانآ و هرطاخ  مان و  تشاد  گرزب  تهج  نیاربانب  دـنا ؛ هتـشاد  تعامج  زامن  هماقا  يدایز  تاعامج  همئا  نونکات  تکرباـب  دجـسم  نیا  رد 
 - ضیف 2 یقت  دـمحم  ازریم  جاـح  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  موـحرم   - 1 میوـش :  یم  روآداـب  ار  ناـنآ  زا  یخرب  ماـن  عـالطا ،  تهج  زین 

دیـس جاح  هللا  هیآ  ترـضح  موحرم  یلعالم 4 -  دـنوخآ  اقآ  جاـح  موحرم  يدـهاز 3 -  لضفلاوبا  ازریم  جاـح  هللا  هیآ  ترـضح  موحرم 
موحرم یمق 7 -  مساقلاوبا  خیش  جاح  هللا  هیآ  ترضح  موحرم  ریبک 6 -  دمحم  اقآ  جاح  هللا  هیآ  ترضح  موحرم  یناحور 5 -  مساقلاوبا 

اقآ جاح  هللا  هیآ  ترضح  موحرم  یعقرب 9 - ربکا  یلع  دیس  جاح  هللا  هیآ  ترـضح  موحرم  میقتسم 8 -  سابع  خیش  جاح  هللا  هیآ  ترضح 
 - ظعاو 12 دومحم  الم  جاح  هللا  هیآ  موحرم  يرئاح 11 -  یضترم  اقآ  جاح  هللا  هیآ  موحرم  ریبک 10 -  دمحم  هللا  هیآ  دنزرف  ریبک  نیسح 

نیدلا ماسح  دیس  ازریم  جاح  ياقآ  موحرم  يدحوم 14 -  دمحم  خیش  جاح  موحرم  ردص 13 -  نیدلاردص  دیس  هللا  هیآ  موحرم 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دجسم  یلعف  تاعامج  همئا  زا  یخرب  مان 

 - 1 زا : دـنترابع  باتک )  نیا  فیلءاـت  ناـمز  رد  هتبلا  ، ) دـنراد هدـهع  هب  ار  ریطخ  رما  نیا  نونکا  مه  هک  میظع  دجـسم  نیا  تاـعامج  همئا 
دومحم اـقآ  جاـح  هللا  هیآ  ترـضح  یناحور 3 -  یلع  دـمحم  دیـس  جاـح  هللا  هیآ  ترـضح  ضیف 2 -  يدـهم  اقآ  جاـح  هللا  هیآ  ترـضح 

يدورهاش نیملسملا  مالسالا و  هجح  يریازج 6 -  هللا  هیآ  ترضح  الدب 5 -  نیسح  دیس  جاح  هللا  هیآ  ترضح  يدهاز 4 - 

دجسم نیا  یلم  یبهذم و  ياه  همانرب 

رازگرب ناریا  یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  صوصخ ،  هب  یلم  یبهذـم و  بلاج  ياه  همانرب  هک  تسا  ینالوط  ناـیلاس  هوکـشاب  دجـسم  نیا  رد 
هک یبهذـم  نکاما  زا  یکی  تعاـمج :  ياـهزامن  يرازگرب   - 1 دوش . یم  هراـشا  اـه  هماـنرب  نیا  زا  یخرب  هب  کـنیا  هک  دوش  یم  هدـش و 
 : فاـکتعا مـسارم  يرازگرب   - 3 هــیعدا :  يرازگرب   - 2 دـشاب . یم  هوکـشاب  دجـسم  نیمه  دراد ، يرتشیب  تلیـضف  نآ  رد  زامن  ندـناوخ 

اجنادب ات  همانرب  نیا  شرتسگ  ریخا ، ياه  لاس  رد  یلو  تسا ،  ریاد  فاکتعا  يونعم  همانرب  للجم  دجـسم  نیا  رد  هک  تسا  لاس  دودح 80 
هدیشک مظعا )  دجسم  نارکمج و  سدقم  دجـسم  عماج ،  دجـسم   ) مهم دجاسم  ریاس  هب  هدادن و  ار  نیفکتعم  فافک  دجـسم  نیا  هک  هدوب 

تافو و مایا  رد  نشج  هیثرم و  يرازگرب   - 4 دنروآ . یم  يور  فیرش  نکاما  نیا  هب  تیونعم  اب  صلاخ و  ناقاتـشم  زا  يدایز  هدع  هدش و 
نامز رد  هباشم ،  مسارم  ریاس  بالقنا و  يزوریپ  نشج  دـننامه  یلم :  ياه  هماـنرب  يرازگرب  مالسلا 5 -  مهیلع  موصعم  هدراهچ  تیالو  ای 

 . تسا هدوب  ناگدننکرهاظت  نیزرابم و  عمجت  زکرم  هراومه  دجسم  نیا  زین  نآ  زا  شیپ  بالقنا و 
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ناگدنسیونو ناققحم  تایرظن  هب  هجوت  اب  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  دجسم  هچخیراتو  تیعقوم 

ناوارف و ياه  یسررب  تاعلاطم و  هب  زاین  درذگ  یم  اه  نآ  رمع  زا  ینالوط  نایلاس  هک  یمیدق  و  ( 137  ) قیتع نکاما  هچخیرات  ندومن  نایب 
نیا رب  دوب . دـهاوخ  راک  ياه  هویـش  نیرترثؤم  نیرتهب و  زا  یکی  نیخروم  نارظن و  بحاص  تایرظن  زا  هدافتـسا  اما  دراد . یفاک  صـصخت 

رد  - 1 مییامن .  یم  هراشا  مرتحم  ناگدنسیون  تارظن  زا  دروم  دنچ  هب  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دجـسم  هچخیرات  هرابرد  ساسا ، 
ینونک عماج  هک  مق  ماما  دجسم  ( 138  : ) میناوخ یم  نینچ  دجـسم  نیا  هچخیرات  دروم  رد  ضیف  سابع  فیلءات  مق ،  راثآ  هنیجنگ  باـتک 
يدورو رد  هس  ياراد  عقاو و  رذآ  نابایخ  هیشاح  رد  و  قباس )  یترـضح  نابایخ   ) راولب رانک  یناخیلع و  لپ  کیدزن  تسا ،  هدش  رهـش  نیا 

تسا یتوافتم  يوگتفگ  ثحب و  ماما ،  دجسم  مان  هب  دجسم ، نیا  يراذگ  مان  تلع  نایب  رد  تسا .  هناتـسآ  نابایخ  رذآ و  نابایخ  راولب ، زا 
قحـسا هب  دـمحا  هک  تسا  هدومن  نایب  نینج  بقاثلا  مجن  باـتک  رد  يرون  ثدـحم  دوش . یم  هراـشا  اـه  نآ  زا  دروم  دـنچ  هب  لـیذ  رد  هک 
طساوا رد  نآ  نامتخاس  لیلد ،  نیا  هب  دومن و  مادقا  نآ  يانب  هب  ماما ،  زا  هزاجا  بسک  اب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  لیکو  يرعشا ، 

هیلع یبتجم  نسح  ماما  يالصم  دجسم  نیا  هک :  تسا  هدروآ  نینچ  همئالا  هرکذت  باتک  رد  یسلجم  همالع  یلو  تسا .  هدش  انی  موس  نرق 
ناریا هب  مالسا  رکشل  هارمه  رافک  اب  داهج  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دوخ ، ردارب  هارمه  هب  ماما  نآ  هک  يرفـس  رد  تسا .  هدوب  مالـسلا 

زامن ناـکم  نیا  رد  دیـسر ، مق  هب  هک  یماـگنه  يرجه ،  لاس 32  رد  نامثع  تفـالخ  ناـمز  رد  ( 139  ) ناتـسربط زا  تعجارم  ماگنه  دمآ 
 ، نئازخ باتک  رد  یقارن  خیش  هک  تسا  هدوب  ترضح  نآ  يالصم  هک  دراد  دوجو  ماما  نآ  مان  هب  يدجـسم  مه  ناتـسدرا  رد  هتبلا  دناوخ .

همـالع  ) هدرب ماـن  فـلؤم  ود  نیا  هک  تسین  موـلعم  تسا :)  هدرک  ناـیب  نینچ  همادا  رد  ضیف  ساـبع  ياـقآ   . ) تـسا هـتخادرپ  نآ  لـقن  هـب 
مان هب  يرهش  هن  لاس 32 ، رد  هک  دومن  هفاضا  دیاب  نینچمه  دنا ، هداد  هئارا  ار  يدنس  هچ  دوخ  نانخس  تابثا  يارب  یقارن )  خیش  یـسلجم و 

ناوت یمن  نیاربانب  دنشاب ؛ هدمآ  نیمزرس  نیا  هب  ماما  ات  دنا  هدوب  نآ  رد  يرعشا  برع  هن  تسا و  هدوب  یلـصا  هار  رد  هن  هتـشاد و  دوجو  مق 
نیا باـستنا  رد  ماـما  دارم  هک  دـننک  یم  راـهظا  نینچ  ناگدنـسیون  زا  یخرب  دومن . هئارا  یلیلد  مق  هب  يوبتجم  دوعـسم  بکرم  لوزن  يارب 

نآ ياـنب  هب  يوسوم ،  هزمح  هدازهاـش  دـج  يرکـسع  قحـسا  نب  دـمحا  ماـما  هک  تسا  نآ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  هب  دجـسم ،
رد عقاو  قحـسا  نب  دـمحا  هعقب  رد  نوفدـم  صخـش  هرابرد  یمق  ثدـحم  هک  تسا  یلامتحا  زا  ذوخءام  یلیخت  هیرظن  نیا  تسا .  هتخادرپ 
هب دشاب و  نوفدم  هعقب  نیا  رد  يوسوم  قحـسا  نب  دـمحا  دراد  لامتحا  هک  تسا  هدومن  نایب  نینچ  تسا و  هداد  ماما  دجـسم  لخدـم  ربارب 
 ، هدرمش وا  راثآ  زا  مه  ار  دجسم  هداد ،  هعسوت  لیخت  نیا  هریاد  هب  سپس  دشاب ، هدش  هدناوخ  قحسا  نب  دمحا  هعقب  ناونع  هب  تبـسانم  نیا 

نینچمه تسا .  يرکسع  قحسا  نب  دمحا  نیمه  دنزاس ، یم  بستنم  وا  هب  ار  دجسم  هک  يرکسع  ماما  زا  دوصقم  هک  دنا  هدرک  اعدا  نینچ 
ياهانب زا  نآ  لصا  تسا و  عقاو  جرفکاخ  هزاورد  کـیدزن  ماـما  دجـسم  هک  تسا  هدومن  ناـیب  نینچ  مق  خـیرات  رد  ضیف  ربکا  یلع  ياـقآ 
مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  ناشیا  تسا .  هدوب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  لیکو  هک  تسا  یمق  قحـسا  نب  دمحا 

 ، هوجو نآ  زا  دنتـشون ، ترـضح  نآ  تسا ،  هدش  عمج  یهاوخنت  ناونع  هب  يرادـقم  (، 140  ) هیرب هوجو  زا  هک  دـنتفگ  دنتـشون و  يا  همان 
هاش تنطلس  نامز  رد  دوب . گرزب  یبانط  دننام  ( 141  ) هفص کی  رب  لمتشم  دجسم  نآ  دومن و  انب  ار  دجسم  نیا  سپس  نک .  انب  يدجـسم 
مه ار  یعیسو  نحص  دومن و  انب  دجسم  نامه  هب  لصتم  تساپرب  نونکا  هک  یگرزب  ناویا  هاشداپ ،  نآ  هدلاو  ءایلوا  دهم  يوفـص ،  نامیلس 

ناقاخ تنطلـس  نامز  رد  تفر .  بیرخت  مادـهنا و  هب  ور  ناـمز  رورم  هب  قفارم  هتبلا  هک  درک  اـنب  یقفارم  مه  نآ  فارطا  رد  دوزفا و  نآ  رب 
ریمعت يارب  نامز )  نآ  هب  هجوت  اب   ) ناموت غلبم 1295  و  تمرم ،  ار  اج  نآ  ینیسح ،  جاح  هفیاط  دج  ادخدک  نیـسح  جاح  هاش ،  یلعحتف 
ضرع هزادـنا  هب  شلوـط  هک  یگرزب  بادرـس  دجـسم  نیا  یبرغ  فرط  رد  یمق ،  رجاـت  میهاربا  جاـح  لاـس 1286  رد  اـت  دومن  هنیزه  نآ 

یمکحم يانب  دومن و  بارخ  ار  دجسم  فارطا  قفارم  یـشاک  رجات ، یقن  یلع  جاح  لاس 1295  رد  دومن و  يزاسزاب  ون  زا  تسا ،  دجـسم 
ریمعت زین  ار  دجـسم  فارطا  ياهراوید  ماب و  تشپ  نینچمه  داهن . انب  ون  زا  هدرک ،  بارخ  مه  ار  قحـسا  نب  دـمحا  هفـص  دومن و  يزاسزاب 
ناویا یقرش  ( 142  ) شوپ همشچ  قحسا ،  نب  دمحا  هفص  هک  دنامن  هتفگان  دومن . يزاسزاب  مه  ار  دجـسم  ياهرد  اه و  ییوشتـسد  دومن و 
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زارف رب  همشچ  هدزیس  رب  لمتشم  نونکا  تسا و  هدش  دجسم  یقرش  ورهار  ءزج  نآ  لوط  زا  یتمسق  هک  تسا  رتم  تعسو 12*16  هب  گرزب 
هب هک  تسا  ( 144  ) یهرگ ياه  یـشاک  هب  نیزم  هتـسارآ و  بارحم  ینامیـس و  ياهرمرم  ( 143  ) هرازا ياراد  علضم  يرجآ  نوتـس  تفه 

هدش نییزت  ریمعت و  مه  ناشیا  فرط  زا  هدوب و  ریبک  دمحم  اقآ  جاح  هللا  هیآ  ترضح  تماما  لحم  اریز  تسا ؛  هدش  روهشم  ریبک  ناتـسبش 
تفه نآ  ضرع  البق  هک  روکذم  بادرـس  ( 145 . ) دشاب یم  ضیف  هللا  هیآ  ترضح  هب  بستنم  یقرـش  گرزب  ناتـسبش  هک  نانچمه  تسا ، 

دنچ شـضرع  دـنا ، هدومن  هفاضا  نآ  رب  مه  ار  ناتـسبش  ریز  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  نونکا  تشاد ،  رارق  یبرغ  ناتـسبش  ولج  دوبن و  رتشیب  رتم 
 - 2 تسا .  هداتفا  نابایخ  ریـسم  رد  هتبلا  هک  هدوب  رتم  هد  ضرع  هب  دجـسم  یلامـش  ( 146  ) سابرک نیفرط  ياه  ناتـسبش  تسا .  هدش  ربارب 
مق قیتع  عماج  دجـسم  ( 147  . ) مییامن یم  نایب  رگید  ربتعم  ياه  باتک  زا  لقن  هب  ار  یبلاـطم  نآ  هچخیراـت  ماـما و  دجـسم  هراـبرد  نونکا 
رد هدش  انب  دجـسم  نیتسخن  ماما  دجـسم  تسین  دیعب  تسا .  رهـش  نیا  دجاسم  نیرت  نهک  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  بوسنم 

لیزد رد ، ار  روبزم  دجـسم  نآ  ياـج  رب  هتخاـس ،  ناریو  ار  نآ  يرعـشا  دعـس  نب  صوحا  و  دوـب . هدکـشتآ  رت  شیپ  هک  دـشاب  هقطنم  نیا 
ار نآ  هک  دشاب  يرعشا  مدآ  یلع  نب  نیسح  میدصلاوبا  عماج  دجسم  دناوت  یم  نینچمه  ( 148  . ) تخاس یقفارم  ار  نآ  فارطا  تخاس و 

نیا ( 150  ) دـنتخاس زین  يا  هرانم  نآ  يارب  ( 149  ) لاس 291 رد  قاحـسا  نب  ییحی  نامز  رد  دومن و  انب  نادـیمک  مق و  ناـیم  لاس 265  رد 
هار ( 152  ) تسا هدوب  عقاو  نآ  ربارب  دور  يوس  نآ  رد  نادـیمک  هقطنم  ( 151  ) هتشاد رارق  هجکب  لپ  رانک  هناخدور  يوس  کی  رد  دجـسم 
نیا تسا .  هتـشاد  رارق  مق  هواس  هزاورد  نوریب  يوفـص  هرود  ات  ماما  دجـسم  هک  میناد  یم  و  ( 153  ) تسا هدوب  هوآ  هواس و  هار  ناـمه  نآ 

ار نآ  هک  دـندقتعم  مق  مدرم  تبـسن  نیا  هجو  رد  تسا .  هدوب  رایـسب  هجوت  دروم  نامز  رید  زا  مهدزای ،  ماما  هب  باـستنا  رطاـخ  هب  دجـسم 
دمآرد یعرش و  هوجو  لحم  زا  ترـضح  نآ  روتـسد  هب  ( 154  ) مق رد  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  لیکو  يرعـشا  قاحـسا  نب  دمحا 

یفص ( 156 . ) دنناد یم  هفص  کی  ار  قاحـسا  نب  دمحا  يانب  نکیل  ( 155 ( ؛ داهن انب  رهش  نیا  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناماما  تافوقوم 
هب دنا -  هدوب  دـقتعم  نامز  رید  زا  مق  مدرم  هک  نانچ  نآ  روبزم -  يانب  دروم  رد  ماما  نامرف  لقن  زا  سپ  دوخ  نایب  رد  یمق  نیـسح  نیدـلا 

راـنک هیمطاـف  هسدـقم  هضور  کـیدزن  مق ،  نوریب  عماـج ،  دجـسم  رد  يا  هفـص  مق ،  جارخ  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  روتـسد 
مق جارخ  هوجو  زا  ترـضح  نآ  هدومرف  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  دجـسم  هب  تسا ،  فورعم  روهـشم و  هک  هناخدور 
هک یعماـج  زا  نخــس  لـیذ  رد  وا  و  ( 157  ) تسا نایعیـش  زاـمن  هماـقا  ناـکم  یقاـب و  ضیفلا ،  ریثـک  دجـسم  نآ  نوـنکا  مه  هک  دـنتخاس 
هب نونکا )  مه   ) لاحلا هک  تسا  دجـسم  نامه  نوریب ،  عماج  دجـسم  هک  دنامن ، یفخم  دسیون و  یم  درک ، انب  رهـش  نوریب  رد  میدـصلاوبا 

ار نآ  تهج  نادب  هدش و  هتخاس  ترضح  نآ  راکرس  زا  يا  هفص  دجسم  نآ  رد  تسا و  فورعم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دجـسم 
دناد یم  ساسا  یب  ار  ترهـش  نیا  نیـشعشملا  راونا  هدنراگن  رگید  يوس  زا  ( 158 . ) دنناوخ یم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دجـسم 

تماما و تیلوت و  ( 160 . ) دـنا هدروآ  رگید  ياه  تروص  اه و  هنوگ  هب  ار  روبزم  باستنا  هجو  زین  رگید  ياـه  هتـشون  یخرب  رد  و  ( 159)
هسدـقم و هناتـسآ  یمیدـق  نایلوتم  دـعب  هب  مهن  نرق  زا  دوب و  مق  رهـش  ناگرزب  اب  نامز  رید  زا  دوب  گرزب  یماقم  هک  دجـسم  نیا  تباـطخ 

دجسم دوب و  ( 429-465  ) یقوجلس لوا  لرغط  هرود  يارما  زا  یقارع  لضفلاوبا  ریما  دنا . هدومن  یم  يراد  هدهع  ار  نآ  یصیوقت  ییاوشیپ 
رد هک  دجسم  نیا  زا  وا  روتـسد  هب  هاش  یلعحتف  هرود  رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  ( 161  ..) تسا هداد  نامرف  وا  ار  اه  هرانم  مق و  قیتع  عماـج 

ياه تمسق  راب  نیدنچ  نونکات  نآ  زا  سپ  يرصان و  هرود  رد  دمآ و  لمع  هب  یتمرم  دوب ، هدید  بیسآ  هناخدور  لیـس  تلع  هب  نامز  نآ 
هزورما ماما ،  دجسم  مدرم ،  نابز  هب  ای  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دجـسم   - 3 تسا .  هدیدرگ  ریمعت  انب و  دیدجت  دجـسم  فلتخم 

رد هک  دنناد  یم  يدجـسم  ار  نآ  مق  مدرم  اما  تسین ؛  یمیدـق  دایز  هعمج  دجـسم  دـننام  دجـسم  نیا  يانب  رهاظ  تسا .  مق  عماج  دجـسم 
هدش انب  مق  رد  يو  لیکو  يرعشا  قاحسا  نب  دمحا  هلیسو  هب  روهشم  رب  انب  ترضح و  روتسد  هب  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نامز 

هجوت لباق  بلطم  دوش . یم  بوسحم  دانسا  نیرتربتعم  ءزج  تسا  هدیـسر  رگید  لسن  هب  یلـسن  زا  هک  مدرم  نایم  رد  يزیچ  لوادت  تسا و 
هلصاف رد  ماما  دجسم  لحم  يرجه ،  موس  نرق  طساوا  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نامز  رد  هک  تسا  نیا  روبزم  دجـسم  دروم  رد 
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هب دروم  نیا  رد  دراد ؟ تبسانم  هچ  گرزب  يدجسم  يانب  یلحم  نینچ  رد  تسا و  هتـشاد  رارق  مق  رهـش  زا  يرتمولیک  ود  دودح  رد  يدایز 
هک یماگنه  موزل و  عقوم  رد  ات  دنا ، هتخاس  یم  رهـش  نوریب  ار  گرزب  دجاسم  تقو ،  نآ  رد  هک  نیا  تسخن  درک : هجوت  دـیاب  هتکن  دـنچ 
مق باتک  زا  لقن  هب  هک  نیا  مود  دشاب . ناسآ  نانآ  عامتجا  دوش  رهـش  مدرم  هماع  هب  نایاورنامرف  نایلاو و  فرط  زا  تسیاب  یم  ییاهراطخا 

هناخدور هب  فرشم  دنتسشن و  یم  اه  نآ  رد  جرفت  حیرفت و  يارب  دندوب و  هتخاس  ییاه  کشوک  اهارس و  مق  هناخدور  رانک  رد  دعس  لآ  ، 
دوش یم  مولعم  نیاربانب  هدش ،  بارخ  اه  کشوک  اهارس و  نآ  لیـس  رثا  رب  لاس 292  رد  هک  نیا  ات  دـندش ، یم  اج  نآ  فارطا  ياه  غاب  و 

رد يدارفا  هک  دوب  یهوکشاب  ياهانب  اهارس و  تسا  هناخدور  بنج  زین  نونکا  دوب و  عقاو  هناخدور  رانک  رد  هک  دجسم  نیا  فارطا  رد  هک 
البق هک   ) نآ فارطا  ناتسربق  رانک  رد  مالسلا و  اهیلع  هموصعم  همطاف  مرح  کیدزن  ماما ،  دجسم  هک  نیا  موس  دنا . هتشاد  تنوکـس  اه  نآ 

دجسم هک  نیا  مراهچ  ( 162 . ) دنتـسه دمآ  تفر و  رد  نآ  فارطا  رد  الومعم  مدرم  دش و  انب  ناخیـش )  ناتـسربق  زین  دوب و  مرح  لباقم  رد 
ار نآ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  رما  هب  يرعشا  قحسا  نب  دمحا  هک  تسا  یمیدق  هینبا  زا  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 

لمع تسا :  هدـش  هتـشون  ترابع  نیا  نآ ،  ناویا  بارحم  رد  هک  نانچ  تسا .  هتفرگ  تروص  نآ  رد  یتاـفاضا  تاریمعت و  سپـس  هتخاـس 
یمق رجات  میهاربا  دـمحم  جاـح  موحرم  ياـنب  هک  یبرغ  فرط  نیمزریز  زج  هب  یلعف  هینبا  یلو  یمقلا 1129 ، ناطلس  داتـسا  نب  یلع  بلک 
ینونک تروص  هب  دجـسم  بارخ و  ار  یلبق  هینبا  هاش  نیدـلا  رـصان  تنطلـس  نامز  رد  تسا  یناشاک  رجات  یقن  یلع  جاـح  موحرم  زا  تسا 

هدازهاش  ) قحـسا نب  دـمحا  هعقب  فرط  هک  ردرـس  سابرک و  کی  اب  نآ  یلامـش  تمـسق  نابایخ  ثادـحا  ماـگنه  رد  هتبلا  هک  دـندروآرد 
میوش و هاگآ  نانآ  تارظن  زا  هک  تسا  نیا  ناگدنسیون  تارظن  نتشون  زا  ام  فده  ( 163 . ) دش رذآ  نابایخ  ءزج  دش و  بارخ  دوب  رصان )
دراد و رارق  ماما  دجسم  يوربور  هک  يا  هدازماما  زا  يرـصتخم  فیـصوت  هب  يریگ  هجیتن  زا  لبق  تسا  مزال  مینک :  يریگ  هجیتن  نآ  زا  مه 

 . میزادرپب میدرب ،  ار  ناشیا  مان  راب  نیدنچ  ام 

رصان هدازهاش  هعقب  زا  فیصوت  رد 

نیمه دانتسا  هب  دش و  یم  هدیمان  قحسا  نب  دمحا  هعقب  مان  هب  اقباس  هک  تسا  ماما  دجسم  لخدم  ربارب  رذآ  نابایخ  رد  رـصان  هدازهاش  هعقب 
؛ دشاب نوفدم  هعقب  نیا  رد  يوسوم  قاحسا  نب  دمحا  دراد  لامتحا  هک  تسا  هداد  رظن  نینچ  لامالا  یهتنم  رد  یمق  ثدحم  تسا ؟  هیمست 

دوب نآ  مدرم  نیب  رد  يرعشا  قحسا  نب  دمحا  هب  هعقب  نیا  باستنا  زمر  اما  تسا .  نوفدم  باهذ  لپ  رس  رد  يرعـشا  قحـسا  نب  دمحا  اریز 
دوب و هتفای  ترهش  نینچ  تسا ،  هدومن  انب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  رما  هب  ار  دجـسم  نیا  هدرب ،  مان  هک  نیا  يانبم  رب  هک 

لپ رـس  رد  ءارماس  زا  تعجارم  ماگنه  اما  داهن ؛ انب  شیوخ  نفدم  تهج  مه  ار  هعقب  نیا  روبزم ، دجـسم  ثادـحا  زا  سپ  قحـسا  نب  دـمحا 
رد اذـل  دوب ، ندـش  بورخم  لاح  رد  هدوب و  هدافتـسا  نودـب  هعقب  نیا  نوچ  دـندومن و  نفد  اج  نامه  ار  وا  نیاربانب  تفای ؛  تاـفو  باـهذ 

رـصان هک  یماگنه  دروآرد و  هسردم  نآ  تارجح  ءزج  ار  هعقب  نیا  دومن و  انب  يا  هسردـم  کپیا ،  ریما  قرایکرب ،  ناطلـس  نامز  رـصع و 
هدازهاش لماک  بسن  مان و  دـندرپس . كاخ  هب  هعقب  نیا  رد  ار  وا  دـسج  تفاـی  تلحر  مق  رد  لاس 828  رد  ییاحطب  يدهم  نب  یلع  نیدـلا 

نب دـمحم  نب  رفعج  نب  دـمحا  نب  دـمحم  نب  دـیز  نب  نیـسح  نـب  دـمحم  نـب  يدـهم  نـب  نیدلارـصان  لـیلج  دیـس  تـسا :  نـینچ  رـصان 
یم یگدنز  مهن  نرق  لیاوا  متـشه و  نرق  رخاوا  رد  هک  یبتجم  نسح  ماما  نب  دیز  نب  نسح  نب  مساق  نب  ییاحطبلا  دمحم  نب  نمحرلادبع 

ای مهدزاود  نرق  راثآ  زا  تسا  یعلـض  راـهچ  ییاـنب  نونکا  تسا  هداـتفا  ناـبایخ  ریـسم  رد  نآ  زا  یتمـسق  هک  رظن  دروم  هعقب  تسا .  هدرک 
 . تسا هتفرگ  ماجنا  نآ  رد  یتاریمعت  زین  نونکا  و  ( 164  . ) تسا هدش  انب  ماما  دجسم  ناویا  اب  نامز  مه  هک  هیوفص  رخاوا 

ع)  ) يرکسع نسح  ماما  دجسم  دروم  رد  ناگدنسیون  تارظن  زا  يریگ  هجیتنو  یسررب 

هجیتن يروآدای و  تهج  اما  مییامن ؛  یم  راذگاو  نازیزع  امـش  هدـهع  هب  ار  هدـش  نایب  بلاطم  یـسررب  يریگ و  هجیتن  ام  تمـسق ،  نیا  رد 
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ههبش کش و  چیه  تسا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دجسم  دجـسم ، نیا  مان  هک  نیا  رد   - 1 مییامن :  یم  نایب  ار  هتکن  دـنچ  يریگ ، 
زا یکی  ناوت  یمن  لماک  نیقی  اب  هک  دنـشاب  یم  فلتخم  مان  نیدنچ  ياراد  یمیدـق ،  نکاما  ای  دـجاسم و  زا  یخرب  اریز  درادـن ؛ دوجو  يا 
هب دجـسم  نیا  دنتـسه  دـقتعم  نینچ  زین  مدرم  دـیدرگ و  نایب  بلاطم  اـه و  هتـشون  رثکا  رد  هک  هنوگ  ناـمه   - 2 دومن . باـختنا  ار  اـه  نآ 
 - 3 تسا .  هدیدرگ  ثادحا  دنا ، هدوب  مق  رد  ناشیا  لیکو  هک  يرعـشا  قحـسا  نب  دمحا  طسوت  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  روتـسد 
رد دجـسم  نیا  نوچ  هک  دوشن  روصت  نینچ  رگید  ترابع  هب  تسین ؛  یمیدـق  دایز  دجـسم  نیا  ناـمتخاس  تسا  صخـشم  هک  روط  ناـمه 

الماک يروصت  نینچ  تسا ،  نامز  نامه  يارب  مه  دجـسم  نیا  نامتخاس  هدـش ،  هتخاس  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  نامز 
رب ار  يرگید  ياهانب  نامز  رورم  هب  هک  تسا  هدوب  یلعف  يانب  زا  رتکچوک  هدوبن و  نینچ  البق  دجـسم  نیا  نامتخاس  اریز  دـشاب ؛ یم  هابتـشا 
نآ ياه  نامتخاس  فلتخم  للع  هب  نینچمه  و  دش ) دهاوخ  نایب  مه  هدـنیآ  بلاطم  رد  هدـش و  هراشا  اهانب  نآ  هب  البق  هک   ) دـنا هدوزفا  نآ 

دقتعم هک  لاح   - 4 تسا .  هدوب  هقطنم  نیمه  ماما  دجسم  یلـصا  ناکم  اما  دنا ؛ هدومن  انب  دیدجت  هدومن و  ناریو  یلک  هب  ای  ریمعت و  ار  اج 
يرجه موس  نرق  طساوا  رد  هک  میریگ  یم  هجیتن  هدش ،  هتخاس  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  سدقم  رما  هب  دجسم  نیا  میتسه 
نامرف مییوگب  میناوت  یم  نیاربانب  تسین ؛  هدیشوپ  یسک  رب  دجـسم  نیا  رفاو  تاکرب  لاح  نیع  رد  تمظع و   - 5 تسا .  هدیدرگ  ثادحا 

هوکـش و نیدـتم ،  بوخ و  مدرم  تاعامج و  همئا  ریخ و  نایناب  صالخا  دـجاسم ، نیا  ثادـحا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما 
قوف يریگ  هجیتن  رب  هوالع   - 6 دشاب . یم  ناریا  دجاسم  هکلب  مق و  دجاسم  نیرتهب  زا  یکی  اذل  تسا ؛  هدومن  نادـنچ  دـص  ار  نآ  تمظع 

امش يریگ  هجیتن  یسررب و  ات  هداد  رظن  دم  ار  یهیقف  رغصا  یلع  ياقآ  ردق  نارگ  داتسا  صوصخ  هب  رگید  ناگدنـسیون  تارظن  تسا  مزال 
. ددرگ رت  لماک  سدقم  دجسم  نیا  دروم  رد 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دجسم  یکیزیف  فیصوت 

مدرم هک  نانچ  نآ  نامتخاس  نیاربانب  تسا ؛  هتفرگ  رارق  تمرم  ریمعت و  دروم  راب  نیدنچ  نونکات  دجسم  نیا  دش  نایب  البق  هک  روط  نامه 
یمیدق نآ  لصا  عماج  دجـسم  نامتخاس  دننامه  هنرگو  دسر ؛ یم  رظن  هب  یمیدق  نامز  نیا  هب  تبـسن  هکلب  تسین ؛  یمیدق  دننک  یم  رکف 
ینییزت يرامعم و  ياهرنه  زا  ولمم  یندید و  باذج و  دجسم  نیا  نامتخاس  لاحره  هب  اما  تسا ؛  هدش  يزاسزاب  ریمعت و  راب  ره  هک  تسا 
تکرب اب  دجسم  نیا  اب  رتشیب  ار  نازیزع  امش  ( 165  ) مق راثآ  هنیجنگ  باتک  بلاطم  هب  هجوت  اب  مییامن  یم  یعس  تمـسق  نیا  رد  ام  تسا و 

نیا رد  یئزج  تارییغت  نونکا  تسا و  هدـیدرگ  ناـیب  روکذـم  باـتک  رد  هک  میا  هدومن  فیـصوت  ار  يدجـسم  نآ  اـم  هتبلا  مییاـمن ؛  انـشآ 
یکیزیف و ظاـحل  زا  يرـصتخم  فیـصوت  اذـل  تسا ؛  هدـشن  لـصاح  يرییغت  نآ  ناـمتخاس  رد  نادـنچ  هک  تسا  هـتفرگ  تروـص  دجـسم 

هناگادج هک  تسابیز  بادرس  کی  ناویا و  کی  ناتسبش و  راهچ  ياراد  دجـسم  نیا  ددرگ . یم  میدقت  ناتتمدخ  نآ  يرامعم  نامتخاس و 
رد هک  تسا  يوفص  نامیلس  ردام  ای  رسمه  ایلع  دهم  راثآ  زا  ناویا  نیا  يوفـص :  ایلع  دهم  ناویا  فلا -  میزادرپ .  یم  اه  نآ  فیـصوت  هب 

یبارحم يرجآ و  ( 167  ) ياهزرج و  ( 166  ) رادج اب  رتم  عافترا 14  لوط 12 و  هناهد 11 و  هب  ناویا  نیا  تسا ،  هدـیدرگ  انب  لاس 1129 
اب هک  تسا  یناقوف  ياه  هفـص  ای  هفرغ  اب  تمـسق  هس  رد  يدنب  یمـسر  شـشوپ  و  ( 168  ) يدنبرمک يا  هبیتک  يزپ و  چـگ  هب  هتـسارآ  ابیز 

هفـص هس  يزرج  مه  يور  رتم و  رطق 4  هب  ناویا  نیفرط  ياهزرج  دـشاب . یم  طبترم  یبرغ  یقرـش و  ناتـسبش  ود  هب  نیفرط  زا  هاگرد  دـنچ 
ناویا ياه  هفرغ  هب  يرد  مود  هفص  زا  دنتـسه و  یچگ  ( 169  ) سنرقم شـشوپ  ياراد  یمود  یلوا و  هفـص  هک  تسا  هدش  هتخاس  یبارحم 

هیاپ رطق  رد  اه  نآ  ولج  يابیز  ياه  هفـص  اـب  ناویا  نیفرط  هناـگراهچ  ياـه  هفرغ  دـنا . هدومن  دودـسم  ار  نآ  يولج  هتبلا  هک  دـش  یم  زاـب 
تالم هشقن  اب  ( 171  ) ناشرپسا و  ( 170  ) هلغب تسا و  یچگ  سنرقم  یبونج ،  هفص  هس  شـشوپ  دننام  اه  نآ  شـشوپ  هک  دنا  هدش  هتخاس 

رد و  ( 172  ) یلاود ياه  یشاک  زا  ییانب  طخ  هب  نآ  يدورو  يراک  یشاک  یتمسق  لباقم  ياه  هفص  رپسا  هنیس  رد  هتسارآ و  ییالط  يزاس 
ياه هفرغ  دوش و  یم  هدناوخ  سوکعم ،  تروص  هب  زین  یلع  مان  راهچ  نیفرط ،  هفص  رد  سوکعم و  روط  هب  دمحم  مان  راهچ  یطسو  هفص 
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نیفکتعم و هاگیاج  بجر )  13 و 14 و 15   ) فاکتعا مایا  رد  اه  هفرغ  نیا  تسا و  هدـش  هداد  هار  لباقم ،  ياـه  هفـص  هب  ناویا  فرط  ود 
هروس مامت  نآ  يور  هک  تسا  ثلث  هتـسجرب  طخ  هب  يرب  چگ  يا  هبیتک  اه  هفـص  ریز  ناویا ،  دـنبرمک  رد  دـشاب . یم  دوواد  ما  لمع  ماجنا 

هکرابم هروس  زا  هیآ  تفه  سپـس  و  فلالا 1129 ) دعب  هئام  نب و  رـشع  عست و  هنـس  یف   ) ترابع هب  انب ، خـیرات  نآ  هلابند  هعمج و  هکرابم 
ناویا نیا  يرنه  هدنزرا  راثآ  زا  رگید  یکی  دوش . یم  هدناوخ  ( 173 ( ) ظیغلا نب  زیمت  داکت   ) هلمج هب  یهتنم  کلملا )  هدیب  يذلا  كرابت  )

ظفح مه  ار  دوخ  تخاس  خیرات  هک  تسا  يدنتسم  لیصا و  ياه  يرب  چگ  هب  نیزم  هک  یکرت  تفه  علـضم  لکـش  هب  تسییابیز  بارحم  ، 
گنر تفه  شقنم  ياه  یشاک  هب  نیزم  رتمیتناس ، رتم و 20  عافترا 1  هب  يا  هرازا  هب  رتم  شعافترا 3  رتم و  بارحم 2  هناهد  تسا .  هدرک 

هب يدـنبرمک  تسا  يزیر ،  سنرقم  نآ  هاـگرمک  رد  هک  تسا  يرجآ  تروص  هب  يزاـس  تـالم  هشقن  اـب  يرب  چـگ  نآ  يـالاب  یمیدـق و 
هتسجرب طخ  هب  يا  هبیتک  نمـضتم  یـضیب  يا و  هکلف  زا  معا  یجنرت  هناگتفه  عالـضا  زا  کی  ره  هنیـس  رد  نآ  يور  رتمیتناس و  ضرع 30 
تـسخن جنرت  رد  دوش : یم  هدناوخ  ریز  حرـش  هب  یتارابع  یجنرت  ره  نایم  رد  هک  تسا  هدش  يراک  هدنک  اب  مءاوت  يرب  چـگ  یناحیر  یثلث 

یمود ياه  جنرت  رد  فلالا 1129 و  دعب  هئام  نیرشع و  عست و  هنس  یف  نآ  رانک  رد  يرخآ  جنرت  رد  یمقلا و  ناطلـس  نب  یلع  بلک  لمع 
هلالج یماسا  زا  مان  تفه  يرگید  يور  ناحبس و  ای  ناعتسم  ای  تاجردلا  عیفر  ای  تاجاحلا  یضاق  ای  یکی  يور  رگیدکی  هنیرق  یمـشش  و 

شوقن اه  فلا  لخادت  زا  هک  يروط  هب  يرود  لکـش  هب  نانم  ای  نانح  ای  ناوضر  ای  ناحبـس  ای  ناهرب  ای  ناعتـسم  ای  نارفغ  ای  بیترت  نیدـب 
هب یطـسو  جـنرت  رد  و  ( 174  ) باوئالا مهل  هحتفم  ندـع  تاـنج  کـی  ره  رد  یمجنپ  یموس و  ياـه  جـنرت  يور  دـنک . یم  یلجت  یعیدـب 

ناتـسبش ای  راوشوگ  ود  ناویا  فرط  ود  اه : ناتـسبش  ب -  تسا .  هدـش  يرب  چـگ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  مان  راهچ  سوکعم  تروص 
بـصن يرجآ  هکبـش  ای  يرـسارس  ياهرد  اه  نآ  ولج  دوش و  یم  هدوشگ  نحـص  هب  هاگرد  هس  ناویا و  هب  هاگرد  ود  کی  ره  زا  هک  تسا 

هب هتـسارآ  یبارحم  اـب  يرجآ  نوتـس  راـهچ  زارف  رب  شوپ  همـشچ  هن  رب  لمتـشم  رتم  تحاـسم 11*12  هب  یبرغ  راوشوگ  تسا و  هدـیدرگ 
لهچ اب  گرزب  ناتسبش  اما  دنتسه . عقاو  دجسم  یبونج  علض  رد  گرزب  ناویا  اب  ناتسبش  ود  نیا  هک  تسا  یشک  لاود  یهرگ  ياه  یشاک 

يرجآ نوتس  هدزناش  زارف  رب  هک  تسا  همشچ  تشه  تسیب و  ياراد  نونکا  تسا  هداتفا  نابایخ  ریسم  رد  نآ  همشچ  شش  هک  یقرش  نوتس 
نحص بناج  هب  هاگرد  هن  فیدر  رد  هک  دشاب  یم  لوط  رتم  ضرع و 32  رتم  ياراد 12  دنا و  هدش  لمح  نوتس  مین  راهچ  تسیب و  علضم 

هک یهرگ  يراـک  یـشاک  هب  هتـسارآ  یبارحم  ياراد  تسا و  هدـش  بصن  شوپ  هشیـش  هگنل  راـهچ  ياـهرد  اـه  نآ  ولج  هک  دراد  دجـسم 
نییزت ریمعت و  ناشیا  فرط  زا  يرجه  لاس 1360  رد  هدوب و  ناشیا  يالـصم  هک  اریز  دشاب ؛ یم  تسا ،  ضیف  هللا  هیآ  ناتـسبش  هب  فورعم 
یناویا ياراد  ناخ ،  ولج  زا  دجسم  يدورو  ردرس  خویـشلا :  رباقم  ج -  تسا .  یناشاک  یقن  یلع  جاح  موحرم  ناتـسبش  نیا  یناب  دیدرگ .

