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ناریا ناگداز  ماما  عماج  کناب 

: هدنسیون

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو 

: یپاچ رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ناریا ناگداز  ماما  عماج  112کناب 

باتک 112تاصخشم 

112اهینتسناد

112ترایز

نید هاگن  112زا 

نآرق رد  ترایز  112لسوت و 

تیاور رد  114ترایز 

نآرق هب  هجوت  اب  روبق  ترایز  هب  ینید  115درکیور 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  هاگدید  زا  118ترایز 

هعیش هاگدید  زا  روبق  119ترایز 

تنس لها  هاگدیدزا  روبق  لها  ترایز  120تنس 

ناگرزب هاگن  122زا 

تجهب هللا  تیآ  مالک  رد  122ترایز 

124ماکحا

دجسم 124ماکحا 

( هر  ) ینیمخ 124ماما 

يا هنماخ  یمظعلا  هللا  125تیآ 

تجهب یمظعلا  هللا  129تیآ 

ینارکنل لضاف  یمظعلا  هللا  130تیآ 

يزاریش مراکم  یمظعلا  هللا  131تیآ 

یناتسیس یمظعلا  هللا  133تیآ 

یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هللا  134تیآ 
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يزیربت میرکلادبع  یمظعلا  هللا  135تیآ 

یناسارخ دیحو  یمظعلا  هللا  137تیآ 

ینادمه يرون  یمظعلا  هللا  138تیآ 

يرهاظم یمظعلا  هللا  140تیآ 

ترایز 140ماکحا 

( هر  ) ینیمخ 140ماما 

تجهب یمظعلا  هللا  141تیآ 

يزاریش مراکم  یمظعلا  هللا  143تیآ 

ینارکنل لضاف  یمظعلا  هللاآ  144تیآ 

یناتسیس یمظعلا  هللا  145تیآ 

فقو 146ماکحا 

( هر  ) ینیمخ 146ماما 

يا هنماخ  یمظعلا  هللا  147تیآ 

یناتسیس یمظعلا  هللا  164تیآ 

يزاریش مراکم  یمظعلا  هللا  166تیآ 

تجهب یمظعلا  هللا  168تیآ 

ینارکنل لضاف  یمظعلا  هللا  170تیآ 

یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هللا  171تیآ 

يزیربت داوج  ازریم  یمظعلا  هللا  173تیآ 

هر ینیمخ  ماما  هلیسولا ي  ریرحت  174باتک 

دجسم 190تائاتفتسا 

عجرم  7190

يا هنماخ  یمظعلا  هللا  191تیآ 

( هر  ) تجهب یمظعلا  هللا  194تیآ 
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يزاریش مراکم  یمظعلا  هللا  204تیآ 

یناتسیس یمظعلا  هللا  213تیآ 

يرهاظم یمظعلا  هللا  213تیآ 

ترایز 214بادآ 

مالسلا مهیلع  ناگداز  ماما  نیموصعم و  ترایز  214بادآ 

اه هداز  ماما  ترایز  215بادآ 

ترایز لیاضف  223بادآ و 

ترایز بادآ  تیاعر  225موزل 

همئا نابز  زا  ترایز  226بادآ 

ترایز 227راثآ 

تنس نآرق و  هاگدید  زا  ترایز  هدنزاس  227راثآ 

هللا ءایلوا  ترایز  تاکرب  228دئاوف و 

229نامسرپ

229تاهبش

229لاوس 1:

229باوج 1:

229لاوس 2:

230باوج 2:

231لاوس 3:

231باوج 3:

232لاوس 4:

232باوج 4:

اه هداز  232ماما 

233لاوس 1:
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233باوج 1:

 : 2 233لاوس

233باوج 2:

233لاوس 3:

233باوج 3:

234لاوس 4:

234باوج 4:

234لاوس 5:

234باوج 5:

235لاوس 6:

235باوج 6:

235لاوس 7:

235باوج 7:

235لاوس 8:

235باوج 8:

236ترایز

236لاوس 1:

236باوج 1:

236لاوس 2:

237باوج 2:

237لاوس 3:

237باوج 3:

237لاوس 4:

237باوج 4:

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 885زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


238لاوس 5:

238باوج 5:

239لاوس 6:

239باوج 6:

239لاوس 7:

239باوج 7:

240لاوس 8:

240باوج 8:

241لاوس 9:

241باوج 9:

241لاوس 10:

241باوج 10:

241لاوس 11:

241باوج 11:

242لاوس 12:

242باوج 12:

242لاوس 13:

243باوج 13:

243لاوس 14:

243باوج 14:

اه هداز  ماما  ترایز  یعرش  243ماکحا 

243لاوس 1:

243باوج 1:

244لاوس 2:
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244باوج 2:

244لاوس 3:

244باوج 3:

244لاوس 4:

245باوج 4:

245لاوس 5:

245باوج 5:

245لاوس 6:

245باوج 6:

245لاوس 7:

245باوج 7:

246لاوس 8:

246باوج 8:

246لاوس 9:

246باوج 9:

246لاوس 10:

246باوج 10:

247لاوس 11:

247باوج 11:

247لاوس 12:

247باوج 12:

... هک دینادیم  247ایآ 

1247

2247
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3247

4247

5247

6248

7248

8248

9248

10248

11248

12248

13248

14248

15248

16248

17249

18249

19249

20249

21249

22249

23249

امشاب 249ینخس 

249تاداهنشیپ

1249
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2249

3250

4250

5250

6250

7250

8250

9250

10250

11250

12250

13251

14251

15251

16251

17251

18251

19251

20251

21251

22252

23252

24252

25252
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26252

27252

28252

29252

30252

31253

32253

33253

34253

35253

36253

37253

38253

39253

40254

41254

42254

43254

44254

45254

46254

47254

48254

49255
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50255

51255

52255

53255

54255

55255

56255

57255

58255

59256

60256

61256

62256

63256

64256

65256

66256

67256

68256

69257

70257

71257

72257

73257
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74257

75257

76257

77257

78257

79258

80258

81258

82258

83258

84258

85258

86258

87258

88258

89259

90259

91259

92259

93259

94259

95259

96259

97259
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98260

99260

100260

101260

102260

103260

104260

105260

106260

107260

108261

109261

110261

111261

112261

113261

114261

115261

116261

117262

118262

119262

120262

121262
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122262

123262

124262

125262

126263

127263

128263

129263

130263

131263

132263

133263

134264

135264

136264

137264

138264

139264

140264

141264

142265

143265

144265

145265
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146265

147265

148265

149265

150266

151266

152266

153266

154266

155266

156266

157266

158267

ناتسا ساسارب  ناگداز  ماما  267تسرهف 

یقرش ناجیابرذآ  267ناتسا 

267یفرعم

267هراشا

ییایفارغج 267تیعقوم 

یخیرات 268هنیشیپ 

نابز 268ماوقا و 

یعامتجا يداصتقا و  269تیعقوم 

269تاغوس

يرگشدرگ یعیبط -  ياه  269هبذاج 

یخیرات ياه  270هبذاج 
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  ياههبذاج  271ریاس 

271بارس

يزکرم 271شخب 

گرزب 271هدازماما 

271سیره

يزکرم 271شخب 

قاحسا خیش  271هعقب 

272ریشبجع

يزکرم 272شخب 

ع)  ) مساقلاوبادیس 272هدازماما 

272ناکلم

يزکرم 272شخب 

یغالب یلع  272هاگترایز 

272هغارم

يزکرم 272شخب 

يا هغارم  يدحوا  272هربقم 

ع) () هللا ءاطع  دیس   ) دمحم دیس  273هدازماما 

ع)  ) يوجرو موصعم  274هدازماما 

(ع) میهاربا دیس  274هدازماما 

اقآ 275هربقم 

276هنایم

ناودنک 276شخب 

ع)  ) دمحم هدازماما  276ربق 

لیعامسا هدازماما  هرانم  276هعقب و 
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277زیربت

يزکرم 277شخب 

ع)  ) هزمح دیس  هدازماما  277هعقب 

(ع) دمحم دیس  هجاوخ  279هدازماما 

ع)  ) مناخ 279هدازماما 

(ع) دهاجم نب  یلع  279هدازماما 

ع)  ) میهاربا دیس  280هدازماما 

ع)  ) متاخ 280هدازماما 

ع)  ) یلع نب  دیز  یلع و  نب  نوع  281هعقب 

ع)  ) لاذ لاد و  281ناگدازماما 

ع)  ) لامج دیس  281هدازماما 

رمالا بحاص  282هربقم 

شوپهایس دمحم  خیش  282هربقم 

(ع) لیئاربج دیس  282هدازماما 

282بانب

يزکرم 282شخب 

هزمح دیس  282هدازماما 

ع)  ) ملسم 283هدازماما 

283ریبلک

مساق هدازهاش  283هدازماما 

283افلج

دور هیس  283شخب 

رهم هجون  دمحم  283هدازماما 

(ع) بیعش 284هدازماما 
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يزکرم 284شخب 

ع)  ) لیعمسا دیس  284هدازماما 

284رها

يزکرم 284شخب 

قیربا 284ناگدازماما 

ع)  ) یلع 285هدازماما 

يرها نیدلا  باهش  خیش  285هعقب 

285دنرم

يزکرم 285شخب 

ع)  ) دمحا 285هدازماما 

(ع) میهاربا 286هدازماما 

دابآ 286ناتسب 

يزکرم 286شخب 

ع)  ) هللادبع دیس  286هدازماما 

287ناقزرو

يزکرم 287شخب 

(ع) نیدلا لالج  دیس  نیدلا و  لامک  دیس   ، نیدلا لامج  دیس  287ناگدازماما 

اناوراخ 287شخب 

نیشوج لیلخدیس  287هدازماما 

هللا هللا  288دبنگ 

288رتسبش

يزکرم 288شخب 

يرتسبش دومحم  خیش  288هربقم 

288دورتشه
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يزکرم 288شخب 

یماطسب دیزیاب  خیش  288هعقب 

ع)  ) نیدلا لامک  دیس  نیدلا و  لامج  دیس  289هدازماما 

289وکسا

يزکرم 289شخب 

(ع) نیسح دیس  289هدازماما 

290رهشرذآ

هموح 290شخب 

ناهج یضاق  290يایلوا 

یبرغ ناجیابرذآ  290ناتسا 

290یفرعم

290هراشا

ییایفارغج 290تیعقوم 

یخیرات 291هنیشیپ 

نابز 291ماوقا و 

يداصتقا یعامتجا و  292تیعقوم 

292تاغوس

يرگشدرگ یعیبط -  ياه  292هبذاج 

یخیرات ياه  293هبذاج 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  ياههبذاج  294ریاس 

294هیمورا

ولشکرب 294هدازماما 

هیکت جزید  295هعقب 

دبنگ هس  295هربقم 
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296يوخ

هیبهذ 296هعقب 

(ع) يداهریم اقآ  296هدازماما 

(ع) بوقعی دیس  296هدازماما 

لولهب دّیس  297هدازماما 

( هدازماما الاب   ) کچوک 297ةدازماما 

298ساملس

يزکرم 298شخب 

رهش هزات  هداز  298ماما 

( مالسلا مهیلع   ) رفعج دومحم ،  میهاربا ،  قحسا ،  298ناگدازماما 

298نارودلاچ

يزکرم 298شخب 

نیدلاردص دیس  298هربقم 

299تخودناس

299داباهم

يزکرم 299شخب 

ناطلس غادب  299هربقم 

ناهرب سمش  299دقرم 

هاگیرخف 300همخد 

300ناکوب

رادرس 300هربقم 

لیبدرا 300ناتسا 

301یفرعم

301هراشا
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ییایفارغج 301تیعقوم 

یخیرات 301هنیشیپ 

نابز 302ماوقا و 

يداصتقا یعامتجا و  302تیعقوم 

302تاغوس

يرگشدرگ یعیبط -  ياه  303هبذاج 

یخیرات ياه  303هبذاج 

لیبدرا ناتسا  ياههبذاج  304ریاس 

304نیمن

يزکرم 304شخب 

ع)  ) مشاه دیس  304هدازماما 

304هبرت

گنلریپ 304هدازماما 

305لیبدرا

يزکرم 305شخب 

ع)  ) حلاص هداز  305ماما 

(ع) هزمح دیس  305هدازماما 

ع)  ) نیدلا ردص  دیس  306هدازماما 

ع)  ) زیزعلا دبع  دیس  306هدازماما 

یبارعا دمحم  دیس  306هدازماما 

س)  ) نوتاخ همیلح  307هدازماما 

ع)  ) دومحم دیس  307هدازماما 

ع)  ) صاوخلا هاش  ضوع  دیس  307هدازماما 

ع)  ) نیدلا بطق  دیس  308هدازماما 
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ریه 308شخب 

س)  ) مناخ جیک  ریپ  308هاگمارآ 

یلیبدرا نیدلا  یفص  308خیش 

309نیعرس

يزکرم 310شخب 

ع)  ) قداص دیس  310هدازماما 

هالکنیرزهاش زوریف  نب  صاوخلا  ضوع  310هربقم 

نشور اباب  310هدازماما 

310لاخلخ

دورهاش 310شخب 

ع)  ) یلع دمحم  دیس  310هدازماما 

ع)  ) رقاب 311هدازماما 

ع)  ) هزمح دیس  311هدازماما 

( مالسلا امهیلع   ) نیدلا باهش  دیسو  نیدلا  یفص  دیس  311ناگدازماما 

( مالسلا مهیلع  ) رضخ دومحم و  هاش  مساقلاوبا و  312ناگدازماما 

(ع) دمحم دیس  313هدازماما 

ع)  ) میظعلادبع هاش  313هدازماما 

ع)  ) یلعنیع 313هدازماما 

ع)  ) هللادبعدیس 314هدازماما 

يزکرم 314شخب 

ع)  ) هللا تمعن  ریما  315هدازماما 

ع)  ) لایناد دیس  315هدازماما 

ع)  ) میهاربا دیس  316هدازماما 

ع)  ) دمحم دیس  316هدازماما 
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ع)  ) مساقلاوبا دیس  316هدازماما 

ع)  ) تاداس هیواز  317هدازماما 

( مالسلا مهیلع   ) موثلک ما  هدیس  نیدلا و  یفص  دیس  دمحا و  دیس  317ناگدازماما 

( مالسلا مهیلع   ) مشاه میهاربا و  مساق و  317ناگدازماما 

ع)  ) افص اباب  318هدازماما 

ع)  ) ناملس ریپ  318هدازماما 

ع)  ) نیدلارصن دیس  318هدازماما 

(ع) دمحم دیس  319هدازماما 

ع)  ) حلاص دمحم  دیس  319هدازماما 

متسر شروخ  319شخب 

ع)  ) نیسح دیس  319هدازماما 

ع)  ) لیلخ دیس  320هدازماما 

ع)  ) هللادبع 320هدازماما 

یجارعم دمحا  دیس  320هاگمارآ 

يزکرم نیجتشه و  شخب  321نیبام 

ع)  ) فرشا دیس  321هدازماما 

رهش 322نیگشم 

یقرش نیکشم  322شخب 

(ع) رفعج دیس  322هدازماما 

ع)  ) یناسارخ میهاربا  دیس  322هدازماما 

ع)  ) نامیلس دیس  323هدازماما 

ع)  ) تبحم دمحا و  ناگداز  323ماما 

ع)  ) نیدلا دامع  دیس  هداز  324ماما 

(ع) نسحم هداز  324ماما 
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يزکرم 324شخب 

ع)  ) مظاک یسوم  نب  رفعج  دیس  هداز  324ماما 

ع)  ) ردیح خیش  هعقب  325هاگمارآ 

ینلآ اباب  یلخوا  325هاگمارآ 

326نالبس

نالبس 326شخب 

ع)  ) هللادبع 326هدازماما 

326رین

میئاروک 326شخب 

مییاروک 327هعقب 

ع)  ) دیشر نیدلا  حالص  دیس  327هدازماما 

327ناربنع

يزکرم 327شخب 

تعامج ریپ  327هاگمارآ 

نیدلاردبریپ 328هربقم 

ناهفصا 328ناتسا 

328یفرعم

328هراشا

ییایفارغج 328تیعقوم 

یخیرات 328هنیشیپ 

ناهفصا ناتسا  مدرم  نابز  329ماوقا و 

ناهفصا ناتسا  يداصتقا  یعامتجا و  329تیعقوم 

330تاغوس

يرگشدرگ یعیبط –  ياه  330هبذاج 
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یخیرات ياه  331هبذاج 

ناهفصا ناتسا  ياه  هبذاج  331ریاس 

لگدیب 332نارآ و 

دابآ 332شون 

مهیلع هللا  مالس  نیدلازع  دیس  نیدلا ،  جات  دیس  نیدلا ،  لامک  دیس  ناگداز  332ماما 

نامیلس نسح و  هداز  332ماما 

هیلع هللا  مالس  لوسر  هداز  332ماما 

هیلع هللا  مالس  قاحسا  هداز  333ماما 

هیلع هللا  مالس  مساق  دیس  هداز  333ماما 

هیلع هللا  مالس  دمحم  هداز  333ماما 

هیلع هللا  مالس  یسوم  نبا  دمحم  هداز  334ماما 

امهیلع هللا  مالس  نوتاخ  هیقر  میهاربا و  ناگداز  334ماما 

اهیلع هللا  مالس  نسح  نامیلس و  334هدازهاش 

335نارآ

هیلع هللا  مالس  نوتاخ  هنومیم  ییحی و  قاحسا ،  هداز  335ماما 

هیلع هللا  مالس  لیعامسا  قاحسا و  هداز  335ماما 

هیلع هللا  مالس  نامیلس  نسح و  هداز  335ماما 

هیلع هللا  مالس  رفعج  نبا  یسوم  نبا  لضف  هداز  336ماما 

هیلع هللا  مالس  یلع  نبا  لاله  هداز  336ماما 

مهیلع هللا  مالس  هداز  ماما  337جنپ 

هیلع هللا  مالس  نامیلس  قاحسا و  ناگداز  337ماما 

337لگدیب

امهیلع هللا  مالس  هللادبع  لیعامسا و  ناگداز  337ماما 

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  338ماما 
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هیلع هللا  مالس  نیسح  هداز  338ماما 

هیلع هللا  مالس  اضر  هداز  338ماما 

هیلع هللا  مالس  نامیلس  هداز  339ماما 

هیلع هللا  مالس  ربکا  یلع  هداز  339ماما 

هیلع هللا  مالس  مساق  هداز  339ماما 

هیلع هللا  مالس  يداه  هداز  340ماما 

هیلع هللا  مالس  مشاه  هداز  340ماما 

هیلع هللا  مالس  ییحی  هداز  341ماما 

هیلع هللا  مالس  نسحم  هداز  341ماما 

هیلع هللا  مالس  نسحم  هداز  341ماما 

341لدزی

امهیلع هللا  مالس  یلع  نبا  لها  یلع و  نبا  لهس  ناگداز  341ماما 

امهیلع هللا  مالس  نیدلا  نیز  نیسح و  هداز  342ماما 

بنیز هاش  یب  یب  342هعقب 

دابآ 342دمحم 

لیعامسا قاحسا و  هداز  342ماما 

رهش 343دیفس 

نوتاخ هنیکس  هداز  343ماما 

میهاربا هاش  هداز  343ماما 

دابآ دیز  343وبا 

حلاص هداز  343ماما 

یلع نبا  هللادبع  هداز  344ماما 

لگدیب 344نارآ و 

نوتاخ هنیکس  سابع و  هداز  344ماما 
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هداز ماما  344تفه 

345ناتسدرا

345ناتسدرا

هیلع هللا  مالس  دمحم  نسحلاوبا  دیس  ناگداز  345ماما 

مهیلع هللا  مالس  نسح  هدازهاش  مساق و  نسحم و  ناگداز  348ماما 

امهیلع هللا  مالس  رداق  یسوم و  ناگداز  349ماما 

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  349ماما 

هیلع هللا  مالس  لیعامسا  هداز  349ماما 

اهیلع هللا  مالس  بیرغ ) یب  یب   ) هجیدخ یب  یب  هداز  350ماما 

هیلع هللا  مالس  ردیح  هداز  350ماما 

هیلع هللا  مالس  غارچهاش  هداز  350ماما 

هیلع هللا  مالس  یسوم  هداز  350ماما 

دابآ 351نسح 

امهیلع هللا  مالس  میهاربا  بوقعی و  ناگداز  351ماما 

دابآ 351کشخ 

هیلع هللا  مالس  قاحسا  هداز  351ماما 

351بیسال

هیلع هللا  مالس  نیدلا  رس  دیس  هداز  351ماما 

دابآ 352کلت 

هیلع هللا  مالس  دارم  هاش  هداز  352ماما 

352نایسین

هیلع هللا  مالس  رگنهاش  هداز  352ماما 

يدنب 352تسام 

هیلع هللا  مالس  یلعسابع  هداز  352ماما 
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353هراوز

هیلع هللا  مالس  رفعج  نب  یسوم  نب  نوع  نب  یلع  هداز  353ماما 

هیلع هللا  مالس  ییحی  هداز  353ماما 

353هراسهق

هیلع هللا  مالس  یلع  دیس  ریم  هداز  353ماما 

354بارهش

هیلع هللا  مالس  بلاطوبا  دیس  354هعقب 

هیلع هللا  مالس  نیسح  نیدلا  لامک  دیس  354هعقب 

354ناهفصا

354نارافآ

هیلع هللا  مالس  ادبع ... هداز  354ماما 

ناهفصا 355رهش 

اهیلع هللا  مالس  هیبنیز  هداز  355ماما 

هیلع هللا  مالس  هصح  هداز  356ماما 

هیلع هللا  مالس  اضر  دمحا  هداز  357ماما 

امهیلع هللا  مالس  دومحم  دمحا و  نالفط  ود  هداز  357ماما 

هیلع هللا  مالس  اضر  نبا  رفعج  هداز  357ماما 

هیلع هللا  مالس  يرون  هاش  هداز  358ماما 

هیلع هللا  مالس  رفعج  نب  یسوم  نب  یسوم  دیس  هداز  358ماما 

اهیلع هللا  مالس  هموصعم  ترضح  359هاگراب 

هیلع هللا  مالس  قاحسا  هداز  359ماما 

هیلع هللا  مالس  دیز  هاش  هداز  360ماما 

هیلع هللا  مالس  رفعج  نبا  یسوم  نبا  نیدلا  سمش  هداز  361ماما 

هیلع هللا  مالس  یلع  دیس  هاش  هداز  361ماما 
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امهیلع هللا  مالس  لیعامسا  میهاربا و  هداز  362ماما 

هیلع هللا  مالس  لیعامسا  هداز  362ماما 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبن  يایعش  هداز  364ماما 

امهیلع هللا  مالس  یضترم  364رفعج و 

هیلع هللا  مالس  نوراه  هداز  364ماما 

رذوبا نابایخ  - هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  366ماما 

اضر سار و  هداز  366ماما 

هیلع هللا  مالس  دابع  نبا  بحاص  هربقم  هداز  367ماما 

هیلع هللا  مالس  رقاب  هداز  367ماما 

هیلع هللا  مالس  دمحا  هداز  367ماما 

امهیلع هللا  مالس  نیدباعلانیز  احطب و  میهاربا  هداز  ماما  ( : مامإ برد   ) یلع هداز  369ماما 

هیلع هللا  مالس  دمحم  دیس  هداز  370ماما 

هیلع هللا  مالس  هزمح  ریم  هاش  هداز  371ماما 

هیلع هللا  مالس  هماط  هداز  371ماما 

هیلع هللا  مالس  نسحم  هداز  372ماما 

هیلع هللا  مالس  یسابلک  372هعقب 

هیلع هللا  مالس  یسلجم  373همالع 

هیلع هللا  مالس  ینیسح  رقاب  دمحم  ریم  373هعقب 

هیلع هللا  مالس  یتفش  یسوم  رقاب  دمحم  دیس  373هربقم 

ژدنهک نابایخ  - هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  374ماما 

کلملا ماظن  هجاوخ  هچوک  - هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  374ماما 

یچقوط ۀلحم  - هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  374ماما 

همطاف یتس  375هعقب 

( تاداس زا  دمحم  نیدلا  ءالع  هاش  هاگمارآ   ) ناهشهش 375هعقب 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 885زکرم  هحفص 32 

http://www.ghaemiyeh.com


376ناکرب

هیلع هللا  مالس  مساقلاوبا  هداز  376ماما 

376جاک

هیلع هللا  مالس  میهاربا  376هدازماما 

376ناکورج

هیلع هللا  مالس  نیسحلا  نب  یلع  نبدیز  نب  دمحم  نب  دمحا  هداز  376ماما 

377ناردالج

هیلع هللا  مالس  دارم  هاش  هداز  377ماما 

377روج

هیلع هللا  مالس  لیعامسا  هداز  377ماما 

377نادزوج

اهیلع هللا  مالس  بنیز  ناطلس  هاش  هداز  377ماما 

دابآ 378نالیج 

هیلع هللا  مالس  مساقلاوبا  دیس  378هدازماما 

378ناگنچ

هیلع هللا  مالس  راتخم  هداز  378ماما 

379نایمراهچ

هیلع هللا  مالس  نسحملاوبا  هداز  379ماما 

379ناگساروخ

هیلع هللا  مالس  سابعلاوبا  هداز  379ماما 

هیلع هللا  مالس  قاحسا  هداز  382ماما 

اهیلع هللا  مالس  موثلک  ما  هداز  382ماما 

هیلع هللا  مالس  رادملع  اباب  هداز  383ماما 

هیلع هللا  مالس  رقاب  دمحم  هداز  383ماما 
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هیلع هللا  مالس  نیدلا  ماوق  ریم  هداز  384ماما 

هیلع هللا  مالس  قداص  رفعج  ماما  نبا  رارک  هداز  384ماما 

( یضاق هاش   ) هیلع هللا  مالس  دّمحم  دّیس  هداز  384ماما 

384كراد

هیلع هللا  مالس  حلاص  هداز  384ماما 

385یتشد

هیلع هللا  مالس  دومحم  ریپ  اباب  385هعقب 

385تراند

هیلع هللا  مالس  دمحم  ناطلس  هداز  385ماما 

مرک 385هد 

هیلع هللا  مالس  نیسح  هاش  هداز  385ماما 

هیلع هللا  مالس  مرک  هاش  هداز  386ماما 

387نانشار

هیلع هللا  مالس  مساق  هداز  387ماما 

387نادر

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  387ماما 

دابآ 388نامز 

هیلع هللا  مالس  نسح  هداز  388ماما 

ناولج 388كرهش 

هیلع هللا  مالس  ییحی  دیس  هداز  388ماما 

389ناراشطع

هیلع هللا  مالس  مظاک  یسوم  نبا  میهاربا  وبا  نبا  نسح  هداز  389ماما 

389ترانف

هیلع هللا  مالس  دمحم  ناطلس  هداز  389ماما 
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389ناتسرواجهق

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  389ماما 

هیلع هللا  مالس  لضف  نبا  دمحم  هداز  390ماما 

390ناکرگ

هیلع هللا  مالس  رفعج  نبا  یسوم  نبا  میهاربا  دیس  هداز  390ماما 

390تروگ

هیلع هللا  مالس  دامع  ریم  390هعقب 

391نانروم

هیلع هللا  مالس  نیسح  هدازهاش  هداز  391ماما 

391ترانوی

هیلع هللا  مالس  اباب  ناطلس  هداز  391ماما 

391راوخرب

دابآ 391تلود 

هیلع هللا  مالس  دمحم  دیس  هداز  392ماما 

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  392ماما 

هیلع هللا  مالس  دومحم  هداز  393ماما 

393درگتسد

هیلع هللا  مالس  مهدا  هداز  393ماما 

394قوزروخ

هیلع هللا  مالس  ترضح  ناطلس  هداز  394ماما 

394هجشمک

هیلع هللا  مالس  نسحلاوبا  دیس  هداز  394ماما 

دابآ 394نسحم 

هیلع هللا  مالس  حلاص  دیس  هداز  394ماما 
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395نیس

هیلع هللا  مالس  نیدلا  لامک  دیس  هداز  395ماما 

دابآ 395بیبح 

هیلع هللا  مالس  نموملادبع  هداز  395ماما 

نورک 395ناریت و 

395ناریت

بلاطیبا نبا  یلع  نبا  دمحم  نبا  دمحا  هداز  395ماما 

یماما 396هعقب 

اضر دمحا  396همشچ 

اضر دمحا  هداز  396ماما 

397نارگسع

هیلع هللا  مالس  رگسع  نیدلارس  هداز  397ماما 

397ناهوک

هیلع هللا  مالس  هللادبع  هداز  397ماما 

397هیدمحم

اهیلع هللا  مالس  همطاف  یب  یب  هداز  397ماما 

رهش 398ینیمخ 

دابآ 398مالسا 

اهیلع هللا  مالس  فرشا  دیس  هداز  398ماما 

398ناگلواب

هیلع هللا  مالس  میهاربا  دیس  هداز  398ماما 

398یچناریت

هیلع هللا  مالس  نسحم  دیس  هداز  398ماما 

دابآ 399يوج 
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هیلع هللا  مالس  نیدلا  مجن  دیس  هداز  399ماما 

رهش 399ینیمخ 

هیلع هللا  مالس  دیس ) برد   ) میهاربا دیس  هداز  399ماما 

هیلع هللا  مالس  دمحم  دیس  هداز  400ماما 

400هچرد

امهیلع هللا  مالس  نوتاخ  همیلح  هدیشر و  ناگداز  400ماما 

رهش ینیمخ  401درگتسد 

هیلع هللا  مالس  نسحلاوبا  اش  هداز  401ماما 

یلصم بنج  سدق  401نادیم 

هیلع هللا  مالس  فرشا  دمحم  ریم  دیس  هداز  401ماما 

401راسناوخ

دابآ 401نسح 

هیلع هللا  مالس  رایرهش  ریپ  402هعقب 

402راسناوخ

اهیلع هللا  مالس  هرهاط  یب  یب  هداز  402ماما 

هیلع هللا  مالس  دمحا  دیس  هداز  402ماما 

هیلع هللا  مالس  حلاص  دیس  هداز  402ماما 

هیلع هللا  مالس  كرت ) اباب   ) دومحم دیس  هداز  403ماما 

هیلع هللا  مالس  مشاه  دیس  هداز  403ماما 

هیلع هللا  مالس  ناندع ) ابا   ) ریپ اباب  403هعقب 

هیلع هللا  مالس  ناطلس  نیدلا  لالج  ریپ  404هعقب 

هیلع هللا  مالس  ردیح  الم  دنوخآ  404هربقم 

دابآ 404تمحر 

مهیلع هللا  مالس  حلاص  دیس  دومحم و  دیس  دمحا ، دیس  ناگداز  404ماما 
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405ناجدوق

( امهیلع هللا  مالس  نوتاخ  سگرن  همیلح و   ) رکب نارتخد  405هعقب 

کنابایب 405روخ و 

405مرگبآ

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  405ماما 

405جاریا

هیلع هللا  مالس  نیهب  هداز  405ماما 

الاب 406هاگترایز 

نییاپ 406هاگترایز 

ملس لآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبن  رضخ  406هاگترایز 

هیلع هللا  مالس  هباحص  406هاگترایز 

407بایزاب

بایزاب 407هاگترایز 

407هضایب

هیلع هللا  مالس  یمطاف  دیمحلادبع  دیس  407هاگمارآ 

هیلع هللا  مالس  میهاربا  دمحم  ابا  هداز  407ماما 

هیلع هللا  مالس  نیسح  خیش  408هعقب 

408جنخ

هیلع هللا  مالس  درمناوج  خیش  408هعقب 

408روخ

هیلع هللا  مالس  دوواد  دیس  نیدلا  لامک  هداز  408ماما 

هیلع هللا  مالس  دازناخ  ریپ  409هعقب 

409یخرف

هیلع هللا  مالس  دمحم  حلاصلادبع  خیش  409هعقب 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 885زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلع هللا  مالس  هللادبع  خیش  409هعقب 

409همرگ

مظاک یسوم  نب  هزمح  نبا  دینج  هداز  410ماما 

هیلع هللا  مالس  مظاک  یسوم  نب  نامیلس  نب  هللادبع  هداز  410ماما 

هیلع هللا  مالس  نیدلارخف  ریپ  410هعقب 

410ناجرهم

هیلع هللا  مالس  نیدلا  مجن  جاح  410هعقب 

هیلع هللا  مالس  نیدلا  سمش  خیش  411هعقب 

رهش 411نیرز 

411رالاباب

یحابص دجسم  411هناخاقس 

نارداهب 411غاب 

هیلع هللا  مالس  میهاربا  دیس  هداز  411ماما 

نآرق 412هاگترایز 

دور 412هدنیاز 

هیلع هللا  مالس  دمحا  دیس  هداز  412ماما 

رهش 412نیرز 

اهیلع هللا  مالس  مگیب  میرم  هدیس  412هاگمارآ 

یلع دارم  ریم  413هاگمارآ 

ناجنل 413هدس 

اهیلع هللا  مالس  مگیب  اغآ  هدیس  413هاگمارآ 

هیلع هللا  مالس  ینیما  دومحم  دیس  413هاگمارآ 

414نایشع

هیلع هللا  مالس  نایشع  زبس  اباب  هداز  414ماما 
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ناخ 414هچرک 

امهیلع هللا  مالس  دمحا  دیس  دمحم و  دیس  ناگداز  414ماما 

تساوخ 414مانرو 

هیلع هللا  مالس  میهاربا  دیس  هداز  414ماما 

414گندراه

هیلع هللا  مالس  نیدلا  ءاهب  دیس  هداز  415ماما 

415مریمس

415انح

هیلع هللا  مالس  وناب  زان  یب  یب  هداز  415ماما 

415رفخ

هیلع هللا  مالس  دمحا  دیس  هداز  415ماما 

هیلع هللا  مالس  دمحم  دیس  هداز  416ماما 

416مریمس

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  416ماما 

هیلع هللا  مالس  نت  جنپ  هداز  416ماما 

ملق 417هعلق 

هیلع هللا  مالس  یلع  نبا  دیز  هداز  417ماما 

417همک

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  لگ  یب  417یب 

نیسویگ 417هتفیک 

هیلع هللا  مالس  دمحم  هداز  417ماما 

418کنو

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  هموصعم  هداز  418ماما 

رهش 418نیهاش 
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ناریم 418غاب 

هیلع هللا  مالس  دمحم  دیس  هداز  418ماما 

419کشدیب

هیلع هللا  مالس  نیدباعلا  نیز  هداز  419ماما 

419ههس

هیلع هللا  مالس  هلیلگ  هداز  419ماما 

هیلع هللا  مالس  فسوی  هداز  419ماما 

420دورهلک

هیلع هللا  مالس  راوگرزب  420هس 

420زگ

هیلع هللا  مالس  هللا  تمعن  هاش  420هعقب 

420باشول

امهیلع هللا  مالس  دمحم  لیعامسا و  نیدباعلا  نیز  ناگداز  421ماما 

تروخ 421هچروم 

هیلع هللا  مالس  مساق  هداز  421ماما 

421همیم

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  هحلاص  هداز  421ماما 

422هدادنو

هیلع هللا  مالس  ماما  هدزاود  هداز  422ماما 

422اضرهش

422ناجرفسا

هیلع هللا  مالس  بلطملادبع  هداز  422ماما 

422هفسا

هیلع هللا  مالس  مظاک  دیس  هداز  423ماما 
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423ناوب

هیلع هللا  مالس  میحرلادبع  هداز  423ماما 

423هدوپ

هیلع هللا  مالس  دیز  هاش  هداز  423ماما 

راشفا 424مرج 

اهیلع هللا  مالس  هاش  کلم  دیس  424هعقب 

424هاگترایز

امهیلع هللا  مالس  دمحم  میهاربا و  ناگداز  424ماما 

ربکا یلع  424دیس 

هیلع هللا  مالس  ربکا  یلع  دیس  هداز  424ماما 

425اضرهش

هیلع هللا  مالس  اضر  هاش  425هدازماما 

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  هدیس  یب  426یب 

426ههق

هیلع هللا  مالس  دارم  هاش  هداز  426ماما 

426هرک

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  یب  یب  هیلع و  هللا  مالس  يراصنا  نیسح  خیش  اباب  426هعقب 

427هیورهک

امهیلع هللا  مالس  دمحم  میهاربا و  ناگداز  427ماما 

427رایهم

هیلع هللا  مالس  نسحلا  باب  427هعقب 

هیلع هللا  مالس  یلع  هاش  427هعقب 

هیلع هللا  مالس  نیسح  هدازهاش  428هعقب 

428ندیرف
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428سوفا

امهیلع هللا  مالس  میهاربا  دمحا و  هللادبع  428ناگدازماما 

تشدنایم 428نییوب 

امهیلع هللا  مالس  میهاربا  دمحا و  هداز  428ماما 

هیلع هللا  مالس  رایزهم  یلع  نبا  نسح  429هعقب 

429همرپ

هیلع هللا  مالس  دمحم  هجاوخ  هداز  429ماما 

429اقچ

هیلع هللا  مالس  دمحم  هداز  429ماما 

430ناراد

هیلع هللا  مالس  نامیلس  خیش  430هعقب 

430هنماد

امهیلع هللا  مالس  هللادبع  میهاربا و  هداز  430ماما 

430هوزر

هیلع هللا  مالس  هللادبع  هداز  431ماما 

431کبس

هیلع هللا  مالس  یلع  ریپ  431هاگترایز 

431ناجشومارف

هیلع هللا  مالس  لیعامسا  هداز  431ماما 

432ندیرف

هیلع هللا  مالس  روصح  اباب  432هاگترایز 

432رهشنودیرف

هیلع هللا  مالس  یلع  راد  لعشم  هداز  432ماما 

432ناجردنم
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هیلع هللا  مالس  لضفلاوبا  ترضح  ملع  432هاگترایز 

433ناگدانن

هیلع هللا  مالس  دمحم  دیس  ناطلس  هداز  433ماما 

433ناجروالف

433نارهفسا

هیلع هللا  مالس  ردیح  هداز  433ماما 

هیلع هللا  مالس  میظعلادبع  هاش  هداز  434ماما 

رهش 434نامیا 

امهیلع هللا  مالس  مساق  هزمح و  ناگداز  434ماما 

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  هعبار  هداز  434ماما 

435ناراهب

هیلع هللا  مالس  دمحم  دیس  هداز  435ماما 

435نارکبریپ

امهیلع هللا  مالس  میهاربا  رگسع و  ناگداز  435ماما 

هیلع هللا  مالس  نسح  نبا  دیز  هداز  435ماما 

نارکبریپ 436هعقب 

436یچروج

دمحا ریپ  436هعقب 

437دابآریخ

هیلع هللا  مالس  مساق  هداز  437ماما 

437ناغراد

امهیلع هللا  مالس  نیدلارخف  دیس  میهاربا و  دیس  ناگداز  437ماما 

438ارار

امهیلع هللا  مالس  نالفط  ود  هداز  438ماما 
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438نارزاز

هیلع هللا  مالس  سنوی  هداز  438ماما 

438ناجردوس

هیلع هللا  مالس  هللادبع  هداز  438ماما 

439نازوریفرهس

هیلع هللا  مالس  مساقلاوبا  هداز  439ماما 

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  هیکز  هداز  439ماما 

439ناولهس

هیلع هللا  مالس  نیدلا  نیز  هداز  440ماما 

440داط

هیلع هللا  مالس  برع  دیس  هداز  440ماما 

هیلع هللا  مالس  نیدلا  سمش  هداز  440ماما 

ناخ 441ترف 

هیلع هللا  مالس  یجاح  اباب  دیس  441هعقب 

441ناجروالف

امهیلع هللا  مالس  یضترم  فیرش و  ناگداز  441ماما 

هیلع هللا  مالس  یلع  نبا  نسح  نبا  نسح  نبا  رادهپس  هداز  441ماما 

442نارهف

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  شونا  هداز  442ماما 

442ناجیردهق

هیلع هللا  مالس  دمحم  دیس  هداز  442ماما 

اهیلع هللا  مالس  هاسن  هدیس  هداز  443ماما 

هیلع هللا  مالس  لیعامسا  ردنلق  هداز  443ماما 

هیلع هللا  مالس  نیما  دمحم  الم  444هعقب 
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444ناگسرک

هیلع هللا  مالس  نیدلا  سمش  هداز  444ماما 

444داشیلک

هیلع هللا  مالس  میهاربا  دیس  هداز  444ماما 

هیلع هللا  مالس  هللادبع  اباب  445هعقب 

445هسامراگ

امهیلع هللا  مالس  نیسح  میهاربا و  ناگداز  445ماما 

445ناگرال

هیلع هللا  مالس  دمحم  دیس  هداز  445ماما 

هیلع هللا  مالس  نیدلا  سمش  هداز  446ماما 

446هیوه

هیلع هللا  مالس  ادهش  اباب  446هعقب 

447ناشاک

447نجنرآ

هیلع هللا  مالس  دمحا  هداز  447ماما 

سکرک هوک  447تاعافترا 

مهیلع هللا  مالس  ناراوسهش  هداز  447ماما 

448کمرا

هیلع هللا  مالس  نسحم  هداز  448ماما 

448هوانزا

هیلع هللا  مالس  نیسح  ناطلس  هداز  448ماما 

449راوزوا

امهیلع هللا  مالس  لیعامسا  دمحم  عناص و  دمحم  ناگداز  449ماما 

هیلع هللا  مالس  رایط  رفعج  نبا  هللادبع  نبا  یلع  هداز  449ماما 
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449كوزرب

هیلع هللا  مالس  نیدلا  جارس  هداز  449ماما 

450سادنپ

هیلع هللا  مالس  يراصنا  دومحم  اباب  450هعقب 

450چامتت

هیلع هللا  مالس  نسحم  هداز  450ماما 

450هزج

هیلع هللا  مالس  دمحا  هداز  450ماما 

یلاق 451ناقشوج 

هیلع هللا  مالس  يو  باب  هداز  451ماما 

امهیلع هللا  مالس  دمحم  مساق و  هداز  451ماما 

هیلع هللا  مالس  دمحم  هداز  451ماما 

دورهق 452نانیوج - 

هیلع هللا  مالس  نیسح  هدازهاش  هداز  452ماما 

هرق 452هلاچ 

امهیلع هللا  مالس  دمحم  دوواد و  ناگداز  452ماما 

دور 452انسح 

امهیلع هللا  مالس  قاحسا  لیعامسا و  هداز  453ماما 

453تشدمرخ

هیلع هللا  مالس  دمحم  هداز  453ماما 

453قازخ

هیلع هللا  مالس  نسحم  هدازهاش  هداز  453ماما 

453بنخ

هیلع هللا  مالس  رهاط  هداز  453ماما 
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هریز 454هد 

امهیلع هللا  مالس  یلع  دمحم و  هداز  454ماما 

هدرا دهشم  يولع  454ياتسور 

هیلع هللا  مالس  يولع  دومحم  ناطلس  هداز  454ماما 

454قهر

هیلع هللا  مالس  نادیس  جنپ  هداز  454ماما 

هیلع هللا  مالس  مشاه  هداز  455ماما 

455نایداس

امهیلع هللا  مالس  یسیع  یسوم و  ناگداز  455ماما 

( هق ) 455راس

هیلع هللا  مالس  هللادبع  هدازهاش  هداز  455ماما 

456هرفرس

هیلع هللا  مالس  ناشوپ  زبس  دومحم  هداز  456ماما 

دابآ 456رهاط 

هیلع هللا  مالس  کلم  هجاوخ  456هاگمارآ 

هیلع هللا  مالس  سابع  هدازهاش  هداز  456ماما 

هیلع هللا  مالس  رهاط  هداز  456ماما 

457دق

هیلع هللا  مالس  هللادبع  هداز  457ماما 

457نآازق

هیلع هللا  مالس  یلعجنپ  هداز  457ماما 

457رصمق

هیلع هللا  مالس  نامیلس  ریپ  هداز  457ماما 

458ناشاک
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مالسلا هیلع  رفعج  نبا  یسوم  ياه  هداون  ناگداز  458ماما 

امهیلع هللا  مالس  روصنم  رهاط و  هداز  458ماما 

امهیلع هللا  مالس  میهاربا  ناطلس  رفعج و  ناطلس  ناگداز  458ماما 

هیلع هللا  مالس  بیط  هداز  459ماما 

مهیلع هللا  مالس  دمحا  هداز  ماما  دمحم و  هداز  ماما  هللادبع , هداز  459ماما 

هیلع هللا  مالس  یسوم  نبا  دمحم  هداز  459ماما 

هیلع هللا  مالس  هاش ) هجنپ   ) رفعج نب  یسوم  نبا  نوراه  هداز  460ماما 

امهیلع هللا  مالس  یلع  دمحم و  هداز  460ماما 

مشتحم نابایخ  هیلع - هللا  مالس  فسوی  هداز  460ماما 

هیلع هللا  مالس  سنوی  هداز  460ماما 

هیلع هللا  مالس  دمحم  هداز  461ماما 

نت لهچ  461هعقب 

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  هیضرم  هداز  461ماما 

امهیلع هللا  مالس  دمحم  هدازهاش  نامیلس و  هدازهاش  ناگداز  462ماما 

امهیلع هللا  مالس  دمحم  هدازهاش  هللادبع و  هدازهاش  ناگداز  462ماما 

هیلع هللا  مالس  مظاک  یسوم  نبا  یلو  هداز  462ماما 

هیلع هللا  مالس  يداه  هداز  463ماما 

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  463ماما 

هیلع هللا  مالس  نیدلا  جات  هجاوخ  463هعقب 

نارتخد لهچ  464هعقب 

هیلع هللا  مالس  رفعج  نبا  یسوم  نبا  بویا  هداز  464ماما 

ادرد یبا  464هاگترایز 

اهیلع هللا  مالس  یسوم  نبا  دمحا  تنب  همطاف  یب  یب  هداز  465ماما 

اهیلع هللا  مالس  میرم  یب  یب  هداز  465ماما 
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نهیلع هللا  مالس  تایولع  ناوناب  465هاگترایز 

هیلع هللا  مالس  دوواد  ریپ  هداز  465ماما 

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  هیفص  466هاگترایز 

رفعج نبا  یسوم  نبا  رفعج  هداز  466ماما 

امهیلع هللا  مالس  ناوج  ریپ و  466هاگترایز 

هیلع هللا  مالس  یلع  هاگمدق  نیدلاایض و  467دیس 

لضفلاابا ترضح  467هاگمدق 

هیلع هللا  مالس  نیسح  هدازهاش  هداز  467ماما 

ریبکریما نابایخ  - هیلع هللا  مالس  مساق  هداز  467ماما 

كرتسا ياتسور  - هیلع هللا  مالس  مساق  هداز  468ماما 

لضفا اباب  نابایخ  هیلع - هللا  مالس  فسوی  هداز  468ماما 

یناشاک مشتحم  468هربقم 

یناشاک لبقم  469هربقم 

یناشاک ضیف  نسحم  الم  469هربقم 

لخناپ رازاب  - هیلع هللا  مالس  مساق  هداز  469ماما 

هیلع هللا  مالس  رفعج  نبا  یسوم  نبا  ثراح  هداز  470ماما 

هیلع هللا  مالس  رفعج  نبا  یسوم  نبا  بیبح  هداز  470ماما 

هیلع هللا  مالس  یسوم  نبا  نسح  هداز  470ماما 

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  همیلح  هداز  471ماما 

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  هراس  هداز  471ماما 

هیلع هللا  مالس  شخباطع  ناطلس  هداز  471ماما 

هیلع هللا  مالس  دمحا  ریم  ناطلس  هداز  472ماما 

امهیلع هللا  مالس  دومحم  دیس  دمحا و  دیس  هداز  472ماما 

امهیلع هللا  مالس  نوتاخ  هنمآ  یب  یب  یلع و  دیس  هداز  472ماما 
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هیلع هللا  مالس  رفعج  نبا  یسوم  نبا  نامیلس  هاش  هداز  472ماما 

هیلع هللا  مالس  نیدلا  سمش  هاش  هداز  473ماما 

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هدازهاش  هداز  473ماما 

هیلع هللا  مالس  رفعج  نبا  یسوم  نبا  لیعامسا  هدازهاش  هداز  474ماما 

هیلع هللا  مالس  نیسح  هدازهاش  هداز  474ماما 

هیلع هللا  مالس  هللادبع  هدازهاش  هداز  474ماما 

امهیلع هللا  مالس  دمحم  لیقع و  هدازهاش  هداز  474ماما 

امهیلع هللا  مالس  دمحم  مساق و  هداز  475ماما 

نارتخد لهچ  475هعقب 

یفص 475کشوک 

هیلع هللا  مالس  رفعج  نبا  یسوم  نبا  دمحم  هداز  475ماما 

476رحتل

مهیلع هللا  مالس  نت  جنپ  هداز  476ماما 

هیلع هللا  مالس  هللادبع  هداز  476ماما 

476قرم

هیلع هللا  مالس  لضفا  اباب  476هعقب 

477تاکشم

مهیلع هللا  مالس  راوگرزب  راهچ  هداز  477ماما 

هیلع هللا  مالس  نامیلس  هداز  477ماما 

لاهدرا 477دهشم 

هیلع هللا  مالس  يدهلارون ) دیس   ) مساقلاوبا هداز  478ماما 

هیلع هللا  مالس  یقنلا  یلع  ماما  نبا  دیز  هداز  478ماما 

هیلع هللا  مالس  رقاب  دمحم  نبا  یلع  ناطلس  هداز  478ماما 

479جلشن
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اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  هیقر  یب  یب  هداز  479ماما 

هیلع هللا  مالس  نیدلا  جات  هداز  479ماما 

480رساین

هیلع هللا  مالس  لامک  جاح  480هعقب 

480ناقداو

هیلع هللا  مالس  بسامهط  دمحا  هداز  480ماما 

480نو

هیلع هللا  مالس  فسوی  هداز  480ماما 

481اجودیو

امهیلع هللا  مالس  یلع  قاحسا و  هداز  481ماما 

هیلع هللا  مالس  نیدلا  جات  هداز  481ماما 

مهیلع هللا  مالس  هللادبع  ریعز و  دمحم و  هداز  481ماما 

481هیاپهوک

مساق 481هدازماما 

هیلع هللا  مالس  مساق  هداز  481ماما 

ناج 482نیت 

هیلع هللا  مالس  نیدلا  رصان  482هدازهاش 

482هزج

هیلع هللا  مالس  دومحم  هداز  482ماما 

483هزاف

هیلع هللا  مالس  هزاف  خیش  اباب  483هعقب 

483كراشف

هیلع هللا  مالس  دمحا  هداز  483ماما 

483هیاپهوک
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هیلع هللا  مالس  دمحم  دیس  هداز  483ماما 

484ناگیاپلگ

484ناجرآ

هیلع هللا  مالس  نارمع  نبا  دمحا  هداز  484ماما 

484نالولبا

هیلع هللا  مالس  ایلوا  باب  هداز  484ماما 

هیلع هللا  مالس  هزمح  ریم  هداز  484ماما 

485ناجنرفسا

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  485ماما 

هیلع هللا  مالس  تاداسلادیس  هداز  485ماما 

هیلع هللا  مالس  دمحم  دیس  هداز  485ماما 

ظفاح 485نسح 

هیلع هللا  مالس  دمحم  دیس  هداز  486ماما 

نامسآ 486مد 

اهیلع هللا  مالس  هیقر  هداز  486ماما 

هجنفسا 486طابر 

مهیلع هللا  مالس  نانت  هس  486هاگترایز 

ناگیاپلگ خرس  487طابر 

امهیلع هللا  مالس  هللادبع  مشاه و  هداز  487ماما 

راد 487باکر 

هیلع هللا  مالس  نیدلاالع  دیس  هداز  487ماما 

قوس ناوین  487ياتسور 

هیلع هللا  مالس  ریشب  نبا  قلاخ  487هاگترایز 

ران ناوین  488ياتسور 
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هیلع هللا  مالس  دمحم  دیس  هداز  488ماما 

هیلع هللا  مالس  یلع  رادملع  488هاگترایز 

488روارس

هیلع هللا  مالس  موصعم  ریم  اقآ  هداز  488ماما 

هیلع هللا  مالس  لیعامسا  ریم  هداز  489ماما 

دابآ 489نماض 

هیلع هللا  مالس  رفعج  نبا  مساق  هداز  489ماما 

489نایواف

هیلع هللا  مالس  دمحم  رون  اباب  هداز  489ماما 

490ناقلاق

نهیلع هللا  مالس  رفعج  نبا  یسوم  نارتخد  هداز  490ماما 

هیلع هللا  مالس  ربمغیپ  ییحی  490هاگترایز 

490ناگیاپلگ

هیلع هللا  مالس  نت  هدفه  ناگداز  490ماما 

هیلع هللا  مالس  دواد  هداز  491ماما 

هیلع هللا  مالس  تاداسلادیس  هداز  491ماما 

هیلع هللا  مالس  هللادبع  هداز  491ماما 

هیلع هللا  مالس  یلع  رادملع  هداز  492ماما 

هیلع هللا  مالس  یلع  نبا  رصان  هداز  492ماما 

گنج شیپ  492هاگترایز 

هیلع هللا  مالس  رونالع  493دیس 

هیلع هللا  مالس  میهاربا  493هدازهاش 

494رهشلگ

هیلع هللا  مالس  راوسهش  اباب  494هعقب 
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ملسو هلآو  هیلع  هللا  لص  ربمغیپ  لایناد  494هاگترایز 

( هوک تاعافترا   ) 494رهشلگ

ملسو هلاو  هیلع  هللا  لص  ربمایپ  حلاص  494هاگترایز 

495دگوگ

هیلع هللا  مالس  یلع  نبا  نارمع  هداز  495ماما 

495ناجزالم

هیلع هللا  مالس  نیسح  دیسآ  هداز  495ماما 

496ناینراو

هیلع هللا  مالس  دمحم  496نیدلازیزع 

496ناشناو

هیلع هللا  مالس  رارک  دیس  496هاگترایز 

هیلع هللا  مالس  حوتفلاوبا  هدازهاش  496هاگترایز 

497هکرابم

497یضارا

هیلع هللا  مالس  نابعش  هداز  497ماما 

497دازورب

بیغ 497هاگرظن 

خرس 497هد 

هیلع هللا  مالس  یمشاه  لالج  دیس  497هاگمارآ 

498هچیزید

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  هنیکس  هداز  498ماما 

هیلع هللا  مالس  دمحم  دیس  هداز  498ماما 

هیلع هللا  مالس  نامیلس  هاش  هداز  498ماما 

هیلع هللا  مالس  تاجاحریپ  498هعقب 
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نارتخد لهچ  499هاگترایز 

رهش 499ابیز 

امهیلع هللا  مالس  قاحسا  هحلط و  هداز  499ماما 

499هچنوخلاط

دمحم دیس  هناخ ي  499هرفس 

500نوکرک

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  همیلح  هداز  500ماما 

500هچیکشوک

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  رظنم  هاش  هداز  500ماما 

500هکرابم

بسن يوسوم  500هاگمارآ 

هیلع هللا  مالس  دمحم  نیدلازع  هداز  501ماما 

هیلع هللا  مالس  میهاربا  501هدازماما 

ربمایپ ریزع  501هاگترایز 

رتشا کلام  501هاگترایز 

هچیزید دابآ  502وکن 

هیلع هللا  مالس  دمحم  هداز  502ماما 

502نیئان

502كرانا

هیلع هللا  مالس  نادرم ) ریپ   ) غارچهاش 502هاگترایز 

502ناناپوچ

هیلع هللا  مالس  نیدلا  لالج  دیس  هداز  502ماما 

ریصن 503ناطلس 

هیلع هللا  مالس  ریصن  دیس  ناطلس  هداز  503ماما 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 885زکرم  هحفص 56 

http://www.ghaemiyeh.com


503نیئان

هیلع هللا  مالس  ردیح  هداز  503ماما 

هیلع هللا  مالس  یلع  دیس  ناطلس  هداز  503ماما 

هیلع هللا  مالس  هلیصوم  ناطلس  504هعقب 

رهش ءالصم  504هعقب 

نارتخد لهچ  هناخ  504اقس 

دومحم دیس  ناطلس  هداز  505ماما 

دابآ 505یضین 

هیلع هللا  مالس  میهاربا  دیس  هداز  505ماما 

دابآ 505فجن 

505نشا

هیلع هللا  مالس  نیدلا  رون  اباب  505هعقب 

رهش 506دالوپ 

اهیلع هللا  مالس  میرم  هراس  هداز  506ماما 

506قهد

هیلع هللا  مالس  یقت  هداز  506ماما 

507هجیولع

هیلع هللا  مالس  دمحم  نیدلا  سمش  هداز  507ماما 

507زنطن

507هنایبا

امهیلع هللا  مالس  یسیع  ییحی و  507ناگدازماما 

508هروا

هیلع هللا  مالس  دابآ  هورگ  هداز  508ماما 

مهیلع هللا  مالس  راوگرزب  راهچ  508هاگترایز 
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508ریماب

امهیلع هللا  مالس  دمحم  نیدلا و  نیز  ناگداز  509ماما 

509دورزرب

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  همیلح  امهیلع و  هللا  مالس  قاحسا  لیعامسا و  ناگداز  509ماما 

509دنهدیب

هیلع هللا  مالس  نامیلس  هدازهاش  509هاگترایز 

تاداس 510هیکت 

هیلع هللا  مالس  يدهم  نیدلاالج  دیس  هداز  510ماما 

510نایراج

هیلع هللا  مالس  تاداس  دمحا  ریم  هداز  510ماما 

510رفخ

هیلع هللا  مالس  نیدباعلا  نیز  ماما  نبا  نسحم  نبا  دمحا  هداز  510ماما 

511هسیر

هیلع هللا  مالس  یلع  دیس  هداز  511ماما 

دابآ 511حلاص 

هیلع هللا  مالس  حلاص  هداز  511ماما 

511هماط

هیلع هللا  مالس  لضاف  دیس  هداز  511ماما 

هیلع هللا  مالس  ظفاح  هجاوخ  512هعقب 

درو 512قرط 

مهیلع هللا  مالس  راوگرزب  راهچ  ناگداز  512ماما 

512دنهزیرف

هیلع هللا  مالس  ربنم  بحاص  512هعقب 

513ناجمک
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اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  هلیمج  هیلع و  هللا  مالس  بویا  ناگداز  513ماما 

513هدزم

هیلع هللا  مالس  دمحم  نبا  یلع  هداز  513ماما 

513درجالیم

مهیلع هللا  مالس  راوگرزب  راهچ  ناگداز  513ماما 

514زنطن

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  هیقر  یب  یب  هداز  514ماما 

هیلع هللا  مالس  دمحم  دیس  ناطلس  هداز  514ماما 

هیلع هللا  مالس  دمحم  دیس  هداز  514ماما 

هیلع هللا  مالس  هللادبع  هداز  515ماما 

اهیلع هللا  مالس  رهاط  ییحی و  هداز  515ماما 

هیلع هللا  مالس  نیسح  هدازهاش  515هاگراب 

هیلع هللا  مالس  ینیسح  نسح  دیس  516هعقب 

هیلع هللا  مالس  دمصلادبع  خیش  516هعقب 

516هتشیو

هیلع هللا  مالس  دارم  دیس  هداز  516ماما 

517نجنه

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  بنیز  یب  یب  هداز  517ماما 

هیلع هللا  مالس  دواد  هداز  517ماما 

517دورداب

امهیلع هللا  مالس  سابع  یلع  اقآ  هداز  517ماما 

518دنره

518نالوخرذآ

هیلع هللا  مالس  دارم  دمحم  هاش  هداز  518ماما 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 885زکرم  هحفص 59 

http://www.ghaemiyeh.com


519هیژا

هیلع هللا  مالس  زابهش  ناطلس  هداز  519ماما 

دابآ 519قحسا 

هیلع هللا  مالس  قحسا  هداز  519ماما 

519نارهکشا

هیلع هللا  مالس  یلع  خیش  اباب  519هعقب 

519مزب

هیلع هللا  مالس  یجاح  اباب  هداز  519ماما 

520لالب

هیلع هللا  مالس  یلاعملاوبا  دیس  هداز  520ماما 

520دورنب

هیلع هللا  مالس  دیعس  وبا  520هعقب 

520هیوقرج

هیلع هللا  مالس  دیعس  وبا  ناطلس  هداز  520ماما 

521بادنج

هیلع هللا  مالس  یلع  هداز  521ماما 

521نادنج

هیلع هللا  مالس  راطع  نودیرف  ریپ  521هعقب 

521اراخ

هیلع هللا  مالس  حلاص  هداز  521ماما 

522ایوخ

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  522ماما 

522همار

هیلع هللا  مالس  دمحا  نبا  رفعج  هداز  522ماما 
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هد 522نیگنر 

هیلع هللا  مالس  نادرم  هاش  هداز  522ماما 

523نایس

هیلع هللا  مالس  رفظملادبع  هداز  523ماما 

روت 523هاش 

هیلع هللا  مالس  زیزعلادبع  هداز  523ماما 

523نافراف

اهیلع هللا  مالس  ءاسنلاریخ  هداز  524ماما 

الاب 524هعلق 

هیلع هللا  مالس  دمحم  ریپ  هداز  524ماما 

524یهق

هیلع هللا  مالس  دحاولادبع  هداز  524ماما 

525نارفک

هیلع هللا  مالس  میهاربا  نب  یلع  دیس  هداز  525ماما 

هیلع هللا  مالس  تاجاح  ریپ  525هعقب 

هیلع هللا  مالس  یلع  ریش  525هعقب 

526دورفک

اهیلع هللا  مالس  هیقر  هداز  526ماما 

526درجاولام

اهیلع هللا  مالس  دمحم  نبا  یلع  دمحم و  نبا  رفعج  526ناگدازماما 

اهیلع هللا  مالس  لیعامسا  ریم  526هعقب 

527هنزرو

اهیلع هللا  مالس  لیعامسا  دیسو  میهاربا  دیس  هداز  527ماما 

هیلع هللا  مالس  یلع  دیس  هاش  هداز  527ماما 
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هیلع هللا  مالس  نسح  الم  هداز  527ماما 

هیلع هللا  مالس  نیدباعلا  نیز  ریم  هداز  527ماما 

نهیلع هللا  مالس  نانت  هس  528هاگترایز 

528دنره

هیلع هللا  مالس  قاحسا  هداز  528ماما 

هیلع هللا  مالس  ردیح  هداز  529ماما 

درجلاط مان  هب  ییارحص  رد  - هیلع هللا  مالس  دمحم  دیس  هداز  529ماما 

هیلع هللا  مالس  نیسحلا  سار  529هعقب 

هیلع هللا  مالس  یبن  530هدازهاش 

یچونس ياتسور  - هیلع هللا  مالس  دمحم  دیس  هداز  530ماما 

زربلا 530ناتسا 

530یفرعم

530هراشا

ییایفارغج 531تیعقوم 

یخیرات 531هنیشیپ 

نابز 532ماوقا و 

يداصتقا یعامتجا و  532تیعقوم 

يرگشدرگ یعیبط -  ياه  532هبذاج 

یخیرات ياه  533هبذاج 

533جرک

امهیلع هللا  مالس  دومحم  دمحا و  ناگداز  533ماما 

هیلع هللا  مالس  درگتشه  رفعج  هداز  533ماما 

هیلع هللا  مالس  نسح  هداز  533ماما 

هیلع هللا  مالس  یسوم  هداز  534ماما 
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امهیلع هللا  مالس  یقنیلع  يداه و  ناگداز  534ماما 

مالیا 534ناتسا 

534یفرعم

534هراشا

ییایفارغج 534تیعقوم 

یخیرات 535هنیشیپ 

نابز 535ماوقا و 

يداصتقا یعامتجا و  536تیعقوم 

هویگ 537تاغوس 

يرگشدرگ یعیبط -  ياه  537هبذاج 

یخیرات ياه  537هبذاج 

مالیا ناتسا  ياههبذاج  538ریاس 

538مالیا

راوچ 538شخب 

( ناژریپ  ) ای رایتخب  538جاح 

539نارهم

يزکرم 539شخب 

هیلع هللا  مالس  نسح  دیس  هداز  539ماما 

یهاشکلم 539شخب 

ع)  ) دباع دمحم  دیس  539هدازماما 

دابآ حلاص  539شخب 

(ع) حلاص یلع  539هدازماما 

541ناوریش

ناوریش 541شخب 
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وناب تروص  هدیس  541هدازماما 

ع)  ) سابع 541هدازماما 

ع)  ) یلعدیس 541هدازماما 

رابدور برع  سابع  541هدازماما 

542ناویا

يزکرم 542شخب 

ع)  ) هللادبع 542هدازماما 

هنرز 542شخب 

رضاح یجاح  یخیرات  542هعقب ي 

رهش 542هرد 

يزکرم 542شخب 

ع)  ) دمحم نیدلا  فیس  دیس  542دقرم 

نیژام 542شخب 

ع)  ) حلاص هدازماما  543هعقب 

ع)  ) حلاص يدهم  543هدازماما 

هردب 543شخب 

ع)  ) دمحم ریپ  هدازماما  543هعقب 

نیدلا ماظن  نیدلا و  جات  543هدازماما 

رباج 543هعقب 

544نانادبا

يزکرم 544شخب 

دمحم ریپ  544هدازماما 

دمحم نیدلا  حالص  544دیس 

نیژام 545شخب 
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دمحا 545هاش 

تالک 545شخب 

میحرلادبع 545دیس 

545نارلهد

يزکرم 545شخب 

(ع) ربکادیس 545هدازماما 

ع)  ) لاتق میهاربا  546هدازماما 

دابآ نیرز  546شخب 

نیدلارصان دیس  هداز  546ماما 

(ع) نیدلارخف دیس  546هدازماما 

ع)  ) میهاربا دیس  546هدازماما 

رهشوب 547ناتسا 

547یفرعم

547هراشا

ییایفارغج 547تیعقوم 

یخیرات 547هنیشیپ 

نابزو 549ماوقا 

يداصتقا یعامتجا و  549تیعقوم 

549تاغوس

یخیرات ياه  550هبذاج 

550رهشوب

يزکرم 550شخب 

(ع) نمیهملادبع 550هدازماما 

551یتشد
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یکاک 551شخب 

 ( وزگ لهچ  يزگ (  لهچ  ریپ  ای  مرا  ریپ  551هدازماما 

ع)  ) نسح هدازهاش  551هدازماما 

يزکرم 552شخب 

نیدباعلا نیز  552هاگمارآ 

يرایرهش قیفش  دیس  552هاگمارآ 

نیسح دیس  یفطصم و  دیس  553هاگمارآ 

ریما ترضح  553هاگمارآ 

زبس 553ریپ 

مشاه هدازهاش  553هاگمارآ 

روح یب  یب  554هاگمارآ 

غارچ هاش  554هاگمارآ 

نسح هدازهاش  554هاگمارآ 

نیدباعلا نیز  اضر و  نب  یسوم  554هاگمارآ 

بیغ هدازهاش  554هاگمارآ 

دومحم هدازهاش  554هاگمارآ 

نوتاخ یب  یب  رماع و  دیس  555هاگمارآ 

بیغ سابع  هاش  555هاگمارآ 

هجیدخ یب  یب  نادنز و  هاش  هبنش ،  اقآ  555هاگمارآ 

مشاه ریپ  ناطلس  555هدازماما 

555هوانگ

يزکرم 555شخب 

نامیلس هداز  ماما  555هاگترایز 

556كراخ
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يزکرم 556شخب 

هفینحدمحم 556هدازماما 

556رید

يزکرم 557شخب 

مساقلاوبا 557هاش 

نارهت 558ناتسا 

558یفرعم

558هراشا

ییایفارغج 558تیعقوم 

یخیرات 558هنیشیپ 

نابزو 560ماوقا 

560تاغوس

يرگشدرگ یعیبط -  ياه  560هبذاج 

یخیرات ياه  561هبذاج 

نارهت ناتسا  ياههبذاج  561ریاس 

رهش 561مالسا 

هیلع هللا  مالس  لیقع  هداز  562ماما 

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  562ماما 

هیلع هللا  مالس  میهاربا ) هداز  هاش   ) میهاربا هداز  562ماما 

هیلع هللا  مالس  اضر  دیس  هداز  562ماما 

هیلع هللا  مالس  سابع  هداز  562ماما 

563نارهت

( شیرجت ) هیلع هللا  مالس  حلاص  هداز  563ماما 

هیلع هللا  مالس  دواد  هداز  563ماما 
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مهیلع هللا  مالس  دمحم  ییحی و  ناگداز  565ماما 

هیلع هللا  مالس  لیعامسا  هداز  565ماما 

هیلع هللا  مالس  نیدلارصن  دیس  هداز  566ماما 

( هر ) ینیمخ ماما  566مرح 

هیلع هللا  مالس  ینسح  میظعلادبع  هداز  566ماما 

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  567ماما 

هیلع هلا  مالس  یلع  نب  لها  هداز  567ماما 

مهیلع هللا  مالس  ( نت جنپ  هداز  ماما  ) نت جنپ  ناگداز  568ماما 

هیلع هللا  مالس  نسح  هداز  568ماما 

هیلع هللا  مالس  موصعم  هداز  568ماما 

هیلع هللا  مالس  بیطم  هداز  569ماما 

هیلع هللا  مالس  زیزع  هداز  569ماما 

هیلع هللا  مالس  هللا  دبع  هداز  570ماما 

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  کلم  هدیس  هداز  570ماما 

هیلع هللا  مالس  دیز  هداز  570ماما 

هیلع هللا  مالس  قاحسا  دیس  هداز  571ماما 

هیلع هللا  مالس  نیدلا  رصان  دیس  هداز  571ماما 

هیلع هللا  مالس  یلو  دیس  هداز  571ماما 

هیلع هللا  مالس  نسحلاوبا  هداز  572ماما 

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  572ماما 

572دنوامد

هیلع هللا  مالس  رهطم  ناطلس  هداز  572ماما 

امهیلع هللا  مالس  هللادیبع  هللادبع و  ناگداز  573ماما 

هیلع هللا  مالس  ریمهتگ  دیس  هداز  573ماما 
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ع)  ) هزمح هدازماما  هکربتم  573هعقب 

ع)  ) نیدباعلا نیز  هدازماما  هکربتم  573هعقب 

ع)  ) لیقع نب  نیدباعلا  نیز  هدازماما  هکربتم  574هعقب 

ع)  ) نیدباعلا نیز  574هدازماما 

ع) () یقارع خیش   ) خیش نت  هس  هدازماما  هکربتم  574هعقب 

ع)  ) میهاربا هداز  ماما  هکربتم  574هعقب 

ع)  ) میهاربا هدازماما  هکربتم  575هعقب 

ع)  ) میهاربا هدازماما  هکربتم  575هعقب 

س)  ) نوتاخ یب  یب  هدازماما  هکربتم  575هعقب 

س)  ) هدیبز یب  یب  هدازماما  هکربتم  575هعقب 

ع)  ) نیدلا ناهرب  هدازماما  هکربتم  575هعقب 

ع)  ) نت جنپ  ناگدازماما  هکربتم  576هعقب 

ع)  ) هللا حور  دیس  هدازماما  هکربتم  576هعقب 

ع)  ) حلاص هدازماما  هکربتم  576هعقب 

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  یب  یب  هیلع و  هللا  مالس  نیدلا  ردص  576ناگدازماما 

هیلع هللا  مالس  دمحم  هداز  577ماما 

امهیلع هللا  مالس  ردارب  ود  ناگداز  577ماما 

امهیلع هللا  مالس  ثراح ) يداه و  ) ردارب ود  ناگداز  577ماما 

امهیلع هللا  مالس  ( يدهم يداه و   ) رانچ هاش  577هدازماما 

هیلع هللا  مالس  رهطم  هاش  داز ه  578ماما 

هیلع هللا  مالس  نیسح  هاش  هداز  578ماما 

هیلع هللا  مالس  دمحم  نیدلا  سمش  578هدازماما 

امهیلع هللا  مالس  هللا  لیلخ  هللادبع و  578هدازماما 

هیلع هللا  مالس  هللا  دبع  579هدازماما 
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امهیلع هللا  مالس  هللادیبع  هللادبع و  579ناگدازماما 

هیلع هللا  مالس  یسیع  579هدازماما 

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  هضف  580هدازماما 

اهیلع هللا  مالس  نیریش )  هضف   ) نوتاخ هضف  580هدازماما 

امهیلع هللا  مالس  نیدلا  لالج  دیسو  نیدلارخف  دیس  580ناگدازماما 

هیلع هللا  مالس  مساق  580هدازماما 

هیلع هللا  مالس  مساق  581هدازماما 

هیلع هللا  مالس  دمحم  581هدازماما 

هیلع هللا  مالس  رهطم ) ریم  هب  روهشم   ) ریمتگ دمحم  دیس  581هدازماما 

هیلع هللا  مالس  یقت  دمحم  581هدازماما 

هیلع هللا  مالس  دمحم  582هدازماما 

هیلع هللا  مالس  رهاط  مطعم  582هدازماما 

مهیلع هللا  مالس  نت  داتفه  582هاگدازماما 

مهیلع هللا  مالس  نت  تشه  نت و  تفه  582ناگدازماما 

هیلع هللا  مالس  مشاه  582هدازماما 

583غالبجواس

هیلع هللا  مالس  یسوم  نب  نوراه  هداز  583ماما 

ع)  ) هزمح هدازماما  هکربتم  583هعقب 

583ناریمش

هیلع هللا  مالس  مساق  هداز  583ماما 

هیلع هللا  مالس  یلو  دمحم  دیس  هداز  584ماما 

هیلع هللا  مالس  هللا  حور  هداز  584ماما 

( هرد بالگ   ) هیلع هللا  مالس  مساق  هداز  585ماما 

( کنو  ) هیلع هللا  مالس  رباصلا ) یضاق   ) رباص یضاق  هداز  585ماما 
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( هدنگرز  ) هیلع هللا  مالس  لیعامسا  هداز  586ماما 

( رذیچ ) هیلع هللا  مالس  ایرکز  نبا  لیعامسا  هداز  586ماما 

( دازحرف ) هیلع هللا  مالس  حلاص  هداز  586ماما 

( رذیچ  ) هیلع هللا  مالس  ربکا  یلع  هداز  587ماما 

587رایرهش

امهیلع هللا  مالس  يرغص  ما  يربک و  ما  ناگداز  587ماما 

( هیدیحو  ) هیلع هللا  مالس  مساق  هداز  587ماما 

اهیلع هللا  مالس  هیقر  یب  یب  هداز  587ماما 

اهیلع هللا  مالس  هنیکس  یب  یب  هداز  587ماما 

امهیلع هللا  مالس  نسحم  رفعج و  ناگداز  588ماما 

هیلع هللا  مالس  هللادبع  هداز  588ماما 

هیلع هللا  مالس  هللادبع  هداز  588ماما 

هیلع هللا  مالس  مساق  هداز  588ماما 

امهیلع هللا  مالس  رفعج  يدهم و  ناگداز  589ماما 

هیلع هللا  مالس  نوراه  هداز  589ماما 

هیلع هللا  مالس  يداه  هداز  589ماما 

هیلع هللا  مالس  یلعسابع  هداز  589ماما 

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  589ماما 

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  590ماما 

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  590ماما 

( نیترضح () امهیلع هللا  مالس   ) نیسحلا هللادبع  وبا  یلع و  نسحلاوبا  هداز  590ماما 

هیلع هللا  مالس  لیعامسا  هداز  590ماما 

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  هدنخرف  هداز  590ماما 

امهیلع هللا  مالس  اضر  دمحا و  ناگداز  591ماما 
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هیلع هللا  مالس  هزمح  هداز  591ماما 

امهیلع هللا  مالس  لایناد  بیعش و  ناگداز  591ماما 

هیلع هللا  مالس  هللادبع  هداز  591ماما 

هیلع هللا  مالس  هللادبع  هداز  591ماما 

هیلع هللا  مالس  مساق  هداز  591ماما 

هیلع هللا  مالس  سطفا  هداز  592ماما 

592هوکزوریف

هیلع هللا  مالس  نازرو  نییآ  هللادبع  هداز  592ماما 

592نیمارو

هیلع هللا  مالس  هللادبع  هداز  592ماما 

هیلع هللا  مالس  نیدباعلانیز  هداز  592ماما 

هیلع هللا  مالس  نیسح  هاش  هداز  593ماما 

هیلع هللا  مالس  ییحی  هداز  593ماما 

اهیلع هللا  مالس  نیدلا  بکوک  هداز  594ماما 

هیلع هللا  مالس  اوشیپ  رفعج ، هداز  594ماما 

594تشدکاپ

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  595ماما 

هیلع هللا  مالس  ایلوا  هداز  595ماما 

هیلع هللا  مالس  یلعجنپ  هداز  595ماما 

هیلع هللا  مالس  لیلج  هداز  595ماما 

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  ای  رتخد  نت  لهچ  595ناگدازماما 

يرایتخب لاحمراهچ و  596ناتسا 

596یفرعم

596هراشا
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ییایفارغج 596تیعقوم 

یخیرات 596هنیشیپ 

نابزو 597ماوقا 

يداصتقا یعامتجا و  597تیعقوم 

598تاغوس

يرگشدرگ یعیبط –  ياه  598هبذاج 

یخیرات ياه  598هبذاج 

يرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  ياههبذاج  598ریاس 

599درکرهش

يزکرم 599شخب 

( هاتوک حلاص  ) ریصق حلاص  دیس  599هدازماما 

امهلیع هللا  مالس  نوتاخ  همیکح  همیلح و  599ناگدازماما 

یسیع دیس  599هدازماما 

ناماس 600شخب 

دمحا ریپ  اباب  600هدازماما 

رایک 600شخب 

هللادبع 600هدازماما 

نب 600شخب 

هیلع هللا  مالس  نیدلاءاهب ) دیس   ) نابش خیش  600هدازماما 

یجادلب 600شخب 

ربکادمحم 601هدازماما 

601نجورب

يزکرم 601شخب 

 ( مالسلا هیلع  ردیح  هاشریم  هدازماما  هب  روهشم   ) مالسلا هیلع  ردیح  601هدازماما 
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هوک یلآ  ع )  ) زربلا هاش  601هدازماما 

ع)  ) دمحا نب  یلع  602هدازماما 

نامدنک 602شخب 

مساقلاوبا هاش  هداز  602ماما 

ع)  ) سیق نب  ثیش  یلع و  نب  سیق  602ناگدازماما 

درمریش ع )  ) دمحا دیس  602هدازماما 

ریپرس ع )  ) میهاربا ناطلس  603هدازماما 

یجادلب 603شخب 

ع)  ) یلع نب  هزمح  603هدازماما 

604ناگدرل

يزکرم 604شخب 

یچگ لک  ع )  ) یقابلادبع هاش  604هدازماما 

ع)  ) رفعج 604هدازماما 

ع)  ) یلعدمحم ریپ  دیس  604هدازماما 

درالف 604شخب 

هفیلخ لام  ع )  ) هیفنح دمحم  604هدازماما 

ربکا یلع  ع )  ) نسح 605هدازماما 

ع)  ) دومحم دهاز  دیس  هداز  605ماما 

ازریم ناخ  605شخب 

تخرد نیرز  ع )  ) ناطلس دیس  605هدازماما 

ع)  ) یلع سابع  606هدازماما 

جنم 606شخب 

ع)  ) نمحرلادبع هاش  606هدازماما 

(ع) دمحم دیس  606هدازماما 
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606ناسراف

يزکرم 607شخب 

ردیحاباب ع )  ) دمحاریم دیس  607هدازماما 

نارک ع )  ) دمحم دیس  607هدازماما 

(ع) دمحم دیس  607هدازماما 

ع)  ) نوتاخ کلم  607هدازماما 

جدزیم ع )  ) دارم بآ  608هدازماما 

608لدرا

يزکرم 608شخب 

ناکجنرب ع )  ) لیعامسا دیس  608هدازماما 

هوکنایم 608شخب 

یمایث ع )  ) رفعج دیس  608هدازماما 

لیلش لیعامسا  ع )  ) لیعامسادیس 608هدازماما 

یبونج ناسارخ  609ناتسا 

609یفرعم

609هراشا

ییایفارغج 609تیعقوم 

یخیرات 609هنیشیپ 

نابز 610ماوقا و 

يداصتقا یعامتجا و  610تیعقوم 

610تاغوس

يرگشدرگ یعیبط -  ياه  610هبذاج 

یخیرات ياه  611هبذاج 

یبونج ناسارخ  ناتسا  ياههبذاج  611ریاس 
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611دنجریب

هیلع هللا  مالس  یسوم  نب  دیز  هداز  611ماما 

يوضر ناسارخ  611ناتسا 

611یفرعم

611هراشا

ییایفارغج 612تیعقوم 

یخیرات 612هنیشیپ 

نابز 612ماوقا و 

يداصتقا یعامتجا و  613تیعقوم 

613تاغوس

يرگشدرگ یعیبط –  ياه  614هبذاج 

یخیرات ياه  614هبذاج 

يوضر ناسارخ  ناتسا  ياههبذاج  615ریاس 

615راوزبس

هیلع هللا  مالس  بیعش  هداز  615ماما 

هیلع هللا  مالس  دمحم  نب  رصان  دیس  هداز  615ماما 

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  هیلع  یب  یب  615هدازماما 

هیلع هللا  مالس  ربکا  یلع  دیس  615هدازماما 

هیلع هللا  مالس  نیسح  دیس  616هدازماما 

امهیلع هللا  مالس  لیعامسا  دیس  نیسح و  دیس  616هدازماما 

مهیلع هللا  مالس  موصعم  تفه  ناگداز  616ماما 

هیلع هللا  مالس  ییحی  هداز  616ماما 

616دابانگ

هیلع هللا  مالس  دباع  دمحم  ناطلس  هداز  616ماما 
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هیلع هللا  مالس  غرمیب ) رازم   ) دمحا 616هدازماما 

617روباشین

هیلع هللا  مالس  قورحم  دمحم  هداز  617ماما 

617دهشم

هیلع هللا  مالس  دمحم  هداز  617ماما 

یلامش ناسارخ  617ناتسا 

617یفرعم

617هراشا

ییایفارغج 617تیعقوم 

یخیرات 618هنیشیپ 

نابز 618ماوقا و 

يداصتقا یعامتجا و  618تیعقوم 

619تاغوس

يرگشدرگ یعیبط –  ياه  619هبذاج 

یخیرات ياه  619هبذاج 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ياههبذاج  620ریاس 

620نیارفسا

هیلع هللا  مالس  ناروک  هللادبع  هداز  620ماما 

هیلع هللا  مالس  دیز  هدازهاش  هداز  620ماما 

هیلع هللا  مالس  رفعج  هدازهاش  هداز  620ماما 

620درونجب

هیلع هللا  مالس  سابع  دیس  ناطلس  هداز  620ماما 

620ناوریش

هیلع هللا  مالس  اضر  هزمح  هداز  620ماما 
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ناتسزوخ 621ناتسا 

621یفرعم

621هراشا

ییایفارغج 621تیعقوم 

یخیرات 621هنیشیپ 

نابز 622ماوقا و 

يداصتقا یعامتجا و  622تیعقوم 

623تاغوس

یخیرات ياه  623هبذاج 

ناتسزوخ ناتسا  ياههبذاج  624ریاس 

625لوفزد

هیلع هللا  مالس  نیدلانکر  هاش  هداز  625ماما 

امهیلع هللا  مالس  لیقع )  میهاربا و   ) کلام یلع  ناگداز  625ماما 

625رتشوش

هیلع هللا  مالس  هللادبع  هداز  625ماما 

هیلع هللا  مالس  ورهامدمحم  دیس  هداز  626ماما 

هیلع هللا  مالس  راوخهایگ  دمحم  دیس  هداز  626ماما 

626دنبرس

هیلع هللا  مالس  یلع  نب  لهس  هداز  626ماما 

ناجنز 626ناتسا 

626یفرعم

626هراشا

ییایفارغج 626تیعقوم 

یخیرات 627هنیشیپ 
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نابزو 628ماوقا 

يداصتقا یعامتجا و  628تیعقوم 

629تاغوس

يرگشدرگ یعیبط -  ياه  629هبذاج 

یخیرات ياه  629هبذاج 

ناجنز ناتسا  ياه  هبذاج  630ریاس 

630رهبا

هیلع هللا  مالس  ریبکلا  دیز  هداز  630ماما 

هیلع هللا  مالس  دمحم  هداز  630ماما 

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  630ماما 

هیلع هللا  مالس  لیعامسا  هداز  631ماما 

631هدنبادخ

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  631ماما 

هیلع هللا  مالس  ییحی  هداز  631ماما 

631ناجنز

هیلع هللا  مالس  میهاربا  دیس  هداز  631ماما 

نانمس 631ناتسا 

631یفرعم

631هراشا

ییایفارغج 632تیعقوم 

یخیرات 632هنیشیپ 

نابز 633ماوقا و 

يداصتقا یعامتجا و  634تیعقوم 

634تاغوس
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يرگشدرگ یعیبط -  ياه  634هبذاج 

یخیرات ياه  635هبذاج 

نانمس ناتسا  ياه  هبذاج  635ریاس 

635ناغماد

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  635ماما 

امهیلع هللا  مالس  یلاعملادبع  635یلاعلادبع و 

امهیلع هللا  مالس  دمحم  هداز  ماما  رفعج و  هداز  636ماما 

636نانمس

هیلع هللا  مالس  رفعج  نب  یلع  هداز  636ماما 

636دورهاش

هیلع هللا  مالس  دمحم  هداز  636ماما 

636راسمرگ

هیلع هللا  مالس  ربکا  یلع  هداز  636ماما 

هیلع هللا  مالس  رظن  هاش  ناطلس  هداز  637ماما 

637هراشا

ییایفارغج 637تیعقوم 

یخیرات 638هنیشیپ 

يداصتقا یعامتجا و  640تیعقوم 

641تاغوس

يرگشدرگ یعیبط –  ياه  641هبذاج 

یخیرات ياه  641هبذاج 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  ياههبذاج  641ریاس 

ناتسچولب ناتسیس و  642ناتسا 

642یفرعم
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642هراشا

ییایفارغج 642تیعقوم 

یخیرات 643هنیشیپ 

يداصتقا یعامتجا و  644تیعقوم 

645تاغوس

يرگشدرگ یعیبط –  ياه  645هبذاج 

یخیرات ياه  646هبذاج 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  ياههبذاج  646ریاس 

646راهباچ

هیلع هللا  مالس  یلوسر  مالغ  هداز  646ماما 

سراف 647ناتسا 

647یفرعم

647هراشا

ییایفارغج 647تیعقوم 

یخیرات 648هنیشیپ 

نابز 649ماوقا و 

يداصتقا یعامتجا و  650تیعقوم 

650تاغوس

يرگشدرگ یعیبط –  ياه  650هبذاج 

یخیرات ياه  651هبذاج 

سراف ناتسا  ياه  هبذاج  652ریاس 

652زاریش

يزکرم 652شخب 

(ع) غارچهاش 652هدازماما 
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ع)  ) نیسح نیدلا  ءالع  دیس  657هدازماما 

(ع) میهاربا 658هدازماما 

ع)  ) هزمح نب  یلعریما  دیس  658هدازماما 

( تمایق نوتاخ   ) نوتاخ شبآ  658هعقب 

نانت لهچ  659هعقب 

بیرغ نیدلا  جات  دیس  659هدازماما 

س) ( ) نارتخد یب  یب  ) هجیدخ یب  یب  660هدازماما 

ع)  ) دمحمریم دیس  ترضح  660هدازماما 

660هدابآ

يزکرم 660شخب 

ع)  ) رفعجو دمحا  ناگداز  661ماما 

661نورزاک

يزکرم 661شخب 

نیسح دیس  661هدازماما 

662ینسمم

يزکرم 662شخب 

ع)  ) دمحم نیدلاءالعدیس  ای  ینهآ  برد  662هدازماما 

نیوزق 662ناتسا 

662یفرعم

662هراشا

ییایفارغج 663تیعقوم 

یخیرات 663هنیشیپ 

نابز 665ماوقا و 

يداصتقا یعامتجا و  665تیعقوم 
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665تاغوس

يرگشدرگ یعیبط –  ياه  666هبذاج 

یخیرات ياه  666هبذاج 

نیوزق ناتسا  ياه  هبذاج  666ریاس 

667ناتسکات

هیلع هللا  مالس  یلو  هداز  667ماما 

هیلع هللا  مالس  رهاط  دمحم  هداز  667ماما 

هیلع هللا  مالس  لامک  هداز  667ماما 

هیلع هللا  مالس  هللادبع  هداز  667ماما 

امهیلع هللا  مالس  نامیلس  هداز  ماما  حلاص و  هداز  668ماما 

هیلع هللا  مالس  هللالضف  هداز  668ماما 

هیلع هللا  مالس  نالز  هداز  669ماما 

669نیوزق

هیلع هللا  مالس  ربکایلع  هداز  669ماما 

هیلع هللا  مالس  یلع  هداز  669ماما 

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  هنمآ  هداز  670ماما 

اهیلع هللا  مالس  نیدلامجن  هداز  670ماما 

هیلع هللا  مالس  دمحم  دیس  ناطلس  هداز  670ماما 

هیلع هللا  مالس  سیق )  ) سیو ناطلس  هداز  671ماما 

هیلع هللا  مالس  نیسح  هدازهاش  هداز  671ماما 

هیلع هللا  مالس  دابآرز  هداز  671ماما 

اهیلع هللا  مالس  هنیکسیبیب  671هدازماما 

اهیلع هللا  مالس  هدیبزیبیب  672هدازماما 

هیلع هللا  مالس  لیعامسا  هداز  672ماما 
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هیلع هللا  مالس  لیعامسا  هداز  672ماما 

هیلع هللا  مالس  رذابا ) هدازماما   ) ناهج ردص  673هاگمارآ 

مق 673ناتسا 

673یفرعم

673هراشا

ییایفارغج 673تیعقوم 

یخیرات 674هنیشیپ 

نابز 675ماوقا و 

يداصتقا یعامتجا و  675تیعقوم 

676تاغوس

يرگشدرگ یعیبط –  ياه  676هبذاج 

یخیرات ياه  676هبذاج 

مق ناتسا  ياههبذاج  676ریاس 

مق 676رهش 

دّمحم رفعجوبا  هداز  676ماما 

میهاربا هداز  677ماما 

مالسلا هیلع  مظاکلا  یسوم  نب  678میهاربا 

رفعج هداز  681ماما 

( جرف كاخ  هداز  ماما   ) دمحا نب  ثراح  هداز  682ماما 

رفعج نب  دمحم  اروفص و  هداز  683ماما 

( يردص هعلق   ) هللادبع دیس  هداز  685ماما 

موصعم دیس  هداز  685ماما 

لامج دّیس  هداز  686ماما 

( یلع دیس  هاش   ) یلع دیس  هداز  687ماما 
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( ینایم هداز  ماما   ) دمحم دمحا  وبا  هداز  689ماما 

( هداز ماما  راهچ   ) شدنزرف هس  یلع و  نب  نیسح  هداز  690ماما 

( نیدلا رصان  هداز  هاش   ) یلع نیدلا  رصان  هداز  692ماما 

هزمح هداز  694ماما 

عقربم یسوم  هداز  696ماما 

جرعا دمحم  نب  703دمحا 

( دیز هداز  هاش   ) دیز هداز  704ماما 

( شخبرس دیس   ) لیعامسا هداز  705ماما 

مساق نب  دمحا  هداز  707ماما 

فیرش دمحم  710ناطلس 

يوسوم میهاربا  هداز  713ماما 

مالسلا امهیلع  رفعج  نب  یلع  هداز  715ماما 

رفعج نب  یلع  ناردارب  رگید  متفه و  717ماما 

اهرهش 718ریاس 

718هچابید

718فلا

نوتاخ 718هنمآ 

719میهاربا

( میهاربا هاش   ) 719میهاربا

( میهاربا هداز  هاش   ) 719میهاربا

( میهاربا هداز  هاش   ) 719میهاربا

719میهاربا

( میهاربا هداز  هاش   ) 719میهاربا

دمحا نب  720میهاربا 
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دمحا نب  720میهاربا 

دمحم نب  720میهاربا 

رفعج 720وبا 

( بلاطوبا هداز  هاش   ) 720بلاطوبا

721بلاطوبا

( دمحا هداز  هاش   ) 721دمحا

( دمحا هداز  هاش   ) 721دمحا

قحسا نب  721دمحا 

میهاربا نب  721دمحا 

دّمحم ریخلا  یبا  نب  721دمحا 

نسح نب  722دمحا 

یلع نب  722دمحا 

مساق نب  722دمحا 

مساق نب  722دمحا 

دمحم نب  722دمحا 

دمحم نب  722دمحا 

یسوم نب  723دمحا 

723قحسا

723قحسا

( قحسا هداز  هاش   ) 723قاحسا

723لیعامسا

724لیعامسا

724لیعامسا

یسوم نب  724قحسا 
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دمحا 724ما 

هملس 725ّما 

هملک 725ما 

( مالسلا هیلع  داوج  ماما   ) یلع نب  دمحم  رتخد  دّمحم  725ما 

دمحم 725ما 

دّمحم 725ما 

مساق 725ما 

موثلک 726ما 

هملس 726ما 

بیبح 726ما 

یلع 726لها 

نیّدلا 726نیما 

726ب

726ههیَرُب

727ههیَرُب

727پ

727نسحریپ

727ت

نیّدلا 727جات 

727ج

( رفعج هداز  هاش   ) 727رفعج

( رفعج هداز  هاش   ) 727رفعج

( رفعج هداز  هاش   ) 727رفعج

( رفعج هداز  هاش   ) 728رفعج
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( يوسوم رفعج  هاش   ) 728رفعج

( بیرغ رفعج  هداز  هاش  هب  فورعم   ) 728رفعج

دمحم نیدلا  رصان  نب  728رفعج 

بیرغ لامج  هداز  729هاش 

یلع نب  دمحم  نیدلا  729لامج 

نیدلا 729لامج 

729ح

بیطخلا دمحا  نب  729نسح 

730نسح

نیسح هللا  دبع  وبا  نب  730نسح 

. دنا هدیمان  نسح  ار  يو  یضعب  نیسح ،) هداز  هاش   ) 730نیسح

730نیسح

730نیسح

دمحا نب  730نیسح 

دمحا نب  731نیسح 

نشیسحلا نب  731نیسح 

یلع نب  731نیسح 

یلع نب  731نیسح 

نوتاخ 731همیلح 

732همیلح

یسوم رتخد  732همیلح 

732همیلح

732همیلح

نوتاخ 732همیلح 
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خّرلا دمحا  نب  732ةزمح 

733ةزمح

لیعامسا هداز  هاش  نب  733هزمح 

« هزمح هداز  هاش   » هب فورعم  نیسح  نب  733ةزمح 

( ردیح ناطلس   ) 733ردیح

733خ

نسح 733هجاوخ 

734دلاخ

نوتاخ 734هجیدخ 

734هجیدخ

734هجیدخ

734د

یلع 734نبرد 

735ر

نوتاخ 735هیقر 

735هیقر

735هیقر

735هیقر

نوتاخ 735هیقر 

735هیقر

736هیقر

736ز

( نوتاخ هدیبز  یب  یب   ) نوتاخ 736هدیبز 

736اّیرکز
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736ایرکز

یلع نب  736دیز 

( دیز هداز  هاش  ) 736دیز

نوتاخ 737بنیز 

نوتاخ 737تنیز 

737بنیز

737بنیز

737بنیز

738بنیز

738بنیز

( داوج ماما   ) یلع نب  دمحم  تنب  738بنیز 

738س

نوتاخ 738هیراس 

738هنیکس

739هنیکس

نوتاخ 739هنیکس 

دومحم ناطلس  نب  739نامیلس 

739نامیلس

739نامیلس

739نامیلس

نارهاوخ 740هس 

یلع 740لهس 

740ش

وناب 740رهش 
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( نوتاخ هفیرش  یب  یب   ) نوتاخ 740هفیرش 

740بیعش

740ص

( حلاص هداز  هاش   ) 740حلاص

رتشا کلام  نب  741حلاص 

نوتاخ 741اروفص 

741ط

( رهاط هداز  هاش   ) 741رهاط

( یلع نب  نیسح   ) 741بّیط

( نیسح نب  نسحم   ) 742رهاط

742ع

( بقاع هداز  هاش   ) 742بقاع

( سابع هداز  هاش   ) 742سابع

نیسح نب  742سابع 

( نمحرلا دبع  هداز  هاش   ) نمحّرلا 743دبع 

( هللا دبع  هداز  هاش   ) هللا 743دبع 

743هللادبع

قلاخلا 743دبع 

( حلاصلا دبع  هداز  ماما   ) حلاصلا 744دبع 

هللا 744دبع 

( هللا دبع  هاش   ) هللا 744دبع 

ضیبا هللا  دبع  744دّیس 

دمحم نب  هللا  744دبع 

یسوم نب  هللا  744دبع 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 885زکرم  هحفص 91 

http://www.ghaemiyeh.com


( یلع دیس  هاش   ) یلع 745دیس 

( جرف كاخ  هداز  ماما   ) دمحا نب  745یلع 

( رفص یجاح  هداز  ماما  هب  فورعم   ) اضر 745یلع 

رفعج نب  745یلع 

اضّرلا یسوم  746یلع 

( اضر یلع   ) اضر نب  746یلع 

هزمح نب  746یلع 

ةزمح نب  دمحم  نب  747یلع 

747نارمع

747غ

( یبیغ هداز  ماما   ) 747یبیغ

747ف

هموصعم همطاف  747ترضح 

747همطاف

748همطاف

مساق تنب  748همطاف 

748لضف

لضاف هداز  748ماما 

ییحی نب  نیّدلا  748رخف 

زوریف هداز  749هاش 

749ق

( مساق هداز  هاش   ) 749مساق

مساق 749هاش 

مساق هداز  749هاش 
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749مساق

( مساق هداز  هاش   ) 749مساق

749م

749نسحم

نیسح هللا  دبع  وبا  نب  750نسحم 

750دمحم

( دمحم هداز  هاش   ) 750دمحم

750دمحم

( ربمغیپ هداز  ماما   ) دیز نب  دمحم  نب  750دمحم 

دمحم 750دیس 

دمحا نب  751دمحم 

بیطخلا دمحا  نب  751دمحم 

یناروص دمحم  رفعج  وبا  نب  751دمحم 

( فیرش دمحم  ناطلس  هب  فورعم   ) فیرش 751دمحم 

رفعج نب  751دمحم 

نیسح نب  752دمحم 

ةزمح نب  752دمحم 

( ینایم هداز  ماما   ) هللا دبع  نب  752دمحم 

هللا دبع  نب  752دمحم 

نسحم نب  753دمحم 

یسوم نب  753دمحم 

یسوم نب  753دمحم 

یسوم نب  753دمحم 

یسوم نب  753دمحم 
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يدهم 754دّمحم 

دومحم 754ناطلس 

754میرم

754موصعم

754هموصعم

( هموصعم یب  یب   ) 755هموصعم

755نیعم

هلودلا 755نیعم 

( روصنم هاش  755روصنم ( 

دمحم نب  755یسوم 

756یسوم

756هنومیم

756هنومیم

756يدهم

757ن

757رصان

یلع نیدلا  757رصان 

دمحا نب  دمحم  نیدلا  757رصان 

یلع رون  757هاش 

757ه

758يداه

758يداه

( يداه هداز  هاش   ) 758يداه

758ي
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758بوقعی

دمحا نب  758ییحی 

دمحا نب  759ییحی 

759ییحی

759ییحی

759ییحی

ناتسدرک 759ناتسا 

759یفرعم

759هراشا

ییایفارغج 760تیعقوم 

یخیرات 761هنیشیپ 

نابز 762ماوقا و 

يداصتقا یعامتجا و  762تیعقوم 

763تاغوس

يرگشدرگ یعیبط –  ياه  763هبذاج 

یخیرات ياه  763هبذاج 

ناتسدرک ناتسا  ياههبذاج  764ریاس 

764جدننس

764هورق

نامرک 764ناتسا 

764یفرعم

764هراشا

ییایفارغج 764تیعقوم 

یخیرات 765هنیشیپ 
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نابز 766ماوقا و 

يداصتقا یعامتجا و  767تیعقوم 

768تاغوس

يرگشدرگ یعیبط ـ  ياه  768هبذاج 

یخیرات ياه  768هبذاج 

نامرک ناتسا  ياه  هبذاج  769ریاس 

769نامرک

يزکرم 769شخب 

س)  ) تایح یب  یب  769هدازماما 

( دمحم هدازهاش   ) مالسلا هیلع  دمحم  دیس  770هدازماما 

یلع 771هدازماما 

ماما 771هدزاود 

یلعسابع 771هاگترایز 

راپوج 772شخب 

مالسلا هیلع  نیسح  772هدازماما 

دادهش 772شخب 

ع)  ) دمحم نب  دیز  772هدازماما 

نیار 772شخب 

مالسلا هیلع  مشاه  772هدازماما 

ناهام 773شخب 

یلو هّللاتمعن  هاش  773هاگمارآ 

دشرم 774هاگمارآ 

774ناجنسفر

يزکرم 774شخب 
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سابع هداز  774ماما 

یجرابرد تایح  یب  یب  775هدازماما 

هللادبع 775هدازماما 

هیفص یب  یب  هللادبع و  775هدازماما 

نت لهچ  775هدازماما 

بیرغ ریپ  775هدازماما 

قون 775شخب 

میهاربا 775هدازماما 

قارشا نیدلا  لالج  دیس  775هدازماما 

رانا 776شخب 

حلاص 776هدازماما 

776دنرز

نادزی 776شخب 

زیرریسرفعج 776هدازماما 

يزکرم 776شخب 

نیدلا ءاهب  776هدازماما 

هللادبع هداز  776ماما 

( زبسریپ ) هزمح دیس  ناطلس  هداز  777ماما 

ع)  ) میهاربا دیس  هداز  777ماما 

777تفریج

هیئودراس 777شخب 

دمحا دیس  ناطلس  هداز  777ماما 

778تفاب

يزکرم 778شخب 
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یسوم یلع  دیس  778هدازماما 

778مب

يزکرم 778شخب 

يریسا 778هدازماما 

يرغصا نسح  778هجاوخ 

778ریسدرب

يزکرم 778شخب 

زوسراج ریپ  779هعقب 

هللادبع 779هدازماما 

(ع) دمحم دیس  هداز  779ماما 

راگن 779شخب 

( رادملع هاش   ) نیدلاردب هجاوخ  779هدازماما 

779روار

يزکرم 779شخب 

همطاف یب  یب  780هدازماما 

یضترم دیس  780هدازماما 

780هیئوزرا

يزکرم 780شخب 

بیغ ریپ  780هدازماما 

ییحی 780دیس 

780نانابهوک

يزکرم 780شخب 

(ع) یلع نبدیز  780هدازماما 

تمصع یب  یب  782هدازماما 
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نوتاخ یب  یب  782هدازماما 

(ع) نامیلس هاش  هداز  782ماما 

هاشنامرک 782ناتسا 

783یفرعم

783هراشا

ییایفارغج 783تیعقوم 

یخیرات 784هنیشیپ 

نابز 785ماوقا و 

يداصتقا یعامتجا و  785تیعقوم 

786تاغوس

يرگشدرگ یعیبط –  ياه  786هبذاج 

یخیرات ياه  787هبذاج 

هاشنامرک ناتسا  ياه  هبذاج  788ریاس 

788رواگنک

رونید 788شخب 

نیدلالالج دیس  788هدازماما 

يزکرم 788شخب 

نیدلا لامج  دیس  788هدازماما 

میهاربا 789هدازماما 

(ع) رقاب 789هدازماما 

790هواپ

يزکرم 790شخب 

ع)  ) هللادیبع 790هدازماما 

790نیسره
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نوتسیب 791شخب 

( نیلواب  ) دومحم دمحا و  اه  791هدازماما 

( هّللالیلخ  ) هّللا یلخ  791هدازماما 

برغ دابآ  791مالسا 

دنرک 791شخب 

هجاجدوبا 792هربقم 

ناریش 792شخب 

(ع) ربکا یلع  792هدازماما 

792رقنس

يرگ هلعف  792شخب 

ع)  ) يداه 792هدازماما 

نیریش 793رصق 

يزکرم 793شخب 

ع)  ) نسح ماما  مچ  793هدازماما 

793هاشنامرک

ناتسب قاط  793شخب 

ع)  ) میهاربا 793هدازماما 

794هنحص

دنبرد 794شخب 

یلع قوش  794هاگترایز 

رونید 794شخب 

رتکب هدد  794هدازماما 

دومحم 794هدازماما 

لامچ مچ  794شخب 
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سورگ هلا  لیلخ  794هدازماما 

دمحاریوب هیولیکهک و  795ناتسا 

795یفرعم

795هراشا

ییایفارغج 795تیعقوم 

یخیرات 796هنیشیپ 

نابز 797ماوقا و 

يداصتقا یعامتجا و  798تیعقوم 

798تاغوس

يرگشدرگ یعیبط –  ياه  799هبذاج 

یخیرات ياه  799هبذاج 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  ياه  هبذاج  800ریاس 

800نادبنگود

هیلع هللا  مالس  سابع  هاش  هداز  800ماما 

اهیلع هللا  مالس  همیکح  یب  یب  هداز  800ماما 

800تشهد

هیلع هللا  مالس  لخ  هجنپ  هداز  800ماما 

هیلع هللا  مالس  ناخ  هلچ  هداز  801ماما 

هیلع هللا  مالسدمحم  دیس  هداز  801ماما 

801جوسای

هیلع هللا  مالس  نسح  هداز  801ماما 

هیلع هللا  مالس  مساق  هداز  801ماما 

هیلع هللا  مالس  ناولهپ  هداز  801ماما 

هیلع هللا  مالس  هللادبع  802هدازماما 
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ناتسلگ 802ناتسا 

802یفرعم

802هراشا

ییایفارغج 802تیعقوم 

یخیرات 803هنیشیپ 

يداصتقا یعامتجا و  804تیعقوم 

 : 805تاغوس

يرگشدرگ یعیبط –  ياه  805هبذاج 

یخیرات ياه  806هبذاج 

ناتسلگ ناتسا  ياه  هبذاج  807ریاس 

807ناگرگ

هیلع هللا  مالس  قاحسا )  ) رون هداز  807ماما 

هیلع هللا  مالس  ناجیدنه  807هدازماما 

هیلع هللا  مالس  نشور  هداز  807ماما 

نالیگ 807ناتسا 

807یفرعم

807هراشا

ییایفارغج 808تیعقوم 

یخیرات 809هنیشیپ 

نابز 810ماوقا و 

يداصتقا یعامتجا و  810تیعقوم 

811تاغوس

يرگشدرگ یعیبط –  ياه  811هبذاج 

یخیرات ياه  812هبذاج 
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نالیگ ناتسا  ياه  هبذاج  813ریاس 

هیفرشا 813هناتسآ 

هیلع هللا  مالس  فرشا  نیدلا  لالج  دیس  هداز  813ماما 

813یلزنا

اهیلع هللا  مالس  هیروح )  مناخ   ) هیروح یب  یب  هداز  813ماما 

813تشر

هیلع هللا  مالس  هشاکع )  اشاکآ (  هداز  814ماما 

هیلع هللا  مالس  لایناد  دیس  اقآ  هداز  814ماما 

اهیلع هللا  مالس  ماما  رهاوخ  هداز  814ماما 

814رابدور

هیلع هللا  مالس  هفینح  دمحم  هداز  814ماما 

هیلع هللا  مالس  يدنرم  دومحم  دیس  اقآ  هداز  814ماما 

814رسدور

امهیلع هللا  مالس  نیبم  دیس  اقآ  نیعم و  دیس  اقآ  ناگداز  815ماما 

815نموف

هیلع هللا  مالس  یلع  نب  نوع  هداز  815ماما 

815ناجیهال

مهیلع هللا  مالس  ناهاشداپ  راهچ  ناگ  هداز  815ماما 

هیلع هللا  مالس  ربمغیپ )  رداق  یلو (  اباب  هداز  815ماما 

هیلع هللا  مالس  يونزغ  یلع  دیس  هداز  815ماما 

هیلع هللا  مالس  نیدلا  سمش  ریم  هداز  816ماما 

816دورگنل

مهیلع هللا  مالس  نت  هدزاود  ناگداز  816ماما 

ناتسرل 816ناتسا 
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816یفرعم

816هراشا

ییایفارغج 816تیعقوم 

یخیرات 817هنیشیپ 

نابز 819ماوقا و 

يداصتقا یعامتجا و  819تیعقوم 

820تاغوس

يرگشدرگ یعیبط –  ياه  820هبذاج 

یخیرات ياه  821هبذاج 

ناتسرل ناتسا  ياه  هبذاج  821ریاس 

821درجورب

يزکرم 821شخب 

نویراوز هاش  822هاگمارآ 

مساق 822هدازماما 

نسحلاوبا هدازهاش  823هربقم 

رفعج 823هدازماما 

دابآ 824مرخ 

يزکرم 824شخب 

بیغلا تایح  824هربقم 

( ناردارب ود  ) ناگدازماما 825هربقم 

یلع نب  دیز  هدازماما  826مرح 

یلع نب  دیز  826هدازماما 

( دیشروخ نیدلاعاجش  هعقب   ) 826هاشنهش

نیدلاسمش ریپ  827هربقم 
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( غارچهاش  ) دمحا هدازهاش  827هعقب 

827زردوگیلا

يزکرم 827شخب 

نسح دموم  (ع ) نسح نبدمحم  827هدازماما 

830تشدهوک

يزکرم 831شخب 

(ع) دمحم هدازماما  831هربقم 

ءافولاوبا 831هدازماما 

832رتخدلپ

يزکرم 832شخب 

دمحا هاش  832هدازماما 

832انزا

يزکرم 832شخب 

مساق 832هدازماما 

ناردنزام 833ناتسا 

833یفرعم

833هراشا

ییایفارغج 833تیعقوم 

یخیرات 835هنیشیپ 

نابز 837ماوقا و 

يداصتقا یعامتجا و  838تیعقوم 

838تاغوس

يرگشدرگ یعیبط –  ياه  838هبذاج 

یخیرات ياه  840هبذاج 
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ناردنزام ناتسا  ياه  هبذاج  841ریاس 

841لمآ

هیلع هللا  مالس  هللادبع  هداز  841ماما 

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  841ماما 

841لباب

هیلع هللا  مالس  رهاط  دمحم  ناطلس  هداز  841ماما 

842يراس

هیلع هللا  مالس  ییحی  هداز  842ماما 

هیلع هللا  مالس  سابع  هداز  842ماما 

رهش 842مئاق 

هیلع هللا  مالس  اضر  فسوی  هداز  842ماما 

842رهشون

هیلع هللا  مالس  رهطم  رهاط و  هداز  842ماما 

يزکرم 842ناتسا 

843یفرعم

843هراشا

ییایفارغج 843تیعقوم 

یخیرات 844هنیشیپ 

نابز 846ماوقا و 

يداصتقا یعامتجا و  846تیعقوم 

847تاغوس

يرگشدرگ یعیبط –  ياه  848هبذاج 

یخیرات ياه  848هبذاج 

يزکرم ناتسا  ياه  هبذاج  849ریاس 
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849كارا

هیلع هللا  مالس  فسوی  دمحم  هدازهاش  هداز  849ماما 

هیلع هللا  مالس  نسحم  هدازهاش  هداز  849ماما 

هیلع هللا  مالس  هللادبع  هدازهاش  هداز  849ماما 

هیلع هللا  مالس  نوتاخاوح  هداز  850ماما 

هیلع هللا  مالس  ناغیم ) دهشم  ) دباع دمحم  هداز  850ماما 

850شرفت

هیلع هللا  مالس  یسطفا  دمحم  هدازهاش  هداز  850ماما 

هیلع هللا  مالس  يداه  هدازهاش  هداز  850ماما 

هیلع هللا  مالس  مساق  هدازهاش  هداز  850ماما 

هیلع هللا  مالس  دمحا  هدازهاش  هداز  851ماما 

هیلع هللا  مالس  مساقلاوبا  هداز  851ماما 

هیلع هللا  مالس  ءالعلاوبا  هداز  851ماما 

هیلع هللا  مالس  بقاع  هداز  851ماما 

851نیمخ

هیلع هللا  مالس  هللادبع  هداز  851ماما 

هیلع هللا  مالس  ناجوی  هداز  852ماما 

852ناجیلد

هیلع هللا  مالس  قاحسا  هدازهاش  هداز  852ماما 

هیلع هللا  مالس  یلع  نب  نوع  هداز  852ماما 

اهیلع هللا  مالس  هموصعم  852ترضح 

امهیلع هللا  مالس  يداه  هاش  ییحی و  هدازهاش  ناگداز  852ماما 

852هواس

هیلع هللا  مالس  ناجوا  هللادبع  هدازهاش  هداز  852ماما 
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هیلع هللا  مالس  لیعامسا  هدازهاش  هداز  853ماما 

مهیلع هللا  مالس  یسوم  لضف و  نامیلس ,  ناگداز  853ماما 

هیلع هللا  مالس  قاحسا  دیس  ناطلس  هداز  853ماما 

هیلع هللا  مالس  اضروبا  دیس  هداز  853ماما 

هیلع هللا  مالس  نوراه  دیس  هداز  853ماما 

853تالحم

امهیلع هللا  مالس  اضرلا  لضف  ییحی و  ناگداز  853ماما 

هیلع هللا  مالس  یسوم  هدازهاش  هداز  854ماما 

هیلع هللا  مالس  لیعامسا  هدازهاش  هداز  854ماما 

( نوتاخ همیکح  قاحسا و  مساقلاوبا ، ناگدازهاش  ) ههروخ هداز  854ماما 

ناگزمره 854ناتسا 

854یفرعم

854هراشا

ییایفارغج 854تیعقوم 

یخیرات 855هنیشیپ 

نابز 857ماوقا و 

يداصتقا یعامتجا و  858تیعقوم 

860تاغوس

يرگشدرگ یعیبط –  ياه  860هبذاج 

ناگزمره ناتسا  ياه  هبذاج  861ریاس 

سابع 861ردنب 

هیلع هللا  مالس  رضخ  هجاوخ  هداز  861ماما 

هیلع هللا  مالس  رفظم  دیس  هداز  862ماما 

هیلع هللا  مالس  لماک  دیس  هداز  862ماما 
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هیلع هللا  مالس  یقت  دمحم  هاش  هداز  862ماما 

862بانیم

هیلع هللا  مالس  ناوید  ریما  هداز  862ماما 

نادمه 862ناتسا 

862یفرعم

862هراشا

ییایفارغج 863تیعقوم 

یخیرات 864هنیشیپ 

نابز 867ماوقا و 

يداصتقا یعامتجا و  867تیعقوم 

867تاغوس

يرگشدرگ یعیبط –  ياه  868هبذاج 

یخیرات ياه  868هبذاج 

نادمه ناتسا  ياه  هبذاج  869ریاس 

869نزر

هیلع هللا  مالس  دوه  هداز  869ماما 

گنهآ 869ردوبک 

هیلع هللا  مالس  یلع  نب  رهظا  هداز  869ماما 

هیلع هللا  مالس  نیغ ) نیع و   ) انزا هداز  870ماما 

871نادمه

هیلع هللا  مالس  رضخ  هداز  871ماما 

هیلع هللا  مالس  دوه  هداز  871ماما 

هیلع هللا  مالس  هوک ) ) نسحم هداز  871ماما 

هیلع هللا  مالس  نیسح ) هدازهاش  ) نیسح هداز  872ماما 
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هیلع هللا  مالس  یلع  نب  لها  هداز  872ماما 

هیلع هللا  مالس  هللادبع  هداز  873ماما 

هیلع هللا  مالس  ییحی  هداز  873ماما 

دزی 874ناتسا 

874یفرعم

874هراشا

ییایفارغج 874تیعقوم 

یخیرات 876هنیشیپ 

نابز 878ماوقا و 

يداصتقا یعامتجا و  878تیعقوم 

879تاغوس

یخیرات ياه  879هبذاج 

دزی ناتسا  ياه  هبذاج  880ریاس 

880ناکدرا

هیلع هللا  مالس  دمحم  دیس  هداز  880ماما 

881قفاب

هیلع هللا  مالس  هللادبع  هداز  881ماما 

881سبط

هیلع هللا  مالس  نیسح  ناطلس  هداز  881ماما 

881دبیم

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ ) هجخ   ) نوتاخ هجیدخ  881هاگترایز 

881دزی

مهیلع هللا  مالس  هللا  وه  لق  881تاداس 

هیلع هللا  مالس  رفعجوبا  هداز  881ماما 
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هیلع هللا  مالس  لیلخ  881دیس 

هیلع هللا  مالس  اضر  دیس  هاش  هداز  882ماما 

هیلع هللا  مالس  نوهنپ  دیس  هداز  882ماما 

هیلع هللا  مالس  مظاکلا  یسوم  نب  دیز  هداز  882ماما 

هیلع هللا  مالس  نسحریم  دیس  هداز  882ماما 

882نایدنرز

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  882هرابرد 
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ناریا ناگداز  ماما  عماج  کناب 

باتک تاصخشم 

زکرم تاقیقحت  دحاو  ناریا / ناگداز  ماما  عماج  کناب  : روآدـیدپ مان  ناونع و   1390، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانـشرس
یناــشن هــب  ناــگداز  ماــما  یناــسر  عــالطا  هاــگیاپ  ياــه  تیاــس  زا  بلاــطم :  يروآدرگ  ناهفـــصا  هیمئاــق  يا  هناــیار  تاـــقیقحت 

تاصخـــشم دـــشاب . یم   http://www.iran.ir  : یناــــشن هـــب  ناریا  یتــــنرتنیا  تیاــــس  :http://www.harameyar.ir و 
اه هاگمارآ  رگفیصوت :  هنایار  هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخـشم  ناهفصا 1390 . هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : رـشن

تاداس رگفیصوت :  ناگداز  ماما  رگفیصوت :  اه  هاگترایز  رگفیصوت : 

اهینتسناد

ترایز

نید هاگن  زا 

نآرق رد  ترایز  لسوت و 

هژیو هب  مدرم  نایم  رد  تسا و  هتفرگ  رارق  شرافـس  هجوت و  دروم  یمالـسا  تایاور  تایآ و  رد  هک  تسا  یتاعوضوم  زا  تراـیز  لـسوت و 
: لـسوت فلا ) دریگ . یم  رارق  یـسررب  دروـم  نآرق  هاگدـید  زا  تراـیز  لـسوت و  هلاـقم  نیا  رد  دراد ، يا  هژیو  تیمها  هاـگیاج و  ناـیعیش 
و [ 1 .] دـشابیم دوشیم ؛ تبغر  هقـالع و  يور  زا  يرگید  هب  بّرقت  ثعاـب  هک  يزیچ  اـی  نتـسج و  بّرقت  ینعم  هب  لـسو »  » هداـم زا  لـسوت » »
، ینآرق موـهفم  رد  و  [ 2] تسا وا  دـننامه  هب  يزیچ  ندرک  همیمـض  ینعم  هب  عفـش »  » هدام زا  تعافـش » . » دوشیم زین  تعافـش  لماش  لـسوت 

ياهکمک اب  اهنآ  دنکیم و  ادیپ  هللا  ءایلوا  اب  یتهابش  حلاص و )... لمع  نامیا ، دننام :  ) تبثم ياههبنج  زا  ياهراپ  رطاخ  هب  راکهانگ  صخش 
دوجوم نتفرگ  رارق  تفگ : ناوتیم  رگید  ترابع  هب  دننکیم . وفع  ياضاقت  دنوادخ  هاگـشیپ  زا  دـنهدیم و  قوس  لامک  يوس  هب  ار  وا  دوخ ،

هراشا لسوت »  » هلئـسم هب  هک  ياهیآ  [ 3 .] تسا لامک  بتارم  ندومیپ  هار  رد  وا  هب  ندومن  کـمک  رتفیعـض و  دوجوم  راـنک  رد  رترب  رتیوق و 
ْمُکَّلََعل ِِهلِیبَس  ِیف  اوُدِـهاج  َو  َهَلیِـسَْولا  ِْهَیلِإ  اوُغَْتبا  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  : » دـیامرفیم دـنوادخ  هک  تسا  هدـئام  هروس  هیآ 35  دراد ؛

، دینک داهج  وا  هار  رد  دیئامن و  باختنا  ادخ ، هب  برقت  يارب  ياهلیسو  دینک و  هشیپ  يراکزیهرپ  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  َنوُِحْلُفت »
سدقم هاگشیپ  هب  ندش  کیدزن  ثعاب  هک  يزیچ  ره  راک و  ره  دراد و  یعیسو  رایسب  يانعم  قوف ، هیآ  رد  هلیسو  دیوش . راگتسر  هک  دشاب 

ادـخ هب  ناوتیم  نآ  هلیـسو  هب  هک  يزیچ  نیرتهب  دـندومرف : مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  ترـضح  هکروطنامه  ددرگیم . لـماش  دوشیم ؛ راـگدرورپ 
زین رگید  تایآ  زا  و  [ 4 .] دشابیم قافنا ...  محر ، هلص  جح ، هزور ، تاکز ، زامن ، وا ، هار  رد  داهج  وا و  ربمایپ  ادخ و  هب  نامیا  دش ؛ کیدزن 

هب هلیـسو ، نآ  رطاخ  هب  دـنوادخ  زا  تجاح  تساوخرد  دـنوادخ و  هاگـشیپ  رد  یحلاص  ناسنا  ماقم  نداد  رارق  هلیـسو  هک  دوشیم  هدافتـسا 
و دیامرفیم : نآرق  درک ، رافغتـسا  بلط  شیومع ، يارب  دنوادخ  زا  مالّـسلا ـ  هیلع  میهاربا ـ  ترـضح  هک  روطنامه  تسین  عونمم  هجو  چیه 

اّما دنک ) بذج  نامیا  يوس  هب  ار  يو  ات   ) دوب هداد  وا  هب  هک  دوب  ییاههدـعو  رطاخ  هب  طقف  رزآ ) شیومع   ) شردـپ يارب  میهاربا  رافغتـسا 
هروس رد  ای  [ 5 «.] تسا رابدرب  ناـبرهم و  میهاربا  هک  ارچ  تسج ، يرازیب  وا  زا  تسادـخ  نمـشد  يو  هک  دـش  نشور  وا  يارب  هک  یماـگنه 
هاوخب ار  ام  ناهانگ  شزرمآ  ادخ  زا  ردپ ! يا  دـنتفگ : ناشردـپ  هب  اهنآ  دـش ، راکـشآ  فسوی  ناردارب  ناهانگ  هک  ینامز  هیآ 97 ، فسوی 

. داد رارق  دـنوادخ  زا  تجاح  بلط  رافغتـسا و  يارب  هلیـسو  ناوتیم  ار  حـلاص  ياهناسنا  هک  دـهدیم  ناشن  تایآ  نیا  میدوب . راکاطخ  ام  هک 
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ار دوخ  حور  هک  تساهنآ  یناحور  ماقم  هب  لسوت  تقیقح  رد  دارفا  هب  ندش  لسوتم  ادخ . ریغ  هن  تسادخ  هب  هجوت  تقیقح  رد  لسوت  نیا 
ملاع دش . لسوتم  دنتسین ؛ تایح  دیق  رد  هک  يدارفا  هب  ناوتیم  اذل  انف . يارب  هن  تساقب  يارب  حور  و  دندیسر . یتالامک  هب  هداد و  شرورپ 

مه وا ، تیصخش  ماقم و  زا  ربمایپ و  زا  دنوادخ  هاگشیپ  رد  نتـساوخ  تعافـش  نتفرگ و  ددم  دسیونیم : افولا » ءافو   » باتک رد  ننـست  لها 
باـطخ نب  رمع  زیخاتـسر . زور  رد  مه  خزرب و  ملاـع  رد  مه  شتلحر و  زا  دـعب  مه  دـلوت و  زا  دـعب  مه  تسا و  زاـجم  وا  تـقلخ  زا  شیپ 

هب ادنوادخ ! یل ؛ ترفغ  امل  دمحم  قحب  کلئـسا  بر  ای  درک : ضرع  نینچ  دنوادخ  هاگـشیپ  هب  مالّـسلا ـ  هیلع  مدآ ـ  ترـضح  دـیوگیم :
ربق رـس  رب  هباحـص  زا  ياهدع  هارمه  هب  لالب  دـش ، یطحق  یلاس  مود  هفیلخ  نامز  رد  [ 6 !] شخبب ارم  هک  منک  یم  اـضاقت  وت  زا  دـمحم  قح 

نکمم هک  تسرفب  ناراب  تتما  يارب  تیادخ  زا  ربمایپ ! يا  اوکله »... دق  مفعاف  کتمال ... قستـسا  هللا ! لوسر  ای  تفگ  نینچ  دـمآ و  ربمایپ 
هدرخ تعافـش  لسوت و  هلئـسم  هب  نانآ  زا  یهورگ  مه  زاب  ننـست  لها  ياهباتک  رد  داـیز  تاـیاور  دوجو  اـب  [ 7 .] دـنوش كاله  همه  تسا 

هک دنتـسه  لفاغ  هلمج  نیا  زا  هک  یلاح  رد  دننکیم . یّقلت  دنوادخ  لباقم  رد  لالقتـسا  یعون  ار  نآ  دننکیم و  راکنا  ار  نآ  دـنریگیم و 
ماجنا دنوادخ  نذا  تیاضر و  اب  زج  ار  یلمع  اهنآ  و  تسادخ . هب  ندش  لسوتم  تقیقح  رد  مالّـسلا ـ  مهیلع  همئا ـ  ءایبنا و  هب  ندش  لسوتم 

ادخ هچ  نآ  رگم  متـسین ، کلام  ار  يدوس  نایز و  مدوخ  يارب  نم  وگب ! [ 8 [؛ هللا ءاش  ام  الا  ًاعفن  ًاّرض و ال  یـسفنل  کلما  لق ال  . » دنهدیمن
تیاضر لیـصحت  هللا و  ءایلوا  ادـخ و  اب  يونعم  هطبار  داجیا  شهاک و  ار  سأی  حور  شیازفا  ار  دـیما  حور  لسوت  نیا ، رب  هوالع  دـهاوخب .»

قوس روبق  لها  ترایز  يارب  ار  نیملسم  هک  یللع  زا  یکی  روبق  ترایز  ب ) دروآیم . دوجو  هب  ار  ناعفاش و ... هلـسلس  هب  هجوت  دنوادخ و 
مـسج گرم ، ندمآ  اب  اذل  انف ، يارب  هن  دننادیم  اقب  يارب  ار  ناسنا  یهلا ، عیارـش  نایدا و  مامت  تسا . اهنآ  ندوب  هدـنز  هب  داقتعا  دـهدیم ،

هلدا یـسررب  هب  راصتخا  هب  اج  نیا  رد  دـنکیم . جوا  یلاعتم  هاگیاج  هب  هدـنز و  وا  حور  اـّما  دوشیم ، هتفهن  كاـخ  ریز  رد  ناـسنا  یکاـخ 
مه یخیراـت  دـهاوش  تاـیاور و  زا  ینآرق  لـیلد  رب  هوـالع  ثحب  لـیمکت  تهج  هک  مـیزادرپیم . دارفا ) رگید  هللا و  ءاـیلوا   ) روـبق تراـیز 

؛»... هربق یلع  مقت  ًادبا و ال  تام  مهنم  ٍدحا  یلع  ّلصت  و ال  : » دـیامرفیم هیآ 84  هبوت  هروس  رد  دنوادخ  ینآرق  لیلد  . 1 دوش : یم  هدافتسا 
ادـخ و هب  اهنآ  هک  ارچ  تسیام ، ار ) تمحر  ترفغم و  بلط   ) شربق رب  و  ناوخم ! زاـمن  دریمب  هک  ناـقفانم )  ) اـهنآ زا  کـی  چـیه  رب  زگره 

هلآ هیلع و  هللا  یّلص  مالسا ـ  ربمایپ  هک  دوشیم  هدافتسا  هیآ  نیا  زا  دندرم .» ادخ ) تعاط  زا  نوریب  و   ) قسف لاح  رد  دندش و  رفاک  شلوسر 
هب تبـسن  لامعا  نینچ  زا  ًادـعب  اّما  دومنیم . ترفغم  بلط  اـهنآ  يارب  تفریم و  اـهنآ  تراـیز  هب  دـناوخیم و  زاـمن  ناـگدرم  هزاـنج  رب   ـ

يادخ دوبن  نینچ  رگا  دننادیم ، عورـشم  یتدابع  ار  ندرک  اعد  ربق و  رب  نداتـسیا  هیآ ، نیا  هب  لالدتـسا  اب  نارـسفم  رثکا  دش . یهن  ناقفانم 
ام هب  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  زا  یناوارف  ياـهتیاور  ییاور  لـیلد  . 2 [ 9 .] درکیمن رفاـک  صوصخم  ار  لـمع  نیا  زا  یهن  ناـحبس 

رکذتم ار  تایاور  نآ  زا  ییاههنومن  دناسریم ، ار  مالّسلا ـ  مهیلع  راهطا ـ  همئا  ترایز  ًاصوصخم  روبق  لها  ترایز  بابحتـسا  هک  هدیـسر 
یهن روبق  ترایز  زا  ار  امـش  : » دـندومرف ربمایپ  هک  دـنکیم  لقن  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یّلـص  مالـسا ـ  ربمایپ  زا  کـلام  نب  سنا  فلا . میوشیم .

ترـضح هک  دـنکیم  تیاور  هشیاع  ب . [ 10 .] دزادـنایم گرم  دای  هب  ار  امـش  هک  دـینک  تراـیز  ار  روبق  میوگیم ) زورما  اـّما   ) مدرکیم
رـضاح عیقب  لها  ناتـسربق  رد  هک  دـنکیم  رما  وت  هب  تراـگدرورپ  تفگ : دـمآ و  مدزن  لـیئربج  دـندومرف : هلآ ـ  هیلع و  هللا  یّلـص  لوسر ـ 

لها ای  مکیلع  مالسلا  : » دومرف هفوک  رد  روبق  ترایز  ماگنه  مالّسلا ـ  هیلع  یلع ـ  ترضح  ج . [ 11 ...«.] ینک شزرمآ  بلط  ناشیارب  يوش و 
ـ  تیب لها  و  مالّـسلا ـ  هیلع  اضر ـ  ماما  و  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  ماـما  تراـیز  بابحتـسا  د . [ 12 ...«.] نیملـسملا و نینمؤملا و  نم  رایّدلا 

ترایز هک  دهدیم  ناشن  قوف  تایاور  تسا . هتشذگ  رتاوت  دح  زا  هعیـش  عبانم  زا  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یّلـص  مالـسا ـ  ربمایپ  و  مالّـسلا ـ  مهیلع 
اریز دراد ، نیرید  خیرات  مالسا  رد  روبق  ترایز  یخیرات  دهاوش  . 3 تسا . هدوب  مالّـسلا ـ  مهیلع  تیب ـ  لها  دیکأت  دییأت و  دروم  روبق ، لها 

ار نآو  دنرادن  روبق  ترایز  هب  داقتعا  نویباهو  زا  یهورگ  دندوب و  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یّلـص  مالـسا ـ  ربمایپ  نیملـسم  روبق  ترایز  راذگ  هیاپ 
روبق ترایز  هلئـسم  هب  زین  اـهنآ  هک  میباـییم  رد  یخیراـت  ياـهباتک  ناشلیـصا و  عباـنم  هب  هعجارم  اـب  هک  یلاـح  رد  دـنناوخیم . كرش 

هیلع و هللا  یّلـص  ربمایپ ـ  يرجه ) مشـش  لاس   ) هیبیدح هعقاو  رد   » هک دنکیم  لقن  يربکلا  تاقبطلا  رد  دعـس  نب  دمحم  فلا . دـناهتخادرپ .
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ربـق تراـیز  هب  زین  عادوـلا  هجح  زا  سپ  نینچ  مه  تخادرپ و  نآ  يزاـسزاب  تمرم و  هب  تسیرگ و  نآ  رب  تـفر و  هـنمآ  ربـق  رـسرب  هـلآ ـ 
ج. [ 14 .] درک تراـیز  دـحا  رد  ار  ادهـش  روبق  لوسر  ترـضح  هک  دـناهدرک  لـقن  رگید  ناثدـحم  یقهیب و  ب . [ 13 .«] تفر هنمآ  شرداـم 

رازم رس  رب  تفریم و  نوریب  اهیلع ـ  هللا  مالس  همطاف ـ  ترضح  ترایز  دصق  هب  ناشیا  هک  دناهتـشون  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  ترـضح  هرابرد 
زا مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  ماما  ترایز  هک  دهدیم  ناشن  ام  هب  خیرات  د . [ 15 .] درکیم اعد  ترضح  نآ  يارب  درکیم و  هیرگ  ترـضح  نآ 

هیما ینب  ضارقنا  هک   ) يرجه لاس 132  ات  يرجه  لاس 61  زا  تسا و  هدوب  ناماما  قیوشت  دـیکأت و  دروم  دوب و  اهترایز  نیرتزیگنا  روش 
و دناهتفریم . دیهش  نآ  ترایز  هب  هنایفخم  هار  زا  اقآ و  نآ  قشع  هب  مه  زاب  دننک  ترایز  دناهتـسناوتن  تموکح  راشف  تحت  نایعیـش  هدوب )
، یـشرق ربکا  یلعدیـس  نآرق ، سوماق  [ . 1 : ] تشوـن یپ  [ 16 .] داتـسیان زاب  تکرح  زا  عیـشت  خـیرات  لوط  رد  ترـضح  نآ  ترایز  ناوراک 
، يزاریـش مراکم  هللا  تیآ  ترـضح  هنومن ، ریـسفت  [ . 3 «. ] عفـش  » هدام لیذ  ناـمه  [ . 2 «. ] لسو  » هدام لـیذ  نارهت ، هیمالـسالا ، بتکلاراد 
ص ج 4 ، هنومن ، ریـسفت  زا  لقن  هب  [ . 6 . ] 114 هبوت ، [ . 5 . ] هبطخ 110 هغالبلا ، جـهن  [ . 4 . ] ص 223 ج 1 ، نارهت ، هیمالـسالا ، بتکلاراد 

[ . 9 . ] 49 سنوی ، [ . 8 . ] ص 371 ج 3 ، ءافولا ، ءاـفو  ص 369 ؛ ج 4 ، هنومن ، ریـسفت  زا  لـقن  هب  [ . 7 . ] ص 371 ج 3 ، ءافولا ، ءاـفو  367 ؛
، ءارـسا تاراشتنا  ییابطابط ، همالع  نازیملا ، هبوت ؛ هروس  هیآ 84 ، لیذ  مق ، نایلیعامـسا ، تاراشتنا  یـسربط ، نسح  نب  لضف  نایبلا ، عمجم 
، ینیما همالع  [ . 10 . ] قوف هیآ  لیذ  نارهت ، هیمالـسالا ، بتکلا  راد  يزاریـش ، مراکم  هللا  تیآ  ترـضح  هنومن ، ریـسفت  قوف ؛ هیآ  لیذ  مق ،

دمحم رتکد  رادید ، قوش  [ . 13 . ] نامه [ . 12 . ] نامه [ . 11 . ] ص 375 كردتـسملا ج 1 ، رد  مکاح  زا  لقن  هب  ص 166 ، ج 5 ، ریدغلا ،
[ . 14 . ] ص 441 ج 10 ، یـسلجم ، راونالا ، راحب  زا  لقن  هب  ص 19  ، 1381 چ 4 ، دهشم ، يوضر ، سدق  ناتـسآ  تاراشتنا  ینکر ، يدهم 

و ر.ك: ص 126 ؛ تاراـیزلا ، لـماک  ر.ك : [ . 16 . ] ص 626 ج 1 ، يدبیم ، نیدـلا  دیـشر  راربالا ، هدـعو  رارـسالا  فشک  [ . 15 . ] نامه
http://forums.mihandownload.com عبنم : تیاس  سردآ  مق . ارهزلا ، یبن  يرتشوش ، نیسحلا ، صئاصخ 

تیاور رد  ترایز 

اب هچ  رود ، زا  هاوخ  دـشاب و  کـیدزن  زا  هاوـخ  یناـحور ، كراـبم و  یتاذ  تمـس  هب  ندرک  لـیم  لـیامت و  زا  تستراـبع  تغل  رد  تراـیز 
هب تبسن  زین  یبلق  شیارگ  یسح ، تکرح  لیم و  رب  نوزفا  هک  تسا  یلیامت  ینید  حالطصا  رد  رگید و  یتین  دصق و  اب  هچ  یبلق و  شیارگ 

هجوت رتالاب  يهبترم  رد  اـنعم  نیا  دـشاب و  هارمه  يرکف  یحور و  سنا  اـب  دـیاب  یبلق  میلعت  مارکا و  نیارباـنب  دـشاب . هتفاـی  هدـنوش  تراـیز 
یطابترا داجیا  تخانـش و  يارب  هار  نیرترثؤم  نیرتهدنز و  دیدرت  نودـب  تسا . هدـنوش  ترایز  هب  تبـسن  یلمع  یقالخا و  یبلق و  یحور ،
هناقاتـشم تسیحور و  دنویپ  نیا  هک  تسا  نآ  تقیقح  اما  دـنکیم  قدـص  ترایز  مرح ، رد  رئاز  روضح  اب  تسا . ترایز  یبلق ، يرکف و 

هک دراد  یهقف  يداقتعا و  هاگتساخ  ترایز  دشاب . هدیسر  شیوخ  ماما  هب  تبسن  تفرعم  تخانـش و  هب  یمدآ  هک  نیا  رگم  دباییمن  ققحت 
هک تسور  نیمه  زا  دـباییم . زاب  ترایز  رد  ار  دوخ  يداقتعا  ناکرا  رئاز  دـنکیم . اـفیا  ار  ییازـسب  شقن  زین  يداـقتعا  یناـبم  میکحت  رد 
رب ار  ناشثیداحا  نانخـس و  زا  دـنچ  ياهدـیزگ  هک  دناهتـشاد  ياهژیو  دـیکأت  ترایز  تیمها  رب  (ع ) نیموصعم اهقف و  ناـگرزب ، زا  یخرب 

ًاعطق دـشاب  لکـشم  ترایز  بوجو  رب  اوتف  رگا  : » دـنکیم نایب  ماـکحالا  بذـهم  باـتک  رد  هر ) ) يراوزبس یلعالادـبع  دیـس  میرامـشیم .
. « تسا هدهاشم  لباق  یبوخ  هب  تسا  هدش  لقن  نییقرف  ینـس و  هعیـش و  زا  هک  یناوارف  تایاور  ینید و  نوتم  زا  نآ  ندوب  دـکوم  بحتـسم 

، نآ ندرک  ادا  وکین  دهع و  هب  يافو  طیارـش  زا  یکی  دراد  شناتـسود  نایعیـش و  ندرگ  رب  ینامیپ  یماما  ره  : » دنیامرفیم زین  (ع ) اضر ماما 
دناهتـشاد تبغر  نادـب  ناماما  هک  ار  هچ  نآ  دـنک و  ناشترایز  دورب و  ناـنآ  تراـیز  هب  تبغر  اـب  سکره  سپ  تسا . ناـنآ  رازم  تراـیز 

لآ رازم  سکره  دنیامرفیم : هنیمز  نیمه  رد  زین  (ع ) رقاب ماما  [ 1 .«] دوب دنهاوخ  ناشناگدننک  تعافش  ناماما  تمایق  زور  رد  دنک ، قیدصت 
دننام دوشیم  كاپ  شناهانگ  دروآ  ياج  هب  محر  هلـص  (ص ) مرکا ربمایپ  هب  تبـسن  دـهاوخب  راک  نیا  اـب  دـنک و  تراـیز  ار  (ص ) دـمحم
یلیلد نیرتمهم  تسیچ ؟ ترایز  رب  املع  و  (ع ) راهطا همئا  دـیکأت  هیـصوت و  همه  نیا  لیلد  یتسار  هب  تسا . هدـش  هداز  رداـم  زا  هک  يزور 
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رذوـبا هب  (ص ) مرکا لوـسر  ترـضح  تیـصو  باـب  نیا  رد  هک  تسا  تراـیز  راـثآ  دـناهدرک  تراـیز  هب  قـیوشت  ار  ناناملـسم  هـمئا ، هـک 
هب دنادرگ ؛ دنمهرهب  تیصو  نیا  تیاعر  لیلد  هب  ار  وت  ادخ  دیاش  رادهگن  ار  تیصو  نیا  منکیم ، یتیصو  وت  هب  رذوبا  يا  : » تسا یندناوخ 

سرد ات  نک  مالـس  يوریم  يربق  ترایز  هب  یتقو  دـنیامرفیم : رگید  ییاج  رد  اـی  و  [ 2 . «] دروآ وت  دای  هب  ار  ترخآ  اـت  ورب  روبق  تراـیز 
راثآ رگید  زا  دراد . ریثک  یباوث  میظع و  يرجا  نانمؤم  هب  تبـسن  هک  تسا  یتسود  تدوم و  يهیاـم  تراـیز  نیا  رب  نوزفا  دوش . وت  تربع 

تفرعم يارب  حور  ندرک  هدامآ  تسا و  سفن  يهیکزت  تادابع  يهمه  یئاغ  فدـه  درمـشرب . ار  يزاـسدوخ  یباـیزرا و  ناوتیم  تراـیز 
يایلوا دریگیم . جورع  توکلم  يهصرع  رد  اهر و  شیوخ  ندوب  نت  سبحم  يهرتسگ  زا  حور  تراـیز  اـب  هتبلا  هک  شاءاـیلوا  راـگدرک و 

نارکیب يهـنماد  زا  ناـشتایح  ناـمز  رد  يروـضح  تاـقالم  اـهنآ و  تراـیز  اـب  مدرم  دــندوب و  ریخ  تـکرب و  يهیاـم  اــیند  رد  هـک  یهلا 
لامک زا  يرتالاب  يهلحرم  هب  هک  نیا  لیلد  هب  هکلب  دوشیمن  عطق  یناسرریخ  نیا  اهنت  هن  زین  ناشتافو  زا  دعب  دندربیم ، اههرهب  ناشتاضویف 

-2 ص 162 . ج 97 ، راونــالاراحب ، - 1 تشوـن : یپ  دوـشیم . رتهدرتـسگ  تاـضویف  نـیا  يورملق  دـنباییم  توـق  تردـق و  دنـسریم و 
ص 1 ج 99 ، راونالاراحب ،

نآرق هب  هجوت  اب  روبق  ترایز  هب  ینید  درکیور 

هراشا روبق  ترایز  هرابرد  ینید  درکیور  هب  نآ  زا  سپ  روبق و  ترایز  موهفم  نییبت  هب  همدـقم ، کی  رکذ  زا  دـعب  هلاـقم ، نیا  رد  هدـیکچ :
اج نیا  رد  دوش . یـسررب  یمالـسا  نادنمـشناد  تارظن  هریـس و  تایاور ، نآرق ، هنیآ  رد  روبق  ترایز  دیاب  ینید ، درکیور  رد  دش . دهاوخ 

مینک و یم هراشا  نآ  نیعنام  زا  لیلد  کی  هب  روبق و  ترایز  نیتبثم  زا  لیلد  کی  هب  همادا  رد  مییامن و  یم یسررب  ار  نآرق  رد  روبق  ترایز 
یملع  یثحابم  زا  یکی  همدقم : تسا . زیاج  نآرق ، هاگنزا  لمع ، نیا  درادـن و  روبق  ترایز  زا  یعنم  نآرق ، هک  میریگ  یم هجیتن  تیاهن  رد 

یتاداریا اب  تیباهو ، اهنآ ، عبت  هب  شنادرگاش و  هیمیت و  نبا  تسا . روبق » ترایز   » دـشابیم حرطم  مالـسا  ناـهج  رد  هزورما  هک  يا  یلمع ـ 
دوخ يوس  زا  نایرج ، نیا  ربارب  رد  اـه  شنکاو نیلوا  دـنداد . رارق  دوخ  لباقم  رد  ار  مالـسا  يایند  دـندرک ، دراو  عوضوم  نیا  هب  عجار  هک 

هب دـیاب  ماگ  نیلوا  رد  دـسریم  رظن  هب  تسا . هدـش  هراشا  عوضوم  نیا  هب  تیباهو  دـقن  خـیرات و  بتک  رد  هک  تفرگ  تروص  تنـس  لها 
. دش روبق  هب  طوبرم  ياه  ثحب  دراو  سپـس  داد و  رارق  ثحب  دروم  فلتخم  بناوج  زا  ار  ثحب  نیا  تخادرپ و  روبق » ترایز   » هلأسم لصا 

هملک روبق : ترایز  دـیامن . یـسررب  حرطم و  مالـسا ، ناهج  رد  روبق ، ترایز  لصا  هب  ار  ینید  درکیور  هک  تسا  نآ  لاـبند  هب  هلاـقم ، نیا 
. تسا يریگ  هرانک نتفاـت و  رب  ور  هملک ، نیا  یلـصا  ياـنعم  دـنیوگیم : یخرب  دراد ؛ يددـعتم  یناـعم  هک  تسا  روز »  » هشیر زا  تراـیز » »
هب روز ،» : » دنا هتشون یخرب  [ 1 .] تسا هدنادرگ  يور  وا  ریغ  زا  دنکیم ، ترایز  ار  یـسک  يدرف ، یتقو  هک  تسا  باب  نیمه  زا  رئاز »  » هملک
هب ار  هملک  نیا  یحیرط  [ 3 .] تسا هتفر  راک  هب  ندش  وربور  ندرک و  تاقالم  ینعم  هب  سپس  انعم  نیا  [ 2 .] دوشیم هتفگ  هنیس  يالاب  تمسق 
رد وا  دـنادیم . کیلإ » نیئجتلملا  کل ، نیدـصاقلا  نم   » يانعم هب  ار  كراّوز  نم  ینلعجا  مهللا   » ياـعد نیا  تسا و  هتفرگ  دـصق » » ياـنعم

انعم نیا  قبط  [ 4 .«] وا اب  نتفرگ  سنا  بلط  وا و  میظعت  مارکا و  يارب  هدـنوش  ترایز ندرک  دصق  ینعی  فرع  رد  ترایز  : » دـسیونیم همادا 
هدنوش تراـیز اـب  نتفرگ  سنا  میظعت و  مارکا و  يارب  هـک  دوـشیم  قـالطا  يدـصق  هـب  هـکلب  دوـش ؛ یمن هتفگ  تراـیز » ، » يدـصق ره  هـب 

ملاس عمج  دشابیم و  نورئاز » «، » رئاز  » ملاس عمج  دیوگیم . ةرئاز » ، » نز هدننک  ترایز  هب  و  رئاز » ، » درم هدـننک  ترایز هب  برع  [ 5 .] دشاب
عمج روبق » [ » 6 .] دوشیم هدـناوخ  رازَم » ، » هاگترایز ترایز و  لحم  دوشیم . هتفگ  روزم » ، » هدـنوش تراـیز  هب  دوشیم . تارئاز » «، » ةرئاز »

« رباقملا مترز  یتح   » رثاـکت هروس  مود  هیآ  زا  هتفرگرب  روبق » تراـیز   » ناونع دـیاش  [ 7 .] دـنیوگیم ناسنا  نفد  لـحم  هب  ربق »  » تسا و ربق » »
روبقلا ةرایز  نع  مکتیهن  : » میناوخیم نینچ  تنـس  لها  عبانم  رد  لاثم  ناونع  هب  تسا ؛ هدمآ  زین  (ص ) يوبن ثیداحا  رد  بیکرت  نیا  دشاب .
هراـبرد روبق : تراـیز  هب  ینید  درکیور  [ 9 .] تسا هدـش  باـختنا  ثیداـحا  هنوگنیا  يارب  ناونع ، نیمه  زین  یثیدـح  بتک  رد  [ 8 «.] اهوروزف

رظن لئاسم  نآ  هب  نید  نوریب  زا  یهاگ  . 2 دوشیم ؛ هاگن  نید ، لئاسم  هب  نید  نورد  زا  یهاـگ  . 1 دراد : دوجو  هاگن  ود  نید  کی  لـئاسم 
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همدـقم رد  هچنانچ  هلأـسم ـ  نیا  نوچ  تسا ؛ تیمها  ياراد  ینید  نورد  هاـگن  یتهج  زا  اـما  تسا ؛ نینچ  زین  روبق  تراـیز  هلأـسم  دوشیم .
هنیآ رد  روبق ، ترایز  هلأسم  هب  هاگن  راتـشون ، نیا  رد  ینید  درکیور  زا  روظنم  تسا . هدـش  ناناملـسم  نیب  رد  فـالتخا  ببـس  دـش ـ  هتفگ 
هیام ناناملـسم و  همه  قافتا  دروم  عبانم  زا  نآرق ، نآرق : رد  روبق  ترایز  دـشابیم . یمالـسا  نادنمـشناد  تارظن  هریـس و  تاـیاور ، نآرق ،

رد روبق  ترایز  زاوج  مدـع  زاوج و  هرابرد  میورب . نآرق  غارـس  هب  دـیاب  لوا  میزادرپب ، روبق  ترایز  هلأسم  هب  میهاوخب  رگا  تسا . تدـحو 
هدرمش روبق  ترایز  زاوج  رب  لاد  هک  یتایآ  زا  تسا . هدش  دانتسا  نآ  مدع  زاوج و  رب  یتایآ  هب  اما  دوش ؛ یمن هدید  یمکح  ًاتحارص  نآرق ،

زا [ 10 .] دنا هدرک لالدتـسا  هیآ  نیا  هب  روبق  تراـیز  زاوج  يارب  دوخ  بتک  رد  هعیـش  ياـملع  یخرب  تسا . هبوت  هروس  هیآ 84  تسا ، هدش 
دراذگب و زامن  قفانم  هزانج  رب  دیابن  هاگ  چیه  ربمایپ  هک  دهدیم  روتسد  نآرق  دشابیم : لیذ  ریرقت  هیآ ، نیا  هب  لالدتسا  رد  اهریرقت  هلمج 
َو ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  اوُرَفَک  ْمُهَّنِإ  ِهِْربَق  یلَع  ْمُقَت  َو ال  ًادـَبَأ  َتام  ْمُْهنِم  ٍدَـحَأ  یلَع  ِّلَُصت  َو ال  دـیامرفیم « : هک  اجنآ  دتـسیاب ، وا  ربق  رانکرب  دـیابن 
هک ارچ  تسیان ! شزرمآ )، بلط  اعد و  يارب  ، ) شربق رانک  رب  و  ناوخن ! زامن  نانآ ، زا  کی  چیه  هدرم  رب  زگره  [. 11  ] نوُقِساف ْمُه  َو  اُوتام 

، ادخ ربمایپ  هب  قفانم ، تیـصخش  مدـه  يارب  هیآ ، نیا  رد  دـنتفر ! ایند  زا  دـندوب  قساف  هک  یلاح  رد  دـندش و  رفاک  شلوسر  ادـخ و  هب  اهنآ 
ود نیا  قفانم  هرابرد  دیامرفیم  هک  هیآ ـ  نیا  موهفم  تسیان . نانآ  ربق  رب  رازگم و  زامن  هاگ  چیه  نانآ  زا  يدحا  هزانج  رب  دهدیم  روتـسد 

دوشیم هدافتـسا  هیآ ، نیا  زا  رگید ، نایب  هب  [ 12 .] تسا هتـسیاش  بوخ و  راک ، ود  نیا  هک  تسا  نیا  قفانم  ریغ  هرابرد  هدـن ـ  ماجنا  ار  راک 
يا هقباس چـیه  نینمؤم  دروم  رد  رگا  اریز  تسا ؛ هدوب  نآ  رب  ادـخ  لوسر  لمع  ناناملـسم و  هریـس  هکلب  زیاج  نینمؤم ، يارب  لـمع  نیا  هک 
نیا زا  درک . یمن ادیپ  یحیحص  تسرد و  موهفم  انعم و  یهن ، نیا  دومن  یمن ادیپ  روضح  اه  ناملسم نینمؤم و  روبق  رس  رب  ربمایپ  تشادن و 

نونکا [ 13 . ] دـشابیم هتـسیاش  لمع  نیا  قفانم ، ریغ  دروم  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  تسیان » نانآ  ربق  رب  : » دـیامرفیم نیقفانم  دروم  رد  هک 
نمؤم هرابرد  تسین و  زیاج  قفانم  هرابرد  هک  تسا  نفد  عقوم  مایق  اـهنت  دوصقم  اـیآ  تسیچ ؟ هربق » یلع  مقت  ـال  و   » زا دوصقم  مینیبب  دـیاب 
فرـص ربـق ، رب  نداتـسیا  زا  دوصقم  هک  تسا  حـضاو  ًـالوا  تسا ؟ عقاوم  رگید  نفد و  عـقوم  زا  معا  دوـصقم  اـی  دـشابیم  هتـسیاش  مزـال و 

دتـسیاب نآ  یـسدنه  لکـش  گنـس و  هب  ندرک  هاگن  يارب  دـنک و  گنرد  یقفانم  ربق  رب  ًـالثم  یـسک  رگا  هک  ینعم  نیا  هب  تسین  نداتـسیا 
نیا تسا . ربق  بحاص  يارب  ترفغم  تمحر و  بلط  ندراذـگ و  مارتحا  تهج  هب  نداتـسیا  دوصقم ، هکلب  دـشاب ؛ هدـش  بکترم  ار  یمارح 

[14 . ] تسا هتـسیاش  بولطم و  نینمؤم ، يارب  ترفغم  تمحر و  بلط  هکلب  درادـن ؛ یعنام  قفانم ، ریغ  دروم  رد  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  دوخ 
ریـسفت نینچ  ار  هیآ  دـنا و  هتـسیرگن نآ  هب  عیـسو  دـید  زا  رگید  یخرب  یلو  دناهتـسناد ؛ نفد  عقوم  هب  رظاـن  ار  هیآ  نارـسفم  زا  یخرب  ًاـیناث 
فقوت زا  معا  تسا ، عیـسو  ینعم  کـی  دوـصقم  هک  دـناسریم  هیآ  داـفم  رد  تقد  [. 15 «] ةرایزلل وا  نفدـلل  هربق  یلع  مقت  ـال  و  « ؛ دـننکیم

ِّلَُصت َو ال  .» 1 زا : دـنترابع  هلمج  ود  نیا  دـهدیم و  لیکـشت  هلمج  ود  ار  هیآ  نومـضم  عومجم  اریز  نآ ؛ زا  سپ  فوقو  ای  نفد و  ماـگنه 
، دیفم ادـبا »  » ظفل تسا و  دارفا  قارغتـسا  دـیفم  تسا ، هدـش  عقاو  یهن  قایـس  رد  هکنیا  مکح  هب  دـحأ »  » ظفل ًادـَبَأ »  َتام  ْمُْهنِم  ٍدَـحَأ  یلَع 
هب ناوتیم  ظفل  ود  نیا  هب  هجوت  اب  رازگم . زامن  تقو  چیه  رد  ناقفانم  زا  سک  چیه  يارب  تسا : نینچ  هلمج  ینعم  تسا و  ینامز  قارغتسا 

ماجنا نفد  زا  لبق  راب  کی  طـقف  تیم  رب  زاـمن  اریز  تسین ؛ تیم  رب  زاـمن  صوصخ  روکذـم ، هلمج  زا  دوصقم  هک  دروآ  تسد  هب  ینـشور 
ظفل نیا  هکنیا  روصت  و  دمآیم ، ادبا »  » ظفل تسیاب  یمن رگید  دوب  تیم  زامن  صوصخ  دوصقم  رگا  تسین و  رارکت  لـباق  رگید  دریگیم ،

، تسا یگدرتسگ  لومـش و  نینچ  دـیفم  دـحا » یلع  لصت  ـال   » هلمج اریز  تسا ؛ دروم  یب ًالماک  تسا ، يدارفا » قارغتـسا   » هداـفا روظنم  هب 
و : » دننام يدارفا  هن  تسا  ینامز  قارغتسا  يارب  برع  تغل  رد  ادبا »  » ظفل نیا  زا  هتـشذگ  دزادرپب . نآ  نایب  هب  هرابود  هک  درادن  موزل  رگید 
تمحر و بلط  ناقفانم  زا  يدـحا  يارب  هاگ  چـیه  هک  تسا  نیا  تسخن  هلمج  دافم  نیارباـنب  [. 16 « ] ًاَدبَأ ِهِدـَْعب  ْنِم  ُهَجاوْزَأ  اوُحِْکنَت  ْنَأ  ال 

نینچ نیـشیپ  هلمج  رب  فطع  مکح  هب  هلمج  نیا  موهفم  ِهِْربَـق » یلَع  ْمُقَت  ـال  . » 2 نآ . ریغ  هب  هاوخ  زاـمن و  ندرازگ  اـب  هاوـخ  نکم ، ترفغم 
تروص نیا  رد  دوشیم . دراو  زین  فوطعم  رب  دراد ، دوجو  هیلع  فوطعم  رد  هک  يدویق  اریز  ادـبا ؛» مهنم  دـحا  ربـق  یلع  مقت  ـال  و  : » تسا
رارکت لـباق  يدرف  ره  هراـبرد  نفد  عقوم  ماـیق  هک  تسا  نیا  ضرف  اریز  تسا ؛ نفد  عقوم  ماـیق  ناـمه  ماـیق »  » زا دوـصقم  تفگ : ناوـتیمن 
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ظفل نیا  هک  نیا  روصت  دـشابیم و  رارکت  لباق  لمع  نیا  هک  تسا  یکاح  دـشابیم ، ریدـقت  رد  زین  هلمج  نیا  رد  هک  ادـبا »  » ظفل و  تسین ،
ود نیا  هب  هجوت  اب  تسین . نآ  ددـجم  هدافا  هب  يزاین  دـحا »  » دوجو اب  اریز  دـش ؛ هتفگ  لبق  هلمج  رد  نآ  خـساپ  تسا ، دارفا  قارغتـسا  يارب 

هدرم رب  زامن  قیرط  زا  هاوخ  قفانم -  يارب  تمحر  بلط  عون  ره  زا  ار  ربمایپ  دـنوادخ  تفگ : ناوتیم  مقتال »  » و لصتال »  » ظافلا رد  بلطم 
ود نیا  هک  تسا  نیا  نآ  موهفم  و  تسا ، هدرک  یهن  نآ ، زا  سپ  اـی  نفد  ماـگنه  هاوخ  وا  ربـق  رب  فوقو  عون  ره  زا  و  اـعد -  قلطم  اـی  وا و 
عنم رب  تلالد  رثاکت ، هروس  لوا  هیآ  ود  ایآ  [ 17 .] تسا هتسیاش  زیاج و  تاقوا ، مامت  رد  نمؤم  ربق  رب  فوقو  مایق و  و  تمحر ، بلط  لمع ،

: میناوخیم نینچ  هروس ، نیا  رد  تسا . تمذـم  نآ  نومـضم  هک  هدـش  روبق  تراـیز  زا  نخـس  رثاـکت ، هروس  لوا  رد  دراد ؟ روـبق  تراـیز 
تسد هب  (ص ) ربمایپ هریـس  ریـسفت و  بتک  لوزن و  نأش  تایاور  هروس و  نومـضم  هب  هجوت  اب  [ 18 «] َِرباقَْملا ُُمتْرُز  یَّتَح  ُُرثاکَّتلا *  ُمُکاـْهلَأ  »

، دوصقم . 1 تسا : هدـش  َِرباقَْملا » ُُمتْرُز  يارب « اـنعم  ود  يریـسفت ، بتک  رد  درادـن . دوجو  روبق  تراـیز  رب  یعنم  هروس  نیا  رد  هک  دـیآیم 
تروـص نیا  رد  [ 19 .] دـشاب دوخ ـ  هلیبق  تیعمج  ترثک  نداد  ناـشن  يارب  رگیدـکی ـ  رب  یـشورف  رخف رطاـخ  هب  نتفر  ناـگدرم  روبق  غارس 

رادـید هب  هک  اجنآ  ات  تسا  هدومن ) لفاغ  ادـخ  زا  و   ) هتـشاد لوغـشم  دوخ  هب  ار  امـش  رخافت ،) و   ) یبلط نوزفا هک : تسا  نیا  هیآ ، دوـصقم 
رب هک  دش  لزان  یلیابق  هرابرد  هروس  نیا  هک  دندقتعم  نارـسفم  دیدرک .) راختفا  نآ  هب  دیدرمـشرب و  ار  دوخ  ناگدرم  روبق  و   ) دـیتفر اهربق 

ندرب الاب  يارب  هک  اجنآ  ات  دندومنیم ، تاهابم  اهنآ  رب  دوخ ، تورث  لاوما و  ای  تیعمج  تارفن و  ترثک  اب  و  دـندرکیم ، رخافت  رگیدـکی 
؟ دنتـسه يدارفا  هچ  لئابق ، نیا  زا  روظنم  لاـح  [ 20 .] دندرمـشیم ار  هلیبق  ره  ناگدرم  ياهربق  دـنتفریم و  ناتـسروگ  هب  هلیبق  تارفن  رامآ 
ار نآ  لوزن  نأش  رگید ، يا  هدع [ 21 [؛ دننادیم مهس ) ینب فانم و  دبع ینب  ) هکم رد  شیرق  لئابق  زا  یخرب  هب  رظان  ار  نآ  نارسفم  زا  یضعب 
[23 .] دنا هدرمش رب  هیآ  نیا  قادصم  ار  نارگید  رب  دوهی  رخافت  ینارـسفم ، [ 22 .] دنا هتـسناد هنیدم  رد  ربمایپ  راصنا  لئابق  زا  هلیبق  ود  هرابرد 

دـصقم هچ  اتفگـش  َِرباقَْملا » ُُمتْرُز  یَّتَح  ُُرثاکَّتلا *  ُمُکاْهلَأ  : » دومرف )ع ( ریما ترـضح  دـنکیم . دـییأت  هغالبلا  جهن  221 هبطخ ار  ریـسفت  نیا 
تخـس هک  اهنآ  تسا ، یلاخ  ناگدرم  ياج  هک  دنتـشادنپ  يراـبگرم ! راوشد و  راـک  هچ  يربخ و  یب ناگدننک  ترایز هچ  يرود و  رایـسب 

ماک رد  هک  یناوارف  دادعت  هب  ای  و  دـنزانیم ؟ شیوخ  ناردـپ  ياهروگ  هب  ایآ  دنـشورفیم . رخف  ناگتـشذگ ، دای  اب  رود  زا  و  دـنتربع ، هیام 
تربع هیام  اهنآ  هتـشگ ؟ لیدبت  نوکـس  هب  ناشتاکرح  و  هدـش ؟ هدیـسوپ  هک  دنتـسه  يداسجا  تشگزاب  ناهاوخ  ایآ  دـناهتفر ؟ ورف  گرم 

ارف نامز  زا  هیانک  رباـقم ، تراـیز  . 2 دنا . هداد حـیجرت  مود  ياـنعم  رب  ار  اـنعم  نیا  نارـسفم  رتشیب  [... . 24] رخافت ات  تسا  رتراوازس  دنـشاب 
هتشاد لوغـشم  دوخ  هب  ار  اهنآ  نانچ  نآ  رخافت ، رثاکت و  : » دوشیم نینچ  هیآ  يانعم  سپ  [ 25 [؛ دشاب ربق  رد  ندش  لخاد  گرم و  ندیسر 

توالت ار  ُُرثاکَّتلا » ُمُکاْهلَأ   » ادـخ لوسر  هک  تسا  ساـبع  نبا  زا  یتیاور  بلطم  نیا  دـیؤم  [ 26 .«] دراد همادا  زین  ربـق  رد  دورو  هظحل  اـت  هک 
دنراد و زاب  قح  هار  رد  فرصم  قحتسم و  هب  ندناسر  زا  ار  نآ  دننک و  عمج  قح ، نودب  ار  لاوما  هک  تسا  نیا  رثاکت  : » دندومرف دندرک و 

تفـص دـیوگب  هک  تسا  نآ  یپ  رد  هیآ  نیاربانب  [ 27 .« ] دـییآرد دوخ  ياهربق  هب  هک  نیا  ات  َِرباقَْملا » ُُمتْرُز  یَّتَح  . » دـنزودنیب اـههنیجنگ  رد 
، روکذم بلاطم  هب  هجوت  اب  دناسر . یمن روبق  ترایز  زا  ار  یعنم  چیه  اساسا  و  دـبای ؛ یم دادتما  ناشگرم  نامز  ات  دارفا ، یخرب  ِیشورف  رخف

هلأـسم هب  ینآرق  درکیور  ناـیب  تشذـگ  راتـشون  نیا  رد  هچنآ  هجیتن : درادـن . دوجو  روبق  تراـیز  نتفر  زا  یعنم  چـیه  اـنعم ، ود  ره  رب  اـنب 
هروس هیآ 84  رد  تقد  اب  اما  دوش ؛ یمن  هدـید  یمکح  تحارـص ، هب  نآرق  رد  روبق  ترایز  زاوج  مدـع  زاوج و  هراـبرد  دوب . روبق  تراـیز 

هک تسا  هدش  کسمت  رثاکت  هروس  لوا  هیآ  ود  هب  روبق  ترایز  زا  عنم  يارب  بتک  زا  یخرب  رد  دروآ . تسد  هب  ار  نآ  زاوج  ناوت  یم هبوت 
درکیور رد  راتشون ، نیا  يدعب  ياه  تمـسق رد  دنرادن . روبق  ترایز  زا  یعنم  چیه  هیآ  ود  نیا  هک  دـش  هتفرگ  هجیتن  نیا  یـسررب ، زا  سپ 

هاـگن زا  روـبق  تراـیز  طـبترم : بلاـطم  دـش . دـهاوخ  هتخادرپ  ینـس  هعیـش و  نادنمـشناد  تارظن  ناناملـسم و  هریـس  تاـیاور و  هـب  ینید ،
، توریب رداص ، راد  برعلا ، ناـسل  مرکم ؛ نب  دـمحم  روظنم ، نبا  ( 2 میرک . نآرق  همانباتک 1 ) ( 3) نیقیرف هاگن  زا  روبق  تراـیز  ( 2) نیقیرف
، یبرعلا ثارتلا  ءایحا  راد  نارگید ، بعرم و  ضوع  دـمحم  ححـصم : ۀـغللا ، سییاقم  مجعم  سراـف ؛ نب  دـمحا  ( 3 ق .  1414 موس ، پاچ 

يراخب ( 5 ق .  1415 لوا ، پاچ  توریب ، هیملعلا ، بتکلاراد  میظعلا ، نآرقلا  ریـسفت  یف  یناعملا  حور  دومحم ؛ دیـس  یـسولآ ، ( 4 توریب .
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ـ  ۀـمامیلا ریثـک ،  نبا  راد  اـغبلا ، بید  یفطـصم  قـیقحت د . يراـخب ،) حیحـص  ) رـصتخملا حیحـصلا  عماـجلا  لیعامـسإ ؛  نب  دـمحم  ، یفعج
، توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  لیوأتلا ، رارـسأ  لیزنتلا و  راونأ  رمع ؛ نب  هللادـبع  يواضیب ، ( 6 1987م . 1407ق –  موس ،  پاچ  ، توریب
1404 ق. لوا ، پاچ  نارهت ، دیون ، تاراشتنا  یناجرج ،) ) ماکحألا تایآ  حوتفلاوبا ؛ ریما  دیـس  یناجرج ، ینیـسح  ( 7 1418ق . لوا ، پاچ 

بیرغ یف  تادرفملا  دمحم ؛ نب  نیسح  یناهفصا ، بغار  ( 9 ات .] یب  ،] توریب رکفلاراد ، نایبلا ، حور  ریسفت  لیعامـسا ؛ يوسورب ، یقح  ( 8
، مق یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  تیباهو ، نییآ  رفعج ؛ یناحبس ، ( 10 1412 ق . لوا ، پاچ  توریب ، قشمد ـ  ۀیماشلا ، رادلا  ملعلاراد ـ  نآرقلا ،
، ۀغالبلا جهن  نیـسح  نب  دمحم  یـضر ، دیـس  ( 12 ات . ] یب اج ، یب ان ، یب ، ] ۀنـسلا باـتکلا و  یف  ةراـیزلا  رفعج ؛ یناحبـس ،  ( 11 ش . 1364

هناخباتک روثأملا ، ریسفت  یف  روثنملا  ردلا  نیدلا ؛ لالج  یطویـس ، ( 13 1379ش . لوا ، پاچ  مق ، روهـشم ، تاراشتنا  یتشد ، دمحم  همجرت 
، مود پاچ  مق ، باتک ، ناتـسوب  هسـسؤم  ترایز ، دیحوت و  نسح ؛ دیـس  يدابآ ، مرخ  يرهاط  ( 14 ق .  1404 مق ، یفجن ، یـشعرم  هللا  ۀیآ 
(16 ش .  1372 موس ، پاچ  نارهت ، ورـسخ ، رـصان  تاراشتنا  نآرقلا ، ریـسفت  یف  ناـیبلا  عمجم  نسح ؛ نب  لـضف  یـسربط ، ( 15 1386ش .

نب دادقم  نیدلا  لامج  دادـقم ، لضاف  ( 17 1375 ش . موس ، پاچ  نارهت ، يوضترم ، یـشورفباتک  نیرحبلا ، عمجم  نیدـلا ؛ رخف  یحیرط ،
ةریـصب نیظعاوـلا و  ۀـضور  یلع ؛  نب  نسح  نـب  دـمحم  يروباـشین ، لاـتف  ( 18 لوا . پاـچ  مـق ،  نآرقلا  هـقف  یف  ناـفرعلا  زنک  هَّللا ؛ دــبع 

تاـغیلبت رتـفد  تاراـشتنا  زکرم  نآرقلاریـسفت ، یف  یفـصألا  نـسحم ؛ یناـشاک ، ضیف  ( 19 لوا . پاـچ  مق ، یـضر ، تاراـشتنا  نـیظعتملا ،
1418 ق. لوا ، پاچ  توریب ، هیملعلا ، بتکلا  راد  لیواتلا ، نساحم  نیدلا ؛ لامج  دمحم  یمـساق ، ( 20 1418ق . لوا ، پاچ  مق ، یمالسا ،

یب ، ] توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  یقابلا ، دبع  داؤف  دمحم  قیلعت  قیقحت و  ملسم ، حیحص  جاجحلا ؛  نب  ملسم  يروباسین ، يریـشق  ( 21
؛ هللاءانث دـمحم  يرهظم ، ( 23 1362ش . مود ، پاـچ  نارهت ، هیمالـسا ،  یفاـکلا ، قاحـسا ؛  نب  بوقعی  نب  دـمحم  يزار ، ینیلک  ( 22 ات . ]
، لوا پاچ  نارهت ، ۀیمالسإلا ، بتکلا  راد  هنومن ، ریسفت  رصان ؛ يزاریش ، مراکم  ( 24 1412ق . ناتسکاپ ، هیدشر ،  ۀبتکم  يرهظملا ؛ ریسفتلا 
: اه تشون  یپ  1411 ق . لوا ، پاچ  توریب ، ۀیملعلا ، بتکلا  راد  يدحاو ،) ) نآرقلا لوزن  بابسا  دمحا ؛ نب  یلع  يدحاو ، ( 25 1374 ش .
، نیرحبلا عمجم  [. 4 . ] ص 277 ج27 ، هنومن ، ریسفت  [. 3 . ] ص386 نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  [. 2 . ] ص443 ۀغللا ، سییاقم  مجعم  [. 1]

حیحص [ . 8 . ] ص 68 ج5 ، برعلا ، ناسل  [. 7 . ] ص336 ج4 ، برعلا ، ناسل  [ . 6 . ] ص73 ۀنـسلا ، باتکلا و  یف  ةرایزلا  [ . 5 . ] ص319 ج3 ،
ج1،ص239؛ (، یناجرج ) ماکحألا تایآ  [ . 10 . ] ص 228 ج3 ، یفاکلا ، ،ج1،ص430 ؛ يراخب حیحـص  ر.ك : [ . 9 . ] ،ج2،ص672 ملسم
ص204. ترایز ،  دیحوت و  [ . 13  . ] 108 ص 107 - تیباهو ، نییآ  [ . 12  . ] 84/ هبوت [ . 11 . ] ج1،ص181 نآرقلا ، هقف  یف  ناـفرعلا  زنک 

یف یناعملا  حور  ص 478 ؛ ج3 ، نایبلا ، حور  ریسفت  ص276 ؛ ج4 ، يرهظملا ، ریسفتلا  [ . 15 . ] 205 ص204 - ترایز ،  دـیحوت و  [ . 14]
[18  . ] 110 ص 107 - تیباهو ، نییآ  [ . 17  . ] 53 بازحا /  [ . 16 . ] ص 470 ج5 ، لیوأتلا ، نساحم  ص 342 ؛ ج5 ، میظعلا ، نآرقلا  ریسفت 
، نآرقلا لوزن  بابـسا  [ . 21  . ] ص 275 ج27 ، هنومن ، ریـسفت  [ . 20 . ] ص 1472 ج2 ، نآرقلاریسفت ، یف  یفـصألا  [ . 19 . ] 2 - 1/ رثاکت . 

لوزن بابـسا  [ . 23  . ] ص811 ج10 ، نآرقلا ، ریـسفت  یف  ناـیبلا  عـمجم  [ . 22 . ] ص334 ج5 ، لیوأتلا ، رارـسأ  لـیزنتلا و  راونأ  ص490 ؛
، روثأملا ریسفت  یف  روثنملا  ردلا  [ . 25 . ] ص 449 ۀغالبلا ، جهن  [ . 24  . ] ص811 ج10 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  ص490 ؛ نآرقلا ،
ص ج27 ، هنومن ، ریسفت  [ . 26 . ] ص334 ج5 ، لیوأتلا ، رارسأ  لیزنتلا و  راونأ  ص 1472 ؛ ج2 ، نآرقلاریسفت ، یف  یفصألا  ص 387 ؛ ج6 ،
http://www.pajoohe.com عبنم : تقادص  یبتجم  هدنسیون :  ص 493 . ج2 ، نیظعتملا ، ةریصب  نیظعاولا و  ۀضور  [ . 27  . ] 276

مالسلا مهیلع  تیب  لها  هاگدید  زا  ترایز 

مه اب  نآ  كرت  ای  نداد و  ماجنا  هتفر و  رامش  هب  حابم  یلمع  هک  دشاب  یم  مالسا  عیسو  گرزب و  تعیرـش  زا  یکچوک  شخب  روبق  ترایز 
رد روبق  تراـیز  . دـشاب یم  وـکین  بحتـسم و  یلمع  دریگ  ماـجنا  زیمآ  كرـش  لاـمعا  زا  رودـب  حـلاص و  تین  اـب  هارمه  رگا  و  تسا . ربارب 

دوخ كرابم  نخس  نیا  اب  ملسو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هکنآ  ات  دش ، مالعا  عونمم  یمالـسا  يراذگنوناق  نیتسخن  ياهزور 
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ار اهنآ  نونکا  مدوب ، هدرک  عنم  اـهربق  تراـیز  زا  ار  امـش  ملـسم 2305« حیحـص  اَهوُروُزَف .» ِرُوبُْقلا  ِةَراَیِز  ْنَع  ْمُُکْتیَهَن  :» دـنداد هزاـجا  نآ  هب 
ار يربق  دورب و  ایند  زا  یناملـسم  رگا  و  تسا . هدـماین  روبق  تراـیز  زا  يرکذ  میرک  نآرق  رد  هک  دـینادب  تسا  بلاـج  و  «. دـیئامن تراـیز 
وا زا  باوج  لاوس و  ماگنه  رد  دریگ و  یمن  رارق  یلاعت  يراب  تساوخزاب  دروم  دشاب  هداهنن  مدق  یهاگترایز  هب  ای  دـشاب و  هدرکن  ترایز 

یناسنا رگا  :» دنیوگ یم  هکیروط  دراد  یصوصخم  هاگیاج  ربق  ترایز  هعیش  دزن  رد  نکل  تسا . هتفرن  يربق  ترایز  هب  ارچ  هک  دنسرپ  یمن 
يا هدیدنسپ  کین و  لمع  چیه  وا  زا  دنوادخ  دشاب  هدرکن  ترایز  ار  یصوصخم  ربق  نکل  دهد و  ماجنا  ار  مالسلا  مهیلع  ءایبنأ  لامعا  ۀمه 

یـسب ياج  دزاس .» یم  ایهم  ار  يدـب  ماجنارـس  منهج و  باذـع  شیارب  دـهد و  یم  رارق  تنعل  دروم  هتفرگ و  مشخ  وا  رب  دریذـپ و  یمن  ار 
تحارص هب  هک  دراد  دوجو  تیب  لها  مئاو ? ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  تیاور  اه  هد  هعیـش  ربتعم  بتک  رد  هک  تسا  بجعت 

رد : مییامن یم  رکذ  هنومن  يارب  ار  اهنآ  زا  یضعب  ام  هک  دنا ، هدومرف  عنم  اه  هاگترایز  هاگرابو و  دبنگ  نتخاس  یتسرپربق و  زا  ار  ناناملـسم 
رب ای  دـنرازگب ، زامنيربق  ربهکنیا  زا  صربمایپ   » تسا هدـشلقننینچ  قداص : رفعج  زا  هعیـشلا ) لـیاسو   ) و هیقفلا ) هرـضحی  ـال  نم   ) باـتک
رد و  دنتخاس .  دجـسم  ار  ءایبنا  روبق  هک  دنا  هدومن  تنعل  ار  اراصنو  دوهی  تسا و  هدومرفیهن  دنزاسب ، حیرـض  انب و  نآ  رب  ای  دننیـشنبنآ و 

تراـیز راـبرد ? تفگ : هک  تسا  تیاور  نارهم  نبا  ۀعامـس  زا  ۀعیشلا 2/887 . لئاسو  هیقفلا 821 ، هرـضحی  نم ال  یفاکلا 3/228 ، عورف 
.و دوشن هتخاس  دجسم  ربق  رانک  رد  اما  درادن ، یلاکشا  روبق  ترایز  دومرف : ناشیا  مدیـسرپ  قداص ؛: رفعج  زا  نآ  رب  دجـسم  نتخاس  روبق و 

ربـق يور  رب  ربـق  دوـخ  كاـخ  زا  ریغ  هک  يزیچ  ره  :» دـیامرف یم  هک  تسا  تیاور  قداـص : رفعج  زا  هیقفلا ) هرـضحی  ـال  نم   ) رد نـینچمه 
تسا تیاور  قداصرفعج : زا  ۀعیشلا 2/864 ) لئاسو  یفاکلا 3/202 ، عورف   ) رد و  دـنک .» یم  ینیگنـس  هدرم  رب  دوش  هتخیر  ای  هتـشاذگ و 
هیقفلا هرضحی  نم ال   ) رد «. دوشن هتخیر  نآ  رب  يرگید  كاخ  هدش  هدروآ  نوریب  ربق  دوخ  زا  هک  یکاخ  زج  :» دنا هدومرف  هللا ص  لوسر  هک 

ای دـنک  يزاـس  زاـب  ار  يربـق  هک  یـسک  : » دـنا هدومرف  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  ۀعیـشلا 2/868 ) لئاسو  ، 1/135
هک تسا  تیاور  قداـصرفعج : زا  ( 3/62 ۀعیـشلا 2/869 ، لئاسو   ) رد و  تسا .» هدـش  جراخ  مالـسا  زا  کش  نودـب  ًانیقی و  دزاسب  یلاـثمت 

، نک دوبان  يدید  ار  یسکع  ره  دومرف : داتسرف و  هنیدم  هب  ارم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
یـسوم زا  هک  تسا  تـیاور  رفعج : نـب  یلع  زا  ۀعیـشلا 2/869 ) لئاسو  راصبتـسالا 1/217 ،  ) رد و  نک .» شراوـمه  يدـید  ار  يربـق  ره  و 

زیاج نآ  ندرک  لگ  ندرک و  چـگ  نآ و  رب  نتـسشن  ربق و  نتخاس  :» دومرف تسا ؟ زیاج  نآ  رب  نتـسشن  ربق و  نتخاس  ایآ  مدیـسرپ : مظاـک ::
لها مئا ? دوخ و  ناماما  ار  اهنآ  هک  دـننک  یم  تفلاخم  یناسک  اب  لوا  مدـق  رد  دـنراد  ار  تیب  لها  تبحم  ياعدا  هک  یناـسک  اـّما  «. تسین

سردآ یمالسا  دیدج  تالاقم  يدنب : هقبط  دش . دیهاوخ  انشآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هاگدید  زا  ترایز  اب  شخب  نیا  رد  . دنناد یم  تیب 
http://iqrata.mihanblog.com/post/472 تیاس :

هعیش هاگدید  زا  روبق  ترایز 

ترایز ارم  ربق  سکره  : » دـندومرف هک  هدـش  لقنربمایپ  زا  تایاور : - 2 ءاسن 64 )  ) نآرق - 1 تسا : عورـشم  يرما  ترایز  لیلد ، راـهچ  هب 
تنس لها  مود  هفیلخ ي  باحصا : لمع  - 3 تسا . تنس  لها  ياه  باتک  زا  عبنم  ياراد 40  نیا  ددرگ ». یم  مزال  نم  رب  شتعافـش  دنک ،
لقع لقع : - 4 داتسرف . مالس  ص )  ) ادخ لوسر  رب  دمآ و  دجسم  هب  هک  دوب  نیا  شمادقا  نیلوا  دش  هنیدم  دراو  یتقو  ماش  تاحوتف  زا  دعب 

نِم اَْنلَـسْرَأ  اَم  َو  (: » 64  ) ءاـسن تسا . میظعت  یعون  مه  تراـیز  تسوکین . تسا  هتـشاد  گرزب  ار  وا  دـنوادخ  هک  یـسک  میظعت  دـیوگ  یم 
چیه « » اًمیِحَّر اـًباََّوت  َهَّللا  ْاوُدَـجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْـسا  َو  َهَّللا  ْاوُرَفْغَتْـساَف  َكوُءاَـج  ْمُهَـسُفنَأ  ْاوُمَلَّظ  ذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  ِهَّللا  ِنْذِإـِب  َعاَُـطِیل  اَّلِإ  ٍلوُسَّر 
هدمآ وت  دزن  دندش  یهانگ  بکترم  هک  یماگنه  هب  رگا  و  دنوش . وا  نامرف  عیطم  دیاب  ادخ  رما  هب  نارگید  هکنآ  زج  میداتـسرفن  ار  يربمایپ 

- روشنملا ردلا  دنتفاییم ». نابرهم  ریذپهبوت و  ار  ادـخ  دوب ، هتـساوخ  شزرمآ  ناشیارب  ربمایپ  دـندوب و  هتـساوخ  شزرمآ  ادـخ  زا  دـندوب و 
. هدرک افج  نم  قح  رد  دنکن  ترایز  ارم  دـیایب و  جـح  هب  سک  ره  هک  تسا  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  ص 237 : ج 1 - یطویسلا - نیدلا  لالج 
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رد ار  نم  هک  تسا  یـسک  دننام  مگرم  زا  دعب  دنک  ترایز  ار  نم  ربق  سکره  دندومرف : ربمایپ  ص 246 : ج 5 - یقهیبلا - يربکلا - ننسلا 
هدنز درف  حور  نمض  رد  تسه . مه  بحتـسم  چیه  درادن  هک  لاکـشا  روبق  ترایز  دنک  یم  تباث  نانخـس  نیا  هدرک . ترایز  متایح  نامز 
رـسای هدنـسیون : تسا . هدشن  دوبان  دوش و  یم  هجوتم  وا  حور  هک  هجوت  نیا  اب  هدرم  نآ  اب  هدـنز  دارفا  تاقالم  يارب  یلحم  اهنت  وا  ربق  هدوب 

http://farooqazamali.parsiblog.com عبنم : سردآ  يدمحا 

تنس لها  هاگدیدزا  روبق  لها  ترایز  تنس 

بهاذـم همئا  هعیـش ، ناملاع  رب  هوالع  هک : تسا  يرورـض  هتکن  نیا  رکذ  ناناملـسم ، نیب  رد  هللا  لآ  بقانم  لئاضف و  ياـیرد  زا  يا  هعرج 
لوسر ربق  ترایز  تلیـضف  رد  يرایـسب  ثیداحا  دیناسم ) ننـس و  حاح ، ص   ) هماع ربتعم  بتک  رد  زین  ثیدح  ناظفاح  تنـس و  لها  هعبرا 

نینچمه دنتفا . تمایق  يادرف  دای  هب  هتفرگ و  تربع  ات  دنور  روبق  رادید  هب  ناناملـسم  هک  تشاد  دـیکأت  ربمایپ  دـنا . هدرک  لقن  ص )  ) ادـخ
تایاور هب  ناوت  یم  نینچمه  دـننک . شزرمآ  بلط  دـنوادخ ، هاگـشیپ  زا  اهنآ  يارب  هتفر و  عیقب  ناگتفخ  ترایز  هب  هک  درک  یم  شراـفس 

راز نم  دـیامرف : یم  هک  دـنا  هدروآ  ص )  ) ربمایپ زا  یناث ،) هفیلخ  دـنزرف   ) رمع نب  هللادـبع  قیرط  زا  تنـس ، لها  بتک  هک  درک  هراـشا  ریز 
یتوم دـعب  ینراز  نم  دوش « . یم  بجاو  نم  رب  دـنوادخ  دزن  وا  تعافـش  دـنک ، تراـیز  ارم  هاـگمارآ  سک  ره  یتعافـش : هل  تبجو  يربق 

نم تسا « » هدرک  رادـید  نم  اب  متایح  نامز  رد  ییوگ  هک  تسا  نانچ  دـنک ، ترایز  متوف  زا  دـعب  ارم  سک  ره  یتایح : یف  ینراز  اـمناکف 
هک تسا  یـسک  نوچمه  دنک  ترایز  ار  مربق  هدرازگ و  جح  نم  زا  سپ  سک  ره  یتایح : یف  ینراز  نمک  ناک  یتافو  دعب  يربق  رازف  ّجح 
نا ّیلع  ًاّقح  ناک  یترایز  الا  هجاح ً  خ ل ) هّمهیال /  هعزنت ، مل  هلمحتال ،  ) هلمعتال ًارئاز  ینئاج  نم  دـشاب « » هدومن  ترایز  متایح  ناـمز  ارم 

هاگـشیپ رد   ) يو زا  تمایق  زور  هک  تسا  ضرف  نم  رب  دـیآ  هنیدـم  هب  نم ، تراـیز  هزیگنا  هب  ًافرـص  سک  ره  همیقلا :  موی  ًاعیفـش  هل  نوکا 
زورما ات  هک  تخاس  لدب  هباحص  نایم  رد  راگدنام  یمومع و  یتّنس  هب  ار  روبق  لها  ترایز  ص ،)  ) ربمایپ ياهشرافس  منک .» تعافش  یهلا )

توف زا  سپ  ربمایپ  نذؤم  لالب  رفس  دحا ، رد  ع )  ) هزمح دوخ  يومع  ربق  زا  (ع ) ارهز ترضح  ترایز  دراد . موادت  مالـسا  ناهج  راطقا  رد 
هیـصوت نمحرلادـبع ،)  ) شردارب ربق  زین  عیقب و  ناگتفخ  روبق  زا  هشیاع  ترایز  ربمایپ ، ربق  ترایز  يارب  هنیدـم  هب  رود  هار  زا  ترـضح  نآ 

، زیزعلادبع نب  رمع  نداتسرف  ص ،)  ) ربمیپ ربق  ترایز  هنیدم و  هب  رفس  رب  ینبم  ناملسم ) ون  ماخاخ   ) رابحالا بعک  هب  سدقملا  تیبرد  رمع 
ناشن هدرک و  تبث  خیرات  هک  تسا  يدراوم  زا  یخرب  (ص ،) مرکا یبن  هب  يو  مالس  غالبا  تهج  هنیدم  هب  ماش  زا  ار  یهورگ  يوما ، هفیلخ 
دوجو هب  دوخ ، راثآ  رد  زین  ناملسم  گرزب  نادرگناهج  ناخروم و  هکنانچ  دراد . نیعبات  هباحص و  نیب  مالسا  ردص  رد  تنس  نیا  جاور  زا 

طـسوت نانآ  ترایز  قنور  و  رـصم و ، . . . ماش و  دادـغب ، هفوک ، هکم ، هنیدـم ، رد  املع  هباحـص و  تیب ، لـها  همئا  ءاـیبنا ،  هوکـشرپ  رباـقم 
دّکؤم بابحتـسا  هب  اوتف  هماع  ءاـملع  مظاـعا  زا  نت  زا 40  شیب  هدـش ، ماجنا  هک  یـشهوژپ  قبط  نیا ، رب  نوزفا  دـنراد . حیرـصت  ناناملـسم ،

دماحوبا م 450 ،)  ) يدروام تاـضقلا  یـضاق  م 450 ،)  ) یعفاش یناـجرج  یمیلح  هللادـبعوبا  نوچمه : دـنا ، هداد  ادـخ  لوسر  ربق  تراـیز 
 . یعفاـش یکم  یمتیه  رجح  نبا  م 738 ،)  ) یکلام یناوریق  یلدـبع  دـمحم  جاحلا  نبا  م 544 ،)  ) یکلام ضایع  یـضاق  م 505 ،)  ) یلازغ

. تسا هداد  اوتف  عیقب  ناگتفخ  زین  و  ص )  ) ربمایپ رهطم  ربق  ترایز  بابحتـسا  هب  ًاحیرـص  زاب ) نب  زیزعلادبع   ) ناتـسبرع روهـشم  یتفم  یتح 
كّربت و لسوت و  بادآ  و  ناشیا ، باحـصا  ترتع و  و  ص )  ) مرکا ّیبن  ربق  ياـه  هماـن  تراـیز  رکذ  زا  رپ  هقرف ، نیا  ربتعم  بتک  نینچمه ،

یناجنز هک  یفصو  ناریا ) هب  مالسا  دورو  زا  نهوم  هرهچ  میسرت   ) يزیتس برع  مسینیووش و  تسا . ترـضح  نآ  رهطم  دقرم  هب  عافـشتسا 
فودنوخآ و یلعحتف  کینوکلاپ  ریظن  مالسا ـ  ّدض  ياه  تسینیووش  هک  تسا  ییاهلیلحت  اب  ناوخمه  ًاقیقد  دراد ، ناریا  هب  مالسا  دورو  زا 

يو ترابع  زا  یشخب  راو ، هنومن  دنراد . هتـشاد و  نآ  ءاقلا  رد  یعـس  نامروشک ـ  جراخ  لخاد و  رد  اهنآ  بانذا  و  ینامرک ، ناخاقآ  ازریم 
، ناّرب ریشمش  برض  هب  نایناریا  هب  مالسا  نید  ندنالوبق  ناریا و  هب  نایمالـسا  هبلغ  زا  سپ  هک  تسا  سوسفا  هزادنا  یب  ياج  میروآ : یم  ار 

هحفـص زا  یّلکب  ناریا  گرزب  تلود  راثآ  تایبدا و  خـیراوت و  بتک و  نادان ، نشخ و  یـشحو و  عبط  ياضتقا  هب  اـی  میود  هفیلخ  مکح  هب 
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هفرـص لیم و  قفاوم  مه  نآ  یکدنا و  مه  رتشیب  لاس  تسیود  ات  نایمالـسا  هبلغ  زا  سپ  ناریا  عیاقو  خیرات  یتح  دش . هدرتس  نامز  ناهج و 
ياهبرع هبلغ  زا  سپ  دندش و  بولغم  هنوگچ  بلاغ و  اجک  دندرک و  اهیگداتسیا  هچ  بارعا ، اب  گنج  رد  دیدرگ . خیراوت  تبث  نایمالـسا 

هدـید هب  تورث ، تساـیر و  تحارتـسا و  یگدوسآ و  دـهم  رد  تیبرت  بدا و  تکازن و  ندـمت و  وـحم  و  ناتـسبرع ، تشد  هتـشرب  هتخوـس 
تلم تلود و  نیلوا  رـصع  نآ  رد  یناریا  هدـش  گرزب  معنت  رد  ناگدرورپ و  كزان  القع و  املع و  ابجن و  ناـگرزب و  اـب  وختـشرد  بارعا 

ود نیا  و  ناریا ، دوب و  مور  مان  طقف  رـصع  نآ  رد  ًامّلـسم  هک  ناهج  تلود  میود  اب  بدا  ملع و  رـشان  هتفاـی و  تیبرت  ندـمتم و  رهاـق  يوق 
هدش هتـشک  ناشنادرم  هانپ و  یب  ناکدوک  نانز و  ناگرزب و  رـس  هب  دندرک و  راتفر  هنوگچ  دندوب ، ناهج  لود  نیرت  ندمتم  رتیوق و  تلود 
یم رخف  ار  ناشیا  ندرک  لیلذ  ریـسا و  ناشدوخ و  لام  ار  اهنآ  لام  سومان و  ناج و  هک  دمآ  هداتفا  نادن  نابز  تشرد  موق  نیا  تسد  هب  و 

یناگدنز عضو  تایاکح و  راعشا و  بتک و  راثآ و  زا  هک  تسا  یفاک  ردق  نیمه  نکل  دنا ، هتشونن  خیراوت  رد  هتبلا  دندروآ ، هچ  دنتـسناد ،
ای دنریذپب  ریـشمش  روز  هب  ار  نید  دنتـساوخن  هک  تنکم  تریغ و  نابحاص  زا  تمـسق  کی  یتح  هتـشاذگن ، يرثا  ناشیا  عیادب  عیانـص و  و 
هک دـنه  هب  تمحز  تلذ و  تیاهن  اب  هتـشاذگاو  ار  دوخ  موق  نانابزمه  ناشیوخ و  کلم و  لام و  هلاسرازه و  نیدـنچ  نطو  دـندش  راـچان 
زا یخرب  هدـید  هب  دـندیزگ . تیعبت  هتـشاد  ناهنپ  ار  دوخ  نید  دـندنام  ناریا  رد  رگا  ای  دـندیهانپ  هتخیرگ ، دـندوبن  شیکمه  مه  نآ  لـها 

ناریا رد  سیلگنا  یـسوساج  نامزاس  لاّعف  هرهم   ) روهـشم یج  ریـشدرا  ریثأت  تحت  یتسینیووش ، شرگن  هاگن و  نیا  رد  یناـجنز  نیققحم ،
، راونالارون اب  تاملاکم  هلاسر  رد  يو  هک  تسا  یبلاطم  رما ، نیا  دّیؤم  دراد و  رارق  ناریا ) يرادـیب  ژل  مهم  وضع  و  يولهپ ، راجاق و  رـصع 

لقن ار  نآ  یج » ریـشدرا  بتکم  رد   » لصف رـضاح ، باتک  موس  شخب  رد  ًالبق  هدروآ و  یج ) ریـشدرا  دـیناوخب :  ) یجنراک ویـسم  ناـبز  زا 
، هیرظن نیا  ساسا  رب  تخاس . مهارف  یناجنز  يداژن  هیرظن  يارب  يراوتسا  ینابم  ریشدرا ، ياههاگدید  دسیون : یم  يزابهـش  داتـسا  میدرک .

طاطحنا لماوع  زا  رما  نیا  تفرگ و  تروص  یناریا » لیـصا  داژن   » نتفر نایم  زا  نایناریا و  يداژن  یگتخیمآ  ياـپمه  ناریا ، ندـش  یمالـسا 
روبقلا اوروز  و : ثیدح 1569 ) ، 1/500 هجام ، نبا  ننس   ) هرخالا مکرّکذت  اّهناف  روبقلا  اوروز  عبانم 1085 - دوب . یمالسا  نارود  رد  ناریا 
روبقلا لوخد  دـنع  لاقبام  باب  زئانجلا ، باـتک  ، 3/64 ملسم ، حیحـص   - 1086 ح 42558 .) ، 15/647 لامعلا ، زنک   ) هربع اـهیف  مکل  ّناـف 

باب ، 2/278 ینطقراد ، ننـس  - 1087 ربمایپ .) زا  هدـیرب  ثیدـح  ص 65 ، نامه : ك ، زین ر . ربماـیپ . زا  هشیاـع  ثیدـح   ) اـهلهال ءاعدـلاو 
یثیدح ردصم  زا 41  ار  قوف  ثیدح  93ـ96 ،  / 5 ریدغلا ، رد  زین  ینیما  همالع   105 ، . يدروام هیناطلسلا ،  ماکحالا  ثیدح 194 ؛ تیقاوملا ،

يروباشین قاّرو  دـمحم  نب  دـیبع  نینچمه : يدروام و  ینطقراد و  نوچمه  تسا ، هدرک  لقن  تنـس  لها  ياـملع  رباـکا  هب  طوبرم  یهقف  و 
م  ) یقهیب رکبوبا  ظفاح  حیحـصلا ، رد  م 311 )  ) يروباشین قاحـسا  نب  دـمحم  رکبوبا  م 281 ،)  ) ایندـلا یبا  نبا  رکبوـبا  یفوتم 255 ق ،) )
، ءافش رد  م 544 )  ) یکلام ضایع  یضاق  دئاوف ، رد  م 492 )  ) یعفاش یعلخ  نسح  نب  یلع  نسحلاوبا  یضاق  نآ ، ریغ  ننـس و  رد  458 ق )

یفاکلادبع نب  یلع  نیدـلا  یقت  هنیدـملا ،  لئاضف  یف  هّینبملا  لئالدـلا  رد  م 622 )  ) یکلام يوما  یـشیرق  یلع  نب  ییحی  نیـسحوبا  ظفاح 
ءافو رد  م 911 )  ) يرصم يدوهمس  یعفاش  هللادبع  نب  یلع  نیدلارون  دیس  مانالا ، ریخ  هرایز  یف  ماقـسلا  ءافـش  رد  م 756 )  ) یعفاش یکبس 

-1088 هّیندـللا و . . . بهاوملا  رد  م 923 )  ) ینالطـسق سابعلاوبا  ظفاح  ریبکلا ، عماـجلا  رد  م 911 )  ) یطویـس نیدلا  لالج  ظفاح  ءافولا ،
زا 13 ار  نآ  ینیما  همالع   1344 /. 4 يدوهمس ، ءافولا ، ءافو  ص 23 ، یکبس ، ماقسلا ، أفش  ح 193 ؛ تیقاوملا ، باب  ، 2/278 ینطقراد ، ننس 

ءافش 246 ؛  / 5 یقهیب ، ننـس  ثیدـح 192 ؛ تیقاوملا ، باب  ، 2/278 ینطقراد ، ننـس   1089  . 101  /. 5 ریدـغلا ،  ) تسا هدرک  لقن  ردـصم 
أیحا - 1090 98ـ99 .)  / 5 ریدغلا ،  ) تسا هدرک  لقن  ردـصم  زا 25  ینیما  همـالع   1340 /. 4 يدوهمـس ، ءافولا ، ءافو  صص 16ـ21 ؛ ماقسلا ،
صص ج 5 ،  ) ریدـغلا رد  زین  ینیما  همالع   1340 /. 4 يدوهمـس ، ءافولا ، ءافو  صص 13ـ16 ؛ یکبس ، ماقسلا ، ءافـش  : 1/306 یلازغ ، مولعلا ،

زا باب  نیا  تایاور  رگید  قوف و  تاـیاور  ذـخآم  نتم و  هدـهاشم  يارب  - 1091 تسا . هدرک  لقن  ردـصم  زا 16  ار  ثیدـح  نیا  ( 98 97 ـ
رگید همرکع و  هدـیرب ، هللادـبع ،  نب  رکب  ع ،)  ) یلع سابع ، نبا  کـلام ، نب  سنا  هریرهوبا ، هعتلب ، یبا  نب  بطاـح  رمع ، نب  هللادـبع  ناـبز 

، يدوهمس دمحا  نب  یلع  نیدلارون  یفطصملا ، راد  رابخال  ءافولا  ءافو  35 ؛ 5 ـ  یکبس ، ماقسلا ، ءافش  ك ، تنـس ر . لها  بتک  رد  هباحص 
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يرکف و ینابم  تیباـهو ، 93ـ108 ؛  / 5 ینیما ، ریدـغلا ، 48ـ50 ؛  یقف ، دـمحم  هیمالـسالا ،  هعیرـشلا  یف  هرایزلا  لـسوتلا و  4/1336ـ1348 ؛
تیآ نآرق ، یلک  لئاسم  مولع و  رد  نایب  صص 169ـ172 ؛ یهیقف ، رغصا  یلع  نایباهو ، صص 127ـ129 ؛ یناحبس ، رفعج  یلمع ، همانراک 
هتفگ هب   377 /. 1 يروباشین ، مکاح  كردتـسملا ، - 1092 687 .ـ  صـص 682 یـسیره ، مشاـه  یمجن و  قداصدـمحم  همجرت  ییوخ ، هللا 

خیرات رصتخم  - 1093 دنرادن . یتوافت  ملـسم  يراخب و  حیحـص  نایوار  اب  رظن  نیا  زا  دنلداع و  هقث و  یگمه  ثیدـح  نیا  نایاور  مکاح ،
،3/371 يذمرت ، ننس  - 1095 روبقلا . لوخد  دنع  لاقیام  باب  زئانجلا ، باتک  ، 3/63 ملسم ، حیحص  - 1094 265 /. 5 رکاسع ، نبا  قشمد ،
-1098 143  . ص لینلا ، مصاعوبا  رکبوبا  ماما  کسانم  زا  لقن  هب  ماقـسلا ، ءافـش  - 1097 244 /. 1 يدقاو ، ماشلا ، حوتف  - 1096 1055  . ح
. راـجن نبا  لوسرلا ، هنیدـم  راـبخا  و ؛ . . . 141ـ142 - ، 78 صـص 19ـ24 ، ریبـج ، نبا  هلحر  288 ؛ / 2 يدوعـسم ، بهذـلا ، جورم  ك ، ر .
، ءافشلا - 1102 306 .ـ 1/305 نیدلا ، مولع  ءایحا  - 1101 109  . ص هیناطلـسلا ،  ماکحالا  - 1100 65  . ص یکبس ، ماقسلا ، ءافـش  - 1099
یفوتم 756  ) یعفاش یکبـس  نیدلا  یقت   22  . ص مرکملا ، ربق  هراـیز  یف  مظنملا  رهوجلا  - 1104 257 /. 1 لخدملا ، - 1103 197 .ـ 2/194
ات مراهچ  نرق  زا  تنـس  لها  ياـهقف  يارآ  ( 79 ـ  صص 65 « ) مانالا ریخ  هرایز  یف  ماقـسلا  ءافـش   » باتک رد  تنـس ، لها  روهـشم  ملاع  ق ،)

نمحرلادبع تسا . یمالسا  هقف  تامّلـسم  زا  ص )  ) ادخ لوسر  ربق  ترایز  بابحتـسا  هک  تسا  هدرک  تباث  هدروآ و  درگ  ار  شیوخ  نامز 
لها هناگراهچ  نایاوشیپ  يواتف  ص 590 )  ج 1 ،  ) هعبرالا بهاذملا  یلع  هقفلا  روهشم  باتک  رد  رصاعم ، بهذم  یّنس  دنمـشناد  يریزج ،

مه یعیـش  ناـققحم  زا  تسا . هـتخادرپ  نآ  بادآ  ربماـیپ و  تراـیز  بابحتـسا  رد  يوـبن  ددـعتم  ثیداـحا  رکذ  هـب  هدروآدرگ و  ار  تـنس 
رد ار  ننست  گرزب  ناثدحم  اهقف و  زا  نت  زا 40  شیب  ياوتف  109ـ125 ) ج 5 ،  ) ریدغلا رد  یفوتم 1390 ق )  ) ینیما همالع  زین ، ام  راگزور 

لیمکت هنسلا »  باتکلا و  یف  هرایزلا   » شراگن اب  ار  وا  گرزب  راک  یناحبس  رفعج  خیـش  جاح  هللا  تیآ  يو ، زا  سپ  هدروآ و  درگ  هراب  نیا 
تاضقلا یـضاق  ریظن   ) هماع ناـگرزب  يواـتف  يارب  - 1106 ق . هدـعق 1411  يذ   24 ش 6826 ، هریزجلا ،  هدــیرج  - 1105 تـسا . هدرک 

(، ص  ) ربمایپ ربق  يارب  هقرف  نیا  ربتعم  بتک  رد  هک  یبادآ  اه و  همان  ترایز  و  ص ،»  » ربمایپ ربق  ترایز  بابحتـسا  هراب  رد  يدروام و ) . . .
و ص )  ) يوبن دـقرم  هب  عافـشتسا  كربت و  لـسوت و  زین  و  نینمؤم ، روبق  ـالک  دـحا و  يادهـش  عیقب ، ناـگتفخ  نیخیـش ، ع ،)  ) ارهز همطاـف 

همانراک يرکف و  ینابم  تیباـهو ، دـعب ؛ هب   130  / 5 ریدغلا ، ك ، رما ر . نیا  اب  ضراعم  تایاور  دـقن  یـسررب و  و  هدـش ، لقن  نآ  ندیـسوب 
هاگدید زا  لسوت  موس ؛ مود و  ياهشخب  یهیقف ، رغـصا  یلع  نایباهو ، دعب ؛ هب  صص 97ـ179 و 217ـ279 و 323  یناحبس ، رفعج  یلمع ،

باتک دعب . هب  ص 286  لصف 9 ، نیما ، نسحم  دیس  بایترالا ، فشک  صص 180ـ187 ؛ يدابآ ، ءایض  دمحم  دیس  ثیدح ، نآرق و  لقع ،
( رصم هنیدم و  هدرکلیصحت  هکم و  میقم  گرزب  رسفم  خروم و  دنمشناد ،  ) یکم يدرک  رهاط  دمحم  خیش  هناققحم  رثا  هباحصلا ،»  كربت  »

مالسا رد  ناکاپ  روبق  ترایز  تنس  اب  ییانشآ  يارب  یبوخ  عجرم  هدش  همجرت  یـسراف  هب  يدابآ  فجن  يراصنا  ردیح  ياقآ  ملق  هب  هک  زین 
جردنم يزابهش ، هللادبع  یناجنز ، . . . میهاربا  خیش  هنامز  یگدنز و  - 1108 240 .ـ صص 239 میهاربا ، . . . خیش  تارطاخ  - 1107 تسا .

18  . ص ش 10 ، هنامز ، رد :

ناگرزب هاگن  زا 

تجهب هللا  تیآ  مالک  رد  ترایز 

همه ي دـنک ، فاوط  ار  هفرـشم  دـهاشم  زا  کی  ره  رگا  ناـسنا  منک  یم  لاـیخ  تسا . همه  تراـیز  هفّرـشم ، دـهاشم  زا  مادـک  ره  تراـیز 
(1 [ ) دنم هرهب  ادخ  دزن  دـنا و  هدـنز  « ] َنُوقَزُْری ْمِّهِبَر  َدـنِع  ٌءآَیْحَأ   » اه نآ  تسا . دـیفم  وا  يارب  تسا و  هدرک  ترایز  اج  همه  رد  ار  دـهاشم 

هیلع ادهـشلادّیس  ترـضح  ترایز  رد  میوش . لّسوتم  اهنآ  زا  مادک  ره  هب  میناوت  یم  میتسه  اجره  دنتـسین . سایق  لباق  نارگید  اب  دنتـسه و 
مهیلع هّللا  تاولص  دّمحم ـ  یسیع و  یسوم و  میهاربا و  حون و  مدآ و  تسا : هدش  مالس  مالّـسلا ، مهیلع  ءایبنا  هکلب  همئا  همه ي  رب  مالّـسلا 
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تاقالم هلزنم ي  هب  هفرـشم  دهاشم  ترایز  دهد ، فیفخت  دوخ  دوجو  رد  ار  اه  نآ  رادید  شطع  یگنـشت و  دهاوخب  یـسک  رگا  نیعمجا .
اهنآ زا  یکی  هب  ناسنا  هاگ  ره  دنرظان . رـضاح و  اج  ره  رد  اه  نآ  تسا . فیرّـشلا ـ  هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع  بیاغ ـ  ترـضح  رادید  اهنآ و 

ار دوخ  امـش  : » دنا هدومرف  هک  نیا  زا  هتـشذگ  تسا . هدرک  رادید  ترایز و  ار  همه  هدش و  هجوتم  همه  هب  هک  تسا  نآ  دننام  دوش ، هجوتم 
کیرش اه  نیا  تسا ، نآرق  هب  لّسوت  رگید ، هار  دیشاب .» ام  لابند  هب  امش  تسین  مزال  مییآ و  یم  امش  غارـس  هب  نامدوخ  ام  دینک ، حالـصا 

ياج هتبلا  دنتـسین . لیاق  تیب  لها  تماما  هب  یلو  دنراد  داقتعا  نآرق  هب  ناناملـسم  رثکا  هچ  رگا  دنراد ؛ ّتینیع  نآرق  اب  هکلب  دنتـسه ، نآرق 
لطاب نآرق  دـنالیاق  هک  دنتـسه  یحیـسم  زین  ملاع  نینّیدـتم  رثکا  هک  میناد  یم  اریز  دنتـسه ، اطخ  رب  ناناملـسم  تیرثکا  هک  تسین  یتفگش 
نآرق هب  نتـسیرگن  « ] ٌةَدابِع ِفَحْـصُْملا  َیلِإ  ُرَظَّنلَأ  :» تسا اهلد  شخبمارآ  مه  نآرق  هب  لسوت  تسین . يرترب  نازیم  تیرثکا  نیارباـنب ، تسا !

زین دـنک ، هاگن  فیرّـشلا ـ  هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع  نامز ـ  ماما  لیامـش  هب  هک  یـسک  يارب  یبلق  شمارآ  هولـس و  نیمه  ( 2 .[ ) تسا تدابع 
رد هک  نانچ  دـنفالتخا ، تیاغ  رد  مالّـسلا ـ  مهیلع  تیب ـ  لها  نأـش  رد  ناناملـسم  مسوب ! یم  ار  راّوز  ياـپ  كاـخ  درگ  دوش . یم  لـصاح 

موحرم هب  ارهاظ  ییاقآ  دنراد . ضارتعا  ّکش و  اهنآ  حیرض  ندیسوب  رد  هک  دنتسه  فیعـض  ردق  نآ  یخرب  دنتـسه . نینچ  زین  نآرق  دروم 
يارب امش  راک  اقآ ، تفگ : ناشیا  هب  يدنبرد  موحرم  سکعرب  مه !؟ امش  اقآ  هک  درک  ضارتعا  دیسوب ، ار  حیرض  ای  مرح  هک  يراصنا  خیش 

هبتع ي دومرف : باوج  رد  خیـش  سوبب . ار  مالّـسلا ـ  هیلع  لـضفلاوبا ـ  ترـضح  مرح  حیرـض  يور ، یم  مرح  هب  یتـقو  تسا ، تّجح  مدرم 
ِلِّبَق َُّمث  : » تسا هدـمآ  مالّـسلا ـ  هیلع  ادهّـشلا ـ  دّیـس  ترـضح  تاراـیز  زا  یکی  رد  تسا ! راّوز  ياـپ  كاـخ  درگ و  هک  مسوب  یم  ار  برد 

هللا مسب  همئا : تراـیز  رد  تـجهب  هللا  تـیآ  زا  رگید  یتاـنایب  ( 3 .[ ) سوبب شیوس  راـهچ  زا  ار  حیرـض  سپـس  « ] ِهِبناوَج َِعبْرَأ  ْنِم  َحـیرَّضلا 
ترـضح زا  هک  یماگنه  دیورب . مرح  هب  دیتشاد  لاح  رگا  دـیهاوخب ، لوخد  نذا  دورو  عقوم  رد  دـشاب . یبلق  امـش  ترایز  میحرلا  نمحرلا 

دینک و هعجارم  ناتبلق  هب  موش »؟ دراو  ایآ  ادـخ ، تجح  يا  هللا : ۀـجح  ای  لخدأ  أ  : » دـییوگ یم  دـیبلط و  یم  لوخد  نذا  مالـسلا  هیلع  اضر 
هداد هزاجا  امـش  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  دوب ، امـش  رد  لاح  رییغت  رگا  هن ؟ ای  تسا  هتفای  رییغت  هدمآ و  دوجو  هب  نآ  رد  یلوحت  ایآ  دـینیبب 
دراو دنا و  هداد  لوخد  نذا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـمآ  کشا  رگا  تسا ، هیرگ  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  لوخد  نذا  تسا .

راک هب  تسا  رتهب  تسین ، دعاسم  ناتلاح  دیدید  دماین و  دوجوب  امش  لد  رد  يرییغت  چیه  رگا  دیوش . دراو  مرح  هب  دیتشاد  لاح  رگا  دیوش .
ترایز دیهاوخب . دورو  هزاجا  ترـضح  زا  هرابود  دیورب و  مرح  هب  دعب  دینک و  لسغ  دیریگب و  هزور  زور  هس  دیزادرپب . يرگید  یبحتـسم 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  هب  ناناملـسم  زا  يرایـسب  هک  ارچ  تسا ، رت  الاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 

لاؤس مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  يرایسب  دنیآ . یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  ترایز  هب  يرـشع  ینثا  نایعیـش  طقف  یلو  دنور . یم 
. درب یم  مرح  هب  تفرگ و  یم  لوک  هب  ار  شردام  یـسک  سدقم ، دهـشم  رد  البرک ، رد  فجن ، رد  دندینـش ، باوج  دنتـساوخ و  دندرک و 

يا هدغ  یقارع  نیدواعم  زا  یکی  هتـسویپ . ققحت  هب  هللاءاش ! ام  یلا  نداد  افـش  دیـشاب ! دـقتعم  دیـشاب ! تفتلم  دـید . یم  ار  یبیجع  ياهزیچ 
ترـضح بش  دـهدب ، افـش  ار  وا  تساوخ  اـضر  ماـما  اـقآ  زا  دوب ، كاـنرطخ  تفرگ . یم  رارق  یحارج  لـمع  دروـم  یتسیاـب  یم  تشاد و 

دینیبب ار  ردارب  رهاوخ و  طابترا  درادن !» لمع  هب  جایتحا  دوش . یم  بوخ  هدغ  : » دومرف يو  هب  هک  دید  باوخ  رد  ار  مالـسلا  اهیلع  هموصعم 
هللا نیما  ترایز  دیناوخب . ار  هریبک  هعماج  ترایز  دنتسه . دییأت  دروم  اه  همانترایز  همه  تسا . هداد  ار  شباوج  رهاوخ  هتساوخ  ردارب  زا  هک 
هیلع ترضح  دیرمشب . مالـسلا  هیلع  ماما  رـضحم  رد  ار  دوخ  جئاوح  تسین  مزال  دیناوخب . دوخ  بلق  نابز  اب  دناوخب . امـش  بلق  تسا . مهم 

تحاران اه  هیرگ  یـضعب  زا  : » دـندومرف یـسک  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دـشاب . یبلق  ترایز  دـینکن ! اهاعد  رد  هغلاـبم  دـنناد ! یم  مالـسلا 
یم نانچنآ  ار  نآرق  هک  یضعب  فالخ  رب  ما . هدناوخن  تلاسک  اب  ار  نآرق  ًالوا  مراودیما  زیچ  ود  هب  نم  دیوگیم ، ناگرزب  زا  یکی  متـسه !»
هیرگ ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  يرادازع  سلجم  رد  ًایناث  ترتع . هیبش  تسا  يدوجوم  میرک  نآرق  دنناوخ . یم  همانهاش  ییوگ  هک  دـنناوخ 

یناشیپ ِلِگ  زا  يرادـقم  اروشاع  زور  رد  : » دـندومرف دـندش ، مشچ  درد  هب  التبم  هللا  همحر  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  ما . هدرک 
!« مدرکن هدافتـسا  مه  کنیع  زاو  مدشن  مشچ  درد  هب  التبم  مرمع  رد  رگید  مدیلام ، دوخ  نامـشچ  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرادازع 

ناریا ناگداز  ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 885زکرم  هحفص 123 

http://www.ghaemiyeh.com


امـش نامز  نآ  رد  : » دش لاؤس  دندمآ ، یـسک  باوخ  هب  ترـضح  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  رهطم  مرح  رد  يراذگ  بمب  هثداح  زا  سپ 
. دندوب هتفر  البرک  هب  زور  نآ  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هکنیا  لوا  ینعم  دراد : ینعم  ود  هلمج  نیا  مدوب » البرک  : » دندومرف دیدوب »؟ اجک 

دندرک بارخ  ار  حیرض  دنتخیر و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نحص  هب  نانمـشد  تسا . هدش  رارکت  مه  البرک  رد  هثداح  نیا  ینعی  مود  ینعم 
لوغـشم وا  يولج  رد  ینارون  يدیـس  دـش  هجوتم  دـش ، مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  مرح  دراو  یـسک  دـندرک ! نشور  شتآ  اـج  نآ  رد  و 

یم رکذ  مالـس  اب  کی  کی  ار  مهیلع  هللا  مالـس  نیموصعم  یماسا  ناشیا  هک  دـش  هجوتم  دـش و  وا  کیدزن  دـشاب ، یم  همانترایز  ندـناوخ 
نآ هک  دش  هجوتم  سک  نآ  دندرک ! توکـس  دندیـسر  فیرـشلا ـ  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز ـ  ماما  كرابم  مان  هب  هک  یماگنه  دـنیامرف .
هچ مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  مرح  نیمه  رد  دـشاب . یم  ءادـفلا - هل  انحاورا  هیلع و  هللا  مالـس  نامز - ماما  نامیالوم  دوخ  راوگرزب  دـیس 

هتفاکش مرح  دبنگ  هک  دش  هجوتم  هدش و  فرشم  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  مرح  هب  هک  دید  ایؤر  رد  یسک  تسا ؟ هدش  هدهاشم  یتامارک 
اضر ترضح  دنتسشن و  نآ  رب  ود  نآ  دنتشاذگ و  یتخت  دندش . مرح  دراو  اجنآ  زا  مالسلا  امهیلع  میرم  ترضح  یـسیع و  ترـضح  دش و 

! دشاب یم  تولخ  ًالماک  مرح  دش  هجوتم  ناهگان  دیدرگ . فرـشم  مرح  هب  يرادیب  رد  سک  نآ  دـعب  زور  دـندرک . ترایز  ار  مالـسلا  هیلع 
ترایز ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دنتـسشن و  یتخت  رب  دندش و  مرح  دراو  دـبنگ  زا  مالـسلا  امهیلع  میرم  ترـضح  یـسیع و  ترـضح 

. دنتـشگرب دبنگ  يالاب  نامه  زا  همانترایز  ندناوخ  زا  سپ  دندناوخ ! یم  ار  یلومعم  همان  ترایز  نیمه  دندناوخ . یم  همان  ترایز  دندرک .
مینک لمع  هکنیا : رخآ  فرح  تسا ؟ هدرک  تافو  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  ایآ  لاح  دیدرگ  عورـش  لاق  لیق و  دش و  يداع  عضو  هرابود 

امهیلع حـلاص  دوه و  ترـضح  ربق  اجنیا  مینک . تکرح  طایتحا  ياـصع  اـب  میناد . یمن  بوخ  هچنآ  رد  مینک  طاـیتحا  میناد . یم  هچ  ره  هب 
همحر مولعلارحب  دّیس  هک  نیا  ات  دوبن ، صخـشم  مولعم و  مالّـسلا ـ  امهیلع  ربمغیپ ـ  حلاص  دوه و  ترـضح  رازم  نفد و  لحم  تسا  مالّـسلا 

ُْربَق اذه  : » دوب هدش  هتشون  نآ  يور  رب  هک  دش  رهاظ  یحول  دندرک . رفح  دینک ، رفح  ار  اج  نیا  دومرف : فرـشا  فجن  مالّـسلا  يداو  رد  هّللا 
همانترایز رد  تسا . هاگترایز  دراد و  رارق  مالسلا  يداو  طسو  رد  اهنآ  دقرم  نونکا  و  تسا ) حلاص  دوه و  ترضح  ربق  نیا  « ) ٍحلاص َو  ٍدوُه 

تا هیاسمه  ود  رب  وت و  رب  مالس  ٍحلاص ». َو  ٍدوُه  َْکیَراج  یلَع  َو  َْکیَلَع  ُمالََّسلأ  : » تسا هدمآ  زین  مالّـسلا ـ  هیلع  نینمؤملاریما ـ  ترـضح  ي 
ـ  حون مدآ و  ترضح  رب  وت و  رب  مالس  ( ؛» ٍحُون َو  َمدآ  َْکیَعیجَض  یلَع  َو  َْکیَلَع  ُمالّـسلا  :[ » تسا هدمآ  و   ] حلاص ترـضح  دوه و  ترـضح 
لآ هروس ي  ( 1  ) اه تشون  یپ  ما . هدیدن  ار  بلطم  نیا  ناشیا  زا  لبق  خیاشم  زا  هدـنب  و ... ( 4 ( ) دنا هدیمرآ  وت  رانک  رد  هک  مالّسلاامهیلع ـ 

راحب ر.ك : ( 3 . ) ص 268 ج 2 ، ۀّمغلا ، فشک  ص 204 ؛ ج 1 ، راونالاراحب ، ص 268 ؛ ج 4 ، لئاسولا ، كردتسم  ( 2  ) هیآ 169 نارمع ،
ص ج 53 ، راونالاراحب ، ص 135 ؛ ج 3 ، يدـلج ،) هس   ) لابقا ص 255 ؛ رازملا ، ( 4 . ) ص 712 لامعالا ، لابقا  ص 336 ؛ ج 98 ، راونالا ،

تجهب هللا  تیآ  یناسر  عالطا  هاگیاپ  عبنم : نایبت  هیملع  هزوح  هورگ  امنهر ، يروآرف : میظنت و  ص 286  ج 197 ، 271 ؛

ماکحا

دجسم ماکحا 

( هر  ) ینیمخ ماما 

دیاب تسا ، هدش  سجن  هک  دمهفب  سک  ره  و  تسا . مارح  دجسم  راوید  لخاد  فرط  ماب و  فقـس و  نیمز و  ندرک  سجن  هلئسم ي 900 :
، دوـش سجن  رگا  و  دـننکن . سجن  مه  ار  دجـسم  راوـید  نوریب  فرط  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  و  دـنک . فرطرب  ار  نآ  تساـجن  اروـف 
ای دیامن ، ریهطت  ار  دجسم  دناوتن  رگا  هلئسم ي 901 : دشاب . هدادن  رارق  دجـسم  وزج  ار  نآ  فقاو  هکنآ  رگم  دنیامن ، فرطرب  ار  شتـساجن 
هب دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دشاب ، دجسم  هب  یمارتحایب  رگا  یلو  تسین . بجاو  وا  رب  دجسم  ریهطت  ، دنکن ادیپ  دشاب و  هتشاد  مزال  کمک 

ندرک بارخ  ای  ندنک  نودب  نآ  ریهطت  هک  دوش  سجن  دجـسم  زا  ییاج  رگا  هلئسم ي 902 : دهد . عالطا  دنک  ریهطت  دناوتیم  هک  یـسک 
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یـسک رب  یبارخ  ریمعت  هلاچ و  ندرکرپ  هنیزه  و  دـنیامن . بارخ  دـیآیمن ، مزال  دایز  یبارخ  رگا  اـی  دـننکب ، ار  اـجنآ  دـیاب  تسین ، نکمم 
رپ ، دندومن بارخ  ار  نآ  زا  یتمسق  ای  دندنک  ار  نآ  زا  ییاج  دجسم  ریهطت  يارب  هک  یصاخشا  رب  تسا و  هدرک  سجن  ار  دجـسم  هک  تسا 

، دنک بارخ  ای  دـنکب  هدرک  سجن  هک  سک  نآ  رگا  یلو  تسین . بجاو  دـناهدرک ، بارخ  هک  ییاج  نتخاس  دـناهدنک و  هک  ییاج  ندرک 
هک دنزاسب  نآ  دننام  هناخ و  نآ  ياج  هب  دـننک و  بصغ  ار  يدجـسم  رگا  هلئـسم ي903 : دیامن . ریمعت  دنک و  رپ  دـیاب  ناکما  تروص  رد 

ندرک سجن  هلئـسم ي 904 : تسا . بجاو  نآ  ریهطت  مارح و  نآ  ندرک  سجن  بجاو ، طایتحا  ربانب  مه  زاب  دنیوگن ، دجـسم  نآ  هب  رگید 
بجاو نآ  ریهطت  دـشاب ، یمارتحایب  نآ  ندـنام  سجن  هچناـنچ  دوش ، سجن  اـهنآ  زا  یکی  رگا  و  تسا . مارح  مالـسلامهیلع ، ناـماما  مرح 

، دوش سجن  دجسم  ریصح  رگا  هلئـسم ي 905 : دـننک . ریهطت  ار  نآ  دـشابن ، مه  یمارتحایب  رگا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هکلب  تسا .
دیاب تسا ، رتهب  سجن  ياج  ندیرب  دوشیم و  بارخ  ندیـشک  بآ  هطـساو  هب  هچنانچ  یلو  دنـشکب . بآ  ار  نآ  دـیاب  بجاو  طایتحا  ربانب 
رگا دجـسم  رد  نوخ  دننام  سجن  نیع  ندرب  هلئسم ي 906 : دنک . حالـصا  شدوخ  دیاب  دربب ، هدرک  سجن  هک  یـسک  رگا  و  دنربب . ار  نآ 

. تسا مارح  دشاب  دجـسم  هب  یمارتحایب  هک  یتروص  رد  هدش  سجن  هک  يزیچ  ندرب  نینچمه  و  تسا . مارح  دـشاب  دجـسم  هب  یمارتحایب 
یتروص رد  دنربب ، نآ  رد  ياچ  بابـسا  دنبوکب و  یهایـس  دننک و  شرف  دـننزب و  رداچ  یناوخ  هضور  يارب  ار  دجـسم  رگا  هلئسم ي 907 :

الط هب  ار  دجـسم  بجاو  طایتحا  ربانب  هلئـسم ي 908 : درادن . لاکـشا  دوشن ، ندناوخ  زامن  عنام  دناسرن و  ررـض  دجـسم  هب  اهراک  نیا  هک 
هک ییاهزیچ  یـشاقن  و  دننک ، شقن  دجـسم  رد  دراد  حور  ناویح  ناسنا و  لثم  هک  ییاهزیچ  تروص  دیابن  نینچمه  و  دنیامن . تنیز  دیابن 

هداج کلم و  لخاد  ای  دنشورفب  ار  نآ  دنناوتیمن  دوش ، مه  بارخ  دجسم  رگا  هلئسم ي 909 : تسا . هورکم  هتوب ، لگ و  لثم  درادن  حور 
ریمعت فرص  ار  اهنیا  دیاب  دوش ، بارخ  دجـسم  رگا  و  تسا ، مارح  دجـسم  رگید  ییاهزیچ  هرجنپ و  رد و  نتخورف  هلئسم ي 910 : دنیامن .

مه رگید  ياهدجـسم  درد  هب  رگا  یلو  دوش . فرـصم  رگید  دجـسم  رد  دـیاب  دروخن  دجـسم  نآ  درد  هب  هچنانچ  و  دـننک ، دجـسم  ناـمه 
. دنیامن رگید  دجسم  ریمعت  فرـص  هنرگ  دجـسم و  نامه  ریمعت  فرـص  تسا  نکمم  رگا  ار  نآ  لوپ  دنـشورفب و  ار  نآ  دنناوتیم  دروخن 
هک دوش  بارخ  يروط  دجـسم  رگا  و  تسا . بحتـسم  دـشابیم  یبارخ  هب  کیدزن  هک  يدجـسم  ریمعت  دجـسم و  نتخاـس  ي 911 : هلئسم 

مدرم جایتحا  يارب  هدشن  بارخ  هک  ار  يدجـسم  دنناوتیم  هکلب  دنزاسب . هرابود  دننک و  بارخ  ار  نآ  دـنناوتیم  دـشابن ، نکمم  نآ  ریمعت 
دهاوـخیم هک  یـسک  و  تـسا . بحتـسم  نآ  غارچ  ندرک  نـشور  دجـسم و  ندرک  زیمت  هلئـسم ي 912 : دـنزاسب . رتگرزب  دـننک و  بارخ 

نآ هب  یتساجن  هک  دـنک  یـسراو  ار  دوخ  شفک  هت  دـشوپب و  یتمیق  هزیکاپ و  ساـبل  دـنک و  وبـشوخ  ار  دوختسا  بحتـسم  دورب ، دجـسم 
همه زا  تسا  بحتـسم  نینچمه  دراذـگب . ار  پچ  ياپ  لوا  ندـمآ  نوریب  عقوم  تسار و  ياپ  لوا  دجـسم  هب  ندـش  لخاد  عقوم  و  دـشابن .

تعکر ود  تسا  بحتسم  دوشیم ، دجـسم  دراو  ناسنا  یتقو  هلئسم ي913 : دور . نوریب  دجـسم  زا  رترید  همه  زا  دیآ و  دجـسم  هب  رتدوز 
رد ندیباوخ  هلئسم ي 914 : تسا . یفاک  دناوخب  مه  يرگید  بحتسم  ای  بجاو  زامن  رگا  و  دناوخب ، دجسم  مارتحا  تیحت و  دصق  هب  زامن 
نآ دننام  تحیصن و  هک  يرعش  ندناوخ  ندشتعنص و  لوغشم  ایند و  ياهراک  هب  عجار  ندرک  تبحص  دشابن و  راچان  ناسنا  رگا  دجـسم 
دوخ يادص  دنک و  بلط  ار  ياهدشمگ  و  دزادنیب ، دجسم  رد  ار  هنیس  طالخا  ینیب و  ناهد و  بآ  تسا  هورکم  زین  و  تسا . هورکم  دشابن ،

هک یـسک  و  تسا . هورکم  دجـسم  هب  هناوید  هچب و  نداد  هار  هلئـسم ي 915 : درادن . یعنام  ناذا  يارب  ادص  ندرک  دنلب  یلو  دنک ، دـنلب  ار 
: عـبنم تیاـس  سردآ  دورب . دجــسم  هـب  تـسا  هورکم  دــنکیم ، تـیذا  ار  مدرم  شناــهد  يوـب  هـک  هدروـخ  اــهنیا  دــننام  ریــس و  زاــیپ و 

www.tebyan.net

يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ 

هب نتفر  لحم و  دجـسم  ندرک  یلاخ  ایآ  دـناوخب ، دوخ  هلحم  دجـسم  رد  ار  زامن  ناسنا  تسا  بحتـسم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هلئسم ي 389 :
رد تعامج  زامن  ندـناوخ  يارب  هلحم  دجـسم  كرت  رگا  باوج : ریخ ؟ ای  دراد  لاکـشا  تعامج ، زامن  ندـناوخ  يارب  رهـش  عماج  دجـسم 
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اعدا نآ  ناگدـنزاس  هک  يدجـسم  رد  ندـناوخ  زامن  هلئـسم ي 390 : درادن . لاکـشا  دشاب ، رهـش  عماج  دجـسم  صوصخهب  رگید  دجـسم 
، دـش هتخاـس  دجـسم  ناونع  هب  هکنآ  زا  سپ  دجـسم  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  دـناهتخاس ، دوـخ  هلیبـق  دوـخ و  يارب  ار  نآ  هک  دـننکیم 

رتهب اهنز  ایآ  هلئسم ي 391 : دنیامن . هدافتسا  نآ  زا  دنناوتیم  ناناملسم  همه  درادن و  یصاخ  صاخشا  هلیبق و  هورگ و  موق و  هب  صاصتخا 
لاح رد  هلئـسم ي 392 : تسین . نادرم  صتخم  دجـسم  رد  زامن  ندـناوخ  تلیـضف  باوج : هناخ ؟ رد  ای  دـنناوخب  دجـسم  رد  ار  زامن  تسا 

. تسا رتم  کی  نآ  ضرع  رتم و  مین  نآ  عافترا  هک  دراد  دوجو  یهاتوک  راوید  هورم  افـص و  نیب  یعـس  لحم  مارحلادجـسم و  نیب  رـضاح 
يور دنناوتیم  دنرادن ، ار  مارحلا  دجـسم  هب  ندـش  لخاد  قح  هک  تداع  مایا  رد  اهنز  ایآ  تسا . كرتشم  یعـسم  دجـسم و  نیب  راوید  نیا 
ماجنا ایآ  هلئـسم ي 393 : تسا . دجـسم  ءزج  راوید  نآ  هک  دوش  لـصاح  نیقی  هک  نیا  رگم  درادـن ، لاکـشا  باوج : دننیـشنب ؟ راوید  نیا 
دجسم باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  رگید  ياهدجـسم  رد  اهراک  نیا  تسا ؟ زیاج  نآ  رد  ندیباوخ  ای  لحم  دجـسم  رد  یـشزرو  ياهنیرمت 
دجـسم رد  ندـیباوخ  و  دوش ، زیهرپ  دـیاب  دراد ، تافانم  دجـسم  تلزنم  نأش و  اب  هک  ییاهراک  زا  تسین و  یـشزرو  نیرمت  شزرو و  ياج 

ناناوج یماظن ) ياهـشزومآ  اب   ) یماظن یگنهرف و  يرکف ، دـشر  يارب  دجـسم  ناتـسبش  زا  هدافتـسا  ایآ  هلئـسم ي 394 : تسا . هورکم  مه 
تیفیک عبات  روما  نیا  باوج : داد ؟ ماجنا  دجسم  ناویا  رد  ار  اهراک  نیا  ناوتیم  یـصاصتخا  ياهناکم  دوبمک  هب  هجوت  اب  ایآ  تسا ؟ زیاج 
ناناوج روضح  هتبلا  دوش . یهاوخ  رظن  هرابنیا  رد  دجـسم  يانما  تأیه  تعامج و  ماما  زا  دیاب  و  تسا ، نآ  ناویا  دجـسم و  نحـص  فقو 

زا یضعب  رد  هلئـسم ي 395 : تسا . یبولطم  بوخ و  راک  نآ  يانما  تأیه  تعامج و  ماما  رظن  ریز  ینید  ياهسرد  ییاپرب  دـجاسم و  رد 
اپ رب  هناـخ  رد  زاوآ  صقر و  سلجم  هک  تروـص  نیا  هـب  دـننکیم ؛ رازگرب  دـجاسم  رد  ار  یـسورع  سلجم  اهاتـسور  صوـصخهب  قطاـنم 
رد ناگدش  توعد  هب  نداد  اذـغ  باوج : ریخ ؟ ای  تسا  زیاج  ًاعرـش  راک  نیا  ایآ  دـننکیم . لوانت  دجـسم  رد  ار  ماش  ای  راهن  یلو  دوشیم ،

قفاوت ادـتبا  دـننکیم ، ینوکـسم  قطانم  نتخاـس  هب  مادـقا  یمدرم  ینواـعت  ياهتکرـش  هلئـسم ي 396 : درادـن . لاکـشا  هسفنیف  دجـسم 
ینواعت تکرـش  نارادماهـس  هب  اهدـحاو  نآ  هک  نونکا  دوش ، هتخاـس  دجـسم  دـننام  یمومع  ياـهناکم  اـههلحم  نآ  يارب  هک  دـنیامنیم 

ام دـنیوگب  هدرک و  لودـع  دوخ  قفاوت  زا  ینوکـسم  دـحاو  نتفرگ  لیوحت  ماگنه  دـنناوتیم  نانآ  زا  یـضعب  ایآ  تسا ، هدـش  هداد  لیوحت 
هدش و هتخاس  مه  دجـسم  هدومن و  دجـسم  تخاس  هب  مادـقا  ءاضعا  همه  قفاوت  اب  تکرـش  رگا  باوج : میتسین ؟ دجـسم  نتخاس  هب  یـضار 

یعرـش فقو  ققحت  زا  لبق  نانآ  زا  یـضعب  رگا  یلو  درادـن . يرثا  دوخ  هیلوا  تقفاوم  زا  ءاـضعا  زا  یـضعب  لودـع  تسا ، هدـیدرگ  فقو 
رگم تسین ، زیاج  نانآ  تیاضر  نودب  ءاضعا  همه  هب  ّقلعتم  نیمز  رد  نانآ  لاوما  اب  دجـسم  تخاس  دننک ، لودع  دوخ  تقفاوم  زا  دجـسم 
نیا ءاضعا  دبای و  صیصخت  دجسم  تخاس  يارب  تکرش  نیمز  زا  یـشخب  هک  دشاب  هدش  طرـش  اهنآ  همه  رب  مزال  دقع  نمـض  رد  هک  نیا 

گنهرف مجاهت  اب  هلباقم  يارب  هلئسم ي 397 : درادن . يریثات  مه  اهنآ  لودع  دنرادن و  لودع  قح  تروص  نیا  رد  دنشاب ، هتفریذپ  ار  طرش 
دارفا نیا  هک  مـیاهدرک  عـمج  دجـسم  رد  دورـس  هورگ  لکـش  هـب  هطـسوتم  ییادـتبا و  هورگ  زا  ار  زوـمآشناد  یـس  دودـح  یمالـسا ، ریغ 

یمکح هچ  راک  نیا  هب  مادقا  دـنریگیمارف . ناش  يرکف  حطـس  نس و  ياضتقم  هب  ار  یمالـسا  قالخا  ماکحا و  میرک ، نآرق  زا  ییاهـسرد 
یعرش و نیزاوم  تیاعر  اب  دجسم  رد  نآ  هلیـسو  هب  نیرمت  ماجنا  دراد ؟ یمکح  هچ  هورگ  طسوت  كرُا  یقیـسوم  تلآ  زا  هدافتـسا  دراد ؟
نآرق و میلعت  باوج : تسایمکح ؟ هچ  ياراد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  داـشرا  ترازو  نویزیولت و  ویدار و  فراـعتم  هطوبرم و  تاررقم 
، نأش تاعارم  لاـح  ره  رد  یلو  درادـن ، لاکـشا  دجـسم  رد  یبـالقنا  یبهذـم و  ياهدورـس  نیرمت  یمالـسا و  قـالخا  شزومآ  ماـکحا و 

طسوت هک  ییامنیـس  ياهملیف  شیامن  ایآ  هلئـسم ي 398 : تسین . زیاج  نارازگ  زامن  تمحازم  تسا و  بجاو  دجـسم  هاـگیاج  تسادـق و 
: باوج ریخ ؟ ای  دراد  یعرش  لاکشا  ینآرق ، تاسلج  رد  ناگدننک  تکرش  يارب  دجسم  رد  دوشیم ، عیزوت  ناریا  یمالـسا  داشرا  ترازو 
دـیفم و ياوتحم  ياراد  یبالقنا  یبهذـم و  ياهملیف  شیامن  یلو  تسین ، زیاج  ییامنیـس  ياهملیف  شیامن  يارب  یناـکم  هب  دجـسم  لیدـبت 

داش یقیسوم  شخپ  ایآ  هلئسم ي 399 : درادن . لاکشا  دجسم  تعامج  ماما  تراظن  تحت  زاین و  بسح  رب  یصاخ و  تبـسانم  هب  هدنزومآ 
یعرـش هاگیاج  دجـسم  هک  تسا  حـضاو  باوج : دراد ؟ لاکـشا  ًاعرـش  مالـسلامهیلع ) ) نیموصعم همئا  دالیم  نشج  تبـسانم  هب  دجـسم  زا 
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هلئسم ي دشاب . برطمریغ  یقیـسوم  رگا  یتح  تسا ، مارح  دشاب ، دجـسم  تمرح  اب  یفانم  نآ  رد  یقیـسوم  شخپ  رگا  اذل  دراد ، یـصاخ 
یبالقنا ياهدورس  شخپ  تسا ؟ زیاج  تقو  هچ  ات  دننکیم ، شخپ  دجسم  زا  جراخ  رد  ار  ادص  هک  دجاسم  ياهوگدنلب  زا  هدافتـسا  : 400

تیذا ثعاب  هک  ییاهتقو  رد  ناذا  زا  لبق  هقیقد  دـنچ  يارب  میرک  نآرق  تئارق  شخپ  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  ناذا  زا  لبق  میرک  نآرق  ای 
يدجـسم عماج  دجـسم  باوج : دراد ؟ یفیرعت  هچ  عماج  دجـسم  هلئـسم ي 401 : درادـن . لاکـشا  دوشن ، لحم  لها  ناـگیاسمه و  رازآ  و 

هلئـسم ي دشاب . هتـشاد  یـصاخ  رـشق  هورگ و  هب  صاصتخا  هک  نیا  نودب  تسا ، هدـش  انب  رهـش  لها  همه  عامتجا  يارب  رهـش  رد  هک  تسا 
دوشیمن و هماقا  نآ  رد  زامن  هدش و  هبارخ  هب  لیدبت  هکورتم و  هک  تسا  لاس  یـس  دودـح  دجـسم  کی  زا  ياهدیـشوپ  رـس  تمـسق  : 402

رقتسم راد  فقس  تمسق  نیا  رد  تسا  لاس  هدزناپ  دودح  هک  یجیـسب  ياهورین  دریگیمرارق . هدافتـسا  دروم  رابنا  ناونع  هب  نآ  زا  یـشخب 
ناردارب نوچ  دوب . شزیر  ضرعم  رد  مه  نآ  فقـس  تشاد و  یبسانمان  رایـسب  تیعـضو  اریز  دـناهداد ، ماجنا  نآ  رد  ار  یتاریمعت  دنتـسه ،
تمـسق نیا  رد  قاتا  دـنچ  نتخاس  هب  مادـقا  دـندرکن ، هاگآ  ار  اهنآ  مه  علطم  دارفا  دنتـشادن و  دجـسم  یعرـش  ماکحا  زا  یهاگآ  یجیـسب 

ریز دراوم  یعرش  مکح  میراودیما  تسا . نایاپ  هب  ور  ینامتخاس  ياهراک  رـضاح  لاح  رد  دش و  جرخ  يدایز  غلابم  نآ  رثا  رب  هک  دندومن 
لاملاتیب زا  هک  یجراخم  ربارب  رد  ایآ  دنشاب ، هلأسم  هب  لهاج  نآ  رب  رظان  هورگ  راک و  نیا  نایدصتم  هک  نیا  ضرف  رب  . 1 دییامرف : نایب  ار 

ات دیهدیم  هزاجا  ایآ  هدوب ، لاملاتیب  زا  روبزم  جراخم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  . 2 دناهدش ؟ هانگ  بکترم  ایآ  دنتسه و  نماض  دناهدرک  فرص 
يارب دجسم ، یعرـش  ماکحا  لماک  تیاعر  اب  اهقاتا  نآ  زا  دوشیمن ، هماقا  نآ  رد  زامن  درادن و  جایتحا  تمـسق  نیا  هب  دجـسم  هک  ینامز 

اهقاطا بیرخت  هب  مادـقا  ایآ  و  دوش ؟ هدافتـسا  دجـسم  روما  ریاس  یعرـش و  ماـکحا  میرک و  نآرق  شزومآ  دـننام  یـشزومآ  ياـهتیلاعف 
لبق تلاح  هب  تسا ، هدش  هتخاس  نآ  رد  هک  ییاهقاتا  ندرک  بارخ  اب  دجسم  هدیـشوپرس  تمـسق  هک  تسا  بجاو  باوج : تسا ؟ بجاو 

و دـشاب ، نآ  نماض  یـسک  هک  تسین  مولعم  دـشابن ، ریـصقت  دـمع و  طیرفت و  يدـعت و  زا  یـشان  اـهقاتا  ثادـحا  جراـخم  رگا  و  ددرگرب ،
ینید مسارم  ریاس  یمالسا و  فراعم  یعرش و  ماکحا  میرک و  نآرق  شزومآ  تاسلج  لیکشت  يارب  دجسم  هدیشوپرس  تمسق  زا  هدافتـسا 

تعامج و ماما  دیاب  و  درادن ، لاکـشا  دشاب  دجـسم  تعامج  ماما  تراظن  تحت  دنکن و  داجیا  نارازگزامن  يارب  تمحازم  رگا  یبهذـم  و 
ماجنا رد  یللخ  دنک و  ادیپ  رارمتسا  دجسم  رد  یجیسب  ياهورین  روضح  ات  دننک  يراکمه  مه  اب  دجسم  نیلوئسم  ریاس  یجیسب و  ياهورین 

رارق حرط  ریسم  رد  دجـسم  دنچ  اهنابایخ ، زا  یکی  هعـسوت  حرط  رد  هلئـسم ي 403 : دیاین . شیپ  مه  نآ  ریغ  زامن و  دـننام  يدابع  فئاظو 
یتـحارب هیلقن  طـئاسو  تکرح  اـت  ددرگ  بیرخت  اـهنآ  زا  یتمـسق  هیقب  رد  دـنوش و  بارخ  یلک  روطهب  اـهنآ  زا  یـضعب  دـیاب  هک  دریگیم 

رد رگم  تسین ، زیاج  نآ  زا  یتمـسق  ای  دجـسم  مامت  ندرک  بارخ  باوج : دییامرف . نایب  ار  فیرـش  رظن  تسا  دنمـشهاوخ  دریگ . تروص 
بآ زا  كدـنا  یـصخش و  هدافتـسا  ایآ  هلئـسم ي 404 : دـشابن . نکمم  نآ  هب  یهجوتیب  ندادـن و  تیمها  هک  یتحلـصم  دوـجو  تروـص 

يارب اـی  ياـچ و  ندرک  تسرد  ندیـشون ، يارب  نآ  زا  نارادهزاـغم  هک  نیا  لـثم  تسا ؟ زیاـج  تسا ، نتفرگ  وضو  صوصخم  هک  دـجاسم 
يارب بآ  فقو  رگا  باوج : دیامن . يریگولج  لامعا  نیا  زا  هک  درادن  یصاخ  فقاو  دجسم  نآ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دننک ، هدافتسا  نیشام 

نآ بآ  زا  مه  ناگدننک  روبع  اههیاسمه و  هک  دشاب  نیا  دجسم ، هلحم  رد  جیار  فرع  دشابن و  مولعم  نارازگزامن  نتفرگ  وضو  صوصخ 
دوجو یناتسربق ، ترواجم  رد  يدجـسم  هلئـسم ي 405 : تسا . بولطم  دروم ، نیا  رد  طایتحا  دنچره  درادن ، لاکـشا  دـننکیم ، هدافتـسا 

هدافتـسا دوخ  ماحرا  ياـهربق  يور  ندیـشاپ  يارب  دجـسم  بآ  زا  دـنیآیم ، روبق  لـها  تراـیز  هب  نینمؤم  زا  یـضعب  هک  یماـگنه  دراد و 
تـسین مولعم  دشابن ، دجـسم  صاخ  فقو  هک  مه  ضرف  رب  و  دجـسم ، صاخ  فقو  ای  تسا  یمومع  بآ  نیا  هک  مینادیمن  ام  دـننکیم و 

بآ زا  هدافتـسا  رگا  باوج : تسا ؟ زیاج  بآ  نآ  زا  روکذـم  هدافتـسا  اـیآ  ریخ ، اـی  تسا  نتفر  ییوشتـسد  نتفرگ و  وضو  صوصخم  هک 
فقو رب  مه  یلیلد  دنکیمن و  ضارتعا  نآ  هب  یـسک  تسا و  یجیار  رما  دراد ، رارق  نآ  زا  جراخ  هک  ییاهربق  يور  ندیـشاپ  يارب  دجـسم 
ریمعت هب  زاین  دجـسم  رگا  هلئـسم ي 406 : درادن . لاکـشا  روکذـم  رما  يارب  نآ  زا  هدافتـسا  تسین ، ریهطت  وضو و  صوصخ  يارب  بآ  نآ 

دارفا ِیـصخش  ِلام  زا   ) یعّربت هنابلطواد و  ریمعت ، رگا  باوج : تسا ؟ بجاو  وا  لیکو  ای  عرـش  مکاح  زا  نتفرگ  هزاـجا  اـیآ  دـشاب ، هتـشاد 
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هک هلحم  دجـسم  رد  ندرم  زا  دـعب  ارم  هک  منک  تیـصو  تسا  زیاج  اـیآ  هلئـسم ي 407 : تسین . عرـش  مکاح  هزاجا  هب  يزاین  دـشاب ، ّریخ )
هغیـص يارجا  ماـگنه  رگا  باوج : موش ؟ نفد  نآ  نحـص  اـی  لـخاد  رد  مراد  تسود  اریز  دـنیامن . نفد  ماهدرک ، نآ  يارب  یناوارف  شـالت 

يدجسم هلئسم ي 408 : درادن . يرابتعا  دروم  نیا  رد  امش  تیـصو  و  تسین ، زیاج  دجـسم  رد  نفد  دشاب ، هدشن  ءانثتـسا  ّتیم  نفد  فقو ،
مولعم یلو  تسا ، هتفای  تنیز  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  ) نامزلا بحاـص  كراـبم  ماـن  هب  هدـش و  هتخاـس  شیپ  لاـس  تسیب  دودـح 

عماج دجسم  هب  فیرشلا ) هجرف  هللا  لّجع  ) نامزلا بحاص  زا  دجسم  مسا  رییغت  دشاب . هدش  رکذ  دجسم  فقو  هغیص  رد  مسا  نیا  هک  تسین 
دجـسم و صاخ  تاروذـن  لحم  زا  هک  يدـجاسم  رد  هلئـسم ي 409 : درادـن . یعناـم  دجـسم  مسا  رییغت  درجم  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ 
رد هحتاف  سلجم  وا  يارب  دـنکیم ، توف  لحم  یلاها  زا  یـصخش  هک  یماـگنه  دـناهدش ، زهجم  هیوهت  متـسیس  قرب و  هب  نینمؤم  تاّـعربت 

ار اــههنیزه  نآ  مـسارم  ناگدــننک  رازگرب  ددرگیم و  هدافتــسا  دجــسم  هیوـهت  متــسیس  قرب و  زا  نآ  رد  هـک  دوـشیم  رازگرب  دجــسم 
نآ لاثما  تاوما و  يارب  حتاوف  سلاجم  هماقا  رد  دجـسم  تاناکما  زا  هدافتـسا  زاوج  باوج : تسا ؟ زیاج  ًاعرـش  راک  نیا  ایآ  دنزادرپیمن .

ناکم رد  هک  دراد  دوجو  يزاسون  دجـسم  ییاتـسور  رد  هلئـسم ي 410 : تسا . دجـسم  يارب  تاـناکما  نآ  رذـن  فقو و  تیفیک  هب  طونم 
ياچ هیهت  يارب  یقاتا  هلأسم ، هب  لهج  رثا  رب  تسا ، یلبق  دجسم  ءزج  نآ  نیمز  هک  دجسم  نیا  زا  ياهشوگ  رد  تسا . هدش  انب  یلبق  دجـسم 

ار دوخ  رظن  میدنمشهاوخ  تسا . هدش  هتخاس  دجسم  ناتسبش  لخاد  رد  دجسم  ناتسبش  زا  یتمـسق  هقبط  مین  رد  ياهناخباتک  نآ و  دننام  و 
لحم رد  ياچ  صوصخم  قاتا  نتخاس  باوج : دییامرف . نایب  دجسم ، یلخاد  رود  فصن  زا  هدافتـسا  تیفیک  لیمکت و  هلأسم  هرابنیا و  رد 
مکح رد  مه  دجسم  ناتسبش  لخاد  هقبط  مین  ددرگرب . دوخ  ندوب  دجـسم  تلاح  هب  ناکم  نآ  تسا  بجاو  تسین و  حیحـص  یلبق  دجـسم 
يارب یتمحازم  رگا  هعلاطم  يارب  اجنآ  رد  روضح  باتک و  ياههسفق  بصن  یلو  دراد ، ار  نآ  یعرـش  راثآ  ماـکحا و  همه  تسا و  دجـسم 
دوجو يدجسم  اهاتسور  زا  یکی  رد  تسیچ ؟ لیذ  هلأسم  دروم  رد  یلاعبانج  يأر  هلئسم ي 411 : درادن . لاکشا  دنکن  داجیا  نارازگزامن 

روـطهب نآ  بیرخت  اـیآ  تسین . هداـج  رارمتـسا  عناـم  اریز  درادـن ، دوـجو  نآ  ندرک  بارخ  يارب  یلیلد  یلو  تسا ، یبارخ  هب  ور  هک  دراد 
ناریو بیرخت و  باوج : دنوش ؟ هداد  یسک  هچ  هب  دیاب  اهنیا  تسا ، لاوما  هیثاثا و  يرادقم  ياراد  دجـسم  نیا  نینچمه  تسا ؟ زیاج  لماک 
دروم رگا  دجـسم  مزاول  ثاثا و  دـنکیمن . جراخ  ندوب  دجـسم  زا  ار  نآ  دجـسم  ندرک  بارخ  یلک  روطهب  تسین و  زیاـج  دجـسم  ندرک 

رد هزوم  تخاس  ًاعرش  ایآ  هلئسم ي 412 : درادن . لاکشا  اهنآ  زا  هدافتـسا  يارب  رگید  دجاسم  هب  نآ  ندرب  دشابن ، دجـسم  نآ  رد  هدافتـسا 
لیکـشت ار  دجـسم  زا  یئزج  هزورما  هک  هناخباتک  لثم  تسا ، زیاج  نآ  ناـمتخاس  رد  فّرـصت  لـخد و  نودـب  دجـسم  نحـص  زا  ياهشوگ 

ای دشاب و  دجسم  نحص  ناتسبش و  رالات و  فقو  تیفیک  فلاخم  رگا  دجـسم  نحـص  هشوگ  رد  هناخباتک  ای  هزوم  داجیا  باوج : دهدیم ؟
هلئسم ي 413: دوش . هیهت  روظنم  نیا  يارب  دجـسم  رانک  رد  یناکم  هک  تسا  نیا  رتهب  تسین . زیاج  ددرگ ، دجـسم  نامتخاس  رییغت  بجوم 

نیا دنتسه . لاّعف  نالا  اهنآ  یگمه  هک  تسا  هدش  انب  یمومع  هناخباتک  ینید و  مولع  هسردم  دجسم ، نآ  رد  هک  دراد  دوجو  یفقو  یناکم 
نآ بیرخت  يارب  يرادرهش  اب  دیاب  هنوگچ  دنوش . بارخ  دیاب  يرادرهـش  فرط  زا  هک  تسا  ییاهناکم  هشقن  ءزج  رـضاح  لاح  رد  ناکم 

ِنداد نآ و  بیرخت  هب  مادـقا  يرادرهـش  رگا  باوج : دومن ؟ يرتهب  نامتخاس  هب  لیدـبت  ار  نآ  ناوتب  ات  درک  يراکمه  تاـناکما  نتفرگ  و 
رد رگم  تسین ، زیاـج  هـسفنیف  یفقو  هسردـم  دجـسم و  ندرک  بارخ  لـصا  یلو  درادـن ، لاکـشا  دـهد ، لـیوحت  ار  نآ  دـیامن و  ضوـع 
نآ نحص  زا  تخرد  دنچ  ندنک  هب  زاین  دجسم  هعسوت  يارب  هلئسم ي 414 : دنک . اضتقا  یشوپ  مشچ  لباق  ریغ  ِمها  ِتحلـصم  هک  یتروص 

رییغت و روکذم  لمع  رگا  : باوج تسا ؟ زیاج  اجنآ ، رد  دایز  ناتخرد  دوجو  دجسم و  نحص  ندوب  گرزب  هب  هجوت  اب  لمع  نیا  ایآ  تسا ،
رد دجسم  ندش  عقاو  رثا  رب  هدوب و  دجسم  هدیـشوپرس  تمـسق  ءزج  هک  ینیمز  هلئسم ي 415 : درادن . لاکشا  دوشن ، هدرمـش  فقو  لیدبت 

لامتحا رگا  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  هدش ، بیرخت  رارطضا  تلع  هب  نآ  زا  یتمـسق  هداتفا و  نابایخ  رد  يرادرهـش ، ینارمع  حرط  ریـسم 
، هدش بارخ  هک  هدوب  يدجسم  هلئسم ي 416 : تسین . مولعم  نآ  رب  دجسم  یعرش  راثآ  ّبترت  دشاب ، فیعـض  هیلوا  تلاح  هب  نآ  تشگرب 

هکنآ لثم  درادن ، دوجو  نآ  يزاس  هرابود  هب  مه  يدیما  هدش و  هتخاس  يرگید  يانب  نآ  ياج  هب  ای  هدیدرگ  وحم  نآ  زا  يدجـسم  راثآ  و 
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ضرف رد  باوج : تسا ؟ بجاو  نآ  ریهطت  تسا و  مارح  ناـکم  نآ  ندرک  سجن  اـیآ  هدرک ، ادـیپ  ناـکم  رییغت  هدـش و  ناریو  يداـبآ  نآ 
زا یکی  رد  هک  تسا  یتدم  هلئـسم ي 417 : دننکن . سجن  هک  تسا  نآ  طایتحا  هچ  رگ  دـشاب ، مارح  نآ  ندرک  سجن  تسین  مولعم  لاؤس 

یتالکـشم اب  هنیزه  تهج  زا  دجـسم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  مرادـن . دجـسم  فقو  تیفیک  زا  یعالطا  منکیم و  هماقا  تعامج  زامن  دـجاسم ،
ناونع نیمز  ریز  رگا  باوج : تسا ؟ زیاج  دـشاب ، دجـسم  نأش  اب  بسانم  هک  يراک  يارب  دجـسم  نیمزریز  نداد  هراـجا  اـیآ  تسا ، وربور 

هلئسم ي درادن . لاکشا  دشابن ، عافتنا  فقو  مه  نآ  فقو  دشاب و  هتـشاد  زاین  نآ  هب  دجـسم  هک  تسین  یتاسیـسأت  ءزج  درادن و  ار  دجـسم 
يارب دجسم  راد  فقس  تمـسق  رد  ار  ینیمزریز  دناهتفرگ  میمـصت  درادن ، دوخ  روما  هرادا  يارب  یکالما  هک  يدجـسم  يانما  تأیه  : 418
يارب دجـسم  نیمز  رفح  باوج : تسا ؟ زیاج  راک  نیا  ایآ  دـنیامن ، داجیا  دجـسم  هب  تمدـخ  يارب  یمومع  تاسیـسأت  هاـگراک و  نتخاـس 

دنچره دنوش ، ناناملـسم  دـجاسم  لخاد  راّفک  هک  تسا  زیاج  قلطم  روطهب  ایآ  هلئـسم ي 419 : تسین . زیاج  نآ  دننام  هاگراک و  سیـسأت 
یتمرحیب کته و  رگا  مه  دجاسم  ریاس  رد  تسا و  عونمم  ًاعرش  مارحلا  دجسم  هب  نانآ  دورو  باوج : دشاب ؟ یخیرات  راثآ  هدهاشم  يارب 

طسوت هک  يدجسم  رد  ندناوخ  زامن  ایآ  هلئسم ي 420 : دنوشن . دراو  ًاقلطم  مه  دجاسم  ریاس  رد  هکلب  تسین ، زیاج  دوش ، هدرمش  دجـسم 
دجـسم نامتخاس  هب  کمک  يارب  ار  یلام  هناـبلطواد  يرفاـک  رگا  هلئـسم ي 421 : درادن . لاکـشا  باوج : تسا ؟ زیاج  هدـش ، هتخاس  راّفک 

رد دیایب و  دجسم  هب  بش  یـسک  رگا  هلئـسم ي 422 : درادن . لاکـشا  باوج : تسا ؟ زیاج  نآ  لوبق  ایآ  دیامن ، يرگید  کمک  ای  دهدب و 
زا جورخ  رب  رداـق  رگا  باوـج : دراد ؟ یفیلکت  هچ  دـشابن ، نکمم  شیارب  دجـسم  زا  جورخ  يرادـیب  زا  سپ  دوـش و  ملتحم  دـباوخب و  نآ 

: عـبنم تیاـس  سردآ  دوـش . لـالح  وا  يارب  دجـسم  رد  اـقب  اـت  دـیامن  ممیت  ًاروـف  هک  تسا  بجاو  تسین ، رگید  ياـج  هب  نـتفر  دجـسم و 
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تجهب یمظعلا  هللا  تیآ 

 . تسا مارح  دجسم  راوید  لخاد  فرط  دجـسم ... نطاب  رهاظ و  تجهب : هللا  تیآ  ماب و  فقـس و  نیمز و  ندرک  سجن   900: هرامش هلئسم 
دجسم راوید  نوریب  فرط  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  دنک . فرطرب  ار  نآ  تساجن  اروف  دیاب  تسا ،  هدش  سجن  هک  دمهفب  سک  رهو 
هلئـسم دـشاب . هدادـنرارق  دجـسم  وزج  ار  نآ  فـقاو  هـکنآ  رگم  دـنیامن ، فرطرب  ار  شتـساجن  دوـش ، سجن  رگا  و  دـننکن . سجن  مـه  ار 

یب نآ  ندــنام  سجن  هچناـنچ  دوـش ، سجن  اــهنآ  زا  یکی  رگا  و  تـسا .  مارح  مالــسلا ،  مـهیلع  ناــماما  مرح  ندرک  سجن   904: هرامش
هلئـسم دـننک . ریهطت  ار  نآ  دـشابن ، مه  یمارتـحا  یب  رگا  هک  تسا  نآ  بـجاو  طاـیتحا  هـکلب  تـسا .  بـجاو  نآ  ریهطت  دـشاب ، یمارتـحا 

هک یتروص  رد  دنربب ، نآ  رد  ياچ  بابـساو  دنبوکب  یهایـس  دننک و  شرف  دـننزب و  رداچ  یناوخ  هضور  يارب  ار  دجـسم  رگا   907: هرامش
دیابن الط  هب  ار  دجسم  بجاو  طایتحا  ربانب   908: هرامش هلئسم  درادن . لاکشا  دوشن ، ندناوخزامن  عنام  دناسرن و  ررض  دجسم  هب  اهراک  نیا 
ناویح ناسنا و  لثم  هک  ییاهزیچ  اـصوصخم  دـشکب ، دـنک و  یـشاقن  ار  يزیچ  تجهب : هللا  تیآ  تروص  دـیابن  نینچمه  و  دـنیامن . تنیز 

ییاهزیچ یـشاقن  و  دننک ، شقن  دجـسم  رد  دراد  حور  ناویح  ناسنا و  لثم  هک  ییاهزیچ  دراد . لاکـشا  مه  دجـسم  ریغ  رد  هک  دراد  حور 
لخاد ای  دنـشورفب  ار  نآ  دـنناوت  یمن  دوش ، مه  بارخ  دجـسم  رگا   909: هرامـش هلئـسم  تسا . هورکم  هتوب ،  لگ و  لثم  درادـن  حور  هک 

اهنیا دیاب  دوش ، بارخ  دجسم  رگا  و  تسا ،  مارح  دجسم  رگید  ییاهزیچ  هرجنپ و  رد و  نتخورف   910: هرامش هلئسم  دنیامن . هداج  کلم و 
ياهدجسم درد  هب  رگا  یلو  دوش . فرصم  رگید  دجسم  رد  دیابدروخن  دجسم  نآ  درد  هب  هچنانچ  و  دننک ، دجسم  نامه  ریمعت  فرـص  ار 

رگید دجسمریمعت  فرص  هنرگ  دجسم و  نامه  ریمعت  فرـص  تسا  نکمم  رگا  ار  نآ  لوپ  دنـشورفب و  ار  نآدنناوت  یم  دروخن  مه  رگید 
910: هرامـش هلئـسم  دنیامن . هداج  کلم و  لخاد  ای  دنـشورفب  ار  نآ  دـنناوت  یمن  دوش ، مه  بارخ  دجـسم  رگا   909: هرامش هلئسم  دنیامن .
و دننک ، دجسم  نامه  ریمعت  فرـص  ار  اهنیا  دیاب  دوش ، بارخ  دجـسم  رگا  و  تسا ،  مارح  دجـسم  رگید  ییاهزیچ  هرجنپ و  رد و  نتخورف 
ار نآدـنناوت  یم  دروخن  مه  رگید  ياهدجـسم  درد  هب  رگا  یلو  دوش . فرـصم  رگید  دجـسم  رد  دـیابدروخن  دجـسم  نآ  درد  هب  هچناـنچ 
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نتخاس  911: هرامش هلئسم  دنیامن . رگید  دجسمریمعت  فرص  هنرگ  دجسم و  نامه  ریمعت  فرـص  تسا  نکمم  رگا  ار  نآ  لوپ  دنـشورفب و 
، دشابن نکمم  نآ  ریمعت  هک  دوش  بارخ  يروط  دجسمرگا  و  تسا .  بحتـسم  دشاب  یم  یبارخ  هب  کیدزن  هک  يدجـسم  ریمعت  دجـسم و 

رتگرزبو دننک  بارخ  مدرم  جایتحا  يارب  هدشن  بارخ  هک  ار  يدجـسم  دنناوت  یم  هکلب  دـنزاسب . هرابود  دـننک و  بارخ  ار  نآ  دـنناوت  یم 
بحتسم دوربدجسم ، دهاوخ  یم  هک  یـسک  و  تسا .  بحتـسم  نآ  غارچ  ندرک  نشور  دجـسم و  ندرک  زیمت   912: هرامش هلئسم  دنزاسب .

رکذ يزیچ  ساـبل  شوخ و  يوب  دروم  رد  تجهب  هللاۀـیآ  تجهب : هللا  تیآ  دـشوپب  یتـمیق  هزیکاـپ و  ساـبل  دـنک و  وبـشوخ  ار  دوـخ  تسا 
نوریب عقوم  تسار و  ياپ  لوا  دجـسم  هب  ندش  لخاد  عقوم  و  دشابن . نآ  هب  یتساجن  هک  دنک  یـسراو  ار  دوخ  شفک  هت  و  تسا .  هدومرفن 
هلئـسم دور . نوریب  دجـسم  زا  رترید  همه  زا  دـیآ و  دجـسم  هبرتدوز  همه  زا  تسا  بحتـسم  نـینچمه  دراذـگب . ار  پـچ  ياـپ  لوا  ندـمآ 
بجاو زامن  رگا  و  دناوخب ، دجسم  مارتحاو  تیحت  دصق  هب  زامن  تعکر  ود  تسا  بحتسم  دوش ، یم  دجسم  دراو  ناسنا  یتقو   913: هرامش

هب عجار  ندرک  تبحـص  دشابن و  راچان  ناسنا  رگا  دجـسم  رد  ندـیباوخ   914: هرامش هلئـسم  تسا . یفاک  دناوخب  مه  يرگید  بحتـسم  ای 
ینیب ناهد و  بآ  تسا  هورکم  زینو  تسا .  هورکم  دشابن ، نآ  دننام  تحیصن و  هک  يرعش  ندناوخ  ندش و  تعنص  لوغشم  وایند  ياهراک 
یعنام ناذا  يارب  ادص  ندرک  دنلب  یلو  دنک ، دـنلب  ار  دوخ  يادـص  دـنک و  بلط  ار  يا  هدـشمگ  و  دزادـنیب ، دجـسم  رد  ار  هنیـس  طالخا  و 

نایبت تیاس  عبنم : درادن .

ینارکنل لضاف  یمظعلا  هللا  تیآ 

 ، تسا هدش  سجن  هک  دمهفب  سک  رهو  تسا .  مارح  دجـسم  راوید  لخاد  فرط  ماب و  فقـس و  نیمز و  ندرک  سجن   900: هرامش هلئسم 
، دوش سجن  رگا  و  دننکن . سجن  مه  ار  دجـسم  راوید  نوریب  فرط  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  دنک . فرطرب  ار  نآ  تساجن  اروف  دیاب 
، دیامن ریهطت  ار  دجسم  دناوتن  رگا   901: هرامش هلئسم  دشاب . هدادنرارق  دجسم  وزج  ار  نآ  فقاو  هکنآ  رگم  دنیامن ، فرطرب  ار  شتـساجن 
هک یـسک  هب  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  لضاف : هللا  تیآ  یلو  تسین .  بجاو  وا  رب  دجـسم  ریهطت  ، دنکن ادـیپ  دـشاب و  هتـشاد  مزال  کمک  ای 

عالطا دنک  ریهطت  دناوت  یم  هک  یـسک  هب  دیاب  بجاوطایتحا  ربانب  دـشاب ، دجـسم  هب  یمارتحا  یب  رگا  دـهد . عالطا  دـنک ، ریهطت  دـناوت  یم 
، دننکب ار  اجنآ  دیاب  تسین ،  نکمم  ندرک  بارخ  ای  ندنک  نودب  نآ  ریهطت  هک  دوش  سجن  دجسم  زا  ییاج  رگا   902: هرامش هلئسم  دهد .

ریمعت هلاچ و  ندرکرپ  هنیزه  و  ... دـنا و هدـنک  هک  ییاج  ندرکرپ  و  لضاف : هللا  تیآ  دـنیامن . بارخ  دـیآ ، یمن  مزـال  داـیز  یبارخ  رگا  اـی 
ار نآ  زا  یتمسق  ای  دندنک  ار  نآ  زا  ییاج  دجـسم  ریهطت  يارب  هک  یـصاخشارب  تسا و  هدرک  سجن  ار  دجـسم  هک  تسا  یـسک  رب  یبارخ 

هدرک سجن  هک  سک  نآ  رگا  یلو  تسین .  بجاو  دـنا ، هدرک  بارخ  هک  ییاج  نتخاس  دـنا و  هدـنک  هک  ییاج  ندرک  رپ  ، دـندومن بارخ 
هناخ نآ  ياج  هب  دننک و  بصغ  ار  يدجسم  رگا   903: هرامش هلئـسم  دیامن . ریمعت  دنک و  رپ  دیاب  ناکما  تروص  رد  دنک ، بارخ  ای  دنکب 

نابایب هچوک و  رددجسم  زا  یتمسق  اتـسور  رهـش و  ياهنابایخ  هچوک و  ضیرعت  هعـسوت و  حرط  رد  ای  لضاف : هللا  تیآ  دنزاسب  نآ  دننام  و 
نآ ندرک  سجن  بجاو ،  طایتحا  ربانب  مه  زاـب  دـنیوگن ، دجـسم  نآ  هبرگید  هک  دـنیوگن ... دجـسم  نآ  هب  رگید  هک  يروط  هب  دوش ، عقاو 

سجن اـهنآ  زا  یکی  رگا  و  تسا .  مارح  مالـسلا ،  مـهیلع  ناـماما  مرح  ندرک  سجن   904: هرامـش هلئـسم  تسا .  بجاو  نآ  ریهطت  مارح و 
تـسا نآ  بجاو   ... بحتـسم لضاف : هللا  تیآ  طایتحا  هکلب  تسا .  بجاو  نآ  ریهطت  دـشاب ، یمارتحا  یب  نآ  ندـنام  سجن  هچنانچ  دوش ،

، دوش سجن  دجسم  دجسم ... شرف  ای  لضاف : هللا  تیآ  ریصح  رگا   905: هرامش هلئـسم  دننک . ریهطت  ار  نآ  دشابن ، مه  یمارتحا  یب  رگا  هک 
دیاب تسارتهب ،  سجن  ياج  ندیرب  دوش و  یم  بارخ  ندیـشک  بآ  هطـساو  هب  هچنانچ  یلو  دنـشکب . بآار  نآ  دـیاب  بجاو  طایتحا  ربانب 

906: هرامـش هلئـسم  دنک . حالـصا  شدوخ  دزادرپب . ار  شتراسخ  لضاف : هللا  تیآ  دـیاب  دربب ، هدرک  سجن  هک  یـسک  رگا  و  دـنربب . ار  نآ 
یتروص رد  هدش  سجن  هک  يزیچ  ندرب  نینچمه  و  تسا .  مارح  دشاب  دجسم  هب  یمارتحا  یب  رگا  دجسم  رد  نوخ  دننام  سجن  نیع  ندرب 
یهایـس دننک و  شرف  دـننزب و  رداچ  یناوخ  هضور  يارب  ار  دجـسم  رگا   907: هرامش هلئـسم  تسا .  مارح  دشاب  دجـسم  هب  یمارتحا  یب  هک 
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هلئسم درادن . لاکـشا  دوشن ، ندناوخزامن  عنام  دناسرن و  ررـض  دجـسم  هب  اهراک  نیا  هک  یتروص  رد  دنربب ، نآ  رد  ياچ  بابـساو  دنبوکب 
حور ناویح  ناسنا و  لثم  هک  ییاهزیچ  تروص  دـیابن  نینچمه  و  دـنیامن . تنیز  دـیابن  الط  هب  ار  دجـسم  بجاو  طایتحا  رباـنب   908: هرامش
بارخ دجسم  رگا   909: هرامـش هلئـسم  تسا .  هورکم  هتوب ،  لگ و  لثم  درادن  حور  هک  ییاهزیچ  یـشاقن  و  دننک ، شقن  دجـسم  رد  دراد 

دجـسم رگید  ییاهزیچ  هرجنپ و  رد و  نتخورف   910: هرامـش هلئـسم  دنیامن . هداج  کلم و  لخاد  ای  دنـشورفب  ار  نآ  دنناوت  یمن  دوش ، مه 
دجسم رد  دیابدروخن  دجسم  نآ  درد  هب  هچنانچ  و  دننک ، دجسم  نامه  ریمعت  فرص  ار  اهنیا  دیاب  دوش ، بارخ  دجسم  رگا  و  تسا ،  مارح 

ریمعت فرص  تسا  نکمم  رگا  ار  نآ  لوپ  دنشورفب و  ار  نآدنناوت  یم  دروخن  مه  رگید  ياهدجسم  درد  هب  رگا  یلو  دوش . فرصم  رگید 
یم یبارخ  هب  کیدزن  هک  يدجـسم  ریمعت  دجـسم و  نتخاس   911: هرامش هلئسم  دنیامن . رگید  دجسمریمعت  فرـص  هنرگ  دجـسم و  نامه 

هکلب دنزاسب . هرابود  دننک و  بارخ  ار  نآ  دنناوت  یم  دشابن ، نکمم  نآ  ریمعت  هک  دوش  بارخ  يروط  دجسمرگا  و  تسا .  بحتـسم  دشاب 
نشور دجسم و  ندرک  زیمت   912: هرامش هلئسم  دنزاسب . رتگرزبو  دننک  بارخ  مدرم  جایتحا  يارب  هدشن  بارخ  هک  ار  يدجـسم  دنناوت  یم 
دشوپب یتمیق  هزیکاپ و  سابل  دنک و  وبشوخ  ار  دوخ  تسا  بحتسم  دوربدجسم ، دهاوخ  یم  هک  یسک  و  تسا .  بحتـسم  نآ  غارچ  ندرک 

ياپ لوا  ندمآ  نوریب  عقوم  تسار و  ياپ  لوا  دجـسم  هب  ندش  لخاد  عقوم  و  دشابن . نآ  هب  یتساجن  هک  دنک  یـسراو  ار  دوخ  شفک  هت  و 
یتقو  913: هرامـش هلئـسم  دور . نوریب  دجـسم  زا  رترید  همه  زا  دـیآ و  دجـسم  هبرتدوز  همه  زا  تسا  بحتـسم  نینچمه  دراذـگب . ار  پچ 

بحتـسم ای  بجاو  زاـمن  رگا  و  دـناوخب ، دجـسم  مارتحاو  تیحت  دـصق  هب  زاـمن  تعکر  ود  تسا  بحتـسم  دوش ، یم  دجـسم  دراو  ناـسنا 
وایند ياهراک  هب  عجار  ندرک  تبحص  دشابن و  راچان  ناسنا  رگا  دجسم  رد  ندیباوخ   914: هرامش هلئسم  تسا .  یفاک  دناوخب  مه  يرگید 

طالخا ینیب و  ناهد و  بآ  تسا  هورکم  زینو  تسا .  هورکم  دشابن ، نآ  دننام  تحیـصن و  هک  يرعـش  ندـناوخ  ندـش و  تعنـص  لوغـشم 
هلئـسم درادن . یعنام  ناذا  يارب  ادص  ندرک  دنلب  یلو  دنک ، دنلب  ار  دوخ  يادص  دنک و  بلط  ار  يا  هدشمگ  و  دزادنیب ، دجـسم  رد  ار  هنیس 
ثعاـب دـنکن و  داـجیا  یتـمحازم  اـه  هچب  ندروآ  رگا  یلو  لـضاف : هللا  تیآ  تسا .  هورکم  دجـسم  هب  هناوید  هچب و  نداد  هار   915: هرامش
شناهد يوب  هک  هدروخ  اهنیا  دننام  وریس  زایپ و  هک  یسک  و  زایپ و ... هک  یسک  و  تسا .  بحتسم  دوش ، دجسم  وزامن  هب  نانآ  يدنمقالع 

نایبت تیاس  عبنم : دوربدجسم . هب  تسا  هورکم  دنکیم ، تیذا  ار  مدرم 

يزاریش مراکم  یمظعلا  هللا  تیآ 

 ، تسا هدش  سجن  هک  دمهفب  سک  رهو  تسا .  مارح  دجـسم  راوید  لخاد  فرط  ماب و  فقـس و  نیمز و  ندرک  سجن   900: هرامش هلئسم 
: مراکم هللا  تیآ  دـننکن . سجن  مه  ار  دجـسم  راوید  نوریب  فرط  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  دـنک . فرطرب  ار  نآ  تساجن  اروف  دـیاب 

وزج ار  نآ  فقاو  هکنآ  رگم  دـنیامن ، فرطرب  ار  شتـساجن  دوـش ، سجن  رگا  و  دـشاب . هدادـن  رارق  دجـسم  وزج  ار  نآ  فـقاو  هکنآ  رگم 
وا رب  دجسم  ریهطت  ، دنکن ادیپ  دشاب و  هتشاد  مزال  کمک  ای  دیامن ، ریهطت  ار  دجـسم  دناوتن  رگا   901: هرامش هلئسم  دشاب . هدادنرارق  دجسم 

دجسم هب  یمارتحا  یب  رگا  دهد . عالطا  دنک ، ریهطت  دناوت  یم  هک  یسک  هب  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  مراکم : هللا  تیآ  یلو  تسین .  بجاو 
هک دوش  سجن  دجـسم  زا  ییاـج  رگا   902: هرامـش هلئـسم  دهد . عالطا  دنک  ریهطت  دناوت  یم  هک  یـسک  هب  دیاب  بجاوطایتحا  ربانب  دـشاب ،
هللا تیآ  دنیامن . بارخ  دیآ ، یمن  مزال  دایز  یبارخ  رگا  ای  دننکب ، ار  اجنآ  دـیاب  تسین ،  نکمم  ندرک  بارخ  ای  ندـنک  نودـب  نآ  ریهطت 

هدرک سجن  هک  یـسک  تسا  رتهب  و  دننادرگ . زاب  لوا  تلاح  هب  دنا  هدرک  بارخ  ای  دنا  هدنک  هک  ار  ییاج  بجاو ،  طایتحا  ربانب  و  مراکم :
یسک رب  یبارخ  ریمعت  هلاچ و  ندرکرپ  هنیزه  و   . تسا نماض  بجاو  طایتحا  ربانب  دشاب ، هتشاد  یجراخمرگا  و  دریگب ، هدهعب  ار  نآ  ریمعت 

رپ ، دندومن بارخ  ار  نآ  زا  یتمسق  ای  دندنک  ار  نآ  زا  ییاج  دجسم  ریهطت  يارب  هک  یـصاخشارب  تسا و  هدرک  سجن  ار  دجـسم  هک  تسا 
، دنک بارخ  ای  دنکب  هدرک  سجن  هک  سک  نآ  رگا  یلو  تسین .  بجاو  دنا ، هدرک  بارخ  هک  ییاج  نتخاس  دنا و  هدنک  هک  ییاج  ندرک 

دنزاسب نآ  دننام  هناخ و  نآ  ياج  هب  دـننک و  بصغ  ار  يدجـسم  رگا   903: هرامش هلئـسم  دیامن . ریمعت  دنک و  رپ  دیاب  ناکما  تروص  رد 
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بجاو تسا .  مزال  مراکم : هللا  تیآ  نآ  ریهطت  مارح و  نآ  ندرک  سجن  بجاو ،  طاـیتحا  رباـنب  مه  زاـب  دـنیوگن ، دجـسم  نآ  هبرگید  هک 
نیا رد  و  تسا ،  مارح  دـشاب ، کـته  بجوـم  رگا  : مراـکم هللا  تیآ  مالـسلا ،  مهیلع  ناـماما  مرح  ندرک  سجن   904: هرامش هلئـسم  تسا . 
یکی رگا  و  تسا .  مارح  دننک . ریهطت  ار  نآ  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـشابن ، مه  یمارتحا  یب  رگا  هکلب  تسا .  بجاو  زین  نآ  ریهطت  تروص 

یب رگا  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  هکلب  تسا .  بجاو  نآ  ریهطت  دـشاب ، یمارتـحا  یب  نآ  ندـنام  سجن  هچناـنچ  دوـش ، سجن  اـهنآ  زا 
سجن هچنانچ  و  تسا .  مارح  زین  دجـسم  شرف  ندرک  سجن  مراکم : هللا  تیآ   905: هرامش هلئـسم  دننک . ریهطت  ار  نآ  دشابن ، مه  یمارتحا 

رگا بجاو .)  طاـیتحاربانب   ) تسا نماـض  تسا ،  هدرک  سجن  ار  نآ  هک  یـسک  دـیآ ، مزـال  یتراـسخ  رگا  درک و  ریهطتار  نآ  دـیاب  دوش ،
ندیرب دوش و  یم  بارخ  ندیـشک  بآ  هطـساو  هب  هچنانچ  یلو  دنـشکب . بآار  نآ  دـیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دوش ، سجن  دجـسم  ریـصح 

نیع ندرب   906: هرامـش هلئـسم  دنک . حالـصا  شدوخ  دیاب  دربب ، هدرک  سجن  هک  یـسک  رگا  و  دنربب . ار  نآ  دـیاب  تسارتهب ،  سجن  ياج 
هک یئزجزیچ  رگم  بجاو  طایتحاربانب  دشابن  دجـسم  هب  یمارتحا  یب  دنچ  ره  تسا ،  مارح  مراکم : هللا  تیآ  دجـسم  رد  نوخ  دننام  سجن 

سابل دننام  هدش )  سجن  هک  يزیچ   ) سجنتم ندرب  اماو  تسا .  کچوک  ياه  هچب  سابل  رد  ای  هدنوش  دراو  صخـش  ندـب  سابل و  رد  هاگ 
هب یمارتـحا  یب  رگا  تسین .  مارح  دوشن ، زین  دجـسم  یگدوـلآ  ببـس  دـشابن و  دجـسم  هب  یمارتـحا  یب  هک  یتروـص  رد  سجن ،  شفک  و 

هلئـسم تسا .  مارح  دـشاب  دجـسم  هب  یمارتـحا  یب  هک  یتروـص  رد  هدـش  سجن  هـک  يزیچ  ندرب  نـینچمه  و  تـسا .  مارح  دـشاب  دجـسم 
هک یتروص  رد  دنربب ، نآ  رد  ياچ  بابـساو  دنبوکب  یهایـس  دننک و  شرف  دـننزب و  رداچ  یناوخ  هضور  يارب  ار  دجـسم  رگا   907: هرامش

لاکـشا الط  هب  نییزت  مراـکم : هللا  تیآ   908: هرامش هلئـسم  درادن . لاکـشا  دوشن ، ندناوخزامن  عنام  دناسرن و  ررـض  دجـسم  هب  اهراک  نیا 
تروص هک ...  تسا  نآ  طایتحا  مراـکم : هللا  تیآ  دـیابن  نینچمه  و  دـنیامن . تنیز  دـیابن  ـالط  هب  ار  دجـسم  بجاو  طاـیتحا  رباـنب  دراد ...

و يزاریـش .  مراکم  هللاۀـیآ  هلاسر  رد  هلأسم  نایاپ  مراکم : هللا  تیآ  ، دـننک شقن  دجـسم  رد  دراد  حور  ناویح  ناسنا و  لـثم  هک  ییاـهزیچ 
ار نآ  دـنناوت  یمن  دوـش ، مه  بارخ  دجـسم  رگا   909: هرامـش هلئـسم  تسا .  هورکم  هتوب ،  لگ و  لثم  درادـن  حور  هک  ییاـهزیچ  یـشاقن 

دجـسم رگا  و  تسا ،  مارح  دجـسم  رگید  ییاـهزیچ  هرجنپ و  رد و  نـتخورف   910: هرامش هلئـسم  دنیامن . هداج  کلم و  لخاد  ای  دنـشورفب 
یلو دوش . فرصم  رگید  دجسم  رد  دیابدروخن  دجسم  نآ  درد  هب  هچنانچ  و  دننک ، دجـسم  نامه  ریمعت  فرـص  ار  اهنیا  دیاب  دوش ، بارخ 

فرص تسا  نکمم  رگا  ار  نآ  لوپ  دنـشورفب و  ار  نآدنناوت  یم  ار ... نآ  دیاب  مراکم : هللا  تیآ  دروخن  مه  رگید  ياهدجـسم  درد  هب  رگا 
یبارخ هب  کیدزن  هک  يدجسم  ریمعت  دجـسم و  نتخاس   911: هرامش هلئسم  دنیامن . رگید  دجسمریمعت  فرص  هنرگ  دجـسم و  نامه  ریمعت 

. دنزاسب هرابود  دننک و  بارخ  ار  نآ  دنناوت  یم  دشابن ، نکمم  نآ  ریمعت  هک  دوش  بارخ  يروط  دجـسمرگا  و  تسا .  بحتـسم  دـشاب  یم 
دجسم و ندرک  زیمت   912: هرامـش هلئـسم  دنزاسب . رتگرزبو  دننک  بارخ  مدرم  جایتحا  يارب  هدشن  بارخ  هک  ار  يدجـسم  دنناوت  یم  هکلب 

یتمیق هزیکاپ و  سابل  دنک و  وبشوخ  ار  دوخ  تسا  بحتسم  دوربدجسم ، دهاوخ  یم  هک  یسک  و  تسا .  بحتسم  نآ  غارچ  ندرک  نشور 
نآ هب  یتساجن  هک  دنک  یـسراو  ار  دوخ  شفک  هت  و  تسا .  هدومرفن  رکذ  ار  یتمیق  سابل  يزاریـش  مراکم  هللاۀیآ  مراکم : هللا  تیآ  دـشوپب 

. دراذگب ار  پچ  ياپ  لوا  ندمآ  نوریب  عقوم  تسار و  ياپ  لوا  دجـسم  هب  ندش  لخاد  عقوم  تسا ...  هتـسیاش  مراکم : هللا  تیآ  و  دـشابن .
دجسم دراو  ناسنا  یتقو   913: هرامش هلئـسم  دور . نوریب  دجـسم  زا  رترید  همه  زا  دیآ و  دجـسم  هبرتدوز  همه  زا  تسا  بحتـسم  نینچمه 
دناوخب مه  يرگید  بحتـسم  ای  بجاو  زاـمن  رگا  و  �̠ وخب دجـسم  مارتحاو  تیحت  دـصق  هب  زامن  تعکر  ود  تسا  بحتـسم  دوش ، یم 

تعنـص لوغـشم  وایند  ياهراک  هب  عجار  ندرک  تبحـص  دشابن و  راچان  ناسنا  رگا  دجـسم  رد  ندیباوخ   914: هرامش هلئـسم  تسا .  یفاک 
نینچمه و  حیضوت :  ... ) دراد تافانم  دجسم  تیعقوم  هب  هچنآ  و  مراکم : هللا  تیآ  دشابن ، نآ  دننام  تحیصن و  هک  يرعش  ندناوخ  ندش و 

و دزادنیب ، دجسم  رد  ار  هنیس  طالخا  ینیب و  ناهد و  بآ  تسا  هورکم  زینو  تسا .  هورکم  هدومرفن ).  رکذ  ار  ندش  تعنص  لوغشم  ناشیا 
هچب و نداد  هار   915: هرامـش هلئـسم  درادن . یعنام  ناذا  يارب  ادص  ندرک  دنلب  یلو  دنک ، دنلب  ار  دوخ  يادص  دنک و  بلط  ار  يا  هدـشمگ 

دجسم وزامن  هب  نانآ  يدنمقالع  ثعاب  دنکن و  داجیا  یتمحازم  اه  هچب  ندروآ  رگا  یلو  مراکم : هللا  تیآ  تسا .  هورکم  دجسم  هب  هناوید 

ناریا ناگداز  ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 885زکرم  هحفص 132 

http://www.ghaemiyeh.com


تیذا ار  مدرم  شناهد  يوب  هک  هدروخ  اهنیا  دـننام  وریـس  زایپ و  هک  یـسک  و  زایپ و ... هک  یـسک  و  بجاو .  هاـگ  تسا و  بحتـسم  دوش ،
نایبت تیاس  عبنم : دوربدجسم . هب  تسا  هورکم  دنکیم ،

یناتسیس یمظعلا  هللا  تیآ 

هدـش سجن  هک  دـمه  سک بـفـ ره  و  تسا ,  مارح  دجـسم ,  راوید  لـخاد  فرط  ماـب و  فقـس و  نیمز و  ندرک  سجن   459: هرامش هلئسم 
رگا و   , دننکن سجن  مه  ار  دجـسم  راوید  نور  فر بـیـ هک طـ تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  و  دنک ,  فرط  رب  ار  نآ  تساجن  اروف  دـیاب  تسا 

تسا و مارح  هتبلا  دشاب  دجـسم  کته  بجوم  راوید  نوریب  فرط  ندرک  ـر نـجـس  گا ـی  لو تسین ,  مزال  نآ  ندرک  فرط  رب  دوش  سجن 
رگا و  تـسا ,  مارح  ع )   ) ناــماما مرح  ندرک  :460 نـجـس  هرامـش هلئـسم  تسا . مزال  دشاب  کته  عفار  هک  يرادـقم  نآ  ندرک  فرط  رب 

هک تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  هکلب  تسا ,  بجاو  نآ  ریهطت  دـشاب ,  یمارتحا  یب  نآ  ندـنام  سج  هچناـنچ نـ دوش , سجن  اـهنآ  زا  یکی 
. دنـشکب بآ  ار  نآ  دیاب  دوش ,  سجن  دجـسم  تکوم  ای  ریـصح  رگا   461: هرامـش هلئـسم  دننک . ریهطت  ار  نآ  دـشابن  مه  یمارتحا  یب  رگا 

دجسم رگا   463: هرامـش هلئـسم  تسا . مارح  دشاب  دجـسم  هب  یمارتحا  یب  رگا  دجـسم  رد  سجنتم  سجن و  نیع  ندرب   462: هرامش هلئسم 
ررض دجسم  هب  اهراک  نیا  هک  یتروص  رد  دنربب ,  نآ  رد  ياچ  بابسا  دنبوکب و  یهایس  دننک و  شرف  دننزب و  رداچ  یناوخ  هضور  ياربار 
مارح دجسم  راوید  لخاد  فرط  ماب و  فقـس و  نیمز و  ندرک  سجن   900: هرامش هلئسم  درادن  لاکـشادوشن  ندناوخ  زامن  عنام  دناسرن و 

بجاو بحتـسم ...  یناتـسیس : هللا  تیآطایتحا  و  دنک . فرطرب  ار  نآ  تساجن  اروف  دیاب  تسا ،  هدـش  سجن  هک  دـمهفب  سک  رهو  تسا . 
یلو تسین ،  مزال  نآ  ندرک  فرطرب  یناتسیس : هللا  تیآ  دوش ، سجن  رگا  و  دننکن . سجن  مه  ار  دجسم  راوید  نوریب  فرط  هک  تسا  نآ 

، دشاب کته  عفر  هک  يرادـقم  نآ  ندرک  فرطرب  و  تسا .  مارح  هتبلا  دـشاب ، دجـسم  کته  بجوم  راوید  نوریب  فرط  ندرک  سجن  رگا 
دجسم وزج  ار  نآ  فقاو  هکنآ  رگم  یناتسیس .  هللاۀیآ  هلاسر  رد  هلأسم  نایاپ  یناتسیس : هللا  تیآ  دنیامن ، فرطرب  ار  شتساجن  تسا .  مزال 
بجاو وا  رب  دجسم  ریهطت  ، دنکن ادیپ  دشاب و  هتشاد  مزال  کمک  ای  دیامن ، ریهطت  ار  دجـسم  دناوتن  رگا   901: هرامش هلئسم  دشاب . هدادنرارق 

یب رگا  دهد . عالطا  وا  هب  دیاب  دریگ ، یم  ماجنا  راک  نیا  دـهد ، عالطا  يرگید  هب  رگا  هک  دـنادب  هچنانچ  یناتـسیس : هللا  تیآ  یلو  تسین . 
دجسم زا  ییاج  رگا   902: هرامش هلئسم  دهد . عالطا  دنک  ریهطت  دناوت  یم  هک  یـسک  هب  دیاب  بجاوطایتحا  ربانب  دشاب ، دجـسم  هب  یمارتحا 

رد دـنیامن ، بارخ  ای  یناتـسیس : هللا  تیآ  دـننکب ، ار  اـجنآ  دـیاب  تسین ،  نکمم  ندرک  بارخ  اـی  ندـنک  نودـب  نآ  ریهطت  هک  دوش  سجن 
 . تسین بجاو  دنا  هدرک  بارخ  هک  ییاج  نتخاس  دنا و  هدنک  هک  ییاج  ندرکرپو  دشابن  فقو  ررـض  مزلتـسم  یلک و  یبارخ  هک  یتروص 

بارخ ای  دنراذگب ، شلوا  ياج  هب  ندیشک  بآ  زا  دعب  دیاب  دشاب ، نکمم  هک  یتروص  رد  دوش ، سجن  دجسم  رجآ  دننام  يزیچ  رگا  یلو 
لحم ندرک  بارخ  ـالا  و  دـشاب ، یلک  ندرک  بارخ  رب  فقوتم  کـته  عـفر  هکنیا  اـی  دـشاب ، ییزج  ندرک  بارخ  هک  یتروـص  رد  دـنیامن 

هک تسا  یـسک  رب  یبارخ  ریمعت  هلاچ و  ندرکرپ  هنیزه  و  دـنیامن . بارخ  دـیآ ، یمن  مزال  دایز  یبارخ  رگا  اـی  ندرکرپو ...  تسا  لاکـشا 
ندرک رپ  ، دندومن بارخ  ار  نآ  زا  یتمـسق  ای  دـندنک  ار  نآ  زا  ییاج  دجـسم  ریهطت  يارب  هک  یـصاخشارب  تسا و  هدرک  سجن  ار  دجـسم 

رد دـنک ، بارخ  ای  دـنکب  هدرک  سجن  هک  سک  نآ  رگا  یلو  تسین .  بجاو  دـنا ، هدرک  بارخ  هک  ییاج  نتخاس  دـنا و  هدـنک  هک  ییاج 
تیآ دنزاسب  نآ  دننام  هناخ و  نآ  ياج  هب  دننک و  بصغ  ار  يدجسم  رگا   903: هرامش هلئسم  دیامن . ریمعت  دنک و  رپ  دیاب  ناکما  تروص 

ریهطت یلو  درک ، سجن  ار  نآ  دیابن  مه  زاب  بحتسم  طایتحا  ربانب  دنیوگن ، دجسم  نآ  هب  رگید  هک  دوش  بارخ  يروط  هب  ای  یناتـسیس : هللا 
هلئسم تسا .  بجاو  نآ  ریهطت  مارح و  نآ  ندرک  سجن  بجاو ،  طایتحا  ربانب  مه  زاب  دنیوگن ، دجسم  نآ  هبرگید  هک  تسین .  بجاو  نآ 

یب نآ  ندــنام  سجن  هچناـنچ  دوـش ، سجن  اــهنآ  زا  یکی  رگا  و  تـسا .  مارح  مالــسلا ،  مـهیلع  ناــماما  مرح  ندرک  سجن   904: هرامش
نآ دشابن ، مه  یمارتحا  یب  رگا  هک  تسا  نآ  بجاو   ... بحتسم یناتسیس : هللا  تیآ  طایتحا  هکلب  تسا .  بجاو  نآ  ریهطت  دشاب ، یمارتحا 

هچنانچ یلو  دنشکب ، بآ  ار  نآ  دیاب  یناتسیس : هللا  تیآ  طایتحا  ربانب  دوش ، سجن  دجـسم  ریـصح  رگا   905: هرامش هلئسم  دننک . ریهطت  ار 
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. دنربب ار  نآ  دیاب  دشاب  رتهب  سجن  ياج  ندیرب  دوش و  یم  بارخ  ندیشک  بآ  هطـساو  هب  ودشاب  دجـسم  هب  یمارتحا  یب  ریـصح  تساجن 
: یناتسیس هللا  تیآ  تسارتهب ،  سجن  ياج  ندیرب  دوش و  یم  بارخ  ندیشک  بآ  هطـساو  هب  هچنانچ  یلو  دنـشکب . بآار  نآ  دیاب  بجاو 

هلئـسم دـنک . حالـصا  شدوـخ  دـیاب  دربـب ، هدرک  سجن  هـک  یـسک  رگا  و  دـنربب . ار  نآ  دـیاب  یناتـسیس .  هللاۀـیآ  هلاـسر  رد  هلأـسم  ناـیاپ 
هدش سجن  هک  يزیچ  ندرب  نینچمه  و  تسا .  مارح  دشاب  دجسم  هب  یمارتحا  یب  رگا  دجسم  رد  نوخ  دننام  سجن  نیع  ندرب   906: هرامش

مه یمارتحا  یب  رگا  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا  هکلب  یناتـسیس : هللا  تیآ  تسا .  مارح  دـشاب  دجـسم  هب  یمارتحا  یب  هک  یتروص  رد 
دنبوکب یهایـس  دننک و  شرف  دـننزب و  رداچ  یناوخ  هضور  يارب  ار  دجـسم  رگا   907: هرامش هلئسم  دنربن . دجـسم  هبار  سجن  نیع  دشابن ،

هلئـسم درادـن . لاکـشا  دوـشن ، ندـناوخزامن  عناـم  دـناسرن و  ررـض  دجـسم  هب  اـهراک  نیا  هک  یتروـص  رد  دـنربب ، نآ  رد  ياـچ  بابـساو 
تروص بحتسم ...  طایتحا  هب  یناتسیس : هللا  تیآ  دیابن  نینچمه  و  دنیامن . تنیز  دیابن  الط  هب  ار  دجـسم  بجاو  طایتحا  ربانب   908: هرامش
یشاقن و  یناتسیس .  هللاۀیآ  هلاسر  رد  هلأسم  نایاپ  یناتـسیس : هللا  تیآ  ، دننک شقن  دجـسم  رد  دراد  حور  ناویح  ناسنا و  لثم  هک  ییاهزیچ 

ای دنشورفب  ار  نآ  دنناوت  یمن  دوش ، مه  بارخ  دجـسم  رگا   909: هرامش هلئـسم  تسا .  هورکم  هتوب ،  لگ و  لثم  درادن  حور  هک  ییاهزیچ 
، دوش بارخ  دجـسم  رگا  و  تسا ،  مارح  دجـسم  رگید  ییاـهزیچ  هرجنپ و  رد و  نتخورف   910: هرامش هلئـسم  دنیامن . هداج  کلم و  لخاد 

درد هب  رگا  یلو  دوش . فرصم  رگید  دجـسم  رد  دیابدروخن  دجـسم  نآ  درد  هب  هچنانچ  و  دننک ، دجـسم  نامه  ریمعت  فرـص  ار  اهنیا  دیاب 
فرـص هنرگ  دجـسم و  ناـمه  ریمعت  فرـص  تـسا  نـکمم  رگا  ار  نآ  لوـپ  دنـشورفب و  ار  نآدـنناوت  یم  دروـخن  مـه  رگید  ياهدجـسم 

و تـسا .  بحتـسم  دـشاب  یم  یبارخ  هـب  کـیدزن  هـک  يدجـسم  ریمعت  دجـسم و  نتخاـس   911: هرامش هلئـسم  دنیامن . رگید  دجـسمریمعت 
ار يدجـسم  دنناوت  یم  هکلب  دنزاسب . هرابود  دننک و  بارخ  ار  نآ  دنناوت  یم  دشابن ، نکمم  نآ  ریمعت  هک  دوش  بارخ  يروط  دجـسمرگا 
نآ غارچ  ندرک  نــشور  دجــسم و  ندرک  زیمت   912: هرامـش هلئـسم  دـنزاسب . رتگرزبو  دـننک  بارخ  مدرم  جایتحا  يارب  هدـشن  بارخ  هک 
دوخ شفک  هت  دشوپب و  یتمیق  هزیکاپ و  سابل  دنک و  وبشوخ  ار  دوخ  تسا  بحتسم  دوربدجسم ، دهاوخ  یم  هک  یسک  و  تسا .  بحتسم 

. دراذگب ار  پچ  ياپ  لوا  ندمآ  نوریب  عقوم  تسار و  ياپ  لوا  دجـسم  هب  ندش  لخاد  عقوم  و  دشابن . نآ  هب  یتساجن  هک  دنک  یـسراو  ار 
دجسم دراو  ناسنا  یتقو   913: هرامش هلئـسم  دور . نوریب  دجـسم  زا  رترید  همه  زا  دیآ و  دجـسم  هبرتدوز  همه  زا  تسا  بحتـسم  نینچمه 
دناوخب مه  يرگید  بحتـسم  اـی  بجاو  زاـمن  رگا  و  دـناوخب ، دجـسم  مارتحاو  تیحت  دـصق  هب  زاـمن  تعکر  ود  تسا  بحتـسم  دوش ، یم 

تعنـص لوغـشم  وایند  ياهراک  هب  عجار  ندرک  تبحـص  دشابن و  راچان  ناسنا  رگا  دجـسم  رد  ندیباوخ   914: هرامش هلئـسم  تسا .  یفاک 
دجسم رد  ار  هنیـس  طالخا  ینیب و  ناهد و  بآ  تسا  هورکم  زینو  تسا .  هورکم  دشابن ، نآ  دننام  تحیـصن و  هک  يرعـش  ندناوخ  ندش و 

، دنک دنلب  ار  دوخ  يادص  دنک و  بلط  ار  يا  هدشمگ  و  هورکم ...  زین  و  تسا .  مارح  دراوم  یـضعب  رد  هکلب  یناتـسیس : هللا  تیآ  دزادنیب ،
دوش نارارگزامن  تمحز  بجوم  رگا  یناتسیس : هللا  تیآ  هچب  نداد  هار   915: هرامش هلئسم  درادن . یعنام  ناذا  يارب  ادص  ندرک  دنلب  یلو 

و وزایپ ... هک  یسک  و  تسین .  دجـسم  هب  هچب  نداد  هار  زا  یعنام  تروص  ود  نیا  ریغ  رد  و  دنک ، سجن  ار  دجـسم  دور  لامتحا  هکنیا  ای  و 
هب تسا  هورکم  دـنکیم ، تیذا  ار  مدرم  شناـهد  يوب  هک  هدروخ  اـهنیا  دـننام  وریـس  زاـیپ و  هک  یـسک  و  تسا .  هورکم  دجـسم  هب  هناوـید 

نایبت تیاس  عبنم : دورب . دجسم 

یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هللا  تیآ 

دیاب تسا  هدش  سجن  هک  دـمهف  سک بـ رهو  تسا  مارح  دجـسم  راوید  لخاد  فرط  ماب و  فقـسو و  نیمز  ندرک  نـجـس  ـه 909 : لا مـسـ
دوـش سجن  رگا  دـننکن و  سجن  مـه  ار  دجـسم  راوـید  نوریب  فرط  هـک  تـسا  نآ  بـجاو  طاـیتحاو  دـنک  فرطرب  ار  نآ  تساـجن  اروـف 

وا رب  دجسم  ریهطت  دنکنادیپو , دشاب  هتـشاد  مزال  کمک  ای  دیامن . ریهطت  ار  دجـسم  دناوتن  رگا  هلاسم 910 : دنیامن . فرط  رب  ار  شتـساجن 
سجن دجـسم  زا  ییاج  رگا  هلاسم 911 : دهد . عالطا  دـنک  ریهطت  دـناوت  یم  هک  یـسک  هب  دـیاب  بجاو ,  طایتحا  رب  انب  یلو  تسین  بجاو 

ناریا ناگداز  ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 885زکرم  هحفص 134 

http://www.ghaemiyeh.com


نتخاسو ندرک  رپو  دنیامن  بارخ  ای  دننکب  ار  اجنآ  دیاب  دشابن , نکمم  نآ  زا  یمک  رادقم  ندرک  بارخ  ای  ندـنک  نودـب  نآریهطتو  دوش 
ار تمـسق  نآ  دیاب  طایتحا  رب  انب  تروص  نیا  رد  هک  دنک  بارخ  هدرک  سجن  هک  یـسک  دوخ  هک  نیا  رگم  تسین  بجاو  مه  تمـسق  نآ 

بارخ دـننک , بارخ  ار  دجـسم  مامت  دنـشاب  راچان  نآ  ریهطت  يارب  هک  دـشاب  هدـش  سجن  يوحن  هبدجـسم  رگا  و  دـنک . دزا و یـا پـر  ـ ـس بـ
یلو تسا  لکـشم  نآ  ندرک  بار  ندو خـ ـز بـ یا جـ دزا , ـ ـس ـ بار نآ  بیرخت  زا  دعب  هک  دـشاب  مه  یعربتم  هچنانچ  تسین ,  زیاج  نآ  ندرک 

سجن دنادرگرب , ار  نآ  تسا  نکمم  هک  دجـسم  رجآ  دننام  يزیچ  رگا  و  دـنیامن , ریهطت  طایتحا  رب  انبار  نآ  رهاظ  دـیاب  تسا  نکمم  رگا 
, دـنزاسب نآ  دـننامو  هناخ  نآ  ياجبو  دـننک  بصغ  ار  يدجـسم  رگا  هلاسم 912 : دـنادرگ . رب  دجـسم  هب  ار  نآ  ریهطت  زا  دـعب  دـیاب  دوش ,
ـه 913: لا ـ ـس مـ تسا .  بجاو  نآ  ریهطتو  مارح  نآ  ندرک  سجن  مه  زاب  دـشابن , نکمم  نآ  رد  ندـناوخ  زاـمن  هک  دوش  بارخ  يروطباـی 

هکلب تسا ,  بجاو  نآ  ریهطت  دـشاب , یمارتـحا  یب  نآ  ندـنام  سجن  هچناـنچ  دوـش  سجن  رگا  تسا و  مارح  همئا ع :  مرح  ندرک  سج  نـ
ار نآ  دیاب  دوش , سجن  دجسم  ریـصح  ـر  گا ـه 914 : لا ـ ـس مـ دـننک . ریهطت  ار  نآ  دـشابن  مه  یمارتحا  یب  رگا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا 

سجن ياج  ندیربودوش  یم  بارخ  ندیـشک ,  بآ  هطـساوب  دـشاب و  دجـسم  هب  یمارت  ـ حا ریـصح بـی  تساجن  هچنانچ  یلو  دنـشکب , بآ 
تـسا مارح  دشاب  دجـسم  هب  یمارتحا  یب  رگا  دجـسم  رد  نوخ -  دننام  سجن -  نیع  ندرب  ـه 915 : لا ـ ـس مـ دنربب . ار  نآ  دیاب  تسا ,  رتهب 

رد هدـش ,  سجن  هک  يزیچ  ندرب  زین  دـنربن و  دجـسم  رد  ار  سجن  نیع  دـشابن , مه  یمارتحا  یب  رگا  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  هکلب 
یهایس دننک و  شرف  دننزب و  رداچ  یناوخ  هضور  يارب  ار  دجسم  رگا  هلاس 916 : مـ تسا .  مارح  دشاب , دجسم  هب  یمارتحا  یب  هک  یتروص 

ـه لا مـسـ درادن . لاکشا  دوشن , ندناوخ  زامن  عنامو  دناسرن  ررض  دجسم  هب  اهراک  نیا  هک  یتروص  رد  دنربب , نآ  رد  ياچ  بابسا  دنبوکب و 
لثم هک  ییاهزیچ  تروص  هب  دج  ندر مـسـ شقن کـ تسا  نینچ  مه  و  بجاو ,  طایتحا  ربانب  تسا  مارح  الط  هب  دجـسم  ندرک  تنیز  : 917

دوشب مه  بارخ  دجسم  رگا  هلاسم 918 : تسا .  هورکم  هتوب  لگ و  لثم  درادـن , حور  هک  ییاهزیچ  یـشاقن  و  دراد , حور  ناویح  ناسنا و 
رگا تسا و  مارح  دجـسمرگید  ياـهزیچو  هرجنپو  رد  نتخورف  هلاس 919 : مـ دنیامن . هداج  کلم و  لخاد  ای  دنـشورفب , ار  نآ  دـنناوت  یمن 

فرـصم رگید  دجـسم  رد  دیاب  دروخندجـسم , نآ  دردب  هچنانچو  دننک  دجـسم  نامه  ریمع  فر تـ ـ ـص ار  ـنـهـا  یا دیاب  دوش , بارخدجـسم 
ناـمهریمعت فرـص  تـسا  نـکمم  رگا  ار  نآ  لوـپ  دنـشورفب و  ار  نآ  دـنناوت  یم  دروـخن , مـه  رگید  ياهدجــسم  دردـب  رگا  یلو  دوـش 

بحتسمدشاب یم  یبارخ  هب  کیدزن  هک  يدجـسم  ریمعتو  دجـسم  نتخاس  هلا 920 : مـسـ دنیامن . رگید  دجسم  ریمعت  فرص  هنرگودجـسم 
دنناوـت یم  هکلب  دـنزاسب  هراـبودو  دـننک  بارخ  ار  نآ  دـنناوت  یم  دـشابن  نکمم  نآ  ریمعت  هـک  دـیآرد  یتروـص  هـب  دجـسم  رگا  تـسا و 

غارچ ندرک  نشور  دجسم و  ندرک  زیمت  هلا 921 : ـ ـس مـ دنزاسب . رتگرزبو  دننک  بارخ  مدرم  جایتحا  يارب  هدشن ,  بارخ  هک  ار  يدجـسم 
هتو دشوپب  یتمیقو  هزیکاپ  سابلو  دـنک  وبـشوخ  ار  دوخ  تسا  بحتـسم  دور , ـجـد بـ ـس دـهاوخ مـ یم  هک  یـسک  تسا و  بحتـسم  نآ  رد 
ياپ لوا  ندـمآ ,  نوریب  عقوم  تسار و  ياپ  لوا  دجـسم  هب  ندـش  لـخاد  عقومو  دـشابن  نآ  هب  یتساـجن  ـه  کد ـی کـنـ ـسراو اردوخ  شفک 

ـتـی قو ـه 922 : لا ـ ـس مـ دورب . نوریب  دجـسم  زا  رترید  همه  زاو  دـیآ  دجـسم  هب  رتدوز  همه  زا  تـسا  بحتـسم  نـینچمه  دراذـگبار و  پـچ 
بحتـسم ای  بجاو  زاـمن  رگا  دـناوخب و  دجـسم  مارتحاو  تیحت  دـصق  هب  زاـمن  تعکر  ود  تسا  بحتـسم  دوش , یم  دجـسم  دراو  ناـس  ـ نا

ایند و ياهراک  هب  عجار  ندرک  تبحـصو  دـشابن  راچان  ناـسنا  رگا  دجـسم , رد  ندـیباوخ  هلاـس 923 : مـ تسا .  یفاکدـناوخب  مه  يرگید 
هنیس طالخاو  ین  نا و بـیـ ـ هد بآ  تسا  هورکم  زین  تسا و  هورکمدشابن  نآ  دننامو  تحیصن  هک  يرعش  ندناوخ  ندش و  تعنص  لوغـش  مـ

هلاس 924: مـ درادن . یعنام  ناذا  يارب  ادص  ندرک  دنلب  یلو  دنک  دنلب  ار  دوخ  يادصو  دـنک  بلط  ار  يا  هدـشمگ  ودزادـنیب  دجـسم  رد  ار 
هورکم دنک  یم  تیذا  ار  مدرم  شناهد  يوب  هک  هدروخ  اهنیا  دننامو  ریس  زایپ و  هک  یسکو  تسا  هورکم  دجـسم  هب  هناویدو  هچب  نداد  هار 

. دورب دجسم  هب  تسا 

يزیربت میرکلادبع  یمظعلا  هللا  تیآ 
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فـصن دشاب و  دنک ,  یم  تشک  ار  نیمز  هک  یـسک  لام  فصن  هفوقوم  ياهنیمز  دئاوع  هک  لسن  ردنا  لسن  هدـش  تی  ـ ـصو لاوئس 2051 ـ 
هچ تروـص  نیا  رد  دـیآ  یمن  یـسک  تسا  هبارخ  دجـسم  نکل  هدـش  نیعم  دجـسم  تعاـمج و  ماـما  جرخ  یناوـخ و  هضور  تـهجرگید 

هدرک و عامتجا  مدرم  روکذم ,  دجـسمریمعت  رد  لاس ـ  دنچ  دیاوع  ول  و  دئاوع ـ  جرخ  اب  هک  یتروص  رد  یلاعت  همـسب  باوج : درکدـیاب ؟ 
دئاوع اب  ریمعت  ناکما  هچنانچ  دوش و  فرـص  روکذم  دجـسم  ریمعت  رد  دـیاب  دـنک  یم  ادـیپ  ناکما  هضور  سلجم  هماقا  اپر و  ـت بـ عا جـمـ
لاوئـس ملاعلاا .  هّللاو  دـیامن ,  فرـصم  فقو  بسح  رب  هضور  تعامج و  هماقا  رد  یلوتم  دوش و  فرـص  رگیددجـسم  رد  تسین  روکذـم 
ناویازا ناوتب  هدـنیآ  رد  هک  دـیما  نیا  هب  هدـیدرگ و  يروآ  عمج  نوناک  ینآرق  ياهتیلاعف  مانب  لاـیر  نویلیم  راـهچ  دودـح  یغلب  مـ 2052 ـ 

ناویا نامتخاس  لیمکت  زا  دـعب  لاح  ـت و  ـسا هد  ـ ـش نا  نیا مـکـ لـیمکت  فرـص  دومن  هدافتـسا  ماـکحا  نآرق و  ياهـسالک  يارب  دجـسم 
دوـش یم  يریگوـلج  ناـکم  نیا  رد  نارهاوـخ  ناردارب و  تیلاـعف  زا  يروـما  نینچ  فاد  ـ ها زا  دارفا  یـضعب  یعـالطا  یب  هطـساوب  دجـسم 
نوناک ياه  هماـنرب  رد  هدـننک  تکرـش  نازیزع  رظن  بلج  نودـب  ـالا و  ـ بدراو ـه بـه مـ جو قو بـا تـ نا فـ زا مـکـ هدا  ـتـفـ ـسا یعرـش  تروص 

 . ملاعلا هّللاو  درادن ,  یعنام  دشابن ,  نارازگزامن  اب  محازم  هک  یتروص  رد  دجسم  رد  نآرق  میلعت  یلاعت  همـسب  باوج : دشاب ؟  یم  هنوگچ 
رد هک  نیا  رگم  دوش ,  یم  یلاعت نـ همـسب  باوج : درکریمعت ؟  اـی  تخاـس  دجـسم  دوش  یم  مالـسلا ـ  هیلع  ماـما ـ  لاـم  اـب  لاوئس 2053 ـ 
هب دـیلقت  عجرم  زا  هزاجاذـخا  اب  تروص  نیا  رد  هک  دـشابن  تاعربت  تاـکز و  زا  يرگید  لاـم  و  دـشاب .  نآ  هب  فوقوم  نید  غیلبت  يدروم 
؟  تسازیاج نابیرغ ,  ماش  هیزعت و  میحرت ,  سلجم  ندرک  اپرب  ایآ  لاوئس 2054 ـ  ملاعلا .  هّللاو   , درادن یعنام  دهد  یم  هزاجا  هک  يرادقم 

هزاجا نودب  ییونا  ـا بـ یآ لاوئس 2055 ـ  ملاعلا .  هّللاو   , درادن یعنام  دشاب ,  هتشادن  یتمحازم  نارازگزامن  زامن  اب  رگا  یلاعت  همسب  باوج :
هب ار  دجـسم  کی  تاروما  الک  هک  يروط  هب  دیامن ,  ـیـت  لا دجـسم فـعـ رد  دـناوت  یم  دـشاب  یم  نیدـتمو  نمؤم  هک  شرـسمه  تیاضر  و 

يارب دجـسم  روما  تیلوت  يدـصت  یلاعت  همـسب  باوج : دوش ؟  هداوناخ  ياضعا  نیب  رد  فالتخا  داجیا  بجوم  وا  راـک  نیا  دریگ و  تسد 
رهوش قوقح  تیوقت  بجوم  رگا  نز  يدصتو  فقو  زا  سپ  مکاح  نییعت  هب  ای  دوش  یم  فقو  نمض  رد  فقاو  نییعت  هب  ای  نیعم  یصخش 

نامتخاس نایاپ  زا  شیپ  دنا .  هدربالاب  فقس  هبات  شراوید  راهچ  رد  دجسم  مان  هب  ار  ییان  بـ لاوئس 2056 ـ  ملاعلا .  هّللاو   , تسین زیاج  دوش 
فقو هغیـص  هتـشاد و  صا نـ فقاو خـ رگا  لاح ,  هتـشگ .  لدـب  مومع  رذـگ  ور بـه مـحـل  ـن  یا زا   , ـد نا هد  ـیـ ـش ـت کـ ـسد نآ  ـه  مادا زا  , 
فقاو دیاب  طقف  ای  هدش  دجسم  ایا  . دنا هدناوخ  زامن  نآ  رد  یخرب  دجسم ,  مان  هب  هتبلا  هدوب .  یمومع  یـضارا  زا  مه  نیمز  هدشن و  هدناوخ 
تاوم نیمز ,  هچنان  یلاعت چـ همـسب  باوج : دـشاب ؟  هدـش  هداد  نایلوتم  هب  مه  دجـسم  مان  هب  دـشاب و  هدـش  يراج  هغیـص  هتـشاد و  صاخ 

هچ دنناوخب  زامن  هچ  هدشن  هدیـشوپ  نا  ـقـف  ـسو هد  ـ ـش هدرب  الاب  قفـس  هب  ات  طقف  هک  نیا  ولو  دجـسم  دـصق  هب  هدـش  ایحا  هدوب و  لصالاب 
هب هک  يروط  هب  هدشن ـ  جراخ  ندوبدجـسم  ناونع  زا  ات  و  تسا .  هدش  دجـس  ترو مـ ـ ـص ره  رد  دنناوخنای ,  دـنناوخب  هغیـص  هچ  دـنناوخن 

صاصتخا نارهاوخ  هب  هک  تفگ  ناوت  ار مـی  ناو مـسـجـد  ـ یا لاوئس 2057 ـ  ملاعلا .  هّللاو  تسا ,  دجـسمآ  ددرگرب  یلاخ  نیمز  تروص 
: باوج دنیامن ؟  فقوت  ناویا  رد  دنناوت  یم  دنراد ,  یعرش  رذع  هک  ینارهاوخایآ  دوش ,  ثادحا  ناتـسبش  لخاد  زا  ناویا  رگا  زین  دراد ؟ 
 , هدوب دجسم  زا  رگا  و  دنک .  فقوت  نآ  رد  دناوت  یم  نآ  دننام  ضئاح و  نز  تسا ,  دجـسم  ءزج  ناویا  هک  دوشن  تباث  رگا  یلاعت  همـسب 

دجـسم یلو  دنک ,  یم  ادیپ  اهنآ  هب  صاصتخا  دننک ,  فقو  نارهاوخ  يارب  ار  دجـسم  زا  ریغ  ییاج  رگا  دیامن .  فقوت  نآ  رد  دـناوت  یمن 
هدنام یقاب  حلاصم   , هدش يزاسزاب  و  تسا ,  یفقو  هک  يا  هینیسح  ـجـد و  ـس مـ 2058 ـ  ملاعلا .  هّللاو  درادـن ,  نادرم  ای  نانز  هب  صاصتخا 
ملاعلا هّللاو  درک ,  فرص  رگید  هینیسح  ای  دجسم  رد  دوش  یم  یلاعت  همسب  باوج : درب ؟  راک  هب  رگید  يدجسم  هینیسح و  رد  ناوت  یم  ار 
دجـسم هدـنزاس  هک  یلاح  رد  هتخاس ,  زکرمتم  دجـسم  رد  اردوخ  تیلاعف  هقطنم ,  مدرم و  تینما  يارب  تمواقم  هاـگیا  پـ لاوئس 2059 ـ  . 

 , تسین یتمحازم  رگا  و  دریگب .  ماجنا  دیابن  دشاب ,  نارازگزامن  اب  تمحازم  هک  يراک  رد مـسـجـد  یلاعت  همسب  باوج : تسین ؟  یـضار 
لاوئس ملاعلا .  هّللاو  تسین ,  زیاج  الاو  دریگب ,  تروص  دجسم  یعرش  یلوتم  دیدحالص  هب  دیاب  دجـسم  قفارم  زا  عافتنا  و  درادن .  یع  ـ نا مـ

يرادازع همدقم  هینیسح  دوجو   ) تسین هینیسح  هک  ییاج  ایآ  هدرک ,  فقو  هتفریذپ و  دوخ  ار  يرادازع  جراخم  زا  يرادقم  یـسک  2060 ـ 
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يرادازع يارب  یبسانم  ناکم  لحم  نآ  رد  هچ  ـ نا یلاعت چـنـ همـسب  باوج : درک ؟  هینیـسح  ناـمتخاس  فرـص  ار  نآ  ناوت  یم  اـیآ  تسا ,) 
رد لاوئـس 2061 ـ  ملاعلا .  هّللاو  دوش ,  لحم  نآ  رد  يرادازعرد  فرـص  روبزم  هفوقوم  دـمآرد  دـیاب  دـشاب ,  هدوب  هینیـسحای  دجـسم  لثم 
نآ یعر  ـ ـش ـگـی  نو زا چـگـ نآ کـه  ور بـی  نیا  زا  هدوبن ,  يرامعم  لوصا  يور  نآ  نابدرن  هک  هدـش  هتخاس  يا  هناخباتک  دجـسم  يالا  بـ
نذا عرش  مکاحزا  دنیامرف  یم  دجسم  ـت  عا ما جـمـ ـ ما ـنـک  یا ـم .  یا هدر  يزاسزاب کـ تسرد  لکـش  هب  هتخیر و  ورف  ار  نآ  میـشاب ,  هاگآ 
يارب هـک  ار  دجـسم  زا  يزیچ  یلو  دـینک ,  حالـصا  مـهد  هزا مـی  ـ جا یلاـعت  همـسب  باوـج : میراتـساوخ ؟  امــش  فیرــش  رظن  دـیریگب , 

ندـناوخ زامن  زا  عنام  هک  دـینک  تسرد  يرگید  زیچ  ایو  هل  نآ پـ رد  هدر و  فر کـ ـ ـص ـت تـ ـس زیاـج نـیـ تسا ,  هدـش  فقو  ندـناوخزامن 
یلاعت همسب  باوج : تسا ؟  زیاج  نآ  ریغای  يراچان  ماگنه  نآ ,  بآ  زا  دجـسم  ناگیاسمه  هدافتـسا  لاوئـس 2062 ـ  ملاعلا .  هّللاو  دشاب , 
هزادنا هب  فرـصت  دنا ,  هدرب  یم  بآ  دجـسم  زا  مدرم  دجـسم ,  فقو  يادتبا  رگا  ترورـض  ریغ  رد  درادـن  یع  ـ نا ترور مـ ـ ـض ـع  قاو رد مـ

ریغ رد  نآ  بآ  زا  هدافتسا  تسا .  ینکدرس  بآ  ام  هلحم  دجسم  رد  لاوئس 2063 ـ  ملاعلا .  هّللاو  تسین ,  زیاج  الاو  درادن  یعنام  فراعتم 
 , تسین زیاج  تروص  نیا  ریغ  رد  درادـن .  یعنام  تسا  موسرم  هک  فراعتم  لامعتـسا  یلاعت  همـسب  باوج : تسا ؟  هنوگچ  زاـمن ,  ماـگنه 
داد یسک  هب  ار  نآ  ناوت  یم  ایآ  دنام ,  ياج  رب  حلاصم  ای  رجآ  یکدنا  هینیسح ,  ای  دجسم  ییانب ,  نا  ـ یا رد پـ لاوئس 2064 ـ  ملاعلا .  هّللاو 
زا حلاصم  هدنام  یقاب  الاو  دننکب ,  رگید  هینیسح  ای  دجسم  فرص  دراد  ناکما  رگا  یلاعت  همسب  باوج : درک ؟  نآ  جرخو  تخورف  دیاب  ای 

هینیسح رب  دجسم  ماکحا  ایآ  لاوئس 2065 ـ  ملاعلا .  هّللاو  دنربب ,  دنناوت  یم  مدرم  درادن ,  یفرـصم  رگا  و  تخورف .  ناوت  یمن  ار  دجـسم 
ياهراک تهج  ار  دجـسم  ناتـسبش  زا  یتمـسق  لاوئـس 2066 ـ  ملاعلا .  هّللاو  تسین ,  يراج  ماـکحا  یلاـعت  همـسب  باوج : تسا ؟  يراـج 
دنناوخب زامن  دجسم  رد  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  يارب  هچ  ـ نا یلاعت چـنـ همـسب  باوج : تسا ؟  زیاج  ایآ  دنا  هدروآ  رد  هزاغمروطب  یگنهرف 

هّللاو تسین .  زیاج  اقلطم  دشاب  دجـسم  ءزج  ناتـسبش  رگا  و  تسینزیاج ,  دـشاب  هتـشاد  تمحازم  تاقوا  یـضعب  رد  دـمآ  تفر و  رد  ولوآ 
دوش یمن  ار  دجـسم  ـح  لا ـ ـص یلاعت مـ همـسب  باوج : کیئازوم ؟  لـثم  تخورف  ناوت  یم  ار  دجـسم  حـلاصم  اـیآ  لاوئـس 2067 ـ  ملاعلا . 
دوخ ياهبرد  دجاسم  زا  یضعب  لاوئس 2068 ـ  ملاعلا .  هّللاو  دننک ,  فرصم  هینیسح  رد  دشن  نکممدجسم  رگا  دجسم و  رد  دیاب  تخورف 

نآ رب  فقوتم  نآ  لاوما  ظفح  ای  دجـسم و  نوؤش  ظـفح  رگا  یلاـعت  همـسب  باوج : تسیچ ؟  نآ  مکح  دـندنب ,  یمزاـمن  تقو  ریغ  رد  ار 
دجاسم هب  اهنا  نتفر   , یباتک رافک  تراهط  رب  ینبم  یلاع  ترـضح  كراـبم  ـر نـظـر  با بـنـ لاوئـس 2069 ـ  ملاعلا .  هّللاو  درادن ,  یعنامدشاب 

يراز ـ گر بـ لاوئـس 2070 ـ  ملاعلا .  هّللاو  دـنک ,  اضتقا  مها  یتحلـصم  هک  نیا  رگم  تسین ,  زیاج  یلاعت  همـسب  باوج : دراد ؟  یمکح  هچ 
هچب زا  یمومع  ناوخارفاب  مدرم  هک  ادخ  يایلوا  ـد  لو ای تـ یمالسا  بالقنا  زور  لاس  لثم  یلم  ای  یبهذم  ياه  نشج  اه و  تشادگرزب  خرب 
زاربا يارب  نالاسدرخ  زین  یهاگو  رورـس  هدـش  بجوم  ندـناوخ  اب  زین  نا  ـ ناو ـحـه خـ ید نـالاقن و مـ  , مدرم همه  اـت  هتفرگ  اـهرتگرزب  اـه و 

؟  تسیک هجوتم  دـشاب ,  هتـشاد  سپرد  یهانگ  مه  رگا  تسا ؟  زیاج  دجـسم  رد  اـه  ییآ  مهدرگ  هنوگ  نیا  اـیآ  دـننز ,  یم  فک  يداـش 
ندز ـت  سد لثم  دوش ,  یم  باسح  دجسم  رب  نهو  هک  ییاهراک  نکل  و  درادن .  یعنام  دجاسم  رد  سلاجم  نیا  هماقا  یلاعت  همسب  باوج :
ییاه هچب  زا  دیاب  و  دوش ,  هدافتـسا  حیاد  رارکت مـ ریبکتو و  تاولـص  لثم  زا  نآ  ياج  هب  دوش و  كرت  فراعتم  ياهـشیامنزا  ـی  ـض و بـعـ

دجـسم تانووئـش  ای  دریگ و  یم  رارق  سیجنت  ضرعم  رد  دجـسمدجسم  رد  اهنآ  دوب  اب  دـننک و  یمن  تاـعارم  ار  تساـجن  تراـهط و  هک 
 . ملاعلا هّللاو  دوش ,  يریگولج  تفطالم  روط  هب  ناکماردق و  هب  دننک ,  یم  يزاب  دجسم  رد  هک  نیا  لثم  دننک ,  یمن  تیاعرار 

یناسارخ دیحو  یمظعلا  هللا  تیآ 

دیاب تسا  هدـش  سجن  هک  دـمهفب  سک  ره  و  تسا ،  مارح  دجـسم  راوید  لخاد  فرط  ماب و  فقـس و  نیمز و  ندرک  سجن  هلأسم 909 ـ 
رب ار  شتساجن  دوش  سجن  رگا  و  دننکن ،  سجن  مه  ار  دجسم  راوید  نوریب  فرط  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  دنک ،  ریهطت  ار  نآ  ًاروف 

تسین بجاو  وا  رب  دجسم  ریهطت  دنکن ،  ادیپ  دشاب و  هتشاد  مزال  کمک  ای  دیامن ،  ریهطت  ار  دجـسم  دناوتن  رگا  هلأسم 910 ـ  دننک . فرط 
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سجن دجـسم  زا  ییاج  رگا  هلأسم 911 ـ  دهد . عالّطا  دنک  یم  ریهطت  هک  دهد  لامتحا  دـنک و  ریهطت  دـناوت  یم  هک  یـسک  هب  دـیاب  یلو  ، 
یلک یبارخ  هک  یتروص  رد  دـنیامن ،  بارخ  ای  دـننکب  ار  اج  نآ  دـیاب  تسین ،  نکمم  ندرک  بارخ  اـی  ندـنک  نودـب  نآ  ریهطت  هک  دوش 
يزیچ رگا  یلو  تسین ،  بجاو  دنا  هدرک  بارخ  هک  ییاج  نتخاس  دنا و  هدنک  هک  ییاج  ندرک  رپ  و  دشابن ،  فقو  ررض  مزلتـسم  هدوبن و 

رگا هلأـسم 912 ـ  دـنراذگب . شلّوا  ياـج  هب  ندیـشک  بآ  زا  دـعب  دـیاب  دـشاب ،  نکمم  هک  یتروص  رد  دوش ،  سجن  دجـسم  رجآ  دـننام 
بجاو نآ  ریهطت  و  تسا ،  مارح  طایتحا ـ  رباـنب  نآ ـ  ندرک  سجن  دـنزاسب ،  نآ  دـننام  هناـخ و  نآ  ياـج  هب  دـننک و  بصغ  ار  يدجـسم 

ـ  هلأسم 913 تسا . مزال  نآ  ریهطت  تسین و  زیاج  دـنناوخن ـ  زامن  نآ  رد  دـنچ  ره  هدـش ـ  بارخ  هک  يدجـسم  ندرک  سجن  یلو  تسین ، 
بجاو نآ  ریهطت  دشاب  یمارتحا  یب  نآ  ندنام  سجن  هچنانچ  دوش ،  سجن  رگا  و  تسا ،  مارح  مالـسلا ) مهیلع   ) ناماما مرح  ندرک  سجن 

مارح دجسم  ریصح  ندرک  سجن  هلأسم 914 ـ  دننک . ریهطت  ار  نآ  دشابن  مه  یمارتحا  یب  رگا  هک  تسا  نآ  ّبحتسم  طایتحا  هکلب  تسا ، 
نیا رگم  دیامن ،  ریهطت  هک  تسا  نآ  ّبحتـسم  طایتحا  وا  ریغ  رب  و  دنک ،  ریهطت  دیاب  طایتحا  ربانب  هدرک  سجن  ار  نآ  هک  یـسک  و  تسا ، 

 ، دجسم رد  سجنتم  سجن و  نیع  ندرب  هلأسم 915 ـ  دوش . ریهطت  دیاب  تروص  نیا  رد  هک  دشاب ،  دجسم  هب  یمارتحا  یب  نآ  تساجن  هک 
دجسم رد  ار  سجن  نیع  دشابن ،  مه  یمارتحا  یب  رگا  هک  تسا  نآ  ّبحتـسم  طایتحا  هکلب  تسا ،  مارح  دشاب  دجـسم  هب  یمارتحا  یب  رگا 

رد دـنربب ،  نآ  رد  ياچ  بابـسا  دـنبوکب و  یهایـس  دـننک و  شرف  دـننزب و  رداـچ  یناوخ  هضور  يارب  ار  دجـسم  رگا  هلأسم 916 ـ  دنربن .
الط و هب  دجـسم  ندرک  تنیز  هلأسم 917 ـ  درادن . لاکـشا  دوشن ،  ندناوخ  زامن  عنام  دـناسرن و  ررـض  دجـسم  هب  اهراک  نیا  هک  یتروص 
لگ و لثم  درادن ،  حور  هک  ییاهزیچ  یـشاقن  و  تسین ،  زیاج  بجاو  طایتحا  ربانب  دراد ،  حور  ناویح  ناسنا و  لثم  هک  ییاهزیچ  تروص 
ـ  هلأسم 919 دـنیامن . هّداج  کلم و  لخاد  ای  دنـشورفب ،  ار  نآ  دـنناوت  یمن  دوش  مه  بارخ  دجـسم  رگا  هلأـسم 918 ـ  تسا . هورکم  هتوب 

و دننک ،  دجـسم  نامه  ریمعت  فرـص  ار  اهنیا  دیاب  دوش  بارخ  دجـسم  رگا  و  تسا ،  مارح  دجـسم  رگید  ياهزیچ  هرجنپ و  رد و  نتخورف 
زا هک  ار  هچنآ  دروخن ،  مه  رگید  ياهدجسم  درد  هب  رگا  یلو  دوش ،  فرصم  رگید  دجـسم  رد  دیاب  دروخن ،  دجـسم  نآ  درد  هب  هچنانچ 

ریمعت فرص  تسا  نکمم  رگا  ار  نآ  لوپ  دنشورفب و  یعرش  ّیلو  نذا  اب  دنناوت  یم  دشاب ،  دجسم  رب  فقو  دوشن و  هدرمش  دجسم  يازجا 
هلأسم 920 دنیامن . فرص  ریخ  ّرب و  هوجو  ریاس  رد  دشن ،  نکمم  مه  نآ  رگا  و  دنیامن ،  رگید  دجسم  ریمعت  فرص  هنرگو  دجسم ،  نامه 

دننک بارخ  ار  نآ  دنناوت  یم  دشابن  نکمم  نآ  ریمعت  هک  دوش  بارخ  يروط  دجسم  رگا  و  تسا ،  ّبحتسم  نآ  ریمعت  دجـسم و  نتخاس   ـ
هلأسم 921 دنزاسب . رتگرزب  دننک و  بارخ  زامن ـ  هب  مدرم  جایتحا  يارب  هدشن ـ  بارخ  هک  ار  يدجـسم  دنناوت  یم  هکلب  دنزاسب ،  هرابود  و 

وبشوخ ار  دوخ  تسا  ّبحتسم  دورب  دجـسم  دهاوخ  یم  هک  یـسک  و  تسا ،  ّبحتـسم  نآ  رد  غارچ  ندرک  نشور  دجـسم و  ندرک  زیمت   ـ
لّوا دجـسم  هب  ندش  لخاد  عقوم  و  دشابن ،  نآ  هب  یتساجن  هک  دـنک  یـسراو  ار  دوخ  شفک  هت  و  دـشوپب ،  یتمیق  هزیکاپ و  سابل  و  دـنک ، 
رترید همه  زا  دـیآ و  دجـسم  هب  رتدوز  همه  زا  تسا  ّبحتـسم  نینچمه  و  دراذـگب ،  ار  پچ  ياپ  لّوا  ندـمآ  نوریب  عقوم  و  تسار ،  ياـپ 

و دناوخب ،  دجـسم  مارتحا  تیحت و  دـصق  هب  زامن  تعکر  ود  تسا  ّبحتـسم  دوش  یم  دجـسم  دراو  ناسنا  یتقو  هلأسم 922 ـ  دور . نوریب 
ندرک تبحـص  و  دشابن ،  راچان  ناسنا  رگا  دجـسم  رد  ندیباوخ  هلأسم 923 ـ  تسیفاک . دـناوخب  مه  يرگید  ّبحتـسم  ای  بجاو  زامن  رگا 

بآ تسا  هورکم  زین  و  تسا ،  هورکم  دشابن  نآ  دننام  تحیصن و  هک  يرعش  ندناوخ  و  ندش ،  تعنص  لوغشم  و  ایند ،  ياهراک  هب  عجار 
يارب ادص  ندرک  دنلب  یلو  دنک ،  دنلب  ار  دوخ  يادص  و  دنک ،  بلط  ار  يا  هدشمگ  و  دزادنیب ،  دجسم  رد  ار  هنیـس  طالخا  ینیب و  ناهد و 
دننام ریـس و  زاـیپ و  هک  یـسک  و  تسا ،  هورکم  دجـسم  هب  هناوید  هّچب و  نداد  هار  هلأسم 924 ـ  تسا . ّبحتـسم  هکلب  درادن ،  یعنام  ناذا 

. دورب دجسم  هب  تسا  هورکم  دنک ،  یم  تیذا  ار  مدرم  شناهد  يوب  هک  هدروخ  اهنیا 

ینادمه يرون  یمظعلا  هللا  تیآ 

ًاروف دیاب  تسا  هدش  سجن  هک  دمهفب  سک  ره  تسا و  مارح  دجسم  راوید  لخاد  فرط  ماب و  فقـس و  نیمز و  ندرک  سجن  هلاسم 901 :
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شتساجن دوش  سجن  رگاو  دننکن ،  سجن  مه  ار  دجسم  راوید  نوریب  فرط  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  دنک .  فرط  رب  ار  نآ  تساجن 
مزال کمک  ای  دیامن ،  ریهطت  ار  دجسم  دناوتن  رگا  : 902 هلاسم دشاب .  هدادن  رارق  دجسم  ءزج  ار  نآ  فقاو  هگنآ  رگم  دنیامن ،  فرط  رب  ار 

هک یسک  هب  دیاب  بجاو ،  طایتحا  ربانب  دشاب  دجـسم  هب  یمارتحا  یب  رگا  یلو  تین  بجاو  وا  رب  دجـسم  ریهطت  دنکن ،  ادیپ  دشاب و  هتـشاد 
نکمم ندرک  بارخ  ای  ندـنک  ودـب ن  نآ  ریهطت  هک  دوش  سجن  دجـسم  زا  یئاـج  رگا  : 903 هلاسم دهد .  عالطا  دـنک ،  ریهطت  دـناوت  یم 

هک یئاج  نتخاس  و  دـنا ،  هدـنک  هک  یئاج  ندرک  رپ  دـنیامن و  بارخ  دـیآل ،  یمن  مزال  دایز  یبارخ  رگا  ای  دـننکب  اـجنآ ر ا  دـیاب  تسین ، 
هک سک  نآ  رگا  یلو  تسین .  بجاو  دنا ،  هدرک  بارخ  ای  دنکب  هدرک ،  سجن  هک  سک  نآ  رگا  یلو  تسین .  بجاو  دـنا ،  هدرک  بارخ 
نآ ياجب  دننک و  بصغ  ار  يدجسم  رگا  هلاسم 904 : دیامن .  ریمعت  دنک و  رپ  دیاب  ناکما  یتروص  رد  دنک  بارخ  ای  دنکب  هدرک ،  سجن 

تـسا بجاو  نآ  ریهطت  مارح و  نآ  ندرک  سجن  بجاو  طایتحا  ربانب  مه  زاب  دنیوگن  دجـسم  نآ  هب  رگید  هک  دنزاسب ،  نآ  دـننام  هناخ و 
یب نآ  ندــنام  سجن  هچناـنچ  دوـش ،  سجن  اـهنآ  زا  یکی  رگا  و  تـسا .  مارح  مالــسلا :  مـهیلع  ناـماما  مرح  ندرک  سجن  هلاسم 905 :

:906 هلاسم دـننک .  ریهطت  ار  نآ  دـشابن  مه  یمارتحا  یب  رگا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هکلب  تسا ،  بجاو  نآ  ریهطت  دـشاب ،  یمارتحا 
دوش و یم  بارخ  ندیشک ،  بآ  ۀطـساو  هب  هچنانچ  یلو  دنـشکب ،  بآ  ار  نآ  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دوش ،  سجن  دجـسم  ریـصح  رگا 

نیع ندرب  هلاسم 907 : دنک .  حالـصا  شدوخ  دیاب  دُربب ،  هدرک  سجن  هک  یـسک  رگا  دـنرُبب و  ارنآ  دـیاب  تسا ،  رتهب  سجن  ياج  ندـیرب 
هک یتروص  رد  هدش ،  سجن  هک  يزیچ  ندرب  نینچمه  تسا و  مارح  دـشاب ،  دجـسم  هب  یمارتحا  یب  رگا  دجـسم  رد  نوخ  دـننام  تساجن 

دنبوکب و یهایـس  دننک و  شرف  دـننزب و  رداچ  یناوخ  هضور  ياربار  دجـسم  رگا  : 908 هلاسم تسا .  مارح  دـشاب ،  دجـسم  هب  یمارتحا  یب 
ربانب : 909 هلاسم درادن .  لاکشا  دوشن ،  ندناو  زامن  عنام  دناسرن و  ررض  دجسم  هب  اهراک  نیا  هک  یتروص  رد  دنربب ،  نآ  رد  ياچ  بابـسا 
دننک شقن  دجسم  رد  حور  ناویح  ناسنا و  لثم  هک  یئاهزی  تروص  دیابن  نینچمه  دنیامن و  تنیز  دیابن  الط  هب  ار  دجـسم  بجاو  طایتحا 

 ، دنشورفب ار  نآ  دنناوت  یمن  دوش  مه  بارخ  دجسم  رگا  : 910 هلاسم تسا .  هورکم  هتوب  لگ و  لثم  درادن ،  حور  هک  یئاهزیچ  یـشاقن  و 
ياهزیچ هرجنپ و  رد و  نتخورف  : 911 هلاسم دهدب .  هزاجا  يرتمهم  حلاصم  ساسا  رب  هیقف  یلو  هکنیا  رگم  دـنیامن .  هداج  کلم و  لخاد  ای 

 ، دروخن دجسم  نآ  درد  هب  هچنانچ  و  دننک ،  دجسم  نامه  ریمعت  فرص  ار  اهنیا  داب  دوش ،  بارخ  دجسم  رگا  تسا و  مارح  دجـسم  رگید 
رگا ار ،  نآ  لوـپ  دنـشورفب و  ار  نآ  دـنناوت  یم  دروـخن ،  مه  رگید  ياهدجـسم  درد  هب  رگا  یلو  دوـش ،  فرـصم  رگید  دجـسم  رد  دـیاب 

هک يدجـسم  ریمعت  دجـسم و  نتخاس  : 912 هلاسم دـنیامن .  رگید  دجـسم  ریمعت  فرـص  هنرگ  دجـسم و  نامه  ریمعت  فرـص  تسا  نکمم 
دننک بارخ  ار  نآ  دنناوت  یم  دشابن ،  نکمم  نآ  ریمعت  هک  دوش  بارخ  يروط  دجـسم  رگا  تسا و  بحتـسم  دشاب  یم  یبارخ  هب  کیدزن 
زیمت : 913 هلاسم دنزاسب .  رتگرزب  دننک و  بارخ  مدرم  جایتحا  يارب  هدشن ،  بارخ  هک  يدجـسم ر ا  دـننناوت  یم  هکلب  دـنزاسب ،  هرابود  و 

ار دوخ  تسا  بحتـسم  دورب ،  بحتـسم  دورب ،  دجـسم  دهاوخ  یم  هک  یـسک  تسا و  بحتـسم  نآ  غارچ  ندرک  نشور  دجـسم و  ندرک 
لوا دجسم  هب  ندش  لخاد  عقوم  دشابن و  نآ  هب  یتساجن  هک  دنک  یسراو  ار  دوخ  شفک  هت  دشوپب و  یتمیق  هزیکاپ و  سابل  دنک و  وبـشوخ 

زا رترید  همه  زا  دـیآ و  دجـسم  هب  رتدوز  همه  زا  تسا  بحتـسم  نینچمه  دراذـگب و  ار  پچ  ياپ  لوا  ندـمآ ،  نوریب  عقوم  تسار و  ياپ 
دجـسم مارتحا  تیحت و  دـصق  هب  زاـمن  تعکر  ود  تسا  بحتـسم  دوش ،  یم  دجـسم  دراو  ناـسنا  یتقو  هلاـسم 914 : دور .  نوریب  دجـسم 

دـشابن و راچان  ناسنا  رگا  دجـسم ،  رد  ندـیباوخ  : 915 هلاسم تسا  یفاک  دـناوخب ،  مه  يرگید  بحتـسم  اـی  بجاو  زاـمن  رگا  دـناوخب و 
زین تسا و  هورکم  دـشابن ،  نآ  دـننام  تحیـصن و  هک  يرعـش  ندـناوخ  ندـش و  تعنـص  لوغـشم  ایند و  ياهراک  هب  عجار  ندرک  تبحص 
دنلب ار  دوخ  يادص  دنک و  بلط  ار  يا  هدشمگ  دزادنیب و  دجسم  رد  ار  هنیـس  طالخا  ینیب و  ناهد و  بآ  تسا  هورکم  زین  تسا و  هورکم 

ریس و زایپ و  هک  یسک  تسا و  هورکم  دجسم  هب  هناوید  هچب و  نداد  هار  : 916 هلاسم درادن .  یعنام  ناذا  يارب  ادص  ندرک  دنلب  یلو  دنک ، 
 . دورب دجسم  هب  تسا  هورکم  دنک ،  یم  تیذا  ار  مدرم  شناهد  يوب  هک  هدروخ  اهنیا  دننام 
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يرهاظم یمظعلا  هللا  تیآ 

تسا و بجاو  ًاروف  اهنآ  ندرک  ریهطت  مارح و  اهنآ  شرف  مالـسلا و  مهیلع  ناـماما  مرح  دجـسم و  زا  ییاـج  ره  ندرک  سجن  هلئسم 717 -
بارخ دیاب  دشاب  ندرک  بارخ  هب  جایتحا  ریهطت  يارب  رگا  دـهد و  عالطا  دـناوت  یم  هک  یـسک  هب  دـیاب  نتفرگ ، کمک  اب  ولو  دـناوتن  رگا 

دنیوگن دجـسم  نآ  هب  رگید  هک  دنزاسب  نآ  دننام  هناخ و  نآ  ياج  هب  دننک و  بصغ  ار  يدجـسم  رگا  هلئسم 718 - دزاسب . هرابود  دنک و 
هکنآ رگم  درادن  لاکـشا  دجـسم  رد  سّجنتم  سجن و  نیع  ندرب  هلئـسم 719 - تسا . بجاو  نآ  ریهطت  مارح و  نآ  ندرک  سجن  مه  زاـب 
تنیز هلئسم 721 - درادن . لاکشا  دجسم  رد  اهنشج  اهیراوگوس و  ریظن  یبهذم  مسارم  لیکشت  هلئسم 720 - دشاب . دجسم  هب  یمارتحا  یب 

برد و نآ و  نـتخورف  دوـش  بارخ  دجـسم  رگا  هلئـسم 722 - تسا . هورکم  دراد ، حور  هک  ییاـهزیچ  تروـص  ـالط و  هب  دجـسم  ندرک 
دنناوت یم  دشابن  نکمم  نآ  ریمعت  هک  دوش  بارخ  يروط  دجـسم  رگا  تسین و  زیاج  عرـش  مکاح  نذا  نودـب  نآ  رگید  ياهزیچ  هرجنپ و 

. دـنزاسب رتگرزب  دـننک و  بارخ  مدرم  جایتحا  يارب  هدـشن  بارخ  هک  ار  يدجـسم  دـنناوت  یم  هکلب  دـنزاسب  هرابود  دـننک و  بارخ  ار  نآ 
یسک يارب  هلئـسم 724 -  تسا . بحتـسم  اهنیا  دننام  نآ و  رد  غارچ  ندرک  نشور  ندرک و  زیمت  ریمعت و  دجـسم و  نتخاس  هلئسم 723 -

ار دوـخ  شفک  هت   - 3 دـشوپب . هزیکاپ  سابل   - 2 دـنک . وبـشوخ  ار  دوخ   - 1 تسا : بحتـسم  رما  شـش  دورب ، دجـسم  هب  دهاوخ  یم  هک 
 - 5 دراذگب . ار  پچ  ياپ  لّوا  ندـمآ ، نوریب  عقوم  و  ار ، تسار  ياپ  لّوا  ندـش ، لخاد  عقوم   - 4 دشابن . نآ  هب  یتساجن  هک  دنک  یـسراو 

. دناوخب دجسم  مارتحا  تیحت و  دصق  هب  زامن  تعکر  ود   - 6 دیایب . نوریب  دجسم  زا  نارگید  زا  رترید  دورب و  دجسم  هب  نارگید  زا  رتدوز 
 - 3 ایند . هرابرد  یتبحص  ای  يراک  ماجنا   - 2 ندیباوخ .  - 1 تسا : هورکم  رما  شش  مالسلا  مهیلع  ناماما  مرح  دجـسم و  رد  هلئسم 725 -

يوب هک  یـسک  ندش  دراو   - 6 تمحازم .) داـجیا  تروـص  رد   ) هناوـید هّچب و  نداد  هار   - 5 ادص . ندرک  دـنلب   - 4 اـجنآ . ندومن  فیثک 
. دنکیم تیذا  ار  مدرم  وا  ندب  ای  سابل  ای  ناهد 

ترایز ماکحا 

( هر  ) ینیمخ ماما 

و دریگب ، وضو  مالسلا  مهیلع  ناماما  مرح  ودجسم  هب  نتفر  روبق و  لها  ترایز  تیم و  زامن  يارب  ناسنا  تسا  بحتـسم   322: هرامش هلئسم 
تسا و بحتسم  نتفرگ  وضو  ندیباوخ ،  يارب  نآرق و  هیشاح  سم  يارب  زین  نآ و  نتـشونو  ندناوخ  نآرق و  نتـشاد  هارمه  يارب  نینچمه 

وـضو اب  دـیاب  هک  ار  يراـک  ره  دریگب  وضواـهراک  نیا  زا  یکی  يارب  رگا  و  دریگب . وضو  هراـبود  دراد  وضو  هک  یـسک  تسا  بحتـسمزین 
هکم رهـش  هکم  مرح  رد  ندـش  لخاد  زا  شیپ   645: هرامـش هلئـسم  دناوخب  زامن  وضو  نآ  ابدـناوتیم  الثم  دروآ ، اجب  دـناوت  یم  داد ، ماجنا 
مهیلع ناماما  مرح  رد  ندش  لخاد  يارب  دنک و  لسغ  ناسنا  تسا  بحتسم  ربمغیپ  دجسم  هنیدم  رهش  هنیدم  مرح  هبعک  هناخ  مارحلادجـسم 
لخاد زور  کی  رد  دهاوخ  یم  هک  یسک  تسا و  یفاک  لسغ  کی  دوش  فرـشم  هبترم  دنچ  زور  کی  رد  رگا  دنک و  لسغ  اءاجر  مالـسلا 

مرح لخاد  دـهاوخب  زور  کی  رد  رگا  زین  تسا و  یفاک  دـنک  لسغ  کـی  همه  تین  هب  رگا  دوش  هبعک  هناـخ  مارحلادجـسم و  هکم و  مرح 
زا ناماما  ربمغیپ و  ترایز  يارب  دنک و  یم  تیافک  همه  يارب  لسغ  کی  دوش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دجـسم  هنیدم و  رهـش  هنیدم و 
رفس اصوصخ  نتفررفس  يارب  تدابع و  تهج  هب  طاشن  هبوت و  يارب  نینچمه  ملاع و  دنوادخ  زا  نتـساوخ  تجاح  يارب  کیدزن و  ای  رود 
اجب دش  هتفگ  هلأسم  نیا  رد  هک  ار  ییاهلـسغ  زا  یکیرگا  دـنک و  لسغ  ناسنا  تسا  بحتـسم  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  ترایز 

هلئسم دروآاجب  ار  لسغ  هرابود  تسا  بحتسم  دوش و  یم  لطاب  وا  لسغ  دباوخب  الثم  دیامن  یم  لطابار  وضو  هک  دنک  يراک  دعب  دروآ و 
هلئـسم دـناوخب . هتـسکش  ار  زاـمن  دـیاب  دـنک ، ترفاـسم  اـهنیا  دـننام  تراـجت و  اـی  جـح  اـی  تراـیز  يارب  نیــشنارحص  رگا   1306: هرامش
هتـسکش ار  زامن  دـیاب  دـنک ، ترفاسم  جـح  ای  ترایز  يارب  ـالثم  يرگید  راـک  يارب  رگا  تسا  ترفاـسم  شلغـش  هک  یـسک   1307: هرامش
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. دناوخب مامت  ار  زامن  دـیاب  دـنک ، ترایز  مه  شدوخ  نمـض  رد  دـهد و  هیارک  ترایز  ياربار  دوخ  لیبموتا  رفوش ، الثم  رگا  یلو  دـناوخب 
ناگدنز فرط  زا  مالسلا ،  مهیلع  ناماماو  ربمغیپ  ربق  ترایز  لثم  یبحتـسم  ياهراک  زا  یـضعب  يارب  دناوت  یم  ناسنا   1534: هرامش هلئسم 

یسک  1757: هرامـش هلئـسم  دیامن . هیده  ناگدنز  ای  ناگدرم  يارب  ار  نآ  باوث  دهد و  ماجناار  یبحتـسم  راک  دـناوت  یم  زین  و  دوش ، ریجا 
ترایز و جرخ  ار  نآ  زا  يرادقم  رگا  یلو  دـهدب ، دروآ  یم  تسد  هب  هک  ار  یلام  مامت  سمخ  دـیاب  دـهد ، یم  ار  وا  جراخم  يرگید  هک 

كاروخ فرـصم  هب  لاس  نیب  رد  بسک  عفانم  زا  هچنآ   1775: هرامش هلئـسم  دهدب . ار  هدنام  یقاب  سمخ  دیاب  طقف  دشاب ، هدرک  نآ  دننام 
دـشابن و دایز  وا  نأش  زا  هک  یتروص  رد  دـناسر ، یم  اهنیا  دـننام  ترایز و  رتخد و  هیزیهج  یـسورع و  لزنم و  دـیرخو  هیثاثا  كاشوپ و  و 

بکرم دننام  رگا  دنک ، یم  رگید  ياهترایز  جح و  رفس  جرخ  هک  ار  یلام   1778: هرامش هلئسم  درادن . سمخ  دشاب  هدرکن  مه  يور  هدایز 
ترفاسم هب  عورش  لاس  نآ  رد  هک  دوش  یم  باسح  یلاس  جراخم  زا  هدش ،  هدافتسا  نآ  تعفنم  زا  تسا و  یقاب  نآ  نیع  هک  دشاب  يراوس 

رد هک  ار  يرادقم  سمخ  دیاب  دـشاب ، هتفر  نیب  زا  اهیکاروخ  لثم  رگا  یلو  دـشکب ، لوط  دـعب  لاس  زا  يرادـقم  ات  وا  رفـس  هچرگا  هدرک ، 
رادقم هب  رگا  یلو  دریگب ، تاکز  اهنیا  دننام  ترایز و  جح و  هب  نتفر  يارب  دـناوت  یم  ریقف   1984: هرامش هلئسم  دهدب . هدش  عقاودعب  لاس 
ترایز هب  هک  دنک  رذـن  رگا   2660: هرامـش هلئـسم  دریگب . تاکز  دناوت  یمن  نآ  دـننام  ترایز و  يارب  دـشاب ، هتفرگ  تاکز  شلاس  جرخ 

هب رگا  و  تسین ،  یفاک  دورب  رگید  ماما  ترایز  هب  هچنانچ  دوش  فرـشم  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  ترـضح  ترایز  هب  ـالثم  ناـماما  زا  یکی 
لسغ دورب و  ترایز  هدرک  رذن  هک  یسک   2661: هرامش هلئسم  تسین .  بجاو  وا  رب  يزیچ  دنک ، ترایز  ار  ماما  نآ  دناوتن  يرذع  هطـساو 

نایبت تیاس  عبنم : دروآ . اجب  ار  اهنآ  تسین  مزال  هدرکن  رذن  ار  نآ  زامن  ترایز و 

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ 

و دریگب ، وضو  مالسلا  مهیلع  ناماما  مرح  ودجسم  هب  نتفر  روبق و  لها  ترایز  تیم و  زامن  يارب  ناسنا  تسا  بحتـسم   322: هرامش هلئسم 
تسا و بحتسم  نتفرگ  وضو  ندیباوخ ،  يارب  نآرق و  هیشاح  سم  يارب  زین  نآ و  نتـشونو  ندناوخ  نآرق و  نتـشاد  هارمه  يارب  نینچمه 

وـضو اب  دـیاب  هک  ار  يراـک  ره  دریگب  وضواـهراک  نیا  زا  یکی  يارب  رگا  و  دریگب . وضو  هراـبود  دراد  وضو  هک  یـسک  تسا  بحتـسمزین 
هکم رهش  هکم  مرح  رد  ندش  لخاد  زا  شیپ   645: هرامش هلئسم  دناوخب . . زامن  وضو  نآ  ابدناوت  یم  الثم  دروآ ، اجب  دناوت  یم  داد ، ماجنا 
لسغ ناسنا  تسا  بحتسم  مالسلا  مهیلع  ناماما  مرح  و  تجهب : هللا  تیآ  ربمغیپ  دجـسم  هنیدم  رهـش  هنیدم  مرح  هبعک  هناخ  مارحلادجـسم 
بـش رد  ار  لامعا  نیا  دـناوت  یم  دـنک  لسغ  زور  رد  رگا  هکلب  تسا  یفاک  لسغ  کی  دوش  فرـشم  هبترم  دـنچزور  کی  رد  رگا  دـنک و 

تجاـح يارب  و  کـیدزن .  اـی  رود  زا  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  و   ( (ص ربمغیپ تراـیز  يارب  و  سکع .  هب  نینچمه  دـهد و  ماـجنا  زین  يدـعب 
دـش هتفگ  هلأسم  نیا  رد  هک  ار  ییاهلـسغ  زا  یکی  رگا  دنک و  لسغ  ناسنا  تسا  بحتـسم  هبوت  يارب  نینچمهو  ملاع  دنوادخ  زا  نتـساوخ 
اجب ار  لسغ  هرابود  تسا  بحتـسم  یلو  دوش  یمن  لطاب  وا  لسغ  دـباوخب ، الثم  دـیامن ، لطاب  ار  وضو  هک  دـنک  يراـک  دـعب  دروآ و  اـجب 
هبترم دنچ  زور  کی  رد  رگا  دنک و  لسغ  اءاجر  مالسلا  مهیلع  ناماما  مرح  رد  ندش  لخاد  يارب  دنک و  لسغ  ناسنا  تسا  بحتسم  دروآ .
تین هب  رگا  دوش  هبعک  هناخ  مارحلادجسم و  هکم و  مرح  لخاد  زور  کی  رد  دهاوخ  یم  هک  یسک  تسا و  یفاک  لسغ  کی  دوش  فرـشم 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دجـسم  هنیدم و  رهـش  هنیدم و  مرح  لخاد  دـهاوخب  زور  کی  رد  رگا  زین  تسا و  یفاک  دـنک  لسغ  کی  همه 
ملاع و دنوادخ  زا  نتساوخ  تجاح  يارب  کیدزن و  ای  رود  زا  ناماما  ربمغیپ و  ترایز  يارب  دنک و  یم  تیافک  همه  يارب  لسغ  کی  دوش 

تسا بحتسم  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  ترایز  رفـس  اصوصخ  نتفررفـس  يارب  تدابع و  تهج  هب  طاشن  هبوت و  يارب  نینچمه 
الثم دـیامن  یم  لطابار  وضو  هک  دـنک  يراک  دـعب  دروآ و  اجب  دـش  هتفگ  هلأسم  نیا  رد  هک  ار  ییاهلـسغ  زا  یکیرگا  دـنک و  لسغ  ناسنا 
رگا تسا  ترفاسم  شلغـش  هک  یـسک   1307: هرامـش هلئـسم  دروآاجب . ار  لسغ  هرابود  تسا  بحتـسم  دوش و  یم  لطاب  وا  لـسغ  دـباوخب 

ترایز ياربار  دوخ  لیبموتا  رفوش ، الثم  رگا  یلو  دناوخب  هتسکش  ار  زامن  دیاب  دنک ، ترفاسم  جح  ای  ترایز  يارب  الثم  يرگید  راک  يارب 
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یم ار  وا  جراـخم  يرگید  هک  یـسک   1757: هرامـش هلئـسم  دناوخب . مامت  ار  زامن  دیاب  دـنک ، ترایز  مه  شدوخ  نمـض  رد  دـهد و  هیارک 
دیابطقف دشاب ، هدرک  نآ  دننام  ترایز و  جرخ  ار  نآ  زا  يرادقم  رگا  یلو  دهدب ، دروآ  یم  تسد  هب  هک  ار  یلام  مامت  سمخ  دیاب  دـهد ،

لزنم دیرخو  هیثاثا  كاشوپ و  كاروخ و  فرـصم  هب  لاس  نیب  رد  بسک  عفانم  زا  هچنآ   1775: هرامش هلئسم  دهدب . ار  هدنام  یقاب  سمخ 
سمخ دشاب  هدرکن  مه  يور  هدایز  دشابن و  دایز  وا  نأش  زا  هک  یتروص  رد  دناسر ، یم  اهنیا  دننام  ترایز و  رتخد و  هیزیهج  یسورع و  و 

هعفد کی  رد  دناوت  یمن  رگا  رتخد ، هیزیهجو  هیثاثا  هناخ و  دننام  دراد ، جایتحا  نآ  هب  یگدنز  رد  هک  ییاهزیچ  و  تجهب : هللا  تیآ  درادن .
لیاسو زا  یتمـسق  دـعب  لاس  رد  ار و  نیمز  لاس  کی  الثم  دـیامن ، هیهت  ار  اهنآ  لاس  دـنچ  لوط  رد  اجیردـت  دـناوت  یم  دـیامن ، هیهت  ار  نآ 

رگا هکلب  درادن ، سمخ  دنام  یم  هدافتساالب  یتدم  لیاسو  ریاس  ای  رجآ و  نهآ و  ای  نیمز  هچ  رگا  تروص  نیا  رد  هک  درخب ، ار  نامتخاس 
یمک تدـم  رد  دـیرخ و  ار  زیچ  نآ  مامت  دوش  یمن  هبترم  کی  رد  لوپ  نآ  اب  هک  یتروص  رد  ، دـیامن زادـنا  سپ  اـهنیا  هیهت  يارب  ار  یلوپ 

نآ ندیرخ  يارب  مه  ندرک  زادنا  سپ  تسا و  زیچ  نآ  هب  جاتحم  دـنیوگ  یم  افرع  درخب و  ار  زیچ  نآ  دـناوت  یم  لاس  هس  لاس و  ود  الثم  ،
العف ار  وا  افرع  هک  درخب  ار  زیچ  نآ  لاس  تسیب  زا  دـعب  الثم  ینالوط ،  تدـم  زا  دـعبدهاوخب  رگا  یلو  درادـن . سمخ  مه  زاب  دـشاب ، زیچ 

ترایز جح :   2036: هرامـش هلئـسم  دراد . سمخ  تشذگ  لاس  کی  زا  رگا  لوپ  ندرک  زادنا  سپ  تروص  نیا  رد  دنیوگن ، نآ  هب  جاتحم 
اراد ار  طیارـش  نیا  هک  یـسک  رب  رمع  مامت  رد  و  دوش ، هدروآ  اجب  اج  نآ  رد  دنا  هداد  روتـسد  هک  تسا  یلامعا  ماجنا  ادـخ و  هناخ  ندرک 

هک دوشن  روبجم  جح  هب  نتفر  هطـساو  هب  موس :  دشاب . دازآ  لقاع و  هکنآ  مود :  دشاب . غلاب  هکنآ  لوا :  دوش : یم  بجاو  هبترم  کی  دـشاب 
هکنآ مراهچ :  دیامن . كرت  تسا  رتمهم  جح  زا  هک  ار  یبجاو  لمع  ای  دهد  ماجنا  تسارتشیب  جح  زا  عرـش  رد  شتیمها  هک  ار  یمارح  راک 
تسا جاتحم  نآ  هب  رفس  رد  شلاح  بسح  رب  هکار  ییاهزیچ  هار و  هشوت  هکنآ  لوا :  تسا :  زیچ  دنچ  هب  ندوب  عیطتـسم  و  دشاب ، عیطتـسم 

جازم و تمالس   : مود دشاب . هتـشاد  دنک  هیهت  ار  اهنآ  دناوتب  هک  یلام  ای  يراوس  بکرم  زین  و  دشاباراد ، هدش ،  هتفگ  لصفم  ياهباتک  رد  و 
ناسنا ای  دـشاب  هتـسب  هار  رگا  دـشابن و  نتفر  زا  یعنام  هار  رد  موس :  . دروآ اجب  ار  جـح  دور و  هکم  دـناوتب  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  نآ  ییاناوت 
هچرگا دورب ، دناوتب  يرگید  هار  زارگا  یلو  تسین ،  بجاو  وا  رب  جح  دنربب ، ار  وا  لام  ای  دورب ، نیب  زا  وا  ضرع  ای  ناج  هار  رد  هک  دـسرتب 
ندروآ اجب  ردـق  هب  مراهچ :  دورب . هار  نآ  زا  دـیاب  دـشابن ، فراعتم  ریغ  یلیخ  ودـشاب  هتـشادن  دایز  تقـشم  هک  یتروص  رد  دـشاب  رترود 

مدرم هک  ار  یناسک  جراخم  هچب و  نز و  لثم  تسا  بجاو  وا  رب  نانآ  یجرخ  هک  ار  یناسک  جراخم  مجنپ :  دشاب . هتشاد  تقو  جح  لامعا 
شاعم يارب  يرگید  هار  ای  کلم  يدیاع  ای  تعارز  ای  بسک  نتشگرب ،  زا  دعب  مشش :  . دشاب هتشاد  دنناد  یم  مزال  ار  اهنآ  هب  نداد  یجرخ 

هک تسا  یلامعا  ماجنا  ادخ و  هناخ  ندرک  ترایز  جـح :   2036: هرامش هلئسم  دنک  یگدنز  تمحز  هب  دوشن  روبجم  هک  دشاب  هتـشاددوخ 
 : لوا دوش : یم  بجاو  هبترم  کی  دـشاب  اراد  ار  طیارـش  نیا  هک  یـسک  رب  رمع  مامت  رد  و  دوش ، هدروآ  اـجب  اـج  نآ  رد  دـنا  هداد  روتـسد 
زا عرـش  رد  شتیمها  هک  ار  یمارح  راک  هک  دوشن  روبجم  جح  هب  نتفر  هطـساو  هب  موس :  دشاب . دازآ  لقاع و  هکنآ  مود :  دـشاب . غلاب  هکنآ 
دنچ هب  ندوب  عیطتسم  و  دشاب ، عیطتـسم  هکنآ  مراهچ :  دیامن . كرت  تسا  رتمهم  جح  زا  هک  ار  یبجاو  لمع  ای  دهد  ماجنا  تسارتشیب  جح 

 ، هدـش هتفگ  لـصفم  ياـهباتک  رد  تسا و  جاـتحم  نآ  هب  رفـس  رد  شلاـح  بسح  رب  هکار  ییاـهزیچ  هار و  هشوـت  هکنآ  لوا :  تسا :  زیچ 
هک دشاب  هتـشاد  ار  نآ  ییاناوت  جازم و  تمالـس   : مود دـشاب . هتـشاد  دـنک  هیهت  ار  اهنآ  دـناوتب  هک  یلام  ای  يراوس  بکرم  زین  و  دـشاباراد ،
وا ضرع  ای  ناج  هار  رد  هک  دسرتب  ناسنا  ای  دشاب  هتـسب  هار  رگا  دشابن و  نتفر  زا  یعنام  هار  رد  موس :  . دروآ اجب  ار  جح  دور و  هکم  دناوتب 
هک یتروـص  رد  دـشاب  رترود  هچرگا  دورب ، دـناوتب  يرگید  هار  زارگا  یلو  تـسین ،  بـجاو  وا  رب  جـح  دـنربب ، ار  وا  لاـم  اـی  دورب ، نـیب  زا 

. دشاب هتـشاد  تقو  جح  لامعا  ندروآ  اجب  ردق  هب  مراهچ :  دورب . هار  نآ  زا  دیاب  دـشابن ، فراعتم  ریغ  یلیخ  ودـشاب  هتـشادن  دایز  تقـشم 
مزال ار  اهنآ  هب  نداد  یجرخ  مدرم  هک  ار  یناسک  جراخم  هچب و  نز و  لثم  تسا  بجاو  وا  رب  نانآ  یجرخ  هک  ار  یناسک  جراـخم  مجنپ : 

روبجم هک  دشاب  هتشاددوخ  شاعم  يارب  يرگید  هار  ای  کلم  يدیاع  ای  تعارز  ای  بسک  نتشگرب ،  زا  دعب  مشـش :  . دشاب هتـشاد  دنناد  یم 
هیلع هللادـبعابا  ترـضح  ترایز  هب  الثم  ناماما  زا  یکی  تراـیز  هب  هک  دـنک  رذـن  رگا   2660: هرامـش هلئـسم  دنک  یگدنز  تمحز  هب  دوشن 
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وا رب  يزیچ  دنک ، ترایز  ار  ماما  نآ  دناوتن  يرذع  هطساو  هب  رگا  و  تسین ،  یفاک  دورب  رگید  ماما  ترایز  هب  هچنانچ  دوش  فرشم  مالسلا 
اجب ار  اهنآ  تسین  مزال  هدرکن  رذـن  ار  نآ  زامن  ترایز و  لسغ  دورب و  ترایز  هدرک  رذـن  هک  یـسک   2661: هرامش هلئسم  تسین .  بجاو 

نایبت تیاس  عبنم :  دروآ .

يزاریش مراکم  یمظعلا  هللا  تیآ 

زین و  دریگب . وضو  نآ ،  دـننام  اعد و  نآرق و  ندـناوخ  يارب  و  مراکم : هللا  تیآ  تیم  زامن  يارب  ناـسنا  تسا  بحتـسم   322: هرامش هلئسم 
مامت دریگب ، وضو  اـهراک  نیا  زا  یکی  دـصق  هب  هاـگره  و  دـنک ، وضو  دـیدجت  زاـمن  ندـناوخ  يارب  دراد  وضو  هک  یـسک  تسا  بحتـسم 
وـضو مالـسلا  مهیلع  ناماما  مرح  ودجـسم  هب  نتفر  روبق و  لها  ترایز  و  دهد . ماجنا  دـناوت  یم  تسا ،  وضو  هب  طورـشم  هک  ار  ییاهراک 
نتفرگ وـضو  ندـیباوخ ،  يارب  نآرق و  هیــشاح  سم  يارب  زین  نآ و  نتــشونو  ندــناوخ  نآرق و  نتــشاد  هارمه  يارب  نـینچمه  و  دریگب ،

هک ار  يراک  ره  دریگب  وضواهراک  نیا  زا  یکی  يارب  رگا  و  دریگب . وضو  هرابود  دراد  وضو  هک  یسک  تسا  بحتسمزین  تسا و  بحتـسم 
ندش دراو  يارب  مراکم : هللا  تیآ   645: هرامش هلئسم  دناوخب . زامن  وضو  نآ  ابدناوت  یم  الثم  دروآ ، اجب  دناوت  یم  داد ، ماجنا  وضو  اب  دیاب 
هکم دورو  زا  دعب  ای  هکم  رد  ندش  لخاد  زا  لبق  هلمج  زا  تسا ،  بحتـسمراگدرورپ  باوث  دـیما  هب  ندرک  لسغ  زین  سدـقم  ياهناکم  رد 

نینچمه و  ص )   ) مرکاربمغیپ دجسم  رد  ندش  لخاد  سپس  هنیدم و  رهش  رد  لوخد  يارب  نینچمه  مارحلا و  دجـسم  رد  ندش  لخاد  يارب 
لخاد زور  کی  رد  دهاوخ  یم  یسک  رگا  تسیفاک و  لسغ  کی  دوش  فرـشم  هبترم  دنچ  زور  کی  رد  رگا  مالـسلا و  مهیلع  ناماما  مرح 

، دـنک یم  تیافک  همه  تین  هب  لسغ  کی  دورب  ص )   ) ربمغیپ دجـسم  هب  دوش و  هنیدـم  رهـش  لـخاد  اـی  دور  مارحلادجـسم  هب  دوش و  هکم 
دصق هب  رفـس  هب  نتفر  تدابع و  طاشن  يارب  کیدزن و  ای  رود  زا  ناماماای  ص )   ) مرکا ربمغیپ  ترایز  يارب  لسغ  تسا  بحتـسم  نینچمه 
ناسنا تسا  بحتسم  ربمغیپ  دجسم  هنیدم  رهـش  هنیدم  مرح  هبعک  هناخ  مارحلادجـسم  هکم  رهـش  هکم  مرح  رد  ندش  لخاد  زا  شیپ  ءاجر .
لـسغ کی  دوش  فرـشم  هبترم  دنچ  زور  کی  رد  رگا  دنک و  لسغ  اءاجر  مالـسلا  مهیلع  ناماما  مرح  رد  ندـش  لخاد  يارب  دـنک و  لسغ 

دنک لسغ  کی  همه  تین  هب  رگا  دوش  هبعک  هناخ  مارحلادجـسم و  هکم و  مرح  لخاد  زور  کـی  رد  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  تسا و  یفاـک 
يارب لسغ  کی  دوش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دجـسم  هنیدم و  رهـش  هنیدم و  مرح  لخاد  دـهاوخب  زور  کی  رد  رگا  زین  تسا و  یفاک 

هبوت و يارب  نینچمه  ملاع و  دنوادخ  زا  نتـساوخ  تجاح  يارب  کیدزن و  ای  رود  زا  ناماما  ربمغیپ و  ترایز  يارب  دنک و  یم  تیافک  همه 
دـنک و لسغ  ناسنا  تسا  بحتـسم  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  ترایز  رفـس  اصوصخ  نتفررفـس  يارب  تدابع و  تهج  هب  طاـشن 

لطاب وا  لسغ  دباوخب  الثم  دیامن  یم  لطابار  وضو  هک  دنک  يراک  دـعب  دروآ و  اجب  دـش  هتفگ  هلأسم  نیا  رد  هک  ار  ییاهلـسغ  زا  یکیرگا 
ترایز يارب  هیثاثا ...  نودب  رگید  مدرم  دننام  نیـشنارحص  رگا   1306: هرامش هلئسم  دروآاجب . ار  لسغ  هرابود  تسا  بحتـسم  دوش و  یم 

رگا تسا  ترفاسم  شلغش  هک  یـسک   1307: هرامـش هلئـسم  دناوخب . هتـسکش  ار  زامن  دیاب  دنک ، ترفاسم  اهنیا  دننام  تراجت و  ای  جـح  ای 
ترایز ياربار  دوخ  لیبموتا  رفوش ، الثم  رگا  یلو  دناوخب  هتسکش  ار  زامن  دیاب  دنک ، ترفاسم  جح  ای  ترایز  يارب  الثم  يرگید  راک  يارب 
ياهراک زا  یضعب  يارب  دناوت  یم  ناسنا   1534: هرامش هلئسم  دناوخب . مامت  ار  زامن  دیاب  دنک ، ترایز  مه  شدوخ  نمض  رد  دهد و  هیارک 

هک تسا  نآ  بجاو  طایتحا  یلو  مراکم : هللا  تیآ  دوش ، ریجا  ناگدنز  فرط  زا  مالسلا ،  مهیلع  ناماماو  ربمغیپ  ربق  ترایز  لثم  یبحتـسم 
یم زین  و  دیامن . هیده  اه  هدنز  ای  تاوما  هب  ار  نآ  باوث  دهد و  ماجنا  ار  یبحتـسم  لامعا  دناوت  یمزین  دریگب و  راک  تامدقم  يارب  ار  لوپ 

وا جراخم  يرگید  هک  یسک   1757: هرامش هلئسم  دیامن . هیده  ناگدنز  ای  ناگدرم  يارب  ار  نآ  باوث  دهد و  ماجناار  یبحتـسم  راک  دناوت 
یلو يزاریش .  مراکم  هللاۀیآ  هلاسر  رد  هلأسم  نایاپ  مراکم : هللا  تیآ  دهدب ، دروآ  یم  تسد  هب  هک  ار  یلام  مامت  سمخ  دیاب  دهد ، یم  ار 

: مراکم هللا  تیآ   1778: هرامـش هلئـسم  دهدب . ار  هدنام  یقاب  سمخ  دیابطقف  دشاب ، هدرک  نآ  دننام  ترایز و  جرخ  ار  نآ  زا  يرادقم  رگا 
دنک یسیون  مسا  لبق  لاس  دنچ  زا  دشاب  راچان  رگا  و  درادن ، سمخ  دشاب  لاس  نامه  دمآرد  زا  رگا  یبحتسم  ياهترایز  ای  جح  رفس  هنیزه 
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جرخ هک  ار  یلام  دـعب . ياهلاس  رد  هن  لاس و  نآ  رد  هن  درادـن ، سمخ  دوش و  یم  بوسحم  شلاس  نامه  جراخم  وزج  دـهدب ، ار  هنیزه  و 
جراخم زا  هدش ،  هدافتـسا  نآ  تعفنم  زا  تسا و  یقاب  نآ  نیع  هک  دشاب  يراوس  بکرم  دننام  رگا  دـنک ، یم  رگید  ياهترایز  جـح و  رفس 

لثم رگا  یلو  دـشکب ، لوط  دـعب  لاس  زا  يرادـقم  ات  وا  رفـس  هچرگا  هدرک ،  ترفاسم  هب  عورـش  لاـس  نآ  رد  هک  دوش  یم  باـسح  یلاـس 
هب نتفر  يارب  دـناوت  یم  ریقف   1984: هرامـش هلئـسم  دهدب . هدش  عقاودعب  لاس  رد  هک  ار  يرادقم  سمخ  دیاب  دشاب ، هتفر  نیب  زا  اهیکاروخ 

: مراکم هللا  تیآ  نآ  دننام  ترایز و  يارب  دشاب ، هتفرگ  تاکز  شلاس  جرخ  رادقم  هب  رگا  یلو  دریگب ، تاکز  اهنیا  دننام  ترایز و  جح و 
ترایز هب  الثم  ناـماما  زا  یکی  تراـیز  هب  هک  دـنک  رذـن  رگا   2660: هرامش هلئـسم  دریگب . تاکز  دناوت  یمن  . دراد لاکـشا  تاکز  نتفرگ 

ار ماما  نآ  دناوتن  يرذع  هطـساو  هب  رگا  و  تسین ،  یفاک  دورب  رگید  ماما  ترایز  هب  هچنانچ  دوش  فرـشم  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح 
هدرکن رذن  ار  نآ  زامن  ترایز و  لسغ  دورب و  ترایز  هدرک  رذن  هک  یـسک   2661: هرامش هلئسم  تسین .  بجاو  وا  رب  يزیچ  دنک ، ترایز 

نایبت تیاس  عبنم : دروآ . اجب  ار  اهنآ  تسین  مزال 

ینارکنل لضاف  یمظعلا  هللاآ  تیآ 

و دریگب ، وضو  مالسلا  مهیلع  ناماما  مرح  ودجسم  هب  نتفر  روبق و  لها  ترایز  تیم و  زامن  يارب  ناسنا  تسا  بحتـسم   322: هرامش هلئسم 
تسا و بحتسم  نتفرگ  وضو  ندیباوخ ،  يارب  نآرق و  هیشاح  سم  يارب  زین  نآ و  نتـشونو  ندناوخ  نآرق و  نتـشاد  هارمه  يارب  نینچمه 

وـضو اب  دـیاب  هک  ار  يراـک  ره  دریگب  وضواـهراک  نیا  زا  یکی  يارب  رگا  و  دریگب . وضو  هراـبود  دراد  وضو  هک  یـسک  تسا  بحتـسمزین 
هکم رهـش  هکم  مرح  رد  ندش  لخاد  زا  شیپ   645: هرامـش هلئـسم  دناوخب . زامن  وضو  نآ  ابدناوت  یم  الثم  دروآ ، اجب  دناوت  یم  داد ، ماجنا 

دنک لسغ  ناسنا  تسا  بحتسم  مالسلا  مهیلع  همئا  مرح  و  لضاف : هللا  تیآ  ربمغیپ  دجسم  هنیدم  رهش  هنیدم  مرح  هبعک  هناخ  مارحلادجسم 
دنک و لسغ  اءاجر  مالـسلا  مهیلع  ناماما  مرح  رد  ندش  لخاد  يارب  دنک و  لسغ  ناسنا  تسا  بحتـسم  هبترم ...  دـنچزور  کی  رد  رگا  و 
مارحلادجسم و هکم و  مرح  لخاد  زور  کی  رد  دهاوخ  یم  هک  یسک  تسا و  یفاک  لسغ  کی  دوش  فرشم  هبترم  دنچ  زور  کی  رد  رگا 

دجـسم هنیدم و  رهـش  هنیدم و  مرح  لخاد  دـهاوخب  زور  کی  رد  رگا  زین  تسا و  یفاک  دـنک  لسغ  کی  همه  تین  هب  رگا  دوش  هبعک  هناخ 
تجاح يارب  کیدزن و  ای  رود  زا  ناماما  ربمغیپ و  ترایز  يارب  دنک و  یم  تیافک  همه  يارب  لسغ  کی  دوش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

ءادهشلادیس ترـضح  ترایز  رفـس  اصوصخ  نتفررفـس  يارب  تدابع و  تهج  هب  طاشن  هبوت و  يارب  نینچمه  ملاع و  دنوادخ  زا  نتـساوخ 
وضو هک  دنک  يراک  دعب  دروآ و  اجب  دش  هتفگ  هلأسم  نیا  رد  هک  ار  ییاهلسغ  زا  یکیرگا  دنک و  لسغ  ناسنا  تسا  بحتسم  مالـسلا  هیلع 

نیشنارحص رگا   1306: هرامـش هلئـسم  دروآاجب . ار  لسغ  هرابود  تسا  بحتـسم  دوش و  یم  لطاب  وا  لسغ  دباوخب  الثم  دـیامن  یم  لطابار 
ترفاسم شلغش  هک  یسک   1307: هرامش هلئـسم  دناوخب . هتـسکش  ار  زامن  دیاب  دنک ، ترفاسم  اهنیا  دننام  تراجت و  ای  جح  ای  ترایز  يارب 

دوخ لیبموتا  رفوش ، الثم  رگا  یلو  دـناوخب  هتـسکش  ار  زامن  دـیاب  دـنک ، ترفاسم  جـح  ای  ترایز  يارب  ـالثم  يرگید  راـک  يارب  رگا  تسا 
يارب دـناوت  یم  ناسنا   1534: هرامـش هلئـسم  دناوخب . مامت  ار  زامن  دیاب  دـنک ، ترایز  مه  شدوخ  نمـض  رد  دـهد و  هیارک  ترایز  ياربار 

یبحتـسم راک  دناوت  یم  زین  و  دوش ، ریجا  ناگدنز  فرط  زا  مالـسلا ،  مهیلع  ناماماو  ربمغیپ  ربق  ترایز  لثم  یبحتـسم  ياهراک  زا  یـضعب 
دیاب دهد ، یم  ار  وا  جراخم  يرگید  هک  یـسک   1757: هرامـش هلئـسم  دیامن . هیده  ناگدنز  ای  ناگدرم  يارب  ار  نآ  باوث  دـهد و  ماجناار 

سمخ دیاب  طقف  دـشاب ، هدرک  نآ  دـننام  ترایز و  جرخ  ار  نآ  زا  يرادـقم  رگا  یلو  دـهدب ، دروآ  یم  تسد  هب  هک  ار  یلام  مامت  سمخ 
نیع هک  دشاب  يراوس  بکرم  دننام  رگا  دنک ، یم  رگید  ياهترایز  جح و  رفس  جرخ  هک  ار  یلام   1778: هرامش هلئسم  دهدب . ار  هدنام  یقاب 
رفـس هچرگا  هدرک ،  ترفاسم  هب  عورـش  لاس  نآ  رد  هک  دوش  یم  باسح  یلاس  جراخم  زا  هدش ،  هدافتـسا  نآ  تعفنم  زا  تسا و  یقاب  نآ 
هدش عقاودـعب  لاس  رد  هک  ار  يرادـقم  سمخ  دـیاب  دـشاب ، هتفر  نیب  زا  اهیکاروخ  لثم  رگا  یلو  دـشکب ، لوط  دـعب  لاس  زا  يرادـقم  ات  وا 

شلاـس جرخ  رادـقم  هب  رگا  یلو  دریگب ، تاـکز  اـهنیا  دـننام  تراـیز و  جـح و  هب  نتفر  يارب  دـناوت  یم  ریقف   1984: هرامش هلئـسم  دهدب .
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یعنام هللا  لـیبس  مهـس  زا  یلو  دریگب ، تاـکز  ارقف  مهـس  زا  دـناوت  یمن  لـضاف : هللا  تیآ  نآ  دـننام  تراـیز و  يارب  دـشاب ، هتفرگ  تاـکز 
هب رگا  یلو  دریگب ، تاکز  اهنیا  دننام  ترایز و  جـح و  هب  نتفر  يارب  دـناوت  یم  ریقف   1984: هرامش هلئسم  دریگب . تاکز  دناوت  یمن  . درادن

مهـس زا  یلو  دریگب ، تاکز  ارقف  مهـس  زا  دناوت  یمن  لضاف : هللا  تیآ  نآ  دننام  ترایز و  يارب  دـشاب ، هتفرگ  تاکز  شلاس  جرخ  رادـقم 
ترـضح ترایز  هب  الثم  ناماما  زا  یکی  ترایز  هب  هک  دنک  رذن  رگا   2660: هرامش هلئسم  دریگب . تاکز  دناوت  یمن  . درادن یعنام  هللا  لیبس 

ترایز ار  ماما  نآ  دناوتن  يرذـع  هطـساو  هب  رگا  و  تسین ،  یفاک  دورب  رگید  ماما  ترایز  هب  هچنانچ  دوش  فرـشم  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا 
مزال هدرکن  رذـن  ار  نآ  زامن  ترایز و  لسغ  دورب و  ترایز  هدرک  رذـن  هک  یـسک   2661: هرامش هلئـسم  تسین .  بجاو  وا  رب  يزیچ  دنک ،

نایبت تیاس  عبنم : دروآ . اجب  ار  اهنآ  تسین 

یناتسیس یمظعلا  هللا  تیآ 

و دریگب ، وضو  مالسلا  مهیلع  ناماما  مرح  ودجسم  هب  نتفر  روبق و  لها  ترایز  تیم و  زامن  يارب  ناسنا  تسا  بحتـسم   322: هرامش هلئسم 
تسا و بحتسم  نتفرگ  وضو  ندیباوخ ،  يارب  نآرق و  هیشاح  سم  يارب  زین  نآ و  نتـشونو  ندناوخ  نآرق و  نتـشاد  هارمه  يارب  نینچمه 

هرابود اهراک ... نیا  زا  یکی  يارب  رگا  و  دریگب . وضو  زاـمن  ره  يارب  هراـبود  یناتـسیس : هللا  تیآ  دراد  وضو  هک  یـسک  تسا  بحتـسمزین 
ابدـناوت یم  الثم  دروآ ، اجب  دـناوت  یم  داد ، ماجنا  وضو  اب  دـیاب  هک  ار  يراک  ره  دریگب  وضواـهراک  نیا  زا  یکی  يارب  رگا  و  دریگب . وضو 

 ، مرح لوخد  لسغ  مارحا ،  لسغ  زا : دـنترابع  بحتـسم  ياهلـسغ  رگید  و  یناتـسیس : هللا  تیآ   645: هرامش هلئـسم  دناوخب . زامن  وضو  نآ 
 ، هرونم هنیدم  مرح  ندش  لخاد  لسغ  قلح ،  حـبذ و  رحن و  يارب  لسغ  هبعک ،  لوخد  لسغ  هبعک ،  هناخ  ترایز  لسغ  هکم ،  لوخد  لسغ 

مصخ اب  هلهابم  يارب  لسغ  (ص ،)  ربمغیپ رهطم  ربق  عادو  لسک   (، ص  ) ربمغیپ دجـسم  ندش  لخاد  لسغ  هرونم ،  هنیدم  ندش  لخاد  لسغ 
نیموصعم ترایز  يارب  لسغ  دنا : هدومرف  لقن  ار  نآ  بابحتسا  اهقف  هک  یلاسغا  هلمج  زا  و  ءاقـستسا . يارب  لسغ  هراختـسا ،  يارب  لسغ  ، 

رهـش هکم  مرح  رد  ندش  لخاد  زا  شیپ  دنهد . ماجنا  ءاجر  دـصق  هب  اراهلـسغ  نیا  هک  تسا  نیا  طوحا  کیدزن و  رود و  زا  مالـسلا  مهیلع 
ناماما مرح  رد  ندش  لخاد  يارب  دنک و  لسغ  ناسنا  تسا  بحتسم  ربمغیپ  دجـسم  هنیدم  رهـش  هنیدم  مرح  هبعک  هناخ  مارحلادجـسم  هکم 

زور کی  رد  دهاوخ  یم  هک  یسک  تسا و  یفاک  لسغ  کی  دوش  فرشم  هبترم  دنچ  زور  کی  رد  رگا  دنک و  لسغ  اءاجر  مالـسلا  مهیلع 
لخاد دـهاوخب  زور  کی  رد  رگا  زین  تسا و  یفاک  دـنک  لسغ  کی  همه  تین  هب  رگا  دوش  هبعک  هناخ  مارحلادجـسم و  هکم و  مرح  لـخاد 
ناماما ربمغیپ و  ترایز  يارب  دنک و  یم  تیافک  همه  يارب  لسغ  کی  دوش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دجسم  هنیدم و  رهش  هنیدم و  مرح 

اـصوصخ نتفررفـس  يارب  تدابع و  تهج  هب  طاشن  هبوت و  يارب  نینچمه  ملاع و  دـنوادخ  زا  نتـساوخ  تجاح  يارب  کیدزن و  ای  رود  زا 
اجب دش  هتفگ  هلأسم  نیا  رد  هک  ار  ییاهلسغ  زا  یکیرگا  دنک و  لسغ  ناسنا  تسا  بحتسم  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  ترایز  رفس 

. دروآاجب ار  لسغ  هرابود  تسا  بحتـسم  دوش و  یم  لطاب  وا  لسغ  دـباوخب  ـالثم  دـیامن  یم  لـطابار  وضو  هک  دـنک  يراـک  دـعب  دروآ و 
هلئـسم دناوخب . هتـسکش  ار  زامن  دـیاب  دـنک ، ترفاسم  اهنیا  دـننام  تراجت و  ای  جـح  ای  ترایز  يارب  نیـشنارحص  رگا   1306: هرامش هلئسم 
هتـسکش ار  زامن  دـیاب  دـنک ، ترفاسم  جـح  ای  ترایز  يارب  ـالثم  يرگید  راـک  يارب  رگا  تسا  ترفاـسم  شلغـش  هک  یـسک   1307: هرامش

دهد و هیارک  ترایز  ياربار  دوخ  لیبموتا  رفوش ، الثم  رگا  یلو  دـنیوگب ... رفـسلاریثک  ار  وا  افرع  هک  نآ  رگم  یناتـسیس : هللا  تیآ  دـناوخب 
لثم یبحتسم  ياهراک  زا  یضعب  يارب  دناوت  یم  ناسنا   1534: هرامش هلئسم  دناوخب . مامت  ار  زامن  دیاب  دنک ، ترایز  مه  شدوخ  نمض  رد 
يارب ار  نآ  باوث  دهد و  ماجناار  یبحتـسم  راک  دناوت  یم  زین  و  دوش ، ریجا  ناگدـنز  فرط  زا  مالـسلا ،  مهیلع  ناماماو  ربمغیپ  ربق  ترایز 
تـسد هب  هک  ار  یلام  مامت  سمخ  دیاب  دـهد ، یم  ار  وا  جراخم  يرگید  هک  یـسک   1757: هرامش هلئـسم  دیامن . هیده  ناگدنز  ای  ناگدرم 

هدرک نآ  دننام  ترایز و  جرخ  ار  نآ  زا  يرادقم  رگا  یلو  یناتـسیس .  هللاۀیآ  هلاسر  رد  هلأسم  نایاپ  یناتـسیس : هللا  تیآ  دهدب ، دروآ  یم 
هللا تـیآ  دـنک ، یم  رگید  ياـهترایز  جـح و  رفـس  جرخ  هـک  ار  یلاـم   1778: هرامـش هلئـسم  دهدب . ار  هدنام  یقاب  سمخ  دـیابطقف  دـشاب ،
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رد هچنآ  دـشکب ، لوط  دـعب  لاس  زا  يرادـقمات  وا  رفـس  رگا  و  هدرک ،  جرخ  لاس  نآ  رد  هک  دوش  یم  باسح  یلاس  جراخم  زا  یناتـسیس :
 ، هدش هدافتـسا  نآ  تعفنم  زا  تسا و  یقاب  نآ  نیع  هک  دشاب  يراوس  بکرم  دننام  رگا  دهدب . ار  نآ  سمخ  دیاب  دنک  یم  جرخ  دعب  لاس 

یلو دـشکب ، لوط  دـعب  لاس  زا  يرادـقم  ات  وا  رفـس  هچرگا  هدرک ،  ترفاسم  هب  عورـش  لاس  نآ  رد  هک  دوش  یم  باسح  یلاس  جراخم  زا 
يارب دناوت  یم  ریقف   1984: هرامـش هلئـسم  دهدب . هدش  عقاودعب  لاس  رد  هک  ار  يرادقم  سمخ  دیاب  دشاب ، هتفر  نیب  زا  اهیکاروخ  لثم  رگا 

جرخرادـقم هب  هکنیا  ای  دـشابن ، ریقف  هچ  رگا  دریگب ، تاکز  هللا  لیبس  مهـس  زا  یناتـسیس : هللا  تیآ  اـهنیا  دـننام  تراـیز و  جـح و  هب  نتفر 
زا طایتحا  ربانب  دشاب و  هماع  تعفنم  ياراد  اهنیا  دننامو  ترایز  ای  جح  هب  نتفر  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  یلو  دشاب ، هتفرگ  تاکز  شلاس 

ترایز و يارب  دـشاب ، هتفرگ  تاکز  شلاس  جرخ  رادـقم  هب  رگا  یلو  دریگب ، تاکز  دریگب . نذا  نآ  رد  تاکز  فرـص  يارب  عرـش  مکاح 
زا یناتـسیس : هللا  تیآ  اهنیا  دننام  ترایز و  جـح و  هب  نتفر  يارب  دـناوت  یم  ریقف   1984: هرامش هلئـسم  دریگب . تاکز  دناوت  یمن  نآ  دننام 
هک تسا  یتروص  رد  نیا  یلو  دـشاب ، هتفرگ  تاکز  شلاـس  جرخرادـقم  هب  هکنیا  اـی  دـشابن ، ریقف  هچ  رگا  دریگب ، تاـکز  هللا  لـیبس  مهس 

تاکز دریگب . نذا  نآ  رد  تاکز  فرص  يارب  عرش  مکاح  زا  طایتحا  ربانب  دشاب و  هماع  تعفنم  ياراد  اهنیا  دننامو  ترایز  ای  جح  هب  نتفر 
رگا  2660: هرامـش هلئـسم  دریگب . تاکز  دناوت  یمن  نآ  دننام  ترایز و  يارب  دشاب ، هتفرگ  تاکز  شلاس  جرخ  رادقم  هب  رگا  یلو  دریگب ،
دورب رگید  ماما  ترایز  هب  هچنانچ  دوش  فرـشم  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  ترـضح  ترایز  هب  الثم  ناماما  زا  یکی  تراـیز  هب  هک  دـنک  رذـن 

رذن هک  یسک   2661: هرامـش هلئـسم  تسین .  بجاو  وا  رب  يزیچ  دـنک ، ترایز  ار  ماما  نآ  دـناوتن  يرذـع  هطـساو  هب  رگا  و  تسین ،  یفاک 
نایبت تیاس  عبنم : دروآ . اجب  ار  اهنآ  تسین  مزال  هدرکن  رذن  ار  نآ  زامن  ترایز و  لسغ  دورب و  ترایز  هدرک 

فقو ماکحا 

( هر  ) ینیمخ ماما 

دنشورفب و ای  دنشخبب  ار  نآ  دنناوت  یمن  نارگید  وا و  دوخ  دوش و  یم  جراخ  وا  کلم  زا  دنک ، فقو  ار  يزیچ  یسک  رگا  هلئسم ي2676 :
هلئـسم ي2677: درادن . لاکـشا  نآ  نتخورف  دـش ، هتفگ  هلاسم و  رد  هک  دراوم  زا  یـضعب  رد  یلو  درب ، یمن  ثرا  کلم  نآ  زا  مه  یـسک 

مه لوبق  هب  جاتحم  تسا و  حیحـص  فقو  مدرک ، فقو  ار  دوخ  هناخ  دـیوگب  الثم  رگا  هکلب  دـنناوخب  یبرع  هب  ار  فقو  هغیـص  تسین  مزال 
، دریمب ای  دوش  نامیشپ  فقو  هغیص  ندناوخ  زا  شیپ  دنک و  نیعم  فقو  يارب  ار  یکلم  رگا  هلئسم ي2678 : صاخ . فقو  رد  یتح  تسین ،
هد ات  لام  نیا  دیوگب  الثم  رگا  سپ  دنک  فقو  هشیمه  يارب  دـیاب  دـنکیم  فقو  ار  یلام  هک  یـسک  هلئسم ي2679 : تسین . تسرد  فقو 

لطاب دشاب  فقو  هرابود  دعب  دشابن و  فقو  لاسجنپ  ات  دعب  دـشاب و  فقو  لاس  هد  ات  لام  نیا  دـیوگب  ای  دـشابن و  دـعب  دـشاب و  فقو  لاس 
زا نوچ  دشاب ، فقو  نم  ندرم  زا  دعب  لام  نیا  دیوگب  الثم  رگا  سپ  دشاب ، هغیـص  ندـناوخ  عقوم  زا  فقو  دـیاب  بجاو  طایتحا  هبو  تسا ،

فرـصت هب  ار  فقو  لام  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  فقو  هلئسم ي2680 : دراد . لاکـشا  هدوبن  فقو  شندرم  ات  هغیـص  ندناوخ  عقوم 
زیچ نآ  هک  نیا  دصق  هب  دـنک و  فقو  دوخ  ریغـص  دالوا  رب  ار  يزیچ  رگا  یلو  دـنهدب  وا  یلو  ای  لیکو ، ای  هدـش  فقو  وا  يارب  هک  یـسک 

فقاو هک  نآ  زا  دعب  دننک  فقو  ار  يدجـسم  رگا  هلئسم ي2681 : تسا . حیحـص  فقو  دیامن ، يرادهگن  نانآ  فرط  زا  دوش  نانآ  کلم 
یم تسرد  فقو  دـناوخ  زامن  دجـسم  نآ  رد  رفن  کی  هک  نیمه  دـنناوخب  زامن  دجـسم  نآ  رد  هک  دـهد  هزاجا  ندرک ، راذـگاو  دـصق  هب 
نیا ربانب  دـنک . فرـصت  دوخ  لام  رد  دـناوتب  اعرـش  دـشاب و  رایتخا  دـصق و  اب  لقاع و  فلکم و  دـیاب  هدـننک  فقو  هلئسم ي2682 : دوش .
دوخ لام  رد  درادـن  قح  نوچ  هدرک ، يریگولج  شلاوما  رد  فرـصت  زا  ار  وا  عرـش  مکاح  اـی  هدوب  هیفـس  ندوب  غلاـب  لاـح  رد  هک  یهیفس 

، دـنک فقو  دـناهدماین  اـیند  هب  هک  یناـسک  يارب  ار  یلاـم  رگا  هلئـسم ي2683 : تسین . حیحـص  دنک  فقو  ار  يزیچ  رگا  دـیامن ، فرـصت 
اب ایند  هب  ندمآ  زا  دعب  دناهدماین  ایند  هب  هک  اهنآ  حیحـص و  دناهدمآ  ایند  هب  اهنآ  زا  یـضعب  هک  یـصاخشا  يارب  فقو  یلو  تسین ، تسرد 
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دعب ار  نآ  يدیاع  هک  دـنک  فقو  ار  یناکد  هک  نآ  لثم  دـنک  فقو  شدوخ  رب  ار  يزیچ  رگا  هلئسم ي2684 : دنوش . یم  کیرش  نارگید 
فقو عفانم  زا  دناوتیم  دوش  ریقف  شدوخ  دـنک و  فقو  ارقف  رب  ار  یلام  الثم  رگا  یلو  تسین ، حیحـص  دـنیامن  شاهربقم  جرخ  وا  گرم  زا 

، دنکن نیعم  رگا  دنیامن و  راتفر  وا  داد  رارق  قباطم  دیاب  دنک ، نیعم  یلوتم  هدرک  فقو  هک  يزیچ  يارب  رگا  هلئسم ي2685 : دیامن . هدافتسا 
ندرب عفن  رد  هک  تسا  فقو  تحلصم  هب  طوبرم  هک  ییاهزیچ  هب  عجار  دشاب ، هدرک  فقو  دوخ  دالوا  رب  الثم  یصوصخم  دارفا  رب  هچنانچ 

غلاب اهنآ  رگا  تسا  دوجوم  هقبط  ندرب  عفن  هب  طوبرم  هک  ییاهزیچ  هب  عجار  و  تسا ، عرـش  مکاح  اب  رایتخا  دراد  تلاخد  زین  دـعب  تاـقبط 
. تسین مزال  عرـش  مکاح  هزاجا  فقو  زا  هدافتـسا  يارب  و  تسا ، ناشیا  یلو  اب  رایتخا  دنـشابن  غلاب  رگا  تسا و  نانآ  دوخ  اب  راـیتخا  دنـشاب 
هک یتروص  رد  دـسرب  تاریخ  فرـصم  هب  نآ  عفانم  هک  دـنک  فقو  ای  دـنک ، فقو  تاداس  اـی  ارقف  رب  ـالثم  ار  یکلم  رگا  هلئسم ي2686 :

دالوا رب  الثم  یصوصخم  دارفا  رب  ار  یکلم  رگا  هلئسم ي2687 : تسا . عرش  مکاح  اب  نآ  رایتخا  دشاب ، هدرکن  نیعم  یلوتم  کلم  نآ  يارب 
هک یتروص  رد  دریمب  دـهد و  هراجا  ار  نآ  کلم  یلوتم  هچنانچ  دـننک  هدافتـسا  نآ  زا  رگید  هقبط  زادـعب  ياهقبط  ره  هک  دـنک  فقو  دوخ 
زا هقبط  کی  و  دـشاب ، هتـشادن  یلوتم  رگا  یلو  دوش . یمن  لطاب  هراـجا  دـشاب ، هدرک  ار  دـعب  هقبط  تحلـصم  اـی  فقو  تحلـصم  تاـعارم 

لطاب هراجا  دننکن  هزاجا  دعب  هقبط  هک  یتروص  رد  دنریمب ، هراجا  تدم  نیب  رد  دنهد و  هراجا  ار  نآ  هدش  فقو  اهنآ  رب  کلم  هک  یناسک 
لام زا  ار  هراجا  تدـم  رخآ  ات  ناشندرم  نامز  زا  هراجالا  لام  دـشاب  هداد  ار  تدـم  مامت  هراجالا  لاـم  رجاتـسم  هک  یتروص  رد  دوشیم و 

نآ زا  يرادقم  هک  یکلم  هلئـسم ي2689 : دور . یمن  نوریب  ندوب  فقو  زا  دوش ، بارخ  فقو  کلم  رگا  هلئسم ي2688 : دریگیم . نانآ 
ادج ار  فقو  مهـس  هربخ  رظن  اب  دناوت  یم  فقو  یلوتم  ای  عرـش  مکاح  دشاب ، هدشن  میـسقت  رگا  تسین  فقو  نآ  زا  يرادقم  تسا و  فقو 

هدشن فقو  مومع  يارب  هچنانچ  دناسرن ، هدش  نیعم  هک  یفرـصم  هب  ار  نآ  تادیاع  دـنک و  تنایخ  فقو  یلوتم  رگا  هلئسم ي2690 : دنک .
دناهدرک فقو  هینیسح  يارب  هک  ار  یشرف  هلئسم ي2691 : دیامن . نیعم  ینیما  یلوتم  وا  ياجهب  دیاب  عرـش  مکاح  ناکما  تروص  رد  دشاب ،

فقو يدجـسم  ریمعت  يارب  ار  یکلم  رگا  هلئسم ي2692 : دشاب . هینیسح  کیدزن  دجـسم  نآ  هچرگادنربب  دجـسم  هب  زامن  يارب  دوش  یمن 
زا ریغ  هک  یتروص  رد  دنک  ادیپ  ریمعت  هب  جایتحا  یتدـم  ات  هک  دور  یمن  مه  لامتحا  درادـن و  ریمعت  هب  جایتحا  دجـسم  نآ  هچنانچ  دـنیامن 
هب ار  کلم  نآ  تادیاع  دنناوت  یم  دشاب ، هدوهیب  وغل و  نآ  يرادهگن  فلت و  ضرعم  رد  شتادیاع  دـشاب و  هتـشادن  يرگید  جایتحا  ریمعت 

دجـسم ریمعت  جرخ  ار  نآ  يدـیاع  هک  دـنک  فـقو  ار  یکلم  رگا  هلئـسم ي2693 : دنناسرب . دراد  ریمعت  هب  جایتحا  هک  يدجـسم  فرـصم 
نیعم رادقم  هچ  کی  ره  يارب  هک  دننادب  هک  یتروص  رد  دنهدب ، دیوگیم  ناذا  دجـسم  نآ  رد  هک  یـسک  هب  تعامج و  ماما  هب  دـنیامن و 

تعامج ماما  نیب  دمآ  دایز  يزیچ  رگا  دننک و  ریمعت  ار  دجسم  لوا  دیاب  دنشاب ، هتشادن  نیقی  رگا  و  دننک ، فرصم  روط  نامه  دیاب  هدرک ،
نایبت عبنم :  دننک . حلص  رگیدکی  اب  میسقت  رد  رفن  ود  نیا  هک  تسا  نآ  رتهب  دنیامن و  تمسق  يواسم  روط  هب  دیوگیم  ناذا  هک  یسک  و 

يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ 

ات دـشاب ، هدـش  فقو  رب  هارکا  فقاو  رگا  باوج : تسا ؟ حیحـص  هدـش  نآ  رب  هارکا  هک  یـسک  زا  فـقو  اـیآ  لاوس 1999 : فقو  طـیارش 
لاوس 2000: تسا . لاکشا  لحم  مه  نآ  تّحص  يارب  هقحال  هزاجا  تیافک  تسین و  حیحص  فقو  دوشن  قحلم  نآ  هب  وا  هزاجا  هک  ینامز 
رد فقو  تاررقم  طباوض و  هب  هّجوت  اب  دناهدرک ، فقو  ریخ  هار  رد  لاس  رازه  تّدم  هب  ار  نآ  دناهتخاس و  یناتسرامیب  اهیتشترز  زا  یضعب 

ناتسرامیب دمآرد  رگا  : » تسا هدش  حیرصت  نآ  رد  هک  همانفقو  طیارـش  فالخ  رب  رـضاح  لاح  رد  فقو  ّیلوتم  تسا  زیاج  ایآ  هیماما ، هقف 
: باوج دیامن ؟ لمع  دوش ،» هفاضا  ناتـسرامیب  رد  دوجوم  ياهتخت  هب  هدـیرخ و  تخت  يدادـعت  نآ  اب  دـیاب  دوش  رتشیب  نآ  ياههنیزه  زا 

ناتسرامیب فقو  هجیتن  رد  تسا ، حیحص  مه  یباتک ـ  ریغ  یباتک و  زا  معا  ناملسم ـ  ریغ  زا  تسا  حیحص  ناملسم  زا  فقو  هک  يدراوم  رد 
هب لمع  اذل  تسا ، لاکشا  نودب  یعرش  رظن  زا  نآ  تّحـص  یلو  تسا ، رخآلاعطقنم  فقو  دنچره  لاس ، رازه  ات  ریخ  هار  رد  هدافتـسا  يارب 
ایآ لاوس 2001 : فقو  ّیلوتم  طیارش  درادن .. ار  اهنآ  زا  يّدعت  طیارـش و  نآ  لامها  قح  وا  تسا و  بجاو  هفوقوم  ّیلوتم  رب  فقاو  طیارش 
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يارب دـهدیم  ماجنا  فقو  نوئـش  هرادا  يارب  هک  ییاـهراک  ربارب  رد  هدـش ، بصن  مکاـح  اـی  فقاو  فرط  زا  هک  فقو  ّیلوتم  تسا  زیاـج 
فرط زا  هکنیا  زا  معا  فقو  ّیلوتم  باوج : دـهد ؟ ماـجنا  وا  زا  تباـین  هب  ار  اـهراک  نآ  اـت  دـهدب  يرگید  هب  اـی  درادرب و  ترجا  شدوـخ 
نّیعم فقو  روما  هرادا  ربارب  رد  وا  يارب  فقاو  فرط  زا  یـصاخ  ترجا  هک  یتروـص  رد  مکاـح ، فرط  زا  اـی  دـشاب و  هدـش  بصن  فـقاو 
ناونع هب  ار  یصخش  صاخ  یندم  هاگداد  لاوس 2002 : درادرب . شدوخ  يارب  فقو  ياهدمآرد  زا  ار  لثملاترجا  دناوتیم  دشاب ، هدـشن 
نییعت قح  ّیلوتم  رگا  دراوم ، لـیبق  نیا  رد  تسا ، هدرک  بصن  فقو  روما  هرادا  رد  وا  لاـمعا  رب  تراـظن  يارب  فقو  ّیلوتم  راـنک  رد  نیما 
نییعت هب  تردابم  هدش  بصن  هاگداد  طسوت  هک  صخـش  نآ  بیوصت  تروشم و  نودب  دناوتیم  ایآ  دـشاب ، هتـشاد  ار  دوخ  زا  دـعب  ّیلوتم 
هرادا هب  طوبرم  لامعا  همه  لماش  دـشاب و  ماع  وا  لاـمعا  رب  تراـظن  يارب  یعرـش  ّیلوتم  هب  نیما  ّمض  هب  مکح  رگا  باوج : دـنک ؟ ّیلوتم 
هنارـس دوخ  رظان ، ِنیما  اب  تروشم  نودب  يدعب  ّیلوتم  نییعت  رد  درادن  قح  دوشب ، مه  شدوخ  زا  دعب  يارب  فقو  ّیلوتم  نییعت  یّتح  فقو 

نآ هعـسوت  دـصق  هب  ار  دوخ  كالما  دـجاسم ، زا  یکی  رواجم  ياهنیمز  اـههناخ و  ناـبحاص  لاوس 2003 : دـیامن . لـمع  شدوخ  يأر  هب 
فقو يارب  یلقتسم  دنس  میظنت  هب  میمصت  املع  اب  تروشم  زا  دعب  مه  هعمج  ماما  دوش و  همیمض  نآ  هب  ات  دناهداد  دجسم  هب  یناجم  روطهب 

نآ اب  یمیدق  دجسم  یناب  یلو  دناهدرک ، تقفاوم  راک  نیا  اب  دناهدیشخب  دجسم  هب  ار  دوخ  ياهنیمز  هک  یناسک  همه  تسا و  هتفرگ  اهنآ 
ایآ دشاب ، فقو  همه  ّیلوتم  وا  دوخ  دوش و  تبث  یلبق  فقو  دنـس  رد  دیدج  یـضارا  فقو  هک  تسا  نآ  ناهاوخ  دـنکیم و  تفلاخم  راک 

صاخ ّیلوتم  نییعت  همانفقو و  میظنت  فقو و  رایتخا  باوج : تسا ؟ بجاو  ام  رب  وا  هتـساوخ  هب  تبثم  خساپ  ایآ  و  دراد ؟ ار  راک  نیا  قح  وا 
. درادن ار  نآ  اب  تفلاخم  قح  یمیدق  دجـسم  یناب  تسا و  دیدج  ناگدـننکفقو  اب  دـناهدش  همیمـض  دجـسم  هب  یگزات  هب  هک  ییاهنیمز 

ياضتقم اب  نآ  ياهدـنب  زا  یـضعب  یلو  دـننک ، میظنت  نآ  يارب  یلخاد  ماظن  کی  فقو ، مامتا  زا  دـعب  هینیـسح  ناـّیلوتم  رگا  لاوس 2004 :
ياضتقم اب  هک  دنک  عضو  ار  يزیچ  درادن  قح  هفوقوم  ّیلوتم  باوج : تسا ؟ زیاج  اهدنب  نآ  هب  لمع  ًاعرـش  ایآ  دشاب ، ضراعم  نآ  ّتیفقو 

ایآ دنـشاب ، هدش  بصن  فقو  ّیلوتم  ناونع  هب  رفن  دـنچ  رگا  لاوس 2005 : تسین . زیاج  نآ  هب  لمع  مه  ًاعرـش  دـشاب و  ضراـعت  رد  فقو 
هب عجار  نانآ  نیب  رگا  و  دنزادرپب ؟ فقو  روما  يّدصت  هب  يدارفنا  روطهب  نارگید  رظن  بلج  نودب  نانآ  زا  یضعب  هک  تسا  حیحـص  ًاعرش 

تـسا بجاو  هکنآ  ای  دـنیامن  لمع  دوخ  يأر  هب  هنارـسدوخ  نانآ  زا  کی  ره  تسا  زیاج  ایآ  دـنک ، زورب  يأر  فالتخا  هفوقوم  روما  هرادا 
لالقتـسا رب  تلـالد  هک  ینئارق  هدرک و  ناـیب  قلطم  روطهب  ار  ناـنآ  تیلوت  فقاو ، رگا  باوج : دـننک ؟ هعجارم  مکاـح  هب  هدوـمن و  فـقوت 

دنچره فقو  روما  هرادا  رد  دـنرادن  قح  تیرثکا  یّتح  ناـنآ  زا  مادـکچیه  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  دـیامنب  تیرثـکا  یّتـح  ناـنآ  زا  یـضعب 
اعمتجم دحاو ، يأر  ذاختا  رگیدکی و  اب  تروشم  قیرط  زا  فقو ، روما  هرادا  يارب  دیاب  هکلب  دـنیامن ، لمع  لقتـسم  وحنب  نآ ، زا  يرادـقم 
عامتجا هب  مزلم  ار  نانآ  ات  دننک  هعجارم  عرش  مکاح  هب  دروم  نآ  رد  تسا  بجاو  دهد ، خر  یعازنو  فالتخا  نانآ  نیب  رگا  دنیامن و  لمع 

رگم تسین  حیحـص  باوج : تسا ؟ حیحـص  یعرـش  رظن  زا  رگید  ناّیلوتم  طسوت  فقو  ناـّیلوتم  زا  یـضعب  لزع  اـیآ  لاوس 2006 : دیامن .
دنتسه و نئاخ  رگید  نایلوتم  هک  دننک  اعدا  ناّیلوتم  زا  یـضعب  رگا  لاوس 2007 : دـشاب . هداد  رارق  ار  یقح  نینچ  وا  يارب  فقاو  هک  ییاج 
هب دنتـسه ، تنایخ  هب  مهتم  هک  ار  یناسک  ماهتا  یـسررب  تسا  بجاو  باوج : تسیچ ؟ یعرـش  مکح  دنـشاب ، هتـشاد  ناـنآ  لزع  رب  رارـصا 
زا دـعب  شدوخ و  يارب  تسا  هدـنز  اـت  ار  نآ  تیلوت  دـنک و  ماـع  فقو  ار  دوخ  نیمز  يدرف  رگا  لاوس 2008 : دنهد . عاجرا  عرـش  مکاح 

روما فاقوا و  هرادا  تیریدم  ایآ  دـهد ، رارق  وا  يارب  هفوقوم  هرادا  رد  مه  یـصاخ  تارایتخا  دـهد و  رارق  شروکذ  دالوا  ربکا  يارب  ندرم 
فرط زا  بوصنم  ّیلوتم  هک  یناـمز  اـت  باوج : دـنک ؟ بلـس  ّیلوتم  زا  ار  تاراـیتخا  اهتیحالـص و  نآ  زا  یـضعب  اـی  همه  دراد  قح  هیریخ 

رایتخارد هدرک  ررقم  وا  يارب  فقو  ءاشنا  رد  فقاو  هک  هنوگنامه  فقو  روما  هرادا  هدشن ، جراخ  فقو  تیلوت  تارایتخا  دودح  زا  فقاو ،
لاوس 2009: تسین . حیحـص  هتـشگ ، ررقم  فقاو  طسوت  فقو  هغیـص  نمـض  رد  هک  وا  تارایتخا  لیدـبت  رییغت و  یعرـش  رظن  زا  تسوا و 

ماـما يارب  ناـنآ  ضارقنا  زا  دـعب  ٍلـسن و  دـعب  الـسن  دوخ  نادـنزرف  يارب  ار  نآ  تیلوت  هدرک و  فـقو  دجـسم  يارب  ار  ینیمز  هعطق  يدرف 
ار نآ  تیلوت  ّیلوتم ، لسن  ضارقنا  زا  دـعب  ساسا  نیمه  رب  تسا . هداد  رارق  دـناوخیم ، دجـسم  نآ  رد  ار  هناگجنپ  ياهزامن  هک  یتعاـمج 
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زامن هماقا  هب  رداق  هدومن و  هتکس  مه  وا  یلو  تسا  هتفرگ  هدهع  رب  هدناوخیم  دجـسم  نآ  رد  یتّدم  يارب  ار  هناگجنپ  ياهزامن  هک  یملاع 
نیا اب  ایآ  تسا ، هدرک  نییعت  دجـسم  ینونک  تعامج  ماـما  ناونع  هب  ار  يرگید  ملاـع  تاـعامج ، همئا  ياروش  هجیتن  رد  تسین ، تعاـمج 

دـنک و نییعت  دوخ  بیان  ای  لیکو  ناونع  هب  ار  يدرف  تعامج  زامن  هماـقا  يارب  دراد  قح  هکنآ  اـی  دوشیم  لزع  تیلوت  زا  یلبق  ملاـع  راـک 
دجـسم تعامج  ماما  وا  هک  تسا  ناونع  نیا  هب  ملاع  نآ  تیلوت  هک  دشاب  نیا  رب  ضرف  رگا  باوج : دـنامب ؟ یقاب  تیلوت  ناونع  هب  شدوخ 

لاوس دوشیم . طقاس  وا  زا  تیلوت  رگید ، تلع  ره  ای  يرامیب  تلع  هب  دجسمرد  تعامج  تماما  زا  وا  زجع  اب  تسا ، هناگجنپ  ياهزامن  رد 
سلاجم هماقا  تاداس و  هب  کمک  دـننام  ریخ  ياهراک  زا  یـصاخ  دراوم  رد  اهنآ  دـمآرد  ات  هدومن  فقو  ار  دوخ  كالما  یـصخش  : 2010
صاخشا ای  تاسسؤم  زا  یضعب  تسا ، فقو  عفانم  ءزج  هک  كالما  نآ  هراجا  تمیق  شیازفا  اب  رـضاح  لاح  رد  دوش و  فرـصم  يرادازع 

يزیچان تمیق  هب  هفوقوم  کلم  هراجا  ناهاوخ  ینید  ای  یعامتجا و  ای  یـسایس  ای  یگنهرف  لئالد  ای  اهنآ  رد  تاناکما  دوجو  مدـع  لـیلد  هب 
روما هرادا  لوئـسم  یعرـش و  ّیلوتم  رب  باوج : دهد ؟ هراجا  زور  تمیق  زا  رتمک  یتمیق  هب  ار  اهنآ  فاقوا  تیریدم  تسا  زیاج  ایآ  دنتـسه ،

رد دیامنب ، ار  فقو  تعفنم  تحلصم و  تیاعر  هراجا  غلبم  نییعت  رد  تسا و  نآ  ناهاوخ  هک  یـسک  هب  نداد  هراجا  رد  تسا  بجاو  فقو 
عفن دوشیم ، هداد  هراجا  نآ  يارب  فقو  هک  يراک  تیمها  ای  رجأتـسم  صاخ  لاوحا  عاضوا و  ببـس  هب  هراجا  غلبم  فیفخت  رد  رگا  هجیتن 
نیا ایآ  درادن ، ّیلوتم  دجسم  هک  هّرسسّدق ) ) لحار ماما  رظن  قبط  رب  لاوس 2011 : تسین . زیاج  الا  درادن و  لاکشا  دشاب  فقو  تحلصم  و 
فقو دجـسم  رد  ماکحا  غیلبت  داشرا و  ظعو و  سلاجم  هماقا  يارب  هک  یکالما  لثم  دـناهدش  فقو  دجـسم  يارب  هک  یکالما  لـماش  مکح 
یمئاد یعرش  ینوناق و  ّیلوتم  هک  دنراد  ياهفوقوم  كالما  دجاسم ، زا  يرایسب  هکنیا  هب  هجوت  اب  لومش ، ضرف  رب  و  دوشیم ؟ مه  دناهدش 

زا دـنرادرب و  تسد  اهنآ  تیلوت  زا  فاقوا  نیا  ناّیلوتم  تسا  زیاج  ایآ  دـنکیم ، راتفر  ّیلوتم  ناونع  هب  ناـنآ  اـب  مه  فاـقوا  هرادا  دـنراد و 
قح ّیلوتم  هک  هدش  لقن  هیلع ) هللا  ناوضر  ) ماما ترضح  زا  ییاتفتسا  رد  هکنآ  اب  دننک  يراددوخ  اهنآ  هرادا  هب  تبـسن  دوخ  فئاظو  ماجنا 

مکح باوج : دیامنن ؟ یهاتوک  هرابنیا  رد  دنک و  لمع  هدرک  ررقم  فقاو  هچنآ  قبط  تسا  بجاو  هکلب  درادن  ار  فقو  تیلوت  زا  ضارعا 
رد دوشیمن . دـناهدش  فقو  دجـسم  يارب  هک  ییاههفوقوم  لـماش  تسا و  دجـسم  دوخ  هب  صتخم  تسین  رادرب  تیلوت  دجـسم ، هک  نیا  هب 

، دـناهدش فقو  دجـسم  رد  نآ  دـننام  داشرا و  هظعوم و  ماکحا و  غیلبت  لـیبق  زا  يروما  يارب  هک  ییاـههفوقوم  لـماش  یلوا  قیرط  هب  هجیتن 
مزاول و لـیبق  زا  دجـسم  ياـهزاین  عفر  يارب  کـلم  فقو  لـثم  رد  یّتـح  ماـع ، صاـخ و  فاـقوا  يارب  ّیلوـتم  نییعت  نیا  رب  اـنب  دوـشیمن ،

هکلب درادـن  ار  فاقوا  لیبق  نیا  تیلوت  زا  ضارعا  قح  بوصنم ، ّیلوتم  تسا و  لاکـشا  نودـب  هریغ ، دجـسم و  تفاظن  بآ و  ییانـشور و 
راک نیا  يارب  بیاـن  نتفرگ  اـب  دـنچره  دـیامنب  هدرک  ررقم  نآ  هغیـص  رد  فقاو  هک  هنوگناـمه  فقو  روما  هرادا  هب  ترداـبم  تسا  بجاو 

یعرش ّیلوتم  زا  ریغ  يدرف  تسا  زیاج  ایآ  لاوس 2012 : دنک . لکشم  تمحازم و  داجیا  فقو  هرادا  رد  وا  يارب  درادن  قح  یـسک  دشاب و 
تمحازم داجیا  نآ  یعرش  ّیلوتم  يارب  هدش  رکذ  فقو  هغیص  رد  هک  ییاهطرش  رییغت  نآ و  رد  فّرـصت  فقو و  روما  رد  تلاخد  اب  فقو 

هرادا باوج : دـهد ؟ لیوحت  دـنادیمن ، حـلاص  ار  وا  ّیلوتم ، هک  یـصخش  هب  ار  هفوقوم  نیمز  ات  دـهاوخب  ّیلوتم  زا  تسا  زیاج  ایآ  و  دـنک ،
فرط زا  یـصاخ  ّیلوتم  رگا  تسا و  صاـخ  یعرـش  ّیلوتم  هدـهع  رب  طـقف  هدرک  ررقم  فقو  ءاـشنا  رد  فقاو  هک  هچنآ  قبط  فـقو  روـما 

یّتح یـسک  هکنانچمه  درادن ، ار  نآ  رد  تلاخد  قح  یـسک  تسا و  نیملـسم  مکاح  هدهع  رب  فقو  روما  هرادا  دشاب ، هدـشن  بصن  فقاو 
فقاو رگا  لاوس 2013 : درادن . ار  فقو  ءاشنا  رد  روکذم  طیارـش  لیدبت  رییغت و  نینچمه  نآ و  تهج  زا  فقو  رییغت  قح  یعرـش ، ّیلوتم 
فقو رب  فارـشا  تراظن و  زا  ار  وا  دناوتب  نیملـسم  رما  ّیلو  طقف  هک  دیامن  طرـش  دنک و  نییعت  فقو  بقارم  رظان و  ناونع  هب  ار  یـصخش 

، تراظن لوبق  زا  دـعب  فقو  رظان  تسین  زیاج  بجاو  طایتحا  هب  باوج : دـنک ؟ لزع  راک  نیا  زا  ار  شدوخ  وا  تسا  زیاـج  اـیآ  دـنک ، لزع 
هک دراد  دوجو  یفقو  لاوس 2014 : تسین . زیاج  راک  نیا  مه  فقو  ّیلوتم  يارب  هک  هنوگنامه  دـنک ، لزع  فقو  رب  تراـظن  زا  ار  شدوخ 
رب فقو  تیلوت  کی ، ره  توف  زا  دـعب  :» تسا هتفگ  هنوگنیا  نآ  تیلوت  هب  عجار  فقاو  تسا و  ماع  نآ  زا  یتمـسق  صاخ و  نآ  زا  یتمـسق 

نیب رد  رگا  تروص  نیا  رد  تسا ». مود  لسن  رب  لوا  لسن  مدقت  اب  ٍبقع  دعب  ابقع  ٍلسن و  دعب  السن  روکذ  دالوا  زا  حلـصاو  ربکا  درف  هدهع 
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ار وا  هک  يرتکچوک  دـنزرف  تیلوت  اـب  یلو  دزروب  عاـنتما  فقو  تیلوت  شریذـپ  زا  یلو  دـشاب ، یطیارـشلاعماج  صخـش  هقبط ، کـی  دارفا 
تیلوت دشاب ، وا  رد  طیارش  ریاس  هک  یتروص  رد  رتکچوک  دنزرف  تسا  زیاج  ایآ  دیامن ، تقفاوم  دنادیم ، راک  نیا  يارب  هتـسیاش  حلـصا و 

، تفریذپ ار  تیلوت  رگا  نکل  دزرو  عانتما  تیلوت  لوبق  زا  دناوتیم  تسا  تیلوت  طیارـش  دجاو  هک  يدرف  باوج : دـنک ؟ لوبق  ار  فقو  نآ 
روما هرادا  يارب  دشاب  هتـسیاش  نیما و  هک  یتروص  رد  ار  يرگید  درف  هک  درادن  لاکـشا  یلو  دـنک  لزع  ار  دوخ  تسین  زیاج  طایتحا  رب  انب 

تیلوت وا  طسوت  تیلوت  لوبق  یلبق و  هقبط  زا  طیارش  دجاو  يدرف  دوجو  اب  يدعب  هقبط  زا  يدرف  تسین  زیاج  نینچمه  دیامن و  لیکو  فقو 
مکاـح هب  دـنراد ، تیلوت  قح  طیارـش  نتـشاد  تروص  رد  هک  مهیلع  فوقوم  زا  يدارفا  رگا  لاوس 2015 : دریگب . هدـهع  رب  ار  فقو  روـما 
دوجو مدـع  لیلد  هب  ار  نانآ  ياضاقت  مه  عرـش  مکاـح  دـیامن و  بصن  ّیلوتم  ناونع  هب  ار  ناـنآ  هک  دـنهاوخب  وا  زا  دـننک و  هعجارم  عرش 

: باوج دـننک ؟ تفلاخم  دراد  يرتمک  نس  هک  لیلد  نیا  هب  طیارـش ، دـجاو  درف  نییعت  اب  نانآ  تسا  زیاـج  اـیآ  دـنک ، در  ناـنآ  رد  طـیارش 
يارب بوصنم  ّیلوتم  رگا  لاوس 2016 : درادن . ار  طیارـش  دجاو  درف  اب  تفلاخم  فقو و  تیلوت  يّدصت  قح  تسا  طیارـش  دقاف  هک  یـسک 
يارب يرگید  درف  نییعت  دوخ و  بصنم  زا  وا  يرانکرب  ایآ  دـنک ، يراگنالهـس  یهاتوک و  دوخ  هفیظو  ماجنا  رد  یتلع  هب  فقو  روما  هرادا 
ّیلوتم لزع  يرانکرب و  يارب  یعرش  زّوجم  فقو  روما  هرادا  رد  يراگنالهـس  یهاتوک و  دّرجم  باوج : تسا ؟ زیاج  فقو  تیلوت  يّدصت 

ار فقو  ياهراک  هک  دـیامن  راداو  ار  وا  ات  درک  هعجارم  مکاح  هب  هطبار  نیا  رد  دـیاب  هکلب  تسین ، وا  ياـجب  يرگید  درف  نییعت  بوصنم و 
هکنیا ای  دنک و  باختنا  دوخ  فرط  زا  فقو  روما  هرادا  يارب  ار  یحلاص  لیکو  هک  دهاوخب  يو  زا  دشابن  نکمم  وا  مازلا  رگا  دهد و  ماجنا 

تاروذـن و يروآعمج  حالـصا و  ریمعت و  ظـفح و  يارب  فّرـصت  تیـالو  لاوس 2017 : دـیامن . همیمـض  وا  هب  ار  ینیما  درف  مکاـح  دوـخ 
صاخ فقو  هتشذگ و  اهنآ  رب  يدایز  ياهلاس  دنتسه و  ناریا  ياهاتسور  اهرهش و  رد  هک  مالـسلامهیلع ) ) همئا نادنزرف  ياهدقرم  تاعّربت 

نادـنزرف مرح  دـقرم و  نـیمز  تیکلاـم  ياـعّدا  دراد  قـح  یـسک  اـیآ  تـسا ؟ یـسک  هـچ  اـب  دـنرادن ، مـه  یــصاخّیلوتم  دنتــسین و  مـه 
یـصاخ ّیلوتم  هک  ماع  فاقوا  هکرابم و  عاقب  تیلوت  باوج : دیامنب ؟ هدوب ، تاوما  نفد  لحم  میدق  ياهنامز  زا  هک  ار  مالـسلامهیلع ) ) همئا

هدش راذگاو  هیریخ  روما  فاقوا و  هرادا  رد  هیقف  یلو  هدنیامن  هب  رـضاح  لاح  رد  تیلوت  نیا  تسا و  نیملـسم  رما  ّیلو  مکاح و  اب  دـنرادن 
هتفرگ رظن  رد  ناناملسم  تاوما  نفد  يارب  هتشذگ  ياهنامز  زا  هک  ناشیا  مرح  و  مالسلامهیلع ) ) همئا نادنزرف  دقرم  نحـص و  نیمز  تسا و 

زا هک  یناسک  تسا  زیاج  ایآ  لاوس 2018 : دوش . تباث  مکاح  دزن  یعرـش  قیرط  زا  نآ  فالخ  هکنآ  رگم  دراد  ار  ماع  فقو  مکح  هدـش ،
ّیلوتم ناونع  هب  وا  نییعت  مکح  رودص  يارب  فاقوا  هرادا  هب  ار  یناملـسمریغ  درف  دنتـسه ، ناملـسم  مه  یگمه  دـننکیم و  هدافتـسا  فقو 

ریغ فقاو و  فرط  زا  بوصنم  ّیلوتم  لاوس 2019 : تسین . زیاج  ناملسم  ریغ  طسوت  ناناملـسم  فقو  تیلوت  باوج : دننک ؟ یفرعم  فقو 
رب مه  ار  يدـعب  ّیلوتم  نییعت  دـنک و  نّیعم  فقو  ّیلوتم  ناونع  هب  ار  ینّیعم  صخـش  فقاو  رگا  و  تسا ؟ یـسک  هچ  وا  فرط  زا  بوـصنم 

: باوج دوشیم ؟ بوسحم  بوصنم  ّیلوتم  دـنکیم ، نییعت  يدـعب  ّیلوتم  ناونع  هب  لّوا  ّیلوتم  هک  مه  ار  یـسک  ایآ  دـهد ، رارق  وا  هدـهع 
قح فقو  ءاشنا  ماگنه  رگا  دـنکیم و  نّیعم  نآ  یلوتم  ناونع  هب  فقو  هغیـص  ءاـشنا  ماـگنه  ار  وا  فقاو  هک  تسا  یـسک  بوصنم  ّیلوتم 
وا هکیـصخش  درادـن و  لاکـشا  يدـعب  ّیلوـتم  نییعت  هب  وا  ترداـبم  دـنک ، راذـگاو  هدرک  بصن  هـک  ّیلوـتم  هـب  ار  يدـعب  ّیلوـتم  نـییعت 

يروهمج فاقوا  هرادا  تسا  زیاـج  اـیآ  لاوس 2020 : تسا . فقاو  فرط  زا  بوـصنم  ّیلوـتم  مکح  رد  دـنکیمنّیعم  فـقو  تیلوـتيارب 
تاررقم هک  يرادـقم  هب  فاقوا  هرادا  باوج : تسیچ ؟ نآ  طیارـش  دـشاب  زیاج  هک  یتروص  رد  و  دـنک ؟ رانک  رب  ار  فقو  ّیلوتم  یمالـسا 

فقو ّیلوتم  تسا  زیاج  ایآ  لاوس 2021 : دیامن . تلاخد  دنراد ، یـصاخ  ّیلوتم  هک  ییاهفقو  رد  دراد  قح  دـهدیم  هزاجا  وا  هب  ینوناق 
هرادا هک  درادـن  لاکـشا  یلو  درادـن ، ار  راک  نیا  قح  فقو  ّیلوتم  باوج : دـیامن ؟ راذـگاو  هیریخ  روما  فاقوا و  هرادا  هب  ار  دوخ  تیلوت 

رب تراظن  يارب  رظان  نیما  ناونع  هب  ار  یـصخش  هاـگداد ، لاوس 2022 : دـنک . لیکو  فقو  روما  ماجنا  يارب  ار  يرگید  صخـش  ای  فاـقوا 
زا شاهّمذ  تئارب  توبث  زا  دـعب  ّیلوتم  سپـس  تسا و  هدومن  نییعت  دـشابیم ، نآ  روما  هرادا  رد  یهاتوک  هب  مهتم  هک  فقو  ّیلوتم  لاـمعا 
دنچ ّیلوتم  هک  ییاهمیمـصت  اهرارق و  لاطبا  خـسف و  ای  ذـیفنت  ءاضما و  اب  دراد  قح  روبزم  رظان  نیما  اـیآ  تسا ، هدومن  توف  تاـماهتا  نآ 
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هب طوبرم  طقف  وا  تراظن  قح  تیلوئـسم و  هکنآ  ای  دـنک  رظنراهظا  تلاخد و  اهنآ  رد  هدرک ، ذاختا  رظان  ناونع  هب  وا  باختنا  زا  لبق  لاـس 
تئارب مکح  رودص  خیرات  زا  زونه  هکنیا  هب  هّجوت  اب  و  تسا ؟ ّیلوتم  تافو  خیرات  ات  رظان  ناونع  هب  وا  نییعت  رارق  رودص  نیب  ینامز  هلصاف 

نایاپ تاماهتا  نآ  زا  ّیلوتم  تئارب  مکح  رودـص  اـب  وا  تیلوئـسم  تاراـیتخا و  اـیآ  هتفرگن ، تروص  نیما  لزع  يارب  یمادـقا  چـیه  ّیلوتم 
دروم رد  وا  هب  ماهتا  هّجوت  رطاـخ  هب  یعرـش  ّیلوتم  هب  نیما  ّمض  رگا  باوج : تسا ؟ هاـگداد  فرط  زا  لزع  رب  فقوتم  هکنآ  اـی  دریذـپیم 

رد وا  تیحالـص  تسا و  هدش  نّیعم  اهنآ  رب  تراظن  يارب  هک  دراد  ار  يروما  رد  رظن  راهظا  تلاخد و  قح  طقف  وا  دـشاب ، فقو  روما  هرادا 
ّیلوتم تافو  زا  دـعب  هک  هنوگنامه  دـسریم ، نایاپ  هب  يو  زا  ماهتا  عفر  وا و  تئارب  هب  مکح  رودـص  اـب  مهّتم ، ّیلوتم  ياـهراک  رب  تراـظن 
طیارـش درادـن . ار  دـیدج  ّیلوتم  لامعا  فقو و  روما  رد  تلاخد  قح  روبزم  نیما  رگید ، صخـش  هب  وا  زا  دـعب  فقو  تیلوت  لاقتنا  یلبق و 

مادقا ایآ  دننک ، هینیـسح  دـصق  هب  نآ  اب  ياهناخ  دـیرخ  ناراکوکین و  زا  لوپ  يروآ  عمج  هب  مادـقا  يدارفا  رگا  لاوس 2023 : هفوقوم  نیع 
راک نیا  يارب  دیاب  هکنآ  ای  دنشاب  هتشاد  هینیسح  ناونع  هب  ار  هناخ  نآ  فقو  قح  ات  تسا  یفاک  راک  نیا  يارب  لوپ  يروآ  عمج  يارب  نانآ 

کلام دارفا  نیا  و  کلام ، مکح  رد  ای  دـشاب و  کـلام  اـی  هک  تسا  طرـش  فقاو  رد  هک  اـجنآ  زا  و  دـنریگب ؟ تلاـکو  اـهلوپ  ناـبحاص  زا 
فرط زا  رگا  باوج : دنشاب ؟ هتشاد  فقو  قح  ات  دنکیم  قدص  کلام  مکح  نانآ  رب  نانآ ، طسوت  لوپ  يروآعمج  فرص  هب  ایآ  دنتسین ،
لاوس تسا . حیحـص  نیکلام  زا  تلاکو  هب  نانآ  فقو  دـننک ، فقو  هینیـسح  ناونع  هب  دـیرخ ، زا  دـعب  ار  هناخ  اـت  دنـشاب  لـیکو  ّریخ  دارفا 

يروهمج یـساسا  نوناق  مجنپ  لهچ و  لصا  هک  هنوگنامه  درادـن و  اهنآ  داجیا  رد  یتلاخد  ناسنا  هک  یعیبط  عتارم  اـهلگنج و  اـیآ  : 2024
فقاو صاخ  یعرـش  تیکلام  هقباس  فقو ، تّحـص  رد  باوج : دنتـسه ؟ فقو  لباق  دنوشیم ، بوسحم  لافنا  زا  هدرک  حیرـصت  یمالـسا 
طسوت اهنآ  فقو  هجیتن  رد  دنتسین ، یـسک  صاخ  کلم  دنتـسه ، یمومع  لاوما  لافنا و  زا  هک  یعیبط  عتارم  اهلگنج و  نوچ  تسا و  طرش 

، هدومن شرسپ  مان  هب  یمسر  روطهب  ار  نآ  هدیرخ و  ار  یعارز  نیمز  کی  زا  یعاشم  مهس  يدرف  لاوس 2025 : تسین . حیحص  يدرف  چیه 
یعرـش ّتیکلام  كالم  یـسک ، مان  هب  کلم  تبث  دّرجم  باوج : دنک ؟ فقو  تسا ، هدـیرخ  شرـسپ  يارب  هک  ار  نیمز  نیا  تسا  زیاج  ایآ 

هدرک و هبه  وا  هب  ار  نآ  شرسپ ، مان  هب  نآ  تبث  نیمز و  دیرخ  زا  دعب  ردپ  رگا  هجیتن  رد  تسین ، هدیسر ، تبث  هب  وا  مان  هب  کلم  هک  يدرف 
دنـس طقف  رگا  یلو  تسین ، نآ  کلام  اریز  دـنک  فقو  ار  نآ  درادـن  قح  تروص  نیا  رد  دـشابهدش ، ققحم  حیحـص  روطهب  زین  نآ  ضبق 

. دـنک فقو  ار  نآ  دراد  قح  تسا و  نآ  کلام  یعرـش  رظن  زا  وا  دـشاب ، هدـنام  یقاب  شدوخ  ّتیکلام  رد  نیمز  هدرک و  وا  مان  هب  ار  نیمز 
دـجاسم و تخاس  يارب  ار  دوخ  رایتخا  تحت  ياـهنیمز  زا  يرادـقم  يرهـش  نیمز  ناـمزاس  تفن و  تکرـش  نیلوئـسم  رگا  لاوس 2026 :

بوسحم هفوقوم  اهنیمز  نیا  ایآ  دریگب ، تروص  مه  ضاـبقا  ضبق و  فقو ، هغیـص  ءاـشنا  رب  هوـالع  دـنهدب و  صاـصتخا  هیملع  سرادـم 
اهنآ يارب  یصاخ  فرـصم  دنـشاب و  تلود  یمومع  لاوما  زا  اهنیمز  نیا  رگا  باوج : ددرگیم ؟ بترتم  اهنآ  رب  فقو  ماکحا  دنوشیم و 

ای تفن و  تکرـش  ای  تلود  رایتخا  رد  دنتـسین و  یـسک  کلم  هک  دنـشاب  یتاوم  یـضارا  زا  رگا  یلو  دنتـسین  فقو  لباق  دشاب  هدـش  نییعت 
ایآ لاوس 2027 : درادن . لاکشا  نآ  دننام  هسردم و  ای  دجسم  ناونع  هب  هطوبرم  نیلوئسم  هزاجا  اب  اهنآ  ءایحا  دنشاب ، يرهـش  نیمز  نامزاس 

ینوناـق تاراـیتخا  دودـح  عباـت  رما  نیا  باوج : دـیامن ؟ فقو  یمومع  حـلاصم  تهج  رد  ار  دوخ  كـالما  زا  یـضعب  دراد  قح  يرادرهش 
یمومع حـلاصم  هب  ار  اهنآ  دراد  قح  ینوناق  رظن  زا  يرادرهـش  هک  دـشاب  یکالما  زا  رگا  نیا  رب  انب  تسا ، کلم  تیـصوصخ  يرادرهش و 

دشاب یکالما  زا  رگا  یلو  درادن ، لاکشا  تروص  نیا  رد  دهدب ، صاصتخا  رگید  روما  ای  دجسم و  ای  ناتـسرامیب  ای  هاگنامرد  لیبق  زا  رهش 
یلاها لاوس 2028 : هیلع  فوقوم  طیارـش  دـنک . فقو  ار  اـهنآ  درادـن  قح  تسا ، يرادرهـش  هب  طوبرم  روما  يارب  هدافتـسا  صوصخم  هک 

دشاب ماع  هک  نآ  فقو  تیفیک  دروم  رد  دندوب ، هتفرگ  يرهـش  نیمز  نامزاس  زا  هک  ینیمز  هعطق  رد  دجـسم  کی  تخاس  زا  دعب  ياهقطنم 
هک دنتـشاد  داقتعا  مه  يدادعت  دوش ، تبث  صاخ  فقو  ناونع  هب  دیاب  هک  دندوب  دقتعم  نانآ  زا  ياهّدـع  دـندرک ، ادـیپ  فالتخا  صاخ ، ای 
ماع ياه  فقو  ءزج  دجسم  باوج : تسیچ ؟ هلأسم  نیا  مکح  دشاب ، ماع  فقو  دیاب  دنا  هتـشاد  تکراشم  نآ  نتخاس  رد  یلاها  همه  نوچ 

ای صخـش  هب  یتبـسانم  کی  هب  نآ  نداد  تبـسن  يراذـگمان ، رد  یلو  دومن ، فقو  یّـصاخ ، هفئاط  اـی  هورگ  يارب  ار  نآ  ناوتیمن  تسا و 
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لاوس 2029: دننک . عازن  هطبار  نیا  رد  دناهتشاد ، تکراشم  دجسم  تخاس  رد  هک  ینینمؤم  تسین  هتـسیاش  یلو  درادن ، لاکـشا  یـصاخشا 
تسا طرش  نآ  تّحص  رد  فقو  تهج  تیعورـشم  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا و  هدرک  فقو  هقرف  نیا  هب  ار  دوخ  كالما  یفرحنم  هقرف  سیئر 

ایآ و  تسا ؟ حیحـص  فـقو  نیا  اـیآ  دنتـسه ، لـطاب  هدـننک و  هارمگ  دـساف و  هفرحنم  هقرف  نیا  لاـمعا  تاداـقتعا و  فادـها و  یفرط  زا  و 
زا مارح و  یتهج  هدـش ، فقو  نآ  يارب  کلم  هک  یتهج  دوش  تباـث  رگا  باوج : تسا ؟ زیاـج  روکذـم  هقرف  عفن  هب  لاوما  نیا  زا  هدافتـسا 

حیحـص تسا ، مارح  ًاعرـش  هـک  یتـهج  رد  لاوـما  نآ  زا  هدافتـسا  هدوـب و  لـطاب  یفقو  نـینچ  تـسا ، تیـصعم  هاـنگ و  رب  هناـعا  قیداـصم 
سیـسأت نانآ  يارب  هینیـسح  هک  ياهقطنم  یلاها  يرادازع و  سلاجم  رد  ناگدـننک  تکرـش  ایآ  لاوس 2030 : فقو  ياهترابع  دـشابیمن .

، دنـشاب هتـشاد  ماهبا  ای  لامجا  هک  یتروص  رد  همانفقو ، دافم  مهف  يارب  باوج : دنراد ؟ ار  همانفق  تارقف و  ریـسفت  رد  تلاخد  قح  هدـش ،
لاوس دنک . يأر  هب  ریـسفت  شدوخ  فرط  زا  ار  اهنآ  درادن  قح  یـسک  درک و  هعجارم  فرع  هب  ای  هیلاقم و  هیلاح و  نئارق  دهاوش و  هب  دیاب 
تسا زیاج  ناکم ، نآ  رد  لیصحت  هب  لوغـشم  بالط  دوجو  اب  ایآ  دشاب ، هدش  فقو  هینید  مولع  لیـصحت  میلعت و  يارب  یناکم  رگا  : 2031

سیردت روظنم  هب  ای  ینید و  مولع  بالط  صوصخ  فقو  ناکم  نآ  رگا  باوج : دنیامن ؟ هدافتسا  اجنآ  تاناکما  زا  نارفاسم  يداع و  دارفا 
رد : » تسا هدمآ  ياهمانفقو  رد  ریز  ترابع  لاوس 2032 : دننک . هدافتسا  اجنآ  زا  نارگید  تسین  زیاج  دشاب ، نآ  رد  ینید  مولع  لیـصحت  و 

ناگدـننکباختنا نییعت  رب  تلالد  ترابع  نیا  ایآ  دوش ». باختنا  ءانما  تأیه  ناونع  هب  یلاها  مومع  زا  یتأیه  هک  هدـش  طرـش  فقو  هغیص 
، روکذم ترابع  رهاظ  باوج : تسا ؟ یناسک  هچ  اب  ءانما  تأیه  باختنا  قح  ناگدننک ، باختنا  نییعت  رب  تلالد  مدع  ضرف  رب  و  دنکیم ؟

تأیه ِناگدننکباختنا  ای  هدننکباختنا  شفقو  رد  فقاو  رگا  لاح ، ره  هب  دـشابیم . ءانما  تأیه  باختنا  رد  یلاها  مومع  تکراشم  موزل 
ّیلوتم دـنچ  هک  یتروص  رد  تسوا و  اب  انما  تأیه  باختنا  دـشاب ، هتـشاد  یـصاخ  ّیلوتم  فقو  هک  یتروص  رد  دـشاب ، هدرکن  نّیعم  ار  انما 

مکاح هب  هلأسم  نیا  رد  دیاب  دشاب ، هدـشن  نییعت  ّیلوتم  فقاو  فرط  زا  ًالـصا  ای  دنـشاب  هتـشاد  رظنفالتخا  مه  اب  هک  دـشاب  هتـشاد  صاخ 
همه زا  مهیلع  فوقوم  نیب  رد  ینـس  تهج  زا  هک  يروکذ  دنزرف  تیلوت  رد  حلـصا » دشرا و   » فصو رگا  لاوس 2033 : دوش . عوجر  عرش 

دوشیم ثعاب  ینـس  تهج  زا  وا  ندوب  رتگرزب  دّرجم  هکنیا  ای  تسا  بجاو  مه  ندوب  حلاص  دشر و  تابثا  ایآ  دشاب ، طرـش  تسا ، رتگرزب 
كالما یصخش  لاوس 2034 : دوش . زارحا  تیلوت  يّدصت  طورـش  همه  دیاب  باوج : دوش ؟ هتـشاذگ  وا  ندوب  دـشرا  حلـصا و  رب  لصا  هک 

شدوخ زا  دـعب  تسا و  هدرک  فقو  نآ  ریغ  مّرحم و  ماـّیا  رد  مالـسلاهیلع ) ) نیـسحلا هللادـبعابا  ترـضح  يرادازع  سلاـجم  يارب  ار  دوـخ 
رکذم دالوا  فقاو ، ینامز  رد  رگا  تسا ، هداد  رارق  ّیلوتم  يارب  مه  ار  كالما  عفانم  ثلث  هداد و  رارق  نآ  ّیلوتم  دـبا ، ات  ار  دوخ  نادـنزرف 

میـسقت نانآ  نیب  تیلوت  قح  تسا و  كرتشم  روطهب  ناـنآ  همه  يارب  فقو  تیلوت  اـیآ  دـشاب ، هتـشاد  مّوس  مّود و  لّوا و  هقبط  زا  ّثنؤم  و 
رگا باوج : توافت ؟ اب  ای  دوشیم  میـسقت  يواـسم  روطهب  ّثنؤم  رکذـم و  نادـنزرف  نیب  اـیآ  ناـنآ ، همه  نیب  میـسقت  ضرف  رب  و  دوشیم ؟

ره رد  دوجوم  تاقبط  همه  دشاب ، هتـشادن  دوجو  دنکب ، قحال  رب  قباس  لسن  میدقت  ثرا و  تاقبط  بسح  رب  بیترت  رب  تلالد  هک  ياهنیرق 
نیب يواسم  روطهب  دـشاب ، ّثنوم  رکذـم و  نیب  یتواـفت  هکنآ  نودـب  تیلوت  قح  دنتـسه و  فقو  ّیلوتم  يواـسم  كرتشم و  روطهب  یناـمز 

زا یکی  اـیآ  دـهد ، رارق  نیدـهتجم  اـملع و  قلطم  يارب  شدوخ  زا  دـعب  ار  فقو  تیلوـت  فـقاو ، رگا  لاوس 2035 : دوشیم . میـسقت  نانآ 
املع زا  فقاو  دوـصقم  هک  دوـشن  زارحا  هک  یناـمز  اـت  باوـج : دریگب ؟ راـیتخا  رد  ار  تیلوـت  روـما  دراد  قـح  تسین  دـهتجم  هک  ییاـملع 

لاوس 2036: فقو  ماکحا  دـشابن . داهتجا  هبتر  زئاح  دـنچره  درادـن  لاکـشا  ینید  ملاـع  طـسوت  فقو  تیلوت  تسا ، نیدـهتجم  صوصخ 
لصتم هک  هینیسح  هناخزپشآ  عماج و  دجـسم  هسردم  قاتا  نیب  عقاو  هناخباتک  بیرخت  هب  مادقا  صاخ ، ّیلوتم  هزاجا  نودب  دارفا  زا  ياهّدع 

؟ تسا زیاج  ناکم  نآ  رد  ندناوخ  زامن  ایآ  و  تسا ؟ حیحص  نانآ  راک  نیا  ایآ  دناهدرک ، دجـسم  ءزج  ار  نآ  دناهدومن و  تسا  دجـسم  هب 
زامن درادن و  ار  دجسم  هب  نآ  لیدبت  رییغت و  قح  یسک  تسا ، هدش  فقو  هناخباتک  يارب  طقف  هناخباتک ، نیمز  هک  دوش  تباث  رگا  باوج :
رگا یلو  دـنادرگرب ، شا  هیلوا  تلاح  هب  ار  نآ  تسا  بجاو  هدرک ، بارخ  ار  نآ  نامتخاس  هک  یـسک  ره  تسین و  زیاـج  نآ  رد  ندـناوخ 

تّدـم يارب  یناکم  تسا  زیاج  اـیآ  لاوس 2037 : درادـن . لاکـشا  نآ  رد  ندـناوخ  زامن  دوشن ، تباـث  هناـخباتک  صوصخ  يارب  نآ  فقو 
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نیا باوج : ددرگرب ؟ وا  هثرو  ای  فقاو  ّتیکلم  هب  هرابود  تّدـم  نیا  ياضقنا  زا  دـعب  دوش و  فقو  دجـسم  ناونع  هب  لاـس  هد  ًـالثم  یتقوم 
تّدم هب  نارازگزامن  يارب  ناکم  نآ  سبح  یلو  دوشیمن ، ققحم  نآ  اب  مه  تیدجسم  ناونع  تسین و  حیحص  تقوم  فقو  ناونع  هب  راک 

نآ تیعقوم  دراد و  دوجو  تسین ، یفاک  یلاها  تاوما  نفد  يارب  هک  یناتسربق  رانک  رد  ياهفوقوم  نیمز  : 2038 لاوس درادن . لاکشا  نّیعم 
تاوما نفد  زا  ریغ  یتهج  يارب  هک  ینیمز  لیدـبت  باوج : تسا ؟ زیاج  ناتـسربق  هب  نآ  لیدـبت  ایآ  تسا ، بسانم  ناتـسربق  هب  لیدـبت  يارب 

رد دـناوتیم  نآ  یعرـش  ّیلوتم  دـشاب ، تعفنم  فقو  لـیبق  زا  نآ  فقو  رگا  یلو  تسین ، زیاـج  ناـگیار  روـطهب  ناتـسربق  هب  هدـش ، فـقو 
ریـسم رد  یفقو  ياـهنیمز  زا  یـضعب  : 2039 لاوس دـهد . هراـجا  تاوـما  نفد  يارب  ار  نآ  دـنادب  فـقو  عـفن  تحلـصم و  هب  هک  یتروـص 
نودـب یعرـش و  ّیلوتم  هزاجا  نودـب  دـنریگیم و  رارق  یتلود  ياـه  ناـمتخاس  یّلم و  ياـهکراپ  اـهنابایخ و  ثادـحا  هعـسوت و  ياـهحرط 

؟ تسا زیاج  نانآ  يارب  راک  نیا  ماجنا  ایآ  دنوشیم ، هرداصم  یتلود  ياههرادا  تاسسؤم و  زا  یـضعب  طسوت  اهنآ ، لوپ  هراجا و  تخادرپ 
زا ار  شتافّرـصت  لثملا  ترجا  دیاب  ایآ  و  دزادرپب ؟ ار  اهنآ  تمیق  ای  ضوع  دیاب  دـنکیم  فّرـصت  هفوقوم  ياهنیمز  نیا  رد  هک  یـسک  ایآ 
زا نتفرگ  نذا  تارادا ، تاسـسؤم و  طسوت  نآ  ياج  هب  يرگید  نیع  نداد  ای  هفوقوم و  تمیق  تخادرپ  رد  ایآ  و  دزادرپب ؟ فّرـصت  ماگنه 
ای ضوع  دروم  رد  نانآ  اب  فقو  عفن  تحلـصم و  تیاعر  اب  فقو  ّیلوتم  ای  فاقوا  هرادا  تسا  زیاج  هک  نیا  اـی  تسا  بجاو  عرـش  مکاـح 
زا فقو  رگا  هک  هنوگنامه  دنک ، فّرـصت  فقو  رد  یعرـش  ّیلوتم  هزاجا  نذا و  نودب  یـسک  تسین  زیاج  باوج : دیامن ؟ قفاوت  نآ  تمیق 

تیلباق هک  یفقو  لیدبت  شورف و  نینچمه  تسا  زیاج  ّیلوتم  زا  نآ  ندرک  هراجا  زا  دعب  طقف  مه  نآ  رد  فّرصت  دشاب ، تعفنم  فقو  لیبق 
نآ رد  یعرـش ، ّیلوتم  هزاجا  نودـب  رگا  تسا و  نآ  نماض  دـنک  فلت  ار  نآ  یـصخش  رگا  تسین و  زیاج  دراد ، ار  فقو  تهج  رد  عافتنا 
نیا رد  دـیامن و  فرـصم  فقو  تهج  رد  ات  دزادرپب  فقو  یعرـش  ّیلوتم  هب  ار  نآ  دـیاب  تسا و  نآ  لثملاترجا  نماـض  دـیامن ، فّرـصت 

ای فّرـصتم  اـب  مکاـح  هب  هعجارم  نودـب  فـقو ، ّیلوـتم  تسا  زیاـج  تسین و  یتـلود  ياـههرادا  تاسـسؤم و  صاخـشا و  نیب  یقرف  هطبار 
ياراد هک  دراد  دوجو  ياهفوـقوم  نیمز  : 2040 لاوس دـیامن . قفاوت  نآ  ضوع  ای  ترجا  دروم  رد  فقو ، تحلـصم  تیاعر  اب  هدـننکفلت 
هعسوت روبزم  هار  دیاب  نآ  رانک  رد  هناخ  زاس  تخاس و  ببس  هب  رـضاح  لاح  رد  تسا و  بسانم  نایاپراچ  روبع  يارب  طقف  هک  تسا  یهار 

رب و  تسا ؟ زیاج  دریگب  رب  رد  ار  یـصخش  كالما  یفقو و  نیمز  زا  يواسم  رادقم  هب  هک  يروطهب  فرط  ود  زا  نآ  هعـسوت  ایآ  دنک ، ادـیپ 
روبع لحم  هب  فقو  رییغت  باوج : دوش ؟ هراجا  نآ  ّیلوتم  زا  یفقو  نیمز  زا  رادقم  نآ  هار ، هعـسوت  يارب  تسا  زیاج  ایآ  زاوج ، مدع  ضرف 

، دـشاب هتـشاد  هار  نآ  هب  زاین  نآ  زا  عافتنا  يارب  هفوقوم  دوخ  ای  دـنک و  اضتقا  ار  نآ  يروآمازلا  ترورـض  هکنآ  رگم  تسین ، زیاج  هداج  و 
ینیمز : 2041 لاوس درادـن . لاکـشا  فقو  تحلـصم  تیاـعر  اـب  رورم  روبع و  هار  هعـسوت  يارب  تسا  تعفنم  فقو  هک  ینیمز  هراـجا  یلو 
یکی يارب  سپـس  شدوخ و  يارب  ار  نآ  تیلوت  فقاو  دننک و  نفد  نآ  رد  ار  دوخ  تاوما  ات  هدش  ياهقطنم  یلاها  فقو  شیپ  لاس  تسیب 
ّیلوتم اـیآ  تسا ، هدومن  نّیعم  مه  ار  روبزم  ملاـع  زا  دـعب  ّیلوتم  باـختنا  تیفیک  هداد و  رارق  هدرک  رکذ  هماـنفقو  رد  هک  رهـش  ياـملع  زا 

نیمز هک  یتهج  رب  رییغت  نیا  رگا  و  دراد ؟ ار  نآ  هب  رگید  طیارش  ندرک  هفاضا  ای  نآ و  طیارـش  زا  یـضعب  رییغت  ای  فقو  رییغت  قح  ینونک 
نیا اب  باوج : دنامیم ؟ یقاب  دوخ  لاح  هب  فقو  عوضوم  ایآ  دیامن ، نیشام  هاگتـسیا  ار  نآ  هکنیا  لثم  دراذگب ، ریثأت  هدش  فقو  نآ  يارب 

ای طیارـش و  زا  یـضعب  رییغت  نینچمه  نآ و  لیدبت  رییغت و  رگید  تسا ، هدش  ذفان  ققحم و  ضبق ، ققحت  اب  یعرـش  رظن  زا  فقو  هک  ضرف 
. دوشیمن لیاز  نآ  ّتیفقو  شایلبق ، تلاح  زا  فقو  رییغت  اـب  تسین و  زیاـج  ّیلوتم  اـی  فقاو  طـسوت  نآ  هب  دـیدج  طیارـش  ندرک  هفاـضا 

لاس نیدـنچ  تسا و  هتفر  ایند  زا  هدرک و  فقو  دجـسم  هب  هتـسباو  هنـسحلاضرق  قودنـص  داـجیا  يارب  ار  دوخ  هزاـغم  يدرف  : 2042 لاوس
: باوج تسا ؟ زیاج  رگید  ياهراک  يارب  نآ  زا  هدافتـسا  ایآ  تسا ، یبارخ  ضرعم  رد  رـضاح  لاح  رد  هدـنام و  هتـسب  ناکم  نآ  هک  تسا 

دجسم نآ  رد  هنسحلاضرق  قودنص  داجیا  هب  يزاین  ًالعف  و  دشاب ، هدش  ققحم  نآ ، رد  هنسحلاضرق  قودنص  داجیا  يارب  هزاغم  فقو  رگا 
دـشابن نکمم  مه  نیا  رگا  درادن و  لاکـشا  دشاب ، رگید  دجاسم  هب  هتـسباو  هک  ياهنـسحلاضرق  ياهقودنـص  يارب  نآ  زا  هدافتـسا  دشابن ،

ماـما هـیزعت  ندــناوخ  يارب  نآ  بآ  مهــس  اـب  ار  ینیمز  هـعطق  یــصخش  : 2043 لاوـس تـسا . زیاــج  يریخ  راــک  ره  رد  نآ  زا  هدافتــسا 
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رازگرب یّحلا »  » دجـسم رد  مالـسلاهیلع ) ) نینموـملاریما تداهـش  بـش  رد  رفـص و  اـی  مرحم  ياهبـش  زا  یکی  رد  هـک  مالـسلاهیلع ) ) نیـسح
ات دـهدب  رارق  تشادـهب  ترازو  راـیتخا  رد  ار  نـیمز  نآ  هـک  هدرک  ّتیــصو  شاهـثرو  زا  یکی  هـب  ًادـعب  تـسا و  هدوـمن  فـقو  دوـشیم ،

، تسین زیاج  عافتنا ، فقو  هب  تعفنم  فقو  زا  فقو  لیدـبت  رییغت و  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  راـک  نیا  دوش ، هتخاـس  نآ  رد  یناتـسرامیب 
. درادن لاکشا  دشاب ، فقو  تحلصم  هب  هک  یطرش  هب  فقو ، تهج  رد  نآ  هراجا  فرصم  ناتسرامیب و  تخاس  يارب  نآ  نداد  هراجا  یلو 
ای دجـسم  ناونع  هب  دّدجم  فقو  لباق  یفقو ، ياهنیمز  باوج : تخاس ؟ هینیـسح  ای  یّلـصم  یفقو  ياهنیمز  رد  ناوتیم  ایآ  : 2044 لاوس

سکچیه يارب  مدرم  زاین  دروم  یمومع  تاسسؤم  زا  یکی  ای  یّلصم  تخاس  يارب  یناجم  روطهب  اهنآ  يراذگاو  دنتـسین و  هریغ  هینیـسح و 
هراجا غلبم  درادن و  لاکـشا  اهنآ  رد  هینیـسح  ای  هسردـم  ای  یّلـصم  نتخاس  يارب  یعرـش  ّیلوتم  طسوت  اهنآ  نداد  هراجا  یلو  تسین ، زیاج 

؟ تسیچ صاخ  فقو  ماع و  فقو  ياـنعم  : 2045 لاوس دوش . فرـصم  تسا ، هدش  نّیعم  فقو  يارب  هک  یتاهج  رد  دـیاب  روبزم  ياهنیمز 
؟ تسا حیحـص  نخـس  نیا  ایآ  تسا ، زیاج  صاـخ  کـلم  هب  نآ  لیدـبت  فقاو و  دـصق  فـالخرب  صاـخ  فقو  رییغت  دـنیوگیم : ياهّدـع 

دننام تسا  نّیعم  صاخشا  ای  صخش  رب  فقو  صاخ ، فقو  نیا  رب  انب  تسا ، هیلع  فوقوم  هظحالم  اب  فقو  رد  صوصخ  مومع و  باوج :
تحارتسا و ياهناکم  دـجاسم و  دـننام  یمومع  حـلاصم  تاهج و  رب  فقو  ماـع  فقو  وا و  نادـنزرف  دـیز و  رب  فقو  اـی  دـالوا و  رب  فقو 

نیا تسا و  نآ  دـننام  دـناهدنام و  هار  رد  هک  یناسک  نارامیب و  ماتیا و  ارقف و  لثم  یلک  نیوانع  رب  فقو  ای  رگید و  هباشم  روما  سرادـم و 
حلاصم تاهج و  رب  فقو  رد  ًالثم  دـنراد ، توافت  راثآ  ماکحا و  ثیح  زا  دـنچره  دـنرادن ، فقو  لصا  تهج  زا  یتواـفت  هناـگ  هس  ماـسقا 
ماـگنه جراـخ  رد  مهیلع  فوقوم  قادـصم  دوجو  نینچمه  تسین و  طرـش  یـسک  لوبق  یمومع  نیواـنع  رب  فقو  رد  نینچمه  یموـمع و 
حلاـصم تاـهج و  رب  فقو  رد  نینچمه  دنتـسه و  طرـش  روما  نیا  صاـخ  فـقو  رد  هک  یلاـح  رد  تسین  طرـش  مه  فـقو  هغیـص  يارجا 

شورف لباق  هجو  چیه  هب  فقو  اهنآ ، دننام  اهلپ و  اهناتـسربق و  سرادـم و  دـجاسم و  لیبق  زا  دنتـسه  عافتنا  فقو  تروصهب  هک  یمومع 
یضعب رد  اهنآ  لیدبت  شورف و  هک  تعفنم  فقو  تروصهب  یّلک  نیوانع  رب  فقو  صاخ و  فقو  فالخ  رب  دوش ، بارخ  رگا  یّتح  تسین 

لاح رد  هدـش و  دجـسم  کی  فقو  ش  هنـس 1263 ه ـ هب  طوبرم  نآرق  یطخ  هخـسن  کی  : 2046 لاوس تسا . زیاج  ییانثتـسا  ياهتلاح  زا 
هب مادقا  باوج : دراد ؟ یعرش  هزاجا  هب  زاین  دنمشزرا  سدقم و  رثا  نیا  يرادهگن  ندرک و  دلج  ایآ  تسا . نتفر  نیب  زا  ِضرعم  رد  رـضاح 

عرـش مکاح  فرط  زا  یّـصاخ  هزاجا  هب  جایتحا  دجـسم ، نامه  رد  نآ  يرادهگن  دـیجم و  نآرق  ياهقرو  دـلج و  حالـصا  ندرک و  دـلج 
فقو ندرک  فلت  ایآ  و  تسا ؟ لـثملاترجا  نامـض  بجوم  فقو  تهج  ریغ  رد  نآ  رد  فّرـصت  فقو و  بصغ  اـیآ  : 2047 لاوس درادن .

رد باوج : ددرگیم ؟ نآ  تمیق  ای  لثم  نامـض  بجوم  دوش ، نابایخ  هب  لیدـبت  هفوقوم  نیمز  ای  ددرگ و  بیرخت  نآ  نامتخاس  هکنیا  لثم 
ای فقو  تهج  ریغ  رد  فّرـصت  بصغ و  تسا ، تعفنم  فقو  تروصهب  هک  یّماع  فقو  رد  نینچمه  دالوا و  رب  فقو  دـننام  صاخ  فقو 

افیتسا عفاـنم  ضوع  ّدر  تسا و  تعفنم  نیع و  نامـض  بجوم  یمّود ، رد  یعرـش  ّیلوتم  نذا  نودـب  یلّوا و  رد  مهیلع  فوقوم  نذا  نودـب 
رب ای  وا  تسد  رد  هک  یتروص  رد  نآ  ضوع  ّدر  دشاب و  دوجوم  هک  یتروص  رد  نیع  ّدر  نینچمه  تسا و  بجاو  مه  هدـشن  افیتسا  هدـش و 

فرـصم هدش  فلت  هک  یفقو  لدب  رد  هفوقوم  نیع  ضوع  فقو و  تهج  رد  دیاب  عفانم  ضوع  تسا و  بجاو  دشاب  هدـش  فلت  وا  لعف  رثا 
رب فقو  هک  اهنآ  دننام  اههربقم و  اهلپ و  اهارـسناوراک و  سرادـم و  دـجاسم و  لثم  تسا  عافتنا  فقو  تروصب  هک  یماع  فقو  رد  دوش و 

یتهج رد  ار  اهنآ  دـنوش و  بصغ  بصاغ  طسوت  هک  یتروص  رد  دـنربب  عافتنا  اهنآ  زا  مهیلع  فوقوم  ات  دنتـسه  یمومع  نیوانع  ای  تاهج 
اهمامح اهارسناوراک و  سرادم و  لیبق  زا  ییاهزیچ  رد  شتافّرصت  لثملا  ترجا  دیاب  دربب  راکب  دناهدش  فقو  اهنآ  يارب  هک  یعفانم  زا  ریغ 

تافوقوم نیا  نیع  رگا  تسین و  اهنآ  رد  شتافّرـصت  لثملاترجا  نماض  هک  اهلپ  اههاگترایز و  اههربقم و  دـجاسم و  فالخ  رب  دزادرپب  ار 
کلم یصخش  : 2048 لاوس دوشیم . فرـصم  هدش  فلت  فقو  لدب  رد  مه  نآ  هک  دنهدب  ار  اهنآ  یمیق  ای  یلثم  ضوع  دیاب  دـنک  فلت  ار 

ییاناوت فقو ، ّیلوتم  رضاح  لاح  رد  یلو  تسا ، هدرک  فقو  اتسور  رد  مالسلاهیلع ) ) ءادهـشلادیس يرادازع  سلاجم  ییاپرب  يارب  ار  دوخ 
؟ دـنک رازگرب  يرادازع  سلاجم  دراد  تماقا  نآ  رد  هک  يرهـش  رد  تسا  زیاج  ایآ  درادـن ، ار  همانفقو  رد  روکذـم  ياتـسور  رد  ازع  هماـقا 
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يارب لیکو  نتفرگ  اب  دـنچره  فقو  هب  لمع  هک  ینامز  ات  دـشاب ، اتـسور  نامه  رد  يرادازع  سلاجم  هماـقا  صوصخم  فقو ، رگا  باوج :
نآ رد  ات  دریگب  بیان  ار  يدرف  تسا  بجاو  هکلب  دهد  لاقتنا  رگید  ياج  هب  ار  سلاجم  نآ  درادن  قح  دشاب ، نکمم  اتـسور  نامهرد  نآ ،
دوخ ياهنامتخاس  نهآ  يراکشوج  يارب  نآ  قرب  زا  دجـسم  ناگیاسمه  تسا  زیاج  ایآ  : 2049 لاوس دنک . اپرب  يرادازع  سلاجم  اتسور 

، دجـسم نیلوئـسم  تسا  زیاج  ایآ  و  دنزادرپب ؟ دجـسم  روما  هرادا  نیلوئـسم  هب  ار  نآ  زا  رتشیب  یّتح  قرب و  فرـصم  لوپ  دـننک و  هدافتـسا 
زیاج مه  دجـسم  نیلوئـسم  تسین و  زیاج  یـصخش  ياهراک  يارب  دجـسم  قرب  زا  هدافتـسا  باوج : دـنهدب ؟ ار  نآ  قرب  زا  هدافتـسا  هزاجا 
هدوب مدرم  هدافتـسا  دروم  يدامتم  ياهلاس  لوط  رد  هک  دراد  دوجو  ياهفوقوم  بآ  همـشچ  : 2050 لاوس دـنهدب . ار  ياهزاجا  نینچ  تسین 

ای فقو و  رییغت  نآ ، زا  هلول  ندیـشک  رگا  باوج : تسا ؟ زیاج  یـصخش  لزانم  هب  اـی  دّدـعتم و  ياـهناکم  هب  نآ  زا  یـشک  هلول  اـیآ  تسا ،
:2051 لاوس تسین . زیاج  الا  درادـن و  لاکـشا  دوشن ، نآ  بآ  زا  مهیلع  فوقوم  يهّیقب  هدافتـسا  عناـم  دـشابن و  فقو  تهج  ریغرد  عاـفتنا 
زا یضعب  رضاح  لاح  رد  دراد ، رارق  اتسور  یلصا  هار  رانک  رد  نیمز  نیا  تسا ، هدش  فقو  ینید  مولع  بالط  یناوخ و  هیزعت  يارب  ینیمز 

نیا ندیـشک  هک  مینک  ضرف  رگا  دوشیم ، عقاو  روبزم  نیمز  رگید  فرط  رد  هک  دنزاسب  نآ  رد  ار  يرگید  هار  دنراد  دـصق  اتـسور  یلاها 
رد هداج  ندیشک  رثا  رب  هفوقوم  نیمز  تمیق  شیازفا  دّرجم  باوج : تسا ؟ زیاجراک  نیا  ماجنا  ایآ  دشاب ، رثؤم  نیمز  تمیق  شیازفا  رد  هار 

دوجو ياهناخ  دجـسم  کی  یکیدزن  رد  : 2052 لاوس تسین . هار  هب  نآ  لیدـبت  ای  یفقو  نیمز  رد  فّرـصت  یعرـش  زّوجم  نآ ، زا  یتمـسق 
هعجارم هلئاع و  ترثک  تلع  هب  رـضاح  لاـح  رد  یلو  تسا ، هدرک  فقو  دجـسم  تعاـمج  ماـما  تنوکـس  يارب  ار  نآ  شبحاـص  هک  دراد 

هب جاـیتحا  دـنکیم و  یگدـنز  نآ  رد  هک  دراد  یلزنم  مـه  تعاـمج  ماـما  دوـخ  تـسین و  وا  تنوکـس  بساـنم  رگید  لـئالد  ناگدـننک و 
يارب ار  نآ  هراـجا  لوـپ  دـهد و  هراـجا  ار  هفوـقوم  هناـخ  تسا  زیاـج  اـیآ  تـسا ، هـتفرگ  ماو  يرادـقم  نآ  تخاـس  يارب  دراد و  تاریمعت 

، عافتنا فقو  تروصهب  هناخ  رگا  باوج : دـیامن ؟ فرـصم  نآ ، تاریمعت  ماـجنا  تسا و  نکاـس  نآ  رد  هک  ياهناـخ  ياهیهدـب  تخادرپ 
يارب نآ  هراجا  زا  هدافتسا  دصق  هب  دنچره  درادن  ار  نآ  نداد  هراجا  قح  وا  ًاعرـش  دشاب ، هدش  فقو  دجـسم  تعامج  ماما  تنوکـس  يارب 
نامهم ندمآ  شاهداوناخ و  تنوکس  يارب  ار  وا  زاین  یکچوک ، رطاخ  هب  هناخ  نآ  رگا  دشاب و  شاینوکـسم  لزنم  ریمعت  نوید و  تخادرپ 
هعجارم هب  ییوگخساپ  يارب  ًالثم  بش  ای  زور  تاعاس  زا  یضعب  رد  نآ  زا  دناوتیم  دنکیمن ، فرطرب  ناگدننکهعجارم  هب  ییوگخـساپ  و 
نامتخاس : 2053 لاوـس دـنک . تنوکـس  نآ  رد  اـت  دـهدب  يرگید  تعاـمج  ماـما  هب  ار  روـبزم  هناـخ  هکنآ  اـی  دـنک و  هدافتـسا  ناگدـننک 

لباقم رد  هک  تسا  يدجسم  یلعف  بتار  ماما  اب  نآ  تیلوت  تسا و  فقو  دوشیم ، هداد  هراجا  اهناوراک  تحارتسا  يارب  هک  ییارـسناوراک 
ياهینیـسح نآ  ياجب  هدش و  بارخ  ارـسناوراک  نامتخاس  هدـشن ، نایب  عجارم  دزن  قیقد  روطهب  هلأسم  هکنیا  تلع  هب  دراد و  رارق  ناکم  نآ 

تـسا تعفنم  فقو  هکییارـسناوراک  لیدبت  باوج : دنامیم ؟ یقاب  رییغت  زا  لبق  تروص  نامه  هب  ناکم  نیا  عفانم  ایآ  تسا ، هدش  هتخاس 
هب اـت  دوش  هداد  تشگرب  دوخ  یلبق  تروـص  ناـمه  هب  دـیاب  ارـسناوراک  ناـمتخاس  هکلب  تسین ، زیاـج  تسا ، عاـفتنا  فـقو  هک  هّینیـسح  هب 

ّیلوتم رگا  یلو  دـسرب ، فرـصم  هب  هدرک  نییعت  فقاو  هک  یتـهج  ناـمه  رد  نآ  هراـجا  دـمآرد  دوش و  هداد  هراـجا  نارفاـسم  اـهناوراک و 
ییاپرب يارب  یلعف  تروص  نیمه  هب  ناکم  نآ  هک  دـنکیم  اضتقا  فقو  تّدـم  زارد  تّدـم و  هاتوک  تحلـصم  هک  دـهد  صیخـشت  یعرش 
شورف ایآ  : 2054 لاوس دـهد . ماجنا  ار  راک  نیا  تسا  زیاج  دـسرب ، فرـصم  هب  فقو  تهج  رد  نآ  هراجا  دوش و  هداد  هراجا  ینید  رئاـعش 

، ًاعرـش دجـسم ، نحـص  رد  هزاغم  داجیا  هک  یتروص  رد  باوج : تسا ؟ زیاج  هدـش  هتخاس  دجـسم  نحـص  نیمز  رد  هک  ياهزاـغم  یلفقرس 
تـسا بجاو  تروص  نیا  ریغ  رد  درادـن و  یعنام  یعرـش  ّیلوتم  نذااب  فقو ، عفن  تحلـصم و  تیاعر  اب  نآ  یلفقرـس  شورف  هدوب  زاـجم 

تاسسؤم زا  یـضعب  یهاگ  : 2055 لاوس دوش . هفاـضا  دجـسم  طاـیح  هب  لّوا  تروص  ناـمه  هب  نآ  نیمز  دوش و  بارخ  هزاـغم  ناـمتخاس 
هب روبجم  نآ ، دننام  یمومع و  ياهکراپ  قرب و  ياههاگورین  اهدـس و  نتخاس  لیبق  زا  یحارط  ینف و  لئاسم  ببـس  هب  یتلود  ریغ  یتلود و 
رد باوج : تسا ؟ فقو  ترجا  ای  ضوع  تخادرپ  هب  مزلم  یعرـش  رظن  زا  اهحرط  نیا  يرجم  ایآ  دـنوشیم ، یفقو  ياـهنیمز  رد  فّرـصت 

تعفنم فقو  وحن  هب  هک  یمومع  نیوانع  رب  فقو  رد  درک و  هعجارم  مهیلع  فوقوم  هب  فقو  دـیرخ  اـی  هراـجا  يارب  دـیاب  صاـخ  فاـقوا 
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مه هراجالالام  دنوش و  هراجا  نآ  یعرـش  ّیلوتم  زا  دیاب  نآ  رد  فّرـصت  يارب  دوش  فرـصم  فقو  تهج  رد  اهنآ  عفانم  ات  دـناهدش  فقو 
دـشاب نیع  ندرک  فلت  مکح  رد  اهفقو  لیبق  نیا  رد  تافّرـصت  رگا  و  دنک ، فرـصم  فقو  تهج  رد  ار  نآ  ات  دوش  تخادرپ  وا  هب  دـیاب 

ار نآ  درخب و  يرگید  کلم  نآ  اـب  اـت  دـهدب  فقو  ّیلوتم  هب  ار  هفوقوم  نیع  ضوع  هک  تسا  بجاو  فّرـصتم  رب  تسا و  نامـض  بجوم 
لبق ار  ياهزاغم  لبق  لاس  نیدنچ  یصخش  : 2056 لاوس دسرب . فرصم  هب  فقو  تهج  رد  نآ  ياهدمآرد  ات  دیامن  فقو  لّوا  فقو  ياجب 

هراجا لوپ  اب  ار  نآ  کلام ، هزاجا  اب  سپـس  درک و  تخادرپ  نامز  نامه  رد  ار  نآ  یلفقرـس  لوپ  دومن و  هراـجا  نآ  ناـمتخاس  لـیمکت  زا 
هک تسا  یعّدم  رـضاح  لاح  رد  دیرخ و  کلام  زا  یمـسر  دنـس  اب  ار  نامتخاس  فصن  هراجا ، تّدم  لوط  رد  دومن و  لیمکت  هزاغم  نامه 

؟ تسیچ هلأـسم  نیا  مکح  دوش ، تخادرپ  هراـبود  نآ  یلفقرـس  دـیاب  هک  دـنکیم  اـعّدا  مه  تیلوت  بئاـن  تسا و  فقو  روـبزم  ناـمتخاس 
زا هک  یتازایتما  زا  کیچیه  تروص  نیا  رد  دـیامن ، فارتعا  نآ  هب  رجأتـسم  ای  دوش و  تباث  نامتخاس ، نآ  نیمز  ندوب  فقو  رگا  باوج :

يدیدج دادرارق  روکذم  نامتخاس  رد  فّرـصت  همادا  يارب  دیاب  هکلب  درادن ، يرابتعا  تسا  هتفرگ  هفوقوم  نامتخاس  نیمز  تیکلام  یعّدـم 
یفقو رگا  : 2057 لاوس دریگب . سپ  هتـشاد ، ّتیکلام  ياعّدا  هک  یـسک  زا  دـناوتیم  ار  دوخ  لوپ  و  دـیامن ، دـقعنم  فقو  یعرـش  ّیلوتم  اب 
نیمز رگا  باوج : دنراد ؟ یفیلکت  هچ  نیمز  نآ  رد  ناگدننک  تعارز  نینکاس و  دشابن ، مولعم  فقو  تهج  یلو  دـشاب  زرحم  نیمز  ندوب 

یصاخ ّیلوتم  رگا  دنیامن و  هراجا  وا  زا  ار  نیمز  دننک و  هعجارم  وا  هب  ناگدننکفّرـصت  تسا  بجاو  دشاب ، هتـشاد  صاخ  ّیلوتم  هفوقوم ،
هک فقو  دمآرد  فرصم  هب  تبسن  اما  دنیامن و  هعجارم  يو  هب  دیاب  ناگدننکفّرصت  تسا و  عرـش  مکاح  اب  نآ  رب  تیالو  دشاب ، هتـشادن 

دمآرد تسا  بجاو  رهش ، نالف  لها  املع و  ارقف و  تاداس و  لثم  دنشاب  نیابتمریغ  قداصتم و  تالمتحم  رگا  تسا ، تالمتحم  نیب  دّدرتم 
ینّیعم روما  رد  روصحم  رگا  تروص  نیا  رد  دنـشاب ، قداصتم  ریغ  نیابتم و  تالامتحا ، رگا  یلو  دوش ، فرـصم  اهنآ  نّقیتم  ردق  رد  فقو 

صاخشا ای  نیوانع  نیب  هک  یتروص  رد  دشاب ، هروصحمریغ  روما  نیب  لامتحا  رگا  دوش و  نّیعم  هعرق  اب  فقو  فرصم  تسا  بجاو  دنشاب ،
دارم هروصحم  ریغ  صاخشا  زا  صخش  مادک  هیّرذ  هک  مینادن  یلو  تسا  هیّرذ  رب  فقو  هفوقوم  نیمز  مینادب  هکنیا  لثم  دشاب  هروصحم  ریغ 

تاهج نیب  لامتحا  رگا  یلو  دوش ، هداد  هقدـص  ارقف  هب  تسا  بجاو  تسا و  کلاملا  لوهجم  مکح  رد  فقو  عفانم  تروص  نیا  رد  تسا ،
تروص نیا  رد  دـشاب ، نآ  دـننام  نارئاز و  هب  کمک  ای  لپ  اـی  هاـگترایز  اـی  دجـسم  يارب  فقو  نیب  ددرم  هکنیا  لـثم  دـشاب  هروصحم  ریغ 

هک دراد  دوجو  ینیمز  : 2058 لاوس دوش . فرـصم  هیریخ  روما  رد  تالمتحم  نآ  زا  جورخ  مدع  طرـش  هب  فقو  ياهدمآرد  تسا  بجاو 
شیپ لاس  یـس  زا  لبق  تسا و  نوفدـم  نآ  رد  زین  مالـسلامهیلع )  ) همئا دالوا  زا  یکی  هدوب و  یلاها  تاوما  نفد  لحم  ینالوط  ياـهنامز  زا 
يارب فقو  هکنآ  اـی  هدـش  تاوما  نفد  يارب  فقو  نیمز  نیا  هک  تسین  مولعم  یلو  دـناهتخاس ، نآ  رد  تاوما  نداد  لـسغ  يارب  ار  یناـکم 

زیاج ایآ  نیا  رب  انب  ریخ ؟ ای  تسا  عورـشم  تاوما  لسغ  يارب  نآ  رد  هناخلاّسغ  تخاـس  مینادیمن  نینچمه  تسا . نآ  رد  نوفدـم  هدازماـما 
هداد لسغ  هناخلاّسغ ، نآ  رد  ار  تاوما  هتـشذگ ، دننامه  تسا  زیاج  باوج : دـنهدب ؟ لسغ  ناکم  نآ  رد  ار  دوخ  تاوما  اجنآ  یلاها  تسا 

. دـننک ادـیپ  نیمز ، فـقو  تهج  اـب  نآ ، تریاـغم  هب  ملع  هک  نـیا  رگم  دـننک  نـفد  تـسا ، هدازماـما  نحـص  عـباوت  زا  هـک  نـیمز  نآ  رد  و 
روهـشم یلاها  نیب  دـننکیم و  اهنآ  رد  تخرد  تشاـک  تعارز و  هب  مادـقا  مدرم ، هک  دراد  دوجو  اـم  هقطنم  رد  ییاـه  نیمز  : 2059 لاوس

دنتـسه اجنآ  رد  نکاس  تاداس  مه  فقو  ّیلوتم  دنـشابیم و  هقطنم  رد  نوفدـم  مالـسلامهیلع ) ) ناـگدازماما زا  یکی  مرح  فقو  هک  تسا 
نیب زا  يزوس  شتآ  رد  یلو  هتـشاد  دوجو  ياهمانفقو  هتـشذگ  رد  هک  دوشیم  هتفگ  درادن و  دوجو  اهنیمز  نآ  ندوب  فقو  رب  یلیلد  یلو 
یکی هک  دنیوگیم  مه  ياهّدع  دناهداد و  اهنآ  ّتیفقو  هب  تداهش  اهنیمز  میسقت  زا  يریگولج  يارب  قباس  تموکح  رد  مدرم  تسا و  هتفر 

اهنیمز نیا  رـضاح  لاح  رد  درکنانآ ، فقو  تایلام  زا  ندـش  فاعم  يارب  ار  اهنیمز  نآ  تشاد ، تاداس  هب  هقالع  هک  هقطنم  نامکاح  زا 
ای تسا  ناـنآ  فّرـصت  رد  فقو  هک  دـیلاوذ  فارتـعا  هکلب  تسین  طرـش  هماـنفقو  دوجو  ّتیفقو ، توبث  يارب  باوج : دـنراد ؟ یمکح  هچ 
ای فقو  ناونع  هب  کلم  نآ  اب  راتفر  هقباس  زارحا  نینچمه  تسا و  یفاک  کـلم ، نآ  ندوب  فقو  هب  وا ، توف  زا  دـعب  دـیلاوذ  هثرو  فارتعا 

تباث ار  ندوب  فقو  مه  دـشاب  ناـنیمطا  اـی  ملع  دـیفم  هک  ياهنوگ  هب  نآ  ّتیفقو  ترهـش  اـی  نآ و  ندوب  فقو  رب  لداـع  درم  ود  تداـهش 
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فّرـصتم تیکلاـم  هب  مکح  تروص  نیا  ریغرد  دوشیم و  ندوب  فقو  هب  مکح  ّتیفقو ، لـئالد  نیا  زا  یکی  دوجو  اـب  هجیتـن  رد  دـنکیم .
هب مکح  نونکا  ایآ  هدش ، ادیپ  تسا  شیپ  لاس  دـصناپ  هب  طوبرم  هک  یکلم  همانفقو  : 2060 لاوس دوشیم . دراد  رایتخا  رد  هچنآ  هب  تبسن 
رب یعرـش  تجح  دوشن ، نآ  نومـضم  یتـسرد  هب  ناـنیمطا  بجوم  هک  یناـمز  اـت  فقو  دنـس  دّرجم  باوـج : دوـشیم ؟ کـلم  نآ  تیفقو 
هب ناـنیمطا  اـی  ملع  دـیفم  هک  يروطهب  دـشاب ، عیاـش  لاـسنهک  دارفا  صوصخهب  مدرم  نیب  کـلم  نآ  ندوب  فقو  رگا  یلو  تسین ، ّتیفقو 
هب موکحم  روبزم  کلم  هدـشیم ، راتفر  فقو  ناونع  هب  نآ  اب  قباس  رد  هک  دوش  زارحا  ای  دـنک و  رارقا  نآ  هب  دـیلاوذ  ای  دوش و  نآ  تیفقو 
هب مردپ  زا  ار  رهن  بآ  زا  مهس  هس  : 2061 لاوس دوشیمن . ّتیفقو  زا  هفوقوم  کلم  جورخ  بجوم  نامز  رورم  لاـح  ره  هب  تسا و  ّتیفقو 

تسا هفوقوم  نآ  مهس  هدزناپ  هک  تسا  یمهـس  دص  ءزج  هدرک  يرادیرخ  مردپ  هک  یمهـس  هس  نیا  هک  ماهدش  هجوتم  نونکا  مدرب و  ثرا 
هطبار نیا  رد  نم  فیلکت  هدنـشورف ؟ کلم  ای  تسا  فقو  ءزج  ایآ  تسا ، کیمادـک  رد  لـخاد  مهـس  هس  نیا  هک  تسین  صخـشم  نـآلا  و 

رگا باوج : مراد ؟ تسا  هدـنز  زونه  هک  لّوا  هدنـشورف  زا  ار  اـهنآ  لوپ  هبلاـطم  قـح  نم  هدوـب و  لـطاب  مهـس  هس  نیا  دـیرخ  اـیآ  تسیچ ؟
کلام هک  ار  يرادقم  نآ  ایآ  هک  دشابن  مولعم  هدوب و  تسا  هتخورف  هک  كرتشم  بآ  زا  رادقم  نآ  یعرش  کلام  شورف ، ماگنه  هدنشورف 

هب مکح  تسا و  تّحـص  هب  موکحم  عیب  تروص  نیا  رد  تسا ، هدـناسر  شورف  هب  ار  کلم  فقو و  نیب  عاـشم  مهـس  اـی  هتخورف  تسا  نآ 
لیبق زا  دوخ  ییاراد  زا  یـشخب  املع  زا  یکی  : 2062 لاوس دوشیم . وا  هثرو  هب  ثرا  قیرط  زا  نآ  لاقتنا  عیبم و  هب  تبـسن  يرتشم  ّتیکلاـم 

هدرک و لمع  ار  فقو  طیارـش  همه  هک  دومن  حیرـصت  نآ  رد  درک و  میظنت  نآ  هب  عجار  ياهماـنفقو  دومن و  صاـخ  فقو  ار  غاـب  هعرزم و 
نیا ّتیفقو  هب  مکح  همانفقو ، نآ  دوجو  اب  ایآ  دناهدرک  ءاضما  ار  نآ  مه  ملع  لها  زا  رفن  هد  تسا و  هدومن  ارجا  مه  ار  فقو  یعرش  هغیص 
فقو یعرش  ّیلوتم  ای  مهیلع  فوقوم  لیوحت  مه  ار  هفوقوم  نیع  فقو ، هغیـص  ءاشنا  رب  هوالع  هک  دوش  تباث  رگا  باوج : دوشیم ؟ لاوما 

ات هدش  هیدـه  تشادـهب  هرادا  هب  ینیمز  : 2063 لاوس تسا . موزلو  تّحـص  هب  موکحم  روکذـم  فقو  تسا ، هدومن  لـقتنم  ناـنآ  هب  هداد و 
رد یتشادهب  زکرم  ای  ناتـسرامیب  تخاس  هب  مادقا  نونکات  تشادهب  هرادا  نیلوئـسم  یلو  دوش  هتخاس  نآ  رد  یتشادهب  زکرم  ای  ناتـسرامیب 

یفاک تیفقو ، ققحت  يارب  تشادهب  هرادا  نیلوئسم  هب  نیمز  میلـست  دّرجم  ایآ  و  دریگب ؟ سپ  ار  نیمز  فقاو  تسا  زیاج  ایآ  دناهدرکن ، نآ 
ءاشنا زا  دعب  تشادهب  هرادا  نیلوئسم  هب  کلام  طسوت  نیمز  لیوحت  رگا  باوج : تسا ؟ طرـش  مه  نآ  رد  نامتخاس  تخاس  هکنآ  ای  تسا 

رما ود  زا  یکی  رگا  یلو  درادـن ، ار  نآ  نتفرگ  سپ  عوجر و  قح  دـشاب ، فقو  یعرـش  ناّیلوتم  هب  میلـست  ناونع  هب  یعرـش ، هجو  هب  فقو 
ملاع روضح  رد  ار  نآ  شکلام  هک  دراد  دوجو  ینیمز  : 2064 لاوس دریگب . سپ  نانآ  زا  ار  دوخ  نیمز  دراد  قح  دنکن  ادیپ  ققحت  روکذم 

ياـههناخ هدرک و  ادـیپ  طلـست  نآ  رب  یـصاخشا  یتدـم  زا  دـعب  تسا و  هدرک  فـقو  دجـسم  نتخاـس  يارب  لداـع  دـهاش  رفن  ود  هقطنم و 
نذا اب  هفوقوم  نیع  ضبق  نیمز ، فقو  ءاـشنا  زا  دـعب  رگا  باوج : تسیچ ؟ ّیلوتم  صاخـشا و  نآ  هفیظو  دـناهدومن ، اـنب  نآ  رد  ینوکـسم 
يارب نآ  رد  نارگید  طـسوت  ینوکـسم  ياـههناخ  تخاـس  دوشیم و  ّبترتـم  نآ  رب  فـقو  ماـکحا  همه  دـشاب ، هدرک  ادـیپ  قّـقحت  فـقاو 
دنهد لیوحت  نآ  یعرـش  ّیلوتم  هب  دننک و  هیلخت  ار  نیمز  دـنربب و  نیب  زا  ار  دوخ  نامتخاس  تسا  بجاو  نانآ  رب  تسا و  بصغ  ناشدوخ 

:2065 لاوس تسا . کـلام  هزاـجا  رب  فقوتم  نآ  رد  نارگید  تافّرـصت  یقاـب و  نآ  یعرـش  کـلام  کـلم  رب  نیمز  تروـص  نیا  ریغرد  و 
نیا هک  ینارادـیرخ  دـناهداد و  ماجنا  نآ  يور  هلماعم  نیدـنچ  شاهثرو  وا ، تافو  زا  دـعب  هدـیرخ و  شیپ  لاس  داتـشه  ار  ینیمز  یـصخش 

دودـح ریخا  هورگ  تسا و  هتفرگ  رارق  ناـنآ  هثرو  راـیتخا  رد  نیمز  هجیتن  رد  دـناهدرک و  توف  یگمه  دـناهدیرخ  لوا  يرتشم  زا  ار  نیمز 
رد دوخ  يارب  ینوکسم  ياههناخ  تیکلام ، یمسر  دنس  نتفرگ  زا  دعب  دناهدرک و  دوخ  مان  هب  یمسر  روطهب  ار  نیمز  هک  تسا  لاس  لهچ 
اب لاح  دناهتـشادن ، ار  نآ  شورف  قح  نانآ  هدوب و  کلام  دالوا  رب  فقو  نیمز  نیا  هک  دـنکیم  اعّدا  دارفا  زا  یکی  نونکا  دـناهتخاس و  نآ 
مه یسک  درادن و  دوجو  مه  دنکب  ّتیفقو  رب  تلالد  هک  یبوتکم  دنس  هدرکن و  ییاعدا  نینچ  یـسک  لاس  داتـشه  لوط  رد  هکنیا  هب  هّجوت 

ار دوخ  ياعدا  عیب ، زاوج  مدع  یعّدم  ّتیفقو و  یعّدم  هک  ینامز  ات  باوج : دنراد ؟ یفیلکت  هچ  یلعف  ناکلام  تسا ، هدادن  نآ  هب  تداهش 
يدارفا يارب  نآ  تیکلم  هب  مکح  نینچمه  تسا و  هدـش  عقاو  نیمز  يور  هک  یتـالماعم  تّحـص  هب  مکح  هدرکن ، تباـث  يربتعم  قیرط  هب 
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تسا و تانق  هس  ياراد  هک  دراد  دوجو  ياهفوقوم  نیمز  : 2066 لاوس دوشیم . دنتسه ، نآ  رد  فّرصتم  دیلاوذ و  نیمز  هب  تبسن  ًالعف  هک 
بآ تسا و  هدرک  هراجا  هقطنم  مدرم  یندیماشآ  بآ  نیمأت  يارب  ار  اهتانق  زا  ددـع  ود  هلاس ، دـنچ  رمتـسم  یلاسکـشخ  تلع  هب  يرادرهش 

يرایبآ نآ  بآ  اب  هک  ییاهنیمز  هجیتن  رد  هدـش و  کشخ  هتفر و  ورف  نیمز  هب  هدوب  فقاو  نادـنزرف  هقطنم و  بالط  فقو  هک  موس  تانق 
نیا ایآ  دنتـسه ، تاوم  اهنیمز  نیا  هک  دنکیم  اعدا  يرهـش  نیمز  نامزاس  رـضاح  لاحرد  دـناهدش و  ریاب  ياهنیمز  هب  لیدـبت  دـندشیم 

هب نآ  عرز  تشک و  كرت  اب  هفوقوم  نیمز  باوج : دنتـسه ؟ تاوم  هب  قحلم  دـناهدشن  عرز  تشک و  لاـس  نیدـنچ  هکنیا  تلع  هب  اـهنیمز 
( مالسلاهیلع ) يوضر سدقم  مرح  فقو  هک  دراد  دوجو  ياهفوقوم  ياهنیمز  : 2067 لاوس دوشیمن . جراخ  ّتیفقو  زا  لاس ، نیدنچ  تّدم 

ینوناق تاررقم  هب  دانتـسا  اب  لوئـسم  ياهداهن  زا  یـضعب  یلو  دراد ، دوجو  زین  لگنج  عتارم و  كـالما  نیا  زا  یـضعب  میرح  رد  دنتـسه و 
هفوقوم كالما  میرح  رد  عقاو  ياـهلگنج  عتارم و  اـیآ  دـناهدرک ، يراـج  عتارم  اـهلگنج و  نیا  رب  ار  لاـفنا  مکح  اـهلگنج  عتارم و  طوبرم 

عتارم و باوج : دوش ؟ ّتیفقو  هب  لمع  اهنآ  دروم  رد  تسا  بجاو  دنتسه و  فقو  ماکحا  ياراد  اهنآ  میرح  رد  عقاو  ياهنیمز  ریاس  دننام 
لافنا مکح  دنتسه و  نآ  عبات  هفوقوم و  مکح  رد  دنوش ، هدرمش  اهنآ  میرح  ءزج  هک  یتروص  رد  هفوقوم  یـضارا  راوج  رد  عقاو  ياهلگنج 

نیا رد  هک  تسا  يدارفا  رظن  لحم و  فرع  مه  نآ  رادـقم  میرح و  صیخـشت  عجرم  دوشیمن و  يراج  اـهنآ  دروم  رد  یمومع  كـالما  و 
دناهدش و فقو  ماتیا  يرادهگن  یتسرپرـس و  تهج  هناخ  تخاس  يارب  شیپ  لاس  لهچ  زا  نیمز  دـنچ  : 2068 لاوس دنتسه . صّصختم  رما 

دنـس ًاریخا  یلو  تسا ، فاقوا  هرادا  دییأت  دروم  هک  دراد  مه  ینّیعم  ّیلوتم  تسا و  هتـشاد  رارمتـسا  نونکات  نامز  نآ  زا  فقو  نیا  هب  لمع 
شیپ لاس  دصیـس  زا  اهنیمز  نیا  هک  هدش  حیرـصت  نآ  رد  تسا و  هدش  خاسنتـسا  یمیدـق  دنـس  زا  هک  دوشیم  اعّدا  هک  هدـش  هئارا  يداع 
صقان دوجوم  هخسن  هکنیا  هب  هّجوت  اب  تسا و  رتیمیدق  دوشیم  اعدا  هک  فقو  یلصا  دنـس  دوجو  مدع  هب  هّجوت  اب  دناهدش ، فقو  نونکات 

مه ناگدننکفّرـصت  دیلاوذ و  هک  صوصخهب  درادن ، دوجو  اهنآ  هب  تبـسن  مه  فقو  هب  لمع  هقباس  هدـشن و  نییعتّیلوتم  نآ  رد  تسا و 
یتهج رد  دیدج  فقو  هب  لمع  زا  عنام  دناوتیم  دنس  نیا  ایآ  درادن ، دوجو  مه  اعّدا  دروم  یلبق  ّتیفقو  هب  راهتشا  دنتسه و  اعّدا  نیا  رکنم 

ای دشاب  یلصا  هکنیا  زا  معا  فقو  دنـس  دّرجم  باوج : دشاب ؟ دوشیم  لمع  ماتیا  ناکـسا  يرادهگن و  یتسرپرـس و  يارب  نآ  هب  نونکا  هک 
هک يدیدج  فقو  دوشن ، تباث  ربتعم  تجح  اب  یلبق  فقو  ات  هجیتن  رد  تسین ، فقو  رب  یعرـش  تجح  دـشاب ، هدـش  خاسنتـسا  نآ  يور  زا 

هینیـسح تخاس  يارب  ار  ینیمز  يدرم  : 2069 لاوس تسا . لمع  زاوج  ذوفن و  تّحـص و  هب  موکحم  دوشیم ، لمع  نآ  هب  رـضاح  لاـح  رد 
هینیـسح نیمز  لک  زا  رـضاح  لاحرد  تسا و  هدش  اتـسور  یمومع  هار  هب  لیدـبت  روبزم  نیمز  یلو  هدرک  فقو  مالـسلاهیلع ) ) ادهـشلا دـیس 

؟ دـنادرگرب دوخ  تیکلم  هب  ار  نآ  فـقاو  تسا  زیاـج  اـیآ  دراد ؟ یمکح  هچ  نیمز  نیا  تسا ، هدـنام  یقاـب  عـبرم  رتـم  ود  لـهچ و  ًاـبیرقت 
تحاسم نآ  دشاب ، هتفرگ  تروص  فقو  تهج  ای  نآ  ّیلوتم  هب  هفوقوم  لیوحت  یعرـش و  هجو  رب  فقو  ءاشنا  زا  دعب  راک  نیا  رگا  باوج :

تسا یقاب  وا  ّتیکلم  رب  تروص  نیا  ریغ  رد  دنک و  عوجر  نآ  هب  تبـسن  فقاو  تسین  زیاج  دنامیم و  یقاب  ّتیفقو  رب  فقو  زا  هدنامیقاب 
هغیص يارجا  ایآ  و  دننک ؟ فقو  ار  نآ  همه  دنراد ، مهس  هکرت  رد  هک  هثرو  زا  یـضعب  تسا  زیاج  ایآ  : 2070 لاوس تسوا . اب  نآ  رایتخا  و 
هثرو ریاس  ماهس  هب  تبسن  یلو  تسا ، حیحـص  هکرت  زا  ناشدوخ  مهـس  رد  طقف  ناشیا  فقو  باوج : تسا ؟ حیحـص  هّدع  نآ  مان  هب  فقو 

فاقوا تبث  هرادا  وا  تافو  زا  دعب  هدرک و  فقو  شروکذ  دالوا  رب  ار  ینیمز  یصخش  : 2071 لاوس تسا . نانآ  هزاجا  رب  فقوتم  یلوضف و 
اب ثانا  دالوا  تکراشم  بجوم  راک  نیا  ایآ  هدومن ، ثانا  روکذ و  نادنزرف  مان  هب  روکذم  نیمز  تبث  هب  مادقا  نآ  تیفیک  زا  عالطا  نودـب 

تکراشم بجوم  فاقوا  هرادا  طسوت  ثانا ، دالوا  مان  هب  روکذـم  نیمز  تبث  دّرجم  باوج : دوشیم ؟ نیمز  نیا  زا  عاـفتنا  رد  روکذ  دـالوا 
ناـنآ صتخم  طـقف  تسا ، روکذ  دـالوا  صوصخ  رب  فقو  نیمز  هک  دوش  تباـث  رگا  هجیتـن  رد  دوشیمن ، فقو  رد  روکذ  دـالوا  اـب  ناـنآ 
لاطبا نوناق  رب  انب  تسا و  هدش  ماع  فقو  شیپ  لاس  دص  هدـش و  عقاو  بآ  رهن  ریـسم  رد  هک  دراد  دوجو  یکلم  : 2072 لاوس دوب . دهاوخ 

ياهگنس جارختـسا  يارب  کلم  نیا  رـضاح  لاح  رد  یلو  تسا ، هدش  رداص  فقو  ناونع  هب  نآ  يارب  یمـسر  دنـس  هفوقوم ، ياهنیمز  عیب 
هجو رب  نآ  ندوب  فقو  لصا  رگا  باوج : تسا ؟ فقو  هکنآ  ای  دوشیم  بوسحم  لافنا  ءزج  نآلا  ایآ  تسا ، تلود  هدافتـسا  دروم  یندعم 
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رب فقو  ماکحا  همه  دـنامیم و  یقاب  ّتیفقو  رب  هکلب  دروآ ، رد  دوخ  ّتیکلام  هب  ار  نآ  تلود  ای  صخـش  تسین  زیاـج  دوش  تباـث  یعرش 
هاگـشیامزآ ناونعهب  نآ  زا  رـضاح  لاح  رد  هک  دراد  دوجو  یقاطا  یـشزومآ  زکرم  کی  ناـمتخاس  رد  : 2073 لاوس دوشیم . ّبترتـم  نآ 

هکنیا هب  هّجوتاـب  تسا ، هدـش  ادـج  ناتـسربق  زا  لـبق  ياـهلاس  رد  هک  تسا  رواـجم  ناتـسربق  ءزج  نآ  نیمز  دوشیم و  هدافتـسا  یـشزومآ 
؟ دنراد یفیلکت  هچ  دنناوخیم  زامن  هاگـشیامزآ  نآ  رد  هک  ینازومآشناد  نامّلعم و  دریگیم ، رارق  هدافتـسا  دروم  زونه  رواجم  ناتـسربق 
، درادن لاکشا  نآ  رد  تافّرصت  ریاس  ندناوخ و  زامن  هدش ، فقو  تاوما  نفد  يارب  هاگشیامزآ  نیمز  هک  دوشن  تباث  هک  ینامز  ات  باوج :

هدـش هداد  تشگرب  دوخ  یلبق  تلاح  هب  تسا  بجاو  هدـش ، فقو  نآ ، رد  تاوما  نفد  يارب  طقف  هک  دوش  تباث  يربتعم  لیلد  اب  رگا  یلو 
دوجو مه  رواجم  هزاـغم  ود  : 2074 لاوس دـشابیم . بصغ  هب  موکحم  نآ  رد  هدـش  هتخاـس  تاسیـسأت  دوـش و  هیلخت  تاوـما  نفد  يارب  و 

ود نآ  رجأتـسم  ایآ  تسا ، يرگید  زا  لصفنم  زورفم و  مادک  ره  دنتـسه و  فرـصم  فقاو و  ثیح  زا  یلقتـسم  هفوقوم  کی  ره  هک  دنراد 
نآ رد  فّرـصت  فقو و  زا  عافتنا  باوج : دـنک ؟ زاـب  نآ  صاـخ  روبع  لـحم  هب  اـی  يرگید و  هب  یبرد  ود  نآ  زا  یکی  زا  دراد  قح  هزاـغم 
ود نآ  زا  کـی  ره  رجأتـسم  دریگب و  تروص  ّیلوتم  هزاـجا  اـب  فقو و  طیارـش  قبط  تسا  بجاو  دـشاب  رگید  فقو  تحلـصم  هب  دـنچره 
زا هار  ندادرارق  يرگید و  هب  یکی  زا  برد  ندرکزاب  اب  تسا  فقو  مه  رگید  هزاغم  هکنیا  ناونع  هب  درادـن  قح  مه ، رواـجم  یفقو  هزاـغم 

ضرعم رد  اههناخ  زکارم و  زا  یضعب  رد  دوجوم  سیفن  ياهباتک  هکنیا  هب  هّجوتاب  : 2075 لاوس دنک . فّرصت  فقو  رد  رگید ، هزاغم  هب  نآ 
رارق زکارم  نیا  رایتخا  رد  رهش  يزکرم  هناخباتک  زا  یتمسق  هک  دناهداد  داهنـشیپ  ياهّدع  تسا ، لکـشم  اهنآ  يرادهگن  هدوب و  ندش  فلت 

؟ تسا زیاج  راک  نیا  ایآ  دـنوش ، لقتنم  شخب  نآ  هب  دـناهدوب ، لوا  ناکم  رد  هک  یتروص  نامه  هب  اهنآ  ّتیفقو  ظفح  اـب  اـهباتک  اـت  دریگب 
اب نآ  تیاعر  هک  ینامز  ات  تسا ، یـصاخ  ناکم  رد  هدافتـسا  هب  طورـشم  سیفن  یفقو  ياهباتک  نآ  زا  عاـفتنا  هک  دوش  تباـث  رگا  باوج :

نوریب تروص  نیا  ریغ  رد  تسین و  زیاج  رگید  لحم  هب  صاخ  ناکم  نآ  زا  اهنآ  لاقتنا  دشاب ، نکمم  فلت  ندـش و  عیاض  زا  اهباتک  ظفح 
دراد دوجو  ینیمز  : 2076 لاوس تسا . لاکـشا  نودـب  دراد ، دوجو  اجنآ  رد  اهباتک  ظفح  هب  نانیمطا  هک  یناکم  هب  ناکم  نآ  زا  اهنآ  ندرب 

نآ زا  یتمـسق  مه  نآ  ّیلوتم  تسا و  هدرک  فقو  سدـقم  نکاما  يارب  ار  نآ  شبحاص  دراد و  ار  عترم  ناونع  هب  هدافتـسا  تیلباق  طقف  هک 
هک نآ  زا  ییاهتمـسق  رد  دوخ  تشیعم  يارب  ییاهناکم  نکـسم و  تخاس  هب  مادـقا  جـیردت  هب  مه  اهرجأتـسم  هداد و  هراجا  رفن  دـنچ  هب  ار 

هکنیا هب  هّجوت  اب  الوا : دناهدرک ، غاب  یعارز و  نیمز  هب  لیدـبت  ار  تعارز  بسانم  ياهتمـسق  نینچمه  دـناهدومن و  تسین ، ندوب  عترم  لباق 
اب ًایناث : و  دوشیم ؟ نآ  ندوب  فقو  هب  مکح  رـضاح  لاح  رد  تسا و  حیحـص  نآ  فقو  اـیآ  تسا ، یمومع  لاوما  لاـفنا و  زا  یعیبط  عترم 

ترجا رادقم  هچ  هدش  لبق  زا  رتبوغرم  هجیتن  رد  هتفرگ و  تروص  یتاحالـصا  تارییغت و  عترم  رد  نیرجأتـسم  راک  رثا  رب  هکنیا  هب  هّجوت 
اهنیمز لیبق  نیا  دناهدش ، داجیا  ءایحا و  نیرجأتسم  تیلاعف  رثا  رب  اهغاب  یعارز و  ياهنیمز  هکنیا  هب  هّجوت  اب  ًاثلاث : و  دوش ؟ تخادرپ  دیاب 

دعب باوج : غاب ؟ هعرزم و  هراجا  رادقم  هب  ای  دوش  تخادرپ  دیاب  عترم  هراجا  رادـقم  هب  اهنآ  هراجا  غلبم  ایآ  دـنوشیم ؟ هداد  هراجا  هنوگچ 
فقو دـناهدوبن ، فقاو  یعرـش  کلم  هدوب و  لافنا  زا  فقو  ماگنه  رد  عترم  ياهنیمز  هک  هدـشن  تباث  هک  ینامز  ات  فقو ، لصا  توبث  زا 
جراخ تیفقو  زا  ینوکـسم ، لزانم  غاب و  هعرزم و  هب  اهنآ  لیدـبت  هب  نیرجأتـسم  مادـقا  اب  تسا و  تّحـص  هب  موکحم  یعرـش  رظن  زا  اـهنآ 
تـسا بجاو  نانآ  رب  دـشاب ، یعرـش  ّیلوتم  زا  نآ  ندرک  هراـجا  زا  دـعب  یفقو  نیمز  رد  اـهنآ  تافّرـصت  هک  یتروص  رد  هکلب  دـنوشیمن ،

رگا یلو  دیامن ، فرـصم  فقو  تهج  رد  ار  نآ  ات  دنزادرپب  یعرـش  ّیلوتم  هب  هدـش  نّیعم  هراجا  دـقع  رد  هچنآ  قبط  ار  اهنیمز  نآ  هراجا 
ار فّرـصت  تّدم  هلداع  تمیق  لثملاترجا  تسا  بجاو  نانآ  رب  دـشاب ، یعرـش  ّیلوتم  زا  یلبق  هراجا  نودـب  اهنیمز  نآ  رد  اهنآ  فّرـصت 

فقاو یعرـش  کلم  دـناهدوب و  لافنا  تاوم و  ياـهنیمز  زا  هلاـصالاب  فقو ، ماـگنه  رد  اـهنیمز  نآ  هک  دوش  تباـث  رگا  اـما  دـنزادرپب و 
لزنم غاب و  هعرزم و  هب  لیدبت  هدرک و  ایحا  تارّرقم  نوناق و  قبط  نافّرـصتم  هک  ار  يرادقم  نآ  تسا و  لطاب  ًاعرـش  اهنآ  فقو  دـناهدوبن ،

هـشیمه هدـنام و  یقاب  دوخ  یلبق  تلاح  هب  هک  نیمز  رگید  ياهتمـسق  تسا و  نانآ  دوخ  يارب  دـناهدومن ، ناشدوخ  يارب  هریغ  ینوکـسم و 
کلم سدس  کلام  طقف  هک  ینز  : 2077 لاوس تسا . یمالسا  تلود  اب  اهنآ  رایتخا  دنتسه و  لافنا  یعیبط و  ياهتورث  ءزج  دناهدوب ، تاوم 
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یلاها يارب  يدایز  تالکـشم  زورب  ثعاب  نیمه  هدرک و  فقو  ار  کلم  نآ  همه  تسا ، كرتشم  نیعراز  ریاس  وا و  نیب  هک  تسا  یعاـشم 
ایآ دنکیم ، يریگولج  یلاها  ياههناخ  يارب  تیکلام  دنس  رودص  زا  فاقوا  هرادا  لاثم  روطهب  تسا ، هدش  فاقوا  هرادا  تلاخد  ببـس  هب 

نیمز فقو  ایآ  دـشاب ، حیحـص  وا  مهـس  رد  طقف  فقو  هکنیا  ضرف  رب  و  وا ؟ مهـس  رد  طقف  ای  تسا  ذـفان  عاشم  کلم  ماـمت  رد  فقو  نیا 
: باوج دنراد ؟ یفیلکت  هچ  اکرـش  ریاس  دشاب ، حیحـص  نآ  کیکفت  زا  لبق  عاشم  مهـس  فقو  رگا  و  تسا ؟ حیحـص  میـسقت  زا  لبق  عاشم 

میسقت کیکفت و  زا  دعب  دنچره  فقو  تهج  رد  هک  یطرش  هب  درادن  لاکشا  ًاعرش  دشاب ، کیکفت  زا  لبق  دنچره  عاشم  کلم  مهس  فقو 
لطاب یلوضف و  اکرـش  ریاس  مهـس  هب  تبـسن  تسا ، نآ  زا  یتمـسق  کلام  طقف  هک  یـسک  طسوت  کلم  مامت  فقو  یلو  دشاب ، عافتنا  لباق 

زیاج فقو  طورش  زا  لودع  ایآ  : 2078 لاوس دنوش . فقو  زا  دوخ  كالما  کیکفت  يارب  کلم  میسقت  ناهاوخ  دنراد  قح  اکرـش  تسا و 
فّلخت باوج : دراذگیم ؟ ریثأت  فقو  طورـش  هب  لمع  رب  نامز ، ندش  ینالوط  ایآ  و  تسا ؟ مادک  نآ  دودح  زاوج ، تروص  رد  و  تسا ؟

نامز تشذگ  دشاب و  یجرح  ای  رودقم  ریغ  نآ  هب  لمع  هکنآ  رگم  تسین  زیاج  هدرک  طرش  فقو  دقع  رد  فقاو  هک  یحیحص  طورش  زا 
رد یندعم  ياهگنس  اههزیرگنس و  هک  دراد  دوجو  ییاهلیـسم  ای  اهرهن  یفقو  ياهنیمز  زا  یـضعب  رد  : 2079 لاوس درادن . نآ  رد  يریثأت 

: باوج دنتـسه ؟ فقو  عبات  دـناهدش ، عقاو  هفوقوم  کـلم  رد  هک  اـهنآ  رد  دوجوم  ياهگنـس  اههزیرگنـس و  نیا  اـیآ  دوشیم ، تفاـی  اـهنآ 
ءزج دـننکیم ، روبع  اهنآ  لخاد  زا  ای  دنتـسه و  یفقو  ياهنیمز  ترواجم  رد  هک  یمومع  ياهلیـسم  نینچمه  یمومع و  گرزب  ياهرهن 
راتفر فقو  دـننامه  رادـقم  نآ  اب  هجیتن  رد  دـنوشیم ، بوسحم  هفوقوم  میرح  فرع ، رظن  زا  هک  اـهنآ  زا  يرادـقم  نآ  رگم  دنتـسین  فقو 
راتفر فقو  دـننام  هریغ  یندـعم و  ياهگنـس  اههزیرگنـس و  هب  تبـسن  تسا  بجاو  دنتـسه  هفوقوم  هک  یکچوک  ياـهرهنرد  یلو  دوشیم ،

ياهدـمآرد هدـش و  جراـخ  عاـفتنا  تیلباـق  زا  نآ  رد  تبوطر  ذوفن  ناـمتخاس و  تمدـق  رثا  رب  ياهینید  موـلع  هسردـم  : 2080 لاوس دوش .
انب دیدجت  اهدمآرد  نآ  اب  ار  هسردـم  هک  میراد  دـصق  نونکا  تسا و  هدـش  هتـشاذگ  کناب  رد  تناما  ناونع  هب  يروآعمج و  نآ  كالما 
ایآ مینک ، فرـصم  هسردـم  يانب  دـیدجت  يارب  ار  روبزم  لاوما  میریگب و  ار  نامتخاس  هناورپ  اـت  دـشکیم  لوط  يداـیز  تّدـم  یلو  مینک ،

تـالماعم قبط  میراذـگب و  يراذـگ  هیامرـس  تروصهب  اـهکناب  زا  یکی  رد  ار  فـقو  هب  طوـبرم  لاوـما  تّدـم  نیا  لـالخ  رد  تسا  زیاـج 
بجاو نآ  ياهدمآرد  اب  هطبار  رد  فقو  یعرش  ّیلوتم  رب  ًاعرش  هچنآ  باوج : مینک ؟ تفایرد  فقو  عفن  هب  دوس  يدصرد  یکناب  فراعتم 
تّدـم هکنآ  رگم  دـشابن  نکمم  وا  يارب  فقو  تهج  رد  اهدـمآرد  فرـصم  رگا  یلو  تسا ، فـقو  تهج  رد  اـهنآ  فرـصم  طـقف  تسا ،
باسح رد  اهنآ  نتـشاذگ  دـشاب و  نکمم  کناب  هب  ندرپس  اب  فقو  يارب  اهنآ  فرـصم  ناکما  نامز  ات  لاوما  نآ  ظـفح  درذـگب و  یناـمز 

تحلـصم تهج  رد  اهنآ  دوس  زا  هدافتـسا  کناب و  هب  اهنآ  ندرپس  دوشن ، فقو  رد  لاوما  نآ  عقومب  فرـصم  رد  ریخأـت  بجوم  زادـناسپ 
هدرک فقو  ناناملسم  يارب  ناملسم  هک  ياهفوقوم  نیمز  تسا  زیاج  ایآ  : 2081 لاوس درادن . لاکشا  یعرش  دوقع  زا  یکی  نمض  رد  فقو 

یتروص رد  ناملسم  ریغ  هب  نآ  نداد  هراجا  دشاب  تعفنم  فقو  تروصهب  نیمز  فقو  رگا  باوج : دوش ؟ هداد  هراجا  ناملسم  ریغ  هب  تسا 
هزاـجا اـب  ياهفوـقوم  نـیمز  رد  اـملع  زا  یکی  لــبق  هاــم  دــنچ  : 2082 لاوـس درادـن . لاکـشا  دـنامب ، ظوـفحم  نآ  اـب  فـقو  تـعفنم  هـک 

زیاج هفوقوم  نیمز  رد  نفد  هک  دننکیم  اعدا  دنراد و  ضارتعا  راک  نیا  هب  ياهّدع  رـضاح  لاح  رد  تسا و  هدـش  نفد  نآ  ناگدـننکفقو 
ملاع نآ  هک  ياهفوقوم  نیمز  ضوع  ناونع  هب  یغلبم  تخادرپ  اب  لاکـشا  ایآ  زاوج ، مدـع  ضرف  رب  و  دراد ؟ یمکح  هچ  هلأسم  نیا  تسین ،

وا نفد  رگا  یلو  درادن ، لاکشا  دشابن ، فقو  تهج  اب  یفانم  هفوقوم  نیمز  رد  تیم  نفد  رگا  باوج : دوشیم ؟ فرطرب  هدش ، نفد  نآ  رد 
هدشن یشالتم  وا  ندب  ات  هک  تسا  نیا  طوحا  دوش ، نفد  ياهفوقوم  نیمز  نینچ  رد  یصخش  رگا  تسین و  زیاج  دشاب  فقو  تهج  اب  یفانم 

، لاـح ره  هب  دوش و  نمؤم  کـته  تناـها و  بجوم  اـی  هدوب و  یجرح  ربق ، شبن  هکنآ  رگم  ددرگ ، نفد  رگید  ناـکم  رد  دوش و  ربـق  شبن 
دعب ًالسن  روکذ  دالوا  رب  فقو  یکلم  رگا  : 2083 لاوس دوشیمن . فرطرب  هفوقوم  نیمز  ضوع  ناونع  هب  نیمز  ای  لام  تخادرپ  اب  لاکـشا 

فوقوم هک  یتروص  رد  و  دوشیم ؟ لئاز  فقو  دـننک ، رظنفرـص  دوخ  قوقح  زا  یلیلد  ره  هب  مهیلع  فوقوم  رگا  ایآ  دـشاب ، هدـش  ٍلسن  زا 
رد هفوقوم  كالما  یعرش  ّیلوتم  نینچمه  و  دنراد ؟ یفیلکت  هچ  يدعب  تاقبط  دننک ، رظنفرص  دوخ  قوقح  زا  لبق  هقبط  رد  دوجوم  مهیلع 
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لئاز دوخ  قوقح  زا  مهیلع  فوقوم  ندرک  رظن  فرص  اب  تیفقو  باوج : دراد ؟ یفیلکت  هچ  يدعب  ياهنطب  قوقح  هب  تبسن  یتلاح  نینچ 
، دوشیمن لحنم  نآ  اب  فقو  درادن و  يدعب  لسن  قح  رد  يریثأت  هفوقوم ، هب  تبـسن  دوخ  قح  زا  یلبق  لسن  ندرک  رظن  فرـص  دوشیمن و 

لبق لسن  نامز  رد  رگا  هکلب  دـنک ، هبلاطم  ار  دوخ  قح  همه  دیـسر ، فقو  زا  اهنآ  هدافتـسا  تبون  هک  یماگنه  دراد  قح  يدـعب  لـسن  هکلب 
تهج هفوقوم ، نیع  ياج  هب  نآ  لوپ  اب  يرگید  کلم  فقو  شورف  زا  دـعب  تسا  بجاو  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  فقو  شورف  یعرـش  زّوجم 

. تسا بجاو  مهیلع  فوقوم  تاـقبط  همه  يارب  نآ  ظـفح  هرادا و  مه  فقو  ّیلوتم  رب  دوـش و  يرادـیرخ  نآ  زا  يدـعب  ياهلـسن  هدافتـسا 
تـسا بجاو  دراوم  لیبق  نیا  رد  ایآ  دشابن ، مهیلع  فوقوم  نیب  فقو  عفانم  میـسقت  یگنوگچ  هب  ملع  هیّرذ ، رب  فقو  رد  رگا  : 2084 لاوس

ای هدوب  يواسم  روطهب  دارفا  رب  فقو  هک  دشابن  مولعم  هیّرذ  رب  فقو  رد  رگا  باوج : يواسم ؟ روطهب  ای  دشاب  ثرا  نوناق  ساسا  رب  میـسقت 
نیب مه  فقو  ياهدمآرد  هدـش و  يواسم  روطهب  دارفا  رب  فقو  رب  لمح ، تسا ، ثرا  نوناق  ساسا  رب  ثانا  روکذ و  نیب  توافت  تیاعر  اب 

هب ّقلعتم  فقو  ياهدـمآرد  فرـصم  هک  تسا  لاس  نیدـنچ  : 2085 لاوس دوشیم . میـسقت  يواـسم  روطهب  ياهقبط  ره  رد  ثاـنا  روـکذ و 
زادناسپ اهدمآرد  نآ  زا  يدایز  رادقم  نونکات  تسین و  نکمم  رهـش  نآ  هب  اهنآ  لاسرا  ناکما  مدـع  تلع  هب  یـصاخ  رهـش  هیملع  هزوح 

هب اهنآ  لاسرا  ات  دومن  ظفح  ار  اهنآ  دیاب  هکنآ  ای  تسا ؟ زیاج  رگید  ياهرهـش  رد  عقاو  هیملع  ياههزوح  رد  اهنآ  فرـصم  ایآ  تسا ، هدش 
فقو تهج  رد  اهنآ  فرـصم  فقو و  ياهدمآرد  يروآ  عمج  فاقوا  هرادا  ای  یعرـش  ّیلوتم  هفیظو  باوج : دوش ؟ ریذـپناکما  رهـش  نآ 

ار اهدمآرد  تسا  بجاو  دـشابن ، نکمم  دـنوش ، فرـصم  نآ  رد  دـیاب  هک  يرهـش  هب  اهنآ  ندـناسر  تقوم  روطهب  هک  یتروص  رد  تسا و 
تروص رد  و  ددرگن ، فـقو  یلیطعت  هب  رجنم  هک  ییاـج  اـت  هتبلا  دوـش  نکمم  رهـش  نآ  هب  اـهنآ  ندـناسر  اـت  دـننامب  رظتنم  هدرک و  ظـفح 

رگید قطانم  هیملع  ياههزوح  رد  اهنآ  ندرک  فرـصم  هدنیآ ، رد  دنچره  صاخ  هیملع  هزوح  نآ  هب  اهدمآرد  ندناسر  ییاناوت  زا  يدیماان 
نیا هب  دنک  سبح  تسا  حیحـص  نآ  رب  فقو  هک  يزیچ  رب  ینّیعم  تّدـم  يارب  ار  دوخ  نیمز  يدرف  رگا  :2086 لاوس سبح  درادن . لاکشا 
ریاس دننام  ار  نآ  زا  عافتنا  قح  وا  ددرگیم و  رب  وا  هب  تّدـم  نایاپ  زا  دـعب  نیمز  ایآ  ددرگرب ، وا  هب  سبح  تّدـم  ءاضقنا  زا  دـعب  هک  دـیما 

هب موکحم  سبح  دشاب ، هدرک  سبح  یعرش  نیزاوم  قبط  ار  نآ  وا  دشاب و  هدننکسبح  ِیعرـش  کلم  نیمز ، رگا  باوج : دراد ؟ شکالما 
ریاس دـننام  ددرگیمرب و  هدـننکسبح  هب  سبح  تّدـم  ءاضقنا  زا  دـعب  کلم  دوشیم و  بترتم  نیمز  رب  نآ  یعرـش  راـثآ  تسا و  تّحص 

رب فقو  هک  يزیچ  رب  مئاد  سبح  کلام ، طـسوت  هک  یکلم  رگا  : 2087 لاوس تسوا . يارب  نآ  تائامن  عفانم و  نیا  رب  اـنب  تسوا  كـالما 
فرصم هدرک  نّیعم  هک  یتهج  رد  نآ  ياهدمآرد  ات  هدومن  دبا  يارب  نآ  نیع  ظفح  هب  تیـصو  هک  یتّیم  ثلث  ای  هدش و  تسا  حیحـص  نآ 

زّوجم نودب  ار  نآ  ای  دـننک و  تبث  ناشدوخ  مان  هب  یمـسر  دنـس  رد  ار  نآ  دوش و  میـسقت  ثرا  ناونع  هب  ناشدوخ  نیب  هثرو  طسوت  دوش ،
هک یثلث  کلم و  باوج : دوشیم ؟ مه  نآ  لماش  یفقو  ياهنیمز  اهبآ و  كالما و  عیب  کّلمت و  تمرح  ایآ  دنـشورفب ، يرگید  هب  یعرش 

لطاب اهنآ  عیب  نینچمه  ثرا و  ناونع  هب  هثرو  نیب  اهنآ  میسقت  دنتـسه و  فقو  مکح  رد  عیب ، کّلمت و  زاوج  مدع  رد  دناهدش ، مئاد  سبح 
هینیسح تخاس  هدرک و  فقو  هینیـسح  تخاس  يارب  ار  دوخ  ياهنیمز  زا  ياهعطق  یـصخش  : 2088 لاوس نآ  لیدـبتو  فقو  شورف  تسا .

هب نآ  رد  رضاح  لاحرد  دناهدرک و  دجسم  هب  لیدبت  ار  هینیـسح  زا  یتمـسق  یلاها  زا  یـضعب  یلو  تسا ، هدیـسر  نایاپ  هب  اهنآ  رد  روکذم 
تمـسق نآ  رب  دجـسم  ماکحا  ایآ  و  تسا ؟ حیحـص  نانآ  طسوت  دجـسم  هب  هینیـسح  لیدـبت  ایآ  دـنناوخیم ، تعامج  زامن  دجـسم ، ناونع 

لیدبت راک ، نیا  اب  دنرادن و  دجسم  هب  هدش  فقو  هینیسح  ناونع  هب  هک  ار  ياهینیـسح  لیدبت  قح  وا  ریغ  فقاو و  باوج : دوشیم ؟ ّبترتم 
:2089 لاوس درادـن . لاکـشا  نآ  رد  تعامج  زامن  ییاپرب  یلو  ددرگیمن ، بترتم  نآ  رب  مه  دجـسم  راثآ  ماکحا و  دوشیمن و  دجـسم  هب 

فقو نیمز  نآ  هک  دوش  مولعم  سپس  دشورفب و  مزال  عیب  تروصهب  هدیسر  وا  هب  ثرا  قیرط  زا  هک  ار  ینیمز  لبق  لاس  دنچ  یـصخش  رگا 
شورف ماگنه  هک  ار  یلوپ  ای  دزادرپب  يرتشم  هب  ار  نآ  ینونک  تمیق  دیاب  ایآ  دـشاب ، لطاب  هک  یتروصرد  و  تسا ؟ لطاب  عیب  نیا  ایآ  هدوب ،

لطاب عیب  هتشادن ، ار  نآ  شورف  قح  هدنشورف  هدوب و  فقو  عقاو  رد  هدش  هتخورف  نیمز  دش  مولعم  هکنآ  زا  دعب  باوج : تسا ؟ هتفرگ  وا  زا 
هدرک تفایرد  نیمز  شورف  ربارب  رد  يرتشم  زا  هک  ار  یلوپ  دیاب  هدنـشورف  دوش و  هداد  تدوع  فقو  تلاح  نامه  هب  تسا  بجاو  تسا و 
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لاس دص  دودح  رد  یصخش  : 2090 لاوس دنیامن . هحلاصم  مه  اب  بجاو  طایتحا  رب  انب  لوپ  شزرا  لزنت  هب  عجار  و  دنادرگرب . وا  هب  تسا ،
قح ًاعرـش  دوش ، ریقف  وا  روکذ  دـالوا  زا  یکی  رگا  هک  هدومن  رکذ  هماـنفقو  رد  هدرک و  فقو  شروـکذ  دـالوا  رب  ار  دوـخ  کـلم  هک  تسا 

فوقوم زا  یـضعب  هب  دوخ  مهـس  شورف  هب  تردابم  شیپ  لاس  دـنچ  وا  نادـنزرف  زا  یـضعب  دـشورفب و  رگید  هثرو  هب  ار  دوخ  مهـس  دراد 
دیرخ هدوبن و  حیحـص  هدرک  رکذ  فقاو  هک  یطورـش  نیا  رب  انب  تسا ، نایمرد  فقو  هملک  نوچ  هک  دوشیم  هتفگ  ًاریخا  دندومن و  مهیلع 

قبط رب  نآ  شورف  دـیرخ و  ایآ  ماع ، فقو  هن  تسا  صاـخ  فقو  نیمز  نیا  هکنیا ، هب  هّجوت  اـب  لاـح  تسا ، لـطاب  مه  کـلم  نآ  شورف  و 
رگا هک  هدرک  طرـش  فقو  دقع  نمـض  رد  فقاو  هک  دوش  تباث  رگا  باوج : تسا ؟ زیاج  هدرک ، رکذ  همانفقو  نمـض  رد  فقاو  هک  هچنآ 

زا دوخ  مهـس  هک  یـسک  عیب  دشورفب ، مهیلع  فوقوم  زا  رگید  یکی  هب  ار  دوخ  مهـس  دـناوتب  دـش ، دـنمزاین  ریقف و  مهیلع  فوقوم  زا  یکی 
شزومآ و هب  ار  ینیمز  : 2091 لاوس تسا . تّحص  هب  موکحم  تروص  نیا  رد  وا  عیب  درادن و  لاکشا  هتخورف  جایتحا  رقف و  رثا  رب  ار  فقو 

ياههلحم رد  هسردم  نیدنچ  ناوتیم  نیمز  نآ  لوپ  اب  هکنیا  زا  عالطا  تروشم و  زا  دعب  یلو  مدرک ، هیده  هسردـم  نتخاس  يارب  شرورپ 
بونج رد  هسردم  دنچ  نتخاس  يارب  نآ  لوپ  فرصم  شرورپ و  شزومآ و  ترازو  تراظن  تحت  نیمز  شورف  يارب  تخاس ، رهـش  رگید 

اب هسردـم  نیمز  فقو  رگا  باوج : تسا ؟ زیاج  نم  يارب  راک  نیا  ماجنا  ایآ  مدرک ، هعجارم  هناـخترازو  نآ  هب  مورحم ، قطاـنم  رد  اـی  رهش 
عوجر و قح  نآ  زا  دعب  دشاب ، هدـش  مامت  تسا ، رما  نیا  ّیلوتم  لوئـسم و  هکنیا  رابتعا  هب  شرورپ  شزومآ و  هب  نآ  لیوحت  فقو و  ءاشنا 

فقو ِضبق  ناونع  هب  نیمز  ای  دـشاب و  هدـشن  ءاشنا  یـسراف  ناـبز  هب  دـنچره  فقو  رگا  یلو  دـیرادن ، ار  نیمز  نآ  رد  فّرـصت  تلاـخد و 
. تسامـش تسد  رد  نآ  راـیتخا  تسا و  یقاـب  امـش  ّتیکلم  رب  نـیمز  تروـص  نـیا  رد  دـشاب ، هدـشن  شرورپ  شزوـمآ و  ترازو  لـیوحت 
هب لصتم  هّبق  هس  تروصهب  الط  مرگولیک  هس  نآ ، كرابم  دبنگ  يالاب  دراد و  یهاگترایز  مالـسلامهیلع ) ) همئا دالوا  زا  یکی  : 2092 لاوس

يالط هکنیا  هب  هّجوت  اب  تسا ، هدش  هدـنادرگرب  دوخ  ناکم  هب  هدـش و  فشک  هتفر و  تقرـس  هب  رابود  لاح  هب  ات  الط  نیا  دراد ، دوجو  مه 
دّرجم باوج : تسا ؟ زیاج  هاـگترایز  ریمعت  هعـسوت و  يارب  نآ  لوپ  فرـصم  نآ و  شورف  اـیآ  تسا ، تقرـس  رطخ و  ضرعم  رد  روکذـم 
دهدب یهجوت  لباق  لامتحا  دهاوش  نئارق و  زا  یعرـش  ّیلوتم  رگا  یلو  تسین ، نآ  لیدبت  شورف و  زّوجم  نآ ، تقرـس  رطخ  فلت و  فوخ 

حالـصا ریمعت و  هب  يرورـض  زاین  هکرابم  هعقب  هکنآ  ای  هدش و  هریخذ  هاگترایز  ياهیدنمزاین  نیمأت  ریمعت و  رد  فرـصم  يارب  الط  نآ  هک 
يرورض تاریمعت  حالصا و  يارب  نآ  لوپ  فرصم  الط و  شورف  تروص  نیا  رد  تسین ، نکمم  مه  رگید  هار  زا  نآ  هجدوب  نیمأت  دراد و 

نیمز بآ و  يرادـقم  یـصخش  : 2093 لاوس دـنک . تراظن  رما  نیا  رب  فاـقوا  هرادا  هک  تسا  هتـسیاش  درادـن و  لاکـشا  هکراـبم  هعقب  نآ 
تعارز هب  یلیامت  یسک  لوصحم ، یمک  يزرواشک و  ياهراک  ینیگنس  دالوا و  ترثک  تلع  هب  یلو  هدومن ، دوخ  نارسپ  فقو  ار  یعارز 

، لیلد نیمه  هب  تسا  زیاج  ایآ  دـش ، دـهاوخ  جراخ  عافتنا  تیلباق  زا  بارخ و  کیدزن ، هدـنیآ  رد  فقو  لـیلد  نیمه  هب  درادـن و  نیمز  رد 
رد هدافتـسا  عافتنا و  تیلباق  فقو ، هک  ینامز  ات  باوج : دوش ؟ فرـصم  ریخ  ياهراک  رد  اهنآ  لوپ  دـنوش و  هتخورف  روکذـم  بآ  نیمز و 

دشاب فقو  تهج  رد  نآ  هراجا  فرصم  رگید و  صخش  هب  ای  مهیلع  فوقوم  زا  یضعب  هب  نآ  نداد  هراجا  اب  دنچره  دراد ، ار  فقو  تهج 
زیاج نآ  شورف  دشابن ، عافتنا  لباق  هجو  چـیه  هب  هک  یتروص  رد  و  تسین ، زیاج  نآ  لیدـبت  شورف و  دـنک ، رییغت  نآ  زا  هدافتـسا  عون  ای  و 

. دـسرب فرـصم  هب  فـقو  تـهج  رد  نآ  عفاـنم  اـت  دوـش  هدـیرخ  يرگید  کـلم  نآ  لوـپ  اـب  تـسا  بـجاو  تروـص  نـیا  رد  یلو  تـسا ،
بـسانم ربنم  هب  نآ  لیدـبت  ایآ  تسین ، هدافتـسا  لباق  ًـالمع  داـیز  عاـفترا  تلع  هب  یلو  تسا  هدـش  فقو  دجـسم  يارب  يربنم  : 2094 لاوس
لاکشا نآ  لکش  رییغت  تسین ، هدافتسا  لباق  رگید  دجاسم  ای  دجسم و  نیا  رد  نآ  یلعف  صاخ  لکـش  اب  رگا  باوج : تسا ؟ زیاج  يرگید 

، هدروآ تسدـب  ار  اهنآ  یـضرا  تاحالـصا  نوناق  يارجا  رثا  رب  فقاو  هدوب و  صاخ  فقو  هک  ییاهنیمز  شورف  اـیآ  : 2095 لاوس درادن .
وا طسوت  یعرـش  هجو  رب  مه  فقو  تسا و  هدرک  فقو  هک  دـشاب  يزیچ  یعرـش  کلام  فقو ، ماگنه  رد  فقاو  رگا  باوج : تسا ؟ زیاج 

دراوم رد  رگم  دـشاب ، صاخ  فقو  دـنچره  تسین  حیحـص  يرگید  ای  وا  طسوت  نآ  لیدـبت  رییغت و  شورف و  دـیرخ و  دـشاب ، هدـش  ققحم 
رد امرخ  تخرد  يدادعت  هک  ار  ینیمز  هعطق  مردـپ  : 2096 لاوس تسا . زیاج  نآ  لیدبت  شورف و  دراوم  نآ  رد  ًاعرش  هک  ییانثتـسا  صاخ 
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نآ رد  دوجوم  ياهتخرد  رمع  زا  لاس  دص  دودـح  نونکا  تسا و  هدرک  فقو  ردـق  ياهبـش  اروشاع و  ماّیا  رد  ماعطا  يارب  دراد  دوجو  نآ 
نیا تسا  زیاج  ایآ  متـسه ، مردـپ  یـصو  لیکو و  گرزبرـسپ و  بناجنیا  هکنیا  هب  هّجوت  اب  دـناهدش ، جراخ  عافتنا  تیلباـق  زا  درذـگیم و 

هب دـشاب ، فقو  مه  نیمز  رگا  باوج : دـشاب ؟ مردـپ  يارب  ياهیراج  هقدـص  ات  مزاسب  ياهینیـسح  هسردـم و  نآ  لوپ  اـب  هتخورف و  ار  نیمز 
هب ناکما  تروص  رد  تسا  بجاو  هکلب  دوشیمن ، زیاج  نآ  لیدبت  شورف و  عافتنا ، تیلباق  زا  نآ  رد  دوجوم  یفقو  ناتخرد  جورخ  دّرجم 

تهج رد  اهنآ  عفانم  ات  دوش  هتـشاک  امرخ ، دیدج  ناتخرد  دناهدش  جراخ  عافتنا ، ّتیلباق  زا  هک  یناتخرد  لوپ  فرـص  اب  دنچره  اهنآ  ياج 
ای تعارز  يارب  نآ  نداد  هراجا  اب  دنچره  دوش  هدافتسا  يرگید  تروصب  هفوقوم  نیمز  زا  دیاب  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش و  فرـصم  فقو 

نیمز زا  هدافتـسا  ءاحنا ، زا  يوحن  هب  هک  ینامز  ات  یلک  روطهب  دـشاب و  فقو  تهج  رد  نآ  دـمآرد  فرـصم  نآ و  دـننام  هناخ و  تخاـس 
درادن و لاکـشا  دنهدن  هرمث  هک  یتروص  رد  هفوقوم  ياهلخن  شورف  یلو  تسین ، زیاج  نآ  لیدـبت  شورف و  دـیرخ و  دراد ، ناکما  هفوقوم 
رد دیاب  دشاب ، هتـشادن  ناکما  هک  یتروص  رد  دریگ و  رارق  هدافتـسا  دروم  دیدج  ياهتخرد  تشاک  يارب  اهنآ  لوپ  دیاب  ناکما  تروص  رد 

هیدـه یناکم  رد  دجـسم  تخاس  يارب  ار  يراکـشوج  مزاول  نهآ و  يرادـقم  یـصخش  : 2097 لاوس ددرگ . فرـصم  فقو  تهج  ناـمه 
ایآ دراد ، یهدب  رگید  ياههنیزه  تلع  هب  دجـسم  نامتخاس  هکنیا  هبهّجوت  اب  تسا و  هدمآ  دایز  اهنآ  زا  يرادقم  راک  نایاپ  زا  دعب  هدرک و 

صخـش رگا  باوج : تسا ؟ زیاج  نآ  ياهزاین  ریاس  عفر  دجـسم و  ياهیهدب  تخادرپ  يارب  نآ  لوپ  فرـصم  یفاضا و  رادـقم  نآ  شورف 
نیا رد  دـشاب ، هدرک  جراـخ  دوخ  کـلم  زا  راـک  نیا  ماـجنا  يارب  ار  اـهنآ  دـشاب و  هداد  دجـسم  تخاـس  يارب  ار  مزاول  رازبا و  نآ  عّربـتم ،
راکب رگید  دجاسم  ریمعت  يارب  دـیاب  هکلب  تسین  زیاج  نآ  شورف  رگید ، دـجاسم  رد  دـنچره  دـشاب ، هدافتـسا  لباق  هک  مادـک  ره  تروص 

مه نآ  رایتخا  تسوا و  دوخ  لام  یفاضا  رادقم  تروص  نیارد  دشاب ، هداد  دجسم  رد  ار  اهنآ  زا  هدافتـسا  هزاجا  طقف  عربتم  رگا  یلو  دور ،
وا ياههون  دالوا و  زا  کیچـیه  یلو  تسا ، هدرک  فقو  شروکذ  دالوا  رب  ار  دوخ  هناـخباتک  یـصخش  : 2098 لاوس دشابیم . وا  تسد  رد 

هدرب و نیب  زا  ار  نآ  ياهباتک  زا  يرادـقم  هنایروم  دـننکیمن و  هناخباتک  زا  ياهدافتـسا  هجیتن  رد  دـناهدشن و  هینید  مولع  لیـصحت  هب  قفوم 
رما نیا  هب  ّقلعم  طورشم و  وا  دالوا  رب  هناخباتک  فقو  رگا  باوج : دشورفب ؟ ار  نآ  تسا  زیاج  ایآ  دنتـسه ، ندشفلت  ضرعم  رد  مه  هیقب 

زا نآ  رد  قیلعت  دوجو  تلع  هب  فقو  نیا  دنوش ، نید  ياملع  کلس  رد  لخاد  دنشاب و  هتشاد  هینید  مولع  لیصحت  هب  لاغتشا  اهنآ  هک  دشاب 
رد دنک  هدافتسا  هناخباتک  نآ  زا  دناوتب  هک  یـسک  رـضاح  لاح  رد  یلو  دننک ، هدافتـسا  نآ  زا  ات  هدرک  نانآ  فقو  رگا  تسا و  لطاب  لصا 
هک تسا  زیاج  تسا و  حیحـص  روبزم  فقو  تروص  نیا  رد  تسین ، هدـنیآ  رد  تیحالـص  نیا  ققحت  هب  يدـیما  درادـن و  دوجو  اـهنآ  نیب 

یناسک هدافتسا  يارب  هناخباتک  رگا  نینچمه  دنراد و  ار  نآ  زا  هدافتسا  تیلباق  هک  دنهد  رارق  یناسک  هدافتسا  ضرعم  رد  ار  هناخباتک  نانآ 
رارق روکذم  دارفا  هدافتـسا  ضرعم  رد  ار  نآ  تسا  بجاو  دشاب ، وا  دالوا  اب  فقو  تیلوت  و  دنراد ، ار  نآ  تیحالـص  هک  دشاب  هدـش  فقو 

هفوقوم نتفر  نیب  زا  ندید و  بیـسآ  عنام  یبسانم ، وحن  هب  تسا  بجاو  یعرـش  ّیلوتم  رب  دنرادن و  ار  نآ  شورف  قح  لاح  ره  هب  و  دـنهد ،
ندـناسر لیلد  نیمه  هب  تسا و  نآ  فارطا  ياهنیمز  زا  رتالاب  نآ  حطـس  هدوب و  یفقو  هک  دراد  دوجو  یعارز  نیمز  : 2099 لاوس ددرگ .

نآ طسو  رد  یفاضا  ياهکاخ  هدیـسر و  نایاپ  هب  رگید  ياهنیمز  اب  نآ  ندرک  يواـسم  راـک  هک  تسا  یتّدـم  تسین و  نکمم  نآ  هب  بآ 
هک مالـسلامهیلع ) ) همئا دـالوا  زا  یکی  مرح  يارب  نآ  لوـپ  فرـصم  اـهکاخ و  نیا  شورف  اـیآ  تسا ، نآ  رد  تـعارز  عناـم  هدـش و  عـمج 

نیمز و زا  نآ  لاقتنا  تسا ، هفوقوم  ياـهنیمز  زا  هدافتـسا  عناـم  یفاـضا  كاـخ  رگا  باوج : تسا ؟ زیاـج  دراد  رارق  روبزم  نیمز  کـیدزن 
یفقو نیمز  رد  هک  دراد  دوجو  یفقو  يراجت  ناکم  يدادـعت  : 2100 لاوس درادن . لاکـشا  فقو  تهج  رد  نآ  لوپ  فرـصم  نآ و  شورف 

هب ار  اههزاغم  یلفقرس  اهنآ  ياهرجأتـسم  تسا  زیاج  ایآ  دناهدش ، هداد  هراجا  نیرجأتـسم ، هب  اهنآ  یلفقرـس  شورف  نودب  دناهدش و  هتخاس 
بوسحم فقو  ياهدمآرد  زا  هکنآ  ای  تسا  رجأتسم  لام  یلفقرس  لوپ  ایآ  نآ ، زاوج  ضرف  رب  و  دنریگب ؟ ار  نآ  لوپ  دنـشورفب و  يرگید 

یلام دهد ، هزاجا  فقو  تحلـصم  تیاعر  اب  ار  یلفقرـس  شورف  فقو  ّیلوتم  رگا  باوج : دوش ؟ فرـصم  فقو  تهج  رد  دـیاب  دوشیم و 
رگا یلو  دوش ، فرـصم  فـقو  تهج  رد  هک  تسا  بجاو  دوـشیم و  بوـسحم  فـقو  ياهدـمآرد  وزج  دوـشیم  هتفرگ  نآ  ربارب  رد  هک 
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قح هک  يرجأتـسم  لاح  ره  هب  و  دنادرگرب ، وا  هب  هتفرگ  رادیرخ  زا  هک  ار  یغلبم  دـیاب  هدنـشورف  تسا و  لطاب  عیب  دـهدن ، هزاجا  ار  هلماعم 
www.leader.ir عبنم : درادن . لام  نآ  رد  یقح  تسا ، هتخورف  يدعب  رجأتسم  هب  ار  نآ  لاح  نیعرد  یلو  درادن  یلفقرس 

یناتسیس یمظعلا  هللا  تیآ 

ای دنـشخبب  ار  نآ  دـنناوت  یمن  نارگید  وا و  دوـخ  دوـش و  یم  جراـخ  وا  کـلم  زا  دـنک ، فـقو  ار  يزیچ  یـسک  رگا   2676: هرامش هلئسم 
لاکشا نآ  نتخورف  دش ، هتفگ  هلأسم 2094 و 2095  رد  هک  دراوم  زا  یضعب  رد  یلو  درب ، یمن  ثرا  کلم  نآ  زا  مه  یـسک  دنـشورفب و 

يارب ار  باتک  نیا  یناتـسیس : هللا  تیآ  دـیوگب  ـالثم  رگا  هکلب  دـنناوخب  یبرع  هب  ار  فقو  هغیـص  تسین  مزـال   2677: هرامش هلئسم  درادن .
رد ندوب  فقو  دـصق  هب  ار  يریـصح  هچنانچ  الثم  دوش ، یم  ققحم  زین  لمع  هب  فقو  هکلب  تسا ،  حیحـص  فقو  مدرک  فقو  ملع  بـالط 

دوش و یم  ققحم  تیفقودزاسب  ندوب  دجـسم  دصق  هب  دنزاس  یم  يروط  نآ  هب  ار  دجاسم  هک  يروط  هب  ار  ینامتخاسای  دزادـنیب و  دجـسم 
رد یسک  ندرک  لوبق  دیامن ، فقو  تاداس  ای  ارقف  رب  الثم  ای  دنک ، فقو  مومع  يارب  هک  يزیچ  ای  هسردم  دجسم و  لثم  هماع  تافوقوم  رد 
 ، مدرک فقو  ار  دوخ  هناخ   . تسینربتعم زین  لوبق  نادـنزرف  رب  فقو  لثم  هصاـخ  تاـفوقوم  رد  رهظا  رباـنب  هکلب  تسین  مزـال  فقو  تحص 

شیپ دنک و  نیعم  فقو  يارب  ار  یکلم  رگا   2678: هرامش هلئسم  صاخ .  فقورد  یتح  تسین ،  مه  لوبق  هب  جاتحم  تسا و  حیحص  فقو 
هللا تیآ  دـنک  یم  فقو  ار  یلاـم  هک  یـسک   2679: هرامـش هلئـسم  تسین .  تسرد  فقو  دریمب ، ای  دوش  نامیـشپ  فقو  هغیـص  ندناوخ  زا 

زا نوچ  دشاب ، فقو  نم  ندرم  زا  دعب  لام  نیادیوگب  الثم  رگا  و  دـنک ، فقو  هشیمه  يارب  ار  لام  ندرک ،  فقو  عقوم  زا  دـیاب  یناتـسیس :
هد اتدیوگب  ای  دشابن ، نآ  زا  دعب  دشاب و  فقو  لاس  هد  ات  دـیوگب  رگا  زین  و  تسین ،  حیحـص  هدوبن  فقو  شندرم  ات  هغیـص  ندـناوخ  عقوم 

رگا سپ  دـنک  فقو  هشیمه  يارب  دـیاب  تسین .  حیحـص  فقو  دـشاب ، فقو  هراـبود  و  دـشابن ، فـقو  لاـس  جـنپ  دـعب  دـشاب ، فـقو  لاـس 
دعب دشابن و  فقو  لاس  جنپ  ات  دعب  دشاب و  فقو  لاس  هد  ات  لام  نیا  دیوگب  ای  دشابن و  دـعب  دـشاب و  فقو  لاس  هد  ات  لام  نیا  دـیوگبالثم 

ندرم زا  دعب  لام  نیا  دیوگب  الثم  رگا  سپ  دشاب ، هغیـص  ندناوخ  عقوم  زا  فقو  دیاب  بجاو  طایتحا  هبو  تسا ،  لطاب  دـشاب  فقو  هرابود 
صاخ فقو  یناتسیس : هللا  تیآ   2680: هرامش هلئسم  دراد . لاکـشا  هدوبن  فقو  شندرم  ات  هغیـص  ندناوخ  عقوم  زا  نوچ  دشاب ، فقو  نم 

یلو دـهدب ، اهنآ  یلو  ای  لیکو ،  ای  هدـش ،  فقو  اهنآ  يارب  هک  یناسک  لوا  هقبط  فرـصت  هب  ار  فقو  لاـم  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد 
هدش فقووا  يارب  هک  یسک  فرصت  هب  ار  فقو  لام  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  فقو  دنک ... فقو  دوخریغـص  دالوا  رب  ار  يزیچ  رگا 
نانآ فرط  زا  دوش  نانآ  کلم  زیچ  نآ  هک  نیا  دصق  هب  دنک و  فقو  دوخ  ریغـص  دالوا  رب  ار  يزیچ  رگا  یلو  دـنهدب  وا  یلو  ای  لیکو ،  ای 

سرادـم و لیبق  زا  هماع  فاـقوا  رد  هک  تسا  نیا  رهاـظ  یناتـسیس : هللا  تیآ   2681: هرامش هلئـسم  تسا .  حیحـص  فقو  دیامن ، يرادهگن 
هک نآ  زا  دـعب  دـننک  فقو  ار  يدجـسم  رگا  دوش . یم  ققحم  ندومن  فقو  درجم  هب  تیفقو  و  دـشابن ، ربتعم  ضبق  اـهنیا  لاـثما  دـجاسم و 
یم تسرد  فقو  ناوخزامن  دجسم  نآ  رد  رفن  کی  هک  نیمه  دنناوخب  زامن  دجسم  نآ  رد  هک  دهد  هزاجا  ندرکراذگاو ،  دصق  هب  فقاو 
نیا ربانب  دنک . فرـصت  دوخ  لامرد  دناوتب  اعرـش  دشاب و  رایتخا  دصق و  اب  لقاع و  فلکم و  دـیاب  هدـننک  فقو   2682: هرامش هلئسم  دوش .

دیامن فرصت  دوخ  لام  رد  درادن  قح  نوچ  دنک ، یم  فرصم  هدوهیب  ياهراک  رد  ار  دوخ  لام  هک  یسک  ینعی  هیفـس  یناتـسیس : هللا  تیآ 
يریگولج شلاوما  رد  فرصت  زا  ار  وا  عرش  مکاح  ای  هدوب  هیفس  ندوب  غلاب  لاح  رد  هک  یهیفس  تسین .  حیحص  دنک ، فقو  ار  يزیچ  رگا 

: یناتسیس هللا  تیآ   2683: هرامـش هلئـسم  تسین .  حیحـص  دنک  فقو  ار  يزیچ  رگا  دیامن ، فرـصت  دوخ  لام  رد  درادن  قح  نوچ  هدرک ، 
تیاعر تسا  مزال  تسا و  لاکشا  لحم  نآ  تحص  دنک ، فقو  هدماین  ایند  هب  زونه  تسا و  ردام  مکـش  رد  هک  يا  هچب  يارب  ار  یلام  رگا 

رد هچ  رگا  دیامن ، فقو  دنیآ  یم  ایند  هب  ادعب  هک  یناسک  يارب  اهنآ  زا  دعب  دندوجوم و  العف  هک  یصاخشا  يارب  رگا  یلو  دنیامن ، طایتحا 
دشاب وا  ياه  هون  فقو  نآ  زا  دعب  هک  دنک  فقو  دوخ  دالوا  ربار  يزیچ  الثم  دنشابن ، مه  ردام  مکـش  رد  دوش  یم  ققحم  فقو  هک  یعقوم 

، دنک فقو  دنا  هدـماین  ایند  هب  هک  یناسک  يارب  ار  یلام  رگا  تسا .  حیحـص  دـننک ، هدافتـسا  فقو  زا  رگید  هتـسد  زا  دـعب  يا  هتـسد  ره  و 
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اب ایند  هب  ندمآ  زا  دعب  دنا  هدماین  ایند  هب  هک  اهنآ  حیحص و  دنا  هدمآ  ایند  هب  اهنآ  زا  یضعب  هک  یصاخشا  يارب  فقو  یلو  تسین ،  تسرد 
ار نآ  يدیاع  هک  دـنک  فقو  ار  یناکد  هک  نآ  لثم  دـنک  فقو  شدوخ  رب  ار  يزیچ  رگا   2684: هرامش هلئسم  دنوش . یم  کیرش  نارگید 

عفانم زا  دناوت  یم  دوش  ریقف  شدوخ  دنک و  فقو  ارقف  رب  ار  یلام  الثم  رگا  یلو  تسین ،  حیحـص  دنیامن  شا  هربقم  جرخ  وا  گرم  زا  دـعب 
رگا دـنیامن و  راتفروا  داد  رارق  قباطم  دـیاب  دـنک ، نیعم  یلوتم  هدرک  فقو  هک  يزیچ  يارب  رگا   2685: هرامش هلئسم  دیامن . هدافتسا  فقو 
نانآ دوخ  اب  نآ  زا  هدافتـسا  رایتخا  یناتـسیس : هللا  تیآ  دـشاب ، هدرک  فقو  دوخ  دالوا  رب  ـالثم  یـصوصخم  دارفا  رب  هچناـنچ  دـنکن ، نیعم 

تحلـصم هچ  نآ  يارب  یلو  تسین ،  مزال  عرـش  مکاح  هزاجا  فقو  زا  هدافتـسا  يارب  تسا و  ناشیا  یلواب  رایتخا  دنـشابن  غلاب  رگا  تسا و 
عجار تسا .  عرش  مکاح  اب  رایتخا  يدعب  تاقبط  عفن  هب  نآ  نداد  هراجا  فقو و  ندرک  ریمعت  لثم  تسا  هدنیآ  ياهلسن  تحلـصم  ای  فقو 

هب عجار  و  تسا ،  عرـش  مکاح  اب  رایتخا  دراد  تلاخد  زین  دـعب  تاقبط  ندرب  عفن  رد  هک  تسا  فقو  تحلـصم  هب  طوبرم  هک  ییاـهزیچ  هب 
ناشیا یلو  اب  رایتخا  دنـشابن  غلابرگا  تسا و  نانآ  دوخ  اب  رایتخا  دنـشاب  غلاب  اهنآ  رگا  تسا  دوجوم  هقبط  ندرب  عفن  هبطوبرم  هک  ییاهزیچ 

ای دـنک ، فقو  تاداس  ای  ارقف  رب  الثم  ار  یکلم  رگا   2686: هرامش هلئسم  تسین .  مزال  عرـش  مکاح  هزاجا  فقو  زا  هدافتـسا  يارب  و  تسا ، 
عرـش مکاح  اب  نآ  رایتخا  دـشاب ، هدرکن  نیعم  یلوتم  کلم  نآ  يارب  هک  یتروص  رد  دـسرب  تاریخ  فرـصم  هب  نآ  عفاـنم  هک  دـنک  فقو 

، دـنکن نیعم  رگا  دـنیامن و  راتفروا  داد  رارق  قباـطم  دـیاب  دـنک ، نیعم  یلوتم  هدرک  فقو  هک  يزیچ  يارب  رگا   2685: هرامش هلئـسم  تسا . 
غلاب رگا  تسا و  نانآ  دوخ  اب  نآ  زا  هدافتسا  رایتخا  یناتسیس : هللا  تیآ  دشاب ، هدرک  فقو  دوخ  دالوا  رب  الثم  یـصوصخم  دارفا  رب  هچنانچ 

تحلصم ای  فقو  تحلصم  هچ  نآ  يارب  یلو  تسین ،  مزال  عرش  مکاح  هزاجا  فقو  زا  هدافتـسا  يارب  تسا و  ناشیا  یلواب  رایتخا  دنـشابن 
هک ییاهزیچ  هب  عجار  تسا .  عرـش  مکاح  اب  رایتخا  يدعب  تاقبط  عفن  هب  نآ  نداد  هراجا  فقو و  ندرک  ریمعت  لثم  تسا  هدـنیآ  ياهلـسن 
هک ییاهزیچ  هب  عجار  و  تسا ،  عرـش  مکاـح  اـب  راـیتخا  دراد  تلاـخد  زین  دـعب  تاـقبط  ندرب  عفن  رد  هک  تسا  فقو  تحلـصم  هب  طوبرم 

يارب و  تسا ،  ناشیا  یلو  اب  رایتخا  دنشابن  غلابرگا  تسا و  نانآ  دوخ  اب  رایتخا  دنشاب  غلاب  اهنآ  رگا  تسا  دوجوم  هقبط  ندرب  عفن  هبطوبرم 
هک دـنک  فقو  ای  دـنک ، فقو  تاداس  ای  ارقف  رب  الثم  ار  یکلم  رگا   2686: هرامش هلئسم  تسین .  مزال  عرش  مکاح  هزاجا  فقو  زا  هدافتـسا 

هلئـسم تسا .  عرـش  مکاح  اب  نآ  راـیتخا  دـشاب ، هدرکن  نیعم  یلوتم  کـلم  نآ  يارب  هک  یتروص  رد  دـسرب  تاریخ  فرـصم  هب  نآ  عفاـنم 
دننک هدافتـسا  نآ  زا  رگید  هقبط  زادـعب  يا  هقبط  ره  هک  دـنک  فقو  دوـخ  دـالوا  رب  ـالثم  یـصوصخم  دارفا  رب  ار  یکلم  رگا   2687: هرامش

هک یتروص  رد  ... دشاب هتشادن  یلوتم  رگا  یلو  ذوش  یمن  لطاب  هراجا  یناتـسیس : هللا  تیآ  دریمب  دهد و  هراجا  ار  نآ  کلم  یلوتم  هچنانچ 
زا هقبط  کی  و  دـشاب ، هتـشادن  یلوتم  رگا  یلو  دوش . یمن  لطاب  هراـجا  دـشاب ، هدرک  ار  دـعب  هقبط  تحلـصم  اـی  فقو  تحلـصم  تاـعارم 

لطاب هراجا  دننکن  هزاجا  دعب  هقبط  هک  یتروص  رد  دنریمب ، هراجا  تدم  نیب  رد  دنهد و  هراجا  ار  نآ  هدـش  فقواهنآ  رب  کلم  هک  یناسک 
لام زا  ار  هراجا  تدـم  رخآ  ات  ناشندرم  نامز  زا  هراجالا  لام  دـشاب  هدادار  تدـم  مامت  هراجالا  لاـم  رجأتـسم  هک  یتروص  رد  دوش و  یم 

قلعتم هکنآ  رگم  یناتـسیس : هللا  تیآ  دور . یمن  نوریب  ندوب  فقو  زا  دوش ، بارخ  فقو  کـلم  رگا   2688: هرامش هلئسم  دریگ . یم  نانآ 
فقو دوش  بارخ  غاب  نآ  رگا  هک  دـشاب ، هدرک  فقو  غاب  ناونع  هب  ار  غاب  هک  نیا  لـثم  دورب ، نیب  زا  نآ  هک  دـشاب  یـصاخ  ناونع  فقو ، 

تـسین فقو  نآ  زا  يرادقم  تسا و  فقو  نآ  زا  يرادـقم  هک  یکلم   2689: هرامـش هلئـسم  ددرگ . یمرب  فقاو  هثرو  هبو  دوش ، یم  لطاب 
فقو یلوتم  رگا   2690: هرامش هلئسم  دنکادج . ار  فقو  مهـس  هربخ  رظن  اب  دناوت  یم  فقو  یلوتم  ای  عرـش  مکاح  دشاب ، هدشن  میـسقترگا 

عنام هک  دیامن  یم  همیمض  وا  هب  ار  ینیما  عرش  مکاح  یناتسیس : هللا  تیآ  دناسرن ، هدش  نیعم  هک  یفرصم  هب  ار  نآ  تادیاع  دنک و  تنایخ 
رد دشاب ، هدشن  فقو  مومع  يارب  هچنانچ  دیامن . نیعم  ینیما  یلوتم  وا  ياج  هب  دناوت  یم  دـشابن  نکمم  هک  یتروصرد  ددرگ ، شتنایخ  زا 

یمن دنا  هدرک  فقو  هینیسح  يارب  هک  ار  یشرف   2691: هرامش هلئسم  دیامن . نیعم  ینیما  یلوتم  وا  ياج  هب  دیاب  عرش  مکاح  ناکما  تروص 
فقو يدجـسم  ریمعت  يارب  ار  یکلم  رگا   2692: هرامش هلئسم  دشاب . هینیـسح  کیدزن  دجـسم  نآ  هچرگادنربب  دجـسم  هب  زامن  يارب  دوش 
ریمعت هب  جایتحا  رود  نادنچ  هن  هدنیآ  رد  یناتسیس : هللا  تیآ  هک  دور  یمن  مه  لامتحا  درادن و  ریمعت  هب  جایتحا  دجسم  نآ  هچنانچ  دنیامن 
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طایتحا تروص  نیا  رد  دسرب ، دجـسم  ریمعت  هب  اهدعب  ات  دنرادهگن  هدومن و  عمج  ار  کلم  نآ  تادیاع  هک  دشابن  نکمم  زین  دنک و  ادـیپ 
ای دجـسم  تاجایتحا  هیقب  نیمأت  دـننام  دـنیامن ، فرـص  هدوب  فقاو  دوصقم  هب  رتکیدزن  هچنآ  رد  ار  کلم  نآ  تادـیاع  هک  تسا  نآ  مزال 

ضرعم رد  شتادیاع  دشاب و  هتشادن  يرگید  جایتحا  ریمعت  زا  ریغ  هک  یتروص  رد  دنک  ادیپ  ریمعت  هب  جایتحا  یتدم  ات  رگید . دجسم  ریمعت 
هلئسم دنناسرب . دراد  ریمعت  هب  جایتحا  هک  يدجـسم  فرـصم  هب  ار  کلم  نآ  تادیاع  دنناوت  یم  دشاب ، هدوهیب  وغل و  نآ  يرادهگنو  فلت 

ناذا دجسم  نآ  رد  هک  یسک  هب  تعامج و  ماما  هب  دنیامن و  دجـسم  ریمعت  جرخ  ار  نآ  يدیاع  هک  دنک  فقو  ار  یکلم  رگا   2693: هرامش
رگا دننک و  فرـصم  روط  نامه  دـیاب  دـشاب ، هدرک  نیعم  يرادـقم  کی  ره  يارب  هک  یتروص  رد  یناتـسیس : هللا  تیآ  دـنهدب ، دـیوگ  یم 

هب دیوگ  یم  ناذا  هک  یسک  تعامج و  ماما  نیب  ار  نآ  یلوتم  ، دمآ دایز  يزیچ  رگا  دننک و  ریمعت  ار  دجـسم  لوا  دیاب  دشاب ، هدرکن  نییعت 
هک دننادب  هک  یتروص  رد  دننک . حلص  رگیدکی  اب  میسقت  رد  رفن  ود  نیا  هک  تسا  نآ  رتهب  یلو  دیامن ، تمسق  دناد  یم  حالص  هک  يروط 

رگا دننک و  ریمعت  ار  دجـسم  لوا  دیاب  دنـشاب ، هتـشادن  نیقیرگا  و  دننک ، فرـصم  روط  نامه  دیاب  هدرک ،  نیعم  رادـقم  هچ  کی  ره  يارب 
اب میـسقت  رد  رفن  ود  نیا  هک  تسا  نآ  رتهب  دنیامن و  تمـسق  يواسم  روط  هب  دیوگیم  ناذا  هک  یـسک  تعامج و  ماما  نیب  دمآ  دایز  يزیچ 

نایبت تیاس  عبنم : دننک . حلص  رگیدکی 

يزاریش مراکم  یمظعلا  هللا  تیآ 

ای دنـشخبب  ار  نآ  دـنناوت  یمن  نارگید  وا و  دوـخ  دوـش و  یم  جراـخ  وا  کـلم  زا  دـنک ، فـقو  ار  يزیچ  یـسک  رگا   2676: هرامش هلئسم 
لاکشا نآ  نتخورف  دش ، هتفگ  هلأسم 2094 و 2095  رد  هک  دراوم  زا  یضعب  رد  یلو  درب ، یمن  ثرا  کلم  نآ  زا  مه  یـسک  دنـشورفب و 

ار دوخ  هناخ  : دـیوگب رگا  الثم  دـناوخ  رگید  نابز  ره  هب  ای  یبرع  هب  ناوت  یم  ار  فقو  هغیـص  مراکم : هللا  تیآ   2677: هرامش هلئسم  درادن .
بحتـسم طایتحا  دـنچ  ره  صاخ ،  فقو  ای  دـشاب  ماع  فقو  هاوخ  درادـن ، لوبق  هب  جایتحا  تسا و  یفاک  مدرک ،  فقو  روظنم  نـالف  يارب 

زین یتاطاعم  فقو  دنناوخب . لوبق  هغیـص  صاخ ،  فقو  رد  هدش  فقو  اهنآ  يارب  هک  یـصاخشا  ماع و  فقو  رد  عرـش  مکاح  هک  تسا  نآ 
یظفل هغیص  دنچ  ره  تسا  یفاک  دراذگب  اهنآ  رایتخا  ردو  دزاسب  نیملسم  رب  فقو  دصق  هب  ار  يدجسم  الثم  هک  نیمه  ینعی  تسا  حیحص 

هب جاتحم  تسا و  حیحـص  فقو  مدرک ،  فقو  ار  دوخ  هناخ  دیوگب  الثم  رگا  هکلب  دـنناوخب  یبرع  هب  ار  فقو  هغیـص  تسین  مزال  دـناوخن .
هللا تیآ  هغیـص  ندـناوخ  زا  شیپ  دـنک و  نیعم  فـقو  يارب  ار  یکلم  رگا   2678: هرامـش هلئـسم  صاـخ .  فقورد  یتح  تسین ،  مه  لوبق 

فقو دریمب ، ای  دوش  نامیـشپ  فقو  تسین .  تسرد  فقو  دریمب ، ای  دوش  نامیـشپ  هدـش  فقو  اهنآ  يارب  هک  یناسک  هب  لیوحت  ای  مراـکم :
ندناوخ عقوم  نامه  زا  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  مراکم : هللا  تیآ  دـنک  یم  فقو  ار  یلام  هک  یـسک   2679: هرامش هلئسم  تسین .  تسرد 

لاس هد  ات  الاح  زا  دیوگبای  دراد ، لاکـشا  دشاب  فقو  نم  تافو  زا  دـعب  لام  نیا  دـیوگب  الثم  رگا  دـنک و  فقوار  لام  هشیمه  يارب  هغیص 
رگا سپ  دـنک  فقو  هشیمه  يارب  دـیاب  دـشاب . هغیـص  ندـناوخ  عقوم  زاو  یگـشیمه  فقو  دـیاب  هکلب  دراد ، لاکـشا  زین  نآ  دـشاب ، فـقو 
دعب دشابن و  فقو  لاس  جنپ  ات  دعب  دشاب و  فقو  لاس  هد  ات  لام  نیا  دیوگب  ای  دشابن و  دـعب  دـشاب و  فقو  لاس  هد  ات  لام  نیا  دـیوگبالثم 

ندرم زا  دعب  لام  نیا  دیوگب  الثم  رگا  سپ  دشاب ، هغیـص  ندناوخ  عقوم  زا  فقو  دیاب  بجاو  طایتحا  هبو  تسا ،  لطاب  دـشاب  فقو  هرابود 
تسا حیحص  یتروص  رد  فقو   2680: هرامش هلئـسم  دراد . لاکـشا  هدوبن  فقو  شندرم  ات  هغیـص  ندناوخ  عقوم  زا  نوچ  دشاب ، فقو  نم 
هللاۀـیآ هلاسر  رد  هلأسم  نایاپ  مراکم : هللا  تیآ  دـنهدب  وا  یلو  اـی  لـیکو ،  اـی  هدـش  فقووا  يارب  هک  یـسک  فرـصت  هب  ار  فقو  لاـم  هک 

يرادهگن نانآ  فرط  زا  دوش  نانآ  کلم  زیچ  نآ  هک  نیا  دصق  هب  دنک و  فقو  دوخ  ریغص  دالوا  رب  ار  يزیچ  رگا  یلو  يزاریـش .  مراکم 
دهد هزاجا  ندرکراذگاو ،  دصق  هب  فقاو  هک  نآ  زا  دـعب  دـننک  فقو  ار  يدجـسم  رگا   2681: هرامش هلئسم  تسا .  حیحـص  فقو  دیامن ،
هماع فاقوا  رد  مراکم : هللا  تیآ  دوش . یم  تسرد  فقو  ناوخزامن  دجـسم  نآ  رد  رفن  کـی  هک  نیمه  دـنناوخب  زاـمن  دجـسم  نآ  رد  هک 

رد ار  نآ  هغیص ،  ندناوخ  زا  سپ  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  دنچ  ره  تسینطرـش ،  نداد  ضبق  اهنآ ، لاثما  سرادم و  دجـسم و  دننام 
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دصق اب  لقاع و  فلکم و  دیاب  هدننک  فقو   2682: هرامش هلئسم  ددرگ . لماک  فقو  ات  دنهد ، رارق  هدش  اهنآ  يارب  فقو  هک  یناسکرایتخا 
زا ار  وا  عرـش  مکاح  هک  يراکهدـب  ناسنا  هیفـس و  مراکم : هللا  تیآ  نیا  ربانب  دـنک . فرـصت  دوخ  لامرد  دـناوتب  اعرـش  دـشاب و  راـیتخا  و 

مکاح ای  هدوب  هیفس  ندوب  غلاب  لاح  رد  هک  یهیفس  تسین .  حیحص  دنک ، فقو  ار  دوخ  لاوما  زا  يزیچ  رگا  هدرک  عنم  شلاوما  رد  فرصت 
تسین حیحص  دنک  فقو  ار  يزیچ  رگا  دیامن ، فرصت  دوخ  لام  رد  درادن  قح  نوچ  هدرک ،  يریگولج  شلاوما  رد  فرصت  زا  ار  وا  عرش 
یـضعب هک  یـصاخشا  يارب  فقو  یلو  تسین ،  تسرد  دنک ، فقو  دنا  هدـماین  ایند  هب  هک  یناسک  يارب  ار  یلام  رگا   2683: هرامش هلئسم  . 

دننام مراکم : هللا  تیآ  دنوش . یم  کیرـش  نارگید  اب  ایند  هب  ندمآ  زا  دعب  دنا  هدماین  ایند  هب  هک  اهنآ  حیحـص و  دـنا  هدـمآ  ایند  هب  اهنآ  زا 
لثم مراکم : هللا  تیآ  هک  نآ  لـثم  دـنک  فقو  شدوخ  رب  ار  يزیچ  رگا   2684: هرامش هلئسم  هدنیآ .  ياهلـسن  دوجوم و  نادنزرف  رب  فقو 
الثم رگا  یلو  تسین ،  حیحص  دنیامن  شا  هربقم  جرخ  وا  گرمزا  دعب  ای  دوش ، شدوخ  فرص  نآ  يدیاع  هک  دنک  فقو  ار  یکلم  هک  نآ 
فقو ار  یناکد  دیامن . هدافتـسا  فقو  عفانم  زا  نیریاس  دننام  دناوت  یم  دشاب ، هبلط  شدوخ  دنک و  بالط  رب  فقو  ار  يا  هعرزم  ای  هسردم 

ریقف شدوخ  دنک و  فقو  ارقف  رب  ار  یلام  الثم  رگا  یلو  تسین ،  حیحـص  دنیامن  شا  هربقم  جرخ  وا  گرم  زا  دعب  ار  نآ  يدـیاع  هک  دـنک 
داد رارق  قباطم  دیاب  دنک ، نیعم  یلوتم  هدرک  فقو  هک  يزیچ  يارب  رگا   2685: هرامش هلئسم  دیامن . هدافتسا  فقو  عفانم  زا  دناوت  یم  دوش 

مکاح هفیظو  یلوتم  نییعت  دشاب  هسردم )  دجـسم و  دـننام   ) هماع فاقوا  لیبق  زا  رگا  مراکم : هللا  تیآ  دـنکن ، نیعم  رگا  دـنیامن و  راتفروا 
تعفنم فقو و  تحلـصم  هب  طوبرم  هک  ییاهراکدروم  رد  تسا )  دالوا  رب  فقو  هک  یکلم  دننام   ) دـشاب صاخ  فقو  رگا  و  تسا ،  عرش 

عفانم هب  طوبرم  اهنت  رگا  دننک و  یلوتم  نییعت  رگیدکی  تقفاوم  اب  عرش  مکاح  دوجوم و  لسن  هک  تسا  نآ  طایتحا  دشاب ، یم  دعب  تاقبط 
دارفا رب  هچنانچ  تساهنآ .  یلو  اب  رایتخا  دنـشابن  غلابرگا  دنـشاب و  غلاب  هک  یتروص  رد  تساهنآ و  دوخ  اـب  نآ  راـیتخا  تسا  دوجوم  هقبط 

زین دعب  تاقبط  ندرب  عفن  رد  هک  تسا  فقو  تحلصم  هب  طوبرم  هک  ییاهزیچ  هب  عجار  دشاب ، هدرک  فقو  دوخ  دالوا  رب  الثم  یـصوصخم 
اب رایتخا  دنـشاب  غلاب  اهنآ  رگا  تسا  دوجوم  هقبط  ندرب  عفن  هبطوبرم  هک  ییاهزیچ  هب  عجار  و  تسا ،  عرـش  مکاح  اب  راـیتخا  دراد  تلاـخد 

هلئـسم تسین .  مزـال  عرـش  مکاـح  هزاـجا  فـقو  زا  هدافتـسا  يارب  و  تـسا ،  ناـشیا  یلو  اـب  راـیتخا  دنـشابن  غلاـبرگا  تـسا و  ناـنآ  دوـخ 
يارب هک  یتروص  رد  دسرب  تاریخ  فرـصم  هب  نآ  عفانم  هک  دنک  فقو  ای  دـنک ، فقو  تاداس  ای  ارقف  رب  الثم  ار  یکلم  رگا   2686: هرامش
مراکم هللاۀیآ  هلاسر  رد  قوف  تروص  هب  هلأسم  نیا  مراکم : هللا  تیآ  تسا .  عرش  مکاح  اب  نآ  رایتخا  دشاب ، هدرکن  نیعم  یلوتم  کلم  نآ 

دنیامن و راتفروا  داد  رارق  قباطم  دیاب  دـنک ، نیعم  یلوتم  هدرک  فقو  هک  يزیچ  يارب  رگا   2685: هرامش هلئسم  تسا .  هدشن  رکذ  يزاریش 
رگا و  تسا ،  عرش  مکاح  هفیظو  یلوتم  نییعت  دشاب  هسردم )  دجـسم و  دننام   ) هماع فاقوا  لیبق  زا  رگا  مراکم : هللا  تیآ  دنکن ، نیعم  رگا 

یم دـعب  تاقبط  تعفنم  فقو و  تحلـصم  هب  طوبرم  هک  ییاهراکدروم  رد  تسا )  دـالوا  رب  فقو  هک  یکلم  دـننام   ) دـشاب صاـخ  فقو 
دوجوم هقبط  عفانم  هب  طوبرم  اهنت  رگا  دننک و  یلوتم  نییعت  رگیدـکی  تقفاوم  اب  عرـش  مکاح  دوجوم و  لسن  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـشاب ،

یـصوصخم دارفا  رب  هچنانچ  تساهنآ .  یلو  اب  رایتخا  دنـشابن  غلابرگا  دنـشاب و  غلاب  هک  یتروص  رد  تساـهنآ و  دوخ  اـب  نآ  راـیتخا  تسا 
تلاخد زین  دـعب  تاقبط  ندرب  عفن  رد  هک  تسا  فقو  تحلـصم  هب  طوبرم  هک  ییاـهزیچ  هب  عجار  دـشاب ، هدرک  فقو  دوخ  دـالوا  رب  ـالثم 

نانآ دوخ  اب  رایتخا  دنشاب  غلاب  اهنآ  رگا  تسا  دوجوم  هقبط  ندرب  عفن  هبطوبرم  هک  ییاهزیچ  هب  عجار  و  تسا ،  عرـش  مکاح  اب  رایتخا  دراد 
رگا  2687: هرامـش هلئـسم  تسین .  مزال  عرـش  مکاح  هزاجا  فقو  زا  هدافتـسا  يارب  و  تسا ،  ناشیا  یلو  اب  رایتخا  دنـشابن  غلاـبرگا  تسا و 
کلم یلوتم  هچنانچ  دننک  هدافتـسا  نآ  زا  رگید  هقبط  زادعب  يا  هقبط  ره  هک  دـنک  فقو  دوخ  دالوا  رب  الثم  یـصوصخم  دارفا  رب  ار  یکلم 

رگا یلو  دوش . یمن  لطاب  هراجا  دشاب ، هدرک  ار  دعب  هقبط  تحلصم  ای  فقو  تحلـصم  تاعارم  هک  یتروص  رد  دریمب  دهد و  هراجا  ار  نآ 
هراجا نودب  هدنیآ  هب  تبـسن  هراجا  همادا  دـنریمب ، هراجا  نیب  رد  دـنهد و  هراجا  ار  نآ  لوا  هقبط  و  مراکم : هللا  تیآ  دـشاب ، هتـشادن  یلوتم 

یم هتفرگ  تسا  لوا  هقبط  گرم  زا  دعب  طوبرم  هچ  نآ  دشاب  هداد  ار  تدـم  مامت  هراجالا  لام  رجأتـسم ، هاگره  دراد و  لاکـشا  دـعب  هقبط 
نآ هدش  فقواهنآ  رب  کلم  هک  یناسک  زا  هقبط  کی  و  دنهد .) هزاجا  ار  هراجا  اهنآ  هک  نیا  طرش  هب   ) دش دهاوخ  هداددعب  هقبط  هب  دوش و 
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لام رجأتـسم  هک  یتروص  رد  دوش و  یم  لطاب  هراجا  دننکن  هزاجا  دعب  هقبط  هک  یتروص  رد  دنریمب ، هراجا  تدم  نیب  رد  دنهد و  هراجا  ار 
رگا  2688: هرامـش هلئـسم  دریگ . یم  نانآ  لام  زا  ار  هراجا  تدم  رخآ  ات  ناشندرم  نامز  زا  هراجالا  لام  دـشاب  هدادار  تدـم  مامت  هراجالا 

نآ زا  يرادـقم  تسا و  فقو  نآ  زا  يرادـقم  هک  یکلم   2689: هرامـش هلئـسم  دور . یمن  نوریب  ندوب  فقو  زا  دوش ، بارخ  فقو  کـلم 
تیآ  2690: هرامش هلئسم  دنکادج . ار  فقو  مهس  هربخ  رظن  اب  دناوت  یم  فقو  یلوتم  ای  عرـش  مکاح  دشاب ، هدشن  میـسقترگا  تسین  فقو 

یلوتم دیاب  عرـش  مکاح  دـناسرن ، هدـش  نیعم  هک  یفرـصم  هب  ار  نآ  تادـیاع  دـنک و  تنایخ  یلوتم  یمومع  فاقوا  رد  هاگره  مراکم : هللا 
اهنآ يارب  دوجوم  هقبط  تقفاوم  اب  عرـش  مکاح  دنک ، تنایخ  صاخ  فقو  یلوتم  رگا  دراذگبوا و  رانک  رد  ای  دـیامن  نیعم  نآ  يارب  ینیما 

مومع يارب  هچنانچ  دناسرن ، هدش  نیعم  هک  یفرصم  هب  ار  نآ  تادیاع  دنک و  تنایخ  فقو  یلوتم  رگا  دنک . یم  همیمـض  ای  نییعت ،  یلوتم 
يارب هک  ار  یـشرف   2691: هرامـش هلئـسم  دـیامن . نیعم  ینیما  یلوتم  وا  ياج  هب  دـیاب  عرـش  مکاح  ناـکما  تروص  رد  دـشاب ، هدـشن  فقو 

نآ دننادن  رگا  و  مراکم : هللا  تیآ  دشاب . هینیسح  کیدزن  دجسم  نآ  هچرگادنربب  دجـسم  هب  زامن  يارب  دوش  یمن  دنا  هدرک  فقو  هینیـسح 
هب ار  يدجسم  زامن  رهم  یتح  فقو  لاوما  ریاس  نینچمه  تسین  حیحص  رگید  ياج  هب  نآ  ندرب  زاب  هن ،  ای  تسا  هینیـسح  صوصخم  شرف 

ریمعت هب  جاـیتحا  دجـسم  نآ  هچناـنچ  دـنیامن  فقو  يدجـسم  ریمعت  يارب  ار  یکلم  رگا   2692: هرامش هلئـسم  درب . ناوت  یمنرگید  دجـسم 
فرـصم هب  ار  کلم  نآ  تادـیاع  دـنناوت  یم  مراکم : هللا  تیآ  دـنک  ادـیپ  ریمعت  هب  جاـیتحا  یتدـم  اـت  هک  دور  یمن  مه  لاـمتحا  درادـن و 

فلت ضرعم  رد  شتادـیاع  دـشاب و  هتـشادن  يرگید  جاـیتحا  ریمعت  زا  ریغ  هک  یتروـص  رد  . دـنناسربدراد ریمعت  هـب  جاـیتحا  هـک  يدجـسم 
هلئـسم دـنناسرب . دراد  ریمعت  هب  جاـیتحا  هک  يدجـسم  فرـصم  هب  ار  کـلم  نآ  تادـیاع  دـنناوت  یم  دـشاب ، هدوهیب  وغل و  نآ  يرادـهگنو 

وگ و ناذا  و  مراـکم : هللا  تیآ  تعاـمج  ماـما  هب  دـنیامن و  دجـسم  ریمعت  جرخ  ار  نآ  يدـیاع  هک  دـنک  فقو  ار  یکلم  رگا   2693: هرامش
 ، هدرک نیعم  رادقم  هچ  کی  ره  يارب  هک  دننادب  هک  یتروص  رد  دنهدب ، دیوگ  یم  ناذا  دجسم  نآ  رد  هک  یـسک  هب  و  دنهدب ... نآ  دننام 

حالـص و هک  روط  نآ  یلوتم  رظن  قباطم  دـیاب  هدـشن ،  نییعت  نآ  يارب  يرادـقم  رگا  و  مراکم : هللا  تیآ  دـننک ، فرـصم  روط  نامه  دـیاب 
یسک تعامج و  ماما  نیب  دمآ  دایز  يزیچ  رگا  دننک و  ریمعت  ار  دجسم  لوا  دیاب  دنشاب ، هتـشادن  نیقیرگا  و  دنیامن . لمع  تسا  تحلـصم 

نایبت تیاس  عبنم : دننک . حلص  رگیدکی  اب  میسقت  رد  رفن  ود  نیا  هک  تسا  نآ  رتهب  دنیامن و  تمسق  يواسم  روط  هب  دیوگیم  ناذا  هک 

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ 

ای دنـشخبب  ار  نآ  دـنناوت  یمن  نارگید  وا و  دوـخ  دوـش و  یم  جراـخ  وا  کـلم  زا  دـنک ، فـقو  ار  يزیچ  یـسک  رگا   2676: هرامش هلئسم 
لاکشا نآ  نتخورف  دش ، هتفگ  هلأسم 2094 و 2095  رد  هک  دراوم  زا  یضعب  رد  یلو  درب ، یمن  ثرا  کلم  نآ  زا  مه  یـسک  دنـشورفب و 
حیحـص فقو  مدرک ،  فقو  ار  دوخ  هناخ  دیوگب  الثم  رگا  هکلب  دنناوخب  یبرع  هب  ار  فقو  هغیـص  تسین  مزال   2677: هرامش هلئسم  درادن .
ندـناوخ زا  شیپ  دـنک و  نیعم  فقو  يارب  ار  یکلم  رگا   2678: هرامـش هلئـسم  صاخ .  فقورد  یتح  تسین ،  مه  لوبق  هب  جاتحم  تسا و 

فقو هشیمه  يارب  دیاب  دنک  یم  فقو  ار  یلام  هک  یـسک   2679: هرامش هلئسم  تسین .  تسرد  فقو  دریمب ، ای  دوش  نامیـشپ  فقو  هغیص 
فقو لاس  جنپ  ات  دعب  دشاب و  فقو  لاس  هد  ات  لام  نیا  دیوگب  ای  دشابن و  دعب  دشاب و  فقو  لاس  هد  ات  لام  نیا  دیوگبالثم  رگا  سپ  دـنک 

لام نیا  دیوگب  الثم  رگا  سپ  دشاب ، هغیـص  ندناوخ  عقوم  زا  فقو  دیاب  بجاو  طایتحا  هبو  تسا ،  لطاب  دشاب  فقو  هرابود  دـعب  دـشابن و 
یتروص رد  فقو   2680: هرامش هلئـسم  دراد . لاکـشا  هدوبن  فقو  شندرم  ات  هغیـص  ندناوخ  عقوم  زا  نوچ  دشاب ، فقو  نم  ندرم  زا  دعب 

دوخ ریغص  دالوا  رب  ار  يزیچ  رگا  یلو  دنهدب  وا  یلو  ای  لیکو ،  ای  هدش  فقووا  يارب  هک  یسک  فرصت  هب  ار  فقو  لام  هک  تسا  حیحص 
رگا  2681: هرامـش هلئـسم  تسا .  حیحـص  فقو  دیامن ، يرادهگن  نانآ  فرط  زا  دوش  نانآ  کلم  زیچ  نآ  هک  نیا  دـصق  هب  دـنک و  فقو 

رد رفن  کی  هک  نیمه  دنناوخب  زامن  دجـسم  نآ  رد  هک  دهد  هزاجا  ندرکراذگاو ،  دصق  هب  فقاو  هک  نآ  زا  دعب  دننک  فقو  ار  يدجـسم 
اعرـش دشاب و  رایتخا  دـصق و  اب  لقاع و  فلکم و  دـیاب  هدـننک  فقو   2682: هرامش هلئـسم  دوش . یم  تسرد  فقو  ناوخزامن  دجـسم  نآ 
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يریگولج شلاوما  رد  فرصت  زا  ار  وا  عرش  مکاح  ای  هدوب  هیفس  ندوب  غلاب  لاح  رد  هک  یهیفس  نیا  ربانب  دنک . فرصت  دوخ  لامرد  دناوتب 
يارب ار  یلاـم  رگا   2683: هرامـش هلئـسم  تسین .  حیحـص  دنک  فقو  ار  يزیچ  رگا  دیامن ، فرـصت  دوخ  لام  رد  درادـن  قح  نوچ  هدرک ، 

اهنآ حیحـص و  دنا  هدمآ  ایند  هب  اهنآ  زا  یـضعب  هک  یـصاخشا  يارب  فقو  یلو  تسین ،  تسرد  دنک ، فقو  دنا  هدـماین  ایند  هب  هک  یناسک 
نآ لثم  دنک  فقو  شدوخ  رب  ار  يزیچ  رگا   2684: هرامش هلئسم  دنوش . یم  کیرش  نارگید  اب  ایند  هب  ندمآ  زا  دعب  دنا  هدماین  ایند  هب  هک 

فقو ارقف  رب  ار  یلام  الثم  رگا  یلو  تسین ،  حیحـص  دنیامن  شا  هربقم  جرخ  وا  گرم  زا  دعب  ار  نآ  يدـیاع  هک  دـنک  فقو  ار  یناکد  هک 
، دنک نیعم  یلوتم  هدرک  فقو  هک  يزیچ  يارب  رگا   2685: هرامش هلئسم  دیامن . هدافتسا  فقو  عفانم  زا  دناوت  یم  دوش  ریقف  شدوخ  دنک و 
هب عجار  دـشاب ، هدرک  فـقو  دوـخ  دـالوا  رب  ـالثم  یـصوصخم  دارفا  رب  هچناـنچ  دـنکن ، نیعم  رگا  دـنیامن و  راـتفروا  داد  رارق  قباـطم  دـیاب 
هب عجار  و  تسا ،  عرـش  مکاح  اـب  راـیتخا  دراد  تلاـخد  زین  دـعب  تاـقبط  ندرب  عفن  رد  هک  تسا  فقو  تحلـصم  هب  طوبرم  هک  ییاـهزیچ 

ناشیا یلو  اب  رایتخا  دنـشابن  غلابرگا  تسا و  نانآ  دوخ  اب  رایتخا  دنـشاب  غلاب  اهنآ  رگا  تسا  دوجوم  هقبط  ندرب  عفن  هبطوبرم  هک  ییاهزیچ 
ای دـنک ، فقو  تاداس  ای  ارقف  رب  الثم  ار  یکلم  رگا   2686: هرامش هلئسم  تسین .  مزال  عرـش  مکاح  هزاجا  فقو  زا  هدافتـسا  يارب  و  تسا ، 

عرـش مکاح  اب  نآ  رایتخا  دـشاب ، هدرکن  نیعم  یلوتم  کلم  نآ  يارب  هک  یتروص  رد  دـسرب  تاریخ  فرـصم  هب  نآ  عفاـنم  هک  دـنک  فقو 
، دـنکن نیعم  رگا  دـنیامن و  راتفروا  داد  رارق  قباـطم  دـیاب  دـنک ، نیعم  یلوتم  هدرک  فقو  هک  يزیچ  يارب  رگا   2685: هرامش هلئـسم  تسا . 

ندرب عفن  رد  هک  تسا  فقو  تحلصم  هب  طوبرم  هک  ییاهزیچ  هب  عجار  دشاب ، هدرک  فقو  دوخ  دالوا  رب  الثم  یصوصخم  دارفا  رب  هچنانچ 
غلاب اهنآ  رگا  تسا  دوجوم  هقبط  ندرب  عفن  هبطوبرم  هک  ییاهزیچ  هب  عجار  و  تسا ،  عرـش  مکاح  اب  رایتخا  دراد  تلاـخد  زین  دـعب  تاـقبط 

 . تسین مزال  عرـش  مکاح  هزاجا  فقو  زا  هدافتـسا  يارب  و  تسا ،  ناشیا  یلو  اب  رایتخا  دنـشابن  غلابرگا  تسا و  نانآ  دوخ  اب  رایتخا  دنـشاب 
هک یتروص  رد  دسرب  تاریخ  فرـصم  هب  نآ  عفانم  هک  دنک  فقو  ای  دنک ، فقو  تاداس  ای  ارقف  رب  الثم  ار  یکلم  رگا   2686: هرامش هلئسم 
رب الثم  یصوصخم  دارفا  رب  ار  یکلم  رگا   2687: هرامش هلئسم  تسا .  عرـش  مکاح  اب  نآ  رایتخا  دشاب ، هدرکن  نیعم  یلوتم  کلم  نآ  يارب 

یتروص رد  دریمب  دهد و  هراجا  ار  نآ  کلم  یلوتم  هچنانچ  دننک  هدافتـسا  نآ  زا  رگید  هقبط  زادعب  يا  هقبط  ره  هک  دنک  فقو  دوخ  دالوا 
زا هقبط  کی  و  دشاب ، هتـشادن  یلوتم  رگا  یلو  دوش . یمن  لطاب  هراجا  دشاب ، هدرک  ار  دـعب  هقبط  تحلـصم  ای  فقو  تحلـصم  تاعارم  هک 

لطاب هراجا  دننکن  هزاجا  دعب  هقبط  هک  یتروص  رد  دنریمب ، هراجا  تدم  نیب  رد  دنهد و  هراجا  ار  نآ  هدـش  فقواهنآ  رب  کلم  هک  یناسک 
لام زا  ار  هراجا  تدـم  رخآ  ات  ناشندرم  نامز  زا  هراجالا  لام  دـشاب  هدادار  تدـم  مامت  هراجالا  لاـم  رجأتـسم  هک  یتروص  رد  دوش و  یم 

هک یکلم   2689: هرامـش هلئـسم  دور . یمن  نوریب  ندوـب  فـقو  زا  دوـش ، بارخ  فـقو  کـلم  رگا   2688: هرامـش هلئـسم  دریگ . یم  نانآ 
مهس هربخ  رظن  اب  دناوت  یم  فقو  یلوتم  ای  عرش  مکاح  دشاب ، هدشن  میـسقترگا  تسین  فقو  نآ  زا  يرادقم  تسا و  فقو  نآ  زا  يرادقم 
يارب هچنانچ  دناسرن ، هدش  نیعم  هک  یفرـصم  هب  ار  نآ  تادـیاع  دـنک و  تنایخ  فقو  یلوتم  رگا   2690: هرامش هلئـسم  دنکادج . ار  فقو 
يارب هک  ار  یشرف   2691: هرامش هلئسم  دیامن . نیعم  ینیما  یلوتم  وا  ياج  هب  دیاب  عرـش  مکاح  ناکما  تروص  رد  دشاب ، هدشن  فقو  مومع 

ار یکلم  رگا   2692: هرامش هلئسم  دشاب . هینیسح  کیدزن  دجسم  نآ  هچرگادنربب  دجـسم  هب  زامن  يارب  دوش  یمن  دنا  هدرک  فقو  هینیـسح 
ادیپ ریمعت  هب  جایتحا  یتدم  ات  هک  دور  یمن  مه  لامتحا  درادـن و  ریمعت  هب  جایتحا  دجـسم  نآ  هچنانچ  دـنیامن  فقو  يدجـسم  ریمعت  يارب 

یم دـشاب ، هدوهیب  وغل و  نآ  يرادـهگنو  فلت  ضرعم  رد  شتادـیاع  دـشاب و  هتـشادن  يرگید  جاـیتحا  ریمعت  زا  ریغ  هک  یتروص  رد  دـنک 
هک دـنک  فقو  ار  یکلم  رگا   2693: هرامـش هلئـسم  دنناسرب . دراد  ریمعت  هب  جایتحا  هک  يدجـسم  فرـصم  هب  ار  کلم  نآ  تادیاع  دنناوت 

دننادب هک  یتروص  رد  دنهدب ، دیوگ  یم  ناذا  دجـسم  نآ  رد  هک  یـسک  هب  تعامج و  ماما  هب  دنیامن و  دجـسم  ریمعت  جرخ  ار  نآ  يدیاع 
رگا دننک و  ریمعت  ار  دجسم  لوا  دیاب  دنشاب ، هتشادن  نیقیرگا  و  دننک ، فرصم  روط  نامه  دیاب  هدرک ،  نیعم  رادقم  هچ  کی  ره  يارب  هک 

اب میـسقت  رد  رفن  ود  نیا  هک  تسا  نآ  رتهب  دنیامن و  تمـسق  يواسم  روط  هب  دیوگیم  ناذا  هک  یـسک  تعامج و  ماما  نیب  دمآ  دایز  يزیچ 
نایبت تیاس  عبنم : دننک . حلص  رگیدکی 
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ینارکنل لضاف  یمظعلا  هللا  تیآ 

ای دنـشخبب  ار  نآ  دـنناوت  یمن  نارگید  وا و  دوـخ  دوـش و  یم  جراـخ  وا  کـلم  زا  دـنک ، فـقو  ار  يزیچ  یـسک  رگا   2676: هرامش هلئسم 
لاکشا نآ  نتخورف  دش ، هتفگ  هلأسم 2094 و 2095  رد  هک  دراوم  زا  یضعب  رد  یلو  درب ، یمن  ثرا  کلم  نآ  زا  مه  یـسک  دنـشورفب و 
حیحـص فقو  مدرک ،  فقو  ار  دوخ  هناخ  دیوگب  الثم  رگا  هکلب  دنناوخب  یبرع  هب  ار  فقو  هغیـص  تسین  مزال   2677: هرامش هلئسم  درادن .
دیوگب دیاب  سک  نآ  یلو  ای  لیکوای  هدـش  فقو  شیارب  هناخ  هک  یـسک  صاخ  فقو  رد  بجاو  طایتحا  ربانب  یلو  لضاف : هللا  تیآ  تسا 

هب ار  ییاج  ای  دزادنیب و  دجـسم  رد  ندوب  فقو  دصق  هب  ار  يریـصح  هچنانچ  الثمدوش  یم  ققحم  زین  لمع  هب  فقو  مدرک و  لوبق  ار  فقو 
هک يزیچ  ای  هسردم  دجسم و  لثم  هماع  تافوقوم  رد  دوش و  یم  ققحم  تیفقو  دراذگب  نارازگزامن  رایتخا  رد  دزاسب و  ندوبدجسم  دصق 

تسین مه  لوبق  هب  جاتحم  تسین و  مزال  فقو  تحص  رد  یسک  ندرک  لوبق  دیامن ، فقو  تاداس  ای  ارقف  رب  الثم  ای  دنک  فقو  مومع  يارب 
هغیص ندناوخ  زا  شیپ  دنک و  نیعم  فقو  يارب  ار  یکلم  رگا   2678: هرامش هلئـسم  صاخ .  فقورد  یتح  تسین ،  مه  لوبق  هب  جاتحم  و  . 

دنک فقو  هشیمه  يارب  دیاب  دـنک  یم  فقو  ار  یلام  هک  یـسک   2679: هرامش هلئـسم  تسین .  تسرد  فقو  دریمب ، ای  دوش  نامیـشپ  فقو 
فقو لاس  جنپ  ات  دـعب  دـشاب و  فقو  لاس  هد  ات  لام  نیا  دـیوگب  ای  دـشابن و  دـعب  دـشاب و  فقو  لاس  هد  ات  لام  نیا  دـیوگبالثم  رگا  سپ 

لام نیا  دیوگب  الثم  رگا  سپ  دشاب ، هغیـص  ندناوخ  عقوم  زا  فقو  دیاب  و  لضاف : هللا  تیآ  تسا ،  لطاب  دشاب  فقو  هرابود  دـعب  دـشابن و 
فقو هب  تیصو  فقاو  رظن  هک  نیا  رگمدراد  لاکـشا  هدوبن ،  فقو  شندرم  ات  هغیـص  ندناوخ  عقوم  زا  نوچ  دشاب ، فقو  نم  ندرم  زادعب 

نم ندرم  زا  دعب  لام  نیا  دیوگب  الثم  رگا  سپ  دـشاب ، هغیـص  ندـناوخ  عقوم  زا  فقو  دـیاب  بجاو  طایتحا  هبو  توف .  زا  دـعب  يارب  دـشاب 
هک تسا  حیحـص  یتروص  رد  فقو   2680: هرامش هلئسم  دراد . لاکـشا  هدوبن  فقو  شندرم  ات  هغیـص  ندناوخ  عقوم  زا  نوچ  دشاب ، فقو 
هب دنک و  فقو  دوخ  ریغص  دالوا  رب  ار  يزیچ  رگا  یلو  دنهدب  وا  یلو  ای  لیکو ،  ای  هدش  فقووا  يارب  هک  یـسک  فرـصت  هب  ار  فقو  لام 

فقو ار  يدجسم  رگا   2681: هرامش هلئـسم  تسا .  حیحـص  فقو  دیامن ، يرادهگن  نانآ  فرط  زا  دوش  نانآ  کلم  زیچ  نآ  هک  نیا  دصق 
دجـسم نآ  رد  رفن  کـی  هک  نیمه  دـنناوخب  زاـمن  دجـسم  نآ  رد  هک  دـهد  هزاـجا  ندرکراذـگاو ،  دـصق  هب  فـقاو  هک  نآ  زا  دـعب  دـننک 

ضبق اهنیا  لاثما  دـجاسم و  سرادـم و  لیبق  زا  هماع  فاقوا  رد  هک  تسا  نیا  رهاظ  و  لـضاف : هللا  تیآ  دوش . یم  تسرد  فقو  ناوخزاـمن 
، دهدب یلوتم  لیوحت  ار  نآ  دزاسب و  يدجسم  یسک  رگا  تسا  نینچمه  دوش و  یم  ققحم  ندومن  فقو  درجم  هب  تیفقو  و  تسین ،  ربتعم 

دوخ لامرد  دناوتب  اعرش  دشاب و  رایتخا  دصق و  اب  لقاع و  فلکم و  دیاب  هدننک  فقو   2682: هرامش هلئسم  ددرگ . یم  ققحم  تباث و  فقو 
عماج دهتجم  هک  یسک  دنک و  یم  فرصم  هدوهیب  ياهراک  رد  ار  دوخ  لام  هک  یسک  ینعی  هیفس  لضاف : هللا  تیآ  نیا  ربانب  دنک . فرـصت 

رد فرـصت  زا  ار  وا  عرـش  مکاح  ای  هدوب  هیفـس  ندوب  غلاب  لاح  رد  هک  یهیفـس  هدرک ...  يریگولج  شلاوما  رد  فرـصت  زا  ار  وا  طیارـشلا 
2683: هرامـش هلئـسم  تسین .  حیحـص  دنک  فقو  ار  يزیچ  رگا  دیامن ، فرـصت  دوخ  لام  رد  درادـن  قح  نوچ  هدرک ،  يریگولج  شلاوما 

يارب فقو  یلو  تسین ،  تسرد  یلو ...  تسا  لاکـشا  لحم  لضاف : هللا  تیآ  دنک ، فقو  دنا  هدـماین  ایند  هب  هک  یناسک  يارب  ار  یلام  رگا 
. دنوش یم  کیرـش  نارگید  اب  ایند  هب  ندمآ  زا  دعب  دنا  هدـماین  ایند  هب  هک  اهنآ  حیحـص و  دـنا  هدـمآ  ایند  هب  اهنآ  زا  یـضعب  هک  یـصاخشا 

هربقم جرخ  وا  گرم  زا  دعب  ار  نآ  يدیاع  هک  دنک  فقو  ار  یناکد  هک  نآ  لثم  دـنک  فقو  شدوخ  رب  ار  يزیچ  رگا   2684: هرامش هلئسم 
هلئـسم دیامن . هدافتـسا  فقو  عفانم  زا  دناوت  یم  دوش  ریقف  شدوخ  دنک و  فقو  ارقف  رب  ار  یلام  الثم  رگا  یلو  تسین ،  حیحـص  دنیامن  شا 

دارفا رب  هچنانچ  دنکن ، نیعم  رگا  دنیامن و  راتفروا  داد  رارق  قباطم  دـیاب  دـنک ، نیعم  یلوتم  هدرک  فقو  هک  يزیچ  يارب  رگا   2685: هرامش
زین دعب  تاقبط  ندرب  عفن  رد  هک  تسا  فقو  تحلصم  هب  طوبرم  هک  ییاهزیچ  هب  عجار  دشاب ، هدرک  فقو  دوخ  دالوا  رب  الثم  یـصوصخم 

اب رایتخا  دنـشاب  غلاب  اهنآ  رگا  تسا  دوجوم  هقبط  ندرب  عفن  هبطوبرم  هک  ییاهزیچ  هب  عجار  و  تسا ،  عرـش  مکاح  اب  راـیتخا  دراد  تلاـخد 
هلئـسم تسین .  مزـال  عرـش  مکاـح  هزاـجا  فـقو  زا  هدافتـسا  يارب  و  تـسا ،  ناـشیا  یلو  اـب  راـیتخا  دنـشابن  غلاـبرگا  تـسا و  ناـنآ  دوـخ 
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يارب هک  یتروص  رد  دسرب  تاریخ  فرـصم  هب  نآ  عفانم  هک  دنک  فقو  ای  دـنک ، فقو  تاداس  ای  ارقف  رب  الثم  ار  یکلم  رگا   2686: هرامش
نیعم یلوتم  هدرک  فـقو  هک  يزیچ  يارب  رگا   2685: هرامش هلئـسم  تسا .  عرـش  مکاح  اب  نآ  رایتخا  دشاب ، هدرکن  نیعم  یلوتم  کلم  نآ 

هب عجار  دشاب ، هدرک  فقو  دوخ  دالوا  رب  الثم  یـصوصخم  دارفا  رب  هچنانچ  دنکن ، نیعم  رگا  دـنیامن و  راتفروا  داد  رارق  قباطم  دـیاب  دـنک ،
هب عجار  و  تسا ،  عرـش  مکاح  اـب  راـیتخا  دراد  تلاـخد  زین  دـعب  تاـقبط  ندرب  عفن  رد  هک  تسا  فقو  تحلـصم  هب  طوبرم  هک  ییاـهزیچ 

ناشیا یلو  اب  رایتخا  دنـشابن  غلابرگا  تسا و  نانآ  دوخ  اب  رایتخا  دنـشاب  غلاب  اهنآ  رگا  تسا  دوجوم  هقبط  ندرب  عفن  هبطوبرم  هک  ییاهزیچ 
ای دـنک ، فقو  تاداس  ای  ارقف  رب  الثم  ار  یکلم  رگا   2686: هرامش هلئسم  تسین .  مزال  عرـش  مکاح  هزاجا  فقو  زا  هدافتـسا  يارب  و  تسا ، 

عرـش مکاح  اب  نآ  رایتخا  دـشاب ، هدرکن  نیعم  یلوتم  کلم  نآ  يارب  هک  یتروص  رد  دـسرب  تاریخ  فرـصم  هب  نآ  عفاـنم  هک  دـنک  فقو 
نآ زا  رگید  هقبط  زادـعب  يا  هقبط  ره  هک  دـنک  فقو  دوـخ  دـالوا  رب  ـالثم  یـصوصخم  دارفا  رب  ار  یکلم  رگا   2687: هرامش هلئـسم  تسا . 

هدرک ار  دـعب  هقبط  تحلـصم  ای  فقو  تحلـصم  تاعارم  هک  یتروص  رد  دریمب  دـهد و  هراجا  ار  نآ  کلم  یلوتم  هچنانچ  دـننک  هدافتـسا 
رد دنهد و  هراجا  ار  نآ  هدش  فقواهنآ  رب  کلم  هک  یناسک  زا  هقبط  کی  و  دشاب ، هتـشادن  یلوتم  رگا  یلو  دوش . یمن  لطاب  هراجا  دـشاب ،

یمن لطاب  هراجادنشاب  هدرک  ار  دعب  هقبط  تحلـصم  ای  فقو  تحلـصم  تاعارم  هک  یتروص  رد  لضاف : هللا  تیآ  دنریمب ، هراجا  تدم  نیب 
لام دـشاب  هدادار  تدـم  مامت  هراجالا  لام  رجأتـسم  هک  یتروص  رد  دوش و  یم  لطاب  هراجا  دـننکن  هزاجا  دـعب  هقبط  هک  یتروص  رد  دوش .

ندوب فقو  زا  دوش ، بارخ  فقو  کلم  رگا   2688: هرامش هلئسم  دریگ . یم  نانآ  لام  زا  ار  هراجا  تدم  رخآ  ات  ناشندرم  نامز  زا  هراجالا 
فقو هزنت  يارب  ار  غاب  هک  نیا  لـثم  دورب  نیب  زا  ناونع  نآ  هک  دـشاب  هدرک  دـصق  ار  یناونع  هکنآ  رگم  لـضاف : هللا  تیآ  دور . یمن  نوریب 

نآ زا  يرادقم  هک  یکلم   2689: هرامش هلئسم  ددرگ . یمرب  فقاو  هثرو  هبو  دوش  یم  لطاب  فقو  دوش  بارخ  غاب  نآ  رگا  هک  دشاب  هدرک 
ار فقو  مهـس  هربخ  رظن  اـب  دـناوت  یم  فقو  یلوتم  اـی  عرـش  مکاـح  دـشاب ، هدـشن  میـسقترگا  تسین  فقو  نآ  زا  يرادـقم  تسا و  فقو 

مکاح لضاف : هللا  تیآ  دناسرن ، هدش  نیعم  هک  یفرـصم  هب  ار  نآ  تادیاع  دـنک و  تنایخ  فقو  یلوتم  رگا   2690: هرامش هلئسم  دنکادج .
نیعم ینیما  یلوتم  وا  ياج  هب  دـناوت  یم  دـشابن  نکمم  هک  یتروصرد  ددرگ ، شتنایخ  زا  عنام  هک  دـیامن  یم  همیمـض  وا  هب  ار  ینیما  عرش 
هلئـسم دـیامن . نـیعم  ینیما  یلوـتم  وا  ياـج  هـب  دـیاب  عرـش  مکاـح  ناـکما  تروـص  رد  دـشاب ، هدـشن  فـقو  موـمع  يارب  هچناـنچ  دـیامن .

. دشاب هینیـسح  کیدزن  دجـسم  نآ  هچرگادنربب  دجـسم  هب  زامن  يارب  دوش  یمن  دنا  هدرک  فقو  هینیـسح  يارب  هک  ار  یـشرف   2691: هرامش
لاوما ریاس  نینچمه  تسین  حیحـص  رگید  ياج  هب  نآ  ندرب  زاب  هن ،  ای  تسا  هینیـسح  صوصخم  شرف  نآ  دـننادن  رگا  و  لـضاف : هللا  تیآ 

دنیاـمن فقو  يدجـسم  ریمعت  يارب  ار  یکلم  رگا   2692: هرامـش هلئـسم  درب . ناوت  یمنرگید  دجـسم  هب  ار  يدجـسم  زامن  رهم  یتح  فقو 
ریمعت زا  ریغ  هک  یتروص  رد  دـنک  ادـیپ  ریمعت  هب  جایتحا  یتدـم  ات  هک  دور  یمن  مه  لامتحا  درادـن و  ریمعت  هب  جایتحا  دجـسم  نآ  هچنانچ 

فرصم هب  ار  کلم  نآ  تادیاع  دنناوت  یم  دشاب ، هدوهیب  وغل و  نآ  يرادهگنو  فلت  ضرعم  رد  شتادیاع  دشاب و  هتشادن  يرگید  جایتحا 
دنیامن و دجـسم  ریمعت  جرخ  ار  نآ  يدیاع  هک  دنک  فقو  ار  یکلم  رگا   2693: هرامش هلئسم  دنناسرب . دراد  ریمعت  هب  جایتحا  هک  يدجسم 

... دنـشاب هتـشاد  نانیمطا  ای  لضاف : هللا  تیآدننادب  هک  یتروص  رد  دنهدب ، دیوگ  یم  ناذا  دجـسم  نآ  رد  هک  یـسک  هب  تعامج و  ماما  هب 
دیاب دنـشاب ، هتـشادن  نانیمطا ...  ای  لضاف : هللا  تیآ  نیقیرگا  و  دننک ، فرـصم  روط  نامه  دیاب  هدرک ،  نیعم  رادـقم  هچ  کی  ره  يارب  هک 

نآ رتهب  دنیامن و  تمـسق  يواسم  روط  هب  دیوگیم  ناذا  هک  یـسک  تعامج و  ماما  نیب  دمآ  دایز  يزیچ  رگا  دـننک و  ریمعت  ار  دجـسم  لوا 
نایبت تیاس  عبنم : دننک . حلص  رگیدکی  اب  میسقت  رد  رفن  ود  نیا  هک  تسا 

یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هللا  تیآ 

ای دنـشخبب , ار  نآ  دـنناوت  یم  نارگیدو نـ وا  دوخ  و  دوش , یم  جراـخ  وا  کـلم  زا  دـنک , فقو  ار  يز  ـی چـیـ ـس ـر کـ گا ـه 2685 ) لا (مـسـ
لاکشا نآ  نتخورف  دش , هتفگ  هلاسم 2102 و 2103  رد  هک  دراوم  زا  یـضعب  رد  یلودرب  یمن  ثرا  کلم  نآ  زا  مه  یـسک  و  دنـشورفب ,
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یسک ای  شدوخ  و  مدرک ,  فقو  ار  دوخ  هناخ   : دیوگب الثم  رگا  هکلب  دناوخب , یبرع  هب  ار  فقو  هغیص  تسین  مزال  هلاس 2686 ) مـ . ) درادن
دارفا يارب  رگا  یلو  ـت .  ــسا ـحـیـح  ــص ـف  قو مدرک ,  لوـبق  دــیوگب : سک  نآ  یلواـی  لـیکو ,  اـی  هدرک ,  فـقو  وا  يارب  ار  هناـخ  هـک 
تسا نآ  یلوا  طوحا و  دیامن , فقو  تاداسای  ارقف  رب  الثم  ای  دنک , فقو  موم  يارب عـ هسردمو  دجسم  لثم  هکلب  دنکن , فقو  یصوصخم 
دوشی ـع مـ قاو زین  لمع  هب  دوش  یم  عقاو  هغیص  هب  فقو  هکنانچ  دیامن و  لو  ـت قـبـ سا بو  ـنـصـ موا فر  زا طـ یسک کـه  ای  عرش  مکاح  هک 

تسا و حیحـص  دریگب  ار  نآ  لوبق  ـد  ـص مه بـقـ وا  ودهدب  هدرک  فقو  وا  رب  هک  یـسک  هب  دـشاب  فقو  هکنیا  دـصقب  ار  يا  هناخ  رگا  سپ 
لـصاح تیفقودراذگب  نارازگ  زامن  رایتخا  رد  ندوب  دجـسم  دصق  هب  ار  یناکم  ای  دزادنیب  دجـسمرد  فقو  دصقب  ار  یـشرف  رگا  نینچمه 
تـسرد فقو  دریمب , ای  دوش , نامیـشپ  فقو  هغیـص  ندـناوخ  زا  شیپ  و  دـنک , نیعم  فقو  يارب  ار  یکلم  رگا  هلاـس 2687 ) مـ . ) دوش یم 

: دیوگب الثم  رگا  و  دنک , فقو  هشیمه  ياربار  لام  هغیص ,  ندناوخ  عقوم  زا  و  دنک , یم  فقو  ار  یلام  هک  یـسک  هلاس 2688 ) مـ  . ) تسین
هد ات  دـیوگب : رگا  زین  و  تسین ,  حیحـص  هدوبن ,  ـف  قو شندرم  ات  هغیـص  ندـناوخ  عقوم  زا  نوچ  دـشاب , فقو  نم  ندرم  زا  دـعب  لام  نیا 

حیحـص فقو  دشاب , فقو  هرابود  و  دشابن , فقو  لاس  جنپ  دعب  دشاب , فقو  لاس  هد  ات  دـیوگب : ای  دـشابن , نآ  زا  دـعبو  دـشاب  فقو  لاس 
وا یلو  ای  لیکو ,  ای  هدش ,  فقو  وا  يارب  هک  یسک  فرـصت  هب  ار  فقو  لام  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  فقو  هلاسم 2689 )  . ) تسین

يرادـهگن ناـنآ  فرط  زا  دوـش , ناـنآ  کـلم  زیچ  نآ  هـک  نـیا  دـصق  هـب  دـنک و  فـقودوخ  ریغـص  دـالوا  رب  ار  يزیچ  رگا  یلو  دـنهدب .
فقو دـناوخزامن , دجـسم  نآ  رد  رفن  کـی  هک  نآ  زا  دـعب  دـننک , فقو  ار  يدجـسم  رگا  ـه 2690 ) لا ـ ـس مـ  . ) تسا حیحـص  فقو  , دیامن

رد دناوتب  اعرـش  و  دشاب , رایتخاو  دصق  اب  لقاعو و  فلکم  دیاب  دـنک , یم  فقو  ار  دوخ  لام  هک  یـسک  هلاسم 2691 ) . ) دوش یم  تسرد 
فرـصت دوخ  لام  رد  درادـن  قح  نوچ  دـنک , یم  فرـصم  هدوهیب  ياهراک  ردار  دوخ  لام  هک  یهیفـس  نیاربانب  دـنک , فرـصت  دوخ  لام 

اهنآ رد  فرـصت  زا  عرـش  مکاح  مکح  هب  هک  یلاوما  هب  تبـسن  روجحم  تسا  نینچمه  و  تسین .  حیحـص  دنک  فقو  ار  يزیچرگا  دـیامن ,
نا و ـ گد ـ نز يار  رگا بـ یلو  تسین ,  تسرد  دنک , فقو  دنا  هدماین  ایند  هب  هک  یناسک  يارب  ار  یلام  رگا  هلا 2692 ) مـسـ  . ) تسا هدش  عنم 
وا ياه  هون  فقو  نانآ  زا  دعب  هک  دنک  فقو  دوخ  دالوا  رب  ار  يزیچ  الثم  دیامن . فقو  دنیآ  یم  ایندب  ادـعب  هک  یناسک  يارب  نانآ  زا  دـعب 

لثم دـنک  فقو  شدوخ  رب  ار  يزیچ  رگا  هلاس 2693 ) مـ  . ) تسا حیحص  دننک , هدافتسا  فقو  زا  رگید  هتـسد  زا  دعب  يا  هتـسد  رهو  دشاب ,
فقو ارقفرب  ار  یلام  رگا  یلو  تسین .  حیحـص  دنیامن , شا  هربقم  جرخ  وا  گرم  زا  ار بـعـد  نآ  يدیاع  هک  دـنک  فقو  ار  یناکد  هک  نیا 

, دنک نیعم  یلوتم  هدرک  فقو  هک  يزیچ  يار  ـر بـ گا ـه 2694 ) لا مـسـ . ) دیامن هدافتـسا  فقو  عفانم  زا  دناوت  یم  دوش , ریقف  شدوخ  دنک و 
غلاب ناـنآو  دـشاب  هدرک  فقودوخ  دـالوا  رب  ـالثم  یـصوصخم  دارفا  رب  هچناـنچ  دـنکن , نیعم  رگا  و  دـنیامن . راـتفر  وادادرارق  قباـطم  دـیاب 
مزال عرـش  مکاح  هزاجا  فقو  زا  هدافتـسا  يارب  و  تسا ,  ناشیا  یلو  اب  رایتخا  , دنـشابن غلاـب  رگا  و  تسا ,  ناـنآ  دوخ  اـب  راـیتخا  ـنـد , ـشا بـ

رد دـسرب , تاریخ  فرـصم  هب  نآ  عفاـنم  هک  دـنک  فقو  اـی  دـنک , فقو  تاداـس  اـی  ارقف  رب  ـالثم  ار  یکلم  رگا  هلا 2695 ) ـ ـس مـ  . ) تسین
یصوصخم دارفا  رب  ار  یکلم  رگا  هلاسم 2696 )  . ) تسا عرـش  مکاح  اب  نآ  رایتخا  , دـشاب هدرکن  نیعم  یلوتم  کلم  نآ  يارب  هک  یتروص 

, دریمبو دهد  هراجا  ار  نآ  کلم  یلوتم  هچنانچ  دننک , هدافتـسا  نآ  زا  رگید  زا طـبـقـه  دعب  يا  هقبطره  هک  دـنک , فقو  دوخ  دالوا  رب  الثم 
نانآ رب  کلم  یناسک کـه  زا  هقبط  کی  و  دشاب , هتشادن  یلوتم  رگا  یلو  دنک . هراجا  زین  دعب  یلوتم  زا  رجاتسم  هک  ـت  سا نآ  مزال  طایتحا 
تدم مامت  هراجالا  لام  رجاتـسم  هک  ـی  ترو ـ ـص رد  و  دوش . یم  لطاب  هراجا  دنریمب , هراجا  تدم  نیب  ردو  دنهد  هراجا  ار  نآ  هدش ,  فقو 
بارخ فقو  کـلم  رگا  هلاسم 2697 ) . ) دوش یم  هتفرگ  نانآ  لامزا  هراجا  تدـم  رخآ  ات  ناشندرم  ناـمز  زا  هراـجالا  لاـم  دـشاب , هداد  ار 

میـسقترگا تسین  فقو  نآ  زا  يرادقم  و  تسا ,  فقو  نآ  زا  يرادـقم  هک  یکلم  هلاـس 2698 ) مـ . ) دور یمن  نوریب  ندوب  فقو  زا  دوش ,
دـنک و تنایخ  فقو  یلوتم  رگا  هلاسم 2699 ) . ) دنک ادجار  فقو  مهـس  هربخ  رظن  اب  دناوت  یم  فقو  یلوتم  ای  عرـش  مکاح  دـشاب , هدـشن 
رد ددرگ و  شتنایخ  زا  عنام  هک  دیامن  همیمض  ودب  ار  ینیما  صخـش  دیاب  عرـش  مکاح  دناسرن , هدش  نیعم  هک  یفرـصم  هب  ار  نآ  تادیاع 

يارب دوش  یمن  دنا , هدرک  فقو  هینیـسح  يارب  هک  ار  یـشرف  هلاس 2700 ) مـ . ) دـیامن نیعم  ینیما  یلوتم  وا  ياجب  دـشابن  نکمم  هکیتروص 
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هچنانچ دنیامن , فقو  يدجسم  ریمعت  يارب  ار  یکلم  رگا  هلاسم 2701 ) . ) دشاب هینیسح  کیدزن  دجسم  نآ  هچ  رگا  دنربب , دجسم  هب  زامن 
هب ار  کلم  نآ  تادـیاع  دـنناوت  یم  , دـنک ادـیپ  ریمعت  هب  جایتحا  یتدـم  اـت  هک  دور  یمن  مه  راـظتنا  و  دراد , ریمعت نـ هب  جایتحادجـسم  نآ 

دجـسم ریمعت  جرخ  ار  نآ  يدـیاع  هک  دـنک  فـقو  ار  یکلم  رگا  ( 2702 هلاسم . ) دنناسربدراد تاریمعت  هب  جایتحا  هک  يدجـسم  فرـصم 
يارب هک  دنشاب  هتشاد  نانیمطا  ای  دننادب  هک  یتروص  رد  دنهدب , دیوگ  یم  ناذا  دجـسم  نآ  رد  هک  یـس  تعامج و بـه کـ ماما  هبو  دنیامن ,

دننک ریمعت  ار  مـسـجـد  لوا , ـد  یا بـ ـنـد , شا هتشادن بـ نانیمطا  ای  نیقی  رگا  و  دننک , فرـصمروطنامه  دیاب  هدرک , نیعم  رادقم  هچ  کی  ره 
دننک هحلاصمرگیدکی  اب  نآ  میسقت  رد  دیوگ  یم  ناذا  هک  یسکو  تعامج  ماما  دمآ , دایز  يزیچ  رگاو 

يزیربت داوج  ازریم  یمظعلا  هللا  تیآ 

ای دنـشخبب  ار  نآ  دـنناوت  یم  نارگید نـ وا و  دوخ  دوش و  یم  جراـخ  وا  کـلم  زا  دـنک , فـقو  ار  يز  ـی چـیـ ـس ـر کـ گا ـه 2685 -  لا مـسـ
لاکشا نتخورف  دش , هتفگ  2101 و 2103) هلاسم (  رد  هک  دراوم  زا  یـضعب  رد  یلو  درب , یمن  ثرا  کـلم  نآزا  مه  یـسک  و  دنـشورفب ,

شدو یـا مدر و خـ فقو کـ ار  دوخ  هناـخ  دـیوگب  ـالثم  رگا  هکلب  دـنناوخب , یبرع  هب  ار  فـقو  هغیـص  تسین  مزـال  هلاس 2686 -  مـ درادن .
ققحم فقو  زین  لمع  هب  هکلب  تسا  ـف صـحـیـح  قو مدرک  لوبق  دیوگب  سک  نآ  یلو  ای  لیکو  ای  هدرک ,  فقو  شیارب  ار  هناخ  هک  یسک 
راـیتخا رد  دزاـسب و  ندوب  دجـسم  دـصق  هب  ار  یئاـج  اـی  دزادـنیب و  دجـسم  رد  ندو  فقودـصق بـ هب  ار  يریـصح  هچناـنچ  ـالثم  دوش , یم 

رب الثم  ای  دنک , فقو  مومع  يارب  هک  يزیچ  ای  هسردم  دجسم و  لثم  هماع  تافوقوم  رد  و  دوش . یم  ققح  ـفـیـت مـ قو دراذگب  نارازگزامن 
دـنک و نیعم  فقو  يارب  ار  یکلم  رگا  هلا 2687 -  ـ ـس مـ تسین . مزال  فقو ,  تحـص  رد  یـسک  ندرک  لوبق  دیامن , فقو  تاداس  ای  ارقف 
زا دیاب  دـنک , یم  فقو  ار  یلام  هک  یـسک  ـه 2688 -  لا ـ ـس مـ تسین . تسرد  فقو  دریمب , ای  دوش  نامیـشپ  فقو  هغیـص  ندناوخ  زا  شیپ 

ندناوخ عقوم  زا  نوچ  دشاب , فقو  نم  ندرمزا  دعب  لام  نیا  دیوگب  الثم  رگا  و  ـف کـنـد , قو هشیمه  يارب  ار  لام  هغیـص ,  ندـناوخ  عقوم 
فقو لاس  هد  ات  دیوگب  ای  دشابن , نآ  زا  دعب  دشاب و  فقو  لاس  هد  ات  دیوگب  رگا  زین  و  تسین . حیحـص  هدو ,  ـف نـبـ قو ـش  ندر ات مـ هغیص 

لام هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  فقو  هلاس 2689 -  مـ تسین . حیحـص  فقو  دشاب , فقو  هرابود  دشابن و  فقو  لاس  جنپ  دـعب , دـشاب ,
دصق هبو  دنک  فقو  دوخ  ریغص  دالوا  ربار  يزیچ  رگا  یلو  دنهدب , وا  یلو  ای  ـیـل  کو هدش یـا  فقو  وا  يارب  هک  یسک  فرصت  هب  ار  فقو 

زا فاقوا  رد  هک  تسا  نیا  رهاظ  ـه 2690 -  لا مـسـ تسا . حیحـص  فقو  دیامن , يرادهگن  نانآ  فرط  زا  دوش , نانآ  کلم  زیچ  نآ  هکنیا 
هدنن ـف کـ قو ـه 2691 -  لا ـ ـس مـ دوش . یم  ققحم  ندومن  فقو  درجم  هب  تیفقو  دشابن و  ربتعم  ضبق  اهنیا , لاثما  دجاسم و  سرادم و  لیبق 

رد ار  دوخ  لام  هک  یـسک  ینعی  هیفـس (  نیا  ربانب  دنک , فرـصت  دوخ  لام  رد  دناوتب  اعرـش  دشاب و  رایتخا  دـصق  اب  لقاع و  فلکم و  دـیاب 
ـه 2692 لا مـسـ تسین .  حیحص  دنک  فقو  ار  يزیچ  رگا  دیامن , فرصت  دوخ  لام  رد  درادن  قح  نوچ  دنک )  یم  فرصم  هدوهیب  ياهراک 
ـت ـسا مزـال  لا و  ـکـ ـشا نآ مـحـل  ـحـت  ـص دـنک , فقو  هدـماین  اـیند  هب  زونه  تسا و  رداـم  مکـش  رد  هک  يا  هچب  يارب  ار  یلاـم  رگا  - 
, دیامن فقو  دنیآ  یم  ایند  هب  ادعب  هک  یناسک  يارب  اهنآ  زا  ـد و بـعـد  ندو ـ جو العف مـ هک  یصاخشا  يارب  رگا  یلو  دنیامن , طایتحا  تیاعر 

هون فقو  نانآ  زا  دعب  هک  دنک  فقو  دوخ  دالوا  رب  ار  يزیچ  الثم  دنشابن , مه  ردام  مکـش  رد  دوش  یم  ققحم  فقو  هک  یعقوم  رد  هچرگا 
فقو شدوــخ  رب  ار  يزیچ  رگا  هلاسم 2693 -  تسا . حیحـص  دننک , هدافتـسا  فقو  زا  هتـسد د زا  دعب  يا  هتـسد  ره  دـشاب و  وا  ياه 

رب ار  یلام  الثم  رگا  یلو  تسین ,  حیحص  دنیامن , شا  هربقم  جرخ  وا  گر  زا مـ دعب  ار  نآ  يدیاع  هک  دنک  فقو  ار  یناکد  هکنآ  لثم  دنک 
یلوتم هدرک  فـقو  هک  يزیچ  يارب  ـر  گا ـه 2694 -  لا ـ ـس مـ دیامن . هدافتـسا  فقو  عفانم  زا  دناوت  یم  دوش , ریقف  شدوخ  دنک و  فقو  ارقف 

دـشاب و هدرک  فقو  دوخ  دالوا  رب  الثم  یـصوصخمدارفا  رب  هچنانچ  دـنکن , نیعم  رگا  و  دـنیامن , راتفر  وا  دادرارق  قباطم  دـیاب  دـنک , نیعم 
عرش مکاح  هزاجا  فقو  زا  هدافتسا  يارب  و  تسا ,  ناشیا  یلو  اب  رایتخا  دنشابن  غلاب  رگا  و  تسا ,  نانآ  دوخ  اب  رایت  ـ خا ـنـد , ـشا غلاب بـ اهنآ 

رد دـسرب , تاریخ  فرـصم  هب  نآ  عفانم  هک  دـنک  فقو  ای  دـنک , فقو  تاداس  ای  ارقف  رب  الثم  ار  یکلم  رگا  هلا 2695 -  مـسـ تسین . مزال 
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یصوصخم دارفا  رب  ار  یکلم  رگا  هلاسم 2696 -  تسا . عرـش  مکاح  اب  نآ  رایتخا  دـشاب , هدرکن  نیعم  یلوتم  کلم  نآ  يارب  هک  یتروص 
دـهد و هراجا  ار  نآ  فقو  یلوتم  هچنانچ  دـننک , هداف  ـتـ ـسا نآ  زا  ـگـر  ید زا طـبـقـه  دـعب  يا  هقبط  ره  هک  دـنک  فقو  دوخ  دـالوا  رب  ـالثم 

هرا ـ جاار نآ  هدـش ,  فقو  اهنآ  رب  کلم  هک  یناـسک  زا  هقبط  کـی  دـشاب و  هتـشادن  یلوت  ـر مـ گا ـی  لو دو , ـ ـش لـطاب نـمـی  هراـجا  دریمب ,
رجاتـسم هک  یتروص  رد  و  دوش . یم  لطا  هراجا بـ دننکن , ءاضما  ار  هراجا  نآ  يدعب  هقبط  هچنانچ  دـنریمب , هراجا  تدـم  نیب  رد  ـنـد و  هد

رگا هلاس 2697 -  مـ دریگ . یم  نانآ  لام  زا  ار  هراجا  تدم  رخآ  ات  ناشندرم  نامز  زا  هراجالا  لام  دـشاب , هداد  ار  تدـم  مامت  هراجالا  لام 
هکنیا لثم  دورب , نیب  زا  ناونع  نآ  هک  ـد  ـشا هدر بـ دـصق کـ ار  یناونع  هکنآ  رگم  دور  یمن  نوریب  ندوب  فقو  زا  دوش , بارخ  فقو  کلم 

زا يرادقم  هک  یکلم  هلا 2698 -  مـسـ ددرگ . یمرب  هثرو  هب  لطاب و  فقو  دوش  بارخ  غاب  نآ  رگا  هک  دشاب  هدرک  فقو  هزنت  يارب  ار  غاب 
ادج ار  فقو  مهـس  هربخرظن ,  اب  دناوت  یم  یلوتم  ای  عرـش  مکاح  دشاب , هدشن  میـسقت  رگا  تسین  فقو  نآ  زا  يرادـقم  تسا و  فقو  نآ 

وا هب  ار  ینی  ـ ما عر  ـ ـش ـم  کا حـ دناسرن , هدش  نیعم  هک  یفرـصم  هب  ار  نآ  تادیاع  دنک و  تنایخ  فقو  یلوت  ـر مـ گا ـه 2699 -  لا مـسـ دنک .
ـه لا ـ ـس مـ دـیامن . نیعم  ینیما  یلوتم  وا  ياج  هب  دـناوت  یم  دـشابن  نکمم  هک  یتروص  رد  و  ددرگ , شتنایخ  زا  عنام  هک  دـیامن  یم  همیمض 
. دشاب هینیـسح  کیدزن  دجـسم  نآ  هچرگا  دنربب , دجـسم  هب  زامن  يارب  دوش  یمن  دـنا , هدرک  فقو  هینیـسح  يارب  هک  ار  ـی  ـشر فـ  - 2700
ات هک  دور  یمن  مه  راظتنا  دراد و  ریمعت نـ هب  جایتحا  دجـسم  نآ  هچنانچ  دنیامن , فقو  يدجـسم  ریمعت  يارب  ار  یکلم  رگا  هلاسم 2701 - 
 - هلاسم 2702 دنناسرب . دراد  ریمعت  هب  جایتحا  هک  يدجسم  فرـصم  هب  ار  کلم  نآ  تادیاع  دنناوت  یم  دنک , ادیپ  ریمعت  هب  جایتحا  یتدم 
یم ناذا  دجـسم  هب  نآ  رد  هک  یـسک  هب  تعاـمج و  ماـما  هـب  دـنیامن و  دجـسم  ریمعت  جرخ  ار  نآ  يدـیاع  هـک  دـنک  فـقو  ار  یکلم  رگا 

و دننک . فرـصم  روطنامه  دیاب  هدرک ,  نیعم  رادقم  هچ  کی  ره  يارب  هک  دنـشاب  هتـشاد  نانیمطا  ای  دـننادب  هک  یتروص  رد  دـنهدبدیوگ ,
ناذا مـی هک  یـسک  تعامج و  ماما  نیب  دمآ , دایز  يزیچ  رگا  و  دننک , ریمعت  ار  دجـسم  لوا  دیاب  ـنـد , ـشا هتـشادن بـ نانیمطا  ای  نیقی  رگا 

. دننک حلص  رگیدکی  اب  میسقت  رد  رفن  ود  نیا  هک  تسا  نآ  رتهبو  دنیامن , تمسق  بسانم  روط  هب  دیو  گـ

هر ینیمخ  ماما  هلیسولا ي  ریرحت  باتک 

روط هب  ار  شعفانم  دـنزاس و  عونمم  ار  ریغ  هب  نآ  لاقتنا  شورف و  دـبا  يارب  ینعی  دـننک ، سبح  ار  لاـم  نیع  هکنیا  زا  تسا  تراـبع  فقو 
هیلع قداص  ماما  زا  هکنانچ  دراد  رامـشیب  یباوث  رایـسب و  شتلیـضف  راکنیا  و  دـنهد ، رارق  یقوقح  ای  یقیقح  یـصاخشا  رایتخا  رد  ناـگیار 

هک يا  هقدص  یکی  زیچ  هس  زا  رگم  دسر  یمن  یمدآ  هب  یمدآ  گرم  زا  دعب  یشاداپ  چیه  دومرف : هک  هدش  تیاور  حیحص  یلقن  هب  مالسلا 
نآ هب  مدرم  ات  هک  دشاب  هدرک  باب  هک  یتیاده  تنس  مود  دشاب و  يراج  زین  وا  گرم  زا  دعب  هک  دشاب  هداد  نایرج  دوخ  یگدنز  نامز  رد 

نومـضم نیا  هب  دنک و  اعد  شیارب  وا  زا  دعب  هک  یحلاص  دـنزرف  موس  دـسر و  یم  يو  هب  يو  گرم  زا  دـعب  نآ  شاداپ  دـننک  لمع  تنس 
میتفگ الاب  رد  هک  ار  انعم  نآ  ءاشنا  هک  تسا  یترابع  ره  شا  هغیص  دوش و  هدناوخ  هغیص  دیاب  فقو  رد  هلءاسم 1 -  تسا .  رایسب  یتایاور 

 ( مداد رارق  هقدص  ار  نیا  نم   : ) نتفگ هکلب  مدرک )  لیبس   ) ای و  مدرک )  سبح   ) ای و  مدرک )  فقو  ار  نیا  نم  : ) دیوگب هکنیا  لثم  دـناسرب 
رارق يدـبا  هقدـص  ار  کلم  نیا  نم  : ) دـیوگب هکنیا  لثم  دـناسرب  ار  شروظنم  هک  دـنک  هفاضا  نآ  هب  يزیچ  هک  یطرـش  هب  تسا  یفاک  زین 

هلبـسم ای  هسبحم و  ای  هفوقوم و  ار  منیمز  نالف  نم  : ) دـیوگب هکنیا  لثم  اـهترابع  نیا  لاـثما  و  دوش ) هداد  هبه  هن  دوش و  هتخورف  هن  هک  مداد 
لثم تسا ،  یفاک  زین  هیمـسا  هلمج  اب  هکلب  دوش  هدـناوخ  یـضام  هغیـص  هب  یبرع و  هب  نآ  هغیـص  تسین  مزال  و  فرـصم ،)  نـالف  رب  مدرک 

ناونع دـیاب  ریزگاـن  دجـسم  فقو  رد  هلءاـسم 2 -  تسا .)  هلبـسم  نیا   ) اـی و  تسا )  هسبحم  نیا  ) اـی و  تسا )  فـقو  نیا  : ) دـیوگب هـکنیا 
دجـسم لحم  نآ  نکل  تسا  حیحـص  شفقو  ناناملـسم  تدابع  ناراذگزامن و  يارب  دنک  فقو  ار  یلحم  رگا  سپ  دوش ، دصق  تیدجـسم 

ار اجنیا  نم  : ) دیوگب هک  نیمه  ارهاظو  دـشاب  دجـسم  ناونع  هتفگ  هکنامه  زا  شروظنم  هک  نآ  رگم  درادـن  ار  دجـسم  ماکحا  دوش و  یمن 
: دیوگب هک  تسا  نیا  طایتحا  هب  رتکیدزن  نکل  دشاب ، هدرواین  نابز  هب  سبح  فقو و  زا  نخـس  هک  دنچره  تسا  یفاک  مداد )  رارق  دجـسم 
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يارب ندرک  فقو  رد  ارهاظ  هلءاسم 3 -  مدرک .)  فقو  ندش  دجسم  رب  انب  ار  اج  نیا  نم   ) ای و  دشاب ) دجـسم  ات  مدرک  فقو  ار  اجنیا  نم  )
هتـشاک ناتخرد  فقو  رد  زین  و  دوش ، یم  هتخاس  نارفاسم  ندـش  هدایپ  يارب  هک  ارـسناوراک  لـپ و  ناـبایخ و  روبع و  هار  هربقم و  دجـسم و 

هک يزیچ  ره  اهنیا  لاثما  دهاشم و  يارب  لیدنق  دجسم و  يارب  ریصح  لثم  رد  یتح  هکلب  نآ  هویم  هیاس و  زا  نارذگهر  هدافتـسا  يارب  هدش 
دهد هزاجا  مدرم  مومع  هب  دزاسب و  دجـسم  ناونع  هب  یئانب  رگا  نیاربانب  و  دـشاب ، یفاک  مه  ةاطاعم  دوش  یم  فقو  هماع  حـلاصم  روظنم  هب 

نینچمه و  تسا ،  یفاک  شندش  دجـسم  تیفقو و  رد  دنـشاب  هدناوخ  زامن  اج  نآ  رد  مدرم  زا  یـضعب  دنراذگب و  زامن  اج  نآ  رد  دنیایب و 
یم دهاوخب  سک  ره  هک  دهد  ماع  نذا  هدومن  عنام  عفر  تاوما  نابحاص  نیمز و  نیب  دـهدب و  صاصتخا  ناتـسربق  تهج  ینیمز  هعطق  رگا 

هغیـص شبحاص  هک  دـنچره  دوش  یم  فقو  نیمز  نآ  دـننکب  نفد  نآ  رد  مه  تاوما  زا  یـضعب  دـنک و  نفداـجنیا  رد  ار  دوخ  تیم  دـناوت 
دوش و یم  فقو  دریگب  تروص  مه  روبع  دـهد و  روبع  هزاـجا  نارباـع  موـمع  هب  دزاـسب و  یلپ  رگا  نینچمه  و  دـشاب ، هدـناوخن  ار  فـقو 
هب انب  لصا  هک  تسا  یناـمز  تسا  یفاـک  ةاـطاعم  ندـش  دجـسم  يارب  یلحم  فقو  رد  میتفگ  هکنیا  هلءاـسم 4 -  رگید . فقو  ره  نینچمه 

نتخاس يارب  هک  ینیمز  رد  اصوصخ  دنک  ریمعت  ای  دزاسب و  ار  نآ  دجـسم  ناونع  هب  هک  دشاب  هدرک  تین  هکنیا  هب  دـشاب  تیدجـسم  دـصق 
دهاوخب وا  ناخ و  هناخ و  لیبق  زا  هدش  هتخاس  دراد  یئانب  هچنانچ  رگا  اما  دـشاب ، هتخاس  انب  دـصق  نیمه  هب  هدرک و  تزایح  ار  نآ  دجـسم 

و دوش ، ءافتکا  ةاـطاعم  هک  تسا  لکـشم  دـناوخب  فقو  هغیـص  هکنیا  نودـب  دـناوخب  اجنادـب  تداـبع  يارب  ار  مدرم  دـنک و  دجـسم  ار  نآ 
رد اما  فقو و  رد  دـنک  دوخ  لیکو  ار  یـسک  تسا  زئاج  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  هلءاسم 5 -  لپ .  ارـسناوراک و  رد  لاح  تسا  نینچمه 
هب رت  کیدزن  نکل  دـشاب  هتـشاد  نایرج  هک  تسین  دـیعب  تسه و  لاکـشا  فـالتخا و  هن  اـی  دراد  ناـیرج  فقو  رد  مه  یلوضف  اـیآ  هکنیا 

لوبق هب  ازین  اهنیا  لاثما  لپ و  ناتسربق و  دجسم و  ریظن  هماع  تاهج  رب  فقو  رد  هک  تسا  نآ  يوقا  هلءاسم 6 -  تسا .  نآ  فالخ  طایتحا 
فقاو دـالوا  رد  فقو  ریظن  صاـخ  فقو  اـما  و  نآ ،  لاـثما  ءاـهقف و  ءارقف و  رب  فقو  ریظن  یلک  نیواـنع  رب  فـقو  رد  نینچمه  و  تسین ، 
لوبق ار  نآ  یلسن  ره  لها  تسین  مزال  نآ  لوبق  رد  دننک و  لوبق  ار  فقو  دیاب  مهیلع  فوقوم  ینعی  تسا  ربتعم  لوبق  هک  تسا  نآ  طایتحا 

یم لوبق  ار  فقو  ناشیلو  هک  دنـشاب  ریغـص  نانآ  زا  یـضعب  ای  ریغـص و  همه  نیدوجوم  دـنچره  تسا  یفاک  دوجوم  لسن  لوبق  هکلب  دـنک 
ماع فقو  رد  میئوگب  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  هکنانچمه  تسین  ربتعم  لوبق  زین  صاخ  فقو  رد  هک  تسا  نآ  يوقا  نکل  دـنک ،
ماع فقو  یتح  فقو  رد  هک  تسا  نآ  يوقا  هلءاسم 7 -  دنک . یم  لوبق  ار  نآ  وا  لبق  زا  بوصنم  ای  عرش و  مکاح  تسا و  ربتعم  لوبق  زین 

فقو تحص  رد  هلءاسم 8 -  تسا .  رت  کیدزن  طایتحا  هب  ماع  صاخ و  فقو  رد  نآ  نتـسناد  ربتعم  هک  دـنچره  تسین  ربتعم  تبرق  دـصق 
لیوحت وا  هزاجا  هب  ای  فقو و  زا  ار  نآ  مهیلع  فوقوم  دیاب  صاخ  فقو  رد  نیاربانب  . دشاب فقاو  نذا  هب  دیاب  مه  نآ  تسا و  طرـش  ضبق 

رگا و  يدـعب ،  ياهلـسن  ضبق  زا  یفاک  دوجوم  لسن  زا  لوا  هقبط  ضبق  هکلب  تسا  تاقبط  هیقب  زا  یفاـک  ثرا  لوا  هقبط  ضبق  و  دـنریگب ،
زا رگا  ضبق و  رد  تسا  ناشیا  ماقم  مئاق  نانآ  یلو  دنشاب ) نونجم  ای  ریغـص  الثم   ) دنـشاب هتـشاد  دوجو  رـصاق  يدارفا  ای  يدرف  وا  هقبط  رد 
رد اما  و  تسا ،  حیحص  دنا  هدرک  ضبق  هک  یئاه  نآ  هب  تبـسن  اهنت  فقو  دندرکن  یـضعب  دندرک و  ضبق  یـضعب  لوا  هقبط  زا  نیدوجوم 

یلوتم نآ  يارب  فقاو  رگا  اهنآ  تافوقوم  دجاسم و  لیبق  زا  یمومع  حلاصم  هماع و  تاهج  يارب  دوش  یم  فقو  يزیچ  هک  یمومع  فقو 
مکاح ضبق  هب  میق  دوجو  اب  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  تسا و  ربتعم  مکاـح  ضبق  اـی  یلوتم و  نآ  ضبق  دـشاب  هدرک  نیعم  یمیق  و 

نیوانع يارب  هک  یتافوقوم  عضو  تسا  نینچمه  و  دریگب ، لیوحت  ار  نآ  دشاب  مکاح  امتح  دـشاب  هدرکن  مولعم  میق  رگا  اما  دوشن و  ءافتکا 
ناونع يارب  فقو  رد  الثم  ؟  تسا یفاک  ناونع  نیا  دارفا  زا  یـضعب  ضبق  ایآ  لاح  دوش . یم  فقو  بالط  ناونع  ءارقف و  ناونع  نوچ  یلک 
يارب دـهدب  ریقف  نآ  لیوحت  ار  هفوقوم  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  دـشاب ، نیمه  يوقا  دـیاش  هن  اـی  تسا  یفاـک  ریقف  کـی  ضبق  ءارقف 

نآ رد  هک  دـهدب  ریقف  کـی  لـیوحت  ءارقف  يانکـس  يارب  هدرک  فقو  هک  ار  يا  هناـخ  ـالثم  دـنراد  هفوقوم  نآ  رد  ءارقف  هک  یقح  ءاـفیتسا 
جح هب  ناویح  نآ  اب  وا  دـهدب و  رئاز  یجاح و  کی  لیوحت  دـنورب  جـح  هب  نآ  اب  نایجاح  ات  هدرک  فقو  ار  یبسا  رگا  ای  دـنیزگ و  ینکس 

زا ریقف  کی  ات  دراذگبزاب  هدرک  ءارقف  فقو  هک  ار  یغاب  هزاورد  تسا  نکمم  تسین  یفاک  ضبق  رد  مه  تعفنم  ءافیتسا  فرص  هتبلا  دورب ،
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روط نیا  هکلب  دریگ  رارق  وا  راـیتخا  تحت  رگید  یتراـبعب  دوش و  غاـب  رب  یلوتـسم  ریقف  نآ  دـیاب  هکلب  تسین ،  ضبق  نیا  دروـخب  نآ  هوـیم 
نآ رد  رفنکی  هک  تسا  یفاک  دـنک  فقو  ار  یناتـسربق  دجـسم و  رگا  هلءاسم 9 -  تسین .  یفاک  زین  صاخ  اـی  ماـع  یلو  دروم  رد  ءاـفیتسا 

نتفرگ لیوحت  ناونع  هب  فقاو و  نذا  هب  نفد  نیا  زامن و  نآ  هک  یطرـش  هب  دوش ، نفد  رفن  کـی  ناتـسربق  نآ  رد  دـناوخب و  زاـمن  دجـسم 
تسوا تسد  رد  هک  هچ  نآ  یتیالو  بحاص  ره  نینچمه  تسا و  وا  راغص  دالوا  تسد  هک  ار  هچ  نآ  ردپ  رگا  هلءاسم 10 -  دشاب . هفوقوم 

فرط زا  شیلعف  ضبق  هک  دنک  تین  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  نکل  درادن ، دـیدج  ضبق  هب  جایتحا  رگید  هیلع  یلوم  رب  دـنک  فقو 
الثم دـشاب  هیلع  فوقوم  تسد  رد  فقو  زا  لـبق  هفوقوم  نیع  رگا  هلءاسم 11 -  تسین .  هجو  زا  یلاخ  طاـیتحا  نیا  هکلب  دـشاب  هیلع  یلوم 

تـسد زا  ار  لام  نآ  تسین  مزال  درادن و  دیدج  ضبق  هب  جایتحا  فقو  زا  دعب  هدوب  هداد  يو  هب  هیراع  ای  تناما  ناونع  هب  البق  ار  نآ  فقاو 
هکلب طوحا  دشاب و  فقاو  نذا  هب  هیلع  فوقوم  تسد  رد  نآ  ءاقب  دیاب  هلب  دهدب ، وا  تسدـب  فقو  ناونع  هب  هرابود  دریگب و  هیلع  فوقوم 

يو ضبق  هک  اـجره  تسا و  ربتعم  یلوتم  ضبق  هک  اـجره  هلءاسم 12 -  دـشاب . هدوب  تیفقو  ناونع  هب  ءاـقب  رد  نذا  هک  تسا  نآ  رت  هجوم 
یضبق نامه  هکلب  درادن  دیدج  ضبق  هب  جایتحا  دهد  رارق  دوخ  يارب  ار  هفوقوم  تیلوت  فقاو  رگا  هماع  تاهج  رب  فقو  دننام  تسا  یفاک 

نآ یلوتم  وا  هک  تهج  نادـب  لام  هک  دـنک  تین  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  نکل  تسا ،  یفاک  دوب  لصاح  فقو  زا  لبق  ـالعف و  هک 
یناـمز رد  دـنک و  فقو  یناـمز  ار  یلاـم  نیع  رگا  سپ  تسین ،  ربـتعم  تیروف  هفوقوم  ضبق  رد  هلءاـسم 13 -  دـشاب . يو  تسد  رد  تسا 

 - هلءاـسم 14 هغیـص .  ءارجا  ءادـتبا  زا  هن  دوـش  یم  ماـمت  ضبق  هظحل  زا  فـقو  و  تسا ،  یفاـک  دـناسرب  یلوـتم  ضبق  هب  ار  نآ  رترخءاـتم 
ربتعم ماود  فقو  رد  هلءاسم 15 -  دوش . یم  هدرب  ثرا  هب  لام  نآ  تسا و  لـطاب  فقو  دورب  اـیند  زا  هفوقوم  نداد  ضبق  زا  لـبق  فقاورگا 
شفقو مدرک  ءارقف  رب  فقو  لاسکی  ات  ارناتـسب  نیا  نم  : ) دیوگب رگا  سپ  دنکن ، نیعم  شیارب  تدـم  هک  تسا  نیا  ماود  زا  روظنم  تسا و 

 (، مدرک فقو   ) هملک زا  شروظنم  رگا  هلب  تسا ،  هجو  ود  تسا  لـطاب  مه  نآ  اـی  تسا  حیحـص  سبح  ناونع  هب  اـیآ  لاـح  تسا ،  لـطاب 
دنوش یم  ضرقنم  دوز  ای  رید  هک  يا  هفئاط  رب  دـنک  فقو  ار  یلام  رگا  هلءاسم 16 -  تسا .  حیحص  سبح  ناونع  هب  هدوب  مدرک )  سبح  )

شلسن ضارقنا  زا  دعب  هفوقوم  دئاوع  هک  دنکن  مولعم  شدوخ و  دالوا  رب  دنک  فقو  ار  نآ  الثم  دنکن ، مولعم  ار  ضارقنا  زا  دعب  فرـصم  و 
يوقا هک  تسا  یلاوقا  ؟  تسا لطاب  یلک  هب  ای  تسا و  حیحـص  سبح  ناونع  هب  ای  تسا و  حیحـص  فقو  میئوگب  ایآ  دسرب  فرـصم  هچ  هب 
لـسن عاطقنا  ضارقنا و  زا  دعب  تسا و  یقیقح  فقو  تدـم  ات  ینعی  دوش  یم  رخآلا  عطقنم  یفقو  تسه  هک  يزیچ  تسا ،  لوا  لوق  نامه 

رد وا  کلم  زا  يا  هفوقوم  نینچ  ندـش  جراخ  هکلب  دوش ، یم  لقتنم  اه ) هداز  یئاد  اه و  هدازومع  ریظن  لـسن  ریغ   ) هثرو هب  اـی  فقاو  دوخب 
روط نیا  مه  رخآلا  عطقنم  فقو  اما  تسا و  فقاو  تیکلم  لاوز  بجوم  يدبا  فقو  ارهاظ  هلءاسم 17 -  تسا .  عنم  لحم  روص  زا  یضعب 

ندـش مامت  زا  دـعب  دورب  ایند  زا  سباح  رگا  تسا و  یقاب  هسوبحم  نآ  رب  سباح  کـلام  هک  سبح  فـالخ  هب  تسا ،  لـمءات  لـحم  دـشاب 
اما دیامنب ، هیلع  سوبحم  عفانم  اب  یفانم  ریغ  هلقان و  ریغ  تافرـصت  کلم  نآ  رد  دناوت  یم  زین  وا  دوخ  و  دور ، یم  ثرا  هب  کلم  نآ  تدـم 
رد یلو  دراذـگب  دـناوت  یمن  مه  نهر  ار  نآ  یتح  هک  تسا  نیا  رهاظ  هکلب  تسین ،  زئاج  ندیـشخب )  نتخورف و  لیبق  زا   ) هلقاـن تافرـصت 

هثرو هب  فقو  کـلم  دـنوش  ضرقنم  مهیلع  فوقوم  رگا  میتفگ  هلءاسم 18 -  تسا .  عنم  لحم  سباح  کلم  ءاـقب  سبح  روص  زا  یـضعب 
تـسا لوا  لوق  ود  نآ  رهظا  هک  تسا  لوق  ود  ضارقنا ؟  نامز  ای  تسا و  فقاو  گرم  لاح  رد  تشگرب  نیا  ایآ  لاح  ددرگ  یم  رب  فقاو 
نتشاد اب  شدوخ  هاگ  نآ  وا  نادنزرف  و  ورمع ، يارب  دنک  فقو  ار  یکلم  دیز  اضرف  هک  دوش  یم  نشور  هلئسم  نیا  رد  لوق  ود  نیا  هرمث  و 

دنوش ضرقنم  ورمع  هداوناخ  ماگنه  نیا  رد  دریمب و  دنزرف  کی  نتـشاد  اب  دنزرف  ود  نآ  زا  یکی  يدـنچ  زا  سپ  دورب و  ایند  زا  دـنزرف  ود 
مورحم نآ  زا  شا  هداز  ردارب  دسر و  یم  دیز  رـسپ  هب  اهنت  کلم  نیا  مود  لوق  ربانب  دنامن ) یقاب  هدنز  ورمع  نادنزرف  زا  سک  چـیه  ینعی  )
یـصخش هک  تسا  دروم  نیا  رخآلا  عطقنم  فقو  دراوم  زا  یکی  هلءاسم 19 -  درب . یم  ار  دوخ  ردـپ  مهـس  زین  وا  لوا  لوق  ربانب  اما  تسا و 

نآ رب  فقو  هک  یئاج  يارب  دـشاب  فقو  اهنآ  ضارقنا  زا  دـعب  دـشاب و  عورـشم  نانآ  رب  فقو  هک  يدارفا  يارب  دـنک  فقو  ار  دوخ  کـلم 
يارب دـشاب  فقو  کلم  نآ  دـش  عطقنم  دـیز  لسن  رگا  وا و  نادـنزرف  دـیز و  يارب  دـنک  فقو  ار  دوخ  کلم  هکنیا  لثم  تسا ،  عورـشمان 
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عطقنم فقو  هلءاسم 20 -  تسا .  لطاب  نآ  ریغ  هب  تبسن  تسا و  حیحص  عورـشم  نآ  هب  تبـسن  یفقو  نینچ  نیا  نایدوهی ،  دبعم  اسیلک و 
 ، تسا لطاب  طایتحاربانب  دشاب  هفوقوم  نم  کلم  دش  هام  نالف  لوا  یتقو  دـیوگب : الثم  دـشاب  فقاو  دوخ  دادرارق  اب  هک  یتروص  رد  رخآلا 

مکح هب  شلوا  عاطقنا  رگا  اما  و  دوشن ، كرت  طایتحا  نیا  دناوخب و  ار  فقو  هغیـص  هرابود  تدـم  نآ  سءار  رد  هک  تسا  نآ  طایتحاربانب 
حیحص اعرـش  هک  يدروم  يارب  سپـس  تسین و  حیحـص  اعرـش  هک  يدروم  يارب  دنک  فقو  ار  کلم  لوا  رد  فقاو  هکنیا  لثم  دشاب  عرش 

هک یتروص  رد  تسا  نینچمه  و  تسا ،  لطاب  يرگید  نآ  هب  تبسن  حیحص و  تسا  حیحص  اعرش  هچ  نآ  هب  تبـسن  رهاظلا  یلع  هک  تسا 
یلع هک  دشاب  اراد  ار  نآ  تیحالـص  رخآ  لوا و  رد  اما  دـتفیب و  فقو  تیحالـص  زا  طسو  رد  هیلع  فوقوم  هکنیا  لثم  دـشاب  رخآلا  عطقنم 

عطقنم رد  زین  یعرـش و  لوالا  عطقنم  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  و  تسا ،  لطاب  طـسو  رد  حیحـص و  فرط  ود  رد  فقو  رهاـظلا 
نتشاد رظن  رد  نودب  یسک  يارب  ای  یتهج و  يارب  يزیچ  رگا  هلءاسم 21 -  دوشن . دیدجت  فقو  هک  دوش  یم  ادیپ  تیحالص  یتقو  طسولا 
تسا حیحص  يوقا  ربانب  ددرگرب  شدوخ  هب  دش  نآ  هب  جاتحم  شدوخ  هاگره  هک  دنک  طرـش  دقع  نمـض  رد  دنک و  فقو  ناونع  تهج و 

رگا تسا و  رخآلا  عطقنم  فقو  قیداـصم  زا  یکی  عقاو  رد  هک  تسا  فقو  هدـشن  جاـتحم  ماداـم  هک  تسا  نیا  هب  یفقو  نینچ  تشگرب  و  ، 
یم ثاریم  دشاب  نآ  زا  دعب  رگا  دـنام و  یم  یقاب  تیفقو  هب  دـشاب  هفوقوم  هب  تجاح  ندـش  ادـیپ  زا  لبق  شگرم  رگا  دورب و  ایند  زا  فقاو 

لـصاح هک  دـنک  یطرـش  هب  قلعم  ار  نآ  رگا  نیارباـنب  و  تسا ،  ربـتعم  نآ  ندوب  زجنم  طاـیتحاربانب  فقو  تحـص  رد  هلءاسم 22 -  دوش .
هب مدرک  فقو  ار  نیا  : ) دـیوگب هکنیا  لثم  دـشابن ، ینیقی  مه  نآ  زا  دـعب  شلوصح  دـشابن و  لـصاح  اـی  دـیز و  ندـمآ  ریظن  تسا  یندـش 

دنادـب فقاو  هکنیا  هچ  تسا  لصاح  هک  یطرـش  هب  فقو  ندرک  قلعم  هلب  تسا ،  لطاب  طایتحاربانب  دـیایب ) هام  سءار  رد  دـیز  هک  یطرش 
هعمج زور  نآ  و  مدرک )  فقو  ار  کلم  نیا  دـشاب  هعمج  زور  زورما  رگا  نم  : ) دـیوگب هکنیا  لثم  درادـن  لاکـشا  دـنادن  اـی  تسا  لـصاح 

دوش هدیمهف  نینچ  وا  راتفگ  زا  هک  یتروص  رد  دشاب ) فقو  نم  گرم  زا  دـعب  کلم  نیا  : ) دـیوگب رگا  هلءاسم 23 -  دنادن . وا  یلو  دشاب 
فقاو تسا  نیا  فقو  تحص  طیارش  زا  یکی  هلءاسم 24 -  تسا .  لطاب  هنرگ  تسا و  حیحص  دشاب ، یم  فقو  هب  تیصو  نخـس  نیا  هک 

ریغ شدوخ و  رب  رگا  تسین و  حیحـص  دـنک  فقو  شدوخ  يارب  ار  يزیچ  اـی  یکلم  رگا  سپ  دزاـس ، جراـخ  مهیلع  فوـقوم  نیب  زادوـخ 
وحن هب  رگا  اما  و  حیحص ،  ریغ  هب  تبـسن  تسا و  لطاب  شدوخ  مهـس  هب  تبـسن  دشاب  تکرـش  وحن  هب  هک  یتروص  رد  دنک  فقو  شدوخ 
يارب لوا  ینعی  دـنک  فقو  سکع  هب  رگا  لوالا و  عطقنم  فقو  ءزج  ریغ  يارب  سپـس  شدوخ و  يارب  لوا  دـنک  فقو  ینعی  دـشاب  بیترت 

طـسولا عـطقنم  ءزج  دـشاب  ریغ  يارب  رخآ  رد  دوـخ و  يارب  سپـس  ریغ و  يارب  رگا  رخـآلا و  عـطقنم  ءزج  شدوـخ  يارب  سپـس  نارگید و 
ءارقف ای  شدـالوا  ریظن  شدوخ  ریغ  رب  ار  يزیچ  اـی  یکلم  رگا  هلءاسم 25 -  دـش . نایب  تروص  هس  نیا  زا  کـی  ره  مکح  هک  دوب  دـهاوخ 
تاکز سمخ و  ریظن  تسوا  ندرگ  هب  هک  یلام  بجاو  قوقح  ای  دنهدب و  ار  وا  ياهـضرق  نآ  دمآرد  زا  هک  دنک  طرـش  دنک و  فقو  الثم 

هچ دشاب و  هدرک  رکذ  قلطمار  شیاهـضرق  هکنیا  هچ  تسا ،  لطاب  فقو  دننک  وا  دوخ  جرخ  تسا  هدنز  هک  يدـنچ  ات  ای  دـنزادرپب و  ار  وا 
ات دشاب  هتفگ  ای  دنهدب و  ار  وا  جرخ  لاس  دنچ  هک  دشاب  هدرک  مولعم  تدم  شدوخ  جراخم  رد  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  دـشاب ، هدومن  نیعم 

يارب فقو  هب  شطرـش  تشگرب  هک  تسا  یتقو  اهنیا  همه  دشاب ، هدرکن  ای  دـشاب  هدرک  نیعم  ار  شجراخم  رادـقم  هکنیا  نیب  و  رمع ، رخآ 
دیاب هک  دشاب  هدرک  طرش  مهیلع  فوقوم  رب  نکل  دشاب  طرـش  یب  فقو  لصا  دشابن و  فقو  لصا  هب  طرـش  تشگرب  رگا  اما  دشاب و  دوخ 
يوقا هکنانچمه  تسا ،  نآ  تحـص  يوقا  دـنزادرپب  ار  مجراخم  دوش ، یم  ناشیا  کلم  عفاـنم  نآ  هک  نآ  عفاـنم  زا  اـی  دـنهدب و  ارم  نوید 

رد تسا :  فلتخم  هلئـسم  روص  طرـش  نالطب  تروص  رد  تسا .  راکهدـب  ار  نآ  هک  نآ  عفانم  زا  يرادـقم  ءانثتـسا  اب  تسا  فقو  تحص 
اب ار  دوخ  هک  تروص  نیا  لثم  تسناد  لطاب  یضعب  هب  تبسن  حیحص و  هفوقوم  زا  یضعب  هب  تبـسن  ار  فقو  تسا  نکمم  روص  زا  یـضعب 

نکل تسا  حیحـص  شیدـعب  تمـسق  هب  تبـسن  رهاظلا  یلع  هک  دوش  یم  لوـالا  عطقنم  لـیبق  زا  روص  زا  یـضعب  رد  و  دـهد ، تکرـش  ریغ 
غاـب فقو  رد  رگا  هلءاسم 26 -  دـنک . دـیدجت  ار  فقو  هغیـص  هکنیا  هب  دوشن  كرت  طایتحا  لوـالا  عطقنم  دراوم  رد  هک  تسا  نآ  راوازس 

حیحص نینچمه  و  تسا ،  حیحـص  شطرـش  دروخب  غاب  نآ  هویم  زا  درذگ  یم  اج  نآ  زا  هک  سک  ره  زین  شنامهیم و  هک  دنک  طرـشدوخ 
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وا هقفنلا  بجاو  یمئاد  رـسمه  دننام  هک  دنچره  دبای  نایرج  نآ  دئاوع  زا  شلایع  لها و  شدوخ و  یگدنز  هنیزه  دـنک  طرـش  هکنیا  تسا 
رب فقو  هب  شتـشگرب  دشاب  نینچ  رگا  الا  دنک و  طقاس  همذ  رد  ار  نآ  دـهاوخب  هک  دـشابن  هبجاو  هقفن  ناونع  هب  راک  نیا  رگا  هتبلا  دنـشاب ،
هب هراجا  و  تسا ،  حیحـص  دـنک  فقو  ار  نآ  هدـشن  مامت  هراجا  تدـم  زونه  هداد  هراجا  هک  ار  یلاـم  نیع  رگا  هلءاـسم 27 -  تسا .  دوخ 

تیمامت زا  دـعب  ینعی  لاح  نیا  رد  رگا  و  تسا ،  هعفنملا  بولـسم  تدـم  همتت  رد  هفوقوم  نآ  تسه  هک  يزیچ  دـنام  یم  یقاـب  دوخ  لاـح 
هلءاسم مهیلع .  فوقوم  هن  ددرگ  یم  رب  تسا  هدنهد  هراجا  هک  فقاو  دوخ  هب  تعفنم  دروخ  یم  مهب  هلاقا  ای  خسف و  قیرط  زا  هراجا  فقو 

هک يدجـسم  ریظن  دـنک ، هدافتـسا  هدرک  فقو  هماـع  تاـهج  رب  وا  دوخ  هک  یفاـقوا  زا  فـقاو  تسا  زئاـج  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا   - 28
زا هماع  نیوانع  تهج  هک  يا  هفوقوم  زا  اما  و  اهنیا ، لاثما  هداهن و  انب  نارفاسم  ندرک  لزنم  تهج  هک  يا  هناـخ  لـپ و  هسردـم و  هتخاـس و 
هک هدوب  نیا  شروظنم  رگا  هدـش  لـخاد  فقو  زا  دـعب  اـی  هدوب و  ناونع  نآ  لـخاد  مه  شدوخ  هک  یناونع  هدرک  فقو  لـحم  ءارقف  لـیبق 

، درادرب ار  عفانم  زا  دوخ  مهس  تسین  زئاج  هدش  ریقف  مه  شدوخ  هک  وا  يارب  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  دوش  عیزوت  ءارقف  نیب  هفوقوم  عفانم 
نیا زا  و  دـشاب ، مهیلع  فوقوم  زا  دوخ  جورخ  شتین  ار و  شدوخ  ریغ  ارقف  ناونع  زا  دـنک  دـصق  فقو  ماـگنه  ناـمه  زا  تسا  مزـال  هکلب 

تـساهنآ زا  یکی  مه  شدوخ  ارهق  هک   ) شدج ای  شردپ  هیرذ  رب  دنک  فقو  ار  يزیچ  هک  اج  نآ  تسا  ناونع  رب  فقو  باب  زا  ینعی  لیبق 
اما و  تسا ،  نیمه  اهفقو  هنوگنیا  رد  عیاش  فراعتم و  هکناـنچمه  هک  دـشاب  اـه  نآ  نیب  فقو  عفاـنم  عیزوت  اـهنآ  رب  فقو  زا  شروظنم  (و 
نیا روظنم  اهنیا  لاثما  جاـجح و  راوز و  ءارقف و  رب  فقو  رد  اـبلاغ  هکناـنچمه   ) دـنک ناـیب  ار  هفوقوم  فرـصم  هک  هدوب  نیا  شروظنم  رگا 
زئاج تسا و  مهیلع  فوقوم  زا  جراـخ  وا  دوخ  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  دـشاب  هدرک  دـصق  نآ  زا  ار  دوخ  جورخ  فقو  ماـگنه  رگا  تسا 
یم زین  شدوخ  لماش  هک  يروط  هب  هدوب  ماع  ای  قلطم  شدصق  هکلب  هدرکن  يدـصق  نینچ  رگا  اما  و  دوش ، رادروخرب  هفوقوم  نآ  زا  تسین 

هب نآ  زا  ندرکن  هدافتـسا  تسا و  نآ  فـالخ  طاـیتحا  نکل  ددرگ ، رادروخرب  نآ  عفاـنم  زا  دـناوت  یم  شدوـخ  هک  تسا  نآ  يوـقا  هدـش 
هک یئاهنآ  زا  شدوخ  تسا و  یفاک  دـشاب  هتـشادن  ار  دوخ  جورخ  دـصق  هک  نیمه  نآ  زا  هدافتـسا  زاوج  رد  هکلب  تسا ،  رتکیدزن  طایتحا 

دشاب و هدیسر  غولب  دح  هب  هکنیا  تسا  طرـش  فقاو  رد  هلءاسم 29 -  تسا .  نآ  زا  هدافتسا  هب  رتراوازـس  هتـشاد  ار  اهنآ  لوخد  دصق  يو 
ای تهافـس  رطاخ  هب  مکاـح  فرط  زا  زین  دـشاب و  هدـشن  روجحم  یـسک  فرط  زا  دـشاب و  هتـشادن  يدـج  دـصق  فقو  هغیـص  ندـناوخ  رد 
هک اج  نآ  زا  هلب  تسین ،  حیحـص  يوقا  ربانب  دشاب  هدیـسر  لاس  هد  هب  دنچره  كدوک  فقو  نیاربانب  دـشاب ، هدـشن  روجحم  یگتـسکشرو 

تسا و حیحص  دنک  فقو  نم  زا  دعب  ارم  کلم  نالف  هک  دنک  تیصو  رگا  تفگ )  میهاوخ  هچنانچ   ) تسا ذفان  شتیـصو  لاس  هد  كدوک 
هک هچ  نآ  يوقا  ربانب  دشاب و  ناملسم  هک  تسین  طرش  دیق  نیا  فقاو  رد  هلءاسم 30 -  دنک . فقو  ار  نآ  وا  فرط  زا  دناوت  یم  وا  یصو 

یقاب شدوخ  شیک  بهذم و  رب  رفاک  داد  هزاجا  دـیاب  هک  اجره  دـنک و  فقو  ار  نآ  دـناوت  یم  زین  رفاک  تسا  زئاج  ناملـسم  يارب  شفقو 
ربـتعم یطئارـش  دوش  فـقو  تسا  رارق  هک  هچ  نآ  رد  هلءاسم 31 -  تسا .  حیحـص  هداد  ماـجنا  شدوخ  بهذـم  قبط  هک  مه  یتقو  دـنامب 
رادـقم هب  نآ  نیع  هک  یلاـح  رد  دـشاب  لـالح  یتعفنم  ياراد  اـثلاث  دـشاب و  فقاو  کـلم  اـیناث  تفعنم و  هن  دـشاب  نیع  هکنیا  یکی  تسا ، 
ناکما هک  دشاب  ینیع  اسماخ  دنشاب و  هتـشادن  دشاب  مهیلع  فوقوم  فرـصت  عنام  هک  یقح  نیع  نآ  رد  نارگید  اعبار  دنامب و  یقاب  هبانتعم 

دازآ ناسنا  دننام  دوش  یمن  یسک  كولمم  زگره  هک  يزیچ  ندرک  فقو  زین  تسین و  حیحـص  نوید  عفانم و  فقو  نیاربانب  دشاب  شـضبق 
دنناـم تسا  نآ  ندرب  نیب  زا  هب  نآ  زا  ندرب  دوـس  هک  يزیچ  ندرک  فـقو  روـط  نیمه  تسین و  حیحـص  كوـخ  ندرک  فـقو  نینچمه  و 
قحلم و  تسا ،  لطاب  رامق  وهل  تالآ  نوچ  دشاب  مارح  رد  رصحنم  نآ  هدوصقم  تعفنم  هک  يزیچ  ندرک  فقو  زین  اه و  هویم  اهیکاروخ و 

نوچ تسا  هدش  مارح  فقو  صوصخرد  نکل  ناویح  هلیـسوب  ندرب  راب  دننام  تسا  لالح  فقو  دروم  ریغ  رد  هک  تسا  یتعفنم  نآ  نیا  هب 
و نآ ،  نـتخورف  اـی  نآ و  ندرک  راـبنا  يارب  هدرک  فـقو  ار  ناـکد  بارــش و  لـقن  لـمح و  صوـصخ  يارب  هدرک  فـقو  ار  ناوـیح  عـقاو 

هدـش هداد  نهر  هب  هک  یلام  نیع  زین  و  تسین ،  هبانتعم  تعفنم  نیا  ءاقب  نوچ  تسین  حیحـص  ندـیئوب  يارب  ناحیر  ندرک  فقو  حـصاربانب 
حیحـص تساـجک  تسین  مولعم  هدرک و  رارف  هک  یناویح  ندرک  فقو  روط  نیمه  تسا و  نهترم  قح  قلعتم  نوـچ  درک  فـقو  ناوـت  یمن 
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شفقو دوب  طئارش  دجاو  درک و  هدافتـسا  شعفانم  زا  تشاذگ و  یقاب  ار  نآ  نیع  ناوتب  هک  يزیچره  هتـشذگ  دروم  دنچ  نیا  زا  و  تسین ، 
تالآ و رویز  باتک و  نآرق و  تخرد و  دراد و  حابم  عفانم  هک  یتـالآ  هحلـسا و  ساـبل و  راـقع و  هناـخ و  نیمز و  لـیبق  زا  تسا  حـیحص 

نیمه هک  تسین  طرش  هفوقوم  نیع  رد  هلءاسم 32 -  اهنیا . لاثما  هبرگ و  تسا و  اراد  ار  تیکولمم  طارش  هک  یگـس  یتح  تاناویح  عاونا 
نیاربانب دشکب ، لوط  یتدم  هک  دنچره  دشاب  هتشاد  یهددوس  دادعتسا  هک  تسا  یفاک  رادقم  نیمه  هکلب  دشاب ، هتشاد  عافتنا  تیلباق  نالآ 

تعفنم هلءاسم 33 -  تسا .  حیحـص  دنیـشن  یم  راب  هب  لاس  دنچ  زا  دعب  هک  یناتـسلاهن  بسا و  هرک  هلاسوگ و  نوچ  یناویح  ندرک  فقو 
نیاربانب دوش ، یم  تارمث  اهءامن و  لماش  هجیتن  رد  تسا و  دوصقم  هراـجا  هیراـع و  رد  هک  تسا  یتعفنم  زا  رت  یمومع  فقو  رد  هدوصقم 
فوقوم رظن  زا  فقو  هلءاسم 34 -  تسا .  حیحص  نآ  جاتن  ریش و  مشپ و  زا  هدافتسا  يارب  دنفـسوگ  نآ و  هویم  يارب  تخرد  ندرک  فقو 

ای فقاو  هیرذ  دالوا و  لیبق  زا  نیعم  یـصاخشا  ای  یـصخش و  يارب  فقو  زا  تسا  ترابع  نآ  صاـخ و  فقو  یکی  تسا :  مسق  ود  مهیلع 
ندرک فقو  ریظن  یناـگمه  یتحلـصم  یمومع و  یتهج  رب  فقو  زا  تسا  تراـبع  نآ  ماـع و  فقو  يرگید  و  وا ، هیرذ  دـیز و  يارب  فقو 

هک تسا  ربتعم  صاـخ  فقو  رد  هلءاسم 35 -  اهنیا . لاثما  ماتیا و  ءارقف و  ناونع  ریظن  ماع  ناونع  رب  فقو  ای  ارـسناوراک و  لـپ و  دجـسم و 
دیآ و یم  ایند  هب  يدوز  هب  هک  یـسک  ای  هدماین و  ایند  هب  زونه  هک  یـسک  رب  یئادتبا  فقو  سپ  دـشاب ، دوجوم  هیلع  فوقوم  فقو  نیحرد 

نآ هیلع  فوقوم  نیلوا  هک  تسا  یفقو  یئادتبا  فقو  یئادتبا  فقو  هب  دارم  و  تسین ،  حیحص  تسا  ردام  محر  رد  الثم  هک  ینینج  رب  یتح 
مه ریاس  تسا و  ردام  محر  رد  هک  شدـنزرف  رب  دـنک  فقو  ار  یکلم  رگا  سپ  دـشابن ، دوجوم  زین  وا  هقبط  زا  مه  یـسک  دـشابن و  دوجوم 
هب دندوجوم  هک  شمود  هقبط  هثرو  رب  تسا و  محر  رد  هک  شدنزرف  رب  دنک  فقو  ای  دندوجوم و  هک  شنادـنزرف  ریاس  ینعی  وا  ياه  هقبط 
رب دنک  فقو  تسا  حیحص  هکنانچمه  تسا ،  حیحص  لاکشا  نودب  دنشاب  فقو  رد  وا  کیرـش  زین  اهنآ  دوش  دلوتم  دنزرف  رگا  هک  يروط 

نیدوجوم اه و  نآ  نیب  ای  دهد و  رارق  نیدوجوم  کیرـش  ار  اهیدعب  هکنیا  هچ  دوش  یم  دلوتم  شیارب  ادـعب  هک  يدالوا  شدوجوم و  دالوا 
رب شدوجوم و  دنزرف  رب  دنک  فقو  رگا  سپ  دـشاب ، هدـش  دـلوتم  دوجوم  هیلع  فوقوم  نامز  ره  رد  هک  تسین  مزال  هکلب  دراذـگب  یبیترت 

تسا و حیحـص  رهاظلا  یلع  فقو  دورب  ایند  زا  تسا  فقاو  هون  هک  شدنزرف  دلوت  زا  لبق  ردپ  نآ  شردپ و  توف  زا  دعب  دنزرف  نآ  دنزرف 
یـسک نآ  تسین  حیحـص  وا  ندرک  فقو  هک  یـصخش  سپ  هدـشن ،  دـلوتم  زونه  هک  تسا  يدـنزرف  نامه  وا  گرم  زا  دـعب  هیلع  فوقوم 
یعبت فقو  اما  تسین  حیحص  یسک  نینچ  رب  یلالقتسا  یئادتبا و  فقاو  هک  هتفای  دوجو  لمح  تروص  هب  ای  درادن و  دوجو  الصا  هک  تسا 
نیمه هکلب  دـشاب  دوجوم  ینامز  ره  رد  ناونع  نآ  قادـصم  تسین  مزال  ماـع  ناونع  رب  فقو  رد  هلءاسم 36 -  درادن . لاکـشا  يا  هلابند  و 

ار یناتـسب  رگا  سپ  تسه ،  زین  دوش  ادـیپ  ینامز  ره  رد  هکنیا  ناکما  دوش و  یم  ادـیپ  تاقوا  زا  یـضعب  رد  ـالعف  هک  تسا  یفاـک  رادـقم 
نیا و  تسا ،  حیحص  فقو  دش  دهاوخ  ادیپ  يدوز  هب  نکل  دشابن  دوجوم  يریقف  چیه  فقو  نامز  رد  رهـش و  نیا  ءارقف  رب  الثم  دنک  فقو 

نآ هکلب  تسین  طسولا  عطقنم  فقو  ءزج  دوش  بایان  دـعب  هدوب  دوجوم  فقو  لاح  رد  رگا  هکناـنچمه  تسین  لوـالا  عطقنم  ياـهفقو  ءزج 
فوقوم رد  هلءاسم 37 -  دوش . ادیپ  نآ  هیلع  فوقوم  هک  يزور  ياربدوش  ظفح  نآ  دئاوع  دـیاب  تسا و  یقاب  شتیفقو  رب  نانچمه  ناتـسب 

 - هلءاسم 38 تسین .  حیحـص  دجـسم  ود  زا  یکی  ای  رفن  ود  زا  یکی  رب  مدرک  فقو  ار  کلم  نیا  دـیوگب  رگا  سپ  تسا  طرـش  نیقی  هیلع 
 . تسا لمءات  لحم  يرطف  دـترم  یبرح و  رفاک  رب  اما  تسا و  حیحـص  دـشاب  فقاو  محر  رگا  اصوصخم  یلم  دـترم  یمذ و  رب  فقو  ارهاظ 
ای ینزهار  ای  انز  زاس  هنیمز  هچ  نآ  الثم  دوش  یم  تیـصعم  رب  کمک  ثعاـب  اـی  تسا و  مارح  عرـش  رد  هک  یتاـهج  رب  فقو  هلءاسم 39 - 

فقو نآ  دمآرد  اب  هک  اه  هدکـشتآ  نایدوهی و  دباعم  اهاسیلکرب و  فقو  نینچمه  و  تسین ،  حیحـص  دوش  یم  لالـض  بتک  ندش  هتـشون 
هلب تسین ،  حیحـص  ددرگ  نیمءات  نآ  نوئـش  ریاس  اه و  هزیوآ  شرفای و  شناراذـگتمدخ  هنیزه  ای  دوش و  تموم  نکاـما  نیا  ياـه  یبارخ 

هب فرصنم  دنک  فقو  شرهـش  يارقف  صوصخ  ای  ءارقف و  رب  ار  یکلم  یناملـسم  رگا  هلءاسم 40 -  درادن . لاکـشا  دشاب  رفاک  فقاو  رگا 
دهاوخ هعیـش  ءارقف  هب  فرـصنم  زین  دـشاب  هعیـش  فقاو  رگا  هک  تسا  نیا  رهاظ  هکلب  دوش ، یمن  رافک  ءارقف  لماش  تسا و  نیملـسم  ءارقف 

نینچمه و  هعیش ،)  ریغ  هچ  دشاب و  هعیش  هچ  رفاک ، هچ  دشاب و  ناملـسم  هچ  ءارقف  رب  مدرک  فقو  دیوگب  احیرـص  فقاو  هک  نآ  رگم   ) دوب
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ءارقف هب  تسا  یحیسم  رگا  يدوهی  ءارقف  هب  تسا  يدوهی  فقاو  رگا  شیک  مه  ءارقف  هب  دوش  یم  فرصنم  ءارقف  رب  دنک  فقو  يرفاک  رگا 
رهاظ هلب  شبهذم ،  مه  ءارقف  هب  تسا  فرـصنم  دـنک  فقو  ءارقف  رب  ار  یکلم  مه  ینـس  رگا  هک  تسا  نیا  رهاظ  هکلب  نینچمه  یحیـسم و 

هلءاسم 41 دوش . یم  بهاذم  ریاس  یعفاش و  یفنح و  ریقف  لماش  یفنح  فقو  سپ  دشابن  شبهذم  مه  ياه  ینـس  هب  صتخم  هک  تسا  نیا 
ءارقف رب  اـی  شدوـخ و  هلحم  ءارقف  رب  دـشاب  هدرک  فـقو  ـالثم  دودـعم  رفن  دـنچ  هب  رـصحنم  تسا  هیلع  فوـقوم  هـک  ینیواـنع  دارفا  رگا  - 
دشاب ریگارف  نآ  عفانم  میسقت  تسین  مزال  رگید  دشابن  روصحم  رگا  اماو  دوش ، میـسقت  اهنآ  همه  نیب  هفوقوم  عفانم  دیاب  کچوک  ياتـسور 

سپ یقیقح  همه  هن  یفرع  همه  هتبلا  دوش ، هداد  ءارقف  نآ  همه  هب  هفوقوم  دـمآرد  ندوب  دایز  اـب  هک  تسا  نیا  طاـیتحا  هب  رت  کـیدزن  نکل 
رب دـنک  فقو  ار  يزیچ  رگا  هلءاسم 42 -  تسا .  یفاک  دنک  میـسقت  دـمآرد  نآ  رادـقم  بسح  هب  یهبانتعم  تعامج  نیب  ار  عفانم  نآ  رگا 

بجاو هکلب  دـهدب  دنرـضاح  هک  نانآ  زا  رفن  دـنچ  هب  دـناوت  یمن  یلوتم  دـشاب  قرفتم  هلیبق  نیا  دارفا  نالف و  ینب  هلیبق  ریظن  يا  هلیبق  ءارقف 
رادقم هب  طایتحاربانب  تسا  بجاو  دشاب  راوشد  همه  قیقد  رامآ  ندروآ  تسدب  رگا  و  دناسرب ، نانآ  هب  ار  نآ  مهـس  دـنک و  وجتـسج  تسا 

زئاج تقو  نآ  مشاه  ینب  هلیبق  دـننام  دـشابن  روصحم  هلیبق  ءارقف  ددـع  رگا  هلب  دـتفیب ، جرح  هب  هک  يرادـقم  هب  هن  دـنک  يریگرامآ  ناکما 
زئاج ناونع  هب  هن  دوب  تهج  رب  فقو  رگا  هکنانچمه  دیامن ، ءافتکا  دنتـسه  سرتسد  رد  هک  یتاداس  نامهب  هفوقوم  دـئاوع  میـسقت  رد  تسا 
فقو ار  يزیچ  رگا  هلءاسم 43 -  تسین .  بجاو  رگید  یفرـصم  نتفای  يارب  قیقحت  دوش و  ءافتکا  تسا  سرتسدرد  هک  یفراـصم  هب  تسا 
لها ریغ  فقاو  هک  یتروص  رد  هتبلا  دـشاب  هتـشاد  رارقا  ار  نیتداهـش  هک  ار  یـسک  ره  دوش  یم  لماش  فقو  نیا  ناناملـسم  ناونع  رب  دـنک 

یم اه  یماما  هدزاود  لماش  اهنت  نینم  ؤم  ناونع  رب  دنک  فقو  ار  يزیچ  بهذم  یماما  یـصخش  رگا  و  دنادب ، ناملـسم  زین  ار  دوخ  بهذـم 
هک تسا  يزیچ  ره  شفرـصم  ادخ  هار  رب  دـنک  فقو  ار  يزیچ  رگا  هلءاسم 44 -  هعیـش .  رب  دـشاب  هدرک  فقو  رگا  تسا  نینچمه  دوش و 

ماـحرا رب  دـنک  فـقو  ار  يزیچ  رگا  هلءاـسم 45 -  ریخ . ياـهراک  رب  دـشاب  هدرک  فقو  رگا  تسا  نینچمه  دـشاب و  باوـث  بسک  هلیـسو 
وا ماحرا  تقو  نآ  ماحرا  برقالاف  برقا  رب  دـنک  فقو  رگا  اما  و  تسا ،  فرع  براقا  صیخـشت  رد  عجرم  شدوخ ،  براقا  رب  اـی  شدوخ 
زین شنارـسپ و  نارتخد و  لماش  شنادنزرف  رب  دـنک  فقو  رگا  هلءاسم 46 -  تسا .  ثرا  تاقبط  ناـمه  نآ  بیترت  دوب و  دـنهاوخ  یبیترت 

لماش دوخ  ياه  هون  رب  دـشاب  هدرک  فقو  رگا  و  تسا ،  يواسم  نانآ  نیب  رد  هفوقوم  دـئاوع  میـسقت  و  دوش ، یم  وا  ياـثنخ  دـنزرف  لـماش 
رگا هلءاسم 47 -  تسا .  يواسم  روط  هب  زین  اجنیا  رد  میـسقت  رتخد و  هچ  دنـشاب و  رـسپ  هچ  دوش  یم  وا  يرـسپ  يرتخد و  ياـه  هون  هیلک 

اه هون  رد  هطساو ،  اب  مه  هطـساوالب و  مه  شنارتخد  مه  دوش ، یم  شنارـسپ  لماش  مه  مدوخ )  هیرذ  رب  مدرک  فقو  ار  هناخ  نیا  : ) دیوگب
و دوش ، یم  میـسقت  يواسم  يروط  هب  يرامـشرس و  قبط  اهنآ  نیب  و  دنکیرـش ، قباس  تاقبط  ابدعب  تاقبط  نارـسپ و  مه  نارتخد و  مه  زین 
 ، تسا تاقبط  همه  میمعت  زین  ترابع  ود  نیا  رهاظ  نوچ  مدالوا )  دالوا  مدـالوا و  رب  مدرک  فقو  ار  نیا  : ) دـشاب هتفگ  رگا  تسا  نینچمه 

صتخم هک  تسین  دیعب  ءارقف ) رب  سپـس  مدالوا و  دالوا  مردارب و   ) ای و  ءارقف ) رب  سپـس  مدالوا و  رب  مدرک  فقوار  نیا  : ) دوب هتفگ  رگا  هلب 
هتفگ رگا  هلءاـسم 48 -  تسا .  رت  نشور  صاـصتخا  نیا  لوا  تروـص  رد  اـصوصخم  مود و  رد  نطب  ود  رب  لوا و  رد  لوا  نـطب  رب  دـشاب 

نوطب ۀنایم  هک  تسا  نیا  فرع  مهف  بسح  هب  نآ  زا  ردابتم  رهاظ و  نطب )  دعب  انطب  لسن و  دعب  السن  مدالوا  رب  مدرک  فقو  ار  نیا  : ) دشاب
يا هدازردارب  چیه  دوخ و  ردپ  اب  يرسپ  چیه  هجیتن  رد  دسر ، یمن  قحال  نطب  دارفا  هب  تبون  هدنامیقاب  یـسک  قباس  نطب  زا  ات  هداهن  بیترت 

هب یلو  دوش  مولعم  هیرذ  رب  يزیچ  تیفقو  جراـخ  زا  رگا  هلءاسم 49 -  دوش . یمن  کیرش  هفوقوم  دئاوع  زا  مهـس  ندرب  رد  دوخ  يومع  اب 
تـسا عطق  لوا  هقبط  مهـس  هک  تسا  نیا  رهاظ  هداهن  بیترت  اه  نآ  نیب  ای  هداد و  رارق  هبترم  کی  رد  ار  نوطب  همه  فقاو  هک  دـیاین  تسد 
هفوقوم دـئاوع  مروکذ )  دالوا  رب  مدرک  فقو  ار  نیا  : ) دـشاب هتفگ  رگا  هلءاسم 50 -  دنزادنیب . هعرق  دـیاب  نوطب  همه  هنایم  یقبام  رد  یلو 

هدش فقو  بیترت  وحن  هب  يا  هفوقوم  رگا  هلءاسم 51 -  دوش . یمن  نارتخد  زا  روکذ  لماش  دوب و  دهاوخ  يا  هقبط  ره  زا  روکذ  هب  صتخم 
هداد و رارق  قحـال  هقبط  قباـس و  هقبط  نیب  ار  بیترت  هک  دوش  یم  یهاـگ  هدرک ،  نیعم  فقاو  هک  تسا  يرارق  عباـت  میـسقت  تیفیک  دـشاب 

دوجو اب  يا  هدازردارب  چیه  درب و  یمن  مهـس  شردپ  دوجو  اب  دنزرف  چـیه  تروص  نیا  رد  هک  هدومن  ار  فقاو  هب  برقالاف  برقالا  تیاعر 
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ره زا  ناردـپ  نیب  اهنت  ار  بیترت  هک  دوش  یم  هاگ  و  دوش ، یمن  کیرـش  دوخ  یئاد  هلاخ و  اـب  يا  هدازرهاوخ  چـیه  شا و  همع  شیومع و 
تسا هدنز  ردپ  هک  مادام  دنشاب  هتشاد  دالوا  نانآ  زا  یـضعب  دنـشاب و  ردارب  دنچ  هقبط  کی  رد  رگا  سپ  هداد  رارق  اه  نآ  نادنزرف  هقبط و 

ود نیا  زا  فقاو  دوش و  یم  عقاو  فیدر  کی  هقبط و  کی  رد  شیاهومع  اب  وا  دالوا  تفر  ایند  زا  ردپ  رگا  اما  و  درب ، یمن  مهـس  دالوا  نآ 
زا دـعب  هقبط  مدـالوا  يارب  مدرک  فقو  ار  نیا  : ) دـشاب هتفگ  رگا  هلءاسم 52 -  دـهد . رارق  دـناوت  یم  دـهاوخب  هک  ار  کی  ره  بیترت  مسق 

دریمب و اه  هچب  نآ  زا  یکی  رگا  دنرب و  یم  ار  دوخ  ردـپ  مهـس  وا  ياه  هچب  دورب  ایند  زا  شنادـنزرف  زا  یکی  رگا  تروص  نیا  رد  هقبط ،) 
روط هب  يرامـشرس و  قبط  ار  ردپ  مهـس  دراد  دنزرف  دنچ  فقاو  نادنزرف  زا  یکی  رگا  دریگ و  یم  وا  رـسپ  ار  وا  مهـس  دشاب  هتـشاد  دنزرف 
عقاو وا  هقبط  رد  هک  درب  یم  یـسک  ار  وا  مهـس  تفر  ایند  زا  دنزرف  نودـب  شنادـنزرف  زا  یکی  رگا  و  دـننک ، یم  میـسقت  دوخ  نیب  يواسم 

ار يزیچ  رگا  هلءاسم 53 -  دوش . یمن  کیرش  هقبط  نآ  لها  اب  درب و  یمن  يزیچ  نآ  زا  هتفرگ  ار  دوخ  ردپ  مهس  هک  يدنزرف  نآ  تسا و 
. دوش یمن  تمکح  موـجن و  بط و  رد  نارتـکد  ینعی  ناـنآ  ریغ  لـماش  تعیرـش و  ءاـملع  هب  تسا  فرـصنم  دـشاب  هدرک  ءاـملع  رب  فـقو 
هک تسا  یناـسک  هب  صتخم  نآ  دـیاوع  ـالثم  فرـشا  فجن  نوچ  تاـبتع  زا  یکی  لـها  رب  دـشاب  هدرک  فقو  ار  يزیچ  رگا  هلءاسم 54 - 

هلءاسم 55 دوش . یمن  دنراد  دش  دمآ و  رهش  نآ  هب  هک  ینیرفاسم  نیرئاز و  لماش  دشاب و  نانآ  يذاختا  نطو  ای  اهنآ و  یلصا  نطو  فجن 
دنا هدرک  ترجاهم  فجن  هب  هک  تسا  یناـسک  هب  صتخم  نآ  دـئاوع  ـالثم  نارهت  لـها  زا  فجن  رد  نیلغتـشم  رب  دـشاب  هدرک  فقو  رگا  - 

ار يزیچ  رگا  هلءاـسم 56 -  دوش . یمن  دـنا  هدرک  نطوت  فـجن  رد  هدرک و  ضارعا  نارهت  زا  هک  یئاـهینارهت  لـماش  ملعب و  لاغتـشا  يارب 
شرف یئانشور و  دجسم و  ریمعت  رد  فرص  هفوقوم  عفانم  دشاب  هدرکن  نیعم  ار  نآ  فرصم  هک  یتروص  رد  يدجـسم  رب  دشاب  هدرک  فقو 

زا یکی  رب  دـشاب  هدرک  فـقو  ار  يزیچ  رگا  هلءاسم 57 -  دـنهد . یم  دجـسم  ماما  هب  ار  نآ  دـمآ  دایز  يزیچ  رگا  دوش ، یم  نآ  مداـخ  و 
ماجنا ار  رهـش  نآ  هب  طوبرم  ياهراک  يا  هراپ  هک  نآ  رب  قوقح  مادخ  یئانـشور و  ریمعت و  رد  دوش  یم  فرـص  نآ  دئاوع  هفرـشم  دهاشم 

نآ يارب  هیعت  هماقا  رد  دوش  یم  فرص  نآ  دئاوع  هیلع  هللا  تاولص  ادهشلادیس  رب  دشاب  هدرک  فقو  ار  يزیچ  رگا  هلءاسم 58 -  دنهد . یم 
. دـننک یم  جرخ  نارگید  نیعمتـسم و  يارب  هک  تسا  لومعم  سلاجم  هنوگنیا  رد  هک  هچ  نآ  ناوخ و  هضور  يراـق و  ترجا  ینعی  باـنج 
هک يدارفا  زا  یـضعب  الثم  دهد  رییغت  ار  هیلع  فوقوم  فقو  ندـش  مامت  زا  دـعب  دـناوت  یمن  فقاو  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  هلءاسم 59 - 

نینچ نتشاد  فقو  دقع  نمض  رد  هک  نآ  رگم  دیامن  لخاد  دنتـسین  لومـشم  هک  يدارفا  زا  یـضعب  ای  دنک  ءانثتـسا  دنتـسه  فقو  لومـشم 
زئاج اقلطم  هک  تسین  دیعب  ؟  هنای دزاس  یلمع  ار  نآ  دناوت  یم  هدرک  طرـش  هکنیا  اب  ایآ  لاح  و  دـشاب ، هدرک  طرـش  دوخ  يارب  ار  يرایتخا 
دقع نمـض  رد  رگا  سپ  هجیتن  رد  تسا ،  لخاد  هک  یـسک  ندرک  جراـخ  هن  تسا و  جراـخ  هک  یـسک  ندرک  لـخاد  تهج  رد  هن  دـشابن 

رد هکنیا  لثم  دوب ، دهاوخ  لطاب  لاکشا )  یلع   ) زین شفقو  هکلب  تسا  لطاب  شطرش  دشاب  هدرک  طرش  دوخ  يارب  ار  يرایتخا  نینچ  فقو 
ایند هب  يدوز  هب  هک  دهدب  یسک  هب  ای  یناسک و  هب  هتفرگ  مهیلع  فوقوم  زا  ار  فقو  تساوخ  رگا  هک  دشاب  هدرک  طرش  فقو  دقع  نمض 

شندمآ ایند  هب  زا  دعب  دیآ و  ایند  هب  دوش  دلوتم  تسا  رارق  هک  سک  نآ  هک  ینامز  ات  یتعامج  رب  دشاب  هدرک  فقو  رگا  هلب  دمآ ، دـهاوخ 
هب ولو  دشابن  مولعم  العف  نآ  فرـصم  یلو  دشاب  ملـسم  يزیچ  تیفقو  رگا  هلءاسم 60 -  تسا .  حیحـص  لاکـشا  الب  دشاب  وا  رب  فقو  اهنت 

ءاهقفای ءارقف و  رب  هدرک  فقو  ار  کلم  نیا  فقاو  دشابن  مولعم  هکنیا  لثم  تسا ،  ینیقی  هک  هچ  نآرگا  دشاب ، هدرک  شومارف  هکنیا  رطاخ 
یندـش عمج  مه  اب  تالمتحم  رگا  اـما  و  ریقف ، هیقف  ینعی  تسا  ناونع  ود  ره  قداـصت  لـحم  هک  دـننک  یم  جرخ  يدروم  رد  ار  نآ  دـئاوع 

فقو ایآ  ای  هاگترایز و  نالف  ای  دجـسم و  نالف  رب  هدش  فقو  هفوقوم  نیا  دـننادیمن  الثم  دنـشاب  دودـعم  روصحم و  تالامتحا  رگا  دنتـسین 
زین اجنیا  رد  دنشاب  دایز  رایسب  تالمتحم  رگا  اما  و  دننک ، یم  لمع  نآ  قبط  دنزادنا و  یم  هعرق  رهـش  نآ  ءارقف  ای  رهـش  نیا  ءارقف  رب  هدش 

روشک و نالف  دارفا  زا  یکی  هیرذ  رب  دـشاب  فقو  دـنهد  یم  لامتحا  هکنیا  لثم  دـنروصحم  ریغ  صاخـشا  نیوانع و  رگا  تسا  تروص  ود 
نآ دیاب  طایتحاربانب  هک  تسا  کلاملا  لوهجم  مکح  هب  يا  هفوقوم  نینچ  عفانم  دوش  هتخانش  نآ  هلیسو  هب  رفکی  نآ  هک  دشابن  مه  یقیرط 

ءارقف تالمتحم  زا  یکی  رگا  ینعی  دـنربن  نوریب  تـالمتحم  نیب  زا  ار  قدـصت  هک  تسا  نآ  رتهب  و  دـنهد ، هقدـص  عرـش  مکاـح  نذا  هب  ار 
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هفوقوم نیا  هک  دننادب  هکنیا  لثم  هروصحم  ریغ  تاهج  نیب  دشاب  ددرم  هک  تسا  نیا  مود  تروص  و  دـنهدب . روشک  نامه  ءارقف  هب  دنتـسه 
راوز و هب  کمک  ای  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  يرادازع  ای  لپ  ایرهش  ای  تسا  دجـسم  تهج  نآ  دننادن  یلو  تاهج  زا  یتهج  رب  هدش  فقو 

نامه هنایم  رد  ینعی  ددرگن  جراخ  تالمتحم  دروم  زا  هک  یطرـش  هب  دوش  هیریخ  هوجو  رد  فرـص  هفوقوم  عفانم  دیاب  رگید  لامتحا  دـنچ 
دنک ادیپ  یعونتم  ياه  هویم  يدیدج و  عفانم  هدش  فقو  قالطا  روط  هب  هک  يا  هفوقوم  نیع  رگا  هلءاسم 61 -  دوش . فرصم  لمتحم  دنچ 
یم شرگید  دیدج  تعفنم  ره  جاتن و  ریـش و  دیدج و  مشپ  کلام  تسا  دنفـسوگ  رگا  الثم  دوش ، یم  کلام  ار  نانآ  همه  مهیلع  فوقوم 

هک یئاه  هخاش  زا  کشخ  هخاش  ریغ  هکلب و  نآ  هدـش  کشخ  ياه  هخاـش  گرب و  هیاـس و  زا  هدافتـسا  هویم و  لـخن  تخرد و  رد  دوش و 
ار یـضعب  دـنک و  فقو  ار  عفانم  زا  یـضعب  دـناوت  یم  فقو  ایآ  و  دـنوش ، یم  کلام  شیاه  هناوج  زین  تسا و  مزال  شندـیرب  سره  يارب 
 - هلءاسم 62 تسا .  زئاج  هک  تسا  نآ  يوقا  نآ  همه  زا  هن  دننک  هدافتـسا  عفانم  زا  یـضعب  زا  دنناوتب  اهنت  مهیلع  فوقوم  هجیتن  رد  ؟ دـنکن

نکاما نیا  سپس  لپ و  ای  هسردم  ای  دجسم  يارب  فقو  الثم  دتفیب  مسر  زا  تحلصم  نآ  سپس  یتحلـصم و  يارب  دنک  فقو  ار  یکلم  رگا 
يا هبلط  دجـسم و  يارب  يراذـگزامن  الثم  دوش  فرـصم  یب  ینعی  دـتفیب  تجاح  لحم  زا  ای  دـشابن و  نکمم  شریمعت  رگید  دوش و  ناریو 

دئاوع دیاب  دشابن  دریگ  رارق  تجاح  دروم  نکاما  نیا  هرابود  يزور  هکنیا  هب  مه  يدیما  دشابن و  لپ  زا  روبع  يارب  يرباع  هسردـم و  يارب 
دشاب و تحلـصم  نامه  سنج  زا  هک  دوش  فرـص  یفرـصم  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  و  دوش ، جرخ  زج  فراصم  رد  کلم  نآ 

دوش یمن  جراخ  تیدجسم  زا  نآ  هصرع  دوش  بارخ  يدجسم  رگا  هلءاسم 63 -  ددرگ . تیاعر  نآ  زا  برقالاف  برقالا  دشن  نکمم  رگا 
ددرگ ناریو  یلک  هب  تسه  يدجسم  نآ  رد  هک  يا  هیرق  رگا  تسا  نینچمه  و  ضورف ،  زا  یـضعب  رد  رگم  دراد  ار  دجـسم  ماکحا  همه  و 
ناشیا يارقف  رب  ای  شنادـنزرف و  رب  دـنک  فقو  ار  يا  هناخ  رگا  هلءاسم 64 -  دراد . ار  دجسم  ماکحا  تسا و  دجـسم  نانچمه  نآ  دجـسم 

اهنیا لثم  يرگید  زیچ  ای  یئارـسناوراک و  ای  يا  هعرزم  ای  يا  هیرق  هکنیا  ریظن  تسا ،  فقو  شتعفنم  هناخ  نآ  دراذـگب  قلطم  ار  فقو  رگا 
الثم دننک  میـسقت  دوخ  نیب  ار  هدافتـسا  دننک و  هدافتـسا  نآ  زا  دنناوت  یم  دننآ  تعفنم  کلام  اهنت  مهیلع  فوقوم  هک  دشاب  هدرک  فقو  ار 

فقاو رگا  و  دنیامن ، یـشک  هرهب  نآ  زا  دشاب  فقاو  روتـسد  قباطم  تیفیک  تیمک و  رظن  زا  هک  يرگید  قیرط  ره  هب  دنهد و  هراجا  ار  نآ 
همه نادنزرف  تنوکس  يارب  هدرک  فقو  رگا  و  دوش ، یم  هیرـسلاب  مهیلع  فوقوم  نیب  عفانم  نآ  هدرکن  رکذ  شعفانم  میـسقت  يارب  یتیفیک 

دنیوگ و یم  عافتنا  فقو  نیا  هک  دـهد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  نآ  يانکـس  دـناوتیمن  کی  چـیه  دـنراد و  ار  نآ  رد  يانکـس  قح  نادـنزرف 
نیب رد  رگا  دنریگ و  یم  تنوکـس  نآ  رد  همه  تشاد  ار  همه  يانکـس  شیاجنگ  هناخ  رگا  لاح  دـنهد  هزاجا  ار  نآ  دـنرادن  قح  نیاربانب 
نیعم یلوتم  فقاو  رگا  دنیـشنب  اج  نامه  رد  تساوخ  مه  يرگید  نآ  مهاوخ  یم  ار  شقاـتا  نـالف  نم  تفگ  نیا  تفرگ  رد  یعازن  ناـنآ 

یضعب رگا  و  تسا ،  هعرق  فالتخا  لح  عجرم  دشاب  هدرکن  نیعم  رگا  دنیـشنب و  اجک  یـسک  هچ  دنک  نیعم  دراد و  رظن  قح  وا  دشاب  هدرک 
زا عنام  نینکاس  هک  نآ  رگم  دـننک  هبلاطم  ار  دوخ  هصح  هراجا  نینکاس  زا  دـنرادن  قح  دـننک  تنوکـس  اج  نآ  رد  دنتـساوخن  نادـنزرف  زا 

هناخ نآ  رگا  اما  و  دـنا ، هدرکن  تنوکـس  یجراخ  یعنام  دوجو  نودـب  دوخ و  راـیتخا  هب  ناـشدوخ  اـهنآ  اریز  دنـشاب  هدـش  اـهنآ  تنوکس 
هک دنراذگب  تبون  حالطصاب  دننک و  تنوکس  نآ  رد  یتدم  کی  ره  هک  دندرک  قفاوت  مه  اب  رگا  دشاب  هتشادن  ار  همه  تنوکس  شیاجنگ 

یلوتم فقاو  هنرگو  دـنک ، یم  تنوکـس  اـج  نآ  رد  وا  داد  هزاـجا  ار  هک  ره  فقاو  فرط  زا  یلوتم  تسا ،  عـبتم  یلوـتم  رظن  هنرگو  چـیه 
هبلاطم وا  زا  ار  دوخ  هصح  هراجا  دـنرادن  قح  نارگید  دـنک و  یم  انکـس  وا  دـش  جراخ  سکره  ماـنب  هعرق  تسا  هعرق  عجرم  هدرکن  نیعم 

یقاب فقاو  کلم  رب  هکلب  تسین  مهیلع  فوقوم  هب  قلعتم  تسا  دوجوم  تخرد  رب  ندرک ،  فقو  لاح  رد  هک  يا  هویم  هلءاسم 65 -  دننک .
لاکـشا شناتـسپ  رد  دوجوم  ریـش  دنفـسوگ و  مشپ  رد  هلب  تسا  دوجوم  نآ  فقو  لاح  رد  ناویح  مکـشرد  هک  یلمح  نینچمه  و  تسا ، 

و دوش ، یم  نوطب  همه  لماش  مدالوا )  دالوا  رب  مدرک  فقو  ار  نیا  : ) دـیوگب فقاو  رگا  هلءاسم 66 -  دوشن . كرت  طایتحا  دیاب  هک  تسه 
فقو زا  قحال  نطب  تسه  یقاب  یـسک  قباس  نطب  زا  ات  هک  دشاب  هدرک  دیق  الثم   ) دشاب هدرک  بیترت  دیق  رگا  لاح  تشذگ  البق  هکنانچمه 
هفیاط مهس  رگا  نینچمه  و  دوش ، یم  لمع  نآ  قبط  دنکیرش  مه  اب  نوطب  همه  دشاب  هتفگ  دشاب  هدرک  کیرش  هب  حیرـصت  ابو  درادن ) قح 
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و دشاب ، هدادن  ای  و  دربب ) رتشیب  رادقم  نالف  وا  دش  ادیپ  یملاع  رگا  نم  لسن  زا  دـشاب  هتفگ  الثم   ) دـشاب هداد  رارق  رتشیب  رگید  هفیاط  زا  يا 
ياضتقم دشاب  هدشن  نایب  روما  نیا  زا  کی  چیه  رگا  اما  و  دوش ، لمع  شروتـسد  قبط  دیاب  دشاب  هدرک  رباربان  ای  ربارب  ار  درم  نز و  رگا  زین 

دالوا مدـالوا و  رب  تسا  هتفگ  هک  میدرک  ضرف  نوچ   ) بیترت نودـب  يواـسم و  روط  هب  تسا  درم  نز و  ینعی  همه  نداد  تکرـش  قـالطا 
هطساواب هطساو و  یب  دالوا  هب  تبـسن  ار  بیترت  عطق  روط  هب  ترابع  نیا  مدالوا )  دالوا  سپـس  مدالوا و  رب   ) دشاب هتفگ  رگا  اما  و  مدالوا ) 

دالوا ینعی  درادـن  اهنآ  نیب  بیترت  رب  تلالد  هک  تسا  نیا  ترابع  نآ  رهاظ  هطـساو  ای  يدـعب و  ياه  نطب  هب  تبـسن  اـما  دـناسر ، یم  شا 
ياهلسن دنامهفب  هک  دشاب  هدوب  نیب  رد  يدهاش  هنیرق و  هک  نآ  رگم  دنرب  یم  مهس  مهب  ای  دنتـسه و  هبترم  کی  رد  ناشنادنزرف  اب  وا  دالوا 

باب زا  نانآ  نادنزرف  فقاو  دوخ  نادنزرف  نیب  بیترت  رکذ  دنرب و  یمن  مهـس  نادـنزرف  ناردـپ  دوجو  اب  هک  دـنیوا  لسن  دـننام  مه  يدـعب 
هب تسا  قلعتم  يرـصع  ره  رد  فقو  تسا و  رارقرب  نادنزرف  ناردپ و  هلـسلس  نیب  بیترت  دـبا  ات  دـنامهفب  هک  هدوب  نیا  روظنم  هدوب و  لاثم 

هفوقوم نیع  زا  فقاو  کلم  دوشیم  ثعاب  شندش  مامت  زا  دعب  فقو  هک  تسین  یلاکشا  چیه  ياج  هلءاسم 67 -  فقاوب .  برقالاف  برقالا 
لاکشا چیه  ياج  هکنانچمه  تسه ،  لمءات  شماسقا  زا  یـضعب  رد  هک  میتفگ  تشذگ و  البق  هک  رخآلا  عطقنم  فقو  رد  رگم  دوش ، لیاز 
نینچمه سرادـم و  رباعم و  و  اهارـسناوراک )  ) تاناخ اهلپ و  دـهاشم و  دـجاسم و  لیبق  زا  هماـع  تعاـمج  رب  فقو  رد  هک  تسین  یکـش  و 

صاخ فقو  تسا  لاکـشا  لحم  هچ  نآ  نیعم ،  تاهج  رب  عفانم  لیبست  کلم و  کف  هکلب  تسین  يدحا  کلم  هفوقوم  نیع  اهنآ  تافوقوم 
مه مسق  ود  نیا  اـیآ  هک  اـهنیا  لاـثما  ءاـملع و  ارقف و  ریظن  دوش  یم  فقو  نیواـنع  رب  هک  تسا  ماـع  فقو  زین  دـالوا و  رب  فقو  ریظن  تسا 

ار نآ  عفانم  مهیلع  فوقوم  اـت  دـشاب  تعفنم  فقو  هکنیا  هچ  لاـح  تسین  يدـحا  کـلم  رد  هفوقوم  هبقر  هک  تسا  تاـهج  رب  فقو  دـننام 
هناخ هکنیا  لثم  دشاب ، عافتنا  فقو  ای  دنشورفب و  ای  دنهد و  هراجا  ار  نآ  ای  دنروخب  ار  تخرد  هویم  الثم  ار  عفانم  نآ  دوخ  ای  دننک  ءافیتسا 
هبقر کلام  مهیلع  فوقوم  میئوگب  ای  ءارقف و  تنوکس  يارب  دنک  فقو  ار  ییارسناوراک  ای  شا و  هیرذ  يانکـس  يارب  دشاب  هدرک  فقو  ار 

میئوگب یمود  رد  عافتنا  فقو  تعفنم و  فقو  نیب  میهد  لیـصفت  ای  تسین و  دازآ  قلطم و  نانآ  تیکلم  تسه  هک  يزیچ  دنتـسه ، هفوقوم 
صاخ و فقو  نیب  میراذـگب  قرف  ای  دـشابن و  روط  نیا  تعفنم  فقو  یلو  تسین  نآ  کلام  يدـحا  هک  تسا  هماـع  تاـهج  رب  فقو  ریظن 
رب فقو  دـننامه  میئوگب  ماـع  فقو  رد  قلط و  ریغ  کـلم  یلو  دنتـسه  هفوقوم  کـلام  مهیلع  فوقوم  میئوگب  صاـخ  فقو  رد  ماـع  فقو 

دشاب نیا  شماسقا  همه  رد  ریوصت  رابتعا و  رظن  زا  فقو  تقیقح  هک  تسین  دیعب  دنتسه و  یهوجو  اهنیا  تسین ؟  نآ  کلام  یسک  تاهج 
کلم زا  تسین و  مهیلع  فوقوم  کلم  نیع  نیارباـنب  و  دـسرب ، مهیلع  فوقوم  هب  شعفاـنم  هراومه  اـت  دـنامب  هدروخن  تسد  لاـم  نیع  هک 

نآ و مسر  لاطبا  فقو و  رییغت  هلءاسم 68 -  تشذگ .  شنایب  هک  رخآلا  عطقنم  فقو  روص  زا  یـضعب  رد  رگم  دوش  یم  جراخ  زین  فقاو 
رگا هلب  دـننک ، هناخ  ار  ناکد  ای  ارـسناوراک  ار  هناخ  ـالثم  دـنهدب  نآ  هب  رگید  یناونع  هکنیا  هب  دـنچره  تسین  زئاـج  شناونع  ندرب  نیب  زا 

هک رگید  یناونع  هب  ار  نآ  دشاب  زئاج  تسین  دیعب  دشاب  هتـشادن  كدنا  دـنچره  يدوس  چـیه  نآ  یلعف  ناونع  دـشاب و  تعفنم  فقو  فقو 
يدوس چیه  دوش  کشخ  رگید  یضراع  رطاخ  هب  ای  شا و  همشچ  ندیکـشخ  رطاخ  هب  یفقو  یغاب  هکنیا  لثم  دننک ، لیدبت  دشاب  روآدوس 
هفوقوم رگا  هلءاسم 69 -  دوش . یم  روآدوس  دـننک  ارـسناوراک  ای  هناخ و  ار  نآ  رگا  هکنیا  فـالخ  هب  دـشاب  هتـشادن  مهیلع  فوقوم  يارب 

هدوب هناخ  رگا  دوش و  کشخ  ای  نک و  هشیر  شناتخرد  هدوب  غاب  رگا  ـالثم  دـهدب  تسد  زا  ار  دوخ  یلوا  ناونع  ددرگ و  مدـهنم  بارخ و 
مزال نآ  لاثما  هراجا و  نداد  هب  ولو  تسا  نکمم  لوا  تروصب  شا  هداعا  نآ و  ریمعت  رگا  ددرگ و  وحم  شراثآ  دزیر و  ورف  شیاـهراوید 

زا نآ  هصرع  میئوگب  هکنیا  یکی  تسه  لوق  ود  هکلب  لامتحا  ود  دشابن  نکمم  رگا  و  تسا ،  نیعتم  نیمه  طایتحاربانب  دننک و  نینچ  تسا 
لاثما نآ و  رد  ندرک  تعارز  قیرط  زا  دـنچره  رگید  یهجو  هب  دـیاب  تسه و  فقو  ناـنچمه  میئوگب  هکنیا  مود  دوش  یم  جراـخ  تیفقو 

فرصم رد  هداد و  رارق  فقو  ار  نآ  هرابود  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  تسا و  يوقا  مود  لوق  دننک و  یـشک  هرهب  نآ  هصرع  زا  نآ 
زا هدافتسا  اهنآ و  ياقب  تهج  یفقو  ياه  کلم  رگا  هلءاسم 70 -  دنیامنب . ار  لوا  فقو  اب  تقباطم  تیاعر  نآ  دئاوع  فرصم  تایفیک  و 
داد ماجنا  ار  نامه  دیاب  دوش ، فرصم  هک  تسا  هداد  رارق  يزیچ  اه  نآ  يارب  فقاو  رگا  سپ  دنشاب  حالصا  تمرم و  ریمعت و  جاتحم  اهنآ 
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هک تسا  نیا  طایتحا  مهیلع  فوقوم  يارب  تشاد و  مدقم  مهیلع  فوقوم  قح  رب  دومن و  فرصم  نآ  رد  اهنآ  يامن  زا  اطایتحا  دیاب  هنرگو 
رد هک  هماع  تاهج  رب  فاـقوا  هلءاسم 71 -  تسا .  زیاج  دـشاب ، فقوتم  اهنآ  زا  یـضعب  شورف  رب  اهنآ  ياقب  رگا  .و  دنـشاب یـضار  نآ  هب 

مدع نیا  تسین ،  زئاج  شنتخورف  اهنیا  لاثما  اهلپ و  رباعم و  سرادـم و  دـهاشم و  دـجاسم و  لیبق  زا  دوش  یمن  يدـحا  کلم  میتفگ  قباس 
يروط هب  دوش  سردنم  بارخ و  هک  دنچره  تسا  طایتحا  ربانب  هیقب  سرادم و  هب  تبسن  لاکشا و  نودب  دهاشم  دجاسم و  هب  تبـسن  زاوج 
تبـسن نیا  دنامب ، یقاب  یبارخ  لاح  نامه  هب  دشابن و  نیب  رد  دوش و  اراد  رظن  دروم  تهج  يارب  يدوس  هرابود  يزور  هکنیا  هب  يدیما  هک 

اهنآ ءاقب  اب  هک  مادام  حیرـض  يور  ياه  هچراپ  شرف و  تالآ و  لیبق  زا  نکاـما  نیا  تاـقلعتم  هب  تبـسن  اـما  تسا  تاـفوقوم  نآ  ناـیعا  هب 
نامه رد  نکل  دشابن  نکمم  هدش  فقو  نآ  يارب  هک  یعافتنا  نآ  لحم  نآ  رد  رگا  و  تسین ،  زئاج  شنتخورف  دـشاب  نکمم  اهنآ  زا  عافتنا 
رگید يوحن  هب  لحم  نامه  رد  نکل  دـشابن  نکمم  هدـش  فقو  نآ  رد  دـیاب  دریگ  رارق  هدافتـسا  دروم  تسا  نکمم  رگید  يوحن  هب  لـحم 

هب دهـشم  نآ  ای  دجـسم  نآ  رد  هک  دوش  ضرف  رگا  دـنامب و  یقاب  اج  نآ  رد  لاح  نامه  هب  دـیاب  دوش  هدرتسگ  اج  ناـمه  رد  تسا  نکمم 
هب ار  شرف  نامه  دـنک  ظفح  امرگ  امرـس و  زا  ار  لـحم  هک  دراد  يا  هدرپ  هب  جاـیتحا  نکل  تسین  شرف  نآ  ندرک  نهپ  جاـتحم  هجو  چـیه 

عافتنا زیح  زا  یلک  هب  تسین و  شرف  نآ  هب  یجایتحا  زین  هدرپ  يارب  یتح  هک  دوش  ضرف  رگا  دنهد و  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  هدرپ  تروص 
ءزج رگا  الثم  دـنرب ، یم  شیلـصا  لحم  ریظن  يرگید  لحم  رد  ار  نآ  درادـن  فلت  ررـض  ندـش و  عیاض  زج  شندـنام  یقاب  هدـش و  جراخ 

دهاشم دجاسم و  هک  دوش  ضرف  رگا  دنرب و  یم  شرگید  يدهشم  هب  يدهشم  زا  رگا  دنرب و  یم  شرگید  دجسم  هب  هدوب  يدجـسم  ثاثا 
نکمم نآ  ءاقب  ای  نآ  زا  عافتنا  هک  تسا  یتروص  رد  اهنیا  همه  دننز ، یم  راک  هب  هماع  حـلاصم  رد  ار  نآ  درادـن  نآ  هب  یجایتحا  زین  رگید 

دنـشورف و یم  ار  نآ  دوش  یم  فلت  عیاض و  دنـشورفن  ار  نآ  رگا  تسین و  هدافتـسا  لباق  شنتخورف  اب  زج  هک  دوش  ضرف  رگا  اما  دـشاب و 
نآ لثم  رگا  دننک و  یم  نآ  لثم  یلحم  جرخ  درادن  نآ  ياهب  هب  جایتحا  شدوخ  لحم  رگا  دننک و  یم  شدوخ  لحم  فرـص  ار  نآ  ياهب 

هنوگ نیا  نتخورف  هک  روـط  ناـمه  هلءاسم 72 -  دوش . یم  جرخ  یمومع  حـلاصم  رد  یلعف  روتـسد  قبط  درادـن  ءاـهب  نآ  هب  یجاـیتحا  زین 
یتعفنم دـنک و  بصغ  ار  نکاما  نیا  زا  یکی  یبصاغ  رگا  و  دـشاب ، یمن  زئاج  زین  نآ  نداد  هراجا  هک  تسا  نیا  رهاظ  تسین  زئاـج  فاـقوا 

ار لثملا  ترجا  هکنیا  تسین  دیعب  دنک  ینوکـسم  هناخ  ار  هسردم  ای  دجـسم  الثم  دـنک  ءافیتسا  نآ  زا  ار  فقو  رد  رظن  دروم  عفانم  نآ  ریغ 
لثملا ترجا  هدوب  اهنیا  لاثما  لپ و  ای  هدوب  دهـشم  ای  هربقم  ای  دجـسم  رگا  اـما  دزادرپب و  هدوب  ماـمح  اـی  ارـسناوراک  اـی  هسردـم  رگا  ار  نآ 
نتخاس رد  فرـص  دریگ و  یم  هدننک  فلت  زا  ار  نآ  تمیق  تسا و  نآ  نماض  ارهاظ  دشاب  هدش  فلت  بصاغ  تسد  رد  رگا  نکل  درادـن ،

هدـش فقو  ءارقف  نوچ  ینیوانع  رب  هک  يا  هماع  فاقوا  دالوا و  رب  فقو  لیبق  زا  هصاخ  فاقوا  هلءاسم 73 -  دوش . یم  نآ  لثم  نآ و  لدب 
یم رکذ  الیذ  هک  ضراوع  زا  یـضعب  رطاخ  هب  رگم  تسین ،  زئاج  نآ  لاثما  هبه و  عیب و  لیبق  زا  لقاون  زا  کی  چـیه  اـب  نآ  نداد  لـقن  دـنا 

هدافتـسا هار  اهنت  دشابن و  نکمم  هجو  چیه  هب  نآ  زا  هدافتـسا  شلوا و  لاح  هب  نآ  هداعا  هک  دوش  بارخ  يروط  هب  هفوقوم  هکنیا  لوا  . دوش
هک نآ  لاثما  هنهک و  ریـصح  هدش و  هدیـسوپ  هک  یبوچ  زین  هدـش و  حـبذ  یتلع  هب  یناویح  ریظن  دـشاب  نآ  ياهب  اب  عافتنا  نتخورف و  نآ  زا 

طایتحا هب  رت  کیدزن  يوقا و  میئوگن  رگا  دـنربب و  هرهب  نآ  زا  مهیلع  فوقوم  هک  دوش  يرادـیرخ  يزیچ  نآ  لوپ  اـب  دوش و  هتخورف  دـیاب 
دیاب هک  يروط  نآ  رگید  یتلع  ای  یناریو و  رطاخ  هب  هکنیا  مود  . دشاب هدوب  لوا  هفوقوم  هب  برقالاف  برقالا  هک  دنرخب  يزیچ  هک  تسا  نآ 
هنوگ نیا  رد  هک  دـشاب  هدافتـسا  مدـع  مکح  رد  نآ  لثم  هفوقوم  نیع  هب  تبـسن  نآ  زا  یلعف  هدافتـسا  يروط  هب  دریگن  رارق  هدافتـسا  دروم 

دوش و هدیکشخ  ناتسب  مدهنم و  هناخ  هکنیا  لثم  دورن  لوا  لاح  هب  نآ  نتشگرب  هب  يدیما  هک  یطرش  هب  تسا ،  زئاج  شنتخورف  زین  دراوم 
رگا یلو  دشاب  هدافتسا  مدع  مکح  رد  تقیقح  رد  هک  زیچان  رایسب  تروص  هب  رگم  درک  هدافتـسا  نآ  زا  دوشن  دیآ و  رد  هصرع  تروص  هب 

دیرخ و دـشاب  ناتـسب  هناخ و  تعفنم  ربارب  شتعفنم  هک  يرگید  کلم  ای  رگید و  یناتـسب  ای  يا  هناخ  نآ  لوپ  اب  تسا  نکمم  دوش  هتخورف 
ناوت یم  يزیچ  اهنت  نآ  ياـهب  اـب  دوش  هتخورف  رگا  هک  دوش  ضرف  رگا  هباـنتعم و  تسا  يرادـقم  هب  تسین  رادـقم  نآ  هب  شتعفنم  رگا  اـی 

هب دـیاب  تسین و  زئاج  شنتخورف  تروص  نیا  رد  نآ ،  هب  کیدزن  ای  تسا و  بارخ  هفوقوم  زیچاـن  عفاـنم  ناـمه  ربارب  شعفاـنم  هک  دـیرخ 
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داد و خر  يا  هثداح  يزور  رگا  هک  دشاب  هدرک  دـیق  فقو  دـقع  نمـض  رد  فقاو  هک  تسا  يا  هفوقوم  هکنیا  موس  دـنامب  یقاب  لاح  نامه 
مهیلع فوقوم  نیب  رد  فالتخا  عوقو  ای  دوش و  دایز  نآ  يرادهگن  جراخم  ای  نآ و  تایلام  ای  دوش و  زیچان  هفوقوم  تعفنم  هک  دـش  ثعاب 

 ، تسین نآ  نتخورف  زا  یعناـم  دـنک  باـجیا  ار  نآ  نتخورف  رگید  یتلع  اـی  دـیآ و  شیپ  ناـنآ  يارب  یتجاـح  یترورـض و  اـی  دـهد و  خر 
یتح لاوما و  فلت  میب  هک  دـتفیب  یفالتخا  نانچ  نآ  مهیلع  فوقوم  نیب  هکنیا  مراهچ  تسا  زئاج  هفوقوم  عیب  يدراوم  نینچ  رد  يوقارباـنب 
نیب ار  نآ  ياـهب  دنـشورف و  یم  ار  هفوـقوم  تروـص  نیا  رد  هک  هفوـقوم ،  نتخورف  هب  رگم  دوـشن  نک  هـشیر  رطخ  نـیا  دورب و  يزیرنوـخ 

فـالتخا نآ  ندرک  فقو  رگید و  یکلم  ندـیرخ  هفوقوم و  شورف  اـب  هک  یتروص  دوش  ضرف  رگا  هلب  دـننک ، یم  میـسقت  مهیلع  فوـقوم 
یم هضواعم  نیا  اب  ار  نآ  ای  دنرخ و  یم  رگید  ینیع  شیاهب  اب  دنـشورف و  یمار  هفوقوم  نآ  دـننک  نینچ  هک  تسا  نیعتم  دوش  یم  فرطرب 

اب نآ  هضواعم  ای  رگید و  یکلم  ندیرخ  هفوقوم و  نتخورف  راد  هدهع  يدعب  ياهلسن  يارب  دنناوخ  یم  ار  نآ  تیفقو  هغیـص  سپـس  دننک و 
بوصنم یلوتم  فقاو  فرط  زا  هفوقوم  هکنیا  رگم  تسا  عرـش  مکاح  فرط  زا  بوصنم  ای  عرـش و  مکاح  دـیدج  نیع  ندرک  فقو  نیا و 

لاح عافتنا  فقو  هن  دـشاب  هدـش  تعفنم  فقو  هک  يا  هفوقوم  نداد  هراجا  تسا  زئاج  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  هلءاسم 74 -  دشاب . هتشاد 
دشاب هدش  فقو  هک  يا  هعرزم  ناکد و  لیبق  زا  یمومع  یحلاصم  تاهج و  رب  ماع  ای  نیوانع  رب  ماع  فقو  ای  دشاب  صاخ  فقو  هکنیا  هچ 

نآ لاثما  هراجا و  نداد  اـب  ضرغ  نیا  هدوب و  هیلع  فوقوم  هب  عفن  ندیـسر  فقاو  دوصقم  نوچ  هماـع ،  تاـهج  اـی  ءارقف و  رب  اـی  دـالوا  رب 
ینکـسم و يارب  دـشاب  هدرک  فقو  ار  هناخ  ـالثم  دـشاب  فقو  زا  هیلع  فوقوم  عاـفتنا  فقاو  روظنم  هک  یفقو  فـالخ  هب  دوش  یم  لـصاح 

اهنآ نداد  هراجا  هک  تسا  نیا  رهاظ  هک  رذگهر  ره  روبع  تاوما و  نفد  بالط و  يانکـس  يارب  ارـسناوراک  لپ و  هربقم و  هسردم و  دننام 
تسا و زئاج  شنتخورف  میتفگ و  البق  هک  دوش  بارخ  يروط  هب  فقو  زا  یـضعب  رگا  هلءاسم 75 -  تسین .  زئاج  لاوحا  زا  یلاح  چـیه  رد 
اب ار  ریمعت  هب  جاتحم  تمسق  نیمه  تسا  نکمم  رگا  یضرف  نینچ  رد  دوش ، تعفنم  ياراد  ات  درادریمعت  هب  جایتحا  فقو  زا  رگید  یتمـسق 

هتخورف هک  نآ  لثم  یکلم  ندیرخ  فرـص  ار  هدش  هتخورف  تمـسق  ياهب  دننک و  نینچ  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـنک  ریمعت  شدوخ  دـمآرد 
نآ رتهب  طایتحا و  هب  رتکیدزن  میئوگب  تسین  دـیعب  دـشابن ) شریمعت  هنیزه  رد  یفاک  نآ  دـمآرد  ـالثم   ) دـشابن نکمم  رگا  دـیامنب و  هدـش 
نآ دمآرد  هک  دـننک  ریمعت  فرـص  يروط  هکنیا  اما  و  دـننک ، ریمعت  هب  جاتحم  تمـسق  نآ  ریمعت  فرـص  ار  هدـش  هتخورف  ياهب  هک  تسا 

تمسق ریمعت  فرـص  ار  نآ  دنرخب  يدیدج  کلم  نآ  اب  هک  دشابن  يرادقم  هب  هدربمان  ياهب  رگا  هلب  تسا ،  دیعب  شندوب  زئاج  دوش  رتشیب 
قلط کـلم  زا  فـقو  ندرک  ادـج  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  هلءاسم 76 -  دـنک . دایز  ار  نآ  دـمآرد  هک  يریمعت  دـنچره  دـننک  یم  رگید 

فرط زا  مهیلع و  فوقوم  ای  نآ و  یلوتم  فقو  فرط  زا  يزاسادج  نیا  يدـصتم  تسا و  زئاج  دـشاب  ود  نآ  نیب  كرتشم  یکلم  هکنانچ 
يزاسادـج هک  تسا  نیا  دـشاب  یمهیلع  فوقوم  یفقاو و  تکرـش  فرط  ود  ره  هک  يدراوم  رد  رهاظ  هکلب  تسا ،  نآ  کلام  قلط  کلم 

دوخ دالوا  رب  فقو  ار  دوخ  عاشم  مهـس  کی  ره  دنکیرـش و  يا  هناخ  رد  کـلام  رفن  ود  هک  اـج  نآ  لـثم  تسا  زئاـج  رگیدـکی  زا  ود  نآ 
هک یئاج  نآ  لثم  دشاب  زئاج  يزاسادج  زین  دشاب  رفنکی  فقاو  ددـعتم و  هیلع  فوقوم  فقو و  هک  مه  اج  نآ  رد  تسین  دـیعب  هکلب  دـنک ،

فقاو و هک  یفاـقوا  رد  اـما  و  دـنک ، دـهاشم  زا  یکی  رب  فقو  ار  شرگید  فصن  دجـسم و  رب  فقو  ار  دوخ  هناـخ  عاـشم  فصن  یـصخش 
فقو بابرا  هنایم  رگا  هکلب  تسین ،  زئاـج  مهیلع  فوقوم  نیب  نآ  میـسقت  دنـشاب  یلاوتم  ياهلـسن  مهیلع  فوقوم  یلو  تسا  یکی  فوقوم 

نیا نکل  دوش  یم  زئاج  میسقت  ددرگ  یمن  نک  هشیر  عازن  نآ  میـسقت  قیرط  زا  زج  دوش و  یم  زئاج  فقو  عیب  نآ  رطاخ  هب  هک  دتفا  یعازن 
دشاب و عفانم  تمسق  هب  تمـسق  نیا  تشگرب  دیاش  و  دننز ) مه  رب  ار  میـسقت  دنناوت  یم  اهنآ  و   ) تسین ذفان  هدنیآ  نوطب  هب  تبـسن  میـسقت 

نآ يوقا  هقحال  نوطب  هب  تبـسن  هفوقوم  نیع  میـسقت  اما  تسا و  زئاج  دـشابن  ای  دـشاب  نیب  رد  یعازن  هکنیا  هچ   ) اقلطم عفاـنم  مسقت  ارهاـظ 
هراجا دنوش  ضرقنم  همه  هراجا  تدم  نیب  رد  دـهد و  هراجا  ار  یفقو  کلم  دوجوم  نطب  رگا  هلءاسم 77 -  تسین .  زئاج  اقلطم  هک  تسا 

اما و  تسا ،  حیحـص  يوقاربانب  تروص  نیا  رد  هک  دنک  ذـیفنت  ار  نآ  يدـعب  نطب  هک  نآ  رگم  دوش  یم  لطاب  هدـنامیقاب  تدـم  هب  تبـسن 
هراجا هب  یجایتحا  تسا و  حیحص  زین  نوطب  نآ  هب  تبسن  هراجا  ار  فقو  تحلـصم  شنداد  هراجا  رد  دشاب و  هداد  هراجا  ار  نآ  یلوتمرگا 
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هچ دهدب  رارق  دوخ  يارب  نیعم  یتدم  ای  هشیمه  يارب  ار  نآ  رب  تراظن  هفوقوم و  تیلوت  تسا  زئاج  فقاو  يارب  هلءاسم 78 -  درادن . نانآ 
هلئـسم تسا  زئاج  یتح  هکلب  دـهدب  رارق  ریغ  يارب  وحن  نیمه  هب  ار  نآ  تسا  زئاـج  نینچمه  و  رگید ، نیعم  درف  تکرـش  اـب  هچ  القتـسم و 
یلوتم ار  یـسک  تسا  زئاج  هکلب  تسا ،  هدرک  نیعم  ریغ  نآ  هک  دوب  دهاوخ  یـسک  یلوتم  هجیتن  رد  دراذگب  ریغ  هدهع  هب  ار  یلوتم  نییعت 
شدوخ زا  دـعب  يارب  یلوـتم  ره  هک  درادـب  ررقم  نینچمه  دـنک و  نیعم  یلوـتم  شدوـخ  زا  دـعب  يارب  هک  دـهد  راـیتخا  وا  هب  دـهد و  رارق 

ندرک و فقو  ناـمز  رد  طـقف  دـهد  رارق  ریغ  اـی  شدوخ  يارب  ار  تیلوت  دـناوت  یم  فقاو  میتفگ  هکنیا  هلءاسم 79 -  دنک . نیعم  نیـشناج 
هناگیب نآ  زا  یلک  هب  درادن  هفوقوم  اب  یطابترا  چیه  مدرم  ریاس  دننام  فقاو  فقو  دقع  ندش  مامت  زا  دعب  اما  و  تسا ،  فقو  دقع  ندناوخ 

دقع نمـض  رد  مه  ار  یلوتم  ندرک  لزع  راـیتخا  هک  نآ  رگم  دـیامن  لزع  ار  وا  درک  نیعم  رگا  هن  دـنک و  نیعم  تیلوت  دـناوت  یم  هن  تسا 
یم لزع  ار  وت  مهاوخب  تقو  ره  دـشاب  هتفگ  دـشاب و  هدرک  یلوتم  ار  صخـش  فقو  لاح  رد  هکنیا  هب  دـشاب  هداد  رارق  شدوخ  يارب  فقو 

هک تسین  طرـش  دـهد  یم  رارق  دوخ  يارب  ار  رظن  راهظا  تیلوت و  قح  یتح  هک  يدراوم  رد  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  هلءاسم 80 -  منک . 
ود تسا  ربتعم  یلوتم  رد  هچ  نآ  هلب  تسین ،  طرـش  وا  تلادع  دهدیم  رارق  ریغ  يارب  هک  مه  يدراوم  رد  هک  تسا  نآ  يوقا  دشاب و  لداع 

یـسک هب  هماع  حلاصم  تاهج  فقو  رد  اصوصخم  ار  فقو  تیلوت  تسین  زئاج  نیاربانب  ندمآرب ،  هدهع  زا  رگید  تناما و  یکی  تسا  زیچ 
زئاج زین  و  دـیآ ، یمن  رب  هفوقوم  هرادا  هدـهع  زا  تسا  نیما  رگا  ای  تسین و  شراک  هب  یلوت  يرابتعا و  تسا و  نئاـخ  اـی  هک  دـنک  راذـگاو 

تـسا میق  تیالو  تحت  كدوک  هناوید و  مادام  هک  دشاب  نیا  شروظنم  رگا  هتبلا  دیامن  راذـگاو  زیمم  یتح  لفط  هناوید و  هب  ار  نآ  تسین 
هکلب دـشاب  زیمم  ریغ  لفط  دـنچره  تسا  زئاج  ارهاظ  دـنک  ترـشابم  شدوخ  دـمآ  نوریب  تیـالو  تحت  زا  دزادرپب و  تیلوت  لـمعب  وا  میق 

یم وا  ماقم  مئاق  وا  یلو  هتفاین  يدوبهب  هک  مادام  هجیتن  رد  تسین  دـیعب  تسه  نآ  رد  يدوبهب  دـیما  هک  ینونجم  يارب  نآ  نداد  رارق  زاوج 
ارجا و سلجم  رد  هکنیا  هچ  لاح  تسین ،  بجاو  يو  رب  نآ  لوبق  دـهد  رارق  یـسک  يارب  ار  هفوقوم  تیلوت  فقاو  رگا  هلءاسم 81 -  دوش .