یلاود و ياه  یشاک  هب  هتسارآ  يدنب  یمـسر  شـشوپ  يرجآ و  ياهزرج  یگنـس و  هرازا  اب  رتم  عافترا 6  ضرع 3 و  هناهد 5 و  هب  تسا 
هیآ یثلث  دیفـس  طخ  هب  نآ  يور  هک  يدروجال  هنیمز  یتشخ ،  ياه  یـشاک  زا  تسیا  هبیتک  نآ  هاگرمک  رد  یلقعم و  ياه  يراـک  یـشاک 

تروص هب  تسا  یللجم  سابرک  دجـسم ، يدورو  رد  ياهتنا  رد  تسا .  هدـش  هتـشون  ( 175  ... ) هللااب نما  نم  هللا  دـجاسم  رمعی  اـمنا  هفیرش 
هربقم هب  رد  دنچ  یبونج  نیشن  هاش  زا  تسا و  هدش  هتخاس  ینیشن  هاش  نآ  یلامش  یبونج و  فرط  رد  هک  عالـضالا  فلتخم  یعلـض  تشه 

یـضارا رد  نوچ  هک  تسا  هدش  یم  زاب  ناتـسربق  هطوحم  هب  خویـشلا  رباقم  دـننام  هربقم  نیا  زا  دوش و  یم  زاب  یقن  یلع  جاح  موحرم  یناب 
دجسم راوید  تشپ  رتم  ضرع 3  هب  دجسم ، زادنا  فرب  مان  هب  نیمز  هعطق  کی  ضیف  هللا  هیآ  موحرم  دنچ  ره  دش ، انب  یتالقتـسم  ناتـسربق 

هعقب یناـب  هربـقم  ترواـجم  رد  یـسابرک  رگید ، هشوگ  رد  دـیدرگ و  دودـسم  مه  زادـنا  فرب  هب  قلعتم  ییاـهرد  لاـح  نیا  اـب  دومن ، هیهت 
مق نیثدحم  فیرـش و  تاداس  زا  نت  هدزاود  نفدم  دوب ، نالباب  هربقم  رانک  رد  یناتـساب  لقتـسم و  یقاط  راهچ  قباس  رد  هک  تسا  يرگید 

: دجـسم یبرغ  ناتـسبش  بادرـس و  د -  تسا .  هدـیدرگ  نفد  راوآ  ریز  ( 176  ) روبق حاولا  دـنا  هدروآ  الاب  ار  نآ  حطـس  نوچ  دـشاب و  یم 
هک يدهاز  لضفلاوبا  ازریم  جاح  هللا  هیآ  موحرم  فرط  زا  عیـسو  ینیمزریز  قباس ،  دودـحم  بادرـس  ياج  هب  دجـسم  نحـص  یبرغ  فرط 

ياه عافترا  اـب  رتم  ضرع 24  لوط 32 و  هب  بادرـس  نیا  دـش . هتخاس  يرجه  لاـس 1285  رد  تسا  هدوب  دجـسم  تاـعامج  همئا  زا  یکی 
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بادرـس نیا  دـشاب . یم  فاکتعا  هگیاج  رابنا و  هناخرادـبآ و  ياراد  تسا  رتم  شرخؤم 5  تمـسق  رتم و  شمدقم 4  تمـسق  هک  فلتخم 
. دش هفاضا  نآ  هب  ادعب  دوب  ناتـسبش  ریز  هک  مود  تمـسق  تشگ و  نییزت  دـیدجت و  هک  دوب  قباس  نیمزریز  نامه  لوا  تمـسق  زا  لکـشتم 

ریت نآ  ششوپ  شارت و  رجآ  زا  رادج  اهزرج و  نآ  يالاب  تسا و  هدوب  یلقیص  فافـش و  رمرم  ياه  گنـس  نیرتهب  زا  نیمزریز  نیا  هرازا 
نیا رد  تسا .  هتفرگ  رارق  ینهآ  هلول  نوتس  ود  یس و  زارف  رب  هک  تسا  یلقعم  ياه  یشاک  هب  هتـسارآ  177)و   ) یتسر هتفخ  هشقن  اب  ینهآ 

شوخ قرعم  يراک  یشاک  اب  اه  نآ  هندب  ههبج و  اهزرج و  هک  تسا  هدش  هتخاس  نآ  تمسق  کی  رد  مادک  ره  ابیز ، بارحم  ود  نیمزریز 
یفیرظ ماف  هزوریف  چیپ  ( 178  ) هرط هب  بارحم  هبل  هتفرگارف و  ار  بارحم  فرط  هس  يراـک  یـشاک  نیا  تسا .  هتفاـی  نییزت  یباـعل  شقن و 

لوط هب  یتشخ  ياه  یشاک  زا  یگنر  ییالط  ثلث  طخ  اب  هلالج  لج  هللا  هملک  نآ  نورد  یشاک و  زا  یجنرت  نآ  هنیـس  رد  تسا و  هتـسارآ 
هتشون سمشلاو  هکرابم  هروس  دیفس  ثلث  طخ  هب  نآ  يور  تسا و  هدیشخب  تنیز  ار  بادرس  رخؤم  تمسق  یبونج  علض  رـسارس  هک  رتم  9

نآ يالاب  زا  دراد ، رارق  راولب  فرط  هک  دجـسم  ورهار و  هک  تسا  یعماج  نزخم  هناخرادـبآ و  زین  بادرـس  یبونج  علـض  رد  تسا .  هدـش 
هب دراد و  رارق  دجـسم  نحـص  ریز  هک  تسا  رتم  عافترا 5/2  ضرع 3 و  هب  يا  هطوحم  نیمزریز )   ) بادرـس یقرـش  علـض  رد  درذگ . یم 
ات هلپ  هار  ولج  زا  يورهار  اـنایحا  تسا و  فاـکتعا  يارب  یهاـگیاج  نینچمه  دوش ؛ یم  زیاـمتم  بادرـس  هطوحم  زا  يا  هرجنپ  رد و  هلیـسو 
 ، بادرس رد  مدرم  عامتجا  تاظحل  ای  تعامج و  فوفص  لیکشت  ماگنه  سلجم  نارازگ  تمدخ  دمآ  تفر و  تهج  هک  تسا  هناخرادبآ 

هعلاـطم هک  نآ  يارب  اـما  تسا ؛  هداد  يور  دجـسم  نیا  ناـمتخاس  رد  یتارییغت  دـش . ناـیب  ـالبق  هک  هنوگ  ناـمه  هتبلا  . ) دوـش یم  هدافتـسا 
(. دشاب یم  نامز  نآ  هب  طوبرم  هدش  هتشون  بلطم  دنیامن ، ادیپ  يرتشیب  ییانـشآ  دجـسم  نیا  رت  یمیدق  ياه  نامتخاس  اب  مرتحم  ناگدننک 

حطس زا  نآ  فک  هک  تسا  یناتسبش  نآ  رخؤم  تمسق  يالاب  رب  تسا و  یباتهم  بادرس  مدقم  تمـسق  يور  یبرغ :  ناینب  ون  ناتـسبش  ه - 
هیآ ترضح  رظن  ریز  ناراکوکین  يراکمه  اب  رتم  عافترا 8  لوط 32 و  ضرع 12 ، هب  للجم  يانب  نیا  دراد . عافترا  رتم  کی  دودح  یباتهم 

یباتهم يوس  هب  مامت  هاگرد  تشه  رذآ و  نابایخ  هب  هاگرد  هس  راولب ، فرط  هب  هنت  مین  هاگرد  تشه  ياراد  هک  هدـش  هتخاـس  يدـهاز  هللا 
لحم یبرغ ،  یلامش  هیواز  تهج  رد  بروم  رد  کی  ناتـسبش  نیا  زا  تسا .  هدش  بصن  شوپ  هشیـش  ینهآ  ياهرد  اه  نآ  ولج  هک  تسا 

نآ يور  هک  تسا  قرعم  یـشاک  زا  يا  هبیتک  نآ  ههبج  رد  هنت و  مین  هچیرد ،  هاگرد و  نیا  نیفرط  رد  دراد و  دوجو  نابایخ  اب  راولب  یفالت 
یم هدناوخ  ( 179  ) نیرهطملا بحی  هللاو  اورهطتی  نا  نوبحی  لاجر  هیف  موقت  نا  قح  موی  لوا  نیم  يوقتلا  یلع  سسا  دجسمل  هفیرش  هیآ  ، 

تانییزت اما  تسا .  هدش  هتـشون  دمحم  لآ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  هدیـشک  یجنرت  نورد  اه  هچیرد  یناشیپ  رد  نآ  فرط  ود  رد  دوش و 
لصاف ياهزرج  رتم و  کی  عافترا  هب  یلقیص  فافـش  شقن  شوخ  رمرم  زا  یـسیفن  هرازا  زا  تسا  ترابع  تسا  یندید  بلاج و  هک  لخاد 
یشاک هب  نیزم  اه  هاگرد  ششوپ  ياه  یسوق  نیفرط  ( 180  ) ياه کچل  تسا و  ینیشام  رمرم  ياه  گنس  هب  هتـسارآ  هک  اه  هاگرد  نایم 
تسا هدش  هیبعت  همـشچ  ره  هناهد  هب  گرزب  باق  نآ 24  فقس  رد  تسا .  هلالج  ساسا  رب  لمتـشم  یجنرت  ( 181  ) نمضتم قرعم و  ياه 

هتوب لگ و  ( 183  ) نمضتم يدروجال  ای  يا  هزوریف  هنیمز  قرعم  ياه  يراک  یـشاک  هب  ( 182  ) نیزم نآ  نتم  يرجآ و  نآ  يدـنب  باق  هک 
يراک یـشاک  رادـج  رمرم و  هرازا  اب  یکرت  جـنپ  تسا  یبارحم  ناتـسبش  نیا  رد  دـشاب . یم  لگ  زا  ولمم  يدبـس  دـننامه  گنراگنر  ياـه 
هیشاح ود  اب  رتمیتناس  لهچ  ضرع  هب  يا  هبیتک  نآ  فرط  هس  رد  هک  ناولا  قرعم  ياه  یشاک  هب  هتسارآ  زین  يدنب  یمسر  شـشوپ  قرعم و 

هروس نایاپ  رد  و  ( 184  ) نونمؤملا حلفا  دق  هکرابم  هروس  دیفس ، ثلث  طخ  هب  نآ  يور  هک  قرعم  ياه  یشاک  زا  يرتمیتناس  هد  ماف  هزوریف 
(185 . ) دروخ یم  مشچ  هب  تسا ،  هدیدرگ  قرعم  میظعلا 1388  هللا  قدص  ترابع 

مق عماج  دجسم 

همدقم
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دبنگ رود  زا  تسا ،  هدوب  رهش  نیا  زکرم  البق  هک  مق ،  بونج  کیراب  گنت و  ياه  هچوک  يال  هبال  رد  مق ،  سدقم  رهش  زا  يا  هشوگ  رد 
هچنآ تشذگ و  دهاوخ  ناسنا  ناگدید  لباقم  زا  هچنآ  تسخن  تاظحل  نامه  رد  دـنک ، یم  بلج  دوخ  هب  ار  ناسنا  هجوت  یمیظع  يرجآ 
تسا یمیدق  تمظع و  اب  يدجسم  رگ  نایامن  دنک . یم  ییامندوخ  رود  زا  هک  میظع  دبنگ  نیا  هک  تسا  نیا  دش . دهاوخ  روصت  نهذ  رد 

نیا يارب  دشاب . یلصفم  هوکـشاب و  تعامج  زامن  ياراد  دیاب  امتح  دجـسم  نیا  هک  تسا  نیا  ناسنا  روصت  لوا  رکف  هاگن و  نامه  رد  زاب  . 
ار هلحم  هقطنم و  نآ  کیراب  گنت و  چـیپ و  رد  چـیپ  ياه  هچوک  دـیاب  میبایب .  ناـمیاه  لا  ؤس  هنوگ  نیا  يارب  یلماـک  عماـج و  خـساپ  هک 

یم لخاد  نآ  يدورو  ياهرد  زا  یکی  زا  هک  یماگنه  مییامن .  هدهاشم  میا ،  هدرک  یم  روصت  ار  هچنآ  کیدزن  زا  ات  میراذـگب  رـس  تشپ 
مه رکف  روـصت و  رد  یتـح  هک  تسا  یهوکـشاب  تمظع و  اـب  دجـسم  دـیامن  یم  بلج  دوـخ  هب  ار  ناـسنا  هجوـت  هک  يزیچ  نـیلوا  میوـش 

هیلوا تاظحل  رد  دراد  نآ  تمدق  زا  تیاکح  هک  یمالسا  یناریا و  نارامعم  ياه  ییامنرنه  زا  ولمم  عیسو و  يدجسم  دوش ، یمن  هدناجنگ 
رکف اـما  دزادـنا ، یم  هنارگوجتـسج  یهاـگن  دوخ ، فارطا  هب  هدوـمن و  فـقوت  توـهبم ،  تاـم و  ناـسنا  هدـش ،  هک  مه  هقیقد  دـنچ  يارب 

ینیبرود رگا  دشاب و  هتـشاد  دجـسم  فلتخم  ياه  تمـسق  زا  يدـیدزاب  رتهب ، رتشیب و  صحفت  يارب  هک  دـنک  یم  اضتقا  ناسنا  رگوجتـسج 
نهذ و رد  هچنآ  لاح  نیا  اب  دریگب . دجـسم  فلتخم  ياه  تمـسق  زا  سکع  دنچ  رطاخ ، جرفت  يارب  دوبدای و  مسر  هب  دشاب  هتـشاد  هارمه 

انب مق  رد  هک  هدوب  يدجاسم  نیلوا  ءزج  اج  نیا  اریز  دراد ؛ دجـسم  نیا  تبرغ  زا  تیاکح  دـش ، دـهاوخ  رگ  هولج  ققحم  ناسنا  کی  هاگن 
دجـسم نیا  نونکا  اما  دنا . هتـشاد  تعامج  زامن  هماقا  نآ  رد  يدرجورب  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  نوچمه  يرایـسب  تاعامج  همئا  هدش و 

نیلوؤسم زا  يرایسب  تیانع  هجوت و  زا  هتشگ و  یفخم  عماج ،  دجسم  هلحم  نیـشن  فعـضتسم  کیراب و  گنت و  ياه  هچوک  يال  هبال  رد 
تعامج زامن  دیاش  دیاب و  هک  روط  نآ  بلاج ،  رایسب  يرامعم  انب و  تمظع  دوجو  اب  ناکم ،  نیا  رد  تسا .  هدنام  رود  یفخم و  طبر  يذ 

نیا زا  هتشذگ  نکل ،  دشاب . رازگزامن  نارازه  ياریذپ  دناوت  یم  سدقم  ناکم  نیا  هک  یتروص  رد  دید ، میهاوخن  ار  یتمظع  اب  هوکشاب و 
هتفر و راـک  هب  نآ  رد  هک  یـصاخ  يراـمعم  عون  زا  هتـشذگ  اریز  تسافـص ،  تیناروـن و  رـسارس  هک  تسا  يدجـسم  عماـج ،  دجـسم  اـه 
هک دنا  هدومن  تعامج  هماقا  نآ  رد  یگرزب  يالضف  املع و  هک  تسا  يدجسم  دنادرگ ، یم  رسیم  ار  ناسنا  ناور  حور و  یباداش  تابجوم 
ات میدـش  نآ  رب  هتـشاد  دوجو  دجـسم  نیا  يدایز  تـالا  ؤس  تاـماهبا و  هک  اـج  نآ  زا  اـما  دـش . دـهاوخ  هراـشا  نآ  هب  هدـنیآ  ثحاـبم  رد 

نیا دروم  رد  رگید  لئاسم  يا  هراپ  زین  دـنا و  هتـشاد  تعامج  هماقا  دجـسم  نیا  رد  هک  ییاملع  زین  يانب و  زا  يرـصتخم  هاتوک و  هچخیرات 
 . میشاب هدش  مه  نازیزع  امش  میدقت  ار  دجسم 

مق عماج  دجسم  تلیضف  انب و  تمظع  هب  عجار  یتایبا 

رب تسا  زیگنارب  نیـسحت  شیراک ،  سنرقم  عماج  دجـسم  يالع  دـجم و  ازف ، تریح  دوب  عماـج  دجـسم  يافـص  رون و  ایـض  دـشخب  لد  هب 
دجسم يادخ  دشاب ، نیمئاق  زا  اضر  دجسم  اعد  زا  جوم  دنز  دجسم  ادخ  تیب  دوب  عماج  دجسم  يارس  نحص و  دوب ، روآ  تفگـش  فراع 

ادخ مجنا  وا  رب  قح  لاجر  مق ،  رانک  رد  شیاقب  عماج  دجسم  ياس ،  شرع  راوتسا  يانب  ردنکـسا  دس  نوچ  دوب  ربنم  بتکم و  رطعم  عماج 
ایب یهاوخ  ادخ  عماج  دجـسم  ياسر  گناب  دوب ، نکفا  نینط  ینآرق  تایآ  زا  مه  ینارنخـس ،  غیلبت و  عماج ز  دجـسم  يایقتا  رب  رظن ، دراد 

(186  ) هاگیاپ سدقم  حلاص  قیال و  دیشر و  ناناوج  زا  بترم  عماج  دجـسم  ياوه  لاح و  دوب ، مد  احیـسم  اج  نیا  ایب  یهاوخ  اود  اج ، نیا 
اب دیرم  دراد  اعد  لها  رب  هب  عماج  دجسم  ياطعلاوذ  يادخ  دزاس  اطع  رثوک  یبوط و  تشهب و  ربمغیپ  نارای  نیا  رب  عماج  دجـسم  يایر  یب 

دجسم يامن  دزیا  عضاخ و  هولص  دشخب  یم  روش  اهرس  هب  دشخب  یم  رون  اه  لد  هب  عماج  دجـسم  ياهب  ردق و  يادخ  زج  دنادن  دراد  ادخ 
مراد تفرعم  زاین  مراد  تلءاسم  نادزی  عماج ز  دجسم  يازج  قالخا  وج ز  تعافش  نک  لسوت  قح  تاذ  هب  نک ،  للذت  شبارحم  هب  عماج 

دجسم يانب  راثآ و  هتـشگ  رونم  ( 187  ( ) جع  ) يدـهم بتکم  نایگنهرف  شـشوک  یعـس و  هب  عماج  دجـسم  يافو  دـهع و  یفاو  مشاب  هک 
هرس سدق  يدرجورب  یمظع  تیآ  حور  هب  قح ،  دورد  عماج  دجسم  يالو  لها  تمه  نمی  هب  اپرب  دوش  یم  سدقم  دایعا  لاس  مامت  عماج 

نآ یخیرات  دجاسم  مق و  www.Ghaemiyeh.comهچخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 105زکرم  هحفص 71 

http://www.ghaemiyeh.com


ياسک دراد ، اوشیپ  ( 188  ( ) يدـهم  ) وچ دراد  ازف  ناج  يارـس  دراد ، اهب  يرامعم  عماج ز  دجـسم  ياـضف  رد  تعاـمج  يدـناوخ  یم  هک 
قح هولـص  ارهز ، دمحا و  لسن  عماج ز  دجـسم  ياوشیپ  روضح  دراد  افـص  نشور  ناقـشاع  بولق  نشلگ ،  شبتکم  سالک  عماج  دجـسم 

عماج دجسم  ياپ  هب  ار  شرمع  هدومنب  ادف  قح  زاین  قرغ  دوش  قح ،  زامن  اپرب  دنک  عماج  دجـسم  ياسم  حبـص و  اعد  بارحم  هب  اپرب  دوش 
یحز مراد  نت  جـنپ  يالو  مراد  نت  هب  ناج  ات  الا  عماج  دجـسم  يانـشآ  دـشاب  هناـگیب  ره  هک  هناـسفا  اـیحا و  هدـش  هناریو  هب  یجنگ  ناـنچ 
افـصم ار  متایح  عماج  دجـسم  ياعد  ضیف  زا  مراد  اضاقت  يدهم  دیـس  جاح  زیزع  رمع  تزع و  ماود  عماج  دجـسم  ياقب  هب  مراد  نتملاوذ 

(189  ) عماج دجسم  يانث  حدم و  زا  نکلا  دشاب  هک  نک  اویش  وت  ار  منایب  نک ، 

مق عماج  دجسم  یکیزیف  فیصوت 

هراشا

اب یمیدق  یناویا  یناتساب و  يدبنگ  هروصقم و  ياراد  هدوب و  هرود  رـصع و  دنچ  ياهانب  زا  يا  هعومجم  مق  یخیرات  قیتع و  عماج  دجـسم 
یم کـی  ره  فیـصوت  هب  هناگادـج  روط  هب  نونکا  هک  تسا  يدورو  ردرـس  نحـص و  ناوـیا و  نیمزریز و  ناتـسبش و  هس  هراوـشوگ و  ود 

 . میزادرپ

هوکشاب للجم و  ناویا  فلا - 

بجعتم و نآ  ندـید  زا  یتسود  رنه  ناسنا  ره  هک  تسا  نآ  للجم  رایـسب  ناویا  هعومجم ،  نیا  ياهانب  نیرت  هوکـشاب  نیرتاـبیز و  زا  یکی 
ریظن یب  زاتمم و  رکیپ ، ییاـبیز  رظنم و  نسح  مادـنا و  بساـنت  رد  رتم  عافترا 18  ضرع 7 و  هناهد 14 ، هب  ناویا  نیا  دـش . دـهاوخ  ریحتم 

یم نآ  راوید  يراک  یشاک  هشقن  زین  نآ و  ششوپ  یچگ  سنرقم  دوش ، یم  دنمرنه  نارامعم  بجعت  بجوم  هچنآ  ناویا ،  نیا  رد  تسا . 
يدنبرمک یعـضوم و  ددـعتم  اه ) هبیتک   ) بیاتک يدـنبامن  اب  مءاوت  شارت  و  ( 191  ) یکوـلک رجآ  زا  ( 190  ) ییاه باق  هنایم  رد  هک  دـشاب 

رد نآ  يازجا  مامت  اریز  تسا ؛  یتخاونکی  لادتعا و  ییابیز و  لامج و  رهظم  هک  تفگ  دیاب  ناویا  نیا  فیصوت  رد  دنک . یم  هجوت  بلج 
یبلاج رایـسب  هشقن  اـب  نآ  شـشوپ  سنرقم  اـما  تسین ؛  یموهفم  لاـمج  زج  هب  مه  لدـع  يارب  تسا و  بساـنتم  هتفرگ و  رارق  دوخ  ياـج 

هک تفگ  دیاب  مییامن ،  فیصوت  ار  نآ  میهاوخب  رگا  تسا و  نآ  فرط  ود  رد  ( 192  ) قلعم قبطم و  هوکود  هدنریگربرد  هک  هدش  یحارط 
نازیوآ دبنگ  ود  نایم  رد  دشاب . یم  کچوک  گرزب و  هچضوح  جنپ  اب  راطق  جنپ  ياراد  هقبط  ره  هک  تسا  يا  هقبط  جنپ  دبنگ  ود  دننامه 

ياه یشاک  زا  یباق  نایم  رد  هک  تسا  ( 193  ) قرعم یشاک  زا  ییاه  جنرت  هب  نیزم  هتسارآ و  یسوق  حطس  اب  هنوراو  گرزب  ضوح  هس  مه 
ياه هچضوح  اب  قلعم  کچوک و  دبنگ  ود  اب  هیبش  يرادج  زین  اه  ضوح  نیب  دشاب . یم  رادومن  راد  هفص  ییات )   8  ) نمثم رادج  اب  یلافس 

هب يا  هلیـسو  ای  بانط  هچ  اب  ار  نیگنـس  ینامتخاس  حـلاصم  نیا  تسین  صخـشم  هک  تسا  هباشم  ياهراطق  اب  فیدر  هس  رد  مظنم  عونتم و 
ادیدج ییوگ ،  هک  نانچ  نآ  تسا ،  هدنام  ملاس  اجرباپ و  یتسکـش  هشدخ و  چیه  نودـب  مه  زونه  اه  نرق  زا  سپ  هک  دـنا  هتخیوآ  فقس 

رادروخرب ییـالط  يزیمآ  گـنر  اـب  مءاوـت  يزاـس ،  تـالم  یـشاقن  زا  هک  زاـتمم ، ریظن و  یب  سنرقم  نیا  تسا .  هدـش  هتخادرپ  هتخاـس و 
هب هک  هدوب  يرمق  لاس 1248  رد  هاش و  یلعحتف  نامز  زا  نآ ،  یشاک  تانییزت  تسا .  نایامن  رجآ  زا  یـسنرقم  تروص  هب  رود  زا  هدیدرگ 

یگنـس هرازا  هب  ریمعت و  دجـسم  مامت  يرمق  لاـس 1365  رد  ضیف  هللا  هیآ  ترـضح  موحرم  فرط  زا  ادـتبا  دوـب و  هتخیر  هتـسکش و  رورم 
هب عماج  نیا  رد  رـصع  رهظ و  زامن  ینید  تاعامج  نیرتگرزب  لاس  تسیب  تدـم  ناـضمر  كراـبم  هاـم  رد  اریز   . ) تشگ نیزم  هتـسارآ و 
یم ارف  تعامج  فوفـص  ار  ماب  تشپ  يالاب  نییاپ و  يا  هطوحم  ياه  تمـسق  مامت  هک  دـش  یم  لیکـشت  راوگرزب  ود  نیا  زا  یکی  تماـما 

هب ات  رپسا  اه و  هلغب  زا  ار  ناویا  هندـب  مامت  تسا و  رتم  عافترا 20/1  هب  دیفس  شارت  گنس  زا  يا  هرازا  زارف  رب  يراک  یـشاک  نیا  تفرگ ) 
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لاس 1228 رد  هاش  یلعحتف  ناـمز  راـثآ  زا  و  ( 194  ) گنر تفه  شقنم  یتشخ  نآ  ياه  یـشاک  تسا .  هدیـشخب  تنیز  يدـنبرمک  هبیتک 
زا یقفا  يدومع و  طخ  دـنچ  نآ ،  يراک  یـشاک  هناـیم  رد  دـشاب و  یم  ( 196  ) يدنبردژا و  ( 195  ) یمیلـسا دـنب  هشقن  اب  هک  تسا  يرمق 
امن ره  نورد  هدش و  هتخاس  ییامن  یباق ،  ره  طسو  دنا و  هتفرگ  نایم  رد  ار  اه  یشاک  یباق  دننام  هک  دوش  یم  هدید  شارت  یکولک و  رجآ 
ياه هبیتک  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدش  هتشون  ( 197  ) نودبعیل الا  سنالاو  نجلا  تقلخ  ام  هفیرش و  هیآ  نآ  يور  هک  دوش  یم  هدید  یجنرت 
باق هس  هروصقم  هب  يدورو  هاگرد  هس  یـسوق  ود  شـشوپ  يالاب  رپسا  هنیـس  رد  تسا و  هاش  یلعحتف  صوصخم  راثآ  زا  دـهاشم  دـباعم و 

رد یطـسو  باق  رد  تسا و  هدـش  نیزم  یفافـش  ابیز و  شقن و  شوخ  ياه  یـشاک  اب  اه  نآ  نورد  هک  هدـش  هتفرگ  لیطتـسم  عبرم  يرجآ 
جنرت رد  تسا .  هدـش  هتـشون  ( 198  ) نیمحارلا محرا  وـه  اـظفاح و  ریخ  هللااـف  ناـیاپ  رد  یـسرکلا و  هیآ  ثلث  زیر  طـخ  هب  هدیـشک  یجنرت 

یلع ملعلا و  هنیدم  انا  یموس  رد  دوش و  یم  هدناوخ  يرجه  ریمعت 1365  هللا -  یلو  یلع  هللا ،  لوسر  دمحم  هللا ،  الا  هلاال  يرگید  هدیشک 
يور هک  دیفس  ثلث  طخ  هب  يدروجال  هنیمز  یتشخ ،  یـشاک  زا  يدنبرمک  تسا  يا  هبیتک  ناویا  هاگرمک  رد  دنک و  یم  هجوت  بلج  اهباب 

یف ( 199  ) نیملاعلا بر  هلادـمحلاو  نیلـسرملا  یلع  مالـس  نوفـصی و  امع  هزعلا  بر  کبر  ناحبـس  ناـیاپ  رد  هعمج و  هکراـبم  هروس  نآ 
نیفرط زین  الاب و  سوق  ود  زا  ناویا  هبل  دوش و  یم  هدناوخ  هیوبنلا  هرجه  نم  فلا  دعب  نیتام  نیعبرا و  تس و  هنـس  یناثلا  عیبر  رهـش  خـیرات 

هک تسا  هدـش  هدرب  راک  هب  رد 40  هزادـنا 40  هب  کی  ره  ( 200  ) ماـف هزوریف  یـشاک  زا  یچیپ  یجرب  هرط  نآ  يور  ییولیگ و  تروـص  هب 
هدید ( 201  ) لاهدرا دهشم  رد  افص  هفص  ناویا  ولج  رد  نآ  ریظن  تسا .  هدرک  ابیز  رایـسب  ار  ناویا  هرظنم  تسا و  متـشه  نرق  راثآ  دننامه 

یقرش و فرط  ود  نوتس  هت  هتبلا  هک  تسا  رادومن  عیدب  ینادلگ  هب  فرط  ود  زا  نآ  نوتس  هت  تسا و  یجرب  نوتس  دننام  هرط  نیا  دوش  یم 
نآ گنر  هب  تبسن   ) نآ بسانمان  گنر  هک  دنا  هدرب  راک  هب  ار  نآ  هدش و  هتخاس  ون  زا  يرگید  نوتس  هت  نآ  ياج  هب  هتسکش و  نآ  یبرغ 
نآ هب  لصتم  رتم و  عافترا 18  رتم و  یتناس  رتم و 50  ضرع 2  هب  تسا  ياهزرج  ناویا  فرط  ود  رد  دهد . یم  نآ  ندوب  ون  زا  ناشن  هرط ) 

اعمج هک  دراد  رارق  يرگید  زرج  زین  نآ  رانک  رد  دشاب و  یم  عیدـب  سنرقم  شـشوپ  اب  یناویا  کی  ره  زارف  رب  هک  تسا  یبارحم  هفـص  اه 
هرگ یـشاک  هب  هتـسارآ  زین  ناویا  یناشیپ  اه و  یکچل  دنا . هدـش  هتـسارآ  ابیز  شقن و  شوخ  ياه  یـشاک  هب  اپارـس  دوش و  یم  زرج  راهچ 
يور دراد . رارق  یتشخ  ياه  یـشاک  زا  رتم  ضرع 1  لوط 28 و  هب  يا  هبیتک  نآ  فرط  ود  هچناویا  ود  ناویا و  یناـشیپ  رد  تسا .  يزاـس 

هللا رون  هکرابم  هروس  زا  يا  هیآ  لخادم  روط  هب  تسا  یناحیر  خسن و  ثلث و  طوطخ  زا  هتفرگرب  هک  یصاخ  طخ  اب  هک  یتشخ  یشاک  نیا 
هکرابم هرجـش  نم  دـقوی  يرد  بکوک  اهناک  هجاجزلا  هجاجز  یف  حابـصملا  حابـصم  اـهیف  هوکـشمک  هرون  لـثم  ضرـالا  تاومـسلا و  رون 

طخ رب  هک  ( ) 203  ) عاقر طخ  اب  طـخ  نیا  هتبلا  هک  ( 202  ) رون یلع  رون  ران  هسـسمت  ملول  یـضی ء و  اهنیز  داکی  هبیرغالو  هیقرـشال  هنوتیز 
. دراد توافت  دوش ) یم  قالطا  سیون  هعقر  هژیو  هتسکش و 

هروصقم ب - 

بارحم نآ  یبونج  علـض  رد  هک  رتـم  هناهد 23/13  عافترا 30 و  هب  تسا  یهوکـشاب  لـلجم و  هروصقم  روکذـم ، ناریا  یبونج  فرط  رد 
ود هـب  هاـگرد  ود  مـه  نآ  یبرغ  یقرـش و  فرط  زا  ناوـیا و  هـب  کـچوک  گرزب و  هاـگرد  هـس  نآ  یلامـش  علــض  رد  دراد . رارق  یگرزب 

و ( 204  ) خپ ششوپ  اب  رتم  هناهد 4  رتم و  ضرع 1  هب  نآ  نیـشن  هاش  بارحم  تسا .  هدش  هدوشگ  دراد ، رارق  فرط  ود  رد  هک  يراوشوگ 
یلقعم يدنب و  یمـسر  شـشوپ  ياراد  هتـشگ و  نیزم  یهاش  یلعحتف  نامز  گنر  تفه  شقنم  یتشخ  ياه  یـشاک  هب  هک  ریـسا  اه و  هلغب 

تسا ییالط  يزاس  تالم  هشقن  اب  يرب  چگ  هب  هتسارآ  نآ  يالاب  یگنس و  رتم  هرازا 30/1  ياراد  رپسا ، زرج و  زا  راوید  هیقب  تسا  ( 205)
نآ رمک  رد  دراد . رارق  نـیفرط  رد  رتـم  هناهد 2  اب  مادـک  ره  رگید  هاـگرد  ود  رتم و  هناهد 5  هب  طـسو  رد  یکی  نآ  يدورو  هاـگرد  هس  و 

نایاپ رد  دراد و  دوجو  هدـش  هتـشون  كرابت  نآ  يور  هک  یمق  نسح  دـمحم  خیـش  زاتمم  ثلث  طـخ  هب  يرب  چـگ  زا  يدـنبرمک  يا  هبیتک 
دروخ یم  مشچ  هب  تسا  هدش  يرب  چـگ  لاس 1246  رد  هاش  یلعحتف  فرط  زا  اه  ناتـسبش  ثادـحا  هروصقم و  ریمعت  زا  ناشن  هک  یتارابع 
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رد تسا .  تی  ؤر  لباق  هاش  یلعحتف  مان  نآ ،  یبرغ  علـض  رد  طقف  تسا و  ندناوخ  لباق  ریغ  هدش و  كوکحم  هدییاس و  نآ  رثکا  هتبلا  هک 
هب هک  اه  نآ  هندـب  مامت  تسا و  هتخاس  لدـبم  یعلـض  تشه  لکـش  هب  ار  عبرم  تروص  هک  هدـمآ  ـالاب  یقاـط  مین  هروصقم ،  فرط  راـهچ 