بجاو نآ  لوبق  دوش  علطم  مه  فقاو  گرم  زا  دـعب  رگا  یتح  دـشاب  هدیـسر  شعالطا  هب  ادـعب  هدوب  بئاغ  ای  دـشاب و  رـضاح  فقو  دـقع 
یلوتم یتقو  دنک و  لوبق  تسین  بجاو  وا  يدعب  رفن  رب  دنک  لوبق  نانآ  زا  یضعب  دهد و  رارق  بیترت  هب  رفن  دنچ  يارب  تیلوت  رگا  تسین و 

رد هکنانچمه  دنک  لزع  ار  دوخ  هک  تسه  زئاج  ایآ  درک  لوبق  رگا  اما  و  دش ، دهاوخ  بوصنم  یلوتم  نودب  هفوقوم  دـنکن  لوبق  ار  تیلوت 
هک تسا  نیا  دوش  كرت  دـیابن  هک  یطایتحا  تسا  لوق  ود  تسین ؟  زئاج  اـی  دـنک و  لزع  ار  دوخ  دـناوت  یم  لـیکو  تسا و  نینچ  تلاـکو 
وا لبق  زا  ندش  بوصنم  مکاح و  هب  هعجارم  اب  ار  شفئاظو  درک  لوبق  ار  تیلوت  رگا  تسا  دعب  هلحرم  رد  هک  یـسک  دـنکن و  لزع  ار  دوخ 
دنک یم  لمع  القتسم  کی  ره  دهد  رارق  لقتـسم  ار  کی  ره  رگا  دهد  رارق  رفن  ود  يارب  ار  تیلوت  فقاو  رگا  هلءاسم 82 -  دهدیم . ماجنا 
یم لمع  ادرفنم  يرگید  دوش  جراخ  تیلوت  تیلها  زا  ای  دورب و  ایند  زا  ود  نآ  زا  یکی  رگا  دـیامن و  هعجارم  يرگید  نآ  هب  تسین  مزال  و 
دقع هک  یتروص  رد  تسا  نینچمه  و  دنک ، لمع  القتسم  دناوت  یمن  کی  چیه  دشاب  هدادن  رارق  لقتـسم  ار  ود  نآ  زا  کی  ره  رگا  و  دنک ،

لالقتـسا رب  تلالد  مه  لاوحا  نئارق  دشاب  هتـشاذگ  تکاس  لالقتـسا  مدع  لالقتـسا و  تهج  زا  دـشاب و  هدروآ  قلطم  رظن  نیا  زا  ار  فقو 
يوقا میئوگن  رگا  طایتحاربانب  دوش  طقاس  تیلوت  تیلها  زا  ایو  دورب  ایند  زا  نایلوتم  زا  یکی  یعـضو  نینچ  رد  رگا  هجیتن  رد  دشاب  هتـشادن 

و دوب ، دهاوخ  عبتم  نامه  هک  دنک  نیعم  ار  وا  راک  یلوتم و  هفیظو  فقاو  رگا  هلءاسم 83 -  دنک . یم  وا  هارمه  ار  يرگید  درف  عرش  مکاح 
تاریمعت و لیبق  زا  تسا ،  مزال  هفوقوم  کلم  لاثما  يارب  شماجنا  هک  تسا  یفراعتم  ياهراک  نامه  وا  هفیظو  دـشاب  هدرکن  نیعم  رگا  اـما 

تیاعر اب  تسا  مزال  اهراک  نیا  همه  نآ ،  لاثما  تایلام و  تخادرپ  مهیلع و  فوقوم  نیب  نآ  میـسقت  هراجالا و  لام  نتفرگ  نداد و  هراجا 
و مهیلع ،  فوقوم  یتح  دوش  وا  محازم  درادن  قح  يدـحا  دریذـپ و  ماجنا  مهیلع  فوقوم  تحلـصم  فقو و  تحلـصم  تاعارم  طایتحا و 

ریمعت ـالثم  دـهدب  رگید  یـصخش  هب  ار  روما  رگید  ضعب  تیلوت  یـصخش و  هب  ار  هفوقوم  روما  زا  یـضعب  تیلوت  تسا  زئاـج  فـقاو  يارب 
کلم ای  و  رگید ، سک  هب  ار  مهیلع  فوقوم  نیب  نآ  میسقت  عفانم و  ظفح  دنک و  راذگاو  یـسک  هب  ار  نآ  عفانم  ندروآ  تسد  هب  هفوقوم و 

ریمعت و لیبق  زا  هفوقوم  روما  زا  یـضعب  فقاو  رگا  لاح  دراذگاو  يرگید  هب  ار  نآ  رد  تافرـصت  دراپـسب و  يدرف  هب  ار  نآ  ظفح  یفقو و 
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ار فقو  بابرا  نیب  رد  دمآرد  تمـسق  ظفح و  لیبق  زا  رگید  تاهج  یلو  دنکب  نآ  رد  یلوتم  ار  يدرف  دربب و  مان  ار  عفانم  ندروآ  تسدب 
فقاو رگا  هلءاسم 84 -  دیآ . یم  نآ  مکح  هلئسم 87  رد  هک  تسا  بوصنم  یلوتم  نودب  هدرک  رکذ  هک  یتاهج  ریغ  رد  وا  فقو  دربن  مان 

هک دـنچره  درادرب  دـناوت  یمن  نآ  زا  شیب  تسا  نامه  شلمع  ترجا  تسا و  نیعتم  نامه  هک  دـنک  نیعم  یلوتم  يارب  ار  عفانم  زا  یمهس 
قح یلوتم  هلءاسم 85 -  دـشاب . یم  لثملا  ترجا  قحتـسم  هک  تسا  نآ  برقا  دـشاب  هدرکن  نیعم  رگا  اما  و  دـشاب ، لـثملا  ترجا  زا  رتمک 
وا بصن  ماگنه  فقاو  هک  نآ  رگم  دشاب ، هدش  زجاع  هفوقوم  هرادا  زا  شدوخ  هک  دنچره  دنک  راذگاو  يرگید  هب  ار  تیلوت  بصنم  درادن 

فقاو هک  نآ  رگم  دریگب  لیکو  تسوا  دوخ  هفیظو  هک  یئاهراک  زا  یـضعب  رد  دناوت  یم  وا  هلب  دشاب ، هداد  يو  هب  ار  نآ  هزاجا  تیلوت  هب 
یلوتم رب  رظان  ناونع  هب  ار  یسک  تسا  زئاج  فقاو  يارب  هلءاسم 86 -  دوش . ماجنا  وا  دوخ  تسد  هب  فقو  ياهراک  هک  دـشاب  هدرک  طرش 
هکنیا هب  دـنک  ادـیپ  نانیمطا  دـشاب و  هاگآ  یلوتم  ياهراک  زا  افرـص  هک  تسا  نیا  رظان  نییعت  زا  شروظنم  هک  دوش  مولعم  رگا  دـنک  نیعم 

ربتعم شیاهراک  ذوفن  تحـص و  رد  رظان  هزاجا  تسه و  دوخ  تافرـصت  رد  لقتـسم  یلوتم  تروص  نیا  رد  دوش  یم  ماجنا  تسرد  اهراک 
رظان بیوصت  نذا و  نودب  ار  یفرـصت  چیه  یلوتم  دـشاب  رظان  بیوصت  رظن و  لامعا  شروظنم  رگا  اما  و  تسا ،  مزال  وا  عالطا  اهنت  تسین 

ار و یلوتم  لالقتسا  رظان  ینعی  دوش  یم  مزال  رما  ود  نیا  تاعارم  دشاب  هدرکن  نیعم  ار  ود  نیا  زا  کی  چیه  فقاو  رگا  دهد و  ماجنا  دیابن 
ای مکاح  هماع  تاقوا  رد  نآ  یلوتم  يوقارباـنب  دـنکن  نیعم  یلوتم  الـصا  فقاو  رگا  هلءاسم 87 -  دـیامن . تاعارم  ار  رظان  بیوصت  یلوتم 
هب تبـسن  اـما  و  يدـعب ،  نوطب  ناـعارم  فـقو و  حـلاصم  هک  يروـما  هب  تبـسن  هصاـخ  تاـقوا  رد  نینچمه  و  تسوا ،  فرط  زا  بوـصنم 

لصاح و تشادرب  تشک و  ندز و  مخـش  دیدج و  رهن  قش  ای  اهرهن و  یبور  هیال  لیبق  زا  دراد  تلاخد  شیلعف  یهد  هرهب  رد  هک  یئاهراک 
اب نآ  تیلوـت  میتـفگ  هک  یتاـفوقوم  رد  هلءاـسم 88 -  تسا .  مهیلع  فوـقوم  زا  نیدوـجوم  هدـهع  هب  رگید  یئزج  ياـهراک  نآ و  میـسقت 

نینم ؤم  لودـع  دوبن  نکمم  ود  نآ  زا  یکی  هب  یـسرتسد  دوبن و  وا  بوصنم  ای  مکاـح و  رگا  تسا  مکاـح  فرط  زا  بوصنم  اـی  مکاـح و 
ای دـشاب و  هدرکن  نیعم  یلوتم  فقاو  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  تسا  مکاـح  تسد  هب  راـیتخا  يدراوم  رد  هلءاسم 89 -  دوب . دنهاوخ  یلوتم 
زا يدرف  هب  ار  تشا  هفوقوم  تیلوت  فقاو  رگا  سپ  تسا ،  هداد  تسد  زا  هتشاد  رگا  ای  هتـشادن و  ار  تیلوت  تیلها  یلوتم  نکل  هدرک  نیعم 

شا هفوقوم  تیلوت  فقاو  رگا  هلءاسم 90 -  هدرکن .  نیعم  ار  یـسک  الـصا  هک  تسا  یئاج  لثم  هدش  قساف  هدوب و  لداع  هک  هداد  شدالوا 
، دنک یم  وا  همیمـضرگید  یلداع  مکاح  درادن  دوجو  لداع  رفن  کی  زا  شیب  العف  دشاب و  هداد  الثم  شدنزرف  زا  لداع  رفن  ود  تسد  هب  ار 
هک دـنچره  تسا  یفاک  نیما  رفن  کی  لداع و  رفن  ود  بصن  تسا  مزال  مکاح  رب  ایآ  دـشابن  وا  نادـنزرف  هنایم  رد  یلداع  الـصا  رگا  اـما  و 
يا هفوقوم  رگا  هلءاسم 91 -  تسا .  نیما  رفن  کی  تیافک  يوقا  نکل  دـنک  بصن  رفن  ود  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  دـشابن  لداـع 

زا دـعب  هک  دـنک  ضرف  دـصق  نیا  هب  تسا  زئاج  یلوتم  يارب  درادـن  دوش  نآ  ریمعت  فرـص  هک  يدـمآرد  دـشاب و  هتـشاد  ریمعت  هب  جایتحا 
ریمعت يارب  یفقو  غاب  یلوتم  نیاربانب  دزادرپب ، ار  دوخ  ضرق  هفوقوم  نآ  تافوقوم  دمآرد  زا  ای  نآ و  هرهب  زا  یهد  هرهب  هب  هفوقوم  ندیسر 
لاثما هربقم و  ای  دهـشم و  ای  دجـسم و  یلوتم  دهدب و  تادیاع  نآ  زا  ار  دوخ  ضرق  تسـشن  رابب  یتقو  هک  تین  نیا  هب  دـنک  یم  ضرق  نآ 
دنکب ریمعت  جرخ  شدوخ  لام  زا  تسا  زئاج  یتح  هکلب  دزادرپب  نکاما  نیا  تافوقوم  زا  ار  دوخ  ضرق  هک  دصق  نیا  هب  دنک  یم  ضرق  نآ 

ادعب هکنیا  دصق  نودب  دیامن  جرخ  دوخ  لام  زا  ای  دنک و  ضرق  رگا  اما  و  درادرب ، شتافوقوم  ای  فقو  دئاوع  زا  ار  نآ  ادعب  هکنیا  دـصق  هب 
يارب هک  یعایـش  یکی  دوش : یم  تباث  قیرط  دـنچ  زا  یلاـم  اـی  یکلم  ندوب  فقو  هلءاسم 92 -  درادرب . تسین  زئاـج  ادـعب  درادرب ، ار  نآ 
هکنیا موس  شگرم  زا  دـعب  وا  هثرو  رارقا  ای  دراد و  رایتخا  رد  ار  یفقو  لام  هک  یـسک  رارقا  مود  دروایب . نانیمطا  لقادـح  ای  نیقی و  ناـسنا 

ضراعم مه  یـسک  دـننک  یم  نآاب  فقو  هلماعم  دـنراد  رایتخا  رد  ار  کلم  نیا  هک  یئاهنآ  ینعی  تسا  فقو  فرـصت  رد  کـلم  هک  مینیبب 
تـسا نم  تسد  رد  هک  کـلم  نیا  هکنیا  هب  دـنک  رارقا  یـسک  رگا  هلءاسم 93 -  لداع .  دـهاش  نداد و  یهاوگ  مراهچ  تسین  اـهنآ  لـمع 

رگا نکل  دوش ، یم  هدینـش  شیاـعدا  تسین  هفوقوم  کـلم  عقاو  رد  دوـب و  یتحلـصم  نم  یلبق  رارقا  هک  دـنک  ءاـعدا  سپـس  تسا و  فـقو 
فقو دقع  هک  یتروص  فالخ  هبدنک  تابثا  ار  دوخ  ياعداءاضق  نیزاوم  قبط  دیاب  وا  دـنک  تفلاخم  وا  ءاعدا  اب  يراد  تیحالـص  صخش 
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وا زا  هجو  چیه  هب  اعدا  نیا  هک  ما  هتـشادن  يدج  دصق  اهراک  نیا  رد  نم  هک  دنک  ءاعدا  تقو  نآ  دریگب  تروص  زین  ضبق  دزاس و  عقاو  ار 
هلدا زا  یکی  نیفرصتم  ندرک  تیفقو  هلماعم  هک  روط  نامه  هلءاسم 94 -  تسین .  عومسم  عاقیا  دقع و  چیه  رد  هکنانچمه  تسین  عومسم 
لیلد اهنیا  ریغ  فرـصم و  تیفیک  کیرـشت و  بیترت و  تهج  زا  نیفرـصتم  لمع  نینچمه  دوشن ، تباث  نآ  فالخ  هک  مادام  تسا  تیفقو 

. دوش لصاح  نآ  فـالخ  هب  نیقی  هک  یناـمز  اـت  دـننک  يوریپ  هفوقوم  رد  نیفرـصتم  هلماـعم  یگنوگچ  زا  دـیاب  نارگید  تسا و  تیفیک  رب 
هتـشاد نیقی  ای  دـننک و  نیقی  نارگید  نکل  دـنک  یم  فرـصت  نآ  رد  تیکلم  ناونع  هب  هک  تسا  یـسک  تسد  هب  یکلم  رگا  هلءاسم 95 - 

زین العف  هک  دوش  تباث  هکنآ  رگم  دـنریگب  وا  تسد  زا  ار  کلم  نیقی  نیا  فرـص  تسین و  زئاج  هدوب  فقو  قباس  رد  کلم  نیا  هک  دنـشاب 
نیا لسن و  دعب  الـسن  هدوب  دالوا  فقو  نیا  زا  لبق  لسن  دـنچ  قباس و  رد  کلم  نالف  هک  دـنک  اعدا  یـصخش  رگا  نینچمه  و  تسا ،  فقو 

کلم نیا  دیوگ  یم  هک  دوخ  یعدـم  لباقم  رد  دـیلاوذ  رگا  هلب  تسا ،  فقو  زین  العف  هک  دـنک  تباث  هک  نآ  رگم  دـنکب  مه  تباث  ار  اعدا 
فوقوم دش و  لصاح  عیب  زوجم  تسه  هک  يزیچ  تسا  هدوب  فقو  هکلب  تسین  وت  زا  تسا  نم  تسد  رد  کلم  نیا  دیوگب : تسا  نم  لام 

یم مزلم  ار  وا  دـنریگ و  یم  وا  زا  ار  کلم  دوش و  یم  طقاس  وا  دـی  زا  تسا )  تیکلام  هراـما  هک   ) دـی مکح  دـنتخورف  نم  هب  ار  نآ  مهیلع 
رگا هلءاسم 96 -  تسا .  هدـیرخ  نانآ  زا  ار  نآ  يو  هک  دـنک  تباث  زین  دـنا و  هتـشاد  ار  شورف  زوجم  مهیلع  فوقوم  دـنک  تباث  ات  دـننک 
نیا هک  تسا  هدش  هتشون  لام  نآ  رب  نکل  دشاب  هتـشاد  ار  نآ  تیکلم  ياعدا  وا  دشاب و  یـسک  تسد  رد  ود  نیا  ریغ  ای  نآرق و  ای  باتک و 
نیا رهاظ  هلب  دیرخ  يو  زا  ار  باتک  نآ  ناوت  یم  نیاربانب  و  دوش ، یمن  نآ  تیفقو  هب  مکح  هتـشون  نیا  فرـص  هب  تسا  فقو  الثم  باتک 
یتقو دشاب  هدوب  ربخ  یب  الاک  رد  يا  هتشون  نینچ  زا  يرتشم  رگا  تسا و  نآ  لاثما  باتک و  يارب  یصقن  بیع و  هتـشون  نیا  لثم  هک  تسا 

رد هک  دوش  تفای  وا  دوخ  طخ  هب  يا  هقرو  تیم  هکرت  رد  رگا  هلءاسم 97 -  دنک . خسف  ار  هلماعم  دناوت  یم  دراد و  بیع  رایخ  دوش  ربخ  اب 
ینامز رگم  دوش  یمن  نآ  تیفقو  هب  مکح  هتشون  هکنیا  فرص  هب  هداد  ماجنا  مه  ار  ضابقا  ضبق و  هدرک و  فقو  ار  کلم  نالف  هتشون  نآ 

نآ قبط  ندرک  فقو  ماگنه  ات  هتـشون  یتونیم  نآ  هدنـسیون  تسا  نکمم  اریز  دوش ، لصاح  نانیمطا  لقادـح  اـی  نیقی و  هتـشون  نآ  اـب  هک 
دریگ یم  قلعت  نآ  هب  تاکز  هک  دـشاب  ینایعا  زا  هفوقوم  نیع  هک  ینامز  هلءاسم 98 -  دتفا . یم  قافتا  رایـسب  یئاهزیچ  نینچ  دنک و  لمع 

باصن دـح  هب  نانآ  زا  کی  ره  مهـس  هک  دـنچره  تسین  بجاو  نآ  تاکز  نداد  مهیلع  فوقوم  رب  دـشاب  رتش  ای  دنفـسوگ و  واگ و  ـالثم 
کی ره  رب  تاکز  نداد  صاخ  فقو  رد  دشاب و  امرخ  ای  روگنا  هفوقوم  نیمز  لصاح  الثم  دشاب  يوکز  سنج  نآ  دئاوع  رگا  اما  و  دـسرب ،

زین ضرف  نیمه  رد  هک  ءارقف  رب  فقو  لثم  یتح  ماع  فقو  فالخ  هب  قلط  تسا  یکلم  اریز  تسا  بجاو  دسرب  باصن  دـح  هب  شمهـس  زا 
هک یلـصاح  زا  رگا  هلب  تسین ،  ءارقف  زا  يدـحا  کلم  هدیـسرن  ءارقف  زا  یکی  تسد  هب  هک  مادام  هکنیا  يارب  تسین  بجاو  شتاـکز  نداد 

قلعت دـح  هب  ریقف  کلم  رد  لصاح  دـنهدب و  يریقف  هب  ار  باصن  ردـق  هب  یمهـس  هتفرگن  قلعت  نآ  هب  تاـکز  زونه  تسا و  تخرد  يـالاب 
فئاوطزا یضعب  نیب  رد  هک  یتقو  هلءاسم 99 -  دزادرپب . ار  شتاکز  تسا  بجاو  دسرب  تشذگ  تاکز  باتک  رد  هک  یلیـصفت  هب  تاکز 

دـنروآ و یم  نابز  هب  تسا  فراعتم  نانآ  دوخ  نیب  رد  هک  یظاـفلا  دـنریگ و  یم  رظن  رد  ار  يواـگ  اـی  دنفـسوگ و  ـالثم  هک  تسا  لومعم 
يارب دروآ  هدام  هچره  دوش و  ینابرق  ادـخ  هار  رد  دـیئاز  رن  هلاسوگ  الثم  هچره  دوشن ، تفآ  راـچد  ناویح  نیا  هک  تسا  نیا  ناـشدوصقم 
ارهاظ اهنیا  ریظن  يرگید  ظافلا  ای  و  دنامب -  شبحاص  يارب  دروآ  هدام  هچره  دوش و  ینابرق  ادخ  هار  رد  دیئاز  رن  هلاسوگ  دـنامب  شبحاص 

يرگید و  تسا ،  نآ  تاقحلم  سبح و  هرابرد  یکی  تسا :  رما  ود  رب  لمتـشم  همتاخ  درادـن . ار  حیحـص  فقو  طئارـش  نوچ  تسا  لـطاب 
ره رب  ار  دوخ  کلم  یـصخش  هکنیا  تسا  زئاج  هلءاسم 1 -  شناناسمه  سبح و  رد  راتفگ  شناناسمه  سبح و  رد  راتفگ  هقدـص .  هرابرد 

سپ دوشب ، شرظن  دروم  ناکم  ای  صخش  رب  شرظندروم  فرصم  رد  فرص  نآ  عفانم  ینعی  دنک  سبح  تسا  حیحص  نآ  رب  فقو  هچ  نآ 
ای هملظم و  هبعک  ریظن  تاداـبع  ياـه  لـحم  زا  یلحم  ریغ و  ياـه  هار  زا  یهار  رد  فرـص  نآ  دـئاوع  هک  دـنک  سبح  ار  دوـخ  کـلم  رگا 

نداد ضبق  زا  دعب  هدش و  سبح  هشیمه  يارب  دـشاب  هدرک  ماود  دـیق  ای  دـشاب و  هدرک  قلطم  ار  سبح  رگا  دوش  هفرـشم  دـهاشم  دـجاسم و 
دـشاب هدرک  رکذار  ینیعم  تدم  رگا  اما  دسر و  یمن  شثراو  هب  مه  وا  زا  دعب  دنادرگرب و  شدوخ  کلم  هبو  دنک  تشگرب  دناوتیمن  رگید 
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رگا ددرگیم و  رب  وا  ثراو  ای  کلام و  کلم  هب  دوخ  هب  دوخ  تدم  ندش  مامت  زا  دعب  دـنک  تشگرب  دـناوت  یمن  هدـشن  مامت  تدـم  نآ  ات 
کلم نیا  تسا  تایح  رد  صخـش  نآ  ات  دشاب  هتفگ  ای  دشاب و  هدرک  نیعم  ار  یتدم  هک  یتروص  رد  دـنک  سبح  ینیعم  صخـش  رب  ار  نآ 

دورب و ایند  زا  تدـم  ندمآرـس  زا  لبق  تسا  سباح  نامه  هک  کلام  رگا  یتح  تسا  مزال  تدـم  نآ  ءاـضقنا  اـت  سبح  تسا  وا  رب  سبح 
زا دـعب  تسا و  مزال  تسا  هدـنز  سباح  هک  ماداـم  سبح  دـشاب  هدرکن  رکذ  تدـم  رگا  اـما  و  تسا ،  یقاـب  شدوخ  تدـم  رخآ  اـت  سبح 
ات دـشاب  يدـح  هب  دودـحم  رگا  دـشاب  هدـش  ءارقف  ریظن  ماع  ناونع  رب  سبح  هک  یئاج  نآ  لاح  تسا  نینچمه  و  دوش ، یم  ثاریم  شگرم 

هدنز سباح  هک  مادام  دـشاب  هدرکن  نیعم  یتقو  رگا  ددرگ و  یم  رب  شثراو  ای  سباح  تیکلم  هب  نآ  زا  دـعب  تسا و  مزال  دـح  نآ  ءاضقنا 
هناخ نآ  تنوکس  رب  طلسم  ار  وا  هک  انعم  نیا  هب  دشاب  هداد  رارق  یسک  يارب  الثم  ار  شا  هناخ  يانکـس  رگا  هلءاسم 2 -  تسا .  مزال  تسا 

وت : ) دیوگب هکنیا  لثم  دشاب  هدرکن  یتدم  رکذ  هکنیا  هچ  لاح  دیوگ  ینکـس  وا  لمع  هب  دـشاب  هداد  رارق  دوخ  يارب  ار  هناخ  تیکلم  هدرک 
رمع ای  شدوخ  رمع  هب  دنک  مولعم  ار  نآ  تدم  رادقم و  هک  نآ  ای  وت ) لام  نم  هناخ  يانکس  : ) دیوگب ای  و  مداد )  ینکس  دوخ  هناخ  رد  ار 

ار شتنوکـس  نامز  ای  و  يا )  هدنز  هک  يدنچ  ات  ای   ) ای و  ما )  هدنز  نم  هک  يدـنچ  ات  وت  نآ  زا  نم  هناخ  يانکـس  : ) دـیوگب لباقم و  فرط 
هک ار  یلوا   . تسا صاخ  مسا  مسق  ود  نیا  زا  کی  ره  يارب  و  وت ) يارب  لاس  ود  ای  لاس  کی  ات  ما  هناخ  يانکـس   ) دـیوگب ـالثم  دـنک  رکذ 
نآ رد  هک  ار  یموس  يرمع و  دهدیم  رارق  لباقم  فرط  رمع  ای  شدوخ و  رمع  تدم  هک  ار  یمود  ینکـس و  دـنک  یمن  تدـم  رکذ  الـصا 

باجیا ینعی  دراد  دقع  هب  جایتحا  تروص  هس  نیا  زا  کی  ره  هلءاسم 3 -  دنیوگ . یم  یبقر  دوش  یم  نییعت  لاس  ود  ای  لاس  کی  هب  تدم 
یم ار  هدربمان  طیلـست  هک  یترابع  ره  زا  تسا  ترابع  نآ  باجیا  و  دـنیوگ ، یم  نکاـس  ار  لوبق  کـلام و  ار  باـجیا  دـهاوخ  یم  لوبق  و 

هک رگید  ترابع  ره  ای  و  وت ) لام  هناخ  نیا  يانکس  : ) دیوگب ای  و  مداد )  ینکس  ما  هناخ  نیا  رد  ار  وت  : ) دنیوگب یلوا  رد  هکنیا  لثم  دناسر 
یتقو رد  و  دنک ، هفاضا  ار  يا )  هدـنز  وت  هک  مادام   ) ای و  ما )  هدـنز  نم  هک  مادام   ) هلمج يرمع  رد  و  دـنک ، هدافا  ار  انعم  نیا  ینابز  ره  رد 

رد هک  تسا  نیا  نآ  تسه و  زینرگید  ترابع  ود  یبقر  يرمع و  باجیا  يارب  هتبلا  دـنک ، هفاضا  ار  لاس )  ود   ) ای و  لاسکی )   ) هلمج یبقر 
ای و  تیقب )  ام  رادـلا  اذـه  کـترمعا  : ) دـیوگب اـیو  يرمع )  رادـلا  اذـه  کـترمعا   ) اـی و  كرمع )  رادـلااذه  کـترمعا  : ) دـیوگب يرمع 

کتبقرا : ) دیوگب موس  مسق  رد  اهنیا و  لاثما  و  تشیع )  ام   ) ای و  تشع )  ام  : ) دیوگب تیقبام )  ياج  هب  و  تیقب )  ام  رادلا  اذـه  کترمعا  )
ره رد  هلءاسم 4 -  دناسرب . ار  باجیا  نومـضم  فرط  ياضر  هک  یظفل  ره  زا  تسا  ترابع  سبح  عون  هس  نیا  رد  لوبق  اما  و  نالف )  ةدـم 

طرش ای  تسا و  دقع  تحص  طرش  طرـش  نیا  ایآ  هکنیا  اما  دوش ، هداد  نکاس  ضبقب  هناخ  هک  تسا  طرـش  هدربمان  سبح  عون  هس  زا  کی 
تـسا لطاب  دـقع  دورب  ایند  زا  دـهدن و  نکاس  لیوحت  ار  هناخ  کلام  رگا  نیاربانب  و  تسین ،  دـیعب  ود  نآ  یلوا  تسا و  هجو  ود  نآ  موزل 

و تسا ،  بجاو  نآ  ياضتقم  هب  لـمع  هک  مزـال  تسا  يدوقع  دـقع  هس  نیا  هلءاسم 5 -  رهاـظلا . یلع  تسا  نینچ  فقو  رد  هک  ناـنچمه 
هک اج  نآ  زا  دوب  لوا  مسق  هک  قلطم  يانکـس  رد  هجیتن  رد  دنک  نوریب  هناخ  زا  ار  نکاس  ددرگرب و  هتـسب  هک  يدقع  زا  دـناوت  یمن  کلام 

نیا هب  يو  يانکـس  زا  دناوت  یمن  کلام  و  دوش ، یم  مزال  دـقع  زورکی  نامه  اب  زور  کی  دـنچره  تسا  ناکـسا  يامـسم  قحتـسم  نکاس 
رکذ هک  يرادقم  هب  یبقر  يرمع و  رد  و  دنزب ، مه  رب  ار  هلماعم  دناوت  یم  دهاوخب  تقو  ره  زور  کی  رب  دئاز  رد  دنک و  يریگولج  رادـقم 

هدشن مامت  هدش  نیعم  تدم  هک  يدنچ  ات  یبقر  رد  تسا و  هدنز  نکاس  ای  کلام و  هک  يدـنچ  ات  يرمع  رد  ینعی  تسا  مزال  هلماعم  هدـش 
و دزاس ، یمن  جراخ  شکلم  زا  ار  وا  هناخ  لمع  نیا  صخـش  يارب  یبقر  ای  يرمع  ای  ینکـس  ار  دوخ  هناخ  یـسک  رگا  هلءاسم 6 -  تسا . 

نانچمه نکاس  هلب  دـنک ، یمن  لطاب  ار  هناگ  هس  ياه  هدـقع  نآ  نتخورف  دـشورفب و  هداد  ریغ  هب  ار  نآ  يانکـس  هکنیا  نیع  رد  دـناوت  یم 
یضرف هب  و  دنک ، لطاب  ار  نآ  دناوت  یمن  زین  يرتشم  نینچمه  هداد و  رارق  شیارب  هک  يوحن  نامه  هب  تسا  هناخ  نآ  رد  تنوکس  قحتـسم 

هب تمیق و  نامه  هب  ای  دـنک و  خـسفار  هلماعم  ای  دراد  خـسف  رایخ  هدرک  یبقر  ای  يرمع  يانکـس  ار  نآ  هدنـشورف  هکنیا  هب  هدوب  لـهاج  هک 
انکس خسف  هدنـشورف  روظنم  رگا  دوش  یم  لطاب  دقع  دیآ  لمع  هب  امـسم  هکنیمه  میتفگ  هک  قلطم  يانکـس  رد  هلب  دنک ، لوبق  عضو  نیمه 

تدـم يرمع  رد  رگا  هلءاسم 7 -  تشاد .  دهاوخن  يرایخ  رگید  دوب و  دـهاوخ  عفانم  رب  طلـسم  يرتشم  دوش و  یم  خـسفنم  انکـس  دـشاب 
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هناخ نآ  يانکـس  کلام  نکاس  هثرو  تسا  هدنز  کلام  هک  يدنچ  ات  دورب  ایند  زا  نکاس  گرم  زا  لبق  دشاب و  کلام  یگدنز  لوط  انکس 
ار نکاس  دنناوتیمن  وا  هثرو  دورب  ایند  زا  نکاس  زا  لبق  کلام  دوب و  نکاس  تایح  لوط  يانکس  تدم  ینعی  دوب  نیا  سکع  رگا  و  دنتسه ،

هدنز وت  هک  دنچ  ات  دشاب  هتفگ  دقع  رد  هک  نآ  رگم  دنرادن  ینکـس  قح  شا  هثرو  دورب  ایند  زا  هک  نکاس  گرم  زا  دعب  رگم  دـننک  نوریب 
چیه لوا  نکاس  زا  یتقو  دـننامب ، اج  نآ  رد  دـنناوت  یم  نکاس  هثرو  تروص  نیا  رد  دـننک  تنوکـس  اجنیا  رد  وت  باـقعا  وت  زا  دـعب  يا و 

هـس دوقع  نیا  ياضتقم  ایآ  هلءاسم 8 -  دوش . یم  لقتنم  کلام  هثرو  هب  هناخ  تقو  نآ  دـندش  ضرقنم  همه  دـنامن و  یقاـب  یبقع  یلـسن و 
تروص رد  نکاس  هجیتن  رد  دـشاب و  تعفنم  صوصخ  کیلمت  هب  اهنت  کیلمت  نیا  تشگرب  هک  انعم  نیا  هب  تسا ،  ینکـس  کـیلمت  هناـگ 
دنچره دشاب  هک  سک  ره  مه  ریغ  شریغ ،  هچ  شدوخ  هچ  دنک  هدافتسا  نآ  تعفنم  زا  تساوخ  شلد  هک  يوحن  ره  هب  دناوتب  دقع  عالطا 

ای دنربب  ثرا  هب  ار  نآ  دنناوتب  وا  هثرو  تفر  ایند  زا  نکاس  دوب و  کلام  رمع  تدم  رگا  دـهدب و  هیراع  ای  هراجا  ار  نآ  دـناوتب  زین  یبنجا و 
هکنیا نودـب  دـنکن  نوریب  ار  يو  وا  دـشاب و  هتـشاد  هناخ  رد  يانکـس  هک  تسین  نیا  زا  شیب  شیاضتقا  هکلب  درادـن  یئاضتقا  نینچ  هک  نآ 
دشاب هدماین  یحیضوت  يدیق و  دقع  رد  هک  یتروص  رد  دشاب  رادقم  نیمه  هناگ  هس  دوقع  نیا  ياضتقم  رگا  دشاب ، هدرک  وا  کلم  ار  عفانم 

تنوکـس اج  نآ  رد  شنانامهیم  دـنزرف و  هیاد  همداخو و  مداخ  شنادـنزرف و  شلها و  شدوخ و  هک  تسا  زئاـج  رادـقم  نیا  نکاـس  يارب 
نکاس اج  نآ  رد  ار  دـش  هتفگ  هک  اهنیا  ریغ  دـهد و  ياج  اج  نآ  رد  مه  شتاناویح  دراد  زین  ار  ناویح  نتـسب  ياج  هناخ  رگا  هکلب  دـننک ،
نکاس رگا  دهدب و  هیراع  ای  هراجا  ار  هناخ  تسین  زئاج  زین  دشاب و  یضار  کلام  ایو  دشاب  هدش  انعم  نیا  طرش  دقع  رد  هک  نآ  رگم  دنکن 

ار شماعط  نابزیم  هک  روط  نآ   ) تسا هحاـبا  ریظن  يزیچ  دوقع  نیا  ياـضتقم  هک  نآ  اـی  و  دـنربب ، ثرا  ار  قح  نیا  شا  هثرو  دورب  اـیند  زا 
دوب ندرب  ثرا  هلئـسم  نآ  همزال و  کی  زج  هب  دوب  دهاوخ  مود  لامتحا  دـننام  شا  همزال  دـشاب  نیا  رگا  هک  دـنک ) یم  حابم  نامهیم  يارب 

هحابا مکح  اهنت  هکلب  تسین  نکاس  يارب  یقح  الـصا  لامتحا  نیارباـنب  دـندرب و  یم  ثرا  ار  قح  نیا  نکاـس  هثرو  مود  لاـمتحا  رباـنب  هک 
وت لام  : ) دـشاب هتفگ  انکـس  رد  کلام  هک  یئاـج  رد  اـصوصخم  دـشاب  برقا  یلوا  لاـمتحا  هس  نیا  زا  تسین  دـیعب  دور ، یمن  ثراو  تسا 
هک یکلم  یعاتم و  ره  هلءاسم 9 -  تسین .  لاکشا  زا  یلاخ  هلئسم  لاح  نیا  اب  نکل  یبقر  يرمع و  رد  نینچمه  هناخ )  نیا  يانکـس  دشاب 

یبقر ارهاظ  نآ و  ریغ  ای  ثاثا  هچ  ناویح و  هچ  دشاب و  ارحـص  کلم  هچ  تسا  حیحـص  زین  شندرک  يرمع  دـشاب  حیحـص  شندرک  فقو 
نکـسم صوصخم  طقف  انکـس  اما  تسا و  حیحـص  دـشاب  حیحـص  شفقو  هک  يزیچ  ره  رد  زین  یبقر  نیارباـنب  تسا و  يرمع  مکح  هب  مه 

نآ هداوناخ  مه  دوقع  فقو و  باتک  هلیسولا ، ریرحت  عبنم : ینادمه  يوسوم  رقاب  دمحم  دیس  مجرتم : تسا . 

دجسم تائاتفتسا 

عجرم  7

رد ندرک  ثکم  وروضح  یعرش ،  نیروذعم  يارب  ددرگ  یم  انب  يوضر )  سدق  ناتسآ  فقو  لثم   ) یفقو ناتسآ  رد  هک  يدجاسم  ایآ  - 1
هناخ زامن  يارب  دننک  هراجا  دـنناوت  یم  هکلب  دومن  فقو  ناوت  یمن  هرابود  ار  فقو  ینعی  تسینزیاج  تجهب :  هللا  هیآ  تسا ؟  زیاج  اه  نآ 

اه نآ  نداد  هراجا  یلو  دنتـسین  دجـسم  ناونع  هب  ددـجم  فقو  لباق  یفقو  ياه  نیمز  يا :  هنماخ  هللا  هیآ  درادـن .  ار  دجـسم  ماـکحا  سپ 
نآرب مه  دجسم  راثآ  ماکحاو و  هدشن  دجسم  هب  لیدبت  راک  نیا  اب  اما  درادن  یعنام  نآ  لاثماو  یلـصم  نتخاس  يارب  یعرـش  یلوتم  طسوت 

 . دراد ار  دجاسم  ریاس  مکح  لضاف :  هللا  هیآ  ملاعلا . هللاو  تسین  زیاج  یفاص :  هللا  هیآ  تسینزیاج .  یناتـسیس :  هللا  هیآ  ددرگ . یمن  بترتم 
دجاسم ياضف  لک  ایآ  - 2 تسا . مارح  ندنامو  دجـسم  رد  ضئاح  لوخد  یناسارخ :  دیحو  هللا  هیآ  درادن . دجاسم  مکح  مراکم :  هللا  هیآ 

مکح دوش .  یم  هداد  صاصتخا  يرادزع  سلاجم  یضعب  ناوناب و  ندناوخ  زامن  يارب  الومعم  دجاسم  نکلاب  اریز  دراد ؟  ار  دجـسم  مکح 
هچنآ تجهب :  هللا  هیآ  ریخ ؟ ای  دراد  لاکشا  نیروذعم  يارب  اهتمسق  نیا  هک  دییامرف  نایب  ار  دجسم  نیمز  ریز  مکح  نینچمه  الاب و  تاقبط 
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رگا ـالاب  تاـقبطو  نکلاـب  يا :  هنماـخ  هللا  هیآ  تسا . دجـسم  قفارم  ءزج  نآ  زا  ریغو  دراد  ار  دجـسم  مکح  تسا  بوـسحم  دجـسمزا  هک 
هک نآ  فلتخم  تاقبطو  دجسم  ياضف  یناتسیس :  هللا  هیآ  دراد .  ار  دجسم  مکح  دجـسم  نیمزریز  نینچمه  تسا و  دجـسم  ياضف  لخاد 

نییاپ تاقبط  ینارکنل :  لضاف  هللا  هیآ  ملاعلا  هللاو  تسین  زیاج  یفاـص :  هللا  هیآ  دراد . ار  دجـسم  مکح  تسا  هدـش  ثادـحا  تیفقو  زا  دـعب 
مکح الاو  درادن  ار  دجـسم  مکح  دـشاب  هدـش  هتخاس  دجـسم  زا  ریغ  يرگید  نیوانع  هب  دجـسم  تخاس  ماگنه  رگا  دجـسم  نکلاب  الابو و 
ماگنه هب  هک  ییاهتمـسقرگم  دراد  دجـسم  مکح  دجـسم  ياضف  لک  مراکم :  هللا  هیآ  دوش . تیاعر  دجـسم  ماکحا  دیاب  دراد و  ار  دجـسم 

هیآ تسین .  دجسم  ءزج  قطانمزا  یضعبرد  هک  دجـسم  طایح  لثم  تسین  دجـسم  ءزج  الومعم  لحم  فرع  رد  ای  دشاب  هدش  ءانثتـسا  فقو 
هدناوخ دجسم  هغیص  هک  دجسم  زا  یـشخب  هب  دورو  يارب  رگا  دجـسم 3 -  هب  تسا  قحلم  تسا  زامن  ياج  صوصخ   : یناسارخ دیحو  هللا 

هللا هیآ  تسازیاج .  يزیچ  نتـشاذگو  فقوت  نودب  تجهب :  هللا  هیآ  تسازیاج ؟  دننک  هدافتـسا  دجـسم  ياه  هلپ  ای  يدورو  برد  زا  هدشن 
زیاج یناتـسیس :  هللا  هیآ  درادن  یعنام  اهنآ  روبع  دـنراذگن  اجنآرد  مه  يزیچ  دـننکن و  ثکم  تسا  دجـسم  هک  یتسمق  رد  رگا   : يا هنماخ 

هللا هیآ  دنناوخن .  هچ  دنناوخب  فقو  هغیص  هچ  دراد  ار  دجسم  مکح  دنشاب  هدناوخ  زامن  نآ  رد  دجـسم  ناونع  هب  رگا   : یفاص هللا  هیآ  تسا 
هللا هیآ  درادن  لاکشا  يزاریش :  مراکم  هللا  هیآ  دنک . داجیا  دجسم  نارازگزامن  يارب  یتمحازم  هک  نیا  رگم  درادن  یعنام  ینارکنل :  لضاف 

یشخب دجسم و  نیب  كرتشم  هک  يراوید  هب  نداد  هیکت  ایآ  - 4 درادن . یعنام  دشاب  روبع  يارب  ای  دشابن  دجسم  ءزجرگا  یناسارخ :  دیحو 
یناتـسیس هللا  هیآ  درادـن . یعناـم  يا :  هنماـخ  هللا  هیآ  تسازیاـج  تجهب :  هللا  هیآ  تسازیاـج ؟  تـسا ،  دجـسم  هدـشن  هدـناوخ  هغیـص  هـک 

لـضاف هللا  هیآ  ملاعلا  هللاو  درادـن  يرثا  فقو  هغیـص  هک  تشذـگ  یلو  درادـن  یـصاخ  مکح  نداد  هیکت  درجم  یفاص :  هللا  هیآ  تسازیاج  :
هدش راذگاو  دجسم  يارب  هکار  ینیمز  ایآ  درادن 5 - عنام  یناسارخ :  دیحو  هللا  هیآ  درادن . لاکشا   : مراکم هللا  هیآ  درادن . یعنام  ینارکنل : 
رگا تجهب :  هللا  هیآ  تسا ؟  يراج  نآرب  دجسم  مکح  هدش  راذگاو  دجسم  مان  هب  هک  نیمه  ای  دوش  هدناوخ  فقو  هغیـص  دیاب  امتح  تسا 

نودـب ای  فقو و  هغیـص  ءاشنا  نودـب  يا :  هنماخ  هللا  هیآ  فقاو  نذا  اـب  تسا  دجـسم  دوش  هدـناوخ  اـجنآ  رد  دجـسم  ناونع  هب  زاـمن  کـی 
هللا هیآ  تسین  یفاک  يراذـگاو  یناتـسیس :  هللا  هیآ  دوش  یمن  ققحم  فقو  دجـسم  ناونع  هب  زاـمن  ندـناوخو  نارازگ  زاـمن  هب  نآ  لـیوحت 
مزال فقو  هغیـص  ندـناوخریخ  ینارکنل :  لـضاف  هللا  هیآ  ملاـعلا  هللاو  دوش  یم  مولعم  لـبق  ياـهلاوس  باوج  زا  لاوس  نیا  باوج  یفاـص : 
ادیپ ار  دجسم  مکح  دش  هماقا  زامن  نآ  رد  دجسم  ناونع  هب  تفرگ و  رارق  نارازگ  زامن  رایتخا  رد  دجـسم  دصق  هب  هک  نیمه  هکلب  تسین ، 

. ددرگ یم  يراج  نآرب  دجـسم  ماکحا  زین  دوش  هدناوخ  دجـسم  نیمز  ناونع  هب  نیمز  نآ  رد  هچنانچ  يزاریـش :  مراکم  هللا  هیآ  دـنک . یم 
یم هتخاس  هزاغم  هک  دجـسم  نییاپ  هقبطرد  - 6 دوش . هتخاس  تیدجـسم  دصق  هب  دجـسم  تیثیح  هب  تسا  یفاک  یناسارخ :  دـیحو  هللا  هیآ 
هللا هیآ  دسر .  یم  دجـسم  هب  نآ  يدئاع  طقفو  ریخای  دوش ؟  تیاعر  دیاب  نآ  یعرـش  دودحو  دـشاب ،  یم  بوسحم  دجـسم  ءزج  ایآ  دوش 
دنا هتخاس  هزاـغم  نآ  رد  دـنک  ادـیپ  ار  دجـسم  مکح  نیمز  هک  نآ  زا  لـبق  رگا  يا :  هنماـخ  هللا  هیآ  تسین  بوسحم  دجـسم  ءزج  تجهب : 
زیاج اهنآ  ثادحا  تیفقو  زا  دعبو  درادنار  دجـسم  مکح  تسا  هدش  ثادحا  تیفقوزا  لبق  رگا  یناتـسیس :  هللا  هیآ  درادـنار  دجـسم  مکح 
زامن نآ  رد  هتخاـس و  دجـسم  ناونع  هب  ار  قوف  ياهتـسمق  نآ  نتخاـس  زا  دـعبو  هدـش  هتخاـس  هزاـغم  لوا  زا  رگا  یفاـص :  هللا  هیآ  تسین . 
هزاغم ار  یتسمق  دنهاوخب  دجـسم  ناونع  هب  نآ  رد  زامن  ندناوخو  نیمز  نتخاسزا  دعب  رگا  یلو  درادن  ار  دجـسم  مکح  هزاغم  دنا  هدـناوخ 

 : يزاریـش مراکم  هللا  هیآ  دوش  هعجارم  ب )  ) خساپ هب  ینارکنل :  لضاف  هللا  هیآ  ملاعلا  هللاو  دنراد  ار  دجـسم  مکح  همه  تسین و  زیاج  دننک 
ثادحا تروص  نیا  ریغ  رد  دنشاب  هتفرگ  رظن  رد  هزاغم  يارب  ار  لحم  نآ  ادتبا  زا  هک  نیارب  طورشم  درادن  ار  دجـسم  مکح  دجـسم  هزاغم 
نابیبت تیاس  عبنم :  دش .  دهاوخ  دجسم  تاقبط  مامت  دنشاب  هدرک  دجسم  فقو  ار  نیمز  رگا  یناسارخ :  دیحو  هللا  هیآ  تسینزیاج  هزاغم 

يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ 

دجسم هب  نتفر  لحم و  دجسم  ندرک  یلاخ  ایآ  دناوخب ، دوخ  هلحم  دجسم  رد  ار  زامن  ناسنا  تسا  بحتـسم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  س 408 : 
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رگید دجـسم  رد  تعامج  زامن  ندناوخ  يارب  هلحم  دجـسم  كرت  رگا  ج : ریخ ؟ ای  دراد  لاکـشا  تعامج ، زامن  ندناوخ  يارب  رهـش  عماج 
يارب ار  نآ  دننکیم  اعدا  نآ  ناگدـنزاس  هک  يدجـسم  رد  ندـناوخ  زامن  س 409 :  درادن . لاکشا  دشاب ، رهـش  عماج  دجـسم  صوصخب 

هلیبق و هورگ و  موق و  هب  صاصتخا  دش  هتخاس  دجـسم  ناونع  هب  هکنآ  زا  سپ  دجـسم  ج : دراد ؟ یمکح  هچ  دناهتخاس ، دوخ  هلیبق  دوخ و 
رد ای  دنناوخب  دجـسم  رد  ار  زامن  تسا  رتهب  اهنز  ایآ  س 410 :  دنیامن . هدافتسا  نآ  زا  دنناوتیم  ناناملسم  همه  درادن و  یصاخ  صاخـشا 

افص و نیب  یعس  لحم  مارحلادجـسم و  نیب  رـضاح  لاح  رد  س 411 :  تسین . نادرم  صتخم  دجـسم  رد  زامن  ندناوخ  تلیـضف  ج : هناخ ؟
ایآ تسا . كرتشم  یعـسم  دجـسم و  نیب  راوید  نیا  تسا . رتم  کی  نآ  ضرع  رتم و  مین  نآ  عاـفترا  هک  دراد  دوجو  یهاـتوک  راوید  هورم 
هک نیا  رگم  درادن ، لاکـشا  ج : دننیـشنب ؟ راوید  نیا  يور  دنناوتیم  دنرادن ، ار  مارحلا  دجـسم  هب  ندش  لخاد  قح  هک  تداع  مایا  رد  اهنز 

زیاج نآ  رد  ندـیباوخ  ای  لحم  دجـسم  رد  یـشزرو  ياهنیرمت  ماجنا  اـیآ  س 412 :  تسادجـسم . ءزج  راوید  نآ  هک  دوـش  لـصاح  نیقی 
نأش و اب  هک  یئاهراک  زا  و  تسین ، یشزرو  نیرمت  شزرو و  ياج  دجـسم  ج : دراد ؟ یمکح  هچ  رگید  ياهدجـسم  رد  اهراک  نیا  تسا ؟

دشر يارب  دجسم  ناتسبش  زا  هدافتـسا  ایآ  س 413 :  تسا . هورکم  مه  دجـسم  رد  باوخ  و  دوش ، زیهرپ  دیاب  دراد  تافانم  دجـسم  تلزنم 
ار اهراک  نیا  ناوتیم  یصاصتخا  ياهناکم  دوبمک  هب  هجوت  اب  ایآ  تسا ؟ زیاج  ناناوج  یماظن ) ياهـشزومآ  اب   ) یماظن یگنهرف و  يرکف ،

يانما تأ  یه  تعامج و  ماما  زا  دـیاب  و  تسا . نآ  ناویا  دجـسم و  نحـص  فقو  تیفیک  عباـت  روما  نیا  ج : داد ؟ ماـجنا  دجـسم  ناویا  رد 
يانما تأ  یه  تعامج و  ماما  رظن  ریز  ینید  ياهسرد  یی  اپرب  دـجاسم و  رد  ناناوج  روضح  هتبلا  دوش . یهاوخرظن  هراـب  نیا  رد  دجـسم 

نیا هب  دننکیم  رازگرب  دجاسم  رد  ار  یسورع  سلجم  اهاتسور  صوصخب  قطانم  زا  یضعب  رد  س 414 :  تسا . یبولطم  بوخ و  راک  نآ 
ای تسا  زیاج  اعرـش ً  راک  نیا  ایآ  دننکیم . لوانت  دجـسم  رد  ار  ماش  ای  راهن  یلو  دوشیم  اپ  رب  هناخ  رد  زاوآ  صقر و  سلجم  هک  تروص 

هاـگیاج فلاـخم  نآ  رد  یـسورع  سلاـجم  يرازگرب  یلو  درادـن ، لاکـشا  هسفن  یف  دجـسم  رد  ناگدـش  توـعد  هب  نداد  اذـغ  ج : ریخ ؟
، برطم يوهل و  یقیـسوم  انغ و  هب  نداد  شوگ  لیبق  زا  تسا  مارح  اعرـش  هک  یلامعا  باـکترا  و  تسین ، زی  اـج  تسا و  دجـسم  یمالـسا 
هک دنیامنیم  قفاوت  ادتبا  دننکیم ، ینوکـسم  قطانم  نتخاس  هب  مادـقا  یمدرم  ینواعت  ياهتکرـش  س 415 :  دـشابیم . مارح  قلطم  روطب 

هدش هداد  لیوحت  ینواعت  تکرـش  نارادماهـس  هب  اهدحاو  نآ  هک  نونکا  دوش ، هتخاس  دجـسم  دـننام  یمومع  ياهناکم  اههلحم  نآ  يارب 
نتخاس هب  یـضار  ام  دـنیوگب  هدرک و  لودـع  دوخ  قفاوت  زا  ینوکـسم  دـحاو  نتفرگ  لیوحت  ماگنه  دـنناوتیم  نانآ  زا  یـضعب  ایآ  تسا ،

، تسا هدـیدرگ  فقو  هدـش و  هتخاس  مه  دجـسم  هدومن و  دجـسم  تخاس  هب  مادـقا  ءاضعا  همه  قفاوت  اب  تکرـش  رگا  ج : میتسین ؟ دجـسم 
دوخ تقفاوم  زا  دجـسم  یعرـش  فقو  ققحت  زا  لبق  نانآ  زا  یـضعب  رگا  یلو  درادن . يرثا  دوخ  هیلوا  تقفاوم  زا  ءاضعا  زا  یـضعب  لودع 
دقع نمـض  رد  هک  نیا  رگم  تسین  زیاج  نانآ  تیاضر  نودـب  ءاضعا  همه  هب  قلعتم  نیمز  رد  نانآ  لاوما  اب  دجـسم  تخاس  دـننک ، لودـع 

، دنشاب هتفریذپ  ار  طرش  نیا  ءاضعا  دبای و  صیصخت  دجسم  تخاس  يارب  تکرش  نیمز  زا  یـشخب  هک  دشاب  هدش  طرـش  اهنآ  همه  رب  مزال 
یـس دودح  یمالـسا ، ریغ  گنهرف  مجاهت  اب  هلباقم  يارب  س 416 :  درادن . يریثات  مه  اهنآ  لودـع  دـنرادن و  لودـع  قح  تروص  نیا  رد 

، میرک نآرق  زا  یی  اهـسرد  دارفا  نیا  هک  میاهدرک  عـمج  دجـسم  رد  دورـس  هورگ  لکـش  هـب  هطـسوتم  یی و  ادـتبا  هورگ  زا  ار  زوـمآشناد 
تلآ زا  هدافتـسا  دراد ؟ یمکح  هچ  راک  نیا  هب  مادـقا  دـنریگیمارف . ناش  يرکف  حطـس  نس و  ياـضتقم  هب  ار  یمالـسا  قـالخا  ماـکحا و 

هطوـبرم و تاررقم  یعرـش و  نیزاوـم  تیاـعر  اـب  دجـسم  رد  نآ  هلیـسوب  نیرمت  ماـجنا  دراد ؟ یمکح  هچ  هورگ  طـسوت  رُا گ  یقیـسوم 
رما هب  مادقا  یگنهرف و  مجاهت  اب  هلباقم  ج : تسایمکح ؟ هچ  ياراد  ناریا  یمالسا  يروهمج  داشرا  ترازو  نویزیولت و  ویدار و  فراعتم 

یمالسا قالخا  شزومآ  ماکحا و  نآرق و  میلعت  تسین . دجسم  رد  صوصخب  یقیسوم ، تالآ  زا  هدافتسا  مزلتـسم  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
تمحازم تسا و  بجاو  دجسم  هاگیاج  نأش و  تاعارم  لاح  ره  رد  یلو  درادن ، لاکشا  دجسم  رد  یبالقنا  یبهذم و  ياهدورس  نیرمت  و 

دجـسم رد  دوشیم ، عیزوت  ناریا  یمالـسا  داشرا  ترازو  طسوت  هک  یی  امنیـس  ياهملیف  شیامن  ایآ  س 417 :  تسین . زیاج  نارازگ  زاـمن 
یی امنیـس  ياهملیف  شیامن  يارب  یناکم  هب  دجـسم  لیدـبت  ج : ریخ ؟ ای  دراد  یعرـش  لاکـشا  ینارق ، تاسلج  رد  ناگدـننک  تکرـش  يارب 
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تراظن تحت  زاین و  بسح  رب  یصاخ و  تبـسانم  هب  هدنزومآ  دیفم و  ياوتحم  ياراد  یبالقنا  یبهذم و  ياهملیف  شیامن  یلو  تسین  زیاج 
« مالسلامهیلع  » نیموصعم همئا  دالیم  نشج  تبسانم  هب  دجـسم  زا  داش  یقیـسوم  شخپ  ایآ  س 418 :  درادن . لاکشا  دجـسم  تعامج  ماما 

دجسم تمرح  اب  یفانم  نآ  رد  یقیـسوم  شخپ  رگا  اذل  دراد ، یـصاخ  یعرـش  هاگیاج  دجـسم  هک  تسا  حضاو  ج : دراد ؟ لاکـشا  اعرش ً 
شخپ دجسم  زا  جراخ  رد  ار  ادص  هک  دجاسم  ياهوگدنلب  زا  هدافتـسا  س 419 :  دشاب . برطمریغ  یقیـسوم  رگا  یتح  تسا  مارح  دشاب ،

میرک نآرق  تئارق  شخپ  ج : دراد ؟ یمکح  هچ  ناذا  زا  لبق  میرک  نآرق  ای  یبالقنا  ياهدورـس  شخپ  تسا ؟ زیاج  تقو  هچ  اـت  دـننکیم ،
عماج دجسم  س 420 :  درادـن . لاکـشا  دوشن ، لحم  لها  ناگیاسمه و  رازآ  تیذا و  ثعاب  هک  ییاهتقو  رد  ناذا  زا  لبق  هقیقد  دـنچ  يارب 

هب صاصتخا  هک  نیا  نودـب  تسا  هدـش  انب  رهـش  لها  همه  عامتجا  يارب  رهـش  رد  هک  تسا  يدجـسم  عماج  دجـسم  ج : دراد ؟ یفیرعت  هچ 
هبارخ هب  لیدبت  هکورتم و  هک  تسا  لاس  یس  دودح  دجسم  کی  زا  ياهدیـشوپ  رـس  تمـسق  س 421 :  دشاب . هتشاد  یصاخ  رـشق  هورگ و 

لاس هدزناپ  دودـح  هک  یجیـسب  ياهورین  دریگیمرارق . هدافتـسا  دروم  رابنا  ناونع  هب  نآ  زا  یـشخب  دوشیمن و  هماقا  نآ  رد  زاـمن  هدـش و 
رد مه  نآ  فقس  تشاد و  یبسانمان  رایسب  تیعضو  اریز  دناهداد  ماجنا  نآ  رد  ار  یتاریمعت  دنتسه ، رقتسم  راد  فقس  تمسق  نیا  رد  تسا 
هب مادقا  دندرکن ، هاگآ  ار  اهنآ  مه  علطم  دارفا  دنتـشادن و  دجـسم  یعرـش  ماکحا  زا  یهاگآ  یجیـسب  ناردارب  نوچ  و  دوب . شزیر  ضرعم 

. تسا نایاپ  هب  ور  ینامتخاس  ياهراک  رـضاح  لاح  رد  دش و  جرخ  يدایز  غلابم  نآ  رثا  رب  هک  دـندومن  تمـسق  نیا  رد  قاتا  دـنچ  نتخاس 
، دنـشاب هلئـسم  هب  لهاج  نآ  رب  رظان  هورگ  راک و  نیا  نایدصتم  هک  نیا  ضرف  رب  - 1 دیی : امرف  نایب  ار  ریز  دراوم  یعرـش  مکح  میراودیما 

جراـخم هک  نیا  هب  هجوت  اـب  - 2 دـناهدش ؟ هانگ  بکترم  ایآ  و  دنتـسه ؟ نماض  دـناهدرک  فرـص  لاملا  تیب  زا  هک  یجراـخم  ربارب  رد  اـیآ 
نآ زا  دوشیمن ، هماقا  نآ  رد  زامن  درادـن و  جایتحا  تمـسق  نیا  هب  دجـسم  هک  ینامز  اـت  دـیهدیم  هزاـجا  اـیآ  هدوب ، لاـملا  تیب  زا  روبزم 

روما ریاس  یعرـش و  ماکحا  میرک و  نآرق  شزومآ  دـننام  یـشزومآ  ياهتیلاعف  يارب  دجـسم ، یعرـش  ماکحا  لـماک  تیاـعر  اـب  اـهقاتا 
اه قاتا  ندرک  بارخ  اب  دجسم  هدیـشوپرس  تمـسق  تسا  بجاو  ج : تسا ؟ بجاو  هقاطا ا  بیرخت  هب  مادقا  ایآ  و  دوش ؟ هدافتـسا  دجـسم 

دـشابن ریـصقت  دمع و  طیرفت و  يدـعت و  زا  یـشان  اهقاتا  ثادـحا  جراخم  رگا  و  ددرگرب ، لبق  تلاح  هب  تسا  هدـش  هتخاس  نآ  رد  هک  یی 
یعرش ماکحا  میرک و  نآرق  شزومآ  تاسلج  لیکشت  يارب  دجسم  هدیشوپرس  تمسق  زا  هدافتسا  و  دشاب ، نآ  نماض  یـسک  تسین  مولعم 
دجـسم تعامج  ماما  تراظن  تحت  دـنکن و  داجیا  نارازگزاـمن  يارب  تمحازم  رگا  یبهذـم ، ینید و  مسارم  ریاـس  یمالـسا و  فراـعم  و 
یجیسب ياهورین  روضح  ات  دننک  يراکمه  مه  اب  دجسم  نیلوؤ  سم  ریاس  یجیسب و  ياهورین  تعامج و  ماما  دیاب  و  درادن ، لاکشا  دشاب ،

زا یکی  هعسوت  حرط  رد  س 422 :  دیاین . شیپ  مه  نآ  ریغ  زامن و  دننام  يدابع  فی  اظو  ماجنا  رد  یللخ  دنک و  ادیپ  رارمتـسا  دجـسم  رد 
بیرخت اهنآ  زا  یتمـسق  هیقب  رد  دـنوش و  بارخ  یلک  روطب  اهنآ  زا  یـضعب  دـیاب  هک  دریگیم  رارق  حرط  ریـسم  رد  دجـسم  دـنچ  اـهنابایخ 

ای دجـسم  مامت  ندرک  بارخ  ج : دـیی . امرف  نایب  ار  فیرـش  رظن  تسا  دنمـشهاوخ  دریگ . تروص  یتحارب  هیلقن  طـئاسو  تکرح  اـت  ددرگ 
هدافتسا ایآ  س423 :  دشابن . نکمم  نآ  هب  یهجوت  یب  ندادـن و  تیمها  هک  یتحلـصم  دوجو  تروص  رد  رگم  تسین  زیاج  نآ  زا  یتمـسق 
تـسرد ندیـشون ، يارب  نآ  زا  ناراد  هزاغم  هک  نیا  لثم  تسا ؟ زیاج  تسا  نتفرگ  وضو  صوصخم  هک  دجاسم  بآ  زا  كدنا  یـصخش و 

ج: دیامن . يریگولج  لامعا  نیا  زا  هک  درادن  یـصاخ  فقاو  دجـسم  نآ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دـننک  هدافتـسا  نیـشام  يارب  ای  ياچ و  ندرک 
روبع اـههیاسمه و  هک  دـشاب  نیا  دجـسم ، هلحم  رد  جـیار  فرع  دـشابن و  مولعم  نارازگزاـمن  نتفرگ  وضو  صوصخ  يارب  بآ  فقو  رگا 

ترواجم رد  يدجسم  س 424 :  تسا . بولطم  دروم ، نیا  رد  طایتحا  دنچ  ره  درادن ، لاکشا  دننکیم ، هدافتسا  نآ  بآ  زا  مه  ناگدننک 
ماحرا ياهربق  يور  ندیـشاپ  يارب  دجـسم  بآ  زا  دنیآیم  روبق  لها  ترایز  هب  نینمؤ  زا م  یـضعب  هک  یماگنه  دراد و  دوجو  یناتـسربق ،

، دشابن دجـسم  صاخ  فقو  هک  مه  ضرف  رب  و  دجـسم ، صاخ  فقو  ای  تسا  یمومع  بآ  نیا  هک  مینادیمن  ام  دـننکیم و  هدافتـسا  دوخ 
زا هدافتسا  رگا  ج : تسا ؟ زیاج  بآ  نآ  زا  روکذم  هدافتسا  ایآ  ریخ ، ای  تسا  نتفر  یی  وشتسد  نتفرگ و  وضو  صوصخم  هک  تسین  مولعم 
رب مه  یلیلد  دنکیمن و  ضارتعا  نآ  هب  یـسک  تسا و  یجیار  رما  دراد ، رارق  نآ  زا  جراخ  هک  یی  اهربق  يور  ندیـشاپ  يارب  دجـسم  بآ 
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ریمعت هب  زاین  دجـسم  رگا  س 425 :  درادن . لاکـشا  روکذـم  رما  يارب  نآ  زا  هدافتـسا  تسین ، ریهطت  وضو و  صوصخ  يارب  بآ  نآ  فقو 
( ّریخ دارفا  یـصخش  لام  زا   ) یعربت هنابلطواد و  ریمعت  رگا  ج : تسا ؟ بجاو  وا  لیکو  ای  عرـش  مکاح  زا  نتفرگ  هزاـجا  اـیآ  دـشاب ، هتـشاد 

یناوارف شالت  هک  هلحم  دجسم  رد  ندرم  زا  دعب  ارم  هک  منک  تیـصو  تسا  زیاج  ایآ  س 426 :  تسین . عرش  مکاح  هزاجا  هب  يزاین  دشاب ،
ءانثتسا ّتیم  نفد  فقو ، هغیـص  يارجا  ماگنه  رگا  ج : موش ؟ نفد  نآ  نحـص  ای  لخاد  رد  مراد  تسود  اریز  دنیامن . نفد  ماهدرک  نآ  يارب 

هتخاس شیپ  لاس  تسیب  دودح  يدجسم  س 427 :  درادن . يرابتعا  دروم  نیا  رد  امش  تیصو  تسین و  زیاج  دجـسم  رد  نفد  دشاب ، هدشن 
فقو هغیـص  رد  مسا  نیا  هک  تسین  مولعم  یلو  تسا ، هتفای  تنیز  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامزلا  بحاص  كراـبم  ماـن  هب  هدـش و 
رییغت درجم  ج : دراد ؟ یمکح  هچ  عماج  دجسم  هب  فیرشلا » هجرف  هللا  لجع   » نامزلا بحاص  زا  دجسم  مسا  رییغت  دشاب . هدش  رکذ  دجـسم 

نایبت تیاس  عبنم : درادن . یعنام  دجسم  مسا 

( هر  ) تجهب یمظعلا  هللا  تیآ 

؟ تسا زیاج  دجـسم  نامه  ضرق  تخادرپ  يارب  دجـسم ، ییاّنب  زا  هدـمآ  هفاـضا  حـلاصم  شورف  اـیآ  دجـسم 228 . یفاضا  حلاصم  شورف 
هدرک و رارف  روشک  زا  هک  هدوـب  یـصخش  يارب  ینیمز  نآ 229 . کلام  هب  یـسرتسد  نودب  ینیمز  رد  دجـسم  ثادحا  تسا . زیاج  باوج :
هک دننک  وجتسج  قیقحت و  دیاب  وا  زا  باوج : تسیچ ؟ دجسم  نیا  هرابرد  یعرش  هفیظو  دناهدرک . دجـسم  ار  نیمز  نآ  سپـس  تسا ، هتفر 

هراجا یتعامج  هب  ار  نیمز  نآ  عرش  مکاح  دشن ، نکمم  وا  زا  هزاجا  دشن و  لصاح  یسرتسد  وا  هب  رگا  دنریگب و  نذا  وا  زا  تسا  نکمم  ات 
يارب نونکا  هک  ییولیز  دـنهدب . وا  هب  ار  هراجا  لوپ  دـش ، ادـیپ  تقوره  تسا و  کلام  عفن  هب  هراجا  هک  دـننک  یّلـصم  ار  اج  نآ  هک  دـهد 

نیا عماج  دجـسم  شرف  تهج  شیپ  لاس  راهچ  تسیب و  دودـح  رد  ار  ولیز  يدادـعت  ییاتـسور ، یلاها  تسین 230 . هدافتسا  دروم  دجـسم 
، دجسم يانما  تأیه  یلاها و  تسا و  هدنام  هدافتـسا  نودب  اهولیز  تسا و  هدش  شرف  یلاق  اب  روکذم  دجـسم  اریخا  دناهدرک . فقو  اتـسور 

نایب ار  یعرـش  مکح  دـنیامن . جراـخ  دجـسم  زا  نآ ، لاـثما  هّیدـهم و  هینیـسح ، رد  یبهذـم  مسارم  تهج  ار  اـهولیز  هک  دـناهدیقع  نیا  رب 
دوخ مهس  یصخش  دجسم 231 . يارب  هصاخ  یفوقوم  لام  زا  یشخب  فقو  دنیامن . دجـسم  فرـص  ار  شلوپ  دنـشورفب و  باوج : دییامرف .

ّقح دـناوتیم  طقف  باوج : تسا ؟ حیحـص  فقو  نیا  ایآ  تسا . هدومن  فقو  يدجـسم  رب  تسا ، رـسپ  دالوا  ییاقبا  ثلث  هک  ار  یماّمح  زا 
. تسین حیحـص  نآ  فقو  لاح  ره  هب  تسا و  یقاب  دوخ  لاـح  هب  رگید  نوطب  ّقح  وا  تاـفو  زا  دـعب  دـهد و  صاـصتخا  دجـسم  هب  ار  دوخ 

طـسوت يزرواشک ) نیمز   ) عبرم رتم  رازه  هدزناـپ  یبیرقت  تحاـسم  هب  ینیمز  هعطق  دیدج 232 . دجـسم  رد  هبورخم  دجـسم  دمآرد  فرص 
هب یفرط  زا  بیرخت و  قوف  دجـسم  یتدم  زا  سپ  تسا ، هدیدرگ  مالّـسلاهیلع ـ  نسح ـ  ماما  دجـسم  فقو  لاس 1342  رد  ياهقطنم  یلاها 

هلصاف رد  يرگید  دجسم  نتخاس  هب  مادقا  هاچ ، دوجو  تلع  هب  دجسم  ياج  ندوب  بسانمان  دجـسم و  هصرع  يانبریز  تحاسم  یمک  تلع 
. دشابیم اتسور  نآ  نینمؤم  هدافتـسا  دروم  هدش و  اتـسور  نامه  رد  مالّـسلاهیلع ) ـ  نسح ـ  ماما   ) دجـسم نامه  مان  هب  يرتم  زا 200  رتمک 

دیدج مالّسلاهیلع ـ  نسح ـ  ماما  دجسم  جرخ  یمیدق ، مالّسلاهیلع ـ  نسح ـ  ماما  دجسم  هدش  بیرخت  هعطق  دمآرد  لحم  زا  تسا  زیاج  ایآ 
مه دجسم  نیا  هک  دوش  ریخ  روما  رد  فرـص  روکذم  دمآرد  دیاب  تسا ، هدش  یفتنم  یلّوا  فرـصم  عوضوم  رگا  باوج : ددرگ ؟ زاسون  و 

دجسم يانب  رد  رییغت  ددرگ . فرصم  شنامتخاس  تروص  رد  یلّوا ، دجسم  نامه  رد  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا و  کین  ّرب و  روما  هلمج  زا 
نیا دـشابیم . یلومعم  نییاـپ  هقبط  نکلاـب و  تروص  هب  نآ  يـالاب  هقبط  ینعی  هدـش  هتخاـس  هقبط  ود  لکـش  هب  هک  تسا  يدجـسم  . 233

دیهدیم هزاجا  ایآ  دـشابیم . زین  دجـسم  یکیرات  بجوم  دوشیمن و  نآ  زا  ياهدافتـسا  چـیه  تسا و  هدـمآرد  هبورخم  تروص  هب  نکلاب 
بیرخت دوش و  ریمعت  شلها  هب  هعجارم  اب  هّیریخ ، هّیرب و  هوجو  زا  الاب  هقبط  تسا  بسانم  باوج : میرادرب ؟ دجـسم  طسو  زا  ار  نکلاب  نیا 

ياههنیزه يارب  لحم  مدرم  درادن و  مه  یفاقوا  دمآرد  هدـش و  عقاو  نابایخ  رانک  رد  يدجـسم  دجسم 234 . رد  هزاغم  داجیا  تسین . زیاج 
یلکشم مه  اضف  رظن  زا  دراد و  ار  هزاغم  باب  دنچ  ثادحا  يارب  یفاک  ياضف  دجـسم  طایح  هکنیا  هب  هجوت  اب  دناهدش . هقیـضم  راچد  نآ 
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ياههنیزه فرـص  نآ  دمآرد  ات  دیهدیم  هزاجا  ار  اههزاغم  تخاس  ایآ  تسا ، هدـشن  يراج  دجـسم  رب  مه  فقو  هغیـص  دوشیمن و  داجیا 
بارخ تشاد  عاـفترا  نیمز  حطـس  زا  رتم  هک 5/1  ار  نآ  یمیدـق  ناوـیا  دجـسم ، ریمعت  يارب  . 235 تسین . زیاـج  باوج : ددرگ ؟ دجـسم 

دجـسم فرـص  نآ  دمآرد  هک  میزاسب  ياهزاغم  یمیدق ، داعبا  نامه  رد  دـیدج  ناویا  ریز  رد  نتخاس ، ماگنه  دـیهدیم  هزاجا  ایآ  میدرک .
دّیـس 236. طسوت  تعامج  هماـقا  رب  ینبم  دجـسم  فقاو  طرـش  تخاـس . ياهزاـغم  دوشیمن  تسا ، دجـسم  وزج  ناویا  رگا  باوج : دوش ؟

دّیس ریغ  تماما  تروص  نیا  رد  دشاب . دّیس  روکذم  دجسم  تعامج  ماما  هک  هدرک  دیق  همانفقو  رد  هدرک و  فقو  ار  يدجـسم  یـصخش 
دنک تماما  دّیس  دیاب  ناکما  تروص  رد  تسا و  حیحـص  طرـش  نیا  باوج : تسیچ ؟ وا  اب  هطبار  رد  نیمومأم  فیلکت  دراد و  یمکح  هچ 
رگا دنک و  تماما  دناوتیم  لداع  دّیس  ریغ  تروص  نیا  رد  تسا و  ظوفحم  ندوب  دجـسم  دشن ، نکمم  دّیـس  تعامج  ماما  لیـصحت  رگاو 
دّیـس لیـصحت  ناکما  مدـع  تروص  رد  راچان  هب  هک  دوشیم  تّحـص  رب  لمح  وا  لمع  دـناوخب ، تعامج  اج  نآ  رد  دّیـس  ریغ  لداع  ماـما 

دجـسم نیا  لامـش  رد  هک  دراد  تحاسم  عبرمرتم  يدجسم 100  دجـسم 237 . نیمز  رد  هینیـسح  داجیا  ملاعلا . هّللاو  تسا ، هدرک  تماـما 
رد ناوتیم  ایآ  تسین ، دجسم  نامتخاس  وزج  هک  دراد  دوجو  دجـسم  هچغاب  ناونع  هب  دوجوم ، كرادم  قبط  رتم  دودح 200  ینیمز  هعطق 
قبط دیاب  دننک و  لیدبت  هّینیسح  هب  ار  نآ  دنناوتیمن  تسا ، دجـسم  هب  ّقلعتم  نیمز  رگا  باوج : دومن ؟ ثادحا  ياهّینیـسح  نیمز  هعطق  نیا 

، دشاب دجـسم  هعـسوت  هک  ینلاس  ناونع  هب  نآ  زا  دنناوتیم  تسین ، هنکمم  يهّصاخ  تهج  رب  فقو  رگا  هلب ، دـنیامن . هدافتـسا  نآ  زا  فقو 
طـسوت دجـسم  يارب  نیمز  فقو  ملاعلا . هّللاو  درادن ، یعنام  رهاظ  بسح  هب  هک  دنزاسب  دشاب ، هتـشادن  ار  ندوب  دجـسم  تاّیـصوصخ  یلو 

فقو هغیـص  دـش و  ادـها  ام  هلحم  یلاها  هب  ییاـهب  رفن  ود  فرط  زا  دجـسم  ثادـحا  يارب  عبرم  رتم  تحاـسم 800  هب  ینیمز  ییاهب 238 .
لیمکت هب  یـضار  ًالعف  هدربمان  دارفا  نکل  تسا ، هدنام  دکار  هنیزه  نتـشادن  تلع  هب  یلو  دـیدرگ . تبث  فاقوا  هرادا  رد  يراج و  دجـسم 
یلاکشا روبزم  فقو  دنرادن و  یّقح  ناگدربمان  باوج : تسیچ ؟ اهنآ  تیاضر  مدع  اب  هطبار  رد  ناتکرابم  رظن  دنتسین . دجـسم  نامتخاس 

دنهاوخیم نآلا  تساهدوب و  دجـسم  رابنا  اهلاس  هک  هدوب  دجـسم  فقو  یقاطا  هناخباتک 239 . هب  دجـسم  رابنا  لیدبت  ملاعلا . هّللاو  درادن ،
فرـص دجـسم  رد  شاهراجا  ای  شدوخ  دیاب  تسا ، هدوب  حلاصم  يارب  فقو  رگا  باوج : دییامرفیم ؟ هزاجا  ایآ  دننک . هناخباتک  ار  اج  نآ 

زا سپ  هربقم  نتفرگ  رارق  دـننک . رایتخا  ار  نآ  دـیاب  دـشاب ، رتدایز  شاهراجا  هک  هدافتـسا  عون  ره  اسب  هچ  دوش و  هناخباتک  دـنچ  ره  دوش ،
لخاد هدوب ، دجـسم  جراخ  نآ  زا  شیپ  هک  ّتیم  ود  هربقم  دناهداد و  هعـسوت  هدرک و  بیرخت  ار  يدجـسم  دجسم 240 . لخاد  رد  هعسوت 

لاکشا هدش ، راک  نیا  هب  یضار  کلام  هدوب ، کلم  رگا  ای  هدوبن  یسک  کلم  هربقم  نیا  رگا  باوج : دراد ؟ لاکشا  ایآ  تسا . هدش  دجسم 
ـ  ماما مهس  اب  ینیمز  رد  ار  يدجـسم  هینیسح 241 . يارب  فقو  نیمز  رد  دجسم  ثادحا  تسین . دجـسم  تمـسق  نآ  لاح ، ره  رد  درادن و 
هچ یعرـش  فیلکت  تسا ، هدوب  هینیـسح  فقو  اقباس  نیمز  نآ  هک  دناهدش  علطم  سپـس  دـناهدرک و  انب  يرگید  تاهوجو  و  مالّـسلاهیلع ـ 

فرصم زاوج  هک  اهنآ  زا  هچنآ  دناهدرک ، فرصم  نآ  رد  هک  ار  یتاهوجو  دننادرگرب و  هینیـسح  نامه  هب  ار  نآ  دیاب  باوج : دشابیم ؟
نماض ار  رادقم  نآ  تسا ، هتشاد  زاوج  دجسم  رد  فرـص  يارب  طقف  هک  دشاب  اهنآ  زا  يدروم  رگا  درادن و  یعنام  دراد ، مه  هینیـسح  رد 

ناوتیم ایآ  دوشیمن . هدافتسا  نآ  زا  رگید  هک  دراد  رارق  يدجـسم  رانک  رد  یفقو  يرابنابآ  دجسم 242 . يارب  رابنابآ  زا  هدافتسا  دنا .
هک دوش  ریخ  روما  ّرب و  هوجو  رد  فرص  دیاب  تسین ، هدافتـسا  دروم  هجو  چیه  هب  رگا  باوج : درک ؟ هدافتـسا  نآ  زا  دجـسم  يهعـسوت  رد 

دجسم هب  هدافتسا  لباق  ریغ  رابنابآ  لیدبت  دجسم . هن  تسا  یّلصم  روکذم  ناکم  تروص  ره  رد  تسا و  ّرب  هوجو  زا  مه  دجسم  هب  لیدبت 
زا مه  نآ  اریز  يرآ ، باوج : درک ؟ لیدبت  دجسم  هب  ار  نآ  ناوتیم  ایآ  تسین . هدافتـسا  دروم  چیه  نونکا  هدوب و  یفقو  يرابنابآ  . 243
نآ فقـس  راوید و  هک  يدجـسم  دوش . ّرب  دراوم  رد  فرـص  دـیاب  تسین ، نکمم  نآ  زا  تعفنم  هک  یفقو  تسا و  ریخ  ّرب و  دراوم  هوجو و 

کلام تسا و  هتخاس  دجـسم  اهنآ  اـب  هدرک و  هرداـصم  اـهنآ  ناـبحاص  زا  ار  یحلاـصم  اهگنـس و  اـهداهن  زا  یکی  تسا 244 . یبصغ 
: باوج دراد ؟ یمکح  هچ  نآ  نیمز  يور  ندناوخ  زامن  دشاب ، هدش  فرـصم  دجـسم  فقـس  ای  راوید  رد  حـلاصم  نآ  رگا  تسین . یـضار 

لیدـبت دـننک . فقو  ار  نآ  دـعب  دـنهدب و  کلام  هب  ار  نآ  لوپ  دـیاب  هک  تسا  یبصغ  نآ  نامتخاس  طقف  اریز  تسا ، عنامالب  نآ  رد  زاـمن 
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دجسم اریز  ریخ ، باوج : درک ؟ دجـسم  ناوتیم  ار  نآ  ریغ  ای  ناتـسربق  يارب  هفوقوم  نیمز  ایآ  دجسم 245 . هب  ناتـسربق  يارب  فقو  نیمز 
هک یتروص  هب  نیمز ، نآ  نداد  رارق  یّلـصم  یلو  دراد ، تاـفانم  ریغ ، يارب  فقو  اـب  رما  نیا  دراد و  اـج  نآ  رد  يدـبا  ياـقب  اـب  يهمزـالم 

تاکز مدرم و  زا  هک  یلام  ياهکمک  اب  تسا  زیاج  ایآ  دجسم 246 . هب  هدافتسا  لباق  ریغ  مامح  لیدبت  تسا . زیاج  دشابن ، نفد  زا  عونمم 
؟ دننک دجسم  ياهزاین  رد  فرص  بیرخت و  تسا ، هتفرگن  رارق  هدافتسا  دروم  ًالـصا  هک  ار  یمامت  همین  یمومع  مامح  هدش ، هتفرگ  هریغ  و 
. تسا زیاج  لحم  نآ  یلاها  تیاضر  اب  هنرگو  دـنریگب ، هزاـجا  هوجو  نآ  ناگدـنهد  ناگدنـشخب و  زا  اـطایتحا  دراد ، ناـکما  رگا  باوج :
دنتسین و سرتسد  رد  تخانش و  دروم  مه  وا  يهثرو  هدرم و  ینیمز  کلام  تسین 247 . مولعم  شاهثرو  هک  یتّیم  نیمز  رد  دجسم  ثادحا 

تمیق نمث و  دهد  هزاجا  عرش  مکاح  دیاب  باوج : تسیچ ؟ فیلکت  تسا ؟ هدوب  حیحص  راک  نیا  ایآ  دناهدرک . دجسم  ار  نیمز  نآ  مدرم ،
نیا رد  طایتحا  دشاب و  زیاج  اج  نآ  رد  زامن  ات  دنهد  هقدص  ار  نآ  لوپو  دنرخب  ار  نآ  ریخ  لها  هکنیا  هب  دنچ  ره  دـنهد ، هقدـص  ار  نیمز 

دجسم شرف  نتخورف  رتهب 248 . هب  نآ  لیدبت  يارب  دجسم  شرف  شورف  دنناوخب . اددجم  ار  فقو  يهغیص  تمیق ، هقدص  زا  سپ  هک  تسا 
حلاـصم نداد  ضرق  تسا . زیاـج  دوریم ، نیب  زا  ضیوعت  مدـع  اـب  هک  یتروص  رد  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  رتـهب  شرف  هب  نآ  لیدـبت  و 

تایرورض رد  ات  دنهدیم  ضرق  يرگید  دجسم  يارب  ار  يدجـسم  یفاضا  حلاصم  رگید 249 . دجسم  رد  فرصم  يارب  يدجـسم  یفاضا 
رد نیمزریز  ثادـحا  زاوج  مدـع  نآ . تـالّمجت  رد  فرـصم  يارب  هن  تسا ، زیاـج  باوج : تسا ؟ زیاـج  اـیآ  ددرگ ، فرـصم  دجـسم  نآ 
ایآ دننک ، ریمعت  ون  زا  ار  دجـسم  دنهاوخیم  هک  نونکا  تسا  هدش  هتخاس  فقو و  دجـسم  يارب  ینیمز  . 250 هناخلاّسغ و ... يارب  دجسم 
رد باوج : دوش ؟ هتخاس  تسا ـ  زاـین  دروم  هک  هناـخزپشآ ـ  راـبنا و  هناـخوضو ، تاوما ، نداد  لـسغ  يارب  نیمزریز  کـی  هک  تسا  زیاـج 
رد هلاس  هقباس 400  ياراد  هدافتـسا و  لباق  یمیدـق ، يدجـسم  یمیدـق 251 . دجـسم  رانک  رد  دجـسم  تخاس  تسین . زیاـج  موقرم  ضرف 

دیدج دجـسم  رد  ندناوخ  زامن  ایآ  دنزاسب . هفوقوم  نیمز  رد  مه  نآ  يرگید ، دجـسم  دـنراد  دـصق  یهورگ  یلو  دراد . دوجو  ییاتـسور 
ندوب دجسم  هب  یلبق  دجسم  دوشیم و  یّلصم  دنیبب  تحلصم  هفوقوم  یلوتم  رگا  دوشیمن و  دجـسم  هفوقوم  نیمز  رد  باوج : تسا ؟ زیاج 

هدش فقو  هسردم  يارب  هک  تسا  ییاههرجح  ياراد  يدجسم  دجـسم 252 . رد  یگنهرف  زکرم  تمواقم و  هاگیاپ  داجیا  تسا . یقاب  دوخ 
هدش لقتنم  يرگید  ياج  هب  هیملع  هزوح  هک  تسا  لاس  دنچ  دـشیم . هدافتـسا  اج  نآ  زا  هیملع  هزوح  ناونع  هب  شیپ  لاس  نیدـنچ  تسا .

دنهاوخیم یگنهرف  نّیدتم و  ناناوج  زا  ياهدع  نونکا  تسا . هدش  لیطعت  یّلک  هب  دجسم  دنتسه و  یبارخ  هبور  اههرجح  دجـسم و  تسا ،
نونکا دناهتـشادرب . ییاهمدق  ناشدوخ  ناوت  ّدح  رد  دناهدرک و  راک  هب  عورـش  تسا  هام  دـنچ  دـننک . یگنهرف  ياهّتیلاّعف  دجـسم  نآ  رد 

ات دـنهد  صاصتخا  مهم  رما  نیا  هب  ار  اـههرجح  زا  یکی  دـنهد و  لیکـشت  یتمواـقم  هاـگیاپ  دجـسم  نآ  رد  هک  دـنکیم  باـجیا  ترورض 
تمواقم هاگیاپ  زکرم  ناونع  هب  هرجح  نیا  زا  ندرک  هدافتسا  ایآ  دننک . ینید  ياهتیلاعف  دجسم و  بذج  ار  یناناوج  قیرط  نیا  زا  دنناوتب 

هب نآ  زا  ندرک  هدافتسا  ( 2 هراجا . نودب  نآ  زا  ندرک  هدافتسا  ( 1 دراد ؟ یمکح  هچ  یعرـش  رظن  زا  ریز ، تلاـح  ود  رد  یگنهرف  زکرم  و 
يارب هفوقوم  ندرک  هقبط  دـنچ  دوش . لـمع  فقو  بسح  رب  تسا  نکمم  اـت  باوج : دجـسم . روـما  رد  نآ  ترجا  فرـص  هراـجا و  قـیرط 

هقبط دجسم ، تاسیسأت  ار  نیمزریز  ًالثم  دنهد ـ  صاصتخا  يرما  تهج  ار  هقبط  ره  سیسأت و  هقبط  هس  رد  ار  يدجـسم  رگا  دجسم 253 .
دجسم فقو  نآ  نیمز  رگا  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  یلاعترـضح  رظن  هب  دنهد ، ـ  صاصتخا  نادرم  هب  ار  الاب  هقبط  نانز و  هب  ار  فکمه 

ره فقو  تروص ، نیا  ریغ  رد  تسا و  دجـسم  مکح  هب  تاقبط  مامت  دـننک و  نینچ  دـنناوتیمن  تسا ، هدـش  ققحم  فقو  تیمامت  تسا و 
هب ناتسربق  ندومن  همیمض  دشاب . هناخزامن  ناونع  هب  دشابن و  یعرش  فقو  ًالـصا  هک  نیا  ای  درادن و  یعنام  يرما  يارب  تمـسق  ره  هقبط و 

تـسا دجـسم  يولج  ناتـسربق  يارب  هک  ینیمز  زا  دـیاب  ضرع ، لوط و  تهج  زا  دجـسم  ندوـمن  گرزب  يارب  ییاتـسور  رد  دجسم 254 .
لاس دص  دودح  نیمز  نیا  انمض  تسیچ ؟ فیلکت  دناهدش ، نفد  هک  تسا  لاس  لهچ  ای  یـس  زا  رتمک  يدارفا  نیمز  نیا  رد  دوش . هدافتـسا 
مکح دوشن ، ربق  شبن  هک  دننک  هدافتسا  ياهنوگ  هب  رگا  باوج : دنادیمن . یسک  ار  نآ  ناونع  اما  تسا ، هدش  فقو  یـصخش  طسوت  شیپ 
يارب ار  ینیمز  یفقاو  دجسم 255 . کی  يارب  هدنزاس  نیمز و  فقاو  فرط  زا  مان  ود  دوش . یم  هناخزامن )  ) یّلـصم یلو  درادن  ار  دجـسم 
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؟ تسیچ فیلکت  دزاسب . يرگید  مان  هب  ار  نآ  دهاوخیم  دجـسم  هدـنزاس  دـشاب ، مان  نالف  هب  هک  طرـش  نیا  هب  تسا ، هدرک  فقو  دجـسم 
تهج يرادرهـش  ییادـها  نیمز  دوش . تاعارم  دـیاب  هدوب  فقو  يادـتبا  رد  هک  يدویق  اریز  دـنزاسب ، ود  ره  ماـن  هب  ار  دجـسم  نآ  باوج :
مدرم دادرارق  تدـم  رد  هکنیا  رب  طورـشم  هدومن ، ادـها  لحم  یلاـها  هب  يدجـسم  ثادـحا  يارب  ار  ینیمز  هعطق  يرادرهـش  دجسم 256 .

تروص نامه  هب  ناتسمز ، ندیسر  ّتلع  هب  یلو  دش ، هدز  هعمج  ماما  طسوت  دجسم  گنلک  دنیامن . مادقا  دجسم  ثادحا  عورـش  هب  تبـسن 
یتقو ات  باوج : دیامن ؟ دادرارق  وغل  دناوتیم  يرادرهـش  ایآ  دوشیم و  بوسحم  دجـسم  روکذم  نیمز  لمع  نیا  اب  ایآ  تسا . هدـنام  یقاب 

دجسم تعامج  ماما  فقو  ياهناخ  دجسم 257 . تعامج  ماما  هفوقوم  لزنم  ندش  بارخ  دوشیمن . بوسحم  دجسم  دناهدناوخن ، زامن  هک 
؟ تسیچ صوصخ  نیا  رد  یعرـش  مکح  دناهدرک ، دجـسم  لخاد  دجـسم ، هعـسوت  يارب  ار  نآ  تسا و  هدـش  بارخ  نامز  رورم  هب  هدوب و 
دنـشورفب و ار  نآ  دشاب ، فقو  شورف  زاوج  دراوم  زا  رگا  رّذعت ، تروص  رد  دننادرگرب و  شاهیلوا  تلاح  هب  دـیاب  تسا  نکمم  ات  باوج :
زا يداه ، حرط  قبط  یلو  میاهداد ، هعسوت  وریمعت  ار  يدجـسم  دجسم 258 . ینیشن  بقع  دنک . دجـسم  فقو  ار  نآ  تساوخ  رگا  يرتشم 

مربم زاین  هدوب و  یمومع  هار  هدش ، ینیشنبقع  فرط  ود  ره  هکنیا  هب  تیانع  اب  میدش . ینیشنبقع  هب  مزلم  دجسم  لامـش  قرـش و  فرط 
. دـییامرفب ینیـشنبقع  نیا  اـب  هطبار  رد  ار  ناـترظن  تسا  دنمـشهاوخ  دراد ، اهنیـشام  مدرم و  رورم  روـبع و  تهج  هعـسوت  ضیرعت و  هـب 
، دیاهدرک بارخ  رگا  دوشن و  ینیـشن  بقع  يارب  یکـسمتسم  ات  دننکن  يریمعت  تسا  نکمم  ات  دـننکب و  ینیـشن  بقع  دـنناوتیمن  باوج :

هچوک ییاهب و  يهناخ  ندرک  همیمض  ملاعلاهّللاو . دشابن ، امش  هب  دنتسم  ینیشنبقع  ات  دینکروصحم  دیشکب و  راوید  ار  ینیشنبقع  رادقم 
کی هناخ  اهنآ  زا  یکی  هک  میدرک  قحلم  دجـسم  هب  يرادـیرخ و  ار  نآ  فارطا  ياـههناخ  عماـج ، دجـسم  هعـسوت  يارب  دجسم 259 . هب 

دجسم هب  مه  هچوک  نآ  یلاها ، تیاضر  اب  هک  دوب  هدش  عقاو  رتم  ضرع 5/1  هب  ياهچوک  اههناخ  زا  یکی  میدق و  دجسم  نیب  دوب و  ییاهب 
دوجو مدرم  دـمآ  تفر و  يارب  یلکـشم  هک  يروط  هب  میاهداد ، شرتـسگ  ار  دجـسم  فارطا  ياـههچوک  هک  نیا  هب  هجوـت  اـب  دـش . قـحلم 

(2 تسا . هدوب  ییاهب  هناخ  ًالبق  دجـسم  نیا  زا  یـشخب  نوچ  ( 1 دنراد . ههبـش  دجـسم  رد  تهج  ود  هب  ياهّدع  تخاس ، زا  دعب  یلو  درادن ،
يانثتـسا هب  تسا  دجـسم  قوف  نامتخاس  باوج : دییامرف . نایب  هراب  نیا  رد  ار  یعرـش  مکح  افطل  تسا ؛ هدـش  قحلم  نآ  هب  یمومع  هچوک 

نآ رد  زامن  دـشاب و  یّلـصم  دـناوتیم  دوش  جراخ  ندوب  روبع  لحم  زا  هک  نیا  نودـب  رادـقم  نآ  هک  هدـش  دجـسم  هب  قحلم  هک  ياهچوک 
تـسا هدش  ییاهب  دعب  هدوب و  ناملـسم  لّوا  وا  رگا  هلب ، تسا . دجـسم  هدـش  قحلم  دجـسم  هب  لصالاییاهب  زا  هچنآ  تسا و  زیاج  تمـسق 

اقباس اتسور  یمیدق  دجسم  ّتیعماج 260 . زا  نآ  جورخ  مدع  عماج و  دجسم  ندنام  هدافتسا  یب  دوش . بلج  وا  ناملـسم  يهثرو  تیاضر 
؛ تسا بیرخت  هب  ور  دجـسم  نآ  و  دوشیم ، رازگرب  دیدج  دجاسم  رد  یبهذم  مسارم  تعامج و  زامن  رگید  ادعب  یلو  هدوب  عماج  دجـسم 

کی رد  دجـسم 261 . رد  روبع  هار  نداد  رارق  دوشیمن . جراخ  ّتیعماج  زا  عماج  دجـسم  باوج : تسا . یقاب  عماج  دجـسم  نانچمه  اـیآ 
هار نیا  دوخ  اب  ار  هار  نیا  رگید  فرط  دـنهاوخیم  ياهدـع  تسا . رورم  روبع و  ّلـحم  زاـب و  نآ  فرط  ود  هک  تسا  یهار  دجـسم  فرط 

ار نآ  تسین  زیاج  دنراد ، قح  نآ  رد  نیرباع  مامت  تسا و  روبع  هار  نیا  نوچ  باوج : تسا ؟ زیاج  ایآ  دننک ، دجسم  لخاد  هعـسوت ، يارب 
دننام دنراذگب ؛ زامن ـ  عقوم  رد  یتح  روبع ـ  يارب  یهار  دیاب  طوحا  ربانب  دننک ، هناخزامن )  ) یلـصم ار  نآ  دنتـساوخ  رگا  دـننک و  دجـسم 
لصا زا  ریغ  تسا 262 . دجـسم  وزج  هک  ییاهاج  دشاب . مدرم  رورم  روبع و  ریـسم  نآ ، ریز  دنزاسب و  یلـصم  نآ  يالاب  يهقبط  رد  هکنیا 

هک نیا  رگم  تسا ، دجسم  وزج  رهظا  ربانب  بارحم  بادرس و  مابتشپ و  باوج : تسا ؟ دجسم  وزج  دجـسم  زا  ییاهتمـسق  هچ  دجـسم ،
تایح نامز  رد  تسا ، هتفر  اـیند  زا  هک  یـصخش  دجـسم 263 . نیمز  رد  ییوشتـسد  نتخاس  دوش . لصاح  دجـسم  زا  اهنآ  جورخ  هب  ملع 
نیمز رگا  باوج : تخاس ؟ ییوشتسد  دوشیم  نیمز  نیا  رد  ایآ  تسا . هدرک  هیده  دجـسم  يارب  دیق  نودب  قلطم و  روط  هب  ار  ینیمز  دوخ 

رگا دـننک و  لمع  تسا  دجـسم  نامتخاس  فراـعتم  هک  تروص  ناـمه  هب  دـنناوتیم  تسا ، هدرواـین  يدـیق  دـنزاسب و  دجـسم  هک  هداد  ار 
يهدنهد روظنم  دـشاب  مولعم  هکیتروص  رد  رگم  دـننک ، تسرد  دـنناوتیم  دـننک ، تسرد  ییوشتـسد  نآ  زا  یّلحم  رد  هک  تسا  فراعتم 

، دـننک تسرد  ییوشتـسد  دـنناوتیمن  دـنزاسب ، ییوشتـسد  نآ  زا  یلحم  رد  تسین  فراعتم  رگا  نینچمه  تسا و  هدوب  دجـسم  طقف  نیمز 
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عالطا و نودـب  ار  بناجنیا  نیمز  یـضارا ، يراذـگاو  يهرفنتفه  تأیه  دجـسم 264 . هب  نآ  صاصتخا  نیمز و  يهرداـصم  ملاـعلا . هّللاو 
هداد صاـصتخا  دجـسم  تخاـس  هب  هتـشاد و  تفاـیرد  ناـنآ  زا  ار  يرگید  نیمز  نآ ، ضوع  رد  هدرک و  راذـگاو  يرگید  هب  نم  تیاـضر 

نتخاس یفقو و  نیمز  يهراجا  تسا . حیحص  زامن  کلام ، تیاضر  زارحا  اب  باوج : تسا ؟ حیحص  دجسم  نآ  رد  ندناوخ  زامن  ایآ  تسا .
زیاج نداد  هراجا  هک  يدراوم  رد  دوش و  یمن  دجـسم  باوج : دنزاسب ؟ دجـسم  دـننک و  هراجا  ار  یفقو  نیمز  تسا  زیاج  ایآ  دجسم 265 .

مالّـسلااهیلع 266. هموصعم ـ  ترـضح  و  مالّـسلا ـ  هیلع  اضر ـ  ترـضح  هفوقوم  ياهنیمز  دجـسم . هن  دوش  یم  هناخزامن )  ) یلّـصُم تسا ،
رد دجسم  تخاس  تسا ، مالّسلااهیلع ـ  هموصعم ـ  ترـضح  و  مالّـسلاهیلع ـ  اضر ـ  ماما  هفوقوم  مق و ... دهـشم ، ياهنیمز  زا  يدایز  رادقم 

نداد رارق  درادـن . یعنام  یّلـصم  تسین و  حیحـص  زیاـج و  هفوقوم  نیمز  رد  دجـسم  تخاـس  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  ییاـهنیمز  نینچ 
هدروخنتسد ِنیمز  نآ  رانک  رد  دراد و  هعـسوت  هب  زاین  ّتیعمج ، ترثک  ّتلع  هب  هک  يدجـسم  دجسم 267 . وزج  نکشفک  هناخرادبآ و 

ضرف اب  باوج : دراد ؟ ار  دجسم  ماکحا  ایآ  زاوج  ضرف  رب  و  تخاس ؟ نیمز  نآ  رد  ار  دجسم  نکشفک  هناخرادبآ و  ناوتیم  ایآ  تسا ؛
يهغیـص اهنآ  ندـش  دجـسم  وزج  يارب  هک  تسا  نیا  طوحا  درادـن و  یعنام  ّیلوتم  دیدحالـص  هّصاـخ و  تهج  رب  نیمز  نآ  فقو  مدـع 

ناونع هب  ار  یناکم  كراپ ، لثم  اهناکم  زا  یضعب  ای  تارادا و  رد  اهكراپ 268 . تارادا و  رد  دجسم  هناخزامن و  دنناوخب . دجسم  فقو 
نکمم هک  نیا  دوجو  اب  دنیوگیم ، دجـسم  نآ ، هب  دـننکیم  دـمآ  تفر و  اج  نآ  هب  هک  یناسک  یتّدـم  زا  دـعب  دـنهد و  یمرارق  هناخزامن 

؟ دوشیم يراج  نآ  يهرابرد  دجـسم  ماکحا  دراد و  ار  دجـسم  مکح  ناکم  نآ  ایآ  دوش . لیدـبت  يرگید  زیچ  هب  ناـکم  نآ  اهدـعب  تسا 
طایح رد  ییاـهقاطا  طایح 269 . هب  دجـسم  ياـهقاطا  همیمـض ي  تسین . دجـسم  دـشاب ، هدـشن  فقو  ّتیدجـسم  ناونع  هب  رگا  باوج :
تـسا نکمم  رگا  باوـج : دراد ؟ یمکح  هچ  دجـسم  طاـیح  هب  اـهنآ  لیدـبت  تـسا . بـیرخت  لاـح  رد  هدـنام و  هدافتـسا  نودـب  دجـسم 
نکمم رگا  دنیامنن و  طایح  هب  لیدبت  دور و  راک  هب  هدش  نییعت  فقو  رد  هک  یّـصاخ  تهج  رد  ات  دنیامن  انب  دیدجت  ار  روکذـم  ياهقاطا 

ریمعت ماگنه  هناخوضو 270 . هب  دجـسم  ناویا  لیدبت  درادـن . عنام  دراد ، رتشیب  ّتیحالـص  تسا و  رتبسانم  هک  هچنآ  تاعارم  اب  تسین ،
زاین دروم  هناخوضو  ود  هب  لیدـبت  ار  هدـشیمن  هدـناوخ  زامن  اهنآ  رد  هدوب و  عقاو  دجـسم  راوید  رد  ًالبق  هک  ناویا  ود  یمیدـق  يدجـسم 

حیحـص راک  نیا  ایآ  تسین . هناخوضو  يارب  يرگید  ّلحم  دوشیم و  هدافتـسا  نآ  زا  نتفرگ  وضو  تهج  طقف  هدش و  هتخاس  هک  دناهدرک 
رد فّرـصت  هناخرادـبآ و  لاقتنا  دوش . هدـنادرگرب  دـیاب  تسا ، هدـمآیم  باسح  هب  دجـسم  هدوب و  دجـسم  وزج  رگا  باوج : تسا ؟ هدوب 

ياج هب  دجـسم  نحـص  زا  رتم  کی  هک  دـشاب  نآ  مزلتـسم  هک  یتروص  رد  رگید ، ياج  هب  دجـسم  يهناخرادـبآ  لاـقتنا  اـیآ  دجسم 271 .
. تسین زاـجم  تسا ، فـقو  تهج  ریغ  رد  فـقو  رییغت  مزلتـسم  هک  هناخرادـبآ  لاـقتنا  باوـج : تسا ؟ زیاـج  ددرگ ، نیزگیاـج  هناخردـبآ 
. تسین زیاج  باوج : تسا ؟ زیاج  نابایخ  ضیرعت  تهج  نآ ، مامت  اـی  دجـسم  زا  یتمـسق  بیرخت  اـیآ  نابایخ 272 . يارب  دجـسم  بیرخت 

لخاد دجـسم  زا  رتم  دنچ  هک  يوحن  هب  يرادرهـش  نیناوق  قبط  دجـسم ، يانب  دـیدجت  ماگنه  ینیـشنبقع ، ایآ  دجسم 273 . ینیـشن  بقع 
دجسم رتفد  تایرورـض و  يارب  هرجح  باب  ود  جیـسب 274 . هاگیاپ  هب  دجـسم  لیدـبت  تسین . زیاج  باوج : تسا ؟ زیاج  دوش  عقاو  نابایخ 
دجـسم هطوحم ي  رد  هنـسحلا  ضرق  قودنـص  تسین . زیاج  باوج : تسا ؟ زیاج  نآ ، دننام  جیـسب و  هاگیاپ  هب  نآ  لیدـبت  ایآ  دـناهتخاس ،
دجـسم يانما  تأیه  تقفاوم  اـب  هعفنملاماـع  هنـسحلاضرق  قودنـص  ياـهراک  ماـجنا  تهج  ناـکد  باـب  ود  دجـسم ، هطوحم ي  رد  . 275

؟ تسا زیاج  یلعف  ناکم  رد  قودنص  نیا  راک  يهمادا  ایآ  دوشیم . تخادرپ  هراجا  دجسم  هب  یغلبم  هنالاس  نآ  تباب  تسا و  هدش  ثادحا 
هچنانچ ددرگرب و  لّوا  لاح  هب  دیاب  تسین و  زیاج  ناکد  هب  نآ  رییغت  تسا ، نآ  لثم  ای  دجسم  طایح  فقو  دجسم  يهطوحم  رگا  باوج :

رظن اب  دجـسم  رد  دیاوع  فرـص  نآ و  يهراجا  نآ و  رد  ناّکد  نتخاس  دوش ، دجـسم  فرـص  نآ  دیاوع  دیاب  هک  تسا  دجـسم  یـضارا  زا 
يدورو برد  دجسم 276 . هزاغم ي  بیرخت  درادن . لاکشا  عرش ، مکاح  رظن  اب  ّیلوتم ، ناونع  هب  صاخ  صخش  ندوبن  اب  یعرش و  ّیلوتم 

هناـخ تراـجت  لکـش  هب  ار  دجـسم  رهاـظ  ناـبایخ ، فرط  زا  هک  يروط  هب  تسا ، هتفرگ  رارق  دجـسم  هب  قـّلعتم  يهزاـغم  ود  نیب  يدجـسم 
نیب زا  دیابن  دوش و  هزاغم  يهدافتسا  دیاب  دجـسم ، هب  ّقلعتم  يهزاغم  زا  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  هزاغم  ود  نآ  نتـشادرب  تسا ، هدروآرد 
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هدش دوقفم  كاخ  نآ  دشاب و  هدرک  جراخ  اج  نآ  زا  ار  يدجسم  كاخ  زا  یکدنا  یسک  رگا  دجسم 277 . زا  كاخ  ندرک  جراخ  دنربب .
لیدبت درادن . ياهفیظو  لاؤس  ضرف  رد  تسین ، نامـض  بجوم  القع  رظن  هب  هک  تسا  یمک  رادقمرگا  باوج : تسیچ ؟ وا  يهفیظو  دشاب ،

هتخورف و اراهنآ  تسا  زیاج  ایآ  دوریم . نیب  زا  ضیوعت  مدع  تروص  رد  هدـش و  هدوسرف  يدجـسم  ياه  شرف  دجسم 278 . ياه  شرف 
هیثاثا شرف و  ياراد  هک  یمیدق  تسا  يدجسم  رگید 279 . دجسم  هب  يدجسم  لیاسو  لاقتنا  تسا . زیاج  باوج : مینک ؟ لیدبت  نسحأ  هب 

ضرعم رد  میدق  دجسم  لیاسو  دنور و  یم  اج  نآ  هب  يدایز  ّتیعمج  هک  هدش  هتخاس  يدیدج  دجـسم  نآ  یکیدزن  رد  تسا و  ناوارف  ي 
، دـشابن هدافتـسا  لباق  میدـق  دجـسم  رد  رگا  باوج : داد ؟ لقن  دـیدج  دجـسم  هب  ار  لیاسو  نآ  ناوت  یم  ایآ  تسا . تقرـس  اـنایحا  فلت و 

یمیدق هک  ار ـ  دجـسم  یفقو  فورظ  ناوتیم  ایآ  دجسم 280 . یفقو  فورظ  لیدبت  درادن . لاکـشا  اهنآ ، لدب  ای  لیاسو  نآ  نیع  لاقتنا 
دجـسم هنیزه ي  يارب  هفاضا  لیاسو  شورف  تسا . زیاج  باوج : درک ؟ لیدبت  يرتهب  فورظ  هب  تخورف و  تسین ـ  هدافتـسا  دروم  هدـش و 

ایآ دـشاب ، جایتحا  رب  دـیاز  هچنانچ  غارچ و ، ـ ... هکنپ و  دـننام  دوشیم ـ  هداد  دجـسم  هب  کمک  اـی  رذـن و  ناونع  هب  هک  ییاـهزیچ  . 281
دجـسم 282. رد  راب  نتـشاذگ  تسا . زیاج  باوج : دناسرب ؟ دجـسم  مزال  ياههنیزه  ریاس  هب  دـشورفب و  ار  هفاضا  لیاسو  دـناوتیم  ّیلوتم 

لاغـِشا یلو  درادـن . ترجا  باوج : تسا ؟ زیاج  ایآ  دـهدب . مه  ترجا  تسا  رـضاح  دراذـگیم و  دجـسم  طایح  رد  ار  دوخ  راب  یـصخش 
ایآ دجـسم 283 . ماب  تشپ  رد  اذـغ  نتخپ  تسین . زیاج  دـشاب ، دجـسم  کته  بجوم  ای  نارازگزامن  يارب  تمحازم  هک  يروط  هب  دجـسم 

دوشن مه  دجسم  ندش  سجن  بجوم  دنزن و  ررـض  ییاج  هب  رگا  باوج : تسا ؟ زیاج  دجـسم  ماب  تشپ  رد  يراوگوس ، ماّیا  رد  اذغ  نتخپ 
؟ تسا زیاج  راهطا  يهّمئا  نشج  يارب  دجـسم  لخاد  نتـسب  نیذآ  ایآ  دجـسم 284 . نتـسب  نیذآ  درادن . عنام  دوشن ، نارازگزامن  محازم  و 

هّمئا تدالو  دایعا و  رد  هک  یمسارم  رد  ایآ  دجسم 285 . رد  ندز  فک  درادن . لاکشا  نارازگزامن ، اب  تمحازم  مدع  تروص  رد  باوج :
زیاج دشاب ، موصعم  ای  ناکم  کته  دسرب و  وهل  ّدح  هب  رگا  باوج : تسا ؟ زیاج  ندز  فک  دوش ، یم  رازگرب  دجـسم  رد  مالّـسلامهیلع ـ   ـ

مارتحا اب  هک  ییاـهراک  زا  دجـسم  رد  دـیاب  باوج : تفرگ ؟ یـسورع  سلجم  ناوت  یم  دجـسم  رد  اـیآ  دجسم 286 . رد  یـسورع  تسین .
رتدوز دجسم  تاناکما  قرب و  زا  هدافتسا  دوش . بانتجا  تسا ، فقو  تهج  ریغ  رد  ای  تسا و  نارازگزامن  محازم  ای  دراد و  تافانم  دجسم 

زا نیب  نیا  رد  دـنوشیم و  رـضاح  دجـسم  رد  یعرـش  تقو  زا  رتدوز  زامن  يهماقا  تهج  تعاـمج  زاـمن  نیمومأـم  یهاـگ  تـقو 287 . زا 
نانز و نیب  لیاح  نتشادرب  درادن . لاکشا  فراعتم  ّدح  رد  باوج : تسیچ ؟ اهنآ  مکح  دننکیم . هدافتسا  قرب و ... لثم  دجـسم  تاناکما 

دوجو یلیاح  نینچ  مارحلادجـسم  رد  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  دراد . دوجو  نادرم  نانز و  نیب  هدرپ  لثم  یلیاـح  اـبلاغ  دـجاسم  رد  نادرم 288 .
درم اب  نز  يواست  ای  مّدقت  تروص  رد  لیاح  نودب  ندناوخ  زامن  باوج : تشادرب ؟ ار  لیاح  نیا  مه  رگید  دجاسم  رد  دوشیم  ایآ  درادن ،

، دوش زارتحا  راک  نیا  زا  دوشیم ، اهنآ  نیب  طالتخا  طاـبترا و  بجوم  اـبلاغ  نوچ  زاـمن  زا  ریغ  روما  يارب  یلو  تسا ، هورکم  رهظا ، رباـنب 
ریهطت یفرط  زا  دیامن و  فّقوت  دجسم  لخاد  دناوت  یمن  تسا و  ملتحم  یـصخش  تبانج 289 . لسغ  دجـسم و  ریهطت  نیب  نارود  اطایتحا .

هّیفرع ّتیروف  دجسم  ریهطت  بوجو  باوج : تسیچ ؟ شاهفیظو  دنک ، ریهطت  ار  نآ  هک  تسین  مه  يرگید  صخـش  تسا و  بجاو  دجـسم 
دجـسم 290. هب  باتک  لها  دورو  دـنک . ریهطت  روبع  لاح  رد  دراد ، ناـکما  رگا  دـنک و  ریهطت  ار  دجـسم  ندرک  لـسغ  زا  سپ  اذـل  دراد ،

دیابن باوج : دوش ؟ يریگولج  اهنآ  دورو  زا  دیاب  ای  تسا  زیاج  نایانـشآ ، میحرت  سلاجم  رد  تکرـش  يارب  دـجاسم  هب  باتک  لها  دورو 
دجسم رد  ناملسم  ریغ  دارفا  تشذگرد  مسارم  يرازگرب  ایآ  دجسم 291 . رد  ناملسم  ریغ  مسارم  يرازگرب  دنوش . نیملسم  دجاسم  دراو 

تباب يزاسزاب ، هعسوت و  تهج  يدجسم  هدشن 292 . تخادرپ  نآ  نارگراک  قوقح  هک  يدجسم  تسین . زیاج  باوج : تسا ؟ زیاج  اعرش 
نیدنچ قیرط  زا  دجسم  دمآرد  هب  هجوت  اب  دنتـسه ؛ یـضاران  تباب  نیا  زا  ناراک  بلط  تسا و  نویدم  اّنب  رگراک و  دزم  حلاصم ، تخادرپ 
دجسم رد  یبهذم  مسارم  ماجنا  تعامج و  زامن  هماقا ي  دجـسم ، یهدب  تخادرپ  زا  ّیلوتم  يراددوخ  یبهذم و  مسارم  هفوقوم و  يهزاغم 

تسا مزال  و  تسا ، حیحص  نآ  رد  زامن  تعامج و  درادن و  نآ  رد  زامن  هب  یطبر  دجـسم  یهدب  باوج : تشاد ؟ دهاوخ  یمکح  هچ  قوف 
تبیغ دجسم  رد  یناسک  رگا  دجسم 293 . رد  تبیغ  دنشاب . هتشاد  مادقا  یگدیسر و  دجسم  یهدب  هب  تبـسن  دنتـسه  يّدصتم  هک  یناسک 
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زیاج دجـسم  هب  نتفر  ایآ  درادـن  ریثأـت  مه  فورعم  هب  رما  دوشیم و  هجاوم  تبیغ  اـب  دنیـشنب  عضوم  ره  رد  ناـسنا  هک  يروط  هب  دـننکیم 
قطاـنم زا  یکی  رد  یتلود 294 . ياه  هجدوب  اب  دجـسم  نتخاس  دیورب . دجـسم  هب  دـیناوتیم  دـیهدن و  شوگ  تبیغ  هب  باوج : دـشابیم ؟

، شرف هیلوا ، تاناکما  یتوص ، ياهمتسیس  اّنب ، لماش : هجدوب  یمامت  تسا و  هدیدرگ  انب  قرب  بآ و  نامزاس  هنیزه  اب  يدجسم  ینوکـسم ،
زا ناضمر  كرابم  هام  هب  طوبرم  مسارم  و  مالّسلامهیلع ـ  همئا ـ  يراوگوس  يدولوم و  مسارم  نینچمه  و  زاگ و ... قاجا  لاچخی ، تکوم ،
رد رازگزامن  نیملسم  لکـشم  ات  دییامرف  مالعا  ینامزاس  هجدوب  زا  ار  اههنیزه  هنوگ  نیا  یعرـش  مکح  ددرگیم . نیمأت  نامزاس  نآ  هنیزه 

لاکـشا تسا ، هدوب  هزاجا ) بحاص   ) نذالا هل  نم  نذا  اب  لالح و  دـمآرد  لـحم  زا  رگا  باوج : دوش . لـح  هباـشم  دـجاسم  دجـسم و  نیا 
: باوج دییامن . نایب  ار  دجسم  رد  سکع  ریوصت و  یـشاّقن ، مکح  دجـسم 295 . رد  سکع  ریوصت و  یـشاّقن و  يرادهگن  تهارک  درادن .

ییاج رد  تروص  نتشادهاگن  هکلب  تسین ، يزاس  همّسجم  يزاس و  تروص  هچرگ  مه  سکع  تسا و  هورکم  دجسم  رد  ریوصت  یـشاقن و 
نتـشادرب تسا . طایتحا  رب  ینبم  تهارک ، رد  ریوصت  شقن و  هب  نآ  ندومن  قحلم  سپ  دنکیم ، قدص  مه  سکع »  » رب ریوصت  یلو  تسا ،

نانز و نیب  راوید  هدرپ و  دـنیوگیم  ياهّدـع  نونکا  تسا . هدوب  نادرم  ناـنز و  نیب  هدرپ ـ  لـثم  یلیاـح ـ  دـجاسم  رد  میدـق  زا  هدرپ 296 .
نانز شـشوپ  هب  هک  هچنآ  باوج : دییامرف . موقرم  هراب  نیا  رد  ار  كرابم  رظن  درادن . موزل  ندرک  هظعوم  ندناوخ و  زامن  لاح  رد  نادرم 

ار نآ  هک  هدوب  دجسم  رانک  رد  ینیمز  دجسم 297 . میرح  رد  فّرصت  تسا . طایتحا  قفاوم  هدوب و  رتتلیضف  اب  دشاب ، رتکیدزن  نادرم  زا 
هیاسمه دنک . لیدبت  هچوک  هب  هناخوضو ، هب  دـمآ  تفر و  تهج  ار  نیمز  نآ  هدـید  حالـص  دجـسم  ّیلوتم  دـناهدرک ، فقو  دجـسم  يارب 

زاب يرد  هیاسمه  رگا  دـهد ؟ هزاجا  دـناوت  یم  نیما  ایآ  دـنک . زاب  هچوک  نیا  هب  يرد  شاهناخ  زا  دـنک  یم  اضاقت  دجـسم  نیما  زا  دجـسم 
قاحلا و دـنک . دودـسم  ار  برد  نیا  دـیاب  مه  هیاـسمه  درادـن و  ار  هزاـجا  نیا  ّقح  روکذـم  نیما  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  دـشاب ، هدرک 

دیاب نارامعم  صیخـشت  هب  تسا و  هدافتـسا  لباق  ریغ  هدوسرف و  هک  تسا  یمیدق  ناتـسبش  کی  ياراد  عماج  دجـسم  دجسم 298 . هعسوت 
زین يداـیز  ياـهنیمز  و  مینک . قـحلم  دجـسم  نیا  هب  ار  نآ  میهاوـخ  یم  هک  تسا  عماـج  دجـسم  راـنک  رد  مه  يدجـسم  دوـش و  بیرخت 

هب زاین  ( 1 تسا : حرطم  هلأسم  هس  لاح  ددرگ . هدافتـسا  نآ  زا  دجـسم  هعـسوت  يارب  ات  هدـش  يرادـیرخ  ّریخ  دارفا  طـسوت  دجـسم  فارطا 
یمیدق دجسم  رد  ار  نآ  ناوتیم  ایآ  دننادیم . بسانم  نیمزریز  رد  ار  نآ  تخاس  نیسدنهم ، هک  میراد  تلاوت ) هن  وضو  لحم   ) هناخوضو

اب داد ؟ رارق  نحـص  وزج  درادن ـ  ییانب  هک  ار ـ  هبورخم  دجـسم  یمیدـق و  ناتـسبش  دجـسم ، هعـسوت  يارب  ناوت  یم  ایآ  ( 2 دومن ؟ ثادحا 
ناوت یم  ایآ  ( 3 دشاب . هدافتسا  لباق  نارازگ  زامن  يارب  مه  ناتـسمز  رد  ات  مینک ، انب  یفقـس  مه  نحـص  يور  میراد  دصق  هک  نیا  هب  هجوت 

ار هناخوضو  باوج : تسا ؟ هدـماین  رد  ّتیدجـسم  هب  زونه  هک  نآ  اصوصخم  درک . ثادـحا  هدـش  يرادـیرخ  ياهنیمز  رد  ار  هناـخوضو 
دیابن مه  دجـسم  تسا و  زیاج  ّتیفقو  يهغیـص  زا  شیپ  هدـش  رکذ  ياهيدـنمزاینو  تخاس  هدوبن  دجـسم  اـقباس  هک  یتمـسق  نآ  رد  دـیاب 

دیاب دجـسم  ایآ  دراد ، رارق  نآ  بنج  رد  هک  تسا  ياهدازماـما  رب  فقو  يدجـسم  نیمز  یفقو 299 . نیمز  رد  دجسم  دوش . دجـسم  طایح 
دجـسم رد  فقاو  نفد  درادـن . یعنام  دـشاب ، یّلـصم  تروص  هب  رگا  درک و  اـنب  دجـسم  دوشیمن  یفقو  نیمز  رد  باوج : دزادرپب ؟ هراـجا 

زا هک  دجسم  نامه  رد  توف  زا  دعب  ار  وا  هک  نآ  طرش  هب  دومن  دجسم  نآ  فقو  دوب ، لحم  دجـسم  رانک  رد  هک  ار  ینیمز  یـصخش  . 300
تسا و هدـش  یکی  نیمز  نـیا  اـب  ّلـحم  دجـسم  دـناهتفریذپ و  ار  طرـش  نـیا  یلاـها  زا  ياهّدـع  دـنیامن . نـفد  هدـش  هتخاـس  فـقاو  نـیمز 

تروص رد  ار  دوخ  تیاضر  مدع  دنیامن و  صخـشم  دجـسم  رد  ار  وا  نفد  ّلحم  دـیوگیم  فقاو  تسا . هدیـسر  نایاپ  هب  يزاسنامتخاس 
مدـع نارازگزامن و  اب  هربقم  تمحازم  مدـع  تروص  رد  باوج : دومن ؟ نفد  اج  نآ  رد  ار  وا  ناوتیم  ایآ  تسا . هدومن  مـالعا  نییعت  مدـع 

يایشا دوش . نفد  دجسم  رد  درادن  یعنام  دنیامن ،) نفد  ینامیس  يهربقم  ای  قودنص  رد  ار  دسج  ًالثم  هچنانچ   ) دجـسم نطاب  ندش  هدولآ 
ناونع اب  یهاـگ  فقو و  ناونع  اـب  یهاـگ  تسا  نکمم  دوشیم ، هداد  دجـسم  هب  هک  ییایـشا  دوـش 301 . یم  هداد  دجـسم  هب  هک  یفلتخم 

، دشاب فقو  هچ  ره  باوج : دییامرف . موقرم  ار  اهنآ  قرف  افطل  تسا ؟ فلتخم  دروم  ود  نیا  زا  مادک  ره  یعرـش  ماکحا  ایآ  دشاب ، کیلمت 
تهج رگم  دوشیم ، فرـصم  دجـسم  هب  طوبرم  روما  رد  نآ ، ریغ  رد  تسا ، فـقو  زا  ریغ  هچنآ  دوـش و  فرـصم  فـقو  تهج  رد  دـیاب 
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، تسا صاخ  فقو  هک  ار  هّینیـسح  ای  دجـسم  شرف  اـیآ  هّینیسح 302 . دجـسم و  شرف  زا  یـصخش  هدافتـسا ي  دشاب . هدرک  دیق  ار  یـصاخ 
ّدح زا  شیب  نییزت  ایآ  دجسم 303 . ناوارف  نییزت  ناوت . یمن  ریخ ، باوج : درک ؟ هدافتسا  اهنآ  زا  جراخ  ای  یصخش ، سلاجم  رد  ناوتیم 

ریواصت اب  صوصخ  هب  شقن ، ریوصت و  اب  نآ  نییزت  نینچ  مه  تسین و  زیاج  اـطایتحا  ـالط  هب  اـهنآ  نییزت  باوج : تسا ؟ زیاـج  دـجاسم ،
هدـش هبورخم  هک  دراد  دوجو  يدجـسم  دـناهدرک ، ترجاهم  نآ  مدرم  هک  ام  رواجم  ياتـسور  رد  هبورخم 304 . دجـسم  ریمعت  نارادناج .

. تسا بحتـسم  دـشاب ، یم  یبارخ  هب  کیدزن  هک  يدجـسم  ریمعت  دجـسم و  نتخاس  باوج : تسا ؟ مزال  نآ  يزاسزاب  ریمعت و  ایآ  تسا ،
ایآ میوش ، دجـسم  دراو  هتـشاذگ و  شفک  يور  رتياپ  مینزب و  سکاو  ار  نآ  دوش ، سجن  شفک  يهیور  رگا  دجسم 305 . شرف  تساجن 

رذع هک  یناسک  ایآ  دجسم 306 . طایح  هب  ُبنُج  ضئاح و  دورو  دینک . ریهطت  ار  شرف  نآ  اطایتحا  باوج : دوشیم ؟ سجن  دجـسم  شرف 
ربانب تسین ، زیاج  ناـماما  مرح  هب  دورو  باوج : دـنوش ؟ ناـگدازماما  ناـماما و  مرح  اـی  دجـسم و  طاـیح  دراو  دـنناوت  یم  دـنراد ، یعرش 

، تسا نم  دزن  دجـسم  تأیه و  لوپ  زا  يرادقم  یصخش 307 . روما  رد  دجسم  لوپ  فرص  درادن . لاکـشا  دجـسم  طایح  هب  دورو  طوحا ،
یفقو بتک  لاقتنا  دیناوت . یمن  ریخ ، باوج : مزادرپب ؟ درک  ادیپ  جایتحا  تأیه  تقو  ره  میامن و  فرصم  مدوخ  ار  اهنیا  ًالعف  مناوتیم  ایآ 

ریاس لثم  باوج : دومن ؟ لقتنم  يرگید  هناخباتک  هب  ناوتیم  ار  تسین  هدافتسا  دروم  هدش و  دجسم  فقو  هک  ییاهباتک  ایآ  دجسم 308 .
؟ تسا نماض  ایآ  دناسرب ، دجسم  هب  يررض  اوهـس  ناسنا  هاگره  دجسم 309 . هب  يوهس  ندناسر  ررض  تسا . دجـسم  هب  ّقلعتم  تافوقوم ،
هبورخم 310. ماـمح  ياـج  هب  دجـسم  تسا . نماـض  هلب ، باوج : تسا ) هتـسکش  ار  نآ  هتـشاذگ و  دجـسم  رهم  يور  اـپ  هتـساوخان  ًـالثم  )

عرـش مکاح  هزاجا  هب  زاین  باوج : ریخ ؟ ای  تسا  حیحـص  نآ  رد  زامن  ایآ  تسا ، هدوب  هبورخم  مامح  ًالبق  هک  هدـش  انب  ینیمز  رد  يدجـسم 
يرازگرب دراد . تهارک  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  يویند ، روما  هب  عجار  دجسم  رد  ندرک  تبحـص  دجسم 311 . رد  ییایند  نخس  دراد .

نیا هب  هجوت  اب  دوشیم ، رازگرب  دـجاسم  رد  نازومآشناد  تاناحتما  نلاس ، دوبمک  لیلد  هب  قطاـنم  یخرب  رد  دجاسم 312 . رد  تاناحتما 
رد تکرـش  هب  روبجم  یفرط  زا  دنربیم و  رـس  هب  هناهام  تداع  رد  نانآ  زا  ياهدع  اعطق  هدوب و  غلاب  هدننک  تکرـش  نارهاوخ  تیرثکا  هک 

صخـشم ایآ  دییامرفب  افطل  دش ، دهاوخ  اهنآ  هلاس  کی  تامحز  نتفر  نیب  زا  بجوم  اهنآ  تکرـش  مدع  دنتـسه و  ناحتما  هسلج  نامه 
تداع لاح  رد  هک  ینارهاوخ  دجـسم ، رد  ناحتما  يرازگرب  تروص  رد  و  تسا ؟ زیاج  نارهاوخ  تاناحتما  يرازگرب  يارب  دجـسم  ندرک 

سانجا تسا . مارح  روکذم ، تلاح  رد  نارهاوخ  تکرـش  تسا و  زیاج  يرازگرب  نآ  لصا  باوج : دننک ؟ تکرـش  دـنناوتیم  دـناهناهام ،
دـساف تّدم  ینالوط  رد  دیآیم و  هفاضا  دجـسم  سلاجم  رد  هک  ای .... دنق  ياچ ، نوچ  مه  سانجا  زا  یخرب  دجسم 313 . رد  هدمآ  هفاضا 
تروص رد  دومن و  فرصم  ضرق  تروص  هب  ار  نآ  زا  يرادقم  ناوتیم  ای  دومن ، دجـسم  جرخ  تخورف و  ار  اهنآ  ناوتیم  ایآ  دوشیم ،
کلام هچ  ره  دریگ و  ماجنا  دجـسم  یعرـش  ّیلوتم  رظن  تحت  دیاب  تسا ، دجـسم  هب  ّقلعتم  هچ  نآ  باوج : داد ؟ سپ  رادـقم  نامه  هب  زاین 
یـسک رگا  تفرگ ، اج  رتدوز  دیاب  یغولـش  تلع  هب  دـجاسم  یخرب  رد  دـجاسم 314 . رد  نتفرگاـج  دوش . هعجارم  وا  هب  دـیاب  دراد ، نّیعم 
یمکح هچ  مود  درف  ندناوخ  زامن  دریگب ، ار  وا  ياج  يرگید  درف  دورب و  رگید  راک  ای  وضو  تهج  دریگب و  ییاج  زامن  زا  لبق  دوخ  يارب 
یمکح هچ  وا  زامن  زامن ، زا  سپ  لّوا  درف  تیاضر  بلج  تروص  رد  و  تسا ؟ لـطاب  مه  وا  زاـمن  اـی  هدـش  بکترم  مارح  طـقف  اـیآ  دراد ؟

مارح راک  دریگب ، ار  وا  ياج  هک  يرگید  هدرک و  ادـیپ  اج  نآ  هب  تیولوا  تسا ، هتـشاذگ  اـج  نآ  رد  یلحر  رگا  باوج : تشاد ؟ دـهاوخ 
دوخ يارب  اشع  برغم و  زامن  يارب  رصع ، رهظ و  زامن  ماگنه  دناوت  یم  یـسک  ایآ  . 315 تسین . لطاب  شزامن  هچرگ  تسا ، هدش  بکترم 
زامن عورش  زا  سپ  ایآ  دراد ؟ قح  اج  نآ  هب  تبسن  یتقو  هچ  ات  دنکیم  صخشم  ار  ییاج  هک  یسک  و  دنک ؟ صخشم  دجسم  رد  ار  ییاج 

درف دوشیم و  لیاز  وا  قح  تعامج  داقعنا  عورـش و  زا  سپ  یلو  دریگب ، اج  روط  نیا  دـناوت  یم  باوج : تسا ؟ یقاب  وا  قح  زین  تعاـمج 
ّصاخ ياهاج  ای  لّوا  فص  رد  اـهنزریپ  اـهدرمریپ و  اـهرتگرزب و  دـجاسم  یخرب  رد  . 316 دـناوخب . زامن  اج  نآ  رد  دـناوتیم  يرگید 

ار وا  دنیشنب ، اجنآ  رد  یناوج  رگا  یهاگ  ددرگیم و  یقلت  هدش  هتفریذپ  يرما  نیا  هتشاد و  دوخ  يارب  یـصاصتخا  ییاج  ًالومعم  دجـسم 
سلاجم ّتیعورـشم  درادن . لاکـشا  دنریگن ، ار  یـسک  ياج  رگا  باوج : درادن ؟ یلاکـشا  دارفا  زا  هتـسد  نیا  زامن  ایآ  دنیامنیم ، اج  هباج 
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تدابعو تابیقعت  يارب  یتمحازم  سلاجم  نیا  رگا  ایآ  و  تسا ؟ عورـشم  دجاسم  رد  میحرت  سلاجم  يرازگرب  ایآ  دجسم 317 . رد  میحرت 
نتفرگ لوپ  دـشاب . هتـشادن  نارازگزامن  اب  تمحازم  هک  یتروص  رد  تسا ، عورـشم  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  دـشاب ، هتـشاد  نارازگزامن 

ازع نابحاص  زا  یغلبم  دجـسم ، رد  میحرت  سلاجم  يرازگرب  يازا  رد  دـنناوتیم  اـنما  تأـیه  اـیآ  میحرت 318 . سلاجم  تهج  اـنما  تأـیه 
رگا دجـسم 319 . ناگیاسمه  شمارآ  مدع  درادن . یعنام  دشاب ، یلوتم  هزاجا  اب  رگا  باوج : دنیامن ؟ دجـسم  قرب  بآ و  جرخ  تفایرد و 

: باوج تسیچ ؟ نانآ  فیلکت  دنشاب ، تحاران  دجسم  نارازگزامن  دمآ  تفر و  هیلقن و  لیاسو  كراپ  ادص و  رس و  زا  دجـسم  ناگیاسمه 
رد هک  تسا  يدجـسم  باوج : تسیچ ؟ عماـج  دجـسم  فیرعت  عماـج 320 . دجـسم  فیرعت  تسا . مارح  هیاـسمه ، نینمؤـم  رازآ  تیذا و 

دجسم ریز  زا  دجسم  بالضاف  هلول  لاقتنا  دنـشابن . مه  لحم  نآ  زا  هک  دنچ  ره  دنیآیم ، اج  نآ  هب  رهـش  یلاها  بلاغ  ًالومعم  زامن  تاقوا 
اب درادن ، لاکشا  باوج : تسا ؟ زیاج  ترورـض  تروص  رد  دجـسم ، ریز  زا  اکیلوپ  هلول  هلیـسو  هب  دجـسم  بالـضاف  بآ  لاقتنا  ایآ  . 321

شخپ دجـسم  زا  جراخ  رد  ادص  هک  دجاسم  ياهوگدنلب  زا  هدافتـسا  دجـسم 322 . ياهوگدنلب  دجـسم . نطاب  سیجنت  قدص  مدع  ضرف 
زیاج دوش ، ناگیاسمه  تیذا  ببـس  رگا  باوج : تسا ؟ زیاج  يرادازع  ینارنخـس و  مسارم  شخپ  ایآ  تسا ؟ زیاج  تقو  هچ  اـت  دـننکیم ،

، دـنناوخب زامن  دنتـسیاب و  مه  رانک  رد  هدرپ  لـیاح و  نودـب  درم  نز و  رگا  هدـش  هتفگ  دجـسم 323. رد  درم  نز و  نداتـسیا  هوحن  تسین .
فوفص لاصتا  تیاعر  ایآ  دشاب ، تعامج  زامن  هک  یتروص  رد  دوشیم ؛ رتم  جنپ  دودح  هک  عارز  هد  هلصاف  تیاعر  اب  رگم  دراد  تهارک 

نز و نیب  یقرف  تهج  نیا  رد  دـشاب و  هلاسر  يهلأسم 1155  رد  روکذم  وحن  هب  دیاب  ریخ ، باوج : تسا ؟ زیاج  هلـصاف  نیا  اب  تعامج  رد 
لها هیثرم  ای  حدم  رد  هک  يراعـشا  مکح  افطل  دـجاسم ، رد  رعـش  ندـناوخ  تهارک  هب  هجوت  اب  دجسم 324. رد  ندناوخ  رعـش  تسین . درم 

هب لافطا  دورو  درادن . لاکـشا  هدش  رکذ  تاعوضوم  اب  راعـشا  ندناوخ  باوج : دییامرفب ؟ ار  تسا  دنوادخ  اب  تاجانم  هظعوم و  ای  تیب و 
مکح هب  هجوت  اب  بلطم  نیا  ایآ  تسا ، هدیدنـسپ  يرما  یکدوک  زا  یبهذم  عماجم  اهناکم و  اب  لافطا  ییانـشآ  کش ، نودب  دجسم 325 .

يریگوـلج و هک  یتروـص  رد  و  تسا ؛ عـمج  لـباق  هنوـگچ  دوـشیم  دجـسم  هب  ّزیمم  ریغ  لاـفطا  دورو  زا  يریگوـلج  يارب  هک  یبابحتـسا 
ایآ و  تسا ؟ بحتـسم  يریگولج  مه  زاب  ایآ  دوشیم ، یکرابم  ياـهناکم  نینچ  زا  ناـنآ  راـجزنا  رّفنت و  بجوم  اـهنآ  دورو  زا  تعناـمم 

دورو تیبولطم  رب  لیلد  دناوتیم  نانآ  دورو  زا  مّلسوهلآوهیلعهّللایّلص ـ  ربمایپ ـ  تعنامم  مدع  دجسم و  هب  مالّسلاامهیلع ـ  نینسح ـ  دورو 
اهنآ دورو  دـننکب ـ  ار  دجـسم  بادآ  تاعارم  هک  دوش ـ  تبظاوم  ّزیمم  ریغ  لاـفطا  زا  رگا  باوج : دـشاب ؟ دجـسم  هب  ناـکدوک  لاـفطا و 

نامتخاس هقبط  دنچ  اجنآ  رد  ًالعف  هک  هتـشاد  رارق  یمیدق  يدجـسم  ياهسردـم ، هشوگ  رد  دجـسم 326 . نیمز  ریز  اضف و  درادن . یعنام 
زین تسا ـ  هدش  هتخاس  دجسم  لحم  رد  هک  نیریز ـ  الاب و  هقبط  ایآ  دوشیم ، هدافتـسا  دجـسم  ناونع  هب  فکمه  هقبط  تسا و  هدش  هتخاس 

مکح دـندادن ، رارق  دجـسم  زا  جراـخ  ار  تاـقبط  نآ  دجـسم  تخاـس  فقو و  يادـتبا  رد  رگا  ینعی  یلب ، باوج : دراد ؟ ار  دجـسم  مکح 
رد فّرصت  ندرک و  سجن  دراد و  ار  دجسم  مکح  زین  نوریب  فرط  هب  دجـسم  راوید  تشپ  ایآ  دجسم 327 . راوید  تشپ  دنراد . ار  دجسم 

ار شتـساجن  دوـش ، سجن  رگا  دـننکن و  سجن  مه  ار  دجـسم  راوـید  نوریب  فرط  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  باوـج : تسا ؟ مارح  نآ 
يدجسم تسا 328 . هتفرگ  رارق  نابایخ  حرط  رد  هک  يدجـسم  دشاب . هدادن  رارق  دجـسم  وزج  ار  نآ  فقاو  هک  نآ  رگم  دـنیامن ؛ فرطرب 

نآ رد  دجـسم  ماکحا  زونه  ایآ  هدـش ، دـمآ  تفر و  لحم  هب  لیدـبت  ًالعف  تسا و  هتفرگ  رارق  نابایخ  طسو  رد  ناـبایخ  ضیرعت  رثا  رد  هک 
نآ دروم  رد  دجـسم  ماکحا  مامت  هلب ، باوج : تسا ؟ مارح  نیمز  زا  تمـسق  نآ  رد  ضیاح  بنج و  فقوت  ای  ندرک  سجن  تسا و  يراج 

دجـسم رد  مَلَع  نداد  رارق  ایآ  تسا ، تاناویح  زا  ییاههمـسجم  ياراد  يرادازع  ياـهمَلَع  دجـسم 329 . رد  مَلَع  نداد  رارق  تسا . يراـج 
لوپ دـیاب  زین  دجـسم ـ  دـننام  یمومع ـ  نکاما  تاررقم ، قبط  دجـسم 330 . زاگ  قرب و  بآ و  لوپ  درادن . لاکـشا  باوج : دراد ؟ لاکـشا 

هجاوم زاـگ  قرب و  بآ و  ضبق  تخادرپ  لکـشم  اـب  ًـالومعم  دـنرادن ، هفوـقوم  هک  يدـجاسم  نوـچ  دـنزادرپب و  ار  قرب  بآ و  هب  طوـبرم 
هب دیاب  اهنآ  زا  کی  ره  ایآ  و  تسیچ ؟ دـننکیم  هدافتـسا  تدابع  زامن و  تهج  دجـسم ، زاگ  قرب و  بآ و  زا  هک  یناسک  مکح  دنتـسه ،
زا ناگدننک  هدافتسا  دنک ، تخادرپ  ار  ییاه  هنیزه  نینچ  اعّربت  هک  دشابن  يدرف  رگا  باوج : دننک ؟ کمک  دجسم  هب  دوخ  فرـصم  نازیم 
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؟ درک هنیزه  هّینیـسح  دجـسم و  تخاس  رد  ار  ماما  مهـس  ناوت  یم  ایآ  دجسم 331 . تخاس  رد  ماما  مهـس  فرـصم  دنهدب . دیاب  ناکم  نیا 
ای دجسم و  قرب  بآ و  زا  دجسم  ناگیاسمه  يهدافتـسا  ایآ  دجسم 332 . تاناکما  زا  هدافتـسا  دشاب . دیلقت  عجرم  يهزاجا  اب  دیاب  باوج :

روما تهج  ملیف  شیاـمن  اـی  یـساکع و  يرادربملیف و  نیبرود  ژراـش  لـیابوم ، ژراـش  طبـض ، تهج  دجـسم  قرب  زا  نارازگزاـمن  هدافتـسا 
طایح رد  دجـسم  رهم  زا  هدافتـسا  تسین . زیاج  تسا ، فقو  تاقّلعتم  رد  يهدوصقم  تهج  فالخرب  هچ  ره  باوج : تسا ؟ زیاج  یگنهرف 

هدیـشک دجـسم  هچوـک  یتـح  طاـیح و  رد  تعاـمج  ياـهفص  تیعمج ، ماـحدزا  تلع  هـب  دـجاسم  زا  یخرب  رد  هچوک 333 . دجـسم و 
زامن درادن . لاکشا  ارهاظ  باوج : دراد ؟ لاکـشا  زامن  ندناوخ  يارب  هچوک ، طایح و  رد  دجـسم  لخاد  ياهرهم  زا  هدافتـسا  ایآ  دوشیم ،

لاصتا تاقبط  زا  کی  ره  هک  هدش  هقبط  جـنپ  هب  لیدـبت  تیعمج  ماحدزا  تلع  هب  کچوک  يدجـسم  هقبط 334 . جنپ  دجـسم  رد  تعامج 
؟ تسا زیاج  دراد ، دجـسم  حطـس  اب  يدایز  هداعلاقوف  عافترا  هک  یناقوف  تاقبط  رد  تعامج  زامن  اـیآ  دـنریگیم ، نیریز  هقبط  زا  ار  دوخ 

دجاسم یگنهرف  ثاریم  ناـمزاس  اهرهـش  زا  يرایـسب  رد  یگنهرف 335 . ثاریم  راثآ  هب  یمیدـق  دـجاسم  لیدـبت  تسا . زیاـج  هلب ، باوج :
رد روصحم و  ار  نآ  یخیرات  ياهتمسق  ای  اهبارحم و  زا  یخرب  یفرعم و  یگنهرف  ثاریم  راثآ  ناونع  هب  ار  رهـش  نآ  یخیرات  یمیدق و 
هب رجنم  هک  دـجاسم  یخیرات  راثآ  ظـفح  تهج  روبزم  ناـمزاس  لـمع  اـیآ  ( 1 بلطم ؛ نیا  هب  هجوـت  اـب  تـسا ، هداد  رارق  شیاـمن  ضرعم 

. تسین ندرک  روصحم  رد  رصحنم  اهانب ، نیا  ندرک  ظفح  هار  باوج : تسا ؟ زیاج  دوشیم ، دجسم  ياهتمـسق  زا  یخرب  ندرک  روصحم 
ّیلوتم دیدحالـص  اب  باوج : دـیامن ؟ تفایرد  یهجو  ناگدـننک  رادـید  نادرگناهج و  ندـید  يارب  هک  دراد  هزاجا  روبزم  نامزاس  اـیآ  ( 2

نادرگناهج يدجاسم  نینچ  زا  ناگدـننک  رادـید  نیب  رد  ( 3 تسین . یعنام  درادـن ، فقو  تهج  اـب  تمحازم  هک  ياهدودـحم  رد  یعرش ،
زیاج یمالـسا  یناریا و  گنهرف  اب  ندـش  انـشآ  تهج  هب  دجـسم  رد  نانآ  هب  دورو  هزاجا  ایآ  دـنراد ، دوجو  باتک  لها  رافک و  یجراـخ ،

فّرـصت لابند  هب  هک  هتـشاد  رارق  ینید  مولع  بالط  لیـصحت  تهج  ییاههرجح  دجاسم  نیا  زا  یخرب  رد  ( 4 تسین . زیاج  باوج : تسا ؟
رد هفوقوم  زا  يهدافتـسا  زا  تعنامم  باوج : تسا ؟ زیاج  روبزم  لمع  ایآ  تسا ، هدمآرد  هکورتم  تروص  هب  ًالعف  یگنهرف  ثاریم  نامزاس 

زهجم عیسو و  هناخزپشآ  ياراد  هک  يدجسم  دجسم 336 . زا  نوریب  فراصم  يارب  دجسم  هناخزپشآ  زا  هدافتسا  تسین . زیاج  فقو  تهج 
هچ یگناـخ  سلاـجم  اـی  هّینیـسح و  يرادازع  مسارم  تهج  نآ ، رد  اذـغ  شخپ  تخپ و  اـیآ  دراد ـ  یناوارف  هدافتـسا  تیلباـق  هـک  تـسا ـ 
اب باوج : تسا ؟ زیاج  دجـسم ، فراصم  تهج  نآ ، دـمآرد  ندرک  هنیزه  هراـجا و  ترجا و  تفاـیرد  اذـغ و  نتخپ  اـیآ  و  دراد ؟ یمکح 

، انما تأیه  تارایتخا  دودـح  افطل  تعامج 337 . ماما  ّیلوتم و  فقاو ، انما ، تأیه  تارایتخا  دودـح  تسا . زیاـج  دجـسم  ّیلوتم  يهزاـجا 
تافّرـصت باوج : دوش . يریگولج  لیاسم  رد  فالتخا  روما و  لخادـت  زا  ات  دـییامرف  صخـشم  ار  دجـسم  تعاـمج  ماـما  ّیلوتم و  فقاو ،

ایآ دجسم ، تهج  هرانم  دبنگ و  تخاس  هرانم 338 . دبنگ و  تخاس  دشاب . دجسم  یعرش  ّیلوتم  رظن  تحت  طقف  دیاب  دجسم  رد  هعورـشم 
تـسا هورکم  هکلب  دـشابن ، فقـس  ياراد  دجـسم  تسا  بحتـسم  باوج : دوریم ؟ رامـش  هب  یتانییزت  دـیاز و  روما  وزج  اـی  تسا  بولطم 

و تسا . رگید  تاـحّجرم  ترورـض و  ببـس  هب  تـهارک  لاوز  برقا  دوـشیم و  هتخاـس  اـیروب  زا  هـک  شیرع  ریغ  هـب  ناـب ) هیاـس   ) لـیلظت
ببس هب  تسا  تهارک  عافترا  برقا  دجسم و  يالاب  حطس  زا  هرانم  ندوب  رتالاب  تسا  هورکم  دشاب و  دجسم  راوید  رد  هرانم  تسا  بحتسم 

ریـس نآ  رد  هک  ییاذغ  یـسک  رگا  دجـسم 339 . هب  دورو  رادریـس و  ياذـغ  ندروخ  دـشابن . هدـسفم  هب  نورقم  رگا  تجاـح ، ترورض و 
. دراد تهارک  دهدب ، وب  يو  ناهد  رگا  باوج : روط ؟ هچ  دهدن  وب  وا  ناهد  رگا  دراد ؟ لاکشا  دجسم  هب  وا  دورو  ایآ  دروخب ، دراد  دوجو 
، هارمه نفلت  هاگتـسد  ندومن  شوماخ  نودـب  نارازگزامن  هک  دـتفایم  قافتا  رایـسب  لیابوم  جاور  اب  اریخا  دجـسم 340 . رد  لیابوم  گنز 

هلأسم نیا  یعرش  مکح  افطل  تسا ، کیزوم  رب  لمتشم  ًالومعم  هک  هدرک  ندز  گنز  هب  عورش  هاگتـسد  زامن  نیب  رد  هدش و  زامن  لوغـشم 
هّدعم تالآ  لامعتسا  زا  هک  يوهل ـ  ریغ  دشاب  یتوص  رگا  باوج : دییامرفب ؟ زامن  ماگنه  رد  ار  لیابوم  کیزوم  هب  نارگید  نداد  شوگ  و 

اهوـلیز زا  یخرب  يور  رب  اهولیز 341 . يور  ياهترابع  تسین . زامن  نالطب  بجوم  ریدقت ، ره  رب  درادن و  لاکـشا  دـشاب ـ  هدـشن  لصاح 
يور رب  ندناوخ  زامن  و .... هّیمطاف ، دجـسم  فقو  ای  لضفلاوبا ، ترـضح  هّینیـسح  فقو  دننام : هدش ، شقن  هّینیـسح  ناونع  ای  دجاسم  مسا 
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، کته مدع  ضرف  اب  باوج : تسین ؟ دجـسم  هینیـسح و  لاوما  رد  زیاج  ریغ  فّرـصت  اهنآ  وحم  ایآ  دراد ؟ یمکح  هچ  ییاههتـشون  نینچ 
هاگ یفقو 342 . بتک  رد  هابتـشا  ترابع  حیحـصت  دـشاب . ّیلوتم  يهزاجا  اب  دـیاب  اهنآ  وحم  درادـن و  لاکـشا  اهنآ  يور  ندـناوخ  زاـمن 
رد زیاج  ریغ  فّرـصت  ییاهترابع  نینچ  حیحـصت  ایآ  تسا ، هدش  پیات  هابتـشا  هناخباتک ، ای  دجـسم  یفقو  بتک  رد  ياهیآ  ای  اعد  ترابع 

اهرهـش و زا  يرایــسب  رد  اـهیباهو 343 . دـجاسم  رد  ندـناوخ  زاـمن  تسا . زیاـج  ّیلوتم  يهزاـجا  اـب  باوج : دوشیمن ؟ بوسحم  فـقو 
رد دجسم  نتشاد  زا  نایعیش  ًالومعم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دناهدومن ، تنـس  لها  تهج  دجاسم  تخاس  هب  مادقا  اهیباهو  يزرم ، ياهاتـسور 

: باوج دراد ؟ یمکح  هچ  دوشیم ، اپرب  اجنآ  هک  یـسلاجم  رد  تکرـش  نانآ و  دـجاسم  رد  ندـناوخ  زامن  دنتـسه ، مورحم  يزرم  قطانم 
باتک لها  تدابع  يارب  هک  اسیلک ـ  هسینک و  اـیآ  اسیلک 344 . هسینک و  تسا . زیاج  دشابن ، اهنآ  لطاب  بهذم  جیورت  قنور و  ببـس  رگا 

ناـیدوهی و دـباعم  هب  ضّرعت  نکل  درادـن ؛ دجـسم  مکح  اعرـش  ریخ ، باوج : دراد ؟ ار  دجـسم  مکح  اعرـش  تسا ـ  هدـش  هداد  صاـصتخا 
تسا و مرتحم  دـجاسم  لثم  نکاما  نآ  و  تسین ، زیاج  تسا ، اـهنآ  دوخ  تسد  رد  مه  دـباعم  نآ  دنتـسه و  مالـسا  هّمذ  رد  هک  نایحیـسم 

ایآ زاین 345 . ّدح  زا  شیب  هینیـسح  دجـسم و  تخاس  تسا . يراج  مه  دـجاسم  رد  هک  یطیارـش  اب  رگم  اهنآ ، ندرک  بارخ  تسین  زیاج 
. تسا فلتخم  نآ  دراوم  باوج : دوشیم ؟ بوسحم  فارـسا  هلحم  ای  اتـسور  رهـش ، کی  رد  زاین  ّدـح  زا  شیب  هینیـسح  دجـسم و  تخاس 
يرنه و یـشزومآ ، ياـهسالک  لیکـشت  لـیبق  زا  یـشزومآ ـ  یگنهرف و  حـجار  روما  زا  يرایـسب  دجـسم 346 . رد  یگنهرف  روما  ماـجنا 

اههمان فقو  رد  اعطق  اذل  هدوبن و  جیار  هتشذگ  رد  رتائت و ـ ... هقباسم ، يارجا  ملیف ، شیامن  ناناوجون ، ناناوج و  تهج  یناتـسبات  یحیرفت 
ایآ دجسم ، زا  ریغ  یناکم  رد  نآ  يارجا  ناکما  مدع  یگنهرف و  ياههمانرب  نینچ  يارجا  ترورض  هب  هّجوت  اب  لاح  تسا ، هدیدرگن  ظاحل 

دراد تافانم  دجسم  مارتحا  اب  هک  ییاهراک  زا  دیاب  باوج : دینادیم ؟ زیاج  دجاسم  رد  ار  ییاههمانرب  اهتیلاعف و  نینچ  ماجنا  یلاعترضح 
ـ  دـجاسم رد  ندرک  شزرو  ای  ندرک و  يزاب  دجـسم 347 . رد  ملیف  شزرو و  يزاب و  دوش . بانتجا  ًالک  تسا ، نارازگزاـمن  محازم  اـی  و 
زا یلـصا  ضرغ  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  ییویدـیو ـ  ای  هدـنز و  تروص  هب  ملیف  شیامن  ای  یمزر و  ياهشزرو  ای  سینت و  شمرن ، لثم 

مارتحا اب  هک  ییاهراک  زا  دجـسم ، رد  دـیاب  تسین و  زیاج  فقو  تهج  ریغ  رد  فقو ، زا  يهدافتـسا  تسا و  زامن  يهماقا  تدابع و  دجـسم 
، دجسم لاوما  زا  یصخش  هدافتسا  دجسم 348 . لاوما  زا  یصخش  هدافتـسا  دوش . بانتجا  تسا ، نارازگزامن  محازم  ای  دراد و  تافانم  نآ 

نداد ضرق  تسین . زیاج  باوج : دوش ؟ هداد  هقدـص  ای  دوش  هتخادرپ  نآ  لابق  رد  یهجو  رگا  دراد ؟ یمکح  هچ  دجـسم ، نیلوؤسم  طسوت 
عـالطا هاـگیاپ  عبنم : تسین . زیاـج  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  تسا ، دجـسم  هب  قـّلعتم  هک  یلوـپ  نداد  ضرق  دجـسم 349 . هب  ّقلعتم  لوپ 

تجهب یقت  دمحم  هللا  تیآ  یناسر 

يزاریش مراکم  یمظعلا  هللا  تیآ 

دـصق یلو  درادن ، ار  يدجـسم  رد  زامن  ندناوخ  دصق  یـصخش  درادن  ندناوخ  زامن  دصق  هک  یـسک  يارب  دجـسم  بآ  اب  نتفرگ  وضو  - 
یلاکشا دورب ؟ رگید  ياج  هب  زامن  يارب  دنک و  نآرق  تئارق  يرادقم  دریگب و  وضو  دجسم  بآ  اب  دناوت  یم  ایآ  دراد ، دیجم  نآرق  تئارق 

هفسلف دیئامرف و  نایب  ار  تسا ، ّبحتسم  دجاسم  رد  دورو  ماگنه  هب  هک  ّتیحت ، زامن  یگنوگچ  دجاسم  رد  تیحت  زامن  تیفیک  - 2 درادن .
ای دـنلب  ار  نآ  ناوت  یم  و  درادـن ؛ هماقا  ناذا و  تسا و  هلفان  ياهزامن  ای  حبـص  زامن  دـننام  تعکر ، ود  ّتیحت  زاـمن  دـیهد . حیـضوت  ار  نآ 

ریمعت راّفک  تسد  هب  هک  ینامتخاس  هدش  ریمعت  رافک  تسد  هب  هک  يدجسم  ریهطت  - 3 تسا . دجسم  هب  مارتحا  شا  هفسلف  دناوخ و  هتسهآ 
ضیاح نز  ندش  لخاد  دراد ؟ دجـسم  باوث  نآ  رد  ندناوخ  زامن  ایآ  دوش ؟ یم  ّبترتم  نآ  رب  دجـسم  ماکحا  نآ ، ریهطت  نودب  ایآ  هدش ،

؛ دوش یم  ّبترتم  نآ  رب  دجـسم  ماـکحا  دراد و  ار  دجـسم  باوث  دوش  فقو  دجـسم  يارب  رگا  دراد ؟ یمکح  هچ  نآ  رد  بنج  صخـش  و 
دننک بصن  نآ  رب  يزیچ  ای  دنشکب ، بآ  دوش  یمن  یبارخ  بجوم  رگا  تسا ، سرتسد  رد  هک  اجنآ  ات  ار  نآ  رهاظ  هک  تسا  نآ  رتهب  یلو 

هک یناسک  هفیظو  - 4 تسین . زیاج  نآ  رد  دجـسم  يارب  ندش  فقو  ضرف  رد  ضیاح  بنج و  دورو  دـنکن و  ادـیپ  سامت  نآ  اب  تسد  هک 
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زا یّلت  تروص  هب  نونکا  دنا و  هدومن  بیرخت  ار  يدجـسم  نارگید  اب  یگنهامه  نودـب  مدرم  زا  يا  هّدـع  دـنا  هدرک  بیرخت  ار  يدجـسم 
دجـسم مدرم ، هّیقب  یگنهامه  تیاضر و  نودـب  هک  یـصاخشا  ب : تسا ؟ مزال  اهلِگ  كاخ و  نآ  ریهطت  ایآ  فلا : تسا . هدـمآرد  كاـخ 

نیا رگم  دنروآرد ، نآ  زا  رتهب  ای  هیلّوا  تروص  هب  دننک و  ریمعت  ار  دجـسم  دـنفّظوم  اهنآ  دـنراد ؟ يا  هفیظو  هچ  دـنا  هدرک  بارخ  ار  قوف 
دجـسم رانک  رد  هک  ینیمز ، هعطق  جیـسب  هاگیاپ  هناخباتک و  يارب  دجـسم  زا  یتمـسق  هدافتـسا  - 5 دـنوش . راک  نیا  راد  هدـهع  نارگید  هک 

، زاوج ضرف  رد  و  تسا ؟ زیاج  راک  نیا  ایآ  مینک ، تسرد  يا  هناخباتک  نآ  هشوگ  زا  میهاوخ  یم  نالا  دنا ، هدومن  دجـسم  فقو  ار  تسا ،
ًاتّقوم هدش  دای  هناخباتک  زا  قاتا  کی  زا  ناوت  یم  ایآ  نمـض  رد  و  دننک ؟ دمآ  تفر و  اجنآ  رد  دنناوت  یم  دـنراد  یعرـش  رذـع  هک  یناوناب 
دریگ رارق  زاین  دروم  نامز  ره  دشابن و  نارازگزامن  محازم  رگا  تمسق ، نآ  رد  دجسم  هناخباتک  ثادحا  درک ؟ هدافتسا  جیسب  هاگیاپ  يارب 

زین هاگیاپ  يارب  دننک و  دمآ  تفر و  اجنآ  رد  دنناوت  یمن  دنراد  یعرـش  رذع  هک  یناوناب  یلو  درادن ؛ یعنام  دنهد ، رارق  دجـسم  رایتخا  رد 
: تفگ ناوت  یم  ایآ  دـشاب ، هتـشاد  ناویا  يدجـسم  رگا  ناتـسبش  مکح  رد  ناویا  ندوب  لـخاد  - 6 درک . هدافتـسا  ناوت  یم  قوف  طیارـش  اب 

یم دنراد  یعرش  رذع  هک  ینارهاوخ  ایآ  دوش ، ثادحا  ناتسبش  لخاد  زا  ناویا  هک  یتروص  رد  دراد ؟ نارهاوخ  هب  صاصتخا  ًاعرـش  ناویا 
ار ناویا  هک  دشاب  نینچ  لحم  فرع  رد  هک  نیا  رگم  تسین ؛ ناتـسبش  ناویا و  نایم  یقرف  دنیامن ؟ یتیلاّعف  ای  هدومن  فّقوت  ناویا  رد  دنناوت 

هدش دجـسم  فقو  ینیمز  رگا  دجـسم  مکح  رد  یناقوف  هقبط  نیمزریز و  ندوب  لخاد  دننادب 7 - نارهاوخ  صوصخم  دجـسم و  زا  جراخ 
؛ دراد ار  دجـسم  مکح  يرآ  دراد ؟ یمکح  هچ  نآ  رد  هناخباتک  ثادحا  دراد ؟ ار  دجـسم  مکح  زین  یناقوف  تاقبط  نیمزریز و  ایآ  دـشاب ،

ياه يد  یس  اهراون و  زا  هدافتـسا  - 8 دشابن . نارازگزامن  محازم  هک  نیا  رب  طورـشم  دننک ؛ ثادـحا  هناخباتک  نآ  رد  درادـن  یعنام  یلو 
یبهذم يد  یس  وراون  رانک  رد  لحم  ناناوج  بذج  روظنم  هب  دراد  رظن  رد  جیسب  هاگیاپ  نیا  هناخراون  دحاو  امارتحا  دجاسم  رد  یقیـسوم 
هدافتسا هریغ  داباتخم و   - يراختفا یناهفصا -  نایاقآ  ياهراون  زا  لاثم  ناونع  هب  یناریا  زاجم  ياهدورـس  يد  یـس  وراون  عاونا  زا  ینارق  و 

عقاو دجـسم  طایح  لخاد  ياـهقاتا  زا  یکی  رد  قوف  دـحاو  هکنآ  هب  هجوت  اـب  میراد  تساوخرد  ماـقم  یلاـع  عجرم  نآ  رـضحم  زا  دـیامن . 
. دییامرف داشرا  ار  ام  هعماج  نازاس  هدنیآ  بذج  صوصخرد  یگنهرف  مجاهت  هب  هجوت  ابو  هدومن  ناونع  یعرـش  رظن  زا  ار  ناشرظن  دشابیم 

سّجنتم حلاصم  زا  هک  يدجـسم  رهاظ  ریهطت  ایآ  دجـسم  رهاظ  ریهطت  - 9 دـیزرو . بانتجا  نآ  زا  تسین  دـجاسم  نأش  اب  بسانتم  راک  نیا 
دجاسم رد  ملیف  شیامن  ایآ  دـجاسم  رد  ملیف  شیاـمن  - 10 دـینکن . هسوسو  نانمؤم  لد  رد  تسا و  یفاک  دـنک ؟ یم  تیافک  هدـش  هتخاـس 

هب راـفک  دورو  - 11 تفرگ . رظن  رد  راـک  نیا  يارب  يا  هناگادـج  ّلـحم  دـیاب  هکلب  تسین  دجـسم  نأـش  بساـنم  اـهراک  نیا  تسا ؟ زیاـج 
رد رگم  دوش  يریگولج  دـجاسم  رد  راّفک  دورو  زا  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  تسا ؟ مزـال  دـجاسم  رد  راّـفک  لوخد  عنم  اـیآ  دـجاسم 
رد تسا  زیاج  دجسم  رد  ششخبو  هبه  نوچ  ییاهراک  ایآ  دجسم  رد  ششخب  هبه و  - 12 دشاب . نآ  دننام  مالسا و  قیقحت  يارب  هک  ییاج 

درادـن عرـش  مکاح  هزاجا  هب  يزاین  تسین و  مارح  دجـسم  رد  اهراک  هنوگ  نیا  ماجنا  دراد ؟ عرـش  مکاح  مکح  هب  زاـین  اـیآ  زاوج  تروص 
زا یتمسق  صاصتخا  - 13 تسا . مارح  دشاب  هتشاد  نارازگزامن  يارب  تمحازم  رگا  تسا و  هورکم  دجـسم  رد  يویند  ياهراک  ماجنا  یلو 

كرابم هام  ماّیا  رد  رگم  دشاب  یمنزامن  يارب  هدافتـسا  دروم  نادـنچ  نآ  مّوس  هقبطو  هقبط  هس  تسا  يدجـسم  یگنهرف  روما  يارب  دجـسم 
لیبق زا  یگنهرف  دـحاو  کی  يارب  ار  یتمـسقره  هدومن  يدـنب  تمـسق  ار  دجـسم  نیا  مّوس  هقبط  ناوت  یم  اـیآ  لاـح  نآ ، لاـثماو  ناـضمر 
يارب هک  دوش  يزاسادج  كرحتم ، لیاسو  اب  هچنانچ  داد ؟ صاصتخا  روصحم  روط  هب  ییوجشناد  تاعلاطم  تاقیقحت و  زکرم  نآرقلاراد ،
تداع نامز  رد  ناـنز  روضح  - 14 درادـن . یعنام  دـشاب  روظنم  نآ  رد  ینید  ياهراک  دـشاب و  ندرک  اج  هباج  لـباق  موزل  دراوم  رد  زاـمن 

هب لهج  رثا  رد  دنراد و  یگنانز  تداع  اهنآ  زا  یضعب  دننک و  یم  تکرش  دجاسم  میحرت  سلاجم  رد  ناوناب  نارهت  رد  دجاسم  رد  هنایهام 
رظن نونکا  تسا  هدـش  سجن  دجـسم  شرف  هک  دوش  یم  هدـهاشم  مسارم  نایاپ  زا  سپ  یهاگ  دـنور و  یم  دجـسم  هب  لاح  نامه  اب  هلأسم 

ریهطت دیاب  دوش  هدولآ  دجـسم  شرف  رگا  دننک و  فّقوت  دجـسم  رد  هک  تسا  مارح  هنانز  تداع  لاح  رد  نانز  دییامرف . موقرم  ار  ناتکرابم 
ینیمز جرک  دابآردیح  رد  یـشزرو  ناکم  يارب  دجـسم  نیمزریز  زا  هدافتـسا  - 15 درک . انـشآ  لئاسم  نیا  هب  دـیاب  ار  هاـگآان  دارفا  درک و 
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دیدرگ یم  رازگرب  زامن  دجـسم  نیا  نیمزریز  رد  لاس  نیدـنچ  دـنا  هدرک  کمک  دجـسم  نتخاـس  ّتین  هب  مدرم  هدـیدرگ و  دجـسم  فقو 
هب رفـص  مّرحم و  ماـّیا  رد  دوش و  یم  هدافتـسا  دجـسم  لـیاسو  يرادـهگن  يارب  نیمزریز  زا  تسا  هدـش  هتخاـس  فـکمه  هقبط  هک  نوـنکا 

ناـکم يارب  نیمزریز  نیا  زا  ناوـت  یم  اـیآ  دـندرگ  یمن  نآ  دراو  روذـعم  دارفا  دوـش و  یم  هداد  اذـغ  مالـسلا ) هـیلع  ) هّللادـبعابا نارادازع 
ياهراک دجسم و  يارب  دیاب  هکلب  تسین  زیاج  درک ؟ دجسم  نامه  يانب  فرـص  ار  لصاح  دیاوع  هدافتـسا و  ناناوجون  ناناوج و  یـشزرو 

ناملسم و نیکلام  نیب  هک  یعاشم  نیمز  رد  يدجسم  دجسم  رد  متخ  مسارم  يرازگرب  هنمارا و  روضح  - 16 دوش . هدافتسا  دجسم  بسانم 
دننک و یم  رازگرب  ناناملسم  دجـسم  رد  ار  ناشتاوما  متخ  مسارم  باتک  لها  تسا ، هدش  انب  ناشدوخ  هزاجا  اب  تسا  هدوب  كرتشم  ینمرا 
رد هک  نیملـسم  مسارم  رد  نینچمه  دـنراد و  روضح  سلجم  رد  مه  ناـشیا  دوـخ  دـیامن و  یم  ینارنخـس  سلجم  نآ  رد  ناملـسم  ظـعاو 

دجـسم هب  اهنآ  ندمآ  رگا  دوش ؟ یم  بوسحم  دجـسم  ماقم  کته  دجـسمرداهنآ  روضح  ایآ  دـننک  یم  تکرـش  دوش  یم  دـقعنم  دجـسم 
رد یمیدق  دجـسم  کی  ام  یـشزرو  ناکم  يارب  هکورتم  دجـسم  زا  هدافتـسا  - 17 درادـن . یعنام  ددرگ  مالـسا  هب  اهنآ  رتشیب  هقـالع  ببس 

هتخاس یمالسا  بالقنا  زا  دعب  گرزبو  دیدج  دجسمدنچ  هک  نیا  ّتلع  هب  میراد  ناهفصا  هکرابم  ناتسرهش  زا  ناخیلوخ  مان  هب  ییاتـسور 
دنچ یلو  تسا ، هدشن  هدناوخ  دجـسم  نیا  يارب  مه  فقو  هغیـص  نمـض  رد  ، دنیامن یمن  هدافتـسا  یّلک  روط  هب  دجـسم  نیا  زا  رگید  هدـش 

هدافتسا یناتساب  شزرو  هاگشاب  ناونع  هب  دجسم  نیا  زا  هتشادن  یـشزرو  هاگیاج  نوچ  اتـسور  نیا  ناراکـشزرو  زا  يا  هّدع  هک  تسا  لاس 
هیلع ) یلع ای  رکذ  طـقف  شزرو  نیا  رخآ  اـت  لّوازا  تسا  یتّنـس  ياهـشزرو  زا  یکی  یناتـساب  شزرو  هک  نیا  هب  هّجوت  اـب  لاـح  دـنیامن  یم 

؟ تسا حیحص  دجسم  نیا  رد  فرـصت  ندرک و  شزرو  ایآ  دوش  یم  دای  اهنیا  لاثما  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم رب  تاولـص  و  مالـسلا )
بجوم رگا  نآ  رد  شزرو  لاوس  ضرف  رد  اّما  دومن  هاگشزرو  هب  لیدبت  ای  درک  جراخ  ندوب  دجـسم  زا  ناوت  یمن  هجو  چیه  هب  ار  دجـسم 

هرعن نداد و  یبهذم  راعـش  ایآ  دجاسم  رد  نداد  راعـش  - 18 تسا . زیاج  دنشاب  هتـشادن  نارازگزامن  يارب  تمحازم  دشابن و  دجـسم  نهو 
یبهذم حیحـص و  ياوتحم  ياراد  هک  ییاهراعـش  تسا ؟ تاهورکم  زا  دوش  یم  هتفگ  ناتـسکاپ  دجاسم  زا  یـضعب  رد  هک  نتفگ  يردیح 

. دشابن نآ  رد  دوش  دجسم  نهو  بجوم  هک  ییاهادص  دنکن و  دیلوت  نارازگزامن  يارب  یتمحازم  هک  نیا  طرش  هب  درادن  یعنام  دشاب  هدوب 
دـشابن و هدـنز  تادوجوم  سکع  اب  ای  الط  هب  نییزت  رگا  تسا ؟ زیاج  اه  هینیـسح  دـجاسم و  ندرک  تنیز  اـیآ  دـجاسم  ندرک  تنیز  - 19

حبص ناذا  ًاصوصخم  دجسم  ناذا  يادص  ندرک  دنلب  ایآ  دجسم  ناذا  يادص  ندرک  دنلب  - 20 درادن . یلاکشا  دنکن  ادیپ  زین  فارسا  هبنج 
زیاـج دوش  یم  اـهنآ  رازآ  تیّذا و  بجوم  ناذا  يادـص  هک  دـنیامن  یم  راـهظا  دـننک و  یم  ضارتـعا  دجـسم  ناـگیاسمه  هک  یتروص  رد 
نتفرگ وـضو  - 21 دـنوش . ناذا  يادـص  عنام  دـنناوت  یمن  ناـگیاسمه  درادـن و  یعناـم  یلومعم  ّدـح  رد  ناذا  يادـص  ندرک  دـنلب  تسا ؟

زیاج دناوخ ؟ زامن  رگید  دجـسم  رد  تفرگ و  وضو  دجـسم  کی  رد  ناوت  یم  ایآ  درادن  ار  اجنآ  رد  زامن  ندـناوخ  دـصق  هک  يدجـسمرد 
سجن تمرح  رد  دجـسم ، ربنم  ایآ  دجـسم  ربنم  ندرک  سجن  دـناوخب 22 - لوا  دجـسم  رد  نآرق  هحفـص  کی  لقا  هک ال  نیا  رگم  تسین 
دجاسم رد  میحرت  ینارنخس و  سلاجم  ییاپرب  - 23 درادن . ار  دجسم  مکح  ربنم  دراد ؟ ار  دجسم  دوخ  مکح  يروف ، ریهطت  موزل  ندومن و 
دجاسم رد  میحرت ، سلجم  ییاپرب  تابیقعت ، ندـناوخ  دـنلب  نآرق ، ریـسفت  هظعوم ، ینارنخـس ، لثم  تسا ، زامن  محازم  هک  ییاهراک  ماجنا 
دنناوتب نارازگزامن  هک  دـنهدب  یبیترت  دـیاب  دـنک ، داجیا  یتمحازم  رگا  تسین و  نارازگزاـمن  محازم  ـالومعم  روما  نیا  دراد ؟ یمکح  هچ 

،N _ L _ P ناونع اب  ییاهسالک  تسا  یتّدم  نّویناحور  زا  یکی  دجسم  رد  ینامرد  يژرنا  اگوی و  شزومآ  - 24 دنناوخب . ار  دوخ  زامن 
. دوش یم  حرطم  زین  نآ  دننام  و  ینامرد » يژرنا   » و اگوی »  » زا یثحابم  اهـسالک  نیا  رد  ًاضعب  هک  دـنک ، یم  رازگرب  ّتیقفوم ، ياهکینکت  ای 

ایآ 3 ـ دراد ؟ یمکح  هچ  لاـملا  تیب  هنیزه  اـب  و  دـجاسم ، رد  نآ  غیلبت  2 ـ دـشاب ؟ یم  زیاج  دـیفم و  ملع  نیا  ایآ  1 ـ هک : تسا  نیا  لاؤـس 
یلاکـشا دشاب  دیفم  لوقعم و  ّدح  رد  رگا  ینامرد  يژرنا  اگوی و  درادـن ؟ یلاکـشا  دراد  نت  هب  نید  سابل  هک  یـصخش  طّسوت  نآ  يارجا 

دننام متخ و  سلجم  رد  ندروخ  اذغ  دجـسمرد  ندروخ  اذغ  - 25 درک . باختنا  نآ  يارب  دجـسم  زا  ریغ  يرگید  ّلحم  دیاب  یلو  درادـن ;
، ددرگن دجـسم  یگدولآ  ببـس  و  دننکن ، داجیا  تمحازم  نارازگزامن  يارب  رگا  دراد ؟ یمکح  هچ  دوش ، یم  رازگرب  دجـسم  رد  هک  نآ ،
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یمالـسا نّدـمت  یخیرات  مظعم و  ياهانب  زا  یکی  زاریـش  لیکو  دجـسم  دـجاسم  هب  ناملـسم  ریغ  نادرگناـهج  دورو  - 26 درادن . یلاکـشا 
لباق ریغ  ياهبیسآ  یساسا ، تاریمعت  مدع  ّتلع  هب  ریخا  تاونس  رد  تسه . هدوب و  نادرگناریا  نادرگناهج و  بلغا  هقالع  دروم  هک  تسا ،

یگنهامه و يراکمه و  اـب  دجـسم  ینوناـق  یعرـش و  ّیلوتم  ناونع  هب  دوخ  یعرـش  هفیظو  بسح  بناـج  نیا  هک  هدـمآ  دوجو  هب  یناربج 
تیاعر ظفح  اب  یجراخ  نادرگناهج  هب  طیلب  شورف  هّیهت و  هب  مادـقا  نیملـسم ، تادابع  زاـمن و  تاـعاس  جراـخ  رد  فاـقوا  هرادا  تراـظن 

تاریمعت و هنیزه  فرص  هلصاح ، دمآ  رد  ات  ناهفصا ) عماج  دجسم  هللا و  فطل  خیـش  ماما و  دجاسم  دننامه   ) ما هدومن  یمالـسا  تانوؤش 
رد دجـسم  هباهنآ  ندـمآ  دـییامرف  داشرا  ار  ام  دـشاب ، یم  مالـسا  عرـش و  فالخ  عوضوم  نیا  هچنانچ  دوش ; دجـسم  يرادـهگن  تفاظن و 

یلاکشا ددرگ ، نیملسم  مالسا و  هب  اهنآ  ینیب  شوخ  بجوم  دوشن و  دجسم  یگدولآ  ببس  دننک و  تیاعر  ار  یعرش  تاهج  هک  یتروص 
-27 دـشابن . راک  نیا  يارب  یمازلا  و  دـنهدب ، ار  نآ  دوخ  ياـضر  لـیم و  اـب  هک  تسا  زیاـج  یتروص  رد  اـهنآ  زا  یهجو  نتفرگ  و  درادـن .

جیسب لیکشت  یمالسا و  بالقنا  ياهنامرآ  زا  يرادساپ  رما  رد  جیسب ، تیوقت  شرتسگ و  ترورض  هب  هّجوت  اب  دجاسم  رد  جیـسب  لیکـشت 
هدافتسا ب ) دنوش ؟ رقتسم  تسا ، یفقو  اهنآ  تاناکما  نامتخاس و  ای  نیمز  هک  يدجاسم  رد  دنناوت  یم  جیسب  ياهورین  ایآ  فلا ) دجاسم :

ریاس نارازگزامن و  يارب  یتمحازم  هک  یتروص  رد  فلا ) تسا ؟ هنوگچ  جیـسب  يارب  قرب ،)...  بآ و  دننام   ) يدجاسم نینچ  تاناکما  زا 
نایناب هک  نیا  رگم  دنزادرپب ; قرب و ...  بآ و  هب  تبـسن  ار  دوخ  مهـس  هک  تسا  نآ  طایتحا  ب ) درادـن . یعنام  دوشن ، داجیا  دجـسم  روما 

روش یسامح و  ياه  یقیسوم  شخپ  دجسم  زا  یـسامح  ياه  یقیـسوم  شخپ  - 28 دنـشاب . هداد  هعـسوت  ار  فقو  زاغآ  زا  روما  هنوگ  نیا 
وهل سلاجم  بسانم  هک  ییاه  گنهآ  اهادص و  هّیلک  دراد ؟  یمکح  هچ  نآ  ياضفو  دجسم  يوگ  دنلب  زا  جیسب  هتفه ي  تبسانمب  نیرفآ 

شخپ یلو  دوب . دهاوخ  نّیدتم ، هدـیمهف  دارفا  ینعی  فرع ، لها  هب  هعجارم  اب  نآ  صیخـشت  و  تسا . لالح  نآ  ریغ  و  مارح ، تسا  داسف  و 
دراد رارق  ام  لحم  رد  يدجسم  دجـسم  نیمزریز  هب  ضئاح  نانز  دورو  - 29 تسین . دجسم  تلزنم  ناش و  رد  لالح  عون  زا  یتح  یتبـسانم 

هب نآ  نیمز  ریز  دـش  هتخاس  دجـسم  هک  هدـنیآ  رد  دوش و  یم  رازگرب  تعاـمج  زاـمن  تسا  لاـس   13 تدـم هب  نآ  نیمز  ریز  رد  ـالعف  هک 
سیورـس لـحم  نیا  هدـنیآ  رد  تسا  رارق  نوـچ  هک  هتفگ  نویناـحور  زا  یکی  دـش ، دـهاوخ  هدافتـسا  دجـسم  یتشادـهب  سیورـس  ناوـنع 

رظن مینیبب  میتساوخ  یم  درادـن . لاکـشا  دـنراد  ار  هناهام  تداـع  هرود  هک  یناـنز  دورو  دراد و  ار  هناـخ  زاـمن  مکح  ـالعف  دوش  یتشادـهب 
زین دجـسم  يولباتو  دوشیم  هدرب  مان  داجـس  ترـضح  دجـسم  مان  هب  ناکم  نیا  زا  هکنیا  هب  هجوت  اـب  تسیچ ؟ دروم  نیا  رد  یلاـع  ترـضح 

هب دـیقم  رگا  یلو  درادـن  دجـسم  مکح  رگید  تاقبط  نیمزریز و  دـشاب  هدـش  دجـسم  فقو  فکمه  هقبط  طقف  فقو  ماگنه  هب  رگا  دراد .
دوجو یمیدق  يدجسم  هچوک  ای  طایح  هب  دجـسم  ناتـسبش  زا  یـشخب  قاحلا  - 30 دراد . دجـسم  مکح  تاـقبط  همه  هدوبن  فکمه  هقبط 

ود دـنا و  هدومن  يرادـیرخ  دجـسم  دـیدج  نامتخاس  تهج  ار  نآ  تشپ  لزنم  دجـسم و  طایح  زا  یتمـسق  رتهب ، هدافتـسا  تهج  هک  دراد 
. تسا هدنام  یقاب  میدق  دجـسم  ياه  ناتـسبش  زا  ناتـسبش  راهچ  دـنا و  هدرک  يدـیدج  دجـسم  هب  لیدـبت  ار  نآ  ياه  ناتـسبش  زا  ناتـسبش 
نلاس و ریظن  یگنهرف  روما  تهج  2 ـ دجسم . طایح  تهج  1 ـ دراد ؟ یمکح  هچ  ریز  روما  اب  هطبار  رد  اه  ناتـسبش  ندرک  بارخ  دییامرفب 

هچنانچ دشاب و  نارازگزامن  دجسم و  عفن  هب  هک  دیهد  ماجنا  يراک  دیاب  دجـسم  گنیکراپ  تهج  ماع  هچوک  هب  نآ  لصو  3 ـ هناخ . باتک 
ندرک تنیز  - 31 دومن . هچوک  ءزج  ار  نآ  ناوت  یمن  یلو  درک  هدافتـسا  نآ  زا  ناوت  یم  دراد  هناخ  باـتک  اـی  طاـیح  هب  جاـیتحا  دجـسم 

نیا ای  دراد  نایاقآ  هب  صاصتخا  دجسم ، رد  روضح  عقوم  رد  ندومن  وب  شوخ  یگتـسارآ و  بابحتـسا  ایآ  دجـسم  رد  روضح  يارب  ناوناب 
تنیز یلو  دراد  لاکـشا  تایاور  قبط  لزنم ، زا  جراخ  رد  نارهاوخ  يارب  رطع  لامعتـسا  دنتـسه ؟ كرتشم  مکح  نیا  رد  زین  اـه  مناـخ  هک 

تارـضح دـلوت  دایعا و  مسارم  رد  دـجاسم  نییزت  یبهذـم  ياه  تبـسانم  رد  دـجاسم  نییزت  - 32 درادـن . یبیع  دـشابن ، راکـشآ  هک  ییاه 
لالح ًاتاذ  هک  دشاب  یتانییزت  رگا  دراد ؟ یمکح  هچ  نآ  دـننام  یگنر و  ياهذـغاک  اه و  سکع  اه و  مچرپ  اب  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم
نتفر - 33 دوش . يراددوخ  دجاسم  هب  سکع  ندروآ  زا  یلو  درادن ؛ یلاکـشا  دـشابن ، دجـسم  مارتحا  یفانم  نارازگزامن و  محازم  تسا و 

؛ تسین مارح  تسا ؟ مارح  میحرت ، سلجم  لثم  زامن ، ریغ  يارب  سجن  سابل  اب  دجسم  هب  نتفر  ایآ  زامن  ریغ  يارب  سجن  سابل  اب  دجـسم  هب 
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رارـشا و میحرت  سلجم  يرازگرب  دجـسم  رد  ناـیچقاچاق  رارـشا و  میحرت  سلاـجم  يرازگرب  - 34 دـنک . دجـسم  هب  تیارـس  هک  نیا  رگم 
دودح اب  هک  یناسک  يارب  میحرت  يرازگرب  یلو  دراد ؛ لاکشا  دراد ؟ یتروص  هچ  دجسم  رد  دنا  هدش  هتـشک  يریگرد  رد  هک  ینایچقاچاق 
تشپ رد  يراوگوس  مایا  رد  اذغ  نتخپ  ایآ  دجسم  ماب  تشپ  رد  اذغ  نتخپ  - 35 درادن . یعنام  دنا  هتفر  ایند  زا  راحتنا  ای  صاصق  ای  هیعرش ،

روآ نایز  محازم و  ًابلاغ  یلو  درادن ؛ لاکشا  دشابن ، ناگیاسمه  نارازگزامن و  محازم  دزن و  دجسم  هب  يررض  رگا  تسا ؟ زیاج  دجسم  ماب 
هعیـش قطانم  زا  یـضعب  رد  اه  یباّهو  هک  يدجاسم  رد  ندناوخ  زامن  هدش  انب  اه  یباهو  طسوت  هک  يدجاسم  رد  ندناوخ  زامن  - 36 تسا .

لاکـشا دوشب  تیباهو  تیوقت  جیورت و  ثعاب  اج  نآ  رد  ندناوخ  زامن  رگا  دراد ؟ یتروص  هچ  دـنزاس ، یم  هعیـش  اب  تیّدـض  يارب  نیـشن 
هچ دجـسم  يوگدنلب  زا  سانجا  شورف  ای  هدشمگ و  ءایـشا  مالعا  دجـسم  يوگدنلب  زا  سانجا  شورف  ای  هدـشمگ  ءایـشا  مالعا  - 37 دراد .

دجسم 1- تخاس  تسین . زیاج  سانجا  شورف  يارب  دجـسم  يوگدنلب  زا  هدافتـسا  یلو  تسا ؛ هورکم  هدشمگ  ءایـشا  مالعا  دراد ؟ یمکح 
تلاوت و طایح ، هب  لیدـبت  نآ  زا  یتمـسق  لومعم  قبط  و  هدـش ، دجـسم  فقو  ینیمز  تاـیح  هب  دجـسم  ناتـسبش  زا  یتمـسق  ندرک  لیدـبت 
ای هدـش  طاـیح  ءزج  دجـسم  ناتـسبش  زا  يرادـقم  ءاـنب  دـیدجت  ّتلع  هب  یلو  تسا ، هدـش  دجـسم  هب  لیدـبت  رگید  یتمـسق  و  هناخرادـبآ ،

هبورخم دجسم  ریمعت  - 2 درادن . یلاکـشا  دـشاب  هدوب  نارازگزامن  دجـسم و  عفن  هب  راک  نیا  هک  یتروص  رد  دراد ؟ لاکـشا  ایآ  سکعلاب ،
ياراد ًالبق  هک  دراد  رارق  عماج  دجـسم  يرتم  یلا 30  هلصاف 20  رد  یکچوک  دجـسم  دراد  دوجو  یگرزب  دجـسم  نآ  یکیدزن  رد  هک  يا 

و هدمآرد ، هبورخم  تلاح  هب  هّجوت ، مدع  نامز و  رورم  رثا  رد  ًاریخا  تسا ، هدش  یم  هدافتـسا  نآ  زا  تقو  یگنت  رد  هدوب و  برد  فقس و 
ریغ ياه  هّچب  فرط  زا  یمارتحا  یب  دروم  هک  نیا  هب  ًافاضم  دریگ ، یم  رارق  هار  ضیرعت  نابایخ و  حرط  رد  دجـسم  نیا  زا  یتمـسق  ًالامتحا 

هب دـیاب  ای  دریگ ، رارق  هدافتـسا  دروم  دـیدج  دجـسم  رابنا  ناونع  هب  دوش و  يزاسون  روکذـم  دجـسم  تسا  زیاج  اـیآ  دریگ ، یم  رارق  ّزیمم 
یمدق دنچ  رد  نوچ  درازگ ؛ یم  زامن  نآ  رد  یـسک  رتمک  ددرگرب ، دجـسم  تلاح  هب  رگا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  ددرگرب ؟ دجـسم  تلاح 

رد زامن  هب  رضاح  یسک  مه  رگا  دشاب و  نارازگزامن  يارب  هدافتـسا  لباق  مه  هک  دیزاسب  يروط  ار  نآ  دشاب . یم  لحم  عماج  دجـسم  نآ ،
زا 40 شیب  اب  نارهت  رد  يدجسم  دجـسم  ددجم  تخاس  بیرخت و  - 3 دننک . هدافتسا  نآ  زا  رواجم  دجـسم  رابنا  ناونع  هب  دنناوتب  دوبن  نآ 
رد مزال  تمواقم  دـقاف  ینامتخاس ، ناسانـشراک  رظن  قبط  هک  دراد  دوجو  يزاس  نامتخاس  یّنف  لوصا  تیاعر  مدـع  تخاس و  هقباس  لاـس 

تیلاّعف زامن و  يارب  هدافتسا  لباق  هجو  چیه  هب  رـضاح  لاح  رد  یتاسیـسأت  تاناکما  دوجو  مدع  هب  هّجوت  اب  تسا و  یلامتحا  ثداوح  ربارب 
يانما تأیه  رازگزامن و  نّیدـتم  نمؤم و  یلاـها  رثکا  تیاـهن  رد  دـشاب . یمن  نآ  دـننام  یـسرد و  ياهـسالک  یبهذـم و  یگنهرف و  ياـه 

ییامنهار لیذ  دراوم  رد  میراد  اعدتسا  دنا . هتفرگ  بولطم  یحاّرط  اب  دّدجم  تخاس  بیرخت و  هب  میمصت  هبناج  همه  ياهیسررب  اب  مرتحم ،
شورف یناـمتخاس و  تاـعیاض  عفد  زّوجم  ب : دراد ؟ یمکح  هچ  قوف  دراوم  هب  هّجوت  اـب  دوـجوم  ياـنب  بیرخت  فـلا : دـیئامرفب . ار  مزـال 

رداص ار  دجـسم  دیدج  نامتخاس  رد  نآ  شورف  زا  لصاح  دمآرد  فرـص  دومن و  هدافتـسا  دیدج  دجـسم  رد  ناوت  یمن  هک  مالقا  یـضعب 
رد هطوبرم  تاـعیاض  رگا  تسا . یبوخ  رایـسب  راـک  هکلب  درادـن ؛ یعناـم  دجـسم  نیا  ياـنب  دـیدجت  بیرخت و  هلأـسم  ضرف  رد  دـیئامرفب .

هعـسوت يارب  تخرد  عطق  - 4 دینک . فرـصم  دجـسم  نامه  رد  هدناسر  شورف  هب  ار  نآ  دیتسه  زاجم  دشابن ، هدافتـسا  لباق  رگید  دـجاسم 
ناضمر كرابم  هام  رد  ًاصوصخم  ینید ، سلاجم  يرازگرب  تعامج و  زامن  هماـقا  تهج  هک  اهرهـش ، زا  یکی  رد  تسا  يدجـسم  دجـسم 

رد ار  دوخ  تاعجارم  مدرم  میدق  رد  ایوگ  هک  دراد ، دوجو  رتم  تسیود  دودح  رد  يا  هچغاب  دجسم  تشپ  دراد . نینمؤم  يارب  یتالکـشم 
یـصخش شیپ  لاس  دنچ  درادن ، یّـصاخ  همانفقو  اّما  تسا ، هدـش  هدـیمان  همکحم  تهج  نیمه  هب  دـندرب ؛ یم  لحم  ملاع  دزن  ناکم  نیمه 

، هدرکن فقو  ار  ودرگ  لاهن  صخـش  نآ  دراد ، ودرگ  هناد  رازه  دنچ  دودح  یلاس  نالا  هک  تسا  هتـشاک  نیمز  نیمه  رد  ودرگ  لاهن  کی 
نیمز نآ  عطق و  ودرگ  تخرد  تسا  مزال  تسا ، دجسم  هعسوت  هب  زاین  هک  نونکا  تسا و  هدرک  ار  راک  نیا  باوث  هب  لین  تهج  طقف  هکلب 

دجسم هب  ّقلعتم  هچغاب  هچنانچ  ددرگ ؟ دجسم  هب  قحلم  همکحم  نیمز  عطق و  ودرگ  تخرد  دیئامرف  یم  هزاجا  ایآ  ددرگ ، دجـسم  همیمض 
يدجسم دجاسم  رد  يرادرهش  فرـصت  - 5 درادن . لاکـشا  روبزم  تخرد  عطق  دشاب ، یم  مزال  نارازگزامن  يارب  دجـسم  هعـسوت  تسا و 
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يرادهب هب  طوبرم  هک  دراد  رارق  يا  هچوک  نآ  رانک  رد  دننک ؛ یم  زامن  هماقا  نآ  رد  نینمؤم  تساهتّدم  هک  ناشاک  دنوار  هقطنم  رد  تسا 
رتم راهچ  يرادرهش  هشقن  رظن  زا  دوش و  انب  دیدجت  ات  هدش  بیرخت  دجسم  مه  ًالعف  دراد ، ضیرعت  هب  يرورـض  جایتحا  هچوک  نیا  تسا و 

دجـسم رد  فّرـصت  دشاب ؟ یم  ضیرعت  هب  زاجم  يرادرهـش  ایآ  سّدـقم  عراش  مکح  رظن  زا  دـیئامرفب  تسا  یعدتـسم  دراد . ینیـشن  بقع 
-6 دوش . دجـسم  فرـص  دهدب و  ار  نآ  ضوع  يرادرهـش  دنک و  باجیا  یترورـض  ًاعقاو  هک  نیا  رگم  تسین ، زیاج  روما  هنوگ  نیا  يارب 

سیورس ثادحا  دروم  رد  ار  شیوخ  رظن  یلو  تسا ؛ هدومن  ءادها  دجسم  مان  هب  ینیمز  هعطق  يّریخ  دجسم  زاین  دروم  مزاول  ثادحا  زاوج 
روما نیا  رگا  دومن ؟ ثادحا  ار  الاب  دراوم  قوف  هفوقوم  رد  دوش  یم  ایآ  تسا ، هدرکن  نایب  هناخزپشآ  طایح و  هناخیاچ ، ناویا ، یتشادـهب ،

ثادـحا يارب  ناگیاسمه  تیاضر  - 7 درادـن . یعناـم  دوش ، یم  بوسحم  دجـسم  مزاول  ءزج  لـحم  فرع  رد  تسا و  دجـسم  زاـین  دروـم 
دوشب اهنآ  يارب  تمحازم  داجیا  دیابن  یلو  تسین  طرش  اهنآ  تیاضر  دشاب ؟ یم  طرش  ناگیاسمه  تیاضر  دجسم  نتخاس  رد  ایآ  دجـسم 
دجسم يارب  هبورخم  مامح  نیمز  زا  هدافتسا  - 8 دشاب . اه  هیاسمه  محازم  دیابن  دجسم  فارطا  رد  اهنیشام  كراپ  ای  دجسم  يوگدنلب  الثم 

یکی دوب  هتفرگن  رارق  هدافتسا  دروم  تسا  لاس  تسیب  دودح  هک  هدوب  یمیدق  ماّمح  کی  هیوقرـش  مان  هب  ناتـسرال  ياهاتـسور  زا  یکی  رد 
روکذم ياتـسور  عماج  دجـسم  میرح  رد  نوچ  دییامرفب  هزاجا  هچنانچ  دشاب  یم  نیمز  تروص  هب  نونکا  هدرک و  بارخ  ار  نآ  نینمؤم  زا 

يارب يدـیما  هچناـنچ  ددرگ ؟ مدرم  روـبع  هار  هّیقب ، دجـسم و  يارب  ییوشتـسد  تلاوـت و  ثادـحا  يارب  نیمز  نیا  زا  يرادـقم  هتفرگ  رارق 
نیا رد  دننک ، نآ  فرـص  دنـشورفب و  ار  نیمز  نیا  هک  دشاب  یمن  يدابآ  نآ  رد  يرگید  ماّمح  هب  زاین  نینچمه  تسین و  نآ  يانب  دـیدجت 

ثادـحا ياربار  ینیمز  کناب  ماو  اب  رگا  یکناـب  ماو  اـب  دجـسم  نیمز  دـیرخ  - 9 دـییامن . لمع  دـیا  هتـشون  هچنآ  قبط  دـیناوت  یم  تروص 
نیمز درادن  قح  کناب  دیامن ؟ فرصت  دجسم  نیمز  رد  دوخ  ماویافیتسا  ياربدناوت  یم  کنابایآ  دوشن  تخادرپ  ماو  طاسقا  دنرخب  دجسم 
نیمز دوشن  تخادرپ  طاسقا  رگا  هک  دـشاب  هدـش  طرـش  ماو  رد  هک  نیا  رگم  دراد ، ار  دوخ  ماو  هبلاطم  قح  اهنت  دروآرد ، دوخ  کلم  هب  ار 

بیرخت - 10 ابر . اب  مأوت  ماو  هن  دشاب  هّیعرـش  دوقع  قبط  دـیاب  ماو  هک  دیـشاب  هتـشاد  هّجوت  دـیاب  نمـض  رد  دـنراذگب ، کناب  رایتخا  رد  ار 
حلاصم دوش  بارخ  شدوخ  رگا  اّما  تسین  زیاج  دجـسم  بیرخت  تسا ؟ زیاج  هکورتم  هیرق  دجـسم  بیرخت  ایآ  هبورخم  ياتـسور  دجـسم 

فرط رد  صوصخب  ناتسبش  داجیا  دجسم  رد  دیدج  ناتـسبش  ثادحا  - 11 دومن . لقتنم  رگید  هیرق  ای  هیرق  نآ  دجـسم  هب  ناوت  یم  ار  نآ 
نیمزریز رد  يراجت  دحاو  ثادـحا  - 12 درادن . یلاکشا  زاین  تروص  رد  دراد ؟ تروص  هچ  دشاب  هتـشادن  ناتـسبش  هک  يدجـسم  رد  هلبق 

تـسرد هزاغم  ار  دجـسم  ریز  دنناوت  یم  ایآ  دشاب  هتـشادن  مه  نیمز  ریز  دشاب و  هدش  عقاو  نیمز  زا  رتالاب  رتم  دـنچ  يدجـسم  رگا  دجـسم 
نیا رگا  یلو  دوب  زیاج  درک  یم  ار  راک  نیا  لّوا  زا  فقاو  رگا  یلو  تسین  زیاج  دننکب ؟ دجـسم  جرخ  دنـشورفب و  ار  نآ  یلفقرـس  هدرک و 

دجسم ود  رگا  رگید  دجسم  نیمز  رد  دجـسم  ضیرعت  - 13 درادن . یعنام  دریگ  ماجنا  نآ  ریغ  هناخباتک و  دـننام  دجـسم  قفارم  يارب  راک 
عقاوم رد  ندوب  کچوک  ّتلع  هب  یناتـسمز  دجـسم  یناتـسمز و  دجـسم  کی  یناتـسبات و  دجـسم  کی  دننک  انب  مه  هب  هدیبسچ  مه و  رانک 
بقع ار  راوـید  هدرک و  یناتـسمز  دجـسم  ءزج  یناتـسبات  دجـسم  زا  دـنناوت  یم  اـیآ  دـشابن  مدرم  يوـگباوج  مرحم  هاـم  هلمج  زا  يرورض 
یبرد دجـسم  رگا  دجاسم  رد  دیدج  برد  داجیا  دینک 14 - زاب  يرگید  هب  دجـسم  کی  زا  یبرد  دیناوت  یم  یلو  دراد ، لاکـشا  دنـشکب ؟

مه يرگید  برد  هب  زاین  دنور  یم  دجسم  زین  اهمناخ  هک  مّرحم  هام  لثم  یعقاوم  رد  دننک و  یم  دمآ  تفر و  نآ  زا  مدرم  هک  دشاب  هتـشاد 
زا زاب  زاین  عفر  زا  دعب  دننکب و  هدافتـسا  نآ  زا  يرورـض  عقاوم  رد  ات  دنراذگب  دجـسم  فرط  کی  زا  زین  يرگید  برد  دنناوت  یمایآ  دشاب 

هناخرادبآ هب  زاین  دجسم  رگا  هناخرادبآ  داجیا  يارب  دجسم  ناتسبش  زا  هدافتسا  - 15 درادن . یلاکشا  دننکب ؟ دمآ  تفر و  لّوا  برد  نامه 
رگا درک ؟ گرزب  ار  هناخزپشآو  درک  تسرد  هناخرادبآ  دجـسم ، دوخ  زا  ناوت  یم  ایآ  دـشاب  کچوک  دجـسم  هناخزپشآ  دـشاب و  هتـشاد 

رد هک  يدجسم  بیرخت  - 16 درادن . یلاکـشا  دوش  بوسحم  دجـسم  ياهزاین  زا  دنکن و  گنت  اهنآ  رب  ار  اج  دشابن و  نارازگزامن  محازم 
رد ینعی  تسین  بسانم  ياج  رد  یناکم  رظن  زا  یلو  هدش  هتخاس  شیپ  لاس  ای 70  دودح 60  رد  يدجسم  تسین  ندناوخ  زامن  ناکما  نآ 

تسا يدرف  نیمز  کیدزن  رد  دجـسم  نیا  دنرادن  ار  ندناوخزامن  دجـسم و  هب  نتفر  تردق  هلحم  مدرم  هک  تسا  درـس  يردق  هب  ناتـسمز 
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دجسم فارطا  ياهنیمز  اهنآ  هک  یلاح  رد  هدش  هتخاس  لحم  نابابرا  روز  هب  دجـسم  هک  دنراد  اعّدا  وا  نادنزرف  اما  هدرک  توف  شدوخ  هک 
هب دنا  هدرک  تسرد  يزرواشک  نیمز  دجـسم  برد  کیدزن  ات  هک  يروط  هب  دنا ، هدرک  ایحا  هدوب  تاوم  نیمز  هک  ار  دجـسم  دوخ  نیمز  و 

فیلکت هدش ، لیدبت  هبورخم  هب  لبق  دجـسم  دنا و  هتخاس  يرگید  دجـسم  بسانم  ياج  کی  رد  هک  تسا  یتدم  لحم  مدرم  تهج  نیمه 
دجسم فرصم  ار  ناتخرد  نآ  لصاح  دنراکب و  تخرد  ار  نآ  ياج  دننک و  بارخ  ار  دجسم  دنناوت  یم  ایآ  تسیچ ؟ هنیمز  نیا  رد  مدرم 
شدوخ رگا  یلو  درک  بارخ  ناوت  یمناردجسم  دنشاب ؟ هتـشاد  دجـسم  ود  هک  تسین  دایز  لحم  نیا  مدرم  دادعت  نمـض  رد  دننکب  دیدج 

هجوچیه هب  نآ  نیمز  دش و  بارخ  رگا  درک و  فرصم  رگید  دجسم  رد  ار  نآ  ناوت  یم  دشاب  رطخ  ضرعم  رد  نآ  حلاصم  دوش و  بارخ 
هتفریذپ یعرـش  كردم  نودب  نیمز  فارطا  نیکلام  لوق  درادـن و  یلاکـشا  رگید  دجـسم  عفن  هب  نیمز  نآ  زا  هدافتـسا  دوبن  هدافتـسا  لباق 

هزاجا نودب  تافّرصت  ریاس  دجسم و  ریمعت  يارب  دنناوت  یم  دجسم  يانما  تأیه  ياضعا  ایآ  ءانما  تئیه  طسوت  دجـسم  ریمعت  - 17 تسین .
زا دنک  ییانتعا  یب  ای  تفلاخم  دجسم  حلاصم  هب  تبـسن  ّیلوتم  رگا  یلو  دنریگب  هزاجا  ّیلوتم  زا  هک  تسا  نآ  طایتحا  دننک ؟ مادقا  ّیلوتم 
نآ زا  يا  هدافتسا  چیه  هک  يدجسم  هکورتم  نیمزریز  ناوت  یم  ایآ  دجسم  هکورتم  نیمز  ریز  نداد  هراجا  - 18 دنریگب . هزاجا  عرش  مکاح 

ثادحالا دیدج  تاقبط  رد  دجـسم  مکح  - 19 تسین . زیاج  درک ؟ دجـسم  ياه  هنیزه  فرـص  ار  نآ  دـمآ  رد  و  داد ، هراـجا  ار  دوش  یمن 
ام رهـش  يّالـصم  هدرک ، يرپس  ار  دوخ  دـیفم  رمع  ناـمتخاس  رظن  زا  هک  يدجـسم  نسحا  هب  لیدـبت  هعـسوت و  بیرخت و  اـب  دـیدرگ  رّرقم 

؟ تسا يراج  مه  دـیدج  يانب  یناتحت  ای  یناقوف  تاقبط  رد  قباس  دجـسم  مکح  ایآ  1 ـ دیهد . خساپ  ریز  تالاؤس  هب  ًافطل  ددرگ . ثادـحا 
، هناخباتک ریظن  يدـیدج  هدافتـسا  هب  ار  ددرگ  یم  میدـق  ناتـسبش  نیزگیاج  هک  دـیدج  ناتـسبش  زا  شخب  نآ  یناقوف  ياضف  ناوت  یم  ایآ 

یلو تسا ، يراج  دوش ، یم  هتخاس  قباس  نیمز  يور  هچنآ  هرابرد  دجـسم  ماـکحا  باوج : داد ؟ صاـصتخا  نآ  لاـثما  شزومآ و  سـالک 
نارازگزامن اب  یتمحازم  هک  یتروص  رد  نآ  دننام  هناخباتک و  نتخاس  اّما  تسا ;و  دیدج  فقو  هغیـص  عبات  ددرگ ، هفاضا  ییاه  نیمز  رگا 

ای نوتس ، ثادحا  ای  اهراوید ، ضیرعت  يارب  میدق  ناتسبش  زا  یمک  شخب  دراد  ترورض  دیدج  يانب  رد  2 ـ درادن . یلاکشا  دشاب ، هتشادن 
اب یتمحازم  هک  تافّرـصت ، هنوگ  نیا  باوج : تسا ؟ زیاج  تافّرـصت  نیا  ایآ  دوش . هداد  صاصتخا  هبطخ  داریا  لحم  ای  هتـسدلگ ،)  ) هنذأـم

حرط رد  مق  هزوم  هار  هس  رد  عقاو  هّیدّمحم  دجسم  يرهش  ياهحرط  رد  دجسم  يزاسزاب  بیرخت و  - 20 درادن . یعنام  درادن ، نارازگزامن 
دجسم و دوجوم  نامتخاس  بیرخت  يراذگاو و  هب  راچان  هرادا  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  مالسلا ) اهیلع  ) هموصعم ترـضح  رهطم  مرح  هعـسوت 
ره رد  هک  هدش  طرـش  یبتک  تروص  هب  يراذگاو  نیا  رد  دـشاب . یم  مرح  حرط  اب  گنهامه  تروص  هب  هقبط  ود  رد  نآ  دّدـجم  يزاسزاب 
رد تسیچ ؟ دروم  نیا  رد  یلاعترـضح  رظن  دـشاب . هدوب  صّخـشم  تباث و  هشیمه  يارب  دـیاب  ّتیدجـسم ، ناونع  هب  دجـسم  هدودـحم  لاح 
زا یـضعب  رـس  رب  هک  ییالب  و  ددرگ ، یمن  تساـک  مک و  نآ  زا  يزیچ  و  دوش ، یم  يزاـسزاب  ًادّدـجم  دجـسم  دیـشاب  نئمطم  هک  یتروص 

دجسم جراخم  يارب  لوپ  يروآ  عمج  دجسم 1 - لاوما  درادن . یلاکـشا  نآ  يزاسزاب  بیرخت و  دنروآ ، یمن  نآ  رـس  رب  دندروآ  دجاسم 
هک یتروص  رد  تسیچ ؟ نآ  فرصم  دروم  تسا ؟ زیاج  اهنیا ، ریغ  ای  دجـسم  ءانب  ای  تعامج  ماما  تهج  دجاسم ، رد  لوپ  يروآ  عمج  ایآ 

دجسم زا  يراجت  هدافتسا  - 2 دینک . فرـص  شفراصم  رد  دنا  هداد  مدرم  هک  یتلاکو  قبط  درادن و  یلاکـشا  دشاب  هنادـنموربآ  تروص  هب 
یشورفراون و يارب  نآ  زا  هدروآرد و  يدننام  هزاغم  تروص  هب  اهناتـسرهش  زا  یکی  رد  ار  دجـسم  لخاد  ناتـسبش  زا  يرادقم  یـصاخشا ،
دشاب و دجسم  لخاد  اهراک  نیا  هاگره  تسا ؟ حیحص  یعرش  رظن  زا  دجـسم  رد  يراک  نینچ  ماجنا  ایآ  دنیامن ، یم  هدافتـسا  یـشورفباتک 
زا ار  نآ  رگا  و  درادن ، یعنام  دـشابن  نارازگزامن  محازم  دـنک و  دجـسم  فادـها  هب  کمک  دریگ و  رارق  یمالـسا  گنهرف  رـشن  قیرط  رد 

دجاسم هدافتسا  لباق  ریغ  لئاسو  شورف  - 3 دننادرگزاب . ار  نآ  دیاب  تسین و  زیاج  دنا  هداد  رارق  راک  بسک و  ّلحم  هدرک و  ادـج  دجـسم 
لیاسو نآ  هچنانچ  درک ؟ دجـسم  جرخ  ار  نآ  لوپ  تخورف و  ناوت  یم  تسین ، زاین  دروم  یلو  تسا  دجـسم  هب  ّقلعتم  هک  ار  یلیاـسو  اـیآ 

نامه رد  فرص  تسا  لذاب  ای  فقاو  رظن  هب  برقا  هچنآ  دراوم  هنوگ  نیا  رد  اریزدینک  دجـسم  نامه  فرـص  دیـشورفب و  دشابن  زاین  دروم 
یم هتفرگ  متخ  مسارم  زا  هک  یغلابم  فرـصم  - 4 دینک . فرص  دجاسم  ریاس  رد  دیناوت  یم  درادن  جایتحا  دجـسم  نآ  رگا  تسا و  دجـسم 
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ّیلوتم رظن  ریز  دیاب  یناوخ  هحتاف  متخ و  ياهلوپ  دراد ؟ یّقح  مه  مداخ  ایآ  دسرب ؟ یفرصم  هچ  هب  دیاب  یناوخ  هحتاف  متخ و  ياهلوپ  دوش 
اب فراعتم  رادقم  هب  دناوت  یم  زین  دجـسم  مداخ  ددرگ . دجـسم  حلاصم  فرـص  دـنراد ) راک  نیا  رب  تراظن  هک  مادـکره   ) تعامج ماما  ای 

دوخ تیاضر  اب  دارفا  هک  نیا  رگم  تفرگ  ناوت  یمن  دجـسم  زا  هدافتـسا  لباقم  رد  یلوپ  دیـشاب  هتـشاد  هّجوت  یلو  دـنک  فرـصم  اهنآ  رظن 
یفاضا مزاول  ای  شرف  يدجـسم  رگا  دجـسم  یفاضا  مزاول  فرـصم  - 5 دـنریگب . دوش  یم  ماجنا  هک  یتامدـخ  ربارب  رد  ای  دـنهدب و  يزیچ 

رد تخورف و  ار  نآ  ناوت  یم  یلو  تسین  زیاج  دنهدب ؟ قحتـسم  هب  دـنناوت  یم  رگید ، دـجاسم  نتـشادن  زاین  تروص  رد  ایآ  دـشاب  هتـشاد 
ناکدرا رهـش  دجاسم  زا  یـضعب  رد  هزوم  رد  دجـسم  یمیدق  لئاسو  بتک و  يرادهگن  - 6 درک . فرصم  دجـسم  نآ  هباشم  ياهیدنمزاین 

یتح تسا و  نتفر  نیب  زا  لاح  رد  هّیقب  هدـیدرگ و  صقاـن  بارخ و  اـهنآ  رثکا  هک  دراد  دوجو  دـیجم  نآرق  بزح  یّطخ و  نآرق  يدادـعت 
دجـسم رد  رگا  دوش ؟ يرادـهگن  ناکدرا  هزوم  رد  دجـسم  نامه  مان  هب  تناما  ناونع  هب  هک  تسا  زیاـج  اـیآ  دورب  تقرـس  هب  تسا  نکمم 

نآ ياج  هب  دنـشورفب و  هزومریغ  ای  هزوم  هب  ینعی  درک  نسحا  هب  لیدبت  ار  نآ  ناوت  یم  تسا  نتفر  نیب  زا  لاح  رد  ای  تسین  هدافتـسا  لباق 
تقرس لامتحا  هک  یسانجا  ندرک  فقو  ایآ  دجسم  هب  یتمیق  سانجا  ندومن  فقو  - 7 دننک . دجسم  نآ  فقو  دننک و  يرادیرخ  ون  نآرق 
هفیظو درادن ;و  لاکشا  یفقو  نینچ  تسا ؟ حیحـص  دشاب ، هتـسب  دجـسم  ِرد  تاقوا  بلغا  هک  دوش  یم  ببـس  رما  نیمه  و  تسا ، دایز  نآ 

هک سانجا ، زا  یخرب  نتخورف  دـیدج  سانجا  ینیزگیاج  دجـسم و  یمیدـق  سانجا  شورف  - 8 دـننک . تبظاوـم  نآ  زا  هک  تسا  نآ  مدرم 
هدافتـسا لباق  تهج  نیمه  هب  زین  رگید  دـجاسم  رد  و  دـشاب ، یمن  فراعتم  یلیاسو  نانچ  زا  هدافتـسا  هزورما  ای  تسین ، دجـسم  زاـین  دروم 

یعنام موزل  دروم  سانجا  هّیهت  سانجا و  نآ  نتخورف  هلأسم  ضرف  رد  دراد ؟ یمکح  هچ  زوس ) تفن  يراخب  اـی  هنهک ، شرف  دـننام   ) تسین
هلیـسو ای  شرف  دجـسم  تمیق  نارگ  سانجا  شورف  - 9 هنهک .) شرف  ياج  هب  ون  شرف  الثم   ) تسا هباـشم  ساـنجا  اـب  ّتیولوا  یلو  درادـن ;

هب نآ  شزرا  یهاـتوک  رایـسب  تّدـم  رد  دریگ ، رارق  هدافتـسا  دروم  رگا  تسا ، رادروخرب  ییـالاب  رایـسب  شزرا  زا  هک  دجـسم ، زا  يرگید 
نآ شورف  هلأسم ، ضرف  رد  تسا ؟ زیاج  نآ  شورف  ایآ  دشاب ، دجـسم  عفن  هب  نآ  شورف  هک  یتروص  رد  دـبای ، یم  شهاک  يدایز  رادـقم 
ياه هزادنا  ياراد  هک  دجـسم  ياهـشرف  شورف  دجـسم  ياهـشرف  ندومن  تسدـکی  - 10 دوش . لمع  لبق  هلأـسم  دـننام  و  درادـن ، یلاکـشا 

هب يرتشیب  دارفا  بذج  ببس  تیاهن  رد  هک  رتشیب ، ّتیباّذج  داجیا  اهنآ و  ندرک  تخاون  کی  روظنم  هب  تسا ، فلتخم  ياهگنر  توافتم و 
کلم رگا  یلو  درادن . یترورض  نوچ  تسین ، زیاج  يراک  نینچ  دنشاب ، دجسم  فقو  اهـشرف  رگا  دراد ؟ یمکح  هچ  دش ، دهاوخ  دجـسم 
هراجا - 11 دوش ). یم  يرادیرخ  نآ  دـننام  هفوقوم و  دـمآرد  زا  هک  یلیاسو  دـننام  دجـسم  کلم  . ) درادـن یعنام  راک  نیا  دـشاب ، دجـسم 

یلاح رد  تسا ، هدومن  هدافتسا  دجسم ، نآ  رد  شروضح  نایلاس  لوط  رد  دجسم  هفوقوم  لزنم  زا  یتعامج  ماما  دجسم  هفوقوم  لزنم  نداد 
هفوقوم لزنم  نیا  شیوخ ، یصخش  لزنم  هب  لاقتنا  و  دجسم ، ِلزنم  ِكرت  زا  سپ  دناوت  یم  ایآ  دشاب . یم  یصخش  لزنم  بحاص  دوخ ، هک 

هراجا هدش ، هتخاس  دجسم  تعامج  ماما  تنوکس  يارب  لزنم  هچنانچ  دنک ؟ کّلمت  ار  هراجالا  لام  دوخ ، هداد و  هراجا  یثلاث  صخش  هب  ار 
لام داد و  هراجا  ار  نآ  ناوت  یم  تروص  نیا  رد  دـنامب ; فرـصم  الب  دـنکن و  هدافتـسا  نآ  زا  تعامج  ماما  هک  نآ  رگم  تسین ; زئاج  نآ 

نآ هراجالا  لام  ناوت  یم  دنک ، هراجا  هناخ  يرگید  ياج  رد  تسا  راچان  تعامج  ماما  رگا  و  درک ، دجسم  ياهزاین  فرص  ار  نآ  هراجالا 
زا هدافتسا  دریگ 12 - یمن  ّقلعت  وا  هب  هراـجالا  لاـم  دـشاب ، هتـشاد  یکلم  لزنم  هک  یتروـص  رد  یلو  درک ; تخادرپ  هجو  نیا  زا  ار  هناـخ 

لخاد رد  هچ   ) دارفا متخ  مسارم  رد  نآ ، دننام  هناخزپشآ و  فورظ  زا  ّمعا  دجسم ، تاناکما  زا  هدافتسا  متخ  مسارم  يارب  دجسم  تاناکما 
. دنک اضتقا  نینچ  ّلحم  فرع  ای  دشاب ، هدوب  ّماع  نیفقاو  رظن  هک  نیا  رگم  تسین ; زیاج  دراد ؟ یمکح  هچ  دجسم ) نوریب  رد  هچ  دجسم و 
هک میوش  هجوتم  دعب  یلو  میهد  هیده  شرف  يدجـسم  هب  هک  میـشاب  هتـشاد  رذن  رگا  درادن  نآ  هب  زاین  هک  يدجـسم  يارب  شرف  رذـن  - 13

دجـسم يارب  ار  دجـسم  تاجایتحا  زا  يرگید  زیچ  دیناوت  یم  میهدب ؟ رذن  دروم  ياج  هب  ار  نآ  لوپ  میناوت  یم  ایآ  درادن  شرف  هب  جایتحا 
نآ تافوقوم  دمآرد  زا  ای  دجاسم  تاروذن  قودنص  زا  ایآ  رگید  جراخم  يراطفا و  يارب  دجسم  تافوقوم  تاروذن و  فرص  - 14 دیرخب .

هدـننک و رذـن  تین  قباطم  دـیاب  تاورذـن  دراد ؟ یمکح  هچ  دجـسم  مداخ  حادـم و  یناـحور و  يارب  نآ  فرـصم  ؟ داد يراـطفا  ناوت  یم 
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هنهک و لیاسو  رگید  شرف و  فورظ و  يدادعت  دجسم  شورف  لباق  ریغ  هدوسرف و  لیاسو  - 15 دوش . فرصم  همان  فقو  قباطم  تافوقوم 
هب هک  اهنآ  زا  یضعب  فیلکت  اهنآ  هب  دجسم  زاین  مدع  اج و  یمک  تلع  هب  دشاب ، یم  ییاتـسور  دجـسم  هب  قلعتم  فرـصم  شورف  لباق  ریغ 

شورف - 16 داد . ارقف  هب  ار  نآ  ناوت  یم  دشابن  رگید  دجاسم  دجسم و  نآ  زاین  دروم  رگا  تسیچ ؟ دنـسر  یمن  شورف  هب  یگدوسرف  تلع 
یم ایآ  تسا . هدنام  ياج  هب  یمیدق  يدجـسم  زا  لیاسو  ریاس  هرجنپ و  برد و  نهآ ، ریت  يرادـقم  یمیدـق  دجـسم  زا  هدـنام  اج  هب  مزاول 
رگا دروخ . یمن  دـیدج  دجـسم  درد  هب  اه  هرجنپ  برد و  هک  نیا  هب  هجت  اب  درک ؟ دجـسم  دوخ  جرخ  دـیناسر و  شورف  هب  ار  اـه  نآ  ناوت 
فرص دنشورفب و  دروخ ، یمن  رگید  دجسم  درد  هب  رگا  تسا و  مدقم  راک  نیا  دننک ، هدافتسا  يرگید  دجسم  رد  نآ  نیع  زا  دراد  ناکما 
لیدبت ار  نآ  تسا و  هدش  دجسم  فقو  دراد  هلصاف  يرادقم  دجسم  اب  هک  یلزنم  دجسم  تالغتسم  شورف  - 17 دننک . یلصا  دجسم  نامه 

نآ فقو  تسا ، دجـسم  بنج  رد  هک  ینیمز  نونکا  یلو  تسا  هتفرگ  رارق  يرادرب  هرهب  دروم  زین  یتدم  دـنا و  هدرک  دجـسم  هناخزپشآ  هب 
؟ دننک دیدج  هناخزپشآ  فرص  ار  نآ  لوپ  دنشورفب و  ار  قباس  هناخزپشآ  تسا  زیاج  ایآ  دوش . دجسم  هناخزپشآ  تسا  رارق  هدش و  دجسم 

کلم رگا  دننک و  دیدج  هناخزپشآ  فرص  ار  نآ  دمآرد  دنهد و  هراجا  دنناوت  یم  هکلب  تسین ؛ زیاج  نآ  نتخورف  هدش ، دجسم  فقو  رگا 
هب یتراسخ  ًاوهس  ناسنا  رگا  دجسم  هب  ندز  تراسخ  ناربج  - 18 درک . دیدج  هناخزپشآ  فرص  تخورف و  ار  نآ  دوش  یم  تسا ، دجسم 

یمکح هچ  دزادرپن  ار  تراسخ  هک  دـهد  هزاجا  ّیلوتم  رگا  دـنک ؟ ناربج  ار  تراسخ  ًامتح  دـیاب  ایآ  دـنک ، دراو  دجـسم  زا  تمـسق  کـی 
سنج ندوب  یفقو  زا  عالطا  - 19 دـهد . ماجنا  ار  راک  نیا  وا  ياج  هب  يرگید  ای  ّیلوتم  هک  نیا  رگم  دـنک ؛ ناربج  ار  تراسخ  دـیاب  دراد ؟

هیلع  ) نیـسح ماـما  دجـسم  فقو  : » تسا هدـش  هتـشون  نآ  تشپ  رد  دـنیبب  ندـیرخ  زا  دـعب  درخب و  ار  یـشرف  یـسک  رگا  هدـش  يرادـیرخ 
رد ای  هقطنم  نآ  رد  يدجـسم  رگا  دنک ، قیقحت  هک  تسا  نآ  طایتحا  تسیچ ؟ وا  فیلکت  تساجک ، دجـسم  نیا  هک  دـنادن  وا  و  مالـسلا »)

مزاول دیرخ  - 20 دـهدب . رگید  دـجاسم  زا  یکی  هب  تسین  رگا  دـهدب و  اج  نآ  لیوحت  تسا ، مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  ماـن  هب  اـج  نآ 
هب ار  نآ  قراس  هک  هدوب  دجـسم  لاوما  زا  دوش  مولعم  دعب  درخب و  یقراس  زا  ار  يرگید  مزاول  ای  شرف  یـسک  رگا  دجـسم  زا  هدـش  تقرس 

هجو دناوت  یم  دشاب  هتشاد  تردق  رگا  دنادرگزاب و  دجسم  هب  ار  لیاسو  نآ  هک  تسا  نیا  وا  هفیظو  تسیچ ؟ وا  هفیظو  تسا ، هدرب  تقرس 
نامتخاس و تهج  لوپ  یغلابم  دجـسم  هدـنامیقاب  ياهلوپ  فرـصم  یگنوگچ  دجـسم 1 - یلوتم  ماکحا  دریگب . سپزاـب  قراـس  زا  ار  دوخ 
رد دجسم  تسا ، ینیما  صخش  رایتخا  رد  دوجوم و  اه  لوپ  نآ  زا  يرادقم  همزال ، فراصم  زا  سپ  هک  هدش  يروآ  عمج  يدجـسم  ریمعت 

يارب نآ  دوس  داد و  ماجنا  هلماعم  لوپ  نآ  اب  دوش  یم  ایآ  فلا : تشاد . دـهاوخ  يرتشیب  جایتحا  اهدـعب  یلو  درادـن ؛ جایتحا  رـضاح  لاـح 
ج: دریگ ؟ رارق  نینمؤم ، تاجایتحا  عفر  تهج  هنسحلا ، ضرق  ياه  قودنص  زا  یکی  رد  لوپ  نآ  دیئامرف  یم  هزاجا  ایآ  ب : دشاب ؟ دجـسم 

لاس ماّیا  مامت  رد  دجـسم  نآ  رد  یتعامج  ماما  د : درپس ؟ تّدم  هاتوک  ای  تّدمدنلب  هدرپس  باسح  هب  یکناب  رد  ار  روبزم  لوپ  دوش  یم  ایآ 
يرگید تادـیاع  دجـسم  دـنک و  یم  داشرا  ار  مدرم  دـیوگ و  یم  هلئـسم  دـناوخ و  یم  تعامج  زامن  یتشاد  مشچ  نودـب  ناـضمر  هاـم  و 
ِتیاضر هک  تسا  زیاـج  یتروص  رد  اـهنت  لوپ  نیا  ندرک  فرـصم  داد ؟ تعاـمج  ماـما  هب  ار  لوپ  نآ  زا  یغلاـبم  تسا  زیاـج  اـیآ  درادـن ،

طیارش - 2 درادن . یعنام  هدنیآ  يارب  یکناب  هدرپس  ای  هنـسحلا  ضرق  قودنـص  رد  نآ  ظفح  یلو  دوش ؛ بلج  نآ  هب  تبـسن  لوپ  ناگدنهد 
، نّیدتم يدارفا  دیاب  دنشاب ؟ هتـشاد  یطیارـش  هچ  دیاب  ءانُما  تئیه  دجاسم ، زا  هنیهب  هدافتـسا  دشر و  تهج  یلاعترـضح  رظن  هب  ءانمأ  تئیه 

تئیه دجـسم  ءانمأ  تئیه  باختنا  یگنوگچ  - 3 دننک . هرادا  یهجو  نیرتهب  هب  ار  دجـسم  روما  دنناوتب  و  دنـشاب ، ّربدم  ریدم و  مان ، شوخ 
دارفا زا  یئانما  تئیه  عرـش ، مکاح  هزاجا  اب  دـنناوت  یم  دجـسم  تعامج  ماما  ّلحم و  نآ  مدرم  دـنوش ؟ یم  باختنا  هنوگچ  دجـسم  ءاـنما 
نایناب ناگدنزاس و  ایآ  ینید  یگنهرف و  ياهتیلاعف  یخرب  زا  دجسم  نایناب  ندش  عنام  - 4 دننک . باختنا  دجسم  روما  تیشمت  يارب  حلاص ،

يرانکرب ای  ءانما  تأیه  نییعت  رما  رد  دـناوت  یم  تعامج  ماما  ایآ  و  دـنوش ؟ دجـسم  رد  ینید  یگنهرف ، ياهتیلاعف  عنام  دـنناوت  یم  دجـسم 
نآ رد  عّیشت  قیاقح  رشن  زامن و  مسارم  دجسم و  همانرب  تیوقت  بجوم  هک  یئاهراک  هّیلک  دجسم  فقو  قّقحت  زا  سپ  دیامن ؟ تلاخد  اهنآ 

نیفقاو ای  فقاو  فرط  زا  ءانما  تئیه  رگا  و  تعامج ؛ هماقا  زامن و  نینچمه  درادـن ، ّیلوتم  ای  فقاو  یّتح  نارگید  هزاجا  هب  جایتحا  تسا ،
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دودح دجـسم  ياهتیلاعف  رد  تیدودحم  مدـع  - 5 دنک . لزع  ار  اهنآ  دـناوت  یمن  یـسک  دـنا ، هدـش  نییعت  نآ  لاوما  دجـسم و  ظفح  يارب 
زورب زا  دـننکن و  لخادـت  رگیدـکی  ياهراک  رد  ات  دـیئامرف ، صخـشم  ار  دجـسم  فقاو  ّیلوتم و  ءاـنما ، تئیه  تعاـمج ، ماـما  تاراـیتخا 

دجـسم و ظفح  رگا  و  دوش ، لئاق  نآ  رد  یتّیدودحم  دناوت  یمن  یـسک  و  دراد ، ناناملـسم  همه  هب  ّقلعت  دجـسم  دوش . يریگولج  فالتخا 
فیاظو - 6 دوش ؟ یم  نییعت  راک  نیا  يارب  عرـش  مکاح  فرط  زا  یتئیه  دراد ، یناریدم  هب  جایتحا  نآ  ياه  همانرب  مظن  لاوما و  يرادهگن 

هدهع هب  نآ  ياه  همانرب  دجسم و  هرادا  ایآ  دراد ؟ یفیاظو  هچ  دجسم  لابق  رد  و  تسا ؟ یتّیلوؤسم  هچ  ياراد  دجسم  ّیلوتم  دجسم  یلوتم 
ار اهنآ  دراد ، یتاـفوقوم  دجـسم  رگا  هک  تسا  نآ  ّیلوتم  هفیظو  دراد ؟ هدـهع  هب  ار  اـهتّیلوؤسم  نیا  دجـسم  ياـنما  تئیه  اـی  تسا ، ّیلوتم 

روما ماجنا  يارب  ّیلوتم  تعاـمج و  ماـما  اـب  تروشم  - 7 تسا . نارازگزامن  هب  طوبرم  روما  هّیقب  و  دـنک ، دجـسم  فرـص  و  هدومن ، ظـفح 
و تسا ؟ مزال  دوش  یم  ماجنا  دجـسم  رد  هک  یغیلبت  روما  رد  دجـسم  ّیلوتم  تعاـمج و  ماـما  تقفاوم  بلج  ندرک و  تروشم  اـیآ  یغیلبت 
دـشاب و دجـسم  بساـنم  غیلبت  هک  یتروص  رد  تساـه ؟ نآ  تمرح  کـته  بجوم  دوشن ، بلج  اـه  نآ  تقفاوم  اـی  دوشن و  تروـشم  رگا 
. دوش تروشم  وا  اب  دـنراذگب و  مارتحا  دجـسم  ماما  هب  روما  نیا  رد  هک  تسا  رتهب  یلو  تسین ؛ مزال  تروشم  دـشابن ، نارازگزاـمن  محازم 

يزاریش مراکم  رصان  هللا  تیآ  یناسر  عالطا  هاگیاپ  عبنم :

یناتسیس یمظعلا  هللا  تیآ 

دراد و یمکح  هچ  تنیز  تهج  دجسم  رد  هک  رگید  يایشا  هتفرگ و  هچراپ  شرف و  زا  الط  اب  هتخیمآ  ماسجا  ءایشا و  زا  هدافتـسا  لاؤس : -1
راوازس هچرگ  تسین  مارح  هناخ  رد  نآ  زا  هدافتسا  تسین و  زیاج  الط  اب  دجسم  ندرک  تنیز  خساپ : روطچ ؟  اهنآ  زا  هناخ  رد  هدافتـسا  ایآ 

ایآ لاؤس : -2 تسا .  لاکـشا  لحم  زین  نآ  ریغ  رد  هکلب  تسا  مارح  ندـیماشآ  ندروخ و  رد  نآ  زا  هدافتـسا  هرقن  ـالط و  فرظ  زجب  تسین 
نییاپ والاب  تاقبط  مکح  تروص  نیا  رد  دومن  داجیا  زین  دجـسم  باب  کی  هقبط  نیدنچ  ینوکـسم  جرب  کی  تاقبط  زا  یکی  رد  دیناوتیم 

دح 2 رد  برش  تهج  دجسم  هفوقوم  با  زا  هدافتسا  لاؤس : -3 دوشیم . دجـسم  هقبط  نامه  طقف  درادن و  یعنام  خساپ : تسیچ ؟ لحم  نآ 
کی دجسم  هغیص  ندناوخ  نامز  یلو  دشاب  هقبط  دجسم 2  رگا  لاؤس : -4 درادن . لاکشا  یلوتم  هزاجا  اب  خساپ : دراد ؟ لاکـشا  نلاگ  ای 3 

: لاؤس -5 دوشیم . هدرمش  دجـسم  یلب  خساپ : اهمناخ ؟ ) يارب   ) دراد ار  دجـسم  مکح  مه  هقبط 2  ایا  هدش  هفاضا  ادـعب  هقبط 2  دوب و  هقبط 
-6 دیئوگن . تسا  رتهب  خساپ : دراد ؟ یمکح  هچ  دوش  یم  ساوح  ندش  ترپ  ثعاب  نوچ  دـجاسم ،  هب  دورو  عقوم  رد  ندرک  مالـس  مکح 
رد نـآلا  هک  ییاـه  شرف  میناوت  یماـیآ  میریگب .  دجـسم  يارب  دـیدج  شرف  مینک و  ضیوعت  ار  دجـسم  ياـه  شرف  هک  تسا  رارق  لاؤـس :

رگید يدجـسم  هب  ار  اه  شرف  هک  میناوت  یم  ای  و  مینک ؟  دـیدج  ياه  شرف  دـیرخ  فرـص  ار  نآ  لوپ  هتخورف و  ار  دـنراد  دوجو  دجـسم 
دیناوت یم  هدش  يرادیرخ  دجسم  دوخ  لوپ  اب  هنهک  شرف  رگا  خساپ : مینک ؟  هدافتـسا  دیدج  ياه  شرف  دیرخ  يارب  نآ  لوپ  زا  هتخورف و 

نیا ریغ  رد  دنامب  دجسم  رد  دیاب  دشاب  هدافتسا  عون  ره  لباق  دجـسم  دوخ  رد  رگا  سپ  تسین  زیاج  شورف  دشاب  فقو  رگا  یلو  دیـشورفب 
دنناوت یم  دنتسین ، باتک  لها  هک  رافک  رگید  ابو  ینامسآ  ياهباتکو  نایدا  ناوریپ  ایآ  لاؤس : -7 دوش .  هداد  دجاسم  ریاس  هب  دیاب  تروص 
باجح تیاعر  هب  ار  ناشیا  باجح  یب  ناوناب  ایآ  دورو ، زاوج  ضرف  رب  دـنوش و  سدـقم  دـهاشم  تدابع و  نکاما  رگید  دـجاسم و  دراو 

هب دـیاب  نانزو  درادـن  یعنام  سدـقم ، نکاما  رگید  اما  تسین  زیاج  دـجاسم  هب  نانآ  دورو   ، بجاو طاـیتحا  رباـنب  خـساپ : درک ؟ مازلا  دـیاب 
دجسم 2 رگا  لاؤس : -8 دوش . یقلت  یمارتحا  یب  یعون  نانآ  یباجح  یب  هک  یتروص  رد  دنشاب  دقتعم  یمالـسا  شـشوپ  باجح و  تیاعر 

يارب  ) دراد ار  دجـسم  مکح  مـه  هقبط 2  ایآ  هدـش  هفاضا  ادـعب  هقبط 2  دوب و  هقبط  کی  دجـسم  هغیـص  ندـناوخ  ناـمز  یلو  دـشاب  هقبط 
. دوشیم هدرمش  دجسم  هلب  خساپ : اهمناخ )

يرهاظم یمظعلا  هللا  تیآ 
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يوحن هب  دجسم  نامتخاس  زا  ینیـشن  بقع  ایآ  تسا . ینیـشن  بقع  هب  روبجم  يرادرهـش  نیناوق  قبط  انب ، دیدجت  ماگنه  يدجـسم  لاوس : 
مه رانک  يا  هینیـسح  دجـسم و  لاوس :  تسا . زیاج  دـنروبجم  رگا  باوج :  تسا ؟ زیاج  دوش ، عقاو  نابایخ  لخاد  دجـسم  زا  رتم  دـنچ  هک 
زیاج باوج :  تسا ؟ ًاعرش ج لمع  نیا  ایآ  تسا . هتفرگ  رارق  دجسم  لخاد  هینیـسح  نلاس  کی  دجـسم  يانب  دیدجت  اب  هتـشاد و  رارق 

تسد باوج :  درک ؟ رازگرب  ندز  تسد  اب  هارمه  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم تارضح  ياه  نشج  ناوت  یم  دجـسم  رد  ایآ  لاوس :  تسین .
زیاج ایآ  دور ، یم  نیب  زا  ضیوعت  مدع  تروص  رد  هدـش و  هدوسرف  هدوب  دجـسم  فقو  هک  يدجـسم  ياهـشرف  لاوس :  تسین . زیاج  ندز 

ياضف داجیا  تهج  دجسم  بیرخت  ایآ  لاوس :  تسا . زیاج  عرـش  مکاح  هزاجا  اب  باوج :  مینک ؟ نسحا  هب  لیدبت  ای  هتخورف  ار  اهنآ  تسا 
ندرک تنیز  ایآ  لاوس :  تسین . زیاج  باوج :  تسا ؟ زیاج  زبس ، ياضف  داجیا  يارب  يرگید  لحم  ندوبن  زبس و  ياضف  دوبن  رطاخ  هب  زبس ،

ایآ تسا ، هداد  ار  شا  هنیزه  روخ  لوزن  يدرف  ار  يدجـسم  مینادـب  رگا  لاوس :  تسا . زیاـج  باوج :  تسا ؟ زیاـج  اـه  هینیـسح  دـجاسم و 
هک یناسک  يارب  دنراذگ  یم  ییاهیلدنص  دجاسم  رد  ریخا  لاس  دنچ  رد  لاوس :  تسا . زیاج  باوج :  دراد ؟ لاکـشا  نآ  رد  زامن  ندناوخ 
 : باوج تشادرب ؟ ار  اه  نآ  مامت  ناوت  یم  ایآ  تسا . دایز  اه  یلدنص  نیا  دادعت  دجاسم  زا  یضعب  رد  دنناوخب و  زامن  هداتسیا  دنناوت  یمن 

راذـگاو هکنیا  يارب  یـصخش  دـنا و  هدرک  راذـگاو  دجـسم  ناـمتخاس  يارب  تسا  دجـسم  هب  لـصتم  هـک  ار  ینیمز  لاوـس :  تـسین . زیاـج 
تیاضر اب  رگا  باوج :  ریخ ؟ ای  تسا  هدش  دجـسم  ءزج  نیمز  نیا  ایآ  تسا . هدـناوخ  نآ  رد  زامن  تعکر  ود  دـنوشن  نامیـشپ  ناگدـننک 

دوجو ایآ  تسا . هدمآ  نوریب  نیمزریز  زا  ییاه  ناوختسا  هینیسح  ای  دجسم  ای  هسردم  نتخاس  عقوم  لاوس :  دوش . یم  دجـسم  دشاب  کلام 
هللا هیآ  یناسر  عالطا  هاگیاپ  عبنم : تسین . تمـالع  باوج :  دـشاب ؟ یم  ناـکم  نآ  رد  یمیدـق  ناتـسربق  دوجو  رب  لـیلد  اـه  ناوختـسا  نیا 

يرهاظم نیسح 

ترایز بادآ 

مالسلا مهیلع  ناگداز  ماما  نیموصعم و  ترایز  بادآ 

زیهرپ . 2 تراـیز .  يارب  نتفر  زا  شیپ  ندرک  لـسغ  مالـسلا 1 . مهیلع  ناگداز  ماـما  نیموصعم و  تراـیز  بادآ  ْمیحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
ثدح زا  تراهط  . 4 ماما .  نآ  صوصخم  هدراو و  ياعد  ندناوخ  . 3 ریسم . لوط  رد  همصاخم و  زا  زیهرپ  وغل و  هدوهیب و  مالک  زا  ندومن 

اه ماگ  ترایز  هب  نتفر  نیح  رد  . 6 دشاب . دیفس  هماج  گنر  تسا  رتهب  ون . هزیکاپ و  كاپ ،  ياه  هماج  ندیـشوپ  . 5 رغصا . ثدح  ربکا و 
؛  دنکن هجوت  دوخ  فارطا  الاب و  هب  دورب و  هار  ریز  هب  رـس  دشاب و  عشاخ  عضاخ و  دیاب  نینچمه  دنک و  تکرح  راقو  اب  درادرب و  هاتوک  ار 

مرح هب  نتفر  ماـگنه  . 8 مالـسلا .  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  ریغ  رد  دوخ  ندومن  وبـشوخ  . 7 دـنک . رکف  تراـیز  تمظع  تلزنم و  هب  ینعی 
هیلع و هللا  لص  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص  نداتـسرف  اب  دنک و  لوغـشم  دیجمت  لیلهت و  حیبست ،  دیمحت ، ریبکت ، رکذ  هب  ار  نابز  رهطم ،
بلق و تقر  ندروآ  تسد  هب  رد  ندرک  یعـس  ندـیبلط و  لوـخد  نذا  فیرـش و  مرح  رد  رب  نداتـسیا  . 9 دـیامن . رطعم  ار  دوخ  ناـهد  هلآ 
ار وا  مالک  دنیب ، یم  ار  وا  نداتسیا  هک  دشاب  نیا  رکف  هب  رونم ؛ دقرم  نآ  بحاص  ردق  تلالج  تمظع و  رد  رکف  روصت و  هلیسو  هب  عوضخ 
دـنک و ریبدـت  دـنراد ، دوـخ  نارئاز  نایعیـش و  هب  ناـشیا  هک  یفطل  تبحم و  رد  دـیاب  نینچمه  دـهد . یم  ار  وا  مالـس  باوـج  دونـش و  یم 
هیلاع و هبتع  ندیـسوب  . 10 دـنک . لمءات  تسا ،  هدرک  ناراوگرزب  نآ  هب  تبـسن  هک  ییاـه  فـالخ  دوخ و  لاـح  ياـه  یبارخ  رد  نینچمه 

تسار ياپ  نتشاد  مدقم  . 11 دنک . هدجس  تسا ،  هدناسر  ناکم  نیا  هب  ار  وا  هک  نیا  هنارکش  هب  ادخ  يارب  تسا  راوازـس  هکرابم .  هناتـسآ 
دناوتب هک  يوـحن  هب  رهطم  حیرـض  دزن  نتفر  . 12 دجاسم . دننام  ندـمآ ؛  نوریب  تقو  رد  پچ  ياپ  نتـشاد  مدـقم  ندـش و  لخاد  تقو  رد 

رب ندرک  هیکت  هک  تسا  هدـمآ  ثیدـح  رد  اریز  تسا .  طـلغ )  ) مهو تسا ،  بدا  نداتـسیا  رود  هک  نیا  مهوـت  دنابـسچب . نآ  هـب  ار  دوـخ 
موصعم هب  صتخم  بدا  نیا  ارهاـظ  تراـیز .  تقو  رد  رونم  ربق  هب  ور  هلبق و  هب  تشپ  نداتـسیا  . 13 تسا .  هتسیاش  نآ  ندیـسوب  حیرض و 
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پچ هنوگ  سپس  دنک . اعد  عرضت ،  لاح  هب  دراذگب و  حیرـض  هب  ار  تسار  هنوگ  دش ، غراف  ترایز  ندناوخ  زا  یتقو  تسا .  مالـسلا  هیلع 
هب سپـس  دنک . هغلابم  اعد  رد  هاگنآ  دـهد . رارق  راوگرزب  نآ  تعافـش  لها  زا  ار  وا  هک  دـناوخب  ربق  بحاص  قح  هب  ار  ادـخ  دراذـگب و  ار 
درد رمک و  درد  فعض و  لثم  يرذع  رگا  ترایز ؛  ندناوخ  تقو  رد  نداتسیا  . 14 دنک . اعد  دتسیاب و  هلبق  هب  ور  دورب و  رهطم  رس  تمس 

تاداس زا  هدراو  ترایز  ندناوخ  . 16 ترایز .  ندناوخ  عورـش  زا  شیپ  رهطم ، ربق  ندید  ماگنه  نتفگ  ریبکت  . 15 دشاب . هتشادن  هریغ  اپ و 
هدرک قیفلت  تارایز  زا  یـضعب  اب  ار  اهنآ  هناماوع  نادرخ ،  یب  یـضعب  هک  ساسا  یب  هدـش  هتخاس  ياه  ترایز  كرت  مالـسلا و  مهیلع  مانا 

تعکر رد  نمحرلا  هروس  لوا و  تعکر  رد  سی  هروس  ندـناوخ  . 18 تسا .  تعکر  ود  نآ  لقا  هک  ترایز  زاـمن  ندروآ  اـج  هب  . 17 دنا .
رهطم مرح  لخاد  هک  یسک  . 19 دشاب . هدشن  رکذ  یصوصخم  تیفیک  دناوخ ، یم  ار  نآ  زامن  هک  یترایز  نآ  يارب  هک  یتروص  رد  مود ؛ 

هک تسا  مرح  رظان  هفیظو  نینچمه  دـناوخب . زامن  ادـتبا  دـنک ، ترایز  هکنآ  زا  شیپ  تسا ،  هدـش  رارقرب  تعاـمج  زاـمن  هک  دـنیبب  دوش و 
ندومن كرت  . 21 ( 22 .) روزم سدـقم  حور  هب  نآ  ندرک  هیدـه  رهطم و  حیرـض  دزن  نآرق  ندرک  توـالت  . 20 دـنک . رما  زامن  هب  ار  مدرم 

قزر و عنام  حـیبق ،  مومذـم ،  اج  همه  رد  هشیمه و  هک  يویند  ياه  تبحـص  هب  لاغتـشا  مدـع  هدوهیب و  وغل و  تاملک  تسیاشان و  نانخس 
يرهش زا  نتفر  نوریب  تقو  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  ندرک  عادو  . 23 ترایز .  تقو  رد  ادص  ندرکن  دـنلب  . 22 تسا .  بلق  تواسق  ثعاب 

دعب دوخ  راتفگ  رادرک و  لاح ،  ندرک  رتهب  هب  میمصت  ناهانگ و  زا  ندومن  رافغتسا  هبوت و  . 24 تسا .  نوفدم  اج  نآ  رد  ترضح  نآ  هک 
حالـص و ریخ و  لها  زا  مادـخ  هک  تسا  راوازـس  . 26 هفیرـش .  هناتـسآ  نامداخ  رب  عسو  ردـق  هب  ندرک  قافنا  . 25 تراـیز .  زا  تـغارف  زا 

یتشرد يدنت و  اهنآ  رب  دنناشن و  ورف  ناشیا  رب  ار  دوخ  مشخ  دنیامن و  لمحت  دننیب ، یم  نارئاز  زا  ار  هچنآ  دنـشاب و  تورم  نید و  بحاص 
ماما هک  يرهـش  نیکاسم  نیرواجم و  ارقف ، رب  ناسحا  قاـفنا و  . 27 دننک . ییامنهار  ار  نیرئاز  مادقا و  نیجاتحم  جـیاوح  عفر  رب  دـنیامنن و 

رد تسا ؛  مرح  زا  نتفر  نوریب  رد  ندرک  لـیجعت  بادآ ،  هلمج  زا  . 28 ملع .  لها  تاداس و  اصوصخ  تسا ؛  نوفدم  نآ  رد  مالـسلا  هیلع 
راوز هک  یتقو  تسا  راوازـس  . 29 دـشاب . هتـشاد  يرتشیب  قوش  يدـعب  عوجر  يارب  ات  درک  كرد  ترایز  زا  ار  دوخ  هرهب  ظـح و  هک  یتقو 
برق هب  مه  نارئاز  رگید  ات  دنور  نوریب  رتدوز  دنیامن و  هاتوک  ار  ترایز  دنا ، هدیبسچ  حیرض  هب  دنتسه و  رتولج  هک  یناسک  تسا ،  رایسب 
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اه هداز  ماما  ترایز  بادآ 

بادآ لثم  دراد ؛ یبادآ  دوخ  يرب  مه  يزیچ  ره  تسا . راـک  نآ  فادـها  هب  رتهب  نتفاـی  تسد  ببـس  يرما ، ره  رد  بادآ  بدا و  تیاـعر 
ار رما  نآ  اهنآ ، تاعارم  تخانـش و  هک  تئارق و ...  زامن و  بادآ  هزرابم ، گـنج و  بادآ  ملع ، بسک  بادآ  ترـشاعم ، بادآ  تراـجت ،
مه اهنآ  تاعارم  تسا . هدـش  رکذ  یبادآ  مه  ترایز  يرب  هلمج  زا  دزاـسیم . رتکـیدزن  فدـه  هب  ار  لـماع  دزاـسیم و  رتزیمآ  تیقفوم 

 . رتهب یحور  طابترا  هیم  تسا و  هدـننک  تیبرت  مه  دزاسیم و  رتبایماک  تراـیز  يونعم  ياهدرواتـسد  رد  ار  رئاز  مه  دراد ، رتشیب  باوث 
ننـس لامعا و  زا  یخرب  يارب  ینطاب  بادآ  يرهاظ و  بادآ  ناونع  مه  ثیدـح  بتک  رد  ینطاب . یخرب  تسا و  يرهاظ  یخرب  بادآ ، نیا 

ندرک و تراـیز  تیفیک  دـنکیم . کـمک  ینطاـب  بادآ  یبلق و  هّجوت  لوصح  هب  مه  يرهاـظ  بادآ  ناـمه  کـشیب  تسا . هدـش  حرطم 
دمحم هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تخومآ . نید  يایلوا  زا  دیاب  زین  ار  يونعم  رادید  فّرشت و  نیا  فیک  ّمک و  ندناوخ و  ترایز  تایئزج 
لـسغ یتفر ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دقرم  ترایز  هب  هاگ  ره  : » دـهدیم لمعلاروتـسد  نینچ  تسوا  گرزب  باحـصا  زا  هک  ملـسم ـ  نب 

یتقو نک ،  تکرح  مارآ  مارآ  راقو و  شمارآ و  اب  نک ، لامعتـسا  تایرطع  شوخ و  يوب  شوپب ، ار  تیاههماج  نیرتهزیکاپ  نک ، تراـیز 
يرهاـظ بادآ  هلمج  زا  تاـکن ، نیا  [ 1 ...«.] ناوخب ار  تراـیز  هاـگ  نآ  وگب ، ریبکت  راـب  هس  تسیب و  هلبق  هب  ور  يدیـسر ، مالّـسلا  باـب  هب 
حیتاـفم رد  یمق  ساـبع  خیـش  موحرم  نینچمه  سورد و  باـتک  رد  لوا  دیهـش  موـحرم  یفاـک ، باـتک  رد  ینیلک  موـحرم  تسا . تراـیز 

لسغ . 1 تسا . نآ  طـسب  حرـش و  نشور و  ینییبت  اـب  بادآ ، نآ  نیرتمهم  زا  یخرب  دـناهدرک . لـقن  تراـیز  يرب  یناوارف  بادآ  ناـنجلا ،

ناریا ناگداز  ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 885زکرم  هحفص 215 

http://www.ghaemiyeh.com


لمع کی  ناونع  هب  هک  اجنآ  زا  ترایز  لسغ  ینورد . مه  يرهاـظ ، یکاـپ  مه  دـشاب ، كاـپ  دـیاب  رئاز  اـهمرح ، رد  روضح  يارب  تراـیز 
ماگنه یترایز و  رفـس  زاغآ  زا  لبق  مه  دراد . یپ  رد  مه  ار  ناور  حور و  تراهط  سابل ، مسج و  يزیمت  رب  هوالع  دریگیم ، ماجنا  يداـبع 

کی لسغ ، ناموصعم .: رّهطم  ياـه  مرح  هب  فرـشت  زا  لـبق  مه  تسا ، بحتـسم  ترفاـسم  عورـش  زا  شیب  رهـش و  هناـخ و  زا  نتفر  نوریب 
نتـسش نتفرگ و  شود  اهنت  تساعد و  ادـخ و  رکذ  تین ، اب  هارمه  نوچ  دراد ؛ مه  يونعم  یحور و  يافـص  یلو  تسا ، یمـسج  تراـهط 

تبرق و دصق  هجوت و  هنیس  رد  نآ  یحور  يونعم و  راثآ  تینارون و  تسین . اهتسد  تروص و  نتـسش  فرـص  هک  وضو  لثم  تسین ؛ ندب 
هک مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  متفه  ترایز  رد  تسا . ترایز  یمدقم  ناونع  هب  لسغ  زامن و  همدقم  ناونع  هب  وضو  دوشیم . مهارف  تدابع 

نک و لسغ  تارف  بآ  زا  يورب ، ترایز  هب  یتساوخ  یتقو  دیامرفیم : ترـضح  هتخومآ ، لاّمج  ناوفـص  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
حَرْشا یبلق و  هب  رّهط  مهّللا  ٍۀهاع ، ٍۀفآ و  ٍمقُس و  َو  ٍءاد  ِّلُک  نِم  ًءافش  ًازرح و  ًاروهط و  ًارون و  هلعجا  مهللا  هللااب ، هللا و  مسب  وگب : لسغ  ماگنه 
ینمی افـش و  یکاپ و  تینارون و  بلط  مه  دوشیم ، زاغآ  ادـخ  دای  مان و  اب  راک  مه  نآ ، لاثما  اعد و  نیا  اـب  يرمَا . هب  لّهـس  يردَـص و  هب 

مسج و يوشتـسش  ینعی  دراد ؛ مه  نیدامن  ینعم  کی  ترایز ، لسغ  راـک . یناـسآ  ردـص و  حرـش  بلق و  تراـهط  يارب  اـعد  مه  تسا و 
ار یمسج  شیلآ  مرح  هب  فرـشت  يرب  هک  یـسک  مارخ .» تابارخ  هب  هگنآ  نک و  ییوشتـسش  : » تسا حور  تراهط  زا  يدامن  ندب ، يزیمت 
هبوت و هک  ارچ  دبای ؛ فرـشت  ون  هیحور  اب  مه  ون ، سابل  مه  كاپ ، حور  مه  كاپ ، مسج  اب  مه  ات  دیوشب  دیاب  مه  ار  حور  شیلآ  دیدزیم ،
دناوخب و زامن  تعکر  ود  دشوپب و  زیمت  كاپ و  یماج  دش ، غراف  لسغ  زا  رئاز  یتقو  هدـش  هیـصوت  ثیداحا  رد  تسا . حور  سابل  عوشخ ،

يرب تسا . رثؤم  يونعم  لاح  نیمأت  رد  اهنیا  همه  دورب . رازم  فرط  هب  کچوک  ياهمدـق  اـب  و  هللا » ـالا  هلاـال   » و ربکا » هللا   » ادـخ و رکذ  اـب 
سدقم نکاما  رد  روضح  ناناجكاپ و  نالدـکاپ و  اب  طابترا  طرـش  یحور  تراهط  تسا . هدـش  دراو  زین  يرگید  ياهاعد  ترایز ، لسغ 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  روضح  هب  فّرـشت  دصق  هنیدم  رد  رفن  دنچ  تسا . دیکأت  دروم  مه  ناماما  تایح  لاح  رد  بدا  نیا  تیاعر  تسا .

یتـقو دنتـسنادیمن . ناـنیا  دوب و  بنج  هک  یلاـح  رد  تسوـیپ ؛ عـمج  نی  هب  دـمآ و  نوریب  يهچوـک  زا  باحـصا  زا  یکی  هار  رد  دنتـشاد .
ایبنا یناخ  هب  بنج  صخش  تسین  راوازس  هک  ینادیمن  ایآ  دومرف : صخـش  نآ  هب  باطخ  ترـضح  دنداد ، مالـس  دندیـسر و  ماما  تمدخ 

ترایز دصق  هب  هاگ  ره  تسا : هدومرف  هیصوت  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 2 .] دندش بایفرـش  ماما  تمدخ  هب  هیقب  تشگرب و  وا  دوش ؟ دراو 
هک یعخن ـ  هللادبع  نب  یسوم  هب  زین  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  ورب . هار  شمارآ  اب  نک و  لسغ  ریگب ، وضو  یتفر ، مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ربق 
زا لبق  تخومآ ـ  وا  هب  ار  هعماج  ترایز  مه  ترـضح  و  درک ، تساوخرد  هّمئا  زا  کی  ره  يارب  عماـج  لـماک و  یتراـیز  ترـضح ، نآ  زا 

نذا وگب و  ار  نیتداهـش  یتسه ، لسغ  اب  هک  یلاح  رد  تسیاب  يدیـسر ، ترـضح  نآ  دـقرم  یناتـسآ  هب  هاگ  ره  دومرف : تراـیز  نتم  ناـیب 
هنوگچ ار  نینمؤملاریما  دـسرپیم : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  لاـمج  ناوفـص  هک  مه  یثیدـح  رد  رگید . بادآ  و  ناوخب ،...  لوخد 

هب شوخ  يوب  اب  نزب و  رطع  شوپب ، ار  تاهدش  هتسش  زیمت و  یماج  ود  نک ، لسغ  يدرک ، ترایز  يدارا  هاگ  ره  دیمرفیم : منک ؟ ترایز 
يرگید هبنج ي  تسا . هدـش  نآ  رب  يرتشیب  دـیکأت  یهلا  يایلوا  تراـیز  يرب  تساـیبنا و  قـالخا  زا  يزیمت  ییوبشوخ و  [ 3 .] ورب ترایز 

يوب رظن  زا  اضف  دـنک ، قرع  ندـب  تسا  نکمم  اهترفاسم ، اهعمجت و  رد  ًالومعم  دوشیم . طوبرم  نآ  یعاـمتجا  دـعب  هب  تراـیز ، لـسغ 
لـسغ دشابن . دـنیاشوخ  بوخ و  نارگید  يرب  نآ  لّمحت  هک  دـشاب  هتـشاد  ییاهيراجنهان  نارئاز و ...  یگدولآ  رابغ  اهاپ و  قرع  ندـب و 

تیـصخش کی  رـضحم  هب  فرـشت  بدا  تسا . نارئاز  ياههعومجم  رد  یترایز و  نکاما  رد  رتبولطم  ياضف  داجیا  يارب  یماگ  تراـیز ،
. دشاب هدرک  مارتحا  يادا  ات  دورب  لماک  یگتـسارآ  اب  تئیه و  عضو و  نیرتوکین  سابل و  نیرتهب  اب  هدـننک  رادـید  هک  دـنکیم  باجیا  الاو 

يرابرد مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوشیم . یمارتحایب  یعون  نآ  نودب  تسا و  فده  نیا  هدننک  نیمات  يّدح  ات  ترایز ، زا  شیپ  لسغ 
زا یقادصم  ار  ماما  ره  رادید  ماگنه  لسغ  ترضح  نآ  [. 4 «] ٍماما ِّلُک  ِءاقل  َدنِع  لسُغلا  : » دومرف دندیسرپ ، دجسم » ِّلک  دنع  مکتنیز  اوذخ  »

يرهاظ بدا  ییوبشوخ و  يزیمت و  سرد  نارئاز  يارب  نیا  تسا و  هدروآیم  رامـش  هب  هاگتدابع  رد  روضح  ای  تدابع  ماگنه  یگتـسارآ 
رّهطم ياهمرح  هب  فرـشت  رگید  بادآ  رطع ، زا  هدافتـسا  زیمت و  سابل  ون و  هماج  ندیـشوپ  وبشوخ  یگتـسارآ و  زیمت و  ساـبل  . 2 تسا .
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. تسا تیاـنع  دروم  ود  ره  یگزاـت  يزیمت و  دـناسریم  هک  فیظن » بوث   » رب مه  هدـش ، دـیکأت  دـیدج » بوـث   » رب مه  تاـیاور ، رد  تسا .
رد ًالثم  دـنادیم ؛ هتکن  نیمه  ار  ناـسارخ  قارع و  رد  همئا  روبق  تراـیز  بادآ  زا  یکی  قودـص ، خیـش  زا  لـقن  هب  یناـشاک  ضیف  موحرم 
اپ شوپب و  هزیکاپ  ياهسابل  نک ، لسغ  تارف  رانک  زا  یتفر ، ترضح  نآ  ترایز  هب  هاگ  ره  : » دیوگیم مالسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  ترایز 
مه سوط  رد  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  تراـیز  دادـغب و  رد   7 مظاک ترـضح  تراـیز  دروم  رد  ناـشیا  نک .» تمیزع  مرح  يوس  هب  هنهرب 

: »... دراد ار  هیصوت  نیمه  مه  ارماس  رد  مالسلا  امهیلع  نییرکسع  ربق  ترایز  رد  زین  و  دنکیم ، نایب  ار  ون  سابل  ندیشوپ  يزیمت و  لسغ و 
، دـنراد لباقتم  ریثأت  رگیدـکی  رد  نطاب  رهاظ و  یمـسج و  یحور و  تلاح  هک  اـجنآ  زا  [ 5 «.] ِنیَرِهاطلا کَیبوث  ْسبلا  ْفَّظَنَت و  لِـستغاف و 

رثا نیمه  مه  ون  زیمت و  سابل  تسا . رثؤم  يونعم  طاـشن  داـجیا  یحور و  بساـنم  لاـح  ندـمآ  دـیدپ  رد  رئاز  يرهاـظ  عضو  ساـبل و  عون 
ندوب رّطعم  بترم و  رهاظ و  یگتـسارآ  رد  مه  یـشخب  میوریم ، شرادید  هب  هک  یتیـصخش  هب  يراذگتمرح  هوالع ، هب  دراد . ار  یحور 
ییوگ مه  هدزباتـش  راتفر  تسا . ینورد  هنینأمط  هناشن  يرهاظ ، راـقو  شمارآ و  هنینأـمط  راـقو و  . 3 دـنکیم . هولج  عضو  رـس و  سابل و 

، دیرادرب کچوک  ار  اهمدق  دیورب ، هار  شمارآ  راقو و  اب  هک : تسا  هدـمآ  ترایز  هب  طوبرم  يهیـصوت  رد  تسا . ناماسبان  هتفـشآ و  نطاب 
رد هک  تسا  يرهاظ  بادآ  یلکش و  تاهج  اهنیا  دیوش . رازم  مرح و  دراو  ریبکت ، حیبست و  رکذ و  تلاح  اب  دیـشاب ، هتـشاد  هنینأمط  تلاح 

ماما مالـسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  لثم  دـیا ؛ هدینـش  ار  جـح  رفـس  هب  همئا  زا  یـضعب  نتفر  هدایپ  دراذـگیم . رثا  مه  رئاز  نورد  نطاب و 
رفسمه مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  اب  هک  دنکیم  لقن  لامج  ناوفص  تسا . نورد  حور و  رب  راذگرثا  مه  يور  هدایپ  مالسلا .  هیلع  مظاک 
ترضح سپس  تسا . مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  مدج  ربق  اجنیا  دومرف : دناباوخب و  ار  بکرم  ات  داد  روتـسد  ماما  دندیـسر ، هک  هفوک  هب  دوب ،

، نک نم  لثم  مه  وت  دومرف : ناوفص  هب  داتفا و  هار  دوب ، اجنآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ربق  هک  يهپت  هفرط  هب  دیـشوپ ، يرگید  سابل  درک ، لسغ 
تکرح ربـق  فرط  هب  ناوفـص  اـب  شدوخ  سپـس  ورب . ... هار  هناعـضاوتم  ریگب ، نییاـپ  فرط  هب  ار  تهاـگن  رادرب ، کـچوک  ار  تیاـهماگ 
ثیدح رد  [ 6 .] دندیسر فیرش  ربق  هب  ات  دنتفگیم ، لیلهت  سیدقت و  حیبست و  دوب و  مکاح  ود  نآ  رب  راقو  هنیکس و  هک  یلاح  رد  دندرک ؛

يو هب  همانترایز  نتم  نایب  زا  شیپ  یعخن ، هللادـبع  نب  یـسوم  هب  هریبک  هعماج  ترایز  نتخومآ  ماـگنه  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  يرگید ،
شمارآ و اب  هارمه  هک  یلاح  رد  ورب ، ولج  یمک  سپـس  وگب ، ربکا  هللا  راب ، یـس  تسیب و  يدید ، ار  ربق  يدش و  مرح  دراو  هاگ  ره  دومرف :
: وگب سپس  وگب ، ریبکت  راب  لهچ  ورب ، ربق  کیدزن  سپس  وگب ، ریبکت  راب  یس  مهزاب  تسیاب ، نک ، هاتوک  ار  تیاهماگ  یلصاف  یشاب ، راقو 
. تسا تراـیز  ماـگنه  عوشخ  عوضخ و  نتـشاد  تراـیز ، بادآ  هلمج  زا  عوـشخ  عوـضخ و  . 4 [ 7 ..«.] هّوبنلا تیب  لها  اـی  مکیلع  مالـسلا  »
، بلق رد  وا  تمظع  ریثأت  دوشیم . داجیا  لد  رد  تیـصخش  ماـقم و  کـی  هب  تبحم  تفرعم و  زا  هک  تسا  ینورد  یبلق و  یتلاـح  عوشخ ، 

جراخ دراو و  نتفگ ، نخـس  ندرک ، هاگن  نتـسشن ، نداتـسیا ، عون  یتح  درادیپ ؛ رد  ار  رهاظ  رد  مارتحا  تیاعر  هک  دروآیم  دیدپ  یتلاح 
رگید ياههنومن  زا  مه  نیا  دروآیم . دیدپ  ار  حراوج  اضعا و  عوضخ  یبلق ، عوشخ  سپ  تسا . ینورد  تلاح  نآ  ریثأت  تحت  همه  ندش ،

يرهاظ عوضخ  بدا و  تیاعر  رتشیب و  رتقیمع و  مه  لد  عوشخ  دـشاب ، رتدایز  اوشیپ  ماقم  هب  تفرعم  هچ  ره  تسا . نورب » رب  نورد  ریثأت  »
، دنور نوریب  دننک و  حیرض  هب  تشپ  دنتسین  رضاح  دنوریم و  بقع  بقع  مرح ، زا  جورخ  ماگنه  یـضعب  هکنیا  دش . دهاوخ  رتنوزفا  مه 

راـقو تیاـعر  دـشاب ، بلق  روضح  رگا  زاـمن ، رد  هک  ناـنچمه  دراد . نورد  رد  هشیر  هک  تسا  يرهاـظ  بدا  عوـضخ و  نیمه  زا  يهوـلج 
، میوشیمن کیدزن  موصعم  ماما  کی  هب  ندب  مسج و  اب  اهنت  اههاگترایز  رد  تسا . نینچ  مه  ترایز  رد  تشاد ، دهاوخ  یپ  رد  ار  يرهاظ 

روصت نینچ  دنیبب و  شراتفر  بقارم  رظان و  ار  ماما  دنک و  سح  ماما  رـضحم  رد  ار  دوخ  دیاب  رئاز  مینک . ادـیپ  دـیاب  مه  یحور  برق  هکلب 
كاپ و تبرت  یتقو  هوالع ، هب  تشاد ؟ دهاوخ  یتلاح  هچ  لاح ، نیا  رد  دسرب . موصعم  روضح  هب  هتفای  هزاجا  هدـمآ و  رود  هار  زا  هک  دـنک 

نامرف یسوم  ترضح  هب  دنوادخ  دنک . تیاعر  ار  اجنآ  نوئش  هاگیاج  ناکم و  تسادق  بسانت  هب  دیاب  رئاز  تسا ، سدقم  ادخ  یلو  رّهطم 
رب دوخ  ياههیصوت  رد  ناگرزب  هک  هدش  ببـس  هتکن  نیمه  [ 8 .] روآرد ار  تیاهشفک  روط  سدقم  يداو  رد  وت  یـسوم ! يا  هک  دـهدیم 

ییاهب خیش  دنوش . فّرـشم  اهمرح  هب  هنهرباپ  لمع ، رد  مه  ناشدوخ  دننک و  دیکأت  اههاگترایز ، یـسدق  میرح  رد  شفک  ندروآ  نوریب 
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نک و عوضخ  شمیرح  رد  هتشگ ، راکشآ  وت  رب  هک  نشور  قفا  نیا  دیوگیم : هدورـس ، يولع  مرح  هب  فرـشت  تبـسانم  هب  هک  يرعـش  رد 
تراـیز يارب  هـک  یبادآ  زا  حــیبست  ریبـکت و  رکذ  . 5 [ 9 «.] کـیلعن علَخاـف  َةَّزِعلا  ُمرح  اذــه  روآ ... : رد  یپ  زا  شفک  تسانیــسروط ، نـیا 

مه هیزنت ، حیبست و  دیحوت و  رکذ  وا و  شیاتـس  دمح و  ادخ و  دای  تسا . فّرـشت  ماگنه  لیلهت  ریبکت و  نتفگ  هدش ، نایب  رهطم  ياهدـقرم 
لیدعت یعون  مه  تسادخ ، هاگشیپ  رد  عضاوت  تیدوبع و  رد  ییاهتیصخش  نینچ  تمظع  هک  ارچ  تسا ؛ دنوادخ  تمظع  هب  نداد  هّجوت 

همه رد  دیحوت  تیروحم  دهدن و  زیمآّولغ  ياهتبـسن  دوشن و  ّولغ  راچد  يا ، ههلا  نایاوشیپ  نیا  يرابرد  ات  تسا  رئاز  ناسنا  هجوت  هاگن و 
تارف هب  یتقو  یتح  دورو ، ودـب  رد  ترایز و  زا  لبق  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ترایز  رد  ًالثم  دوش ؛ ظـفح  لـئاسم  ي 
ماگنه تسا : تیاور  رد  زین  دـیوگب . تاولـص  هبترم  دـص  هللا و  الا  هلا  هبترم ال  دـص  ربکا ، هللا  هبترم  دـص  دـنک ، ترایز  لسغ  اـت  دـسریم 

[10 .] دوشیم هتـشون  وا  يارب  رایـسب  باوث  َُهل ،» کیرـش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  ال  : » دـیوگب تفرگ ، رارق  موصعم  ماما  ربق  لباقم  یتقو  ترایز 
رهظم هک  ییاـیلوا  رهطم  ياـهمرح  رد  تسا و  بوـخ  لاـح  هـمه  رد  ندرمـش ، گرزب  ار  وا  ندوتـس و  ییاـتکی  هـب  ار  ادـخ  نـتفگ و  رکذ 

نیا تسا . بادآ  زا  رگید  یکی  تراـیز ، ماـگنه  لوخد » نذا   » ندـناوخ لوـخد  نذا  . 6 رتبوخ . دـناحیبست ، رکذ و  دـیحوت و  صالخا و 
هکنیا میزاس . رتهدامآ  ار  لد  مه  مینک ، مارتحا  يادا  مه  دورو ، نذا  ندناوخ  اب  میوشن و  مرح  میرح  دراو  هزاجایب  هک  تسا  بدا  ياضتقا 

یعوشخ دوخ  لد  رد  رگا  دـبلطب و  نذا  دـنک و  اعد  دتـسیاب ، مرح  هاـگرد  رب  رئاز ، هک  دـش  لـقن  لوا  دیهـش  لوق  زا  شخب ، نیا  زاـغآ  رد 
بلق و تقر  اـت  دـنک  باـختنا  ار  يرگید  ناـمز  دورو ، يارب  هک  تسا  رتـهب  هن  رگ  و  دوش ، دراو  دـش ، لـصاح  بلق  تقر  درک و  ساـسحا 

يوس زا  هدـش  لزان  تمحر  زا  ناسنا  اـت  تسا ، بلق  روضح  مرح ، هب  دورو  زا  رتمهم  ضرغ  هک  تسا  نیا  يارب  [ 11 ،] دوش لصاح  عوشخ 
هب رئاز  هّجوت  تفرعم و  نامیا و  شیازفا  رد  هک  تسا  یتاکن  يدنزومآ  هدش ، تیور  ياه  لوخد  نذا   » نتم رد  تقد  دوش . رادروخرب  ادـخ 

فراعم و تقیقح و  نیا  هب  هّجوت  اب  سدـقم  باتعا  رد  روضح  تسا . رثؤم  هدـمآ ، شترایز  هب  هک  یـسک  دراد و  رارق  نآ  رد  هک  یتیعقوم 
: ناموصعم زا  کی  ره  هیلع و  هلا  یلـص  لوسر  ترـضح  ترایز  ماگنه  تسا : تیاور  رد  تسا . ترایز  رد  رتشیب  ضیف  زاس  هنیمز  لیاضف ،
ربمایپ و ياههناخ  زا  یکی  هاگرد  رب  ادـنوادخ ! کیبن ؛... لآ  کیبن و  ِتویب  نم  ٍباب  یلع  ُْتفقو  ینِإ  مهّللا  : » ناوخب لوخد  نذا  هنوگ  نیا 

لاح رد  تربمایپ  تمرح  هب  نم  يا . هدرک  عنم  دـنوش ، ربمایپ  هناخ ي  دراو  هزاجایب  هکنیا  زا  ار  مدرم  ایدـخ ! ماهداتـسیا . تربمایپ  نامدود 
نیا اجنیا و  رد  ارم  هاگیاج  دنربیم ، يزور  وت  دزن  دناهدنز و  وت  ناگداتسرف  هک  منادیم  مدنمهدیقع و  شتایح  روضح و  لاح  لثم  شتبیغ 

بجاو نم  رب  شتعاطا  هک  وت  نیشناج  زا  تربمایپ و  زا  سپس  مبلطیم ، نذا  وا  زا  ادتبا  اراگدرورپ ! دنونـشیم . ار  منخـس  دننیبیم و  هظحل 
ادخ و نذا  هب  مبلطیم . نذا  مه  سّدقم  هاگراب  نیا  هب  هتشامگ  ناگتشرف  زا  موش ، شاهناخ  دراو  هظحل  نیا  رد  هک  مهاوخیم  هزاجا  تسا ،

هیلع  ) یلع ترـضح  ترایز  رد  [ 12 ... .] میادـخ هاگـشیپ  رد  بّرقت  ییوج  موشیم و  هناـخ  نیا  دراو  امـش  همه  نذا  وا و  یفلخ  لوـسر و 
نحص رد  نداتـسیا  ماگنه  هچ  مرح ، هب  دورو  تقو  هچ  فجن ، هب  دورو  ماگنه  رد  هچ  هدش ، لقن  هک  ییاهدورو  نذا  اهاعد و  مه  مالـسلا )
ناـکم نیا  هب  دورو  يارب  نذا  تساوـخرد  بدا و  راـهظا  اـهیهاوخ ،  هزاـجا  اـهاعد و  نیا  نومـضم  قاور . هب  دورو  تقو  هـچ  هناتـسآ ، و 

زا لبق  رئاز ، ات  تسا  هدـش  دای  راگدرورپ و ...  نیما  ادـخ ، تّجح  نانمؤمریما ، الوم ، ناونع  هب  ماـما  نآ  زا  تسا و  ینارون  میرح  سدـقم و 
مرح هب  دورو  يارب  یبلط  نذا  نیا  دنتسم  بلغا ، تسا . هدمآ  یمیظع  تجح  لماک و  ناسنا  هچ  رادید  هب  تساجک و  رد  هک  دنادب  ترایز 
نتم رد  تما و  ربمایپ  هناخ  هب  نذایب  دورو  زا  یهن  هک  دناهتسناد  [ 13 « ] مَکل َنذَؤی  ْنَا  ِّالا  یبّنلا  َتوُیب  اولُخدَت  اونمآ ال  نیّذلا  اهی  ای  » هیآ ار 

ندیسوب هب  مه  یهاگ  رهّطم ، ياهمرح  یلاو  هاگیاج  هب  نداهن  جرا  مارتحا و  یسوب  هبتع  . 7 تسا . هدش  هراشا  هیآ  نیا  هب  مه  لوخد » نذا  »
بادا و عضاوت و  زاربا  یسوب و  هبتع  نیا  هب  زین  ترایز  هرابرد ي  فراع  ناملاع  ياههدورس  یخرب  رد  تسا . دورو  ماگنه  هب  هاگرد  رد و 
هک دیازفایم  دنکیم و  لقن  ترایز  بادآ  زا  یکی  ناونع  هب  دروم  نیا  رد  ار  لوا  دیهش  نخس  یسلجم  همالع ي  تسا . هدش  هراشا  ّتبحم 

یعناـم قـیفوت ، نیا  رب  یهلا  رکـش  ناوـنع  هب  ادـخ  يارب  دوجـس  یلو  میرادـن ، هاـگرد  ناتـسآ و  ندیـسوب  بابحتـسا  يارب  يدنتـسم  لـیلد 
دوش و یقلت  ماـما  رب  هدجـس  ناونع  هب  دـیابن  رکـش ، مارتـحا و  ناوـنع  هب  هاـگرد  نیمز و  ندیـسوب  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  هتبلا  [ 14 .] درادن
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ریغ رب  هدجـس  هک  یلاح  رد  دننکیم ؛ هدجـس  دوخ  ناماما  هاگـشیپ  رد  نایعیـش  هک  دننک  دومناو  نینچ  ات  دـتفین  نافلاخم  تسد  هب  يهناهب 
نداهن نیمز  رب  تروص  تسا . ناسنا  کی  هب  هدجـس  زا  ریغ  ترایز ، تمعن  رب  یهلا و  قیفوت  ینارکـش  هب  نیمز  ندیـسوب  تسین ! زیاج  ادخ 

ریغ شتسرپ  كرـش و  هب  یطبر  چیه  تسادخ و  هاگرد  بّرقم  يایلوا  زا  یکی  هب  تبحم  تدارا و  بدا و  تیاهن  ندز ، ناتـسآ  رب  هسوب  ای 
هب ندـش  کیدزن  تسا ، رتشیب  تدارا  تبحم و  یناشن  هک  ترایز ، رد  رگید  بدا  حیرـض  ندیـسوب  ربق و  راـنک  رد  روضح  . 8 درادن . ادخ 

ترایز نیا  هاوگ  یفوع  هیطع  يراصنا و  هللادـبع  نبرباج  نیعبرا  ترایز  ناتـساد  تسا . قایتشا  زاربا  ندیـسوب و  نآ ، هب  نداـهن  تسد  ربق ،
یلِإ اّولَص  : » تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ثیدح  رد  داد . مالس  دورد و  وا  رب  داهن و  ادهـشلادیس  ربق  يور  تسد  هک  تسا  هناقـشاع 

نانمؤم دورد  دنچ  ره  دیتسرفب ؛ دورد  تاولـص و  وا  رب  ربمایپ  ربق  رانک  [ 15 [؛ اُوناک امنی  هُُغْلبَت  نینمؤملا  ةالـص  َْتناک  ْنِإ  و  یبّنلا ، ربق  ِبناج 
دنکیم هراشا  هتکن  نیا  هب  ترایز  بادآ  زا  ثحب  نمـض  نانجلا ، حیتافم  رد  یمق  سابع  خیـش  موحرم  دـسریم .» وا  هب  دنـشاب ، هک  اج  ره 

ناشیا دوشن . کیدزن  حیرـض  ربق و  هب  دتـسیاب و  رترود  هچ  ره  رئاز  هک  تسا  نآ  هب  تماما ، میرح  هب  بدا  تیاـعر  دـنرادنپیم  یخرب  هک 
نیا تیاعر  هتبلا  تسا . بادآ  زا  یکی  نآ  ندیـسوب  حیرـض و  ربق و  هب  ندش  کیدزن  هک  دننکیم  دیکأت  دـننادیم و  هابتـشا  مهو و  ار  نیا 

يونعم لاح  ای  درواین ، راشف  دشاب و  هتـشادن  نارگید  رب  یتمحازم  نآ  هب  لمع  دـشابن و  تیعمج  ماحدزا  هک  تسا  یتقو  بابحتـسا  بدا و 
رد هک  دوسالارجح  ندیـسوب  لثم  ددرگیم ؛ بولطم  ریغ  رما  هب  لیدـبت  یطیرـش  رد  بحتـسم ، راک  کی  اـسب  هچ  دـنزن . مه  هب  مه  ار  رئاز 

، رازآ تیذا و  ای  نارگید  ندرک  هل  تمیق  هب  نآ  سمل  ای  ندیسوب  تیعمج  ماحدزا  رد  یلو  تسا ، هدیدنـسپ  رایـسب  يداع  تولخ و  طیرش 
نارگید یتـحار  دوخ و  شمارآ  تلاـح  هلـصاف و  اـب  دتـسیاب و  يراـنک  ناـسنا  هک  تسا  رتـهب  اـهمرح ، رد  ماـحدزا  طیرـش  رد  تسین . اور 

هک مه  یسک  دنک . نوریب  دوخ  نهذ  زا  تسین ، لوبق  ترایز  دسرن ، حیرـض  هب  تسد  رگا  هک  ار  هناماوع  روصت  نیا  دناوخب و  ار  همانترایز 
دهدب مه  نارگید  يارب  یناکما  تصرف و  دـنکن و  فقوت  هک  تسا  بوخ  دـنزیم ، نآ  رب  هسوب  ای  دـنکیم  سمل  دوریم و  حیرـض  رانک 

ربق بحاص  هب  هقالع  قشع و  زاربا  یعون  حیرض ، ندیسوب  درامشن . شیوخ  یصاصتخا  قح  ار  حیرض  زا  هدافتسا  دنسرب و  ضیف  نیا  هب  هک 
گنس و هن  رگ  و  تسا ، بوبحم  ياههرهچ  نآ  هب  اهنیا  باستنا  رطاخ  هب  ربق ،  گنس  حیرـض و  اهراوید و  اهرد و  هاگرد و  رب  هسوب  تسا .

نیا زار  زمر و  هب  هک  نانآ  درک  یندیـسوب  ار  گنـس  تداهـش ، ردارب  ربق  مرهاوخ  يا  سوبب  دـنرادن . یتسادـق  دوخ  هب  دوخ  نهآ  بوچ و 
اهنآ هب  ار  هچ  ره  هک  تسا  بوبحم  هب  قوش  هک  یلاـح  رد  دـنهدیم ؛ رارق  داـقتنا  دروم  تدارا  زاربا  نیا  رب  ار  هعیـش  دـنرادن ، هجوت  هیـضق 
دهاز يدـش  فقاو  وا  ریگملاـع  نسح  زا  رگا  يزیربـت : بئاـص  لوق  هب  دزاـسیم . ینتـشاد  تسود  زیزع و  ّبحم ، رظن  رد  تسا ، بوـسنم 

رد ار  دوخ  دیاب  دـباییم ، ار  اهمرح  هب  فّرـشت  قیفوت  هک  يرئاز  رهطم  ربق  هب  تبـسن  بدا  ار 9 . یناشن  گنـس  ره  هبعک  ياج  هب  يدیتسرپ 
مرح رد  ًالثم  رئاز ، دـنکیم : هیـصوت  سوواط  نب  دیـس  دروآ . اج  هب  ار  مزال  بدا  عون  ره  دـنک و  ساسحا  هدازماما  ای  ماـما  هناـخ ي  میرح 

فیرش يرجح  يوبن و  هضور  فرط  هب  ور  سپس  دناوخب ، دجـسم  تیحت  زامن  تعکر  ود  دورو ، ودب  رد  هیلع ، هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
ترـضح رهطم  يرجح  راوید  رب  ار  اهتسد  دـیزفایم : سپـس  [ 16 .] دسوبب دنک ، مالتـسا  دشکب و  نآ  هب  تسد  دـهد ، مالـس  دـنک ، ربمایپ 

يارب هدرپس و  هر  ادـخ  ربمایپ  روضح  هب  هک  دـنک  یفرعم  يرجاهم  ار  دوخ  و  کیلا ». ...  ًارجاهُم  هللا  لوُسَر  ای  َکـُتیَتَا  : » دـیوگب دراذـگب و 
رد ترـضح  نآ  مارتحا  هک  دنادیم  هدـمآ و  تافو  زا  سپ  هتـشادن ، رادـید  قیفوت  تایح  لاح  رد  رگا  هدـمآ و  ترایز  هب  هفیظو  نیا  يادا 

تروص هب  ار  اهتسد  دشاب . ترایز  نیا  دهاش  ادخ  دزن  هک  دهاوخب  ترـضح  نآ  زا  و  تسا ، تایح  لاح  رد  وا  تمرح  لثم  تامم ، لاح 
ور سپس  [ 17 .] دنامب راوتسا  نامیپ  دهع و  نیمه  رب  رمع  رخآ  ات  هک  دنک  اعد  دروآ و  باسح  هب  تعیب  یعون  ار  ترایز  نیا  دشکب و  دوخ 

ربنم غارس  سپـس  هدش ، لقن  هک  دناوخب  ییاهاعد  هلبق  هب  ور  دهد و  رارق  رـس  تشپ  ار  ربق  نآ  زا  دعب  دناوخب . ترایز  هلبق  هب  تشپ  ربق و  هب 
، تسا ّتبحم  یگدادلد و  ناشن  بادآ ، نیا  دشکب ، شنامشچ  تروص و  هب  ار  شیاهتسد  دیوجب  كّربت  دنک ، سمل  ار  نآ  دورب ، ربمایپ 

لاـح رد  رئاز  دـیوگیم : یناـث  دیهـش  دـنکیم . زاربا  ار  دوخ  ینورد  یبذـج  هنوگ  نیا  رئاز ، تسا و  لد  يداو  قشع و  ورملق  مه  تراـیز 
تجاح ادخ  زا  دنک و  اعد  دراذگب ، ربق  رب  ار  تروص  پچ  تمس  دنک و  عرضت  اعد  تلاح  اب  دتـسیاب ، هلبق  هب  تشپ  رازم و  هب  ور  ترایز ،

ناریا ناگداز  ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 885زکرم  هحفص 219 

http://www.ghaemiyeh.com


هاگ نآ  دنک ، هغلابم  رارصا و  اعد  رد  دنادرگ و  تعافـش  لومـشم  ار  وا  دروآرب و  ار  شتجاح  ادخ  ات  دیوج  لسوت  ربق  بحاص  هب  دبلطب و 
رد دـشاب . رئاز  بدا  يایوگ  دـیاب  تراـیز ، يوحن  ربق و  راـنک  نداتـسیا  تیفیک  [ 18 .] دـناوخب اـعد  هلبق  هب  ور  دورب و  رـس  يـالاب  فرط  هب 

، دور هکم  هب  هرمع  لامعا  يارب  دنک و  عادو  لوسر  ترضح  ربق  زا  تساوخیم  یتقو  هک  تسا  هدمآ  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  تالاح 
اهنوتس زا  یکی  کیدزن  رد  دنابسچ و  ربق  هب  ار  پچ  هناش ي  سپس  دش ، زامن  لوغـشم  داتـسیا ، رـس  يالاب  فرط  رد  دمآ ، ربمایپ  ربق  رانک 

همالع [ 20 .] دومرف هیـصوت  نینچ  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یثیدـح  رد  راـتفر ، نیا  هیبش  [ 19 .] دناوخ زامن  تعکر  دـنچ 
، دوریم رامـش  هب  بدا  فالخ  یعون  رهاظ  هب  اعد ، ماگنه  ندرک  ربمایپ  هب  تشپ  هچ  رگ  دیزفایم : اهلقن  نیا  زا  یخرب  دروم  رد  یـسلجم 

هیکت نداتسیا و  ربق  رانک  درادن . یلاکشا  دشاب ، هیلع  هللا  لص  لوسر  ترـضح  هب  یمرگ  تشپ  رئاز ، دصق  دشاب و  ادخ  هب  هجّوت  یتقو  یلو 
ياهراک هدوهیب و  ياهفرح  زا  زیهرپ  . 10 [ 21 .] تسا هدش  لقن  مه  وا  هریس  مالـسلا و  هیلع  داجـس  ماما  زا  هلبق ، هب  ور  اعد  ندرک و  ربق  رب 

ياهفرح وغل و  تاملک  هلمج  زا  تسا ؛ روضح  بدا  اب  ریغم  هک  تسا  يراک  ره  زا  زیهرپ  رهطم ، ياهمرح  هب  فّرـشت  رد  رگید  بدا  وغل 
: دـیوگیم ترایز ) مکی  تسیب و  بدا   ) نانجلا حـیتافم  رد  یمق  ثدـحم  هاـگترایز . نأـش  زا  رود  دنـسپان و  کبـس و  تاـکرح  هدوهیب و 
قزر و عنام  حیبق و  تسا و  مومذم  اج  ره  رد  هشیمه  هک  هیویند  ياهتبحص  هب  لاغتـشا  وغل و  تاملک  تسیاشان و  نانخـس  ندومن  كرت  »
نانخس و هب  نتخادرپ  تسا . يونعم  ياهضیف  زا  يروهرهب  ترایز ، زا  فده  هرّهطم .»... عاقب  نیا  رد  ًاصوصخ  تسا ، بلق  تواسق  بلاج 

هدـئام زا  دوشیم و  رـس  ییاهراک  اهفرح و  نینچ  هب  اهمرح  لخاد  رد  یـسک  تاقوا  اسب  هچ  دوشیم و  اهضیف  نآ  عناـم  وغل ، ياـهراک 
بلق روضح  هجّوت و  اهراتفر ، تاکرح و  اهفرح و  هنوگ  نیا  هوالع ، هب  دنامب . هرهبیب  ینامسآ  ياههناخ  تفایض  نآ  رد  هدوشگ  يونعم 

. دوـشیم نارگید  یحور  يروهرهب  عناـم  مـه  دـنامیم ، مورحم  شدوـخ  مـه  لـفاغ ، يوـگهدوهیب  دـنزیم و  مـه  رب  مـه  ار  رگید  نارئاز 

. دروآیم یترپ  ساوح  تمحازم و  مه  نارگید  يرب  تسادـخ ، یلو  رـضحم  رد  بدا  فالخ  هکنی  رب  هوالع  مه ، دـنلب  دـنلب  ياـهتبحص 
ربمایپ يادص  زا  ار  ناتیاهادص  ینعی  تسا ؛ [ 22 «] یبنلا ِتوص  َقوف  مکتاوصا  وعفرتال   » هفیرش هی  املع  زا  یضعب  هتفگ  هب  هتکن ، نیا  دنتسم 

دنلب دـنلب  مه  ار  هماـنترایز  هکلب  يداـع ، ياـهفرح  هن  یتـح  تسا ؛ یترـشاعم  یعاـمتجا و  بدا  کـی  هتکن  نـیا  تیاـعر  دـینکن . رتدـنلب 
شمارآ تسا ، بولطم  نکاما  نیا  رد  هچنآ  تسین . بسانم  دـنزب ، مه  هب  ار  نارگید  یبلق  روضح  یحور و  زکرمت  هک  يوحن  هب  ندـناوخ ،

دنلب ترایز  تاولـص و  ای  رایـسب  ياهادص  رـس و  دـشاب . رثؤم  ترایز  تدابع و  حور  بلق و  روضح  شیادـیپ  يارب  ات  تسا  مارآ  ياضف  و 
هک تسا  نآ  رب  دیکأت  هروثأم  ترایز  ندناوخ  . 11 دلـسگیم . مه  زا  ار  رگید  نارئاز  لاصتا  دنویپ و  یتشر  تسا و  تلاح  نیا  ّلخم  دنلب ،

دنتـسم ياهترایز  اهاعد و  هنوگ  نآ  هب  هک  دوش  هدافتـسا  مالـسلا ) هیلع   ) موصعم همئا  زا  هدـش  لقن  یترایز  نوتم  زا  رتشیب  اهترایز ، رد 
زا يرایـسب  اهیلع و  هللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  ترایز  هللا ، نیما  ترایز  هریبک ، هعماـج  تراـیز  نیعبرا ، تراـیز  دوشیم . هتفگ  هروثأـم 

هنوگ نیا  رد  هک  مه  ینیماضم  تسا . رگید  یترایز  نوتم  زا  رتهب  اهنیا  ندناوخ  تسا . ماما  مالک  هدـش و  لقن  راهطا  همئا  زا  ییاههمانترایز 
شبادآ تایئزج و  همه  اب  ار  ترایز  ماجنا  تیفیک  ام ، ناماما  تسا . هدـیوارت  ياهلا  ياـیلوا  ناـبز  زا  تسا و  رتیلاـعتم  تسا ، اـههمانترایز 

، تسا هاتوک  رایـسب  اههزومآ  نیا  یهاگ  [ 23 .] هّجوت روخ  رد  اهنآ  يوتحم  تسا و  ناوارف  مه  نانآ  زا  لوقنم  ياـهنتم  دـناهدومرف و  ناـیب 
هللا لوسر  نب  ای  دسرپیم : مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نایبظ  نب  سنوی  ًالثم  تسا ؛ هدش  لقن  ماما  زا  هک  تسا  نیا  هب  نآ  ناحجر  یلو 
راب هس  وا  زا  داـی  ماـگنه  دومرف : میوگب ؟ هچ  هظحل  نآ  رد  متفایم . مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  داـی  هب  رایـسب  نم  هلآ ! هیلع و  هللا  لـص 

ریدس هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رگید ، لقن  رد  دسریم . وا  هب  کیدزن  ای  رود  زا  وت  مالـس  هک  [ 24 «] هللادبع ابا  ای  کیلع  هللا  یّلص  : » وگب
نآ ربق  هب  ور  هاگ  نآ  نک . تسار  پچ و  هب  یهاگن  ورب و  تاهناخ  ماب  يالاب  ینک ، ترایز  ار  ادهشلا  دیس  یتساوخ  هاگ  ره  هک  دزومآیم 
اطع وت  هب  هتسیاش  ترایز  کی  باوث  دنوادخ  ات  هتاکرب ،» هللا و  ۀمحر  کیلع و  مالسلا  هللادبع  ابا  ای  کیلع  مالسلا  : » وگب نکب و  ترـضح 

توالت و اـعد و  . 12 تسا . هدـش  لقن  مه  رگید  همئا  لوسر و  ترـضح  ترایز  هراـبرد  اـهيزومآ ، نتم  اههیـصوت و  هنوگ  نیا  [ 25 .] دنک
ندناوخ زامن  لصا  زا  ریغ  ناموصعم  رهطم  ياهمرح  رد  مه  یکی  دراد ، يرتشیب  باوث  تلیـضف و  اهناکم  یخرب  رد  زامنربق  رانک  تدابع 
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هتفگ ترایز  زامن  نآ  هب  دراد و  تلیـضف  تسا ، ترایز  دروم  هک  یتیـصخش  ای  ماما  حور  هب  نآ  يدها  زامن و  ندناوخ  تسا ، بولطم  هک 
تراـیز زا  سپ  هدـش  هیـصوت  بلغا  تسا و  تعکر ) ود  تعکر  ود   ) تعکر شـش  اـی  تعکر  راـهچ  مه  یهاـگ  تعکر ، ود  هک  دوـشیم 

زا سپ  البرک ، يادهش  ترایز  زا  سپ  اروشاع ، ترایز  زا  سپ  ترایز ، زامن  دنبلطب . ادخ  زا  ار  اهتجاح  زامن ، نآ  زا  دعب  دوش و  هدناوخ 
شدـج ربق  ترایز  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـنکیم : لقن  یمق  ثدـحم  تسا . هدـش  لقن  رگید  دراوم  هفورعم و  ریغ  ياروشاع  ترایز 

، دناوخ ترایز  داد و  مالس  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  هب  باطخ  ترـضح  نآ  رـس  يالاب  رد  ترایز  زا  تغارف  زا  سپ  تفر ، نینمؤملاریما 
ره هب  نیّرطـضملا .» ِةوعد  بیجم  ای  هللا  ای  هللا  ای  هللا  ای  : » زاغآ نیا  اب  دناوخ ، ییاعد  نآ  زا  تغارف  زا  سپ  دناوخ و  زامن  تعکر  ود  هاگ  نآ 

ترایز و زا  سپ  هک  تسا  هدـمآ  يددـعتم  تایاور  رد  تسا . بولطم  همانترایز  زا  سپ  رهطم ، ياهمرح  رد  اـعد  زاـمن و  ندـناوخ  لاـح ،
َربق ْرُزْیلَف  ٌۀَـجاح  هللا  یلإ  هل  َتناک  ْنَم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  بلطب . دـنوادخ  زا  یهاوخیم ، هچ  ره  رادرب و  اعد  هب  تسد  زاـمن ،

وا ًامثأَم  ْلئْـسی  ملام  ُبیجَتـسی  ُهنِّاف  هتوُنق ، یف  هَتَجاح  یلاعت  هللا  ِلأسْیل  َو  ِنیَتعکر  ِهسأر  َدـنع  ِّلَصْیل  َو  ٍلسُغ  یلع  وه  ٍسوِطب و  اضّرلا  يّدَـج 
لسغ هک  یلاح  رد  دنک ؛ ترایز  سوط  رد  ار  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  مدج  ربق  دراد ، یتجاح  ادخ  هاگرد  هب  سک  ره  ٍمِحَر ؛.. َۀعیطق 

ات دنکیم ، تباجا  دنوادخ  دهاوخب ، ادخ  زا  ار  شتجاح  شزامن  تونق  رد  دناوخب و  زامن  تعکر  ود  ترـضح  نآ  رـس  يالاب  دشاب ، هدرک 
اعد نیسحلا و  هللادبعابا  ترایز  يرابرد  مه  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دشابن . نادنواشیوخ ) هب  نیرفن   ) محر عطق  ای  هانگ  شاهتساوخ  هک  یتقو 
ربق رانک  هک  تسین  سک  چـیه  [ 26 [؛ اهاضق ّالإ  هَتَجاح  هللا  َلئَـس  َُّمث  ًاعبرأ  وأ  ِنیتعکر  هدنع  یّلِـصی  ُهاتَأ  ٍتآ  ْنِم  ام  : » دـیامرفیم وا  مرح  رد 

رد اعد  دروآرب .» ار  نآ  دنوادخ  هکنآ  رگم  دبلطب ، ار  شتجاح  دنوادخ  زا  دناوخب و  زامن  تعکر  راهچ  ای  تعکر  ود  دورب و  ترـضح  نآ 
رق اب  ماما  تسا . رادروخرب  رایسب  تلیضف  زا  اهمرح  رد  مه  بحتسم  هضیرف و  زامن  دراد . يرتشیب  باوث  تیلوبقم و   ، راهطا همئا  رهطم  روبق 

زامن تعکر  راهچ  يورب و  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ربق  دزن  یتشاد ، یتجاح  تقو  ره  هک  دراد  عنام  هچ  دومرف : یصخش  هب  مالسلا  هیلع 
هرمع لداعم  هلفان  زامن  و  ّجح ، اب  تسا  ربارب  وا  ربق  رانک  رد  هضیرف  زامن  دومرف : هفاضا  سپـس  یهاوخب ؟ ادخ  زا  ار  دوخ  تجاح  یناوخب و 

نک دهج  ّدج و  يدش ، فرشم  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ترایز  هب  رگا  دنکیم : هیصوت  مه  سوواط  نب  دیـس  رگید . ياهباوث  و  تسا ،
، هسدقم باتعا  نارواجم  لد و  لها  زا  يرایـسب  [ 27 .] دراد رایـسب  باوث  هک  ینیـسح  فیرـش  رئاح  رد  هلفان  هضیرف و  دوشن  توف  وت  زا  هک 

يرتشیب باوث  زامن  مه  هک  ادهشلا  دیـس  مرح  رد  صوصخ  هب  دنناوخب ، رّهطم  ياهمرح  رد  ار  شیوخ  زامن  هدعو  هس  ره  هک  دناهدوب  دیقم 
ماـما هرّهطم  هضور  رد  لاـمعا  يدـمع  هک  نادـب  : » دـسیونیم یمق  ثدّـحم  تسا . باجتـسم  دیهـش ، نآ  مرح  هّبق  ریز  رد  اـعد  مه  دراد و 

نآ هب  یلاعت  قح  تداهـش ، ضوع  رد  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  یکی  هیماس ، هّبق  نآ  تحت  اعد  تباجا  اریز  تساعد ؛ مالـسلا ،) هیلع   ) نیـسح
نآ تارایز  یط  رد  دنکن و  یهاتوک  تجاح  ضرع  هبوت و  هبانا و  عّرـضت و  رد  هتـسناد ، تمینغ  ار  نآ  دیاب  رئاز  هدومرف و  فطل  ترـضح 

نیرتهب هک  دـناوخب ، دـناوت  هچنآ  هلماک  هفیحـص  ياعد  زا  هک  تسا  نآ  رتهب  تسا . هدـش  دراو  هیلاع  نیماضم  اـب  يرایـسب  هیعدا  ترـضح ،
اب دینک و  هعلاطم  ار  ترایز  اعد و  ياهباتک  تسا  یفاک  تسا . رایـسب  هدش ، لقن  ترایز  زا  سپ  همئا  زا  هک  ییاعد  نتم  [ 28 «.] تساهاعد

، هدـش هیـصوت  اضر و ...  ماما  ترایز  ریدـغ ، زور  نیـسح ، ماما  عیقب ، همئا  ربمایپ ، ترایز  زا  سپ  هک  ابیز  فرژ و  نوگانوگ و  ياـعد  نیا 
دجـسم رد  لامعا  نیرتهب  زا  زین  جـح  ترایز  رد  تسا . تلیـضف  اب  ياـهراک  هلمج  زا  زین  رهطم  ياـهمرح  رد  نآرق  توـالت  دـیوش . انـشآ 

ای ربمایپ  حور  هب  نآ  باوث  يادها  يارب  مه  دشاب ، دـناوتیم  ناسنا  دوخ  ندرب  هرهب  يارب  مه  نآرق ، ندـناوخ  تسا . نآرق  توالت  مارحلا ،
اب سنا  ات  دـشاب  لّمأت  ربّدـت و  اب  هارمه  مه  نآرق  توالت  هک  بوخ  هچ  و  ناگتـشذگرد . نانمؤم و  حاورا  هب  هیدـه  ای  تراـیز ، دروم  ماـما 

دیدپ لد  يرادـیب  هّبنت و  تلاح  رئاز  يارب  تابحتـسم ، بادآ و  تیاعر  دـشاب . هتـشاد  يرتشیب  يونعم  ریثأت  سدـقم ، نکاما  رد  یهلا  مالک 
هبوت زا  رتهتسیاش  یلمع  هچ  دروآیم و  دیدپ  رافغتسا  هبوت و  ناربج و  حالـصا و  هنیمز  تساهشزغل ،  یخرب  هب  هدولآ  مه  رگا  دروآیم و 

نامداخ ناریقف  هب  کمک  نامداخ و  میرکت  . 13 هراّما ؟ سفن  ناطیش و  هطلس  زا  ییاهر  نتسیز و  كاپ  رب  دّهعت  ناماما و  ياهمرح  رانکرد 
تبحم و ساسا  رب  راّوز ، اب  ناـشدروخرب  هک  دوریم  راـظتنا  دـننکیم و  تمدـخ  تیب  لـها  ناتـسآ  رد  تبحم  قشع و  هیمرـس  اـب  اـهمرح ،
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: دـسیونیم لوا  دیهـش  دـنهد . رارق  میرکت  دروم  دـننادب و  ردـق  دنـسانشب و  ار  نانآ  هاگیاج  دـیاب  زین  نارئاز  دـشاب . ییاـمنهار  يزوسلد و 
نشخ دروخرب  دنوشن ، ینابصع  دنـشاب ، يروبـص  لّمحت و  تّورم و  بحاص  نیدتم و  حالـص و  ریخ و  لها  زا  اهمرح  مادخ  تسا  راوازس 

نیدراو اب  زیمآ  تبحم  دروخرب  نافیعض و  هب  کمک  اههدشمگ ، داشرا  راّوز ، میرکت  يرازگتمدخ ، یناسر ، کمک  تلاح  دنشاب ، هتـشادن 
فالخ و راک  رگا  دننک و  هظعوم  دنهد و  رّکذت  رادشه و  دندید ، يراگنا  لهس  روصق و  بسانمان و  تکرح  یسک  زا  رگا  دنشاب ، هتـشاد 
بدا و مارتحا و  اب  هارمه  زیمآ و  تمارک  دروخرب  زین  نارئاز  قلخ ، نسح  تامدـخ و  نیا  لـباقم  رد  [ 29 .] دننک رکنم  زا  یهن  دندید ، هانگ 
، ناگدـننک ییاریذـپ  تاماظتنا ، وشتـسش و  تفاظن و  رومأـم  نالوئـسم ، دنـشاب و  هتـشاد  ادـخ  ياـیلوا  ناتـسآ  نارازگتمدـخ  اـب  يراـکمه 
، دراد تمدـخ  راختفا  یعون  هب  هک  ار  سک  ره  يراختفا و  یمـسر و  ماّدـخ  ناگدـننکییامنهار و  ناراد ، تناما  اهيرادـشفک ، نانابهگن ،
، یهاگترایز ياهرهـش  نکاما و  رد  رگید ، يوس  زا  دـنزرون . غیرد  ناـنآ  نأـش  اـب  بساـنتم  یکین  ناـسحا و  زا  دـنهد و  رارق  میرکت  دروم 
، دننک یناسر  کمک  ییاسانش و  ار  نادنمتـسم  نارئاز ، تسا . نارئاز  تدعاسم  ریخ و  هب  ناشدیما  مشچ  هک  دنتـسه  يدنموربآ  نادنمزاین 
اهجرخ و نینچ  دـننک . یگدیـسر  بیرغ  نایونیب  ریقف و  تاداس  هب  دریگب و  تروص  يریقحت  هکنآ  نودـب  نانآ ، تیثیح  وربآ و  ظـفح  اـب 
رب مه  یهاگ  دوشیم ، افوکـش  یناسريرای  قوش  اجنآ  مه  دریگیم و  ماجنا  رازم  دـقرم و  بحاـص  هب  قشع  يور  زا  یهاـگ  ییاـهکمک 

اهزاین و نیمأت  اـهمرح و  يزاـسزاب  ریمعت و  فرـص  اـهکمک ، اهرذـن و  هنوگ  نیا  ًاـعبط  دـننکیم . یلاـم  ياـهکمک  یلبق ، رذـن  ساـسا 
هب یترایز  ياهرفـس  هنوگ  نیا  رد  هک  تسا  بوخ  رئاز ، دوشیم . اپرب  مرح  يوس  زا  هک  دوشیم  ياـهناسحا  ماـعطا و  مسارم و  يرازگرب 
رد عادو  ترایز ، بادآ  زا  یظفاحادخ  عادو و  ترایز  . 14 دسرب . نارگید  هب  شریخ  دـشاب و  زاب  لد  تسد و  یترفاسم  ره  رد  یلک  روط 

هدـش فرـشم  ترایز  هب  اهراب  هدرب و  رـس  هب  سّدـقم  دـقرم  کی  راوج  رد  یماـیا  هک  يرئاز  يارب  تسا . تاـظحل  نیرخآ  اـی  زور  نیرخآ 
لاح ّسح و  نارای  عادو  زور  دزیخ ، هلان  گنـس  زک  ناراهب  رد  ربا  نوچ  میرگب  ات  راذگب  تسا . راوشد  بوبحم  رهـش  زا  ندـنک  لد  تسا ،

یسنا اب  دشاب و  هدش  هتـشذگ  زا  رتهب  وا  لاح  هتـشادرب و  ترایز  نیا  زا  یـسیفن  ياهدرواتـسد  هک  دشاب  يهنوگ  هب  دیاب  عادو ، ماگنه  رئاز 
ترفاسم و بادآ  ءزج  تشگرب ، ماگنه  یظفاحادخ  لاح  ره  هب  یلو  دـشاب ، لکـشم  شیارب  عادو  هدرک ، ادـیپ  مرح  بحاص  مرح و  هب  هک 
رد هچ  دـش ، عابـشا  یحور  رظن  زا  داد و  ماجنا  ار  دوخ  ترایز  یتقو  رئاز  دـقرم . بحاص  هناخ و  بحاص  هب  مارتحا  یناشن  تسا و  ترایز 

هقالع قوش و  ات  ددرگرب ، دنک و  یظفاحادخ  دوز  هک  تسا  بوخ  رگید ، یترایز  رهـش  ره  ای  البرک  فجن و  رد  هچ  دـشاب ، هنیدـم  هکم و 
وت زا  دوخ  تبحم  هتـشر ي  نم  تسا . هرابود  نتـسویپ  يارب  نتـسسگ  نامه  نیا  دوشن . داجیا  یگتـسخ  یگدز و  دنامب و  لد  رد  نانچمه 

ّهنإف عجراف ، َکِکُُـسن  ْنِم  َتْغرف  اذإ  : » تسا هدومرف  ادخ  هناخ  ترایز  يرابرد  قداص  ماما  موش  رتکیدزن  وت  هب  دروخ ، هرگ  دیاش  مُربیم 
ود دـنک .» رتشیب  وت  رد  ار  ندـمآ  هراـبود  قوش  اـت  درگرب ، يدـش ، غراـف  تیاـهتتدابع  لاـمعا و  زا  یتقو  [ 30 [؛ عوجّرلا ِیلإ  َکـل  ُقَوْشَأ 

يارب تراـیز ، ماـیا  ماـمتا  زا  سپ  رئاز  هـک  دراد  اـضتقا  بدا ، دنتـسویپ  زاـب  دـندیربب و  یتّدـم  هـک  ار  تـبحم  ّقـح  دنـسانش  ردـق  تـسود 
، جح رفس  رد  مه  دهاوخب . ادخ  زا  دنک و  مالعا  هرابود  تشگزاب  يارب  ار  دوخ  يوزرآ  ساپس ، نمض  دوش و  فّرشم  مرح  هب  یظفاحادخ 
. رگید ياهمرح  رد  مه  تسا ، بحتـسم  عادو  ترایز  عیقب ، همئا  ربمایپ و  مرح  ترایز  رد  مه  دـهد ، ماـجنا  عادو » فاوط   » تسا بحتـسم 
، مظاک ترـضح  قداص ، ترـضح  عادو  دـننام  تسا ؛ هدـش  لقن  نانآ  زا  ییاههنومن  ناموصعم  هریـس  زا  زین  فاوط و  يارب  یـصاخ  بادآ 
زا [ 31 .] تسا هدوب  هژیو  ياعد  زاـمن و  ینـالوط ، ياههدجـس  نتـشاذگ ، هدجـس  هب  رـس  هناعـشاخ ، تلاـح  اـب  هارمه  هک  يداـه : ترـضح 

همئا لوسر و  ترـضح  ربق  عادو  ترایز  رد  ًالثم  ددرگرب ؛ هرابود  دـشابن و  تراـیز  نیرخآ  هک  تسا  نیا  عادو ، ماـگنه  رئاز  ياههتـساوخ 
ای کیلع » یمیلـست  َرخآ  هللا  هلَعَج  ال   » ای هللا » َکُعِدوتـسا   » اـی کـیبَن ،»...  ربق  ِِةَراـیِزل  یّنِم  دـهعلا  رخآ  ُْهلَعَْجت  ـال  مهللا  . » تسا هدـمآ  رگید 
زا یکاح  همه  هک  و ...  ّیبر » یناْقبَا  ام  َدوعلا  َُّمث  َدْوَعلا  َُّمث  َدوعلا  ینقزر   » اـی مکِدِـهاشم » ِناـیتا  مکروبق و  ةراـیز  نم  دـهعلا  رخآ  هللا  هلَعَج  »

هرهب و یتمالـس و  اب  هارمه  تشگرب  دـشابن ، مالـس  نیرخآ  دوش ، تمـسق  مه  زاب  دـشابن ، تراـیز  تبون  نیرخآ  هک  تسا  تساوخرد  نیا 
نطو رهـش و  هب  دوخ  ياـهبوبحم  مرح  راوج  زا  نازرل ، یبـلق  راـبکشا و  مشچ  اـب  هک  يرئاز  [ 32 .] دشاب يدـنماضر  یبایماک و  لضف و 
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يوه متفر و  نم  و  : » دوش لصاح  فرـشت  قیفوت  رگید  راب  ات  دنامیم  اجنآ  رد  شلد  یلو  دنادرگیم ، زاب  ار  دوخ  نت  ددرگیمرب ، شیوخ 
نوریب مدـق  نم  تسا  لصاحیب  دـنکیم  تحیـصن  نیا  ار  اـم  هک  ره  تسا  لکـشم  نتفرگ  رب  ناـبوخ  رادـید  زا  هدـید  دوریمن .» لد  زا  وت 
تـسود اـم و  ناـیم  دـتفا  قارف  لزنم  دـص  هب  رگ  تسا  لـگ  رد  میاـپ  هـک  مدـیراد  روذ  ـــــ عم ناتـسود ، تـسود  يوـک  زا  داـهن  مراـییمن 

هچ و  یبلق ، هچ  ینطاب ، هچ  يرهاظ و  هچ  ترایز ، بادآ  بدا و  اب  ییانـشآ  تسا  دیما  [ 33 .] تسا لزنم  نیریش ، ناج  نایم  رد  شنانچمه 
ص305. ج10 ، هعیشلا ، لئاسو  [ . 1 : ] اهتشونیپ دزاس . رتبایماک  رتقفوم و  ترایز  لالز  راسهمـشچ  زا  رتشیب  يروهرهب  رد  ار  ام  یبلاـق 

[ . 6 . ] ص91 ج4 ، ءاضیبلا ، ۀّجحم  [ . 5 . ] ص303 نامه ، [ . 4 . ] ص304 ج10 ، هعیشلا ، لئاسو  [ . 3 . ] ص126 ج97 ، راونالاراحب ،  [ . 2]
زا مجنپ  بدا  نانجلا ، حیتافم  [ . 10 . ] ص683 خیراوتلا ، بختنم  [ . 9 . ] 11/ هط [ . 8 . ] ص304 نامه ، [ . 7 . ] ص305 ج10 ، هعیشلا ، لئاسو 

ج 97، راونــالاراحب ، [ . 14  ] 53  / بازحا [ . 13 . ] و136 ص134  ناـمه ، [ . 12 . ] ص126 ج97 ، راونــالاراحب ، [ . 11 . ] تراـیز بادآ 
ص149. نامه ، [ . 19 . ] ص134 ناـمه ، [ . 18 . ] ص162 ناـمه ، [ . 17 . ] ص161 ناـمه ، [ . 16 . ] ص156 نامه ، [ . 15 . ] ص134و136
، هعیشلا لئاسو  [ . 23 . ] میتخادرپ عوضوم  نی  هب  اههمانترایز  ییوتحم  لیلحت  لـصف  رد  [ . 22 . ] ص153 نامه ، [ . 21 . ] 100 نامه ، [ . 20]

نیسح ماما  ترایز  بادآ  نانجلا ، حیتافم  [ . 27 . ] ص407 نامه ، [ . 26 . ] ص386 نامه ، [ . 25 . ] ص385 نامه ، [ . 24 . ] ص385 ج10 ،
زا لـقن  هب  ص135 ، ج97 ، راونـالاراحب ، [ . 29 (. ] مالـسلا هیلع   ) نیـسح ماما  تراـیز  بادآ  مهدزیـس  بدا  ناـمه ، [ . 28 (. ] مالـسلا هیلع  )

، نانجلا حیتافم  ر.ك : [ . 32 . ] ص365 نامه ، [ . 31 . ] ص268 يرهش ، ير  يدمحم  هنـسلا ، باتکلا و  یف  هرمعلا  جحلا و  [ . 30 . ] سورد
: عـبنم یثدـحم  داوـج  هدـنروآدیدپ : يدعــس . [ . 33 . ] لوــسر ترــضح  عادو  عــیقب ، هـّـمئا  عادو  رد  زین  عادو ، تراــیز  حــیتافم ، رخاوا 

http://www.hawzah.net

ترایز لیاضف  بادآ و 

دنتـشادرب و ندـب  زا  تسد  دـندومن و  تلحر  دوخ  هفیرـش  ِنادـبَا  زا  هاگره  مالـسلا  هیلع  همئا  ایبنا و  هسدـقم  سوفن  هک  نادـب  راّوُز  لاوحا 
یم رهاظ  ناشیا  ِدزن  رد  ملاع  نیا  روما  ِیمامت  دوش و  یم  لصاح  ناشیا  يارب  زا  ملاع  نیا  رب  هطاـحا  ِتیاـهن  دـندومن ، ـالاب  ِملاـع  هب  دوعص 

ناـشرونم ِدـقرم  راّوز  ِلاوحا  زا  دـندرگ و  یم  علطم  وا  رب  ناـشیا  تراـیز ، ِتهج  هب  دـش  رـضاح  ناـشیا  رهطم  ِروـبق  هب  هک  ره  سپ  ددرگ .
ِمیسن ناصلخم ، هب  تبسن  ناشیا  ینابرهم  تفأر و  هب  رظن  دنونـش و  یم  ار  ناشیا  تالّـسوت  تاعّرـضت و  تالاؤس و  دنراد و  مات  ِراضحتـسا 

یم ار  ناشیا  جـیاوح  ِبلط  ادـخ  زا  دـننز و  نایم  رب  تعافـش  ِنماد  سپ  دـتفا . یم  ناشیا  رب  ناشتافتِلا  ِوترپ  دزَو و  ناشیا  رب  ناشیا  فاـطلا 
ربمغیپ ِترایز  هب  بیغرت  رد  تسا  ّرـس  نیمه  دنیامن و  یم  ار  ناشیا  ِناهانگ  شزرمآ  بلاطم و  ِندـمآ  رب  ِتلئـسم  یهلا  ِهاگرد  زا  دـننک و 
تیالو دـهع  دـیدجت  صالخا و  راهظا  ناشیا ، ترایز  رد  نیا  رب  هوـالع  تاـعاط  لـضفا  مالـسلا .  هیلع  همئا  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

؟ دشابن تابُرق  ِبرقا  تاعاط و  ِلضفا  ناشیا  ِترایز  هنوگچ  تسا . ناشیا  ِنانمشد  ِیکانمغ  ناشرما و  ِجاور  ناشیا و  رورـس  ِثعاب  تسا و 
رایسب و ِبیغرت  هرّهطم ، ِتعیرـش  رد  و  تسا . لیزج  ِباوث  میظع و  ِرجا  ِثعاب  تسا ، نمؤم  هک  تهج  نیا  زا  نمؤم  ِترایز  هک  نیا  لاح  و 
ره دنور و  دوخ  ِناگدرم  ِترایز  هب  هک  هدش  يراج  نیا  رب  هفیاط  ره  هقیرط  تهج  نیا  زا  هدـش و  دراو  نآ  صوصخ  رد  رامـش  یب  دـیکأت 

كاپ هانگ  زا  هتخاس و  موصعم  ییاطخ  ره  زا  ار  وا  ادخ  هک  یـسک  ترایز  دوب  دهاوخ  هنوگچ  سپ  دشاب ، نینچ  ینمؤم  ِترایز  ِباوث  هاگ 
، هدیدنـسپ نیملـسم  ِيادـتقم  نینمؤم و  ِماـما  ار  وا  هدومرف و  ناـیملاع  رب  تّجح  هدرک و  ثوعبم  قیـالخ  همه  رب  ار  وا  هدـینادرگ و  رهطم  و 
رد هفیلخ  دوخ و  ِتکلمم  رب  نیما  هداد و  رارق  دوخ  ِءایض  رون و  لیلد و  طارص و  هار و  ار  وا  هدیرفآ و  ار  نیمز  نامسآ و  وا  تهج  هب  هکلب 

ترایز تلیـضف  رد  رامـش ) یب   ) ّدَُعت ِثیداحا ال  ّدح و  یب  ِرابخا  هک  دنامن  یفخم  ترایز  تلیـضف  رد  ثیدـح  هدرک . دوخ  ناگدـنب  ِنایم 
زا دعب  ارم  ربق  دنک  ترایز  هک  ره  هک : دومرف  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ترضح  تسا . هدیسر  ناشیا  هرّونم  دقارم  هرّهطم و  روبق و 

مالس نم  رب  دیشاب ، هتشادن  ارم  ندمآ  ترایز  هب  تعاطتـسا  رگا  سپ  نم ؛ ِتایح  رد  نم  يوس  هب  دنک  ترجه  هک  تسا  یـسک  ِلثم  متافو 
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ار و وت  ِربق  یلاعت  يادـخ  هک  یتسرد  هب  نسحلاابا ! ای  دومرف : ناـنمؤمریما  هب  ترـضح  ناـمه  زین  و  دـسر . یم  نم  رب  امـش  ِمالـس  هک  دـینک 
ار دوخ  ناگدنب  ِناگدیزگرب  قلخ و  ياه  لد  نآ و  ياه  هصرع  زا  يا  هصرع  تشهب و  ياه  هعقب  زا  تسا  هدرک  ییاه  هعقب  ار  وت  ِنادنزرف 

ِتهج هب  دنیآ  ناشیا  ترایز  هب  رایـسب  و  دننک . ریمعت  ار  امـش  ِروبق  دنوش و  لّمحتم  ار  امـش  ِهار  رد  تیذا  يراوخ و  ات  هتخاس  اهنآ  هب  لیام 
ترایز دـنناشیا  نم و  ِضوح  رب  دـنوش  یم  دراو  نم و  ِتعافـش  هب  دـنا  صوصخم  هفیاط  نیا  یلع ! ای  وا . ِربمغیپ  ِیتسود  ادـخ و  هب  برقت 

دننام ار  اه  نآ  دـنک  تظفاحم  ار و  ناشیا  ياـهربق  دـنک  ریمعت  هک  ره  یلع ! اـی  تشهب  رد  تماـیق  يادرف  نم  ناـگیاسمه  نم و  ناگدـننک 
داتفه اب  تسا  لداعم  ار  ناشیا  روبق  دـنک  ترایز  هک  ره  سدـقملا و  تیب  ریمعت  رب  ار  دواد  نب  نامیلـس  تسا  هدرک  يرای  هک  تسا  یـسک 

دنک و جـح  دوخ  ِرمع  ِتدـم  رد  امـش  زا  یکی  هاگره  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداصرفعج  ماما  ترـضح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ِّقح  جـح .
ِّقح هک  اریز  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ِقوقح  زا  یّقح  ِكرات  دوب  دهاوخ  هنیآ  ره  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دنکن  ترایز 

ندرگ رد  تسا  يدهع  ار  یماما  ره  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یملـسُم . ره  رب  بجاو  ادخ ، زا  تسا  يا  هضیرف  نیـسح ،
ِيور زا  ار  ناشیا  ترایز  هک  ره  سپ  تسا . ناشیا  ِروبق  ِترایز  ناـشیا ، ِدـهع  هب  ياـفو  ماـمت  زا  هک  یتسرد  هب  دوخ و  ِنایعیـش  ناتـسود و 

ترایز تلیـضف  رد  رابخا  و  تمایق . زور  رد  دوب  دـنهاوخ  ناشیا  ِناعیفـش  ناـشیا  همه  دـنک ، دـنا  هتفگ  هچ  نآ  هب  قیدـصت  ِهار  زا  تبغر و 
مالسلا و هیلع  اضر  ماما  ترضح  مالسلا و  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  ترایز  اصوصخ  نیموصعم  همئا  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
یتخانـش و ار  ناشیا  ّرـس  ناشیا و  ترایز  تلیـضف  نوچ  عوضخ  تیاهن  تسا . تیاهن  ّدح و  یب  داهج ، هرمع و  جح  زا  ناشیا  ندوب  لضفا 
ینتورف و عضاوت و  تیاهن  ناشیا  هّفرـشم  دـهاشم  هرّونم و  ِدـقارم  هب  دورو  ماگنه  رد  دـیاب  سپ  یتسناد ، ار  ناشیا  ردـق  ِتلـالج  یگرزب و 
رد ناشیعـس  ناشیا و  ِّقح  ِرّکذتم  يدرگ و  رـضحتسم  ار  ناشردق  تلالج  نأش و  ِتمظع  دوخ  لد  رد  ینک و  یگتـسکش  عوضخ و  ِتیاغ 

نیا هک  دوش  رّکذـتم  دـتفا ، نآ  ياهراوید  رب  وت  مشچ  یـسرب و  هرّونم  هنیدـم  کیدزن  هب  نوچ  سپ  يوش . یهلا  ِنید  جاور  مدرم و  داـشرا 
تاـبجاو و هدـش و  اـپرب  تعیرـش  ساـسا  اـج  نآ  رد  هک  تسا  یتیـالو  هدرک . راـیتخا  دوـخ  ربـمغیپ  يارب  زا  ار  نآ  ادـخ  هک  تـسا  يرهش 

لمأت روآدای و  ار  ناج  سنا و  دّیـس  ِنویامه  ِياه  مدـق  ینک ، دّدرت  نآ  رازاب  هچوک و  هب  نوچ  و  هتـشگ و ...  داد  رارق  اجنآ  رد  تابحتـسم 
سپ راقو ...  هنیکـس و  هب  رگم  راذگم  ياپ  سپ  تسوا . ِزیزع  ِمدق  ياج  هکنیا  رگم  يراذگ  یم  مدـق  وت  هک  تسین  یعـضوم  چـیه  هک  نک 

زا ترخآ  رد  هک  ادخ  يوس  هب  نک  عّرضت  یمظُع و  تداعس  نیا  زا  دوخ  یمورحم  رب  يروخ  فسأت  ادخ و  ِدزن  ار  وا  نأش  تعفر  روآ  دای 
هب دوخ  ِنطو  زا  ار  وت  هتخاـس و  وت  ِيزور  ار  وا  هب  ناـمیا  ادـخ  هک  اـج  نآ  زا  شاـب  راودـیما  دزاـسن و  مورحم  ار  وت  ترـضح  نآ  ِتبحص 

کیدزن ینک و  روصت  هدنز  ار  وا  یتسیاب و  عوشخ  عوضخ و  تیاهن  رد  يداتسیا ، رد  رب  وا  ترایز  ِتهج  هب  نوچ  و  هتخیگنارب . وا  ترایز 
وا هب  مالـس  وت و  ِترایز  وت و  روضح  رب  تسا  علطم  وا  هک  نادـب  سپ  تسین . ناشیا  ِتامم  تایح و  ِناـیم  قرف  اریز  يورب . رّونم  ِرّهطم  ِربق 

ینک و روصت  هتـسشن  لالج  تمظع و  تخت  رب  دوخ  ِلباقم  رد  ار  وا  يزاس و  رّوصتم  دوخ  ِلایخ  رد  ار  وا  سدقم  صخـش  سپ  دـسر . یم 
مالسلا هیلع  نایقتم  رورـس  نانمؤمریما و  ترایز  هب  نوچ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترایز  ینک . رـضاح  دوخ  ِلد  رد  ار  وا  هبتر  تمظع و 
ِفرـشَا ار  نآ  یلاعت  يادخ  تسا و  نانمؤم  ِحاورا  ِعضوم  مالـس و  يداو  نآ  هک  وش  رّکذتم  يوش ، فجن  ِسدقا  ضرا  لخاد  نوچ  يَور ،

مّعنت هب  هدوب ، نیرق  نینمؤم  ریاس  اب  دـیآ و  یم  اج  نآ  هب  وا  حور  توم ، زا  دـعب  هک  نآ  رگم  تسین  ینمؤم  چـیه  و  هدرک . نیمز  ِيور  ِعاُقب 
دوخ ربمغیپ  ّیـصو  ِنفدـم  ار  نآ  ادـخ  هک  تسا  ینیمز  نآ  ددرگ و  لخاد  یمظُع  ِتمارک  هناخ  هب  يربک  ِتمایق  ِزور  رد  ات  تسا  لوغـشم 

زا سپ  دنک . تعافـش  دشاب ، وا  باوج  رد  هک  ره  هک  دـش  نماض  ترـضح  نآ  و  تسا . حون  رـشبلاوبا و  مدآ  ِنفدـم  هک  نآ  زا  دـعب  هدرک 
نفد دوخ  ِيالوم  ِراوج  رد  ات  دزاس  وت  ِنفدـم  ار  اجنآ  دـنک و  نینمؤم  هرمز  رد  ار  وت  درب و  اـج  نآ  هب  ار  وت  حور  ادـخ  هک  نک  بلط  ادـخ 

تردق و دوش و  ترضح  نآ  ِردق  ِیگرزب  نأش و  ِتعفر  رّکذتم  يداتـسیا  ترـضح  نآ  ِترایز  هب  نوچ  يدرگ و  زیاف  وا  ِتعافـش  هب  هدش 
روکذم ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترایز  رد  هک  یبادآ  نک و  دای  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ادـخ و  ِدزن  رد  ار  وا  هبترم 

ینیمز نآ  هک  نک  دای  ادهـشلادیس  ِترایز  ِتهج  هب  يوش  البرک  ِنیمز  دراو  نوچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تراـیز  نک . تاـعارم  دـش ،
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رد ار  وا  مرح  تیب و  لها  دندرک و  دیهش  ناشیوخ  نارای و  نادنزرف و  اب  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  نآ  رد  هک  تسا 
تمرح و نایرگ و  كانمغ و  لد و  هتسکش  هدولآرابغ ، هدیلوژ و  رگم  وشم  نیمز  نآ  لخاد  شاب و  نوزحم  سپ  دندرب . يریسا  هب  اج  نآ 
رد هدومرف و  باجتـسم  اجنآ  رد  ار  اعد  هداد و  رارق  افـش  نآ  رد  ادـخ  هک  تسا  ینیمز  نآ  هک  نادـب  وش و  رـضحتسم  ار  نیمز  نآ  تمارک 
هک وا  باحـصا  حیرـض  دتفا و  رورـس  نآ  ِسدقم  ِحیرـض  رب  وت  مشچ  نوچ  تخاس . دهاوخ  تشهب  ِياه  هعقب  نیرتدنلب  ار  نآ  تمایق  زور 

ار ناشیا  عیاقو  و  زاس . لّثمم  دوخ  ِرطاخ  رد  ار  ناشیا  صاخـشا  سپ  دـندش ، عمج  وا  ِراوج  رد  عضوم  کی  رد  هتـشگ و  دیهـش  وا  ِرود  رد 
هـصرع رد  هک  نک  روصت  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادبعابا  ترـضح  وش و  رّکذـتم  هداد  يور  ناشیا  رب  هک  ییاه  تنحم  الب و  روآدای و 

یم داهج  ِنذا  و  هّللادـبعابا »  ای  کیلع  مالـسلا  : » دـنیوگ یم  دنـسر و  یم  بانج  نآ  تمدـخ  هب  باحـصا  کی  هب  کی  هداتـسیا و  ـالبرک 
یم دیهـش  وا  ِهار  رد  ات  دنـشک  یم  دننز و  یم  دزادـنا و  یم  نادـیم  هب  ار  دوخ  اهنت  کی  ره  دـهد و  یم  ِنذا  ار  ناشیا  ترـضح ، دـنریگ و 

ناشیا اب  نیمز  نیا  رد  شاک  هک  نک  یم  وزرآ  دزاس و  یم  هزاـت  ار  دوخ  ِهودـنا  نزح و  روآ و  رطاـخ  هب  ار  عیاـقو  نیا  ِلاـثما  دـندرگ و ... 
مالـسلا هیلع  همئا  زا  کی  ره  ترایز  رد  نینچ  مه  و  یمتـشگ . زیاف  یمیظع  ِيراگتـسر  هب  ات  یمدوب  ناشیا  اـب  نم  شاـک  يا  وگب : يدوب و 

هبترم هب  لوبق و  وت  ترایز  ات  نارذـگ  رطاخ  هب  تسا  ماقم  ِبسانم  هچ  نآ  روآ و  دای  ار  وا  قوقح  وش و  رّکذـتم  ار  کـی  ره  ردـق  تلـالج 
http://www.hawzah.net عبنم : یقارن  دمحاالم  هدنروآدیدپ : يدرگ . زیاف  نارئاز 

ترایز بادآ  تیاعر  موزل 

دهاوخ رتنوزفا  نآ  يراگدنام  ریثأت و  نازیم  رتشیب و  راک  نآ  شزرا  نآ  تیاعر  اب  هک  تسینییآ  بدا و  ینأش  راک و  ره  يارب  دـیدرتیب 
دنکیم و قدص  یعیبطارف  يونعم و  روما  رد  مه  هدعاق  كالم و  نیا  تسا . نآ  بدا  ظفح  ورگ  رد  یلمع  ره  ییابیز  رگید  يوس  زا  دش .

نآ ریـسفت  نمـض  ینید  قیاقح  يارب  ور  نیا  زا  دوشیم ، ساـسحا  رتشیب  يونعم  روما  رد  نآ  ترورـض  هتبلا  یعیبط ، يداـم و  روما  رد  مه 
يهمه اب  نآ  بناوج  دودـح و  تیاعر  ءیـش  ره  بدا  هک  تسا  یهیدـب  دنرامـشیم . رب  ینیئآ  بادآ و  دـننکیم و  رکذ  یمکح  رارـسا و 

زا يزرو  بدا  بدأـت و  هک  نیا  نمـض  تسا  لـمع  تقیقح و  نآ  هب  نداـهن  تمرح  عون  نیرتـهب  دوـخ  نیا  تسا و  نآ  فـیارظ  قیاـقد و 
تذـل رتـشیب و  ياهرهب  دـنوریم  تراـیز  هب  بادآ  دودـح و  تیاـعر  اـب  هک  ناـنآ  تـسا . ینید  یناـسنا و  هدیدنـسپ ، وـکین ، ياهتلـصخ 
فراعم مولع و  زا  يرگید  باوبا  نآ  هب  تافتلا  اـب  هک  تسا  هتفهن  بادآ  نیمه  رد  یقیاـقد  فیاـطل و  هک  نیا  نمـض  دـنربیم  يرتنوزفا 

ترایز و دصق  هک  یـسک  تسوا . لوسر  ادـخ و  يوس  هب  رجاهم  عقاو  رد  رئاز  تسا و  ترجه  یعون  ترایز  دوشیم . هدوشگ  ناسنا  يارب 
ار دوخ  هتخادرپ و  ترجه  عون  کی  هب  دـنکیم  ماکحا  تحاس  میرح و  هجوتم  ار  دوخ  لقع  لمع و  بلق و  هتـشاد ، ماما  يوس  هب  تکرح 

گنهآ دصق و  اب  هدـش و  هدـنک  ادـج و  دوخ  فارطا  طیحم و  زا  ًالماک  دـیاب  ور  نیا  زا  دـنکیم . هدامآ  رگید  يهنماد  طیحم و  کی  يارب 
لوسر تراـیز  رد  تسا . هدـمآ  اـههمانترایز  رد  ررکم  تروـص  هب  هک  تسا  تراـیز  بادآ  زا  دوـخ  نیا  هک  دـنک ، زاـغآ  ار  رفـس  ترجه 

امش قح  رد  دنوادخ  هچنآ  لمع  نیا  اب  نم  ماهدمآ و  امش  يوس  هب  رجاهم  ناونع  هب  ادخ ! لوسر  يا  : » مینکیم ضرع  (ص ) مالسا یمارگ 
ًاساسا تسا و  توافتم  رگید  ياهرفـس  اب  یترایز  ياهرفـس  تیهام  منکیم ». ارجا  تسا  هدرک  بجاو  نم  رب  امـش  يوس  هب  ندرک  دصق  زا 

صیاصخ و هک  دـنهد  تافتلا  رما  نیا  هب  اـت  دـناهدرک  میظنت  تراـیز » بادآ   » باـتک راـنک  رد  ار  رفـس » بادآ   » باـتک اـم  ینید  ناـگرزب 
ار دوخ  یترایز  رفس  دیاب  دشاب ، قفوم  دوخ  ترایز  رد  دهاوخب  رئاز  رگا  تسا و  راگزاس  ترایز  نایرج  اب  یترایز  ياهرفـس  ياهیگژیو 

ياهرفس اب  هچرگ  یترایز  ياهرفس  دشاب . انشآ  شیوخ  یترایز  رفس  بادآ  اب  ًالامجا  دیاب  رئاز  اذل  دنک ، حالـصا  ار  دوخ  تین  حیحـصت و 
طاسبنا يارب  ناسنا  یحیرفت  ياهرفـس  رد  تسا ؛ توافتم  انعم  تریـس و  رظن  زا  یلو  تسا  ناسکی  يرهاـظ  تروص  لکـش و  رظن  زا  رگید 

برط دجو و  اب  ناسنا  دنایامنیم و  ار  دوخ  یباداش  طاشن و  نیا  لمع  ماقم  رد  ًاعبط  دـنکیم و  رفـس  نت  یباداش  ناور و  شیاسآ  رطاخ و 
اهرفـس زا  هنوگنیا  تسا . حور  يارب  ناج  رطاخ  طاسبنا  حرف و  يداش و  نیمه  یترایز  ياهرفـس  رد  نکیل  دنکیم ، زاغآ  ار  راک  ًاددـجم 
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رد هک  هنوگنامه  تسا . ناور  سفن و  شمارآ  ناج و  ياهتمالم  يهدـنرب  نیب  زا  تاداقتعا و  ياههیاپ  ناـمیا و  ناـکرا  تیوقت  يهنیمز 
وا يارب  رفس  هدرب و  یتذل  فارطا  طیحم  تعیبط و  اب  دنویپ  اب  ات  دزاس  ادج  اهیگتسباو  تاقلعت و  زا  ار  دوخ  دیاب  ناسنا  یحیرفت  ياهرفس 
رود ییایند  تالیامت  اهشیارگ و  زا  هتخاس و  ادـج  تایناسفن  تاـقلعت و  زا  ار  دوخ  دـیاب  زین  یتراـیز  ياهرفـس  رد  دـشاب  اراوگ  شوخ و 
ًاعطق تساهیتخس  زا  ییاهر  تسا و  سفن  تواکذ  ناج و  توالح  یترایز  رفس  دروآ  هر  یتقو  دنک  كرد  ار  رفس  يونعم  تذل  ات  درادب 

هب لوصو  يارب  ياهمدـقم  هک  تهج  نآ  زا  یتراـیز  رفـس  هک  تسا  نیا  رگناـیب  همه  تراـیز  بادآ  تسازفناـج . نیرفآتذـل و  رفـس  نیا 
زاس و تدارا و  نیا  رگا  هک  ياهنوگ  هب  دـشاب  هارمه  یـصاخ  یگداـمآ  تادـیهمت و  اـب  دـیاب  تسا  یهلا  برق  عیفر  ماـقم  عینم و  هاـگیاج 

دیاب رئاز  دشاب . هتشادن  یپ  رد  يزیچ  لام  نتخاب  رفس و  یتخـس  زج  هدشن  هدرب  رفـس  زا  مزال  یفاک و  يهرهب  اسب  هچ  دشابن  مهارف  اهگرب 
دیایب ار  نآ  دادعتـسا  ات  دنک  کیدزن  تماما  میرح  هب  ار  دوخ  هتـسهآ  ترایز  ننـس  بادآ و  ماجنا  اب  هدرک  ادیپ  هک  ینهذ  یبلق و  لیامت  اب 

تارطخ و زا  نآ  يوترپ  رد  دریگب و  هانپ  تیالو  نما  يهعطق  هب  دورو  اب  سپس  دشاب و  طبترم  نآ  اب  دسانشب و  ار  تیالو  نیـصح  باب  هک 
« مکروبقل ذئال  مکب  ذئاع  مکل  رئاز  . » تسا هدش  هراشا  نآ  هب  زین  اههمانترایز  رد  هک  تسا  ياهتکن  دوخ  رـس ، نیا  دنامب و  نوصم  اهشزغل 
کیدزن و طابترا  ناکما  دنتسین  انشآ  ترایز  بادآ  اب  هک  ینارئاز  ماهدروآ . هانپ  امـش  رهطم  ياهدقرم  روبق و  هب  هتفاتـش و  امـش  ترایز  هب 

روضح رونم  روبق  رهطم و  حیرـض  فارطا  اـهقاور و  اهنحـص و  رد  هک  ناـنآ  دـننکیم . هدافتـسا  رتـمک  دـنرادن و  ار  لـماک  يرادربهرهب 
زبسرـس و یغاب  هب  رود  هار  زا  ار  دوخ  هک  دنتـسه  یناگنـشت  ناگنـسرگ و  دننام  دنبوکیمن  ار  تمحر  يداو  هب  يدورو  باب  نکیل  دنراد ،

تیاعر دوش . يریگتسد  هک  دننکیمن  زارد  یتسد  دنبوکب و  هک  دننزیمن  ار  نآ  رد  دننزیم و  رود  غاب  فارطا  رد  یلو  دنناسریم  هویمرپ 
يدج تروص  هب  ار  روضح  ات  دـنکیم  مهارف  ار  ناکما  نیا  یقیقح  نادـصاق  نالد و  هتـسکش  يارب  ترایز  نییآ  هب  هجوت  روضح و  بدا 
. دنناسرب ییاهن  ماجنا  هب  ای  دننک و  زاغآ  ار  دوخ  يونعم  تکرح  هاگنآ  دنراپسب ، ناج  هب  ار  تیاده  مایپ  دنونشب و  ارادم  دننک و  كرد 

همئا نابز  زا  ترایز  بادآ 

؟ دسانـش یم  هدـمآ  شتراـیز  هب  هک  ار  یـسک  شربـق  رد  نمؤم  اـیآ  درک  لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  ترـضح  زا  یـصخش 
و « 1  ! » دیآ یم  شغارـس  تشحو  دـنوریم  شربق  رانکزا  هک  یماگنهودراد  سنا  اهنآ  اب  دنتـسه  شربق  رانکرد  هک  ینامز  ات  یلب  دـندومرف 

تاجاح دـنوش و  یم  دونـشخ  امـش  ترایز  اب  اهنآ  نوچ  دـینک  ترایز  ار  دوخ  تاوما  دـندومرف :  هک  هدـش  لـقن  نینمؤملاریما  زا  نینچمه 
نینمؤم روبق  ترایز  تیمها  تهج  هب  میدرک  لقن  ار  تیاور  ود  نیا  « 2  » دیهاوخب ناحبـس  دنوادخ  زا  ناتردام  ردپ و  ربق  رانک  رد  ار  دوخ 

دیاب سپ  دنسانش  یم  دنیآ  یم  اهنآ  ترایز  هب  هک  ار  یناسک  هکار و  یناسکو  دنوش  یم  لاحـشوخ  ناشناگدنامزاب  ترایز  رانک  رد  نوچ 
دندومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ددرگیم . اهنآ  یتحاران  ببس  نوچ  دوش  تیاعر  تفع  یمالسا و  بدا  باجح و  الماک 

یم نمیا  تمایق  زور  تشحو  زا  دناوخیم  ردق  هروس  هبترم  تفه  دهنیم  شربق  رب  ار  شتسدو  دوریم  شنمؤم  ردارب  ربق  رانک  هب  هک  یـسک  : 
ردـق هروس  هبترم  تفه  دـنک و  ترایز  ار  نمؤم  ربق  یـسک  رگا  : دـندومرف هک  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  رگید  یتیاور  رد  و  « 3 .» ددرگ
مالـس روبق  لها  هب  هنوگچ  درک  لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یـصخش  « 4 .» دزرمآ یم  ار  ربق  بحاص  وا و  ناحبـس  دـنوادخ  دـناوخب 

ادج ام  زا  امش  نینمؤم  ناناملـسم و  زا  هلحم  نیا  نانکاس  رب  مالـس  نینمؤملا  نم  رایدلا  لها  یلع  مالـسلا  وگب  دندومرف :  ترـضح  مینک ؟ 
موحرم نانجلا  حیتافم  هدـنزرا  فیرـش و  باتک  هب  دـیناوتیم  رتشیب  عالطا  تهج  « 5 .» میوش یم  قحلم  امـش  هب  يدوز  هب  مه  ام  دـیا و  هدـش 

رب هوـالع   : هـتکن دـیئامرف . هـعجارم  حــیتافم  تاـیلک  نینمؤـم ص 1104  روـبق  لـها  تراـیز  تمــسق  رد  هر )  ) یمق ساــبع  خیــش  جاــح 
نیمه هب  مهوا  هدنیآ  رد  هکدنک  هجوتودریگب  تربعدیاب  صخشدوخ  تسا  دیفمرایسب  نانمؤمزا  ناگدرم  يارب  هک  تاقدصورافغتساواعد 

یپ دنک .  حالـصا  اراهنآ  صی  اقنو  دیامن  هشیدنا  شراتفرو  اهراکردودـنک  يرکفو  یلمع  تشگزاب  يانعم  هب  هبوتودوش  یم  قحلم  ناکم 
هعیشلا ج لئاسو  ثیدح 5 3 - یلبق  عبنم  هیمالسا ص 878 2 - پاچ  ثیدح 4  باب 54  نفدلا  باوبا  هعیشلا ج 2  لئاسو  - 1 اه :  تشون 

ناریا ناگداز  ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 885زکرم  هحفص 226 

http://www.ghaemiyeh.com


ثیدح باب 57  نفدلا  باوبا  هعیشلا ج 2 ص 881  لئاسو  بیغتسد 4 - دیهش  داعم  یقرواپ  ثیدح 1 و  باب 57  نفدلا  باوبا  2 ص 881 
وگخساپ رازفا  مرن  عبنم :  ثیدح 1  باب 56  نفدلا  باوبا  هعیشلا ج 2 ص 879  لئاسو  - 5 5

ترایز راثآ 

تنس نآرق و  هاگدید  زا  ترایز  هدنزاس  راثآ 

یناکم اـی  یـصخش  رادـید  يارب  يا  هطقن  هب  يا  هطقن  زا  يدرف  هک  دور  یم  راـک  هب  يدروم  رد  تسا و  دـصق »  » ینعم هب  تغل  رد  تراـیز 
هک دوش  یم  هتفگ  یتارابع  اـه و  هلمج  هب  تراـیز  زین  یهاـگ  (. 1) دـشاب ناکم  نا  ای  درف  نآ  میرکت  میظعت و  راـک  نیا  زا  شفدـه  دورب و 

نییآ  ، مالـسا نییآ  مالـسا : نییآ  ترطف و  تسا . يوغل  حالطـصا  زا  ریغ  رگید  یحالطـصا  نیا  دـیوگ و  یم  نخـس  درف  اب  اهنآ  اـب  ناـسنا 
نآرق تسا . هتساریپ   ، ترطف فالخ  عیرشت  عون  ره  زا  نییآ  نیا  ؛  تسوسمه گنهامه و   ، ناسنا شنیرفآ  اب   ، نا ياهروتسد  تسا و  يرطف 
کلذ هللا  قلخل  لیدبت  اهیلع ال  سانلا  رطف  یتلا  هللا  ترطف  افینح  نیدلل  کهجو  مفأف  : » دیامرف یم  دنک و  یم  حسرـصت  لصا  نیا  رب  دـیجم 

هداد ياج  اه  ناسنا  داهت  رد  دنوادخ  هک  نک  صلاخ - دـیحوت   - ارگ قح  نییآ  هب  ور  سپ  ؛ ) 2 «) نوملعیال سانلا  رثکأ  نکل  میقلا و  نیدلا 
تسود ار  لدع  داد و  هتـسویپ  ناسنا  الثم  دنناد . یمن  مدرم  رتشیب  یلو   ، راوتـسا نییآ  تسا  نیا  تسین . یهلا  شنیرفآ  رد  ینوگرگد  . تسا
نونکا ... نینچمه دشاب و  یم  نازیرگ  اه  هلوغیب  رد  یگدنز  زا  دنم و  هقالع  یعامتجا  یگدنز  هب  تسا . هدوب  رازیب  متـس  ملظ و  زا  هتـشاد و 
ناسنا ره  تسا : يرطف  ناگتـشذگرد  هب  هقالع  مینک . یم  یـسررب  مالـسا  رظن  زا  ناشیاه  هاگمارآ  رد  ار  بوبحم  ياه  هرهچ  رادـید  هلأسم 

زا سپ  دـنک و  یم  اهنآ  يادـف  ار  دوخ  یتسه  یهاـگ  دراد و  هقـالع  دوخ  ناتـسود  ناگتـسب و  نادـنزرف و  نارداـم و  ناردـپ و  هب  یملاـس 
ظفح ار  اهآ  ياهراگدای  راثآ و  اذـل  دـهد و  یم  شرورپ  ار  اهنآ  تبحم  رهم و   ، لد هناخ  رد  دـشاب و  یم  اهنآ  دای  هب  زین  اهنآ  تشذـگرد 

وا هطبار ي  ات   ، دراذگب شیامن  هب  اهنآ  ربق  رانک  رد  ار  دوخ  ناشوج  رهم  هک  تسا  دنم  هقالع  يراپـسکاخ  زا  سپ  تهج  نیا  زا  دـنک . یم 
هقالع درم  دارفا  روبق  ترایز  زا  يریگولج  نیاربانب  دـنامب . ظوفحم  یـصاخ  تروص  هب  نانآ  هاگمارآ  دوشن و  عطق  ناگتفر  تسدزا  نیا  اب 

روتـسد روبق  ترایز  هب  سدقم  عرـش  تهج  نیا  زا  ناسنا . شنیرفآ  ياه  هتـساوخ  فالخ  رب  تسا  یماگ  ترطف و  فالخ  رب  تسا  سرما  ،
یلو هدـش  هدـیرفآ  هاج  لام و  هب  علو  صرح و  اب  ناسنا  هک  تسین  یکـش  روبق : ترایز  یتیبرت  راثآ  تسا . هدـش  نایب  نآ  رب  يراثآ  هداد و 

هک دنک  یم  يراک  دشخب و  یم  ناماس  رس و  هزیرغ  نیا  هب  دنک و  یم  لیدعت  ار  هتساوخ  نیا  هک  تسه  وا  تایح  رد  یلماوع  لاح  نیع  رد 
هدننک لیدعت  لماوع  زا  یکی  لاوما . يروادرگ  ریسم  رد  هن  دشاب  وا  تداعس  ریسم  رد  تورث  لاوما و  يروآدرگ  یگدنز و  يارب  وا  شالت 
لکـش مه  دیفـس  سابل  کـی  اـب  ناـهج  نادـنمتورث  نادـنمتردق و  ناـگرزب و  نآ  رد  هک  تسا  ناـشوماخ  يداو  هب  نتفر   ، تساوخرد نیا 

یتایاور رد  دهاکب . شیوخ  زآ  صرح و  زا  ناسنا  هک  دوش  یم  ببـس   ، رادید نیمه  دنا . هدربن  دوخ  هارمه  نفک  زج  يزیچ  دنا و  هدـیمرآ 
. روبقلا ةرایز  نع  مکتیهن  تنک  : » دنیامرف یم  یمارگ  ربمایپ  تسا . هدش  حیرصت  هتکن  نیا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هک 

ترایز هب  هک  نیا  رطاخ  هب   - مدوب هدرک  یهن  روبق  ترایز  زا  ار  امش  نم  ؛ ) 3 «) ةرخآلا رکذت  نیعلا و  عمدت  بلقلا و  قرت  اهنإف  اهوروزف  الأ 
لد  ، ترایز اریز  دینک ! ترایز  ( ، تسامش ربارب  رد  نادیهش  ناناملسم و  روبق  هک   ) نونکا تسا - عنونمم  دوخ  هک  دنتفر  یم  ناکرشم  روبق 

رکذـت اهنإف  روبقلا  اوروز  : » دـندومرف رگید  ثیدـح  رد  و  دروآ . یم  رطاخ  هب  ار  ترخآ  دزاـس و  یم  راـب  کـشا  ار  ناگدـید  مرن و  ار  اـه 
( هلْآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ دـیوگ : یم  هملـس  ما  دروآ . یم  امـش  داـی  هـب  ار  ترخآ  اریز  دـینک  تراـیز  ار  ناـگدرم  روـگ  ؛ ) 4 «) ةرخآلا

دش هتفگ  هچ  نآ  ناملاع : روبق  ترایز  تسا . هدنزومآ  امـش  يارب  اریز  دینک  ترایز  ار  روبق  ؛ » ةربع اهیف  مکل  نإف  روبقلا  اوروز  : » دندومرف
رثا  ، ناملاع تبرت  ترایز  یلو  تسا  زیخاتسر  زور  گرم و  يروآدای   ، نآ هدیاف ي  نیرتمک  هک  تسا  يداع  مدرم  روبق  ترایز  هب  طوبرم 

هک دوش  یم  ببس  دور و  یم  رامش  هب  شناد  ملع و  زا  جیورت  یعون   ، دوش یم  لیلجت  نانا  صخش  زا  هک  نیا  رب  هوالع  اریز  ؛  دراد يرگید 
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. دـنیآرد نانآ  رامـش  رد  دـننک و  ادـیپ  شیارگ   ، ملع هب  دـنراد  گرم - زا  سپ  یگدـنز و  رد   - ناملاع هک  یمارتحا  رطاخ  هب   ، ناوج لسن 
تزایز زا  رتارف  یموهفم  دنا  هدرک  عافد   ، یلم تزع  فرش و  زا  شیوخ  خرـس  نوخ  اب  هک  نادیهـش  تبرت  ترایز  نادیهـش : تبرت  ترایز 

ندش نشور  يارب  داد . دنهاوخ  همادا  ار  نانآ  هار  هک  تسا  نانآ  اب  نامیپ  نتـسب  یعون   ، نانآ دقرم  رانک  رد  روضح  دراد . يداع  دارفا  روبق 
هایس گنس  نیا  رب  ندراذگ  تسد  زا  فده  دنک . یم  مالتسا  ار  دوسالا  رجح   ، فاوط رد  ادخ  هناخ  رئاز  مینک : یم  حرطم  ار  یلاثم  بلطم 

هک تسا  مالسلا ) هیلع  ) لیلخ میهاربا  اب  نتسب  نامیپ  یعون   ، فده تسیچ ؟ هایـس  گنـس  نیا  رب  ندراذگ  تسد  زا  یعون   ، فده تسیچ ؟
هدنامزاب هک  دراذگ  یم  يزیچ  رب  تسد   ، دسر یمن  دیحوت  نامرهق  هب  رئاز  تسد  نوچ  دنک و  ششوک  یعـس و   ، وا نامرآ  هار  رد  هتـسویپ 
هتدهاعت یقاثیم  اهتیدأ و  یتنامأ  : » دیوگ یم  رجح  مالتسا  ماگنه  هب  ادخ  هناخ ي  رئاز  هک  تسا  هدش  دراو  یمالـسا  ثیداحا  رد  تسوا . زا 

یم نشور  نایب  نیا  زا  یهد . یهاوگ  نآ  يادا  هب  ات  مدومن  دـیدجت  ار  دوخ  تعیب  مدرک و  ادا  ما  همذ  رب  هک  یتناـما  ؛ » ةاـفاوملاب یل  دهـشتل 
نانآ و تبرت  رانک  رد  روضح  اریز  ؛  میباتشب زیزع  يادهش  رگید  البرک و  دحأ و  نادیهـش  ترایز  هب  دهد  یم  روتـسد  مالـسا  ارچ  هک  دوش 

سپ دیـشخب . دـهاوخ  موادـت  ار  نانآ  هار  رئاز  هک  تسا  نانآ  فدـه  حور و  اب  نامیپ  نتـسب  یعون  نانآ  ربق  حیرـض و  رب  ندراذگتـسد  اـی 
رد روضح  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مرح  رد  روضح  تسوا . ياه  نامرآ  زا  يرادساپ   ، وا مارتحا  میرکت و  زا  هتشذگ   ، دیهش ربق  تیراز 

ناشن ترضح و  نآ  اب  تعیب   ، تسوا ياه  يراکرادف  اه و  یناشف  ناج  زا  یـسانش  ردق  هکنیا  زا  هتـشذگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مرح 
هئایلوأ و قنع  یف  ادهع  مامإ  لکل  نإ  : » تسا هدش  دراو  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  زا  بلطم  نیا  دور . یم  رامش  هب  وا  ياه  نامرآ  رب  يرادیاپ 
، نایاوشیپ روبق  ترایز  دراد و  ینامیپ  شیوخ  نایعیـش  ناتـسود و  ندرگ  رب  یماما  ره  مهروبق ؛ » ةرایز  دهعلاب  ءافولا  مامت  نم  نإ  هتعیش و 

مـسر هار و  زا   ، نانآ مسر  هار و  زج  هک  ددـنب  یم  ناـمیپ  دوخ  ياوشیپ  اـب  تراـیز  نیا  اـب  ییوگ  وت  تسا . ناـمیپ  نیا  هب  لـمع  زا  یـشخب 
رد راصنا  رگا  ادخ ! لوسر  يا  دنک : یم  وگتفگ  نینچ  شیوخ  ربهر  اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  دقرم  رئاز  دنکن . يوریپ  يرگید 

دندرک تعیب  وت  اب  هرجـش  ریز  هیبیدح »  » رد راصنا  رجاهم و  زا  یهورگ  ای  دننک و  عافد  تلاسر  میرح  زا  ات  دـندرک  تعیب  وت  اب  مود » هبقع  »
نامرآ رادـساپ  هک  منک  یم  تعیب  وت  اب   ، وت كاپ  تبرت  اب  سامت  مرح و  رد  روضح  اب  تما ! عیفـش  يا  زین  نم   ، دـننک عافد  ادـخ  نید  زا  ات 

يارب ملاع  نارگـشدرگ  رگا  ینک . شزرمآ  بلط  یهلا  هاگرد  زا  میارب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  مدرگن و  هانگ  كرـش و  درگ   ، مشاب وت  ياـه 
ناهاوخ  ، نالیغم راخ  رانک  رد  نتفخ  نابایب و  رد  ندـیود  اب  نم  ؛  دـننک یم  راومه  دوخرب  رفـس  جـنر   ، ابیز رظاـنم  یناتـساب و  راـثآ  رادـید 

ص354 2.  ، رینملا حابصم  . 1 تشون : یپ  مسوب . یم  میوب و  یم  ار  تبرت و   ، دـسر یمن  وت  هب  متـسد  هک  اجنآ  زا  متـسه . وت  دـقرم  ترایز 
باوبا زا   44 باب  ، ج10  ، هعیشلا لئاسو  ص671 5 .  ، ج2  ، ملسم حیحص  ثیدح 42555 4 .  ، ج15  ، لامعلا زنک  هیآ 30 3 .  ، نامقل هروس 
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هللا ءایلوا  ترایز  تاکرب  دئاوف و 

یلقع هدئاف ي  درک :  هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوت  یم  اه  نآ  نیرت  مهم  هلمج ي  زا  تسا ،  روصتم  ترایز  يارب  يرامـش  یب  تاکرب  دئاوف و 
زا هدراو  یتراـیز  نوتم  دوش .  یم  انـشآ  هدـنوش )  تراـیز  روزم (  نوئـش  تـالامک و  تاـماقم و  اـب  تراـیز  هناـهب ي  هب  رئاز  یتـفرعم :  و 
نآ تاـماقم  نوـماریپ  ییـالاب  یتـفرعم  ياوـتحم  ياراد  دوـش  یم  بوـسحم  تراـیز  بادآ  زا  هـک  مـهیلع  هللا  مالـس  نیموـصعم  تارـضح 

يالاو بتارم  تالامک و  زا  هدرشف  همان  تخانش  یـسانش و  ماما  هرود  کی  هک  هریبک  هعماج ي  روهـشم  ترایز  هلمج  زا  تسا  ناراوگرزب 
تیب لـها  هب  قشع  زا  هدـیتفت  ياـه  لد  یتـبحم :  یفطاـع و  هدـئاف ي  تسا . عیرـشت  نیوکت و  ماـظن  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  يوـنعم 

راهظا فطاوع و  زاربا  بجوم  ترایز  دوش .  یم  هدوزفا  نانآ  تبحم  رب  دبای و  یم  نیکست  ترایز  اب  مهیلع  هللا  مالـس  تراهط  تمـصع و 
تکرب هب  یناور :  هدئاف ي  دـناسر .  یم  ناناج  لاصو  هب  ار  وا  هدروآ و  رب  ار  وا  هدـش  بوبحم  هب  تبـسن  نابحم  ینورد  یبلق و  تاساسحا 

هب یتیبرت :  هدـئاف  دوش .  یم  میکحت  نیقلت و  دراد ،  مهیلع  هللا  مالـس  نیموصعم  تارـضح  هب  تبـسن  رئاز  هک  يا  هدـیقع  ترایز ،  تداـبع 
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تیونعم هدـنوش و  ترایز  تیناحور  ضرعم  رد  یتقو  دـنا  هتـشاد  یلمع  یقالخا و  تافارحنا  تراـیز ،  زا  لـبق  هک  ینارئاز  هدیـسر  هبرجت 
یم نیباوت  وزج  هدش و  فرصنم  یهلا  يرادربنامرفان  تیـصعم و  زا  دنریگ  یم  رارق  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  هفرـشم  دهاشم  نکاما و 

لاعتم دنوادخ  َاقیقحت  . 1 نیرهطتملا »  ببحی  نیباّوتلا و  ببحی  هللا  نا  یلاعت « :  هللا  لاـق  دـنوش :  یم  ریز  هفیرـش  هیآ ي  قادـصم  ددرگ و 
رح دومن  ریخ  هب  تبقاع  ار  وا  يا  هدـئاف  نینچ  هک  يراک  هبوت  دارفا  هلمج ي  زا  دراد .  یم  تسود  ار  نابلط  یکاپ  ناگدـننک و  هبوت  رایـسب 

باکر رد  دیسر و  يدبا  تداعـس  هب  هیلع  هللا  مالـس  ءادهـشلادیس  ترـضح  نامز  هللا  یلو  ترایز  تکرب  هب  هک  دشاب  یم  یحایر  دیزی  نب 
تـشادگرزب میرکت و  هچ  رگا  ترایز  يداـبع :  هدـئاف ي  دومن .  دوخ  بیـصن  ار  یهلا  تیاـضر  دیـسر و  تداهـش  هب  ادـخ  مولظم  تجح 

ای یلعل « :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  دوش .  یم  بوسحم  یهلا  گرزب  تدابع  کی  شدوخ  اما  تسا  مهیلع  هللا  مالـس  نیموصعم 
تنمض اهتامم ،  دعب  وا  امهتایح  یف  کینبا  كراز  وا  کتامم ،  دعب  وا  کتایح  یف  كراز  وا  یتامم ،  دعب  وا  یتایح  یف  ینراز  نم  یلع ! 
باـطخ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  ترـضح  یتـجرد .  یف  یعم  ربیـصا  یتـح  اهدـئادش  اـهلاوها و  نم  هصلخا  نا  هماـیقلا  موـی  هـل 

لاح رد  ار  وت  دنک  ترایز  ای  متامم ،  دعب  ای  متایح  لاح  رد  ارم  دنک  ترایز  سکره  یلع  يا  دندومرف :  هیلع  هللا  مالـس  یلع  نینموملاریما 
منک یم  تنامـض  نم  تامم ،  لاح  رد  ای  تایح  لاح  رد  ار  امهیلع )  هللا  مالـس  نینـسح  تدنزرف ( ود  دـنک  ترایز  ای  تتامم ،  ای  تتایح 

 : یقاثیم هدـئاف ي  مدوخ .  هجرد ي  رد  منادرگب  مهدـب و  ریـس  مدوخ  اب  ار  وا  مهد و  تاجن  تماـیق  زور  ياـه  یتخـس  سرت و  زا  ار  وا  هک 
رما نیا  ترایز  تبون  ره  رد  هک  تسا  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  موصعم  نایاوشیپ  اب  رئاز  قاـثیم  دـیدجت  تعیب و  نـالعا  یعون  هب  تراـیز 

www.elahana.com عبنم : میلس )  يرگسع (  دمحم  هدنسیون : هیآ ي 222 .  هرقب  هروس ي  - 1 تشون : یپ  دوش .  یم  دیدجت 

نامسرپ

تاهبش

لاوس 1:

؟  تسین كرش  یعون  نانآ ,  رازم  كربت  روبق و  ترایز  نیموصعم و  زا  تعافش  بلط  ایآ 

باوج 1:

یفن هجیتن  رد  تیلع و  نوناق  لاطبا  مزلتـسم  نآ  راـکنا  هک  تسا  يرما  يداـم ,  ریغ  هاوخ  يداـم  هاوخ  ادـخ ,  ریغ  رد  ریثا  تو تـ ـالوا ; ثـبـ
یعون نآ  هب  داقتعا  هدش و  یفن  هچنآ  تسا .  هدومرف  نایب  ار  شتاقولخم  رد  ریثات  توبث  دوخ  اهراب  زین  نانم  دـنوادخ  تسا .  یهلا  دـیحوت 

نآ زا  هن  ناموصعم ,  تشادگرزب  رازم و  كربت  روبق و  ترایز  ای  تعاف  طـلـب شـ تاقولخم .  یلالقتسا  ریثات  دیآ ,  یم  باسح  هب  كرش 
نیرتشیب نانآ  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هکلب  دنا ,  ملاع  رد  ریثات  تردق و  ذوفن و  ياراد  دنوادخ  ضرع  رد  القتـس و  نانآ مـ هک  تسا  تهج 

 , ادخ هب  برقت  نانآ  هب  برقت  تقیقح  رد  ین  یـعـ دنراد .  دومحم  ماقم  ادخ  دزنرد  دننک و  یم  هدرک و  تفایرد  لاعتم  دـنوادخ  زا  ار  هرهب 
 , دـنراد یـشسرپ  نینچ  هک  یناسک  ای ;  ـ نا ثـ تسا .  دـنوادخ  تشادـگرزب  نانآ ,  تشادـگرزب  ادـخ ,  زا  ترفغم  بلط  ناـنآزا ,  تعاـفش 

رادربءانثتسا هک  لقع  مکح  دنتسین ؟  مارح  هدش و  ءانثتسا  اما  تسا  كرش  مه  دراوم  نیاایآ  دنیوگ ؟  یم  هچ  هبعک  دوسالا و  رجح  هرابرد 
ای دوسـالا  رجح  ناـیم  یتواـفت  هچ  تروص  نیا  ردو  دـنادنوادخ ;  تداـبع  هار  رازبا و  قـیرط و  دراوـم  نیا  هک  تفگ  ـد  یا پـس بـ تسین . 

نایبت هدنهد : خساپ  زکرم  مان  دراد .  دوجو  نیموصعم  زا  تعافش  ترایز و  هلمج  نم  یهلا ,  رئاعش  رگید  اب  هبعک 

لاوس 2:
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؟  تسین كرش  هفرشم  دهاشم  ترایز  ایآ 

باوج 2:

يا ـی پـ گد ـ نز هار  ـ ها ـ شرد هداد و  مهب  تسد  هدیزگ و  نکسم  نادکاخ  نیا  رد  هکیزور  زا  رشب  هورگ  تسا  یهیدب  هفرشم  دهاشم  ترایز 
هیکت تسا )  هدوب  مه  زیچان  مک و  رایـسب  اتبـسن  هچ  رگا  هتفرگ (  یمدای  شنیرفآ  ملعم  زا  هک  یئاه  هشیدـنا  راکفاب و  هتـسویپ  تسا  هدا  نـهـ

یم نونکا  مه  هدومیپار و  یقرت  لماکت و  هار  ياهزارف  بیشن و  دوخ  یبرجت  ياه  هتخودنا  تا و  ـ مو عاعش مـعـلـ ردو  دهد  یم  هداد و  یم 
یم كرد  دوخ  يدادادخ  داهن  اب  لاح  ره  رد  یلو  دـناد .  یم  نیمهرد  تسوا  يوزرآ  ياهتنم  هک  ار  دوخ  یتخبکین  تداعـس و  دـیامیپ و 

و راتفگ .  هن  تسارادرک  لابندـب  تسنآ  هدادـلد  هتفیـش و  ناسنا  هک  یتیـصاخ  رثا و  یلاـخ و  هشیدـنا  هن  تساراـک  نآ  زا  شزرا  هک  دـنک 
هن دراذـگ  دو بـجـا مـی  زا خـ ماقم عـمـل  رد  هک  تسیبولطم  رثا  یئاوعداـی  هیـضرف  یتسرد  یتسارب و  لـیلد  نیرتراوتـسا  هدرک و  نیرته  بـ

لکـشتم ياهتیعمجرد  يرـشب و  نوگاـنوگ  ياـه  هعماـج  رد  ـتـه  ـسو هک پـیـ تسور  نیا  زا  و  نآ ,  یلیخت  تروصو  يرادـنپدومن  ینیریش 
دنوش و یم  هتخانـش  نابهگن  هاگهانپ و  دنـشاب  یم  هدوب و  یبهذم  نیئآ  ای  یعامتجا  شور  نآ  لماک  هنومن  هک  ینادرم  نآ  ریغ  یبهذـم و 

نیا دارفا  تیرـش  ـخ بـ یرا لو تـ رد طـ هک  تسور  نیا  زا  مه  دنیآ و  یم  درگ  ناشدوجو  عمـش  رود  اه  هناورپ  دننام  هقیرط  نآ  ناوریپ  هدوت 
اب طابترا  هلیـسو  هتـشذگرد و  يارب  تا  ءا و حـیـ ار یـک نـحـو بـقـ هیور  نیا  دـنهد و  یم  بیترت  هاـگمارآ  دوخ  ناگتـشذگرد  يارب  عون 

تنـس نیاو  دنزاس  یم  لثمتم  مسجم و  دنراد  هتفر  تسد  زا  تیـصخش  زا  هک  ینیریـش  ياه  هرطاخ  شرازم  دوبدای  اب  دـنناد و  یم  وا  ناور 
یبهذم ياهشور  نتشادهگن  هدنز  رد  تسا  یمهم  لماع  نآ و  هتـشذگ  اب  تسا  تیناسنا  هدنیآ  طاب  ـ ترا لئا  ـ ـسو ـن  یر زا بـهـتـ دوخ یـکـی 

هلیـسو نیا  تسا  هدـش  هتـشاذگ  انب  شنیرفآ  تعیبط  ساـسا  رب  يرطف و  تسا  ین  ـ ید مـال نـیـز کـه  ـ ـسا نآ .  ریغ  یلم و  موسر  بادآ و  اـی 
هتـشاد یعرم  هدنز  دننام  ار  هدرم  مارتحا  هدرک و  عیرـشتار  هاگمارآ  يانب  تاوما و  ندرپس  كاخب  هدومن و  ءاضما  دییات و  ار  نیرید  يرط  فـ

ـت ـسا هداد  مالـس مـی  ناـنآ  هب  هـتفر و  یم  روـبق  لـها  تراـیزب  اصخـش  ص )   ) مرکا لوـسر  هصاـخو  هماـع  تاـیاور  ـب  جو بـمـ تـسا . 
زا یعطق  رتاوت  اب  نین (  و هـمـچـ دـنا .  هدرک  یمدای  نانآ  زا  هدـیناسر و  مهب  روضح  نیملـسم  رباـقم  رد  ع )   ) تیب لـها  همئا  ـمـچـنـیـن  هو

تسا و هدـش  بیغرت  صیرحت و  هنوگره  دروم  هدیـسر و  توـبث  تیب بـ لـها  همئا  و  ص )   ) مرکاربـمغیپ تراـیز  تیبوـلطم  هعیـش )  قـیرط 
رثا هچ  دـندوبن  يزیچ  هتفیـش  تقیقحزج ,  دنتـشادن و  رب  رد  قـح  زج  هک  نید  ءا  ـیـ لوا ـر  بار رد بـ ندـیناسر  مهب  روـضح  هک  تـسا  نـشور 

ناشن لماک  رهظم  کی  رد  دوخ  هولج  نیرتباذج  ار  تقیقح  قح و  لاثمیب  لامج  هنوگچ  دراذـگ و  یم  نادـنموزرآ  لد  رد  قیم  یحور عـ
هاش و عیضو و  فیرش و  دیفسو و  هایـس  درم و  نز و  زا  مدر  تاقبط مـ نایم  رد  یناتـساد  مه  یتسدمه و  رظن و  تدحو  هنوگچو  دهد  یم 

مدرم زا  ـی  خر يرآ بـ دـننک .  یم  شنرک  تقیقح  قح و  ربارب  رد  هتفرگرارق و  فص  کی  رد  ناـش  همه  هنوگچ  دروآ و  یم  دوجوب  ادـگ 
ـبـتـه مـا لا دنمانیم .  یتسرپ  هدرم  ارنآ  هتسناد و  تافارخ  ءزج  ار  نید  ءایلوا  هفرشم  دهاشم  رد  روضح  هژیوب  روبق و  لها  ترایز  هک  دنتـسه 

ترطف ندرک  هفخ  یتسرپ و  هدام  ینارتوهـش و  زج  یگدنززا  دنا و  هدـیمهفن  ار  تایح  ینعم  تقیقح  رد  اریز  میرادـیم  روذـع  ار مـ نا  ـنـ یا
یم هکدنتـسه  يرگید  هورگ  نینچمه  دـندز و  هناـسفا  هر  تقی  ـد حـقـ ند ـ ید نوـچ نـ دـنا  هدرکن  كرد  يزیچ  يدادادـخ  داـهن  یناـسنا و 

تسا هر  ناهانگ کـبـیـ زا  كرش و  ناشنداد  رارق  عیفش  اه و  مرح  راوید  رد و  اه و  حیرض  ندیسوب  نید و  نایاو  ـ ـش روبق پـیـ ترایز  دنیوگ 
ار رشب  ای  نج  یهاگ  هکئالم و  هّللا و  دنع  انواعفش  ءالوه  دنیوگ  یم  هکنیا  يارب  ار  ناتسرپ  تبدوخ  ینامـسآ  باتک  رد  یلاعت  يادخ  اریز 
تسا و كرـش  بجوم  ادـخ  ریغ  هب  ندرک  عوضخو  نداد  رارق  ـفـیـع  ـش ور  ـن  یا زا  دنرامـش و  یم  كرـشم  دـنهد  یم  رارق  دوخ  ناـعیفش 

عیفش تهج  زا  زگره  ار  ناتسرپ  تب  لاعتم  يادخ  دنا و  هدومیپ  اط  هار خـ هور  ـن گـ یا ـی  لو تسین .  نانآ  ریغ  ءایبنا و  هکئالم و  نایم  یقرف 
هکلب درامش  یم  عی  احیرص شـفـ ار  ءایلوا  هکئالم و  شیوخ  مالک  زا  يرایسب  تایآ  رد  دوخ  اریز  ( 1  ) هدرمشن كر  مـشـ ـه ,  کئال نتسناد مـ
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هدش نادرگور  همسازع  دنوادخ  هاگشیپ  زا  دنناد  یم  ریخ  هطساو  ناعیفـش و  ار  هکئالم  هکنیا  نیع  رد  ناتـسرپ  تب  هک  تسا  تهج  نیا  زا 
 . دـنهد یم  رارق  رگید  نایادـخ  ار  اهنآ  ادـخ  ربارب  رد  هدروآ  اجبار  یگدـنب  مسارم  نانآ  هب  تبـسن  طقف  دنتـسرپ و  یم  ار  نانآ  اهنت  اهنت و 

رارق دوبعم  ار  ربق  بحاص  ای  ربق  دنهاوخ  یمن  دـننک  یم  نانآ  برق  ماقمب  هک  یـشنرک  اب  مالـسا  همئا  نید و  ءایلوا  روبق  نیرئاز  زگره  یلو 
یئادـخ راثآ  و  ( 2  ) رئاعـش میظعت  رد  دنـشوکیم  ناـنآ  مارتـحا  مـیظع و  رد تـ ـر  گا دنتـسرپب .  يرگید  يادـخ  هناـگی  يادـخ  ربارب  رد  هداد 
تبحم تسا  نکمم  هنوـگچ  ودـنروآ  یم  اـجب  ار  تدارا  تبحم و  همزـال  دنـسوبیم ,  ار  ناـنآ  ناتـسآ  اـی  حیرـض  اـی  ربـق  رگاو  دنـشوکیم 

و ؟  ددر عو گـ نآ مـمـنـ مزاو  راثآ و لـ یلو  ( 3  ) دوش حیرـصت  نآ  هب  میرک  نآرق  رد  دریگب و  رارق  ینید  ضئارف  زا  یکی  تو  ناد نـبـ ـ نا خـ
اهنآ هب  رگا  دـنبلط  یم  ضیرم  يافـش  ای  راک  شیاشگای  دـنهاوخ ,  یتجاح مـی  ینید  نایاوشیپ  زا  حول  هداس  مدرم  زا  یخرب  ـا  نا ـیـ حا ـر  گا

امدننام نید  نایاوشیپ  سب و  تسادخ و  دـهد  یم  يدوبهب  ار  دـنمدرد  ای  دروآ  یمرب  تجاح  ـیـکـه  ـس مینک کـ دزـشوگ  هدرک و  ضارتعا 
ادخ هاگرد  زا  ار  متجاح  برقم  هدنب  نیا  هک  تسا  نیا  دارم  هک  هدش )  هدینـش  اهراب  هکنانچ  تفگ (  دـنهاوخ  دنـشاب ,  یم  ادـخ  ناگدـنب 

نایبت هدنهد : خساپ  زکرم  مان  كرش . هن  تسا  دیحوت  رب  ینبم  تسادیپ  هکنانچ  خساپ  نیا  و  دروآرب .  ادخ  نذاب  ای  دهاوخب 

لاوس 3:

؟ دیئامن یم  هئارا  یلح  هار  عبانم و  هچ  نآ  دروم  رد  تاهبش  عفر  تیباهو و  نیئآ  تخانش  يارب 

باوج 3:

هاگدید دیاقع و  تسناوت  دجن  ماّکح  تدعاسم  اب  يو  دشاب . یم  هیمیت  نبا  نادرگاش  زا  باهولادبع » نبدمحم   » تیباهو هقرف  راذـگ  ناینب 
زا زین  نانآ  دـیاقع  دراد . راب  تیانج  نینوخ و  یخیرات  تیباهو  هقرف  دـیامن  يریگولج  نانآ  تفلاـخم  زا  لـیمحت و  مدرم  رب  ار  دوخ  ياـه 
رب هک  یـسک  نیلوا  و  دوب ، باهولادبع  شردپ  يو  فلاخم  نیلوا  دش . عقاو  ضارتعا  دقن و  دروم  هعیـش  تنـس و  لها  ياملع  طسوت  زاغآ 
زا یخرب  نایم  رد  تسا و  هرونم  هنیدـم  رـضاح  لاـحرد  ناـنآ  زکرم  دـشاب . یم  باهولادـبع » نب  نامیلـس   » شردارب تشون ، باـتک  وا  در 

رتشیب ر.ك: یهاگآ  يارب  دنشاب . یم  كدنا  رایسب  ناناملسم  عومجم  هب  تبـسن  اهنآ  نارادفرط  نکیل  دنراد ، ینارادفرط  ناهج  ناناملـسم 
نوـماریپ لـیلحت  دــقن و  ینیوزق 3 - نسحدـمحم  دیــس  ، اـهنآ تاهبــش  هـب  خـساپ  یباـهو و  هـقرف  یناحبــس 2 - رفعج  ، تیباـهو نـییآ  - 1

ریدقت راوازس  مالسا  بتکم  یلاعتم  ياه  شزرا  لوصا و  زا  عافد  لابق  رد  امش  تیلوؤسم  ساسحا  دهعت و  یتمه  نویامه  رتکد  ، يرگیباهو
فرحنم ياه  هشیدنا  امـش  دننامه  يدارفا  يزوسلد  شالت و  اب  هک  تسا  ملـسم  دیـشاب . یهلا  تادییأت  هب  دـیؤم  هراومه  تسا  دـیما  تسا ،

حرطم هک  ار  یتاعوضوم  تسا  مزال  تخادرپ ، دارفا  نیا  تاهبـش  ییوگخـساپ  هب  ناوتب  رتهب  هک  نیا  يارب  دنبای . یمن  دشر  يارب  يا  هنیمز 
دح رد  يدراوم  نینچ  لاـسرا  تروص  رد  تسا  هداـمآ  دـحاو  نیا  دومن . مادـقا  نآ  یـسررب  هب  سپـس  هدرک و  ییاسانـش  ًاـقیقد  دـننک  یم 
هدش هتـشاگن  دروم  نیا  رد  هک  یفلتخم  بتک  زا  قیقحت  هعلاطم و  اب  دیناوت  یم  مه  امـش  دـیامن و  لاسرا  ار  نآ  ياه  خـساپ  دوخ  تاناکما 

تـسد هب  يرتشیب  تاعالطا  یگتخاس  نییآ  نیا  هب  تبـسن  دنا  هدومن  یـسررب  لقع  تنـس و  نآرق و  هاگدید  زا  ار  نویباهو  تاهبـش  تسا ،
یناحبـس 2- رفعج  ، تیباهو نییآ  - 1 دـییامن : هعلاطم  ار  لیذ  هدـش  یفرعم  ياه  باتک  تیباهو ، نوماریپ  قیقحت  هعلاـطم و  يارب  دـیروایب .

لـضفلاوبا ، یعقاو مالـسا  تسا  نیا  ایآ  یهیقف 4 - رغـصا  یلع  ، نایباهو ییایـض 3 - همجرت : ، يوضر یـضترم  ، اه یباهو  تاـیانج  زا  یگرب 
رب وـن  یلیلحت  یمراط 7 - همجرت : ، ینیوزق يوسوم  ، ناـیباهو هشیدـنا  رب  يدـقن  یتمه 6 - همجرت : ، نـالهد ینیز  ، تیباـهو هنتف  ینیسح 5 -

نوــماریپ یلیلحت  دـــقن و  یناود 9 - هـمجرت : ، ینیوزق ، اــهنآ تاهبــش  هـب  خــساپ  یباــهو و  هــقرف  یمیهاربا 8 - نـسح  ، ناـیباهو دــیاقع 
يداه ، هکم خیرات  يّرد 12 - ، تیباهو يرکف  یسایس  هنیـشیپ  يرها 11 - یسیع  ، اه یباهو  گرزب  هابتـشا  یتمه 10 - نویامه  ، يرگیباهو
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اب دــنچ  ینخــس  ینارهت 14 - هـمجرت : ، نـیما نـسحم  دیــس  همـالع  ج 4، باـــیترالا ، فــشک  هــمجرت  يدــنوخآ 13 - هــمجرت :  ، ینیما
اه هاگشناد  رد  يربهر  داهن  یگنهرف  زکرم  هدنهد : خساپ  زکرم  مان  یناحبس  رفعج  هللا  تیآ  ، تیباهو ینارون 15 - یفطصم  ، نیدحوم

لاوس 4:

یم دوخ  تجاح  هب  ناسنا  دراد و  يا  هرمث  نانآ  زا  نتـساوخ  تجاح  ایآ  تسا ؟  حیحـص  اه  هداز  ماما  و  ناماما :  زا  نتـساوخ  تجاح  اـیآ 
؟ دسر

باوج 4:

باختنا ءهلمج  اب  تسا . هدرک  شرافـس  ادخ  هار  رد  داهج  تاجن و  ءهلیـسو  نتفرگ  اوقت و  هب  ار  نانمؤم  هدئام  ءهکرابم  ءهروس  ءهیآ 35 رد 
يور زا  يرگید  هب  برقت  ثعاب  هک  يزیچ  ای  نتـسج و  برقت  يانعم  هب  لصا  رد  هلیـسو  تسا .  هدش  هداد  روتـسد  نامیا  اب  دارفا  هب  هلیـسو 

ناسنا ماـقم  نداد  رارق  هلیـسو  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  تاـیاور  زا  زین  نآرق و  رگید  تاـیآ  زا  دـشاب . یم  دوش  یم  تبغر  هقـالع و 
یم ءاسن  ءهروس  ءهیآ 64 رد  درادـن . دـیحوت  اب  تافانم  تسین و  عونمم  وا  رطاـخ  هب  دـنوادخ  زا  يزیچ  بلط  ادـخ و  هاگـشیپ  رد  یحلاـص 

زا ( 1 .) تفریذپار اضاقت  نیا  زین  بوقعی  دنک و  رافغتسا  نانآ  يارب  دنوادخ  هاگشیپ  رد  هک  دندرک  اضاقت  ردپ  زا  فسوی  ناردارب  میناوخ : 
 , میتفگ الاب  رد  هک  انعم  نآ  هب  لسوت  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  میراد ,  تسد  رد  نّنـست  لها  هعیـش و  قرط  زا  هک  يددعتم  تایاور 

ددـم هک  میناوخ  یم  نینچ  یّنـس  فورعم  دنمـشناد  فیلأـت  باـتک  رد  دوش . یم  بوسحم  یبوخ  راـک  هکلب  درادـن , یلاکـشا  هنوگ  چـیه 
تسا و زاجم  وا  تقلخ  زا  شیپ  مه  وا , تیصخش  ماقم و  زا  هیلع و  هللا  تاولـصربمایپ  زا  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  نتـساوخ  تعافـش  نتفرگ و 

ادخ هاگرد  هب  مدآ  هک  هدرک  لقن  مالـسا  ربمایپ  هب  ار  مدآ  ترـضح  لسوت  فورعم  تیاور  سپـس  شتلحر .  زادعب  مه  ّدلوت و  زا  دـعب  مه 
زا روظنم  1 ـ درک : هجوت  دیاب  هتکن  دنچ  هب  اّما  درادن , یعنام  ناحلاص  ناماما و  ناربمایپ و  دنلب  حور  زا  نتسج  لسوت  نیاربانب  درک .: ضرع 

ادـخ هاگـشیپ  رد  وا  ماقم  هب  هک  تسا  تسا  روظنم  هکلب  دـهاوخب , هداز  ماما  ای  ماـما  اـی  ربماـیپ  زا  ار  تجاـح  یـسک  هک  تسین  نیا  لـسوت 
ماـگ وا  هار  رد  هدوب و  وا  ءهداتـسرف  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  زین  ربماـیپ  مارتـحا  اریز  تسا ,  ادـخ  هب  هجوـت  تقیقح  رد  نیا  دوـش و  لـسوتم 

زا تایاور ,  زا  هتـشذگ  هک  یلاح  رد  دـنراذگب , قرف  ناماما  ربمایپ و  تاـفو  تاـیح و  ناـیم  هک  دـنراد  رارـصا  یـضعب  2 ـ تسا .  هتـشادرب 
هتـشاد یهاگآ  ام  ياهاعد  ام و  هب  دـنناوت  یم  دـنراد و  ایند  ملاع  زا  رت  عیـسو  یتایح  گرم  زا  دـعب  احلـص  ناربمایپ و  ناملـسم ,  کـیرظن 

ادخ هک  میهدب  مسق  نانآ  قح  هب  ار  ادخ  اه  هدازماما  احلص و  ای  ناماما  ای  ربمایپ  ربق  رانک  رد  هک  تسا  نیا  لّسوت  هار  نیرتهب  3 ـ ( 2 .) دنشاب
هک هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 3  .) ءهیآ لیذ  رد  مینادب  دوخ  تجاح  ندش  هدروآرب  ءهلیـسو  ار  نانآ  و  دنک , اور  ار  ام  تجاح 
هب لسوت  نآرق  تایاور و  رظن  زا  اذل  دوش . باجتـسم  امـش  ياعد  ات  دیهدب  مسق  ام  هب  ار  وا  ودیناوخب  ار  ادـخ  دـینک , یم  اعد  یتقو  دومرف :
 : میناوخ یم  همان  ترایز  رد  تسا .  ادخ  دزن  نانآ  ندرک  اعد  عافش و  يانعم  هب  ناماما  زا  نتـساوخ  تجاح  4 ـ ( 4  .) تسا مّلسم  تیب  لها 

ادخ زا  نک و  تعافـش  وت  سپ  تسا .  نانچ  نینچ و  نم  تجاح  نم !  يالوم  يا  ( 5;) اهحاجن یف  یل  عفشاف  اذک  اذک و  یتجاح  يالومای 
ج راونالاراحب , .3 صیخلت .  اب  ج 4 ص 366 هنومن ,  ریسفت  هبطخ 110 2. هغالبلا ,  جهن  .1 اه : تشون  یپ  دوش . هدروآرب  اه  نآ  هک  دهاوخب 

تاغیلبت رتفد  هدنهد : خساپ  زکرم  مان  ج 91 ص 32  راونالاراحب , ج 4 ص 184 5. سفن ,  اب  داهج  يرهاظم ,  نسح  هّللا  تیآ  91 ص 6 4.
یمالسا

اه هداز  ماما 
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لاوس 1:

؟  تسا رتشیب  رگید  ياهروشکو  اهرهش  هب  تبسن  ناریارد  اه  هدازماما  دادعت  ارچ 

باوج 1:

کمکام هب  اهنآ  نادنزرفو  هداوناخو  همئا  روضح  ییایفارغج  یگدرتسگ  -1 مینک :  هجوت  مهم  هتکن  دنچ  هب  دیاب  امش  شـسرپ  هب  خساپرد 
یترابع هب  ای  ماما  زا 12  ماما  6 دنتـسه (  نوفدم  ناماما  زا  یمین  قارعرد  ًالثم  هنای .  مینادب  یلوصا  ار  اهنآ  نفدم  یگدـنکارپ  هک  دـنک  یم 

خیرات -2 دنا .  هتشگ  نوفدم  اجنآرد  هنو  دنا  هتشاد  روضح  هقباس  هن  اپوراو  اکیرمآ  اقیرفآ ،  هراقرد  همئا  زا  مادکچیه  ًالثمایو  ماما )   11 زا
ام هب  هک  تسا  یلئاسم  هلمج  زا  دـنربب  نیبزاار  اهنآ  هب  نیبوسنم  دـنا  هتـشاد  یعـس  هک  يرگمتـس  اه ي  تیمکاحو  ناـماما  یگدـنز  نارود 

همئا دای  نتـشادهگن  هدنز  -3 میمهفب .  ناریا  نوچمه  يا  هعیـشو  ناملـسم  روشک  هبار  اهنآ  نادـنزرف  ترجاهم  لـیلد  اـت  دـنک  یم  کـمک 
نانکاس هک  تسا  هدوب  يدودـحم  ياه  نیمزرـس  هلمج  زا  ناریا  تساهنآ .  داقتعاو  بدا  دوجو  مزلتـسم  اهنآ  نیبوسنم  هب  تداراو  مارتحاو 
تـسرد میرحو  مرح  هلمج  زاو  ینید  رئاعـش  ییاپرب  بجوم  نامیاو  تداراو  بدا  نیمهو  دنا  هدروآ  نامیا  عیـشت  بهذـمو  مالـسا  هب  اهنآ 
یگدـنز نارود  یخیرات  یـسررب  زینو  اهنیا  نوچمه  ییاـه  هنومنو  لـئاسم  نیا  تسا .  هدوب  يدـه  همئا  تارـضح  هب  نیبوسنم  يارب  ندرک 

یم يدراومرد  هچرگا  میئایب ،  لئان  اه  نفدم  نیا  یخیرات  قباوس  ندوب  حیحـص  هب  ات  دـنک  یم  کمک  ناریا ،  هب  همئا  نیبوسنم  ترجاهمو 
: هدـنهد خـساپ  زکرم  ماـن  تسین .  اـهنآ  یخیراـت  قـباوس  ندوـب  طـلغ  هلزنم  هب  اهدـیدرت  نیا  یلو  دـشاب  هتـشاد  دوـجو  ییاهدـیدرت  دـناوت 

يوضر سدق  ناتسآ  ینید  تالاؤس  هب  یئوگخساپ 

 : 2 لاوس

؟ دیهد حیضوت  اه  هداز  ماماو  روبق  ترایز  حیحص  هوحن  درومرد 

باوج 2:

نیمه هب  زین  نید  ناگرزب  نایاوشیپ و  ترایز  ندومن .  تاقالم  ار  وا  نتفر و  یـسک  روضح  هب  ینعی  تراـیز ؛  تراـیز :  عوضوم  دروم  رد 
هیقب  . دـبای یم  قـقحت  ناـنآ  رب  مالـس  رگید و  ناـگرزب  اـی  و  مالـسلا -  مهیلع  همیا -  مرح  هب  نتفر  ضحم  هب  تراـیز  ور  نیازا  تساـنعم . 

؛  تسا هدش  دراو  نآ  دروم  رد  یتاروتسد  مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  دوخ  زا  ینعی  روثام ؛ اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  بادآ  هلمج  زا  اهراک 
ناگدازماما ياه  همان  ترایز  دننام  تسا ؛  هدیدرگ  میظنت  رگید  ناملاع  طسوت  یخرب  و  و ...  اروشاع ) )  هللا ( ( ) )  نیما  ترایز  دننام ( ( 

نایبت هدنهد : خساپ  زکرم  مان  تسا .  بادآ  زا  هیقب  دبای و  یم  ققحت  روضح  هب  نتفر  اب  ترایز  لصا  لاح  ره  هب  . 

لاوس 3:

؟ دراد (( مالسلا مهیلع  )) همئا اب  یتبسن  هچ  هدش  نفد  نارهت  یکیدزن  رد  هک  دواد  هدازماما 

باوج 3:

یم هک  اـجنآ  اـت  و  دـندوب ، فلاـخم  نّدـش  هب  مالـسلا )) مهیلع  )) نیموصعم همئا  تراـهط و  تمـصع و  نادـناخ  اـب  ساـّبع  ینب  هّیما و  ینب 
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رد دوخ ، ناج  سرت  زا  ناگدازماما  زا  يرایسب  اذل  دنداتسرف ; یم  نادنز  هب  ای  دندناسر و  یم  لتق  هب  ای  دندرک ، یم  ّتیذا  ار  اهنآ  دنتسناوت 
زا يرایـسب  لیلد ، نیا  هب  دـندش . یم  هتـشک  ای  دـنتفر و  یم  ایند  زا  مه  اـج  ناـمه  عقاوم  يرایـسب  دـندش و  یم  یفخم  تسد  رود  ياـهاج 

هدماین نایم  هب  يرکذ  اهنآ  زا  يرایسب  زا  ثیدح  خیرات و  ياهباتک  رد  اذل  دندرک و  یم  یفخم  ار  دوخ  حیحص  تبـسن  لصا و  ناگدازماما 
بدا و دـشاب ، یفخم  ام  يارب  ناـگدازماما  نیا  بسن  لـصا و  هک  دـنچ  ره  لاـح ، ره  رد  تسا . لـیبق  نیمه  زا  زین  امـش  لاؤس  دروم  تسا .
: هدـنهد خـساپ  زکرم  مان  میراد . لوذـبم  اهنآ  هب  تبـسن  ار  يرهاظ  تامارتحا  هک  دـنک  یم  اضتقا  مالـسلا )) مهیلع  )) موصعم همئا  هب  ّتبحم 

نایبت

لاوس 4:

؟ تشاذگ مارتحا  اه  هدازماما  مامت  هب  دیاب  ایآ 

باوج 4:

هب طوبرم  بتک  رد  ینعی  دـشاب ، مولعم  هدازماما  بسن  دـیاب  الّوا : دـسیون : یم  هراب  نیا  رد  دوخ  تافیلأت  زا  یکی  رد  یمق  ثّدـحم  موحرم 
زا ادخ  هب  وا  بّرقت  یبوخ و  تردق ، تلالج ، دیاب  ماما ، هب  باستنا  رب  هوالع  ًایناث ; دشاب . هدش  نشور  اه  ماما  زا  یکی  اب  وا  تبـسن  نف  نیا 

دیـس ترـضح  هموصعم ; ترـضح  میظعلادـبع ; ترـضح  لـثم  دـش . عمج  عوضوم  ود  نیا  هک  اـج  ره  دـشاب . تباـث  لاـجر  خـیرات و  رظن 
بلطم ود  نیا  رگا  اّما  دراد . يدایز  باوث  شترایز  مزال و  نانآ  مارتحا  تیاعر  زاریـش و ... غارچ  هاش  ترـضح  ءارماس ;) هار  نیب  ;) دـمحم

اجنآ رد  هک  یناسک  يارب  لاـعتم  يادـخ  زا  دـناوخب و  ینآرق  هحتاـف و  ناناملـسم ، ناتـسربق  ناونع  هب  دـناوت  یم  اـهنت  ناـسنا  دوبن ، نشور 
ییاج رگم  تسین ; یحیحـص  راک  هجو  چیه  هب  فورعم ، ياه  هدازماما  هب  یمارتحا  یب  تروص ، ره  رد  اّما  دـیامن . تمحر  بلط  دـننوفدم 

نیا هک  دوش  یم  هتفگ  مدرم  هب  تسا  یفاک  تسین . مزال  یمارتحا  یب  مه  تروص  نیا  رد  هک  درادـن  یتسرد  ساسا  لصا و  دوش  تباث  هک 
نایبت هدنهد : خساپ  زکرم  مان  تسین . نوفدم  يا  هدازماما  اج 

لاوس 5:

نآ ندـید  هب  ناگداز  ماما  نآ ، زا  دـعب  ای  گرم و  ماـگنه  هب  دورب  يا  هداز  ماـما  تراـیز  هب  یناملـسم  ره  هک  دوب  هدـش  حرطم  یباـتک  رد 
؟ دراد تحص  بلطم  نیا  ایآ  دیآ . یم  صخش 

باوج 5:

اوروز : " دومرف (ص ) مالـسا ربمایپ  تسا . هدش  شرافـس  ادخ ) يایلوا  نید و  ناگرزب  هژیو  هب  روبق 0 لها  ترایز  هب  ینید  ياـه  هزومآ  رد 
ترابز هب  شرافـس  " ددرگ . یم  رگید  يارـس  يروادای  ۀیام  اهنآ ، ترایز  اریز  دـینک ، ترایز  ار  اهربق  [ 1" [؛ ةرخالا مکرکذت  اّهناف  روبقلا 

تسا هداد  تیالو  اه  نآ  هب  دنوادخ  هتشاد و  دنلب  سب  هاگیاج  دنوادخ  هاگشیپ  رد  نانآ  هک  تسا  تهج  نادب  نید  ناگرزب  ادخ و  يایلوا 
تیاکح هک  دراد  دوجو  ییاه  هنومن  دهاوش و  دنیامن . لح  ار  مدرم  تالکشم  زا  یخرب  دوخ ، گرم  زا  دعب  مه  تایح و  نامز  رد  مه  هک 

مدرم تالکـشم  عفر  رد  هدـننک  نییعت  شقن  هداد و  افـش  ار  اه  ضرم  زا  یخرب  ناگدازماما  زا  یخرب  دراد . ناگداز  ماما  یخرب  تمارک  زا 
ترایز ار  نانآ  هک  یناسک  اب  اه  نآ  حاورا  هک  دنراد  تیالو  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  نانآ  دـنلب  هاگیاج  هب  هجوت  اب  ناگداز  ماما  دـنا . هتـشاد 

اه نآ  نارئاز  اب  نانآ  حور  طابترا  يرارقرب  رد  ار  نانآ  تیالو  ورملق  هک  درادن  دوجو  مه  يدنـس  لیلد و  دنیامن . رارقرب  طابترا  دنا ، هدرک 
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ج 1، هجام ، نبا  حیحص  [ 1 . ] دراد نارگید  اب  نانآ  جاورا  طابترا  يرارقرب  زا  ناشن  هک  دنراد  دوجو  ییاه  هنومن  دهاوش و  هکلب  دنک ، یفن 
یمالسا تاغیلبت  رتفد  هدنهد : خساپ  زکرم  مان  ص 107 . تیباهو ، نییآ  یناحبس ، رفعج  زا : لقن  هب  ص 113 ؛

لاوس 6:

، هاگمدـق رد  ًالثم   ) دـشاب یم  دوجوم  اه  هاگترایز  زا  یـضعب  رد  هتـسب و  شقن  گنـس  رب  هک  ناگدازماما  ای  (ع ) همئا زا  یـضعب  ياپدر  اـیآ 
؟ تسا هدش  هتسب  شقن  گنس  يور  هک  هدوب  هزجعم  یعون  ایآ  دراد ؟ تقیقح  روباشین ) رد  یلضفالوبا  هیکت  قورحم  هدازماما 

باوج 6:

در دنک . یم  روهظ  رگید  لماوعرد  همئا  تامارک  دنتسه . تامارک  ياراد  هتـشاد و  دنلب  سب  هاگیاج  نید  ناگرزب  همئا و  یعیـش ، رکفت  رد 
مدرم ةدوت  يوس  زا  ًالومعم  هک  تسا  ییارگ  هغلابم  یعون  هتـشادن و  تیعقاو  دوش ، یم  دای  اه  هاگمدـق  ناونع  اب  هک  اه  گنـس  رب  همئا  ياپ 

دـیاوف و روبع  نیمه  هدومن ، روبع  اه  نیمزرـس  یخرب  زا  همئا  هتبلا  تسا . هتفای  ترهـش  هدـش و  يزاس  گـنهرف  هعماـج  رد  هتفرگ و  لـکش 
: هدنهد خساپ  زکرم  مان  تسا . لکشم  نآ  تابثا  لقادح  ای  تسا ، تیعقاو  زا  یلاخ  اه  گنس  رب  اپدر  اما  هتـشاد ؛ يدام  يونعم و  ياهدمایپ 

یمالسا تاغیلبت  رتفد 

لاوس 7:

؟ دراد یتروص  هچ  اههداز  ماما  ریغ  اههداز و  ماما  هربقم  رد  شتآ  ندرک  نشور 

باوج 7:

ربق بحاص  ندرک  دای  تمالع و  دـصق  هب  اههربقم  ریاس  اـههداز و  ماـما  هربقم  رد  نآ  لاـثما  عمـش و  اـی  غارچ ، ندرک  نشور  دـیاب  ًارهاـظ 
(ع) رقاب ماما  ترضح  یتقو  میناوخیم  یتیاور  رد  هکنانچ  " دشاب . ناملـسم  نیدتم و  نمؤم و  ربق  بحاص  رگا  هتبلا   " دشاب هتـشادن  یلاکـشا 

ماـما تداهـش  زا  سپ  روط  نیمه  دـننک و  نشور  غارچ  (ع ) رقاـب ماـما  نمیـشن  قاـطا  رد  دـنداد  روتـسد  (ع ) قداـص ماـما  دـندومرف  تلحر 
.1 اهتــشون : یپ  ( 1 .) دـندومنیم نـشور  غارچ  (ع ) قداـص ماـما  ینوکـسم  قاـطا  رد  مظاـک  یـسوم  ماـما  ترـضح  روتـسد  هـب  (ع ) قداـص

یمالسا تاغیلبت  رتفد  هدنهد : خساپ  زکرم  مان  ص 7 . ج 47 ، راونالاراحب ،

لاوس 8:

دوش هدناوخ  دیاب  یتین  هچ  اب  اه  هدازماما  همئا و  مرح  رد  زامن 

باوج 8:

. تسا تروص  نیدب  هک  دشابیم  ناشیمارگ  دالوا  و  مالـسلا ) مهیلع  نیموصعم  همئا  ترایز  زامن  تیفیک  امـش  روظنم  شامتح  مرتحم  ردارب 
دزن سپس  هدناوخ  ار  هدراو  ئهمان  ترایز  هداتسیا  راوگرزب  ماما  نآ  يوربور  حیرـض  لباقم  رهطم  مرح  هب  فرـشت  ترایز و  لسغ  زا  سپ 

تعکر رد  سی و  ئهروس  دـمح  زا  سپ  لوا  تعکر  رد  هک  یناوخیم  تعکر  ود  ترایز  زامن  تین  هب  هلبق  هب  ور  ترـضح  نآ  كرابم  رس 
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يارب اـمن . تجاـح  بلط  ناوـخب و  یتـساوخ  ار  ییاـعد  ره  زاـمن  ئهمتاـخ  زا  سپ  دوـشیم و  هدـناوخ  نـمحرلا  هروـس  دـمح  زا  سپ  مود 
زامن تعکر  ود  دـیناوتیم  اه  هدازماما  ترایز  زا  دـعب  دـنا  هدومرف  نکیل  تسا و  هدـشن  دراو  یـصوصخم  ترایز  زامن  مرتحم  ياههدازماما 

هب دیناوتیم  رتشیب  تاعالطا  بسک  يارب  دییامن . فیرش  ربق  بحاص  هب  هیده  ار  شباوث  دیناوخب و  شاباجتسا  اجر  دصق  هب  حبـص  زامن  لثم 
زامن هماقا  داتس  هدنهد : خساپ  زکرم  مان  دییامرف . هعجارم  یمق  سابعخیش  موحرم  فیلات  نانجلا  حیتافم 

ترایز

لاوس 1:

زا ار  نامی  اهتج  اح  دوش  یم  ایآ  لاح   . دـشاب یم  دایز  مه  تیعمج  راشف  یفرط  زا  و   . تسا غولـش  رهطم  حیرـض  کیدزن  هکنیا  هب  هجوت  اب 
؟. دیهد حیضوت  یعقاو  ترایز  هوحن  صوصخ  رد  افطل  ؟ میبلطب رود  هار 

باوج 1:

مهیلع  ) نیموـصعم هـیح  اـن  زا  هکیئاـهترایز  زا  ناـکما  تروـص  رد  تـسا و  رهطم  روـبق  دزن  رد  رئاز  روـضح  ناــمه  تـقیقح  رد  تراــیز 
داجـس ماما  زا  هک  هللا  نیما  ترایز  تسا و   ( مالـسلا هیلع   ) يد اه  ماما  گنـسن  ارگ  راگدای  هک  هریبک  هعماج  ترایز  دننام  هدیـسر  ( مالـسلا

یئانـشآ مدـع  ای  ناـکما  مدـع  تروص  رد  دوش و  هدافتـسا  تسا  Șј رب خ يدـنلب  نیماضم  زا  یهاـتوک  نیعردو  هدیـسر  ( مالـسلا هیلع  )
همه رد  هعیـش  همئا  رهطم  حور   . دنک یم  تیافک  دنک  نایب  همئا  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  یبلق  تدارا  دناوتب  هک  ینابز  ره  هب  یبرع  نابز  اب  رئاز 
لوا هجرد  رد  همئا  رضحم  رد  رئاز  روضح  یلو  دنریگ  یم  افشو  تجاح  رود  هار  زا  همئا  هب  لسوت  اب  دارفا  زا  يرایسب  اذلو  تسا  رضاح  اج 
هیلع  ) نیسحلا هللادبع  ابا  ربق  ترایز  اصوصخ  تسا  ناراوگرزب  نآ  تسادقو  تمظعو  دای  تشادگ  رزب  یم و  السا  رئ  اعـش  میظعت  بجوم 

 . دـندرک یم  ناراوگرزب  نآ  ربق  ترایز  يارب  بیغرت  قیوشت و  همئا  روج  نامک  اـح  تموکح  راوشدو  تخـس  طیارـش  رد  اذـلو  مالـسلا )
هب ایناث  دراد و  یگتـسب  نیـسح  ماما  تکرح  همادا  هب  شئاقباو  دنام  یم  یق  اب  نیـسح  ماما  تداهـش  اب  هبعک  هک  دوب  نیا  قیوشت  نیا  تلع  .
ربق رئاز  هک  یم  اگنهو  دوش  یمن  عطق  ندـب  هب  حور  قلعتو  تسا  رارق  رب  طابترا  ناـنچمه   . ندـش ادـج  زا  دـعب  ندـب  هب  حور  هقـالع  تهج 

میناوخ یم  همانترایز  رد  اذـل  تسه  وا  لاح  لماش  شف  اطلاو  تسا  رئاز  نآ  رظ  اـن  ماـما  نآ  رهطم  حور  دـنک  یم  تراـیز  ار  یماـما  رهطم 
یم هدهاشم  ارم  لاح  دیونش و  یم  ارم  ياهتبحص  هک  مهد  یم  تداهش  ………  « یماقم و يرتو  یمالس  درتو  یمالک  عمست  کنا  دهشا  »

ماـما ربق  دزن  رد  هژیو  عضاوتو  صوصخم  بدا  لاـح  اـب  دـیاب  رئاز  هک  تسور  نیا  زاو  …… دـیراذگ و. یمن  باوج  یب  ارم  مالـسو  دـینک 
مرکا لوسر  ناشدـج  ربـق  تراـیز  هب  هک  هدوب  همئا  یلمع  هریـسو  تنـس  نیا  عقاو  ردو  تسا . تراـیز  بادآ  زا  نیاو  دوش  رـضاح  موصعم 

هاـگراب رد  روضح  هک  تسا  هدـش  تباـث  هبرجت  هب  یفرط  زاو  تفر  یم  شدوـخ  را  لـبق  ماـما  ربـق  تراـیز  هب  یماـما  رهو  دـنتفر  یم  (ص)
فجن رد  ینیمخ  ماما  ترـضح  هنومن  ناونع  هب  تسوا  هب  ناشیا  صاـخ  هجوت  رئاز و  باـصعا  بلق و  شمارآ  ثع  اـب  نیموصعم  یتوکلم 

هاگـشیپ رد  رئاز  روـضح  هک  دـنامن  هتفگاـن  هتبلا  دـندش  یم  فرـشم  مالـسلا ) هیلع  ) نینموـملاریما مرح  هـب  یـصخشم  تعاـس  رد  بـش  ره 
یم يرتناوارف  هرهب  رئاز  دوش  تیاعر  رتشیب  بادآ  نیا  هک  هزادـنا  رهو  دـشاب  ناشیا  ماقمو  ناش  رد  مارتحاو  بدا  اـب  هارمه  دـیاب  نیموصعم 

ناتسآ ینید  تالاؤس  هب  یئوگخساپ  هدنهد : خساپ  زکرم  مان  ددرک . یم  یفرعم  ناتروضح  هب   « ماما ترایز  بادآ   » باتک روظنم  نیدب  درب 
يوضر سدق 

لاوس 2:
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؟  مییامن رتکاپو  كاپ  ار  دوخو  میریگب ؟  یگدنز  سرد  کی  میور  یم  ترایز  هب  ع )  ) اضر ترضح  تمدخ  هک  يا  هبترمره  رد  هنوگچ 

باوج 2:

يربهر و هار  موادـتو  هقالع  تبحم و  راهظا  اهنآ و  دایو  هار  نتـشاد  هگن  هدـنزو  ادـخ  تجح  اب  ددـجم  تعیبو  یبلق  طابترا  ینعی  تراـیز 
 ، دنناگدرم دنا  هدش  هتـشک  ادخ  هار  رد  هکیناسک  هک  دـیرادنپم  هک  میناد  یم  هدـنز  نآرق  قبطار  اهنآ  ام  نوچو  توغاط . ارفنتو ز  موصعم 

ینید تاروتـسد  زا  هک  ار  هچنآ  هکنیا  میهاوخب و  کمک  ینآرق  هقح  دیاقعو  راکفا  حلاص و  لامعارب  يرادـیاپ  تهج  اهنآ  هبیط  حاورا  زا 
تیدوبع و یگدـنب و  طقف  هک  مینک  يرود  یـص  اـعمو  هاـنگزاو  میهد  ماـجنا  حیحـص  ار  یهلا  تاـبجاو  اـصوصخم  مینک  لـمع  میناد  یم 

ياه هنیمززا  مک  مک  هللا  ءاش  نا  هک  دهاوخ  یم  مکحمو  ممـصم  هدارا  کی  نیاو  دناسر  یم  دیحوتو  تیالو  تقیقح  هبار  ناسنا  صالخا 
تاکن دینک  رکف  دوخاب  دیوش  یم  فرشم  رهطم  مرح  هب  هک  رابره  هتفرگ و  هلـصاف  بسانمان  دارفا  هدولآ و  ياهطیحمزا  معا  تلفغ  داسف و 
ياملع لفاحمرد  روضحو  ناماما  مرحو  دجاسم  لثم  هفیرشیاهناکمرد  روضح  ابو  دینک  ناربجدینک  یعس  هداد و  رارق  هجوت  دروم  ار  یفنم 

یبوخ هب  ار  وا  ياهیدب  دـنوادخ  دـهد  ماجنا  حـلاص  لمعو  دـنک  هبوتو  دروایب  نامیا  سکره  دـینک .  تیوقت  ار  تیونعم  ياه  هنیمز  ینابر 
دیهـش يربهرو  تماما  تیالو 2 ـ  رد  ثیدـح 33  ینیمخ  ماما  ثیدـح  لهچ  1 ـ  هعلاطم :  تهج  عباـنم  میرک . » نآرق  . » دـنک یم  لیدـبت 

يوضر سدق  ناتسآ  ینید  تالاؤس  هب  یئوگخساپ  هدنهد : خساپ  زکرم  مان  يرهش . يرو  يرهطم 

لاوس 3:

؟  درک ترایز  باوخ  ای  ایور  رد  ار  ناماما  ناوت  یم  هنوگچ 

باوج 3:

نا مینک .  تیوقت  دوخردار  حـلاص  لمعو  نامیادـیاب  نیاربانب  تسا  ناسنا  هنازوررادرکو  راتفگو  تین  ساکعنا  تقیقحرد  قداـص  باوخ 
ثعاـب هاـنگ  نوچ  تسا ،  هاـنگ  كرت  لوا  طرـش  یلو  تسا ،  یگرزب  قیفوت  هک  میوش  فرـشم  مه  باوـخرد  هک  تسا  نکمم  ءاـش ا . . .

يوضر سدق  ناتسآ  ینید  تالاؤس  هب  یئوگخساپ  هدنهد : خساپ  زکرم  مان  تسا .  هدش  نیموصعم  ترضح  زا  ام  هلصاف 

لاوس 4:

؟  تشاد ع )  اضر (  ماما  اب  طابترا  تفرعم و  اب  یترایز  ناوتیم  هنوگچ 

باوج 4:

 : تسا قیرط  هس  هداد  ناشن  یبهذم  داقتعاو  رکفت  يارب  ییاههار  نآرق  تسا .  ینوریب  ای  تسا  ینورد  ای  تخانشو  تخانـش  ینعی  تفرعم 
ار ناشیا  لاـبقرد  تما  هفیظو  یتسه و  ماـظنرد  ماـما  هفـسلفو  تماـما  تاـبثا  لـئالد  تهج  تاـیاور  تاـیآ  هب  عوجر  هک  ینید :  رهاوظ  -1

نیذـلااهیای یگدـنبو  صـالخا  هار  زا  يوـنعم  كرد  فرـص 3 - یلقع  هاگنرد  تماـما  هاـگیاج  لـقع :  -2 مییوـگ .  یم  ینوریب  تخاــنش 
یم نشورار  امش  لدو  ناج  هک  تسا  حلاص  لمعو  نامیا  هیاسرد  ( 1  ) هب و000 نوشمت  ًارون  مکل  لعجیو  هلوسرب 000  اونماو  هللاوقتااونما 
دنز یم  رانک  امـش  بلقزا  ار  اهباجحو  دـنکیم  باریـسارامش  ناج  نآرقو  تیالو  رونو  تمحر  هک  تسا  يراکزیهرپو  اوقت  هیاسردو  دـنک 
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دیهش  » يربهرو تماما  - 2 يزیربت »  یکلم  ازربم  رخآ « لصف  ًاصوصخم  تایقارملا  - 1 لثم :  بتک  هعلاطم  دینیب .  یم  هدرپ  یب  ار  قیاقحو 
يوضر سدق  ناتسآ  ینید  تالاؤس  هب  یئوگخساپ  هدنهد : خساپ  زکرم  مان  ير » ـــــ هاظم ياقآ  سفناب «  داهج  - 3 ير » ـــــ هطم

لاوس 5:

؟ دسر یم  یناور  یحور و  ظاحل  زا  يداشو  رورس  هب  نیعمجا ) مهیلع  مالس   ) تیب لها  رهطم  ياهمرح  ندرک  ترایز  اب  ناسنا  ارچ 

باوج 5:

یگدـنز رد  میا و  هدـش  هدـیرفآ  یکاخو  یکُلم  یناـحور و  یتوکلم و  رـصنع  ود  زا  اـهناسنا  اـم  دـیناد  یم  هک  روطناـمه  مزیزع :  تسود 
ساسحا میتسه .  000 يزودنا تورث  ندیباوخ ،   ، ندروخ رکف  مینک  یم  هجوت  دوخ  یکاخو  یکلم  رصنع  هبو  میریگ  یم  رارق  هک  هرمزور 
يدوبمک دوخرد  يدام  ظاحل  زا  هکینامز  یتحو  دنک  یمن  ءاضرا  ار  امو  تسین  رادیاپ  یتخبـشوخو  تذل  ساسحا  نیا  اما  مینک  یم  تذل 

میتـشاد روـصت  رد  هک  یناـمرآ  یتـحار  شیاـسآ و  نآ  هب  مه  زاـب  هک  مینیب  یم  تسا  مهارف  شیاـسآ  لـیاسو  ماـمتو  مینک  یمن  ساـسحا 
يرگید رـصنع  ام  هک  تسا  نآ  رطاخب  نیاو  مینک  یم  ساسحا  دوخرد  ار  اهتذل  نیااب  سناجت  مدـعو  یگناگیب  ساسحا  هکلب  میا  هدیـسرن 
دـشابیم تاناویح  ریاس  زا  ام  زیامتو  ام  تیناـسنا  ثعاـب  رـصنع  نیمهو  تساـم  دوجو  یناـحورو  یتوکلم  رـصنع  هک  میراد  ناـمدوجو  رد 

ادیپ تسد  یحور  شمارآ  تذل و  نیا  هب  نآ  حیحـص  تیادهو  شرورپ  اب  دیاب  هک  تسام  دوجو  زا  دـعب  نیا  هب  طوبرم  ام  یقیقح  تذـلو 
الا سنلاو  نجلا  تقلخام  دـیامرف «:  یم  دـنوادخ  دـشاب .  یم  یناحور  یتوکلم و  دـعب  نیمه  شرورپ  زین  ناسنا  شنیرفآ  زا  فدـه  مینک .

يدوجودـعب نیا  هک  دنتـسه  یناسک  لماک  ياهناسناو  تداـبعو ». شتـسرپ  يارب  رگم  میدرکن  قلخ  ار  سناو  نج  ینعی «  ( 1 . « ) نودبعیل
هنومن نانیا  دـنا .  هدـش  لئان  یهلا  برقو  یناسنا  يالاو  تاماقم  هبو  هداد  شرورپ  یهلا  نیناوق  ندرک  هدایپو  قح  تایانع  هیاـس  رد  ار  دوخ 
ناشیا كاپ  نادناخو  ص )  ) مرکا ربمایپ  زج  تسین  یسک  لماک  ناسناو  دنـشاب . یم  الاو  ماقم  نیا  هب  ندیـسر  يارب  اهناسنا  يوگلاو  یلمع 

همئا ریاسو  ص )  ) مرکاربمایپ زا  یعماجو  لماک  تخانـش  دیاب  دسرب  دوخ  یناسنا  لامکو  دشر  هب  دهاوخ  یم  هک  یناسناو  مالـسلا .  مهیلع 
يونعم و دعبو  هدش  کیدزن  دنوادخ  هب  رتشیب  یگدنز  رد  اهنآ  ندرک  هدایپ  اب  ات  دـنک  ادـیپ  یگدـنز  رد  ناشیا  یلمع  شور  هریـسو و  (ع )

دوخ لد  رد  لماک  ياهناسنا  هب  تبسن  یصاخ  هداراو  تبحم  هک  تسا  هدش  هیـصوت  اهناسنا  هب  رگید  فرط  زا  دوش . تیوقت  وا  رد  یناحور 
مهاوخ یمن  يدزم  امـش  زا  وگب  مدرم  هب  دیامرف :  یم  ربمایپ  هب  دنوادخ  ( 2  « ) یبرقلا یف  هدوملا  الا  ًارجا  هیلع  مکلأساال  لق  دـننک «  داجیا 

مالـسلا مهیلع  همئا  ریاسو  ناـنمؤم  ریما  تبحمو  ربماـیپ  تبحم  هک  تسا  نآ  رما  نیا  هب  هیـصوت  تلعو  مکیدزن  نادـنواشیوخ  یتسود  رگم 
نیا ندرک  تراـیز  اـهلد  رد  اـهتبحم  نیا  تیوقتو  داـجیا  قرطزا  یکیو  ( 3  ) تسا ناسنا  ندـش  یهلاو  تیبرتو  حالـصا  لـماع  نیرتگرزب 

يزور ادخ  دزن  ردو  دیتسه  هدنز  امـش  قوزرم »  کبر  دنع  ّیح  کنا  دهـشا  هک «  میهد  یم  تداهـش  ترایز  رد  ام  تسا .  هسدقم  تاوذ 
یحور و طابترا  ترایزاب  ام  عقاو  رد  دیهد . یم  باوج  ارم  مالسو  دیونش  یم  ارم  يادص  یمالـس »  نودرتو  یمالک  عمـست  دیروخ « . یم 

واابو هتخاس  بطاخم  ار  وا  تسا .  یناحبـس  ضیفو  ینامحر  ملع  همـشچرس  هک  یماما  مینک .  یم  ادیپ  ماما  یلاعتمو  گرزب  حور  اب  یناور 
یمن خساپ  یب  مالـس  نیا  هتبلاو  دشخبب . رام ا  ناهانگ  وا  هطـساو  هب  هک  میهاوخ  یم  ادـخ  زاو  مینک  یم  مالـس  وا  هبو  میزادرپ  یم  اوجن  هب 
ثعاب نانمؤم  بولقو  مالـسلا  مهیلع  همئا  هسدقم  هیونعم  هطبار  نیاو  دوشیم  هداد  خساپ  هدـننک  ترایز  هب  رتالابو  رتهب  یخـساپ  هکلب  دـنام 

عبنم هک  ماما  گرزب  حور  اب  يرتیوق  طابترا  دناوت  یم  دشاب  رت  كاپ  نمؤم  بلق  هزادـنا  رهو  دوش  یم  نانمؤم  حاورا  يونعم  برطو  زازتها 
 ، میرک نآرق  ذخآمو 1 - عبانم  دوش . لئان  یناحور  تیشاشبو  شمارآ  هب  رتشیبو  هدرک  رارقرب  تسا  یناحور  ياهتذلو  تاضویفو  تامارک 

زکرم مان  ص391 . يرهطم ،  یـضترم  مالـسا ،  رد  تیبرتو  مـیلعت  -3 23 هیآ يروـش ،  هکراـبم  میرک ،  نآرق  -2 هیآ 56 .  ، تایرا هکراـبم 
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يوضر سدق  ناتسآ  ینید  تالاؤس  هب  یئوگخساپ  هدنهد : خساپ 

لاوس 6:

ًافطل دوشن  باجتسم  میاعد  دوشن و  لوبق  مترایز  مسرت  یم  کیدزن  زا  منک  ترایز  ار  ع )  اضر (  ماما  ما  هتـسناوتن  یلو  ترایز  هب  ما  هدمآ 
؟  دییامن ییامنهار  ارم 

باوج 6:

تبحم و راهظا  و  مالـسلا ) مهیلع  موصعم ? ناماما  هراودای  نتـشادهگن  هدـنز  ادـخ و  تجح  اب  ددـجم  تعیب  یبلق و  طابترا  ینعی  تراـیز 
هکیناسک هک  دیرادنپم  میناد :  یم  هدنز  ار  اهنآ  ام  نآرق  حیرصت  قبط  تسا و  دانع  توغاط و  زا  رفنت  موصعم و  يربهر  هار  موادت  هقالع و 

هبیط حاورا  زا  ینعی  ترایز  نیاربانب  دنروخ .  یم  يزور  ناشراگدرورپ  دزن  دنتسه و  هدنز  نانآ  هکلب  دنناگدرم  دندش  دیهـش  ادخ  هار  رد 
مینک لمع  میناد  یم  ینید  تاروتـسد  زا  هک  ار  هچنآ  میریگب و  کمک  هعیـش  هقح  دیاقع  راکفا و  حلاص و  لامعا  رب  يرادـیاپ  تهج  اهنآ 
طقف هک  مینک  يرود  یـصاعم  ناهانگ و  زا  میهد و  ماجنا  دـیلقت  عجرم  لـئاسملا  حیـضوت  قبط  حیحـص و  روطب  یهلا  تاـبجاو  ًاـصوصخم 

همه رد  یگـشیمه و  ممـصم و  هدارا  کی  نیا  دـناسر و  یم  دـیحوت  تیالو و  ترایز  تقیقح  هب  ار  ناسنا  صالخا  تیدوبع و  یگدـنب و 
هجوت و ددـص  رد  میوش  یم  فرـشم  مرح  هب  راب  ره  مینک و  رود  دوخ  زا  ار  هاـنگ  تلفغ و  ياـه  هنیمز  هللاءاـشنا  هک  دـشاب  هارمه  تـالاح 
ار تیونعم  ياه  هنیمز  ینابر  ياملع  لفاحم  رد  روضح  و  ع )  ناماما (  مرح  دجاسم و  لثم  هفیرـش  ياهناکم  رد  روضح  اب  میـشاب و  ناربج 

ناسارخ هب  ع )  اضر (  ماما  رادـید  تهج  يا  هدـع  میـشاب .  ع )  اضر (  ماما  ترـضح  هجوت  دروم  تاقوا  مامترد  اـت  مینک  تیوقت  دوخ  رد 
رذوبا ناملس و  لثم  دیاب  هعیش  دومرف  ع )  ماما (  میتسه  نایعیش  زا  ام  دنتفگ  دندش و  تحاران  اهنآ  دادن  هار  ار  اهنآ  ع )  اضر (  ماما  دندمآ 
تسا فلاخم  ناتیاهراک  رثکا  امـش  دومرف :  اهنآ  هب  تفگ و  دمآ  شوخ  اهنآ  هب  ع ) ماما (  دندش و  نامیـشپ  دوخ  رادرک  زا  اهنآ  دعب  دشاب 

: تسا مهم  هتکن  ود  ترایز  رد  نیاربانب  دینک .  تباث  لمع  رد  دیاب  دینکیمن  تیاعر  ار  ناردارب  قوقح  دینک  یم  یهاتوک  ادخ  تابجاو  رد 
ره نیقتملا  نم  هللا  لبقتی  اّمنإ  نوچ  میهدـن .  تسد  زا  ار  ترایز  تینارون  هانگ  اـب  تراـیز  زا  دـعب  -2 میورب .  ترایز  هب  لالح  لاـم  اـب  -1

هعلاطم تهج  باتک  دـنچ  دوش .  یم  لوبق  ناراگزیهرپ  زا  طقف  تم )  ایق  خزرب و  ایند و  رد  تاـجن  تجاـح –  تراـیز –  اـعد –  يزیچ ( 
بیغتسد دیهش  هریبک  ناهانگ  هعیش 3 - طئارش  ثیدح 303  ینیمخ  ماما  ثیدـح  لهچ  باتک  یتئارق 2 - ياقآ  جاـح  رون  قاور  رتشیب 1 -

يوضر سدق  ناتسآ  ینید  تالاؤس  هب  یئوگخساپ  هدنهد : خساپ  زکرم  مان 

لاوس 7:

مترایز ایآ  مناوخ  یم  دیحوت  هروس  کیو  دـمح  کی  نآ  ياجبو  مرادـن  ار  همانترایز  ندـناوخ  ناوت  ع)  ) اضر ماما  رهطم  مرحرد  بناجنیا 
؟  ریخ ای  تسا  لوبق 

باوج 7:

هجوتم وا  دینک  تبحص  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  اب  مه  ناتدوخ  یلحم  هجهل  اب  رگا  امـش  ًامتح  هللاءاشنا ،  دوشیم  لوبق  امـش  ترایز  ًامتح  هلب 
ناشدوخ هناخ  مد  زا  زور  ره  دنتـسه  دیقم  هک  دنراد  طابترا  همئا  اب  ردقنآ  اه  یـضعب  یتح  دراد و  تسود  ار  امـشو  دوشیم  امـش  ياهفرح 

رتشیب شـشزرا  اهترایز  زا  یلیخ  زا  هناـصلاخ  مالـس  نیمه  یهاـگو  دـننک  یم  ضرع  مالـسلا  مهیلع  اـضر  ماـماو  نیـسح  ماـما  هب  یمـالس 
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سدق ناتـسآ  ینید  تالاؤس  هب  یئوگخـساپ  هدـنهد : خـساپ  زکرم  مان  وجم  یبیترت  یبادآ و  چـیه  وگب  تگنت  لد  دـهاوخ  یم  هچره  . تسا
يوضر

لاوس 8:

میهاوخب ار  نامیاهتجاح  میوشن و  حیرـض  هب  تیعمج  ماـحدزا  يارب  میناوتن  میوش  یم  فرـشم  اـضر  ماـما  مرح  هب  یتقو  هک  تسا  اـنب  رگا 
ندیـسرب نام  رکف  همه  هکنیا  تیعمج و  راشف  لیلد  هب  هکنیا  نمـض  میبلطب  ار  دوخ  تجاح  تروص  نیا  رد  رود  هار  زا  دوش  یمن  ایآ  سپ 

؟  دییامرف ییامنهار  ارم  یعقاو  ترایز  ةوحن  صوصخ و  نیا  رد  ًافطل  میامن ؟  یم  شومارف  مه  ار  نامتجاح  همه  تسا  حیرض  هب 

باوج 8:

دننام هدیسر  ع )  ) نیموصعم هیحان  زا  هک  یئاهترایز  زا  ناکما  تروصر  تسا و د  رهطم  روبق  دزن  رد  رئاز  روضح  نامه  تقیقحرد  ترایز 
زا یهاتوک  نیع  رد  هدیـسر و   ( ع داجـس (  ماـما  زا  هک  هللا  نیما  تراـیز  تسا و  ع )  ) يداـه ماـما  گنـسنارگ  راـگدای  هک  هعماـج  تراـیز 

یبلق تدارا  دناوتب  هک  ینابز  ره  هب  یبرع  اب  رئاز  یئانـشآ  مدع  ای  ناکما  مدـع  تروص  ردو  دوش  هدافتـسا  تسا  رادروخرب  دـنلب  ینیماضم 
اب دارفا  زا  يرایـسب  اذـل  تسا و  رـضاح  اج  همه  رد  هعیـش  راوگرزب  همئا  رهطم  حور  دـنک  یم  تیافک  دـنک  ناـیب  همئا  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ 

یمالـسا و رئاعـش  میظنت  بجوـم  لوا  هجرد  رد  همئا  رـضحم  رد  رئاز  روـضح  یلو  دـنریگ  یم  افـش  تجاـح و  رود  هار  زا  همئا  هـب  لـسوت 
راوشد تخس و  طئارش  رد  اذل  و  ع ) نیسحلا (  هللادبع  یبا  ربق  ترایز  ًاصوصخ  تسا  ناراوگرزب  نآ  تسادق  تمظع و  دای و  تشادگرزب 

دنیامرف یم  اهقف  هک  یتروص  رد  دندرک  یم  يراوگرزب  نآ  ربق  ترایز  يارب  بیغرت  قیوشت و  مالسلا  مهیلع  همئا  روج  نامکاح  تموکح 
هللادـبع یبا  تداهـش  اـب  هبعک  هک  دوب  نیا  بیغرتو  قیوشت  نیا  تلعو  دورب  دـیابن  تیا  رئاز  هب  یناـج  تراـسخ  ثعاـب  هکم  هب  نتفر  رگا  : 

هب حور  هقالعو  یگتسب  تهج  هب  ًایناثو  دراد  یگتسب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مان  همادا  هب  شیاقب  هماداو  دنام  یقاب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 
ترایز ار  یماما  رهطو  ربق  رئاز  هک  یماگنهو  دوش  یمن  عطق  ندب  هب  حور  قلعتو  تسا  رارقرب  طابترا  نانچمه  حور  ندشادج  زا  دعب  ندـب 
عمـست کنأ  دهـشأ  میناوخ :  یم  همانترایز  رد  اذـل  تسه  وا  لاح  لماش  شفاطلاو  تسا  رئاز  نآ  لاح  رظان  ماـما  نآ  رهطم  حور  دـنک  یم 

یب ارم  مالسو  دینک  یم  هدهاشم  ارم  لاح  دیونش ،  یم  ارم  ياه  تبحص  امش  هک  مهدیم  تداهـش   000 یماقم يرتو  یمالس  ّدُرتو  یمالک 
بادآ زا  نیاو  دوش  رـضاح  رهطم  ربق  دزن  رد  هژیو  عضاوتو  صوصخم  بداابو  لاحاب  دیاب  رئاز  هک  تسور  نیا  زاو  دـیراذگ . یمن  باوج 

یم هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ناشدج  ربق  ترایز  هب  هک  دوب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  یلمع  هریـسو  تنـس  نیاو  تسا . ترایز 
نیموصعم یتوکلم  هاگراب  رد  روضح  هک  هدـش  تباث  هبرجت  هب  یفرط  زاو  تفر  یم  شدوخ  زا  لبق  ماما  ربق  تراـیز  هب  یماـما  رهو  دـنتفر 

ینیمخ ماما  بالقنا  هنازرف  ربهر  یگدـنزرد  تسوا .  هب  مهیلع  نیموصعم  صاخ  هجوتو  رئاز  باصعاو  بلق  شمارآ  ثعاب  مالـسلا  مهیلع 
ره فجن  رد  روضح  نامز  رد  راوگرز  نیا  تسا  گرزب  سرد  شناوریپ  همهی  ارب  هک  میروخ  یمرب  یئاـبیزو  هتـسجرب  ياـه  هتکن  هب  هر )  )
یم ردپ  هب  باوخ  یفطـصم  اقا  شدیهـش  دنزرف  یفرب  بش  کی  رد  دنوش  یم  فرـشم  ع ) نینمؤملا (  ریما  مرح  هب  یـصخشم  تعاس  بش 

ام ۀناماوع  ۀیحور  راذگب  یفطـصم  دنیامرف : یم  زیگنا  رب  لمأت  یتوکـس  زا  دعب  ناشیا  دیناوخب  ترایز  نیمه  دیتسین  ماوع  هک  امـش  دـیوگ 
دشاب و مارتحا  بدا و  اب  هارمه  هراومه  دیاب  مرح  رد  رتدوز  روضح  هک  دنامن  هتفگ  ان  هتبلا  مرح .  هب  دـنوش  یم  فرـشم  دـعب  دوش و  ظفح 

ثعاب حیرـض  فارطا  هب  نتفر  هک  دـنک  یم  ساـسحا  رئاز  رگا  سپ  تسا  رتشیب  تیلوبقم  نازیم  دوش  تیاـعر  رتشیب  بدا  هک  يوحن  ره  هب 
هب یئوگخـساپ  هدـنهد : خـساپ  زکرم  ماـن  تسا .  رهطم  ربـق  بحاـص  هجوت  دروم  ًاـنیقی  دـناوخب  تراـیز  مرح  هشوگ  ره  زا  تسا  رئاز  رازآ 

يوضر سدق  ناتسآ  ینید  تالاؤس 
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لاوس 9:

؟  هنای تسا  لوبق  نامترایز  میورب  مدرم  رس  يور  مینک و  ترایز  میهاوخ  یم  یتقو  ایآ 

باوج 9:

بادآزا یکی  دـیئامن . يرود  باـنتجا و  لـمع  نیا  زا  سپ  تسا  مارح  شدوخ  لـمع  نیا  دـشاب  نینمؤم  تیذاو  رازآو  نینمؤـم  ءاذـیا  رگا 
عوضخاب لوخد ،  نذا  زا  سپو  میوش  مرح  دراو  راقو  شمارآابو و  ترایز )  لسغ  اب  ناـکما  تروص  ردو  وضواـب (  هکتـسا  نیا   ، تراـیز
يروربورو دیاین  مهارف  نارگید  يارب  یتمحازم  هک  یتروصرد  میدرگ ،  فرشم  ماما  رضحم  هب  نایرگ  یمشچو  بلق  روضحو  يراودیماو 

راتفگو راتفر  ربامو  دوش  یم  هضرع  وترب  ام  تشز  ياهراک  هراومه  هک  يا  هنوگ  هب  توکـسو  شمارآ  تیاعر  اـبو  میتسیاـب  رهطم  حـیرض 
: هدنهد خـساپ  زکرم  مان  ص26  ع )  ) اـضر ماـما  تراـیز  بادآ  میهاوخ .  یم  ترذـعم  تفطل  هاگـشیپ  زا  لاـح  میناـجنر  یم  اروت  نامدـب 

يوضر سدق  ناتسآ  ینید  تالاؤس  هب  یئوگخساپ 

لاوس 10:

؟ دراد یمکح  هچ  مناد  یمن  ار  اهنآ  ینعم  یلو  مناوخ  یم  هک  ار  هریغو  همان  ترایز 

باوج 10:

هقالعو قشعابو  دیرب  یم  یپ  ترایز  ياوتحمو  ینعم  هب  نوچ  تسا  بوخ  ینادـب  ار  همان  ترایز  ینعم  رگاو  تسا  بحتـسم  ترایز  لصا 
ترایز یتقو  دیئامنب  يرتشیب  شالت  یلو  درادن  لاکـشا  یـشابن  دـلب  ار  ترایز  موهفمو  ینعم  رگا  یلو  ینک  یم  تئارق  ار  ترایز  يرتشیب 

دیدمهفن ار  ینعم  رگا  یلو  دوش  هداد  رتشیب  باوث  ات  دـینادب  ار  ینعم  هک  دـیئامن  یعـس  یـشاب .  هتـشاد  هجوت  مه  ینعم  هب  یناوخ  یم  همان 
يوضر سدق  ناتسآ  ینید  تالاؤس  هب  یئوگخساپ  هدنهد : خساپ  زکرم  مان  دوش . یم  هداد  يرتمک  باوث 

لاوس 11:

؟  دیئامرف تمحرم  یتاحیضوت  روبق  لها  ترایز  بادآ  دروم  رد  افطل 

باوج 11:

؟ دسانـش یم  هدـمآ  شتراـیز  هب  هک  ار  یـسک  شربـق  رد  نمؤم  اـیآ  درک  لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  ترـضح  زا  یـصخش 
و دـیآ !  یم  شغارـس  تشحو  دـنوریم  شربق  رانکزا  هک  یماگنه  دراد و  سنا  اهنآ  اب  دنتـسه  شربق  رانکرد  هک  یناـمز  اـت  یلب  دـندومرف 

تاجاح دـنوش و  یم  دونـشخ  امـش  ترایز  اب  اهنآ  نوچ  دـینک  ترایز  ار  دوخ  تاوما  دـندومرف :  هک  هدـش  لـقن  نینمؤملاریما  زا  نینچمه 
نینمؤم روبق  ترایز  تیمها  تهج  هب  میدرک  لـقن  ار  تیاور  ود  نیا  (1  ) دیهاوخب ناحبـس  دنوادخ  زا  ناتردام  ردپ و  ربق  رانک  رد  ار  دوخ 

دیاب سپ  دنسانش  یم  دنیآ  یم  اهنآ  ترایز  هب  هک  ار  یناسک  هک و  ار  یناسکو  دنوش  یم  لاحشوخ  ناشناگدنامزاب  ترایز  رانک  رد  نوچ 
هیلع اضر  ماما  زا  تراـیز )) بادآ  زا  یکی  . )) ددرگیم اـهنآ  یتحاراـن  ببـس  نوچ  دوش  تیاـعر  تفع  یمالـسا و  بدا  باـجح و  ـالماک 
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دناوخیم ردق  هروس  هبترم  تفه  دهنیم  شربق  رب  ار  شتسدو  دوریم  شنمؤم  ردارب  ربق  رانک  هب  هک  یسک  دندومرف :  هک  هدش  تیاور  مالـسلا 
ترایز ار  نمؤم  ربق  یسک  رگا  : دندومرف هک  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  رگید  یتیاور  رد  و  ( 2 . ) ددرگ یم  نمیا  تمایق  زور  تشحو  زا 

درک لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یصخش  ( 3 . ) دزرمآ یم  ار  ربق  بحاص  وا و  ناحبس  دنوادخ  دناوخب  ردق  هروس  هبترم  تفه  دنک و 
ناناملسم و زا  هلحم  نیا  نانکاس  رب  مالس  نینمؤملا  نم  رایدلا  لها  یلع  مالسلا  وگب  دندومرف :  ترضح  مینک ؟  مالس  روبق  لها  هب  هنوگچ 

هدنزرا فیرـش و  باتک  هب  دیناوتیم  رتشیب  عالطا  تهج  ( 4 . ) میوش یم  قحلم  امـش  هب  يدوز  هب  مه  ام  دیا و  هدش  ادـج  ام  زا  امـش  نینمؤم 
هتکن دیئامرف . هعجارم  حیتافم  تایلک  نینمؤم ص 1104  روبق  لها  ترایز  تمـسق  رد  هر )  ) یمق سابع  خیـش  جاح  موحرم  نانجلا  حیتافم 
هدنیآ رد  هک  دنک  هجوت  دریگب و  تربعدیاب  صخشدوخ  تسا  دیفمرایسب  نانمؤمزا  ناگدرم  يارب  هک  تاقدص  رافغتسا و  اعد و  رب  هوالع  :
اراهنآ صی  اقنو  دـیامن  هشیدـنا  شراتفرو  اهراکردودـنک  يرکفو  یلمع  تشگزاـب  ياـنعم  هب  هبوتودوش  یم  قحلم  ناـکم  نیمه  هب  مهوا 

ص 881 هعیـشلا ج 2  لئاسو  هیمالـسا ص 878 2- پاچ  ثیدح 4  باب 54  نفدـلا  باوبا  هعیـشلا ج 2  لئاسو  -1 عبانم : دنک .  حالـصا 
باوبا هعیشلا ج 2 ص 879  لئاسو  ثیدح 5 4- باب 57  نفدلا  باوبا  هعیشلا ج 2 ص 881  لئاسو  ثیدح 1 3- باب 57  نفدلا  باوبا 

يوضر سدق  ناتسآ  ینید  تالاؤس  هب  یئوگخساپ  هدنهد : خساپ  زکرم  مان  ثیدح 1  باب 56  نفدلا 

لاوس 12:

؟  تسا عفان  ربق  لوا  بش  یتخس  زا  ییاهر  يارب  ییاهروس  هچ  دهاک ؟  یم  ربق  لوا  بش  تدش  یتخس و  زا  متشه  ماما  ترایز  ایآ 

باوج 12:

ثیدـح دوش و  ام  تاجن  بجوم  تمایق  ریخ و  یگدـنز و  لحارم  ماـمت  رد  ادـخ  ءاـیلوا  تیاـنع  هک  میراودـیما  تسین و  رثا  یب  هللا  ءاـشنا 
تـسد هب  ماگنه  طارـص - .  رد  لامعا - .  نازیم  ماگنه  رد  دنک - . یم  رظن  شرئاز  هب  فقوم  هس  رد  ع )  اضر (  ماما  هک  میراد  يروهـشم 

هتکن و  دینک و ..........  يرود  هانگ  زا  یشاب  هدرکن  هدافتسا  مارح  لام  هلمج :  زا  دراد  یبادآ  مه  نآ  یلوبق  ترایز و  اما  لامعا  همان  نداد 
رد میا  هدرک  مرح  رد  هک  يا  هبوت  دورن و  نیب  زا  ترایز  تینارون  هک  مینک  تقد  رادرک  راـتفگ و  لاـمعا و  رد  تراـیز  زا  دـعب  هکنیا  مهم 

تدـش و ربق و  راشف  دـنک و  یم  لوبق  ناراگ  زیهرپ  زا  طقف  ار  تادابع  دـنوادخ  نیقتملا }  نم  هللا  لبقتی   . } هللا اشنا ، منیکـشن  مرح  جراخ 
وا زا  هچنآ  يارب  تسا  يا  هرافک  نمؤم  يارب  ربق  راشف  دـنومرف :  هلاو ) هیلع  هلا  یلـص  مرکا  لوسر   . ) تسا ناهانگ  قاقحتـسا  عباـت  فعض 
اّما  ...... * لوق و رد  یتالابم  یب   - ینیچ نخـس  تبیغ -  یقالخا -  دب  يراتفر -  دب  لثم -  تسا  هانگ  رثا  رد  ربق  راشف  هجیتن  هدـش و  عیاض 

عوکر دوش  یم  زین  هعـسوت  بجوم  دجـسم  نتخاس  تسا - .  ریخ  رد  تینارون  تعامج  زامن  دوش - :  یم  تاـجن  بجوم  هک  دراوم ي  رد 
رخآ رد  زامن  تیـصعم - .  ادـخ و  تعاطا  رب  ربص  تاکز و  زامن و  هیلّمع - . هلاسر  قبط  عوکر  زامن و  طیارـش  تحـص  هجوت و  اـب  لـماک 

تیافک اهنت  ظافلا  نتفگ  دوش  لمع  نآرق  هب  دوش  یعـس  لّوا  اهروس :  اما  رـش * .  مالک  زا  يرود  نتفگ و  ریخ  مالک  هقدـص - .  بش - . 
ار دـحَا  هللا  وه  لوق  هروس  دایز  رثاکت و  فرخز -  دـعر –  تاعزانلا –  نمحرلا –  سی –  کلم -  هدجـس -  ياهروس :  اما   . * دـنک یمن 

بیغتسد دیهش  موحرم  داعم  یتئارق 2 ) ياقآ  بانج  زا  داـعم  ( 1 مینک .  یم  یفرعم  مه  ار  دیفم  بتُک  دنچ  اّما   . * دـنا هدرک  رکذ  ندـناوخ 
يوضر سدق  ناتسآ  ینید  تالاؤس  هب  یئوگخساپ  هدنهد : خساپ  زکرم  مان  هر )   ) يزاریش مراکم  رصان  ياقآ  داعم  ( 3  ( هر )

لاوس 13:

؟  دشاب حیحص  ترایز  ات  مینک  تیاعر  دیاب  ار  یطیارش  هچ  ع )  اضر (  ماما  ترایز  درومرد 
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باوج 13:

اب میوش و  مرح  دراو  وضو  لسغ و  اب  هدیشوپ و  زیمت  كاپ و  دیفـس و  ياهـسابل  میوش  یم  جراخ  هناخ  زا  ترایز  دصق  هب  یتقو  تسا  رتهب 
يوب لامعتـسا  زا  دوش و  هدیـشوپ  ناملـسم  نز  ناـش  رد  ياهـسابل  تسا  رتـهب  اـهمناخ  دروم  رد  یلو  مینادرگ (  رطعم  ار  ندـب  شوخ  يوب 
ادـخ حـیبست  دـمح و  هار  رد  تشادرب و  هاتوک  ياهماگ  دـیاب  ترایز  هب  نتفر  ماـگنه  رد  دوش )  يراد  دوخ  تسا  مارح  بجوم  هک  شوخ 

زیهرپ همـصاخم  هلداجم و  هدوهیب و  وغل و  مالک  هنوگ  ره  زا  تخاس  رطعم  تاملک  نیا  ابار  نابز  تشاد و  نابز  رب  هللاالا  هلاال  هملک  درک و 
نیا اب  دومن و  تئارق  تسا  موصعم  لقن  هک  ار  یتارایز  تراـیز  تقو  رد  هدـش و  رهطم  مرح  دراو  عوشخ  عوضخ و  بلق و  تقد  اـب  درک و 

حیرـض هب  ور  هنابدؤم  دومن .  ترایز  هب  زاغآ  دـهد  یم  ار  ام  مالـس  خـساپ  دونـش و  یم  ار  ناممالک  دـنیب  یم  ار  ام  ماما  هک  یبلق  ناـنیمطا 
ات درک  رافغتـسا  رایـسب  دومن و  ماما  حور  هب  هیدـه  زاـمن  تعکر  ود  تراـیز  زا  سپ  دـناوخ  عرـضت  تلاـح  اـب  ار  هماـنترایز  داتـسیا , رهطم 

وغل نانخـس  اب  ادابم  دومن  هلجع  تشگزاب  رد  تراـیز  ماـمتا  زا  دـعب  دـیامن .  رتهب  تراـیز  زا  غارف  زا  دـعب  ار  اـم  راـتفگ  رادرک و  دـنوادخ 
مرح زا  دیامن و  یلاع  بوخ و  تافـص  هب  لیدبت  دنک و  نفد  ار  شیاهیدب  دـنک  یعـس  ناسنا  هکنیا  رت  مهم  همه  زا  مینک . عیاض  ار  ترایز 

هچ راک و  هچ  لیـصحت  لحم  هچ  مرح  زا  جراخ  طیحم  رد  دـشابن و  ترایز  زا  لبق  ناسنا  ترایز  زا  دـعب  ادـخ  هب  لکوت  اـب  دوش و  جراـخ 
خـساپ زکرم  مان  یتئارق  ياقآ  جاح  رون :  قاور  باـتک  عباـنم :  دـهدن . تسد  زا  ار  تر  اـیز  تینارون  هاـنگ  كرت  حـلاص و  لـمع  اـب  لزنم 

يوضر سدق  ناتسآ  ینید  تالاؤس  هب  یئوگخساپ  هدنهد :

لاوس 14:

؟  تسا لوبق  شترایز  دهشم  دیایب  تسا  ناتسنمرا  لها  هک  یسک  رگا 

باوج 14:

رگا دهد .  یم  ار  ام  مالس  خساپ  دونـش و  یم  ار  ناممالک  دنیب  یم  ار  ام  هک  یماما  ینعی  هللا ,  هجح  ربارب  رد  رئاز  درف  روضح  ینعی  ترایز 
وکین رجا  هاگچیه  دنوادخ  تسا و  هداد  ماجنا  وکین  يراک  صخش  نیا  دش  لئاق  مه  یصاخ  مارتحا  دش و  دراو  هسدقم  نکاما  هب  یصخش 

نآ کین  شاداپ  زا  ربق  بحاص  هب  مارتحا  یتوکلم و  سدـقم و  ناکم  نیا  هب  دورو  اب  ینمرا  صخـش  نیا  ربانب  دـنک  یمن  عییـضت  ار  ناراک 
تاکرب آ زا  عومجمرد  یلو  دیآ  یمن  باسح  هب  تماما  ماقم  هب  تفرعم  اب  یقیقح و  ترایز  وا  لمع  هاگچیه  یلو  دش  دـنهاوخ  دـنم  هرهب 

يوضر سدق  ناتسآ  ینید  تالاؤس  هب  یئوگخساپ  هدنهد : خساپ  زکرم  مان  دوب . دهاوخن  هرهب  یب  ن 

اه هداز  ماما  ترایز  یعرش  ماکحا 

لاوس 1:

؟  ریخ ای  تسا  لوبق  ایآ  مینک  هماقا  بجاو  زامن  وا  رس  تشپامو  دناوخب  ترایز  زامن  یسک  رگا 

باوج 1:

یم ماما  هک  ار  يزامن  دنادن  ناسنا  رگا  نینچمهو  تسین  زیاج  وا  هب  ادتقا  دناوخ  یم  یطایتحا  بجاوزامن  ای  یبحتـسم  زامن  هک  یـسک  ریخ 
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عجارم ص517 یـشاوحو  ماظع  عجارم  لئاسملا  حیـضوت  دـنک . ادـتقا  وا  هب  دـناوت  یمن  بحتـسم  زامن  ای  تسا  هیموی  بجاو  زاـمن  دـناوخ 
نامزرد نابرقو  رطف  دـیع  زامن  ندـناوخ  یلو  دـناوخ  تعامج  هب  دوش  یمن  ار  یبحتـسم  ياهزامن  تجهب :  هللا  تیآ  ترـضح   1410 هلئسم

بلط يارب  هک  ءاقـستسا  زامن  ندـناوخ  نینچمه  دـشابن ،  دوجوم  بوجو  طورـش  هکیتروصرد  تسا  بحتـسم  تعامج  هب  ع )  ) ماما تبیغ 
 . دوش هدـناوخ  تیبولطم  دـیم  هب ا  هک  ریدـغ  دـیعزامن  رد  تعامج  بابحتـسا  تسین  دـیعبو  تسا  بحتـسم  تعامج  هب  دـنناوخ  یم  ناراب 

: هدـنهد خــساپ  زکرم  ماـن  دــناوخ )  تعاـمج  هـب  دوـش  یمن  ار  یبحتــسم  ياـهزامن  هصـالخ :   ) 1132 هلئسم لئاسملا ص222  حیـضوت 
يوضر سدق  ناتسآ  ینید  تالاؤس  هب  یئوگخساپ 

لاوس 2:

؟  ریخ ای  تسا  مارح  دنک  روبع  اه  اگترایز  زا  دشاب  روبجم  دشاب و  بنج  یصخش  رگا 

باوج 2:

هب ندب  زا  یئاج  ندناسر  -1 زا :  دنترابع  اهنآ  دهد و  ماجنا  دیابن  بنج  صخش  ار  زیچ  دنچ  ینعی  تسا .  مارح  بنج  صخـش  رب  زیچ  دنچ 
مارحلا دجسم  رد  نتفر  -2 درادار . ادخ  مسا  مکح  بجاو  طایتحا  هب  هک  ع )  ) ناماما ناربمایپ و  ۀکرابم  یماسا  ادخ و  مسا  هب  ای  نآرق  طخ 

لخاد رد  کی  زا  رگا  یلو  رگید  دجاسم  رد  فقوت  -3 دوش .  جراخ  رگید  رد  کی  زا  لخاد و  رد  کی  زا  هچ  رگا  ص )  یبنلا (  دجسم  و 
-4 دنکن .  فقوت  مه  ناماما  مرح  رد  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  درادن و  یعنام  دورب  يزیچ  نتشادرب  يارب  ای  دوش  جراخ  رگید  رد  زا  و 

هروس لیزنت )  ملا  نآرق (  هروس 32  تسا .  هروس  راهچ  نآ  دراد و  بجاو  هدجـس  هک  ياهروس  ندناوخ  -5 دجسم .  رد  يزیچ  نتشاذگ 
مارح دـناوخب  مه  ار  هروس  راهچ  نیا  زا  فرح  کی  رگا  و  ءارقا )  نآرق (  هروس 96  مجنلا )  و  نآرق (  هروس 53  هدجس )  مح  نآرق (   41

درادن لاکشا  موصعم  ناماما  هاگترایز  رگید و  دجاسم  زا  روبع  تسا :  نیا  هلئـسم  لصا   355 عجارم ص 135 -  لئاسملا  حیضوت  تسا . 
سدق ناتسآ  ینید  تالاؤس  هب  یئوگخساپ  هدنهد : خساپ  زکرم  مان  درادن .  لاکشا  روبع  دراد  لاکشا  فقوت  فرص  دنک  فقوت  دیابن  یلو 

يوضر

لاوس 3:

؟  دریگب هزاجا  دوخ  رهوش  زا  ترایز  تهج  تسا  بجاو  نز  رب  ایآ 

باوج 3:

زا دنـشاب و  هتـشاد  تیاضر  مه  ياـهراک  رب  دـیاب  اذـل  دـنرگیدکی  لـمکم  رهوش  نز و  نوچ  تسا و  تیاـضر  ياـنعم  هب  عرـش  رد  هزاـجا 
بجاو روما  رد  اذل  دریگ . تروص  اهنآ  تیاضر  اب  دیاب  اهراک  مامت  سپ  دنراد  هدهع  رب  ار  هداوناخ  نیا  ریدـم  مکح  نادرم  نوچ  فرطنآ 
سدق ناتـسآ  ینید  تالاؤس  هب  یئوگخـساپ  هدنهد : خساپ  زکرم  مان  تسا  طرـش  هزاجا  رگید  تاروما  رد  یلو  تسین  طرـش  اهنآ  تیاضر 

يوضر

لاوس 4:
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؟ ریخای تسا  حیحص  ایآ  منک  یم  ترایزو  ناسحا  تین  یبحتسم  ياه  زامن  رد 

باوج 4:

نینمومهمه و يارب  دـیئامن  هیدـه  ار  شباوث  ینعی  یئامن  کیرـش  ار  تانموم  نینموم و  همه  باوث  رد  یناوت  یم  یبحتـسم  ياـه  زاـمن  رد 
حیرص يا  هلئـسم  تروص  هب  هدش و  حرطم  هدنکارپ  تروص  هب  عجارم  لئاسملا  حیـضوت  رد  یلو  ص58  ع )  ) ماما ترایز  بادآ  تانموم .

حیضوت 415 و 226  تاحفص 287 ،  درک . هدافتسا  بش  زامن  زامن و  تابیقعت  تیم و  زامن  لئاسم  زا  دوش  یم  ـی  لو ـت . سا هد  ـ ـشن حر  ـ طم
يوضر سدق  ناتسآ  ینید  تالاؤس  هب  یئوگخساپ  هدنهد : خساپ  زکرم  مان  عجارم . لئاسملا 

لاوس 5:

؟  دناوخ زامن  ع )  موصعم (  ع )  ماما (  هدزاود  تین  هب  ناوتیم  ترایز  ياهزامن  رد  ایآ 

باوج 5:

حیـضوت دـشاب .  یم  حبـص  زاـمن  لـثم  یتـعکرود  ًارثـکا  یبحتـسم  ياـهزامن  یلو  دـناوخ .  زاـمن  ع )  موصعم (  همئا  تین  هب  یناوت  یم  هلب 
يوضر سدق  ناتسآ  ینید  تالاؤس  هب  یئوگخساپ  هدنهد : خساپ  زکرم  مان  هلئسم 764  بحتسم ص 287  ياهزامن  عجارم  لئاسملا 

لاوس 6:

؟  تسا زیاج  دنسیون  یم  همانترایز  ياهباتک  يوررب  دننیب و  یم  نیموصعم  دروم  رد  راوز  زا  یضعب  ًاهاگ  هک  یی  اهباوخ  نتشون  ایآ 

باوج 6:

بتک رد  فرـصت  تسین .  زئاج  همان  تراـیز  رد  يزیچ  نتـشون  هماـن و  تراـیز  رد  فرـصت  درادـن و  تیجح  باوخ  تسین .  زیاـج  ریخ ، 
تآءاتفتسا تسا .  نامـض  بجوم  تسین و  زیاج  ناشنابحاص  یلوتم و  تیاضر  نودب  ریغ  يوضر و  سدق  ناتـسآ  یمومع و  همانترایزرو 

تسا یعرش  یلوتم  هزاجا  رظن و  هب  طونم  همانترایز و 000 )  نآرق ،  حیتافم و  ینعی  بتک  تافوقوم (  رد  فرصت  هلئسم 2  ج 2 ص 517 
ناتـسآ ینید  تالاؤس  هب  یئوگخـساپ  هدنهد : خـساپ  زکرم  مان  تآءاتفتـسا ج 2  ص 397  هلئـسم 148  تسین .  زیاج  یلوتم  ریغ  فرـصت 

يوضر سدق 

لاوس 7:

شمکح دنک  ترایزو  اعد  اه  هداز  ماما  ایو  مرح  رد  دایز  هک  دهد  یمن  هزاجا  دوخ  نز  هب  هک  يرـسمه  دـیهد  حیـضوت  تسا  دنمـشهاوخ 
؟  تسیچ

باوج 7:
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رهوش قحاب  دـنچره  دورن  نوریب  هناخزا  زین  یئزج  ياهراک  يارب  رهوش  هزاجا  نودـب  هک  تسا  نآرد  طایتحا  هدـش . یمئاد  دـقع  هک  ینز 
يریگولج وا  ندرک  یکیدزنزا  یعرـش  رذع  نودبو  دیامن ،  میلـست  دهاوخ  یم  وا  هک  یتذلره  يارباردوخ  دـیابو  دـشاب ،  هتـشادن  یتافانم 

 . تسا نز  نویدم  دشاب ،  هتـشادن  ایو  دشاب  هتـشاد  ییاناوت  هچ  دـنکن  هیهت  رگاو  تسا  بجاو  رهوشرب  وا  لزنمو  سابلو  اذـغ  هیهت  دـنکن ، 
هک دنا  هدومرف  روهـشمو  تسا  راکهانگو  درادن ،  یباوخمه  قح  دـنکنار  رهوش  تعاطا  دـش  هتفگ  شیپ  هلأسمرد  هک  ییاهراکرد  نزرگا 

يزیربت هللا  هیآ  لئاسملا  حیضوت  تسا .  لاکـشا  لحم  تسارهوش  دزن  نز  هک  یمادام  مکح  نیا  یلو  درادن ،  زینار  لزنمو  سابلو  اذغ  قح 
لئاسملا حیـض  وت  هلئـسم 2412   . ) دور نوریب  هناخ  زا  رهوش  هزاجا  نودـب  دـیابن  هدـش  مئاد  دـقع  هکینز  و 2422  هلأسم 2421  ص 364 

يوضر سدق  ناتسآ  ینید  تالاؤس  هب  یئوگخساپ  هدنهد : خساپ  زکرم  مان  عجارم ص910 )

لاوس 8:

؟  تسا هنوگچ  ترایز  لسغ 

باوج 8:

یبیترت 2- لسغ  -1 دریگیم :  ماجنا  قیرط  ود  هب  همه  مالـسلا »  هیلع   » اضر ماما  ترایز  لسغ  لـثم  بحتـسم  هچ  دـشاب و  بجاو  هچ  لـسغ 
طقف تسا  یکی  لامعا  هعمج ,  لسغ  تین  یکی  رذـن ,  لسغ  تین  یکی  تبانج ,  تین  یکی  دـنک ,  یم  قرف  تین  رد  طقف  یـسامترا  لسغ 

هب یئوگخساپ  هدنهد : خساپ  زکرم  مان  هلئسم 360  ص 61-60 ,  ینارکنل ,  لضاف  هللا  هیآ  ترـضح  لئاسملا  حیـضوت  دنک .  یم  قرف  تین 
يوضر سدق  ناتسآ  ینید  تالاؤس 

لاوس 9:

؟  میهد ماجنا  ترایز  لسغ  نامدوخ  رهش  رد  ام  دوشیم  ایآ 

باوج 9:

يارب تدابع و  تهج  هب  طاشن  هبوت و  يارب  نینچ  مه  ملاع و  دـنوادخ  زا  نتـساوخ  تجاح  يارب  کـیدزن و  اـی  رود  هار  زا  دوش :  یم  یلب 
 . دـنک لسغ  نطو  رد  ینعی : دـنک .  لسغ  ناسنا  تسا  بحتـسم  مالـسلا »  هیلع   » ادهـشلا دیـس  ترـضح  ترایز  رفـس  اـصوصخ  نتفر  رفس 

يوضر سدق  ناتسآ  ینید  تالاؤس  هب  یئوگخساپ  هدنهد : خساپ  زکرم  مان  هلئسم 645  ص 242 ,  ماظع ,  عجارم  لئاسملا  حیضوت 

لاوس 10:

؟ دنریگب وضو  دیاب  هنوگچ  اهمناخ  اههدازماما  ناماما و  مرح  رد 

باوج 10:

. دنیبن ار  نانآ  مرحمان  هک  دنریگب  وضو  ییاج  رد  دیاب  اهمناخ 
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لاوس 11:

؟ دورب هدازماما  هب  دناوتیم  دشاب  بنج  هک  یسک 

باوج 11:

ج عجارم ، لئاسملا  حیضوت  دورب . دناوتیم  ناماما  ياهقاور  اههداز و  ماما  هب  یلو  دورب ، دناوتیمن  (ع ) ناماما حیرـض  رود  دجـسم و  هب  بنج 
هلئسم 355. ، 1

لاوس 12:

؟ دراد یمکح  هچ  (ع ) همئا مرح  اه و  هدازماما  ادهش و  رازم  رد  ضئاح  فقوت 

باوج 12:

تسا مارح  وا  يارب  (ع » اضر ماما  مرح  لثم   ) ناماما مرح  ای  دجاسم و  هب  نتفر  اما  درادن  لاکشا  ضئاح  يارب  ادهـش  تاوما و  رازم  هب  نتفر 
مه درادن و  لاکشا  دشابن  دجسم  نآ  زا  ییاج  رگا  ناگداز  ماما  مرح  هب  نتفر  نینچ  مه  مرح و  فارطا  ياه  نحص  قاور و  هب  نتفر  نکل 

رگید رد  زا  دوش و  دراو  (ع ) ماما مرح  ای  دجسم  رد  کی  زا  درب  یم  رسب  سافن  ای  ضیح  لاح  رد  هک  ینز  ای  بنج و  درم  ای  نز  رگا  نینچ 
ندش لخاد  یلک  روط  هب  هکم ) رد   ) مارحلا دجسم  و  هنیدم ) رد   ) یبنلادجسم رد  اما  درادن  لاکـشا  دنکن  فقوت  هک  يروط  هب  دوش  جراخ 
هل مظعم  رتفد  زا  اتفتسا  دیدج ج 1 ص 39 و  تآاتفتسا  مراکم ص 73 و 74 و 84 -  هللا  تیآ  لئاسملا  حیضوت  تسا . مارح  اهنآ  يارب 

... هک دینادیم  ایآ 

1

؟ دنور یم  ناریا  رد  ناگدازماما  ترایز  هب  رفن  نویلیم  بیرق 140  هنالاس  هک  دینادیم  ایآ  - 1

2

؟ دنراد ار  یگنهرف  بطق  هب  لیدبت  ياه  تخاس  ریز  دنمزاین  روشک  ناگدازماما  زا  یخرب  هک  دینادیم  ایآ  - 2

3

؟ دنراد يدایز  رایسب  تامارک  ناریا  ناگداز  ماما  هک  دینادیم  ایآ  - 3

4

؟ دنرادن ارس  نحص و  ناریا  ناگداز  ماما  رثکا  هک  دینادیم  ایآ  - 4

5
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؟ دنشاب یم  بیرخت  لاح  رد  هدوسرف و  ناریا  ناگداز  ماما  ياه  نامتخاس  رثکا  هک  دینادیم  ایآ  - 5

6

؟ دنراد يدایز  رایسب  تافوقوم  ناریا  ناگداز  ماما  رثکا  هک  دینادیم  ایآ  - 6

7

؟ دنا هدش  فقوتم  یفاک  هجوب  نتشادن  لیلدب  دنتسه و  يزاساب  لاح  رد  ناریا  ناگداز  ماما  رثکا  هک  دینادیم  ایآ  - 7

8

؟ تسا هدشن  یفاک  یناسر  عالطا  مدرم  هب  ناریا  ناگداز  ماما  رثکا  هک  دینادیم  ایآ  - 8

9

؟ دوش یم  بوصحم  ناریا  یبهذم  يرگشدرگ  شخب  ناریا  ناگداز  ماما  هک  دینادیم  ایآ  - 9

10

؟ دشاب یم  يروآ  عمج  لاح  رد  ناریا  ناگداز  ماما  ياه  همانرجش  هک  دینادیم  ایآ  -10

11

؟ تسا هدش  رازگرب  ریدغ  نشج  ناریا  ناگداز  ماما  رد  هک  دینادیم  ایآ  - 11

12

؟ دنتسه مانمگ  هک  میراد  يدایز  نافقاو  ناریا  رد  هک  دینادیم  ایآ  - 12

13

؟ دننک یم  فقو  ار  دوخ  لاوما  ادخ  ياضر  يارب  ناریا  مدرم  رثکا  هک  دینادیم  ایآ  - 13

14

؟ دوش یم  هچ  ناریا  ناگداز  ماما  ياه  هجوب  هک  دینادیم  ایآ  - 14

15

؟ دوش یم  ماجنا  روشک  ناگداز  ماما  رد  یگنهرف  ياه  تیلاعف  هچ  هک  دینادیم  ایآ  - 15

16
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؟ دنراد یتنرتنیا  تیاس  روشک  ناگداز  ماما  هک  دینادیم  ایآ  - 16

17

؟ تسیک هدهع  هب  روشک  ناگداز  ماما  هرادا  روما  هک  دینادیم  ایآ  - 17

18

؟ تسه ربخ  هچ  روشک  ناگداز  ماما  رد  مرحم  ههد  هک  دینادیم  ایآ  - 18

19

؟ دوش یم  هتفرگ  روشک  ناگداز  ماما  رد  یتامسارم  هچ  هک  دینادیم  ایآ  - 19

20

؟ دنراد یندید  ياهاج  هچ  ناریا  ناگداز  ماما  هک  دینادیم  ایآ  - 20

21

؟ دنراد یخیرات  ياهانب  ناریا  ناگداز  ماما  هک  دینادیم  ایآ  - 21

22

؟ دننک یم  هضرع  مدرم  هب  یتامدخ  هچ  ناریا  ناگداز  ماما  هک  دینادیم  ایآ  - 22

23

؟ تسا هدرک  ناریا  مدرم  یناسر  عالطا  هب  یتمدخ  هچ  رازفا  مرن  نیا  هک  دینادیم  ایآ  - 23

امشاب ینخس 

هب ام  يارب  ار  دوخ  تالاوس  میا ؟ هدرک  ناگداز  ماـما  يارب  اـم  یئاـهراک  هچ  هک  دیـسرپب  دوخ  زا  يداـیز  تـالاوس  دـیناوت  یم  مه  امـش  و 
رکشتاب دینک . کمایپ  هرامش 10001001001000

تاداهنشیپ

1

ناگداز ماما  دنلب  فادها  یفرعم   - 1

2
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ناگداز ماما  هراب  رد  املعو  عجارم  تاداهنشیپو  تارظن  ندرک  حرطم   - 2

3

نادنم هقالع  هب  رازگ  ریثات  یغیلبت و  بسانم  ياههویش  یفرعم   - 3

4

؛ ییوجشناد يزومآشناد و  ياههرمع  رد  صوصخهب  جاجحو  یغیلبت  ياههورگ  هب  یصصخت  ياه  هرود  شزومآ   - 4

5

طـسوت نآ  تاعالطا  هک  ایدـپیکیو »  دـننام « : هدـننیبرپ  ياهتیاس  رد  ًالثم  ناگداز ؛  ماما  ۀـنیمز  رد  اهتیاس  تاعالطا  ندرک  ینغ   - 5
؛ ددرگیم لیمکت  دارفا  دوخ 

6

ناگداز ماما  زا  همانملیف  شیامن و  دیلوت  تخاس و   - 6

7

یتنرتنیا ياهتیاس  رد  ایوگ  تاملک  هنیمز  اب  ناگداز  ماما  اب  طبترم  ياه  سکع  راشتنا   - 7

8

ناگداز ماما  عوضوم  رد  باتک  پاچ  شهوژپ و   - 8

9

 . يریوصت یتوص و  ياه   CD ۀیهت ای  هاگشیامن  تروص  هب  ناهج  ياهروشک  ۀمه  رد  ناگداز  ماما  ياهتیلاعف  داعبا  یفرعم   - 9

10

ناگداز ماما  عوضوم  اب  ییاهتیاس  اهگالبو و  داجیا   - 10

11

ناگداز ماما  تخانش  يارب  یتلود  یصوصخ و  ِیصصخت  زکارم  يوس  زا  عجرم  يوق و  ياهلاترپ  یحارط   - 11

12

تاملک يوجتسج  اب  هک  تروص  نیا  هب   ، yahoo و googel دننام : هدننیبرپ  ياهتیاس  رد   image شخب نتفرگ  تـسد  رد   - 12
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 . دیایب هحفص  يور  رب  هنیمز  نیا  رد  یکیفارگ  ياهحرط  ناگداز و  ماما  هب  طوبرم  ياهسکع  ددعتم ،  فلتخم و 

13

؛ رتویپماک رد  هدافتسا  يارب  راذگریثأت  يدیلک و  بلاطم  نتشون  ناگداز و  ماما  ریواصت  اب  باذج  ياهدنارگکب  یحارط   - 13

14

زا ینابیتشپ  زکارم  ندرک  که  تیباهو (  ّۀلاض  هقرف  صوصخ  هب  فرحنم  ياهۀقرف  ياهتیاس  هب  ییوگخساپ  يارب  یتنرتنیا  شزیخ   - 14
ناشدوخ ياهمان  هب  تیاس  داجیا  تیباهو ،  ّۀلاض  ۀقرف  یفارحنا  بلاطم  لباقم  رد  دنمدوس  بلاطم  ینیزگیاج  تیباهو و  ۀـّلاض  ياهتیاس 

؛ ) . . .  تنرتنیا رد  نامتفگ  ياهقاتا  داجیا  شوماخ ،  مرن و  یملع  ياهتیلاعف  ، 

15

 ، ناگداز ماما  ۀلأسم  يریگیپ  يارب  یتنرتنیا  شزیخ   - 15

16

 . . . ( عجارم و املع و  ياهمایپ  اهلمعلاسکع و  هیرشن (  هلجم و  پاچ  تروص  هب  ناگداز  ماما  زا  مدرم  ۀماع  هب  قیقد  یناسرعالطا   - 16
؛

17

؛  ناگداز ماما  هب  طوبرم  یتفرعم  يداقتعا و  لئاسم  تاهبش و  تهج  ینفلت  يوگخساپ  ياههناماس  داجیا   - 17

18

لاـسرا زین  سوـبوتا ،  راـطق و  ياـههنایاپ  اـههاگدورف و  اـهورتم ،  لـثم  دــمآ  تـفر و  رپ  نکاـما  رد  ثوـتولوب  ياهمتــسیس  داـجیا   - 18
؛ مالسا ناهج  ياهروشک  ناریا و  رد  صاخ  دارفا  ای  نادنورهش و  هب   SMS شور هب  یثوتولب  ياههناخباتک 

19

ياههدر رد  نابطاخم  يارب  يریوصت )  یتوص و  تروصب  ناگداز (  ماما  فادها  میسرت  هنیمز  رد  یـشزومآ  فلتخم  ياه   CD ۀیهت  - 19
؛ فلتخم ینس 

20

؛ ناگداز ماما  هلئسم  هعیش و  تبرغ  ۀنیمز  رد  گنهامن  عاونا  ۀیهت   - 20

21
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اههاگدورف و اههاگشزرو ،  دجاسم ،  اههینیـسح ،  رد  ناگداز  ماما  یفرعم  رد  ياهمانزور  ياهولبات  ای  یمئاد و  ياههاگـشیامن  داجیا   - 21
؛ يربرفاسم ياههنایاپ 

22

ندادرارق و  تارادا )  اهنامزاس و  اهارـسگنهرف ،  اـههناخباتک ،  یگنهرف (  زکارم  رد  ناـگداز  ماـما  یفرعم  ياـهروشورب  عاونا  ۀـیهت   - 22
؛ عوجر بابرا  سرتسد  رد  اهنآ 

23

؛ ناگداز ماما  عوضوم  اب  فلتخم  ینس  ياههدر  يارب  ایوگ  هصالخ و  تاوزج  راشتنا   - 23

24

؛  ناگداز ماما  عوضوم  رد  یمومع  ياههناخباتک  رد  یصصخت  شخب  داجیا   - 24

25

؛ زومآتربع زاستشونرس و  ثداوح  نایب  يارب  ناگداز »  ماما  نانمشد  ناونع «  اب  هژیو  ياه  تیاس  داجیا   - 25

26
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ناتسا ساسارب  ناگداز  ماما  تسرهف 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا 

یفرعم

هراشا

زا دصرد  یبـیرقت 2/81  روط  هب  عبرم ،  رتـمولیک  و 650  رازه  ربارب 45  یتحاسماب  روشک ،  برغ  لامـش  رد  یقرـش ،  ناـجیابرذآ  ناتـسا 
زا ناتسا  نیا  تسا .  هتفرگ  رارق  مهد  هبتر  رد  روشک  ياه  ناتـسا  نیب  رد  ظاحل ،  نیازا  هک  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  روشک  لک  تعـسو 
زا لیبدرا و  ناتـسا  هب  قرـش  زا  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتـسا  هب  برغ  بونج  برغ و  زا  ناتـسنمرا ،  روشک  ناجیابرذآيروهمج و  هب  لاـمش 
 ، رها هب  ناوت  یم  نآ  مهم  ياهرهـش  زا  تسا و  زیربت  رهـش  یقرـش ،  ناجیابرذآ  ناتـسا  زکرم  دوش .  یم  دودـحم  ناجنز  ناتـسا  هب  بونج 

 . درک هراشا  هغارم  دنرم و  هنایم ، 

ییایفارغج تیعقوم 

قطانم فیدر  رد  سرگاز » زربلا و   » ینعی ، ناریا یلصا  مهم و  هوک  هتشر  ود  لاصتا  لحم  رد  ندش  عقاو  لیلد  هب  یقرـش  ناجیابرذآ  ناتـسا 
دحاو نیرتیلامش  نارابسرا :  غادهرق  هوکهتشر  - 1 تسا :  لیذ  حرش  هب  یناتسهوک  دحاو  تفه  ياراد  هک  دیآ  یم  رامـش  هب  یناتـسهوک 
عورش غادهرق  بونج  زا  غادهشوق : هوکهتشر  نارابـسرا - 2 ددرگیم .  یهتنم  دورهرد  هب  زاـغآ و  غاد  ناوید  زا  هدوـب و  ناتـسا  یناتـسهوک 

یقرـش و ناجیابرذآ  ياه  ناتـسا  نایم  كرتشم  زرم  رتم  عافترا 4,811  اب  نالبس :  یناشفـشتآ  هدوت  - 3 دوشیم .  متخ  نالبـس  هب  هدـش و 
. دبای یم  همادا  یلبش  یلع و  نب  نوع  تاعافترا  ات  هدش و  عورـش  ناتـسا  زکرم  برغ و  زا  وروم :  وشیم و  ياههوکهتـشر  - 4 تسا . لیبدرا 
اب دنهس :  یناشفـشتآ  هدوت  - 6 دـیآ . یم  رامـش  هب  بارـس  هنایم و  ياهناتـسرهش  نیب  زرم  رتم ،  عافترا 3,303  اـب  شوقزب :  هوکهتـشر  - 5

تخت ای  طبرا  ناتسا  نیا  هوکهتشر  نیمتفه  رخآ ،  رد  - 7 تسا . یقرش  ناجیابرذآ  ناتـسا  هلق  نیرتدنلب  زیربت  بونج  ردرتم  عافترا 3,707 
هقطنم رد  نتفرگ  رارق  لیلد  هب  ناتسا  نیا  دباییم . دادتما  بونج  تمس  هب  هدش و  عورـش  دنهـس  یبونج  ياههنماد  زا  هک  دشاب  یم  نامیلس 
باسح هب  روشک  کشخ  همین  قطانم  وزج  یمیلقا  يدنب  میسقت  ثیح  زا  هدوب و  یناتسهوک  کشخ  درس و  ياوه  بآ و  ياراد  یناتسهوک 

ریثات تحت  هراومه  هک  تسا  هدـش  یتوافتم  ياه  میلقا  ندـمآ  دوجو  هب  ثعاب  هقطنم  رد  يایفارغج  تیعقوم  عونت  دوجو  نیا  اـب  دـیآ .  یم 
بآ و تاصخـشم  رگید  زا  دراد .  رارق  سلطا  سونایقا  هنارتیدم و  يایرد  هایـس ،  يایرد  بوطرم  ياهداب  يربیـس ،  یلامـش  درـس  ياهداب 

رزخ هیمورا و  ياه  هچایرد  دنلب و  ياه  ناتسهوک  نتفرگرارق  نآ  تلع  هک  درک  هراشا  یلحم  ياهداب  شزو  هب  ناوت  یم  ناتسا  نیا  ییاوه 
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 . دهد یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  هقطنم  نیا  اه  هگلج  اه و  تشد  هک  تسا 

یخیرات هنیشیپ 

يداژن هورگ  هس  تنوکـس  لحم  دالیم  زا  شیپ  تسخن  هرازه  لیاوا  رد  نآ  راومه  ياه  نیمزرـس  ناجیابرذآ و  دـندقتعم  ناسانـش  ناتـساب 
یم هتفگ  ینایسآ »  نانآ «  هب  حالطـصا  رد  هک  یلحم  یموب  ماوقا  فیاوط و  زا  یهورگ  نامیلـس  تخت   : زا دنترابع  هورگ  هس  نیا  هک  هدوب 

زا ریـسا  هدرب و  تروـص  هب  ناـیروشآ  طـسوت  دـالیم ،  زا  شیپ  مود  هرازه  زا  مک  تسد  هک  دـندوب  يداژن  یماـس  مدرم  مود ،  هورگ  دـش . 
 . دندمآ نیمزرس  نیا  هب  یگدنز  تراجت و  يارب  زین  رگید  هدع ي  دنا و  هدش  هدروآ  هقطنم  نیا  هب  لباب  نیطـسلف و  هیروس ،  ياه  نیمزرس 

هقطنم نیا  دندش و  رقتسم  ناجیابرذآ  رد  دالیم  زا  شیپ  هرازه  تسخن  همین  رد  هک  دندوب  اهدام  هژیو  هب  ییایرآ و  ماوقا  موس ،  هورگ  اما  و 
ای نتاـپروتآ  زا «  ناـکتاپروتآ »  هملک «  زا  هتفرگرب  ناسانـش  ناتـساب  زا  یخرب  هدـیقع  هـب  ناـجیابرذآ  ماـن  دـندیمان .  کـچوک »  داـم  ار « 

دزیا شتآ  نیرت  سدقم  دوجو  لیلد  هب  ناجیابرذآ  دندقتعم  نانآ  نینچمه  تسا .  شتآ » نابهگن  ای «  رادـساپ » رذآ  ینعم «  هب  تاپرذآ ،» 
هب دوب و  نامز  نآ  رد  هژیو  یهاگیاج  ياراد  يزورما ،  نامیلـس » تخت  ای «  هغارم »  زیـش  زین «  و  وکاب » رد «  بسـشگرذآ »  » مان هب  هتخورفا 
مان هب  يرادرـس  دوجو  هب  طوبرم  ار  ناـجیابرذآ  هیمـست  هجو  زین  يا  هدـع  لـباقم ،  رد  دـندیمان .  یم  شتآ » نیمزرـس   » ار نآ  لـیلد  نیمه 
ماـن هب  يرادرـس  دـالیم ، زا  شیپ  لاـس 331  رد  ناریا  هبینودـقم  ردنکـسا  هبلغ  زا  دـعب  دـنرواب ،  نـیا  رب  هورگ  نـیا  دـننادیم  تاـپورتآ » »

گرم یپ  رد  اهدعب  هک  دروآ  لمع  هب  تعنامم  ناینانوی  طسوت  نیمزرـس ،  لاغـشا  زا  درک و  مایق  ناجیابرذآ  رد  نتاپورتآ »  » ای تاپروتآ » »
زا ریدقت  تهج  هب  ار  هقطنم  نیا  مان  ودـش  کچوک » دام   » هقطنم مکاح  تاپورتآ  يو ، نانیـشناج  نیب  عازن  يریگرد و  مغریلع  ردنکـسا و 

نهک راثآ  رد  ناکتاپروتآ ،  هنایم  یـسراف  رد  ناـگتاپورتآ  ماـن  دـندومن  يراذـگمان  ناـگتاپورتآ »  » هب ناـگناگیب  لـباقم  رد  يو  تاـمحز 
. دوش یم  هدیمان  ناجیابرذآ  ینونک  یسراف  رد  و  ناگیابرذآ »  » ای ناگدابرذآ »  » یسراف

نابز ماوقا و 

ینابز كرت  لیابق  ماوقا و  هاگتـساخ  هیلوا و  ياه  ناسنا  تنوکـس  لحم  زاغآ  رد  ناجیابرذآ  هک  دـنرواب  نیارب  ناجیابرذآ  هزوح  ناققحم 
نیا هک  دـندقتعم  ناـنآ  دـندمآ .  یم  رامـشب  نیمزرـس  نیا  یموب  ناـنکاس  وزج  هدـنام و  اـه  هرازه  یکیراـت  رد  ناـشتماقا  عورـش  هک  هدوب 
هدوب هریغ  نایناساس و  نایروشآ ،  اهدام ،  زا  یفلتخم  ماوقا  نیشن و  چوک  نابز  كرت  فیاوط  تنوکس  لحم  هاگرذگ و  نینچمه  نیمزرس 
یکرت زا  يا  هخاش  یناجیابرذآ ،  یکرت  نابز  ناققحم ،  نیا  هدیقع  هب  دنا . هدش  نکاس  نآ  رد  هدمآ و  هقطنم  نیا  هب  فلتخم  راودا  رد  هک 
نارابت كرت  ار  نآ  ناگدنیوگ  هدوب و  يربیس  بونج  ياهپتـسا  نانآ  یلـصا  هاگتـساخ  هک  دوبییاتلآ  رابت  كرت  ياهنابز  هورگ  زازوغوا 

طالتخا و زا  اهنرق ،  لوط  رد  هکلب  هدـماین  دوجو  هب  هرابکی  یناجیابرذآ  یکرت  نابز  دـنراد ؛  یم  راهظا  نانآ  نینچمه  دـندادیم  لیکـشت 
رب دیاب  تسا . هدمآرد  ناجیابرذآ  مدرم  دحاو  نابز  لکـش  هب  هدـش و  لیکـشت  قاچبق  زوغوا و  هژیو  هب  فلتخم ،  ماوقا  ياه  هجهل  شزیمآ 

نابز یلوغم و  نابز  يدودح  ات  یقرش ،  یکرت  قاچبق ،  زوغوا ،  لثم  یکرت  ياه  هجهل  زا  ریغ  نابز ،  نیا  لیکشت  رد  هک  دوزفا  بلطم  نیا 
دیاب ناجیابرذآ  مدرم  مومع  دـحاو  نابز  تروص  هب  ناجیابرذآ  یکرت  نابز  لیکـشت  دروم  رد  اما  تسا .  هتـشاد  تلاخد  زین  یموب  ای  یتات 

زا ینعی  یقوجلـس  ناکرت  ندمآ  زا  دعب  نابز  نیا  برغ  نیفلوم  بلغا  رظن  هب  دراد . دوجو  رظن  فالتخا  هزوح  نیا  نادنمـشناد  نیب  تفگ ؛
نرق 12 رد  نایناخلیا  نامز  رد  ناکرت  هزات  ياهترجاهم  لوغم و  يالیتسا  زا  سپ  هداد و  لیکـشت  ار  مدرم  تیرثکا  ناـبز  يدـالیم ، نرق 11 

نیا يدالیم  7 ياهنرق 10 ــ نیب  یقرـش ، نیفلوم  رظن  هب  هک  لباقم ؛ رد  اما  تسا . هدمآرد  موب  زرم و  نیا  مدرم  هماع  نابز  لکـش  هب  يدالیم 
نیا تسا ، ملسم  هچنآ  نایم  نیا  رد  تسا . هداد  همادا  دوخ  یلماکت  ریس  هب  مه  سپ  نآ  زا  هدرک و  ادیپ  ار  دحاو  یمومع  نابز  لکش  نابز ،
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. دراد میقتسم  طابترا  هقطنم  نیا  هب  كرت  ماوقا  ترجاهم  خیرات  اب  ناجیابرذآ  رد  یکرت  نابز  خیرات  هک  تسا 

یعامتجا يداصتقا و  تیعقوم 

. دیآ یم  رامش  هب  روشک  یتعنص  بطق  نیرتمهم  وزج  ردام ، ياه  هناخراک  گرزب و  عیانص  زکرمت  رارقتسا و  تهج  هب  یقرـش  ناجیابرذآ 
، ناریا لزید  دـنالیل  لزید ، ناریـسکاه  نژوـتوم ، يزاـسكارتفیل  ناریا ، پـمپ  نوـچ :  يدـیلوت  یتعنـص و  گرزب  ياـه  هناـخراک  دوـجو 

تکرـش چگ ، هناخراک  ناپوئن ،  يراشف و  هتخت  سالپومرت ، مدیا ، لزید  لزید ، نمرد  زیربت ، تفن  هاگـشیالاپیزاسنوتسیپ  يزاسگنیربلب ،
یجاسن دنهـس ، وکیرت  وکیال ، یگدـنفاب  نازورف ، باتخن  عمال ،  قربای  هلال  یفابهلوح  يزاسمرچ ،  زاتمم ، يزاستیربک  نایفوص ، ناـمیس 

لیدبت ثعاب  زیربت ، هاگـشیالاپ  یمیـشورتپ و  هناخراک  زیربت ، یترارح  هاگورین  دوجو  نینچمه  تکوم و  زالاپ  هنیمـشپ ، یگدنـسیر  زیربت ،
زا یلاقتنا  تفن  هیفـصت  زکرم  ناونع  هب  زیربت  هاگـشیالاپ  تسا . هدـش  روشک  یتعنـص  بطق  نیرتگرزب  هب  زیربت ، رهـش  هژیو  هب  ناتـسا و  نیا 

هوالع هب  دوش .  یم  هتخانش  ناجنز  نادمه و  ناتسدرک ، یبرغ ، ناجیابرذآ  یقرش ، ناجیابرذآ  ياهناتـسا  رد  یلخاد  فرـصم  يارب  زاوها 
هچراپ دیلوت  یفابوتپ ، هلوح و  يزودنزوس ، یمشیربا ، یمشپ و  ياههچراپ  میجاج ، میلگ و  نوچ ؛ یتسد  عیانـص  رنه و  زکرم  ناتـسا ، نیا 

یتسد عیانص  نیرت  مهم  زا  تسا . کیمارس  لافـس و  تالآرهاوج ، يزاسهرقن ، ینرو ، مرچ و  يزودشفک ، یفابدبـس ، لاش ، ریرح و  ياه 
عیانـص گرزب و  عیانـص  زا  رظنفرـص  تسا .  یفابیلاق  تعنـص  دـیآ  یم  باـسح  هب  زین  روشک  تارداـص  نیرت  مهم  وزج  هک  هقطنم  نیا 

ياهگنـس هسام ، نش و  نداعم  دوجو  دیابن  دنراد ،  هدـهع  رب  یمهم  شقن  ناتـسا  یعامتجا  يداصتقا و  تایح  رد  هک  یتسد  یهاگراک و 
 . تفرگ هدیدان  ار  هقطنم  نیا  رد  تیلوپ  تیموتاید و  گنسلاغذ ، نلوئاک ،  هکوپ ،  زوسن ، كاخ  کمن ،  ینییزت ، ینامتخاس و 

تاغوس

نینچمه زول ، اقون و  هیبارق ،  سیرا ،  نوچ  فلتخم  ياه  ینیریـش  کـشخ ،  ولآ  ولآدرز ،  هگرب  وله ،  هگرب  ریظن  رابکـشخ  عاونا  لـیجآ ، 
یم تـالوصحم  رگید  زا  دـیآ .  یم  رامـش  هب  ناتـسا  نیا  مهم  ياـه  یتاـغوس  هلمج  زا  مرچ  شفک  فیک و  ینرو ، میجاـج ، میلگ ، شرف ،
. درک هراشا  هریغ  یشاک و  قرعم  یلافس ، فورظ  هرقن ، فورظ  يا ، هقالک  پاچ  یمشیربا  ياه  هچراپ  هدش ، یبوک  هرقن  حیبست  هب  ناوت 

يرگشدرگ یعیبط -  ياه  هبذاج 

همشچ هاشبرع ،  رادزاگ  یندعم  بآ  همشچ  ولوکابنت ،  یعیبط  لگنج  ولقدنف ،  یلگنج  كراپ  ای  بادنا  یعیبط  لگنج  رها :  ولقدنف  لگنج 
ای یلگ  وغود  همـشچ  غالب ،  غآ  همـشچ  سیربآ ،  یندعم  بآ  همـشچ  دمحا ،  شبآ  هرد  یندـعم  بآ  همـشچ  ربنع ،  کشم  یندـعم  بآ 

بالات و داـبآ ، :  ناتـسب  لـگ  يروق  هچاـیرد  نارابـسرا  اـی  غاد  هرق  هوک  رها ،  تشد  تعیبط  سرا ،  هناـخدور  هیـشاح  همـشچ ،  هن  ناـمه 
 : بانب شوغزب  ياه  هوک  غالب ،  قآ  راغ  ردنکـسا ،  راغ  داـبآ ،  ناتـسب  یندـعم  مرگ  بآ  همـشچ  دابآدیعـس ،  هرد  لـگ ،  يروق  هچاـیرد 

راغ رـالنویوق ،  راـغ  یـس ،  هرد  قوبوچارق  یـس ،  هرد  ناروت  ياـه  هرد  هایـس ،  قالـشق  همـشچ  اـی  یلوگ  قالـشق  هرق  یللملا  نیب  بـالات 
يروق ای  دور  نارهم  ياچ ،  یجآ  ای  دور  هخلت  زیربت :  دور  نارهم  رگشل  هایس  ای  نوشق  هرق  هقطنم  بانب ،  ياهاتسور  تعیبط  رالخامخاچ ، 
یندعم بآ  همشچ  ناشورف ، بسا  یندعم  بآ  همشچ  قح ، هلا  مرگ  بآ  همشچ  هبارخ ، بایـسآ  راشبآ  افلج :  هبارخ  بایـسآ  راشبآ  ياچ 

ياه هنماد  بارس ، لاتنک  هوک  هنماد  یغاد ، یکمایک  ياه  هنماد  یکمایک ، لگنج  سر ، بآ  همشچ  هیق ، يراس  یندعم  بآ  همشچ  اهدرا ،
ای نالاواس  ياه  هنماد  بارس :  شوگزب  - هنماد یچ  هرق  قالیی  تعیبط  ناراهام ، هرد  تعیبط  شوگزب ، ياه  هنماد  نالبس ، نامه  ای  نالاواس 

بآ همشچ  اهدرا ، یندعم  بآ  همـشچ  ناشورف ، بسا  یندعم  بآ  همـشچ  قح ، هلا  مرگ  بآ  همـشچ  شوگزب ، ياه  هنماد  نالبـس ، نامه 
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هرد ربیلک :  نایفوص  همـشچ  جزید ،  دنکرـس  راشبآ  دابآ ،  شیع  راشبآ  رتسبـش :  دابآ  شیع  راـشبآ  سر  بآ  همـشچ  هیق ، يراـس  یندـعم 
، نایولع هچایرد  هغارم :  نایولع  هچایرد  اسالاب  یندـعم  بآ  همـشچ  ییوس ، لـی  مرگ  بآ  همـشچ  يدـنک ، هعلق  مرگ  بآ  همـشچ  ماـغیپ ،

هرق درز ، بآ  ای  وس  يراس  همشچ  روش ، بآ  ای  ییوسروش  همـشچ  شیاشگ ، هرد  ياه  یندعم  بآ  همـشچ  يوجرو ، یندعم  بآ  همـشچ 
هندرگ تعیبط  هناخدصر ، ياه  راغ  لیئوپماه ، ای  رتوبک  راغ  زیرهک ، شاب  همـشچ  دـنرم ، مرگ  همـشچ  ای  غالب  یتسیا  لِگ ، هایـس  ای  قیچلاپ 

، شومغود يآ  هناخدور  هیشاح  ياچ ، وقنارق  هناخدور  هیـشاح  هنایم :  نزوا  لزق  داماد  همـشچ  ای  يزوگ  َیب  فورعم  گرزب و  تانق  مایپ ،
هیشاح وقنارق ،  دور  هیشاح  دنهس ، هوک  هنماد  دورتشه :  دنهس  هنماد  دور  مرگ  ای  ياچ  همرگ  هناخدور  هیشاح  نزوا ، لزق  هناخدور  هیـشاح 
نالیل دور  هیـشاح  دولریجآ ، دور  هیـشاح  ياچ ، يروق  دور  هیـشاح  ياچ ، هعلق  دور  هیـشاح  ياچ ، یجآ  دور  هیـشاح  شومغود ، يآ  دور 

اشوق هوک  ناخلاقوس ، مرگبآ  همشچ  نالریش ، راشبآ  ناواروگ ، دنبرد  دنلب  راشبآ  يدنک ، لیعامـسا  راشبآ  سیره :  اقـسریپ  همـشچ  ياچ ،
قنیم ياتسور  تعیبط  ناریش ، ياتسور  تعیبط  غالپاس ، هوک  غاد ،

یخیرات ياه  هبذاج 

ماـمح ياـچ ،  ماـما  هپت  یـشاداهدژا ،  هپت  يرها ، نیدـلا  باهـش  خیـش  هعقب  رها ، هدیـشوپرس  رازاـب  رها :  يرها  نیدـلا  باهـش  خیـشهربقم 
 ، دناروه يوتشپ  هعلق  نیسراوآ ،  هعلق  هشیش ،  هتشبن  گنس  لدنقس ،  هتشبن  گنس  رها ،  ناخراتس  دس  يرها ،  مساق  رتکد  هناخ  تشدرک ، 

خیش هزوم  رها ،  عماج  دجـسم  یـس ،  هرد  لوبوق  یخیرات  هطوحم  یـسابع ،  هاش  يارـسناوراک  باتـشپ ،  هعلق  ههقهق ،  هعلق  نوشوج ،  هعلق 
 ، بانزید ياتـسور  ناتـسروگ  یـس ،  هپت  ردان  یمیدـق  هپت  هنوحاط ،  اـی  یـس  هپت  ناـمرید  یمیدـق  هپت  داـبآ :  ناتـسب  يرها  نیدـلا  باـهش 

جنپ لپ  وپروک ،  یلزوگ  شب  ای  مشچ  جـنپ  لپ  بانب :  همـشچ   5 کشوک ،  لزق  هنطلسلا ،  بیان  ترامع  دابآ ،  نیما  ياتـسور  ناتـسروگ 
هناخ املعلا ، فیـس  یـضاق  خیـش  یخیرات  هناخ  هلا ،  حتف  جاح  یخیرات  مامح  دابآرهم ، یخیرات  مامح  بانبرهـش ، یعفادت  راصح  همـشچ ،

یخیرات ناتـسربق  یـس ، هعلق  رالزیق  بانب ، ياه  غاب  هناخ  یپ ، کین  یخیرات  هناخ  یهاشورـسخ ، یخیرات  هناـخ  زازب ، یلع  جاـح  یخیراـت 
ناکم زمرق ، دجسم  رلرگرز ، دجسم  دیجسم ، يوگ  گیب ، لیعامسا  دجـسم  دبآرهم ، عماج  دجـسم  دجـسم  بانب ، نادیم  دجـسم  قراوز ،
رازاب هاشیلع ، گرا  زیربت :  ارعـشلا  ةربقم  بانب  یـسانش  مدرم  هزوم  روص ، يا  هرخـص  يرامعم  یلم ، كراپ  یغاـب و  میناـخ  یحیرفت  ياـه 
هزوم نامه  ای  تیطورـشم  هناخ  ناوغرا ، رـسپ  نازاغ  هشوگ  هدزاود  هربقم  ياه  هبارخ  یلگ ، لئا  هاگجرفت  رمـالا ، بحاـص  هعقب  یخیراـت ،
هزوم ارعـشلا ، هربقم  رمالا ، بحاـص  دجـسم  هب  فورعم  يوفـص  بساـمهط  هاـش  دجـسم  دوبک ، دجـسم  يرادرهـش ، تراـمع  تیطورـشم ،

لپ لیعامـسا ،  هداز  ماما  بیعـش ،  هداز  ماما  رهم ،  هجون  ياتـسور  رد  دـمحم  هداز  ماـما  اـفلج :  راـجاق  هزوم  شجنـس ، هزوم  ناـجیابرذآ ،
 ، سوناپتـسا نس  ياسیلک  رتسکاخ  هپت  ای  هپت  لک  کیب ، یلع  هعلق  تشدرک ،  هعلق  راـجاق ،  يازریم  ساـبع  ماـمح  یناوجخن ،  کـلملاایض 

، وقیلزار هتشون  گنس  هژیو  هب  ییوتراروا  هتشون  گنس  ناوجنل ، یخیرات  ياتـسور  قوج ، هعلق  هپت  بارـس :  قوج . - هعلق - هپت یی  هعلق  روگ 
 : رتسبش يرتسبش  دومحم  خیش  هاگمارآ  بارس  ریاشع  هزوم  دابآ ، لامج  دجسم  عماج ، دجسم  یـس ، هعلق  ییآ  هعلق  نابتـشن ، هتـشبن  گنس 

عباوت زا  هنماخ  رهـش  رد  هنماخ  يایادـه  هزوم  رتسبـش ، جوست  عماج  دجـسم  بجر ، ریپ  رازم  هپت ، هرق  هپت  يرتسبـش ، دومحم  خیـش  هاگمارآ 
، نیدمرخ کباب  هعلق  ول ، هنییآ  رصق  هنیو ، رـصق  رهـش ، لخاد  یمیدق  مامح  نیرفآادخ ، لپ  مساق ، هاش  هعقب  ربیلک :  ولانیآ  ياسیلک  رتسبش 

دمحم دیـس  هعقب  يا ، هغارم  يدحوا  هاگمارآ  هغارم :  هناخدـصر  سابع  هاش  يارـسناوراک  یخرف ، هعلق  دـیزی ، هعلق  زب ، هعلق  یـس ، هعلق  زیق 
، قدرم لپ  هاقناخ ، لـپ  نالـسرا ، لزق  هپت  غاـبناوچ ، هپت  زاـن ، هرق  دـنک  هزاـت  رـالرق  هپت  قاـمخچ ، هپت  هزیگرـس ، هپت  هپت ، لـگ  هپت  هللا ، اـطع 

الم دجسم  قاط ، دجسم  سناوه ، ياسیلک  رودم ، دبنگ  دوبک ، دبنگ  ریبک ، ردص  يارس  کلم ، هجاوخ  يارس  ینیـسح ، يارـس  هناخدصر ،
هغارم هزوم  اه ، هراگن  گنس  هزوم  رالاقآ و  هربقم  رهم ، دبعم  جات ، خیش  دجسم  یلریجنز ، دجسم  عماج ، دجسم  نیدلازعم ، دجسم  متـسر ،

ياتـسور ناویـس ، یناتـساب  هـپت  ناـشورف ، هزوـک  رازاـب  مـیهاربا ، هداز  ماـما  دـمحا ، هداز  ماـما  اناراگادـنام ، هدکـشتآ  دـنرم :  اناراگادـنام 
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هدازماما هنایم :  لیعامسا  دیس  هدازماما  عماج  دجسم  رازاب ، دجـسم  دنرم ، يارـسناوراک  وکاله ، هعلق  قاط و  جلدنک ، ياتـسور  فسویالم ،
لامج يارسناوراک  ناخ ، یلق  فجن  هعلق  رتخد ، هعلق  ای  یسالاق  زیق  رتخد ، لپ  ای  یـس  یپروکزیق  لیعامـسا ، هدازماما  هرانم  هعقب و  دمحم ،

لپ دورتشه  عماج  دجسم  اپساناف ، ای  كاحض  هعلق  یماطسب ، دیزیاب  خیش  هعقب  دورتشه :  یماطـسب  دیزیاب  هعقب  كرت  یگنـس  دجـسم  دابآ ،
قیه ناتسروگ  راینو ، یخیرات  لپ  قاحسا ، خیش  هعقب  سیره :  راینو  یخیرات 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  ياههبذاج  ریاس 

رتوبک - راغشوقارب - تعیبطنایولع - دس لیت  - دسهطورشم - هناخشوقزب لیبدنایغادالآهاشیلع  - گرا نارابسرادنهس  - ناشفـشتآدنکرس - راشبآ
مالیا زربلا  ناهفصا  لیبدرا  یبرغ  ناجیابرذآ  یقرش  ناجیابزذآ  ناریا  ياه  ناتسا  هغارم  - خرـس - دبنگـسوناپتسا - تنـس - ياسیلککباب - هعلق

ناتـسچولب ناتـسیس و  نانمـس  ناجنز  ناتـسزوخ  یلامـش  ناسارخ  يوضر  ناسارخ  یبونج  ناسارخ  يرایتخب  لاحمراهچ و  نارهت  رهـشوب 
دزی نادمه  ناگزمره  يزکرم  ناردنزام  ناتسرل  نالیگ  ناتسلگ  دمحاریوب  هیولیگهک و  هاشنامرک  نامرک  ناتسدرک  مق  نیوزق  سراف 

بارس

يزکرم شخب 

گرزب هدازماما 

 ، هندب یگنس ،  ياه  هرازا  ياراد  هدش و  عقاو  یمومع  ناتسروگ  رانک  رد  بارس ،  یبرغ  بونج  شخب  رد  هدازماما  نیا  يانب  تاحیـضوت : 
ورف اهنآهنذأم  هکتسا  رتم  عافترا 9  هب  هرانم  ود  ياراد  نینچمه  انب  نیا  تسا . یچگ  يراک  سنرقم  ياهامن  قاط  يرجآیاه و  هرانم  دبنگ ، 

بونج شخب  رد  هدازماما  نیا  يانب  سردآ :  تسا . ق  مهن ه .  متـشه و  ياه  نرق  هب  طوبرم  هدازماـما  ياـنب  يراـمعم  هویـش  تسا .  هتخیر 
(http://www.tebyan.net عبنم : . ) تسا هدش  عقاو  یمومع  ناتسروگ  رانک  رد  بارس ،  یبرغ 

سیره

يزکرم شخب 

قاحسا خیش  هعقب 

خیش هعقب  تاحیضوت :  دشاب . یم  يرجآ  ياه  راوید  یگنـس و  ياه  هرازا  اب  رتم   5/13 داعبا 6 × هب  لکش  لیطتـسم  يرجآ  هعقب  تحاسم : 
5/13 داعبا 6 × هب  لکش  لیطتسم  يرجآ  هعقب  سیره  ناتـسرهش  رد  عقاو  دورمناخ  ياتـسور  کچوک  هناخدور  یبونج  لحاس  رد  قاحـسا 
هب هجوت  اب  ار  انب  ثادحا  خـیرات  دـنمانیم . قاحـسا  خیـش  هعقب  ارنآ  لحم  مدرم  هک  دراد  رارق  يرجآ  ياه  راوید  یگنـس و  ياه  هرازا  اب  رتم 

. هربقم دجسم ـ  ناویا ـ  تسا :  هتفای  لیکشت  تمسق  هس  زا  انب  نیا  داد . تبـسن  هیوفـص  هرود  هب  ناوتیم  يرامعم  هویـش  رواجم و  ناتـسروگ 
ًاتیاهن رتم و   5/4 داعبا 5/6 ×  هب  یبوچ  تخت  ششوپ  اب  لیطتسم و  لکش  هب  دجسم  تسا . یبوچ  نوتس  ود  ياراد  لامش و  هب  فرشم  ناویا 
يالاب تمـسق  رد  دشابیم . رتم  یبیرقت 11  عافترا  هب  يدـنلب  يورک  دـبنگ  نآ  هنامـسآ  هدـش و  عقاو  انب  تمـسق  نیرت  یبونج  رد  هک  هربقم 

ناتـسروگ رد  هربقم  تسا . هتفر  نیب  زا  نآ  زا  یتمـسق  هزورما  تسا و  نآ  یناب  مان  هک  دراد  دوجو  ثلث  طـخ  هب  يا  هتـشبن  گنـس  يدورو 
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ناتـسروگ رد  هربقم  تسا . هتفر  نیب  زا  نآ  زا  یتمـسق  هزورما  تسا و  نآ  یناب  مان  هک  دراد  دوجو  ثلث  طـخ  هب  يا  هتـشبن  گنـس  يدورو 
خیـش هعقب  سردآ :  دشابیم . و 10  نورق 9  يراجح  راثآ  نیرتراکرپ  زا  هدنامیقاب  ياهربق  گنـس  هک  هدـش  عقاو  هاقناخ  ياتـسور  یمیدـق 

: عــــبنم . ) دراد رارق  سیره  ناتــــسرهش  رد  عــــقاو  دورمناــــخ  ياتــــسور  کــــچوک  هناــــخدور  یبوــــنج  لــــحاس  رد  قاحــــسا 
(http://forum.downloadina.com

ریشبجع

يزکرم شخب 

ع)  ) مساقلاوبادیس هدازماما 

هدش عقاو  رهش  نیا  ناتـسربق  کیدزن  ریـش و  بجع  ناتـسرهش  لامـش  يرتمولیک  ۀلـصاف 2  رد  مساقلاوبا  دیـس  هدازماما  هعقب  تاحیـضوت : 
لخاد دـسر . یم  یناخلیا  ةرود  هب  قاط )  راهچ  انب (  تخاس  کبـس و  هب  هجوت  اب  ریـش  بجع  مساقلاوبا  دیـس  هدازماما  يانب  تمدـق  تسا .

قرش تمس  زا  انب  يدورو  دراد . لوط  رتم   56/3 نآ ،  علض  ره  هک  تسا  مظنم  یعلض  تشه  لکش  هب  نوریب  زا  اپیلچ و  لکش  هب  هعقب  يانب 
ۀطوحم یبونج  علـض  رد  هدازماما  ربق  تسا . هدش  هتخاس  شارت  شوخ  گنـس  فیدر  زا 5  هک  تسا  رتـم  انب 20/2  ةدـنامیقاب  عافترا  تسا .

هچراپکی هتشگ و  نییزت  وت  رد  وت  ياه  سنرقم  فیدر  تروص  هب  انب  قاط  دشاب . یم  حیرـض  ربق و  گنـس  دقاف  هتفرگ و  رارق  لکـش  اپیلچ 
ۀلـصاف 2 رد  مساـقلاوبا  دیـس  هدازماـما  هعقب  سردآ :  تسا . هدـش  هدیـشوپ  قرعم  ةویـش  هب  دیفـس  هایـس و  یبآ و  ياـه  یـشاک  تاـعطق  زا 

. تسا هدش  عقاو  رهش  نیا  ناتسربق  کیدزن  ریش و  بجع  ناتسرهش  لامش  يرتمولیک 

ناکلم

يزکرم شخب 

یغالب یلع  هاگترایز 

تـسا عقاو  هپت  نییاپ  رد  هک  دراد  هاگترایز  کی  تسا  رادروخرب  زاب  ياضف  زا  هک  دـشاب  یم  رانمقآ  ياتـسور  رد  لـحم  نیا  تاحیـضوت : 
هب ناوـت  یم  يراذـگ  هیامرـس  یمک  اـب  هتبلا  تسا  رادروـخرب  بسچلد  يا  هرظنم  زا  تسا و  يراـج  بآ  رپ  يا  همـشچ  هـپت  هـیلا  یهتنمزاو 

هاگنمیشن داجیا  اب  هتبلا  تسا  هدشن  نآ  زا  يونعم  تیامح  ای  یتلود  يراذگ  هیامرس  هنوگچیه  لاح  هب  ات  هنافـساتم  یلو  دوزفا  نآ  تیباذج 
: عــبنم . ) دـــشاب یم  راــنمقآ  ياتـــسور  رد  لــحم  نــیا  سردآ :  دوزفا . لــحم  نــیا  نارگـــشدرگ  هــب  ناوــت  یم  اــهناب  هیاـــس  اـــه و 

(http://www.ostan-as.gov.ir

هغارم

يزکرم شخب 

يا هغارم  يدحوا  هربقم 
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ياهانب یناساس و  ياهیقاتراهچ  زا  ماهلا  اب  يدـحوا  هربقم  يارجا  حرط و  دـشابیم . متـشه  نرق  نارعاش  افرع و  زا  يدـحوا  تاحیـضوت : 
عقاو ارـسشناد  نابایخ  هغارم ، یلامـش  شخب  رد  انب  نیا  تسا . راوجمه  یناخلیا  یـصصخت  هزوم  اب  هدـش و  هتخاس  اـبیز  لکـش  هب  یمالـسا 

رادمان يوک  یسراپ  رعاش  فراع و  يا  هغارم  يدحوا  هب  روهشم  یناهفصا و  هب  رهتـشم  یغارم  نسحلاوبا  نیدلا  نکر  نفد  لحم  انب  تسا 
زا يدـحواریخ  قودنـص  تسا . هدـش  عقاو  متـسر  روپ  ناتـسرنه  بنج  يزبسرـس  غاب  ناـیم  رد  هک  تسا  مجماـج  فورعم  يونثم  بحاـص 

قودنـص تسا . هدش  کح  تسا  هک 738 ه.ق  توف  خیرات  يدـحوا و  مان  نا  یبونج  یلامـش و  راوید  رب  تسا  هدـش  تسرد  دوبک  کنس 
یبونج یلامش و  ياه  هراوید  يالاب  رب  تسا و  هدش  هیهت  یلومعم  دوبک  گنس  زا  هتفرگ  رارق  غاب  فک  زا  رتالاب  هلپ  هس  هک  يو  ربق  یگنس 

هدـش و ثادـحا  روبذـم  ربق  يور  رب  يدـیدج  يانب  ناریا  یلم  راثا  نمجنا  يوس  زا   1352 لاس رد  تسا .  هدـیدرگ  رقن  یبرع  یتراـبع  نآ 
ثادحا یلبق  هاگمارآ  ياجب  همرآ  نتب  زا  ییابیز  دبنگ  غاب  طسو  رد  دشاب و  یم  هناخباتک  يزاس و  هطوحم  هاگمارآ و  يواح  دـیدج  يانب 

تلع هب  هزوم  نیا  تسا . هدیدرک  عقاو  يدحوا  هزوم  يدـحوا  هربقم  رانک  رد  . تسا هدـیدرگ  لقتنم  هاگمارآ  هزوم  هب  یلبق  هربقم  گنـس  و 
صاصتخا دوخب  ار  یناخلیا  یـصصخت  هزوم  ناونع  تسا  هدوب  نانا  تختیاـپ  یتموکح و  رقم  لوغم  ناـیناخلیا  هرود  رد  هغارم  رهـش  هکنیا 

هناخدصر و زا  هدنام  یقاب  ياههبیتک  هک  هشیش  . یغرفم فورظ  . تباتک . هکـس . یلافـس فورظ  لماش  هزوم  نیا  رد  دوجوم  ایـشا  تسا . هداد 
هقبط يزاس  فک  مود –  هقبط  هب  یـسرتسد  يارب  دیدج  هلپ  هار  يارجا  لاسرد 75  انب :  تمرم  تسا . یملـسا  نارود  هب  طوبرمروبق  کنس 

سیورس و هناخرادبآ و  نیمات  مود –  هقبط  لماک  يزیمآ  گنر  مود –  هقبط  يراک  دیفـس  يرجا  ناهفـصا –  فک  رآ  زا  هدافتـسا  اب  مود 
يزاس فک  اهنلاس و  زیهجت  غاب –  ياضف  یهدـناماس  هزوم –  ياهنیرتیو  لیمکت  مود –  هقبط  قرب  تاسیـسات  لیمکت  اهنآ –  يراکیـشاک 

لاسرد 76 دوجوم  ياـهنلاس  هعـسوت  سکع –  باـتک و  هاگـشیامن  لیکـشت  تهج  اـه  نلاـس  يزیمآ  گـنر  موئلونیل و  شوپ  فک  اـب  نآ 
 – هدرن هرجنپ و  برد و  يزیمآ  گنر  تولخ –  طایح  یـشک  هدرن  اهبرد –  اه و  هرجنپ  یـشک  هدرن  ماب –  تشپ  ماگوزیا )  يراـکقیاع ( 
يارجا 3 یلبق –  بسانمان  ياهسیورس  يروآ  عمج  لاس 78  رد  طایح  يرایبآ  يراکتخرد و  طایح –  ياه  هچغاب  فارطا  یـشک  لودج 
 – یتشادهب ياهـسیورس  يراکیـشاک  قوف –  قاتا  يزاس  فک  يراک و  دیفـس  یماظتنا  يورین  قاتا  باب  کی  یتشادـهب و  سیورـس  باب 
، هغارم یلامش  شخب  رد  انب  نیا  سردآ :  ارـسنامهم  قاتا  يزیمآ  گنر  یـشک و  هلول  یـشک و  میـس  یبوچ –  ینهآ و  برد  بصن  هیهت و 

ثاریم نامزاس   ، http://www.ostan-as.gov.ir- http://www.maragheh.org عبانم : . ) تسا عقاو  ارـسشناد  نابایخ 
( یگنهرف

ع) () هللا ءاطع  دیس   ) دمحم دیس  هدازماما 

ترـضح ناگداون  زا  رایط و  رفعج  بانج  مشـش  هون  هب  طوبرم  دننکیم  لقن  دوخ  دادـجا  زا  هک  یلاها  تاراهظا  هب  انب  فیرـش  هعقب  بسن : 
( هللا ءاطع  دیس   ) دمحم دیس  فیرش  هعقب  تاحیضوت :  دشاب . یم  هللا  ءاطع  هب  روهـشم  دمحم  دیـس  مانب  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینموملا  ریما 
زا دوب  ترابع  البق  هعقب  تسا . ینید  مولع  هسردم  دجـسم و  زا  بکرم  يا  هعومجم  ءزج  تسا و  هدش  عقاو  هغارم  هر )  ) ینیمخ نابایخ  رد 

زبس و یـشاک  زا  دـبنگ  دوخ  حطـس  گنراگنر و  ياهیـشاک  اب  نا  قاطاپ  رد  هتـشگ و  راوتـسا  يدـبنگ  نا  زارف  رب  هک  یعلـض  راـهچ  ییاـنب 
تسا و هتفاـی  شیازفا  عبرم  رتـم  زا 350  شیب  هب  رتـم  زا 25  هعقب  تعـسو  ریخا  يزاس  زاـب  رد  یلو  دوب . هدـش  هداد  شـشوپ  یبا  کـیمارس 
زا هعقب  يانب  يدورو  هار  تسا . هدش  هتـشاذگ  سدـقم  حیرـض  يور  رب  نیمز  فک  زا  رتم  زا 14  شیب  عافترا  هب  تمظع  اب  رایـسب  يدـبنگ 

تاراهظا هب  انب  فیرش  هعقب  دراد . ینیمخ  ماما  نابایخ  هب  یلقتـسم  يدورو  هار  نا  رب  هوالع  تسا و  هدش  زاب  هدازماما  دجـسم  یلـصا  برد 
مانب ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینوملا  ریما  ترضح  ناگداون  زا  رایط و  رفعج  بانج  مشش  هون  هب  طوبرم  دننکیم  لقن  دوخ  دادجا  زا  هک  یلاها 
رهش تاضق  زا  مارک و  ءاملع  زا  راوگرزب و  تاداس  زا  ردقلا  لیلج  دیس  نیا  ناگداون  دالوا و  رثکا  . دشابیم هللا  ءاطع  هب  روهـشم  دمحم  دیس 
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هلمجنم ناریا  ياه  رهـش  نابز  يرذا  قطانم  رد  اهنا  تسا  دوهـشم  نادـناخ  نیا  خـیرات  زا  هچنا  دـنا و  هدوب  نالیگ  هیناطلـس و  نیوزق  ياـه 
هغارم هر )  ) ینیمخ نابایخ  رد  هللا ) ءاطع  دیـس   ) دمحم دیـس  فیرـش  هعقب  سردآ :  دنا . هتـشاد  ینکـس  لیبدرا  ناجیابرذا و  ناجنز  نیوزق 

(http://www.al-shia.org عبنم : . ) تسا هدش  عقاو 

ع)  ) يوجرو موصعم  هدازماما 

نیا رانک  رد  دراد .  رارق  يوجرو  مان  هب  ییاتسور  هغارم  یقرـش  بونج  يرتمولیک  شـش  دودحرد  يوجرو  موصعم  هدازماما  تاحیـضوت : 
يوررب رپس  ریـشمش و  هزین ،  نامک ،  ریت و  ریواصت  هب  شقنم  ربق  گنـس  يداـیز  دادـعت  هک  دراد  دوجو  یمیدـق  گرزب  ناتـسروگ  اتـسور 

خیرات اب   " کیب ،  ازریم  ادخدک  دنزرف "  گیب "  نامز  ربق "  شقنم  یگنـس  قودنـص  هب  ناوت  یم  نایم  نیا  زا  تسا . هدـش  هداهن  نآروبق 
ضرع هک  تسا  یگرزب  يورهار  هربقم  نیا  يدورو  تسا . عقاو  ناتـسروگ  نیا  رانکرد  موصعمالم  هربقم  درک . هراـشا  ق  تافو 1085 ه . 

هک هدش  هدنک  گنس  رد  رتم  ضرع 80/1  هب  یلکش  لیطتسم  يدورو  هدیشوپرس ،  يورهار  ياهتنا  رد  دسر . یم  رتم  هب 7  نآیدورو  هناهد 
قاـتا گرزب ،  رـالات  يدورو  لخدــم  کـیدزن  ورهار و  پـچ  تمــس  رد  دوـش . یم  ناـیامن  یبلاـج  عیــسو و  هطوـحم ي  نآزا ،  روبعاـب 

رد هدش و  رفح  هرخص  رد  دبنگ  کی  تروص  هب  قاتا  نیا  فقـس  تسا .  هدش  هدنک  گنـس  لد  رد  هک  دراد  دوجو  یکچوک  شوگراهچ 
کی زا  روبع  اب  گرزب  رالات  ياهتنا  رد  تسا . رتم  دودح 3/6  نآیانهپ  گرزب 12 و  رالات  يازارد  تسا . هدش  هیبعت  يریگرون  فقس  طسو 

لیکشت رتم  رطق 9/5  هب  لکش  يا  هریاد  قاتا  کی  زا  هک  دوش  یم  عورش  هاگشیاین  یلصا  هطوحم  رتم ،  يزارد 3/3  رتم و  يانهپ 2  هب  هفص 
یلاله فقس  اب  رتم  يانهپ 2×6/2  ازارد و  هب  لکش  لیطتـسم  یبارحم  فک ،  زا  هلپ  کی  عافترا  هب  قاتا  نیا  یبونج  تمـسرد  تساهدش ،

 ، ناسانـشراک هدیقع  هب  تسا . هدـش  فاص  يراجح و  یـصاخ  تقد  اب  رتم  عافترا 2  هب  هاگـشیاین  نیا  یگنـس  هرازا ي  دراد . دوجو  لکش 
دـسر یم  رظن  هب  هاگـشیاین  نیا  تعـسو  هب  هجوت  اب  دراد و  يرهم  دـباعم  زا  یـضعب  بارحم  حرط  اب  رایـسب  تهابـش  هاگـشیاین  نیا  بارحم 

ضیوعت لحم  نوچ  ییاه  تمـسق  زا  دـمآیم و  باسح  هب  يرهم  دـباعم  نیرتگرزب  زا  یکی  رامـش  رد  هدوب و  هوکـش  اب  يدـبعم  يراگزور 
مـسارم يرازگرب  لحم  هرخالاب  رهم و  بهذم  ياملع  یموجن  ياه  تیلاعف  لحم  رهم ،  نییآهب  ناگدـنورگ  میلعت  لحم  نویناحور ،  سابل 

شـش دودحرد  يوجرو  موصعم  هدازماما  سردآ :  یقرـش  ناجیابرذآ  ناتـسا  یگنهرف  ثاریم  باتک  دوب  رادروخرب  ناتـسرپ  رهم  هوکـشاب 
(http://www.tebyan.net عبنم :  . ) دراد رارق  يوجرو  مان  هب  ییاتسور  هغارم  یقرش  بونج  يرتمولیک 

(ع) میهاربا دیس  هدازماما 

هنیدم يوس  زا  ترجه  عقوم  رد  هک  دنتـسه  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  موس  هون  هدربمان  هک  دراد  نیا  زا  تیاکح  اه  هتفگ  بسن : 
 : تاحیضوت ددرگ . یم  نفد  ناکم  نیا  ردو  دسر  یم  تداهـش  هب  تیالو  تماما و  نانمـشد  نافلاخم و  تسد  هب  سدقم  دهـشم  هب  هرونم 

هجوت و دروم  زاب  رید  زا  هعقب  نیا  تسا . هدش  عقاو  ناکچ  ياتسور  رد  هغارم  قرش  يرتمولیک  رد 6  مالسلا  هیلع  میهاربا  دیس  هدازماما  هعقب 
لاس لوصف  مامت  رد  دـشاب . یم  یقرـش  ناجیابرذآ  روهـشم  فورعم و  ياه  هدازماما  زا  یکی  دوب و  هغارم  ناتـسرهش  یلاها  صاـخ  مارتحا 

رد . دنیآ یم  سدقم  ناکم  نیا  هب  نآ  فارطا  ياهناتـسرهش  هغارم و  ناتـسرهش  زا  ردقلا  لیلج  دیـس  نیا  رهطم  دقرم  ترایز  تهج  نیرئاز 
رد دوش . یم  تیالو  تراهط و  تمصع و  ناقشاع  زا  رپ  ع)  ) میهاربا دیس  هعقب  راهطا  همئا  تداهش  تدالو و  ياهزور  رفص و  مرحم و  مایا 

ریـسم 6 هکیروطب  . دراد يرگید  ياوـه  لاـح و  ع)  ) میهاربا دیـس  هدازماـما  هعقب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  نیـسح  ماـما  ترـضح  نیعبرا 
ینیسح نیعبرا  حبص  لوا  زا  هناصلاخ  روضح  نیا  دریگ و  یم  ماجنا  یتخس  هب  اهوردوخ  ددرت  دودسم و  هدازماما  هعقب  هب  هغارم  يرتمولیک 
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یتحایس و ياهروت  زین  ییوجـشناد و  فلتخم  ياهودرا  روضح  دهاش  ناتـسباتو  راهب  لوصف  رد  هدازماما  نیا  دراد . همادا  بش  زا  یـساپ  ات 
يراج هشیمه  هعقب  راـنک  زا  هک  يا  هناـخدور  زیگنا و  لد  زبس و  رـس  تاـغاب  اـب  هعقب  فارطا  هدروخن  تسد  اـبیز و  تعیبط  . تسا یتراـیز 

ترضح ردقلا  لیلج  دیس  هاگمارآ  فیرش  هعقب  نیا  . دشاب یم  كاپ  تعیبط  نینچمه  هللا و  ءایلوا  نارادتـسود  زا  رفن  نارازه  ياریذپ  تسا 
دراد نیا  زا  تیاکح  اه  هتفگ  دشاب . یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  نبا  هللا  دبع  نبا  مساق  نبا  نسح  نبا  میهاربا  هدازماما 

تـسد هب  سدـقم  دهـشم  هب  هرونم  هنیدـم  يوس  زا  ترجه  عقوم  رد  هک  دنتـسه  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  موس  هون  هدربماـن  هک 
هب ع)  ) میهاربا دیـس  هدازماما  ربق  فشک  خـیرات  . ددرگ یم  نفد  ناکم  نیا  ردو  دـسر  یم  تداهـش  هب  تیالو  تماما و  نانمـشد  نافلاخم و 

رتمیتناس ضرع 80  هب  يا  هدش  يراجح  گنس  رهطم  حیرض  کیدزن  مرح  راوید  یبرغ  تمسق  رد  ددرگ . یمرب  شیپ  لاس  داتفه  دصکی و 
راتکه دودح 3  هدازماما  هصرع  تحاسم  . مینک یم  لوکوم  ناتدیدزاب  هب  ار  نآ  لیاضف  حرش  هک  . تسا هدش  بصن  رتمیتناس  عافترا 150  و 

لاس لوصف  رثکاردو  تسا  يراج  یلحم  هناخدور  نآ  یقرش  تمسق  رد  تسا  هتفرگ  رارق  هصرع  طسو  رد  ًاتبـسن  هعقب  نامتخاس  دشاب . یم 
یحارط و هب  تبسن  نیچتـسد  هناخدور و  ياهگنـس  زا  هدافتـسا  اب  یقرـش  تمـسق  رد  هعقب  نامتخاس  هناخدور و  نیبام  . دشاب یم  بآ  زا  رپ 

لصتم هدازماما  یبرغ  تمـسق  . تسا هدش  هدافتـسا  ینییزت  ناتخرد  فلتخم  ياه  هنوگ  زا  هدش و  مادقا  یئابیز  تروصب  زبس  ياضف  يارجا 
یبونج یلامش و  یقرش و  ياهعلض  رد  ياهقاور  هعقب  فارطا  رد  . دشاب یم  ریسم  نیازا  هدازاما  یمیدق  يدورو  تسا و  ناکچ  ياتـسور  هب 

هک دراد  دوجو  ارسرئاز  باب  دادعت 12  هب  یقرش  ياهقاور  ریز  رد  . دننک یم  هدافتسا  اذغ  فرـص  تحارتسا و  يارب  نیرئاز  هک  هدش  هتخاس 
عقاو ناکچ  ياتسور  رد  هغارم  قرـش  يرتمولیک  رد 6  مالـسلا  هیلع  میهاربا  دیـس  هدازماما  هعقب  سردآ :  دریگ . یم  رارق  نیرئاز  راـیتخا  رد 

. تسا هدش 

اقآ هربقم 

يوسوملا حاتفریم  دیس  نفدم  هدش و  عقاو  هغارم  دابآ  دنسپ  هلحم  رد  هک  تسا  يرجآ  یعلض  راهچ  يانب  اقآ  هربقم  اقآ  هربقم  تاحیـضوت : 
لظ روتـسد  هب  يرمق  يرجه  لاس 1175  رد  هعقب  هیلوا  ياـنب  دـشاب . یم  يرجه  لاـس 1175  هب  یفوتم  هغارم  فورعم  ياـملع  زا  یغارملا 
مرف تسا . هدش  تمرم  ییانب  یلعسابع  جاح  هلیسو  هب  لاس 1247  رد  يدورو  ردرس  رمرم  گنس  هبتک  بجوم  هب  هتشگ و  ثادحا  ناطـسلا 

نآ لخاد  هب  يدورو  راهچ  انب ،  علـض  راهچ  زا  هدـش و  مکحم  گنـس  اب  نیمز  فک  زا  رتم  عافترا 5/1  ات  هک  تسا  يرجآ  لکـش  عبرم  انب 
راوتـسا نوتـس  راهچ  يور  رب  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  يرجآ  يدبنگ  نآ  زارف  رب  هتفرگ و  رارق  انب  طسو  تمـسق  رد  یلـصا  هربقم  دراد . هار 

هناخزامن دوش . یم  هصالخ  نآ  یبوچ  ياهنوتس  رـس  و  نوتـس ،  رد  ًآرـصحنم  یلخاد  يرجآ  تانیئزت  اه و  هراوشوگ  زا  هدافتـسا  اب  هدش و 
زا هناـخزامن  نیا  رون  تسا .  هتفر  نیب  زا  اـهنآ  زا  یکی  هک  هدوب  يرجآ  رودـم  نوتـسراهچ  لـماش  دراد و  رارق  دجـسم  یلامـش  تمـس  رد 

یناقوف هقبط  ددرگ . یم  نیمات  دوش  یم  زاب  گرزب  ناتـسبش  فرط  هب  هک  يا  هرجنپ  دـنچ  یلامـش و  کچوک  يدورو  ياهرد  ياـه  هرجنپ 
لیاسو نک  شفک  قاتا  هب  هک  تسا  تولخ  طایح  تمس  زا  رالات  نیا  هب  يدورو  هلپ  هار  تسا . نوتس  شش  اب  يراد  نوتـس  رالات  لماش  زین 

هبتک متـسرالم  دجـسم  رد  هچرگ  دهد  یم  رون  ناتـسبش  لخاد  هب  هک  هدش  هیبعت  ییاه  هرجنپ  یلامـش  علـض  رد  دـبای . یم  هار  نلاس  نیا  هب 
هرود رد  هک  هداد  تبـسن  هیوفـص  هرود  هب  ار  نآ  ناـمتخاس  ناوـت  یم  هتفر  راـکب  هویـش  هب  هجوـت  اـب  نکیل  دروـخ  یمن  مشچ  هـب  یخیراـت 
روبق گنـس  عاونا  شیامن  يروآعمج و  اب  سیفن و  يرمرم  ياهربق  گنـس  دوجو  لیلد  هب  اـنب  نیا  رد  تسا  هدـش  يزاـس  هراـبود  هیراـجاق 

هدیدرگ Ř یمومع آ دیدزاب  تهج  اههراگنگنـس  هزوم  تروصب  یگنـس و ...  ياهچوق  اههتـشون و  گنـس  یقودنـص و  ياهراوهگ و 
ثاریم نامزاس  عبنم :  . ) تسا هدش  عقاو  هغارم  دابآ  دنسپ  هلحم  رد  هک  تسا  يرجآ  یعلض  راهچ  يانب  اقآ  هربقم  اقآ  هربقم  سردآ :  تسا .

( یگنهرف
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هنایم

ناودنک شخب 

ع)  ) دمحم هدازماما  ربق 

رد عقاو  ناودنک ، ياتسور  رد  هدازماما  نیا  تاحیضوت :  دیآیم . رامش  هب  قداص  ماما  لصفالب  دنزرف  دمحم  هقطنم  یلاها  نایم  رد  بسن : 
تبحم نامیا و  رون و  هرفس  یبچ ، حیرض  کی  یلگ و  هداس  کچوک و  ینامتخاس  اب  هداهن و  كاخ  نیلاب  رب  رس  هنایم  رهـش  يرتمولیک   35

. دوـشیم هتخانـش  هدازماـما  نیا  رـسپ  لیعامـسا ، هدازماـما  هقطنم ، یلاـها  ناـیم  رد  تساهدـینارتسگ . نآ  فارطا  اتـسور و  مدرم  بوـلق  رد 
، هنایم ناتـسرهش  يرنه  یگنهرف و  ثاریم  هرادا  رامآ  ساسا  رب  دـنروآیم . رامـش  هب  قداص  ماما  لصفالب  دـنزرف  زین  ار  دـمحم  هکناـنچمه 
، دور هنیواـگ  ياـچنامکرت ، داـبآ ، نسح  قـبط ، خیـش  هلـالک ، هعموـص ، قـیلزرب ، ياهاتـسور  رد  يرگید  ياـههدازماما  ود ،  نیا  رب  هوـالع 

هدازماما ینعی  مان  نیمه  اب  يرگید  هدازماما  رازم  تساهدیـسرن . تبث  هلحرم  هب  زونه  یلو  هدـش  ییاسانـش  یگزاـت  هب  زین  رورچ  یچریمد و 
 : سردآ دوریم . رامش  هب  هدش  هتخانش  قطانم  هلمج  زا  هقطنم  مدرم  نیب  هک  تسا  عقاو  هنایم  ناتـسرهش  عباوت  زا  رانچ  ياتـسور  رد  دمحم 
http://ostan- عـبنم : . ) تـسا هداـهن  كاـخ  نیلاـب  رب  رـس  هناـیم  رهـش  يرتـمولیک  رد 35  عـقاو  ناودـنک ، ياتــسور  رد  هدازماـما  نـیا 

(as.gov.ir

لیعامسا هدازماما  هرانم  هعقب و 

رد ییافص  اب  هعقب  تاحیضوت :  تسا . ع )  ) قداصلا رفعج  ماما  ترضح  ناگداون  زا  لیعامسا  دیـس  هدازماما  هک  دنراد  داقتعا  مدرم  بسن : 
قشع هاگراب  نیا  تسا . روهشم  قداص  رفعج  ماما  نب  دمحم  دیس  نب  نیدلا  لامک  لیعامسا ، هدازماما  مان  هب  هک  دراد  دوجو  رهش  نیا  بلق 

نآ هیلوا  يانب  تحاسم  تساهدیسر . تبث  هب  ییاسانش و  لاس 923 ه.ق  رد  هدینارتسگ  تبحم  نماد  رهش  عماج  دجسم  یبونج  علض  رد  هک 
يدنچ یلو  تساهدـشیم  نییزت  گنر  ياهزوریف  ياهیـشاک  اب  نآ  جراخ  حطـس  هک  تسا  رتم  دودـح 6  شدـبنگ  عافترا  عبرم و  رتم   30

يرامعم کبـس  اب  بلاـج و  زرط  هب  ون  زا  نآ  ناـمتخاس  تفر و  نیب  زا  تایـصوصخ  نیا  رثکا  نآ  یـساسا  يزاـسون  ریمعت و  یپ  رد  شیپ 
لامک هربقم  هب  هک  دراد  دوجو  يا  هعقب  هنایم ،  عماج  دجسم  یبونج  علـض  رد  دش  انب  دیدجت  یمالـسا  رنه  گنهرف و  اب  هتخیمآ  هتفرـشیپ و 
هیلوا يانب  زا  تسا .  گنر  هزوریف  ياه  یشاک  زا  هدیـشوپ  يدبنگ  ياراد  لیعامـسا و  هدازماما  هب  قلعتم  هعقب  نیا  تسا . روهـشم  زین  نیدلا 

نب یلعماریاب  يدهـشم  ماـن "  هب  اـنب ، یناـب  مسا  ق و  خـیرات 1258 ه .  هک  هدـنام  یقاب  یلعف  يانب  رد  رـس  يالاب  رب  يا  هبیتک  اهنت  هدازماـما 
. تسا یگنس  هبیتک ي  ود  ياراد  هک  دراد  دوجو  هعقب  نحـص  رد  رتم  عافترا 13  هب  يدنلب  هرانم ي  تسا .  هدـش  کح  نآیور  رب  ضوع " 

میظع هدازماما و  نیا  هب  يا  هژیو  صاخ و  تدارا  ع )  ) تراهط تمـصع و  تیب  لـها  ناقـشاع  مدرم و  هدازماـما :  هماـن  بسن  لاـح و  حرش 
زا لیعامسا  دیس  هدازماما  هک  دنراد  داقتعا  مدرم  دننکیم  ناشیا  میدقت  ار  دوخ  هناصلاخ  تدارا  نیا  یـضتقم  ياهتـصرف  رد  دنراد و  ناشلا 
نبا یلع  نبا  شورطالا  دـمحم  رفعج  نبا  لیعامـسا  زا : تسا  ترابع  شفیرـش  بسن  هک  تسا  ع )  ) قداصلا رفعج  ماما  ترـضح  ناگداون 

. تسا نیدـلا  لامک  شفیرـش  بقل  لیعامـسا و  شکرابم  مان  (ع ) قداصلا رفعج  مامالا  نبا  جابیدـلا  دـمحم  نبا  صراخلا  یلع  نب  نسحلا 
: عباـــنم . ) تـــسا هدـــینارتسگ  تـــبحم  نـــماد  رهــــش  عماـــج  دجــــسم  یبوـــنج  علــــض  رد  هـــک  قـــشع  هاـــگراب  نـــیا  سردآ : 

(http://www.tebyan.net -http://ostan-as.gov.ir
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زیربت

يزکرم شخب 

ع)  ) هزمح دیس  هدازماما  هعقب 

نب یسوم  ماما  هب  شتبسن  هطساو  اب 16  دشاب  یم  دمحم  نب  نسح  نب  هزمح  نسحلاوبا  مان  هب  ردـقلا  لیلج  دیـس  هک  هربقم  بحاص  بسن : 
هتفگ هب  درز ) »  لگ  ياقآ  ینعی «  یناجیابرذآ  یکرت  هب  یـساقآ ( »  لگ  يراس  ای «  هزمح  دیـس  هعقب  تاحیـضوت :  دـسر .  یم  ع )  ) رفعج

نیدـلا نیما  دیـس  هعقب  یبرغ  علـض  رد  یکچوک  رودـم  دـبنگ  تروص  هب  هک  تسا  مظاکلا  یـسوم  نب  هزمح  دیـس  ترـضح  هربقم  یخرب 
یکی رد  ایوگ  هک  تسا  نیا  یساقآ »  لگ  يراس  هب «  مالسلا  هیلع  هزمح  دیس  راهتشا  لیلد  تسا .  هدش  انب  ناروخلک  ياتـسور  رد  لییاربج 

زرط هب  هثداح  نیا  زا  درب و  یم  هانپ  هدوب  هزمح  دیس  هربقم  راوید  ياپ  رد  هک  يدرز  لگ  تخرد  هب  سرت  زا  ینز  یلخاد ،  ياه  شروش  زا 
رد باخرس  هلحم ي  رد  هزمح  دیس  هعقب  تسا .  هدش  روهشم  مان  نادب  هزمح  دیـس  ترـضح  تهج  نادب  دبای و  یم  تاجن  ییاسآ  هزجعم 

هدـنهد ي ناشن  هعقب ،  نیا  زا  هدـنام  یقاب  فیرظ  يراجح  ياه  هنومن  تسا .  هدـش  عقاو  زیربت  مالـسالا  هقث  نابایخ  رد  ارعـشلا  هربقم  رانک 
هروس زا  يا  هیآ  نآ  یناشیپ  رد  لیکـشت و  گرزب  رمرم  هعطق  راهچ  زا  هک  هسردم  نحـص  رد  رـس  نیرمرم  قاط  تسا .  هیلوا  يانب  تمظع 

رد رس  قاط  يالاب  رد  تسا .  رتمیتناس  یلصا 120  تمسق  يدنلب  هعقب 183 و  قاط  ضرع  تسا .  هلمج  نیا  زا  هدش ،  کح  رجحلا "  ي " 
هرازا تسا .  راجاق  هاش  نیدـلا  رـصان  ناـمز  هب  طوبرم  هک   ، هدـش بصن  يرمق  يرجه  خیرات 1279  هب  يرگید  نیرمرم  هتـشبن ي  گنـس  ، 

هک هدش  هدنک  هتسجرب  لکـش  هب  ییابیز  شوقن  اهنآ  يور  رب  هتفرگ و  رارق  نآ  يدورو  رد  فرط  ود  رد  زیلهد  یقرـش  راوید  نیرمرم  ياه 
زا خیرات  راودا  مامت  رد  هزمح  دیس  هعقب ي  هک  دوش  یم  صخـشم  بیترت  نیا  هب  تسا .  نانامکرت  ولنویوق و  قآ  هرود ي  هب  طوبرم  ًارهاظ 

هرود يراجح  ياه  راکهاش  زا   ، هعقب يدورو  رد  نیرمرم  قاط  يامن  تسا .  هدوب  مارتحا  دروم  هیراجاق  يوفص و  ات  نانامکرتو ،  ناناخلیا 
نامه ینعی  يرمق  يرجه  هعقب 714  تسخن  يانب  خیرات  تسا .  ریگمشچ  رایسب  هدازماما  ربق  قودنص  يالاب  قاط  ياه  يدنب  هنیآو  هیوفص 
ناطلس اب  نامزمه  هک  دوب  دمحم "  نب  نسح  نب  هزمح  نسحلاوبا  مان "  هب  يردقلا  لیلج  دیس  يو  تسا .  هربقم  بحاص  تشذگ  رد  لاس 

زا ییالبرک ،  نیـسح  شیورد  دوب .  رادروخرب  رایـسب  مارتحا  زا  تسیز و  یم  وتیاجلوا )  هدنبادخ (  دـمحم  ناطلـس  ناخ و  نازاغ  دومحم 
دنیوگ یم  هک  تسه  هزمح  دیس  ربق  يور  رب  یفحصم  هک  تسا  هتـشون  هدرک و  دای  هسردم  هربقم و  دجـسم ،  لماش  نآ  تامـضنم  هعقب و 
عطاقت لحم  رد  زیربت ،  باخرـس  هلحم  رد  هزمح  دیـس  هدازماـما  هدازماـما :  هراـبرد  دـشاب .  یم  ع )  یلع (  نینمؤملاریما  ترـضح  طـخ  هب 

 » باتک بحاص  تسا .  هدوب  رادروخرب  يدایز  تمظع  هوکـشزا و  هتـشذگ  رد  هک  دراد  رارق  هزمح  دیـس  هچرازاب  مالـسالا و  هقث  ناـبایخ 
باتفآ اب  عافترا  لامک  زا  ار «  هربقم  ترامع  دـبنگ و  هدرک و  فیرعت  ار  انب  يدـنلب  ییابیز و  هوکـش و  نانجلا »  تانج  نانجلا و  تاـضور 

نـالوغم تسد  هب  ق  لاس 714 ه ـ رد  هدوب  رادروخرب  يا  هژیو  هاـگیاج  زا  ناـخ  نازاـغ  راـبرد  رد  هک  هزمح ،  دیـس  تسا .  هدوتـس  ربارب » 
هچنآ دش .  هدرپس  كاخ  هب  هدرک  ثادـحا  يو  هاگمارآ  رب  لاس  نامه  رد  ناجیابرذآ -  ریزو  بلاطوبا -  ازریم  هک  ییانب  رد  دـش و  هتـشک 
لامش قرش و  تمس  رد  هتفرگ و  رارق  هربقم  نآ ،  بونج  تمس  رد  هک  تسا  یعیسو  ًاتبسن  نحـص  هدنام ،  یقاب  هزمح  دیـس  هعقب  زا  زورما 

ياه لاس  تاریمعت  رد  هدـش و  لیدـبت  تاوما  هاگتناما  هب  هدـنام و  كورتم  شیپ  لاـس  اـه  هد  زا  هک  تسا  ییاـه  سردـم  تارجح و  نآ ، 
 . تسا هداد  تروص  رییغت  ینید  مولع  بالط  هاگتماقا  هرجح و  هب  هرابود  هدمآ  لمع  هب  هیریهظ  فاقوا  لحم  زا  هک  ش  . ـ 1333 – 1334ه
 . دنا هتـشون  دشاب  یم  خـیرات  رب  لمتـشم  هک  ییاه  هبیتک  نآ  رود  رب  هدـش و  يراک  هنییآ  دـبنگ  نیریز  قاط  دراد .  يدـنلب  دـبنگ  هعقب  نیا 
هک هدوب  نآ  یبرغ  تمـس  رد  يأ  هناگادـج  هرجح  دراد .  ضرع  عرذ  هس  لوط و  عرذ  راهچ  ًابیرقت  هک  تسا  یکچوک  هربقم  هعقب ،  لـصا 

موحرم نآ  مسا  تسا و  عقاو  بادرـس  زیلهد  رد  ریزو ،  میهاربادمحم  ازریم  ربق  ًانمـض  تسا .  هدوب  هلـصاف  يراوید  هرجح  نآ  هربقم و  نیب 
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نیـشیپ يراکیـشاک  يراجح و  زا  ییاه  هنومن  انب ،  یلعف  بیکرت  رد  تسا .  هدش  هتـشون  دوش ،  یم  لخاد  دـبنگ  هب  هک  يرد  يوس  ود  رد 
گرزب رمرم  هعطق  راهچ  زا  هک  تسا  هسردـم  ردرـس  نحـص  نیرمرم  قاط  نآ  يراجح  بلاج  رایـسب  ياه  هنومن  زا  هک  دروخ  یم  مشچهب 

قاط نیا  یناشیپ  رد  دنا .  هدش  هتشاذگ  یلصاياه  هنومن  ياج  هب  هک  دنتسه  يأ  هداس  رمرم  گنس  زا  قاط  ياه  هیاپ  تسا .  هتفای  لیکـشت 
ای ترابع «  جـنرت  نایم  رد  اهنآ  زا  کی  ره  ریز  رد  و  نینمآ »  مالـسب  اه  ولخدا  هفیرـش «  هیآ  یلاـع  ثلث  طـخ  هب  لـباقتم  روط  هب  وس  ود  زا 

هدش رقن  ییاه  یمیلـسا  اهنآ  فارطا  رد  کچوک و  ییاتخ  کی  اه ،  جنرت  كون  رد  تسا .  هدـش  هدـنک  هتـسجرب  روط  هب  باوبالا »  حـتفم 
 . تسا هتفای  نیئزت  ابیز  یمیلـسا  هتـشر  کی  اب  هک  هدـیدرگ  کح  قیلعتـسن  طوطخ  یبرغ  یقرـش و  بناج  رد  قاط  ياـه  هنارک  رد  تسا . 
هک هدش  بصن  ینیرمرم  هتشون  گنـس  زین ،  ردرـس  قاط  يالاب  تسا .  رتم  یتناس  نآ 120  یلصا  تمسق  يدنلب  183 و  قاط ،  نیا  ضرع 
هک هعقب  يدورو  رد  نیرمرم  قاط  هب  دراد .  ق  لاس 1279 ه ـ هب  هعقب  نیا  ریمعت  زا  تیاکح  تسا و  راجاق  هاش  نیدلارصان  نامز  هب  طوبرم 

هدید یهایگ  ییاتخ و  یمیلـسا و  نیئزت  اب  ییاه  هتـشون  دور  یم  رامـش  هب  هیوفـص  هرود  يراجح  ياه  راکهاش  زا  یکی  نآ  یلامـش  يامن 
 ، تسار تمـس  جـنرت  لخاد  رد  هک  هدـیدرگ  هیبعت  رادـلگ  یلیدـنق  جـنرت  کی  قاط ،  ياه  هیاپ  زا  کـی  ره  نییاـپ  تمـسق  رد  دوش .  یم 

هناتـسآ رد  میهاربا  ازریم  دسج  هک  دهد  یم  ناشن  تسا و  هدش  يراجح  هتـسجرب  روط  هب  ناجیابرذآ »  ریزو  میهاربا  دمحم  ازریم  ترابع « 
طسو رد  هک  دنچ  ره  تسا .  يرنه  شزرا  ياراد  زین  قودنص  يالاب  قاط  يدنب  هنییآ  اه ،  نیا  رب  هوالع  تسا .  هدش  هدرپس  كاخ  هب  هعقب 
هعقب نحـص  یبرغ  بناج  رد  دراد .  رارق  انب  نیریز  بادرـس  رد  یناخلیا ،  هرود  رباقم  رگید  نوچمه  ربق  دوخ  اما  هدش  هداهن  یقودنـص  انب 
ياراد رتم  داعبا 20*8  هب  نوتس  نودب  لکـش  لیطتـسم  تسا  يدجـسم  هک  تسا  هتفرگ  رارق  هیریهظ  هوکـش  اب  یلاع و  دجـسم  هزمح  دیس 

رتم داعبا 8*4  هب  هجراخم  کی  بونج و  لامش و  تمس  رد  رتکچوک  دبنگ  ود  قاط و  رد  طسو و  رد  رتم  تشه  رطق  هب  گرزب  دبنگ  کی 
کچوک ذفنم  راهچ  گرزب  دبنگ  يوس  راهچ  رد  قرـش .  بناجرد  رتم  نیشن 8*1  هاش  کی  رتم و  نیـشن 4*1  هاش  رد  یبرغ و  بناج  رد 

 . دوش یم  زاب  کچوک  نزخم  ود  هب  هنیرق  روط  هب  یبرغ  بناج  زا  زین  کچوک  رد  ود  تسا .  هدش  هیبعت  دجـسم  هیوهت  یئانـشور و  تهج 
هب ابیز  رایسب  ثلث  طخ  اب  یتایآ  اهنآ  یناقوف  تمسق  رد  هک  دراد  رتم  یتناس  يدنلب 105  هب  یگنر  شوخ  يرمرم  هرازا  دجسم  رود  ات  رود 

هدرب مان  اهنآ  زا  الاب  رد  هک  کچوک  نزخم  ود  بارحم و  يوربور  يدورو  رد  بارحم  نیرمرم  ياه  قاـط  تسا .  هدـش  رقن  هتـسجرب  روط 
تیفورعم مدرم  نیب  رد  هزمح »  دیـس  دجـسم «  هب  رتشیب  دجـسم  نیا  تسا .  ینآرق  تایآ  یمیلـسا و  یئاتخ ،  جنرت  شقن  هب  نیزم  همه  دش 

تسا هدوب  اه  قاور  اه و  هرازا  اه ،  قاط  ياه  هبیتک  تانیئزت و  مامت  ندوب  بهذم  شتلع  دیاش  دنتفگ و  یم  دجـسم »  وللزق  ًاقباس «  دراد . 
ریزو دمحم ،  نیدلا  ردص  رسپ  میهاربا  دمحم  ازریم  نیدلا  ریهظ  سردم ،  ناتسبش و  ءافشلاراد و  لیبق  زا  نآ  تافاضا  دجسم و  نیا  یناب  . 

رازه و کی  لاس  هب  ار  نآ  تامـضنم  تاقلعتم و  ثحب و  دروم  دجـسم  هدرک و  ریمعت  ار  هزمح  دیـس  هسردـم  هعقب و  هک  هدوب  ناـجیابرذآ 
نیا تسا .  هدرک  نیعم  نادـب  طوبرم  روما  هرادا  يرادـهگن و  تظافح و  يارب  يدایز  تاـفوقوم  ثادـحا و  يرمق  يرجه  تفه  داتـشه و 

تیونعم تسادق و  ارعشلا  هربقم  رانک  رد  ع )  ) رفعج نب  یسوم  نب  هزمح  دیس  هدازماما  هعقب  نتفرگ  رارق  دنفورعم .  هیریهظ  مان  هب  تافوقوم 
يانب تمظع  هدـنهدناشن  هعقب  نیا  زا  هدـنام  یقاب  فیرظ  يراجح  ياه  هنومن  تسا .  هدیـشخب  یگنهرف  یخیراـت و  ناـکم  نیا  هب  یـصاخ 

زا دـنچ  ینت  هک  تسا  هدـش  ثعاب  نآ  تکرب  تزع و  هب  داقتعا  هدوب و  رادروخرب  ییالاو  شزرا  رابتعا و  زا  زیربت  مدرم  دزن  هک  تسا  هیلوا 
تفر و رپ  دـبعم  هاگترایز و  هب  يزاسزاب  یکدـنا  اب  نونکا  مه  ناکم  نیا  دـنوش .  نفد  نآ  راوج  رد  ناشتیـصو  هب  اـنب  ناـگرزب  ناـفراع و 
 . دنوش یم  فرـشم  ردقلا  لیلج  دیـس  نیا  ترایز  هب  روشک  فلتخم  طاقن  ناتـسا و  فلتخم  طاقن  زا  نارئاز  هک  تسا  هدش  لیدبت  يدـمآ 

دیـس هک  هربقم  بحاص  هدش و  ثادـحا  يرمق  يرجه  لاس 714  رد  نحـص  رد  رـس  يالاب  رمرم  گنـس  تیاور  هب  هعقب  نیا  تسخن  ياـنب 
نیا هعقب  دسر .  یم  ع )  ) رفعج نب  یسوم  ماما  هب  شتبسن  هطـساو  اب 16  دشاب  یم  دمحم  نب  نسح  نب  هزمح  نسحلاوبا  مان  هب  ردـقلا  لیلج 

ثاریم نامزاس  طسوت  یناتـسا  تارابتعا  لحم  زا  لاـیر  نویلیم  لداعم 681  يرابتعا  صیـصخت  اب  لاس 1382  رد  اهلاس ،  زا  دـعب  هدازماـما 
مه اما  دیدرگ  ایحا  یکدنا  ناتسا  هیریخ  روما  فاقوا و  نامزاس  طسوت  هعقب  لخاد  يراک  هنییآ  اب  دش و  تمرم  يزاسزاب و  ناتسا  یگنهرف 
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دوجو نیا  اب  اما  تسین ،  صخـشم  يرذـگهر  ره  يارب  رود  زا  هک  تسا  نوگمهان  هتفـشآ و  يردـق  هب  ناـکم  نیا  یجراـخ  ياـمن  کـنیا 
هقث ناـبایخ  رد  ارعـشلا  هربـقم  راـنک  رد  باخرـس  هلحم ي  رد  هزمح  دیـس  هعقب  سردآ :  تسا .  نارئاز  زا  وـلمم  هزور  همه  نحـص  لـخاد 

(www.vefagh.co.ir عبنم :  . ) تسا هدش  عقاو  زیربت  مالسالا 

(ع) دمحم دیس  هجاوخ  هدازماما 

رتـخا نیمراـهچ  لاـثم  یب  نادـنزرف  زا  و  (ص ) مالـسا یمارگ  لوسر  تبترم  یمتخ  ترـضح  كاـپ  هلالـس  زا  راوـگرزب  يدیـس  وا  بسن : 
یناججک دـمحم  دیـس  هجاوخ  مانب  ع )  ) نیـسح نب  یلع  نیدـباعلا  نیز  مامهلا  مامالا  نیدـجاسلا  دیـس  ترـضح  تیالو  تماما و  كاـنبات 

( ناجرک  ) ناججک ياتسور  رد  هک  تسا  یناججک  دمحم  دیس  هجاوخ  هدازماما  زیربت  روهشم  ربتعم و  ياه  هدازماما  زا  تاحیـضوت :  تسا .
نرق هب  نا  تمدـق  هک  دراد  دوجو  یمیدـق  یخیراـت و  ناتـسروگ  اتـسور  نیا  رد  تسا .  هدـش  عقاو  زیربت  یقرـش  بونج  يرتمولیک  رد 15 
یلاع ياه  هنومن  يراجح و  يرنه  راکهاش  زا  تسا  يا  هعومجم  ناتـسروگ  نیا  ياـه  هتـشبن  گنـس  دـسریم . يرمق  يرجه  متفه  مشش و 

، هاش دمحا  هجاوخ  یناججک ، دـمحم  دیـس  هجاوخ  هدازماما  هلمج  زا  خـیاشم  زا  يدادـعت  تسا . ریظن  مک  دوخ  عون  رد  هک  یحارط  طخ و 
ناتسروگ نیا  رد  نافرع  تسایس و  ملع ، لاجر  زا  نت  اههد  دمحم و  نیدلا  ثایغ  ریما  ، ضوع هجاوخ  یناسارخ ، رمع  یضاق  یلع ، هجاوخ 

مدرم زا  يرامشیب  دادعت  دنکیم و  زیامتم  ناجیابرذآ  یخیرات  یمیدق و  ياهناتسروگ  ریاس  زا  ار  ناتـسروگ  نیا  هک  يا  هدیدپ  دنا . هدیمرآ 
وا تسا . یناججک  قیدص  هجاوخ  نب  دمحم  دیـس  هدازماما  ترـضح  هنافراع  زمر و  زار و  رپ  هکربتم و  هعقب  دوجو  دیامنیم . بلج  دوخب  ار 

تماما و كانبات  رتخا  نیمراهچ  لاثم  یب  نادنزرف  زا  و  (ص ) مالسا یمارگ  لوسر  تبترم  یمتخ  ترضح  كاپ  هلالـس  زا  راوگرزب  يدیس 
رئاز و ره  هک  تسا . یناججک  دمحم  دیـس  هجاوخ  مانب  ع )  ) نیـسح نب  یلع  نیدباعلا  نیز  مامهلا  مامالا  نیدجاسلا  دیـس  ترـضح  تیالو 

هیلوا تلاحب  هدروخن و  تسد  شیپ  لاس  زا 749  ناشلا  میظع  دیس  نیا  دقرم  دنکیم  شیوخ  تمظع  ناریح  هلاو و  بوذجم و  ار  رگشدرگ 
ناججک ياتـسور  رد  هک  تسا  یناججک  دمحم  دیـس  هجاوخ  هدازماما  زیربت  روهـشم  ربتعم و  ياه  هدازماما  زا  سردآ :  تسا . هدـنام  یقاب 

(http://www.al-shia.org عبنم :  . ) تسا هدش  عقاو  زیربت  یقرش  بونج  يرتمولیک  رد 15  ناجرک ) )

ع)  ) مناخ هدازماما 

زا یکی  تاحیـضوت :  دـشابیم . (ع ) اضر ماما  رتخد  اـی  رهاوخ  هب  بوسنم  تسا و  نوتاـخ  همیلح  هدازماـما  نیا  دنتـسه  دـقتعم  مدرم  بسن : 
یمیدـق هلحم  رد (  هدازماـما  نیا  تسا . یـسآ ) هدازماـما  مناـخ   _ یلحم حالطـصا  هب  اـی  مناـخ  هدازماـما  زیربت  روهـشم  فورعم و  تارازم 

. دنیوگ یم  هدازماما  دجسم  هدازماما  نیمه  رطاخی  ار  دجـسم  نیاو  تسا .  هدش  عقاو  هدازماما  دجـسم  رانک  رد  یناقلاط و  نابایخ  ( بادنرچ
هربقم رانک  رد  زین  رگید  ربق  ود  دشابیم و  (ع ) اضر ماما  رتخد  ای  رهاوخ  هب  بوسنم  تسا و  نوتاخ  همیلح  هدازماما  نیا  دنتـسه  دقتعم  مدرم 

هدازماما نیا  سردآ :  تسا . ردقنارگ  يوناب  نآ  نارکون  نازینک و  هب  طوبرم  زین  ربق  ود  نیا  دنراد  داقتعا  یلاها  دراد  دوجو  مناخ  هدازماما 
(http://www.al-shia.org عبنم :  . ) تسا هدش  عقاو  هدازماما  دجسم  رانک  رد  یناقلاط و  نابایخ  ( بادنرچ یمیدق  هلحم  رد ( 

(ع) دهاجم نب  یلع  هدازماما 

نآ هب  شبسن  هطساو  هس  اب  هک  تسا  ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما  ترـضح  ناهج  نایعیـش  ماما  نیمراهچ  بیط  كاپ و  هلالـس  زا  ناشیا  بسن : 
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هدش عقاو  عماج ) دجـسم  ) دیچم هعمج  رازاب  ياهتنا  رد  دهاجم  نب  یلع  هدازماما  هسدقم  هناتـسآ  تاحیـضوت :  دسریم . ماقم  یلاع  راوگرزب 
هرجح نآ  یلامـش  تمـس  رد  و  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  طایح  یبونج  تمـس  رد  هک  دراد  رارق  طایح  کی  لخاد  رد  هدازماـما  ياـنب  تسا .

هرق دجـسم  نونکا  هک  تسا . یقاط  رجآ  یگنـس و  ياهنوتـس  اب  اه  یناخ  میرک  یمیدـق  دجـسم  اه  هرجح  نیا  تشپ  هدـش و  هتخاس  ییاـه 
دبنگ و کی  زا  هربقم  تسا . هربقم  کی  گرزب و  قاتا  کی  لماش  هدش و  عقاو  طایح  یقرش  علـض  رد  هدازماما  هعقب  دوشیم .  هدیمان  اهیغاب 

ماما ترضح  ناهج  نایعیش  ماما  نیمراهچ  بیط  كاپ و  هلالس  زا  ناشیا  دنتسه . کهالک  نودب  اه  هرانم  همه  هدش و  لیکـشت  هرانم  راهچ 
رد دهاجم  نب  یلع  هدازماما  هسدقم  هناتسآ  سردآ :  دسریم . ماقم  یلاع  راوگرزب  نآ  هب  شبسن  هطـساو  هس  اب  هک  تسا  ع )  ) نیدباعلا نیز 

(http://www.al-shia.org عبنم : . ) تسا هدش  عقاو  عماج ) دجسم  ) دیچم هعمج  رازاب  ياهتنا 

ع)  ) میهاربا دیس  هدازماما 

. دـسر یم  نیدـباعلا  نیز  ماما  نیدـجاسلا  رخف  ترـضح  تیالو  تماـما و  نامـسآ  كاـنبات  رتخا  هب  هطـساو  دـنچ  اـب  هدازماـما  نیا  بسن : 
هدوب مدرم  میرکت  هجوت و  دروم  زابرید  زا  هدش و  هقاو  يزیربت  سمش  نابایخ  یچ ) َهَود   ) نابرتش هلحم  رد  میهاربا  دیـس  هعقب  تاحیـضوت : 
لخاد تسا .  يدورو  رد  ود  ياراد  لیطتـسم و  تروصب  نامتخاس  هشقن  دوریم . رامـشب  یخیرات  راـثآ  زا  یمیدـق و  هعقب  نیا  ياـنب  تسا . 

ریظن مک  ياهامن  قاط  اب  زمرق  شوگ  راهچ  يرجآ  نامتخاس  ینوریب  يامن  دوشیم . میـسقت  هناخ ) دـبنگ   ) و هربقم ) قاتا   ) ياضف ود  هب  هعقب 
نامـسآ كانبات  رتخا  هب  هطـساو  دنچ  اب  هدازماما  نیا  فیرـش  بسن  دوشیم ،  لصاح  باسنا  بتک  زا  هچنانچ  تسا . يرجآ  زین  نآ  دبنگ  و 

نابایخ یچ ) َهَود   ) نابرتش هلحم  رد  میهاربا  دیـس  هعقب  سردآ :  دـسریم . نیدـباعلا  نیز  ماـما  نیدـجاسلا  رخف  ترـضح  تیـالو  تماـما و 
(http://www.al-shia.org عبنم : . ) تسا هدش  هقاو  يزیربت  سمش 

ع)  ) متاخ هدازماما 

یلحم نارگـشهوژپ  اما  دناهدیدرگ  نفد  شزینک  ود  و  (ع - ) اضر ماما  رهاوخ  نوتاخهمیلح -  هعقب  نیا  رد  هک  دـنرواب  نیا  رب  مدرم  بسن : 
هب فورعم  یسوط  راطع  نیسحنب  دمحمنب  دعـسانب  دمحم  روصنموبا  ماما  زا  دیاب  هعقب  نیا  تسا  هداد  لامتحا  گنراک  موحرم  هلمج  زا 

زیربت رد  ای 573ه.ق ) لاس 571ه.ق   ) يرجه مشـش  نرق  رخاوا  رد  هک  هدوب  یلوصا  حیـصف و  یظعاو  لضاف ، یهیقف  هک  دـشاب  هدـفح  ماما 
ییاههرجنپ یبوچ و  نوتس  فقس و  اب  يدجسم  لصا  رد  هک  تسا  عقاو  زیربت  بادنرچ  هلحم  رد  انب  نیا  تاحیـضوت :  تسا . هدومن  تلحر 

هب دجـسم  نیا  دراد . دوجو  ربق  هس  تروص  اهنآ  زا  یکی  رد  هک  هتـشاد  رارق  وت  رد  وت  قاـتا  ود  نآ  قرـش  رد  تسا . هدوب  تهج  راـهچ  رد 
نآ يرنه  هولج  ییابیز و  هک  هدـنام  یقاب  هربقم  دجـسم و  نایم  کّبـشم  یبوچ  ياههرجنپ  نآ  نهک  راثآ  زا  هدـش و  يزاسزاب  لـماک  روط 

ماما رهاوخ  نوتاخهمیلح -  هعقب  نیا  رد  هک  دـنرواب  نیا  رب  مدرم  دناهتـشادرب . ار  قاتا  ود  ناـیم  لـصاف  دـح  راوید  تسا . نیـسحت  روخرد 
ماـما زا  دـیاب  هعقب  نیا  تسا  هداد  لاـمتحا  گـنراک  موـحرم  هلمج  زا  یلحم  نارگـشهوژپ  اـما  دـناهدیدرگ  نفد  شزینک  ود  و  (ع - ) اـضر
هدوب یلوصا  حیصف و  یظعاو  لضاف ، یهیقف  هک  دشاب  هدفح  ماما  هب  فورعم  یسوط  راطع  نیـسحنب  دمحمنب  دعـسانب  دمحم  روصنموبا 

عقاو زیربت  بادـنرچ  هلحم  رد  انب  نیا  سردآ :  تسا . هدومن  تلحر  زیربت  رد  ای 573ه.ق ) لاس 571ه.ق   ) يرجه مشـش  نرق  رخاوا  رد  هک 
، گنراک یلعلادـبع  ناجیابرذآ ، یناتـساب  راـثآ  ص336 ؛ ج3 ، عیـشت ، فراـعملاةرئاد   ، http://www.al-shia.org عـبنم : . ) تسا

. ( 117 ص120 - 
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ع)  ) یلع نب  دیز  یلع و  نب  نوع  هعقب 

دیز یلع " و "  نب  نوع  ع " ) یلع (  ترـضح  نادنزرف  رازم  اراجنآ  یهلا  تمعن  شیواردهکدسیون  یم  نانجلا  تاضور  بحاص  بسن : 
هنوگدجسم هربقم ي  کی  قاتا ،  هس  ياراد  هدش و  عقاو  باخرس  هوک  هلق ي  نیرتدنلب  زارف  رب  هعقب  نیا  تاحیضوت :  دنناد . یم  یلع "  نب 

زا ناویا  ياه  نوتـس  هوک و  خرـس  ياه  گنـس  زا  هربقم  يانب  تسا .  گرزب  یگنـس  نوتـس  جـنپ  و  رپوت )  هرانم ي  لیمود (  ناویا ، کی  ، 
دیدجت يوفص  سابع  هاش  نامز  رد  بیرخت و  ینامثع  هلمح ي  رد  انب  نیا  تسا . یناخلیا  هویـش  هب  انب  يرامعم  تسا . دوبک  تخـس  گنس 

لاس رد  دیدرگ . ریمعت  ازریم  نامرهق  رگشل  نیما  طسوت  نرق 13  رخاوا  تخاس و  ناریو  ار  انب  يرجه  لاس 1193  هلزلز  رگید  راب  دش .  انب 
نادـنزرف رازم  اراجنآ  یهلا  تمعن  شیواردـهکدسیون  یم  نانجلا  تاضور  بحاص  دـش . تمرم  یبولطم  لکـش  هب  هربقم  نیا  ریخا ،  ياه 

هدش عقاو  باخرـس  هوک  هلق ي  نیرتدنلب  زارف  رب  هعقب  نیا  سردآ :  دـنناد . یم  یلع "  نب  دـیز  یلع " و "  نب  نوع  ع " ) یلع (  ترـضح 
(http://www.tebyan.net عبنم : . ) تسا

ع)  ) لاذ لاد و  ناگدازماما 

. دراد رارق  یلامش  نابایح  یسودرف و  نابایخ  نیب  رایمرایم  هچوک  ، نیمداهم هلحم  رد  (ع ) لاذ لاد و  ناگدازماما  فیرـش  هعقب  تاحیـضوت : 
نب ماشه  نوچ  تسا . هدـش  عقاو  لاذ ) لاد و  دجـسم   ) ای و  رادـلا ) دجـسم   ) ینعی رایمرایم  دجـسم  لخاد  یبرغ  علـض  رد  هکرابم  هعقب  نیا 

یتدـم دـندما  زیربت  هب  نانا  زا  راوگرزب  ود  دـندش  قرفتم  دالب  ریاس  هب  راچان  نانا  درکیم  تیذا  يولع  تاداـس  هب  ناورم ،  نب  کلملادـبع 
)و راد  ) هب دجسم  مسا  اذهل  دندیشک . رادب  دندرک و  ناشدیهـش  دجـسم  نیا  رد  ودنتفای  تسد  نانا  رب  هیما  ینب  ناهاوخاوه  ات  دندوب  یفخم 
تسا و یناث  رفعج  رسپ  يرذملا  سار  هللادبع  كرابم  مسا  هب  هراشا  لاذ  رفعج و  نب  هللادبع  مسا  هب  هراشا  لاد  دیدرگ  روهشم  ( لاذ لاد و  )

هتفگ لاذ  لاد  ناشیا  مان  تلوهس  تهج  زا  ای  دننکن و  نانا  مسا  هب  حیرـصت  ناملاظ  يداعا و  شیپ  رد  هک  دنا  هتفگ  تهج  نیا  زا  لاذ  لاد 
. دراد رارق  یلامش  نابایح  یسودرف و  نابایخ  نیب  رایمرایم  هچوک  ، نیمداهم هلحم  رد  (ع ) لاذ لاد و  ناگدازماما  فیرـش  هعقب  سردآ :  دنا .

(http://www.al-shia.org عبنم : )

ع)  ) لامج دیس  هدازماما 

نب یسوم  نسحلاوبا  تسا : لیذ  رارق  زا  هک  دوشیم  یهتنم  ع )  ) رفعج نب  یسوم  ماما  ترـضح  هب  هطـساو  جنپ  اب  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
جزعا نسحلاوبا  هب  بقلم  ردقلا و  لیلج  يدیس  (ع ) مظاکلا یسوم  مالا  هللا  دیبع  نب  دمحم  نب  ینامیلا  میهاربا  نب  دمحم  نب  لامجلا  رفعج 

هچوک و هتـسار  هدازماما  هنهک ، هدازماما  یـسوم ، هدازماما  ، لامج هدازماما  ار  هدازماما  نیا  زیربت  یلاـها  روهـشم و  شناد  لـضف و  هب  هدوب و 
کیدزن و  هچوک ) هتسار   ) نارجنس هلحم  رد  (ع ) لامجلا یـسوم  نسحلاوبا  هدازماما  هکربتم  هعقب  تاحیـضوت :  دنیوگیم . زین  قوط  بحاص 

تـسا هدش  لیدبت  هسردـم  هب  نونکا  هک  یکچوک  ناتـسروگ  تجاح و  دچـسم  مانب  کچوک  دجـسم  کی  رانک  رد  زیربت و  عماج  دجـسم 
رد هنهک ) هدازماما  هب (  فورعم  لامج  دیـس  هدازماما  هعقب  دسیونیم :  زیربت  هنطلـسلا  راد  یفارغج  خـیرات و  باتک  رد  ازریم  ردان  دراد . رارق 

جنپ اب  هدازماما  نیا  بسن  تسا  هدـیدرگ  رکذ  باسنا  بتک  رد  هک  روطنا  تسا . عقاو  هزمح  دیـس  زا  مدـق  رازه  هس  تفاـسم  هب  رهـش  برغ 
نب دـمحم  نب  لاـمجلا  رفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا  تسا : لـیذ  رارق  زا  هک  دوـشیم  یهتنم  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ماـما  ترـضح  هب  هطـساو 

شناد لضف و  هب  هدوب و  جزعا  نسحلاوبا  هب  بقلم  ردـقلا و  لیلج  يدیـس  (ع ) مظاکلا یـسوم  مالا  هللا  دـیبع  نب  دـمحم  نب  ینامیلا  میهاربا 
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. دنیوگیم زین  قوط  بحاص  هچوک و  هتسار  هدازماما  هنهک ، هدازماما  یسوم ، هدازماما  ، لامج هدازماما  ار  هدازماما  نیا  زیربت  یلاها  روهـشم و 
نادـنز رد  لاس  تفه  لاح  ناـمه  رد  دـنتخادنا و  ریجنز  وا  نرگرب  دـش و  ریـسا  یتدـم  زا  سپ  درک و  ادـیپ  هبلغ  ناـجیابرذآ  یحاون  رب  وا 

. دوب هللادـبع  یلع و  دـمحم ، رفعج  وبا  یماسا :  هب  رتخد  کـی  رـسپ و  هس  ياراد  وا  دـنیوگیم . قوط  بحاـص  ار  وا  ور  نیا  زا  دوب  سوبحم 
هب هراشا  ار  نسحلاوبا  هینک  هکیروطب  دنا  هدـش  وا  لسن  موادـت  هب  لئاق  دـنا و  هدوزفا  وا  يارب  ار  نسح  مان  هب  یمراهج  روکذ  دـنزرف  یخرب 

ردقلا لیلج  تاداس  زا  شردپ  تفریم . رامش  هب  (ع ) یبتجم نسح  ماما  دالوا  زا  ناشیا  رسمه  دوب و  همطاف  وا  رتخد  مان  دننادیم و  ینعم  نیا 
يدنمـشناد راوگرزب و  یملاع  ماقمیلاع و  یثدـحم  وا  دوب .  فورعم  لامج  هب  تروص  دایز  ییابیز  تهج  هب  مساـقلاوبا  هب  ینکم  هکم و  و 

يزکرم شخب  دوـب . زورق ) مشچ  ود   ) هنیع رمحا  هب  بقلم  تشاد و  هدـهع  هب  ار  هکم  تاداـس  تیلوـت  ناـشیا  دوـب . ادـخ  لوـسر  هلالـس  زا 
رانک رد  زیربت و  عماج  دجـسم  کیدزن  و  هچوک ) هتـسار   ) نارجنـس هلحم  رد  (ع ) لامجلا یـسوم  نسحلاوبا  هدازماما  هکربتم  هعقب  سردآ : 

: عـبنم . ) دراد رارق  تـسا  هدــش  لیدــبت  هسردــم  هـب  نوـنکا  هـک  یکچوـک  ناتــسروگ  تجاـح و  دچــسم  ماـنب  کـچوک  دجــسم  کـی 
(http://www.al-shia.org

رمالا بحاص  هربقم 

دجـسم ای  رمالا  بحاص  تسا  هرانمود  دبنگ و  کی  ياراد  زیربت و  دابآ  بحاص  نادیم  یقرـش  بناج  رد  رمالا  بحاص  هعقب  تاحیـضوت : 
(http://old.trec.co.ir/Iranshenasi/HTML عبنم :  ) adress سردآ :  تسا  هدش  عقاو  هعقب  نیا  راوج  رد  مالسالا  هقث 

شوپهایس دمحم  خیش  هربقم 

یناریا رنه  ياهراکهاش  زا  یکی  نآ  قاط  يراکسنرقمو  يربچگ  حرط و  تسا و  هدـش  عقاو  زیربت  مجنم  نابایخ  رد  اـنب  نیا  تاحیـضوت : 
رد اـنب  نیا  سردآ :  تسا  هتـسیزیم  يرمق  يرجه  مهد  نرق  رخاوا  رد  وهدوب  يوفـص  نادـناخ  نادـیرم  زا  شوپهایـس  دـمحم  خیـش  تسا 

(http://old.trec.co.ir/Iranshenasi/HTML عبنم :  ) تسا هدش  عقاو  زیربت  مجنم  نابایخ 

(ع) لیئاربج دیس  هدازماما 

هتفگ هبانب  لیئاربج  دیـس  تسا  هدش  عقاو  لامتـسا  ياتـسور  رد  ناقزرو و  یبرغ  لامـش  يرتمولیک  رد 30  لیئاربج  دیس  هعقب  تاحیـضوت : 
. دنا هدما  غاد  هرق  لحم  هب  سپس  هدیچوک  ناهفصا  رایهم  هب  ادتبا  وا  ناکاین  هک  هدوب  غارچهاش )  ) یسوم نب  دمحا  دافحا  زا  رایرهش  داتـسا 
http://www.al- عبنم : . ) تسا هدش  عقاو  لامتسا  ياتـسور  رد  ناقزرو و  یبرغ  لامـش  يرتمولیک  رد 30  لیئاربج  دیـس  هعقب  سردآ : 

(shia.org

بانب

يزکرم شخب 

هزمح دیس  هدازماما 
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یمیدق راثآ  همان و  هرجـش  دقاف  یلو  دسر  یم  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  هب  ردقلا  لیلج  دیـس  نیا  بسن  اتـسور  یلاها  تاراهظا  قبط  بسن : 
رد بانب  ناتسرهش  يرتمولیک  هلـصاف 6  رد  هزمح  دیـس  هدازماما  هعقب  تاحیـضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  هدازماما 60  هعق  تحاـسم :  تسا .
لک رادقم  تسا و  هدش  هتخاس  لگ  بوچ و  زا  یمیدـق و  نآ  تفاب  هک  دـشابیم  عبرم  رتم  هدازماما 60  هعقب  هدش و  عقاو  تشواز  ياتـسور 

لیلج دیـس  نیا  بسن  اتـسور  یلاها  تاراهظا  قبط  دـشابیم . فاقوا  مانب  یمـسر  تیکلام  دنـس  ياراد  تسا و  عبرم  رتم  هعقب 9590  هضرع 
هلـصاف 6 رد  هزمح  دیـس  هدازماما  هعقب  سردآ :  تسا . یمیدـق  راثآ  همان و  هرجـش  دـقاف  یلو  دـسر  یم  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  هب  ردـقلا 

(http://www.al-shia.org عبنم : . ) تسا هدش  عقاو  تشواز  ياتسور  رد  بانب  ناتسرهش  يرتمولیک 

ع)  ) ملسم هدازماما 

ای گنس و  هنوگچیه  یلو  دسریم  (ع ) قداص رفعج  ماما  ترضح  هب  هدازماما  بسن  اتـسور  نسم  دارفا  یلاها و  تاراهظا  هب  هجوت  اب  بسن : 
برغ يرتم  ولیک  هلـصاف 4  رد  ملـسم  هدازماما  هعقب  تاحیـضوت :  تسا . هدیدرگن  هدهاشم  دـشاب  هتـشاد  عوضوم  نیا  رب  تلالد  هک  يراثا 
یقبام هدوب و  تلافسآ  موس  ود  هکربتم  هعقب  نیا  هب  یسرتسد  هار  تسا  هتفرگ  رارق  ملسم  باب  هعقب  قپچ  هرق  ياتـسور  رد  بانب  ناتـسرهش 

هب هدازماما  بسن  اتـسور  نسم  دارفا  یلاها و  تاراهظا  هب  هجوت  اـب  تسا . یکاـخ  دـنکیم  روبع  اتـسور  ياـهرازتشک  تاـغاب و  راـنک  زا  هک 
نیا یلو  هدیدرگن  هدهاشم  دشاب  هتشاد  عوضوم  نیا  رب  تلالد  هک  يراثا  ای  گنس و  هنوگچیه  یلو  دسریم  (ع ) قداص رفعج  ماما  ترضح 
حبذ يرادازع و  تهج  مرحم  هام  مایا  هتفه و  ره  هبنـشجنپ  ياهزور  رد  نیرئاز  دشابیم و  هقطنم  یلاها  داقتعا  هقالع و  دروم  سدـقم  ناکم 

رد باـنب  ناتـسرهش  برغ  يرتم  ولیک  هلـصاف 4  رد  ملـسم  هدازماـما  هعقب  سردآ :  دـنیآ . یم  هعقب  نیا  هب  عمـش  ندوـمن  نـشور  یناـبرق و 
(http://www.al-shia.org عبنم : . ) تسا هتفرگ  رارق  ملسم  باب  هعقب  قپچ  هرق  ياتسور 

ریبلک

مساق هدازهاش  هدازماما 

دور هیـشاح  ربیلک و  رها ،  ياه  ناتـسرهش  مدرم  نیب  رد  عقاو و  ربیلک  عباوت  زا  مساق "  هاشرلریپ  ياتـسور "  رد  هدازماـما  نیا  تاحیـضوت : 
سردآ تسا .  هیوفص  هرود  هب  طوبرم  َالامتحا  هک  هدنام  یقاب  نآرد  رـس  اهنت  هعقب  هیلوا  يانب  زا  تسا . رادروخرب  يا  هژیو  تلزنم  زا  سرا 

(http://www.tebyan.net عبنم : . ) تسا عقاو  ربیلک  عباوت  زا  مساق  هاشرلریپ  ياتسور  رد  هدازماما  نیا  : 

افلج

دور هیس  شخب 

رهم هجون  دمحم  هدازماما 

هب ار  وا  هک  هدازماما  نیا  هربقم  دراد . رارق  رهم  هجون  ياتـسور  رد  اقآدـمحم " دیـس   " هب فورعم  رهم  هجون  دـمحم  هدازماـما  تاحیـضوت : 
سدـقت و زا  مدرم  نیب  هاگمارآنیا  تسا . ییابیز  حیرـض  ياراد  هدـش و  انب  دـیدجت  دـنهد ،  یم  تبـسن  ع )  مظاک (  یـسوم  ماما  ناـگداون 
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نیا ترایز  هب  دوخ  تاروذن  يادا  ترایز و  يارب  لوصحم  تشادرب  زا  سپ  یحاون  نآنازرواشک  لاس  ره  تسا و  رادروخرب  رایسب  مارتحا 
(http://www.tebyan.net عبنم : . ) دراد رارق  رهم  هجون  ياتسور  رد  هجون  دمحم  هدازماما  سردآ :  دنور . یم  هدازماما 

(ع) بیعش هدازماما 

ناجیابرذآ ناتسا  قناورخ  رهـش  لامـش  يرتمولیک  رد 20  اتـسور  نیا  دـنراد . ياج  لازود  ياتـسور  رد  (ع ) بیعـش هدازماما  تاحیـضوت : 
هاگمارآ يانب  هک  دهد  یم  ناشن  رما  رهاوظ  تسا .  ناجیابرذآ  يروهمج  زرم  سرا و  دور  هب  فرشم  هک  هتفرگ  رارق  یهوک  زارف  رب  یقرش 
هدازماما ياـنب  دنتـسه . ع )  ) مظاـک یـسوم  ماـما  ناـگداون  زا  ـالامتحا  یناـخلیا و  تموکح  هرود  ینعی  يرجه  متفه  نرق  رخاوا  هب  طوبرم 

قاط اب  يدنلب  يامن  قاط  نآ ، علض  ره  رد  هدش و  راوتـسا  یگنـس  هدعاق  کی  يور  هک  تسا  يدنلب  يرجآ  یعلـض  تشه  جرب  (ع ) بیعش
هب يا  هزوریف  يدروجال و  ياه  یشاک  اب  قرعم  تانییزت  زا  يا  هیشاح  انب ، رود  ات  رود  جرب و  يالاب  تمسق  رد  دروخ . یم  مشچ  هب  یغانج 

لازود یمیدـق  دجـسم  هب  یقاتا  قیرط  زا  جرب  یبرغ  تمـسق  تسا . شوپ  ود  دـبنگ  کی  ياراد  جرب  نیا  دراد . رارق  رتمیتناـس  ضرع 110 
نیا هبادرس  رد  (ع ) بیعش هدازماما  هب  موسوم  هاگمارآ  دش . دراو  هربقم  یلصا  لحم  نیمزریز و  هب  ناوت  یم  قاتا  نیمه  زا  دوش . یم  لصتم 

ناتسا قناورخ  رهش  لامـش  يرتمولیک  رد 20  اتـسور  نیا  دـنراد . ياج  لازود  ياتـسور  رد  (ع ) بیعـش هدازماما  سردآ :  دراد . رارق  لحم 
: عـــبنم  . ) تـــسا ناـــجیابرذآ  يروـــهمج  زرم  سرا و  دور  هـــب  فرـــشم  هـــک  هـــتفرگ  رارق  یهوـــک  زارف  رب  یقرــــش  ناـــجیابرذآ 

(http://www.imamrezatv.ir

يزکرم شخب 

ع)  ) لیعمسا دیس  هدازماما 

ياهرهش زا  رهش  يده  يرتمولیک  رد 3  هیواز  ياتسور  رد  ع)  ) مظاکلا یسوم  نب  هللا  بیبح  نب  لیعمسا  هدازماما  فیرش  هعقب  تاحیضوت : 
تخرد هلصا  ود  نا  هطوحم  رد  هتشاد و  رارق  اتسور  یقرش  تمسق  رد  عقاو  يا  هپت  يالاب  رد  هاگترایز  نیا  تسا  هدش  عقاو  افلج  ناتـسرهش 

زا هدازماما  راوز  رثکا  تسا . هاگترایز  هعقب و  يانب  تمدق  رگنایب  هک  دراد  دوجو  لاس  زا 400  شیب  تمدق  رتم و  هس  زا  شیب  رطق  هب  رانچ 
لخاد هب  ار  دوخ  نیرئاز  دنوشیم و  فرـشم  ردـقلا  لیلج  دیـس  نیا  مرح  هب  ترایز  تهج  رهـشیداه  افلج و  هقطنم  فارطا و  ياهناتـسرهش 

نیا تافوقوم  وزج  تسیراج  رگرگ )  ) فرط هب  هیواز  ياتـسور  فرط  زا  يزرواشک  هدافتـسا  يارب  هک  یبا  نمـض  رد  دنزادنا  یم  حـیرض 
(http://www.al-shia.org عبنم : . ) تسا هدش  عقاو  افلج  ناتسرهش  ياهرهش  زا  رهش  يده  سردآ :  دشابیم . هدازماما 

رها

يزکرم شخب 

قیربا ناگدازماما 

. تسا ترـضح  نآ  يرتـخد  هون  هب  مود  هعقب  و  ع )  ) قداـص رفعج  ماـما  ترـضح  يرـسپ  هوـن  هب  قـلعتم  لوا  هعقب  دـنیوگیم  یلاـها  بسن : 
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هلـصاف هب  هناگادج  هعقب  ود  رد  قیربا  ناگدازماما  تاحیـضوت :  تسا .  رتم  رد  داـعبا 9 هب  مود  هعقب  رتم و  رد 10  داعبا 9 هب  یلوا  تحاـسم : 
رفعج ماما  ترـضح  ناگداون  زا  اه  هدازماما  نیا  دنیوگیم  یلاها  دنا  هدـش  عقاو  قیربا  ياتـسور  رد  رها و  رهـش  يرتمولیک  رد 40  يرتم  هد 

هب قلعتم  رتم  رد 5  داعبا 9 هب  مود  هعقب  تسا و  ناهج  نایعیش  مشش  ماما  يرـسپ  هون  هب  قلعتم  رتم  رد 10  داعبا 9 هب  یلوا  دنتسه  ع )  ) قداص
تشادن دوجو  اهربق  يور  هتشبن  گنس  چیه  زین  دنتسه و  حیرض  دقاف  دندوب و  اه  هعقب  طسو  رد  ربق  ود  ره  تسا  ترـضح  نآ  يرتخد  هون 

هد هلـصاف  هب  هناگادج  هعقب  ود  رد  قیربا  ناگدازماما  سردآ :  دیدرگ . هدهاشم  اهربق  يور  یلومعم  طخ  اب  زیمت  ربق  گنـس  يدادـعت  یلو 
(http://www.al-shia.org عبنم : . ) دنا هدش  عقاو  قیربا  ياتسور  رد  رها و  رهش  يرتمولیک  رد 40  يرتم 

ع)  ) یلع هدازماما 

رها رهش  زکرم  رد  تاحیـضوت :   masahat تحاسم :  تسا . ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ماما  ترـضح  ناگداون  زا  هک  دراد  ترهـش  بسن : 
دنیوگیم یلع  هدازماما  نا  هب  یلاها  هک  تسا  نوفدم  يا  هدازماما  دامع  خیش  دجسم  بنج  ملعم  هار  راهچ  زا  رت  نییاپ  ییاجر  دیهش  نابایخ 

راـثا هعقب و  زا  دـشابیم . رها  مدرم  میرکت  مارتحا و  دروم  رد  تسا و  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ماـما  ترـضح  ناـگداون  زا  هک  دراد  ترهـش  و 
قاحلا دوب  هدش  هتخاس  هدازماما  راوج  رد  هک  دامع  خیش  دجـسم  هب  هعقب  نیا  هتفر و  نیب  زا  الک  تسین و  يرثا  نالا  هدش  فیرعت  یمیدق و 

ماما نیا  سردآ :  تسا . هدـش  هداهن  روبزم  ربق  يور  رب  رتم   5/2 رد داعبا 5/2 هب  هدازماما  یموینیمولا  کبشم  حیرـض  هکنیا  تسا و  هدیدرگ 
: عــبنم . ) تـسا نوفدــم  داــمع  خیــش  دجــسم  بــنج  مــلعم  هار  راــهچ  زا  رت  نییاــپ  ییاــجر  دیهــش  ناــبایخ  رها  رهــش  زکرم  رد  هداز 

(http://www.al-shia.org

يرها نیدلا  باهش  خیش  هعقب 

. تسا ددعتم  ياه  هفرغ  اه و  هرانم  دـنلب ، یناویا  دجـسم ، هاقناخ ، رب  لمتـشم  ینامتخاس  هدوب و  عبرمرتم  ياراد 1497  هعقب  نی  تحاـسم : 
فراع يرها -  دمحم  نیدلا  باهش  خیش  هاگمارآو  هتفرگ  رارق  نیدلا  باهش  خیش  كراپ  رد  يرها  نیدلا  باهش  خیش  هعقب  تاحیضوت : 

. دـشاب یم  هتـشذگ  راگزور  رد  راید  نیا  مدرم  رنه  قوذ  رگناشن  یمالـسا  يرامعم  اب  یخیرات  يانب  نیا  تسا . يرجه - متفه  نرق  گرزب 
هب یقرش  برد  هربقم و  یگنس  راصح  هلمج  زا  نآ  ياهتمـسق  زا  یـضعب  تمدق  یلو  دسر  یم  لوا  سابع  هاش  رـصع  هب  هعقب  نیا  هچخیرات 

یناویا دجسم ، هاقناخ ، رب  لمتـشم  ینامتخاس  هدوب و  عبرمرتم  ياراد 1497  هعقب  نیا  دوشیم . طوبرم  ( یناخلیا هرود   ) هیوفـص هرود  زا  لبق 
نافرع بدا و  هزوم  ناونعب  انب ، ندوب  ینافرع  هب  انب  انب ، نیا  هاقناخ  تمسق  زا  لاس 1374 ه.ش . زا  تسا  ددعتم  ياه  هفرغ  اه و  هرانم  دنلب ،

کی نلاس و  هس  لماش  رضاح  لاح  رد  هدوب و  هزوم  نیلوا  دوخ  عون  رد  روشک  حطـس  رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  يرها  نیدلا  باهـش  خیش 
تسا هدش  هتشاذگ  شیامن  هب  نرق 15ـ11 ه.ق . ياهرازم  گنس  نحص  رد  و  نرق 15ـ7 ه.ق . زا  ینافرع  يایـشا  اه  نلاس  رد  تسا . نحص 

(http://www.ostan-as.gov.ir عبنم : . ) تسا هتفرگ  رارق  نیدلا  باهش  خیش  كراپ  رد  يرها  نیدلا  باهش  خیش  هعقب  سردآ : 

دنرم

يزکرم شخب 

ع)  ) دمحا هدازماما 
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دیـس دسیونیم ( : يرمق  يرجه  مجنپ  نرق  ياهتیـصخش  زا  يرمعلا  نسحلاوبا  هباسن  همالع  (ع ) دـمحا دیـس  هدازماما  بسن  دروم  رد  بسن : 
دیـس يوق  لامتحا  هب  تسا . هدیزگ  ینکـس  دنرم  رد  ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  نبا  یـضترملا  میهاربا  نب  دـمحا  ناشلا  میظع  ردـقلا و  لیلج 

رد هتفر و  دنرم  هب  دمحا  دیس  روکذم  هاپس  قرفت  زا  سپ  هک  هدوب  غارچهاش  هاپس  ناهارمه  وزج  ع )  ) اضر ماما  ترضح  ردارب  رسپ  میهاربا 
نابایخ دادتما  رد  دنرم و  رهش  رد  دمحا  هدازماما  هکربتم  هعقب  تاحیـضوت :  تسا .  هدش  زین  ینادنزرف  بحاص  هدومن و  یگدنز  رهـش  نیا 

زا هدازماما  ناـمتخاس  يدورو  . تسا دـنرم  رهـش  هب  فرـشم  هک  هدـیدرگ  ثادـحا  عفترم  هنماد  رد  هعقب  ياـنب  تسا  هدـش  عقاو  یلم  رادرس 
دروم رد  . تسا دمحا  هدازماما  رهطم  مرح  يدورو  نکشفک  پچ  تمـس  دوشیم  یهتنم  نکـشفک  هب  ییاه  هلپ  اب  هکدشابیم  یقرـش  تمـسق 

ردـقلا و لیلج  دیـس  دـسیونیم ( : يرمق  يرجه  مجنپ  نرق  ياهتیـصخش  زا  يرمعلا  نسحلاوبا  هباسن  همالع  (ع ) دـمحا دیـس  هدازماـما  بسن 
ردارب رسپ  میهاربا  دیس  يوق  لامتحا  هب  تسا . هدیزگ  ینکس  دنرم  رد  ع )  ) مظاک یسوم  ماما  نبا  یـضترملا  میهاربا  نب  دمحا  ناشلا  میظع 

یگدنز رهش  نیا  رد  هتفر و  دنرم  هب  دمحا  دیس  روکذم  هاپس  قرفت  زا  سپ  هک  هدوب  غارچهاش  هاپس  ناهارمه  وزج  ع )  ) اضر ماما  ترـضح 
تافو دنرم  رهـش  رد  ياهلاس 250-245 ه-ق  دودـح  موس  نرق  تسخن  همین  رخا  رد  هکنیا  ات  تسا  هدـش  زین  ینادـنزرف  بحاـص  هدومن و 

یلم رادرـس  نابایخ  دادـتما  رد  دـنرم و  رهـش  رد  دـمحا  هدازماما  هکربتم  هعقب  سردآ :  تسا . هدـش  هدرپس  كاخ  هب  ناکم  نیا  رد  تفای و 
(http://www.al-shia.org عبنم : . ) تسا هدش  عقاو 

(ع) میهاربا هدازماما 

ع)  ) رفعج نب  یسوم  ماما  ترـضح  دالوا  زا  دنتـسه  دقتعم  یلاها  درادن و  دوجم  یـصاخ  هتـشون  هدازماما  بسن  هرجـش و  دروم  رد  بسن : 
طسو رد  هدازماما  نیا  . تسا هدش  عقاو  رودلای  هلحم  یتعیرش  نابایخ  رد  دنرم  رهش  رد  (ع ) میهاربا هدازماما  هکربتم  هعقب  تاحیضوت :  تسا .

هرجـش و دروم  رد  . تسا هدیدرگ  ءانب  دیدجت  نامز  رورم  هب  هتـشذگ و  ياهلاس  یط  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  هدش و  عقاو  رهش 
نیا ربق  يدورو  رد  تسا . ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ماما  ترـضح  دالوا  زا  دنتـسه  دقتعم  یلاها  درادن و  دوجم  یـصاخ  هتـشون  هدازماما  بسن 
دالب نا  رد  بیقعت و  ناجیابرذا  هناـیم  یـضارا  اـت  قارع  زا  نوراـه  روتـسد  اـب  ع )  ) مظاـکلا یـسوم  نب  میهاربا  دـنا : هتـشون  راوگرزب  دـیس 

هدازماـما هکربـتم  هعقب  سردآ :  دـیدرگ . نـفد  دـنرم )  ) دـنودام عـباوت  زا  رودـلای  هـیرق  رد  دیهـش و  ریما  یلبق  رما  اـب  هلـصافالب  ریگتـسد و 
(http://www.al-shia.org عبنم : . ) تسا هدش  عقاو  رودلای  هلحم  یتعیرش  نابایخ  رد  دنرم  رهش  رد  (ع ) میهاربا

دابآ ناتسب 

يزکرم شخب 

ع)  ) هللادبع دیس  هدازماما 

تسا ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما  ترضح  لسن  زا  يداجس و  تاداس  زا  رازم  رد  هتفخ  هک  تسا  نیا  ارب  لحم  نادنملاس  یلاها و  داقتعا  بسن : 
دجسم لخاد  رد  هدازماما و  هچوک  رد  هناخشوق  بالیـس  لانیزالم و  بالیـس  نیب  رد  يا  هپت  يور  رب  هللادبع  دیـس  هدازماما  تاحیـضوت :  . 

دیـس ناونع (  تسین و  مولعم  یتسرد  هب  هدازماـما  نیا  ماـن  دـنیوگیم . بالیـس  هدازماـما  ارنآ  مدرم  هک  هتفرگ  رارق  ع )  ) نیدـباعلا نیز  ماـما 
ارب لحم  نادنملاس  یلاها و  داقتعا  یفرط  زا  تسا  هدش  هداهن  هعقب  نیا  رب  مالـسالا  هقث  موحرم  يوس  زا  تسادخ  هدنب  ینعم  هب  هک  هللادبع )
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مان ارچ  هک  دومن  شهوژپ  قیقحت و  دیاب  تسا .  ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما  ترضح  لسن  زا  يداجس و  تاداس  زا  رازم  رد  هتفخ  هک  تسا  نیا 
هدازماما سردآ :  تسا . هدنام  یقاب  اه  هرطاخ  رد  دوشیم  یهتنم  (ع ) داجس ماما  هب  هک  وا  یلامجا  بسن  یلو  تسین  صخشم  اقیقد  هدازماما 

ع)  ) نیدباعلا نیز  ماما  دجـسم  لخاد  رد  هدازماما و  هچوک  رد  هناخـشوق  بالیـس  لانیزالم و  بالیـس  نیب  رد  يا  هپت  يور  رب  هللادبع  دیس 
(http://www.al-shia.org عبنم : . ) تسا هتفرگ  رارق 

ناقزرو

يزکرم شخب 

(ع) نیدلا لالج  دیس  نیدلا و  لامک  دیس   ، نیدلا لامج  دیس  ناگدازماما 

 : تاحیـضوت دنتـسه . ع )  ) رفعج نـب  یـسوم  ماـما  ترـضح  رهطم  هلالـس  زا  ناـگداون و  زا  اـهنیا  دـنیوگیم  اتـسور  نیدـتم  یلاـها  بـسن : 
اقآ  ) گنس اباب  اقآ  ياتـسور  ناقزرو  رهـش  يرتمولیک  رد 30  (ع ) نیدلا لالج  دیـس  نیدلا و  لامک  دیـس   ، نیدـلا لامج  دیـس  ناگدازماما 

لیبق زا  یهافر  تاناکما  ياراد  اتـسور  دنتـسه و  لوغـشم  يرورپماد  تعارز و  هب  اتـسور  نیا  یلاها  تیرثکا  هک  تسا  هدش  عقاو  شاداباب )
اب یمیدق  ياهربق  گنس  هتفرگ و  رارق  اتسور  يدورو  لخدم  رد  یمیدق  ناتسروگ  دشابیم  هریغ  و  هسوش ، هار  هسردم ، قرب ، بورشم ، با 

كاـخب روبق  يور  رب  ناتـسروگ  نیا  هنهپ  رد  هریغ  چوق و  گنـس  نینچمه  ریـشمش و  ناـمک و  ریت و  هلمج  زا  فـلتخم  ياـهراگن  شقن و 
هس هعقب  نیا  دبنگ  ریز  رد  هک  دنکیم  ییامن  دوخ  يرجآ  قاط  راهچ  یمیدق  هعقب  یمیدق  ناتسربق  نیا  رانک  رد  تسا . هتفرگ  رارق  ناگتفخ 

دیـس نیدلا و  لامک  دیـس  نیدلا ،  لامج  دیـس  ناگدازماما   ) ینعی ع )  ) يده همئا  هلالـس  زا  دنوادخ و  نمادـکاپ  حـلاص و  ناگدـنب  زا  رفن 
اتـسور نیدـتم  یلاها  یلو  هدـشن  هدـهاشم  بتک  رد  يزیچ  ناـگرزب  نیا  كاـپ  هبیط و  هرجـش  زا  دـنا  هدـش  هدرپس  كاـخب  نیدـلا ) لـالج 

زا دـعب  دـنا و  هدروا  فیرـشت  قطانم  نیا  هب  هک  دنتـسه  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ماما  ترـضح  رهطم  هلالـس  زا  ناگداون و  زا  اهنیا  دـنیوگیم 
نیدلا لامک  دیس   ، نیدلا لامج  دیس  ناگدازماما  سردآ :  دنا . هدش  نفد  ناکم  نیا  رد  هدیسر و  تداهـش  هب  روج  ملظ و  يافلخ  اب  گنج 

: عـبنم . ) تـسا هدــش  عـقاو  شاداـباب ) اـقآ   ) گنــس اــباب  اــقآ  ياتــسور  ناــقزرو  رهــش  يرتـمولیک  رد 30  (ع ) نیدـــلا لــالج  دیـــس  و 
(http://www.al-shia.org

اناوراخ شخب 

نیشوج لیلخدیس  هدازماما 

. دننادیم ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ماما  ترـضح  ناگداون  زا  ار  ناشیا  دنراد و  هدازماما  نیا  هب  یمکحم  خـسار و  داقتعا  هقطنم  یلاها  بسن : 
رارق نوشوج  يهعلق  ریز  رد  ياهپت  يور  رد  اناوراخ و  هب  ناقزرو  هار  يرتمولیک  رد 35  لیلخ  میهاربا  دیس  هدازماما  هاگترایز  تاحیضوت : 
دقاف لیلخ  میهاربا  دیـس  هدازماـما  دراد . هلـصاف  يرتمولیک  یلکچیچ 10  ياـبیز  زبس و  رـس  قطاـنم  هب  یباعـشنا  هار  زا  هاـگترایز  نیا  دراد .

هدازماما نیا  هب  یمکحم  خـسار و  داقتعا  هقطنم  یلاها  یلو  تسا  هدـشن  هدـهاشم  ياهمانبسن  هدوب و  فیرـش  رازم  يور  رب  هتـشبن  گـنس 
رفن نارازه  سدقم ، ناکم  نیا  نیرئاز  رب  هوالع  لاس  لوط  رد  دننادیم . ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ماما  ترـضح  ناگداون  زا  ار  ناشیا  دنراد و 
رهـش هب  ناـقزرو  رهـش  هار  نیب  رد  نآ  نتفرگ  رارق  هب  هجوـت  اـب  نینچمه  دـنربیم . هرهب  هدازماـما  زا  نادروـنهوک  هقطنم و  نارگـشدرگ  زا 
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كراپ هاگترایز  يوربور  رد  ددرگیم . هدافتسا  هاگتحارتسا  یهار و  نیب  يهناخزامن  ناونع  هب  لحم  نیا  زا  هقطنم ، ياهاتسور  اناوراخ و 
ثعاب لیلخ  میهاربا  هدازماما  يونعم  یناحور و  ياضف  رانک  رد  زبش  ياضف  دوجو  تسا  هتفرگ  رارق  تلم  كراپ  مانب  نایفوص  رهـش  گرزب 

رانک رد  ار  یتاعاس  دننکیم  رفس  هیروس  هب  هک  مالسلا  امهیلع  هیقر  ترضح  بنیز و  ترضح  رازم  یترایز  اهناوراک ي  زور  ره  تسا  هدش 
میهاربا دیـس  هدازماما  هاگترایز  سردآ :  دـنیامن . يرپس  هدازماما  ياه  یکیدزن  رد  نایفوص  عماج  نینچمه  تلم و  كراـپ  هدازماـما و  نیا 

http://ostan- عباــنم : . ) دراد رارق  نوــشوج  يهـعلق  ریز  رد  ياهـپت  يور  رد  اــناوراخ و  هـب  ناــقزرو  هار  يرتــمولیک  رد 35  لـیلخ 
(as.gov.ir- http://www.al-shia.org

هللا هللا  دبنگ 

شخب دبنگدوبک  ياتـسور  یمیدـق  ناتـسربق  رد  هللا  هللا  دـبنگ  تاحیـضوت :  دـشابیم . رتم  نآ 75/4  رطق  هریاد و  هربـقم  نـالپ  تحاـسم : 
. تسا هدوـب  لوا  هقبط  هبادرـس و  لـماش  هقبط  ود  ياراد  اـنب  دـشابیم . رتـم  نآ 75/4  رطق  هریاد و  هربـقم  نـالپ  تسا . هدـش  عـقاو  اـناوراخ 

ياهزوریف یـشاکرجآ  اب  هللا  تاملک  هک  هدش  انب  زمرق  شوگراهچ  رجآ  اب  انب  هقاس  یگنـس و  انب  هرازا  تسا . هتخیر  یناقوف  هقبط  ياهدبنگ 
هب هجوت  اب  ار  جرب  يانب  خیرات  دشابیم . قرعم  یشاک  اب  لوا  هقبط  فرط  راهچ  ياهبرد  هیشاح  ياهیمیلسا  اههبیتک و  تسا . هدش  نیئزت 

زراب تایـصوصخ  داد . تبـسن  هیوفـص  اـت  لوغم  ناـناخلیا  هرود  رخاوا  هب  ناوتیم  ناـجیابرذآ  رد  هللا  ءامـسا  تاـنیئزت  اـب  يرجآ  ياـهجر 
هک انب  هقاس  نتم  رد  ياهزوریف  یـشاکرجآ  بیکرت  تسا . هدنامن  یقاب  نآ  يور  ياهبیتک  خیرات و  تسا . هربقم  جرب  انب  هدش  نیئزت  لماوعو 

. دشاب یم  دمحم  هللا و  هندب  يور  تاملک  نتم  تسا . هدیـشخب  نآ  هب  یـصاخ  ییابیز  دنک ، ادـیپ  ترهـش  دـبنگدوبک  هب  تسا  هدـش  ببس 
(http://ostan-as.gov.ir عبنم : . ) تسا هدش  عقاو  اناوراخ  شخب  دبنگدوبک  ياتسور  یمیدق  ناتسربق  رد  هللا  هللا  دبنگ  سردآ : 

رتسبش

يزکرم شخب 

يرتسبش دومحم  خیش  هربقم 

نب دومحم  نیدلادعـس  نفد  لحمو  دراد  رارق  نشلگ  غاب  هب  موسوم  یغاـب  طـسو  رد  رتسبـش و  رهـش  طـسو  رد  هاـگمارآ  نیا  تاحیـضوت : 
. تسا يزیربت  بوقعی  نیدـلاءاهب  شداتـساو  زار ) نشلگ  فورعم  يونثم  قلاـخو  ناـجیابرذآ  ياـفرعو  ریهاـشم  زا   ) ییحی نب  میرکلادـبع 

دیدجت راجاق  هاش  دمحم  ریزو  یساقآ  ازریم  جاح  هلیسو  هب  و  تسا . طوبرم  يرمق  يرجه  متقه  نرق  لیاواو  مشـش  نرق  رخاوا  هب  انب  خیرات 
: عـبنم . ) دراد رارق  نـشلگ  غاـب  هـب  موـسوم  یغاــب  طــسو  رد  رتسبــش و  رهــش  طــسو  رد  هاــگمارآ  نـیا  سردآ :  تـسا  هدــش  تراــمع 

(http://ostan-as.gov.ir

دورتشه

يزکرم شخب 

یماطسب دیزیاب  خیش  هعقب 
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رد نابوتا  هداج (  نییاپ  رد  یعلض  تشه  يا  هعقب  يدنک  زیزع  مانب  یئاتـسور  رد  دورتشه  ناتـسرهش  برغ  يرتمولیک  رد 10  تاحیضوت : 
نیا يرامعم  دنیوگ ( .  یم  یماطسب  دیزی  اب  خیش  هربقم  نآ  هب  لحم  یلاها  هک  تسا  نایامن  یمیدق  نامتخاس  زیربت )  ناجنز  ثادحا  لاح 

زا تسا و  تیعمج  رفن  دودح 450  راوناخ و  ياراد 85  اتـسور  نیا  دشاب ) یم  نادمه  رد  نایولع  دبنگ  هغارم و  خرـس  دبنگ  هب  هیبش  هعقب 
لدـتعم ناتـسرهش  طاـقن  هیقب  دـننامه  اوـه  بآ و  رظن  زا  یتنـس و  يرادـماد  اـب  ماوـت  يزرواـشک  اتـسور  راـتخاس  یتـشیعم  داـصتقا  ثیح 

اتسور نآ  هب  لصتم  اتسور و  یبرغ  علـض  رد  نامتخاس  نیا  دراد .  نایرج  ياچ  ناقلک  نآ  بونج  یمئاد  هناخدور  اهنت  هدوب و  یناتـسهوک 
رتمیتناس جر 247  اخ  ار  نآ  علض  ره  لوط  هدوب و  يرتم  یجراخ 5/6  رطق  رتم و  یلخاد 5/4  رطق  اب  یعلض  نالپ 8  ياراد  هدیدرگ ,  عقاو 

هدـش يزاسزاب  يدـعب  ياه  هرود  رد  دـسر  یم  رظنب  هک  يرجآ  يامن  اب  انب  جر  اخ  رد  يراک و  چـگ  زا  یلخاد  تاـنیئزت  دـبنگ و  ياراد  و 
. تسا هتخیرورف  نآ  هدمع  ياهتمسق  ٍ و  هدیدرگ ادج  هندب  زا  نامز  رورم  رثا  رد  یلصا  هندب  هب  امن  ياه  رجآ  لاصتا  مدع  ظاحل  هب  تسا و 

لیکشت ار  یگنس  هرا  زا  رتم  ود  مه  يوررب  هک  هتشگ  راوتسا  رتمیتناس  داعبا 26×32  هب  مظنم  شارت  گنس  فیدر  شش  يور  رب  جرب  ناینب 
 ) هداج نییاـپ  رد  یعلـض  تشه  يا  هعقب  يدـنک  زیزع  ماـنب  یئاتـسور  رد  دورتشه  ناتـسرهش  برغ  يرتمولیک  رد 10  سردآ :  دــهد . یم 
 . دـنیوگ یم  یماطـسب  دـیزی  اب  خیـش  هربقم  نآ  هب  لحم  یلاها  هک  تسا  نایامن  یمیدـق  نامتخاس  زیربت )  ناجنز  ثادـحا  لاح  رد  نابوتا 

(http://ostan-as.gov.ir عبنم : )

ع)  ) نیدلا لامک  دیس  نیدلا و  لامج  دیس  هدازماما 

تسین راکشا  یسک  رب  ییاسانـش  هوحن  دیدرگ  ییاسانـش  يراظتنا  لالج  دیـس  هللا  تیا  ردپ  نسحلادبع  دیـس  ياقا  طسوت  رازم  نیا  بسن : 
داقتعا دنا و  هتشادرب  مخز  رس  هیحان  زا  هدنام و  ملاس  راوگرزب  ود  ره  كاپ  رکیپ  هک  دش  هدهاشم  دیدرگ و  ربق  شبن  ناشیا  رظن  ربارب  یلو 

لامج دیس  ناگدازماما  يافصم  هاگترایز  تاحیضوت :  دنتـسه . ع )  ) رفعج یـسوم  ماما  ترـضح  دالوا  زا  ناشلا  میظع  دیـس  ود  نیا  دنراد 
تسا هدش  عقاو  یتشهب  دیهش  نابایخ  رانک  رد  دورتشه و  رهش  يدورو  رد  ع )  ) مظاکلا یسوم  نب  هللا  بیبح  نب  نیدلا  لامک  دیس  نیدلا و 

رد هعقب  یلعف  يانب  دورتشه  رهـش  ناراکوکین  نیریخ و  يراکمه  اب  یلو  هدوب  میدـق  مایا  شیپ و  نایلاس  هب  قلعتم  فیرـش  هعقب  هیلوا  ياـنب 
هب طقف  دوب و  هتخانـشان  رباقم  نیا  شیپ  لاس  دص  ات  دنیوگیم  دورتشه  یلاها  تسا  هدـش  هتخاس  عبرم  رتم  تعسو 60  هب  لاس 1350 ه-ش 

یسک رب  ییاسانش  هوحن  دیدرگ  ییاسانش  يراظتنا  لالج  دیس  هللا  تیا  ردپ  نسحلادبع  دیس  ياقا  طسوت  رازم  نیا  ات  دوب  روهـشم  دیـس  ربق 
مخز رـس  هیحاـن  زا  هدـنام و  ملاـس  راوگرزب  ود  ره  كاـپ  رکیپ  هک  دـش  هدـهاشم  دـیدرگ و  ربق  شبن  ناـشیا  رظن  ربارب  یلو  تسین  راکـشا 

يافـصم هاـگترایز  سردآ :  دنتـسه . ع )  ) رفعج یـسوم  ماـما  ترـضح  دـالوا  زا  ناـشلا  میظع  دیـس  ود  نیا  دـنراد  داـقتعا  دـنا و  هتـشادرب 
دیهش نابایخ  رانک  رد  دورتشه و  رهش  يدورو  رد  ع )  ) مظاکلا یسوم  نب  هللا  بیبح  نب  نیدلا  لامک  دیس  نیدلا و  لامج  دیس  ناگدازماما 

. تسا هدش  عقاو  یتشهب 

وکسا

يزکرم شخب 

(ع) نیسح دیس  هدازماما 

ناریا ناگداز  ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 885زکرم  هحفص 289 

http://www.ghaemiyeh.com


نب نیسح  دیـس  هدازماما  هعقب  تاحیـضوت :  دنا . قداص  رفعج  ماما  نب  یـضیرع  یلع  هب  بوسنم  هک  تسا  یـضیرع  تاداس  زا  يو  بسن : 
ریم ترضح  ییوکین  تیالو و  هب  روهشم  نا  رازم  دقرم و  تسا  هدش  عقاو  وکسا  رهـش  بونج  رد  دنلب  يا  هپت  يور  رب  یئوکـسا  رافغلادبع 
یلع هب  بوسنم  هک  تسا  یضیرع  تاداس  زا  يو  تسا  هدش  عقاو  وکسا  هیرق  رد  هرس  یلاعت  هللا  سدق  ینیسحلا  رافغلادبع  دیس  نب  نیـسح 
هعقب يدورو  رد  تسا . هدش  هیبعت  نآ  يور  رهچ  رد  کچوک  ذفنم  راهچ  هک  دنلب  يرجآ و  دراد  يدبن  دنا . قداص  رفعج  ماما  نب  یضیرع 

زا یکی  رانک  رد  دـنا . هداهن  هدازماـما  ربق  يور  هنهک  یبوچ  حیرـض  کـی  دراد و  هعقب  نورد  هب  یهار  هک  دوشیم  زاـب  یکچوک  زیلهد  هب 
یم هفرس  گنس  ای  و  یشاد » یجناس   » ارنآ لحم  مدرم  هتفر و  ورف  كاخ  رد  نآ  ثلث  ود  ًابیرقت  هک  تسا  دوجوم  يدننام  قاط  گنـس  روبق 

ءایلوا ا… هزاورد  گنـس  نیا  هکنیا  تهج  هب  دننک  روبع  گنـس  نآ  ریز  زا  رگا  دنریگب  هفرـس  هایـس  هک  ییاه  هچب  هک  دندقتعم  دـنیوگ و 
هپت يور  رب  یئوکسا  رافغلادبع  نب  نیـسح  دیـس  هدازماما  هعقب  سردآ :  دوب . دنهاوخ  ناما  رد  ضارما  عیمج  زا  دننک و  یم  ادیپ  افـش  هدوب 

(http://www.al-shia.org- http://www.ostan-as.gov.ir عبانم : . ) تسا هدش  عقاو  وکسا  رهش  بونج  رد  دنلب  يا 

رهشرذآ

هموح شخب 

ناهج یضاق  يایلوا 

رد يراودبنگ  يا  هعقب  تسا  هتفرگ  رارق  رهشرذآ  یبرغ  لامش  يرتمولیک  راهچ  رد  ناگوگ  عباوت  زا  ناهج  یـضاق  ياتـسور  تاحیـضوت : 
هپت حطس  زا  رت  نییاپ  هلپ  تفه  هعقب  فک  تسا ، يرجآ  نآ  دبنگ  یگنـس و  هعقب  ياهراوید  دراد . رارق  یلعف  ناوضر  رجف و  هسردم  بنج 
نآ بحاص  مان  تسا ، هدش  هدناشوپ  یعلض  شـش  هداس  گنر  زبس  ياه  یـشاک  اب  نآ  يور  هک  دراد  دوجو  يروگ  نآ  لخاد  رد  تسا و 

عمـش هدمآ و  درگ  نآ  رد  اتـسور  مدرم  هعمج  ياه  بش  تسا  اسراپ  فراع و  ریپ و  ینعم  هب  ایلوا  نیا  دنیوگ  یم  مدرم  یلو  تسین  مولعم 
: عـبنم  ) adress سردآ :  دوــش . یم  عطاــس  یگنر  زبــس  روــن  اــیلوا  ربــق  زا  هـعمج  بـش  ره  هـک  تــسا  عیاــش  دــننک و  یم  نــشور 

(http://www.ostan-as.gov.ir

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا 

یفرعم

هراشا

ار روشک  لک  تحاسم  دصرد  دودح 2/25  عبرم ،  رتمولیک  رازه و 59  یگدرتسگ 37  اب  ناریا ،  برغ  لامش  رد  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتـسا 
هب برغ  زا  هیکرت ،  ناـجیابرذآ و  يروـهمج  هب  لامـش  زا  ناتـسا  نـیا  دراد .  رارق  مهدزیـس  هـبتر  رد  ثـیح  نـیا  زا  هـک  دـهدیم  لیکـشت 

زکرم دوش .  یم  دودحم  ناتسدرک  ناتسا  هب  بونج  زا  ناجنز و  ناتسا  یقرش و  ناجیابرذآ  ناتـسا  هب  قرـش  زا  قارع ،  هیکرت و  ياهروشک 
، وکاـم ساملـس ،  تشدرـس ،  يوـخ ،  باـکت ،  رهـشناریپ ،  ناـکوب ،  ناوـت  یم  نآ  مهم  ياهرهـش  زا  تـسا و  هـیمورا  یخیراـت  رهـش  نآ 

 . درب مان  ار  هدقن  داباهم و  بآودنایم ،

ییایفارغج تیعقوم 
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هندرگ تاعافترا  «، » نادیهش روم  عافترا  «، » ناتـساب ياههوک  «، » یچـشوق هندرگ  تاعافترا  ، » قارع هیکرت و  يزکرم  ياههوکهتـشر  دوجو 
قطانم زا  یکی  هب  ناتـسا  نیا  هدـش  ثعاـب  ناـکوب » هغرت  هوک   » و میهاربا » یجاـح  هرد  «، » لیدـنق هوک   « ، » هیمورا راـنیب  هوک  نیـش « ،» هلک 
نایرج ریثأت  تحت  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتـسا  ياوه  بآ و  هیمورا . هچایرددوش  لیدبت  یناتـسهوک  درـس  ياوه  بآ و  اب  روشک  یناتـسهوک 

، ناتـسمز ياههام  زا  یخرب  رد  لامـش  زا  درـس  ياوه  هدوت  دورو  دوجو ،  نیا  اب  تسا . هنارتیدـم  يایرد  سلطا و  سوناـیقا  بوطرم  ياوه 
. دوشیم یناتـسهوک  یحاون  تاعافترا و  رد  فرب  شراب  نآ و  رد  امد  هجوت  لباق  شهاک  بجوم  رثأتم و  ار  ناتـسا  نیا  ياهنارتیدم  ياوه 

ياه هرد  رد  ددعتم  ياه  هناخدور  ناتـسا ، نیا  عفترم  ياه  ناتـسهوک  فرب  بوذ  زا  لصاح  ياه  بآ  ندـش  يراج  یط  امرگ و  لصف  رد 
راچاوآ ياچولرجآ ، ياچ ، قآ  زا : دـنترابع  دـنا ، هدـمآ  دوجوب  يوج  تالوحت  نیا  یپ  رد  هک  ییاـه  هناـخدور  دـنبای . یم  ناـیرج  هقطنم 

يراس ياچ ، قوراس  وئاتات ،- دور –  هنیمیـس  وتاغج ،- دور - هنیرز  ياـچالوز ، لاژرگ ، باز  ياـچ ، هضور  ياچزودـناراب ، سرا ، ياـچ ،
هچایرد نیرتگرزب  ناونع  هب  هیمورا »  هچایرد  . » ياچولزان ياچ ، نیوال  دور ، داباهم  راداق ،-   - دور رداق  ياچ ، رادـگ  ياـچ ، رهـش  ياـچ ،

، دور هنیرز  ياـه  هناـخدور  زیربآ ، هزوح  نیا  بآ  نیماـت  لـحم  دراد . رارق  ناتـسا  نیا  رد  روشک ، زیربآ  هزوح  نیرتـمهم  نینچمه  ناریا و 
یم رامش  هب  ایند  رد  روش  بآ  هچایرد  نیمود  تیملارحب ، زا  دعب  هچایرد  نیا  تسا . ياچ  ولزان  ياچرهش و  زودناراب ، رادگ ، دور ، هنیمیس 

 . دیآ

یخیرات هنیشیپ 

نیمزرس نیا  هلاسرازه  تمدق  رب  هاوگ  هریغ  و  ربلج » هپت   «، » زوریف یجاح  هپت  «، » ولنسح هپت   » دننام یناتـساب  ياه  هپت  زا  هدمآ  تسد  هب  راثآ 
. تسا هدوب  نیـشنراغ  نیتسخن و  ياـه  ناـسنا  تنوکـس  لـحم  اـهدام  دورو  زا  لـبق  نیمزرـس  نیا  هک  تسا  نیا  تسا ، ملـسم  هچنآ  تسا .

رما نیا  رب  دهاش  خبزآ ،» راغ   » و همتمت » راغ   » نوچ اهراغ  رد  هدنام  ياج  هب  يایـشا  یناتـساب ، ياه  هپت  زا  هدمآ  تسدب  راثآ  زا  ریغ  هکارچ 
نآ زا  هک  دـندرک  یم  تموکح  یفلتخم  ياه  تلود  ناجیابرذآ  هقطنم  رد  نانآ  رارقولنـسح  هپتتـسا  ناریا و  هب  اـهدام  دورو  زا  لـبق  تسا .
زا سپ  ناـجیابرذآ  نیمزرـس  درک . هراـشا  اـه  یـساک  تلود  یـسوداک ، ناـیروه  تلود  وتراروا ، تلود  روشآ ، تلود  هب  ناوـت  یم  هلمج 
راک يور  اب  دوب .  سرگاز  ياه  هوک  ناتـسدرک و  ات  مجع  قارع  ير ، لماش  گرزب  دام  تفاـی . ترهـش  کـچوک  داـم  هب  اـهدام  فرـصت 

نامز رد  ناسانـش  ناتـساب  زا  یخرب  هدـیقع  هب  دـش . نییعت  تلود  اه  پارتاس  زا  یکی  ناونع  هب  کچوک  داـم  نایـشنماخه ،  تلود  ندـمآ 
هعقاو نیا  زا  دعب  هک  دیامن  ظفح  ینانوی  نازابرس  مجاهت  زا  ار  نیمزرـس  نیا  تسناوت  تاپروتآ »  » مان هب  يرادرـس  ینودقم  ردنکـسا  هلمح 

زین نایناکـشا  نایکولـس و  نامز  رد  ناجیابرذآ  دـندیمان . ناگتاپروتآ »  » ای نتاپروتآ »  » ار کچوک  دام  يو  تاـمحز  زا  ینادردـق  ساـپ  هب 
جاـمآ ار  ناـجیابرذآ  يرگید  زا  دـعب  یکی  بواـنتم  ثداوـح  هـک  اـج  نآ  زا  دـندقتعم : ناـنآ  زا  یخرب  دوـب . یبـسن  يراـتخمدوخ  ياراد 

نابز شرتسگ  ماوقا و  نیا  ذوفن  اب  زاغآ و  ناکباتا  ای  ياـباتآ  ناـکرت  یناـبنج  هلـسلس  ِرود  نایقوجلـس ، زا  دـعب  داد . رارق  یپاـیپ  تاـمجاهت 
اه نآ  ناکسا  و  ولنویوقارق »   » و ولنویوق »  قآ   » نانامکرت تموکح  داهن . شهاک  هب  ور  هتفر  هتفر  دودحم و  يرذآ ، نابز  هرطیس ي  یکرت ،

نداتفارب و هلـصاف ي  رد  هک  ییاه  نایـصع  اه و  گنج  دـش . يرذآ »  » نابز فیعـضت  یکرت و  قنور  بجوم  شیپ  زا  شیب  ناـجیابرذآ  رد 
رب دیزم  زین  كرت  ياه  شابلزق  دوجو  نینچمه  درک  ریزارـس  نیمزرـس  نیا  هب  ار  يرتشیب  كرت  نازابرـس  دـمآ ، شیپ  نایوفـص ، نتـساخرب 

. داد قنور  هقطنم  رد  ار  یکرت  نابز  دش و  تلع 

نابز ماوقا و 

رد نکاـس  ناـبز  يرذآ  ياـه  كرت  لوا ؛ هورگ  دـنوش . یم  میـسقت  هورگ  ود  هب  هدـمع  روط  هب  یبرغ  ناـجیابرذآ  ناتـسا  رد  نکاـس  ماوقا 
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عفترم ياهشخب  رد  هک  دنتسه  ییاهدرک  لماش  مود  هورگ  ناتـسا . یقرـش  بونج  لامـش و  ياهتشد  هیمورا ، هچایرد  نوماریپ  ياهتشد 
یگدـنز زین  يرگید  ياه  تیلقا  هورگود ،  نیا  رانک  درک  هفاضا  دـیاب  دـنیامن .  یم  ملکت  يدرک  نابز  هب  نکاـس و  ناتـسا  یبونج  یبرغ و 

 ، نایحیـسم زا  یتیلقا  و  دنتـسه ،  زکرمتم  رهـشناریپ  تشدرـس ،  داباهم ،  ياهرهـش  رد  رتشیب  هک  ننـست  لها  ياهدرک  زا  یتیلقا  دـننک .  یم 
 . دنراد تنوکس  هیمورا –  رهش  ناتسا -  زکرم  رد  هک  هنمارا  نایروشآ ، 

يداصتقا یعامتجا و  تیعقوم 

تالیش يرورپماد و  يزرواشک و  ياه  شخب  رد  ناتـسا  نیا  قنور  ثعاب  یبرغ  ناجیابرذآ  یمیلقا  یعیبط و  ياه  یگژیو  تایـصوصخ و 
هک هقطنم  ندوب  یناتـسهوک  یمئاد ، یلـصف و  ياه  هناخدور  نایرج  يزیربآ ، ياه  هزوح  دوجو  يوج ،  تالوزن  یفاک  شراب  تسا . هدـش 
اب اما  تسا . هدرک  لیدبت  يرادماد  يزرواشک و  دعتـسم  قطانم  زا  یکی  هب  ار  هقطنم  نیا  دراد ، یمهم  شقن  ناتـسا  عتارم  تعـسو  رد  دوخ 

يزلفریغ ياه  یناک  یتعنص  هورگ  ود  دهد  یم  ناشن  ناتسا  رد  دوجوم  ياه  هاگراک  بیکرت  یسررب  هدش ، رکذ  دعتـسم  ياه  هنیمز  دوجو 
نیا هک  دهد  یم  ناشن  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتـسا  رد  هدش  ماجنا  تاعلاطم  دراد . ار  لاغتـشا  دادعت  نیرتشیب  نیرتالاب و  ییوراد  ییاذـغ –  و 

رتشیب تسا  لاعف  نونکا  مه  هک  ینداعم  تسا . هتفرگن  رارق  يرادرب  هرهب  دروم  زونه  هک  تسا  ینغ  ینیمزریز  عبانم  نواـعم و  ياراد  هقطنم 
، کـلات خـینرز ، اـکیم ، تینارگ ، نوچ  ینداـعم  هب  ناوت  یم  نداـعم ، نیا  رب  هوـالع  تسا . یناـمتخاس  ياهگنـس  حـلاصم و  نداـعم  لـماش 

. درک هراشا  یندعم  هکوپ  زوسن و  كاخ  الط ، نتروارت ،

تاغوس

توس ای  کشخ  ینتـسب  هیبارق ،  يزرواشک :  ینیریـش و  شخب  تسا :  ریز  رارق  هب  فلتخم  ياـه  شخب  رد  ناتـسا  نیا  یتاـغوس  نیرتمهم 
، یلاق یتسد :  عیانـص  شخب  ییوراد  ناهایگ  قرع  روگنا ، بیـس ، شمـشک ، تاینبل ، لسع ،  ودرگ ،  ياولح  کشم ،  دـیب  لـقن  ینیریش ، 

تعنـص دـیابن  ناتـسا  نیا  یتاغوس  رگید  زا  قولـشاب  یمـشپ ، رمک  لاش و  كرب ، يرود ، کلوپ  يزود ، نزوس  يزودور ، میجاج ، میلگ ،
. درک شومارف  ار  یتنس  ياه  پاچ  يزرگنر و  بوچ و  قرعم  مرچ و 

يرگشدرگ یعیبط -  ياه  هبذاج 

، وشیمرام هچایرد  لـحاس  هیمورا ، هچاـیرد  لـحاس  غادریـس ، هوک  هنماد  هیمورا ، یلگنج  كراـپ  كولوس ، راـشبآ  هیمورا :  یـشاد  - مظاـک
هگلج ناکوب ، یلحاس  كراپ  ناکوب :  ناکوب  - یلحاس - كراپ ولمساق  هرد  تعیبط  هیمورا ، هچایرد  رد  عقاو  مظاک  هرخص  ای  یـشاد  مظاک 

رد رتوک  هنوک  راغ  نارق ، نارکم  راغ  داـبآ ، لوک  راـغ  یچ ، هعلق  ياتـسور  راـغ  هروگ ، ضوح  دور ، هنیرز  هناـخدور  هیـشاح  داـبآردرس ،
هـسوک هرد  تعیبط  نیدـلا ، لامج  دیـس  راغ  هب  فورعم  ناتوکـشا  ياتـسور  راـغ  نالوهـس ، ياتـسور  رتوک  هنوک  راـغ  هجیگنی ، ياتـسور 

هنماد هاش ، تالک  هوک  هنماد  لیدنق ، هوک  هنماد  هروخ ، بآ  هرد  هاگ  حیرفت  دابآ ، گنه  راشبآ  پاپرخ ، راشبآ  ناوالد ، راشبآ  رهـشناریپ : 
باز هناخدور  هیـشاح  نیـسح ، ربق  لگنج  دابآردـخ ، لگنج  نانادرپ ، زبسرـس  ياه  لگنج  میهاربا ، یجاـح  هوک  هنماد  داـبآ ، نیداـب  هوک 

، هایس هرد  تعیبط  ناریپ ، تشد  تعیبط  ین ، هلود  یناتسهوک  هقطنم  تعیبط  لیدنق ، عفترم  هوک  هلق  دابآ ، نیداب  هناخدور  هیشاح  کچوک ،
تخت مرگ  بآ  کیب ، لوغا  ياتـسور  یندـعم  درـس  بآ  باکت :  هن  هرد  تعیبط  ناجیهال ، هنهک  هرد  تعیبط  ادـخ ، یناـک  هقطنم  تعیبط 

هب هک  یلمچ  كرحتم  نمچ  نامیلـس ، نادـنز  هوـک  هنماد  همـشچ ، لـهچ  هوـک  هنماد  هجرنیق ، راـشبآ  مرگ و  بآ  وـس ، یتـسیا  اـی  ناـمیلس 
هوک هنماد  يوخ :  وتفرک  راغ  تسا ، هدش  عقاو  باکت  ولردـب  ياتـسور  رد  عقاو  یلمچ  هچایرد  بآ  لخاد  رد  كرحتم  يا  هریزج  تروص 
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هناخدور هیـشاح  ناـعراز ، بآ  همـشچ  هرد ، هتـسد  بآ  همـشچ  سناولک ، بآ  همـشچ  يزار ، بآ  همـشچ  نیروا ، هوک  هنماد  هناـخ ، هلچ 
هقطنم تعیبط  هرد ، هرق  تعیبط  گیب ، یجاح  قالیی  تعیبط  خیـش ، یلع  راغ  ناـغوب ، قودوق  هیـشاح  ياـچ ، غآ  هناـخدور  هیـشاح  روتوق ،

ياتسور همشچرس  راژاب ، هوک  هنماد  ووکچ ، راشبآ  هگزر ، راشبآ  شاملـش ، راشبآ  تشدرـس :  نارویب  - ياتـسور سیریق  هرد  ای  هرد  منهج 
، باز هناخدور  هیـشاح  ناحیر ، یناک  همـشچ  هخاش ، یناک  همـشچ  نایریب ، یناک  همـشچ  نوتاخ ، یناـک  همـشچ  ناوارگ ، همـشچ  نارویب ،

هنماد لیواره ، هوک  هلق  هنماد و  اروخروخ ، راشبآ  ساملس :  ياچالوز  نارویب  ياتسور  تعیبط  يولک ، تشد  تعیبط  لاژرگ ، هگنت  تعیبط 
، وس یتسیا  مرگ  بآ  همـشچ  خـیرای ،  ینراق  هوک  هلق  هنماد و  قیلاجنوپ ، هوک  هلق  هنماد و  غاد ،  قآ  هوک  هلق  هنماد و  ناپوچ ، ریپ  هوک  هلق  و 
، هیمورا هچایرد  یحیرفت  لحاس  ياچالوز ، هناخدور  هیشاح  اماد ، ماد  همشچ  ای  سانیم  درس  یندعم  بآ  همشچ  کیرد ، مرگ  بآ  همـشچ 

الوز هرد  تعیبط  رمت ، هرد  تعیبط  کیرد ، هرد  تعیبط  ترایز ، قآ  بالات  تعیبط  لغآ ، قیلنرق  راـغ  کـیرد ، راـغ  خـیرای ، ینراـق  راـغ 
هرد وس  هرد  ایرث ، همـشچ  هیق ، میرای  بالات  روکیتک ، بالات  غالب ، هرق  بالات  نالاروب ، بالات  جزید ، راشبآ  وکام :  یگنـس  کهالک  ياچ 

، رامگنز ای  رابگنز  هناخدور  وس ، هرق  هناخدور  وس ، يراس  هناخدور  یگنـس ، کهالک  نوراـب  هچاـیرد  راـمگنز ، هرد  اـی  نیغاـب  هرد  یس ،
بآ همشچ  طوش ، مرگ  بآ  همشچ  ناردلاچ ، مرگ  بآ  همـشچ  دنک ، شاب  مرگ  بآ  همـشچ  يدنک ، بسامهط  ياتـسور  سرا ، هناخدور 

، هشدیآ لگنج  بآودـنایم :  دور  هنیرز  چاخ  هرق  یقالیی  هقطنم  نراد ، هموس  راغ  همکیت  هوک  نیگرچ ، خوک  قوج ، هعلق  رادزاگ ، یندـعم 
راغ یلوگ ، زیگنچ  بالات  هیـشاح  دور ، هنیمیـس  هناخدور  هیـشاح  دور ، هنیرز  هناـخدور  هیـشاح  نامیلـس ، نادـنز  همـشچ  ولماداـب ، لـگنج 
بآ ودـنایم  تشد  تعیبط  یقرـش ، بآ  ودـنایم  تشد  تعیبط  قوراـب ، تشد  تعیبط  راـی ، یلع  هرد  تعیبط  هملد ، هرد  تعیبط  گـنیروب ،

، نایفلخ شخب  رد  بیـس  یناک  هناخدور  هیـشاح  ساطیب ، هناخدور  هیـشاح  داباهم ، هناخدور  هیـشاح  داـباهم :  داـباهم  -ي- هناـخدور یبرغ 
هیـشاح قالـشق ، هرق  بالات  هیـشاح  هناخـشاد ، بالات  هیـشاح  سورگ ، بالات  هیـشاح  نازارب ، بالات  هیـشاح  یلعاباب ، یپوق  بالت  هیـشاح 

، هاش هعلق  راغ  روگنم ، هقطنم  هتفر  بآ  راغ  روب ، هدرب  یکهآ  راغ  ناوارگ ، یندعم  بآ  همشچ  داباهم ، هچایرد  هیشاح  یلگ ، زیگنچ  بالات 
هوک هنماد  ولنـسح ، بالات  ولراگدای ، یللملا  نیب  بالات  هدقن :  بوقعی  - ناطلـس ناروش  راغ  ناتوکـشا ، راغ  ناچوق ، مام  راغ  یگراک ، راغ 
خیـش ياتـسور  یندـعم  بآ  همـشچ  ناخاشرـس ، شر  همـشچ  گـنرخ ، هوک  هنماد  نسح ، اـباب  هوک  هنماد  بوقعی ، ناطلـس  هنماد  غاد ، هرق 

تعیبط بوقعی ، ناطلـس  هرد  تعیبط  رادگ ، هرد  تعیبط  هدقن ، تشد  تعیبط  زودلوس ، راغ  اهدژا ، راغ  رادـگ ، هناخدور  هیـشاح  فورعم ،
یس هرد  لاب 

یخیرات ياه  هبذاج 

مامح دنوخآ ، مامح  هچارق ، ياه  مامح   ، دبنگ هس  يانب  هیکت ، جزید  هعقب  میدـق ، رازاب  لاچخی ، يانب  هلپ   9 هیمورا :  هیمورا  - عماج - دجسم
 : ناکوب یچیالاق  - هپت هیمورا  یعیبط  خـیرات  هزوم  هیمورا ، هزوم  نامتمت ، ياتـسور  ياه  هربقم  عماج ، دجـسم  رالاشوق ، ماـمح  دیهـش ، یلع 

ياتسور هنهک  بایسآ  هپت  دابآ ، دمحا  ياتـسور  یناتـساب  هپت  ناویجغآ ، ياتـسور  یگنـس  ناویا  دنک ، یب  یب  ياتـسور  یگنـس  ياه  قاطا 
هپت دـنک ، هرق  هپت  هپتلک ، هپت  هپت ، ناـکت  ياتـسور  هچروـم  هـپت  کـچوک ، ناخیـس  هـپت  گرزب ، ناخیـس  هـپت  یبآ ، کـلک  هـپت  دابآدـمحا ،

، یچیالق هپت  هل ، هزوک  یناک  هپت  یغالب ، ینمرا  ياتـسور  دومحم  هپت  یـشآ ، هپت  نیـش ، هدرگ  هپت  هنبزخ ، هدرگ  هپت  رـسبراد ، هپت  ینایبژور ،
نایمامح عماج  دجسم  شارت ، داهرف  ناقامس  ياتسور  یگنس  هعلق  نیچ ، هعلق  ای  یچیالاق  هعلق  ناکوب ، رادرـس  هعلق  یپت ، هعلق  تیچان ، هعلق 
ياتـسور هعلق  ناشاد  هروفام ، هدرب  هبیتک  هوسپ ، هعلق  نایدـلج ، هعلق  ياش ، هعلق  اوآ ، توم  هعلق  اوآ ، نیـش  هعلق  رهـشناریپ :  نایـساتالاق  لـپ 

هپت رادلاخ ، هپت  ناکدرگ ، هپت  هولس ، هپت  دابآ ، دومحم  ناتسروگ  یضاق ، نیسح  ربق  رهشناریپ ، ناتسروگ  نایـساتالاق ، لپ  جنروخ ، یخیرات 
هپت تاوکـشا ، هپت  یجنهب ، هپت  دابآ ، گنهم  هپت  جـنروخ ، هپت  یناکورـس ، هپت  نایبسک ، درگ  درگ  هپت  هوسپ ، هپت  هناشکدرگ ، هپت  نب ، کـیل 

تخت نادـنز  نامیلـس ، تخت  يراـصنا ، بویا  هعقب  پسـشگرذآ ، هدکـشتآ  باـکت :  باـکت  -- عماـج - دجـسم سکرتدرگ  هپت  هواـیندای ،
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ياتـسور عماج  دجـسم  قاط ، راهچ  ياسیلک  ای  قاـطراهچ  هب  فورعم  یخیراـت  نوتـسراهچ  يدـنک ، یبن  نادـنز  هجنرب ، نادـنز  ناـمیلس ،
لوغوا ياتـسور  هپت  رون  یمیدـق ، هناخ  هروک  گرزب ، یبابرا  هعلق  ناخروق ، يراس  هعلق  باکت ، عماج  دجـسم  سیقلب ، هعلق  گـیب ، لوغوا 

، ناسیک لپ  نوتاخ ، لپ  یلو ، يایروپ  ای  یلو  ریپ  هعقب  ییاون ، خیش  هعقب  هبیهذ ، هعقب  لولهب ، دیـس  هداز  ماما  يوخ :  یگنـس  - هزاورد گیب 
، ناـخ يارـسناوراک  ماطـسب ، هعلق  رتخد ، هعلق  اـی  یـس  هعلق  زیق  ماطـسب ، هتـشبن  گنـس  يریبک ، هناـخ  گـیب ، ناـخ  ماـمح  یگنـس ، هزاورد 

دجـسم نایلغآ ، شاد  دجـسم  نالوگ ، ای  هنخویرام  ياسیلک  دابآورـسخ ، گـناو  ياـسیلک  ناذـلهم ، ياـسیلک  مشاـه ، ازریم  يارـسناوراک 
هلیک يزرم  ياه  هچرازاب  تشدرس :  يوخ  هزوم  يزیربت ، سمش  هرانم  لولهبریم ، هربقم  يداهریم ، هربقم  بوقعی ، ریم  اقآ  هربقم  نسحالم ،

یخیرات راغ  شر ، هعلق  َطبَر ، ریس  یسوم  یخیرات  رهش  تشدرس ، یمیدق  مامح  َطبَر ، یخیرات  هپت  یـسات ، الق  لپ  نالآ ، هقطنم  رد  هوژیب  و 
هنهک جرب  رهش ، هنهک  هداز  ماما  داشگرب ، هداز  ماما  ساملس :  ناو  - تفه - ياسیلک ناواس  یخیرات  هطوحم  َطبَر ، یناتـساب  هعلق  نایـساتالق ،

هچاـیرد هدرـس ، هدرگ  هپت  ناـمید ، هپت  کـیجاکپ ، یناتـساب  هپت  کـشرد ، یناتـساب  هپت  ناـبت ، هپت  هب  فورعم  ناو  تفه  یناتـساب  هپت  رهش ،
نسح ماما  دجسم  یتخت ، ناخ  هراگن  گنس  مادناخ ، میدق  دس  قابلق ، هاگترایز  هرد ، یلزوگ  هاگترایز  رهـش ، هنهک  یناتـساب  یعونـصم و 

یچراق هعلق  یـس ، هعلق  ریفاک  شواچ ، ریپ  هوک  رد  سانیم  هعلق  کیرد ، هعلق  قیرهچ ، هعلق  ردـه ، هعلق  خـیرای ، ینراـق  هعلق  ناـقملید ، رهش 
، هپت شاد  لوسر ، ازریم  لپ  بسـشگرذآ ، هدکـشتآ  بآودـنایم :  لوسر  - ازریم - یخیرات - لپ بوقعی  راـم  هربقم  ناو ، تفه  ياـسیلک  عیب ،

كراپ ای  لیئاکم  غاب  داباهم :  ناطلـس  - قادب - هاگمارآ بآودـنایم  هزوم  قاط ،  دجـسم  نالیل ،  هپت ،  يوگ  ناخوکاله ، هعلق  کتخب ، هعلق 
هربقم عماج ، دجسم  جل ، مامح  لوسر ، ازریم  یخیرات  مامح  ، هاگرقف همخد  دنو ، هجاب  دازآ و  يروهام  هپت  بیس ، یناک  یناتـساب  هپت  تلم ،

ناتسرامیب ماطسب ، یخیرات  رهش  يایاقب  لضفلاوبا ، ترضح  قاجا  وکام :  ماطسب  - ژد داباهم  یسانش  مدرم  هزوم  رتسا ، نادیم  ناطلس ، قادب 
داهرف ای  داهرف  ناویا  رگنس  همخد  هپت ، شمـشک  یناتـساب  هپت  هپت ، شمـشک  یمیدق  لپ  مشچ ، جنپ  ای  زوگـشب  یخیرات  لپ  شترا ، یمیدق 
دجـسم يوگ  هب  روهـشم  لضفلاوبا  ترـضح  دجـسم  وئاطاط ،  ياسیلک  وکام ، هزوم  خاک  میرم ، هنن  ياسیلک  یگنرف  هالک  تراـمع  یماد ،

، هاشدمحم هپت  ولمم ، هپت  کیوک ، هپت  یخرا ، یجنیلد  هپت  هاوخنید ، درگ  هپت  دابآماظن ، هپت  رایدـمحم ، هپت  ولنـسح ، هپت  هدـقن :  ولنـسح  - هپت
، دـمحا خیـش  هپت  هنزرو ، هپت  مجع ، هزیرهک  هپت  ردات ، هپت  زوریف ، یجاح  هپت  فورعم ، خیـش  هپت  خروق ، درگ  هپت  هپت ، یـسخاس  دابآریم ، هپت 

هپت هپت ، برقع  ولمجع ، هپت  ولگیباقآ ، هپت  انراق ، هپت  ناخ ، یلعنیـسح  هپت  تالق ، هپت  هیبات ، هپت  دابآ ، مالـسا  هپت  ولنیما ، هپت  مجع ، یناراـب  هپت 
هدقن هزوم  ناراوام ، هپت  هپت ، ناملس  هوزج ، غآ  ناتسربق  هپت  یلدزیپ ، هپت  املاد ،

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  ياههبذاج  ریاس 

- لپ يوخ  - رازاب يزیربت  - سمـش - هاگمارآ شاملـش  - راشبآ داباهم  - عماج - دجـسم  - داهرف - همخدـیوکاشوخ - یکـسا - تسیپقوج - هچغاب
ناطلس - هوک نالوهس  - راغ دبنگ  - هس ناجیابرذآ  - روطق - لپ نوتاخ 

هیمورا

ولشکرب هدازماما 

ياتـسور رد  هیمورا  يرتـمولیک  ردولـشکرب 13  هدازماما  مالـسلا )) مهیلع   ) میهارباو دـمحم  ناـگدازماما   ) ولـشکرب هدازماـما  تاحیـضوت : 
دسریم ع »  » نیدباعلا نیز  ترضح  هب  اهنآ  تشپ  راهچ  یلوق  هب  انب  هک  دمحم  میهاربا و  ياهمان  هب  ناگداز  ماما  زا  ردارب  ود  نفدم  هدازماما 
بوسنم ع »  » رفعجنب یـسوم  ترـضح  دـالوا  زا  یکی  هب  دراد  دوجو  اتـسور  نیا  رد  هک  يرباـقم  نیرمعم  زا  یخرب  لوق  هب  زین  دراد و  رارق 

هب راشفا  رافغ  یجاح  موحرم  زین  اهدعب  هتفای و  نایاپ  یگیبرلگیب  هللا  بیبح  موحرم  تسدب  هدازماما  نیا  ناویا  دبنگ و  قاور و  دنـشاب .  یم 

ناریا ناگداز  ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 885زکرم  هحفص 294 

http://www.ghaemiyeh.com


دوخ یـصخش  هنیزه  هب  ار  فیرـش  هدازماما  نیا  برد  يدازآ )  يدابودرا (  ناخاشاپ  تشاـمگ و  تمه  نآ  تاـصقاون  زا  یـضعب  لـیمکت 
هتخاس يرت  یمیدـق  هربقم  ياج  هب  دایز  لامتحا  هب  هک  دـسر  یم  هیراجاق  لـیاوا  اـی  هیدـنز  هرود  هب  طوبرم  هربقم  نیا  تمدـق  دومن .  هیهت 

رادـسوق رزج  راهچ  ياراد  یناساس  هرود  ياه  یقاط  راهچ  دـننام  هک  يزکرم  دـبنگ  کـی  اـب  لیطتـسم  مرف  ياراد  هربقم  نیا  تسا .  هدـش 
ياراد علـض  تشه  هب  عبرم  میـسقت  لحم  رد  هک  دنا  هدومن  لیدبت  علـض  تشه  هب  ار  عبرم  قاطا  ییاه  هراوشوگ  هلیـسوب  دـشاب و  یم  تسا 

يراکرجآ ياراد  هک  کچوک  ياهدبنگ  اب  روکذم  ياهرزج  فارطا  رد  یشدرگ  مالغ  کی  دنشاب .  یم  يرجآ  يابیز  ياه  يدنب  یمسر 
یم بسانت  شوخ  ریگ و  مشچ  يرامعم  تابیکرت  يدنب و  میـسقت  رظن  زا  هربقم  یلخاد  يامن  دنز .  یم  رود  ار  نلاس  دنتـسه  لکـش  يزول 

هب اه  یشاک  نیا  دنیوگ  یم  هکیروطب  هدش  هداد  ششوپ  گنر  یبآ  دیدج  ياه  یشاک  اب  يرتم  مین  کی و  عافترا  ات  یلخاد  هرازا  دشاب و 
دجـسم دننام  ینیئزت  نوتـس  مین  ود  ياراد  یقرـش  شخب  رد  زین  یجراخ  ههبج  تسا .  هدش  بصن  یمیدـق  گنر  تفه  ياه  یـشاک  ياج 

هربقم نیا  یخیرات  تمدق  تسا .  هدش  نیئزت  چـیپ  تروصب  گنر  زبس  ياه  تشخ  اب  نآ  ياهرجآ  نیب  لصاوف  هک  دـشاب  یم  هیمورا  هرانم 
رلگیب هللا  بیبح  مان  هب  یصخش  مامتها  هب  يرمق ،  يرجه  لاس 1335  رد  ناویا  دبنگ  قاور و  تسا . هیراجاق  هرود  لیاوا  ای  هیدنز  هرود  زا 

www.al- عباـنم :  . ) تسا هتـشامگ  تمه  نآ  صقاون  زا  یـضعب  لـیمکت  هب  راـشفا ،  راـفغ  جاـح  موحرم  زین  اـه  دـعب  هدـش و  اـنب  یگیب 
(shia.org -www.azarnews.com

هیکت جزید  هعقب 

رهش یقرش  بونج  يرتمولیک  هدزناپ  رد  تسا و  ع )  ) مظاکلا یـسوم  ماما  ناگداون  زا  یکی  نفدم  هربقم  نیا  هیکت  جزید  هعقب  تاحیـضوت :
هتخاس اپیلچ  تروص  هب  انب  دراد . یناوریـش  یفقـس  تسا و  راجاق  هرود  هب  طوبرم  هدـش و  هتخاس  رجآ  زا  هعقب  نیا  ياـنب  دراد . رارق  هیمورا 
یقرـش بوـنج  تمـسق  رد  اـنب  نیا  دـنا . هتـسج  هرهب  زین  يراـک  سنرقم  يدـنب و  رداـک  زا  نآ  یلخاد  ياـضف  ندرک  رتاـبیز  يارب  هدـش و 
دهاوش هب  هجوت  اب  هدـش  دای  يانب  تمدـق  دراد .  رارق  هیونـشا  هیمورا ـ  هداـج  ریـسم  رد  ناتـسرهش )  نیا  يرتمولیک   15 هیمورا (  ناتـسرهش 

هب هقطنم  یلاها  روبق  زا  ياهربق  انب  فارطا  هطوحم  رد  تسا .  نامیس  راکور  اب  يرجآ  يانب  کی  انب  دسر .  یم  هیراجاق  نارود  هب  يرامعم 
 . دشاب یم  ینهآ  ياه  هرجنپ  رد و  ياراد  تسا و  هدش  هتخاس  زلف  زا  دبنگ  يور  قیاع  هک  دراد  یلـصا  دبنگ  کی  انب  نیأ  دروخ  یم  مشچ 

دننام ًابیرقت  هک  دراد  رارق  ییاضف  یلـصا  يدورو  زا  سپ  دراد .  یبیلـص »  تلاـح «  ًاـبیرقت  تسا  عقاو  نآ  رد  هربقم  هک  يأ  یلـصا  ياـضف 
هک دراد  دوجو  ياهچقاط  انب  یبرغ  لامـش  علـض  رد  ماب و  تشپ  هلپ  هار  انب  یقرـش  لامـش  علـض  رد  دنک .  یم  لمع  یمیدـق  ياهانب  یتشه 

راـبنا ناونع  هب  هک  دـنراد  دوجو  هنیرق  تروصب  قاـتا  ود  اـنب  یبرغ  بونج  یقرـش و  بونج  عالـضا  رد  تسا .  عمـش  ندرک  نشور  لـحم 
رد دنا .  هدش  نیئزت  ییاه  سنرقم  اه و  يدنبرداک  تروصب  هک  دنتسه  یغابص  عون  زا  انب  لخاد  ياهامن  قاط  اهقاط و  دنوش .  یم  هدافتسا 

تهج هب  اهنت  هزورما  اما  تسا ،  هتـشاد  هدافتـسا  دروم  هاگترایز  ناونع  هب  هاگمارآ  نیا  درادـن .  دوجو  یـصاخ  نیئزت  انب  یجراـخ  تمـسق 
: عــبنم دراد . رارق  هــیمورا  رهــش  یقرـــش  بوــنج  يرتــمولیک  هدزناــپ  رد  سردآ : دریگ  یم  رارق  دــیدزاب  هجوــت و  دروــم  اــنب  تمدــق 

(www.azarnews.com)

دبنگ هس  هربقم 

بادرس شخب  ود  زا  انب  نیا  دراد . رارق  هیمورا  رهش  زکرم  رد  تسا و  یقوجلـس  هرود  هب  قلعتم  دبنگ  هس  يانب  دبنگ  هس  هربقم  تاحیـضوت :
هب يزیخ  مک  دبنگ  تسا و  چگ  رجآ و  گنـس ، نآ  حـلاصم  دراد . لقتـسم  يدورو  ود  تسا و  هدـش  لیکـشت  هاگنویـش  و  نفدـم ) لحم  )

. دوـشیم هدـید  اـنب  برغ  قرـش و  رد  هنزور  ود  تسا و  شوگراـهچ  لـخاد  زا  رودـم و  نوریب  زا  نآ  هشقن  لکـش  دراد . نـیچقرع  لـکش 
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هدنزاس یناب و  مان  اب  یفوک  ياههبیتک  يدنبهرگ و  سنرقم ، يواح  انب  یلامش  ههبج  رد  ینییزت  باق  ود  دوجو  دبنگ  هس  یگژیو  نیرتمهم 
« يرفظملا طاقشیش   » ریما روتسد  هب  دبنگ  هس  تسا . هدش  هدافتسا  کچوک  ياهگنس  زا  طوطخ  شراگن  عیادب و  نیا  داجیا  رد  تسا . نآ 
: عــبنم دراد  رارق  هـیمورا  رهــش  زکرم  رد  سردآ : تـسا . ق  زین 580 ه ـ نآ  ثادـحا  لاس  و  یـسوم » نب  روصنم   » اـنب راـمعم  دـش . هتخاـس 

(www.azarnews.com)

يوخ

هیبهذ هعقب 

یبوچ رد  اب  هعقب  طایح  تسا . عقاو  يوخ  ناتـسرهش  جیـسب  نادیم  یبرغ  بونج  رد  نارماک  يوک  رد  هیبهذ  هعقب  هیبهذ  هعقب  تاحیـضوت : 
" يدجسم یبهذ   " هب مدرم  دزن  رد  هتفرگ و  رارق  طایح  برغ  تمس  رد  زین  هعقب  يانب  دراد . رارق  نارماک  هچوک  یلامش  تمـس  رد  گرزب 
هب یمیدـق  یبوچ  رد  دوش و  یم  زاب  نامتخاس  طاـیح  هب  ینهآ  هگنل  راـهچ  رد  تسا . یلـصا  رد  ود  ياراد  هعقب  ناـمتخاس  تسا . فورعم 
هب هجوت  اب  دوش . یم  یهتنم  دنتسه ، نوفدم  نآ  رد  هیبهذ  باطقا  زا  رفن  شش  هک  هعقب  یلصا  نحـص  هب  نآ  زا  سپ  هدیـشوپرس و  يورهار 

هنوگ ره  دـقاف  انب  دراد . قلعت  راجاق  زا  لبق  هرود  هب  انب  تفگ  ناوت  یم  تسا  هتفر  راک  هب  نآ  نامتخاس  رد  هک  یحلاصم  يرهاـظ و  لـکش 
زا يا  هحول  يدورو ، رد  رـس  رد  دوش . یم  هدید  هیبهذ " " ریوصت هداس و  يراک  چـگ  اب  ییاه  هچقاط  شیاهراوید  رد  اهنت  تسا و  تانییزت 

تقو ياسور  نیفراعلا و  ریفـس  زیورپ  ناخ  ترـضح  هب و  وجعا  نیدلا  ضیار  ترـضح  هربقم  : " دوش یم  هدـید  لیذ  حرـش  هب  رمرم  گنس 
هیبهذ و هلـسلس  ياهربق  نییاپ  هقبط  رد  تسا . هدـش  ثادـحا  هقبط  ود  رد  انب  نامتخاس  " هللا . ءایلوا  ریاس  ناـجیابرذآ و  هیبهذ  هلیلج  هلـسلس 

ياراد لکـش  يدـبنگ  فقـس  تسا . هدوب  هبیهذ  باطقا  عمج  لحم  هناـخباتک و  یناـمز  مود  هقبط  دراد و  دوجو  تداـبع  يارب  يا  هطوحم 
: عــــبنم تـــسا  عــــقاو  يوــــخ  ناتــــسرهش  جیــــسب  نادــــیم  یبرغ  بوــــنج  رد  نارماــــک  يوــــک  رد  سردآ :  تــــسا . یناوریش 

(www.azarnews.com)

(ع) يداهریم اقآ  هدازماما 

يدبنگ هرانم و  ود  اب  للجم  یلو  کچوک  یهاگمارآ  يوخ ، لولهب  دیـس  هدازماما  قرـش  لامـش  رد  (ع ) يداهریم اقآ  هدازماما  تاحیـضوت 
. تسا مدرم  هماع  هاگترایز  يداهریم "و  اقآ   " ردقلا لیلج  دیس  هب  طوبرم  هدازماما  نیا  دراد . رارق  يراک  هنییآ  ابیز و  ياهرجآ  کچوک و 

هدش يراک  هدنک  و  دودنارز )  ) الطم يرد  نینچمه  تسا . هدش  هتخاس  یمیدق  هربقم  يور  رب  يدیدج  نامتخاس  هدـش و  يزاس  زاب  انب  نیا 
يوخ رهـش  يزکرم  يرتمولیک  هس  هلـصاف  رد  هدازماما  سردآ : تسا . هدـش  بصن  هاگمارآ  نیا  يدورو  رد  دـیجم  نآرق  تایآ  هب  نیزم  و 

دراد رارق 

(ع) بوقعی دیس  هدازماما 

لاس 1354 هـ رد  يو  دراد . رارق  يوخ  ناتسرهش  یناقلاط  نابایخ  رد  بوقعی  دیس  اقآ  هدازماما  هربقم  (ع ) بوقعی دیس  هدازماما  تاحیضوت 
نآ يور  رب  یهاگراب  دبنگ و  دننک و  یم  نفد  کیب  هچوک  رد  شینوکـسم  لزنم  رد  ار  يو  هزانج  شنرادناتـسود  دیامن و  یم  تافو  ق  . 
یم میـسقت  تمـسق  راهچ  هب  ورهار  زا  دعب  هربقم  يانب  دش . هدوزفا  انب  نیا  هب  زین  یحیرـض  قاور و  تارجح  نحـص ، جیردت  هب  دنزاس . یم 

هربقم زا  یسرا  يابیز  هرجنپ  کی  اب  تسا و  عقاو  خیـش  دجـسم  هربقم ، لامـش  تمـس  رد  تسا . نیرئاز  ناکـسا  لحم  تمـسق  کی  دوش و 
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نیا راوج  رد  يولع " هللا  تیآ   " موحرم مود "و  بوقعی  ریم  هلمج "  زا  نادـناخ  نیا  زا  رگید  نت  دـنچ  ریخا  ياه  لاس  رد  دوش . یم  ادـج 
هرود هب  ًالامتحا  هربقم  يانب  درک . هراشا  حیرـض  يالاب  دـبنگ و  ود  يراک  هنییآ  هب  ناوت  یم  هربقم  تانییزت  زا  دـندش  هدرپس  كاخ  هب  رازم 

دراد رارق  يوخ  ناتسرهش  یناقلاط  نابایخ  سردآ : دراد . قلعت  هیوفص 

لولهب دّیس  هدازماما 

تمصع و نادناخ  زا  يراوگرزب  دّیس  هدازماما ، هّلحم  مان  هب  يا  هقطنم  رد  يوخ ، رهش  يرتم  ولیک  هس  رد  لولهب  دّیس  ةدازماما  تاحیـضوت :
مان تسا . تیالو  نادـناخ  ناقـشاع  هاگترایز  شتمحر  راوجو  هقطنم  نآ  یناداـبآ  ببـس  شا  یـسدق  ساـفنا  هک  تسا ، هدـیمرآ  تراـهط 

هتفرگ رارق  يرچوک  دیهش  نابایخ  بنج  رد  شفیرش  دقرم  دشاب  یم  (ع ) یقّنلا یلع  ماما  ترـضح  ناگداون  زا  لولهب و  دّیـس  يو ، كرابم 
ار یناوارف  ناریاز  هک  دشاب ، یم  ناگتفیـش  هاگترایز  نادنمدرد و  هاگهانپ  هعمج ، هبنـشجنپ و  ياهزور  هژیو  هب  هتفه  ياهزور  یمامت  رد  و 

دّیس كرابم  مودق  تنمیم  هب  هاگترایز  نیا  دریذپ , یم  دوخ  مرگ  شوغآ  رد  هزور  همه  نوماریپ ، ياه  ناتـسرهش  هموح و  رهـش و  دوخ  زا 
رارق فیرش  رازم  يور  هک  يرمرم  گنـس  رد  تسا . هتفای  ترهـش  هدازماما  هّلحم  هب  تبـسانم  نیمه  هب  زین  روبزم  هّلحم  هدازماما و  هب  لولهب 
لامک اب  هک  … یف ))  هاوثم  بیط ا … لولهب  دیعـسلا  موحرملا  دقرملا  اذه  دیحولا  سنوم  ای  : )) تسا هدـش  ّکح  ترابع  نیا  تسا ، هتفرگ 
سنج زا  يرازم  گنس  دقرم  راوج  زا  ش   . هام 1376 ه نیدرورف  رد  دوش , یمن  هدناوخ  هتفر و  نیب  زا  گنس  يور  خیرات  بلاطم و  فّسأت 
هسالس روفغملا  موحرملا  )) دوب هدش  یکاّکح  ترابع  نیا  رازم  گنـس  نآ  يور  هک  دش  ادیپ  كاخ  ریز  زا  یمرک  هب  لیامتم  گنر  اب  رمرم 

هدازماـما رد  روبزم  گنـس  نونکا  مه  هنـس 327 )) یلع , دّیـس  نبا  دّـمحم  دّیـس  نبا  یقّنلا  یلع  ماقآ  نبا  لالج  ریم  اـقآ  ماـظعلا , تاداـسلا 
صّخـشم ار  راوگرزب  دّیـس  نیا  نیتسار  ّتیهام  ناسانـش  باسنا  یناتـساب و  راثآ  ناقّقحم  نارگـشهوژپ و  دور ، یم  راـظتنا  تسا و  دوجوم 

نیا رد  ار  يا  هلاقم  يریـصن  زورهب  ياقآ  باـنج  شک  تمحز  قّقحم  یمارگ و  راـکمه  هک  تسا  ینادردـق  يروآ و  داـی  هب  مزـال  دـننک .
زا هتـشذگ  لولهب  دّیـس  ةدازماما  تسا . هدافتـسا  لباق  هدـنزرا و  رایـسب  دوخ  ياج  رد  هک  دـنا ، هدـناسر  پاچ  هب  يوخ  همان  هتفه  رد  دروم 

دـشاب و یم  کچوک  رانم  ود  گرزب و  رانم  ود  اب  ییابیز  هتـسدلگ  ياراد  دّدـعتم  ياـه  يراـک  هنیئآ  يراـک و  یـشاک  یلخاد و  تاـنیئزت 
هب هتـسارآ  هک  هنارهام  يراک  ّتبنم  ابیز و  ياه  يراکالط  اب  ییاـبیز  ياـه  برد  يوخ  ناتـسرهش  ّریخ  یلاـها  زا  یکی  تّمه  هبزین  اریخا "

تّمرم و ةدازماما  نامتخاس  راب  نیدنچ  يدامتم  نایلاس  ّیط  و  تسا . هدیدرگ  بصن  لولهب  دّیـس  هاگمارآ  رد  دـشاب  یم  میرک  نآرق  تایآ 
، يوخ ناتـسرهش  ّریخ  مدرم  کمک  اب  ةدازماما و  يانما  تأـیه  تّمه  اـب  یمالـسا  بـالقنا  زا  دـعب  ياـه  لاـس  رد  تسا و  هدـش  يزاـسزاب 

میـسقت هنادرم  هنانز و  تمـسق  ود  هب  نحـص  ناریاز ، تحار  ترایز  تهج  دش و  هتخاس  هّینیـسح  ناتـسبش و  نحـص و  هب  زّهجم  ینامتخاس 
: )) دسیون یم  اّرماس  خیرات  رد  یتاّلحم  نیملـسملا  مالـسالا و  تّجح  قطانم  نیا  هب  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  دالوا  ترجه  دروم  رد  تسا . هدش 
لتق هب  دالب  نآ  رد  دندرک و  ترجاهم  دنواهن  ساملس و  يوخ , ياهرهش  هب  ناش  نانمـشد - سرت  زا  (ع ) یقّنلا یلع  ماما  دالوا  زا  رفن  دنچ 

: عــــبنم  ) دراد رارق  هدازماــــما  هـــّلحم  ماــــن  هــــب  يا  هــــقطنم  رد  يوــــخ ، رهــــش  يرتــــم  وــــلیک  هــــس  رد  سردآ : [ 1 .((] دندیسر
(http://www.avrinkhoy.blogfa.com

( هدازماما الاب   ) کچوک ةدازماما 

دراد دوجو  یکچوک  ةدازماما  وس ، هرق  هچوک  شبن  رلیّدـی ، ))  )) هچوک هدازماما ، يوک  رد  هدازماما ) الاب   ) کچوک ةدازماـما  تاحیـضوت :
کچوک ردارب  تسا ، هدیمرآ  سّدـقم  هعقب  نیا  رد  هک  يراوگرزب  دّیـس  دـنیوگ  تسا ، هتفای  ترهـش  هدازماما )) الاب  )) هب هّماع  نابز  رد  هک 

هتـشون يربق  گنـس  ای  بوتکم  يدنـس  تسا ، هتفای  ترهـش  کچوک  ةدازماـما  هب  ّتلع  نیمه  هب  تسا و  هدوب  هاوثم  بیط ا … لولهب  دـّیس 
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ّیط هقطنم  یبهذم  مدرم  دجـسم و  يانما  تأیه  تّمه  هب  هک  تسا  یکچوک  دجـسم  ياراد  روبزم  ةدازماما  دوش , یمن  هدید  هعقب  رد  هدـش 
هبنشجنپ و ياهزور  بلغا  تسا و  هتفرگ  رارق  دجسم  نحص  یبرغ , راوید  راوج  رد  هدازماما ، حیرض  تسا . هدش  يزاس  زاب  ریخا  ياه  لاس 

يوک رد  سردآ : دـنوش . یم  عمج  اجنآ  رد  راوگرزب  دّیـس  نیا  ترایز  تهج  نوماریپ ، رهـش و  مدرم  یبهذـم ، ياه  تبـسانم  رد  هعمج و 
(http://www.avrinkhoy.blogfa.com عبنم :  ) وس هرق  هچوک  شبن  رلیّدی ، ))  )) هچوک هدازماما ،

ساملس

يزکرم شخب 

رهش هزات  هداز  ماما 

یقنلا یلع  ترضح  نادنزرف  زا  نت  راهچ  نفدم  دراد و  رارق  ساملـس  رهـش  يرتمولیک  رد 5  هدازماما  نیا  رهش  هزات  هدازماما  تاحیـضوت : 
تراهط تمصع و  تیب  لها  ناقشاع  هاگترایز  دمحم و  نبرفعج  رمع و  نب  دومحم  دمحم ، نب  میهاربا  دومحم ، نب  قحـسا  یماسا  هب  (ع )

. دـش يزاسزاب  هرابود  لاس 1309 ش  هلزلز  زا  سپ  دوب و  ساملـس  رهـشهزات و  مدرم  هاـگترایز  هتـشذگ  ياههدـس  زا  هدازماـما  نیا  تسا .

. تسا هدـش  نیئزت  ابیز  يراکرجآ  یقانج و  ياه  قالطاب  لخاد  رد  تسا و  چـگ  کهآ و  طالمو  گنـس  رجآ ،  انب  رد  هتفر  راکب  حـلاصم 
(www.azarnews.com :) عبنم دراد  رارق  ساملس  رهش  يرتمولیک  رد 5  هدازماما  نیا  سردآ : 

( مالسلا مهیلع   ) رفعج دومحم ،  میهاربا ،  قحسا ،  ناگدازماما 

دراد و رارق  ساملـس  رهـش  يرتمولیک  جـنپ  رد  هدازماـما  نیا  مالـسلا ) مهیلع   ) رفعج دومحم ،  میهاربا ،  قحـسا ،  ناـگدازماما  تاحیـضوت :
دمحم نب  رفعج  رمع و  نب  دومحم  دمحم ، نب  میهاربا  دومحم ، نب  قحسا  یماسا :  هب  (ع ) یقنلا یلع  ترـضح  نادنزرف  زا  نت  راهچ  نفدم 

دوب ساملس  رهش و  هزات  مدرم  هاگترایز  هتشذگ  ياه  هدس  زا  هدازماما  نیا  تسا . ع )  ) تراهط تمصع و  تیب  لها  ناقشاع  هاگترایز  هک  ،
اب لخاد  رد  تسا و  چگ  کهآ و  طالم  گنـس و  رجآ ، انب  رد  هتفر  راک  هب  حلاصم  دش . يزاس  زاب  هرابود  لاس 1309 ش  هلزلز  زا  سپ  و 
: ) عـبنم دراد  رارق  ساملــس  رهــش  يرتـمولیک  جـنپ  رد  هدازماـما  نـیا  سردآ : تـسا . هدـش  نـییزت  اـبیز  يراـکرجآ  یقاـنج و  ياـه  قاـط 

(www.al-shia.org

نارودلاچ

يزکرم شخب 

نیدلاردص دیس  هربقم 

رارق همشچ  هیس  قرش  لامـش  هیاپهوک  رد  يوفـص -  لیعامـسا  هاش  ریزو  نیدلا -  ردص  دیـس  هربقم  نیدلاردص  دیـس  هربقم  تاحیـضوت : 
هدش هتخاس  لگ  تالم  اب  دیفس  اتدمع  گنس  زا  دوجوم  يانب  تسا . رودم  نآ  یلخاد  مرف  شوگ و  شـش  نآ  یجراخ  هشقن  لکـش  دراد .

تحت ياه  بآ  ندوبالاب  هدـش و  هتخاس  یگنـس  ینیچ  یـسرک  کی  يور  رب  انب  دـهد  یم  ناـشن  نآ  رد  یـسانش  ناتـساب  تاـعلاطم  تسا .
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نامزاس تسا . گنر - زمرق  رجآ   - نآ حـلاصم  دربراک  لیلد  هب  نیدـلا  ردـص  دیـس  هربقم  تیمها  تسا . هدرب  نیب  زا  ار  هربقم  یپ  ضرالا ،
يرجآ نامدای  کی  هفوشکم  هربقم  هشقن  ظفح  اب  همـشچ  هیـس  یلاها  طسوت  لحم ، میرکت  لیلد  هب  لاـس 1378  رد  روشک  یگنهرف  ثاریم 

هاش گنج  ناردلاچ -  گنج  يادهش  هب  مارتحا  ساپ  هب  لاس 1376  رد  زین  روشک  ترازو  درک و  ثادحا  نآ  هیلوا  يانب  زا  مهلم  راددبنگ 
داد و مان  رییغت  ناردلاچ  هب  ار  همشچ  هیـس  ناتـسرهش  يرمق - يرجه  لاس 920  رد  ینامثع  هاشداپ  لوا  میلس  ناطلس  اب  يوفـص  لیعامـسا 

رارق همشچ  هیس  قرـش  لامـش  هیاپهوک  رد  سردآ :  دنیآ . یم  ناکم  نیا  ترایز  هب  مدرم  هراومه  داد . اقترا  يرادنامرف  هب  شخب  زا  ار  نآ 
(www.azarnews.com : ) عبنم دراد .

تخودناس

هرق یخیرات  يانب  یبرغ  بونج  يدـنک و  اـسیلک  ياتـسور  راوج  رد  ناردـلاچ ، رهـش  هموح  رد  هربقم  نیا  تخودـناس  هربقم  تاحیـضوت : 
طالم تسا . یمور  عون  زا  نآ  ياه  قاط  گنـس و  زا  نآ  حـلاصم  لکـش و  لیطتـسم  انب  هشقن  دراد . رارق  کیج " هب  هب   " شخب رد  اـسیلک 

نرق رد  ًـالامتحا  هربـقم  يراـمعم  لکـش  هب  هجوت  اـب  تسا . بارحم  قاـتا  یلـصا و  رـالات  ياراد  اـنب  تسا . چـگ  اـنب  نیا  رد  هدافتـسا  دروم 
رهـش هموح  رد  هربقم  نیا  سردآ :  تسا . هدش  ثادحا  لاس 1319(م ) هلزلز  زا  دـعب  اسیلک  هرق  نامتخاس  يزاسزاب  اب  نامز  مه  مهدراهچ 

: عـبنم دراد . رارق  کـیج " هـب  هـب   " شخب رد  اـسیلک  هرق  یخیراـت  ياـنب  یبرغ  بوـنج  يدــنک و  اــسیلک  ياتــسور  راوـج  رد  ناردــلاچ ،
(www.azarnews.com)

داباهم

يزکرم شخب 

ناطلس غادب  هربقم 

دنزرف ناطلس  قادب  دراد . رارق  رهـش  یمومع  ناتـسربق  رد  داباهم ، ناتـسرهش  یبرغ  بونج  رد  هربقم  نیا  ناطلـس  غادب  هربقم  تاحیـضوت : 
انب نـیا  دوـب . داـباهم  هـقطنم  نارمکح  ق  ات 1062 ه . ـ ياه 1111  لاـس  رد  وا  تسا . يرکم " گـیب  مراـص   " ناـگداون زا  ناخریـش "و  "

شوگراهچ و زمرق  رجآ  گنـس ، زا  یبیکرت  عبرم  رتم  تحاسم 136  اب  هربقم  نیا  تسا . هدـش  هتخاس  يوفـص  سابع  هاش  هرود  رد  ًالامتحا 
راود دبنگ  یبونج و  یلامش ، تمسق  هس  زا  هدش و  هتخاس  يوفص  هرود  رباقم  يرامعم  لکـش  ساسارب  ًاقیقد  تسا و  کهآ  هسام و  طالم 

يدورو ینییزت و  ياهامن  قاط  اب  برغ  قرـش و  تمـسق  رد  ینییزت  هیاپ  ای  زرج  تفه  ياراد  ًاعومجم  انب  نیا  تسا . هتفرگ  لکـش  يزکرم 
. تسا لیطتسم  لکش  هب  ییاه  یگدز  نوریب  یگتفروت و  اب  هداس  ییانب  ( ناطلـس قادوب   ) ناطلـس غادب  هربقم  تسا . یبونج  یلامـش و  ناویا 
رد ق  .ـ لاس 1112ه رد  ناطلس  غادب  تسا . هتفرگ  رارق  یگنس  هفـص  يور  رب  هربقم  نامتخاس  تسا . یلـصا  قاتا  لخاد  ناطلـس  غادب  هربقم 
اج نآ  رد  دندروآ و  داباهم  هب  شینارمع  تامدخ  رطاخ  هب  ار  يو  دسج  دیسر . لتق  هب  ناوریا  یکیدزن  رد  سابع  هاش  ياه  گنج  زا  یکی 

: عـــبنم . ) دراد رارق  رهــــش  یموـــمع  ناتــــسربق  رد  داـــباهم ، ناتــــسرهش  یبرغ  بوـــنج  رد  هربـــقم  نـــیا  سردآ :  دـــندرک . نـــفد 
(www.azarnews.com

ناهرب سمش  دقرم 
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عفترم ياههوک  ظاحل  هب  ناتسدرک  یحاون  ًالوصا  هک  دراد  رارق  ریسدرس  هقطنم  رد  هاقناخ و  ياتسور  رد  ناهرب  سمش  دقرم  تاحیضوت : 
تمـس رد  ناکوب  هب  داباهم  هداج  يرتمولیک  رد 35  دقرم  نیا  تسا .  ناتـسمز  رد  درـس  رایـسب  ناتـسبات و  رد  لدـتعم  ییاوه  بآ و  ياراد 
سمـش هون  دـقرم و  یلوتم  هک  اتـسور  یناحور  راهظا  هب  انب  دراد .  رارق  رتمولیک  یبیرقت 7  لوطب  یعرف  هار  کی  رد  روکذـم  هداـج  تسار 

زا 100 رتشیب  انب  تمدـق  ناویا  فرط  ود  تانیئزت  يریگراکب  يزاس و  نامتخاس  يزاس و  هفـص  رد  لومعم  ياـه  هویـش  زین  تسا و  ناـهرب 
تروـصب اـنب  ناـمتخاس  دـشاب .  یم  رــسیم  رتـشیب ،  تاـعلاطم  رثا  رد  نآ  قـیقد  هچخیراـت  تمدـق و  نـییعت  یلو  دـسر ،  یم  رظن  هـب  لاـس 

یفقـس ياراد  هک  یبوچ  روطق  ياهریت  هدـش و  هدیـشارت  یکهآ  ياـه  گنـس  زا  دـنترابع  نآ  رد  هتفر  راـکب  حـلاصم  هدوب و  شوگراـهچ 
زا ماب  هبل  دریذـپیم ،  ماجنا  هدـش  هیبعت  نآ  بونج  لامـش و  رد  هک  ییاه  هرجنپ  هطـساوب  هربقم  لخاد  رون  ینورد و  هیوهت  تسا .  حطـسم 
اب ینورد  ههبج  دوش ،  یم  هدـهاشم  يربـچگ  تروصب  هچقاـط  ود  ناویا  لـخاد  رد  هدـش و  هتخاـس  لوسنک  تروصب  بوچ  اـب  علـضراهچ 

ناکلاس نادیرم و  عامتجا  لحم  یبهذم  ناکم  نیا  تسا .  هدش  هداد  نیئزت  رادشارت  ياهگنـس  هلیـسوب  یجراخ  ههبج  هداس و  چـگ  دودـنا 
: عـــبنم  ) دراد رارق  ریـــسدرس  هــقطنم  رد  هاـــقناخ و  ياتـــسور  رد  ناـــهرب  سمـــش  دـــقرم  سردآ :  تــسا .  يدـــنب  شقن  تـــقیرط 

(http://www.azarnews.com

هاگیرخف همخد 

یگنس و نوتـس  راهچ  لماش  تسا و  هقبط  ود  ياراد  همخد  نیا  هک  دراد  دوجو  اهدام  نامز  زا  يا  همخد  داباهم  یکیدزن  رد  تاحیـضوت : 
رباقم نیا  یمتح  مهم و  تاصخـشم  زا  یکی  هک  تسا  دام  هرود  مهم  رباقم  هدر  رد  يدـنب  نوتـس  يراـجح و  رظن  زا  دـشاب و  یم  ربق  دـنچ 

نیا دروم  رد  فورعم  سانـش  ناتـساب  فونوکاید »  دـشاب « ،  یم  تسا ،  بونج  هبور  هک  ناشرهاظ  ياـمن  اـه و  هرخـص  رب  اـهنآ  راـتخاس 
ولج هک  تسا  داباهم  کیدزن  یناتـساب و  ياـنام  رد   ( Faxyik کیرخف (  يدام  هربقم  نیرت  یلامـش  دـیوگ « :  یم  نینچ  یمیدـق  همخد 
نیا خیرات  نییعت  تسا . »  هدوب  اه  هزانج  نتشاذگ  يارب  یلحم  ًارهاظ  دراد و  یم  هاگن  نوتس  دنچ  ار  نآ  یگنس  هداس  فقس  درادن و  ناخ 

رد دراد و  توافت  هدوب  لوادتم  هیمورا  هچایرد  فارطا  هیحان  رد  رتشیپ  هک  یمـسارم  اب  نآ  رد  نیفدـت  تافیرـشت  یلو  تسا .  راوشد  هربقم 
: عـــــبنم  ) داـــــباهم یکیدزن  رد  سردآ :  دـــــش .  لـــــئاق  نآ  يارب  مــــتفه  نرق  زا  رت  یمیدـــــق  یخیراـــــت  ناوـــــت  یمن  هجیتـــــن 
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ناکوب

رادرس هربقم 

کی ياراد  عبرم و  رتم  حطس 198  رد  هربقم  يانب  ریز  دراد . رارق  یمومع  كراپ  لخاد  رد  ناکوب  رهش  رد  يراجاق  يانب  نیا  تاحیضوت : 
دـبنگ و اهراوید ، یـسیلفت ، تروص  هب  هشال  گنـس  زا  اـنب  یپ  رد  هتفر  راـک  هب  حـلاصم  . تسا نیفرط  رد  زیلهد  ود  ناویا و  يزکرم ، دـبنگ 

رادرس  » هداوناخ نفدم  هربقم  نیا  دراد . رارق  یگنـس  نوتـس  ود  اب  یناویا  انب ـ  يدورو  یبونج ـ  علـض  رد  تسا . شوگراهچ  رجآ  زا  اهقاط 
كراپ لخاد  رد  ناکوب  رهش  رد  يراجاق  يانب  نیا  سردآ :  تسا . هاش  نیدلارصان  نوشق  لک  هدنامرف  ریبکریما و  داماد  يرکم » ناخزیزع 

(www.azarnews.com عبنم : . ) دراد رارق  یمومع 

لیبدرا ناتسا 
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یفرعم

هراشا

دوخ هب  ار  روشک  لک  تحاسم  زا  دصرد  یبیرقت 1/09  روط  هب  عبرم ،  رتمولیک  رازه  تحاسم 18  اب  ناریا ، برغ  لامش  رد  لیبدرا  ناتـسا 
نالیگ و ناتـسا  هب  قرـش  زا  یقرـش ، ناجیابرذآ  ناتـسا  هب  برغ  زا  ناجیابرذآ ، يروهمج  هب  لامـش  زا  ناتـسا  نیا  تسا . هداد  صاـصتخا 
هب لیبدرا  ناتسا  تساهدش . دودحم  بونج  لامـش –  تهج  رد  یلوط  هدیـشک و  تروص  هب  ناجنز  ناتـسا  هب  بونج  زا  شلات و  ياههوک 

، لقتـسم یناتـسا  ناونع  هب  دش و  ادـج  یقرـش  ناجیابرذآ  ناتـسا  زا  لاـس 1372  رد  یمالـسا  ياروش  سلجم  بیوـصت  تلود و  داهنـشیپ 
نیا یپ  رد  تفرگ  ياج  يروشک  تامیسقت  رد  رهش  نیگشم  یمرگ و  لاخلخ ، دابآ ، سراپ  راوس ، هلیب  لیبدرا ، ناتسرهش  شش  رب  لمتشم 

. دش باختنا  ناتسا  زکرم  ناونع  هب  لیبدرا ،  یخیرات  ناتسرهش  تامیسقت ، 

ییایفارغج تیعقوم 

عقاو ناتسا  زکرم  رد  یناتسهوک  يرتسب  اب  هک  تسناد  لیبدرا  ناتسا  ییایفارغج  صخاش  نیرت  یلصا  ناوت  یم  ار  نالبس » یناشفشتآ  هدوت  »
یبرغ تمـسق  رد  رتم  عافترا 4,811  اب  دـیآ ، یم  رامـش  هب  زین  روشک  شوماخ  ياه  ناشفـشتآ  وزج  هک  یناشفـشتآ  هدوت  نیا  تسا . هدـش 

هک دراد  مان  نالاواس »  ناطلـس   » هوک نیا  هلق  نیرتدـنلب  عافترا  تسا . هتفرگ  رارق  رهـش  نیگـشم  یقرـش  بونج  يرتمولیک  رد 25  ناتـسا و 
شلات و نالبس ،  یناتسهوک  تاعافترا  ریثات  تحت  رتشیب  لیبدرا  ناتـسا  ییاوه  بآ و  طیارـش  تسا .  هتفرگ  رارق  ایرد  حطـس  زا  رتم   4800
بآ و لادتعا  رد  ییازسب  شقن  ناتسا ، قرش  رد  ورغاب  شلات و  ياه  هوک  هتشر  برغ و  رد  نالبس  هوک  هتشر  دوجو  نالبـس  . تسا شوغزب 

توافتم ياه  یگژیو  اب  ییاوه  بآ و  نایرج  هس  ریثأت  تحت  لاس ، فلتخم  لوصف  رد  لیبدرا  ناتـسا  ياوه  بآ و  دراد . هقطنم  نیا  ياوه 
ياهراخب رتشیب  نداد  تسد  زا  دنیارف  یپ  رد  هک  تسا  ییایرد » لدـتعم و  تیهام  اب  يا  هنارتیدـم  نایرج  ، » نایرج نیلوا  دراد . رارق  یمیلقا 

نایرج ، » مود نایرج  دـهد . یم  رارق  ریثأت  تحت  برغ  زا  ار  لیبدرا  ناتـسا  یبرغ ، ناجیابرذآ  سرگاز و  هیکرت ، ياـه  ناتـسهوک  رد  دوخ 
يایرد زا  روبع  زا  سپ  دراو و  روشک  قرش  لامش  لامش و  تمـس  زا  درـس  کشخ و  یتیهام  اب  هک  تسا  يزکرم » ییایـسآ  يربیـس  ياوه 

تسا يوانیدناکسا » ای  یلامـش  سلطا  ياوه  نایرج  ، » ییاوه نایرج  نیموس  دهد . یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  ناتـسا  نآ ، راخب  بذج  رزخ و 
هارمه هب  ار  نیگنس  فرب  شراب  دیدش و  يامرس  ناتـسا ، يارب  برغ ، لامـش  لامـش و  زا  نایرج  نیا  دورو  تسا . درـس  یتیهام  ياراد  هک 

. دراد

یخیرات هنیشیپ 

تسا دالیم  زا  لبق  مشـش  هرازه  زا  مک  تسد  هقطنم ، نیا  ندوب  ینوکـسم  زا  ناشن  لیبدرا  ناتـسا  هقطنم  زا  دودحم  هدمآ  تسدب  كرادم 
نوناک زا  نیمزرس  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  نآ  یقرش  یلامش و  ياه  تمـسق  رد  هژیو  هب  لیبدرا  یحاون  زا  یخرب  رد  یتامدقم  ياه  شواک 

هک ناجیابرذآ  قرـش » کیت  یلاگم   » مدرم یموق  تیهام  يوق  لامتحا  هب  هک  هدوب  یتشارفا » گنـس  ای  کـیت  یلاـگم   » گـنهرف مهم  ياـه 
رد 31 عقاو  يری ،» رهـش   » یناتـساب هطوـحم  رد  هدـمآ  تسدـب  راـثآ  تسا . هدوـب  اـه ، » يروـه  «، » اـه یـساک   » یموـق تیهاـم  ریثاـت  تحت 

تسد هب  یگنس  ياه  لکیه  ریواصت  تسا . هطوحم  نیا  هلاس  رازه  تشه  ندمت  يایوگ  لیبدرا  ناتـسا  رد  رهـش  نیگـشم  قرـش  يرتمولیک 
هیکرت یقرـش  لامـش  رد  ریدگیا  ای  ریدغیا  یبسا  لعن  ياه  قاجا  يور  رب  هک  ینایمدآ  ياهرـس  اه و  لکیه  ریواصت  اب  هقطنم  نیا  رد  هدـمآ 

، هزینرس ریت و  فلتخم ، ياهرجنخ  یسم ، ياهریشمش  نوچ  يراثآ  فشک  دراد . مات  تهابش  هتسب  شقن  ناتسنمرا  ناریا و  زرم  یکیدزن  رد 
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دراد ناتسرل  زا  هدمآ  تسدب  یغرفم  يایشا  بیکرت  زا  رت  هداس  یبیکرت  هک  لیبدرا  ناتسا  رد  یـسم  نادریت  نامک و  هز  نتفرگ  يارب  هقلح 
هزورما هک  اتییئاد »  » دور راـنکرد  یناریا  ربماـیپ  تشدرز  اتـسوا ، تیاور  هب  دـناسر . یم  تاـبثا  هب  اـهنت  هن  ار  غرفم  هرود  رد  تاـیح  ضرف 

هدروآ يور  لیبدرا  رهش  هب  دوخ  نید  جیورت  ياربو  هدرک  ریرحت  نالبس  ناتسهوک  رد  ار  دوخ  باتک  هدمآ و  ایند  هب  دوشیم  هدیمان  سرا 
. تسا هتخیمآ  رد  ناجیابرذآ  نیمزرس  خیرات  اب  لیبدرا  ناتسا  خیرات  هک  تسا  نیا  تسا  ملسم  هچنآ  دوجو ، نیا  اب  تسا .

نابز ماوقا و 

« اه یساک  ماوقا  طسوت  یخیرات  ترجاهم  ود  دالیم ، زا  لبق  مراهچ  هرازه  ینعی  غرفم » هرود   » رخاوا رد  هدمآ ، تسدب  كرادم  هب  دانتسا  اب 
. تسا هتفرگ  تروص  سرگاز  ياه  هوک  نیطسلف و  هیسور ، یلاوح  هب  سرا  هرد  رزخ و  يایرد  یبرغ  هنارک  زا  اه » یتیه  ای  يروه  ماوقا   » و

هنارک هب  دورو  زا  سپ  دـنهد ، یم  تبـسن  زین  کیت » یلاگم  ماوقا   » هب ار  اهنآ  هک  یتیه » ای  يروه  ماوقا  ، » يوق لامتحا  هب  ترجاـهم  نیا  رد 
زین هتکن  نیا  هب  دـیاب  دـندرک .  باختنا  دوخ  یگدـنز  لحم  یلـصا ،  هاگتـساخ  ناونع  هب  ار  لیبدرا  سرا ،  هرد  رزخ و  يایرد  یبرغ  ياـه 

. تسا طابترا  رد  يروه » موق   » مان اب  رها  لامش  يرتمولیک  رد 48  دناروه  لیبدرا و  رد  ریه »  » ای روح »  » یسانش مان  ظاحل  زا  هک  درک  هجوت 
میـسقت يولهپ  ییاتـسوا و  میدق ، یـسراپ  لکـش  هس  هب  یلو  دندوب  هشیر  کی  ياراد  یناتـساب  ياه  نابز  دنچره  اه  ییایرآ  ندمآ  اب  یلو 

نابز نایونزغ ، نایقوجلس و  هرود  رد  نابز  كرت  ماوقا  دورو  نایناماس و  طوقـس  اب  دش ؛ هراشا  زین  لبق  ياه  تمـسق  رد  هچنانچ  اما  دندش .
هک دوزفا  ار  هتکن  نیا  دـیاب  هتبلا  دـنیامن . یم  ملکت  یکرت  نابز  هب  هقطنم  نیا  مدرم  زین  زورما  هب  اـت  درک و  ادـیپ  جاور  هقطنم  نیا  رد  كرت 

دورهاـش شخب  ياهاتـسور  رد  یتاـت  ناـبز  ناربـنع و  شخب  نیمن و  نوچ  ناتـسرهش  زا  یخرب  رد  زین  یـشلات  ناـبز  یکرت ، ناـبز  راـنکرد 
. دوشیم ملکت  ناتسا  قرش  رد  لاخلخ  ناتسرهش 

يداصتقا یعامتجا و  تیعقوم 

زا یکی  رهـش ، نیکـشم  ناغم و  لیبدرا ، عیـسو  ياه  تشد  نالبـس و  هنماد  ياه  قالیی  یعیبط  ياه  تیفرظ  نتـشاد  لیلد  هب  لیبدرا  ناتـسا 
بیس وج ، مدنگ ، نوچ  ناتسا ، نیا  يزرواشک  تادیلوت  زا  یشخب  دیآ . یم  رامش  هب  روشک  رد  يرورپماد  يزرواشک و  دعتسم  ياه  بطق 

رد نینچمه  وله و  ولآدرز ، ولابلآ ، یبالگ ، بیـس ، لثم  تاج  هویم  عاونا  ترذ ، ینغور  ياه  هناد  تابوبح ، دنق ، ردنغچ  رذب  زایپ ، ینیمز ،
زا یشخب  هکلب  دسر  یم  فرصم  هب  روشک  لخاد  رد  اهنت  هن  لسع  دیلوت  يراد و  روبنز  یهام ، شرورپ  نیئتورپ ، دیلوت  رویط ، ماد و  شخب 

. درک هراشا  زین  ناتسا  نیا  یتعنص  تیلاعف  هب  دیاب  يزرواشک  ياه  تیلاعف  رانک  رد  دوش . یم  بوسحم  زین  روشک  یتارداص  مالقا  وزج  نآ 

. دشابیم تعنص  تشک و  نهآ و  بوذ  نامیس ، یجاسن ، گرزب  ياه  هناخراک  یتعنـص ، كرهـش  ياراد 8  لیبدرا  ناتسا  رـضاح  لاح  رد 
لیو اترآ ، یتعنص  هاگراتشک  نامیس ، هناخراک  رهش ، نیگشم  يزاس  تیربک  هناخراک  زارآ ، ییایمیـش  هناخراک  ناغم ، مرچ  ياه  هناخراک 

ناتسا یتعنص  ياه  تیلاعف  هب  دیاب  مه  ار  هریغ  یفاب و  تکوم  يزاسرینپ ، یتاینبل و  ياه  هناخراک  ناغم ، کشخریـش  لاخلخ ، ناپوئن  ریات ،
یهجوت لباق  ياه  تیلاعف  یتسد  عیانـص  شخب  رد  لیبدرا  ناتـسا  یتعنـص ، يرورپماد و  يزرواـشک ، ياـه  تیلاـعف  زا  رظن  فرـص  دوزفا .

تبنم و يراک ، قرعم  زین  نیجروخ و  شرفم ، یفاب ، بالق  یفاب ، یلاق  لاخلخ ، يابوق  هچیلاق  زادـناریز ، لاش ، میجاج ، میلگ ، تفاـب  دراد .
ار هقطنم  یتسد  عیانـص  نیرتـمهم  دوش ، یم  ماـجنا  ناـغم  تشد  نوسهاـش  ریاـشع  طـسوت  رتـشیب  هک  ینرو  یمرچ و  تاعونـصم  یطارخ ،

. دنهد یم  لیکشت 

تاغوس
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، یگروچ ياچ  لت ، لت  کبزن ، نوچ  ینغور  ياه  نان  عاونا  یلحم ، ياه  ینیریش  تابن ، بآ  هایـس ، ياولح  يزرواشک :  ینیریـش و  شخب 
، یلافـس ایـشا  میجاج ، میلگ ، ینرو ، لاش ، شرف ، عاونا  یتسد :  عیانـص  شخب  هرک  لـسع ، ریـشرس ، يرورپماد :  شخب  نادرگباـتفآ  همخت 

یفاب نیجروخ  یفاب ، یتشپ  یفاب ، بالق  یمشپ ، ياه  باروج  يزلف ، یبوچ ،

يرگشدرگ یعیبط -  ياه  هبذاج 

بالات هاگ ، جـنگ  بالات  نیعرـس ، رد  عقاو  ياه  بآ  سراولآ ، روگروگ  راشبآ  هبادرـس ، راشبآ  غالب ، قآ  راـشبآ  لـیبدرا :  روئن  هچاـیرد 
رانچ تخرد   : راوس هلیب  ول  قدنف  لگنج  روئن ، هچایرد  لیباروش ، هچایرد  سراولا ، یکـسا  تسیپ  وس ، هرق  بالات  لگروش ،  بالات  راشون ،
سرا دور  لحاوس  ناغم ، ياه  هاگراکـش  دابآ ، سراپ  هچایرد  داـبآ :  سراـپ  سرا  دور  ناـغم  تشد  ياـه  هاگراکـش  اـباب ، ریپ  هب  روهـشم 

، جزک ياتسور  لیهمن ، ياتسور  قدنرب ، ياتسور  لیبدنا ، هاگجرفت  هناخمرگ ، مرگ  بآ  يارسنایم  مرگبآ  رگ ، هرن  راشبآ  لاخلخ :  لاخلخ 
بآ رثوک :  ای  يویک  ناتـسرهش  وانزا  هقطنم  وانزا ، راغ  رالماد ، يدـی  راغ  ای  هناخ  تفه  راغ  دابآ ، لـالج  راـغ  نیجتـشه ، ياـههاگراکش 

هجرنیق یلفس  ینا  ياتسور  ياه  لاچخی  راغ و  ولرالیگ ، هچایرد  یمرگ :  ولرالیگ  هچایرد  ناگخی  راغ  رثوک ، ياه  هاگراکش  رثوک ، مرگ 
سوواط یعیبط  رختسا  یلناماس ، هقطنم  راشبآ  یس ، هرد  ناوریش  ياهراشبآ  هلالـش ، راشبآ  ییوس ، کلم  روگروگ  راشبآ  رهـش :  نیگـشم 

، نالبـس هوک  هچایرد  یلوگ ، تآ  هچاـیرد  ياـچ ، واـیخ  یلگنج  كراـپ  یلوگ ، ناریج  یعیبط  رختـسا  لوگ ، اراـق  یعیبط  رختـسا  یلوگ ،
گنشوه شحو  تایح  هاگتسیز  یس ، هرد  ناورس  ای  یس  هرد  بانیز  شحو  تایح  هاگتـسیز  یـس ، هرد  ناوریـش  شحو  تایح  هاگتـسیز 

بآ همـشچ  هجرنیق ، مرگ  بآ  همـشچ  یلوگ ، یقت  لگنج  يدـنک ، یچریمد  لگنج  گیب ، یلع  دـمحم  لگنج  رانا ، هرد  لـگنج  ، ینادـیم
بآ همشچ  یئوس ، کلم  مرگ  بآ  همشچ  ودود ، مرگ  بآ  همشچ  ودنالیا ، مرگ  بآ  همشچ  ییوسروتوق ، مرگ  بآ  همـشچ  لیباش ، مرگ 

، گنت قالشق  هقطنم  تعیبط  زپک ، هقطنم  تعیبط  افازام ، یندعم  بآ  همشچ  نازنا ، بآ  همشچ  ییوس ، شرت  مرگ  بآ  همشچ  لیئوم ، مرگ 
مرگ بآ  همشچامرگ ، مرگ  بآ  نیمن :  ناریح  نمیدنگ  عونمم  راکـش  هقطنم  نالبـس ، هوک  یقالیی  هقطنم  یـس ، هشیم  متح  هقطنم  تعیبط 

مرگبآ هجرنیق ، مرگ  بآ  رین :  رین  - رـالخالوب ناریح  هندرگ  هگزیدـالآ ، لـگنج  هرد ، ناـمرد  رد  نمچ  يور  یکـسا  تـسیپ  یئوـس ، لـئی 
نوغوی ینیوب  هوک  رالغالوب ، ياهراس  همشچ  لگ ، زیس  پید  مرگ  بآ  یچزقس ، مرگ  بآ  ولجرب ،

یخیرات ياه  هبذاج 

جرب هاگشتآ ، هتب  لییاربج ، خیـش  هعقب  یلیبدرا ، نیدلایفـص  خیـش  هعقب  ș همیلح خ̠ هداز  ماما  حـلاص ، هداز  ماما  لیبدرا :  یفـص  خـیش 
رالات يردان ، لپ  هدـنالیگ ، لپ  ساملا ، لپ  ناروخلک ، لپ  نایماس ، لپ  همـشچ ، هس  لپ  قباـس ، دیـشروخریش  یمطاـف -  ناتـسرامیب  رطاـش ،

، لیبدرا رازاب  هعومجم  هعمج ، دجـسم  ربکا ، یلع  ازریم  دجـسم  یناساس ، هشبن  گنـس  ریپ ، مامح  لاـنیز ، ماـمح  هیبوقعی ، ماـمح  تمکح ،
سراپ ناتلوا  - هعلق ناقلتپ  یناتساب  هطومحم  ینیمخ ، ماما  هسردم  یس ، هعلق  زیق  راوس ، هلیب  يزرم  رازاب  راوس :  هلیب  قزنک  یناتـساب  هطوحم 

خیـش هربقم  رـصن ، مامح  رولک ، هلادـبع  هدازماما  لاخلخ :  لیبادـنا  بآ  لاقتنا  ياه  لاناک  ناتلوا ، هعلق  يردان ، هپت  نیرفآ ، ادـخ  لپ  دابآ : 
ای سیلدرپ  لپ  یگنـس ، مامح  متـسر ، گنـس  دابآزوریف ، یخیرات  لپ  ریپور ، جنـس  هداز  ماـما  رثوک :  اـی  يویک  ناتـسرهش  یـشیرق  دـمحم 

، نمرخ یناتساب  هپت  یلفـس ، ینا  قاجا  ای  هداز  ماما  رازالآ ، قاجا  ای  هداز  ماما  دنزرب ، قاجا  ای  هداز  ماما  یمرگ :  اقآ  ناج  دجـسم  ثیلدرپ ،
- هعلق ییوس  لئی  هعلق  یس ، هعلق  زیق  رووگ ، ناتسربق  یس ، هپت  اچاه  بلطم ، هپت  یـس ، هپت  هاش  رل  خیـش  یـس ، هپت  مالـسا  یـس ، هپت  یلع  اقآ 

ياه هتشارفا  گنس  یناساس ، هتشبن  گنس  رالغاب ، هرق  هناخ  الاب  گنس  يریرهش ، یگنس  هزاورد  دابآرخف ، هداز  ماما  رهش :  نیگشم  قشرا .
ياهراغ نسکـشاد ، یخیرات  راغ  قشرا ، هعلق  یـس ، هعلق  وید  ای  وید  هعلق  رانُا ، هعلق  یـس ، هعلق  هنهک  ای  هنهک  هعلق  ههقهق ، هعلق  دابآ ، دـمحا 
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راغ یلیهوک ، ربنوچ  راغ  ریزلو ، راغ  لیهوک ، ازغآ  یناتـساب  راغ  سولب ، یناتـساب  راغ  يریرهـش ، لیهوک  اراـق  یناتـساب  ياـهراغ  دورهـال ،
یلنالیا یناتـساب  هطوحم  افازام ، اجرانیاق  یناتـساب  هطوحم  نایمزاریپ ، ای  يریرهـش  یخیرات  هطوحم  یلیهوک ، ماما  راـغ  یـس ، هرد  دروخاـق 

يا هرخص  شوقن  ناریشم ، اباراخ  یخیرات  هقطنم  ولکبگ ، یناتساب  هطوحم  رابنا ، لوک  یناتـساب  هقطنم  شیورد ، هرق  یناتـساب  هطوحم  غاد ،
- لپ الوس  دیفس  لپ  یشاد ، دروق  گنس  هتخت  نیدلاردب ، خیـش  هعقب  هنطلـسلا ، مراص  يانب  نشور ، اباب  هاگمارآ  نیمن :  نسح  دمحم  رللیگ 
، یـسابع هاش  يارـسناوراک  نالبـس ، هدکهد  ناتـسلگ ، ینیمزریز  هاگهانپ  ژد و  یپروک ، يزیمرق  ای  زمرق  لپ  میئاروک ، هداز  ماما  رین :  زمرق .

يریمدیس ةربقم  یمیئاروک ، هلادبع  خیش  هربقم 

لیبدرا ناتسا  ياههبذاج  ریاس 

ناوریـش ياچ  - یلکیلاب - هناخدور ياچوایخ  دابآ  - میهاربا - لپ ناروخلک  - لیئربج - خیـش - هعقب ولانیآ  راهآ  لاخلخ  - ملاسا رگ  - هرن - راـشبآ
نیعرس - عماجدجسم فلخ  - هعرزم یغالوب  - ناکدریگ ناریح  - هندرگ هعلق  - هنهک قزنک  یس  هرد 

نیمن

يزکرم شخب 

ع)  ) مشاه دیس  هدازماما 

زا مشاه  دیس  هدازماما  تاحیضوت :  دشاب . یم  ع )  ) رفعج نب  یسوم  ماما  دافحا  زا  هللادبع  هدازماما  ناگداون  زا  مشاه  دیـس  هدازماما  بسن : 
یبرغ هداج  نالبس ـ  هچولآ  ياتـسور  هب  فرـشم  یلامـش  هپت  رد  دشاب و  یم  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ماما  دافحا  زا  هللادبع  هدازماما  ناگداون 

هوک ود  هنماد  رد  دشاب  یم  هقطنم  ياهاتسور  نیرتافصاب  زا  یکی  هک  اتسور  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  ناتسربق  یبرغ  تمسق  رد  لیبدرا ـ  رهش 
یتاعالطا يو  لئاضف  ع)و   ) مشاه دیـس  هدازماما  زا  اتـسور  یلاها  تسا . هتفریذپ  دوخ  شوغآ  رد  ار  مشاه  دیـس  رهطم  دـقرم  هتفرگ و  رارق 

هنیچ تروصب  مشاهدیس ، يانب  راتخاس  دنامب . یقاب  مهبم  هکورتم و  تروص  هب  هاگترایز  نیا  هک  هدش  ثعاب  رما  نیمه  دنرادن و  تسد  رد 
هدـنامن یقاب  دراد  ییاپرب  بلط  هک  ياهناریو  زج  هب  نآ  زا  يزیچ  هدـیدرگ و  بیرخت  هلزلز  رثارب  هک  دـشاب  یم  لـگهاک  لـگ و  تـالم  اـب 

. تسا هتفرگ  رارق  ناتسربق  یبرغ  تمسق  رد  لیبدرا ـ  رهش  یبرغ  هداج  نالبس ـ  هچولآ  ياتسور  هب  فرشم  یلامش  هپت  رد  سردآ :  تسا .

هبرت

سک چـیه  هک  تسا  یهاگمارآ  داعبا 5*5  هب  یقاطا  طسو  رد  برغ  تمـس  رد  نیمن  هب  فرـشم  دـنلب و  ياهپت  يالاب  رب  هبرت  تاحیـضوت : 
http://www.panoramio.com عبنم :  : ) سردآ تسا .  هدوب  مدرم  هاگترایز  میدق  زا  یلو  درادن  يو  تیـصخش  دروم  رد  عالطا 

(

گنلریپ هدازماما 

فارطا ياهاتـسور  نیمن و  مدرم  هاگترایز  میدق  زا  هدـش و  عقاو  زبسرـس  ياهپت  يالاب  رب  نارک  هنن  ياتـسور  رد  شهاگمارآ  تاحیـضوت : 

ناریا ناگداز  ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 885زکرم  هحفص 304 

http://www.ghaemiyeh.com


(http://www.al-shia.org  : ) سردآ تسا . هدوب 

لیبدرا

يزکرم شخب 

ع)  ) حلاص هداز  ماما 

هب راین  هلحمرد  زیزعلادبع  دیس  مان  هب  يو  رگید  ناردارب  زا  هک  دسر  یم  ع )  ) مظاک یسوم  ماما  ترـضح  هب  حلا  ـ ـص هدازماما  بسن  بسن : 
خیـش هعقب  میرح  لیبدرا و  ناتـسرهش  يوپاق  یلاع  نادیم  رد  ع )  ) حلاص هدازماما  هکرابم  هاگترایز  تاحیـضوت :  تسا . هدش  هدرپس  كاخ 

مان هب  يو  رگید  ناردارب  زا  هک  دسر  یم  ع )  ) مظاک یسوم  ماما  ترـضح  هب  حلا  ـ ـص هدازماما  بسن  تسا . هدش  عقاو  یلیبدرا  نیدلا  یفص 
رهـش يامیـس  ع ،)  ) مظاک یـسوم  ترـضح  تیب  لها  هکربتم  عاقب  زا  روضح  نیا  تسا . هدش  هدرپس  كاخ  هب  راین  هلحمرد  زیزعلادبع  دیس 

هدـش و بیرخت  لاـس 1382ه.ش  رد  هدازماـما  نیا  شزرا  اـب  یمیدـق و  هربـقم  تسا . هدیـشخب  یـصاخ  تمظعو  ـالج  ار  لـیبدرا  یبهذـم 
مالـسلا هللا ، هوفـص  مدآ  یلع  مالـسلا  دشاب : یم  ع )  ) حلاص هدازماما  هب  طوبرم  لیذ  همانترایز  دشاب . یم  ثادحا  لاح  رد  دیدج  نامتخاس 

قلخ ریخ  ای  کیلع  مالـسلا  هللا ، لوسر  ای  کیلع  مالـسلا  هللا ، حور  یـسیع  یلع  مالـسلا  هللا ، لیلخ  میهاربا  یلع  مالـسلا  هللا ، یبن  حون  یلع 
لوسر یصو  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  یلع  مالسلا  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  نییبنلا  متاخ  هللادبع  نب  دمحم  ای  کیلع  مالـسلا  هللا ،
مامالا نبا  حلاصلا  اهیا  مالسلا  کیلع  هتاکرب و  هللا و  همحر  هللا و  لوسر  هیرذ  یلع  نیعمجا و  مهیلع  هللا  مالـس  نیملـسملا  همئا  یلع  و  هللا ،

هرخالآ و ایندلا و  ریخ  ینقرزت  هداعـسلاب و  یلا  متخت  نا  کلئـسا  ینا  مهللا  هتاکرب  هللا و  همحر  ءانثلا و  هیحتلا و  فالآ  هیلع  مظاک  یـسوم 
نادـیم رد  ع )  ) حـلاص هدازماما  سردآ :  نیعمجا . هلآ  دـمحم و  یلع  هللا  یلـص  نیمحارلا و  محرا  ای  کتمحر  کـتزع و  کـمراب و  هلبقت 

(http://www.al-shia.org: عبنم . ) تسا هدش  عقاو  یلیبدرا  نیدلا  یفص  خیش  هعقب  میرح  لیبدرا و  ناتسرهش  يوپاق  یلاع 

(ع) هزمح دیس  هدازماما 

عقاو ناروخلک  ياتسور  رد  یلیبدرا  نیدلا  یفـص  خیـش  راوگرزب  ردپ  لیئاربج ، خیـش  هعقب  میرح  یبرغ  بونج  رد  هعقب  نیا  تاحیـضوت : 
هب لحم  ناگدروخلاس  دزن  ع )  ) هزمح هدازماـما  دـشاب . یم  هدود  ـ حم نآ  رد  دوجوم  رگید  ياـه  هربقم  هباـشم  راـتخا  ـ ـس ظاـحل  زا  هدـش و 
لگ تخرد  نآ ، هاـتوک  يرجآ  هربـقم  راوج  رد  هک  تسا  تهج  نآ  زا  درز  لـگ  هب  ماـقم  نیا  ترهـش  تسا . فورعم  درز  لـگ  هدازماـما 

هدـنهانپ هدازماما  راوج  تخرد  هب  دوخ  تمـصع  ناج و  سرت  زا  هک  هتـشگ  ینز  هاگهانپ  یخیرات ، ياهموجه  زا  یکی  رد  هک  هدوب  يدرز 
هره نییاپ و  رد  هداس  يدنب  باق  اب  انب  ینوریب  هندب  هدرک و  هطاحا  یگنس  يو  ـ کس ار  هدازماما  هربقم  رود  ات  رود  دوب . هتفای  ناما  هدیدرگ و 

ًالماک دیاب  ندش  دراو  ماگنه  هک  يروط  هب  دراد  ینییاپ  رایسب  عافترا  هدوب و  لامش  تمس  زا  هعقب  يدورو  تسا . هدش  هتـسب  الاب  رد  ینیچ 
. دـشاب یم  هداس  يدـنبراک  عون  زا  نآ  يزاس  هشوگ  هک  هدـش  اپرب  راد  هزیت  قاط  راهچ  اب  یعلـضراهچ  تروص  هب  یلخاد  شخب  دـش . مخ 

هیلع مظاکلا  هبتع  نبا  فیلأت «  باسنالارحب »  » باتک زا  نتم  نیدب  يذغاک  هعقب  لخاد  رد  تسا . هدش  ءارجا  نیچقرع  قاط  هندـب  نیا  يالاب 
هب يور  دادغب  زا  رارـسا  هللا  سدق  نیدلاردص  نیدلاردب و  نیدـلا ، موق  نیدـلاردق ، هزمح ، رفن ، جـنپ  هدـیدرگ « :  بصن  راوید  رب  مالـسلا »

دوخ نطوم  ار  اج  نآ  و  دنداهن ، لیبدرا  تیالو  هب  يور  نیدلاردص  هزمح و  دندش . قرفتم  دندیسر  ير  رهـش  هب  نوچ  دنداهن  ير  تیالو 
ردپ لیئاربج ، خیش  هعقب  میرح  یبرغ  بونج  رد  هعقب  نیا  سردآ :  دنتشگ .» روهشم  يوسوم  باقلا  هب  هدش  رایـسب  ناشیا  تایرذ  دنتخاس .
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(http://www.al-shia.org عبنم : . ) هدش عقاو  ناروخلک  ياتسور  رد  یلیبدرا  نیدلا  یفص  خیش  راوگرزب 

ع)  ) نیدلا ردص  دیس  هدازماما 

هداج هدزیـس  رتمولیک  رد  نیدـلاردص  هدازماما  هکرابم  هعقب  تاحیـضوت :  دنـشاب . یم  ع )  ) مظاـک یـسوم  ماـما  نادـنزرف  زا  ناـشیا  بسن : 
يور دادغب  زا  هک  دنشاب ، یم  ع )  ) مظاک یسوم  ماما  نادنزرف  زا  ناشیا  تسا . هدش  عقاو  یعارز  یضارا  طسو  رد  رهش ، نیگـشم  هب  لیبدرا 
هربقم تشذگرد . لیبدرا  رد  دش و  نکاس  رهش  رد  داهن و  لیبدرا  تیالو  هب  يور  اجنآ  زا  دیسر  رهش  نیا  هب  نوچ  دنداهن و  ير  تیالو  هب 

یم یگدنز  نآ  رد  هعقب  مداخ  تسا و  یناقهد  گرزب  طایح  شلامش  هدازماما و  غاب  نآ  بونج  دراد . یمیدق  رایـسب  ترامع  نیدلاردص 
ياهتنا ود  رد  هدـش و  هدیـشک  برغ  هب  قرـش  زا  هک  دوش  یم  زاب  یکیراـب  ورهار  هب  تسا و  نآ  لامـش  تمـس  رد  هعقب  يدورو  رد  دـنک .