حطس کی  رد  اه  هاگرد  ششوپ  اب  اه  نآ  ششوپ  هک  تسا  نیگنر  ياه  یشاقن  اب  مءاوت  يراک  هدنک  هب  هتـسارآ  دنرعقم ، یـسوق  تروص 
یعلـض هدزناش  لکـش  هب  نامتخاس  تروص  نآ  يـالاب  دراد و  یلجت  هدـش  يرب  چـگ  هندـب  اـب  اـمن  تشه  تمـسق  نیا  رد  دـنا . هتفرگ  رارق 
مءاوت يراک  هدنک  هلیـسو  هب  هدوب و  رپوت  هیقب  دوش و  یم  هدید  یهت  نایم  ریگرون و  نایم ،  رد  یکی  هک  هدش  هتخاس  امن  هدزناش  هدمآرد ، 
تروص هب  دـبنگ  ( 206  ) قاطاپ هدـش و  لیدـبت  رودـم  هب  علـضم  زا  هروصقم  تروص  اه ، نآ  زارف  رب  تسا .  هدـش  نیزم  يزیمآ  گـنر  اـب 

هب هتـسارآ  دنـشاب ، هداد  رارق  نوگژاو  ار  نآ  هک  رادلگ  يا )  هساک   ) یحدـق دـننامه  هک  شـشوپ  هندـب  تسا و  هتفر  الاب  ( 207  ) ینیچقرع
رگید هشقن  اب  کی  ره  هشقن  هک  هدش  يزیمآ  گنر  يرب و  چگ  یفیرظ  هشقن  اب  راوید  اه و  هچـضوح  اه  نآ  هندب  هک  تسا  يرجآ  سنرقم 

ود شـشوپ  ابیز و  يرجآ  راوید  اب  هاگرد  ود  نآ  فرط  ود  رد  امن و  کی  طسو  رد  هروصقم ،  یبرغ  یقرـش و  عالـضا  رد  تسا .  توافتم 
. دنتسه زاب  اهراوشوگ  فرط  هب  هک  تسا  یسوق 

اهراوشوگ ج - 

هاگرد ود  اب  هک  رتم  هناهد 5  هب  همشچ  ره  هک  دراد  دوجو  يرجآ  علضم  ياه  نوتـس  اب  شوپ  همـشچ  راوشوگ  ود  هروصقم ،  فرط  ود  رد 
رد همشچ  هن  رب  لمتشم  یقرش  راوشوگ  دنوش . لصتم  رگیدکی  هب  تعامج  فوفص  هک  دنوش  یم  ثعاب  هدوب و  طبترم  هروصقم  هب  گرزب 
ود رد  همـشچ  شـش  رب  لمتـشم  یبرغ  راوشوگ  یلو  دراد ؛ دوجو  يرجآ  بارحم  ود  نآ  رد  هک  تسا  رتـم  تعـسو 21*21  هب  فیدر  هس 
هب قرش  زا  هروصقم  اب  ناتسبش  ود  تعـسو  هک  دشاب  یم  رتم  برغ 23/12  هب  قرش  زا  رتم و  بونج 21  هب  لامش  زا  هک  یتعـسو  هب  فیدر 

. ددرگ یم  رتم  اعمج 49  برغ 

اه ناتسبش  د - 

یم هاش  یلعحتف  نارود  راثآ  زا  هک  تسا  یشوپ  همشچ  يابیز  ياه  ناتسبش  هب  روصحم  فرط  هس  زا  هک  تسا  عیـسو  ینحـص  ناویا  لباقم 
نوتـس هن  سدسم و  نوتـس  هدجیه  زارف  رب  ینعی  يا  همـشچ  هس  فیدر  هن  ياراد  ناتـسبش  نیا  تسا ،  رتشیب  یقرـش  ناتـسبش  تمدق  دشاب .
هاگرد هن  ياراد  زین  یبرغ  ناتسبش  تسا .  هدیدرگ  روصحم  شوپ  هشیـش  ینهآ  ياهرد  اب  هک  دشاب  یم  نحـص  ولج  ياهزرج  ینعی  عبرم ، 

هک کلملا )  باهش  دنوسهاش  هلودلا  ماظن  ناخ  نیسح  دمحم  فرط  زا  هک  تسا  يرسارس  یبادرس  نآ  ياهتنا  یلو  تسا ؛  فیدر  هس  رد 
هک دنا  هدروآ  الاب  رتم  کی  ار  ناتـسبش  فک  هجیتن  رد  تسا .  هدش  ثادحا  هدوب ،  لاس 1305  رد  قیتع  نحص  ییالط  ياه  هتسدلگ  یناب 

هدش میسقت  تمسق  ود  هب  ولج  زا  یلامش  ناویا  دوجو  تلع  هب  یلامـش  ناتـسبش  اما  تسا ،  هدش  هتـساک  نآ  تیباذج  ییابیز و  زا  راک  نیا 
ره لوط  ضرع 11 و  هب  همـشچ  جـنپ  دنـشاب ؛ یم  مه  هب  لـصتم  هک  رخآ  تمـسق  زا  یلو  تسا ؛  همـشچ  ود  ياراد  فرط  ره  زا  هک  تسا 

 . تسا هدش  انب  رتم  تمسق 49 

یلامش ناویا  ه - 

لاس 1248 ه ینعی  هاش  یلعحتف  نامز  راثآ  زا  هک  رتم  عافترا 14  ضرع 7 و  هناهد 7  هب  دراد  دوجو  یناویا  یلامش ،  ياه  ناتـسبش  نیب  رد 
طخ هب  هبیتک  ترابع  نایاپ  رد  نوقفانم و  هکرابم  هروس  دیفس  ثلث  طخ  هب  نآ  يور  هک  یتشخ  یشاک  هب  نیزم  نآ  راوید  هک  دشاب  یم  .ق 

ناوـیا ود  ناوـیا ،  فرط  ود  ـالاب و  تمـسق  رد  همـشچود و  نآ  فرط  ود  رد  تـسا .  هدـش  هتـشون  یف 1248  یمقلا  فیرـشلا  اضردمحم 
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. دراد دوجو  یلقعم  يراک  یشاک  ياه  یکچل  يرجآ و  ياهزرج  اب  یچگ  سنرقم  ششوپ  اب  یناقوف 

يدورو رد  رس  و - 

ششوپ يراکدیفس و  رادج  اب  هک  رتم  عافترا 8  ضرع 2 ، هناهد 6 ، هب  يردرس  ناویا ،  یبرغ  فرط  زا  دجسم  نحص  يدورو  تمـسق  رد 
هنیمز یتـشخ  یـشاک  زا  يدـنبرمک  يا  هبیتـک  نآ  رمک  تمـسق  رد  دـشاب . یم  هاـش  یلعحتف  ناـمز  راـثآ  زا  هک  دراد  دوجو  یچگ  سنرقم 
هبیتک نایاپ  رد  و  ( 208  ) نیقزارلا ریخ  هللا  و  هولـصلل ...  يدون  اذا  ونما  نیذـلا  اهیا  ای  تایآ  ثلث ،  طخ  هب  نآ  يور  دراد و  رارق  يدروجـال 

نآ رانک  رد  هتشاد و  دوجو  يرجآ  يزرج  ناویا ،  فرط  ود  رد  دوش . یم  هدناوخ  يرمق  هداز 1381  حابصم  سابع  خیش  جاحلا  لقا  هلمج 
(209 . ) دشاب یم  ییالاب )  ینییاپ و   ) یناقوف هقبط  ود  رب  لمتشم  هک  دراد  رارق  سنرقم  ششوپ  اب  یبارحم  يا  هفص  فرط  ود  زا 

اه بارحم  ز - 

ره رد  بارحم  دوجو  دـنا . هدـش  هتخاس  یـصاخ  يرامعم  اب  مادـک  ره  هک  دراد  دوجو  ییاه  بارحم  اـی  بارحم  يدجـسم  ره  رد  ـالومعم 
دهاوخب رگا  دوش  یم  دراو  هک  يدجسم  ره  رد  ناسنا  هلبق :  ندومن  صخـشم  فلا -  تسا :  یـساسا  هلءاسم  ود  لقادح  رگنایامن  دجـسم ،

. دشاب یم  دجاسم  بارحم  هلیسو ،  نیرتهب  تسا و  یسانش  هلبق  تسا ،  تیمها  زئاح  شیارب  هک  نکر  نیرت  مهم  دوش  لوغشم  زامن  هماقا  هب 
هک یـصوصخم  هاگیاج  رد  مظن ،  يرارقرب  يارب  دجاسم  تاعامج  همئا  الومعم  تعامج :  ماما  صوصخم  هاگیاج  ناونع  هب  بارحم  ب - 

ار یمهم  هتکن  دنزادرپ . یم  زامن  هماقا  هب  تعامج  ماما  رس  تشپ  رد  مظنم  یفوفـص  رد  زین  نیرومءام  دنریگ و  یم  رارق  دراد ، مان  بارحم 
اب گنج  ناکم  يانعم  هب  زین  بارحم  تسا و  هدـش  هتفرگ  گنج  ینعم  هب  برح  زا  بارحم  هملک  هک  تسا  نیا  میریگب ،  رظن  رد  دـیاب  هک 
رد دنک و  یم  رود  ناطیش  اب  گنج  ناکم  زا  ار  نآ  يراک و ... هنیآ  تمیق و  نارگ  ياه  نغور  گنر و  اب  بارحم  نیاربانب  تسا ؛  ناطیش 

نینچ نتخاس  اذـل  دـینیزگ ، يرود  دوش  یم  ناسنا  یترپ  ساوح  ثعاب  زامن  ماـگنه  رد  هک  یلماوع  زا  هک  تسا  هدـش  شرافـس  زین  مالـسا 
کی هن  اما  دراد ؛ دوجو  بارحم  دـجاسم  رگید  دـننامه  زین  مق  عماـج  دجـسم  رد  دراد . ثحب  ياـج  تمیق  نارگ  هتـسارآ و  ياـه  بارحم 
نامز نیا  رد  هک  ییاه  بارحم  عون  زا  هن  و  تسا ،  هدش  هتخاس  یـصاخ  روظنم  يارب  مادـک  ره  هک  يددـعتم  ياه  بارحم  هکلب  بارحم ، 

اه بارحم  نیا  زا  یکی  حرـش  هب  اج  نیا  رد  ام  هک  تسا  یبلاج  يرامعم  ياراد  یـشیالآ  یب  یگداس و  نیع  رد  هکلب  دوش ؛ یم  هتخاس  اـه 
بارحم ناونع  هب  اهنت  هک  تسا  یندـید  بلاـج و  رایـسب  هک  دراد  دوجو  یبارحم  دجـسم  یقرـش  ياـه  ناتـسبش  زا  یکی  رد  میزادرپ :  یم 

مهم دشاب و  تعامج  ماما  عوشخ  هناشن  مه  ات  هداد  رارق  نارازگزامن  هاگیاج  زا  رت  نییاپ  یناکم  رد  الوا  بارحم ،  نیا  هکلب  تسا ؛  هدـشن 
زا رتـالاب  دـناوت  یمن  تعاـمج  ماـما  اریز  دـنریگ ؛ رارق  تعاـمج  ماـما  اـب  حطـس  مه  دـنراد ، رارق  دجـسم  طاـیح  رد  هک  یناـسک  نآ  زا  رت 

دننامه لاس  مرگ  لوصف  رد  هک  دراد  دوجو  ییاه  کبـشم  تعاـمج  ماـما  يوربور  بارحم و  نیا  لـخاد  رد  اـیناث : دریگ . رارق  نیرومءاـم 
ياوه زا  نیمومءام  مه  تعامج و  ماما  مه  اـت  دـیامن  یم  تیادـه  بارحم  لـخاد  هب  ار  عوبطم  درـس و  ياوه  رلوک ، اوه و  هیوهت  هاگتـسد 

لوا تلاح  هب  هرابود  هللا  ءاش  نا  هک  تسا  هدیدرگ  دودـسم  یلیالد  هب  اه  کبـشم  نیا  نونکا  مه  هنافـسءاتم   ) دـنیامن هدافتـسا  نآ  ریذـپلد 
تاـعامج همئا  دوش و  یم  یهتنم  تسا ،  رینم  دـننام  هک  یهاـگیاج  هب  دراد و  دوـجو  ییاـه  هلپ  بارحم  نیا  فرط  ود  رد  اـثلاث : ددرگرب ).

. دنتخادرپ یم  هباطخ  ظعو و  داریا  هب  دندش و  یم  رقتسم  ناکم  نآ  يالاب  نآ  زا  لبق  ای  زامن و  هماقا  زا  سپ 

دجسم نحص  ح - 

 ، نیمزریز اهراوشوگ ، اه ، ناتـسبش  دـبنگ ،  ) دجـسم ياهانب  هب  روصحم  نآ  فرط  راـهچ  هک  تسا  لکـش  لیطتـسم  ینیمز  دجـسم  نحص 
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رد تسا و  هدوزفا  نآ  ییاـبیز  رب  هک  دراد  دوجو  یـضوح  نحـص ،  طـسو  رد  تسا .  هدـیدرگ  یبونج )  یلامـش و  ناویا  يدورو و  ردرس 
بش اصوصخم  لاس ،  مرگ  عقاوم  رد  ناتـسبات و  لصف  رد  تسا .  هدیدرگ  دودسم  نونکا  هتبلا  هک  هتـشاد  دوجو  يرابنا  بآ  ضوح  طسو 

 . تسا یفیطل  عوبطم و  ياوه  ياراد  اریز  دوش ؛ یم  هماقا  دجسم  نحص  رد  تعامج  زامن  اه 

دجسم نیمزریز  ط - 

رگید يا  هولج  تسا و  یصاخ  شزرا  تیمها و  ياراد  دوخ  هبون  هب  دجـسم  نیا  نیمزریز  میدش ،  روآدای  نونکات  هک  ییاهانب  زا  هتـشذگ 
 ، تسا رتهب  رترثؤم و  اوه  هیوهت  هاگتـسد  اههد  زا  نآ  ریذـپلد  رایـسب  عوبطم و  ياوه  تسا .  یمالـسا  یناریا و  نارامعم  ياه  ییامنرنه  زا 

راوید ياـه  نوتـس  زا  ریغ  هب  نیمزریز ،  نیا  دراد . دوـجو  یگرزب  ناتـسبش  نآ  يور  هک  هتفرگ  رارق  دجـسم  یبرغ  فرط  رد  نیمزریز  نیا 
 . تسا هدیدرگ  تمرم  ریمعت و  نآ  زا  یتمسق  یگنهرف  ثاریم  نامزاس  طسوت  اریخا  هک  دشاب  یم  نوتس  هدجیه  ياراد  ناتسبش 

رگید ياه  هنومن  ي - 

نتشون نتفگ و  زا  ملق  نایب و  هک  دراد  دوجو  یبلاطم  تسا و  مک  دوش ، هتفگ  هتـشون و  هچنآ  ره  عماج  دجـسم  تمظع  هوکـش و  دروم  رد 
لیلد هب  نامز  نآ  اریز  تسا ؛  فیـصوت  لباقریغ  هتـشاد ،  دوجو  دجـسم  نیا  يانب  دروم  رد  هک  یـصالخا  لاثم  ناونع  هب  تسا .  زجاع  نآ 
نیدب و  هتـشادن ،  دوجو  ییامندوخ  ایر و  دننام : دوش  یم  هدید  هزورما  تاقوا  یهاگ  هک  يرطاخ  ياه  هغدغد  ددعتم  دجاسم  دوجو  مدـع 
یمارگ ار  نانآ  هرطاخ  دای و  هک  تسا  نیا  ام  هفیظو  دـنامب . یقاب  اجرباپ  مکحم و  لاس  نایلاس  هک  دـنا  هتخاس  یم  يروط  ار  دـجاسم  لیلد 
هدرکن هراشا  زونه  هک  يرگید  ياه  هنومن  یخرب  هب  تمـسق  نیا  رد  میراد .  هگن  یـضار  دوخ  زا  ار  نانآ  حور  دـجاسم  يایحا  اب  هتـشاد و 
دجسم صوصخ  هب  نکاما و  نیا  زا  يدیدزاب  اه  تمـسق  نیا  هعلاطم  زا  سپ  میراد  اضاقت  مرتحم  ناگدننک  هعلاطم  زا  میزادرپ و  یم  میا ، 

ياه تمـسق  زا  یکی  زامن : تقو  نییعت  صخاش  دنربب . یپ  صالخا  رنه و  هلوقم  هب  رتشیب  رتهب و  دنناوتب  کیدزن  زا  ات  دنـشاب  هتـشاد  عماج 
صخاش نیا  نامتخاس  دومن ، صخشم  ار  رهظ  زامن  ماگنه  ناوت  یم  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا  یـصخاش  دجـسم  نیا  بلاج  اما  هداس ،  رایـسب 
صخاـش نیا  طـسو  هب  باـتفآ  رگا  هک  يروط  هب  تسا ،  هدـش  یکاـکح  بروم  تروـص  هب  یطخ  نآ  يور  هک  یگنـس  زا  هدـش  لیکـشت 

دبنگ تسا .  هدش  یکاکح  یگنـس  هتخت  يور  رب  دجـسم  لامـش  تمـسق  رد  صخاش  نیا  تسا .  یعرـش  رهظ  هدـنهد  ناشن  دوش  کیدزن 
ناریا دجاسم  ياهدبنگ  نیرت  عیفر  زین  نیرتروآ و  تفگـش  نیرت ،  هوکـشاب  زا  یکی  دجـسم  نیا  عیفر  دـبنگ  دجـسم : ریظن  مک  هوکـشاب و 
هتخاس یلیاسو  هچ  اب  هنوگچ و  یناسک ،  هچ  ار  تمظع  اب  دبنگ  نیا  هک  دش  دهاوخ  حرطم  اه  لا  ؤس  نیا  يا  هدننیب  ره  يارب  امتح  تسا و 

یمالـسا يرامعم  بیاجع  زا  یکی  لاس  نایلاس  زا  سپ  زونه  هک  دـنا  هدرک  مظنم  هدومن و  يریگ  هزادـنا  هدـش  باـسح  قیقد و  روط  نیا  و 
هتفرن و راک  هب  مه  نهآ  هخاش  کی  یتح  دراد  تحاسم  عبرم  رتم  دودح 6000  هک  هوکشاب  دجسم  نیا  رد  نهآ :  نودب  نامتخاس  تسا . 

ؤـس زا  یکی  دجـسم : يدورو  رد  ریجنز  تسا .  هدنام  یقاب  راوتـسا  اجرباپ و  نانچمه  لاس  نایلاس  تشذگ  زا  سپ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
دجسم یلـصا  رد  لباقم  رد  هک  يریجنز  هک  تسا  نیا  هدوب  حرطم  هشیمه  لحم )  دارفا  یتح   ) دارفا زا  يرایـسب  يارب  هک  یتاماهبا  اه و  لا 

لا ؤس  نیا  یلصا  خساپ  اما  تسا ،  هداد  خساپ  لا  ؤس  نیا  هب  نامگ  سدح و  ساسا  رب  سکره  هتبلا  هک  هدش  هیبعت  تلع  هچ  هب  دراد  دوجو 
خیراـت باـتک  رد  یهیقف  رغـصا  یلع  ياـقآ  باـنج  مرتحم  دنمـشناد  هک  یبـلطم  هب  هجوت  اـب  ما و  هدومن  بناـجنیا  هک  یقیقحت  هب  هجوت  اـب 

یگدیسر يارب  یتاررقم  نوناق و  هک  میدق  مایا  رد  تسا :  نینچ  دنا  هتـشاد  نایب  هیراجاق  هب  طوبرم  دلج  خیراوتلا  خسان  زا  لقن  مق  یبهذم 
یم رارق  ضرغ  لامعا  ای  تمهت  دروم  سکره  دوب  مدرم  تشونرـس  رب  مکاح  دارفا ، هدارا  بلغا  تشادـن و  دوجو  تافالتخا  تاماهتا و  هب 
یب دوش و  هتـساک  فرط  تدح  تدـش و  زا  دنیـشن و  ورف  اه  مشخ  ات  درب  یم  هانپ  یمرتحم  ناکم  ای  هدازماما  ای  Ə̘نورد م� هب  تفرگ ، 
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يا هدازماما  هربقم  ای  دجـسم  هب  بیقعت  دروم  درف  ای  مهتم  رگا  یتح  دوب . هتفریذـپ  ار  مسر  نیا  یعامتجا  تاررقم  ددرگ . مولعم  وا  یهاـنگ 
هدافتـساءوس ینیـشن  تسب  زا  جیردت  هب  دنک . رایتخا  ینیـشن  تسب  اه  نآ  رد  تسناوت  یم  هک  دوب  يرگید  ياه  ناکم  تشادن ،  یـسرتسد 

بلط حالـصا  نادرم  تهج  نیا  زا  دنریگ . رارق  وفع  دروم  ات  دنتـسشن  یم  تسب  تازاجم  زا  ییاهر  يارب  مه  ناراکتیانج  نیمرجم و  دش و 
ناخ یقت  ازریم  درب  نایم  زا  ار  ینیـشن  تسب  ناریا  رد  هک  یـسک  نیتسخن  دندرک . یم  وغل  ار  نآ  دـندوب و  فلاخم  ینیـشن  تسب  اب  هراومه 

هب تینما  رد  تفرگ  یم  تسرد  رد  ار  ریجنز  ياه  هقلح  نآ  سکره  هک  دوب  ینعم  نیدـب  عماـج  دجـسم  يدورو  رد  ریجنز  دوب . ریبک  ریما 
هانپ دنوادخ  هب  ناطیـش  رـش  زا  دریگ  تسد  رد  ار  ریجنز  ياه  هقلح  سکره  هک  دشاب . نینچ  بلطم  نیا  ینطاب  يانعم  دـیاش  درب و  یم  رس 

يدایز ياه  هبیتک  ياراد  سرادم  دـجاسم و  زا  يرایـسب  دـننامه  عماج  دجـسم  دجـسم : اه ) هبیتک   ) بیاتک دوب . دـهاوخ  تینما  رد  هدرب و 
يرجه لاس 529  رد  ار  نآ  هدوب و  يزاریشلا  نیسح  دمحم  نآ  هدنسیون  هک  تسا  یبونج  ناویا  يالاب  هبیتک  اه ، هبیتک  نیا  زا  یکی  تسا . 

؛  تسا هدیدرگ  شوقنم  قرعم ،  یشاک  اب  بلاج  ابیز و  یطخ  اب  هک  دشاب  یم  رون  هکرابم  هروس  زا  یتمسق  هبیتک ،  نیا  نتم  تسا .  هتـشون 
یقاب ییایاقب  زج  سیفن  رثا  نیا  زا  ناـمز  رورم  هب  اریز  دـیدرگ ؛ اـنب  يدرجورب  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  موحرم  روتـسد  هب  هبیتک  نیا  هتبلا 

یتحار هب  ار  نآ  رود  هلـصاف  زا  ناوت  یم  هک  يروط  هب  هدـش ،  هتـشون  تشرد  یطخ  اب  هبیتک  نیا  هک :  نیا  هجوت  بلاـج  هتکن  دوب . هدـنامن 
اهانب و زا  يدایز  ياه  تمسق  دجـسم : ياهانب  ياه  کبـشم  ( 210 . ) دراد عافترا  رتم  کی  اـبیرقت  نآ  فلا  فرح  هک  یتروص  هب  دـناوخ ،
اه نآ  هلیسو  هب  الوا : دنتسه ، یساسا  هدیاف  ود  ياراد  لقادح  اه  کبشم  نیا  دنهد . یم  لیکشت  نآ  ياه  کبشم  ار  دجسم  ياه  نامتخاس 

یحارط و انب ، فلتخم  ياه  تمـسق  ندـش  کنخ  اوه و  هیوهت  تهج  ایناث : دوش ، یم  هدـناسر  اه  نامتخاس  نورد  هب  بولطم  یفاـک و  رون 
زامن هماقا  هب  ناوت  یم  هدننک ،  کنخ  ياه  هاگتسد  ندربراک  هب  نودب  لاس  مرگ  لوصف  رد  هک  يروط  هب  دنا  هدش  یبلاج ،  رایسب  يرامعم 

. درک هدافتسا  نآ  عوبطم  ياوه  زا  تخادرپ و  تعامج 

مق عماج  دجسم  يانب  هچخیرات 

یلع ماما  ترضح  هباحص  هرمز  رد  هک  يرعشا  مدآ  نی  یلع  نب  نیسح  میدصلاوبا  مان  هب  مق  نیثدحم  املع و  زا  یکی  يرجه  موس  نرق  رد 
باتک هتـشون  قبط  دنک . یم  انب  مق  رد  ار  يدجـسم  تفر ،  یم  رامـش  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  یقنلا 

نآ لحم  تسین  مولعم  نونکا  هک  هدرک  انب  مق  رد  یعماج  دجـسم  میدـصلاوبا ،  تسا ،  هدـش  هتـشون  يرجه  مراهچ  نرق  رد  هک  مق  خـیرات 
رد عماج  دجـسم  مان  هب  مق ،  یمیدـق  ياه  هلحم  زا  یکی  رد  هک  يدجـسم  لوا :  تسا :  هدوب  ریز  ناکم  هس  نیا  زا  کـی  مادـکرد  دجـسم 

روهشم فورعم و  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دجـسم  مان  هب  نونکا  هک  يدجـسم  مود :  تسا .  هدش  عقاو  ير  هزاورد  ياه  یکیدزن 
نئارق بجوم  هب  هک  تسین  نآ  زا  يرثا  نوـنکا  تسا و  هدوـب  عـقاو  نادـیمک  یـضارا  جرفکاـخ و  دودـح  رد  هک  يدجـسم  موـس :  تسا . 

 ، تسا فورعم  مق  عماج  دجـسم  مان  هب  تساجرباپ و  نونکا  مه  هک  يدجـسم  اـما  تسا ؛  هدوب  دجـسم  نیمه  يوق  لاـمتحا  هب  یخیراـت و 
 ، یعماج دجـسم  زا  اج  نیا  رد  تسا .  هدـش  عقاو  ير  هزاورد  ياه  یکیدزن  رد  رذآ و  نابایخ  رد  عماج  دجـسم  هلحم  رد  هک  تسا  ناـمه 

یلصا عماج  دجسم  مه  رگا  دجسم ؛ نیا  اریز  تسا ،  هدش  روهشم  ناونع  نیمه  هب  مدرم  نیب  هتـشاد و  ینیع  دوجو  هک  دش  دهاوخ  تبحص 
هب تسا .  هدش  تبث  عماج  دجسم  ناونع  هب  مق ،  خیرات  ياه  باتک  رد  هک  تسا  یمیدق  رایسب  يدجـسم  اما  تسین ،  يا  هلءاسم  دشابن ، مق 
هب ار  نانآ  تارظن  مییاـمن و  یم  هراـشا  یخیراـت  ياـه  باـتک  ناگدنـسیون  تارظن  يا  هراـپ  هب  دجـسم ، نیا  رتشیب  یفرعم  يارب  لاـح ،  ره 

 . مییامن یم  هئارا  نازیزع  امش  تمدخ  یعوضوم  تروص 

مق عماج  دجسم  دروم  رد  ناگدنسیون  زا  يا  هدع  رظن 

رد یعس  تمسق  نیا  رد  هک  دراد  دوجو  یتافالتخا  تسا ،  هدوب  ینامز  هچ  نآ  يانب  خیرات  تسیک و  عماج  دجـسم  راذگ  ناینب  هک  نیا  رد 
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. ددرگ لصاح  یبسن  يا  هجیتن  نانآ ،  كرتشم  تارظن  ندروآ  تسد  هب  زا  سپ  هتخادرپ و  تافالتخا  تارظن و  نیا  نایب  هب  ادـتبا  تسا  نیا 
هب ار  مق  عماـج  دجـسم  ياـنب  ( 211  ) نادـلبلا تآرم  باتک  رد  هنطلـسلا  داـمتعا  هلودـلا  عینـص  موحرم  نآ 1 -  یناـب  اـنب و  خـیرات  فلا - 

هداد تبسن  يرجه ،  متفه  نرق  طساوا  هب  انب  نیا   - 2 دهد . یم  تبسن  موس ،  نرق  مود  همین  رد  يرعشا  مدآ  نب  یلع  نب  نیسح  میدصلاوبا 
رخآ رد  عماج  دجسم  ( 213  : ) تسا هدش  هتـشون  نینچ  تسا  مق  دجاسم  هژیو  هک  مق  خیرات  باتک  زا  یـشخب  رد   - 3 ( 212  . ) تسا هدش 

دامتعا هلودلا  عبنص  ناخ  نسح  دمحم  تسا .  هدشن  مولعم  هدنب  نیا  رب  وا  یناب  هک  تسا  رهـش  نیا  میدق  ياهانب  زا  تسا و  هدش  عقاو  رهش 
لاس 265 رد   - 4 ( 214  . ) تسا يرعشا  میدصلاوبا  ياهانب  زا  مق  هیلاع  عماج  دجـسم  تسا  هتـشون  دوخ  ياه  باتک  زا  یکی  رد  هنطلـسلا 

عماج دجـسم  عیفر  هروصقم  يانب   - 5 ( 215 . ) درک انب  رهـش  نوریب  ار  مق  عماج  دجـسم  نیتسخن  يرعـشا  مدآ  یلع  نب  نیـسح  میدصلاوبا 
ناریا گنهرف  داینب  پاچ  رنه  ناتسلگ  باتک  زا  لقن  هب  ( 217  ) همان سابع  باتک  رد   - 6 تسا .  ( 216  ) يرجه متشه  نرق  همین  هب  طوبرم 

بارحم مق و  نینمؤملاراد  عماج  دجـسم  هاگرد  هباتک  هتـشون و  یم  شوخ  ار  ثلث  طـخ  دـسیون : یم  یفرـش  ربنق  ظـفاح  تشذگرـس  لـیذ 
مود سابع  هاش  تسا ،  هدمآ  لمع  هب  یتمرم  دجسم  نیا  زا  مهد  نرق  نیتسخن  همین  رد  هک  دیآ  یمرب  نخس  نیا  زا  تسوا .  طخ  هب  دجـسم 

مق نامیالاراد  خـیرات  باتک  رد   - 7 درازگ . زامن  هرود  نآ  یمان  دنمـشناد  ضیف  نسحمالم  رـس  تشپ  دجـسم  نیمه  رد  مق  هب  يرفـس  رد 
نینچو هتسناد  لاسرد 265  يرعـشا  مدآ  نب  یلع  نب  نیـسح  میدـصلاوبا  زا  ار  هروصقم  يانب  لـصا  نادـلبلا  تارم  رد  اـج  نآ  زا  و  ( 218)

ماکحتسا لامک  رد  تسین ،  تعـسو  عافترا و  نیا  هب  يا  هروصقم  يرهـش  چیه  رد  دوش ، یم  هدینـش  ناحایـس  زا  هچنآ  تسا .  هدش  هتـشون 
 - 8 تسا .  يرعـشا  مدآ  نب  یلع  نب  نیـسح  میدـصلاوبا  نآ  یناب  تسارت ،  تخـس  هس  گنـس  زا  هک  دـنا  هدیـشک  جوراس  اب  ار  نآ  راوید 
نیا نارکمج  يرعشا و  ياس  ؤر  زا  هک  میدصلاوبا  ار  نآ  يانب  لصا  دسیون : یم  مق  نامیالاراد  تالاوحا  لیـصفت  هچباتک  رد  فلؤم  نیمه 

هواس و عماـج  دجـسم  یتح  تسا ......  رت  تخـس  گنـس  زا  ( 219  ) نامره دـبنگ  لـثم  دراد  یعیفر  ناویا  هروصقم و  درک  ناـینب  دوب ، دـلب 
هدوب حوضو  هب  هاش  یلعحتف  تاریمعت  زا  شیپ  اـت  رگید  يا  هبیتک  ناـیاپ  رد  خیرات 529  - 9 تسین .  رابتعا  نیا  هب  تسا  روهـشم  هک  نامس 

هدش هتشک  یقوجلس و  دوعسم  ناطلـس  یمق  گرزب  ریزو  یمق ،  تباث  لامک  هک  یعماج  زا  ( 221  ) ضقنلا باتک  رد   - 10 ( 220  . ) تسا
مق راثآ  هنیجنگ  باـتک  رد  اـما   - 11 تسا .  دجـسم  نیمه  دـیدرت  نودـب  نآ  دوش و  یم  دای  داـهن ، اـنب  مق ،  رهـش  نورد  رد  لاس 533  هب 

ناتـسکرت راتات  هاشداپ  ناخ  یناج  ناطلـس  ناخ ،  یناج  هسردم  هب  نآ  يوربور  هسردم  زین  دجـسم و  نیا  یناب  تسا :  هدـمآ  نینچ  ( 222)
نیا ییایفارغج  تیعقوم  هراـبرد  نینچمه  عماـج  دجـسم  ییاـیفارغج  تیعقوم  ب -  تسا .  هدوب  لاس 755  هب  مه  نآ  ياـنب  خـیرات  تسا و 

، ولباهش یهیقف ،  نوچمه  ناگدنسیون ،  زا  یهورگ  ملق   ) دیسانشب ص 49 ار  مق  باتک  رد   - 1 ددرگ . یم  هدهاشم  یتافالتخا  مه  دجسم 
رد  - 2 تسا .  هدـش  عقاو  مان  نیمه  هب  رهـش  لامـش  تالحم  زا  یکی  رد  عماج  دجـسم  هک  تسا  هدـمآ  نینچ  امنهر ) ناـمیرک و  ییاـفو ، 

نینچ یفحص  يدهم  دیس  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  هجح  فیلءات  ( 223  ) مق خیرات  مالـسلا و  اهیلع  هموصعم  ترـضح  یناگدنز  باتک 
زکرم رت  شیپ  هک  ير  هزاورد  کیدزن  مق  یقرـش  فرط  رد  هک  تسا  یـسیفن  یخیرات و  یندـید و  ياـهانب  زا  عماـج  دجـسم  میناوخ :  یم 

مق یلـصا  عماج  دجـسم  ج -  دش . دهاوخ  یـسررب  ثحب و  هدنیآ  رد  رگید  تاعوضوم  عوضوم و  نیا  هرابرد  هتبلا  تسا .  هدـش  عقاو  رهش 
ار مق  باتک  رد   - 1 دوش . یم  نایب  یبلاطم  ریخ ، ای  دشاب  یم  مق  یلصا  عماج  دجـسم  عقاو  رد  دجـسم ، نیا  ایآ  هک  نیا  دروم  رد  نینچمه 

نامز هب  طوبرم  رگید  یتمـسق  هاش و  یلعحتف  نامز  هب  طوبرم  یتمـسق  دجـسم ، نیا  ياـنب  رهاـظ  ( 224  : ) تسا هدـش  لقن  نینچ  دیـسانشب 
عضو زا  یلو  تسا ؛  هاش  یلعحتف  نامز  هب  قلعتم  دوش  یم  هدهاشم  هروصقم  اه و  ناویا  رد  هک  يا  هبیتک  دنچ  دشاب و  یم  هاش  نیدلارـصان 
باتک هدنـسیون  تسا .  زواجتم  مه  لاس  رازه  زا  دجـسم  نیا  يانب  لـصا  هک  دوش  یم  مولعم  ناگدنـسیون  زا  يا  هراـپ  هتـشون  اـنب و  لـیتسا 
سپس دشاب ، یم  يرعشا  مدآ  نب  یلع  نب  نیـسح  میدصلاوبا  ياهانب  زا  مق  عماج  هک :  دیوگ  روبزم  باتک  زا  میج  فرح  رد  نادلبلا  تارم 

لاح حرش  ندروآ  تسد  هب  لاجر و  ياه  باتک  هب  هعجارم  زا  تسین .  اج  چیه  رد  نآ  ریظن  دیوگ  یم  هتخادرپ ،  نآ  هروصقم  فیصوت  هب 
عماج زا  دوصقم  هک  تفگ  ناوت  یمن  هتـسیز و  یم  يرجه  موس  نرق  رد  وا  هک  دوش  یم  مولعم  دشاب ، یم  مانب  ناثدـحم  زا  هک  میدـصلاوبا 
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يرگید دجـسم  مق  رد  هک  تسا  ملـسم  هدرک ،  نآ  هروصقم  زا  هک  یفیـصوت  اب  اریز  تسا ؛  یلعف  عماج  زا  ریغ  يرگید  عماج  دجـسم  مق ، 
خیرات باتک  رد   - 2 درذگ . یم  نرق  هدزای  زا  شیب  عماج  دجـسم  يانب  خیرات  زا  هک  نیا  هجیتن  دشاب . يا  هروصقم  نینچ  ياراد  هک  تسین 
دودـح رد  زورما  عماج ،  دجـسم  هلحم  ملـسم ،  روط  هب  تسا :  هدـمآ  نینچ  هدـش و  دای  عماـج  دجـسم  ناونع  هب  نآ  زا  ( 225  ) مق یبهذم 

هتفر رهش  هک  نیا  تبسانم  هب  تسا و  هدش  انب  لحم  نیمه  رد  میدصلاوبا  دجسم  هدوب و  رهـش  نوریب  موس )  نرق   ) تقو نآ  رد  ير  هزاورد 
عماج دجسم  دوش ، کیدزن  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  رهطم  دقرم  هب  ات  دش  یم  هدیشک  یبرغ  بونج  هب  یقرـش  لامـش  زا  هتفر 
لحم رد  نونکا  مه  تسا .  مان  نیمه  هب  مه  زورما  هب  ات  هک  دنداهن  نآ  رب  عماج  دجسم  هلحم  مان  تفرگ و  رارق  رهـش  لخاد  رد  میدصلاوبا 

هراومه مدرم  دنا و  هتفگ  یم  هعمج  دجـسم  ای  عماج  دجـسم  نآ  هب  میدـق  زا  هک  تسا  یتمظع  اب  دجـسم  هعمج ،  دجـسم  ای  عماج  دجـسم 
هاش یلعحتف  نامز  زا  دوش  یم  هدید  روبزم  دجسم  رد  زورما  هچنآ  اما  تسا .  دجـسم  نیمه  مق  یمیدق  عماج  دجـسم  هک  دنا  هتـشاد  داقتعا 

یلیالد اب  تسا و  هدشن  دای  مق ،  یلصا  عماج  دجسم  ناونع  هب  مق  عماج  دجـسم  ( 226  ، ) مق راثآ  هنیجنگ  باتک  رد  اما   - 3 تسا .  دعب  هب 
نرق راثآ  اب  عماج  دجسم  يانب  کبس  الوا : اریز  تسا ؛  عماج  دجـسم  زا  يادج  میدصلاوبا  دجـسم  تسا :  هتـشون  نینچ  هدرک و  در  ار  نآ 

رد  ) داهن انب  يرجه  لاس 292  هب  نآ  راوج  رد  يرعشا  قحسا  نب  ییحی  هک  يدرفنم  هرانم  زا  يادج  مه  دجسم  ایناث : تسین ،  راگزاس  موس 
رود هرانم  نیا  زا  رظن  دروم  عماج  هک  یتروص  رد  تسین .  روصت  لـباق  نادـیم  دوجوم  هراـنم  نیمه  زا  ینعی  هنهک )  نادـیم  ياـه  یکیدزن 
جنر نودـب  دـنناوتب  مه  نادـیمک  مدرم  هک  دوـب  نآ  مق ،  راـصح  جراـخ  رد  یعماـج  دجـسم  ثادـحا  زا  میدـصلاوبا  فدـه  اـثلاث  تـسا . 

هب ناوت  یمن  راصح  ود  نیا  طسو  رد  دجـسم  ثادحا  اب  زج  دـننک و  تکرـش  هعمج  زامن  يدابع  مسارم  رد  امرگ  امرـس و  رد  ییامیپهار ، 
 - د دـنا . هدـش  ییامیپهار  جـنر  راچد  مق  راصح  مدرم  ارهق  دـشاب ، نادـیمک  راصح  یکیدزن  رد  نآ  ناکم  هاگره  اریز  دیـسر ؛ فدـه  نیا 
یم ار  ریز  بلاـطم  دجـسم  عماوج و  ياـنب  دروـم  رد  ( 227  ، ) مق یبهذـم  خـیرات  باـتک  رد  مق 1 -  عماج  دجـسم  نیلوا  ياـنب  یگنوگچ 

دنداهن انب  دجسم  نآ  ياج  هب  دندرک و  بارخ  ار  مق  هدکشتآ  دندمآ ، مق  هب  يرجه  لوا  نرق  رخاوا  رد  نایرعـشا  هک  نیا  زا  سپ  میناوخ : 
ياتـسور رد  مق ،  رد  يدـسا  نب  باطخ  ماـن  هب  برع  کـی  لـبق  اـه  لاـس  ( 228 . ) دـش اـنب  مق  رهـش  رد  هک  دوب  يدجـسم  نیتـسخن  نیا  و 

ياه یکیدزن  رد  دـندرک  اـنب  نایرعـشا  هک  يدجـسم  لـحم  ( 229 . ) دراذـگ یم  زاـمن  نآ  رد  اـهنت  دوخ  دوـب  هتخاـس  يدجـسم  نارکمج 
هواس هب  هک  تسا  هتـشاد  رارق  یهار  رانک  رد  روبزم  دجـسم  مق ،  خـیرات  هتـشون  قبط  اریز  تسا ؛  هدوب  يزورما  مالـسلا  يداو  جرفکاـخ و 

دنچ یبوقعی  هتفگ  بجوم  هب  زین  دوش و  یم  یهتنم  هواـس  هب  هک  تسا  هتـشاد  رارق  یهار  راـنک  رد  روبزم  بجوم  هب  زین  دوـش و  یم  یهتنم 
عقاو مالسلا  يداو  جرفکاخ و  دودح  رد  اه  لپ  نیا  هک  تسا  هدرک  یم  لصتم  رگیدکی  هب  ار  رهـش  تمـسق  ود  هک  دوب  هناخدور  يور  لپ 

هک هدمآ  یبلاطم  دـش ؛ هداهن  انب  مق  رد  هک  يدجـسم  نیلوا  دروم  رد   - 2 دـندرک . یم  روبع  اه  لپ  نیا  يور  زا  هواـس  هب  نتفر  يارب  دوب و 
دوب لیام  بغار و  رتشیب  دش  مق  دراو  دوب  يدباع  دهاز و  درم  هک  يرعـشا  دعـس  نب  هللادـبع  هک  یماگنه  ( 230  . ) تسا نینچ  نآ  هصالخ 
نیا زا  نم  هک  تفگ  یم  زور  ره  تلع  نیا  هب  دناوخب . نایتشترز )   ) سوجم ياهارـس  رد  ار  شزامن  تساوخ  یمن  اریز  دور ؛ نیوزق  هب  هک 

تمحز دنوش و  یم  هجوتم  نآ  هب  ملید  هک  تسا  ( 231  ) يرغث مه  ناکم  نیا  هک  تفگ  یم  وا  هب  صوحا  شردارب  سپ  تفر .  مهاوخ  اج 
نآ وت  فده  رگا  دننک .) هلمح  نآ  هب  تسا  نکمم  دـنراد و  هجوت  نآ  هب  ملید  هک  تسا  نمـشد  زرم  نیمزرـس و  اج  نیا  ینعی   ) دـنهد یم 
نیا رد  سپ  دـنیآ . یم  ملید  زین  اج  نیا  رد  ینک ،  لصاح  باوث  رجا و  ییامن و  عفد  ار  نافلاخم  رافک و  اـت  يور ،  نیوزق  رغث  هب  هک  تسا 

رد ار  ( 232  ) قیتع دجـسم  هللادبع  شردارب  يارب  صوحا  سپـس  يرازگب .  زامن  نآ  در  وت  ات  منک  انب  يدجـسم  وت  يارب  نم  ات  نامب  ناکم 
تدـم مامت  رد  هللادـبع  درک و  انب  دجـسم  نآ  ياج  هب  دومن و  بارخ  ار  نآ  وا  دوب و  يا  هدکـشتآ  ناکم  نآ  هک  درک  انب  لـیرد )   ) لـپزد

نآ زا  دـعب  دـندوب . هداهن  بقل  نیخبث  ار  وا  هک  دوب  يدرم  هب  فورعم  روهـشم و  ارـس  نآ  هک  درازگ  یم  زامن  دجـسم  نآ  رد  دوخ  تاـیح 
تروص هب  تشادـن  لالقتـسا  دوخ  دوب و  ناهفـصا  عباـت  جارخ  ظاـحل  زا  ناـمز  نآ  اـت  هک  ار  لاـس 189  رد  يرعـشا  عسی  نب  هزمح  نوـچ 

عماج دجـسم  تسناوت  یم  يرهـش  تشاد و  صاصتخا  عماج  دجـسم  هب  ربنم  اریز  دـنداد ؛ رارق  رینم  روبزم  دجـسم  رد  دروآرد . ناتـسرهش 

نآ یخیرات  دجاسم  مق و  www.Ghaemiyeh.comهچخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 105زکرم  هحفص 79 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا هدش  نایب  نینچ  دراوم  نیا  رد  ( 233  ) مق یبهذم  خیرات  باتک  رد  نینچمه  دشابن . يرگید  رهش  عبات  جارخ  ظاحل  زا  هک  دشاب  هتشاد 
ندش نوفدم  زا  سپ  تفای .  لالقتسا  يرهـش  ظاحل  زا  مق  ور  نیا  زا  دش و  هداد  رارق  ربنم  لپ ،  رد  ای  لپزد  دجـسم  رد  لاس 195  رد  هک : 

یعماج دجـسم  هک  دـمآ  مزال  داهن و  یناداـبآ  هب  ور  درک و  ادـیپ  يرگید  عضو  رهـش  نیا  مق  رد  مالـسلا  اـهیلع  هموصعم  همطاـف  ترـضح 
نیتسخن يرعشا ،  هللادبع  نب  يرعشا  مدآ  نب  یلع  نب  نیـسح  میدصلاوبا  لاس 265  رد  ور  نیا  زا  دوش . انب  نآ  رد  رهش  تعـسو  اب  بسانتم 

، دـش نایب  البق  هک  روط  نامه  دومن و  لـقتنم  اـج  نآ  هب  لـپ )  زد   ) قیتع دجـسم  زا  ار  ربنم  درک و  اـنب  رهـش  نوریب  رد  ار  مق  عماـج  دجـسم 
 ، تسا هدوب  هداز )  ماما  راهچ  یلاوح   ) هناخدور تسار  تمـس  رد  نآ  لباقم  ای  یلعف  جرفکاخ  دودـح  رد  لـپزد  دجـسم  اـی  قیتع  دجـسم 
نب نسح  فیلءات  مق  خـیرات  باـتک  رد  نینچمه  تسا .  هتـشاد  رارق  رهـش  زا  جراـخ  يرگید  هطقن  رد  میدـصلاوبا  عماـج  دجـسم  نیارباـنب 

رازاب دندرازگ . یم  هعمج  زامن  نآ ،  رد  هدوب و  عقاو  مق  رازاب  رد  هک  هدرب  مان  يدابآ  دعس  مان  هب  يرگید  دجـسم  زا  یمق  نسح  نب  دمحم 
 ، هدوب اه  يزپ  هروک  البق  هک  یلحم  رد  ير و  هزاورد  نوریب  رد  دیاب  ساسا  نیارب  هدوب ،  هطقن  مادـک  رد  تسین  مولعم  راگزور ، نآ  رد  مق 
ریپ تخرد  یلعف  لحم  رد  ادتبا  تفای ،  دادتما  تمـس  نیمه  هب  مه  رازاب  دمآ  یبرغ  فرط  هب  رهـش  هک  جیردت  هب  اریز  دشاب ؛ هتـشاد  دوجو 

ندمآ دوجو  هب  اب  دـش و  یم  هدیـشک  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  مرح  فرط  هب  مک  مک  دـعب ، نورق  رد  سپـس  دـمآ ، دوجو  هب  رازاب 
 ( يرگید  ) عماج دجـسم  هرابرد  يرگید  بلطم  ( 234  ، ) مق یبهذم  خـیرات  رد  اددـجم  تفر .  یم  نایم  زا  میدـق  رازاب  دـیدج ، ياهرازاب 

لضفلاوبا نآ  یناب  هک  درب  یم  مان  مق  رد  يرگید  قیتع  عماج  دجسم  زا  يزار  لیلجلادبع  خیـش  تسا :  نینچ  بلطم  نآ  تسا و  هدش  نایب 
دجسم يزورما ،  عماج  دجسم  هک  دسر  یم  رظن  هب  دیعب  تسا ،  هتشاد  مه  ییاه  هرانم  دجسم  نیا  تسا .  یقوجلـس  لرغط  دهع  رد  یقارع 

ياج هب  یلعف  عماج  دجسم  دش  هداد  لامتحا  هک  روط  نامه  هکلب  دوش ؛ یمن  هدید  نآ  رد  هرانم  زا  هنوگ  چیه  اریز  دشاب ؛ یقارع  لضفلاوبا 
رارق يزورما  هنهک  نادیم  دودح  رد  هک  تسا  نیا  يوق  لامتحا  یقارع ،  لضفلاوبا  دجسم  لحم و  هرابرد  تسا .  میدصلاوبا  عماج  دجـسم 
نیا رگا  تسا .  دجسم  نامه  هب  طوبرم  دوش ، یم  هدید  هنهک  نادیم  قرـشم  رد  رذآ و  نابایخ  رخاوا  رد  هک  يردرـس  هرانم و  ود  هتـشاد و 

ردرـس و نیا  زا  رتم  دص  کی  دودح  يا  هلـصاف  رد  اریز  تسا ؛  هدوب  عیـسو  رایـسب  روبزم ، دجـسم  هک  تفگ  دیاب  دـشاب ، حیحـص  لامتحا 
هدرک شزیر  هرانم  نیا  يالاب  اما  تسا ؛  هرانم  ود  نآ  دننام  انب  زرط  یگنهک و  تهج  زا  هک  تسا  يا  هرانم  نآ ،  یبرغ  تمـس  رد  اه  هرانم 

رد ساسا  نیا  رب  روبزم  هرانم  دنا . هتخاس  هتـسدلگ  تروص  هب  يدـعب ،  نورق  ياه  هرانم  يالاب  کبـس  هب  ار  نآ  ون  زا  ریخا  ياه  لاس  رد  و 
جراخ رد  دجـسم  نآ  هک :  دـیوگ  یقارع  لضفلاوبا  دجـسم  هرابرد  ( 235  ) لیلجلادبع خیش  تسا .  هتـشاد  رارق  دجـسم  یبرغ  ردرـس  رانک 

 . تسا هدوب  رهش 

عماج دجسم  هرابرد  ناگدنسیون  تارظن  زا  يریگ  هجیتن  یسررب و 

دنا هتشاد  نایب  ار  یبلاطم  مق  عماج  دجـسم  هرابرد  هک  ناگدنـسیون  تارظن  عومجم  رظن  زا  دش ، نایب  ثحبم  نیا  يادتبا  رد  هک  روط  نامه 
یبسن يریگ  هجیتن  مق )  دجـسم  نیلوا  يانب  یگنوگچ  مق ،  یلـصا  عماج  دجـسم  ییایفارغج ،  تیعقوم  نآ ،  یناـب  اـنب و  خـیرات  دروم  رد  )

. ددرگ عفر  دهاوش  هلدا و  زا  یخرب  اب  ددرگ ؛ یم  هدهاشم  رظن  فالتخا  رگا  ددرگ و  کیدزن  ناهذا  هب  رتشیب  نانآ  تارظن  ات  دـش  دـهاوخ 
نآ یناب  هک  دیدرگ  انب  مق  رد  یعماج  دجسم  يرجه  لاس 265  رد   - 1 مییامن :  یم  یسررب  ار  تارظن  نیا  راو  تسرهف  تروص  هب  کنیا 
رد عماج  دجـسم  نیا  هدیدرگن  صخـشم  نیقی  روط  هب  یـسک  يارب  نونکات ،  اما  تسا ؛  هدوب  يرعـشا  مدآ  نب  یلع  نب  نیـسح  میدصلاوبا 
ریز لحم  هس  زا  یکی  رد  تسا  نکمم  عماج  دجـسم  هک  میدومن  هراشا  هتکن  نیا  هب  ثحبم  نیا  يادـتبا  رد  ام  اریز  تسا ؛  هدوب  عقاو  اـجک 

نسح ماما  دجسم  ب -  تسا .  عماج  دجـسم  هلحم  رد  نآ  دوش و  یم  هدناوخ  عماج  دجـسم  مان  هب  نونکا  مه  هک  يدجـسم  فلا -  دشاب :
رگا  . تسین نآ  زا  يرثا  نونکا  هدوب و  عقاو  جرفکاخ  دودح  رد  البق  هک  يدجـسم  رازاب ح -  هارراهچ  یکیدزن  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 

یلـصا عماـج  دجـسم  میتسناوت  یم  نیقی  هب  میباـیب ،  دـش  هراـشا  هک  یناـکم  هس  هب  هجوت  اـب  ار  دجـسم  نیا  یلـصا  ناـکم  میتسناوت  یم  اـم 
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عماج دجسم  دیوگب  نیقی  هب  دناوت  یمن  یسک  نونکات ،  هنافسءاتم  اما  دیدرگ ؛ یم  صخشم  زین  ار  نآ  یناب  انب و  خیرات  سپـس  تساجک و 
رثکا رظن  رد  اما  تسا ؛  هدوب  لامتحا  نامگ و  سدـح و  لصاح  هدـیدرگ  نایب  نونکات  هک  یبلاطم  مامت  هکلب  تسا ؛  هدوب  اـجک  مق  یلـصا 

عقاو عماج  دجسم  هلجم  رد  هک  یلعف  ناکم  نیمه  دهاوش ، نیارق و  هب  هجوت  اب  عماج  دجسم  یلـصا  ناکم  ناگدنـسیون ،  رثکا  هکلب  مدرم ، 
نیا ریز  رد  هکلب  تسین ؛  شیپ  لاـس  رازه  ناـمتخاس  نآ  اـنب ، ناـمتخاس و  نیا  دـیدرگ  ناـیب  ـالبق  هک  روط  ناـمه  یلو  دـشاب ؛ یم  تسا ، 

2 تسا .  هدیدرگ  يزاسزاب  ریمعت و  فلتخم  ياه  هرود  رد  سپس  هتشاذگ و  شیاسرف  هب  ور  نامز  رورم  هب  هک  هدوب  يدجـسم  نامتخاس ؛ 
ناریا دـجاسم  نیلوا  زا  یکی  هک  مییامن  لوبق  میناوت  یم  اما  تسا ،  مق  یلـصا  عماج  دجـسم  اـج  نیا  مییاـمن  رواـب  یتحار  هب  میناوتن  رگا  - 
تریح تمظع و  اب  يانب  نینچ  دـنا  هتـسناوت  هدـیدرگ و  تیلاعف  لوغـشم  نآ  رد  دوخ  ياه  ییامرنه  اـب  تسدریز  ناراـمعم  هک  تسا  هدوب 

ناسدنهم نارامعم و  زا  يرایسب  يارب  مه  زاب  تسا  هدومن  تفرشیپ  رایـسب  يزاس  نامتخاس  يرامعم و  رنه  هک  نونکا  دننیرفایب . ار  يزیگنا 
دنا هتـسناوت  هنوگچ  تسا ،  هدوب  دودـحم  يزاس  نامتخاس  لیاسو  هک  نامز  نآ  رد  اریز  دـیامن ؛ یم  بیجع  رایـسب  دجـسم  نیا  يرامعم ، 

ناـشن دراوم  نیا  تسا .  هتفرن  راـک  هب  نآ  رد  زین  نهآ  هخاـش  کـی  یتـح  هک  دـنیامن  قلخ  ییاـبیز  تمظع و  نیا  اـب  يا  هروصقم  دـبنگ و 
 ، سدـقم ياهانب  دروم  رد  صوصخ  هب  ناشلمع  راـتفر و  رد  صـالخا  زین  اـه و  نآ  يراـک  نادـجو  یمالـسا و  ناراـمعم  تراـهم  هدـنهد 

نیا رگید  لیالد  زا  یکی  دراد  دوجو  انب  خیرات  دروم  رد  یفلتخم  تارظن  دش ، هراشا  البق  هک  روط  نامه   - 3 تسا .  هدوب  دجاسم  نوچمه 
ناونع هب  تسا .  هدیدرگ  انب  یفلتخم  ياه  نامز  رد  هکلب  تسا ،  هدشن  هتخاس  صاخ  نامز  کی  رد  عماج  دجـسم  هک  هدوب  نیا  فالتخا ، 
هماقا تهج  یناکم  هب  زاین  تیعمج و  شیازفا  تسا .  نآ  ياه  ناتـسبش  نحـص و  طایح و  زا  شیب  دجـسم ، هروصقم  دبنگ و  تمدـق  لاثم 

رود نادنچ  تارظن ،  هنوگ  نیا  رد  فالتخا  نیاربانب  ددرگ ؛ هفاضا  اهراوشوگ  دبنگ و  ياضف  هب  قوف  ياه  تمـسق  هک  دش  ثعاب  تعامج 
نآ تماقتسا  ثعاب  هتفر و  راک  هب  دجـسم  نیا  رد  هک  یحلاصم  يرامعم و  يزاس و  نامتخاس  زرط  هک  هتکن  نیا  رد   - 4 تسین .  راظتنا  زا 

رگید دجاسم  یخرب  هب  تبسن  دجـسم  نیا  تماقتـسا  تمدق و  هدیدرگ  ثعاب  راک  نیا  اریز  درادن ؛ دوجو  يا  ههبـش  کش و  چیه  هدیدرگ 
دنس ناونع  هب  ناگدنـسیون ،  هک  یلیالد  زا  یکی   - 5 ددرگ . رگید  دـجاسم  زا  رتمک  نآ  یگدوسرف  لقادـح  ای  ددرگ و  رتشیب  هرود  نامه 

هجوت اب  تسین و  ناریا  ياج  چیه  رد  ییابیز  عافترا و  رظن  زا  هک  تسا  نآ  يابیز  هروصقم  دـنناد . یم  عماج  دجـسم  تلاصا  تیدوجوم و 
یخرب هـک  دروــم  نـیا  رد   - 6 تـسا .  مـق  یلـصا  عماـج  دجـسم  رب  يدـهاش  نـیا  رگید ، ياـه  باـتک  یخرب  نادـلبلا و  تارم  باـتک  هـب 

نیا هب  دنا  هتشون  رگید  تاهج  ای  مق و  یقرش  فرط  رد  رگید  یخرب  رهش و  لامـش  رد  ار  عماج  دجـسم  ییایفارغج  تیعقوم  ناگدنـسیون ، 
رهطم مرح  یکیدزن  رد  ار  دوخ  لزانم  هک  دندوب  لیام  مدرم  رثکا  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  ندش  نوفدم  زا  سپ  هک  دوب  لیلد 
یلامش هطقن  رد  رهش و  زا  نوریب  ابیرقت  هک  عماج  دجسم  دش و  هدیشک  یبرغ  بونج  هب  یقرش  لامـش  زا  رهـش  هتفر  هتفر  نیاربانب  دننک ؛ انب 

زا هک  یبلاـطم  مق  دجـسم  نیلوا  ياـنب  یگنوگچ  دروم  رد   - 7 دـیدرگ . عقاو  رهـش  یقرـش  فرط  رد  تفرگ و  رارق  رهـش  لخاد  دوب  رهش 
اجک ره  هک  هدوـب  نینچ  نایرعـشا  مسر  اریز  تسا ؛  حیحـص  ـالماک  دـیدرگ ، ناـیب  ( 237  ) مـق خـیرات  و  ( 236  ) مق یبهذـم  خـیرات  باتک 
نامه اما  تسا ،  نینچ  نیا  بلطم  مه  عماج  دجـسم  يانب  دروم  رد  زین  دـندرک و  یم  دجـسم  هب  لیدـبت  ار  نآ  دـنتفای  یم  ار  يا  هدکـشتآ 
يانب یگنوگچ  دروم  رد  هک  یبلاطم  نیقی  هب  ندیـسر  زا  سپ  درک و  قیقحت  عماج  دجـسم  تلاصا  دروم  رد  دـیاب  ادـتبا  دـش  نایب  هک  روط 
هتشاد دوجو  عماج  دجـسم  دنچ  رهـش  کی  رد  تسا  نکمم   - 8 دنک . یم  قدص  عماج  دجـسم  دروم  رد  هدیدرگ ،  نایب  مق  دجـسم  نیلوا 

للع هب  هجوت  اب  ار  دجاسم  تاقوا  یهاگ  دشاب . یعماج  دجـسم  ياراد  هقطنم  ره  نارهت ،  دـننام  گرزب  ياهرهـش  زا  یخرب  رد  اریز  دـشاب ؛
هب مدرم  زا  يا  هدع  مق ،  سدقم  رهش  رد  لاثم  ناونع  هب  دنمان ؛ یم  عماج  دجـسم  يریذپ ،  تیعمج  ای  يزکرم و  تیعقوم  نوچمه  يرگید 

زاتمم دجاسم  ریاس  نیب  رد  يزکرم  تیعقوم  تیعمج و  ظاحل  زا  اریز  دنیوگ  یم  عماج  دجـسم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دجـسم 
اما دوش . یم  قالطا  عماج  دجسم ، نیا  اب  مدرم  زا  يرایسب  اب  ییانشآ  يریذپ و  تیعمج  لیلد  هب  مق  مظعا  دجـسم  هب  تاقوا  یهاگ  تسا و 
هک يدجـسم  هب  تخاس  زرط  يرامعم و  رظن  زا  نیاربانب  دنیوگ ؛ یم  عماج  دجـسم  تمدـق ،  يرامعم و  ظاحل  زا  ار  دـجاسم  تاقوا  یهاگ 
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نـشور الماک  ام  يارب  هک  نیا  تلع  دـیاش  دوش . یم  هتفگ  عماـج  دجـسم  دـش  تبحـص  نآ  زا  رتشیب  دـشاب و  یم  ير  هزاورد  یکیدزن  رد 
تیعقوم ای  تیعمج و  هب  عماج  دجـسم  قالطا  ینعی  دـشاب ، قوف  ناـیرظن  لـیالد و  هب  هجوت  اـب  تساـجک  یلـصا  عماـج  دجـسم  هک  هدـشن 

عماج دجـسم  زا  يا  هناگادـج  روصت  سک  ره  دوش  یم  هدرب  یمان  عماج  دجـسم  زا  هک  یماگنه  هاگدـید  نیا  ای  يرامعم ،  اب  ییایفارغج و 
نتفای ناققحم  ناگدنـسیون و  يارب  ینالوط  ياه  نامز  تشذگ  زا  سپ  دیآرد ، بوتکم  تروص  هب  تاروصت  نیمه  رگا  تشاد و  دهاوخ 

؛  تسا دجسم  نیمه  مق  عماج  دجسم  روهشم ، ناگدنـسیون  زا  يرایـسب  ام و  رظن  زا  لاح  ره  هب  دوب . دهاوخ  لکـشم  یلـصا  عماج  دجـسم 
هب نونکا  هدوب  جرفکاخ  رد  هک  يدجـسم  هک  ارچ  تسین ،  روصتم  يرگید  عماج  دجـسم  دـیدرگ  هراشا  ـالبق  هک  یلیـالد  هب  هجوت  اـب  اریز 

تارظن هدنریگرب  رد  هک  دشاب  یمن  یعیفر  ناویا  هروصقم و  ياراد  زین  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دجـسم  هتـشگ و  ناریو  یلک  روط 
مییامن یم  هدهاشم  نآ  هرابرد  ار  اهرظن  فالتخا  میزادرپ و  یم  عماج  دجـسم  يانب  خـیرات  یـسررب  هب  هک  یماگنه  - 9 دشاب . ناگدنسیون 

رد ( 238  ) نونکا مینادب ،  ار 265  سیسءات  لاس  رگا  تسا .  هدیدرگ  دیق  رثکادح 755  يرجه و  عماج 265  دجسم  سیسءات  لاس  لقادح 
سیـسءات و زا  لاس  دودـح 662  رد  نونکا  مینادـب  يرجه  ار 755  نآ  سیـسءات  لاس  رگا  هتـشذگ و  نآ  سیـسءات  زا  لاـس  دودح 1152 

فیلءات مق ،  راثآ  هنیجنگ  باتک  رد  اما   - 10 دراد . هلاس  دص  دنچ  تمدق  هک  تسا  يدجـسم  اج  نیا  لاح  ره  هب  درذـگ . یم  نآ  تخاس 
دجـسم یناب  وا  دروخ . یم  مشچ  هب  ناگدنـسیون  ریاس  هب  تبـسن  دجـسم  نیا  تلاصا  انب و  خـیرات  دروم  رد  یـشحاف  توافت  ضیف ،  سابع 
دجـسم وا  نینچمه  دـنک . یم  لـقن  لاس 755  هب  مه  ار  نآ  ياـنب  خـیرات  ناتـسکرت و  راـتات  هاـشداپ  ناـخ  یناـج  ناطلـس  ار  ینونک  عماـج 

عماج دجسم  يانب  کبس  وا  هک  تسا  نیا  لیالد  هلمج  زا  تسا .  هدرک  رد  ار  نآ  یلیالد  اب  هتسناد و  عماج  دجسم  زا  يادج  ار  میدصلاوبا 
ضیف سابع  ياقآ  هیرظن  در  ای  دـییءات  رب  ینبم  درک  میهاوخ  نایب  اـج  نیا  رد  اـم  هک  ار  یبلاـطم  دـناد . یمن  راـگزاس  موس  نرق  راـثآ  اـب  ار 

نیا ناگدنـسیون ،  رثکا  مییامن .  یم  هراشا  نآ  هب  یمارگ ،  ناگدـننک  هعلاطم  مدرم و  نیب  یلامتحا  ههبـش  کـش و  عفر  تهج  هکلب  تسین 
نآ سیسءات  لاس  میدصلاوبا و  ار  عماج )   ) هعمج دجسم  یناب  هتفرگرظن و  رد  عماج  دجسم  ناونع  هب  ناوارف  دهاوش  هب  هجوت  اب  ار  دجـسم 

ناگدنسیون و تارظن  زکرمت  عامجا و  دیامن ، یم  رتشیب  يا  هلءاسم  ره  رد  ار  ناسنا  نیقی  هک  يدراوم  زا  یکی  دنا . هتـسناد  يرجه  ار 265 
اما میمان .  یم  عماج  دجـسم  يوق  یلامتحا  اب  ار  ناکم  نیا  ناگدنـسیون  نادنمـشناد و  زا  يوریپ  هب  مه  ام  نیارباـنب  تسا .  نارظن  بحاـص 

اهراب دجسم  نیا  دش  نایب  البق  هک  روط  نامه  یلو  مینک ؛  یمن  رد  درادن ، تقباطم  موس  نرق  راثآ  اب  انب  کبس  هدش  نایب  هک  ار  بلطم  نیا 
اب هک  هدـش  هتخاس  يروط  دجـسم  نیا  زا  ییاه  تمـسق  امتح  هک  تسادـیپ  هتفگان  هتفرگ و  رارق  يزاسون  دروم  یتح  يزاـسزاب و  ریمعت و 
رب ییاه  تمسق  هدوب و  تمسق  نیمه  يوق  لامتحا  هب  عماج  دجسم  ناکم  اما  دراد ؛ يراگزاس  هدش  انب  دیدجت  هک  يرـصع  خیرات و  نامه 

 . تسا هدیدرگ  هدوزفا  نآ 

یلک يریگ  هجیتن 

دجـسم فلا -  میوش :  یم  روآدای  ار  لیذ  تاکن  میـشاب  هتـشاد  يرـصتخم  رایـسب  يریگ  هجیتن  هدـش  نایب  بلاطم  زا  میهاوخب  مه  زاب  رگا 
هتشاد تعامج  زامن  هماقا  نآ  رد  یگرزب  ياحلـص  املع و  اریز  تسا ؛  هژیو  سدقم و  نکاما  زا  یکی  یخیرات ،  قباوس  زا  هتـشذگ  عماج ، 
ناکم لماک ،  نیقی  اب  هتسناوتن  یسک  لاح  هب  ات  ب -  دنا . هدیدرگ  دنوادخ  تمحر  لوزن  ثعاب  دجـسم  نیا  رد  روضح  اب  هراومه  مدرم  و 

شیازفا ار  نآ  لامتحا  تسا و  هدوب  يوق  لدتسم و  ابیرقت  كرادم  دهاوش و  هب  انب  نایرظن  نیا  مامت  هکلب  دنک ، نایب  ار  عماج  دجسم  یلصا 
نیقی اب  یتحار و  هب  مینک ،  صخـشم  عقوم  نآ  رد  رهـش  ییایفارغج  تیعقوم  هب  هجوت  اب  ار  عماج  دجـسم  ناکم  میناوتب  ام  رگا  تسا .  هداد 

نیا ج -  مییامن .  نایب  هدوب ،  يرعشا  مدآ  نی  یلع  نب  نیـسح  میدصلاوبا  هک  ار  نآ  یناب  يرجه و  هک 265  ار  نآ  يانب  خیرات  میناوت  یم 
هک مییامن  روصت  نینچ  دیابن  ام  تسا و  هتفرگ  رارق  تمرم  يزاسزاب و  دروم  ریخا  نرق  نیمه  رد  زین  فلتخم و  ياه  نامز  رد  اهراب  دجسم 

راوتسا مکحم و  رایسب  ییانب  دجسم  نیا  ریز  رد  هک  مییوگب  ار  بلطم  نیا  میناوت  یم  هکلب  تسا ،  موس  نرق  هیلوا  دجـسم  نامه  ناکم  نیا 
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نایلاس هک  مه  هدش  دیدجت  ياهانب  نیا  هک  تسا  یتفگـش  ياج  مه  زاب  اما  تسا ؛  هدش  ریمعت  هدیدرگ و  دیدجت  انب  نآ  ادعب  تسا و  هدوب 
 . تسا هدنام  مواقم  هوک ،  نوچمه  مکحم  اجرباپ و  زونه  درذگ  یم  نآ  تمدق  زا  لاس 

عماج دجسم  اب  طابترا  رد  رگید  یبلاطم 

یناکم هچخیرات  هعلاطم  اریز  ددرگ ؛ نایب  زین  دنتسه  طابترا  رد  تمظع  اب  دجسم  نیا  هچخیرات  اب  هک  یبلاطم  ات  هدش  یعس  تمسق  نیا  رد 
نایب لبعد و  ناتساد  ندروآ  اب  تمسق  نیا  رد  ام  نیاربانب  تسا .  تیمها  مک  صقان و  يراک  نآ ،  یعرف  یبناج و  لئاسم  زا  رظن  فرـص  ، 

هیصوت نیاربانب  دوش ؛ رگ  هولج  رت  فافش  دجسم  نیا  هچخیرات  ات  میا  هدومن  یعس  نآ  کیدزن  هرانم  زین  هیثایغ و  هسردم  هچخیرات  ندومن 
دجـسم یلـصا  بلاطم  هب  اددـجم  دوش و  یم  بوسحم  اـم  ثحبم  زتنارپ  بلطم  نیا  هتبلا  دـییامن  هعلاـطم  ار  تمـسق  نیا  بلاـطم  دوش ، یم 

 . میدرگ یمزاب  عماج 

عماج دجسم  مق و  اب  نآ  طابترا  لبعد و  ناتساد 

ناشناریزو یسابع و  يافلخ  ( 239  ) وجه رد  يو  تسا .  هدوب  رصاعم  یسابع  نومءام  اب  هک  تسا  هعیش  نارعاش  هرمز  رد  یعازخ  نب  لبعد 
هب ار  لبعد  لاـح  حرـش  یناـغا  باـتک  رد  یناهفـصا  جرفلاوبا  تسا .  هدـش  تبث  بدا  ياـه  باـتک  رد  تسا و  روهـشم  هک  دراد  يراعـشا 
اریز دشاب ؛ یم  هدوب  تایآ  سرادم  هدیصق  نامه  هک  وا  فورعم  هدیصق  هعیـش ،  دزن  رد  لبعد  ترهـش  هدمع  تلع  تسا .  هتـشون  لیـصفت 

زا سپ  لبعد  تاضرعلا  رفقم  یحو  لزنم  هوـالت و  نع  تلخ  تاـیآ  سرادـم  تسا :  تیب  نیا  نآ  تاـیبا  نیرتهب  هک  نیا  ظاـحل  زا  ارهاـظ 
نایب ترضح  نآ  يارب  ار  هدیصق  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نبا  یلع  تمدخ  تفر و  ناسارخ  هب  تایآ  سرادم  هدیـصق  ندورس 

يدـهع تیالو  ناونع  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  دوب  یعقوم  نیا  دوزفا . نآ  هب  یتیب  ترـضح  تسا ،  فورعم  هک  روط  ناـمه  دومن و 
ناشکرابم مان  هک  ییاه  مهرد  نامه  زا  مهرد  رازه  هد  هلص  هزیاج و  مسر  هب  ترـضح  دندوب . هدز  هکـس  ناشیا  مان  هب  تشاد و  ار  نومءام 

هد هب  ار  مهرد  ره  وا  زا  مق  مدرم  داتفا و  مق  رهـش  هب  شروبع  ناسارخ  زا  تعجارم  رد  وا  دومرف . اطع  لبعد  هب  دوب  هتـسب  شقن  نآ  يور  رب 
نوچ دندومرف ، اطع  لبعد  هب  زین  ار  دوخ  درب  ياه  هماج  زا  یکی  مهرد  رازه  هد  رب  هوالع  ترـضح  رگید ، یلقن  هب  ( 240 . ) دندیرخ مهرد 

یماگنه داد . همادا  دوخ  هار  هب  تفریذپن و  وا  یلو  دهدب  ار  هماج  دریگب و  مهرد  رازه  یس  هک  دنتساوخ  وا  زا  اه  یمق  دیـسر ، مق  هب  لبعد 
یـس دنریگب و  ار  هماج  ات  دـنتفرگ  ار  شهار  يولج  دـندوب  هدرک  نیمک  وا  هار  رد  هک  مق  ناناوج  زا  یعمج  دـش ، جراخ  مق  دودـح  زا  هک 
رارق دوخ  نفک  رد  اـت  دـنهد  يو  هب  ار  نآ  زا  يا  هعطق  هک  نیا  رگم  دـشورف ، یمن  ار  هماـج  هک  درک  داـی  مسق  لـبعد  دـنهدب ، مهرد  رازه 

مق مدرم  هب  ـالبق  ترـضح  صوصخم  هبج  هدیـصق و  ربخ  رگید ، تیاور  هب  و  ( 241 . ) دـنداد وا  هب  ار  سابل  نیتسآ  کی  ناناوج  نآ  دـهد .
هدیصق تفای و  روضح  عماج  دجسم  رد  لبعد  دناوخب . ناشیارب  ار  هدیصق  هک  دنتـساوخ  وا  زا  مدرم  مق  هب  لبعد  ندمآ  ماگنه  دوب . هدیـسر 

. دشن رـضاح  وا  دشورفب و  ناشیا  هب  رانید  رازه  هب  ار  هبج  دـندرک  شهاوخ  دـندرک و  لذـب  وا  هب  رایـسب  تعلخ  لام و  مق  مدرم  دـناوخ . ار 
(242)

هیثایغ هسردم 

راجاق يوفص و  هرود  دانـسا  اه و  باتک  رد  تروص  نیمه  هب  نآ  مان  هک  رهـش  هنهک  نادیم  کیدزن  رد  هیثایغ  هسردم  ياه  هرانم  ردرس و 
يوس هب  رتم  رد 4  يانهپ 7  هناهد و  يدنلب 12 و  هب  هسردم  ردرـس  تسا .  لاس 830  ینعی  مهن ،  نرق  همین  راثآ  زا  دوش ، یم  هدـید  اررکم 

رد دـنا . هتـشارفارب  نآ -  يالاب  يرگید  نییاپ و  یکی  امن -  قاط  ود  فرط  ره  ناویا  یجراخ  ياـه  هیاـپرب  نآ  فرط  ود  هدـش و  اـنب  قرش 
رتم و رطق 20/2  هب  ردرس  يالاب  هرانم  ود  تسا .  هدنامن  ياج  رب  نآ  زا  يرثا  چیه  هتخیر و  ورف  هک  هدوب  يرـسارس  يا  هبیتک  ناویا  دنبرمک 
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رد 19 يزول  یجنرطـش  هشقن  هب  هاـگولگ  اـت  نییاـپ  زا  هک  تسا  يرجآ  شـشوپ  اـب   ( نیمز حطـس  زا  رتم   25  ) ماـب يـالاب  زا  رتم  يدنلب 13 
هتـسارآ یتشخ  یـشاک  زا  يا  هبیتک  اب  الاب  رد  هرانم و  ود  ره  هاگولگ  هاگرمک و  رد  اه  يزول  نایم  يا  هزوریف  یـشاک  زا  یحرط  اـب  فیدر 