یم زاب  هربقم  هب  هک  تسا  يرد  نآ ، یبونج  علـض  رد  نالاد  نیا  طسو  رد  ددرگ . یم  یهتنم  نارئاز  ندرک  هتوتیب  يارب  هرجح  ود  هب  ورهار 
. دـهد یم  ـل  یکـشت ار  نآ  فقـس  يا  هنهک  عافترا  مک  دـبنگ  دـشاب و  یم  نآ  داـعبا  رتم  ًاـبیرقت 6*5  هک  تسا  یقاـتا  طـسو  رد  ربق  دوش .
. تـسا هدــش  عـقاو  یعارز  یــضارا  طـسو  رد  رهــش ، نیگــشم  هـب  لـیبدرا  هداــج  هدزیــس  رتـمولیک  رد  نیدــلاردص  هدازماــما  سردآ : 

(http://www.al-shia.org عبنم )

ع)  ) زیزعلا دبع  دیس  هدازماما 

لیخ ياریذپ  هراومه  هک  تسا  يا  هکربتم  ياهناکم  زا  هدش  عقاو  لیبدرا  ناتسرهش  راین  هلحمرد  هک  زیزعلادبع  دیـس  هدازماما  تاحیـضوت : 
زاسون هدش و  یحارط  ماما  تین 12  هب  هک  تسا  یعلض   12 هربقم ، نالپ  مرف  دشابیم . رواجم  ياهناتسرهش  لیبدرا و  رهـش  زا  نیرئاز  میظع 

اب هدـش  ارجا  يدورو  ناوخ  شیپ  هدـش و  هطاحا  نتروارت  يا  هشیت  كالپ  گنـس  زا  رتم  ضرع 4  هب  ییوکـس  اب  انب  رود  اترود  دـشاب . یم 
یگنـس يوکـس  کی  لماش  هناخدبنگ  تسا . هدش  عقاو  هناخدبنگ  یتشه ، زا  سپ  دـنک . یم  تیادـه  یتشه  هب  ار  رئاز  زمرق ، نولام  گنس 

اب هارمه  هـک  دـشاب  یم  ریگروـن  ياراد 9  هقاـس  رد  تـفه  جـنپ و  سوـق  اـب  فقـسو  هـتفرگ  رارق  نآ  يور  رب  هدازماـما  حیرـض  هـک  تـسا 
تـسا نیا  یلاها  هتفگ  هب  ناکم  ود  نیا  كربت  لیلد  دـنک . یم  نیمأت  یتحار  هب  ار  هدازماما  هربقم  لخاد  زاین  دروم  رون  هندـب ، ياـهریگرون 

رد دوجوم  ياهبسا  یمکح  یط  هک  دوش  یم  رهش  نایاپراهچ  زا  هدافتسا  هب  زاین  گنج ، فادها  دربشیپ  يارب  هیسور  ناریا و  گنجرد  هک ،
نآ رد  هک  دوش  یم  دراو  هناخ  نیا  هب  ناراد  هجرد  زا  یکی  مکح ، نیمه  اـب  . دریگ یم  رارق  ناـیماظن  راـیتخا  رد  هدـش و  عمج  رهـش  حـطس 

ردام دیامن . جراخ  هناخ  زا  روز  هب  ار  ناشیا  بسا  دنک  یم  یعـس  دنا و  هتـشاد  تنوکـس  نآ  رد  فیعـض  رایـسب  رـشق  زا  يا  هداوناخ  نامز 
هب تسد  ًاتیاهن  دوش . یمن  لصاح  يا  هجیتن  هک  دزیخیمرب  سامتلا  هب  دوب  بسا  نآ  هب  هتسباو  ناشیگدنز  هخرچ  هکنیا  هب  هجوت  اب  هداوناخ 
درم دنیب و  یم  هدیرب  اج  همه  زا  ار  دوخ  تسد  نز  دوش .  یم  هدیـشک  نیمز  رب  نانک  سامتلا  زین  دوخ  اما  دوش  عنام  ات  دزادنا  یم  بسا  مد 

هک ینونک  هناخاقـس   ) هناخ يرتم  رد 200  راد  هجرد  هک  دشک  یمن  یلوط  دـهاوخ . یم  ددـم  لضفلاوبا  ترـضح  زا  دـنک و  یم  نیرفن  ار 
هب طوبرم  هلحم  رهـش و  مدرم  تیاور  هب  انب  ارجام  نیا  دـسر . یم  تکاله  هب  عیجف  یعـضو  اب  دـشاب ) یم  عوضوم  نیمه  نآ  تخاس  لـیلد 

. تسا هدش  عقاو  لیبدرا  ناتسرهش  راین  هلحمرد  زیزعلادبع  دیس  هدازماما  سردآ :  دشاب . یم  رهظ  زا  لبق  تاعاس  رد  1340 ه.ق 

یبارعا دمحم  دیس  هدازماما 
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زا اه  هداز  ماما  نیرتربتعم  زا  یکی  ع )  ) رفعج نب  یسوم  ماما  نب  هزمح  دیس  نب  مساق  دمحم  وبا  نب  یبارعا  دمحم  دیـس  بانج  تاحیـضوت 
روضح تلع  یلامتحا  هب  دنا و  هدروآ  فیرـشت  لیبدرا  هب  يرمق  يرجه  موس  نرق  رخاوا  رد  راوگرزب  نیا  دشاب  یم  كرادـم  دانـسا و  رظن 
يریبش یسوم  دیـس  اقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  دیکأت  رما و  هب  انب  دشاب  یم  هزمح  دیـس  بانج  شراوگرزب  دج  لیبدرا  هطخ  رد  ناشیا 
هیامرـس اب  و  هتاکرب ) تماد   ) يرفعج میحرلادبع  خیـش  جاح  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  ترـضح  دهاز  ملاع  مامتها  و  هلظدم )  ) یناجنز
کچوک يا  هبق  ناشیا  رهطم  دقرم  وحم  مده و  زا  تعنامم  يارب  رود  نادـنچ  هن  هتـشذگ  رد  هیلع  هللا  همحر  داهنکاپ  رفنـضغ  جاح  موحرم 

فیرش دقرم  دوش  عقاو  مدرم  مومع  هضافتسا  دروم  ددرگ و  ثادحا  شترضح  نأش  رد  یهاگراب  تسا  دیما  هک  هدیدرگ  انب  ناشیا  رازم  رب 
لیئاربج نیما  دیـس  خیـش  هعومجم  رد  ناشیا  فیرـش  دـقرم  سردآ :  تسا . عقاو  ناروخلک  لـیئاربج  نیما  دیـس  خیـش  هعومجم  رد  ناـشیا 

. تسا عقاو  ناروخلک 

س)  ) نوتاخ همیلح  هدازماما 

هکربتم هعقب  تاحیـضوت :  دشاب . یم  ع )  ) اضر ماما  و  س )  ) هموصعم ترـضح  رهاوخ  رفعج و  نبا  یـسوم  رتخد  نوتاخ  همیلح  وناب  بسن : 
نبا یـسوم  رتخد  نوتاخ  همیلح  وناب  . دراد رارق  حلاصریم  جاح  هچوک  يرتم ، یـس  نابایخ  رد  لیبدرا ، رهـش  یخیرات  تفاب  رد  هدازماما  نیا 
ماما دنزرف  هکنیا  هطساو  هب  يو  . دشاب یم  لیبدرا  رد  عقاو  ياه  هدازماما  زا  یکی  و  ع )  ) اضر ماما  و  س )  ) هموصعم ترضح  رهاوخ  رفعج و 
مدرم لد  رد  يا  هژیو  هاگیاج  هدوب و  رادروخرب  لیبدرا  مدرم  دزن  رد  ییالاو  برق  جرا و  زا  تسا ، ع )  ) اضر ماـما  رهاوخ  مظاـک و  یـسوم 

ای کیلع  مالـسلا  هللا ، لوسر  تنب  ای  کیلع  مالـسلا  دـشاب : یم  س )  ) نوتاخ همیلح  هدازماما  هب  طوبرم  لیذ  ياـعد  تسا . هدرک  ادـیپ  رهش 
ای کیلع  مالـسلا  نیـسحلا ، نسحلا و  تنب  ای  کیلع  مالـسلا  يربکلا ، هجیدـخ  ارهزلا و  همطاف  تنب  اـی  کـیلع  مالـسلا  نینموملاریما ، تنب 

نیا یمیدـق  نامتخاس  هتاـکرب .  هللا و  همحر  رفعج و  نبا  یـسوم  تنب  اـی  کـیلع  مالـسلا  هللا ، یلو  همع  اـی  کـیلع  مالـسلا  هللا ، یلو  تخا 
زا هک  هدازماما  يانب  راوجرد  تسا . هتفرگ  ار  نآ  ياـج  لاس 1317 ه.ش  زا  دیدج  نامتخاس  هدـش و  بیرخت  یگدوسرف  لیلد  هب  هدازماما 

. تسا هتفرگ  رارق  شدوخ  تیـصو  هب  انب  حـلاصریم “  اقآ  جاـح  ، ” هدازماـما ناـمتخاس  یناـب  هربقم  دـشاب ، یم  يراـک  هنیآ  هب  نیزم  لـخاد 

. دراد رارق  حــلاصریم  جاـح  هچوـک  يرتـم ، یــس  ناـبایخ  رد  لــیبدرا ، رهــش  یخیراــت  تفاــب  رد  هدازماــما  نـیا  هکربـتم  هـعقب  سردآ : 
(http://www.al-shia.org: عبنم )

ع)  ) دومحم دیس  هدازماما 

یسوم ماما  دالوا  زا  نأشلا و  میظع  يا  هدازماما  راوگرزب  نیا  تاحیضوت :  دشاب . یم  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ماما  دالوا  راوگرزب  نیا  بسن : 
رد يوفص  نادناخ  زا  لبق  يوق  لامتحا  هب  تسا و  عقاو  ناروخلک  ياتسور  یگنـس  دجـسم  تشپ  رد  شفیرـش  ربق  دشاب  یم  ع )  ) رفعج نب 

عقاو ناروخلک  ياتسور  یگنس  دجسم  تشپ  سردآ :  تسا . دوجوم  ناشیا  فیرش  رازم  رب  یکقاطا  رضاح  لاح  رد  هتـشاد  روضح  لیبدرا 
(http://www.tebyan-ardebil.ir عبنم : . ) تسا

ع)  ) صاوخلا هاش  ضوع  دیس  هدازماما 

تـسا یلیبدرا  نیدلا  یفـص  خیـش  موحرم  مشـش  دـج  دوب و  هالک  نیرز  هاش  زوریف  نیدـلا  بیبح  دیـس  دـنزرف  راوگرزب  نیا  تاحیـضوت : 
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هیلع هللا  همحر  لیئاربج  نیدلا  نیما  دیس  خیش  هعومجم  رد  شفیرش  ربق  دسر  یم  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ماما  هب  هطـساو  هدراهچ  اب  شبـسن 
http://www.tebyan- عبنم :  : ) سردآ دـشاب . یمن  بانج  نآ  نأش  روخ  رد  زگره  هک  هدـش  هتخاـس  شرازمرب  يا  هبق  تسا و  عقاو 

(ardebil.ir

ع)  ) نیدلا بطق  دیس  هدازماما 

بطق دیس  بانج  تاحیضوت :  دوش . یم  یهتنم  (ع ) رفعج نب  یـسوم  ماما  هب  هطـساو  هدفه  اب  ع )  ) نیدلا بطق  دیـس  هدازماما  بسن  بسن : 
يرجه مشـش  نرق  رد  هاش  زوریف  نیدلا  بیبح  دیـس  نب  صاوخلا  هاش  ضوع  دیـس  نبظفاح  دمحم  دیـس  نب  نیدلا  حالـص  دیـس  نب  نیدلا 

نب یـسوم  ماما  هب  هطـساو  هدفه  اب  شبـسن  دـشاب  یم  یلیبدرا  نیدـلا  یفـص  دیـس  خیـش  موحرم  موس  دـج  هتـسیز و  یم  لیبدرا  رد  يرمق 
رازم اتسور  نیا  بیرخت  اب  هنافسأتم  هک  تسا . عقاو  دابْآ ) برق   ) دابآ بطق  ياتسور  رد  راوگرزب  نیا  فیرش  ربق  دوش  یم  یهتنم  (ع ) رفعج
نئارق دـهاوش و  زا  هدافتـسا  اب  یـسانشراک و  هورگ  لیکـشت  اب  ناوتب  دـیاش  هدـنامن ، ياجرب  نآ  زا  يرثا  هتفر و  نایم  زا  زین  ناشیا  كراـبم 

: عبنم . ) تسا عقاو  دابْآ ) برق   ) دابآ بطق  ياتـسور  رد  راوگرزب  نیا  فیرـش  ربق  سردآ :  دومن . صخـشم  ار  شرهطم  دـقرم  لحم  یلحم ،
(http://www.tebyan-ardebil.ir

ریه شخب 

س)  ) مناخ جیک  ریپ  هاگمارآ 

يرتمولیک هدزناپ  دودـحرد  هک  تسا  ریپ ) يراس   ) مناـخ جـیک  ریپ  هربقم  لـیبدرا  ناتـسا  ياـههاگترایز  نیرت  هداـس  زا  یکی  تاحیـضوت : 
زا هداج ، هب  ولج  تمـس  زا  هعقب  رارقتـسا ، رظن  زا  دراد . رارق  هچولآ  ياتـسور  یلامـش ، يولدالوف  شخب  لیبدرا ، ناتـسرهش  یقرـش  بونج 
هک تسا  نآ  زا  یکاح  ینادـیم  تاعلاطم  دوش . یم  یهتنم  زاـب  يا  هطوحم  هب  تسار  تمـس  زا  ینوکـسم و  لزاـنم  هب  پچ  بقع و  تمس 
هر ـ بقم ود  نیا  دـنا . هدوب  طبترم  مه  اـب  ـه  ـسره هک  تسا  دوجوم  قوف  ياتـسور  رد  زین  رگید  هاـگترایز  ود  هدوبن و  درفنم  تروصب  اـنب  نیا 

تمرم لاس 1375ه.ش  رد  هیـسابع  يانب  هدـیدرگ و  هبورخم  رـضاح  لاح  رد  ریپ  هربقم  یقالب .) ریپ   ) ریپ و  ریپ ) اراق   ) هیـسابع زا : دـن  ـ تراـبع
ریظن یحلاصم  اب  لاس 1378ه.ش  رد  بیرخت  زا  دعب  دوب  هدـش  هتخاس  تشخ  بوچ و  زا  ًائادـتبا  هک  زین  مناخ  جـیک  ریپ  هربقم  تسا . هدـش 

یلخاد تانیئزت  رظن  زا  درادن . يدبنگ  ای  رانم  چـیهو  تسا  هرجنپ  کی  برد و  کی  ياراد  انب  تسا . هدـش  يزاسزاب  نهآ  نامیـس و  رجآ ،
بونج يرتمولیک  هدزناپ  سردآ :  دروخیم . مشچ  هب  هتـسجرب  حرط  اب  ربق  گنـس  کی  هربقم  لـخاد  رد  هدوب و  صاـخ  تاـنیئزت  دـقاف  زین 

 : عــــــــــبنم . ) دراد رارق  هچوــــــــــلآ  ياتــــــــــسور  یلامــــــــــش ، يولدــــــــــالوف  شخب  لــــــــــیبدرا ، ناتــــــــــسرهش  یقرش 
(http://maryamarshadi.blogfa.com

یلیبدرا نیدلا  یفص  خیش 

ینییآ و ياهاضف  يوفـص و  نیطالـس  خـیاشم و  ناگرزب ، ياههاگمارآ  زا  ياهعومجم  رد  یلیبدرا  نیّدـلا  یفـص  خیـش  هعقب  تاحیـضوت : 
، يو نادنزرف  یناریا و  یمان  فراع  650ـ735 ،)  ) نیدلا یفـص  خیـش  دوخ  هرود  هب  انب  نیا  زا  ییاهشخب  هقباس  دراد  رارق  لیبدرا ، يدابع 
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، وا دوخ  ّتیـصو  ربانب  دوب و  ناکم  نیمه  رد  یفـص  خیـش  هاـقناخ  لزنم و  دـسریم . شوپهایـس  یلع  هجاوخ  یـسوم و  نیدـلاردص  خـیش 
ّتیمها و ناکم  نیا  سپ  نآ  زا  دـنتخاس . ییانب  يو  ربق  رب  دـندرک و  نفد  هناخـضوح  هچغاب و  هناـختولخ و  بنج  یقاـتا  رد  ار  شاهزاـنج 

ناردلاچ ناوریش و  ياهگنج  ناینابرق  زا  یهورگ  لوا و  لیعامسا  هاش  زین  يوفص و  نادناخ  مراحم  خیاشم و  زا  يرامش  تفای و  تسادق 
هک دـمآ  باسح  هب  زین  تسب  نما و  لحم  تفای و  هعـسوت  هعقب  نامتخاس  لوا ، بسامهط  هاش  ناـمز  زا  دـندش . نفد  خیـش  دـقرم  راوج  رد 

اههد يواح  هعقب  نیا  هک  تسا  نیا  درف  هب  رصحنم  دراوم  زا  یکی  دش . هتفرگ  رظنرد  یتقیرط  هناگتفه  بتارم  لحارم و  نآ ، هب  دورو  يارب 
سنرقم و قرعم و  يراـک  یـشاک  عوـن  نیرت  یلاـع  هب  ناوـتیم  هلمج  نآ  زا  هـک  تـسا  يرنه  ياههتـشر  فـلتخم  نیماـضم  رد  عیدـب  رثا 

ياهتبنم لیعامـسا و )... دـمحم  نیدـلا ، ماوق  ریم  دامع ، ریم   ) يوفـص هرود  گرزب  ناـطاطخ  طـخ  سیفن و  اـبیز و  ياـههبیتک  يربچـگ 
هک تسا  رادروخرب  یمیخف  يرامعم  راتخاس  زا  رثا  نیا  درک . هراشا  هریغ  يربگنت و  یشاقن و  يراکالط ، بیهذت و  يراک ، هرقن  هدنزرا ،

یقرـش ههبج  رد  هعقب  يدورو  تسا . هدومن  زیامتم  صخاش و  ناریا  یخیرات  ياههعومجم  رد  ارنآ  هدربمان ، يرنه  لیاضف  ندـمآ  مه  درگ 
، نادیم نیمه  یبرغ  بناج  رد  ردرـس ، نیا  لباقم  رد  دوشیم . زاب  گرزب  طایح  هب  نآ  یبوچ  هگنل  ود  ِرد  هک  دراد  رارق  وپاق  یلاع  نادـیم 
. دوب هدش  هتخاس  ایفص  کلم  نب  هاش  فسوی  تسد  هب  مود  سابع  هاش  نارود  رد  هک  تسا  هتـشاد  رارق  وپاق  یلاع  مان  هب  هعقب  یلـصا  ردرس 
. تسا بارحم  دقاف  هدش و  یحارط  یعلض  ياضف 8  تروص  هب  ارس  تنج  دراد . رارق  ارس  تنج  دجسم  يدورو ، يارسرس  پچ  تمـس  رد 
ای نادـیم  گنـس  هدوب و  هنافراع  عامـس  سلاجم  نتفرگ  هنایفوص و  مسارم  ماـجنا  يارب  رتشیب  ارـس  تنج  ياـضف  هک  دـسریم  رظن  هب  نینچ 

هدوب يدبنگ  فقس  ياراد  رود  هتشذگ  رد  ارس  تنج  دجسم  تسا . دوجوم  نیدلا  یفص  خیش  هعقب  هعومجم  رد  زونه  نآ  یـشاد » نادیم  »
دجسم تسا . هدش  راوتسا  یبوچ  نوتس  رب 16  هک  دـش  داجیا  نآ  يور  حطـسم  یبوچ و  یفقـس  هیراجاق ، هرود  رد  نتخیر  ورف  زا  سپ  هک 

رد هدش و  بصن  ینیچ  هرگ  کبشم  هرجنپ  نآ  لباقم  رد  هک  تسا  یمیظع  يارسرس  یلخاد  نحص  هب  فرـشم  ینوریب  يامن  زا  ارـس  تنج 
رد هک  دراد  رارق  یلیطتـسم  رّجـشم و  یطایح  هعقب ، یبرغ  لخدـم  رد  تسا . هتفرگ  رارق  یلوتم  قاتا  يدورو  رد  سوق  مین  ود  نآ  نیحاـنج 

، ارس تنج  دجسم  لماش  یلـصا  شخب  ياراد 8  یفـص  خیـش  هعقب  هعومجم  هعومجم . يزکرم  هتـسه  يدورو و  رد  نیب  تسا  یلئاح  عقاو 
هاش دـقرم  یفـص و  خیـش  هربقم  رب  هوالع  تسا . هاگدیهـش  هللا و  هللا  دـبنگ  هناخ ، تبرـش  هناخهلچ ، هناخ ، ینیچ  هناخ ، مرح  هناـخ ، لیدـنق 

هعقب نیا  رد  ناورش  نرادلاچ و  گنج  نادیهش  هلمج  زا  شابلزق  نارادرس  يوفص و  ناگدازهاش  زا  يرگید  ياههاگمارآ  لوا ، لیعامـسا 
رد ناگدازهاش  هربقم  ظافحلاراد  مرح و  یلیبدرا : نیدـلا  یفـص  خیـش  هعقب  هعومجم  فلتخم  ياـهشخب  دـنراد . رارق  هاگدیهـش  لـحم  و 

یقرـش یبرغ و  بناج  ود  رد  هدوب و  لوا  لیعامـسا  هاش  نارود  راثآ  زا  هک  ثیدحلاراد  هلبق  هب  ور  گرزب  ناویا  ظافحلاراد  یقرـش  بناج 
هدوب نیدلا  یفـص  خیـش  سولج  لحم  دیدج و  میدـق و  ياههناخ  هلچ  تسا  هتـشاد  رارق  هیفوص  خـیاشم  دالوا و  زا  یفقـسم  ياههربقم  آ «

خیش سولج  لحم  ثیدحلاراد  دبنگ  لامش  رد  هاگدیهـش  هطوحم  ثیدحلاراد  ناویا  ربارب  رد  ياهروصقم  بسامهط  هاش  ردام  هربقم  تسا 
هناخزپشآ ای  هناخ  اونان  يوفص  نادناخ  نارس  ناریما و  زا  یخرب  ياهرازم  هفص  هدوب  رتشیب  ددع  لهچ  زا  هک  اه  هرجح  یـسوم  نیدلاردص 

هدوب هیفوص  خـیاشم  هاگمارآ  هک  نیدـلا  یفـص  خیـش  رازم  هب  ور  هرجح  هناخ  غایا  نآ و  هب  قلعتم  ياههرجح  هناـخ و  گـید  هناـخزپشآ و 
یناقوف و ياههرجح  اب  رابنا  هناخهچنوخ و  اهینریـش  اهاولح و  نتخپ  لحم  ضوح و  رب  لمتـشم  یبآ  همـشچ  رانک  رد  هناـخ  تبرـش  تسا 
رد هدوب و  هناخاقـس  نآ  فقـس  ریز  هک  هناخ  هراقن  هناخهچنوخ  هناختبرـش و  نایم  ياهطوحم  هناـخ و  زیلهد و  لـماش  هناـخرتفد  یناـتحت 

هچوک نآ  لباقم  رد  هک  هناتـسآ  رد  نوریب  ياضف  نآ  فارطا  رد  ینیمز  هناخ و  همیه  دراد  رارق  هقلعتم  ياههناخ  یخرب  ماـمح و  نآ  تشپ 
يوفـص و نیطالـس  خـیاشم و  ناگرزب ، ياههاگمارآ  زا  ياهعومجم  رد  یلیبدرا  نیّدـلا  یفـص  خیـش  هعقب  سردآ :  تشاد  رارق  اـهناکد  و 

 ( http://hamshahrionline.ir عبنم :   . ) دراد رارق  لیبدرا ، يدابع  ینییآ و  ياهاضف 

نیعرس
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يزکرم شخب 

ع)  ) قداص دیس  هدازماما 

یقرش ياههوک  رد  ع )  ) قداص دیس  هدازماما  هکرابم  هعقب  تاحیضوت :  دشاب . یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ناگداون  زا  هدازماما  نیا  بسن : 
هدوب و مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ناگداون  زا  هدازماما  نیا  تسا . هدش  عقاو  نیعرس  رهش  یقرش  يرتمولیک  جنپ  رد  قَزنَک ، ياتسور  هب  فرشم 
هب انب  دـنا . هدوب  هدـش  يو  تاـیانع  هتفیـش  مدرم  هک  هتـشاد  اور  مدرم  قحرد  يداـیز  تاـمارک  اتـسور ، یلاـها  نادیفـس و  شیر  تیاور  هب 

هتشادرب و یگنـس  هدازماما  هربقم  لخاد  زا  هدش و  عمج  اتـسور  ریپ  نانز  هدش ، یم  هجاوم  شراب  دوبمک  اب  هقطنم  هک  ییاهنامز  رد  تایاور 
. دـیدرگ یم  عطق  هرابود  گنـس ، نتـشادرب  اب  هک  دـش  یم  لزان  یناراب  یهلا  تامارک  فطل و  هب  لمع ، نیا  اب  دنتـشاذگ . یم  هناخدور  رد 

يانب تسا . هتفر  تراغ  هب  نارگتراغ  طسوت  لبق  اهلاس  هربقم  لخاد  لاوما  اب  هارمه  هدازماما  هربقم  هراـنم  هک  دـننک  یم  تیاور  نینچ  مدرم 
ياههوک رد  ع )  ) قداص دیـس  هدازماما  هکرابم  هعقب  سردآ :  تسا . هدیدرگ  ثادـحا  هامدادرم 1378ه.ش  رد  هدوب و  دـیدج  هربقم  یلعف 

. تسا هدش  عقاو  نیعرس  رهش  یقرش  يرتمولیک  جنپ  رد  قَزنَک ، ياتسور  هب  فرشم  یقرش 

هالکنیرزهاش زوریف  نب  صاوخلا  ضوع  هربقم 

ینعی خیـش  نآ  مراهچ  دج  هب  یتیاور  هب  هدش و  عقاو  لیبدراناروخلک  ياتـسور  رد  لیئاربج  خیـش  هربقم  راوج  رد  هربقم  نیا  تاحیـضوت : 
لیبدراناروخلک ياتـسور  رد  لـیئاربج  خیـش  هربـقم  راوج  رد  هربـقم  نیا  سردآ :  تسابوسنم  هـالکنیرزهاش  زوریف  نب  صاوخلا  ضوع 

(http://old.trec.co.ir عبنم :  . ) تسا هدش  عقاو 

نشور اباب  هدازماما 

عادو ار  یناف  راد  نیمن  رهـش  رد  ناجنز  زا  ترجاهم  زا  دعب  هدوب و  ربمغیپ  ترـضح  مع  رـسپ  یتایاور  هب  انب  نیدلاردب  خیـش  تاحیـضوت : 
زا يرایسب  هدشن و  هربقم  نیا  ظفح  هب  يدایز  هجوت  هنافساتم  تسا  هدوب  دوخ  رصع  مانب  خویش  زا  هدش و  هدرپس  كاخب  زین  اجنیمه  هتفگ و 

: عــبنم . ) تــسا عــقاو  نــیمن  رهــش  رد  ناــشیا  هربــقم  سردآ :  تــسا .  هــتفرگ  رارق  تقرــس  دروــم  اــی  هــتفر  نــیب  زا  نآ  تاــیوتحم 
(http://www.new.iran.ir

لاخلخ

دورهاش شخب 

ع)  ) یلع دمحم  دیس  هدازماما 

ناگداون زا  ع )  ) یلع دمحم  دیس  رازم  تاحیـضوت :  دشاب . یم  ع )  ) قداص رفعج  ماما  ناگداون  زا  یناسارخ  میهاربا  دیـس  هداز  ماما  بسن : 
هتـشارفارب و رـس  ياه  هوک  لد  رد  اتـسور  نیا  تسا . هدش  عقاو  دورهاش  شخب  ياهاتـسور  زا  نازولگ  ياتـسور  رد  ع )  ) قداص رفعج  ماما 
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هک يروبعلا  بعـص  راومهان و  هار  تلع  هب  نآ  هب  یـسرتسد  هک  تسا  ییاهاتـسور  هلمج  زا  سـالیگ  ودرگ و  تاـغاب  زبسرـس و  ياـه  هرد 
ناتسهد  ) رواجم ناتسهد  یلاها  هتفگ  هب  انب  هدرک . ظفح  ار  دوخ  قباس  ییاتـسور  مرف  زونه  مک  دمآ  تفر و  تلع  هب  تسا و  لکـشم  دراد 

 ، یتشخ شوگ  راهچ  يانب  ياراد  هدش و  عقاو  اتسور  زا  جراخ  اتسور و  هب  فرـشم  يا  هرد  رد  ع )  ) یلع دمحم  دیـس  هداز  ماما  رازم  لاش )
قنور زا  هداز  ماما  صاخ  مایا  هعمج و  ياه  بش  دـنیآ و  یم  يو  رازم  رـس  رب  تراـیز  يارب  يداـیز  نارئاز  دـشاب و  یم  هیاریپ  یب  هداـس و 

. تسا هدش  عقاو  دورهاش  شخب  ياهاتسور  زا  نازولگ  ياتسور  رد  سردآ :  تسا . هارمه  یصاخ 

ع)  ) رقاب هدازماما 

رد ع )  ) رقاب هدازماما  هاگترایز  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  ع )  ) داجـس ماـما  ناـگداون  زا  ع )  ) رقاـب هدازماـما  اتـسور  یلاـها  هتفگ  قبط  بسن : 
تاغاب هب  بونج  زا  ینوکسم و  تفاب  هب  قرش  لامش و  زا  هک  هتفرگرارق  اتـسور  يدورو  تمـسق  رد  ناتـسکسا  ياتـسور  ناتـسربق  هطوحم 

ياراد یتشخ و  الماک  هک  انب  نیا  دشاب . یم  يزاس  زاب  لاح  رد  انب  یلخاد  تمـسق  رد  ع )  ) رقاب هدازماما  هاگترایز  دوش .  یم  یهتنم  اتـسور 
رد دـشاب . یم  يزاسزاب  لاح  رد  اتـسور  نیا  مدرم  تمه  اب  هک  دـیآ  یم  مشچ  هب  هدوسرف  یمیدـق و  يانب  کی  دـشاب  یم  یناوریـش  فقس 
ود اب  هدازماما  رازم  تمسق  دراد . یبوچ  ششوپ  زین  انب  فقس  دراد  دوجو  مه  هب  کیدزن  لصاوف  رد  یبوچ و  ياه  هیاپ  انب  یلخاد  تمـسق 

نودب داعبا 3×3  هب  یکقاطا  لخاد  هدازماما  رازم  دشاب . یم  اه  تمسق  هیقب  زا  رت  نیئاپ  دشاب . یم  رتم  یتناس  عافترا 25  هب  مادک  ره  هک  هلپ 
مـسارم دشاب . یم  بوچ  زا  زین  تمـسق  نیا  فقـس  شـشوپ  تسا .  هتفرگ  رارق  یکیرات  الماک  اضف ي  رد  نوریب و  زا  يریگرون  هنوگچیه 
هـضور مسارم  اهزور  رثکا  رفـص  مرحم و  ياه  هام  رد  نینچمه  دـشاب . یم  هناـنز  یبهذـم  مسارم  رتشیب  دوش  یم  ماـجنا  ناـکم  نیا  رد  هک 

هدازماما هاگترایز  سردآ :  دـشاب . یم  ع )  ) داجـس ماما  ناگداون  زا  ع )  ) رقاب هدازماما  اتـسور  یلاها  هتفگ  قبط  دوش . یم  اپ  رب  نانز  یناوخ 
بونج زا  ینوکسم و  تفاب  هب  قرش  لامش و  زا  هک  هتفرگرارق  اتسور  يدورو  تمسق  رد  ناتسکسا  ياتسور  ناتـسربق  هطوحم  رد  ع )  ) رقاب

 . دوش یم  یهتنم  اتسور  تاغاب  هب 

ع)  ) هزمح دیس  هدازماما 

رد ع )  ) هزمح دیـس  هدازماما  هاگترایز  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  مظاک  یـسوم  ماما  ناگداون  زا  اتـسور  یلاها  هتفگ  هب  هدازماـما  نیا  بسن : 
هاگترایز تسا . هتفرگ  رارق  وبـسا  ياتـسور  رولک و  رهـش  نیب  ام  لاـخلخ  ناتـسرهش  قرـش  تمـسق  رد  هک  تسا  هدـش  عقاو  ورد  ياتـسور 

زا زین  یبآ  مک  هناخدور  هک  هتفرگ  رارق  زبس  رس  دنلب و  ناتخرد  نایم  رد  ورد  ياتسور  هدودحم  زا  جراخ  هپت  نیئاپ  رد  هزمح  دیس  هدازماما 
هرادا تراظن  اتـسور و  یلاها  یلام  کمک  انما و  تئیه  تمه  هب  هک  دـشاب  یم  زاسون  هدازماما  نیا  ياـنب  درذـگ . یم  هاـگترایز  نیا  راـنک 
فقـس لیطتـسم و  لکـش  هب  انب  حرط  دـشاب . یم  ینامیـس  يامن  يرجآ و  ياـهراوید  اـب  ینتب  اـنب  نیا  تلکـسا  تسا . هدـش  مهارف  فاـقوا 
یـسوم ماما  ناگداون  زا  اتـسور  یلاها  هتفگ  هب  هدازماما  نیا  دشاب . یم  یـصاخ  تانیئزت  هنوگچیه  نودـب  هداس و  الماک  انب  تسا . یناوریش 
هدازماما هاگترایز  سردآ :  دنروآ . یم  يور  ناکم  نیا  هب  صاخ  ياه  زور  رد  یبهذم  ياه  مسارم  يرازگرب  يارب  مدرم  دشاب . یم  مظاک 

هتفرگ رارق  وبسا  ياتسور  رولک و  رهـش  نیب  ام  لاخلخ  ناتـسرهش  قرـش  تمـسق  رد  هک  تسا  هدش  عقاو  ورد  ياتـسور  رد  ع )  ) هزمح دیس 
. تسا

( مالسلا امهیلع   ) نیدلا باهش  دیسو  نیدلا  یفص  دیس  ناگدازماما 
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 : تاحیـضوت دنـشاب . یم  ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  ناگداون  زا  لحم  یلاها  تیاور  هب  ع )  ) نیدلا باهـش  دیـس  نیدلا و  یفـص  دیـس  بسن : 
بونج رد  لاش  ناتـسهد  یبرغ  بونج  رد  عقاو  تشد  مراهط  ياتـسور  رد  ع )  ) نیدلا باهـش  دیـس  و  (ع ) نیدـلا یفـص  دیـس  ناگدازماما 

ناگداون زا  لحم  یلاها  تیاور  هب  ع )  ) نیدلا باهـش  دیـس  نیدلا و  یفـص  دیـس  دنا . هدش  عقاو  دورهال  شخب  لاخلخ و  ناتـسرهش  یقرش 
نارامیب هک  دـنراد  داقتعا  یموب  یلاها  دوش و  یم  هدافتـسا  هاگترایز  ناونع  هب  هدازماـما  نیا  ياـنب  زا  دنـشاب . یم  ع )  ) مظاـک یـسوم  ماـما 

زا یلعف  يانب  هدـش و  يزاسزاب  نآ  نامتخاس  هک  تسا  لاس  دودح 10  اما  هدوب  یتشخ  یلـصا  يانب  دنا . هتفای  افـش  هدازماما  نیا  رد  يدایز 
یبونج علض  رد  طایح  نیا  هک  تسا  کچوک  طایح  کی  ناویا و  لماشو  یعلـض  راهچ  هدازماما  يانب  تسا . يزلف  تلکـسا  اب  يرجآ  عون 
یلخاد يامن  تسا و  زبس  گنر  هب  کچوک  يزلف  دبنگ  کی  ياراد  انب  نیا  دشاب . یم  طایح  تمس  زا  نآ  یلصا  يدورو  هک  دراد  رارق  انب 

یبرغ بونج  رد  عقاو  تشد  مراهط  ياتسور  رد  ع )  ) نیدلا باهش  دیس  و  (ع ) نیدلا یفص  دیس  ناگدازماما  سردآ :  دشاب . یم  یچگ  نآ 
. دنا هدش  عقاو  دورهال  شخب  لاخلخ و  ناتسرهش  یقرش  بونج  رد  لاش  ناتسهد 

( مالسلا مهیلع  ) رضخ دومحم و  هاش  مساقلاوبا و  ناگدازماما 

رد عقاو  (ع ) مساقلاوبا هدازماما  تاحیضوت :  دشاب . یم  ع )  ) مظاک یسوم  ماما  ناگداون  زا  رـضخ  هدازماما  اتـسور  یلاها  هتفگ  هب  انب  بسن : 
یم لگ  هویم و  ياه  غاب  زا  رپ  ناتـسهد  نیا  فارطا  ياضف  تسا . عقاو  لاـخلخ  ناتـسرهش  یقرـش  بونج  يرتمولیک  رد 35  لاش  ناتسهد 
هپت يدنلب  رد  ناسیک  مان  هب  يا  هلحم  رد  هدازماما  نیا  . دننک یم  تبحص  یتات  نابز  هب  دنـشاب و  یم  تات  داژن  زا  لاش  ناتـسهد  یلاها  دشاب 

گنر زبس  ینهآ و  هچقودنص  دشاب . یم  شوگ  لکش 4  ياراد  هدازماما  يانب   . دراد ياج  هایگ  لگ و  زا  هدیشوپ  زبسرـس و  غاب  لخاد  يا ،
نآ ياه  هشوگ  رد  ییاهیدـنبراک  اب  تفه  وا  جـنپ  ياه  سوق  اـضف  یلخاد  ياـه  هراوید  رب  . تسا هدـش  عقاو  دـبنگ  نیریز  تمـسق  رد  رازم 
هب طوبرم  ربق  دنچ  انب  يدورو  تمـسق  رد  تسا . هدیـشوپرس  نآ  يدورو  ناویا  دـشاب و  یم  کچوک  ریگرون  ياراد 2  انب  دوش . یم  هدـید 

هدرک هطاحا  ار  انب  رود  ات  رود  هک  دشاب  یم  یبوچ  ياه  نوتس  ياراد  هک  دراد  دوجو  انب  فارطا  رد  ییاه  قاور  . دراد دوجو  اتـسور  یلاها 
هاش هدازماما  تسا . هدـش  راک  زیت  تفه  وا  جـنپ  ياه  سوق  نآ  یجراخ  ياه  هراوید  يور  دـشاب و  یم  يرجآ  ياـمن  ياراد  اـنب  نیا  . تسا

هدازماما نیا  نامتخاس  . تسا هدـش  عقاو  يدـنلب  رد  لاخلخ  ناتـسرهش  رولک  شخب  عباوت  زا  لاش  ناتـسهد  يزکرم  تمـسق  رد  (ع ) دومحم
تـسا هدومن  نآ  لیمکت  يزاسزاب و  هب  مادـقا  مدرم  ياه  کمک  اـب  فاـقوا  هرادا  اـنما و  تئیه  تمه  هب  لاس 81  زا  هک  دوب  تخاـس  همین 

ماما مادـک  ناگداون  زا  هدازماما  نیا  هک  دـنناد  یمن  دـنرادن و  یتاعالطا  دومحم  هاش  هدازماما  ياـنب  هچخیراـت  دروم  رد  هقطنم  نیا  یلاـها 
ناسحا یناوخاعد و  یبهذـم و  مسارم  ناکم  نیا  رد  لیلد  نیمه  هب  تسا  هداد  يور  ییاه  هزجعم  هدازماما  نیا  رد  هک  دـندقتعم  یلو  تسا 

يامن هک  دـشاب  یم  ینامیـس  دوبک  عون  زا  ینونک  يانب  اما  هدوب  یتشخ  يانب  کی  هدازماـما  نیا  یلـصا  ناـمتخاس  ددرگ . یم  رازگرب  و ... 
زا انب  نیا  فقـس  دوش . یم  هدید  صقان  تروص  هب  تفه  جنپ و  سوق  اب  ياهریگرون  انب  ياه  هراوید  رد  . تسا یتناس  رجآ 3  انب  زا  یتمسق 
رد هدا  زماما  نیا  دراد . رارق  لاش  ناتـسهد  رب  گنـس  هلحم  رد  (ع ) رـضخ هدازماـما  تسا . ناتـسهد  هبور  اـنب  یلـصا  ياـمن  یناوریـش و  عون 

هدازماما اتسور  یلاها  هتفگ  هب  انب  . دشاب یم  هرد  کی  هب  فرشم  نآ  یبونج  تمسق  هک  تسا  هدش  عقاو  لاش  ناتسهد  تمـسق  نیرت  یبونج 
ینتب تلکـسا  اب  رجآ  عون  زا  ینونک  يانب  اما  هدوب  یتشخ  عون  زا  انب  نیا  یلـصا  يانب  دشاب . یم  ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  ناگداون  زا  رـضخ 
فقس دشاب . یم  یمور  سوق  اب  ییاهریگرون  ياراد  دوخ  رگید  علض  هس  رد  یبرغ  علـض  زج  هب  انب  نیا  دراد . تمدق  لاس  ات 3  هک 2  تسا 
هراوید تسا و  یبوچ  شـشوپ  ياراد  اـنب  یلخاد  فقـس  دراد . رارق  نآ  يور  یگنر  زبس  يزلف  يدـبنگ  هک  تسا  یناوریـش  تروص  هب  اـنب 
گرزب ياهتخرد  اب  یطایح  ياراد  هدازماما  نیا  . دـشاب یم  یتناس  يرجآ 3  عون  زا  انب  یجراخ  يامن  دنا . هدش  يراک  یـشاک  یلخاد  ياه 
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ياه کمک  انما و  تئیه  تمه  هب  هعقب  دـیدج  نامتخاس  . تسا هدرک  هطاحا  ناتـسهد  یلاها  تاغاب  ار  اـنب  لـک  فارطا  دـشاب و  یم  ودرگ 
یقرش بونج  يرتمولیک  رد 35  لاش  ناتـسهد  رد  عقاو  (ع ) مساقلاوبا هدازماما  سردآ :  ددرگ .  یم  يزاسزاب  فاقوا  هرادا  یلاـها و  یلاـم 
يدنلب رد  لاخلخ  ناتسرهش  رولک  شخب  عباوت  زا  لاش  ناتسهد  يزکرم  تمسق  رد  (ع ) دومحم هاش  هدازماما  تسا . عقاو  لاخلخ  ناتسرهش 

. دراد رارق  لاش  ناتسهد  رب  گنس  هلحم  رد  (ع ) رضخ هدازماما  تسا . هدش  عقاو 

(ع) دمحم دیس  هدازماما 

رهش هب  فرشم  يا  هپت  يالاب  رد  هاگترایز  نیا  . دراد رارق  لاخلخ  ناتسرهش  رولک  رهش  رد  ع )  ) دمحم دیس  هدازماما  هاگترایز  تاحیـضوت : 
عافترا هب  هدازماما  يانب  تسا . يرجآ  هداس و  الماک  انب  نیا  ششوپ  دشاب  یم  يزلف  تلکسا  اب  يرجآ  هدازماما  نیا  يانب  تسا و  هدش  عقاو 

هدازماما يانب  دراد . دوجو  يزلف  ياه  نوتـس  اب  يا  هدیـشوپرس  ناویا  انب  نیا  یبونج  علـض  رد  تسا و  رتـالاب  شفارطا  هطوحم  زا  رتم  کـی 
. درادن دوجو  يا  هرجنپ  ای  برد  هنوگچیه  انب  نیا  رگید  علـض  هس  رد  دـشاب و  یم  يزلف  برد  کی  هرجنپ و  ود  ياراد  ناویا  هب  ور  یبونج 

یم یچگ  انب  نیا  یلخاد  تانیئزت  دوش و  یم  هدـید  انب  نیا  فقـس  يالاب  رد  تانیئزت  هنوگ  چـیه  نودـب  ینامیـس  يامن  اب  یکچوک  دـبنگ 
. دراد رارق  لاخلخ  ناتسرهش  رولک  رهش  رد  ع )  ) دمحم دیس  هدازماما  هاگترایز  سردآ :  دشاب .

ع)  ) میظعلادبع هاش  هدازماما 

ات ود ر  دراد .  رارق  لاخلخ  ناتسرهش  قرش  رد  دورهال  شخب  ناتـسکسا  ییاتـسور  رد  ع )  ) میظلادبع هاش  هدازماما  هاگترایز  تاحیـضوت : 
ناکم نیا  رد  شیپ  لاس  دودح 200  زا  یهوک  زب  خاش  تفج  کی  طایح  یلصا  يدورو  برد  رب  هتفرگ و  ارف  طایح  ار  هدازماما  يانب  رود 
ياراد شوگ و  راهچ  هدازماما  نامتخاس  هدازماما  يانب  دـنرادن .  اه  خاش  نیا  دوجو  تلع  دروم  رد  یعـالطا  یموب  یلاـها  هک  دراد  دوجو 

يدورو برد  هناتـسآ  رب  ار  دوخ  سابل  هشوگ ي  دنمتجاح  دارفا  تسا .  هدش  نیزم  یبهذم  ياه  یـشاقن  اب  انب  لخاد   . دشاب یم  دبنگ  کی 
هندب اب  لکـش  یطورخم  دـبنگ  اب  لیطتـسم و  عبرم  لکـش  هب  انب  نیا  حرط  دنتـسج . یم  لصوت  هدازماما  هب  بیترت  نیا  هب  دـندز و  یم  خـیم 

نیا یبونج  علض  رد  دشاب . یم  لاس  ات 60  انب 50  نیا  تمدق  هک  تسا  هدش  ثادحا  رتم  ابیرقت 3  عافترا  هب  یبوچ و  ياه  برد  ینامیس و 
یبوچ فقس  شـشوپ  دودنا و  چگ  يامن  اب  هدازماما  نیا  لخاد  درادن . دوجو  يرگید  يریگرون  هنوگچیهو  دراد  رارق  یبوچ  برد  هس  انب 

یبهذـم مسارم  اتـسور  یلاها  هتفگ  هب  تسا . هدـش  ماجنا  دـبنگ  یلخاد  ياه  هرادـج  اهراوید و  يور  رب  یبهذـم  ياه  یـشاقن  دـشاب و  یم 
هـضور یبهذـم  مسارم  يارب  یمیدـق  یتشخ  يانب  کی  هدازماما  نیا  راوج  رد  دوش .  یم  اپ  رب  ناـکم  نیا  رد  صاـخ  ياـهزور  رد  يداـیز 

ناتـسرهش قرـش  رد  دورهال  شخب  ناتـسکسا  ییاتـسور  رد  ع )  ) میظلادـبع هاـش  هدازماـما  هاـگترایز  سردآ :  دراد . رارق  زین  هناـنز  یناوخ 
 . دراد رارق  لاخلخ 

ع)  ) یلعنیع هدازماما 

زا تسا  هدـش  عقاو  لاخلخ  ناتـسرهش  دورهـال و  شخب  رد  ناولیگ  هاـقناخ  ناولیگ و  شخب  ود  ياراد  هک  ناولیگ  ياتـسور  تاحیـضوت : 
ودرگ و بیـس و  تاغاب  لد  رد  ع )  ) یلع نیع  هدازماـما  سدـقم  رازم  دور .  یم  رامـش  هب  هقطنم  نیا  ياهاتـسور  نیرتزبسرـس  نیرتاـبیز و 
رد ار  نآ  هتشارفارس  ياه  هوک  هک  ییاه  غاب  زا  هدازماما  نیا  هب  ندیسر  يارب  هک  هتفرگ  رارق  ناولیگ  هاقناخ  رد  يا  هپت  يالاب  رد  سالیگ و 
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رد مه  یتدم  هک  هدش  ادیپ  اتـسور  نیا  ياه  هوک  نایم  رد  یلگنج  ناخ  کچوک  ازریم  دسج  اتـسور  یلاها  هتفگ  هب  میرذگ . یم  هتفرگ  رب 
ناتسربق هطوحم  رد  هدازماما  يانب  . دنا هدرک  لقتنم  يرگید  ياج  هب  ار  وا  رکیپ  شا  هداوناخ  اهدعب  یلو  هدوب  نوفدم  شرکیپ  اتـسور  نیمه 

روبق نآ  رد  هک  تسا  فقـس  نودـب  يراوید  راهچ  هدازماما  یلامـش  تمـسق  رد  تسا . هدازماما  راـنک  رد  زین  دجـسم  هتفرگ و  رارق  اتـسور 
اب دـبنگ  ياراد  نآ  فقـس  دـنا و  هدـناشوپ  ار  نآ  يور  لگ  هاک  اب  هک  يرجآ  هندـب  اب  لکـش  عبرم  اـنب  نیا  حرط  دـنا . هتفرگ  رارق  تاداـس 

همان ترایز  تسا . هتفرگ  رارق  هناخدبنگ  ریز  رد  هدازماما  رازم  يزلف  حیرض  هدش و  بیرخت  ابیرقت  انب  لخاد  تسا . يروتاینیم  يراکیـشاک 
ییاـپ رب  رد  فارطا  ياهرهـش  اـی  رگید و  ياهاتـسور  زا  مدرم  یتـح  لـحم و  یلاـها   . دراد هتفرگ  رارق  نآ  نوریب  هطوـحم  رد  مه  هدازماـما 

هک تسا  لاس  ره  ياروشاع  اـعوسات و  رفـص و  رد 28  یلاها  دوخ  هتفگ  هب  مسارم  نیا  نیرتراـب  رپ  دـنیوج و  یم  تکرـش  یبهذـم  مسارم 
يزلف هتسوپ  اب  دبنگ  کی  یناوریش و  فقس  یگنس  هندب  ياراد  انب  دننک . یم  شخپ  هدازماما  نیا  سدقم  ناتسآ  رد  ار  دوخ  تاروذن  مدرم 

دـشاب و یم  هقبط  کی  انب  نیا  تسا . هدـش  يروآ  عمج  هدازماـما  نیا  فارطا  ياـه  هوک  زا  اـنب  نیا  رد  هتفر  راـکب  گنـس  هک  تسا  لـیتسا 
نیا فارطا  هطوحم  رد  دشاب  یم  یگنس  زین  یلخاد  ياهراوید  اپ و  رخ  عون  زا  لخاد  فقس  ششوپ  تسا . هناخیاچ  ناتسبش و  کی  ياراد 

یبسانم رایسب  ياضف  دراد و  دوجو  ناکدوک  یمرگرس  یحیرفت و  تاناکما  هناخیاچ ،  قیچالآ  هلمج  زا  يدایز  یحیرفت  تاناکما  هدازماما 
رایسب ياضف  دنک و  یم  روبع  هاگترایز  نیا  هطوحم  رانک  زا  دورهاش  هناخدور  نینچه  دشاب و  یم  هدازماما  نیا  نارئاز  تحایـس  ریـس  يارب 
يالاب رد  سالیگ و  ودرگ و  بیـس و  تاغاب  لد  رد  ع )  ) یلع نیع  هدازماما  سدقم  رازم  سردآ :  تسا . هدروآ  دوجوب  يزیگنا  لد  ابیز و 

. تسا هتفرگ  رارق  ناولیگ  هاقناخ  رد  يا  هپت 

ع)  ) هللادبعدیس هدازماما 

زا هک  ع )  ) هللادبعدیس هدازماما  تاحیضوت :  دشاب . یم  ع )  ) مظاکلا یـسوم  ماما  ترـضح  ناگداون  زا  هک  ع )  ) هللادبعدیـس هدازماما  بسن : 
يرتمولیک کی  رد  لاخلخ  ناتسرهش  یبرغ  بونج  يرتمولیک  رد 42  ترضح  نآ  هاگمارآ  هک  ع )  ) مظاکلا یسوم  ماما  ترضح  ناگداون 

دنلب ياههوک  لد  رد  دورهاش  شورخرپ  هناـخدور  تازیگیج و  هب  روهـشم  کـنخ  رایـسب  لـالز  همـشچ  راـنک  رد  دورهاـش )  ) رولک شخب 
دیع  ) ًاصوصخم یبهذم  ياهتبـسانم  رثکا  رد  هک  دشاب  یم  ع )  ) راهطا همئا  تیب ، لها  ناقاتـشم  هجوت  دروم  هدازماما  نیا  هتفرگ ، رارق  هقطنم 

دـنیآ و یم  اجنآ  هب  هقطنم  نآ  یعیبط  ياه  هبذاـج  زا  هدافتـسا  ترـضح و  نآ  رهطم  دـقرم  تراـیز  تهج  ناـضمر )  21 رفص ،  28 نابرق ،
زبسرس و فارطا  رد  دننز و  یم  لسوت  گنچ  ترضح  نآ  هب  تاجاح  ندش  هدروآرب  تهج  دوشیم ، ارجا  مسارم  هدازماما  رانک  رد  اهتعاس 
هب مادـقا  بیرخت و  هدازماـما  اـنما  تأـیه  طـسوت  شیپ  لاـس  شـش  زا  هعقب  ناـمتخاس  دـنزادرپ ، یم  تحارتـسا  تحایـس و  هب  هعقب  رجـشم 
اب همرآ  نتب  تروـصب  هک  عبرمرتـم  دودح 300  نلاس  مرح و  نحـص و  تحاسم  دـشاب . یم  فقـس  شـشوپ  هلحرم  رد  هک  هدـش  يزاسزاب 

یترایز و ًالماک  ناکم  کی  ناـمتخاس  ندـش  هداـمآ  زا  دـعب  ناـکم  نیا  دراد ، تدـعاسم  هب  زاـین  هک  هدـش  تسرد  ییـالاب  رایـسب  تیفیک 
یم لایر   1925000 لاس 1382 ، دـمآرد  دوب ، دـهاوخ  هجوت  دروم  یلیخ  هقطنم  نیا  هبذاـج  نارگـشدرگ  يارب  هک  دوب  دـهاوخ  یتحاـیس 

رد دورهاش )  ) رولک شخب  يرتمولیک  کی  رد  لاخلخ  ناتسرهش  یبرغ  بونج  يرتمولیک  رد 42  ع )  ) هللا دبع  دیس  هدازماما  سردآ :  دشاب .
 : عبنم . ) تسا هتفرگ  رارق  هقطنم  دنلب  ياههوک  لد  رد  دورهاش  شورخرپ  هناخدور  تازیگیج و  هب  روهشم  کنخ  رایسب  لالز  همـشچ  رانک 

(http://ardabil.irib.ir

يزکرم شخب 
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ع)  ) هللا تمعن  ریما  هدازماما 

حطـسرد یقاور  دراد  رارق  لاخلخ  ناتـسرهش  یبرغ  یبونج  تمـسق  رد  مشاـه و  لآ  ماـن  هب  ییاتـسور  رد  عقاو  هدازماـما  نیا  تاحیـضوت : 
ود یلومعم و  درگ  دـبنگ  کی  ياراد  هدازماـما  نیا  ياـنب  دـشاب . یم  يزلف  ياـه  هدرن  زا  هدیـشوپ  نآ  یبونج  علـض  هک  تسا  عقاو  یبونج 

هداز ماما  نیا  يانب  دراد . رارق  یقرش  علض  رد  انب  یلصا  يدورو  هک  دشاب  یم  یمور  سوق  ياراد  ینهآ و  انب  ياه  هرجنپ  رد و  تسا . هرانم 
رارق هداز  ماما  همان  هرجـش  هک  يا  هبیتک  نآ  يالاب  هک  دراد  دوجو  انب  لخاد  رد  یبوچ  حیرـض  دشاب . یم  زین  ناتـسبش  هناخرادـبآ و  ياراد 
عقاو هدـش  روصحم  يزلف  راصح  اب  هک  ییاضف  لـخاد  اـنب  ودـشاب  یم  هطوحم  فک  زا  رتدـنلب  رتم  یلخاد 1  فک  تسا . هدـش  بصن  دراد 

رد دـشاب . یم  یلـصا  هداج  رـس  رب  انب  لک  دراد و  نایرج  نآ  یبونج  تمـس  رد  يا  هناخدور  هک  هدـش  عقاو  ناتـسربق  لـخاد  رد  اـنب  تسا .
یلو دیس  ع )  ) میهاربا دیس  ع )  ) مشاه نب  دمحم  نب  دحا  دیس  ع )  ) نیسح نب  هلا  تمعن  ریما  دیس  دنا : هدش  نوفدم  رفن  رهطم 4  مرح  لخاد 

یـسوم ماما  ناگداون  زا  یلاها  تیاور  هب  دنا و  هدیمرآ  حیرـض  کی  رد  هناگادـج  تروص  هب  ناراوگرزب  نیا  زا  مادـک  ره  هک  ع )  ) نیدـلا
. دراد رارق  لاخلخ  ناتسرهش  یبرغ  یبونج  تمسق  رد  مشاه و  لآ  مان  هب  ییاتسور  رد  عقاو  هدازماما  نیا  سردآ :  دنشاب .  یم  ع )  ) مظاک

ع)  ) لایناد دیس  هدازماما 

دیـس هدازماما  هکربتم  هعقب  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  ناگداون  زا  لاـیناد  دیـس  هدازماـما  یلاـها  تیاور  قبط  بسن : 
هتفرگ لاخلخ  ناتسرهش  لامش  يرتمولیک  رد 5  اتسور  نیا  تسا . هدش  عقاو  یعافترا  مک  هپت  يالاب  تاداس  هاقناخ  ياتسور  رد  ع )  ) لایناد

تامارک اتسور  یلاها  نادیفس و  شیر  تیاور  هب  هدوب و  ع )  ) مظاک یسوم  ماما  ناگداون  زا  لایناد  دیس  هدازماما  یلاها  تیاور  قبط  تسا .
يرابنا و انب  فکمه  هقبط  رد  هک  دیفس  تیرمرم  گنس  یلـصا  يامن  اب  هقبط  ود  رد  هاگترایز  يانب  تسا . هتـشاد  اور  مدرم  قح  رد  يدایز 

کچوک هدازماما  نیا  یمیدق  نامتخاس  تسا . هتفرگرارق  ارس  رئاز  هنانز و  هنادرم و  ناتسبش  هدش و  يراک  الط  يزلف  حیرـض  لوا  هقبط  رد 
یم رئاز  نیرتـشیب  ياراد  یبهذـم  داـیعا  رد  هدازماـما  نیا  تسا  هدـش  هفاـضا  نآ  رب  تواـفتم  ياـه  ناـمز  رد  دـیدج  ناـمتخاس  ود  هدوب و 

رد ابیرقت  هک  تسا  لکـش  عبرم  اضف  کی  تسا  هتفرگ  رارق  انب  نیا  یلـصا  یمیدق و  نامتخاس  رد  هک  هدش  يراکالط  رهطم  حیرـض  . دـشاب
وضو یتشادهب و  سیورس  دشاب . یم  تمس  نیا  هب  نیرئاز  تیاده  تهج  کبشم  یبوچ  برد  کی  تسا و  هتفرگ  رارق  هکربتم  هعقب  زکرم 

تـسد رد  هیریخ  روما  فاقوا و  هرادا  هعقب و  يانما  تئیه  تمه  هب  هعقب  عماج  حرط  تسا .  هدـش  ثادـحا  هطوحم  هشوگ  رد  بسانم  هناخ 
هکنارهـشا یکزلا  دیـسلا  اهیا  کیلع  مالـسلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دشاب . یم  لایناد  دیـس  هدازماما  هب  طوبرم  لیذ  ياعد  دشاب  یم  هیهت 

مامالا مالقالا  ناسل  هحادـمدع  نعرجع  يذـلا  ماـیالا  مـالا . کـیبا  حور  بیطلا و  کـجورا  یلع  کـیلع و  مالـسلا  مارکا  دـالوا  نم  میرک 
یلع کیلع و  مالـسلا  هتاکرب  هللا و  همحر  رفعج و  نب  یـسوم  میهاربا  یبا  رهطالا  بسنلاو  رونالا  فرـشلا  بحاص  دـجاملا  عیفـشلا  عباسلا 

اضرلا نب  یلع  هللارم  اب  یضرلا  سوطلا  ضراب  نوفدملا  سرغنلا  سینا  سومـشلا و  موهفملا  مومـسملا  دیهـشلا  بیرغلا  مامالا  کیخا  حور 
هرخالا ایندلا و  یف  یجئاوح  اضق  یل  هللا  لئسا  ینبطلاف و  کلـضفو  کتفا  رـشبرقم  کیلا  یبلقف  کل  رئاز  یناف  يدیـس  ای  کیلع  هللا  مالس 
مالسلا میهاربا  لآ  میهاربا و  یلع  تیلـصام  لضفاک  هرئاوتم  هفدارتم  هلـصاوتم  هیلاز  هیمان  هریثک  هولـص  دمحم  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا 
نیسحلا قحب  یهلا  لالجالا  لوزن  كربق  هللا  لعج  لاخلخلا  ضراب  نوفدملا  لاینادلا  دیـسلا  اهیا  لامالا  هرئاد  هطقن  کحور  یلع  کیلع و 
ياتسور رد  ع )  ) لایناد دیـس  هدازماما  هکربتم  هعقب  سردآ :  هیف . نحن  يذلا  معلا  نم  انجن  هلاوم  هعیـش و  هینب و  هما و  هیبا و  هدجو و  هیخاو 

. تسا هتفرگ  لاخلخ  ناتسرهش  لامش  يرتمولیک  رد 5  اتسور  نیا  تسا . هدش  عقاو  یعافترا  مک  هپت  يالاب  تاداس  هاقناخ 
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ع)  ) میهاربا دیس  هدازماما 

میهاربا دیس  هدازماما  هاگترایز  تاحیضوت :  دسر .  یم  ع )  ) مظاک یسوم  ماما  هب  میهاربا  دیس  هدازماما  بسن  اتـسور  یلاها  هتفگ  هب  بسن : 
نینچمه لاـس و  زا  یـصاخ  ياـهزور  رد  دراد و  رارق  دـشاب  یم  اتـسور  ناتـسربق  هطوحم  هک  يا  هپت  يور  رب  سِمِخ  ياتـسور  يدورو  رد 

ییاپرب يارب  راوجمه  ياهاتـسور  زا  يرادازع  ياه  تئیه  رفـص  مرحم و  ياههام  رد  زین  دوش و  یم  رازگرب  یبهذـم  مسارم  هعمج  ياـهبش 
هقبط هنادرم و  ناتسبش  نییاپ  هقبط  هک  هقبط  ود  رد  لیطتسم و  لکـش  هب  هدازماما  ثادحالادیدج  يانب  حرط  دنیآ . یم  ناکم  نیا  هب  مسارم 

یبوچ و ياپرخ  عون  زا  فقـس  شـشوپ  تسا . يرجآ  ياهراوید  اب  ینتب  اـنب  تلکـسا  تسا . هدـش  ثادـحا  دـشاب  یم  هناـنز  ناتـسبش  ـالاب 
اتـسور یلاها  هتفگ  هب  تسا . يزلف  ياه  هرجنپ  اب  یلومعم  تفه  وا  جنپ  ياهـسوق  اب  يرجآ  انب  یلـصا  يامن  دـشاب . یم  يزلف  قرو  شکور 

رب سِمِخ  ياتسور  يدورو  رد  میهاربا  دیـس  هدازماما  هاگترایز  سردآ :  دسر .  یم  ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  هب  میهاربا  دیـس  هدازماما  بسن 
. دراد رارق  دشاب  یم  اتسور  ناتسربق  هطوحم  هک  يا  هپت  يور 

ع)  ) دمحم دیس  هدازماما 

فورعم ع )  ) دمحم دیس  هدازماما  هکربتم  هعقب  تاحیـضوت :  دشاب . یم  ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  ناگداون  زا  اتـسور  یلاها  تیاور  هب  بسن : 
اتسور ناتسربق  لخاد  هپت  الاب  هرجم  ياتسور  رد  دشاب ، یم  ع )  ) مظاک یسوم  ماما  ناگداون  زا  اتـسور  یلاها  تیاور  هب  هک  دومحم  دیـس  هب 

لیطتـسم لکـش  هبو  زاسون  هدازماما  نیا  ياـنب  تسا . هتفرگ  رارق  لاـخلخ  ناتـسرهش  یقرـش  يرتمولیک  هد  رد  اتـسور  نیا  تسا  هدـش  عقاو 
چگ اب  انب  لخاد  درادـن .  يرامعم  صاخ  تانیئزت  هدـش و  هتخاس  سوق  مین  يزلف  ياه  هرجنپ  برد و  اـب  دیفـس و  تیرمرم  گنـس  ياـمناب 

مـسارم اتـسور  یلاـها  هتفگ  هب  تسا  هدـش  مهارف  ءاـنما  تئیه  اتـسور و  ناـمه  مدرم  تمه  هب  دـیدج  ياـنب  ثادـحا  تسا . هدـش  هدیـشوپ 
ناکم نیا  رد  راوجمه  ياهاتسور  یلاها  طسوت  ناضمر  رفص و  مرحم  ياههام  رد  صخالاب  لاس  فلتخم  ياه  زور  رد  یبهذم  صوصخم 

هد رد  اتـسور  نیا  تسا  هدش  عقاو  اتـسور  ناتـسربق  لخاد  هپت  الاب  هرجم  ياتـسور  رد  ع )  ) دمحم دیـس  هدازماما  سردآ :  دوش . یم  رازگرب 
. تسا هتفرگ  رارق  لاخلخ  ناتسرهش  یقرش  يرتمولیک 

ع)  ) مساقلاوبا دیس  هدازماما 

ياتسور رد  مساقلاوبا  دیس  هدازماما  تاحیضوت :  دشاب .  یم  ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  هاگداون  زا  هدازماما  نیا  اتـسور  یلاها  هتفگ  هب  بسن : 
هک تسا  هدش  عقاو  اتسور  ناتسربق  رد  اتسور و  جراخ  رد  هدازماما  نیا  دراد . رارق  لاخلخ  ناتسرهش  یقرـش  لامـش  تمـسق  رد  دابآ  روفغ 

بونج لامش و  تهج  ود  رد  هک  تسا  هدیشک  لیطتسم  کی  لکش  هب  هدازماما  يانب  دنا . هدناشوپ  ییابیز  رایسب  ناتخرد  ار  انب  رود  ات  رود 
یتناس  3 ياهرجآ اب  يرجآ  عون  زا  انب  یجراخ  يامن  دشاب . یم  کچوک  هریاد  مین  دبنگ  کی  ياراد  انب  تسا . ددـعتم  ياهریگ  رون  ياراد 

کچوک هچـضوح  کـی  هدـش و  يزاـس  فک  يزاـس و  هطوحم  هدازماـما  نیا  فارطا  هدـش و  هدـناشوپ  موصعم  هدراـهچ  ماـن  هب  شقنم  و 
زا هدازماما  نیا  اتـسور  یلاها  هتفگ  هب  انب  تسا . هدـش  يراـک  لـگ  زر  ياـهلگاب  هچـضوح  فارطا  هک  هدـش  عقاو  یلـصا  يدورو  يوربور 

ناتسرهش یقرش  لامـش  تمـسق  رد  دابآ  روفغ  ياتـسور  رد  مساقلاوبا  دیـس  هدازماما  سردآ :  دشاب .  یم  ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  هاگداون 
. دراد رارق  لاخلخ 
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ع)  ) تاداس هیواز  هدازماما 

تاداس هیواز  ياتسور  رد  تاداس  هیواز  هدازماما  تاحیضوت :  دشاب .  یم  (ع ) رفعج نب  یـسوم  ماما  نادنزرف  زا  یلاها  تیاور  قبط  بسن : 
نادنزرف زا  یلاها  تیاور  قبط  هک  تسا  مشاه  دیس  سایلا و  دیس  هب  هطوبرم  هدازماما  نیا  دراد . رارق  لاخلخ  ناتـسرهش  یبونج  تمـسق  رد 

ياج ناتسربق  ةدودحم  رد  هک  انب  نیا  یلعف  نامتخاس  تسا . هدش  عقاو  انب  نیا  رد  هدازماماود  ره  هربقم  دشاب  یم  (ع ) رفعج نب  یـسوم  ماما 
يرجآ و يامن  ياراد  هک  هتـشاد  رارق  هپت  يالاب  یلبق  نامتخاس  درادـن . لاـس  ات 5  زا 4  شیب  یتمدق  هدـش و  هتخاس  لاس 1380  رد  هتفرگ 

يانب دشاب . یم  لاس  دودح 200  رابنا  بآ  تمدـق  هک  تسا  رابنا  بآ  هناخیاچ و  ياراد 2  یلعف  يانب  تسا . یلعف  ناـمتخاس  زا  رتکچوک 
. دشاب یم  يرجآ  انب  تشپ  يامن  تسا و  نتروارت  دیفس و  تیرمرم  گنس  زا  نآ  علض  يامن 3  هک  هدوب  لکش  لیطتسم  هدازماما  نیا  یلعف 
زا انب  ياه  هرجنپ  برد و  هتفر  راکب  ياهسوق  دراد . ریگرون  انب  علـض  ره 4  رد  دـشاب و  یم  انب  فرط  رد 3  يدورو  برد  ياراد 3  انب  نیا 

راوید هیقب  هدـش و  راک  درز  زبس و  كـالپ  گنـس  زا  رتم  یتناـس  دودـح 80  عافترا  ات  اـنب  یلخاد  ياـه  راوید  تسا . زیت  تفهوا  جـنپ  عون 
هیواز هدازماما  سردآ :  تسا . حطـسم  فقـس  اب  ینتب  تلکـسا  انب  هزاس  تسا . هدـش  راـک  یتناـس   3 رجآ اـب  هک  تسا  يرجآ  ياـمن  ياراد 

. دراد رارق  لاخلخ  ناتسرهش  یبونج  تمسق  رد  تاداس  هیواز  ياتسور  رد  تاداس 

( مالسلا مهیلع   ) موثلک ما  هدیس  نیدلا و  یفص  دیس  دمحا و  دیس  ناگدازماما 

رلیـضاق هلحم  رد  رلیـضاق  هکراـبم  هعقب  تاحیـضوت :  دنـشاب . یم  ع ) قداـص ( رفعج  ماـما  ناـگداون  زا  لـحم  یلاـها  تـیاور  قـبط  بـسن : 
ماما ناگداون  زا  لحم  یلاها  تیاور  قبط  هک  رهاوخ  کی  ردارب و  ود  هدازماما  هس  رازم  ناـکم  نیا  رد  تسا  هدـش  عقاو  لاـخلخ  ناتـسرهش 

یم تفه  وا  جـنپ  ياه  سوق  اب  ییاه  هرجنپ  يرجآ و  ياـمن  اـب  لیطتـسم  لکـش  هب  اـنب  نیا  حرط  . دراد دوجو  دـشاب  یم  ع ) قداـص ( رفعج 
رد نامتخاس  نیا  تسا . هدیدرگ  يزاس  زاب  اددجم  هدش و  بیرخت  راب  ود  هدازماما  يانب  هتـشذگ  رد  رلیـضاق ،  هلحم  یلاها  هتفگ  هب  دـشاب .

ثادـحا دـشاب . یم  هنانز  هنادرم و  ناتـسبش  ياراد  تسا و  هدـش  عقاو  دـنرادار  هلحم  نآ  دجـسم  درکلمع  هک  یهاگترایز  يانب  کی  رانک 
حلاصم هتفرگ .  ماجنا  لاس 1382  رد  هیریخ  روما  فاقوا و  هرادا  هلحم و  نیا  یلاها  هدازماما و  ءانما  تئیه  ياـضعا  تمه  هب  دـیدج  ياـنب 

لیمک ياعد  مسارم  هعمج  ياهبش  رد  ناکم  نیا  رد  نینچمه  دشاب . یم  يرجآ  هندب  اب  يزلف  تلکـسا  تروص  هب  دیدج  يانب  رد  یفرـصم 
. دـنوش یم  عمج  سدـقم  ناکم  نیا  رد  يرادازع  مسارم  ییاپرب  يارب  يرادازع  ياه  هتـسد  رفـص  مرحم و  ياه  هام  رد  دوش و  یم  رازگرب 

هدش عقاو  لاخلخ  ناتـسرهش  رلیـضاق  هلحم  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) موثلک ما  هدیـس  نیدلا و  یفـص  دیـس  دـمحا و  دیـس  ناگدازماما  سردآ : 
. تسا

( مالسلا مهیلع   ) مشاه میهاربا و  مساق و  ناگدازماما 

هداج هکدراد  رارق  لاخلخ  ناتسرهش  یقرش  بونج  رد  نیجوخ  ياتسور  مالسلا ) مهیلع   ) مشاه میهاربا و  مساق و  ناگدازماما  تاحیضوت : 
ياتسور لاخلخ و  ناتسرهش  نیب  ریسم  یلصا  هداج  رس  رب  مساق  هدازماما  هاگترایز  . درذگ یم  اتسور  نیا  لخاد  زا  دورماما  لاخلخ ،  یلصا 

يزلف دـبنگ  کی  ياراد  لکـش و  یلیطتـسم  دـشاب  یم  يزاسزاب  لاح  رد  هدازماـما  نیا  ياـنب   . درادرارق لاـخلخ  يرتم  ولیک  رد 2  نیجوخ 
یلاها هتفگ  هب  هدش  عقاو  علـض  نیمه  رد  زین  انب  یلـصا  يدورو  هک  تسا  یبونج  تمـسق  رد  يدورو  طایح  کی  ياراد  و  تسا ، کچوک 
یحیبذ ياقآ  مانب  يرَیخ  طسوت  دـیدج  يانب  هدـش و  بیرخت  انب  نیا  ناـمز  رورم  هب  هک  هدوب  تشخ  زا  هدازماـما  ياـنب  هتـشذگ  رد  اتـسور 
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. تسا هتـسکش  دـنک  سوق  ياراد  نآ  ياـهریگرون  يدورو و  تسا و  يزلف  تلکـسا  اـب  يرجآ  عوـن  زا  دـیدج  ياـنب  تسا  هدـش  ثادـحا 
علض تمسق  رد  يا  هپت  يور  رب  نیجوخ  ياتسور  لاخلخ و  هداج  رس  رب  لاخلخ  ناتـسرهش  يرتمولیک  رد 2  مشاه  دیس  هدازماما  هاگترایز 

حطسم نآ  فقس  هدش و  انب  هداس  تروص  هب  رتم و  داعبا 4×4  هب  لکش و  لیطتسم  هاگترایز  يانب  تسا . هتفرگ  رارق  مساق  هدازماما  یبونج 
هدازماما دراد . رارق  يدورو  برد  فرط  ود  رد  کچوک  هرجنپ  ود  هدوب و  یقرش  علض  زا  انب  نیا  يدورو  دشاب  یم  ینامیس  يامن  ياراد  و 

دودـح 50  ) يولهپ نارود  رد  هدازماما  یلـصا  يانب  هتفرگ  رارق  نیجوخ  ياتـسور  لاخلخ و  ناتـسرهش  نیب  یلـصا  هداج  ریـسم  رد  میهاربا 
ریسم رد  رتم  کی  عافترا  هب  هداس  يرجآ  هیاپ  کی  اهنت  نونکا  مه  هدش . بیرخت  ناملسم  ریغ  سدنهم  طسوت  یـشک  نابایخ  رد  لبق ) لاس 

 : سردآ دـنا . هدرک  هطاحا  ینوکـسم  ياـهنامتخاس  ارنآ  فارطا  دـشاب و  یم  هدازماـما  نیا  هماـن  تراـیز  هک  هک  هتفرگ  رارق  یلـصا  هداـج 
هدازماما هاگترایز  درادرارق . لاـخلخ  يرتم  ولیک  رد 2  نیجوخ  ياتسور  لاخلخ و  ناتسرهش  نیب  ریـسم  یلـصا  هداج  رـس  رب  مساق  هدازماما 
هدازماما یبونج  علض  تمـسق  رد  يا  هپت  يور  رب  نیجوخ  ياتـسور  لاخلخ و  هداج  رـس  رب  لاخلخ  ناتـسرهش  يرتمولیک  رد 2  مشاه  دیس 

. تسا هتفرگ  رارق  نیجوخ  ياتسور  لاخلخ و  ناتسرهش  نیب  یلصا  هداج  ریسم  رد  میهاربا  هدازماما  تسا . هتفرگ  رارق  مساق 

ع)  ) افص اباب  هدازماما 

هعقب تاحیـضوت :  دشاب . یم  (ع ) مظاک یـسوم  ماما  ناگداون  زا  هاگترایز  نیا  رد  نوفدم  صخـش  دندقتعم  اتـسور  نادیفـس  شیر  بسن : 
نیب رد  اتسور  هدودحم  زا  جراخ  رد  هعقب  نیا   . تسا هتفرگ  رارق  لاخلخ  ناتسرهش  یقرش  بونج  رد  درجارفب  ياتسور  رد  افص  اباب  هکربتم 

صخـش دندقتعم  اتـسور  نادیفـس  شیر  دـشاب . یمن  تسد  رد  نآ  زا  یقیقد  تاعالطا  یخیرات  ظاحل  زا  دراد و  ياج  يزرواشک  یـضارا 
برد ياراد 2  هک  دـشاب  یم  لکـش  لیطتـسم  هاگترایز  نیا  يانب  دـشابیم . (ع ) مظاک یـسوم  ماـما  ناـگداون  زا  هاـگترایز  نیا  رد  نوفدـم 
فقس ینامیس و  ییامن  ياراد  انب  دنا . هدش  بیرخت  انب  ياه  هرجنپ  برد و  هک  دشاب  یم  یلامش  یقرش و  عالضا  رد  ریگرون  ود  يدورو و 

ياتـسور رد  افـص  اـباب  هکربـتم  هعقب  سردآ :  تسا . هدـش  هتخاـس  تخرد  هنت  زا  هک  هدوـب  یبوـچ  اـنب  یلخاد  فقـس  دـشاب . یم  یناوریش 
 . تسا هتفرگ  رارق  لاخلخ  ناتسرهش  یقرش  بونج  رد  درجارفب 

ع)  ) ناملس ریپ  هدازماما 

ریجنز مان "  هب  رهـش  مدرم  نیب  هدازماما  نیا  دراد . رارق  لاخلخ  ناتـسرهش  زکرم  يرتم  هچوک 6  کی  رد  ناملس  ریپ  هدازماما  تاحیـضوت : 
 ، يرادازع تئیه  مرحم  هام  رد  دور و  یم  رامش  هب  لاخلخ  ناتـسرهش  ياه  هدازماما  نیرتمهم  زا  یکی  انب  نیا  تسا . فورعم  هدازماما " یل 
نآ فقس  دشاب .  یم  یمیدق  شوگ و  هدازماما 4  يانب  دنزادرپ . یم  هام  نیا  صاخ  مسارم  ییاپرب  هب  ناکم  نیا  رد  ینز  هنیـس  ياه  هتـسد 
یم نهآ  سنج  زا  هچوک و  تمـس  هب  اـنب  نیا  ياـهریگرونو  یلـصا  يدورو  دـشاب . یم  يرجآ  یجراـخ  ياـمن  ياراد  یناوریـش و  عون  زا 

. دراد رارق  لاخلخ  ناتسرهش  زکرم  يرتم  هچوک 6  کی  رد  ناملس  ریپ  هدازماما  سردآ :  دنشاب .

ع)  ) نیدلارصن دیس  هدازماما 

ناتسا عباوت  زا  یلامش  متـسر  شوخ  شخب  ياتـسور  نیرت  یقرـش  هک  باهـسوس  ياتـسور  رد  (ع ) نیدلارـصن دیـس  هدازماما  تاحیـضوت : 
دارفا هک  دـندقتعم  یموب  یلاها   . دـننک يزاسزاب  ًاددـجم  ار  اـنب  دـنراد  دـصق  اـما  دـشاب  یم  لاـس  دودـح 10  انب  نیا  تمدـق  . تسا لـیبدرا 
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یتشادهب سیورس  نآ  رگید  تمس  رد  دراد و  رارق  دجسم  کی  هدازماما  تمـس  کی  رد  دنا . هتفای  افـش  هدازماما  نیا  رد  رامیب  دنمتجاح و 
ياتسور رد  (ع ) نیدلارصن دیس  هدازماما  سردآ :  دشاب . یم  یناوریش  عون  زا  نآ  فقس  یگنـس و  هدازماما  نیا  نامتخاس  تسا . هدش  عقاو 

. تسا لیبدرا  ناتسا  عباوت  زا  یلامش  متسر  شوخ  شخب  ياتسور  نیرت  یقرش  هک  باهسوس 

(ع) دمحم دیس  هدازماما 

هک نیا  مغر  یلع  . تسا هدش  عقاو  لاخلخ  يزکرم  شخب  عباوت  زا  ربنل  زبس  رـس  ناتـسهد  رد  ع )  ) دـمحم دیـس  هدازماما  يانب  تاحیـضوت : 
یعالطا اتسور  لخاد  رد  هدازماما  رازم  دوجو  زا  ناناوج  صوصخب  اتسور  یلاها  رتشیب  هنافساتم  دشاب ،  یم  یصخشم  يانب  ياراد  هدازماما 

نییاپ رد  هک  دننک  یم  میسقت  شخب  ود  هب  ار  نآ  هک  درذگ  یم  اتسور  لخاد  زا  دشاب  یم  مه  تلافـسآ  هک  اتـسور  یلـصا  نابایخ  دنرادن .
تسادیپ لکش  رد  هک  رازم  روط  نامه  انب  نیا  دروخ .  یم  مشچ  هب  یناوریش  فقس  اب  هدازماما  شوگ  راهچ  يانب  نآ  یبیشارس  رد  هداج و 

يانب سردآ :  تسا . نارود  نیمه  هب  قلعتم  درذگ و  یمن  يدایز  نامز  نآ  تخاس  زا  دسر  یم  رظن  هب  تسا و  دیفس  ینامیس  يامن  ياراد 
. تسا هدش  عقاو  لاخلخ  يزکرم  شخب  عباوت  زا  ربنل  زبس  رس  ناتسهد  رد  ع )  ) دمحم دیس  هدازماما 

ع)  ) حلاص دمحم  دیس  هدازماما 

يانب تسا . هدش  عقاو  رهـش  یلـصا  نابایخ  رد  لاخلخ  ناتـسرهش  رد  یمطاف  هب  فورعم  ع )  ) حلاص دمحم  دیـس  هکرابم  هعقب  تاحیـضوت : 
ابیرقت قمع  هب  نامتخاس و  دوخ  ضرع  مه  انب  نیا  يدورو  ناوخ  شیپ  دشاب  یم  لکش  يزایپ  دبنگ  رانم و  ود  اب  لکـش  لیطتـسم  هدازماما 

تیناحور دـشاب و  یم  يراک  یـشاک  تاـنیئزت  ياراد  هک  دراد  رارق  هربقم  هناـخ  دـبنگ  يدورو  ناوخ  شیپ  ياـضف  زا  سپ  تسا . رتم   5/1
هدش بصن  رازم  يور  موینمولآ  سنج  زا  حیرـض  دـشاب . یم  هراک  همین  تانیئزت و  نودـب  ینوریب  يامن  ياراد  انب  نیا  هداد  اضف  هب  یـصاخ 
حلاص دـمحم  دیـس  هکرابم  هعقب  سردآ :  دوش .  یم  هرادا  هیریخ  روما  فاقوا و  هرادا  تراظن  اب  یئاـنما و  تیه  تروص  هب  هعقب  نیا  تسا 

. تسا هدش  عقاو  رهش  یلصا  نابایخ  رد  لاخلخ  ناتسرهش  رد  یمطاف  هب  فورعم  (ع )

متسر شروخ  شخب 

ع)  ) نیسح دیس  هدازماما 

عبرم کچوک  يانب  کی  . تسا هتفرگ  رارق  رهش  نیا  كراپ  لخاد  رد  رولک  رهش  زکرم  رد  ع )  ) نیسح دیس  هدازماما  هاگترایز  تاحیضوت : 
دنا هدش  نفد  دراد  رارق  رولک  رهش  ادهش  ياه  هتشون  گنس  انب  نیا  هرازا  تمسق  رد  هک  ینآرق  ياه  هبیتک  يراک و  یـشاک  يامن  اب  لکش 
رارق انب  نیا  لخاد  رد  ییابیز  حیرـض  درک . هدـهاشم  ناوت  یم  ار  انب  لخاد  رد  فقـس  راوید  يور  رب  یـشاک  ینآرق  ياـه  هبیتک  شـشوپ  . 
نیا هب  یـصاخ  ییابیز  تخرد  لـگ و  ياـه  سکاـب  دوجو  هک  دـش  يزاـس  هطوحم  اـنب  نیا  فارطا  دـشاب . یم  زلف  زا  نآ  سنج  هک  هتفرگ 

عافترا هب  ضرع 20/1 و  هب  برد  ود  انب  نیا  یبرغ  یقرش و  علـض  رد  تسا . هدش  ثادحا  خیرات 1361  رد  هدازماما  يانب  . تسا هداد  ناکم 
رتم عافترا 5/1  ات  انب  یلخاد  ياهراوید  تسا  هتفرگ  رارق  تفه  وا  جـنپ  سوق  اب  هرجنپ  ود  انب  نیا  رگید  علـض  ود  رد  درادر و  ارق  رتم   50/2

هدازماما هاگترایز  سردآ :  تسا . يا  هدش  يراکیـشاک  ینآرق  ياه  هبیتک  ياراد  تسا و  چگ  زا  هدیـشوپ  نتب  دیفـس و  تیرمرم  گنـس  اب 
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. تسا هتفرگ  رارق  رهش  نیا  كراپ  لخاد  رد  رولک  رهش  زکرم  رد  ع )  ) نیسح دیس 

ع)  ) لیلخ دیس  هدازماما 

ناتسرهش متسر  شروخ  شخب  عباوت  زا  دورهجس  ياتسور  رد  بآ ، دیفس  ياتـسور  يرتمولیک  رد 5  (ع ) لیلخ دیس  هدازماما  تاحیـضوت : 
یمک اتسور  نیا  هب  یسرتسد  لیلد  نیمه  هب  دشاب  یمن  تلافسآ  هداج  ياراد  دوجوم  عضو  رد  دورهجس  ياتـسور  . تسا هدش  عقاو  لاخلخ 
يانب هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  هدـش  عقاو  یمیدـق  ناتـسربق  کـی  رد  يا  هپت  تشپ  رد  اتـسور  زا  جراـخ  زین  هدازماـما  ياـنب  تسا . راوشد 

دودح %70 رـضاح  لاح  رد  دشاب .  یم  ینامیـس  دبنگ  کی  ياراد  هدوب و  لکـش  عبرم  یتشخ  يانب  نیا  تشذگ . هپت  دنچ  زا  دیاب  هدازماما 
یبوچ ياهنوتـس  اه و  هدرن  اب  هدیـشوپرس  یناویا  انب  یبونج  علـض  رد  دشاب  یم  یناوریـش  عون  زاو  یبوچ  انب  فقـس  تسا  هدـش  بیرخت  انب 

رود ات  رود  درادن . يا  هچقودنص  تسا و  ینامیـس  يانب  لخاد  رد  هدازماما  رازم  هدش و  بیرخت  الماک  یکاخ و  انب  فک  . تسا هتفرگ  رارق 
ياتسور يرتمولیک  رد 5  (ع ) لیلخ دیـس  هدازماما  سردآ :  دـنیازفا . یم  انب  ییابیز  رب  هک  دـنا  هدـناشوپ  ییابیز  رایـسب  ناـتخرد  ار  اـنب  نیا 

. تسا هدش  عقاو  لاخلخ  ناتسرهش  متسر  شروخ  شخب  عباوت  زا  دورهجس  ياتسور  رد  بآ ، دیفس 

ع)  ) هللادبع هدازماما 

هتفرگ رارق  یحیرفت  كراپ  لخاد  رد  رهش  هدودحم  زا  جراخ  رد  رولک  رهـش  ع )  ) هللادبع هدازماما  ثادحالا  دیدج  هاگترایز  تاحیـضوت : 
رولک مرتـحم  يرهـش  يراـکمه  رولک و  رهـش  یمالـسا  ياروش  هیریخ و  روما  فاـقوا و  هرادا  هعقب و  ياـنما  تئیه  تمه  هب  اـنب  نیا  تسا 
عقاو یعیبط  راز  همـشچ  نیدـنچ  دورهاش و  هناخدور  رانک  رد  هویم و  تاغاب  دـنلب و  هوک  ود  نیب  ام  هاـگترایز  نیا  تسا .  هدـش  يزاـسزاب 

یحیرفت كراپ  لخاد  رد  رهـش  هدودحم  زا  جراخ  رد  رولک  رهـش  ع )  ) هللادـبع هدازماما  ثادـحالا  دـیدج  هاگترایز  سردآ :  تسا .  هدـش 
. تسا هتفرگ  رارق 

یجارعم دمحا  دیس  هاگمارآ 

لد فارطا  قطانم  یبونج و  متسرشروخ  یلاها  رایتخایب  دوشیم ، يراج  اهنابز  رس  رب  یجارعم  دمحادیس  زا  نخـس  یتقو  تاحیـضوت : 
رد شهاگمارآ  زین ، نآ  هطساوهب  هتسیزیم و  بآدیفس )  ) وبسیا هداتفارود  ياتسور  رد  یجارعم  دمحادیس  دنراپـسیم . هنازرف  دیـس  نآ  هب 

. دـنراد ناـشیا  زا  یتارطاـخ  مادـکره  دـنهدیم و  یهاوـگ  تسودادـخ  دیـس  نیا  یگتـسراو  هب  هـقطنم  ناـگرزب  دـشابیم . اتـسور  نـیمه 
زا یکی  دننکیم . دای  مسق  شکاپ  ّدج  هب  هقطنم  یلاها  هک  ياهنوگهب  هتشگ ، تباث  لاسنهک  لاسدرخ و  رب  یجارعم  دمحادیـس  يراوگرزب 

هقطنم رد  هک  اـجنآ  زا  دوـب . هتفر  مراـط  هقطنم  هب  هنازرف  ملاـع  نیا  يزور  تفگیم : نینچ  ماـقمالاو  دیـس  نـیا  شیاتـس  حدـم و  رد  ماوـقا 
دمحادیـس هب  دننکیم و  رذن  دنفـسوگ  سأر  نیدنچ  ناشتجاح ، ندش  هدروآرب  تین  هب  رفن  دنچ  هدوب ، صاخ  ماع و  هرهـش  هدشهتخانش و 

هکنیا ات  دراپسیم  ارحص  رد  یناپوچ  هب  ار  نادنفسوگ  هار ، یگتسخ  طرف  زا  دسریم ، قلرانچ  ياتسور  هب  هک  هار  هنایم  رد  دیـس  دنهدیم .
زا یکی  هک  دیوگیم  شهارمه  تسود  هب  دنکیم و  هدافتـساءوس  ماقمالاو  دیـس  دامتعا  نسح  زا  ناپوچ  دیایب . ناشلابند  هب  دعب ، ياهزور 
هک دنکیم  تحیصن  راب  نیدنچ  ناپوچ  هارمه  تسا . هدروخ  گرگ  هک  مییوگب  ناشیا  هب  مینک و  هدافتسا  میربب و  رس  ار  دیس  نادنفـسوگ 

ندیرب رس  عقوم  دنکیم . هتسبنابز  ناویح  ندیرب  رس  هب  عورـش  درادیمنرب و  تسد  دوخ  یناطیـش  تین  زا  ناپوچ  یلو  مینکن ؛ ار  راک  نیا 
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تـسرد يارب  فارطا  رد  ناـپوچ  نوچ  دـنکیم . رارف  ناـپوچ  تسد  زا  هدـیربهمین  تروص  هب  دنفـسوگ  دوشیم . عورـش  یناـفوط  ناویح ،
دنتفایم تشحو  هب  هلگ  یمامت  هک  هدوب  ردـقنآ  شتآ  ناروف  دریگیم و  شتآ  ارحـص  مامت  ناهگان  دوب ، هدرک  تسرد  شتآ  ياچ  ندرک 

یلا دـننکیم و  شوماخ  ار  شتآ  شرگید ، تسود  کمک  اب  ناپوچ  شـالت ، تعاـس  نیدـنچ  زا  دـعب  هرخـالاب  دـنراذگیم . رارف  هب  اـپ  و 
تهج ناجنز  متـسرشروخ و  لاـخلخ ، یلاـها  هژیوهب  ناـمروشک ، طاـقن  یـصقا  زا  هلاـسهمه  ناـمزیزع . دیـس  يراوگرزب  دوب  نیا  رخآ ...

ياهاتـسور زا  هدایپ  ياپ  اب  زین  ياهدع  دـنوشیم و  فرـشم  بآدیفـس   ) وبـسیا هداتفارود  ياتـسور  هب  هنازرف  ملاع  نیا  زا  تجاح  ترایز و 
عمج رد  مدـشیم و  هدـیبلط  زین  ریقح  شیپ  اهلاس  دـننکیم . رفـس  ینافرع  هاـگترایز  نیا  هب  ینزهنیـس  ینزریجنز و  ياههتـسد  اـب  فارطا 

نیدنچ یلو  مدومنیم ؛ تجاح  بلط  مدرکیم و  ترایز  ار  هتـسراو  دیـس  نیا  هاگمارآ  متفاییم و  روضح  (ع ) نیـسحلاهللادبعابا نارادازع 
تیعمج و داـیدزا  ینیـسح  ياـعوسات  موش . رـضاح  شاهربقم  راوج  رد  يدوزهب  مراودـیما  ماهدـنام و  هرهب  یب  شفاـطلا  زا  هک  تسا  لاـس 

دیس نآ  كرابم  هربقم  دنوش و  اجهباج  دنناوتیم  یتخسهب  ینزریجنز  ینزهنیس و  ياههتسد  هک  دوشیم  دایز  ردقنآ  هاگترایز  رد  کیفارت 
ناکم دشاب و  هتـشاد  یبوخ  هداج  دیاب  دننکیم  رفـس  هطقن  نیا  هب  یناوارف  تیعمج  نوچ  دننکیم  روصت  ياهدـع  دـنیامن . ترایز  ار  زیزع 

یتح تاناکما و  هنوگچیه  تسا و  یکانرطخ  یکاخ  هداج  ياراد  هنافساتم  یلو  دشاب ؛ هتشاد  یلماک  تاناکما  اهاگترایز  هیقب  لثم  ترایز 
سدـقم ناکم  نیا  مدرم ، هتفگ  هب  تسین . راک  رد  یلوئـسم  ًالـصا  ای  هدوبن و  وگخـساپ  یلوئـسم  چـیه  زین  لاحهبات  درادـن و  زین  یفاک  بآ 

يارب غلبم  نیمه  رگا  ددرگیم . زیراو  لاخلخ  هعمج  ماما  یکناـب  باـسح  هب  هک  دراد  دـمآرد  لاـیر  نویلیم  تاروذـن 300  تباب  زا  هنالاس 
هک تساـجنیا  بلاـج  دـندشیمن و  هجاوم  تالکـشم  نیا  اـب  نیعجارم  نوـنکا  دـیدرگیم ، هنیزه  اـجنآ  هار  هربـقم و  ناـمتخاس  يزاـسزاب 

ینارنخـس مدرم  يارب  دـنوشیم و  رـضاح  مسارم  نیا  رد  زین  لاخلخ  رادـنامرف  نیجـشه و  رادـشخب  ینیـسح ، ياعوسات  زور  رد  هلاـسهمه 
چیه تسا و  يرتم  ای 50  يانبریز 40  اب  نامتخاس  کی  ابیرقت  هربقم  نامتخاس  هربقم ، نیا  فارطا  رد  دایز  یلاخ  ياضف  دوجو  اب  دـننکیم .

یناـبر ملاـع  نیا  یبیرغ  داـی  هب  ار  هدـننیب  هک  هربقم  لـخاد  حیرـض  یلومعم و  فقـس  اـب  يرجآ  راوید  طـقف  درادـن . فارطا  رد  یتاـناکما 
دنیوگیم تیزعت  و  љ دـننکیم و � مالـس  دیـس  نآ  رب  دنتـسیایم و  دنـسریم ، هربقم  نیا  هب  هک  يرادازع  ياههتـسد  دزادـنایم .

هربقم يولج  يرادازع  فلتخم  ياههتسد  ینیـسح  ياعوسات  دنوشیم . يرادازع  لوغـشم  دننزیم و  متام  يهقلح  مولظم ، نآ  ربق  رود  رب  و 
دمحادیـس سردآ :  دنهدیم . رگید  ياههتـسد  هب  ار  دوخ  ياج  هقیقد ، دنچ  ره  یتسودعون ، بدا و  باب  زا  دنوشیم و  يرادازع  لوغـشم 

 : عـبنم . ) دـشابیم اتـسور  نـیمه  رد  شهاـگمارآ  زین ، نآ  هطــساوهب  هتــسیزیم و  بآدیفــس )  ) وبــسیا هداـتفارود  ياتــسور  رد  یجارعم 
(http://habibashkani.blogfa.com

يزکرم نیجتشه و  شخب  نیبام 

ع)  ) فرشا دیس  هدازماما 

رد (ع ) فرـشا دیـس  هدازماـما  تاحیـضوت :  دـشاب .  یم  ع )  ) مظاـک یـسوم  ماـما  ناـگداون  زا  هداز  ماـما  نیا  اتـسور  یلها  هتفگ  هب  بسن : 
توـت تخرد  هتفرگ و  رارق  هداـج  راـنک  ردو  اتـسور  زا  جراـخ  هداز  ماـما  نیا  دراد . رارق  لاـخلخ ) نیجتـشه و  هار  نیب   ) نوـسرا ياتـسور 

ینامیـس یجراخ  يامن  ار  نآ  هدروخ  كرت  ياهراوید  اب  هبورخم  ابیرقت  يانب   . تسا هدنکفا  هیاس  روبق  ریاس  هداز و  ماما  يانب  رب  یلاسنهک 
نوتس ریت و  کی  نآ  شزیر  زا  يریگ  ولج  يارب  هک  یبوچ  ياپرخ  نآ  یلخاد  فقس  یناوریـش و  انب  یجراخ  فقـس  تسا   . تسا هدناشوپ 
اتسور یلها  هتفگ  هب  تسا . هتفر  تقرس  هب  هداز  ماما  نیا  رازم  گنـس  هدوب و  ینامیـس  لخاد  فک  تسا . هدش  هدافتـسا  انب  لخاد  رد  يزلف 

نیجتشه و هار  نیب   ) نوسرا ياتـسور  رد  (ع ) فرـشا دیـس  هدازماما  سردآ :  دشاب .  یم  ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  ناگداون  زا  هداز  ماما  نیا 
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. دراد رارق  لاخلخ )

رهش نیگشم 

یقرش نیکشم  شخب 

(ع) رفعج دیس  هدازماما 

عقاو یقرش  نیگشم  شخب  عباوت  زا  رانا  ياتسور  يرواخ  لامش  رد  ع )  ) مظاک یسوم  نب  رفعج  دیس  هدازماما  رهطم  هاگمارآ  تاحیـضوت : 
انب یلگ  یکقاتا  نآ  يور  رب  هک  رهطم  ربق  کی  زا  دوب  ترابع  سدقم  ناکم  نیا  یـسمش  يرجه  زا 1300  شیپ  ياه  لاس  رد  تسا . هدش 

شدوخ هب  قلعتم  هک  ار  انب  نیا  راوج  مه  ياه  غاب  نارماک  جاح  مان  هب  رانا  ياتـسور  ذفنتم  نادیفـس  شیر  زا  یکی  هک  نیا  ات  دـندوب  هدرک 
دعب لاس  نیدـنچ  دومن و  لیدـبت  تسا ، اـبیز  يدـبنگ  نآ  يور  رب  هک  اـبیز  ییاـنب  هب  ار  یلگ  کـچوک  کـقاتا  نیا  هدوزفا و  نآ  رب  هدوب ،
يانب سیسات  هدازماما  بارحم  يالاب  رد  درک . داجیا  ار  ینونک  يانب  هدومن و  يزاسزاب  دوب ، هدش  هتخاس  هتخت  بوچ و  اب  هک  ار  نآ  فقس 
هتفرگ رارق  ییابیز  عیـسو و  زبسرـس  غاب  کی  طسو  رد  ع )  ) رفعج دیـس  هدازماما  رـضاح  لاح  رد  دنا . هتـشون  یـسمش  لاـس 1300  ار  یلعف 
دجسم يرواخ  بونج  علض  رد  ع )  ) رفعج دیس  هدازماما  فیرش  ربق  تسا . برد  هس  ياراد  هک  دراد  گرزب  يدجسم  هداز  ماما  نیا  تسا .
تشاد رارق  ربق  يور  رب  یبوچ  يا  هچقودنـص  لاس 1376  ات  تسا . هدش  انب  گرزب  يدبنگ  دجـسم  فقـس  رب  نآ  يالاب  رد  هک  هتفرگ  رارق 

يور دنا و  هداد  رارق  راوگرزب  دیس  ربق  يور  رب  هدش و  هیهت  یموینیمولآ  کبشم  حیرض  هداز ، ماما  تاروذن  تباب  زا  دعب  هب  لاس  نآ  زا  اما 
قبط هدننک  ترایز  ره  هک  تسا  هدش  بصن  يا  همان  ترایز  هداز  ماما  نحـص  لخدم  رد  دنا . هدرک  نهپ  گنر  زبس  يا  هچراپ  زین  ربق  دوخ 

یـسوم نب  رفعج  دیـس  هدازماما  رهطم  هاگمارآ  سردآ :  دوش . یم  مرح  دراو  هاگ  نآ  دـناوخ  یم  ار  همان  ترایز  نیا  ادـتبا  تراـیز  بادآ 
. تسا هدش  عقاو  یقرش  نیگشم  شخب  عباوت  زا  رانا  ياتسور  يرواخ  لامش  رد  ع )  ) مظاک

ع)  ) یناسارخ میهاربا  دیس  هدازماما 

زا ع )  ) یناسارخ میهاربا  دیـس  هداز  ماما  هربقم  تاحیـضوت :  دشاب . یم  ع )  ) اضر ماما  ناگداون  زا  یناسارخ  میهاربا  دیـس  هداز  ماما  بسن : 
یتازجعم عوقو  هب  یموب  مدرم  تسا  هدش  عقاو  رهش  يادهش  رازلگ  يوربور  هدازماما و  نادیم  رد  دورهال  رهـش  رد  ع )  ) اضر ماما  ناگداون 

نیا تراـیز  زا  سپ  دوخ  ریـسم  رد  دـنراد  ار  نالبـس  هلق  هب  دوعـص  دـصق  هک  يداـیز  نادرونهوک  هلاـس  همه  دـندقتعم . هداز  ماـما  نیا  رد 
هدش عقاو  یقرش  علض  رد  انب  یلصا  يدورو  دراد . دوجو  رهش  ناتـسربق  انب  نیا  یلامـش  یبونج و  تمـس  رد  دنوش . یم  هوک  مزاع  هدازماما 

دیدج يانب  شیپ  لاس  دودح 2  هدش و  بیرخت  هداز  ماما  نیا  یلصا  يانب  تسا  هناخباتک  کی  ینک و  شفک  يدورو  شیپ  کی  لماش  هک 
هرانم ود  يزلف و  شـشوپ  اب  دـبنگ  کی  ياراد  هک  تسا  یمالـسا  يرامعم  کبـس  هب  ابیرقت  انب  نیا  تسا . هدـش  هتخاس  رظن  دروم  لحم  رد 

 . ددرگ یم  ناتـسبش  دراو  هدش و  عورـش  ناوخـشیپ  زا  روبع  زا  سپ  انب  لخاد  تسا و  هدش  انب  رت  الاب  نیمز  حطـس  زا  هلپ  اب 9  انب  دشاب  یم 
هرادا انما و  تئیه  تمه  هب  ناکم  نیا  دـشاب .  یم  یتراـیز  ياـنب  کـی  هیلوا  تاـناکما  ياراد  نارئاز  یتحار  يارب  ثادـحالا  دـیدج  ياـنب 

يوربور هدازماما و  نادیم  رد  دورهال  رهش  رد  ع )  ) یناسارخ میهاربا  دیس  هداز  ماما  هربقم  سردآ :  تسا .  هدش  ثادحا  ناتـسرهش  فاقوا 
. تسا هدش  عقاو  رهش  يادهش  رازلگ 
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ع)  ) نامیلس دیس  هدازماما 

مظاک یـسوم  ماما  لصفالب  دنزرف  نامیلـس  دیـس  ناسارخ  رد  یگنهرف  هسـسوم  کی  طسوت  هدش  ماجنا  تاقیقحت  نیرخآ  ساسارب  بسن : 
ناتسرهش قرش  يرتمولیک  رد 22  یقرـش و  نیگـشم  شخب  رد  وس و  هرق  ناتـسهد  رد  ع )  ) نامیلـس دیـس  هدازماما  تاحیـضوت :  دشاب . یم 

دابآ یلع  رانُا و  ياتسور  هب  بونج  زا  لیبدرا ،  نیگشم –  یتیزنارت  یلصا و  هداج  هب  لامش  زا  اتسور  نیا  تسا . هتشگ  عقاو  رهـش  نیگـشم 
ق .ـ متشه ه متفه و  ياهنرق  رد  یفوتسم  هللادمح  لوق  هب  انب  هک  قجرا  ياتسور  اب  يراوجمه  لیلد  هب  دابآ  رخف  ناتـسهد  دوش . یم  دودحم 

هچنآ قباطم  ق  .ـ لاس 1243 ه هب  هک  تسا  دجسم  دبنگ و  ياراد  نامیلس  دیس  هربقم  تسا . هدوب  تیمها  يارادو  هدوب  هبصق  کی  تروصب 
يانب یلو  تسا  هدـش  هتخاس  هیراجاق  نامز  رد  نیریعم  تیاور  يرامعم و  هویـش  هب  هجوت  اب  تسا و  هدـش  هتـشون  انب  ياـهرجآ  يور  رب  هک 

رد عقاو  رد  هدش و  هداهن  ناینب  دندوب  تفرشیپ  ینادابآ و  تیاهن  رد  نآ  یحاون  نیگشم و  نامز  نآ  رد  هک  نایوفص  نارود  رد  هربقم  هیلوا 
تسا هدش  هتخاس  لگ  ماخ و  تشخ  اب  هک  قاط  ناویا  يدورو و  برد  راثآ  تسا ، هدمآ  رد  یلعف  لکـش  هب  هدش و  تمرم  نایراجاق  نامز 

هیراجاق نارود  زا  لبق  سدقم  ناکم  نیا  صاخ  هوکش  تمظع و  زا  یکاح  تسا و  دوهشم  الماک  هربقم  هطوحم  یلامـش  یبرغ و  علـض  رد 
يادهش هژیو  هب  فارطا  ناغم و  فیاوط  هلیبق  موق و  ناگرزب  نارس و  هربقم  تاداس  هداوناخ  هاگمارآ  نآ  فارطا  مرح و  نحص  تسا . هدوب 

دیـس ناسارخ  رد  یگنهرف  هسـسوم  کی  طـسوت  هدـش  ماـجنا  تاـقیقحت  نیرخآ  ساـسارب  تسا . رـصاعم  نارود  رد  قارع  ناریا و  گـنج 
یلام و لغاشم  رب  هیما  ینب  طلـست  زا  سپ  هتـشاد و  تنوکـس  خـلب  رد  ادـتبا  رد  هک  دـشاب  یم  مظاک  یـسوم  ماما  لـصفالب  دـنزرف  ناـمیلس 

نیا مزاع  وا  دقرم  ترایز  ناجیابرذآ و  رد  سابع  مان  هب  شیومع  رـسپ  تداهـش  تهج  هب  ادعب  هدرک و  ترجاهم  اجنآ  هب  زاریـش  یعامتجا 
یم لامتحا  اما  تسین  تسد  رد  یقیقد  عالطا  چیه  يو  تافو  خیرات  زا  دوش . یم  راگدنام  اج  نیمه  رد  یلاها  شهاوخ  هب  انب  هدش و  راید 

ینیمز یقرش  لامش  لامش و  شخب  رد  اتسور  یلـصا  نادیم  رد  عقاو  انب  نامتخاس  تسا . هتفای  تافو  مجنپ  نرق  لوا  همین  رخاوا  رد  هک  دور 
لیلد هب  هتشذگ  ياهلاسرد  هک  تسا ، زاسون  یمیدق و  شخب  ود  زا  لکشتم  ینونک  نالپ  تسا . هدش  عقاو  عبرم  رتم  تحاسم 76/1926  هب 

هدازماما نفدم  هک  هدش  عقاو  یمیدق  ناتسبش  یبرغ  شخب  رد  هناخ  دبنگ  دنا . هدومن  شخب  نیا  ثادحا  هب  مادقا  نارفاسم  نیرئاز و  دایدزا 
ياراد 4 هناخ  دبنگ  دشاب ، یم  هناخ  دبنگ  یقرش  ناتسبش  یبرغ  تمسق  رد  يدورو  کی  ياراد  شوگ و  تشه  شخب  نیا  نالپ  دشاب . یم 

یم صاخ  مایا  رد  اصوصخم  يدایز  نیرئاز  ياراد  یبهذم  ناکم  کی  ناونع  هب  انب  نیا  رـضاح  لاح  رد  دشاب . یم  دـبنگ  ياپ  رد  ریگ  رون 
فاقوا لک  هرادا  طسوت  هدازماما  يزاس  زاب  تمرم و  عماج  حرط  دـشاب . یم  فاقوا  هرادا  تسد  رد  رـضاح  لاح  رد  انب  نیا  تیکلام  دـشاب 

باتک نیدـنچ  درف و  هب  رـصحنم  یمیدـق  رایـسب  فورظ  يدادـعت  هربقم  نیارد  هک  تسا  رکذ  نایاش  تسا .  هیهت  تسد  رد  لیبدرا  ناتـسا 
نامیلس دیس  هدازماما  سردآ :  دومن . هراشا  یـسودرف  همانهاش  سیون  تسد  ياه  هخـسن  هب  ناوت  یم  هک  دوش  یم  يرادهگن  سیفن  یطخ 

. تسا هتشگ  عقاو  رهش  نیگشم  ناتسرهش  قرش  يرتمولیک  رد 22  یقرش و  نیگشم  شخب  رد  وس و  هرق  ناتسهد  رد  (ع )

ع)  ) تبحم دمحا و  ناگداز  ماما 

کی هک  تسا . هدش  عقاو  رهش  نیکشم  یقرش  لامش  يرتمولیک  رد 5  ینلآ  ياتسور  رد  ع )  ) تبحم دمحا و  ناگدازماما  يانب  تاحیضوت : 
هدوب و هاگترایز  میدـق  نامز  رد  هک  دـسر  یم  شیپ  لاـس  دودح 300  هب  انب  تمدق  تساتـسور . یمیدـق  ناتـسربق  رد  هبورخم  الماک  يانب 

کی اب  تسا . هدـنامن  ياج  رب  يزیچ  قاط  دـنچ  یلگ و  گنـس  راوید  دـنچ  زج  يزاسهب  يزاسزاب و  مدـع  لیلدـب  نامز  رورم  هب  هنافـساتم 
ياضف دراو  رتم  یتناـس  يدودـح 80  عافترا  هب  کچوک  قاط  کی  نیئاـپ و  هب  هلپ  دـنچ  اـب  دـعب  میوش و  یم  اـنب  لـخاد  یلومعم  يدورو 
هچقاط اهراوید  رانک  تسا . یلگ  هاک  یگنس و  ياهراوید  اب  عبرم  رتم  یبیرقت 5/2×5/2  داعبا  هب  يراوید  راهچ  کی  هک  میوش  یم  هبادرس 
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ییانب هتـشذگ  رد  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  نامتخاس  رهاظ  زا  دشاب . یم  عمـش  ندرک  نشور  لحم  ارهاظ  هک  دوش  یم  هدید  یـضرع  مک  ياه 
. تسا هدـش  روصحم  یبارخ  همین  یتشخ  راوید  اب  هتفرگ  ياـج  نآ  رد  مه  اـنب  نیا  هک  ناتـسربق  هدودـحم  رود  اـت  رود  . تسا هدوب  هقبط  ود 

ربق دنچ  ناتسربق  لخاد  رد  تسا  هدش  عقاو  ناتسربق  نیمه  رد  مه  هر - ) ) ینیکشم تیآ ا ... راوگرزب  ردپ  مرکلا –  خیـش  رازم  رتالاب  یمک 
ياتـسور رد  ع )  ) تبحم دـمحا و  ناگدازماما  يانب  سردآ :  دوش .  یم  هدـید  هدرک  هطاحا  ار  شفارطا  هک  یلگهاـک  ياـهراوید  اـب  رگید 

. تسا هدش  عقاو  رهش  نیکشم  یقرش  لامش  يرتمولیک  رد 5  ینلآ 

ع)  ) نیدلا دامع  دیس  هداز  ماما 

عباوت زا  یضر  رهـش  يرتم  ولیک  رد 2  ول  گیب  میحر  ياتـسور  يزکرم  ناتـسربق  هدودحم  رد  (ع ) نیدلادامع دیـس  هدازماما  تاحیـضوت : 
. تسا هدرک  روصحم  ار  ناتـسربق  رود  ات  رود  رتم  یتناس  عافترا 20/1  هب  یگنس  راوید  هک  تسا  هدش  عقاو  يا  هپت  ياپ  رد  لیبدرا ،  ناتـسا 

تسا هدش  بیرخت  یمیدق  يانب  تسا . رادروخرب  یـصاخ  رابتعا  شزرا و  زا  ول  گیب  میحر  ياتـسور  یلاها  دزن  نیدلادامع  دیـس  هدازماما 
يزاسزاب لاح  رد  مدرم  یلام  ياه  کمک  اب  فاقوا و  هرادا  ءانما و  تئیه  تمه  هب  دـیدج  يانب  دـشاب . یم  يزاسزاب  لاـحرد  نونکا  مهو 

یـضارا تروص  هب  هک  هدوب  یفقو  تاـبقر  ياراد  هدازماـما  دـشابیم . ینتب  هدولاـش  اـب  رتم  یبیرقت 18×12  داعبا  رد  دـیدج  يانب  . دـشاب یم 
ماما يرورـض  ياه  هنیزه  فرـص  اهنآ  دـیاوع  هک  تسا  هدازماما  هب  قلعتم  تالغتـسم  كالما و  تروص  هب  زین  غاب  ود  دـشاب .  یم  یتعارز 
رهـش يرتم  ولیک  رد 2  ول  گیب  میحر  ياتـسور  يزکرم  ناتـسربق  هدودـحم  رد  (ع ) نیدـلادامع دیـس  هدازماما  سردآ :  ددرگ . یم  هدـهز 

 . تسا هدش  عقاو  يا  هپت  ياپ  رد  لیبدرا ،  ناتسا  عباوت  زا  یضر 

(ع) نسحم هداز  ماما 

دیس هداز  ماما  تاحیضوت :  دسر . یم  ع )  ) قداص رفعج  ماما  هب  نآ  بسن  هک  تسا  نامیلس  دیـس  ناگداون  زا  نسحم  دیـس  هدازماما  بسن : 
دیـس ناگداون  زا  نسحم  دیـس  هدازماما  تسا . عقاو  دابآ  رخف  ياتـسور  زا  دـعب  دورهال و  رهـش  قرـش  رد  ایلوا  يدـقن  ياتـسور  رد  نسحم 

رازگرب ار  دوخ  ینید  مسارم  ناکم  نیا  رد  هبنش  جنپ  ياهزور  یموب  یلاها  دسر . یم  ع )  ) قداص رفعج  ماما  هب  نآ  بسن  هک  تسا  نامیلس 
هچیرد ود  ياراد  انب  تسا .  یگنر  ینامیـس  ياهامن  ریاس  دیفـس و  نامیـس  نآ  یلـصا  يامن  هدوب و  ینامیـس  انب  یجراخ  يامن  دننک .  یم 

یبیرقت 20/1 عافترا  هب  ناویا  کی  انب  یلصا  يامن  تمس  رد  دنک . یم  نیمات  ار  انب  لخاد  رون  هک  دشاب . یم  دوخ  یلصا  علض  رد  کچوک 
 . تسا هدش  عقاو  اتسور  ناتـسربق  نایم  رد  هتفرگ و  رارق  اتـسور  يدورو  یلـصا  هداج  رانک  رد  هعقب  نامتخاس  دراد . رارق  فارطا  ياضف  زا 

. تسا عقاو  دابآ  رخف  ياتسور  زا  دعب  دورهال و  رهش  قرش  رد  ایلوا  يدقن  ياتسور  رد  نسحم  دیس  هداز  ماما  سردآ : 

يزکرم شخب 

ع)  ) مظاک یسوم  نب  رفعج  دیس  هداز  ماما 

هدش عقاو  يرواخ  نیگشم  شخب  عباوت  زا  رانوا  ياتسور  يرواخ  لامـش  رد  (ع ) مظاک یـسوم  نبرفعج  دیـس  رهطم  هاگمارآ  تاحیـضوت : 
هدرک انب  یلگ  یکقاتا  نآ  يور  رب  هک  رهطم  ربق  کی  زا  دوب  ترابع  سدقم  ناکم  نیا  یسمش  يرجه  زا 1300  شیپ  ياه  لاس  رد  تسا .
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، هدوب شدوخ  هب  قلعتم  هک  ار  انب  نیا  راوج  مه  ياه  غاب  نارماک  جاح  مان  هب  رانوا  ياتسور  ذفنتم  نادیفـس  شیر  زا  یکی  هک  نیا  ات  دندوب 
نآ فقـس  دعب  لاس  نیدنچ  دومن و  لیدبت  تسا ، ابیز  يدـبنگ  نآ  يور  رب  هک  ابیز  ییانب  هب  ار  یلگ  کچوک  کقاتا  نیا  هدوزفا و  نآ  رب 

ار یلعف  يانب  سیـسات  هداز  ماما  بارحم  يالاب  رد  درک . داجیا  ار  ینونک  يانب  هدومن و  يزاسزاب  دوب ، هدـش  هتخاس  هتخت  بوچ و  اب  هک  ار 
شخب عباوت  زا  رانوا  ياتسور  يرواخ  لامش  رد  (ع ) مظاک یـسوم  نبرفعج  دیـس  رهطم  هاگمارآ  سردآ :  دنا . هتـشون  یـسمش  لاس 1300 

(http://www.tebyan-ardebil.ir عبنم :  . ) تسا هدش  عقاو  يرواخ  نیگشم 

ع)  ) ردیح خیش  هعقب  هاگمارآ 

عقاو لیبدرا  رهش  نیکشم  رد  لوا ، لیعامسا  هاش  ردپ  ردیح  خیش  هب  بوصنم  ردیح  خیش  هعقب  تاحیضوت :  ع )  ) ردیح خیـش  هعقب  هاگمارآ 
ياـمن تسا . هدـش  عقاو  دراد ، رارق  رهـش  زکرم  رد  هدوب و  رهـش  نیکـشم  یمیدـق  ناتـسربق  هک  ییافـص  اـب  زبس و  غاـب  رد  هربقم  نیا  تسا 

هب نوریب  زا  هعقب  نیا  تسا . ياهناوتـسا  تروص  هب  رتـم  رطق 5/10  هب  رتـم و  یبیرقت 18  عافترا  هب  يدـنلب  جرب  تروص  هب  انب  نیا  یجراـخ 
عافترا اب  رودم  جرب  تروصب  یناقوف  تمـسق  هبادرـس و  نیریز  تمـسق  هقبط  ود  رد  یعلـض و  لکـش 12  هب  لخاد  زا  رودـم و  جرب  لکش 

هلا لالج  ظفل  نینچمه  حتف و  هروس  تایا  هب  گنر  ياهزوریف  ياهیـشاک  اب  جراخ  زا  ردـیح  خیـش  هعقب  تسا . رتم  رطق 5/10  رتم و   5/18
يدورو برد  تسا و  هدـش  لیکـشت  یناقوف  یناتحت و  هقبط  ود  زا  هربقم  لخاد  تسا . هدـش  نیزم  یفوک  طوطخ  اـب  فلتخم و  لاکـشا  رد 

یهتنم رد  ردیح  خیش  ربق  تسا . هتفای  هار  هبادرـس  هب  یهتنم  کیراب  هار  هب  دنلب  هلپ  هار  کی  هلیـسو  هب  هک  دراد  رارق  جرب  لامـش  رد  هبادرس 
هب دـشابیم و  رتم  نآ 20/2  علـض  ره  هک  تسا  یمظنم  یعلـض  هدزاود  لکـش  هب  یناقوف  قاتا  ای  جرب  نـالپ  تسا . هتفرگ  رارق  هبادرـس  هیلا 
اب نآ  هرجنپ  هس  يدورو و  رد  دراد . يرتشیب  عافترا  هدش و  هتخاس  رتدـنلب  انب  جرب ، یلخاد  حطـس  رد  يرـسارس  ياهرایـش  ثادـحا  تلع 

خیرات اـنب و  تمدـق  دروم  رد  دوشیم . هدـید  اـنب  ياـج  همه  رب  لکـش  یبارحم  باـق  تسا و  هدـش  نییزت  یـشاک  یچگ و  يراـک  سنرقم 
هرود رد  تسا و  يرمق  يرجه  نرق 7 و 8  راثآ  زا  انب  نیا  تسا  دقتعم  ربلیو  دلانود  هک  تسا  هدش  زاربا  ینوگانوگ  تاراهظا  نآ  ثادـحا 

لاس رد  دیـسر و  تبث  هب  روشک  یلم  راـثآ  تسرهف  رد  هرامش 184  اب  لاس 1311  رد  هعقب  نیا  تسا . هدـش  يراکیـشاک  لیمکت و  هیوفص 
تمرم و کلمت ، یلک  هلحرم  هس  لماش  حرط  نیا  هک  دش  بیوصت  تلود  تئیه  هسلج  رد  ردیح  خیـش  هعقب  میرح  یهدناماس  حرط   1380
 : عـــبنم . ) تـــسا عـــقاو  لـــیبدرا  رهـــش  نیکــــشم  رد  ردـــیح  خیــــش  هـــعقب  سردآ :  يدـــئاق  مناـــخ  هدـــنروآدرگ :  دوـــب . ارجا 

(http://www.hamshahrionline.ir

ینلآ اباب  یلخوا  هاگمارآ 

رد بیرخت  همین  یتشخ  ياه  هراوید  اب  ییانب  يایاقب  ینلا  ناتسهد  یمیدق  ناتـسربق  یقرـش  علظ  رد  ینلآ  ياباب  یلخوا  هربقم  تاحیـضوت : 
هک تسا  هدش  هتخاس  لخاد ) زا  راود   ) تروص هب  یتشخ  راوید  اب  انب  نیا  تسا  روهشم  اباب  یلخوا  هدازماما  هب  هک  دراد  دوجو  یغاب  نورد 

يور رب  اهگنـس  ندیچ  اب  ورهار  لخاد  رد  دـیوش  یم  دراو  انب  نیا  کچوک  يدورو  زا  یتقو  تسا  هدـش  بیرخت  نامز  رورم  هب  نآ  فقس 
طـسو رد  يربق  يدرگ  یم  هعقب  نیا  یلـصا  نحـص  دراو  دینک  یم  هدهاشم  ار  دنا  هدروآ  دوجو  هب  نآ  نیفرطرد  راو  هریاد  تروص  هب  مه 

هتـشذگ ناراـگزور  زا  يا  هناـشنو  تمـالعو  هماـن  تراـیز  چـیه  یب  هک  دـهد  یم  ناـشن  ار  همخد  نآ  رد  هتفر  باوـخ  هب  يراوـگرزب  نآ 
هک دراد  دوجو  اـنب  نیا  يرتـم  و 200  دودـح 20  هلـصاف  هب  رگید  ياه  هبارخ  نارابو  داب  تسد  هب  دـنا  هدرپس  دـنچره  دـننک  یم  شتمرح 

. تسا عقاو  ینلا  ناتسهد  یمیدق  ناتسربق  یقرش  علظ  رد  ینلآ  ياباب  یلخوا  هربقم  سردآ :  تسا . هدیدرگن  یگدیسر  چیهو  هدش  بیرخت 
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(http://barg-khazan89.blogfa.com عبنم :  )

نالبس

نالبس شخب 

ع)  ) هللادبع هدازماما 

رب ع )  ) هللادبع هدازمامارهطم  هاگترایز  هاگشتآ  تاحیضوت :  دشاب . یم  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  ناگداون  زا  هللادبع  هدازماما  بسن : 
هدازماما . تسا هدش  عقاو  هلصاف  رتمولیک  جنپ  تسیب و  دودح  اب  لیبدرا  رهش  یبرغ  علض  رد  هاگـشتآ  ياتـسور  هب  فرـشم  یبونج  هپت  يور 

مکاح اب  هزرابم  هب  ناوت  یم  ناشیا  تامادـقا  زا  اتـسور ، ياملع  تیاور  هب  دـشاب . یم  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  ناگداون  زا  هللادـبع ،
بذـج توعد و  رد  ناشیا  دومن . هراـشا  هاگـشتآ  ياتـسور  رد  یتشترز  بهذـم  ندرب  نیب  زا  مالـسا و  هار  رد  ریبز »  » ماـنب هقطنم  یتشترز 

يارب مالسا  هب  هاگشتآ  ياتـسور  مدرم  توعد  زا  دعب  ع )  ) هللادبع هدازماما  دنا . هدرکن  غیرد  یـششوک  چیه  زا  مالـسا  سدقم  نید  هب  مدرم 
يردقب رما  نیا  رد  تسا . هدومن  توعد  مالسا  هب  ار  نایتشترز  زین  بارس  نیچیو »  » ياتـسور ردو  هدومن  ترفاسم  بارـس  هب  نید  نیا  غیلبت 

دوب هدرک  تیصو  شگرم  زا  لبق  يو  تسا . هتفگ  عادو  ار  یناف  راد  ییاذغ  تیمومـسم  اب  هقطنم  نیا  مدرم  طسوت  ًاتیاهن  هک  هدومن  رارـصا 
نارادتسود ناقشاع و  هاگترایز  هقطنم  نیا  رد  يو  ربق  نونکا  مه  هک  دنیامن  نفد  ماما ) قآ  هاگشتآ (  ياتـسور  هناخدور  رانکرد  ار  وا  هک 

تخت لپ  کی  اب  یـسرتسد  نیا  دزاس . یم  رارقرب  اتـسور  اب  ار  دوخ  طابترا  رتم  ضرع 3  هب  یکاخ  هداج  کی  اب  هدازماما  هربقم  دـشاب . یم 
ناتسربق هک  هپت  يالاب  هب  ار  وا  هلپ  اب 25  هدومن و  تیاده  هنا  ـ خدور رگید  تمس  هب  ار  رئاز  هدش  هتخاس  نیچ  هکشخ  ياهگنـس  يور  رب  هک 

يزاس امن  رمرم  گنـس  هلیـسوب  ریخا  ياهلاس  رد  هک  دشاب  یم  یمیدق  هربقم ، يا  ـ نب را  ـ تخا ـ ـس دـناسر . یم  هدـش  عقاو  اجنآ  رد  زین  ـا  تـسور
نیرئاز و سالجا  يارب  هک  دـسر  یم  هناخدـبنگ  زا  لـبق  قاـتا  هب  زاـب  همین  ياـضف  کـی  قیرط  زا  هدازماـما  يدورو  ناوخـشیپ  تسا . هدـش 

هدوب ری  ـ گرون ياراد 4  هک  تسا  نیچقرع  عو  زا نـ هناخدبنگ  ياضف  هنامسآ  ششوپ  دریگ . یم  رارق  هدا  ـ فتـسا دروم  یناوخ  هضور  ـم  ـسارم
مالسلا ، مظاکلا یسوم  نبای  کیلع  مالسلا  هللادبع ، هداز  ماما  ای  کیلع  مالسلا  همانترایز :  دنک . یم  نیمأت  یتحار  هب  ار  لخاد  ییا  ـ نـشور و 

ناف ًارس  ًاقیف و  الع  كالوم  يالوم و  یلا  توعد  ًاقدص و  تقطن  ًاقح و  تلق  کنا  دهـشا  ینحلا  یفولا  رهاطلا  یکزلا و  دیـسلا  اهیا  کیلع 
کتعاط و کتفرعمب و  نیزئافلا  نم  نوکال  هدهـشلا  هذهب  یل  دهـشا  کنع  فلختملا  ابذکم و  رـسخ  باخ و  کقدصم و  یجن  کعبتم و 

هنم یتوملا  هللا  باب  نبا  تنا  يدیس  نب  يدیس و  ای  کیلع  مالسلا  ، نینموملا نم  کعبتا  نم  یلع  کیلع و  مالسلا  کعاجیا ، کقیدصت و 
اهتنم یلا  یلما  عماوج  یلمع و  میتاوخ  یتناـما و  ینید و  کعدوتـسا  اذ  اـنا  اـهو  اعدوتـسم  کـل  یتاـجاح  ًارئاز و  کـتیتا  هنع  ذوخاـملا  و 

تنا و یباب  هللا  لوسر  نبای  دـیناوخب : ار  نیا  ءادهـشلادیس  ترـضح  لضف  هب  سپ  هتاکرب …  هللا و  همحر  ًاعیمج و  کـیلع  مالـسلا  یلجآ ،
تمجلا و تجرـسا و  هما  هللا  نعلف  ضرالا  تاومـسلا و  لها  عیمج  یلع  انیلع و  اب  هبیـصملا  تلج  هیرزلا و  تمظع  دـقل  هللادـبع  ابآ  ای  یما 

يذلا لحملاب  هدنع و  کل  يذلا  ناشلاب  هللا  لاسر  كدهـشم  یلا  تیما  کمرح و  تدصق  هللادبع  ابا  ای  يالوم  ای  کلاتقل  تیقنت  تایهت و 
رهـش یبرغ  علـض  رد  هاگـشتآ  ياتـسور  هب  فرـشم  یبونج  هپت  يور  رب  ع )  ) هللادبع هدازمامارهطم  هاگترایز  هاگـشتآ  سردآ :  هیدلا . کل 

. تسا هدش  عقاو  هلصاف  رتمولیک  جنپ  تسیب و  دودح  اب  لیبدرا 

رین

میئاروک شخب 
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مییاروک هعقب 

ره هک  تسا  شوگراهچ  يانب  لماش  عقاو و  لیبدرا  رهـش  يرتمولیک  رد 30  مییاروک  ياتسور  رد  یناتسربق  طسو  رد  انب  نیا  تاحیـضوت : 
، انب یلامش  تمـسق  رد  تسین ، رادروخرب  یبسانم  تیعـضو  زا  هک  دراد  رارق  یکچوک  يرجآ  دبنگ  انب ، زارف  رب  دراد . لوط  رتم  نآ 5  علض 
هب حلاصم  يرامعم و  کبس  تسا . رتمیتناس  نآ 150  عافترا  ضرع 80 و  هب  نآ  يدورو  هک  دراد  رارق  هتخیر  ورف  قاط  اب  یکچوک  ردرس 

. تسین دوهـشم  هعقب  لخاد  رد  يربق  ناشن  ًارهاظ  دشاب . يرمق  يرجه  متفه  نرق  هب  قلعتم  ًالامتحا  هعقب  هک  دیامنیم  نینچ  انب  رد  هتفر  راک 
يرتمولیک رد 30  مییاروک  ياتـسور  رد  یناتـسربق  طسو  رد  انب  نیا  سردآ :  تسا . هدیـسر  تبث  هب  زین  یخیراـت  راـثآ  تسرهف  رد  اـنب  نیا 

(http://vista.ir عبنم :  . ) تسا عقاو  لیبدرا  رهش 

ع)  ) دیشر نیدلا  حالص  دیس  هدازماما 

هدوب و هاش  زوریف  نیدلا  بیبح  دیس  نبصاوخلا  هاش  ضوع  دیس  نب  ظفاح  دمحم  دیس  نب  دیشر  نیدلا  حالص  دیـس  هدازماما  تاحیـضوت : 
رانک رد  يا  هپت  يور  رب  شفیرش  رازم  دشاب  یم  یلیبدرا  نیدلا  یفص  خیش  مراهچ  دج  هتسیز ، یم  لیبدرا  رد  يرجه  مجنپ  نرق  رخاوا  رد 

رایـسب هتفر ، نیب  را  شرهطم  دـقرم  راثآ  یلک  روطب  یهجوت  یب  رثا  رد  ریخا  لاس  هاـجنپ  رد  هنافـسأتم  هک  تسا . عقاو  داـبآ  بطق  ياتـسور 
سردآ دومن . نییعت  صخشم و  ار  ناشیا  فیرش  رازم  یلحم  دارفا  دهاوش و  زا  هدافتسا  یسانشراک و  هورگ  کی  لیکشت  اب  تسا  يرورض 

(http://www.tebyan-ardebil.ir عبنم : . ) تسا عقاو  دابآ  بطق  ياتسور  رانک  رد  يا  هپت  يور  رب  شفیرش  رازم  : 

ناربنع

يزکرم شخب 

تعامج ریپ  هاگمارآ 

رد یلفس  ناربنع  رهش  یقرش  يرتمولیک  راهچ  نیمن و  ناتـسرهش  یلامـش  يرتمولیک  هدزناپ  رد  ع )  ) تعامج ریپ  هکربتم  هعقب  تاحیـضوت : 
طـسوت ناجیابرذآ  ناریا و  زرم  فرط  هب  روکذم  ياتـسور  لامـش  يرتمولیک  کی  رد  هربقم  يانب  تسا . هدـش  عقاو  شَلُک  مان  هب  ییاتـسور 

روبق نایم  رد  یهاگتنوکـس و  هعومجم  زا  رود  تعاـمجریپ  هربقم  تسا . یـسرتسد  لـباق  روبعلا  بعـص  یناتـسهوک و  مخ  چـیپرپ و  هداـج 
لاسرد 1304ه.ش تسا . هدوب  یلیبدرا  نیدلا  یفـص  خیـش  نادرگاش  زا  دوش  یم  هدیمان  زین  دامجریپ  هک  هدازماما  تسا . هتفرگ  رارق  یلاها 
لاس 1364 هب  طوبرم  نامتخاس  نیا  رب  هتفرگ  ماجنا  تاریمعت  نیرخآ  دوش . یم  هتخاس  لحم  یلاها  طسوت  یهاگراب  ریپ ، دقرم  ظفح  يارب 

یم لکـش  يا  هناوتـسا  نآ  راتخاس  هریاد و  تروصب  هناخدبنگ  نشب  نالپ و  هک  تسا  کچوک  هناخدـبنگ  کی  لماش  انب  دـشاب . یم  ه.ش 
شیپ ناونع  هب  هک  میوش  یم  دراو  رتم   5/2  * یبیرقت 5/2 داعبا  رد  یقاتا  هب  هلبق ، تهج  يدورو  زا  هناخدبنگ  هب  ندش  لخاد  زا  لبق  دـشاب .

رهـش یقرـش  يرتمولیک  راهچ  نیمن و  ناتـسرهش  یلامـش  يرتمولیک  هدزناپ  رد  ع )  ) تعامج ریپ  هکربتم  هعقب  سردآ :  دنک . یم  لمع  اضف 
(http://www.persiacities.com عبنم :  . ) تسا هدش  عقاو  شَلُک  مان  هب  ییاتسور  رد  یلفس  ناربنع 
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نیدلاردبریپ هربقم 

نیمن يرادـنامرف  يوربور  ینیمخ ، ماـما  ناـبایخ  نیمن ، رد  تسا و  ق . ات 13 ه . ياههدس 10  هب  طوبرم  نیدـلاردبریپ  هربقم  تاحیـضوت : 
هربقم سردآ :  تسا . هدیسر  تبث  هب  ناریا  یلم  راثآ  زا  یکی  ناونعهب  تبث 20381  �هرامش  اب  يد 1386  خیرات 12  رد  رثا  نیا  هدش و  عقاو 

(http://fa.wikipedia.org عبنم :  . ) تسا هدش  عقاو  نیمن  يرادنامرف  يوربور  ینیمخ ، ماما  نابایخ  نیمن ، رد  نیدلاردبریپ 

ناهفصا ناتسا 

یفرعم

هراشا

هب ناریا  زکرم  رد  ار  روشک  لک  تحاسم  زا  دـصرد  دودح 25/6  ینعی  عبرم  رتمولیک  رازه و 179  دودح 106  یتحاسم  اب  ناهفصا  ناتسا 
هیوـلیگهک و سراـف و  ياهناتـسا  هب  بوـنجزا  نانمـس ، مق و  يزکرم ، ياهناتـسا  هب  لامـش  زا  ناتـسا ، نیا  تـسا . هداد  صاـصتخا  دوـخ 

رهش دوش . یم  دودحم  ناسارخ  دزی و  ناتسا  هب  قرش  زا  يرایتخب و  لاحمراهچ و  ناتسزوخ و  ناتـسرل ، ياهناتـسا  هب  برغ  زا  دمحاریوب ؛
یم نآ  مهم  ياهرهـش  زا  دراد . ار  موس  ماقم  روشک ، حطـس  رد  تیعمج  رظن  زا  نونکا  هک  تسا  ناهفـصا  ناتـسا  زکرم  ناهفـصا ، یخیرات 

، ندیرف اضرهش ، همیم ، رهش و  نیهاش  مریمس ، ناگداچ ، کنابایب ، روخ و  راسناوخ ، رهش ، ینیمخ  ناقاهد ، نورک ، ناریت و  ناتسدرا ، ، ناوت
 . درب مان  ناوت  یم  ار  زنطن  دابآ ، فجن  نییان ، هکرابم ، ناجنل ، ناگیاپلگ ، ناشاک ، ناجروالف ، رهش ، نودیرف 

ییایفارغج تیعقوم 

فلتخم یحاون  ياراد  سرگاز  قرـش  ياه  هنماد  ناریا و  يزکرم  ياه  هوک  نایم  رد  نتفرگ  رارق  لیلد  هب  ناهفـصا  ناتـساینوخواگ  قالناب 
قرش و قرش و  لامش  یناتـسهوک  یحاون  برغ ، یناتـسهوک  یحاون  رب : لمتـشم  نآ  یناتـسهوک  یحاون  تسا . يا » هگلج  یناتـسهوک و  »
ناشاک و زنطن ، ياه  ناتـسرهش  برغ ،» یناتـسهوک   » هیحان رد  رهـشنودیرف  ندـیرف و  ياه  ناتـسرهش  تسا . ناتـسدرا  یناتـسهوک  یحاون 

ناتسرهش دراد . رارق  ناتسدرا » یناتسهوک   » هیحان رد  ناتسدرا  ناتسرهش  رخآ  رد  و  قرش » لامش  لامش و  یناتسهوک   » هیحان رد  ناگیاپلگ 
ناتـسدرا یناتـسهوک  هیحاـن  دوش . یم  ادـج  تول  ریوک  زا  قرـش  رد  دور و  هدـنیاز  هزوح  زا  برغ  رد  هوـک  هتـشر  ود  هلیـسو  هب  ناتـسدرا 

ناتسرهش لماش  یلامش  تمسق  دوش . یم  میسقت  یبونج »  » و یلامش »  » تمسق ود  هب  عافترا  مک  ياه  هوک  زا  هتشر  کی  هلیـسو  هب  نینچمه 
ناتسا نیا  يا  هگلج  شخب  اما  و  دریگ .  یم  ربرد  هوکریش  هنماد  رد  ار  دزی  ناتسرهش  یبونج  تمسق  تسا و  ناشاک  ناتسدرا ، نییان ، ياه 

 . ددرگ یم  یهتنم  ناهفـصا  یقرـش  بونج  رد  ینوخ » واگ  قالتاب   » هب یمیالم  بیـش  اـب  هدـمآ و  دوجو  هب  دور » هدـنیاز  ياـه  تفربآ   » زا
کشخ ات  کشخ  رایـسب  ياوه  بآ و  . » تسا اوه  بآ و  عون  هس  ياراد  فلتخم ، قطانم  رد  تاعافترا  توافت  هب  هجوت  اب  ناهفـصا  ناتـسا 

« کشخ همین  کشخ و  قطانم   » وزج لیلد  نیمه  هب  کـشخ . » همین  ياوه  بآ و   » و درـس » بوطرم  اـت  بوطرم  همین  ياوه  بآ و  «، » مرگ
نییان و ناتسدرا ، زنطن ، لگدیب ، نارآ و  ناشاک ، ياهرهش  لماش  هک  ناتسا  یقرش  لامش  لامش و  ياه  تمـسق  دوش . یم  بوسحم  روشک 

 . تسا نابایب  راز و  نش  يریوک ،  تشک ، لباقریغ  یضارا  ياراد  تسا ، ناهفصا 

یخیرات هنیشیپ 
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، ینعی ناریا  یبوـنج  قطاـنم  زا  ینایهاپـس  ندـمآدرگ  زکرم  هقطنم  نـیا  ناـیناساس ، نارود  رد  هژیو  هـب  مالـسا ، زا  شیپ  دـندقتعم  یهورگ 
یلو دندیمان ، یم  ناهپسا »  » ار اجنآ  لیلد  نیمه  هب  دوب و  دربن  لحم  تمس  هب  تکرح  روظنم  هب  هریغ  ناتسیس و  سراف ، نامرک ، ناتسزوخ ،

هب هک  نآ  زا  لـبق  اـهدام  تودوره ،»  » هتفگ هب  تفاـی . رییغت  ناهفـصا »  » هب ناهپـسا »  زا «  هقطنم  نیا  ماـن  ناریا ،  هـب  بارعا  دورو  اـب  اهدـعب 
دندوب هداد  لیکشت  ار  نایدوب » «، » نایتنازیرا «، » نایناخ ورتسا  «، » نایسوب «، » ناینکاتراپ ياه  مان  هب  هفیاط  شش  زا  يا  هیداحتا  دنسرب  تردق 
تراپ «، » اهدام  » تموکح تحت  یعیـسو  ياه  ناتـسا  ياراد  نارود  نیا  رد  ناریا  دوب . هدش  نانآ  يدنمورین  تردـق و  ببـس  دوخ  نیا  هک 
نکاس ناریا  یبرغ  بونج  بونج و  تمـسق  رد  اـه » سراـپ  : » تفگ دـیاب  ماوقا  نیا  رارقتـسا  لـحم  صوصخ  رد  دوب .  اـه » سراـپ   » و اـه »

« اهدام  » دندرک و باختنا  تنوکس  يارب  رزخ  يایرد  یقرش  لامش  ات  ار  ناتـسچولب  ناتـسیس و  ناسارخ ، ياه  نیمزرـس  اه » تراپ  . » دندوب
رد نینچمه  ناتـسدرک و  زا  یتمـسق  ناجیابرذآ و  رد  بیترت  هب  دـندش  یم  میـسقت  گرزب » دام   » و کچوک » دام   » تمـسق ود  هب  دوخ  هک 
اه یمالیا  نارود  رد  دندش . نکاس  رزخ  يایرد  لحاوس  ناهفـصا و  ير ، نادـمه ، هاشنامرک ، هلمج  زا  ناریا  برغ  يزکرم و  یحاون  مامت 

زکرم تلایا و  نیا  مان  دش . یم  هدیمان  ناشنا » ای  نازنا  دـش و «  یم  بوسحم  روشک  ياه  تالایا  زا  یکی  ناونع  هب  ناهفـصا  ینونک  ناتـسا 
ناهاشداپ تنوکـس  لحم  اهنت  هن  ینادابآ ، ببـس  هب  درک و  رییغت  ياگوداگ »  » و اباگ » «، » ناـیباگ  » هب نازنا »  » زا نایـشنماخه ، ناـمز  رد  نآ 

. تفای رییغت  یگ »  » هب هتفر  هتفر  نایباگ »  » هرود نیا  رخاوا  رد  دش . لیدـبت  زین  یتموکح  ياه  پارتاس  زا  یکی  هب  هکلب  دـیدرگ ، یـشنماخه 
دش یبرع  سپس  و  یگ »  » اهدعب یبگ »  . » تسا هدوب  یبگ » رهش   » مان و  ناکتیرپ » تیالو   » زا یکولب  مان  ناهفـصا   : » دسیون یم  دلفـستره » »

« رزاسکا  » دوشگ و ار  اج  نآ  دمآ و  ناکیترپ » تلایا   » هب یشنماخه  شویراد  ندرک  لابند  ماگنه  ینودقم  ردنکسا  دش . لیدبت  یج »  » هب و 
ماـن هب  رهـش  هدزاود  ياـنب  هب  مادـقا  ردنکـسا  نایـشنماخه  تموکح  طوقـس  اـب  دراـمگ . ناـکیترپ »  » تموـکح هب  دوـب  شوـش  یلاو  هک  ار 

تعنص ناناگرزاب ، زا  يرایـسب  دش . یم  بوسحم  دیدج  ياهرهـش  نیا  زا  یکی  وزج  زین  ناکیترپ » تلایا   » هلمج زا  هک  دومن  هیردنکـسا » »
نیا رد  دـندرک و  یم  تکرح  ینودـقم  ردنکـسا  اـب  هارمه  یقرـش  کـلامم  رد  دـنمدوس  تـالماعم  ماـجنا  روـظنم  هـب  نارو  هـشیپ  نارگ و 

. دشیم قالطا  ناهفصا  هیحان  یمامت  هب  ناکیترپ »  نامز « ،  نآ  رد  دندش . یم  نکاس  دیدج  ياهرهش 

ناهفصا ناتسا  مدرم  نابز  ماوقا و 

فلتخم ياه  تیلاعف  ماجنا  روظنم  هب  فلتخم ، ياـه  تموکح  ندـمآ  راـک  يور  اـب  خـیرات و  لوط  رد  هک  تسا  یفلتخم  ماوقا  زا  یبیکرت 
هک دنتسه  نکاس  ناتسا  نیا  رد  زین  يرگید  ماوقا  هتبلا  دنا . دش ه  نکاس  نآ  رد  هدش و  نیمزرـس  نیا  دراو  یتعنـص  یناگرزاب و  يداصتقا ،

نینچمه اهبرعواهیلوک . اـه ، يدوهی  اـهیجرگ ، اـهینمرا ، اـه ، كرت  اـهرل ،  يراـیتخب ، ياـه  سراـپ  زا : دـنترابع  تیعمج ، بیترت  هب 
رد نکاس  ماوقا  بیکرت  هب  هجوتاب  دنهد . یم  لیکـشت  ار  ناهفـصا  ناتـسا  یمدرم  هدوت  بلاغ  ياهتیلقا  زین  نایتشترز  نایمیلک و  نایحیـسم ،

، یقدنج یناتسدرا ، یناشاک ، يروخ ، يراسناوخ ، يزنطن ، ینییان ، یناهفصا ، ياه  هجهل  اب  یـسراف  نابز  هب  ناتـسا  مدرم  ناهفـصا ، ناتـسا 
. دنیوگ یم  نخس  يرل  یندیرف ، يزگ ،

ناهفصا ناتسا  يداصتقا  یعامتجا و  تیعقوم 

عاونا يرب ، چـگ  يراک ، یـشاک  يرجآ ، تاـنییزت  دوریم . رامـش  هب  ناریا  یتسد  عیانـص  فلتخم  عاونا  دـیلوت  زکارم  نیرتگرزب  زا  یکی 
يرگراگن و تاعطق  نآرق ، اه و  باتک  عاونا  یـسیونور  اهرـصق ، دجاسم ، اههرانم ، ياه  هرانک  فارطا و  رب  دوجوم  یخیرات  راثآ  رد  طخ 

رنه گنهرف و  يایوگ  رصاعم  هرود  ات  شیپ  اه  نرق  زا  يراگنرز  يراک و  هرقن  همرت ، يراک ، ملق  يزود و  يرز  ياهرنه  نینچمه  یشاقن ،
هریجنز يزود ، کلوپ  ناگیاپلگ ، تبنم  يزود ، نوتبـالگ  یفاـبرز ، یـشکرز ، یـشک ، میـس  نوچ ؛ یتسد  عیانـص  تسا .  ناتـسا  نیا  ینغ 
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يروط هب  تشاد . یناوارف  قنور  يوفـص  ناهاش  دهع  رد  هک  تسا  ناتـسا  نیا  رد  جـیار  یتسد  عیانـص  هلمج  زا  یجاسن  یفاب و  یلاق  یفاب ،
يور ياـهینتخود  یـشاک ، ینز و  ملق  فورظ  راـکملق و  شرف و  زا  معا  ناهفـصا  ياـههتخاس  تسد  موـمع  شقن  حرط و  مه  زوـنه  هـک 

زا دوخ  تراهم  كرد و  تردـق  تبـسن  هب  ار  اه  حرط  ناهفـصا ، ناحارط  درادرارق و  هیوفـص  نارود  ینییزت  ياهحرط  ریثأت  تحت  هچراـپ 
شخب رد  تیلاعف  رب  هوالع  ناهفـصا  ناتـسا  مدرم  هکرابم  دالوف  . دـنزاسیم رتابیز  ار  اهنآ  دوخ ، تیقـالخ  اـب  دـنریگیمرب و  یمیدـق  راـثآ 

ياهنیمز یحطس و  ياهبآ  دوجو  طسوتم ، یهایگ  ششوپ  دنزادرپ . یم  زین  يرورپماد  يزرواشک و  شخب  رد  تیلاعف  هب  یتسد ، عیانص 
زا ریغ  هب  تسا . هقطنم  ییایفارغج  مهم  تایصوصخ  زا  هویم  ناتخرد  تشاک  ینیمزبیس و  هفولع و  مید ، یبآ و  مدنگ  تشک  يارب  دعاسم 

. درب مان  ار  مرمیس  هقطنم  رد  بیس  ندیرف و  رد  ینیمز  بیـس  تشک  هب  ناوت  یم  دوشیم ، تشک  ناتـسا  ياهناتـسرهش  همه  رد  هک  مدنگ 
نیا تسا ، هدـش  ببـس  يزرواشک  يژولونکت  شناد و  فرـصم و  رازاب  ینیمزریز ، یحطـس و  ياـهبآ  نازیم  اوه ،  بآ و  عونت  نینچمه 

یتمسق هب  دودحم  زین  يراکمید  قطانم   . دوشیم هتشاک  مید  تروص  هب  مدنگ  طقف  ناتسا  نیا  رد  دشاب .  رادروخرب  تشک  عونت  زا  ناتـسا 
توافتم یگدنراب  نازیم  رییغت  تلع  هب  لاس  ره  رد  فلتخم و  قطانم  رد  ناتسا  مید  لوصحم  نازیم  تسا . ناتسا  یبرغ  لامـش  بونج و  زا 

دوجو هدـش ، رکذ  دراوم  رب  هوـالع  دوشیم . هدـش ، هتـشاک  رذـب  زا  رتمک  یتح  لوصحم  نازیم  اـهلاس  زا  یـضعب  رد  هک  يروط  هب  تسا ؛
ینیچ گنس  ندعم  همیم ، یلاوح  رد  هتوم  يالط  نداعم  ناهفصا ، ناتـسرهش  برغ  رد  عقاو  هوک  ناریا  يور  برـس و  نداعم  نوچ  ینداعم 

ناتـسا عیانـص  نیرتمهم  زا  تعنـص  شخب  رد  تسا . هقطنم  نیا  نواعم  شخب  ندوب  لاعف  زا  ناشن  ناگیاپلگ  خرـس  رادـگ  رد  ینامتخاس  و 
داوم عیانص  یماظن ، عیانص  ناهفـصا ، لیرکایلپ  هناخراک  ناهفـصا ، هکرابم  دالوف  عیانـص  نهآبوذ ، هناخراک  دوجو  ناوت : یم  ناهفـصا 

. درمش رب  ار  یگدنسیر  یگدنفاب و  ياههناخراک  یکیتسالپ و  ياههدروآرف  ییاذغ و 

تاغوس

، ینز ملق  روتاینیم ، يراک ، انیم  يراک ، متاخ  یتسد :  عیانص  شخب  راکملق  ناشاک  رصمق  بالگ  ناهفـصا ، یکلوپ  زگ ،  ینیریـش :  شخب 
کبشم ینیچ و  هرگ  يربچگ ، يزاس ، یشاک  يراک ، تبنم  یسیونشوخ ، راثآ  فابرز و  ياه  هچراپ  راک ، ملق  ياه  هچراپ 

يرگشدرگ یعیبط –  ياه  هبذاج 

بآ همـشچ  دور ، هدـنیاز  رـضخ ، راشبآ  نامیلـس ، تخت  راشبآ  مریمـس ، راشبآ  چایلع ، درک  راشبآ  ارولاش ، راـشبآ  ناهفـصا :  دور  هدـنیاز 
، گنلپ راغ  دوروهلک ، ای  همزو  هاچ  راغ  بادنق ، هاش  راغ  خی ، راغ  نودیرف ، راغ  دنهزیرف ، خرـس  بآ  همـشچ  نوترو ، مرگ  بآ  یندـعم و 
 : رهش ینیمخ  هوکنالاد  هوک  هتشر  هنماد  تعیبط  اضردمحا ، همشچ  باغرم ، همـشچ  هوکنالاد ، راشبآ  نورک :  ناریت و  هوکنالاد  ناغفا  راغ 

، خلم بآ  یلگنج  كراپ  نادیـس ، یب  یب  هرد  راشبآ و  رفخ ، راشبآ  مریمـس ، راشبآ  مریمـس :  مریمـس  - راشبآ نایرتمید  تانق  رال ،  همـشچ 
اباب همشچ  یجنربریش ، همشچ  نامیلـس ، تخت  همـشچ  ربرام ، هناخدور  هیـشاح  لون ، همـشچ  خرـس و  يال  هناخدور  هیـشاح  ياه  هاگجرفت 

نیارپسا هنامک ، یعیبط  لاچخی  ولزگند ، راغ  افق ، لاچ  راغ  وریـس ، گـنت  تعیبط  کـشخ ، گـنت  هقطنم  هوک  کـنو ، زاـن  همـشچ  وگنرز ،
هایس راشبآ  ندیرف :  هلادبع  هاش  راغ  دابآ ، هاش  راغ  بادنق ، هاش  راغ  ناجنوه ، ياتسور  همشچرز  ناجرفـسا ، ياتـسور  ياه  هشیب  اضرهش : 
بآ همشچ  زاغ ، هرد  بآ  همشچ  رد ، مچ  بآ  همشچ  نارچ ، بآ  همشچ  زرت ، بآ  همشچ  ناگدالب ، بآ  همشچ  نکلا ، بآ  همـشچ  هرد ،

هیـشاح ناشاک :  رـساین  - راشبآ اکاک  مچ  عوطت ، راق  دابآ ، قداـص  ناـچوق ، هدـکرام ، ناـگوگ ، مرک  شوقارق ، ياهاتـسور  تعیبط  كرز ،
، نجنه هناخدور  هیـشاح  دورهق ، هناخدور  هیـشاح  رـصمق ، هناخدور  هیـشاح  ربان ، هناخدور  هیـشاح  راس ، هناخدور  هیـشاح  رانهد ، هناخدور 
، بمخ تانق  رس  همشچ  یبسا ، بآ  همشچ  پیرگ ، بآ  همشچ  هینامیلـس ، همـشچ  ربان ، همـشچ  رـساین ، همـشچ  نکرپگ ، هناخدور  هیـشاح 
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فجن ولشیمق  دابآ  سابع  عونمم  راکش  هقطنم  هوک ، هایس  ریوک  هقوس ، راغ  ناناپوچ ، يوماک  راغ  نییان :  هناتـسآ  همـشچ  هجروس ، همـشچ 
ياه هوک  هنماد  زیر  كاپ  راـشبآ  هرد ، بآ  راـشبآ  زنطن :  دورهلک  - راـغ ولـشیمق  شحو  تاـیح  هاـگهانپ  یلم و  كراـپ  زا  یتمـسق  داـبآ : 

، دور زرب  هناخدور  هیشاح  قرط ، یلصف  ياه  هناخدور  هیـشاح  ینیه ، هناخدور  هیـشاح  دورهلک ، هناخدور  هیـشاح  یبآ ، ود  همـشچ  سرک ،
هجنپ هوک  تعیبط  هایس ، رمک  هوک  تعیبط  کچ ، کچ  هزوررد و  همزو ، راغ  دورهلک ، راغ 

یخیرات ياه  هبذاج 

، نوم هقبطود  تانق  ریشدرا ، رهم  هدکشتآ  ناتسدرا ، نوم  رابنا  بآ  هراوز ، نازاب  غاب  رابنا  بآ  ورسخ ، رابنا  بآ  ناتـسدرا :  عماج  دجـسم 
ناطلس هربقم  نادوبک ، هلحم  بوقعی  الم  دجـسم  هراوز ، عماج  دجـسم  ناتـسدرا ، عماج  دجـسم  دنقرفظ ، يارـسناوراک  مغب ، يارـسناوراک 

یلاع ترامع  لپ ، هس  یس و  وجاوخ ، لپ  هیرصیق ، رازاب  هاگشتآ ، ناهفـصا :  هیرـصیق  رد  رـس  ناتـسدرا  سیوا  ریما  هربقم  ناتـسدرا ، گیب 
دجسم هلا ، فطل  خیش  دجـسم  ماما ، دجـسم  کناو ، هزوم  اسیلک و  یـسابع ، يارـس  ناوراک  تشهب ، تشه  خاک  نوتـس ، لهچ  خاک  وپاق ،

هعلق رتوبک ، جرب  ناریت ، هداز  ماما  نورک :  ناریت و  ناهج  شقن  نادـیم  یـسابع ، يارـس  نامهم  دیـس ، دجـسم  نابنج ، رانم  ناهفـصا ، عماج 
ماما میهاربا ، ناطلس  هداز  ماما  مریمس :  ناریت  هدازماما  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  دجسم  ای  ناخ  دجسم  ولـشیمق ، یخیرات  هعلق  اجاج ، یخیرات 

، راتخم هعلق  رفعج ، هاش  هاگمدق  یغارچ ، هاش  هاگمدق  یبن ، نامیلـس  هاگمدق  هاگتخت و  هچایرد ، غاب  یلع ، نبا  دیز  هداز  ماما  نت ، جنپ  هداز 
دارم هاش  هداز  ماما  دیز ، هاش  هداز  ماما  اضر ، هاش  هداز  ماما  اضرهـش :  اضرهـش  - هدازماما یلع  ناخ  مامح  دجـسم و  مریمـس ، عماج  دجـسم 

 : رهش ینیمخ  قامس  گنس  ربنم  نیسح ، خیش  اباب  هربقم  رایهم ، يارسناوراک  نوتاخ  دیس  هعقب  تاداس ، هینیسح  ناویا  دیـس ، هداز  ماما  ههق ،
دیـس هداز  ماما  ناردافـسونرو ، میهاربا  هداز  ماما  دیـس ، برد  میهاربا  هداز  ماما  نیدـلا ، مجن  دـمحم  دیـس  هداز  ماما  هیودرم ، نبا  هاگمارآ 

، ژد نهک  لنوت  میحر ، ییاد  رالات  ربکا ، یلع  رـالات  یهدـس ، ینیما  پیترـس  هناـخ  ناوید  رـالات و  ژد ، نهک  جرب  اـه ، يزگ  ناویا  دـمحم ،
هاگودرا ع ،)  ) میهاربا هلادبع و  هداز  ماما  ندـیرف :  ناخ  هلا  ترـصن  هناخ  ناخ ، یلعدـمحم  هناخ  گنر ، تفه  نارادافـس  ونرو  ناتـسروگ 
ياهاتسور رد  عقاو  هنمرا  ياه  ياسیلک  نغرغ ، ياتـسور  یـسییر ، اقآ  یخیرات  هناخ  ناغون ، یخیرات  لپ  درگامن ، ياتـسور  رد  عقاو  هنمارا 

هناخ دـمحا ، ریما  ناطلـس  مامح  کلیـس ، هپت  نیف ، غاب  یخیرات ، رازاـب  ناـشاک :  اـه  - يدرجورب درگاـمن  ساـکوغ ، ياـسیلک  بیرجرازه ،
موصعم رابنا  بآ  نییان :  عماج  - دجـسم گرزب  اقآ  هسردـم  عماج ،  دجـسم  اه ، يرماع  هناخ  نایـسابع ، هناخ  ییابطابط ، هناـخ  يدرجورب ،

، ههاجنپ مامح  دابآون ، یمیدق  مامح  نییان ، يالصم  غاب  نییان ، رازاب  هلـصوم ، هداز  ماما  ع ،)  ) یلع دیـس  هداز  ماما  ورپس ، هدکـشتآ  یناخ ،
، هاگروشآ ای  هاگاروشاع  هعلق  نیران ، هعلق  کناتـسین ، وزرب –  هعلق  یمطاف ، یخیرات  هناخ  اینریپ ، هناخ  ع ،)  ) اضر ماما  مامح  ناولک ، ماـمح 

دجسم هاقناخ و  دمصلادبع ، خیش  هعقب  دابآ ، سابع  غاب  دابآ ، جات  غاب  زنطن :  عماج  دجـسم  کناتـسین ، يارـسناوراک  دابالب ، يارـسناوراک 
دبنگ قاشو ، هعلق  دابآ ، حلاص  ياتسور  هعلق  سابع ، الم  يارسناوراک  نیب ، لاله  ای  نیو  له  يارـسناوراک  ربکا ، یلع  يارـسناوراک  عماج ،
عماج دجسم  هیدمحم ، هچوک  رس  دجسم  یبرغم ، خیش  دجسم  رضخ ، هجاوخ  دجسم  نامیدق ، عماج  دجسم  هلادبع ، اباب  دجـسم  نییان ، زاب 

نارفاب ياتسور  عماج  دجسم  هیدمحم ،

ناهفصا ناتسا  ياه  هبذاج  ریاس 

- عماج - دجسم دجاسم  وپاق  - یلاع - یقیسوم - رالاتناهج - شقن - نادیم هیرصیق  هللا  - فطل - خیش ماما  - دجـسموپاق - یلاع ناهج  شقن  نادیم 
- دجسماه - یچراج - دجسمهللادبعالم هراوز  - عماج - دجسمرانماپ - دجسماضرهش - عماجدجـسم ناهفـصا  - عماجدجـسمیلع - دجـسم زنطن 
- لپ لپ  اه 33 لپ  نیف  غابتـشهب  - تشه - خاکنوتـس لهچ  اه  خاک  ناخ  - میحر - دجـسمناگیاپلگ - عماـج - دجـسمهاگتجاح - دجـسم میکح 
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نابنجرانم نیدلا  - نکرابابیزیربت - بئاص - هاگمارآمساقاباب - هعقب اه  هدازماما  رباقم و  هلک  - لپ ییوج  - لپ ناتـسرهش  - لپ نانرام  - لپوجاوخ
- هدازمامارقاب - دمحم - نب - یلع - هدازماما سابع  - یلع - اقآ - هداز - ماما ناگیاپلگ  - نت - هدفه - هدازمام یـسوط  کلملا  ماظن  هجاوخ  هاگمارآ 
- هناخ اه  هناخ  هلودـلا  - نیما - هچمیتکلم - هچمیتناهفـصا رازاب  اهرازاب  لیعامـسا  - هدازماـماهنایبا - هدازماـماهنایبا - هینیـسح لـاله  - نبدـمحم
- هسردمدروآ - امین - هسردم اه  هسردم  مالـسالا  خیـش  هناخیروفغ  نسح  جاح  هناخ  تیطورـشم  هناخ  اهیرماع  اه  - يدرجورب اه  - ییابطابط

رـساین هدکـشتآ  کناو  - ياسیلک اه  هبذاج  ریاس  هفایـضلاراد  - هرانم - ودنیـس - هراـنمنابراس - هراـنم اـه  هراـنم  گرزباـقآ  - هسردـم غاـبراهچ 
- هناـخراصع یـسابع  رـالاتهنایبا  - هد - نییاـپ - هعلقباـجنرم - يارـسناوراک داـبآ  - شوـن - ینیمزریز - رهــشکلیس - هپتدـگوگ - گرا هاگــشتآ 
- رـالاتاقآ - یلق - یلع - ماـمح رــصاعم  - ياـهرنه - هزوـمینیئزت - ياـهرنه - هزوـمریوک - هزوـم تیـالو  - نوراـه - هدازماـمایرومیت - رــالاتیهاش

محللا - تیب - ياسیلکفرشا

لگدیب نارآ و 

دابآ شون 

مهیلع هللا  مالس  نیدلازع  دیس  نیدلا ،  جات  دیس  نیدلا ،  لامک  دیس  ناگداز  ماما 

نسح ماما  ترضح  هب  یفجن  یشعرم  هللا  تیآ  ترضح  یمومع  هناخباتک  زکرم  هیدییأت  همان و  هرجش  قبط  فیرش  ناگدازماما  نیا  بسن : 
لگ تشخ و  حـلاصم  نامتخاس ، نیا  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرم  رتم  رب 100  غلاب  ییانب  ریز  تحاـسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  یبتجم 

دهاوخ هفاضا  مرح  يانب  ریز  هب  رتم  ءانما 1500  تییه  لوق  لقن  هب  انب  کیدزن  هدنیآ  رد  هدازماما  مرح و  يزاسزاب  دیدج  حرط  رد  هتشاد و 
نامتخاس ینونک و  مرح  لخاد  رد  دـیدرگ . دـهاوخ  هتخاـس  ارـس  ریاز  رگید و  رتاـفد  هناـخباتک و  نوچ  يزکارم  نآ  رود  اـت  رود  هک  دـش 

يرنه تانییزت  هنوگ  ره  دقاف  هعقب  تسا . هتفرگ  رارق  فیرش  ناگدازماما  رازم  گنس  يور   2  × داعبا 5/2 رد  نهآ  سنج  زا  يزلف  یحیرض 
شون يرتمولیک  رد 2  عقاو  هیلابقا  دابآ - شون  - لگدیب نارآ و  ناهفـصا - سردآ :  دشاب . یم  يراکیـشاک  يرب و  چـگ  يراک ، هنیآ  نوچ 

ناشاک تمس  هب  دابآ و 

نامیلس نسح و  هداز  ماما 

نیا تحاسم : دـسر . یم  (ع ) یبتجم نسح  ماما  ترـضح  هب  لحم  نیدـمتعم  یلاـها و  داـقتعا  هب  اـنب  فیرـش  ناـگدازماما  نیا  بسن  بسن :
ینامز رد  هتشاد و  هلاس  یتمدق 150  عقاو  رد  هک  انب  نیا  تاحیـضوت : دنراد . رارق  عبرم  رتم  تحاسم 100  هب  یقاتا  رد  فیرش  ناگدازماما 

داعبا هب  يزلف  یحیرـض  تسا . هتفرگ  ماجنا  نونکات  نآ  يزاسزاب  لحارم  لاس 1365  زا  تسا  هدش  بیرخت  نآ  مظعا  تمسق  لیـس ، رثا  رب 
يراکیـشاک و يرب و  چگ  تانییزت  هنوگ  ره  دقاف  قوف  هعقب  تسا . هتفرگ  رارق  هعقب  لخاد  رد  فیرـش  ناگدازماما  رازم  گنـس  يور   2×3

دابآ شون  رهش  يرهطم  دیهش  ۀلحم  رد  - دابآ شون  - لگدیب نارآ و  سردآ : دشاب . یم  يراک  هنیآ 

هیلع هللا  مالس  لوسر  هداز  ماما 

نحص تحاسم  تحاسم :  تسا . هدوب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ترضح  روش  تخر  نفد  لحم  نیدمتعم  یلاها و  داقتعا  هب  بسن : 

ناریا ناگداز  ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 885زکرم  هحفص 332 

http://www.ghaemiyeh.com


ریز هتشاد و  هلاس  یتمدق 400  هعقب  نیا  نامتخاس  تاحیضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  مرح 300  يانب  ریز  تحاسم  هدوب و  رتم  هدازماما 100 
رارق فیرـش  هدازماـما  رازم  گنـس  يور  يا  هشیـش  یموینیمولآ و  یحیرـض  مرح  لـخاد  رد  دـشاب . یم  اراد  عبرم  رتم  ژارتم 200  هب  ییاـنب 

- ناهفصا سردآ :  تسا . هدیدرگ  يزاسزاب  تمرم و  نآ  لخاد  يرجآ  فقس  شتمدق و  هب  هجوت  اب  هاگترایز  نیا  نامتخاس  تسا . هتفرگ 
دابآ شون  رهش  يدورو  دابآ - شون  - لگدیب نارآ و 

هیلع هللا  مالس  قاحسا  هداز  ماما 

 : تحاسم دـسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  رهـش  یلاها  نیدـمتعم و  داقتعا  هب  اـنب  فیرـش  هدازماـما  نیا  بسن  بسن : 
هعقب دوخ  ياـنب  ریز  دـشاب و  یم  رتم  دودـح 1000  هب  تسا  هدـش  دازآ  يدـیرخ و  ياه  نیمز  لماش  هک  هدازماما  ینونک  ياضف  تحاـسم 
ریخا ياهلاس  یط  هک  دـسر  یم  هیوفـص  نارود  هب  هتـشاد و  هلاس  یتمدـق 400  نامتخاس  نیا  يانب  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرم  رتم   300

هنوگچیه مرح  لخاد  رد  تسا . هتفرگ  رارق  هعقب  لـخاد  رازم و  گنـس  يور  داعبا 2×2  رد  يزلف  یحیرـض  تسا . هدش  يزاسزاب  تمرم و 
تدارا راوگرزب  هدازماما  نیا  هب  تبـسن  دابآ  شون  رهـش  یلاها  مدرم و  دروخ . یمن  مشچ  هب  يراک  هنیآ  ای  يرب و  چگ  يرامعم و  تانییزت 

رد 5 عقاو  داـبآ  شوـن  رهـش  يرفعج  دـمحم  دیهـش  ناـبایخ  داـبآ - شوـن  - لگدـیب نارآ و  ناهفـصا - سردآ :  دـنلیاق . صاـخ  مارتـحا  و 
لگدیب نارآ و  ناتسرهش  يرتمولیک 

هیلع هللا  مالس  مساق  دیس  هداز  ماما 

نیا رد  نوفدم  فیرـش  ناگدازماما  یماسا  دوجوم  دانـسا  هب  انب  دسر . یم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  ناشیا  بسن  بسن : 
دیـس هدازهاش  مساقلاوبا –  دیـس  هدازهاش  نیدلا –  جات  دیـس  ناطلـس  دـمحم - دیـس  ناطلـس  یلع - دیـس  ناطلـس  : ) تسا رارق  نیدـب  هعقب 

هک تسا  دـمآ ه  نینچ  دروخ  یم  مشچ  هب  حیرـض  رد  هک  يا  هخـسن  هرکذـت  رد  مالـسلا ). هیلع  مساقلاوبا  هدازهاش  ۀـمرکمردام  و  لضاف -
هتـشاد ناراوگرزب  نیا  ربارب  رد  یـسابع  يافلخ  لامع  زا  ریبز  هک  یگنج  رد  هک  دنا  هدوب  ههام  یکدوک 9  مالسلا  هیلع  مساقلاوبا  هدازهاش 
ییانب ریز  تحاسم :  تسا . هدـش  لقن  بقانملا  هدـبز  باتک  زا  بلطم  نیا  دـناسر . یم  تداهـش  هب  ناکم  نیا  رد  ار  ناشیا  ناردارب  ردام و 

زا يزلف  یحیرض  دراد . رتم  دودح 100  ییانب  ریز  هدوب و  لگ  تشخ و  حلاصم  زا  هاگترایز  نامتخاس  تاحیضوت :  دراد . رتم  دودح 100 
چگ لیبق  زا  يرنه  تانییزت  هنوگ  ره  دـقاف  هعقب  و  تسا . هتفرگ  رارق  فیرـش  ناگدازماما  رازم  گنـس  يور  داعبارد 3×2  موینیمولآ  سنج 

هجوت دروم  رتشیب  ناـکم  نیا  عقاو  رد  هتـشاد و  رتم  رب 100  غلاب  یتحاسم  هدازماما  انب و  طایح  دـشاب . یم  يراکیـشاک  يراـک و  هنیآ  يرب ،
 : سردآ دـنزادرپ . یم  تاولـص  متخ  هیعدا و  نآرق و  متخ  هناـنز و  سلاـجم  ییاـپرب  هـب  نآ  رد  هـک  هتـشاد  رارق  داـبآ  شوـن  رهـش  ناوناـب 

هرابیوج ۀلحم  دابآ - شون  - لگدیب نارآ و  ناهفصا -

هیلع هللا  مالس  دمحم  هداز  ماما 

. دـسر یم  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  هب  لـحم  نیدـمتعم  یلاـها و  داـقتعا  هب  اـنب  ردـقلا  لـیلج  هداز  ماـما  نیا  بسن  بسن : 
لاس هیوفص و 400  نارود  هب  انب  نیا  تمدق  تاحیـضوت :  دشاب . یم  رتم  رب 100  غلاب  هاگترایز  نیا  يانب  ریز  انب و  نیا  تحاسم  تحاـسم : 

هک دراد  رارق  يزاسون  حرط  رد  هاگترایز  هدازماما و  نیا  دـشاب . یم  لمـش  یطورخم  گنر و  يا  هزوریف  يدـبنگ  ياراد  دـسر و  یم  شیپ 
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هعقب و لخاد  رد  دوش . یم  يزاسزاب  زین  نآ  مرح  دـبنگ و  يدوز  هب  هک  تسا  هدـش  هتخاـس  نآ  عبرم  رتم  رب 800  غلاب  یتحاـسم  نونکا  مه 
لیبق زا  يرنه  تانییزت  هنوگ  ره  دـقاف  هعقب  لخاد  دراد و  رارق  فیرـش  هدازماـما  رازم  گنـس  يور  رتم  داعبا 3×3  رد  يزلف  یحیرـض  مرح 

يرظتنم دمحم  دیهش  ۀقطنم  دابآ - شون  - لگدیب نارآ و  ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم  يراک  یشاک  ای  يراک و  چگ  يراک و  هنیآ 

هیلع هللا  مالس  یسوم  نبا  دمحم  هداز  ماما 

 : تحاسم دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  لحم  نیدـمتعم  تیاور  هب  اـنب  ردـقلا  لـیلج  هدازماـما  نیا  بسن  بسن : 
. دـشاب یم  يراکیـشاک  يراـک و  هنیآ  يرب و  چـگ  تاـنیئزت  هنوگ  ره  دـقاف  مرح  لـخاد  دـسر و  یم  عبرم  رتـم  هب 80  قوف  ۀـعقب  تحاـسم 
ءانما و تییه  تمه  هب  دـیدج  ياـنب  بیرخت و  لاس 1383  رد  هک  لگ  تشخ و  حـلاصم  اـب  هدوب  يا  هعقب  میدـق  رد  اـنب  نیا  تاحیـضوت : 
دـسر و یم  عبرم  رتم  هب 80  قوف  ۀـعقب  تحاسم  تسا . هدـش  نآ  میدـق  يانب  نیزگیاج  لگدـیب  نارآ و  ناتـسرهش  فاـقوا  ةرادا  نیریخ و 

فیرش هدازماما  نیا  هب  تبسن  ناوناب  ًاصوصخ  مدرم و  دشاب . یم  يراکیشاک  يراک و  هنیآ  يرب و  چگ  تانییزت  هنوگ  ره  دقاف  مرح  لخاد 
هقطنم دابآ - شون  - لگدیب نارآ و  ناهفصا - سردآ :  دنزادرپ . یم  هیعدا  نآرق و  متخ  نوچ  یمسارم  ییاپرب  هب  هتشاذگ و  صاخ  مارتحا 

دابآ شون  یتشهب  دیهش 

امهیلع هللا  مالس  نوتاخ  هیقر  میهاربا و  ناگداز  ماما 

هرجش رد  بلطم  نیا  . دسر یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ماما  ترضح  هب  دنشاب  یم  ردارب  رهاوخ و  هک  ناراوگرزب  ود  نیا  بسن  بسن : 
غلاب هاگترایز  نیا  نحص  تحاسم  تحاسم :  تسا . هدش  صخـشم  نیعم و  یبوخ  هب  دراد  رارق  میهاربا  هدازماما  مرح  رد  هک  يا  هنوگ  همان 

نارود هب  شخیراـت  هک  تسا  یمیدـق  ناـمتخاس  ياراد  دـیدرگ و  عقاو  يا  هچوک  ياـهتنا  رد  ناـکم  نیا  تاحیـضوت :  عبرم . رتـم  رب 400 
میهاربا ترضح  مرح  يانب  ریز  دنشاب . یم  نوفدم  رگیدکی  رانک  رد  حیرض  قاتا و 2  ود  رد  فیرش  ناگدازماما  ود  نیا  دسر . یم  هیوفص 

هنیآ نوچ  يرنه  يراـثآ  هعقب  لـخاد  رد  دـشاب . یم  داـعبا 5/2×3  رد  نهآ  سنج  زا  یحیرـض  ياراد  هدوـب و  عـبرم  رتـم  مالـسلا 65  هیلع 
زا يزلف  یحیرض  هتفرگ ، رارق  نحص  یبرغ  لامش  علـض  رد  هک  نوتاخ  هیقر  وناب  مرح  رد  دوش . یمن  هدید  يرب  چگ  يراکیـشاک و  يراک ،

يرب چگ  تانییزت  زین  نوتاخ  هیقر  یب  یب  وناب  مرح  لخاد  رد  تسا . هدش  عقاو  هفیرش  ةدازمامارازم  گنـس  يور  داعبا 3×2  رد  نهآ  سنج 
ار فیرـش  مرح  ود  نیا  راوز  هار  هک  تسا  یناتـسبش  دجـسم و  مرحود  نیب  لـصاف  دـح  دوش . یمن  هدـهاشم  يراکیـشاک  يراـک و  هنیآ  و 

تمرم خیرات  هک  تسا  هدیدرگ  تمرم  يرجآ و  نآ  فقس  دشاب و  یم  عبرم  رتم  نوتاخ 60  هیقر  وناب  مرح  تحاسم  تسا . هدومن  رتکیدزن 
. دنـشاب یم  لیاق  صاخ  میرکت  مارتحا و  فیرـش  ناگدازماما  ناـکم و  نیا  هب  تبـسن  مدرم  یلاـها و  دـسر . یم  ش  . ـ لاـس 1340 ه هب  نآ 

دابآ شونرهش  دابآ  خیش  ای  يرظتنم  دیهش  ۀلحم  دابآ - شون  - لگدیب نارآ و  ناهفصا - سردآ : 

اهیلع هللا  مالس  نسح  نامیلس و  هدازهاش 

 : تحاسم دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ادهـشلا  دیـس  ترـضح  هب  لحم  نیدـمتعم  داقتعا  هب  انب  فیرـش  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
دقاف هدیـسر و  شیپ  لاس  هب 100  نامتخاس  نیا  تمدق  تاحیـضوت :  دـسر . یم  عبرم  رتم  هب 80  هاگترایز  مرح  هعقب و  يانب  ریز  تحاـسم 
رازم گنس  قاتا  طسو  رد  اهنت  هدوبن و  ناگدازماما  فیرش  رازم  گنس  يور  یحیرض  هعقب  لخاد  رد  نینچمه  دشاب . یم  هتسدلگ  دبنگ و 
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نیا دـشاب . یم  يراکیـشاک  ای  يرب و  چـگ  يراک ، هنیآ  لـیبق  زا  يرنه  تاـنییزت  هنوگ  ره  دـقاف  هعقب  نیا  دوش . یم  هدـید  راوگرزب  ود  نآ 
شون يرظتنم  دیهش  قطنم  دابآ - شون  - لگدیب نارآ و  ناهفصا - سردآ :  دراد . رارق  دابآ  شون  رهـش  یلاها  میرکت  مارتحا و  دروم  ناکم 

رهش نیا  هیمیاق  دجسم  بنج  دابآ 

نارآ

هیلع هللا  مالس  نوتاخ  هنومیم  ییحی و  قاحسا ،  هداز  ماما 

 : تحاسم دسر . یم  مالـسلا  هیلعیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هب  لحم  نیدـمتعم  یلاها و  تیاور  هب  راوگرزب  ناگدازماما  نیا  بسن  بسن : 
لگ تشخ و  حـلاصم  اب  ییانب  هدازماما  نیا  یمیدـق  نامتخاس  تاحیـضوت :  دراد . هار  مرح  هب  هک  هدـش  هتخاس  زین  عبرم  رتم  تحاسم 250 

هدـش هتخاس  نآ  دـیدج  يانب  لگدـیب  نارآ و  ناتـسرهش  فاـقوا  هرادا  نیریخ و  ءاـنما و  تییه  تمه  هب  بیرخت  لاـس 1382  رد  هک  هدوب 
هدـش هتخاس  نآ  نیفرط  رد  هاگترایز  دـبنگ  عاـفترا  هب  هتـسدلگ  ود  نینچمه  هتـشاد و  زا  رتم  عافترا 24 هب  شوپود  يدـبنگ  اـنب  نیا  تسا .
ءانما تییه  شرافـس  هب  تسدـب  هعقب  نیا  حیرـض  دروخ . یم  مشچ  هب  فیرـش  ناگدازماما  رازم  اـهنت  هدوبن و  یحیرـض  هعقب  لـخاد  تسا .

تسا و يراکیـشاک  ای  يرب و  چـگ  يراک ، هنیآ  تانییزت  هنوگ  ره  دـقاف  هعقب  نامتخاس  دـشاب . یم  تخاس  شرافـس و  تسد  رد  هدازماـما 
هب هک  هدش  هتخاس  زین  عبرم  رتم  تحاسم 250  هب  يدجسم  مرح  هعقب و  رانک  رد  دشاب . یمن  هدش  يراکیشاک  زین  هتسدلگ  دبنگ و  نینچمه 

لگدیب نارآ و  ناتسرهش  نارآ  رهش  هلحم ) رس  هلحم ( رد  - نارآ - لگدیب نارآ و  ناهفصا - سردآ :  دراد . هار  مرح 

هیلع هللا  مالس  لیعامسا  قاحسا و  هداز  ماما 

 : تحاسم دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  رهـش  لحم و  یلاها  تیاور  هب  انب  فیرـش  ناـگدازماما  نیا  بسن  بسن : 
هب هاگترایز  نیا  نامتخاس  يانب  هعقب و  تاحیـضوت :  دـسر . یم  رتم  هب 250  هعقب  يانبریز  تحاـسم  رتم و  هاگترایز 150  نحص  تحاسم 
رد هک  هتفرگ  رارق  هعقب  يور  فک  زا  رتم  عافترا 18  هب  هاگترایز  نیا  ۀتسدلگ  ود  تسا . هدش  يزاس  زاب  رورم  هب  هک  هدیسر  هیوفص  نورد 

ناگدازماما رازم  گنس  يور  داعبا 5/2×2  رد  نیبوچ  یحیرـض  دشاب . یمن  دبنگ  ياراد  هاگترایز  نیا  دیدرگ . دهاوخ  يراکیـشاک  هدنیآ 
- لگدیب نارآ و  ناهفـصا - سردآ :  دشاب . یم  يراکیـشاک  يراک و  هنیآ  يرب ، چـگ  تانییزت  هنوگره  دـقاف  قوف  هعقب  دراد . رارق  فیرش 

لگدیب نارآ و  ناتسرهش  نارآ  رازاب  ۀلحم  نارآ -

هیلع هللا  مالس  نامیلس  نسح و  هداز  ماما 

تحاسم تحاسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلعرقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  هب  یلاها  مدرم و  داقتعا  هب  انب  فیرـش  ناـگدزماما  نیا  بسن  بسن : 
يزاسزاب راب  نیدنچ  رورم  هب  نامتخاس  نیا  هتـشاد  هلاس  یتمدق 1100  هعقب  نیا  نامتخاس  تاحیـضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  نحص 1600 

يور رد 3×2  هرقن  لـیتسا و  سنج  زا  يزلف  یحیرـض  مرح  لـخاد  رد  دـشاب . یم  ریمعت  تسد  رد  نآ  فقـس  هعقب و  لـخاد  تسا و  هدـش 
ظفح يارب  یتکرح  ًادیدج  هعقب  تمدق  هب  هجوت  اب  هتـشاد و  یمیدـق  یتفاب  هاگترایز  نامتخاس  دراد . رارق  فیرـش  ناگدازماما  رازم  گنس 

ۀلصاف 13 رد  لگدیب و  نارآ و  ناتسرهش  دابآ  ضیف  نارآ - - لگدیب نارآ و  ناهفـصا - سردآ :  تسا . هدش  نآ  مرح  ددجم  تمرم  نآ و 
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يرتمولیک

هیلع هللا  مالس  رفعج  نبا  یسوم  نبا  لضف  هداز  ماما 

یم مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  لحم  نیدـمتعم  زا  لوق  لقن  دوجوم و  دانـسا  هب  هجوت  اب  فیرـش  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
نب لضف  هدازماما  تاحیـضوت :  دـشاب  یم  رتم  رب 100  غلاـب  یتحاـسم  هعقب  مرح و  دـشاب . یم  رتم  نحـص 2500  تحاسم  تحاسم :  دسر .

ناکم یلاها ، زا  لقن  هب  هک  هتشگ  روهشم  مدرم  نیب  رد  لیلد  نیا  هب  هزات  بقل  تسا . هزات  ترایز  هب  روهـشم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم 
رازم گنس  يور  داعبا 4×3  رد  موینیمولآ  سنج  زا  يزلف  یحیرـض  تسا . هدـش  ییاسانـش  یگزات  هب  شیپ و  لاـس  رد 200  هدازماـما  نفد 

5 مالـسلا ، هیلعرفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  لضف  هدازماما  رازم  گنـس  رب  هوـالع  حیرـض  لـخاد  رد  تسا . هتفرگ  رارق  فیرـش  ناـگدازماما 
تانییزت دنـشاب . یم  راوگرزب  ةداز  ماما  ةداوناخ  نادـنزرف و  بیرق  لامتحا  لحم  نیدـمتعم  زا  لقن  هب  انب  هک  هدوب  دوجوم  رگید  ربق  گنس 

یم رتم  هب 18  فک  زا  هاگترایز  هدش  يراکیشاک  رانم  ود  عافترا  دشاب . یم  يراکیـشاک  ای  يراک  هنیآ  يرب ، چگ  دقاف  هداس و  هعقب  لخاد 
ۀلحم نارآ - - لگدیب نارآ و  ناهفصا - سردآ :  دنـشاب . یم  لیاق  يا  هژیو  مارتحا  فیرـش  ناگدازماما  نیا  هب  تبـسن  یلاها  مدرم و  دسر .

لگدیب نارآ و  شخپ  بآ 

هیلع هللا  مالس  یلع  نبا  لاله  هداز  ماما 

هام لاله  هدـننک  یعادـت  هک  دـشاب  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  لاله  هب  روهـشم  لاله و  ناشبقل  دـمحم و  ناشلا  میظع  هدازماما  نیا  مان  بسن : 
بـش رد  هدمآ و  ایندب  ق  لاس 14 ه . ـ ناضمر  كرابم  هام  لوا  بش  رد  هرونم  هنیدم  رد  ناشیا  هک  دـنا  هدروآ  نینچنیا  خـیرات  رد  تسا و 

ناشیا نامشچ  دننک و  یم  نامسآ  هب  ور  ناشیا  دلوت  بش  رد  قیقحت  یلوم  دنا . هتـسبورف  ناهج  زا  هدید  لاس 64  ناضمر  رخآ  ۀهد  ۀعمج 
دمحم ار ( ناشیا  سپ  تسا . هام  نوچ  شیور  دازون  نیا  ینعی  ههجو » لاله  اذـه   » هک دـنیوگ  یم  نینچ  دـتفا و  یم  ناضمر  هاـم  لـاله  هب 

تحاسم دـشاب و  یم  عبرم  رتم  هدازماما 3000  يابیز  نحـص  تحاسم  تحاسم :  دنتفای . ترهـش  یلع  لاله  سپ  نآ  زا  دـندیمان و  لاله )
هدازماما يانب  تسا . روهـشم  رایـسب  روشک  رد  هدازماـما  نیا  تاحیـضوت :  دـسر . یم  عبرم  رتم  هب 3000  شیاهقاور  هوـالعب  مرح  ياـنب  ریز 

هب یقودنـص  هدـش و  هتخاس  يرـصتخم  قاتا  نآ  يور  هک  هدوب  یبادرـس  تروصب  راوگرزب  نیا  تافو  نامز  رد  نارآ  رهـش  رد  عقاو  لاله 
انب نیا  ظفح  تخاس و  هنیمز  رد  یتامادـقا  نایوفـص  زا  دـعب  نایقوجلـس و  نارود  خـیرات و  لوط  رد  دـندوب . هداد  رارق  نآ  طسو  ربق  ياـج 
انب نیا  دنـشاب . یم  رکذ  لباق  هک  هدیـسر  دوخ  لالج  ییافوکـش و  جوا  هب  انب  نیا  یمالـسا  دنمهوکـش  بالقنا  زا  دعب  رد  اما  دیدرگ  ماجنا 
زا رتم  عافترا 25  هب  اهنآ  يات  هک 2  هتسدلگ  راهچ  دشاب و  یم  فک  زا  رتم  عافترا 24  هب  هدش  يراکیشاک  ابیز و  يدبنگ  لماش  نونکا  مه 
ریز تحاسم  ودشاب  یم  عبرم  رتم  هدازماما 3000  يابیز  نحص  تحاسم  دنراد . عافترا  رتم  فک 11  زا  مادک  ره  رتکچوک  رانم  فک و 2 

رد هک  تسا  یعلض  تروص 8  هب  فک  زا  مرح  لخاد  يابیز  ياضف  مرح  لخاد  دسر . یم  عبرم  رتم  هب 3000  شیاهقاور  هوالعب  مرح  يانب 
هنیآ سنرقم و  کچوک  ياهدنب  قاط  زا  فقس  دهد . یم  لیکـشت  ار  دبنگ  ۀقاس  ینورد  رادج  دوش و  یم  هریاد  لکـش  هب  يرتم  عافترا 4 
داعبا رد  ش  لاس 1330 ه .ـ رد  يزلف  یحیرض  دنک . یم  هریخ  دوخ  هب  ار  يریاز  ره  مشچ  هک  هدش  لیکشت  يدرف  هب  رـصحنم  ابیز و  يراک 

يراکیـشاک و تروص  هب  هک  هدـش  هتخاس  يابیز  ياهقاور  اهقاور  تسا . هتفرگ  رارق  مرح  لخاد  رد  فیرـش  هدازماما  گنـس  يور   3×5/2
ادهـش هنیجنگ  دنـشخرد . یم  رهطم  مرح  يرامعم  راـتخاس  رد  نهک ، نارود  زا  هدـمآرب  يرهوگ  نوچ  یبوخب  دـنا ، هتفرگ  لکـش  سنرقم 

. تسا اراد  روشک  رد  ار  يرگراثیا  لوا  ۀبتر  هدازآ  زابناج و 83  زا 1500  شیب  دوقفم و  دیهش و  میدقت 820  اب  لگدیب  نارآ و  ناتسرهش 
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ضرق تسا . هدش  هتخاس  مرح  یقرش  علض  رد  عبرم  رتم  تحاسم 300  هب  مرح  يادهش  ۀنیجنگ  نازیزع  نیا  زا  میرکت  تشادگرزب و  تهج 
هیلعلاله دمحم  هنـسحلا  ضرق  هیریخ و  هسـسؤم  هنـسحلا ، ضرق  تالیهـست  ياطعا  مدرم و  ياه  هدرپس  بذج  روظنم  هب  نینچمه  هنـسحلا 
تاظفاح ناـیراق و  تیارق  تهج  یعمتجم  رهطم  مرح  یقرـش  بونج  علـض  رد  تسا . هدـش  يزادـنا  هار  لیکـشت و  لاس 1383  رد  مالـسلا 

. دراد نآرق  ءازجا  ظـفاح  رگید  رفن  نآرق و 300  ظـفاح  زا 200  شیب  هعومجم  نیا  تسا . هدـش  هتخاـس  عبرم  رتم  تحاـسم 250  هب  نآرق 
هتخاس رهطم  نحص  یبونج  علض  رد  ش ) ه .ـ لاس 1344 (  رد  مالسلا  هیلعلاله  دمحم  ترضح  سدقم  ناتسآ  هناخباتک  نینچمه  هناخباتک 

یطخ هخسن  فلتخم و 500  ياه  نابز  هب  یپاچ  خسن  دلج  رازه  شا 55  هناخباتک  يوتحم  دراد و  عبرم  رتم  رب 300  غلاب  یتحاسم  هک  هدش 
شناد هجوت  دروـم  هک  تسا  یگنهرف  یملع و  يراودا  تایرـشن  تـالجم و  زا  يا  هعوـمجم  یگنـس و  پاـچ  ۀخـسن  اهدـص  تمیق و  يذ 
سوباپ هب  فیرـش  هدازماما  نیا  تامارک  هب  هجوت  اب  روشک  طاقن  اـصقا  زا  ناتـسرهش و  رهـش و  یلاـها  مدرم و  دراد . رارق  مومع  ناـهوژپ و 

نارآ رهش  نارآ - - لگدیب نارآ و  ناهفصا - سردآ :  دنیاس . یم  راوگرزب  هدازماما  نیا  ناتسآ  رب  رس  هدش و  فرشم  ناشیا 

مهیلع هللا  مالس  هداز  ماما  جنپ 

. دـسر یم  مالـسلا  هیلعرقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  هب  لحم  ناگرزب  تیاور  هب  اـنب  ناشفیرـش  بسن  بسن :  مهیلع  هللا  مالـس  هداز  ماـما  جـنپ 
ماـن اـب  تسیهاـگترایز  نارآ  رهـش  یـضاق  دجـسم  برد  ۀـلحم  رد  تاحیـضوت :  تسا . عـبرم  رتـم  رب 300  غلاـب  نآ  تحاـسم  تحاــسم : 

ترـضح هب  لحم  ناگرزب  تیاور  هب  انب  ناشفیرـش  بسن  هک  دننوفدم  هدازماما  جـنپ  ناکم  نیا  رد  مالـسلا . هیلع  هدازماما  جـنپ  ناگدازماما 
. دشاب یم  هتـسدلگ  دبنگ و  نودب  هتـشاد و  هلاس  یتمدق 1000  یلاها  زا  لوق  لقن  هب  انب  ناکم  نیا  دـسر . یم  مالـسلا  هیلعرقاب  دـمحم  ماما 

هما هفیرش  ناگدازماما  نآ  رد  هک  دنـشاب  یم  داعبا 5/2×2  رد  هک  بوچ  زلف و  سنج  زا  لوا  حیرـض  دراد . دوجو  حیرـض  ود  مرح  لـخاد 
ناگدازماما نیا  ناردارب  هکدشاب  یم  داعبا 3×2  رد  زلف  سنج  زا  مود  حیرض  رد  دنشاب . یم  نوفدم  اهیلع  هللا  مالس  نوتاخ  بنیز  هملسلا و 

يراک و هنیآ  يرب ، چگ  تانییزت  هنوگ  ره  دقاف  هعقب  ياهراوید  فقس و  دنا . هدیمرآ  یلع  میهاربا و  هلادبع ، ناگدازماما  ياهمان  هب  هفیرش 
یضاق دجسم  برد  ۀلحم  نارآ - - لگدیب نارآ و  ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم  يراکیشاک 

هیلع هللا  مالس  نامیلس  قاحسا و  ناگداز  ماما 

یم مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  باسنالا  رحب  باتک  هب  دانتـسا  اب  دوجوم و  خـسن  هب  انب  فیرـش  ناگدازماما  نیا  بسن  بسن : 
هک هتشاد  هلاس  دودح 1000  یتمدق  انب  نیا  نامتخاس  تاحیـضوت :  دشاب  یم  عبرم  رتم  دودح 60  مرح  هعقب و  يانب  ریز  تحاسم :  دـسر .

هدش تمرم  لاس 1320  رد  هاگترایز  نیا  دشاب . یم  دوهـشم  ًالماک  انب  تخاس  تمدـق و  خـیرات  ق  خیرات 400 ه ـ هب  نآ  فقـس  يالاب  رد 
تانییزت هنوگ  ره  دقاف  مرح  تسا . هتفرگ  رارق  رازم  گنس  يور  داعبا 3×2  رد  نهآ  سنج  زا  يزلف  یحیرض  هعقب  مرح و  لخاد  رد  تسا .

يارب هدش و  فرـشم  راوگرزب  ناگدازماما  نیا  ترایز  هب  یلاها  مدرم و  دشاب . یم  يراک  چـگ  يراک و  هنیآ  يراکیـشاک ، هلمج  زا  يرنه 
داشو هلحم  نارآ - - لگدیب نارآ و  ناهفصا - سردآ :  دننک . یم  اعد  راگدرورپ  هاگرد  هب  ناشتاجاح  ندش  هدروآرب 

لگدیب

امهیلع هللا  مالس  هللادبع  لیعامسا و  ناگداز  ماما 
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 : تحاسم دـسر . یم  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  ترـضح  هب  لحم  نیدـمتعم  ناـگرزب و  ةدـیقع  قبط  فیرـش  ناـگدازماما  نیا  بسن  بسن : 
يانب تمدـق  تاحیـضوت :  تسا . هدـش  هتخاـس  لـگ  تشخ و  حـلاصم  زا  هک  عبرم  رتم  رب 200  غلاـب  ییاـنب  ریز  عبرم و  رتـم  تحاسم 500 
يور رتم  داعبا 3×3  رد  لیتسا  سنج  زا  هاگترایز  يزلف  حیرـض  دـسر . یم  شیپ  لاـس  هیوفـص و 500  نارود  هب  یلاها  لوق  هب  انب  روکذـم 

مدرم و دـشاب . یم  يراکیـشاک  يراک و  هنیآ  يرب ، چـگ  تانییزت  هنوگ  ره  دـقاف  قوف  هعقب  دراد و  رارق  فیرـش  ناگداز  ماما  رازم  گـنس 
ۀلحم رد  - لگدـیب - لگدـیب نارآ و  ناهفـصا - سردآ :  دنـشاب . یم  لیاق  يا  هژیو  مارتحا  هدـیقع و  راوگرزب  هدازماما  نیا  هب  تبـسن  یلاها 

لگدیب دابآ  صتخم 

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  ماما 

هیلع نیسحلا  هللادبع  ابا  ءادهشلا  دیـس  ترـضح  هب  يوضر  سدق  ناتـسآ  هیدییأت  دوجوم و  دانـسا  قبط  راوگرزب  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
. دشاب یم  عبرم  رتم  مرح 300  هعقب و  ياـنب  ریز  تحاـسم  عبرم و  رتم  دودح 2500  هدازماما  نحـص  تحاسم  تحاسم :  دسر . یم  مالـسلا 

تمرم لاس 1378  رد  ًاریخا و  هک  ددرگ  یم  رب  هیوفص  نارود  هب  هتشاد و  هلاس  یتمدق 400  هب  هدازماما  نیا  يانب  نامتخاس و  تاحیضوت : 
یحیرض نونکا  مه  نآ  یگدوسرف  تلع  هب  هعقب و  تمرم  زا  سپ  هک  هدوب  نیبوچ  یحیرـض  ياراد  میدق  رد  هاگترایز  نیا  تسا . هدیدرگ 

زین رگید  کچوک  گنس   4 فیرش ، هدازماما  رازم  گنس  رب  هوالع  مرح  لخاد  رد  دشاب . یم  شرافس  تسد  رد  هرقن  زلف و  سنج  زا  رگید 
هدزماما نیا  هب  تبـسن  یلاها  مدرم و  دور . یم  ناکم  نیا  رد  زین  رگید  هدازماما  راهچ  نفد  لاـمتحا  یلاـها  هتفگ  هب  اـنب  هک  دوش  یم  هدـید 

لگدیب نارآ و  ناتسرهش  لگدیب ، نالَزَی  ۀلحم  رد  - لگدیب - لگدیب نارآ و  ناهفصا - سردآ :  دنلیاق . یصاخ  مارتحا  داقتعا و  فیرش 

هیلع هللا  مالس  نیسح  هداز  ماما 

 : تحاسم دـسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  دوجوم  یطخ  دانـسا  هب  هجوت  اـب  راوگرزب  هدازماـما  نیا  بسن  بسن : 
تبث هب  تسا  هدـش  يزاـسزاب  تمرم و  هک  دوجوم  ناـمتخاس  تمدـق  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرم  رتم  مرح 400  هعقب و  دوـخ  تحاـسم 

رب غلاب  ینحـص  ياراد  هاگترایز  نیا  ددرگ . یم  رب  هیوفـص  شیپ و  لاس  دودح 400  هب  هدیـسر ، لگدـیب  نارآ و  ناشاک ، یگنهرف  ثاریم 
لـیتسا و سنج  زا  يزلف  یحیرـض  هعقب  لـخاد  رد  دور . یم  رامـش  هب  ناتـسرهش  ناتـسربق  هاـگمارآ و  نیرتگرزب  هدوب و  عبرم  رتم   23000
ناکم 7 نیا  رد  راوگرزب  هدازماما  نیا  رب  هوالع  لحم  نیدمتعم  زا  لقن  هب  انب  دنراد . رارق  فیرش  ةدازماما  گنس  يور  داعبا 3×2  رد  هشیش 

ياراد مرح  هعقب و  لخاد  دشاب . یمن  صخـشم  نیعم و  ناشکاپ  روبق  قیقد  ياه  لحم  هک  دنـشاب  یم  نوفدـم  زین  راوگرزب  نآ  دالوا  زا  رفن 
یتایآ اب  هدش و  يراکیشاک  هدازماما  نیا  مرح  ناویا  ینوریب  علـض  دشاب . یمن  يراکیـشاک  يرب و  چگ  يراک ، هنیآ  لیبق  زا  يرنه  تانییزت 

نارآ و ناتـسرهش  رد  عقاو  لگدیب  گیر  ِِبرَد  ۀـلحم  رد  - لگدـیب - لگدـیب نارآ و  ناهفـصا - سردآ :  تسا . هتفای  تنیز  میرک  نآرق  زا 
لگدیب

هیلع هللا  مالس  اضر  هداز  ماما 

تحاسم تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلعرقاب  دمحم  ماما  ترضح  هب  لحم  نیدمتعم  یلاها و  داقتعا  هب  فیرـش  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
ياقآ بانج  هیدـییأت  هرکذـت و  بلطم  نیا  تاحیـضوت :  تسا . عبرم  رتم  دودـح 24  هب  تسا  کچوک  یکقاتا  عقاو  رد  هک  هعقب  هاـگترایز 
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مالسلا هیلعرقاب  دمحم  ماما  ترضح  ناگداون  زا  راوگرزب  هدازماما  نیا  هک  تسا  هدش  دیکأت  زین  رابت  یمشاه  نیسح  دیـس  مالـسالا  تجح 
انب نیا  تمدق  تسین . تسد  رد  یعالطا  هنوگ  چـیه  رگید  نت  ود  تیوه  زا  هک  هدوب  هدازماما  هس  نفد  لحم  عقاو  رد  ناکم  نیا  دـشاب . یم 

هتسدلگ دبنگ و  دقاف  هدازماما  نیا  تسا . هدیدرگ  تمرم  يزاسزاب و  لاس 1365  رد  دسر و  یم  شیپ  لاس  دودح 100  هب  هدوب و  یمیدق 
يرنه تانییزت  هنوگ  ره  دقاف  مالسلا  هیلعاضر  هدازماما  هاگترایز  مرح  درادن . رارق  رازم  گنس  يور  یحیرـض  مرح  لخاد  نینچمه  هدوب و 

صتخم برد  ۀچوک  رد  - لگدیب - لگدیب نارآ و  ناهفـصا - سردآ :  دشاب . یم  یـشاقن  يربچگ و  ای  يراکیـشاک و  يراک ، هنیآ  لیبق  زا 
لگدیب دابآ 

هیلع هللا  مالس  نامیلس  هداز  ماما 

تحاسم تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ماما  ترـضح  هب  یلاها  مدرم و  داقتعا  هب  انب  راوگرزب  ةدازماما  نیا  بسن  بسن : 
هتفرگ رارق  فیرش  هدازماما  رازم  گنـس  يور  داعبا 5/2×5/1  رد  یموینیمولآ  یظاـفح و  حیرـض  دـسر و  یم  رتم  دودـح 80  هب  ًالک  هعقب 

نیا دـسر . یم  هیراـجاق  نارود  هـب  هتـشاد و  هلاـس  دودـح 120  یتمدـق  هدـش و  عقاو  ناـبایخ  راـنک  رد  ناـمتخاس  نیا  تاحیـضوت :  تسا .
يراکیـشاک ای  يراک و  هنیآ  يربچگ و  لماش  يرنه  تاـنییزت  ياراد  زین  هعقب  لـخاد  نینچمه  هدوبن و  هتـسدلگ  دـبنگ و  ياراد  هاـگترایز 

مالسلا هیلعناملس  هدازماما  راوج  رد  يا  هینیسح  دنشاب . یم  لیاق  مارتحا  تدارا و  فیرـش  هدازماما  نیا  هب  تبـسن  یلاها  مدرم و  دشاب . یمن 
رهش ءابط  ینب  دیهـش  نوناک  لباقم  رد  - لگدیب - لگدیب نارآ و  ناهفـصا - سردآ :  دراد . تحاسم  عبرم  رتم  دودح 300  هک  هدش  هتخاس 

، لگدیب نارآ و  ناتسرهش  لگدیب 

هیلع هللا  مالس  ربکا  یلع  هداز  ماما 

رد بلطم  نیا  دسر . یم  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  ترـضح  هب  لحم  ناگرزب  رظن  دوجوم و  دانـسا  قبط  راوگرزب  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
ترضح ةرکذت  رد  هچنانچ  میظعتلا  بجاو  هدازماما  نیا  تسا [ : هدمآ  نینچ  مق  رد  یفجن  یشعرم  هللا  تیآ  ترضح  هناخباتک  زکرم  دییأت 

 : تحاسم دـشاب ]. یم  مالـسلا  هیلعنیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح  ناـگداون  زا  دـشاب و  یم  بناـجنیا  دـییأت  دروم  هدـمآ ، ربکا  یلع  هدازهاـش 
انب و نیا  تمدق  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرمرتم  مرح 400  هعقب و  تحاـسم  دـشاب و  یم  رتم  دودح 3000  هدازماما  نیا  نحـص  تحاسم 
رد دسر . یم  نایقوجلس  نارود  هب  نآ  زا  لبق  یتح  ای  هیوفص و  نارود  هب  نآ  دبنگ  ندوب  لکـش  یطورخم  يرامعم و  عون  هب  هجوت  اب  هعقب 
مه هک  دـیدرگ  زاغآ  انب  نیا  تمرم  تخاس و  حرط  لگدـیب  نارآ و  ناتـسرهش  فاقوا  هرادا  نیریخ و  ءاـنما و  تییه  تمه  هب  لاس 1385 

. تسا هدش  هتخاس  هاگترایز  دبنگ  نیفرط  رد  فک  زا  رتم  عافترا 18  هب  هتسدلگ  تسا و 2  هدیدرگ  قاور  ود  ياراد  نآ  شرتسگ  اب  نونکا 
تانییزت هنوگ  ره  دقاف  مرح  هعقب و  تسا . هتفرگ  رارق  هعقب  لخاد  رد  فیرش  هدازماما  رازم  گنـس  يور  داعبا 5/3×5/2  رد  يزلف  یحیرض 

رهـش ربکا  یلع  ۀـلحم  رد  - لگدـیب - لگدـیب نارآ و  ناهفـصا - سردآ :  دـشاب . یم  يراکیـشاک  يراـک و  هنیآ  يرب ، چـگ  لـیبق  زا  يرنه 
، لگدیب نارآ و  ناتسرهش  رد  لگدیب 

هیلع هللا  مالس  مساق  هداز  ماما 

. دنشاب یم  مالسلا  هیلعیقنلا  یلع  ماما  ترضح  لصفالب  دنزرف  رهش ، ناگرزب  داقتعا  دوجوم و  ةرکذت  یطخ و  خسن  كرادم و  قبط  بسن : 
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نیا تاحیضوت :  دیسر . دهاوخ  عبرم  رتم  هب 700  زین  مرح  تحاسم  هتـشاد و  تحاسم  رتم  دودح 5000  مرح  حرط  دـیدج  يانب  تحاسم : 
هدش تمرم  هک 1330  هدش  يراکیشاک  لکش و  یطورخم  يدبنگ  ددرگ . یم  رب  نایقوجلس  نارود  هب  هتشاد و  هلاس  دودح 800  یتمدق  انب 

يدبنگ نینچمه  دش . دهاوخ  نآ  نیزگیاج  دـیدج  يانب  بیرخت و  یگمه  نامتخاس ، دـیدج  حرط  رد  هک  هتفرگ  رارق  هعقب  يور  نانچمه 
. دوش یم  ینیب  شیپ  هتخاس و  رتم  عافترا 60  هب  مرح  فرط  راهچ  رد  زین  هتـسدلگ  هدش و 4  هتخاس  هعقب  يور  رتم  عافترا 40  هب  شوپ  ود 

مه قوف  هعقب  دشاب . یم  رتم  ًابیرقت 12  یلعف  مرح  تحاسم  دراد و  رارق  رهش  هدازماما  رازم  گنـس  يور  داعبا 5/3×5/2  هب  يزلف  یحیرض 
هدازماما نیا  رازم  راوج  رد  یلاها  مدرم و  دـشاب . یم  يراـک  هنیآ  يراکیـشاک و  يرب ؛ چـگ  زا  معا  یلخاد  تاـنییزت  هنوگ  ره  دـقاف  نونکا 

مساق هداز  ماما  نابایخ  ياهتنا  رد  - لگدیب - لگدیب نارآ و  ناهفـصا - سردآ :  دنـشاب . یم  لوغـشم  زاین  زار و  اعد و  ندناوخ  هب  راوگرزب 
لگدیب رهش 

هیلع هللا  مالس  يداه  هداز  ماما 

 : تحاسم دـسر . یم  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  ترـضح  هب  لحم  ناگرزب  تیاور  دوجوم و  دانـسا  قبط  راوگرزب  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
رهاوخ راوگرزب  هدازماـما  نیا  هفاـضا  هب  ناـکم  نیا  رد  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرم  رتـم  رازه  هاگترایز 14000  طایح  نحـص  تحاسم 

یقاب نونکات  هیوفص  نارود  زا  هتشاد و  هلاس  یتمدق 500  نامتخاس  نیا  دنشاب . یم  نوفدم  زین  هیلع ) هلا  مالـس   ) نوتاخ بنیز  ناش  همرکم 
دوخ تحاسم  تسا . هدش  يراکیشاک  هک  هتفرگ  رارق  هدازماما  کچوک  دبنگ  فرط  ود  رد  فک  زا  عافترا 25  هب  هتسدلگ  ود  تسا . هدنام 

. دشاب یم  عبرم  رتم  رب 500  غلاب  یتحاسم  هک  تسا  هدش  هتخاس  زین  يدجـسم  نآ  راوج  رد  هک  دـشاب  یم  رتم  شیاهناویا 500  هوالعب  هعقب 
نآ فقـس  هنادنمرنه  یـشاقن  لماش  هعقب  تانییزت  تسا . هتفرگ  رارق  فیرـش  ناگدازماما  رازم  گنـس  يور  داـعبا 3×2  رد  يزلف  یحیرض 
دوخ هب  ار  يا  هدننیب  ره  مشچ  هک  هتشاد  یـسیفن  ابیز و  يراک  هنیآ  انب  نیا  یبونج  نحـص  ناویا  ددرگ . یم  رب  هیراجاق  نارود  هب  هک  تسا 

نارآ و ناهفـصا - سردآ :  دنـشاب . یم  لیاق  هژیو  تدارا  مارتحا و  فیرـش  ناگدازماما  نیا  هب  تبـسن  رهـش  یلاها  مدرم و  دنک . یم  هریخ 
لگدیب رهش  ادهش  نابایخ  رد  - لگدیب - لگدیب

هیلع هللا  مالس  مشاه  هداز  ماما 

. دـسر یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هب  دوجوم  تادنتـسم  لـحم و  ناـگرزب  هدـیقع  هب  اـنب  راوـگرزب  هدازماـما  نیا  بسن  بسن : 
هک 4500 هدوب  عبرم  رتم  هدازماما 17000  ماجنا  لاح  رد  عماج  حرط  لک  تحاسم  دراد . اـنب  ریز  رتم   2500 مرح ، یلصا  نحص  تحاسم : 
لاس 1376 رد  دراد . هلاس  دودح 150  یتمدق  تساجرب و  اپ  نانچمه  هعقب  میدق  نامتخاس  تاحیـضوت :  تسا . هدیدرگ  ارجا  نآ  عبرم  رتم 

هتخاس مرح  راوج  رد  عبرم  رتم  تحاسم 800  اب  يدجسم  نینچمه  عبرم و  رتم  ژارتم 800  هب  یناتـسبش  لماش  هک  نآ  فارطا  هعقب و  نوریب 
تانییزت تسا . هتفرگ  رارق  نآ  نیفرط  رد  رتم  عافترا 25  هب  رتکچوک  رانم  ود  نینچمه  فک و  زا  رتم  عافترا 42  هب  هتسدلگ  ود  تسا . هدش 

يور داعبا 4×5/3  رد  بوکالط  هرقن و  سنج  زا  يزلف  یحیرض  دراد . همادا  فقس  ات  هک  تسا  هیراجاق  نارود  یمیدق  یـشاقن  لماش  مرح 
همطاف ترضح  مالـسلا و  هیلع  یلع  نبا  مشاه  ترـضح  ناگدازماما  هاگمارآ  ناکم  نیا  تسا . هدیدرگ  عقاو  فیرـش  هدازماما  رازم  گنس 

دیـس نابایخ  ياهتنا  رد  لگدیب  رهـش  رد  - لگدـیب - لگدـیب نارآ و  ناهفـصا - سردآ :  دـشاب . یم  اهیلع  هللا  مالـس  يرکـسعلا  نسح  تنب 
ءادهشلا
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هیلع هللا  مالس  ییحی  هداز  ماما 

 : تحاسم دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  هب  لحم  ناگرزب  یلاها و  داقتعا  هب  انب  راوگرزب  هدازماـما  نیا  بسن  بسن : 
یمیدق نامتخاس  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرمرتم  رب 100  غلاـب  ییاـنب  ریز  رتم و  تخاـسم 500  هب  یطاـیح  ياراد  نونکا  مه  ناـکم  نیا 

لخاد رد  تسا . هدش  نآ  میدق  يانب  نیزگیاج  دـیدج  يانب  بیرخت و  لاس 1328  رد  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  يا  هعقب  هدازماما 
يور داعبا 2×1  رد  یبوچ  یظافح  دشاب . یمن  یشاقن  ای  يراکیـشاک  يرب ، چگ  تانییزت  ياراد  نینچمه  هدوبن و  یحیرـض  هاگترایز  هعقب 

. تسا هدنام  یقاب  نونکات  میدق  زا  هعقب  يور  فک  زا  رتم  عافترا 8  هب  نیدامن  کچوک و  يدبنگ  تسا و  هتفرگ  رارق  هدازماما  رازم  گنس 
دابآ صتخم  برد  ۀلحم  رد  - لگدیب - لگدیب نارآ و  ناهفصا - سردآ : 

هیلع هللا  مالس  نسحم  هداز  ماما 

 : تحاسم دسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  ناشبـسن  لحم  نیدـمتعم  یلاها و  لوق  هب  انب  فیرـش  هدازماما  نیا  بسن : 
زا هک  هدوب  کچوک  يدـبنگ  ياراد  انب  نیا  دراد  هلاس  دودح 150  یتمدق  عقاو  رد  انب  نیا  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرم  رتم  تحاسم 80 

دقاف هعقب  تسا و  هتفرگ  رارق  فیرش  هدازماما  رازم  گنـس  يور  داعبا 2×5/2  هب  نیبوچ  یحیرـض  هعقب  لخاد  رد  دراد . عافترا  رتم  فک 8 
عقاو رد  تسا  روهـشم  نسحم  هدازماـما  ناوـنع  هب  هک  ناـکم  نیا  دـشاب . یم  يراکیـشاک  اـی  يراـک و  هنیآ  يرب ، چـگ  تاـنییزت  هنوـگ  ره 

مان هب  ناکم  ود  ره  هک  تسا  دوجوم  مان  نیمه  اب  لگدیب  رهـش  نمهب  نابایخ 22  رد  هک  تسیرگید  نسحم  هدازماما  یناشن  تایصوصخ و 
نارآ و ناهفـصا - سردآ :  دنـشاب . یم  روهـشم  مدرم  نایم  رد  كرتشم  همانـسانش  تایـصوصخ و  نامه  اـب  مالـسلا  هیلع  نسحم  هدازماـما 

هناخراخف ۀلحم  - لگدیب - لگدیب

هیلع هللا  مالس  نسحم  هداز  ماما 

هللا مالـس  نوتاخ  هبیط  ای  هرهاط  هدازماما  ترـضح  مانب  رگید  رازم  مالـسلا و  هیلعدمحم  نوراه و  هدازماما  رازم  یلاها  تیاور  هب  انب  بسن : 
 : تحاسم دنـشاب . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ماـما  نادـنزرف  ناـگداون و  زا  یگمه  لـحم  ناـگرزب  داـقتعا  هب  هک  دنـشاب  یم  اـهیلع 

فیرش ناگدازماما  رازم  گنس  يور  رتم  ضرع 2  رتم و  لوط 4  هب  نیبوچ  یحیرض  هعقب ، لخاد  رد  تاحیـضوت :  عبرمرتم . تحاسم 100 
مالسلا و هیلعدمحم  نوراه و  هدازماما  رازم  یلاها  تیاور  هب  انب  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  رازم  گنـس  حیرض 3  لخاد  رد  تسا . هتفرگ  رارق 
ناگداون و زا  یگمه  لحم  ناگرزب  داـقتعا  هب  هک  دنـشاب  یم  اـهیلع  هللا  مالـس  نوتاـخ  هبیط  اـی  هرهاـط  هدازماـما  ترـضح  ماـنب  رگید  رازم 

هتـسدلگ دبنگ و  دقاف  دسر و  یم  شیپ  لاس  دودح 150  هب  ناکم  نیا  يانب  تمدق  دنشاب . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما  نادنزرف 
یلاها و ددرگ . یمن  هدـهاشم  يراکیـشاک  ای  يراک و  هنیآ  يراک ، چـگ  لیبق  زا  يرنه  تانییزت  راثآ و  هنوگ  چـیه  هعقب  لخاد  دـشاب . یم 

نمهب نابایخ 22  - لگدیب - لگدیب نارآ و  ناهفصا - سردآ :  دنشاب . یم  لیاق  میرکت  مارتحا و  راوگرزب  هدازماما  نیا  هب  مدرم 

لدزی

امهیلع هللا  مالس  یلع  نبا  لها  یلع و  نبا  لهس  ناگداز  ماما 
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 : تحاسم دـسر . یم  مالـسلا  هیلعیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هب  لحم  نیدـمتعم  یلاها و  داقتعا  هب  راوگرزب  هدازماـما  ود  نیا  بسن  بسن : 
رد هک  هدوب  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  يا  هعقب  میدق  رد  انب  نیا  تاحیضوت :  دراد  انب  ریز  عبرم  رتم  فیرش 300  ناگدازماما  یلعف  نامتخاس 

يرجآ و يدـبنگ  تسا . هدـیدرگ  ثادـحا  لدزی  ياتـسور  يادهـش  مظعم  ةداوناخ  ءاـنما و  تییه  یلاـها ، تمه  اـب  بیرخت و  لاس 1380 
زا يرنه  تانییزت  هنوگ  ره  دـقاف  ندوب  زاس  هزات  هب  هجوت  اب  هعقب  نامتخاس  تسا . هتفرگ  رارق  هعقب  يور  فک  زا  رتم  عافترا 24  هب  شوپود 

لیاق يا  هژیو  مارتحا  داقتعا و  فیرـش  هدازماما  نیا  هب  تبـسن  رهـش  یلاها  مدرم و  دشاب . یم  يرب  چـگ  ای  يراک و  هنیآ  يراکیـشاک ، لیبق 
لگدیب نارآ و  رهش  رد  نالِدزَی  ياتسور  - لدزی - لگدیب نارآ و  ناهفصا - سردآ :  دنشاب . یم 

امهیلع هللا  مالس  نیدلا  نیز  نیسح و  هداز  ماما 

. دـسر یم  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماـما  ترـضح  هب  نیدـمتعم  لـحم و  ناـگرزب  داـقتعا  هب  اـنب  فیرـش  ناـگدازماما  نیا  بسن  بسن : 
نامتخاس تاحیضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  مرح 400  هعقب و  يانب  ریز  تحاـسم  هدوب و  عبرم  رتم  هدازماما 500  نحص  تحاسم  تحاسم : 
هیراجاق نارود  تمرم و  شیپ  لاس  هیوفـص و 400  نارود  رد  رورم  هب  هدش و  هتخاس  شیپ  لاس  نایقوجلس 800  نارود  رد  هاگترایز  نیا 

فقس و دراد . رارق  فیرش  ناگدازماما  رازم  گنس  يور   2  × داعبا 5/3 رد  نیبوچ  یحیرض  هعقب  لخاد  تسا . هدمآ  رد  ینونک  تروص  هب 
هداز ماما  رب  هوالع  ناکم  نیا  رد  یلاها  هتفگ  هب  اـنب  تسا . هدـش  يزاـسزاب  تمرم و  هیراـجاق  نارود  یـشاقن  کبـس  هب  مرح  هعقب و  راوید 

رد - لدزی - لگدیب نارآ و  ناهفـصا - سردآ :  دنـشاب . یم  نوفدم  هاگترایز  نیا  رد  يراصنا  نب  رباج  نادـنزرف  زا  رگید  هربقم   4 فیرش ،
لگدیب نارآ و  ناتسرهش  يرتمولیک  هلصاف 40  رد  نالدزی  ياتسور 

بنیز هاش  یب  یب  هعقب 

 : تحاسم دسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  لحم  ناگرزب  نیدـمتعم و  داقتعا  هب  انب  هفیرـش  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
هدـش هتخاس  نآ  فارطا  رد  ارـس  رئاز  باب  نیرئاز 18  لاح  هاـفر  يارب  هک  دـشاب  یم  عبرم  رتم  نونکا 3000  مه  هدازماما  نحـص  تحاسم 

دودح 400 یتمدق  هدازماما  نیا  نامتخاسن  تاحیـضوت :  دسر . یم  عبرم  رتم  هب 1000  نآ  ياهقاور  هوالعب  هعقب  يانب  ریز  تحاـسم  تسا .
هتسدلگ  2، دشاب یم  هتسدلگ  ياراد 4  هدازماما  نیا  تسا . هدیدرگ  تمرم  هیراجاق  نارود  رد  هک  هدیسر  هیوفـص  نارود  هب  هتـشاد و  هلاس 
نینچمه دراد . عاـفترا  رتم  فک 9  زا  نآ  رتکچوک  هتـسدلگ  ود  و  دـشاب . یم  رتـم  عاـفترا 18  هب  فک  زا  نآ  هدـش  يراکیـشاک  گرزب و 

يور رتم  داعبا 2×5/2  رد  نیبوچ  یحیرـض  دـشاب . یم  رتم  هدازماما 16  هدش  يراکیـشاک  یعلـض و  دنچ  لکـش و  یطورخم  دبنگ  عافترا 
مشچ هک  تسیا  هنادنمرنه  سیفن و  يرب  چگ  يراک و  هنیآ  یـشاقن و  لماش  مرح  لخاد  تانییزت  تسا . هتفرگ  رارق  هفیرـش  هدازماما  گنس 

رد 2 لگدـیب و  نارآ و  ناتـسرهش  يرتـمولیک  رد 14  - لدزی - لگدـیب نارآ و  ناهفــصا - سردآ :  دـنک . یم  هریخ  دوـخ  هـب  ار  يریاز  ره 
لِدزَی ياتسور  يرتمولیک 

دابآ دمحم 

لیعامسا قاحسا و  هداز  ماما 
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 : تحاسم دـسر . یم  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  ترـضح  هب  اتـسور  نیدـمتعم  ناگرزب و  تیاور  هب  انب  فیرـش  ناـگدازماما  نیا  بسن  بسن : 
تشخ و حـلاصم  اب  ینامتخاس  لاس 1355  ات  انب  نیا  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرم  رتم  نآ 550  ناتـسبش  هوالعب  هعقب  یلعف  يانب  تحاسم 

يور داعبا 2×2  رد  نیبوچ  یحیرـض  تسا . هدـش  نآ  میدـق  يانب  نیزگیاج  دـیدج  يانب  بیرخت و  اتـسور  نیریخ  تمه  هب  هک  هدوب  لـگ 
یم یـشاقن  يراکیـشاک و  يرب و  چگ  لیبق  زا  یلخاد  تانییزت  هتـسدلگ و  دبنگ ، دقاف  قوف  يانب  دراد و  رارق  فیرـش  هدازماما  رازم  گنس 

 : سردآ دنوش . یم  فرشم  هتفه  مایا  رد  راوگرزب  ناگداز  ماما  نیا  ترایز  يارب  راوجمه  ياهاتسور  دابآ و  دمحم  ياتسور  یلاها  دشاب .
، لگدیب نارا و  ناتسرهش  يرتمولیک  رد 12  عقاو  دابآ  دمحم  ياتسور  رد  - دابآ دمحم  - لگدیب نارآ و  ناهفصا -

رهش دیفس 

نوتاخ هنیکس  هداز  ماما 

انب و تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرم  رتم  مرح 80  هعقب و  ياـنب  ریز  تحاـسم  عبرم و  رتـم  هدازماما 100  نحـص  تحاسم  تحاـسم :  بسن : 
ینوریب تمسق  هک  دشاب . یم  لگ  تشخ و  حلاصم  زا  هتشاد و  هلاس  یتمدق 700  رهش  ناگرزب  یلاها و  هتفگ  هب  هجوت  اب  هدازماما  نامتخاس 

یم عبرم  رتم  مرح 80  هعقب و  ياـنب  ریز  تحاـسم  عبرم و  رتم  هدازماما 100  نحـص  تحاسم  تسا . هدـش  يزاسزاب  تمرم و  یگزات  هب  نآ 
هنیآ تانییزت  هنوگ  ره  دقاف  مرح  هعقب و  دراد . رارق  هفیرش  هدازماما  رازم  يور  داعبا 3×2  رد  نهآ  سنج  زا  يزلف  یحیرض  نینچمه  دشاب .
متخ نوچ  یمـسارم  ییاپرب  هب  ناـکم  نیا  رد  هتفه  ماـیا  رد  ناوناـب  ًاـصوصخ  یلاـها  مدرم و  دـشاب . یم  يرب  چـگ  يراکیـشاک و  يراـک ،

نارآ و ناتسرهش  رهش  دیفس  رهش  رد  - رهش دیفس  - لگدیب نارآ و  ناهفصا - سردآ :  دنزادرپ . یم  میرک  نآرق  تیارق  تاسلج  تاولص و 
لگدیب نارآ و  يرتمولیک  رد 15  عقاو  لگدیب 

میهاربا هاش  هداز  ماما 

نیا تحاسم :  دسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  لحم  نیدمتعم  یلاها و  تیاور  هب  راوگرزب  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
انب نامتخاس  نیا  يانب  تاحیـضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  هعقب 600  مرح و  يانب  ریز  تحاسمو  هتـشاد  تحاسم  رتم  دودح 4000  هاگترایز 

عافترا رتم  فک 8  زا  هدازماما  یمیدـق  دـبنگ  . تسا هدـش  يزاسزاب  تمرم و  رورم  هب  هک  هتـشاد  تمدـق  لاس  دودـح 800  یلاها  هتفگ  هب 
ره دقاف  مالسلا  هیلعمیهاربا  هاش  هدازماما  هعقب  لخاد  دراد . رارق  فیرش  هدازماما  رازم  گنـس  يور   2×5/1 داعبا رد  يزلف  یحیرض  هتشاد و 

عقاو رهش  دیفس  رهش  رد  - رهش دیفس  - لگدیب نارآ و  ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم  يراکیـشاک  ای  يراک و  هنیآ  يرب ، چگ  تانییزت  هنوگ 
ارحص لد  لگدیب و  نارآ و  ناتسرهش  يرتمولیک  رد 15 

دابآ دیز  وبا 

حلاص هداز  ماما 

 : تحاـسم دـسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  لـحم  یلاـها  داـقتعا  هتفگ و  هب  اـنب  راوـگرزب  هدازماـما  نیا  بسن  بسن : 
. دـشاب یم  عبرم  رتـم  نآ 400  ياـهقاور  هوـالعب  هـعقب  ياـنب  ریز  تحاـسم  دـشاب و  یم  رتـم  رازه 1000  دودـح  هدازماما  نحـص  تحاـسم 
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يزلف یحیرض  تسا . هدیدرگ  تمرم  يزاس و  زاب  هیوفص  نارود  رد  دیسر و  نایقوجلس  نارود  هب  نامتخاس  نیا  يانب  تمدق  تاحیـضوت : 
عافترا رتم  فک 18  زا  هدازماما  گنر  يا  هزوریف  لکـش و  یطورخم  دـبنگ  دراد . رارق  فیرـش  ةدازماـما  رازم  گنـس  يور  داعبا 2×3  رد 

- دابآ دیز  وبا  - لگدیب نارآ و  ناهفـصا - سردآ :  دنلیاق . صاخ  تدارا  مارتحا و  ردقلا  لیلج  هدازماما  نیا  هب  تبـسن  یلاها  مدرم و  دراد .
لگدیب نارآ و  ناتسرهش  رد  عقاو  دابآ  دیزوبا  رهش  يذغاک  ياتسور  رد 

یلع نبا  هللادبع  هداز  ماما 

تحاسم دسر . یم  مالسلا  هیلعیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هب  ناگرزب  رهش و  نیدمتعم  هتفگ  هب  هجوت  اب  فیرـش  ةدازماما  نیا  بسن  بسن : 
هب 750 دشاب  یم  مرح  هب  لصتم  هک  نآ  دجسم  شیاهقاور و  مرح و  هعقب  يانب  ریز  تحاسم  رتم و  هلادبع 700  هداز  ماما  نحص  تحاسم  : 

یلاـها زا  لـقن  هـک  دنـشاب  یم  نوفدـم  زین  رگید  هدازماـما  راوـگرزب 3  هدازماـما  نیا  هوـالعب  ناـکم  نـیا  رد  تاحیـضوت :  دـسر . یم  رتـم 
رد هک  دنـشاب  یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  نادنزرف  زا  لیعامـسا  قحـسا و  ناگدازماما  هلادبع و  دنزرف  میهاربا  ناگدازماما 

فاقوا ةرادا  نیریخ و  ءانما ، تییه  تمه  اب  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  ییانب  لاس 1378  ات  انب  نیا  دنشاب . یم  نوفدم  حیرض  لخاد 
رارق هعقب  يور  فک  زا  رتـم  عافترا 24  هب  شوپ  ود  يدبنگ  تسا . هدـش  نآ  نیزگیاج  دـیدج  يانب  بیرخت و  لگدـیب  نارآ و  ناتـسرهش 

رد نآ  تخاس  یلیمکت  لحارم  نونکا  مه  هک  هدـش  هتخاـس  دـبنگ  فرط  ود  رد  فک  زا  رتم  عافترا 30  هب  هتـسدلگ  ود  نینچمه  هتفرگ و 
، حیرض لخاد  رد  تسا . هتفای  تنیز  راهطا  همیا  یماسا  هب  هدوب و  قرعم  يراکیشاک  هب  هتـسارآ  نحـص  ینوریب  ناویا  دشاب . یم  ماجنا  لاح 
دشاب و یمن  یحیرض  لیعامسا  قحسا و  فیرش  ناگدازماما  رازم  يور  دوب و  فیرش  ناگدازماما  رازم  گنس  يور  داعبا 3×2  هب  یحیرض 

ةدـنیآ رد  هتـشاد و  سنرقم  يرب  چـگ  هعقب  فقـس  حیرـض و  يـالاب  تسا . هدومن  هطاـحا  يا  هشیـش  ظاـفح  ار  ناراوگرزب  نیا  ربق  گـنس 
- ناهفصا سردآ :  دنشاب . یم  لیاق  يا  هژیو  مارتحا  فیرـش  ناگدازماما  میا  هب  تبـسن  یلاها  مدرم و  دیدرگ . دهاوخ  يراک  هنیآ  کیدزن 

هد يوت  ۀلحم  رد  ناتسرهش و  يرتمولیک  رد 40  عقاو  لگدیب  نارآ و  دابآ  دیزوبا  رهش  رد  - دابآ دیز  وبا  - لگدیب نارآ و 

لگدیب نارآ و 

نوتاخ هنیکس  سابع و  هداز  ماما 

نحص تحاسم  تحاسم :  دسر . یم  مالـسلا  هیلعیقنلا  یلع  ترـضح  هب  یلاها  مدرم و  تیاور  هب  انب  راوگرزب  ناگدازماما  نیا  بسن  بسن : 
هب 400 هدازماما  نامتخاس  تمدق  تاحیضوت :  دسر . یم  عبرم  رتم  هب 400  مرح  هعقب و  تحاسم  دشاب و  یم  عبرم  رتم  رازه  هدازماما 8000 

يور داعبا 2×2  رد  نیبوچ  یحیرـض  تسا و  هدش  يزاسزاب  تمرم و  امن  رجآ  طسوت  مرح  لخاد  دسر . یم  هیوفـص  نارود  هب  لبق و  لاس 
دروم هدوبن و  يرب  چـگ  يراکیـشاک و  يراـک ، هنیآ  نوچ  يرنه  تاـنییزت  ياراد  هاـگترایز  نیا  دراد . رارق  فیرـش  هدازماـما  رازم  گـنس 

، لگدیب نارآ و  يرتمولیک  ۀلصاف 12  رد  - لگدیب نارآ و  - لگدیب نارآ و  ناهفصا - سردآ :  دراد . هتشاد و  رارق  یلاها  مارکا  مارتحا و 

هداز ماما  تفه 

 : تاحیضوت تحاسم - :  دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ماما  ترضح  هب  رهش  نیدمتعم  یلاها و  داقتعا  هب  ناشفیرش  بسن  بسن : 

ناریا ناگداز  ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 885زکرم  هحفص 344 

http://www.ghaemiyeh.com


ماما ترـضح  هب  رهـش  نیدمتعم  یلاها و  داقتعا  هب  ناشفیرـش  بسن  هک  تسا  یناگدازماما  زا  نت  هاگترایز 7  نفدـم و  عقاو  رد  ناکم  نیا 
هتفرگ رارق  یفجن  یـشعرم  هللا  تیآ  موحرم  ًاصوصخ  اـملع  هدـییأت  هماـن و  هرجـش  رد  بلطم  نیا  دـسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم 

، ناتـسبش عبرم  رتم  دودـح 4300  هعقب  نیا  راـنک  رد  ددرگ . یم  رب  هیراـجاق  نارود  هب  هتـشاد و  هلاـس  دودح 150  یتمدـق  هعقب  نیا  تسا .
همادا نانچمه  نآ  يزاسزاب  لحارم  هک  تسا  هدـش  هتخاس  نیریخ  ءانما و  تییه  تمه  هب  یبهذـم  یگنهرف و  نکاـما  هینیـسح و  دجـسم و 

رد دراد . رارق  مرح  يزاسزاب  هدـنیآ  حرط  رد  فک  زا  رتم  عافترا 44  هب  رگید  هتسدلگ  ود  رتم و  عافترا 23  هب  هتسدلگ  ود  نینچمه  دراد .
مالسلا و 3 هیلعرفعج  نب  یسوم  ترـضح  نادنزرف  زا  نت  راهچ  نفدم  داعبا 3×5/4  هب  لوا  حیرض  رد  دراد  دوجو  حیرـض  ود  هدازماما  نیا 
مان و ناـنآ و  تیوه  زا  هک  هتفرگ  رارق  لوا  حیرـض  راـنک  رد   5/1  × داعبا 5/2 رد  رگید  حیرـض  هدوب و  مامه  ماـما  نیا  ناـگدازماما  زا  نت 

ناراوگرزب نیمداخ  زا  ًالامتحا  هک  هدوب  نوفدم  مه  رانک  رد  یجوز  مّود  حیرض  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  هتـشادن و  یعالطا  یـسک  ناشبـسن 
 : سردآ دنـشاب . یم  لیاق  صاخ  مارکا  مارتحا و  فیرـش  ناـگدازماما  ناـکم و  نیا  هب  یلاـها  مدرم و  دنـشاب . یم  لوا  حیرـض  رد  نوفدـم 

لگدیب نارآ و  ناتسرهش  ناقَملَس  ۀلحم  نمهب و  نابایخ 22  رد  - لگدیب نارآ و  - لگدیب نارآ و  ناهفصا -

ناتسدرا

ناتسدرا

هیلع هللا  مالس  دمحم  نسحلاوبا  دیس  ناگداز  ماما 

هک دوش  یم  یهتنم  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هب  هطساو  تفه  اب  مالسلا  هیلعدمحم  نسحلاوبادیـس  هدازماما  فیرـش  بسن  همان  هرجش 
نب رمغلا  میهاربا  نب  جابیدلا  لیعمسا  نب  ابطابط  میهاربا  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  دمحا  نب  دمحم  نسحلاوبا  دیـسلا  وه  : ” تسا لیذ  رارق  زا 
یبا نب  یلع  نب  نسح  ماما  دـمحم  وبا  ناگدـنامزاب  باقعا و  ءاـنثلاو ”  هیحتلا  فـالا  مهیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  ینثملا  نسح 

: دنوش یم  بعـشنم  هخاش  ود  هب  مالـسلا ، مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  ماما  دمحم  وبا  ناگدـنامزاب  باقعا و  مالـسلا : مهیلع  بلاط 
ینثم نسح  نادناخ  دنیوگ  یم ینثم  نسح  يو  هب  هک  نسح ، نب  نسح  ناگدنامزاب  مود ، هخاش  نسحلا و  نب  دیز  ناگدنامزاب  لوا ، هخاش 
رفعج نادناخ   - 4 ثلثم . مسح  نادناخ   - 3 رمغ . میهاربا  نادناخ   - 2 ضحم . هللادبع  نادناخ   - 1 دنوش : یم  بعـشنم  هخاش  جنپ  هب  مه 

: ابطابط لآ  لوا -  دنوش : یم بعـشنم  هبعـش  هس  هب  ماجنارـس  مه  رمع  میهاربا  نادناخ  ثلثم . نسح  نب  دواد  نادناخ   - 5 ثلثم . نسح  نب 
جابید لیعامـسا  نب  نسح  نب  نسح  نب  دمحم  رفعج  وبا  ینعی  جت  جت : لآ  مود -  دشاب . رمغ  میهاربا  رـسپ  جابید  لیعامـسا  نب  میهاربا  هک 

. دنشاب یم رمغ  میهاربا  رسپ  جابید  لیعامسا  نب  نسح  نب  نسح  نب  یلع  مساقلا  وبا  دالوا  زا  اهنآ  هیعم : لآ  موس -  تسا . رمغ  میهاربا  رسپ 
بعشنم هبعش  هس  هب  مه  ابطابط  لآ  دنوش . یم هتخانـش  وا  مان  هب  يو  نادـنزرف  هک  تسا  قباس  رد  هدربمان  یلع  ما  مان  هب  راصنا  زا  ینز  هیعم 

. ابطابط رسپ  سیئر  دمحا  هللادبع  وبا  نادناخ  موس -  ابطابط . نب  نسح  نادناخ  مود -  ابطابط . رـسپ  یـسر  مساق  نادناخ  لوا -  دندرگ : یم
نب دمحم  رفعج  وبا  ناگدنامزاب   - 2 دمحا . نب  میهاربا  لیعامـسا  وبا  ناگدنامزاب   - 1 دنتـسه : هخاش  ود  مه  ابطابط  لآ  زا  دمحا  نادناخ 
هار ناریا  هب  دوریم  رامش  هب  یسردم  نامدود  دادجا  زا  ناریا و  ییابطابط  تاداس  يالعا  دج  هک  میهاربا  رگید  رـسپ  سیئر ، دمحا  دمحا .
ود ابطابط  میهاربا  دنزرف  سیئر  دمحا  دسیونیم : بلاطلا  ةدمع  هدنسیون  دوزفا . ینشور  ار  ناریا  نامسآ  ازفاینـشور  یغارچ  نوچ  درپس و 

رعاـش نسحلاوـبا ، هب  سیئر ، دـمحا  ناگدـنامزاب  ماـمت  روـشناد ، هباـسن  نیا  رظن  زا  دوـب و  میهاربا  دـمحم و  وا  نادـنزرف  ماـن  تشاد ، رـسپ 
ناگداون زا  یـسردم و  نامدود  ناکاین  زا  یناهفـصا  رعاش  نسحلاوبا  دندرگیم . زاب  دمحا  نب  دمحم  نب  دمحا  نب  دمحم  ینعی  یناهفـصا 

: دسیونیم ناتـسدرا » خیرات  » هدنـسیون دـنناسریم . مه  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلعیبتجم  نسح  ماما  هب  هطـساو  تفه  اب  هک  تسا  ابطابط  میهاربا 
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ناشاک و نییان و  زنطن و  هراوز و  ناتسدرا و  ناهفـصا و  ییابطابط  تاداس  ددرگیم ، مولعم  ابطابط  تاداس  باسنا  هلـسلس  هعلاطم  زا  هچنآ 
هب انکم  سیئر و  هب  بقلم  ابطابط  میهاربا  نب  دـمحا  دافحا  زا  ناریا  ياهرهـش  مامت  هصـالخ  ناـجیابرذآ و  هیاـپهق و  درجورب و  مق و  دزی و 

یمالـسا تسخن  ياههدـس  رد  ناتـسدرا  هراوز و  ياهرهـش  هک  اـجنآ  زا  دـنوشیم . بوـسحم  هدـیدرگ  دـلوتم  ناهفـصا  رد  هک  داـبعلاوبا ،
رعاـش نسحلاوبا  هداوـن  یلع  نب  رهاـط  لـسن  زا  هک  ناهفـصا  نکاـس  ییاـبطابط  تاداـس  كدـنا  كدـنا  هتـشاد ، یناداـبآ  هژیو و  تیعقوـم 
لـسن زا  ییابطابط  تاداس  هک  يرگید  مهم  لماع  دننکیم . باختنا  تنوکـس  يارب  ار  اجنآ  دنروآیم و  يور  اج  نادـب  دـندوب  یناهفـصا 

نانآ يارب  یشرق ) متسر  نب  دمحم  نب  دمحا  ) ناهفصا نکمتم  تسود و  ملاع  مکاح  هک  دوب  یتافوقوم  درک  نومنهار  يوس  نادب  ار  رهاط 
. تسین فطل  زا  یلاخ  تساهدش  شرازگ  نآ  زا  خیراوت  یخرب  هک  ناهفصا  مکاح  زا  یتیاکح  رکذ  اجنیا  رد  دوب . هتفرگ  رظن  رد  هراوز  رد 

دهد دنویپ  ابطابط  تاداس  زا  یکی  اب  ار  وا  دنک  تیانع  وا  هب  يدنزرف  دنوادخ  رگا  هک  دنکیم  رذن  دوب ، رورابان  يدرم  هک  ناهفصا  مکاح 
جاودزا نیا  هرمث  دیآیمرد و  یلع  نیدلا  باهـش  حاکن  هلابح  هب  همطاف  دنکیم و  تیانع  ودب  همطاف » » مان هب  يرتخد  دـنوادخ  ورنیا  زا  و 

تاداس دنمان . ياهراوز  تاداس  ار  همطاف  رهاط و  نادنزرف  دـناسریم . تبـسن  مالـسلا  هیلعیبتجم  نسح  ماما  هب  هطـساو  هن  اب  هک  تسا  رهاط 
هب يرجه  متفه  نرق  لیاوا  ات  دوبهدـش و  فورعم  زین  تاداسلا » ۀـنیدم  » هب تاداس  يارب  نآ  تیزکرم  رطاخ  هب  هک  هراوز  رهـش  رد  ياهراوز 
رـس تـشپ  ار  يراوـشد  زا  یهوـک  هـک  ناشیدـنانشور  نآ  دـییاپن و  يرید  شیاـسآ  نـیا  اـما  دنتــسیزیم . شمارآ  تـینما و  یگدوـسآ ،
نرق لیاوا  رد  لوغم  هلمح  رثا  رد  ناریا  ياهرهش  رگید  نوچ  رهش  نیا  هک  ارچ  دنتشاد . ور  شیپ  ار  نیگمهس  یتبیصم  رابرگید  دندوبهداهن 

يرگید یساسا  لماوع  زا  هنغافا  هلمح  نینچمه  دندش ، هدنکارپ  نییان  هراوز و  فارطا  رد  نآ  نانکاس  راچان  هب  داهن و  یناریو  هب  ور  متفه 
دنمـشناد ققحم  هتـشون  رون  لسن  زا  ساـبتقا  ( 1 ( ) 1 .) دزی رهـش  هلمجزا  داد ، چوـک  ناریا  ياهرهـش  رگید  هب  ار  راـید  نآ  تاداـس  هک  دوـب 
هدازماما تیصخش  ص 174 . بلاطلا ، ةدمع  یلاعلا - ) هلظ  دم   ) یـسردم مظاک  دمحم  دیـس  جاح  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  ترـضح 

زا ابطابط ، میهاربا  نب  دمحا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  نب  دـمحم  نسحلاوبا  ق 250-313ش )  322-258 مالـسلا (  هیلعدمحم  نسحلاوبادیس 
” ابطابط نبا  هب ”  فورعمدمحا  نبدمحم  نسحلاوبا  هتسیزیم . ناهفصا  رد  يرغص  تبیغ  هرود  رد  هک  تسا  ارعش  ناگرزب  املع و  نیّققحم 

نیسحرتخد اهیبا  ما  ار  شرـسمه  دلو و  ما  ار  شردام   ، تشاذگدوجو هصرع  هباپ  رد  لاس 258 ق 250 ش  رد  ابطابط  میهاربا  ناگداون  زا 
. تسوا روظنم  ابطابط ، نبا  دنیوگب : هاگ  ره  نابز ، برع  یمان  يارعـش  نایم  رد  دـنا . هتـسناد  یعارخ  مجحا  ینب  هلیبق  زا  دیـسا  نب  مساق  نب 
و رعاش ، بیدا ، ملاع ، تسا . دـیقف  يدرجورب  هللا  تیآ موس  تسیب و  دجدمحم  نسحلاوبا  دیـس  دنا . هتفگ نخـس  يو  زا  يدرجورب  هللا  تیآ

یناهفـصا يابطابط  نبا  هب  ور  نیا  زا  تسیز ، رهـش  نامه  رد  رمع  نایاپ  ات  درک و  لیـصحت  اج  ناـمه  رد  دـش . دـلوتم  ناهفـصا  رد  ققحم .
يرعاـش رعـش و  یبدا و  یملع و  ياـهراک  هب  هرـسکی  وا  اـما  دوـب ، مرگ  تسایـس  رازاـب  هک  تـسیزیم  يرـصع  رد  هـچرگ  تفاـی . ترهش 
تیصخش  ، يراگن تیـصخشو  یخیرات  ياهباتکرد  دوب . دنم  هرهب  زین  رایـسب  ییارادو  هافرزاو  درک  يرپس  هار  نیارد  ار  يرمع  تخادرپ و 

شوـه ، راشرـس قوذ   ، یکریز  ، نـهذ تدـح  هـبوا  دـنا  هدرک  میـسرت  ناگدنــسیونو  ناـققحم   ، نارعاـش  ، ناـبیدا  ، ناـملاع فـیدررد  اروا 
اروارعش هک  ییاجات  تسا . یبرع  نابز  هب  يرعاش  رعش و  هب  هجوت  رذگهر  زا  وا  ترهش  نیرتشیب  دوب .  فوصوم   ، سفن تفعو  تناید  ، الاب

هک 406 ق394ش ) .  یـضر (  دیـس  رعـش  یکین  حدم و  رد  بلاطلا »  ةدمع  باتک «  بحاص  هبنع  نبا  دنا . هدرک  فصو  یبوخ  تیاهنرد 
دیس ینادب  هک  تسا  یفاک  هدنناوخ  وت  یهاگآ  يارب  دسیون « :  یم  دنا  هتفگ  شیرق  يارعش  رعـشا  وا  هب  هدوب و  مشاه  ینب  يارعـش  دمآرس 

لبهد وبا  هعیبر و  یبا  نبرمعو  بهو  یبا  نب  ةریبه  ماشه و  نب  ثراح  دننام  یناسک  نانآ  لوارد  هک  تسا  يا  هلیبق  رعاش  نیرت  اناوت  یضر 
يابطابط نبا  و  260 ق ) .  ینامح (  دمحم  نب  یلع  ینیـسح و  حلاص  نب  دمحم  دننام  يدارفا  اهنآ  رخآرد  دندرادرارق و  هیواعم  نبدیزی  و 
ناعفادم نارادتسود و  زا  ابطابط  نبا  دنتسه .»  عقاو  جنز  بحاص  دمحم  نب  یلع  و  یناهفصا ) رعاش  دمحا  نب  دمحم  نسحلاوبا   ) یناهفصا

نم ای  دـنا . هدیـشک  مظن  هب  ار  مخ  ریدـغ  هعقاو  هک  هدومن  رکذ  ینابیدا  فیدررد  ار  وا  ینیما ،  همالع  دوب و  ع )  تیب (  لها  تیـالو  میرح 
یفطصملا يدج  ءاعدب  قثاو  انا  ریحتت  الف  ینیداعی  نمیف  هروکشم  هداع  يدنع  رذوا هللا  كدهجب  یهورکمل  دمعا  اهدبا و  هوادعلا  یل  رسی 
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هدیدنسپ يوخ  منانمشد  اب  نم  ادخ  هب  دنگوس  ربصاف "  یلاوی  وا  يداعی  نمیف  هئاعد  ثراب  اندعـسا  هللا  رذحاف و  مخ "  ریدغ  هادغ "  یبال 
دیشاب رایشه  امش  مراد ، نانیمطا  مخ ، ریدغ  زور  مردپ ، هب  تبسن  یفطصم  مدج  ياعد  هب  نم   " " دیتفین تفگـش  هب  نآ  زا  امـش  مراد ، يا 

وا ياهباتک  ناسیون  مجعم  دینک " و  لمحت  دیاب  امش  دنک ، دنمتداعس  وا  ناتـسود  نانمـشد و  هرابرد  شیاعد  ثاریم  زا  ار  ام  دنوادخ  " " 
رعشلا و - 3 رعشلاریاعم .  ای  رعشلارایع  باتک  - 2 یلاعملا .  مانس  باتک  - 1 زا :  تسا  ترابع  اهنآ  یماسا  هک  دنا ،  هدرمـشرب  دلج  هدزای  ار 

یف لخدملا  - 8 ردلادئارف .  تسا 7 - هقباـس  یب  باـتک  نیا  دـیوگ : يومح  ضورعلا .  - 6 عبطلا .  بیذـهت  - 5 رعشلادقن .  - 4 ءارعشلا . 
لاسرد یگدنز  لاس  زا 64  سپ  نسحلاوبا  هرعـش  ناوید  هرایتخا  ناوید 11 - - 10 رتافدـلا .  ظیرقت  باتک  - 9 رعـشلا .  نم  یمعملا  ۀفرعم 

هدوب 329 ق ) .  ینیلک (  مالـسالا  ۀـقث  هقبطرد  يو  هک  دوش  یم  هدافتـسا  وا  تافو  لاس  زا  تفگ .  کیبل  ار  قح  توعد  322 ق313ش . 
جنپ يو  زا  تسا .  هداتفا  قافتا  ناهفـصا  سراف و  رب  هیوباـب )  نب  یلع  یمید (  هلودـلادامع  يـالیتسا  هیوب و  لآ  روهظ  لاـسرد  وا  تاـفوو 

یم دمحم  مراکملاوبا  ودمحم  نیـسحلاوبا  دمحم ، تاکربلا  وبا  رعاشلا و  یلع  نیـسحلاوبا   ، مساقلا زا :  دنترابع  هک  دنام  اج  هب  سپ  دنزرف 
دمحم نب  نیسح  هللادبعوبأ  هباسن  فیرشلا  خیـش  تسا  وا  دالوا  زا  دنتـسیزیمه و  دادغب  رد  وا  دالوا  دوب و  يوزنم  يدرم  مساق  امأ  دشاب . 

امأ حوتفلاوباب  دوب  ینکم  هک  دـسا  تسوا  دـالوا  زا  مساـق و  نب  رازن  روصنموبأ  فیرـشلا  تسوا  نادـنزرف  زا  مه  مساـق و  نبا  بلاـطیبأ  نب 
لضاف و يدرم  يدادـغبلا  نسحلایبأ  نب  دـمحم  نیـسحلاوبا  امأ  تسیزیمه  رـصم  رد  وا  يدادـغبلا و  نسحلایبأ  نب  دـمحم  تاـکربلاوبا 
اب ار  وا  نیسحلاوبا  يرمع و  نسحلاوبأ  تیاورب  دندیمانیم و  شاقن  يهزمح  ار  وا  هک  يدرم  تسوا  نادنزرف  زا  درک  حیاطب  رفس  دوب  هباسن 

دنزرف ار  نیسحلاوبأ  و  دومن . تبظاوم  نیسحلاوبأ  تمدخ  رد  شردام  تفای و  نیسحلاوبا  تمدخ  تمزالم  ماگنه  نیا  دناوخیمن  شیوخ 
درک و ماش  رفس  اجنآ  زا  دومن و  جیوزت  هیمـشاه  ینز  درک و  لصوم  رفـس  وا  نسحلاوباب و  ینکم  قلخ  هدیدنـسپ  قلخ و  هدوتـس  دوب  رگید 

دنچ تفگ و  ناهج  عادو  يدادـغبلا  نسحلایبأ  نبا  دـمحم  مراکملاوبا  امأ  دـنام  ياجب  رتخد  ود  رـسپ و  ود  يو  زا  دومن و  تافو  ماـش  رد 
و نسح ، مان  اب  هتشاد  يرسپ  ابطابط  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  دمحا  نب  دمحم  نسحلا  وبا  نب  رعاش  یلع  نیـسحلاوبا  دنام . یقاب  يو  زا  رتخد 

هدنسیون رون  لسن  مشش -) - لوا دلج   ) نانیرفآ رثا  باتک : زا  هتفرگرب  تسا ، هتسویپ  یم وا  هب  هلقتنملا »  » باتک بحاص  هباسن  میهاربا  بسن 
مالعالا همانیگدنز : عبانم  دلج 2  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تالاوحارد  خیراوتلا  خسان  ریدغلا –  مشـش  دلج  یـسردم –  مظاک  دمحم  دیس 

(، 8  / 81  - 82  ) هناحیر (، 4  / 387  ، 511  ، 9  / 26  ، 15  / 1363  ) هعیرذلا (، 9  / 72  - 80  ) هعیـشلا نایعا  بلاطلا ص 124 ،  هدـمع  (6  / 199)
یفاولا (، 1  / 130  ) نایعالا تاـیفو  (، 8  / 312  ) نیفلؤـملا مجعم  (، 17  / 143  - 156  ) ءاـبدالا مجعم  (، 225  ) همجرت میدـننبا ، تسرهفلا 

ياتـسور مالـسلا  هیلع  دـمحم  نسحلاوبادیـس  هدازماما  هاگراب  حرـش  (. 68  - ص 69 ش 10 ، س 3 ،  ) راــگدای (، 2  / 79  - 80  ) تایفولاب
ناتسا رد  ناتسدرا  ناتسرهش  عباوت  زا  قاتسُروچَک  ياتسور  رد  مالسلا )  هیلع  نسحلاوبا (  دیس  هدازماما  ترضح  رهطم  هاگراب  قاتسروچک 

 ، يدابآ گرزب  کچوک و  هقطنم و  یلاها  مالـسلا ،  هیلع  نأـشلا  میظع  هدازماـما  نیا  نادـنمتدارا  نیرئاز و  تسا . هدـیدرگ  عقاو  ناهفـصا 
رارق عیفـش  و  ناشیا ،  هب  لسوت  زاین و  رذن و  اب  هک  اه  تجاح  رایـسب  هچ  دـنلئاق و  مالـسلا  هیلع  راوگرزب  هدازماما  نیا  يارب  یـصاخ  مارتحا 

یلاها و هک  تسا  زبسرـس  ریوک  عون  زا  اما  يریوک  يا  هقطنم  قاتـسُروچَک ؛  تسا . هدـیدرگ  هدروآرب  یلاعت ،  يراب  هاگـشیپ  رد  ناـشنداد 
رب دنناد و  یم  يدابآ  هقطنم و  غارچ  مشچ و  ار  مالسلا  هیلع  میرکتلا  بجاو  هدازماما  نیا  كاپ  مرح  دوجو  اتـسور ،  نیا  يافـصاب  نامدرم 

هداج تسا . هدش  اتسور  يزبسرـس  يزرواشک و  قنور  تکرب و  بجوم  مالـسلا ،  هیلع  راوگرزب  دیـس  نیا  دوجو  هک ؛  دنداقتعا  رواب و  نیا 
مشچ ابیز و  رایـسب  صاخ و  يزبسرـس  ياراد  دنک ،  یم  لصتم  مالـسلا  هیلع  نسحلاوبا  دیـس  هدازماما  فیرـش  هاگراب  هب  ار  اتـسور  هک  يا 
يانب تسا . هدومن  هطاحا  نوتیز  ناـتخرد  مه ،  ار  نآ  رگید  فرط  راـنا و  ياـبیز  ناـتخرد  ار  نآ  فرط  کـی  هک  يروط  هب  تسا ،  يزاون 

زا رفن  ره  هک ؛  بیترت  نیا  هب  دشاب . یم  يزاسزاب  تمرم و  لاح  رد  اتـسور ،  دوخ  یلاها  تمه  هب  مالـسلا ،  هیلع  هدازماما  نیا  هکربتم  هعقب 
هناهام یغلبم (  دوخ ،  تعاضب  ییاناوت و  ساسارب  مالسلا ،  هیلع  نسحلاوبا  دیس  هدازماما  رهطم  ناتـسآ  رتفد  رد  تیوضع  اب  اتـسور ،  یلاها 

رما نیا  رد  تخادرپ و  مالـسلا ) »  هیلع  هدازماـما  همیب  ناونع «  هب  هناـیهام (  تروص  هب  هتفرگ ،  تروص  قفاوت  دادرارق و  قـبط  نییعت و  ار  ( 
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هب مالسلا ،  هیلع  نسحلاوبا  دیس  هدازماما  رهطم  مرح  هب  قاتسُروچَک  یلاها  هنایهام  یتخادرپ  غلبم  دنوش . یم  میهس  کیرـش و  هنادنـسپادخ 
یتمدق 1000 دهاوش  قبط  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  نامتخاس  میدـق  يانب  ( 1 .) تسا روهـشم  موسرم و  ع »)  ) هدازماما همیب   » ناونع

فاقوا هرادا  ءانما و  تییه  طـسوت  خـیرات 1380  رد  انب  نیا  تسا . هدـش  هتـشون  نآ  يور  هداز  ماما  مان  رازم  گنـس  يور  هک  هتـشاد  هلاـس 
عافترا 30 هب  يدبنگ  رضاح  لاح  رد  انب  نیا  دشاب . یم  تخاس  لاح  رد  يزاسزاب و  ناهفصا  ناتسا  فاقوا  نیسدنهم  ناتسدرا و  ناتسرهش 

دهاوخ رتم  رب 2000  غلاب  زین  هاگترایز  نیا  تخاس  يانبریز  دیدرگ . دـهاوخ  رتم  عافترا 50  هب  ییاه  هتسدلگ  ياراد  هدنیا  رد  هتـشاد و  رتم 
رارق رازم  گنس  يور  داعبا 3×3  رد  هب  يزلف  یحیرض  مرح  لخاد  رد  دنشاب . یم  نآ  فارطا  ياهناتـسبش  مرح و  قاور و  لماش 2  هک  دوب 
هنییآ ای  يراکیـشاک و  يرب ، چگ  تانییزت  هنوگره  دقاف  نونکا  مه  قوف  هیقب  دیدرگ . دهاوخ  ضیوعت  نامتخاس ، دیدج  حرط  رد  هک  دراد 

ِدَمحَا ِنب  ِدَّمَُحم  نَسَحلاُوبا ،  دِّیَـسلا  ُدیهَّشلا ؛  ُِدباعلا  ُفِراعلَا  ُِملاعلَا  ِمیرَکلا  ُرِهاّطلَا  ُفیرَّشلا  ُصخَّشلا  ِیَا  اَهّ َکیَلَع  ُمالَّسلَا  ( 2 .) دشاب یم  راک 
یم مه  مالـسلا  هیلع  نسحلاوبا  دیـس  هدازماما  ترـضح  همان  ترایز  رد  هک  هنوگناـمه  ُمـالَّسلَا )  ُمِهیَلَع  ِبلاـط (  ِیبَا  ِنب  ِِّیلَع  ِنب  ِنَسَح  ِنب 

ـ  ناهج نایعیـش  ماما  نیمود  مالـسلا ـ )  هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  ترـضح  ناگداون  زا  یکی  مالـسلا ،  هیلع  راوگرزب  هدازماما  نیا  میناوخ ؛ 
؛  ُدیهَّشلا ُِدباعلا  ُفِراعلَا  ُِملاعلَا  ربق (  گنس  يور  رب  هتشون  ًانیع ؛  نینچمه  و  بلاطلا »  ةدمع  باتک «  رد  دوجوم  دانسا  ساسارب  دنـشاب . یم 

لاس ياروشاع  رد  البرک  عقاو  رد  هک  ینثم ـ  نسح  هب  فورعم  نسح  هب  نسح  نادـنزرف  زا  راوگرزب ،  نیا  ِدَّمَُحم ، ) ...  نَسَحلاُوبا ، دِّیَـسلا 
دیس هدازماما  ترضح  هکربتم  هعقب  مالـسلا ،  هیلع  ینیـسح  ياروشاع  زور  رد  لاس ،  ره  دنـشاب . یم  هدیدرگ ـ  حورجم  يرمق ،  يرجه   61
نیا رد  هک  دشاب  یم  راوج  مه  ياتسور  ياه  تأیه  نینچمه  اتسور و  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارادازع  نابزیم  مالسلا ،  هیلع  نسحلاوبا 

مالـسلا و هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  زوسناج  يازع  رد  يراوگوس  ینز و  هنیـس  ینز ،  ریجنز  یناوخ ،  هحون  یناوخ ،  هضور  هب  ناکم ، 
ینارون 4 كاپ و  رازم  مالـسلا ،  هیلع  نسحلاوبا  دیـس  هدازماما  فیرـش  مرح  ترواجم  رد  نیچمه  دـنزادرپ . یم  ـالبرک  زارفارـس  يادـهش 

ناگدیمرآ كاخ  هب  نینمؤم و  روبق  مه ،  فارطا  رد  هدیشخب و  يونعم  ياضف  نیا  هب  يرگید  هولج  زین  قاتـسُروچَک  ياتـسور  زیزع  دیهش 
مالـسلا هیلع  نأشلا  میظع  هدازماما  نیا  نیرئاز  زا  يا  هحتاف  اعد و  نینچمه  ناگدنامزاب و  تاریخ  راظتنا  رد  هعمج  بش  ره  هک  ینیب  یم  ار 

رغـصا جاح  ناـشاک 1 . هراوز -  ریـسم  رد  قاتـسروچک –  ياتـسور  ناتـسدرا  لامـش  يرتـمولیک  هلصاف 7  ناتـسدرا -  ناهفـصا - دنتـسه .
نوچ . 78 مالسلا 78 . هیلع  دمحم  نسحلاوبا  دیس  همان  ترایز  ناگدازماما  یناسر  عالطا  هاگیاپ  . 2 هدازماما )  انما ء  تایهوضع   ) ییازرریم

َکیبَا یلَع  ُمالَّسلَا  یفَطصُملا ،  َكِّدَج  یلَع  ُمالَّسلا  وگب : تسیاب و  سپ  ار ، مالـسلا  هیلع  دمحم  نسحلاوبا  دیـس  ینک  ترایز  يدرک  دصق 
ِهَِّمئَالا ُِّما  َهَمِطاف  یلَع  ُمالَّسلَا  َنیَملاعلا ،  ِءآِسن  ِةَدِّیَـس  ُِّما  َۀَـجیدَخ  یلَع  ُمالَّسلَا  ِنیَـسُحلا ،  َو  ِنَسَحلا  ِنیَدِّیَّسلا  یلَع  ُمالَّسلَا  اـضرِّلا ،  یـضَترُملا 

ِۀَِّمئَا ِةَرِخَّنلا )  ِماظِعلا  َیِلا  ِحوُّرلا  ِدوَع  َدنِع  یئاِیلوَا  َو  ِةَرِخآلا  ِیف  یئاعَفُـش  َو  ِةَرِخاّزلا (  ِمُولُعلا  ِروُُحب  َو  ِهَرِخافلا  ِسوُفُّنلا  یَلَع  ُمالَّسلَا  َنیرِهاّطلا .
ِنب ِدَّمَُحم  نَسَحلاُوبا ،  دِّیَـسلا  ُدـیهَّشلا ؛  ُدـِباعلا  ُفِراعلَا  ُِملاعلَا  ِمیرَکلا  ُرِهاّـطلَا  ُفیرَّشلا  ُصخَّشلا  ِیَا  اَـهّ َکـیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِّقَحلا . ِةـالُو  َو  ِقلَخلا 
َّنَا َو  ُهابَتُجم  َو  ُهُِّیلَو  ًًاِّیلَع  َّنَا  َو  ُهافَطصُم  َِو  ُهُدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَا  َو  ُهللا  اَِّلا  َهِلا  نَا ال  ُدَهـشَا  ُمالَّسلَا )  ُمِهیَلَع  ِبلاط (  ِیبَا  ِنب  ِِّیلَع  ِنب  ِنَسَح  ِنب  ِدَمحَا 

ناتسدرا ناهفـصا - سردآ :  َنوُدِهَتُجم . مِهِرـصَن  یف  َو  َنوُدِقَتعُم  َِکلاِذل  ُنَحن  َو  ِنیقَیلا  َملِع  َِکلذ  ُمَلعَن  ِنیّدلا ،  ِموَی  یِلا  ِهِدلُو  یف  َۀَمامِالا 
يرتمولیک هلصاف 110  ناشاک -  هراوز -  ریسم  رد  قاتسروچک –  ياتسور  ناتسدرا  لامش  يرتمولیک  هلصاف 7  - 

مهیلع هللا  مالس  نسح  هدازهاش  مساق و  نسحم و  ناگداز  ماما 

يانبریز تحاسم  تحاسم :  مالسلا . هیلعنیدباعلا  نیز  ماما  ناگداون  زا  مالسلا  مهیلع  نسح  هدازهاش  مساق و  نسحم و  ناگداز  ماما  بسن : 
مان تلع  دشاب . یم  راوگرزب  هداز  ماما  هس  نفد  لحم  هک  یهاگترایز  تاحیـضوت :  دوب . دـهاوخ  عبرم  رتم  هاگترایز 400  نامتخاس و  نیا 

زا مالسلا  هیلع  نسح  هدازهاش  مساق و  نسحم و  ناگداز  ماما  تسا . هدوب  هداز  ماما  یمیدق  گنر  زبس  دبنگ  دوجو  زبس و  دبنگ  مان  اب  هلحم 
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مـساق نسحم و  ناگداز  ماما  فیرـش  هداز  ماما  ود  رهطم  دـقرم  هاگترایز  نیا  زاـب  هطوحم  رد  مالـسلا . هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  ناـگداون 
ینف داریا  تلع  هب  هک  دـش  هتخاـس  نآ  يور  یناـمتخاس  هک  هدـش  بـیرخت  لاس 1387  رد  نآ  میدـق  ياـنب  هک  دراد  رارق  مالـسلا  اـمهیلع 

نامتخاس ياراد  هک  دراد  رارق  نسح  هدازهاش  هاگراب  هاگترایز  نیا  رگید  تمسق  رد  . دشاب یم  تخاس  تسد  رد  ًاددجم  بیرخت  یسدنهم 
يور  2  × 1/5 داـعبا رد  نهآ  سنج  زا  يزلف  یحیرـض  هعقب  لـخاد  دـشاب . یم  رتم  دودـح 12  نیمز  فک  زا  هک  هدوب  کـچوک  يدـبنگ  و 
يراک هنییآ  ای  يراکیشاک  يرب ، چگ  دقاف  هیقب  مرح و  لخاد  تانییزت  تسا . هنفرگ  رارق  مالـسلا  هیلع  نسح  هدازهاش  هداز  ماما  رازم  گنس 

ناتسدرا رهش  زبس  دبنگ  هلحم  ناتسدرا - - ناتسدرا ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم 

امهیلع هللا  مالس  رداق  یسوم و  ناگداز  ماما 

 : تحاسم دسر . یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  هب  نیدـمتعم  زا  لوق  لقن  تیاور و  هب  فیرـش  ناگداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
یناقوف هقبط  رد  . دشاب یم  رتم  فک 12  زا  هاگترایز  شوپود  دبنگ  دشاب و  یم  عبرم  رتم  هاگترایز 5000  ینوریب  هطوحم  نحص و  تحاسم 

هداز ماما  يالطم  حیرـض  هدنیآ  حرط  رد  نا  طسو  رد  هک  هدـش  هتخاس  تساهقاور  مرح و  لماش  هک  رتم  تحاسم 700  هب  ینلاس  هاگترایز 
ءانما و تییه  تمه  اب  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  کچوک  يا  هعقب  لاس 1383  ات  نامتخاس  نیا  تاحیضوت :  دیدرگ . دهاوخ  بسن 

ناگداز ماما  رازم  گنس  اهنت  هدوبن و  یحیرض  مرح  لخاد  تسا . هدیدرگ  يزاسزاب  بیرخت و  ناتـسدرا  ناتـسرهش  تاقوا  هرادا  نیریخ و 
دوخسف ياتسور  رد  عقاو  ناتسدرا - يرتمولیک  هلصاف 65  - ناتسدرا - ناتسدرا ناهفصا - سردآ :  دروخ . یم  مشچ  هب  هعقب  لخاد 

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  ماما 

 : تحاسم دسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  لحم  ناگرزب  نیدـمتعم و  تیاور  هب  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
يانب نیا  تاحیضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  نآ 300  يرانک  ناتسبش  هعقب +  يانبریز  تحاسم  هدوب  عبرم  رتم  هاگترایز 300  نحص  تحاسم 
رارق فیرش  هداز  ماما  رازم  گنـس  يور  داعبا 3×2  رد  نهآ  سنج  زا  يزلف  یحیرـض  دشاب . یم  لگ  تشخ و  اب  یحلاصم  ياراد  یمیدـق 
هلحم ناتسدرا - - ناتسدرا ناهفصا - سردآ :  تسیراکیـشاک . ای  يراک و  هنییآ  يرب ، چگ  تانییزت  هنوگره  دقاف  هعقب  لخاد  تسا . هتفرگ 

ناتسدرا نایم  هار 

هیلع هللا  مالس  لیعامسا  هداز  ماما 

شوپ ود  دبنگ  عافترا  تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  ترضح  هب  نیدمعتم  یلاها و  تیاور  هب  ناشیا  بسن  بسن : 
ات انب  نیا  تاحیـضوت :  دشاب . یم  رتم  مالسلا 700  هیلع  لیعامسا  هداز  ماما  طایح  تحاسم  نحـصو و  دشاب  یم  رتم  فک 36  زا  هاگترایز 

دیدـج يانب  بیرخت و  ناتـسدرا  فاقوا  هرادا  نیریخ و  ءانما و  تییه  تمه  اب  هک  هدوب  لـگ  تشخ و  حـلاصم  اـب  یناـمتخاس  لاس 1380 
رارق فیرـش  هداز  ماما  رازم  گنـس  يور  داعبا 2×3  رد  نهآ  سنج  زا  يزلف  یحیرـض  هعقب  لخاد  تسا . هدـش  نآ  میدـق  يانب  نیزگیاـج 

- ناتـسدرا - ناتـسدرا ناهفـصا - سردآ :  دنـشاب . یم  لـیاق  میرکت  مارتحا و  راوگرزب  هداز  ماـما  نیا  هب  رهـش  یلاـها  مدرم و  تسا . هتفرگ 
لیعامسا هداز  ماما  نابایخ 
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اهیلع هللا  مالس  بیرغ ) یب  یب   ) هجیدخ یب  یب  هداز  ماما 

تنب نوتاخ  هجیدخ  . دسر یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  لحم ، نیدمتعم  هتفگ  هب  هفیرـش  هداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
لگ زا  هعقب  یلعف  دش  هدرب  راکب  حلاصم  تاحیضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  تحاسم 20  تحاسم :  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  نب  قاحسا 

داعبا هب  يرازم  گنس  اهنت  هدوبن  یحیرـض  هداز  ماما  نیا  يافـصاب  هعقب  لخاد  دراد . رارق  يزاسزاب  حرط  رد  هک  هدوب و  گنـس  تشخ و  و 
ندوب روبعلا  بعـص  تفاسم و  هب  هجوت  اب  هاگترایز  هعقب و  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  هعقب  طسو  رد  رتم  مین  عافترا  هب  رتم و  یتناـس   80  × 5/1
هلصاف - ناتسدرا - ناتسدرا ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم  روشک  یتح  ناتسا و  ناتـسرهش ، کیدزن  رود و  نیریاز  هجوت  دروم  نانچمه  نآ 

هوک يرتم  عافترا 800  رد  ناتسدرا و  يرتمولیک   11

هیلع هللا  مالس  ردیح  هداز  ماما 

تحاسم تحاسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  یلاها  مدرم و  تیاور  هب  انب  فیرـش  هداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
هیلع ردـیح  هداز  ماما  مان  اـب  تسا  یهاـگترایز  ناتـسدرا  يرتمولیک  رد 50  عقاو  گـنهک  ياتـسور  رد  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  رتـم   500

رد رانم  ود  دراد و  عافترا  رتم  فک 18  زا  هاگترایز  شوپ  ود  دبنگ  دـشاب . یم  رتم  تحاسم 500  هب  ینحص  ياراد  هاگترایز  نیا  مالـسلا .
ءانما تییه  یلاها و  تمه  اب  هک  هتـشاد  لگ  تشخ و  حلاصم  لاس 1369  ات  انب  نیا  تسا . هدش  هتخاس  دبنگ  عافترا  مه  دـبنگ و  فرط  ود 

رود مرح  لخاد  رد  دـشاب . یم  عبرم  رتم  دودـح 350  هاگترایز  مرح  يانب  ریز  تحاسم  تسا . هدـش  نآ  نیزگیاج  دـیدج  يانب  بیرخت و 
يور داعبا 3×2  رد  يزلف  حیرض  نینچمه  تسا . هدش  يراک  هنییآ  نآ  فقس  فارطا و  ياهراوید  هدیدرگ و  يراکیـشاک  فقـس  ات  دبنگ 

يرتمولیک رد 50  عـقاو  گـنهک  ياتـسور  رد  - ناتـسدرا - ناتـسدرا ناهفـصا - سردآ :  تسا . هتفرگ  رارق  فیرـش  هداز  ماـما  رازم  گـنس 
ناتسدرا

هیلع هللا  مالس  غارچهاش  هداز  ماما 

نیا لخاد  . لگ تشخ و  حلاصم  اب  تسیا  هعقب  هتفرگ و  رارق  ارحص  لد  رد  ناکم  نیا  تاحیضوت :  عبرم . رتم  داعبا 20  تحاسم :  بسن - : 
يراک هنییآ  يرب ، چگ  لماش  یلخاد  تانییزت  هنوگ  ره  دقاف  هعقب  نیا  دراد . رارق  فیرش  هداز  ماما  رازم  گنس  اهنت  هدوبن و  یحیرـض  هعقب 
ارحص لد  رد  ناهفصا  يرتمولیک   50 ناتسدرا -  يرتمولیک  هلصاف 65  ناتسدرا - - ناتسدرا ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم  يراکیشاک  ای  و 

هیلع هللا  مالس  یسوم  هداز  ماما 

ناتـسبش هعقب و  يانبریز  تحاسم  تحاسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ناـگداون  زا  رهـش  نیدـمتعم  تیاور  هب  بسن : 
هدوب لگ  تشخ و  تروصب  لاس 1355  ات  انب  نیا  تاحیضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  دودح 500  دشاب  یم  لصتم  رگیدکی  هب  هک  هاگترایز 

رد تسا . هدش  هتخاس  نآ  دیدج  نامتخاس  لاس 1362  رد  دعب  هدمآرد و  نهآ  رجآ و  حلاصم  اب  ییانب  تروصب  لاس  نامه  رد  سپـس  هک 
لخاد رد  تسا . هتفرگ  رارق  رازم  گنس  يور  داعبا 2×2  رد  مینیمولآ  سنج  زا  يزلف  یحیرض  دبنگ ، ریز  نآ و  قرش  تمسق  هعقب و  لخاد 

. دنـشاب یم  اهیلع  هللا  مالـس  نوتاخ  بنیز  هب  روهـشم  هداز  ماما  همرکم  رهاوخ  رهـش ، ناگرزب  یلاها و  هتفگ  هب  هک  تسیرگید  رازم  حیرض 
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يراکیـشاک ای  يراک و  هنییآ  يرب ، چگ  تانییزت  هنوگره  دقاف  هداز  ماما  مرح  دـشاب . یم  رتم  فک 15  زا  هاگترایز  شوپ  ود  دـبنگ  عافترا 
ناتسدرا رهش  رازاب  هلحم  ینیمخ -  ماما  نابایخ  - ناتسدرا - ناتسدرا ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم 

دابآ نسح 

امهیلع هللا  مالس  میهاربا  بوقعی و  ناگداز  ماما 

تحاسم دسر . یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  ترضح  هب  لحم  نیدمتعم  یلاها و  تیاور  هب  فیرش  ناگداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
رارق نآ  يور  دـسر  یم  رتم  هب 33  فک  زا  نآ  عافترا  هک  شوپ  ود  يدـبنگ  هتـشاد و  عبرم  رتم  تحاسم 2000  هب  ینحـص  هاگترایز  نیا  : 

، فاـقوا هرادا  نیریخ و  ءاـنما ، تییه  تمه  هب  هک  هدوـب  لـگ  تـشخ و  حـلاصم  زا  لاس 1376  ات  هاـگترایز  نیا  ياـنب  تاحیـضوت :  دراد .
یحیرـض دشاب . یم  عبرم  رتم  هاگترایز 600  مرح  لخاد  تحاسم  نینچمه  تسا . هدـش  نآ  میدـق  يانب  نیزگیاج  دـیدج  ياـنب  بیرخت و 

يانب ندوب  زاس  هزات  هب  هجوت  اب  هاگترایز  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  هعقب  لخاد  رازم  گنـس  يور   2 داعبا 5×2 ×  رد  مینیمولآ  سنج  زا  يزلف 
- دابآ نسح  ناتـسدرا - ناهفـصا - سردآ :  دـشاب . یم  يراکیـشاک  ای  يراک  هنیآ  يرب ، چـگ  تانییزت  هنوگره  دـقاف  رـضاح  لاح  رد  نآ 

دابآ نسح  مانب  ییاتسور  ناتسدرا -  يرتمولیک  هلصاف 39 

دابآ کشخ 

هیلع هللا  مالس  قاحسا  هداز  ماما 

 : تحاسم دسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  اتـسور  نیدـمتعم  تیاور  هب  ردـقلا  لیلج  هداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
یم عبرم  رتـم  شیاهقاور 700  هفاـضا  هب  هعقب  ياـنبریز  تحاـسم  رتم  هاگترایز 3000  مالـسلا  هیلعقحـسا  هدازماما  ینونک  نحـص  تحاسم 

ناتسرهش فاقوا  هرادا  نیریخ و  ءانما و  تییه  تمه  هب  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  يا  هیقب  لاس 1361  ات  انب  نیا  تاحیضوت :  دشاب .
ود هتشاد و  رارق  هعقب  يور  فک  زا  رتم  عافترا 22  هب  شوپرد  يدبنگ  نینچمه  تسا . هدش  نآ  نیزگیاج  دیدج  يانب  و  بیرخت ، ناتسدرا 
رتم داعبا 2×3  هب  يزلف  یحیرـض  مرح  لـخاد  رد  تسا . هدـیدرگ  عقاو  نآ  نیفرط  رد  دـبنگ  زارط  مه  رتم  عافترا 22  هب  مادک  ره  هتـسدلگ 
ریز ات  فارطا  ياهراوید  زا  هک  تسا  هنادنمرنه  ابیز و  ياه  هنییآ  لماش  مرح  لخاد  تانییزت  دراد . رارق  فیرش  هداز  ماما  رارق  گنس  يور 

ياتسور رد  عقاو  ناهفـصا  يرتمولیک   150  - ناتـسدرا رتمولیک  هلـصاف 39  دابآ - کشخ  - ناتـسدرا ناهفـصا - سردآ :  دراد . همادا  دبنگ 
ارحص لد  رد  دابآ و  کشخ 

بیسال

هیلع هللا  مالس  نیدلا  رس  دیس  هداز  ماما 

ماما نحص  تحاسم  تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  لحم  یلاها  زا  تیاور  هب  ناشبسن  هداز  ماما  نیا  بسن : 
ناتـسبش هداز +  ماما  نامتخاس  يانب  ریز  دراد . عاـفترا  رتم  يزاسزاب 12  تمرم و  لاح  رد  هک  هاـگترایز  دـبنگ  هدوب و  عبرم  رتم  هداز 120 
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رد . دشاب یم  لگ  تشخ و  حلاصم  زا  یمیدـق و  انب  نیا  نامتخاس  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرم  رتم  تسا 250  مرح  رب  لصتم  هک  يراـنک 
یم يرنه  هنوگره  دقاف  نآ  لخاد  هعقب و  تسا . هتفرگ  رارق  گنـس  يور  داعبا 3×2  رد  يزلف  ياه  کبشم  اب  نیبوچ  یحیرـض  هعقب  لخاد 

ناهفصا روحم  رد  ناتسدرا و  يرتمولیک  هلصاف 24  بیسال - ناتسدرا - ناهفصا - سردآ :  دشاب .

دابآ کلت 

هیلع هللا  مالس  دارم  هاش  هداز  ماما 

نب نوع  نب  دلاخ  ) دسر یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  اتـسور  نیدمتعم  هتفگ  هب  ردـقلا  لیلج  هداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
هفاضا هب  مرح  ییانب  ریز  تحاسم  تحاسم :  مالـسلا ). هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  نب  نوع  نب  دـلاخ  .) مالـسلا هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما 

نینچمه دشاب . یم  راتکه  دودح 5  غلاب  مالـسلا  هیلعدارم  هاش  هدازماما  هاگترایز  نحـص  تحاسم  و  دشاب . یم  عبرم  رتم  شیاهقاور 2000 
اب يا  هعقب  لاس 1375  ات  هاگترایز  نیا  تاحیـضوت :  دشاب . یم  تخاس  لاح  رد  دبنگ  فرط  ود  رد  فک  زا  رتم  عافترا 60  هب  هتسدلگ  ود 

. تسا هتـشگ  نآ  نیزگیاج  دیدج  يانب  بیرخت و  ناتـسدرا ، فاقوا  هرادا  يراکمه  ءانما و  تییه  تمه  اب  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حلاصم 
يور داـعبا 5/2×5/1  رد  يزلف  یحیرـض  مرح  لـخاد  رد  دـشاب  یم  فک  زا  رتم  عاـفترا 36  هب  شوپود  يدـبنگ  ياراد  نونکا  مه  اـنب  نیا 
هنییآ يراکیـشاک ، هدنیآرد . هک  دشاب  یم  نآ  ياه  هرجنپ  دبنگ و  رود  يابیز  يراکیـشاک  لماش  هعقب  لخاد  تانییزت  هتفرگ و  رارق  گنس 
دابآ کلت  ییاتسور   - ناتسدرا هلصاف 15  دابآ - کلت  ناتسدرا - ناهفصا - سردآ :  دیدرگ . دهاوخ  يراک  سنرقم  يرب و  چگ  يراک و 

نایسین

هیلع هللا  مالس  رگنهاش  هداز  ماما 

رد بلطم  نیا   . دسر یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  اتسور  نیدمتعم  یلاها و  تیاور  هب  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
هاگترایز رفن  تسیب  باتک  رد  یفـسلف  یلع  خیـش  ریقح  : ) تسا هدمآ  نینچ  يوضر  سدق  ناتـسآ  هناخباتک  زا  یفـسلف  ياقآ  بانج  دـییات 

یـسوم ترـضح  هب  رگنهاش  هداز  ماما  بسن  هک  درک  هدافتـسا  ناوت  یم  تسا  دییات  دروم  لیالد  دـهاوش و  نیارق و  زا  هک  ما  هدروآ  ناهج 
مان عقاو  رد  هداز  ماما  مان  تاحیضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  هعقب 50  ینونک  يانب  ریز  تحاسم  تحاسم :  دسر ). یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب 

اب ییانب  لاس 1385  ات  انب  نیا  دـشاب . یم  روهـشم  یلاها  نیب  رد  زین  مان  نآ  هب  تسا و  نوفدـم  اـجنآ  رد  هداز  ماـما  هک  تسارگنهاـش  هلحم 
یحیرـض هعقب  لخاد  . تسا هدـیدرگ  يزاسزاب  بیرخت و  ناتـسدرا  فاقوا  هرادا  تراظن  یلاها و  تمه  اب  هک  هدوب  لـگ  تشخ و  حـلاصم 

نیا تسا . هتفرگ  رارق  رازم  گنـس  يور  رتم  عافترا 1  داعبا 1×2 و  رد  يا  هشیـش  ینهآ و  یظافح  اهنت  دوبن و  هداز  ماما  رازم  گنـس  يور 
نایسین ياتسور  ناتسدرا -  يرتمولیک  هلصاف 40  - نایسین - ناتسدرا ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم  يرنه  تانییزت  هنوگ  ره  لباق  هعقب 

يدنب تسام 

هیلع هللا  مالس  یلعسابع  هداز  ماما 
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غلاب یتحاسم  انبریز  . دسر یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  نیدمتعم  یلاها و  تیاور  هب  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
اهنت هدوبن  یحیرـض  هعقب  لخاد  . لگ تشخ و  حـلاصم  اـب  يا  هعقب  هاـگترایز  نیا  تاحیـضوت :  تحاـسم - :  دـشاب . یم  اراد  ار  رتم  رب 24 
هنییآ يرب ، چـگ  زا  معا  یلخاد  تانییزت  ياراد  هیقب  تسا . هتفرگ  رارق  رتم  یتناس  عافترا 80  داعبا 1×2 و  رد  فیرش  هداز  ماما  رازم  گنس 

هتسدلگ دبنگ و  فارطا ، ياهقاور  مرح و  لماش  هک  هتشاد  رارق  يزاسزاب  حرط  رد  هداز  ماما  نیا  نامتخاس  دشاب . یمن  راکیـشاک  ای  يراک 
ناتسدرا يرتمولیک   18 يدنبتسام -  ياتسور  - يدنب تسام  ناتسدرا - ناهفصا - سردآ :  دیدرگ . دهاوخ 

هراوز

هیلع هللا  مالس  رفعج  نب  یسوم  نب  نوع  نب  یلع  هداز  ماما 

 : تحاسم دسر . یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  هب  لحم  ناگرزب  یلاها و  هدیقع  رظن و  هب  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
هک هدوب  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  يا  هعقب  لاس 1359  ات  انب  نیا  تاحیـضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  هاگترایز 50  هداز و  ماما  یلعف  تحاسم 

داعبا رد  مینیمولآ  سنج  زا  يزلف  یحیرـض  هعقب ، مرح و  لخاد  رد  تسا . هدـش  يزاسزاب  ًاددـجم  بیرخت و  ءانما  تییه  یلاـها و  تمه  هب 
ای يرب و  چـگ  يراـک ، هنییآ  لـیبق  زا  يرنه  تاـنییزت  هنوگ  ره  دـقاف  هیقب  لـخاد  تسا . هتفرگ  رارق  هداز  ماـما  رازم  گنـس  يور   5/2×5/1

ناتسدرا يرتمولیک  هلصاف 12  هراوز -  رهش  نادادرق  يوک  تشد و  هلحم  هراوز -  - ناتسدرا ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم  يراکیشاک 

هیلع هللا  مالس  ییحی  هداز  ماما 

ریز تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  رهـش  مدرم  یلاها و  تیاور  هب  ردقلا  لیلج  هداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
اب ییا  هعقب  عقاو  رد  نامتخاس  نیا  تاحیضوت :  تسا . زاس  تخاس و  لاح  رد  هک  دشاب  یم  رتم  هقبط و 1700  ود  رد  دیدج  نامتخاس  يانب 

هزوریف يدبنگ  . تسا هدش  نآ  نیزگیاج  دیدج  يانب  بیرخت و   1383 لاس رد  هاگترایز  ءانما  تییه  تمه  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حـلاصم 
داعبا 3×2 رد  هداز  ماما  حیرـض  دراد . رارق  نانچمه  یمیدـق  هعقب  يور  تسا  هب 15  فک  زا  نآ  عافترا  هک  هدـش  يراکیـشاک  گنر و  يا 

میدق نارود  زا  نانچمه  دبنگ  ریز  حیرض و  رود  ياهراوید  ياه  یـشاقن  تسا . هتفرگ  رارق  رازم  گنـس  يور  یمیدق  مرح  لخاد  نانچمه 
ناتسدرا يرتمولیک  ییحی -  هداز  ماما  نابایخ  هراوز - - ناتسدرا ناهفصا - سردآ :  دوش . یم  هدید  یبوخ  هب  دبنگ  ریز 

هراسهق

هیلع هللا  مالس  یلع  دیس  ریم  هداز  ماما 

دییات هب  بلطم  نیا  . دسر یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  ترـضح  هب  یلاها  داقتعا  تیاور و  هب  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
رد یلع  دیـس  ریم  هداز  ماما  : ) تسا هدـمآ  نینچ  هیدـییات  نیا  رد  هدیـسر و  يوضر  سدـق  ناتـسآ  هناخباتک  زکرم  زا  یفـسلف  ياـقا  باـنج 
نب یسوم  ماما  ترضح  ناگداون  زا  ناشیا  هک  تسا  هدمآ  نینچمه  تسا و  نوفدم  ناتسدرا  ناتسرهش  دنوازرب  شخب  رد  راسهق ، ياتسور 

مرح و ياـنب  ریز  تحاــسم  دوـب و  عـبرم  رتـم  رازه  دودـح 6000  هداز  ماـما  نحـص  تحاـسم  تحاـسم :  دنـشاب ). یم  مالـسلا  هیلع  رفعج 
تمه اب  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  ینامتخاس  لاس 1373  ات  انب  نیا  تاحیـضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  نآ 600  فارطا  ياهناتسبش 
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عبرم رتم  فک 26  زا  هاگترایز  شوپرد  دبنگ  . دش نآ  نیزگیاج  دیدج  يانب  بیرخت و  میدـق  يانب  ناتـسردا  فاقوا  هرادا  نیریخ  یلاها و 
، میرک نارق  تایآ  هکرابم و  ءامـسا  رب  هوالع  هدیدرگ و  يراکیـشاک  مرح  نامتخاس و  ياهراوید  رود  ات  رود  مرح  لخاد  رد  دراد . عافترا 
- هراسهق ناتسدرا - ناهفصا - سردآ :  تسا . هدش  هتـشون  دراد  ناتـسرهش  رد  ار  ادهـش  رامآ  نیرتشیب  هک  یلیمحت  گنج  يادهـش  یماسا 

هراسهق ياتسور   - ناتسدرا يرتمولیک  هلصاف 35 

بارهش

هیلع هللا  مالس  بلاطوبا  دیس  هعقب 

نحص تحاسم  تحاسم :  دنشاب . یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  ناگداون  زا  لحم  نیدمتعم  تیاور  هتفگ و  هب  ناشیا  بسن : 
يور فک  زا  رتم  عافترا 10  هب  گنر  درز  مینیمولآ و  سنج  زا  يزلف  يدـبنگ  دـشاب و  یم  عبرم  رتم  بلاطوبا 1000  دیس  هاگترایز  طایح 

زا یحیرـض  هعقب ، لخاد  رد  تسا . هدـش  هتخاس  ییابطابط  دـمحا  دیـس  طسوت  شیپ  لاـس  رد 50  هعقب  نـیا  تاحیـضوت :  دراد . رارق  هـعقب 
 : سردآ دشاب . یم  يرنه  تانییزت  دقاف  هعقب  مرح و  تسا . هتفرگ  رارق  فیرش  هداز  ماما  رازم  گنـس  يور  داعبا 3×2  رد  موینیمولآ  سنج 

ناتسدرا يرتمولیک   45 بارهش -  ياتسور  - بارهش - ناتسدرا ناهفصا -

هیلع هللا  مالس  نیسح  نیدلا  لامک  دیس  هعقب 

هاگترایز نحص  تحاسم  تحاسم :  دنـشاب . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ناگداون  زا  نیدمتعم  یلاها و  داقتعا  هب  ناشیا  بسن : 
نامتخاس تمدق  تاحیضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  تسا 400  مرح  ناتـسبش و  ود  لماش  هک  مرح  هعقب و  يانب  ریز  . دشاب یم  عبرم  رتم   800

فک زا  هاگترایز  دـبنگ  تسا . هداهن  انب  ارنآ  هاگترایز  مداخ  یمیرک  دـمحم  الم  مانب  یـصخش  هک  دـسر  یم  شیپ  لاس  دودح 105  هب  انب 
هتفرگ رارق  هداز  ماما  رازم  گنـس  يور  داعبا 2×3  رد  الطم  يزلف و  یحیرـض  . تسا يزاسزاب  تمرم و  هلحرم  رد  هتـشاد و  عاـفترا  رتم   12
یلاها مدرم و  دراد . همادا  فقـس  ات  هک  تسا  نآ  ياه  يراک  هنییآ  سیفن و  ابیز و  رایـسب  یـشاقن  لماش  مرح  هعقب  لـخاد  تاـنییزت  تسا .

هلـصاف 45 - بارهـش - ناتـسدرا ناهفـصا - سردآ :  دنـشاب . یم  لیاق  هژیو  مارکا  مارتحا و  ردـقلا  لیلج  هداز  ماـما  ناـکما و  نیا  هب  تبـسن 
بارهش ياتسور   - ناتسدرا يرتمولیک 

ناهفصا

نارافآ

هیلع هللا  مالس  ادبع ... هداز  ماما 

لک تحاـسم  عبرم و  رتم  هعقب 40  يانب  ریز  تحاسم و  تحاسم :  دـسر . یم  راـّیط  رفعج  ترـضح  هب  فیرـش  هدازماـما  نیا  بسن  بسن : 
مان اب  تسا  یهاگترایز  یبرغ  نادیهـش  نابایخ  نارافآ و  ۀلحم  رد  عقاو  ناهفـصا  رهـش  رد  تاحیـضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  نحص 2000 

بلطم نیا  دسر . یم  راّیط  رفعج  ترضح  هب  فیرش  هدازماما  نیا  بسن  ءانما  تییه  ناگرزب و  لحم و  یلاها  هتفگ  قبط  هک  ادبع .. هدازماما 
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طسوت لاس 1357  هدوب  لـگ  تشخ و  سنج  زا  عبرم  رتم  هعقب 30  یمیدق  نامتخاس  تسا . هدـش  يراجح  راوگرزب  نیا  رازم  گنـس  يور 
تحاسم و تسا . هدش  نآ  نیزگیاج  لاس  نامه  رد  دیدج  يانب  دیدرگ و  بیرخت  ناهفصا  ناتسرهش  فاقوا  ةرادا  نیریخ و  ءانما و  تییه 
زا لـیتسا  قرو و  سنج  زا  حیرـض  هدازماـما  نیا  مرح  رد  دـشاب . یم  عبرم  رتم  نحـص 2000  لک  تحاـسم  عبرم و  رتم  هعقب 40  ياـنب  ریز 

يراـک و هنیآ  تروص  هب  زا  ناـمتخاس  لـخاد  تاـنییزت  دراد . رارق  فیرـش  هدازماـما  رازم  گنـس  يور  رتم  داـعبا 3×5/2  رد  جـنرب  سنج 
- نارافآ - ناهفصا سردآ :  دسر . یم  رتم  هب 22  الاب  ات  فک  زا  هاگترایز  دبنگ  عافترا  دشاب . یم  يراک  گنس  يراک و  یشاک  يربچگ و 

یبرغ نادیهش  نابایخ  نارافآ و  ۀلحم  رد  عقاو  ناهفصا  رهش  رد 

ناهفصا رهش 

اهیلع هللا  مالس  هیبنیز  هداز  ماما 

قبط دنشاب . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ترـضح  لصفالب  رتخد  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  لحم : ناگرزب  نیدمتعم و  ۀتفگ  قبط  بسن : 
، دوب بوتکم  دشاب ) هدش  قحلم  هک  تسا  لمتحم  و   ) مدید يدْجَم  باسنأ  زا  ياهخسن  رد  هرس : سدق  یمق  ساّبع  خیش  جاح  موحرم  هتفگ 
(، ناهفـصا يارق  زا  ، ) نانزرأ هیرق  رد  هنوفدم  اهیلع ،  هللا  مالـس  هیبنیز  هداز  ماما  هک  خِّروم ، یحولریم  نب  يداه  دّـمحم  ریمأ  زا  مدینـش  هک 

بحاص  ) يداـبآ بیبح  مّلعم  یلع  دّـمحم  ازریم  اـقآ  موحرم  عّبتتم ، قّقحم  تسا .  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  لـصفالب  رتخد 
، یّمق ثّدحم  موحرم  هک   ) هدش دای  ترابع  هرابرد  لّصفم  یثحب  زا  سپ  ِۀَِّیبَْنیَّزلا ) ِةَِربْقَم  ْنَع  ِۀَِّیبَْخلا  ُفْشَک   ) باتک رد  راثالا ) مراکم  باتک 
هدوب و هدش  هتشون  باتک  نآ  هیـشاح  رد  هکلب  تسین ، يدجملأ  بحاص  زا  ترابع ، نیا  هک  نیا  تابثا  و  هدومرف ) لقن  يدجملأ  هخـسن  زا 

هیلع رفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  بنیز ، ترضح  باستنا   ) تبـسن نیا  هکنیا  نونظم  دیامرف : یم  تسا ، هتفرگ  رارق  نتم  رد  ياهخـسن ، رد 
فورعم یحولریم  رـسپ  خـیرات و  لهأ  دوخ  يداه  دّـمحم  ریمأ  نیا  میدرک ، هراشا  شیپ  زا  هچنانچ  ًارهاظ  هک  اریز  دـشاب ، تسرد  مالـسلا )

، نانزرأ هیرق  رد  ربق  نیا  وا ، نامز  رد  وا و  زا  شیپ  هدوب و  یـسلجم  رـصاعم  ءاملع و  زا  دـیآیم  رب  وا  ربق  يور  تارابع  زا  هچناـنچ  تسا و 
موحرم تافو  هدـش : هتـشون  نآ  يور  رب  دـشابیم و  لیعامـسا  هداز  ماما  راوج  رد  شربق  یحولریم ، يداـه  دّـمحم  ریم  تسا . هدوب  دوجوم 
يدیمج رهـش  مراهچ  خیراتب  یحولریم ، هانپ  تدایـس  نبا  يداه  دّمحم  ریم  ینامّزلا ، دـهتجم  یماهف  یمّالع  هانپ ، تدایـس  ترـضح  روفغم 

هعسوت و حرط  رد  هک  دیـسر . عبرم  رتم  دودح 7000  ینونک  تحاسم  هب  دـیدج  يانب  يزاسزاب  زا  سپ  تحاسم :  دـشاب . یم  یناّثلا 1113 
. دـشاب یم  هعقب  ناوـیا و 1  هـس  قاور و  لـماش 4  هک  هدوب  رتـم  هداز 400  ماما  یلعف  هعقب  تحاـسم  دیـسر . دـهاوخ  هب 14000  یهدناماس 

صخألاب ماّیأ ، همه  رد  هک  تسا  فیرش  رازم  هعقب و  نیمه  ناهفصا ، ياههاگترایز  نیرت  ّتیعمجرپ  رـضاح ، لاح  رد  هداز : ماما  فیـصوت 
دوخ يوس  هب  ار  یناوارف  ياهتّیعمج  مالسلا ، مهیلع  نیموصعم  ياهتداهش  اهدالیم و  ماّیأ  دننامه : یبهذم ، ياه  تبسانم  هعمج و  ياهزور 

راوگرزب هداز  ماما  نیا  ترایز  هب  کیدزن  رود و  هار  زا  رئاز  رازه  اههد  ءاروشاع ، زور  دننامه  هژیو ، ياه  تبـسانم  رد  دیامن و  یم  بذج 
ناتـسکاپ و نوچ  ناملـسم  ياهروشک  هیلک  قارع و  ناتـسبرع و  نانبل ، ياهروشک  هلمج  زا  روشک  جراخ  زا  ینادنمقالع  دنوش و  یم  لئان 

رایـسب نحـص  مرح و  نیرئاز ، ّتیعمج  جوـم  تاـقوا ، زا  یـضعب  رد  دـنوش و  یم  راپـسهر  گرزب ، هاـگترایز  نیا  يوـس  هب  زین ، ناتـسناغفا 
ار يدنمقالع  هدننیب  ره  ینید ، عامتجا  نیا  هوکش  دهدیم و  رارق  دوخ  شـشوپ  ریز  ار ، هّیبنیز  گرزب  نادیم  رواجم و  ياهنابایخ  گرزب و 

نورد رد  رـصتخم ، ياهعقب  تروص  هب  هدوب و  دودـحم  هّیبـنیز  ناـمتخاس  ماـّیألا ، میدـق  رد  دراد . یم  او  یحور  ناـجیه  دـیدش و  قوش  هب 
 ، ینورزاک نایاقآ  هلیـسوب  يرمق )  1361  ) یسمش لاس 1321  رد  یلو  تسا  هتـشاد  رارق  یکچوک ، ِيرجآ  دـبنگ  ریز  کـچوک و  ینحص 
رد هدیدرگ و  رکذ  مرح ، يدورو  ناویا  رد  يراعشأ  نمض  رد  هک  هدش ، سیـسأت  فیرـش  رازم  نیا  يارب  یهوکـشاب ، هعقب  دبنگ و  مرح و 
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راگدای هب  دوخ  زا  يدّدعتم  ینید  هیقاب  راثآ  هک  دندوب ، ناهفـصا  نّیدـتم  نادـنمتورث  زا  ینورزاک ، نادـناخ  زا  رفن  دـنچ  نآ  رخآ  رعـش  ود 
یکی هک   ) گرزب رایـسب  نحـص  ود  رـضاح ، لاح  رد  دشابیم . ینید  ياه  همانرب  يارب  هدافتـسا  دروم  تسا و  یقاب  نونکات  هک  دـندراذگ ،

، بلاج يزاسامن  ناوارف و  ياهقاطا  اب  تسا ) نآ  قرش  رد  يرگید  هتفرگ و  رارق  نآ  طسو  رد  بنیز ، ترضح  هعقب  مرح و  تسا و  یلـصا 
فارطأ ياهناویا  اهقاور و  لّلجم و  مرح  هدش و  يراک  یـشاک  ابیز و  دنمهوکـش و  ياه  هرانم  دـبنگ و  و  قّرعم ) ًةدـمع   ) يراک یـشاک  اب 
ياهگنس بصن  زین  یشاّقن و  يراک و  یشاک  يرب و  چگ  يراک و  هنیآ  زا  هدافتسا  اب  هک  دهدیم ، لیکشت  ار  هّیبنیز  هناتـسآ  هعومجم  مرح ،

یئابیز یمیدق ،) ِیبوچ  حیرض  زا  یئاهتمسق  زا  يریگ  هرهب  هرقن و  الط و  ششوپ  زا  هدافتسا  اب   ) ابیز حیرـض  و  زبس )  گنر  هب   ) یلعا رمرم 
لّصفم رایسب  ِینید  هعومجم  ماّمح و ،... هناخباتک ، هاگنامرد ، دجسم ، دننامه : یتاقحلم ، ِندش  همیمض  اب  هتفای و  هّجوت  بلاج  یهوکـش  و 

هب نادـنمقالع  دـهدیم و  رارق  نامیا  اب  مدرم  رایتخا  رد  ار ، یناوارف  ِیتامدـخ  یملع و  ینید و  ياه  هرهب  هک  هدیـشخب ، لکـش  ار  یبلاج  و 
خیرات ضرغلأ ، تسا : هدـش  نایب  ریز  بیترت  هب  ناـمتخاس  ناـیاپ  عورـش و  خـیرات  دـنوش . یم  دـنم  هرهب  نآ  زا  مالـسلا ، مهیلع  تیبلالـهأ 

دنام دّـمحم  زا  قدـص  يور  زا  دورـس  شمامتا  لاـس  يارب  زو  ( 1321  ) یتساوأملا ۀـّنج  ای  یبنیز  هاگراب  تفگ  لاـس  یـسمش  هب  شزاـغآ 
فاقوا هرادا  رظن  ریز  یئانُما  تئیه  یـسمش ، لاس 1345  رد  هسّدقم  هناتسآ  هعـسوت  ءانُما و  تئیه  لیکـشت  ( 1323  ) یتساوقتاب هک  یناـینب ،

باتش تعرس و  دشابیم ، نیرئاز  زاین  دروم  هک  یئاهنامتخاس  سیسأت  ای  هعـسوت و  يارب  ینارمع  ياه  ّتیلاّعف  دیدرگ و  لیکـشت  ناهفـصا 
. دشابیم يراج  رمتـسم و  نونکات  هک  تفای ، همادا  ینید  ياه  يریگ  هرهب  راّوز و  ياهیدـنمزاین  نیمأت  يارب  بسانم  ياهـششوک  تفرگ و 

نوفدم هّیبنیز )  ) مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  راوج  رد  نینمؤم ، ءاحلـص و  ءاملع و  زا  یعمج  هداز : ماما  فارطا  رد  نوفدم  ناگرزب  املع و 
رد هـک  يرمق ، ياّفوتم 1353  يدرکهد ، يوسوم  مساقلاوبا  دّیـس  اقآ  هَّللا ، ۀـیآ  موحرم  ماـقم  یلاـع  دـهتجم  هیقف و  دـننامه : دـناهدیدرگ ،

يودهم نیسح  دّمحم  دّیس  اقآ  نوچمه : يراوگرزب ، ءاملع  نینچ ، مه  و  دنـشابیم . نوفدم  یلـصا ، نحـص  ِیبرغ  بونج  علـض  رد  یقاطا 
جاح یناف و  همّالع  يدهم  دّیـس  جاح  يدزی و  یلع  خیـش  جاح  يدیوجت و  نیّدـلا  ءایـض  اقآ  جاح  يدرکهد و  ازریم  اقآ  جاح  یناکدرأ و 

هک دناهدش ، هدرپس  كاخ  هب  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  راگدای  راوج  رد  فیرش و  رازم  نیارد  هداز ، يوسوم  رقاب  دّمحم  دّیس 
مان هب  هک  یـضیرع  گرزب و  نابایخ  ییایفارغج : تیعقوم  تسا . هداد  رارق  ناهفـصا ، یملع  عاقب  هرمز  رد  ار  هسّدقم  هناتـسآ  نیا  ًاعومجم ،
رازم نحص و  یکیدزن  رد  ترـضح ، نآ  مان  هب  یگرزب  هکلف  دراد و  همادا  هّیبنیز  نادیم  ات  یچقوط  هکلف  زا  دوشیم و  هدیمان  هّیبنیز  نابوتا 

دوشیم و هدـیمان  هّیبنیز  مان  هب  يرهـش ، تازیهجت  تاـناکما و  ماـمت  اـب  یگرزب  هّلحم  ًاـعومجم  هدـیدرگ و  داـجیا  راوگرزب  هداز  ماـما  نیا 
. تسا هدش  يراذگ  مان  ترضح ، نآ  مان  هب  هقطنم ، يداصتقا  يراجت و  زکارم  یعامتجا و  یتشادهب و  تاسـسؤم  اه و  هسردم  زا  يرایـسب 

یبیجع شرتسگ  هعسوت و  اب  یلو  دوب  هتفرگ  رارق  ناهفصا  رهش  لامـش  یخـسرف  کی  رد  نانزرأ  مان  هب  یئاتـسور  رد  ًالبق  رتشیب : تاعالطا 
اهنابایخ و هدیدرگ و  عقاو  ناهفصا  گرزب  رهش  لخاد  رد  ًالماک  هداز  ماما  ّلحم  هدش ، لصاح  ناهفصا  رهش  يارب  ریخا  هلاس  تسیب  رد  هک 

ءاملع زا  یعمج  تسا و  ناهفصا  ياه  هیرق  زا  نانُزْرأ ،  تسا . هتفای  شرتسگ  هّیبنیز ، هاگراب  زا  رتالاب  رتمولیک  دنچ  ات  يرهش ، ياهنامتخاس 
نب دّـمحم  رفعجوبا ،  ياّفوتم 453 و  یمعا ، ) مّلعم   ) ینانزرا دّـمحم  نب  دـمحأ  نب  نسح  مساـقلاوبا ،  دـننامه : دنتـسه ،  نآ  هب  بوسنم  ، 
ملع بلط  يارب  ینانزرا ،  یناهفصا  دایز  وا  ّدج  هتفای و  تافو  لاس 317  رد  هدوب و  هتسجرب  ظاّفح  زا  هک  یناهفصا ،  دایز  نب  نمحّرلادبع 

دهز و تقاثو و  ماقم  ياراد  هدرک و  رفس  سوطرط  ناغماد و  قارع ،  هّکم ،  ير ،  ناهفصا ،  ناتسزوخ ،  رصم ،  روص ،  ماش ،  ياهرهش  هب 
فاقوا لـک  هرادا  هیریخ  روما  یگنهرف و  روما  عباـنم : نآ  يرتمولیک  رد 4  عقاو  ناهفصا  رهـش  لامـش  رد  سردآ :  تسا . هدوب  َعرَو  ملع و 

، هّیبخلا فشک  هباّسن  فیرـش  دّیـس  فیلأت  نیّیبلاّطلا ، باـسنأ  یف  يدْـجَْملأ  ناـنزرأ  ناونع  تحت  رد  نادـلبلا ،  مجعم  رد  يومح ،  توقاـی 
هحفص 28 هّیبنیّزلا ، ةربقم  نع  هّیبخلا  فشک  هحفص 35 

هیلع هللا  مالس  هصح  هداز  ماما 
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ریز تحاسم  تحاسم : دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  شبـسن  هدازماما  هاگمارآ و  نیا  مدرم  رواب  داقتعا و  رد  بسن : 
هب ترایز  تاروذن و  یلوبق  يارب  هتشاد و  خسار  داقتعا  ناکم  نیا  هب  تبـسن  یلاها  مدرم و  تاحیـضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  نآ 30  يانب 

نهآ سنج  زا  هدازماما  يزلف  حیرـض  لگ و  تشخ و  حـلاصم  اب  تسا  یناـمتخاس  دـنزادرپ . یم  زاـین  زار و  اـعد و  هب  هدـمآ و  ناـکم  نیا 
مانب تسیا  هلحم  هاـگدورف  ةداـج  رد  ناهفـصا  يرتمولیک  رد 4   _ ناهفـصارهش ناهفــصا -  سردآ :  دراد . رارق  هـعقب  نورد  داعبارد 3×3 

تسا هیلع  هللا  ۀمحر  ینیمخ  ماما  نابایخ  رد  عقاو  هلحم  بونج  رد  هعقب  نیا  درادرارق . يا  هدازماما  هعقب  هلحم  نیا  رد  یقرش  هصح 

هیلع هللا  مالس  اضر  دمحا  هداز  ماما 

. دـسر یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـمه  ماـما  ترـضح  هب  لـحم  نیدـمتعم  رظن  هدـیقع و  قبط  راوگرزب  هدازماـما  نیا  بسن  بسن :
یم فرـشم  ناکم  نیا  ترایز  هب  هتـشاد و  صاخ  رظن  تدارا و  راوگرزب  هدازماـما  نیا  هب  تبـسن  ناـطاب  هلحم  یلاـها  مدرم و  تاحیـضوت :

رد هدنیآ  رد  هدازماما  نیا  ءانما  تییه  رظن  اب  هک  دسر  یم  شیپ  لاس  دودح 300  هب  نآ  تمدق  هک  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  يا  هعقب  دنوش .
رارق هداز  ماما  رازم  گنـس  يور  هعقب و  لخاد  رتم  داعبا 5/2×5/1  رد  نهآ و  زلف  سنج  زا  هعقب  حیرـض  تفرگ . دهاوخ  رارق  هعـسوت  حرط 

. زبسرس ییارحص  هلحم و  ياهتنا  رد  یج و  ناطاب  ۀلحم  ناهفصارهش - ناهفصا - سردآ :  تسا . هتفرگ 

امهیلع هللا  مالس  دومحم  دمحا و  نالفط  ود  هداز  ماما 

هیلعاضرلا یسوم  نب  یلع  ترضح  هب  يوضر  سدق  ناتسآ  هناخباتک  هبیط  ةرجـش  باتک  زا  هتفرگرب  راوگرزب  ناگدازماما  نیا  بسن  بسن :
لماـش هک  تسا  رتم  هدازماما 1500  يانب  ریز  تحاـسم  دـسر . یم  رتم  هب 5000  هدازماما  لک  یلعف  تحاسم  تحاسم :  دـسر . یم  مالـسلا 

یتحاسم هدوب  لـگ  تشخ و  سنج  زا  هدازماـما  میدـق  هعقب  تاحیـضوت :  دـسر . یم  رتم  هب 600  هک  تسا  شرود  ياـهقاور  اـب  هعقب  دوـخ 
طایح نحـص و  نیفرط  رد  هعقب و  رود  ات  رود  تسا . هدش  هتخاس  جـیردت  هب  قوف  يانب  بیرخت و  لاس 1348  رد  هک  هتشاد  رتم  دودح 50 

. دشاب یم  هدازماما  نیا  تابقر  هلمج  زا  زین  يراجت  دـحاو  نینچمه 24  تسا . هدش  هتخاس  نارفاسم  نیریاز و  لاح  هافر  يارب  ارـس  ریاز   22
تـسد رد  دیـسر و  دهاوخ  رتم  نآ 40  عاـفترا  هک  هراـنم  ود  هدوب و  رتـم  دودـح 14  فک  زا  هدوب  نهآ  رجآ و  حـلاصم  زا  هدازماما  دـبنگ 

هتفرگ رارق  مرح  لخاد  رد  راوگرزب  ناگدازماما  رازم  گنس  ود  يور  يزلف  ياهکبشم  اب  داعبا 2×4  رد  نیبوچ  یحیرض  دشاب . یم  تخاس 
 - ناهفـصارهش ناهفـصا -  سردآ : تسا . هدـش  هتـشون  هعمج  هکرابم  ةروس  حیرـض  رود  ات  رود  هدوب و  یـشاقن  نامتخاس  تانییزت  تسا .

هیبنیز هچوک  ناهفصا -  هیبنیز  نابایخ  نالفط  ود  ۀلحم 

هیلع هللا  مالس  اضر  نبا  رفعج  هداز  ماما 

راتکه دودح 5  انب  نیا  لک  تحاسم  تحاسم :  دناسر . یم  مالسلا  هیلع  همیالا  نماث  ترـضح  دنزرف  هب  راوگرزب  هدازماما  نیا  بسن  بسن :
هک دشاب  یم  يدورو  لماش 4  هدازماما  نیا  تاحیضوت : تسا . هدش  ینیب  شیپ  راتکه  هب 60  بیرق  یتحاسم  هدنیآ  رد  هدوب و  تخاس  ریز 
هب رتم و  فک 54  زا  نآ  عافترا  هدوب و  رجآ  نهآ و  سنج  زا  شوپ  هس  هدازماما  دـبنگ  تسا . دوهـشم  نآ  علـض  نحـص و  فرط  راهچ  رد 

هتخاس دشاب  یم  عاعش 75/13  مادک 21 و  ره  لوط  هک  یلـصا  دـبنگ  فارطا  رد  کچوک  دـبنگ  راهچ  نینچمه  دـشاب . یم  رتم  عاعش 34 
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هناخاقس  8 دشاب . یم  بصن  لاح  رد  نآ  يور  دیدج  یکبس  اب  هدوب  ناهفصا  تسد  هریچ  نادنمرنه  راک  هک  دبنگ  يراکیشاک  تسا . هدش 
. تسا هدش  هتخاس  نیریاز  لاح  هافر  يارب  نک  درـس  بآ  لاچخی و  ياراد  هک  عبرم  رتم  داعبا 45  رد  نحص  هجو  تشه  علـض و  تشه  رد 
یگنهرف و نامتخاس  اهارـس ، ریاز  نیا  رانکرد  تسا . هدـیدرگ  ثادـحا  زین  ارـس  ریاز  باب  دودح 120  دادـعت  هدازماما  نحـص  رود  ات  رود 

رتم دودـح 40  تحاسم  هب  لگ  تشخ و  ییانب  ناکم  نیا  میدـق  يانب  دـشاب . یم  تخاس  لاـح  رد  زین  هقبط  ود  رد  هناـخزپشآ  هناـخباتک و 
ياج هب  قوف  يانب  جیردت  هب  بیرخت و  هدازماما  ءانما  تییه  نیریخ و  ناتـسرهش و  فاقوا  هرادا  یگنهامه  اب  لاس 1379  رد  هک  دوب  عبرم 
نیب لصاف  دـح  هک  تسا  ییاهقاور  لماش  هدازماـما  مرح  رود  اـت  رود  دراد . همادا  نآ  يزاـسون  لـحارم  ناـنچمه  هک  دـیدرگ  ثادـحا  نآ 
ملق يراکالط و  لحارم  دش و  بصن  تخاس و  نآ  تلکـسا  هک  دوب  عبرم  رتم  داعبا 5/5×5/5  هب  هدازماما  حیرـض  دشاب . یم  مرح  نحص و 

لوا و هقبط  رد  تاعامتجا  نلاس  هناخ و  زاـمن  ياراد 4  هقبط  لماش 3  رهطم  مرح  دـشاب . یم  نز  ملق  نادـنمرنه  تخاس  تسد  رد  نآ  ینز 
يرانک ياهنوتـس  زا  کتـسد  تلاح  هب  هدوبن و  نوتـس  يور  دبنگ  ۀیاپ  هک  تسا  نیا  هدازماما  دبنگ  صاخ  ياه  یگژیو  زا  دـشاب . یم  مود 

. تسا ریظن  مک  دوخ  عون  رد  هک  دشاب  یم  يدزی  سنرقم و  يدنب ، مسر  زا  یبیکرت  نآ  ۀیاپ  دبنگ و  ریز  يرب  چگ  تسا . هدـش  يراذـگراب 
زاون مشچ  ابیز و  یـشاقن  يراک و  هنیآ  زا  یبیکرت  نآ  تانییزت  هک  هدوب  يدـنب  مسر  یچگ و  ياه  هرگ  يارجا  لماش  اه  هناـخزامن  فقس 

مالسلا هیلع  اضر  نب  رفعج  ترضح  همان  هرجـش  . مَرَک ِهاش  هدازماما  هب  فورعم  مالـسلا  هیلع  اضر  نب  رفعج  هدازماما  مانب  یهاگترایز  تسا .
ياراد هتفرگ و  رارق  مدرم  میرکت  مارتحا و  دروم  هدازماما  نیا  تسا . دوجوم  يوضر  سدق  ناتسآ  رد  هدش و  هتـشون  وهآ  تسوپ  يور  هک 

یتشهب دیهش  هاگدورف  ترواجم  رد  ناهفصا -  يرتمولیک   15 ناهفصارهش -  ناهفصا -  سردآ : دشاب . یم  ناوارف  تامارک 

هیلع هللا  مالس  يرون  هاش  هداز  ماما 

تحاسم تحاسم : دسر . یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هب  یلاها  داقتعا  نیدمتعم و  هتفگ  هب  انب  فیرـش  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
نآ 50 ناویا  يانب  ریز  رتم و  هاگترایز 1000  مرح  يانب  ریز  دشاب . یم  ناویا  نآ  رتم  هک 50  هدوب  عبرم  رتم  دودح 150  هدازماما  نیا  یلعف 

نیریخ ءانما و  تییه  طسوت  ریخا  ياهلاس  یط  هک  هدوب  لکـش  نیمه  هب  میدـق  زا  هدازماما  نیا  نامتخاس  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرم  رتم 
هلمج زا  . دراد ياج  راولب  طسو  رد  هتفرگ و  رارق  يرادرهـش  رذگ  حرط  رد  هاگترایز  نیا  . تسا هدش  مادقا  نآ  تمرم  انب و  ظفح  هب  تبـسن 

حیرـض دقاف  هاگترایز  نیا  مرح  دـشاب . یم  هندـب  فقـس و  يربچگ  یـشاقن و  مرح و  فارطا  يراک  گنـس  هاگترایز  نیا  یلخاد  تانییزت 
. دشاب یم  هتسدلگ  دبنگ و  دقاف  هدازماما  نیا  نامتخاس  نینچمه  . تسا هتفرگرارق  يا  هشیـش  یظافح  نآ  يور  ربق و  گنـس  رود  رب  هدوب و 

ترضح هب  هدازماما  نیا  بسن  : ) تسا هدمآ  نینچ  دشاب  یم  يوضر  سدق  ناتسآ  زا  یفـسلف  ياقآ  هیدییأت  هب  هک  دوجوم  همان  هرجـش  قبط 
لحم . ( دشاب یم  مالسلا  هیلع  مظاکلا  یـسوم  ترـضح  نادنزرف  زا  هدازماما  نیا  تفگ  ناوت  یم  دسر و  یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نبا  یـسوم 
تسا یهد  ناراوخ  ملک  . دشاب یم  ناهفصا  ناتسرهش  ياهاتـسور  زا  یکی  ناراوخ  مَلَک  ياتـسور  رد  همان  هرجـش  قبط  هب  هدازماما  نیا  نفد 

 - ناهفـصارهش ناهفـصا -  سردآ :  دراد . رارق  ناهفـصا  نارمچ  ناتـسرامیب  بنج  رد  هک  ناهفـصا  ناتـسرهش  ۀموح  شبن  یج  ناقهد  زا 
نارمچ یصصخت  قوف  ناتسرامیب  يوربور  قاتشم -  نابایخ 

هیلع هللا  مالس  رفعج  نب  یسوم  نب  یسوم  دیس  هداز  ماما 

هدازماما 100 نحص  لک  تحاسم  تحاسم : دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ماما  اب  هطساو  نودب  فیرش  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
هدازماـما نیا  ءاـنما  تییه  لـحم و  لـها  ناـگرزب و  ۀـتفگ  فاـقوا و  ةرادا  رد  دوجوم  هماـن  هرجـش  قبط  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرم  رتم 
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رتم داعبا 85  هب  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  هعقب  یمیدق  ینامتخاس  دشاب . یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  لصفالب  ناگداون  زا  راوگرزب 
رد لیتسا  زلف  سنج  زا  یحیرـض  تسا  هدش  هتخاس  يزاسزاب و  ینادزوج  تیادـه ا ... هتـسشنزاب  درگرـس  طسوت  لاـس 1357  رد  هک  عبرم 
اب فک  زا  دبنگ  عافترا  ددرگ . یمن  هدهاشم  هعقب  رد  یلخاد  تانییزت  هنوگ  چیه  دراد و  رارق  هعقب  لخاد  رازم  گنـس  يور  رتم  داعبا 1×2 

ۀلحم رد  یناشاک و  نابایخ  ناهفـصا -  رهـش  ناهفـصا -  سردآ :  دشاب . یم  رتم  دودح 10  ینوریب  يراک  یـشاک  اب  نهآ  رجآ و  حـلاصم 
نادزوج

اهیلع هللا  مالس  هموصعم  ترضح  هاگراب 

رفعج نب  یـسوم  ماما  هب  دـسر  یم  فیرـش  هدازماما  نیا  بسن  ناگرزب  لحم و  یلاها  ۀـتفگ  دوجوم و  ياهباتک  همان و  هرجـش  قبط  بسن : 
یم مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  رهاوخ  هدوب و  ماما  مود  رتخد  ردقنارگ  هدزماما  نیا  لحم  نیدمتعم  زا  یلقن  هب  انب  دـسر . یم  مالـسلا  هیلع 

 : تاحیضوت دسر . یم  عبرم  رتم  دودح 2000  نحص  لک  تحاسم  هدوب و  عبرم  رتم  نامتخاس 500  يانب  ریز  تحاسم و  تحاسم :  دشاب .
ات دیدرگ و  يزاسزاب  انب  نیا  راجاق  نامز  رد  دیدرگ و  بیرخت  اهناغفا  ۀـلمح  نامز  رد  هدوب و  یناتـسربق  ناکم  نیا  راجاق  زا  لبق  نامز  رد 

داعبا 5/1×3 هک  هدیدرگ  عقاو  رازم  گنس  رب  بوچ  سنج  زا  حیرض  . دشاب یم  تمرم  لاح  رد  نونکا  مه  هک  هدنام  لکش  نامه  هب  نونکا 
عافترا دشاب . یم  يربچگ  يراک و  سنرقم  نامتخاس  یلخاد  تانییزت  دراد . هار  مرح  هب  یلـصا  برد  قاور  قیرط 2  زا  . دشاب یم  عبرم  رتم 
يدورو برد  يوربور  یناشاک -  نابایخ  ناهفصا -  رهش  ناهفـصا -  سردآ :  دسر . یم  رتم  هب 9  فک  زا  هاگترایز  یلگ  تشخ و  دبنگ 

یناشاک هلا  تیآ  ناتسرامیب 

هیلع هللا  مالس  قاحسا  هداز  ماما 

یم مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هب  هطساو  اب  فیرـش  هداز  ماما  نیا  بسن  ءانما : تئیه  ناگرزب و  لحم و  لها  ياه  هتفگ  قبط  بسن : 
. دـشاب یم  عبرم  رتم  هداز 2200  ماما  نحـص  لـک  تحاـسم  تسا و  عبرم  رتم  یلعف 375  نامتخاس  يانب  ریز  تحاـسم و  تحاـسم :  دـسر .

نلاس هّینیسح و  ناتـسبش  حیرـض و  هرانم و  دبنگ و  مرح و  گرزب و  نحـص  ياراد  ءانُما ، تئیه  لحم و  لهأ  تّمه  اب  هداز : ماما  فیـصوت 
. دـشابیم نیرئاز  هّجوت  دروم  هتفای و  يدنمهوکـش  هرظنم  بلاج ، يراکیـشاک  هدرتسگ و  تانییزت  هلیـسو  هب  هدـش و  ارـس  نامهم  گرزب 

راعشأ ینآرق و  ِرَوُس  ءاروشاع و  ترایز  ثراو و  ترایز  هک  دراد ، یلّصفم  بلاج و  يراکیشاک  هیلع ، هللا  مالس  قاحسا  هداز  ماما  نحص 
ۀناخ هناخباتک و  ياراد  روکذـم  ناکم  دوشیم . هدـید  اـه  هبیتک  رخآ  رد  يرمق ،)  ) ياـهخیرات 1410 و 1412 هدـش و  هبیتک  نآ  رد  ینید 
مرح تسا . هتفرگ  رارق  هعقب  لـخاد  رازم  گنـس  يور  داعبا 5/3×5/2  رد  الط  شکور  اب  لـیتسا  قرو  سنج  زا  یحیرـض  دـشاب . یم  نآرق 

یلخاد تانییزت  دـشاب . یم  هدافتـسا  دروم  هینیـسح  تروص  هب  اه  قاور  زا  یکی  هک  دـنراد  طاـبترا  مه  هب  قاور  قیرط 3  زا  هداز  ماـما  نیا 
دبنگ عافترا  دراد . همادا  فقس  ات  هک  تسا  گنر  تفه  يراک  یشاک  دبنگ  لخاد  دشاب و  یم  یـشاقن  يراک و  هنیآ  يربچگ و  نامتخاس 
ماما يابیز  بلاج و  حیرض  تسا . هدش  يراکیـشاک  هک  دسر  یم  رتم  دودح 22  هب  نآ  ياه  هتـسدلگ  عافترا  دشاب و  یم  رتم  فک 16  زا 

یسمش نآ 1360  خیرات  هک  هتفرگ ، ماجنا  یئابیز  يرب  چـگ  يراکیـشاک و  مرح ، لخاد  رد  هدـش و  هتخاس  يرمق  خیرات 1409  رد  هداز ،
لّـصفم و سلاـجم  یبهذـم ، ياـه  تبـسانم  رد  دـشاب . یم  تّهبُا  اـب  اـبیز و  رایـسب  یبوـچ و  مرح  ِْبرَد  دـشاب و  یم  يرمق ) ربارب 1401  )

رازگرب یبهذـم ، هعومجم  نیا  رد  یمّظنم  ینید  ياـه  هماـنرب  تعاـمج و  زاـمن  هشیمه  دوشیم و  لیکـشت  هداز  ماـما  راوج  رد  ّتیعمجرپ ،
زا دراد و  یماقم  برق و  راگدرورپ ، هاگـشیپ  رد  راوگرزب ، هداز  ماما  نیا  هک  دوشیم  هدافتـسا  اهتمالع  راـثآ و  زا  لاـح ، ره  رد  ددرگیم .
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لاس 1360 رد  هک  هدوب  لگ  تشخ و  سنج  زا  هعقب  یمیدـق  نامتخاس  هداز : ماما  تاریمعت  نیرخآ  دـشابیم . ادـخ  نازیزع  ناگتـسیاش و 
اب ءانما و  تئیه  طـسوت  راـک  نیا  هک  دیـسر  ماـمتا  هب  لاس 1370  رد  دـیدرگ و  تخاـس  هب  عورـش  لاس 1362  رد  دـیدج  ياـنب  بیرخت و 

ماما اب  ار  هیلع  هللا  مالـس  قاحـسا  هداز  ماما  هک  هدومن ، لقن  يراصنأ  يرباج  رتشیب : تاعالطا  تسا . هدـیدرگ  ماـجنا  فاـقوا  ةرادا  تراـظن 
اقآ موحرم  یلو  تسا  ینـسح  تاداس  زا  وا  نیا ، ربانب  دـنناد  یم  کیدزن  شیوخ و  فتاه ) نابایخ  رد  عقاو  ) هیلع هللا  مالـس  لیعامـسا  هداز 

رهـش ناهفـصا -  سردآ :  دشابیم . ینـسح  ًالامتحا  يوسوم و  ًارهاظ  تسا : هتـشون  دوخ ، ياهتـشاددای  رد  يودـهم ، نیّدـلا  حلـصم  دـّیس 
فاقوا لک  هرادا  هیریخ  روما  یگنهرف و  روما  هحفص 186  ير ، ناهفصا و  خیرات  عبانم : نیورپ  نابایخ  یج -  نابایخ  ناهفصا - 

هیلع هللا  مالس  دیز  هاش  هداز  ماما 

داجس ماما  هب  مالسلا ) هیلع  نیسحلا  نبا  یلع  نب  دیز   ) فیرـش هداز  ماما  نیا  بسن  ءانما : تئیه  لحم و  یلاها  ناگرزب و  هتفگ  قبط  بسن : 
موحرم هک  تسا  نامه  دیز ، هداز  ماما  ًارهاظ  يودهم : نیّدلا  حلصم  دّیس  ياقآ  موحرم  عّبتتم ، هدنـسیون  هتفگ  قبط  دسر . یم  مالـسلا  هیلع 

هداز ي ماما  ماوع ، نابز  رد  هچرگ  دنا : هدومن  دای  ریز  حرش  هب  وا  زا  سماخلا ، نرقلا  یف  سباّنلا  دوخ  تاقبط  رد  ینارهط  گرزب  اقآ  جاح 
داّجـس مامإ  هب  هطـساو ، اب  هکلب  تسین ، نیدباعلا  نیز  مامإ  دنزرف  دیز ، وا ، ًامتح  یلو  دوش  یم  هدناوخ  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دیز  هدش ، دای 

: دـناهدومن لیمکت  حرـش  نیا  هب  دوخ ، ياهتـشاددای  رد  ار  هداز  ماـما  بسن  يودـهم , موحرم  يودـهم : موحرم  هتفگ  قبط  درب . یم  تبـسن 
ِنَسَْحلا ِْنب  ِدوُقْفَْملا ، ِهَّللاِْدبَع  ِْنب  هَرابُز ، ِدَّمَُحم  ِْنب  ِدَمْحأ  ٍرَفْعَج  یبأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنیَسُْحلا ، ِیبأ  ِْنب  ییْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُْدیَز  یْلعَیوبا ،
نیرخآ قبط  ناگدنسیون : زا  یکی  هتشون  قبط  مالـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِّیلَع  ِمامإلا  ِْنب  ِرَغْـصألا ، ِّیلَع  ِْنب  ِسَْطفألا ، ِنَسَْحلا  ِْنب  ِفوُفْکَْملا ،

یلع مساقلاوبا  نبدـیز  یلعیوبا  بانج  تسا : ریز  رارق  هب  هداز  ماما  نیا  بسن  هدومن ، نیقی  نآ  تحـص  هب  هک  ناگدنـسیون  زا  یکی  قیقحت 
دوقفملا هللادبع  یبا  نب  هرابُز  ربکالادمحم  نبدمحا  رفعجوبا  نبدمحم  نیسحلا  یبا  نب  هرتعلا  خیش  ییحیدمحموبا  نبدمحم  نسحلاوبا  نب 

رتـخد یلع  مساـقلابا  رداـم  مالـسلاامهیلع . نیـسحلا  نبا  یلع  ماـمالا  نب  رغـصالا  یلع  نب  سطفـالا  نسلا  نب  فوـفکملا  نـسحلا  یبا  نـبا 
سپ يوسنارف  فورعم  درگناهج  ندراش  ناژ  هیمست : هجو  تسا . هدوب  موسوم  هشیاع  هب  فورعم و  هدنـسیون  بیدا و  ینادمه ، نامزلاعیدب 

هک تسا  یهاقناخ  دوجو  نآ  هیمست  هجو  هک  میسریم  دیز ) هاش   ) دیزاش هب  اجنآ  زا  دسیون : یم  ناهفصا  یقرش  ياه  تمسق  فیـصوت  زا 
لک تحاسم  عبرم و  رتم  نامتخاس 800  يانب  ریز  تحاسم و  تحاسم :  تسا . هدش  اپرب  هلحم  نیا  رد  نسح  ماما  نارسپ  زا  یکی  راختفا  هب 

ياههاگترایز زا  هیلع ، هللا  مالـس  دیز  هداز  مامإ  هاگراب  هعقب و  نحـص و  مرح و  هداز : ماما  فیـصوت  دشاب . یم  عبرم  رتم  نآ 3000  نحص 
رازم گنس  يور  دشاب  یم  هرقن  شکور  اب  بوچ  سنج  زا  حیرض  دشاب . یم  کیدزن  رود و  نیرئاز  هّجوت  دروم  تسا و  بلاج  هوکـشاب و 

عافترا دراد . همادا  فقس  ات  هک  تسیا  هنادنمرنه  يربچگ  یـشاقن و  نامتخاس  یلخاد  تانییزت  . دراد رارق  هعقب  لخاد  رد  فیرـش  هداز  ماما 
هک تسا  یبلاج  يراوید  ياهیشاقن  دوجو  دنک  یم  فعاضم  ار  انب  نیا  شزرا  هچنآ  دشاب . یم  رتم  فک 12  زا  هداز  ماما  يراکیشاک  دبنگ 
رد دنا . هدش  یشاقن  يرجه  نرق 14  رد  هک  تسا  یبهذم  عیاقو  اه  یشاقن  نیا  عوضوم  تسا . هدیناشوپ  ار  نآ  راددبنگ  ناتسبش  ياهراوید 

خیرات 1314 و 1315 هدش و  هتـشون  نآرق  تایآ  يرجآ  هنیمز  رد  يا  هزوریف  یکـشم و  یگنر  هس  یئانب  طخ  هب  دـبنگ  نیا  یجراخ  يامن 
هدش هتشون  یگنر  هایـس  یگنـس  حولرب  هتـسجرب  قیلعتـسن  طخ  هب  يراعـشا  دیز  هاش  هعقب  تسار  تمـس  ناویا  رد  دراد . دوخرب  ار  یـسمش 
رخآ عارصم  رد  تسا . هدوب  دیز  هاش  هناتسآ  مداخ  هک  دنک  یم  هراشا  اضردمحم  مان  هب  یـصخش  تامدخ  تامادقا و  هب  راعـشا  نیا  تسا .

يرامعم و تسا و  هّیوفص  هرود  هب  ّقلعتم  هداز ، ماما  دبنگ  مرح و  نامتخاس  . دشاب یم  هک 1083  دیآ  یم  تسد  هب  یخیرات  هدام  راعشا  نیا 
هب دیزهاش ، هعقب  ِرَد  پچ  هگنلرب  دور . یم  رامشب  ناهفصا  یگنهرف  ياهثاریم  یخیرات و  راثآ  زا  هک  دراد ، یبلاج  يراکیـشاک  تانیئزت و 

هتبلا يرمیوج 994 ،) یفیحـص  مقر  نیـسحلا ، نب  ّیلع  مامإلا  نب  دیزهاش  رّونم  سّدقم  هناتـسآ  رب  : ) تسا هدـش  هتـشون  هتـسجرب  ثلث  ّطخ 
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نامیلس هاش  نامز  رد  دیزهاش  هعقب  تاریمعت  زا  یمامإ ، نسحم  ّطخ  هب  یخیرات  هتشون  گنس  کی  رد  و  تسین .  دوجوم  هبیتک  لّوأ  تمسق 
يرجه نآ 1097  خیرات  تسا و  هدوب  نآ  ماجنا  راد  هدـهع  یتاغاب ، هب  روهـشم  دّـمحم ،  نیّدـلاّزعم  مان  هب  یـصخش  هک  هدـش ، دای  يوفص 

یلا دودح 30  هب  نآ  نامتخاس  خیرات  هک  دشابیم ، دیز  هداز  ماما  راوج  رد  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  مامإ  مان  هب  يدجـسم  . دـشابیم
رد ناهفـصا  رد  دوب و  هدمآ  دورف  دَمُویْرَف  رد  هک  هرابز ، لآ  زا  ینیـسح  یلعیوبا  ییحی ، نب  دّمحم  نب  ّیلع  نب  دیز  دسر . یم  لبق  لاس   40
رد دـشابیم و  هّجوت  دروم  ناهفـصا و  روهـشم  ياه  هداز  ماما  زا  یکی  دـیزهاش ،«  « دـیز هداز  ماـما  لاـحره ، رد  تفر . اـیند  زا  لاس 447 ،
رذآ  29 یلم : تبث  خـیرات   294 تبث : �هرامـش  یتبث : تاـعالطا  تسا . هتفر  نیب  زا  رـضاح  لاـح  رد  هک  هدوب  یمیدـق  ناتـسربق  نآ ، فارطأ 

 ، یهّجوت نایاش  یـساسأ و  تاریمعت  ناهفـصا  دـنمقالع  راکوکین و  مدرم  کمک  اب  ریخا ، ياهلاس  رد  هداز : ماـما  تاریمعت  نیرخآ   1316
داعبا رد  هعقب  یمیدـق  نامتخاس  . دـشابیم هّجوت  نایاش  هک  هتفرگ ، ماـجنا  دـیز  هداز  ماـما  نحـص  مرح و  هعقب و  رد  فاـقوا ، هرادا  رظن  ریز 
هتفای شرتسگ  لاس 1382  رد  ءانما  تئیه  فاقوا و  هرادا  طسوت  هدش و  يزاسزاب  هب  عورش  لاس 1368  رد  هک  لگ  تشخ و  سنج  زا   6×6

الط ششوپ  اب  يدیدج  حیرض  هدیدرگ و  ریمعت  حالصا و  يزاسزاب و  ، یمیدق ياه  یـشاّقن  هدش و  ماجنا  یتاریمعت  مرح ، لخاد  رد   . تسا
یسیفن رمرم  گنس  رّهطم ، ربق  يور  رب  حیرض ، لخاد  رد  تسا و  یـسمش  نآ 1371  مامتا  خیرات  هک  هدـش ، هتخاس  هداز  ماما  يارب  هرقن ، و 

خـیرات 1360 نآ ، هبیتـک  رد  هک  هدـش ، يراـک  یـشاک  یـساسأ و  ریمعت  هدـش و  يزاـسزاب  ًـالک  مرح  ِرَد  رـس  نینچ  مه  هدـیدرگ و  بصن 
يراکرجآ زا  نآ  نییزت  رد  هدش و  يزاسامن  هداز ، ماما  نحص  دشابیم . يدنمهوکش  لّلجم و  ِرَد  رس  ًاعومجم  تسا و  هدش  دیق  یـسمش ،

 ، هّیوفـص هرود  رخاوأ  ءاملع  زا  هَّللا ، لیلخ  خیـش  هداز : ماـما  فارطا  رد  نوفدـم  ناـگرزب  اـملع و  تسا . هدـش  يریگ  هرهب  يراکیـشاک  و 
. تسا هدـش  عقاو  هدوب ) یمیدـق  ناتـسربق  طـسو  رد  دـیزهاش و  یکیدزن  رد   ) نارتخد لـهچ  هعقب  ترواـجم  رد  يو  ربـق  هک  یفوتم 1110 

نرقلا یف  سباّنلأ  فاقوا  لک  هرادا  هیریخ  روما  یگنهرف و  روما  عبانم : یقرـش  تشهب  تشه  نابایخ  ناهفـصا -  رهـش  ناهفـصا -  سردآ : 
یخیرات راثآ  هنیجنگ   58 هحفص 55 . قهیب ، خیرات  يودهم  نیّدلا  حلصم  دّیس  اقآ  موحرم  ياهتشاددای  هحفص 186  هحفص 84 و  سماخلا ،
هحفص 63 و 64 و 61 وجاوخ ، هّلحم  هچخیرات  دی )  ) هحفص همّدقم ) ، ) ناهفصا ناگرزب  نادنمشناد و  هحفص 390 و 389  ناهفصا ،

هیلع هللا  مالس  رفعج  نبا  یسوم  نبا  نیدلا  سمش  هداز  ماما 

نیمه قبط  هب  تسا . ناهفـصا  رهـش  ياهاتـسور  زا  یکی  هک  دـشاب  یم  هبند  ياتـسور  رد  هدازماما  نیا  نفد  لحم  هماـن  هرجـش  قبط  بسن : 
یم مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  هب  فیرـش  هدازماما  نیا  بسن  تسا  يوضر  سدق  ناتـسآ  زا  یفـسلف  ياقآ  دییأت  هب  همان  هرجش 

. دـشاب یم  عبرم  رتـم  هاـگترایز 80  نحـص  لـک  تحاـسم  دـسر . یم  عبرم  رتم  هـب 70  ناـمتخاس  ياـنب  ریز  تحاـسم و  تحاـسم :  دـسر .
فاقوا هرادا  کمک  يرادرهـش و  ءاـنما و  تییه  طـسوت  لاـس 1381  رد  هک  هدوـب  داعبا 50  رد  هعقب  نیا  یمیدـق  ناـمتخاس  تاحیـضوت : 

نامتخاس یلخاد  تانییزت  تسا . هدومن  نآ  دـیدج  تخاس  هب  عورـش  لاس  نامه  رد  دـیدرگ و  بارخ  هعقب  نیا  لـحم  نیریخ  ناتـسرهش و 
یم قاور  دبنگ و  دقاف  رـضاح  لاح  رد  نامتخاس  نیا  تسا . لیمکت  لاح  رد  هک  دـشاب  یم  يراک  سنرقم  يربچگ و  يراک و  هنیآ  لماش 

تخاس و تسد  رد  فیرش  ةدازماما  نیا  يارب  يزلف  یحیرـض  هدازماما  ءانما  تییه  هتفگ  هب  هتـشادن و  رارق  هعقب  لخاد  رد  یحیرـض  دشاب .
هبنُُد ۀلحم  هیمیاق -  نابایخ  ناهفصا -  رهش  ناهفصا -  سردآ :  دشاب . یم  شرافس 

هیلع هللا  مالس  یلع  دیس  هاش  هداز  ماما 

. دنتـسه مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  دـنزرف  هطـساو  نودـب  فیرـش  هداز  ماـما  نیا  دوجوم : هماـن  هرجـش  ناـگرزب و  هتفگ  قبط  بسن : 

ناریا ناگداز  ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 885زکرم  هحفص 361 

http://www.ghaemiyeh.com


يزور بجر  هام  هبنـش 21  جنپ  زور  همان  هرجـش  قبط  هداز : ماما  فیـصوت  دـشاب . یم  رتم  هداز 500  ماما  نحـص  لک  تحاسم  تحاـسم : 
هب ّقلعتم  یمیدـق ، ناتـسربق  کی  نایم  رد  ًالبق  يو  هعقب  دندیـسر . تداهـش  هب  یفقاو ) فیرـش  نابایخ   ) ناـسرف تشد  رد  ناـشیا  هک  تسا 
دّیس هداز  ماما  رازم  تسا . هدش  هسردم  هناخ و  هب  لیدبت  ناتـسربق  نآ  رـضاح ، لاح  رد  یلو  هدوب  میدق  يوجاوخ  هّلحم  رد  هّیوفـص ، هرود 
دبنگ مرح و  دنمقالع ، مدرم  يرایمه  تّمه و  اب  تسا و  عقاو  یلع  دّیس  هداز  ماما  هچوک  یفقاو ، فیرـش  نابایخ  رد  رـضاح  لاح  رد  یلع ،

دودـح 50 رد  هک  هدوب  رتم  داعبا 150  رد  هعقب  یمیدـق  نامتخاس  تسا . هدـش  هتخاس  شیارب  کچوک  ینحـص  ناویا و  بلاج و  گرزب و 
. دراد دوجو  ربق  گنـس  هس  مرح  لخاد  رد  تسا . هدـش  هتخاس  داعبا  نامه  رد  دـیدج  ياـنب  يزاـسزاب و  یلحم  نیریخ  طـسوت  شیپ  لاـس 

ماما رازم  هتفرگ  رارق  طسو  رد  هک  يرازم  گنس  دراد . رارق  رازم  هس  نیا  گنـس  يور  عبرم  رتم  داعبا 3×4  رد  نهآ  زلف  سنج  زا  یحیرض 
دراد و همادا  فقس  ات  هک  دشاب  یم  یطاطخ  یشاقن و  نامتخاس  یلخاد  تانییزت  دنتسه . راوگرزب  نیا  نیمداخ  راوجمه  گنـس  ود  هداز و 

نامه لوا  شوپ  دشاب . یم  رتم  مود 10  شوپ  ات  رتم و  دودح 9  فک  زا  هاگترایز  دبنگ  عافترا  تسا . هدش  يراک  گنس  اهراوید  نییاپ  رد 
هدش يراکیـشاک  نآ  یجراخ  تانییزت  هک  دـنا  هدرک  انب  نآ  يور  شیپ  لاس  دودح 25  ار  مود  شوپ  تسا . یلگ  تشخ و  یمیدـق  دـبنگ 
هداز ماما  نحص  رد  . ددرگ یم  رب  هیوفص  نارود  شیپ و  لاس  دودح 400  هب  هک  تسا  دوجوم  هاگترایز  طایح  رد  يا  هتشون  گنس  تسا .

رد هعقب  یمیدـق  نامتخاس  هداز : ماما  تاریمعت  نیرخآ  دـهد . یم  ناشن  ار  خیرات 1119  هک  دراد  دوجو  یمیدـق  یباگنـس  هیلع ،  هللا  مالس 
ناهفصا رهش  ناهفـصا - سردآ :  تسا .  هدش  هتخاس  داعبا  نامه  رد  دیدج  يانب  يزاسزاب و  یلحم  نیریخ  طسوت  هک  هدوب  رتم  داعبا 150 

( وی  ) هحفص همّدقم )  ) ناهفصا ناگرزب  نادنمشناد و  عبانم : یناهفصا  نسحلاوبا  نابایخ  يادتبا  یفقاو -  فیرش  نابایخ  - 

امهیلع هللا  مالس  لیعامسا  میهاربا و  هداز  ماما 

 : تحاسم دسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  لحم  یلاها  ناگرزب و  ۀـتفگ  همان و  هرجـش  قبط  راوگرزب  ود  نیا  بسن  بسن : 
همان هرجش  قبط  تاحیضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  نآ 300  نحص  لک  تحاسم  هدوب و  عبرم  رتم  یلصا 150  نامتخاس  يانب  ریز  تحاسم و 
سنج زا  عبرم  رتم  داعبا 3×3  رد  هعقب  یمیدق  نامتخاس  دشاب . یم  یفقاو ) فیرش  سابع ( هاش  نابایخ  رانک  رد  راوگرزب  ود  نیا  نفد  لحم 

لاس 1382 رد  دـش و  يرـصتخم  يزاسزاب  نیریخ  طسوت  تخیر  ورف  انب  زا  یتمـسق  هک  لاـس 1375  رد  هک  هدوب  رجآ  تشخ و  ناـمیس و 
لاس نامه  رد  نارگ  هتخیر  زورهب  ناشیا  رـسپ  نارگ و  هتخیر  سابع  جاح  مان  هب  نآ  یناب  ءانما و  تییه  طسوت  هک  دـیدرگ  بیرخت  ًالماک 

یـشاقن يربچگ و  يراک و  هنیآ  نامتخاس  یلخاد  تانییزت  دشاب . یم  حیرـض  دقاف  رـضاح  لاح  رد  مرح  نیا  دـندرک . انب  تخاس  هب  عورش 
رهـش رد  - ناهفـصا - ناهفـصا ناهفـصا - سردآ :  دشاب . یم  رتم  ًادودـح 10  فک  زا  دـبنگ  عاـفترا  دراد . همادا  فقـس  اـت  هک  دنـشاب  یم 

کلم هار  هس  یفقاو و  فیرش  نابایخ  رد  عقاو  ناهفصا 

هیلع هللا  مالس  لیعامسا  هداز  ماما 

حرـش نیا  هب  نآ  يور  لیعامـسا  هداز  ماـما  بسن  دوشیم و  یهتنم  مرح  يوس  هب  هبیتـک  نیا  هداز : ماـما  هعقب  يارـسرس  هبیتـک  قبط  بسن : 
ِنَسَح َنینِمؤُملاِریمأ ، ِمامإلا  ِْنب  ِنَسَح  ِْنب  ِْدیَز  ِمامإلا  ُْنب  ُلیعامْـسا  ْدِّیَـس  ُمامإلا  ُسَّدَقُْملا ، ُرَّوَنُْملا  ُۀَضْوَّرلا  َو  ُدَهْـشَْملا  اَذه  تسا : هدش  هتـشون 

زاـب هداز  ماـما  یبرغ  ناویا  فرط  هب  هک  یبوچ  هرجنپ  فارطأ  رد  تبـسن ، نیمه  ٍِبلاـط و  یبأ  ِْنب  ِّیلَع  َنینِمؤـملاِریمأ  َو  َنیقَّتُملا  ِماـمإلا  ِْنب 
میهاربا دّمحم  جاح  دـشابیم و  لاس 1115  هب  ّقلعتم  هک  لیعامـسا  هداز  ماما  نحـص  ِرَد  رـس  هبیتک  رد  یلو  تسا .  هدـش  هتـشون  دوشیم ،

نب نسح  نب  لیعامسا  لیلجلا ، دّیسلأ  تسا ،...: هدمآ  نینچ  ًاهابتشا  هدومن ، بصن  ار  نآ  يوفص  نیسح  ناطلـس  نامز  رد  یـشابزوی ، کیب 
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نسح نب  رمغ  میهاربا  نب  جابید  لیعامـسا  هک  هدمآ ، خیراوت  زا  یخرب  رد  بلطم ، نیا  ربارب  رد  یلو  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نب  نسح  نب  دیز 
نبا اـبطابط  میهاربا  شدـنزرف  هاـگنآ  دـش ، راپـسکاخ  رهـش  نآ  راـهبلگ  رد  درمب و  ناهفـصا  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـمإ  نب  یّنثم 

دّمحم ازریم  اقآ  موحرم  هتفگ  قبط  تشذـگرد . ناهفـصا  نالیمج  رد  زین  دـنا ،) هتـسناد  جابید  لیعامـسا  بقل  ار  ابطابط  ) جاـبید لیعامـسا 
مالـّسلا ةولّـصلا و  هیلع  یبتجم  نسح  مامإ  ترـضح  دافحأ  زا  لیعامـسا  هداز  ماما  باسنألا  نازیم  دنمـشزرأ  باتک  رد  یقوسراهچ : مشاه 

 ، هیلع هللا  مالـس  لیعامـسا  هداز  ماما  هداز : ماما  فیـصوت  دشابیم  دیز  نیمه  دافحأ  زا  ير ، رد  ینـسح  میظعلادبع  ترـضح  هچنانچ  هدوب 
ياّفوتم 1318 یقوسراهچ ، مشاه  دّـمحم  ازریم  اقآ  موحرم  تسا . ناهفـصا  ياه  هداز  ماـما  نیرتفورعم  زا  ربتعم و  ياـه  هداز  ماـما  زا  یکی 

هداز ماما  هراب  رد  باسنألا ، نازیم  دنمشزرأ  باتک  رد  هدوب ، ناهفصا  رد  يرجه  مهدراهچ  نرق  لئاوأ  گرزب  ءاهقف  ءاملع و  زا  هک  يرمق ،
دراد هفورعم  هعقب  دشابیم و  جابید  هب  روهشم  لیعامسا ، هداز  ماما  ربتعم ، هداز  ماما  راهچ  نآ  زا  مّوس  دسیونیم : هیلع  هللا  مالـس  لیعامـسا 
میدق رد  هک  دشابیم ، نسحلا  نب  دـیز  دالوأ  زا  هداز  ماما  نآ  لیعامـسا و  هداز  ماما  برد  هب  تسا  فورعم  لعفلاب  هّلحم ، نآ  زا  يردـق  و 

هاگتـسد دـسیون : یم  يراصنأ  يرباج  موحرم  هک  یئاج  ات  هدوب ، یقنور  رپ  گرزب و  هاگترایز  هیلع  هللا  مالـس  لیعامـسا  هداز  مامإ  ماـّیألا ،
ياهبـش یموم ، عمـش  ود  ًاصوصخم  دـنتخیر و  یموم  عمـش  نآ  رد  هک  هتـشاد ، فارطأ  ياه  هناخ  هدوب ، یلاع  رایـسب  لیعامـسا  هداز  ماـما 

يریگ هجیتن  کی  رد  دندرکیم .  نشور  ار  نآ  نابدرن  اب  هک  هدوب  يّدـح  هب  عمـش  يدـنلب  هک  الط ، نادعمـش  رد  دـندرکیم  نشور  هعمج 
رازم مرح و  هقباس  رظن  زا  دشابیم و  ناهفـصا  ياه  هداز  ماما  نیرتمهم  زا  بسن ، رابتعا  رظن  زا  هیلع  هللا  مالـس  لیعامـسا  هداز  ماما  هدرـشف ،

نحـص رظن  زا  هدیدرگ و  بوسحم  راوگرزب  نآ  نفد  لئاوأ  نامه  هب  یهتنم  نیرید و  هقباس  اب  لّوأ و  هبتر  رد  ندوب ، هّجوت  دروم  نتـشاد و 
يدنمشزرأ رایـسب  ّتیعقوم  یطاّطخ و ،)،... يراک ، ّتبنم  يراّجح ، يراکیـشاک ،  ) يرنه يرامعم و  ياهراک  قاور و  دبنگ و  هاگراب و  و 

یبهذـم و یخیرات و  گرزب  رهـش  رد  هیلع  هللا  مالـس  لیعامـسا  هداز  ماما  ماـن  هب  يدنمـشزرأ  سیفن و  رایـسب  هعومجم  دـشابیم و  اراد  ار 
تفالخ نامز  رد  یتفم ، ساّبعلاوبا  هک  تسا  هدـمآ  افْـصأ  باتک  رد  هداز : ماما  تاریمعت  نیرخآ  دـیامن .  یم  هّجوت  بلج  ناهفـصا ، يرنه 

نرق لئاوأ  رد  هدـیدرگ و  ریمعت  مشـش ، نرق  لـئاوأ  رد  نالـسرأ ، بلا  ناـمز  رد  هتخاـس و  ار  دجـسم  نیا  مالـسلا ، هیلع  یلع  نینمؤملاریمأ 
يدجسم نیلّوأ  رتشیب : تاعالطا  هیلع  هللا  مالـس  یبن  يایعـش  هداز : ماما  فارطا  رد  نوفدم  ناگرزب  املع و  تسا . هتفای  ریمعت  زین ، مهدزاود 

هیلع هللا  مالس  یبن  يایعش  دقرم  هک  اجنآ  راهبلگ ، هّلحم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریمأ  تفالخ  نامز  رد  هدش  هتخاس  ناهفـصا  رد  هک 
: هدش هتشون  هیلع  هللا  مالس  یبن  يایعش  دقرم  یلامش  بناج  هبیتک  رد  تسا و  هدش  قصلم  قحلم و  نآ  هب  لیعامـسا ، هداز  ماما  هربقم  هدوب و 

ْْبلا ُهَرَّمَع  َو  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَص  ٍّیلَع  ِنَمَز  یتْفُْملا  ِساّبَعوبا  ُهاَنب  َو  ایْعَش  ُدِجْسَم  َناهَفْصِإب  َِیُنب  ٍریبَک  ٍدِجْـسَم  َلَّوأ  َّنأ  افْـصَأ ، ِباتِک  یف  انْدَجَو 
ِِّیبَّنلا ایْعَش  ُدَقْرَم  َیِه  يرُخا ، ٍةَرابِِعب  ٍْفلأ و  َو  ٍةِأم  َو  َرَشَع  َدَحأ  ِماع  یف  ِهتَرامِِعب  َرَمأ  ْدَق  َو  ٍةَّوُِقب  اهَبَلَغ  ام  َدَْعب  ٍةِأم  َسْمَخ  َو  ٍفِّیَن  َدَْعب  نالَـسْرأ 

یشخب هیلع ،  هللا  مالس  یبن  يایعش  دجسم  هیلع و  هللا  مالس  لیعامسا  هداز  ماما  مرح  هعقب و  یلعف  نامتخاس  یمامإلا  ِّیقن  یلَع  مالسلا ، هیلع 
يرجآ هرانم  ًالثم  تسا ، هّیوفص  هرود  هب  طوبرم  ًةدمع  و  متشه ) نرقرد  ، ) رّفظم لآ  هرود  هب  طوبرم  یخرب  اه و  یقوجلس  هرود  هب  طوبرم 

هیلع و هللا  مالس  لیعامسا  هداز  ماما  مرح  ورهار و  نیب  هک  یـسیفن  برد  اه و  یقوجلـس  هرود  هب  طوبرم  ءایعـش ، دجـسم  رواجم  ياهقاط  و 
ناهفـصا یخیرات  زاتمم  ياهرد  زا  یکی  يراک ، ّتبنم  تعنـص  ظاحل  زا  دشابیم و  يراک  ّتبنم  تسا و  هیلع  هللا  مالـس  یبن  يایعـش  مرح 

هک دهد  یم  ناشن  و  ، ) هدش يراک  هدنک  مالـسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  رب  تاولـص  رد ، پچ  تسار و  ياه  هگنل  فارطأ  رد  دـشابیم و 
رّفظم لآ  دومحم  ناطلس  روتسد  هب  تسا و  رّفظم  لآ  هرود  راثآ  زا  تسا ،) هدوب  نشور  هزادنأ  هچ  ات  متـشه  نرق  رد  ناهفـصا  عّیـشت  یّلجت 

تانییزت اهیراکیـشاک و  و  دـشابیم ) هّیملع  هسردـم  هک   ) هداز ماما  گرزب  نحـص  زین  مرح و  نامتخاس  هدـمع  ياهتمـسق  هدـش و  هتخاس 
.1112 . 1111 . 1100 . 1049 . 1041 ياهخیرات : یبهذـم ، یخیرات  هعومجم  نیا  ِياج  ياـج  رد  تسا و  هّیوفـص  هرود  هب  ّقلعتم  هدرتسگ ،
یخیرات و هعومجم  نیا  يوفـص ، نیـسح  ناطلـس  یفـص و  هاش  لّوأ و  ساّبع  هاش  ياه  هرود  رد  ًاعومجم ، دوشیم و  هدید  ، 1115 . 1114

راثآ هنیجنگ   48 هحفـص 47 -  باسنألا ، نازیم  عبانم : ناهفـصا  نویاـمه  غاـب  هّلحم  ناهفـصا -  سردآ :  تسا . هتفرگ  لکـش  دنمـشزرأ ،
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یطّسوتم ریسفت  ات 762  هحفص 750  ناهفصا ، یّلم  راثآ  هحفص 342  دلج 1 ، عّیشت ، فراعملا  ةرئاد  ات 540  هحفص 521  ناهفصا ، یخیرات 
نادناخ ناهفصا ، یملع  ياهنادناخ  هحفص 124  دلج 2 ، هعیّشلا ، فیناصت  یلا  هعیرّذلأ  تسا . هتـشون  یناشاک  ضیف  نسحم  ّالم  هک ، تسا 

ناهفصا نایئابطابط 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبن  يایعش  هداز  ماما 

تاحیضوت تسا . عبرم  رتم  نحص 4000  لک  تحاسم  هدوب و  رتم  دجـسم 200  مرح و  نامتخاس  يانب  ریز  تحاسم و  تحاسم :  بسن - : 
هیلع و هللا  یلص  نامیلس  ترضح  لسن  زا  تسا و  یسیع  ترضح  هب  متاخ  ترضح  هدنهد  تراشب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبن  ءایعـش  : 

لیعامـسا هدازماما  بنج  ناهفـصا  رد  یبن  ءایعـش  ربق  مولعلا  ریاد  لودلا و  رابخا  و  ءایبنالا ، صـصق  خـیراوت ، خـسان  بتک  قبط  ملـسو . هلآ 
رب هیوفـص  هرود  هب  نآ  يزاسزاب  تسا و  ناهفـصا  دجاسم  نیلوا  هلمج  زا  هک  تسا  رجآ  تشخ و  سنج  زا  هعقب  یمیدـق  نامتخاس  تسا .
مرح زا  یبـن  ءایعـش  هـعقب  دراد . رارق  مرح  لـخاد  رد  رازم و  گنـس  يور  عـبرم  رتـم  داـعبا 2×2  رد  بوـچ  سنج  زا  یحیرـض  ددرگ . یم 

دراد و يا  هداس  تانییزت  هعقب  نیا  دشاب . یم  یچگ  سنرقم  يدنب و  یمسر  هعقب  یلخاد  تانییزت  دنتسه . لصتم  مه  هب  لیعامـسا  هدازماما 
. دشاب یم  دـبنگ  دـقاف  هعقب  نیا  تسا . يراک  سنرقم  هک  تسا  رتم  هاگترایز 6  فقـس  ات  فک  عافترا  تسا . يراک  یـشاک  هنوگ  ره  دقاف 

رهش رد  - ناهفصا - ناهفصا ناهفصا - سردآ :  تسا . هدش  رکذ  ناشمان  میرک  نآرق  رد  هک  هدوب  لییارـسا  ینب  ناربمایپ  زا  یکی  یبن  ءایعش 
فتاه نابایخ  رد  عقاو  ناهفصا 

امهیلع هللا  مالس  یضترم  رفعج و 

 : تحاسم دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  هب  ءاـنما  تئیه  لـحم و  یلاـها  ناـگرزب و  هتفگ  قبط  ناـگدازماما  نیا  بسن  بسن : 
ود ره  نامتخاس  تاحیضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم   40 تسا لیعامسا  هدازماما  مرح  ترواجم  رد  یـضترم  هدازماما  هعقب  نامتخاس  تحاسم 
لاس رد 17  هک  هدوب  عـبرم  رتـم  داعبا 20  رد  رفعج  هدازماما  نامتخاس  تسا . هدـش  تمرم  يزاـسزاب و  طـقف  هدـیدرگن و  بیرخت  هدازماـما 

ماجنا نامتخاس  رود  يراک  گنس  هتفرگ و  تروص  مرح  یلخاد  تاریمعت  ناشیا  گرم  زا  دعب  یحطبا  یضترم  دیس  نادنزرف  طسوت  شیپ 
رارق رفعج  هدازماما  رازم  گنـس  يور  هک  عبرم  رتم  داعبا 5/2×3  رد  هرقن  الط و  بآ  شکور  اب  لیتسا  زلف  سنج  زا  یحیرـض  تسا . هدـش 

یم عبرم  رتم  هب 15  رفعج  هدازماما  هدش  يراکیـشاک  دبنگ  عافترا  دشاب . یم  قاور  یلخاد و  تانییزت  دـقاف  رفعج  هدازماما  نامتخاس  دراد .
برد اهنت  هدـشن و  يزاـسزاب  نونکاـت  تسا و  هدوب  تروص  نیمه  هب  میدـق  زا  هک  هتـشاد  لـگ  تشخ و  حـلاصم  اـب  ناـمتخاس  نیا  دـسر .

. دـشاب یم  رتم  دودـح 40  فکات  دـبنگ  عاـفترا  دـشاب . یم  تاـنییزت  قاور و  هنوگ  ره  دـقاف  اـنب  نیا  تسا . هدـیدرگ  ضیوعت  نآ  يدورو 
رهش رد  - ناهفـصا - ناهفـصا ناهفـصا - سردآ :  دشاب . یم  عبرم  رتم  مالـسلا 1200  هیلعیـضترم  رفعج و  ناگدازماما  نحـص  لک  تحاسم 

فتاه نابایخ  رد  عقاو  ناهفصا 

هیلع هللا  مالس  نوراه  هداز  ماما 

ناونع تحت  تاضور ، باتک  هیـشاح  رد  تاّنجلا :) تاضور  باتک  بحاص   ) یقوسراهچ رقاب  دّـمحم  دّیـس  اـقآ  موحرم  هتفگ  قبط  بسن : 
یقّنلا یلع  مامإ  دالوأ  زا  ار ، نوراه  هداز  ماما  باسنأ ، بتک  زا  یکی  زا  لقن  هب  هیلع ،  هللا  مالـس  ینـسح  میظعلادبع  نأّشلا ، میظع  هداز  ماما 
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بتک ناـبحاص  زا  یخرب  هتفگ  قبط  دـناهتفریذپ .  یقوسراـهچ  مشاـه  دّـمحم  ازریم  اـقآ  موـحرم  ار  هّیرظن  نیمه  دناهتـسناد و  مالـسلا  هیلع 
ناهفـصا رد  هک  نسحلا ، نب  دیز  نب  دّمحم  نب  نوراه  حرـش : نیا  هب  دـنناسر ، یم  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  مامإ  هب  ناشیا  بسن  باسنأ :

مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  مامإ  ترضح  باقعأ  دالوأ و  زا  ار  ناشیا  رگید  دارفا  یخرب  رگید : دارفا  یخرب  هتفگ  قبط  تسا .  هدش  دیهش 
مامإلا نب  نوراه  نب  رفعج  نب  دـمحأ  نب  دّـمحم  نب  نوراه  راوگرزب ، نیا  بسن  هک  هدـمآ ، یناطلـس  خـیرات  باتک  رد  هچنانچ  دـننادیم ،

رد هعقب  یمیدق  نامتخاس  انب و  تحاسم :  دناهدناوخ .  مامإلا ، نب  نوراه  مهبم ، تروص  هب  یضعب ، و  تسا .  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم 
هینیـسح قاور و  مرح ، يواح  هک  هدوب  عبرم  رتم  دودح 720  نامتخاس  يانب  ریز  تحاسم و  دـشاب . یم  عبرم  رتم  ًادودح 120  مرح  تمسق 

نحص فارطا  رد  ارـس  ریاز  دادعت 19  نینچمه  هداز : ماما  فیـصوت  دـشاب . یم  عبرم  رتم  هداز 2500  ماما  نحـص  لک  تحاسم  دـشاب . یم 
هدـیدرگ و تبث  یلم  راـثآ  تسرهف  ءزج  هداز  ماـما  هکنیا  اـب  هجوت  اـب  هدرکن و  يرییغت  ناـمتخاس  لـک  تحاـسم  تسا . دوجوم  هداز  ماـما 

هرقن تروص  هب  جنرب  قرو  لیتسا و  سنج  زا  عبرم  رتم  داعبا 4×3  هب  یحیرض  لاس 1372  رد  ددرگ . یمن  هدهاشم  نآ  رد  یساسا  تارییغت 
فاقوا ةرادا  نیریخ و  طسوت  لاس 1385  رد  نینچمه  تسا . هتفرگ  رارق  هعقب  لخاد  رد  رازم و  گنس  يور  هدش  يراک  الط  بآ  يراک و 
طابترا مه  هب  قاور  ود  قیرط  زا  مرح  نامتخاس  دسر . یم  رتم  هب 23  فک  زا  هاگترایز  دبنگ  عافترا  تسا . هدش  ماجنا  دبنگ  يراک  یشاک 

نحـص و نامتخاس  تسا . یـشاقن  يراکیـشاک و  نامتخاس ، یلخاد  تانییزت  ددرگ . یم  هدافتـسا  هینیـسح  ناونعب  اـهنآ  زا  یکی  هک  دـنراد 
دشابیم یلع  دجـسم  ترواجم  رد  و  میدق ) هنهک (  نادیم  کیدزن  ناهفـصا و  گرزب  رازاب  رانک  رد  ینید ، يانب  نیا  لحم  هّینوراه  يارس 

زا یلعف ، نامتخاس  یلو  تسا  هتشاد  دوجو  نایقوجلس  هرود  رد  هک  دوشیم  هتفگ  تسا و  هّیوفـص  زا  لبق  هب  ّقلعتم  هداز ، ماما  يانب  لصأ  و 
رد گرزب  نحص  کی  رب  لمتشم  یبهذم ، یخیرات و  هعومجم  نیا  دشابیم . مهد ، نرق  لئاوا  رد  ناهفصا  یخیرات  راثآ  زا  هّیوفص و  هرود 

کی ابیز و  گرزب و  دـبنگ  کی  قاور و  کی  مرح و  کی  و  هّینوراه ) نابایخ  يوس  هب  یکی  رازاـب و  يوس  هب  یکی  برد ، ود  اـب   ) لاـمش
يراک یشاک  اب  هوکشاب و  ابیز و  ِرَد  رس  کی  دشابیم و  دور ) یم  رامشب  هداز ، ماما  مّود  نحـص  هک   ) هعقب ِبرغم  فرط  رد  هّیملع  هسردم 
یعرف نابایخ   ) یمیدـق هّداج  هب  فرـشم  هک  هعقب ، قرـش  فرط  رد  يرگید  برد  رـس  کـی  هدـش و  هتخاـس  هسردـم  يارب  بلاـج ، رایـسب 

هاش هرود  رد  هک  هّینوراه ) هعقب  کچوک  نحـص   ) هسردم ِرَدرـس  ياه  هبیتک  رد  تسا . هتفرگ  رارق  یلع  دجـسم  لباقم  دـشابیم ، هّینوراه )
حاولأ رد  تسا و  يراک  یـشاک  رپسإ  کی  هبیتک ، يالاب  رد  هدـیدرگ و  رکذ  لّوألا 918  عیبر  خیرات  هدش ، هتخاس  يوفص ، لّوأ  لیعامـسا 
یـشاک تسا .  هدش  هتـشون  مالـسلا  مهیلع  مامإ  هدزاود  رب  تاولـص  يدروجال ، یـشاک  هنیمز  رب  قّرعم ، گنر  یئانح  ثلث  ّطخ  هب  فارطأ ،

ناگدننیب دیدش  هّجوت  دروم  هک  هدش ، هدیناجنگ  نآ  رد  سوواط  ود  لکش  تسا و  اهیراک  یشاک  نیرت  سیفن  زا  ردرس ، نیا  يابیز  يراک 
ياهرنه ریاس  یطاّطخ و  یشاّقن و  يرب و  چگ  يراک و  یشاک  يرامعم و  رگشیامن  یخیرات ، ینید و  هعومجم  نیا  دریگیم . هتفرگ و  رارق 

هعقب رد  یساسأ  یتاریمعت  یناهفصا ، ردص  ناخ  نیسح  دّمحم  جاح  ینارمکح  راجاق و  یلعحتف  تنطلس  هرود  رد  دشابیم . هّیوفص ، هرود 
تبث هدش ، يرب  چگ  قیلعتسن  ّطخ  هب  دشابیم ) مرح  یلامش و  نحـص  نیب  ام  هک   ) مرح قاور  رد  هک  يراعـشأ  ّیط  هتفرگ و  ماجنا  هّینوراه 

رد یتْس  یـسُوم  ِْنب  ِنوره  هعقب  نید ، هبعک  قرو  رب  يداه )  ) کلک دز  مقر  شمامتإ  لاـس  تسا : نینچ  نآ  رخآ  رعـش  هک  تسا ، هدـیدرگ 
.1067 . 1066 . 946 . 918  ) دوشیم هدـید  يدّدـعتم  ياه  خـیرات  هّینوراه ، هاگراب  هعقب و  ياه  هحول  گنـس  اـه و  يراکیـشاک  هعومجم 

نادناخ هب  نادـنمقالع  هلیـسو  هب  هدوب و  هقالع  دروم  هشیمه  ینید ، هعومجم  نیا  دـهد  یم  ناشن  هک  ( 1414 . 1407 . 1269 1329 . 1261
یسمش لاس 1360  دودح  زا  هداز : ماما  تاریمعت  نیرخآ  تسا . هدیدرگیم  نییزت ، يزاسزاب و  ریمعت و  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و 

هعقب نحص و  رد  دنمقالع  مدرم  هلیـسو  هب  یـساسأ  تاریمعت  يرمق )  1416  ) هداز ماما  نوگانوگ  راثآ  زا  دـیدزاب  خـیرات  ات  يرمق )  1400)
هدیدرگ و دیدجت  يرمق ) خیرات 1407  رد   ) نحـص يراک  یـشاک  يزاسامن و  هدیدرگ و  ریمعت  نحـص  ياهقاطا  هتفرگ و  ماجنا  هّینوراه ،

یگرزب هوکشاب و  ِرَد  و  يرمق )  1410  = یسمش خیرات 1369  رد   ) هدش يراک  یشاک  يزاس و  امن  هّینوراه ، نابایخ  يوس  هب  نحص  رد  رس 
هدیدرگ و ضیوعت  هداز  ماما  حیرـض  هدش ، دای  تاریمعت  نایرج  رد  دشابیم . يرمق  نآ 1406  خیرات  هک  هدـش ، بصن  هتخاس و  نآ  يارب 
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. تسا هدـیدرگ  بصن  هداز ، ماما  رّهطم  ربق  يوررب  يرمق ) ربارب 1412   ) یسمش خیرات 1372  رد  هرقن ، الط و  شـشوپ  اب  يدیدج  حـیرض 
، باسنألا عماج  هحفـص 47  باسنألا ، نازیم  هحفـص 354  میدـق ، پاچ  تاّنجلا ، تاضور  عبانم : مایق  نادـیم  رد  عقاو  ناهفـصا - سردآ : 

لقن هب  هحفص 47 ، باسنألا ، نازیم  هحفص 205  دلج 2 ، باسنألا ، ضایر  زا  لقن  هب  هحفص 61 ، یتاضور ، یلع  دّمحم  دّیس  همّالع  فیلأت 
راثآ هینجنگ  هحفص 777  ناهفـصا ،  یّلم  راثآ  هحفص 221  ير ، ناهفـصا و  خیرات  هحفـص 192  ناهفـصا ، لاجر  باسنأ  بتک  ضعب  زا 

هحفص 36 ناهفصا ، یخیرات 

رذوبا نابایخ  - هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  ماما 

: هداز ماما  فیصوت  دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  لحم  یلاها  هتفگ  هدیقع و  قبط  راوگرزب  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
. دنوش یم  فّرـشم  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  ترایز  هب  کیدزن ، رود و  هار  زا  یبهذـم ) هژیو  ياه  تبـسانم  تاقوا و  رد  ًاصوصخم   ) نیرئاز
: تسا هدـمآ  نآ  رخآ  رد  هدـش و  هتـشون  هعمج  هروس  نآ ، رود  هبیتـک  رد  هدـش و  يراـک  یـشاک  هیلع  هللا  مالـس  میهاربا  هداز  ماـما  دـبنگ 

لخاد دیـسر . مامتإ  هب  میهاربا  هداز  ماما  ناـمتخاس  لاس 1347  رد  تمه ، اب  ریخ و  نابحاص  کمک  هب  يریـصب . دّـمحم  اـنب ، نیا  سّـسؤم 
. دشابیم یسمش   1352 نآ ، تخاس  خـیرات  هک  دراد ، ابیز  یحیرـض  هتـشگ و  نییزت  یـشاّقن ، يرب و  چـگ  يراک و  هنیئآ  هلیـسو  هب  مرح ،

ماما یلاوح  فارطأ و  هّیوفـص ، نامز  رد  رتشیب : تاعالطا  یـسمش . لاس 1366  رد  دـبنگ ، یـشاک  يزاسون و  هداز : ماما  تاریمعت  نیرخآ 
یکی تروص  هب  ًادّدجم  یلو  هدیدرگ  لیدبت  هناریو  ارحص و  غاب و  هب  دعب ، ياه  هرود  رد  هدوب و  دابآ  رایـسب  هیلع ،  هللا  مالـس  میهاربا  هداز 

ار یهوکـشاب  مرح  دبنگ و  هاگراب و  نحـص و  هدـیدرگ و  دـیدجت  هداز  ماما  نامتخاس  تسا و  هدـمآرد  هّجوت ، دروم  دابآ و  ياه  هّلحم  زا 
میهاربا هدازهاش  هچوک  - رذوبا نابایخ  - ناهفصا - ناهفصا ناهفصا - سردآ :  تسا . هدیشخب  لکش 

اضر سار و  هداز  ماما 

تسا و نوفدـم  اضرهـش  رد  ناشیا  كرابم  ندـب  هک  تسیا  هداز  ماما  كرابم  رـس  ناـکم  نیا  رد  نیدـمتعم : ناـگرزب و  هتفگ  قبط  بسن : 
: هداز ماما  فیـصوت  تسا . رتم  نآ 150  ياـنب  ریز  رتم و  انب 3000  لک  تحاسم  تحاسم :  دـشاب . یم  (ع ) اضر ماما  ترـضح  ینتاـن  ردارب 
رد یچقوط )  ) سدق هکلف  یقرش  بونج  هیـشاح  رد  نآ  ّلحم  دشابیم و  اضر  هاش  ِرَـس  هب  روهـشم  هک  مالـسلا ، هیلع  اضّرلا  سأر  هداز  ماما 
رد هک  يراوگرزب  هداز  ماما  سّدـقم  ِرَـس  هک ، تسا  نیا  اهنابز  رـس  رد  روهـشم  تسا . هتفرگ  رارق  داـّبع ، نب  بحاـص  رازم  هعقب و  یکیدزن 

نفد لحم  نیا  رد  هدش و  هدروآ  ناهفـصا  هب  دنوشیم ، هدناوخ  هیلع  هللا  مالـس  اضرهاش  مان  هب  دنـشاب و  یم  نوفدم  هشمق )  ) اضرهـش ِرهش 
طاـبترا مه  هب  قاور  کـی  رد  هتـشاد و  رارق  گنـس  يور  عبرم  رتـم  داـعبا 1×3  رد  هشیـش  موینیمولآ و  سنج  زا  یحیرـض  تسا . هدـیدرگ 

یشاقن و يراک ، گنس  لماش  نامتخاس  یلخاد  تانییزت  تسا . یناهفـصا  ریغـص  ردقنارگ  رعاش  هاگمارآ  اهقاور  نیمه  زا  یکی  رد  دنراد .
هدش يراکیـشاک  نآ  ینوریب  تانییزت  دسر و  یم  رتم  هب 14  فک  زا  انب  دـبنگ  عافترا  دراد . همادا  فقـس  ات  هک  تسیراـک  هنیآ  يربچگ و 

حلاصم اب  ییانب  لاس 1349  ات  انب  نیا  هداز : ماما  تاریمعت  نیرخآ  دنراد . هتشاد و  یصاخ  تدارا  ناکم  نیا  هب  تبسن  یلاها  مدرم و  تسا .
یلاها تمه  هب  دیدج  يانب  بیرخت و  لاس  نامه  رد  یناهفصا  ریغـص  ردقنارگ  رعاش  نفد  زا  دعب  هک  هدوب  رتم  داعبا 100 رد  لگ  تشخ و 
دّمحم موحرم  ناهفـصا ، ناریا و  رادمان  رعاش  هک  نآ  ات  تشاد ، یمیدـق  نامتخاس  اضر ، هاش  رـس  هعقب  تسا . هدـیدرگ  ثادـحا  نیریخ  و 

، تهج نیمه  هب  دـندومن و  نفد  اضرهاش  سّدـقم  ِرَـس  راوج  رد  ار  وا  هزانج  تفر و  ایند  زا  يرمق ، ياّفوتم 1390  یناهفصا ، ریغص  نیسح 
هدمآ رد  یلعف  تروص  هب  هک  درک ، سیـسأت  یبلاج  دبنگ  هعقب و  مرح و  دومن و  انب  دیدجت  ار  روکذم  رازم  هعقب و  ناهفـصا ، فاقوأ  هرادا 
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. دـشابیم ریغـص ، موحرم  هاگمارآ  يارب  نلاس  کی  اـضر و  هاـش  ِرَـس  يارب  دـبنگ  کـی  اـب  یکَرت ، تشه  مرح  کـی  رب  لمتـشم  هک  تسا ،
دابع نب  بحاص  يوک  لوا  یچقوط -  ای  سدق  نادیم  ناهفصا -  سردآ : 

هیلع هللا  مالس  دابع  نبا  بحاص  هربقم  هداز  ماما 

هب هک  هدیسر  رتم  هب 500  نآ  يانب  ریز  تحاسم و  تحاسم :  تسا . هدوب  دوخ  دهع  ياملع  ناگرزب و  زا  یکی  هک  دابع  نب  بحاص  بسن : 
نب بحاص  هچوک  رد  سدق  نادیم  رد  عقاو  ناهفـصا  رهـش  رد  تاحیـضوت :  دسر . یم  عبرم  رتم  تحاسم 3500  هب  ًالک  نآ  نحـص  هفاضا 

دهاوش ساسا  رب  هعقب  یمیدق  نامتخاس  تسا . هدوب  دوخ  دهع  ياملع  ناگرزب و  زا  یکی  هک  دابع  نب  بحاص  مان  اب  تسا  یهاگمارآ  دابع 
هک هتشاد  رتم  رب 200  غلاب  یتحاسم  لبق  رد  نامتخاس  نیا  تسا . هدش  هتخاس  نآ  يور  یگنـس  يانب  بیرخت و  لبق  لاس  دودح 50  رد  رما 

هعقب مرح و  دـسر . یم  عبرم  رتم  تحاسم 3500  هب  ًالک  نآ  نحـص  هفاضا  هب  هک  هدیـسر  رتم  هب 500  نآ  ياـنب  ریز  تحاـسم و  نونکا  مه 
جنرب لیتسا و  قرو  سنج  زا  یحیرض  تسا . هدیدرگ  هفاضا  نآ  هب  لاس 1383  رد  لصتم و  مه  هب  رود  ات  رود  هک  هدوب  قاور  کی  لـماش 

( هلا همحر  ) بیدا هللا  تیآ  هب  قلعتم  هک  تسا  یهاگمارآ  هدازماما  حیرض  رانک  رد  تسا . هتفرگ  رارق  رازم  گنس  يور   5/2 داعبا 5/3 × رد 
فک زا  هعقب  دبنگ  عافترا  دراد . همادا  فقس  ات  هک  تسیا  هنادنمرنه  رایـسب  ياه  يراک  هنیآ  يرب و  چگ  لماش  هعقب  لخاد  تانییزت  تسا .