يالاب رد  هرگنک  لکـش  هب  يرجآ  سنرقم  فیدر  هس  فیدر ،  دنچ  زا  سپ  هدیدرگ و  نوگرگد  ینیچرجآ  هشقن  هبیتک  يالاب  رد  هدـش و 
یگنهرف ثاریم  نامزاس  هک  دـیدرگ  بیرخت  هرانم  نیا  زا  یتمـسق  هزرل  نیمز  رثا  رب  شیپ  لاـس  دـنچ  هتبلا  ( 243  . ) تسا رادومن  اه  هراـنم 

سپ دومن ، هناتسآ  فقو  ار  نآ  يوضر  نیدلا  ثایغ  مان  هب  یـصخش  هک  هدوب  یمامح  هسردم  نیا  لباقم  رد  دومن . ریمعت  ار  نآ  مق  ناتـسا 
کیـشکرس يوفـص  لیعامـسا  هاش  نامز  رد  هک  يوضر  نیدـلا  ثایغ  ینعی  فقاو  نآ  ماـن  هب  ار  هطوحم  نآ  مق  تاداـس  زا  یـضعب  نآ  زا 

هینبا عومجم  زا  لاح  ره  هب  دومن . تلحر  دهشم  رد  لاس 934  رد  صخش  نیا  دندیمان . هیثایغ  هسردم  تسا ،  هدوب  يوضر  سدقم  هناتـسآ 
؛ دنا هدیمان  زین  هیفرـش  هسردم  ار  هسردم  نیا  نینچمه  تسا .  هدنامن  یقاب  يزیچ  هرانم  ود  ردرـس و  ناویا و  نیمه  زج  عیـسو  هسردـم  نیا 

قارع روما  يارب  هک  لاس 547  رد  یقوجلس  رجنس  ناطلس  ریزو  یمق  یلع  نب  رهاطوبا  نیدلا  فرـش  روتـسد  هب  ار  هسردم  نیا  دنیوگ  اریز 
هدش یم  بوسحم  رهش  سردم  نیرتگرزب  زا  یکی  تسا -  هدوب  مه  يدجـسم  ياراد  هتبلا  هک  هسردم -  نیا  دنداهن . انب  دندوب  هدمآ  مق  هب 

رد سپـس  دـندوب . هتخاس  عسوم  للجم و  یبادرـس  مه  ار  نآ  نحـص  ریز  ناتـسبات  لصف  رد  ملع  لها  بـالط و  لاـح  هاـفر  يارب  هک  تسا 
رد هرانم  ود  اب  نآ  ردرـس  ینعی  قرـش  زا  هسردم  لخادم  هک  نانچ  دش . هتخاس  مق  ناینب  ون  قوس  راهچ  هیرـصیق و  روکذم  هسردـم  فارطا 
هب هک  دوب  يردرس  مه  نآ  یبرغ  فرط  رد  دش و  یم  زاب  هیرـصیق  فرط  هب  يرد  مه  نآ  یلامـش  دجـسم  هروصقم  زا  داتفا و  یقرـش  رازاب 

ياه هزاغم  نامتخاس  ریز  مه  یتمـسق  دـیدرگ و  رذآ  نابایخ  ءزج  هسردـم  یبونج  هطوحم  زا  یتمـسق  هک  دـیدرگ  یم  زاب  یتراـجت  يارس 
ناریو لاس 1045  رد  لیس  رثا  رد  هسردم  نیا  تفرگ .  رارق  ژاراگریز  رد  یتمسق  یـشورفراب و  نادیم  تارجح  نینچمه  نابایخ و  هیـشاح 

فیصوت رد  تسا .  هدنامن  یقاب  يراثآ  هرانمود  ردرـس و  ناویا و  زا  ریغ  هب  نآ  راثآ  عومجم  زا  دیدرگ . نایب  البق  هک  روط  نامه  دیدرگ و 
هک دراد  رارق  مق  هنهک  نادیم  رد  هیفرـش )  رگید  ترابع  هب  ای   ) هیثایغ هسردـم  ردرـس  هک  یجوز  ياه  هرانم  زا  ریغ  هب  نآ  کیدزن  هرانم  زا 
هب هک  دراد  دوجو  يرگید  يدارفنا  هرانم  هسردم  نیا  یکیدزن  رد  تسناد .  ناریا  یجوز  ياه  هرانم  نیتسخن  رامـش  رد  ار  اه  نآ  ناوت  یم 

هدش هتخاس  مالـسا  ملاع  رد  هک  يا  هرانم  نیتسخن  هک  دـیآ  یمرب  نینچ  رابخا  خـیراوت و  عومجم  زا  میزادرپ .  یم  نآ  زا  يرـصتخم  حرش 
رهش رد  هک  یللجم  دجسم  رانک  رد  یـسابع  مصتعم  تفالخ  رد  ریمع  نب  لقعم  نب  سیردا  نب  یـسیع  نب  مساق  فلدوبا  هک  دوب  يا  هرانم 

رد دـش ، هتخاس  هک  يا  هرانم  نیمود  دوب . ینوزلح  یجراخ  هلپ  هار  اب  رتم  عافترا 12  هب  هنذءام  نیا  داهن . انب  درک ، ثادـحا  ءارماس  ناینب  ون 
لحم مه  دجسم و  هنذءام  مه  هک  دوب  ءارماس  رد  يو  یئادحا  عماج  دجسم  رانک  رد  یـسابع ،  هفیلخ  لکوتم ،  فرط  زا  يرجه  لاس 240 

رارق يا  هـفرغ  نآ  ( 244  ) كراـت رد  تسا و  رتـم  هرانم 52  نیا  عافترا  تسا .  هتفاـی  ترهـش  هیولم  ماـن  هب  هک  دوب  تفـالخ  ياول  نتـشارفا 
انب مق  مدرم  ار  هراـنم  نیموس  نرق ،  مین  هلـصاف  هب  دـسر . یم  رتم  هب 50  زین  نآ  نییاـپ  تمـسق  رطق  تسا و  هدـش  بارخ  نونکا  هک  تشاد 
رد هک  هرانم  نیا  عافترا  دش . هتخاس  ینورد  چیپ  هلپ  هار  يا و  هناوتـسا  هشقن  اب  يرعـشا  میدـصلاوبا  دجـسم  رانک  رد  هرانم  نیا  اما  دـندرک ؛
نب ییحی  تموـکح  هرود  رد  يرجه  لاس 291  رد  هرانم  نیا  دـشاب . یم  رتم  نآ 5/3  رطق  رتـم و   25 دراد ، رارق  هنهک  نادـیم  هطوحم  رانک 

دسرب و رهش  ود  ره  هب  نذؤم  يادص  ات  دش  هداهن  انب  نادیمک  میدق  رهـش  یمالـسا و  دیدج  رهـش  نایم  يرعـشا  برع  يرایدوخ  هب  قحـسا 
طوبرم و كرادم  دانسا و  هظحالم  زا  هچنآ  دشاب . یم  تانییزت  عون  ره  دقاف  هداس و  يرجآ  هرانم  نیا  رادج  تسا  صخشم  هک  روط  نامه 

تمـسق هدش و  هدوسرف  نامز  تشذـگاب  هک  تسا  یقوجلـس  هرود  طوبرم  نهک و  هرانم  ساسا  دـیآ  یمرب  نخـس  دروم  هرانم  يانب  کبس 
تمرم نیمه  زا  ینوـنک  يرجآ  ياـمن  هدـیدرگ و  تمرم  دـنز  يارما  زا  یکی  هلیـسو  هب  لاـس 1191  رد  اـت  دوب  هتخیرورف  زین  نآ  زا  ییاـه 

ناهج رد  هرانم  نیموس  هرانم  نیا  دـش  نایب  هک  روط  نامه  ( 245 . ) دنتخاس نآ  يالاب  ار  يدیدج  هنذءام  نآ  زا  سپ  تسا .  هدـنام  ياجرب 
ناتسا یگنهرف  ثاریم  فرط  زا  زین  نونکا  هدش و  انب  دیدجت  نامز  رورم  هب  هک  تسا  هدوب  ناریا  رد  مق و  رد  یثادحا  هرانم  نیلوا  مالـسا و 

لاس 1310 رد  هک  یناکم  نامه  دراد ، رارق  هنهک  نادـیم  دجـسم  رد  هراـنم  نیا  ورهار  تسا  رکذ  هب  مزـال  تسا .  هدـش  تمرم  ریمعت و  مق 
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هد زا  بکرم  رتم  عافترا 6  هب  رتم  ضرع 12  رتم و  لوط 21  هب  يا  هطوحم  رد  ضیف  دمحم  ازریم  جاح  هللا  هیآ  ترـضح  فرط  زا  یـسمش 
مه دجسم ، نیا  دنیوگ ، یم  ضیف  دجسم  نآ  هب  لیلد  نیا  هب  دش و  هتخاس  شوپ  همشچ  هشقن  اب  علضم  یگنس  نوتـس  راهچ  زارف  رب  همـشچ 
لبق هتبلا  ددرگ ؛ یم  دقعنم  یناوخ  هضور  سلاجم  تعامج و  زامن  نآ  رد  هک  دراد  رارق  هنهک  نادیم  یقرش  لامش  زا  يا  هشوگ  رد  نونکا 

سپـس يرادـیرخ و  ار  هزاغم  نآ  ضیف  هللا  هیآ  ترـضح  هک  تشاد  رارق  يا  هزاغم  ماب  تشپ  يور  هراـنم  نیا  لخدـم  دجـسم ، ثادـحا  زا 
زاـمن يرازگرب  تسا .  هتفرگ  رارق  دجـسم  نیا  رد  هراـنم  نیا  هلپ  هار  هـک  درک  اـنب  ار  نادـیم  ینوـنک  دجـسم  نآ  ياـج  رد  دوـمن و  بارخ 

رد صوصخ  هب  هوکـشاب  ياه  تعامج  زامن  هراومه  هک  تسا  یـسدقم  نکاما  زا  یکی  عماج  دجـسم  هعمج )   ) عماج دجـسم  رد  تعامج 
 ، مق هوکـشاب  ياه  تعامج  زامن  زا  دوش : یم  هراشا  نآ  زا  هنومن  دنچ  هب  اج  نیا  رد  هک  تسا  هدش  یم  رازگرب  نآ  رد  هتـشذگ  ياه  نامز 
رد دوب  مظعا  دجـسم  رد  ادعب  هعمج و  دجـسم  رد  ادتبا  ناضمر  كرابم  هام  رد  يدرجورب  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  موحرم  تعامج  زامن 

فارطا ( 246  ) فقـسم ياه  تمـسق  دجـسم و  عیـسو  طایح  مامت  دـبنگ و  نیفرط  دـبنگ و  ریز  هعمج  ياهزور  اـصوصخم  هعمج  دجـسم 
رد یمکح  يدهم  خیش  اقآ  موحرم  تعامج  زامن  يرگید  دوب . تیعمج  زا  هدیشوپ  روتـسم و  فارطا  ياه  هچوک  اه و  ماب  تشپ  دجـسم و 

رـصان نامز  رد  مق  گرزب  ملاع  داوج  دیـس  جاح  تعامج  زامن  لبق  نرق  کی  دودـح  رد  نینچمه  هعمج ،  دجـسم  رد  ناضمر  كرابم  هام 
زامن هاش  یلعحتف  نامز  رد  تسا .  هدوب  دوخ  نامز  فورعم  تیعمجرپ و  تمظعاب و  هوکـشاب و  ياهزامن  زا  هعمج  دجـسم  رد  هاش  نیدـلا 

(247 . ) دراد ناوارف  ترهـش  هعمج  دجـسم  رد  ود  ره  ضیف  نسحم  الوم  تعامج  زامن  هیوفـص  نامز  رد  یمق و  يازریم  موحرم  تعاـمج 
. دـنا هتـشاد  تعامج  زاـمن  هماـقا  ناـضمر  كراـبم  ياـه  هاـم  رد  یفجن  یـشعرم  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  موحرم  زین  ریخا  ههد  دـنچ  رد 

هتشاد تعامج  هماقا  لاس  دودح 40  رد  ینارهت  قداص  دمحم  خیش  ياقآ  نیملسملاو  مالسالا  هجح  ترـضح  ریخا  ياه  لاس  رد  نینچمه 
زا يرایسب  هتبلا  دنشاب . یم  عماج  دجسم  مرتحم  تعامج  ماما  یفحص  يدهم  دیس  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  هجح  ترـضح  نونکا  دنا و 
هک تسا  یلاس  دنچ  هنافسءاتم  اما  دش .  هراشا  هنومن  دنچ  هب  طقف  اج  نیا  رد  هک  دنا  هتـشاد  تعامج  هماقا  يرگید  راوگرزب  الـضف  املع و 

هتشذگ هب  تبسن  رگید  قطانم  هلحم و  نآ  تیعمج  هک  یتروص  رد  تسا ،  هدش  تولخ  تیعمج و  مک  رایـسب  عماج  دجـسم  تعامج  زامن 
رد عماج و  دجـسم  فارطا  رد  ددعتم  دجاسم  زاس  تخاس و  لیالد  نیا  زا  یکی  هک  دراد  يدایز  لیالد  رما  نیا  تسا .  هدش  ربارب  نیدـنچ 

نایب عماج  دجـسم  یـساسا  هدمع و  تالکـشم  دش . دهاوخ  هراشا  نآ  هب  دـعب  ثحبم  رد  هک  تسا  هدـش  تیعمج  یگدـنکارپ  ثعاب  هجیتن 
تهج نیاربانب  سا .  نآ  لح  یـسررب و  ياـنعم  هب  عقاوم  يا  هراـپ  رد  هکلب  تسین ،  تیاکـش  داـقتنا و  ياـنعم  هب  هشیمه  تالکـشم  ندرک 

هب نآ  يرود  ییایفارغج و  ظاحل  زا  دجـسم  بسانمان  تیعقوم   - 1 مینک .  یم  هراشا  نآ  مهم  دروم  دنچ  هب  تالکـشم  نیا  عفر  یـسررب و 
يزاسزاب تمرم و  تهج  یفاک  هجدوب  دوبمک  ای  نادـقف و  دجسم 3 -  هب  یناتسا )  يرهـش و   ) نیلوؤسم یفاک  هجوت  مدع  رهش 2 -  زکرم 

روضح مدع  عماج 6 -  دجسم  اب  مدرم  ییانشآ  مدع  هاکآان 5 -  دارفا  زین  یعیبط و  لماوع  طسوت  دجسم  زا  ییاهتمسق  بیرخت  دجسم 4 - 
زا یلصا  نابایخ  ثادحا   - 1 ددرگ . یم  هئارا  ریز  ياه  هیصوت  دش ، نایب  هک  یتالکـشم  هب  هجوت  اب  تمظعاب  دجـسم  نیا  رد  املع  رمتـسم 

رتشیب لرتنک  هدـش و  بیرخت  ياهتمـسق  يزاسزاب  یفاک 4 -  هجدوب  صیـصخت  عماـج 3 -  دجـسم  يارب  یلوتم  نییعت  دجسم 2 -  لباقم 
... يرامعم و یبهذم و  یگنهرف ،  فلتخم  ياه  تیعقوم  زا  امیسوادص  تایرـشن و  قیرط  زا  ناگمه  هب  دجـسم  نیا  رتشیب  یفرعم  دجسم 5 

ماجنا زج  هب  دجسم  نیا  رد  انمـض  دجـسم . نیا  تعامج  زامن  رد  عجارم و )... املع ،  ) یبهذم یملع ،  ياه  تیـصخش  یگتفه  روضح   - 6
رازگرب زین  فاکتعا  مسارم  هیعدا ،  همئا و  تداهش  نشج و  مسارم  نیدیع و  زامن  تعامج و  زامن  دننام  تسا  جیار  دجاسم  رد  هک  يروما 

. ددرگ یم 

نارکمج سدقم  دجسم 

نارکمج سدقم  دجسم  فیصوت 
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هللا لجع  مظعال -  هللا  هیقب  ترضح  هنافراع ،  هناقشاع و  بش ،  زور و  هک  تسا  یناسک  يارب  افصاب  انشآ و  یمان  نارکمج  سدقم  دجسم 
لوتقملا مدب  بلاطلا  نیا  ءادعالا ، لذم  نیا  ءایلوالا و  زعم  نیا  هبدن ،  ياعد  رد  هعمج  ره  هک  نانآ  دنناوخ . یم  ار  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت 

جرف و ياعد  رد  ماش  حبـص و  ره  و  دـننک . یم  همزمز  دوجو  مامت  اـب  ار  یماـسی و ...... ـال  زع  دـیقع  نم  تنا  یـسفنب  و  نیا .....  ـالبرکب و 
رونم سدقم و  مودق  هک  تسا  یناکم  نامه  نارکمج ،  دجسم  دنراتساوخ . لاعتم  دنوادخ  زا  ار  تیرشب  ملاع  یجنم  جرف  دهع و ... ياعد 

 ، بات ملاـع  دیـشروخ  نیا  رما  هب  دـمآ و  دورف  نآ  نیمز  رب  هادـفلا -  همدـقم  بارتل  نیملاـعلا  حاورا  یحور و  تجح -  ترـضح  كاـپ  و 
. دـشاب یم  شا  هتخوس  لد  لامج و  ناگتخوسلد  ناگتفیـش و  هاگرارق  نارکمج  دجـسم  دـیدرگ . اـپرب  هوکـش  تمظع و  نیا  اـب  يدجـسم 

تهج نیدب  درک . مامشتسا  ار  شنیـشنلد  يوب  ناوت  یم  اما  يداع )  دارفا  يارب  هتبلا   ) دید ار  رای  یتحار  هب  ناوتن  رگا  نآ  رد  هک  يدجـسم 
ناریا طاقن  رگید  مق و  سدقم  رهش  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ناگتفیـش  ناقاتـشم و  ياریذپ  طقف  هن  تکربرپ ،  دجـسم  نیا  هک  تسا 

اهیلع هموصعم  همطاف  ترضح  ناهج  ود  يوناب  ترایز  تهج  زین  یمالسا  ياهروشک  صوصخ  هب  ناهج  ياهروشک  رگید  زا  هکلب  تسا ، 
نیا دنوش و  یم  تمظع  اب  دجـسم  نیا  یهار  نارکمج ،  دجـسم  رد  مالـسلا  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  زامن  ندروآ  ياج  هب  زین  مالـسلا و 
ارهز يدهم  ناگتخابلد  ناقشاع و  ياریذپ  اهزور  مامت  یتح  هبنشود و  ياهزور  هعمج و  ياه  بش  هبنشراهچ و  ياه  بش  سدقم  دجسم 

زا يرایسب  هک  هدش  هدهاشم  یتامارک  دجسم  نیا  رد  نونکات  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  زا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دشاب . یم  مالسلا  هیلع 
ناونع هب  دوشن ، هتشون  زین  اه  باتک  رد  ای  دیاین و  مشچ  هب  ترضح  نآ  تامارک  زا  يرایسب  دیاش  و  ( 248  ) تسا هدش  طبض  تبث و  اه  نآ 

یتوکلم نیشنلد و  ییاوه  لاح و  ناسنا  هب  اج  نآ  رد  سپس  دبای و  یم  ار  نارکمج  سدقم  دجسم  هب  فرـشت  قیفوت  ناسنا  هک  نیمه  لاثم 
دوخ نیا  دشچب ، ار  ندوب  هناقـشاع  هدش و  جراخ  يدام  دبلاک  زا  يا  هظحل  ناسنا  دوش  یم  ثعاب  و  دشاب ) هاتوک  دنچ  ره   ) دهد یم  تسد 

هدوب و لیام  رایـسب  شترـضح  ناگتفیـش  ناقاتـشم و  زا  يرایـسب  هک  اج  نآ  زا  دشاب . یم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  الوم  اقآ و  تمارک  یعون 
تمدـخ تمظعاـب  زکرم  نیا  ياـنب  زا  رـصتخم  يا  هچخیراـت  نیارباـنب  دـنوش ، انـشآ  سدـقم  دجـسم  نیا  ياـنب  یگنوـگچ  اـب  هک  دنتـسه 

. دشاب نازیزع  امش  ام و  يونعم  برقت  تهج  يا  هلیسو  راک  نیا  هک  دیاش  ددرگ . یم  میدقت  یمارگ  مرتحم و  ناگدنناوخ 

نارکمج سدقم  دجسم  هچخیرات 

دجسم مان  هب  ییافصاب  دجسم  نارکمج ،  ياتسور  کیدزن  ناشاک ،  مق -  هداج  يرتمولیک  شش  دودح  رد  مق ،  سدقم  رهش  زا  جراخ  رد 
باتک رد  و  ( 249  ) بقاثلا مجن  باتک  رد  يرون  نیسح  ازریم  جاح  موحرم  هک  دراد  یتیاکح  دجسم  نیا  يانب  لصا  دراد . دوجو  نارکمج 

قحلا و هقرعم  یف  نیزحلا  سنوـم  باـتک  زا  زین  وا  هک  یمق  نسح  نب  دـمحم  نب  نسح  فیلءاـت  مق ،  خـیرات  زا  لـقن  هب  ( 250  ) هبیط هملک 
نب نسح  نسح  حلاص  فیفع  خیـش  مینک :  یم  لقن  ار  روهـشم  تیاکح  نیا  اج  نیا  رد  ام  و  ( 251  ) تسا هدومن  لقن  قودص  خیش  نیقیلا 

یمن لاس 393  هتبلا   ) مدوب هدیباوخ  دوخ  يارس  رد  ق   . لاس 393 ه ناضمر  كرابم  هام  مهدفه  هبنش ،  هس  بش  دیوگ : یم  ینارکمج  هلثم 
فیلءات لاس 378  رد  هدومن  لـقن  ار  ناتـساد  نیا  هک  مق  خـیرات  اریز  دـشاب ؛ نارکمج  دجـسم  سیـسءات  يارب  یتسرد  ـالماک  لاـس  دـناوت 

باتک رد  ماهبا  نیا  خساپ  دومن . جرد  یباتک  رد  داد ، دهاوخ  خر  دـعب  لاس  هک 15  ار  يا  هثداح  ناوت  یم  هنوگچ  هک  نآ  لاح  هدـیدرگ و 
یلع دـمحم  اقآ  لیلج  ملاع  هک  نآ  یبرع  هخـسن  رد  مق و  خـیرات  یـسراف  هخـسن  رد  دـیوگ : فلؤم  هک :  هدـمآ  نینچ  ( 252  ) بقاثلا مجن 
ینعی نیعست  ثلث و  رد  ار  هصق  خیرات  نسح ،  باب  رد  یفطصم  ریم  لاجر  یشاوح  رد  هدرک  لقن  نآ  زا  ار  هصق  نیا  رـصتخم  یهاشنامرک 

لاس زا  شیپ  قودص  خیش  تافو  هک  اریز  تسا ؛  داتفه  ینعم  هب  هک  هدوب  نیعیس  لصا  دش و  هبتـشم  خسان  رب  ارهاظ  هدرک و  لقن  هس  دون و 
. دـندمآ نم  يارـس  رد  هب  یتعامج  ناـهگان  هک  دـشاب ) یم  ق   . دجـسم 373 ه سیـسءات  حیحـص  تسرد و  لاس  نیاربانب  تسا ؛  هدوب  دون 
ار وت  هک  نک  تباجا  ار  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  يدهم  ماما  نامرف  زیخرب و  دنتفگ : دـندرک و  رادـیب  ارم  دوب ، هتـشذگ  بش  زا  یفـصن 

ناکام وه  هک  دمآ  ادن  يارس  رد  زا  مشوپب ،  نهاریپ  ات  دیراذگب  متفگ  مدش ،  هدامآ  متساخرب و  نم  دیوگ : یم  هلثم  نب  نسح  دناوخ .  یم 
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ذخف کـنم  کـلذ  سیل  هک :  دـمآ  يزاوآ  متـشادرب ،  ار  دوخ  لیوارـس  مدرک و  زارد  تسد  تسین .  وـت  زا  هک  شوـپن  نهاریپ  کـصیمق : 
رد سپـس )  ... ) مدرک و رود  دوخ  زا  متخادنا و  ار  نآ  نک .  اهر  دوخ  زا  ار  نآ  تسین ،  وت  يارب  یتشادرب  هک  ار  لیوارـس  نآ  کلیوارس : 
 ، مدمآ يارس  رد  هب  هک  یماگنه  تسا .  زاب  رد  حوتفم :  بابلا  هک  دمآ  ادن  متفر )  دیلک  يوجتسج  هب   ، ) متشگ دیلک  لابند  هب  دوخ  يارس 
 ، تسا نارکمج )   ) دجـسم نونکا  هک  هاگیاج  نآ  هب  ارم  دـنتفگ و  ابحرم  دـنداد و  باوج  مدرک ،  مالـس  مدـید ،  ار  ناگرزب  زا  یتعاـمج 

رارق  ) هداهن وکین  ياه  شلاب  هدش و  هدرتسگ  تخت  نآ  رب  وکین  یـشرف  هدش و  هداهن  هک  مدـید  ار  یتخت  مدرک  هاگن  بوخ  نوچ  دـندروآ .
تـسد رد  یباتک  هتـسشن و  وا  لباقم  رد  يریپ  تسا و  هدرک  هیکت  شلابراهچ  رب  هک  تخت  يور  رب  هلاس  یـس  مدید  یناوج  و  هدـش )  هداد 

نت رب  زبس  ياه  هماج  رگید  يا  هدـع  دیفـس و  ياه  هماج  اه  نآ  زا  يا  هدـع  هک  درم  تصـش  زا  شیب  و  دـناوخ . یم  ناوج  نآ  رب  هتفرگ و 
ارم مالسلا  هیلع  ماما  ترضح  دناشن و  ارم  دوب ، مالسلا  هیلع  رضخ  ترضح  هک  درمریپ  نآ  دندناوخ . یم  زامن  نیمز  يور  وا  درگرب  دنتشاد 

بارخ ام  يراک و  یم  ینک و  یم  ترامع  ار  نیمز  نیا  هک  تسا  لاس  دـنچ  ات  وگب : ملـسم  هب  نسح  هب  ورب  : ) دومرف دـناوخ و  دوخ  ماـن  هب 
هک تسین  تصخر  ینک ،  یم  شترامع  یتفرگ و  رـس  زا  ار ) تعارز   ) رگید راب  لاسما  ینک و  یم  تعارز  هک  تسا  لاس  جنپ  مینک و  یم 

نسح هب  دننک . انب  دجـسم  عضوم  نیا  رد  ات  ینادرگرب  يا ،  هدرب  تعفنم  نیمز  نیا  زا  هچره  دیاب  ینک ،  تعارز  نیمز )  نیا  رد   ) رگید وت 
 ( نیمز  ) نآ وت  تسا .  هدرک  فیرش  هدیزگرب و  رگید  ياه  نیمز  زا  ار  نیمز  نیا  یلاعت  يادخ  تسا و  یفیرـش  نیمز  نیا  وگب : ملـسم  نب 
زا رگا  يا و  هدشن  هاگآ )  رادیب و   ) هبنتم زونه  وت  تفرگ و  وت  زا  ناوج  رـسپ  ود  یلاعت  يادـخ  يا ،  هدرک  قحلم  دوخ  نیمز  هب  هتفرگ و  ار 
 ، يالوم يدیـس و  ای  تفگ :  هلثم  هب  نسح  دیـسر . دـهاوخ  وت  هب  يرب  یمن  نامگ  هک  ییاج  زا  دـنوادخ  رازآ  يرادـنرب ،  تسد  راـک  نیا 

هیلع ماما  دننک . یمن  قیدصت  ارم  نخـس  دنریذپ و  یمن  لیلد  هناشن و  نودب  ارم  نخـس  مدرم  اریز  تسا ؛  مزال  یناشن  راک  نیا  رد  نم  يارب 
. دشاب وت  راتفگ  قیدقت  ات  میراذگ  یم  یتمالع  اج  نآ  رد  ام  هدب  ماجنا  ار  دوخ  تلاسر  ورب و  همالع :  كانه  ملعنـسم  انا  دندومرف : مالـسلا 

يانب ات  دهدب  نارگید  هب  دریگب و  وا  زا  هدرب  هک  ار  هلاس  دنچ  تعفنم  دروایب و  ار  درم  نآ  دـیایب و  دزیخرب و  ات  وگب  ورب و  نسحلاوبا  دزن  هب 
نیا رب  ار  قهر  فصن  دنک و  مامت  ار  دجـسم  دروایب و  تسام  کلم  هک  ناهدرا  هیحان  هب  قهر  زا  ار  هوجو  یقبام  دـنهد و  ماجنا  ار  دجـسم 
زیزع دننک و  تبغر  عضوم  نیا  هب  ات  وگب  مدرم  هب  دننک . دجـسم  ترامع  فرـص  دنروایب و  ار  نآ  هجو  هلاس  ره  هک  میدرک  فقو  دجـسم 

دحا و هللا  وه  لق  هبترم  تفه  دـمح و  کی  تعکر  ره  رد  دجـسم ، تیحت  زامن  تعکر  ود  دـنراذگب : اج  نیا  زامن  تعکر  راهچ  دـنراد و 
( دـمح هروس   ) هحتاف رد  هک  تروص  نیا  هب  دـنراذگب ، ناـمزلا  بحاـص  زاـمن  تعکر  ود  دـنیوگب و  راـب  تفه  ار  دوجـس  عوکر و  حـیبست 
هب زین  مود  تعکر  رد  دنناوخب و  رخآ  ات  ار  هحتاف  هروس  نآ  زا  دعب  دنیوگب و  رابدـص  دنـسرب  نیعتـسن  كایا  دـبعن و  كایا  هب  هک  یماگنه 

دنیوگب و هللا )  الا  هلا  ال   ) لیلهت دـش ، مامت  زامن  هک  یماگنه  دـنیوگب و  راب  تفه  ار  دوجـس  عوکر و  حـیبست  دـنهد ؛ ماجنا  تروص  نیمه 
ربمغیپ و رب  تاولـص  رابدص  دنراذگ و  هدجـس  رب  رـس  دنتفگ ، حیبست  هک  یماگنه  دنناوخب و  مالـسلا  اهیلع  ارهزلا  همطاف  ترـضح  حـیبست 
ود نیا  سک  ره  قیعلا .  تیبلا  یف  یلص  امناکف  امهالص ، نمف  دومرف : هک  تسا  مالسلا  هیلع  ماما  كرابم  ظفل  زا  لقن  نیا  و  دنتسرف . شلآ 
نم هک  یماگنه  دیوگ : یم  ینارکمج  هلثم  هب  نسح  دـشاب . هدرازگ  هبعک  رد  زامن  تعکر  ود  هک  تسا  نآ  دـننام  دـناوخب  ار  زامن  تعکر 

بحاص ترـضح  دجـسم  اج  نیا  دشاب ،) يداع  نیمز   ) يرادـنپ یم  هک  ار  یعـضوم  نیا  وت  هک  متفگ  دوخ  لد  رد  مدینـش ،  ار  نخـس  نیا 
هک دندرک  هراشا  نم  هب  نامزلا )  بحاص   ) ناوج نآ  سپ  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  مامالل  دجسملا  اذه  امنا  تسا .  مالـسلا  هیلع  نامزلا 

ار زب  نآ  دیاب  هک  تسا  يزب  ناپوچ )   ) یناشاک رفعج  هلگ  رد  دندومرف : دندرک و  ادص  ارم  هرابود  مدومیپ ،  هار  يرادقم  هک  یماگنه  ورب .
ار نآ   ) شکب عـضوم  نیا  رد  رواـیب و  ار  زب  نآ  بش  ادرف  هدـب .  تدوـخ  ار  نآ  لوـپ  هنرگو  رخب ، دـنهدب ، ار  نآ  لوـپ  مدرم  رگا  يرخب ، 

دنراد تخـس  ضرم  هک  یناسک  نارامیب و  رب  ار  زب  نآ  تشوگ  ناضمر ،  كراـبم  هاـم  مهدـجه  هبنـشراهچ ،  زور  هاـگ  نآ  نک ،)  حـبض 
هب کی  ره  دیفـس ، هایـس و  ناشن  تفه  دراد ، يدایز  ياـهوم  تسا و  ( 253  ) قلبا زب  نآ  دـهد . یم  افـش  ار  همه  یلاعت  قح  هک  نک  قاـفنا 

کی مداتفا  هار  هب  سپـس  تسا .  نآ  رگید  فرط  رد  ناشن  راهچ  فرط و  کی  رد  ناشن  هس  هک  تسا  نآ  فرط  ود  رد  مهرد  کی  هزادـنا 
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مهدـفه بش  رد  تاقالم  نیا  دـش  نایب  هک  روط  ناـمه  (. 254  ) مییاجنیا اـم  زور  داـتفه  اـی  زور  تفه  تفگ :  دـناوخ و  ارف  ارم  رگید  راـب 
بش قباطم  ینک  لمح  داتفه  رب  رگا  دش و  دهاوخ  موس  تسیب و  بش  اب  قباطم  ینک ،  لمح  تفه  رب  ار  نآ  رگا  تسا ،  هداد  خر  ناضمر 

رد حبص  ات  ار  بش  مامت  متفر و  هناخ  هب  نم  دیوگ : یم  هلثم  نب  نسح  تسا .  یکرابم  زور  زین  هک  دوش  یم  مارحلا  هدعقیذ  مجنپ  تسیب و 
رد بشید  هک  یهاگیاج  هب  نم  اب  رذنم  یلع  مدراذگ .  نایم  رد  يو  اب  ار  ناتـساد  نآ  متفر و  رذنم  یلع  دزن  هب  مدناوخ و  زامن  مدوب .  رکف 

خیم اهریجنز و  نیا  هک  تسا  نیا  یکی  دوب  هتفگ  نم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یتمالع  ناشن و  مسق  ادـخ  هب  تفگ :  وا  سپ  مدوب ،  اج  نآ 
 ، مدیسر وا  يارس  رد  هب  هک  یماگنه  میتفر .  اضرلا  نسحلاوبا  فیرش  دیس  دزن  هب  سپـس  دشاب . یم  نایامن  دجـسم ) دودح  رد   ) اج نیا  اه 

دراو سپ  يرآ ،  متفگ  یتسه ؟  نارکمج  زا  وت  تسا .  وت  رظتنم  نسحلاوبا  دیـس  رحـس  ماـگنه  زا  دـنتفگ  نم  هب  هک  مدـید  ار  وا  ناـمداخ 
عورش وا  وش ، نخـس  دراو  نم  هک  نآ  زا  شیپ  دناشن . یبوخ  وکین و  ياج  رد  ارم  دومن و  مارتحا  داد و  وکین  باوج  مدرک و  مالـس  مدش و 
ماگنه هلثم  نب  نسح  مان  اب  یصخش  تفگ :  نم  هب  ای  ؤر  ملاع  رد  یصخش  مدوب ،  هدیباوخ  نم   ! هلثم هب  نسح  يا  تفگ :  درک و  نخـس  هب 
تسام نخس  وا  نخس  هک  ینک  دامتعا  وا  هب  ینک و  قیدصت  ار  شنخـس  دیوگ . یم  هچ  ره  دیاب  دمآ  دهاوخ  وت  دزن  هب  نارکمج  زا  دادماب 

دیـس داد . حیـضوت  وا  يارب  ار  ناتـساد  هلثم  نب  نسح  مدوب .  رظتنم  تعاس  نیا  ات  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  ینکن .  در  ار  وا  نخـس  زگره  ، 
نآ رد  دندیـسر  نارکمج  هد  کیدزن  هب  ات  دندش  اه  بسا  رب  راوس  دـنداد و  رارق  نیز  اه  بسا  رب  ات  داد  روتـسد  لاح  نامه  رد  نسحلاوبا 
رـس تشپ  زا  هک  زب  نآ  تفر و  هلگ  نایم  هب  هلثم  نب  نسح  تسا .  هدروآ  ارچ  هب  هار  راـنک  رد  ار  شا  هلگ  هک  دـندید  ار  ناـپوچ  رفعج  اـج 

مـسق ناپوچ  رفعج  دنک . تخادرپ  ار  شلوپ  هک  تساوخ  تفرگ و  ار  زب  هلثم  هب  نیـسح  دـیود . هلثم )  هب  نسح   ) وا يوس  هب  دـمآ  یم  هلگ 
نیا متساوخ  یم  هچ  ره  منیب و  یم  ار  نآ  هک  زورما  زج  تسا ،  هدوبن  نم  هلگ  رد  مدوب و  هدیدن  زورما  هب  ات  ار  زب  نیا  زگره  نم  هک  دروخ 

نـسحلاوبا دیـس  دندیرب . رـس  ار  نآ  دندروآ و  هاگیاج  نآ  هب  دوب  هدومرف  دیـس  هک  روط  نامه  ار  زب  سپـس  دـش . یمن  رـسیم  مریگب ،  ار  زب 
زا  ) زین ار  قهر  هد  هوجو  سپـس  تفرگ .  وا  زا  ار  نیمز  عفاـنم  درک و  راـضحا  ار  ملـسم  نب  نسح  دـمآ و  لـحم  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  اـضرلا 

خیم اهریجنز و  مالسلا  هیلع  اضرلا  نسحلاوبا  دیس  دندیناشوپ . بوچ  اب  ار  نآ  فقس  دجـسم ) نتخاس  زا  سپ  و  ، ) دنتفرگ قهر )  هد  یلاها 
ار وا  یلاعت  دـنوادخ  دـیلام ، یم  اهریجنز  نیا  هب  ار  دوخ  هک  یجـالعلا  بعـص  راـمیب  ره  تشاذـگ ،  دوخ  يارـس  رد  هدروآ و  مق  هب  ار  اـه 

نسحلاوبا دیـس  هک  نآ  زا  سپ  مدینـش ،  ( 255  ) ضیفتـسم روط  هب  دـیوگ : یم  ردـیح  دـمحم  نسحلاوبا  دومرف . یم  تیانع  لجاع  ياـفش 
قاطا هناخ و  لخاد  دوب  هدش  رامیب  هک  شنادنزرف  زا  یکی  دـندومن . نوفدـم  یلعف )  رذآ   ) مق نایوسوم  هلحم  رد  ار  وا  تفای ،  تافو  اضرلا 

 . تفاین ار  اه  خیم  اهریجنز و  اما  درک ، زاب  ار  قودنص  رد  دش و 

(256  ) مق نارکمج  دجسم  يانب  تیاکح 

لوا تمسق 

ییاناد گرزب و  يدرم  دوب  روطسم  دوب  مق  خیرات  هب  هک  روهشم  تیاکح  نیا  ونشب  کمـس  امـس و  هدننیرفآ  کلم  زج و  يادخ  دمح  دعب 
لقاع و نسح  مان  هب  دوخ  لاـعفا  وچمه  شدوب  نارکمج  ( 257  ) سءارلا طقـسم  شدوب  نارکیب  ياوقت  سدق و  ییاروکن  یحلاص  يدهاز 
هک رتمک  اـی  هتـشذگ  بش  زا  یمین  شیوخ  هبلک  هب  یبـش  مدوب  هتفخ  شیوشت  یب  هک  نآ  دـیوگ  نینچ  نیا  ( 258  ) نطف مـیهف و  كریز و 
یم کناب  ارمرم  مدرم  زا  یهورگ  اج  نآ  مدـید  مدـش  يارـس  رد  ات  نانچمه ،  مدـش  ياپ  هب  یگتفخ  نآ  زا  اـت  رد  هب  هقلح  دـندز  یهورگ 
هنایم مدمآ  عامس  هب  عمس  هب  دیـسر  ارم  نوچ  نخـس  نیا  دوعوم  يدهم  رهد ، يداه  دوبعم  تجح  هدناوخ  ار  وت  دوخ  ( 259  ) مق هک  دندز 

نت هب  شیوخ  ( 260  ) صیمق مشوپب  ات  نم  رب  یتلهم  موق  نیا  متفگ  ملاع  نم  طاشن  رب  دـش  گنت  مرخ  لد و  شوخ  هک  سب  زا  مدـش  عمج 
انتـشیوخ صیمق  نکرب  هب  هک  انخـس  نیا  شوگ  هب  مدیـسر  دوخ  صیمق  يوس  هب  نینچ  مدرب  تسد  صیرح  میـس  يوس  هک  ناـس  نآ  متفر 
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ات متساوخ  متفرگب  شیپ  هب  تعاط  هار  متفرگب  شیوخز  یصیمق  سپ  تسیچز  تیرگید  لام  رب  مشچ  تسینوت  نآ  صیمق  ناک  ببس  ناز 
رازا مدومن  سپ  ( 262  ) کلیو ارـس  ذخ  کنماذ  سیل  کلاس  ام  قیرط  ردنا  وت  ياک  مشوگ  رب  زغن  گناب  نیا  دماک  مشوپ  رد  ( 261  ) رازا

باجعتـسا هب  رگد  شورـس  هک  رد  میاشگ  یمه  ات  مدمآ  رمک  هچ  شتعاط  رهب  زا  متـسب  ياج  زا  متـساخ  تسچ  کباچ و  ياپ  هب  شیوخ 
لقع هک  هللا  هللا  تفر  مشوت  بات  ربص و  بجع  نیز  زاب  مدید  يور  هب  ار  رد  کیل  زاوآ  بحاص  دوب  ناهن  دوخ  باوبالا  حتاف  مییام  تفگ 

يرایـشوه هب  اب  تسا  یتسم  نیع  تسا  يرادـیب  ای  باوخ  نیا  متفگ  هللا  الا  هللا  ابجع ال  هارمگ  دـش  لـقع  هریخ ،  دـش  مشچ  تفر  مشوه  و 
ناکم ردـنا  مدـید  نامز  ماما  دجـسم  دوب  هک  ناشن  هاگیاج  هب  مدیـسر  ات  مدـش  هناور  هش ،  نالوسر  اـب  مدـش  هناـخ  نورب  اـت  ضرغلا  تسا 

شرمعز هک  یسرک  رب  هتسشن  یناوجون  ( 263  ) سلما هبید  اه و  ناینرپ  سلطا  زا  تخت  هب  هدیرتسگ  ییوکین  تخت  تسیاپ  هب  هک  ییوجلد 
هب ناوج  نآ  رب  دناوخ  نهک  ریپ  تسد  هب  یباتک  دب  عمج  کی  وا  درگ  هناورپ  وچمه  عمش  نوچمه  هتـسشن  اج  نآ  يریپ  یـسز  هتفرن  نوزف 
اب همه  نامز  ماما  رب  هدرک  ادتقا  نکـسم  نآ  رد  نت  تصـش  زا  شیب  ربمغیپ  رـضخ  ریپ  نآ  زین  رـشب  نج و  ماما  دب  ناوج  نآ  نسح  تروص 

يامن نخس  نیا  ورب  هک  ماما  دناوخ  مان  هب  منآ  زا  دعب  مایقز  ارم  نوچ  دناشنب  ریپ  دینـش  تفگب و  قح  رکذ  رب  همه  دیفـس  زبس و  ياه  هماج 
یم عرز  هب  تشک و  هب  ات  تسلاس  دنچ  ناریو  ام  ینک و  ترامع  یه  ناکم  فیرش  نیا  رد  یکات  وت  هک  نالف  نب  ملسم  روپ  نسح  رب  نایب 

زامن دجـسم  فرـص  اج  نیا  زا  هدرب  دوس  ره  هکلب  وپم  قیرط  نیز  تسین  تتـصخر  وا  ترابع  رـس  يراد  زاب ، عرفز  لصاز و  يو  عفن  يرب 
تـشز هدرکز  يوش  نامیـشپ  هن  تشک  ییامن  یم  هچ  زا  وگب  مه  رگید  یـضارا  زا  هدیزگرب  رـشب  نج و  يادـخ  ار  نیمز  نیاک  اضر  يور 

هک ناسک  نآ  وگب  سپ  رازآ  وت  هب  نیا  زا  شیب  دسر  یم  راتفر  زا  يدرک  هیبنت  هنرگ  ناحبـس  رداق  تفرگب  وت  زا  ناوج  روپ  ود  وت  هیبنت  رهب 
بر دزن  هب  سک  نآ  ییوگ  دننک  زامن  وا  رد  تعکر  راچ  دـننک  زاس  قدـص و  گنهآ  هلمج  دنرامـش  یم  فیرـش  ار  نیمز  نیا  دـنرادنید 
دنک ار  روکذم  درم  رطاخ  يوق  وا  دزیخرب  هک  ات  انسحلاوبا  دیس  هب  وگب  ور  انخـس  نیا  یط  دعب  زا  تفگ  دوجـس  هدرب  مارحلا  تیب  رد  دودو 

ام سب  تمامت و  دنک  دجـسم  فرـص  سک  رگید  هب  دهد  دناتـس  وز  هدروخان  تسا و  یقاب  ار  هچنآ  هدرب  نیمز  نیز  هک  ییاهدوس  رـضاح 
يدیـس و شتفگ  فرـص  دجـسم  هب  دوش  شهوجو  ات  فقو  مدومن  قهر  زا  يا  همین  داتفه  ای  زور  تفه  تدـم  داش  اـج  نیا  ردـنا  میـشابب 

یم نم  وت  لوق  قدـص  رهب  زا  تفگ  رهاظ  یتمـالع  يدومن  یم  رـس  نیا  زا  ملوق  قدـص  رد  هک  هب  ییاـناد  شیوخ  هتفگاـن  هچرگ  ییـالوم 
دش نایامن  ارم  وا  تصخر  دش  نایاپ  هب  نوچ  هاش  نخس  دننک  دامتعا  تلوق  رب  همه  دننک  داش  وت  رطاخ  لد و  ات  نشور  یتمالع  مراذگ 

مود تمسق 

هلیصف رد  تسه  يزب  هک  رتخا  وکن  نآ  یشاک  رفعج  رفعج  رب  ات  حبص  ورب  هک  هار  زا  ارمرم  دندناوخ  زاب  هاش  رب  زا  مدومن  تعجر  هک  نوچ 
رب هب  تسا  تمالع  ار  وا  تفه  تسا  هبش  رگد  نآ  ؤل و  ؤل  هچ  نیا  تسا  هیـس  مه  دیفـس و  شیوم  گنر  وکین  شکلد و  زغن و  نانچمه  وا 

افـش هک  رامیب  ره  هب  هدـب  ار  شتـشوگ  اج  نیا  رد  زیرب  ار  يو  نوخ  اهب  هب  شیدـیرخ  ار  زب  هک  نوچ  رگد  يوس  راـچ  يوس و  کـی  هب  هس 
شیوشت رد  هلمج  هاگرحس  ات  شیوخ  هناخ  هب  مدش  هش  رب  زا  ندش  زاب  رهب  داد  متـصخر  نخـس  یط  درک  هچ  نم  اب  هاش  راچان  دوب  وا  ردنا 

یلع دزن  هب  ات  كالاچ  مدمآ  ياج و  زا  متسج  كالفا  زا  دز  رـس  وچ  ناشخر  رهم  رـس  زا  دیـشک  نوگریق  رداچ  رگد  راب  هچ  نوگلین  مراط 
ناکم نآ  رگیدکی  قافتاب  نت  ودره  نکسم  نآ  رد  ندش  دیاب  تفگ  نخس  دینش  نمز  رـسارس  وچ  رـسکی  شمتفگ  لاوحا  حرـش  رذنم  نب 

تسپ و دیرفآک  یـسک  هب  دنگوس  يوس  هب  یلع  هکنآ  دروخ  ابیز  نانچ  نآ  مدید  شبـش  هک  اوءام  نآ  ردنا  میدیـسر  ات  رپس  هار  دـندش  ار 
نامز ماما  زا  تسا  ناشن  دوخ  نایع  تسه  هک  اه  (264  ) رامـسم لغ و  مامت  تسا  رهاظ  ياج  نیا  ردنا  ماما  دوب  هتفگ  هک  مئالع  ناک  دنلب 

شدوب هچنآ  داشلد  شا  هناخ  هب  مدیسر  ات  داب  نوچ  یکباچ  هب  مدیود  یم  نایوپ  نسحلاوبا  دیـس  رب  رد  نامز  داب  هچ  ناکم  ناز  مدش  سپ 
نآ مدید  داب  هچ  هناخ  نورد  رد  مدش  ات  امـش  راظتنا  هار  رد  تسه  اقآ  هدید  هاگرحـس  زک  مدق  شیپز  ارم  يدنتـساوخ  مدخ  لیخز و  نایع 
دوخ راوج  رد  مهگنآ  تخانـشب  ارمرم  دوشگب  هدید  مارکالاو  مالـسلا  کیلع  هک  مالـس  دینـش  نمز  نوچ  وا  تفگ  داش  مرخ و  هتـسشن  اج 
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هک شوگرب  یمه  مدـمآ  شورـس  نیاـک  شود  مدوب  هتفخ  زین  نم  هکناز  یناد  یم  هچنآ  ره  وگرب ، تفگ  یناونع  زونه  هدرکن  نم  دـناشنب 
لوا هلمج ز  رصتخم  دوزفا  یمه  بجع  رب  مبجع  دودزب  لدز  مغ  گنز  شنخس  شیب  مک و  یب  تسامز  وا  نخس  شیپ  دیآ  تامز  یلوسر 

ور میدش  راوس  شتمدـخ  رد  همه  روب  ههوک  هب  نیز ،  دـنداهن  رب  رورـس  روس و  هب  ات  دومرفب  سپ  رـس  کی  شمتفگ  لاوحا  حرـش  رخآ  و 
زب هرب و  لیخ  وا  ردنا  شیپ  رد  شا  هلیـسف  رفعج  دوب  میدوشگب  هدید  دیما  هب  سپ  میدومیپ  هار  يردق ز  هک  نوچ  میدش  راپـسهر  ياجنادب 

تـسا راوازـس  شتمیق  ياجب  هک  تسا  رادقم  هچ  اهب  ار ، نیا  متفگ  ناود  شیپ  هب  دـش  دـید  ارم  نوچ  نایع  هلمج  يافق  زب  نآ  دوب  شیم  و 
ات داب  هچ  میدش  ناکم  ناز  ضرغلا  مهاوخ  یمن  اهب  وت  زا  زین  مهاگآ  هن  شتیفیکز  نوچ  ادـیپ  دـبن  زورما  هب  ات  ام  هلیـسف  رد  هک  هللااب  تفگ 

هتـشک دندرک  انب  ییلاع  دجـسم  دندروآ  مه  قهر  دوجو  زا  نیمز  عافتنا  دنتفرگ  ات  نیکمت  اب  ریم  دومرفب  سپ  داشلد  شا  هناخ  هب  میدیـسر 
دوب رامیب  هکره  شیوخ  هناخ  هب  اهرامسم  لغ و  شیوشت  یب  درب  هاگ  نآ  دیس  نامرد  شتشوگ  درد  رهب  دش  ناکم  فیرـش  نآ  رد  زب  دش 

نـسحلاوبا دیـس  ات  دوب  درب  لجاع  يافـش  لسالـس  ناز  درب  لسالـس  نآ  هب  نوچ  ار  شیوخ  فیعـض  رازن و  رغـال و  ملا  زا  فیحن  راز و  و 
نیا دشاب  نوچ  یلب  ناهاش  يار  رثا  تفاین  یـسک  يو  زا  یتفگ  رگید  نآ  زا  دعب  خـیم  لغ و  ناز  ناهنپ  دـش  خـیم  ریجنز و  تفر و  ناهجز 

قیاقح زونک  مه  نافرع  قیاقد  زومر  مه  هاـگرخ  ناـکمال  جوا  رب  هدز  هاـج  تناـکم و  زا  هک  یهاـش  هصاـخ  دـشاب  نیا  زا  هب  تسا و  نینچ 
قح رادـید  رهب  قلطم  یقاب  قح و  یناف  قحلا  یف  یناف  وت  دوجو  يا  ناکما  بجاو و  نیب  خزرب  نامز  ماـما  نید ،  هاشنهـش  يا  ( 265  ) ناقیا

ناشخر رهم  تسام  لصاح  وت  یحادم  هک  ات  تراسخر  ییوت ز  رپ  هم  رهم و  تراک  رپز  يا  هطقن  نامسآ  یتاذ  هنیآ  هک  هللا  ملع  یتآرم  وت 
مشچ سکاب  سک  چیه  هک  مد  نآ  تسین  تسا  اویش  هنگ ،  ( 266  ) مزلق رد  هقرغ  تسایوگ  تحدم  هب  شقطن  هک  نیا  تسام  لفحم  غارچ 

(267  ) فیفخ رحب  لیقث  هوک  هچ  دش  فیرش  ناکم  نآ  نمی  زا  هک  هو  سب  دراد و  وت  رب  دیما 

نارکمج سدقم  دجسم  رد  جع )   ) مظعالا هللا  هیقب  ترضح  زا  یتمارک 

هیلع مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  هک  نونکا  دـندوب ، يدایز  تاـمارک  تازجعم و  ياراد  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  میناد  یم  هک  روط  ناـمه 
تمسق نیا  رد  دنـشاب . یتامارک  تازجعم و  ياراد  هک  تسین  راظتنا  زا  رود  دنیامن ، یم  ییاورنامرف  یتسه  ملاع  رب  دنتـسه و  هدنز  مالـسلا 

کی دروـم  رد  نارکمج  سدـقم  دجـسم  رد  يرمق  يرجه  لاـس 1414  یلوـالا  يداـمج  مهدزاود  بش  رد  هک  ار  تاـمارک  نـیا  زا  یکی 
رتـشیب تفرعم  ییانـشآ و  يارب  تـیب  ( 268  ) لـها همیرک  دنمـشزرا  باـتک  زا  لـقن  هب  اـنیع و  هتفاـی ،  ماـجنا  ینادـهاز  هلاـس  كدوک 13 

هک تسا  ییادتبا  مجنپ  سالک  زومآ  شناد  ینادنچ  دیعس  كدوک  نیا  مییامن :  یم  وگزاب  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هب  تبسن  ناگدنناوخ 
هویـش رب  هدش و  دلوتم  نادهاز  رد  یبهذـم  هداوناخ  کی  رد  دیعـس ، تسا .  لیـصحت  لوغـشم  نادـهاز  رد  قئاف ،  یلع  دـمحم  ناتـسبد  رد 

ینس زین  وا  یلو  تسا ،  بوسنم  تراهط  تمـصع و  نادناخ  هب  بسن  ظاحل  زا  هچ  رگا  دیعـس  ردام  تسا .  هتفای  تیبرت  ننـست  لها  دیاقع 
یهاچ هب  دزغل و  یم  شیاپ  نیـشام  هاگریمعت  کی  رد  تمارک )  نآ  خـیرات  هب  هجوت  اب   ) شیپ هام  تشه  لاس و  کـی  دیعـس  تسا .  یفنح 

؛ دبای یم  دوبهب  تاحارج  نیا  دوش ، یم  دراو  شندب  رب  یفلتخم  تاحارج  دتفا و  یم  هتخیر ،  یم  نآ  رد  هاگریمعت  بالـضاف  نغور و  هک 
یم راهظا  جلاعم  ناکـشزپ  هام  دنچ  تشذگ  اب  یلو  تسا ،  قتف  هک  دننک  یم  لایخ  تسخن  دیآ ، یم  دـیدپ  مکـش  هیحان  رد  يا  هدـغ  یلو 

يرتسب یباوختخت  رازه  ناتسرامیب  رد  دنروآ و  یم  نارهت  هب  ار  وا  دنربب . نارهت  هب  هجلاعم  يارب  ار  وا  دیاب  تسا و  یناطرـس  هدغ  هک  دننک 
کی نزو  هب  يا  هدـغ  دـننک و  یم  لـقتنم  دـنولا  ناتـسرامیب  هـب  ار  وا  یناطرـس ،  میخدـب  هدـغ  زارحا  يرادرب و  هنوـمن  زا  سپ  دـننک ، یم 
عیرـس دشر  نیا  اب  هک  دننک  یم  راهظا  ناکـشزپ  دوش ؛ یم  رپ  هدغ  ياج  یهاتوک  تدـم  رد  یلو  دـنروآ  یم  نوریب  وا  مکـش  زا  مرگولیک 

 . نارکمج دجـسم  هب  دیربب  ار  دیعـس  دنیوگ : یم  وا  هب  هک  دـنیب  یم  باوخ  رد  یبش  دیعـس  ردام  تسین .  هتخاس  ام  زا  يراک  رگید  هدـغ ، 
دجـسم هب  ار  وا  دـنک ، یم  لقن  نارگید  يارب  ار  شباوخ  هک  یماـگنه  یلو  هچ ؟  ینعی  نارکمج  دجـسم  هک  دـناد  یمن  ینـس  نز  هب  اـعبط 
نارکمج سدـقم  دجـسم  هب  هلـصافالب  دروآ و  یم  مق  هب  میعندـمحم  شدـنزرف  رگید  اب  ار  دیعـس  يو  دـننک . یم  ییاـمنهار  مق  نارکمج 
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دجـسم دراو  رهظ  زا  دـعب  مینو  تعاس  کی  يرمق  يرجه  لاس 1414  یلوالا  يدامج  مهدزای  هبنـش ،  هس  زور  دیعـس  دنوش . یم  فرـشم 
. دنهد یم  ناکسا  دجسم  يارس  رئاز  تشه  هرامـش  قاتا  رد  ار  وا  دننیب  یم  لاونم  نیا  هب  هک  ار  وا  عضو  دجـسم  مادخ  دوش . یم  نارکمج 
دنک و یم  هیهت  يا  هضیرع  هاگ  نآ  دهد ، یم  ماجنا  ار  دجسم  لامعا  میعندمحم ،  شرسپ ،  اب  دریگ ، یم  ارف  ار  دجـسم  لامعا  دیعـس  ردام 
دسر و یم  ارف  بش  دوش . یم  لسوتم  هادفانحاورا -  هللا -  هیقب  ترـضح  تیانع  لیذ  هب  دیما  زا  راشرـس  یلداب  دزادنا و  یم  هاچ  رد  ار  نآ 

سدـقم دجـسم  هب  کیدزن  رود و  ياه  هار  زا  هبنـشراهچ  ياـه  بش  هک   ) یتاونـس مسر  قبط  هادـفانحاورا -  هللا -  هیقب  ترـضح  ناقـشاع 
روش و نیا  هدهاشم  دنزادرپ . یم  شیاین  تدابع و  هب  دجسم  رد  دنیآ و  یم  هتـسد  هتـسد  دنوش ) یم  فرـشم  نارکمج  رد  نامزلا  بحاص 

يافـش دزادرپ و  یم  عرـضت  اعد و  تدابع و  هب  رئاز  رازه  اه  هد  هارمه  زین  وا  دـنک ، یم  داـجیا  یناـفوط  دیعـس  رداـم  لد  رد  مدرم  ناـجیه 
يارـس رئاز  رد  شا  ینوکـسم  قاتا  هب  هک  یماگنه  دـنک . یم  تلءاسم  ( 269  ) حاحلا رارـصا و  اب  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  زا  ار  شدـنزرف 
هتـسد روط  هب  دیعـس  يافـش  يارب  دننک و  یم  يرادازع  اج  نآ  رد  دـنیآ و  یم  وا  قاطا  هب  صالخا  اب  نامداخ  زا  رفن  ود  دـیآ ، یم  دجـسم 
تـشپ زا  يرون  مدـید  اـی  ؤر  ملاـع  رد  هک  دوب  بش  همین  زا  دـعب  تعاس 3  تسرد  دـیوگ : یم  دیعـس  دـنراد . یمرب  اـعد  هب  تسد  یعمج 

هب هتسهآ  هتـسهآ  هک  مدید  یم  يا  هدننک  هریخ  رون  طقف  وا  زا  نم  یلو  دوب ، ناسنا  کی  وا  داتفا . هار  هب  نم  فرط  هب  دش و  عطاس  يراوید 
هنیس و هیحان  هب  دیسر  نم  هب  رون  هک  یماگنه  موش .  طلسم  مدوخ  رب  هک  مدرک  یعـس  یلو  مدش ،  برطـضم  لوا  نم  دش . یم  کیدزن  نم 
 ، متـساخرب باوخ  زا  هک  حبـص  مدیباوخ .  مه  زاب  مدشن و  هجوتم  يزیچ  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  نم  تشگرب .  درک و  تباصا  نم  مکش 
هب دیدش  درد  تلاح  نآ  هدش و  کبـس  مندـب  هک  مدـش  هجوتم  هاگان  مرادرب .  ار  اصع  منک و  کیدزن  میاصع  هب  ار  مدوخ  هک  مدرک  یعس 

هدوب مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  سدقم  دوجو  رون ، نآ  ما و  هتفای  افـش  هک  مدـیمهف  تقو  نآ  رد  تسا .  هدـش  عفر  نم  زا  یلک 
نابآ 1372 اب 5  ربارب  يرمق  يرجه  لاس 1414  یلوالا  يدامج  هبنشراهچ 12  بش  رد  هرهاظ ،  تمارک  و  ( 270  ) هرهاب هزجعم  نیا  تسا . 

تیانع دوب  هعمج  بش  هک  موس  بش  دـندرک ، تماقا  دجـسم  يارـسرئاز  رد  بش  هس  دوخ  ردارب  ردام و  اب  دیعـس  دـیدرگ . رداص  یـسمش 
هتـسشن تشه  هرامـش  قاتا  رد  هعمج  بش  دیعـس : نایز  زا  هعقاو  نآ  نتم  کنیا  و  تفریذـپ ،  ماجنا  يرادـیب  رد  راـب  نیا  هک  دـش ، يرگید 

ار ییاه  لمعلاروتسد  اهدومنهر و  نم  يارب  و  تسشن ،  نم  رانک  رد  یصخش  هک  مدرک  ساسحا  دوب ، نآرق  توالت  لوغـشم  مردام  مدوب ، 
مدناوخ یم  نآرق  نم  تفگ :  يدوب ؟  نم  اب  ردام  هک :  مدیسرپردام  زا  مدیدن ،  ار  یسکو  متشگرب  دش ، مامت  شنانخس  نوچ  دومرف : نایب 

رب ار  وتپ  عقوم  نآ  تسین .  اج  نیا  یـسک  تفگ :  مردام  تفگ ؟  یم  نخـس  نم  اب  هک  دوب  یـسک  هچ  نیا  سپ  مدیـسرپ :  متـسین .  وت  اـب  ، 
هب شردام  دیعس و  هعمج  زور  دماین . مدای  هب  يزیچ  مروایب  رطاخ  هب  ار  صخش  نآ  بلاطم  هک  مدروآ  راشف  مزغم  هب  هچره  مدیـشک و  مرس 
زا تسا و  ملاس  حیحص و  دیعس  هک  دوش  یم  مولعم  يرادرب  سکع  زا  سپ  دننک ، یم  هعجارم  دنولا  ناتسرامیب  هب  دندرگ و  یم  زاب  نارهت 

هرهاب تازجعم  زا  هدـش ،  يراذـگ  مان  دیعـس  قج  هب  هک  دنمتداعـس  كدوک  نیا  هنوگ  نیدـب  تسین .  يربخ  چـیه  یناطرـس  میخدـب  هدـغ 
مهیلع تیب  لها  همیرک  باـتک  هدنـسیون  دـبای . یم  رد  ار  دوخ  لـماک  فیرـشلا -  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدوبهب -  رـصع  یلو  ترـضح 

هب میعندـمحم  شردارب  ردام و  اـب  دیعـس  اب 19/8/72  ربارب  یلوـالا ،  يداـمج  هبنـشراهچ 25  بش   ) دـعب يا  هتفه  ود  دـسیون : یم  مالـسلا 
. دـیامن رکـشت  شیادـتقم  ـالوم و  رـضحم  زا  دـیاسب و  ناـمزلا  بحاـص  ترـضح  دجـسم  ناتـسآ  رب  بدا  یناـشیپ  اـت  دوب  هدـمآ  نارکمج 
 ، ناتسود زا  رفن  اه  هد  روضح  رد  متفر و  دجسم  رتفد  هب  وا  اب  مدوب ،  هاگآ  وا  نتفایافش  ناتـساد  زا  مدوب  دجـسم  رد  مه  ریقح  هناتخبـشوخ 

راهطا همئا  هب  تبسن  ار  ام  نیقی  داقتعا و  تامارک  تازجعم و  نیا  نایب  هک  هللا  ءاش  نا  مدینـش .  هطـساو  نودب  دیعـس  نابز  زا  ار  الاب  بلاطم 
. ددرگ داجیا  نامبولق  رد  صاخ  یتینارون  ناشیا  تایانع  وترپ  رد  ات  دنک ، رتشیب  مالسلا  مهیلع 

نارکمج سدقم  دجسم  يایحا  رد  یقفاب  یقتدمحم  خیش  جاح  شقن 

دشاب و یمن  اه  نآ  فیصوت  يارای  ینایب ،  ملق و  چیه  هک  میروخ  یمرب  ییاه  تیصخش  هب  مینز  یم  قرو  ار  خیرات  تاحفص  هک  یماگنه 

نآ یخیرات  دجاسم  مق و  www.Ghaemiyeh.comهچخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 105زکرم  هحفص 91 

http://www.ghaemiyeh.com


یکی میهد .  رارق  دوخ  هوسا  وگلا و  ار  اه  نآ  هدومن و  هعلاطم  ار  نانآ  لاح  حرـش  یگدنز و  هک  تسا  نیا  دیآ  یمرب  ام  زا  هک  يراک  اهنت 
تعاجش و يراکزیهرپ ،  زا  يزراب  هنومن  هک  دشاب  یم  هرس  سدق  یقفاب  یقت  دمحم  خیش  جاح  موحرم  ییانثتـسا ،  ياه  تیـصخش  نیا  زا 

فرـشت زا  وا  دوب . لاحلا  مئاد  روضحلا و  مئاد  رکذلا ، مئاد  تسا ؛  هدوب  نینچ  يو  تایـصوصخ  لیاضف و  زا  یخرب  تسا .  ادـخ  هب  لکوت 
هدمآ لئان  راختفا  نیا  بسک  هب  مولعلارحب ،  همالع  و  یلیبدرا ،  سدقم  دننامه  دوب و  مالـسلا  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  رادـید  هب  ناگتفای 

يا هقالع  رگید ، یفرط  زا  تشادـن ،  یـساره  سرت و  ادـخ  زج  سک  چـیه  زا  هک  دوب  مهدراهچ  نرق  نیدـهاجم  نیرتزراب  زا  یکی  وا  دوب .
دندوب و تاداس  الضف و  زا  نیب  نشور  يدارفا  شفارطا  رد  هراومه  تشاد و  تاداس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نادنزرف  هب  تبـسن  رفاو 

هدع يزار ،  دمحم  فیلءات  یقفاب ،  یقتدمحم  خیـش  جاح  هللا  هیآ  دیهـش  دهاجم  باتک  هتـشون  ربانب  دندوب ، ماگمه  وا  سدقم  فادها  رد 
هیآ ترضح   - 2 هرس .  سدق  ینیمخ  ماما  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح   - 1 زا : دنترابع  دندوب ، ماگمه  هارمه و  وا  اب  هک  الـضف  املع و  زا  يا 

یحم دیس  موحرم  هللا  هیآ  ترضح   - 4 يرهبا .  نیدلا  سمش  دیس  موحرم  هللا  هیآ  ترـضح   - 3 یناقلاط .  دومحم  دیـس  جاح  موحرم  هللا 
مالسالا هجح   - 7 یشعرم .  رقابدمحم  دیس  مالـسالا  هجح   - 6 يدزی .  یسردم  نسح  دیـس  جاح  هللا  هیآ  ترـضح   - 5 یناقلاط .  نیدلا 

 . يداجس یضترم  دیس  جاح  مالـسالا  هجح  - 9 یسردم .  يدزی  دومحم  دیس  جاح  مالـسالا  هجح   - 8 ینارهت .  ییاضر  لوسرلادبع  دیس 
، رقابدمحم جاح  موحرم  قداص  حلاص و  دنزرف  یقفاب ،  یقتدـمحم  خیـش  جاح  ینارهت .  یلالج  یقن  یلع  دیـس  جاح  مالـسالا  هجح   - 10
، دوخ راکزیهرپ  ردپ  تیبرت  تحت  یگلاس ،  هدراهچ  دودح  ات  دـمآ و  ایند  هب  دزی  قفاب  هیرق  رد  يرجه  لاس 1292  رد  هک  دوب  یقفاب  رجات 

نامز نآ  گرزب  دـیتاسا  دزن  لاس  هدراهچ  تدـم  ات  درک و  تکرح  دزی  قفاب  زا  یگلاـس  هدراـهچ  نس  زا  سپ  وا  دـیدرگ . هیکزت  تیبرت و 
هقف مولع  رگید ، دیتاسا  دزن  نینچمه  دومن . يدرگاش  دوب ، اوقت  دهز و  هرکیپ  هک  هرـس  سدق  يدزی  سدقم  یلع  دیـس  ازریم  موحرم  دـننام 

ینسح میظعلادبع  دجسم  هب  هدایپ  زین  مق  زا  و  مق ،  هب  هدایپ  ياپ  اب  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ترایز  دصق  هب  اج  نآ  زا  تخومآ و  ار  و ...
تعجارم دزی  هب  دعب  دیدرگ و  فرشم  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  هاگراب  سدقم و  دهـشم  هب  اج  نآ  زا  هدش و  فرـشم 

هک یلاس  هدفه  تدم  رد  هدش و  فرشا  فجن  یهار  دوخ  تالامک  تالیصحت و  همادا  تهج  لاس 1320  رد  یگلاس  نس 28  رد  وا  دومن .
یم هتوتیب  نآ  رد  ار  بش  هدومن و  تکرح  هلهس  دجـسم  فرط  هب  دش ، یم  لیطعت  سورد  هک  هبنـشجنپ  ياه  بش  مامت  رد  دوب  اج  نآ  رد 

ترایز بادآ  ندروآ  ياـج  هب  زا  سپ  دومن و  یم  تمیزع  یلعم  يـالبرک  فرط  هب  هدومن و  تکرح  اـج  ناـمه  زا  حبـص  ماـگنه  دومن و 
لاس هدفه  زا  سپ  ناشیا  دومن . یم  فجن  هب  تعجارم  اج  نآ  زا  هدیدرگ و  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  هرونم  هضور  هب  فرـشم  حبص ، 
نیا دندش و  دراو  مق  فیرش  نیمزرس  هب  هدومن و  تکرح  ناریا  فرط  هب  يرجه  لاس 1337  رد  قالخا  ملع و  لیمکت  فجن و  رد  فقوت 

كورتم و یقفاب ،  دورو  زا  لبق  اـت  نارکمج  دجـسم  دوب . لـمع  ملع و  رد  هیلاـمک  بتارم  ياراد  ماـگنه  نآ  رد  ناـشیا  هک  دوب  یلاـح  رد 
یلو ترـضح  هب  شبرق  لاصتا و  هنادرم و  تمه  یند و  حور  نآ  اب  راوگرزب  نآ  اـت  دنتـشادن  نآ  هب  یهجوت  نادـنچ  مدرم  دوب و  بورخم 

نوریب تبرغ  زا  ار  اج  نآ  فیرـش ،  ناکم  نیا  هب  نانآ  قیوشت  مدرم و  ندرک  توعد  دجـسم و  نآ  هب  نتفر  اب  تسناوت  مالـسلا  هیلع  رـصع 
، دومن ذـخا  اج  نادـب  ار  مدرم  توعد  نامرف  هدرک و  عامتـسا  ترـضح  نآ  زا  هک  دوب  ینارکمج  هلثم  نسح  شوگ  وا  شوگ  ایوگ ، دروآ .
اج نادـب  دـشابن ، مه  بالط  لیـصحت  يارب  یتمحازم  هک  هعمج  هبنـشجنپ و  ياه  بش  رد  اصوصخم  رتشیب ، ای  هبترم  کـی  هتفه  ره  رد  هک 
نآ ریمعت  يارب  ناشیا  مادقا  نیلوا  دندومن . یم  تماقا  اج  نآ  رد  ار  بش  راکزیهرپ  نیلـصحم  نیدـتم و  بالط  زا  یعمج  اب  هدـش  فرـشم 
هب درک ، یم  راـک  قوش  زا  رپ  یلد  اـب  هدومن و  هداـمآ  ار  لـگ  تشخ و  دوخ ، سیفن  سفن  اـب  یتح  ناـشیا  هک  دوب  راـبنا  بآ  نتخاـس  اـج ،

؛ دشاب نینچ  دیاب  يرآ ،  تسه .  هدوب و  گرزب  درم  نیا  تامادـقا  نوهرم  نارکمج ،  دجـسم  يایحا  تفگ :  ناوت  یم  نیقی  هب  هک  يروط 
داب و هک  یعقاوم  مه  نآ  لاس ،  مایا  مرگ  ياهزور  درس و  ياه  بش  ناتسبات ،  ناتـسمز و  هک  دشاب  دنلب  دح  نیا  ات  شتمه  هک  یـسک  اریز 

نآ رد  دـنکن و  غیرد  هجو  چـیه  هب  دجـسم  نآ  يایحا  زا  هدومنن ،  تسـس  ار  وا  دـیامن ، یم  دودـحم  ار  ناسنا  شالت  الومعم  فرب  ناراب و 
نیا رد  کیرش  میهس و  تمایق  ات  دیاب  یم  دنامب ، رادیب  حبـص  ات  ار  بش  فیرـش  ناکم  نآ  رد  تحارتسا  لیاسو  ندوبن  اب  درـس  ياه  بش 
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یلاعت هللا  لجع  نامزلا -  بحاص  ترضح  دوخ  يالوم  لامج  وحم  اپاترس  ریخا  نورق  رد  هک  دوب  یـسک  هناگی  یقفاب  رخآ  دشاب . تلیـضف 
نادهاش دهاش  يا  دوب . منرتم  تایبا  نیدب  شلاح  نابز  هتسویپ  دوب و  یهلا  لامج  لالج و  تآرم  نآ  راظتنا  رد  هتسویپ  و  فیرشلا -  هجرف 

سنا بحاص  يو  مرادـن  یتقاط  وت  يور  یب  ییاجک  ناج  ناهج  ناج  يو  لد  ملاع  غارچ  مشچ و  يا  ییاجک  ناهم  خر  بآ  ياو  ییاجک 
. دنـصخش کی  يارب  ود  ره  اریز  تسناد ؛  یم  هفوک  هلهـس  دجـسم  هلزنم  هب  مق  يارب  ار  نارکمج  دجـسم  یقفاـب  دـنوخآ  ییاـجک  ناـج  و 

نآ زوس  ملاع  زادـگ و  ناج  هلان  میوش  یم  دراو  نارکمج  دجـسم  هب  یتقو  دـنیوگ  یم  دـندوب ، فیرـش  درم  نآ  اب  رـصاعم  هک  یـصاخشا 
یم ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  اـقآ  قوش ،  ترارح  زا  ولمم  یبلق  شتآ و  زا  رپ  یلد ،  اـب  هک  میونـش  یم  دجـسم  راوید  رد و  زا  ار  راوگرزب 

رامعتـسا و اـب  هزراـبم  ادـخ و  هب  لـکوت  اـه  لاـس  زا  سپ  يرجه ،  لاس 1365  یلوالا  يداـمج  مهدزاود  زور  رد  یقفاـب  دـنوخآ  دـناوخ .
دیهش دهاجم  ار  وا  هک  دراد  اج  اذل   ) دومن میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  يرامیب  هب  ندش  التبم  لیلد  هب  زین  وا و  ندرک  هجنکـش  يریگتـسد و 
دیـس دندروآ و  لمع  هب  ار  لسغ  مسارم  اج  نآ  رد  هدومن و  لمح  قودص ،  راوگرزب ، خیـش  غاب  فرط  هب  لیلجت ،  اب  ار  وا  هزانج  میمانب .) 