دابع نب  بحاص  هچوک  رد  سدق  نادیم  رد  عقاو  ناهفصا  رهش  رد  - ناهفصا ناهفصا - سردآ :  دسر . یم  رتم  هب 24 

هیلع هللا  مالس  رقاب  هداز  ماما 

ماما لک  تحاسم  تحاسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلعرقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  هب  هداز  ماما  نیا  بسن  لحم :  ناـگرزب  هدـیقع  قبط  بسن : 
نابایخ رد  هداز : ماما  فیصوت  دسر . یم  رتم  هب 3000  ًالک  نآ  تاعامتجا  نلاس  یگنهرف و  هعومجم  هناخباتک و  هینیـسح و  هفاضا  هب  هداز 

یم شیپ  لاس  دودح 200  هب  هعقب  نیا  تمدق  مالسلا . هیلعرقاب  هداز  ماما  مان  هب  تسیا  هداز  ماما  ناهفصا  يوجاوخ  نابایخ  رد  عقاو  تیفاع 
ياه هرجنپ  اب  يراک  قرعم  نیبوچ  حیرـض  تسا . هدـش  يراکیـشاک  امن و  رجآ  تمرم و  ریخا  ياهلاس  رد  نآ  ینوریب  ياـمن  اـهنت  دـسر و 

یبهذم راعشا  فقـس و  ات  اهراوید  يور  یـشاقن  لماش  هعقب  لخاد  تانییزت  هدوب و  بصن  هدزماما  رازم  گنـس  يور  داعبا 4×2  هب  یجنرب 
هب ناگدازماما  ریاس  نوچمه  یلاها  مدرم و  دشاب . یم  عبرم  رتم  مالسلا 80  هیلع  رقاب  هداز  ماما  هاگترایز  مرح  يانب  ریز  تحاسم  دشاب . یم 
هَّللا لضف  دّیس  جاح  نیملـسملا ، مالـسإلا و  ۀّجح  موحرم  هداز : ماما  تاریمعت  نیرخآ  دنلئاق . هژیو  مارتحا  تدارا و  راوگرزب  هداز  ماما  نیا 

دـناهدومن و سیـسأت  هداز  ماـما  راـنک  رد  ياهّینیـسح  نلاـس  دـندوب ، لاّـعف  نّویناـحور  زا  هک  يرمق ، هّیمطاف 1414  ماّیأ  ياـّفوتم  يداّـجس ،
راوید هب  هک  يرعش  هعطق  تیب  نیرخآ  رد  هک  دشابیم ، یسمش  نآ 1362  خیرات  هک  دناهداد ، ماجنا  هداز  ماما  نحص  مرح و  رد  یتاریمعت 

زا انب ، نیا  نایاپ  تفای  رازه  دعب  زا  ود  تصش و  دصیس و  راهب  رد  تسا : هدش  هراشا  هدیدرگ ، بصن  هداز  ماما  نحـص  لخاد  رد  هّینیـسح ،
هچخیرات هحفص 762  ناهفصا ، یّلم  راثآ  عبانم : ناهفـصا  يوجاوخ  نابایخ  رد  عقاو  تیفاع  نابایخ  ناهفـصا - سردآ :  رگداد  ّیح  فطل 

هحفص 6 وجاوخ ، هّلحم 

هیلع هللا  مالس  دمحا  هداز  ماما 

، مالسلا هیلع  رقابلا  دّمحم  نب  ّیلع  ترـضح  نأّشلا ، میظع  هداز  ماما  ّتیـصخش  نایب  تبـسانم  هب  ءاملعلا : ضایر  بحاص  هتفگ  قبط  بسن : 
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َو تسا : هدومرف  دنوریم ، رامـشب  ناریا ، روهـشم  مهم و  ياه  هداز  ماما  زا  دنـشابیم و  نوفدم  ناشاک ) یلاوح  رد   ) لاهدرأ دهـشم  رد  هک 
ِلیلَْجلا ِدِّیَّسلا  اذه  ََدلَو  َناک  ْدَق  َناهَفْـصِإب  تاغاب ، ِۀَّلَحَم  یف  َرُوبْقَْملأ  دَمْحأ ، ِهداز  ْمامإ  ِب ‘ َفوُْرعَْملأ  َدَمْحأ ، دِّیَّسلأ  َلیلَْجلا ، َدِّیَّسلا  َّنَأ  ْمَلْعا 

هک دمحأ ، هداز  ماما  هب  فورعم  دمحأ ، دّیس  ردقلا ، لیلج  دّیس  هک  نادب  تسا : هدمآ  نینچ  نیا  هحفص 217  دلج 4 ، ءاملعلا ، ضایر  رد  . 
نیدـب تسا و  هدوب  رقابلا ) دّـمحم  نب  یلع  هداز  ماما   ) لیلج دّیـس  نیا  دـنزرف  قیقحت ، هب  هدـش ، هدرپس  كاخ  هب  ناهفـصا  تاـغاب  هّلحم  رد 
هدروآ رامشب  مالسلا ، هیلع  رقابلا  دّمحم  نب  ّیلع  هداز  ماما  دنزرف  مالـسلا و  هیلع  رقاب  مامإ  طبـس  ار ، هیلع  هللا  مالـس  دمحأ  هداز  ماما  قیرط ،

، هاش دجـسم  کیدزن  ناهفـصا ، رد  هدومرف : ءاملعلا  ضایر  زا  لقن  هب  هرـس : سدـق  یمق  ساّبع  خیـش  جاح  ياـقآ  موحرم  هتفگ  قبط  تسا .
ِهَّللا ِمِْسب  تسا : هتشون  نآ  رب  یفوک  ّطخ  هب  تساجنآ  رد  یگنـس  مالـسلا و  هیلع  رقابلا  دّمحم  نب  ّیلع  نب  دمحأ  مان  هب  تسا  يرازم  هعقب و 

َنیِحلاَّصلِاب ُهَقَْحلأ  َو  ِهتائِّیَس  ْنَع  َزَواَجت  َو  مالسلا  هیلع  ِرقاْبلا  دَّمَُحم  ِْنب  ِّیلَع  ِْنب  َدَمْحأ  ُْربَق  اذه  ٌۀَنیهَر ، ْتَبَسَک  اِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا 
هیقف و دـشابیم . ناهفـصا  ياهرازم  نیرتیمیدـق  زا  نآ ، رازم  هعقب و  نامتخاس  ناهفـصا و  ربتعم  ياه  هداز  ماما  زا  هداز : ماـما  فیـصوت  . 
( تبـسانم هب   ) هیلع هللا  مالـس  ینـسح  میظعلادبع  نأّشلا ، میظع  هداز  ماما  لاح  حرـش  رد  تاّنجلا ، تاضور  بحاص  موحرم  رادمان ، یلاجر 

مشاه دّمحم  ازریم  اقآ  موحرم  ماقم ، یلاع  هیقف  قّقحم و  تسا .  هدروآ  رامـشب  ناریا ، رد  ربتعم  هداز  ماما  دنچ  زا  یکی  ار ، دمحأ  هداز  ماما 
ربتعم ياه  هداز  ماما  زا  مراهچ  تسا : هتـشون  هدروآ و  رامـشب  ناهفـصا  ربتعم  هداز  ماما  راهچ  زا  یکی  ار ، دمحأ  هداز  ماما  زین ، یقوسراهچ 

گرزب دـمحأ  هداز  ماـما  نحـص  دراد . یفورعم  رازم  هعقب و  ناهفـصا ، يوجاـخ  هّلحم  قـیرط  رد  هک  دـشابیم ، دـمحأ  هداز  ماـمإ  بسّنلا ،
یجنرب و ياه  هکبش  اب  یمیدق ، یبوچ  هیلع ،  هللا  مالس  دمحأ  هداز  ماما  حیرـض  . دراد رارق  نآ  بونج  فرط  رد  هداز ، ماما  مرح  دشابیم و 

ماما هاگراب  هعقب و  تسا . هدش  نییزت  يراک ، یـشاک  هب  هداز ، ماما  نحـص  ْرَدرـس و  یـشاّقن و  یطاّطخ و  يرب و  چگ  هب  نّیزم  مرح ، لخاد 
، الاب رد  روکذم  تمیق  نارگ  گنس  هبیتک  قبط  اریز  دسریم ، مشش  نرق  زا  لبق  هب  هیلع  هللا  مالـس  دمحأ  هداز  ماما  رازم  هعقب و  هقباس  هداز :
تسا و دوجوم  نونکأ  مه  هک  يرگید  هتشون  گنـس  زا  بلطم  نیمه  هباشم  هچنانچ  تسا ، هدیدرگ  دیدجت  هعقب  نامتخاس  لاس 537 ، رد 

ِلَّوألا ِعیبَر  ْنِم  ةَرَشَع  سِماْخلا  ِخیرات  یف  َنیَملاْعلا  َّبَر  َنیمآ  تسا : نینچ  هتشون  نیع  دوشیم . هدافتسا  هدش ، بصن  هعقب  یبرغ  ناویا  ولج 
هب فاّفش ، گنر و  هایـس  هچراپکی و  یگنـس  هعطق  رد  هدش ، دای  هتـشون  دهد . یم  ناشن  ار  لاس 563  هک  ةِأم  َسْمَخ  َو  َنیّتِِس  َو  َثالَث  ۀَـنَس 

: دنیوگیم هدـیدرگ و  بصن  هّداج ، هب  فرـشم  یبوچ و  کّبـشم و  ياهرجنپ  ریز  رد  هداز ، ماما  هناتـسآ  رد  هدـش و  يراّجح  رتم ، هس  لوط 
هداز ماما  دوجوم  ناـمتخاس  یلو  تسا  هدروآ  دـنه  زا  ار  نآ  يونزغ  دومحم  ناطلـس  هک  تسا ، تاـنموس  تب  زا  یـشخب  گنـس  هعطق  نیا 

هچنانچ هدش ، انب  مّجنم ، فیرش  فرش  دّمحم  هلیسو  هب  يوفص ، نیسح  ناطلـس  ّتیمکاح  هرود  رد  تسا و  هّیوفـص  هرود  هب  ّقلعتم  دمحأ ،
زا نآ  رد  ددرگ و  یم  مولعم  دشابیم  يرجه  يرمق  لاس 1115  هب  خّروم  یمامإ و  یقن  یلع  ّطخ  هب  هک  هداز ، ماما  نحص  ِرَدرـس  هبیتک  زا 
هب هک  مرح ، يدورو  ناویا  رد  يرگید  هبیتک  زا  بلطم ، نیمه  هباشم  هچنانچ  تسا . هدش  هدافتسا  يدروجال ، هنیمز  رب  قّرعم  دیفـس  یـشاک 
 ، هیلع هللا  مالس  دمحأ  هداز  ماما  ددرگیم . هدافتسا  تسا ، لاس 1115  هب  خّروم  ینیسح و  دمحأ  دّیس  ّطخ  هب  دشابیم و  يرب  چگ  تروص 

لاّعف دابآ و  سرادم  زا  رـضاح  لاح  رد  هک  دراد ، رارق  هدش ، هدیمان  یمداخ  هَّللا  تیآ  هسردـم  مان  هب  ریخا  ياهلاس  رد  هک  نابرع ، هسردـم 
رد يرمق ، لاس 1405  رد  تسا . هدـیدرگ  انب  دـیدجت  مشـش ) نرق  لـئاوأ   ) لاس 537 رد  هداز : ماـما  تاریمعت  نیرخآ  دـشابیم . ناهفـصا 

، يرمق لاس 1411  رد  هک  هدیدرگ ، نامتخاس  هب  عورش  دنمقالع  مدرم  هلیـسو  هب  هّینیـسح ، ناونع  هب  ینلاس  هداز ، ماما  نحـص  قرـش  فرط 
لیکـشت اب  نآ ، زا  يرادرب  هرهب  هدـش و  لیمکت  مالـسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  ترـضح  يربک ، هقیّدـص  تداهـش  نرق  نیمهدراهچ  اب  نراقم 

لاس 1290 رد  تسا . هدیدرگ  عورـش  هیلع ،  هللا  مالـس  دمحأ  هداز  ماما  ینیـسح  تئیه  هلیـسو  هب  هدیهـش ، همولظم  نآ  رب  يرادازع  سلجم 
نینچ مـه  دوـشیم و  هدافتـسا  حیرـض  فارطأ  ياـه  هتـشون  زا  هـک  هـتفرگ ،  ماـجنا  هداز  ماـما  رازم  هـعقب و  رد  ياهدـمع  تاریمعت  يرمق ،
هعقب ِیلامش  ِناویا  ِیقرش  ِراوید  رب  ِبوصنم  ِیگنـس  ِحول  زا  هک  تسا ، هتفای  ماجنا  يرمق ،) دودح 1362   ) یسمش لاس 1322  رد  یتاریمعت 
ماما فارطا  رد  نوفدـم  ناگرزب  املع و  تسا . هدـش  یتاریمعت  هداز  ماما  نحـص  رد  زین ، ریخا  ياـهلاس  رد  ددرگیم و  هدافتـسا  هداز ، ماـما 
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دنزرف ياّفوتم 1330  برط ، مساقلاوبا  ازریم  هناگی ، جنس  هتکن  بیدأ و  رعاش  دراد .  رارق  هداز  ماما  نحص  لامش  رد  یفجناقآ ،  هعقب  هداز :
رد تسا . يرجه  مهدزیـس  نرق  روهـشم  ياه  ّتیـصخش  ناگدنـسیون و  ءارعـش و  زا  هک  ياّفوتم 1290 ،  يزاریـش ، يامه  يزاریـش  يامه 

شرف دش  هدیچرب  ارس  نیز  ار  امه  ینادواج  يارس  رهب  زا  وچ  تسا : هدورس  نینچ  ءاقب ، دّیس  ار ، يزاریش  يامه  توف  خیرات  هّدام  یکیدزن 
: رتشیب تاعالطا  ءاحلـص  نینمؤم و  نادنمـشناد و  زا  رگید  یعمج  و  شرع ) هیاس  رد  نز  لاـب  دـش  اـمه   ) شتوف خـیرات  یپ  زا  تفگ  اـقب « «

هیلع رقاب  دّـمحم  مامإ  ترـضح  هریبن  هک  تسا  دـمحأ  هداز  ماما  نهک ، ینابم  رگید  زا  دـسیونیم : هداز  ماما  نیا  هراب  رد  يراصنأ ، يرباـج 
: هتـشون دوب ، مه  يرگید  گنـس  هعطق  لـحم ، نیا  رظنم  یـسُُرا ، هب  ور  حیرـض و  راوید  تشپ  هدوـب و  يوـقت  ملع و  ماـقم  ياراد  مالـسلا و 

نب یلق  هاش  نامداخ ، نیرتمک  مالسلا ، هیلع  رقاب  دّمحم  مامإ  دالوأ  زا  موُصْعَم ، دِّیَس  ْنب  ّیلَع  ْدِّیَس  ْنب  دَمْحأ  دّیس  هداز  ماما  ترامع  دیدجت 
ِبوصنم ِگنس  نآ  ِيدنلب  و  ترابع :  نیا  اب  تسا ، هتشون  ار  نآ  ندیدزد  گنس و  هزادنأ  حرـش  ترابع ، هلابند  رد  نیزرب  یلع  نب  یلقیلع 

نآ هنابش  یسمش ، لاس 1307  رد  دنتسناد و  یم  هایس  ساملأ  یضعب  ار  نآ  عرذ و  مین  شضرع  رتم و  کی  زا  رتمک  يرشع  راوید ، هب  هایس 
. تشاد ار  رهاوج  مکح  اـهبنارگ ، گنـس  نآ  تسا  مّلـسم  هچنآ  تفرگ و  اـپورا  هار  هدـش و  هتخورف  هدرب و  هدـیدزد و  هدـنک و  ار  گـنس 
دـلج 4، ءاملعلا ، ضایر  هحفـص 187  ناهفـصا ، یّلم  راثآ  عباـنم : وجاوخ  هّلحم  هّداـج  راـنک  رد  عقاو  تاـغاب -  هّلحم  ناهفـصا -  سردآ : 

رقاب دّـمحم  مامإ  ترـضح  دالوأ  هب  طوبرم  شخب  لامالا ، یهتنم  هحفـص 48  باسنألا ، نازیم  هحفـص 357  تاّنجلا ، تاضور  هحفص 217 
هحفص 668و 676 ناهفصا ، یخیرات  راثآ  هنیجنگ  هحفص 253و22 و  ير ، ناهفصا و  خیرات  هحفص 251 – 252  ير ، ناهفصا و  خیرات 

امهیلع هللا  مالس  نیدباعلانیز  احطب و  میهاربا  هداز  ماما  ( : مامإ برد   ) یلع هداز  ماما 

، دسریم مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  مامإ  ترضح  هب  هطساو  راهچ  اب  میرکّتلا ،  مزال  هداز  ماما  نیا  بسن  نیدباعلانیز : هداز  ماما  . 1 بسن : 
هداز ماما  . 2 دور .  یم  رامـشب  دنـشاب ) یم  ناهفـصا  هقباس  اب  روهـشم و  یملع و  ياه  نادناخ  زا  هک   ) یمامإ نادناخ  ّدـج  راوگرزب ، نآ  و 
نیا رد  هداز : ماما  فیـصوت  دسریم . مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  مامإ  ترـضح  ربکا ، طبـس  هب  احطب  میهاربا  هداز  ماما  بسن  احطب : میهاربا 
دّیس هداز  ماما  نیدباعلانیز : هداز  ماما  . 1 میزادرپ : یم  نآ  حرـش  هب  هک  دننوفدم  نأّشلا ، میظع  ناگدازمامإ  زا  رفن  ود  رّهطم ، دـقرم  رازم و 

، یضیرعلا ّیلع  نب  دّمحم ، نیّدلا  لامج  نب  یموّرلا ، یـسیع  نیّدلا  سمـش  نب  جبألا ، دمحأ  نیّدلا  ماظن  نب  ّیلع  نیدباعلا ، نیز  نسحلاوبا 
زا ود  ره  هک  یقوسراهچ ، مشاه  دّـمحم  ازریم  اقآ  موحرم  نینچ  مه  و  تاّنجلا ، تاضور  بحاـص  مالـسلا . هیلع  قداّـصلا  رفعج  ماـمإلا  نب 
رد و  احطب : میهاربا  هداز  ماما  . 2 دناهدروآ .  رامشب  ناهفصا  ربتعم  ياه  هداز  ماما  زا  ار ، راوگرزب  نیا  رازم  دنـشابیم ، قیقحت  هقف و  مالعأ 

ماما نیا  باستنا  ّتیفیک  یلو  تسا ،  هدـش  هدـناوخ  ءاحطب  میهاربا  هداز  مامإ  مامإ  برد  هداز  ماما  هدـش  يراک  یـشاک  ياه  هبیتک  زا  یکی 
رد مامإ ، برد  يابیز  مهم و  نامتخاس  دشابیم . يرتعماج  یـسررب  ثحب و  هب  دـنمزاین  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  مامإ  ترـضح  هب  هداز ،

هتفای تاریمعت  تارییغت و  يوفص ، نیسح  ناطلس  هرود  رد  زین  و  لاس 1018 ، رد  زین  و  ، 101. لاس دودح  رد  يوفص ، لّوأ  ساّبع  هاش  نامز 
یناب سّـسؤم و  ولنویوقارق ، هاـشناهج  هرود   ) ياـهخیرات 867 سیفن ، يراـمعم و  هعومجم  نیا  ياـههبیتک  فـلتخم  ياهـشخب  رد  و  تسا ،

ششوپ يوفص ، لّوا  ساّبع  هاش  هرود  رد  زین  و  دوشیم ، هدید  يوفـص ) نیـسح  ناطلـس  هرود   ) زین 1127 و 1129 و 1081 و  ءانب ) یلصا 
. تسا هدوب  نآ  راد  هدهع  ینیـسح ، دومحم  نیّدلا  ثایغ  مان  هب  ّیـصخش  هدش و  دیدجت  ای  ریمعت  مامإ ، برد  گرزب  دـبنگ  يراک  یـشاک 
زا هک  تسا ، یناریا  نیگنر  تانیئزت  ياهراکهاش  زا  تسا ، نآ  یلامش  نحص  هب  فرشم  یلامش و  علـض  رد  هک  مامإ ، برد  یلـصا  رد  رس 

هاشناهج هرود  رد  مهنآ  هک  زیربت ، دوبک  دجسم  يراک  یشاک  دیاش  و  میراد ، غارس  رتمک  ار  نآ  ریظن  يراکیشاک ، تعنـص  تفارظ  ظاحل 
مامإ برد  مدرم ، نابز  رد  هک  هداز ، ماما  ود  نیا  نفد  ّلحم  ماما  برد  هداز  ماـمإ  هاـگراب  هعقب و  دـشاب . نآ  دـننامه  هدـش ، اـنب  ولنویوقارق ،

هدشیم هدیمان  نالبنش  ماّیألا  میدق  رد  هک  دشاب ، یم  عقاو  ناتسلبنس  نالبنـس =  نولمچ =  نالبنچ =  نالمچ =  ّلحم  رد  دوشیم و  هدناوخ 
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هَّللا تیآ  موحرم  هک  هتـشاد ، دوجو  نهک  یناتـسربق  یمیدق ، هّلحم  نیا  رد  و  تسا ، هدـمآ  رد  رگید  ياه  لکـش  هب  یئاهرییغت ، اب  سپـس  و 
زا زواجتم  نآ  خـیرات  هک  هدـش ، هدـید  یگنـس  نآ  رد  هک  اریز  دناهدرمـش ، ناهفـصا  رباـقم  مدـقأ  ار  نآ  یفجن ، یـشعرم  ياـقآ  یمظعلا ،

گرزب ياهثاریم  یخیرات و  راـثآ  زا  هک  هدـیدرگ ، عقاو  ماـمإ ، برد  هداز  ماـمإ  هربقم  ناتـسربق ، نیا  بنج  رد  تسا و  هدوب  لاـس  دصـشش 
هعقب میظع  یخیرات  يانب  هرابرد  رادمان ، قّقحم و  سانش  ناتساب  رفرنه ، هَّللا  فطل  رتکد  ياقآ  دور . یم  رامشب  ناهفـصا ، ِيرنه  یگنهرف و 
يراک یشاک  گرزب  ِرَد  رـس  کی  کچوک و  گرزب و  دبنگ  ود  زا  مامإ ، برد  یخیرات  يانب  دسیون : یم  هداز  ماما  نیا  نحـص  دبنگ و  و 

هدش لیکشت  نآ ، یبرغ  یقرش و  یلامـش و  بناج  هس  رد  نحـص ، هس  تسا و  عقاو  نآ  یلامـش  علـض  رد  هک  ولنویوقارق ، هاشناهج  هرود  زا 
ًاـصوصخم نآ ، دـبنگ  ود  ره  تسا و  يرب  چـگ  يراک و  یـشاک  تانییزت  ياراد  نحـص ، هس  ره  بناج  هب  ءانب ، نیا  یجراخ  ياـمن  تسا .

مهن نرق  رد  نآ ، ِرَد  رس  یلو  دوشیم  زاب  یقرش  نحص  هب  هعقب ، ِیلعف  ِيدورو  رد  تسا . هدش  هدیشوپ  سیفن  ياه  یشاک  زا  رتگرزب ، دبنگ 
رـس نیا  هک  يزیلهد  یلو  دشابیم ، یقاب  دوخ  ياج  رد  ًالعف  هک  تسا ، هدوب  یلامـش  بناج  رد  هدیـسر ، مامتا  هب  نآ  نامتخاس  هک  يرجه 

. تسا هدش  بصن  ياهرجنپ  يدورو ، رد  ياج  هب  هدش و  دودـسم  نآ  یلـصا  رد  رـس  فرط  زا  تسا ، هدرکیم  طوبرم  هعقب  لخاد  هب  ار  رد 
یّلم راثآ  هحفـص 249و345  ير ، ناهفـصا و  خیرات  عبانم : تشدرد  لاسنهک  �هلحم  رواجم  ناتـسلبنس ، یمیدـق  �هلحم  ناهفـصا -  سردآ : 

هحفـص 174 یقوسراهچ ، هَّللا  تیآ  یناگدـنز  و 342 و343  هحفـص 341  ناهفـصا ، یخیرات  راـثآ  هنیجنگ  هحفص 765و767  ناهفـصا ،
هحفـص 18و 19و20و21 هدنراگن ) ملق  هب   ) یمامإ هیقف  هَّللا  تیآ  هراودای  هحفص 46  باسنألا ، نازیم   358 هحفص 357 . تاّنجلا  تاضور 

یمامإ هیقف  هَّللا  تیآ  هراودای  هحفص 186  ناهفصا ،  لاجر  هحفص 249  ير ، ناهفصا و  خیرات  هحفص 426  دلج 1 ، عّیشت  فراعملا  ةرئاد 
هحفص 20و 21 ، 

هیلع هللا  مالس  دمحم  دیس  هداز  ماما 

ماما لک  تحاسم  تحاسم :  دـسر . یم  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  هب  راوگرزب  هداز  ماـما  نیا  بسن  ناـگرزب :  رظن  هدـیقع و  قبط  بسن : 
نلاس عبرم  رتم  تحاسم 450  هب  لاس  رد  هفاـضا  هب  نآ ، فارطا  قاورراـهچ  مرح و  لـماش  نآ  ياـنب  ریز  تحاـسم  عبرم و  رتم  هداز 3500 

رد نآ ، رازم  هعقب و  دشابیم و  دّمحم  هدازهاش  هب  فورعم  هداز : ماما  فیـصوت  تسا . هدیدرگ  هتخاس  هک  تا  نآ  هروظنم  دنچ  تاعامتجا 
. تسا هدیدرگ  انب  دیدجت  ریخا  هرود  رد  یلو  هدوب  هداس  رصتخم و  ًاتبـسن  هداز ، ماما  نیا  یمیدق  نامتخاس  تسا . هتفرگ  رارق  دیحو  نابایخ 
. دسر یم  رتم  هب 24  فک  زا  هداز  ماـما  شوپ  دبنگ 2  عافترا  دـشاب . یم  مرح  عالـضا  فقـس و  ات  يراک  هنیآ  لماش  هعقب  یلخاد  تانییزت 

هداز ماما  يابیز  ۀتـسدلگ  ود  عافترا  تسا . هتفرگ  رارق  هداز  ماما  رازم  گنـس  يور  لیتسا  سنج  زا  داعبا 3×2  هب  هداز  ماـما  يزلف  یحیرض 
یّللجم مرح  رـضاح ، لاح  رد  دنتـسه . لیاق  هژیو  تمرح  مارتحا و  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  هب  یلاـها  مدرم و  دـسر . یم  رتم  هب 24  فک  زا 

هبیتک رد  هدیدرگ و  يراک  یشاک  مرح ، ناویا  يامن  هدش و  هدافتسا  یبلاج ، ِیـشاّقن  يرب و  چگ  يراک و  هنیآ  زا  مرح ، لخاد  رد  هک  دراد 
، يرمق هنـس 1399  هدـش : هتـشون  نآ  رخآ  رد  دـیامنیم و  رظن  بلج  دیفـس ، ثلث  ّطـخ  اـب  تشخ ، یـشاک  يور  هعمج  هروس  نآ ، فارطأ 
رد خیرات 1412  هدـش و  هتـشون  نآرق  زا  یتایآ  دیفـس ، ثلث  ّطخ  اب  هدزمامإ ، يابیز  بلاج و  دـبنگ  هبیتک  رد  ناهفـصا  ایلیا  يزاس  یـشاک 

ینید سلاجم  یبهذم و  مسارم  تعامج و  زامن  هماقا  يارب  ابیز  ینلاس  هداز ، ماما  نامتخاس  قرـش  فرط  رد  تسا . هدیدرگ  رکذ  نآ ، رخآ 
، مرح يدورو  برد  يالاب  تسا . هدش  هدافتـسا  بارحم ) رد   ) يراک یـشاک  يرب و  چگ  زا  نآ ، نییزت  رد  هدش و  هتخاس  دـیدج  کبـس  هب 

تاریمعت نیرخآ  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نب  نسح  نب  دیز  نب  دّمحم  هداز  ماما  هدش : هتشون  قیلعتـسن ، دیفـس  ّطخ  اب  یبآ  تشخ  یـشاک  يور 
بیرخت و لاس 1352  رد  هک  هدیسر  عبرم  رتم  هب 100  هیوفـص  نامز  رد  رو  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  هداز  ماما  یمیدق  نامتخاس  هداز : ماما 

روما عبانم : دیحو  نابایخ  ناهفـصا -  سردآ :  تسا . هدـیماجنا  لوطب  لاس 1388  ات  هاگترایز  تخاس  لحارم  جـیردت  هب  ناـمز و  رورم  هب 
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فاقوا لک  هرادا  هیریخ  روما  یگنهرف و 

هیلع هللا  مالس  هزمح  ریم  هاش  هداز  ماما 

قبط دسر . یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  ردقنارگ  هداز  ماما  نیا  بسن  لحم :  نیدمتعم  ناگرزب و  هدیقع  قبط  بسن :
رفعج نب  یـسوم  مامإ  ترـضح  هطـساو  الب  نادنزرف  هلمج  زا  راوگرزب ، نآ  هیلع : هللا  مالـس  هزمحریم  هداز  ماما  مرح  رد  بوصنم  ياهحول 
دشاب یم  عبرم  رتم  هب 300  بیرق  مرح  یلعف  يانب  ریز  تحاسم  هدوب و  رتم  هداز 3000  ماما  یلعف  تحاسم  تحاسم :  دشابیم . مالسلا  هیلع 
تسد هب  یگلاس ، ای 45  ّنس 35  رد  هزمح  ریم  هاش  هداز  ماما  هداز : ماما  فیـصوت  دشاب . یم  زاس  تخاس و  لاح  رد  مرح  یلخاد  تانیئزت  و 

یحیرـض تسا و  یمیدق  هعقب ، نامتخاس  هَّللادنع .) ملعلا  و   ) دیدرگ نوفدم  ناکم  نیا  رد  دش و  دیهـش  یـسوط ) کهاش   ) مان هب  یـصخش 
، هداز ماما  نحـص  دوشیم . هدـید  البرک ، تداهـش  گنج و  ياه  هنحـص  زا  دّدـعتم  ياه  یـشاّقن  دـبنگ ، ریز  رد  مرح  لخاد  دراد و  یبوچ 
لکین و سنج  زا  يزلف  یحیرـض  هداز  ماما  ءانما  تئیه  هتفگ  هب  تسا . هدیدرگ  نییزت  یـشاک ، رجآ و  زا  یئامن  اب  دـشابیم و  ءانبلا  دـیدج 
ود رد  رتم  عافترا 22  هب  زین  هتـسدلگ  ود  دسر و  یم  رتم  هب 24  فک  زا  هداز  ماما  شوپ  ود  دـبنگ  عافترا  دـشاب . یم  تخاس  تسد  رد  الط 

هیشاح رد  تسا ، روهشم  هزمحریم  هاش  مان  هب  هک  هیلع ،  هللا  مالس  هزمحریم  رازم  رضاح ، لاح  رد  تسا . هدش  هتخاس  هداز  ماما  دبنگ  فرط 
ياهّیریخ یتشادهب  ینامرد و  زکارم  نیرت  مهم  زا  یکی  هک  مالسلا (  هیلع  هّیرکسع  هاگنامرد  ناتسرامیب و  رانک  رد  شورـس ، نابایخ  یقرش 

یم هضرع  مدرم  هب  ياهدرتسگ  دنمشزرأ و  تامدخ  مالسلا ، مهیلع  نوتاخ  سجرن  نیّیرکسع و  ترضح  سّدقم  مان  اب  دشابیم و  ناهفصا 
اب لاس 1375  رد  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حـلاصم  اـب  هداز  ماـما  نیا  میدـق  ناـمتخاس  هداز : ماـما  تاریمعت  نیرخآ  تسا . هتفرگ  رارق  دوش )
رد نوفدم  ناگرزب  املع و  تسا . هدش  هتخاس  نآ  ياج  هب  دیدج  يانب  بیرخت و  ناهفصا  ناتـسرهش  فاقوا  هرادا  نیریخ و  یلاها و  تمه 

يدوباـن ناـیرج  رد  هک  هتـشاد ، رارق  یئافـش  میکح  هّیوفـص ، هرود  رادـمان  رعاـش  بیبـط و  مـیکح و  ربـق  ناتـسربق ، رد  هداز : ماـما  فارطا 
تموکح هرود  رد   ) هزمحریم هاش  ناتسربق  ندرک  دوبان  ماگنه  رد  هزمح  ریم  هاش  هداز  ماما  زا  یتمارک  تسا .  هدش  وحم  نآ  راثآ  ناتسربق ،

نیب زا  یّلک  روط  هب  ار  نآ  راـثآ  دـنیامن و  بیرخت  زین  ار  هزمحریم  هاـش  مرح  هعقب و  هک  دـنتفرگ  میمـصت  هطوبرم ، روما  نیلوئـسم  يولهپ )
زا ار  یسدنهم  ینامتخاس و  ياهراک  تازیهجت  لئاسو و  داتفا و  قاّفتا  یبیجع  يزوس  شتآ  راوگرزب ، هداز  ماما  تمارک  رثأ  رد  یلو  دنربب 

رهـش هعماـج و  حطـس  رد  هّیـضق  نیا  دـندیدرگ و  فرـصنم  هداز  ماـما  هعقب  ندرک  ناریو  زا  رمأ ، ناراکردـنأ  تسد  هجیتـن ، رد  درب و  نـیب 
. دـیدرگ نأّـشلا  میظع  هداز  ماـما  نیا  مالـسلا و  مهیلع  تیبلالـهأ  يوس  هب  مدرم  رتـشیب  هّجوـت  بلج  بجوـم  دـیدرگ و  رـشتنم  ناهفـصا ، 

نآ يولهپ ، تموکح  هرود  رد  نایقوجلـس و  هرود  هب  ّقلعتم  هدوب ، یمیدق  ناتـسربق  کی  رد  ًالبق  هک  تسا ، يرازم  هعقب و  رتشیب : تاعالطا 
رارق شورـس  نابایخ  ءزج  نآ ، زا  يرگید  تمـسق  هدـش و  هتخاس  يزرواـشک  يارـسشناد  نآ ، زا  یتمـسق  ياـج  هب  هتفر و  نیب  زا  ناتـسربق 

فاقوا لک  هرادا  هیریخ  روما  یگنهرف و  روما  عبانم : هیرگسع  هار  راهچ  شورس -  نابایخ  ناهفصا - رهش  ناهفصا - سردآ :  تسا . هتفرگ 

هیلع هللا  مالس  هماط  هداز  ماما 

تحاسم تحاسم : دسر . یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هب  مدرم  هدیقع  تامارک و  هجوت و  اب  دـنمجرا  هدازماما  بسن  بسن :
نامتخاس لماش  هدازماما  یمیدق  نامتخاس  تاحیـضوت : دـشاب . یم  رتم  نآ 105  نیمز  ریز  هعقب و  لـماش  هک  هدوب  رتـم  هدزماما 395  یلعف 

. تسا هدـش  نآ  نیزگیاـج  یلعف  ياـنب  نیریخ  یلاـها و  تمه  اـب  بـیرخت و  لاس 1369  رد  هک  هدوب  لـگ  تشخ و  حـلاصم  اـب  کـچوک 
گنس اهنت  هدوب و  حیرض  دبنگ و  دقاف  قوف  هعقب  دشاب . یم  رتم  نآ 105  نیمز  ریز  هعقب و  لماش  هک  هدوب  رتم  هدزماما 395  یلعف  تحاسم 
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هراشا نآ  ياهراوید  يراکیـشاک  هب  ناوت  یم  هعقب  لخاد  تاـنییزت  زا  دراد . رارق  هعقب  طـسو  رد  رتم  لوط 2  رتم و  کی  عاـفترا  هب  يرازم 
زا نآرق  شزومآ  یناوخ و  نآرق  تاسلج  نوچ  یتامـسارم  دوش . یم  هدـهاشم  راوید ،  يور  هللا  نیما  ترایز  اروشاـع و  تراـیز  هک  دومن 

ناهفصا هناخلگ  هواک -  نابایخ  ناهفصارهش -  ناهفصا -  سردآ : دشاب . یم  هدازماما  نیا  ناوناب  هنازور  تاسلج 

هیلع هللا  مالس  نسحم  هداز  ماما 

بلاج گرزب و  یقاور  یکَْرت و  هدزاود  دنلب و  رایسب  يدبنگ  هوکشاب و  یمرح  دشابیم و  لّلجم  رایسب  یلعف ، نامتخاس  هداز : ماما  فیصو 
ینآرق تایآ  زا  هدافتسا  اب  ابیز ، یطاّطخ  بلاج و  ِیشاّقن  يراکیـشاک ، يراک ، هنیآ  زا  دبنگ ، ریز  مرح و  لخاد  تانییزت  رد  دراد و  هّجوت 
خیرات دشاب . یم  بلاج  تّهبا و  اب  ابیز ، هوکش ، اب  هداز ، ماما  نامتخاس  هعومجم  تسا . هدش  يریگ  هرهب  هسّدقم ، ءامسأ  ینید و  تاملک  و 

هللا مالس  نسحم  هداز  ماما  تسا : هدمآ  نینچ  هداز ، ماما  ِرَدرس  يراک  یشاک  رد  دشابیم و  يرمق )  1405  ) یسمش  1364 حیرض ، تخاس 
تاریمعت نیرخآ  هداز . يوسوم  يزاس  یـشاک  يرمق ، يرجه  خیرات 1415  ءانمأ ، تئیه  یهّللا و  فیس  نیـسحلادبع  سدنهم  لمع  هیلع ، 
تاعالطا تسا . هدـش  انب  دـیدجت  هدـیدرگ و  بیرخت  یکدور ، نابایخ  ثادـحإ  ماگنه  رد  نآ ، هدودـحم  یمیدـق و  نامتخاس  هداز : ماـما 

زا ناهفصا ، نانرام  هیرق  رد  تسا : هدمآ  هداز ، ماما  نیا  هب  عجار  يودهم ، نیّدلا  حلصم  دّیس  ياقآ  عّبتتم ، هدنسیون  ياهتـشاددای  رد  رتشیب :
هیلع رفعج  نب  یسوم  نب  نسحم  بانج  تسا : هتشون  نآ  حول  گنس  يور  هک  بیرغ ، هداز  ماما  هب  فورعم  تسا  ياهربقم  ناهفصا  كولب 

یکدور نابایخ  - ناهفصا سردآ :  مالسلا 

هیلع هللا  مالس  یسابلک  هعقب 

ینابر ملاع  دنزرف  دوخ و  نامز  ناملاع  زا  یکی  یسابلک  میهاربا  دمحم  جاح  یمظعلا  تیآ ا ... موحرم  هاگمارآ  عقاو  رد  ناکم  نیا  بسن : 
هللا تیآ  رازم  نینچمه  دـنا . هدومن  تاـفو  ق ) .ـ لاس 1392(ه رد  تاحیـضوت :  تحاسم - :  تسا  یناسارخ  یـسابرک  نسح  دـمحم  خـیش 

دشرا دنزرف  هک  راونالا  قراشم  لوسر و  لآ  حابصم  هعیرشلا و  جارعم  فلوم  هعیـش و  دیلقت  عجارم  زا  یـسابلک  يدهم  دمحم  اقآ  یمظعلا 
هدومن تافو  ق  . ـ لاس 1278 ه رد  هک  تسا  دیس  دجـسم  یناب و  یتفـش  رقاب  دمحم  دیس  Ę əĘ Šتجح ا همالع  داماد  یـسابلک و  جاح 

ابیز و سنرقم  لماش  نآ  لخاد  تانییزت  هدیدرگ و  بصن  رازم  گنـس  يور  داعبا 3×2  رد  هعقب  لیتسا  هرقن و  سنج  ای  يزلف  حیرـض  دنا .
هددعتم بتک  فلوم  یسابلک  دمحم  اقآ  یمظعلا  تیآ  هاگمارآ  نانچمه  قوف  ۀعقب  دبای . یم  همادا  فقس  ات  هک  تسیا  هنادنمرنه  يرب  چگ 

هب روهشم  یسابلک  اضر  دمحم  خیش  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  هعیـشلا و  هیده  لوزنلا و  راونا  هیلوصا و  هیهقف و  دعاوق  هایحلا و  عبنم  هلمج  زا 
ازریم جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  دنزرف  یـسابلک  دـمحم  خیـش  جاح  هللا  تیآ  موحرم  یـسابلک و  یجاح  همالع  دـنزرف  مالـسالا  خـیش 

تاّیدلا و یف  هیرفعجلا  هفحت  هلمج  زا  هددعتم  بتک  فلوم  یـسابلک  رفعج  دمحم  خیـش  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  دقرم  یـسابلک . يدهلاوبا 
یـسابلک هللارون  خیـش  جاح  هللا  تیآ  موحرم  ناشرگید  ردارب  یـسابلک و  یجاح  همالع  دنزرف  صاصقلا ، دودحلا و  ماکحلا  یف  نویعلارون 

زا نت  ود  رازم  هعقب  رگید  هشوگ  رد  نینچمه  دنشاب . یم  رادروخرب  يا  هژیو  مارتحا  زا  مدرم  نیب  رد  هک  هدوب ، زین  هللارون  یضاق  هب  فورعم 
ةداون یـسابلک و  يدـهم  دـمحم  اقآ  هللا  تیآ  دـنزرف  یـسابلک  دومحم  ازریم  جاـح  هللا  تیآ  موحرم  اـب  یـسابلک  یجاـح  همـالع  ناـگداون 
نوفدم یـسابلک  يدهم  دمحم  اقآ  موحرم  رگید  دنزرف  نویعلا  رّونم  لوصالا و  بیهذت  فلوم  یـسابلک  داوجلادـبع  ازریم  جاح  ناشرگید 

میکح دجسم  یبونج  علض  يوربور  میکح -  نابایخ  ناهفصا - رهش  - ناهفصا سردآ :  دشاب . یم 
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هیلع هللا  مالس  یسلجم  همالع 

زونه تاحیضوت :  تحاسم - :  دشاب . یم  عیـشت  ملاع  گرزب  رخافم  املع و  زا  یکی  راونالا و  راحب  باتک  بحاص  یـسلجم  همالع  بسن : 
رد هدش  توف  لاس 1037  رد  ناشیا  دـشاب . یم  ثحب  دروم  ددرگ و  یم  سابتقا  هیملع  ياه  هزوح  رد  ردـقنارگ  همالع  نیا  تاکرب  راثآ و 
زین یسلجم  اضر  دمحم  موحرم  ناشدنزرف  یسلجم و  یقت  دمحم  همالع  ردپ  ناشیا  رازم  ترواجم  رد  دنا  هدش  هدرپس  كاخ  هب  ناکم  نیا 

ناشرتخد نینچمه  هدوب و  دوخ  نامز  هفـسلف  تمکح  رخافم  زا  هک  یناردـنزام  حـلاص  ازریم  یـسلجم  همالع  داماد  نینچمه  دـنا . هدـیمرآ 
هزوم یگنهرف و  هعومجم  هدکشهوژپ و  هناخباتک ، هینیـسح ، لماش  نامتخاس  نیا  دنا . هدش  هدرپس  كاخ  هب  هربقم  نیمه  رد  مگیب  هجیدخ 
فقس ات  هک  تسیا  هنادنمرنه  زاون و  مشچ  يراک  هنیآ  یـشاقن و  لماش  مرح  هعقب و  تانییزت  دریگ . یم  رارق  مدرم  هدافتـسا  دروم  هک  هدوب 
هزوـم رد  تسا . هـتفرگ  رارق  رازم  يور  هرقن  سنج  زا  داعبا 3×2  هب  يزلف  حیرـض  نینچمه  تسا . هتـسب  شقن  نآ  فارطا  حیرـض و  يالاب 
تسد باتک  دنچ  نینچنه  هتـشاد و  دوجو  یمیدق  ءایـشا  سیفن و  سیون و  تسد  یبهذم  یطخ و  بتک  یـسلجم  موحرم  هعقب  رد  دوجوم 
دمحم همالع  موحرم  تمظع  تیصخش  هب  هجوت  اب  ناهفصا  رهـش  یلاها  مدرم و  دشاب . یم  دوجوم  هزوم  رد  زین  یـسلجم  موحرم  زا  سیون 

- ناهفـصا رهـش  - ناهفـصا سردآ :  دنیوج . یم  برقت  یهلا  هاگرد  هب  ناشتاجاح  ندش  هدروآرب  يارب  هدمآ و  ناکم  نیا  هب  یـسلجم  رقاب 
قیتع نادیم  عماج و  دجسم  ترواجم 

هیلع هللا  مالس  ینیسح  رقاب  دمحم  ریم  هعقب 

رد هدوب و  ءانما  تییه  یلاها و  نیدمتعم و  هتفگ  هب  انب  بلطم  نیا  دسر . یم  مالسلا  هیلعداجـس  ماما  هب  راوگرزب  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
دوخ ناـمتخاس  هدوب و  رتم  هب 1200  بیرق  هدازماما  يا  تحاسم  تحاسم :  تسا . هدـیدرگ  هیهت  زین  یمق ) ثدـحم   ) لاـمآلا یهتنم  باـتک 

یقاتا 12 تروصب  قوف  ۀعقب  تاحیـضوت :  دراد . هلاس  دودح 300  یتمدـق  هدوب و  رتم  دودح 28  تسا  يرجآ  یتشخ و  يدـبنگ  هک  هعقب 
ياراد قوف  هدازماـما  تسا . هتفرگ  رارق  نآ  يور  یناـب  هیاـس  ناوـنع  هب  اـهنت  قوـف  فقـس  هتـشادن و  هرجنپ  برد و  نینچمه  تسا . يرتـم 

: تسا هدش  هتشون  نینچ  هعقب  نیا  رازم  گنس  يور  تسا . هتفرگ  رارق  هعقب  لخاد  یلصا  ربق  رانک  رد  نیدامن  یگنـس  اهنت  هدوبن و  یحیرض 
يرمق لاسب 107  یفوتم  دارمهاش  لیعامـسا  دمحم  ریما  موحرم  دـنزرف  يدابآ  نوتاخ  ینیـسح  رقاب  دـمحم  ریم  موحرم  ناورداش  هاگمارآ  ]

. تسا هدش  هدروآ  ناهفصا  لاجر  ریهاشم و  باتک  رد  بلطم  نیا  هدوب و  دوخ  نامز  ریهاشم  زا  یکی  ناشیا  يوفص ] نامیلـس  هاش  رـصاعم 
رب هچنآ  قبط  ناشیا  مان  دروخ . یم  مشچ  هب  يرگید  رازم  نآ  زا  رت  بقع  یمک  و  يدابآ ، نوتاخ  ینیـسح  رقاب  دـمحم  دیـس  رازم  رانک  رد 

- ناهفـصا ناهفـصا - سردآ :  تسا . یتزوَج  نیـسح  دـمحم  یجاح  موحرم  دـنزرف  عیدـب  دـمحم  یجاـح  هدـش ، هتـشون  ربق  گنـس  يور 
ترَوَگ ياتسور  رد   - ناهفصا رهش  زکرم  يرتمولیک  ۀلصاف 12  - ناهفصارهش

هیلع هللا  مالس  یتفش  یسوم  رقاب  دمحم  دیس  هربقم 

ناهفـصا دابآ  دیب  هچرازاب  رد  تاحیـضوت :  تحاسم - :  دنتـسه . هدوب و  لئاق  هژیو  صاخ و  مارتحا  هدـیقع و  ناکم  نیا  هب  تبـسن  بسن : 
ناهفـصا دیـس  دجـسم  فقاو  یناب و  قلطم و  مالـسالا  تجح  هب  فورعم  ناشیا  یقفـش . يوسوم  رقاب  دمحم  دیـس  ةربقم  مان  اب  تسیا  هعقب 

الط قرعم  اب  یحیرض  نآ  رد  هدش  هتخاس  دراد ، هلاس  یتمدق 180  هک  لاس 1250  رد  هعقب  دنا . هدومن  تافو  ق  .ـ لاس 1360 ه رد  هدوب و 
یـشاقن نینچمه  يراک و  هنیآ  سنرقم و  يراک  چـگ  تاـنییزت  ياراد  هعقب  ناـمتخاس  تسا . هتفرگ  رارق  بصن و  رازم  يور  داعبا 3×2  هب 
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مرح لـخاد  تاـنییزت  دنتـسه . هدوب و  لـیاق  هژیو  صاـخ و  مارتحا  هدـیقع و  ناـکم  نیا  هب  تبـسن  رهـش  یلاـها و  رازاـب و  مدرم  دـشاب . یم 
رد رس  رد  زین  يا  هبیتک  تسا . راجاق  هاش  نیدلا  رصان  نامز  يرب  چگ  نینچمه  يوفص و  نیـسح  ناطلـس  هاش  نامز  هب  طوبرم  يراکیـشاک 

دـسر و یم  رتم  هب 20  فک  زا  هدازماما  دـبنگ  عافترا  دروخ . یم  مشچ  هب  فرعم  دیفـس  یـشاک  اب  ثلث  طـخ  هب  هدازماـما  نحـص  يدورو 
. تسا هدیدرگ  بصن  رازم  يور  هدـش و  هتخاس  داعبا 3×2  هب  راجاق  نارود  رد  هدازماما  یبوچ  حیرـض  تسا . هدش  يراکیـشاک  نآ  نوریب 

هچرازاب رد  - ناهفصا رهش  - ناهفصا ناهفصا - سردآ :  دراد . هتشاد و  رارق  ناهفصا  رهـش  نیریاز  یلاها و  میرکت  دروم  سدقم  ناکم  نیا 
ناهفصا دابآ  دیب 

ژدنهک نابایخ  - هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  ماما 

لک تحاسم  تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  لحم  ناگرزب  داقتعا  هب  انب  فیرـش  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
نامتخاس تاحیضوت :  دسر . یم  رتم  هب 1000  تسا  نآ  فارطا  ياهقاور  مرح و  لماش  هک  نآ  ياـنب  ریز  هدوب و  عبرم  رتم  هدازماما 4000 
تانییزت تسا . هدـش  هتخاس  نیریخ  یلاها و  تمه  اب  یلعف  يانب  بیرخت و  لاس 1356  رد  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  هدازماما  میدـق 

گنس يور  رتم  داعبا 1×2  رد  هدازماما  یلعف  حیرـض  دراد . همادا  فقـس  ات  هک  تسا  يدرف  هب  رـصحنم  سنرقم  يراک و  هنیآ  مرح  لـخاد 
اه هندب  سنرقم و  ياهنوتس  رس  چیپ و  ِيریصح  تروصب  مرح  ياهنوتـس  مرح ، عالـضا و  فارطا  تانییزت  تسا . هتفرگ  رارق  هدازماما  رازم 

يرب چگ  عالضا ، رگید  ياه  هندب  دشاب . یم  گرب  لگ و  یمیلسا و  یگنرف ، یناریا ، کبس  هب  هتـسجرب  يرب  چگ  يدنب و  هرگ  تروص  هب 
يرب چگ  يا  هناداتسا  تروص  هب  نیـسای  هکرابم  هروس  دبنگ ، سنرقم  ریز  رود  ات  رود  دشاب . یم  گرب  لگ و  راجاق و  کبـس  هب  هتـسجرب 
مدرم دسر . یم  رتم  هب 24  الاب  هب  فک  زا  نآ  عافترا  هدوب و  شوپ  هس  هدازماما  دبنگ  دشاب . یم  يزاسزاب  لاح  رد  نانچمه  هک  تسا  هدـش 

رد - ناهفصا ناهفصا - سردآ :  دنشاب . یم  لیاق  ناشیا  هب  صاخ  مارتحا  تدارا و  فیرش  هدازماما  نیا  تامارک  هک  هجوت  اب  لحم  یلاها  و 
نیبرام نادوس  هلحم  ژدنهک و  نابایخ  رد  عقاو  ناهفصا  رهش  يرتمولیک  هلصاف 6 

کلملا ماظن  هجاوخ  هچوک  - هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  ماما 

تحاسم تحاسم :  دسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  لحم  نادمتعم  یلاها و  لوق  هب  انب  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
دـبنگ و دـقاف  هدازماـما  نیا  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرمرتم  هعقب 80  دوـخ  تحاـسم  عبرمرتـم و  نآ 500  طایح  هفاـضا  هب  هدازماـما  لـک 

لاس زا  نیریخ  یلاها و  تمه  هب  تسا . هتفرگ  رارق  هعقب  رد  هدازماما  رازم  گنـس  يور  داعبا 2×1  هب  نیبوچ  یحیرض  اهنت  هدوب و  هتسدلگ 
 : سردآ دـشاب . یم  يراکیـشاک  يراـک و  هنیآ  تاـنییزت  يراـک و  چـگ  هنوـگ  ره  دـقاف  هعقب  لـخاد  تـسا . هدـش  هتخاـس  نونکاـت   1370

خیطبلاراد هلحم  رد  عقاو  کلملا  ماظن  هجاوخ  هچوک  دابآ و  دمحا  نابایخ  - ناهفصا ناهفصا -

یچقوط ۀلحم  - هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  ماما 

هدازماما 2500 یلعف  تحاسم  تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  یلاها  داقتعا  هب  انب  هداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
هدازماما یمیدق  نامتخاس  تاحیـضوت :  دسر . یم  عبرمرتم  دودـح 1200  هب  نآ  هینیـسح  اهقاور و  قافتا  هب  هعقب  يانب  ریز  تحاـسم  رتم و 
ناتـسرهش فاقوا  هرادا  کمک  اب  دیدج  يانب  نیریخ  یلاها و  تمه  هب  بیرخت و  میدـق  يانب  لاـس 1365  رد  هدوب و  یلگ  تشخ  يا  هعقب 
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زا تسا  نهآ  رجآ و  حلاصم  زا  هک  هدازماما  شوپود  دبنگ  عافترا  تسا . يزاسزاب  لاح  رد  زین  نونکا  مه  هک  تسا  هدـش  هتخاس  ناهفـصا 
یحیرـض نانچمه  مرح  لخاد  رد  دـشاب . یمن  یلخاد  تاـنییزت  ياراد  هعقب  ناـمتخاس  يزاـسزاب  تیعقوم  هب  هجوت  اـب  دـسر . یم  فک 24 

. دـنراد هتـشاد و  صاخ  تدارا  راوگرزب  هدازماما  نیا  هب  تبـسن  لحم  نینکاس  یلاها و  مدرم و  دراد . رارق  رازم  يور  هدازماما  یلبق  نیبوچ 
ناهفصا یچقوط  ۀلحم  - ناهفصا - ناهفصا سردآ : 

همطاف یتس  هعقب 

لحم نیا  رد  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  رتـخد  يرغـص  همطاـف  دـنیوگیم  دـنراد و  داـقتعا  نآ  هب  ناهفـصا : مدرم  هتفگ  قـبط  بسن : 
یفرعم ار  ناگدازماما  هک  یعبانم  بتک و  رد  اما  هک  تسا  همطاف  یتس  ناهفـصا  هسدقم  نکاما  زا  یکی  هداز : ماما  فیـصوت  تسا . نوفدـم 

هب يدروجال  هنیمز  رب  دیفـس  قیلعتـسن  طخ  هب  يراعـشا  دـبنگ  فارطا  رد  همطاف  یتس  هعقب  لخاد  رد  دوشیمن . هدـید  نآ  زایمان  دـنکیم 
دمحم مانهب  یصخش  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  روبذم  راعـشا  تسا  راجاق  هاش  یلعحتف  نامز  يرجه و  نآ 1242  خیرات  هک  دروخیم  مشچ 

هاش نامز  رد  نآ  ياـنب  هک  دراد  رارق  همطاـف  یتس  نحـص  یبونج  علـض  رد  ناـگدازهاش ، هعقب  تسا . هتخاـس  ار  هاـگمارآ  نیا  هبق  ناـخیلع 
رب يا  هبیتک  هعقب  لخاد  رد  تسا . هدـش  نیئزت  يراکیـشاک  اب  نآ  نوریب  حطـس  يربچگ و  اب  نآ  لخاد  دـش و  هتخاس  يوفـص  مود  ساـبع 
هب شّقنم  هک  دنراد  رارق  سیفن  يرمرم  هچراپکی  ياه  گنس  ناگدازهاش  روبق  يور  ربتسا  هتفر  نیب  زا  نآ  زا  ییاه  تمسق  هک  هدنام  ياج 
رد دنتسه . قیلعتسن  طخ  هب  فارطا  رد  يراعـشا  الاب و  تمـسق  رد  هبیتک  کی  ياراد  اه  گنـس  نیا  زا  مادک  ره  دنـشابیم . فلتخم  شوقن 

هدش بصن  راوید  نیئاپ  تمسق  ردیمومع  تلاح  هب  هک  فافش  رایـسب  رمرم  گنـس  هعطق  کی  رب  زین  ناگدازهاش  هعقب  لخاد  یبونج  علض 
دمحم هیوفص  رصع  روهـشم  سیونـشوخ  دراد و  دوخ  رب  ار  يرمق  يرجه  خیرات 1041  اهربق  گنس  زا  یکی  تسا . هدش  هتـشون  يراعـشا 

لوا سابع  هاش  ياه  هون  لحم  نیا  رد  هداز : ماما  فارطا  رد  نوفدـم  صاخـشا  هداز : ماما  تاریمعت  نیرخآ  تسا . هتـشون  ار  نآیماما  اضر 
نیا رب  هوالع  دـنا . هدـش  هتـشک  هیوفـص  محر  یب  نیطالـس  زا  یکی  یفـص  هاش  تسد  هب  يرمق  يرجه  لاس 1041  رد  هک  دنتـسه  نوفدم 

. دـنا هدـش  هدرپس  كاخ  هب  لـحم  نیا  رد  زین  لوا  ساـبع  هاـش  نارادرـس  زا  یکی  نادـنزرف  دـنا  هدـش  هتـشک  یکدوک  رد  هک  ناـگدازهاش 
تیآ نابایخ  قوسراهچ ، هّلحم  ناهفصا - سردآ :  دوشیم . طوبرم  هیوفص  نامز  هب  همطاف  یتس  هعقب  فقـس و  نامتخاس  رتشیب : تاعالطا 

http ://isfahan.iranseir.com/node/283 عبانم : یناشاک  هَّللا 

( تاداس زا  دمحم  نیدلا  ءالع  هاش  هاگمارآ   ) ناهشهش هعقب 

هب يرمق  يرجه  لاس 850  رد  هک  تسا  ناهفـصا  ناگرزب  تاداس و  زا  دـمحم  نیدـلا  ءالع  هاـش  هاـگمارآ  هعقب  نیا  هداز : ماـما  فیـصوت 
ناطلس هک  دننادیم  يا  هقالع  زا  یشان  ار  ردقلا  لیلج  دیس  نیا  تداهـش  تلع  نیخروم  تسا . هدیـسر  تداهـش  هب  يرویت  خرهاش  روتـسد 
گرزب درم  نیا  ندش  هتشک  يو و  مشخ  بجوم  ناهفصا  هب  خرهاش  طلـست  يرومیت و  هدازهاش  ود  عازن  هتـشاد و  وا  هب  رقنـسیاب  نب  دمحم 

هعقب دمحم  نیدلا  ءالع  هاش  هینیسح  هسردم و  رد  يو  روتسد  هب  ناهفصا  هب  دمحم  ناطلس  ددجم  طلست  خرهاش و  گرم  زا  سپ  دوشیم .
هدش و نیئزت  يراکیـشاک  يربچگ و  اب  جراخ  لخاد و  زا  هعقب  لاح  ره  هب  دـنیامنیم . نییعت  وا  رازم  يارب  زین  یتافوقوم  دـننکیم و  انب  يا 
هب هک  تسا  يرجه  مهن  نرق  سیونـشوخ  شاقن  دومحم  هعقب  یلـصا  هبیتک  طاطخ  تسا . هدش  تمرم  يولهپ  تموکح  لئاوا  رد  نآ  دبنگ 

ناهشهش هعقب  لخاد  یقرش  راوید  رب  تسا . هدرک  هراشا  نیدلا  ءالع  هاش  تداهش  هب  هتشون و  ار  یتارابع  راعـشا و  هدش . يربچگ  ثلث  طخ 
رب دیفـس  ثلث  طخ  هب  يربچگ  اب  هک  تسا  يا  هبیتک  زین  هعقب  لخاد  یلامـش  راوید  رب  تسا . هدـش  هتـشون  دیفـس  قیلعتـسن  طخ  هب  يراعـشا 
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تامادـقا هب  هبیتک  نیا  دافم  تسا . هدـش  تباتک  یـسراف  یفیحـص  هلیـسو  هب  يرمق  يرجه  خـیرات 1013  هب  زمرق  زبـس و  يا و  هوـهق  هنیمز 
نامز رد  هک  تسا  یتاریمعت  رگناـیب  هبیتک  نیا  تاراـبع  نینجمه  تسا . هدوب  ناطلـس  مناـخ  وا  ماـن  هک  دـنکیم  هراـشا  يراـکوکین  يوناـب 

: عباـنم عماـج  دجـسم  رواـجم  ناهـشهش –  هلحم ي  ناهفـصا - سردآ :  تـسا . هـتفرگ  ماـجنا  هـعقب  رب  يوفـص  لوا  ساـبع  هاـش  تـنطلس 
http://isfahan.iranseir.com/node/84

ناکرب

هیلع هللا  مالس  مساقلاوبا  هداز  ماما 

تحاسم دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ماما  ترـضح  هب  لحم ، نیدمتعم  مدرم و  تیاور  قبط  راوگرزب  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
. دشاب یم  رتم  هدوب 200  ثادـحالا  دـیدج  هک  هعقب  دوخ  يانب  ریز  تحاسم  . دـشاب یم  رتم  رب 4000  غلاب  یتحاسم  قوف  هدازماـما  نحـص  : 

ناویا نیفرط  رد  دشاب و  یم  هدـش  يراکیـشاک  مرح  ناویا  ینوریب  يانب  هتـشاد و  يرتم  یعافترا 14  فک  زا  هداز  ماما  دبنگ  تاحیـضوت : 
. تسا يراکیـشاک  ـالاب  اـت  زین  ناویا  يدورو  برد  نیفرط  نینچمهو  هدـش  يراکیـشاک  ییاـبیز  تروصب  اـبع  لآ  نت  جـنپ  یماـسا  ینوریب 

نیا یلاها  مدرم و  تسا . هدش  هتخاس  نیریاز  لاح  هافر  يارب  ییابیز  يراکیـشاک  يرامعم و  اب  هعقب  يرتم  دـصکی  هلـصاف  رد  يا  هناخاقس 
رهش يرتمولیک  هلصاف 40  رد  ناکُرب  مان  هب  ییاتسور  رد  - ناکر - ناهفـصا سردآ :  دنراد . تدارا  راوگرزب  هدازماما  نیا  هب  تبـسن  اتـسور 

، یبونج نآارب  ۀقطنم  رد  عقاو  ناهفصا 

جاک

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هدازماما 

هدـش هتخاس  نآ  ياج  هب  رتم  دودح 1000  تحاسم  تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  شفیرـش  بسن  بسن : 
يور رب  دراد . رارق  فیرـش  هدازماما  كاپ  رازم  يور  رب  یگنـس  اـهنت  هدوبن و  گنـس  يور  یحیرـض  هعقب ، لـخاد  رد  تاحیـضوت :  تسا .

لاس هب  لوا  سابع  هاش  تنطلـس  ةرود  هیوفـص  دـهع  رد  راوگرزب  هدازماما  نیا  ۀـعقب  تسا : هدـش  هتـشون  ینتم  نینچ  هدازماـما  رازم  گـنس 
هب ش  اب 1378 ه .ـ فداصم  يرمق  لاس 1420  رد  ماجنارـس  بیرخت و  یگدوسرف  تلع  هب  لاس  زا 418  دعب  هک  هدش  هتخاس  ق  . ـ 1003 ه
اب لاس 1380  رد  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  ییانب  هدازماما  میدق  نامتخاس  دـیدرگ . يزاسزاب  ًاددـجم  راکوکین  دارفا  مدرم و  تمه 

هدیسر و رتم  هب 24  اهتنا  ات  هاگترایز  شوپ  ود  دـبنگ  عافترا  تسا . هدـش  هتخاس  ناهفـصا  ناتـسرهش  فاقوا  هرادا  نیریخ و  یلاـها ، تمه 
رد عقاو  یلامش  نآارب  ریسم  رد  ناهفصا و  رهش  هلصاف 23  رد  - جاک - ناهفصا سردآ :  دسر . یم  رتم  هب 30  زین  هاگترایز  هتسدلگ  عافترا 

جاک ياتسور 

ناکورج

هیلع هللا  مالس  نیسحلا  نب  یلع  نبدیز  نب  دمحم  نب  دمحا  هداز  ماما 
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لک تحاسم  تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلعداجس  ماما  ترـضح  هب  لحم  ناگرزب  رظن  هدیقع و  قبط  راوگرزب  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
رتم هدازماما 500  یلعف  يانب  ياـنب  ریز  . تسا هدوب  رتم  داعبا 150  هب  يا  هعقب  هدازماما  یمیدق  نامتخاس  . دـشاب یم  عبرم  رتم  هدازماما 1500 

تخاس یلعف  يانب  بیرخت و  ناهفصا  ناتـسرهش  فاقوا  هرادا  نیریخ و  ءانما ، تییه  تمه  هب  لاس 1383  رد  تاحیضوت :  دشاب . یم  عبرم 
رازم يور  داعبا 5/3×5/3  هب  يزلف  یحیرـض  دسر . یم  رتم  هب 14  تسا  لگ  تشخ و  نآ  حلاصم  هک  هاگترایز  دـبنگ  عافترا  تسا . هدـش 

یلاها مدرم و  دـنایامن . یم  خر  هعقب  يالاب  هک  تسا  هدـش  يراک  هنیآ  یفقـس  ياراد  هعقب  یلخاد  تانییزت  تسا . عقاو  هعقب  رد  هدازماما و 
ناـبایخ رد  عقاو  ناهفـصا  يرتمولیک  ۀلـصاف 5  رد  - ناکورج - ناهفـصا سردآ :  دـنلیاق . صاخ  یمارتحا  راوگرزب  هدازماـما  نیا  هب  تبـسن 

ناکورِج ۀلحم  رد  هاگشتآ و 

ناردالج

هیلع هللا  مالس  دارم  هاش  هداز  ماما 

یلعف تحاسم  تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  نیدمتعم  یلاها و  ۀتفگ  قبط  راوگرزب  هدازماما  بسن  بسن : 
هعقب هک  هدازماما  یلبق  نامتخاس  تاحیضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  نآ 600  ياهقاور  هفاضا  هب  هعقب  يانب  ریز  تحاسم  بیرج و  هدازماما 6 

نآ میدق  يانب  نیزگیاج  دیدج  يانب  اتسور  نیریخ  یلاها و  تمه  اب  بیرخت و  لاس 1360  رد  هدوب  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  کچوک  يا 
يرایشاک نوچمه  یصاخ  تانییزت  ياراد  هعقب  هدیدرگ و  بصن  رازم  گنس  يور  داعبا 3×2  هب  نهآ  سنج  زا  يزلف  یحیرض  تسا . هدش 

هب تبـسن  صاخ  تدارا  هدمآ و  سدقم  ناکم  نیا  هب  دوخ  جـیاوح  عفر  تهج  لحم  یلاها  مدرم و  دـشاب . یمن  يراک  هنیآ  ای  یـشاقن و  و 
نییان هداج  ریسم  رد  نارَدالَج  ياتسور  رد  عقاو  ناهفصا  رهش  يرتمولیک  ۀلصاف 18  رد  - ناردالج - ناهفصا سردآ :  دنراد . ناشیا 

روج

هیلع هللا  مالس  لیعامسا  هداز  ماما 

لک تحاسم  تحاسم :  دسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  لحم  یلاها  تیاور  هب  انب  راوگرزب  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
یتمدق هک  هدوب  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  یلبق  يانب  تاحیـضوت :  دـسر . یم  عبرم  رتم  هب 100  هعقب  تحاـسم  رتم و  دودح 6000  هدازماما 

سنج زا  یحیرـض  تسا . هدش  ینیچ  راوید  نآ  رود  ات  رود  هدوب و  یلبق  دـبنگ  يزاسزاب  عقاو  رد  یلعف  دـبنگ  هک  هتـشاد  هلاس  دودح 400 
 : سردآ دشاب .. یم  يراکیـشاک  ای  يرب  چگ  تانییزت  هنوگ  ره  دـقاف  هعقب  هتـشاد و  رارق  هعقب  لخاد  رازم  گنـس  يور  داعبا 1×2  هب  نهآ 

ناتسهد رد  عقاو  دور  هدنیاز  هناخدور  بنج  هنزرو و  ناهفصا –  هداج  ریسم  رد  ناهفـصا و  رهـش  يرتمولیک  ۀلصاف 35  رد  - روج - ناهفصا
یلامش نآارب 

نادزوج

اهیلع هللا  مالس  بنیز  ناطلس  هاش  هداز  ماما 
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 : تحاـسم دـسریم . مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  لـحم  ناـگرزب  مدرم و  هدـیقع  قـبط  ردـقنارگ  هدازماـما  نیا  بسن  بسن : 
هک هدوب  لگ  حلاصم  اب  کچوک  يا  هعقب  تروص  هب  یلبق  نامتخاس  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرمرتم  هدازماما 2000  نیمز  لک  تحاسم 

رجآ و حلاصم  زا  هدازماما  دبنگ  عافترا  تسا . هدیدرگ  ثادحا  نآ  يور  رتم  دودح 400  يانب  ریز  اب  دیدج  يانب  بیرخت و  لاسرد 1377 
ۀلصاف رد  - نادزوج - ناهفـصا سردآ :  تسا . هدشن  بصن  رازم  گنـس  يور  هعقب و  لخاد  یحیرـض  دسر و  یم  رتم  هب 14  فـک  زا  نهآ 

نادزوج ياتسور  رد  عقاو  هنزرو  هداج  ریسم  رد  ناهفصا و  رهش  يرتمولیک   20

دابآ نالیج 

هیلع هللا  مالس  مساقلاوبا  دیس  هدازماما 

تحاسم تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ماما  هب  لحم  نیدمتعم  یلاها و  داقتعا  هب  انب  فیرـش  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
هب هجوت  اب  لاس 1380  رد  ًاددـجم  دـیدرگ و  يزاـسزاب  بیرخت و  لاـس 1345  رد  لـحم  نیریخ  ءاـنما و  تئیه  تمه  هب  هک  هدوب  رتـم   20
يا هعقب  هدازماما  نیا  یمیدـق  نامتخاس  تاحیـضوت :  دـیدرگ . يزاسزاب  بیرخت و  انب  ًاددـجم  ءانما  تئیه  طسوت  هدـش  يزاس  دازآ  لزانم 

رد ًاددجم  دـیدرگ و  يزاسزاب  بیرخت و  لاس 1345  رد  لحم  نیریخ  ءاـنما و  تییه  تمه  هب  هک  هدوب  لـگ  تشخ و  لکـش  هب  کـچوک 
هدازماما يانب  لک  تحاسم  دـیدرگ . يزاسزاب  بیرخت و  انب  ًاددـجم  ءانما  تییه  طـسوت  هدـش  يزاـس  دازآ  لزاـنم  هب  هجوت  اـب  لاس 1380 

یم عبرم  رتم  نآ 100  تحاسم  هک  تسیا  هناخباتک  هدازماما  نیا  یناقوف  ۀقبط  رد  دـشاب . یم  عبرم  رتم  نآ 1600  هینیسح  دجسم و  هفاضاب 
یم زامن  نآ  رد  دجسم  ناونع  هب  عبرم  رتم  تحاسم 450  اب  هدازماما  نیا  ياه  قاور  مدراد . كرتشم  رفن  باتک و 200  دلج  دشاب و 4000 

سنج زا  هدازماما  نیا  حیرـض  دسر . یم  عبرم  رتم  دودح 100  هب  دـشاب  یم  لصتم  مرح  هب  قاور  اب 2  هک  هدازماما  نیا  تحاسم  دـنراذگ .
هب زلف  بوچ و  سنج  زا  یحیرـض  رابتعا  نیمأـت  هب  هجوت  اـب  کـیدزن  يا  هدـنیآ  رد  هک  دـشاب  یم  داعبا 5/2×5/1  هب  لـیفورپ ) نهآ ( قرو 
رتم دودـح 17  نیمز  حطـس  زا  نآ  عافترا  هدوب و  يزاسزاب  لاح  رد  هدازماما  نیا  دـبنگ  ددرگ . یم  بصن  هیهت و  هدـش  يراکالط  تروص 
قبط دـشاب . یم  يربچگ  رـضاح  لاح  رد  دـبنگ  یلخاد  يامن  ددرگ . یم  يراک  هنیآ  يربچگ و  هدـنیآ  رد  زین  لخاد  ناـمتخاس  دـسر . یم 
ماما هب  راوگرزب  هدازماـما  نیا  بسن  هک  تسا  هدـش  دـییأت  يوضر  سدـق  ناتـسآ  زا  یفـسلف  ياـقآ  طـسوت  بلطم  نیا  دوجوم  ۀـمان  هرجش 

. تسا هدیدرگ  نفد  دابآ  نولگ  ياتسور  رد  راوگرزب  هدازماما  نیا  همان  هرجش  نیا  قبط  نینچمه  دسر و  یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم 
( دابآ نولَگ  ) دابآ نالیج  ياتسور  رد  عقاو  ناهفصا  رهش  يرتمولیک  ۀلصاف 7  رد  - دابآ نالیج  - ناهفصا ناهفصا - سردآ : 

ناگنچ

هیلع هللا  مالس  راتخم  هداز  ماما 

هطساو هس  اب  هدیسر  دییأت  هب  يوضر  سدق  ناتسآ  زا  یفـسلف  ياقآ  طسوت  هک  دوجوم  ۀمان  هرجـش  قبط  فیرـش  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
نحـص لک  تحاـسم  . دـشاب یم  عبرم  رتم  هاگترایز 900 ناـمتخاس  ياـنب  ریز  تحاـسم و  تحاـسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  هب 

نیا رد  مالـسلا » هیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  نب  رفعج  نب  هللادـبع  نب  راـتخم  هدازماـما   : » تاحیـضوت دـشاب  یم  عبرم  رتم  هاگترایز 11000 
رتم داعبا 5×5  رد  هعقب  یمیدق  نامتخاس  دنشاب . یم  نوفدم  ناهفـصا  ناگنچ  ياتـسور  رد  راتخم  هدازماما  نیا  هک : تسا  هدمآ  همان  هرجش 
مرح لخاد  رد  دـشاب . یم  تخاس  لاح  رد  نآ  دـیدج  يانب  بیرخت و  ءاـنما  تییه  طـسوت  لاـس 1384 رد  هک  هدوب  لـگ  تشخ و  زا  عبرم 
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هب نآ  رود  هب  قاور  قیرط 3  زا  هدازماما  مرح  تسا . هدش  عقاو  رازم  گنس  يور  عبرم  رتم  داعبا 2×3  رد  لیتسا  بوچ و  سنج  زا  یحیرض 
همادا نانچمه  نآ  يزاسزاب  لحارم  هک  هدوب  يراک  گنـس  يراک و  یـشاک  نامتخاس  نورد  تانییزت  رـضاح  لاح  رد  دـنراد . طاـبترا  مه 

- ناهفـصا سردآ :  تسا . هدـش  هتخاس  نامیـس  رجآ و  حـلاصم  اـب  هک  دـشاب  یم  رتم  فک 18  زا  هاـگترایز  شوپود  دـبنگ  عاـفترا  دراد .
ناگنچ ياتسور  ناگساروخ  رد  عقاو  ناهفصا  رهش  يرتمولیک  ۀلصاف 5  رد  - ناگنچ

نایمراهچ

هیلع هللا  مالس  نسحملاوبا  هداز  ماما 

یم مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  هب  يوضر  سدـق  ناتـسآ  زا  یفـسلف  ياقآ  هیدـییأت  قبط  راوگرزب  هدازماـما  نیا  بسن  بسن : 
هتخاس نآ  يور  رتم  يانب 300  ریز  تحاسم  اب  دـیدج  يانب  بیرخت و  لاس 1365  رد  هک  هدوب  رتم  دودح 300  تحاسم  تحاسم :  دسر .

: تسا هدمآ  نینچ  قوف  همان  هرجـش  رد  تاحیـضوت :  دشاب . یم  رتم ) رازه  تشه  هب 8000( بیرق  هدازماما  نحـص  لک  تحاسم  . تسا هدش 
دـشاب و یم  ناـیمراهچ  هدازماـما  هب  روهـشم  یبتجملا  نسح  نب  نسحلاوبا  هدازماـما  هکربـتم  هعقب  نیا  ما : هدروآ  یفـسلف  یلع  خیـش  ریقح  ]

هدازماما ترایز  هب  فرـشم  هک  هللادمحلا  هک  دنیوگ  یم  لاحب  ات  میدق  زا  دنریگ و  یم  تقبـس  رگیدکی  زا  ناوخ  ترایز  نتفر و  اب  فانکا 
سنج داعبا 5/2×5/1  هب  يزلف  یحیرـض  دشاب . یم  نآ  فارطا  ياهقاور  مرح و  هدازماما  لماش  دـیدج  نامتخاس  میدـش ]. قفوم  نایمراهچ 

فک زا  دشاب  یم  رجآ  نهآ و  حلاصم  زا  هک  هدازماما  دیدج  دبنگ  عافترا  تسا . هتفرگ  رارق  هعقب  لخاد  هدازماما  رازم  يور  بوچ  نهآ و 
نیا هب  تبـسن  لحم  یلاـها  دراد . همادا  فقـس  اـت  هک  تسا  يزاون  مشچ  ياـه  یـشاقن  لـماش  هعقب  لـخاد  تاـنییزت  دـسر . یم  رتم  هب 24 

رد عقاو  ناهفصا  یقرـش  بونج  يرتمولیک  هلصاف 25  رد  - نایمراهچ - ناهفصا سردآ :  دنراد . هتـشاد و  یـصاخ  تدارا  راوگرزب  هدازماما 
نالِدنُک اجتسَد و  ياتسور  یلامش و  نآارب  ۀقطنم 

ناگساروخ

هیلع هللا  مالس  سابعلاوبا  هداز  ماما 

ِرَد يالاب  هتـشون ي  قبط  دـسر . یم  (ع ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  هب  راوگرزب  هداز  ماـما  نیا  بسن  رهـش : نیدـمتعم  تیاور  قیط  بسن : 
تفه اب  مالسلا و  هیلع  ساّبعلا  لضفلاابأ  ترضح  هب  هطـساو ، شـش  اب  يو  بسن  تسا : هدش  دای  هنوگنیا  راوگرزب  نیا  بَسَن  رّهطم : حیرض 
اهقاور قافتا  هب  نآ  يانب  ریز  رتم و  هب 4000  بیرق  هداز  ماما  لک  تحاسم  تحاسم :  دسر ، یم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریمأ  هب  هطساو ،

جئاوحلا باب  البرک ، گرزب  رادـملع  دافحأ  دالوأ و  زا  ، هّجوت دروم  تسا  ياهداز  ماما  هداز : ماما  فیـصوت  دـسر . یم  رتم  هب 800  مرح  و 
، ساّبعلاوبا هداز  ماما  مرح  راوید  رد  هک  بلاج ، ِيرمرم  گنس  هعطق  کی  رد  تسا . هدمآ  رامـشب  مالـسلا  هیلع  ساّبعلا  لضفلا  ابأ  هَّللا ، یلا 

هدش يراّجح  هتـسجرب ، ثلث  ّطخ  اب  اه  هلمج  نیا  دوش ، یم  يرادـهگن  ياهژیو  ّلحم  رد  ًالعف  هدوب و  هدـیدرگ  بصن  یمیدـق ) نامتخاس  )
ٌقباـطُم ٌلـباقُم  ُبَسَّنلا  اَذـهَف  َنیعَمْجأ ، ِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُمـالَّسلا  َو  ُةوـلَّصلا  َو  َنیَملاـْعلا  ِّبَر  ِهَّلل  ُدْـمَْحلأ  ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْـسب  تـسا :

ِْنب ِدَّمَُحم ، ِهَّللاِدـْبَع  یبأ  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِساَّبَْعلاوـبا ، اذـه : ُبَـسَّنلا  ُهَّللا و  ُهَـمِحَر  يرَوَنیّدـلا  ِدَّمَُحم  ِبْرَْحلا  ِخـْیَّشلا  یبأ  یلإ  ِبوُْـسنَْملا  ِعِماـْجلِاب 
ِّیلَع ِِبلاْغلا ، ِهَّللاِدَسأ  ِنیّدلا ، ِبوُسْعَی  َنیقّتُْملا و  ِمامإ  َنینِمؤُْملاِریمأ و  ِْنب  ِساَّبَع ، ِْنب  ِهَّللاِْدیَبُع ، ِْنب  ِنَسَح ، ِْنب  ِمِساق ، ِْنب  ِرَفْعَج ، ِْنب  ِهَّللاِدـْبَع ،

هحول گنـس  رد  یلو  ساـّبعلاوبا  وا  هینک  دّـمحم و  وا  ماـن  ساـّبعلاوبا ، هداز  ماـما  هتـشون ، نیا  رباـنب  ِمـالَّسلا . َو  ُةولَّصلا  ِْهیَلَع  ٍِبلاـط  یبأ  ِْنب 
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ماما یبونج  نحـص  حطـس  زا  يرادقم  رـضاح  لاح  رد  هدیدرگ و  بصن  هداز ، ماما  ِیمیدق  ِيدورو  ناویا  رد و  رـس  راوید  هب  هک  يرگید ،
َلاق ِمیحَّرلا ، نمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  تسا : هدـمآ  نینچ  دوشیم ) تظفاـحم  ياهشیـش ، هرجنپ  اـب  دراد و  رارق  يدوگ  رد  و   ) تسا رت  نیئاـپ  هداز ،

ِْنیَـسُح اضِّرلا و  ِنَسَح  یـضَتْرُْملا و  ٍّیلَع  یفَطْـصُْملا و  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلِص  َّمُهّللأ  َنیَملاْعِلل ، ًۀَـمْحَر  ّالإ  َكاْنلَـسْرأ  ام  َو  یلاـعَت : َو  َكَراـبَت  ُهَّللا 
ِّیلَع َو  ِّیقَّتلا  ِدَّمَُحم  َو  اضِّرلا  یَـسُوم  ِْنب  ِّیلَع  َو  ِمِظاـْکلا  یَـسُوم  َو  ِقِداَّصلا  ٍرَفْعَج  َو  ِِرقاـْبلا  ٍدَّمَُحم  َو  َنیدـِباْعلا  ِْنیَز  ٍّیلَع  َو  ـالَبْرَِکب  ِدـیهَّشلا 

، دیهَّشلا ِمُولْظَْملا  موُصْعَم ، هداز  ماما  ِتَرْـضَح  كِّرَبَتُم  رازَم  اذه  َنیعَمْجأ ، ْمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَـص  ِّيدْهَْملا ، ِدَّمَُحم  َو  ّيرَکْـسَْعلا  ِنَسَح  َو  ِّیقَّنلا 
نب هاـش  دومحم  حـلاص ، زیزع و  مرتـحم و  يادـخدک  اـهترامع  یعـسب و  ِّیلَع ، ِساَّبَْعلاوبا  ِهناـنَج ، ِضاـیِر  یف  ُهَنَکْـسأ  َو  ِهناْرفُِغب  ُهَّللا  ُهَدَّمَغَت 

، اه نیچ  هطقن  ّلحم  رد  .... ) تأِمَعِْـست َو  َنیرْـشِع  ِۀَنَـس  ِمارَْحلا ، ِمَّرَُحم  ِخیرات  یف  یناجـساروخ ، رهتـشملا ... هاشنکر  نب  ّیلع  نیّدلا ، سمش 
هدیـشوپ نف  لهأ  رب  هک  دراد  یتالاکـشا  برع ، یبدأ  دـعاوق  تیاـعر  رظن  زا  هدـش ، داـی  تاراـبع  ًانمـض  دـشن و  هدـناوخ  هک  دوب  یتاـملک 

ماما مان  هک  دوشیم  هدافتـسا  هدـیدرگ ، بصن  يراّجح و  يرمق ، يرجه  تسیب  دـصهن و  لاس  رد  ًارهاظ  هک  هدـش ، دای  ترابع  زا  تسین ).
سیفن و ياه  يراک  هنیآ  یـشاقن و  لـماش  نآ  ياـهقاور  مرح و  تاـنییزت  دـشابیم .) روهـشم  هک   ) تسا ساـّبعلاوبا  وا ، هینک  یلع و  هداز ،
. تسا هدش  يراک  هنیآ  مرح  فقـس  ات  دبنگ  ریز  هتفرگ و  رارق  هداز  ماما  يور  داعبا 4×5/2  هب  هداز  ماما  يزلف  حیرض  دشاب . یم  هنادنمرنه 

نیا ياه  یگژیو  زا  رگید  یکی  دسر . یم  هیراجاق  نامز  لبق و  لاس  هب 400  نآ  تمدق  هک  هتفرگ  رارق  الطم  یناویا  مرح  یبونج  علض  رد 
دبنگ عاـفترا  تسا . هدـش  قرعم  يراکیـشاک و  هچراـپکی  هک  عبرم  رتـم  تحاسم 110  هب  تسا  هداز  ماـما  یقرـش  نلاـس  فقـس  هداز  ماـما 

رد هدش و  هتخاس  رتم  تحاسم 1200  هب  ینامرد  یگنهرف  یعمتجم  هداز  ماما  راـنک  رد  دـسر و  یم  رتم  هب 24  فک  زا  هداز  ماـما  شوپود 
. تسا هدش  هتخاس  مومع  يارب  هدافتسا  تهج  باتکدلج  اب 17000  يا  هناخباتک  ياراد  هاگترایز  نینچمه  تسا . هتفرگ  رارق  مدرم  راـیتخا 

هداز ماما  یمیدق  نامتخاس  دنشاب . یم  لیاق  هژیو  صاخ و  مارتحا  فیرش  هداز  ماما  سدقم و  ناکم  نیا  هب  ناگساروخ  رهش  یلاها  مدرم و 
هبورخم هدوب و  يرجه  مهد  نرق  هب  ّقلعتم  هک  هتـشاد ، یمیدـق  نامتخاس  کی  سابعلاوبا ، هداز  ماما  هعقب  مرح و  هیلع  هللا  مالـس  ساـبعلاوبا 

يرب چگ  كرت  تشه  يدنب  راطق  ياراد  هک  ابیز ، بلاج و  ِرَدرـس  ناویا و  کی  طقف  هتفای و  هعـسوت  دیدجت و  ریخا  ياهلاس  رد  هدیدرگ و 
گنـس هدـش ، داـی  ناویا  تسار  فرط  رد  دور . یم  رامـش  هب  یگنهرف  ياـهثاریم  زا  هک  هدـنام ، یقاـب  یمیدـق  ناـمتخاس  نآ  زا  دـشابیم ،

، مناخ وناب  رهـش  هموحرم  تافو  کلاه  یـش  ّلک  یقابلا و  وه  تسا : هدـش  يراّـجح  ریز  ياـه  هلمج  نآ  يور  رب  هک  دراد ، دوجو  ياهحول 
اهترابع نیا  نآ ، يور  رب  هک  تسا ، يرگید  هحول  گنـس  ناویا ، پچ  فرط  رد  .116 و  بجر رهش  ریظن ، دّمحم  ازریم  هانپ ، تمحرم  تنب 

نحـص طسو  رد  و  هنـس 1059 ه ‘ یناّثلا  عیبر  رهـش  یناگـساروخ ، هاشیلع  نب  دّمحم  انالوم  هانپ ، تمحرم  تافو  هَّلل  مکحلأ  هدش : يراّجح 
هدش و هتشون  يراعشأ  هچضوح ، نآ  فارطأ  رد  هدش و  يراّجح  ياهچضوح  نآ  يور  هک  تسا ، يربق  گنس  تخرد ، کی  ِياپ  یبونج ،

خیرات یف  هَّللا ... رون  اـنالوم  هَّللا ... حور  روفغملا  موحرم  تاـفو  هَّلل  مکحلأ  تسا : هدـیدرگ  يراّـجح  اـه  هلمج  نیا  گنـس ، نآ  يـالاب  رد 
اهنآ نیرت  یمیدـق  هک  هیلع  هللا  مالـس  ساّبعلاوبا  هداز  ماما  هب  ّقلعتم  ياه  هتـشون  گنـس  رد  دوجوم  ياه  خـیرات  زا  یلوُالا 1089 . يدامج 

زا شیپ  زا  هک  ياهناشن  هدوب و  دعب  هب  مهد  نرق  هب  ّقلعتم  هداز ، ماما  يانب  نامتخاس و  هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  دشاب ، یم  خیرات 920 
تیبلا لهأ  سّدقم  ناتسآ  هب  نادنمقالع  يرمق ، لاس 1385  زا  یلعف  هوکشاب  لّصفم و  نامتخاس  دماین . تسد  هب  دنک ، تیاکح  خیرات  نیا 

دراد و همادا  اهنآ  ّتیلاّعف  نونکات  هک  دندومن ، ساّبعلاوبا  ترـضح  سّدقم  ناتـسآ  مرح و  هعـسوت  ءانب و  دـیدجت  هب  عورـش  مالـسلا  مهیلع 
دوجو یّللجم  مرح  یلعف ، نامتخاس  رد  دنشابیم . هدرتسگ ، تانییزت  نامتخاس و  لیمکت  سّدقم و  نحص  هعسوت  يارب  مادقا  لاح  رد  ًاّبترم 

گرزب نحـص  ود  تسا و  هدرک  هطاحا  دّدعتم ) همـشچ  قاط  زا  هدافتـسا  اب   ) یناتـساب کبـس  هب  لّصفم و  یقاور  ار ، نآ  فارطأ  هک  دراد ،
نیرباع نیرئاز و  هّجوت  بلج  بجوم  هرقن ) الط و  زا  هدافتـسا  اب   ) ابیز یحیرـض  بلاج و  هرانم  ود  هوکـشاب و  يدـبنگ  یلامـش و  یبونج و 

کی و  دشابیم ) نیئان  ناهفصا . یلصا  هّداج  رب  فرشم  هک  یلامش ، نحص  فرط  زا   ) مرح لخاد  هب  لّلجم  يدورو  ِرَدرس  کی  دشابیم و 
اه و هرانم  دـبنگ و  نییزت  رد  دـیازفأ . یم  ینید  هعومجم  نیا  تمظع  رب  یبونج ، نحـص  لخاد  هب  فرط ، نامه  رد  رگید ، يدورو  ِرَد  رس 
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یبلاج رایسب  يامن  هدش و  هدافتسا  ینییزت ، ياهرجآ  و  تشخ ) یشاک  يرادقم  و   ) قّرعم ياه  یشاک  زا  اهردرس ، نحـص و  ود  ياهراوید 
اه یطاّطخ  اه و  يراک  هنیآ  اهيرب و  چگ  نیرتهب  زا  دشابیم ، مرح  رب  طیحم  هک  یگرزب  قاور  مرح و  لخاد  رد  تسا . هدیشخب  لکش  ار 

نیا ياهراگدای  زا  سّدقم ، هاگراب  نیا  رد  هدـش ، هتفرگ  راک  هب  ینییزت  يرنه و  راثآ  هعومجم  هدـش و  هدافتـسا  هنادـنمرنه  ياه  یـشاّقن  و 
هار رد  ار  دوـخ  هـبرجت  هلـصوح و  هقیلـس و  راـکتبا  قوذ و  دناهدیـشک ، تـمحز  هعوـمجم  نـیا  رد  هـک  یناراـک  داتــسا  دـشابیم و  هرود 

مالسلا مهیلع  تیبلالهأ  سّدقم  ناتـسآ  هب  ار  دوخ  هقالع  یبلق و  نامیا  دناهتفرگ و  راک  هب  ینید ، گرزب  هعومجم  نیا  نتخاس  دنمهوکش 
دبنگ و لخاد  ياه  هبیتک  رد  دناهدراذگ . شیامن  هب  نأّشلا ،) میظع  هداز  ماما  نیا  راوگرزب  ّدج   ) مالـسلا هیلع  لضفلاابأ  ترـضح  صخألاب 
هدش و هدافتسا  هفیرش ، ثیداحأ  ینید و  تاملک  نآرق و  تایآ  زا  اه ، نحص  اهردرس و  ياه  يراک  یشاک  ياه  هبیتک  رد  زین  نآ و  نوریب 

هدش هتـشون  یـشاک  حول  کی  رد  هدـش و  هبیتک  هعمج  هکرابم  هروس  جراخ ) زا   ) هداز ماما  دـبنگ  هیاپ  رد  تسا . هتفای  یتیالو  ینید و  هولج 
 ، رامعم هاوخ ، ردق  ساّبع  جاح  تسرپرـس  يرمق ، همتاخ 1397  1385 و  دّـمحم ) ساّبعلاوبا (  هداز  ماما  نامتخاس  یلاهأ ، تّمه  هب  تسا :

یشاک یبونج و  نحص  هنرگ ، تسا و  نامتخاس  هّیلّوأ  ياهتمسق  هب  طوبرم  اه ، خیرات  نیا  هتبلا  عیانّصلا . عیدب  يدهم  داتسا  دّمحم و  داتـسا 
رد هیلع  هللا  مالس  ساّبعلاوبا  هداز  ماما  زا  گرزب ، یتمارک  تسا . هتفای  هعـسوت  رّهطم  مرح  قاور و  لخاد  ِيراک  هنیآ  یـشاّقن و  اه و  يراک 

موحرم یهارمه  هب  رفن ، یـس  دودـح  رد  مالـسلا ، هیلع  تیبلالـهأ  هب  نادـنمقالع  نینّیدـتم و  زا  یتّیعمج  یبش ، يرمق ، لاس 1373  دودح 
مزاع هدایپ ) ، ) ساّبعلاوبا هداز  ماما  ترایز  دصق  هب  يرمق ، ياّفوتم 1409  هرس ، سدق  یناف  همّالع  یلع  دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا ، هَّللا  تیآ 

هتوتیب ساّبعلاوبا ، هداز  ماما  راوج  رد  ار  بش  دناسر و  یم  دصقم  هب  ار  اهنآ  دـسریم و  یلیبموتا  هار  نایم  رد  یلو  دـنوش  یم  ناگـساروخ 
یم هدـهاشم  هاگان  دـناهدوب ، اعد  بش و  زامن  لوغـشم  هک  نیرئاز  زا  رفن  دـنچ  حبـص ، ) ناذأ  یکیدزن  رد   ) رحـس ماـگنه  رد  دـنیامنیم و 

دیدرگ رشتنم  نحص  مرح و  دبنگ و  يور  سپس  دز و  رود  مرح ، رـس  يالاب  رود ، ود ، دیدرگ و  نایامن  هلبق  فرط  زا  يرون  هلولگ  دنیامن ،
هب يداـیز  تّدـم  دـندومن ،  هدـهاشم  ار  یگرزب  تمارک  نینچ  یناـف ، هَّللا  تیآ  موحرم  یتقو  دوب 0  نشور  اـضف  هقیقد ،  8 دودـح 7 . ات  و 

لاغتـشا اعد  زامن و  هب  دندوب و  رادـیب  هک  ّتیعمج ، نآ  زا  رفن  تشه  تفه . ًاعومجم  دنتـسیرگ و  تّدـش  هب  دـندیبسچ و  هداز  ماما  حـیرض 
هک دهاوخیم  ملد  دندوب ، هدومرف  هداز ، ماما  يوس  هب  تکرح  زا  لبق  یناف ، هَّللا  تیآ  موحرم  دندومن .  هدهاشم  ار  رون  هنحص  نیا  دنتشاد ،

هّیـضق نیا  مینک . ترایز  ار  يو  وا  ماقم  هب  تبـسن  يرتلماک  تفرعم  اب  دـنایامنب و  ام  هب  راگدرورپ ، دزن  رد  ار  شدوخ  ماقم  هداز  ماما  نیا 
دناهدوب و هنحـص  رد  دوخ  هک  هّزع ، ماد  فابرعـش  لوسّرلادـبع  جاح  ياقآ  ینعی  دـشابیم ، دامتعا  دروم  ًالماک  هک  نیّقثوم  زا  رفن  کی  ار ،

جاح ياقآ  مالـسإلا  ۀّجح  ترـضح  ینعی  دامتعا ، دروم  ًالماک  ناتـسود  زا  رفن  ود  دندومن و  لقن  هدنـسیون  يارب  دناهدرک ، هدهاشم  ار  رون 
نآ رد  نیرـضاح  زا  دندومن . لقن  یناف  همّالع  هَّللا  تیآ  موحرم  لوق  زا  امهّزع ، ماد  ّالوت ، ساّبع  دشرم  جاح  ياقآ  شنمدازآ و  رفعج  خیش 

موحرم دنتسه . تایح  دیق  رد  مهّزع ، ماد  فابرعـش  ياقآ  یعیفـش و  جاح  ِیلع  دّمحم  جاح  ینطاب و  لوسر  اقآ  جاح  ياقآ  يونعم ، هنحص 
لضفلاابأ ترـضح  هب  ار  هداز  ماما  بسن  هک  ياهحول  گنـس  دنتخادرپ و  وجتـسج  هب  دیدرگ ، نشور  اوه  یتقو  هرـس  سدق  یناف  هَّللا  تیآ 

رد مالسلا  هیلع  نیسح  مامإ  دیشر  رادمچرپ  گرزب  نآ  لسن  زا  راوگرزب ، نیا  هک  دندیدرگ  هّجوتم  دندومن و  ادیپ  دناسریم ، مالـسلا  هیلع 
تمه هب  بـیرخت و  لاس 1340  رد  هک  لگ  تشخ و  يا  هعقب  هداز  ماما  میدـق  ناـمتخاس  هداز : ماـما  تاریمعت  نیرخآ  دنـشابیم . ـالبرک ،

زا صخألاب  ءاحلـص و  نینمؤم و  زا  يدایز  هّدـع  هداز : ماما  فارطا  رد  نوفدـم  ناگرزب  املع و  تسا . هدـش  يزاسزاب  نیریخ  ءانما و  تئیه 
سدـق یمامإ  هَّللا  تیآ  موحرم  دـقرم  مالـسلا و  هیلع  ساّبعلاوبا  هداز  ماما  راوج  رد  ظعاو )... سرّدـم  تعامج ، مامإ  نیّیناـحور (  ءاـملع و 

نفد تسا . هدش  لیکشت  نامیا ، اب  مدرم  ءاحلـص و  ءاملع و  روبق  زا  یناتـسربق  هداز ، ماما  نحـص  مرح و  رد  اذل  دناهدیدرگ و  نوفدم  هرس ،
ههد زا  زور  نیرخآ  رد  هیناـّثلا ) يداـمج  مـهد   ) يرمق لاـس 1414  رد  گرزب  یلّوحت  ساـّبعلاوبا و  هداز  ماـما  راوج  رد  یماـمإ ، هَّللا  تیآ 

کیّبل ار  قح  توعد  هرـس ، سدق  یمامإ  هیقف  دمحأ  دّیـس  جاح  ياقآ  هَّللا ، ۀیآ  موحرم  ناهفـصا ، هّیملع  هزوح  گرزب  داتـسا  مّود ، هّیمطاف 
رد تفای و  لاقتنا  مالـسلا  هیلع  ساّبعلاوبا  هداز  ماـما  راوج  ناگـساروخ و  هب  ناـشدوخ ) ّتیـصو  قبط  راوگرزب (  نآ  رّهطم  رکیپ  دـنتفگ و 
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تیالو اب  مدرم  دـیدرگ .  نفد  نأّـشلا ، میظع  هداز  ماـما  نآ  رّهطم  مرح  رد  هدـیدغاد ، مدرم  نارادازع و  کـشأ  لیـس  هلاـنو و  داـیرف  ناـیم 
هد  ) ار ریـسم  لوط  ِیماـمت  ینویلیم ، یتـّیعمج  هچراـپ و  کـی  يروـضح  اـب  کـیدزن ، رود و  ياهاتـسور  اهرهـش و  زا  يرایـسب  ناهفـصا و 

لکـش ار  ناهفـصا  خـیرات  ِیعامتجا  ّتیونعم  اـب  روشرپ و  ياـه  هنحـص  زا  یکی  دـندومن و  هزاـنج  عییـشت  دـیدش ، ناراـب  ریز  رد  رتمولیک )
دای هب  گرزب و  هثداح  کی  ناونع  هب  تشاد و  بیجع  دـیدش و  یـساکعنا  روشک ، جراخ  لخاد و  ِیعمج  ياـه  هناـسر  رد  هک  دندیـشخب ،

رّهطم ربق  يور  رب  یمامإ  هَّللا  تیآ  ربق  هتشون  گنـس  تفرگ .  رارق  رکذ  هّجوت و  دروم  يربخ ، ياه  هناسر  نوگانوگ و  لفاحم  رد  یندنام ،
نآ يور  رب  یلئاضف ، هَّللا  بیبح  داتـسا  ثلث  ّطخ  اـب  یبلاـج  ياـه  هلمج  هدـیدرگ و  بصن  یئاـبیز  رمرم  گنـس  یماـمإ ، هَّللا  تیآ  موحرم 

ُِملاْعلا ۀَّیِوَرْخُالا ، ِۀَِیلاْعلا  ِتاجَرَّدلا  َِةْورَذ  یلإ  ِۀَِّینَّدلا  اْینُّدلا  ِهِذـه  ْنِم  َلََحتْرا  ْدَـق  میئامن . یم  لقن  ًالیذ  هک  هدـیدرگ ، يراّجح  هدـش و  هتـشون 
یـساقُْملأ ِۀَِّیوَلَْعلا ، ِۀَـیالِْولا  ِمیرَح  ْنَع  ُِعفادُْـملأ  ِۀَّیدَّمَحُْملا ، ِۀَـعیرَّشلا  ِراـثال  ییحُْملأ  ِۀَّیِْملِْعلا ، ِةَزْوَْحلا  ِیف  ُذاتْـسُالا  ُدِـهاجُْملا ، ُهیقَْفلا  ُلـِماْکلا ،

ِمْوَی یف  یّفَوَـتُْملأ  ِهتَمْحَِرب ، ُهَّللا  ُهَدَّمَغَت  ّیماـمإلا ، هیقَْفلا  دَـمْحأ  ْدِّیَـس  ْجاـْحلأ  هَّللا ، ُۀَـیآ  ِۀَّیِرَفْعَْجلا ، ِۀَـقیرَّطلا  ِنَع  ِّبَّذـِلل  ِدـِئادَّشلا  َو  ِنوُـجُّسِلل 
یب بـیجع و  لکــش  هـب  درمگرزب ، نآ  هـب  نادـنمقالع  خـیرات ، نآ  زا  ِۀَّیِوَـبَّنلا . ِةَرْجِهلا  َنـِم   1414 ِۀَِـیناَّثلا ، يَدامُج  ِرْهَـش  ِرِـشاع  ِسیمَْخلا ،

دـنور و یم  ناگـساروخ  هب  یماـمإ ،  هَّللا  تیآ  موـحرم  دـقرم  مالـسلا و  هیلع  ساـّبعلاوبا  هداز  ماـما  فیرـش  رازم  تراـیز  يارب  ياهقباـس ،
یلا َهد  هب  هداز ، ماما  قاور  مرح و  لخاد  ياـهربق  تمیق  هک  یئاـج  اـت  تسا ، هدـش  ادـیپ  هداز ، ماـما  راوج  رد  نفد  يارب  یناوارف ، ناقاتـشم 
کی رد  .و  دنراد ناوارف  شالت  شـشوک و  هب  زاین  دـنیامن ، هّیهت  يربق  كّربتم ، رازم  نآ  رد  دـنلیام  هک  یناسک  تسا و  هدیـسر  ربارب  هدزناپ 
هموح رهـش و  زا  صخألاب  نآ ، جراخ  روشک و  رـسارس  زا  هتفای و  بیجع  یترهـش  مالـسلا  هیلع  ساـّبعلاوبا  هداز  ماـما  فیرـش  رازم  مـالک ،

یم ضیف  بسک  هدومن و  تکرح  هرـس ، سدـق  یماـمإ  هَّللا  تیآ  موحرم  مالـسلا و  هیلع  ساـّبعلاوبا  هداز  ماـما  تراـیز  دـصق  هب  ناهفـصا ،
لاح رد  یلو  تسا  هدوب  نآ  قرش  ِيرتمولیک   1. رد ناهفصا و  رواجم  ياهاتسور  زا  ماّیألا ، میدق  رد  ناگـساروخ ، رتشیب : تاعالطا  دنیامن .

يرتمولیک  5 سردآ :  تسا . هدیدرگ  لصّتم  ناهفصا ، رهش  هب  ًالماک  هدش و  رهـش  هب  لیدبت  اهاتـسور ، اهرهـش و  هعـسوت  ّتلع  هب  رـضاح ،
یسراف ناملس  رهش  ناگساروخ -  رهش  ناهفصا -  رهش 

هیلع هللا  مالس  قاحسا  هداز  ماما 

دیدـج نامتخاس و  ياـنب  ریز  تحاـسم و  تحاـسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ماـما  هب  فیرـش  هدازماـما  نیا  بسن  بسن : 
یم یلع  دجسم  نابایخ  ءایلع و  ۀلحم  رد  ناگساروخ  رهش  رد  هدازماما  نیا  نفد  لحم  تاحیـضوت :  دشاب . یم  عبرمرتم  هب 5000  هاگترایز 

داعبا نامه  رد  تقو  يانما  تییه  ۀلیـسو  هب  بیرخت و  ناراب  طسوت  شیپ  لاس  دودح 50  رد   25 داعبا رد  هدازماما  یمیدق  نامتخاس  دشاب .
يانب نیزگیاج  دیدج  يانب  بیرخت و  ناهفـصا  ناتـسرهش  فاقوا  هرادا  يراکمه  هب  ًاددـجم  لاس 1374  رد  هدـش و  يزاسزاب  ناویا  ود  اـب 

مرح نیا  تسا . هتفرگ  رارق  هعقب  لخاد  رد  فیرـش  هداز  ماما  رازم  گنـس  يور  الط  بآ  هرقن و  سنج  زا  یحیرـض  تسا . هدـش  نآ  میدـق 
دبنگ دـشاب . یم  يراک  هنیآ  يراـک و  گنـس  يربچگ و  ناـمتخاس  یلخاد  تاـنییزت  تسا . طاـبترا  رد  مه  اـب  قاور  ود  قیرط  زا  هدازماـما 
هدش دییأت  يوضر  سدق  ناتسآ  زا  یفـسلف  ياقآ  طسوت  هک  يا  همان  هرجـش  هب  انب  دسر . یم  رتم  هب 18  فک  زا  یعافترا  هدازماـما  شوپود 

ترضح هب  ناشیا  بسن  هک  هدمآ  همان  هرجـش  نیا  رد  نینچمه  تسا  هدش  نفد  ناگـساروخ  رهـش  رد  ناهفـصا و  رد  فیرـش  هدازماما  نیا 
ناگساروخ رهش  رد  عقاو  ناهفصا  رهش  ةدودحم  رد  - ناگساروخ - ناهفصا سردآ :  دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم 

اهیلع هللا  مالس  موثلک  ما  هداز  ماما 
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دودح يانب  ریز  تحاسم و  تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ماما  هب  یلاها  داقتعا  هب  انب  فیرش  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
طسوت هک  دوجوم  ۀمان  هرجـش  قبط  تاحیـضوت :  دشاب . یم  عبرمرتم  هاگترایز 2000  یلعف  نحـص  لک  تحاسم  . دـش هتخاس  عبرم  رتم   30

هرجش نیا  رد  دسر و  یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ماما  هب  هدازماما  نیا  بسن  هک  هدیدرگ  دییأت  يوضر  سدق  ناتـسآ  زا  یفـسلف  ياقآ 
. دـشاب یم  ناهفـصا  ناتـسرهش  ياه  تاهد  زا  یکی  نادایخ  تاـهد  رد  هماـن  هرجـش  قبط  هدازماـما  نیا  نفد  لـحم  هک :  تسا  هدـمآ  هماـن 

هاگترایز مرح و  لخاد  رد  دـش . هتخاـس  لاـس 1380  رد  هک  دوب . عبرم  رتـم  داعبا 4×4  رد  لـگ  تشخ و  سنج  زا  هعقب  یمیدـق  ناـمتخاس 
مرح بیرخت  زا  سپ  هدـش  هیهت  حرط  هب  هجوت  اب  تسا . هدـش  عقاو  هدازماما  رازم  گنـس  يور  داـعبا 5/1×5/2  رد  نهآ  سنج  زا  یحیرض 

يزلف تخاس  رضاح  لاح  رد  ددرگ . یم  ماجنا  فقس  یشاقن  يراک و  هنیا  يربچگ و  لحارم  سپس  ماجنا و  ینارمع  تایلمع  ۀمادا  ینونک 
- ناهفـصا سردآ :  دوب . دهاوخ  نهآ  رجآ و  حـلاصم  زا  رتم و  نیمز 21  حطـس  زا  دبنگ  عافترا  تسا . هدیدرگ  بصن  هدش و  ماجنا  دـبنگ 

نادایخ ۀلحم  ناگساروخ و  رد  ناهفصا و  رهش  ةدودحم  رد  - ناگساروخ

هیلع هللا  مالس  رادملع  اباب  هداز  ماما 

عبرم رتم  مرح 150  يانب  ریز  تحاسم و  تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  فیرـش  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
مدرم و هتفگ  هب  همان و  هرجش  نیمه  قبط  تاحیـضوت :  تسا . عبرم  رتم  نآ 350  هینیسح  هارمه  هب  هاگترایز  نحص  لک  تحاسم  . دشاب یم 
هدوب و روهـشم  رادـملع  اباب  هب  تسا و  هتخاسن  راکـشآ  ار  دوخ  بسن  مسا و  شنانمـشد  سرت  زا  رادـملع  اـباب  هدازماـما  لـحم ، نیدـمتعم 

لگ تشخ و  سنج  زا  هدوب  داعبا 4×3  رد  یمیدق  نامتخاس  دشاب ] . یم  ناهفـصا  رد  هدازماما  نیا  نفد  لحم   : ] هک تسا  هدـمآ  نینچمه 
یم حیرـض  دـقاف  هدازماما  نیا  تسا . هدـش  نآ  نیزگیاج  لاس 1353  رد  دـیدج  يانب  بیرخت و  ءاـنما  تییه  طـسوت  لاـس 1354  رد  هدوب 

هک دشاب  یم  دـبنگ  دـقاف  هدازماما  نیا  تسا . یلخاد  تانییزت  دـقاف  رـضاح  لاح  رد  هدوب و  تخاس  لاح  رد  هدازماما  نیا  نامتخاس  دـشاب .
رد - ناگـساروخ - ناهفـصا سردآ :  دـشاب . یم  تخاـس  تسد  رد  نهآ  رجآ و  سنج  زا  فک  زا  رتـم  عاـفترا 7  يانهپ 3×3 و  اب  يدـبنگ 

یجادرا ۀلحم  رد  ناگساروخ و  رهش  ناهفصا و  رهش  ةدودحم 

هیلع هللا  مالس  رقاب  دمحم  هداز  ماما 

رتم مرح 150  يانب  ریز  نامتخاس و  تحاسم  تحاسم :  دسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  فیرـش  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
رد مالسلا ]  هیلعرفعج  نب  یسوم  نب  رقاب  هداز  ماما   : ] تاحیضوت دشاب . یم  عبرم  رتم  هدازماما 10000  نحص  لک  تحاسم  . دشاب یم  عبرم 

نامتخاس دشاب ] . یم  ناهفـصا  ناتـسرهش  هموح  شخب  یج  ناتـسهد  زا  یهد  نارایخ  رد  هدازماما  نیا  نفد  لحم  : ] هدـمآ همان  هرجـش  نیا 
لاح رد  نونکا  مه  ات  دـیدرگ و  بیرخت  ءانما  تییه  طـسوت  لاـس 1366  رد  هدوب و  لـگ  تشخ و  زا  عبرم  رتم  داعبا 200  رد  هعقب  یمیدق 
داعبا رد  دشاب و  یم  الط  بآ  هرقن و  سنج  زا  یحیرـض  دـش . يزاسدازآ  يرادـیرخ و  نآ  ياهنیمز  ءانما  تییه  طسوت  هک  تسا  يزاسزاب 

مه اب  قاور  ود  قیرط  زا  هدازماـما  مرح  دـشاب . یم  يراـکانیم  نآ  جاـت  تمـسق  رد  هک  هدـیدرگ  عقاو  رازم  گنـس  يور  هک  عبرم  رتم   2×3
ابیز و رایـسب  يربچگ  يراک و  انیم  يراک و  هنیآ  تروص  هب  هدازماما  یلخاد  تانییزت  دـشاب . یم  گرزب  ناویا  ود  ياراد  دـنراد و  طاـبترا 

یم رتم  هب 35  فک  زا  نآ  ياه  هتـسدلگ  عافترا  نینچمه  دشاب و  یم  رتم  فک 17  زا  هدازماما  شوپود  دبنگ  عافترا  دشاب . یم  هنادـنمرنه 
نارایخ ۀلحم  رد  لامش  هقطنم  رد  ناهفصا و  رهش  ةدودحم  رد  - ناگساروخ - ناهفصا سردآ :  دسر .
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هیلع هللا  مالس  نیدلا  ماوق  ریم  هداز  ماما 

یلاها لقن  همان و  هرجش  ساسا  رب  هتفگ  نیا  هک  دسر  یم  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هب  لسن  اب 15  فیرش  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
یم عبرم  رتـم  هب 300  نحـص  لـک  تحاـسم  عبرم و  رتـم  دـیدج 200  نامتخاس  ياـنب  ریز  تحاـسم و  تحاـسم :  دـشاب . یم  نیدـمتعم  و 

هیدـییأت همان و  هرجـش  قبط  هدازماـما  نیا  نفد  لـحم  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرم  رتم   100 داعبا رد  هدازماما  نیا  یمیدـق  نامتخاس  . دـسر
ءانما تییه  طسوت  لاس 1329 رد  هک  دشاب  یم  ایلع  هلحم  رد  ناگـساروخ و  رد  يوضر  سدـق  ناتـسآ  هناخباتک  زا  یفـسلف  مالـسلا  تجح 

ای يراک و  هنیآ  يرب ، چگ  لیبق  زا  يرنه  تانییزت  هتـسدلگ و  دـبنگ و  دـقاف  نینچمه  هدوب و  حیرـض  دـقاف  هدازماما  نیا   . دـیدرگ يزاسزاب 
. دـنناد یم  هدازماما  نیا  ياپ  ياج  ار  نآ  یلاها  ةدـیقع  هتفگ و  قبط  هک  تسا  دوجوم  ناکم  نیا  رد  یگنـس  هعطق  دـشاب . یم  يراکیـشاک 

ءایلع ۀلحم  رد  ناگساروخ  رهش  رد  عقاو  ناهفصا  رهش  هدودحم  رد  - ناگساروخ - ناهفصا سردآ : 

هیلع هللا  مالس  قداص  رفعج  ماما  نبا  رارک  هداز  ماما 

هدازماما دیدج  نامتخاس  يانب  ریز  تحاسم و  تحاسم : دـسر . یم  ع )  ) قداص رفعج  ماما  ترـضح  هب  ردـقنارگ  هدازماما  نیا  بسن  بسن :
رد هک  هدیدرگ  انب  ق  .ـ لاس 528 ه رد  هعقب  یمیدق  نامتخاس  تاحیضوت : دشاب . یم  عبرم  رتم  نحص 3500  لک  تحاسم  هدوب و  رتم   400

هعقب یمیدـق  نامتخاس  لاـس 1380  رد  ماجنارـس  هتفرگ و  تروـص  لـحم  نـیا  رد  یتاریمعت  ق  .ـ لاـس 713 ه رد  هدوب  عبرم  رتـم  داعبا 40 
داعبا 5/3 هب  نهآ  سنج  زا  یحیرـض  تسا . هدـیدرگ  ثادـحا  نآ  دـیدج  ياـنب  فاـقوا  ةرادا  نیریخ و  ءاـنما و  تییه  تمه  هب  بیرخت و 

يراک هنیآ  هک  هدوب  قاور  راهچ  ياراد  هدازماما  مرح  دراد . رارق  مرح  لخاد  رد  راوگرزب  هدازماـما  نیا  رازم  گنـس  يور  عبرم  رتم   2×5×
شوپود دبنگ  دنک . یم  ییامن  هولج  یبوخ  هب  دبنگ  ریز  يابیز  یـشاقن  هتفای و  همادا  هدازماما  فقـس  ات  هک  تسا  هدـیدرگ  نیزم  ابیز  ياه 

- ناهفـصا سردآ : دنـشاب . یم  لـیاق  تدارا  مارتـحا و  ناـکم  نـیا  هـب  تبـسن  لـحم  یلاـها  مدرم و  دراد . عاـفترا  رتـم  فقـس 23  اـت  مرح 
نازوب هلحم  یج -  نابایخ   - ناهفصا رهش  يرتمولیک   4 ناگساروخ -

( یضاق هاش   ) هیلع هللا  مالس  دّمحم  دّیس  هداز  ماما 

هاـش  ) هیلع هللا  مالـس  دّـمحم  دّیـس  هداز  ماـما  هداز : ماـما  فیـصوت  تسا . هّیفنح  دّـمحم  لـسن  زا  رازم ، بحاـص  هک  دوـشیم  هتفگ  بسن : 
زا دابآ ، نوتاخ  ياتـسور  رانک  رد  نآ  ّلحم  تسا و  هدیدرگ  لماک  هدـش و  يراک  یـشاک  هدـیدرگ و  دـیدجت  نآ  نامتخاس  هک  یـضاق ،)
 : سردآ دراد و  ار  ینید  هاـگترایز  کـی  مزاول  ریاـس  حیرـض و  هاـگراب و  دـبنگ و  نحـص و  هداز ، ماـما  نیا  دـشابیم . ناگـساروخ  عباوت 

دابآ نوتاخ  ناگساروخ - ناهفصا -

كراد

هیلع هللا  مالس  حلاص  هداز  ماما 

تحاسم دسر . یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  لحم  نیدمتعم  رظن  تیاور و  هب  هجوت  اب  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
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رد هدازماما  نیا  یمیدق  ۀعقب  . دسر یم  عبرمرتم  هب 7  هعقب  دوخ  يانب  ریز  تخاس  هدوب و  رتم  دودح 1000  هعقب  فارطا  طایح و  تحاسم  : 
یتشخ يدـبنگ  نینچمه  هدوب و  داعبا 5×5  رد  لگ و  تشخ و  تروص  هب  هدازماما  نیا  یمیدـق  ۀـعقب  تاحیـضوت :  تسا . هدوب  داعبا 5×5 
هتخاس دیدج  يانب  بیرخت و  ناهفصا  ناتسرهش  فاقوا  ةرادا  ءانما و  تییه  نیریخ و  یلاها و  تمه  اب  لاس 1386  رد  هک  هتشاد  یکچوک 

هب تبـسن  هلحم  یلاها  مدرم و  تسا . هتفرگ  رارق  هعقب  لـخاد  رازم و  يور   5/1 داعبا 5/2 × رد  نهآ ، سنج  زا  يزلف  یحیرـض  تسا . هدش 
نابایخ رد  ناهفصا و  هیبنیز  نابایخ  رد  - كراد - ناهفصا سردآ :  دنوش . یم  فرـشم  ناشیا  ترایز  هب  هتـشاد و  تدارا  راوگرزب  هدازماما 

ناهفصا يرتمولیک  رد 6  عقاو  يرافغ  هللا  تیآ 

یتشد

هیلع هللا  مالس  دومحم  ریپ  اباب  هعقب 

هللا یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  ۀباحـص  زا  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  دـنزرف  دومحم و  ریپ  اباب  مان  اب  یملاع  هب  قلعتم  قوف  هاگمارآ  بسن : 
زاب تمرم و  عقاو  رد  هک  دشاب  یم  رتم  هعقب 100  يانب  ریز  تحاسم  ورتم  هب 2000  نآ  لک  تحاسم  تحاسم :  دشاب . یم  ملسو  هلآ  هیلع و 

يزاسزاب تمرم و  نامز  رورم  یط  هتـشاد و  لاس  زا 700  شیب  دودح  رد  یتمدق  هعقب  نیا  تاحیـضوت :  تسا . نآ  میدق  يانب  ةدـش  يزاس 
دومحم ریپ  اباب  رازم  گنـس  يور  داعبا 3×2  رد  نیبوچ  یحیرـض  تسا . نآ  میدق  يانب  ةدـش  يزاس  زاب  تمرم و  عقاو  رد  تسا . هدـیدرگ 

هتشون نینچ  حیرض  لخاد  رد  رازم و  گنس  يور  دشاب . یم  يرب  چگ  يراکیشاک و  يراک ، هنیآ  تانییزت  هنوگره  دقاف  هعقب  هتفرگ و  رارق 
- ناهفـصا سردآ :  ملـسو » هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ۀباحـص  يراصنا و  رباج  دـنزرف  دومحم  ریپ  اباب  هاگمارآ   » تسا و هدـش 

ناهفصا رهش  يرتمولیک  رد 25  عقاو  یتشد  ياتسور  رد  - یتشد

تراند

هیلع هللا  مالس  دمحم  ناطلس  هداز  ماما 

 : تحاسم دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  اتـسور  رد  لحم  ناگرزب  هدـیقع  هب  ردـقنارگ  هدازماـما  نیا  بسن  بسن : 
میدق نامتخاس  تاحیضوت :  دسر . یم  رتم  هب 12  دشاب  یم  کچوک  يدـبنگ  ياراد  هک  هعقب  تحاسم  رتم و  هدازماما 750  نیمز  تحاسم 
ياراد هعقب  دـش . هتخاس  نآ  يور  دـیدج  ياـنب  بیرخت و  لاس 1381  رد  نیریخ  تمه  اـب  هک  هدوب  لـگ  تشخ و  حـلاصم  اـب  ییاـنب  هعقب 

ياتسور رد  عقاو  ناهفصا  رهش  يرتمولیک  هلصاف 6  رد  - تراند - ناهفصا سردآ :  دراد . رارق  هعقب  لخاد  يرازم  گنـس  اهنت  هدوبن  حیرض 
تراند

مرک هد 

هیلع هللا  مالس  نیسح  هاش  هداز  ماما 

 : - تحاـسم دـسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ماـما  ترـضح  هب  لـحم ، ناـگرزب  هدـیقع  قبط  راوگرزب  هدازماـما  نیا  بسن  بسن : 
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یتمدق لحم  ناگرزب  زا  لقن  هب  هک  تسانب  نیا  یخیرات  ۀتـشذگ  تمدق و  روآدای  یبوخب  هعقب  نیا  نهک  یمیدق و  نامتخاس  تاحیـضوت : 
نیبوچ و یحیرض  تسا . هدیسر  تبث  هب  یمالـسا  یگنهرف و  راثآ  رد  هدش و  تمرم  یگنهرف  ثاریم  تسد  هب  قوف  يانب  دراد . هلاس   1400
هب هجوت  اب  هعقب  دسر . یم  رتم  هب 8  فک  زا  هدازماما  یمیدق  دبنگ  عافترا  هتفرگ و  رارق  هعقب  لخاد  رازم  گنس  يور  داعبا 2×3  هب  یمیدق 

دقاف هک  انب  یمیدق  ناتـسبش  لخاد  دشاب . یم  يزاسزاب  تمرم و  تسد  رد  دوب و  ناتـسرهش  فاقوا  ةرادا  ثاریم و  هجوت  تحت  نآ  تمدق 
سدق ناتـسآ  هناخباتکزا  یفـسلف  مالـسلا  تجح  ياقآ  بانج  هیدـییأت  رد  دراد . نایناخلیا  نارود  زا  یتمدـق  هک  تسا  یبارحم  هدوب  فقس 

مرک هاش  هدازمامآ  بسن  هک  دیمهف  ناوت  یم  يدهاوش  لیالد و  كرادم و  هک  دیوگ  یفسلف  یلع  خیـش  ریقح  تسا « . هدمآ  نینچ  يوضر 
يرتمولیک هلصاف 45  رد  - مرک هد  - ناهفصا سردآ :  هطساو .» اب  دسر  یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  هب  نیـسح  هاش  هدازماما  و 

یبونج نآارب  هقطنم  رد  چارِک  شخب  رد  مرک و  هد  ياتسور  رد  عقاو  ناهفصا  رهش 

هیلع هللا  مالس  مرک  هاش  هداز  ماما 

هیلع رفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  بسن  یفـسلف :  ياقآ  هیدییأت  نینچمه  لحم و  ناگرزب  تیاور  قبط  بسن : 
روهشم هک  مالسلا ، هیلع  رفعج  هداز  ماما  هداز : ماما  فیـصوت  دشاب . یم  ّعبرم  رتم   8300 نآ ، يانب  ریز  ِیمامت  تحاسم :  دسر . یم  مالسلا 
يراکـش متـشه  هاگیاپ  هب  کیدزن  ناهفـصا ، یللملا  نیب  هاگدورف  هّداج  رد  عقاو  نآ  رازم  هعقب و  ّلحم  تسا و  هدوب  مرک  هاش  هداز  ماما  هب 

هعیش و ثیدح  بتک  رد  هک  تسا  نامه  دشاب و  یم  مالسلا  هیلع  متـشه  مامإ  هطـساو  نودب  دنزرف  راوگرزب ، نیا  هک  دوش  یم  هتفگ  تسا .
، رگید ریبعت  هب  و  مالسلا « هیلع  اضّرلا  نب  رفعج  ، « ار ناشیا  تسا و  هدمآ  رامـشب  مالـسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ماما  مّوس  دنزرف  یّنس ،
، تهج نیمه  هب  هتفرگ و  رارق  مدرم  هّجوت  دروم  هک  هدـیدرگ ، رهاظ  یناوارف  تامارک  راوگرزب ، هداز  ماما  نیا  زا  دـنناوخ . یم  اضّرلا « نبا  «

نآ يونعم  ماقم  تمالع  هک  ماهدـید ، ناشیا  زا  یتامارک  ًاصخـش )  ) زین روطـس  نیا  هدنـسیون  تسا و  هتفاـی  ترهـش  مرک  هاـش  هداز  ماـما  هب 
: هداز ماما  تاریمعت  نیرخآ  دشابیم . مالسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ترـضح  متـشه ، ماما  هب  ناشیا ، باستنا  هدنهد  ناشن  راوگرزب و 

هکربتم ۀعقب  يزاسزاب  لحارم  نونکا  مه  بیرخت و  قوف  يانب  یلاها  تمه  هب  هک  هتـشاد  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  ییانب  ًالبق  هداز  ماما  نیا 
لاح رد  هدـنام  یقاب  نآ  حیرـض  اهنت  هک  هعقب  نیا  دـشاب . یم  مادـقا  تسد  رد  ناهفـصا  ناتـسرهش  هیریخ  روما  فاقوا و  هرادا  تیاـمح  اـب 

هدیدرگ و بیرخت  هداز ، ماما  هعقب  ِیمیدق  يانب  نینمؤم ، ءاحلـص و  ءاملع و  زا  یعمج  زا  بّکرم  یئانُما  تئیه  رظن  ریز  دـشاب . یم  تخاس 
دراذـگب و شیاـمن  هب  ار  ناهفـصا  مدرم  ِیبدأ  يرنه و  یخیراـت ، يداـقتعا ، رهاـظم  زا  یلبمـس  هک   ) عماـج بلاـج و  رایـسب  ياهشقن  قـبط 

دای هشقن  قبط  دشابیم . سیـسأت  لاح  رد  لّصفم ، دیدج و  ینامتخاس  دـیآ ) رامـشب  تیبلا : لهأ  بتکم  عّیـشت و  بهذـم  يارب  یهاگیّلجت 
: لیبق زا  تاقحلم ، ریاس  اهناویا و  اهقاور و  هوکـشاب و  دنلب و  یئاههرانم  گرزب و  يدبنگ  هعقب و  لماش   ) هداز ماما  یلـصا  نامتخاس  هدـش ،

یضعب هقبط و  کی  نآ ، ياهتمسق  زا  یـضعب  هک  دشاب ، یم  رتم  رازه  راهچ  زا  زواجتم  ینیمز  هعطق  رد  هناخباتک و )... هّینیـسح و  دجـسم و 
رایـسب یئاضف  رد  میظع ، يانب  نیا  عومجم  دـشاب و  یم  ّعبرم  رتم   8300 نآ ، ياـنب  ریز  ِیماـمت  تسا و  هقبط  هس  یخرب ، هقبط و  ود  رگید ،

هب نآ  یکیدزن  هداز و  ماما  نیا  ساّسح  ّتیعقوم  هب  هّجوت  اب  رتشیب : تاـعالطا  دریگ . یم  رارق  ّعبرم  رتم  رازه  اـههد  رد  یتحاـسم  اـب  عیـسو ،
و هدرفم « هرمع  رفـس  رد   « هرّونم هنیدـم  ادـخ و  هناخ  نارئاز  زین  مارحلا و  هَّللا  تیب  جاّـجح  مازعا  ّلـحم  هک   « ناهفـصا یللملا  نیب  هاـگدورف 

نیا رازم  هعقب و  هک  نیا  هب  تیانع  اب  زین  دشاب و  یم  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ماما  ترـضح  سّدقم  دهـشم  صخألاب  هفّرـشم و  دهاشم  مومع 
یخیرات و رهش  دراو  یمالـسا  ریغ  یمالـسا و  ياهروشک  اهرهـش و  همه  زا  هک  تسا  ینارفاسم  مومع  هاگدید  رد  هّجوت و  ّلحم  هداز ، ماما 

یـسوم نب  ّیلع  ماما  ترـضح  صخألاب  تیالو ،: نابحاص  تاهّجوت  لاعتم و  دـنوادخ  تیانع  اب  تسا  دـیما  دـنوش ) یم  ناهفـصا  ِیبهذـم 
داقتعا قمع  شیامن  زا  ياهنحص  عّیشت و  بتکم  يارب  یهاگیّلجت  دیامن و  یط  ار  دوخ  لحارم  لماک  تعرس  اب  ینامتخاس ، ّتیلاّعف  اضّرلا ، 
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غیلبت میلعت و  تیالو و  بتکم  ّینغ  گنهرف  شرتسگ  رـشن و  يارب  میظع ، یهاگیاپ  دـبای و  قّقحت  تلاسر : نادـناخ  نادـنمتدارا  نایعیش و 
مرک هد  ياتسور  - مرک هد  - ناهفصا سردآ :  ددرگ . بوسحم  نامیا  نید و  ینابم  شرتسگ  جیورت و  مالسا و  ماکحأ 

نانشار

هیلع هللا  مالس  مساق  هداز  ماما 

نب یـسوم  ترـضح  هب  يوضر  سدـق  ناتـسآ  تاـقیقحت  زکرم  زا  یفـسلف  ياـقآ  باـنج  دـییأت  مدرم و  تیاور  قـبط  ناـشیا  بسن  بسن : 
یمیدق نامتخاس  . دسر یم  راتکه  هب 40  نآ  فارطا  ياهنیمز  هفاضا  هب  هاگترایز  نیا  لک  تحاسم  تحاسم :  دسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج 

لاس رد  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  ییانب  هدازماما  یمیدق  نامتخاس  تاحیضوت :  تسا . هدوب  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  ییانب  هدازماما 
هک رتم  تحاسم 500  هب  دیدج  يانب  بیرخت و  ناهفصا  ناتسرهش  فاقوا  هرادا  يراکمه  نیریخ و  ءانما ، تییه  تمه  اب  میدق  يانب   1370

رگید رازم  ، یلاها ۀـتفگ  هب  انب  هک  هتفرگ  رارق  مه  رانک  رد  ربق  ود  مرح  لخاد  تسا . هدـش  هتخاس  تسا  نآ  فارطا  ياهقاور  مرح و  لـماش 
ناتـسآ تاقیقحت  زکرم  زا  یفـسلف  ياقآ  باـنج  دـییأت  مدرم و  تیاور  قبط  ناـشیا  بسن  دـشاب . یم  راوگرزب  هدازماـما  نیا  همرکم  رهاوخ 

یطخ باسنلا  رحب  باتک  رد  تسا [ : هدمآ  هنوگنیا  همان  هرجش  نیا  رد  دسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  يوضر  سدق 
مسا هب  شا  زیزع  رهاوخ  اب  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  نب  مساق  :» هدمآ داشرهوگ  دجسم  هناخباتک  رتفد 1508  تبث  هرامش  هحفص 682 و 

زا نانـشار  دـمآ : رگید  ییاج  رد  دـنا و  هدرک  دیهـش  ار  راوگرزب  ود  نآ  نانمـشد  هدیـسر  ناماس  نیا  هب  هکینامز  موصعم  ترهـش  رهظاب و 
رود هدش و  يرب  چگ  هاگترایز  دبنگ  تسا ]. هدیدرگ  نفد  نانشار  رد  مالسلا  هیلعمساق  هدازماما  هکنیا  هدش و  بوصنم  ناهفـصا  ياهیدابآ 

شزرا زا  راوگرزب  هدازماـما  ود  نیا  دـسر . یم  رتـم  هب 12  فک  زا  هاگترایز  دـبنگ  عافترا  تسا . هدـش  هتـشون  یـسرکلا  تیآ  نآ  رود  اـت 
رد ناهفصا و  رهـش  يرتمولیک  رد 12  عقاو  نانشار  ياتـسور  رد  - نانـشار - ناهفـصا سردآ :  دنتـسه . رادروخرب  یلاها  مدرم و  دزن  ییالاب 

، راشبآ نابایخ 

نادر

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  ماما 

 : تحاسم دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  لحم  نیدمتعم  ناگرزب و  تیاور  هب  انب  راوگرزب  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
ثادحالا دیدج  يانب  . دشاب یم  عبرم  رتم  رازه  هب 30  بیرق  هدازماما  لک  تحاسم  هتشاد و  رتم  ژارتم 100  هب  یتحاسم  هدازماما  میدق  يانب 

دهاوخ عبرم  رتم  هب 1600  نآ  تحاسم  لک  .و  تشاد دـهاوخ  ضرع 14  لوط 14 و  هب  یتحاسم  دـشاب  یم  تخاس  تسد  رد  هک  هدازماـما 
دبنگ تسا . هدـش  هتخاس  میدـق  يانب  يور  دـیدج  يانب  فاـقوا  هرادا  نیریخ و  یلاـها و  تمه  هب  لاس 1388  رد  هک  تاحیضوت :  دیـسر .

. تسا هدش  عقاو  اتسور  ناتسربق  ادهش و  رازلگ  هدازماما  دبنگ  رانک  رد  دسر . یم  رتم  هب 31  فک  زا  نهآ  رجآ و  حلاصم  اب  هدازماما  دیدج 
ندش هدروآربو  ترایز  يارب  طاقن  ریاس  یلاها و  مدرم و  تسا . هتفرگ  رارق  هدازماما  رازم  يور  داعبا 2×2  هب  هرقن  سنج  زا  يزلف  یحیرض 

رد ناهفصا و  رهـش  يرتمولیک  رد 5  عقاو  نادر  ۀـلحم  رد  - نادر - ناهفـصا سردآ :  دـنوش . یم  فرـشم  فیرـش  ناکم  نیا  هب  ناشتاجاح 
موس راشبآ  نابایخ 
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دابآ نامز 

هیلع هللا  مالس  نسح  هداز  ماما 

مظاک یسوم  ترضح  هب  يوضر  سدق  ناتـسآ  يزکرم  هناخباتک  زا  یفـسلف  ياقآ  بانج  هیدییأت  قبط  راوگرزب  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
تقو و ءانما  تئیه  تمه  اـب  لاس 1374  رد  هک  هتـشاد  تحاسم  رتم  داعبا 200  رد  هداز  ماما  یلبق  هعقب  تحاسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلع 

دسر یم  بیرج  هب 30  بیرق  هدازماما  یلعف  تحاسم  . دش هتخاس  قوف  يانب  بیرخت و  اتسور  نیریخ  ناهفصا و  هیریخ  روما  فاقوا و  هرادا 
نیا رد  تاحیـضوت :  تسا . هدیـسر  رتم  هب 500  هدازماما  مرح  ياـنب  ریز  تحاـسم  . دـسر یم  عبرم  رتم  هب 2000  نآ  ياـنب  ریز  تحاـسم  و 

یلعجیک رد  نسح  هدازماـما  هتـشاگن : هحفـص 16  ناـسارخ  فاـقوا  هرادا  هکربتم  عاـقب  تسرهف  رد  . ] تسا هدـش  هدروآ  نینچ  هماـن  هرجش 
باسنالازنک باتک  رد  يدهلا  ملع  یضترم  دیس  هللا  تیآ   ) تسا هدروآ  رگید  ییاج  رد  تسا ». هدیدرگ  نوفدم  ناهفصا  ناتـسرهش  باهق 

تروص هب  هداز  ماما  یلبق  هعقب  دناد ]. یم  مالسلا  هیلع  نسح  هدازماما  ار  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  نادنزرف  زا  یکی  هحفص 59 
يانب بیرخت و  اتـسور  نیریخ  ناهفـصا و  هیریخ  روما  فاقوا و  هرادا  تقو و  ءانما  تییه  تمه  اـب  لاس 1374  رد  هک  هدوب  لـگ  تشخ و 

نانامهیم نیریاز و  لاح  هاـفر  يارب  ارـس  ریاز  نینچمه 15  تسا . هدش  هتخاس  مرح  تسار  پچ و  تمـسرد  هینیـسح  ود  دـش . هتخاس  قوف 
رازم گنس  يور  داعبا 3×2  رد  هدازماما  هدش  الطم  يزلف  حیرـض  مرح  لخاد  رد  تسا . هدـش  هتخاس  هاگترایز  نحـص  نیفرط  رد  هدازماما 

. دـشاب یم  يراـک  هنیآ  سنرقم و  يراـک  چـگ  تروـص  هب  نآ  فقـس  يراکیـشاک و  تروـص  هب  هعقب  یلخاد  تاـنییزت  تسا . هتفرگ  رارق 
نییان فرط  هب  ناهفصا  نابوتا  ریسم  رد  ناهفصا و  رهش  يرتمولیک  رد 10  عقاو  دابآ  نامز  ياتسور  رد  - دابآ نامز  - ناهفصا سردآ : 

ناولج كرهش 

هیلع هللا  مالس  ییحی  دیس  هداز  ماما 

هک هدوبرتم  روکذم 150  ۀعقب  يانب  ریز  تحاسم  تحاسم :  تسا . رفعج  نب  یـسوم  نب  میهاربا  هک  دنا  هتفگ  وا  باب  دج و  بسن و  بسن : 
نآ رود  ات  رود  هک  هدازماما  فارطا  طایح و  تحاـسم  . تسا هتفرگ  رارق  هدازماـما  رازم  يور  داـعبا 3×2  رد  نهآ  سنج  زا  يزلف  یحیرض 

حلاصم اب  يا  هعقب  تاحیـضوت :  تسا . هتفرگ  رارق  هدازماما  يانب  تخاس  دیدج  حرط  رد  هک  دـسر  یم  هب 7000  تسا  هدش  هدیشک  راوید 
نینچ نآ  يور  هک  هدش  بصن  راوید  يور  یگنـس  ناویا  يدورو  هناتـسآ  رد  دسر . یم  لاس  دودح 400  هب  نآ  تمدـق  هک  لگ  تشخ و 

اتفگ وا  باب  دج و  بسن و  زا  دیس  مدیسرپ  تسا  رفعج  نب  یسوم  هلالس  زا  نآ  تسا  ردنا  هعقب  نیا  رد  زیزع  دیـس  نیا  تسا . هدش  هتـشون 
نیا هراـبرد  يوـضر  سدـق  ناتـسآ  يزکرم  هناـخباتک  یفـسلف و  ياـقآ  هیدـییأت  هماـن و  هرجـش  رد  تسا . رفعج  نب  یـسوم  نب  میهاربا  هک 

هدازماما هدروآ » هحفص 4  ناسارخ ، ناتـسا  هیریخ  روما  فاقوا و  نامزاس  هکربتم  عاقب  درکلمع  تسرهف و  رد  تسا [: هدمآ  نینچ  هدازماما 
نامزاس روشک و  لک  هکربتم  عاـقب  تسرهف  رد  هک [: هدـمآ  رگید  ییاـج  رد  و  هدـیدرگ ] نفد  ناهفـصا  ناتـسرهش  باـهق  ناولج  رد  یحی 

نیا هب  تدارا  رس  یلاها  مدرم و  تسا ]. نوفدم  ناهفصا  ناتسرهش  باهق  ناولج  رد  ییحی  هدازماما  هدمآ  ۀحفص 10  هیریخ  روما  فاقوا و 
رد - ناولج كرهش  - ناهفـصا سردآ :  دنیوج . یم  برقت  یهلا  هاگرد  هب  ناشتاجاح  ندش  هدروآرب  يارب  هدروآ و  دورف  فیرـش  هدازماما 

يراـک و یفیـص  عرازم  ناولج و  ياتـسور  برغ  رد  ناوـلج و  ياتـسور  هیبـنیز  رهـش  يرتـمولیک  ناهفـصا و 2  رهـش  يرتمولیک  ۀلصاف 7 
يزرواشک
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ناراشطع

هیلع هللا  مالس  مظاک  یسوم  نبا  میهاربا  وبا  نبا  نسح  هداز  ماما 

اب ردپ  فرط  زا  نیدباعلا  نیز  ماما  هب  هطـساو  جنپ  اب  ردام  فرط  زا  لحم  نیدمتعم  ناگرزب و  داقتعا  هب  فیرـش  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
يانب ریز  تحاسم و  هدوب و  عبرم  رتم  داعبا 100  رد  هعقب  یمیدق  نامتخاس  تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  هب  هطساو   4
سنج زا  هعقب  یمیدق  نامتخاس  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرم  رتم  نآ 2700  نحـص  لک  تحاـسم  هدوب و  عبرم  رتم  نامتخاس 200  یلعف 
عبرم رتم  داعبا 5/1×2  رد  یحیرـض  دش . هتخاس  نآ  دـیدج  يانب  بیرخت و  لحم  یلاها  نیریخ و  طسوت  رد 1349  هک  هدوب  لـگ  تشخ و 
لماـش ناـمتخاس  یلخاد  تاـنییزت  دراد . رارق  راوـگرزب  هدازماـما  رازم  گنـس  يور  هـعقب  لـخاد  رد  يراـک  هرقن  هـک  لـیتسا  زلف  سنج  زا 

رتم فک 20  زا  هاگترایز  دبنگ  عافترا  تسا . يراک  گنس  يراک و  چگ  هعقب  لخاد  ياهراوید  دشاب و  یم  دبنگ  لخاد  یشاقن  يربچگ و 
دشاب یم  رتم  هاگترایز 20  ياه  هرانم  عافترا  تسا . هدـش  يراکیـشاک  نآ  فارطا  هدـش و  گنر  نآ  يور  هک  تسا  نتب  نهآ و  سنج  زا 
ۀلحم رد  ناهفـصا  رهـش  ةدودـحم  رد  - ناراـشطع - ناهفـصا سردآ :  تسا . تاـنییزت  دـقاف  رـضاح  لاـح  رد  هک  نهآ  رجآ و  سنج  زا  هک 

ناراشطا

ترانف

هیلع هللا  مالس  دمحم  ناطلس  هداز  ماما 

هب هدازماما  یلعف  تحاسم  تحاسم : دـسر . یم  (ع ) يداـه ماـما  ترـضح  هب  لـحم  ناـگرزب  هدـیقع  هب  راوگرزب  هدازماـما  نیا  بسن  بسن :
نیا بسن  تاحیضوت : دسر . یم  رتم  هب 400  تسا  نآ  رود  ات  رود  ياهقاور  هعقب و  لـماش  هک  نآ  ياـنب  ریز  تحاـسم  رتم و  دودح 2000 

لگ تشخ و  حلاصم  اب  ییانب  هدازماما  یمیدق  نامتخاس  دـسر . یم  (ع ) يداه ماما  ترـضح  هب  لحم  ناگرزب  هدـیقع  هب  راوگرزب  هدازماما 
تحاسم تسا . هدیدرگ  نآ  نیزگیاج  دـیدج  يانب  ناتـسرهش  فاقوا  هرادا  نیریخ و  یلاها و  تمه  اب  بیرخت و  لاس 1370  رد  هک  هدوب 

رد دـسر . یم  رتم  هب 400  تسا  نآ  رود  ات  رود  ياـهقاور  هعقب و  لـماش  هک  نآ  ياـنب  ریز  تحاـسم  رتم و  دودـح 2000  هب  هدازماما  یلعف 
عافترا تسا . هدش  يراکیـشاک  دبنگ  قاط  ریز  رود  ات  رود  دشاب و  یم  يراک  هنیآ  يرب و  چـگ  تانییزت  حیرـض و  نودـب  هعقب  مرح  لخاد 

- ناهفـصا سردآ : دنراد . یناوارف  ةدـیقع  تدارا و  هدازماما  نیا  هب  تبـسن  یلاها  مدرم و  دـسر . یم  رتم  هب 12  فک  ات  هدازماما  رد  دـبنگ 
ترانف ياتسور  رد  عقاو  تشدنشور  ناهفصا -  رهش  يرتمولیک   5 ترانف -

ناتسرواجهق

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  ماما 

 : تحاسم دـسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  مامه  ماما  ترـضح  هب  لحم  نیدـمتعم  مدرم و  داقتعا  هب  انب  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
اب ینامتخاس  هکانب  نیا  تاحیضوت :  تسا . هدش  هفاضا  قوف  يانب  هب  ًادیدج  هک  تسا  یقاتا  نآ  رتم  هک 40  . دشاب یم  رتم  نآ 100  تحاسم 

رارق هعقب  رد  رازم  گنـس  يور  داعبا 3×1  رد  نهآ  سنج  زا  يزلف  یحیرـض  دراد . تمدـق  لاس  دودح 300  تسا  لگ  تشخ و  حـلاصم 
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فارطا و ياه  یـشاقن  نایم  رد  تسا . هتفرگ  تروص  ًادیدج  هک  دشاب  یم  يراک  هنیآ  یـشاقن و  تروص  هب  هعقب  یلخاد  تانییزت  هتفرگ و 
هدش هفاضا  قاتا  عالضا  رگید  رد  تسا . هدش  یشاقن  فقس  ياهتنا  ات  تسا و  هدش  هتشون  ياهطا  همیا  یماسا  فقس  هب  ندیسر  لصاف  دح 

ریمعت يزاسزاب و  لاح  رد  نانچمه  قوف  ناکم  تسا . هدش  نییزت  هتشون و  ابیز  طخ  اب  مالـسلا  هیلعموصعم  ناماما  یماسا  هیعدا و  هاگترایز 
جراخ رد  مرک  هاش  هدازماما  ریسم  رد  ناهفصا و  يرتمولیک  رد 10  عقاو  ناتسرواجهق  هلحم  رد  - ناتسرواجهق - ناهفصا سردآ :  دشاب . یم 

يزرواشک عرازم  رد  هلحم و  زا 

هیلع هللا  مالس  لضف  نبا  دمحم  هداز  ماما 

یم سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  ناگداون  بلاطیبا و  نب  یلع  ترـضح  هب  لحم  نیدـمتعم  یلاها و  تیاور  هب  انب  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
رد بلطم  نیا  دراد . تمدـق  لاـس  دودـح 300  هک  لگو  تشخ  حـلاصم  اب  تسا  ییانب  هدازماـما  ياـنب  تاحیـضوت :  تحاـسم - :  دـسر .

بـستنم بلاطیبا  نب  یلع  نب  ساـبعلا  نب  لـضف  نب  دـمحم  ار  قوف  هدازماـما  تسا و  دوهـشم  زین  هتفرگ  رارق  هعقب  نورد  هک  يا  هماـنترایز 
یلاها دراد . رارق  هعقب  لخاد  رتم  ضرع 2  تناس و  عافترا 80  هب  يرازم  گنس  اهنت  هتشادن و  دوجو  هدازماما  لخاد  یحیرض  تسا . هدومن 

- ناتـسرواجهق - ناهفـصا سردآ :  دنوش . یم  فرـشم  راوگرزب  هدازماما  نیا  ترایز  هب  هتـشاد و  تدارا  هدازماما  نیا  تبـسن  مدرم  ریاس  و 
هوک هنماد  رد  ناتسرواجهق 

ناکرگ

هیلع هللا  مالس  رفعج  نبا  یسوم  نبا  میهاربا  دیس  هداز  ماما 

نامتخاس تحاسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  دوجوم  هماـن  هرجـش  هب  هجوت  اـب  فیرـش  هدازماـما  نیا  بسن  بسن : 
یم عبرم  رتم  نحص 530  لک  تحاسم  هدوب و  عبرم  رتم  انب 300  نیا  يانب  ریز  تحاـسم و  . تسا هدوب  عبرم  رتم  داعبا 4×3  رد  هعقب  یمیدق 

هرجش نیا  رد  نینچمه  مالسلا ] هیلعرفعج  نب  یسوم  نب  هزمح  ریم  هاش  نب  نیدلا  ءاهب  دیـس  نب  میهاربا  دیـس  هدازماما   : ] تاحیـضوت دشاب .
زا هعقب  یمیدق  نامتخاس  دشاب ]. یم  ناکرگ  ۀلحم  نوتفه و  نابایخ  ناهفصا ، رد  ردق  نارگ  هدازماما  نیا  نفد  لحم  : ] هک تسا  هدمآ  همان 

يزاسزاب بیرخت و  یحلاص  نیـسح  دـمحم  رتکد  ياقآ  نآ  یناـب  وءاـنما  تییه  طـسوت  بیرخت و  لاـس 1384  رد  هک  هدوب  لـگ  تشخ و 
ياه هتـسدلگ  عافترا  دشاب . یم  تخاس  تسد  رد  ءانما  تییه  یناب و  طسوت  نآ  دیدج  حیرـض  هدوب و  حیرـض  دقاف  هاگترایز  نیا  دیدرگ .

رد هک  هدوب  يربچگ  يراک و  هنیآ  ناـمتخاس  یلخاد  تاـنییزت  دـشاب . یم  رتم  نآ 20  زا  دـبنگ  عافترا  رتم و  نیمز 22  حطـس  زا  هاگترایز 
ناکرگ ۀلحم  رد  ناهفصا و  رهش  هدودحم  رد  - ناکرگ - ناهفصا سردآ :  تسا . يزاسزاب  تسد  رد  دبنگ  ریز  تانییزت  اهنت  رضاح  لاح 

تروگ

هیلع هللا  مالس  دامع  ریم  هعقب 

نیا تحاسم :  تسا . هدـش  هدرپس  كاخ  هب  ناکم  نیا  رد  موحرم و  شیپ  لاس  دودح 200  هک  دوب  یملاع  فراع و  دامعریم  دیـس  بسن : 
يدبنگ لماش  دسر  یم  رتم  هب 130  نآ  تحاسم  . تسا هدوب  دبنگ  حیرـض و  نودب  رتم  داعبا 3×3  رد  يا  هعقب  شیپ  لاس  ات 8  میدق  رد  انب 

ناریا ناگداز  ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 885زکرم  هحفص 390 

http://www.ghaemiyeh.com


ینونک تروص  هب  راوگرزب  نآ  نیثراو  نیریخ و  تمه  اب  انب  نیا  تاحیـضوت :  دسر . یم  رتم  هب 18  فک  زا  نآ  عافترا  هک  تسا  شوپود 
يدـنب و مسر  نآ  قاط  امن و  رجآ  هعقب ، یلخاد  نینچمه  ینوریب و  ياـمن  دـسر . یم  رتم  هب 18  فک  زا  نآ  دبنگ  عافترا  تسا . هدـمآ  رد 

ناهفصا رهش  يرتمولیک  رد 12  تروگ  ۀلحم  رد  - تروگ - ناهفصا سردآ :  دیدرگ . دهاوخ  يراکیشاک  هدنیآ  رد  ناتسبش ، رود  ۀقوط 

نانروم

هیلع هللا  مالس  نیسح  هدازهاش  هداز  ماما 

قاتا کی  داعبا 4×6 و  رد  هعقب  یمیدق  نامتخاس  تحاسم :  دسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  ناشیا  بسن  بسن : 
هب هدازماما  نحـص  لک  تحاسم  . دشاب یم  عبرم  رتم  نامتخاس 800  نیا  يانب  ریز  تحاسم و  تسا . هتـشاد  رارق  هعقب  راـنک  رد  نمیشن 4×3 
نب مساق  نب  دمحم  نب  یلع  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  نیسح  نب  دمحا  نب  دیز  نب  نیسح  هدازهاش   : ] تاحیـضوت دسر . یم  عبرم  رتم   2300

تسا هدمآ  زین  سدق  ناتسآ  يزکرم  هناخباتک  زا  یفسلف  ياقآ  همان  هرجش  هیدییأت  رد  بلطم  نیا  مالسلا ] . هیلعرفعج  نب  یـسوم  نب  هزمح 
تشخ حلاصم  سنج  زا  هعقب  یمیدق  نامتخاس  دشاب ) . یم  ناهفصا  ياهیدابآزا  نانروم  ياتسور  رد  فیرش  هدازماما  نیا  نفد  لحم  : ) هک
ًاددجم انب  نیا  فارطا  ياه  قاور  دیدرگ . يزاسزاب  بیرخت و  یـسمش  لاس 1335  رد  لحم  نیریخ  ءانما و  تییه  طسوت  هک  هدوب  لـگ  و 

رد نهآ  سنج  زا  یحیرض  مرح  هعقب و  لخاد  رد  تسا . هدش  هفاضا  نآ  ياهقاور  تخاس  اب  لاس 1388  رد  هک  دش  هتخاس  لاس 1375  رد 
طابترا مه  اـب  فارطا  رد  قاور  قیرط 3  زا  هدازماـما  مرح  تسا . هتفرگ  رارق  فیرـش  هدازماـما  ربق  گنـس  يور  عبرم  رتـم   5/1 داعبا 5/2 ×
حلاصم اب  هک  فک  زا  هاگترایز  دبنگ  عافترا  دشاب . یم  يراک  هنیآ  يربچگ و  يراکیـشاک ، تانییزت  دـقاف  هعقب  نامتخاس و  لخاد  دـنراد .

هدومن بسن  راوید  نورد  هب  يزاسزاب  ماگنه  رد  ار  هدازماما  رازم  ربق  گنـس  ناراـمعم  دـسر . یم  عبم  رتم  دودـح 10  هب  هدوب  نهآ  رجآ و 
رهش يرتمولیک  ۀلـصاف 10  رد  - نانروم - ناهفـصا سردآ :  تسا . هدـش  يراجح  گنـس  نآ  يور  ردـق  نارگ  هدازماـما  نیا  بسن  هک  دـنا 

( باهق نانروم  ياتسور  ناملس - خ  ناگساروخ -  ) نانروم ياتسور  رد  عقاو  ناهفصا 

ترانوی

هیلع هللا  مالس  اباب  ناطلس  هداز  ماما 

لک تحاسم  تحاسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  لحم  ناـگرزب  تیاور  هب  اـنب  راوگرزب  هدازماـما  نیا  بسن  بسن : 
تشخ و حلاصم  سنج  زا  یکقاتا  هدازماما  میدق  نامتخاس  تاحیضوت :  دشاب . یم  عبرمرتم  هعقب 350  دوخ  تحاسم  رتم و  هدازماما 2000 

داعبا هب  نهآ  سنج  زا  یحیرـض  تسا . هدـش  نآ  نیزگیاج  دـیدج  يانب  نیریخ  یلاها و  تمه  اب  بیرخت و  لاس 1356  رد  هک  هدوب  لـگ 
. دـشاب یم  يرنه  تانییزت  هنوگ  ره  يراک و  چـگ  نودـب  هداس و  هعقب  لـخاد  تاـنییزت  هتفرگ و  رارق  هدازماـما  رازم  گنـس  يور  رتم   3×2

نابایخ رد  عقاو  ترانوی  ۀـلحم  رد  - ترانوی - ناهفـصا سردآ :  دنتـسه . لیاق  صاـخ  تدارا  راوگرزب  هدازماـما  نیا  هب  تبـسن  لـحم  مدرم 
ناهفصا رهش  ناتسلگ  هواک 

راوخرب

دابآ تلود 
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هیلع هللا  مالس  دمحم  دیس  هداز  ماما 

رب 120 غلاب  تحاسم :  دسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  رهـش  نیدـمتعم  تیاور  هب  راوگرزب  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
يدیدج يانب  بیرخت و  یگدوسرف  تلع  هب  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  ییانب  لاس 1349  ات  انب  نیا  تاحیضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم 

يراکیـشاک يا  هزوریف  شوپود و  دبنگ  تسا . هدش  هتخاس  هاگترایز  یلعف  يانب  لاس 1360  رد  ًاددجم  هک  هدش  نآ  میدـق  يانب  نیزگیاج 
كراپ هب  يزاسرهـش  حرط  رد  هک  هدوب  رهـش  ناتـسروگ  لبق  رد  ناـکم  نیا  یلاـها  ۀـتفگ  هب  دراد . عاـفترا  رتم  فک 12  زا  هدازماما  ةدـش 

داعبا رد  هدازماما  حیرـض  مرح  لخاد  رد  تسا . هتفرگ  رارق  كراپ  ياهتنا  رد  نونکا  مه  زین  فیرـش  هدازماما  نیا  رازم  تسا و  هدش  لیدبت 
ریز ات  تسا و  هدش  يرب  چگ  میرک  نآرق  تایآ  فقس ، ۀیشاح  حیرـض و  يالاب  رد  تسا . هتفرگ  رارق  هداز  ماما  رازم  گنـس  يور   5/1 × 2
رارق نیریاز  یلاها و  هجوت  دروم  كراپ ، رهـش و  رد  نتفرگ  رارق  هب  هجوت  اب  هاگترایز  نیا  دراد . همادا  يرب  چـگ  یـشاقن و  زین  مرح  فقس 

رهش نیا  دمحم  دیس  كراپ  رد  عقاو  دابآ و  تلود  رهش  رد  - دابآ تلود  - راوخرب ناهفصا - سردآ :  تسا . هتفرگ 

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  ماما 

نب میهاربا  ار ، يو  بسن  هدـش و  هدرمـش  ربتعم  ياه  هداز  ماما  زا  یکی  وا  یقوسراهچ : مشاـه  دّـمحم  ازریم  اـقآ  موحرم  هتفگ  قبط  بسن : 
زا یکی  زا  لقن  هب  تاّنجلا ، تاضور  باتک  رد  یقوسراهچ : رقاب  دّـمحم  ازریم  اـقآ  هتفگ  قبط  دـنا .  هتـسناد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم 

هتفگ قبط  تسا .  هتسناد  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  مامإ  هطـساو  ِالب  دنزرف  هدش  دای  هداز  ماما  هدوب ،) يرابتعا  ياراد  هک   ) باسنأ بتک 
دنوخآ موحرم  رادمان ، دهتجم  زین  ناهفـصا و  رد  نینوفدم  رکذ  رد  مهدزای ، باب  خیراّوتلا ، بختنم  رد  یناسارخ : مشاه  دّـمحم  ّالم  جاح 

، ماّیألا میدق  رد  هداز ، ماما  نیا  هداز : ماما  فیصوت  تسا . هدمآ  رامشب  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  دنزرف  راوگرزب  نیا  يزگ ،
نحـص کی  مرح ، لامـش  رد  میراد : یم  نایب  هک  هتفای ، یبلاج  رایـسب  هعـسوت  رـضاح  لاح  رد  یلو  هتـشاد  طّسوتم  ًاتبـسن  یهاگراب  هعقب و 

هدوب و یسمش  لاس 1342  دودـح  زا  تانییزت ، نآ  عورـش  هتفای و  نییزت  هدـش و  يراک  یـشاک  ریخا  ياهلاس  رد  هک  دراد ، دوجو  یمیدـق 
هنیمز رب  دیفس  ّطخ  اب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تداهش  تدالو و  خیرات  نآ  رد  هک  تسا ، يراک  یشاک  یگرزب  حول  نآ ، تمسق  نیرخآ 

گرزب رایسب  نحص  کی  مرح ، بونج  فرط  رد  دشابیم . یـسمش ) ربارب 1367   ) يرمق خیرات 1408  هب  خّروم  هدش و  هتـشون  يدروجال 
هتفرگرظن رد  نیرئاز  تنوکس  يارب  يدایز  ياهقاطا  نآ  فارطأ  رد  هک  هتشگ ، سیسأت  رتم  رازه  شش  یبیرقت  تحاسم  هب  ینیمز  هعطق  رد 

فرط ود  رد  هداز  ماما  مرح  يارب  دنلب  هرانم  ود  دنراد  رظن  رد  هدنیآ  رد  هک  هدش ، هتخاس  مرح  يوس  هب  یهوکـشاب  ِرَدرـس  ناویا و  هدـش و 
، بردرـس نحـص و  نیا  نامتخاس  تسا . هدش  هتفرگ  رظن  رد  لّلجم ، مرح  کی  هدرتسگ  مزاول  اهقاور و  ناویا ، فرط  ود  رد  دـنزاسب و  نآ 

يراک هنیآ  میدق ، نحـص  رد  مرح  ِناویا  تسا . هتفرگن  ماجنا  يراک و )،... یـشاک  يراک و  هنیآ  لیبق  زا   ) نآ تانییزت  یلو  هدیدرگ  هدامآ 
زا نآ  فقـس  رد  هک  دناهتخاس ، قاور  کی  مرح  برغ  فرط  رد  هدیدرگ و  هدافتـسا  یـشاّقن  رمرم و  ياهگنـس  زا  مرح ، لخاد  رد  هدـش و 

، نآ نتخاس  خیرات  دناهدومن و  هدافتـسا  هرقن  الط و  زا  رّهطم ، حیرـض  نییزت  رد  تسا . هدش  يریگهرهب  یـشاّقن ، يراک و  هنیآ  يرب و  چـگ 
ماما فارطا  رد  نوفدم  ناگرزب  املع و  تسا . هدش  يراک  یـشاک  دشابیم و  کچوک  یمیدـق و  هداز ، ماما  دـبنگ  دـشابیم . يرمق   1408

، يدابانَمْرَدآ یناقُرف  یلع  دّـمحم  ازریم  جاـح  موحرم  مرح ) رد  نوفدـم   ) يرمق ياّفوتم 1333  يرون ، رغـصأ  یلع  ازریم  اـقآ  موحرم  هداز :
ياّفوتم يدابآ ، لهـس  باّهولادبع  دّیـس  اقآ  موحرم  يرمق . ياّفوتم 1360  يداـبآ ، تلود  نسح  ـالم  جاـح  موحرم  يرمق . ياّفوتم 1359 

 : سردآ يرمق . ياّفوتم 1383  يرون ، نسح  دّیـس  اـقآ  موحرم  يرمق . ياـّفوتم 1378  قّقحم ، هَّللا  بیبح  خیـش  اـقآ  موحرم  يرمق .  1373

ناریا ناگداز  ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 885زکرم  هحفص 392 

http://www.ghaemiyeh.com


، تاّنجلا تاضور  هحفص 49  باسنألا ، نازیم  عبانم : مالسلا  هیلع  نیسح  مامإ  كرهـش  هب  لصّتم  یمرن - ياتـسور  دابآ - تلود  ناهفـصا -
هحفص 357 ینسح ،  میظعلادبع  ترضح  نأّشلا ، میظع  هداز  ماما  لاح  حرش  تمسق  رد 

هیلع هللا  مالس  دومحم  هداز  ماما 

. دسر یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  ترضح  هب  رهـش  نیدمتعم  یلاها و  داقتعا  تیاور و  هب  راوگرزب  هب  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
 . دشاب یم  عبرم  رتم  ینونک 400  مرح  هعقب و  يانب  ریز  تحاسم  . دـشاب یم  عبرم  رتم  رازه  تسیب  رب  غلاب  هاگترایز  نیا  تحاسم  تحاـسم : 

یفسلف یلع  خیش  ریقح  : » تسا هدمآ  نینچ  يوضر  سدق  ناتـسآ  ۀناخباتک  زا  یفـسلف  مالـسلا  تجح  هیدییأت  رد  بلطم  نیا  تاحیـضوت : 
هطـساو اب  دالوا  زا  هدـیدرگ و  نفد  ناهفـصا  دابآ  تلود  رد  مالـسلا  هیلعدـمحم  هدازماـما  هک  ما  هدروآ  ناـهج  هاـگترایز  رازه  باتک 20 

نیریخ یلاها و  تمه  هب  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  ییانب  لاس 1350  ات  انب  نیا  دشاب .» یم  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح 
ياهیـشاک هک  هاگترایز  شوپ  کی  دبنگ  عافترا  تسا . هدش  هاگترایز  هدوسرف  میدـق و  نامتخاس  نیزگیاج  نآ  دـیدج  يانب  ءانما  تییه  و 

رد تسا و  هدش  يراکیشاک  امن و  رجآ  ناویا و  ینوریب  تمس  لاس 1380 رد  دشاب . یم  رتم  فک 12  زا  هدش  هتخیر  نامز  رورم  هب  زین  نآ 
دهاوخ هتـسدلگ  ود  شوپ و  ود  دبنگ  لماش  عبرم  رتم  تحاسم 1300  يانب  ریز  هب  نآ  دیدج  يانب  بیرخت و  مرح  هاگترایز ، هعـسوت  حرط 

یتشادـهب و سیورـس  مود  زاف  يزکرم و  هناخزپشآ  ارـس ، ریاز  مود ، نحـص  لماش  هک  تسا . عماج  حرط  ياراد  هعومجم  لـک  و  دـیدرگ .
رد دراد . رارق  سدقم  عافد  لاس  يادهش 8  زا  يدادعت  رازم  هاگمارآ و  نحص  یقرش  علـض  رد  نینچمه  دشاب . یم  میدق  نحـص  يزاسزاب 

يابیز یشاقن  لماش  مرح  مرح و  تانییزت  تسا و  هتفرگ  رارق  فیرش  هدازماما  رازم  گنـس  يور  داعبا 2×3  رد  يزلف  یحیرض  مرح  لخاد 
رد - دابآ تلود  - راوخرب ناهفصا - سردآ :  تسا . هدش  هتشون  مالـسلا  هیلع  موصعم  یماسا 14  فقـس  ریز  رانک و  رد  هک  تسا  نآ  فقس 

دابآ تلود  رهش  نوریب 

درگتسد

هیلع هللا  مالس  مهدا  هداز  ماما 

تحاسم تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  رهش  نیدمتعم  یلاها و  تیاور  هب  فیرش  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
لیاوا ات  انب  نیا  تاحیضوت :  دسر . یم  عبرم  رتم  هب 500  مرح  هعقب و  يانب  ریز  تحاسم  دـشاب و  یم  عبرم  رتم  هدازماما 5000  یلعف  نحص 

نآ نیزگیاج  هدازماما  دیدج  نامتخاس  رهش ، نیریخ  ءانما و  تییه  تمه  هب  هک  هتشاد  لگ  تشخ و  حلاصم  یمالـسا  دنمهوکـش  بالقنا 
هدش هتخاس  هاگترایز  گنر  يا  هزوریف  شوپود و  دـبنگ  فرط  ود  رد  فک  زا  عافترا 23  هب  هدش  يراکیـشاک  ابیز و  هرانم  ود  تسا . هدش 

ارس ریاز  باب  نحص 11  یبونج  علـض  رد  دسر . یم  رتم  هب 10  فک  زا  هاگترایز  عاـفترا  تسا . هدوزفا  اـنب  لـالج  تیونعم و  هب  هک  تسا 
. دشاب یم  هدازماما  تافوقوم  تاقلعتم و  زا  نامتخاس  ترواجم  رد  زین  هزاغم  باب  اهارسریاز 12  نییاپ  هک  هدش  هتخاس  نیریاز  هافر  تهج 

ياه هراوید  عالضا و  هتفرگ و  رارق  فیرش  هدازماما  رازم  گنس  يور  داعبا 2×3  رد  هدش  يراک  قرعم  نیبوچ و  یحیرـض  مرح  لخاد  رد 
هب يرب  چگ  تخاس  خیرات  هک  دزیگنا  یم  رب  ار  هدننیب  ره  نیـسحت  هک  هدش  يراک  هنیآ  يرب و  چگ  ییابیز  رایـسب  تروصب  فقـس  ات  مرح 

هدازماما ۀلحم  رد  - درگتـسد - راوخرب ناهفـصا - سردآ :  تسا . نایامن  یبوخب  راوید  حول  رب  رب ، چـگ  یناحور  داتـسا  لمع  لاس 1360 و 
راوخرب درگتسد  رهش 
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قوزروخ

هیلع هللا  مالس  ترضح  ناطلس  هداز  ماما 

 : تحاـسم دـسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  رهـش  نیدـمتعم  داـقتعا  هتفگ و  هب  راوـگرزب  ةدازماـما  نیا  بـسن  بـسن : 
یم عبرم  رتم  هب 500  هاگترایز  ياهقاور  ناتسبش و  هفاضا  هب  هعقب  تحاسم  . دشاب یم  عبرم  رتم  داتـشه  هدازماما 80  نحص  ینونک  تحاسم 
رهـش نیریخ  ءانما و  تییه  تمه  اب  هک  دوب  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  ینامتخاس  لاس 1359  ات  یلاها  تیاور  هب  انب  نیا  تاحیـضوت :  دسر .

هدوب و فیرـش  ةدازماما  رازم  گنـس  يور  داعبا 2×1  رد  نیبوچ  یحیرـض  مرح  لخاد  تسا . هدـش  نآ  میدـق  يانب  نیزگیاج  دـیدج  يانب 
. دشاب یم  رتم  فک 12  زا  هاگترایز  هدش  يراکیـشاک  شوپ  ود  دـبنگ  تسا . يراکیـشاک  ای  يراک و  هنیآ  يرب ، چـگ  تانییزت  دـقاف  هعقب 

ناهفصا يرتمولیک  رد 12  قوزروخ و  يرادرهش  نابایخ  رد  - قوزروخ - راوخرب ناهفصا - سردآ : 

هجشمک

هیلع هللا  مالس  نسحلاوبا  دیس  هداز  ماما 

هاگترایز یلعف  يانبریز  تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  ترضح  هب  رهش  نیدمتعم  هتفگ  هب  ناشفیرش  بسن  بسن : 
نیریخ ءانما و  تییه  تمه  هب  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  ییانب  لاس 1385  ات  هاگترایز  نیا  تاحیضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم   1000

هب مرح  لماش  هدـنیآ  رد  هاگترایز  زاس  هزات  دـیدج و  نامتخاس  دراد . همادا  شا  يزاسزاب  لـحارم  نونکا  مه  ثادـحا و  نآ  دـیدج  ياـنب 
ظفح نانچمه  هدش  يراکیـشاک  تروصب  هدازماما  حیرـض  دیدرگ . دهاوخ  رتم  عافترا 16  هب  شوپود  يدـبنگ  ناتـسبش و  اهقاور و  هفاضا 

هک تساـه  حیرـض  نیرترداـن  زا  یکی  دوـخ  عوـن  رد  هـک  دراد . رارق  ناـنچمه  داـعبا 5/1×2  رد  هاـگترایز  تقوـم  هعقب  لـخاد  دـیدرگ و 
ناهفصا يرتمولیک  رد 20  عقاو  راوخرب  هجشمُک  رهش  رد  - هجشمک - راوخرب ناهفصا - سردآ :  تسا . هدش  يراکیشاک 

دابآ نسحم 

هیلع هللا  مالس  حلاص  دیس  هداز  ماما 

مالسلا هیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  یفسلف  مالسالا  تجح  هیدییأت  همان و  هرجش  نیدمتعم و  یلاها و  تیاور  هب  شفیرش  بسن  بسن : 
هدمآ نینچ  همان  هرجش  نیا  رد  تاحیـضوت :  دراد . انب  ریز  عبرمرتم  هاگترایز 500  هدازماما و  یلعف  يانب  تحاسم :  هطـساو .) اب  دـسر ( یم 

هدازماـما هک  درک  دانتـسا  ناوت  یم  نیارق  دـهاوش و  زا  ما  هدروآ  ناـهج  هاـگترایز  رازه  تسیب  باـتک  رد  یفـسلف  یلع  خیـش  ریقح  : » تسا
حلاصم زا  هاگترایز  میدـق  يانب  هطـساو ».) اب  دـسر ( یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  شفیرـش  بسن  شرهاوخ  ود  حـلاص و 

رازم گنـس  يور  مرح  لخاد  رد  تسا . هدش  هتخاس  نآ  دیدج  يانب  نیریخ  ءانما و  تییه  تمه  هب  لاس 1364  رد  هک  هدوب  لگ  تشخ و 
هدید مه  رانک  رد  ناش  همرکم  رهاوخ  ود  مالسلا و  هیلعحلاص  دیس  هداز  ماما  رازم  گنس  اهنت  درادن و  رارق  یحیرـض  فیرـش ، ناگدازماما 

فک 36 زا  هاگترایز  شوپود  دـبنگ  دراد . رارق  زین  سدـقم  عافد  لاس  تشه  دیهـش  رازم  دادعت 20  راوگرزب  هس  نیا  رانک  رد  دـنوش . یم 
طخ اب  فقس  نییاپ  هیشاح  رد  نینچمه  دشاب . یم  مرح  فقس  ات  هیـشاح و  يابیز  رایـسب  یـشاقن  لماش  هعقب  لخاد  تانییزت  دشاب . یم  رتم 
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رد 12 عـقاو  راوـخرب  داـبآ  نسحم  ياتـسور  رد  - داـبآ نـسحم  - راوـخرب ناهفـصا - سردآ :  تـسا . هدـش  هتـشون  یـسرکلا  تـیآ  ییاـبیز 
ناهفصا يرتمولیک 

نیس

هیلع هللا  مالس  نیدلا  لامک  دیس  هداز  ماما 

روبق هاگمارآ  ناتـسربق و  عقاو  رد  هک  هاگترایز  نحـص  تحاسم :  دسر . یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  هب  ناشفیرـش  بسن  بسن : 
رتم هب 1000  نآ  رواجم  ياهقاتا  هفاـضا  هب  هک  هدوب  عبرم  رتم  هب 100  مرح  هعقب و  تحاسم  دراد . تحاسم  رتم  دودح 10000  تسا  یلاها 
دیس : » هک هدمآ  نینچ  سدق  ناتسآ  هناخباتک  زا  یفسلف  مالـسالا  تجح  هیدییأت  همان و  هرجـش  رد  بلطم  نیا  تاحیـضوت :  دسر . یم  عبرم 
هدمآ نینچمه  دسر . یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  هب  ناشبسن  هدوب و  نوفدم  راوخرب  نیـس  ياتـسور  رد  مالـسلا  هیلع  نیدلا  لامک 
ياراد هتـشاد و  یمیدـق  یتمدـق  نامتخاس  نیا  دنـشاب ». یم  فیرـش  هدازماما  نیا  نادـنزرف  دـالوا و  زا  زنطن  رد  نوفدـم  ناـگدزماما  رثکا  »
فیرش هدازماما  رازم  گنس  يور  داعبا 3×2  رد  يزلف  حیرض  هعقب  مرح  لخاد  دراد . عافترا  رتم  فک 8  زا  هک  دشاب  یم  کچوک  يدبنگ 

هیلع نیدلا  لامک  دیس  هداز  ماما  هعقب  دراد . همادا  فقس  ات  هک  تسا  نآ  ياهراوید  عالضا و  یشاقن  لماش  هعقب  لخاد  تانییزت  دراد . رارق 
راوخرب ناتسرهش  نیس  ياتسور  رد  - نیس - راوخرب ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم  يراک  هنیآ  يرب و  چگ  دقاف  مالسلا 

دابآ بیبح 

هیلع هللا  مالس  نموملادبع  هداز  ماما 

نحـص تحاسم  تحاسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  رهـش  نیدـمتعم  یلاـها و  تیاور  هب  ناـشیا  بسن  بسن : 
یم عبرم  رتـم  دودـح 150  مرح  هعقب و  ياـنب  ریز  تحاـسم  . دـشاب یم  عبرم  رتم  رب 2000  غلاب  مالـسلا  هیلع  نمؤملادـبع  هدازماما  هاگترایز 
يور رب  هدش  هدیشک  ياه  یـشاقن  دسر . یم  شیپ  لاس  هب 700  هدازماما  ءانما  تییه  زا  تیاور  هب  دوجوم  يانب  تمدق  تاحیـضوت :  دشاب .

نآ ياه  هیشاح  غرم  لگ و  ياه  یشاقن  نینچمه  دسر و  یم  هیوفص  نارود  هب  هک  دراد . روکذم  يانب  خیرات  تمدق و  زا  ناشن  مرح  راوید 
زا هدازماما  شوپ  ود  دبنگ  عافترا  دسر . یم  نایرومیت  نارود  هب  نآ  یسدنه  لاکـشا  فقـس و  ياهـشقن  و  تسا . هیراجاق  نارود  هب  قلعتم 

رهطم یماسا  هلالج و  هکربتم  ءامسا  هک  تسا  هدش  يراکیـشاک  نآ  يدورو  برد  رـس  هدازماما و  نوریب  هیـشاح  دشاب و  یم  رتم  فک 12 
 : سردآ دراد . رارق  لخاد  رد  فیرـش  هدازماما  رازم  گنـس  يور  داعبا 3×2  رد  يزلف  یحیرـض  تسا . هتـسب  شقن  نآ  رب  موصعم  هدراهچ 

ناهفصا يرتمولیک  رد 15  عقاو  راوخرب  دابآ  بیبح  رهش  رد  - دابآ بیبح  - راوخرب ناهفصا -

نورک ناریت و 

ناریت

بلاطیبا نبا  یلع  نبا  دمحم  نبا  دمحا  هداز  ماما 
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ترـضح هب  لحم  ناگرزب  زا  لوق  لقن  قبط  دنتـسه و  لئاق  ناشیا  يارب  یلاها  مدرم و  هک  یتدارا  تیاور و  هب  هجوت  اب  ناشیا  بسن  بسن : 
. تسا يزاسزاب  تسد  رد  زین  ناـنچمه  هک  هدیـسر  رتم  دودـح 800  هب  نآ  تحاسم  تحاسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

هدش يراکیـشاک  دبنگ  يور  تساجرباپ . نانچمه  هتـشاد  عبرم  رتم  هب 140  یتحاسم  هک  هدازماما  نیا  یمیدـق  دـبنگ  هعقب و  تاحیـضوت : 
زا رتم  هب 16  هدازماما  نیا  دـبنگ  عافترا  دـشاب . یم  صخـشم  راید  نیا  نادـنمرنه  رنه  یبوخب  تسا  نایامن  ق ) . ـ ه  ) خیرات 1371 هک  هعقب 
رد تسا . هدش  هتخاس  نامیـس  رجآ و  حـلاصم  اب  رتم  عافترا 16  اب  يدبنگ  هعقب ، یمیدـق  دـبنگ  يور  رب  دـنک . یم  ییامن  هولج  زونه  فک 

تییه تمه  اب  نیریخ  طسوت  نآ  ياهقاور  دـبنگ و  تخاس  هنیزه  تسا . هدـیدرگ  هفاضا  هدازماما  دـیدج  ياـهقاور  یمیدـق ، ۀـعقب  فارطا 
هب ارنآ  هک  هدازماما  نیا  هب  تبـسن  نیـسح  هعلق  ۀـلحم  ناریت و  مرگنوخ  یلاها  تسا . هدـیدرگ  نیمأت  ناریت  ناتـسرهش  فاقوا  هرادا  ءاـنما و 
یم فرـشم  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  ترایز  هب  ناتـسرهش  طاقن  ءاصقا  زا  هتـشاد و  صاخ  تدارا  هقالع و  دـنهد ، یم  تبـسن  هیفنح  دـمحم 

یناقلاط نابایخ  ياهتنا  رد  هدازماما  نیا  ناریت . ناتـسرهش  رد  عقاو  نیـسح  هعلق  ۀلحم  رد  - ناریت - نورک ناریت و  ناهفـصا - سردآ :  دنوش .
. تسا هتفرگ  رارق  رهش  نیا 

یماما هعقب 

تافو خیرات  تاحیضوت :  تحاسم - :  تسا . هدوب  رهـش  یلاها  میرکت  مارتحا و  دروم  رایـسب  هدوب و  رهـش  گرزب  ياملع  زا  ناشیا  بسن : 
رقاب و اقآ  جاح  دروخ . یم  مشچ  هب  زین  رگید  رازم  ود  یماما  هللا  تیآ  رازم  رانک  رد  هعقب و  نیا  رد  ددرگ . یم  رب  یـسمش  لاس 1369  يو 

فک زا  رتم  عافترا 10  هب  يدبنگ  رورم و  روکذـم  يانب  دنـشاب . یم  یماما  لامک  اقآ  جاح  موحرم  ناگتـسب  زا  هک  یماما  دـمحم  اقآ  جاح 
یلاها میرکت  مارتحا و  دروم  هدـش و  هتخاس  خـیرات 1358  رد  انب  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  رازم  يور 3  هعقب  لخاد  نیبوچ  یحیرض  هتـشاد و 

الاب ۀلحم  هب  فورعم  ییا  ۀلحم  - ناریت - نورک ناریت و  ناهفصا - سردآ :  دراد . رارق  ناتسرهش  رهش و 

اضر دمحا  همشچ 

اضر دمحا  هداز  ماما 

یم مالـسلا  هیلع  همئالا  داوج  ماما  ترـضح  ةون  ناگرزب  یلاها و  هتفگ  تیاور و  هب  انب  راوگرزب  هدازماما  نیا  عَقرَبُم . یـسوم  دـنزرف  بسن : 
یمالـسا دنمهوکـش  بالقنا  زا  دعب  هک  هتـشاد  رتم  تحاسم 150  هب  لگ  تشخ و  حـلاصم  اـب  ياـنب  میدـق  رد  اـنب  نیا  تحاـسم :  دنـشاب .

رتم يانب 1000  ریز  اب  هعقب  دـیدج  نامتخاس  فاقوا ، هرادا  يراکمه  اب  نیریخ و  لـحم و  یلاـها  تمه  اـب  بیرخت و  نآ  میدـق  ناـمتخاس 
زا رتم  عافترا 16  هب  شوپود  هدازماما  یلعف  دبنگ  تاحیـضوت :  تسا . هدش  هتخاس  دـشاب ، یم  نآ  رواجم  ۀینیـسح  اهقاور و  لماش  هک  عبرم 

یلاـها تسا . هتفرگ  رارق  راوگرزب  هدازماـما  نیا  رازم  گنـس  يور  رب  رتم   3 داعبا 2 × هب  یحیرـض  تسا و  نامیـس  رجآ و  حـلاصم  اب  فک 
دوجو ییاوه و  بآ و  تیعقوم  دـنوش . یم  فرـشم  هدازماما  نیا  ترایز  هب  ناتـسا  ناتـسرهش و  رهـش و  طاـقن  ءاـصقا  زا  نیریاـس  لـحم و 

نارفاسم لاح  هافر  تهج  ییاهارس  ریاز  دوجو  تسا . هدومن  بذج  ناکم  نیا  هب  شیپ  زا  شیب  ار  نیریاز  اراوگ  ناور و  بآ  اب  يا  همـشچ 
اتسور مان  مالـسلا  هیلعاضر  دمحا  هداز  ماما  كاپ  رکیپ  دوجو  تیمها  هب  هجوت  اب  دشاب . یم  ناکم  نیا  ياهیگژیو  زا  رگید  یکی  نیریاز  و 

- اضر دمحا  همشچ  - نورک ناریت و  ناهفـصا - سردآ :  تسا . هدیدرگ  نیزم  اضر  دمحا  همـشچ  ياتـسور  هب  هدش و  هتفرگ  ماو  نآ  زا  زین 
اضر دمحا  همشچ  ياتسور  رد  ایلع و  شخب  رد  عقاو  ناریت  ناتسرهش  يرتمولیک  رد 30 
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نارگسع

هیلع هللا  مالس  رگسع  نیدلارس  هداز  ماما 

 : تاحیضوت تحاسم - :  دشاب . یم  رگنل  اباب  هب  فورعم  دسر و  یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ماما  ترضح  هب  ناشفیرـش  بسن  بسن : 
هب یگنهرف  راثآ  هرمز  رد  یگنهرف  ثاریم  فرط  زا  هک  هتشاد  هلاس  یتمدق 400  لحم  یلاها  ةدیقع  تیاور و  هب  هدازماما  نیا  یمیدـق  هعقب 
نآ یلـصا  يانب  رد  یلو  هدـش  يزاسزاب  راب  نیدـنچ  نونکات  هعقب  نیا  دراد . عاـفترا  رتم  فک 12  زا  هدازماما  نیا  دـبنگ  دـیآ . یم  باسح 

هقطنم يزبسرـس  ینادابآ و  بجوم  هک  تسا  عقاو  نآ  یبونج  علـض  رد  هدازماـما  راوج  رد  يا  همـشچ  تسا . هدـشن  هداد  يرییغت  هنوگچیه 
رد هدزماما  رازم  گنس  يور  رب  نهآ  سنج  زا  يزلف  یحیرض  دوش . یم  بوسحم  ناتسرهش  یترایز  یتحایـس و  نکاما  زا  یکی  هدیدرگ و 
هب هجوت  اب  دشاب . یم  هدازماما  رد  هدمآ  دوجو  هب  رییغت  اهنت  هک  هدیدرگ  بصن  هدازماما  یلبق  نیبوچ  حیرـض  ياج  هب  شیپ  لاس  دودح 50 

ناریت و ناهفـصا - سردآ :  دوش . یم  فرـشم  ناـکم  نیا  هب  تحایـس  تراـیز و  يارب  يداـیز  نیریاز  قوف ، ناـکم  يزبس  رـس  تیعقوم و 
رد 90 ناتـسرهش و  زکرم  يرتمولیک  رد 40  هک  هدوب  نورک  ناریت و  ناتسرهش  رهـش  هس  زا  رگید  یکی  نارگـسع  رهـش  - نارگـسع - نورک

. تسا هتفرگ  رارق  نارگسع  ناتسرهش  بونج  رد  هدازماما  نیا  تسا . عقاو  ناهفصا  رهش  يرتمولیک 

ناهوک

هیلع هللا  مالس  هللادبع  هداز  ماما 

لک تحاـسم  هدوب و  عبرم  رتم  هاگترایز 150  نیا  يانبریز  تحاسم  تحاسم :  مالـسلا . هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نبا  هللادبع  هدازماما  بسن : 
نیلوئسم هاگترایز و  ءانما  تئیه  ياهتـسایس  هب  هجوت  اب  هدیـسر و  راتکه  کی  دودح  هب  دوجوم  ناتـسبش  دبنگ و  طایح ،  زا  معا  هاگترایز 

رد هاگترایز  نیا  تاحیـضوت :  ددرگ . سیـسات  ناکم  نیا  رد  راـتکه  هد  تحاـسم  هب  یحیرفت  یگنهرف  يا  هعومجم  تسا  رارق  ناتـسرهش 
نیدنچ هک  هدیسر  هیوفص  نارود  لاس و  هب 400  هاگترایز  دبنگ  تمدق  تسا .  رتم  عافترا 10  هب  يدبنگ  ياراد  هتشاد و  رارق  اتسور  رانک 
حیرـض هاگترایز  لخاد  رد  تسا .  هدیدرگ  سیـسات  لاس  تسیب  زا  یناتـسبش  هاگترایز  یبرغ  علـض  رد   . تسا هدش  يزاسزاب  تمرم و  راب 

- نورک ناریت و  ناهفصا - سردآ :  تسا .  هدش  نآ  نیزگیاج  يزلف  حیرض  لبق  لاس  ود  هک  هتشاد  رارق  رازم  گنـس  يور  یـسیفن  نیبوچ 
ناهوک ياتسور  رد  رهش و  نیا  یقرش  بونج  رد  ناهفصا و  فرط  هب  ناریت  رهش  يرتمولیک  رد 2  - ناهوک

هیدمحم

اهیلع هللا  مالس  همطاف  یب  یب  هداز  ماما 

یم مالـسلا  هیلع  مظاکلا  یـسوم  ترـضح  هب  یلاها  ةدـیقع  نینچمه  هداز و  ماما  رد  دوجوم  همان  هرجـش  هب  اـنب  هدازماـما  نیا  بسن  بسن : 
. دشاب یم  هناخزپشآ  نینچمه  یتشادـهب و  سیورـس  ياراد  هک  دـشاب  یم  رتم  دودـح 000/5  هدازماما  نیا  لک  تحاسم  تحاسم :  دـسر .

هعقب يور  فک  زا  رتم  عافترا 12  هب  ییابیز  هدش  يراکیـشاک  دبنگ  دنا . هدوب  هلاس  ناشیا 9  هک  تسا  روهشم  مدرم  نیب  رد  تاحیـضوت : 
یم رتم  مادک 200  ره  تحاسم  هب  هنادرم  هنانز و  ناتـسبش  ود  لماش  هکاهیلع  هللا  مالـس  همطاف  یب  یب  هدازماما  نامتخاس  هیقب  هتفرگ و  رارق 
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حیرض تسا . هدش  يزاسزاب  تمرم و  هبترم  نیدنچ  نآ  يراکیشاک  ددرگ و  یم  رب  هیوفـص  نارود  هب  هدازماما  یمیدق  دبنگ  تمدق  دشاب .
هفیرش ةداز  ماما  نیا  هب  تبسن  مدرم  تسا . هدیدرگ  بصن  یمیدق  نیبوچ  حیرـض  ياجب  ربق  گنـس  يور  شیپ  لاس  زا 50  هداز  ماما  يزلف 

هیدمحم ياتسور  رد  ناریت و  رهش  يرتمولیک  رد 15  - هیدمحم - نورک ناریت و  ناهفصا - سردآ :  دنراد . هتـشاد و  صاخ  داقتعا  مارتحا و 
َنبرَک

رهش ینیمخ 

دابآ مالسا 

اهیلع هللا  مالس  فرشا  دیس  هداز  ماما 

ردارب یلقن  هب  دسر و  یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ترـضح  هب  نیدمتعم  لحم و  یلاها  تیاور  هب  انب  میرکت  لباق  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
نامتخاس هدش  تمرم  عقاو  رد  هعقب  یلعف  نامتخاس  تاحیـضوت :  تحاسم - :  دـشاب . یم  رهـش  ینیمخ  رد  نوفدـم  دـمحم  دیـس  هداز  ماما 

حلاصم اب  هک  دـسر  یم  رتم  هب 8  نیمز  حطـس  زا  هعقب  نیا  دـبنگ  عافترا  دراد . تمدـق  لاس  دودـح 400  یلاها  هتفگ  هب  اـنب  هک  تسا  یلبق 
یلبق نیبوچ  یحیرض  ياجب  هداز  ماما  رازم  گنس  يور  رتم  داعب 2×1  هب  ینهآ  یحیرض  هعقب  نورد  هعقب  تسا . هدش  هتخاس  لگ  تشخ و 

هدوزفا انب  نیا  تمدق  هب  ددرگ  یمرب  شیپ  لاس  هب 317  نآ  خیرات  هک  يدیدج  هفوشکم  ربق  گنس  تسا . هدیدرگ  بسن  لاس 1379  هعقب 
ناردافس رونرو  دابآ  مالسا  هلحم  دابآ - مالسا  - رهش ینیمخ  ناهفصا - سردآ :  تسا .

ناگلواب

هیلع هللا  مالس  میهاربا  دیس  هداز  ماما 

رگید یلقن  هب  دشاب و  یم  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  ناگداون  زا  نیدمتعم  یلاها و  راتفگ  هدیقع و  قبط  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
ماما نحص  تحاسم :  دنهد . یم  تبسن  دنتسه ، نوفدم  رهـش  ینیمخ  رد  هک  نیـسح  نبا  یلع  نب  دیز  دنزرف  دمحم  دیـس  رـسپ  هب  ار  ناشیا 

یناوخ نآرق  هلمج  زا  یتامـسارم  ماجنآ  رد  هدـش و  شرف  ٌـالماک  هداز  ماـما  نحـص  تاحیـضوت :  هتـشاد  رتم  ژارتم 800  هب  یتحاـسم  هداز 
هب يزلف  یحیرض  هتشاد و  يرتم  عافترا 16  هب  يدـبنگ  هدازماما  قاتا  دوش . یم  اپرب  دایعا  اه و  يراوگوس  رد  تامـسارم  ریاس  نارهاوخ و 

نانچمه دراد ، تمدق  لاس  یلقن 150  هب  هک  هاگترایز  لگ  تشخ و  دـنبگ  تسا . هدـیدرگ  بصن  فیرـش  هدازماـما  رازم  يور  داعبا 1×2 
وا ناتسآ  هب  هدازماما  نیا  ترایز  يارب  کیدزن  رود و  زا  هتشاد و  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  هب  صاخ  تدارا  یلاها  مدرم  تسا . هدنام  اجرباپ 

یلامش یتعیرش  نابایخ  ناردافسرونر -  ناگلواب و  هلحم  - ناگلواب - رهش ینیمخ  ناهفصا - سردآ :  دنوش . یم  فرشم 

یچناریت

هیلع هللا  مالس  نسحم  دیس  هداز  ماما 

یم مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  نیدباعلا ، نیز  ترـضح  هب  اتـسور  یلاها  مدرم و  هدـیقع  تبحـص و  قبط  راوگرزب  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
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زین نونکا  مه  هدش و  هتخاس  رتم  تحاسم 400  هب  یمرح  رتم و  عافترا 22  هب  يدبنگ  لماش  هک  عبرمرتم  يانب 1000  ریز  تحاسم :  دسر .
کچوک يدبنگ  رـصتخم و  یناویا  اب  داعبا 4×3  هب  لگ  تشخ و  ییاـنب  هدازماـما  نیا  یمیدـق  هعقب  تاحیـضوت :  دراد . همادا  نآ  تخاـس 

هب ار  دیدج  يانب  رهش  ینیمخ  فاقوا  هرادا  ناراوز و  نیریخ و  کمک  اتـسور و  یلاها  ءانما و  تییه  تمه  اب  لاس 1376  رد  تسا . هتشاد 
ود زا  هاـگترایز  نیا  تـسا  هـتفرگ  رارق  رازم  گنـس  يور  رب  داـعبا 3×3  هب  یمینیمولآ  یحیرـض  نامیـس و و  رجآ و  اـب  شوپ  ود  تروـص 
 : سردآ دشاب . یم  هدازماما  هدـنیآ  ياه  همانرب  زا  هدازماما  يولج  نحـص  ریمعت  نینچمه  دـبنگ و  فرط  ود  رد  رتم  عافترا 42  هب  هتسدلگ 

. تسا عقاو  ناتسرهش  نیا  يرتمولیک  رد 5  عقاو  رهش  ینیمخ  ناتسرهش  یچناریت  ياتسور  - یچناریت رهش - ینیمخ  ناهفصا -

دابآ يوج 

هیلع هللا  مالس  نیدلا  مجن  دیس  هداز  ماما 

. دشاب یم  قاور  لماش 3  رتم  دودح 500  تحاسم  تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هب  هطـساو  هدفه  اب  شفیرـش  بسن  بسن : 
هعقب نیا  دناسر . یم  تابثا  هب  ار  ناکم  نیا  هلاس  تمدق 700  یبوخ  هب  هدوب ، ق  نآ 725 ه ـ تمدق  هک  يرازم  گنس  دوجو  تاحیضوت : 
یلعف تروص  هب  بیرخت و  یمالـسا  بالقنا  دنمهوکـش  يزوریپ  زا  دـعب  هک  هدوب  کچوک  يدـبنگ  اب  یتشخ  ییانب  اهنت  شیپ  لاس  ات 30 
قاور لماش 3  رتم  دودـح 500  تحاسم  اب  هدازماما  یلعف  نامتخاس  دـشاب . یم  مامتا  يزاسزاب و  لاـح  رد  زین  نونکا  مه  تسا و  هدـمآرد 

عافترا 20 هب  هراـنم  ود  هدوب و  رتم  دبنگ 18  كون  ات  نیمز  حطـس  زا  هدش  نیزم  يراکیـشاک  اب  هک  هاگترایز  یلعف  دبنگ  عافترا  دشاب . یم 
رازم گنس  يور  رتم  داعبا 3×2  هب  نهآ  سنج  زا  يزلف  یحیرـض  دـنک . یم  شزاون  ار  مشچ  هدازماما  ياـبیز  دـبنگ  راـنک  رد  فک  زا  رتم 

نیسحت یبوخ  هب  یناهفصا  نادنمرنه  هنادنمرنه ، ياه  يراک  هنییآ  فقس و  راوید و  فارطا  ییابیز  ياه  یشاقن  هدیدرگ و  بصن  هدازماما 
لـحم و یلاـها  مارتـحا  میرکت و  دروم  رایـسب  راـید  نیا  نوفدـم  ناگراتـس  ریاـس  دـننامه  زین  هدازماـما  نیا  دزیگنا . یمرب  ار  يا  هدـننیب  ره 

دابآ يوج  هلحم  رهش -  ینیمخ  ناتسرهش  یبرغ  بونج  هدودحم  دابآ - يوج  - رهش ینیمخ  ناهفصا - سردآ :  دراد . راق  ناتسرهش 

رهش ینیمخ 

هیلع هللا  مالس  دیس ) برد   ) میهاربا دیس  هداز  ماما 

نب یـسوم  ترـضح  هب  ار  ناـشیا  یلاـها  تسا و  هتفر  نیب  زا  يزوس  شتآ  رثا  رد  شیپ  لاـس  فیرـش 50  هداز  ماما  نیا  مان  هرجـش  بسن : 
هنییآ تروصب  هک  میدـق  قاور  هداز و 2  ماما  دجـسم  هفاضا  هب  هداز  ماما  لـک  تحاـسم  تحاـسم :  دـنهد . یم  تبـسن  مالـسلا  هیلع  رفعج 
رازلگ رواجم  هداز  ماما  نیا  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرم  رتم  دودح 50  هدش  نییذآ  یشاقن و  هیوفـص  نارود  کبـس  هب  یـشاقن  يراک و 

لاس زا 35  داعبا 3×5/1  هب  يزلف  ياه  هکب  اب  هداز  ماما  نیبوچ  حیرـض  تسا . هدـیدرگ  عقاو  ناشورف  دیـس  برد  ۀـلحم  ناتـسربق  ادـهش و 
لیاوا رد  هک  هتشاد  نیبوچ  یحیرض  هدوب و  یکقاتا 4×3  هداز  ماما  میدق  نامتخاس  . تسا هدیدرگ  بصن  هداز  ماما  رازم  گنـس  يور  شیپ 

زا هدازماما  شوپ  ود  دـبنگ  تسا . هدـش  هتخاس  يزلف  هیال  ود  دـبنگ  اب  دـیدج  يانب  فاقوا  هرادا  ءاـنما و  تییه  یلاـها و  تمه  هب  بـالقنا 
میدق نایلوتم  هب  قلعتم  يربق  گنس  تسا . هتسب  شقن  نآ  يور  یگنر  يا  هزوریف  يراک  یشاک  هتشاد و  عافترا  رتم  دودح 25  نیمز  حطس 

- ناهفـصا سردآ :  دیازفا . یم  انب  نیا  تمدق  هب  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  هداز  ماما  حیرـض  رانک  رد  هتـشاد  هلاس  یتمدق 300  هک  هداز  ماما 
يرظتنم رولب  ناشورف -  دیس  برد  هلحم  رهش - ینیمخ  - رهش ینیمخ 
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هیلع هللا  مالس  دمحم  دیس  هداز  ماما 

. دـسر یم  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  ترـضح  هب  هطـساو  ود  اـب  راوـگرزب  هدازماـما  نیا  بسن  نیدـمتعم  ناـگرزب و  تیاور  هب  اـنب  بسن : 
رتم ياراد 9  نآ  یبونج  ناویا  دـشاب و  یم  ضرع  رتم  لوط و 14  رتم  لوط 34  هب  یناتسبش  ياراد  رتم و  هعقب 14×14  تحاسم  تحاسم : 

یهوک هنماد  رد  هدازماـم  نیا  تاحیـضوت :  دـسر . یم  رتم  ازه  هب 2000  هداز  ماما  تحاسم  ياـنبریز  لـک  دـشاب . یم  ضرع  رتم  لوط 5/4 
بالقنا ندیـسر  رمث  زا  دـعب  لاس 1361 و  زا  هدازماما  دـیدج  ياـنب  تخاـس  دراد . رایـسب  تاـمارک  هتفرگ و  رارق  دـمحم  دیـس  هب  فورعم 

رتم فک 36  زا  شوپرد  تروص  هب  یلعف  دـبنگ  تسا . زاس  تخاس و  یلیمکت  لـحارم  رد  ناـنچمه  دـیدرگ و  زاـغآ  یمالـسا  دـنمهوکش 
هرانم لکش  هب  رتم  عافترا 42  هب  هرانم  ود  تسا . ناهفصا  ماما  دجسم  دبنگ  يراکیشاک  کبس  هب  نآ  ییابیز  يراکیـشاک  هتـشاد و  عافترا 

تروصب ادتبا  الاب  هب  ماب  يور  زا  اه  هتسدلگ  يرامعم  عون  دروخ . یم  مشچ  هب  لکش  نیا  يا  هزوریف  دبنگ  فرط  ود  رد  هرونم  هنیدم  ياه 
ییانب هک  دراد  دوجو  اـهیزگ  هب  فورعم  ناویا  رهطم  مرح  یقرـش  علـض  رد  تسا . هریاد  تروصب  ماجنارـس  یعلـض و  سپس 8  یعلـض و   4
ثاریم رد  تسا و  نایناخلیا  هرود  هب  طوبرم  لبق و  لاـس   700 دودح هب  ناویا  نیا  تمدق  ناسانشراک  رظن  قبط  یخیرات  دنمـشزرا و  تسا 

هب هجوت  اب  میدق و  رد  تسا . هدوزفا  نآ  تمدـق  هبعم و  خـیرات  هنیـشیپ  هب  قوف  ناویا  دوجو  تسا . هدیـسر  تبث  هب  هرامش 869  هب  یگنهرف 
نیا همان  هرجـش  هتفرگ و  رارق  نانازهار  رارـشا و  تقرـس  دروم  یهاگ  دـنچ  زاره  هدازماما  ءایـشا  هوک  هنماد  رد  هداز  ماـما  هعقب  نتفرگ  رارق 

، هعقب لـخاد  رد  دـشاب . یم  يرجه  موس  نرق  رد  راوگرزب  هدازماـما  نیا  دـلوت  دوجوم ، لـیالد  هب  اـنب  اـما  تسا  هتفر  جاراـت  هب  زین  راوگرزب 
نیبوچ حیرض  ياج  هب  هدازماما و  رازم  گنس  يور  رب  تقو  ءانما  تییه  طسوت  لاس 1371  رد  داعبا 4×3  رد  هرقن  سنج  زا  يزلف  یحیرض 

. تسا ریظن  یب  دوخ  عون  رد  هک  هدوب  هیاپ  لماش 20  هک  دشاب  یم  يراک  هنیآ  یچگ و  سنرقم  هیقب  یلخاد  فقـس  تسا . هتفرگ  رارق  یلبق 
تیآ قاور  اهیلع و  هللا  مالس  بنیز  ترضح  قاور  ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  قاور  تسا . قاور  هس  ياراد  هداز  ماما  نیا 

، دـنوش یم  فرـشم  ناـکم  نیا  هب  روشک  زا  جراـخ  یتـح  کـیدزن و  رود و  ياـههار  زا  هک  يراوز  ناریاز و  تلوهـس  يارب  يدـمحا . هللا 
ناشلا میظع  راوگرزب  هدازماـما  نیا  ناـنامهیم  ياریذـپ  هک  تییوس  ارـس و 5  ریاز  هلمج 15  زا  تسا  هدـش  هـتفرگ  رظن  رد  هژیو  یتالیهـست 

نیا تاغوس  یتسد و  ياهرنه  تالوصحم و  هضرع  هاگیاج  هک  هدـیدرگ  حاتتفا  هدازماـما  نییاـپ  هفرغ  اب 47  زین  يا  هچرازاب  دوب . دـنهاوخ 
. تسا هتفرگ  رارق  بدا  لها  لابقتـسا  دروم  هک  هدش  هتخاس  مرح  بنج  رد  باتک  دلج  زا 2500  شیب  اب  يا  هناخباتک  نینچمه  تسا . راید 

رانک رد  تاـسلج  اهرانیمـس و  ییاـپرب  يارب  زین  يا  هفرح  يریوصت  یتوص و  تاـناکما  اـب  رفن  تیفرظ 150  اب  یتاـعامتجا  نلاـس  نینچمه 
هیلع دـمحم  دیـس  هدازماما  زاتمم  هژیو و  هاگیاج  هب  هجوت  اب  رـضاح  لاح  رد  تسا . هدـش  هتخاس  دـمحم  دیـس  هداز  ماـما  مرح  هناـخباتک و 
نیا يوس  هب  یبهذـم  تامـسارم  ییاپرب  دایعا و  يراوگوس و  مایا  رد  هژیو  هب  لحم و  هب  یجراخ  یلخاد و  ناریاز  لیخ  هقطنم ، رد  مالـسلا 

هلصاف 5 رهش - ینیمخ  - رهش ینیمخ  ناهفصا - سردآ :  دنوش . یم  فرـشم  راوگرزب  ةدازماما  نیا  ترایز  هب  هدروآ و  يور  سدقم  ناکم 
رهش ینیمخ  ناتسرهش  يرتمولیک   3 ناهفصا -  یتعنص  هاگشناد  بنج  ناهفصا -  رهش  يرتمولیک 

هچرد

امهیلع هللا  مالس  نوتاخ  همیلح  هدیشر و  ناگداز  ماما 

ریز تحاسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  لحم  ناگرزب  هدـیقع  تیاور و  هب  انب  همرتحم  يوناـب  ود  نیا  بسن  بسن : 
هدازماما نیا  هعقب  نیلوا  دشاب . یم  هدازماما  زاس  تخاس و  هعقب و  يرامعم  انب و  نیمراهچ  عقاو  رد  یلعف  يانب  تاحیضوت :  رتم  يانب 1250 
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مه هک  دش  هتخاس  هعقب  يور  دیدج  يانب  بیرخت و  لاس 1370  رد  نآ  يرامعم  هشقن  نیرخآ  رد  هدوب  یکچوک  ناویا  اب  یتشخ  هعقب  هک 
یم رتم  دودـح 28  نیمز  حطـس  زا  هدـش  هتخاس  شوپ  ود  تروصب  رجآ  نهآ و  حـلاصم  اب  هک  یلعف  دـبنگ  عاـفترا  دراد . همادا  زین  نونکا 

بصن رازم  ود  يور  لاس 1387  رد  هدیدرگ و  یحارط  شوگ ، شش  ادهشلا و  دیس  ترضح  حیرض  کبس  هب  هدازماما  یلعف  حیرـض  دسر .
نوتس حیرـض 12  فارطا  رد  تسا . هدیدرگن  بصن  بوکالط  هرقن و  ندشن  هدامآ  تلع  هب  زونه  حیرـض  يور  ياه  يراک  هرقن  هدـیدرگ .

رواجم ياه  نلاـس  تسا . هدـش  يرب  چـک  سنرقم  تروصب  دـبنگ  ریز  نآ و  يـالاب  هک  هتـشاد  دوجو  رتم  عاـفترا 9  هب  رتم و  کـی  رطق  هب 
هچرد يادهش  رازلگ  ناتسروگ و  رانک  هچرد -  - رهش ینیمخ  ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم  يراکیـشاک  تسد  رد  نونکا  مه  زین  هدازماما 

يرتنالک 14 رانک   - رهش ینیمخ  يرتمولیک   3 رهش -  ینیمخ  ناتسرهش 

رهش ینیمخ  درگتسد 

هیلع هللا  مالس  نسحلاوبا  اش  هداز  ماما 

تامارک ياراد  دسر و  یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ترـضح  هب  لحم ، نیدمتعم  یلاها و  هدـیقع  قبط  فیرـش  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
رتم و داعبا 4×3  هب  يا  هعقب  هدازماما  یلبق  ناـمتخاس  تاحیـضوت :  تسا . هدـش  هتخاـس  رتم  تحاسم 200  تحاسم :  دنـشاب . یم  يرایـسب 

رتم هب 12  نیمز  حطس  زا  هدازماما  یلعف  کچوک  دبنگ  عافترا  تسا . هدش  هتخاس  یلعف  يانب  بیرخت و  لاس 1365 رد  هک  هدوب  دبنگ  نودب 
هدیدرگ هدازماما  یمیدق  نیبوچ  حیرـض  نیزگیاج  لاس 1388  رد  داعبا 3×5/1  رد  هک  هرقن  سنج  زا  يزلف  یحیرـض  نینچمه  دـسر . یم 
هراومه هتشاد و  راوگرزب  هدازماما  نیا  هب  یـصاخ  تدارا  داقتعا  لحم  یلاها  مدرم و  تسا . هدش  هتخاس  هاگترایز  ءانما  تییه  تمه  هب  هک 

ینیمخ درگتـسد  - رهـش ینیمخ  ناهفـصا - سردآ :  دندرگ . یم  فرـشم  فیرـش  هدازماما  نیا  سوباپ  هب  تاروذن  تارایز و  یلوبق  تهج 
. دراد رارق  قوف  هلحم  هعماج  دجسم  بنج  جیسب و - نابایخ  رهش -  ینیمخ  يرتمولیک   5 هداددق -  درگتسد  هلحم  رهش -

یلصم بنج  سدق  نادیم 

هیلع هللا  مالس  فرشا  دمحم  ریم  دیس  هداز  ماما 

همالع هتـسجرب  نارگاش  زا  وا  تسا  داماد ) ریم  هب  فورعم   ) دامادـلا رقاب  دـمحم  ریم  امکحلا ، هفـسالفلا و  داتـسا  ثلاـث  ملـسم  هدون  بسن : 
نیمز حطس  زا  رتم  عافترا 16  هب  يدبنگ  اب  انبریز و  رتم  دودح 64  اب  هاگترایز  دیدج  يانب  تحاسم :  دشاب . یم  هیلع  هللا  تمحر  یـسلجم 

املع و کمک  اب  هدمآ و  میدـق  هدـس  ای  رهـش  ینیمخ  هب  یـسلجم ) هلا  تیآ  تافو  لاس  لاس 1111  رد  هدربمان  تاحیـضوت :  هدـش  هتخاس 
راد زا  هدس  رد  ق ) ه ـ  ) لاس 1135 رد  هک  ناشیا  تسا .  هدیدرگ  هدس  هقطنم  هب  اهناغفا  هلمح  زا  عنام  هدس  نیدتم  عاجـش و  مدرم  ینابیتشپ 
لاس رد  دوب  یلگ  تشخ و  ینامتخاس  هک  انب  نیا  یمیدق  هعقب  دـنا  هدـیدرگ  نفد  نارداقـسونرو  هلحم  یمومع  ناتـسروگ  رد  تفر و  ایند 

يالصم بنج  سدق  نادیم  یلصم - بنج  سدق  نادیم  - رهش ینیمخ  ناهفـصا - سردآ :  تسیزاسزاب . لاح  رد  نانچمه  بیرخت و   1383
دشاب یم  هعمج  زامن 

راسناوخ

دابآ نسح 
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هیلع هللا  مالس  رایرهش  ریپ  هعقب 

زا يدبنگ  هدوب و  زاس  هزات  انب  نیا  نامتخاس  تاحیـضوت :  دسر . یم  رتم  دودـح 300  هب  مرح  هعقب و  لخاد  تحاسم  تحاسم :  بسن - : 
اهنت هتفرگن و  رارق  فیرـش  هداز  ماما  رازم  گنـس  يور  یحیرـض  زونه  هعقب ، لخاد  رد  دراد . رارق  رتم  عاـفترا 15  هب  هعقب  يور  زلف  سنج 

هب جیردت  هب  هک  هدوب  رتم  داعبا 16  رد  لگ و  تشخ و  حلاصم  اب  هعقب  میدـق  رد  انب  نیا  دروخ . یم  مشچ  هب  هعقب  طسو  رد  نینهآ  یظافح 
لحارم نانچمه  هک  تسا  هدـش  نآ  میدـق  يانب  نیزگیاج  دـیدج  ياـنب  بیرخت و  راـسناوخ  ناتـسرهش  فاـقوا  ةرادا  ءاـنما و  تییه  تمه 
سردآ تسا . هتفرگ  رارق  هعقب  طسو  رد  نانچمه  هدیدرگ و  ظفح  نآ  لبق  يانب  زا  هدز  ماما  یمیدق  رازم  گنـس  دراد . همادا  نآ  يزاسزاب 

زردوگیلا تمس  هب  راسناوخ  يرتمولیک  هلصاف 30  رد  عقاو  دابآ  نسح  ياتسور  رد  - دابآ نسح  - راسناوخ ناهفصا - : 

راسناوخ

اهیلع هللا  مالس  هرهاط  یب  یب  هداز  ماما 

 : - تحاـسم دـسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  یلاـها  لوـق  داـقتعا و  هب  اـنب  ردـقلا  لـیلج  ةدازماـما  نیا  بسن  بـسن : 
، يرب چـگ  هلمج  زا  یلخاد  تانییزت  ياراد  نینچمه  هدوب و  هتـسدلگ  دـبنگ و  دـقاف  هک  تسا  يرتم  یقاتا 9  عقاو  رد  اـنب  نیا  تاحیـضوت : 
هب هجوت  اب  تسا و  هتفرگ  رارق  رازم  گنس  يور  داعبا 1×2  رد  نینهآ  يا  هظفحم  قاتا  نیا  لخاد  دشاب . یمن  يراک  هنیآ  ای  يراکیـشاک و 
رهش یلاها  مارتحا  هجوت و  دروم  اهیلع ) هلا  مالس   ) هرهاط یب  یب  هعقب  راوج  رد  راسناوخ  رهش  يادهش  رازلگ  نتـشاد  رارق  نتـشاد  تیعقوم 

ریش گنس  ۀلحم  رد  نآ و  يادهش  رازلگ  رانک  رد  راسناوخ و  رهش  رد  - راسناوخ - راسناوخ ناهفصا - سردآ :  دراد . هتشاد و  رارق 

هیلع هللا  مالس  دمحا  دیس  هداز  ماما 

نیا تاحیـضوت :  تحاـسم - :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  ترـضح  هب  یلاـها  تیاور  هب  ناشبـسن  فیرـش  هداز  ماـما  نیا  بسن : 
ییاـبیز و رب  هک  هدـش  هتخاـس  هتـسدلگ  هراـنم  ود  دـبنگ  فرط  ود  رد  هتفرگ و  رارق  هعقب  يور  هک  تسا  شوپ  ود  دـبنگ  ياراد  هاـگترایز 
رد هک  تسا  هتفرگ  رارق  رازم  گنـس  يور  داعبا 3×2  رد  يزلف  یحیرـض  هاگترایز  مرح  لخاد  رد  تسا . هدوزفا  هداز  ماـما  يونعم  لـالج 
ره مشچ  هتفای و  همادا  فقس  ات  هک  تسیا  هنادنمرنه  يراک  هنیآ  فقس  ات  حیرض  راوج  ياهراوید  عالضا  تسا و  هدش  هتخاس  لاس 1363 
یم یبور  رابغ  رهطم  حیرض  سپس  يروآ و  عمج  نیلویسم  روضح  اب  حیرـض  تاروذن  نیا  یمـسارم  رد  دنک . یم  هریخ  دوخ  هب  ار  يریاز 

كاپ ناتـسآ  رب  هدجـس  یگمه  هدوب و  رهـش  یلاها  هجوت  دروم  راسناوخ ، رهـش  رد  هاگترایز  نتفرگ  رارق  هب  هجوت  اب  هاگترایز  نیا  ددرگ .
راسناوخ رهش  - راسناوخ - راسناوخ ناهفصا - سردآ :  دنیاس . یم  راوگرزب  هدازماما  نآ 

هیلع هللا  مالس  حلاص  دیس  هداز  ماما 

 : - تحاسم دسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  یلاها  نیدـمتعم و  داقتعا  هب  انب  فیرـش  ةداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
یم هدـناوخ  نینچ  راوگرزب  نآ  همان  هرجـش  شا  یقرـش  علـض  رد  هداز و  ماما  نیا  ةدـش  يراکیـشاک  يابیز  بارحم  يور  رب  تاحیـضوت : 
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یم هدـناوخ  نینچ  راوگرزب  نآ  همان  هرجـش  شا  یقرـش  علـض  رد  هداز و  ماما  نیا  ةدـش  يراکیـشاک  يابیز  بارحم  يور  رب  تاحیـضوت : 
( مالسلا هیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  مامهلا  ماما  نبا  هلادبع  نبا  میهاربا  نب  ییحی  نب  نسح  نبا  یسیع  نبا  میهاربا  نب  حلاص  دیس  . ) دوش

هدکشهوژپ یفجن و  یشعرم  دومحم  دیـس  نایاقآ  ءاضما  رهم و  هعقب  هاگترایز  رد  دوجوم  هنوگ  همانرجـش  دییأت و  رد  بلطم  نیا  نینچمه 
لخاد رازم  گنس  يور  رب  هتخاس و  نیریخ  زا  یکی  طسوت  لاس 1377  رد  فیرش  هداز  ماما  نیا  رهطم  حیرض  تسا . هدیسر  تاداس  باقلا 

20 الاب ، ات  فک  زا  مرح  دبنگ  تسا . هدش  يراک  هنیآ  هناداتـسا  هک  هتفرگ  رارق  نوتـس  راهچ  ار  حیرـض  رود  ات  رود  تسا . هتفرگ  رارق  هعقب 
رنه نآ  راوید  عالـضا و  رد  نآ  ياـبیز  ياـه  يراکیـشاک  يور  رب  میرک  نآرق  زا  ییاـه  هروس  مرح  لـخاد  تاـنییزت  رد  دراد . عاـفترا  رتم 
رارق نیریاز  رهش و  یلاها  میرکت  مارتحا و  دروم  راید  نیا  رد  نوفدم  ناگدازماما  ریاس  نوچمه  ردقلا  لیلج  هداز  ماما  نیا  دنک . یم  ییامن 

. تسا هدوزفا  ناکم  نیا  لالج  تیمها و  رب  نآ  يابیز  هدش  يراکیـشاک  رانم  ود  نینچمه  هاگترایز  هدـش  يراکیـشاک  يابیز  دـبنگ  دراد .
راسناوخ - راسناوخ - راسناوخ ناهفصا - سردآ : 

هیلع هللا  مالس  كرت ) اباب   ) دومحم دیس  هداز  ماما 

 : - تحاسم دسر . یم  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  ترضح  هب  هطساو  راهچ  اب  لحم  نیدمتعم  زا  لقن  هب  انب  فیرش  ةداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
هیلعدمحم دیـس  مانب  دنزرف  مالـسلا  هیلعیداه  ماما  هک : دنا  هدروآ  ناکم  نیا  همان  هرجـش  رد  یفجن  یـشعرم  هللا  تیآ  موحرم  تاحیـضوت : 
هیلعدمحا دیس  يولع ، هللا  تیآ  رظن  یغالبا و  هرجـش  هب  دانتـسا  اب  دنراد و  رایـسب  هجوت  نآ  هب  اهبرع  هک  دنراد  ءارماس  رد  نوفدم  مالـسلا 

دیس هک  تسا  هدمآ  دننوفدم و  راسناوخ  رد  ود  ره  هک  دمحم  دیـسآ  نب  دراد  يدنزرف  تسارماس و  رد  نوفدم  دمحم  دیـس  دنزرف  مالـسلا 
هداز ماما  رد  دوجوم  یگنس  ۀبیتک  رد  بلطم  نیا  دنناد و  یم  مالسلا  هیلعدمحا  دیس  نبا  مالسلا  هیلعدمحم  دیس  دنزرف  مالسلا  هیلعدومحم 

یم لکش  یطورخم  یعلـض و  يدبنگ 12  ياراد  هدیـسر و  هیوفـص  نارود  هب  لحم  نیدمتعم  زا  لقن  هب  زین  انب  نیا  تمدـق  تسا . روهـشم 
یم هداز  ماما  نیا  دـبنگ  يالاب  يالط  ندروآ  رومأم  دوخ  تقو  ءارما  فرط  زا  كرت  نایغط  ای  كرت و  اـباب  دوش  یم  هتفگ  نینچمه  دـشاب .

. دنسانش یم  زین  كرت  اباب  هب  ار  ناکم  نیا  ببـس  نیمه  هب  هک  ددرگ  یم  نوفدم  ناکم  نیا  رد  ددنویپ . یم  يدزیا  تمحر  هب  یتقو  دوش و 
هب تبسن  راسناوخ  رهش  یلاها  مدرم و  دیازفا  یم  نآ  تیمها  ناکم و  تمدق  هب  هک  تسا  یمیدق  يا  هبادرـس  رابنا و  بآ  ياراد  ناکم  نیا 

مرحم هدزیـس  نابایخ  رد  - راسناوخ - راـسناوخ ناهفـصا - سردآ :  دنـشاب . یم  لـیاق  هژیو  مارتحا  داـقتعا و  فیرـش  هدازماـما  ناـکم و  نیا 
راسناوخ ناتسرهش 

هیلع هللا  مالس  مشاه  دیس  هداز  ماما 

تاحیضوت تحاسم - :  دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  لحم  نیدمتعم  هتفگ  هب  راوجگرزب  هداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
. تسا هدـنام  یقاب  یلعف  تروص  هب  نانچمه  دوشن و  هتخاس  یهاگترایز  هاگراب و  راوگرزب  نیا  دوخ  شرافـس  هب  یلاـها  زا  تیاور  هب  اـنب  : 
هک هاگترایز  نیا  تسا . هدش  هتشون  يراسناوخ  يرعاش  زا  رعش  تروصب  ردقلا  لیلج  ةداز  ماما  نیا  تامارک  زا  یتیاکح  رازم  گنس  يور 

هیلعمـشاه دیـس  هدازماما  رازم  گنـس  يور  نینهآ  يا  هظفحم  دشاب و  یم  حیرـض  دبنگ و  نامتخاس و  دـقاف  دراد ، رارق  اتـسور  يادـتبا  رد 
. راسناوخ ناتسرهش  عباوت  زا  ناج  تیت  ياتسور  رد  - راسناوخ - راسناوخ ناهفصا - سردآ :  تسا . هتفرگ  رارق  مالسلا 

هیلع هللا  مالس  ناندع ) ابا   ) ریپ اباب  هعقب 
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هدوب و لکـش  یطورخم  ریپ  اباب  هعقب  دـبنگ  دـشاب . یم  ق  . ـ متفه ه نرق  يافرع  زا  یکی  ناندـع  خیـش  تاحیـضوت :  تحاسم - :  بسن - : 
ناندع اباب  خیش  رضحم  هب  یلیبدرا  نیدلا  یفـص  خیـش  متفه  نرق  رد  تسا  لوقنم  دراد . هلاس  دودح 700  یتمدق  هک  تسا  یعلـض  هدزاود 

نارفاسم هجوت  لباق  دراد ، همشچرس  تعیبط و  لد  رد  هک  یحیرفت  تیعقوم  هب  هجوت  اب  ناکم  نیا  تسا . هتفرگ  هرهب  وا  رضحم  زا  هدیسر و 
هدش رهـش  توارط  ینادابآ و  ثعاب  هتـشاد و  دوجو  همـشچ  دنچ  ناندع  ابا  هعقب  ریز  رد  دـشاب . یم  روشک  ناتـسا و  طاقن  ءاصقا  نیریاز  و 
افرع ناگرزب و  ناشیا  رب  هوالع  هتشاد و  رارق  ناندع  ابا  خیش  رازم  گنـس  يور  داعبا 5/2×5/2  رد  کبشم  یحیرـض  هعقب  لخاد  رد  تسا .
رهـش يافـص  اب  توارط و  اـب  ناـکم  رد  - راـسناوخ - راـسناوخ ناهفـصا - سردآ :  دنـشاب . یم  نوفدـم  ناـکم  نیا  رد  زین  يرگید  رعاـش  و 

. همشچرس كراپ  رد  عقاو  راسناوخ 

هیلع هللا  مالس  ناطلس  نیدلا  لالج  ریپ  هعقب 

تداهـش هب  ناکم  نیا  رد  ق ) ه . ـ  ) لاس 855 رد  هدوب و  ق  متـشه ه . ـ نرق  ریهاشم  افرع و  زا  ناـشیا  تاحیـضوت :  تحاـسم - :  بسن - : 
یم حیرـض  هاگراب و  دبنگ و  دقاف  هتفرگ و  رارق  راولب  نابایخ و  رد  هعقب  نیا  رهـش ، دیدج  تفاب  هب  هجوت  اب  تسا . هدـش  نوفدـم  هدیـسر و 

نیدلا لالج  ریپ  هعقب  يانب  تروص  هب  نوتـس  دنچ  يور  يدبنگ ، رودم و  یفقـس  ناطلـس  نیدلا  لالج  ریپ  رازم  گنـس  يور  اهنت  و  دشاب .
. تسا هدش  هتشون  دنوادخ  هلالج  تافص  ءامسا و  هدش و  يراکیشاک  الاب  ات  رازم  گنس  رود  ات  رود  ياهنوتس  ۀمه  دوش . یم  هدید  ناطلس 

ناطلس اباب  ۀلحم  رد  راسناوخ و  رهش  لامش  رد  - راسناوخ - راسناوخ ناهفصا - سردآ : 

هیلع هللا  مالس  ردیح  الم  دنوخآ  هربقم 

رد رازم  نیا  دنا . هدوب  یسلجم  موحرم  داتسا  ناشیا  هدوب  يرمق  يرجه  نرق 11  ياملع  زا  یکی  ناشیا  تاحیضوت :  تحاسم - :  بسن - : 
ردیح الم  دـنوخآ  رازم  يور  هدـش و  يراجح  یباتک  شقن  اب  یگنـس  يا  هبیتک  نیدامن ، تروص  هب  هدوب و  عقاو  ملعم  راولب  طسو  رد  عقاو 
ناکم نیا  دوش . رید  یمک  نآ  نامز  دـنچ  ره  دوش  ریگناـهج  تهج  ره  هب  مالـسا  تسا . هدـمآ  نینچ  رازم  گنـس  يور  تسا . هتفرگ  رارق 
يداش يارب  مدرم  هتـشاد و  رارق  هجوت  دروم  مدرم ، نیرباع و  ددرت  ریـسم  رد  رهـش و  رد  شا  ییایفارغج  یناکم و  تیعقوم  هب  هجوت  اب  رازم 

رهش رد  عقاو  ملعم  راولب  رد  - راسناوخ - راسناوخ ناهفصا - سردآ :  دنناوخ . یم  هحتاف  هدیدرگ و  رضاح  يو  رازم  رس  رب  موحرم  نآ  حور 
راسناوخ

دابآ تمحر 

مهیلع هللا  مالس  حلاص  دیس  دومحم و  دیس  دمحا ، دیس  ناگداز  ماما 

ياهاتسور زا  یکی  دابآ  تمحر  تاحیـضوت :  تحاسم - :  دسر . یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هب  راوگرزب  ناگداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
هعقب و لخاد  رد  تسا . هدوب  زین  ناتـسبرع  زا  تاداس  زا  یعمج  ترجه  لحم  ناـمز  رورم  هب  هدوب و  مشیربا  هداـج  رذـگ  لـحم  یمیدـق و 

ناگداز ماما  تسا  رازم  گنس  نآ 3  ترواجم  رد  هتفرگ و  رارق  فیرش  ناگداز  ماما  رازم  گنس  يور  داعبا 2×3  رد  لیتسا  یحیرض  مرح 
ماما نب  رهظا  نب  رارک  يرگید  مالسلا و  هیلعداجس  ماما  نب  رهظا  نب  توح  مان  هب  تسا  رازم  گنـس  يور  دوش  یم  هدهاشم  حیرـض  نودب 
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ياتسور رد  - دابآ تمحر  - راسناوخ ناهفـصا - سردآ :  تسا . هدش  هراشا  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  نب  رهظا  نب  طول  مالـسلا و  هیلعداجس 
راسناوخ دابآ  تمحر 

ناجدوق

( امهیلع هللا  مالس  نوتاخ  سگرن  همیلح و   ) رکب نارتخد  هعقب 

نب یـسوم  ماما  ترـضح  هب  راسناوخ  نیدـمتعم  لحم و  یلاها  تیاور  هب  نوتاخ ) سگرن  همیلح و   ) هفیرـش ةدازماـما  ود  نیا  بسن  بسن : 
، يرب چگ  تانیئزت  هنوگ  ره  دقاف  هعقب  دسر و  یم  عبرم  رتم  دودح 300  هب  هعقب  يانب  ریز  تحاسم  تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج 

نهآ سنج  زا  يزلف  یحیرض  مرح  لخاد  هدوب و  شوپ  ود  يرجآ و  يدبنگ  ياراد  انب  نیا  تاحیـضوت :  تسا . يراکیـشاک  ای  يراک  هنیآ 
نوچ یناگرزب  هاگمارآ  رکب  نارتخد  ۀـعقب  ترواجم  رد  ناجدوق و  رد  دراد . رارق  هفیرـش  ناـگداز  ماـما  رازم  گنـس  يور  داعبا 3×2  رد 

یلاها هجوت  دروم  هدش و  هتخاس  نآ  رازم  گنس  يور  کچوک  ینامتخاس  هک  دشاب  یم  زین  هیلع ) هلا  همحر   ) یناحور هللا  تیآ  ریبکریم و 
ناجدوق ياتسور  رد  عقاو  راسناوخ  يرتمولیک  رد 2  - ناجدوق - راسناوخ ناهفصا - سردآ :  دراد . رارق  راسناوخ 

کنابایب روخ و 

مرگبآ

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  ماما 

 : تحاسم دسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  لحم  نیدمتعم  یلاها و  تیاور  هب  راوگرزب  هدزماما  نیا  بسن  بسن : 
تحاسم ًالک  هک  دـشاب  یم  رتم  تسا 600  هدـش  هتخاس  نیریاز  لاح  هافر  يارب  هک  ارـس  ریاز  باب  هد  هفاضا  هب  هدازماـما  نحـص  تحاـسم 

مرح ناـمتخاس و  ياـنب  ریز  تحاـسم  دـسر . یم  عبرم  رتـم  رازه  هدزاود  هب 12000  نآ  ینوریب  نحـص  ياـضف  ةوـالع  هب  هاـگترایز  نحص 
يزاسزاب تمرم و  رورم  هب  هک  هدیـسر  شیپ  لاس  هب 300  هاگترایز  نیا  نامتخاس  تمدق  تاحیـضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  هاگترایز 350 

فک زا  هدازماما  دبنگ  عافترا  دراد و  رارق  فیرش  ةدازماما  رازم  گنـس  يور  داعبا 3×2  هب  يزلف  یحیرـض  مرح  لخاد  رد  تسا . هدیدرگ 
رد - مرگبآ - کنابایب روخ و  ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم  يرب  چگ  ای  يراک و  هنیآ  يراکیـشاک ، دقاف  مرح  تانییزت  دسر . یم  رتم  هب 10 

ناهفصا يرتمولیک  روخ و 450  بونج  يرتمولیک  ۀلصاف 30  رد  مرگبآ و  ياتسور  یبونج  علض 

جاریا

هیلع هللا  مالس  نیهب  هداز  ماما 

هک تسا  یبآ  همـشچ  نآ  رانک  رد  هدـش و  عقاو  هوک  زارف  رب  هاگترایز  نیا  تاحیـضوت :  دراد . عبرم  رتم  تحاسم 30  تحاـسم :  بسن - : 
رازم گنـس  يور  یحیرـض  هعقب  لخاد  لگ . گنـس و  حـلاصم  اب  تسا  یقاـتا  عقاو  رد  هاـگترایز  نیا  ۀـعقب  دراد . رارق  ناریاز  هجوت  دروم 
نیا تسا . هتفرگ  رارق  هعقب  طسو  رد  رتمیتناس  عافترا 80  هب  رتمیتناس و  دداعبا 20×80  هب  ناشیا  رازم  گنس  اهنت  هدوبن و  فیرـش  هدازماما 
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بآ هب  هجوت  اب  رگید  نیریاز  اهاتـسور و  ریاس  جاریا و  ياتـسور  یلاها  مدرم و  دشاب . یم  قرب  دقاف  هدوبن و  يرنه  تانییزت  ياراد  هدازماما 
- ناهفـصا سردآ :  دنوش . یم  فرـشم  تحایـس  ترایز و  تهج  ناکم  نیا  هب  هاگترایز  نیا  همـشچ  دوجو  یناتـسهوک و  بوخ  ياوه  و 

هوک زارف  رب  جاریا و  ياتسور  يرتمولیک  ۀلصاف 8  رد  يا  هعرزم  لد  رد  - جاریا - کنابایب روخ و 

الاب هاگترایز 

هب هـک  دـشاب  یم  مالـسلا  هیلعاـضرلا  یـسوم  نـب  یلع  ترـضح  نارادـفرط  ناراـی و  زا  رگید  یکی  هاـگمارآ  عـقاو  رد  ناـکم  نـیا  بـسن : 
یم عبرم  رتم  هعقب 30  يانب  ریز  تحاسم  تحاسم :  دـنا . هدیـسر  تداهـش  هب  روج  ماکح  طسوت  هدـمآ و  ناکم  نیا  هب  ناـشیا  یهاوخنوخ 

هب يرازم  گنس  تسا . هدیدرگ  يزاسزاب  تمرم و  نامز  رورم  اب  هدش و  هتخاس  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  هاگترایز  نیا  تاحیـضوت :  دشاب .
رد عقاو  جاریا  ياتـسور  رد  - جاریا - کنابایب روخ و  ناهفـصا - سردآ :  دراد . رارق  هعقب  طسو  رد  رتم  داعبا 2×1  هب  رتمیتناس و  عافترا 80 

هدیمهف دیهش  هاگودرا  يوربور  رد  روخ و  يرتمولیک   55

نییاپ هاگترایز 

هب هک  دنشاب  یم  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  ترـضح  مامه  ماما  ترـضح  نارادفرط  نارای و  زا  یکی  لحم ، نیدمتعم  زا  لوق  لقن  هب  انب  بسن : 
هنادرم و ياهقاور  هعقب و  نیا  يانب  ریز  تحاسم :  دـنا . هدیـسر  تداهـش  هب  روج  ماکح  طسوت  هدـمآ و  ناریا  هب  ترـضح  نآ  یهاوخنوخ 
هدازماـما و نیا  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرمرتم  هاگترایز 20  کچوک  طاـیح  تحاـسم  دـشاب . یم  رتم  رب 150  غلاب  یتحاـسم  شا  هناـنز 
رد 55 عقاو  جاریا  ياتـسور  رد  - جاریا - کنابایب روخ و  ناهفـصا - سردآ :  درادـن . هباحـص  هاـگترایز  نوچ  ینیعم  تاصخـشم  هاـگترایز 

روخ يرتمولیک 

ملس لآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبن  رضخ  هاگترایز 

هب یقاتا  عقاو  رد  هاگترایز  نیا  تحاسم :  تسا . هدوب  مالـسلا  هیلع  یبن  رـضخ  ترـضح  فقوت  لـحم  یلاـها  هدـیقع  هب  ناـکم  نیا  بسن : 
نیا تسا . هتفرگ  رارق  هدیمهف  دیهش  هاگودرا  بنج  جاریا و  ياتسور  يالاب  رد  هاگترایز  نیا  تاحیضوت :  دشاب  یم  عبرم  رتم  تحاسم 15 
هدش هتخانـش  اتـسور  نیا  رد  سدقم  یناکم  ناونع  هب  هک  تسا  هدوب  مالـسلا  هیلع  یبن  رـضخ  ترـضح  فقوت  لحم  یلاها  هدیقع  هب  ناکم 

روـخ و ناهفـصا - سردآ :  تسا . يراکیـشاک  اـی  يراـک  هنیآ  يرب ، چـگ  لـیبق  زا  يرنه  تاـنییزت  هنوـگ  ره  دـقاف  هاـگترایز  نـیا  تـسا .
ناهفصا يرتمولیک  روخ و 480  رهش  بونج  يرتمولیک  رد 55  عقاو  جاریا  ياتسور  - جاریا - کنابایب

هیلع هللا  مالس  هباحص  هاگترایز 

هب ناشیا  تداهـش  زا  دـعب  هک  هدوب  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  ترـضح  نارادـفرط  نارای و  زا  یکی  ناشیا  لحم  نیدـمتعم  هتفگ  هب  اـنب  بسن : 
مان عقاو  رد  هاگترایز  نیا  تاحیضوت :  تحاسم - :  دنا . هدیـسر  تداهـش  هب  تقو  ماکح  طسوت  هدمآ و  ناریا  هب  راوگرزب  نآ  یهاوخنوخ 

دروم هدـش و  عقاو  اتـسور  یمومع  ناتـسربق  رانک  رد  هاگترایز  نیا  تسین . تسد  رد  یعالطا  نآ  تیوه  زا  ًاقیقد  هتـشادن و  یتاصخـشم  و 
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هتفرگ رارق  هعقب  طسو  رد  تناس  عافترا 80  هب  داعبا 2×1 و  هب  يرازم  گنس  اهنت  هدوبن و  یحیرـض  هعقب  لخاد  رد  دراد . رارق  یلاها  هجوت 
رد - جاریا - کنابایب روخ و  ناهفـصا - سردآ :  دـشاب . یم  یـشاقن  اـی  يراکیـشاک و  يرب ، چـگ  تاـنییزت  هنوگ  ره  دـقاف  قوف  هعقب  تسا .

جاریا ياتسور  رد  عقاو  ناهفصا  يرتمولیک  روخ و 480  يرتمولیک  ۀلصاف 55 

بایزاب

بایزاب هاگترایز 

يزاسزاب تمرم و  رورم  هب  هک  دوب  لگ  تشخ و  نامتخاس  حـلاصم  دـشاب و  یم  رتم  هعقب 30  نیا  يانب  ریز  تحاسم  تحاـسم :  بسن - : 
ًاقیقد یسک  دنسانش و  یم  بایزاب  ۀعقب  هاگترایز و  مان  اب  ارنآ  یگمه  هتفرگ و  رارق  اتـسور  لد  رد  هاگترایز  نیا  تاحیـضوت :  تسا . هدش 

زار اعد و  هب  هعقب  نیا  رد  ناشتاجاح  ندش  هدروآرب  تهج  یلاها  هتـشاد و  رارق  یلاها  هجوت  دروم  هاگترایز  نیا  درادن . یعالطا  نآ  مان  زا 
ره دقاف  قوف  ۀـعقب  دراد . رارق  رتمیتناس  عافترا 80  داعبا 2×1 و  رد  يرازم  گنـس  اهنت  هدوبن و  یحیرـض  هعقب  لخاد  دـنزادرپ . یم  زاـین  و 

هاگترایز رازم و  نیا  هب  تبـسن  ناوناب  ًاصوصخ  اتـسور  یلاها  مدرم و  دـشاب . یم  يراک  هنیآ  ای  يراکیـشاک و  يرب و  چـگ  تانییزت ، هنوگ 
روـخ و 495 رهـش  بوـنج  يرتـمولیک  ۀلـصاف 75  رد  - باـیزاب - کـنابایب روـخ و  ناهفــصا - سردآ :  دنــشاب . یم  لـیاق  يا  هژیو  تدارا 

ناهفصا يرتمولیک 

هضایب

هیلع هللا  مالس  یمطاف  دیمحلادبع  دیس  هاگمارآ 

یگدنز روخ  رد  مالسا  نید  عرش  غیلبت  يارب  سپس  هدمآ و  ایند  هب  اتـسور  نیا  رد  هک  هدوب  نآرق  نیرـسفم  ءاملع و  زا  یکی  ناشیا  بسن : 
یم اـپ  رب  ینیـسح  ياروشاـع  ماـیا  يراوگوس  مسارم  نآ  رد  هک  دـشاب  یم  رتم  هینیـسح 400  نحـص  تحاسم  تحاـسم :  تسا . هدرک  یم 
دیـس هلا  تیآ  موحرم  نوچمه  یگرزب  نیدـهتجم  ءاملع و  زا  یمـسر  ةزاجا  ناشیا  تاحیـضوت :  دراد . رارق  یلاـها  هجوت  دروم  هدـیدگ و 

تفایرد یعرش و  لیاسم  عفر  تهج  هر ) ) ماما ترضح  یناگیاپلگ و  هلا  تیآ  یفجن ، یشعرم  نیدلا  باهش  هلا  تیآ  یناهفصا ، نسحلاوبا 
نآ دوخ  تیـصو  هب  انب  ناشتافو  زا  دعب  هک  دنا  هتـشاد  رارق  روخ  رهـش  مدرم  میرکت  مارتحا و  دروم  رایـسب  و  دنا . هتـشاد  نینموم  تاهوجو 

يرتمولیک رد 55  عقاو  هضایب  ياتـسور  رد  - هضایب - کنابایب روخ و  ناهفـصا - سردآ :  دنا . هدـش  هدرپس  كاخ  هب  ناکم  نیا  رد  راوگرزب 
یبرغ لامش  علض  رد  اتسور  نیا  میدق  ۀینیسح  رد  ناهفصا و  يرتمولیک  روخ و 470  رهش 

هیلع هللا  مالس  میهاربا  دمحم  ابا  هداز  ماما 

 : تحاسم دـسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  لحم  ناـگرزب  یلاـها و  داـقتعا  هب  اـنب  فیرـش  هدازماـما  نیا  بسن  بسن : 
خیرات تاحیضوت :  دسر . یم  رتم  هب 200/12  هاگترایز  نحص  تحاسم  دشاب و  یم  عبرمرتم  هاگترایز 850  نیا  يانب  ریز  یبیرقت  تحاسم 

هب ار  انب  نیا  هنیشیپ  تمدق و  لوق  لقن  نیا  دسر و  یم  ق  . ـ لاس 203 ه هب  رهش  نیدمتعم  تیاور  هب  مالسلا  هیلعدمحم  ابا  هدازماما  تداهش 
اهارـسریاز مرح ، فارطا  نامز  رورم  هب  هدیدرگ و  تمرم  يزاسزاب و  فلتخم ، نارود  یط  انب  نامتخاس و  نیا  دناسر . یم  شیپ  لاس   950
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فقس زا  نآ  عافترا  هک  هدش  يراکیشاک  يدبنگ  تسا . هدش  هتخاس  ناریا  یمالسا  دنمهوکش  بالقنا  زا  دعب  نامز  رد  تاعامتجا  نلاس  و 
رارق فیرش  هدازماما  رازم  گنس  يور  داعبا 3×2  رد  يزلف  یحیرـض  مرح  لخاد  رد  تسا . هتفرگ  رارق  هعقب  يور  دشاب  یم  رتم  دودح 24 

ياتسور یلاها  مدرم و  هجوت  دروم  هاگترایز  نیا  دشاب . یم  يرب  چگ  ای  يراک و  هنیآ  يراکیشاک ، دقاف  مرح  لخاد  تانییزت  تسا . هتفرگ 
روخ و 470 رهـش  يرتمولیک  رد 55  عقاو  هضایب  ياتـسور  رد  - هضایب - کنابایب روخ و  ناهفـصا - سردآ :  دراد . رارق  ناتـسرهش  هضاـیب و 

ناهفصا يرتمولیک 

هیلع هللا  مالس  نیسح  خیش  هعقب 

هدازماما تداهـش  زا  لبق  ناکم  نیا  رد  مدرم  ییامنهار  مالـسا و  نید  هعاشا  تاـغیلبت و  تهج  هک  تسا  یفراـع  هب  قلعتم  هعقب  نیا  بسن : 
تشخ حلاصم  زا  هعقب  نیا  یلبق  نامتخاس  تاحیـضوت :  رتم  رب 50  غلاب  یتحاسم  تحاسم :  تسا . هدومن  توف  مالـسلا  هیلع  میهاربا  دمحم 

هک هعقب  یلعف  يانب  تسا . هدـیدرگ  يزاسزاب  کنابایب  روخ و  ناتـسرهش  فاقوا  هرادا  نیریخ و  تمه  هب  بیرخت و  لاس 1379  رد  لگ  و 
رتم عافترا 8  هب  هعقب  نیا  دبنگ  تسا . هدش  هتخاس  رجآ  نامیـس و  گنـس و  حلاصم  زا  هک  هتـشاد  رتم  رب 50  غلاب  یتحاسم  تسا  ماـمت  همین 
رارق نیسح  خیش  رازم  گنس  يور  رتم  داعبا 2×5/1  رد  نهآ  سنج  زا  يزلف  یحیرـض  دراد . همادا  نآ  يزاسزاب  لحارم  نونکا  مه  هدوب و 

. دراد رارق  نیریاز  هجوت  مارتحا و  دروم  هتـشادرارق و  مالـسلا  هیلع  میهاربا  دـمحم  ابا  هدازماـما  هاـگترایز  ترواـجم  رد  هک  هعقب  نیا  دراد .
ناهفصا يرتمولیک  روخ و 475  رهش  يرتمولیک  ۀلصاف 55  رد  هضایب و  ياتسور  رد  - هضایب - کنابایب روخ و  ناهفصا - سردآ : 

جنخ

هیلع هللا  مالس  درمناوج  خیش  هعقب 

هب تمیزع  زا  دـعب  هک  دـنا  هدوب  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  ترـضح  نارادـفرط  نارای و  زا  یکی  لحم  نیدـمتعم  یلاها و  داقتعا  هب  اـنب  بسن : 
هدوسرف و ینامتخاس  عقاو  رد  انب  نیا  تاحیـضوت :  دراد . عبرمرتم  تحاسم 20  تحاسم :  دنا . هدیسر  تداهـش  هب  روج  ماکح  طسوت  ناریا 

کیدزن ةدنیآ  رد  انب  نیا  دراد . ددجم  يزاسزاب  هب  زاین  هدوسرف و  هعقب  فقـس  انب و  ياهراوید  یمامت  دـشاب . یم  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب 
روـخ و ناهفـصا - سردآ :  دـیدرگ . دـهاوخ  تمرم  يزاـسزاب و  ًاددـجم  نیریخ  ءاـنما و  تییه  تـمه  ناتـسرهش و  فاـقوا  هرادا  طـسوت 

يا هپت  زارف  رد  روخ و  يرتمولیک  ۀلصاف 50  رد  عقاو  جنُخ  ياتسور  رد  - جنخ - کنابایب

روخ

هیلع هللا  مالس  دوواد  دیس  نیدلا  لامک  هداز  ماما 

ۀتشون هب  هجوت  اب  رهـش و  ناگرزب  یلاها و  داقتعا  هب  فیرـش  هدازماما  نیا  بسن  بسن :  هیلع  هللا  مالـس  دوواد  دیـس  نیدلا  لامک  هداز  ماما 
ینونک نحص  يانب  ریز  تحاسم :  دسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  هطـساو  هدزیـس  اب  مرح  بردرـس  يراکیـشاک 
هتخاس رتم  تحاسم 2000  هب  يدـیدج  نحـص  هدازماما  لامـش  علـض  رد  کیدزن  ةدـنیآ  رد  هک  هدوب  عبرمرتم  نونکا 1500  مه  هاـگترایز 
هدیسر نایقوجلس  نارود  هب  انب  نیا  نامتخاس  تاحیضوت :  دشاب . یم  رتم  فارطا 850  قاور  رود  مرح و  هعقب و  يانب  ریز  دیدرگ . دـهاوخ 
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عافترا هب  هاگترایز  شوپ  ود  يدبنگ  تسا . هدش  يزاسزاب  تمرم و  ًاددـجم  یـسمش  رد 1349  دعب  هدش و  يزاسزاب  هیوفـص  نارود  رد  و 
کیدزن ةدنیآ  رد  مرح  یلخاد  تانییزت  تسا . هتفرگ  رارق  فیرش  هدازماما  رازم  گنس  يور  داعبا 3×2  هب  يزلف  یحیرض  هدیسر و  رتم   33

نیا نتـشاد  رارق  هب  هجوت  اـب  کـیدزن  رود و  ياهرهـش  ریاـس  روـخ و  رهـش  مدرم  دـیدرگ . دـهاوخ  يراکیـشاک  يراـک و  هنیآ  يرب ، چـگ 
لیاق هژیو  صاخ و  مارتحا  ناشلا  میظع  هدازماما  نیا  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلعاضر  ترـضح  مرح  يوضر و  ناسارخ  هار  ریـسم  رد  هاـگترایز 

روخ رهش  زکرم  ماما و  نادیم  رد  - روخ - کنابایب روخ و  ناهفصا - سردآ :  دنشاب . یم 

هیلع هللا  مالس  دازناخ  ریپ  هعقب 

روخ رهـش  رد  نوفدم  مالـسلا  هیلعدوواد  هداز  ماما  ترـضح  نامزالم  نیمداخ و  زا  لحم ، نیدـمتعم  ناگرزب و  ةدـیقع  قبط  ناشیا  بسن : 
لاس 1377 رد  هتـشاد و  ینالوط  یتمدـق  هعقب  نیا  ناـمتخاس  تاحیـضوت :  عبرم  رتم  دازناخ 70  ریپ  هعقب  ياـنب  ریز  تحاـسم :  دنـشاب . یم 

ریپ رازم  گنس  يور  يا  هشیـش  نینهآ و  یظافح  اهنت  هتـشادن  رارق  رازم  گنـس  يور  یحیرـض  هعقب  لخاد  تسا . هدش  يزاسزاب  تمرم و 
نیا هب  ردوخ  رهـش  مدرم  درادـن . دوجو  يراکیـشاک  يراک و  هنیآ  يرب ، چـگ  تاـنییزت  هنوگ  چـیه  هعقب  لـخاد  تسا . هتفرگ  رارق  دازناـخ 
رهش رد  عقاو  دوواد  لآ  یبتجم  دیـس  دیهـش  ۀچوک  رد  - روخ - کنابایب روخ و  ناهفـصا - سردآ :  دنـشاب . یم  لیاق  هژیو  مارتحا  هاگترایز 

دروخ

یخرف

هیلع هللا  مالس  دمحم  حلاصلادبع  خیش  هعقب 

نیا نحـص  تحاسم  تحاسم :  دنـشاب . یم  روخ  رهـش  رد  نوفدم  دوواد  دیـس  هدازماما  نیمداخ  زا  رهـش  نیدمتعم  ۀـتفگ  هب  ناشیا  بسن : 
داعبا رد  نهآ  سنج  زا  يزلف  یحیرـض  هعقب  لخاد  رد  تاحیـضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  هعقب 50  يانب  ریز  تحاـسم  رتم و  هاگترایز 400 
تبسن یخرف  رهش  یلاها  مدرم و  تسا . هدش  هتشون  همیا  یماسا  راوید  رود  ات  رود  و  تسا . هتفرگ  رارق  هعقب  لخاد  رازم  گنـس  يور   1×2

يرتمولیک رد 405  عقاو  یخرف  رهش  - یخرف - کنابایب روخ و  ناهفصا - سردآ :  دنـشاب . یم  لیاق  يا  هژیو  تدارا  هاگترایز  هعقب و  نیا  هب 
مالسلا هیلعدمحم  حلاصلادبع  خیش  هعقب  ناهفصا 

هیلع هللا  مالس  هللادبع  خیش  هعقب 

 : تحاسم دنـشاب . یم  روخ  رهـش  رد  نوفدم  دوواد  دیـس  هدازماما  نیمداخ  زا  یکی  لحم ، نیدمتعم  تیاور  ساسا  رب  هللادبع  خیـش  بسن : 
هتسدلگ دبنگ و  ياراد  هعقب  نیا  تاحیضوت :  دراد . هلاس  دودح 45  یتمدق  هک  عبرم  رتم  تحاسم 400  هب  تسا  ینامتخاس  عقاو  رد  انب  نیا 

هلادبع خیـش  هعقب  نینچمه  تسا . هتفرگ  رارق  هعقب  لخاد  رد  رازم  گنـس  رود  ات  رود  يزلف  یظافح  اهنت  دشاب و  یم  حیرـض  دـقاف  هدوبن و 
ۀلـصاف 15 رد  - یخرف - کنابایب روخ و  ناهفـصا - سردآ :  دـشاب . یم  يراکیـشاک  ای  يراک  هنییآ  يرب و  چـگ  تاـنییزت و  هنوگ  ره  دـقاف 

یخرف رهش  رد  ناهفصا و  يرتمولیک  روخ و 405  رهش  يرتمولیک 

همرگ
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مظاک یسوم  نب  هزمح  نبا  دینج  هداز  ماما 

تحاسم تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ترـضح  هب  لحم  ناگرزب  یلاها و  تیاور  هب  راوگرزب  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
ینامتخاس لاس 1365  ات  انب  نیا  تاحیضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  مرح 400  هعقب و  يانب  ریز  تحاسم  رتم و  هاگترایز 2000  یلعف  نحص 

لاس رد  هک  هداز  ماما  دبنگ  تسا . هدیدرگ  يزاسزاب  تمرم و  روخ  فاقوا  هرادا  نیریخ و  یلاها ، تمه  اب  هک  دوب  لگ  تشخ و  حلاصم  اب 
هدـش هتخاس  نیریاز  لاح  هافر  تهج  ییاهقاور  نحـص  برغ  لامـش و  علـض  رد  دراد و  عاـفترا  رتم  فک 11  زا  هدش ، يراکیـشاک   1386

 : سردآ تـسا . هـتفرگ  رارق  فیرـش  هدازماـما  رازم  گنــس  يور  داـعبا 3×2  رد  موـینیمولآ  سنج  زا  يزلف  یحیرــض  مرح  لـخاد  تـسا .
ناهفصا يرتمولیک  روخ و 455  يرتمولیک  رد 35  عقاو  هِمرَگ  ياتسور  رد  - همرگ - کنابایب روخ و  ناهفصا -

هیلع هللا  مالس  مظاک  یسوم  نب  نامیلس  نب  هللادبع  هداز  ماما 

تحاسم دسر . یم  مالسلا  هیلعمظاک  یسوم  ترضح  هب  لحم  نیدمتعم  ناگرزب و  هتفگ  تیاور و  هب  انب  فیرش  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
نیا تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرم  رتم  نآ 150  ياـهقاور  هعقب و  ياـنب  ریز  تحاـسم  رتم و  هلادـبع 300  هدازماما  یلعف  نحـص  تحاسم  : 
يانب بیرخت و  میدـق  يانب  نیریخ  طسوت  ناریا  یمالـسا  دنمهوکـش  بالقنا  زا  دـعب  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  يا  هعقب  نامتخاس 

. دراد رارق  هدازماما  رازم  گنـس  يور  رتم  داعبا 2×5/1 رد  نهآ  سنج  زا  يزلف  یحیرـض  هعقب  لخاد  رد  تسا . هدـش  نآ  نیزگیاج  دـیدج 
- همرگ - کنابایب روخ و  ناهفـصا - سردآ :  دـشاب . یم  يراـک  هنیآ  يراکیـشاک و  يرب و  چـگ  تاـنییزت ، هنوگ  ره  دـقاف  قوف  هعقب  ۀـیقب 

ناهفصا يرتمولیک  روخ و 455  يرتمولیک  رد 35  عقاو  هِمرَگ  ياتسور 

هیلع هللا  مالس  نیدلارخف  ریپ  هعقب 

شتافو زا  دعب  دوخ  تیـصو  هب  هک  هدوب  دوخ  نامز  يافرع  املع و  زا  یکی  نیدلارخف  ریپ  اتـسور ، نیدـمتعم  یلاها و  تیاور  هب  انب  بسن : 
 : تاحیـضوت دـشاب . یم  عبرم  رتم  نیدـلارخف 25  ریپ  هعقب  يانب  ریز  تحاـسم  تحاـسم :  تسا . هدـش  هدرپس  كاـخ  هب  همرگ  ياتـسور  رد 

کنابایبو و روخ  ناتسرهش  فاقوا  هرادا  اتـسور و  یلاها  تمه  هب  لاس 1386  رد  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  هعقب  یمیدـق  نامتخاس 
. دراد رارق  رتمیتناس  عاـفترا 80  هب  داعبا 2×1 و  رد  ریپ  رازم  گنـس  اهنت  هدوبن و  یحیرـض  هعقب  لخاد  تسا . هدـیدرگ  يزاـسزاب  تمرم و 

هِمرَگ ياتـسور  - همرگ - کنابایب روخ و  ناهفـصا - سردآ :  دشاب . یم  يراکیـشاک  يراک و  هنیآ  يرب و  چگ  تانییزت  دـقاف  هعقب  نینچمه 
ناهفصا يرتمولیک  روخ و 455  يرتمولیک  هلصاف 35  رد  عقاو  کنابایب  روخ و  ناتسرهش 

ناجرهم

هیلع هللا  مالس  نیدلا  مجن  جاح  هعقب 

یلعف هعقب  ياـنب  ریز  تحاـسم :  دنـشاب . یم  نوفدـم  اتـسور  نیا  رد  ود  ره  هک  هدوـب  نیدـلا  سمـش  یجاـح  ردارب  یلقن  هب  ناـشیا  بـسن : 
نیریخ یلاها و  تمه  هب  هک  هدوب  لـگ  تشخ و  حـلاصم  اـب  ییاـنب  لاس 1386  ات  اـنب  نیا  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرم  رتم  هاگترایز 40 
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رتم مین  عافترا  هب  داعبا 2×1 و  رد  ناشیا  رازم  گنس  اهنت  هدوبن و  رازم  گنس  يور  یحیرض  هعقب  لخاد  تسا . هدیدرگ  تمرم  يزاسزاب و 
- کنابایب روخ و  ناهفـصا - سردآ :  دـشاب . یم  يرب  چـگ  ای  يراک و  هنیآ  يراکیـشاک ، نوچ  يرنه  ناـنییزت  دـقاف  قوف  هعقب  دراد . رارق 

ناجِرهِم ياتسور  - ناجرهم

هیلع هللا  مالس  نیدلا  سمش  خیش  هعقب 

تشخ و حلاصم  اب  تسیا  هعقب  انب  نیا  تاحیـضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  هعقب 50  نامتخاس  یمیدق  يانب  ریز  تحاسم  تحاسم :  بسن - : 
یحیرـض هعقب  لخاد  تسا . هدـنام  یقاب  اجرب  اپ  نانچمه  شیانب  ندوب  هدوسرف  هب  هجوت  اب  ناـنچ  مه  هک  دراد  دودح 700  یتمدق  هک  لگ 

یم يراک  هنیآ  اـی  یـشاقن و  يراکیـشاک ، تاـنییزت  هنوگ  ره  دـقاف  مرح  هعقب و  تسا . هتفرگ  رارق  رازم  گنـس  يور  داـعبا 3×1  هب  نیبوچ 
ناهفصا يرتمولیک  روخ و 455  يرتمولیک  رد 25  عقاو  ناجِرهِم  ياتسور  رد  - ناجرهم - کنابایب روخ و  ناهفصا - سردآ :  دشاب .

رهش نیرز 

رالاباب

یحابص دجسم  هناخاقس 

. دراد هلاس  یتمدق 700  لحم  یلاها  زا  لقن  هب  هتشاد و  رارق  رال  اباب  مان  اب  ییارحـص  لد  رد  ناکم  نیا  تاحیـضوت :  تحاسم - :  بسن - : 
روهشم یحابص  دجسم  مان  هب  هک  هدمآ  رد  يدجسم  تروص  هب  نونکا  مه  هک  هدوب  هدکشتآ  لبق  رد  لحم  نیدمتعم  تیاور  هب  ناکم  نیا 

یم هعجارم  ناکم  نیا  هب  ناشتاجاح  ندش  هدروآرب  تاروذن و  يادا  يارب  مدرم  هدوب و  نآ  دجسم  زا  رتفورعم  دجسم  نیا  هناخاقـس  تسا .
ناونع هب  هناخاقس  بآ  زا  مدرم  هدش و  هتخاس  هناخاقس  فرط  ود  رد  تسا  رتم  فک 24  زا  مادک  ره  عافترا  هک  هتسدلگ  رانم و  ود  دننک .

دیهش راولب  یکیدزن  رهـش و  نیرز  رهـش  رد  عقاو  رال  اباب  يارحـص  رد  - رالاباب - رهـش نیرز  ناهفـصا - سردآ :  دننک . یم  هدافتـسا  كربت 
. هدیمهف

نارداهب غاب 

هیلع هللا  مالس  میهاربا  دیس  هداز  ماما 

دیـس هدازماما  هاگترایز  تحاسم  تحاسم :  دسر . یم  مظاک  یـسوم  ماما  هب  یلاها  تیاور  قبط  ناشبـسن  راوگرزب ، هدازماما ي  نیا  بسن : 
لاس 1355 رد  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  هک  هدازماـما  یلبق  ناـمتخاس  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرم  رتم  مالـسلا 50  هیلعم  یهاربا 

يزلف یحیرض  دراد . رارق  هعقب  يور  فک  زا  رتم  عافترا 12  هب  شوپود  يدبنگ  تسا . هدش  نآ  میدق  يانب  نیزگیاج  قوف  يانب  بیرخت و 
ةروس لق  راهچ  مرح  ياهراوید  رود  اـت  رود  و  تسا . هتفرگ  رارق  هعقب  لـخاد  رد  رازم  گنـس  يور  داعبا 2×2  رد  هرقن  لـیتسا و  سنج  زا 

- ناهفـصا سردآ :  تسا . هدـش  يراکیـشاک  راوگرزب  هدازماما  همانترایز  زین  مرح  یلامـش  علـض  رد  تسا . هدـش  يراکیـشاک  میرک  نآرق 
رهش نیرز  يرتمولیک  ۀلصاف 25  رد  نارداهبغاب و  يرادرهش  نابایخ  رد  - نارداهب غاب  - رهش نیرز 
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نآرق هاگترایز 

تسا یعلـض  تشه  ینامتخاس  تروصب  هک  هاگترایز  يانب  ریز  تحاسم  رتم و  دودح 2000  هاگترایز  یلعف  تحاسم  تحاسم :  بسن - : 
نینمؤملاریما ترـضح  كرابم  طـخ  هب  بوسنم  هک  تسا  ینآرق  هاـگیاج  عقاو  رد  ناـکم  نیا  تاحیـضوت :  دـسر . یم  رتم  دودح 200  هب 

فقو هدش و  هدروآ  ناکم  نیا  هب  شیپ  لاس  دودح 200  رد  سدقم  میهاربا  دیس  مانب  یصخش  طسوت  نآرق  نیا  دشاب . یم  مالـسلا  هیلعیلع 
. تسا هدش  هتشاگن  هحفص   59 رد وهآ  تسوپ  يور  رب  یفوک  طخ  هب  هک  دوب  دیجم  مالک ا ... رخآ  ءزج  ود  اهنت  نآرق  نیا  تسا . هدـیدرگ 
رفص و متشه  تسیب و  اروشاع و  زور  مایا  رد  يا  هژیو  تامـسارم  درادرارق  مومع  مدرم و  صاخ  تسادق  مارتحا و  دروم  هک  ناکم  نیا  رد 
ناضمر و كرابم  هام  مکی  تسیب و  مالسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تداهش  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ترـضح  تداهش 

ندش هدروآرب  يارب  هدمآ و  ناکم  نیا  هب  نآرق  نیا  ترایز  تهج  مدرم  هک  ددرگ  یم  اپرب  مالسلا  هیلعیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تداهش 
اپ نانچمه  زین  نونکا  مه  و  دش . هتخاس  لاس 1356  رد  نیریخ  ءانما و  تییه  تمه  هب  انب  نیا  دـنزادرپ . یم  زاین  زار و  اعد و  هب  ناشتاجاح 
یم ناهفـصا  نکـسم  داینب  نارداهب و  غاب  يراد  شخب  اتـسور و  يرایهد  لحم و  ياروش  يراـکمه  اـب  هعـسوت  حرط  لـماش  هدوب و  اـج  رب 
نآ ریز  زا  نآرق  ترایز  زا  دعبراوز  هک  هتفرگ  رارق  فک  زا  رتم  عافترا 2  هب  نیبوچ  یهاگیاج  رد  روکذم  نآرق  هاگترایز  لخاد  رد  دشاب .

ۀلصاف 35 رد  - نارداهب غاب  - رهش نیرز  ناهفصا - سردآ :  دنزادرپ . یم  نانمدحا  هاگرد  هب  زاین  زار و  هب  مرح  زا  يا  هشوگ  رد  هدش و  در 
دابآ دیعس  ياتسور  رد  نارداهبغاب و  شخب  رد  عقاو  رهش  نیرز  رهش  يرتمولیک 

دور هدنیاز 

هیلع هللا  مالس  دمحا  دیس  هداز  ماما 

يدـهم دیـس  ياقآ  ملق  هب  تاداس  باسنا  ةدکـشهوژپ  زا  هک  يا  هیدـییأت  یلاـها و  هدـیقع  قبط  ردـقلا و  لـیلج  هدازماـما  نیا  بسن  بسن : 
هدیسر و رتم  دودح 5000  هب  هاگترایز  یلعف  تحاسم  تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلعیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هب  هدش ، هتشاگن  ییاجر 

هدمآ نینچ  هیدـییأت  نیا  رد  تاحیـضوت :  دـسر . یم  عبرم  رتم  هب 1250  تسا  نآ  قاور  راـهچ  مرح و  لـماش  هک  هعقب  ياـنب  ریز  تحاـسم 
یلع خیش  اباب  ياتسور  رد  بلاطیبا  نب  یلع  نبا  هفینح  دمحم  ناگداون  زا  یلع  دیس  هب  روهشم  مالسلا  هیلعدمحا  دیـس  هدازماما  : » هک تسا 

لاس 1355 رد  هدوب  لگ  تشخ و  حـلاصم  زا  هک  هاگترایز  میدـق  يانب  دـشاب . یم  تراـهط  تمـصع و  نادـنم  هقـالع  هجوت  دروم  ناـجنل 
یحیرـض مرح  لخاد  رد  تسا . هدـش  نآ  میدـق  يانب  نیزگیاج  دـیدج  يانب  يرادرهـش  يراکمه  نیریخ و  ءانما ، تییه  طسوت  بیرخت و 

عبرم رتم  هب 24  فک  زا  هاگترایز  شوپود  دـبنگ  عافترا  دراد . رارق  فیرـش  ةدازماما  رازم  گنـس  يور  نهآ  سنج  زا  داعبارد 3×2  يزلف 
رد - دور هدنیاز  - رهـش نیرز  ناهفـصا - سردآ :  دـشاب . یم  يراکیـشاک  ای  يراک  هنیآ  يرب و  چـگ  تانییزت  دـقاف  مرح  هعقب و  دـسر . یم 

دور هدنیاز  رهش  یلع  خیش  اباب  ۀلحم  رد  رهش و  نیرز  رهش  يرتمولیک  ۀلصاف 10 

رهش نیرز 

اهیلع هللا  مالس  مگیب  میرم  هدیس  هاگمارآ 
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میرم دیـس  هک  هاگمارآ  نیا  مگیب . میرم  دیـس  مان  اب  تسیا  یهاگمارآ  كراپ  لخاد  ناـکم و  نیا  رد  تاحیـضوت :  تحاـسم - :  بسن - : 
هدـناوخ و هحتاف  مگیب  میرم  دیـس  حور  يداش  يارب  ناکم  نیا  رد  مدرم  دـشاب . یم  مارتحا  ههجو و  ياراد  رهـش  مدرم  دزن  دراد  ماـن  مگیب 

اهنت هدوبن و  نامتخاس  فقـس و  ياراد  ناکم  نیا  دـنزادرپ . یم  رداق  راگدرورپ  اـب  زاـین  زار و  اـعد و  هب  ناـشتاجاح  ندـش  هدروآرب  يارب 
نیرز - رهـش نیرز  ناهفـصا - سردآ :  تسا . هتفرگ  رارق  هدمآ  رد  كراپ  تروص  هب  هک  يزبس  ياضف  رد  میرم  هدیـس  یب  یب  رازم  گنس 

. تسا هدش  لیدبت  یکراپ  هب  رضاح  لاح  رد  هک  هدوب  رهش  میدق  ناتسربق  هک  تسیا  هطوحم  رهش  نیرز  رهش  يادهش  راولب  رد  - رهش

یلع دارم  ریم  هاگمارآ 

هک یمارتحا  رهش و  يادهـش  رازلگ  رانک  رد  یلع  دارم  ریم  رازم  نتفرگ  رارق  هب  هجوت  اب  ناکم  نیا  رد  تاحیـضوت :  تحاسم - :  بسن - : 
كرابم مایا  دایعا  نوچ  رگید  يا  هژیو  تامـسارم  لیمک و  ياعد  مسارم  هعمج  بش  ره  دـنلیاق ، ادهـش  رهطم  روبق  يارب  رهـش  نیرز  مدرم 

اب مدرم  ناکم  نیا  رد  تسا . هدش  يراجح  ردق  هکرابم  ةروس  هاگمارآ  نیا  رازم  گنس  يور  ددرگ . یم  ماجنا  اهتبـسانم ، ریاس  رجف و  ۀهد 
هحتاف روبق  لها  ۀمه  ادهـش و  يارب  سدقم ، عافد  لاس  يادهـش 8  رهطم  روبق  یلع و  دارم  ریم  رازم  رانک  رد  تاروذـن  ریاس  شآ و  شخپ 

رازلگ رد  عـقاو  رهـش  زکرم  رد  - رهـش نیرز  - رهـش نیرز  ناهفـصا - سردآ :  دـنزادرپ . یم  ناراوـگرزب  نآ  هب  مارتـحا  يادا  هب  هدـناوخ و 
رهش نیرز  يادهش 

ناجنل هدس 

اهیلع هللا  مالس  مگیب  اغآ  هدیس  هاگمارآ 

لاس 1366 ات  ناـکم  نیا  تاحیـضوت :  تسا . يرنه  تاـنیئزت  هنوگره  دـقاف  نآ  لـخاد  هتـشاد و  رارق  تحاـسم 4×3  تحاـسم :  بسن - : 
تحاسم هب  یکقاتا  رد  رازم  نیا  تساهدش . لیدبت  رهش  ياضف  هب  هدش و  يراک  نمچ  یلعف ، كراپ  تروصب  دعب  هدوب و  هقطنم  ناتسروگ 

يور رب  دراد . رارق  زین  ناشیا  رسپ  رازم  دنمجرا ، يوناب  نیا  رازم  رانک  رد  تسا . يرنه  تانییزت  هنوگره  دقاف  نآ  لخاد  هتشاد و  رارق   3×4
ناجنل هدس  رهش  - ناجنل هدس  - رهـش نیرز  ناهفـصا - سردآ :  تسا . هدش  يراجح  هتـشون و  ش ) ه ـ  ) مگیب 1354 اغآ  هدیـس  رازم  گنس 

رهش نیا  دیهش  رد  كراپ  رانک  رد  یبونج و  يدنبرمک  نابایخ  - رهش نیرز  يرتمولیک  رد 7  عقاو 

هیلع هللا  مالس  ینیما  دومحم  دیس  هاگمارآ 

دشاب و یم  دیشروخ  دیس  هب  روهشم  راوگرزب  دیـس  نیا  تاحیـضوت :  هر .) ) ماما نابایخ  شبنرد  عبرمرتم  تحاسم 20  تحاـسم :  بسن - : 
دیس رازم  گنس  يور  دشاب . یم  نوفدم  هر ) ) ماما نابایخ  شبنرد  عبرمرتم  تحاسم 20  هب  یکقاتا  رد  هدوب و  یلاها  میرکت  مارتحا و  دروم 
نیا هب  رهـش  مدرم  تسا . هدش  يراجح  ق ) .ـ ه  ) لاس 1366 هب  ناشیا  توف  خیرات  تسا  نآ  یمیدـق  ربق  گنـس  يزاسزاب  هک  ینیما  دومحم 

نآرق ندناوخ  هب  هدوب ، ناگرزب  املع و  زا  یکی  هدس  رهش  ناگرزب  زا  لقن  هب  هک  ینیما  دمحم  دیـس  رازم  رـس  رب  هدوب و  لیاق  مارتحا  ناکم 
نابایخ رد  رهش  نیرز  رهش  يرتمولیک  رد 7  عقاو  ناجنل  ةدس  رهش  رد  - ناجنل هدس  - رهـش نیرز  ناهفـصا - سردآ :  دنزادرپ . یم  هحتاف  و 

( هر ) ماما
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نایشع

هیلع هللا  مالس  نایشع  زبس  اباب  هداز  ماما 

 : تحاسم دـسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  لحم  ناگرزب  نیدـمتعم و  تیاور  هب  راوگرزب  هدازماـما  نیا  بسن  بسن : 
نیا یمیدق  ۀعقب  تاحیضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  مرح 120  هعقب و  تحاسم  رتم و  نآ 2500  هینیسح  هفاضا  هب  زبس  اباب  هاگترایز  تحاسم 

نیریخ و ءاـنما و  تییه  تمه  هب  بیرخت و  لاـس 1366  رد  هک  هدوب  عبرم  رتم  داعبا 100  رد  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  ینامتخاس  هاگترایز 
يزلف یحیرـض  مرح  هعقب و  لخاد  هدوب و  رتم  فک 5/8  زا  هاگترایز  دبنگ  عافترا  تسا . هدیدرگ  يزاسزاب  ناجنل  ناتـسرهش  فاقوا  هرادا 

يرتمولیک ۀلصاف 7  رد  - نایشع - رهش نیرز  ناهفصا - سردآ :  دراد . رارق  فیرش  هدازماما  رازم  گنس  يور  داعبا 2×2  رد  نهآ  سنج  زا 
نایشع ياتسور  هکرابم ، ناتسرهش  ریسم  رد  رهش و  نیرز  رهش 

ناخ هچرک 

امهیلع هللا  مالس  دمحا  دیس  دمحم و  دیس  ناگداز  ماما 

 : تحاـسم دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  ترـضح  هب  لـحم  نیدـمتعم  ةدـیقع  هب  فیرـش  ناـگدازماما  نیا  بسن  بسن : 
ناتـسربق اتـسور  ناگرزب  تیاور  هب  ناکم  نیا  تاحیـضوت :  دسر . یم  عبرم  رتم  هب 200  تسا  نآ  هعقب  لماش  هک  هاگترایز  لـک  تحاـسم 

رارق هعقب  يور  فک  زا  رتم  عافترا 12  هب  یکچوکدبنگ  تسا . هدش  هتخاس  ناتـسربق  روبق و  يور  هدازماما  نامتخاس  مک  مک  هدوب و  لحم 
سردآ دنراد . رارق  هعقب  لخاد  رد  رگیدکی  زا  رتم  ۀلصاف 2  رد  ناگدازماما  رازم  گنس  اهنت  و  هدوبن ، حیرض  ياراد  قوف  هدازماما ي  دراد .

نارداهبغاب عباوت  زا  ناگچرک  ياتسور  رد  رهش  نیرز  رهش  يرتمولیک  هلصاف 35  رد  - ناخ هچرک  - رهش نیرز  ناهفصا - : 

تساوخ مانرو 

هیلع هللا  مالس  میهاربا  دیس  هداز  ماما 

 : تحاسم دـسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  رهـش  نیدـمتعم  یلاها و  تیاور  هب  انب  راوگرزب  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
لاـس 1354 اـت  اـنب  نیا  تاحیـضوت :  دـسر . یم  عبرمرتم  هب 5000  مرح  نامتخاس  ارـس و  ریاز  هینیـسح و  لـماش  هاـگترایز  لـک  تحاـسم 

یم تخاس  لاح  رد  دیسر ، دهاوخ  عبرم  رتم  رب 1000  غلاب  نآ  تحاسم  نآ  دیدج  نامتخاس  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  ینامتخاس 
رازم گنس  يور  داعبا 2×2  رد  هرقن  لیتسا و  سنج  زا  يزلف  یحیرـض  مرح  لـخاد  تسا و  رتم  فک 12  زا  هاگترایز  دبنگ  عافترا  دـشاب .

 : سردآ تسا . هدش  هتشون  میرک  نآرق  كرابم  هروس  هدش ، يراکیشاک  امن و  رجآ  تروص  هب  هعقب  ینوریب  يامن  دراد . رارق  راوگرزب  نآ 
تساوخمانرو رهش  رد  رهش و  نیرز  يرتمولیک  ۀلصاف 2  رد  - تساوخ مانرو  - رهش نیرز  ناهفصا -

گندراه
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هیلع هللا  مالس  نیدلا  ءاهب  دیس  هداز  ماما 

 : تحاسم دسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  نیدمتعم  لحم و  ناگرزب  تیاور  قبط  راوگرزب  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
عبرم رتم  هب 500  ناسارخ  هاش  هدازماما  هعقب  يانب  ریز  تحاسم  تسا و  راـتکه  نآ 11  فارطا  ياهنیمز  هفاضا  هب  هاگترایز  یلعف  تحاـسم 

یمرتم هب 8  فکزا  نآ  عافترا  هک  هدش  بصن  هدازماما  يور  يدبنگ  هتشاد و  هلاس  یتمدق 200  هدازماما  نامتخاس  تاحیضوت :  دسر . یم 
چگ تانییزت  هنوگ  ره  دقاف  قوف  ۀعقب  دراد و  رارق  راوگرزب  هدازماما  رازم  گنـس  يور  داعبارد 3×2  نیبوچ  یحیرض  مرح  لخادرد  دسر .

ناکم ییوجشناد ، يزومآ ، شناد  هاگودرا  شفارطا  ياهنیمز  نتشاد  هب  هجوت  اب  هاگترایز  نیا  دشاب . یم  يراکیشاک  يراک و  هنیآ  يرب و 
زا رهش  نیرز  رهش  يرتمولیک  هلصاف 35  رد  - گندراه - رهش نیرز  ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم  زین  هاپس  جیسب و  حلـسم ، ياهورین  رونام 

گندراه مانب  ییاتسور  رد  عقاو  نارداهبغاب و  عباوت 

مریمس

انح

هیلع هللا  مالس  وناب  زان  یب  یب  هداز  ماما 

 : تحاسم دـسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  لـحم  نیدـمتعم  یلاـها و  مدرم و  داـقتعا  هب  اـنب  ناـشیا  بسن  بسن : 
نیدلا ءالع  دیس  ةون  ناشیا  تاحیـضوت :  دسر . یم  عبرم  رتم  هب 450  نآ  فرط  ود  دجـسم  يانب  ریز  رتم و  دودح 200  يانب  ریز  تحاسم 
خیرات ات  انب  نیا  دنشاب . یم  نوفدم  سراف  ناتـسا  رد  هدوب و  دیهـش  ماما  هدازماما  رتخد  دننوفدم و  زاریـش  رد  هک  هدوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

يانب نیزگیاج  دـیدج  يانب  مریمـس  ناتـسرهش  فاـقوا  هرادا  نیریخ و  یلاـها و  تمه  هب  هک  هدوب  لـگ  تشخ و  حـلاصم  اـب  یقاـتا   1372
زا يدبنگ  هتشاد و  رارق  فیرـش  هدازماما  رازم  گنـس  يور  داعبا 1×3  رد  موینیمولآ  سنج  زا  يزلف  یحیرـض  تسا . هدیدرگ  نآ  یمیدـق 

هنوگ ره  دقاف  قوف  هعقب  انب  دراد . رارق  هعقب  يور  دـسر  یم  رتم  هب 12  فک  زا  نآ  عافترا  هک  نآ  راـنک  رد  زین  هتـسدلگ  ود  نهآ و  سنج 
نیب مریمس  ناتسرهش  يرتمولیک  هلصاف 30  رد  - انح - مریمس ناهفـصا - سردآ :  دشاب . یم  يراکیـشاک  يراک و  هنیآ  يرب و  چگ  تانییزت 

دزی سراف و  ياهناتسا 

رفخ

هیلع هللا  مالس  دمحا  دیس  هداز  ماما 

نیا تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  هب  یسوم  ماما  ترـضح  هب  اتـسور  ناگرزب  مدرم و  داقتعا  هدیقع و  قبط  شفیرـش  بسن  بسن : 
نیا تاحیـضوت :  دـشاب  یم  رتم  هب 500  بیرق  هدازماما  نحـص  تحاسم  . دـشاب یم  رتم  يانب 100  ریز  اب  يا  هعقب  ياراد  فیرـش  هدازماـما 

رد نهآ  سنج  زا  يزلف  یحیرـض  دشاب . یم  گرزب  کچوک و  يدبنگ  ياراد  لگ و  تشخ و  حلاصم  اب  يا  هعقب  ياراد  فیرـش  هدازماما 
عافترا مریمـس و  بونج  يرتمولیک  هلـصاف 70  رد  - رفخ - مریمـس ناهفـصا - سردآ :  تسا . هتفرگ  رارق  رازم  گنـس  يور  داعبا 5/1×5/1 

رفَخ ياتسور  مان  اب  تسا  ییاتسور  ایرد و  حطس  زا  اند  هوک  يرتم   2300
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هیلع هللا  مالس  دمحم  دیس  هداز  ماما 

 : تحاسم دـسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  هدوب ، دـمحا  دیـس  هدازماما  دـنزرف  هکنیا  هب  هجوت  اـب  ناـشیا  بسن  بسن : 
دهاوخ رارق  هعقب  يور  رتم  عافترا 18  هب  زین  شوپود  يدـبنگ  هدوب و  رتم  تسا 800  ثادحا  تسد  رد  هک  هدازماما  دـیدج  يانب  تحاسم 

رد انب  نیا  تاحیـضوت :  تفرگ . دهاوخ  رارق  هتخاس و  هعقب  يور  دبنگ  رانک  رد  رتم  نآ 20  عافترا  مادک  ره  هک  زین  هتـسدلگ  ود  تفرگ و 
اپ نانچمه  تسا  یکقاتا 4×3  هک  هعقب  یمیدق  يانب  دشاب . یم  دیدج  زاس  تخاس و  لاح  رد  رضاح  لاح  رد  هدیدرگ و  عقاو  اتسور  طسو 
رد رتم  نآ 20  عافترا  مادک  ره  هک  زین  هتسدلگ  ود  دراد . رارق  رازم  گنـس  يور  داعبا 2×1  رد  نهآ  سنج  زا  يزلف  یحیرـض  تساجرب و 

. دنراد هتـشاد و  ناوارف  مارتحا  هدیقع و  فیرـش  هدازماما  نیا  هب  تبـسن  يدابآ  مدرم  تفرگ . دـهاوخ  رارق  هتخاس و  هعقب  يور  دـبنگ  رانک 
مریمس يرتمولیک  رد 70  عقاو  رفَخ  ياتسور  رد  - رفخ - مریمس ناهفصا - سردآ : 

مریمس

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  ماما 

تاقیقحت و دحاو  دـییأت  هب  هک  يا  همان  هرجـش  قبط  نینچمه  رهـش و  نیدـمتعم  ناگرزب و  داقتعا  هب  انب  فیرـش  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
رتم و هدازماما 100  یلعف  نحـص  تحاسم  تحاسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ترـضح  هب  دـشاب  یم  فاقوا  نامزاس  تاعلاطم 

یلاها تمه  اب  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  ییانب  لاس 1357  ات  انب  نیا  تاحیضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  هعقب 500  يانب  ریز  تحاسم 
همادا نآ  لیمکت  يزاس و  هب  لحارم  هک  تسا  هدـش  نآ  میدـق  ياـنب  نیزگیاـج  دـیدج  ياـنب  مریمـس  ناتـسرهش  فاـقوا  ةرادا  نیریخ و  و 

رارق فیرش  هدازماما  رازم  گنس  يور  داعبا 3×2  هب  نیبوچ  یحیرض  دسر و  یم  رتم  هب 14  فک  زا  نآ  عافترا  هک  شوپ  ود  يدبنگ  . دراد
فارطا ياهراوید  دـشاب . یم  هنادـنمرنه  ابیز و  يرب  چـگ  يراک و  هنیآ  هیوفـص و  کبـس  هب  یـشاقن  تروصب  مرح ، لخاد  تانییزت  دراد .

خیش نابایخ  رد  مریمس و  رهش  رد  - مریمس - مریمس ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم  رمرم  گنس  نآ  رود  ات  رود  يراکیشاک و  یگمه  حیرض 
رهش يدورو  ریسم  رد  قودص و 

هیلع هللا  مالس  نت  جنپ  هداز  ماما 

نآ عافترا  هک  يدبنگ  دشاب  یم  عبرم  رتم  مرح 150  يانب  ریز  تحاسم و  رتم  ًادودح 6000  هدازماما  نحـص  تحاسم  تحاسم :  بسن - : 
. دشاب یم  بصن  فیرش  هدازماما  رازم  گنس  يور  داعبا 3×3  رد  يزلف  یحیرـض  تسا و  هتفرگ  رارق  هعقب  يور  دسر  یم  فک  زا  رتم   14

نیا رد  مالـسلا . هیلع  نت  جنپ  ناگدازماما  مان  اب  تسیا  هدازماما  ناگجاوخ  میدـق  نادـیم  مریمـس و  رهـش  نت  جـنپ  نابایخ  رد  تاحیـضوت : 
ییانب لاس 1370  ات  هاگترایز  هعقب و  نیا  دشاب . یم  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح  دالوا  زا  فیرش  هداز  ماما  نت  جنپ  نفدم  هاگترایز 
مریمـس ناتـسرهش  فاقوا  هرادا  رهـش و  نیریخ  ءانما ، تییه  تمه  اب  هدازماما  دیدج  يانب  لاس 1380  رد  هدوب و  لگ  تشخ و  حـلاصم  اـب 

رارق هعقب  يور  دـسر  یم  فک  زا  رتـم  نآ 14  عافترا  هک  يدـبنگ  دراد . همادا  نآ  تخاس  یلیمکت  لـحارم  زین  نونکا  مه  هک  دـش  هتخاـس 
: دننوفدم ناکم  نیا  رد  هک  یناراوگرزب  دشاب . یم  بصن  فیرـش  هدازماما  رازم  گنـس  يور  داعبا 3×3  رد  يزلف  یحیرـض  تسا و  هتفرگ 

نارسپ زا  یگمه  هک  دنشاب  یم  مالـسلا  هیلع  مساق  هدازماما  نسح و  هدازماما  هللادبع - هدازماما  نیدلا - سمـش  هدازماما  رادملع - هداز  ماما 
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نیا هب  تبـسن  یلاها  رهـش و  مدرم  دنـشاب . یم  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  رـسپ  دـیز  نبا  نیـسح  نبا  لیعامـسا  نب  نامیلـس  هدازماـما 
ناگجاوخ میدق  نادیم  مریمس و  رهش  نت  جنپ  نابایخ  رد  - مریمس - مریمس ناهفصا - سردآ :  دنلیاق . هژیو  مارتحا  تدارا و  ناراوگرزب 

ملق هعلق 

هیلع هللا  مالس  یلع  نبا  دیز  هداز  ماما 

 : تاحیضوت تحاسم - :  دسر . یم  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  هب  لحم  نیدمتعم  یلاها و  ةدیقع  قبط  ناشبـسن  راوگرزب  هدازماما  نیا  بسن : 
، دـیب ناتخرد  دوجو  دور . یم  رامـش  هب  نآ  درف  هب  رـصحنم  ياه  یگژیو  همـشچ  دوجو 4  هتـشاد و  رارق  زبس  رـس  رایـسب  طیحم  رد  انب  نیا 

لاس ات  انب  نیا  تسا . هتخاس  مهارف  کیدزن  رود و  نیریاز  يارب  ار  یترایز  یتحایـس و  یناکم  هدازماما  فارطا  رد  ودرگ  هدوبک و  نوران و 
دیدـج ياـنب  مریمـس  ناتـسرهش  فاـقوا  ةرادا  نیریخ و  ءاـنما  تییه  تمه  هب  لاـس  ناـمه  هدوب و  لـگ  تشخ و  حـلاصم  اـب  ییاـنب   1383

سنج زا  يزلف  یحیرـض  هتفرگ و  رارق  هعقب  يور  فک  زا  رتم  عافترا 14  هب  هدازماما  شوپود  دبنگ  تسا . هتـشگ  نآ  میدق  يانب  نزیگیاج 
ییودرگ لاسنهک  تخرد  دوجو  هدازماـما  نیا  رگید  تاـصتخم  زا  رگید  یکی  دراد . رارق  رازم  گنـس  يور  داعبا 1×2  رد  لـیتسا  نهآ و 

هعلق - مریمس ناهفصا - سردآ :  دنناد . یم  راوگرزب  هدازماما  نیا  تداهش  اب  نراقم  ارنآ  هتشاد و  ینالوط  يرمع  یلاها  هدیقع  هب  هک  تسا 
مریمس يرتمولیک  ۀلصاف 15  رد  مدق و  ۀعلق  ياتسور  يرتمولیک  هلصاف 1  رد  - ملق

همک

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  لگ  یب  یب 

 : تحاسم دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ماما  ترـضح  هب  نیدمتعم  لحم و  مدرم  هدیقع  قبط  راوگرزب  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
لاح هافر  يارب  هک  یـشزرو  يزاب و  لیاسو  زبس و  ياضف  هوالع  هب  اـهیلع  هللا  مالـس  نوتاـخ  لـگ  یب  یب  هاـگترایز  نحـص  لـک  تحاـسم 

هفیرش هدازماما  نیا  تاحیضوت :  دشاب . یم  رتم  نآ 500  یلعف  هعقب  يانب  ریز  تحاسم  هدوب و  راـتکه  هدش 4  هتخاس  هعقب  رانک  رد  نیرئاز 
لاس رد  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  ییانب  عقاو  رد  هدازماما  نیا  دـشاب . یم  رفَخ  ياتـسور  رد  نوفدـم  دـمحم  دیـس  هدازماـما  رهاوخ 

هتخاس رازم  گنس  يور  دیدج  يانب  بیرخت و  نآ  میدق  نامتخاس  مریمس ، ناتسرهش  فاقوا  هرادا  نیریخ و  ءانما و  تییه  تمه  هب   1382
رارق هعقب  لـخاد  رازم و  گنـس  يور  داعبا 2×1  رد  يزلف  یحیرـض  هتـشاد و  عاـفترا  رتم  فک 24  زا  هدازماما  شوپود  دـبنگ  تسا . هدـش 

یم يراک  هنیآ  ای  يراک و  یـشاک  يرب و  چـگ  تانییزت  هنوگ  ره  دـقاف  هعقب  مرح و  هتـشاد و  دوجو  نوتـس  راهچ  حیرـض  نیفرط  رد  دراد .
ناکم نیا  هب  ناشتاجاح  ندش  هدروآرب  تهج  ناوناب  ًاصوصخ  هتـشاد و  هِژیو  تدارا  راوگرزب  هدازماما  نیا  هب  تبـسن  یلاها  مدرم و  دشاب .

. دشاب یم  رفَخ  ياتسور  رد  - همک - مریمس ناهفصا - سردآ :  دنوش . یم  فرشم  فیرش 

نیسویگ هتفیک 

هیلع هللا  مالس  دمحم  هداز  ماما 
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ریز تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  لحم  یلاها  نامدرم و  ةدیقع  قبط  راوگرزب  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
هدازماما گنر  زبس  دـبنگ  دـسر . یم  لبق  لاس  هب 70  نآ  تخاس  تمدـق  هک  تسا  ینامتخاس  اـنب  نیا  تاحیـضوت :  رتم  دودح 100  يانب 

لاس هک 70  هدوب  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  ییانب  عقاو  رد  لبق  رد  انب  نیا  دـنک . یم  ناـیامن  صخـشم و  ار  هعقب  زادـنا  مشچ  رود  زا  یبوخب 
هدازماما راـنک  رد  دـسر و  یم  رتم  هب 12  فک  زا  هدازماما  زبس  دـبنگ  عافترا  تسا . هدـیدرگ  نآ  نیزگیاـج  دـیدج  ياـنب  بیرخت و  شیپ 

هدش و هدازماما  طیحم  يزبسرس  ینادابآ و  بجوم  هک  هتفرگ  رارق  زین  يا  همـشچ  هدازماما  نیا  رانک  رد  تسا . هتفرگ  رارق  يدابآ  ناتـسربق 
- مریمـس ناهفـصا - سردآ :  دـننک . یم  هعجارم  ناکم  نیا  هب  ترایز  تحایـس و  تهج  هب  مه  راوجمه  ياهاتـسور  ریاس  اتـسور و  یلاها 

ارحص لد  رد  ییاتسور و  نوریب  رد  مریمس و  يرتمولیک  هلصاف 70  رد  عقاو  نیسویگ  ۀتفیک  ياتسور  رد  - نیسویگ هتفیک 

کنو

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  هموصعم  هداز  ماما 

هریاد هسسؤم  میظنت  قیقحت و  زکرم  يدمحم و  هیقف  يدهم  دمحم  میظنت  هب  هک  همان  هرجش  مدرم و  هدیقع  قبط  هفیرش  هدازماما  نیا  بسن : 
هدازماما 5000 نحص  لک  تحاسم  تحاسم :  دسر . یم  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  ترـضح  هب  شبـسن  تسا  دوجوم  هکربتم  عاقب  فراعملا 

هدوب لگ  تشخ و  ییانب  تروصب  میدق  رد  هعقب  نیا  تاحیـضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  هعقب 200  دوخ  يانب  ریز  تحاسم  هدوب و  عبرم  رتم 
هلحرم لاس 1375  رد  سپـس  تفای و  همادا  زاغآ و  میدـق  يانب  بیرخت  يزاسزاب و  لوا  هلحرم  نیریخ ، یلاها و  تمه  اب  لاس 1356  رد  و 

هب 14 فک  زا  نآ  عافترا  هک  کچوک  يدبنگ  . تسا هدش  هتخاس  هدازماما  کنو  يرادرهش  ءانما و  تییه  نیریخ و  تمه  اب  يزاسزاب  مود 
دیهش دادـعت 100  دروـخ . یم  مشچ  هب  نحـص  هعقب و  رود  اـت  رود  نو  كاـت و  راـنچ و  ناـتخرد  هتفرگ و  رارق  هـعقب  يور  دـسر  یم  رتـم 

رد ناتـسبش و  لخاد  دراد . رارق  هدازماما  نییاپ  نحـص  رد  هک  هدوب  هدازماما  ياضف  زا  رگید  یکی  یلیمحت  گنج  سدقم و  عافد  راوگرزب 
. دنـشون یم  نآ  بآ  زا  افـش  نتفرگ  يارب  مدرم  هدوب و  ناکم  نیا  ياه  یگژیو  صتخم و  هک  تسا  یبآ  ۀمـشچ  هدازماـما  مرح  ترواـجم 
- ناهفـصا سردآ :  تسا . هدیدرگ  بصن  هفیرـش  ةدازماما  مرح  لخاد  رد  رازم  گنـس  يور  داـعبا 3×2  رد  نهآ  سنج  زا  يزلف  یحیرض 

کنو رهش  يرتمولیک  مریمس و 2  ناتسرهش  يرتمولیک  هلصاف 34  رد  - کنو - مریمس

رهش نیهاش 

ناریم غاب 

هیلع هللا  مالس  دمحم  دیس  هداز  ماما 

ات انب  نیا  تاحیـضوت :  دراد . انبریز  عبرم  رتم   920 تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  هب  شفیرـش  بسن  بسن : 
دبنگ عافترا  تسا . هدش  هتخاس  نآ  دـیدج  يانب  نیّریخ  ءانما و  تییه  تمه  هب  هک  دـندوب  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  ینامتخاس  لاس 1365 

هدازماما رازم  گنس  يور  داعبا 5/2×2  رد  يزلف  یحیرـض  هاگترایز  زاس  هزات  مرح  لخاد  دـشاب . یم  رتم  فک 22  زا  هداز  ماـما  شوپ  ود 
، يراک هنییآ  هدنیآ  رد  مرح  لخاد  تانییزت  و  دشاب . یم  يدورو  برد  یعلض و 4  تشه  قاور  ياراد 4  انب  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  فیرش 
هک هتـشاد  دوجو  لالز  بآ  ناشوج  همـشچ  دنچ  هاگترایز  نیمز و  ریز  رد  يرتم  هلصاف 5/2  رد  دیدرگ . دهاوخ  يرب  چگ  يراکیـشاک و 
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رد 35 عقاو  ناریم  غاب  ياتـسور  رد  - ناریم غاب  - رهـش نیهاش  ناهفـصا - سردآ :  تسا . هتفرگ  رارق  اتـسور  یندـیماشآ  بآ  هدافتـسا  دروم 
رهش نیهاش  يرتمولیک 

کشدیب

هیلع هللا  مالس  نیدباعلا  نیز  هداز  ماما 

 : تحاسم دسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  اتـسور  نیدـمعتم  یلاها و  تیاور  هب  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
یسوم نب  دمحا  نب  نیدباعلا  نیز  هداز  ماما  تاحیـضوت :  دسر . یم  رتم  دودـح 200  هب  نآ  رواجم  ياهقاتا  هفاضا  هب  مرح  هعقب و  يانبریز 

هب هعقب  يور  رب  نانچمه  هداز  ماما  یمیدـق  دـبنگ  . دراد هلاس  دودح 400  یتمدق  هک  هدوب  یمیدـق  انب  نیا  نامتخاس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب 
هداج طسوت  هدوب و  هیلوا  تاناکما  قرب و  دقاف  شا  ییایفارغج  تیعقوم  هب  هجوت  اب  هاگترایز  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  فک  زا  رتم  عافترا 12 

داعبا 5/2×5/2 رد  نیبوچ  یظافح  ای  حیرض  مرح  هعقب و  لخاد  رد  دشاب . یم  لصتم  کشمدیب  ياتـسور  هب  رتمولیک  لوط 7  هب  یکاخ  يا 
راـهطا هـمیا  ثیداـحا  نـینچمه  مـیرک و  نارق  رَوُـس  هـعقب  ياـهراوید  مرح و  لـخاد  رد  تـسا . هـتفرگ  رارق  هداز  ماـما  رازم  گنــس  يور 

رهـش و 100 نیهاش  يرتمولیک  هلصاف 80  رد  کشمدیب  ياتـسور  رد  - کشدیب - رهـش نیهاش  ناهفـصا - سردآ :  تسا  هدش  يراکیـشاک 
ناهفصا يرتمولیک 

ههس

هیلع هللا  مالس  هلیلگ  هداز  ماما 

رتم زین 400  هاگترایز  نحص  تحاسم  تحاسم :  دسر . یم  ه )  ) رفعج نب  یسوم  ماما  هب  اتـسور  یلاها  زا  تیاور  هب  شفیرـش  بسن  بسن : 
. تسا هدیدرگ  تمرم  یگزات  هب  هک  تسا  لکـش  يا  هزوریف  يدبنگ  ياراد  هتـشاد و  یمیدق  یتمدق  انب  نیا  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرم 
ود رازم  ٌالامتحا  گنس  نییاپ  یلاها  تیاور  هب  هک  تسا  یگرزب  گنس  هتخت  هعقب ، لخاد  . دشاب یم  رتم  فک 12  زا  هاگترایز  دبنگ  عافترا 

ماما رازم  ارنآ  هک  تسا  یهاگمارآ  دـبنگ  ریز  هعقب و  يالاب  رد  تسا . هدـش  ناکم  نیا  هب  تبـسن  یلاـها  مارتحا  ثعاـب  هک  تسا  هداز  ماـما 
. تسا هتفرگ  رارق  رتم  داعبا 1×2  رد  هلیلگ  وناب  رازم  گنـس  دبنگ  ریز  رد  اهنت  تسا و  حیرـض  دقاف  هاگمارآ  نیا  دنمان . یم  هلیلگ  وناب  هداز 

رهش نیهاش  يرتمولیک  رد 75  عقاو  هُس  ياتسور  - ههس - رهش نیهاش  ناهفصا - سردآ : 

هیلع هللا  مالس  فسوی  هداز  ماما 

. دش یم  عبرم  رتم  زین 1000  نآ  ياهقاور  ناتسبش و  هفاضا  هب  هعقب  تحاسم  هدوب و  رتم  دودح 1000  هاگترایز  نحص  تحاسم :  بسن - : 
فسوی هداز  ماما  مالـسلا  هیلع  غارچ  هاش  نب  دمحا  نب  نیدلا  جات  هداز  ماما  دنـشاب : یم  نوفدم  هداز  ماما  هاگترایز 3  نیا  رد  تاحیضوت : 

هلاس دودـح 400  یتمدـق  هاگترایز  نیا  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نب  میهاربا  نب  مساقلاوبا  هداز  ماما  مالـسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  نب 
داعبا رد  نهآ  سنج  زا  يزلف  یحیرـض  هعقب  لخاد  تحاسم  تسا . هدـش  هفاـضا  نآ  تحاـسم  هب  تمرم و  ریخا  ناـیلاس  لوط  رد  هتـشاد و 

ماما نیبوچ  حیرـض  هاگترایز ، يزلف  دـیدج  حیرـض  رانک  رد  نینچمه  تسا . هتفرگ  رارق  فیرـش  ناـگداز  ماـما  رازم  گنـس  يور   5/1×3
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هک دراد  همادا  فقـس  ات  هک  تسا  نآ  ياهراوید  لماش  هک  مرح  تانییزت  تسا . هدوزفا  روکذـم  يانب  تمدـق  هب  هک  دراد  رارق  زین  ناگداز 
ياه هزوریف  يراکیشاک  تروصب  هاگترایز  شوپ  ود  دبنگ  عافترا  دسر . یم  هیراجاق  نارود  هب  رگید  يا  هراپ  هیوفص و  نارود  هب  يا  هراپ 

ياتسور رد  رهش و  نیهاش  يرتمولیک  هلصاف 75  رد  - ههس - رهش نیهاش  ناهفـصا - سردآ :  دراد . عافترا  رتم  فک 16  زا  هک  تسا  گنر 
هُس

دورهلک

هیلع هللا  مالس  راوگرزب  هس 

هاگترایز 200 یلعف  مرح  هعقب و  تحاسم  تحاسم :  هطساو .» اب  دسر  یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  ناشفیرش  بسن  بسن : 
هیقر و هلادبع ، ياهمان  هب  فیرش  ناگداز  ماما  هعقب  نیا  رد  تاحیـضوت :  دراد . همادا  نانچمه  نآ  يزاسزاب  لحارم  هک  دشاب  یم  عبرم  رتم 
زا یفـسلف  مالـسالا  تجح  هیدییات  همان و  هرجـش  نینچمه  یلاها و  تیاور  هب  راوگرزب  هس  نیا  دنـشاب . یم  نوفدـم  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف 

مشش تسیب و  دلج  ناهج  هاگترایز  رازه  تسیب  باتک  رد  یفسلف  یلع  خیش  ریقح  : » تسا هدمآ  نینچ  نیا  يوضر  سدق  ناتـسآ  هناخباتک 
اب ییانب  لاس 1373  ات  هاگترایز  نیا   . دنا هدش  نفد  دورهلک  هیرق  رد  همطاف  یب  یب  هیقر و  یب  یب  هلادبع و  هداز  ماما  ما  هدروآ  هحفص 167 

. تسا هدـش  نآ  نیزگیاج  دـیدج  يانب  ناتـسرهش  فاقوا  هرادا  تراـظن  نیریخ و  ءاـنما و  تییه  تمه  هب  هک  هدوب  لـگ  تشخ و  حـلاصم 
دیفـس فقـس  ات  نآ  يالاب  کیمارـس و  اهراوید  نییاپ  اهنت  هتـشادن و  رارق  فیرـش  ناگادز  ماـما  رازم  يور  رب  یحیرـض  زونه  مرح  لـخاد 
شوپ ود  دبنگ  نینچمه  دیدرگ . دهاوخ  يراک  هنیآ  يراکیـشاک و  هعقب  مرح و  هدـنیآ ، رد  هدوبن و  قرب  ياراد  انب  نیا  تسا . هدـش  يراک 

رد - دورهلک - رهـش نیهاش  ناهفـصا - سردآ :  دیدرگ . دـهاوخ  يراکیـشاک  هدـنیآ  رد  زین  دراد  عافترا  فک 24  زا  عاـفترا  هک  هاـگترایز 
رهش نیهاش  يرتمولیک  هلصاف 60  رد  دورهلک و  ياتسور  نوریب 

زگ

هیلع هللا  مالس  هللا  تمعن  هاش  هعقب 

تحاسم تحاسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  هب  رهـش  ناگرزب  یلاها و  تیاور  هب  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
هلا تیآ  فرط  زا  بلطم  نیا  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرم  رتم  مالـسلا 300  هیلع  هلا  تمعن  هاش  هداز  ماما  هاگترایز  مرح  هعقب و  ياـنبریز 
زا یلاها  تایور  هب  هاگترایز  يانب  نامتخاس  تسا . هدیـسر  دییات  هب  زین  دروم  مق  قالخا  ياه  یـشهوژپ  تاعلاطم  زکرم  زا  یفجن  یـشعرم 
مرح لخاد  دراد . عافترا  رتم  فک 12  زا  هدش و  يراکیـشاک  هاگترایز  شوپ  ود  دبنگ  تسا . هدش  يزاسزاب  تمرم و  هب  زاغآ  لاس 1356 
مرح هعقب و  یلخاد  تاـنییزت  تسا و  هـتفرگ  رارق  فیرـش  هداز  ماـما  رازم  گنـس  يور  داـعبا 5/2×5/1  رد  نـهآ  سنج  زا  يزلف  یحیرض 

اب هاگترایز  نیا  تسا . يراکیـشاک  يرب و  چـک  يراک ، هنییآ  دـقاف  هعقب  دراد . همادا  فقـس  ات  هک  تسا  نآ  عالـضا  ییابیز  یـشاقن  لماش 
. دنوش یم  فرشم  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  ترایز  هب  مدرم  زگ و  رهش  یلاها  رتشیب  مارتحا  هجوت و  ثعاب  رهـش  رد  نآ  نتفرگ  رارق  هب  هجوت 

زگ رهش  داجس  نابایخ  رد  - زگ - رهش نیهاش  ناهفصا - سردآ : 

باشول
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امهیلع هللا  مالس  دمحم  لیعامسا و  نیدباعلا  نیز  ناگداز  ماما 

يانب تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  لحم  ناگرزب  یلاها و  داقتعا  هب  فیرش  ناگداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
رـس رب  هک  هدوب  لـگ  تشخ و  حـلاصم  اـب  يا  هعقب  لاـس 1352  اـت  اـنب  نیا  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرم  رتم  دودح 80  هاگترایز  دـیدج 

هاگترایز نیا  نامتخاس ،  هدنیآ  حرط  رد   . دشاب یم  تخاس  تسد  رد  نآ  دـیدج  يانب  نیریخ ، ءانما و  تییه  تمه  هب  بیرخت و  شیاسرف 
- رهـش نیهاـش  ناهفـصا - سردآ :  دـیدرگ . دـهاوخ  هاـگترایز  نیا  رد  نوفدـم  ناراوـگرزب  ماـقم  ناـش  رد  یحیرـض  هعقب و  مرح ، ياراد 

رهش نیهاش  يرتمولیک  رد 130  عقاو  باشول  ياتسور  رد  - باشول

تروخ هچروم 

هیلع هللا  مالس  مساق  هداز  ماما 

 : تحاسم دسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  رهـش  نیدـمتعم  یلاها و  هتفگ  هب  ردـقلا  لیلج  هداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
ءانما و تییه  تمه  هب  لاس 1372  رد  ابیز  تمظع و  هب  انب  نیا  تاحیضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  دودح 000/20  هاگترایز  نحص  تحاسم 

ارس ریاز  باب  دادعت 40  نینچمه  تسا . هدش  هدوب  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  يا  هعقب  هک  نآ  میدـق  يانب  نیزگیاج  هدـش و  هتخاس  نیدـنچ 
ود هتشاد و  عافترا  رتم  فک 36  زا  هداز  ماما  شوپرد  دبنگ  تسا . هدش  هتخاس  هاگترایز  نحص  یلامش  هشوگ  رد  نیریاز  لاح  هافر  تهج 

هداز ماما  رازم  گنس  يور  داعبا 4×3  رد  يزلف  یحیرض  مرح  هعقب و  لخاد  رد  تسا /. هتفرگ  رارق  رتم  عافترا 45  هب  دبنگ  فارطا  رد  رانم 
هعقب و تحاسم  دـنک . یم  ریخ  دوخ  هب  ار  يریاز  ره  مشچ  هک  هدوب  سنرقم  يراکیـشاک  لماش  مرح  لخاد  تانییزت  دـنراد و  رارق  فیرش 
رَوُس و نآ  ياـهراوید  رود  اـت  رود  يور  رب  مرح  لـخاد  رد  دـشاب . یم  عبرم  رتـم  دودح 1200  مالـسلا  هیلعمـساق  هداز  ماما  هاگترایز  مرح 

هلصاف رد  - تروخ هچروم  - رهش نیهاش  ناهفصا - سردآ :  تسا . هدش  يراکیـشاک  هتـشون و  راهطا  همیا  زا  یثیادحا  میرک و  نآرق  تایآ 
ناهفصا يرتمولیک  رهش و 50  نیهاش  يرتمولیک   27

همیم

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  هحلاص  هداز  ماما 

تحاسم تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  ترضح  هب  یلاها  اتـسور و  نیدمتعم  تیاور  هب  ناش  هفیرـش  بسن  بسن : 
ریز . تسا هدـش  هتخاس  نیرئاز  لاح  هافر  تهج  اارـسرئاز  باب  دادعت 24  یقرش  لامـش  علـض  رد  عبرم و  رتم  هدوب  هاگترایز 17000  نحص 

ءانما تییه  تیاور  هب  انب  نیا  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  زین  نآ  فارطا  ياهقاور  لـماش  هک  تسا  عبرم  رتم  هاگترایز 750  مرح  هعقب و  ياـنب 
فک زا  رتـم  مادـک 22  ره  هک  هدـش  يراکیـشاک  ابیز و  هتـسدلگ  ود  تسا . هدـش  تمرم  يزاـسزاب و  رورم  هب  هک  دراد  هلاـس  یتمدق 200 
لکش یطورخم  هدش و  يراکیشاکدبنگ  تسا . هدش  هتخاس  لاس 1370  رد  هک  تسا  هتفرگ  رارق  هاگترایز  يدورو  ردرس  رد  دنراد  عافترا 

. تسا هتفرگ  رارق  هفیرش  هداز  ماما  رازم  گنـس  يور   2  × 5/2 داعبا رد  يزلف  یحیرـض  مرح  لخاد  دراد . عافترا  رتم  فک 20  زا  هاگترایز 

. تسا هدش  هتـشون  جـع )  ) جرف ترـضح  ترایز  ثارو و  همانترایز  اروشاع و  ترایز  نآ  يور  هک  تسا  يراکیـشاک  لماش  هعقب  تانییزت 
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لیاق صاخ  مارتحا  تدارا و  راوگرزب  نیا  هب  بسن  یلاها  مدرم و  دراد . همادا  فقس  ریز  ات  هک  عالضا  يابیز  ياه  یـشاقن  لماش  نینچمه 
رهـش و 100 نیهاش  يرتمولیک  هلصاف 80  رد  همیم و  رهش  رد  عقاو  ناذا  ياتـسور  رد  - همیم - رهـش نیهاش  ناهفـصا - سردآ :  دنـشاب . یم 

ناهفصا يرتمولیک 

هدادنو

هیلع هللا  مالس  ماما  هدزاود  هداز  ماما 

. دراد رتم  رب 150  غلاب  یتحاسم  هاـگترایز  طاـیح  نحـص  . دـسر یم  عبرم  رتم  دودـح 1000  هقبل  ياـنبریز  تحاـسم  تحاـسم :  بسن - : 
قاور لماش  هک  نآ  دیدج  تمـسق  هتـشاد و  نیرید  یتمدـق  نآ  میدـق  تمـسق  هک  هتـشاد  تمـسق  ود  عقاو  رد  هاگترایز  نیا  تاحیـضوت : 

تمـضع هب  هک  تسا  ییابیز  رایـسب  يراکیـشاک  نآ  طایح  لخاد  ناویا  يدورو و  برد  نوریب  تسا . هدش  هتخاس  یگزات  هب  تسا  دیدج 
ای هدادـنو  هاگترایز  تسا . هتفرگ  رارق  يدورو  ناویا  يالاب  هک  تسا  کچوک  هتـسدلگ  ود  ياراد  هاـگترایز  نیا  تسا . هدوزفا  اـنب  يونعم 

دوش یم  بوسحم  یلاها  يارب  مارتحا  لباق  سدـقم و  یناکم  عقاو  رد  دوبن و  يا  هدازماما  نفد  لحم  عقاو  رد  یلاها  تیاور  هب  ماما  هدزاود 
عالـضا فارطا  ياه  یـشاقن  اهنت  لماش  لخاد  تانییزت  دـنا . هدـش  بیاغ  همرکم  يوناب  هدزاود  هک  تسا  ییاج  ناکم  نیا  یلاـها  رظن  زا  و 
ياروشاع مرحم و  يراوگوس  مایا  رد  یلاها  مدرم و  هک  دراد  دوجو  لـخن  هاگترایز 2  رد  دراد . همادا  فقـس  ات  هک  تسا  میدق  نامتخاس 

هدادنو ياتسور  رد  - هدادنو - رهش نیهاش  ناهفصا - سردآ :  دنیامن . یم  هدافتسا  اه  يرادازع  رد  نآ  رد  رفـص  متـشه  تسیب و  ینیـسح و 
رهش نیهاش  يرتمولیک  هلصاف 60  رد 

اضرهش

ناجرفسا

هیلع هللا  مالس  بلطملادبع  هداز  ماما 

تحاسم دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  لحم  نیدمتعم  یلاها و  مدرم و  ةدیقع  قبط  فیرش  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
نیا تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرمرتـم  نآ 500  مرح  ياـنب  ریز  تحاــسم  رتـم و  مالـسلا 2000  هیلعبلطملادـبع  هدازماما  نحـص  تحاسم  : 
سنج زا  يزلف  یحیرض  مرح  لخاد  رد  دشاب . یم  يراکیشاک  تانییزت  دقاف  نآ  دبنگ  هتشاد و  رجآ  سنج  زا  یعلـض  يدبنگ 12  هدازماما 

يراکیشاک نوتس  دراد و 8  رارق  رازم  گنس  يور  اتسور  نیریخ  یلاها و  کمک  اب  لاس 1380  رد  رازم  يور  داعبا 3×2  رد  هرقن  لیتسا و 
يراک و هنیآ  لاح  رد  نادـنمرنه  طسوت  نآ  عالـضا  لـیمکت و  لاـح  رد  هعقب  یلخاد  تاـنییزت  تسا . هتفرگ  رارق  حیرـض  نیفرط  رد  هدـش 
هجو و ياراد  یلاها  مدرم و  يارب  هتفرگ و  رارق  سدـقم  عافد  لاس  تشه  يادهـش  رازم  رانک  رد  هدازماـما  نیا  رد  دـشاب . یم  يراکیـشاک 

ییاتـسور سراـف -  ناتـسا  ریـسم  رد   - اضرهـش يرتمولیک  هلـصاف 35  ناجرفـسا - - اضرهـش ناهفـصا - سردآ :  دنـشاب . یم  هژیو  یتـلزنم 
ناجرِفِسا

هفسا
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هیلع هللا  مالس  مظاک  دیس  هداز  ماما 

 : تحاسم دـسر . یم  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  لحم  نیدـمتعم  یلاها و  مدرم و  هدـیقع  قبط  راوگرزب  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
دسر یم  رتم  هب 12  فک  زا  نآ  عاـفترا  هک  کـچوک  يدـبنگ  دـشاب و  یم  رتم  دودـح 300  هدازماما  دـیدج  نامتخاس  يانب  ریز  تحاسم 

نیریخ و تمه  هب  سپـس  هک  هدوـب  لـگ  تشخ و  خـلاصم  اـب  يا  هعقب  لاـس 1367  اـت  اـنب  نیا  تاحیـضوت :  تسا . هتفرگ  رارق  هعقب  يور 
هدوب داعبا 3×2  رد  نهآ  سنج  زا  يزلف و  هدازماما  حیرض  . تسا هتشگ  نآ  یخیرات  يانب  نیزگیاج  مارآ  مارآ  دیدج  يانب  اتـسور  ناگرزب 
دبنگ يور  هعقب  رگید  دبنگ  هدازماما  ءانما  تییه  هتفگ  هب  تسا . يراکیـشاک  يراک و  هنیآ  يرب ، چـگ  تانییزت  هنوگره  دـقاف  قوف  هعقب  و 

 : سردآ دنـشاب . یم  لیاق  مارتحا  تدارا و  ناشلا  میظع  هدازماما  نیا  هب  تبـسن  یلاها  مدرم و  دش . دـهاوخ  هتخاس  رتم  عافترا 24  هب  یلعف 
اضرهش يرتمولیک   10 هفِسا -  ياتسور  هفسا - - اضرهش ناهفصا -

ناوب

هیلع هللا  مالس  میحرلادبع  هداز  ماما 

رد بلطم  نیا  . دسر یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  اتـسور  ناگرزب  مدرم و  داقتعا  هب  ناشلا  میظع  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
هحفـص 10 اه  يدابآ  گنهرف  رد  تسا ( : هدمآ  نینچ  يوضر  سدق  ناتـسآ  هناخباتک  زکرم  زا  یفـسلف  ياقآ  هنوگ  همان  هرجـش  هیدییأت و 

اتـسور نیا  رد  میحرلادـبع  هدازماما  هکراـبم  هعقب  اریز  تسا  تمظع  ياراد  هک  اـضر  دهـشم  ياهناتـسرهش  هک  تسا  یهد  ناوب  هک  هدـمآ 
هب شفیرـش  بسن  مالـسلا  هیلع  میحرلا  دـبع  هدازماما  هک  هدـمآ  هحفـص 244  مدرم  زا  يراذگـساپس  باـتک  رد  و  تسا . نیریاز  هاـگترایز 
هب هک  ییاهقاتا  هوـالعب  مرح  ياـنب  ریز  تحاـسم  رتم و  هداز 2000  ماما  نحـص  تحاسم  تحاسم :  دـسر ). یم  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح 
رب دـسر  یم  نایناخلیا  نارود  هب  نآ  يرامعم  هک  یعلـض  دبنگ 12  تاحیـضوت :  دسر . یم  عبرمرتم  هب 1000  هدش  هتخاس  ارـس  رئاز  ناونع 

یحیرض . تسا هدوزفا  انب  ییابیز  تیمها و  رب  هتفرگ و  رارق  دبنگ  فرط  ود  هتسدلگ  ود  دشاب . یم  هدش  يراکیـشاک  تروصب  هعقب و  يور 
يراک و هنیآ  يراک و  چگ  هعقب  عالضا  حیرض و  رود  ات  رود  تسا . هدیدرگ  بصن  رازم  گنـس  يور  داعبا 1×2  هب  لیتسا  سنج  زا  يزلف 

ناَوب ییاتسور  اضرهش -  يرتمولیک  هلصاف 18  ناوب - اضرهش - ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم  يراکیشاک 

هدوپ

هیلع هللا  مالس  دیز  هاش  هداز  ماما 

 : تاحیضوت عبرمرتم  ییانب 100  ریز  تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلعداجس  ماما  ترـضح  هب  مدرم  داقتعا  هب  انب  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
زا عافترا  هک  یگنر  زبس  یتشخ  يدبنگ  لگ و  تشخ و  حـلاصم  اب  ییانب  هعقب  نامتخاس  دراد . یلاها  روبق  لها  هاگمارآ  هعقب  نیا  رانک  رد 

رازم گنـس  يور  هعقب  لخاد  هدش  يزیمآ  گنر  نهآ و  سنج  زا  يزلف  یحیرـض  تسا . هتفرگ  رارق  هعقب  يور  دـسر  یم  رتم  هب 12  فک 
. تسا يراکیـشاک  يراک و  هنیآ  يراک ، چـگ  تانییزت  عون  ره  دـقاف  قوف  ۀـعقب  هتفرگ  رارق  مالـسلا  هیلعدـیز  هاش  هدازماما  مرح  لـخاد  رد 

هدوپ ياتسور  نوریب  اضرهش -  يرتمولیک  ناقاهد و 58  يرتمولیک  ۀلصاف 23  هدوپ - - اضرهش ناهفصا - سردآ : 
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راشفا مرج 

اهیلع هللا  مالس  هاش  کلم  دیس  هعقب 

. دشاب یم  یلاها  مدرم و  داقتعا  مارتحا و  دروم  دسر و  یم  مالـسلا  هیلعرفعج  هب  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  راوگرزب  دیـس  نیا  بسن  بسن : 
تاحیضوت دشاب . یم  هدش  يراکیشاک  گنر و  يا  هزوریف  يدبنگ  ياراد  هک  هدوب  رتم  تحاسم 50  اب  ییانب  هعقب  نیا  نامتخاس  تحاسم : 

یم رتم  هب 12  فک  زا  دبنگ  نیا  عافترا  دشاب . یم  اتـسور  یلاها  هجوت  دروم  هدیدرگ و  عقاو  روبق  لها  ادهـش و  رازلگ  رانک  رد  هعقب  نیا  : 
داعبا هب  یحیرض  دراد و  رارق  اتـسور  هینیـسح  دجـسم و  هعقب  نیا  رانک  رد  دسر . یم  شیپ  لاس  دیدج 1383  يانب  يزاسون  خیرات  دـسر و 

- راشفا مرج  - اضرهـش ناهفـصا - سردآ :  دشاب . یم  یلاها  مدرم و  داقتعا  مارتحا و  دروم  .و  دراد رارق  رازم  گنـس  يور  هعقب  لخاد   2×2
راشفا مرج  ياتسور  ياهتنا  اضرهش -  يرتمولیک  هلصاف 5 

هاگترایز

امهیلع هللا  مالس  دمحم  میهاربا و  ناگداز  ماما 

یم مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  ناویا  يراکیـشاک  ۀـبیتک  مدرم و  داقتعا  هب  اـنب  فیرـش  ناـگدازماما  نیا  بسن  بسن : 
نیا بسن  هدومن و  هراـشا  بلطم  نیا  هب  دراد  دوجو  هعقب  رد  یفـسلف  مالـسالا  هجح  ياـقآ  باـنج  زا  هک  هیدـییأت  هماـن و  هرجـش  رد  . دـسر

رتم و هدازماما 2000  نحص  لک  تحاسم  تحاسم :  دنا . هدومن  بستنم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  هب  ار  راوگرزب  ناگدازماما 
دمحم هدازماما  تسا ( : هدش  هتشاگن  نینچ  يا  هبیتک  رد  تاحیـضوت :  دسر . یم  عبرم  رتم  هب 1200  نآ  دجسم  هوالعب  هعقب  دوخ  تحاسم 
زاریـش مزاع  هنیدـم  رد  غارچ  هاش  هب  فورعم  یـسوم  نب  دـمحا  هلمج  زا  ناگدازماما  زا  یعمج  اب  اـضر  ماـما  ناـمز  رد  میهاربا  هدازماـما  و 

هار طسو  رد  دندرب و  هیورهک  مریمس و  هب  ار  فیرش  ناگدازماما  نیا  رـس  ود  دندرک و  دیهـش  ار  اهنآ  تقو  نامکاح  روتـسد  هب  هک  دندوب 
ود نیا  رهطم  ياهندـب  نفدـم  عقاو  رد  ناکم  نیا  تسا . هدـش  هدرپس  كاخ  هب  اـجنامه  رد  ار  راوگرزب  ود  نیا  ياهرـس  دنتـشک و  ار  لـتاق 

یقوجلـس و نارود  هب  نآ  یعلـض  دـبنگ 12  هب  هجوت  اـب  ضرف  نیا  اـب  هتـشاد و  دودـح 900  یتمدـق  انب  نیا  دـشاب . یم  راوگرزب  هدازماما 
نآ يور  دمح  ةروس  یـسرکلا و  تیآ  هک  هعقب  لخاد  يرب  چگ  يابیز  بارحم  دسر . یم  رتم  فک 24  زا  نآ  عافترا  دسر . یم  نایناخلیا 

ياهاتـسور ریاس  یلاها و  دزن  رد  راوگرزب  ناـگدازماما  ناـکم و  نیا  . دوش یم  بوسحم  هعقب  هتـسجرب  مهم و  راـثآ  زا  یکی  هدـش  یـشاقن 
هدازماما هاگترایز  ياتسور  اضرهش -  يرتمولیک  هلصاف 8  هاگترایز - - اضرهش ناهفصا - سردآ :  دنتسه . میرکت  مارتحا و  دروم  راوجمه 

ربکا یلع  دیس 

هیلع هللا  مالس  ربکا  یلع  دیس  هداز  ماما 

يوضر سدق  ناتـسآ  هناخباتک  زکرم  زا  یفـسلف  ياقآ  هیدییأت  نینچمه  لحم و  نیدمتعم  داقتعا  هب  انب  راوگرزب  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
رد مولعلا  رحب  هیقف  يدهم  دمحم  رتکد  ياقآ  تسا (: هدمآ  نینچ  همان  هرجـش  نیا  رد  . دـسر یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب 

دشاب و یم  مالسلا  هیلعاضر  ترضح  لصفالب  ردارب  ربکا  یلع  دیس  هدازهاش  هدازماما  هک  تسا  هدروآ  هحفص 8  روشک  هکربتم  عاقب  باتک 
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رتم هعقب 800  يانب  ریز  تحاسم  رتم و  هدازماما 2000  نحص  تحاسم  تحاسم :  تسا ) مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  رضح ت  دشرا  رـسپ 
هدومن نفد  ربکا  یلع  دیـس  هاش  ياتـسور  رد  ار  هس  ره  دیهـش و  ار  ناشدـنزرف  هجوز و  ناشیا و   ) هک تسا  هدـمآ  تاحیـضوت :  دـشاب . یم 

لاح هافر  يارب  نینچمه  . تسا هدـش  يزاسزاب  تمرم و  لاس 1308  رد  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  ییانب  هدازماما  میدـق  هعقب  دـنا ).
يراکیشاک شوپ و  ود  دبنگ  تسا . هدش  هتخاس  هدازماما  نحـص  یلامـش  علـض  رد  ییاهقاتا  تییوس و  تروصب  ارـس  ریاز  باب  نیریاز 20 

خیراـت تسا . هتفرگ  رارق  هعقب  لـخاد  رازم و  گنـس  يور  داعبا 4×3  رد  نیبوچ  یحیرـض  هتـشاد و  عافترا  رتم  فک 30  زا  هدازماما  هدـش 
یگنـس ياه  هبیتک  زا  یکی  رد  یبوخ  هب  بلطم  نیا  دسر و  یم  ق  خیرات 999 ه . ـ هب  شیپ و  لاس  هب 432  هدازماما  یمیدق  ناویا  تخاس 
یـصاخ مارتحا  راوگرزب  هدازماما  نیا  هب  تبـسن  ناتـسرهش  رگید  طاقن  ءاـصقا  اتـسور و  مدرم  تسا . ناـیامن  صخـشم و  ناویا  رد  دوجوم 

اضرهش رهش  يرتمولیک   13 ربکا -  یلع  دیس  ياتسور  - ربکا یلع  دیس  - اضرهش ناهفصا - سردآ :  دنراد . هدوب و  هارمه 

اضرهش

هیلع هللا  مالس  اضر  هاش  هدازماما 

مالـسالا تجح  زا  هک  دـییأت  هماـن و  هرجـش  رد  بلطم  نیا  .و  دـسر یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  ناشفیرـش  بسن  بسن : 
اـضرهاش هدازماما  هک  دنا  هدش  رکذتم  يورغ  رتکد  ياقآ  . ) تسا هدش  هدروآ  نینچ  بلطم  نیا  تحـص  رد  تسا  دوجوم  مرح  رد  یفـسلف 

دناوت یم  یکرادم  دهاوش و  هک  دیوگ  یفسلف  یلع  ریقح  و  دنا . هدیسر  تداهش  هجرد  هب  اضرهش  رد  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  دنزرف 
رایسب ۀنیزه  هب  يوفص  لیعامسا  هاش  ار  ترضح  نآ  ۀعقب  هدیسر و  تداهش  هب  يرجه  دودح 200  رد  اضرهاش  هدازماما  هک  دومن  هدافتسا 

رثالا دوقفم  دیهـش و  دودـح 600  نفدـم  نآ  رد  هک  هدوب  عبرم  رتـم  هدازماما 762/11  یلعف  تحاسم  تحاـسم :  تسا .) هتخاـس  ردـقنارگ 
تحاسم تسا . لیعامسا  هاش  دهع  هب  قلعتم  مالسلا  هیلعاضرهاش  ۀعقب  هیلوا  نامتخاس  تاحیـضوت :  دشاب . یم  زین  سدقم  عافد  لاس  تشه 

نایم رد  دشاب . یم  زین  سدقم  عافد  لاس  تشه  رثالا  دوقفم  دیهـش و  دودح 600  نفدـم  نآ  رد  هک  هدوب  عبرم  رتم  هدازماما 762/11  یلعف 
رارق نیریاز  ترایز  تیانع و  دروم  هک  دشاب ، یم  زین  ییابطابط  دیهش  روپردیح ، دیهـش  تمه ، دیهـش  نوچ  یناگرزب  رازم  هاگمارآ و  نآ 

رتم هک 400  مرح  یلامش  نحص  رد  مرح . ياملع  نحص  يزکرم و  یلامش و  یبونج ، نحص  دشاب . یم  نحص  ياراد 3  هدازماما  نیا  دراد .
رارق نیریاز  ناگدـننک و  دـیدزاب  ضرعم  رد  یخیرات  یمیدـق و  راثآ  بتک و  نآ  رد  هک  هتـشاد  رارق  مرح  ةزوم  هناخباتک و  دراد  تحاسم 

تخاس 1309 خیرات  هب  یکی  هدازماما  میدق  نحـص  برد  ود  یمیدق ، یپاچ  یطخ و  بتک  خسن و  رب  هوالع  عوضوم  نیا  رد  تسا . هتفرگ 
فقو هلودلا و  ماصر  ازریم ) ربکا  ) نیدلا رصان  هون  ییادها  هک  ابیز  رایـسب  هدش و  يراک  قرعم  تروصب  تخاس 115 ، خیرات  هب  يرگید  و 

زا زین  ییایـشا  سیون  تسد  یپاچ و  یطاطخ  خـسن  یمیدـق ، هقیتع و  ءایـشا  رانک  رد  هوالع  هناخباتک  نیا  رد  دوش . یم  يرادـهگن  تسوا ،
مرح یبونج  علـض  رد  دراد . رارق  ناگدننکدیدزاب  دید  ضرعم  رد  يرادهگن و  سدقم  عافد  لاس  تشه  ردقنارگ  ادهـش  یـصخش  لیاسو 

فرـشم ناشلا  میظع  هدازماما  نیا  سوباپ  هب  هک  کیدزن  رود و  نیریاز  لاح  هافر  تهج  باب  یبرغ 12  علض  رد  ارـس و  ریاز  باب  دادعت 8 
يارب هعومجم  زا  هدافتـسا  ییاریذـپ و  ناکما  دـیدج و  یگنهرف  هعومجم  يرادرب  هرهب  اب  کیدزن  هدـنیآ  رد  هک  هدـش  هتخاـس  دـنوش ، یم 
دهاوخ رتم  دودح 540  نآ  قاور  هوالعب 4  مرح  يانب  ریز  تحاسم  تشاد . دنهاوخ  نیریاز  ناکسا  يارب  يرتهب  ناکما  یترایز ، ياهودرا 

هب مرح  دبنگ  نیفرط  رد  هتـسدلگ  ود  نینچمه  دراد . عافترا  رتم  فک 24  زا  مرح  گنر  يا  هزوریف  هدش  يراکیـشاک  شوپود و  دبنگ  . دوب
بوچ و قرعم  زا  یبیکرت  اب  مرح  يابیز  حیرض  تسا . هدومن  نادنچود  ار  مرح  زادنا  مشچ  ییابیز و  هتـشاد و  رارق  رتم  دبنگ و 24  عافترا 

نآ ياهراوید  ییابیز  يرب  چگ  يراک ، هنیآ  لماش  مرح  لخاد  تانییزت  نینچمه  دراد . رارق  مرح  لخاد  رازم  گنس  يور  داعبا 4×3  هب  زلف 
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ناتسا طاقن  ءاصقا  زا  هتفرگ و  رب  رد  ار  فیرش  هدازماما  نیا  ناشخرد  ینیگن  نوچ  ناتسا  ناتسرهش و  مدرم  دراد . همادا  فقس  ات  هک  تسا 
سردم راولب  اضرهش -  لامش  - اضرهش - اضرهش ناهفصا - سردآ :  دنوش . یم  فرشم  راوگرزب  هدازماما  نیا  سوباپ  هب  روشک  یتح  و 

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  هدیس  یب  یب 

نحـص لک  تحاسم  تحاسم :  دسر . یم  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  ترـضح  هب  رهـش  یلاها  مدرم و  داقتعا  هب  انب  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
لاس ات  عقاو  رد  اـنب  نیا  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  هعقب 2500  ياـنب  ریز  تحاـسم  رتم و  اهیلع 4500  هللا  مالـسنوتاخ  هدیـس  یب  یب  هدازماما 
هتفای همادا  لاس  نیدـب  زاغآ و  مدرم  نیریخ و  طسوت  نآ  يزاسزاب  لـحارم  لاس 1358  رد  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  ییاـنب   1356

یتمدـق 400 هک  هدـش  يراک  قرعم  نیبوچ و  یحیرـض  تسارتم و  فک 14  زا  هدازماما  شوپود  هدـش و  يراکیـشاک  دـبنگ  عافترا  تسا .
هنیآ يراکیـشاک و  يرب ، چـگ  تانییزت  هنوگ  ره  دـقاف  هعقب  لخاد  تاـنییزت  دراد . رارق  هعقب  لـخاد  رازم و  گنـس  يور   2×4 دراد ، هلاس 

نیریاز و نیرفاسم ، هجوت  دروم  رتشیب  زاریش  ناهفصا و  ریسم  رد  نآ  ندوب  ییایفارغج و  تیعقوم  هب  هجوت  اب  هدازماما  نیا  دشاب . یم  يراک 
اضرهش رهش  لخاد  هر - ) ) ینیمخ ماما  نابایخ  - اضرهش - اضرهش ناهفصا - سردآ :  دراد . رارق  ناوناب  ًاصوصخ  رهش و  مدرم 

ههق

هیلع هللا  مالس  دارم  هاش  هداز  ماما 

یلعف 1800 يانب  نحص  تحاسم  تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلعداجس  ترضح  هب  مدرم  یلاها و  داقتعا  هب  انب  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
هک هدوب  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  ییانب  لاس 1350  ات  انب  نیا  تاحیـضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  دودـح 200  هعقب  يانب  ریز  تحاسم  رتم و 

عافترا هک  شوپ  ود  هدش و  يراکیـشاک  يدبنگ  . تسا هدـش  نآ  نیزگیاج  دـیدج  يانب  بیرخت و  نیریخ  یلاها و  تمه  اب  لاس  نامه  رد 
رازم گنس  يور  داـعبا 3×2  رد  هرقن  لـیتسا و  سنج  زا  يزلف  یحیرـض  تسا و  هتفرگ  رارق  هعقب  يور  دـسر  یم  رتـم  هب 14  فـک  زا  نآ 

 : سردآ تسا . هدـش  هتخاـس  هدازماـما  نحـص  رد  نیریاز  لاـح  هاـفر  يارب  نینچمه  زین  ارـس  ریاز  باـب   8 تسا . هدـیدرگ  بصن  هدازماـما 
هِهَق ییاتسور   - اضرهش يرتمولیک  ناقاهد و 55  يرتمولیک  هلصاف 20   - ههق اضرهش - ناهفصا -

هرک

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  یب  یب  هیلع و  هللا  مالس  يراصنا  نیسح  خیش  اباب  هعقب 

هللا یلـصمرکا  لوسر  ترـضح  ۀباحـص  زا  یکی  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  نادـنزرف  زا  راید  نیا  مدرم  ةدـیقع  هب  انب  ناراوگرزب  نیا  بسن : 
هعقب نیا  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  داعبا 3×2  رد  کـچوک  یکقاـتا  عقاو  رد  هعقب  دوخ  تحاـسم  تحاـسم :  دنـشاب . یم  ملـسو  هلآ  هیلع و 

تشخ و حـلاصم  اب  زین  کچوک و  يدـبنگ  نینچمه  و  دراد . هلاس  دودح 150  یتمدـق  هدوب و  لگ  تشخ و  حـلاصم  زا  ینامتخاس  ياراد 
يور داـعبا 1×2  رد  یمیدـق  نیبوچ و  یحیرـض  تسا . هتفرگ  رارق  هعقب  يور  ناـنچمه  دـسر . یم  رتـم  هب 8  فک  زا  نآ  عاـفترا  هک  لـگ 

هک هتفرگ  رارق  هدش  هدیمان  نوتاخ  یب  یب  ناشیا  رهاوخ  هاگمارآ  هک  رگید  یقاتا  هعقب  نیا  یلامش  علض  رد  نینچمه  دراد  رارق  رازم  گنس 
یتحایـس یتراـیز و  یناـکم  ناونع  هب  مه  ناـکم  نیا  دراد . رارق  داـعبا  ناـمه  رد  یکقاـتا  رد  نیبوـچ  کـچوک و  یحیرـض  ياراد  زین  نآ 
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5 هرک - - اضرهـش ناهفــصا - سردآ :  دـشاب . یم  ناـقاهد  ناـماس و  مدرم  فرط  زا  هژیو  مارتـحا  ترهــش و  ياراد  دوـش و  یم  بوـسحم 
هوک ۀنماد  بیش  رد  هِرَک و  ياتسور  رانک  اضرهش -  يرتمولیک  ناناقهد و 40  ناتسرهش  يرتمولیک 

هیورهک

امهیلع هللا  مالس  دمحم  میهاربا و  ناگداز  ماما 

یفسلف مالسالا  تجح  هیدییأت  همان و  هرجش  رد  بلطم  نیا  . دنلئاق هژیو  تمرح  مارتحا و  فیرش  ناگدازماما  ناکم و  نیا  هب  تبـسن  بسن : 
هب هعقب  دوخ  يانب  ریز  تحاسم  رتم و  ًادودح 4000  هدزماما  نحص  تحاسم  تحاسم :  تسا . هدمآ  زین  يوضر  سدق  ناتـسآ  هناخباتک  زا 

ناـگدازماما كراـبم  ياهرـس  نفدـم  عقاو  رد  هتفرگ و  رارق  اضرهـش  بونج  رد  ناـکم  نیا  تاحیـضوت :  دـسر . یم  عبرمرتم  دودح 600 
ندیناسر تداهـش  هب  زا  دعب  ناراوگرزب  نیا  لتاق  دنـشاب . یم  نوفدم  هاگترایز  ياتـسور  رد  ناشکاپ  ياهندب  هک  دنتـسه  دمحم  میهاربا و 

سپس ریگتسد و  ناکم  نیا  رد  هک  هدوب  تکرح  رد  مریمس  تمس  هب  ریـسم  نیا  زا  هدوب  نانآ  ياهرـس  لماح  هک  یلاح  رد  هدازماما  ود  نیا 
حلاصم اب  ینامتخاس  لاس 1375  ات  ناکم  نیا  دوش  یم  هدرپس  كاخ  هب  ناکم  نیا  رد  راوگرزب  ود  نآ  كرابم  ياهرس  دوش و  یم  هتـشک 

هدـش هتخاس  ناتـسرهش  فاقوا  هرادا  نینچمه  اتـسور و  یلاها  نیریخ و  ءانما و  تییه  تمه  اـب  دـیدج  ياـنب  سپـس  هدوب و  لـگ  تشخ و 
رتم فک 24  زا  نآ  عافترا  هک  هدش  يراکیشاک  شوپود و  يدبنگ  هدیدرگ و  بصن  رازم  گنس  يور  داعبا 3×2  رد  يزلف  یحیرض  . تسا

هک تسانآ  زاون  مشچ  يراک و  هنیآ  سنرقم  راوید و  رود  ات  رود  يراکیـشاک  لماش  هعقب  تانییزت  تسا . هتفرگ  رارق  هعقب  يور  دـسر  یم 
- اضرهش ناهفصا - سردآ :  دنلیاق . هژیو  تمرح  مارتحا و  فیرـش  ناگدازماما  ناکم و  نیا  هب  تبـسن  اتـسور  یلاها  دراد . همادا  فقـس  ات 

هیورهک ياتسور   - اضرهش ات  يرتمولیک  هلصاف 30  هیورهک -

رایهم

هیلع هللا  مالس  نسحلا  باب  هعقب 

هعقب نیا  تاحیـضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  هعقب 200  دوخ  تحاسم  هتـشاد و  عبرمرتم  رب 6000  غلاب  یتحاسم  اـنب  نیا  تحاـسم :  بسن - : 
يدبنگ . تسا هدوب  دوخ  نامز  میرکت  مارتحا و  دروم  هتسویپ و  يدزیا  تمحر  هب  شیپ  لاس  دودح 700  هک  هدوب  ینآرق  داتساو  مّلعم  رازم 

. تسا هتفرگ  رارق  هعقب  يور  دسر  یم  رتم  هب 6  فک  زا  نآ  عافترا  هدش و  يزیمآ  گنر  یشاقن و  هک  يزلف  هتسدلگ  ود  هارمه  هب  کچوک 
طسوت قوف  يانب  دراد . رارق  نیریاز  یلاها و  هجوت  دروم  هدش و  هتخاس  هعقب  یبرغ  علض  رد  عبرم  رتم  تحاسم 500  اب  يا  هینیسح  نینچمه 

- ناهفـصا سردآ :  تسا . هدیناسر  مامتاب  هتخاس و  دوخ  صخـش  هنیزه  هب  ناخ  نیـسح  دمحم  دنزرف  يراصنا  مناخ  هیجاح  مانب  یـصخش 
اضرهش يرتمولیک  رد 25  عقاو  رایهم  ياتسور  رایهم - - اضرهش

هیلع هللا  مالس  یلع  هاش  هعقب 

اب ییانب  ریز  تحاسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  لحم  نیدـمتعم  ناگرزب و  داقتعا  هب  اـنب  ناـشیا  بسن  بسن : 
ناتخرد نایم  رد  یلع  هاش  ۀـعقب  تسا و  هدـش  هطاحا  جاک  ناتخرد  طسوت  دـبنگ  ۀـطوحم  رود  ات  رود  تاحیـضوت :  عبرم  رتم  تحاسم 70 
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هعقب لخاد  رد  رازم و  گنس  يور  داعبا 1×2  هب  يزلف  یحیرض  فک . زا  رتم  عافترا 14  اب  يدبنگ  اب  تسا  ینامتخاس  انب  نیا  تسا . نایامن 
- ناهفـصا سردآ :  تسا . هدـش  کیمارـس  هعقب  یلخاد  راوید  رود  ات  رود  اضرهـش  ناتـسرهش  فاقوا  ةرادا  یلاـها و  تمه  هب  دراد و  رارق 

نابایب لد  رایهم و  نوریب  يرتمولیک  ناهفصا و 5  ریسم  اضرهش -  يرتمولیک  ۀلصاف 35  رایهم - - اضرهش

هیلع هللا  مالس  نیسح  هدازهاش  هعقب 

هدازماما دـیدج  يانب  تحاـسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  یلاـها  تیاور  داـقتعا و  هب  اـنب  ناـشیا  بسن  بسن : 
اب بیرخت و  سپس  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  ییانب  تروصب  لاس 1357  ات  هعقب  نیا  تاحیضوت :  هتشاد  رتم  رب 1000  غلاب  یتحاسم 
هب فک  زا  نآ  عافترا  هک  هدش  يراکیـشاک  شوپ و  ود  يدبنگ  دـیدج  يانب  . تسا هدـش  نآ  نیزگیاج  دـیدج  يانب  یلاها  نیریخ و  تمه 

تانییزت هنوگچیه  هعقب  نامتخاس  هدش و  بصن  رازم  گنس  يور  مهآ  سنج  زا  يزلف  یحیرـض  دراد . رارق  هعقب  يور  رب  دسر  یم  رتم   24
- ناهفـصا سردآ :  دراد . هتفرگ و  رارق  نارفاـسم  مارتحا  هجوت و  دروم  رتشیب  ناـکم  نیا  درادـن . يراکیـشاک  يراـک و  هنیآ  يراـک ، چـگ 

ناهفصا رهش و  نیا  نیب  لصاف  دح  اضرهش -  يرتمولیک   25 رایهم - - اضرهش

ندیرف

سوفا

امهیلع هللا  مالس  میهاربا  دمحا و  هللادبع  ناگدازماما 

تجح هنوگ  همان  هرجـش  هیدـییأت و  رد  بلطم  نیا  . دـسر یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ماـما  ترـضح  هب  ناراوگرزب  نیا  بسن  بسن : 
يانب تحاسم  تحاسم :  دنا . هدومن  هراشا  هتکن  نیا  هب  زین  ناشیا  هدـمآ و  زین  يوضر  سدـق  ناتـسآ  يزکرم  هناخباتک  زا  یفـسلف  مالـسالا 

 : تاحیـضوت دـشاب . یم  یحیرـض  دـبنگ و  ياراد  اـمن و  رجآ  زاـسون ، یناـمتخاس  لـماش  هقبط  ود  تروصب  هک  عبرم  رتـم  هداز 300  ماـما 
دیدج يانب  نیریخ  ءانما و  تییه  ندـیرف و  هیریخ  روما  فاقوا و  ةرادا  تراظن  اب  بیرخت و  لاس 1387  رد  ناگدازماما ، یمیدق  نامتخاس 

رد هاچ  نیا  دنا . هدرک  یم  هدافتـسا  افـش  ناونع  هب  نآ  بآ  زا  مدرم  هک  هتـشاد  دوجو  یهاچ  دبنگ  ریز  رد  میدق  رد  تسا . هدش  هتخاس  نآ 
نیا رد  نوفدم  ناراوگرزب  ریاس  نوچمه  زین  فیرـش  ناگداز  ماما  نیا  دـشاب . یم  هدافتـسا  دروم  زین  نونکا  مه  هتفرگ و  رارق  حیرـض  رانک 

 : سردآ دشاب . یم  رادروخرب  يا  هژیو  تمارک  زا  هدوب و  کیدزن  رود و  ياهرهش  اهاتسور و  ریاس  رهش و  یلاها  صاخ  میرکت  دروم  راید 
هدازماما نادیم  - سوفا رهش  زکرم   - تشدنایم نییوب  شخب  ندیرف -  ناتسرهش  يرتمولیک  40- ناهفصا ناتسا  برغ 

تشدنایم نییوب 

امهیلع هللا  مالس  میهاربا  دمحا و  هداز  ماما 

تاقیقحت زکرم  زا  یفسلف  ياقآ  دییأت  دوجوم و  همان  هرجش  نیدمتعم و  یلاها و  رظن  هب  هجوت  اب  ناشلا  میظع  ناگدازماما  نیا  بسن  بسن : 
دودح 400 هب  هعقب  يانب  يانب  ریز  تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  مامه  ماما  هب  يوضر  سدق  ناتـسآ  هناخباتک 
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لاس 1370 رد  هک  هتشاد  یعلض  يرجآ و 12  يدبنگ  لگ و  تشخ و  حلاصم  اب  ییانب  میدق  رد  نامتخاس  نیا  تاحیـضوت :  دسر . یم  رتم 
هب يدبنگ  تسا . هدش  يزاسون  یلعف  يانب  بیرخت و  ندـیرف  ناتـسرهش  هیریخ  روما  فاقوا و  ةرادا  نیریخ  هدازماما و  ءانما  تییه  تمه  اب 
یم يزاسون  تخاس و  لاح  رد  نونکا  مه  انب  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  رجآ  نهآ و  حلاصم  اب  نآ  يور  هرادج  ود  تروص  هب  رتم  عافترا 11 

هتـشذگ و تسا  هدازماما  هعقب  ریز  زا  هک  یلاـناک  زا  بآ  نیا  دـشاب  یم  فورعم  رایـسب  هک  دراد  رارق  یبآ  هاـچ  هدازماـما  راـنک  رد  دـشاب .
لیاق رایسب  مارتحا  تدارا و  هدازماما  نیا  هب  رهش  یلاها  مدرم و  دوش . یم  ریزارس  فارطا  عرازم  اهرازتشک و  هب  نازرواشک  هدافتـسا  تهج 

تشدنایم نییوب  - ناهفصا ناتسا  يرتمولیک  ندیرف و 150  ناتسرهش  برغ  يرتمولیک   25 ناهفصا - سردآ :  دنشاب . یم 

هیلع هللا  مالس  رایزهم  یلع  نبا  نسح  هعقب 

تاحیضوت تحاسم - :  دراد . یم  نایب  رایزهم  یلع  نب  نسح  هب  بستنم  ار  قوف  ناکم  یفسلف  ياقآ  دییات  دوجوم و  همان  هرجش  رد  بسن : 
هدنام ياجب  شیاهرجآ  نآ و  زا  ییاه  هیاپ  اهنت  هدش و  بارخ  دسر  یم  هیوفـص  دـهع  هب  نآ  تخاس  خـیرات  هک  رازم  نیا  یمیدـق  دـبنگ  : 

ملع بسک  يارب  کیدزن  رود و  ياهرهـش  فارطا و  زا  هدش و  یم  هتفگ  نینموملاراد  یلاها ، رظن  هب  انب  هیوفـص  نامز  رد  ناکم  نیا  تسا .
هک یناوجشش  یلع  خیش  یـضام و  نسح  خیـش  رایزهم ، نسح  خیـش  هب  ناوت  یم  راید  نیا  ناگرزب  زا  دنا . هدومن  یم  هعجارم  ناکم  نیا  هب 

نسح هب  بستنم  ار  قوف  ناکم  یفـسلف  ياقآ  دییات  دوجوم و  همان  هرجـش  رد  دومن . هاشا  دنا  هدومن  ترجاهم  ناکم  نیا  هب  زاجح  ۀقطنم  زا 
زین یضام  نسح  دقرم  دایز  لامتحا  رگید  یلقن  هب  اما  هتـشاد ، رایزهم  یلع  نب  نسح  مان  هچرگا  قوف  ناکم  دراد . یم  نایب  رایزهم  یلع  نب 

 : سردآ دـشاب . یم  شزرا  مارتحا و  ياراد  رایـسب  هدـش و  هتخانـش  یلاها  يارب  سدـقم  یناکم  ناونع  هب  ناکم  نیا  ًاـتیاهن  دوش . یم  هتفگ 
تشدنایم نییوب  رهش   - ناوج شش  ۀلحم  - ندیرف ناتسرهش  يرتمولیک   30 ناهفصا -

همرپ

هیلع هللا  مالس  دمحم  هجاوخ  هداز  ماما 

. دـشاب یم  عبرم  رتـم  نوـنکا 450  مه  نآ  مرح  هـعقب و  تحاـسم  هدوـب و  عـبرم  رتـم  هداز 6500  ماـما  لـک  تحاـسم  تحاـسم :  بسن - : 
ياـنب بیرخت و  نیریخ  یلاـها و  تمه  هب  لاس 1363  رد  هدوب ، لگ  تشخ و  حـلاصم  زا  ییاـنب  هک  هعقب  یمیدـق  ناـمتخاس  تاحیـضوت : 

مه هک  يروطب  هدش و  هتخاس  نونکات  قوف  يانب  دودح 70 % لحم  یلاها  ناهاگآ و  زا  لقن  هب  تسا . هدش  نآ  میدق  يانب  نیزگیاج  دیدج 
هداز ماما  نیا  تراـیز  هب  هتـشاد و  صاـخ  مارتحا  راوگرزب  هدازماـما  نیا  هب  یلاـها  مدرم و  تسا . ندـش  لـیمکت  لاـح  رد  نآ  همادا  نونکا 

همرپ ياتسور   - ناراد رهش  يرتمولیک   65 ناهفصا - سردآ :  دوش . یم  فرشم  فیرش 

اقچ

هیلع هللا  مالس  دمحم  هداز  ماما 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  هب  لسن  ود  هب  ناشیا  بسن  يوضر  سدق  ناتـسآ  زکرم  هیدییأت  دوجوم و  همان  هرجـش  قبط  بسن : 
فارطا ۀقطنم  تاحیـضوت :  دشاب . یم  رتم  هعقب 300  نامتخاس  رتم و  دودح 1400  هعقب  فارطا  نیمز  لک  تحاسم  تحاسم :  دـسر . یم 
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توارط و اب  ییاضف  ودرگ و  لاسنهک  ناتخرد  نینچمه  هعقب و  رانک  رد  هدازماما  همـشچ  دوجو  تسا و  ییافـص  اب  رایـسب  ناـکم  هدازماـما 
تمه اب  تسا و  هدـیدرگ  هداز  ماما  لگ  تشخ و  یمیدـق  يانب  نیزگیاج  لاس 1358  رد  انب  نیا  دـنک . یم  داـجیا  نیریاز  يارب  ار  يونعم 

ءاقچ و ياتسور  ود  نیب  هدازماما  نیا  دراد . رارق  رگید  طاقن  ءاصقا  اتسور و  یلاها  مارتحا  دروم  رایـسب  هدش و  هتخاس  نیریخ  ءانما و  تییه 
هقطنم دوجو  دنراد . فیرش  هدازماما  ناکم و  نیا  هب  یناوارف  تدارا  دنشاب و  یم  يوسوم  تاداس  زا  اتسور  ود  ره  مدرم  هتشاد و  رارق  همَُزب 

 : سردآ تسا . هدروآ  دوجو  هب  ناتسا  کیدزن  رود و  ناریاز  يارب  ار  یبهذم  یحیرفت و  يا  هقطنم  هاگترایز  رانک  يا  همشچ  زبسرس و  يا 
هوک هناهد  رد  - ءاقچ ياتسور  يرتمولیک   2- ندیرف ناتسرهش  يرتمولیک   24 ناهفصا -

ناراد

هیلع هللا  مالس  نامیلس  خیش  هعقب 

تسا یفراع  دقرم  هاگترایز  نیا  تاحیـضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  دودح 200  نامیلـس  خیـش  ۀعقب  يانب  ریز  تحاسم  تحاسم :  بسن - : 
شوپ ود  دـبنگ  تسا . هدومن  تاـفو  ندـیرف  راـید  رد  هدوـمن و  ترجه  ناـکم  نیا  هب  ماـش  زا  هک  هتـسیز  یم  ق ) . ـ (ه موـس مود و  نرق  رد 
هتفرگ رارق  رازم  گنس  يور  هعقب  لخاد  رد   2 داعبا 5/1 × رد  نهآ  سنج  زا  يزلف  یحیرض  . تسا هتشاد  عافترا  رتم  فک 18  زا  هاگترایز 

تروصب حیرض  رود  ات  رود  نوتـس  نینچمه 8  تسا . هدش  هتشون  یسرکلا  تیآ  يراکیـشاک و  فقـس  دبنگ و  نییاپ  ياه  هیـشاح  تسا و 
هب ناشتاجاح  ندـش  هدروآرب  يارب  هدـمآ و  نامیلـس  خیـش  ترایز  هب  ناکم  نیا  هب  ناراد  رهـش  مدرم  دراد . رارق  گنر  تفه  يراکیـشاک 

ناراد رهش  - ناهفصا سردآ :  دنیوج . یم  برقت  یهلا  هاگرد 

هنماد

امهیلع هللا  مالس  هللادبع  میهاربا و  هداز  ماما 

 : - تحاـسم دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  ترـضح  هب  نیدـمتعم  یلاـها و  داـقتعا  هـب  راوـگرزب  ود  نـیا  بـسن  بـسن : 
ود رد  هدـش  يراکیـشاک  يابیز  رانم  ود  نینچمه  تسا و  هتفرگ  رارق  هعقب  يور  فک  زا  رتم  عافترا 24  هب  شوپ  ود  يدبنگ  تاحیـضوت : 

یکی زین  هداز  ماما  يور  رد  ناویا  هنادنمرنه  يراکیـشاک  و  تسا . هدومن  نادنچ  ود  ار  هاگترایز  ییابیز  هک  تسا  هدش  هتخاس  دبنگ  فرط 
گنس يور  هک  هودوب  داعبا 3×2  هب  نیبوچ  لوا  حیرـض  دراد  دوجو  حیرـض  ود  هعقب  لخاد  رد  دـشاب . یم  ناکم  نیا  يرنه  راثآ  زا  رگید 

ماما كاپ  دقرم  يور  مرح و  لخاد  رد  هک  دـشاب  یم  داعبا 3×2  رد  يزلف  مود  خیرـض  و  تسا . هتفرگ  رارق  میهاربا  هدازماما  ترـضح  رازم 
برقت یهلا  هاگرد  هب  ناشتاجاح  ندش  هدروآرب  يارب  راوگرزب  هدازماما  ود  نیا  رانم  رد  یلاها  مدرم و  دراد . رارق  مالـسلا  هیلعهلادبع  هداز 

هدازماما طایح  نحص  رد  دنزادرپ . یم  اذغ  شآ و  نوچ  یتاروذن  نتخپ  هب  هتخادرپ و  زاین  زار و  اعد و  هب  نانم  دنوادخ  هاگرد  هب  هتسج و 
نیا سوباپ  هب  ناتسآ  ناتسرهش و  طاقن  ءاصقا  زا  یلاها  مدرم و  تسا . هدش  هتخاس  کیدزن  رود و  نیریاز  هافر  يارب  ارس  ریاز  باب  نیدنچ 

ارحص لد  رد  - هنماد رهش  نوریب  - هنماد - ندیرف ناهفصا - سردآ :  دنوش . یم  فرشم  فیرش  ناگداز  ماما  ناکم و 

هوزر
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هیلع هللا  مالس  هللادبع  هداز  ماما 

هوالعب هعقب  نامتخاس  تحاسم  تحاسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  هب  ردـقلا  لیلج  هداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
ناتسآ ۀناخباتک  زا  یفسلف  ياقآ  بانج  هنوگ  همان  هرجـش  هیدییأت و  رد  بلطم  نیا  تاحیـضوت :  دسر . یم  رتم  دودح 800  هب  نآ  ناتسبش 

نب هلادبع  هدازماما  هک  هدش  هتـشون  ۀحفـص 10  ناسارخ  فاقوا  هرادا  هکربتم  عاقب  رامآ  تسرهف  رد  هک : تسا  هدـمآ  نینچ  يوضر  سدـق 
نامز رد  نیدمتعم  هتفگ  هب  هعقب  نیا  دسر . یم  مالـسلا  هیلعیبتجم  نسح  ماما  ترـضح  هب  ناشبـسن  نینچمه  تسا و  نوفدم  ندیرف  رد  دیز 

شوپود دـبنگ  تسا .  هدـش  نآ  میدـق  يانب  نیزگیاج  دـیدج  يانب  بیرخت و  نامز  رورم  هب  سپـس  دـش و  هداهن  اـنب  يوفـص  ساـبع  هاـش 
. دنـشاب یم  لـیاق  میرکت  مارتحا و  نأـشلا  میظع  ةدازماـما  نیا  هب  یلاـها  مدرم و  دراد .  عاـفترا  رتـم  فک 24  زا  هلادـبع  هدازماما  هاـگترایز 

هوزر رهش  - ندیرف ناهفصا - سردآ : 

کبس

هیلع هللا  مالس  یلع  ریپ  هاگترایز 

تسیا هعقب  هدازماما  نیا  میدق  ۀعقب  تحاسم :  تسا . هدش  هتخاس  نآ  يور  یلعف  ناکم  بیرخت و  یلبق  ناکم  ناکم ، نیا  هب  تبسن  بسن : 
یلبق ناکم  ناکم ، نیا  هب  تبـسن  مدرم  تدارا  هدیقع و  هب  هجوت  اب  یمالـسا  دنمهوکـش  بالقنا  زا  دـعب  هک  هدوب  عبرم  رتم  تحاسم 20  هب 

یم رتم  هب 150  هدازماما  یلعف  ياـنب  ریز  رتم و  هدازماما 1500  ياهنیمز  لک  تحاسم  تسا . هدـش  هتخاس  نآ  يور  یلعف  ناـکم  بیرخت و 
یلاها دنا . هدـش  هدرپس  كاخ  هب  ناکم  نیا  رد  هک  تسا  يریاشع  یلاها و  هاگمارآ  ناتـسربق و  هدازماما  هعقب  رانکرد  تاحیـضوت :  دـسر .

 : سردآ دـنوش . یم  لوغـشم  اعد  ترایز و  هب  ناشتاجاح  ندـش  هدروآرب  يارب  هتـشاد و  ناوارف  داقتعا  ناکم  نیا  هب  طاقن  ریاس  کـبیس و 
ییاتسور يرتمولیک   10- سرگاز ياههوک  نایم  - رهـشنودیرف يرتمولیک   20- ندیرف ناتـسرهش  يرتمولیک   75 ناهفـصا - يرتمولیک   210

کبیس

ناجشومارف

هیلع هللا  مالس  لیعامسا  هداز  ماما 

. دـسر یم  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  لـحم  ناـگرزب  نیدـمتعم و  داـقتعا  هب  اـنب  ناشبـسن  راوگزب  هداز  ماـما  نیا  بسن : 
فاـقوا هرادا  نیریخ و  یلاـها و  تمه  اـب  لاـس 1382  رد  تاحیـضوت :  هدوب . لـگ  تشخ و  حـلاصم  اـب  عبرم  رتم  تحاسم 36  تحاـسم : 

يرادربدوگ نآ  ياهنوتـس  ياج  رتم  نارظان 8  هتفگ  هب  انب  دـیدج  يانب  رد  تسا . هدـش  هتخاس  نآ  ياجب  یلعف  ياـنب  بیرخت و  ناتـسرهش 
هک انب  لوا  هقبط  تسا . هدـش  هدافتـسا  درگلیم  نوتب و  زا  انب ، تمواـقم  يراـک و  تفـس  تهج  نیمز ، فک  زا  رتم  داعبا 2×2  هب  هدـیدرگ و 

همانرب زا  تسا ، هناخباتک  ارـس و  ریاز  داجیا  یناقوف ، ۀـقبط  لماش  هک  هعقب  رگید  یلحارم  لـیمکت و  تساـهراوید ، اهنوتـس و  فک ، لـماش 
رگید ییاج  رد  هک  تسا  یمهم  ءایـشا  زا  یکی  هداز  ماما  مرح  یمیدـق  برد  دـشاب . یم  راوگرزب  هدازماما  نیا  زاس  تخاس و  هدـنیآ  ياه 

تروص هب  نآ  بآ  هک  هناخافش  ای  هناخ  تبرـش  مانب  تسا  يا  همـشچ  لیعامـسا  هدازماما  نییاپ  رد  دوش . یم  يرادهگن  ءانما  تییه  طسوت 
یم یگدـنز  اجنآ  رد  لیعامـسا  هداز  ماما  دوش  یم  هتفگ  هک  تسیراغ  هوک  ۀنیـس  رد  هداز و  ماـما  يوربور  رد  ددرگ . یم  هدافتـسا  كربت 
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هداز ماما  نیا  هب  تبـسن  ناجـشومارف  ياتـسور  یلاها  مدرم و  دـشاب . یم  هدـهاشم  لباق  یبوخب  هاگترایز  يوربور  رد  راغ  نیا  تسا . هدرک 
ياتـسور - ناگداچ ناتـسرهش  يرتمولیک   25- ندـیرف يرتـمولیک   48 ناهفــصا - سردآ :  دنــشاب . یم  لـیاق  هژیو  مارتـحا  ردــقلا  لــیلج 

دورانچ شخب  رد  عقاو  - ناجشومارف

ندیرف

هیلع هللا  مالس  روصح  اباب  هاگترایز 

لاس 1370 رد  هک  هدوب  لـگ  تشخ و  حـلاصم  زا  رتم  دودـح 25  تحاسم  هب  قاتا  باب  کی  هعقب  یمیدـق  نامتخاس  تحاـسم :  بسن - : 
هدش هتخاس  دراد  عبرم  رتم  دودـح 150  یتحاسم  هک  یلعف  يانب  ناتـسرهش  فاقوا  ةرادا  يراکمه  اب  بیرخت و  ءانما  تییه  نیریخ ، طسوت 

هب هدمآ و  ناکم  نیا  هب  ناشتاجاح  ندش  هدروآرب  يارب  مدرم  هتشاد و  هار  رگیدکی  هب  هک  تسا  قاتا  ود  لماش  انب  نیا  تاحیضوت :  تسا .
ییاپرب شیاین و  اعد و  تهج  سدـقم  یناکم  ناونع  هب  یلاها  هدوبن و  یـصخش  هاگمارآ  عقاو  رد  قوف  ناکم  دـنزادرپ . یم  شیاـین  اـعد و 

زین یحیرـض  رازم و  گنـس و  هعقب  لخاد  رد  دـنزادرپ . یم  شیاین  هب  هدـمآ و  ناکم  نیا  هب  هیعدا  ریاـس  تاولـص و  متخ  نوچ  یتامـسارم 
هوک هنیس  رد  اتسور و  لامش  رد  - ندیرف ناتسرهش  يرتمولیک   15 ناهفصا - سردآ :  درادن . دوجو 

رهشنودیرف

هیلع هللا  مالس  یلع  راد  لعشم  هداز  ماما 

. دـسر یم  مالـسلا  هیلع  یبـتجم  نسح  ماـما  ترـضح  هب  نیدـمتعم  لـحم و  ناـگرزب  رظن  داـقتعا و  هب  فیرـش  هدازماـما  نیا  بسن  بسن : 

. دـسر یم  رتم  دودـح 800  هب  هعقب  هینیـسح  نامتخاس  نینچمه  . تسا هدـش  هتخاـس  دـشاب  یم  رتم  نآ 120  يانب  ریز  تحاـسم  تحاـسم : 
لوط هب  یتحاسم  هعقب  نیا  یمیدق  نامتخاس  . راد لعشم  هدازماما  هب  فورعم  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نبا  دیز  هداز  ماما  تاحیضوت : 

هتخاس یلعف  نامتخاس  بیرخت و  هعقب  یمیدـق  نامتخاس  لاس 1355  رد  تسا . هدوب  لگ  تشخ و  حلاصم  زا  هک  هتـشاد  رتم  ضرع 5  8 و 
تفـس تایلمع  شزاس و  تخاس و  زا  ندـیرف 80 % ناتـسرهش  فاقوا  هرادا  يراکمه  ءانما و  تییه  طسوت  نونکا  مه  اـنب  نیا  تسا . هدـش 
مارتحا داقتعا و  راوگرزب  هدز  ماما  نیا  هب  تبـسن  هقطنم  نیا  مدرم  دراد . همادا  نانچمه  نآ  ینایاپ  لحارم  هک  هدیـسر  ماـمتا  هب  شا  يراـک 

5- ندیرف ناتسرهش  يرتمولیک   38 ناهفـصا - سردآ :  دنوش . یم  فرـشم  ناشیا  سوباپ  هب  دایعا ، يراوگوس و  مسارم  رد  دنلیاق و  صاخ 
بآ تدحو  هلحم ي  - رهشنودیرف ناتسرهش  يرتمولیک 

ناجردنم

هیلع هللا  مالس  لضفلاوبا  ترضح  ملع  هاگترایز 

ندـش هدروآ  رب  يارب  یـصخش  شیپ  لاـس  دودـح 300  یلاـها  رظن  هتفگ و  هب  تاحیـضوت :  عبرم  رتـم  رب 200  غلاـب  تحاـسم :  بـسن - : 
وا هب  يدالوا  ات  هدومرف  یتیانع  هک  دنک  یم  اضاقت  ناشیا  زا  دور و  یم  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  العم و  يالبرک  هب  شتاجاح 
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رب راوگرزب  نآ  فرط  زا  وا  تجاح  هک  دنیب  یم  باوخ  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  مرح  نیمداخ  زا  یکی  دوش . اطع  دنوادخ  فرط  زا 
ناکم عقاو  رد  دهدب و  درم  هب  يرادیب  رد  هک  دنک  یم  هلاوح  مداخ  هب  باوخ  رد  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا  اقآ  زین  یمَلَع  ۀغیت  هدـش و  هدروآ 

رارق نحـص  هشوگ  رد  قاتا  لـخاد  رد  قوف  ملع  تسا . هتفرگ  رارق  مدرم  مارتحا  تیاـنع و  دروم  رایـسب  هک  تسا  ملع  ناـمه  هاـگیاج  قوف 
یم لوغـشم  اذـغ  شآ و  هلمج  زا  تاروذـن  نتخپ  هب  ملع  نیا  رانک  رد  مدرم  ناـکم  نیا  رد  دـشاب . یم  یلاـها  هجوت  دروم  رایـسب  هک  دراد 

ياتسور - ناگداچ رهش  يرتمولیک   5- ندیرف ناتـسرهش  يرتمولیک   35 ناهفـصا - سردآ :  دـنوش . یم  لوغـشم  تدابع  اعد و  هب  دـنوش و 
ناجردنم

ناگدانن

هیلع هللا  مالس  دمحم  دیس  ناطلس  هداز  ماما 

 : - تحاـسم دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  ترـضح  هب  اتـسور  نیدـمتعم  هتفگ  هب  راوـگرزب  هداز  ماـما  نیا  بسن  بسن : 
هتخاس دبنگ  فرط  ود  رد  فک  زا  رتم  عافترا 24  هب  هتسدلگ  ود  هتشاد و  عافترا  رتم  فک 22  زا  هاگترایز  نیا  شوپود  دبنگ  تاحیضوت : 

چگ لماش  هعقب  لخاد  تانییزت  دراد . رارق  فیرش  هداز  ماما  گنـس  يور  يزلف  داعبا 2×3 و  هب  شوپود  دبنگ  مرح ، لخاد  رد  تسا . هدـش 
- ناهفـصا سردآ :  دـیدرگ . دـنهاوخ  يراکیـشاک  يراک و  هنیآ  هدـنیآ  رد  هاگترایز  ءاـنما  تییه  هتفگ  هب  هک  تسا  فقـس  سنرقم  يرب 

مالسلا هیلعدمحم  دیس  ناطلس  هداز  ماما  - ناگدانت ياتسور  - ندیرف

ناجروالف

نارهفسا

هیلع هللا  مالس  ردیح  هداز  ماما 

 : تحاسم دسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  لحم  ناگرزب  نیدمتعم و  داقتعا  هب  انب  راوگرزب  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
زا رتم  عاـفترا 24  هب  شوپ  ود  يدـبنگ  هک  هدوب  رتم  دودـح 400  هدازماما  يانب  یلعف  تحاسم  . تسا هدوب  داعبا 4×3  رد  لـبق  رد  هعقب  نیا 

بیرخت و شیپ  لاس  دودح 35  هک  هدوب  لگ  تشخ و  تروص  هب  لبق  رد  هعقب  نیا  تاحیـضوت :  تسا . هتفرگ  رارق  هعقب  يور  نیمز  حطس 
ود يدبنگ  دراد . همادا  زین  نونکات  نآ  ینایاپ  لحارم  دیدرگ و  زاغآ  هدازماما  یلعف  نامتخاس  تخاس  یمالسا ، دنمهوکـش  بالقنا  زا  دعب 

تـسد رد  هک  هدـش  هتخاـس  ییاـهقاور  هدازماـما  هعقبرود  اـت  رود  تسا . هـتفرگ  رارق  هـعقب  يور  نـیمز  حطـس  زا  رتـم  عاـفترا 24  هب  شوپ 
هک يا  هیدـییأت  رد  تسا . هدـیدرگ  بصن  رازم  يور  داـعبا 5/3×2  هب  هعقب  نورد  تسا  نهآ  سنج  زا  هعقب  يزلف  حیرـض  تسا . يزاـسزاب 

هدازماما نیا  بسن  هک  تسا  هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  تسا  يوضر  سدق  ناتسآ  دانسا  يزکرم  هناخباتک  زا  یفسلف  مالسالا  تجح  طسوت 
نیا ناگدازماما  ریاس  نوچمه  هدازماما  نیا  هب  تبسن  اتسور  یلاها  تاداقتعا  دسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  راوگرزب 

رد عقاو  نارهفسا  ياتسور  رد  - نارهفسا - ناجروالف ناهفـصا - سردآ :  دنراد . هتـشاد و  ناشیا  هب  تبـسن  یـصاخ  تدارا  هدوب و  الاب  راید 
رهش نیرز  ریسم  رد  ناجروالف و  ناتسرهش  يرتمولیک   10
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هیلع هللا  مالس  میظعلادبع  هاش  هداز  ماما 

هجوت دروم  میرکت  مارتحا و  دروم  سدـقم و  یناکم  ناونع  هب  اهنت  درادـن و  دوجو  نیموصعم  همئا  زا  یکی  هب  هدازماـما  نیا  تبـسن  بسن : 
مرح نیب  لصاف  دح  عقاو  رد  نیمرحلا  نیب  نابایخ  تسا . میظعلادبع  هاش  هدازماما  ۀعقب  تاحیضوت :  تحاسم - :  دراد . هتشاد و  رارق  یلاها 
مرح ءادهشلا و  دیس  مرح  نیمرحلا  نیب  هدننک  یعادت  دشاب ، یم  مالسلا  هیلع  میظعلادبع  هاش  هدازماما  مالـسلا و  هیلعردیح  هدازماما  هعقب  و 

بـصن هدازماما  ثادحالا  دـیدج  نامتخاس  رد  داعبا 1×2  هب  یحیرـض  دشاب . یم  مالـسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  البرک  رادـملع 
ةراـبرد مدرم  ناـیم  رد  یتح  یـصاخ  لوق  لـقن  دـسر . یم  رتم  هب 5  حطـس  زا  نآ  عاـفترا  هک  کـچوک  تـسا  يدـبنگ  ياراد  هدـیدرگ و 
میرکت مارتحا و  دروم  سدقم و  یناکم  ناونع  هب  اهنت  درادـن و  دوجو  نیموصعم  همیا  زا  یکی  هب  هدازماما  نیا  تبـسن  ای  رازم و  تیدوجوم 

ناجروالف و يرتمولیک  رد 10  عقاو  نارهفسا  ياتسور  رد  - نارهفسا - ناجروالف ناهفصا - سردآ :  دراد . هتـشاد و  رارق  یلاها  هجوت  دروم 
. دراد دوجو  نآ  يرتمولیک  کی  هلصاف  رد  ردیح و  هدازماما  راوج  رد 

رهش نامیا 

امهیلع هللا  مالس  مساق  هزمح و  ناگداز  ماما 

همان و هرجـش  يور  زا  بلطم  نیا  دسر و  یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  مامه  ماما  ترـضح  هب  مرتحم  ناگدازماما  نیا  تبـسن  بسن : 
رد ناراوگرزب  نیا  هعقب  تاحیضوت :  تحاسم - :  دشاب . یم  دانتسا  لباق  يوضر  سدق  هناتسآ  هناخباتک  یفـسلف و  مالـسالا  ججح  هیدییأت 

مالسلا و هیلعرفعج  نبا  یسوم  نب  مساق  ترضح  هک  تسا  هدمآ  همان  هرجش  نیا  رد  دروخ . یم  مشچ  هب  دبنگ  نودب  رهش  ناتـسربق  ياهتنا 
نیا تمدـق  انب و  دـنا . هدرک  دیهـش  ناجنل  ناـجرتشا  رد  ق  لاـس 250 ه .ـ رد  ار  یـسابع  مصتعم  ناـمرف  هب  شا  هداز  ردارب  یلع  نـبا  هزمح 
یتح لبق و  لاس  هب 800  نآ  تمدق  دنا . هدومن  يراکیشاک  ار  نآ  ناویا  يزاسزاب و  ارنآ  يور  رجآ و  اب  ًادیدج  هک  هدوب  یتشخ  نامتخاس 

زا رتم  دنچ  هلـصاف  هب  قاتا  ود  رد  کبـشم  یبوچ  هعقب  رد  دراد . هلاس  یتمدق 700  هک  دسر  یم  رهـش  فورعم  عماج  دجـسم  زا  رت  یمیدق 
صخشم و ار  انب  نیا  تمدق  یبوخ  هب  هدش  تمرم  يزاسزاب و  هک  فقـس  راوید  يور  ياه  یـشاقن  هدوب و  دوجوم  رازم  ود  يور  رگیدکی 
، میظعتلا بجاو  هدازماما  هیلاع ، هیلع  ۀلـسلس  ۀتـشر  رـس  : ] تسا هدـش  هتـشون  نینچ  دراد  دوجو  هعقب  نورد  هک  ییولبات  رد  دـنک . یم  نیعم 

ترضح نآ  تداهش  زا  دعب  هدمآ و  ناسارخ  هب  مالسلا  هیلعاضر  ترضح  باکر  رد  هک  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  نب  هزمح  هدازماما 
نب دمحم  نب  دمحا  نامز  رد  مساق  دیـس  مانب  دوب  يدس  ار  يو  دشاب  یم  نوفدم  ناسارخ  زیـشُرت  رد  یغاب  رد  هتـسویپ و  يدزیا  تمحر  هب 

ناـکم نیا  رد  هدیـسر  تداهـش  هب  ناـجرتشا  هیرق  رد  لاـس 250  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  هزمح  شا  هدازردارب  اـب  هارمه  یـسابع  مـصتعم 
ود نیا  سوباـپ  هب  لد  يافـص  تین و  صولخ  اـب  هتـشاد و  تدارا  راوگرزب  هدازماـما  ود  نیا  هب  تبـسن  رهـشنامیا  مدرم  دـشاب . یم  نوفدـم 

رازلگ میدـق و  ناجرتشا  ای  رهـشنامیا  رهـش  ناتـسربق  رانک  رد  - رهـش ناـمیا  - ناـجروالف ناهفـصا - سردآ :  دـنوش . یم  فرـشم  راوگرزب 
هقطنم نیا  يادهش 

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  هعبار  هداز  ماما 

یلعف تحاسم  تحاسم :  دـشاب . یم  ناوارف  تامارک  ياراد  .و  دـسر یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  شفیرـش  بسن  بسن : 
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. تسا هدـش  هتخاـس  هعقب  يور  نیمز  حطـس  زا  عاـفترا 24  هب  نهآ  نامیـس و  رجآ و  حـلاصم  اـب  يدـبنگ  هدوـب و  رتـم  هدازماما 100  ياـنب 
یم هراشا  نینچ  بلطم  نیا  يوضر  سدق  ناتـسآ  زکرم  یفـسلف و  مالـسالا  هجح  هیدییأت  طخ و  هب  هدازماما  نیا  همان  هرجـش  تاحیـضوت : 

.« دسر یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  شفیرـش  بسن  هدش و  عقاو  ناجرتشا  ياتـسور  رد  نوتاخ  هعبار  یب  یب  رازم  : » دیامن
هرادا ءانما و  تییه  لحم و  یلاـها  کـمک  اـب  بیرخت و  شیپ  لاـس  دودـح 20  هک  هدوب  لگ  تشخ و  زا  هعقب  نیا  یمیدـق  ییانب  حـلاصم 

نیا راـنک  رد  تسا . هدـیدرگ  بـصن  هـعقب  لـخاد  رازم  يور  ینهآ 3×2  حیرـض   . تسا هدـیدرگ  يزاسزاب  ناجروالف  ناتـسرهش  فاـقوا 
تین و صولخ  اب  هدـمآ و  رظن  دروم  ناکم  ترایز  هب  یچاک  شآ و  هلمج  زا  دوخ  تاروذـن  نتخپ  يارب  یلاـها  مدرم و  راوگرزب  هدازماـما 

رهشنامیا رهش  - رهش نامیا  - ناجروالف ناهفصا - سردآ :  دنوش . یم  لوغشم  هیعدا  ندناوخ  دوخ و  تاروذن  يادا  هب  لد  یکاپ 

ناراهب

هیلع هللا  مالس  دمحم  دیس  هداز  ماما 

هتشاد و عبرم  رتم  رازه  رب 6  غلاب  یتحاسم  هاگترایز  نیا  تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  ناش  بسن  بسن : 
رتم رب 50  غلاب  یتحاـسم  میدـق  رد  تسا . نیرفاـسم  نیریاز و  هجوت  دروم  هک  دـشاب  یم  اـبیز  يزادـنا  مشچ  بوخ و  ییاوه  بآ و  ياراد 

مظاک یـسوم  ماما  نب  هزمح  نب  دمحم  نب  میهاربا   : » تاحیـضوت تسا . هدیـسر  عبرمرتم  هب 400  هاگترایز  نیا  يانبریز  . تسا هتـشاد  عبرم 
هتخاس هاگترایز  یلعف  دیدج و  يانب  لاس 1364  رد  ًاددجم  هک  هدش  نآ  نیزگیاج  يدـیدج  يانب  بیرخت و  لاس 1335  رد  مالسلا .» هیلع 

هداز ماما  رازم  گنس  يور  داعبا 5/2×5/3  رد  یحیرـض  مرح ، لخاد  رد  دسر . یم  رتم  هب 22  فک  زا  هاگترایز  دبنگ  عافترا  تسا . هدـش 
- ناهفـصا سردآ :  تسا . هدـش  هتخاـس  هاـگترایز  دـبنگ  نیفرط  رد  فـک  زا  رتـم  عاـفترا 22  هـب  زین  هتـسدلگ  ود  دراد . رارق  فیرــش  ي 

درگجا هلحم ي  رد  ناراهب و  رهش  رد  ناجروالف ، رهش  يرتمولیک  هلصاف ي 6  رد  - ناراهب - ناجروالف

نارکبریپ

امهیلع هللا  مالس  میهاربا  رگسع و  ناگداز  ماما 

تحاسم دسر . یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  لحم  نیدمتعم  ناگرزب و  هدیقع ي  هب  راوگزب  ناگداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
. تسا نآ  رود  ات  رود  ياـه  قاور  لـماش  هک  دـشاب  یم  عبرمرتم  هعقب 1000  ياـبنریز  هدوب و  رتم  رازه  دودـح 7  هاگترایز  لک  تحاسم  : 

ءانما تییه  یلاها و  تمه  هب  بیرخت و  لاس 1365  رد  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  یکقاتا 4×3  هداز  ماما  یمیدق  يانب  تاحیضوت : 
هتـشاد و عافترا  رتم  فک 16  زا  هک  تسا  نهآ  رجآ و  حـلاصم  زا  هاگترایز  يدروجال  زبس  دـبنگ  تسا . هدـش  نآ  نیزگیاج  دـیدج  يانب 
. دسر یم  لاس 1375  هب  تخاس  خـیرات  هک  دراد  رارق  فیرـش  ناگداز  ماـما  رازم  يور  داــعبا 5/2×5/2  رد  هرقن  سنج  زا  يزلف  یحیرض 

يراکیشاک میرک و  نآرق  تایآ  زا  ییاه  هتشون  لماش  نآ  تسد  نییاپ  فقـس و  ات  هک  تسا  يرب  چگ  سنرقم  لماش  هعقب  لخاد  تانییزت 
نارکبریپ عباوت  زا  ییاتسور  ترواجم  رد  ناجروالف و  يرتمولیک  هلصاف 15  رد  - نارکبریپ - ناجروالف ناهفصا - سردآ :  تسا . هدش 

هیلع هللا  مالس  نسح  نبا  دیز  هداز  ماما 
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مالـسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هب  شبـسن  لحم  نیدمتعم  یلاها و  هتفگ  قبط  هدازماما  نیا  بسن :  هیلع  هللا  مالـس  نسح  نبا  دیز  هداز  ماما 
اب يا  هدش  يراکیشاک  یعلض  دبنگ 8  تاحیضوت :  دسر  یم  رتم  تحاسم 50  هب  تسا  ینامتخاس  هاگترایز  نیا  يانب  تحاسم :  دسر . یم 
اب ییانب  هاگترایز  نیا  یمیدق  دبنگ  دـسر . یم  رتم  هب 16  فک  زا  دـبنگ  عافترا  تسا . بصن  نآ  يور  شگنر  هزوریف  ابیز و  يراکیـشاک 

تحاسم تسا . هدش  هتخاس  قوف  يانب  نیریخ  لحم و  یلاها  تمه  هب  بیرخت و  انب  نیا  لاسرد 1349  هک  رتم  تحاسم 50  هب  لگو  تشخ 
نیبوچ هدازماما  حیرض  دریگ . یم  هتفرگ و  رارق  فارطا  ياه  هلحم  لحم و  یلاها  ترایز  لابقتسا و  دروم  هدوب و  رتم  هدازماما 650  نحص 

رهش يرتمولیک  رد 2  - نارکبریپ - ناـجروالف ناهفـصا - سردآ :  تسا . هدـش  بـصن  هدازماـما  رازم  گنـس  يور  رب  داـعبا 5/2×5/1  رد  و 
نارکبریپ یچوج  ۀلحم  يوربور  ناجروالف و  يرتمولیک  ۀلصاف 14  رد  نارکبریپ و 

نارکبریپ هعقب 

مه زین  رهـش  هتـسیز و  یم  رهـش  نیا  رد  يرمق  يرجه  متفه  نرق  رد  هک  هدوب  يدهاز  فراع و  ناشیا  تاحیـضوت :  تحاسم - :  بسن - : 
ناتسرهش رهش و  رخافم  زا  یکی  یگنهرف  ثاریم  رظن  ریز  هک  نامتخاس  نیا  يانب  دوش . یم  هتخانش  گرزب  ملاعو  فراع  نیا  مان  اب  نونکا 

نآ سیفن  ياه  يراک  یشاک  هدنزرا و  ابیز و  ياه  يرب  چگ  دنا . هداد  بقل  ناریا  مود  يرسک  قاط  ار  نآ  هک  ییاج  ات  دوش  یم  بوسحم 
یناتـساد تیاکح و  دوخ  هک  هدـمآ  نوریب  نآ  لد  زا  یگنـس  راوید  رزج  رد  هعقب و  لخاد  رد  تسا . یگنهرف  راثآ  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی 

دوجو نآ  رد  هک  يا  یگتفرورف  قوف و  گنـس  هک  دـندوب  دـقتعم  هقطنم  نیا  نایمیلک  ریپ ، تایح  نامز  رد  یلاها  هدـیقع ي  هب  دراد . هژیو 
نآ ندرب  دـصق  دـنا و  هدرک  جورع  نامـسآ  هب  اج  نیا  زا  هک  هدوب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  سایلا  ترـضح  بسا  ياپ  ياـج  دراد 
رد دنک و  یم  يریگولج  يوحن  هب  نآ  لمح  ندرب و  زا  گنس  يور  راوید  انب و  نیا  نتخاس  اب  نارکبریپ  دنا . هتـشاد  ار  میلـشروا  هب  گنس 
رد دوش . یم  هدرپس  كاخ  هب  هعقب  رد  شتافو  زا  دعب  دوخ  تیصو  هب  سپـس  دزادرپ و  یم  دوخ  نادیرم  نادرگاش و  میلعت  هب  ناکم  نیمه 
 . تسا هعقب  لخاد  يرب  چـگ  يرامعم و  داتـسا  هک  تسوا  نادرگاـش  زا  یکی  ربق  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  يرگید  ربق  نارکبریپ  رازم  راـنک 

نینچمه مدرم و  دزن  ییالاب  تیمها  هک  هعقب  نیا  تسا . نیامن  هعقب  راوید  یبرغ  علـض  يرب  چـگ  يور  شمان  هک  شاقن  هاش  دـمحم  داتـسا 
نارکبریپ رازم  گنـس و  رود  اـت  رود  دـشاب . یم  يزاـسزاب  تمرم و  دروم  نونکا  مه  تسا  رادروـخرب  یگنهرف  ثاریم  فاـقوا و  هرادا ي 

دراد دوجو  لکش  یطورخم  یفقس  اب  کچوک  یقاتا  هاگمارآ ، گنس  رب  فرشم  هعقب و  یلامش  تمسق  رد  هدش و  يراجح  یسرکلا  تیآ 
علـض ناویا و  نحـص  رد  تسا . نارکب  نب  دمحم  نادیرم  زاین  زار و  وگتفگ و  ثحب ، یقاتا  عقاو  رد  هک  دـنا  هتفگ  یم  هناخ  هّلچ  نآ  هب  هک 

- ناجروالف ناهفصا - سردآ :  دهد . یم  ناشن  ق  لاس 712 ه .ـ هب  هعقب  يانب  نایاپ  خیرات  هک  دراد  دوجو  يرب  چگ  يا  هبیتک  هعقب  یقرش 
ناجروالف يرتمولیک  هلصاف ي 14  رد  نارکبریپ و  رهش  رد  - نارکبریپ

یچروج

دمحا ریپ  هعقب 

 : تاحیضوت تسا . هتشاد  ضرع 6  لوط 2 و  هب  یتحاسم  هعقب  نیا  دراد  دوجو  عبرم  رتم  داعبا 6×6  هب  ییانب  هعقب  لخاد  تحاسم :  بسن : 
يدزیا تمحر  هب  اجنآ  رد  هک  هدوب  یغلبُم  دـشرم و  دـهاز و  فراع و  عقاو  رد  راوگرزب  نیا  لـحم  نیدـمتعم  یلحم و  یلاـها  داـقتعا  قبط 

هدـش و تمرم  يزاسزاب و  امن  رجآ  اب  عقاو  رد  نآ  یمیدـق  ییانب  هعلق و  راثآ  رانک  رد  هک  هعقب  نیا  تسا . هدـش  نوفدـم  اجنامه  هتـسویپ و 
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رتم داعبا 3×5/1  هب  نهآ  سنج  زا  يزلف  یحیرـض  تسا . نایامن  دوهـشم و  ًالماک  هعقب  زا  جراخ  رد  نآ  میدـق  يانب  ناویا  ياهنوتـس  زونه 
ياـمن لـخاد  تسا . دوهـشم  تسا  هدازماـما  ياـنب  فقـس  عـقاو  رد  لـگ  تشخ و  سنج  زا  يدـبنگ  هتفرگ و  رارق  هـعقب  رازم  گنـس  يور 

 : سردآ دـنیآ . یم  امنهار  ریپ  نیا  ترایز  هب  هتـشاد و  تدارا  ناشیا  هب  تبـسن  یلاها  مدرم و  تسا . هدـش  گنر  يراک و  چـگ  ناـمتخاس 
هلحم و يادـتبا  رد  ناجروالف  عباوت  زا  نارکبریپ  يرتمولیک  کی  رد  عقاو  یچوج  ياتـسور  ای  هلحم و  رد  - یچروج - ناجروالف ناهفـصا -

هوک ۀنماد  رد  نآ  يدورو 

دابآریخ

هیلع هللا  مالس  مساق  هداز  ماما 

يور هک  هدوب  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  تحاسم 3×2  هب  یکقاتا  عقاو  رد  تحاسم :  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  نب  مساق  هدازماما  بسن : 
هطاحا يزرواشک  ياهنیمز  ارنآ  فارطا  هتفرگ و  رارق  یگنس  يا  هپت  رانک  رد  هعقب  نیا  تاحیضوت :  تسا . هدش  هداهن  انب  هوک  یگنـس  زرج 

مشچ هب  ربق  گنس  هقب  نورد  رد  تسا  نایامن  یبوخ  هب  زونه  هدش و  عقاو  دیدج  يانب  زا  رت  نییاپ  هک  هعقب  یمیدق  نامتخاس  تسا . هدومن 
هدوب و مالـسلا  هیلعمـساق  هدازماما  مان  اب  هوک  لد  رد  يا  هدازماـما  جورع  لـحم  عقاو  رد  ناـکم  نیا  مدرم  ةدـیقع  هتفگ و  هب  اـما  دروخ  یم 

ناتـسرهش فاقوا  هرادا  لحم و  یلاها  تمه  هب  دـشاب  یم  زین  تخاس  لاـح  رد  هک  دـیدج  ياـنب  دراد . رارق  یلاـها  سدـقت  میرکت و  دروم 
- ناجروالف ناهفـصا - سردآ :  دشاب . یم  تخاس  ثادحا و  تسد  رد  نآ  میدـق  حطـس  زا  رتالاب  یمیدـق و  نامتخاس  يور  رب  ناجروالف 

. دابآ ریخ  مان  اب  تسا  ییاتسور  رهش  نیرز  تمس  هب  دور  هدنیاز  هناخدور  ریسم  دادتما  رد  ناجروالف و  يرتمولیک  رد 3  - دابآریخ

ناغراد

امهیلع هللا  مالس  نیدلارخف  دیس  میهاربا و  دیس  ناگداز  ماما 

یم عبرمرتم  هب 700  نآ  تحاسم  تحاسم :  دسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  راوگرزب  ناگداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
رد 17 عـقاو  ناـگراد  ياتـسور  رد  تاحیـضوت :  تسا . عبرمرتـم  تسا 500  طاـیح  هب  فرـشم  هک  هگتراـیز  ناویا  هعقب و  تحاـسم  . دـسر

نیا بسن  نیّدلا . رخف  دیـس  میهاربادیـس و  ناگداز  ماما  مان  اب  تسا  یهاگترایز  نارکبریپ  رهـش  يرتمولیک  ناجروالف و 3  رهش  يرتمولیک 
یفـسلف مالـسالا  تجح  هیدییأت  همان و  هرجـش  رد  بلطم  نیا  دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  راوگرزب  ناگداز  ماما 

ماما هدـمآ  ناسارخ  ناتـسا  هکربتم  ياه  هعقب  تسرهف  زا  ص 298 ، دـلج 24 ، ناهج ، هاگترایز  رازه  تسیب  باتک  رد  تسا «: هدـمآ  نینچ 
رفعج نب  یسوم  نادنزرف  زا  دنیوگ  ناماس  نآ  مدرم  دنا و  هدیدرگ  نفد  ناجنل  ناگراد  ناهفصا ، رد  میهاربا  دیس  نیدلا و  رخف  دیـس  هداز 
هتفرگ رارق  نآ  يور  نهآ  رجآ و  حلاصم  زا  فک  زا  رتم  عافترا 16  هب  يدبنگ  تسا . هدوب  اتسور  زکرم  رد  عقاو  قوف  هعقب ي  دنشاب .» یم 

انما تییه  تمه  هب  قوف  يانب  بیرخت و  لاس 1368  رد  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  داعبا 5×5  رد  هداز  ماما  نیا  یمیدق  يانب  تسا .
حیرض مرح  لخاد  رد  تسا . هدیدرگ  يراک  هنیآ  نآ  رود  ات  رود  یشاقن و  هعقب  لخاد  فقس  تسا . هدش  نآ  نیزگیاج  نیریخ  یلاها و  و 

لوط و هب  یتحاسم  مادـک  ره  هک  دوش  یم  یهتنم  گرزب  قاور  هس  هب  مرح  دراد . رارق  هداز  ماـما  رازم  گنـس  يور  رب  داعبا 2×3  هب  يزلف 
ناجروالف و رهش  يرتمولیک  رد 17  عقاو  ناگراد  ياتسور  رد  - ناغراد - ناجروالف ناهفـصا - سردآ :  دشاب . یم  اراد  عبرمرتم  ضرع 90 

نارکبریپ رهش  يرتمولیک   3
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ارار

امهیلع هللا  مالس  نالفط  ود  هداز  ماما 

نآ زا  یعالطا  زین  اتـسور  یلاها  تسا و  هدشن  صخـشم  زونه  دنتـسه  نوفدم  هعقب  رد  هک  راوگرزب  ود  نیا  همان ي  هرجـش  بسن و  بسن : 
یم زاین  زار و  اعد و  هب  هدمآ و  هداز  ماما  هب  ترایز  هحتاف و  ندناوخ  هب  یلاها  هتـشادن و  یکـش  ناراوگرزب  ود  نیا  تمارک  رد  اما  دنرادن 

ناتـسربق رانک  رد  هعقب  نیا  تاحیـضوت :  دسر . یم  رتم  هب 8  فک  زا  شعافترا  هک  يدـبنگ  اب  عبرمرتم  تحاسم 100  تحاسم :  دـنزادرپ .
. تسا هدش  هتخاس  نونک  ات  یجیردت  تروص  هب  اتـسور  یلاها  انما و  تییه  تمه  اب  لاس 1356  رد  انب  نامتخاس  تسا . هتشاد  رارق  اتـسور 

ماـن هب  تسا  ییاتـسور  نارکبریپ  رهـش  يرتمولیک  ناـجروالف و 2  رهـش  يرتمولیک  هلـصاف ي 14  رد  - ارار - ناجروالف ناهفـصا - سردآ : 
. ارار ياتسور 

نارزاز

هیلع هللا  مالس  سنوی  هداز  ماما 

هیدـییأت و رد  . دـسر یم  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  لحم  ناگرزب  یلاها و  داقتعا  هب  راوگرزب  هدازماـما  نیا  بسن  بسن : 
بـسن نارزاز  سنوی  هدازماـما  تسا : هدـمآ  نینچ  هدیـسر  يوضر  سدـق  ناتـسآ  هناـخباتک  یفـسلف و  ياـقآ  فرط  زا  هک  يا  هماـن  هرجش 

هب هک  هدوـب  هدازماـما 6×6  یلعف  هعقب  ياـنب  تحاـسم  تحاـسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  نب  لـیقع  نب  رهزا  هـب  شفیرش 
هعقب قاتا 4×3  هک  هدوب  رتم  داعبا 36  رد  یتشخ  ییانب  میدق  رد  انب  نیا  تاحیـضوت :  دشاب . یم  رتم  تحاسم 350  هب  نآ  راوج  هک  هینیسح 

يرب و چـگ  هدازماما  ءانما  تییه  میمـصت  هب  انب  هعقب  یلخاد  ياـهراوید  رود  اـت  رود  تسا . هتـشاد  رارق  نیفرط  رد  رگید  قاـتا  طـسو و  رد 
حیرـض تسا . هتفرگ  رارق  هعقب  يور  شوـپ  ود  تروـصب  فـک  زا  عافترا 16  هب  يراکیـشاک  اب  يا  هزوریف  يدـبنگ  و  دـش . دـهاوخ  نییزت 

نیا هب  یگمه  رگید  طاـقن  اتـسور و  مدرم  تـسا . هدـش  بـصن  رازم  گنـس  يور  یگزاـتب  هرقن  سنج  زا  داعبا 5/2×2  هب  هدازماما  دـیدج 
- ناجروالف ناهفصا - سردآ :  دنوش . یم  فرشم  هدازماما  نیا  سوباپ  هب  ناشتاجاح  ندش  هدروآرب  يارب  هتشاد و  صاخ  تدارا  هدازماما 

دجـسم ادهـش و  رازلگ  رانک  رد  هدازماما و  هلحم  اـی  میدـق  هلحم  رد  ناجیردـهق  يرتمولیک  ناجروالف و 2  رهـش  يرتمولیک  رد 5  - نارزاز
نینموم روبق  اوضر و 

ناجردوس

هیلع هللا  مالس  هللادبع  هداز  ماما 

بلطم نیا  تاحیضوت :  تحاسم - :  دسر . یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  هطـساو  اب  فیرـش  هداز ي  ماما  نیا  بسن  بسن : 
روما فاقوا و  عاقب  تسرهف  رد  : » تسا هدمآ  نینچ  يوضر  سدق  ناتسآ  هناخباتک ي  یفـسلف و  مالـسالا  تجح  هیدییأت  همان و  هرجـش  رد 
ییاج رد  و  تسا .» ناوارف  ییاه  تیزم  ياراد  ناجروالف  ناجردوس  رد  هللادبع  هداز  ماما  تسا  هدـمآ  هحفص ي 10  روشک ، لک  هیریخ ي 
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رهـش رد  نوفدم  هللادبع  هداز  ماما  بسن  هک  تفگ  ناوت  یم  ینیارق  دهاوش و  زا  دـیوگ : یفـسلف  یلع  خیـش  ریقح  هک «: هدـش  هتـشون  رگید 
رد هدوب  لگ  تشخ و  حلاصم  زا  هک  هاگترایز  میدق  نامتخاس  دسر .» یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  ناجروالف  ناجردوس 
رتم هب 24  فک  زا  مالـسلا  هیلع  هللادبع  هداز  ماما  شوپود  يابیز  دـبنگ  عافترا  تسا . هدـش  نآ  نیزگیاج  یلعف  يانب  بیرخت و  لاس 1366 
رازم گنس  يور  رتم  داعبا 2×2  رد  نهآ  سنج  زا  هاگترایز  حیرـض  تسا . يراک  هنیآ  تسد  رد  نآ  لخاد  يامن  فقـس و  هک  دـسر  یم 

ناتـسرهش عـباوت  زا  ناـجردوس  رهــش  رد  - ناـجردوس - ناـجروالف ناهفــصا - سردآ :  دراد . رارق  مرح  لـخاد  رد  فیرــش  هداز ي  ماـما 
هعقب رهش  نیا  يرتمولیک  رد 3  عقاو  ناجروالف ،

نازوریفرهس

هیلع هللا  مالس  مساقلاوبا  هداز  ماما 

هیلعداجـس ماما  نیدـباعلا  نیز  ترـضح  هب  هدازماما  ءانما  تئیه  لحم و  نیدـمتعم  زا  لوق  لـقن  هب  اـنب  راوگرزب  هدازماـما  نیا  بسن  بسن : 
دـسر و یم  شیپ  لاس  هب 700  دشاب  یم  بیرخت  لاح  رد  یمیدـق و  هک  هعقب  نیا  نامتخاس  تاحیـضوت :  تحاسم - :  دـسر . یم  مالـسلا 
. دراد رارق  هـعقب  يور  ناـنچمه  گـنر  يا  هزوریف  يراکیــشاک  اـب  دـسر  یم  ناـیناخلیا  نارود  هـب  نآ  يراـمعم  هـک  یعلــض  يدبنگ 12 

گنس يور  داعبا 4×3  رد  هدازماما  یمیدق  یبوچ  حیرض  تسا . هدنام  یقاب  اجرباپ  نونکات  هدش  تمرم  شیپ  لاس  هب 50  دبنگ  يراکیشاک 
نب نیز  نب  یلع  مساقلاوبا  : ] تسا هدش  هتشاگن  نینچ  ییابطابط  میهاربا  دیس  اقآ  هتـشون  بلاطوبا ) لآ  نارجاهم  ) باتک رد  دراد . رارق  رازم 

ناتـسا رد  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  نب  یلع  نب  رفـصالا  ینیـسحلا  نسحلا  نب  نسح  نب  دـمحم  نب  هللا  دـبع  قیلـسلا  دـمحم  نب  رفعج  نب  نسح 
ریاز ناونع  هب  هک  ییاج  مرح  رواجم  رد  تسا . هدـیدرگ  نفد  ناجنل  نازوریفرهـس  رد  تسا . هتفای  تاـفو  يرجه  لاس 418  رد  ناهفـصا و 

یصخش طسوت  دراد و  قلعت  هاش  نیدلارصان  ةرود  هب  هک  دراد  دوجو  سراپ  گنس  سنج  زا  یباگنـس  هتفرگ ، یم  رارق  هدافتـسا  دروم  ارس 
يارب هتشاد و  صاخ  تدارا  راوگرزب  هدازماما  نیا  هب  تبسن  اتسور  یلاها  تسا . هدش  هلادبع  یبا  ترـضح  فقو  یکراسناوخ  نسح  مان  هب 

رد 15 عقاو  نازوریفرهس  ياتسور  رد  - نازوریفرهس - ناجروالف ناهفصا - سردآ :  دنوش . یم  فرـشم  ناکم  هب  ناشتاجاح  ندش  هدروآرب 
ناجروالف يرتمولیک 

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  هیکز  هداز  ماما 

تحاسم تحاسم :  دسر  یم  مالسلا  هیلعرفعج  نبا  یسوم  ترضح  هب  ناشبسن  لحم  یلاها  مدرم و  هتفگ  هب  انب  هفیرش  هدازماما  نیا  بسن : 
هب رازم  قوف 2  هعقب  رد  تاحیضوت :  تسا . هدش  تمرم  يزاسزاب و  یلاها  تسدب  هک  هتـشاد  لاس  دودح 700  تمدق  دشاب  یم  رتم   5×10

نوتاخ هیقر  مانب  يرگید  و  مالسلا ، هیلعرفعج  نب  یسوم  دنزرف  نوتاخ  هیکز  هدازماما  مانب  یکی  لحم  یلاها  زا  لقن  هب  هک  دروخ  یم  مشچ 
مرح رانک  رد  تسا . هدش  تمرم  يزاسزاب و  یلاها  تسدـب  هک  هتـشاد  تمدـق  لاس  دودـح 700  قوف  ۀـعقب  دوش . یم  هتفگ  ناشیا  رهاوخ 

هعقب و نیا  هب  تبـسن  ناوناب  ًاصوصخ  یلاها  مدرم و  ددرگ . یم  رازگرب  نارهاوخ  يارب  اعد  نآرق و  سلاـجم  نآ  رد  هک  تسا  يا  هینیـسح 
ناجروالف نازوریفرهس  ياتسور  رد  - نازوریفرهس - ناجروالف ناهفصا - سردآ :  دنتسه . لیاق  صاخ  یمارتحا  نآ  رد  نوفدم  ناگدازماما 

ناولهس

ناریا ناگداز  ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 885زکرم  هحفص 439 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلع هللا  مالس  نیدلا  نیز  هداز  ماما 

ناتـسآ زکرم  هناخباتک ي  یفـسلف و  ياقآ  دـییأت  هب  هک  يا  همان  هرجـش  هیدـییأت و  یلاها و  داقتعا  قبط  فیرـش  هداز ي  ماـما  بسن  بسن : 
ناتسبش دجـسم و  هعقب ، لماش  هک  رتم  تحاسم 100  تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  هب  هدیـسر  يوضر  سدق 

، یفسلف یلع  خیش  ریقح  تسا « : هدمآ  نینچ  همان  هرجش  نیا  رد  تاحیضوت :  تسا . هدش  هتخاس  عبرمرتم  تحاسم 400  هب  تسا ، نآ  رانک 
هار زا  ناماما  رگید  مالـسلا و  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تاداس  رفن  هدزاود  دودـح  ما  هدروآ  ناهج  هاگترایز  رازه  تسیب  باتک  رد 
رد اذل  دننک  دیهـش  ار  اه  نآ  هک  داد  نامرف  نومأم  مالـسلا ، هیلع  اضر  ترـضح  ندید  يارب  دـندوب  هدـمآ  هنیدـم  زا  هک  ناهفـصا  زاریش و 

لاـس رد  هک  هدوب  عبرمرتم  داعبا 4×6  رد  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  يا  هعقب  هاگترایز  میدـق  يانب  دـندیدرگ » . نفد  هریغ  ناهفـصا و  ناتـسا 
رازم يور  رتم  داعبا 5/1×5/2  رد  نهآ  سنج  زا  يزلف  یحیرض  تسا . هدش  هتخاس  یلعف  يانب  نیریخ  یلاها و  انما و  تییه  تمه  هب   1354

رد - ناولهـس - ناجروالف ناهفـصا - سردآ :  تسا . بصن  هعقب  يور  نهآ  سنج  زا  کچوک  يدـبنگ  هتـشاد و  رارق  فیرـش  هداز ي  ماما 
. ناولهس مان  اب  تسا  ییاتسور  ناجروالف  رهش  يرتمولیک  هلصاف 9 

داط

هیلع هللا  مالس  برع  دیس  هداز  ماما 

نامتخاس تحاـسم :  تسا . هدوب  يو  نارتخد  زا  نت  برع و 7  دیـس  مانب  یـصخش  نفد  لحم  عقاو  رد  قوف  ناکم  یلاها  داـقتعا  هب  بسن : 
هدوب لحم  ناتسربق  رانک  رد  هک  هدازماما  یلگ  تشخ و  نامتخاس  تاحیضوت :  دشاب . یم  داعبا 3×3  هب  يا  هعقب  کچوک و  يدبنگ  ياراد 

يو نارتخد  زا  نت  برع و 7  دیس  مانب  یـصخش  نفد  لحم  عقاو  رد  قوف  ناکم  یلاها  داقتعا  هب  دشاب . یم  کچوک  یتشخ  يدبنگ  ياراد 
هدروآرب تاروذن و  يارب  تسا  یـسدقم  ناکم  نونکا  مه  هدیـسر و  لاس  زا 400  شیب  هب  ناکم  نیا  تمدـق  یلاها  داـقتعا  هب  تسا . هدوب 

ترایز يارب  ناکم  نیا  هب  ناوناب  ندوب  هب  هجوت  اب  نایاقآ  رتمک  هدوب و  ناوناب  صتخم  ناـکم  نیا  تراـیز  لـحم و  فرع  تاـجاح . ندـش 
ندش هدروآرب  يارب  دنوش و  یم  لوغـشم  نآرق  اعد و  ندناوخ  هب  هدـمآ و  ناکم  نیا  ترایز  هب  رثکا  اتـسور  ياهمناخ  ناوناب و  دـنیآ . یم 

ناجروالف داط  ياتسور  رد  - داط - ناجروالف ناهفصا - سردآ :  دننک . یم  اعد  ناشتاجاح 

هیلع هللا  مالس  نیدلا  سمش  هداز  ماما 

هدیسر و مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح  هب  هطـساو  راهچ  اب  اتـسور  نیدمتعم  مدرم و  داقتعا  هب  انب  راوگرزب  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
کی یناویا  کچوک و  يدبنگ  ياراد  داعبا 15×15  رد  هدازماما  نیا  میدـق  نامتخاس  تحاسم :  تسا . مدرم  نیب  ناوارف  یتامارک  بحاص 
نیمز حطس  زا  رتم  عافترا 11  هب  يدبنگ  رود و  ات  رود  یناویا  اب  يرتم  يانب 47  ریز  تحاسم 30×20 و  . تسا هدوب  نحص  يولج  رد  يرتم 
يانب لاس 1362  رد  دشاب . یم  اتسور  ناتـسربق  رانک  رد  يرتم و  ۀلـصاف 500  رد  برغ و  رد  هدازماما  نیا  تاحیـضوت :  تسا . هدش  هتخاس 
هدـش يراکیـشاک  زین  نآ  دـبنگ  امن و  رجآ  تروص  هب  هعقب  رود  ات  رود  دـش .  يزاسزاب  نیریخ  لـحم و  یلاـها  تمه  اـب  بیرخت و  میدـق 

تانییزت امن و  دراد  رارق  هعقب  نورد  رازم و  گنـس  يور  هدازماما  یمیدق  نیبوچ  حیرـض  ياجب  داعبا 3×2  هب  یموینیمولآ  یحیرـض  تسا .
سوباپ هب  تدارا  بدا و  ضرع  تهج  هراومه  هتشاد و  صاخ  یتدارا  ناشیا  هب  تبسن  یلاها  مدرم  دشاب . یم  تخاس  لاح  رد  دبنگ  لخاد 
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ۀلصاف 15 رد  داط  تسا . داط  ياتسور  رد  عقاو  ناجروالف  ناتسرهش  - داط - ناجروالف ناهفصا - سردآ :  دنوش . یم  فرـشم  راوگرزب  نیا 
ناتسرهش يرتمولیک 

ناخ ترف 

هیلع هللا  مالس  یجاح  اباب  دیس  هعقب 

تحاسم تحاسم :  دـشاب . یم  مالـسلا  هیلع  نسح  نب  دـیز  هداز  ماما  ناگداون  زا  یکی  ناشیا  لحم  نیدـمتعم  یلاـها و  هتفگ ي  هب  بسن : 
اب هک  هدوب  کچوک  يا  هعقب  اهنت  قوف  ناکم  شیپ  لاـس  دـنچ  اـت  تاحیـضوت :  دراد . عبرمرتم  هب 250  بیرق  ییاـنبریز  رتم و  دودح 400 

. تسا هدیدرگ  انب  نآ  رانک  رد  يا  هناخزپشآ  عبرم و  رتم  تحاسم 25  هب  يا  هینیـسح  هدش و  هداد  شرب  هوک  فارطا  نیریخ  یلاها و  تمه 
نیریاز ناگدـننکدیدزاب و  لاح  هاـفر  تهج  یتشادـهب  سیورـس  نآ  راـنک  رد  هتفرگ و  رارق  هعقب  يور  فک  زا  رتم  عافترا 10  هب  يدـبنگ 

زار و اعد و  هب  هدـمآ و  اج  نآ  هب  تاروذـن  نتخپ  ترایز و  يارب  یگمه  هتـشاد و  رارق  مدرم  مارتحا  دروم  ناکم  نیا  تسا . هدـش  هتخاـس 
مان هب  تسا  ییاتسور  ناجروالف  يرتمولیک  نارکبریپ و 15  يرتمولیک  رد 3  - ناخ ترف  - ناجروالف ناهفـصا - سردآ :  دنزادرپ . یم  زاین 

اتسور يدورو  هوک  لد  رد  ناخترف  ياتسور 

ناجروالف

امهیلع هللا  مالس  یضترم  فیرش و  ناگداز  ماما 

نحص تحاسم  تحاسم :  دنتسه . مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  ناگداون  زا  لحم  نیدمتعم  اتـسور و  ناگرزب  ةدیقع  هب  بسن : 
اب 3 رتم  يانب 300  ریز  . دشاب یم  ندش  رت  عیـسو  لاح  رد  ءانما  تئیه  ۀـتفگ  هب  هک  دـسر  یم  رتم  رازه  هب 4  نونکا  مه  هعقب  رود  اـت  رود  و 
هب لاس 1365  زا  سپ  هک  هدوب  لگ  تشخ و  تروصب  میدـق  رد  انب  نیا  تاحیـضوت :  تسا . هدـش  هتخاـس  تسا  حیرـض  فارطا  هک  قاور 
نآ عافترا  هک  هتـشاد  رجآ  نهآ و  سنج  زا  شوپ  ود  يدـبنگ  هدازماما  نیا  اب .  یلعف  تروصب  بیرخت و  لحم  یلاها  ءاـنما و  تییه  تمه 

یبوخ هب  هتفرگ  تروص  هقطنم  نادنمرنه  طسوت  لاس 1387  رد  هک  مرح  يوربور  ناویا  سیفن  يراکیـشاک  دسر . یم  رتم  هب 35  حطس  زا 
زا سیفن  یحیرـض  هدش و  بصن  ناگدازماما  رازم  گنـس  يور  داعبا 3×2  رد  هدازماما  یلعف  يزلف  حیرـض  دـنک . یم  هریخ  ار  یمـشچ  ره 

نیا یلاها  دـشاب . یم  تخاس  شرافـس و  تسد  رد  ناجروالف  ناتـسرهش  فاقوا  هرادا  هدازماما و  ءاـنما  تییه  فرط  زا  ـالط  هرقن و  سنج 
نادورش ياتسور  رد  - ناجروالف - ناهفصا سردآ :  دنراد . هژیو  یتدارا  سدقم  ناتسآ  نیا  هب  تبـسن  راوج  مه  ياهاتـسور  ریاس  اتـسور و 

اتسور نایم  رد  ناجروالف و  ناتسرهش  رد  عقاو 

هیلع هللا  مالس  یلع  نبا  نسح  نبا  نسح  نبا  رادهپس  هداز  ماما 

نسح ماما  ترضح  نایعیش  مود  ياوشیپ  هب  يوضر ، سدق  ناتسآ  تاداس  همان  هرجـش  رتفد  زا  یفـسلف  ياقآ  هیدییأت  قبط  نآ  بسن  بسن : 
ءانما تئیه  تمه  اب  لاس 1384  رد  هک  هدوب  کچوک  یتشخ  يدبنگ  ياراد  رتم و  تحاسم 100  تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلع  یبتجم 
دیدـج يانب  نامتخاس و  يانب  ریز  . تسا هدـش  هتخاس  نآ  دـیدج  يانب  بیرخت و  ناجروالف  ناتـسرهش  فاقوا  هرادا  يراـکمه  نیریخ و  و 

ناریا ناگداز  ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 885زکرم  هحفص 441 

http://www.ghaemiyeh.com


هک هدـمآ  باـتک  دـنچ  زا  هعومجم  ۀحفـص 10  ناـگدازماما  یطخ  باـتک  رد   : ] تاحیـضوت تسا . هدیـسر  رتم  دودـح 1200  هب  هدازماما 
، یطخ ناگدازماما  تارازم  باتک  رد  دشاب و  یم  نیریاز  هجوت  لحم  ناجروالف  رد  )ع ) یلع نب  نسح  نب  نسح  نب  رادهپـس  ریما  هدازماما 
رد مالسلا  هیلع  یبتجم  نب  نسح  نب  نسح  نب  رادهپس  ریما  هدازماما  هک  هدمآ  ۀحفص 20  مالسلا  هیلع  يوضر  سدق  ناتسآ  هناخباتک  فقو 

هرادا يراکمه  نیریخ و  ءانما و  تییه  تمه  اـب  لاس 1384  رد  هک  هدوب  کچوک  یتشخ  يدبنگ  ياراد  تسا ]. هدـیدرگ  نفد  ناجروالف 
عافترا هب  نهآ  رجآ و  حلاصم  سنج  زا  شوپود  يدبنگ  ياراد  تسا . هدش  هتخاس  نآ  دیدج  يانب  بیرخت و  ناجروالف  ناتسرهش  فاقوا 

لاح رد  زین  نونکا  مه  هک  دـشاب  یم  سنرقم  ياه  يرب  چـگ  تروص  هب  فقـس  ات  يراکیـشاک و  هعقب  یلخاد  يانب  تسا . فک  زا  رتم   24
هدازماما يزلف  حیرـض  دیدرگ . دهاوخ  يرب  چگ  يراکیـشاک و  يراک و  هنیآ  دـشاب ، یم  نآ  رود  ات  رود  هک  مرح  ياهقاور  تسا . تخاس 

بـصن رازم  يور  دـش و  هتخاس  لاـس 1365  رد  نآ  یمیدـق  نیبوچ  حیرـض  ياـجب  رازم و  يور  داـعبا 3×2  رد  تسا  لـیتسا  سنج  زا  هک 
ق خیرات 944 ه . ـ رد  هک  مانب  ياملع  زا  یکی  نسح  نیدـلا  جات  نب  نوراه  ینابر ، ملاع  ةربقم  هداز  ماما  حیرـض  رانک  رد  تسا . هدـیدرگ 
. تسا رادروخرب  طاقن  ریاس  ناجروالف و  رهـش  یلاها  مدرم و  يارب  ییالاب  شزرا  زا  راوگرزب  هدازماما  نیا  دروخ . یم  مشچ  هب  هتفای  تافو 

ناگدازآ نابایخ  رد  عقاو  ناجروالف  رهش  رد  - ناجروالف ناهفصا - سردآ : 

نارهف

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  شونا  هداز  ماما 

دودـح هب  هعقب  یلعف  تحاسم  تحاسم :  مالـسلا .» هیلع  مدآ  نب  ثیـش  نب  شونا  تسا «: ناس  نیدـب  نأـشلا  میظع  ربماـیپ  نیا  بسن  بسن : 
يوضر سدق  ناتـسآ  هناخباتک  زا  یفـسلف  مالـسالا  تجح  همان ي  هرجـش  هیدـییأت و  رد  بلطم  نیا  تاحیـضوت :  دـسر . یم  عبرمرتم   200

زا دعب  هک  شنادنزرف  همه ي  هب  درک  ور  تافو  تقو  ثیش  ترـضح  هدوب و  رـشبلاوبا  مدآ  دنزرف  ثیـش ، دنزرف  شونا  تسا « : هدمآ  نینچ 
داشرا هب  ردپ و  ینیـشناج  هب  دش  رختفم  شونا  دومن  افو  ثیـش  نوچ  تسا و  شونا  امـش  همه ي  رتهم  نیـشناج و  یـصو ، رت ، گرزب  نم ،

یمیدـق و همین  نارهف  یلاـها ، تیاور  هب  اـنب  درک .» راد  نید  ار  صاخـشا  نارازه  دوـمن و  تاـفو  یگلاـس  نـس 965  رد  تـخادرپ و  مدرم 
زا یلاخ  هدش و  ناریو  رهش  نیا  هتخانشان  لیالد  هب  انب  تسا . هدش  یم  هرادا  رهش  نیا  رظن  ریز  يدابآ  داتفه  ای  تفه  یتیاور  هب  هک  یناتساب 
اب ینامتخاس  میدق  رد  ادتبا  هاگترایز  نیا  دننک . یم  یگدـنز  ناجیردـهق  رد  دـنراد  ینارهف  مان  هک  يا  هفیاط  زونه  یلو  تسا  هدـش  هنکس 

لحارم نانچمه  هک  دـیدج  يانب  بیرخت و  نیریخ  یلاـها و  تمه  هب  لاس 1357  رد  بالقنا و  لیاوا  رد  هک  هدوب  لـگ  تشخ و  حـلاصم 
نهآ رجآ و  حلاصم  اب  يدـبنگ  عبرمرتم و  دودـح 200  هب  هعقب  یلعف  تحاسم  تسا . هدـیدرگ  انب  دراد  همادا  نآ  زاس  تخاس و  لـیمکت و 
لخاد رد  دش . دهاوخ  هتخاس  نآ  يور  هک  تسا  دـبنگ  مود  شوپ  یلیمکت  لحارم  هک  دـسر  یم  رتم  هب 12  فک  زا  نآ  عافترا  هک  هتـشاد 

 : سردآ دشاب . یم  زاس  تخاس و  لاح  رد  هاگترایز  نامتخاس  تسا . هتفرگ  رارق  رازم  گنـس  يور  رتم  داعبا 2×3  رد  يزلف  یحیرض  هعقب 
، نارهف مان  هب  ییارحص  رد  ناجروالف ، ناتسرهش  عباوت  زا  ناجیردهق  يرتمولیک  هلصاف 7  رد  - نارهف - ناجروالف ناهفصا -

ناجیردهق

هیلع هللا  مالس  دمحم  دیس  هداز  ماما 

 : تحاسم دـشاب . یم  تمارک  ياراد  رایـسب  دـسر و  یم  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماـما  ترـضح  هب  راوگرزب  هدازماـما  نیا  بسن  بسن : 
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هب 1000 نآ  فارطا  ياهناتـسبش  مرح و  لماش  هک  هدازماما  یلعف  تحاسم  يانب  ریز  دـسر و  یم  عبرم  رتم  هب 7000  هدازماما  لک  تحاسم 
زا یکی  هدازماما  نیا  تاحیضوت :  دسر . یم  عبرم  رتم  تحاسم 2000  هب  هک  هدش  هتخاس  مرح  رانک  رد  زین  گرزب  ییالصم  دسر . یم  رتم 

ناتـسآ هناخباتک  یفـسلف و  ياقآ  دییأت  هب  همان  هرجـش  رد  . دـشاب یم  ناجروالف  ناتـسرهش  ۀـقطنم  ياه  هدازماما  نیرت  مانب  نیرت و  فورعم 
ترضح نآ  بسن  هدش و  نوفدم  ناهفصا  ناتسا  ناجیردهق  رد  دمحم  دیس  هک : تسا  هدمآ  نینچ  هدازماما  مرح  رد  دوجوم  يوضر  سدق 
ناهفصا ناتسا  نوچراز  ياتسسور  هب  نوچ  هدازماما   ] مالسلا هیلعرفعج  نب  یسوم  نب  میهاربا  نب  یسوم  نب  یسیع  نب  دمحم  : ] تسا نینچ 

اما هدـش  بیرخت  رظن  دروم  هد  يداـبآ و  هک  تسا  لوق  لـقن  دـنا . هدـیدرگ  نفد  نوجراز  رد  شترـضح  هدـش و  هجوـتم  نانمـشد  دیـسر ،
بالقنا زا  دعب  هدوب و  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  ییانب  هدازماما  یلبق  مرح  دبنگ و  دشاب ] . یم  نیقاتشم  نیریاز و  هجوت  لحم  دمحم  هدازماما 

گنس يور  رتم  داعبا 3×2  هب  هرقن  سنج  زا  یحیرـض  تسا . هدـش  هتخاس  قوف  يانب  نیریخ  یلاـها و  تمه  هب  ناریا  یمالـسا  دـنمهوکش 
علض رد  تسا . هدوب  رتم  فکزا 17  هدش  هتخاس  شوپ  تروصب 3  هک  هدازماما  يرجآ  دبنگ  عافترا  تسا . هدـش  بصن  هعقب  لخاد  رازم و 

ياهـسیورس یهاـفر و  لـیاسو  تسا و  هدـش  هـتفرگ  رظن  رد  هتخاـس و  ییاـهقاتا  راوز  ناکـسا  تـهج  طاـیح  رود  اـت  رود  نحـص و  یقرش 
مدرم و تسا . هدش  هتخاس  یحارط و  کیدزن  رود و  ياههار  نیرفاسم  نیریاز و  شیاسآ  تهج  هدازماما  ءانما  تییه  تمه  اب  زین  یتشادهب 

عفر يارب  هدـمآ و  سدـقم  ناکم  نیا  ترایز  هب  راوگرزب  هدازماما  نیا  تامارک  هب  هجوت  اب  کیدزن  رود و  ياهرهـش  ریاـس  رهـش و  یلاـها 
دابآ فجن  تمـس  هب  ناجیردهق  رهـش  يرتمولیک  رد 3  - ناجیردـهق - ناجروالف ناهفـصا - سردآ :  دـننک . یم  ترایز  اعد و  ناشتاجاح 

ناجیردهق نوچراز  يارحص  هب  فورعم  ییارحص  رد  ناجروالف و  رهش  يرتمولیک  هلصاف 4  رد  ناجروالف و  ناتسرهش  رد  عقاو 

اهیلع هللا  مالس  هاسن  هدیس  هداز  ماما 

نب یـسوم  ترـضح  هب  يوضر  سدق  ناتـسآ  هناخباتک  زا  یفـسلف  مالـسالا  تجح  هیدییأت ي  هب  انب  هفیرـش  هداز ي  ماما  نیا  بسن  بسن : 
لاح هافر  تهج  رگید  قاتا  مرح 3  رانک  رد  هتـشاد و  تحاسم  عبرمرتم  هاگترایز 150  نیا  طایح  تحاسم :  دسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج 
همان هرجش  نیا  رد  تاحیضوت :  دشاب . یم  عبرمرتم  داعبا 50  رد  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  ییانب  يارا  تسا . هدش  هتخاس  نیریاز  نیرفاسم و 

هدافتـسا يدهاوش  نیارق و  زا  ص 20  دـلج 335 ، ناهج ، هاگترایز  رازه  تسیب  باتک  رد  یفـسلف ، یلع  خیـش  ریقح  تسا « : هدـمآ  نینچ 
شیب هب  هاگترایز  هعقب ي  تمدق  دسر . یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  ناجیردهق ، رد  ءاسن  هدیـس  یب  یب  هک  ما  هدرک 
بصن هفیرش  هداز ي  ماما  رازم  گنـس  يور  داعبا 2×5/3  رد  موینیمولآ  سنج  زا  يزلف  یحیرض  هعقب  لخاد  رد  هدیـسر و د . لاس  زا 100 

- ناهفـصا سردآ :  تسا . يراک  هنیآ  ای  يراکیـشاک و  يرب ، چـگ  نوچمه  يرنه  تاـنییزت  هنوگ  ره  لـماش  قوف  هعقب ي  تسا . هدـیدرگ 
رد رهـش و  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادیم  رد  یتشهب و  دیهـش  دجـسم  رانک  رد  ناجیردهق و  رهـش  زکرم  رد  - ناجیردهق - ناجروالف

کیراب يا  هچوک  ياهتنا 

هیلع هللا  مالس  لیعامسا  ردنلق  هداز  ماما 

هک هدوب  داعبا 3×3  رد  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  یقاتا  قوف  ناکم  تاحیـضوت :  تسا . هدوب  داعبا 3×3  رد  ناکم  نیا  تحاـسم :  بسن - : 
يادا تاروذـن و  نتخپ  هب  نآ  رد  هک  هتـشاد  رارق  لحم  ناوناب  رتشیب  یلاـها و  مارتحا  دروم  ناـکم  نیا  تسا . هدـش  عقاو  هچوک  ياـهتنا  رد 
فراع یناگدرک  لیعامسا  ردنلق  هاگمارآ  ناکم  نیا  یلاها  تیاور  داقتعا و  هب  انب  دنوش . یم  لوغشم  هیعدا  تاولص و  متخ  نوچ  یمسارم 

نینچمه و تسا و  حیرض  دقاف  هعقب  تسا . هدش  هدرپس  باوخ  هب  ناکم  نیا  رد  هدومن و  توف  شیپ  لاس  هب 150  بیرق  هک  هدوب  يدهاز  و 
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 : سردآ دروخ . یمن  مشچ  هب  هاگترایز  کقاتا  لخاد  رد  زین  لیعامـسا  ردنلق  رازم  ربق  گنـس  نینچمه  دـشاب . یمن  يرنه  تانییزت  ياراد 
مظاک یلع  دمحم  دیهش  يا  هچوک  رد  عقاو  رهش  نیا  یتعیرـش  نابایخ  ناجیردهق و  يایلوا  هلحم ي  رد  - ناجیردهق - ناجروالف ناهفـصا -

. هاگمدق رگید  یترابع  هب  لیعامسا و  ردنلق  هاگراب  مان  اب  تسا  یناکم  هداز 

هیلع هللا  مالس  نیما  دمحم  الم  هعقب 

يرجه لاس 1187  رد  شیپ و  لاس  دودح 200  يو  تاحیضوت :  تسا . هتشاد  عبرمرتم  تحاسم 50  هب  یقاتا  هعقب  نیا  تحاسم :  بسن - : 
نینچمه یّطخ و  نآرق  باتک  هدنـسیون ي  یناجیردهق  نیما  دمحم  الم  تسا . هدش  هدرپس  كاخ  هب  ناکم  نیا  رد  هدومن و  تافو  یـسمش 

یم هعجارم  اج  نا  هب  روبق  لها  ترایز  تهج  هک  مدرم  دـشاب . یم  فورعم  ناگداز  ماـما  لاوحا  حرـش و  هک  هدوب  خـیراوتلا  خـسان  باـتک 
- ناهفصا سردآ :  دنناوخ . یم  هحتاف  شحور  يداش  يارب  هدرک و  ادیپ  روضح  هدنسیون  نیا  رازم  رس  رب  يراوگوس  مایا  دایعا و  رد  دننک 

ناجیردهق رهش  ریماباب  ناتسربق  رد  - ناجیردهق - ناجروالف

ناگسرک

هیلع هللا  مالس  نیدلا  سمش  هداز  ماما 

هب ناشیا  هیدییأت  رد  هدشن و  هداز  ماما  بسن  هب  يا  هراشا  یفـسلف  ياقآ  زا  يوضر  سدق  ناتـسآ  زا  يا  همان  هرجـش  ای  هیدییأت  رد  و  بسن : 
زا ناگداز  ماما  رثکا  تسا :  هدروآ  ناهج  هاگترایز  رازه  تسیب  باتک  رد  یفـسلف  یلع  خیـش  ریقح  تسا « : هدـمآ  نینچ  تاـجاح  ریپ  ماـن 
اه نآ  تافو  زا  دعب  دنا و  هدیدرگ  یم  روهشم  هدوب  دایز  اه  نآ  نسُح  نوچ  ریپ . مان  هب  دنا و  هدرک  یم  یفخم  ار  دوخ  مسا  نانمشد  سرت 

رجآ نهآ و  حلاصم  زا  هک  نآ  زبس  دـبنگ  تاحیـضوت :  تسا .  عبرمرتم  هعقب 36  يانبریز  تحاسم  تحاسم :  دـنتفگ .» یم  تاجاح  ریپ  ار 
رارق هعقب  رود  ات  رود  یناویا  دسر و  یم  رتم  هب 12  فک  زا  هداز  ماما  دبنگ  عافترا  تسا . هاگترایز  نیا  هصخـشم ي  نایامن و  ًالماک  تسا 

تسرهف رد  هک «: هدش  هتـشون  رگید  ییاج  رد  هدوبن و  هداز  ماما  گنـس  هب  ور  یحیرـض  تسا . هدش  يراکچگ  نآ  یلخاد  يامن  هک  دراد .
هدـیدرگ نفد  ناجنل  ناگـسرک  رد  تاجاح  ریپ  هک  هدـمآ  هحفـص ي 6  هیریخ ، روما  فاـقوا و  ناـمزاس  روشک و  لـک  هکربتم  ياـه  هعقب 
بالقنا لـیاوا  رد  لاـس 1356  رد  هدوب و  لـگ  تشخ و  حـلاصم  اـب  داعبا 3×3 و  رد  یناـمتخاس  تروص  هب  اـنب  نیا  یمیدـق  دـبنگ  تسا .»

لصاف دح  ناجروالف و  رهش  يرتمولیک  هلصاف ي 5  رد  - ناگسرک - ناجروالف ناهفصا - سردآ :  تسا . هدش  هتخاس  یلعف  يانب  بیرخت و 
، ناگسرک مان  هب  يا  هلحم  رد  ناجروالف و  ناتسرهش و  نیا 

داشیلک

هیلع هللا  مالس  میهاربا  دیس  هداز  ماما 

. دـسر یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  ترـضح  هب  نیدـمتعم  لـحم و  یلاـها  تیاور  هب  راوـگرزب  هداز ي  ماـما  نیا  بسن  بسن : 
هدـش هتخاس  شرواجم  قاتا  ود  هعقب و  لـماش  هک  عبرمرتم  تحاسم 300  هب  ییانب  . دـشاب یم  عبرمرتم  هب 2000  بیرق  تحاسم  تحاـسم : 

. تسا هدـش  هتخاس  يراوگوس  یبهذـم و  تامـسارم  يرازگرب  يارب  عبرمرتم  تحاسم 600  تعـسو و  اب  يا  هینیـسح  مرح  راـنک  رد  . تسا
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لاس رد  نیریخ .  انما و  تییه  تمه  هب  بیرخت و  بالقنا  زا  سپ  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حلاصم  زا  هاگترایز  میدق  نامتخاس  تاحیضوت : 
هتفرگ رارق  زاس  تخاس و  حرط  رد  نا  دـیدج  ياـنب  بیرخت و  میدـق  ناـمتخاس  ناتـسرهش  فاـقوا  هرادا ي  اـنما و  تییه  تمه  هب  ، 1388

. تفرگ دـهاوخ  رارق  نآ  يور  فـک  زا  رتـم  عاـفترا 16  هب  شوپود  يدـبنگ  رتـم و  مرح 300  ياـنبریز  ناـمتخاس  دـیدج  حرط  رد  تسا .
- ناجروالف ناهفصا - سردآ :  دراد . رارق  هعقب  لخاد  رازم و  گنـس  يور  نانچمه  میدق  زا  داـعبا 2×2  رد  نهآ  سنج  زا  يزلف  یحیرض 

ناجروالف داشیلک  رهش  رد  - داشیلک

هیلع هللا  مالس  هللادبع  اباب  هعقب 

رارق لحم  روبق  لها  ادهـش و  ناتـسلگ  رانک  رد  انب  نیا  تسا . هللادـبع  اـباب  هعقب ي  هاـگترایز  نیا  ماـن  تاحیـضوت :  تحاـسم - :  بسن - : 
هب هللادبع  اباب  تسا . هدش  هتخاس  نآ  دیدج  يانب  بیرخت و  لاس 1366  رد  هک  هتشاد  لگ  تشخ و  یحلاصم  میدق  رد  نامتخاس  نیا  دراد .

خیرات هللادـبع  اباب  رازم  گنـس  يور  تسا . هدـش  هدرپس  كاخ  هب  هدومن و  تافو  ناکم  نیا  رد  هک  هدوب  یملاع  فراـع و  یلاـها ، تیاور 
نآرق روص  يراکچگ و  لاس 1388  رد  هعقب  یلخاد  يامن  دـهد . یم  ناـشن  ار  يرمق  يرجه  لاس 555  مارحلا  مرحم  لاس  هب  ار  وا  تاـفو 

- ناهفصا سردآ :  دراد . رارق  رازم  گنـس  يور  داعبا 2×2  رد  موینیمولآ  سنج  زا  هاگترایز  حیرـض  تسا . هدـش  نیذآ  یطاـطخ و  میرک 
. دروخ یم  مشچ  هب  گنر  زبس  يدبنگ  رهش ، نیا  يربرفاسم  لانیمرت  ترواجم  رد  داشیلک و  رهش  يادتبا  رد  - داشیلک - ناجروالف

هسامراگ

امهیلع هللا  مالس  نیسح  میهاربا و  ناگداز  ماما 

تحاسم تحاسم :  دسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  یلاها  لحم و  نیدمتعم  هتفگ  هب  انب  ناراوگرزب  نیا  بسن  بسن : 
یم داعبا 4×3  هب  ینامتخاس  تساج  رب  اپ  هدازماما  رازم  يور  رب  زین  نونکا  مه  هک  هعقب  یمیدـق  ناـمتخاس  . دیـسر دـهاوخ  رتم  هب 400  نآ 

يدـبنگ لـگ و  تشخ و  حـلاصم  اـب  تاحیـضوت :  دـسر . یم  رتم  دودـح 4000  هب  نآ  فارطا  نیمز  هدازماـما و  نحـص  تحاـسم  دـشاب .
رد هدازماما  میدـق  يانب  نآ  يور  رب  هدازماما  دـیدج  يانب  ناجروالف  ناتـسرهش  فاقوا  ةرادا  نیریخ و  یلاها و  تمه  اب  هک  هدوب  کچوک 

. دشاب یم  مرح  رود  ياهقاور  هعقب و  ياراد  دیـسر ، دهاوخ  رتم  هب 400  نآ  تحاسم  هک  هدازماما  یلعف  نامتخاس  دـشاب . یم  تخاس  لاح 
رد نیبوچ  یحیرـض  دوش .  یم  هتخاس  هدـنیآ  رد  نآ  ياـنب  يور  نیمز  حطـس  زا  رتم  عافترا 16  هب  يدـبنگ  ناراکردـنا  تسد  هتفگ  هب  انب 

ریاـس نوـچمه  هدازماـما  هـعقب  ضیوـعت  اـب  هـک  تـسا . هدـش  بـصن  فیرـش  ناـگدازماما  رازم  ود  گنـس  يور  رب  هـعقب  رد  داعبا 5/1×2 
یـصقا رگید  ناجروالف و  ناتـسرهش  هشوگ  هشوگ  رد  یلاها و  مدرم و  تدارا  داد . دـهاوخ  يزلف  یحیرـض  هب  ار  دوخ  ياـج  ناـگدازماما 

نیا رد  مارتحا  اعد و  زاین  هعقب و  رودب  تاروذن  شآ و  شخپ  تسا . نیسحت  رکذ  ياج  راوگرزب  ناگدازماما  نیا  هب  ناتسرهش  رگید  طاقن 
رهش يرتمولیک  رد 3  هسامراگ  ياتسور  رد  - هسامراگ - ناجروالف ناهفـصا - سردآ :  دشاب . یم  هدوب و  هجوت  لباق  هراومه  سدقم  ناکم 

ناجروالف

ناگرال

هیلع هللا  مالس  دمحم  دیس  هداز  ماما 
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هب هک  ییا  هنوگ  همان  هرجش  رد  هلوقم  نیا  دس و  یم  مالسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  مامه  ماما  ترـضح  هب  راوگرزب  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
یم داعبا 8×7  هب  يا  هعقب  ياراد  تحاسم :  تسا . دوهـشم  تسا  هعقب  لخاد  رد  هدیـشر و  يوضر  سدـق  ناتـسآ  يزکرم  هناـخباتک  دـییأت 

هیلعدّـمحم هدازماما   : ] هک تسا  هدـمآ  همان  هرجـش  رد  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  انبریز  تحاسم  رتم  ياراد 500  هدازماما  یلعف  يانب  . دـشاب
اب يدبنگ  هدازماما  نیا  دسر ] . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  شفیرـش  بسن  هدیدرگ و  نفد  ناهفـصا  ناگرال  رد  مالـسلا 

هتخاس نآ  يور  ینونک  يانب  بیرخت و  ناتـسرهش  فاقوا  هرادا  نیریخ و  یلاها و  تمه  هب  لاس 1382  رد  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حلاصم 
مادک 22 ره  هک  نآ  ياهرانم  دشابیم . نهآ  رجآ و  حلاصم  اب  شوپ  ود  تروص  هب  نیمز و  حطـس  زا  رتم  عافترا 19  هب  يدبنگ  تسا . هدش 

نیا هینیـسح  تسا . هدش  يراکیـشاک  هدازماما  نیفرط  رد  ییابیز  تروص  هب  هدازماما  همانترایز  دشاب . یم  تخاس  لاح  رد  دوب  دـهاوخ  رتم 
، هدازماما نیا  هرقن  سنج  زا  يزلف  حیرض  دشاب . یم  ناکم  نیا  رد  دایعا  یبهذم و  تامسارم  ییاریذپ  هدش و  هتخاس  هعقب  رانک  رد  هدازماما 
هب شبـسن  یلاها  هدـیقع  هب  هک  راوگرزب  ةدازماـما  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  هعقب  لـخاد  رازم و  گنـس  يور  لاـس 1387  رد  داعبا 2×5/1  هب 

تدارا راوگرزب  هدازماـما  نیا  هب  تبـسن  یگمه  هدوب و  رادروخرب  يا  هژیو  مارتحا  زا  دـسر . یم  مالـسلا  هیلعمظاـک  یـسوم  ماـما  ترـضح 
ناگرال ياتسور  رد  ناجروالف  يرتمولیک  هلصاف 17  رد  - ناگرال - ناجروالف ناهفصا - سردآ :  دنراد . صاخ 

هیلع هللا  مالس  نیدلا  سمش  هداز  ماما 

هناخباتک هیدییأت  همان و  هرجش  رد  بلطم  نیا  دناسر  یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  شفیرش  بسن  مامه  هدازماما  نیا  بسن : 
هتخاـس رتم  دودـح 700  ياـنب  ریز  تحاـسم  تحاـسم :  تسا . هدـش  دـییأت  یفـسلف  مالـسالا  هجح  ملق  هب  يوـضر  سدـق  ناتـسآ  يزکرم 

يانب ریز  تحاسم  هدیسر و  رتم ) رازه  تشه  رتم ( هب 8000  دشاب  یم  تخاس  لاح  رد  هک  يا  هینیـسح  هفاضا  هب  هدازماما  لک  تحاسم  . دش
بـسن مامه  هدازماما  نیا  دراد . رارق  درگِجب  ياتـسور  راوج  رد  اتـسور  نیا  تاحیـضوت :  دسر . یم  رتم  هب 700  نآ  رود  ياـهقاور  هعقب و 
يوضر سدق  ناتسآ  يزکرم  هناخباتک  هیدییأت  همان و  هرجش  رد  بلطم  نیا  دناسر  یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  شفیرش 

لاس رد  کچوک  يدـبنگ  اب  داعبا 4×3 و  رد  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  هدازماما  میدق  ۀعقب  تسا . هدـش  دـییأت  یفـسلف  مالـسالا  هجح  ملق  هب 
لاس زا  هدازماما  ياهقاور  دـش . هتخاس  رتم  دودـح 700  يانب  ریز  تحاسم  اب  دـیدج  ياقب  نیریخ  اتـسور و  یلاها  تمه  اب  بیرخت ،  1356
حطس زا  رتم  هب 16  شوپ  ود  تروصب  تسا . هدـش  هتخاس  مرح  فرط  راهچ  رد  یلاها  ناجروالف و  ناتـسرهش  فاقوا  ةرادا  تمه  اب   1386

هدازماما یلعف  دـبنگ  عافترا  دراد . رارق  هعقب  نورد  رازم و  يور  نانچ  مه  داعبا 3×5/1  رد  هدازماما  یمیدق  یبوچ  حیرـض  دسر . یم  نیمز 
ناشیا ینیگن  نوچ  یگمه  هتشاد  ردقلا  فیرش  هدازماما  نیا  هب  هک  يداقتعا  هجوت  اب  اتـسور  یلاها  هدش  هتخاس  نهآ  رجآ و  حلاصم  اب  هک 

- ناجروالف ناهفـصا - سردآ :  دنوش . یم  فرـشم  راوگرزب  هدازماما  نیا  سوباپ  هب  ناشتاجاح  ندـش  هدروآرب  يارب  هتفرگ و  نایم  رد  ار 
ناگرال ياتسور  زا  دعب  ریسم و  همادا  رد  - ناگرال

هیوه

هیلع هللا  مالس  ادهش  اباب  هعقب 

. دـشاب یم  داعبا 3×2  اـب  یناـمتخاس  تحاـسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  ادهـش  اـباب  هداز  ماـما  بسن  بسن : 
هیدییأت همان و  هرجش  رد  دروخ . یم  مشچ  هب  اتسور  ناتسروگ  جنرب و  عرازم  رانک  رد  هک  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  ینامتخاس  تاحیـضوت : 
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بتک زا  ناهج  هاگترایز  رازه  تسیب  رد  تسا «: هدمآ  نینچ  يوضر  سدق  ناتسآ  هناخباتک ي  زکرم  زا  یفسلف  یلع  خیـش  مالـسالا  تجح 
یفخم ار  دوخ  مسا  نانمشد  سرت  زا  هک  ادهش  اباب  هداز  ماما  هک  تسا  هدش  هتشاگن  یفسلف  یلع  خیش  یتسرپرـس  هب  يوضر  ناتـسآ  یطخ 

دیهـش ار  اه  نآ  همه ي  هجوتم و  نانمـشد  زا  يا  هدع  دـنیآ . یم  ناکم  نیا  هب  نیملاظ  سرت  زا  ناگداز  ماما  زا  یعمج  قافتا  هب  هدرک  یم 
هداز ماما  هعقب ي  فارطا  رد  دنا . هدش  دیهش  هدرک و  گنج  ردقنآ  هتشاد ، ار  اه  نآ  یتسرپرـس  خماش و  ماقم  نوچ  ادهـش  اباب  دننک و  یم 
اباب هداز  ماما  بسن  هک  درک  دانتسا  ناوت  یم  یکرادم  دهاوش و  زا  تسا  هدمآ  نینچ  رد  و  دنتسه ». نفد  ردقیلاع  يادهـش  زا  یعمج  ادهش 

عباوـت زا  هیوـه  ياتـسور  ياـهتنا  رد  - هیوـه - ناـجروالف ناهفـصا - سردآ :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  ادـهش 
هچرد تمس  هب  رهش  نیا  زا  يرتمولیک  هلصاف 2  رد  ناجروالف و  ناتسرهش 

ناشاک

نجنرآ

هیلع هللا  مالس  دمحا  هداز  ماما 

تحاسم تحاسم :  دسر . یم  البرک  رادـمچرپ  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هب  یلاها  هتفگ  هب  انب  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
اب هک  هدوب  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  کـچوک  یناـمتخاس  لاس 1385  ات  اـنب  نیا  تاحیـضوت :  دنـشاب . یم  رتم  هداز 500  ماما  دـیدج  يانب 

نهآ و سنج  زا  يزلف  یحیرـض  تسا . هدش  نآ  میدق  يانب  نیزگیاج  دیدج  يانب  بیرخت و  ناشاک  فاقوا  هرادا  نیریخ و  یلاها و  تمه 
دسر یم  رتم  هب 14  فک  زا  نآ  عافترا  ات  لوا  دبنگ  فقس و  هدوب و  شوپود  هداز  ماما  دبنگ  دراد . رارق  هداز  ماما  رازم  گنـس  يور  هشیش 

، مالـسلا هیلع  اضر  ماما  تداهـش  زا  سپ  هک [:  تسا  هدروآ  باسنا  بتک  زا  لاس 1286  رد  یچ  هرکذت  لیعامسا  دیـس  تسا . هدش  هتخاس 
باـتک رد  دـش و  هرـصاحم  اتـسور  دـیزگ . انکــس  نـجنرآ  ياتــسور  رد  ار  بـش  دـش و  وربور  نیدـناعم  زا  یهورگ  اـب  دـمحا  هداز  ماـما 

هداز ماما  هکیلاح  رد  هنابـش  نیقفانم  زا  یهورگ  ماجنارـس  دناسر  لتق  هب  ار  نانمـشد  زا  رفن  لوا 183  دربن  رد  هک  تسا  هدـمآ  بقانملارحب 
دروم هداز  ماما  يراوگرزب  تامارک و  هجوت  اب  ناکم  نیا  دـندناسر .] تداهـش  هب  ار  وا  ناشیا  قرف  هب  یتبرـض  اـب  دـندوب ، تداـبع  لوغـشم 

ناشاک و يرتمولیک  هلصاف 80  رد  - نجنرآ - ناشاک ناهفصا - سردآ :  دراد . هتـشاد و  رارق  رگید  ياهاتـسور  ریاس  اتـسور و  یلاها  هجوت 
، نجنرآ ياتسور  رد  عقاو 

سکرک هوک  تاعافترا 

مهیلع هللا  مالس  ناراوسهش  هداز  ماما 

هیلع نیدباعلا  نیز  ماما  ناگداون  زا  یسوم  ناطلس  سیردا و  ناطلس  بیعش ، هداز  ماما  فیرـش ، ناگداز  ماما  سدقم  ناکم  نیا  رد  بسن : 
ياهنیمز نحص و  لک  تحاسم  تحاسم :  دنشاب . یم  نوفدم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  نبدیز  نب  نیسح  نب  یلع  نب  مساق  نادنزرف  مالـسلا 

. دسر یم  رتم  هب 000/2  تسا  نآ  یلصا  يدورو  ناتـسبش و  اهقاور ، مرح ، لماش  هک  هداز  ماما  يانبریز  تحاسم  رتم و  هداز 000/20  ماما 
فاقوا هرادا  نیریخ و  ءانما و  تییه  تمه  اب  هک  هدوب  بوچ  گنـس و  حـلاصم  اـب  يا  هعقب  شیپ  لاـس  رد 20  هداز  ماما  نیا  تاحیـضوت : 

انب نیا  رد  یگژیو  دراد . يدرف  هب  رـصحنم  ياه  یگژیو  انب  نیا  تسا . هدـش  هتخاس  نآ  ياج  هب  ینونک  تمظع  اب  يانب  بیرخت و  ناـشاک 
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یم يرجآ  کچوک  دبنگ  ياراد 70  تسا و  هدش  هدافتسا  نامیس  چگ و  رجآ و  حلاصم  زا  اهنت  میدق  کبس  هب  هدشن و  هدرب  راک  هب  ینهآ 
ماما هتسدلگ  ود  دشاب و  یم  رتم  فک 30  زا  نآ  عافترا  هک  هتفرگ  رارق  هعقب  يور  دننام  يدنق  هلک  لکش و  یطورخم  يدبنگ  تسا . دشاب 

يدنب يدزی  هدوب و  رتم   9 هک 9 × تسا  دبنگ  فقس  مرح  لخاد  یگژیو  زا  دشاب . یم  تخاس  لاح  رد  دسر  یم  هب 35  نآ  عافترا  هک  هداز 
کچوک ياهدبنگ  رد  و  تسا . هدش  هتشون  ییانب  ای  یفوک  کبس  هب  هللا  كرابم  مسا  نآ 8  طسو  هسمش  رد  هک  تسا  یمسر  کبس  رد  و 

ییایفارغج ییاوه و  بآ و  تیعقوم  هب  هجوت  اب  یلاها  مدرم و  تسا . هدـش  میـسرت  اه  هسمـش  طـسو  رد  زین  اـبع  لآ  نت  جـنپ  یماـسا  نوریب 
- ناشاک ناهفـصا - سردآ :  دـنوش . یم  فرـشم  فیرـش  ناـکم  نیا  هب  ًـالومعم  تحایـس  يارب  مه  تراـیز و  يارب  مه  هداز  ماـما  ناـکم 

سکرک ياه  هوک  عافترا  رد  رصمق  يرتمولیک  ناشاک و 8  يرتمولیک  رد 30  - سکرک هوک  تاعافترا 

کمرا

هیلع هللا  مالس  نسحم  هداز  ماما 

یلعف تحاسم  تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ماما  ترضح  هب  یلاها ، داقتعا  هب  انب  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  تبسن  بسن : 
 : تاحیضوت دسر . یم  عبرم  رتم  هب 400  دراد  هلاس  دودح 100  یتمدق  هک  هعقب  يانبریز  تحاسم  عبرمرتم و  هداز 3000  ماما  طایح  نحص 

دیدج يانب  ناشاک  ناتسرهش  فاقوا  هرادا  نیدمتعم و  ءانما  تییه  تمه  اب  هک  دوب  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  ییانب  شیپ  لاس  ات 15  انب  نیا 
ماما نیا  رانک  رد  دـشاب . یم  رتم  نیمز 10  حطـس  زا  نآ  عافترا  هتفرگ و  رارق  هعقب  يور  نهآ  سنج  زا  يدبنگ  تسا . هدـش  نآ  نیزگیاج 

. تسا ثادـحا  تسد  رد  فیرـش  ناـکم  نیا  نیریاز  لاـح  هاـفر  يارب  ارـسریاز  ناونع  هب  ییاـهنامتخاس  هینیـسح و  هناـخباتک  فیرـش  هداز 
هنییآ يراکیشاک و  دقاف  هعقب  لخاد  تانییزت  هراوید و  هدوب و  بصن  هداز  ماما  لخاد  رازم  گنس  يور   5/2 داعبا 5/3 ×  رد  يزلف  یحیرض 

ياتسور مدرم  تسا . هدش  هتشون  یشاقن و  دبنگ  رود  ات  رود  دنوادخ  هیلالج  تافـص  هکربتم و  ءامـسا  اهنت  و  دشاب . یم  يرب  چگ  يراک و 
. دنوش یم  فرشم  فیرش ، هداز  ماما  نیا  یسوباپ  هب  هتشاد و  صاخ  تدارا  سدقم  ماقم  نیا  هب  کیدزن  رود و  ياهاتـسور  ریاس  کمرا و 

کمرا ياتسور  مان  اب  تسا  ییاتسور  لاهدرا ،  دهشم  ریـسم  ناشاک و  رهـش  يرتمولیک  هلصاف 40  رد  - کمرا - ناشاک ناهفـصا - سردآ : 
اتسور نیا  رد 

هوانزا

هیلع هللا  مالس  نیسح  ناطلس  هداز  ماما 

تحاسم تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  ترـضح  هب  لحم  یلاها  مدرم و  داقتعا  هب  انب  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  تبـسن  بسن : 
یم هتخاس  تحاسم 250  هب  يزاسزاب  لحارم  نیریخ و  ءانما ، تئیه  تمه  اب  لاس 1386  زا  نآ  راوج  مه  هینیسح  مرح و  دشاب . یم  رتم   50

رد ناکم  نیا  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  تخاس  تسد  رد  مرح  ياه  هلپ  هار  بردرـس و  هتـسدلگ و  يزاسزاب  لحارم  زین  نونکا  مه  دوش و 
رازم گنس  يور   2 داعبا 5/2 × هب  یمیدق  نیبوچ و  یحیرض  رـضاح  لاح  رد  دشاب . یم  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  یقاتا  ییانب و  ياراد  عقاو 
دشاب یم  يراک  هنییآ  ای  يرب و  چگ  يراکیـشاک ،  تانییزت و  هنوگ  ره  دقاف  مرح ، يانب  ندوب  یمیدق  هب  هجوت  اب  هتفرگ و  رارق  هعقب  لخاد 

- ناهفـصا سردآ :  دنـشاب . یم  لیاق  يا  هژیو  صاخ و  مارتحا  تدارا و  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  هب  تبـسن  هواـنزا  زا  اتـسور  یلاـها  مدرم و 
هوانزا مانب  ياتسور  رد  عقاو  ناشاک و  يرتمولیک  هلصاف 60  رد  - هوانزا - ناشاک
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راوزوا

امهیلع هللا  مالس  لیعامسا  دمحم  عناص و  دمحم  ناگداز  ماما 

تحاسم تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  هب  نیدمتعم  زا  لحم  مدرم  هدیقع  هب  راوگرزب  ود  نیا  بسن  بسن : 
رتم عافترا 12  هب  هتخیر  نآ  ياهیشاک  نامز  رورم  هب  عقاو  رد  هاگترایز  نیا  تاحیضوت :  دشاب . یم  رتم  فیرش 1000  ناگداز  ماما  نحص 

دراد و رارق  فیرش  ناگداز  ماما  تارازم  گنـس  يور   2 داعبا 3 × هب  نیبوچ  یحیرـض  مرح ، هعقب و  لـخاد  دراد . رارق  هعقب  يور  فک  زا 
رازم نینموم  هاگمارآ  رب  هوالع  هعقب  قاور  رد  دشاب . یم  يرب  چگ  ای  يراک و  هنیآ  يراکیشاک و  هنوگ  ره  دقاف  هداز  ماما  فقس  عالـضا و 

رد - راوزوا - ناشاک ناهفصا - سردآ :  دراد . رارق  اتسور  یلاها  هجوت  مارتحا و  دروم  هک  هدوب  زین  سدقم  عافد  لاس  راوگرزب 8  دیهش  جنپ 
ناشاک يرتمولیک  رد 54  عقاو  راوُزا  ياتسور 

هیلع هللا  مالس  رایط  رفعج  نبا  هللادبع  نبا  یلع  هداز  ماما 

مالـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  رفعج  نب  هلادبع  هب  يردپ  بناج  زا  لحم  نیرتمهم  ناگرزب  هدـیقع  هب  ناشلا  میظع  هداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
هداز ماما  یمیدق  نامتخاس  تحاسم :  دـشاب . یم  اهیلع ) هلا  مالـس  مشاه (  ینب  هلیقع  بنیز ، ترـضح  لصفالب  دـنزرف  يردام  بناج  زا  و 

فاقوا هرادا  ءانما و  تییه  نیریخ و  یلاها ، تمه  اب  بیرخت و  لاس 1380  رد  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حلاصم  زا  رتم  تحاسم 300  اب  ییانب 
رتم شیاهقاور 1400  مدرم و  هعقب و  تحاسم  رتم و  ینونک 600  هداز  ماما  نحـص  تحاسم  تسا . هدش  نآ  نیزگیاج  دیدج  يانب  ناشاک 
هدش هتخاس  هعقب  يور  فک  زا  رتم  عافترا 36  هب  يوضر  سدق  ناتسآ  طسوت  هدش  يراکیشاک  شوپود و  يدبنگ  تاحیضوت :  دشاب . یم 

2 داعبا 5/1 ×  هب  نیبوچ  یحیرـض  دراد . رارق  دبنگ  نیفرط  رد  فک  زا  رتم  عافترا 42  هب  مادک  ره  هدش  يراکیشاک  ابیز و  هتـسدلگ  ود  و 
يراکیـشاک و يراک ، هنیآ  کیدزن ، هدـنیآ  رد  یلخاد  تانییزت  فقـس و  عالـضا و  هتفرگ و  رارق  فیرـش  هداز  ماما  رازم  گنـس  يور  رتم 

نیا ترایز  هب  هدوب و  لیاق  صاخ  مارتحا  تدارا و  فیرـش  هداز  ماما  نیا  هب  تبـسن  اتـسور  نیا  یلاها  مدرم و  دیدرگ . دهاوخ  يراک  چگ 
ناشاک يرتمولیک  رد 45  عقاو  راوُزا  ياتسور  رد  - راوزوا - ناشاک ناهفصا - سردآ :  دنوش . یم  فرشم  راوگرزب 

كوزرب

هیلع هللا  مالس  نیدلا  جارس  هداز  ماما 

هدیـسر يوضر  سدـق  ناتـسآ  هناخباتک  زا  یفـسلف  ياقآ  دـیکأت  هب  هک  يا  همان  هرجـش  یلاها و  رابتعا  هب  انب  فیرـش  هداز  ماما  نیا  بسن : 
رتفد رد  تسا : هدمآ  نینچ  هیدییات  نیا  رد  تاحیضوت :  تحاسم - :  دسر . یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  ناشفیرـش  تبـسن 

بسن هدش و  نفد  ناشاک  رهش  كزرب  رد  نیدلا  جارس  هداز  ماما  هدمآ  هحفص 109  هیریخ  روما  فاقوا و  نامزاس  روشک  لک  هکربتم  عاقب 
یم لاس  زا 500  شیب  هب  هعقب  تمدق  هک  دش  هراشا  همان  هرجش  نیا  رد  دسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  شفیرش 

يانب ناشاک  ناتـسرهش  فاقوا  هرادا  نیریخ و  یلاها ، تمه  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  ییاـنب  شیپ  لاـس  ات 5  نامتخاس  نیا  دـسر .
يزلف حیرـض  تسا و  رتم  تحاسم 1000  هب  راوج  مه  تسیا  هنیـسح  ياراد  نونکا  مه  انب  نیا  تسا . هدـش  نآ  نیزگیاج  هتخاس و  دـیدج 
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نآ و عالضا  ییابیز  رایـسب  يراک  هنیآ  لماش  هعقب  لخاد  تانییزت  تسا . هتفرگ  رارق  هداز  ماما  رازم  گنـس  يور   2  × داعبا 3 رد  هداز  ماما 
- ناـشاک ناهفـصا - سردآ :  دراد . هتـشاد و  رارق  یلاـها  مارتـحا  میرکت و  هجوت  دروم  فیرـش  ناـکم  هداز و  ماـما  نیا  دـشاب . یم  فقس 

ناشاک يرتمولیک  هلصاف 50  دح  رد  كزَرب  ياتسور  رد  - كوزرب

سادنپ

هیلع هللا  مالس  يراصنا  دومحم  اباب  هعقب 

یم مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  يوضر  سدق  ناتسآ  هناخباتک  زا  یفسلف  ياقآ  بانج  هیدییات  هب  هجوت  اب  ناشیا  بسن  بسن : 
یلع ریقح  : ] هک تسا  هدروآ  نینچ  ناشیا  همان  هرجـش  نیا  رد  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  رتم  هعقب 100  يانب  ریز  تحاسم  تحاسم :  دـسر .

دومحم اباب  هداز  ماما  هک  درک  هدافتـسا  ناوت  یم  ینیآرق  زا  ما  هدروآ  ۀحفص 50  دلج 15  ناهج  ياههاگترایز  رازه  باتک 20  رد  یفسلف 
زا شیب  یتمدق  هعقب  نامتخاس  یلاها  هتفگ  هب  انب  دسر . ] یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  شفیرش  بسن  مالسلا  هیلع  يراصنا 

رازم گنس  يور   5/1 داعبا 2 × رد  لیتسا  نیبوچ و  یحیرـض  تسا . هدش  تمرم  ریمعت و  یگزات  هب  هعقب  ینوریب  علـض  هتـشاد و  لاس   400
رد - سادـنپ - ناشاک ناهفـصا - سردآ :  دـشاب . یم  يراکیـشاک  ای  يراک و  هنیآ  يرب ، چـگ  تانییزت  هنوگ  ره  دـقاف  قوف  هعقب  دراد . رارق 

سادنژ ياتسور  رد  ناشاک و  يرتمولیک  هلصاف 83 

چامتت

هیلع هللا  مالس  نسحم  هداز  ماما 

. دسر یم  مالـسلا  هیلع  یبتجم )  ) نسح ماما  ترـضح  هب  اتـسور  نیدـمتعم  لحم و  یلاها  داقتعا  هب  انب  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
هداز ماما  یلاها  لوق  لقن  هب  انب  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  رتم  نآ 1000  رانک  هینیـسح  هفاضا  هب  هداز  ماما  مرح  ینونک  تحاسم  تحاـسم : 

اب ییانب  لبق  رد  انب  نیا  دنشاب . یم  نوفدم  مرح  رد  نسحم  هداز  ماما  رانک  رد  زین  مالسلا ) یلع   ) داجـس ماما  نبدیز  هداز  ماما  مان  اب  يرگید 
شوـپود و يدـبنُگ  تسا . هدـش  نآ  نیزگیاـج  ناـمز  رورم  هب  نآ  دـیدج  ياـنب  بیرخت و  لاـس 1345  رد  هک  هدوب  لـگ  تشخ  حـلاصم 

رارق هداز  ماما  رازم  گنس  يور   2 داعبا 3 ×  هب  يزلف  یحیرـض  نینچمه  تسا . هدش  هتخاس  هعقب  يور  رتم  عافترا 16  هب  هدش  يراکیشاک 
ياتسور رد  - چامتت - ناشاک ناهفـصا - سردآ :  دشاب . یم  نآ  فقـس  عالـضا و  ییابیز  يراکیـشاک  لماش  مرح  یلخاد  تانییزت  هتفرگ و 

ناشاک يرتمولیک  رد 40  عقاو  جامُتت 

هزج

هیلع هللا  مالس  دمحا  هداز  ماما 

طایح تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ترضح  هب  یفسلف  مالـسالا  هجح  هدییات  همانرجـش و  قبط  راوگرزب  نیا  تبـسن  بسن : 
هداز ماما  هک  دیوگ  یفـسلف  یلع  خیـش  ریقح ، تسا : هدش  هدـمآ  همانرجـش  نیا  رد  تاحیـضوت :  دراد . رتم  رب 100  غلاب  تحاسم  هدازماـما 
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ناطلـس مانب  دـمحا  هداز  ماما  تسا و  هدیـسر  ناگرزب  ءاضما  هب  هک  تسا  هماـن  هرجـش  ياراد  هدـیدرگ ،  نفد  هزج  ياتـسور  رد  هک  دـمحا 
ماما نب  یلع  ناطلس  باکر  رد  شنینزان  ندب  رد  مخز  زا 6  سپ  ناشیا  و  دشاب . یم  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نبا  يرصع  نبا  دمحا 
هداز ماما  نحص  طایح و  رد  هتـشاد و  لاس  رب 900  غلاب  يرمع  هک  هداز  ماما  فورعم  زک  تخرد  دنا . هدش  دیهـش  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم 

ود تسا . هدـشن  صخـشم  فیرـش  هداز  ماـما  هاـگمارآ  نفد و  لـحم  ناونع  هب  هداز  ماـما  رد  یـصخشم  ناـکم  زونه  دروخ و  یم  مشچ  هب 
یتدارا هب  هجوت  اب  هزج  ياتـسور  يدابآ  مدرم  تسا . هدـش  هتخاس  نحـص  يدرو  برد  يور  فک  زا  رتم  عافترا 12  هب  کچوک  هتـسدلگ 
سردآ دنناوخ . یم  اعد  ناشتاجاح  ندش  دروآرب  يارب  ناشیا  مارتحا  هب  تخرد  ياپ  دمآ و  ناکم  نیا  هب  هتشاد  راوگرزب  هدازماما  نیا  هک 

ناشاک يرتمولیک  رد 25  عقاو  هزج  ياتسور  رد  - هزج - ناشاک ناهفصا - : 

یلاق ناقشوج 

هیلع هللا  مالس  يو  باب  هداز  ماما 

دیدـج هداز  ماما  نیا  يانب  تحاسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلعیبتجم  نسح  ماما  ترـضح  هب  یلاها  مدرم و  داقتعا  هب  اـنب  ناـشیا  بقل  بسن : 
. دشاب یم  رتم  هداز 400  ماما  طایح  تحاسم  دشاب . یم  حیرـض  هتـسدلگ و  دـقاف  رتم و  تحاسم 100  هب  تسا  یقاـتا  رد  هدوب و  ثادـحلا 

هداز ماما  نامتخاس  هعقب و  لخاد  رد  دشاب . یم  نوفدم  نارهت  رد  هک  تسا  يو  باب  نبا  هداز  ماما  ردپ  عقاو  رد  هداز  ماما  نیا  تاحیضوت : 
چگ تانییزت و  هنوگ  ره  دـقاف  انب ،  ندوب  راک  هزات  هب  هجوت  اب  هتفرگ و  رارق  قاتا  طسو  رد  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  ناشیا  رازم  گنـس  اـهنت 

ناشاک يرتمولیک  رد 25  عقاو  ناقشوج  ياتسور  رد  - یلاق ناقشوج  - ناشاک ناهفصا - سردآ :  تسا . يراک  هنییآ  يراکیشاک و  يرب و 

امهیلع هللا  مالس  دمحم  مساق و  هداز  ماما 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  ترـضح  هب  یلاق  ناقـشوج  رهـش  لحم و  نیدمتعم  ناگرزب و  داقتعا  قبط  راوگزب  ناگداز  ماما  نیا  تبـسن  بسن : 
یم عبرمرتم  نآ 1000  رانک  دجـسم  هفاضا  هب  مرح  ياـنبریز  تحاـسم  رتم و  هداز 5000  ماما  یلعف  نحـص  تحاسم  تحاسم :  دـسر . یم 

بیرخت لیـس  ندمآ  اب  هک  هدوب  شوگ  يدـبنگ 12  ياراد  لگ و  تشخ و  حـلاصم  اـب  يا  هعقب  لاس 1345  ات  انب  نیا  تاحیـضوت :  دـشاب .
زا هداز  ماما  شوپ  دبنگ 2  تسا . هدش  لبق  يانب  نیزگیاج  دیدج  يانب  یلاق  ناقـشوج  رهـش  نیریخ  ءانما و  تییه  تمه  هب  سپـس  هدـش و 

هدش هتخاس  هدش  يراکیـشاک  تروصب  رتم  عافترا 20  هب  هتـسدلگ  ود  هداز ، ماما  يدورو  بردرـس  يدورو  رد  هتـشاد و  عافترا  فک 24 
هداز ماما  یلبق  حیرض  تسا . هتفرگ  رارق  فیرش  ناگداز  ماما  رارق  گنس  يور  داعبا 3×2  رد  یموینیمولآ  کبشم و  يزلف  یحیرض  تسا .
رارق ینونک  حیرـض  طسو  نونکا  مه  هک  دوب  هدـش  هتخاس  يراسناوخ  سابع  داتـسا  طسوت  ق  .ـ لاـس 1730 ه رد  هک  هدوب  نیبوچ  یحیرض 

یلاها مدرم و  دبای . یم  همادا  فقس  ات  هتـشاد و  هلاس  یتمدق 50  هک  تسا  نآ  فقس  اهراوید و  یـشاقن  هعقب  لخاد  تانییزت  تسا . هتفرگ 
- ناشاک ناهفصا - سردآ :  دنراد . هتشاد و  تدارا  فیرش  ناگداز  ماما  نیا  هب  هراومه  ناراوگرزب  نیا  تمارک  هب  هجوت  اب  یلاق  ناقشوج 

یلاق ناقشوج  رهش  رد  عقاو  ناشاک  يرتمولیک  هلصاف 80  رد  - یلاق ناقشوج 

هیلع هللا  مالس  دمحم  هداز  ماما 
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هیلع نینموملاریما  ترضح  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  هب  اتسور  نیدمتعم  لحم و  ناگرزب  داقتعا  هب  انب  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  بقل  بسن : 
. دسر یم  عبرمرتم  هب 500  شیاه  ناویا  هفاضا  هب  بآ  مرح  تحاـسم  رتم و  هداز 2000  ماما  نحص  تحاسم  تحاسم :  دسر . یم  مالـسلا 

دشاب یم  گنر  يا  هزوریف  هدش  يراکیشاک  هتسدلگ  ود  لکش و  یطورخم  دبنگ  ود  ياراد  هتشاد و  هلاس  یتمدق 500  انب  نیا  تاحیضوت : 
زا نآ  ياه  هتسدلگ  هداز و  ماما  لکش  یطورخم  دبنگ  عافترا  تسا . هدش  يزاسزاب  تمرم و  يوفـص  لیعامـسا  هاش  نامز  رد  رورم  هب  هک 

تروصب مرح  لـخاد  تاـنییزت  تفرگ و  رارق  هعقب  لـخاد  رازم و  گنـس  يور   3 داعبا 5/2 × رد  يزلف  حیرـض  دـسر . یم  رتم  هب 14  فک 
. دـندنمقالع مارتحا و  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  هب  تبـسن  یلاها  مدرم و  دراد . همادا  نآ  يامن  رجآ  فقـس  ات  هک  تسا  هدـش  تمرم  یـشاقن 

 ، لاهدرا دهشم  ریسم  رد  ناشاک و  رهش  يرتمولیک  رد 25  عقاو  ناقشوج  ياتسور  رد  - یلاق ناقشوج  - ناشاک ناهفصا - سردآ : 

دورهق نانیوج - 

هیلع هللا  مالس  نیسح  هدازهاش  هداز  ماما 

 : تحاسم دسر . یم  مالسلا  هیلع  رفعج  یسوم  ماما  ترضح  هب  لحم  نیدمتعم  ناگرزب و  هدیقع  قبط  فیرش  هداز  ماما  نیا  تبـسن  بسن : 
ترـضح رگید  یتیاور  هب  تاحیـضوت :  دشاب . یم  عبرمرتم  مرح 300  هعقب و  ياـنبریز  تحاـسم  رتم و  هب 500  هداز  ماما  نحـص  تحاسم 

یم مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  ناگداون  زا  ناندع  هداز  ماما  مالـسلا و  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما  ناگداون  زا  نیـسح  هدازهاش 
عافترا رتم و  هب 14  فک  زا  هداز  ماما  شوپود  دبنگ  عافترا  دـشاب . یم  هتـسدلگ  ود  دـبنگ و  ابیز و  ییامنرود  ياراد  هداز  ماما  نیا  دـشاب .

اب هک  هدوب  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  ییاـنب  لاس 1370  اـت  نیا  دـسر . یم  رتم  هب 24  هدـش  هتخاس  نآ  فرط  ود  رد  هک  نآ  ياـه  هتـسدلگ 
هب لیتسا  سنج  زا  یحیرـض  تسا . هدـش  میدـق  يانب  نیزگیاج  دـیدج  يانب  بیرخت و  ناشاک  فاقوا  هرادا  نیریخ و  ءاـنما و  تییه  تمه 
چگ تانییزت  هنوگ  ره  دقاف  مرح  روکذم  يانب  ندوب  زاس  هزات  هب  هجوت  اب  زونه  هدیدرگ و  بصن  رازم  ود  گنس  يور  کبشم  داعبا 3×2 و 

 : سردآ دراد . هتـشاد و  رارق  نیریاز  لحم و  یلاها  مارتحا و  دروم  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  دـشاب . یم  يراکیـشاک  ای  يراک و  هنییآ  يرب ، 
ملیف شیامن  ملیف : دورهق  هقطنم  نانیوَج  ياتسور  رد  ناشاک و  رتمولیک  هلصاف 45  رد  - دورهق نانیوج -  - ناشاک ناهفصا -

هرق هلاچ 

امهیلع هللا  مالس  دمحم  دوواد و  ناگداز  ماما 

تحاسم دسر . یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  اتسور  نیدمتعم  یلاها و  داقتعا  هب  انب  راوگرزب  ناگداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
يانب بیرخت و  اتـسور  یلاها  تمه  هب  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حـلاصم  اـب  کـچوک  ییاـنب  لاس 1366  اـت  ناـمتخاس  نیا  تاحیـضوت :  : - 

یلخاد تانییزت  لخاد  هدش و  هتفرگ  رارق  هتخاس و  يا  هشیش  يا  هظفحم  لخاد  فیرش  ناگداز  ماما  حیرـض  تسا . هدش  هتخاس  نآ  دیدج 
هلـصاف 30 رد  زنطن و  ناشاک –  هداج  ریـسم  رد  - هرق هلاچ  - ناشاک ناهفـصا - سردآ :  دـشاب . یمن  يراک  چـگ  يراـک و  هنییآ  يرب ، چـگ 

ناشاک يرتمولیک 

دور انسح 
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امهیلع هللا  مالس  قاحسا  لیعامسا و  هداز  ماما 

. دـسر یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  لحم  نیدـمتعم  ناگرزب و  هدـیقع  هب  راوگرزب  ناگداز  ماما  نیا  تبـسن  بسن : 
تحاسم رتم و  هب 500  تساتسور  سدقم  عافد  لاس  تشه  يادهـش  رازم  هاگمارآ و  شرانک  رد  هک  هداز  ماما  نحـص  تحاسم  تحاسم : 

هک هدوب  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  کچوک  يانب   1370 لاس ات  میدق و  رد  انب  نیا  تاحیـضوت :  دشاب . یم  عبرمرتم  هعقب 200  دوخ  يانبریز 
- ناهفـصا سردآ :  تسا . هدش  نآ  میدق  يانب  نیزگیاج  دیدج  يانب  ناشاک  ناتـسرهش  فاقوا  هرادا  نیریخ و  ءانما  تییه  تمه  هب  سپس 

دور انسُح  ياتسور  رد  عقاو  لاهدرا و  دهشم  يرتمولیک  هلصاف 5  رد  - دور انسح  - ناشاک

تشدمرخ

هیلع هللا  مالس  دمحم  هداز  ماما 

تحاسم تحاسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  لـحم  ناـگرزب  داـقتعا  هب  راوگرزب  هداز  ماـما  نیا  بسن  بسن : 
نایقوجلس نارود  هب  شدبنُگ  ندوب  لکـش  یطورخم  هب  هجوت  اب  هعقب  نامتخاس  تاحیـضوت :  دشاب . یم  رتم  رب 500  غلاب  نآ  طایح  نحص 

هب هدش  يراکیشاک  يا  هبیتک  حیرـض  نییاپ  راوید  علـض  يور  نییاپ و  هشوگ  رد  تسا . هدش  يزاسزاب  هیوفـص  نارود  رد  هک  ددرگ  یم  رب 
لکـش و یطورخم  دـبنگ  عافترا  دـشاب . یم  ق  خـیرات 1363 ه ـ هیوفـص  نارود  انب و  يزاـسزاب  نارود  هب  نآ  خـیرات  هک  دروخ  یم  مشچ 
ضرع 2 هب  نیبوچ  یحیرض  فیرش ، هداز  ماما  رازم  گنس  يور  هعقب و  لخاد  رد  دسر . یم  رتم  هب 12  فک  زا  هداز  ماما  هدش  يراکیشاک 
 : سردآ دشاب . یم  يراکیـشاک  ای  يراک  هنیآ  يرب ، چگ  تانییزت  هنوگ  ره  دقاف  مرح  هعقب و  دراد . رارق  بوچ  سنج  زا  رتم  راهچ  لوط  و 

زنطن هداج  ریسم  رد  ناشاک  يرتمولیک  هلصاف 15  رد  تشدمرخ  ياتسور  رد  - تشدمرخ - ناشاک ناهفصا -

قازخ

هیلع هللا  مالس  نسحم  هدازهاش  هداز  ماما 

بلاط یبا  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  نسحم  هدازهاش  . ] دـسر یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  هب  ناشلا  میظع  هداز  ماـما  نیا  بسن  بسن : 
ثادحلا دیدج  ییانب  هاگترایز  نیا  تاحیـضوت :  دشاب . یم  عبرمرتم  رب 1000  غلاب  هاگترایز  نیا  نحص  تحاسم  تحاسم :  مالـسلا ] هیلع 

هتفرگ رارق  هعقب  لخاد  رازم  گنس  يور   3 داعبا 2 ×  هب  نهآ  سنج  زا  یحیرـض  دشاب . یم  فک  زا  عافترا 12  هب  يدبنگ  ياراد  هتشاد و 
 : سردآ تسا . هدـش  يراـک  چـگ  فقـس  حیرـض و  يـالاب  رود  اـت  رود  اـهنت  هدوـب و  يراکیـشاک  يراـک و  هنیآ  دـقاف  هعقب  لـخاد  تسا .

قازُخ ياتسور  رد  مق  میدق  هداج  ریسم  رد  ناشاک و  رهش  يرتمولیک  هلصاف 25  رد  - قازخ - ناشاک ناهفصا -

بنخ

هیلع هللا  مالس  رهاط  هداز  ماما 
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تحاسم دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ماما  ترضح  هب  نیدمتعم  لحم و  یلاها  هدیقع  قبط  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  تبسن  بسن : 
ًادیدج نآ  یلامـش  علـض  هک  دسر  یم  شیپ  لاس  دص 700  تفه  دودـح  هب  یمیدـق و  هداز  ماما  نامتخاس  يانب  تمدـق  تاحیـضوت :  : - 

مدرم دراد . رارق  هعقب  يور  نانچمه  دسر .  یم  رتم  هب 12  فک  زا  نآ  عافترا  هک  لکـش  یطورخم  يدبنگ  تسا و  هدش  يزاسزاب  امنرجآ 
هب ناشتاجاح  ندش  هدروآرب  يارب  دنوش و  یم  فرشم  ناشیا  ترایز  هب  فیرش  هداز  ماما  نیا  تامارک  هب  هجوت  اب  بنخ  ياتسور  یلاها  و 

 ، ناشاک يرتمولیک  رد 20  عقاو  بنخ  ياتسور  رد  - بنخ - ناشاک ناهفصا - سردآ :  دننک . یم  اعد  نانم  دنوادخ  هاگرد 

هریز هد 

امهیلع هللا  مالس  یلع  دمحم و  هداز  ماما 

. دسر یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  ناشفیرـش  بسن  لحم ، نیدمتعم  داقتعا  هب  انب  فیرـش  ناگداز  ماما  نیا  بسن : 
، لگ تشخ و  حلاصم  اب  هک  هداز  ماما  میدـق  يانب  تاحیـضوت :  دـشاب  یم  رتم  تحاسم 100  هب  یکقاتا  هداز  ماما  دـیدج  يانب  تحاـسم : 

يور دشاب  یم  رتم  تحاسم 100  هب  یکقاتا  هک  هداز  ماما  دـیدج  يانب  بیرخت و  شیپ  لاس  دودح 35  رد  هدوب  الاح  زا  رتکچوک  یکقاتا 
تانییزت هنوگ  ره  دـقاف  هعقب  لخاد  دراد و  رارق  هداز  ماما  رازم  گنـس  يور   2 داعبا 2 ×  هب  يزلف  یحیرـض  تسا . هدش  هتخاس  رازم  گنس 
، زنطن فرطب  ناشاک  يرتمولیک  هلصاف 35  رد  - هریز هد  - ناشاک ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم  يراکیشاک  يراک و  هنیآ  يرب و  چگ 

هدرا دهشم  يولع  ياتسور 

هیلع هللا  مالس  يولع  دومحم  ناطلس  هداز  ماما 

هک تسا  نیا  رب  مدرم  داقتعا  دسر . یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  هب  مدرم  هدـیقع  قبط  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  تبـسن  بسن : 
یم مالسلا  هیلعرقاب  دمحم  ماما  ترضح  لصفالب  دنزرف  لاهدرا و  دهشم  رد  نوفدم  مالسلا  هیلعرقاب  دمحم  نب  یلع  هداز  ماما  ردارب  ناشیا 

. دـشاب یم  عبرمرتـم  دودــح 2000  هداز  ماـما  مرح  ياـنبریز  تحاـسم  رتـم و  هداز 500  ماـما  نحـص  ینوـنک  تحاـسم  تحاـسم :  دـشاب .
رگید دـسر . یم  يوفـص  بسامهط  هاش  ناـمز  ق و  خـیرات 952 ه ..ـ هب  دـبنگ  هعقب و  نیا  تمدـق  لحم  ناگرزب  هتفگ  هب  انب  تاحیـضوت : 

یتمدق یهاگترایز  ناویا  يوربور  لاسنهک  یمیدق و  رانچ  تخرد  تسا . هدش  تمرم  ریخا  ياهلاس  رد  ریمعت و  هداز  ماما  ناویا  ياهتمـسق 
هب فک  زا  شعافترا  هداز  ماما  گنر  يا  هزوریف  لکش  یطورخم  دبنگ  دیازفا . یم  هعقب  تمدق  يراوتسا و  رب  هک  دراد  لاس  زا 1000  شیب 

عالضا و دشاب . یم  بصن  رازم  گنـس  يور  داعبا 3×3  رد  هتـشاد و  هلاس  یتمدق 150 هک  یمیدق  نیبوچ و  یحیرـض  دـسر و  یم  رتم   14
هداز ماما  نیا  هب  تبـسن  یلاـها  مدرم و  تسا . هدـش  تمرم  یگزاـت  هب  هک  تسا  يوفـص  نارود  کبـس  هب  یـشاقن  هعقب  لـخاد  ياـهراوید 

لاـهدرا و 40 دهـشم  يرتمولیک  هلـصاف 3  رد  - هدرا دهـشم  يولع  ياتـسور  - ناـشاک ناهفـصا - سردآ :  دـنلیاق . يا  هژیو  مارتـحا  فیرش 
يولع مان  اب  ییاتسور  رد  ناشاک و  ناتسرهش  يرتمولیک 

قهر

هیلع هللا  مالس  نادیس  جنپ  هداز  ماما 
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یلاها سدـقت  مارتحا و  دروم  ياـهناکم  زا  رگید  یکی  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرمرتم  هاگترایز 24  نیا  تحاـسم  تحاـسم :  بسن - : 
رد يدابآ  ناگرزب  یلاها و  زا  لقن  هب  انب  هک  دشاب  یم  ردـقلا  لیلج  دیـس  هاگمارآ 5  ناکم  نیا  دشاب . یم  نادیس  جنپ  ۀعقب  قهد  ياتـسور 

قوف هاگترایز  دـنا . هدـش  هدرپس  كاخ  هب  ناکم  نیا  رد  دندیـسر و  تداهـش  هب  نامز  نانمـشد  طسوت  ناسارخ ،  تمـس  هب  تمیزع  نامز 
دوش یم  بوسحم  انب  فقس  هک  کچوک  يدبنگ  هک  تسا  عبرمرتم  تحاسم 24  هب  ییانبریز  هب  گنـس  لگ و  تشخ و  حلاصم  اب  یکقاتا 

يراکیـشاک و يرب و  چگ  تانییزت  ياراد  روکذم  يانب  ندوب  یمیدق  هب  هجوت  اب  هدوبن و  یحیرـض  هعقب  لخاد  تسا . هتفرگ  رارق  نآ  يور 
قهد ياتسور  - قهر - ناشاک ناهفصا - سردآ :  دشاب . یمن  يراک  هنییآ  ای 

هیلع هللا  مالس  مشاه  هداز  ماما 

هیلع نوع  هدازهاش  بوقعی و  هدازهاش  دـمحم ،  هدازهاـش  مشاـه ،  هدازهاـش  هاـگترایز  هاـگمارآ و  لـحم  یلاـها  مدرم و  داـقتعا  هب  بسن : 
تحاسم تسا . هتفرگ  رارق  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  دنزرف  نوتاخ  بنیز  ترضح  دقرم  حیرض  رانک  رد  دنا و  هدش  نوفدم  مالـسلا 

اب ییانب  لاس 1367  ات  انب  نیا  تاحیـضوت :  دسر . یم  عبرم  رتم  هب 700  نآ  يانبریز  تحاسم  رتم و  هداز 300  ماما  نحص  یلعف  تحاسم  : 
دبنگ تسا . هدـش  هتخاس  ناشاک  فاـقوا  هرادا  نیریخ و  ءاـنما و  تییه  تمه  اـب  دـیدج  ياـنب  حـیردت  هب  هک  هدوب  لـگ  تشخ و  حـلاصم 
نیا تسا . هدش  هتخاس  دبنگ  نیفرط  رد  فک  زا  عافترا 14  هب  هداز  ماما  دبنگ  هتسدلگ  هتـشاد و  عافترا  رتم  فک 14  زا  هداز  ماما  شوپود 

هلـصاف 60 رد  - قهر - ناشاک ناهفـصا - سردآ :  دراد . هتـشاد و  رارق  مدرم  یلاـها و  مارکا  مارتحا و  دروم  هراومه  فیرـش  ناـگداز  ماـما 
قهر ياتسور  ناشاک و  يرتمولیک 

نایداس

امهیلع هللا  مالس  یسیع  یسوم و  ناگداز  ماما 

ياراد دراد  ناییاتـسور  یلاـها و  نیب  هک  یمارتـحا  تسادـق و  هب  هجوت  اـب  زونه  هنافـسأتم  ناـکم  نیا  تاحیـضوت :  تحاـسم - :  بسن - : 
لحم هک  یناشن  هب  هجوت  اب  یلاها  اهنت  و  دنـشاب . یم  ییولبات  یتح  ناشن و  هنوگ  چـیه  یتح  نودـب  ناکامک  تسین و  ییاواـم  ناـمتخاس و 

مارتحا تدرا و  ضرع  هدیشک و  مشچ  يایتوت  ار  ناراوگرزب  نآ  كاخ  دنراد  نایداس  ياتسور  ياهتنا  رد  راوگرزب  هداز  ماما  ود  نیا  نفد 
اتسور نوریب  رد  ناشاک و  رهش  يرتمولیک  هلصاف 30  رد  - نایداس - ناشاک ناهفصا - سردآ :  دنراد . اوأم  ناکم و  نیا  هب  صاخ 

( هق ) راس

هیلع هللا  مالس  هللادبع  هدازهاش  هداز  ماما 

 : - تحاسم دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ترـضح  هب  اتـسور  ناگرزب  یلاها و  داـقتعا  هب  اـنب  فیرـش  هداز  ماـما  نیا  تبـسن  بسن : 
. دشاب یم  دـسر ، یم  رتم  هب 14  فقـس  زا  نآ  عاـفترا  هک  شوپ  ود  يدـبنگ  ییاراد  هدوب و  هلاـس  هاگترایز 20  يانب  تمدق  تاحیـضوت : 

فقس عالضا و  يابیز  يراکیـشاک  حیرـض  لخاد  تانییزت  هتفرگ و  رارق  هعقب  لخاد  رد  رازم  گنـس  يور  داـعبا 3×2  هب  نیبوچ  یحیرض 
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 : سردآ دـنناوخ . یم  اـعد  ناـشتاجاح  زاـین و  ندروآرب  يارب  هدـمآ و  فیرـش  هداز  ماـما  نیا  تراـیز  هـب  راـس  یلاـها  مدرم و  تـسا . نآ 
راس ياتسور  رد  عقاو  ناشاک و  يرتمولیک  هلصاف 45  رد  (- هق  ) راس - ناشاک ناهفصا -

هرفرس

هیلع هللا  مالس  ناشوپ  زبس  دومحم  هداز  ماما 

تحاسم تحاسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  هب  یلاـها  مدرم و  هدـیقع  هب  راوگرزب  هداز  ماـما  نیا  بسن  بسن : 
هب انب  انب ، نیا  تاحیـضوت :  درادن . رارق  هدازماما  رازم  گنـس  يور  یحیرـض  هدوب و  رتم  مالـسلا 60  هیلع  دومحم  هداز  ماما  هعقب  نامتخاس 

هیلع دومحم  هدازماما  رازم  رانک  رد  ناکم  نیا  رد  یلاها  زا  لقن  هب  انب  دشاب . یم  رانم  دبنُگ و  دـقاف  هتـشاد و  لاس  رب 700  غلاب  یلاها  ۀتفگ 
رارق ناوناب  ًاصوصخ  یلاها و  مارتحا  مارکا و  دروم  ناکم  نیا  دشاب . یم  زین  نوتاخ  هحیلم  ناش  هیاد  رازم  نینچمه  ناشردام و  رازم  مالسلا 

هِرفرِس و ۀلحم  يولع و  نابایخ  رد  - هرفرس - ناشاک ناهفصا - سردآ :  دنراد . یم  اپ  رب  تاولص  متخ  هیعدا و  ندناوخ  ناکم  نیا  رد  هتشاد 
ناشوپزبس هچوک 

دابآ رهاط 

هیلع هللا  مالس  کلم  هجاوخ  هاگمارآ 

مارتحا دروم  تسا و  هدیـشخب  نادنمتـسم  یلاها و  هب  ار  دوخ  لاوما  رتشیب  هب  هجوت  اب  هک  هدوب  یملاع  مدرم  هتفگ  هب  کـلم  هجاوخ  بسن : 
تحاسم 40 رد  کچوک  یناتسربق  عقاو  رد  ناکم  نیا  تاحیـضوت :  عبرم . رتم  تحاسم 40  تحاسم :  دراد . رارق  دابآ  رهاط  اتـسور  یلاها 

دقاف ناکم  نیا  دراد . رارق  نآ  نایم  رد  شدنزرف  رسمه و  کلم و  هجاوخ  یلاها ، حالطـصا  هب  کلم و  یجاح  هاگمارآ  هک  تسا  عبرم  رتم 
دابآ رهاط  ياتسور  - دابآ رهاط  - ناشاک ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم  نامتخاس 

هیلع هللا  مالس  سابع  هدازهاش  هداز  ماما 

تحاسم تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ترـضح  هب  لحم ، یلاها  داقتعا  اب  هجوت  اب  ردقلا  لیلج  هداز  ماما  نیا  تبـسن  بسن : 
ات رود  ياهقاور  فارطا و  ًادیدج  هتـشاد و  هلاس  یتمدق 400  عقاو  رد  هداز  ماما  نیا  يانب  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  رتم  هداز 100  ماما  هعقب 
نآ دـبنگ  يزاـسزاب  هلحرم  رد  هک  هدوب  زین  کـچوک  یلگ و  ياهدـبنگ  ياراد  اـنب  نیا  ًـالبق  یلاـها  هب  اـنب  تسا . هدـش  يزاـسزاب  نآ  رود 

يور  3 داعبا 2 ×  هب  لیتسا  سنج  زا  يزلف  یحیرـض  تسا . هدش  ظفح  لبق  تلاح  نامه  هب  نآ  ياهراوید  نانچمه  اما  تسا  هدـش  بیرخت 
یم يراک  هنیآ  ای  يراکیـشاک و  يراک ، چـگ  هنوگ  ره  دـقاف  هعقب  یلخاد  تاـنییزت  هتفرگ و  رارق  ساـبع  هدازهاـش  هداز  ماـما  رازم  گـنس 

- ناهفصا سردآ :  دنناوخ . یم  ترایز  اعد و  هب  هدمآ و  فیرش  ناکم  نیا  هب  ناشتاجاح  ندش  هدروآرب  يارب  اتسور  یلاها  مدرم و  دشاب ،
رهش نیا  يرتمولیک  هلصاف 25  رد  ناشاک و  دابآ  رهاط  ياتسور  رد  - دابآ رهاط  - ناشاک

هیلع هللا  مالس  رهاط  هداز  ماما 
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تحاسم تحاسم :  دسر . یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ترـضح  هب  اتـسور  نیدمتعم  یلاها و  انما و  هب  فیرـش  هداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
هجوت اب  انب  نیا  تاحیضوت :  دشاب . یم  رتم  هعقب 50  لخاد  تحاسم  عبرم و  رتم  تحاسم 200  اب  تسیا  يا  هطوحم  هداز  ماما  يوربور  علض 

زا يزلف  یحیرض  دراد . لاس  دودح 700  یتمدـق  هدوب ، اراد  فک  زا  رتم  عافترا 8  هب  هک  یگنر  يا  هزوریف  لکـش  یطورخم  دبنُگ  انب و  هب 
هدش و فرـشم  فیرـش  هداز  ماما  نیا  ناتـسآ  رب  دابآ  رهاط  یلاها  مدرم و  تسا . هتفرگ  رارق  هداز  ماما  رازم  گنـس  يور  موینیمولآ  سنج 
رد ناـشاک و  يرتمولیک  هلـصاف 25  رد  - دابآ رهاط  - ناشاک ناهفـصا - سردآ :  دـننک . یم  اعد  یهلا  هاگرد  هب  ناـشتاجاح  ندروآرب  يارب 

دابآ رهاط  ياتسور 

دق

هیلع هللا  مالس  هللادبع  هداز  ماما 

نبا هلادـبع  . ) دـسر یم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  لحم ، یلاها  داقتعا  هب  هجوت  اـب  فیرـش  هداز  ماـما  نیا  تبـسن  بسن : 
انب نـیا  تاحیــضوت :  دـشاب . یم  رتـم  دودـح 200  مرح  تحاـسم  تحاـسم :  ملـسو ) هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  قداـص  رفعج  نـب  قاحــسا 

يانب تسا . هدش  هتـشاد  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  ییانب  هک  هداز  ماما  میدق  يانب  نیزگیاج  هدش و  هتخاس  لاس 1386  رد  و  ثادحلادیدج ، 
هب نیبوچ  تسا  یحیرـض  هعقب  لخاد  دسر . یم  رتم  هب 10  فک  زا  نآ  عافترا  هک  تسا  کچوک  يا  هرانم  دـبنگ و  ياراد  هداز  ماـما  یلعف 
هب تبـسن  یلاها  مدرم و  تسا . يراکیـشاک  يرب و  چگ  نییزت و  هنوگ  ره  دقاف  هعقب  دراد . رارق  هداز  ماما  رازم  گنـس  يور  هک  داعبا 2×2 
دق ياتسور  رد  عقاو  ناشاک و  يرتمولیک  هلصاف 55  رد  - دق - ناشاک ناهفصا - سردآ :  دنلیاق . هژیو  مارتحا  تدارا و  فیرش  هداز  ماما  نیا 

نآازق

هیلع هللا  مالس  یلعجنپ  هداز  ماما 

هب تسا و  رادروخرب  یلاـها  يارب  يا  هژیو  تسادـق  زا  ناـکم  نیا  تاحیـضوت :  دـشاب  یم  رتم  رب 100  غلاب  یتحاـسم  تحاـسم :  بسن - : 
نیا هدـش . انب  اتـسور  رب  فرـشم  هوک و  هنماد  رد  ناکم  نیا  دـشاب . یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  ترـضح  روبع  لحم  یلاها  هدـیقع 

فرشم فیرـش  ناکم  نیا  هب  ناشتجاح  ندش  هدروآرب  يارب  مدرم  هدش و  یقلت  یلاها  نایم  رد  سدقم  یناکم  ناونع  هب  هاگترایز  ناکم و 
هوک و يالاب  عافترا و  رد  رـصمق و  يرتمولیک  رد 15  عقاو  رصمق  رهش  نآازق  ياتـسور  رد  - نآازق - ناشاک ناهفـصا - سردآ :  دنوش . یم 

اتسور زا  جراخ 

رصمق

هیلع هللا  مالس  نامیلس  ریپ  هداز  ماما 

یترابع هب  هداز  ماما  نیا  دـسر . یم  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  هب  رهـش  مدرم  یلاها و  داقتعا و  هب  انب  فیرـش  هداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
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غلاب یتحاسم  مرح  انب و  نیا  نامتخاس  تحاسم :  دنشاب . یم  نوفدم  رـصمق  رهـش  رد  هک  تسا  يرگید  هداز  ماما  دواد  ریپ  هداز  ماما  دنزرف 
ود يدـبنُگ  رتم و  تحاسم 1000  هب  یفقـس  ياراد  هاگترایز  نیا  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  زاس  تخاـس و  لاـح  رد  هک  دراد ، رتم  رب 500 
رد فک  زا  رتم  عافترا 14  هب  دبنُگ  نیفرط  رد  هتسدلگ  رانم و  ود  نینچمه  دشاب . یم  فک  زا  رتم  عافترا 14  هب  تخاس و  لاح  رد  شوپ و 

هدیدرگ نآ  نیزگیاج  دیدج  يانب  بیرخت و  جیردت  هب  هک  دوب  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  ییانب  لبق  رد  هداز  ماما  نیا  دـشابیم . تخاس  لاح 
رارق يزاسزاب  لحارم  هدنیآ  ياهحرط  زج  دـشاب ، یم  يراکیـشاک  يراک و  هنیآ  يربچگ ، لماش  هک  مرح  لخاد  تانییزت  حیرـض و  تسا .

هجنُگ هب  فورعم  هلحم  ناشاک  رصمق  رهش  يادتبا  رد  - رصمق - ناشاک ناهفصا - سردآ :  تفرگ . دهاوخ 

ناشاک

مالسلا هیلع  رفعج  نبا  یسوم  ياه  هداون  ناگداز  ماما 

نوتاخ و هیقر  نوتاخ ،  همیلح  بیترت  هب  لحم  نیدـمتعم  زا  لقن  هب  هک  هاگترایز  نیا  رد  نوفدـم  فیرـش  ناگداز  ماـما  نیا  تبـسن  بسن : 
رد هک  دشاب  یم  رتم  يانبریز 60  تحاسم  تحاسم :  دنشاب . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  ناگداون  زا  هدوب و  نوتاخ  هنیکس 
انب نیا  رد  راوگرزب  هس  نیا  هاگمارآ  تاحیضوت :  تسا . هدش  هتخاس  ناشاک  رهـش  فاقوا  هرادا  نیریخ و  ءانما  تئیه  تمه  هب  لاس 1375 

. دشاب یم  هتسدلگ  دبنگ و  دقاف  قوف  هعقب  هتشاد و  رتم  رب 50  غلاب  یتحاسم  انب  نیا  طایح  دشاب . یم  رتم  يانبریز 60  تحاسم  هب  يا  هعقب  و 
 : سردآ تسا . هـتفرگ  رارق  هداز  ماـما  رازم  گنـس  يور  داعبا 1×2  رد  نیبوچ  یظافح  اـهنت  هدوب و  حیرـض  دـقاف  قوف ، هاـگترایز  هعقب و 

 ، ناشاک رهش  ظفاح  يوک  فیرش و  هچوک  ناهفصا و  برد  نابایخ  رد  - ناشاک - ناشاک ناهفصا -

امهیلع هللا  مالس  روصنم  رهاط و  هداز  ماما 

 : تحاسم دسر . یم  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ترـضح  هب  لحم  نیدـمتعم  مدرم و  داقتعا  هب  انب  فیرـش  ناگداز  ماما  نیا  تبـسن  بسن : 
 : تاحیـضوت دوش . یم  زین  هداز  ماما  رواجم  دجـسم  لماش  تسا و  رتم  رب 1200  غلاب  مرح  ياـنبریز  رتم و  هداز 400  ماما  نحـص  تحاسم 

همادا رد  نونکا  مه  هک  تسا  هداز  ماما  مرح  برد  دانتـسا  هب  تخاس  خـیرات  بلطم و  نیا  دراد و  هلاس  یتمدق 900  یلاها  هتفگ  هب  انب  نیا 
ياهراوید هدیدرگ و  عقاو  فیرش  ناگداز  ماما  رازم  گنس  يور  داعبا 3×2  رد  نهآ  سنج  زا  يزلف  یحیرض  . دراد رارق  ناتسرهش  فاقوا 
دابآ کلم  هزاورد  هلحم ي  - یناشاک هللا  تیآ  نابایخ  - ناشاک - ناهفصا سردآ :  تسا . هدش  يراک  هنییآ  فقس  ات  مرح  رود  ات  رود 

امهیلع هللا  مالس  میهاربا  ناطلس  رفعج و  ناطلس  ناگداز  ماما 

نیا تحاسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  ترـضح  هب  لحم  یلاها و  داـقتعا  هب  اـنب  فیرـش  ناـگداز  ماـما  نیا  تبـسن  بسن : 
لکش یطورخم  يدبنگ  دراد .. لاس  دودح 700  یتمدق  نامتخاس  نیا  تاحیـضوت :  دشاب . یم  اراد  ار  رتم  رب 500  غلاب  یتحاسم  نامتخاس 

عافترا 140 هب  زین  يا  هرانم  هتـشاد و  رارق  هعقب  يور  نانچمه  دـنا و  هدرک  تمرم  ریمعت و  ارنآ  هیوفـص  نارود  رد  هک  گـنر  يا  هزوریف  و 
هعقب و لخاد  دراد و  رارق  فیرش  ناگداز  ماما  گنس  يور  داعبا 3×2  هب  يزلف  یحیرض  دروخ . یم  مشچ  هب  دبنگ  زا  زارت  مه  فک  زا  رتم 

هچوک رد  یقارن و  لضاف  نابایخ  رد  - ناشاک - ناشاک ناهفـصا - سردآ :  دشاب . یم  يرب  چگ  يراکیـشاک و  تانییزت  هنوگ  ره  دـقاف  مرح 
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هناقچلگ

هیلع هللا  مالس  بیط  هداز  ماما 

یم نوفدم  ناکم  نیا  رد  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  ناگداون  زا  لحم  یلاها  داقتعا  هب  فیرـش  هداز  ماما  نیا  بسن : 
دیدج يانب  ناشاک  هیریخ  فاقوا و  هرادا  ءانما و  تئیه  یلاها و  تمه  هب  لاس 1377  رد  هک  هدوب  عبرمرتم  تحاسم 150  تحاسم :  دنشاب .
هعقب يور  فک  زا  رتم  عافترا 24  هب  شوپود  يدبنگ  دشاب و  یم  رتم  هداز 260  ماما  یلعف  تحاسم  تاحیضوت :  تسا . هدش  نآ  نیزگیاج 

هب هجوت  اب  قوف  ناکم  دراد  رارق  فیرـش  هداز  ماـما  رازم  گنـس  يور  رتم  داـعبا 3×2  رد  نهآ  سنج  زا  يزلف  یحیرـض  تسا . هتفرگ  رارق 
 : سردآ دراد . هتـشاد و  رارق  ناـشاک  رهـش  مدرم  یلاـها  تـیمها  هجوـت و  دروـم  شا  ياـیفارغج  تیعقوـم  رهـش و  لد  رد  نآ  نـتفرگ  رارق 

زامن راولب  شبن  - ینیمخ ماما  نابایخ  - ناشاک - ناهفصا

مهیلع هللا  مالس  دمحا  هداز  ماما  دمحم و  هداز  ماما  هللادبع , هداز  ماما 

رازه ود  هداز  ماما  ياه  نیمز  لک  تعسو  تحاسم :  دنـشاب . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ناگداون  زا  نت , هس  نیا  بسن  بسن : 
. دنشاب یم  نوفدم  هداز  ماما  هس  هاگترایز  نیا  رد  تاحیضوت :  دشاب . یم  عبرمرتم  نآ 500  ناتسبش  هفاضا  هب  مرح  يانبریز  تحاسم  رتم و 

ترـضح ناتـسآ  زکرم  هیدـییات  همان و  هرجـش  رد  بلطم  نیا  هدوب .  ردارب  هس  ره  هک  دـمحا  هازماما  دـمحم و  هدازماـما  هلادـبع ، هداز  ماـما 
بآ و همشچ  کیدزن  دبنکاپ  نیمز  رد  وماک و  هیرق  رد  مدومن ، طابنتـسا  باسنا  بتک  رد  هچنآ  . » تسا هدمآ  نینچ  زین  ینـسح  میظعلادبع 

میهاربا نبا  قحسا  نادنزرف  دمحم  هداز  ماما  هلادبع و  هداز  ماما  دمحا ، هدازماما  دنشاب . یم  نأشلا  میظع  ردقلا و  لیلج  ناگدازماما   3 هوک ،
یلاها نیریخ و  ءانما و  تییه  تمه  اب  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حـلاصم  اـب  ییاـنب  خیرات 1358  انب  نیا  مالـسلا » هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  نبا 

تسا و رتم  فک 14  زا  نآ  عافترا  شوپ و  کی  هداز  ماما  یلعف  دبنگ  تسا . هدمآ  رد  یلعف  يانب  تروص  هب  يزاسزاب و  وماک  رورپ  دـیهش 
یـشاک يراک و  هنیآ  يراک ، چگ  دـقاف  مرح  لخاد  تانییزت  تسا . هتفرگ  رارق  هعقب  لخاد  رارق  گنـس  يور  داعبا 3×2  هب  يزلف  یحیرض 
سردآ دراد . هتشاد و  رارق  رود  کیدزن و  ياهرهش  ریاس  رهـش و  یلاها  میرکت  مارتحا و  دروم  راوگرزب  ناگدازماما  نیا  دشاب . یم  يراک 

وماک رهش  - همیم هب  ناشاک  هداج  ریسم  - ناشاک يرتمولیک   75- ناهفصا : 

هیلع هللا  مالس  یسوم  نبا  دمحم  هداز  ماما 

يانبریز 60 تحاسم  تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  هب   ، لحم یلاها  مدرم و  داقتعا  هب  انب  ناشیا  تبـسن  بسن : 
تحاسم هب  تسا  یقاتا  ناخ و  رابنا  بآ  رذگ  هب  فرشم  تسا  ینامتخاس  انب  نیا  تاحیضوت :  دراد . لاس  دودح 200  یتمدق  هک  عبرم  رتم 

عافترا 1 هب  کبشم  نیبوچ و  یظافح  اهنت  هدوبن و  یحیرـض  هداز  ماما  نیا  لخاد  دراد . لاس  دودح 200  یتمدق  هک  عبرم  رتم  يانبریز 60 
هنییآ يراک و  چـگ  يراک ،  یـشاک  هنوگ  چـیه  هدوب و  یلخاد  تانییزت  دـقاف  هعقب  تسا . هتفرگ  رارق  رازم  گنـس  رود  ات  رود  فک  زا  رتم 

یم میرک  نآرق  ملعت  میلعت و  هب  اجنآ  رد  یلاها  دـش و  بوسحم  لحم  نآرقلاراد  عقاو  رد  ناـکم  نیا  ددرگ . یمن  هدـهاشم  نآ  رد  يراـک 
ناخرابنا بآ  هلحم  - ناشاک ناهفصا - سردآ :  دنزادرپ .
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هیلع هللا  مالس  هاش ) هجنپ   ) رفعج نب  یسوم  نبا  نوراه  هداز  ماما 

 : تحاسم دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  لحم  ناگرزب  رظن  داـقتعا و  هب  اـنب  نوراـه  هداز  ماـما  تبـسن  بسن : 
 . دننوفدم فیرش  هداز  ماما  هس  ناکم  نیا  رد  تاحیـضوت :  دسر . یم  عبرم  رتم  هب 500  هعقب  تحاسم  رتم و  هداز 2000  ماما  لک  تحاسم 
رد هتخاس و  نایقوجلـس  نارود  رد  انب  نیا  مالـسلا .  هیلع  میهاربا  دمحم و  ترـضح  ناگداز  ماما  شفیرـش ، نارـسپ  ود  نوراه و  هداز  ماما 

نینچمه دسر  یم  رتم  هب 14  شعافترا  هک  دراد . يراکیشاک  لکش و  یطورخم  يدبنگ  هداز  ماما  نیا  تسا .  هدش  يزاسزاب  هیوفص  هرود 
. دراد رارق  هعقب  لخاد  فیرش  ناگداز  ماما  رازم  گنس  يور  داعبا 3×2  هب  يزلف  حیرض  دشاب . یم  فک  زا  رتم  عافترا 14  هب  يرانم  ياراد 

نییاپ ابیز و  يراک  هنییآ  تروصب  مرح  فارطا  حالـضا و  دـسر . یم  عبرم  رتم  هب 500  هعقب  تحاسم  رتم و  هداز 2000  ماما  لک  تحاسم 
یم لیاق  هژیو  مارتحا  تدارا و  سدقم  ناکم  فیرش و  ناگداز  ماما  نیا  هب  ناشاک  رهش  یلاها  مدرم و  تسا . هدش  يراکیـشاک  نآ  تسد 

ناشاک رهش  هاش  هجنپ  هلحم  رد  لضفا و  اباب  نابایخ  رد  - ناشاک - ناشاک ناهفصا - سردآ :  دنشاب .

امهیلع هللا  مالس  یلع  دمحم و  هداز  ماما 

تحاسم تحاـسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  یلاـها  لوق  لـقن  هب  اـنب  فیرـش  ناـگدازماما  نیا  بسن  بسن : 
ناگدازماما رازم  گنس  يور   3 داعبا 2 ×  رد  نهآ  سنج  زا  يزلف  حیرـض  دشاب و  یم  رتم  رب 100  غلاب  هک  هدازماما  نیا  یمیدق  نامتخاس 

هعقب دشاب . یم  نیدباع  یلاها و  میرکت  مارتحا و  بجوم  هتفرگ و  رارق  هلحم  رذگ  ریسم و  رد  هدازماما  نیا  تاحیضوت :  دراد . رارق  فیرش 
دروم قوف  ناکم  ییایفارغج  تیعقوم  تامارک و  هب  هجوت  اب  دـشاب و  یم  يراکیـشاک  ای  يراـک و  هنیآ  يرب ، چـگ  تاـنییزت  هنوگ  ره  دـقاف 

غاب ِرَد  ۀلحم  - ناشاک - ناهفصا سردآ :  دراد . هتشاد و  رارق  یلاها  میرکت  هجوت و 

مشتحم نابایخ  هیلع - هللا  مالس  فسوی  هداز  ماما 

یم مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  ناشاک  رهـش  یلاها  لحم و  ناگرزب  داقتعا  هب  انب  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  تبـسن  بسن : 
نیا تسا . يزاسزاب  تمرم و  لاح  رد  نونکا  مه  هتـشاد و  رارق  ور  هدایپ  نابایخ و  رانک  رد  هداز  ماما  نیا  تاحیـضوت :  تحاسم - :  دسر .
يانب بیرخت و  یمیدـق  يانب  لاس 1335  رد  هک  هتـشاد  لکـش  یطورخم  يدـبنگ  لگ و  تشخ و  حـلاصم  اب  ییانب  تروصب  میدـق  رد  انب 

يزاسزاب و لحارم  نونکا  مه  نایلاس  لوط  رد  هک  تسا  هدـش  میدـق  يانب  نیزگیاج  هدـش و  هتخاس  نامیـس  رجآ و  حـلاصم  اب  نآ  دـیدج 
 : سردآ دیدرگ . دهاوخ  يراک  هنییآ  يراکیشاک و  یلخاد  تانییزت  حیرـض و  دبنگ و  ياراد  هدنیآ  رد  انب  نیا  دنارذگ . یم  ار  نآ  تمرم 

ناشاک رهش  مشتحم  نابایخ  کلملا و  لامک  نابایخ  رد  - ناشاک - ناشاک ناهفصا -

هیلع هللا  مالس  سنوی  هداز  ماما 

 : تحاسم دسر . یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  ترـضح  هب  لحم  نیدمتعم  یلاها و  دامتعا  هب  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
فک زا  رتم  عافترا 24  هب  شوپود  يدبنُگ  ياراد  هداز  ماما  نیا  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرم  رتم  هداز 1500  ماما  طایح  نحص  تحاسم 
رارق هداز  ماما  فیرش  رازم  گنـس  يور   3 داعبا 2 ×  هب  يزلف  یحیرـض  هدوب و  رتم  هاگترایز 600  نیا  مرح  يانبریز  تحاـسم  تسا . هدوب 
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هب لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  ییانب  لاس 1370  ات  انب  نیا  تسا . هدـش  نییزت  سیفن  ابیز و  يراک  هنیآ  تروصب  مرح  فقـس  عالـضا و  دراد .
مدرم و تسا . هدش  نآ  نیزگیاج  دیدج  يانب  بیرخت و  ناشاک  ناتسرهش  فاقوا  هرادا  نیریخ و  یلاها ، تمه  اب  هک  دوب  رتم  تحاسم 30 
هلـصاف 18 رد  - ناـشاک - ناـشاک ناهفـصا - سردآ :  دـنلیاق . هژیو  مارتـحا  تدارا و  فیرـش  هداز  ماـما  ناـکم و  نیا  هب  اتـسور  نیا  یلاـها 

ناکرَو هب  دنوار  ریسم  رد  ناشاک  يرتمولیک 

هیلع هللا  مالس  دمحم  هداز  ماما 

هدازهاـش هاـگترایز  تحاـسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  لـحم  ناـگرزب  داـقتعا  هب  اـنب  ناـشیا  بـسن  بـسن : 
عقاو رد  هتشاد و  هلاس  یتمدق 700  یلاها  داقتعا  هب  انب  ناکم  نیا  تاحیـضوت :  تسا . هتـشاد  رتم  رب 120  غلاب  ییانبریز  مالـسلا  هیلعدمحم 
هداز ماما  رازم  گنـس  يور  نآ  فقـس  نیریخ  تسدـب  شیپ  لاـس  هتـشادن و 150  یفقـس  ادتبا  هاگترایز  نیا  دـشاب . یمن  يدـبنگ  ياراد 
هداز ماما  رازم  گنـس  اهنت  هعقب  لخاد  رد  دـشاب و  یمن  حیرـض  دـبنگ و  ياراد  مالـسلا  هیلعدـمحم  هدازهاش  هاگترایز  تسا . هدـش  هتخاس 
هداز ماـما  نیا  رازم  رـس  رب  هحتاـف  اـعد و  ندـناوخ  تراـیز و  يارب  نقیـس  هلحم  مدرم  تسا . هتفرگ  رارق  يا  هشیـش  هظفحم  نورد  فـیرش 

حلاص رای  هلا  رذگ  - نقیس هلحم  - ناشاک - ناهفصا سردآ :  دننک . یم  اعد  ناشتاجاح  ندش  هدروآرب  يارب  هدمآ و  فیرش 

نت لهچ  هعقب 

كاخ هب  دیهـش  ناکم  نیا  رد  هک  يراوگرزب  ناگداز  ماـما  زا  نت  لـهچ  لـحم و  نیدـمتعم  رظن  داـقتعا و  هب  اـنب  عقاو  رد  هعقب  نیا  بسن : 
نیا تاحیضوت :  دشاب . یم  رتم  رب 1500  غلاب  ییانبریز  رتم و  تحاسم 1000  هب  ینحـص  ياراد  هدازماما  نیا  تحاسم :  تسا . هدش  هدرپس 
هدـش هدرپس  كاخ  هب  دیهـش  ناکم  نیا  رد  هک  يراوگرزب  ناگداز  ماما  زا  نت  لهچ  لـحم و  نیدـمتعم  رظن  داـقتعا و  هب  اـنب  عقاو  رد  هعقب 

زا عافترا 20  هب  هعقب  يور  لکـش  یطورخم  يرجآ و  يدـبنگ  هتـشاد . هلاس  یتمدـق 700  هدوب و  ییارـسناوراک  عقاو  رد  ناکم  نیا  تسا .
هعقب زا  ناکم  رد 3  فیرـش  ناگداز  ماما  نیا  تسا . هدش  هتخاس  فک  زا  رتم  عافترا 12  هب  دـبنگ  نیفرط  رد  ریگداب  ود  دراد و  رارق  فک 

ناراوگزب نیا  نت  مرح 18  یقرش  یعلض  رد  یلامش . مرح  علض و  یبرغ و  مرح و  علـض  یقرـش - مرح و  علـض  دنا . هتفرگ  رارق  نامتخاسو 
یبرغ مرح  یبرغ و  علض  رد  تسا . هتفرگ  رارق  مرح  طسو  رد  ناگداز  ماما  زا  یکی  گنـس  يور  داعبا 3×2  هب  نیبوچ  یحیرض  دننوفدم و 

چگ هنوگ  ره  دقاف  مرح  قاتا و  ود  ره  تانییزت  دـشاب . یمن  یحیرـض  هعقب  نیا  رد  هک  دـننوفدم  فیرـش  ناگداز  ماما  نیا  زا  رگید  رفن   15
یلامش مرح  ترواجم  رد  و  تسا . هدش  يراکیشاک  ياهرازم  گنس  رود  ات  رود  فک  زا  يرتم  هلصاف 1  ات  اهنت  تسا و  يراک  هنیآ  يرب و 

تایح دوردب  ق  . ـ لاس 1385 ه رد  هک  تسا  هر )  ) يوضر نیسحدمحم  دیـس  هللا  تیآ  راوگرزب ، دهتجم  ردقیلاع و  هیقف  هاگمارآ  انب ، نیا 
موحرم یناشاک ، يوضر  نیـسحدمحم  دیـس  هللا  تیآ  موحرم  ردپ  رازم  رگید و  فیرـش  هداز  ماما  انب 2  نیا  یلامـش  مرح  رد  تسا . هتفگ 

هجوت ناکم  نیا  هب  راوگرزب  هداز  ماما  لهچ  نیا  تامارک  هب  هجوت  اب  ناشاک  رهـش  یلاها  مدرم و  دنا . هتفرگ  رارق  يوضر  هللا  تجح  دـیمآ 
یناشاک ضیف  نسحمالم  نابایخ  رد  - ناشاک - ناشاک ناهفصا - سردآ :  دنشاب . یم  لیاق  صاخ  مارتحا  و 

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  هیضرم  هداز  ماما 

نحص 100 یلعف  تحاسم  تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلع  يرگسع  نسح  ماما  ترضح  هب  لحم  یلاها  هدیقع  قبط  ناشیا  تبـسن  بسن : 
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تشخ حلاصم  هب  ییانب  لاس 1381  ات  انب  نیا  تاحیضوت :  دسر . یم  رتم  ددح 50  هب  نوتاخ  هیـضرم  یب  یب  هاگترایز  هعقب  تحاسم  رتم و 
هظفحم اهنت  هدوبن و  یحیرـض  ياراد  هاگترایز  نیا  تسا . هدش  تمرم  هدـمآرد و  یلعف  تروصب  نیریخ ، یلاها و  تمه  هب  هک  هدوب  لگو 

هنییآ يرب ، چـگ  تانییزت  هنوگ  چـیه  هدوبن و  دـبنگ  ياراد  هداز  ماما  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  هعقب  لخاد  رازم و  گنـس  يور  يا  هشیـش  يا 
. دـنراد هتـشاد و  هژیو  تدارا  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  هب  تبـسن  لـحم  یلاـها  مدرم  دروخ . یمن  مشچ  هب  نآ  لـخاد  يراکیـشاک  يراـک و 

یجاح رذگ  هلحم  - ناشاک ناهفصا - سردآ : 

امهیلع هللا  مالس  دمحم  هدازهاش  نامیلس و  هدازهاش  ناگداز  ماما 

ناگداز ماما  نیا  دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ماما  ترضح  هب  لحم  مدرم  داقتعا  هب  انب  فیرـش  ناگداز  ماما  نیا  تبـسن  بسن : 
ربنم ود  هکنیا  هب  هجوت  اب  ناـکم  نیا  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  رتم  رب 300  غلاب  نآ  تحاـسم  تحاـسم :  دنـشاب . یم  ناربنم  ود  هب  فورعم 
نیا ياـنب  تمدـق  تسا . هتـشگ  روهـشم  ناربـنم  ود  هاـگترایز  هب  مدرم  حالطـصا  رد  هتـشاد  رارق  ناـکم  نیا  رد  یمیدـق  نیبوچ و  سیفن و 
ماما رازم  گنس  يور  یحیرض  هعقب  لخاد  رد  نینچمه  هدوب و  هرانم  دبنگ و  دقاف  هاگترایز  نیا  ددرگ . یمرب  هیوفـص  نارود  هب  نامتخاس 

رد راوگرزب  هداز  ماـما  ود  نیا  رگید  یتـیاور  هب  هک  تسا  هتـشاد  دوجو  یبادرـس  نیمزریز و  هعقب ، ناـیم  رد  دـشاب . یمن  فیرـش  ناـگداز 
ناشتاجاح ندش  هدروآرب  يارب  مدرم  هتـشاد و  رارق  لحم  یلاها و  مارتحا  بجوم  قوف  ناکم  دنا . هدـش  بیغ  یهاچ  هبادرـس و  نیا  ياهتنا 

ناشاک نایدنلب  دیهش  هچوک  رد  عقاو  ماما و  نابایخ  رد  - ناشاک - ناشاک ناهفصا - سردآ :  دنوش . یم  فرشم  فیرش  ناکم  نیا  هب 

امهیلع هللا  مالس  دمحم  هدازهاش  هللادبع و  هدازهاش  ناگداز  ماما 

انب نیا  هعقب  تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  هب  لحم  ناگرزب  یلاها و  داقتعا  هب  انب  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  تبـسن  بسن : 
- ناـشاک ناهفـصا - سردآ :  تاحیـضوت - :  دراد . هلاـس  دودـح 200  یتمدـق  هدـیدرگ و  عقاو  عبرم  رتـم  تحاـسم 60  هب  یناـمتخاس  رد 

ناشاک رهش  ناربنمود  هلحم  رد  - ناشاک

هیلع هللا  مالس  مظاک  یسوم  نبا  یلو  هداز  ماما 

. دـسر یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  رهـش ، ناـگرزب  نیدـمتعم و  هدـیقع  قبط  راوگرزب  هداز  ماـما  نیا  بسن  بسن : 
لاس 1358 ات  قوف  يانب  تاحیـضوت :  دشاب . یم  رازه  ود  مرح  يانبریز  تحاسم  رتم و  رازه  هد  هداز  ماما  یلعف  نحـص  تحاسم  تحاسم : 

دیدج يانب  بیرخت و  میدـق  يانب  ناشاک  ناتـسرهش  نکاما  همادا  نیریخ و  ءانما و  تییه  تمه  اب  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  ییانب 
يراکیشاک هتـسدلگ  ود  رتم و  نیمز 24  حطـس  زا  نآ  عافترا  يراک و  یـشاک  دـقاف  هداز  ماما  شوپود  دـبنگ  . تسا هدـیزگ  نآ  نیزگیاج 

هدش هدید  كرادـت  نیریاز  هافر  تهج  نحـص  فارطا  رد  ارـسریاز  دادـعت 100  تینچمه  هتفرگ  رارق  فـک  زا  عافترا 24  هب  دبنگ  هدـش .
يراکیـشاک و نآ  فقـس  اـت  حیرـض  رود  اـت  رود  هـتفرگ و  رارق  رازم  گنـس  يور  داـعبا 3×2  رد  يزلف  یحیرـض  مرح  لـخاد  رد  تـسا .

ماما نیا  هب  هک  یتدارا  هب  هجوت  اب  ناشاک  دنوار  رهش  مدرم  تسا . هدش  يراکیشاک  یسرکلا  تیآ  هکرابم و  ءامـسا  يا  هنادنمرنه  تروصب 
بلط گرزب  دنوادخ  زا  ناکم  نیا  رد  تاجاح  هدش و  فرـشم  فیرـش  هداز  ماما  نیا  یـسوباپ  هب  بدا  ضرع  يارب  دـنراد  راوگرزب  هداز 

ناشاک دنوار  - ناشاک رهش  يرتمولیک   10 ناهفصا - سردآ :  دننک . یم 
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هیلع هللا  مالس  يداه  هداز  ماما 

ماما نحـص  تحاسم  تحاسم :  دسر . یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ترـضح  هب  مدرم  هدیقع  قبط  فیرـش  هداز  ماما  نیا  هب  تبـسن  بسن : 
رد يرگید 3 2  داعبا 4 3 و  هب  حیرـض  ود  هعقب  لخاد  رد  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرمرتم  مرح 112  يانبریز  تحاـسم  رتم و  هداز 660 

مالـسلا و هیلع  هزمح  هاش  نب  دـمحم  هدازهاش  مالـسلا –  هیلعنیدـباعلا  نیز  ماما  نبا  يداه  هدازهاش  هداز  ماما  دـنراد . رارق  رگیدـمه  راـنک 
ترـضح هرکذت  هعلاطم  اب  دشاب . یم  نوفدم  مرح  تسار  تمـس  ییالاب و  ناویا  رد  ناشیا  ناطلـس . هیـضرم  ناشیا  همرکم  رهاوخ  نینچمه 

دنا هدوب  تاداس  زا  ناشرثکا  هک  دندیهش  يدادعت  نفدم  سدقم  ناکم  نیا  هک  دوش  یم  راکشآ  تقیقح  نیا  مالـسلا  هیلع  يداه  هد  ازهاش 
تسا ربتعم  ناگداز  ماما  زا  یکی  فیدر  هک  مالسلا  هیلع  يداه  هداز  ماما  يانب  دنا . هدش  دیهـش  مالـسلا  هیلع  يداه  هدازهاش  باکر  رد  هک 

هنییآ تروصب  مرح  لـخاد  تاـنییزت  . تسا هدـش  تمرم  يزاـسزاب و  بیرخت و  ناـمز  رورم  هب  هتفرگ و  لکـش  فلتخم  ياـهنارود  یط  رد 
زا یلاـها  مدرم و  دزن  سدـقم  ناـکم  نیا  تسا . هدـش  لـماک  هنیآ  سنرقم و  نآ  فقـس  اـهراوید و  هک  تسا  يزاون  مشچ  اـبیز و  يراـک 

گرزب نیف  هلحم  - ریبکریما نابایخ  - ناشاک ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم  رادروخرب  ییالاب  تمارک  تهاجو و 

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  ماما 

خیرات تاحیـضوت :  دشاب . یم  عبرمرتم  دودـح 400  مرح  يانبریز  تحاـسم  رتم و  هداز 5000  ماما  نحـص  تحاـسم  تحاـسم :  بسن - : 
مان اـب  یمناـخ  نآ  هدـنزاس  فقاو و  تسا . هدیـسر  ناـیاپ  هب  ق  لاـس 1351 ه . ـ رد  زاـغآ و  ق  لاس 1285 ه ـ زا  هداز  ماما  ياـنب  تخاـس 

هدـیمان هبوت  هاگترایز  هب  فورعم  هدوب و  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  ینامتخاس  انب  نیا  نآ  زا  لبق  تسا . هدوب  مگیب  هلاخ  هب  بقلم  مگیباـبوت 
فرط ود  رد  زین  هتسدلگ  رد 2  هتشاد و  عافترا  رتم  فک 14 زا  هداز  ماما  گنر  يا  هزوریف  هدش . يراکیشاک  یعلض و  دبنگ 13 تسا . هدش 

رد نونکا  مه  بیرخت و  ناـمز  رورم  هب  هک  هدوب  رگید  هتـسدلگ  ياراد 2  هداز  ماما  نیا  تسا .  هتفرگ  رارق  نآ  دـبنگ  عافترا  هب  هداز  ماـما 
نیبوچ و حیرض  دشاب . یم  یبونج  یلامـش و  نحـص  ياراد 2  هک  تسا  یناگ  هداز  ماما  دودـعم  زا  هداز  ماـما  نیا  تسا . يزاـسزاب  هلحرم 
. دـشاب یم  بصن  لاح  رد  هداز  ماما  رازم  گنـس  يور  داعبا 3×2  رد  يزلف  یحیرـض  یگزاـت  هب  هک  هدوب  داعبا 3×3  رد  هداز  ماما  یمیدـق 
هدش و یکاکح  موحرم  نآ  رازم  گنس  يور  انب ، نیا  یناب  ندش  امن  باوخ  ناتساد  دشاب . یم  یشاقن  لماش  فقس  هعقب و  لخاد  تانییزت 

هلحم یلاها  مدرم و  دنشاب و  یم  لوغشم  ناکم  نیا  رد  يرازگتمدخ  هب  تسا  هموحرم  نآ  مجنپ  لسن  هک  لسن  هب  لسن  نونکات  نآ  زا  سپ 
. دنلیاق هژیو  میرکت  مارتحا و  فیرـش  هداز  ماما  نیا  هب  تبـسن  ناتـسا  کیدزن  رود و  طاقن  ءاصقا  ناشاک و  رهـش  گرزب و  کچوک و  نیف 

ناشاک رهش  کچوک  نیف  هلحم  رد  ریبکریما و  نابایخ  رد  - ناشاک - ناشاک ناهفصا - سردآ : 

هیلع هللا  مالس  نیدلا  جات  هجاوخ  هعقب 

ناسارخ و ناوریـش  لها  ناشیا  مالـسلا  هیلع  نیدلا  جات  هجاوخ  هعقب  مان  اب  تسا  یخیرات  ییانب  هعقب و  تاحیـضوت :  تحاسم - :  بسن - : 
اب دیآ و  یم  ناشاک  هب  وا  هارمه  هدرک و  ادیپ  ییانـشآ  ناشاک  تقو  هعمج  ماما  اب  جـح  رفـس  رد  يو  تسا . هدوب  ولنویوقارق  هاشناهج  ریزو 

 – هاگناخ زا : دـنترابع  تمـسق  جـنپ  دـنک . یم  لـیمکت  هدوب  تمـسق  رب 5  لمتـشم  هـک  ار  اـنب  نـیا  ییارــسناوراک  رد  یجنگ  ندرک  ادـیپ 
رـضاح لاح  رد  انب  نیا  تسین . صخـشم  نیدـلا  جات  هجاوخ  رازم  هاگمارآ و  دوجو  اـنب  نیا  رد  راـبنا  بآ  هسردـم و  دجـسم - هاـگترایز -

ناریا ناگداز  ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 885زکرم  هحفص 463 

http://www.ghaemiyeh.com


مان هب  متفه  ماما  ناگداون  نفدم  یبرغ  دبنگ  دـشاب . یم  رتم  دودح 17  فک  زا  مادک  ره  عافترا  هک  تسا  یبرغ  یقرـش و  دـبنگ  ود  لماش 
ناگداز ماما  رازم  گنس  يور  داعبا 3×2  هب  موینیمولآ  نهآ و  سنج  زا  يزلف  یحیرض  دشاب . یم  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  قاحسا و  ترـضح 

هیلع نیـسح  ماـما  ترـضح  شوگ  شـش  رهطم  مرح  زا  نیداـمن  نیبوچ و  کـچوک و  یحیرـض  حیرـض ، نیا  راـنک  رد  دراد . رارق  فیرش 
هرود رد  هک  تسا  یقارن  دـمحا  الم  هون  یناشاک  بطق  موحرم  هاگمارآ  اـنب ، یقرـش  مرح  دـبنگ و  رد  و  تسا . هتفرگ  رارق  مرح  رد  مالـسلا 
هرود هب  طوبرم  نآ  ياه  سنرقم  هعقب و  یلخاد  تاـنییزت  تسا . هدـش  هدرپس  كاـخ  هب  ناـکم  نیا  رد  شیپ  لاـس  ًادودح 128  و  هیراجاق 

- ناشاک ناهفـصا - سردآ :  دشاب . یم  هیراجاق  هرود  هب  طوبرم  نآ  یـشاقن  یطاطخ و  هک  فقـس  ییاهتنا  يرب  چگ  هرود  هس  نایناخلیا و 
دجسم نیا  ترواجم   - گرزباقآ دجسم  نابایخ  - یقارن لضاف  نابایخ 

نارتخد لهچ  هعقب 

یم رتم  هعقب 200  دوخ  تحاـسم  هتـشاد و  رتم  رب 1000  غلاب  یتحاـسم  هعقب ،  رود  اـت  رود  هطوحم ي  طاـیح  نحـص  تحاـسم :  بسن - : 
. دـشاب یمن  ییا  هراـنم  دـبنگ و  ياراد  هتـشاد و  یمیدـق  یناـمتخاس  هک  عبرم  رتـم  یبیرقت 200  تحاسم  اـب  تسا  ییاـنب  ناـکم  نیا  . دـشاب
رد اهنآ  ندروآ  هانپ  متس و  روج و  لامع  سرت  زا  مشاه  ینب  تاداس  زا  رتخد  لهچ  ندش  هدنهانپ  تیاکح  عقاو  رد  هعقب  نیا  تاحیـضوت : 
زا دعب  ار  اهنآ  رگید  سک  چیه  هک  يروط  دنا  هدش  بیاغ  یهلا  رما  هب  ناکم  نیا  رد  یلاها ،  داقتعا  هتفگ و  هب  انب  هک  دـشاب  یم  ناکم  نیا 

نیریاز هجوت  دروم  هک  هتفرگ  رارق  يزلف  ظاـفح  اـب  داعبا 1×2  رد  يا  هربقم  نیدامن  تروصب  هعقب  لـخاد  رد  تسا . هدـیدن  اـجنیا  هب  دورو 
نامتخاس و  تسین . دوهشم  يراک  هنییآ  ای  يراکیـشاک و  يراک و  چگ  هلمج  زا  ینییزت  يرنه و  راثآ  هنوگ  چیه  هعقب  لخاد  رد  دشاب . یم 

اعد و هب  ناکم  نیا  رد  ناشتاجاح  ندـش  هدروآرب  يارب  یلاـها  مدرم و  دـنایامن . یم  خر  نییزت  نودـب  هداـس و  رایـسب  نارتخد  لـهچ  هعقب 
بادام هلحم  - ناشاک گرزب  نیف  - ناشاک - ناهفصا سردآ :  دنزادرپ . یم  شیاین 

هیلع هللا  مالس  رفعج  نبا  یسوم  نبا  بویا  هداز  ماما 

يانبریز تحاسم  تحاسم :  دسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  ناشاک  رازاب  مدرم  هدیقع  قبط  ناشیا  تبـسن  بسن : 
مارتحا و دروم  هدوب و  عقاو  رتم  يانبریز 30  تحاسم  هک  یتماقا  رد  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  رتم  هداز 30  ماما  نیا 

نیبوچ يا  هظفحم  اهنآ  دوبن و  هداز  ماما  رازم  گنس  يور  حیرض  هعقب  قاتا و  لخاد  دشاب . یم  رهش  ناشاک و  رازاب  هبسک  یلاها و  میرکت 
دقاف هعقب  نیا  تسا . هدیدرگ  بصن  هداز  ماما  رازم  گنـس  رود  ات  رود  رد  هدش . يراک  تبنم  تبـسن  نآ  يور  ابع  لآ  نت  جـنپ  یماسا  هک 

کبـشم هرجنپ  تشپ  تدارا  ضرع  تهج  هب  هبـسک  نیریاز و  دشاب و  یم  هدش  يراکیـشاک  يراک و  هنییآ  يراک ، چـگ  تانییزت  هنوگ  ره 
- ناهفـصا سردآ :  دـننک . یم  اعد  ناشتاجاح  ندـش  هدروآ  رب  يارب  هدرک و  ناـشیا  راـثن  ار  دوخ  تدارا  دـناوخ و  یم  يا  هحتاـف  يرجآ 

. نالی هاش  هچوک  ناشاک و  رازاب  رد  - ناشاک - ناشاک

ادرد یبا  هاگترایز 

تاحیضوت دشاب . یم  رتم  هعقب 300  يانبریز  تحاسم  هدوب و  رتم  تحاسم 200  هب  ینحـص  ياراد  ادرد  یبا  هاگترایز  تحاسم :  بسن - : 
یلع نینموملاریما و  لوسر و  ترـضح  هباحـص  زا  یکی  ادرد  یبا  نفد  لـحم  عقاو  رد  ناـکم  نیا  لـحم ،  ناـگرزب  نیدـمتعم و  هتفگ  هب  : 
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ار نآ  تمدق  تسا ،  دوهشم  هعقب  لخاد  هک  يربق  گنس  اما  هدیسر  هیوفص  نارود  هب  هاگترایز  نامتخاس  تمدق  دشاب . یم  مالسلا )  هیلع  )
هب رتم  عافترا 80  هب  ادرد  یبا  رازم  ربق  گنـس  اهنت  دوبن و  دوجوم  مرح  لخاد  حیرـض  . دـناسر یم  نایقوجلـس  نارود  لـبق و  لاـس  هب 700 

ندـناوخ هب  ادرد  یبا  رازم  رـس  رب  دـنلیاق  ناشیا  هب  هک  یمارتحا  هب  هجوت  اب  یلاها  مدرم و  تسا . هتفرگ  رارق  ناشیا  رازم  يور  هعقب و  طسو 
ییاد ناخ  دیس  نابایخ  - ناشاک - ناهفصا سردآ :  دنزادرپ . یم  هحتاف  اعد و 

اهیلع هللا  مالس  یسوم  نبا  دمحا  تنب  همطاف  یب  یب  هداز  ماما 

نیا تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  رهش ،  نیدمتعم  یلاها و  داقتعا  هب  انب  هفیرش  هداز  ماما  نیا  تبسن  بسن : 
ترواجم رد  تسا  ییانب  ناکم  نیا  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرم  رتم  تحاسم 50  هب  ییاـنبریز  رتم و  تحاسم 100  هب  یطایح  ياراد  اـنب 

تانییزت هنوگ  ره  دبنگ و  دقاف  همطاف  یب  یب  هاگترایز  دراد . رارق  بالط  نویناحور و  یلاها و  هجوت  دروم  هک  هیملع  هزوح  بنج  هچوک و 
رانک رد  هاگترایز  نیا  دوجو  تسا . هتفرگ  رارق  هداز  ماما  رازم  گنـس  يور   2 داعبا 5/2 × رد  کبشم  نیبوچ و  حیرـض  اهنت  تسا . یلخاد 

- ناهفـصا سردآ :  دـشاب . یم  تسا  هتفرگ  رارق  نویناـحور  بـالط و  ًاـصوصخ  یلاـها و  میرکت  هجوـت و  ثعاـب  رهـش  نیا  هـیملع  هزوـح 
( هر ینیمخ (  ماما  هیملع  هزوح  بنج  رازاب و  هچوک  کلملا و  لامک  نادیم  رد  - ناشاک - ناشاک

اهیلع هللا  مالس  میرم  یب  یب  هداز  ماما 

نیا تحاسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  لحم  نا  گرزب  رظن  هب  هجوت  اب  همرکم  هداز  ماـما  نیا  تبـسن  بسن : 
گنـس يور  رب  هعقب  لخاد  رد  تاحیـضوت :  دشاب . یم  دبنگ  حیرـض و  دـقاف  هتفرگ و  رارق  عبرمرتم  تحاسم 30  هب  یقاتا  لخاد  هداز  ماـما 
هجوت دروم  ناکم  نیا  تسا . یلخاد  تانییزت  هنوگ  ره  دقاف  هعقب  تسا . هدش  بصن  نینهآ  یموینیمولآ و  يا  هظفحم  هفیرش  هداز  ماما  رازم 

. دریگ یم  ماجنا  ناوناب  یلاـها و  طـسوت  اـجنآ  رد  یبهذـم  تامـسارم  رگید  تا و  ولـص  متخ  نآرق ،  تاـسلج  هتـشاد و  رارق  هلحم  یلاـها 
ناشاک رهش  ییولپ  گنس  هلحم  رد  - ناشاک - ناشاک ناهفصا - سردآ : 

نهیلع هللا  مالس  تایولع  ناوناب  هاگترایز 

ترضح هب  ناشکاپ  تبـسن  دننوفدم و  ناکم  نیا  رد  هک  دنا  همرکم  رهاوخ  هس  لحم  نیدمتعم  تاداقتعا  هب  انب  ناراوگرزب  هس  نیا  بسن : 
هس نیا  یلـصا  رازم  هک  دشاب  یم  رتم  دودح 50  هداز  ماما  یلعف  يانبریز  تحاسم  تحاسم :  دسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما 

تشخ و حلاصم  اب  يانب  میدـق  رد  هاگترایز  هداز و  ماما  میدـق  يانب  تاحیـضوت :  تسا . نآ  نیمزریز  یلعف و  حطـس  رت ا ز  نییاپ  راوگرزب 
دقاف نایولع  ناوناب  هاگترایز  تسا . هدش  نآ  نیزگیاج  دیدج  يانب  نیریخ  یلاها و  تمه  اب  بیرخت و  شیپ  لاس  دودح 100  هک  دوب  لگ 

یبهذم تامسارم  ندناوخ  هب  اجنآ  رد  هک  دراد  رارق  لحم  ناوناب  یلاها و  مارتحا  دروم  اتسور  رد  هدوب و  یلخاد  تانییزت  حیرـض و  دبنگ ،
- ییاجر دیهـش  نابایخ  - ناشاک - ناهفـصا سردآ :  تاروذـن و ....  نتخپ  لیبق  زا  دـنزادزپ . یم  تاولـص  نآرق و  متخ  هیعدا و  ندـناوخ  و 

يور زیربت  يوک 

هیلع هللا  مالس  دوواد  ریپ  هداز  ماما 
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نب نسح  نبا  دووادریپ  . ) دـسر یم  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  هب  رهـش  نیدـمتعم  یلاها و  داقتعا  هب  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  تبـسن  بسن : 
نحـص طسو  رد  هک  دشاب  یم  رتم  تحاسم 1000  هب  ینحـص  ياراد  نامتخاس  نیا  يانب  تحاسم :  مالـسلا ) هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نسح 

هب 14 فک  زا  دبنگ  عافترا  تاحیضوت :  تسا . هدش  يراک  یشاک  لکـش و  یطورخم  يدبنگ  ياراد  هک  هتفرگ  رارق  هعقب  هداز  ماما  تایح 
هدوب و عبرم  رتـم  هعقب 60  تحاسم  دسر . یم  نایقوجلـس  نارود  هب  هتـشاد و  لاس  دودـح 700  نآ  يرامعم  عون  هب  هجوت  اب  یتمدـق  رتم و 
عالـضا و مرح  لـخاد  تاـنییزت  هتفرگ و  رارق  هعقب  يور  فیرـش  هداز  ماـما  رازم  گنـس  يور  داعبا 2×2  هب  هدـش  ینزملق  يزلف و  حـیرض 

رصع یلو  نابایخ  رد  ناشاک و  رصمق  رهش  رد  - ناشاک - ناشاک ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم  هدش  يراک  هنییآ  نآ  فقس 

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  هیفص  هاگترایز 

هب هداز  ماما  نحص  تحاسم  تحاسم :  دسر . یم  رفعج  نب  یسوم  ترضح  یلاها  مدرم و  هدیقع  قبط  هفیرش  هداز  ماما  نیا  تبـسن  بسن : 
يور داعبا 2×3  هب  کچوک  یحیرض  هدیسر و  لاس  دودح 400  هب  هداز  ماما  يانب  نامتخاس  تمدق  تاحیضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم   200

تاسلج هتفرگ و  رارق  ناوناب  اصوصخ  ناشاک  رهـش  یلاها  عمجت  هجوت و  لحم  ناکم  نیا  دـشاب . یم  بصن  هفیرـش  هداز  ماما  رازم  گـنس 
جیاوحلا باب  نابایخ  - ناشاک ناهفصا - سردآ :  ددرگ . یم  رازگرب  نآ  طسوت  يراوگوس  مسارم  ییاپرب  تاولص و  متخ  یناوخ و  نآرق 

رفعج نبا  یسوم  نبا  رفعج  هداز  ماما 

تحاسم تحاسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  یلاها  مدرم و  داقتعا  هب  انب  فیرـش  هداز  ماـما  نیا  بسن  بسن : 
يا هتـسدلگ  دـبنگ و  ياراد  هداز  ماما  نیا  تاحیـضوت :  تسا . یلخاد  تانیئزت  هنوگ  ره  دـقاف  تسا و  رتم  رب 80  غلاب  ًاعمج  هعقب  ياـنبریز 

نابایخ زا  نییاپ  رتم  ابیرقت 3  نحص  هکورتم  یمدق و  طایح  دراد . هکورتم  ًابیرقت  یتلاح  شنامتخاس  انب و  ندوب  هدوسرف  هب  هجوت  اب  هدوبن و 
رازم گنـس  رود  ات  رود  یمینیمولآ  یظاـفح  اـهنت  هتـشادن و  دوجو  یحیرـض  هقعب  لـخاد  رد  دراد . رتم  رب 100  غلاب  یتحاـسم  دـش و  عقاو 

ناشاک عماج  دجسم  بنج  هنهک  نادیم  هچوک  لضفا و  اباب  نابایخ  رد  - ناشاک - ناشاک ناهفصا - سردآ :  تسا . هدیدرگ  بصن 

امهیلع هللا  مالس  ناوج  ریپ و  هاگترایز 

تحاسم تحاسم :  دـشاب . یم  ع ) رفعج ( نب  یـسوم  ماما  ترـضح  ناگداون  زا  فیرـش  هداز  ماما  ود  هاگمارآ  عقاو  رد  ناـکم  نیا  بسن : 
نیا هب  هک  ناوج  ریپ و  حالطصا  تاحیـضوت :  تسا . هدش  هتخاس  فاقوا  هرادا  نیریخ و  یلاها و  تمه  هب  لاس 1375  رد  هک  رتم  داعبا 55 

نامتخاس دنـشاب . یم  نوفدـم  ناکم  نیارد  ود  ره  دـنزرف  ردـپ و  هک  تسا  يراوگرزب  ود  لاس  نس و  رگنایب  عقاو  رد  دـش  قـالطتا  ناـکم 
تحاسم هب  تسا  یقاتا  عقاو  رد  هک  دـیدج  يانب  سپـس  بیرخت و  نامز  رورم  هب  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  هداز  ماـما  نیا  یمیدـق 

ماما نیا  رازم  گنـس  يور  هعقب و  لخاد  رد  تسا . هدـش  هتخاس  فاقوا  هرادا  نیریخ و  یلاـها و  تمه  هب  لاس 1375  رد  هک  رتم  داعبا 55 
یم هرانم  دبنگ و  یلخاد و  تانییزت  هوگ  ره  دقاف  قوف  هاگترایز  تسا و  هتفرگ  رارق  داعبا 3×2  رد  یمینیمولآ  يا  هظفحم  فیرش  ناگداز 

ناکم نیا  دشاب . یم  یلاها  میرکت  مارتحا و  دروم  هک  هدوب  عقاو  يا  هبادرس  نیمزریز  رد  عقاو  رد  فیرـش  هداز  ماما  رد  رازم  گنـس  دشاب .
باب نابایخ  - ناشاک - ناهفصا سردآ :  دشاب . یم  تاولـص  متخ  مسارم  نآرق و  تاسلج  يرازگرب  ناوناب و  عمجت  لحم  هتفه  ياهزور  رد 

ناریا ناگداز  ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 885زکرم  هحفص 466 

http://www.ghaemiyeh.com


جیاوحلا

هیلع هللا  مالس  یلع  هاگمدق  نیدلاایض و  دیس 

نحص تحاسم  تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ترـضح  هب  رهـش  نیدمتعم  ناگرزب و  رظن  هدیقع و  قبط  ناشیا  بسن  بسن : 
هرود هب  اـنب  نـیا  تمدـق  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرمرتـم  هعقب 1000  ياـنبریز  تحاـسم  رتـم و  نآ 6000  نوـماریپ  نـیمز  هداز و  ماــما 
لخاد رازم و  گنس  يور  داعبا 5/1×2  رد  نیبوچ  یحیرض  هدوب و  دبنگ  دقاف  انب  نیا  تسا . هدیـسر  یگنهرف  ثاریم  تبث  هب  و  نایقوجلس ،

هب انب  مالـسلا . هیلع  یلع  ترـضح  هاگمدـق  مان  اب  تسا  يرگید  هاگترایز  نیدـلا ، ءایـض  دیـس  هعقب  زا  رتم  هلـصاف 100  رد  دراد . رارق  هعقب 
تحاسم دشاب . یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نایقتم  يالوم  هاگمدقای  هاگرذگ  رذگ و  لحم  ناکم  نیا  ناگتـشذگ  هتفگ  مدرم و  داقتعا 

- ناشاک ناهفصا - سردآ :  دراد . لاس  دودح 700  یتمدق  هدش و  هتخاس  لگ  تشخ و  حلاصم  هک  دشاب  یم  رتم  ناکم 400  نیا  يانبریز 
ناشاک یناشاک  دیشمج  نیدلا  ثایغ  نابایخ  يادتبا  گنسرس و  هلحم  رد  - ناشاک

لضفلاابا ترضح  هاگمدق 

ترـضح روبع  لحم  عقاو  رد  لحم  مدرم  یلاها و  داـقتعا  هب  ناـکم  نیا  تاحیـضوت :  تحاـسم - :  بسن - :  لـضفلاابا  ترـضح  هاگمدـق 
ترـضح تلزنم  ماقم و  مارتحا  هب  سدـقم  یناکم  یتروصب  دـعب  هب  نآ  زا  دوب و  اجنیا  یلاها  زا  یکی  يایور  ملاـع  رد  ساـبعلا  لـضفلاوبا 

ياراد مدرم  رظن  رد  هدوب و  يا  هعقب  یتح  هاگراب و  دـبنگ و  عقاو  عقاو  رد  ناـکم  نیا  تسا . هدـش  لیدـبت  مالـسلا  هیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا 
البرک رادملع  هب  هک  یتدارا  هب  انب  لحم  یلاها  تسا . هتفرگ  رارق  یلاها  مارتحا  دروم  هک  تسا  يرذـگ  دـشاب و  یم  هژیو  مارتحا  تیمها و 
يرای دنوادخ  زا  هتسج و  برقت  یهلا  هاگرد  هب  ناشتاجاح  ندش  هدروآرب  يارب  ناکم  نیا  رد  دنراد . هتـشاد و  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح 

ناشاک رهش  ماما  نابایخ  رد  عقاو  زامن  راولب  رد  - ناشاک - ناشاک ناهفصا - سردآ :  دنبلط . یم 

هیلع هللا  مالس  نیسح  هدازهاش  هداز  ماما 

 : تحاسم دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ترـضح  هب  ناشتبـسن  لحم  نیدـمتعم  مدرم و  داـقتعا  هب  اـنب  فیرـش  هداز  ماـما  نیا  بسن : 
هداز ماما  میدق  نامتخاس  تاحیضوت :  دسر . یم  عبرمرتم  هب 90  نآ  يانبریز  تحاسم  رتم و  دودح 2000  هداز  ماما  نحص  یلعف  تحاسم 

ناشاک ناتـسرهش  فاقوا  هرادا  نیریخ و  ءانما  تییه  تمه  اـب  بیرخت و  لاس 1370  رد  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  ییاـنب  تروصب 
زا رتم  عافترا 14  هب  هعقب  يور  هدش  يراکیـشاک  لکـش و  یطورخم  شوپود و  يدبنگ  تسا . هدش  نآ  میدق  يانب  نیزگیاج  دـیدج  يانب 

هعقب فقس  اهراوید و  تسا . هدش  بصن  هداز  ماما  رازم  گنس  يور   2 داعبا 3 × رد  موینیمولآ  سنج  زا  يزلف  یحیرض  هتفرگ و  رارق  فک 
ناکم نیا  مالـسلا ]  هیلعرقاب  دمحم  نبا  نب  یلع  هداز  ماما  رهطم  مرح  راوج  رد  نتـشاد  رارق  نآ [  تیعقوم  هب  هجوت  اب  هدـش و  يراک  هنییآ 
ماـما رهطم  مرح  يرتم  هلـصاف 800  رد  - ناـشاک - ناـشاک ناهفـصا - سردآ :  دراد . هتـشاد و  رارق  هقطنم  نیا  نیریاز  مارتحا  هجوت و  دروم 

مالسلا هیلعرقاب  دمحم  ماما  نب  یلع  هاش  هداز 

ریبکریما نابایخ  - هیلع هللا  مالس  مساق  هداز  ماما 
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سدـقم ناتـسآ  يزکرم  هناخباتک  هیدـییات  همان و  هرجـش  لحم و  نیدـمتعم  ناـگرزب و  داـقتعا  قبط  فیرـش  هداز  ماـما  نیا  تبـسن  بسن : 
مساق هداز  ماما  نحص  تحاسم  تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  هب  مالـسلا  هیلع  ینـسح  میظعلادبع  ترـضح 

رد انب  نیا  تمدق  تاحیـضوت :  دـسر . یم  رتم  هب 850  نحـص  فارطا  ياهقاتا  هفاضا  هب  هعقب  ياـنبریز  تحاـسم  رتم و  مالسلا 6000  هیلع 
رد ینونک  تروصب  و  دش ، تمرم  يزاسزاب و  یلحارم  یط  هک  دسر  یم  شیپ  لاس   900 دودح هب  نآ و  زا  رت  لبق  هیوفص و  نامز  هب  عقاو 

يور داعبا 5/3 5/2  هب  يزلف  یحیرـض  هتـشاد و  عاـفترا  فک  زا  رتم  نهآ و 14 رجآ و  حـلاصم  زا  شوپود  هداز  ماـما  دـبنگ  تسا . هدـمآ 
نیف هلحم  مدرم  دشاب . یم  يرب  چگ  يراک و  هنیآ  يراکیـشاک و  يراک ،  هنییآ  تانییزت  دقاف  هعقب  تسا . هتفرگ  رارق  هداز  ماما  رازم  گنس 

- ناشاک ناهفـصا - سردآ :  دـنلیاق . صاخ  میرکت  مارتحا و  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  هب  تبـسن  ناشاک  ناتـسرهش  تالحم  رگید  گرزب و 
رهش نیا  گرزب  نیف  هلحم  رد  ناشاک و  رهش  ریبکریما  نابایخ  رد  - ناشاک

كرتسا ياتسور  - هیلع هللا  مالس  مساق  هداز  ماما 

تحاسم دسر . یم  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ماما  ترضح  هب  نیدمتعم  لحم و  یلاها  داقتعا  هب  انب  فیرش  هداز  ماما  نیا  تبسن  بسن : 
 : تاحیـضوت دسر . یم  رتم  هب 1000  شراوج  مه  هنیـسح  هفاضا  هب  هعقب  يانبریز  تحاـسم  رتم و  هداز 1500  ماما  نحـص  یلعف  تحاسم  : 

ماما میدق  يانب  دسر . یم  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ماما  ترضح  هب  نیدمتعم  لحم و  یلاها  داقتعا  هب  انب  فیرش  هداز  ماما  نیا  تبـسن 
تمرم و هداز  ماما  نامتخاس  ریخا  لاس  دنچ  یط  رد  دراد و  هلاس  یتمدق 400  لحم  ناگرزب  هتفگ  هب  انب  نآ  لکش  یطورخم  دبنگ  هداز و 

لحم هسردم  ندش  هتخاس  اب  لاس 1345  رد  هدش و  یم  هدافتـسا  هسردم  ناونع  هب  عقاو  رد  انب  نیا  لاس 1328  رد  . تسا هدیدرگ  يزاسزاب 
تحاسم 160 هب  هداز  ماما  هنیـسح  تسا . هتفرگ  رارق  مدرم  هجوت  ترایز و  دروم  هاگترایز  ناونع  هب  ًاصخـشم  جراـخ و  هسردـم  تلاـح  زا 
 : سردآ دریگ . یم  رارق  هداز  ماما  رانک  رد  دایعا  تامسارم  ییاپرب  رادزع و  تأیه  هدافتـسا  دروم  هک  تسا  هدش  هتخاس  مرح  راوج  رد  رتم 

نایم رد  هک  كرتسا  مان  اب  تسا  ییاتسور  لاهدرا  دهشم  ریـسم  رد  ناشاک و  رهـش  زا  يرتمولیک  هلصاف 20  رد  - ناشاک - ناشاک ناهفصا -
اتسور

لضفا اباب  نابایخ  هیلع - هللا  مالس  فسوی  هداز  ماما 

 : تحاسم دسر . یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  هب  لحم  ناگرزب  رظن  یلاها و  هدیقع  هب  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  تبـسن  بسن : 
فسوی هداز  ماما  مان  اب  تسا  یهاگترایز  ناشاک ،  رهش  لضفا  اباب  نابایخ  رد  تاحیـضوت :  دشاب . یم  هرانم  دبنگ و  نودب  هدوب و  تحاسم 

يانب دسر . یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  لحم  ناگرزب  رظن  یلاها و  هدیقع  هب  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  تبـسن  مالـسلا . هیلع 
هداز ماما  رازم  گنـس  اهنت  هعقب ،  مرح و  لـخاد  دـشاب . یم  هراـنم  دـبنگ و  نودـب  هدوب و  تحاـسم  رتم  ياراد 100  فیرـش  هداز  ماما  نیا 

هجوت دروم  مدرم ،  دش  دـمآ و  لحم  نابایخ و  رد  نآ  ترواجم  هب  هجوت  اب  ناکم  نیا  تسا . حیرـض  دـقاف  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  فیرش 
ناشاک رهش  لضفا  اباب  نابایخ  رد  - ناشاک - ناشاک ناهفصا - سردآ :  دراد . رارق  یلاها 

یناشاک مشتحم  هربقم 
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یلع نیدـلا  لامک  یناـشاک . مشتحم  هعقب  ماـن  اـب  تسا  يا  هعقب  ناـبغاب  هچوک  مشتحم و  ناـبایخ  رد  تاحیـضوت :  تحاـسم - :  بسن - : 
دروآ يرعاش  هب  يور  یناوج  زاغآ  رد  دمآ و  ایند  هب  ناشاک  رد  يرجه  مهد  هدس  لیاوا  رد  دمحم  ریما  هجاوخ  دنزرف  مشتحم  هب  صلختم 

فورعم دـنب  هدزاود  هیثرم  تخادرپ . هریغ  يونثم و  لزغ ، هدیـصق ، نوچ  نوگانوگ  ياـه  بلاـق  رد  يراعـشا  ندورـس  هب  دوخ  رـصع  رد  و 
هنادواج ياه  هموظنم  زا  یکی  تسا ) متام  هچ  ازع و  هچ  هحون و  هچ  نیا  زاـب  تسا - ملاـع  قلخ  رب  هک  تسا  شروش  هچ  نیا  زاـب   ) مشتحم
كاخب ناکم  نیا  رد  تسب و  ورف  ناهج  زا  هدید  ناشاک  رهـش  رد  ق  . ـ لاس 996 ه رد  یناشاک  مشتحم  تسا . نیمزرـس  نیا  بدا  خیرات و 

. تسا هتفرگ  رارق  هعقب  طسو  رد  مشتحم  رازم  نیرمرم  گنـس  هتـشاد و  رتم  رب 80  غلاب  یتحاسم  یناشاک  مشتحم  هربقم  تسا . هدـش  هدرپس 
يراکیـشاک سنرقم  يرجآ و  هعقب  راوید  رود  اـت  رود  دراد و  رارق  هعقب  يور  عافترا 14  هب  هدش  يراکیشاک  لکـش و  يا  هزوریف  يدبنگ 

هدش و رـضاح  وا  رازمرـس  راوگرزب  رعاش  نیا  مارتحا  اب  یلاها  مدرم و  تسا . هدش  هتـشون  نآ  يور  دنمجرا  رعاش  نیا  تایبا  تسا و  هدـش 
نابغاب هچوک  مشتحم و  نابایخ  رد  - ناشاک - ناشاک ناهفصا - سردآ :  دنناوخ . یم  هحتاف  شحور  يداش  يارب 

یناشاک لبقم  هربقم 

یناشاک لبقم  هربقم  مان  اب  تسا  هعقب  عماج  دجسم  هچوک  لضفااباب و  نابایخ  رد  تاحیضوت :  تسا  يرتم  یکقاتا 12  تحاسم :  بسن - : 
اب هتفای و  تافو  ناشاک  رد  يو  تسا . هتـسیز  یم  یناشاک  مشتحم  نامز  رد  یلاها ،  هتفگ  هب  انب  هک  هدوب  تیب  لها  رعاش  یناشاک  لـبقمت  . 

عقاو رد  هعقب  نیا  دـشاب . یم  رادروخرب  يا  هژیو  برق  جرا و  مدرم  دزن  رد  هدوب ،  تیب  لها  رعاـش  مشتحم  نوچ  مه  زین  يو  هکنیا  هب  هجوت 
یلعف ياـنب  ریز  رد  يا  هبادرـس  رد  رفن  هس  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  نآ  رد  رگید  نت  هس  یناـشاک و  لـبقم  هربقم  هک  تسا  يرتـم  یکقاتا 12 

حیرض و دبنگ و  دقاف  هعقب  نیا  دنـشاب . یم  يو  درگاش  یناشاک و  لبقم  بتاک  هاگمارآ  رگید ،  رازم  ود  یلقن ، هب  انب  هک  تسا  هتفرگ  رارق 
عماج دجسم  هچوک  لضفااباب و  نابایخ  رد  - ناشاک - ناشاک ناهفصا - سردآ :  تسا . يرنه  تانییزت 

یناشاک ضیف  نسحم  الم  هربقم 

یمالسا دیهش  نابایخ  ضیف و  نسحمالم  نابایخ  رد  تاحیضوت :  تسا . هتـشاد  رتم  رب 1000  غلاب  یتحاسم  ناکم  نیا  تحاـسم :  بسن - : 
ناشاک رد  هک  دـندوب  ق  . ـ مهدزای ه نرق  دنمـشناد  ملاع و  ناشیا  یناشاک . ضیف  نسحمالم  هربقم  مان  اب  تسا  يا  هربقم  ناشاک  رهـش  راـبت 

. دنا هدـش  هدرپس  كاخ  هب  هدوب  موحرم  نآ  غاب  لزنم و  عقاو  رد  هک  ناکم  نیا  رد  هتفگ و  عادو  ار  یناف  راد  ق  . ـ لاس 1901 ه رد  دلوتم و 
لقن میرک و  نآرق  روُـس  ریـسفت  هک  تسا  یفاـص  یفاو و  باـتک  نآ  نـیرت  فورعم  زا  هـک  تـسا  باـتک  دـلج  دودـح 230  فلوم  ناشیا 

زا نیریاز  لح  هافر  تهج  ارسریاز  هرجح و  نآ  رود  ات  رود  هتـشاد و  رتم  رب 1000  غلاب  یتحاسم  نونکا  مه  ناکم  نیا  دـشاب . یم  ثیداحا 
نارـسپ و نارتخد و  هاگمارآ  یناشاک  ضیف  نسحمالم  رازم  رانک  رد  دراد . رارق  يرادرب  هرهب  دروم  زین  نونکا  مه  هک  هدـش  هتخاـس  میدـق 
 : سردآ دنـشاب . یم  رازم  نییاپ  هبادرـس  لخاد  هک  دنا  هتفرگ  رارق  دشاب  یم  اردصالم  رتخد  هک  يو  رـسمه  نینچمه  ناشیا و  ردام  ردپ و 

ناشاک رهش  رابت  یمالسا  دیهش  نابایخ  ضیف و  نسحمالم  نابایخ  رد  - ناشاک - ناشاک ناهفصا -

لخناپ رازاب  - هیلع هللا  مالس  مساق  هداز  ماما 

 : تحاسم دسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  لحم  ناگرزب  رظن  هدیقع و  قبط  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
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هلحم و مدرم  یلاها و  تسا و  همقلارهن  هاگترایز  هب  فورعم  هاـگترایز  نیا  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرمرتم  دودح 150  انب  نیا  تحاسم 
هک یگنس  يا  هبیتک  زا  ناوت  یم  ار  نآ  هک  هتشاد  هلاس  دودح 500  یتمدق  انب  نیا  دنسانش  یم  مسا  نیا  هب  ار  نآ  ناشاک  رهش  لخناپ  رازاب 

، هاگترایز نیا  فقس  تسا . بلطم  نیا  هاوگ  ق  . ـ هک 930 ه گنـس  نیا  خیرات  تسناد . بستنم  دشاب  یم  بصن  راوید  لد  رد  هعقب  لخاد 
دبنگ عافترا  تسا . هتفرگ  رارق  هداز  ماما  رازم  گنس  يور  داعبا 3×2  رد  هداز  ماما  نیبوچ  حیرض  نینچمه  دشاب . یم  دبنگ  دقاف  يرجآ و 

هتـشاد و راوگرزب  ناـگداز  ماـما  نیا  هب  هژیو  تدارا  ناـشاک  یلاـها  مدرم و  تسا . رتم  فک 36  زا  هداز  ماما  هدـش  يراکیـشاکو  شوپرد 
مالسلا هیلع  نینبلا  ما  ترضح  هینیسح  بنج  ناشاک  لخناپ  رازاب  هلحم  رد  - ناشاک - ناشاک ناهفصا - سردآ :  دنراد .

هیلع هللا  مالس  رفعج  نبا  یسوم  نبا  ثراح  هداز  ماما 

 : تحاسم دسر . یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  لحم  نیدمتعم  ناگرزب و  هدیقع  قبط  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
تمه هب  دـیدج  يانب  بیرخت و  میدـق  يانب  لاس  نامه  رد  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  ییاـنب  لاس 1382  ات  انب  نیا  تاحیـضوت :  - 

، مرح شوپود  هدش و  يراکیـشاک  يا  هزوریف  دبنگ  تسا . هدش  میدق  يانب  نیزگیاج  ناشاک  ناتـسرهش  فاقوا  هرادا  نیریخ و  ءانما  تییه 
فقس نامتخاس و  لخاد  تسا . هتفرگ  رارق  هعقب  لخاد  رازم  گنس  يور  داعبا 5/3×5/2  هب  يزلف  یحیرض  هتشاد و  عافترا  رتم  فک 28  زا 

هداز ماما  نیا  هب  تبـسن  ناشاک  مدرم  دیدرگ . دـهاوخ  يراک  هنیآ  فقـس  نییاپ  رود  ات  رود  دـشاب  یم  سنرقم  يراکیـشاک  لاح  رد  هعقب 
ریجنز برد  هچوک  مشتحم و  نابایخ  رد  - ناشاک - ناشاک ناهفصا - سردآ :  دنا . لیاق  هژیو  تمارک  مارتحا و  ردقلا  لیلج 

هیلع هللا  مالس  رفعج  نبا  یسوم  نبا  بیبح  هداز  ماما 

 : تحاسم دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  لحم  نیدمتعم  ناگرزب و  داقتعا  هب  انب  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  تبـسن  بسن : 
لاـس 1364 اـت  اـنب  نیا  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرمرتـم  مرح 3000  ياـنبریز  تحاــسم  رتـم و  هداز 1000  ماـما  نحـص  یلعف  تحاـسم 

تییه تمه  اب  بیرخت و  میدق  يانب  یلیمحت ، گنج  زا  یـشان  تراسخ  ناراب و  بمب  زا  دـعب  هک  دوب  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  ینامتخاس 
نآ یلخاد  تاـنییزت  رتم و  فک 38  زا  مرح  يابیز  شوپرـس  دـبنگ  عافترا  دـش . نآ  نیزگیاج  دـیدج  يانب  فاقوا  هرادا  نیریخ و  ءاـنما / 
رتم عافترا 38  هب  هتـسدلگ  ود  دنک . یم  هریخ  دوخ  هب  ار  يرظان  ره  مشچ  هک  دشاب  یم  یـسیفن  هدـش  يراک  قرعم  يراکیـشاک و  سنرقم 
نآ ياه  هتسدلگ  نوچمه  زین  هداز  ماما  دبنگ  هتـشاد و  رارق  گنر  يا  هزوریف  هدش و  يراکیـشاک  تروص  هب  هداز  ماما  دبنگ  فرط  ود  رد 

رازم گنـس  يور  ددرگ ، یم  رب  لـبق  لاـس  هب 110  نآ  تمدق  هک  جنرب  سنج  زا  يزلف  یعیرـض  دـیدرگ . دـهاوخ  يراکیـشاک  هدـنیآ  رد 
سابع هاش  هاگمارآ  مرح  نییاپ  هشوگ  رد  دشاب . یم  نز  ملق  نادنمرنه  شرافس  تسد  رد  هداز  ماما  دیدج  حیرـض  دراد و  رارق  هعقب  لخاد 

رانک رد  و  هر )   ) ماما ترـضح  داتـسا  یبرثی  هلا  تیآ ا ... یقاـتا  رد  مرح و  نحـص  رد  تسا و  فذـح  لوا  ساـبع  هاـش  هب  روهـشم  يوفص 
صوصخ هب  یمیرکت  مارتحا و  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  هب  تبـسن  ناشاک  رهـش  یلاها  مدرم و  دنـشاب . یم  نوفدـم  ناشردـپ  موحرم  ناـشیا 

ناشاک رهش  ینیمخ  ماما  نابایخ  رد  - ناشاک - ناشاک ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم  لیاق 

هیلع هللا  مالس  یسوم  نبا  نسح  هداز  ماما 

. دسر یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  نب  یسوم  ماما  ترضح  هب  یلاها  مدرم و  داقتعا  هب  انب  فیرش  هداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
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. تسا هتفرگ  رارق  داعبا 3×2  رد  هعقب  مرح و  لخاد  نیبوچ  نیدامن و  یحیرض  هتشاد و  رتم  یتحاسم 500  هعومجم  نیا  يانبریز  تحاسم : 
رسپ مالـسلا  هیلع  يداهلادبع  هداز  ماما  مالـسلا ، هیلع  یـسوم  نب  نسح  هداز  ماما  دننفدم . راوگرزب  هداز  ماما  ناکم 3  نیا  رد  تاحیـضوت : 

هب هتشاد و  هلاس  دودح  یمیدق و  یتمدق  انب  نیا  مالسلا . هیلع  یسوم  نب  نسح  ترـضح  همرکم  رهاوخ  ناطلـس  هیـضر  یـسوم و  نب  نسح 
نییاپ يرتم  هلـصاف 10  رد  هعومجم و  نیا  نییاپ  عقاو  رد  راوگرزب  هس  نیا  روبق  نفد و  ناکم  تسا . هدش  تمرم  ریمعت و  شوختـسد  رورم 
سردآ تسا . يراکیشاک  ای  يراک و  هنییآ  يرب ، چگ  زا  میا  یلخاد  تانییزت  نینچمه  رانم و  دبنگ و  دقفا  انب  نیا  دراد . رارق  حیرـض  زا  رت 

ناشاک رهش  نابغاب  هچوک  مشتحم و  نابایخرد  - ناشاک - ناشاک ناهفصا - : 

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  همیلح  هداز  ماما 

تحاسم تحاـسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  یلاـها  مدرم و  داـقتعا  هب  اـنب  راوگرزب  ماـما  نیا  تبـسن  بسن : 
تمدق تاحیـضوت :  تسا . يراک  هنییآ  يراکیـشاک و  يراک و  چگ  هنوگ  ره  دقاف  نآ  یلخاد  تانئیزت  دشاب و  یم  رتم  هعقب 110  يانبریز 

هدوب دبنگ  دقاف  هعقب  نیا  تسا . هدـش  تمرم  یگنهرف  ثاریم  طسوت  هداز  ماما  ناویا  لاس 1382  رد  دـسر و  یم  هیراجاق  نامز  هب  هعقب  نیا 
دشاب و یم  رتم   110 �قب يانبریز  تحاسم  تسا . هدیدرگ  بصن  هداز  ماما  رازم  گنس  يور  داعبا 2×3  رد  یمینیمولآ  يزلف و  یحیرض  و 
دودـح 150 یتمدـق  هک  هداز  ماما  یلبق  حیرـض  برد  تسا . يراک  هنییآ  يراکیـشاک و  يراک و  چـگ  هنوگ  ره  دـقاف  نآ  یلخاد  تانییزت 
زا تاولـص  متخ  نآرق و  تاسلج  ییاپرب  ناـکم و  نیا  رد  ناوناـب  روضح  دوش . یم  يرادـهگن  ناـکم  رد  هعقب و  نورد  زونه  هتـشاد  لاـس 

ناشاک رهش  نارتخد  لهچ  هلحم  رد  - ناشاک - ناشاک ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم  هفیرش  هاگترایز  نیا  یگژیو 

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  هراس  هداز  ماما 

يانبریز تحاسم  تحاسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  لـحم  ناـگرزب  مدرم و  داـقتعا  هب  اـنب  ناشتبـسن  بسن : 
هلاس دودح 100  یتمدق  هاگترایز  نیا  يانب  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرم  رتم  نآ 40  تحاـسم  نونکا  مه  هک  هدوب  عبرمرتم  هاگترایز 20 

تحاسم نونکا  مه  هک  هدوب  عبرمرتم  هاگترایز 20  يانبریز  تحاسم  میدق  رد  تسا . هدش  هتخاس  لحم  نیریخ  یلاها و  تمه  هب  هتـشاد و 
دقاف هعقب  هتفرگ و  رارق  هفیرـش  هداز  ماما  رازم  گنـس  يور  داعبا 2×2  رد  موینیمولآ  سنج  زا  يزلف  یحیرـض  دـشاب . یم  عبرم  رتم  نآ 40 

یلاها مدرم و  دروخ . یمن  مشچ  هب  يرب  چگ  ای  يراکیـشاک و  يراک ، هنییآ  تانییزت  هنوگ  چـیه  هعقب  لخاد  رد  دـشاب . یم  هرانم  دـبنگ و 
هزاورد هلحمرد  - ناشاک - ناشاک ناهفصا - سردآ :  دنوش . یم  فرـشم  ناشترایز  هب  هدوب و  لیاق  مارتحا  فیرـش  هداز  ماما  نیا  هب  تبـسن 

رهش نیا  هریزارس  رذگ  ناشاک و  رهش  تلود 

هیلع هللا  مالس  شخباطع  ناطلس  هداز  ماما 

 : تحاسم دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  رهـش  یلاها  مدرم و  داـقتعا  هب  اـنب  راوگرزب  هداز  ماـما  نیا  تبـسن  بسن : 
دودح 1000 یتمدـق و  انب  نیا  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرمرتم  هاگترایز 1000  يانبریز  تحاـسم  رتم و  هداز 500  ماما  نحـص  تحاسم 

هلاس یتمدق 75  مرح  هدش  يراک  تبنم  یمیدق و  برد  نینچمه  ددرگ  یم  رب  هیوفـص  نارود  هب  هاگترایز  ناویا  يابیز  یـشاقن  دراد  لاس 
رگید یگنسو  ق  .ـ خیرات 187 ه هب  يرازم  گنس  نینچمه  دراد . عافترا  رتم  هداز 14  ماما  لکش  یطورخم  گنر و  يا  هزوریف  دبنگ  دراد .
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یقرـش علـض  رد  دوش . یم  بوسحم  انب  نیا  تمدق  هناشن  هداز  ماما  نیا  رد  دراد  هلاس  هاجنپ  دصتفه و  خـیراتو  دـشاب  یم  يراکیـشاک  هک 
داعبا هب  هرقن  لیتسا و  سنج  زا  يزلف  یحیرـض  تسا  هدـش  هتـشون  هب 1242 هـق  نآ  خـیرات  هک  تسا  يدرف  هب  رـصحنم  بارحم  هداز  ماما 
لیاق هژیو  مارتحا  تدارا و  راوگزب  هداز  ماما  نیا  هب  تبسن  لحم  یلاها  رهش و  مدرم  هتفرگ ، رارق  هداز  ماما  لخاد  رازم و  گنس  يور   2×3

فیرش هلا  بیبح  الم  نابایخ  ای  ناهفصا  هزاورد  نابایخ  رد  - ناشاک - ناشاک ناهفصا - سردآ :  دنتسه .

هیلع هللا  مالس  دمحا  ریم  ناطلس  هداز  ماما 

 : تحاسم دسر . یم  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  ترـضح  هب  لحم  لها  نیدمتعم  ناگرزب و  هدیقع  قبط  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  تبـسن  بسن : 
نب دـمحاریم  ناطلـس  هداز  ماما  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  رتم  مرح 1500  ياـنبریز  تحاـسم  رتم و  دودـح 800  هداز  ماما  نحـص  تحاسم 
دبنگ عافترا  ددرگ . یم  رب  هیوفـص  نارود  هب  هتـشاد و  هلاس  یتمدق 500  هاگترایز  نیا  يانب  مالـسلا  هیلع  همیالا  داوج  نبا  عقربملا  یـسوم 
دبنگ عافترا  مه  دبنگ و  نیفرط  رد  هتـسدلگ  رانم و  ود  و  دسر . یم  رتم  فک 36  زا  مرح  هدش  يراکیشاک  لکش  یطورخم  یعلض و  دنچ 

ردقیلاع دـهتجم  هاگمارآ  طایح  هداز  ماما  نیا  نحـص  طسو  رد  دـنا . هتفرگ  رارق  گنر  يا  هزوریف  هدـش و  يراکیـشاک  تروصب  هداز  ماما 
رارق هداز  ماما  رازم  گنـس  يور  داعبا 3×2  هب  يزلف  یحیرـض  دـشاب . یم  هیقف  هلا  تیآ  هب  فورعم  یناـشاک  يرهلک  لـیلخ  دیـس  هلا  تیآ 

نوچمه راوگرزب  هداز  ماما  ناکم و  نیا  هب  ناشاک  مدرم  دراد . همادا  فقس  ات  هک  تسابیز  يراک  هنییآ  حیرض  راوید  رود  ات  رود  هتفرگ و 
. دنوش یم  فرـشم  فیرـش  هداز  ماما  نیا  سوباپ  هب  ناش  جیاوح  عفر  يارب  هدوب و  لیاق  يدایز  مارتحا  تمرح و  رهـش  هکربتم  نکاما  ریاس 

 ، اهییابطابط یخیرات  هناخ  بنج  ناشاک  رهش  رد  عقاو  يولع  نابایخ  رد  - ناشاک - ناشاک ناهفصا - سردآ : 

امهیلع هللا  مالس  دومحم  دیس  دمحا و  دیس  هداز  ماما 

دبنگ دقاف  هدوب و  عبرم  رتم  تحاسم 50  تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هب  مدرم  هدیقع  هب  انب  راوگرزب  ود  نیا  تبـسن  بسن : 
هقعب لخاد  رد  دشاب . یم  هرانم  دـبنگ و  دـقاف  هدوب و  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  یکقاتا  هعقب  نیا  نامتخاس  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  هرانم  و 
هنوگ ره  دقاف  قوف  هعقب  تسا . هتفرگ  رارق  فیرش  ناگداز  ماما  تارازم  گنس  رود  ات  رود  نینهآ  یظافح  اهنت  دوبن و  رازم  يور  یحیرض 

سردآ دنوش . یم  فرشم  فیرش  ناکم  نیا  هب  ترایز  يارب  ناشاک  رهش  یلاها  مدرم  دشاب . یم  يراکیشاک  يرب و  چگ  لخاد و  تانییزت 
ناشاک رهش  میهاربا  هدازهاش  هلحم  رد  - ناشاک - ناشاک ناهفصا - : 

امهیلع هللا  مالس  نوتاخ  هنمآ  یب  یب  یلع و  دیس  هداز  ماما 

نآ نحص  تحاسم  تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  لحم  یلاها  داقتعا  هب  انب  راوگرزب  ود  نیا  تبـسن  بسن : 
یم لاس  هب 200  شتمدـق  انب و  نیا  نامتخاس  تاحیـضوت :  دـسر .  یم  رتم  هب 10  هعقب  مرح و  يانبریز  تحاـسم  . دـشاب یم  عبرمرتم   500

تانییزت هتسدلگ و  دبنگ و  دقاف  هاگترایز  نیا  تسا . هدش  عقاو  فیرش  ناگداز  ماما  رازم  گنـس  يور  داعبا 2×2  هب  نیبوچ  حیرض  دسر .
ناشاک رهش  ریبکریما  لته  تشپ  ریبکریما و  نابایخرد  - ناشاک - ناشاک ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم  یلخاد  يرنه 

هیلع هللا  مالس  رفعج  نبا  یسوم  نبا  نامیلس  هاش  هداز  ماما 
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. دـسر یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  ناشاک  رازاـب  لـحم و  نیدـمتعم  هدـیقع  قبط  راوگرزب  هداز  ماـما  نیا  تبـسن  بسن : 
ءانما تییه  نیریخ و  ریبدت  اب  تاحیضوت :  دیسر . دهاوخ  رتم  هب 500  بیرق  یتحاسم  هب  نآ  يانب  هدنیآ  حرط   . رتم تحاسم 50  تحاسم : 

رثا رب  هک  هتشاد  داعبا 3×2  رد  نیبوچ  یحیرض  لاس 1385  ات  هداز  ماما  نیا  رد  هک  دشاب  یم  شرتسگ  تسد  رد  ناتـسرهش  فاقوا  هرادا  و 
دیدج ینامتخاس  ياضف  شرتسگ  اب  هدـنیآ :  رد  هداز  ماما  دـیدج  حیرـض  تسا . هدـش  قیرح  راچد  قرب  تالاصتا  يزوس و  شتآ  هحناص 
لماش مرح ، یلخاد  تانییزت  هدوبن و  رازم  گنس  يور  یحیرض  رضاح  لاح  رد  تفرگ  دهاوخ  رارق  رازم  گنس  يور  شرافس و  هداز  ماما 

اب ناهفـصا  رازاب  رهـش و  یلاها  تسا . هتفای  همادا  نآ  فقـس  ات  سنرقم  تروص  هب  هک  تسنآ  يابیز  فرط و  راـهچ  عالـضا  يراـک  هنییآ 
- ناـشاک ناهفـصا - سردآ :  دـنوش . یم  فرـشم  راوگرزب  هداز  ماـما  نیا  تراـیز  هب  دـنراد  راوـگرزب  هداز  ماـما  نیا  هب  یتدارا  هب  هجوـت 

ناشاک رهش  رازاب  رد  عقاو  لضفا  اباب  نابایخ  رد  - ناشاک

هیلع هللا  مالس  نیدلا  سمش  هاش  هداز  ماما 

يانبریز تحاسم  تحاسم :  دنراد . رارق  رهـش  یلاها  میرکت  دیجمت و  دروم  راوگرزب  دیـس  ود  ناونع  هب  اهنت  دوبن  علطم  نانآ  بسن  بسن : 
ًالبق نیا  رهش  نیدمتعم  لحم و  یلاها  زا  لقن  هب  هک  هتـشاد  یمیدق  یتمدق  نامتخاس  نیا  يان  تاحیـضوت :  دشاب .  یم  رتم  دودح 70  قوف 
هداز ماما  نیا  يرجآ  دبنگ  تسا . هدنام  ياج  رب  قوف  هعقب  اهنت  يرهش ، ياضف  شرتسگ  نامزرورم و  هب  هک  هتـشاد  زین  هناخباتک  هینیـسح و 

هک هدـیدرگ  بصن  رازم  يور  یگنـس  هتـشاد و  رارق  فیرـش  هداز  ماما  نیا  رازم  هاگمارآ و  هعقب  لـخاد  رد  دـسر . یم  رتم  هب 15  فـک  زا 
رازم رانک  رد  تسا . هدش  هتشون  یـسرکلا  تیآ  نآ  نیفرط  تسا و  هدش  يراجح  ق ، . ـ هن ه هاجنپ و  دصتـشه و  هب  نآ  خیرات  گنـس  يور 

هاگترایز و نیا  رد  تسا . هدش  يراذگمان  نآ  ساسا  رب  زین  قوف  نادیم  هک  دراد  رارق  هللادسا  یضاق  موحرم  هاگمارآ  فیرش  هداز  ماما  نیا 
نیّدلا سمـش  هاش  ترـضح  دوخ  رازم  یلوا  دراد ، دوجو  رازم  تسا 4  هداز  ماما  قاـتا  فک  زا  رت  نییاـپ  رتم  هک 3  نآ  رد  دوـجوم  هبادرس 

اهنت دوبن  علطم  نانآ  بسن  مان و  زا  یـسک  لحم  یلاها  زا  لقن  هب  اهنت  هک  رگید  رازم  رد  هلادسا و  یـضاق  رازم  يرگید  مالـسلا ، هیلعدمحم 
هلادسا یـضاق  نادیم  رد  - ناشاک - ناشاک ناهفـصا - سردآ :  دنراد . رارق  رهـش  یلاها  میرکت  دـیجمت و  دروم  راوگرزب  دیـس  ود  ناونع  هب 

نادیم نیا  طسو  رد  ناشاک و  رهش 

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هدازهاش  هداز  ماما 

تحاسم تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  یلاها  مدرم و  داقتعا  هب  انب  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  تبـسن  بسن : 
هدـش هتخاس  ناشاک  رهـش  فاقوا  هرادا  نیریخ و  یلاـها و  تمه  اـب  نآ  دـیدج  ياـنب  لاـس  ود  هک  هدوب  لـگ  تشخ و  حـلاصم  اـب  رتم   30
ییا هچوک  رد  هداز  ماما  نیا  تاحیضوت :  دشاب . یم  عبرمرتم  هدوب 200  هتسدلگ  دبنگ و  دقاف  هک  هداز  ماما  نامتخاس  یلعف  تحاسم  . تسا
يانب لاس  ود  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  ییانب  هداز  ماما  میدق  نامتخاس  تسا . هدـش  عقاو  ناشاک  رهـش  میدـق  هزاورد  هلحم  کیراب 
رازم گنس  اهنت  هدوبن و  یحیرض  ياراد  هاگترایز  نیا  تسا . هدش  هتخاس  ناشاک  رهـش  فاقوا  هرادا  نیریخ و  یلاها و  تمه  اب  نآ  دیدج 

هب تبـسن  فیرـش  هداز  ماما  نیا  تمارک  هب  هجوت  اب  یلاها  دروخ . یم  مشچ  هب  هعقب  لخاد  فک  زا  تناـس  عافترا 80  هب  فیرش  هداز  ماما 
رد ناشاک و  رهـش  میدـق  هزاورد  هلحم  رد  - ناشاک - ناشاک ناهفـصا - سردآ :  دنـشاب . یم  لیاق  هژیو  مارتحا  شزرا و  سدـقم  ناکم  نیا 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  دجسم  بنج  اه و  یتباث  هچوک 
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هیلع هللا  مالس  رفعج  نبا  یسوم  نبا  لیعامسا  هدازهاش  هداز  ماما 

حالطصا تاحیضوت :  دشاب . یم  عبرمرتم  نآ 1000  رواجم  هینیسح  ناتـسبش و  دجـسم و  ناکم  نیا  يانبریز  تحاسم  تحاسم :  بسن - : 
، لیعامسا هدازهاش  ناکم  نیا  رد  هک  هدش  لقتنم  نونکات  هنیس  هب  هنیس  هچ  نآ  مدرم و  هدیقع  هب  انب  هک  دوش  یم  قالطا  نآ  هب  نیدب  بیاغ 

لاس رب 400  غلاب  یتمدـق  انب  نیا  دـنا . هدـش  بیاغ  ناکم  نیا  رد  بیبح  هدازهاش  قاحـسا و  هدازهاش  بوقعی و  هدازهاش  میهاربا ، هدازهاـش 
زا يزلف و  هداز ، ماما  حیرـض  تسا . هدـش  تمرم  يزاسزاب و  راب  نیدـنچ  نونکات  نآ  لکـش  یطورخم  گنر و  يا  هزوریف  دـبنگ  هتـشاد و 
رتم فک 14  زا  هداز  ماما  لکـش  یطورخم  دـبنگ  ود  هتفرگ و  رارق  هعقب  لخاد  نیدامن  تروص  هب  گنـس  يور  داعبا 3×2  رد  نهآ  سنج 

. دـنوش یم  فرـشم  ناکم  نیا  هب  ناشتاجاح  ندـش  هدروآرب  يارب  ناشاک  رهـش  مدرم  هدوب و  یلاها  مارتحا  دروم  ناکم  نیا  دراد . عاـفترا 
یشخب دمحم  جاح  رابت و  یمالسا  دیهش  نابایخ  رد  عقاو  يرتم  تشه  نابایخ  رد  - ناشاک - ناشاک ناهفصا - سردآ : 

هیلع هللا  مالس  نیسح  هدازهاش  هداز  ماما 

 : تحاسم دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ترـضح  هب  لحم  نیدـمتعم  یلاها و  لوق  هتفگ  هب  انب  راوگرزب  هداز  ماـما  نیا  بسن  بسن : 
اب ییانب  ات 1372  میدـق  رد  انب  نیا  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  رتم  هعقب 100  ياـنب  ریز  تحاـسم  تسا و  رتم  هداز 200  ماما  نحـص  تحاسم 

یحیرـض و . تسا هدش  نآ  میدق  يانب  نیزگیاج  دیدج  يانب  بیرخت و  میدق  يانب  نیریخ  یلاها و  تمه  اب  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حلاصم 
یم هدش  يراکیـشاک  يراک و  هنیآ  يرب و  چگ  تانییزت  هنوگ  ره  دقاف  هعقب  هتفرگ و  رارق  هدازماما  رازم  گنـس  يور  موینیمولآ  زا  یظافح 

هجوت دروم  هیعدا  ندومن  رازگرب  تاولـص و  متخ  نوچ  یتامـسارم  ییاپرب  رب  هوالع  هدوب و  یلاـها  میرکت  مارتحا  دروم  ناـکم  نیا  دـشاب .
ناشاک هُلپ  رس  ۀلحم  رد  - ناشاک - ناشاک ناهفصا - سردآ :  دنشاب . یم  نیریاز 

هیلع هللا  مالس  هللادبع  هدازهاش  هداز  ماما 

تحاسم تحاسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  لحم  نیدـمتعم  یلاها و  داقتعا  هب  اـنب  ناـشیا  بسن  بسن : 
یلاها تبحص  هب  انب  هداز  ماما  یلـصا  يانب  تاحیـضوت :  دشاب . یم  رتم  مرح 500  يانبریز  تحاسم  رتم و  رازه  ود  دودـح  هدازماما  نحص 

یحیرـض دوش . یم  هتخاس  نآ  يور  انب  نیا  سپـس  هدـش  بیرخت  هدـمآ  ناشاک  رهـش  رد  هک  يا  هلزلز  رثا  رب  شیپ  لاس  دودح 300  لحم 
هداز ماما  حیرـض  یبونج  علـض  رد  دـشاب . یم  هتـسدلگ  دـبنگ و  دـقاف  قوف  هاـگترایز  هتفرگ و  رارق  رازم  گنـس  يور  داـعبا 3×2  هب  يزلف 

نیریاز هجوت  دروم  هک  هتشاد  دوجو  زین  ناشیا  رـسمه  فیرـش و  هداز  ماما  نیا  دنزرف  رازم 3  هاگمارآ و  نآ  يرتم  هلصاف 35  رد  هللادبع و 
رـسمه و هدیـسر و  تداهـش  هب  ناشیا  باکر  رد  هداز  ماما  تداهـش  ماگنه  رد  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  دـنزرف  ود  یتیاور  هب  انب  دـشاب . یم 
- ناشاک ناهفـصا - سردآ :  دننوفدم . هدش و  هدرپس  كاخ  هب  ناکم  نیا  رد  یگمه  هک  دوش  یم  دیهـش  دعب  یتدم  زین  ناشکچوک  دنزرف 

ناشاک رهش  هچیرگ  هلحم  یقارن  لضاف  نابایخ  رد  - ناشاک

امهیلع هللا  مالس  دمحم  لیقع و  هدازهاش  هداز  ماما 

یم مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ماما  ترضح  هب  نیدمتعم  لحم و  ناگرزب  رظن  هدیقع و  ساسا  رب  فیرش  ناگداز  ماما  نیا  تبـسن  بسن : 
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هک هتـسدلگ  ود  گنر و  ییـالط  یمینیمولآ  قرو  سنج  زا  يدـبنگ  هتفرگ و  رارق  يا  هچوک  لـخاد  رد  رتم  تحاسم 70  تحاسم :  دـسر .
اهنت هدوبن و  یحیرـض  هداز  ماما  هعقب  لـخاد  رد  تاحیـضوت :  تسا . هدـش  هتخاـس  دـبنگ  نیفرط  دـسر  یم  رتم  هب 11  فک  زا  ناـشعافترا 

 ، مدرم رذـگ  لحم  هچوک و  رانک  رد  تسا . هدـیدرگ  بصن  فیرـش  ناـگداز  ماـما  رازم  گنـس  يور  رتم   2 داعبا 5/1 × هب  نینهآ  ظاـفح 
- ناهفصا سردآ :  دنروآ . یم  دورف  راوگرزب  ناگداز  ماما  نیا  هب  بدا  تدارا و  رس  روبع  ماگنه  مدرم  هک  هتـشاد  رارق  يدالوپ  يا  هرجنپ 

، رف نیشون  دیهش  هچوک  مالسلا و  هیلعلیقع  نب  ملسم  تییه  بنج  یقارن  لضاف  نابایخ  رد  - ناشاک - ناشاک

امهیلع هللا  مالس  دمحم  مساق و  هداز  ماما 

 : تحاسم دسر . یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  لحم  نیدمتعم  یلاها و  داقتعا  هب  انب  فیرـش  ناگداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
ناشاک رهـش  دیـشمج  نیدـلا  ثایغ  نابایخ  اّطع و  برد  نادـیم  رد  تاحیـضوت :  دراد . هلاس  یتمدـق 700  هک  رتم  يانبریز 380  تحاسم 

هب لحم  نیدمتعم  یلاها و  داقتعا  هب  انب  فیرـش  ناگداز  ماما  نیا  بسن  مالـسلا . هیلع  دـمحم  مساق و  ناگداز  ماما  مان  اب  تسا  یهاگترایز 
تحاسم اب  تسا  ییانب  هدیدرگ و  عقاو  يا  هچوک  ياهتنا  رد  راوگرزب  ود  نیا  هاگترایز  دسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح 

هتفرگ رارق  رتم  داعبا 3×3  رد  حیرـض و  تروص  هب  نیبوچ  یبوچراهچ  هعقب  نیا  طـسو  رد  دراد . هلاـس  یتمدق 700  هک  رتم  يانبریز 380 
یهار اه  نآ  هب  ناکلپ  قیرط  زا  هک  هدش  عقاو  نآ  نیمزریز  انب و  نیا  نییاپ  عقاو  رد  فیرـش  هداز  ماما  ود  نیا  تداهـش  لحم  رازم و  تسا .

فرشم ناکم  نیا  هب  فیرش  هداز  ماما  ود  نیا  ترایز  يارب  هک  ناکم  نیا  هب  فیرش  هداز  ماما  ود  نیا  ترایز  يارب  هک  نیریاز  يارب  تسا 
راوگرزب ناگداز  ماما  نیا  دوش . یمن  هدهاشم  نآ  رد  يراک  هدنیآ  ای  يرب  چگ  يراکیـشاک ، تانییزت  هدوب و  دبنگ  دقاف  انب  نیا  دنوش . یم 

ثایغ نابایخ  اّطع و  برد  نادـیم  رد  - ناشاک - ناشاک ناهفـصا - سردآ :  دنـشاب  یم  هژیو  مارکا  مارتحا و  ياراد  رهـش  یلاها  مدرم و  دزن 
ناشاک رهش  دیشمج  نیدلا 

نارتخد لهچ  هعقب 

زا يدبنگ  دـسر . یم  عبرم  رتم  هب 30  نارتخد  لهچ  هعقب  نامتخاس  ياـنبریز  دـشاب و  یم  رتم  نآ 200  نحـص  تحاسم  تحاسم :  بسن : 
هتفگ هب  اـنب  ناـکم  نیا  تاحیـضوت :  درادـن . دوجو  یحیرـض  هعقب  لـخاد  هتفرگ و  رارق  نیمز  زا  رتم  عاـفترا 24 هب  هـعقب  يور  رجآ  سنج 
اجنآ رد  هدروآ و  هانپ  ناکم  نیا  هب  تقو  نانمشد  تسد  زا  هنموم  هدیس و  رتخد  شیپ 40  لاس  دودح 1000  رد  لحم  نیدمتعم  ناگرزب ، 
عبرم رتم  تحاسم 200  هب  ییا  هنیسح  نارتخد  لهچ  هعقب  رانک  رد  هتـشاد  لاس  دودح 1000  یتمدق  قوف  يانب  دندرگ . یم  دـیدپان  بیغ و 

گنـس دشاب . یم  رهـش  یلاها  مومع و  ترایز  لحم  دراد ، هک  یتسادـق  هب  هجوت  اب  هدوب و  یلاها  هجوت  دروم  هعقب  نیا  تسا . هدـش  هتخاس 
عقاو رد  ناکم  نیا  دـشاب . یم  گنـس  مان  زین  هلحم  تسا و  یناـشاک  ضیف  زپشآ  هاـگمارآ  هک  تسا  ییاـج  ییولپ ، گنـس  هلحم  رد  ییولپ 

. دوش یمن  هدـهاشم  نآ  رد  زین  حیرـض  رازم و  نینچمه  تسا و  يرنه  تانییزت  هنوگ  ره  دـقاف  هک  تسا  عبرمرتم  تحاسم 2×1  هب  یکقاتا 
ناشاک رهش  ییولپ  گنس  هلحم  ناشاک - - ناشاک ناهفصا - سردآ : 

یفص کشوک 

هیلع هللا  مالس  رفعج  نبا  یسوم  نبا  دمحم  هداز  ماما 
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غلاب یتحاسم  تحاسم :  دسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  یلاها  مدرم و  هدـیقع  هب  راوگرزب  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
زا دـعب  انب  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  ناشاک  هیمطاف  تییه  زکرم  نامتخاس  لخاد  رد  راوگرزب  هدازماـما  نیا  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  رتم   300

یظافح نآ  رود  ات  رود  هک  هتـشاد  رارق  فیرـش  هدازماما  رازم  نامتخاس  نیا  هشوگ  رد  هدـش . هتخاـس  ناریا  یمالـسا  دنمهوکـش  بـالقنا 
، هتشاد رارق  هیمطاف  تییه  نامتخاس  لخاد  هدازماما  نیا  هکنیا  هب  هجوت  اب  دراد . رارق  هدازماما  رازم  گنـس  يور  رتم   2 داعبا 1 × رد  نیبوچ 

نابایخ رد  - یفـص کشوک  - ناشاک ناهفـصا - سردآ :  دشاب . یم  مارتحا  مارکا و  دروم  يرایـسب  هدوب و  تییه  نیا  نارادازع  هجوت  دروم 
ناشاک رهش  نحص  کشوک  ۀلحم  رد  يولع و 

رحتل

مهیلع هللا  مالس  نت  جنپ  هداز  ماما 

هلصاف هب  هک  تسیا  هبادرس  عقاو  رد  هاگترایز  نیا  تاحیضوت :  رتم . تحاسم 70  اب  تسیا  هبادرـس  عقاو  رد  ناکم  نیا  تحاسم :  بسن - : 
نیا رد  هداز  ماما  جـنپ  هک  تسا  یلحم  ناکم  نیا  لحم  یلاها  زا  لوق  لقن  تایاور و  هب  اـنب  دراد . رارق  ناـبایخ  حطـس  نییاـپ  زا  يرتم   200

یناوخ نآرق  مسارم  ماجنا  هب  اهنآ  رد  ناوناب  لحم و  لـها  هک  رتم  تحاسم 70  اب  تسیا  هبادرـس  عقاو  رد  ناکم  نیا  دنا . هدش  بیاغ  ناکم 
 : سردآ تسا . هدش  هتخاس  ییا  هظفحم  نیدامن  تروص  هب  نآ  طسو  رد  اهنت  هدوبن و  یحیرض  ياراد  ناکم  نیا  دنوش . یم  لوغشم  اعد  و 

. ناشاک رهش  هلادبع  هداز  ماما  نابایخ  رد  عقاو  رحتل  هلحم  رد  - رحتل - ناشاک ناهفصا -

هیلع هللا  مالس  هللادبع  هداز  ماما 

تحاسم تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلعداجس  ماما  ترـضح  هب  لحم  نیدمتعم  مدرم و  هدیقع  قبط  فیرـش  هداز  ماما  نیا  تبـسن  بسن : 
اب يا  هعقب  میدـق ، رد  هداز  ماما  نیا  تاحیـضوت :  دـسر . یم  عبرم  رتم  هب 500  مرح  يانبریز  تحاـسم  رتم و  هداز 3500  ماـما  یلعف  نحص 

دیدـج يانب  بیرخت و  میدـق  يانب  ناـشاک  فاـقوا  هرادا  نیریخ و  ءاـنما ، تییه  تمه  اـب  لاـس 1362  رد  هک  هدوب  لـگ  تشخ و  حـلاصم 
لحارم انب  ندوب  ثادحلا  دیدج  هب  هجوت  اب  هتفرگ و  رارق  هداز  ماما  رازم  گنس  يور   3×3 داعبا رد  يزلف  حیرض  تسا . هدش  نآ  نیزگیاج 

فرط ود  رد  فک  زا  رتـم  عافترا 36  هب  هتـسدلگ  ود  رتم و  فک 34  زا  هداز  ماما  شوپود  دـبنگ  عافترا  دراد . همادا  ناـنچمه  نآ  یلیمکت 
. دنوش یم  فرشم  ناشیا  ترایز  هب  هدروآ و  دورف  میلـسترس  سدقم  ناکم  نیا  هب  تبـسن  یلاها  مدرم و  تسا . هتفرگ  رارق  هداز  ماما  دبنگ 

ناشاک رُحتل  هلحم  رد  - رحتل - ناشاک ناهفصا - سردآ : 

قرم

هیلع هللا  مالس  لضفا  اباب  هعقب 

تافو هتـسیز و  یم  راید  نیا  رد  یـسوط ، نیدلارـصن  هجاوخ  نامز  ناخوکالاه و  نارود  هب  دوخ  نامز  ملاع  فراـع و  لـضفا  اـباب  بسن : 
نارود هب  هلاس و  ناکم 700  نیا  تمدق  تسا . هدیدرگ  عقاو  اتسور  نوریب  هوک و  هنماد  رد  هعقب  نیا  تاحیـضوت :  تحاسم - :  تسا . هتفای 

رتم فک 12  زا  هعقب  هدـش  يراکیـشاک  لکـش و  یطورخم  دـبنگ  تسا . هدـش  تمرم  ریمعت و  هیوفـص  نامز  رد  هک  دـسر  یم  ناـیقوجلس 
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صخـش هاگمارآ  لضفا  اباب  رازم  رانک  رد  دراد . رارق  لضفا  اـباب  رازم  گنـس  يور  یـسیفن  نیبوچ  یحیرـض  هعقب  لـخاد  هتـشاد و  عاـفترا 
هدمآ اجنیا  هب  لضفا  اباب  گرزب ، فراع  لابندب  تقیقح  فشک  یپ  رد  وا  دوش  یم  هتفگ  هک  دراد  رارق  رابگنز  هاشداپ  هب  روحـشم  يرگید 

چگ سیفن و  بارهم  تسا . هدـش  هدرپـس  كاـخ  هب  هتفاـی و  تاـفو  ناـکم  نیا  رد  هدومن و  ضیف  بسک  يدرگاـش و  ناـشیا  روـضح  رد  و 
يارب دـنلیاق  لضفا  اباب  هب  هک  یمارتحا  هب  هجوت  اب  مدرم  دور . یم  رامـش  هب  هعقب  یخیرات  يرنه و  راثآ  زا  یکی  نینچمه  هعقب  هدـش  يراک 

هلصاف 35 رد  قَرَم و  ياتسور  رد  - قرم - ناشاک ناهفـصا - سردآ :  دنناوخ . یم  هحتاف  ترایز و  هدمآ و  ناکم  نیا  هب  ناشیا  حور  يداش 
ناشاک يرتمولیک 

تاکشم

مهیلع هللا  مالس  راوگرزب  راهچ  هداز  ماما 

تاکشم رهش  یلاها  مارتحا  میرکت و  دروم  رایـسب  هدوب و  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  ناگداون  زا  ناراوگرزب  نیا  بسن : 
ات 8 ناکم  نیا  یلاـها  هتفگ  هب  تاحیـضوت :  تسا . هتفرگ  تروص  هطوحم  رد  رتم  رب 1000  غلاب  یتحاسم  يدنبژانـش  تحاسم :  دشاب . یم 

لحارم هک  دـیدج  ياـنب  بیرخت و  ناـشاک  فاـقوا  هرادا  نیریخ و  یلاـها ، تمه  اـب  هک  دوـب  لـگ  تشخ و  حـلاصم  زا  ییاـنب  شیپ  لاـس 
يور فک  زا  رتم  عافترا 16  هب  يدبنگ  تسا . هدش  نآ  میدـق  يانب  نیزگیاج  تسا ، هدـش  ماجنا  لاح  رد  نآ  يدـنب  تلکـسا  يزاسزاب و 
راهچ نیا  رادـتقا  تمارک و  هب  هجوت  اب  تسا . هتفرگ  تروص  هطوحم  رد  رتم  رب 1000  غلاب  یتحاسم  يدنبژانـش  دش و  دهاوخ  هتخاس  هعقب 

کیدزن هدنیآرد  دنسانش . یم  ار  ناراوگرزب  نیا  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  نادنزرف  مان و  نیمه  اب  اهنت  یلاها  راوگرزب 
یهاگرد هب  ناشتاجاح  ندش  هدروآرب  يارب  هدـمآ و  مه  درگ  ناشناتـسآ  رب  نیریاز  هتخاس و  اهنآ  تکوش  تمظع و  دـح  رد  ییانب  ياراد 

هداج ریسم  رد  ناشاک و  رهش  يرتمولیک  هلصاف 35  رد  تاکشم و  رهش  رد  - تاکشم - ناشاک ناهفـصا - سردآ :  دنیوج . یم  برقت  یهلا 
مق میدق 

هیلع هللا  مالس  نامیلس  هداز  ماما 

. دـسر یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  لحم  ناـگرزب  نیدـمتعم و  داـقتعا  هب  اـنب  ردـقلا  لـیلج  هداز  ماـما  نیا  بسن  بسن : 
اب ییانب  لاس 1364  ات  انب  نیا  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  رتم   700 هعقب ، يانب  ریز  تحاسم  راـتکه و  هاگترایز 3  نحـص  تحاسم  تحاسم : 

يانب نیلویـسم  ءانما و  تییه  نیریخ و  یلاـها ، تمه  اـب  هک  هتـشاد  عبرمرتم  رب 500  غلاب  یتحاـسم  هک  هدوب  رجآ  لـگ و  تشخ و  حـلاصم 
دبنگ نیفرط  هتسدلگ  ود  هتفرگ و  رارق  هعقب  يور  فک  زا  رتم  عافترا 12  هب  يدبنگ  تسا . هدش  نآ  نیزگیاج  دیدج  يانب  بیرخت و  میدق 

ابیز و رایـسب  يراک  گنـس  يراک و  هنیآ  يراکیـشاک ، مرح ، لـخاد  تاـنییزت  تسا . هدـش  هتخاـس  فک  زا  مادـک 14  ره  عاـفترا  هب  یلعف 
ماما مانب  يرگید  هداز  ماما  هاـگترایز  نیا  رد  دراد ، رارق  هداز  ماـما  رازم  گنـس  يور   2 داعبا 3 ×  هب  يزلف  یحیرـض  دشاب . یم  هنادنمرنه 
رارق ناشیا  رازم  گنـس  يور  یحیرـض  هک  دنـشاب  یم  نوفدم  هدوب  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  ناگداون  زا  زین  ناشیا  هک  قحـسا  هداز 
ناکم نیا  رد  ناشتاجاح  ندش  هدروآرب  يارب  هدوب و  لیاق  صاخ  تدارا  مارتحا و  فیرش  ناگدازماما  نیا  هب  تبـسن  یلاها  مدرم و  درادن .

تاکشم رهش  رد  ناشاک و  رهش  يرتمولیک  هلصاف 30  رد  - تاکشم - ناشاک ناهفصا - سردآ :  دننک . یم  اعد  یهلا  هاگرد  هب 

لاهدرا دهشم 
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هیلع هللا  مالس  يدهلارون ) دیس   ) مساقلاوبا هداز  ماما 

. دـسر یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  لحم  نیدـمتعم  ناگرزب و  داـقتعا  هب  اـنب  فیرـش  هداز  ماـما  نیا  تبـسن  بسن : 
نامتخاس نیا  تاحیضوت :  دشاب . یم  عبرمرتم  هعقب 200  يانبریز  تحاسم  رتم و  دودح 5000  هداز  ماما  ینونک  نحص  تحاسم  تحاسم : 

ناشاک ناتسرهش  فاقوا  هرادا  نیریخ و  ءانما و  تییه  تمه  اب  بیرخت و  لاس 1376  رد  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  ییانب  میدق  رد 
موینیمولآ سنج  زا  يزلف  حیرض  دسر و  یم  هب 8  فک  زا  شعافترا  هقعب  کچوک  دبنگ  تسا . هدش  نآ  میدق  يانب  نیزگیاج  دیدج  يانب 

هک دروخ  یم  مشچ  هب  يرگید  کچوک  حیرـض  مرح  ياـهتنا  هشوگ  رد  دـشاب . یم  بصن  هداز  ماـما  رازم  گنـس  يور   3 داعبا 5/1 × رد 
یم هدوب  يراک  هنییآ  يرب و  چـگ  تانییزت و  هنوگ  ره  دـقاف  قوف  هعقب  دنـشاب . یم  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  راوخریـش  كدوک  ود  هاـگمارآ 

يولع ياتسور  يوربور  لاهدرا و  دهشم  يرتمولیک  هلصاف 3  رد  - لاهدرا دهشم  - ناشاک ناهفصا - سردآ :  دشاب .

هیلع هللا  مالس  یقنلا  یلع  ماما  نبا  دیز  هداز  ماما 

 : تحاسم دسر . یم  مالسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  ترضح  هب  ناشفیرـش  بسن  لحم  نیدمتعم  ناگرزب و  داقتعا  هب  انب  هداز  ماما  نیا  بسن : 
زا يزلف  یحیرض  تاحیضوت :  دسر . یم  عبرمرتم  هب 30  نآ  مرح  هعقب و  يانبریز  تحاسم  عبرمرتم و  هاگترایز 1000  نیا  نحص  تحاسم 

تمرم و جیردتب  نامز  لوط  رد  انب  نیا  دشاب . یم  دـبنگ  دـقاف  قوف  هعقب  هتـشاد و  رارق  رازم  گنـس  يور   2 داـعبا 3 × رد  موینیمولآ  سنج 
رارق یلاها  مارکا  هجوت و  دروم  سدـقم ،  ياـهناکم  ریاـس  نوچمه  زین  هداز  ماـما  نیا  تسا . هدـمآ  رد  یلعف  تروص  هب  هدـش و  يزاـسزاب 

. مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  نب  یلع  اقآ  رهطم  مرح  يرتم  هلصاف 500  رد  - لاهدرا دهشم  - ناشاک ناهفصا - سردآ :  دراد .

هیلع هللا  مالس  رقاب  دمحم  نبا  یلع  ناطلس  هداز  ماما 

تحاسم رتم و  رازه  تشه  نحص  لک  تحاسم  تحاسم :  دنشاب  یم  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  مجنپ  ماما  ترـضح  لصفالب  رـسپ  ناشیا  بسن : 
نامزلا و بحاص  هنیـسح  یلـصا ، ياهناویا  مرح –  لماش  هک  هداز  ماـما  ياـنبریز  تحاـسم  دـشاب  یم  راـتکه  هداز 83  ماما  هعومجم  لـک 

تیمها ياراد  ناـشیا  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  رتم  ًالک 4500  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما  ناـگداون  هربقم  و  قداـص ، ماـما  دجـسم 
نحص ینیف ،  نبرماع  دشاب  یم  نحص  ياراد 8  هاگترایز  نیا  دنشاب . یم  روشک  ناشاک و  ناتسرهش  مدرم  دزن  يا  هژیو  تمارک  تاجرد و 

يوربور هک  رگید  نحص  ود  يردیح و  نحـص  افـص ، نحـص  مالـسلا ،  هیلعرقاب  دمحم  ماما  نحـص  نیدلا ، لالج  نحـص   ، نیدلا دجـسم 
هنییآ یـشاقن و  ینیف  نبرـصان  نیرباع  نحـص  ناویا  راوید  يور  تسا . هدـش  يراکلگ  نآ  ياضف  هتـشاد و  رارق  ینیف  رـصان  نبرماع  نحص 

رانم و ياراد 8  یلع  ناطلـس  هاش  هداز  ماما  هاگترایز  دـسر . یم  هیراجاق  هیوفـص و  لاس  هب  نآ  تمدـق  هک  دوش  یم  هدـید  ییابیز  يراـک 
ود لصاف  دـح  رد  رتکچوک و  رگید  ياه  هرانم  هتـشاد و  عاـفترا  رتم  فک 18  زا  مادک  ره  نآ  رتگرزب  هتـسدلگود  هک  دشاب  یم  هتـسدلگ 

يراکیـشاک تانییزت  نودب  نونکا  مه  دسر و  یم  هب 26  فک  زا  شا  عافترا  هداز  ماما  شوپ  ود  دـبنگ  تسا . هدـیدرگ  بصن  رگید  راـنم 
ددـجم يراکیـشاک  تمرم و  لاح  رد  نونکا  مه  بارخ و  نآ  يراکیـشاک  نامز  زورم  هب  ریمعت و  نایقوجلـس  نارود  رد  دـبنگ  نیا  تسا .

ياراد يراکیشاک  مرح ، ياهراوید  رود  ات  رود  هتفرگ و  رارق  فیرـش  هداز  ماما  رازم  گنـس  يور  رتم  داعبا 4×3  هب  يزلف  یحیرض  تسا .
رتم مرح و 2400  هب  لصتم  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دجسم  مان  اب  تسا  يدجسم  مرح  یقرش  علض  رد  تسا . هنادنمرنه  سیفن و  یشاقن 
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لماک لوغـشم  راید  نیا  تسد  هریچ  نادنمرنه  تسدب  نانچمه  هک  تسا  ییابیز  يراک  هنییآ  ياراد  دجـسم  نیا  دراد . دـشاب  یم  تحاسم 
نادـنزرف زا  هک  دـشاب  یم  زین  هلادـبع  لیعامـسا و  ناگدازهاش  هاگراب  رهطم و  دـقرم  نانچمه  نآ  هشوگ  دجـسم و  نیمه  رد  تسا . ندـش 

. دشاب یم  هوانزا  هرد  رد  مرح و  زا  يرتمولیک  هلصاف 4  رد  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  هاگلتق  دنشاب . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ترـضح 
ندب دنسر و  یم  تداهـش  هب  ناکم  نیا  رد  ناشنارای  زا  رگید  رفن  رب 70  بیرق  هفاضا  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  نب  یلع  ناطلـس  هداز  ماما 

هک یلعف  ناکم  هب  هدـش و  هدـیچیپ  یمیلگ  ای  ریـصح  لخاد  ناشاک  نیف  مدرم  لاهدرا و  هواخ  مدرم  یلاها و  طـسوت  راوگرزب  نآ  كراـبم 
عافترا رد  راوگرزب  نیا  هاگلتق  دنتـسرف . یم  نیوزق  هب  ار  ناشیا  كرابمرـس  دندرگ و  یم  نفد  تسا  راوگرزب  هداز  ماما  نآ  هاگراب  دبنگ و 
یسوباپ هب  روشک  طاقن  اصقا  زا  مدرم  دشاب . یم  رتم  ياـنبریز 50  هب  يا  هعقب  ياراد  هتفرگ و  رارق  یهوک  هنماد  يور  يرتم  هدودح 1000 

رد هدوب . روشک  رد  میظعتلا  بجاو  ناـگداز  ماـما  زا  یکی  راوگرزب  هداز  ماـما  نیا  دـنوش و  یم  فرـشم  فیرـش  هداز  ماـما  نیا  تراـیز  و 
مالسلا هیلع  یلع  ناطلس  هداز  ماما  كرابم  رس  ندش  ادج  لحمو  تداهش  لحم  عقاو  رد  ناکم  نیا  دراد  رارق  یگنس  هتخت  هاگترایز  لخاد 

یم تداهـش  هب  رفک  يدایع  تسدب  هک  دنا  هدوب  زامن  لوغـشم  ناکم  نیا  رد  دوش  یم  هک  یتیاور  هب  انب  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  دـشاب . یم 
زا ار  یلاق  یهاوخ  نوخ  ناونع  هب  مدرم  هک  دوش  یم  اپرب  لاهدرا  دهـشم  رد  ناـیوش »  یلاـق  مسارم «  ناونع  اـب  یمـسارم  هلاـس  ره  دنـسر .
هب هداد و  وشتسش  ءالعا  بالگ  اب  یمسارم  یط  دنیامن و  یم  عییشت  دنراد  تسدب  یتسد  بوچ  کی  ره  هک  یلاح  رد  رهطم  مرح  ات  هاگلتق 

هلصاف رد  - لاهدرا دهشم  - ناشاک ناهفـصا - سردآ :  دوش . یم  قالطا  نایوش » یلاق  مسارم «  نیا  هب  ًاحالطـصا  هک  دنزادرپ  یم  يرادازع 
. لاهدرا دهشم  هقطنم  رد  عقاو  ناشاک و  ناتسرهش   40

جلشن

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  هیقر  یب  یب  هداز  ماما 

نیا يانبریز  تحاسم :  دسر . یم  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هب  اتـسور  لحم و  نیدـمتعم  هدـیقع  قبط  ناشتبـسن  هداز  ماما  نیا  بسن : 
کچوک يدبنگ  تمرم و  یگزات  هب  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  ییانب  میدق  رد  نامتخاس  نیا  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  رتم  هعقب 80 

دراد رارق  يا  همشچ  هعقب  زا  يرتم  هلصاف 100  رد  دسر . یم  رتم  هب 8  فک  زا  نآ  کچوک  دبنگ  عافترا  تسا . هدـیدرگ  بصن  نآ  يور 
دودـح 400 یتمدـق  هک  یلاسنهک  رانچ  تخرد  نینچمه  ددرگ . یم  بوسحم  ناـکم  نیا  ياـه  یگژیو  زا  هدوب و  هداز  ماـما  هب  قلعتم  هک 
. دنراد هتشاد و  صاخ  تدارا  گرزب  هداز  ماما  نیا  هب  تبسن  یلاها  مدرم و  دروخ . یم  مشچ  هب  ناتخرد  همـشچ و  رانک  رد  هک  دراد  هلاس 
- ناشاک ناهفـصا - سردآ :  دسر . یم  رتم  هب 14  فک  زا  هدـش  هتخاس  نامیـس  رجآ و  حـلاصم  زا  شوپ و  ود  هک  هداز  ماما  دـبنگ  عافترا 

. اتسور نوریب  هوک و  هنماد  رد  لاهدرا و  دهشم  يرتمولیک  هلصاف 10  رد  عقاو  جلشن  ياتسور  رد  - جلشن

هیلع هللا  مالس  نیدلا  جات  هداز  ماما 

ماما نیا  يانبریز  تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ترـضح  هب  یلاها  مدرم و  داقتعا  هتفگ و  هب  انب  شفیرـش  بسن  بسن : 
لکش يورخم  یتشخ و  يدبنگ  ياراد  هک  تسا  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  ییانب  عقاو  رد  هداز  ماما  نیا  تاحیضوت :  دشاب . یم  رتم  هداز 50 

لحارم نآ ، ترواجم  رد  قوف  يانب  ندش  هدوسرف  هب  هجوت  اب  دـسر . یم  شیپ  لاس  هب 250  لحم  یلاها  هتفگ  هب  انب  نیا  تمدق  دـشاب . یم 
هاگترایز دبنگ  هعقب و  يزاسزاب  هب  رجنم  رورم  هب  هک  دشاب  یم  مادـقا  تسد  رد  هداز  ماما  نامتخاس  دـیدج  يانب  ثادـحا  زاس و  تخاس و 
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هنماد رد  يرگید  هداز  ماما  لاهدرا  دهـشم  يرتمولیک  رد 10  عقاو  جلشن  ياتسور  رد  - جلـشن - ناشاک ناهفـصا - سردآ :  دیماجنا . دهاوخ 
. دراد مان  مالسلا  هیلع  نیدلا  جات  هاش  هداز  ماما  هک  دراد  رارق  هوک 

رساین

هیلع هللا  مالس  لامک  جاح  هعقب 

بحاص يدیس  خیـش و  نفدم  یلاها  هتفگ  هب  انب  عقاو  رد  هعقب  نیا  تاحیـضوت :  دشاب . یم  رتم  ییانبریز 50  تحاسم  تحاـسم :  بسن - : 
هلالـس ناگرزب و  ناکم  نیا  رد  دراد  هتفرگ و  رارق  نیرفاسم  یلاها و  هجوت  دروم  رتشیب  نامز  رورم  هب  هک  هدوب  لامک  جاح  ماـن  اـب  تمارک 

هدـش نیرفاسم  نینچمه  نیریاز و  یلاها و  مارتحا  هجوت و  ثعاب  هدـیدرگ  نوفدـم و  نامز  تشذـگ  هب  مارآ و  مارآ  ییاـملع  ربماـیپ و  لآ 
نیبوچ و یبوچ  راهچ  يزلف  یحیرـض  هعقب  لـخاد  رد  دـشاب . یم  بوچ  لـگ و  تشخ و  اـب  یحلاـصم  ياراد  هعقب  ناـمتخاس  ياـنب  تسا .

کبشم نیبوچ و  یبوچراهچ  اهنت  دوین و  حیرـض  مرح  هعقب و  لخاد  رد  تسا . هتفرگ  رارق  لامک  جاح  رازم  نیرمرم  گنـس  يور  کبـشم 
يرتمولیک رد 26  عقاو  رساین  راشبآ  رانک  رد  - رـساین - ناشاک ناهفـصا - سردآ :  تسا . هتفرگ  رارق  لامک  جاح  رازم  نیرمرم  گنـس  يور 

. ناشاک

ناقداو

هیلع هللا  مالس  بسامهط  دمحا  هداز  ماما 

تحاسم تحاسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  یلاها  مدرم و  داقتعا  هب  انب  فیرـش  هداز  ماما  نیا  تبـسن  بسن : 
حلاصم اب  يانب  لاس 1380  ات  هداز  ماما  نیا  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرم  مرح 500  يانبریز  تحاـسم  رتم و  هداز 500  ماـما  یلعف  نحص 

ماما نیا  تسا . هدش  نآ  میدق  يانب  نیزگیاج  دیدج  يانب  ناشاک  ناتسرهش  فاقوا  هرادا  نیریخ و  یلاها و  تمه  اب  هک  دوب  لگ  تشخ و 
- ناهفـصا سردآ :  تسا . ماجنا  لاح  رد  نآ  يزاسزاب  لحارم  رـضاح  لاـح  رد  هک  دوب  دـهاوخ  هراـنم  ود  دـبنگ و  ياراد  هدـنیآ  رد  هداز 

. ناقداو ياتسور  رد  عقاو  ناشاک و  يرتمولیک  هلصاف 56  رد  - ناقداو - ناشاک

نو

هیلع هللا  مالس  فسوی  هداز  ماما 

. دسر یم  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ماما  ترـضح  هب  لحم  ناگرزب  اتـسور و  یلاها  داقتعا  هب  انب  فیرـش  هداز  ماما  نیا  تبـسن  بسن : 
يدبنگ اب  تسیا  هعقب  انب  نیا  تاحیضوت :  دشاب . یم  رتم  هعقب 150  دوخ  تحاسم  رتم و  هداز 2000  ماما  طایح  نحص  تحاسم  تحاسم : 
نونکا مه  هک  دسر  یم  شیپ  لاس  نایقوجلس و 700  نارود  هب  انب  نیا  تمدق  دسر . یم  رتم  هب 12  فک  زا  نآ  عافترا  هک  لکش  یطورخم 

ره دقاف  هعقب  نامتخاس  دراد . رارق  هداز  ماما  فیرـش  رازم  گنـس  يور  داعبا 2×2  رد  نیبوچ  یحیرـض  تسا .  يزاسزاب  تمرم و  لاـحرد 
- ناشاک ناهفصا - سردآ :  دنلیاق . هژیو  مارتحا  تیانع و  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  هب  اتـسور  یلاها  مدرم و  دشاب . یم  یلخاد  تانییزت  هنوگ 
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لاهدرا دهشم  ریسم  رد  ناشاک و  رهش  يرتمولیک  هلصاف 56  رد  نو  ياتسور  رد  - نو

اجودیو

امهیلع هللا  مالس  یلع  قاحسا و  هداز  ماما 

تحاسم دسر . یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  ترضح  هب  اتسور  ناگرزب  هدیقع  هتفگ و  هب  راوگرزب  ناگداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
دوجو رب  رگید  ناگداز  ماما  نوچ  اجودیو  اتسور  رد  فیرش  ناگداز  ماما  نیا  دوجو  تاحیضوت :  دشاب . یم  رتم  ناکم 50  نیا  يانبریز  : 

ینامتخاس ياراد  هدـش و  عقاو  تاوما  هاگمارآ  ناتـسربق و  رانک  رد  اتـسور و  طسو  رد  ناکم  نیا  دـشاب . یم  اتـسور  یلاها  خـسار  داـقتعا 
ناـشاک يرتمولیک  رد 55  عـقاو  اجودـیو  ياتـسور  اجودـیو - - ناـشاک ناهفـصا - سردآ :  دـشاب . یم  لـگ  تشخ و  حـلاصم  زا  یمیدـق 

، هاگترایز

هیلع هللا  مالس  نیدلا  جات  هداز  ماما 

غلاب یتحاسم  نونکا  مه  نامتخاس  نیا  تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ترضح  هب  ناشبسن  یلاها  هتفگ  داقتعا و  هب  انب  بسن : 
نوفدم زین  مالـسلا  هیلع  نسح  هدازهاش  دومحم و  ناطلـس  مانب  راوگرزب  نآ  نادنزرف  نانچمه  ناکم  نیا  رد  تاحیـضوت :  دراد . رتم  رب 80 

عافترا 12 هب  يدبنُگ  تسا . هدوب  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  نآ  يانب  لاس 1383  ات  هدوب و  سیـسأتالا  دیدج  نامتخاس  نیا  يانب  دشاب . یم 
ره دقاف  هعقب  هتشادن و  رارق  فیرش  ناگداز  ماما  گنس  يور  یحیرض  هنوگ  چیه  هعقب  لخاد  رد  تسا . هتفرگ  رارق  هعقب  يور  فک  زا  رتم 
یم لیاق  هژیو  مارتحا  تدارا و  راو  گرزب  ناگداز  ماما  نیا  هب  اجودیو  مدرم  تسا . يراکیشاک  ای  يراک  هنیآ  يراک ، چگ  تانییزت  هنوگ 

ناشاک رهش  يرتمولیک  هلصاف 55  رد  اجودیو  ياتسور  رد  - اجودیو - ناشاک ناهفصا - سردآ :  دنشاب .

مهیلع هللا  مالس  هللادبع  ریعز و  دمحم و  هداز  ماما 

یم يراکیـشاک  يراـک و  هنیآ  يرب و  چـگ  يرنه  تاـنییزت  هنوگ  ره  دـقاف  هدوب و  رتم  هعقب 100  نامتخاس  تحاـسم  تحاـسم :  بسن - : 
زا شیب  هب  نآ  تمدـق  هک  تسا  یمیدـق  ییانب  نامتخاس و  هتفرگ و  رارق  اتـسور  يرتمولیک  هلصاف 4  رد  هاگترایز  نیا  تاحیـضوت :  دشاب .

رگیدکی رانک  رد  هعقب و  لخاد  ردقلا  لیلج  هداز  ماما  راوگرزب و  هس  نیا  رازم  لگ و  تشخ و  حـلاصم  اب  ینامتخاس  دـسر . یم  لاس   100
هب هعقب  لخاد  رگیدـمه  رانک  رد  ربق  گنـس  هس  اهنت  هتفرگن و  رارق  ناگداز  اـما  فیرـش  تارازم  گنـس  يور  یحیرـض  تسا . هتفرگ  رارق 

ناشاک هلصاف 55  رد  عقاو  اجودیو  ياتسور  - اجودیو - ناشاک ناهفصا - سردآ :  دروخ . یم  مشچ 

هیاپهوک

مساق هدازماما 

هیلع هللا  مالس  مساق  هداز  ماما 
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 : تحاـسم دـسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ماـما  ترـضح  هب  نیدـمتعم  یلاـها و  تیاور  هب  راوـگرزب  ةدازماـما  نیا  بسن  بسن : 
 : تاحیضوت دشاب . یم  عبرم  رتم  هاگترایز 400  ناتـسبش  هفاضا  هب  مرح  تحاسم  . دشاب یم  عبرم  رتم  هاگترایز 500  میدق  نحص  تحاسم 

لاس رد  ًاددـجم  يزاسزاب و  اینریپ  رتکد  طـسوت  لاس 1340  رد  هدیـسر و  هیوفـص  نارود  هب  دوجوم  دـهاوش  هب  انب  قوف  ناـمتخاس  تمدـق 
لاس رد  هاگترایز  يدورو  ردرـس  دـشاب . یم  تخاـس  هعـسوت و  حرط  رد  هاـگترایز  یبرغ  نحـص  . تسا هدـش  يراکیـشاک  تمرم و   1357
ارـس ریاز  باب  دنچ  دادعت  هاگترایز  یمیدق  نحـص  رد  دـشاب . یم  گنر  عون 7  زا  نآ  یـشاک  هک  تسا  هدـش  يراکیـشاک  ریمعت و   1340
رتم فک 24  زا  مالـسلا  هیلعمـساق  هدازماما  هاگترایز  هدـش  يراکیـشاک  شوپ و  ود  دـبنگ  تسا . هدـش  هتخاس  میدـق  زا  نیریاز  هافر  تهج 
هدش يزاسزاب  هیراجاق  هیوفص و  نارود  رد  هک  تسا  یمیدق  ابیز و  رایسب  ياه  یـشاقن  سنرقم و  لماش  مرح  لخاد  تانییزت  دراد . عافترا 

. دراد رارق  فیرش  هدازماما  رازم  گنس  يور  داعبا 3×2  رد  يزلف  ياه  هکبش  اب  نیبوچ  یحیرـض  مرح  لخاد  . دراد همادا  فقـس  ات  تسا و 
- هیاپهوک قرش  يرتمولیک   12 ناهفصا - سردآ :  دنشاب . یم  لیاق  ناوارف  یتدارا  مارتحا و  راوگرزب  هدازماما  نیا  هب  تبـسن  یلاها  مدرم و 

مالسلا هیلع  مساق  هداز  ماما  ياتسور 

ناج نیت 

هیلع هللا  مالس  نیدلا  رصان  هدازهاش 

ياراد هاگترایز  نیا  تحاسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  لحم  نیدـمتعم  تیاور  هب  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
تمه هب  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  یناـمتخاس  لاس 1352  ات  انب  نیا  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرمرتم  تحاـسم 1000  هب  ینحص 

هدازهاـش هاـگترایز  گـنر  يا  هزوریف  هدـش  يراکیـشاک  شوپود  دـبنگ  تسا . هدـش  هتخاـس  نآ  دـیدج  ياـنب  بیرخت و  نیریخ  یلاـها و 
هدازماما رازم  گنـس  يور   2  × داعبا 5/2 رد  يزلف  یحیرـض  هاگترایز  مرح  لـخاد  رد  دراد . عاـفترا  رتم  فک 12  زامالسلا  هیلعنیدلارـصان 

هعقب تسا . هدش  هتشون  میرک  نآرق  تایآ  نآ  يالاب  ۀیـشاح  رد  هک  تسا  راوید  يراکیـشاک  لماش  مرح  لخاد  تانییزت  دراد . رارق  فیرش 
ناج نیت  ياتسور  - هیاپهوک رهش  يرتمولیک  11- ناهفصا سردآ :  دشاب . یم  يرب  چگ  يراک و  هنیآ  دقاف 

هزج

هیلع هللا  مالس  دومحم  هداز  ماما 

تحاسم تحاسم :  دسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  یلاها  نیدـمتعم و  تیاور  هب  راوگرزب  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
مالـسلا هیلعدومحم  هدازماما  هاگترایز  گرزب  نحـص  تحاسم  . دسر یم  رتم  دودـح 600  هب  نآ  ناتـسبش  اهقاور و  هفاضاب  مرح  ياـنب  ریز 
تانییزت دسر . یم  هیوفـص  نارود  هب  نآ  خیرات  دراد و  هلاس  رب 400  غلاب  یتمدق  هاگترایز  نیا  تاحیـضوت :  دشاب . یم  رتم  رب 10000  غلاب 

یحیرض مرح  لخاد  رد  تسا . هدیدرگ  تمرم  يزاسزاب و  هیراجاق  نارود  رد  هک  تسا  فقس  اهراوید و  يابیز  یـشاقن  لماش  مرح  لخاد 
زا هاگترایز  هدش  يراکیـشاک  شوپود  دبنگ  تسا . هتفرگ  رارق  فیرـش  هدازماما  رازم  گنـس  يور   5/1 داعبا 5/2 × رد  کبـشم  نیبوچ و 

- هیاپهوک قرـش  يرتمولیک   6- ناهفـصا سردآ :  دـشاب . یم  يراک  هنیآ  يرب و  چـگ  تانییزت  دـقاف  دـبنگ  نیا  دراد . عاـفترا  رتم  فک 24 
هِزِج ياتسور 
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هزاف

هیلع هللا  مالس  هزاف  خیش  اباب  هعقب 

هتفای تافو  ناکم  نیا  رد  هتـسیز  یم  ق  مشـش ه . ـ نرق  رد  هک  هدوب  یمیکح  فراع و  لحم  نیدـمتعم  یلاـها و  تیاور  هب  ناـشیا  بسن : 
تشخ و حلاصم  اب  ییانب  عقاو  رد  نامتخاس  نیا  تاحیضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  رب 60  غلاب  یتحاسم  هاگترایز  نیا  هعقب  تحاسم :  تسا .

هعقب لخاد  رد  تسا . هدش  رجآ  نآ  ینوریب  يامن  هتفای و  هعـسوت  مدرم  تروذن  فاقوا و  هرادا  تمه  هب  ریخا  نایلاس  رد  هک  دشاب  یم  لگ 
ای يراک  هنیآ  يرب ، چگ  تانییزت  دقاف  قوف  ۀـعقب  نینچمه  دروخ . یم  مشچ  هب  هعقب  طسو  رد  خیـش  اباب  رازم  گنـس  اهنت  هدوبن و  یحیرض 

هِزاف ياتسور  - هیاپهوک لامش  يرتمولیک   4- ناهفصا سردآ :  دشاب . یم  يراکیشاک 

كراشف

هیلع هللا  مالس  دمحا  هداز  ماما 

رتم تحاسم 1000  تحاسم :  دسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  نیدمتعم  یلاها و  زا  تیاور  هب  شفیرـش  بسن  بسن : 
هیدـییأت رد  بلطم  نیا  تاحیـضوت :  تسا . هدـش  هتخاس  نحـص  رود  ات  رود  نیرئاز  لاح  هاـفر  تهج  ارـس  رئاز  دادـعت  هک  دـشاب  یم  عبرم 

هدروآ هاگترایز  رازه  باتک 20  رد  یفسلف  یلع  خیش  ریقح  . ) تسا هدمآ  نینچ  يوضر  سدق  ناتسآ  هناخباتک  زا  یفسلف  مالـسالا  تجح 
مالسلا هیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  شفیرش  بسن  كراشف ، ياتسور  دمحا  هدازماما  هک  درک  هدافتـسا  ناوت  یم  نیارق  دهاوش و  زا  ما 

داعبا هب  کبشم  نیبوچ و  یحیرـض  مرح  لخاد  رد  دراد . عافترا  رتم  فک 12  زا  هاگترایز  گنر  یبآ  يرجآ و  دبنگ  دـسر . یم  طساو ) اب 
دراد همادا  فقس  ات  هک  تسا  نآ  ياهراوید  یشاقن  لماش  مرح  لخاد  تانییزت  تسا . هتفرگ  رارق  فیرـش  هدازماما  رازم  گنـس  يور   2×3

ناهفصا يرتمولیک  رد 42  عقاو  كراشف  ياتسور  - هیاپهوک ناهفصا - سردآ :  دسر . یم  ش  لاس 1361 ه . ـ هب  نآ  خیرات  و 

هیاپهوک

هیلع هللا  مالس  دمحم  دیس  هداز  ماما 

تحاسم 40 تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  هب  رهـش  نیدمتعم  تیاور  هب  فیرـش  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
ياهشهوژپ زکرم  هیدییأت  رد  بلطم  نیا  تاحیـضوت :  تسا . عبرم  رتم  دودح 200  نآ  مرح  هعقب و  يانب  ریز  نینچمه  . دـشاب یم  عبرم  رتم 

نـسح ماما  ترـضح  هب  دمحا  ریم  نب  دمحم  دیـس  هدازماما  بسن  هک  تسا  هدـمآ  نینچ  هدـش و  هراشا  زین  يوضر  سدـق  ناتـسآ  یمالـسا 
يانب بیرخت و  ءانما  تییه  نیریخ و  یلاها و  تمه  اب  هک  هتشاد  لگ  تشخ و  حلاصم  لاس 1375  ات  انب  نیا  دسر . یم  مالسلا  هیلع  یبتجم 

یحیرـض مرح  لخاد  رد  دـشاب . یم  کچوک  یطایح  ياراد  هدوبن و  هراـنم  دـبنگ و  ياراد  هاـگترایز  نیا  تسا . هدـش  هتخاـس  نآ  دـیدج 
هنیآ يراکیشاک و  يرب ، چگ  تانییزت  هنوگ  ره  دقاف  هعقب  تسا . هتفرگ  رارق  فیرش  هدازماما  رازم  گنس  يور   5/1 داعبا 5/2 × رد  نیبوچ 

یقرش ظفاح  نابایخ  - هیاپهوک ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم  يراک 
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ناگیاپلگ

ناجرآ

هیلع هللا  مالس  نارمع  نبا  دمحا  هداز  ماما 

زین هاگترایز  نحص  تحاسم :  دسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  شفیرـش  بسن  یلاها  تیاور  هب  راوگرزب  نیا  بسن : 
یم عبرم  رتم  دودح 500  زین  نآ  رانک  ناتـسبش  تحاسم  رتم و  دودـح 100  هب  هعقب  دوخ  تحاسم  دراد . عبرم  رتم  رب 2000  غلاب  یتحاسم 

رد دسر . یم  رتم  دودح 12  هب  فک  زا  نآ  عافترا  هک  تسا  نایامن  رود  زا  هک  تسا  يزبس  دبنگ  ياراد  هاگترایز  نیا  تاحیـضوت :  دشاب .
. تسا هـتفرگ  رارق  فیرـش  هداز  ماـما  رازم  گنـس  يور  داـعبا 2×2  رد  کبـشم  نـهآ و  سنج  رد  هداز  ماـما  حیرـض  مرح  هـعقب و  لـخاد 

يور میرک  نآرق  هکرابم  تایآ  نآ  رود  ات  رود  دـبنگ و  ریز  هیـشاح  تساـبیز و  يراـک  هنیآ  تروصب  ـالاب  اـت  هاـگترایز  فقـس  نینچمه 
زا یتایآ  زین  طسو  رد  هتوب و  لگ و  حرط  اب  يراکیـشاک  زین  هعقب  ياهراوید  رود  ات  رود  عالـضا  تسا . هدـش  هتـشون  ثلث  طـخ  اـب  یـشاک 

رانک رد  ناـگیاپلگ و  يرتمولیک   12 ناجرآ -  ياتـسور  يادتبا  ناجرآ - - ناگیاپلگ ناهفـصا - سردآ :  تسا . هدش  هتـشاگن  میرک  نآرق 
عرازم

نالولبا

هیلع هللا  مالس  ایلوا  باب  هداز  ماما 

. تسا هدـش  عقاو  كورتـم  هدوسرف و  ناـمز  رورم  هب  هتـشاد  رتـم  تحاـسم 12  هب  یقاـتا  عـقاو  رد  هک  هاـگترایز  نیا  تحاـسم :  بـسن - : 
، یلعف تیعقوـم  هب  هجوـت  اـب  هتفرگ و  رارق  رازم  يور  رتـم  کـی  ضرع  کـی و  لوـط  هب  نینهآ  یظاـفح  هعقب  قاـتا و  لـخاد  تاحیـضوت : 

اهنت هتـشادن و  یعالطا  نآ  تیوه  همان و  هرجـش  زا  یـسک  زین  هعقب  نیا  دشاب . یم  هرابود  يایحا  تمرم و  هب  زاین  نآ  نامتخاس  هاگترایز و 
نالولوبا ياتسور  - نالولبا - ناگیاپلگ ناهفصا - سردآ :  تسا . هدش  هتخانش  ایلوا  باب  مان  هب  مارتحا  دروم  یناکم  ناونع  هب 

هیلع هللا  مالس  هزمح  ریم  هداز  ماما 

گنس نآ  نوریب  يامن  هک  عبرم  رتم  تحاسم 12  هب  تسا  یقاتا  عقاو  رد  تحاسم :  درادن . دوجو  یقیقد  عالطا  راوگرزب  نیا  بسن  بسن : 
هاگراب و دبنگ  چیه  نودب  هداس و  تروصب  انب  نیا  هدش و  عقاو  لحم  ناتسروگ  ارحـص و  لد  رد  هاگترایز  نیا  تاحیـضوت :  تسا . يراک 
ات رود  تسد  نییاپ  درادن . يراکیـشاک  يراک و  هنیآ  ای  يرب  چگ  نوچ  یتانییزت  هتـشادن و  دوجو  یحیرـض  هعقب  لخاد  دـشاب . یم  نحص 

نیا بسن  زا  یـسکودنا  ردقلا  لیلج  تاداس  زا  یکی  ناشیا  یلاها  تیاور  هب  تسا . هداس  چـگ  زین  فقـس  دـش و  يراک  گنـس  راوید  رود 
هدوب دوخ  دهع  ياملع  ناگرزب و  زا  زین  رگید  رازم  ود  یلاها  تیاور  هک  تسا  ربق  گنس  رس  هیقب  لخاد  رد  درادن . یقیقد  عالطا  راوگرزب 

ياتسور  - ناگیاپلگ يرتمولیک   5 نالولبا - - ناگیاپلگ ناهفصا - سردآ :  دنا . هدش  هدرپس  كاخ  هب  هزمح  ریم  دیـس  رازم  رانک  رد  هک  دنا 
نالولبا
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ناجنرفسا

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  ماما 

هیلع یلع  نب  نیـسح  نبدـیز  ياـه  هداوـن  زا  میهاربا  هداز  ماـما  . ) تسا هدـش  هتـشون  نینچ  فیرـش  هدازماـما  نیا  رازم  گنـس  يور  بسن : 
یحیرض تاحیـضوت :  دشاب  یم  عبرم  رتم  رب 1000  غلاب  یتحاسم  ياراد  تسا  زاسون  نآ  نامتخاس  هک  هاگترایز  نیا  تحاـسم :  مالـسلا .)

الاب اـت  دـبنگ ، فقـس  ریز  رد  هعقب و  رـس  ـالاب  رد  تسا . هتفرگ  رارق  فیرـش  هداز  ماـما  رازم  گنـس  يور  داـعبا 5/1×2  رد  اـبیز  نیبوچ و 
لحارم هاگترایز  ینونک  نامتخاس  هک  هدـش  يزاـسزاب  هب  مادـقا  راـب  نیدـنچ  عقاو  رد  ناـمتخاس  نیا  تسا . يراـک  هنیآ  ییاـبیز  تروصب 

. دیدرگ دهاوخ  يراکیـشاک  کیدزن  هدنیآ  رد  نآ  نوریب  دراد و  عافترا  رتم  فک 16  زا  هاگترایز  شوپود  دبنگ  تسا . نآ  هدـش  لیمکت 
رانک رد  مدرم  درک و  یم  رازگرب  یناوخ  هضور  هامود  تدـم  هب  رفعج  هام  رخآ  ات  رفـص  هام  لوا  زا  ءانما  تییه  هتفگ  هب  اـنب  ناـکم  نیا  رد 
هبیتک هک  لاس 1344  رد  رازم  يور  رد  يا  هچقودنـص  يزاسزاب  ماگنه  رد  دنزادرپ . یم  يراوگوس  هب  راوگرزب  هدازماما  نیا  كاپ  حـیرض 

- ناهفـصا سردآ :  دوش . یم  يراد  هگن  هاـگترایز  لـخاد  رد  نونکا  مه  هک  تسا  هدـش  هدـنک  بوـچ  يور  ناـشیا  ماـن  هماـن و  هرجـش  و 
ناگیاپلگ يرتمولیک   8 ناجنرفسا -  ياتسور  ناجنرفسا - - ناگیاپلگ

هیلع هللا  مالس  تاداسلادیس  هداز  ماما 

ریز تحاسم  تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ترضح  هب  هاگترایز  ءانما  تیه  یلاها و  تیاور  هب  راوگرزب  نیا  بسن  بسن : 
رجآ ناـمتخاس  رود  اـت  رود  دراد و  عاـفترا  رتـم  فک 12  زا  هاـگترایز  کـچوک  دـبنگ  تاحیـضوت :  دراد . عبرم  رتـم  رب 600  غلاب  ییاـنب 

هک تسا  هتفرگ  رارق  فیرـش  هداز  ماـما  رازم  گنـس  يور  داعبا 2×2  رد  لـیتسا  هرقن و  سنج  زا  يزلف  یحیرـض  هعقب  لـخاد  رد  تساـمن .
ای يراکیـشاک ، يرب ، چـگ  زا  میا  يرنه  تاـنییزت  هنوگ  چـیه  تسا . ش  لاـس 1385ه ـ هب  هدـش  ینز  ملق  نآ  يور  هک  نآ  تخاـس  خـیرات 

رارق هب  هجوت  اب  تسا و  ینوریب  يراکیشاک  يامن  هتـسدلگ و  دقاف  نینچمه  هاگترایز  نیا  دروخ  یمن  مشچ  هب  هعقب  لخاد  رد  يراکیـشاک 
ياتسور ناجنرفسا -  - ناگیاپلگ ناهفـصا - سردآ :  دشاب . یمن  نحـص  ياراد  نیمخ  هب  ناگیاپلگ  روحم  رد  هداج و  رانک  رد  نآ  نتفرگ 

هداج رانک  ناگیاپلگ -  يرتمولیک   8 ناجنرفسا - 

هیلع هللا  مالس  دمحم  دیس  هداز  ماما 

لگ تشخ و  حلاصم  اب  ینامتخاس  میدـق  رد  انب  نیا  تاحیـضوت :  دراد  انب  ریز  رتم  دودح 400  هاگترایز  دـیدج  يانب  تحاسم :  بسن - : 
يور داعبا 5/2×2  رد  يا  هشیـش  یظافح  حیرـض و  هعقب  لخاد  رد  . تسا هدـش  هتخاس  نآ  دـیدج  ياـنب  نیریخ  یلاـها و  تمه  هب  هک  هدوب 

ش خـیرات 1355 ه ـ هب  هاگترایز  يانب  دـیدجت  خـیرات  حیرـض  لخاد  رد  هداز  ماما  نیرمرم  ربق  گنـس  يور  دراد . رارق  ناشیا  رازم  گـنس 
ناکم نیا  دشاب . یم  يرب  چگ  ای  يراکیشاک و  يراک ، هنیآ  لیبق  زا  يرنه  تانییزت  دقاف  هعقب  لخاد  نامخاس  تسا . هدیدرگ  دیق  هتـشون و 

هریغ تاولص و  متخ  تاسلج  نآرق و  ياهسالک  يرازگرب  نوچ  یتامسارم  يرازگرب  هب  نآ  هک  هدوب  ناوناب  ًاصوصخ  یلاها و  هجوت  دروم 
ناگیاپلگ يرتمولیک   3 ظفاح -  نسح  ياتسور  - ظفاح نسح  - ناگیاپلگ ناهفصا - سردآ :  دنزادرپ . یم 

ظفاح نسح 
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هیلع هللا  مالس  دمحم  دیس  هداز  ماما 

لگ تشخ و  حلاصم  اب  ینامتخاس  میدـق  رد  انب  نیا  تاحیـضوت :  دراد  انب  ریز  رتم  دودح 400  هاگترایز  دـیدج  يانب  تحاسم :  بسن - : 
يور داعبا 5/2×2  رد  يا  هشیـش  یظافح  حیرـض و  هعقب  لخاد  رد  . تسا هدـش  هتخاس  نآ  دـیدج  ياـنب  نیریخ  یلاـها و  تمه  هب  هک  هدوب 

ش خـیرات 1355 ه ـ هب  هاگترایز  يانب  دـیدجت  خـیرات  حیرـض  لخاد  رد  هداز  ماما  نیرمرم  ربق  گنـس  يور  دراد . رارق  ناشیا  رازم  گـنس 
ناکم نیا  دشاب . یم  يرب  چگ  ای  يراکیشاک و  يراک ، هنیآ  لیبق  زا  يرنه  تانییزت  دقاف  هعقب  لخاد  نامخاس  تسا . هدیدرگ  دیق  هتـشون و 

هریغ تاولص و  متخ  تاسلج  نآرق و  ياهسالک  يرازگرب  نوچ  یتامسارم  يرازگرب  هب  نآ  هک  هدوب  ناوناب  ًاصوصخ  یلاها و  هجوت  دروم 
ناگیاپلگ يرتمولیک   3 ظفاح -  نسح  ياتسور  - ظفاح نسح  - ناگیاپلگ ناهفصا - سردآ :  دنزادرپ . یم 

نامسآ مد 

اهیلع هللا  مالس  هیقر  هداز  ماما 

 : تحاسم دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  لحم  نیدـمتعم  یلاـها و  تیاور  هب  فیرـش  هداز  ماـما  نیا  بسن  بسن : 
. تسا هتفرگ  رارق  وکابنت  عرازم  رانک  رد  زاس و  هزات  هاگترایز  نیا  تاحیـضوت :  تسا . هدش  رمرم  گنـس  عبرم ، رتم  یبیرقت 200  تحاسم 

ماما رازم  گنس  يور  رتم  داعبا 2×2  هب  يزلف  یحیرض  هاگترایز  لخاد  رد  هدش ,  رمرم  گنـس  تسا  ینامتخاس  هک  هاگترایز  يامن  نوریب 
هک تسا  يراکیـشاک  ياه  هبیتک  هداس  الاب  هیـشاح  تسا و  يراک  گنـس  نییاپ  هیـشاح  هعقب و  راوید  رود  اـت  رود  دراد . رارق  هفیرـش  هداز 

. دوش یمن  هدـهاشم  يراک  هنیآ  يرب و  چـگ  تانییزت  مرح  لخاد  رد  تسا . هدـش  هتـشون  نیموصعم  ثیداحا  میرک و  نآرق  تایآ  هروس و 
نامسآ مد  ياتسور   - ناگیاپلگ يرتمولیک   18 نامسآ - مد  - ناگیاپلگ ناهفصا - سردآ : 

هجنفسا طابر 

مهیلع هللا  مالس  نانت  هس  هاگترایز 

دننوفدم ناکم  نیا  رد  هلا  یضر  دیس  دمحم و  دیـس  میهاربا ، دیـس  ياهمان  هب  راوگرزب  ناگداز  ماما  زا  نت  هس  نیدمتعم  تیاور  هب  بسن : 
یم عبرم  رتم  رب 300  غلاب  هاگترایز  نیا  طایح  تحاسم  تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  ناشفیرـش  بسن  هک 

رد هاگترایز  نیا  تاحیـضوت :  دـسر . یم  عبرم  رتم  دودـح 150  هب  تسا  قاتا  لکـش  هب  عقاو  رد  هک  هاگترایز  يانب  ریز  تحاـسم  دـشاب و 
رازم يور  داعبا 5/1×2  رد  نیبوچ  یظافح  حیرـض و  هاگترایز  نیا  هشوگ  رد  . دـشاب یمن  راـنم  دـبنگ و  ياراد  تسیا و  يا  هچوک  ياـهتنا 

. دروخ یم  مشچ  هب  هعقب  رد  يراکیـشاک  ای  يرب و  چـگ  يراک ، هنیآ  لیبق  زا  يرنه  یتانییزت  تسا . هتفرگ  رارق  فیرـش  ناـگداز  ماـما  نیا 
نیا تسا . هدش  هتخاس  نآ  دیدج  يانب  نیریخ  تمه  هب  هک  هتـشاد  لگ  تشخ و  حـلاصم  هبورخم و  همین  ینامتخاس  لاس 1340  ات  انب  نیا 

تاولـص و متخ  نآرق و  ندـناوخ  مسارم  ییاپرب  هب  هتفه  مایا  رد  اجنآ  رد  هک  هتـشاد  رارق  لحم  ناوناب  ًاصوصخ  یلاـها  هجوت  دروم  ناـکم 
ناگیاپلگ يرتمولیک   3 هجنفسا -  طابر  رد  - هجنفسا طابر  - ناگیاپلگ ناهفصا - سردآ :  دنزادرپ . یم  هریغ 
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ناگیاپلگ خرس  طابر 

امهیلع هللا  مالس  هللادبع  مشاه و  هداز  ماما 

یم رتم  هب 12  نآ  فک  عافترا  يدـنب  تلکـسا  هک  نآ  کچوک  دـبنگ  تاحیـضوت :  عبرم  رتم  دودـح 200  يانب  ریز  تحاـسم :  بسن - : 
گنـس يور  دـشاب . یم  ناگداز  ماـما  تارازم  هک  دراد  دوجو  ربق  گنـس  هدوبن و 2  یحیرـض  هعقب  لخاد  تسا . ناـیامن  هتخاـس و  دـسر .

رگید یناکم  یلاها  تیاور  هب  زین  ناکم  نیا  تسا . هدش  يراجح  هتشون و  دیحوت  هروس  اهنت  دشن و  صخـشم  یمان  ناراوگرزب  نیا  نارازم 
يادهش زا  رگید  نت  هاگمارآ 5  هعقب  لخاد  رد  نینچمه  تسا . نادیهش  هرد  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  نارادفرط  تداهـش  يارجام  زا 

خرـس طاـبر  - ناـگیاپلگ ناهفـصا - سردآ :  دنـشاب . یم  مدرم  میرکت  مارتـحا و  دروم  هک  دراد  دوجو  سدـقم  عاـفد  لاـس  تشه  ماـنمگ 
ناگیاپلگ نادیهش  هرد   - هلادبع هداز  ماما  هعقب  مرح و  يرتم   500- ناگیاپلگ

راد باکر 

هیلع هللا  مالس  نیدلاالع  دیس  هداز  ماما 

. دراد عبرم  رتم  رب 50  غلاب  ییانب  ریز  تحاسم :  دـشاب . یمن  صخـشم  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  بسن  هماـن  هرجـش  نتـشادن  هجوت  اـب  بسن : 
کچوک و يدبنگ  هدـش و  يراک  گنـس  نآ  نوریب  هدـش  هتخاس  ًاددـجم  ناگیاپلگ  فاقوا  هرادا  یلاها و  تمه  هب  هعقب  نیا  تاحیـضوت : 

يور هشیـش  يا  هظفحم  هعقب  لخاد  دراد . رارق  هاـگترایز  ناـمتخاس  يور  فک  اـت  رتم  عاـفترا 12  رطق 5/1 و  هب  زلف  سنج  زا  گـنر  زبـس 
دیس هب  فورعم  یلیلخ  دیس  دقرم  اذه  : ) هک تسا  هدش  هتـشون  هداز  ماما  رمرم  رازم  گنـس  يور  هتفرگ و  رارق  داعبا 2×5/1  هب  رارق  گنس 
هنیآ يرب و  چگ  لیبق  زا  يرنه  تانییزت  دقاف  هعقب  لخاد  تسا ). هدش  اقب  دـیدجت  نیموس  يارب  ًاددـجم  ق  لاس 1305 ه ـ رد  هک  نیدلاالع 

ناگیاپلگ يرتمولیک   5 راد -  باکر  ياتسور  - راد باکر  - ناگیاپلگ ناهفصا - سردآ :  تسا . يراکیشاک  ای  يراک 

قوس ناوین  ياتسور 

هیلع هللا  مالس  ریشب  نبا  قلاخ  هاگترایز 

هرجش نتـشادن  هب  هجوت  اب  هک  دنـشاب . یم  نوفدم  هاگترایز  نیا  رد  هلاس  ناوجون 15  ود  ناکم  نیا  رد  لـحم  نیدـمتعم  تیاور  هب  بسن : 
. دشاب یم  رتم  تحاسم 500  هب  ینحـص  ياراد  هاگترایز  نیا  تحاسم :  تسین . تسد  رد  ناراوگرزب  نیا  بسن  زا  یعالطا  هنوگ  چیه  همان 

سنج زا  يزلف  یحیرـض  مرح  هعقب و  لخاد  رد  دراد . عاـفترا  رتم  فک 12  زا  نامیـس  رجآ و  حلاصم  اب  انب  گنر  زبس  دـبنگ  تاحیـضوت : 
تمه هب  هک  هدوب  لـگ  تشخ و  حـلاصم  اـب  يا  هعقب  لاس 1350  ات  ناـکم  نیا  دراد . رارق  فیرـش  رازم  گنـس  يور  داـعبا 3×2  رد  نهآ 

. تسا يراکیـشاک  يراک و  هنیآ  يرب ، چگ  لیبق  زا  يرنه  تانییزت  دقاف  هعقب  لخاد  تسا . هدـش  هتخاس  نآ  دـیدج  يانب  بیرخت و  نیریخ 
- قوس ناوین  ياتـسور  - ناـگیاپلگ ناهفـصا - سردآ :  دراد . رارق  هعقب  مرح و  راـنک  رد  عبرم  رتـم  تحاسم 500  هب  هاگترایز  نیا  هنیـسح 

ناگیاپلگ ناتسرهش  يرتمولیک  هلصاف 8  قوس -  ناوین  ياتسور 
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ران ناوین  ياتسور 

هیلع هللا  مالس  دمحم  دیس  هداز  ماما 

هعقب لخاد  تحاسم  تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  ترضح  هب  شفیرش  بسن  اتـسور  نیدمتعم  تیاور  هب  بسن : 
زا نآ  عافترا  هک  تسا  کچوک  گنر و  زبس  يدـبنگ  ياراد  هاگترایز  نیا  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرم  رتم  تسا 30  یقاتا  عقاو  رد  هک 

داعبا 1×2 رد  قاتا  طسو  رد  ناشیا  رازم  گنـس  اهنت  هتـشادن و  رارق  رازم  گنـس  يور  یحیرـض  هعقب  لخاد  رد  دسر . یم  رتم  هب 12  فک 
ناکم نیا  رد  ددرگ . یمن  هدـهاشم  زین  يراکیـشاک  ای  يرب و  چـگ  يراـک ، هنیآ  نوچ  يرنه  تاـنییزت  هنوگ  چـیه  نینچمه  دراد . رارق  رتم 

تشخ و حلاصم  اب  ییانب  لاس 1380  ات  انب  نیا  دنوش . یم  لوغـشم  اعد  نآرق و  ندـناوخ  هب  ناشیا  رازم  رـس  رب  هدرک و  ادـیپ  روضح  مدرم 
تحاسم 1000 هب  یگرزب  نلاس  هناخزپشآ و  مرح ، رانک  رد  تسا . هدش  هتخاس  نآ  دـیدج  يانب  نیریخ  ءانما  تییه  تمه  هب  هک  هدوب  لگ 
هک هدـیدرگ  فشک  هاگترایز  رد  زاس  تخاس و  لحارم  رد  تسا  شیپ  لاـس  هب 1200  نآ  خیرات  هک  يربق  گنـس  تسا . هدـش  هتخاس  رتم 

ران ناوین  ياتسور  - ناگیاپلگ ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم  نآ  هچخیرات  هاگترایز و  انب و  تمدق  دیوم  دوخ 

هیلع هللا  مالس  یلع  رادملع  هاگترایز 

حلاصم اب  کـچوک  يا  هعقب  میدـق  رد  ناـکم  نیا  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرم  رتم  رب 1000  غلاب  نحـص  تحاـسم  تحاـسم :  بسن - : 
هاگترایز دبنگ  يزلف  يدـنب  تلکـسا  هزاس و  تسا . هدـیدرگ  ثادـحا  نآ  دـیدج  يانب  بیرخت و  لاـس 1325  رد  هک  هدوب  لـگ  تشخ و 

هدش هتخاس  هزات  هعقب  لخاد  رد  دوب . دـهاوخ  فک  رتم  عافترا 14  هب  شوپرد  يدبنگ  ياراد  ناکم  نیا  کیدزن  هدـنیآ  رد  هتفرگ و  لکش 
هتفگ و هب  دراد . رارق  ناشیا  رازم  گنـس  يور  ناـنچمه  داعبا 5/2×2  رد  هداز  ماما  کبـشم  نینهآ و  یمیدـق و  حیرـض  نانچمه  هاگترایز 
. دنناد یم  بستنم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  ترـضح  هب  ارنآ  اما  هدوبن  صخـشم  هداز  ماما  نیا  همان  هرجـش  لحم ، ناگرزب  تیاور 

ران ناوین  ياتسور  - ناگیاپلگ ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم  زاس  تخاس و  لاح  رد  نیریخ  ءانما و  تییه  طسوت  هاگترایز  نیا 

روارس

هیلع هللا  مالس  موصعم  ریم  اقآ  هداز  ماما 

تحاسم تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  بسن  نیدمتعم  یلاها و  تیاور  هب  بسن : 
زبس يزلف  کچوک  دـبنگ  اب  تسا  یناـمتخاس  عقاو  رد  هاـگترایز  نیا  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرم  رتم  دودح 500  روارس  عماج  دجـسم 

تانییزت نودب  هداس و  قاتا  نورد  درادن و  رتشیب  رتم  رب 24  غلاب  یتحاسم  هک  هعقب  لخاد  دسر . یم  رتم  هب 8  فک  ات  نآ  عافترا  هک  یگنر 
عماج دجـسم  رانک  رد  عقاو  رد  هداز  ماما  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  رازم  گنـس  يور  ضرع 2×2  لوط و  هب  نیبوچ  يا  هظفحم  حیرـض و  نآ 

هدش و هتخاس  راولا  اب  روارس  عماج  دجـسم  فقـس  هدیـسر . ثاریم  تبث  هب  هک  روارـس  عماج  دجـسم  دراد . رارق  اتـسور  یمیدق  فورعم و 
نیا یخیرات  مهم و  ءایشا  زا  یکی  دجسم  یمیدق  ربنم  تسا . هدش  هتـشون  نآ  فقـس  راولا  يور  نآ  تخاس  خیرات  هک  دراد  هنیرید  یتمدق 

- ناهفـصا سردآ :  تسا . هدش  هتـشون  ق  .ـ لاـس 113 ه هب  نآ  خـیرات  دجـسم  فقـس  راولا  يور  رب  سیون  تسد  هبیتک  رد  تسا . دجـسم 
ناگیاپلگ ناهفصا - ریسم  هداج و  رانک  رد  روارس و  ياتسور  نوریب  رد  ناگیاپلگ و  يرتمولیک  هلصاف 16  رد  - روارس - ناگیاپلگ
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هیلع هللا  مالس  لیعامسا  ریم  هداز  ماما 

هرجش نیا  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  تسا  دوجوم  هعقب  رد  هک  سیون  تسد  همان و  هرجـش  قبط  راوگرزب  نیا  بسن  بسن : 
يانب ریز  تحاسم  تحاسم :  تسا . هدیـسر  زین  یفجن  یـشعرم  هلا  تیآ  یهاگیاپلگ و  یـسوم  اضردـمحم  هلا  تیآ  موحرم  دـییات  هب  هماـن 
دبنگ ياراد  دسر و  یم  عبرم  رتم  هب 150  نآ  يانب  ریز  تحاسم  هک  تسا  ینامتخاس  عقاو  رد  هاـگترایز  نیا  تاحیـضوت :  عبرم .  رتم   150
هتفرگ رارق  فیرش  هداز  ماما  رازم  گنس  يور   2×5 داعبا 5×2 ×  رد  نیبوچ  یحیرـض  هعقب  لخاد  رد  دشاب . یمن  ینوریب  تانییزت  هرانم  و 
لخاد - روارس - ناگیاپلگ ناهفصا - سردآ :  تسا . يرب  چگ  اب  يراک و  هنیآ  يراکیشاک ، نوچ  يرنه  تانییزت  دقاف  زین  هعقب  لخاد  تسا .

ناگیاپلگ يرتمولیک  هلصاف 12  رد  روارس  ياتسور 

دابآ نماض 

هیلع هللا  مالس  رفعج  نبا  مساق  هداز  ماما 

يور دوش  یم  هتفگ  و  مالسلا ) هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  رفعج  نب  مساق  : ) تسا هدش  هتشون  هاگترایز  لاس  هزات  نامتخاس  ردرس  رب  بسن : 
رتم تحاسم 50  تحاسم :  دنتـسه . نآ  ندـناوخ  هب  رداق  صیـصختم  طقف  هک  تسا  هدـش  هتـشون  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  بسن  ربق  گـنس 

، داـبآ نماـض  ياتـسور  رد  عـقاو  ناـگیاپلگ و  يرتـمولیک  هلـصاف 6  رد  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  هتــسدلگ  دـبنگ و  دـقاف  هـک  تـسا  عـبرم 
رفعج نب  مساق  : ) تسا هدش  هتـشون  هاگترایز  لاس  هزات  نامتخاس  ردرـس  رب  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  مساق  هداز  ماما  مان  اب  تسا  یهاگترایز 

، هدش رمرم  گنـس  نآ  رود  ات  رود  هک  هعقب  لخاد  رد  دشاب . یم  هتـسدلگ  دـبنگ و  دـقاف  هاگترایز  نیا  مالـسلا .) هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب 
خیرات تسا . يراکیـشاک  ای  يراک و  هنیآ  يرب ، چگ  تانییزت و  دقاف  مرح  هتفرگ و  رارق  رازم  گنـس  يور  داعبا 2×2  رد  نیبوچ  یحیرض 

نآ هب  ًاددجم  هک  هتفر  تقرس  هب  رابکی  هاگترایز  رد  دوجوم  ربق  گنس  تسا . هدش  هتخاس  نیریخ  تمه  هب  لاس 1360  هب  انب  نیا  نامتخاس 
- ناگیاپلگ ناهفـصا - سردآ :  تسا . رتمیتناس  عاـفترا 80  هب  داعبا 2×1 و  رد  گنـس  يور  ياه  يراجح  تسا . هدـش  هدـنادرگرب  ناکم 

دابآ نماض  ياتسور  رد  عقاو  ناگیاپلگ و  يرتمولیک  هلصاف 6  رد  - دابآ نماض 

نایواف

هیلع هللا  مالس  دمحم  رون  اباب  هداز  ماما 

تحاسم تحاسم :  دسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  نیدـمتعم  یلاها و  تیاور  هب  راوگزب  هداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
نیا ناـمتخاس  تاحیـضوت :  دراد . عبرم  رتم  رب 2000  غلاب  یتحاـسم  هاـگترایز  طاـیح  نحـص  تسا و  عبرم  رتم  دودـح 400  هعقب  يانبریز 
نیا رانک  رد  تسا . يراکیـشاک  دـقاف  هداس و  هک  تسا  فک  زا  رتم  عافترا 14  هب  يدـبنگ  ياراد  هدـش  هتخاس  نابایب  لد  رد  هک  هاگترایز 

يزاسون یلاها  نیریخ و  تمه  هب  هک  دوب  لـگ  تشخ و  حـلاصم  اـب  ییاـنب  لاس 1350  ات  انب  نیا  هتـشاد و  رارق  اتـسور  ناتـسربق  هاگترایز 
رد هدوبن و  فیرش  هداز  ماما  رازم  گنـس  يور  حیرـض  تسا . هدش  هتخاس  یلعف  تروصب  ٌاددجم  بیرخت و  ًاددجم  لاس 1386  رد  ًاددجم 

يرتمولیک رد 18  عقاو  نایواف  ياتـسور  رد  - نایواف - ناـگیاپلگ ناهفـصا - سردآ :  دراد . رارق  رتم  داعبا 1×2  هب  يرازم  گنـس  هقب  طـسو 
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اتسور نوریب  رد  ینابایب  ارحص و  لد  ناگیاپلگ و 

ناقلاق

نهیلع هللا  مالس  رفعج  نبا  یسوم  نارتخد  هداز  ماما 

. اهیلع هللا  مالـس  نوتاخ  هیجو  نوتاخ ، هدییز  نوتاخ ، همیلح  ياهمان  هب  هفیرـش  هداز  ماما  هس  نفد  لحم  ناکم  نیا  یلاها  تیاور  هب  بسن : 
 : تاحیـضوت عبرم .  رتم  رب 24  غلاب  تحاسم  تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  هفیرـش  ناراوگرزب  نیا  بسن 

بصن يالاب  رد  هتخاس و  هاگترایز  دبنگ  يدنب  تلکسا  اهزاس و  تسا . زاس  هزات  نآ  نامتخاس  هتفرگ و  رارق  اتسور  رانک  رد  هاگترایز  نیا 
هداز ماما  ود  رازم  گنس  يور  داعبا 2×2  هب  نیبوچ  یحیرض  هاگترایز  دش . دهاوخ  لماک  نآ  نامتخاس  هدنیآ  حرط  رد  هک  تسا  هدیدرگ 

رهش نیا  يرتمولیک  رد 12  عقاو  ناقلاق  ياتسور  ناقلاق - - ناگیاپلگ ناهفصا - سردآ :  تسا  هتفرگ  رارق  هفیرش 

هیلع هللا  مالس  ربمغیپ  ییحی  هاگترایز 

 : تحاسم دنراد . ناشیا  هب  تدارا  هتشاد و  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  هب  راوگرزب  نیا  بسن  لحم  ناگرزب  نیدمتعم و  بسن : 
زاس هزات  ینامتخاس  هدش  انب  اتسور  رب  فرشم  یهوک  يدنلب  يور  رب  هاگترایز  نیا  تاحیضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  یبیرقت 100  تحاسم 
یم عبرم  رتم  یبیرقت 100  تحاسم  ياراد  هعقب  هتـشاد و  ابیز  يزادـنا  مشچ  رود  زا  هاگترایز  کـچوک  گـنردرز و  يزلف و  دـبنگ  دراد .
هنوگ چیه  فقس  عالضا و  هعقب  رد  دراد . رارق  فیرـش  هداز  ماما  رازم  گنـس  يور  داعبا 2×2  رد  نیبوچ  یحیرـض  مرح ، لخاد  رد  دشاب .
فقس ریز  رد  ات  تسا  هداس  يراک  چگ  زین  تسد  الاب  تسا و  رمرم  گنـس  مرح  فارطا  ياهراوید  رود  ات  رود  دوش و  یمن  هدید  یتانییزت 

هدش هتخاس  نآ  دیدج  يانب  بیرخت و  ءانما  تییه  تمه  هب  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  ینامتخاس  لاس 1375  ات  انب  نیا  دراد . همادا 
ناقلاق ياتسور  رد  عقاو  ناگیاپلگ و  يرتمولیک  هلصاف 8  رد  - ناقلاق - ناگیاپلگ ناهفصا - سردآ :  تسا .

ناگیاپلگ

هیلع هللا  مالس  نت  هدفه  ناگداز  ماما 

هچنآ نیدمتعم  رهـش و  ناگرزب  تیاور  هب  انب  هک  دـش  هتـشاذگ  هاگترایز  نیا  هب  تهج  نیا  هب  مان  نیا  تاحیـضوت :  تحاسم - :  بسن - : 
خیرات هب  یمیدـق  هاگترایز  نیا  نامتخاس  دـشاب . یم  ناشلا  میظع  هداز  ماما  هدـفه  نفد  لحم  هاگترایز  نیا  بادرـس  هدـمآ ، هنیـس  هب  هنیس 

رد يرنه  راثآ  دوجو  تسا . هدش  هتخاس  سابع  هاش  رادرس  ناخ  یلق  ماما  طسوت  يوفص  سابع  هاش  نامز  رد  تسا و  يرجه  مهدزای  يانب 
زا نآ  عالـضا  ناویا و  نوریب  ییابیز  ياه  يراکیـشاکو  هاگترایز  برد  ینوریب  یگنـس و  هبیتک  هتـشون و  گنـس  نوچمه ، هاـگترایز  نیا 
رد هک  دراد  دوجو  حیرـض  ود  مالـسلا  هیلع  نت  هدـفه  هاگترایز  رهطم  مرح  هعقب و  لخاد  رد  تسا . نآ  هنادـنمرنه  صاخ و  ياـه  یگژیو 
یم رتم  ضرع 3  لوط 2 و  هب  حیرـض  ود  زا  مادـک  ره  داعبا  تسا . هتفرگ  رارق  فیرـش  ناگداز  ماـما  تارازم  يور  مه  زا  يرتم  هلصاف 10 
لگ مرح ، ناویا  ییابیز  یشاقن  دسر . یم  رتم  دودح 14  هب  فک  زا  مالـسلا  هیلع  نت  هدفه  هداز  ماما  هاگترایز  یمیدق  دبنگ  عافترا  دشاب .

فقـس نییاـپ و  قرعم  يراکیـشاک  لـماش  هاـگترایز ، مرح  لـخاد  رد  تسا . هدـش  تمرم  هتخاـس و  یقوجلـس  نارود  رد  هک  تسا  هتوب  و 
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ناراوگرزب صاخ  تامارک  هاگترایز و  نیا  هوکـش  تمظع و  هب  هجوت  اب  دـنک . یم  هریخ  دوخ  هب  ار  يریاز  ره  مشچ  هک  تسا  نآ  ییاـبیز 
 : سردآ دشاب . یم  ناتـسا  ناتـسرهش و  نیریاز  نیرفاسم و  هجوت  دروم  ياههاگترایز  زا  یکی  نت  هدـفه  هداز  ماما  ناکم ، نیا  رد  نوفدـم 

ناگیاپلگ رهش  رد  - ناگیاپلگ - ناهفصا

هیلع هللا  مالس  دواد  هداز  ماما 

رتم هب 100  تسا ،  هتـسدلگ  دـقاف  هک  هاگترایز  تحاسم  تحاسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  یبس  ماما  ترـضح  هب  شفیرـش  بسن  بسن : 
يور هاگترایز  زا  رتم  فک 2  زا  رتم  عافترا 8  رتم و  رطق 2  هب  کچوک  رایـسب  يدبنگ  ياراد  هاگترایز  نیا  تاحیـضوت :  دسر . یم  عبرم 

تانییزت ياراد  هعقب  لخاد  دراد . رارق  فیرش  هداز  ماما  رازم  گنس  يور  الطم  هرقن و  سنج  زا  يزلف  حیرض  هیقب  لخاد  رد  دراد . رارق  نآ 
تاولص و متخ  نآرق و  سورد  یناوخ و  هضور  یتامسارم  يرازگرب  هب  هتفه  مایا  رد  ناکم  نیا  رد  ناوناب  ًاصوصخ  مدرم و  هدوبن و  يرنه 

عماج دجسم  هچوک  رد  ناگیاپلگ و  رهش  رد  - ناگیاپلگ - ناهفصا سردآ :  دنزادرپ . یم  هریغ 

هیلع هللا  مالس  تاداسلادیس  هداز  ماما 

ترـضح ناگداون  نادـنزرف و  زا  قاحـسا  روصنم و  اضر ، ناگداز  ماما  مالـسلا و  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  ترـضح  هب  شفیرـش  بسن  بسن : 
 . تسا عبرم  رتم  دـصکی  رب  غلاب  نآ  تحاسم  تحاسم :  دنـشاب . یم  نوفدـم  هاـگراب  نیا  رد  هک  دنـشاب  یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم 

ترـضح ناگداون  زا  مالـسلا  هیلع  ییحی  قحـسا و  روصنم و  اضر ، ياهمان  هب  ناشلا  میظع  هداز  ماما  نفد 4  لحم  ناکم  نیا  تاحیـضوت : 
هتشون راوگرزب  ناگداز  ماما  مان  يراکیشاک و  هاگترایز  طایح  يدورو  رد  رس  رب  بلطم  نیا  دنشاب . یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما 
ياراد دـسر و  یم  ق  متـشه ه ـ نرق  لیاوا  متفه و  نرق  رخاوا  هب  نآ  تخاس  خـیرات  هدوب  یمیدـق  ییانب  ياراد  هاـگترایز  نیا  تسا . هدـش 

هنیآ هاگترایز  ینوریب  ناویا  تسا . هدش  هدنک  هتخیر و  جیردتب  نا  يور  يراکیشاک  زا  یمین  هک  دشاب  یم  فک  زا  رتم  عافترا 14  هب  دبنگ 
ناگداز ماما  تسا  رازم  گنـس  يور  داعبا 5/1×2  رد  يرگیدـکی  زا  رتم  هلـصاف 2  رد  مادـک  ره  نهآ  سنج  زا  حیرـض  هس  تسا . يراک 

راهچ هک  تسا  دبنگ  نییاپ  رود  ات  رود  راعـشا  یـشاقن و  لماش  مرح  هعقب و  لخاد  تانییزت  تسا . هتفرگ  رارق  هناگادـج  مادـک  ره  فیرش 
نآ راعشا  همه  هک  دوش  یم  هدهاشم  راوید  زرج  يور  میدق  زا  زین  يا  هتشون  گنـس  هبیتک و  رد  تسا . هدومن  یفرعم  ار  راوگرزب  هداز  ماما 

ماما ترضح  هب  شفیرش  بسن  مالسلا  هیلع  ییحی  هداز  ماما  نیدمتعم  تیاور  هب  دروخ . یم  مشچ  هب  فیرـش  ناگداز  ماما  كرابم  ياهمان 
هک دنشاب  یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  ناگداون  نادنزرف و  زا  قاحسا  روصنم و  اضر ، ناگداز  ماما  مالسلا و  هیلع  یقنلا  یلع 

رهـش - ناگیاپلگ - ناهفـصا سردآ :  دـشاب . یم  هاگترایز  دـبنگ  عافترا  هب  يرانم  ياراد  هاگترایز  نیا  دنـشاب . یم  نوفدـم  هاـگراب  نیا  رد 
ناگیاپلگ

هیلع هللا  مالس  هللادبع  هداز  ماما 

هچخیرات و یلاها  تیاور  هب  ناشیا  تاحیضوت :  عبرم  رتم  تحاسم 50  هب  تسا  یقاتا  عقاو  رد  هاگترایز  نیا  نامتخاس  تحاسم :  بسن - : 
رد دراد . رارق  رهش  یلاها  مارتحا  دروم  ناکم  نیا  تسا  ملسم  هچنآ  یلو  هتشادن  ناشیا  قیقد  تیوه  زا  عالطا  یسک  هتشادن و  يا  همانرجش 
یم حیرـض  دقاف  هعقب  هتفرگ و  رارق  رتم  داعبا 2×1  رد  یمینیمولآ  يا و  هشیـش  يا  هظفحم  فیرـش  هداز  ماما  رازم  گنـس  يور  هعقب  لخاد 
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ناگرزب تیاور  هب  دراد . عبرم  رتم  رب 50  غلاب  یتحاسم  و  تسا . يرجآ  نآ ، فقس  نینچمه  هاگترایز و  راوید  عالضا و  رود  ات  رود  دشاب .
یگدوسرف رثا  رب  هاگترایز  لگ  تشخ و  دبنگ  لاس 1339  رد  تسا . هتشادن  ینامتخاس  هدوب و  یناتـسروگ  تروصب  ًالبق  ناکم  نیا  لحم 

هجوت دروم  هاگترایز  نیا  تسا . هدـمآرد  یلعف  تروصب  ماجنارـس  هدـش و  هتخاس  نآ  دـیدج  ياـنب  لـحم  نیریخ  تمه  هب  هدـش و  بارخ 
مایا رد  رادازع  تاییه  يرادازع  زکرم  نینچمه  دـنزادرپ و  یم  نآرق  تاسلج  ییاپرب  هب  نآ  رد  هب  هک  هدوب  لحم  ناوناب  ًاصوصخ  یلاـها و 
رهش رد  مان  نیا  هب  يا  هچوک  هلادبع و  اباب  هلحم  رد  - ناگیاپلگ - ناهفصا سردآ :  دشاب . یم  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  يراوگوس  مرحم و  هام 

ناگیاپلگ

هیلع هللا  مالس  یلع  رادملع  هداز  ماما 

. دراد عبرم  رتمدـصکی  رب  غلاب  یتحاسم  هعقب ، لخاد  . دراد عبرم  رتم  دـصکی  رب  غلاب  ییانب  ریز  هاـگترایز  ناـکم و  نیا  تحاـسم :  بسن - : 
رهش رد  نوفدم  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نارمع  هداز  ماما  ترـضح  رادمچرپ  رادملع و  لحم ، نیدمتعم  تیاور  هب  راوگرزب  نیا  تاحیـضوت : 

يراـنم دـبنگ و  ياراد  دـنوش . یم  نوفدـم  ناـکم  نیا  رد  هدیـسر و  تداهـش  هب  هداد  خر  هک  یگنج  رد  ناـکم  نیا  رد  هک  تـسا  دـگوگ 
اـنما و تییه  تمه  هب  هک  هدوب  لـگ  تشخ و  حـلاصم  اـب  یناـکم  لاـس 1380  اـت  هاـگترایز  نیا  دراد . رارق  هعقب  يور  هک  تسا  کـچوک 

تانثییزت ياراد  هعقب  دراد . رارق  هاگترایز  رازم  گنس  يور  داعبا 2×1  رد  يزلف  یحیرـض  رد  تسا . هدش  هتخاس  نآ  دیدج  ناکم  نیدنچ 
نآ رد  هتشاد و  رارق  رهش  ناوناب  ًاصوصخ  یلاها  هجوت  دروم  قوف  ناکم  دشاب . یمن  يراکیشاک  ای  يراک و  هنیآ  يرب ، چگ  لیبق ، زا  يرنه 

ناگیاپلگ دگوگ  رهش  - ناگیاپلگ - ناهفصا سردآ :  دنزادرپ . یم  تاروذن  نتخپ  تاولص و  متخ  نآرق و  تیارق  ياهسالک  ییاپرب  هب 

هیلع هللا  مالس  یلع  نبا  رصان  هداز  ماما 

. دسر یم  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترـضح  هب  رهـش  نیدمتعم  یلاها و  تیاور  تفگ و  هب  ردقلا  لیلج  هداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
یم تداهـش  هب  نوفدـم و  راوید  يال  رد  هدـنز  هدـنز  تقو  مکاح  روتـسد  هب  راوگرزب  نیا  هک  تسا  هدـش  لقن  تاحیـضوت :  تحاـسم - : 

اـمنرجآ و يزادـنا  مشچ  ياراد  نت ، تفه  هاـگترایز  اـب  نآ  نحـص  ندوب  راوج  مه  هب  هجوت  اـب  هدوـب و  زاـس  هزاـت  ناـمتخاس  نیا  دنـسر .
بـالقنا زا  دـعب  هک  دـش  هتخاـس  يوفـص  ساـبع  هاـش  ناـمز  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  رـصان  هداز  ماـما  هاـگترایز  دـشاب . یم  يراکیـشاک 

رازم گنس  يور  داعبا 5/1×5/2  رد  يزلف  یحیرض  هاگترایز  نیا  مرح  لخاد  رد  تسا . هتفای  هعـسوت  تمرم و  نآ  يانب  مالـسا  دنمهوکش 
یم هریخ  دوخ  هب  ار  يریاز  ره  مشچ  هک  هدش  يراک  هنیآ  يا  هنادنمرنه  تروصب  مرح  دبنگ  فقس  عالضا و  تسا و  هتفرگ  رارق  هداز  ماما 

ناگیاپلگ رهش  رد  - ناگیاپلگ - ناهفـصا سردآ :  دشاب  یم  ناگیاپلگ  رهـش  مدرم  مارتحا  هجوت و  دروم  نکاما  زا  یکی  هاگترایز  نیا  دنک .
رهش نیا  نت  ناگداز 17  ماما  مرح  ترواجم  رد  و 

گنج شیپ  هاگترایز 

هب نیبوچ  یحیرض  لخاد  قاتا  ياهتنا  رد  هک  تاحیضوت :  عبرم  رتم  تحاسم 50  هب  تسا  یقاتا  عقاو  رد  هاگترایز  نیا  تحاسم :  بسن - : 
هدـش يراک  قرعم  هتـشون و  یـسرکلا  تیآ  هاگترایز  نیبوچ  حیرـض  يالاب  هیـشاح  رد  دنـشاب . یم  نوفدـم  راوگرزب  هداز  ماما  داعبا 2×2 

هیلع دـمحم  هداز  ماـما  گـنج ، نیا  رد  هک  هتفرگ  رد  یگنج  تقو ، نادـمه  رادـنامرف  دـیجملادبع  روتـسد  هب  هک  تسا  تـیاور  رد  تـسا .
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. دوش یم  هدرپـس  كاـخ  هب  ناـکم  نیا  رد  هدیـسر و  تداهـش  هب  روج  روز و  لاـمع  تسد  هب  هدوب ، گـنج  نارادرـس  زا  یکی  هک  مالـسلا 
هداز ماما  تاصخـشم  مان و  هک  یگنـس  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نایقتم  يالوم  كرابم  تسدب  ناشیا  تداهـش  زا  دـعب  هک  تسا  لوقنم 

روهشم مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ناتسربق  مان  هب  لبق  رد  ناکم  نیا  دوش . یم  لاس  رد  راید  نیا  هب  هتـشون و  گنج  شیپ  هب  فورعم  دمحم 
لاس 1380 رد  دور و  یم  تقرـس  هب  روکذم  گنـس  لاس  نامه  رد  هدش و  يزاسزاب  لوا  هلحرم  رد  لاس 1352  رد  ناکم  نیا  تسا . هدوب 
یلع و نیرـصان  ناگداز  ماما  هارمه  هب  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  كرابم  همان  هرجـش  هک  تسا  لوقنم  نینچمه  تسا . هدش  يزاسزاب  ًاددـجم 

تیاور هب  ناتـساب  ناریا  هلجم  رد  بلطم  نیا  دشاب و  یم  هسنارف  هزوم  رد  هدـش و  هتـشون  وهآ  تسوپ  يور  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نارمع 
هدش رکذ  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  كرابم  مان  زین  باسنالا  رحب  باتک  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  نینچمه  تسا . هدیدرگ  رکذ  يوفطصم  ياقآ 

هعقب و نینچمه  دوـش . یمن  هدـهاشم  يرنه  تاـنییزت  راوـگرزب  نیا  يوـنعم  یتیـصخش و  تمظع  هب  هجوـت  اـب  مرح  هـعقب و  لـخاد  تـسا .
رد گنج و  شیپ  تسب  مبرد  یناگیاپلگ و  هلا  تیآ  نابایخ  رد  - ناگیاپلگ - ناهفـصا سردآ :  دـشاب . یمن  هرانم  دـبنگ و  ياراد  هاگترایز 

کچوک ياهتنا 

هیلع هللا  مالس  رونالع  دیس 

 : تاحیـضوت دشاب . یم  عبرم  رتم  هب 200  نآ  مرح  ياـنب  ریز  دوب و  عبرم  رتـم  رب 300  غلاب  هاگترایز  نحـص  تحاسم  تحاـسم :  بسن - : 
تیـصخش و زا  يرگید  عالطا  دنـشاب و  یم  رهـش  مدرم  دزن  مارتحا  ياراد  هک  هدوب  ردـقلا  لیلج  تاداس  زا  کـی  یلاـها  تیاور  هب  ناـشیا 

نآ دبنگ  لاـس 1377  رد  هک  تسا  قرعم  هدـش و  يراکیـشاک  يدـبنگ  ياراد  هاـگترایز  نیا  دـشاب . یمن  تسد  رد  ناـشیا  هماـن  یگدـنز 
يزلف یحیرـض  هاگترایز  زاس  هزات  هعقب  لخاد  رد  دشاب . یم  رتم  فک 12  زا  هاگترایز  دبنگ  عافترا  تسا . هدش  يراکیـشاک  انب و  دیدجت 

. دراد رارق  هاگترایز  رازم  گنس  يور  داعبا 2×3  رد  يزلف  یحیرض  هاگترایز  لخاد  دراد . رارق  هاگترایز  رازم  گنـس  يور  داعبا 2×3  رد 
هتـشون میرک  نآرق  هکرابم  تایآ  رـصعلاو و  هروس  نآ  نینهآ  حیرـض  رود  ات  رود  هدش و  يراک  هنیآ  هاگترایز  کچوک  دبنگ  فقـس  ریز 

نآ رد  هتفرگ و  رارق  هدافتـسا  دروـم  زین  لـحم  مالـسلا  هیلع  ربـکا  یلع  ترـضح  نارادازع  تیه  زکرم  ناوـنع  هب  ناـکم  نـیا  تـسا . هدـش 
نوچ یتامسارم  میرک و  نآرق  سورد  اهـسالک و  يرازگرب  هب  لحم  ناوناب  نینچمه  ددرگ  یم  رازگرب  اروشاع  مایا  يراوگوس  تامـسارم 

ناگیاپلگ رهش  عماج  دجسم  نابایخ  رد  - ناگیاپلگ - ناهفصا سردآ :  دنزادرپ . یم  تاولص  متخ  سلاجم  تاروذن و  شخپ 

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هدازهاش 

 : تحاسم دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  لـحم  ناـگرزب  داـقتعا  تیاور و  هب  راوگرزب  هداز  ماـما  نیا  بسن  بسن : 
هب 24 فک  زا  میهاربا  هداز  ماما  هاگترایز  يرجآ  شوپ و  ود  دبنگ  عافترا  تاحیضوت :  تسا . عبرم  رتم  زین 500  هاگترایز  نحص  تحاسم 

هدنیآ رد  هک  هدش  هتخاس  دبنگ  فرط  ود  رد  دـسر ، یم  رتم  هب 26  ناشعافترا  فک  زا  هک  رانم  ود  يدنب  تلکـسا  اه  هزاس  دـسر ، یم  رتم 
ات طایح  رب  فرـشم  مرح و  ینوریب  ناویا  دـیدرگ . دـهاوخ  ابیز  دـبنگ  ود  ياراد  هاگترایز  دیـسر و  دـهاوخ  ناـیاپ  هب  نآ  تخاـس  لـحارم 

ناویا و ینوریب  هیـشاح  رد  دنک . یم  هریخ  دوخ  هب  ار  يریاز  ره  مشچ  هک  تسیا  هنادـنمرنه  فیرظ و  ابیز و  يراک  هنیآ  تروص  هب  فقس 
هدـش هتـشون  یـشاک  يور  قیلعتـسن  طخ  اب  رفعج  نب  یـسوم  نب  میهاربا  هداز  ماما  مان  ناویا  رد  رـس  رب  تسا و  يراکیـشاک  شرود  ات  رود 

نیریاز و هجوت  دروم  دراد  رارق  يزکرم  ناتـسا  ناـگیاپلگ و  هداـج  ریـسم  ود  نیرفاـسم و  هار  رـس  هکنیا  هب  هجوـت  اـب  هاـگترایز  نیا  تسا .
هرقن و شکور  سنج  زا  يزلف  یحیرـض  هاگترایز  هوکـش  اب  هعقب  مرح و  لخاد  تسا . نیرفاسم  نینچمه  روشک و  طاـقن  یـصقا  نیرفاـسم 
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لحم نیدمتعم  تیاور  هب  . دشاب یم  ش  حیرض 1387 ه ـ تخاس  خیرات  دراد  رارق  فیرش  هداز  ماما  رازم  گنـس  يور  داعبا 3×2  رد  جنرب 
رد هاگترایز  رد  دوجوم  هتشون  گنـس  هب  انب  لاس 1379  رد  انب  نیا  دـشاب . یم  ق  لاس 210 ه ـ دودـح  هب  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  تداهش 
یم ناکم  نیا  رد  یخیرات  هدـنام و  اجب  راثآ  زا  تسا . هدـیدرگ  يزاسزاب  ًاددـجم  لاس 1379  رد  هدـش و  هتخاس  يوفـص  سابع  هاش  نامز 

هعقب و لخاد  تانییزت  دراد . رارق  ناگیاپلگ  نت  لهچ  هداز  ماـما  دروم  رد  هک  دومن  هراـشا  باگنـس  هاـگترایز و  یمیدـق  ياـهبرد  هب  ناوت 
رد - ناگیاپلگ - ناهفصا سردآ :  تسا . هدوزفا  هاگترایز  لالج  هوکش و  هب  دراد و  همادا  فقس  ات  هک  تسا  عالضا  يراک  هنیآ  لماش  مرح 

ناگیاپلگ ناتسرهش  رد  عقاو  دگوگ  رهش 

رهشلگ

هیلع هللا  مالس  راوسهش  اباب  هعقب 

ناگیاپلگ و يرتمولیک  رد 25  ناکم  نیا  تسا . ناگیاپلگ  ناتسرهش  عاقب  زا  رگید  یکی  راوسهش  هعقب  تاحیـضوت :  تحاسم - :  بسن - : 
ياراد شیپ  لاـس  ات 50  لـحم  نیدـمتعم  تیاور  هب  تسین و  یناـمتخاس  ياراد  رـضاح  لاـح  رد  ناـکم  نیا  تسا . عقاو  رهـشلگ  رهـش  رد 

یعالطا ناشیا  همان  هرجش  تیوه و  زا  یسک  تسا . هدشن  ماجنا  نآ  تخاس  يارب  یتامادقا  ًاددجم  بیرخت و  هک  هدوب  کچوک  ینامتخاس 
هب اروشاع  مایا  يراوگوس و  مایا  رد  دراد و  هتفرگ و  رارق  یلاهاو  مدرم و  مارتحا  دروم  نانچمه  شا  یلعف  تیعقوم  هب  هجوت  اب  اـما  هتـشادن 

رهـش ناگیاپلگ -  يرتمولیک   25- رهـشلگ - ناگیاپلگ ناهفـصا - سردآ :  دـنزادرپ . یم  يراوگوس  هب  هدـمآ و  ناکم  نیا  هب  ناشیا  مارتحا 
رهشلگ

ملسو هلآو  هیلع  هللا  لص  ربمغیپ  لایناد  هاگترایز 

هداز ماما  ارنآ  زین  يا  هدعو  ربمایپ  يو  هک  دندقتعم  يا  هدع  تسین . تسد  رد  راوگرزب  نیا  بسن  همان و  هرجـش  زا  یقیقد  تاعالطا  بسن : 
ياراد هتفرگ و  رارق  زبس  ياضف  رد  هاگترایز  نیا  تاحیضوت :  دسر . یم  عبرم  رتم  هب 800  یبن  لایناد  هاگترایز  تحاسم  تحاسم :  هتسناد 
يراک هنیآ  دبنگ  ریز  ات  فارطا  فقس و  هعقب  مرح و  لخاد  رد  دسر . یم  رتم  دودح 24  هب  فک  زا  نآ  عافترا  هک  تسا  شوپ  ود  يدبنگ 

نآ نایم  رد  هک  تسا  يراک  هنیآ  فارطا  ياه  هراوید  یمامت  نینچمه  دـنک . یم  هریخ  دوخ  هب  ار  يریاز  ره  مشچ  هک  تسا  ییابیز  رایـسب 
هعیقب لخاد  نانچمه  داعبا 2×2  رد  نانچمه  هاگترایز  یمیدق  نیبوچ  یحیرـض  تسا . هدش  هتـشون  ثلث  طخ  اب  میرک  نآرق  هکرابم  هروس 

- ناهفصا سردآ :  دنشاب . یم  لیاق  صاخ  تدارا  مارتحا و  فیرش  هداز  ماما  نیا  هب  راوگرزب  نیا  تامارک  هب  هجوت  اب  یلاها  یگمه  . تسا
يزکرم ناتسا  كارا و  فرط  هب  رهشلگ و  رهش   - ناگیاپلگ يرتمولیک   15 رهشلگ - - ناگیاپلگ

( هوک تاعافترا   ) رهشلگ

ملسو هلاو  هیلع  هللا  لص  ربمایپ  حلاص  هاگترایز 

ینب ناربمایپ  زا  یکی  هک  تسا  فورعم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  حلاص  رازم  هب  ناگیاپلگ  رهش  مدرم  رظن  رد  هاگترایز  نیا  بسن : 
هدوزفا نآ  تحاسم  تعسو و  هروخ و  شرب  نایناب  طسوت  هدوب  هوک  هک  هاگترایز  نحـص  هطوحم  تاحیـضوت :  تحاسم - :  دوب . لییارـسا 
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لکـش و یطورخم  دـبنگ  نیا  دراد  رارق  هاـگترایز  هعقب  يور  رب  ناـنچمه  دراد  لکـش  یطورخم  يدـبنگ  هک  ناـمتخاس  نیا  تـسا . هدـش 
دنمزاین هدوسرف و  زین  هعقب  تشپ  ياـهراوید  عالـضا و  نینچمه  تسا . هدـش  هتخیر  نآ  گـنر  يا  هزوریف  ياهیـشاک  هدوب و  كرت  هدزاود 

هتخاس نامز  نآ  نایناب  طسوت  لاس 1320  دودـح  رد  انب  نیا  دراد . رارق  يزاسزاب  حرط  رد  ءانما  تییه  هتفگ  هب  هک  تسا  ددـجم  يزاسزاب 
يانب هدـش و  هدروآ  الاب  هب  زب  لثم  ماشحا  طسوت  نامز  نآ  رد  هداـج  ندوب  روبعلا  بعـص  لـیلد  هب  نآ  حـلاصم  یلاـها  تیاور  هب  هک  هدـش 
گنس هناشن  هب  گنس  هکت  دنچ  هدوبن و  یحیرض  هاگترایز  هدوسرف  یمیدق و  هعقب  لخاد  تسا . هدش  هتخاس  لگ  گنس و  حلاصم  اب  یلعف 

نیا دـنک . یم  ذوفن  لـخاد  هب  رون  هتفاکـش  ياـهراوید  زرد  زا  دروخ . یم  مشچ  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبـن  حـلاص  ترـضح  رازم 
ارس ریاز  نینچمه  ددجم و  يزاسزاب  دروم  کیدزن  هدنیآ  رد  هاگترایز  فارطا  ياهگنـس  شرب  نینچمه  هداج و  ندز  هب  هجوت  اب  هاگترایز 

تاعافترا هوک -) تاعافترا   ) رهـشلگ - ناگیاپلگ ناهفـصا - سردآ :  تفرگ . دهاوخ  رارق  یتشادهب  ياهـسیورس  نیریاز  لاح  هافر  يارب  و 
سکرک هوک  هلصاف 2937  ناگیاپلگ -  يرتمولیک  هوک و 45 

دگوگ

هیلع هللا  مالس  یلع  نبا  نارمع  هداز  ماما 

يدورو يراکیشاک  رد  دسر . یم  بلاط  یبا  نبا  یلع  ترضح  هب  رهش  نیدمتعم  ناگرزب و  تیاور  هب  فیرـش  هداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
هاگترایز یمیدق  نیبوچ  حیرض  رد  بلطم  نیا  هیفنح ) دمحم  نب  هلادبع  دلو  میهاربا  دلو  نیسح  نب  نارمع  : ) تسا هدش  هتشون  نینچ  مرح 

نحص تحاسم  دشاب . یم  عبرم  رتم  دودح 500  هب  هاگترایز  يانب  ریز  تحاسم  تحاسم :  تسا . دوهشم  زین  نونکا  مه  و  دوب . هدش  هتشون 
هتشاد لگ  تشخ و  حلاصم  اب  ییانب  میدق  رد  هاگترایز  نیا  تاحیـضوت :  دسر . یم  عبرم  رتم  رازه  ود  هب 2000  زین  نآ  طایح  هاگترایز و 

هب ابیز  شوپ و  ود  يدـبنگ  ياراد  هاگترایز  نیا  تسا . هدـش  هتخاس  ًاددـجم  نآ  دـیدج  يانب  بیرخت و  نیریخ  ءانما و  تییه  تمه  هب  هک 
مرح لـخاد  رد  دراد . رارق  ناـبایخ  رب  فرـشم  دـبنگ  نیفرط  رد  هدـش  يراکیـشاک  هتـسدلگ  ود  نینچمه  هدوـب و  فـک  زا  رتـم  عافترا 14 

فقس ییابیز  يراک  هنیآ  لماش  مرح  هقعب و  تانییزت  تسا . هتفرگ  رارق  فیرش  هداز  ماما  رازم  گنـس  يور  داعبا 3×2  رد  يزلف  یحیرض 
نیا تسا  يراـک  هنیآ  لاـح  رد  مرح  ياـهناویا  زین  رـضاح  لاـح  رد  دـنک و  یم  هریخ  دوـخ  هب  ار  يریاز  ره  مشچ  هک  تـسا  نآ  عالـضا  و 
عقاو دگوگ  رهش  دگوگ - - ناگیاپلگ ناهفصا - سردآ :  دراد . رارق  صاخ  هژیو و  مارتحا  دروم  دگوگ  رهـش  یلاها  مدرم و  دزن  هاگترایز 

ناگیاپلگ ناتسرهش  رد 

ناجزالم

هیلع هللا  مالس  نیسح  دیسآ  هداز  ماما 

هیلع رفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  لسن  اب 42  ار  نآ  دنراد  ناراوگرزب  نیا  هب  هک  یتادارا  اب  مدرم  هدوبن و  یقیقد  همان  هرجـش  ياراد  بسن : 
. دسر یم  عبرم  رتم  دودـح 600  هب  تسا  زاس  هزات  هک  هاگترایز  یلعف  هاگترایز  نامتخاس  تحاسم  تحاـسم :  دـننک . یم  بستنم  مالـسلا 
. دوش یمن  هدـید  يداـنم  دـبنگ و  نوـنکا  مه  نآ  ینوریب  ياـمن  رد  هتفرگ و  رارق  يزرواـشک  يارحـص  نورد  هاـگترایز  نیا  تاحیـضوت : 
نیبوچ و یحیرـض  انب  نیا  طـسو  رد  دـسر . یم  عبرم  رتم  دودـح 600  هب  تسا  زاس  هزات  هک  هاگترایز  یلعف  هاگترایز  ناـمتخاس  تحاـسم 
زا یکی  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  ربق  ود  حیرـض  لخاد  رد  دراد . رارق  فیرـش  هداز  ماما  رازم  گنـس  يور  جـنرب  هرقن و  شکور  اـب  یمیدـق 
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توف خیرات  هب  نیـسح  دیـس  نب  یلع  يرگید  ق و  هدقعلذ 1221 ه ـ هب 17  شتوف  خیرات  شرازم  يور  هک  تسا  نیـسح  دیـسآ  رازم  نانآ 
رانم دبنگ و  تسا و  يرنه  تانییزت  دقاف  نآ  ندوب  زاس  هزات  هب  هجوت  اب  هعقب  لخاد  تسا . هدـش  هتـشون  ق ) ه ـ  ) لاس 1235 لوالا  يدامج 

هب لسن  اـب 42  ار  نآ  دـنراد  ناراوـگرزب  نیا  هب  هک  یتادارا  اـب  مدرم  هدوـبن و  یقیقد  هماـن  هرجـش  ياراد  راوـگرزب  ود  نیا  دـشاب . یمن  زین 
رد 12 عـقاو  ناـجزالم  ياتـسور  - ناـجزالم - ناـگیاپلگ ناهفـصا - سردآ :  دـننک . یم  بستنم  مالـسلا  هـیلع  رفعج  نـب  یـسوم  ترـضح 

ناگیاپلگ يرتمولیک 

ناینراو

هیلع هللا  مالس  دمحم  نیدلازیزع 

تحاسم دنشاب . یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هباحص  زا  رگید  یتیاور  رد  ماما و  نارای  زا  یکی  ناشیا  مدرم  هدیقع  هب  بسن : 
زا نآ  عافترا  هک  گنر  زبس  کچوگ و  يدبنگ  تسا و  هدیدرگ  عقاو  هداج  رانک  رد  هاگترایز  نیا  تاحیضوت :  عبرم . رتم  تحاسم 100  : 

يور دوش  یم  هک  تیاور  هب  هجوت  اب  هدوب و  دمحم  نب  زیزع  شا  یلـصا  مان  نیدمتعم  یلاها و  تیاور  هب  ناشیا  دسر . یم  رتم  هب 12  فک 
هاگترایز نیا  هداس  هعقب  لخاد  رد  تسا . هدش  يراجح  هتشون و  دراد  هلاس  دودح 1000  هب  هک  نآ  خیرات  مان و  یفوک  طخ  هب  رازم  گنس 

- ناهفـصا سردآ :  دشاب . یمن  يرنه  تانییزت  هنوگ  چیه  ياراد  هعقب  تسا . هتفرگ  رارق  رازم  گنـس  يور  داعبا 2×2  رد  نیبوچ  یحیرض 
( يزکرم ناتسا  هب  ناگیاپلگ  ریسم  رد  هداج و  رانک  رد  ناگیاپلگ و  يرتمولیک  رد 12  ) ناینراو ياتسور  نوریب  رد  - ناینراو - ناگیاپلگ

ناشناو

هیلع هللا  مالس  رارک  دیس  هاگترایز 

 : تحاسم دسر . یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ترضح  هب  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  بسن  لحم  نیدمتعم  ناگرزب و  یلاها و  تیاور  هب  بسن : 
لگ و تشخ و  حـلاصم  ياراد  نانچمه  هاگترایز  نیا  تاحیـضوت :  دـسر . یم  عبرم  رتم  دودـح 12  هب  نآ  کچوک  هعقب  قاتا و  تحاسم 

یظافح حیرـض و  هعقب  لخاد  رد  تسا و  یلگ  تشخ و  زا  یمیدـق  نانچمه  هاگترایز  نیا  تخاـس  حـلاصم  تسا  لکـش  یطورخم  یفقس 
هنیآ ای  يراکیشاک و  يرب ، چگ  ياراد  هداس و  هعقب  لخاد  تانییزت  دراد . رارق  فیرش  هداز  ماما  رازم  يور  ضرع 5/1  لوط 2 و  هب  نینهآ 

 : سردآ دراد . رارق  نیرفاـسم  نیریاز و  هجوـت  دروـم  راـسناوخ  ریـسم  هاررـس  رب  نآ  نتفرگ  رارق  هب  هجوـت  اـب  ناـکم  نیا  رد  تـسا  يراـک 
راسناوخ ناگیاپلگ - ریسم  رد  ناشناو -  ياتسور  - ناشناو - ناگیاپلگ ناهفصا -

هیلع هللا  مالس  حوتفلاوبا  هدازهاش  هاگترایز 

یصخشم مان  هرجش  . دسر یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  دهاوش ، لحم و  لها  تیاور  هب  راوگزب  هداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
رکذ هدـمآ و  حوتفلاوبا  ای  نامیلـس  هداز  ماما  مان  اب  راوگرزب  نیا  مان  یخیراـت  بتک  رد  نیدـمتعم  تیاور  هب  اـما  هدوبن  تسد  رد  ناـشیا  زا 

هک دراد  عاـفترا  رتم  فـک 16  زا  هاـگترایز  يرجآ  كرت و  هدزاود  لکـش و  یطورخم  دـبنگ  تاحیـضوت :  تحاـسم - :  تسا . هدـیدرگ 
هب هک  حوتفلاوبا  ناشیا  هینک  دوب و  نامیلـس  راوگرزب  هداز  ماما  یلـصا  مان  . تسا هتخیر  ورف  داـتفا و  ناـمز  رورم  هب  نآ  فارطا  يراکیـشاک 
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یم يرجه  مهد  نرق  هب  زین  هاگترایز  تمدق  هتـشاد و  تمدـق  هلاس  رازه  دـنچ  دودـح  ناشنار  ياتـسور  . تسا دوهـشم  مدرم  دزن  مان  نیمه 
هتـشون نآ  خـیرات  نیا  تسا  نآ  دنمـشزرا  ردـقنارگ و  راثآ  زا  یکی  هک  هاگترایز  يابیز  هدـش  يراک  تبنم  يدورو  برد  يور  رب  دـسر .

مرح رود  ات  رود  تحاسم  تسا . هدش  يراک  هدنک  هتـشون و  يرجه  مهد  نرق  خیرات و  زین  هاگترایز  نیبوچ  حیرـض  يور  نینچمه  هدش و 
نیبوچ یمیدـق و  حیرـض  مرح  لـخاد  دـنک . یم  هریخ  دوخ  هب  ار  يریاز  ره  مشچ  هک  دـشاب  یم  فقـس  اـت  نآ  همادا  هدـش و  يراـک  هنیآ 

- ناگیاپلگ ناهفـصا - سردآ :  دنا . هداد  رارق  هشیـش  نآ  يور  نآ  زا  تظافح  يارب  هتفرگ و  رارق  رازم  گنـس  يور  رب  نانچمه  هاگترایز 
اتسور یلصا  نادیم  راسناوخ -  تمس  هب  ناگیاپلگ  ریسم  رد  يرتمولیک   12 ناشناو -  ياتسور  - ناشناو

هکرابم

یضارا

هیلع هللا  مالس  نابعش  هداز  ماما 

يانب ریز  تحاسم  تحاسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  هب  مدرم  رظن  داقتعا و  قبط  راوگرزب  هدازماـما  نیا  بسن  بسن : 
اب شوپود  يدبنگ  يراکیـشاک و  هدازماما  ینوریب  ناویا  دسر . یم  هب 300  هدازماما  يانب  ریز  تحاسم  تاحیـضوت :  دسر . یم  هب 300  نآ 

، مرح زاس  تخاـس و  لـحارم  هب  هجوت  اـب  تسا . هتفرگ  رارق  هعقب  يور  دـسر  یم  رتم  هب 24  فـک  زا  نآ  عاـفترا  هک  رجآ  نهآ و  حـلاصم 
نیریخ و ءاـنما و  تییه  تمه  هب  هجوت  اـب  تسا و  هدـش  يراـک  هنیآ  يراکیـشاک و  رازم  فارطا  ياـهراوید  هدوبن و  هعقب  لـخاد  یحیرض 
، یلاها تمه  اـب  لاس 1383  رد  انب  نیا  تشاد . دـهاوخ  همادا  دـبنگ  ریز  فقـس و  اـت  مرح  ياـه  يراـک  هنیآ  يراکیـشاک و  فاـقوا  ةرادا 
 : سردآ تسا . هدـش  هتخاـس  هدوـب  لـگ  تشخ و  خـلاصم  اـب  يا  هعقب  هک  نآ  یمیدـق  ياـنب  ياـج  هـب  ناتـسرهش  فاـقوا  هرادا  نـیریخ و 

ناتسرهش زکرم  زا  يرتمولیک  هلصاف 11  رد  هکرابم و  ناتسرهش  رهش  ابیز  عباوت  زا  یضارا  ياتسور  رد  - یضارا - هکرابم ناهفصا -

دازورب

بیغ هاگرظن 

يانب ریز  تحاسم  تحاسم :  دنتـسه . یتامارک  ياراد  دنا و  هدـش  نفد  ناکم  نیا  رد  ناشرتخد  همرکم و  ییوناب  مدرم  هدـیقع  قبط  بسن : 
يوناب نآ  هک  هدوب  ساسا  نیا  رب  یخرب  هدیقع  هب  هدش ، هدیمان  نآ  يور  هک  بیغ  هاگرذن  حالطـصا  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرم  رتم   40

يانب 40 ریز  تحاسم  هب  لگ و  تشخ و  حلاصم  اب  يا  هعقب  هاگترایز  نیا  يانب  دنا . هدـیدرگ  بیغ  ًارهاظ  ناکم  نیا  رد  شرتخد  همرکم و 
ندناوخ تاولص و  متخ  تدابع و  هب  اجنآ  رد  هدوب و  مارتحا  سدقت و  ياراد  اتـسور  مدرم  رظن  زا  هک  تسا  یناکم  هک  دشاب . یم  عبرم  رتم 

هکرابم رهش  يرتمولیک  رهش و 18  ابیز  يرتمولیک  هلصاف 10  رد  - دازورب - هکرابم ناهفصا - سردآ :  دنزادرپ . یم  اعد 

خرس هد 

هیلع هللا  مالس  یمشاه  لالج  دیس  هاگمارآ 
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يانب یگزات  هب  هک  هاگمارآ  نیا  تاحیـضوت :  تحاسم - :  تسا . هدوب  دوخ  دهع  ياملع  ناگرزب و  زا  یکی  عقاو  رد  رازم  بحاص  بسن : 
هعقب لخاد  زین  یحیرض  دسر . یم  رتم  هب 300  نآ  دیدج  يانب  هک  هتشاد  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  یعلض و  یکقاتا 8  ًالبق  هدش  هتخاس  نآ 
رارق اتسور  مدرم  تیانع  هجوت و  دروم  ناکم  نیا  دشاب . یم  يراک  تفـس  يزاسزاب و  لاح  رد  قوف  يانب  عقاو  رد  درادن و  رارق  رازم  يور 

هکرابم ناتسرهش  يرتمولیک  رد 15  عقاو  خرس  هد  ياتسور  رد  - خرس هد  - هکرابم ناهفصا - سردآ :  دراد . هتشاد و 

هچیزید

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  هنیکس  هداز  ماما 

تحاسم تحاسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  یلاها  مدرم و  داـقتعا  هب  اـنب  ناـشلا  میظع  هدازماـما  نیا  بسن  بسن : 
رازم تاحیضوت :  دسر . یم  عبرم  رتم  هب 200  هعقب  يانب  ریز  تحاسم  عبرمرتم و  دودح 3000  اهیلع  هللا  مالس  نوتاخ  هنیکس  هدازماما  یلعف 
هنوگ ره  دبنگ و  دقاف  قوف  هعقب  و  تسا . هتفرگ  رارق  رازم  يور  نینهآ  کبشم و  یظافح  هعقب  رود  ات  رود  اهنت  هدوبن و  حیرض  ياراد  قوف 

زا یسدنه  تانییزت  هعقب  لخاد  رد  نینچمه  هدوب و  دبنگ  دقاف  اهیلع  هللا  مالس  نوتاخ  هنیکـس  هدازماما  هاگترایز  دشاب . یم  یلخاد  تانییزت 
هچیزید - هکرابم ناهفصا - سردآ :  دوش . یمن  هدهاشم  يراکیشاک  ای  يرب ، چگ  يراک ، هنیآ  لیبق 

هیلع هللا  مالس  دمحم  دیس  هداز  ماما 

يانب 50 ریز  تحاسم  تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  ترـضح  هب  لحم  ناگرزب  رظن  هدیقع و  قبط  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
تـسا هدیدرگ  يزاسزاب  تمرم و  شیپ  لاس  دودح 70  رد  تاحیضوت :  دشاب . یم  هدش  يراکیـشاک  یعلـض و  يدبنگ 12  ياراد  هک  رتم 

اهنت دـشاب و  یم  ینییزت  هنوگ  ره  دـقاف  هعقب  هتـشاد و  رارق  هدازماما  رازم  گنـس  يور  داعبا 2×2  رد  نهآ  سنج  زا  یحیرـض  هعقب  لـخاد 
. دـنوش یم  فرـشم  هدازماما  نیا  سوب  ياپ  هب  جـیاوح  عفر  ترایز و  يارب  یلاـها  مدرم و  تسا . هدـیدرگ  یـشاقن  نآ  عالـضا  ياـهراوید 

یناقلاط نابایخ  - هچیزید - هکرابم ناهفصا - سردآ : 

هیلع هللا  مالس  نامیلس  هاش  هداز  ماما 

تحاسم تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلعداجس  ماما  ترضح  هب  رهش  نیدمتعم  مدرم و  هدیقع  قبط  ردقلا  لیلج  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
عافترا تاحیضوت :  دسر . یم  رتم  هب 1000  نآ  تاعامتجا  نلاس  ناویا و  هفاضا  هب  هعقب  يانب  ریز  هک  هدوب  عبرم  رتم  دودح 8000  هدازماما 

داعبا رد  هرقن  لیتسا و  سنج  زا  يزلف  یحیرض  تسا . هدش  يراکیشاک  هدازماما  ینوریب  ناویا  رتم و  هب 24  فک  زا  هدازماما  شوپود  دبنگ 
ریاس نوچ  لحم  یلاها  مدرم و  دـشاب . یم  يراـک  هنیآ  يراکیـشاک و  لاـح  رد  مرح  نیفرط  عالـضا  هتفرگ و  رارق  رازم  گنـس  يور   2×3

- هچیزید - هکرابم ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم  هدوب و  لیاق  سدقت  مارتحا و  راوگرزب  هدازماما  نیا  هب  تبـسن  میظعتلا  بجاو  ناگدازماما 
رهش زکرم  رد  هکرابم و  رهش  يرتمولیک  رد 5  عقاو  هچیزید  رهش  رد 

هیلع هللا  مالس  تاجاحریپ  هعقب 
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رتم هاگمارآ 1000  نیا  تحاسم  تحاسم :  تسا . يراصنا  بویاوبا  نادنزرف  زا  لحم ، نیدمتعم  یلاها و  داقتعا  هب  انب  هاگمارآ  نیا  بسن : 
رارق تاجاح  ریپ  هاگمارآ  رازم و  يور  نهآ  سنج  زا  يزلف  یحیرض  تاحیـضوت :  دسر . یم  رتم  دودح 50  هب  نامتخاس  يانب  ریز  هدوب و 

خـیرات 1356 هب  ناـمتخاس  نیا  ياـنب  تحاـسم  تسا . هتفرگ  رارق  فک ، زا  رتـم  عاـفترا 8  هب  هعقب  يور  یعلـض  يدـبنگ 8  تسا و  هتفرگ 
- ناهفـصا سردآ :  تسا . يراکیـشاک  يراک و  هنیآ  يرب و  چـگ  تانییزت  هنوگره  دـقاف  هعقب  نیا  دراد . لاس  دودح 30  یتمدق  هدیـسر و 

دور هدنیاز  ۀناخدور  بنج  هچیزید  رهش  هشیب  يارحص  رد  - هچیزید - هکرابم

نارتخد لهچ  هاگترایز 

مدرم تاحیـضوت :  دشاب . یم  اراد  رتم  تحاسم 50  هب  ییاـنب  ریز  زین  نآ  هعقب  هتـشاد و  دودـح 300  یتحاسم  انب  نیا  تحاـسم :  بسن - : 
ناکم نیا  لحم  ناگرزبزا  لقن  هب  دنیامن . یم  هعجارم  ناکم  نیا  هب  تاروذن  شخپ  تاجاح و  ندش  هدروآرب  تهج  ناوناب  ًاصوصخ  رهش 

دننوفدم ای  هدش و  بیغ  یتیاور  هب  هدش و  هدنهانپ  اجنآ  هب  هنامز  متس  روج و  هاگتـسد  تسد  زا  همرکم  يوناب  هک 40  تسا  ییاج  عقاو  رد 
تاولـص و متخ  نوچ  یتامـسارم  يرازگرب  هب  رهـش  ناوناب  نارتخد  لهچ  هاگترایز  رد  دوش . یمن  هدهاشم  يرازم  هنوگ  چـیه  هعقب  رد  هک 

هچیزید رهش  - هچیزید - هکرابم ناهفصا - سردآ :  دنزادرپ . یم  یبهذم  تامسارم  ییاپرب 

رهش ابیز 

امهیلع هللا  مالس  قاحسا  هحلط و  هداز  ماما 

تحاسم تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  لحم  نیدمتعم  تیاور  هب  راوگرزب  ناگدازماما  نیا  بسن  بسن : 
نیا تاحیضوت :  تسا . رتم  مالسلا 500  هیلع  قاحسا  هحلط و  ناگدازماما  هعقب  يانب  ریز  تحاسم  هدیـسر و  رتم  هب 6000  ینونک  هدازماما 

هرادا نیریخ و  ءانما و  تییه  تمه  اب  دیدج  يانب  بیرخت و  لاس 1358  رد  هتشاد  لگ  تشخ و  سنج  زا  يا  هعقب  میدق  رد  هک  نامتخاس 
تسا و هدـش  يراکیـشاک  نآ  ینوریب  ياـمن  هک  نهآ  رجآ و  حـلاصم  زا  شوـپود  يدـبنگ  تسا . هدـش  نآ  نیزگیاـج  ناتـسرهش  فاـقوا 

یم رتم  لوط 3×2  هب  يداعبا  هک  هدوب  نهآ  سنج  زا  يزلف و  هدازماما  حیرض  دراد . رارق  هعقب  يور  دسر  یم  رتم  هب 24  فک  زا  شعافترا 
. تسا هذدش  يراکیشاک  نآ  ياهنوتس  فارطا  حیرض و  رود  ات  رود  اهنت  هدوب و  يراک  هنیآ  يرامعم و  تانییزت  دقاف  هاگترایز  هعقب  دشاب .

رهش ابیز  - هکرابم ناهفصا - سردآ :  دنراد . هتشاد و  صاخ  تمارک  تدارا و  راوگرزب  هدازماما  نیا  هب  تبسن  مدرم 

هچنوخلاط

دمحم دیس  هناخ ي  هرفس 

. تسا هتفرگ  رارق  نآ  يور  فـک  زا  رتـم  عافترا 8  هب  گـنر  زبس  يدـبنگ  هک  هدوب  عبرم  رتم  قوف 40  يانب  تحاـسم  تحاـسم :  بسن - : 
متخ ماعطا و  هناخ  هرفس  ییاپرب  نوچ  یتامسارم  دراد . رارق  مدرم  مارتحا  مارکا و  دروم  میدق  زا  یتیاکح  ساسا  رب  ناکم  نیا  تاحیضوت : 
دزن هکربتم  ناکم  نیا  یگژیو  تایـصوصخ و  زا  نتخادرپ ، اتکی  قلاخ  اب  زاـین  زار و  اـعد و  هب  تاروذـن و  نتخپ  ناوناـب و  طـسوت  تاولص 

هچنوخلاط - هکرابم ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم  مدرم 
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نوکرک

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  همیلح  هداز  ماما 

تحاسم تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  هب  لحم  نیدمتعم  ناگرزب و  داقتعا  هب  انب  راوگرزب  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
رتم  500 اهنت نآ  تحاسم  بالقنا  زا  لـبق  نارود  رد  هک  دـسر  یم  رتم  رازه  دودـح 15  هب  نآ  دازآ  ياهنیمز  هفاضا  هب  هدازماما  یلعف  ياـنب 

بیرخت لاس 1372  رد  هک  هدوب  رتم  داعبا 144  رد  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  ینامتخاس  هدازماما  یمیدق  يانب  تاحیضوت :  تسا . هدوب  عبرم 
هفاضا هب  هعقب  يانب  ریز  تحاسم  تسا . هدـیدرگ  ثادـحا  دـیدج  يانب  هکرابم  ناتـسرهش  فاقوا  هرادا  نیریخ و  ءانما و  تییه  تمه  اـب  و 

دبنگ عافترا  تسا . هتفرگ  رارق  راوگرزب  هدازماما  رازم  يور  داعبا 2×3  رد  نهآ  سنج  زا  يزلف  یحیرض  هدیسر و  رتم  هب 1400  نآ  دجسم 
رود ات  رود  ياهراوید  يراکیشاک  لماش  هعقب  لخاد  تانییزت  دسر . یم  رتم  هب 24 فک  زا  اهیلع  هللا  مالس  نوتاخ  همیلح  هدازماما  شوپ  ود 

نوکرک - هکرابم ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم  مرح  هاگترایز و  فقس  يراک  هنیآ  هنادنمرنه و  يراکیشاک  نینچمه  حیرض و 

هچیکشوک

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  رظنم  هاش  هداز  ماما 

لک تحاسم  تحاسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  ترـضح  هب  یلاها  مدرم و  هدـیقع  قبط  ردـقلا  لیلج  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
رد هک  انب  نیا  تاحیـضوت :  دـسر . یم  عبرم  رتم  رازه  هب  نآ  دجـسم  هینیـسح و  هفاضاب  هعقب  يانب  ریز  تحاسم  رتم و  هدازماما 2000  يانب 

يانب ناتـسرهش  فاقوا  هرادا  ءانما و  تییه  یلاها و  تمه  اـب  بیرخت و  لاس 1365  رد  هدوب  لگ  تشخ و  حلاصم  زا  کچوک  هعقب  میدـق 
هتفرگ و رارق  هعقب  لـخاد  رازم و  گنـس  يور  رتم  داعبا 2×3  هب  هرقن  لیتسا و  سنج  زا  يزلف  یحیرـض  تسا . هدـش  نیزگیاج  نآ  دـیدج 
هدومن و هعجارم  سدـقم  ناکم  نیا  هب  دوخ  تاروذـن  شخپ  يارب  مدرم  تسا . هدـیدرگ  يراکیـشاک  فقـس  ات  حیرـض  فارطا  ياـهنوتس 

هچیکشوک - هکرابم ناهفصا - سردآ :  دنشاب . یم  لیاق  صاخ  مارتحا  راوگرزب  هدازماما  نیا  هب  تبسن  هراومه 

هکرابم

بسن يوسوم  هاگمارآ 

قوف هاگمارآ  تاحیضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  هاگمارآ 250  هعقب و  تحاسم  هاگمارآ 1000 و  نحـص  لک  تحاسم  تحاسم :  بسن - : 
هتفگ و عادو  ار  ینافراد  لاس 1353  رد  هک  دـشاب  یم  ازریم  اقآ  هب  روهـشم  مدرم  دزن  یلع و  دیـس  شمان  هک  هدوب  یفراع  ملاع و  هب  قلعتم 
هدوب و امن  رجآ  يراکیـشاک و  هاگمارآ  نوریب  يامن  دـنا . هدـش  هدرپس  كاخ  هب  ناش  یبسن  ناگتـسباو  ریاس  رازم  راـنک  رد  ناـکم  نیا  رد 
هب يدبنگ  تسا . هدیدرگ  عقاو  هاگمارآ  طسو  رد  ناگتـسب  ریاس  ناشدنزرف و  يوسوم و  یلع  دیـس  رازم  اهنت  هدوبن  حیرـض  ياراد  زین  هعقب 
یم زاین  زار و  اعد و  هب  هدـمآ و  ناکم  نیا  هب  هحتاـف  ندـناوخ  تراـیز و  هب  مدرم  تسا . هتفرگ  رارق  هاـگمارآ  هعقب و  يور  رتم  عافترا 12 

ادهش نادیم  هکرابم و  رهش  رد  - هکرابم - هکرابم ناهفصا - سردآ :  دنزادرپ .
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هیلع هللا  مالس  دمحم  نیدلازع  هداز  ماما 

 : تحاسم دـسر . یم  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  ترـضح  هب  لحم  نیدـمتعم  مدرم و  داـقتعا  هب  اـنب  ردـقلا  لـیلج  هدازماـما  نیا  بسن  بسن : 
 : تاحیـضوت دـشاب . یم  رتم   2500 تـسا ، فارطا  قاور  لـماش 4  هک  هعقب  ياـنب  ریز  تحاـسم  عبرمرتـم و  هدازماما 5000  لک  تحاـسم 

ثادـحا هب  عورـش  هکراـبم  ناتـسرهش  فاـقوا  هرادا  ءاـنما و  تییه  نیریخ و  یلاـها و  تمه  هب  لاس 1374 و  زا  هدازماـما  یلعف  ناـمتخاس 
رتم هب 22  فک  زا  هدازماما  شوپود  دبنگ  عافترا  هدـش و  هتخاس  رتم  عافترا 22  هب  هدازماما  دبنگ  نیفرط  رد  هتـسدلگ  راهچ  تسا . هدیدرگ 

فرط و راهچ  ياهراوید  لماش  هعقب  لخاد  تانییزت  هتفرگ و  رارق  رازم  گنس  يور  هعقب و  لخاد  داعبا 3×2  هب  نیبوچ  یحیرض  دسر . یم 
مارتحا هدـیقع و  راوگرزب  هدازماـما  نیا  هب  تبـسن  یلاـها  مدرم و  دـنک . یم  هریخ  ار  هدـننیب  ره  مشچ  هک  تسا  ییاـبیز  يراـک  هنیآ  فقس 

هیدمحم ۀلحم  رد  عقاو  هکرابم  رهش  رد  - هکرابم - هکرابم ناهفصا - سردآ :  دنتسه . لیاق  یصوصخب 

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هدازماما 

نینچمه هدوب و  دبنگ  دقاف  دشاب و  یم  ثادحالا  دیدج  هک  دیدرگ  عقاو  رتم  تحاسم 20  هب  یقاتا  لخاد  هدازماما  نیا  تحاسم :  بسن - : 
هعقب طسو  رد  رتم  لوط 2  رتم و  عافترا 1  هب  هدازماما  رازم  گنس  تاحیـضوت :  دشاب . یمن  رازم  گنـس  يور  هعقب  لخاد  رد  زین  یحیرض 
مدرم هتـشاد و  رارق  لحم  یلاها  میرکت  هجوت و  دروم  هدازماـما  نیا  تسا . ینییزت  هنوگ  ره  دـقاف  هداـس و  هعقب  یلخاد  ياـمن  هتفرگ و  رارق 

هب قیقحت  مدرم و  رظن  هجوت  اب  ناکم  نیا  دنزادرپ . یم  زاین  زار و  اعد و  هب  هدمآ و  ناکم  نیا  هب  ناشتاجاح  ندش  هدروآرب  ترایز و  يارب 
لاس دودح 100  ناکم  نیمه  رد  هدوب و  اتسور  نیا  هب  رجاهم  تاداس  زا  یکی  ناشیا  هکنیا  ادتبا  دراد . دوجو  تیاور  هنوگ  ود  هدمآ  لمع 
نیا رد  هدوب  یتامارک  ياراد  نوچ  هدرک و  یم  یگدـنز  ناکم  نیا  رد  هک  یتاداـس  زا  هکنیا  يرگید  هدـش و  نوفدـم  هتفاـی و  تاـفو  شیپ 

هکرابم رهش  ریچهن  هلحم  - هکرابم - هکرابم ناهفصا - سردآ :  تسا . هتفرگ  رارق  مدرم  هجوت  دروم  نفد و  ناکم 

ربمایپ ریزع  هاگترایز 

هیلع و هللا  یلـصربمایپ  ریزع  هاگترایز  مان  اب  تسا  یهاگترایز  زبسرـس  ییاضف  رد  اتـسور و  ياهتنا  رد  تاحیـضوت :  تحاسم - :  بسن - : 
اتسور مان  هک  يا  همشچ  نتـشاد  رارق  هب  هجوت  اب  هدمآ و  ناکم  نیا  هب  ناشلا  میظع  ربمایپ  نیا  هب  مارتحا  هناشن  هب  یلاها  مدرم و  ملـسو . هلآ 
همـشچ نیا  تسا . هتفرگ  رارق  نارفاـسم  ناریاز و  هجوت  دروم  هدـش و  لیدـبت  یتراـیز  یتحایـس  یناـکم  تروصب  هدـش  هتفرگ  نآ  زا  زین 
یمامت هک  يروطب  تسا  هدیدرگ  اتسور  ییایفارغج  تیعقوم  طیحم و  يزبسرس  ینادابآ و  ثعاب  هدیشوج و  نیمز  لد  زا  هک  تسا  ینایلاس 
لیدبت یتحایس  یترایز و  یناکم  قوف  همشچ  دوجو  يزبسرس و  هب  هجوت  اب  قوف  ناکم  دندرگ . یم  باریس  همـشچ  نیمه  زا  عرازم  ياهبآ 

زا دعب  نجورب و  تمس  هب  هکرابم  رهش  يرتمولیک  ۀلصاف 21  رد  - هکرابم - هکرابم ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم  ناریاز  هجوت  دروم  هدش و 
. یهام ضوح  مان  هب  تسا  ییاتسور  یسلجم  كرهش 

رتشا کلام  هاگترایز 

رد تارایز  اعد و  ندـناوخ  يارب  سدـقم  یناـکم  ناونع  هب  هدوب و  رتشا  کـلام  تیاـنع  دروم  عقاو  رد  ناـکم  نیا  مدرم  هدـیقع  رد  بسن : 
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رد تارایز  اعد و  ندـناوخ  يارب  سدـقم  یناـکم  ناونع  هب  هدوب و  رتشا  کـلام  تیاـنع  دروم  عقاو  رد  ناـکم  نیا  مدرم  هدـیقع  رد  بسن : 
اراد دسر  یم  رتم  هب 12  فک  زا  نآ  عافترا  هک  کچوک  يدـبنگ  هک  دـشاب  یم  رتم  تحاسم 150  ياراد  انب  نیا  تحاسم :  تسا . هدـمآ 

ناتـسربق و راـنک  رد  هاـگترایز  نیا  تسا . روهـشم  مدرم  نیب  رتـشا  کـلام  هاـگرظن  ناوـنع  هب  هک  هاـگترایز  نـیا  تاحیـضوت :  دـشاب . یم 
يارب سدـقم  یناـکم  ناونع  هب  هدوب و  رتشا  کـلام  تیاـنع  دروم  عقاو  رد  ناـکم  نیا  مدرم  هدـیقع  رد  تسا . هتفرگ  رارق  هلحم  ناتـسروگ 

هکرابم رهش  دابآ  خیش  ۀلحم  رد  - هکرابم - هکرابم ناهفصا - سردآ :  تسا . هدمآ  رد  تارایز  اعد و  ندناوخ 

هچیزید دابآ  وکن 

هیلع هللا  مالس  دمحم  هداز  ماما 

 : تحاسم دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  لحم  نیدمتعم  ناگرزب و  هدیقع  قبط  ناشبـسن  راوگرزب  هدازماما  نیا  بسن : 
درادناتسا ياه  هزاس  اب  هک  تشاد  دهاوخ  رتم  تحاسم 400  هب  ییانب  ریز  دیدج  نامتخاس  هدوب و  رتم  هدازماما 5000  ياضف  لک  تحاسم 

لاس رد  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  يا  هعقب  هدازماما  میدق  نامتخاس  تاحیـضوت :  دشاب . یم  ارجا  لاح  رد  ینف  ناسدنهم  رظن  ریز  و 
. دشاب یم  مادقا  تسد  رد  هکرابم  ناتـسرهش  فاقوا  هرادا  نیریخ و  ءانما و  تییه  طسوت  نآ  يزاسزاب  لحارم  نونکا  مه  بیرخت و   1387
رد - هچیزید داـبآ  وـکن  - هکراـبم ناهفـصا - سردآ :  تفرگ . دـهاوخ  رارق  هـعقب  يور  رتـم  عاـفترا 36  هب  شوـپود  زین  يدـبنگ  نینچ  مـه 

هچیزید دابآوکن  رد  عقاو  قوروق  يارحص 

نیئان

كرانا

هیلع هللا  مالس  نادرم ) ریپ   ) غارچهاش هاگترایز 

هدش هتخاس  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  هک  دـشاب  یم  عبرم  رتم  نآ 100  رواجم  قاتا  هفاضا 2  هب  هعقب  يانب  ریز  تحاسم  تحاـسم :  بسن - : 
يزلف یحیرض  هعقب  لخاد  رد  تاحیـضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  رازه  هاگترایز 15000  لک  تحاسم  . تسا هدـیدرگ  تمرم  نامز  رورم  هب 

هدـش يراکیـشاک  نآ  ناویا  نوریب  اهنت  هتـشادن و  يرنه  تاـنییزت  هنوگ  چـیه  هعقب  تسا . هتفرگ  رارق  رازم  گنـس  يور   5/2 داعبا 1 × رد 
هب هجوت  اب  رـضاح  لاح  رد  ناـکم  نیا  دـشاب . یم  فک  زا  رتم  عافترا 8  هب  ناویا  يالاب  رد  کـچوک  راـنم  ود  ياراد  هاـگترایز  نیا  تسا .