میظعلادبع نحص  فرط  هب  اج  نآ  زا  سپـس  دیدرگ و  ناشیا  لسغ  لفکتم  رـشع ، ینثا  ریـسفت  بحاص  يرـشع ،  ینثا  نیـسح  دیـس  لیلج 
رد دندومن و  تکرح  مق  فرط  هب  راجت و ... فانصا و  يررهش و  نارهت و  ياملع  زا  يدایز  عمج  اب  فاوط  زا  سپ  هداد و  تکرح  ینسح 

شهار داــش و  شحور  ( 271 . ) دـیدرگ نفد  ینیوزق ،  رقابدـمحم  راوگرزب ، دیـس  بنج  مالـسلا ،  اـهیلع  هموصعم  همطاـف  ترـضح  راوج 
همانرب نارکمج )  عماج و  يرکـسع ،  نسح  ماما  دجاسم   ) روکذم دجـسم  هس  رد  دـیدومن  هجوت  نازیزع  امـش  هک  روط  نامه  داب . ورهررپ 

هـس نیا  هچخیرات  نایاپ  رد  میدرک  یعـس  اـم  هک  دـشاب  یم  فاـکتعا  ضیفرپ  مسارم  هماـنرب ،  نیا  زا  یکی  هک  دراد  دوجو  یکرتشم  ياـه 
هب ات  همانرب ،  نیا  زین  مظعا  دجسم  رد  هتبلا  دنیامن . ادیپ  يرتشیب  ییانشآ  يدابع ،  مسارم  نیا  اب  مرتحم ،  نادنم  هقالع  ات  مییامن  رکذ  دجسم 

 . تسا هدش  ماجنا  لاح 

فاکتعا

رامش هب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هنسح  ياه  تنس  زا  یکی  هک  تسا  تلیـضفرپ  یتدابع  فاکتعا 
حور هیکزت  يزاسدوخ و  لاعتم و  دـنوادخ  یگدـنب  تدابع و  تهج  صاخ ،  یناکم  رد  ندـنام  یقاب  فقوت و  ینعم  هب  فاکتعا  دور . یم 

نیرتهب لاعتم ،  دنوادخ  ياه  هناخ  ناونع  هب  دـجاسم  رهـش . ره  یلـصا  دجـسم  عماج و  دجـسم  زا  تسا  ترابع  سدـقم  ناکم  نیا  تسا . 
هد هلاس  همه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دنـشاب . یم  حور  شرورپ  تیبرت و  هناگی و  دوبعم  اب  تولخ  نآ و  رد  تماـقا  تهج  ناـکم 

نینمؤم زا  يدایز  دادعت  زین  رضاح  لاح  رد  دنتخادرپ ، یم  فاکتعا  هب  هنیدم  دجسم  ای  مارحلا  دجـسم  رد  ار  ناضمر  كرابم  هام  رخآ  زور 
ياراد اما  تسین  يراوشد  لمع  فاـکتعا  هچ  رگا  دـنزادرپ . یم  فاـکتعا  هب  ار  يزور  دـنچ  دوخ  ياهرهـش  عماـج  دجـسم  رد  هلاـس  همه 

اما تسا ؛  هدش  نایب  لیصفت  هب  هدش ،  هتشون  فاکتعا  صوصخ  رد  هک  یبتک  رد  ای  یهقف  اه  باتک  رد  هک  تسا  یصاخ  طیارـش  ماکحا و 
لاح رد  عماج  دجـسم  رد  زور  هس  لقادـح  ندـنام  یقاب  درمـشرب . فاکتعا  طیارـش  ماکحا و  ناونع  هب  ار  يروما  ناوت  یم  لاـمجا  روط  هب 

یـسنج و روما  زا  زیهرپ  زین  لادج و  ثحب و  زا  زیهرپ  شوخ و  يوب  ندییوبن  يرورـض ،  ياهراک  يارب  رگم  نآ  زا  ندشن  جراخ  و  هزور ، 
لوبق و دروم  ناسنا  لامعا  هک  نآ  يارب  فاکتعا  تحص  طیارش  دنـشاب . یم  فاکتعا  طیارـش  ماکحا و  نیرت  یـساسا  زا  شورف ،  دیرخ و 
هب هک  تسا  یطیارـش  ياراد  فاکتعا  تلیـضفرپ  لمع  نینچمه  دوش . تیاعر  نآ  تحـص  طیارـش  تسا  مزال  دریگ  رارق  دنوادخ  تیاضر 
رد وا  فوقو  هک  نیا  زا  هتشذگ  تسین ،  حیحص  ناملـسم  ریغ  فاکتعا  نیاربانب  نامیا :  مالـسا و   - 1 دوش : یم  هراشا  نآ  هب  لاـمجا  روط 
 ، فکتعم ندنام  زور  هس  ینعی  هللا :  یلا  هبرق  تین   - 3 تسین .  حیحص  تسم  هناوید و  صاخشا  فاکتعا  لقع :   - 2 دراد . لاکشا  دجسم 

رتهب هچ  رگا  تسا .  لوا  زور  رجف  لوا  رد  فاکتعا  عورش  اب  نراقم  تین  نامز  يادتبا  دشاب . صالخا  برقت و  دبعت و  دصق  هب  دجسم ، رد 
رد نیاربانب  دوش ، یمن  دقعنم  هزور  نودب  فاکتعا  نتفرگ :  هزور   - 4 ددرگ . لخاد  فاکتعا  رد  مه  لوا  بش  دـشاب و  بش  لوا  زا  تسا 
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 . تسا حیحـص  رفاـسم  هزور  هک  يدراوم  رد  رگم  دـش . فکتعم  ناوت  یمن  ترفاـسم ،  ماـیا  رد  تسا و  مارح  هزور  هک  ناـبرق  رطف و  دـیع 
موس زور  یعرـش  بورغ  هب  هدـش و  عورـش  لوا  زور  رجف  عولط  زا  لقادـح  هک  يروط  هب  دـشابن . رتـمک  زور  هس  زا  نآ  ناـمز   - 5 ( 272)

نآ موس  زور  فاکتعا  زور ، ود  ره  لابق  رد  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو  دـنام ، دجـسم  رد  زین  زور  هس  زا  شیب  ناوت  یم  هتبلا  دـبای . همتاخ 
رهش ره  عماج  دجسم  نآ  ناکم   - 6 دش . دهاوخ  بجاو  وا  رب  زور  نیمشش  دوش ، فکتعم  زور  جنپ  یـسک  رگا  نیاربانب  دوش ، یم  بجاو 
لحم ار  هرـصب  دجـسم  هفوک و  دجـسم  یبنلا و  دجـسم  مارحلادجـسم و  ریغ  رد  فاکتعا  هرـس  سدـق  لحار  ماما  هراـب  نیا  رد  هتبلا  دـشاب .

ردپ هزاجا  زین  دراد و  فاکتعا  دصق  هک  ینز  يارب  رهوش  هزاجا   - 7 دنرامش . یم  بجاو  طایتحا  اه  نآ  رد  ار  ءاجر  تین  هتسناد و  لاکشا 
هب رگم  فاکتعا ؛  تدم  یط  رد  دجسم  زا  جورخ  مدع   - 8 تسا .  مزال  ددرگ ، یم  نانآ  تیذا  بجوم  فاکتعا  رگا  دنزرف ، يارب  ردام  و 
نآ هب  فاکتعا  ياه  باتک  یهقف و  ياه  باتک  رد  هک  رگید  دراوم  زا  یخرب  هزانج و  عییـشت  لـسغ ،  دـننام  يرورـض  روما  ماـجنا  رطاـخ 
ناج حور و  رد  يریثءات  نانچ  دریگ ، تروص  كاپ  یتین  اب  صلاخ و  فاکتعا  ضیفرپ  لمع  رگا  فاکتعا  راثآ  ( 273  . ) تسا هدش  هراشا 

كرد زین  ایند  نیمه  رد  ترخآ ،  ناهج  رب  هوالع  ار  نآ  ینیریـش  توالح و  ناسنا  هک  تشاذـگ  دـهاوخ  یعامتجا و ... يدرف و  قالخا  و 
، دبای همادا  مه  فاکتعا  زا  دعب  راک ، نیا  رگا  دـشاب ، یم  لدـج  ثحب و  زا  زیهرپ  فاکتعا  تامرحم  زا  یکی  لاثم  ناونع  هب  درک . دـهاوخ 
1 دوش : یم  هراشا  هصالخ  روط  هب  ناسنا  ناور  حور و  رد  فاکتعا  دنمشزرا  رثا  دنچ  هب  تمـسق  نیا  رد  تشاد .  میهاوخ  ناتـسلگ  ییایند 

نوچ دـنیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ( 274  ) هبنذ نم  مدـقت  ام  هل  رفغ  اباستحا  انامیا و  فاـکتعا  نم  ناـهانگ :  شزومآ  - 
رب ندـش  نامهیم   - 2 ( 275  . ) يدـش هدـییاز  رداـم  زا  هک  يزور  نوچ  شیوـخ  هاـنگ  زا  يآ  نوریب  دـنیوگ : ار  وا  دـیآ ، نوریب  فـکتعم 

تاکرب زا  يدـنم  هرهب   - 3 دشاب . هتـشاد  فقوت  دنوادخ  هناخ  ینعی  عماج  دجـسم  رد  زور  هس  لقادـح  تسا  مزال  فکتعم  اریز  دـنوادخ :
هک دبای  یم  دوخ  رد  ار  ساسحا  نیا  فکتعم  درف  دشاب  یم  ناحبس  دنوادخ  اب  زاین  زار و  لحم  دجسم ، هک  اج  نآ  زا  دنوادخ : اب  تاجانم 
هب رتشیب  تموادم   - 4 دشاب . هتـشاد  هنافراع  هناقـشاع و  یتاجانم  وا  اب  دشاب و  میحر  نامحر و  دنوادخ  دای  هب  رتشیب  سدـقم  ناکم  نیا  رد 

نآرق دوخ ، تاجانم  اهزاین و  زار و  راـنک  رد  دـناد  یم  میرک  نآرق  ار  هاـنپ  نیرتهب  فکتعم  ناـسنا ،  هک  اـج  نآ  زا  میرک :  نآرق  توـالت 
یم هثحابم  هب  هنیمز  نیا  رد  نارگید  اب  ای  دزادرپ و  یم  رکفت  هب  يا  هیآ  ای  هروس  دروم  رد  ای  دـنک و  یم  ظفح  ار  نآ  ای  دـنک و  یم  توالت 
دوخ ناهانگ  زا  تسا و  هدش  میحر  نامحر و  دنوادخ  نامهیم  صالخا  اب  زور  هس  لقادـح  هک  يدرف  منهج :  شتآ  زا  يرود   - 5 دزادرپ .

اب هک  یناسنا  یگداوناـخ :  یگدـنز  رد  فاـکتعا  راـثآ   - 6 ( 276  ) تسا هدرک  رود  منهج  شتآ  زا  ار  دوـخ  عـقاو  رد  تـسا  هدوـمن  هبوـت 
هب رجنم  هک  ییاهراک  لامعا و  زا  انیقی  تسا ،  هتفرگ  هانگ  كرت  رب  میمـصت  تسا و  هدوب  لاعتم  دنوادخ  نامهیم  زور  هس  لقادـح  صولخ 

7 دیامن . یم  دروخرب  تسا ،  هتـسیاش  هک  روط  نآ  شیوخ  نادنزرف  رـسمه و  اب  دیامن و  یم  زیهرپ  دوش ، یم  هداوناخ  تابث  ندروخ  مهرب 
هعماج رد  یتبثم  تارثا  نانچ  دشاب  هتفرگ  تروص  كاپ  یتین  اب  هللا و  یلا  هبرق  فاکتعا  لمع  رگا  یعامتجا :  یگدنز  رد  فاکتعا  راثآ  - 
ناونع هب  تفریذپ .  دنهاوخ  ار  يریذپ  تیلوؤسم  هب  تداع  وا ، عبت  هب  زین  نارگید  و  رتریذپ ، تیلوؤسم  ار  فکتعم  درف  هک  تشاد  دـهاوخ 
دهاوخ ماجنا  انیقی  فکتعم  هک  تسا  یمزال  لمع  تسا ،  یقالخا  ینید و  یعامتجا و  تیلوؤسم  کی  دوخ  هک  ناعون  مه  هب  کمک  لاثم 

تسا یعامتجا  تیلوؤسم  زا  يرود  يانعم  هب  فاکتعا  ایآ  دزومآ . یم  یگتشذگدوخ  زا  راثیا و  سرد  زین  نارگید  هب  راک ، نیا  اب  وا  داد و 
یمن ار  تینابهر  ضحم و  تدابع  يریگ و  هشوگ  مالسا  دراد ، هژیو  یهاگیاج  نآ  رد  یعامتجا  تادهعت  تسا و  تیلوؤسم  نید  مالسا   ؟

اب يدردمه  ناعونمه و  روما  هب  یگدیسر  نآ ،  رانک  رد  نآ و  اب  نامز  مه  دنک ، یم  قیوشت  ار  فاکتعا  نوچمه  ییاه  همانرب  رگا  دریذپ ،
رذح رب  تدش  هب  یشنم  یفوص  تلزع و  یتوافت و  یب  زا  یعامتجا ،  يریذپ  تیلوؤسم  تیمها  رب  دیکءات  اب  دیامن و  یم  حرطم  ار  نارگید 
رگید ناناملـسم  تاجاح  ندروآرب  رد  شالت  یگدیـسر و  هراـبرد  یثیداـحا  فاـکتعا  تاـیاور  نتم  رد  مینیب  یم  هک  تسا  نیا  دراد . یم 

 . تسا هدش  دراو 

ثحبم نیا  ماتخ  نسح 
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رکذ ریغ  مالک  ندز و  فرح  زا  ندرک ،  زیهرپ  ریغ  اب  ترشاعم  زا  ندش ،  رود  مرحمان  ریغ و  زا  نتشاد ،  توکس  نتفرگ ،  هزور  فاکتعا : 
نادنز زا  ندرک ،  يرود  يدام  ذـیاذل  زا  نتـشاد ،  سنا  دـنا ، لدـمه  هک  شیوخ  ناعونمه  اب  نتـسج ،  يربت  مایا  نآ  صاخ  تاروتـسد  و 
تسا نتفرگ  لمکم  یلماک  زا  لمعلاروتسد  دواد  ما  لمع  اب  ندرک ،  ریهطت  ار  ناج  نآ  تین  لسغ و  اب  ندش ،  دازآ  کلسم  ینوعرف  سفن 

زا دـعب  بجر )   ) مهدزناپ زور  رد  دواد  ما  لمع  ياعد  رد  قح  يانـسح  يامـسا  اب  ندرپس ،  لصا  لـماک و  نادـب  لد  نتفاـیرد ،  ار  دوخ  ، 
تـسا ندش  ینآرق  یناسنا  تیاهن ،  رد  نداد و  ياج  لد  رد  تسا  موقا  یه  یتلل  يدهی  نآرقلا  اذه  نا  هک  ار  نآرق  ندـش ،  روشحم  لاوز 
نکاـما ياراد  مق ،  ناتـسا  زین  مق و  سدـقم  رهـش  دـش ، هراـشا  زین  ـالبق  هک  روط  ناـمه  ( 277  . ) تسا ندـیدرگ  نورهطملا  ـالا  همیـال  هک 

تسا هدیدرگ  هراشا  نآ  روهشم  فورعم و  دجسم  هس  هب  لاح  هبات  هک  دنشاب  یم  دجاسم  نآ  زا  هنومن  کی  هک  دشاب  یم  یناوارف  یخیرات 
تیمها ياراد  زین  اه  نآ  هک  دنراد  دوجو  زین  يرگید  یخیرات  دـجاسم  هکلب  ددرگ ، یمن  متخ  دجـسم  دـنچ  نیا  هب  یخیرات  دـجاسم  اما   ؛

 . مییامن یم  هراشا  اه  نآ  زا  هنومن  دنچ  هب  نونکا  ام  دنتسه و  يا  هژیو 

مق رگید  مهم  دجاسم  یخرب 

هخـسن تاـفوقوم  تبث  هچباـتک  رد  هک  نآ  زج  تسین ،  تـسد  رد  یتـسرد ،  دانـسا  نآ ،  قـیقد  خـیرات  یناـب و  هراـبرد  یلعقـشع :  دجـسم 
یم دای  یلعقـشع  دیـس  راکرـس  تافوقوم  زا  میدق  رتافد  ساسا  رب  گرب 105  یفجن  یـشعرم  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  یمومع  هناـخباتک 

هدومن انب  دیدجت  یلک  هب  اریخا  ار  دجـسم  نیا  تسا  رکذ  هب  مزال  تسا .  هدوب  نآ  زا  لبق  ای  هیوفـص  هرود  رد  ارهاظ  نآ  میدق  يانب  دوش و 
يالاب دراد . رارق  مان  نیمه  هب  يا  هلحم  رد  هک  تسا  یلع  هجنپ  هب  روهـشم  ینیـص :  دجـسم  تسا .  هدنامن  یقاب  يزیچ  میدق  راثآ  زا  دـنا و 
ناویا درادن ، یحیحص  دنس  فرح  نیا  تسا  حضاو  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هجنپ  ياج  دنیوگ  هک  تسا  يا  هجنپ  ياج  دجـسم  بارحم 

اهیلع هموصعم  ترضح  هرهطم  هضور  یبرغ  فرط  رد  رسالاب : دجـسم  تسا .  يرجه  لاس 886  نآ  خیرات  هک  دراد  يا  هبیتک  دجـسم  ولج 
یقتدـمحم هدازهاش  يوفـص  لیعامـسا  هاش  ياهانب  زا  دوب و  هرهطم  هضور  تاـتویب  زا  ناـکم  قفارم و  ود  ادـتبا  تسا ،  هدـش  عقاو  مالـسلا 

زا يا  هدـع  نآ  زا  سپ  دـندومن ، دجــسم  هدرک و  یکی  ار  ناـکم  ود  نآ  لاس 1234  رد  هاش  یلعحتف  ناقاخ  رـسپ  هنطلـسلا  ماـسح  يازریم 
اب دجـسم  نیا  رد  نونکا  مه  دـندومن ، گرزب  ار  دجـسم  هدومن و  دجـسم  همیمـض  هدـیرخ و  ار  لیئربج  هب  فورعم  هناخ  نارهت  ناناگرزاب 

هموصعم ترضح  مرح  هب  لصتم  هک  معا  تکرباب  دجـسم  مظعا :  دجـسم  دنا . هدش  نوفدم  گرزب  يالـضف  املع و  زا  يدایز  هدع  تکرب 
گرزب نآ  هدارا  هب  هک  دشاب  یم  هرس  سدق  يدرجورب  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  ياهراکهاش  مهم و  تامادقا  زا  دشاب ، یم  مالـسلا  اهیلع 

دالیم زور  اب  فداـصم  روهـشم  رب  اـنب  هک  يرمق  يرجه  لاس 1373  هدـعقیذ  مهدزای  زور  رد  يوقتاـب ،  ناناملـسم  تمه  یناـحور و  درم 
گرزب و يدجـسم  دـش و  هدز  نآ  لوا  گـنلک  یناـبر  ملاـع  نآ  ياـناوت  تسد  هب  تسا ،  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  یـسوم  نـب  یلع  ترـضح 
یلم و یمالـسا و  دایعا  مایا  رد  اصوصخ  دجـسم  نیا  شزرا  دـندومرف ، انب  دـنک ، نیمءاـت  ار  مرتحم  نیرئاز  زاـین  تهج  ره  زا  هک  دـنموربآ 
روشک و تاراختفا  زا  یکی  دجـسم  نیا  ملـسم  روط  هب  تسا و  نشور  همه  رب  ناضمر  كرابم  هاـم  اروشاـع و  ماـیا  يراوگوس و  ياـهزور 

دروم ناوارف و  ياه  باتک  نتشاد  اب  هک  تسا  شزرارپ  مهم و  ياه  هناخباتک  زا  زین  مظعا  دجـسم  هناخباتک  دشاب . یم  ناریا  ناملـسم  تلم 
ینید و مولع  مرتحم  بالط  و  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما  اقآ  دیشر  نازابرس  هدافتـسا  دروم  زهجم ، تالیکـشت و  زاین و 

ناویا عفترم و  دبنگ  عسوم و  هروصقم  کی  رب  لمتـشم  میظع ،  دجـسم  نیا  مظعا :  دجـسم  دـبنگ  فیـصوت  ( 278 . ) دـشاب یم  مدرم  ریاس 
اب میدـق  کبـس  زا  یقیفلت  دجـسم  نیا  يانب  رد  دـشاب . یم  تاتویب  قفارم و  ریاـس  عماـج و  هناـخباتک  نوتـس و  لـهچ  راوشوگ  ود  مظعم و 

یلو هدـش ،  انب  ینونک  کبـس  یناتـساب و  لیتسا  اب  شیاه  هتـسدلگ  دـبنگ و  هروصقم و  اریز  تسا  هتفر  راک  هب  دـیدج  ینامتخاس  بولـسا 
هکلب ریظن و  مک  مالسا  ملاع  رد  تنیز  تعفر و  تعسو و  رد  هک  دجسم  نیا  هروصقم  تسا .  هدش  هتخاس  زور  هشقن  اب  شیاه  نوتس  لهچ 
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هک هنوگ  نیدب  دنداد ، جرخ  هب  يراکتبا  دجسم  رامعم  دشاب . یم  يرمرم  هرازا  يالاب  قرعم  يراک  یشاک  هب  هتسارآ  امامت  تسا ،  ریظن  یب 
لمع هب  يراکشوج  نژیـسکا  اب  نآ  لصافم  دنبرـس  رد  دنتـشاد و  اپ  هب  لوتقم  اب  ار  نآ  تلکـسا  يدنب و  ناوختـسا  ات  دنداد  روتـسد  ناشیا 

هدراهچ رطق  هب  يرادـج  جراخ  لخاد و  زا  نآ  نیفرط  رد  ینعی  دـندناشوپ ، رجآ  اب  ار  يزلف  تلکـسا  نیا  فرط ،  ره  زا  سپـس  دـندروآ و 
لباق لاس  رازه  نآ  رمع  لوط  هک  يروط  هب  دندرب ، الاب  دوب ، هسام  کهآ و  نامیس و  زا  لکشتم  هک  تالم  اب  فیدر  تفه  فرط  ره  رجآ ،

یـشاک يرمرم و  عونتم  تانیئزت  اب  رتم  عافترا 24  هناهد 19 و  هب  يواستم  یعلـض  راهچ  لخاد  جراخ و  زا  دبنگ  هدـعاق  تسا .  ینیب  شیپ 
دنا و هدروآ  رد  يا  هکلف  لکش  هب  يزاس  يدزی  هشقن  اب  ار  عبرم  تروص  هدش و  هدروآ  الاب  یقاط  مین  نآ  هشوگ  راهچ  رد  هک  تسا  يراک 
هناهد 3 و هب  یکرت  جـنپ  علـضم  للجم و  تسا  یبارحم  هروصقم  نیا  یبونج  علـض  رد  دـنا . هدرب  الاب  ار  نآ  ینیچقرع  شـشوپ  قاط  اـپ  زین 

ياه یـشاک  زا  فیدر  هس  رد  يراـطق  شوخ  سنرقم  شـشوپ  قرعم و  يراـک  یـشاک  ياـهزرج  هندـب و  يرمرم و  هرازا  اـب  رتم  عافترا 5 
. دوش یم  هدناوخ  هللا  كرابم  هملک  ییالط  ثلث  طخ  هب  نآ  هنایم  رد  رادومن و  یجنرت  نآ  هنیس  رد  هک  تسا  یباعل  گنر و  شوخ  فافش 

هدومن هدنسب  رطس  دنچ  نیمه  هب  راصتخا ، تهج  هک  تسا  ناوارف  تانیئزت  يرامعم و  رنه  زا  ولمم  دجـسم ، ياه  تمـسق  هیقب  دبنگ و  هتبلا 
. دیربب اه  نآ  زا  يرتشیب  هرهب  ات  دییامن  هدهاشم  کیدزن  زا  ار  هدربمان  نکاما  یمارگ  ناگدننک  هعلاطم  امش  دراد  اج  میا . 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دجسم 

هنومن زا  دجـسم  نیا  اما  تسین  میدومن ،  فیرعت  اـم  هک  لکـش  نآ  اـب  یخیراـت  يدجـسم  هچرگ  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  دجـسم 
 - فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع -  یلو  ترضح  هک  تسا  یندینش  بلاج و  رایـسب  نآ  هچخیرات  هعلاطم  هک  تسا  یـسدقم  دجاسم 
هب یبتجم  نسح  ماما  دجسم  مییامن .  یم  نازیزع  امـش  میدقت  ار  نآ  باتک  نیا  ماتخ  نسح  تهج  مه  ام  دنا و  هتـشاد  صاخ  يرظن  نآ  هب 
وا هک  هحفص 28 ، مق ،  ياه  یندید  باتک  زا  لقن  هب  نآ  تشذگرس  هک  تسا  هدش  هتخاس  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ترـضح  هشقن  هدارا و 
هک ینیرفاسم  رثکا  تسا :  نینچ  تسا  هدومن  لقن  یفاص  هللا  فطل  خیش  جاح  ياقآ  هللا  هیآ  ترضح  هحفص 31  شسرپ  هد  خساپ  باتک  زا 

میدق هداج  دوب -  مق  رهـش  زا  جراخ  نابایب و  اقباس  هک  یلحم  رد  اریخا  دنراد  عالطا  مق  یلاها  دنیآ و  یم  مق  هب  نارهت  زا  نارهت و  هب  مق  زا 
مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دجسم  مان  هب  یهوکشاب  للجم و  دجـسم  دندوب  مق  رایخا  زا  هک  نایبجر  هللادی  جاح  موحرم  بانج  نارهت - 

بجر كرابم  هاـم  مود  تسیب و  هبنـشراهچ  بش  رد  ددرگ . یم  دـقعنم  نآ  رد  تعاـمج  زاـمن  تسا و  ریاد  نونکا  مه  هک  تسا  هدرک  اـنب 
تسا و رایخا  زا  هک  يرگسع  دمحا  ياقآ  تیاکح  بحاص  زا  اصخش  دجـسم  نیا  هب  عجار  ار  ریز  تیاکح  هام 1357  ریت  اب  قباطم   1398

يرگـسع ياقآ  مدینـش .  نیمرتحم  زا  رگید  یـضعب  ناشیا و  روضح  اب  نایبجر  ياقآ  بانج  لزنم  رد  تسا  نطوم  نارهت  رد  تسا  اه  لاـس 
هک ناوج  رفن  هس  مدید ،  نوریب  متفر  دندز ، رد  هک  مدوب  حبص  زامن  بیقعت  لوغشم  دوب ، يا  هبنشجنپ  زور  شیپ  لاس  دودح 17  درک : لقن 

فرشم نارکمج  دجسم  هب  ات  دییامن  یهارمه  ار  ام  تسا  هبنشجنپ  زورما  میراد  اضاقت  دنتفگ : دنا ، هدمآ  نیـشام  اب  دندوب  کیناکم  هس  ره 
اه نآ  هب  نآرق  زامن و  مدرک و  یم  عمج  نآ  رد  ار  ناناوج  هک  متـشاد  يا  هسلج  بناـج  نیا  میراد .  یعرـش  تجاـح  مینک ،  اـعد  میوش ، 
هچ نم  متفگ :  متخادنا و  نییاپ  ار  مرس  مدیشک ،  تلاجخ  داهنشیپ  نیا  زا  نم  دندوب ، ناناوج  نامه  زا  ناوج  رفن  هس  نیا  مداد ،  یم  میلعت 
مق يوس  هب  مدش و  نیشام  راوس  مدرک ،  تقفاوم  منک ،  در  ار  اه  نآ  دیابن  مدید  مه  نم  دندرک ، رارـصا  هرخالاب  منک ،  اعد  میایب  ما  هراک 
هناخ هوهق  مان  هب  هبارخ  يارـس  ناوراک  کی  پچ  تسد  طقف  دوبن ، یلعف  ياه  نامتخاس  مق )  کـیدزن   ) نارهت هداـج  رد  میدرک .  تکرح 

نیـشام تسا ،  هدرک  انب  ار  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دجـسم  نایبجر  اقآ  جاح  العف  هک  اج  نیمه  زا  رتالاب  مدق  دـنچ  دوب ، هایـس  یلع 
کی زا  نم  دندش ، نآ  ریمعت  لوغشم  دندز و  الاب  ار  نیشام  توپاک  يرفن  هس  دندش ، هدایپ  دندوب ، کیناکم  هس  ره  هک  اقفر  دش . شوماخ 

يدیـس مدید  مدش  یلعف  ياه  نیمز  لخاد  یتقو  مورب .  ریهطت  تجاح و  ياضق  يارب  هک  متفرگ  بآ  ناویل  کی  اقآ  یلع  مان  هب  اه  نآ  رفن 
درز نیلعن  كزان و  يابع  دیفس و  سابل  اب  دوب ، شکرابم  تروص  رب  یلاخ  دیفس و  شیاه  نادند  هدیشک ،  شیاهوربا  دیفس ، ابیز و  رایسب 
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 : متفگ دوخ  اب  دیامن ، یم  یـشک  طخ  ار  نیمز  تسا  دنلب  رتم  تشه  دـق  هب  هک  يا  هزین  اب  هداتـسیا و  اه  یناسارخ  همامع  لثم  زبس  همامع  و 
رد  ) يرگـسع ياقآ  تسا !  هتفرگ  شتـسد  هزین  دـنوش  یم  در  دـنیآ ، یم  نمـشد  تسود و  هداج  يولج  اج  نیا  تسا ،  هدـمآ  حبـص  لوا 

پوت کنات و  نامز  ومع ، متفگ :  وا  هب  باطخ  دوخ  اب  لد  رد  تفگ :  درک ) یم  یهاوخرذع  دوب و  نامیشپ  دوخ  نانخس  نیا  زا  هک  یلاح 
اج نآ  يرگـسع  ياـقآ  دز : ادـص  متـسشن ،  تجاـح  ياـضق  يارب  متفر  ناوـخب ،  ار  تسرد  ورب   ! ینک هچ  يا  هدروآ  ار  هزین  تسا ،  متا  و 
رت گرزب  زا  هک  يا  هچب  دـننام  دسانـش ، یم  ارم  اـجک  زا  هک  مدـشن  هجوـتم  نم  تسا .  دجـسم  ما ،  هدیـشک  طـخ  نم  ار  اـج  نیا  نیـشنن ، 

میوگب منک ،  زاب  وا  اب  ار  لا  ؤس  رـس  متفگ :  دوخ  هب  اج ؛ نآ  متفر  يدنلب ،  نآ  تشپ  ورب  دومرف ، مدشاپ ،   ! مشچ متفگ :  دـنک  یم  تعاطا 
ای يزاـس  یم  هنجا  يارب  ار  دجـسم  نیا   - 1 مدرک .  حرط  دوخ  شیپ  لا  ؤس  هس  ناوخب .  ار  تسرد  ورب  ربـمغیپ ، دـنزرف  دیـس ، ناـج ،  اـقآ 
رد ارچ  هدشن  دجسم  زونه   - 2 يا ؟  هدش  رامعم  هدناوخن  سرد  یشک و  یم  هشقن  باتفآ  ریز  نوریب  يا  هدمآ  مق  زا  خسرف  ود  هک  هکئالم 
 ، مدرک حرط  دوخ  شیپ  ار  اه  شسرپ  نیا  هکئالم ؟  ای  دناوخ  یم  زامن  نج  يزاس  یم  هک  دجـسم  نیا  رد   - 3 منکن ؟  تجاح  ياضق  نآ 

مرن دیفس و  شیاه  تسد  تفرگ ،  هنیس  هب  ارم  درب و  ورف  نیمز  هب  ار  هزین  درک  مالـس  نم  هب  ادتبا  وا  لوا  راب  مدرک  مالـس  مدمآ  ولج  مدمآ 
هبنـشراهچ زور  رگم  متفگ :  یم  درک  یم  غولـش  يدیـس  تقو  ره  نارهت  رد  ناـنچ  منک ،  حازم  وا  اـب  هک  مدوب  هدرک  رکف  نیا  نوـچ  دوـب ،

نم وگب ، يراد  هک  ار  یلا  ؤـس  هس  دوـمرف : تسین و  هبنـشراهچ  تسا ،  هبنـشجنپ  دوـمرف : درک و  مسبت  مدوـب ،  هدرکن  ضرع  زوـنه  تسا ، 
حبـص يا ،  هدرک  لوا  سرد  ربمغیپ  دـنزرف  دیـس  متفگ :  داد ، عالطا  نم  هب  ریمـضلا  یفام  زا  منک  لا  ؤس  هک  نیا  زا  لـبق  هک  مدـشن  هجوتم 

تسرد ورب  دنوش  یم  در  دنیآ  یم  نمشد  تسود و  دروخ و  یمن  درد  هب  هزین  پوت ،  کنات و  نامز  نیا  ییوگ  یمن  هداج  رانک  يا  هدمآ 
یمدآ يارب  دومرف : هکئالم  ای  نج  يارب  متفگ :  مشک ،  یم  دجـسم  هشقن  مراد  دومرف : نیمز ،  هب  تخادنا  ار  شمـشچ  دـیدنخ  ناوخب !  ار 
یکی دومرف ، تسا ،  هدشن  دجسم  زونه  منک ،  تجاح  ياضق  متـساوخ  یم  هک  اج  نیا  منیبب  دییامرفب  متفگ :  دوش . یم  يدابآ  اج  نیا  داز 

دوش یم  اج  نیا  ما  هدیـشک  طخ  لیطتـسم  عبرم  نم  تسا ،  هدـش  دیهـش  هداتفا و  نیمز  رب  اج  نیا  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاـف  نازیزع  زا 
لوسر ادخ و  نانمشد  اج  نیا  دوش  یم  تلاوت  ینیب  یم  هک  اج  نیا  دنتـسیا . یم  نینمؤم  هک  تسا  نوخ  تارطق  ینیب  یم  اج  نیا  بارحم ، 

شنامـشچ زا  کشا  هینیـسح و  دوش  یم  اج  نیا  دومرف : دـنادرگرب ، مه  ارم  تشگرب و  دوب ، هداتـسیا  هک  روط  نیمه  دـنا ، هداتفا  كاـخ  هب 
ربمغیپ رـسپ  متفگ :  یهد ؟  یم  ار  شیاه  باتک  وت  هناخباتک ،  دوش  یم  اج  نیا  تشپ  دومرف ، مدرک .  هیرگ  رایتخا  یب  مه  نم  دش ، يراج 

 . هللا ءاش  نا  دومرف : دوش ، دجسم  اج  نیا  هک  تسا  نیا  مود :  طرش  هللا .  ءاش  نا  دومرف : مشاب ،  هدنز  نم  هک  نیا  لوا :  طرش  طرش : هس  هب 
ورب منک  یم  شهاوخ  یلو  مروایب ؛  ربمغیپ  رـسپ  وت  رما  يارجا  يارب  هدـش ،  باتک  کی  ولو  تعاطتـسا  ردـق  هب  هک  تسا  نیا  موس :  طرش 

ار اج  نیا  دیدومرفن  رخآ  متفگ :  تفرگ .  دوخ  هنیس  هب  ارم  هبترم  ود  دیدنخ ، نک .  رود  ترـس  زا  ار  اوه  نیا  ناج  اقآ  ناوخب ،  ار  تسرد 
 ، تساه تسد  همه  يالاب  ادـخ  تسد  ینعی  ما  هدـناوخ  سرد  ردـق  نیا  نم  ناج  اقآ  متفگ :  مهیدـیا  قوف  هللادـی  دومرف : دزاـس ؟ یم  یک 

ادخ دومرف : تفرگ ،  هنیس  هب  ارم  مه  رگید  هبترم  رد  ناسرب .  مالـس  نم  لوق  زا  شا  هدنزاس  هب  دش  هتخاس  یتقو  ینیب  یم  راک  رخآ  دومرف :
ریز میتشاذگ  تیربک  بوچ  کی  دنتفگ : دوب ؟ هدش  هچ  متفگ :  تسا .  هداتفا  هار  نیشام  مدید  هداج  رس  مدیسر  مدمآ ،  نم  دهدب . تریخ 

دوـب شتـسد  يرتـم  هد  هزین  اـب  ار  یگرزب  نیا  هـب  دیـس  رگم  مـتفگ :  يدز ؟  یم  فرح  یک  اـب  دـنتفگ : دـش . تـسرد  يدـمآ  یتـقو  نـیا 
 ، تشادن يدنلب  یتسپ و  تسد  فک  لثم  نیمز  تسین ،  دیس  مدید  متـشگرب  دوخ  دیـس ؟ مادک  دنتقگ : مدز .  یم  فرح  وا  اب  نم  ! دیدیدن

اهیلع هموصعم  ترـضح  مرح  هب  مدزن  فرح  اه  نآ  اب  رگید  متـسشن ،  نیـشام  لخاد  مدمآ  مدروخ  یناکت  کی  نم  دوبن . سک  چـیه  یلو 
جیگ میدناوخ  زامن  میدروخ ،  راهان  نارکمج  میدمآ  هرخالاب  مدناوخ ،  ار  رصع  رهظ و  زامن  يروط  هچ  مناد  یمن  میدش .  فرشم  مالسلا 
کی هتـسشن و  نم  فرط  کی  درمریپ  کی  نارکمج  دجـسم  رد  مهدب .  ار  ناشباوج  متـسناوت  یمن  نم  دندز  یم  فرح  نم  اب  اقفر  مدوب ، 
هدجس هب  زامن  زا  دعب  متـساوخ  یم  مدناوخ  ار  نارکمج  دجـسم  زامن  مدرک ،  یم  هیرگ  مدرک ،  یم  هلان  طسو  مه  نم  رگید ، فرط  ناوج 

شیادص نت  نم .  يولهپ  تسـشن  مکیلع ،  مالـس  يرگـسع  ياقآ  دومرف : داد ، یم  رطع  يوب  هک  ییاقآ  مدید  مناوخب ،  ار  تاولـص  مورب ، 
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هدجس هب  مرس  دوب ، اقآ  نآ  شیپ  ملد  متفگ ،  ار  تاولص  رکذ  هدجس  هب  میتفر  دومرف ، یتحیصن  نم  هب  دوب  یحبـص  دیـس  يادص  نت  نامه 
نیا متفگ :  درمریپ  هب  تسین .  اقآ  مدید  مدرک  دنلبرس  یتقو  دیـسانش ؟ یم  اجک  زا  ارم  دیتسه ؟ اجک  لها  امـش  مسرپب  منک ،  دنلبرـس  متفگ 
نیمز هک  نیا  لثم  هعفد  کی  مدیدن .  تفگ :  مه  وا  مدیسرپ ،  ناوج  زا  هن .  تفگ :  يدیدن ؟  ار  وا  تفر  اجک  دز  یم  فرح  نم  اب  هک  اقآ 

ياملع یکی  متـشگرب .  نارهت  يوس  هب  تعرـس  هب  تسا .  هدوب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هک  مدـیمهف  مدروخ ،  ناـکت  دـش ، هزرل 
ترـضح دوخ  تفگ :  دیـسرپ . نم  زا  ار  تایـصوصخ  مدرک و  فیرعت  ناشیا  يارب  ار  ارجاـم  مدرک و  تاـقالم  تصرف  نیلوا  رد  ار  نارهت 

اقفر قافتا  هب  دوب  هدرک  توف  شردپ  ناتسود ،  زا  یکی  يزور  دعب  یتدم  تسا .  تسرد  دش  دجـسم  اج  نآ  رگا  نک  ربص  الاح  دنا ، هدوب 
اج نیا  مدیـسرپ :  تسا ،  هتفر  الاب  دـنلب  یلیخ  هیاپ  ود  مدـید  میدیـسر  هک  لحم  نامه  هب  مق ،  میدروآ  ار  وا  دـندوب  نم  اـب  دجـسم  رد  هک 

هللادـی جاح  دـنتفگ : دزاس ؟ یم  یک  ار  دجـسم  نیا  متفگ :  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  ماـن  هب  تسا  يدجـسم  نیا  دـنتفگ : تسیچ ؟ 
نآ ات  مه  ار  ناشیا  تسا ،  هللادی  جاح  مدـیمهف :  ( 279  ) مهیدیا قوف  هللادـی  متفگ :  دوخ  اب  داتفا  شپط  هب  مبلق  هللادـی  دـنتفگ : ات  نایبجر . 
ورب دومرف : متفگ .  مه  ار  هصق  نیا  مدوـب ،  هتفگ  وا  هب  ار  ناـیرج  ـالبق  هک  ملاـع  نآ  هب  نارهت  هب  متـشگرب  متخانـش ،  یمن  هدـیدن و  عـقوم 
تفگ ناشیا  متفر .  مق  رد  هللادی  جاح  راک  لحم  هب  هدومن ،  يرادیرخ  باتک  دلج  دصراهچ  هک  نآ  زا  دـعب  نم  تسا .  تسرد  شغارس ، 

ود مه  دجسم  رد  متفر  مدرک ،  میدقت  ار  اه  باتک  متفگ و  ار  نایرج  هرخالاب  وگب . ار  نایرج  منک ،  یمن  لوبق  ار  اه  باتک  روط  نیا  نم  ، 
داد و ناشن  نم  هب  هللادی  جاح  دندوب  هدیشک  ترضح  هک  يا  هشقن  قبط  ار  هینیسح  دجسم و  مدرک .  هیرگ  مدناوخ و  ترضح  زامن  تعکر 

 . يدرک افو  تدهع  هب  وت  دهدب ، تریخ  ادخ  تفگ ، 

اهتشون یپ 

ات 99  1

اب  ) 16 ص 18 -  تیب ،  لـها  همیرک  روپ ، يدـهم  ربکا  یلع  اتسور 3 - - 2 دش . دهاوخ  هئارا  یتآ  ثحابم  رد  نآ  كرادـم  دـهاوش و  - 1
-7 ص 384 و 385 . نادلبلا ،  حوتف  - 6 ص 463 . ادـخهد ، همان  تغل  - 5 ص 231 . ج 3 ، هعیـش ،  فراعملا  هرئاد  - 4 صیخلت .)  یکدنا 

خیرات - 11 ص 128 . ج 4 ، یسودرف ،  همانهاش  - 10 ص 144 . ج 1 ، یبوقعی ،  خیرات  - 9 ص 25 و 26 . - 8 ص 34 . یفوک ،  مثعا  خیرات 
ص لاوطلا ،  رابخا  - 15 ص 211 . نامه ،  - 14 ص 209 . هیقفلا ،  نبا  - 13 ص 43 و 94 و 105 . یفوک ،  مثعا  خیرات  - 12 ص 89 . مق ، 
ص 522و نامه ،  - 18 ص 333 . نیمارو ،  سیو  هموـظنم :  - 17 ص 128 . لاوطلا ،  راـبخا  - 16 ص 609 . سرفلا ،  كوــلم  ررغ  67 و 
 ، نامه - 21 . 60/216 راونالاراحب ، - 20 ص 22 و 23 . مق ،  خیرات  مالسلااهیلع و  هموصعم  ترضح  یناگدنز  یفجص ،  يدهم  دیس  - 19

يوروش ریهامج  داحتا  رد  يرهـش  سیلفت  - 25 . 60/214 نامه ،  - 24 . 60/215 راونالاراحب ، - 23 هاجنلا 2/446 . هنیفـس  - 22 . 60/215
مالسالا هجح  زا  هناخدور 28 - - 27 . 60/215 راونالا ، راحب  - 26 تسا .  هدوب  ناریا  هب  قلعتم  اه  تدم  هدوب و  ناتـسجرگ  تختیاپ  قباس و 

ص مق ،  یبهذم  خیرات  - 30 تسا .  هدش  قالطا  نآ  رب  یمالسا  رـصع  رد  هک  تسا  ییاه  بقل  دوصقم  - 29 یثدحم .  داوج  نیملسملا  و 
-33 ص 23 . مق ،  خیرات  مالسلااهیلع و  هموصعم  ترـضح  یناگدنز  یفحـص ،  يدهم  دیـس  - 32 ص 31 . مق ،  یبهذم  خـیرات  - 31 . 13

ومرپ هک  تسا  یسک  ینعم  هب  یبرع  نابز  رد  رعشا  ارحص 38 - عمج  طسو 37 - هد 36 - بایمک 35 - - 34 ص 212 . ج 6 ، راونالا ، راحب 
یناسک لپ 43 - - 42 . 35 ص 40 -  مق ،  یبهذم  خیرات  یهیقف ،  رغصا  یلع  - 41 ص 27 . نامه ،  - 40 ص 278 . مق ،  خیرات  - 39 دشاب .

ات ص 46  مق ،  خیرات  یهیقف ،  رغصا  یلع  - 45 . 60/213 راونالا ، راحب  - 44 دنا . هدید  ار  ترضح  هباحص  اما  دندیسرن ؛ ریمایپ  تمدخ  هک 
نالیگ همه  لماش  یهاگ  یلعف و  نالیگ  زا  یتمـسق  ملید ،  - 47 مق .  یبهذم  خیرات  نازورف و  مجنا  باتک  دـننام  - 46 صیخلت .)  اب   ) 49

. اه نآ  عباوت  هرصی و  هفوک و  دوصقم  - 50 ص 465 . ادخهد ، همان  تغل  - 49 ص 22 . مق ،  ياه  یندید  يدروآ ،  نیسح  - 48 دوش . یم 
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امنهر ناـمیرک و  ییاـفو ،  ولباهـش ، یهیقف ،  - 53 دراد . رارق  قارع  روـشک  رد  هفوـک  یخـسرف  تـفه  رد  - 52 ناـشیرپ .  ناوـت ،  یب  - 51
ص يرجه ،  مهن  نرق  رد  مق  ییابطابط ،  یسردم  نیسح  دیس  هعلق 55 - - 54 ات 39 . ص 37  میسانشب ؛  ار  مق  ناگدنـسیون ،)  زا  یهورگ  )
 ، ناریا رصاعم  خیرات  باتک  زا  تسا  یـسابتقا  بلاطم  نیا  - 58 ندرک .  شوـه  یب  ندرک ،  سح  یب  - 57 مسق .  دنگوس ، - 56 ات 98 .  94

هدننک تیاکح  يانعم  هب  يوار ،  عمج  ناگرزب 62 - تلزنم 61 - ردق و  اب  نارای 60 - نیرتراوگرزب  - 59 هطسوتم .  میدق  ماظن  موس  لاس 
نیرتدامتعااب نیرتاناد 68 - شوهاب 67 - كریز ،  ناگرزب 66 - نانیمطا 65 - دروم  صاخشا  نادمتعم ،  اشوک 64 - هدننک 63 - تیاور  ، 

سابع - 71 یشزومآ .  میدق  ماظن  هطـسوتم  مود  لاس  يایفارغج  باتک  زا  لقن  هب  - 70 ینخس .  ره  زا  يزیچره و  زا  هاتوک  رـصتخم ، - 69
ص ضقنلا ،  يزار ،  لیلجلادـبع  ص 166 ؛ مق ،  یبهذم  خیرات  یهیقف ،  رغـصا  یلع  - 72 ص 88 و 89 . ج 1 ، مق ،  راـثآ  هنیجنگ  ضیف ، 
هب عورـش  ای  نیزاغآ  يانعم  هب  اج  نیا  رد  یگراوخریـش و  ياـنعم  هب  تغل  رد  اشگلد 75 - - 74 ص 166 . مق ،  یبهذم  خـیرات  - 73 . 164

ص 175. مق ،  یبهذم  خیرات  یهیقف ؛  رغـصا  یلع  - 77 لقع .  و  عامتجا ،  تنـس ،  نآرق ،  ینعی :  هناگراهچ  لیالد  - 76 تسا .  هتفر  راک 
ص 60 و بالقنا ،  رد  تیناحور  شقن  یناجنسفر ،  یمـشاه  ربکا  یلع  نیملـسملاو  مالـسالا  هجح  زا  لقن  هب  - 79 میدق .  هتـشذگ ،  - 78

ماما یـسایس  همانیگدـنز  یبجر ،  نسحدـمحم  زا : لقن  هب  رامآ  - 81 ات 339 . ص 332  ج 1 ، مق ،  راـثآ  هنیجنگ  ضیف ،  ساـبع  - 80 . 61
سابع فیلءاـت  گرزب ،  میعز  يدرجورب ،  هللا  هیآ  باـتک  زا  لـقن  هب  تمـسق  نیا  بلاـطم  - 82 ص 77 . ج 1 ، دـیعبت ، ات  زاـغآ  زا  ینیمخ 
يریبع سابع  فیلءات  گرزب ،  میعز  يدرجورب  هللا  هیآ  باتک  هب  هنیمز ،  نیا  رد  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  - 83 صیخلت .)  اب   ) يریبع

-85 یناجنـسفر .  یمـشاه  ربکا  ياقآ  ینارنخـس  زا  هتفرگرب  بالقنا ؛  رد  تیناحور  شقن  باـتک  زا  لـقن  هب  - 84 دینک . عوجر  ص 91  ، 
-86 دشاب . یم  یبجر  نسح  فیلءات  ج 1 ؛ دیعبت ،  ات  زاغآ  زا  ینیمخ  ماما  یـسایس  همانیگدنز  باتک  زا  لقن  هب  تمـسق ،  نیا  بلاطم  رثکا 

ماما یسایس  همانیگدنز  یبجر ،  نسحدمحم  - 87 ص 133 . ج 1 ، دیعبت ، ات  زاغآ  زا  ینیمخ  ماما  یسایس  همانیگدنز  یبجر ؛  نسح  دمحم 
 ( صیخلت اب  . ) ج 1 دـیعبت ، ات  زاغآ  زا  ینیمخ  ماما  همانیگدـنز  یبجر ،  نسحدـمحم  - 88 صیخلت .)  اـب  ، ) ج 1 دـیعبت ، ات  راغآ  زا  ینیمخ 

نارهت هاگشناد  دانسا  زکرم  يزکرم و  هناخباتک  یمالسا 2 -  ياروش  سلجم  هناخباتک   - 1 زا : دنترابع  ناریا  ياه  هناخباتک  نیرتمهم  - 89
سدق ناتـسآ  گرزب  هناخباتک  یفجن 5 -  یـشعرم  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  هناـخباتک  ناریا 4 -  یمالـسا  يروهمج  یلم  هناـخباتک   - 3
هاـگن کـی  رد  هر )   ) یفجن یـشعرم  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  گرزب  هناـخباتک  باـتک  زا  هصـالخ ،  روط  هب  بلاـطم  نیا  - 90 يوضر . 

؛  یفحص يدهم  دیـس  هاگهانپ 92 - - 91 تسا .  هدـش  لقن  باهـش  يربخ  ياه  هماـن  لـصف  و  رون ) غیتس  رب  باـتک  و  پاچ 1380 ش )  )
 ، یمق سابع  خیش  - 95 ص 216 . ج 60 ، راونالاراحب ، هاگهانپ 94 - - 93 ص 37 . مق ،  خیرات  مالسلا و  اهیلع  هموصعم  ترضح  یناگدنز 

روط نیا  تسا ،  یتدیـس  ففخم  ایوگ  یتس ،  - 97 ص 84 . مق ،  یبهذم  خیرات  یهیقف ،  رغـصا  یلع  - 96 ص 376 . ج 2 ، راحبلا ، هنیفس 
دـنا و هتفگ  یم  همطاف  یتس  همطاف ،  ترـضح  هب  هیوفـص  نامز  ناگدنـسیون  زا  یـضعب  نانآ ،  زا  تیعبت  هب  مق و  مدرم  دوش  یم  مولعم  هک 

يدهم ربکا  یلع  - 99 ص 86 . مق ،  یبهذم  خـیرات  یهیقف ،  رغـصا  یلع  - 98 دـنیوگ . یم  هیتس  ترـضح  نآ  تدابع  لـحم  هب  مه  زورما 
ص 183. تیب ،  لها  همیرک  روپ ،

ات 187  100

ص ادخهد ، همان  تغل  ص 50 و 51 ؛ دیـسانشب ، ار  مق  زا : لقن  هب  - 101 . 157 ص 160 -  مق ،  یبهذم  خیرات  یهیقف ،  رغـصا  یلع  - 100
-103 . 213 ، 199 ص 59 ، مق ،  خـیرات  یمق ،  نی  دـمحم  نـب  نـسح  - 102 ص 181 . روپ ،) يدـهم  ربـکا  یلع   ) تیب لـها  همیرک  464 ؛
ج نیعشعشملا ،  راونا  ینارهت ،  ینایزوتاک  نب  یلع  دمحم  خیـش  - 105 ص 376 . ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  - 104 ص 93 . مق ،  یبهذم  خـیرات 
-107 صیخلت .  یکدنا  اب  ات 86 ، ص 81  روپ ، يدـهم  ربکا  یلع  - 106 ص 46 . تیب ،  لها  همیرک  روپ ، يدـهم  ربکا  یلع  ص 211 ؛ ، 1
ص 94. مق ،  یبهذم  خیرات  یهیقف ،  رغـصا  یلع  - 108 تسا .  هدش  لقن  یمق  نیسح  مالغ  خیش  جاح  مالـسالا  هجح  موحرم  زا  رعـش  نیا 

نآ یخیرات  دجاسم  مق و  www.Ghaemiyeh.comهچخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 105زکرم  هحفص 99 

http://www.ghaemiyeh.com


رد یلو  تسا ،  حرطم  قـلخ ،  تیادـه  هزراـبم و  هب  توـعد  ـالومعم  هزجعم  رد  هک  تواـفت  نیا  اـب  تسا ؛  هزجعم  دـننامه  تـمارک  - 109
صوصخم 112- هاگتسد  هلیـسو  هب  سکع  ندرک  گرزب  بولسا 111 - شور ،  - 110 تسین .  راک  رد  یبلط  هزراـبم  يدـحت و  تمارک 

نانکراک عمج  رد  ینیمخ  ماما  تاـنایب  زا  - 115 هیآ 18 . (، 9  ) هبوت هروس  - 114 ص 312 . ناـمه ،  - 113 ص 213 . تیب ،  لـها  همیرک 
روشک رسارس  ياه  ناتسا  زکارم  هعمج  همئا  عمج  رد  ینیمخ  ماما  تانایب  زا  - 116 خیرات 3/5/61 . رد  يوضر  سدق  ناتسآ  يزکرم  هرادا 
تانایب زا  یتمسق  - 118 خیرات 3/5/58 . رد  ناضمر  كرابم  هام  لولح  تبسانم  هب  ینیمخ  ماما  مایپ  زا  یتمسق  - 117 خیرات 23/1/61 . رد 

، راـهب ون  میحر  - 119 خـیرات 19/10/75 . رد  مق  مدرم  زا  یعمج  رادـید  رد  يا ،  هنماـخ  هللا  هیآ  ترـضح  یمالـسا ،  بـالقنا  مظعم  ربهر 
 (، هر  ) ینیمخ ماـما  ترـضح  - 121 هرامـش 18 . دجـسم ، هـلجم  هماـنهام ،  ود  زا  یتـهارف  یلع  ساـبع  زا  صیخلت  - 120 هنومن .  دجـسم 
ماما - 123 يا .  هنماـخ  هللا  هیآ  ترـضح  يربهر ،  مظعم  ماـقم  - 122 ص 95 . هعیرـشلا ،  حابـصم  زا  لقن  هب  و 96 و  ص 95  هولـصلارس ، 

هر هدومح ،  باهولادبع  - 124 ات 915 . هلءاسم 900  هب  ر.ك :  دجسم ، ماکحا  تمـسق  هلءاسم 900 ، لئاسملا ،  حیـضوت  هلاسر  ینیمخ ، 
ود زا  لقن  هب  - 126 تسا .  کچوک  قاتا  يوغل  يانعم  رد  - 125 ج 19 . يرایدنفسا ،  يدهم  همجرت  یمالسا ،  گنهرف  رد  دجـسم  دروآ 

ندمت هراوهاگ  نیمز ،  قرشم  ندمت  خیرات  باتک  زا  تنارود  لیو  زا  هدش  دای  بلطم  ینامز و  سابع  زا  هرامش 18  دجسم ، هلجم  همانهام 
زا - 129 ص 369 . حــیاصن ،  ینیکــشم ،  یلع  - 128 ص 227 . ج 2 ، راونـالاراحب ، - 127 و 382 . ص 187  مارآ ،  دــمحا  هـمجرت  ، 

هلاسر هر ،)   ) ینیمخ ماما  ترـضح  هیآ 9 131 - (، 62  ) هعمج هروس  - 130 خـیرات 21/6/58 . رد  هر ،)   ) ینیمخ ماما  ترـضح  تاشیامرف 
-134 ات 30 . ص 27  زامن ، بادآ  ماکحا و  وج ، قح  نیـسح  دمحم  - 133 ص 103 . هولصلارس ،  - 132 ص 82 . زامن ) ماکحا   ، ) ماـکجا

ینیمخ ماما  تارطاخ  تانایب و  - 136 ص 29 . ج 3 ، یفاک ،  لوصا  ینیلک ،  - 135 ص 29 . زامن ، بادآ  ماکحا و  وج ، قح  نیسح  دمحم 
-139 دـش . دـهاوخ  نایب  شراگن ،  رطن  زا  یئزج  تارییغت  اـب  بلاـطم  یمیدق 138 - - 137 ص 145 . زامن ، رگنـس  رد  ماما  زامن ، هراـبرد 
-141 تاـکز و ... سمخ و  دــننام  تـسا ،  هدــش  يروآ  عـمج  ریخ  ياـهراک  ماــجنا  يارب  هـک  ییاــه  لوـپ  - 140 ینوـنک .  ناردـنزام 

هدافتـسا میدق  يرامعم  رد  هک  دجـسم و ... ای  قاتا ،  ياه  قاط  نتخاس  زا  یـصوصخم  زرط  - 142 دشاب . دـمآرد  عبنم  هک  ییاهزیجو  ؟ الما
رجآ هب  - 144 راوید . ماکجتـسا  يارب  نآ  لاثما  جوراس و  ای  نامیـس  زا  دـنلامب  راوید  نییاپ  هب  هچنآ  راوید و  نییاپ  - 143 تسا .  هدش  یم 

-145 دور . یم  راک  هب  نامتخاس  تانییزت  رد  هک  تسا  یـشاک  یعون  یهرگ  یـشاک  دـنیوگ ، یم  یـشاک  دـش  یـشاقن  ای  هداس  راد  باـعل 
ییابطابط یسردم  نیسح  دیس  - 147 هناخ .  رد  ولج  هاش -  رابرد  يارس -  نورد  هطوحم  - 146 ات 675 . ص 673  ج 2 ، مق ،  راثآ  هنیجنگ 

رطس 11 و 12. ص 105 ، نامه ،  - 149 ات 4 . رطس 2  ص 251 ، رطس 9و 10 ، ص 37 ، مق ،  باتک  - 148 ص 115 . ج 2 ، ناکاپ ،  تبرت  ، 
-154 رطس 24 . ص 26  نامه ،  - 153 . 6-8 ص 36 ، نامه ،  نامه 152 - - 151 رطس 18 . ص 27  رطس 6-8 ، ص 26  نامه ،  - 150
ص 43. نادـلبلا ،  هصالخ  - 157 ص 51 و 52 . نامیالاراد ،  خـیرات  - 156 ص 214 . اضرلا ، ضاـیر  - 155 رطس 15 . ص 211  ناـمه ، 
ص 220. صقثلا ،  - 161 کلملا ص 85 . لضفا  همانرفس  - 160 ص 188 . موس ،  دلج  - 159 مجنپ .  بلطم  مجنپ  لصف  ناـمه ،  - 158
-164 ص 160 . دالبلا ، راتخم  هب  موسوم  مق ،  خـیرات  هعیرـشلا ،  رـصان  - 163 ص 123 . مق ،  یبهذـم  خـیرات  یهیقف ؛  رغـصا  یلع  - 162
ای گنـس  زا  هک  هیاپ  نامتخاس -  هیاپ  راوید ، راوید 167 - - 166 ضیف .  سابع  فبلءات  - 165 ات 686 . ص 684  ج 2 ، مق ،  راـثآ  هنیجنگ 

راوید هنیس  ای  رمک  رود  ات  رود  يدنبرمک  دننامه  هدش و  هتـشون  راوید  يور  هک  ینوتم  ریاس  ای  ینآرق و  نوتم  هب  - 168 دوش . هتخاس  رجآ 
عبر سءار  نآ  رد  هک  کچوک  يدبنگ  عبر  هقبط  دنچ  ای  ود  اب  رعقم  حطـس  ای  هیحان  کی  ندرکرپ  - 169 دوش . یم  هتفگ  يدنبرمک  هبیتک 
دبنگ عبر  ره  هیاپ  ود  الومعم  دراد ، دوجو  بدحم  لاله  کی  رعقم  دبنگ  عبر  ره  نیب  تسا .  رت  هدـمآ  شیپ  ریز  هقبط  زا  هقبط  رد  اهدـبنگ 

یم هدهاشم  هظحالم  لباق  عونت  اهدبنگ  عبرم  لکش  رد  دنراد . رارق  ریز  هقبط  ياهدبنگ  سءار  زا  رترود  اه  نآ  دوخ  لاله  ياه  هیاپ  يور 
لاکـشا داد  یم  هزاجا  هک  دوب  يا  هلیـسو  نیا  دنراد و  زیر  ياه  خاروس  ناشنایم  رد  هک  یتارجح  هداس ،  دـبنگ  عبرم  زا : دـنترابع  هک  دوش 

ص ناناخلیا ،  هرود  رد  ناریا  یمالسا  يرامعم  . ) دنراد سءار  رد  یلنوت  کچوک  ياه  قاط  هک  یتارجح  دنریگب و  دوخ  هب  يرتکزان  مرف 
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تمـسق رب  دـشاب  هرط  ریز  هک  نآ  ریغ  رحآ و  زا  لماک  روط  هب  راوید  هندـب  رـس ، نوریب  زا  يارجم  ود  ناـیم  راوید  رانک 171 - - 170 .( 78
هک ییاه  دنمک  هب  لاود :  دور . یم  راک  هب  بارحم  رود  الومعم  اه  یشاک  نیا  كزان ،  هاتوک ،  کیراب ،  یـشاک  - 172 نامتخاس .  نوریب 

کلم هروس  - 173 تسا .  هدوب  اهدژا  مخ  چـیپ و  شقن  لصا  رد  نآ  دـنزادنا و  اه  لاـش  اـه و  هچراـپ  یلاـق و  رد  یمیلـسا  ياـه  حرط  رد 
ربق 178- ياه  گنس  ربق 177 - ياه  گنس  - 176 هیآ 18 . (، 9  ) هبوت هروس  - 175 هیآ 50 . (، 38  ) هروس ص - 174 ات 7 . هیآ 1  (، 67)
 ، لکـش ثلثم  شوگ ،  هس  - 180 هیآ 108 . (، 9  ) هبوت هروس  - 179 يزیج .  هرانک  دنزاس ؛ یـشاک  ای  رجآ  زا  راوید  رـس  رب  هک  يا  هرگنک 
مخ چـیپ و  هشوگ  راهچ  نآ  ناریا و  ینییزت  ياهرنه  يدادرارق  ياـه  حرط  زا  - 181 عالضالا .  يواستم  ثلثم  تروص  هب  یـشقن  ای  هچراپ 

هروس - 184 هدنریگربرد .  - 183 هدـش .  هداد  تنیز  هدـش ،  نییزت  - 182 تسا .  هدـش  یحارط  ییاـه  گرب  نآ  طـسو  رد  هک  تسا  اراد 
عورـش زا  سپ  هک  تسا  هللا  لوسر  دـمحم  هاگیاپ  روظنم  - 186 ات 676 . ص 672  ج 2 ، مق ،  راـثآ  هنیجنگ  - 185 هیآ 1 . (، 18  ) نونمؤم

هناخباتک هعلاطم و  نلاـس  روظنم  - 187 دـشاب . یم  یفلتخم  ياه  تیلاعف  ياراد  نونکا  مه  هدـش و  رقتـسم  دجـسم  نیا  رد  یلیمحت  گنج 
تیلاعف هب  یگنهرف ،  رامعتسا  هب  هلباقم  ناناوج و  بذج  فده  اب  روشرپ و  ناناوج  تمه  هب  هک  دشاب  یم  جع )   ) مظعالا هللا  هیقب  ترضح 

. دومن مادقا  یبهذم  یشزومآ و  یسرد و  ياه  هنیمز  رد  ییاه 

ات 279  188

تدایس و رطن  زا  ناشیا  هک  تسا  دجسم  نیا  ینونک  تعامج  ماما  یفحص ،  يدهم  دیس  اقآ  جاح  نیملسملاو  مالـسالا  هجح  روظنم  - 188
يرجآ بوچراهچ 191 - - 190 شخبتایح .  دمحم  ياقآ  بانج  راعشا  زا  - 189 دراد . ییازس  هب  ترهش  نارگید  هب  کمک  يراوگرزب و 

ياـه هکت  زا  هک  دـنیوگ  ار  یـشاک  زا  یعون  - 193 نازیوآ .  و  هقبط )  هـقبط   ) هدـیچیپ مـهرد  - 192 کـجوک .  رجآ  تسین ،  لـماک  هک 
، ریـس یبآ  نشور ،  یبآ  یناجمداب ،  يا  هوهق  ییالط ،  درز  زبس ، دـننام : ییاه  گنر  - 194 دوش . یم  هتخاس  نوگانوگ  لاکـشا  هب  زیرزبر 

یبآ گنر  ود  زا  نتفرگ  هیاـم  تسا .  هدوب  ناـمرک  دزی و  ناهفـصا ،  يزاـس ،  یـشاک  يراـک و  یـشاک  زکرم  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  و ...
ناریا یمالـسا  يرامعم   . ) تشاد رتشیب  جاور  يوفـص  هرود  لیاوا  يرومیت و  هرود  مامت  رد  هکلب  مهدراهچ  نرق  رد  اهنت  هن  ریـس  نشور و 
عاونا هک  ددعتم  ياه  مخ  چـیپ و  زا  بکرم  ناریا ،  ینییزت  ياهرنه  يدادرارق  یـساسا و  ياه  حرط  زا  - 195 ص 91 ) ناناخلیا ،  هرود  رد 

رد اهدژا -  - 196 ددرگ . یم  قالطا  میدـق  رد  طخ  یعون  ینعم  هب  زین  ددرگ و  یم  صخـشم  تعیبط  رـصانع  هب  تهابـش  اب  نآ ،  فلتخم 
هروس - 199 هیآ 64 . (، 12  ) فسوی هروس  - 198 هیآ 56 . (، 51  ) تایراذ هروس  - 197 تسا .  هدوب  یگرزب  رام  مان  یناتـساب  ياه  هناسفا 
ناطلس هدازماما  قارن ،  ناشاک و  نیب  ییاتـسور  - 201 تسا .  ینامـسآ  یبآ  هک  هزوریف  گنر  هب  - 200 ات 182 . هیآ 180  (، 37  ) تافاص
عارتخا هلقم  نبا  هک  یطخ  شـش  زا  طخ  مسق  کی  ماـن  - 203 هیآ 35 . (، 24  ) رون هروس  - 202 مالـسلا .  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  رـسپ  یلع 

لکش حرط و  نیرت  مهم  قاطاپ :  - 206 دننام . هوک  - 205 دشاب . هتـشادن  يزیت  دشاب و  درگ  نآ  هبل  هک  يزیچ  ولهپ و  - 204 تسا .  هدرک 
هیاپ ندادرارق  تسا .  لکـش  عبرم  قاط  يور  دـبنگ  نتخاس  یمالـسا ،  هرود  يرامعم  ناـیناساس و  هرود  رد  ناریا  مالـسا  زا  لـبق  يراـمعم 

دندرک و ادیپ  هلءاسم  نیا  يارب  يا  هداس  لح  هار  اه  یناریا  دوب . ینامتخاس  هدمع  هلءاسم  کی  قاطا  راوید  علـض  راهچ  يور  دـبنگ  رودـم 
هدافتـسا دروم  دبنگ  بعکم و  نیب  خزرب  هیحان  یلـصا  لکـش  ناونع  هب  هک  قاطاپ  زا  دوب  ترابع  لح  هار  نیا  دندرب . راک  هب  ار  نآ  اه  نرق 

قاطا هشوگ  هیواز  لـخاد  رد  تفرگ .  رارق  قاـطا  راـنک  راوید  ود  نیب  هلـصاف  رد  بروم  ياـه  قاـط  دـبنگ  قاـطا  لـخاد  رد  تفرگ .  رارق 
رد هیحان  تشه  نیب  دـش  یم  هتخاس  اه  نآ  يالاب  رد  هک  دـبنگ  نزو  اه ، قاط  مسق  نیا  زا  قاـطا  راـهچ  نتخاـس  زا  سپ  هدـش  یم  هتخاـس 

يدایز تصرف  دندرک و  یمن  لمحت  يدایز  نزو  اهراوید ، نیا  دادـتما  رد  هنایم  هیحان  تشه  دـیدرگ . یم  میـسقت  قاطا  ياهراوید  دادـتما 
. دـش یم  هتخاس  هرجنپ  بلغا  طسو  طاقن  رد  دوب . اه  قاط  نیب  هیحان  راوید و  ره  طسو  هطقن  یحاون  نیا  دـنداد . یم  ینییزت  هدافتـسا  يارب 
هب اب  لکـش  ثلثم  ای  يورک  يانب  اب  هدش و  بوسحم  نازیوآ  یگدـمآ  شیپ  ناونع  هب  دوب  نکمم  اه  قاط  هیواز  لخاد  یحاون  ای  اه  قاطاپ 
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 ، ناناخلیا هرود  رد  ناریا  یمالسا  يرامعم  . ) دنتشاد اه  نآ  ینییزت  شقن  هب  يرتشیب  هجوت  ناگدنزاس  یلو  دیآرد ؛ ینامتخاس  هبعش  لکش 
هنوگ نیا  هتخاس  زرط  هک  تسا  نیا  روظنم  اج  نیا  رد  دنتشاذگ و  یم  رس  رب  میدق  رد  الومعم  هک  هدوب  یهالک  نیچقرع ،  - 207 ص 78 )

ات ص 473  ج 2 ، مق ،  راـثآ  هنیجنگ  ضیف ،  ساـبع  - 209 ات 11 . هیآ 9 هعمج ،  هروـس  - 208 تسا .  هدوب  ینیچقرع  دـننام  اه ، ناـمتخاس 
هعیرشلا رصان  - 211 تسا .  هدمآ  هوکشاب  للجم و  ناویا  تمسق  رد  رتشیب  تاحیضوت  هیآ و  نتم  - 210 نتم .  رد  شیاریو  یکدنا  اب  ، 483

یلع روفغم  موحرم  فیلءات  - 213 ص 465 . ادخهد ، همان  تغل  ص 134 و  هیمطاف ،  هسدقم  هناتسآ  هیرشن  مق ،  يامنهار  - 212 ص 16 . ، 
ص 119. مق ،  یبهذم  خیرات  یهیقف ،  رغـصا  یلع  - 215 ص 461 . ج ،  مق ،  راـثآ  هنیجنگ  - 214 لوا .  لصف  مراهچ ،  باـب  ضیف ،  ربکا 
ص 51. بابرا ،  کیب  یقت  دمحم  فیلءات  - 218 ص 186 . - 217 ص 109 . ج 2 ، ناکاپ ،  تبرت  ییابطابط ،  یسردم  نیسح  دیس  - 216

فیلءات - 221 رطس 15 . ص 23 ، هخـسن 14 ، نیرفاسملا ،  هرـصبت  ییابطابط ،  نیـسح  دـمحم  - 220 دراد . رارق  رــصم  روـشک  رد  - 219
ج 2، - 226 ص 119 . - 225 ص 49 و 50 . - 224 ص 72 . - 223 ضیف .  سابع  فیلءات  - 222 ص 163 . لیلجلادـبع ؛  ینیزار ،  ینیوزق 
 ، مق خـیرات  یمق ،  نسح  نب  دـمحم  نب  نسح  - 230 ص 26 . مق ،  خـیرات  - 229 ص 38 . مق ،  خـیرات  - 228 ص 117 . - 227 ص 464 .

ص ضقنلا ،  يزار ،  لیلجلادـبع  - 235 ص 121 و 122 . - 234 ص 118 . یمیدق 233 - - 232 نمشد .  نیمز  دح  رـس  - 231 ص 37 .
لاس 1418 باتک ،  فیلءاـت  ماـگنه  - 238 یمق .  نسح  نب  دـمحم  نب  نـسح  فیلءاـت  - 237 یهیقف .  رغـصا  یلع  فیلءاـت  - 236 . 163

رغصا یلع  - 242 ص 149 . ج 4 ، ابدالا ، مجعم  - 241 ص 142 . ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  - 240 ندرک .  ییوگدب  - 239 يرمق .  يرجه 
ص ج 2 ، ناکاپ ،  تبرت  ییابطابط :  یـسردم  نسـسح  - 243 ص 311 . ج 3 ، تانجلا ،  تاـضور  ص 71 ، مق ،  یبهذـم  خـیرات  یهیقف ، 

هدیشوپ ياه  تمسق  - 246 ص 149 . ج 2 ، ناکاپ ،  تبرت  ییابطابط ،  یسردم  نیسح  - 245 سءار .  زیچ ، ره  يالعا  تمسق  - 244 . 127
هراشا دروم  کی  هب  هدـنیآ  ثحابم  رد  - 248 ص 216 و 217 . مق ،  یبهذم  خـیرات  یهیقف ،  رغـصا  یلع  - 247 اه . ناتـسبش  دننام  هدش ، 
رـصان فیلءات  مق ،  خـیرات  نوچمه  يرگید  ياـه  باـتک  رد  تیاـکح  نیا  هتبلا  - 251 ص 252 . - 250 ص 219 . - 249 درک . میهاوـخ 
نونکا هک  تسا  هدوب  باب  تسیب  لماش  یمق  نسح  نب  دـمحم  نب  نسح  فیلءات  مق  خـیرات  تسا .  هدـیدرگ  نایب  زین  ص 163 ، هعیرشلا ، 

رد 15 دـیاش  تسین و  دوجوم  باب  نیا 5  رد  نارکمج  ناتـساد  نایب  تسا .  یقاب  باتک  نآ  زا  باـب  اهنت 5  تسین و  دوجوم  نآ  باـب   15
لها همیرک  باتک  رد  هتبلا  - 254 دیفس . هایس و  - 253 نارکمج .  دجـسم  تاراشتنا  ص 297 ، - 252 تسا .  هدوب  باتک  نیا  رگید  باـب 

زا رعش  - 256 ضیف .  بلاط  هدـنرب ،  ضیف  - 255 نک .  تماقا  ناکم  نیا  رد  زور  داتفه  اـی  زور  تفه  هک  هدرک  لـقن  يواـملا  هنج  زا  تیب 
اج زا  كریز 259 - - 258 تسا .  دـلوت  لحم  ياـنعم  هب  حالطـصا  رد  - 257 ماصمـص .  هب  بقلم  اویـش )  ) يردـنت ناـخ  دومحم  موحرم 
 . ندرک نیقی  خیم 265 - فاص 264 - - 263 شوپب .  ار  دوـخ  رازا  تسین ،  وـت  زا  ساـیل  نیا  راولش 262 - نهاریپ 261 - - 260 زیخرب .

روپ 269- يدـهم  ربکا  یلع  - 268 دـشاب . ناـسآ  هدنونـش  يارب  نآ  كرد  هک  رعـش  یعون  فیفخ :  رحب  - 267 سکان .  هیاـمورف  - 266
ماکحا هتبلا  - 272 یقفاب .  یقتدمحم  خیش  جاح  هللا  هیآ  دیهش ، دهاجم  يزار ؛  دمحم  زا : لقن  هبو  صیخلت  راکشآ 271 - يراشفاپ 270 -

خ ج 8 ، لامعلازنک ،  - 274 ات 37 . ص 35  فاکتعا ،  نارکمج ،  سدقم  دجسم  اقیقحت  دحاو  - 273 تسا .  هدمآ  یهقف  اه  باتک  رد  نآ 
ص 26 و نارکمج ،  سدقم  دجسم  تاقیقحت  دحاو  فاکتعا ،  باتک  زا  هتفرگرب  - 276 ص 506 . ج 1 ، رارسالا ، فشک  - 275 . 24007

ترضح یناگدنز  یفحـص ،  يدهم  دیـس  - 278 ص 8 . توـکلم ،  يوـس  هـب  یهار  فاـکتعا  هوزج  یلمآ ،  يدمــص  دوواد  - 277 . 27
هیآ 10. (، 48  ) حتف هروس  - 279 ص 74 . مق ،  خیرات  مالسلا و  اهیلع  هموصعم 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 
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ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 105زکرم  هحفص 103 

http://www.ghaemiyeh.com


یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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