يرتمولیک  200 سردآ :  دراد . رارق  مالـسلا  هیلع  جـجحلا  نماث  اقآ  مرح  نیریاز  كرانا و  رهـش  مدرم  هجوت  دروم  شا  ییایفارغج  تیعقوم 
كرانا رهش  - نییان يرتمولیک   75 ناهفصا -

ناناپوچ

هیلع هللا  مالس  نیدلا  لالج  دیس  هداز  ماما 

 : تحاسم دسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  لحم  نیدمتعم  یلاها و  هتفگ  هب  انب  ردقلا  لیلج  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
2 داعبا 1 × رد  نهآ  سنج  زا  يزلف  یحیرض  هعقب  لخاد  تاحیضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  تحاسم 300  هب  ییانب  ریز  رتم و  تحاسم 400 
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هتـسدلگ و دبنگ و  ياراد  هاگترایز  هدازماما و  نیا  تسا . هدش  يراک  گنـس  فقـس  ات  فارطا  ياهراوید  هتفرگ و  رارق  رازم  گنـس  يور 
اتـسور و نیا  نتـشاد  رارق  هار  ریـسم  رد  هب  هجوت  اـب  دـشاب . یمن  يراـک  هنیآ  اـی  يرب و  چـگ  يراکیـشاک ، نوچ  یلخاد  تاـنییزت  نینچمه 
175 ناهفـصا - يرتمولیک   35 سردآ :  تسا . هتفرگ  رارق  مالـسلا  هیلعاضر  ماـما  ترـضح  مرح  نیریاز  هجوت  دروم  ناـکم  نیا  هدازماـما ،

ناناپوچ ياتسور  - نییان يرتمولیک 

ریصن ناطلس 

هیلع هللا  مالس  ریصن  دیس  ناطلس  هداز  ماما 

تحاسم دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  اتسور  نیدمتعم  یلاها و  تیاور  هتفگ و  هب  فیرـش  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
یم عبرم  رتم  رب 500  غلاب  ییانب  ریز  رتم و  تحاسم 5000  هب  ینحص  ياراد  هدازماما  نیا  . تسا هدیدرگ  انب  عبرم  رتم  دودح 400  تحاسم  : 

يریخ درف  طسوت  نآ  فارطا  ياهقاور  نلاس و  هدیدرگ و  ظفح  نانچمه  هتـشاد  لگ  تشخ و  زا  یحلاصم  هک  انب  نیا  تاحیـضوت :  دشاب .
ود يدـبنگ  دراد و  رارق  هعقب  لخاد  رد  هدازماما  رازم  گنـس  يور  داعبا 4×3  رد  موینیمولآ  سنج  زا  يزلف  یحیرـض  ا  تسا . هدـیدرگ  انب 

یمن يراک  هنیآ  ای  يراکیـشاک و  يرب ، چگ  تانییزت  ياراد  هعقب  دراد . عافترا  رتم  فک 16  زا  هدیدرگ  يزاسزاب  نآ  مود  يور  هک  شوپ 
ریصن ناطلس  ياتسور  نوریب  رد  یناتسهوک و  ۀقطنم  رد  - نییان يرتمولیک   35- ناهفصا سردآ :  دشاب .

نیئان

هیلع هللا  مالس  ردیح  هداز  ماما 

 : تحاـسم دـشاب . یم  مالـسلا  هیلع  یبـتجم  نسح  ماـما  ترـضح  هب  لـسن  هدـفه  اـب  یلاـها  تیاور  هب  راوگرزب  ةدازماـما  نیا  بسن  بسن : 
یم هر ) ) یـسلجم همالع  داتـسا  ینییان  ياعیفر  ازریم  ردپ  ناشیا  تاحیـضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  رب 150  غلاب  یتحاسم  هدازماما  ناـمتخاس 
دقاف هعقب  لـخاد  تاـنییزت  و  تسا . هتفرگ  رارق  فیرـش  ةدازماـما  رازم  گنـس  يور  داعبا 2×5/1  رد  نیبوچ  یحیرـض  هعقب  لـخاد  دنـشاب .

( هعلق نیران  یناتساب ( يانب  ترواجم  رد  - میدق تفاب  ردنیئان  ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم  يراک  هنییآ  ای  يرب و  چگ  يراکیشاک ،

هیلع هللا  مالس  یلع  دیس  ناطلس  هداز  ماما 

نب یـسوم  ماما  ترـضح  هب  نییان  یخیرات  بتک  رهـش و  نیدـمتعم  ناگرزب و  داقتعا  هتفگ و  هب  انب  ردـقلا  لیلج  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
هب مرح  نحـص  لـماش  هـک  دـشاب  یم  عـبرم  رتـم  رازه  رب 35000  غلاـب  یتحاـسم  هاـگترایز  نیا  تحاـسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هـیلع  رفعج 

ناتسبش تحاسم  . دشاب یم  هیمطاف  ناتـسبش  هیمطاف و  قاور  هناخباتک و  هعومجم ، رتم و  نآ 6000  زبس  ياضف  عبرم و  رتم   12000 تحاسم
طـسو رد  هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  هاگترایز  نیا  تاحیـضوت :  تسا . لـصتم  مرح  هب  هک  دـسر  یم  عبرم  رتم  هب 1200  نآ  ینوریب  قاور  اـب 

، تاعمجت یبهذـم ، یلم و  تامـسارم  ۀـیلک  فذـح  هتفرگ  رارق  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  رهطم  مرح  نیریاز  ریـسم  رد  هدـیدرگ و  عقاو  رهش 
نارود هب  نآ  تخاس  خیرات  هک  شوپ  ود  يدبنگ  ددرگ . یم  رازگرب  ناکم  نیا  رد  اه  ینارنخـس  اه و  نشج  اه و  يرادازع  اه ، ییامیپهار 

ریاز رهطم ، مرح  بنج  رد  نیریاز  لاـح  هاـفر  يارب  دراد . رارق  هـعقب  يور  فـک  زا  رتـم  عافترا 22  هب  هدش  يراکیـشاک  دـسر  یم  هیوفص 
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یمومع ۀناخباتک  نحص  ترواجم  رد  نینچمه  تسا . هدش  هتخاس  یمیدق  هنانز  هنادرم و  مامح  ود  قاتا و  باب  لماش 15  هک  یتنس  يارس 
هجوت و دروم  هک  هتـشاد  باـتک  دـلج  رازه  رب 5000  غلاب  هناـخباتک  نیا  تسا . هدـیدرگ  ثادـحا  زین  یـشزرو  یگنهرف  نوناـک  ناتـسآ و 

تانییزت دراد . رارق  فیرـش  ةدازماـما  رازم  گنـس  يور   5/2 داعبا 5/3 ×  رد  يزلف  یحیرـض  مرح  لخاد  دراد . رارق  رهـش  یلاـها  هدافتـسا 
هاگترایز نیا  دیدرگ . دهاوخ  يراکیشاک  يراک و  هنییآ  کیدزن  ةدنیآ  رد  هتـشاد و  همادا  فقـس  ات  هک  تسا  يرب  چگ  لماش  مرح  لخاد 

روشک طاقن  یصقا  نییان و  رهش  مدرم  نیریاز و  مارتحا  هجوت و  دروم  هتفرگ ، رارق  همیا  نماث  ترضح  مرح  هار  ریـسم  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب 
نییان رهش  زکرم  - ناهفصا سردآ :  دراد . رارق 

هیلع هللا  مالس  هلیصوم  ناطلس  هعقب 

 : تاحیضوت دراد  عبرم  رتم  رب 1500  غلاب  ییانب  ریز  هاگترایز  نیا  تحاسم :  دنشاب . یم  لئاق  هژیو  مارتحا  سدقم  ناکم  نیا  تبسن  بسن : 
فارطا و ياهقاور  لماش  هاگترایز  نیا  دنشاب . یم  مق  رهـش  رد  نوفدم  اهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  ۀمطاف  ترـضح  ۀمداخ  یلاها ، تیاور  هب 

سنج زا  يزلف  یحیرـض  دراد . رارق  هعقب  يور  فک  زا  رتـم  عافترا 20  هب  هدش  يراکیـشاک  شوپ و  ود  يدبنگ  دـشاب . یم  هاگترایز  مرح 
مدرم دشاب . یم  فقس  ات  اهراوید  یمیدق  یشاقن  لماش  هعقب  لخاد  تانییزت  تسا و  هتفرگ  رارق  رازم  گنس  يور  داعبا 3×2  رد  موینیمولآ 

رد - ینیمخ ماما  نابایخ  بنج  - نیئان - ناهفصا سردآ :  دنـشاب . یم  لیاق  هژیو  مارتحا  سدقم  ناکم  نیا  تبـسن  ناوناب  ًاصوصخ  یلاها و  و 
رهش میدق  تفاب 

رهش ءالصم  هعقب 

عبرم رتم  تسا 400  یعلض  تشه  هک  هعقب  يانب  ریز  تحاسم  هدوب و  عبرم  رتم  رب 18000  غلاب  انب  نیا  نحص  تحاسم  تحاسم :  بسن - : 
هب 1250 و 1212 یفوتم  يافرع  زا  نت  ود  باهولادبع  جاح  ینانک و  هزوک  نسح  دمحم  جاح  هاگمارآ  هربقم  نیا  تاحیـضوت :  دشاب . یم 

يور رتم  عافترا 26  هب  شوپ  ود  گنر و  يا  هزوریف  يدبنگ  دـنا . هدـش  هدرپس  كاخ  هب  ناکم  نیا  رد  هک  دنـشاب  یم  نییان  رهـش  رد  ق  .ـ ه
يدنب و مسر  تسا  هدیدرگ  انب  راجاق  هاشداپ  نیموس  هاش  دمحم  روتسد  هب  ق  ات 1264 ه .ـ خیرات 1250  رد  انب  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  هعقب 

یلصم نابایخ  - نیئان - ناهفصا سردآ :  دنک . یم  هریخ  ار  يا  هدننیب  ره  مشچ  مامت  هچره  ییابیز  هب  انب  لخاد  يرجآ  ياه  سنرقم 

نارتخد لهچ  هناخ  اقس 

غلاب ییانب  ریز  نامتخاس  نیا  تحاسم :  دشاب . یم  نارتخد  لهچ  هلحم ي  مان  زا  هتفرگرب  نآ  مان  هک  تسا  مدرم  دزن  یسدقم  ناکم  بسن : 
غلاب یتحاسم  هناخاقـس  نیا  رگید  زاف  . دشاب یم  يرب  چگ  يراک و  هنیآ  نآ  لخاد  دشاب و  یم  رتم  نآ 20  هیلوا  يانب  هک  هتشاد  رتم  رب 500 

رادروخرب يرایسب  يونعم  شزرا  زا  ناتسرهش  رهـش و  زا  جراخ  یتح  رهـش و  مدرم  دزن  سدقم  ناکم  نیا  تاحیـضوت :  دراد . رتم  رب 490 
نیا رگید  زاف  . دنزادرپ یم  زاین  زار و  اعد و  هب  هدمآ و  ناکم  نیا  هب  تاجاح  ندش  هدروآ  رب  تاروذن و  يادا  يارب  مدرم  هک  يروط  تسا .
لاح رد  لخاد  تانییزت  ینامتخاس  تایلمع  هک  تسا  هدـیدرگ  هفاـضا  هقبط  ود  رد  هناخاقـس  هب  هتخاـس و  ًاددـجم  لاس 1370  زا  هناـخاقس 

تامسارم رگید  اروشاع و  مایا  يراوگوس  مسارم  ییاپرب  رهش و  هینیسح  رانک  رد  نآ  نتـشاد  رارق  هب  هجوت  اب  ناکم  نیا  دشاب . یم  لیمکت 
- ناهفـصا سردآ :  ددرگ . یم  رازگرب  دایعا  يراوگوس و  یبهذـم ، تامـسارم  نآ  رد  دراد و  رارق  نییاـن  رهـش  مدرم  هجوت  دروم  یبهذـم 
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هینیسح بنج  - نارتخد لهچ  ۀلحم  - نییان رازاب  - نیئان

دومحم دیس  ناطلس  هداز  ماما 

 : تحاسم دـسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  ناشبـسن  نیدـمتعم  یلاها و  داـقتعا  هب  راوگرزب  هدازماـما  نیا  بسن : 
. تسا هتفرگ  رارق  فیرش  ةدازماما  رازم  گنـس  يور  داعبا 3×5/1  رد  نیبوچ  یحیرـض  دـشاب و  یم  عبرم  رتم   150 مرح ، هعقب و  تحاـسم 

هدازماما مان  اـب  تسا  یهاـگترایز  اوه  بآ و  شوخ  یناتـسهوک  ۀـقطنم  رد  ارحـص  لد  رد  نییاـن و  يرتمولیک  ۀلصاف 36  رد  تاحیـضوت : 
مالسلا هیلعرفعج  نب  یسوم  ماما  ترضح  هب  ناشبسن  نیدمتعم  یلاها و  داقتعا  هب  راوگرزب  هدازماما  نیا  مالـسلا . هیلعدومحم  دیـس  ناطلس 

نحص دشاب . یم  فک  زا  رتم  عافترا 10  هب  گنر  يا  هزوریف  يدبنگ  ياراد  هتشاد و  هلاس  دودح 200  یتمدق  هدازماما  نامتخاس  دسر . یم 
. تسا هدـش  هتخاس  نحـص  رگید  فرط  رد  نیریاز  لاح  هافر  يارب  ارـس  ریاز  باب  هتشاد و 10  رتم  رب 2000  غلاب  یتحاسم  هدازماما  طاـیح 
. تسا هتفرگ  رارق  فیرش  ةدازماما  رازم  گنـس  يور  داعبا 3×5/1  رد  نیبوچ  یحیرـض  دـشاب و  یم  عبرم  رتم   150 مرح ، هعقب و  تحاـسم 

یناکم ناونع  هب  ناکم  نیا  لحم  ینادابآ  ییایفارغج و  تیعقوم  هب  هجوت  اب  دراد . همادا  فقـس  ات  هک  تسا  يرجآ  هعقب  عالـضا  اهراوید و 
رد ارحـص  لد  رد  نییاـن و  يرتمولیک  ۀلـصاف 36  رد  - نیئان - نیئاـن ناهفـصا - سردآ :  دراد . رارق  نیریاز  هجوت  دروم  یتحایـس  یتراـیز و 

اوه بآ و  شوخ  یناتسهوک  ۀقطنم 

دابآ یضین 

هیلع هللا  مالس  میهاربا  دیس  هداز  ماما 

تحاسم تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  نیدمتعم  یلاها و  تیاور  هب  انب  فیرش  هدازماما  نیا  تبـسن  بسن : 
. دـیدرگ دـهاوخ  ثادـحا  نآ  یبنج  ياه  نلاس  اـهقاور و  هدازماـما  يزاـسزاب  حرط  رد  هک  دـشاب  یم  عبرم  رتم  مرح 100  یلعف  ياـنب  ریز 

فاقوا هرادا  تمه  هب  لاس 1387  رد  هک  هتشاد  داعبا 4×3  هب  یتحاسم  لگ و  تشخ و  حلاصم  اب  يا  هعقب  میدق  رد  ناکم  نیا  تاحیضوت : 
داعبا 5/1×1 هب  یکچوک  نیبوچ  حیرـض  رـضاح  لاح  رد  تسا . هدش  نآ  یمیدـق  يانب  نیزگیاج  دـیدج  يانب  بیرخت و  نییان  ناتـسرهش 
- نییان رهـش  يرتمولیک   15 ناهفـصا - سردآ :  دـش . دـهاوخ  ضیوـعت  مرح  يزاـسزاب  حرط  رد  زین  نآ  هک  هتفرگ  رارق  رازم  گنـس  يور 

ارحص لد  رد  سم و  يور و  ندعم  ترواجم  رد  - دابآ یضین 

دابآ فجن 

نشا

هیلع هللا  مالس  نیدلا  رون  اباب  هعقب 

رد هک  تسا  يدیس  رازم  هاگترایز  نیا  لحم ، نیدمتعم  هتفگ  هب  طقف  هدوبن و  تسد  رد  نیدلارون  اباب  همان  یگدنز  زا  يربتعم  دنس  بسن : 
ءزج نَِشا  تاحیـضوت :  عبرم .  رتم  دودـح 500  يانب  ریز  تحاسم  تحاسم :  تسا . هدـش  هدرپس  كاخ  هب  رتشیب  ای  شیپ  لاس  دودح 600 
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هدوب بوچ  لگ و  اب  یمیدق  يا  هناخ  یکاخ و  يربق  هعقب ، نیا  یمیدق  رازم  دوش . یم  بوسحم  دابآ  فجن  ناتـسرهش  تشد و  رهم  ۀقطنم 
زین نونکا  مه  هدـش و  هتخاس  ینونک  نامتخاس  بیرخت و  رازم  نیا  نیریخ ، دابآ و  فجن  فاقوا  هرادا  یلاها و  تمه  اـب  لاس 1377  رد  و 

نامیـس رجآ و  اب  هک  نیمز  زا  دـبنگ  عافترا  دراد . رارق  هعقب  لـخاد  رازم  يور  داعبا 5/2×2  هب  يزلف  یحیرـض  تسا . ندـش  لماک  لاح  رد 
هدش هتخاس  زین  هناخزپشآ  یتشادـهب و  سیورـس  نیّدـلا  رون  اباب  ۀـعقب  هاگترایز  مرح  رانک  رد  نینچمه  دـسر . یم  رتم  هب 16  هدـش  هتخاس 
هعقب بحاص  هب  تبـسن  نِشا  ياتـسور  مدرم  و  تسا . نایامن  هوک  لد  رود و  زا  یبوخ  هب  هاگترایز  دـبنگ  هنادـنمرنه  يراـک  یـشاک  تسا .

رد - اتسور زا  جراخ  نَِشا - ياتـسور  ناگیاپلگ - تمـس  هب  دابآ  فجن  يرتمولیک  130 ناهفصا - سردآ :  دنلیاق . یـصاخ  مارتحا  تدارا و 
هوک ۀنماد 

رهش دالوپ 

اهیلع هللا  مالس  میرم  هراس  هداز  ماما 

. دشاب یم  عبرم  رتم  هب 100  هاگترایز  يانبریز  تحاسم  تحاسم :  مالسلا . هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ناگداون  زا  هدازهاش  اقآ  هدازماما  بسن : 
يزاسزاب و ریمعت و  تسد  رد  هک  هدازماما  نیا  یلعف  هعقب  مالـسلا . هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ناگداون  زا  هدازهاش  اقآ  هدازماما  تاحیـضوت : 
زا هفیرش  هدازماما  رازم  يور  داعبا 3×5/2  هب  يزلف  یحیرض  هعقب  لخاد  رد  . ددرگ یم  رب  نایناخلیا  نامز  هب  نآ  تمدق  دشاب و  یم  هعـسوت 

نیریخ ءانما و  تییه  تمه  هب  دـیدج ، هعـسوت  حرط و  هماـنرب  رد  تسا . هدـیدرگ  هدوب  نیبوچ  هک  یلبق  حیرـض  نیزگیاـج  شیپ  لاـس   10
يرتمولیک  7 ناهفـصا - سردآ :  دـشاب . یم  دوهـشم  نآ  ياهنوتـس  هـک  دیـسر  دـهاوخ  رتـم  هب 1650  هداز  ماـما  نحـص  تحاـسم  لـحم ،

ادهش رازلگ  رانک  - دابآ فجن  رهشدالوپ , ریسم  - دابآ فجن  ناتسرهش 

قهد

هیلع هللا  مالس  یقت  هداز  ماما 

هتخاس رتم  تحاسم 1300  تحاسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  لحم  نیدـمتعم  داقتعا  هب  ناشیا  بسن  بسن : 
يور یلومعم  يا  همـشچ  قاط و  يدبنگ  هک  هدوب  داعبا 3×5/2  رتد  لگ  تشخ و  زا  ینامتخاس  هعقب  نیا  یمیدق  يانب  تاحیـضوت :  دـش .

انب نیا  داـبآ  فجن  فاـقوا  هرادا  يراـکمه  نیریخ و  ءاـنما و  تییه  لـحم و  یلاـها  تمه  هب  لاـس 1363  رد  تسا . هدوـب  هتفرگ  رارق  نآ 
یم فارطا  رد  قاور  ناتسبش و 4  هس  ياراد  هتشاد و  عافترا  رتم  نیمز 19  حطـس  زا  هدازماما  یلعف  دبنگ  دش . هتخاس  یلعف  يانب  بیرخت و 

رد دنک . یم  هریخ  دوخ  هب  ار  نیریاز  مشچ  هک  تسیا  هنادنمرنه  يراکیـشاک  ياراد  رهـش ، هب  فرـشم  ناویا  دوجوم 2  ناویا  هس  زا  دنـشاب 
ناکامک هتفرگ و  رارق  درذگ ، یم  لاس  نآ 10  بصن  خیرات  زا  هک  رازم  گنس  يور  داعبا 3×2  هب  یشوگ  يزلف 4  حیرض  هدازماما  لخاد 

سمـش هداز  ماما  ةدازردارب  دوش  یم  هتفگ  هک  هاگراب  نیا  تسا . يزاسزاب  تخاس و  لاح  رد  نانچمه  هدازماـما  ینییزت  لـخاد و  ياـهامن 
رد هک  یگنـس  هعطق  رد  دشاب . یم  رادروخرب  ناتـسرهش  یلاها  نیریاز و  يارب  یـصاخ  سدقت  مارتحا و  زا  دشاب  یم  هجیولع  دمحم  نیدلا 

رادـم تکوش  تمظع  راکرـس  شیاـمرف  هب  اـنب  : ] تسا هدـش  يراـجح  ریز  تـالمج  ق ) خـیرات 1299(ه .ـ هب  هـک  دـشاب  یم  دوـجوم  مرح 
رد هک  هدـش  هدـید  ربتعم  باتک  رد  تسیکرابم و  فیرـش و  ناکم  هک  حرفال ، هکرابم  هعقب  ریمعت  هلالجلادـیارظان  ناخ  ءایلوازعم  ترـضح 
نبا یـسوم  نبا  نسحم  نـب  یقت  هـک  نرق ) ) نارق کـی  هـب  ریـسفت  نیدـب  دـشاب . یم  راـهطا  هـمیا  دـجمَا  دـالوا  زا  رفن  فیرـش 7  ناکم  نیا 
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ترـضح دالوا  زا  رتخد  راهچ  درک و  دیهـش  ار  وا  تنعل  هلا  هیلم  نادرم  نیا  ایفوس  حرفـال  هّرد  ۀـنماد  رد  ار  وا  دـشاب  یم  مالـسلا  هیلعرفعج 
همیحر هنمآ و  هنیکـس و  همیلح و  تسا  نیا  اهنآ  یماسا  زا  دـنا ، هدـش  بیاغ  هرد  مد  گنـس  گرزب  ریز  رد  هک  انـس  هیهت و  هلآ  هیلع  اـضر 

تبث و و  دنا . هدرک  دیهش  هناخدور  هرد و  هنماد  هب  دنشاب و  مهدا  لیحور و  هک  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  داجما  دالوا  زا  رفن  ودو  دنـشاب 
ماجنا تروص  نانم  میرک  دـمحم  بیان  بانج  یلاع  راکرـس  مامتحا  یعـس و  هب  نیعـست  هعـست و  ام  فلا و  ۀنـس  لاوش  رد  عاقو  نیا  طـبض 

ماـما زا  نآ  رد  دوب . ق  . ـ لاس 1299 ه هب  نآ  خیرات  هک  دراد  دوجو  یگنـس  هعقب  لخاد  رد  راجح ) هلادبع  يدهـشم  داتـسا  لمع  تفریذپ (
75 ناهفـصا - سردآ :  تسا . هدـش  دای  نیدـباعلا  نیز  ماما  دالوا  زا  اهیلع  هللا  مالـسهمیحر  هنمآ و  هنیکـس ، هملیح ، نوچ  رگید  یناـگداز 

قهد - هجیولع ناتسرهش  يرتمولیک   10- دابآ فجن  يرتمولیک 

هجیولع

هیلع هللا  مالس  دمحم  نیدلا  سمش  هداز  ماما 

تحاسم 2500 تحاسم :  دسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  یلاها  مدرم و  داقتعا  هب  فیرـش  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
دوب هدش  هتخاس  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  رتم  عافترا 17  اب  يدبنگ  ینامتخاس 4×3 و  هک  هداز  ماما  یمیدق  دبنگ  تاحیـضوت :  عبرم .  رتم 

رد نونکا  مه  دـش و  هتخاـس  هقبط  ود  تروص  هب  رتم  عافترا 10  اب  یلحم  نیریخ  یلاها و  تمه  اـب  دـیدج  هعقب  بیرخت و  لاس 1383  رد 
مشچ ياه  يراک  هنیآ  ابیز و  ياه  يرب  چگ  هتشاد و  عافترا  رتم  يرب 18  چگ  فقس  ات  نیمز  زا  هدازماما  دیدج  دبنگ  تسا . تخاس  لاح 
حیرض نیزگیاج  ابیز  دیدج و  یحرط  اب  یعلـض و  تروص 8  هب  هک  هدازماما  دیدج  حیرـض  دـنک . یم  هریخ  ار  يراوز  ره  مشچ  مرح  زاون 
تابتع ةدنزاس  نامه  روپسابع  داتسا  حیرض  نیا  هدنزاس  هک  دش  هتخاس  یناهفصا  ناراک  داتـسا  طسوت  لاس 1387  رد  هدش  یمیدق  نیبوچ 

يور ناتسا  ناتسرهش و  تهج  یلاها و  ریظن  یب  لابقتسا  هقردب و  اب  هک  دشاب  یم  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  مرح  حیرـض و  تایلاع و 
هک حیرـض  يالاب  يابیز  رتسول  دـنایامن . یم  خر  ابیز  ةدـش  يراک  هنیآ  يرب و  چـگ  نوتـس  يور  رب  یلعف  يابیز  دـبنگ  دـیدرگ . بصن  نآ 

برغ هشوگ  رد  تسا . هدیشخب  مرح  هب  یصاخ  ةولج  هتشاد  مالـسلا  هیلعینـسح  میظعلادبع  ترـضح  مرح  حیرـض  رتسول  هب  يدایز  تهابش 
ماگنه رد  دراد . یتیاکح  هک  هدوب  هدازماما  میدـق  نیمداخ  یکی  هک  ینیما  یلعمدـق  لیکو  جاح  مان  اـب  تسا  یهاـگمارآ  هدازماـما  حـیرض 

صخـشم هفـشاکم  ایور و  ملاع  رد  ناشیا  يارب  ار  ناکم  هدازماما  يا  هفـشاکم  یط  هدوب و  بآ  هب  مربم  زاین  هک  هدزماما  مرح  هعقب و  ریمعت 
زین نونکا  مه  هک  دنیامن  هدافتـسا  هاچ  بآ  زا  هتفر و  یگنـس  یهوک  لد  رد  يا  هدامآ  هاچ  رـس  هب  ناشیا  يرادـیب  ملاع  رد  هک  دـنیامن  یم 
دبنگ ياراد  هک  هدیدرگ  نفد  زین  سدقم  عافد  مانمگ  دیهش  هاگترایز 5  يوربور  رد  دنیامن . یم  هدافتسا  هاچ  بآ  زا  نیریاز  كربت  تهج 

رد - هجیولع - داـبآ فجن  ناهفـصا - سردآ :  دریگ . یم  رارق  نیرواـجم  نیریاز و  میرکت  تراـیز و  دروم  تسا  هک  تسا  هدوـب  یکچوـک 
رهش هب  فرشم  یهوک  يالاب 

زنطن

هنایبا

امهیلع هللا  مالس  یسیع  ییحی و  ناگدازماما 
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. دـسر یم  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماـما  ماـمه  ماـما  ترـضح  هب  نیدـمتعم  یلاـها و  تیاور  هب  فیرـش  ناـگدازماما  نیا  بسن  بسن : 
 : تاحیضوت دسر . یم  عبرم  رتم  هب 100  نآ  هعقب  يانب  ریز  تحاسم  دشاب و  یم  عبرم  رتم  هاگترایز 300  يابیز  نحص  تحاسم  تحاسم : 
هک لکـش  یطورخم  گنر و  يا  هزوریف  يدـبنگ  هک  دـسر  یم  هیوفـص  نارود  لبق و  لاس  دـص  راهچ  هب  ًادودـح  ناـمتخاس  ياـنب  تمدـق 

هدازماما رازم  گنس  يور   5/2 داعبا 5/1 × رد  يزلف  یحیرض  مرح  لخاد  رد  دراد . رارق  هعقب  يور  دسر  یم  رتم  هب 22  فک  زا  نآ  عافترا 
 : سردآ دراد . رارق  کیدزن  رود و  نیریاز  هجوت  دروم  هنایبا  یخیراـت  ياتـسور  رد  نتـشاد  رارق  هب  هجوت  اـب  ناـکم  نیا  دراد . رارق  فیرش 

زنطن يرتمولیک  رد 45  عقاو  هنایبا  یخیرات  ياتسور  - هنایبا - زنطن ناهفصا -

هروا

هیلع هللا  مالس  دابآ  هورگ  هداز  ماما 

ناکم نیا  رد  ناگدازماما  زا  یهورگ  هدـع و  نیدـمتعم ، زا  تیاور  هب  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  هاگترایز  نیا  هب  دابآ  هورگ  مان  قالطا  بسن : 
نیا هب  داـبآ  هورگ  ماـن  قـالطا  تاحیـضوت :  تسا . عبرم  رتم  رب 300  غلاب  مرح  هعقب و  ياـنب  ریز  تحاـسم  تحاـسم :  دنـشاب . یم  نوفدـم 

زا تیاور  هب  انب  دنـشاب . یم  نوفدـم  ناکم  نیا  رد  ناگدازماما  زا  یهورگ  هدـع و  نیدـمتعم ، زا  تیاور  هب  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  هاگترایز 
نیقی هب  بیرغ  لامتحا  هک  دننوفدم  دسر  یم  همیا  زا  مادـکره  هب  ناشبـسن  هک  راهطا  همیا  نادـنزرف  زا  رفن  هاگترایز 36  نیا  رد  نیدمتعم 

زا دـعب  هدومن و  ترجاهم  ناکم  نیا  هب  خـیرات  لوط  رد  راوگرزب  ناگدازماما  ناـمز  رورم  هب  هک  تسا  هدوب  یهاـگیاج  اوأـم و  ناـکم  نیا 
تشخ حلاصم  اب  ییانب  لاس 1342  ات  قوف  نامتخاس  دنا . هدش  هدرپس  كاخ  هب  ناکم  نیا  رد  نوفدـم  ناگدازماما  رگید  رانک  رد  ناشتافو 

داعبا 3×3 رد  نهآ  سنج  زا  يزلف  یحیرـض  مرح  لخاد  رد  دش . نآ  نیزگیاج  دیدج  ییانب  بیرخت و  نیریخ  تمه  هب  هک  هدوب  گنـس  و 
نحـص رد  دـشاب . یم  يراکیـشاک  يراک و  هنیآ  يرب و  چـگ  تانییزت  دـقاف  هعقب  تسا . هتفرگرارق  فیرـش  ناگدازماما  رازم  گنـس  يور 
دروم هک  هدش  بوسحم  یترایز  یتحایـس و  یناکم  ناونع  هب  ناکم  نیا  تسا . هتخاس  ارـس  ریاز  باب  نیریاز 10  لاح  هافر  يارب  هاگترایز 

يرتمولیک هلصاف 9  رد  عقاو  هروا  ياتـسور  - هروا - زنطن ناهفـصا - سردآ :  دشاب . یم  ناتـسا  ناتـسرهش و  کیدزن  رود و  نیریاز  لابقتـسا 
زنطن

مهیلع هللا  مالس  راوگرزب  راهچ  هاگترایز 

هیلعرفعج نب  یـسوم  ماما  ناگداون  زا  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  مساقلاوبا و  ناگدازماما  مالـسلا و  هیلعرقاب  دـمحم  ماما  ناـگداون  زا  بسن : 
هب شیاهقاور  دجـسم و  هعقب و  ياـنب  ریز  تحاـسم  هدوب و  عبرم  رتم  رب 40  غلاب  هدازماما  نحـص  تحاسم 2  تحاسم :  دنـشاب . یم  مالـسلا 

نیّریخ و ءانما ،  تییه  تمه  اب  هک  دوب  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  ینامتخاس  لاس 1356  ات  انب  نیا  تاحیضوت :  تسا . عبرم  رتم  دودح 600 
مرح هعقب و  لخاد  رد  فیرـش  ناگدازماما  رازم  گنـس  يور  تسا . هدـش  نآ  میدـق  يانب  نیزگیاج  دـیدج  يانب  بیرخت و  اتـسور  یلاـها 

ابیز و يراک  هنیآ  تروص  هب  دـبنگ  ریز  فقـس و  ات  مرح  ياـهراوید  یماـمت  دراد . رارق  داـعبا 3×2  هب  موـینیمولآ  سنج  زا  يزلف  یحیرض 
. دراد عافترا  رتم  فک 30  زا  هاگترایز  شوپود  گـنر و  ییـالط  دـبنگ  دـنک . یم  هریخ  دوخ  هب  ار  يریاز  ره  مشچ  هک  تسیا  هنادـنمرنه 

هروا ياتسور  رد  عقاو  زنطن  يرتمولیک  هلصاف 4  رد  - هروا - زنطن ناهفصا - سردآ : 

ریماب
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امهیلع هللا  مالس  دمحم  نیدلا و  نیز  ناگداز  ماما 

ماما ترـضح  هب  دـمحم  هدازماما  بسن  مالـسلا و  هیلعرقاب  دـمحم  ماـما  یلاـها  تیاور  هب  مالـسلا  هیلع  نیدـلا  نیز  هداز  ماـما  بسن  بسن : 
رب 150 غلاب  یطایح  نحـص و  هاگترایز  نیا  تسا . هدـش  هتخاس  رتم  دودح 200  يانب  ریز  تحاسم :  دسر . یم  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم 

راوج رد  يدجسم  ءانما  تییه  یلاها و  تمه  هب  هک  هتـشاد  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  ینامتخاس  هاگترایز  نیا  تاحیـضوت :  دراد . عبرم  رتم 
ناگدازماما کچوک  هعقب  لخاد  دراد . رارق  هعقب  يور  رب  نانچمه  هاگترایز  لکش  یطورخم  لگ و  تشخ و  دبنگ  تسا . هدش  هتخاس  نآ 

چگ تانییزت  هنوگ  ره  دقاف  هعقب  لخاد  دراد . رارق  فیرـش  ناگدازماما  رازم  گنـس  يور  داعبا 3×3  رد  بوچ  سنج  زا  یحیرـض  فیرش 
زنطن رهش  ریماب  هلحم  رد  - ریماب - زنطن ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم  يراکیشاک  يراک و  هنیآ  يرب ،

دورزرب

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  همیلح  امهیلع و  هللا  مالس  قاحسا  لیعامسا و  ناگداز  ماما 

 : تحاسم دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  لحم  نیدمتعم  یلاها و  تیاور  هب  ردقلا  لیلج  ناگدازماما  نیا  بسن  بسن : 
بیرخت و لیـس  لیلد  هب  راب  نیدـنچ  هدـیدرگ  ظفح  نانچمه  هک  هدازماما  یمیدـق  ياـنب  ناـمتخاس و  تاحیـضوت :  دراد  رتم  رب 500  غلاب 

یمیدق نیبوچ و  يربنم  مرح  هشوگ  رد  تسا . هدش  هتشون  نآ  فقس  بوچ  يور  نآ  يزاسزاب  خیرات  هک  تسا  هدیدرگ  يزاسزاب  ًاددجم 
گنس يور  داعبا 2×3  رد  کبـشم  نیبوچ و  یحیرـض  نینچمه  دـنک . یم  تیبثت  ار  انب  تمدـق  هک  دراد  رارق  دراد  هلاـس  رازه  یتمدـق  هک 

. تسا هدـش  یکاکح  هتـشون و  رمرم  گنـس  يور  راوگرزب  هس  یماسا  هاگترایز  حیرـض  لخاد  رد  تسا . هتفرگ  رارق  فیرـش  ناـگدازماما 
يرتمولیک ۀلـصاف 20  رد  - دورزرب - زنطن ناهفـصا - سردآ :  دشاب . یم  يراکیـشاک  ای  يراک و  هنیآ  يرب ، چگ  تانییزت  دـقاف  مرح  هعقب و 

دورزرب ياتسور  رد  زنطن و 

دنهدیب

هیلع هللا  مالس  نامیلس  هدازهاش  هاگترایز 

 : تحاسم دسر . یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  لحم  نیدمتعم  یلاها و  تیاور  هب  راوگرزب  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
هدوب لگ  تشخ و  حلاصم  اب  يا  هعقب  لاس 1332  ات  انب  نیا  تاحیضوت :  دسر . یم  عبرم  رتم  دودح 500  هب  قوف  هدازماما  نحص  تحاسم 

دراد و عافترا  رتم  فک 22  زا  هاگترایز  شوپ  ود  دبنگ  تسا . هدش  نآ  یمیدـق  يانب  نیزگیاج  دـیدج  يانب  یلاها  نیریخ و  تمه  هب  هک 
هیلع نامیلـس  هدازهاش  هاگترایز  مرح  يانبریز  تحاـسم  دروخ . یم  مشچ  هب  دـبنگ  راـنک  رد  رتم  عافترا 20  هب  هاگترایز  هتـسدلگ  هرانم و 

. دراد رارق  ردقلا  لیلج  هدازماما  رازم  گنس  يور  داعبا 2×2  رد  يزلف  یحیرض  مرح  لخاد  رد  دشاب . یم  عبرم  رتم  ًادودح 300  نآ  مالسلا 

. دنک یم  هریخ  دوخ  هب  ار  هدننیب  ره  مشچ  هک  تسیا  هنادنمرنه  ابیز و  يراک  هنیآ  هعقب  يرجآ  دبنگ  هیـشاح  حیرـض و  يالاب  فارطا و  رد 
زنطن يرتمولیک  هلصاف 35  رد  دنَه  دیب  ياتسور  رد  - دنهدیب - زنطن ناهفصا - سردآ : 
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تاداس هیکت 

هیلع هللا  مالس  يدهم  نیدلاالج  دیس  هداز  ماما 

نامتخاس یلعف و  يانب  ریز  تحاـسم  تحاـسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  همئا  داوج  ماـما  ترـضح  هب  راوگرزب  هدازماـما  نیا  بسن  بسن : 
. دوب دـهاوخ  نآ  راـنک  ناتـسبش  دـبنگ و  هتـسدلگ و  ود  مرح ، هعقب و  لـماش  هک  دیـسر  دـهاوخ  عبرم  رتم  رب 1600  غلاب  هاـگترایز  دـیدج 

دیدـج نامتخاس  بیرخت و  ءانما  تییه  یلاها و  تمه  هب  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حـلاصم  اـب  يا  هعقب  خیرات 1381  ات  انب  نیا  تاحیـضوت : 
کبـشم نیبوچ و  یظافح  مادک  ره  يور  هک  دراد  دوجو  حیرـض  هس  انب  نیا  رد  تسا . یلیمکت  لحارم  زاس  تخاس و  لاح  رد  نونکا  مه 

حرط رد  هک  هتشاد  رارق  فیرش  هدازماما  راوگرزب  رـسمه  دنزرف و  ِهاگمارآ  حیرـض و  ود  نونکا  مه  هعقب  نوریب  رد  دراد . رارق  هدش  يراک 
لالج دیـس  ةدازماما  حیرـض  تسا  هدـش  ظفح  نانچمه  هک  یمیدـق  هعقب  لخاد  رد  تفرگ . دـنهاوخ  رارق  هعقب  کی  رد  یگمه  يزاـسزاب 
قوف ۀعقب  دشاب . یم  عبرم  رتم  رـضاح 40  لاح  رد  مرح  هعقب و  تحاسم  دشاب . یم  داعبا 3×2  رد  هک  دراد  رارق  مالـسلا  هیلع  يدهم  نیدلا 

ۀلـصاف رد  - تاداس هیکت  - زنطن ناهفـصا - سردآ :  دشاب . یم  يراک  هنیآ  ای  يراکیـشاک  يرب ، چگ  لیبق  زا  يرنه  تانییزت  هنوگ  ره  دـقاف 
سکرک هوک  زارف  رب  تاداسلا و  هیکت  ياتسور  رد  عقاو  زنطن  يرتمولیک   28

نایراج

هیلع هللا  مالس  تاداس  دمحا  ریم  هداز  ماما 

 : تحاسم دسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  ناشبـسن  لحم  نیدـمتعم  یلاها و  تیاور  هب  راوگرزب  هدازماما  نیا  بسن : 
مالسلا هیلع  تاداس  دمحا  ریم  هدازماما  هاگترایز  مرح  هعقب و  تحاسم  هدوب و  عبرم  رتم  رب 600  غلاب  شیاهقاور  هدازماما و  نحص  تحاسم 
بیرخت نیریخ  یلاها و  تمه  اب  هک  هتشاد  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  ینامتخاس  لاس 1378  ات  انب  نیا  تاحیضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم   150

ناکم نیا  رد  يرایـسب  تاداس  یلقن  هب  هک  دراد  تاداس  دنوسپ  تلع  نیا  هب  ناکم  نیا  تسا . هدش  نآ  میدق  يانب  نیزگیاج  دیدج  يانب  و 
هدیسر تداهش  هب  مالسلا  هیلعدمحم  ریم  هدازماما  باکر  رد  هک  یتاداس  دنـشاب . یم  نوفدم  ناکم  نیا  رد  هک  یتاداس  دنـشاب . یم  نوفدم 

زا تانییزت  دراد و  رارق  فیرش  هدازماما  رازم  گنس  يور  داعبا 3×3  رد  کبشم  نیبوچ و  یظافح  اب  یحیرـض  هعقب  مرح و  لخاد  رد  دنا .
رد 4 نایراج  ياتسور  رد  - نایراج - زنطن ناهفـصا - سردآ :  دروخ . یمن  مشچ  هب  مرح  رد  يرب  چگ  ای  يراکیـشاک و  يراک و  هنیآ  لیبق 

زنطن يرتمولیک 

رفخ

هیلع هللا  مالس  نیدباعلا  نیز  ماما  نبا  نسحم  نبا  دمحا  هداز  ماما 

 : تحاسم دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح  هب  نیدـمتعم  ناـگرزب و  زا  تیاور  هب  هجوت  اـب  راوگرزب  نیا  بسن  بسن : 
نیز ماـما  نب  نسحم  نب  دـمحا  هاـگترایز  مرح  هعقب و  ياـنب  ریز  تحاـسم  هدوـب و  عـبرم  رتـم  هاگترایز 2500  فارطا  نحـص و  تحاـسم 

لبق و لاس  نآ 250  ینوریب  دبنگ  هک  شوپود  دبنگ  ياراد  لاس 1376 ات  انب  نیا  تاحیضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  مالسلا 85  هیلع  نیدباعلا 
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تییه یلاها ، تمه  اب  لاس  ود  ضرع  رد  بیرخت و  راوگرزب  نآ  دقرم  ءانثتسا  هب  ًالک  هک  هتـشاد  لاس  زا 1000  شیب  تمدق  نآ  لوا  دبنگ 
يراکیشاک تروص  هب  هعقب  يور  فک  زا  رتم  عافترا 22  هب  ییابیز  شوپ  ود  لکش و  یطورخم  يدبنگ  تسا . هدش  هتخاس  نیریخ  ءانما و 

حرط رد  تسا . هتفرگ  رارق  فیرـش  هدازماما  رازم  گنـس  يور  رتم  داعبا 3×2  رد  ابیز  يزلف و  یحیرـض  هعقب  لـخاد  رد  تسا . هتفرگ  رارق 
نتشادرارق شا و  ییایفارغج  تیعقوم  هب  هجوت  اب  ناکم  نیا  دیدرگ . دهاوخ  يراک  هنیآ  يراکیشاک و  فقس  عالـضا و  یمامت  هعقب  هدنیآ 

رد - رفخ - زنطن ناهفصا - سردآ :  دراد . رارق  روشک  یتح  ناتسا و  رسارس  نارفاسم  نیریاز و  هجوت  دروم  زنطن  ناهفصا - هداج  هار  نیب  رد 
زنطن ناهفصا - روحم  رد  زنطن و  يرتمولیک  هلصاف 5  رد  رفَخ  ياتسور 

هسیر

هیلع هللا  مالس  یلع  دیس  هداز  ماما 

رتم تحاسم 10  تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ماما  ترـضح  ناگداون  زا  یلاها  تیاور  هب  فیرـش  هدازماما  نیا  بسن : 
زا یلاها  تیاور  هب  فیرـش  هدازماما  نیا  تاحیـضوت :  تسا . حیرـض  دقاف  تسا و  هتفرگ  رارق  نآ  طسو  رد  هدازماما  رازم  گنـس  هک  عبرم 

تمه اب  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حـلاصم  اـب  یقاـتا  لاس 1378  رد  انب  نیا  دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  ناگداون 
يرنه تانییزت  دقاف  نینچمه  هدوب و  حیرـض  دقاف  هعقب  تسا . هدش  نآ  میدق  يانب  نیزگیاج  دـیدج  يانب  بیرخت و  میدـق  نامتخاس  یلاها 

هیسر ۀلحم  رد  - هسیر - زنطن ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم  يراکیشاک  ای  يراک و  هنیآ  يرب ، چگ  لیبق  زا 

دابآ حلاص 

هیلع هللا  مالس  حلاص  هداز  ماما 

تحاسم دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  اتسور  نیدمتعم  یلاها و  داقتعا  تیاور و  هب  فیرش  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
تشخ و حلاصم  اب  يا  هقب  میدق  رد  انب  نیا  تاحیـضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  رب 70  غلاب  یتحاسم  انب  نیا  یناقوف  ۀـقبط  رد  ناویا  تحاسم  : 

میدق يانب  نیزگیاج  دیدج  يانب  بیرخت و  زنطن  ناتسرهش  فاقوا  هرادا  تراظن  تیریخ و  ءانما و  تییه  تّمه  هب  رد 1370  هک  هدوب  لگ 
دراد و عافترا  رتم  فک 12  زا  هاگترایز  شوپ  ود  دبنگ  تسا . هدـش  هتخاس  انب  ریز  رتم  هقبط و 300  ود  رد  نامتخاس  نیا  تسا . هدـش  نآ 

يراک هنیآ  يرب ، چگ  دقاف  مرح  هعقب و  لخاد  تانییزت  هدیدرگ و  بصن  فیرش  هدازماما  رازم  گنس  يور  نیبوچ  یظافح  هعقب  لخاد  رد 
زنطن رهش  يرتمولیک  ۀلصاف 15  رد  دابآ  حلاص  ياتسور  رد  - دابآ حلاص  - زنطن ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم  يراکیشاک  و 

هماط

هیلع هللا  مالس  لضاف  دیس  هداز  ماما 

تحاـسم تحاـسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  ترـضح  هب  لـحم  نیدـمتعم  زا  تیاور  هب  راوگرزب  نیا  بسن  بسن : 
نامتخاس نیا  تاحیـضوت :  دـسر . یم  عبرمرتم  هب 1200  نآ  فارطا  ياـهنیمز  هفاـضا  هب  عومجم  ًـالک  هک  دـشاب  یم  عبرمرتم  دودح 200 
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عافترا هب  هعقب  يور  هدش  يراکیـشاک  لکـش و  یطورخم  يدبنگ  ددرگ . یم  رب  نایرومیت  نارود  هب  نآ  خیرات  هتـشاد و  هلاس  یتمدق 700 
زاغآ لاس 1375  رد  ینید  تامسارم  ییاپرب  يارب  رتم  تحاسم 800  هب  یتاعامتجا  نلاس  هعقب  راـنک  رد  تسا . هتفرگ  رارق  فک  زا  رتم   12
يانب ریز  تحاسم  تسا . هدش  هدـید  كرادـت  هتخاس و  کیدزن  رود و  نیریاز  هافر  تهج  ارـس  ریاز  نینچمه 14  تسا و  هدـش  تخاس  هب 

ياهیـشاقن مرح ، لخاد  رد  دراد . رارق  هدازماما  رازم  گنـس  يور  داعبا 2×5/2  رد  يزلف  یحیرـض  دـشاب و  یم  عبرم  رتم  هعقب 100  یمیدق 
هلـصاف 5 رد  - هماـط - زنطن ناهفـصا - سردآ :  تسا . هدـیدرگ  تمرم  هک  هدیـسر  ناـیرومیت  نارود  هـب  هـعقب  ياـهراوید  فارطا  فـقس و 

، هماط ياتسور  رد  عقاو  زنطن  يرتمولیک 

هیلع هللا  مالس  ظفاح  هجاوخ  هعقب 

هیلع یلع  نینمؤملاریما  ترضح  ناگداون  زا  مساقلاوبا  دیس  نسحلاوبا و  دیس  مانب  ردقلا  لیلج  هدازماما  ود  هاگمارآ  عقاو  رد  انب  نیا  بسن : 
زا تیاور  هب  هاـگترایز  نیا  هب  ظـفاح  هجاوخ  ماـن  قـالطا  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرم  رتم  تحاسم 5000  تحاسم :  دنـشاب  یم  مالـسلا 

ًاقیقد ظفاح  هجاوخ  رازم  ربق و  انب  نیا  رد  هتبلا  هک  هدوب  ظـفاح  هجاوخ  ماـنب  راوگرزب  ود  نیا  مداـخ  نفد  لـحم  یلیلد  هب  لـحم ، نیدـمتعم 
یم عبرم  رتـم  دودـح 40  هب  هاگترایز  مرح  هعقب و  ياـنب  ریز  دراد  هلاـس  دودح 380  یتمدـق  هاگترایز  نیا  تسا . هدـشن  نیعم  صخـشم و 

تاـنییزت دـقاف  هعقب  هتفرگ و  رارق  داـعبا 2×5/1  رد  نیبوچ  یحیرـض  فیرـش  ناـگدازماما  رازم  گنـس  يور  رب  و  مرح ، لـخاد  رد  دـسر .
هماط ياتسور  رد  - هماط - زنطن ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم  يراک  هنیآ  يراکیشاک و  يربچگ و 

درو قرط 

مهیلع هللا  مالس  راوگرزب  راهچ  ناگداز  ماما 

دودح 600 هب  ینونک  هعقب  يانب  ریز  تحاسم  تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  ناشفیرـش  بسن  بسن : 
لاس 1377 ات  انب  نیا  مالسلا . هیلع  هلادبع  دیس  یلع و  دیـس  ریم  دمحم ، دیـس  میهاربا ، دیـس  ناگدازماما : تاحیـضوت :  دسر . یم  عبرم  رتم 
. تسا هدیدرگ  نآ  میدق  يانب  نیزگیاج  دیدج  يانب  بیرخت و  نیریخ  ءانما و  تییه  تمه  هب  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  ینامتخاس 

شوپ ود  دبنگ  دـشاب . یم  عبرم  رتم  رب 000/30  غلاب  دراد و  رارق  زین  ادهـش  رازلگ  ناتـسربق و  نآ  راوج  رد  هک  هاگترایز  نحـص  تحاـسم 
اهنت و  دشاب . یم  يراکیـشاک  يراک و  هنیآ  يرب و  چگ  تانییزت  دـقاف  مرح  هعقب و  دراد . عافترا  رتم  فک 12  زا  لیتسا  سنج  زا  هاگترایز 

- درو قرط  - زنطن ناهفصا - سردآ :  تسا . هدش  يراکیشاک  ثراو  ترایز  دبنگ ، ریز  هیشاح  حیرض و  يالاب  رد  هعقب و  مرح و  لخاد  رد 
زنطن يرتمولیک  رد 35  عقاو  دور  قرط  ياتسور  رد 

دنهزیرف

هیلع هللا  مالس  ربنم  بحاص  هعقب 

دودح هاگترایز  یلعف  يانب  تحاسم :  دـشاب . یم  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  هدازماما  نب  دـیز  نب  دامع  یلاها  زا  تیاور  هب  ناشیا  بسن : 
بیرخت و نیریخ  یلاها و  تمه  هب  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  يا  هعقب  لاس 1381  ات  هعقب  نیا  تاحیضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم   50
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. تسا هتفرگ  رارق  رازم  گنـس  يور   2  × داعبا 5/1 رد  کبـشم  نیبوچ و  یحیرـض  هعقب  لخاد  رد  تسا . هدـش  نآ  نیزگیاج  دـیدج  يانب 
يرب چگ  راهطا  همیا  یماسا  رود  ات  رود  هاگترایز  دبنگ  ریز  هیـشاح  هعقب  لخاد  رد  دراد . عافترا  رتم  فک 12  زا  هاگترایز  کچوک  دبنگ 

یتمدق هک  دراد  رارق  هعقب  هشوگ  هدش  يراک  تبنم  یمیدق و  يربنم  دشاب . یم  يرب  چگ  يراک و  هنیآ  دقاف  قوف  هعقب  تسا . هدش  هتشون  و 
ناتـسرهش دنهزیرف  ياتـسور  - دنهزیرف - زنطن ناهفـصا - سردآ :  دـشاب . یم  هدربمان  ربنم  رابتعا  دوجو و  زا  هاگترایز  مان  هک  هتـشاد  هنیرید 

دشاب یم  ربنم  بحاص  هعقب  زنطن 

ناجمک

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  هلیمج  هیلع و  هللا  مالس  بویا  ناگداز  ماما 

یلعف ياـنب  تحاـسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  نیدـمتعم  یلاـها و  تیاور  هب  راوگرزب  ود  نیا  بسن  بسن : 
بسن تاحیـضوت :  دراد . عافترا  رتم  فک 22  زا  هک  هاگترایز  شوپ  ود  يزلف و  دـبنگ  هتـشاد و  انب  ریز  عبرم  رتم  فیرش 700  ناگدازماما 

اب ییانب  يرمق )  ) لاس 1386 ات  انب  نیا  دسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  نیدـمتعم  یلاها و  تیاور  هب  راوگرزب  ود  نیا 
، ردـقلا لیلج  ناگدزماما  يافـص  اـب  مرح  لـخاد  رد  تسا . هدـیدرگ  يزاـسزاب  نیریخ  یلاـها و  تمه  هب  هک  هدوب  لـگ  تشخ و  حـلاصم 

يراـک هنیآ  تروصب  فقـس  اـت  حیرـض  فارطا  راوـید و  رود  اـت  رود  تسا . هتفرگ  رارق  رازم  گنـس  يور  داـعبا 2×3  رد  يزلف  یحیرض 
هلـصاف 36 رد  ناـجمُک  ياتـسور  رد  - ناـجمک - زنطن ناهفـصا - سردآ :  دـنک . یم  هریخ  دوـخ  هب  ار  يریاز  ره  مـشچ  هـک  تـسا  ییاـبیز 

زنطن يرتمولیک 

هدزم

هیلع هللا  مالس  دمحم  نبا  یلع  هداز  ماما 

 : تحاـسم دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  لـحم  نیدـمتعم  تیاور  هتفگ و  هب  راوـگرزب  هدازماـما  نیا  بسن  بسن : 
لاس ات  انب  نیا  تاحیـضوت :  دـسر . یم  رتم  دودـح 2000  هب  دوش  یم  بوسحم  زین  اتـسور  ناتـسربق  عقاو  رد  هک  هدازماما  نحـص  تحاسم 

نآ نیزگیاج  دیدج  يانب  بیرخت و  زنطن  فاقوا  هرادا  نیریخ و  ءانما و  تییه  تّمه  اب  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  ینامتخاس   1379
رارق هعقب  يورب  فک  زا  رتم  عافترا 14  هب  شوپ  ود  يدبنگ  هتـشاد و  انب  ریز  عبرم  رتم  هدازماما 100  دیدج  يانب  نامتخاس  تسا . هدیدرگ 

اهراوید و هیقب  هیتآ  حرط  رد  دـشاب ، یم  بصن  تخاس و  لاـح  رد  داعبا 3×5/2  رد  بوچ  زلف و  سنج  زا  یحیرـض  هعقب  لـخاد  رد  دراد .
يرتمولیک ۀلصاف 15  رد  درِجالیم  ياتسور  رد  - درجالیم - زنطن ناهفصا - سردآ :  دیدرگ . دهاوخ  يراکیـشاک  يراک و  هنیآ  مرح ، فقس 

زنطن

درجالیم

مهیلع هللا  مالس  راوگرزب  راهچ  ناگداز  ماما 
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 : تحاسم دسر . یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  ترضح  هب  لحم  ناگرزب  داقتعا  تیاور و  هب  فیرش  ناگدازماما  نیا  بسن  بسن : 
يراکیـشاک هک  یعلـض  دنچ  لکـش و  یطورخم  يدبنگ  هعقب  يور  دنا و  نوفدـم  عبرم  رتم  تحاـسم 100  هب  يا  هعقب  رد  ناراوـگرزب  نیا 

هدازهاش ییحی و  هدازهاش  لیعامسا و  هدازهاش  بیعش ، هدازهاش  ترضح  تاحیضوت :  دراد . هلصاف  رتم  فک 12  زا  دراد  گنر  يا  هزوریف 
ناـکم و نیا  نیریاز  لاـح  هاـفر  تـهج  نحـص  فارطا  رد  دراد و  رتـم  دودـح 500  یتحاسم  هاگترایز  طایح  نحـص  مالـسلا . هیلعنامیلس 
رد 25 عقاو  هدِزم  ياتـسور  رد  - هدزم - زنطن ناهفـصا - سردآ :  دشاب . یم  زاس  تخاس و  لاح  رد  ارـس  ریاز  باب  دنچ  فیرـش  ناگدازماما 

زنطن يرتمولیک 

زنطن

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  هیقر  یب  یب  هداز  ماما 

 : تحاسم دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  رهـش  ناگرزب  یلاها و  داـقتعا  هب  هفیرـش  هدازماـما  نیا  بسن  بسن : 
نامتخاس تاحیـضوت :  تسا . عبرم  رتم  مرح 500  يانبریز  تحاـسم  دـشاب و  یم  عبرمرتم  رازه  دودح 000/10  هاگترایز  نحـص  تحاسم 
نیزگیاج دـیدج  يانب  بیرخت و  میدـق  يانب  نیریخ  ءانما ، تییه  تمه  هب  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  ییانب  لاس 1351  ات  هدازماما 

داعبا رد  يزلف  یحیرـض  مرح  هعقب و  لـخاد  رد  دراد . عاـفترا  رتم  فک 22  زا  هاگترایز  شوپود  دـبنگ  عافترا  تسا . هتـشگ  نآ  لبق  ياـنب 
ات اهنوتس  ياهتنا  رد  هک  دراد  رارق  هدش  يراکیشاک  نوتس  حیرض 8  فارطا  رد  تسا . هتفرگ  رارق  هفیرش  هداز  ماما  گنـس  يور   5/3×5/2

يراکیـشاک و ءانما  تییه  تیاور  هب  هاگترایز  ياهراوید  یمامت  هدنیآ  حرط  رد  تسا . هدیدرگ  يراک  هنیآ  يا  هنادنمرنه  تروصب  فقس 
مارتحا و سدـقم  ناکم  نیا  هب  هفیرـش  هدازماما  نیا  تامارک  هب  هجوت  اب  ناوناب  ًاـصوصخ  زنطن و  رهـش  مدرم  دـیدرگ . دـهاوخ  يراـک  هنیآ 

، عافترا رد  عقاو  زنطن  رهش  زکرم  رد  - زنطن - زنطن ناهفصا - سردآ :  دنشاب . یم  لیاق  هژیو  تدارا 

هیلع هللا  مالس  دمحم  دیس  ناطلس  هداز  ماما 

تحاسم تحاسم :  دسر . یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ترـضح  هب  رهـش  نیدمتعم  یلاها و  تیاور  هب  راوگرزب  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
قاور راهچ  هوالعب  مرح  هعقب و  يانب  ریز  تحاسم  دشاب و  یم  عبرمرتم  مالسلا 000/10  هیلع  دمحم  دیس  ناطلس  هدازماما  هاگترایز  نحص 

تمرم و نامز  رورم  هب  هک  دـسر  یم  لاس  دودح 150  هب  ءانما  تییه  هتفگ  هب  انب  نیا  تمدق  تاحیـضوت :  دسر . یم  عبرم  رتم  هب 450  نآ 
هدوسرف و نامز  رورم  هب  نآ  گـنر  يا  هزوریف  ياهیـشاک  هک  دراد  عاـفترا  رتم  فک 17  زا  هاگترایز  شوپود  دـبنگ  تسا . هدـش  يزاسزاب 
مرح و لخاد  رد  دیدرگ . دهاوخ  نآ  ینونک  دبنگ  نیزگیاج  دیدج  دبنگ  هدش و  هتشادرب  هاگترایز  هعـسوت  حرط  رد  هک  تسا  هدش  هتخیر 

چگ يراکیـشاک ، تانییزت  هنوگ  ره  دـقاف  قوف  هعقب  تسا . هتفرگ  رارق  هدازماـما  رازم  گنـس  يور  رتم  داعبا 3×2  رد  يزلف  یحیرـض  هعقب 
زنطن رهش  کشِرِس  هلحم  رد  - زنطن - زنطن ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم  يراک  هنیآ  ای  يرب و 

هیلع هللا  مالس  دمحم  دیس  هداز  ماما 

تحاسم تحاسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  ترـضح  هب  لحم  ناـگرزب  تیاور  داـقتعا و  هب  فیرـش  هدازماـما  نیا  بسن  بسن : 
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لاس 1378 ات  انب  نیا  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرم  رتم  هعقب 200  ياـنب  ریز  تحاـسم  هدوب و  عبرم  رتم  هاگترایز 1500  نحـص  هطوحم و 
دیدج يانب  بیرخت و  نآ  یمیدق  يانب  زنطن  ناتسرهش  فاقوا  هرادا  نیریخ و  ءانما ، تییه  تمه  اب  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  ییانب 

هتفرگ و رارق  فیرش  هدازماما  رازم  گنس  يور  داعبا 3×2  رد  يزلف  یحیرض  هدازماما  مرح  لخاد  رد  تسا . هدش  نآ  میدق  يانب  نیزگیاج 
هجوت اب  قوف  ۀعقب  دنک . یم  بلج  دوخ  هب  ار  يریاز  ره  رظن  هک  تسا . هدش  يراک  هنیآ  يرب و  چگ  ییابیز  تروص  هب  دـبنگ  يالاب  فقس 

. دشاب یم  يرب  چـگ  ای  يراکیـشاک و  يراک ، هنیآ  لیبق  زا  يرنه  تانییزت  هنوگ  ره  دـقاف  رـضاح  لاح  رد  نآ  نامتخاس  ندوب  زاس  هزات  هب 
زنطن رهش  داشِوشِو  هلحم  رد  - زنطن - زنطن ناهفصا - سردآ :  دراد . عافترا  رتم  فک 12  زا  هدش و  يراکیشاک  هدازماما  شوپود  دبنگ 

هیلع هللا  مالس  هللادبع  هداز  ماما 

. دـسر یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  هب  رهـش  نارتـگرزب  نیدـمتعم و  تیاور  هب  ردـقلا  لـیلج  هدازماـما  نیا  بـسن  بـسن : 
بجوم اـبیز  شخبحرف و  ییاـضف  نتـشاد  لـیلد  هب  هک  دـسر  یم  رتـم  هب 000/50  هدازماما  ياـبیز  هطوحم  نحـص و  تحاـسم  تحاـسم : 
هدیدرگ تمرم  رورم  هب  هک  هلاس  تمدق 1000  اب  تسا  ییانب  هدازماما  نامتخاس  تاحیضوت :  دراد . رارق  ناتسرهش  رهش و  نیرئاز  لابقتـسا 

دودح هب  مالسلا  هیلع  هللادبع  هداز  ماما  هعقب  يانب  ریز  تحاسم  دراد . رارق  هعقب  يور  هدش  يراکیـشاک  گنر و  يا  هزوریف  يدبنگ  تسا و 
قوف هعقب  دراد . رارق  فیرـش  هدازماما  رازم  گنـس  يور   5/1 داعبا 5/2 × رد  يزلف  یحیرـض  مرح  هعقب و  لـخاد  دـسر . یم  عبرم  رتم   100
لحم زین  يرگید  ناگدازماما  هاگترایز  نیا  رد  نیدـمتعم  تیاور  هب  انب  دـشاب . یم  يراکیـشاک  ای  يراـک  هنیآ  يرب و  چـگ  تاـنییزت  دـقاف 

يزاسزاب تمرم و  هک  دراد  رارق  دسر  یم  نایقوجلس  نارود  هب  نآ  خیرات  هک  یمیدق  یجرب  هاگترایز  نیا  ترواجم  رد  دنشاب . یم  نوفدم 
اهنت تسا و  هدش  بیرخت  نامز  رورم  هب  هک  هتشاد  رارق  هاگترایز  فرطراهچ  رد  زین  رگید  جرب  جرب 3  نیا  ریظن  دوش  یم  هتفگ  تسا . هدش 

زنطن رهش  رد  - زنطن - زنطن ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم  ناکم  نیا  یخیرات  روآدای  راگدای و  هدنام  یقاب  جرب 

اهیلع هللا  مالس  رهاط  ییحی و  هداز  ماما 

یم مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  یلاها  تیاور  دوجوم و  دانـسا  هب  هجوت  اب  ردـقلا  لـیلج  ناـگدازماما  نیا  بسن  بسن : 
دوب لگ  تشخ و  حلاصم  اب  ینامتخاس  انب  نیا  تاحیـضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  رب 60  غلاب  هاگترایز  مرح  هعقب  تحاسم  تحاسم :  دـسر .

زا حیرض  ود  هعقب  لخاد  رد  تسا . هدش  هتخاس  یمیدق  هعقب  مرح و  رانک  رد  عبرم  رتم  رب 300  غلاب  یناتسبش  هدنام و  ظوفحم  نانچمه  هک 
هیلع ییحی  هدازماـما  رهطم  رکیپ  لوا  حیرـض  رد  دراد . رارق  رتمیتناـس  داـعبا 50×180  رد  يرگید  رتم و  داـعبا 3×5/1  رد  موینیمولآ  سنج 

رب غلاب  هعقب  رود  اترود  هاگترایز و  طایح  نحص و  تحاسم  دنشاب . یم  نوفدم  مالسلا  هیلع  رهاط  ترضح  رتکچوک  حیرـض  رد  مالـسلا و 
هنیآ و  يرب ، چگ  تانییزت  دقاف  هاگترایز  مرح  هعقب و  دشاب . یم  رتم  فک 22  زا  هاگترایز  يزلف  دبنگ  نینچمه  دنشاب . یم  عبرم  رتم   7000

زنطن دابآ  دیزم  ۀلحم  رد  - زنطن - زنطن ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم  يراکیشاک  يراک و 

هیلع هللا  مالس  نیسح  هدازهاش  هاگراب 

یم عبرم  رتم  هاگترایز 700  هدازماما و  نحص  تحاسم  تحاسم :  دسر . یم  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  ترـضح  هب  ناشفیرـش  بسن  بسن : 
ترضح لصفالب  دنزرف  مالسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  ردارب  و  جع ) ) نامز ماما  ترـضح  يومع  ناشیا  تاحیـضوت :  دشاب .
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فک 20 زا  هک  تسا  گنر  هزوریف  شوپود و  يدبنگ  ياراد  هدیسر و  هیوفـص  رـصع  هب  انب  نیا  تمدق  دشاب . یم  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما 
. تسا هدش  هتخاس  ارس  ریاز  باب   12 نیریاز ، لاح  هافر  تهجمالسلا  هیلعنیسح  هدازهاش  هاگترایز  نحص  یلامش  علض  رد  دراد . عافترا  رتم 

يزلف یحیرـض  مرح  لخاد  رد  تسا . هدش  هتخاس  عبرم  رتم  تحاسم 600  هب  یناتسبش  دجسم و  هاگترایز  نحص  یبرغ  علـض  رد  نینچمه 
تمدق هک  هدش  یشاقن  فقس  ات  مرح  ياهراوید  تسا . هتفرگ  رارق  راوگرزب  هداز  ماما  رازم  گنـس  يور  رتم  داعبا 2×2  رد  نهآ  سنج  زا 

تیعقوـم هب  هجوـت  اـب  هاـگترایز  نیا  تـسا . هدـیدرگ  لـیمکت  يزاـسزاب و  تـمرم و  هیراـجاق  نارود  رد  هدیـسر و  هیوفـص  نارود  هـب  نآ 
. دراد رارق  روشک  ناتـسرهش و  طاقن  ءاصقا  نیرفاسم  نیریاز و  هجوت  دروم  ناـشاک  ناهفـصا ، هار  ریـسم  رد  نتـشاد  رارق  شا و  ییاـیفارغج 

. دراد رارق  مالسلا  هیلع  نیسح  ناطلس  هدازهاش  ترضح  یتوکلم  هاگراب  زنطن  يرتمولیک  هلصاف 25  رد  - زنطن - زنطن ناهفصا - سردآ : 

هیلع هللا  مالس  ینیسح  نسح  دیس  هعقب 

 : تحاسم دنشاب . یم  نوفدم  ناکم  نیا  رد  هدرک و  یم  یگدنز  نایرومیت  نامز  رد  هدوب و  ق  . ـ مهن ه نرق  رادمان  يافرع  زا  ناشیا  بسن : 
زا هعقب  گنر  هزوریف  شوپ و  ود  دـبنگ  دـسر . یم  ناـیرومیت  نارود  هب  هعقب  تمدـق  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرم  رتم  هعقب 100  يانبریز 

تبنم ۀچقودنـص  هعقب  لخاد  رد  دـشاب . یم  عبرم  رتم  رازه  زا 2  شیب  رب  غلاب  هاگترایز  طایح  نحـص  تحاسم  دراد . عاـفترا  رتم  فک 12 
نسح دیـس  دوخ  شرافـس  تسد و  هب  نیدمتعم  یلاها و  تیاور  هب  هک  هتـشاد  هلاس  دودح 600  یتمدق  هک  دراد  رارق  یـسیفن  هدـش  يراک 
داعبا رد  نینهآ  یظافح  هچقودنص  نیا  ظفح  تهج  تسا . هتفرگ  رارق  رازم  گنـس  يور  شتافو  زا  دعب  هک  هدش  هتخاس  یفقاو  ای  ینیـسح 

هک تسا  ییابیز  هدش  يراک  تبنم  نیبوچ و  برد  هاگترایز  سیفن  یمیدق و  ءایـشا  زا  رگید  یکی  دراد . رارق  هعقب  لخاد  نآ و  يور   2×3
نادرگناهج رهـش و  یلاها  هجوت  دروم  شا  یخیرات  تمدـق  تیمها و  هب  هجوت  اب  زین  اـنب  نیا  دراد . رارق  ناـنچمه  هعقب  يدورو  هناتـسآ  رد 

زنطن رهش  ۀتشوفا  داب  غاب  هلحم  رد  - زنطن - زنطن ناهفصا - سردآ :  دراد . رارق 

هیلع هللا  مالس  دمصلادبع  خیش  هعقب 

تاحیضوت دشاب . یم  رتم  فک 23  ات  هعقب  دبنگ  يالاب  هلصاف  دشاب و  یم  عبرم  رتم  دودح 40  هعقب  يانب  ریز  تحاسم  تحاسم :  بسن - : 
ات هلـصاف 704  رد  هک  دسر  یم  نایناخلیا  هرود  هب  انب  نیا  تمدق  دراد . هلاس  يرمع 2000  هک  تسا  يرانچ  تخرد  دجـسم  نیا  رانک  رد  : 

هیاپ دنلب  فراع  يزنطن  دمصلادبع  نیدلارون  خیش  هاگمارآ  دجسم  پچ  تمـس  ناتـسبش  ورهار  لصاف  دح  تسا . هدیدرگ  انب  ق  725 ه . ـ
تسا ییابیز  يرب  چگ  ۀبیتک  نآ  هدعاق  رد  هدوب و  يرب  چگ  سنرقم  دبنگ  ياهتنا  ات  فقـس  دجـسم  لخاد  رد  دراد . رارق  ق  متفه ه . ـ نرق 

داعبا 4×2 رد  نیبوچ  یحیرـض  رازم  گنـس  يور  تسا . هدـش  هتـشون  ثلث  طخ  اب  نارمع  لآ  هکراـبم  هروس  ات 169  هیآ 167  نآ  رد  هـک 
نادرگناهج یلاها و  هجوت  دروم  ناکم  نیا  تسا . هدش  يراکیـشاک  ییابیز  تروص  هب  رازم  گنـس  تسا و  هتفرگ  رارق  رازم  گنـس  يور 

زنطن رهش  رازاب  هلحم  زنطن - - زنطن ناهفصا - سردآ :  تسا . رادروخرب  مدرم  دزن  یگنهرف  یخیرات و  ظاحل  زا  يا  هژیو  تیمها  زا  هدوب و 

هتشیو

هیلع هللا  مالس  دارم  دیس  هداز  ماما 
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تحاسم تحاسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  لحم  نیدـمتعم  یلاـها و  زا  تیاور  هب  ناـشیا  بسن  بسن : 
هاگترایز قاور  ناتـسبش و  راـهچ  مرح و  هعقب و  تحاـسم  هدوب و  عبرم  رتم  رب 000/20  غلاب  هداج  نییاپ  اـت  هدازماـما  رود  اـت  رود  نحص و 

نیریخ ءانما و  تییه  تمه  اب  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حـلاصم  اـب  یناـمتخاس  لاس 1363  ات  انب  نیا  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرم  رتم   500
، هعقب لخاد  رد  دسر . یم  رتم  هب 9  فک  زا  زین  هاگترایز  شوپود  دبنگ  عافترا  تسا . هدش  نآ  میدق  يانب  نیزگیاج  دیدج  يانب  بیرخت و 

هنوگ ره  دقاف  اهراوید  فقس و  تانییزت  هتفرگ و  رارق  فیرش  هدازماما  رازم  گنـس  يور  رتم  داعبا 2×2  رد  نهآ  سنج  زا  يزلف  یحیرض 
يارب هدش و  فرـشم  راوگرزب  ةدازماما  نیا  ترایز  هب  طاقن  ریاس  هتـشیو و  ۀلحم  یلاها  دشاب . یم  يراکیـشاک  ای  يراک و  هنیآ  يرب ، چگ 

رهش هتشیو  ۀلحم  ای  اتسور  رد  - هتشیو - زنطن ناهفصا - سردآ :  دنزادرپ . یم  زاین  زار و  اعد و  هب  یهلا  هاگرد  هب  ناشتاجاح  ندش  هدروآرب 
زنطن

نجنه

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  بنیز  یب  یب  هداز  ماما 

تحاسم تحاسم :  دسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  لحم  یلاها  تیاور  هتفگ و  هب  هفیرـش  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
يزاسزاب تمرم و  شیپ  لاس  دودح 200  یلاها  ياور  هب  انب  یمیدق  يانب  نیا  تاحیضوت :  دسر . یم  عبرم  رتم  دودح 50  هب  هعقب  يانب  ریز 

یمیدق نحـص  دراد . هلاس  دودـح 1000  يرمع  هک  تسا  هعقب  تمدـق  هاوگ  هاگترایز  نیا  لاـسنهک  راـنچ  تخرد  دوجو  تسا . هدـیدرگ 
هفیرش هدازماما  رازم  گنس  يور   2×1 داعبا رد  لیتسا  سنج  زا  يزلف  یحیرـض  هعقب  لخاد  رد  دـشاب . یم  عبرم  رتم  رب 150  غلاب  هاگترایز 

ۀلـصاف 30 رد  - نجنه - زنطن ناهفـصا - سردآ :  دـشاب . یم  يراکیـشاک  يراـک و  هنیآ  يرب ، چـگ  تاـنییزت  دـقاف  هعقب  تسا . هـتفرگ  رارق 
نَجنَه ياتسور  رد  عقاو  زنطن  يرتمولیک 

هیلع هللا  مالس  دواد  هداز  ماما 

ریز تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  اتـسور  نیدمتعم  یلاها و  تیاور  هب  راوگرزب  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
ياراد هدیـسر و  نایقوجلـس  نامز  هب  هعقب  نیا  تمدق  تاحیـضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  دودـح 300  نآ  يرانک  دجـسم  مرح  هعقب و  يانب 

هاگترایز نحـص  طاـیح و  دـشاب . یم  رتم  فـک 22  زا  دـبنگ  ۀلـصاف  دـشاب . یم  كرت  دـنچ  لکـش و  یطورخم  گـنر و  هزوریف  يدـبنگ 
تانییزت دراد . رارق  فیرش  هدازماما  گنـس  يور   5/2 داعبا 3 × رد  یبوچ  یحیرـض  هعقب  مرح و  لـخاد  رد  دراد . رب 1000  غلاب  یتحاـسم 

- ناهفـصا سردآ :  دـنک . یم  هریخ  دوخ  هب  ار  يریاز  ره  زادـنا  مشچ  هک  تسا  ییابیز  يراـک  هنیا  يراکیـشاک و  يرب ، چـگ  مرح  لـخاد 
زنطن يرتمولیک  هلصاف 20  رد  نجنَه  ياتسور  رد  - نجنه - زنطن

دورداب

امهیلع هللا  مالس  سابع  یلع  اقآ  هداز  ماما 

نادنزرف زا  مالسلا  هیلعدمحم  هدازهاش  مالسلا و  هیلع  سابع  یلع  اقآ  ياهمان  اب  تمارک  اب  راوگرزب و  ةدازماما  ود  هاگترایز  نیا  رد  بسن : 
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كرابم هینک  بویا و  ابا  سابع  یلع  اقآ  ترـضح  كرابم  هینک  . دنـشاب یم  نوفدـم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ماـما  ترـضح  لـصفالب 
اب دبنگ  عافترا  دـشاب و  یم  عبرم  رتم  رب 36000  غلاب  هاگترایز  نحـص  تحاسم  تحاسم :  دشاب . یم  قاحـسا  ابا  دّمحم  هدازهاش  ترـضح 
ریز تحاسم  . دشاب یم  رتم  دبنگ 23  رطق  رتم و  فک 45  زا  تسا  يرامعم  ۀتـسجرب  ياهراکهاش  زا  یکی  هک  دبنگ  يراکیـشاک  تمظع و 

يرابجا يدهعیلو  لوبق  زا  دعب  راوگرزب  ود  نیا  تاحیضوت :  دسر . یم  عبرم  رتم  هب 5000  شیاه  نحص  هوالعب  رهطم  مرح  نامتخاس  يانب 
مزاع هنیدـم  زا  ترایز  دـصق  هب  ترـضح  نآ  نارای  باحـصا و  زا  يا  هدـع  هارمه  هب  یـسابع ، نومأم  دزن  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  ترـضح 
مزاع تاداس  زا  مادـک  ره  نومأم  طسوت  مالـسلا  هیلعهمیا  نماث  ترـضح  تداهـش  ربخ  ناریا و  كاـخ  هب  دورو  زا  سپ  دـنوش . یم  سوط 

زا سپ  ناشیمارگ ، ردارب  تداهـش  ربخ  ندینـش  زا  دعب  فیرـش  هدازماما  ود  نیا  دننامب . ناما  رد  روج  ماکح  تسد  زا  ات  دـنوش  یم  يراید 
نوخ ماقتنا  دصق  تباین و  هب  هزور  تماقا 40  زا  سپ  دنوش و  یم  دراو  میدق ) ناشفا  داب  ای   ) دورداب سپس  ناشاک و  هب  یتفاسم  ندومن  یط 

یم تداهـش  هب  ربارب  ان  یگنج  رد  هدـش و  وربور  نومأم  نایهاپـس  اب  هار  نیب  رد  هک  دـنوش  یم  دهـشم  سوط و  مزاـع  ناـشراوگرزب  ردارب 
لاس ات  هاگترایز  نیا  دـندرگ . یم  نوفدـم  ناکم  نیا  رد  هقطنم  نادرم  تمه  هب  عییـشت و  دابآ  دـلاخ  نانز  طسوت  ناشرهطم  رکیپ  دنـسر و 
هدش هتخاس  جیردت  هب  مارآ و  مارآ  بیرخت و  لاس  نامه  رد  هک  هتشاد  لکش  یطورخم  يدبنگ  اب  کچوک  یهاگترایز  نامتخاس و  1351

ياـمن . تسا هتفرگ  رارق  رتم  رطق 5/3  رتـم و  عافترا 40  هب  هاگترایز  دـبنگ  فرط  ود  رد  هتـسدلگ  ود  . تسا هتـشگ  لیدـبت  یلعف  ياـنب  هب  و 
هنیآ يرب و  چـگ  یفیرظ  ابیز و  رایـسب  تراهم  اب  مالـسلا  هیلعدـمحم  هدازهاش  سابع و  یلع  اقآ  هداز  ماما  یتوکلم  هاگراب  دـبنگ و  لـخاد 

ناگدازماما تارازم  گنس  يور   4 داعبا 5 × رد  مرح  يالطم  ابیز و  حیرض  دنک . یم  هریخ  دوخ  هب  ار  يریاز  ره  رظن  هک  تسا  هدش  يراک 
دروم کیدزن  هدـنیآ  رد  هک  هتـشاد  رارق  عبرم  رتم  تحاسم 150  هب  هدازماـما  هزوم  مرح  یناـقوف  ۀـقبط  رد  هزوم  تسا . هتفرگ  رارق  فیرش 

سیسأت و رتم  تحاسم 100  هب  يا  هناخباتک  نحص  یبرغ  هشوگ  رد  نینچمه  هناخباتک  تفرگ . دهاوخ  رارق  نیریاز  دیدزاب  يرادرب و  هرهب 
، یکشزپ ینامرد و  تامدخ  زا  نیرفاسم  نیریاز و  يرادروخرب  تهج  نحص  رگید  هشوگ  رد  ءافشلاراد  دراد . رارق  نیریاز  هدافتـسا  دروم 

نحص رد  نییاپ  ۀشوگ  رد  ادهـش  رازلگ  دشاب . یم  نیریاز  تمدخ  رد  يراوگوس  دایعا و  لیطعت و  مایا  رد  ًاصوصخ  هاگترایز  يافـشلاراد 
ناهفـصا و ناشاک  دورداب  راید  مدرم  دراد . رارق  هاگراب  نیا  نیریاز  میرکت  هجوت و  دروم  هک  هتـشاد  رارق  ماـنمگ  يادهـش  رازلگ  هعومجم 
 : سردآ دـنیوج . یم  يرای  بیرقت و  دـنوادخ  هاگرد  زا  هدـش و  فرـشم  فیرـش  ناگدازماما  نیا  سوباپ  هب  هراومه  روشک  طاـقن  ءاـصقا 

بونج نارهت -  تیزنارت  هداج  يرتمولیک  ۀلصاف 12 رد  زنطن -  یبرغ  لامش  يرتمولیک  ۀلصاف 38  دورداب -  رهش  - دورداب  - زنطن ناهفصا -

دنره

نالوخرذآ

هیلع هللا  مالس  دارم  دمحم  هاش  هداز  ماما 

 : تحاسم دـسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  اتـسور  نیدـمتعم  یلاها و  تیاور  هب  فیرـش  هداز  ماـما  نیا  بسن  بسن : 
تشخ و حلاصم  اب  ییانب  لاس 1370  ات  انب  نیا  تاحیـضوت :  دسر . یم  عبرم  رتم  هب 12000  هاگترایز  فارطا  ياهنیمز  نحـص و  تحاسم 

هدازماما هاگترایز  شوپود  دـبنگ  تسا . هدـش  هتخاس  نآ  دـیدج  يانب  فاقوا  هرادا  تراظن  نیریخ و  ءانما و  تییه  تّمه  هب  هک  هدوب  لـگ 
هداز ماما  رازم  گنس  يور  داعبا 3×2  رد  موینیمولآ  سنج  زا  يزلف  یحیرض  مرح  لخاد  دراد . عافترا  رتم  فک 24  زامالسلا  هیلعدارم  هاش 
هروس دـبنگ  ریز  ۀیـشاح  رد  اهنت  تسا و  يراکیـشاک  ای  يراک و  هنیآ  يرب و  چـگ  تاـنییزت  هنوگ  ره  دـقاف  هعقب  تسا . هتفرگ  رارق  فیرش 

یلفس هیوقرج  شخب  ناراوخرذآ - ياتسور  رد  - نالوخرذآ - دنره ناهفصا - سردآ :  تسا . هدش  هتشون  میرک  نآرق  هکرابم 
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هیژا

هیلع هللا  مالس  زابهش  ناطلس  هداز  ماما 

 : تحاسم دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ماما  ترـضح  هب  رهـش  نیدمتعم  یلاها و  تیاور  هب  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
تییه یلاها ، تمه  اب  هک  هتـشاد  لگ  تشخ و  حلاصم  لاس 1375  ات  انب  نیا  تاحیـضوت :  دراد . عبرم  رتم  رب 100  غلاب  ییانب  ریز  تحاسم 

تحاسم نونکا  مه  هک  هدیـسر  ناماس  نیا  هب  ات  نامز  رورم  هب  نامتخاس  نیا  دـشاب . یم  تخاس  لاح  رد  نآ  دـیدج  يانب  بیرخت و  ءاـنما 
هک دراد  عافترا  رتم  فک 24  زا  هک  هتفرگ  لکش  هاگترایز  شوپ  ود  دبنگ  يدنب  تلکـسا  نینچمه  دراد . عبرم  رتم  رب 100  غلاب  ییانب  ریز 

ناهفصا يرتمولیک  دنره و 75  يرتمولیک  رد 15  عقاو  هیژا  رهش  رد  - هیژا - دنره ناهفصا - سردآ :  دش . دهاوخ  هتخاس  کیدزن  ةدنیآ  رد 

دابآ قحسا 

هیلع هللا  مالس  قحسا  هداز  ماما 

هیلعرفعج نب  یـسوم  ماما  هب  مالـسلا  هیلع  ینـسح  میظعلادـبع  ترـضح  هب  هناخباتک  دـییأت  یلاها و  تیاور  هب  هداز  ماـما  نیا  بسن  بسن : 
هدیسر و تداهش  هب  ناهفـصا  هنزرو  دور و  نب  رد  ق  لاس 357 ه . ـ رد  قحـسا  هداز  ماما  هک  تسا  هدمآ  دییأت  نیا  رد  . ] دسر یم  مالـسلا 

حلاصم اب  ییاـنب  لاس 1369  ات  هاـگترایز  نیا  تاحیـضوت :  رتم . انب 350  ریز  تحاسم  تحاسم :  تسا ] هدـیدرگ  نوفدـم  دابآ  قحـسا  رد 
یم انب  ریز  رتم  ياراد 350  نونکا  مه  هاگترایز  نیا  دـشاب . یم  تخاس  لاح  رد  نآ  يانب  نیریخ  یلاها و  تمه  هب  هک  هدوب  لـگ  تشخ و 

. دراد رارق  هاگترایز  يزاسزاب  حرط  رد  زین  هاگترایز  فارطا  نیمز  راتکه  ود  نینچمه  ددرگ . یم  حیرـض  دبنگ و  ياراد  هدنیآ  رد  دشاب و 
دابآ قحسا  نادنج و  ياتسور  دابآ - قحسا  - دنره ناهفصا - سردآ : 

نارهکشا

هیلع هللا  مالس  یلع  خیش  اباب  هعقب 

خیش اباب  رازم  گنـس  اهنت  هدوبن و  یحیرـض  هعقب  لخاد  دسر و  یم  عبرم  رتم  دودـح 120  هب  هعقب  يانب  ریز  تحاسم  تحاـسم :  بسن - : 
اباب هعقب  مان  اب  یهاگترایز  دور  نب  نارهکـشا  ياتـسور  رد  تاحیـضوت :  دراد . رارق  هعقب  لخاد  رتمیتناس  ضرع 80  رتم و  لوط 2  هب  یلع 
هلاس دودـح 400  یتمدـق  هک  دـشاب  یم  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  ینامتخاس  ياراد  هدـش و  عقاو  ارحـص  لد  رد  نامتخاس  نیا  یلع . خـیش 

تسا يزرواشک  عرازم  هعقب  رود  ات  رود  تسا . هدش  هدرپس  كاخ  هب  ناکم  نیا  رد  هک  دشاب  یم  یلع  خیـش  مانب  یفراع  هاگمارآ  هتـشاد و 
دور نب  نارهکشا  ياتسور  رد  - نارهکشا - دنره ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم  هتسدلگ  دبنگ و  دقاف  هعقب  و 

مزب

هیلع هللا  مالس  یجاح  اباب  هداز  ماما 
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ینامتخاس تاحیضوت :  تسا . هلاس  دودح 400  یتمدق  ياراد  دـسر و  یم  عبرم  رتم  دودـح 100  هب  انب  نیا  تحاسم  تحاسم :  بسن - : 
یم ناکم  نیا  رد  هک  هدوب  یملاع  فراع و  عقاو  رد  هعقب  نیا  بحاص  تسا . هتفرگ  رارق  ارحـص  لد  رد  هک  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  تسا 
لوط هب  فیرش  هدازماما  رازم  گنس  اهنت  هدوبن و  هعقب  لخاد  یحیرـض  تسا . هدش  هدرپس  كاخ  هب  ناکم  نیا  رد  شتافو  زا  دعب  هتـسیز و 
يرب چگ  يراک و  هنیآ  يراکیـشاک ، نوچ  يرنه  تانییزت  دـقاف  هعقب  دروخ . یم  مشچ  هب  نامتخاس  طسو  رد  رتمیتناس  ضرع 80  رتم و   2

دور نب  مَزب  ياتسور  یجاحاباب  ياتسور  مزب - - دنره ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم 

لالب

هیلع هللا  مالس  یلاعملاوبا  دیس  هداز  ماما 

هب يوضر  سدق  ناتسآ  هناخباتک  زا  یفـسلف  ياقآ  دییأت  نینچمه  لحم و  نیدمتعمو  یلاها  تیاور  هب  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
یلیالد نیارق و  زا  دیوگ  یفسلف  یلع  خیش  ریقح  : ] تسا هدمآ  نینچ  همان  هرجش  رد  دسر . یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح 

ریز تحاسم  تحاسم :  هطساو ] . اب  دناسر  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  ار  یلاعملاوبا  هداز  ماما  بسن  ناوت  یم  هک  ما  هدرک  هدافتـسا 
تمه هب  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  ییانب  لاس 1373  ات  انب  نیا  تاحیـضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  دودح 400  هاگترایز  یلعف  يانب 

رد يزلف  یحیرـض  هاگترایز  لخاد  رد  تسا . هدش  نآ  میدق  يانب  نیزگیاج  نآ  دـیدج  يانب  فاقوا  هرادا  ءانما و  تییه  نیریخ و  یلاها و 
مرح لخاد  تانییزت  دراد . عاـفترا  رتم  فک 12  زا  هاگترایز  شوپ  کـت  دـبنگ  تسا . هتفرگ  رارق  هداز  ماـما  رازم  گنـس  يور  داعبا 3×2 

هاـگترایز دـبنگ  ریز  نینچمه  تسا . هدـش  هتـشون  مـیرک  نآرق  تاـیآ  نآ  يور  رب  هـک  تـسا  مرح  فقـس  اـهراوید و  يراکیـشاک  لـماش 
نالکو ناتروق  نارهکشا - ياتسور  لصاف  دح  رد  - لالب - دنره ناهفصا - سردآ :  تسامن . رجآ  يراکیشاک و 

دورنب

هیلع هللا  مالس  دیعس  وبا  هعقب 

نیا تحاسم  تحاسم :  دـشاب . یم  مجنپ  نرق  رعاش  ریخلاوبا  دیعـسوبا  نادـیرم  نادرگاش و  زا  یکی  رازم  یلاها  تیاور  هب  هعقب  نیا  بسن : 
یم برد  دبنگ و  حیرـض و  دقاف  هدوب و  هدوسرف  هعقب  نیا  يانب  تاحیـضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  تسا 30  روهـشم  اولح  نان و  هب  هک  هعقب 

. دور نب  شخب  رد  عقاو  ریخلاوبا  ياتسور  دورنب - - دنره ناهفصا - سردآ :  دشاب .

هیوقرج

هیلع هللا  مالس  دیعس  وبا  ناطلس  هداز  ماما 

هیدییأت رد  . دسر یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  لحم  نیدمتعم  یلاها و  تیاور  هب  ردقلا  لیلج  هداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
هحفص موس  دلج  هاگترایز  رازه  باتک 20  رد  یفسلف  یلع  خیش  ریقح  : ] تسا هدمآ  نینچ  يوضر  سدق  ناتسآ  هناخباتک  زا  یفسلف  ياقآ 

تحاسم تحاسم :  هطـساو .] اب  دسر . یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  شفیرـش  بسن  دیعـسوبا  هداز  ماما  هک  ما  هدروآ   30
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نیا تاحیضوت :  دسر . یم  عبرم  رتم  دودح 500  هب  نآ  رانک  ناتسبش  هوالعب  هعقب  يانب  ریز  تحاسم  . دشاب یم  رتم  هداز 3000  ماما  نحص 
سنج زا  يزلف  یحیرــض  مرح  لـخاد  رد  دراد . عاـفترا  رتـم  فک 26  زا  هاـگترایز  شوپود  دـبنگ  تسا . هدـش  عقاو  اتـسور  رد  هاـگترایز 

اروشاع ترایز  مرح  رود  ات  رود  ياهراوید  زا  یکی  ۀیـشاح  رب  دراد . رارق  فیرـش  هداز  ماما  رازم  گنـس  يور  داعبا 3×5/2  رد  موینیمولآ 
دیدج يانب  نیریخ  ءانما و  تییه  یلاها و  تمه  اب  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  يا  هعقب  لاس 1363  ات  انب  نیا  تسا . هدش  يراکیشاک 

ایلع هیوقرج  درجتسد  ياتسور  - هیوقرج - دنره ناهفصا - سردآ :  تسا . هدش  هتخاس  نآ 

بادنج

هیلع هللا  مالس  یلع  هداز  ماما 

[ مالسلا هیلعمظاک  یسوم  ماما  نب  دیز  نب  دمحم  نب  یلع  .] دسر یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  شفیرـش  بسن  بسن : 
یتحاسم ياراد  هاگترایز  نیا  تحاسم :  تسا . هدمآ  زین  ینسح  میظعلادبع  ترـضح  تاقیقحت  زکرم  هیدییأت  همان و  هرجـش  رد  بلطم  نیا 

لاس 1382 ات  هدازماما  یمیدق  نامتخاس  تاحیـضوت :  دشاب . یم  عبرمرتم  رب 1600  غلاب  هداز  ماما  نحـص  تحاسم  تسا . رتم  رب 900  غلاب 
یم تخاس  تسد  رد  نآ  دـیدج  يانب  ناتـسرهش  فاقوا  هرادا  نیریخ و  ءاـنما و  تییه  تمه  هب  هک  هدوب  لـگ  تشخ و  حـلاصم  اـب  ییاـنب 

هب نآ  عافترا  فک  زا  هک  شوپ  ود  يدـبنگ  ياراد  هاگترایز  نیا  نینچمه  دوب . دـهاوخ  شقاور  مرح و  لماش  ياراد  هاگترایز  نیا  دـشاب .
داعبا رد  نهآ  سنج  زا  هدز  ماما  یمیدق  حیرـض  تسا . هدش  هتخاس  نآ  يدنب  تلکـسا  اه و  هزاس  هک  دیدرگ . دـهاوخ  دـسر ، یم  رتم   24

دور نب  شخب  نادنُج  ياتسور  رد  - بادنج - دنره ناهفصا - سردآ :  دراد . رارق  فیرش  هدز  ماما  رازم  گنس  يور  نانچمه   5/1×2

نادنج

هیلع هللا  مالس  راطع  نودیرف  ریپ  هعقب 

 : تحاـسم تسا . هدـش  هدرپس  كاـخب  ناـکم  نیا  رد  هک  هدوب  میدـق  ياـملع  اـفرع و  زا  یکی  نفدـم  ناـکم  نیا  یلاـها  تیاور  هب  بسن : 
رد هعقب  نیا  تاحیضوت :  ددرگ . یم  هدافتسا  دروم  اتـسور  يزومآ  داوس  تضهن  سرد  سالک  ناونع  هب  ًادیدج  هک  عبرم  رتم  تحاسم 40 
رد ددرگ . یم  هدافتـسا  دروم  اتـسور  يزومآ  داوس  تضهن  سرد  سـالک  ناونع  هب  ًادـیدج  هک  عبرم  رتم  تحاسم 40  هب  تسا  یقاـتا  عقاو 
 : سردآ تسا . هدش  هتشاذگ  نازومآ  داوس  هدافتسا  تهج  نآ  ياه  تکمین  تسین و  نایامن  صخـشم و  راطع  نودیرف  ریپ  ربق  قاتا  لخاد 

نادنُج ياتسور  - نادنج - دنره ناهفصا -

اراخ

هیلع هللا  مالس  حلاص  هداز  ماما 

ریز تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  نیدمتعم  لحم و  یلاها  تیاور  هب  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
دودح 1000 یتمدق  یلاها  هتفگ  هب  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  ینامتخاس  ياراد  هاگترایز  نیا  تاحیـضوت :  رتم  هب 80  بیرق  يانب 
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ییانب تخاس  ددـص  رد  ناتـسرهش  فاقوا  هرادا  يرایمه  اب  نیریخ و  یلاها و  اتـسور و  رایهد  نامتخاس , یگدوسرف  هب  هجوت  اب  دراد . هلاس 
ایلع هیوقرج  شخب  رد  اراخ  ياتسور  اراخ - - دنره ناهفصا - سردآ :  دنشاب . یم  راوگرزب  هداز  ماما  نأش  روخ  رد  دیدج 

ایوخ

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  ماما 

رد بلطم  نیا  دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ماما  ترـضح  هب  نیدمتعم  یلاها و  تیاور  هب  ردقلا  لیلج  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
ناوت یم  يدهاوش  زا  یفـسلف  یلع  ریقح  هک « : تسا  هدمآ  نینچ  يوضر  سدق  ناتـسآ  هناخباتک  زا  یفـسلف  مالـسالا  تجح  ياقآ  هیدییأت 

 : تحاسم هطـساو » اـب  دـسر  یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  شفیرـش  بسن  اـیوخ  رد  نوفدـم  میهاربا  هداز  ماـما  هک  تفگ 
هدازماما ياهقاور  نلاس و  هوالعب  هعقب  ياـنب  ریز  تحاـسم  . تسا هاـگترایز  فارطا  ياـهنیمز  لـماش  هک  تسا  رتم  نحص 20000  تحاسم 

لاس ات  انب  نیا  دراد  رارق  فیرش  هداز  ماما  رازم  گنـس  يور  داعبا 2×1  رد  يزلف  یحیرـض  مرح  لخاد  تاحیـضوت :  دشاب . یم  رتم   3000
زا هاگترایز  شوپود  دـبنگ  تسا . هدـش  هتخاس  نآ  دـیدج  يانب  نیریخ  یلاها و  تمه  هب  هک  دوب  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  يا  هعقب   1340

، هاگترایز مرح و  هعـسوت  حرط  رد  دـشاب . یم  يراکیـشاک  يراک و  هنیآ  يرب ، چـگ  دـقاف  مرح  لخاد  تانییزت  دراد . عافترا  رتم  فک 24 
ارـس و ریاز  هلمج  زا  یهافر  تاناکما  ۀـیلک  هک  دـشاب  یم  هیهت  لاح  رد  نآ  عماـج  حرط  دـیدرگ و  دـهاوخ  يزاـس  زاـب  مرح  هعقب  دـبنگ و 
- اـیوخ دـنره - ناهفـصا - سردآ :  دـیدرگ . دـهاوخ  ثادـحا  دجـسم  یگنهرف و  ۀـعومجم  گـنیکراپ و  هناـخزپشآ ، ، یتشادـهب سیورس 

هنزرو ناهفصا - ریسم  رد  دنره و  يرتمولیک  رد 65  عقاو  ایُوخ  ياتسور 

همار

هیلع هللا  مالس  دمحا  نبا  رفعج  هداز  ماما 

 : تحاسم دـسر . یم  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  ترـضح  هب  اتـسور  نیدـمتعم  یلاـها و  تیاور  هب  ردـقلا  لـیلج  هداز  ماـما  نیا  بسن  بسن : 
نیا تاحیضوت :  دسر . یم  رتم  دودح 400  هب  يرانک  ناتسبش  يانب حљŠو  ریز  تحاسم  دشاب . یم  رتم  هاگترایز 1500  نحص  تحاسم 

زا يزلف  یحیرـض  هعقب  مرح و  رد  دـسر . یم  هیوفـص  نارود  هب  لاس و  دودح 400  یتمدـق  هک  تسا  یمیدـق  ینامتخاس  ياراد  هاگترایز 
يراـک و هـنیآ  يرب ، چـگ  تاـنییزت  دـقاف  هـعقب  تـسا . هـتفرگ  رارق  فیرـش  هداز  ماـما  رازم  گنـس  يور  داـعبا 5/2×5/2  رد  نـهآ  سنج 
. دنراد راوگرزب  هدازماما  نیا  هب  تدارا  اتـسور  یلاها  مدرم و  دراد . عافترا  رتم  فک 9  زا  هاگترایز  شوپ  ود  دبنگ  دشاب . یم  يراکیـشاک 

هینیسح رانک  رد  اتسور و  نادیم  طسو  رد  ایلع و  هیوقرج  شخب  رد  هشمار  ياتسور  - همار - دنره ناهفصا - سردآ : 

هد نیگنر 

هیلع هللا  مالس  نادرم  هاش  هداز  ماما 

زا یفلـسف  مالـسالا  تجح  هماـن  هرجـش  رد  بلطم  نیا  . دـسر یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  ترـضح  هب  شفیرـش  بسن  بـسن : 
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بسن هک  دیمهف  ناوت  یم  یکرادم  نیارق و  دهاوش و  زا  دیوگ  یفسلف  یلع  خیش  ریقح  تسا ( : هدمآ  نینچ  يوضر  سدق  ناتسآ  هناخباتک 
ریز تحاسم  تحاسم :  هطساو ) اب  دسر  یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ماما  ترضح  هب  هعقب  نیا  رد  نوفدم  نادرم  هاش  هداز  ماما  فیرش 

تشخ و يا  هعقب  لاس 1380  ات  انب  نیا  تاحیـضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  دـشاب 260  یم  زاس  تخاس و  لاح  رد  هک  هاگترایز  یلعف  ياـنب 
حیرـض دـبنگ و  ياراد  .و  تسا هدـش  راک  هب  زاغآ  نآ  دـیدج  يانب  ناتـسرهش  فاقوا  هرادا  نیریخ و  ءانما و  تییه  تمه  هب  هک  هدوب  لـگ 

هد نیگنر  ياتسور  رد  - هد نیگنر  - دنره ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم  اتسور  یلاها  تیمها  مارتحا و  دروم  هاگترایز  نیا  دیدرگ . دهاوخ 
دور نب 

نایس

هیلع هللا  مالس  رفظملادبع  هداز  ماما 

نیا . دـسر یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  ترـضح  هب  اتـسور  نیدـمتعم  یلاـها و  تیاور  هب  راوگرزب  ةداز  ماـما  نیا  بسن  بسن : 
مالسلا هیلع  رفظملادبع  هدازماما  هک  تسا  هدش  دییأت  زین  يوضر  سدق  ناتسآ  هناخباتک  زا  یفسلف  مالسالا  تجح  ياقآ  هیدییأت  رد  بلطم 

ریز تحاسم  . دشاب یم  عبرم  رتم  نحص 250  تحاسم  تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  شفیرـش  بسن 
 : تاحیضوت تسا . نحـص  فارطا  ياهارـسریاز  اهقاور و  هفاضا  هب  مرح  ناویا و  لماش  هک  تسا  عبرم  رتم  دودح 3000  مرح  هعقب و  يانب 

تمـسق تسا . هدـش  تمرم  نیریخ  ءانما و  تییه  طسوت  ریخا  ياهلاسرد  انب  نیا  دراد . عاـفترا  رتم  فک 12  زا  هداز  ماما  شوپ  کت  دـبنگ 
، مرح هعقب و  لخاد  رد  تسا . هدـش  يراکیـشاک  راوگرزب  هدازماما  ترایز  ثراو و  ترایز  اروشاع و  ترایز  ییابیز  طخ  اـب  ناویا  ینوریب 
يراکیشاک و دقاف  مرح  تانییزت  درادرارق  فیرش  هدازماما  رازم  گنـس  يور  داعبا 3×2  رد  کبـشم  هدش و  يراک  قرعم  نیبوچ  یحیرض 

یلفس ۀیوقرج  رد  عقاو  نایس  ياتسور  - نایس - دنره ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم  يراک  هنیآ  يرب و  چگ 

روت هاش 

هیلع هللا  مالس  زیزعلادبع  هداز  ماما 

ناهفصا تاداس  باتک  هدنسیون  زا  یطخ  تسد  رد  بلطم  نیا  دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  ناشفیرـش  بسن  بسن : 
هافر تهج  ارـس  ریاز  باب  نیدنچ  دـسر و  یم  رتم  دودـح 6000  نونکا  مه  هاگترایز  نیا  تحاسم  تحاـسم :  دـشاب . یم  دوجوم  هعقب  رد 

 : تاحیـضوت دشاب . یم  عبرم  رتم  مرح 1000  فارطا  ياهقاور  هوالعب  هعقب  تحاسم  تسا . هدـش  هتخاـس  نحـص  فارطا  رد  نیریاز  لاـح 
يابیز دـبنگ  تسا . هدـش  يزاسزاب  تمرم و  ًاددـجم  هیوفـص  دـهع  رد  هک  هدیـسر  شیپ  لاـس  هب 1000  یلاـها  تیاور  هب  اـنب  نیا  تـمرم 

ماما نحص  طسو  رد  دراد  هدش  يراکیشاک  کچوک و  دبنگ  هک  ییابیز  ۀناخاقس  دراد . عافترا  رتم  فک 24  زا  هاگترایز  هدش  يراکیشاک 
ماما رازم  گنـس  يور   2  × داعبا 5/2 رد  نیبوچ  یحیرـض  هعقب  مرح و  لخاد  تسا . هدوزفا  نحـص  ییاـبیز  هب  هک  تسا  هدـش  هتخاـس  هداز 

ار يریاز  ره  مشچ  هک  دشاب  یم  فقس  عالضا و  يابیز  رایسب  یشاقن  سنرقم و  لماش  مرح  لخاد  تانییزت  تسا . هتفرگ  رارق  فیرش  هداز 
دنره يرتمولیک  رد 23  عقاو  روت  هاش  ياتسور  روت - هاش  - دنره ناهفصا - سردآ :  دنک . یم  هریخ  دوخ  هب 

نافراف
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اهیلع هللا  مالس  ءاسنلاریخ  هداز  ماما 

 : تحاسم دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ماما  ترـضح  هب  لحم  نیدمتعم  یلاها و  تیاور  هب  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
. دـشاب یم  عبرمرتم  هـعقب 300  مرح و  ياـنب  ریز  تحاـسم  دــسر . یم  عـبرم  رتـم  دودـح 20000  هب  هاـگترایز  فارطا  ياـهنیمز  تحاـسم 
میدـق و هعقب  نیزگیاج  هدـش و  هتخاس  ناتـسرهش  فاقوا  هرادا  دـعب  نیریخ و  ءاـنما و  تییه  تمه  هب  لاس 1359  زا  اـنب  نیا  تاحیـضوت : 

تانییزت تسا و  هتفرگ  رارق  هداز  ماـما  رازم  گنـس  يور   2×5  × داعبا 5/3 رد  يزلف  یحیرـض  هعقب ، مرح  لخاد  تسا . هدـش  لگ  تشخ و 
. تسا هدـش  يراکیـشاک  میرک  نآرق  تایآ  راوید  يالاب  هیـشاح  رد  اهنت  دـشاب . یم  یـشاقن  ای  يراک و  هنیآ  يرب و  چـگ  دـقاف  هعقب  لخاد 

یم لیاق  مارتحا  ردقلا  لیلج  هدازماما  نیا  هب  یلاها  مدرم و  تسیراکیـشاک . دـقاف  دراد و  عافترا  رتم  فک 12  زا  هاگترایز  شوپ  ود  دـبنگ 
دور نب  شخب  نافراف  ياتسور  نافراف - - دنره ناهفصا - سردآ :  دنشاب .

الاب هعلق 

هیلع هللا  مالس  دمحم  ریپ  هداز  ماما 

تحاسم دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ماما  ترضح  هب  ناشبسن  اتسور  نیدمتعم  یلاها و  تیاور  هب  راوگرزب  هدازماما  نیا  بسن : 
نآ ینوریب  ناویا  تساج و  رب  اپ  نانچمه  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  هاگترایز  یمیدـق  نامتخاس  تاحیـضوت :  رتم . تحاسم 200  : 

اب هک  رتم  تحاسم 200  هب  دـیدرگ  دـهاوخ  هفاضا  هعقب  هب  هک  دـیدج  ینامتخاس  مرح  فارطا  رد  تسا . هدـش  يزاسزاب  تمرم و  ًاددـجم 
هداز ماما  رازم  گنـس  يور  یحیرـض  هعقب  لخاد  رد  دـشاب . یم  زاس  تخاس و  لاح  رد  ءاـنما  تییه  نیریخ و  ياـه و  کـمک  يراـیمه و 

ای يراک  هنیآ  يرب ، چگ  تانییزت  دقاف  هاگترایز  نامتخاس  تسا . هتفرگ  رارق  هعقب  طسو  رد  داعبا 1×2  رد  هاگترایز  رازم  گنس  اهنت  هدوبن 
زا هک  دننوفدم  زین  رگید  هداز  ماما  ود  مالـسلا  هیلعدمحم  ریپ  هداز  ماما  رازم  رب  هوالع  یلاها  تیاور  هب  هعقب  نورد  دـشاب . یم  يراکیـشاک 

ۀلـصاف 20 رد  ـالاب  هعلق  ياتـسور  ـالاب - هعلق  - دـنره ناهفـصا - سردآ :  تـسین . تـسد  رد  یعـالطا  ناشفیرـش  ماـن  نـینچمه  هاـگمارآ و 
دنره رهش  يرتمولیک 

یهق

هیلع هللا  مالس  دحاولادبع  هداز  ماما 

رد بلطم  نیا  . دسر یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  اتـسور  نیدمتعم  هدیقع  تیاور و  هب  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
ماما ترضح  هک ( هدمآ  نینچ  هدش  هتشون  يوضر  سدق  ناتـسآ  هناخباتک  رد  یفـسلف  مالـسالا  تجح  هک  يا  هنوگ  همان  هرجـش  هیدییأت و 

( هطـساو اب  دسر  یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  شفیرـش  بسن  هدوب و  نوفدـم  دـنره  یهق  ياتـسور  رد  دـحاولادبع  هداز 
يانب تمدق  هاگترایز  ءانما  تییه  تیاور  هب  تاحیـضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  دودح 1000  هاگترایز  طایح  نحـص و  تحاسم  تحاسم : 
يور نیبوچ  یحیرض  مرح  لخاد  رد  دسر . یم  عبرم  رتم  هب 160  زین  مرح  هعقب و  يانب  ریز  تحاسم  دـسر . یم  شیپ  لاس  هب 700  روکذم 
یمن يراک  هنیآ  يراکیشاک و  يرب ، چگ  تانییزت  ياراد  نآ  يانب  یگدوسرف  هب  هجوت  اب  هعقب  هتفرگ و  رارق  فیرـش  هداز  ماما  رازم  گنس 
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ياتسور یهق - - دنره ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم  لگ  تشخ و  حلاصم  اب  یفقس  ياراد  هدوبن و  هتسدلگ  دبنگ و  ياراد  هاگترایز  دشاب .
دنره یهق 

نارفک

هیلع هللا  مالس  میهاربا  نب  یلع  دیس  هداز  ماما 

رد بلطم  نیا  دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  اتـسور  نیدمتعم  یلاها و  تیاور  هب  راوگرزب  ةداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
باتک 30 رد  یفسلف  یلع  خیش  ریقح  هک « : تسا  هدمآ  نینچ  يوضر  سدق  ناتـسآ  يزکرم  هناخباتک  رد  یفـسلف  مالـسالا  تجح  هیدییأت 

نب یسوم  ترضح  هب  هک  تفگ  ناوت  یم  یلیالد  دهاوش و  اب  نارفک  رد  نوفدم  میهاربا  هدازماما  بسن  هک  ما  هدروآ  ناهج  هاگترایز  رازه 
نونکا مه  اـنب  نیا  دـسر . یم  عبرم  رتم  دودح 460  هاگترایز  طایح  نحـص و  تحاسم  تحاسم :  هطـساو » اب  دـسر  یم  مالـسلا  هیلعرفعج 

هرادا نیریخ و  ءاـنما و  تییه  تمه  اـب  لاس 1370  رد  ناـمتخاس  نیا  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرم  رتم  رب 500  غلاب  ییانب  ریز  یتحاـسم 
يور داعبا 5/1×2  رد  يزلف  یحیرـض  مرح  لخاد  تسا . هدـش  نآ  میدـق  لگ  تشخ و  يانب  نیزگیاج  هدـش و  هتخاـس  ناتـسرهش  فاـقوا 

نآ فقس  مرح و  لخاد  دراد . عافترا  رتم  فک 36  زا  هاگترایز  شوپود  هدش  يراکیشاک  دبنگ  تسا . هتفرگ  رارق  فیرش  هداز  ماما  گنس 
نینچمه هاگترایز  نیا  رد  دیدرگ . دهاوخ  يراک  هنیآ  يراکیشاک و  نآ  عالضا  اهنوتـس و  هلمج  زا  رگید  ياه  تمـسق  هدش و  يراک  چگ 

هژیو مارتحا  راوگرزب  هدازماما  نیا  هب  اتسور  یلاها  مدرم و  دراد . رارق  یلاها  مارتحا  دروم  هک  دشاب  یم  زین  سدقم  عافد  دیهش  هاگمارآ 36 
دور نب  شخب  نارفک  ياتسور  - نارفک - دنره ناهفصا - سردآ :  دنوش . یم  فرشم  ردقلا  لیلج  هداز  ماما  نیا  سوباپ  هب  هدوب و  لیاق  يا 

هیلع هللا  مالس  تاجاح  ریپ  هعقب 

یفسلف مالسالا  تجح  ياقآ  هیدییأت  همان و  هرجش  رد  بلطم  نیا  دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  شفیرش  بسن  بسن : 
نیا هک  درک  هدافتـسا  ناوت  یم  يدهاوش  زا  دـیوگ  یفـسلف  یلع  ریقح  : ] هک تسا  هدـمآ  نینچ  يوضر  سدـق  ناتـسآ  يزکرم  هناخباتک  زا 

نامتخاس تحاسم :  دسر ]. یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  شفیرـش  بسن  نارفک  ياتـسور  رد  نوفدم  تاجاح  ریپ  هداز  ماما 
ییانب لاس 1357  ات  هاگترایز  نیا  تاحیضوت :  دوب . دهاوخ  عبرم  رتم  نآ 34  ۀعقب  مرح و  هک  هدوب  انب  ریز  رتم  ياراد 100  هاگترایز  دیدج 
تییه طسوت  یکچوک ، تلع  هب  زین  نآ  هک  دـش . نیزگیاج  نآ  دـیدج  شانب  بیرخت و  یگدوسرف  رثا  رب  هک  دوب  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب 

- ناهفـصا سردآ :  دـشاب . یم  نامتخاس  دـیدج  لحارم  يزاسزاب  لاح  رد  نونکا  مه  بیرخت و  ناتـسرهش  فاقوا  هرادا  نیریخ و  ءانما و 
دور نب  نارفک  ياتسور  - نارفک - دنره

هیلع هللا  مالس  یلع  ریش  هعقب 

هعقب مان  اب  تسا  یهاگترایز  دور  نب  نارفک  ياتسور  رد  تاحیـضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  نآ 20  يانب  ریز  تحاسم  تحاـسم :  بسن - : 
لخاد دـشاب . یم  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  هاـگترایز  نیا  ناـمتخاس  تسا . عقاو  يا  هچوک  رد  اتـسور و  طـسو  رد  هاـگترایز  نیا  یلع  ریش 

لیبق زا  يرنه  تاـنییزت  هنوگ  چـیه  دروخ و  یم  مشچ  هب  رتم  کـی  ضرع  رتم و  لوط 2  هب  يرازم  گنـس  اهنت  هدوبن و  یحیرـض  هاگترایز 
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دور نب  نارفک  ياتسور  رد  - نارفک - دنره ناهفصا - سردآ :  دروخ . یمن  مشچ  هب  هعقب  رد  يراکیشاک  يراک و  هنیآ  يرب ، چگ 

دورفک

اهیلع هللا  مالس  هیقر  هداز  ماما 

دودح 2000 هب  هاگترایز  نحص  فارطا و  تحاسم  تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  شفیرـش  بسن  بسن : 
اب تسا  یناـمتخاس  ياراد  نونکا  مه  هدـیدرگ و  تخاـس  هب  زاـغآ  لاس 1384  رد  ناـمتخاس  نیا  ياـنب  تاحیـضوت :  دـسر . یم  عبرم  رتم 

هعقب لخاد  دراد . عافترا  رتم  فک 24  زا  تسیراکیـشاک  نودب  زاس و  هزات  هک  هاگترایز  شوپ  ود  دبنگ  عبرم . رتم  يانب 120  ریز  تحاسم 
مرح دبنگ  ریز  فقـس و  تسا . هتفرگ  رارق  هفیرـش  هداز  ماما  رازم  گنـس  يور  داـعبا 3×2  رد  موینیمولآ  سنج  زا  يزلف  یحیرـض  مرح ، و 
يانب ندوب  زاس  هزات  هب  هجوت  اب  تسا . هدیدرگ  يراکیشاک  میرک  نآرق  تایآ  فقس  نییاپ  هیشاح  رد  تسا و  هدش  امن  رجآ  يراکیشاک و 

نب شخب  دِورَفَک  ياتـسور  دورفک - - دنره ناهفـصا - سردآ :  دیدرگ . دهاوخ  لماک  هدنیآ  رد  جـیردت  هب  مرح  لخاد  تانییزت  هاگترایز 
دور

درجاولام

اهیلع هللا  مالس  دمحم  نبا  یلع  دمحم و  نبا  رفعج  ناگدازماما 

هب يوضر  سدق  ناتـسآ  هناخباتک  زکرم  زا  یفـسلف  مالـسالا  تجح  ياقآ  دییأت  یلاها و  تیاور  هب  فیرـش  ناگداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
هب هاگترایز  يانب  ریز  تحاسم  دـشاب . یم  عبرم  رتم  نحص 250  تحاسم  تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح 

تمرم و نآ  ینوریب  ناویا  نحـص  هدوـب  هلاـس  دودـح 1000  یتمدـق  ياراد  هاـگترایز  نیا  تاحیـضوت :  دـسر . یم  عبرم  رتم  دودح 250 
رد فیرـش  ناگداز  ماما  زا  مادک  ره  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  داعبا 5/2×2 هب  یبوچ  حیرـض  ود  مرح  هعقب و  لخاد  رد  . تسا هدش  يزاسزاب 

- درجاولام - دنره ناهفـصا - سردآ :  دشاب . یم  يراکیـشاک  ای  يراک  هنیآ  يرب ، چگ  دقاف  هداس و  هعقب  لخاد  تانییزت  دـنا . هدـیمرآ  نآ 
ایلع هیوقرج  درجاولام  ياتسور 

اهیلع هللا  مالس  لیعامسا  ریم  هعقب 

يوضر سدق  ناتسآ  هناخباتک  زا  یفسلف  ياقآ  دییأت  همان  هرجش  رد  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  شفیرـش  بسن  بسن : 
درجاولام ياتـسور  رد  لیعامـسا  ریم  هداز  ماما  هک  ما  هدرک  هدافتـسا  يدهاوش  كرادم و  زا  یفـسلف  یلع  خیـش  ریقح  تسا [ : هدمآ  نینچ 

رب 1000 غلاب  يانب  ریز  تحاسم  تحاسم :  هطساو .] اب  دسر  یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  شفیرـش  بسن  هدیدرگ و  نفد 
هاگترایز ارحص  لد  رد  درجاولام و  ياتسور  نوریب  رد  تاحیـضوت :  تسا . نآ  فارطا  ياهناویا  هوالعب  مرح  لماش  هک  دشاب  یم  عبرم  رتم 

ماما ترـضح  هب  شفیرـش  بسن  اتـسور  نیدمتعم  یلاها و  تیاور  هب  راوگرزب  ةداز  ماما  نیا  دراد . رارق  مالـسلا  هیلعلیعامـسا  ریم  هداز  ماما 
یلع خیـش  ریقح  تسا [ : هدمآ  نینچ  يوضر  سدق  ناتـسآ  هناخباتک  زا  یفـسلف  ياقآ  دـییأت  همان  هرجـش  رد  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم 

- ناهفـصا سردآ :  هدیدرگ .  نفد  درجاولام  ياتـسور  رد  لیعامـسا  ریم  هداز  ماما  هک  ما  هدرک  هدافتـسا  يدـهاوش  كرادـم و  زا  یفـسلف 
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ارحص لد  رد  درجاولام و  ياتسور  نوریب  رد  - درجاولام - دنره

هنزرو

اهیلع هللا  مالس  لیعامسا  دیسو  میهاربا  دیس  هداز  ماما 

 : تحاسم دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ماما  ترضح  هب  رهش  نیدمتعم  یلاها و  تیاور  هب  فیرش  ناگداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
یم شیپ  لاس  هیوفص و 500  نارود  هب  هاگترایز  نامتخاس  تمدق  تاحیضوت :  دشاب . یم  عبرم  رتم  دودح 250  هاگترایز  طایح  تحاسم 

گنس يور  داعبا 3×2  موینیمولآ و  سنج  زا  يزلف  یحیرـض  هعقب  لخاد  دراد . عافترا  رتم  فک 8  زا  هاگترایز  لگ  تشخ و  دبنگ  دـسر .
لیبق زا  يرنه  تانییزت  دقاف  هعقب  دـشاب . یم  عبرم  رتم  هاگترایز 500  مرح  هعقب و  يانب  ریز  تحاسم  دراد . رارق  فیرـش  ناگداز  ماـما  رازم 

یم رتم  هب 12  فک  زا  مادک  ره  عافترا  هک  کچوک  هتـسدلگ  ود  يدورو  برد  رـس  رد  دشاب . یم  يراک  هنیآ  يرب و  چـگ  يراکیـشاک و 
رهش یمیدق  تفاب  رد  عقاو  هنزرو  رهش  هنزرو - - دنره ناهفصا - سردآ :  تسا . هتفرگ  رارق  دسر 

هیلع هللا  مالس  یلع  دیس  هاش  هداز  ماما 

ناتـسآ يزکرم  هناخباتک  رد  یفـسلف  مالـسالا  تجح  هیدـییأت  نینچمه  یلاها و  داـقتعا  تیاور و  هب  راوگرزب  هداز  ماـما  نیا  بسن  بسن : 
رتم رب 900  غلاب  یتحاسم  ياراد  هاگترایز  دیدج  يانب  تحاسم :  دسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  يوضر ، سدق 

 : تاحیضوت دیدرگ . دهاوخ  هاگترایز  ياهقاور  لماش  هک  هدش  هتفرگ  رظن  رد  رتم  رب 210  غلاب  یتحاسم  زین  نآ  فارطا  هک  دشاب  یم  عبرم 
ناهفـصا و فاـقوا  هرادا  نیریخ و  ءاـنما و  تییه  تمه  هب  هک  هدوـب  لـگ  تشخ و  حـلاصم  اـب  ییاـنب  ياراد  لاس 1388  ات  هاـگترایز  نیا 

تخاس لـحارم  هک  دـشاب  یم  رتم  فک 18  زا  هاگترایز  شوپود  دـبنگ  عافترا  دـشاب . یم  ثادـحا  تسد  رد  نآ  دـیدج  ياـنب  ناتـسرهش 
هنزرو رهش  دور  نب  شخب  رد  عقاو  تاثرومهط  ياتسور  - هنزرو - دنره ناهفصا - سردآ :  تسا . هدش  ماجنا  نآ  يدنب  تلکسا 

هیلع هللا  مالس  نسح  الم  هداز  ماما 

یناکم ناونع  هب  یلاها  تیاور  هب  هعقب  نیا  تاحیضوت :  دسر . یم  عبرم  رتم  هب 300  نسح  الم  هعقب  يانب  ریز  تحاسم  تحاسم :  بسن - : 
. تسا يرایـسب  تیمها  ياراد  رهـش ، يادهـش  رازلگ  هعقب و  نیا  یکیدزن  هـب  هجوـت  اـب  هـتفرگ و  رارق  یلاـها  دزن  مارتـحا  دروـم  كربـتم و 

داعبا رد  یموینیمولآ  يا  هظفحم  هعقب  لخاد  تسا . هدـیدرگ  ظـفح  ناـنچمه  هتـشاد و  هلاـس  دودـح 400  یتمدـق  هاگترایز  نیا  نامتخاس 
رد اهنت  هدوب و  يراکیـشاک  ای  يراک ، هنیآ  يرب ، چگ  نوچ  يرنه  تانییزت  دـقاف  هعقب  لخاد  تانییزت  دراد . رارق  رازم  گنـس  يور   5/1×2

دییأـت هـب  هـک  هدـش  ادـیپ  روـبق  ندـنک  ماـگنه  رد  هطوـحم  زا  یفورظ  ریخا  ناـیلاس  رد  تـسا . هدـش  هتـشون  جرف  ياـعد  دـبنگ  ریز  هیـشاح 
- هنزرو - دـنره ناهفـصا - سردآ :  دـیازفا . یم  هقطنم  رد  انب  نیا  خـیرات  تیمها  هب  هک  دراد  رتشیب  یتح  هلاس و  یتمدق 700  ناسانشراک ،

يدنبرمک نابایخ  هنزرو -  رهش  يادهش  ناتسلگ  رانک 

هیلع هللا  مالس  نیدباعلا  نیز  ریم  هداز  ماما 
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 : تحاسم دـسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  رهـش  مدرم  ةدـیقع  تیاور و  هب  ردـقلا  لـیلج  ةداز  ماـما  نیا  بسن  بسن : 
هتشاد و هلاس  یتمدق 600  هاگترایز  نامتخاس  تاحیضوت :  دشاب . یم  رتم  دودح 600  نیدلا  نیز  ریم  هداز  ماما  هاگترایز  نحص  تحاسم 

رارق نآ  يور  کچوک  يزلف  رانم  ود  هدش و  يراکیشاک  هاگترایز  يدورو  برد  رس  دشاب . یم  عبرم  رتم  رب 528/22  غلاب  یتحاسم  ياراد 
رد مرح و  لـخاد  دـسر . یم  عبرم  رتم  هب 2000  ًادودـح  تسا  نآ  فارطا  ياهناتـسبش  مرح و  لماش  هک  هاـگترایز  ياـنب  ریز  تسا . هتفرگ 

داعبا 5/2× رد  يزلف  حیرـض  مرح  لخاد  تسا . هدش  يرب  چگ  هیوفـص  نامز  رد  لاس 1301 و  هب  نامتخاس  مامتا  خیرات  دبنگ  ریز  هیـشاح 
 : سردآ دشاب . یم  يراکیشاک  ای  يراک و  هنیآ  يرب ، چگ  تانییزت  دقاف  مرح  هاگترایز  دراد . رارق  فیرش  هداز  ماما  رازم  گنس  يور   5/1

هنزرو رهش  هنزرو - - دنره ناهفصا -

نهیلع هللا  مالس  نانت  هس  هاگترایز 

تحاسم هب  یقاتا  ياراد  هدش و  عقاو  اتسور  قرش  تمـسق  رد  هاگترایز  نیا  تاحیـضوت :  رتم . يانب 30  ریز  تحاسم  تحاـسم :  بسن - : 
هدـیدرگ يزاسزاب  نامز  رورم  هب  هک  هدیـسر  لاس  دودـح 700  هب  نآ  تمدـق  هک  دـشاب  یم  لگ  تشخ و  حـلاصم  اـب  رتم و  يانب 30  ریز 

هعقب لخاد  دنـشاب . یم  ناشرتخد  دـنزرف  ود  ردام و  یلاها  تیاور  هب  هک  دنـشاب  یم  نوفدـم  هفیرـش  هداز  ماـما  هاـگترایز 3  نیا  رد  تسا .
دقاف هعقب  نینچمه  تسا . هتفرگ  رارق  مه  رانک  رد  ناگداز  ماـما  رازم  گنـس  اـهنت  هدوبن  هفیرـش  ناـگداز  ماـما  رازم  گنـس  يور  یحیرض 

هب هتشاد و  صاخ  تدارا  ناکم  نیا  هب  اتـسور  ناوناب  ًاصوصخ  یلاها و  مدرم و  دشاب . یم  يراکیـشاک  ای  يراک و  هنیآ  يرب ، چگ  تانییزت 
ياتـسور - هـنزرو - دـنره ناهفـصا - سردآ :  دـنزادرپ . یم  نآرق  ندـناوخ  تامــس و  ياـعد  تاولــص ، مـتخ  نوـچ  یتامــسارم  ییاـپ  رب 

تاثرومهط

دنره

هیلع هللا  مالس  قاحسا  هداز  ماما 

هدش هتشون  نینچ  هداز  ماما  يدورو  يراکیشاک  رد  رس  رب  . دسر یم  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  ناشلا  میظع  هداز  ماما  نیا  بسن  بسن : 
رد رفعج  نب  یـسوم  نب  قحـسا  نب  سابع  نب  قحـسا  ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  يدابآ  رتسا  هلا  تیا  یناطلـس  خـیرات  باتک  رد  : » هک تسا 

. تسا هدیسر  تداهش  هب  روصنم  لامع  تسد  هب  ناکم  نیا  رد  ش  لاس 354 ه . ـ رد  یسابع  هللااب  ردتقم  بناج  زا  هیواعم  نب  روصنم  نامز 
یتمدـق انب  نیا  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  عبرم  رتم  دودـح 3000  ًالک  نآ  ياهناویا  اهقاور و  ناتـسبش و  هوالعب  مرح  تحاـسم  تحاـسم :  « 

هافر تهج  نحص  فارطا  رد  و  تسا . هدش  هفاضا  هاگترایز  هب  هتخاس و  نآ  رگید  تمـسق  جیردت  هب  هتـشاد  هلاس  دودح 1100  یخیرات و 
يراکیشاک هک  دراد  عافترا  رتم  فک 24  زا  هاگترایز  يابیز  هدش  يراکیشاک  يدبنگ  تسا . هدش  هتخاس  ارـس  ریاز  باب  نیریاز 11  لاح 

ق خیرات 710 ه . ـ فلا و  هرـشع و  نامث  هب  نآ  خیرات  هک  يربق  گنـس  هاگترایز  یمیدـق  تمـسق  رد  تسا . هدـش  يزاسزاب  تمرم و  نآ 
تانییزت تسا . هتفرگ  رارق  راوگرزب  ةدازماما  رازم  گنـس  يور  داعبا 3×2  رد  يزلف  یحیرـض  مرح  لخاد  تسا . هدوزفا  انب  تمدق  هب  تسا 

علـض تمـسق  رد  هداز  ماما  هزوم  دـنک . یم  هریخ  دوخ  هب  ار  يریاز  ره  مشچ  هک  تسا  نآ  فقـس  يابیز  سنرقم  يرب و  چـگ  مرح  لخاد 
قاحسا هداز  ماما  هلمج  زا  هکربتم  عاقب  تافوقوم و  هب  قلعتم  یمیدق  سانجا  ءایـشا و  نآ  رد  هتفرگ  رارق  رتم  تخاسم 200  هب  نحص  یبرغ 

دنره رهش  - دنره ناهفصا - سردآ :  دشاب . یم  مالسلا  هیلع 
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هیلع هللا  مالس  ردیح  هداز  ماما 

دجـسم هوالعب  مرح  ینونک  يانب  ریز  تحاسم  تحاسم :  دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  هب  ناشفیرـش  بسن  بسن : 
 : تاحیـضوت تسا . هدوب  عبرم  رتـم  هاگترایز 500  طاـیح  نحـص و  تحاـسم  . دـشاب یم  عبرم  رتم  مالـسلا 1500  هیلع  لضفلاوبا  ترـضح 

یمیدق مرح  هب  هتخاس و  نآ  يولج  تمسق  رورم  هب  هک  هدوب  هلاس  یتمدق 800  ياراد  نامتخاس  نیا  تسا . هتسدلگ  دبنگ و  دقاف  هاگترایز 
چگ تانییزت  دقاف  مرح  دراد و  رارق  فیرـش  هداز  ماما  رازم  گنـس  يور  کبـشم  یبوچ و  یحیرـض  مرح  لخاد  رد  تسا . هدیدرگ  لصو 
نآ رب  راوـگرزب  هداز  ماـما  هماـنترایز  هک  تسا  ییاـبیز  يراکیـشاک  مرح  يدورو  هناتـسآ  رد  دـشاب . یم  يراکیـشاک  يراـک و  هنیآ  يرب ،
یم انب  یخیرات  تمدق  هب  هک  هدـش  هتـشاگن  ق  خیرات 707 ه .ـ نآ  يور  هک  تسا  يرازم  گنـس  مرح  لخاد  رد  تسا . هدـش  يراکیـشاک 

دنره رهش  دنره - ناهفصا - سردآ :  دیازفا .

درجلاط مان  هب  ییارحص  رد  - هیلع هللا  مالس  دمحم  دیس  هداز  ماما 

رازه تحاسم 3  تحاسم :  دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  مامه  ماما  هب  شفیرـش  بسن  لحم  نیدمتعم  یلاها و  تیاور  هب  بسن : 
یلاها تیاور  هب  هاگترایز  نیا  تاحیضوت :  دسر . یم  رتم ) رازه  یس   ) هب 30000 شتحاسم  هدازماما  فارطا  ياهنیمز  دشاب و  یم  عبرم  رتم 

نیزگیاج دیدج  يانب  ناتـسرهش  فاقوا  هرادا  دعب  نیریخ و  ءانما و  تییه  تمه  هب  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  ییانب  لاس 1369  ات 
دروم هک  تسا  هدـش  هتخاس  ارـس  ریاز  باـب  دادـعت 39  نارفاسم ، نیریاز و  لاـح  هاـفر  تهج  نحـص  نیا  رد  تسا . هدـش  نآ  میدـق  ياـنب 

مرح لخاد  دراد . عافترا  رتم  فک 24  زا  هاگترایز  يابیز  هدش و  يراکیـشاک  شوپ و  ود  دبنگ  دریگ . یم  رارق  هاگترایز  نیریاز  هدافتـسا 
دـبنگ و نییاپ  يراکیـشاک  لماش  مرح  لخاد  تانییزت  دراد . رارق  ردـقلا  لیلج  هداز  ماـما  رازم  گنـس  يور  داـعبا 3×2  رد  يزلف  یحیرض 

زین عبرم  رتم  تحاسم 500  هب  يدجسم  نینچمه  تسا . هتفای  تنیز  میرک  نآرق  تایآ  نآ  يور  رب  هک  تساهراوید  عالضا و  رود  نینچمه 
یم هدافتسا  نآ  زا  زین  یبهذم  مسارم  نآرق و  تاسلج  يرازگرب  تهج  تاعامتجا  نلاس  ناونع  هب  هک  هدش  هتخاس  نحص  یلامش  علـض  رد 
مان هب  ییارحـص  رد  هنزرو و  ریـسم  رد  ناهفـصا  يرتمولیک  دـنره و 85  يرتمولیک  هلصاف 15  رد  - دنره - دنره ناهفـصا - سردآ :  ددرگ .

درجلاط

هیلع هللا  مالس  نیسحلا  سار  هعقب 

ابا ترـضح  كاـپ  كراـبم و  نوخ  هدوب و  لـصوم  رد  یتـیاور  هب  هک  تسا  یگنـس  مدرم ، یلاـها و  داـقتعا  هب  عقاو  رد  ناـکم  نیا  بسن : 
مکاح طسوت  یلقن  هب  هک  تسا  هتفرگ  رارق  مدرم  مارتحا  دروم  هک  هدش  هتخیر  گنس  نیا  يور  رب  هزین  رس  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هلادبع 
هدمآ مه  خیراوتلا  خسان  باتک  رد  بلطم  نیا  تسا . هدش  هدروآ  ناریا  هب  مالسلا  هیلع  تیب  لها  اب  ینمـشد  تلع  هب  یـسابع  لکوتم  تقو 

يا هطوحم  روکذم  گنـس  يور  دشاب و  یم  عبرم  رتم  نامتخاس 200  يانب  ریز  تحاسم  تحاـسم :  تسا . دوجوم  هاـگترایز  رد  هک  تسا 
راب عقاو 3  رد  نامتخاس  نیا  يانب  تاحیـضوت :  دراد . رارق  نیـسحلا  هللادـبع  ابا  تیب و  لها  نارادتـسود  هجوت  دروم  هک  هتفرگ  رارق  نینهآ 

هک يدیدج  يانب  یلاها  تمه  هب  نامتخاس  نیا  رانک  رد  تسا . هدیدرگ  انب  ًاددـجم  لاس 1375  رد  نآ  دیدج  يانب  هک  تسا  هدـش  هتخاس 
دنلیاق هللادبع  ابا  ترـضح  هب  هک  یمارتحا  اب  هجوت  اب  یلاها  مدرم و  دشاب . یم  تخاس  تسد  رد  دیـسر  دـهاوخ  رتم  هب 1200  نآ  يانب  ریز 

روت هاش  ياتسور  دنره - - دنره ناهفصا - سردآ :  دنراد . هتشاد و  رظن  دروم  گنس  ناکم و  نیا  هب  صاخ  یمارتحا 
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هیلع هللا  مالس  یبن  هدازهاش 

نیا دسر . یم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ماما  ترضح  هب  اتـسور  نیدمتعم  هدیقع  یلاها و  تیاور  هب  راوگرزب  هدازماما  نیا  بسن  بسن : 
ياتـسور رد  یبن  هداز  ماما  تسا ( : هدـمآ  نینچ  يوضر  سدـق  ناتـسآ  زا  یفـسلف  مالـسلا  تجح  ياقآ  هیدـییأت  هماـن و  هرجـش  رد  بلطم 

رد تحاسم :  هطساو ) اب  دسر . یم  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  اب  شفیرـش  بسن  هدیدرگ و  نفد  ناهفـصا  ناتـسرهش  نایریس 
. دش دهاوخ  نآ  فارطا  ياهقاور  ناتسبش و  هوالعب  مرح  لماش  هک  دیدرگ  دهاوخ  انب  ریز  رتم  ياراد 400  هاگترایز  نیا  دیدج  يانب  حرط 

میدـق يانب  فاقوا  هرادا  نیریخ و  تییه  یلاها و  تمه  هب  هک  هدوب  لـگ  تشخ و  حـلاصم  اـب  ییاـنب  خیرات 1384  ات  انب  نیا  تاحیـضوت : 
زا نآ  عافترا  هک  نوتس  هیاپ و  يور 4  اهنت  هاگترایز  شوپ  ود  دبنگ  رـضاح  لاح  رد  تسا . هدیدرگ  نآ  نیزگیاج  دـیدج  يانب  بیرخت و 

راوگرزب هدازماما  نیا  هب  یلاـها  مدرم  تفرگ . دـهاوخ  رارق  رازم  گنـس  يور  يزلف  یحیرـض  نینچمه  تسا . هدـش  هتخاـس  رتم ، فک 22 
دنره يرتمولیک  رد 35  عقاو  نایریس  ياتسور  - دنره - دنره ناهفصا - سردآ :  دنشاب . یم  لیاق  ناوارف  تدارا  مارتحا و 

یچونس ياتسور  - هیلع هللا  مالس  دمحم  دیس  هداز  ماما 

 : تحاسم دـسر . یم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  نیدـمتعم  یلاها و  هدـیقع  هتفگ و  هب  راوگرزب  هدازماـما  نیا  بسن  بسن : 
ءانما تییه  یلاها و  تمه  اب  هک  هدوب  لگ  تشخ و  حـلاصم  اب  ییاـنب  لاس 1372  ات  انب  نیا  تاحیـضوت :  عبرم .  رتم  رب 600  غلاب  یتحاسم 

نآ ینامتخاس  هیلوا  لحارم  نونکا  مه  هاـگترایز  نیا  دراد . همادا  نآ  يزاـسزاب  لـحارم  زین  نونکا  مه  هک  هدـش  هتخاـس  نآ  دـیدج  ياـنب 
هدازماما رازم  گنـس  يور  یحیرـض  نینچمه  هدوب و  دبنگ  دقاف  نونکا  مه  قوف  هاگترایز  تسا . فارطا  ياهراوید  يراک و  تفـس  لماش 

- ناهفـصا سردآ :  دیدرگ . دهاوخ  حیرـض  شوپود و  يدبنگ  قاور و  مرح و  لماش  هاگترایز  هدـنیآ ، حرط  رد  هک  درادـن  رارق  راوگرزب 
دنره يرتمولیک  رد 35  عقاو  یچونس  ياتسور  دنره - - دنره

زربلا ناتسا 

یفرعم

هراشا

. دـش هداتـسرف  یمالـسا  ياروش  سلجم  هب  تلود  تئیه  هسلج  رد  بیوصت  زا  سپ  نمهب 1388  خیرات 12  رد  زربلا  ناتسا  سیـسأت  هحیال 
هب جرک  ناتسرهش  دیسر و  بیوصت  هب  خیرات 1389/4/7  رد  هرخالاب  یمالسا  ياروش  سلجم  ناگدنیامن  طسوت  یسررب  زا  سپ  هحیال  نیا 

نیتـسخن روشک و  ریزو  روـضح  اـب  خـیرات 89/6/22  رد  زربلا  ناتـسا  يرادناتـسا  تیلاعف  عورـش  اـما  دـیدرگ . یفرعم  ناتـسا  زکرم  ناونع 
هدش عقاو  زربلا  هوک  هتشر  هنماد  بونج  نارهت و  برغ  رد  عبرم  رتمولیک  تحاسم 162 اب  زربلا  ناتسا  دوب .  يداهرف -  یسیع  شرادناتسا – 

نارهت ناتـسرهش  هب  قرـش  زا  نیوزق و  ناتـسا  هب  برغ  زا  يزکرم ، ناتـسا  هب  بوـنج  زا  ناردـنزام ، ناتـسا  هب  لامـش  زا  ناتـسا  نیا  تـسا .
زربلا ناتـسا  دور .  یمرامـش  هب  ناریا  ناتـسا  نیمکی  یـس و  وزج  يروشک  تامیـسقت  رد  ناتـسا  نیا  هک  درک  هفاـضا  دـیاب  تسا . هیاـسمه 

هک هردمرگ  دابآ ، لامک  ناردآ ، اراسآ ، اسن ، ياهمان : هب  ناتـسهد  لماش 6  دوخ  هک  يزکرم  شخب  تسا : شخب  ود  رب  لمتـشم  نونکامه 
ياراد دراهتـشا  دراد ، همادا  هپتدارم  ات  هدش و  عورـش  دابآدمحا  زا  هک  دراهتـشا  شخب  دوش .  یم  لماش  ار  تشدـهام  ات  ناودـنک  لنوت  زا 
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 . تسا هینامحر  ای  دابآ  گنلپ  مان  هب  ناتسهد  کی 

ییایفارغج تیعقوم 

هب ناتسا ، نیا  تساهدش . ادج  ناردنزام  ناتسا  زا  زربلا  ياههوک  هلیسو  هب  ایرد ، حطس  زا  رتم  طسوتم 1،320  عافترا  اب  جرک  روانهپ  هگلج 
جرک هناخدور  سولاچ و  هرد  زربلا ، مخو  چیپرپ  ياههرد  نایم  سولاچ ،  - هداجیزکرم زربلا  ياه  هوک  یلامـش  هیحان  رد  نتفرگ  رارق  تلع 
کنخ بوطرم و  ياوه  ياراد  هدوب و  یبرغ  بونج  هژیو  هب  یبرغ ، یبرغ ، لامـش  یلامـش ، ياه  متـسیس  ریثات  تحت  لاس  درـس  لوصف  رد 

یضارا «، » یناتسهوک یضارا  : » هتسد هب 3 هک  تسا  زربلا  یبرغ  بونج  ياه  هنماد  زا  رثاتم  ناتسا  نیا  ياه  يدنلب  یتسپ و  نینچمه ، تسا . 
 ، قرش رد  ناقلیب  راصح و  ياه  هوک  لماش :  یناتسهوک » یضارا   : » دوش یم  میسقت  لیذ  حرش  هب  حطسم »  يا  هگلج  یضارا   » و يا » هنماد 
هپت یقرـش ، یلامـش و  تاـعافترا  یبونج  ياـه  هنماد  لـماش : يا » هنماد  یـضارا  ، » لامـش رد  نازرو  هاگـشتآ و  نـالک ، هایـس  هوـک ،  هجیب 

، تشد رهوگ  یـضارا  لماش : حطـسم » يا  هگلج  یـضارا   » تیاهن رد  تشد و  هاـش  هداـج  كراـصح و  ـالیو ، نیهاـش  ياـه  هپت  بآدارم ،
هوک اراسآ ، ای  راتنو  هوک  هب : ناوت  یم  هقطنم  نیا  مهم  ياه  هوک  رگید  زا  دوش . یم  هقطنم  یـضارا  نیرت  یبونج  اـت  تشدـلگ  كراـصح ،

رد درـس و  یمک  لدتعم و  یلامـش ؛ یحاون  رد  ناتـسا  نیا  ياوه  بآ و  بیترت  نیا  هب  درک . هراشا  ناچرک  هوک  ناخ و  تفه  هوک  ونکیس ،
ياه هناـخدور  دـیآ .  یم  رامـش  هب  روشک  کـشخ  یحاون  وزج  یگدـنراب  رظن  زا  هقطنم ، نیا  دوجو  نیا  اـب  تسا . لدـتعم  یبونج ؛ تشد 
. کناتسرهش بآ  دور و  تیالو  دور ، هگنراو  جرک ، دوروم ، نزرو ، بآ  كدیس ، ناغرب ، زینال ، بآ  زا : دنترابع  زربلا  ناتسا  رد  يراج 

یخیرات هنیشیپ 

هـس اب  ترواجم  لیلد  هب  خـیرات  لوط  رد  جرک  نیمزرـس  تسا . دودـحم  رایـسب  بوتکم ، عبانم  جرک  ناتـسرهش  یخیراـت  هنیـشیپ  دروم  رد 
يدایز ثداوح  تالوحت و  دهاش  قرش  رد  ير »  » و برغ ، رد  نیوزق » نیمزرس  ، » لامـش رد  رزخ » يایرد  هرانک ي  ياه  نیمزرـس  : » نوناک

زا زربلا  لابج  هلـسلس  هنماد  تسا .  هتـشاد  ناوارف  تاریثات  نآ  نامدرم  جرک و  نیمزرـس  رب  تانایرج  تـالوحت و  نیا  کـش  نودـب  هدوب و 
یتقوم و ياه  هاگتنوکـس  رارقتـسا و  لحم  هشیمه  نئمطم ، ياه  هاگهانپ  يراج و  ياه  هناـخدور  بساـنم و  ياوهو  بآ  لـیلد  هب  زاـبرید 
رد دابآدرم  هپت و  قآ  یناتـساب  ياه  هپت  نوچمه  يراثآ  یخیراـت و  عباـنم  دانـسا و  قبط  تسا .  هدوب  فلتخم  ياـه  ¬ هورگ ماوقا و  یمئاد 

جرک هداج  رد  راوتسا  ياهژد  لیسک و  گنـس  هعلق  كالک ، هعلق   ، رتخد هعلق  ژد ،  هاش  هعلق  لثم : ییاه  هعلق  دباعم و  يایاقب  رهـش ، هیـشاح 
يایوگ یگمه  یناتـساب  یخیرات و  راثآ  رگید  جرک و  بونج  رد  سوواکیک  تخت  متـسر و  تخت  نوچ : ییاه  هاـگتخت  زین  سولاـچ و  – 
تایالو زا  ار  جرک  نک و  يرمق  يرجه  متـشه  هدس  رد  یفوتـسم  هللادمح  تسا . مالـسا  زا  شیپ  نارود  رد  نیمزرـس  نیا  ندوب  ینوکـسم 

اب قیبـطت  لـباق  قـیقد  روـط  هب  نآ  ياـهیگژیو  هک  دربیم  ماـن  دور  هوـک  زا  مجع  قارع  ياـههناخدور  رکذ  رد  هدرمـشرب و  ناـقلاط  عباـت 
دابآزگـس و هار  زا  ير  رهـش  هب  لوغم  هلمح  زا  شیپ  ات  اه  ناوراک  دـمآ  تفر و  یخیرات ، دـهاوش  عبانم و  ساـسارب  تسا . جرک  هناـخدور 

یخیرات راثآ  دش و  هداد  حیجرت  ير  هب  جرک  نیوزق –  هار  ینعی  مود  هار  لوغم ، تموکح  نامز  رد  یلو  تفرگ  یم  ماجنا  رایرهـش  هرانک 
هون ي ناخوکاله -  هدش : هدروآ  تسا . عوضوم  نیا  رگنایب  جرک  هداج  هیشاح  رد  اه  هعلق  اه و  لپ  اهارسناوراک و  نوچمه  هدنام  ياج  رب 

دوجو لامتحا  نیا  هیوفـص  لپ  خیرات  هعلاطم  اب  تخاس .  دوبان  ار  توملا  رد  نایلیعامـسا  تردق  هاگیاپ  نیمزرـس  نیا  زا  رذـگ  اب  زیگنچ - 
زا تسا . هدش  ماجنا  هیوفـص  زا  شیپ  ياه  هرود  هب  طوبرم  یمیدـق  لپ  يایاقب  يور  رب  رـضاح  لپ  نایوفـص  تموکح  نارود  رد  هک  دراد 
لاس رد  راجاق  ناخدـمحماقآ  هک  ینامز  درب .  مان  ار  جرک  نسح  هداز  ماما  يانب  ناوت  یم  نایوفـص  نارود  رد  هدـش  هتخاـس  ياـهانب  رگید 
یم هک  يروط  دـش ، رت  تیمها  اب  رتدابآ و  زور  هب  زور  تختیاپ  اب  ترواجم  تلع  هب  جرک  درک ، مـالعا  روشک  تختیاـپ  ار  نارهت   ، 1210
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تسین دب  رخآ  رد  تسا .  هدوب  هاش  نیدلارصان  هاش و  یلعحتف  رصع  هژیو  هب  هیراجاق و  هرود  هقطنم ، نیا  نارود  نیرت  هوکـشاب  تفگ  ناوت 
. تسا طابترا  رد  زین  نآ  یخیرات  هقباس  اب  هتبلا  هک  تسا  دایرف  گـناب و  ياـنعم  هب  میریگب  جارک  هشیر  زا  ار  جرک  هملک  رگا  مینک ؛ هفاـضا 
هک تروص  نیا  هب  دوش . یم  هدهاشم  یناب  هدید  یناسر و  ربخ  تهج  يزورفا  شتآ  زا  يراثآ  هدـنام ، اج  هب  ياه  هعلق  اه و  هپت  رد  هکارچ 

نیا رانک  هشوگ و  رد  هدنام  اج  هب  راثآ  دنتخاس . یم  ربخاب  نانمشد  موجه  زا  ار  مدرم  يزورفا ، شتآ  قیرط  زا  گنج  عقاوم  رد  ناناب  هدید 
راثآ نینچمه  هپتدارم ، ياه  هوک  کناتـسرهش ، رتخد  هعلق  كالک ، هاگـشتآ  ياه  هپت  رد  نهک ، یطاـبترا  ياـه  هیـشاح  رد  عیـسو و  هگلج 
نیا رد  رارقتسا  رارمتسا  يایوگ  لیبق ، نیا  زا  ياه  هنومن  یسابع و  هاش  يارـسناوراک  لپ و  یلوغم ، کنادیم  جرب  نوچمه  یمالـسا  نارود 

 . تسا هقطنم 

نابز ماوقا و 

، درک رل ، ماوقا  هب  ناوت  یم  جرک  ناتـسرهش  رد  نکاس  ماوقا  زا  تسا . ماوقا  فلتخم  بیکرت  ياراد  يریذـپ  ترجاهم  تلع  هب  زربلا  ناتـسا 
نیا هب  دنتـسه و  نکاس  ناتـسا  فلتخم  طاقن  رد  زکرمتم  ریغ  تروص  هب  هک  درک  هراشا  یناتـسزوخ  یناردـنزام و  كرت ، يدزی ، یکلیگ ،

 . تسا یجرک  شیوگ  جرک ، مدرم  یلصا  شیوگ  اما  دننک . یم  تبحص  زین  اه  نابز 

يداصتقا یعامتجا و  تیعقوم 

، یضارا زا  دصرد  زا 70  شیب  ندوب  رادکاخ  زیخلـصاح ، كاخ  زاتمم ، یمیلقا  طیارـش  نتـشاد  لیلد  هب  يزرواشک  شخب  رد  زربلا  ناتـسا 
هضرع يارب  ناتسلاهن  دوجو  طاقن ، یخرب  رد  موس  مود و  تشک  طیارش  دوجو  ینیمزریز ، یحطـس و  ياه  بآ  بولطم  بسانم و  تیفیک 

مهم ياه  ناتسا  زا  یکی  تسا و  ییانثتسا  یتیعقوم  ياراد  يرواشک  شخب  رد  بالضاف  تفایزاب  هیفـصت و  ناکما  هژیو  هب  روشک و  لک  هب 
هیامرس هنیمز ي  دوجو  ناتـسارد ،  ییاذغو  یلیدبت  عیانـص  یگدرتسگ  دوش . یم  بوسحم  يزوراشک  تالوصحم  دیلوت  شخب  رد  روشک 

اب تارداص  هعـسوت ي  ياهتیفرظ  شرتسگ  ناکما  يزیلاج ، تالوصحم  دیلوت  يارب  يا  هناخلگ  ياه  تشک  شرتسگو  هعـسوت  رد  يراذگ 
لغاـشمزراب دراوم  هلمجزا  یبآ  درـس  ياـه  یهاـم  شرورپ  ناـکماو  يرورپـمادرد  یماد  یکیتـنژ  لیـسناتپ  دوجو  ماـیپ ، هاـگدورف  دوـجو 

ار يزرواشکو  يزلولس  عیانص  يزاس ، مرچ  یجاسن ، ییاذغ ، عیانـص  ناوت : یم  ناتـسا  رد  لاعف  عیانـص  رگید  زا  تسا .  جرکرد  يداصتقا 
دیابن ار  هسامو  نش  نداعمو  سیلیس  کمن ، گنس ، لاغذ  سم ، ینامتخاس ، نداعم  چگو ،  کهآ  گنـس  دوجو  نداعم  شخبرد  درب .  مان 

. دنتسه لوغشم  يزرواشکو  تعنص  تام ، دخ  شخبرد  بیترت  هب  ناتسا  نالغاش  رتشیب  دوجو ؛ نیا  اب  تفرگ . هدیدان 

يرگشدرگ یعیبط -  ياه  هبذاج 

، ناوا هچایرد  کلسع ، راشبآ  ناکـسآ ، راشبآ  دوبکرک ، راشبآ  نازاروا ، راشبآ  ناتـسوج ، راشبآ  ناچوا ، راشبآ  غالبجواس :  ناوا  هچایرد 
، ون هرت  راشبآ  جزب ، ياتـسور  برغ  رد  نب  لش  راشبآ  دوبکرک ، راشبآ  ناقلاط :  دوبکرک  نولال  راغ  ویه ، راغ  گنـس ، هلک  راـغ  جرب ، راـغ 

بآ همشچ  رسکاچ ، مرگ  بآ  همشچ  بادنگ ، مرگ  بآ  همشچ  هرد ، ولابلآ  راشبآ  ناروشاپ ، هرد  راشبآ  ناهوس ، راشبآ  بآدیفس ، راشبآ 
هاـش هلق  اـیورلا ، درـس  بآ  همـشچ  نارتخد ، لـهچ  مرگ  بآ  همـشچ  هریچخ ، ياتـسور  مرگ  بآ  همـشچ  ناربمل ، يوربور  ههوک  هس  مرگ 

گنژرا هعلق  راغ  جـنره ، راغ  نانیزج ، راغ  ردـهد ، راغ  دـنب ، غرم  راغ  گنـس ، هلک  راغ  جزب ، راغ  هوک ، راون  هلق  زاـن ، هلق  داـص ، هلق  زربلا ،
ناریو راغ  بارگ ، راغ  ناهوس ، گنلاذ  راغ  هد ، هتگ  رتخد  هعلق  راغ  هد ، هتگ  راغ  ناتـسماداب ، راغ  شکرـشول ، راغ  نیچوهلا ، راغ  دنوانیم ،

 – جرک هداج  روخ ، یکـسا  تسیپ  نیزید ، یکـسا  تسیپ  رـسچگ ، هلال  غاب  بیـس ، غاب  ناردآ ، راشبآ  جرک :  هلال  غاـب  هقبط  هس  رد  دریلگ 

ناریا ناگداز  ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 885زکرم  هحفص 532 

http://www.ghaemiyeh.com


، باوخ لپ  هرد  تسروه ، یلحم  مان  هب  سروا  یخیرات  تخرد  ریبکریما ، دـس  هچایرد  رد  عقاو  نایراو  ياتـسور  جرک ، هناخدور  سولاچ ،
هوک دارم ، خـی  راـغ  تشغآ ، ياتـسور  تعیبط  ناـغرب ، ياتـسور  تعیبـط  تشد ، هاـش  همـشچ  هلو ، همـشچ  هیلگ ، هلگ  همـشچ  هگنرا ، هرد 

هردلگ يریاشع  ياتسور  تعیبط  دابآرظن :  جرک  ناتسغاب 

یخیرات ياه  هبذاج 

هوان و هیکت  لگ ، تشخ و  هعقب  نیدلا ، فرش  دیس  هعقب  ناتشمداب ، هعقب  نوراه ، هداز  ماما  ناتسوج ، یمیدق  هینیسح  نارافسا  غالبجواس : 
رد ایرکز  هداز  ماما  میهاربا ، هداز  ماما  دـنوانیم ، رد  هعلق  گنژرا  ناقلاط :  نیدـلا  - فیـس - دیـس - هدازماما نایتشترز  ناتـسروگ  دور ، شک 

هداز ماما  میلـس ، یـسوم و  هداز  ماما  دیعـس ، ریم  هداز  ماما  بارهم ، هداز  ماما  نیدـلا ، یلع  دیـس  هداز  ماما  یلع ، میهاربا  هداز  ماـما  شاریم ،
ياتـسور یخیرات  مامح  ناقلاط ، كرهـش  مامح  ناقلاط ، ریم  ماـمح  لیعامـسا ، دیـس  رقابدـمحم و  هداز  ماـما  فسوی ، هداز  ماـما  نوراـه ،

سیلاـف هعلق  ناـچارپ ، هعلق  رتـخد ، هعلق  داـبق ، یک  هعلق  روـصنم ، هعلق  نایلعامـسا ، هعلق  نازید ، ماـمح  یناـقلاط ، هلا  تیآ  هناـخ  كدنـشف ،
هداز ماـما  نسح ، هداز  ماـما  رفعج ، هداز  ماـما  دوـمحم ، دـمحا و  هداز  ماـما  دـیز ، نمحر و  هداز  ماـما  جرک :   Emamzade-Taher

هاش هعقب  متـسر ، تخت  یگنـس  هدکـشتآ  يایاقب  کنادیم ، جرب  نادرک ، جرب  رـسچگ ، یگنـس  جرب  یقن ، یلع  يداه –  هداز  ماما  یـسوم ،
يارسناوراک درجله ، مامح  حابصم ، مامح  لیکو ، هعلق  ماصمص ، هعلق  هعلق ، رتخد  روش ، دور  لپ  رتخد ، لپ  یسابع ، هاش  لپ  نامیلـس ، هداز 

هـسردم رتخد ، لهچ  هداز  ماما  قدـصم ، هناخ  هپت ، نای  هپت ، ناشود  هپت ، نارام  هپت ، ناریج  دابآرظن :  یـسابع  هاش  يارـسناوراک  ماما ، هگنی 
دابآ مجن 

جرک

امهیلع هللا  مالس  دومحم  دمحا و  ناگداز  ماما 

يانب دوشیم . یهتنم  یتشخ  یهاگمارآ  يانب  یناتـساب و  ياهپت  هب  هک  دراد  دوجو  یکاخ  ینابایخ  جرک ، تشدـهام  هزوحرد  تاحیـضوت :
راک هب  حلاصم  تسا . نایامن  حطـسم  تشد  نایم  رد  رود  هلـصاف  زا  هدش و  انب  رتم  هس  دودـح  عافترا  اب  ياهپت  رب  دومحم  دـمحا و  هدازماما 
یلو هدـش ، بیرخت  رایـسب  انب  هچرگ  تسا . هدـش  اپرب  یبرـض  دـبنگ  یعلـض و  دـنچ  نالپ  اب  انب  تسا و  لگ  تشخ و  طقف  انب  نیا  رد  هتفر 

کبـس تشاد . صاـصتخا  بادرـس  هب  مود  هقبط  هاـگمارآ و  هب  فـکمه  هقبط  هدوـب و  هقبط  ود  هدازماـما  ياـنب  هک  دـسریم  رظن  هب  نینچ 
رایـسب ربـق  نیدـنچ  هدازماـما  فارطاداد  تبـسن  هرود  نیا  هـب  زین  ار  نآ  تمدـق  ناوـتیم  دـنکیم و  تـیعبت  هیوفـص  هرود  زا  اـنب  يراـمعم 

دراد دوجو  یناتساب  هپت  ود  هدازماما  رانک  رد  دوب . يدابآ  کی  ناتسروگ  ًالبق  ناکم  نیا  هک  دسریم  رظن  هب  دروخیم و  مشچهب  رتدیدج ،
ار اهنآ  تمدق  اههپت ، حطس  زا  هدش  يروآعمج  ياهلافس  دراد . اهنآ  تیمها  زا  تیاکح  اجنآ  رد  هدنکارپ  ياهلافـس  یناوارف  عونت و  هک 

. دناسریم هن  ات  تفه  نورق  هب 

هیلع هللا  مالس  درگتشه  رفعج  هداز  ماما 

شخب نیرتیساسا  نیرتیمیدق و  تسا . هدرک  هطاحا  يراوید  ار  نآ  درگادرگ  هدش و  عقاو  درگتـشه  رهـش  لخاد  رد  انب  نیا  تاحیـضوت :
. تسا هبیتک  هتشون و  ای  نیئزت  هنوگ  ره  دقاف  هعقب  لخاد  تسا . نآ  مرح  انب  نیا 

هیلع هللا  مالس  نسح  هداز  ماما 
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نآ علـض  ره  طسو  رد  هک  تسا  عیـسو  شوگراهچ  تروص  هب  لخاد  زا  نآ  يانب  هدش و  عقاو  جرک  رهـش  لخاد  رد  هعقب  نیا  تاحیـضوت :
تسا و لگهاک  زا  فقـس  یجراخ  شـشوپ  تسا . یگداس  تیاهن  رد  شوگراهچ  تروص  هب  زین  جراخ  يامن  تسا . هدش  اپرب  ییامنقاط 

هدازماما نامتخاس  دراد ، رارق  انب  يدورو  ناویا  لخاد  رد  هک  ياهبیتک  ساـسا  رب  درک . هدـهاشم  ار  نآ  يدـنبقاط  هوحن  ناوتیم  یتحار  هب 
. تسا هدش  ماجنا  يوفص  لوا  بسامهتهاش  رفظملاوبا  نامرف  هب  ق  .ـ لاس 906 ه لوالاعیبر  رد 

هیلع هللا  مالس  یسوم  هداز  ماما 

ياراد لخاد  زا  عبرم ، نالپ  اب  هدازماما  کچوک  يانب  تسا . عقاو  جرک  رهش  یبرغ  لامش  رد  نیوروخ  ياتـسور  رد  هعقب  نیا  تاحیـضوت :
رد انب و  لامـشرد  ریخا  ياههرود  رد  تسا . يدـبنگ  انب ، فقـس  رتمیتناـس و  اهراوید 150 رطق  تسا . رتمیتناـس  یبیرقت 444×444  داعبا 

، لخاد هطوحم  ناـیم  رد  دـبنگ  ریز  تسا . اـنب  فک  زا  رتدـنلب  رتمیتناـس  نآ 77  عافترا  هک  دناهتـشاد  اـپرب  یناویا  هدازماـما ، يدورو  ربارب 
دراد دوجو  رتمیتناس  يانهپ 149  يازارد 230 و  يدنلب 155 ، هب  لقراهچ »  » حرط اب  رانچ  بوچ  زا  کبـشم  هدش  يزاسهرگ  یبوچ  حیرض 

نییاـپ و ـالاب و  رد  هیـشاح  ود  تروص  هب  هتـسویپ  مه  هب  گرزب  هبیتک  ود  ياراد  قودنـص  نیا  تسا  هتفرگ  ناـیم  رد  ار  رازم  قودنـص  هک 
. تسا هندب  فرط  رهچ  رد  هاتوک  هتسویپان و  ياههبیتک  يدادعت 

امهیلع هللا  مالس  یقنیلع  يداه و  ناگداز  ماما 

یـسوم ماما  دالوا  زا  یقنلع  يداه و  هدازماما  هربقم  ماما » هگنی   » لحم درگتـشه و  رهـش  هب  هدیـسرن  نیوزق ، جرک - ریـسم  رد  تاحیـضوت :
ینعی تمـسق  ود  زا  انب  نیا  تسا  عقاو  یخیرات  گرب  هپت  هگنی و  يارـسناوراک  کیدزن  هدازماـما  نیا  ياـنب  دروخیم . مشچ  هب  (ع ،) مظاـک
گنر تفه  رجآ  اب  رتم  کی  عافترا  هب  ناویا  يولج  هار  زا  تانییزت  تسا . هدش  لیکشت  نآ  تشپ  رد  یلـصا  مرح  ولج و  رد  یلامـش  ناویا 
ردرس سوق  ياهیکچل  گرزب و  سوق  ياراد  انب  يدورو  ردرس  تسا  هتفرگ  لکش  هدش ، بیکرت  مه  اب  اهنآ  ياهشقن  هک  هیراجاق  هرود 

اب یجراخ  دـبنگ  تسا . تانییزت  هنوگ  ره  دـقاف  هدـش و  هدـش  دودـناچگ  اـب  مرح  یلخاد  حطـس  ياـمن  تسا . هدـش  نییزت  یلقعم  هویـش  هب 
هب یسمش  لاس 1347  رد  انب  رگید  ياهتمسق  ریمعت  نمض  نآ  يراکیشاک  هک  تسا  كرت  هدزاود  مره  تروص  هب  مرح  نیریز  شـشوپ 

: تسا هدمآ  نینچ  یناهارف  نیسح  ازریم  همانرفس  رد  هعقب  نیا  هرابرد  دوریم . رامش  هب  هیوفص  هرود  راثآ  زا  انب  نیا  دش  تمرم  لماک  روط 
. دنتسه نوفدم  اجنیا  رد  رفعج  نبیسوم  ترضح  نادالوا  زا  رفن  ود  دنیوگ  »

مالیا ناتسا 

یفرعم

هراشا

دوخ هب  ار  روشک  لـک  تحاـسم  زا  دـصرد  دودـح 1/2  عبرم  رتمولیک  و 133  رازه  تحاسم 20  اـب  ناریا ، یبرغ  بونج  رد  مـالیا  ناتـسا 
ناتسا اب  لامش  زا  ناتـسرل و  ناتـسا  اب  قرـش  زا  ناتـسزوخ ، ناتـسا  اب  بونج  زا  قارع ، روشک  اب  برغ  زا  ناتـسا  نیا  تسا . هداد  صاصتخا 

 . نارهم نارلهد ، رهش ، هرد  ناویا ، نانادبآ ، زا : دنترابع  نآ  مهم  ياهرهش  تسا و  مالیا  رهش  مالیا ، ناتسا  زکرم  تسا . هیاسمه  هاشنامرک 

ییایفارغج تیعقوم 
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قطانم ار  ناتسا  نیا  هدمع  شخب  تسا . هتفرگ  رارق  سرگاز  هوک  هتـشر  یبرغ  بونج  هیـشاح  رد  یناتـسهوک و  يا  هقطنم  رد  مالیا  ناتـسا 
نیمز هدـیقع  هب  هوک  - ریبک . ددرگ یم  یهتنم  عافترا  مک  ياهتـشد  هب  يدـنت  بیـش  اب  هک  هداد  لیکـشت  يروهام  ياه  هپت  اـی  یناتـسهوک و 

هب نآ  يریگ  لکـش  نامز  یلو  تسا  یـسانش  نیمز  مراهچ  ات  لوا  نارود  تابوسر  هب  قلعتم  هقطنم  نیا  ياه  يراومهان  دـنچ  ره  ناسانش ،
بونج برغ و  لامش  رد  هوکریبک » هوک  هتشر   » هب ناوت  یم  ناتـسا  نیا  ياه  هوک  نیرتمهم  زا  دسر . یم  یـسانش  نیمز  موس  مود و  نارود 
دادتما لیلد  هب  مالیا  ناتسا  درک . هراشا  ناتسا  لامش  رد  لوکناب » ناهش و  ياه  هوک   » هرخالاب مالیا و  لامـش  رد  تشنام » ياه  هوک  ، » قرش

بآ طیارش  ظاحل  زا  تسا . هدش  میسقت  یبرغ  یقرش و  همین  ود  هب  یقرش  بونج  ات  لامش  زا  هوکتشپ » هوک و  ریبک  يزاوم  هوک  هتـشر   » ود
هجرد فالتخا  عافترا ،  فالتخا  لیلد  هب  یلو  دوش  یم  بوسحم  روشک  مرگ  قطاـنم  وزج  مـالیا  ناتـسا  هک  نیا  اـب  تفگ ؛ دـیاب  ییاوه  و 

« يریسدرس هقطنم  : » دوش یم  میسقت  هقطنم  هس  هب  ییاوه  بآ و  رظن  زا  یبرغ  یبونج و  یلامش ، ياه  شخب  رد  یگدنراب  نازیم  ترارح و 
یبرغ و قطانم  رب  لمتشم  هک  تسا  يریسمرگ » هقطنم  ، » هقطنم نیموس  و  لدتعم » هقطنم  ، » یبرغ لامـش  لامـش و  یناتـسهوک  قطانم  لماش 

تسا یلامش  هیحان  رد  درس » بوطرم  همین   » بونج و رد  مرگ » ینابایب   » ياوه بآ و  ياراد  مالیا ، ناتـسا  لک  رد  دوش .  یم  یبرغ  بونج 
. تسا نآ  ندوب  یناتسهوک  نآ  تلع  هک 

یخیرات هنیشیپ 

ناریا هب  هنایم  يایـسآ  زا  دالیم  زا  لبق  لاس  رازه  جـنپ  دودـح  هک  دـندوب  یماوقا  زا  يا  هخاش  یمالیا  ماوقا  دوجوم ، یخیرات  عبانم  ساسارب 
زا لبق  لاس 3500  زا  ینعی  هلاس -  رازه  هس  تمدق  اب  ردتقم  یتلود  دنتـسناوت  دندش و  نکاس  يزورما  ناریا  برغ  بونج  رد  هدـش و  دراو 

هوکتشپ و ناتـسرل ، رایتخب ، ياههوک  فارطا  ناتـسزوخ ، لماش : هک  ار  دوخ  تلود  نایمالیا  دنهد . لیکـشت  دالیم –  زا  لبق  ات 645  دالیم 
لیاوا رد  دندیزگرب . دوخ  تختیاپ  ناونع  هب  ار  شوش  رهـش  دـنداد و  لیکـشت  اه  يرموس  تلود  اب  نامزمه  دـش  یم  سراف  نازنا  ای  ناشنا 

نیمزرـس اهدعب ، اما  دمآ . یم  باسح  هب  نانآ  ياهرهـش  نیرت  مهم  وزج  زورما  دابآ  مرخ  نامه  ای  ولادـیاخ » زاوها و «  ياهرهـش  تموکح 
نیمزرس  » ینعی  ( Haltamtu وتمتله ( »  » ار دوخ  روشک  نایمالیا  دنداد . شرتسگ  ناریا  یقرش  يزکرم و  یحاون  ات  ار  ناش  هطلـس  تحت 

. دـنا هدرک  رکذ  دیـشروخ » عولط  روشک   » ای ناتـسهوک  يانعم  هب  مالآ »   » ای وتمالآ »  » ار مالیع  یلباب ، ياـه  هبیتک  رد  دـندیمان و  یم  ادـخ ،»
ار نآ  یلاها  و  یناتـسهوک » روشک   » ياـنعم هب  ( Elam  «) مالیا  » ار مـالیا  روشک  نیرهنلا ، نیب  هیحاـن  نیـشن  تشد  ياـه  يرموس  نینچمه 
، مالیا ردتقم  تلود  دندرک .  ذخا  اه  يرموس  زا  ار  مالیا  مان  مه  اه  يدکا  دندرکیم و  باطخ  یناتسهوک » قطانم  نینکاس   » ینعی یمالیا » »

ناب موخ  يریگتـسد  و  روشآ -  هاشداپ  لاـپ -  ینب  روشآ  هلمح  اـب  دـالیم  زا  لـبق  لاس 645  رد  هرخـالاب ، تموکح ، لاـس  رازه  زا 3  سپ 
تهج هب  نیمزرـس  نیا  نایناکـشا ، نایکولـس و  نایـشنماخه ، اـهدام ، تموکح  نارود  رد  دـش . ضرقنم  مـالیا -  هاـش  نیرخآ  شادـلاک - 

 - يزورما ناتـسزوخ  شوش –  رانک  رد  نتفرگ  رارق  رت  مهم  همه  زا  ناتـسرل و  هاشنامرک ، ناتـسدرک ، نادـمه ، ياـه  هزوحاـب  یگیاـسمه 
دوب هداد  لیکشت  ناذبسام »  » و قذقناجرهم »  » ياه تلایا  ار  يزورما  مالیا  نیمزرس  نایناساس  دهع  رد  تسا . یمهم  ندمت  يراثآ و  ياراد 

نارود رد  دوب  هرمیـس »  » نآ زکرم  هک  لابج  تلایا  دـندیمان . ناتـسهوک » ای  لاـبج  نیمزرـس   » ار نآ  ناناملـسم  بارعا ، فرـصت  زا  سپ  هک 
همادا دوخ  تایح  هب  يرجه  مراهچ  نرق  لوا  همین  ات  دمآرد و  هرصب  دادغب و  یتموکح  تحت  ياه  نیمزرس  زا  یکی  وزج  بارعا  تموکح 

اما تسین . تسد  رد  نآ  زا  یعالطا  هیراجاق  نارود  اـت  تفر و  نیب  زا  هشیمه  يارب  هقطنم  نیا  لاس 334 ه.ق ،  رد  هلزلز  عوقو  اب  یلو  داد .
قنور هقطنم  نیارگید  راب  یلاو ، ناونعب  ناخاضرمالغ »  » شرـسپو هوکتـشپ  هقطنم  هب  هرادقوبا » ناخ  یلق  نیـسح  دورو  اب  هیراجاق  هرود  رد 

. تفرگ

نابز ماوقا و 
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تـالوصحم عـتارم ، نـتفر  نـیب  زا  یلاسکـشخ ، ریگاو ، ياـهیرامیب  زا  یــشان  ياـهریمو  گرم  ریظن  یعیبـط  ریغو  یعیبـط  ثداوـح  عوـقو 
نرق دـنچ  یط  یتموکح  ياه  تسایـس  تیاهن  رد  یموقو و  یلخاد  یجراخ ، ياه  يزیرنوخو  اه  گـنج  اـهماد ، ندـش  فلت  يزرواـشک ،
لحم مالیا  ناتـسا  دوجو  نیا  اب  تسا . هتـشاد  هقطنم  نیا  رد  یناسنا  ياه  تیعمج  یهورگ  هدرتسگ  ییاجباج  رد  ار  ریثات  نیرتشیب  هتـشذگ 

لماـعت اـب  مـالیا  یلعف  هزوح ي  رد 20  يداـمتم  ناـیلاس  دـنا  هتـسناوت  هک  تسا  برع  درک و  کـل ، رل ، نوـچمه ؛ یفلتخم  ماوـقا  یگدـنز 
هرد ناتـسرهش  رد  رتشیب  مالیا ، ناتـسا  نکاس  ياهرل  رل :  ماوقا  دـنراذگب . یناوارف  تاریثات  رگیدـمه  رب  زیمآ  تملاسم  یگدـنزو  یگنهرف 

يراوجمه هطساو ي  هب  ار  دوخ  ماوقا  نیا  دننک . یم  یگدنز  نارلهد  نانادبآ و  ياهرهـش  زا  ییاه  شخب  رد  هدنکارپ  تروص  هب  ای  رهش و 
طاقنرد هک  دنا  هدش  لیکشت  یکچوکو  گرزب  ياههورگ  زا  کل :  ماوقا  دنناد . یم  ناتسرل  فلتخم  فیاوطو  تالیا  زا  ناتسرل ، ناتسا  اب 

، مالیا رد  اهنآ  تنوکـس  لحم  هدمع ي  زکارم  دوجو  نیا  اب  دننک . یم  یگدنز  هدنکارپ  تروص  هب  ناتـسرلو  هاشنامرک  ناتـسا  زا  یفلتخم 
رایـسب ماوقا  وزج  درک :  موقا  دـنناد . یم  اـهدرک  داژن  زا  یخربو  رل  ار  اـهنآ  يا  هدـع  تسا . ناتـسا  لامـش  رد  نـالدرزو  نـالیله  هقطنم ي 

 ، مالیا ياهناتسرهش  دنتسه . نکاس  مالیاو  هاشنامرک  ناتسدرک ، ياهناتسا  هژیو  هب  برغ و  یحاون  رد  هک  دنیآ  یم  رامـش  هب  یناریا  گرزب 
يدرک نابز  هب  هک  تسا  یمالیا  ياهدرک  تنوکـس  هدمع  زکارم  زا  نانادبآ ، نارهم و  نارلهد ، زا  ییاه  تمـسق  ناویا ، لوادرچ ، ناوریش ،

تلع هب  هزورما  یلو  دنتـشاد ، ینیـشن  چوک  یگدنز  ناتـسا  ياه  هورگ  ریاس  دـننام  هتـشذگ  رد  اهنآ  دـنیوگ . یم  نخـس  یمالیا  شیوگ  و 
اه تدم  هچرگ  يزورما  مالیا  دننک . یم  یگدـنز  هتـشذگ  هویـش  هب  نانآ  زا  يدودـعم  دادـعت  دـنا و  هدـش  نیـشن  اجکی  تیعمج ، شیازفا 
ار نآ  نینکاس  زا  دـصرد  هک 70  يروط  هب  تسا ، هدوب  درک  لیابق  فیاوط و  تنوکـس  لحم  زابرید  زا  اـما  دوب  ناتـسرل  تیـالو  زا  يوزج 
رد نابز  نیا  هک  دننک  یم  تبحص  کل »  » و یلیف » يدرک   » هجهل ود  اب  يدرک  نابز  هب  مالیا  ناتـسا  نینکاس  دنهد .  یم  لیکـشت  درک  ماوقا 

هجهل ي دوش .  یم  ملکت  تاملک  ظافلا و  يادا  رد  یتواـفت  كدـنا  اـب  فلتخم  تـالیا  فیاوط و  دوجو  تهج  هب  ناتـسا  ياـه  ناتـسرهش 
، رهـش هرد  ياهناتـسرهش  رد  ینعی  یقرـش  یحاون  رد  بلغا  کل » يدرک   » هجهل ي دشاب و  یم  جـیار  ناتـسا  زکرم  رد  رتشیب  یلیف » يدرک  »

نایلاو هطلـس  تبـسانم  هب  قارع  نکاـس  ياـهدرک  ار  یلیف »  » هژاو دریگ . یم  رارق  هدافتـسا  دروم  لوادرچ  ناوریـش و  رد  یبونج  نانادـبآ و 
رد یهاشکلم : زا :  دـنترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک  دنتـسه  ینوگاـنوگ  ياـه  هجهل  ياراد  دـنا و  هداد  جاور  مـالیا ، رب  یلیف  هب  موسوم  ناتـسرل 
هرد نارلهد و  نانادبآ ، ياهناتـسرهش  رد  ینانادـبآ :  لوادرچ  ناوریـش  ناتـسرهش  زا  ياهشخب  رد  یلزخ : نارهم  مالیا و  ياهناتـسرهش 
ياه یمالیا  برع :  موق  رهش  هرد  ناتـسرهش  زا  هردب  شخب  رد  يا :  هردب  لوادرچ  ناوریـش  نارهم ، مالیا ، ياهناتـسرهش  رد  یمالیا : رهش 

هبو ناریا  هب  رگید  فلتخم  لماوع  یسایس و  تالوحت  یپ  ردو  هتشذگ  نورق  رد  هک  دنتـسه  یبرع  نارجاهم  زا  هتـسد  نآ  وزج  نابز  برع 
زونه اهنآ  دنتـسه . یموقو  يدنواشیوخ  هطبار ي  ياراد  زین  ناتـسزوخ  نانابز  برع  اب  دنا و  هدرک  ترجاهم  یبرغ  بونج  یحاون  هب  هژیو 
دننام ار  شیوخ  گنهرف  هدـمع  ياه  لبمـس  اـهنآ  رثکا  زونه  یگنهرف  ناوارف  تارییغت  مغریلعو  دـنیوگ  یم  نخـس  یلحم  یبرع  ناـبز  هب 
نکاس هدنکارپ  تروص  هب  ناتسا  یقرـش  یبونج و  ياه  ناتـسرهش  رد  تیلقا  ناونع  هب  موق  نیا  دنا . هدرک  ظفح  موسر  یخرب  نابز ، سابل ،

. دنتسه

يداصتقا یعامتجا و  تیعقوم 

زیخ تفن  ناتسا  وزج  مالیا  مالیا ، ناتسا  رد  یتعنص  ياه  كرهش  یمیـشورتپ و  دحاو  زاگ ، ياه  هاگـشیالاپ  یتفن ، ياه  هاچ  دوجو  لیلدب 
یتفن ياه  هاـچ  زا  ماـخ  تفن  هکـشب  رازه  هنازور 154  تسا و  ناریا  زاـگ  عباـنم  دـصرد  ياراد 11  ناتـسا  نیا  دوـش . یم  بوـسحم  ناریا 

نیا مدرم  يداصتقا  تیلاعف  رتشیب  دوجو  نیا  اب  اما  دنک . یم  لقتنم  ناریا  بونج  رد  اه  هاگشیالاپ  هب  هلول  قیرط  زا  جارختسا و  نارلهدمیلگ 
ماـجنا یتنـس  تروص  هب  ناتـسا  طاـقن  رثـکا  رد  يزرواـشک  تساهدـش . زکرمتم  لـسع  روـبنز  شزورپ  يرادـماد و  يزرواـشک ، رب  ناتـسا 
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تروص یتنـس  ییادتبا و  ياهشور  لوصا و  زا  هدافتـسا  اب  تشادرب  تشاک و  تشاد ، زا  نآ  فلتخم  لحارم  هک  تروص  نیدـب  دوشیم .
نیرتمـهم تـسا . هدـش  زکرمتم  يزرواـشک  شخب  رد  ناتــسا  مدرم  لاغتــشا  یتـح  دـمآرد و  زا  یمهم  شخب  زین  نوـنکا  مـه  دریگیم و 

ناتسبات راهب و  رد  هایگ  لگ و  عاونا  زبسرس ، ًاتبسن  عتارم  اهلگنج ، اهناتسهوک ، دوجو  نینچمه  تسا . مدنگ  ناتسا ، يزرواشک  لوصحم 
اما تسا . هدروآ  مهارف  لسع  روبنز  شرورپ  يارب  ار  طیارـش  نیرتهب  رگیدـکی ، ترواجم  رد  يریـسدرس  يریـسمرگ و  قطانم  دوجو  زین  و 

يداصتقا صاخ  طیارش  تلع  هب  ناتسا  نیا  رد  دوش . یم  بوسحم  روشک  ياهناتسا  نیرتمورحم  زا  یکی  مالیا  ناتـسا  تعنـص ، شخب  رد 
لاغتشا زا  يزیچان  رایسب  مهس  تعنـص  شخب  تسا . هتفاین  ینادنچ  قنور  یهاگراک ، نیون  عیانـص  هژیو  هب  عیانـص ، زابرید ، زا  یعامتجا ، و 

یهاگراک یگناـخ و  عیانـص  رد  ًاتدـمع  مـالیا  ناتـسا  تعنـص  تسا . هداد  صاـصتخا  دوخ  هب  يزرواـشک  تامدـخ و  شخب  هب  تبـسن  ار 
هب هجوت  اب  هک  میلگ  هویگ و  دمن ، نسر ، رداچ ، هایـس  نیجروخ ، میجاج ، هچیلاق ، یلاق و  زا : دنترابع  نآ  یتسد  عیانـص  دوشیم و  هصالخ 

عبانم هب  رـصحنم  زین  ناتـسا  یندـعم  عباـنم  تسا . هدوب  جـیار  رود  ياـه  هتـشذگ  زا  اـهنآ  دـیلوت  زب  يوم  مشپ و  دـننام  هیلوا  داوم  یناوارف 
یلو تسا  هدـشن  هتخانـش  ناتـسا  رد  يزلف  یندـعم  داوم  ریاخذ  نونکات  دوشیم . يزلفریغ  ياهیناک  لماش  هدـمع  روط  هب  تسا و  یبوسر 

رد قارع  زرم  شیاـشگ  هب  هجوتاـب  هک ؛ مینک  هفاـضا  ار  هتکن  نیا  دـیاب  رخآ  رد  هتبلا  تسا . ینغ  زاـگ  تـفن و  ریاـخذ  ياراد  مـالیا  ناتـسا 
. تسا هدش  رتشیب  رفاسم  الاک و  تیزنارت  یللملانیب و  مسیروت  تراجت و  هعسوت  ناکما  نارهم  ناتسرهش 

هویگ تاغوس 

ردوپ زا  یبـیکرت  هک  لـگب  ياولح  هگمگ ، ینیریـش  كاـک ، ینیریـش  یجنک ، هلک  ینیریـش  قاـس ، رب  يژب  ینیریـش  عاونا  ینیریـش :  شخب 
هب فورعم  یناویح  نغور  يرادـماد :  شخب  هنب  تخرد  غمـص  زا  یلحم  زقـس  ودرگ ، دـجنک ، يزرواشک :  شخب  تسا .  امرخ  کشک و 

هویگ یلام ، دمن  میجاج ، یتسد :  عیانص  شخب  ملش  هگروس و  قطانم  هب  طوبرم  یهوک  لسع  کشک ، یلحم ، هرک  یهاشنامرک ، نغور 

يرگشدرگ یعیبط -  ياه  هبذاج 

هوک ياه  هنماد  ناوغرا ، هرد  رکچ ، بالات  مزمز ، بالات  ناچگ ، راشبآ  فاطرـس ، راشبآ  وآ ، مچ  راشبآ  اما ، راشبآ  مالیا :  ناگ  هنیز  راـغ 
هنماد نارانا ، هوک  هنماد  نانادـبآ ، واگ  هایـس  يولقود  هچایرد  نانادـبآ :  نانادـبآ  يولقود  هچایرد  ناگ  هنیز  راغ  هگ ، هیات  راـغ  ناریقـالق ،
تانق ناویا :  لگهایس  هدکـشتآ  نانادبآ  بارـس  یعیبط  رظانم  هژارم ، راغ  واگ ، هایـس  هناخدور  هیـشاح  واگ ، هایـس  هچایرد  هوکریبک ، هوک 
هیـشاح مرگ ، بآ  همـشچ  هوک ، رانید  ياه  هنماد  فاط ، بآ  راشبآ  نارلهد :  شافخ  راـغ  يراـجفنا  راـغ  ناویا ، مسلط  راـغ  ناویا ، بارس 

هرد دـنبرد  راشبآ  شافخ  راغ  هپت ، هرق  ياچ  هوکراس ، بآ  هناـخدور  هیـشاح  يرومروم ، بآ  هناـخدور  هیـشاح  هکج ، هرد  بآ  هناـخدور 
رد هوکریبک  تعیبط  رد  ینک  لوک  راغ  مزمز ، بآ  هچـضوح  نیژام ، گنت  نیبوچ ، مارهب  گنت  هربرام ، راشبآ  بایـسآ ، بآ  راشبآ  رهش : 

تشهب راغ  ای  ناگ  هنیز  راغ  بآ ، کشلاپ  هناخدور  هیشاح  کلک ، هوک  هنماد  نارهم :  مچاجنکهعلق  هرمیس  دور  رانک 

یخیرات ياه  هبذاج 

هعلق هتـشبن  گنـس  گنت ، نایم  لیجنم و  ازبآ ، رایتخب و  یجاح  واجنپ ، هلم  یلگنج  ياه  هاـگجرفت  دوبک ، هدرو  هپت  مـالیا :  یتحـالف  خاـک 
نیدـلا - حـلاص - دیـس - هدازماما مچناجنک  هعلق  اروچ ، یخیراـت  هعلق  ناـخ ، لیعامـسا  هعلق  ناریق ، هعلق  گریماـقچ ، هپت  رد  یلاو  هعلق  یلاو ،

دیـس هدازماما  عماج  دجـسم  ینارازه ، هعلق  هعلق ، تشپ  یخیرات  هعلق  نیدلا ، حـلاص  دیـس  هاگترایز  نانادـبآ ، رد  رازه  ياهرابنا  نانادـبآ : 
، رفعج دمحم  هپت  نایسوم ، هپت  شک ، یلع  هپت  همیم ، هدکـشتآ  نارلهد :  لاتقمیهارباهدازماما  عماج  دجـسم  اپ ، هس  هدکـشتآ  ناویا :  هللادبع 
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- هرد - یناساس - یقاط - راهچ ریجنا  هعلق  اکچ ، هرک  هعلق  هلفقاپ ، هعلق  خایش ، هعلق  هریمـس ، یخرات  رهـش  همیم ، هتـشون  گنـس  دابآ ، دارم  هپت 
لپ یخیرات  راثآ  یخیرات ، ياهرازاب  اهرـصق و  هریمـس ، رهـش  ياـه  هبارخ  راـثآ  ناـکم ، خیـش  ياتـسور  رد  یبآ  بایـسآ  رهـش :  هرد  رهش 

نارود یقاط  راهچ  حـلاص ، هداز  ماـما  هاـگترایز  نیدـلا ، فیـس  اـباب  هاـگترایز  يراـصنا ، رباـج  هاـگترایز  نغیت ، یناتـساب  هپت  ناـشیمواگ ،
، ریمجات هعلق  ای  يرومروم  ردارب  جنپ  هعلق  دابآریگناهج ، هعلق  هدـیبز ، ای  لنیز  هعلق  فرـشاروپ ، هعلق  نیژام ، یخیرات  رهـش  هعلق و  یناساس ،

هداز ماما  حلاص ، یلع  هداز  ماما  نایناساس ، هرود  هب  قلعتم  هدکشتآ  نارهم :   JPG. حلاص - یلع - هدازماما یمشاه  مالغریم  هعلق  ومرا ، هعلق 
تخت هبیتک  يروشآ ، هرود  هتـشبن  گنـس  دباع ، دـمحم  دیـس  هاگترایز  نالگ ، اغچ  ناوهآ و  اغچ  یناتـساب  هپت  لاتق ، ریپ  هعقب  نسح ، دـیس 

مجناجنک هب  فورعم  یلاو  یناتسمز  هعلق  ناخ ،

مالیا ناتسا  ياههبذاج  ریاس 

- ياتـسور مالیا  - دس - هچایرد هردـب  - دـنبرد یـشابرانچ  يرفاک  - هگنت ریقریق  - هگنت هنایزار  - هگنت ناوغرا  - هگنت لجنم  - یعیبط - هاگحیرفت
راوچ - هعلق درز  - هرب - راغ هوکناویس  هرمیس  - دس ایلع  - هریجنز - ياتـسور نانچ  - ياتـسور بآ  - مچ - ياتـسور امچ  - ياتـسور بارگ  - لکاپ

مالغریم - هعلق

مالیا

راوچ شخب 

( ناژریپ  ) ای رایتخب  جاح 

، تفگ ناوت  یم  تسا و  مالیا ) دابآ  حـلاص  شخب  رد  نوفدـم   ) حـلاصلا یلع  هدازماما  ناگداون  زا  راـیتخب  جاـح  هب  قلعتم  هعقب  نیا  بسن : 
هعقب تاحیـضوت :  دشاب . یم  رد 10  تشه  داعبا  تحاسم :  دـشاب . یم  (ع ) نیدـباعلا نیز  ماما  نیدجاسلادیـس  ناگداون  زا  تیـصخش  نیا 

زا ییاجر ، دیهش  كرهش  هب  قرش  زا  عقاو و  مالیا  ناتسرهش  عباوت  زا  راوچ  شخب  يرتمولیک  رد 27  رد 10 ،  تشه  داعبا  اب  رایتخب  یجاح 
ییانب ياراد  هعقب  نیا  تسا . دودحم  لوز  هریش  هوک  هب  لامش  زا  هناخدور و  دنلب و  هاگترپ  کی  هب  بونج  زا  ورـس ، ناب  ياتـسور  هب  برغ 

فاقوا و رد  دوجوم  همانفقو  تشونور  هب  انب  دسر . یم  هیوفـص  تموکح  زا  لبق  لاس  نارازه  هب  نآ  تمدق  دوش  یم  هتفگ  هدوب و  یمیدـق 
گب یلاع  لامـشوت  مان  هب  يدرف  طسوت  يرمق  يرجه  لاس 1186  بجر  هام  رد  هعقب ،  نیا  هب  هدـش  فقو  نیمز  مالیا ، ناتـسا  هیریخ  روما 
هدشن رشتنم  یبهذم  تیـصخش  نیا  همان  هرجـش  هنیمز  رد  یتاعالطا  هعقب ،  يور  رب  تسا . هتفرگ  تروص  یتکوش  نامز  دمحم  موحرم  دلو 

رد نوفدـم   ) حـلاصلا یلع  هدازماما  ناگداون  زا  رایتخب  جاـح  هب  قلعتم  هعقب  نیا  باـسنا ، ملع  ياـملع  زا  عباـنم  یخرب  ساـسا  رب  اـما  تسا ،
نیا مدرم  دشاب . یم  (ع ) نیدـباعلا نیز  ماما  نیدجاسلادیـس  ناگداون  زا  تیـصخش  نیا  تفگ ، ناوت  یم  تسا و  مالیا ) دابآ  حـلاص  شخب 

هدـنروآرب ینعم  هب  یجاح  هک  دـندقتعم  هداد و  بقل  اهیرامیب  اـهدرد و  شخبافـش  ینعی  ناژریپ  ار  راـیتخب  جاـح  اهناتـسا ، رگید  ناتـسا و 
روشک طاقن  یـصقا  زا  يدایز  نارئاز  هلاس ، همه  تسا ، ینتفگ  تسا . نادنمتجاح  تعافـش  يارب  رایتخا  هدنراد  ینعم  هب  رایتخب  تاجاح و 

رد یقیقد  عالطا  هنافـساتم  دراد  رارق  مان  نیمه  هب  ییاتـسور  رانک  رد  هکربتم  هعقب  نیا  دـنوش . یم  فرـشم  هکرابم  هعقب  نیا  تراـیز  يارب 
هار هتـشر  کـی  هلیـسوب  هتفرگ و  رارق  راوچ  رهـش  برغ  يرتم  ولیک  تسیب  رد  هعقب  نیا  تسین .  تسد  رد  هعقب  نیا  یخیراـت  تمدـق  دروم 

يرتمولیک رد 27  سردآ :  تسا . مامتا  هب  ور  هدش و  عورش  نآ  يزاس  زاب  راک  ریخا  ياه  لاس  رد  دوش  یم  لصتم  راوچ  رهـش  هب  هتلافـسآ 
هاگترپ کی  هب  بونج  زا  ورس ، ناب  ياتسور  هب  برغ  زا  ییاجر ، دیهـش  كرهـش  هب  قرـش  زا  عقاو و  مالیا  ناتـسرهش  عباوت  زا  راوچ  شخب 
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http://www.qudsdaily.com- عباــــنم : . ) تــــسا دودــــحم  لوز  هریــــش  هوــــک  هــــب  لامـــــش  زا  هناــــخدور و  دــــنلب و 
(http://chavir2.blogfa.com

نارهم

يزکرم شخب 

هیلع هللا  مالس  نسح  دیس  هداز  ماما 

هدش عقاو  نارلهد  هب  نارهم  هداج  يرتمولیک  رد 3  هداز  ماما  نیا  تاحیضوت :  تسا .  ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  لصفالب  دنزرف  ناشیا  بسن : 
هوکتشپ اضرمالغ  یلاو  هیراجاق و  نامز  رد  هداز  ماما  نیا  یلبق  نامتخاس  يانب   . تسا ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  لصفالب  دنزرف  ناشیا  تسا . 
روکذـم ناـمتخاس  ناریا ,  هـیلع  قارع  یلیمحت  گـنج  عورـش  اـب  تـسا .  هدـیدرگ  يزاـسون  اـنب و  دـیدجت  يرمق  يرجه  لاـس 1308  رد 

 : سردآ دیدرگ .  يزاسون  مالیا  فاقوا  جح و  لک  هرادا  هلیـسوب  یلا 1375  ياهلاس 1371  رد  یلو  دید .  ناوارف  ياه  هبرـض  تاراسخ و 
( ناگدازماما تیاس  - یلع ماما  لاتیجید  هناخباتک  : عبنم  . ) تسا هدش  عقاو  نارلهد  هب  نارهم  هداج  يرتمولیک  رد 3  هداز  ماما  نیا 

یهاشکلم شخب 

ع)  ) دباع دمحم  دیس  هدازماما 

زاوـکرا شخبرد  دـبنگ  ياتـسور  رد  تاحیـضوت :  تسا  ع )  ) اـضر ماـما  ردارب  و  ع )  ) مظاـک یـسوم  ماـما  لـصفالب  دـنزرف  هداز  ماـما  نیا 
فورعم دمحم  ریپ  هب  یلحم  نابزرد  هک  دـمحمریپ ) ) دـباع دـحم  دیـس  هداز  ماما  نارهم  یهاشکلم –  هداج  يرتمولیک  رد 36  یهاشکلم و 

مهم ياههاگترایز  زا  یکی  تسا و  ع )  ) اضر ماما  ردارب  و  ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  لصفالب  دـنزرف  هداز  ماما  نیا  تسا .  هدـش  عقاو  تسا ، 
رد یهاشکلم و  زاوکرا  شخبرد  دبنگ  ياتـسور  رد  سردآ :  دنراد . ناشیا  هب  یـصاخ  داقتعا  مدرم  دوش . یم  بوسحم  مالیا  ناتـسا  مدرم 

هدش عقاو  تسا ،  فورعم  دمحم  ریپ  هب  یلحم  نابزرد  هک  دمحمریپ ) ) دـباع دـحم  دیـس  هداز  ماما  نارهم  یهاشکلم –  هداج  يرتمولیک   36
(http://www.al-shia.org عبنم :  . ) تسا

دابآ حلاص  شخب 

(ع) حلاص یلع  هدازماما 

ریبن ه ي لوا ))  جرعالا  هللا  دیبع   )) دنزرف حلاص ))  وا ((  بقل  و  نسحلا ))  وبا   )) وا هینک ي  ریخلا ))  یلع  هب ((  یمسم  حلاص  یلع  بسن : 
ثیح زا  مالیا  ناتسا  ياه  هدازماما  نیب  رد  (ع ) حلاص یلع  هدازماما  تاحیضوت :  دنشاب  یم  ع )  ) نیدباعلا نیز  ترضح  ناعیـش  مراهچ  ماما 

نارهم فرط  هب  مالیا  رهـش  يرتمولیک  تسیب  رد  كربتم  ناکم  نیا   . دوشیم بوسحم  ناتـسا  هدازماما  نیرتروهـشم  ناگدننک  دـیدزاب  رامآ 
نآ تاـمارک  زا  یخرب  هب  هکنآ  زا  لـبق  تسا .  روهـشم  یلع  صاـخ  هب  مـالیا  مدرم  نیب  رد  دراد و  رارق  داـبآ  حـلاص  ماـن  هب  يا  هـقطنم  رد 
وا هینک ي  ریخلا ))  یلع  هب ((  یمـسم  حلاص  یلع  مسیونب  ترـضح  نآ  یناگدنز  زا  يرـصتخم  ادتبا  مهاوخیم  هزاجا  منک  هراشا  ترـضح 
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دنشاب یم  ع )  ) نیدباعلا نیز  ترضح  ناعیش  مراهچ  ماما  ریبن ه ي  لوا ))  جرعالا  هللا  دیبع   )) دنزرف حلاص ))  وا ((  بقل  و  نسحلا ))  وبا  ))
دیآ و یم  تسدب  دوجوم  نئارق  دهاوش و  زا  هچنآ  یلو  تسا  هدشن  ترضح  نآ  تافو  ای  دالیم  خیرات  هب  يا  هراشا  چیه  یخیرات  عبانم  رد 

يرجه موس  نرق  رد  مه  ار  وا  تافو  يرجه و  مود  نرق  رد  ار  حـلاص  یلع  دـالیم  ناوت  یم  هدـش  ربتعم  بتک  رد  هک  یتاراـشا  اـب  هجوت  اـب 
ع)  ) اضر ماما  اب  ناشیمارگ  رـسمه  اب  هارمه  ترـضح  نآ  هک  یتاقالم  زا  سپ  دنا ؟  هداد  حلاص ))   )) بقل ترـضح  نآ  هب  ارچ  دز . نیمخت 

ینالوط يرمع  ترضح  نآ  دنتشگ  بقلم  حلاص  یلع  هب  ناشیا  سپ  نآ  زا  دندیمان و  حلاص  جوز  ار  شرسمه  وا و  اضر  ماما  دنا ،  هتـشاد 
روما قتف  قتر و  يارب  نایعیش  زا  يرایسب  تسا و  هدوب  هوعدلا  باجتسم  يدرف  تسا  ع )  ) رفعج نب  یسوم  ماما  صاخ  باحصا  زا  هتـشاد و 

رد هک  یبلاج  هتکن ي  ردـص –  ینب  ندروخ  یلیـس  : مهم یلیخ  ع )  ) حـلاص یلع  تازجعم  تاـمارک و  دـنا . هدرک  یم  هعجارم  يو  هب  دوخ 
ردـص ینب  لزع  باتک  نیا  رد  ناشیا  هک  تسا  نیا  هدـمآ  یناود  یلع  ياقآ  هتـشون ي  یمالیا  يردـیح  هلا  تیآ  موحرم  هرگنک ي  باـتک 

هقطنم ي هب  شیروهمج  تسایر  نامز  رد  ردص  ینب  هک  دـینادب  ار  هتکن  نیا  باب  نیا  رد   . دـنناد یم  ع )  ) حـلاص یلع  تامارک  زا  ار  نئاخ 
لقن دوشیم  لزع  أعیرس  يو  ارجام  نیمه  زا  دعب  اقیقد  دروخیم و  یلیس  یمالیا  رویغ  ناناوج  زا  يو  رفس  نیا  رد  دنکیم و  رفـس  دابآ  حلاص 

تفرگ یم  تروص  قارع  ثعب  میژر  فرط  زا  هنازواجتم  ياه  هلمح  ناریا  نیمزرـس  هب  هک  ینامز  رد  گنج  لـیاوا  رد  هک  دـننک  یم  لوق 
مالیا رهـش  هب  یقارع  ياهورین  ات  دـنوش  جراخ  دابآ  حـلاص  نارهم و  زا  يدوخ  ياهورین  هک  دـهد  یم  روتـسد  هدـمآ و  مالیا  هب  ردـص  ینب 

رکم هلیح و  کی  نیا  دوش  لیدـبت  یقارع  ياهورین  ناتـسروگ  هب  مالیا  رهـش  دـننک و  هلمح  اـهنآ  هب  يدوخ  اـهورین  عقوم  نیا  رد  دـنیایب و 
نیمه رد  داد و  سکع  باوج  یهاپـس  یلحم و  ياهورین  یـشوه  زیت  اب  هک  دنک  ارجا  مالیا  رد  تساوخ  یم  ردص  ینب  هک  دوب  يا  هدـنبیرف 

رکم و زا  تقو  نیلوئسم  مدرم و  هک  دوش  هجوتم  ات  دنز و  یم  ردص  ینب  كرابم  تروص  هب  یمکحم  یلیس  (( یعفان )) تقو رادناتـسا  عقوم 
يارب هدازماما  مادـخ  زا  یکی  هک  یتقو  حـلاص :  یلع  هب  نیمداخ  زا  یکی  لسوت  نایرج  دنتـسه . رایـشوه  ربخ و  اـب  ردـص  ینب  ياـقآ  هلیح 
طوقس هلـصاف ي  رد  دنکیم  طوقـس  نیمز  فرط  هب  رـس  اب  يرتم  تسیب  عافتزا  زا  ناهگان  دوریم  نآ  يالاب  هب  اه  هتـسدلگ  ندرک  یناغارچ 

یهلا و هوق ي  لوح و  هب  یلو  دنکیم  دروخرب  نیمز  هب  رـس  اب  یکدنا  زا  سپ  دنکیم  ادیپ  ار  ترـضح  نآ  هب  ندرک  ادیپ  لسوت  تصرف  اهنت 
هراکدب نانز  لماح  سوب  ینیم  لاسرا  يارجام  دنکیمن . مه  يدرد  ساسحا  یتح  دنیب و  یمن  یبیـسآ  چیه  ترـضح  نآ  هژیو ي  تیانع  اب 

نیمه يارب  دـنک  تسـس  ناشتاداقتعا  هب  تبـسن  ار  مدرم  ات  تشاد  نآ  رب  یعـس  توغاط  میژر  داـبآ :  حـلاص  هب  توغاـط  میژر  نارود  رد 
نتشذگ زا  سپ  سوب  ینیم  نیا  اما  دتـسرفیم  دابا  حلاص  هب  روشک  رگید  ياه  ناتـسا  زا  یکی  زا  هراکدب  نانز  زا  رپ  سوب  ینیم  کی  روظم 

تسد نآ  هب  ندیـسر  اب  مدرم  هک  ییاج  نامه  رد  دوشیم و  یهتنم  الدنج )  ) دابآ حلاص  تشد  هب  هک  یهار  هس  رد  تسرد  مالیا و  رهـش  زا 
رد یناطرـس :  روک  نتفای  افـش  دـندرگیم . زاب  دوخ  راید  هب  حورجم  همه  دـنکیم و  فداصت  دـننکیم  مارتحا  يادا  ترـضح  نآ  هب  هنیـس  رب 

ندوب هتفگ  يو  هب  نیصصختم  دوب .  هداد  تسد  زا  ناطرس  لیلد  هب  ار  شنامـشچ  زا  یکی  مالیا  رهـش  نانکاس  زا  یمناخ  لاس 81  ناضمر 
نآ تمدـخ  هب  هتـسکش  لد  اب  هلـصافالب  يو  دـسریم  لیماف  تاداس  زا  یکی  هب  ربخ  دـنروایب  رد  هساـک  زا  ار  يو  یناطرـس  مشچ  دـیاب  هک 

باوخ رد  ار  ع )  ) حلاص یلع  و  ع )  ) رفعج نب  یسوم  ماما  مناخ  نآ  زور  هس  زا  سپ  دنکیم .  بلط  ار  مناخ  نآ  يافش  دباتشیم و  ترـضح 
نامز ردو  دوریم  قارع  هب  راک  يارب  هقطنم  یلاها  زا  یکی  طولب :  هریش ي  هب  ياچ  ندش  لیدبت  تیاکح  دبایم . افـش  ناطرـس  زا  دنیب و  یم 

نیرومأم شوگ  هب  ربخ  نیا  تسا .  هدـشیم  یقلت  مرج  قاچاق و  ياچ  ندرک  دراو  نامز  نآ  رد  اما  دروایم  دوخ  اب  ياچ  يا  هسیک  تشگرب 
دنوشیم لسوتم  ع )  ) حـلاص یلع  هدازماما  هب  اهنآ  ماگنه  نیا  رد  دـنیآ  یم  رظن  دروم  درف  هناخ ي  هب  یـسرزاب  يارب  اـهنآ  دـسریم و  یتینما 

زا سپ  هناخ  لها  دـنوریم  هناخ  نآ  زا  لیلد  نیمه  هب  دراد  رارق  طولب  هریـش ي  نآ  رد  هک  دـننیبیم  دـننکیم  زاب  ار  هسیک  رد  نیرومأـم  یتقو 
هاچ رد  هلاس  تشه  هچب ي  نداتفا  تسا . هدش  لیدبت  ياچ  هب  رگید  راب  هریش  هک  دننیبیم  اما  دنوریم  هسیک  غارس  هب  هنابجعتم  نیرومأم  نتفر 

حیرـض رانک  رد  دوشیم و  لسوتم  حلاص  یلع  هدازماما  هب  شردام  دنکیم  طوقـس  رتم  دـص  قمع  هب  یهاچ  رد  يا  هچب  رـسپ  هکنیا  زا  سپ  : 
بانط هلیـسوب ي  هقطنم  یلاها  ماگنه  نیا  رد  دنادرگ .  زاب  يو  هب  ملاس  ار  شا  هچب  دهاوخیم  هدازماما  زا  دـنکیم و  يراز  هیرگ و  هب  عورش 
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هب هتفرگ و  ار  وا  تسد  یـسک  راگنا  هداتفا  بآ  رد  یتقو  هک  هدرک  لقن  هچب  نآ  دنروایم  نوریب  ملاس  ار  هچب  رـسپ  دـنوریم و  هاچ  لخاد  هب 
نیا سردآ :  دوب . هدش  سیخ  شیوناز  رـس  ات  طقف  هچب  رـسپ  هک  دنا  هتفگ  ارجام  نیدهاش  تسا .  هدروآ  رد  بآ  حطـس  رد  قلعم  تروص 

: عـــبنم . ) دراد رارق  داـــبآ  حـــلاص  ماـــن  هــب  يا  هــقطنم  رد  نارهم  فرط  هــب  مـــالیا  رهـــش  يرتـــمولیک  تــسیب  رد  كربـــتم  ناـــکم 
یلع ترـضح  ص ،)  ) دمحم لآ  حلاص  تایح  رد  هاتوک  يریـس   " باتک عبنم :   ، http://www.karazannovin.blogfa.com

"  ( یسایلا داوج   " ياقآ هتشون ي  (ع ") حلاص

ناوریش

ناوریش شخب 

وناب تروص  هدیس  هدازماما 

ناتـسرهش ناوریـش  شخب  باروگ  ياتـسور  رد  هک  تسا  مالیا  ناتـسا  رد  نز  هدازماما ي  نیلوا  وناب  تروص  هدیـس  هدازماما  تاحیـضوت : 
: عـبنم . ) تسا هدـش  عـقاو  لوادرچ  ناوریـش  ناتـسرهش  ناوریـش  شخب  باروـگ  ياتـسور  رد  سردآ :  تسا . هدـش  عـقاو  لوادرچ  ناوریش 

(http://sirvan2011.persianblog.ir

ع)  ) سابع هدازماما 

ناوریـش ناتـسرهش  رد  هدازماما  نیا  تاحیـضوت :  تسا . نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  نایعیـش  مراهچ  ماما  ناگداون  زا  هدازماما  نیا  بسن : 
نایعیـش مراهچ  ماما  ناگداون  زا  هدازماما  نیا  دراد . رارق  مالیا  رهـش  يرتم  ولیک  رد 45 دابآ و  سابع  ياتـسور  رد  ناوریـش  شخب  لوادرچ 

نالک بارـس  گرزب  هناخ  دور  دابآ و  سابع  يدابآ  هب  فرـشم  دنلب و  ابیرقت  يا  هپت  يور  رب  نآ  يانب  تسا . نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح 
شخب لوادرچ  ناوریش  ناتـسرهش  رد  هدازماما  نیا  سردآ :  دوشیم . بوسحم  هقطنم  مدرم  ياه  هاگترایز  زا  یکی  نونکا  مه  ودراد  رارق 

(http://sirvan2011.persianblog.ir عبنم : . ) دراد رارق  مالیا  رهش  يرتم  ولیک  رد 45 دابآ و  سابع  ياتسور  رد  ناوریش 

ع)  ) یلعدیس هدازماما 

رهش رب  فرشم  يا  هپت  يور  رب  لوادرچ و  ناوریش  ناتسرهش  ناوریش  شخب  ناشیورد ) ياتـسور  ) رامولرهـش رد  هدازماما  نیا  تاحیـضوت : 
لوادرچ ناوریش  ناتسرهش  ناوریش  شخب  ناشیورد ) ياتـسور  ) رامولرهـش رد  هدازماما  نیا  سردآ :  تسا . هدش  عقاو  هرمیـس  دور  رامول و 

(http://sirvan2011.persianblog.ir عبنم : . ) تسا هدش  عقاو 

رابدور برع  سابع  هدازماما 

هدازماما فارطا  يابیز  رایسب  تعیبط  . دراد رارق  لوادرچ  ناوریش  ناتسرهش  ناوریش  شخب  ریش  مچ  ياتسور  رد  هدازماما  نیا  تاحیـضوت : 
ناتسرهش ناوریش  شخب  ریش  مچ  ياتسور  رد  هدازماما  نیا  سردآ :  تسا . هدومن  بذج  دوخ  تمس  هب  ار  يرایـسب  نارئاز  نارگـشدرگ و 
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(http://sirvan2011.persianblog.ir عبنم : . ) دراد رارق  لوادرچ  ناوریش 

ناویا

يزکرم شخب 

ع)  ) هللادبع هدازماما 

ياتسور رد  هللادبع  هدازماما  تاحیضوت :  دشابیم . ع )  ) قداص رفعج  ماما  نایعیش  متشه  ماما  ناگداون  زا  تایاور  هب  انب  هدازماما  نیا  بسن : 
ماما نایعیش  متشه  ماما  ناگداون  زا  تایاور  هب  انب  هدازماما  نیا  تسا . هدش  عقاو  ونر  هوک  یبونج  هنماد  رد  ناویا  ناتسرهش  عباوت  زا  یـشله 

ياتـسور رد  هللادـبع  هدازماـما  سردآ :  تسا . هقطنم  مدرم  مهم  ياـههاگترایز  زا  یکی  وا  دـقرم  نوـنکا  مه  دـشابیم و  ع )  ) قداـص رفعج 
(http://sirvan2011.persianblog.ir عبنم : . ) تسا هدش  عقاو  ونر  هوک  یبونج  هنماد  رد  ناویا  ناتسرهش  عباوت  زا  یشله 

هنرز شخب 

رضاح یجاح  یخیرات  هعقب ي 

مدرم مارتحا  دروم  هدش و  عقاو  نالک  بارس  راوجمه  ياهاتسور  زا  رضاح » یجاح   » ياتسور رد  رضاح  یجاح  هدازماما  هعقب  تاحیضوت : 
هدش عقاو  نالک  بارس  راوجمه  ياهاتسور  زا  رضاح » یجاح   » ياتسور رد  رضاح  یجاح  هدازماما  هعقب  سردآ :  تسا . هقطنم  ياهاتسور 

(http://sirvan2011.persianblog.ir عبنم : . ) تسا

رهش هرد 

يزکرم شخب 

ع)  ) دمحم نیدلا  فیس  دیس  دقرم 

میهاربا هدازماـما  دـنزرف  (ع ) دـمحم نیدـلا  فیـس  دیـس  تسا  حرـش  نیدـب  يدرجورب  هللا  تیا  ناـبز  زا  ترـضح  نیا  هماـن  هرجـش  بسن : 
يرتمولیک رد 10  نیدلا ) فیس  اباب   ) میهاربا نبدمحم  نیدلا  فیس  دیـس  تاحیـضوت :  دشابیم . (ع) مظاک یـسوم  ماما  دنزرف  (ع ) ییاوجایا

فیس دیس  تسا  حرش  نیدب  يدرجورب  هللا  تیا  نابز  زا  ترضح  نیا  همان  هرجش  . تسا عقاو  ومرا  زبس  رس  ناتسهد  رد  رهش  هرد  ناتـسرهش 
کمک يارب  ناسارخ  يوس  هب  رفـس  هار  رد  هک  دشابیم  (ع) مظاک یـسوم  ماما  دنزرف  (ع ) ییاوجایا میهاربا  هدازماما  دنزرف  (ع ) دمحم نیدلا 

. دشاب یم  ناتسرهش  يرگشدرگ  قطانم  زا  یکی  نمض  رد  . دیسر تداهـش  هب  یـسابع  هفیلخ  نارومام  طسوت  ع )  ) اضر ماما  دوخ  يومع  هب 
عقاو ومرا  زبس  رس  ناتـسهد  رد  رهـش  هرد  ناتـسرهش  يرتمولیک  رد 10  نیدلا ) فیـس  اباب   ) میهاربا نبدمحم  نیدـلا  فیـس  دیـس  سردآ : 

(http://baloooot.blogfa.com عبنم : . ) تسا

نیژام شخب 
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ع)  ) حلاص هدازماما  هعقب 

ود رد  هک  تسا  شوگ  راهچ  ییانب  هعقب ،  نیا  تسا . هدش  عقاو  رهش  هرد  عباوت  زا  نیژام  ناتسروگ  رد  حلاص  هداز  ماما  ۀعقب  تاحیـضوت : 
قاط اب  هدش و  هتخاس  رجآ  اب  ًامامت  هقبط  نیا  دراد .  رارق  انب  نیریز  ۀقبط  رد  یلـصا  دقرم  تسا .  هدـش  هتخاس  لکـش  یمره  دـبنگ  اب  هقبط 
متشه نرق  هب  هک  انب  نیا  تسا .  هدش  هتخاس  یلافس  شـشوپ  چگ و  ، گنـس اب  يربق  تروص  انب  مود  ۀقبط  رد  تسا .  هتفای  شـشوپ  یغانج 
ةرود ریظن  یب  هدـنزرا و  راثآ  هلمج  زا  هربقم  لخاد  ياه  يرب  چـگ  دراد .  جایتحا  لـماک  يزاـس  اـب  تمرم و  هب  دراد ،  قلعت  يرمق  يرجه 

http://www.al- عـبنم : . ) تسا هدـش  عـقاو  رهـش  هرد  عـباوت  زا  نیژاـم  ناتـسروگ  رد  حـلاص  هداز  ماـما  ۀـعقب  سردآ :  تسا  هطوـبرم 
(shia.org

ع)  ) حلاص يدهم  هدازماما 

ياهراکهاش زا  دراد و  رارق  دابآ  مرخ  بونج  يرتم  ولیک  رد 145  رهش و  هرد  ناتسرهش  نیژام  شخب  رد  حلاص  يدهم  هعقب  تاحیضوت : 
زا هـعقب  نـیا  . تـسا هدـش  يربـچگ  يا  هنادـنم  رنه  اـبیز و  زرط  هـب  مـیرک  نآرق  زا  یتاـیآ  نآ  اـهراوید  يور  تـسا . متـشه  نرق  يراـمعم 

بونج يرتم  ولیک  رد 145  رهش و  هرد  ناتسرهش  نیژام  شخب  رد  حلاص  يدهم  هعقب  سردآ :  تسا . یمالسا  هرود  يرامعم  ياهراکهاش 
(http://forum.gigapars.com عبنم : . ) دراد رارق  دابآ  مرخ 

هردب شخب 

ع)  ) دمحم ریپ  هدازماما  هعقب 

رهبآ ياتسور  رهـش  هرد  هداج  رتمولیک 30 رد  مظاک  یـسوم  ماما  دـنزرف  دـمحم  ریپ  هداز  ماما  تاحیـضوت :  ع )  ) دـمحم ریپ  هدازماـما  هعقب 
شخب رهبآ  ياتسور  رهش  هرد  هداج  رتمولیک 30 رد  مظاک  یـسوم  ماما  دنزرف  دمحم  ریپ  هداز  ماما  سردآ :  تسا . هدـش  عقاو  هردـب  شخب 

/( http://baloooot.blogfa.com عبنم : . ) تسا هدش  عقاو  هردب 

نیدلا ماظن  نیدلا و  جات  هدازماما 

هعقب سردآ :  تسا . هدش  عقاو  ملک  ياتسور  رد  مالیا  رهش  هرد  هداج  رتم 45  ولیک  رد  نیدلا  ماظن  نیدلا و  جات  هدازماما  هعقب  تاحیضوت : 
: عــبنم . ) تــسا هدــش  عــقاو  مــلک  ياتــسور  رد  مــالیا  رهـــش  هرد  هداــج  رتــم 45  وــلیک  رد  نیدــلا  ماــظن  نیدـــلا و  جاــت  هدازماــما 

/( http://baloooot.blogfa.com

رباج هعقب 
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هرد و ياهتنا  رد  دراد . رارق  یم  لاچ  هتیر و  هلم  ياه  هوک  نیب  رباج ، هرد  تاحیضوت :  دراد . ضرع  رتم  لوط و 9  رتم  هربقم 15  تحاسم : 
نک شفک  هب  تسا و  لامـش  هب  ور  نآ  يدورو  برد  تسا . هدـش  ثادـحا  شوش  لایناد  هربقم  دـننامه  يا  هربقم  یم ، لاچ  هوک  هنماد  رد 

ود عافترا  هب  یبرغ  یقرش - قاط  یبونج و 9  یلامش  قاط  دراد و 9  نوتس  انب 8  نیا  دراد . ضرع  رتم  لوط و 9  رتم  هربقم 15  دوش . یم  زاب 
ضرع يدـنلب 180 و  هب  یبارحم  یبونج ، راوید  رد  تسا . نک  شفک  فک  زا  رت  نییاپ  هلپ  ود  هربقم ، فک  دـنا . هدـش  هدز  اـهنآ  يور  رتم 
ینایم حطـس  رب  سدقم و  تاملک  نا  فارطا  رد  هک  دراد  دوجو  هدـش  يرب  چـگ  يا  هبیتک  نآ  نییاپ  تمـسق  رد  دراد . رارق  رتم  یتناس   70

هعقب زا  هعقب  نیا  دنا . هدش  هتـشون  هتـسجرب  روطب  هللا  الا  هلاال  و  ص )  ) دمحم تاملک  هبیتک ، يالاب  هشوگ  رد  دنا . هدش  شقن  لگ  دنچ  نآ 
: عـــبنم . ) دراد رارق  یم  لاـــچ  هــتیر و  هــلم  ياـــه  هوـــک  نــیب  رباـــج ، هرد  سردآ :  تـــسا . رهـــش  هرد  مـــهم  یهاـــگترایز  ياـــه 

/( http://baloooot.blogfa.com

نانادبا

يزکرم شخب 

دمحم ریپ  هدازماما 

متفه نرق  هب  طوبرم  راودبنگ  ییانب  رباج  هعلق و  تشپ  ياتسور  ود  نیب  لصاف  دح  رد  نانادبآ  رهش  بونج  يرتمولیک  جنپ  رد  تاحیضوت : 
زا یضعب  تمدق  هک  دراد  دوجو  یمیدق  ياهربق  هدازماما  نیا  فارطا  رد  تسا .  فورعم  دمحم  ریپ  هدازماما  مان  هب  هک  هدش  عقاو  متـشه  و 
 . تسا هدش  یکاکح  ریـشمش  هزین و  اب  راک  راوس  زا  يریواصت  هقطنم  نیا  ياهربق  گنـس  زا  یـضعب  يور  رب  دسر .  یم  لاس  هب 170  اهنآ 

بونج يرتمولیک  جـنپ  رد  سردآ :  دوش . یم  بوسحم  هقطنم  مدرم  یهاـگترایز  زا  یکی  دـنراد و  یـصاخ  داـقتعا  هدازماـما  نیا  هب  مدرم 
(http://khabar.pconline.ir عبنم : . ) تسا هدش  عقاو  رباج  هعلق و  تشپ  ياتسور  ود  نیب  لصاف  دح  رد  نانادبآ  رهش 

دمحم نیدلا  حالص  دیس 

ياهپت يور  رب  نانادبآ ، رهش  بونج  رد  تاحیضوت :  دننادیم . ع )  ) مظاک یسوم  ماما  دنزرف  ار  دمحم  نیدلا  حالـص  دیـس  یـضعب  بسن : 
همشچرس هوک  ریبک  هوک  هتشر  زا  هک  بآ  روش  ۀناخدور  ود  نیب  و  یناساس -  ةرود  یناتساب  راثآ  زا  هعلق -  تشپ  یناتـساب  هعلق  رب  فرـشم 

نیدلا حالص  دیس  یضعب  دشابیم . یخیرات  هبیتک  همان و  هرجش  دقاف  هعقب  نیا  تسا . هدش  عقاو  دمحم  نیدلا  حالـص  دیـس  ۀعقب  دریگیم ،
دیـس ار  يو  رگید  یهورگ  ( 237 نآ ، ۀنیرید  ندمت  مالیا و  جریا ، یناتـسیس ، راشفا  . ) دـننادیم ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  دـنزرف  ار  دـمحم 

هب ع )  ) رقاب دـمحم  نب  میهاربا  نب  بوقعی  نب  یـسیع  نب  مالغ  نب  يداه  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  ریغـصلا  نب  نیدلارـصان  نب  نیدـلا  حـلاص 
شوپ ود  دبنگ  ياراد  هدش و  هتخاس  لکش  لیطتسم  هشقن  رب  هعقب  يانب  ( 162 رئاحلا ، ۀیغب  نیسحدیس ، یطابرز ، ینیسح  . ) دناهدروآ رامش 

نیا هدمآرب  دبنگ  راتخاس  دیوگیم « : اهانب  هنوگ  نیا  ةرابرد  ناورک  تسا . لخاد  يورک  مین  دبنگ  ینوریب و  نیچرا )  ) سرـضم يدبنگ  اب 
ات نورق 12  هب  طوبرم  دناهدنام  یقاب  اهنآ  زا  هک  ییاههنومن  دیآیم و  رامـش  هب  یتعدب  یمالـسا  رنه  رد  ریظنیب و  يرامعم  خیرات  رد  اهانب 

ةرود یناتـساب  راـثآ  زا  هعلق -  تشپ  یناتـساب  هعلق  رب  فرـشم  ياهپت  يور  رب  نانادـبآ ، رهـش  بوـنج  رد  سردآ :  دنـشابیم . يدـالیم   14
. تسا هدش  عقاو  دمحم  نیدلا  حالص  دیـس  ۀعقب  دریگیم ، همـشچرس  هوک  ریبک  هوک  هتـشر  زا  هک  بآ  روش  ۀناخدور  ود  نیب  و  یناساس - 

(http://khabar.pconline.ir عبنم : )
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نیژام شخب 

دمحا هاش 

ياهیدـنلب رد  تاحیـضوت :  دـننادیم . (ع ) مظاک یـسوم  ماما  نادـنزرف  زا  یکی  دـمحا  هدازماما  هب  قلعتم  ار  هعقب  نیا  لـحم  یلاـها  بسن : 
هدیدرگ انب  دمحا  هاش  کچوک  دبنگ  ملعاپ ، ياتـسور  بونج  يرتمولیک  جنپ  دودح  رد  نانادبآ ، ناتـسرهش  یقرـش  لامـش  رد  هوکریبک و 

 « هاگداور کی «  تروص  هب  ًالبق  دننادیم . (ع ) مظاک یسوم  ماما  نادنزرف  زا  یکی  دمحا  هدازماما  هب  قلعتم  ار  هعقب  نیا  لحم  یلاها  تسا .
چگ گنس و  هولق  اب  کچوک  ییانب  ناکم  نیا  رد  ناتـسرل ، ریاشع  ندرکوپاق  هتخت  ماگنه  هب  ناخ و  اضر  تموکح  نامز  رد  تسا « . هدوب 

هب هدرک  یتراغ  لتق و  اهنآ  زا  یـسک  رگا  دـنراد . داقتعا  هدازماـما  نیا  هب  یلیخ  دنتـسه  نکاـس  روک  هوک  رد  هک  ییاـهرل  دوشیم  هتخاـس 
هتفرگ بقل  هدنهد  دارم  دمحا  هاش  مدرم  فرع  رد  . دش دهاوخ  باوث  هب  لدبم  وا  تیـصعم  عیمج  لحم  نآ  رد  تعکر  ود  ندـناوخ  ضحم 
تخب جالعلا و  بعص  ياهیرامیب  عفر  ندش ، راد  رـسپ  ندش ، هلماح  نوچ  ییاهزاین  ندومن  هدروآرب  ترایز و  دصق  هب  يدایز  دارفا  تسا ،

جنپ دودح  رد  نانادبآ ، ناتسرهش  یقرش  لامش  رد  هوکریبک و  ياهیدنلب  رد  سردآ :  دننکیم . هعجارم  اجنآ  هب  نارـسپ  نارتخد و  ییاشگ 
(http://khabar.pconline.ir عبنم : . ) تسا هدیدرگ  انب  دمحا  هاش  کچوک  دبنگ  ملعاپ ، ياتسور  بونج  يرتمولیک 

تالک شخب 

میحرلادبع دیس 

دیـس هعقب  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  ع )  ) مظاـک یـسوم  ماـما  ناـگداون  زا  میحرلادـبع  دیـس  هک  ددرگیم  لـقن  یهافـش  تروـصب  بـسن : 
گنس و زا  هتفر  راک  هب  نآ  رد  هک  یحلاصم  سنج  دراد . رارق  نانادبآ  يرومروم  ناتسهد  عباوت  زا  لکهایس  ياتسور  رانک  رد  میحرلادبع 

هتفرگ رارق  کچوک  جرب  ددع  ود  نآ  یلامـش  راوید  ولج  رد  دشابیم . رتم  یقاطاپ 5/1  رتم و  عافترا 5/6  هب  يدبنگ  ياراد  دشابیم . چگ 
ع)  ) مظاک یسوم  ماما  ناگداون  زا  میحرلادبع  دیس  هک  ددرگیم  لقن  یهافش  تروصب  اما  دشابیم . همانهرجـش  هبیتک و  دقاف  انب  نیا  تسا .

نفد ناکم  نیمه  رد  هدـش و  هتـشک  یهورگ  طسوت  هک  تسا  هتـشاد  ار  هقطنم  نیا  زا  روبع  دـصق  ع )  ) ماما ترـضح  رادـید  يارب  هک  هدوب 
: عـبنم . ) دراد رارق  نانادـبآ  يروـمروم  ناتـسهد  عـباوت  زا  لکهایـس  ياتـسور  راـنک  رد  میحرلادـبع  دیــس  هـعقب  سردآ :  تـسا . هدـیدرگ 

(http://khabar.pconline.ir

نارلهد

يزکرم شخب 

(ع) ربکادیس هدازماما 

10 رد ربکادیـس  هداز  ماما  هاگترایز  تاحیـضوت :  تسا . ع )  ) مظاک یـسوم  ماـما  ترـضح  رـسپ  يو  هک  دـنرواب  نیارب  لـحم  مدرم  بسن : 
هموصعم ترضح  هارمه  هب  هک  تسا  ع )  ) مظاک یسوم  ماما  ترـضح  رـسپ  يو  هک  دنرواب  نیارب  لحم  مدرم  درادرارق .  نارلهد  يرتمولیک 
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هدـش نوفدـم  لحم  نیا  رد  هدرک و  توف  يرامیب  رثارد  نارلهد  رد  هدـمآ و  ناریا  هب  قارع  زا  ع )  ) اضر ماـما  ترـضح  زا  رادـید  روظنم  هب 
ماما هاگترایز  سردآ :  تسا .  ربکا  دیـس  (ع ) اضر ماما  ردارب  تسا ، نوفدم  نانادبآ  رد  هکدـمحم  نیدـلا  حالـص  دیـس  دـنیوگ  یم  تسا .

(http://www.al-shia.org عبنم :  . ) درادرارق نارلهد  يرتمولیک   10 رد ربکادیس  هداز 

ع)  ) لاتق میهاربا  هدازماما 

هب نارلهد  هداج  يرتم  ولیک  رد 38  لاتق  میهاربا  هعقب  تاحیضوت :  تسا . (ع ) یلع ماما  نادنزرف  زا  یفنح  دمحم  ناگداون  زا  ناشیا  بسن : 
هلصاف رتمولیک  یلـصا 10  هداج  اـت  ناریا و  زرم  کـیدزن  هداـج و  پچ  تمـس  رد  هعقب  نیا  دراد . رارق  زارد  هشیب  ياتـسور  زا  دـعب  نارهم 

لاتق میهاربا  هعقب  سردآ :  تسا . یبرع  طخ  هب  همان  هرجـش  ياراد  تسا و  (ع ) یلع ماما  نادنزرف  زا  یفنح  دـمحم  ناگداون  زا  ناشیا  . دراد
(http://www.al-shia.org عبنم : . ) دراد رارق  زارد  هشیب  ياتسور  زا  دعب  نارهم  هب  نارلهد  هداج  يرتم  ولیک  رد 38 

دابآ نیرز  شخب 

نیدلارصان دیس  هداز  ماما 

هدازماـما تاحیــضوت :  تـسا .  ع )  ) مظاـک یــسوم  ماـما  ترــضح  نایعیــش  مـتفه  ماـما  ناـگداون  زا  نیدلارــصاندیس  هدازماــما  بـسن : 
شخب دابآ  یلع  ياتـسور  رانک  رد  ناشیا  هاگراب  تسا .  ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  ترـضح  نایعیـش  متفه  ماما  ناگداون  زا  نیدلارـصاندیس 

دابآ یلع  ياتسور  رانک  رد  ناشیا  هاگراب  سردآ :  دشابیم . راجاق  هرود  هب  طوبرم  يرامعم  کبـس  يارادو  هتفرگ  رارق  نارلهد  دابآ  نیرز 
(http://www.niazerooz.com عبنم : . ) تسا هتفرگ  رارق  نارلهد  دابآ  نیرز  شخب 

(ع) نیدلارخف دیس  هدازماما 

قبط تاحیـضوت :  تسا  (ع ) مظاک یـسوم  ماما  ترـضح  نایعیـش  متفه  ماما  ناگداون  زا  ع )  ) هدازماما نیا  دوجوم  همان  هرجـش  قبط  بسن : 
شخب بآرز  ياتـسور  رد  هک  تسا  (ع ) مظاک یـسوم  ماما  ترـضح  نایعیـش  متفه  ماما  ناگداون  زا  ع )  ) هدازماما نیا  دوجوم  هماـن  هرجش 
حلاصم رتشیب  هک  تسا  هداس  يدـبنگ  ياراد  نآ  يانب  دراد . رارق  دابآ  نیرز  همیم  هب  مـالیا  هداـج  راـنک  رد  نارلهد  ناتـسرهش  داـبآ  نیرز 

 : سردآ تسین . صخـشم  یتسرد  هب  نآ  تمدق  هدش و  هتخاس  یگداس  تیاهن  رد  انب  نیا  تسا . هدـش  هتخاس  گنـس  زا  نآ  رد  هتفر  راکب 
: عـبنم . ) دراد رارق  داـبآ  نیرز  همیم  هب  مـالیا  هداـج  راـنک  رد  نارلهد  ناتـسرهش  داـبآ  نیرز  شخب  بآرز  ياتـسور  رد  ع )  ) هدازماـما نـیا 

(http://www.al-shia.org

ع)  ) میهاربا دیس  هدازماما 

یتحایس ریسم  دابآ و  نیرز  هلهپ  يرتمولیک  ۀلصافرد 7  تاحیضوت :  دشاب . یم  ع)  ) رقاب ماما  ناگداون  زا  ع )  ) میهاربا دیس  هداز  ماما  بسن : 
نیا نامتخاس  تسا . رتمولیک  ناتسا 180  زکرم  ات  نآ  هلصاف  هک  دراد  رارق  ع )  ) رقاب ماما  ناگداون  زا  ع )  ) میهاربا دیس  هداز  ماما  خایـش  هعلق 
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ۀلصافرد میهاربا  دیس  هداز  ماما  سردآ :  تسا .  هدش  انب  یصاخ  یسدنه  طورخم و  لکـشب  تسا و  طوبرم  یقوجلـس  نارود  هب  هداز  ماما 
(http://www.al-shia.org عبنم : . ) دراد رارق  خایش  هعلق  یتحایس  ریسم  دابآ و  نیرز  هلهپ  يرتمولیک   7

رهشوب ناتسا 

یفرعم

هراشا

ناتسزوخ ناتسا  اب  لامش  زا  ناتـسا  نیا  دراد . رارق  روشک  برغ  بونج  رد  عبرم  رتمولیک  رازه و 653  دودح 27  یتحاسم  اب  رهشوب  ناتسا 
جیلخ اب  برغ  زا  سراف و  ناتسا  اب  قرش  زا  ناگزمره ، ناتسا  زا  یتمـسق  سراف و  جیلخ  اب  بونج  زا  دمحاریوب ، هیولیکهک و  زا  یتمـسق  و 

رهش زا  رهشوب و  ردنب  رهـشوب ، ناتـسا  زکرم  تسا . رتمولیک  دصـشش  زا  شیب  سراف  جیلخ  اب  ناتـسا  نیا  ییایرد  زرم  تسا . هیاسمه  سراف 
. درک هراشا  جوم  روخ  رید و  ردنب  هوانگ ، ردنب  ناگنک ، ردنب  ناجزارب ، ملید ، ردنب  مرها ، هب  ناوت  یم  نآ  مهم  ياه 

ییایفارغج تیعقوم 

رد ناتـسا  نیا  يا » هگلج   » شخب تسا . هدـش  لیکـشت  یناتـسهوک »  » و يا » هگلج   » شخب ود  زا  ییایفارغج  تیعقوم  رظن  زا  رهـشوب  ناتـسا 
يا هگلج  ضرع  رب  میور  شیپ  یقرـش  بونج  بونج و  فرط  هب  یبرغ  لامـش  لامـش و  تمـس  زا  هچره  دراد و  رارق  سراف  جیلخ  دادـتما 

لیکشت دنکون »  » و شرت » چگ  هوک  هتشر  ود  زا  هدش ، عقاو  نآ  قرش  لامش و  رد  هک  ناتـسا  یناتـسهوک »  » شخب اما  دوش و  یم  هدوزفا  نآ 
رد يددعتم  لماوع  دنتسه . سرگاز » ياه  هوک  هتشر   » هلابند تقیقح  رد  دنا و  هتفای  دادتما  مه  تازاوم  هب  ناتسا  لوط  رسارس  رد  هک  هدش 

ياـه ضرع  هدودـحم  رد  نتفرگ  رارق  عاـفترا ، یمک  هب : ناوـت  یم  هلمج  نآ  زا  هـک  دراد  ییازـس  هـب  ریثاـت  هـقطنم  ییاوـه  بآ و  ناـیرج 
نافوط یناتـسمز  يزییاپ - روبع  ییایرد ، بوطرم  مرگ و  ياهداب  یبرغ و  بونج  مرگ  ياهداب  شزو  ایرد ، اب  ترواجم  نییاپ ، ییاـیفارغج 

 ، ناتسا لخاد  رد  هقطنم  ياوه  بآ و  تفگ ؛ ناوت  یم  ناتسا  ياوه  بآ و  صوصخ  رد  درک . هراشا  يا  هنارتیدم  ینادوس و  یمسوم  ياه 
هب ناتسا  نیا  ياهدور  تسا . بوطرم » مرگ و   » یلحاس راون  رد  و  ینایایب » کشخ  مرگ و   ، » عافترا یمک  اوتسا و  طخ  هب  یکیدزن  لیلد  هب 
دور روپاش ، دور  یکلاد ، دور  دنم ، دور  زا : دنترابع  اهنآ  نیرت  مهم  هک  دنتسه  برش  لباقریغ  روش و  ًالومعم  یکمن  تاقبط  زا  روبع  تلع 
روش دور  پگ و  دور  يرادـبآ ، هرد  دور  مرها ، دور  هب  ناوت  یم  رهـشوب  ناتـسا  یلـصف  ياهدور  زا  نینچمه  روش . دور  مرها و  دور  هلح ،

. درک هراشا  هوانگ 

یخیرات هنیشیپ 

ياه هورگ  یموب و  ياهداژن  تنوکـس  لحم  اه » ییاـیرآ   » رارقتـسا دورو و  زا  شیپ  رهـشوب ، هقطنم  هدـش ،  ماـجنا  ياـه  شواـک  ساـسارب 
فاریـس ردنب   » ات هدش و  عورـش  ملید » ردنب   » زا دش ، یم  هدـیمان  نایل »  » هک هقطنم  نیا  اه ،» یمالیع  تموکح  هرود  رد  تسا . هدوب  یفلتخم 

« ناشخرد باتفآ  نیمزرـس   » ای ناشخرد » باتفآ  ینعم «  هب  ناـیل  تشاد . همادا  ناـگنک  ناتـسرهش  رد  يرهاـط » ردـنب   » یلاوح رد  میدـق ، »
اب تراجت  یبونج ، ياهزرم  ییایرد  تظافح  ظاحل  هب  رتشیب  ناـمز  نآ  رد  هقطنم  نیا  تیمها  دوش . یم  بوسحم  یمـالیع  یماـن  هک  تسا 

ینعی یبهذم ، مهم  تیعقوم  نتـشاد  رت  مهم  همه  زا  ایـسآ –و  یقرـش  بونج  دـنه و  سونایقا  یحاون   - سراپ يایرد  یقرـش  بونج  هزوح 
يا هپت   » ینعی لت » یپ  لت   » مان هب  یلحم  زا  هک  یمالیع  رـصع  هتـشون  تشخ  قباـطم  نینچمه ، دوب . ناـیل » گرزب  يوناـب  دزیا  دـبعم   » دوجو

ناریا ناگداز  ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 885زکرم  هحفص 547 

http://www.ghaemiyeh.com


رارق هقطنم  نیا  رد  زین  كانیـشوش » نا   » یمالیا يادخ  گرزب  دبعم  تسا ،  هدـمآ  تسدـب  رهـشوب  هداز  ماما  هلحم  بونج  رد  يا » هپت  رانک 
نایکولس و تموکح  نامز  رد  دوب . سراپ  ياه  نیـشن  پارتاس  زا  یکی  وزج  نایـشنماخه ، تموکح  نارود  رد  رهـشوب ، نیمزرـس  تشاد .
« رهـشیر  » اهدعب هک  ریـشدراویر »  » رد نایناساس  دوب . هجوت  دروم  یگنهرف  يراجت و  مهم  ردنب  ناونع  هب  ریـشدرا » ویر   » ای رهـشوب  نایناساس 

فرط هس  زا  دوب و  ایرد  تمـس  هب  فرط  کی  زا  راوید  نیا  فارطا  هک  دـندرک  انب  جرب  دـنلب و  ياه  راوید  اب  یمکحتـسم  هعلق  تفرگ ، مان 
هسلس طوقس  اب  دش . یم  رپ  ایرد  بآ  زا  يرطخ ، هنوگره  ای  نمشد و  یلامتحا  هلمح  ماگنه  هک  دوب  یمیظع  ياه  قدنخ  هب  فرـشم  رگید 

تیمها يا  هزادنا  هب  ناناملسم  تسد  هب  رهشیر  حتف  تشاذگ . لاوز  هب  ور  زین  رهشیر »  » گنهرف ندمت و  ناملسم  بارعا  تسد  هب  یناساس 
رد گنج  نیا  رد  : » دسیون یم  نادلبلا  حوتف  رد  يرذالب  دنا . هدرک  هسیاقم  هیـسداق  حـتف  اب  ار  نآ  یمالـسا  ناخروم  زا  یعمج  هک  تشاد ،
هب نآ  طوقـس  زا  سپ  رهـشیر ، عاضوا  صوصخ  رد  دوب ». هیـسداق  گنج  دـننامه  داـتفا ،  نیملـسم  تسد  هب  هک  یتمعن  ترثک  يراوشد و 
وا ییایرد  تسایـس  هاش و  ردان  ياه  مادـقا  تسا . تسد  رد  یکدـنا  تاعالطا  راشفا  هاش  ردان  ندـمآ  راک  يور  نامز  اـت  ناناملـسم  تسد 
يو دریگ . رارق  هجوت  دروم  رگید  راب  يردنب  رهـش  نیا  ات  دش  ببـس  سراف  جـیلخ  رد  ییایرد  ورملق  شرتسگ  اه و  ینامثع  اب  هزرابم  يارب 
راک هب  اب  هاش » ردان  . » داد رییغت  هیردان » ردـنب   » هب ار  شمان  دـیزگرب و  سراـف  جـیلخ  رد  دوخ  ییاـیرد  ناـگوان  هاـگیاپ  ناونع  هب  ار  اـج  نآ 

گرم اب  دروآ . رد  یماظن  ناگداپ  يزاس و  یتشک  مهم  زکرم  کی  تروص  هب  ار  رهشوب  نوتلا » ناج   » مان هب  یـسیلگنا  رجات  کی  ندرامگ 
ردان نارود  رد  هک  روکذم ، لآ  ناخرـصان  خیـش  دش ، میـسقت  سابعردنب  رهـشوب و  ماکح  نیب  وا  ییایرد  هاپـس  ق  .ـ لاس 1160 ه رد  رداـن 

نادناخ  » هناردـتقم تموکح  درک و  فرـصت  ار  رهـشوب  رد  رقتـسم  ناگوان  اه و  یتشک  هاش  ردان  گرم  زا  سپ  دوب ، يو  نارالاس  زا  یکی 
نارمع هب  ور  روکذـم » لآ  نادـناخ   » ناـمز رد  رهـشوب  داـهن . ناـینب  ار  دـندرک  ینارمکح  رهـشوب  رب  لاـس  دـصکی  بیرق  هک  روکذـم » لآ 

نآ خیرات  رهـشوب و  دـنز ، » ناخ  میرک   » يرادـمامز ةرود  رد  درک . رارقرب  اه  يدـنله  اب  يا  هدرتسگ  يراجت  طباور  تشاذـگ و  ینادابآو 
دنز ناخ  میرک  اب  یفورعم  داد  رارق  روکذم  لآ  ناخ  رـصان  خیـش  تیامح  اب  اه  یـسیلگنا  ق  .ـ لاس 1177 ه رد  دش . يا  هزات  ۀـلحرم  دراو 

میرک هرود  رد  رهـشوب ، دوب . سراف  جـیلخ  ناریا و  بونج  رد  اه  یـسیلگنا  يرامعتـسا  روضح  زاس  هنیمز  داد  رارق  نیا  هک  دـندرک  دـقعنم 
رد یسایس  یگنهرف و  يراجت ، مهم  ردنب  تروص  هب  نیمزرس  نیا  هیراجاق  نارود  رد  دمآ . یم  رامش  هب  ناریا  یلصا  یناگرزاب  ردنب  ناخ ،

، ایلاتیا ناملآ ، هیـسور ، سیلگنا ، دـننام  یجراـخ  لود  رثکا  هک  يروطب  دوب  ناریا  يراـجت  ردـنب  نیرتربتعم  راـجاق  هرود  رد  رهـشوب  دـمآ .
راکفا لدابت  يارب  ناریا  یبونج  هزاورد  هب  دـندرک و  ریاد  يراجت  یـسایس و  یگدـنیامن  رتفد  رهـش  نیا  رد  یناـمثع  ژورن و  دـنله ، هسنارف ،

هک ییاه  یمارآان  زا  سپ  يدالیم  مهدزون  ةدس  زاغآ  رد  اکیناریا ،» فراعملا  ةرئاد   » هتـشون هب  دـش . لیدـبت  یگنهرف  تابـسانم  یـسایس و 
دراو یناگرزاب  روما  ماجنا  يارب  طقـسم  دنه و  زا  یبرع  یـسیلگنا و  یتشک  دص  هب  کیدزن  هنالاس  دوب ، راجاق  نادناخ  شیادـیپ  رگنایامن 

رد زین  ق  .ـ لاس 1333 ه رد  دندروآ . یم  نیچ  دنه و  اپورا ،  زا  هریغ  رکـش و  جـنرب  ياچ ، هیودا ، عاونا  هچراپ ، دوخ  اب  دـندش و  یم  ردـنب 
هب یتیوقت  يورین  اه  یـسیلگنا  ناریا ، بونج  رد  اه  یـسیلگنا  عفاـنم  هیلع  يراولد » یلعـسییر   » ماـیق لاـبند  هب  لوا و  یناـهج  گـنج  ناـمز 

نانچمه رهشوب  يولهپ ، اضر  ندمآ  راک  يور  اب  لوا و  یناهج  گنج  نایاپ  زا  سپ  دندومن . لاغـشا  ار  رهـشوب  رهـشو  هدرک  مازعا  رهـشوب 
اب يولهپ  اضر  تیمکاح  ةرود  رد  دنتـشادرب . نایغط  هب  رـس  هاش  اضر  تیمکاح  هیلع  يرایـسب  نیناوخ  دـنام و  یقاب  عیاقو  جنـشت  رپ  نوناک 

سپ زین  يولهپ و  اضر  تموکح  هرود  رد  هرصب  هب  ناریا  زا  يراجت  ياهدتس  داد و  هدمع  مجح  لاقتنا  يرسارس و  نهآ  هار  ندش  هدیـشک 
نیا داد . تسد  زا  سراف  جـیلخ  هزوح  رد  میقم  ياه  یـسیلگنا  یهدـنامرف  داتـس  ناونع  هب  ار  دوخ  هاگیاج  رهـشوب ، مود ، یناهج  گنج  زا 
رظن زا  وـنکا ن  مـه  دوـب و  یمهم  یکیژتارتــسا  يداــصتقا و  ياــه  شقن  رگاــفیا  زین  ناریا  هـب  قارع  یلیمحت  گــنج  ناــمز  رد  هـقطنم 

لقتسم یناتـسا  هب  ش ، لاس 1352 ه .  رد  رهـشوب  ناتـسا  تسا . يرایـسب  تیمها  ياراد  ناریا  يارب  يرگـشدرگ  يداصتقا و  یکیژتارتسا ،
. دیآ یم  رامش  هب  ناریا  بونج  مهم  قطانم  هلمج  زا  ددعتم  ياهاتسور  اهرهش و  اه ، ناتسرهش  نتفرگربرد  اب  هک  دش  لیدبت 
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نابزو ماوقا 

هدوب ینوگانوگ  يداژن  ياه  هورگ  ماوقا و  تنوکـس  لحم  ناریا  هب  اه » یئایرآ   » دورو شیپ ا ز  رهـشوب  ناتـسا  دش ؛ هدروآ  هک  روط  نامه 
يرموس اه  یمالیا  اه  یماس  يدـیوارد ، ياه  تسوپ  هایـس  نوچمه  يرگید  ياهداژن  ماوقا و  يا » هنارتیدـم  یموب و   » داژن رب  هوـالع  تسا .
یلامـش ياه  نیمزرـس  مدرم  اب  ندوب  رود  لیلد  هب  رهـشوب  نیمزرـس  نینکاس  دـندرک .  یم  یگدـنز  هطخ  نیا  رد  اهبرع  اه و  کیدرون  اه ،
روبجم ایناپـسا  نانبل و  ایلاتیا ، هیروس ، نوچ  يا  هنارتیدم  ییاقیرفآ و  ياهروشک  هرـصب ، نیرحب ، ناتـسبرع ، ياهروشک  هب  یکیدزن  ناریا و 

ردنب هژیو  هب  رهشوب  ناتسا  ياهرهش  يریگ  لکش  ماگنه  هب  اهدعب و  دنـشاب . طابترا  رد  نانآ  اب  يداصتقا  ياهراک  رتشیب  ماجنا  يارب  دندوب 
نیا هب  جومروخ  نادابآ و  زاریـش ، نورزاک ، یلاها  اه ، یتشد  هد  اـه  یناـهبهب  هلمج  زا  ناریا  یلخاد  ماوقا  زا  يرگید  ياـه  هورگ  رهـشوب ،

هجوت اب  نیاربانب  دنا . هداد  لکش  ار  يرهـشوب  صاخ  تیموق  داژن و  عون  کی  یلبق  ماوقا  اب  طالتخا  رثا  رد  هک  دنا  هدرک  ترجاهم  نیمزرس 
جیار نآ  فلتخم  قطانم  رد  عونتم  ياـه  شیوگ  یلو  تسا  یـسراف  دـنچره  رهـشوب  ناتـسا  مدرم  ناـبز  فلتخم ، ماوقا  اـهداژن و  دوجو  هب 
هژاو یخرب  ینمکرت و  يدرک ، یچولب ، ياه  نابز  ياه  هگر  اب  شیوگ  یعون  نآ  ریازج  سراف و  جیلخ  لحاوس  رد  هنومن  ناونع  هب  تسا ؛

« هیولسع  » و ناگنک » ردانب  «، » فیش هریزج   » یلاها زا  یخرب  دریگ . یم  رارق  هدافتسا  دروم  یبرع  يدنه و  یلاقترپ ، يدنله ، یسیلگنا ، ياه 
ياهناتسرهش رد  يرل و  شیوگ  ناتستشد  هوانگ و  ملید ، دننام : ناتسا  یلامش  ياه  ناتسرهش  رد  ای  دننکیم و  تبحـص  یبرع  نابز  هب  زین 

. دراد جاور  راد  هجهل  یسراف  رید  ناگنک و  زا  ییاهتمسق  مج و  دننام  یبونج 

يداصتقا یعامتجا و  تیعقوم 

ناتسا يزرواشک  شخب  تسا  یکتم  تعنص  هب  يدودح  ات  تالیش و  يرادماد ، يزرواشک ، ياهشخب  هب  رهـشوب  ناتـسا  داصتقا  . هیولـسع
یعارز تالوصحم  نیرتمهم  زا  دوشیم . میسقت  یتخرد » تالوصحم   » و یعارز » تالوصحم   » تمسق ود  هب  تالوصحم  دیلوت  عون  رظن  زا 
یتخرد تالوصحم  درب . مان  ار  ياهفولع  ناهایگ  یفیـص و  يزبس ، دـجنک ، زایپ ، وکابنت ، یمید ، یبآ و  وج  مدـنگ و  ناوت : یم  ناتـسا  نیا 

« یهام دیـص   » مود هجرد  رد  و  امرخ » دـیلوت   » لوا هجرد  رد  ناتـسا  نیا  يداصتقا  تیلاعف  یلک  روطب  تسا . تابکرم  امرخ و  لماش  زین  نآ 
جنل یتشک و  عیانص  اهنآ  نیرت  مهم  هک  دنوشیم  میسقت  ینیـشام » یتسد و  عیانـص   » شخب ود  هب  زین  ناتـسا  نیا  عیانـص  دهد . یم  لیکـشت 

؛ ریظن یفلتخم  عیانص  عبانمو و  یکیژتارتسا  تیعقوم  نتـشاد  لیلد  هب  رهـشوب  ناتـسا  نینچمه  تسا . هریغو  لافـس  هزوک ، یفابروت ، يزاس ،
تعنـص شخب  رد  هقطنم  نیا  تیمها  ثعاب  هک  یلماوع  رگید  زا  دور . یم  رامـش  هب  روشک  يداصتقا  یتعنـص و  مهم  قطانم  زا  زاگ  تفن و 

هاگشیالاپ یتشد و  ناتسرهش  نوخدرب ، یلامـش ، سراپ  ناگنک ،  یبونج ،  سراپ  نوچ : يزاگ  ياه  نادیم  نتـشاد  رارق  هب  ناوت  یم  هدش ،
نـالک ياـهحرط  يارجا  نینچمه  كراـخ و  هریزج  رد  ناـهج  ماـخ  تفن  تارداـص  ياـهلانیمرت  نیرتمهم  دوـجو  مج و  رد  زاـگ  مـیظع 

ردنب هوانگ  ردنب  رهـشوب ، ردـنب  لماش  ناتـسا  ردانب  نیرت  مهم  مهم  ردانب  درک . هراشا  يزاس  یتشک  رهـشوب ، یمتا  هاگورین  لیبق  زا  یتعنص 
. تسا يرماع  ردنب  هیولسع و  ردنب  یقت  لخن  ردنب  ناگنک  ردنب  رید ، ردنب  گیر  ردنب  ملید 

تاغوس

عاونا میلگ ، هبگ ، یتسد :  عیانص  شخب  یطقسم  ياولح  هتخپ ، كراخ  کگنس ، ياولح  یشار ، ياولح  هدرا ، امرخ ، هریش  ینیریش :  شخب 
همشچ مرها ، دابوا  مرگ  بآ  همـشچ  مرها :  يرگـشدرگ  یعیبط -  ياه  هبذاج  ابع  لخن ، تخرد  گرب  زا  هدش  هتفاب  ياهدبـس  اهریـصح و 

ياـه هوـک  هـنماد  هرکرـس  یلگنج  كراـپ  هوکتــشپ ، رد  باـیراف  راـشبآ  لوـش ، راـشبآ  ناـجزارب :  یکلاد  - هناخدوردـمحا ریم  مرگ  بآ 
يرگشدرگ هقطنم  مرها  دور  هیشاح  رهـشوبردنب :  شخپبآ  - ياه - ناتـسلخن هارریز  همـشچ  یکلاد ، رد  يدرگوگ  بآ  همـشچ  ناکـسیگ ،
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، کحول بآ  همـشچ  يونگ ، مرگ  بآ  همـشچ  گنرد ، هلق  دنم ، دور  هیـشاح  رید :  ردنب  دنم  - هناخدور شخپ  بآ  ياه  ناتـسلخن  راولد ،
سیدرپ هوک  سراف  جـیلخ  لحاوس  ملید :  ردـنب  مرگ  هریزج  مگرگ ، بآ  همـشچ  خـیه ، گنت  بآ  همـشچ  کهار ، ود  گنت  بآ  همـشچ 

، کهاچ لگنج  هلح ، بالات  هوانگ :  ردنب  هلح  - بالات دابآزوریف  ناگنک –  ردنب  نیبام  سیدرپ  هوک  سراف ، جـیلخ  لحاس  ناگنک :  ردـنب 
یکمن دـبنگ  جوم :  روخ  کشاج  - یکمن - دـبنگ سرگاز  ياه  هوک  هنماد  تعیبط  سراف ، جـیلخ  يا  هساـم  لـحاوس  یلاـمک ، رلک  لـگنج 

مریب هلق  یکمن  ياهراغ  کشاج ،

یخیرات ياه  هبذاج 

ریاز هعلق  ع ،)  ) سابع ترضح  هاگمدق  زیئاخ ، هقطنم  ادهشلا  نیز  هداز  ماما  رفعج ، هداز  ماما  لیعامـسا ، هداز  ماما  میهاربا ، هداز  ماما  مرها : 
خاک ع ،)  ) میهاربا هدازهاش  کلملاریشم ، لپ  ناجزارب ، هدیشوپرس  یمیدق و  رازاب  ناجزارب :  ریشم  - لپ تالک  هعلق  ای  یناتسگنت  ناخرضخ 
قرش تاعافترا  رد  هعلق  هوک  رتخد ، روگ  ریشدرا ، کشوک  کلملاریشم ، يارسناوراک  هایس ، كدرب  خاک  یـشنماخه ، شوروک  یناتـسمز 

هنطلسلارفنضغ هعلق  هراکنابش ، رد  زبس  هعلق  مرا ، گنت  رد  هاگ  يروگ  رتخد و  رصق  دابآدعس ، هناخ  لهچ  یکلاد ، يارـسناوراک  ناجزارب ،
، كراخ هریزج  رد  دمحمریم  هداز  ماما  یناهفصا ، هاگمارآ  ماوق ، رابنا  بآ  رهشوب :  ردنب  رتخد  روگ  زبسرـس  ياه  ناتـسلخن  هعلق ، هوک  رد 

روگ سدقم  حیسم  ياسیلک  کلم ، ترامع  اه ، يدنله  هعلق  یسیلگنا ، لارنژ  ربق  نایل ، رهش  ياه  هبارخ  یـضاق ، هناخ  رـضخ ، هجاوخ  هعقب 
راثآ هنوگرخ ، ياتـسور  یخیرات  راثآ  ناتـسمرس ، کحول و  ياتـسور  قرـش  رد  يداـب  بایـسآ  راـثآ  رید :  ردـنب  اـیرد  ادـخ  دـبعم  رتخد ،

لت یـشزرو ، لت  یبارغ ، لت  اهالم ، لت  زبس ، لت  ای  زوس  لت  نوتاخ ، یب  یب  ای  یتاخ  یب  هناخ ، تب  اـی  هناـتب  ناتـسدرب ، برغ  ردـهدنامیقاب 
، ناتسدرب دجـسم  رازاب ، هچیک  رتخد ، رـصق  يونگ ، هعلق  گنـس ، رید و  یمیدق  ناتـسربق  ناتـسدرب ، یخیرات  ياهرهـش  لیتاپ ، هلایپ  گنس ،

ياه هبارخ  راثآ  ملید :  ردنب  نآ  ياه  هتـشون  دیـشروخ و  یناتـساب  رهـش  ياه  هناریو  مریجن ، یناتـساب  ردـنب  ياه  هناریو  هناطب ، ياه  هناریو 
ردنب (ع .) یلع - نب - نامیلـس - هدازماما ناگنک  ردنب  یمیدق  تفاب  سیدرپ ، هوک  هدکـشتآ  ناگنک :  ردنب  نایورهم  یمیدق  ردنب  یـس ، ردـنب 

سابع و ترـضح  هاگمدـق  میرم ، یب  یب  هربقم  نیدـلاردص ، هاـش  يروگ و  لـت  ناـخ ، هینیـسح  جرب  یلع ، نب  نامیلـس  هداز  ماـما  هواـنگ : 
هعلق جرب و  حون ، نب  ماـس  نب  مرا  ریما  هاـگراب  جوم ، روخ  هدکـشتآ  جوم :  روخ  یتـشد  - دـنم - تـالک نسحلاوـبا  اـقآ  هربـقم  نینوـملاریما 

جومروخ عماج  دجسم  هنیریش ، ترامع  رتخد ، هعلق  یتشد ، ناخدمحم  هعلق  جومروخ ،

رهشوب

يزکرم شخب 

(ع) نمیهملادبع هدازماما 

 ، مرح راوید  رد  هدش  بصن  همان  هرجـش  رد  تسا و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نب  سابع  ترـضح  باقعا  زا  ع )  ) نمیهملادـبع هدازماما  بسن : 
یلع نب  سابعلا  نب  هلادیبع  نب  نسحلا  نب  میهاربا  نب  هلادیبع  یلعوبا  نب  نمیهملادبع  تسا : هدـش  رکذ  هنوگ  نیا  راوگرزب  نآ  هب  شبـسن 
همان هرجش  رد  تسا و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نب  سابع  ترضح  باقعا  زا  ع )  ) نمیهملادبع هدازماما  تاحیضوت :  مالسلا . هیلع  بلاطیبا  نب 

نب نسحلا  نب  میهاربا  نب  هلادیبع  یلعوبا  نب  نمیهملادبع  تسا : هدش  رکذ  هنوگ  نیا  راوگرزب  نآ  هب  شبـسن  مرح ،  راوید  رد  هدش  بصن 
هب هنیدـم  زا  یـسابع  دیـشرلا  نوراه  تفالخ  نامز  رد  دوب  دنمـشناد  يدرف  هک  يو  مالـسلا . هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  ساـبعلا  نب  هلادـیبع 

تفگ و عادو  ار  یناـفراد  يرمق  يرجه  لاس 312  رد  رهش  نیمه  رد  يو  دش . نکاس  رهشوب  رد  درک و  ترجاهم  ناریا  هب  سپـس  رـصم و 
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(ع) نمیهملادـبع هدازماما  هعقب  نحـص  رد  دـش . لیدـبت  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  هب  نادـنم  هقالع  ترایز  يارب  یناکم  هب  شهاگمارآ 
یملع و تامدخ  هک  ییاه  نادناخ  زا  روفـصع  لآ  نادـناخ  یمرها و  يدـهلا  ملع  یـضترم  دیـس  نوچ  ییاملع  هک  دراد  دوجو  یناتـسربق 

مان هب  يدجـسم  زین  هدازماما  هاگمارآ  فارطا  رد  دـنا . هدـیمرآ  نآ  رد  هدوب  هدازماما  نایلوتم  دـنا و  هتـشاد  عیـشت  ملاع  هب  یناوارف  یبهذـم 
هدازماما دنـسرب . شمارآ  هب  دنوش و  ادج  ایند  يوهایه  زا  یتاظحل  دنهاوخ  یم  هک  تسا  ینانمؤم  هاگهانپ  هک  دراد  رارق  ع )  ) نمیهملادـبع

نیـسح ماما  ناشراوگرزب  يومع  راگدای  هفرع  ضیفرپ  ياعد  ياهزارف  هک  تسا  ینایوجادخ  نابزیم  لاس  ره  هفرع  زور  ع ،)  ) نمیهملادبع
(boushehr.irib.ir عبنم :  : ) سردآ دننک . یم  همزمز  ار  (ع )

یتشد

یکاک شخب 

 ( وزگ لهچ  يزگ (  لهچ  ریپ  ای  مرا  ریپ  هدازماما 

ای مراریم  هدازماـما  تاحیـضوت :  تسا . ربماـیپ  حون  رـسپ  ماـس  دـنزرف  مراریم  نفدـم  هربـقم  نیا  هک  دـنرواب  نیا  رب  جوـمروخ  مدرم  بسن : 
يربعم حیرـض و  تسا ، وزگ  لـهچریپ  هربـقم  لـحم  هک  هعقب  نورد  تسا . هدـش  عقاو  جومروخ  رهـش  بونجرد  وزگ » لـچریپ   » و مراریپ » »
ياهیاپ يور  رب  فیرظ  رایسب  يزاس  كورس  شقن  یمیلسا و  شارت  اب  رتم  هدزاود  لوط  هب  تخـس  یمیدق و  یگنـس  اب  هربقم  درادن . دوجو 
عافترا هب  یمیلسا  یجنرت و  هدیشارت  گنس  لیوط ، هیاپ  يور  رب  دراد . رارق  رتم  مین  ود و  ضرع  رتم و  مین  هدزیس و  لوط  هب  لکش  لیطتـسم 
گنـس نیا  رانک  رد  دراد . رارق  طـسو  رد  ضیرع  نهپ و  یمیلـسا  کـی  نییاـپ و  ـالاب و  رد  رتکچوک  کـچل  ود  اـب  رتمیتناـس  جـنپ  یس و 
یگنـس ياهنادشتآ  ریظن  یگنـس  نادـشتآ  هیاپ  ود  دروخیم . مشچ  هب  فلتخم  ياههزادـنا  رد  فیرظ  شوقن  طوطخ و  لکـش ، یمیلـسا 

دوجو نآ  يور  رب  هعقب و  لخاد  رد  لکش  یـضیب  گنـس  هعطق  کی  نآ  رب  هوالع  تسا . هتفرگ  رارق  گنـس  نیا  يور  رب  یـشنماخه  هرود 
فرط رد  تسا و  هدـش  يراـجح  دـنراد  مه  تسد  رد  تسد  هک  يدرم  نز و  شقن  نآ  فرط  کـی  تسا . ندـش  اـجهباج  لـباق  هـک  دراد 

ناینانوی هطلس  نارود  هب  مالسا و  زا  شیپ  رود  رایسب  ياهنامز  هب  گنس  نیا  دسریم  رظن  هب  دناهدرک . رکذ  ار  یصخش  توف  خیرات  رگید 
جومروخ برغ  رد  تسا  ربمایپ  حون  رسپ  ماس  دنزرف  مراریم  نفدم  هربقم  نیا  هک  دنرواب  نیا  رب  جومروخ  مدرم  دسریم . نایکولـس  دهع  و 

كدبنگ كورس  ود  چگ و  زا  هدیشوپ  يدبنگ  ياراد  تسا . مالسلا  هیلع  حون "  ماس  نب  مرا  ریم  هب "  فورعم  هک  دراد  رارق  ناتسربق  رد  و 
هتفگ نآ  هیمـست  هجو  دروم  رد  تسا . رتم  دودح 5/1  ربق  عافترا  تسا . بونج  ياههاگترایز  زا  یـضعب  لومعم  کبـس  هب  دبنگ  هرانک  رد 

نآ هب  جومروخ  مدرم  دـسر . یمن  رظن  هب  لدتـسم  یقطنم و  دایز  هک  دـنمان  یم  وزگ  لـهچ  ریپ  ار  يو  تسا  رتم  لـهچ  اـنب  لوط  نوچ  دـنا 
هدـش عقاو  جومروخ  رهـش  بونجرد  وزگ » لچریپ   » و مراریپ »  » ای مراریم  هدازماما  سردآ :  تسا . نانآ  روذـن  رذـن و  لحم  دـنراد و  داقتعا 

(http://emamzadegan.irangateportal.net عبنم : . ) تسا

ع)  ) نسح هدازهاش  هدازماما 

. تسا (ع ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  داـفحا  باـقعا و  زا  یلحم  نـیرمعم  نـیعلطم و  لـقن  قـبط  هـعقب  نـیارد  نوفدـم  تیـصخش  بـسن : 
يرتمولیک 65 رید ، رهشوب - یلحاس  هداج  یقرش  یلفس ، ناودرک  ياتسور  یکاک ، شخب  یتشد ، ناتسرهش  رد  نسح  هدازهاش  تاحیضوت : 

يرتم عافترا 18 رد  هقیقد و  هجرد و 10  ییایفارغج 28 ضرع  هقیقد و  هجرد و 26  ییاـیفارغج 51  لوط  يوررب  جومروخ و  یبرغ  بونج 
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نب یـسوم  ترـضح  داـفحا  باـقعا و  زا  یلحم  نیرمعم  نیعلطم و  لـقن  قـبط  هـعقب  نـیارد  نوفدـم  تیـصخش  دراد . رارق  اـیرد  حطـس  زا 
ترـضح ددرگ . یم  دیهـش  هدوب  یـسابع  ینب  هدـناشن  تسد  مکاح  هک  مان  قاحـسا  وبا  نارومأم  طـسوت  اـج  نیمه  رد  هک  تسا  (ع ) رفعج

لوق زا  یبلطم  نسح  هدازهاش  تدایـس  دروم  رد  هللا ) هظفح   ) یتشد يدومحم  دـمحا  خیـش  جاح  ياقآ  بانج  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح 
: تسین فطل  زا  یلاخ  شرکذ  هک  دندومرف  نایب  میارب  مق  میقم  هللا ) هظفح  ) یتشد يدومحم  سابع  خیـش  جاح  هللا  هیآ  ترـضح  ناشردارب 
ینارون و يدیس  . ما یناتسربق  رد  مدید  ایؤر  ملاع  رد  یبش  . متشاد کش  یمک  (ع ) همئا هب  شباستنا  نسح و  هدازهاش  تدایس  رد  لئاوا  نم  »

نم بسن  رد  خیـش  نیا  اقآ  دومرف : ناوج  دیـس  . دندش کیدزن  نم  هب  تشاد  تسدـب  ینارون  ناوج و  يدیـس  تسد  هک  یلاح  رد  راوگرزب 
يانب تسا ». (ع ) همئا باقعا  زا  هعقب  نیا  رد  هتفخ  هک  مدرک  لصاح  نیقی  باوخ  نآ  زا  دعب  نم  دوب . نسح  هدازهاش  ناوج  نآ  . دراد کش 

هدوب و ینیئزت  ياهامن  قاط  ياراد  تهج  راهچ  رد  هک   10/5×10/5 داعبا هب  یچگ  گنس و  یقاتا  زا  تسترابع  نسح  هدازهاش  هعقب  یلصا 
قاتا فک  . تسا چگ  لامفک  یقبام  نامیـسرتسالپ و  نیمز  حطـس  زا  رتم  کی  عافترا  ات  زین  نوریب  زا  يراک و  كزان  لخاد  زا  شیاهراوید 

هتـسدلگ ود  نآ  نیبناـج  رد  هک  دراد  رارق  زبـس  گـنر  هـب  عاـفترا  مـک  يدـبنگ  زین  شزارف  رب  فـلتخم و  ياهـشورف  هـب  شورفم  یچگ و 
نب دـمحم  موحرم  مانب «  يدرف  هتخاس  هک   20/2 عافترا ضرع 20/1 و  03/2و  لوط هب  یکبشم  یمیدق  یبوچ  حیرـض  قاتا  طسو  رد  . تسا
دقاف هدوب و  رتم  یتناـس  عافترا 75  اـب  داـعبا 85×55/1  هب  و  چـگ ، زا  ربق  سنج  تسا . هدـیدرگ  بصن  هدازهاـش  ربـق  يور  رب  تسا  یلاـع »

طوبرم نآ  دروم  کی  هک  هتشگ  انب  دیدجت  تبون  دنچ  رد  هعقب  نیا  . دوش یم  زاب  قرـشم  فرط  هب  ینهآ و  هدازهاش  برد  . تسا ربق  گنس 
هاگترایز نیا  تسا . هتفرگ  تروص  ناخ  یجاح  نب  ناخ  نیـسح  موحرم  طسوت  هقطنم و  نیا  رب  يدمحا  حـلاص  نیناوخ  یطباض  نارود  هب 

دـش ندید  لحم  نیا  زا  هک  خیرات 10/1/84  رد   . تسارـس رئاز  خبطم و   ، یتشادهب سیورـس  رابنا و  بآ  دننام  يرـصتخم  تاناکما  ياراد 
هتـشاد و لـماکو  خـسار  داـقتعا  نآ  رد  هتفخ  هعقب و  نیا  هب  فارطا  ناودرک و  یلاـها  دوب . شزیر  لاـح  رد  یگدوسرف  رثا  رب  شیارـسرئاز 
رد زین  ییاـهرواب  تسازاـن . ناـنز  ندرکراد  هچب  اـهنآ  هلمج  زا  هک  دـننک  یم  لـقن  يو  زا  زین  یتاـمارک  دـنور و  یم  شتراـیز  هـب  هتـسویپ 

، یکاک شخب  یتشد ، ناتـسرهش  رد  نسح  هدازهاش  سردآ :  درادـن . لوبق  شفارطا  رد  هدرم  نفد  هکنیا  هلمج  زا  دـننک  یم  لـقن  شدروم 
هجرد و ییاـیفارغج 51  لوط  يوررب  جومروخ و  یبرغ  بونج  يرتمولیک  65 رید ، رهشوب - یلحاس  هداج  یقرش  یلفس ، ناودرک  ياتـسور 
(nagirom.blogfa.com عبنم : . ) دراد رارق  ایرد  حطس  زا  يرتم  عافترا 18 رد  هقیقد و  هجرد و 10  ییایفارغج 28 ضرع  هقیقد و   26

يزکرم شخب 

نیدباعلا نیز  هاگمارآ 

رد سردآ :  تسا . یلومعم  یچگ  ربـق  دـبنگ و  ياراد  دراد  رارق  جومروخ  لامـش  رد  عقاو  یبرع  ياتـسور  یبرغ  لامـش  رد  تاحیـضوت : 
(http://mond.mihanblog.com/post/68 عبنم : . ) دراد رارق  جومروخ  لامش  رد  عقاو  یبرع  ياتسور  یبرغ  لامش 

يرایرهش قیفش  دیس  هاگمارآ 

يریحب و ياتسور  قرش  رد  يرایرهـش "  قیفـش  دیـس  هاگمارآ "  تاحیـضوت :  دشاب . یم  یتشد  هقطنم  ردقلا  لیلج  تاداس  زا  يو  بسن : 
گـنهرف و هب  هدوب و  یتـشد  هقطنم  ردـقلا  لـیلج  تاداـس  زا  يو  دـیدرگ  ناـیب  ءارعـش  لـصف  رد  هک  ناـنچ  دراد  رارق  یعیـسو  هطوحم  رد 
هک يرایرهـش "  دازهب  ریم  دیهـش  شدنزرف "  هربقم  نآ  هب  هدیپسچ  نآ و  رانک  رد  تسا . هدومن  یناوارف  تمدخ  یتشد  شرورپ  شزومآ و 
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تسا و يریحب  مدرم  روذن  رذن و  عمجت و  لحم  هاگمارآ  نیا  دراد . رارق  دشاب  یم  یتشهب "  دیهش  نارگنسمه "  زا  ریت و  متفه  يادهش  زا 
ياتسور قرـش  رد  يرایرهـش "  قیفـش  دیـس  هاگمارآ "  سردآ :  دوش . یم  اپرب  اجنآ  رد  یهوکـش  اب  مسارم  ریت  متفه  زور  رد  لاس  ره  رد 

(http://mond.mihanblog.com/post/68 عبنم : . ) دراد رارق  یعیسو  هطوحم  رد  يریحب و 

نیسح دیس  یفطصم و  دیس  هاگمارآ 

. دشاب یم  یتشد  ردقلا  لیلج  تاداس  زا  نیسح "  دیـس  دنزرف "  رهاط "  دمحم  دیـس  دنزرف "  يدازهب "  یفطـصم  دیـس  موحرم "  بسن : 
 " يدازهب یفطـصم  دیـس  موحرم "  دـنعقاو . جومروخ  یبرغ  بونج  يرتمولیک  رد 13  لقنم ،  ياتـسور  رد  هاـگمارآ  ود  ره  تاحیـضوت : 

تاناکما يراد  يدام  رظن  زا  لقنم  ياتـسور  نکاس  یتشد  ردقلا  لیلج  تاداس  زا  نیـسح "  دیـس  دـنزرف "  رهاط "  دـمحم  دیـس  دـنزرف " 
همه يور  هب  ناـشیا  لزنم  برد  تسا ،  هدرک  یم  فرـصم  ریخ  هار  رد  ار  دوخ  تاـناکما  دـننک  یم  لـقن  هک  روط  نآ  تسا . هدوب  يداـیز 

هتـشاد و هقطنم  يابدا  املع و  هب  یناوارف  هقـالع  يو  تسا . هدوب  زاـب  دـندرک  یم  روبع  اـجنآ  زا  کـیدزن  رود و  ياـههار  زا  هک  ینارفاـسم 
ياهراک رگید  زا  یناوخ  هضور  نوچمه  یمیدق  رئاعش  مسارم و  ییاپرب  تسا . هدوب  ناگرزب  نآ  عمجت  لحم  تاقوا  رثکا  رد  ناشیا  لفحم 

رارق لقنم  قرـش  ناگنک و  رهـشوب –  هداج  قرـش  رد  ناشیا  هربقم  هدوب ،  تمارک  لضف و  لها  زین  نیـسح  دیـس  شدـنزرف  تسا . هدوب  يو 
ود ره  سردآ :  تسا . هدش  انب  اهنآ  هربقم  رب  قاطا  ود  ریخا  ياهلاس  رد  دشاب و  یم  موحرم  نآ  نادـیرم  ناقاتـشم و  لیخ  هاگترایز  دراد و 

: عـــــــبنم . ) دـــــــنعقاو جوـــــــمروخ  یبرغ  بوـــــــنج  يرتـــــــمولیک  رد 13  لـــــــــــقنم ،  ياتــــــــــــسور  رد  هاــــــــــــگمارآ 
(http://mond.mihanblog.com/post/68

ریما ترضح  هاگمارآ 

رد سردآ :  تسا . لحم  مدرم  روذن  رذـن و  لحم  دراد و  رارق  جومروخ  یبرغ  بونج  يرتمولیک  رد 14  يوارو  ياتسور  رد  تاحیضوت : 
(http://mond.mihanblog.com/post/68 عبنم : . ) دراد رارق  جومروخ  یبرغ  بونج  يرتمولیک  رد 14  يوارو  ياتسور 

زبس ریپ 

. تسا اتـسور  یلاـها  روذـن  رذـن و  عمجت و  لـحم  تسا و  عقاو  جومروخ  بونج  يرتـمولیک   46 زارد ،  لـیوط  ياتـسور  رد  تاحیـضوت : 
: عـــــبنم . ) تـــــسا عـــــقاو  جوـــــمروخ  بوــــــنج  يرتــــــمولیک   46 زارد ،  لــــــــــــــــــیوط  ياتـــــــــــــــــــسور  رد  سردآ : 

(http://mond.mihanblog.com/post/68

مشاه هدازهاش  هاگمارآ 

درگادرگ تسا  یغاب  کی  هک  نآ  قرـش  زج  هب  دراد . رارق  جومروخ  یبرغ  بونج  يرتمولیک   37 يربج ،  ياتسور  قرش  رد  تاحیضوت : 
 ، يربج ياتسور  قرش  رد  سردآ :  تسا . اجنآ  یلاها  مارتحا  دروم  تسا و  فورعم  مشاه  ناطلس  هب  اجنآ  دراد . رارق  ینوکسم  لزانم  نآ 

(http://mond.mihanblog.com/post/68 عبنم : . ) دراد رارق  جومروخ  یبرغ  بونج  يرتمولیک   37
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روح یب  یب  هاگمارآ 

 : سردآ تساجنآ . یلاها  روذن  رذـن و  لحم  دراد و  رارق  جومروخ  یبرغ  بونج  يرتمولیک   42 نادمحا ،  هیقف  ياتسور  رد  تاحیـضوت : 
: عـــــــــــبنم  . ) دراد رارق  جوـــــــــــمروخ  یبرغ  بوـــــــــــنج  يرتـــــــــــمولیک   42 نادـــــــــمحا ،  هـــــــــیقف  ياتـــــــــسور  رد 

(http://mond.mihanblog.com/post/68

غارچ هاش  هاگمارآ 

رد سردآ :  تسا . مدرم  روذـن  رذـن و  لـحم  دراد  رارق  جوـمروخ  یبرغ  بوـنج  يرتـمولیک   24 نانسح ،  هیقف  ياتـسور  رد  تاحیـضوت : 
(http://mond.mihanblog.com/post/68 عبنم : . ) دراد رارق  جومروخ  یبرغ  بونج  يرتمولیک   24 نانسح ،  هیقف  ياتسور 

نسح هدازهاش  هاگمارآ 

رد سردآ :  تسا . اتسور  نآ  یلاها  هاگترایز  دراد  رارق  جومروخ  یبرغ  بونج  يرتمولیک   65 یلفس ،  ناودرک  ياتسور  رد  تاحیضوت : 
(http://mond.mihanblog.com/post/68 عبنم : . ) دراد رارق  جومروخ  یبرغ  بونج  يرتمولیک   65 یلفس ،  ناودرک  ياتسور 

نیدباعلا نیز  اضر و  نب  یسوم  هاگمارآ 

. دنراد رارق  ترایز  يادهش  رازلگ  ناتسربق و  رد  جومروخ و  یبرغ  بونج  يرتمولیک   70 ترایز ،  ياتسور  قرش  رد  ود  ره  تاحیضوت : 
رد جومروخ و  یبرغ  بونج  يرتـمولیک   70 ترایز ،  ياتـسور  قرـش  رد  ود  ره  سردآ :  دنتـسه . دبنگ  ياراد  مدرم و  روذن  رذن و  لحم 

(http://mond.mihanblog.com/post/68 عبنم : . ) دنراد رارق  ترایز  يادهش  رازلگ  ناتسربق و 

بیغ هدازهاش  هاگمارآ 

زا هار ،  ریز  ياتسور  رد  سردآ :  دشاب . یم  یلاها  ترایز  لحم  دراد و  رارق  ناگبک  ناتسهد  عباوت  زا  هار ،  ریز  ياتسور  رد  تاحیـضوت : 
(http://mond.mihanblog.com/post/68 عبنم : . ) دراد رارق  ناگبک  ناتسهد  عباوت 

دومحم هدازهاش  هاگمارآ 

عباوت زا  ناکیرب  ياتـسور  رد  سردآ :  دـشاب . یم  مدرم  روذـن  لحم  تسا و  ناگبک  ناتـسهد  عباوت  زا  ناـکیرب  ياتـسور  رد  تاحیـضوت : 
(http://mond.mihanblog.com/post/68 عبنم : . ) تسا ناگبک  ناتسهد 
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نوتاخ یب  یب  رماع و  دیس  هاگمارآ 

هعلق بونج  رد  اتسور و  برغ  رد  رماع  دیـس  هاگترایز  دنراد . رارق  جومروخ  یقرـش  بونج  يرتمولیک   36 انس ،  ياتسور  رد  تاحیضوت : 
ربق تسا . هدـش  عقاو  نآ  رانک  رد  زین  ادهـش  رازلگ  دراد و  رارق  یلـصا  ناتـسربق  رد  انـس و  لامـش  رد  نوتاخ "  یب  یب  تسا " . عقاو  هنهک 
رارق جومروخ  یقرش  بونج  يرتمولیک   36 انس ،  ياتسور  رد  سردآ :  دراد . رارق  شرانک  رد  زین  يولع "  نسح  دیـس  موحرم "  شدنزرف 

(http://mond.mihanblog.com/post/68 عبنم : . ) دنراد

بیغ سابع  هاش  هاگمارآ 

افـص و اب  غاب  نآ  رانک  رد  تسا  دـبنگ  ياراد  دراد .  رارق  هوک  طسو  رد  انـس و  لامـش  يرتمولیک  ود  كورخ ،  ياتـسور  رد  تاحیـضوت : 
زورون و مایا  رد  هژیو  هب  دیآ . یم  باسح  هب  زین  یبوخ  هاگجرفت  تسا  مدرم  روذن  رذن و  لحم  هک  نیا  رب  هوالع  تسا . يراج  یبآ  همشچ 

لیلد هب  اتـسور  نیا  تسا . کیدزن  رود و  ياهرهـش  اهاتـسور و  مدرم  زا  يرامـش  یب  هدـع  عمجت  لحم  نیدرورف  مهدزیـس  زور  رد  هصاخ 
لامـش يرتمولیک  ود  كورخ ،  ياتـسور  رد  سردآ :  تسا . فورعم  زین  اقآ  ياتـسور  هب  اجنآ  رد  بیغ  سابع  هاش  هاـگترایز  نتـشاد  رارق 

(http://mond.mihanblog.com/post/68 عبنم :  . ) دراد رارق  هوک  طسو  رد  انس و 

هجیدخ یب  یب  نادنز و  هاش  هبنش ،  اقآ  هاگمارآ 

ش لاس 1371 ه .  رد  نآ  يانب  دراد و  رارق  اتسور  لامش  رد  دبنگ و  ياراد  هبنـش "  اقآ  دنراد " . رارق  هبنـش  رهـش  رد  هس  ره  تاحیـضوت : 
. دش ریمعت  يزاسزاب و  ش  لاس 1369 ه .  رد  نآ  يانب  تسا ،  هدش  عقاو  یمیدق  ناتـسربق  برغ  رد  نادنز "  هاش  تسا " .  هدیدرگ  ریمعت 

هتفرگ ارف  یعارز  ياهنیمز  ار  نآ  فارطا  دراد و  رارق  رهـش  برغ  رد  هاگترایز و  ود  نآ  طـسو  دودـح  رد  هجیدـخ "  یب  یب  هاـگترایز " 
(http://mond.mihanblog.com/post/68 عبنم : . ) دنراد رارق  هبنش  رهش  رد  هس  ره  سردآ :  تسا .

مشاه ریپ  ناطلس  هدازماما 

ناـبزیم یلیطعت  ماـیا  رد  صوـصخ  هب  هلاـس  ره  تسا و  هدـش  عـقاو  رازیز  ياتـسور  یکیدزن  رد  مشاـه  ریپ  ناطلـس  هدازماـما  تاحیـضوت : 
. تسا هدش  عقاو  رازیز  ياتـسور  یکیدزن  رد  مشاه  ریپ  ناطلـس  هدازماما  سردآ :  دشاب . یم  ناتـسا  طاقن  ریاس  زا  نانامهم  زا  یهوبنادادعت 

(http://zeizar.blogfa.com عبنم : )

هوانگ

يزکرم شخب 

نامیلس هداز  ماما  هاگترایز 
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هداـج راـنک  رد  تاحیـضوت :  تسا . نیدـباعلانیز  ترـضح  دـالوا  زا  یلع  نبنامیلـس  ینعی  هربقم  بحاـص  دـنداقتعا  نیا  رب  مدرم  بسن : 
گرزب هدعاق  اب  يراکیشاک  میظع  دبنگ  هدازماما  نیا  تسا . هدش  عقاو  یلعنبا  نامیلـس  هدازماما  دقرم  هدازماما ، لت  لحم  رد  ملید  هوانگ -
هدازماما نیا  تسا  هتفر  راک  هب  زین  دیفس  درز و  ياهیشاک  نآ  طاقن  یضعب  رد  هک  دراد  هریت  یبآ  گنر  هب  يراکیشاک  یناکلپ و  حطس  و 

کبس هب  دناهدش . انب  ترامع  یقرش  علض  رد  نآ  هب  لصتم  ياهقاور  هربقم و  لحم  هدازماما و  دبنگ  تسا . لکـش  لیطتـسم  ترامع  کی 
تانیئزت دقاف  دیدج و  ًالک  هک  تسا  هدش  عقاو  رگید  قاتا  دنچ  دـننام و  ناتـسبش  گرزب  قاتا  کی  هربقم  لحم  دـبنگ و  نیفرط  رد  لومعم 

نیرخآ ات  هلپ  نیلوا  زا  تسا . رتم  ود  عاعـش  هب  رودم  هدعاق  ياراد  دبنگ  دوشیم . یهتنم  دبنگ  هدعاق  ياپ  هب  یناکلپ  طایح ، لخاد  . دنتـسه
تـسا یکرت  هدزاود  دبنگ  نیا  دوشیم . هتـساک  اهناکلپ  عافترا  زا  بیترت  هب  بسانت و  هب  هک  تسا  رتمیتناس  جنپ  داتفه و  رتم و  راهچ  هلپ 

رد دمحمریم  هدازماما  دبنگ  شوش و  رد  یبن  لایناد  دـبنگ  هباشم  سرافجـیلخ و  لحاوس  میدـق  يرامعم  زا  ياهولج  نآ  يرامعم  کبـس  و 
لاس داتفه  دودح  تسا و  دیدج  دبنگ  نیا  يانب  خیرات  تسا  هتفرگ  ریثأت  دنه  يزاسدـبعم  يرامعم  کبـس  زا  يدودـح  ات  تسا و  كراخ 

رد نابیاس  ناونع  هب  ناتـسبش  ثادحا  زا  سپ  هک  تسا  يدـبعم  لخدـم  ًارهاظ  يدورو  رد  هب  لصتم  ياهیقات  راهچ  یلو  دوشیم ، دروآرب 
ترــضح دـالوا  زا  یلع  نبنامیلــس  ینعی  هربـقم  بحاـص  دـنداقتعا  نـیا  رب  مدرم  تـسا . هدــشیم  هدافتــسا  نآ  زا  یبرغ  طاـیح  يدورو 

ملید هوانگ - هداج  رانک  رد  سردآ :  دراد  یـصاخ  هولج  تسا و  ریگمـشچ  هوانگ  ردنب  نوگلین  قفا  رد  دبنگ  تمظع  تسا . نیدـباعلانیز 
(http://bandargenaveh.com عبنم : . ) تسا هدش  عقاو  یلعنبا  نامیلس  هدازماما  دقرم  هدازماما ، لت  لحم  رد 

كراخ

يزکرم شخب 

هفینحدمحم هدازماما 

حلاـصم زا  یطورخم و  دـبنگ  ود  ياراد  هـک  تـسا  يرمق  يرجه  نرق 7  رخاوا  هب  طوـبرم  هفینح  نب  دـمحم  هداز  ماـما  هعقب  تاحیـضوت : 
هک کچوک  قاتا  کی  یطورخم و  دـبنگ  شـشوپ  هارمه  هب  گرزب  هاگزامن  کی  زا  تسا  ترابع  اـنب  تسا . هدـش  هتخاـس  چـگ  گـنس و 

هاگزامن يدورو  زا  دعب  دش  نیئزت  ینآرق  هبیتک  هارمه  هب  ینیئزت  ياه  سنرقم  اب  هداز  اما  يدورو  دراد . رارق  نآ  رد  هدازماما  ربق  حـیرض و 
هرازا دنا و  هدرک  شرف  یشاک  اب  ار  هاگزامن  فک  دنا . هدرک  داجیا  یلصا  بناوج  رد  هک  ددعتم  ياهرد  اب  عیسو  يا  هطوحم  هک  دراد  رارق 
بلغا هک  دنتسه  هبیتک  ياراد  اهیشاک  هکنیا  هجوت  بلاج  هتکن  دنا  هدومن  نیئزت  رپ  ياهیشاک 5  اب  يرتم  عافترا 1/5  ات  زین  ار  اهراوید  ياه 

دبنگ ریز  رود  اترود  ینآرق  يا  هبیتک  یبآ  هنیمز  رب  دیفس  طخ  اب  رتم  رطق 1  هب  يراون  هاگزامن  دبنگ  ریز  رد  دنا . هدرب  راکب  ار  يدعس  رعش 
هب کچوک  يدورو  هار  کی  زا  تسا . هدش  هتفرگ  راکب  انب  نیئزت  تهج  یبلاج  ياه  سنرقم  زین  دبنگ  ریز  طسو  رد  دهد . یم  شـشوپ  ار 

هداس و يرگید  تسا و  حیرض  ياراد  یکی  هک  دراد  رارق  ربق  ود  قاتا  نیا  رد  دوش  یم  یهتنم  هتفرگ  رارق  هداز  ماما  حیرـض  هک  هربقم  قاتا 
يدبنگ زین  هربقم  قاتا  يورب  تسا .  هدش  نفد  لحم  نیا  رد  توف  زا  سپ  هدوب و  انب  رامعم  هب  طوبرم  تسا  هداس  يربق  ایوگ  حیرـض  نودب 

هب کیدزن  رود و  طاقن  زا  مدرم  تسا و  یلوتم  ياراد  انب  نیا  رضاح  لاح  رد  دشاب . یم  انثتـسا  بونج  یحاون  رد  هک  هدش  داجیا  يروشنم 
رارق زین  هدنیآ  ياهلاس  رد  هدیدرگ و  تمرم  يزاسزابرهـشوب و  یگنهرف  ثاریم  طسوت  انب  نیا  تسا . دابآ  رومعم و  دنیآ و  یم  نآ  ترایز 

 ( http://www.persiacities.com عبنم :  ) كراخ هریزج  سردآ :  ددرگ .  يزاسزاب  انب  نیا  زا  يرگید  ياهشخب  تسا 

رید
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يزکرم شخب 

مساقلاوبا هاش 

دمحم حـتفلا  یبا  نبا  رفـسا  یلع  مساقلاوبا  دیـس  تسا . لیذ  رارق  زا  هک  دوش  یم  یهتنم  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  هب  هطـساو  هدزای  اب  بسن : 
هللا دـیبع  نب  رغابلا  یلع  نسحلا  یبا  نب  هللادـیبع  نب  دـمحا  سابعلا  یبا  نب  دـمحا  سابعلا  یبا  نب  دـمحم  دـیزوبا  نب  یلع  مساـقلا  یبا  نب 

رهطم مرح  تاحیـضوت :  مالـسلا .) هیلع   ) یبـتجملا نسحلا  ماـمالا  یبا  ینثملا  نسحلا  نب  بیطخلا  رفعج  نب  نسحلا  نب  هللادـبع  نـب  ریمـالا 
لحاس زا  يرتمولیک  کـی  ردو  رهـشوب  رید  یلحاـس  روحم  رد  رید  رهـش  برغ  يرتمولیک  هد  رد  يا  هپت  يـالابرب  مساـقلاوبا  هاـش  هدازماـما 

ياتـسور رد  نوفدم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  مساقلاوبا : هدازهاش  هدازماما  همان  یگدنز  زا  يرـصتخم  تسا . هدش  عقاو  سراف  جیلخ  يابیز 
ماما هب  هطساو  هدزای  اب  نوتاخ  یب  یب  ياتسور  رد  نوفدم  مساقلاوبا  هدازماما  فیرش  تبسن  رهـشوب ) ناتـسا   ) رید ناتـسرهش  نوتاخ  یب  یب 

دیزوبا نب  یلع  مساقلا  یبا  نب  دمحم  حـتفلا  یبا  نبا  رفـسا  یلع  مساقلاوبا  دیـس  تسا . لیذ  رارق  زا  هک  دوش  یم  یهتنم  ع )  ) یبتجم نسح 
نب نسحلا  نب  هللادـبع  نب  ریمالا  هللا  دـیبع  نب  رغابلا  یلع  نسحلا  یبا  نب  هللادـیبع  نب  دـمحا  سابعلا  یبا  نب  دـمحا  سابعلا  یبا  نب  دـمحم 
دوب راوگرزب  رایـسب  ناشلا و  میظع   . ردـقلا لیلج  يدیـس  يو  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجملا نسحلا  مامالا  یبا  ینثملا  نسحلا  نب  بیطخلا  رفعج 

ناگرزب زا  هک  هباسن  يرمع  نسحلاوبا  دننک . یم  دای  تواخس  دوج و  لها   . هالصلا ریثک  يدرف  دهاز و  يدباع  ناونعب  وا  زا  باسنا  ياملع  .
مجنپ نرق  مالعا  زا  ابطابط  نبا  هباسن  همالع  تسا . نم  ناتـسود  زا  هدوب و  رهـش  نیا  نکاس  هدید و  دادغب  رد  اروا   : دیوگ تسا  باسنا  ملع 
فاریس رد  یلع  مساقلاوبا  دیس  نادنزرف  تنوکس  زا  هتـشاد و  نایب  دوخ  باتک  رد  ار  فلتخم  ياهرهـش  هب  رجاهم  تاداس  یماسا  يرجه . 

نبا هتـسناد و  فاریـس  نایفوتم  زا  ار  هللادیبع  نب  دمحا  نب  دـمحم  یلع  وبا  يوزرم  بلاطوبا  هباسن  همالع  ساسا  نیا  رب   . تسا هدـنار  نخس 
دوش یم  دییات   . قوف لقن  ود  قبط  دیامن .  یم  رکذ  ورم  نامع و  زاریش و  فاریـس و  رد  ار  يو  لسن  شرازگ .  نیا  دییات  نمـض  زین  ابط  ابط 
یب یب  ياتسور  رد  اهنت  هکییاجنآ  زا   . دندوب هتسارآ  يوقت  دهز و  هب  هتشاد و  تنوکـس  نآ  یحاون  رهـشوب و  = فاریـس رد  نادناخ  نیا  هک 

. دـشاب یم  ردـقلا  لیلج  دیـس  نیمه  نآ  زا  ینونک  رازم  هک  دـبای  یم  تیوقت  لامتحا  نیا  دراد .  دوجو  مساقلاوبا  هاش  مانب  يا  هعقب  نوتاخ 
ناهگان وا  تشاد . هدهعب  ار  هرـصب  تاداس  مامت  یتسرپرـس  وا  دوب . ماقم  یلاع  ردقلا و  لیلج  تاداس  زا  مساقلاوبا  هداز  ماما  راوگرزب  ردـپ 

نانآ : دسیون یم  نانآ  هراب  رد  هدوب  نادناخ  نیا  ناتسود  زا  هک  هباسن  يرمع  نسحلاوبا  تشذگ . رد  دوب  هدیـسر  يو  هب  هک  یتحارج  رثا  رب 
زا دوجوم  عبانم  رد  هنافساتم  دنداتـسرف .  یم  نعل  ع )  ) تیب لها  نانمـشد  رب  دنتخاس و  یم  راکـشآ  ار  دوخ  بهذم  هدوب و  صلاخ  نایعیش 

نیا یتسود  فیرش و  بسن  رد  اه  هطساو  دوجو  اب  اما  هدیسرن  تبث  هب  یشرازگ   . راوگرزب دیس  نیا  توف  خیرات  نادنزرف و  دادعت  رسمه و 
نب یلع  مساقلاوبا  دیس  وا  دج  . دشاب هتفای  تافو  مشش  نرق  لوا  همین  رد  وا  هک  دز  نامگ  ناوت  یم  هباسن .  يرمع  نسحلاوبا  دیس  اب  نادناخ 
ردار مساقلاوبا  هاش  لسن  باـسنا  ياـملع  هک  ییاـجنآ  زا  تسا . هاـگراب  دـبنگ و  بحاـص  رید  ویچ  هرد  ياتـسور  رد  هک  دـمحم  دـیز  یبا 

مساقلاوبا هدازماما  یمارگ  هون  ای  رتخد  ای  رهاوخ  نوتاخ  یب  یب  هک  تسین  دیعب  تسا  عیاش  زین  مدرم  نیب  رد  هک  نانچ  دنا و  هتشون  فاریس 
ماـما داـفحا  زا  یخرب  ماـن  باـسنا  بتکرد  . تسا هدوـب  ینـسح  تاداـس  ترجاـهم  هدـمع  قطاـنم  زا  فاریـس  ردـنبو  رهـشوب  هقطنم  تـسا .
رغاب یلع  نب  هللادیبع  نبا  دمحا  نب  دمحم  یلع  وبا  دالوا  زا  یخرب   : هلمج زا  . تسا هدش  رکذ  دنا  هدش  دراو  فاریـس  ردـنب  هب  هک  (، (ع نسح

هدش فاریـس  رهـش  دراو  یلع  یبا  نبا  نسح  : دننام (ع ) یبتجم نسح  ماما  نب  ینثم  نسح  نبرفعج  نب  نسح  نب  هللادبع  نبریما  هللادیبع  نبا 
نب یلع  مساقلاوبا  هون  هک  دـمحم  حـتفلاوبا  نب  مساقلاوبا  هدازهاـش  دـشاب . یم  ناـمعو  زاریـش  رد  يو  لـسنو  تسا  هتفر  اـیند  زا  اـجنا  ردو 

باسنا ياهباتک  ياه  هداد  ربانب   ، رفسا یلع  مساقلاوبا  شدنزرف  هتشاد و  ار  هرـصب  تباقن   ، دمحم حتفلاوبا  شردپو  دشاب  یم  دمحم  دیزوبا 
زا و  دنا . هتـسیز  یم  فاریـس  ردنب  دادغبرد و  شنادنزرفو  دالوا  تسا و  هدوب  تواخـسو  دوج  لها   ، هدنـشخب  ، هالـصلاریثک  ، دـباع يدرف  ،
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رد هک  تسناد  نوتاخ  یب  یب  ياتـسور  رد  نوفدم  هدازماما  نامه  ار  ناشیا  ناوت  یم  هدـش ،  رکذ  باسنا  بتک  رد  ناشیا  يارب  هک  یتافص 
رد رید  رهـش  برغ  يرتمولیک  هد  رد  يا  هپت  يالابرب  مساـقلاوبا  هاـش  هدازماـما  رهطم  مرح  سردآ :  تسا .  هتـسیز  یم  مشـش  نرق  لوا  همین 

: عـــبنم . ) تـــسا هدــــش  عــــقاو  سراــــف  جــــیلخ  ياــــبیز  لــــحاس  زا  يرتــــمولیک  کــــی  ردو  رهــــشوب  رید  یلحاــــس  روــــحم 
(http://www.shazadeobolgasem.blogfa.com

نارهت ناتسا 

یفرعم

هراشا

اب ناسارخ  ات  ناجیابرذآ  زا  زربلا -  هوک  هتشر  هنماد  بونج  ناریا و  لامش  رد  عبرم  رتمولیک  رازه و 909  دودح 18  یتعسو  اب  نارهت  ناتسا 
زا يزکرم ، ناتسا  هب  یبرغ  بونج  زا  مق ، ناتسا  هب  بونج  زا  ناردنزام ، ناتسا  هب  لامش  زا  ناتسا  نیا  دراد . رارق  یقرـش -  یبرغ –  تهج 

ناوت یم  نآ  مهم  ياهرهش  زا  تسا و  نارهت  رهش  نارهت ، ناتسا  زکرم  دوش . یم  دودحم  نانمس  ناتسا  هب  قرـش  زا  زربلا و  ناتـسا  هب  برغ 
. درب مان  ار  ير  نیمارو و  دنوامد ، 

ییایفارغج تیعقوم 

«، یلامش « ؛ هراوید هس  هب  ناتسا  رد  هوک  هتشر  نیا  تسا ، هدش  روصحم  زربلا » ياه  هوک  هتشر   » هلیسو هب  لامش  زا  نارهت  ناتسدنوامد  هوکا 
یلو دراد ، رارق  ناردنزام  ناتسا  رد  نآ  رتشیب  دودحم و  نارهت  ناتـسا  رد  یلامـش » هراوید  تاعافترا  . » دوشیم میـسقت  یبونج »  » و ینایم » »
نیا رد  رتـم  عافترا 5,671  اب  زین  دـنوامد » هوک   » ینعی زربلا » هوک  هتـشر   » تمـسق نیرتدـنلب  هک  تسا  ناتـسا  یلامـش  دـح  ینایم ؛» هراوید  »

تاعافترا  » هب قرـش  زا  هک  هدـش  عقاو  هقطنم  نیا  قرـش  لامـش  رد  هوکزوریف »  » و هوکداوس »   » ياه هوک  نینچمه  تسا ، هتفرگ  رارق  شخب 
لحم ات  ناقلاط »  » و ناودنک »  » ياه هوک  تروص  هب  یناتسهوک ، گرزب  هراوید  نیا  ناتسا ، یبرغ » لامـش   » رد دوش ، یم  لصتم  دازریمهش »

دورجاج  » ياه هناخدور  هلیسو  هب  یبونج » هراوید   » ینعی هراوید  نیموس  اما  دبای و  یم  همادا  دور » ناقلاط   » هب توملا »  » دور نتسویپ  مه  هب 
يزکرم تاـعافترا  وزج  تسا و  هدـیدرگ  میـسقت  راـهک »  » و تاناریمـش » «، » تاـناساول  » ياـه هوـک  تمـسق  هس  هب  هدـش و  هدـیرب  جرک » و 

. تسا ینابایب  همین  تشد ، رد  لدتعم و  ياوه  بآ و  ياراد  یناتـسهوک  قطانم  رد  نارهت  ناتـسا  یمیلقا  طیارـش  رظن  زا  دوش . یم  بوسحم 
بجوم نارهت ، ناتسا  اب  نانمس  ناتـسا  راوجمه  کشخ  قطانم  مق و  ریوک  نیوزق ، تشد  دننام : کشخ ، قطانم  يریوک و  ياهتـشد  دوجو 

یبرغ ياز  ناراب  بوطرم و  ياهداب  شزو  زربلا و  ياـههوک  هتـشر  دوجو  دـنچره  دوش . یم  راـبغ  درگ و  اـب  هارمه  اوه ، یکـشخ  اـمرگ و 
 . دنک یمن  یثنخ  ار  نآ  ریثات  یلو  دوش ،  یم  يریوک  شخب  نازوس  يامرگ  اوه و  بآ و  لیدعت  ثعاب 

یخیرات هنیشیپ 

هب دودحم  نارهت ، هقطنم  یخیرات  هنیشیپ  هک  دوب  نیا  رب  روصت  دابآسابع ،» ياههپت   » زا هدمآ  تسدب  راثآ  و  هیرطیق » ندمت   » فشک زا  لبق 
نابایخ مجنپ  ناتـسوب  دابآسابع ، ياههپت  رد  یـسانشناتساب  ياه  يرافح  تافاشتکا و  یلو  تسا ، ير  رهـش  یلاوح  رد  هدـش  تفای  راـثآ 
یمدرم دالیم ، زا  شیپ  مود  هرازه  رد  هیحان ، نیا  رد  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  نارـصق ، یخیرات  هیحان  ياهيدابآ  ماـمت  سورد و  نارادـساپ ،

نارهت بونج  لامـش و  رد  گرزب  هاگـشتآ  نیدنچ  تفای و  جاور  ير  رد  تشترز » نید   » نایناساس دهع  رد  دندرک . یم  یگدـنز  ندـمتم 
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وزج میدق  رد  نارهت  درک . هراشا  لاچوت  هوک  تاعافترا  زا  یکی  يور  هب  ور  نارصق ،» نیتسخن  هاگـشتآ   » هب ناوت  یم  نآ  زا  هک  دش  داجیا 
هب هواس  نالیگ و  نیوزق ، ناردـنزام ، ناـسارخ ، مق ، ياـهروحم  عطاـقت  رد  ير  ندـش  عقاو  لـیلد  هب  ناـمز  نآ  رد  هدوب و  ير  ياهاتـسور 

ظفاح هللادـبعوبا  همانیگدـنز  رکذ  رد  راـب  نیتسخن  نارهت »  » ماـن دوب . هجوت  دروم  یبهذـم  يرادا و  یناـگرزاب ، یـسایس ، مهم  زکرم  ناونع 
زا ار  نارهت  ق ، لاس 620 ه .  هب  نادـلبلا » مجعملا   » مان هب  دوخ  باـتک  رد  زین  يومح  توقاـی  تساهدـمآ  يدیـشروخ  دلوتم 184  ینارهت 

ياهغاب نآ  فارطا  تسا و  هلحم  هدزاود  لماش  هدـش و  هتخاس  نیمز  ریز  نانآ  ياـه  هناـخ  رثکا  : » دـسیون یم  دـناد و  یم  ير  ياهاتـسور 
توقای زا  دعب  لاس  دودـح 70  هک  ینعی  ق ، لاس 674 ه .  رد  دالبلاراثآ »  » باتک رد  ینیوزق  يایرکذ  دـنراد ». هار  مه  هب  هک  تسا  يداـیز 

هلمح ضحم  هب  نآ  یلاـها  هک  هچروم  هنـال  دـننام  ینیمزریز  تسا  يرهـش  نارهت  : » دـسیون یم  نینچ  نارهت  هراـبرد  هدـش ؛ هتـشون  يومح 
ياراد ير  تیالو  مظعم و  تسا  يا  هیرق  نارهت  : » تسا هدمآ  زین  نادـلبلا » بیاجع   » باتک رد  دـندش ». یم  یفخم  اه  نیمزریز  رد  نمـشد 
دادتما ناشندوب  روصحم  ردق  ره  هک  دنرب  یم  رس  هب  دننام  بادرس  ياه  هناخ  رد  هنکس  ناوارف و  بوخ و  تارمث  راجـشا و  هب  دایز  تاغاب 

رازراک و رد  وا  رکاسع  اب  یغای و  رـصع  ناطلـس  هب  ًامئاد  و  دنا ... هدوسآ  دنا  هدرک  هریخذ  طایتحا  طرف  زا  هک  هقوذآ  ترثک  ببـس  هب  دبای 
زونه لوغم ، هلمح  ات  دنزادرپ . یم  غرم  سورخ و  جیار  دوقن  ضوع  رد  هکلب  دـنزادرپ ، یمن  كوکـسم  هب  ار  دوخ  تایلام  دـندروخ ، دز و 

ترجاهم اب  دش ». یم  هرادا  نایهاشمزراوخ  رظن  ریز  ير ، ءارق  رگید  دننام  دوب و  هدنام  یقاب  ربتعم  نادـنچ  هن  ياهیرق  تروص  هب  نارهت  مه 
دـش لیدبت  یکرهـش  هب  هدمآرد و  اتـسور  لکـش  زا  نارهت  جیردت  هب  اه ، لوغم  هلمح  یپ و  رد  یپ  ياه  هلزلز  زا  سپ  نارهت ، هب  ير  مدرم 

ناـمجاهم و رظن  رما  نیا  درک و  ادـیپ  هعـسوت  يرادـغاب  يزرواـشک و  هرود  نیا  رد  دوب . هکربـتم  هعقب  دـنچ  هداز و  ماـما  راـهچ  ياراد  هک 
راب نیتسخن  تفای . ماود  هیوفص  لیاوا  نانامکرت و  ياه  هرود  نایاپ  ات  عضو  نیا  درک . بلج  دوخ  هب  ار  نارهت  فارطا  ياهاتـسور  نانکاس 
نیا ناوارف  ناتسوب  غاب و  ندید  اب  نارهت ، زا  روبع  ماگنه  یـسمش ، لاس 916  رد  يوفص  لوا  بسامهط  هاش  نایوفـص ، تموکح  هرود  رد 
يوس راهچ  هب  ور  هزاورد  راهچ  نآرق و  ياههروس  ددع  هب  جرب  ياراد 114  راوید  نیا  دوش ،  هدیشک  راوید  نآ  رود  هب  ات  داد  روتسد  رهش 

هب برغ  زا  ير و  نابایخ  هب  قرـش  زا  يولوم ، نابایخ  هب  بونج  زا  هپـس ، نابایخ  هناخپوت و  نادیم  هب  لامـش  زا  هک  تشاد  نوماریپ  يایند 
اقآ هک  ینامز  راجاق ، هرود  رد  دیـسر . راـتکه  هب 440  نارود  نیا  رد  نارهت  تحاسم  دشیم ، دودـحم  روپاش  ای  یمالـسا  تدـحو  نابایخ 

« هفالخلاراد  » ار نآ  دیزگرب و  تختیاپ  ناونعهب  ار  نارهت  تشن ، تنطلـس  تخت  رب  ق  لاس 1200 ه -  نیدرورف  لوا  رد  راجاق  ناخ  دمحم 
زیخلصاح یـضارا  هب  یکیدزن  اهنآ  نیرتمهم  هک  تشاد  تلع  دنچ  راجاق  ناخ  دمحم  اقآ  يوس  زا  تختیاپ  ناونع  هب  نارهت  باختنا  دیمان .

نارهت یلاوح  رد  يو  ناهاوخاوه  ینعی  نیمارو ، رد  نکاس  برغ  تالیا  دوب . غالبجواس  تالیا  رارقتـسا  لحم  اـب  نآ  ترواـجم  نیمارو و 
. تشادن ینادنچ  هلصاف  دوب  شیاهورین  یلصا  داتـس  تقیقح  رد  هک  ناردنزام  دابآرتسا و  اب  نارهت  دراوم ،  نیا  رب  هوالع  دنتـشاد و  تماقا 

یمیدـق نهک و  ياه  نامتخاس  دوب  دـقتعم  هک  يولهپ  هاش  اـضر  تشاد . شرتسگ  رییغت و  هب  زاـین  نارهت  يولهپ ، میژر  تموکح  هرود  رد 
کی زا  یشخب  دیابن  یمیدق ، ياه  هعلق  یماظن و  تاماکحتسا  هناخپوت ، نادیم  تلود ، هیکت  ناتسلگ ، خاک  زا  یگرزب  ياه  شخب  نوچمه 

زا شیپ  یناریا  ياه  کبس  اب  نردم  ياه  نامتخاس  داد و  ار  نیعم  بولسا  کی  اب  یمیدق  ياهانب  نیا  بیرخت ، روتسد  دنـشاب . نردم  رهش 
هتخاس ناـشدوخ  هب  صخـشم  ياـهاج  رد  یماـظن  هدکـشناد  نفلت و  فارگلت و  ناـمتخاس  هینما ، ناـمتخاس  یلم ، کـناب  هلمج  زا  مالـسا ،

ياه هار  داجیا  روظنم  هب  یخیرات  ياه  نامتخاس  زا  يرایـسب  دـش و  میـسقت  مین  ود  هب  یـشم  طخ  نیا  ياتـسار  رد  زین  نارهت  رازاـب  دـندش .
رد يا  هداج  هکبـش  داجیا  يزاس و  نردـم  هب  هجوت  اب  زین  یناریا  ياه  غاب  زا  يرایـسب  ياه  هنومن  دـش . بیرخت  تختیاپ  رد  يرهـش  نورد 

لاس 1943 رد  دندش . نارهت  رهش  دراو  يوروش  سیلگنا و  یماظن  ياهورین  مود ، یناهج  گنج  لالخ  رد  دندش . حرط  نیا  لومـشم  رهش 
هب نارهت  عولخم ، هاـش  اضردـمحم  تموـکح  هرود  رد  ینعی  و 1970 م .  ههد 1960  رد  دوـب . نارهت  سنارفنک  يرازگرب  لـحم  نارهت  م ،

ادیپ شرتسگ  اه  نابایخ  دندش و  رتشیب  رتشیب و  مک  مک  دیدج ، ياه  نامتخاس  دـش . هتخیر  يدایز  ياه  حرط  درک و  ادـیپ  هعـسوت  تعرس 
زکرم ناونع  هب  نارهت  رهـش  دـش و  داـجیا  نارهت  ناتـسا  نیمارو ، جرک و  نارهت و  ناتـسرهش  هدودـحم  رد  ش ، لاس 1357 ه .  رد  دـندرک .
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نارهت مدرم  زا  يرایسب  تفرگ و  رارق  ییاوه  یکشوم و  تالمح  دروم  اهراب  نارهت  قارع ، ناریا و  گنج  لوط  رد  دیدرگ . باختنا  ناتسا 
ناریا و گنج  زا  سپ  دندش . یم  يزاسزاب  هدش  بیرخت  عضاوم  ییاوه ، هلمح  ره  زا  سپ  دندش . حورجم  هتـشک و  تالمح  نیا  هجیتن  رد 

. دش هتفرگرس  زا  نارهت  ینارمع  دشر  قارع ،

نابزو ماوقا 

هلیبق تفه  زا  هک  دام  زا  یلیابق  دالیم ، زا  شیپ  لاـس  رازه  دودح 3  هک  تسا  هدمآ  خودرم » خـیرات   » باتک نوچ  یخیرات ، ياه  باتک  رد 
ار اهنآ  هک  دـندش  نکاس  نیمارو  ير و  رد  دورهاش  ورم و  زا  نتـشذگ  زا  سپ  دـندمآ و  ناریا  هب  يربیـس  زا  دـش ،  یم  لیکـشت  ییایرآ » »
، نارهت ناتـسا  هزورما  هک  اجنآ  زا  اما  دـنداد . یم  لیکـشت  اـه » ییاـیرآ  ار «  هقطنم  نیا  هیلوا  نینکاـس  نیارباـنب ؛ دـندیمان . یم  ینـساتراپ » »

نابز هک  نیا  اب  دنا و  هدش  نکاس  نآ  رد  ناریا  نیمزرس  رـسارس  زا  یفلتخم  ماوقا  دوش ؛ یم  بوسحم  روشک  ریذپرجاهم  ناتـسا  نیرتگرزب 
لیلد هب  هریغ  یناردنزام و  يرل ، یکلیگ ، يدرک ، يرذآ ، یکرت  دننام  يرگید  ياهشیوگ  نابز و  یلو  تسا  یسراف  ناتسا ، مدرم  یلـصا 

ياهنوناک عمجت  تسا . روشک  داصتقا  یلـصا  ياهبطق  زا  یکی  نارهت  ناتـسا  يداصتقا  یعاـمتجا و  تیعقوم  تسا . جـیار  اـه  ترجاـهم 
تاناکما هدـمع  شخب  تسا  هدـش  ثعاب  نآ  ندوب  تختیاپ  رت  مهم  همه  زا  يرادا و  یـسایس - تیعقوم  ناتـسا و  نیا  رد  يداـصتقا  هدـمع 

زاـین دروم  بآ  دوبمک  اـهنابایب ، اـهریوک و  هب  یکیدزن  فرب ، ناراـب و  شراـب  یمک  دوش . زکرمتم  نآ  هدودـحم  رد  یتامدـخ  یتـعنص و 
. تسا ناتسا  رد  يزرواشک  دوکر  لیالد  نیرت  مهم  زا  یتعنص  يدیلوت -  ینوکـسم و  قطانم  هب  يزرواشک  ياهنیمز  لیدبت  يزرواشک و 

بونج ياه  هیاپهوک  اه و  تشد  هیحان  لدـتعم و  یناتـسهوک  هیحاـن  ود  هب  ناوت  یم  ار  نارهت  هقطنم  يزرواـشک  یعیبط و  تیعقوم  رظن  زا 
، دـنوامد هوکزوریف ، ياـهشخب  دـننام  دنتـسه ؛ نکاـس  ناتـسا  یلامـش  شخب  رد  هک  لدـتعم  یناتـسهوک  یحاون  مدرم  درک . میـسقت  زربلا 

دعاسمان تیعـضو  نیمز ، حطـس  دـیدش  ياهيراومهان  تلع  هب  غالبجواس ،  لامـش  زا  ییاهشخب  ناقلاط و  نارـصق ، راـبدور  تاـناساول ،
زا وله  وـلآدرز و  سـالیگ ، زبـسهجوگ ، بیـس ، ياـهغاب  دـنزادرپیم و  يرادماد  يرادغاـب و  ياـهتیلاعف  هب  رتشیب  درـس  میلقا  يوـج و 

، ير نیمارو ، رب  لمتـشم  هک  زربلا  یبونج  ياـههیاپهوک  اـهتشد و  هیحاـن  نینکاـس  دوریم . رامـش  هب  هیحاـن  نیا  ياـههدروآرف  نیرتمهم 
يزرواـشک شخب  رد  رتشیب  یعیبط  دـعاسم  طیارـش  لـیلد  هب  غـالبجواس  یبونج  يزکرم و  ياـهشخب  دراهتـشا و  میرک ، طاـبر  راـیرهش ،

، ياهفولع ناهایگ  ینیمزبیـس ، اهيزبس ، رایخ ، یگنرفهجوگ ، ترذ ، هجنوی ، وج ، مدنگ ، ار  هیحان  نیا  هدمع  تالوصحم  دـنراد . تیلاعف 
هب اهنآ  رتشیب  هک  تسا  هتـسباو » یشام عیانص   » نارهت ناتـسا  داصتقا  یلـصا  ناکرا  رگید  زا  دهدیم . لیکـشت  هبنپ  دنقردنغچ و  روگنا ،
 - نارهت ریسم  رد  هژیو  هب  نارهت  هب  يدورو  ياههار  دادتما  رد  رتشیب  عیانـص  نیا  هعـسوت  دنراد . لاغتـشا  یفرـصم  ياهالاک  دیلوت  ژاتنوم و 

. دنا هدش  زکرمتم  مق  نارهت -  هواس و  نارهت -  دنوامد ، نارهت –  جرک ،

تاغوس

 : یتسد عیانص  شخب  رایرهش  شمشک  روگنا و  دنوامد ، غود  یهوک و  ياه  يزبس  يزرواشک :  شخب  ير  رهش  ناهوس  ینیریـش :  شخب 
، مرچ يور  یشاقن  یفابولیز ، هشیش ، يور  یشاقن  شارت و  يرگ ، هشیـش  يراک ،  متاخ  یفاب ، دبـس  یطارخ و  جنرب ، سم و  يور  ینز  ملق 

. نیجروخ لاوج ، یتشپ ، هبور  هتنچ ، میلگ ، میجاج و  یفاب ، تسد  یفاب و  ینرو  یفاب ، ریصح  يرگ ، لافس  کیتاب ، پاچ  یفاب و  یلاق 

يرگشدرگ یعیبط -  ياه  هبذاج 

هناخدور هیشاح  نازیاول ، یلگنج  كراپ  رگتیچ ، یلگنج  كراپ  راصح ، هخرـس  كراپ  ریجخ ، یلم  كراپ  ریوک ، یلم  كراپ  نارهت :  رال 
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طابر ونابرهـش  یب  یب  هوک  یلع ، همـشچ  ير :  ونابرهـش  - یب - یب - هوک نیجرو  هدـش  تظافح  هقطنم  رال ، هدـش  تظافح  هقطنم  دورجاج ،
العا همـشچ  یلعبآ ، یکـسا  تسیپ  دـنوامد :  یلعبآ  - یکـسا - تسیپ بایـس  یلـصف  هناخدور  ییاـچ ، هاـش  یلـصف  دور  روش ، دور  میرک : 
هگنت ای  یشاو  هگنت  هوکزوریف :  یشاو  هگنت  اشم  تشد  تعیبط  دنوامد ، هداج  رد  کینروب  راغ  ناشفا ، دور  راغ  رات ، هچایر  هیشاح  یلعبآ ،
تسیپ هیرظنم ، راشبآ  کتوس ، راشبآ  گنسپ ، راشبآ  نوسا ، راشبآ  يولقود ، راشبآ  تاناریمش :  نایتل  هدمخ  یندعم  بآ  همشچ  یشاواس ،
قیاقش تشد  رایرهش :  تاناریمش  تعیبط  دورجاج  هناخدور  هیشاح  نایتل  دس  لاچوت ، تسیپ  کشمش ، نیزید و  یکسا  تسیپ  رـسدنبرد ،

ریوک تشد  نیمارو :  رایرهش 

یخیرات ياه  هبذاج 

، داـبآ یلع  لاـچخی  هیمئاـق ، هپت  داـبآ ، یلع  هپت  ع ،)   ) اـیرکز هداز  ماـما  يهعقب  ع ،)  ) اضردیـس هداز  ماـما  يهعقب  رهـشمالسا :   1 هیمئاق - هپت
خاک هرامعلاسمـش ، یلم ، غاب  ردرـس  ، نارهت رازاب  حـلاص ، هداز  ماما  دوواد ، هداز  ماما  نارهت :  هرامعلا  سمـش  دابآرفعج  بایـسآ  لاچخی 

، باصق درمناوج  هعقب  لرغط ، ، جرب  هناخ ، هراقن  جرب  میظعلادبع ، ترضح  هناتـسآ  ير :  لرغط  نارهت  یلم  هزوم  هینارق ، بحاص  ناتـسلگ ،
دامع هداز  ماما  یقت ، دـمحم  هداز  ماما  ، یمیدـق نادـنبخی  بایـسآ و  میرک :  طابر  یهاـشیلعحتف  - يارـسناوراک میدـق  راـصح  ، كربط هعلق 

، رطـسو نیرومعم و  كرازاب ، یخیرات  لپ  كدـنرپ ، یناتـساب  هپت  نسح ، هد  یخیراـت  هپت  یقوجلـس ، هرود  هب  طوبرم  یگنـس  هعلق  نیدـلا ،
، میلس ریم  دیس  هاگمارآ  یسوم ، هاگمارآ  دمحا ، هجاوخ  هاگمارآ  تاناریمش :  كاحض  هعلق  متسر  تخت  دبعم  هاش ، یلعحتف  يارـسناوراک 
، نایتشدرز ناتـسروگ  كاحـض ، رتخد  هعلق  كاحـض ، رـصق  نیدلا ، جات  ربق  كراصح ، هپت  يدـنق ، هلک  هپت  ناطلـس ، هعقب  مساق ، هدازماما 

هرود هب  طوـبرم  رتـخد  یخیراـت  لـپ  سوواـکیک ، تخت  متـسر ، تخت  نیقوـج ، هپت  ناـبالاب ، رایرهـش :  ع )  ) يرگـسع نسح  ماـما  دجـسم 
هعلق هپت و  رانم ، هلک  ای  هپترـس  یناتـساب  هپت  سراط ، دـمحم  دـمحا و  هداز  ماما  لیعامـسا ، هداز  ماما  هوکزوریف :  هوکزوریف  - هعلق ناـیناساس 

، ازنارـس هعلق  خرـس  هوکزوریف ، یخیرات  هعلق  دـبنگ ، روگ  یخیرات  يانب  هوک  زوریف  هعلق  دورمن ، یهاشاضر  یخیرات  لـپ  رمکریپ ، یناتـساب 
هداز ماما  نیمارو :  نیمارو  عماج  دجسم  كودگ  يارـسناوراک  ناروخـسرو ، ياتـسور  رد  یبن  رـضخ  ترـضح  هاگمدق  همـشچ ، هاش  هعلق 

هعلق نیزان  لگ ، هنهک  نادیم  مارهب ، رصق  جریا ، هعلق  ییحی ، هداز  ماما  رفعج ،

نارهت ناتسا  ياههبذاج  ریاس 

- هاگهانپ -و- ولقود - راشبآ نارواین  - خاک هینارق  - بحاص - خاک یلم  - غاب - ردرـس نارهت  - رازاب شیرجت  - حـلاص - هدازماـما دوواد  - هدازماـما
- بآ - كراپ هناح  - هراگن - جربیدازآ - جربسودرف - غاب هلودلا  - نیع - غابیر - رازابرمرم - تخت - ناویا دـیز  - هدازمامایدازآ - مویداتـساالپریش
- همشچهیدیشمج لیم  - هپتناتـسلگ - خاک - نایلرب - رالاترهـش - رتائت تلم  - كراپهلال - كراپرهـش - كراپ یعاس  - كراپیزار - كراپـشتآ و-
- ژد نونفلارادـیماظن  - هزومیناخمیرک - تولخ یلم  - تارهاوج - هنازخاه - ییالبرک - هینیـسحداشرا - هینیـسح نارهت  - گرزب - قوسراـهچیلع
- خاکضیبا - خاک ناطلسلا  - لظ - ای - هیدوعـسم - ترامعیلم - کناب - هاگـشاب - ترامعنارهت - هاگـشناد - ردرـس سلجم  - نامتخاسنیزیدناکـشر
- هزوم هنیلافس  -و- هنیگبآ - هزومیلصمینیمخ - ماما - دجـسم هلودلاریهظ  - ناتـسروگ . سیکرـس - ياسیلکناتـسراگن - خاک دابآدعـس  - خاکزبس
- نادیم گیلع  - ماما - ینید - ياهرنه - هزومیرادا - ياه - نیشام - هزومـشرف - هزوم یتسیز . - عونت - هزومتارباخم -و- تسپ - هزومناتـساب - ناریا

لاچ - گنلپ - هاگهانپ - يامندابآ - نسح - نادیمرح

رهش مالسا 
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هیلع هللا  مالس  لیقع  هداز  ماما 

يا هرد  نایم  رد  سولاچ  نارهت ، هارگرزب  ریـسم  رد  ناـقلوس و  روبعلا  بعـص  تاـعافترا  رد  (ع ) لـیقع هدازماـما  فیرـش  هعقب  تاحیـضوت 
قاتا ود  لماش  کچوک و  يانب  دوش . یم  ترایز  نادرونهوک  طسوت  رتشیب  هک  هدیدرگ  عقاو  رازم ) ) ارزم يراک  مید  یـضارا  مان  هب  زبسرس 

هدازماـما بسن  تسا . هدرک  هطاـحا  ار  نآ  يا  هداـس  یبوچ  حیرـض  طـقف  هک  تسا  يربـق  اـهقاتا  زا  یکی  لـخاد  تسا . ناویا  کـی  3*3 و 
نآ رد  هرد  بآ  هک  هتـشاد  دوجو  کچوک  يرختـسا  هدازماما  يانب  راوج  رد  هتـشذگ ، رد  دـسر . یم  (ع ) نیدـباعلا نیز  ماما  هب  (ع ) لـیقع
زا هک  لامـش  نارهت ، هار  دازآ  ثادـحا  اب  هدـنیآ  رد  تسا . هدـش  یم  هعقب  فارطا  یعارز  ياهنیمز  هویم و  ناـتخرد  فرـص  يروآ و  عمج 

. دش دهاوخ  هدوزفا  هعقب  تیعقوم  تیمها و  رب  دنک ، یم  روبع  هعقب  یکیدزن 

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  ماما 

لامش يرتم  هلـصاف 800  رد  ساـبع )) هد   )) ناتـسهد رد  ناـشیا  هعقب  تسا . (ع ) یبتجم نسح  ماـما  ناـگداون  زا  ترـضح  نآ  تاحیـضوت 
دبنگ راد ، نوتس  یغانج و  ياهقاط  اب  یناتسبش  هناخ ، دبنگ  ياضف  رب  لمتـشم  هعقب  يانب  تسا . هدش  عقاو  رهـش  مالـسا  دابآ  ماظن  ياتـسور 

نآ هب  اهتمـسق  یخرب  رتدـیدج  ياـه  هرود  رد  ددرگ و  یم  زاـب  هیوفـص  هرود ي  هب  نآ  هیلوا ي  تمدـق  هک  تسا  يدورو  ناویا  یتشخ و 
نیا تسا . يزاسزاب  تمرم و  تسد  رد  رـضاح  لاـح  رد  دراد و  رارق  عبرم  رتم  دودح 20000  یتحاسم  رد  روبزم  يانب  تسا . هدـش  هفاضا 

. تسا هدش  تبث  نارهت  ناتسا  یگنهرف  ثاریم  یخیرات  راثآ  تسرهف  رد  هعقب 

هیلع هللا  مالس  میهاربا ) هداز  هاش   ) میهاربا هداز  ماما 

ینیمخ ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  ثادا  زا  لبق  اهلاسات  هتـشذگ ، نورق  رد  تسا و  هیوفـص  هرود  ياهراگدای  زا  هعقب  نیا  يانب  تاحیـضوت :
، هتـشاد رارق  دـنا  هدوب  يروبع  نارفاسم  اهنآ  زا  يرایـسب  الامتحا  هک  یمدرم  هاگترایز  ناونع  هب  مق ، نارهت - ریـسم  عیـسو  یـضارا  رد  هر ) )

بوکمین چـگ  تالم  دودـنا  اب  رجآ  زا  امامت  هعقب  نامتخاس  تسا . هدـش  عقاو  روبزم  هاگدورف  تیاس  هب  قلعتم  ياـه  هنیمز  رد  هزورما  یلو 
دودـح هناهد  ضرع  اب  یبرغ  تهج  رد  يدورو  ناویا  کی  زا  هعقب  يانب  تسا . انب  جراخ  لخاد و  رد  صاخ  تانییزت  دـقاف  هدـش و  هتخاس 

روبع اب  ات  دزاس  یم  ادج  نیمز  حطس  زا  ار  ناویا  هلپ ، راهچ  ددرگ . یم  یهتنم  یعلـض  تشه  هناخ  دبنگ  هب  هک  هدیدرگ  لیکـشت  رتم   40/3
راثآ تسرهف  رد  هرامش 10934  اب  لاس 1382  هام  نمهب  رد  يوفص  هرود  يانب  نیا  میوش . دراو  هناخ  دبنگ  هب  انب  یلـصا  هاگرد  ناویا و  زا 

هب یگنهرف  ثاریم  نارگتراغ  طسوت  هک  یتامدـص  یعیبط و  ثداوح  دـنزگ  مغر  یلع  هعقب  يانب  دـبلاک  تسا . هدیـسر  تبث  هب  روشک  یلم 
ناتـسا یگنهرف  ثاریم  لک  هرادا  هلیـسو  هب  نآ  تمرم  حرط  حرط  لاس 1380  رد  هک  يروط  هب  هدـیدرگ ، ظفح  یبوخ  هب  هدـش ، دراو  نآ 

يادا رب  هوالع  دنراد ، ار  روبزم  هاگدورف  زا  تمیزع  دـصق  هک  ینارفاسم  دـمآ . رد  ارجا  هب  یتایلمع  هلحرم  هس  یط  و  دـش . بیوصت  نارهت 
. دش دنهاوخ  انشآ  هیوفص  هرود  يرامعم  رنه  ياهراگدای  زا  یکی  اب  ناکم ، نیا  رد  ینید  يونعم و  فیاظو 

هیلع هللا  مالس  اضر  دیس  هداز  ماما 

نیا رضاح  لاح  رد  هدش و  عقاو  یعیسو  رایسب  ياضف  رد  هگنادراهچ  شخب  رد  راجاق  دابآ  یلع  ياتسور  رد  هدازماما  نیا  هعقب  تاحیضوت :
. تسا يزاسزاب  لاح  رد  هعقب 

هیلع هللا  مالس  سابع  هداز  ماما 
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یقاب يزیچ  ناتسربق  نایم  رد  هداس  ربق  کی  زجب  نآ  يانب  زا  هدش و  عقاو  هگناد  راهچ  یتعنـص  كرهـش  رد  هدازماما  نیا  دقرم  تاحیـضوت 
. تسا هدش  بارخ  نامز  رورم  هب  نکیل  هدوب  هیوفص  هرود  هب  طوبرم  نآ  يانب  هک  یلاح  رد  هدنامن ،

نارهت

( شیرجت ) هیلع هللا  مالس  حلاص  هداز  ماما 

دش و يزاسزاب  تمرم و  راب  نیدنچ  انب  نیا  هدش  يراکیشاک  دبنگ  دراد . رارق  نارهت  شیرجت  نادیم  رد  حلاص  هدازماما  هعقب  تاحیضوت :
زا اهدعب  یلو  دوب  هدش  هتخاس  بوچ  زا  نآ  هیلوا  حیرـض  دش . يزاسزاب  دیدج  یـشاک  اب  بیرخت و  یلک  روط  هب  لاس 1368  رد  ماجنارس 
هب ياهبیتک  حلاص  هدازماما  تسا  رتم  داعبا 5/6×6  ياراد  انب  نیا  مرح  تسا  هدـش  نیزم  شوقنم و  الط  بآ  اب  نآ  فارطا  ياههبیتک  هرقن و 

نایناب اما  دوب  هتفر  نیب  زا  هرـسکی  هدازماما  يانب  لوغم  هلمح  رد  تفر . نایم  زا  نامتخاس  لخدـم  تاریمعت  رد  هک  تشاد  ق  خیرات 700 ه ـ
يرجه متفه  نرق  هب  طوبرم  دوریم  روصت  مکحم  گرزب و  شوگراهچ  يانب  نیا  : » دسیونیم يوفطـصم  موحرم  دنتـشاد  اپرب  ار  نآ  ریخ 

رد راجاق  هاش  یلعحتف  دنزرف  ازریموکاله  دـشابیم . عقاو  شیرجت  گرزب  يدابآ  رد  لاسنهک  رانچ  تخرد  نآ  رانک  رد  دـشاب و  متـشه  ای 
هداد ماجنا  ار  نآ  يراکیشاک  دبنگ و  ثادحا  مرح و  یلخاد  تاحالصا  نآ و  ياهیشاقن  هدش  نآ  تانیئزت  تاریمعت و  یناب  لاس 1210 

تارییغت یناب  راکادف  نسح  موحرم  يدیشروخ  لاس 1323  رد  دشابیم . متـشه » ماما  ردارب  حلاص   » نفدم انب  رد  دوجوم  هبیتک  قبط  تسا .
ناتسروگ رد  تسا  هدش  ماجنا  هدازماما  نیا  نحص  انب و  رد  یساسا  تاریمعت  ریخا  ياهلاس  رد  دش ». نآ  دبنگ  رد  ددجم  یـشاک  بصن  و 

، اینریپ هلودلاریـشمناخ  نسح  ازریم  کلملا ، نمتوم  ناخ  نسح  ازریم  نوچ  ییاهتیـصخش  حلاص ، هدازماما  هعقب  رانک  رد  حلاص  هدازماما 
فشاک ك . شیرجت -  م . هقطنم 1 -  نارهت -  سردآ : دناهدیمرآ . تمشح و ... رتکد 

هیلع هللا  مالس  دواد  هداز  ماما 

قرش زا  هچیل ، هوک  هب  برغ  زا  لاچوت ، نادنر و  ياه  هوک  هب  لامش  زا  تسا و  عقاو  نارهت  یبرغ  لامـش  رد  (ع ) دواد هدازماما  تاحیـضوت 
هتفرگرب رد  ار  هدازماما  هقطنم  هک  ییاه  هوک  عافترا  تسا . دودـحم  ناقلوس  نک و  شخب  هب  بونج  زا  دازحرف و  یـشیعدنب و  ياه  هوک  هب 

تسا (ع ) یبتجم نسح  ماما  ناگداون  زا  (ع ) دواد هداز  ماما  روهشم  لوق  ربانب  تسایرد . حطـس  زا  عبرم  رتم  رازه  ات 3  رازه و 900 کی  نیب 
میهاربا نب  مساق  نب  ییحی  نب  يداه  نب  لیقع  نب  حون  نبرفعج  نب  دامع  نب  دواد   " همانترایز قبط  رب  تسا . فالتخا  ناـشیا  بسن  رد  اـما 

یم هدهاشم  يرصتخم  توافت  لوخد  نذا  رد  اما  تسا . هدش  یفرعم  ع ")  ) یبتجم نسح  ماما  نب  ینثملا  نسح  نب  میهاربا  نب  لیعامسا  نب 
یـسوم ماما  هب  (ع ) دواد هداز  ماما  تبـسن  هک  دـندقتعم  یـضعب  ... " مساق . نب  داوج  نب  يداهلا  ییحی  نب  لیقع  : " هک ... حرـش  نیا  هب  دوش 

نم دیوگ : یم  فلوم  كانبات ، نارتخا  باتک  رد  اما  ع " )  ) رفعج نب  یسوم  نب  میهاربا  نب  یـسوم  نب  دواد  ، " دوش یم  یهتنم  (ع ) مظاکلا
ماما نب  نسح  نب  میهاربا  نب  لیعامسا  نب  ابط  ابط  دامع  نب  دوواد  : " تسا حرـش  نیا  هب  ناشیا  بسن  مدرک  ناوارف  يوجتـسج  هراب  نیا  رد 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هب  تشپ  زا 11 دعب  یـشعرم ، یفجن  یمظعلا  هللا  تیآ  دییأت  هب  انب  (ع ) دواد هدازماما  تبـسن  " یبتجم . نسح 
رد ار  ترـضح  نآ  تداهـش  دلوت و  یخیرات  دهاوش  اما  تسین ، سرتسد  رد  یقیقد  عبانم  ناشیا  تداهـش  دلوت و  خیرات  هرابرد  دـسر . یم 

دراو ناریا  هب  (ع  اضر ماـما  ترـضح  یهارمه  رد  شنادـناخ  و  (ع ) دواد هدازماـما  دـنیوگ  یم  دـنک . یم  رکذ  لاس 440و 480ه.ق  دودح 
هوک رانک  رد  دوخ  ریـسم  رد  دریگ و  یم  شیپ  رد  ار  لامـش  هار  يررهـش  زا  ناریا ، لامـش  هعیـش  نادهاجم  هب  نتـسویپ  يارب  ناشیا  دندش .

فشک و لاح  ره  هب  دوش . یم  نوفدم  لحم  نامه  رد  هدیسر ، تداهش  هب  یسابع  ینب  يافلخ  لامع  تسد  هب  اگیک  ياتسور  رد  زربلا  ياه 
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رد هک  ار  نآ  روبعلا  بعص  هار  شفیرش  دقرم  ترایز  يارب  رفن  نارازه  هلاس  ره  دنا و  هدرک  لقن  راوگرزب  هدازماما  نیا  زا  يدایز  تامارک 
فیلأت هکربتم  نکاما  باتک  لوا  دلج  رد  دـننک . یم  یط  دراد  رارق  دازحرف  يرتمولیک  هلصاف 15  هب  زربلا و  هدیشک  کلف  هب  رـس  ياه  هوک 
هدیدرگ انب  هیوفص  نامز  رد  هاگترایز  نیا  یمیدق  هعقب  :) تسا هدمآ  (ع ) دواد هدازماما  تافوقوم  هعقب و  هرابرد  يوفطـصم  یقتدمحمدیس 

ياج هب  راجاق  هاشیلعحتف  نامز  رد  نآریز  بادرس  اب  رتم  یبیرقت 5  ضرع  رتم و  یبرغ 6  یقرش و  لوط  هب  ار  ینونک  یعلض  مرح 8  تسا و 
طوبرم ییاه  همان  فقو  اهراموط و  هعقب ، یلوتم  راهظا  هبانب  دنا . هتخاس  تسا ، هدوبن  شیب  يا  هیاریپ  یب  یگنـس  هداس  جرب  هک  میدـق  يانب 

هاش ددرگ . یم  زاب  ازریم  ردـیح  وا  دـنزرف  يوفـص و  لوا  بسامهط  هاـش  ناـمز  هب  اـهنآ  خـیرات  هک  تسا  هدـمآ  تسد  هب  هدازماـما  نیا  هب 
هعقب یمیدـق  يانب  نیا  ربانب  دـنا . هدرک  (ع ) دواد هدازماما  فقو  يرادـیرخ و  ینیوزق  ناخیلق  زا  ار  یتاهد  كالما و  شدـنزرف  بسامهط و 

نآ رد  دشاب  قلعتم  هاش  نیدلارصان  نامز  زا  رت  میدق  نارود  هب  هک  يرامعم  رثا  چیه  رضاح ، لاح  رد  یلو  هتشاد  دوجو  زین  هیوفص  زا  شیپ 
نآ رد  دیاب  تعاس  جنپ  دنتفر و  یم  هاگترایز  هب  دازحرف  قیرط  زا  نارئاز  (ع ) دواد هدازماما  ریسم  تلافـسآ  زا  لبق  ات  دروخ ). یمن  مشچ  هب 

یکاخ و يا  هداج  هک  (ع ) دواد هدازماما  هب  دازخرف  ریسم  دندرکیم . قیرط  یط  رتسا  غالا و  لثم  ینایاپراهچ  اب  ای  دندرک و  یم  يور  هدایپ 
دیدج هار  تسا . یندید  ریسم  نیا  رد  زین  دیراورم  راشبآ  درذگیم و  اگیک  رازهجنوی و  مان  هب  ییاهاتسور  اههرد و  زا  تسا  زادنا  تسدرپ 

هرد اب  مخ  چـیپرپ و  يا  هداج  ریـسم  نیا  تسا . ناقلوس  هناخدور  دادـتما  رد  هتلافـسآ و  یهار  دوش ، یم  زاغآ  نارهـش  راولب  ياـهتنا  زا  هک 
اه هد  هداج  يوس  ود  رد  تسا و  ودرگ  ولابلآ و  سالیگ ، ریجنا ، راـنا ، توت ، بیـس ، ناـتخرد  زا  هدیـشوپ  هک  تسا  زبسرـس  قیمع و  ياـه 
یط ار  نآ  لاچوت  هلق  هب  ندیـسر  يارب  نادرونهوک  هک  تسا  ییاهریـسم  هلمج  زا  (ع ) دواد هدازماـما  زبسرـس  ریـسم  دراد . ناـیرج  همـشچ 

ناماما مسا  هب  نیزم  ياه  یشاک  تسادیپ . نآ  یبآ  هراوید  اب  هدازماما  ییالط  دبنگ  رود  زا  (ع ) دواد هدازماما  هب  هدنام  رتمولیک   5 دننکیم .
یم رتم  نیدـنچ  هب  اجنآ  رد  فرب  عافترا  هاگ  هک  دراد  یفربرپ  درـس و  رایـسب  ياه  ناتـسمز  (ع ) دواد هدازماما  مالـسلا . مهیلع  نیموصعم  و 

ود زا  نآ  هناخدور  ندرک  قیمع  حرط  ببـس  نیمه  هب  دزاس و  یم  وربور  نمهب  لیـس و  رطخ  اب  ار  هقطنم  هراومه  هژیو ، تیعقوم  نیا  دسر .
ارجا نکـش  نمهب  تخاس  حرط  هقطنم  نآرد  نینچمه  تسا . هدـمآرد  ارجا  هب  یگزاـت  هب  رتم  اـت 16  یجورخ  يرتم  ات 4  يرتم  يدورو 2 

رد قمع  مک  ییاهامن  قاـط  نحـص و  رب  لمتـشم  یگنـس  ياـهنامتخاس  زا  دوب  تراـبع  ع )  ) دوواد هدازماـما  هعقب  هتـشذگ  رد  تسا . هدـش 
انب ششوپ  هیقب  دوب و  هدش  هتخاس  گنر  زبس  یناوریـش  زا  نآ  دبنک  تشاد و  رارق  بونج  تمـس  رد  مه  کچوک  ياهناویا  مرح و  فارطا 

، هدنام اج  هب  ییادتبا  يانب  زا  رضاح  لاح  رد  هچنآ  ددرگ . یم  زاب  هیوفـص  نارود  زا  لبق  هب  هعقب  یلـصا  يانب  دندوب .  هدیناشوپ  لگهاک  ار 
هب نونکات  هک  هعقب  یخیرات  راثآ  زا  تسا  نآ  ریز  بادرس  اب  رتم  یبیرقت 5  ضرع  رتم و  یبرغ ?  یقرش  لوط  هب  ینونک  یعلض  تشه  مرح 

حیرض درک و  هراشا  دشاییم  لاس 1240 هیراجاق و  نامز  هب  قلعتم  هک  مرح  هب  يدورو  برد  ود  هدازماما و  ربف  گنس  زا  ناوتیم  هدنام  ياج 
هیبـعت هتخاـس و  هروساـم  يوگ و  کبـس  هب  یحیرـض  نآ  ياـج  هب  هک  تسا  هدوـب  يرفعج  فورعم  کبـس  هب  یبوـچ و  هعقب  نیا  یمیدـق 

متخ هدازماما  دـقرم  هب  کیراب  هلپ  دـنچ  اب  هک  دوشیم  زاب  بادرـس  فرط  هب  ینهآ  هچیرد  مرح  یقرـش  لامـش  هشوگ  رد  تسا . هدـیدرگ 
مرح و هک  دوب  فارطا  رد  قمع  مک  ییاهامن  قاط  نحص و  رب  لمتشم  یگنـس  ياه  نامتخاس  زا  ترابع  هعقب  شیپ  ياه  لاس  رد  دوشیم .

لگ هاک  اب  ار  اه  ماب  هیقب  دوب و  گـنر  زبس  یناوریـش  زا  نآ  هعقب  دـبنگ  تشاد و  رارق  نحـص  بونج  تمـس  رد  مه  کـچوک  ياـه  ناویا 
یگنس ياهامن  قاط  جیردت  هب  يو  یهاشداپ  لیاوا  رد  اما  تفاین  ینادنچ  رییغت  قباس  عضو  هاش ، اضر  تنطلـس  يادتبا  ات  دندوب و  هدناشوپ 

هعقب یلعف  نامتخاس  دندش . هتخاس  یناوریـش  شـشوپ  رجآ و  يامن  اب  هک  دـش  هقبط  ود  ای  هقبط  کی  ياه  قاطا  هب  لیدـبت  نحـص  فارطا 
یم شیامن  هب  ار  یصاخ  ياه  ییابیز  نآ  دنلب  رایسب  ییالط و  دبنگ  تسا و  عیسو  هدش  يراک  هنییآ  ياه  قاور  لماش  للجم  ابیز و  رایـسب 
هدش هتشاگن  هتسجرب  روط  هب  قیلعتسن  طخ  هب  رعش  تیب  تشه  دراد  رارق  نآ  لامش  تمس  هک  مرح  هب  دورو  یلـصا  برد  يور  رب  دراذگ .

تانیئزت هیقب  تسا ، هاش  نیدلارـصان  نارود  هب  طوبرم  هک  (ع ) هدازماـما ربق  گنـس  زج  هب  دروخ . یم  مشچ  هب  نآ  رد  هاـش  یلعحتف  ماـن  هک 
ياه يراک  هنیآ  زا  رظنفرـص  تسا . هدـش  ماجنا  یناهفـصا  نادـنمرنه  تسد  هب  اهنآ  رتشیب  تسا و  یمالـسا  يرامعم  زا  مهلم  دـیدج و  نآ 
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يایادـه روذـن و  نیرتشیب  تسا . هتفر  راک  هب  بوچ  هعطق  رازه  نآ 40  رد  هک  تسا  هاگترایز  ياه  یندـید  زا  اروشاع  رهظ  يولباـت  اـبیز ،
فورعم دواد  هدازماـما  سم  راـبتعا ، نیمه  هب  دـسر و  یم  نت  ات 5  هب 4  لاـس  رد  نآ  نازیم  هک  تسا  یـسم  فورظ  (ع ) هدازماـما هب  مدرم 
کیدزن  ) اگیک ياتـسور  یموب  دارفا  يوس  زا  نآ  یمامت  هک  هچرازاب  هس  ناروتـسر و  هزاغم ،  200 قاتا ، رازه  اب 2  ریذپرفاسم   150 تسا .

يورود مکحرد  عقاو  رد  (ع ) دواد هدازماما  اگیک و  ياتـسور  دـنراد . تیلاعف  دواد  هدازماـما  رد  دوش ، یم  هرادا  هدازماـما ) هب  اتـسور  نیرت 
(ع) دواد هدازماما  هب  رگید  تاقوا  رد  هدرک و  تماقا  دوخ  ياتسور  رد  ناتـسمز  درـس  ياه  هام  رد  اتـسور  یلاها  دنتـسه . دحاو  هکـس  کی 
رد و  (ع ) دواد هدازماما  هب  نارهش  زا  هتلافـسآ  هداج  ریـسم  رد  دنراد . تسد  رد  ار  هقطنم  داصتقا  هک  دنتـسه  نانیا  مه  دننک و  یم  ترجاهم 

هدازماما دـنروخ . یم  مشچ  هب  اگیک  ناگنـس و  نولات ، نادـنر ، ایلع ، راشک  یلفـس ، راشک  ياهاتـسور  هدازماما ، دوخ  اـت  هناـخدور  دادـتما 
هدازماما و رتفد  هاگنامرد ، دـننام  لحم  رد  رقتـسم  ياه  ناگرا  نانکراک  هب  دوش و  یم  هرادا  فاقوا  رظن  ریز  هک  دراد  یناروتـسر  (ع ) دواد

زین نونکا  مه  دشاب . نارئاز  ياریذپ  صاخ  مایا  رد  هک  دوش  ریاد  زین  یترـضح  ناروتـسر  کی  هدنیآ  رد  تسا  رارق  دـهد . یم  سیورـس  ... 
هدازماما رواجم  ياههرد  رد  دوش . یم  هداد  ناگیار  ياذـغ  تبون  کی  ناگدـننک  تراـیز  زا  دـصرد  ات 80  هب 70  يرادازع  ياـهزور  رد 

و (ع ) دواد هدازماما  ردپ  نیدلادامع  هدازماما  مان  هب  ییاههعقب  ناگنـس  نادنر و  ياهيدابآ  رد  یبرغ  بونج  برغم و  تمـس  رد  (ع ) دواد
یحیرفت و ياه  هبذاج  رب  هوالع  هعقب  نیا  دراد . دوجو  (ع ) دواد هدازماما  ناردارب  لیقع  هدازماما  مساق و  هدازماـما  نیدـلاءالع و  هدازماـما 
. تسا هدومن  مهارف  هناخباتک  هاگنامرد و  هچرازاب و  ارسرئاز و  هلمج  زا  نیرئاز  لاح  هافر  تهج  يا  هتسیاش  تاماکما  ستسیروت  یترایز و 

مهیلع هللا  مالس  دمحم  ییحی و  ناگداز  ماما 

هچوک رد  ییحی  هدازماما  هب  روهشم  ع )  ) ییحی نیدلازع  مساقلا  وبا  ترضح  هکربتم  هعقب  هلحم  ياهتنا  رد  ییحی  هدازماما  هعقب  تاحیضوت :
دوع نآ  هب  اقباس  هک  نارهت  رهـش  یمیدـق  تالحم  زا  یکی  رد  ینیمخ  یفطـصم  دیهـش  نابایخ  هب  هدیـسرن  ، ير نابایخ  رد  مان  نیمه  هب  يا 

ع)  ) نیدباعلا نیز  ماما  هب  تسا  هدوب  ير  مق و  ياه  رهش  يابقن  زا  هک  ترـضح  نآ  فیرـش  تبـسن   . تسا هدش  عقاو  دش  یم  هتفگ  ناجال 
ناوـیا  ، دجــسم  ، عیــسو نحــص  ياراد  دــمحم  ییحی و  ناـگدازماما  سدــقم  هـعقبو  دراد  رارق  تـسا  ناـشیا  ردارب  دوـش  یم  هـتفگ  هـک 

هک یخیرات  هعقب  نیا  لوقنم  رثا  نیرت  یمیدق   . تسا هناخاقس  لکش و  یطورخم  یـشاک  دبنگ   ، بادرـس  ، يراک هنییآ  مرح  ، حیرـض ، قاور ،
رد تسا . خـیرات 895 ه  ياراد  هک  تسا  دـقرم  يور  یبوچ  قودنـص   ، دوش یم  هداد  تبـسن  لوغم  هرود  هب  زین  نآ  يانب  یلـصا  نامتخاس 

تباقن ردپ  زا  سپ  دسر و  یم  ع )  ) مراهچ ماما  هب  هطـساو  اب 15  راوگرزب  نیا  هدش :  هتشون  نینچ  ییحی  هدازماما  فیرـش  بسن  مان و  باب 
يانب  . تسا هدیـسر  تداهـش  هب  هاشمزراوخ  شکت  نیدـلا  ـالع ء  تسد  هب  لاس 592 ه ق  هب  هتـشاد و  هدـهع  هب  ار  لمآ  مق و   ، ير هیبلاـط 

يرجآ دبنگ  کی   ، لوغم رـصع  رگید  هینبا  دـننام  هک  تسا  يرجه  متفه  نرق  هب  قلعتم  یعلـض  تشه  یتشخ  جرب  لماش  هعقب  نیا  یمیدـق 
دندوب هتخاس  نیزم  گنر  تفه  ياهیشاک  اب  ار  جرب  نیا  فارطا  مه  هیراجاق  دهع  رد  تشاد و  رارق  نآ  يالاب  رب  لکـش  یمره  یعلـض   12

رد  ، هدوبن گرزب  نادنچ  هک  هعقب  یمیدق  رد  يور  رب   . تسا هدش  هتخاس  ینونک  یعلض  تشه  هعقب   ، یلبق یتشخ و  جرب  لحم  رد  کنیا  و 
تسا هتشاد  مان  نسح  وید   ، نآ رامعم  هدوب و  هراشبارق  مان  هب  یـصخش  میدق  یتشخ  هعقب   . یناب  : دنا هتـشون  ثلث  طخ  هب  کچوک  هبیتک  ود 

هب ردارب  ود  هلیسو  هب  لاس 895 ه ق  رد  يزاغ  هاشکلم  روتسد  هب  هدش  هراشا  نآ  هبیتک  رد  هک  نانچ  ییحی  هدازماما  هقیتع  تبنم  قودنـص  .
هدازماما هکربتم  هعقب  رد  يرایـسب  ینارمع  ياهتیلاعف  ریخا  ياهلاس  رد   . تسا هدـش  هتخاس  یناساول  دـمحم  داتـسا  نیـسح و  داتـسا  ياـهمان 

هقطنم نارهت -  سردآ : تسا . هتفای  هعسوت  رهطم  مرح  فارطا  ياضف   ، هتشذگ راثآ  يرادهگن  ظفح و  نمض  هک  هتفریذپ  ماجنا  ع )  ) ییحی
ییحی هدازماما  ك . کب -  هتسپ  غاب  م . یقرش -  دادرخ   15 - 12

هیلع هللا  مالس  لیعامسا  هداز  ماما 
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زا لیعامـسا  هب  بوسنم  دراد و  رارق  لیعامـسا  دیـس  نادـیم  کیدزن  ینیمخ ، یفطـصم  دیهـش  نابایخ  رد  لیعامـسا  هدازماـما  تاحیـضوت :
ناکم نیا  دـباییم . هار  نارهت  رازاب  یلـصا  نابایخ  هب  هدیـشوپرس  رازاب  هطـساو  هب  هعقب  نیا  يوس  کـی  تسا . (ع ) یقنلایلع ماـما  باـقعا 

، ناویا نحـص ، لماش  هدازماما  یلعف  يانب  تسا  لیعامـسا  دیـس  رازاب  هلودلافوسلیف و  هسردم  دجـسم - رابنابآ ، نادـیم ، لماش  یخیرات 
یبونج یلامـش - دادتما  رد  نآ  یلوط  روحم  هک  تسا  رتم  داعبا 23 و 35  هب  یلیطتسملکش  هب  هدازماما  نحص  تسا . دجـسم  هعقب و  قاور ،

اهر هراکهمین  دسریم  رظن  هب  تسا و  تانیئزت  دقاف  تسه  زین  انب  یلـصا  لخدـم  هک  یقرـش  يدورو  تسا . يدورو  هس  ياراد  دراد و  رارق 
دیـس نادـیم  هب  هدازماما  دوخ  هدازماما و  یقرـش  بونج  یلامـش - ربعم  هب  هدـش و  هتخاس  رابنابآ  ردرـس  لـباقم  يدورو  نیا  دـشاب . هدـش 

انب یبرغ  ههبج  دـنراد  هار  یعرف  رباـعم  هب  بوـنج  رد  يرگید  لامـش و  رد  یکی  زین  نحـص  فارطا  رگید  يدورو  ود  دراد . هار  لیعامـسا 
عقاو نحـص  هبل  رد  هچناویا  هس  ناویا ، نیفرط  رد  دوشیم . هدـید  لیوط  هرانم  ود  نآ  نیفرط  رد  هک  تسا  رظنمشوخ  عیفر و  یناویا  ياراد 

، ناویا شـشوپ  سوق  راکاپ  لحم  رد  تسا . راکرپ  ابیز و  سنرقم  هب  نیزم  نآ  دبنگمین  یـشاک و  زا  هدیـشوپ  یبرغ  ناویا  هندب  تسا . هدش 
تمدق دوجوم ، هبیتک  قبط  تسا  هتسب  شقن  دیفس  طخ  هب  یتارابع  یتشخ ، ياهیشاک  يور  يوس و  هس  رد  يدروجال  هنیمز  اب  ياهبیتک  رب 
هدـنام ياج  رب  دنـس  نیرتیمیدـق  ًارهاـظ  دـسریم و  ولنویوققآ  هرود  ینعی  يرمق  يرجه  شـشوداتشهودصتشه  لاـس  هب  هعقب  یبوچ  رد 

مهدزیس هـ نرق  زا  هعقب  نیا  رد  دوجوم  ياههرانم  ق و  نورق 7 و 8 ه ـ هب  قلعتم  دقرم  مافنیرز  ياهیشاک  تسا . نارهت  رهش  تمدق  يارب 
يرافغدیهش ك . يولوم -  هارراهچ  سوریس و  هارراهچ  نیب  ینیمخ -  یفطصم  هقطنم 12 - نارهت -  سردآ : تسا . هدنام  یقاب  ق 

هیلع هللا  مالس  نیدلارصن  دیس  هداز  ماما 

زا نیدلارـصن »  » نفدـم هب  بوسنم  هک  دـنکیم  ییامندوخ  یگنرزبس  هعقب  قباـس ) مادـعا  ) هیدـمحم نادـیم  زا  رتـالاب  یکدـنا  تاحیـضوت :
رد هدازماما  طایح  نحص و  زا  یمهم  شخب  تسا . یعلـض  تشه  هعقب  نحـص و  طایح ، رب  لمتـشم  انب  نیا  تسا . (ع ) داجـس ماما  نادنزرف 

ثلث طـخ  هب  یلیوط  یبوـچ  هبیتـک  رد  هک  تسا  ق  لاـس 993 ه ـ هب  قلعتم  اـنب  نیا  هعقب  تفر . نیب  زا  لوا  يوـلهپ  هرود  ياهیـشکنابایخ 
. تسا هدش  کح 

( هر ) ینیمخ ماما  مرح 

ياهطوحم رد  دوریم و  رامش  هب  نارهت  رهش  یترایز  زکارم  نیرتدمآتفررپ  نیرتغولش و  زا  ارهز  تشهب  رد  ینیمخماما  مرح  تاحیضوت :
رد دراد  رارق  مرح  فارطا  هعسوت  روتـسد  رد  یتامدخ و ... يراجت ، زکارم  ارـسریاز ، هاگـشناد ، ثادحا  تسا . هدش  هتخاس  هدرتسگ  رایـسب 

مچرپ غارچ  كون  ات  مرح  عافترا  هدش و  ثادحا  ینیمخ  ماما  یگدنز  ياهلاس  هرامش  هب  رتم  يدنلب 91  هب  هتسد  لگ  راهچ  مرح ، فارطا 
، نتجـنپ مسا  هب  يدورو  رد  جـنپ  تـسا . هدـش  نـییزت  نـت  ماـن 72  هب  هلـال  اـب 72  دـبنگ  رود  دـهدیم . ناـشن  ار  هلمظعم  تـلحر  نـس  زین 

. دهدیم لیکشت  ار  مرح  ياههزاورد 

هیلع هللا  مالس  ینسح  میظعلادبع  هداز  ماما 

یلصا و يانب  دسریم . نایعیش  مود  ماما  (ع ) نسح ماما  هب  تشپ ، راهچ  اب  هطساو و  هب  (ع ) ینـسح میظعلادبع  ترـضح  بسن  تاحیـضوت :
یلـصا هاـگرد  دـش . یـساسا  ریمعت  يولع ، یعاد  دـیز  رـسپ  دـمحم  طـسوت  يرجه  موـس  نرق  مود  همین  رد  نآ ، مرح  ینعی  هعقب  نیتـسخن 

لماک یمق » کلملادجم   » يرای هب  راجاق  هرود  رد  سپس  هیوبلآ و  ناهاشداپ  نامز  رد  لوا  راب  دراد  رارق  لامش  تمـس  رد  هک  انب  يدورو 
رب لمتـشم  زورما ، گرزب  هعومجم  تروص  هب  تفای و  يرگید  تاقلعتم  رورم  هب  اما  دـشیم  لیکـشت  مرح  زا  اـهنت  زاـغآ  رد  اـنب  نیا  دـش 
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هب راجاق  هرود  رد  دش و  هدوزفا  نآ  هب  فارطا  ياهانب  هیوفص  هرود  رد  دمآرد . ددعتم  ياهنحص  اهناویا و  اهدجـسم و  اهقاور ، اهمرح ،
هرود نیا  رد  دـیز  هدازماما  میظعلادـبع و  مرح  هب  هتـسباو  ياـهانب  رتشیب  تفرگ و  رارق  رتشیب  هجوت  دروم  تختیاـپ  هب  ندوب  کـیدزن  لـیلد 

اب ودرگ  لـفوف و  دوع ، بوـچ  زا  یقودنـص  تسا و  یقوجلـس  نارود  يرجآردرـس  هعوـمجم  نیا  یخیراـت  راـثآ  زا  دـش  نییزت  لـیمکت و 
تسا رتم  داعبا 5/7  هب  یعلضراهچ  یقاتا  مرح ، یلصا  يانب  دراد  قلعت  ق  لاس 725 ه ـ هب  هک  تسا  هتسجرب  ثلث  خسن و  طخ  هب  ییاههبیتک 

ییاپرب يارب  هنیمز  لیدبت و  یعلـض  هدزناش  هب  کچوک  ياهيدنبقاط  کمک  هب  سپـس  یعلـض و  تشه  هب  هراوشوگ  راهچ  اب  الاب  رد  هک 
لاس 1270 رد  نآ  یجراخ  ششوپ  تفای و  رییغت  بسامهت  هاش  نامز  رد  رودم  یبرـض  قاط  اب  دبنگ  نیریز  شـشوپ  دوشیم . مهارف  دبنگ 

هدوشگ رواـجم  ياـهقاور  هب  يرد  هلیـسو  هب  علـض  ره  رد  مرح  دـش  نییزت  نیرز  یـسم  ياـهتشخ  اـب  هاـش  نیدلارـصان  روتـسد  هب  ق  .ـ ه
رد ابیز ، ياهنوگ  هب  فقس  ات  نآ  يالاب  راوید  هدش و  هدیشوپ  رتم  عافترا 65/1  هب  دیفس  هایس و  رمرم  گنس  مرح  هرازا  درگادرگ  دوشیم .

هربـقم هنادرم و  دجـسم  برغ  تمـس  رد  هناـنز و  دجـسم  مرح  یقرـش  بناـج  رد  دـش  يراـکهنیآ  هاـش  نیدلارـصان  ناـمرف  هب  لاس 1273 
. دراد هار  هزمح  هدازماما  مرح  هب  یـصاصتخا  کچوک  رد  کی  هلیـسو  هب  هاش  نیدلارـصان  هربقم  یبونج  علـض  دراد . رارق  هاش  نیدلارـصان 

ماب حطس  زا  رتم  عافترا 24  هب  هتسد  لگ  ود  دبنگ  رانک  رد  مرح و  يالاب  تسا  عقاو  گرزب  نحص  یقرش  تمس  رد  زین  رهاط  هدازماما  هعقب 
نحص و مرح  ناویا  نحص و  نیرتمهم  دراد  رارق  نیرز  نادلگ  ًاعمج 64  زین  حیرض  زارف  رب  دش . هتخاس  ق  .ـ لاس 1270 ه رد  رتم  رطق 2  و 

لاس رد  زین  مرح  یبونج  ناویا  تسا . هدش  هتخاس  هاش  نیدلارـصان  روتـسد  هب  عقاو و  مرح  لامـش  رد  هک  تسا  هناتـسآ  عیـسو  رایـسب  ناویا 
ای یط  غاب  نحص  لماش  مرح  رگید  ياهنحص  دش  نییزت  يراکهنیآ و  راجاق  هرود  رد  هتخاس و  يوفص  بسامهت  هاش  نامرف  هب  ق  944 ه ـ
رد تسا  فورعم  یناشاک  نحـص  هب  نونکا  هک  يدهعیلو  نحـص  ای  هاش  نیدلارـصان  نحـص  مرح ، یبرغ  لامـش  رد  ناطلـسلانیما  هسردم 

دجـسم و مرح ، برغ  رد  تسا  فورعم  هزمح  هدازماما  نحـص  هب  هک  یبونج  نحـص  مرح و  قرـش  رد  ناـخیلع  غاـب  نحـص  مرح ، برغ 
گنراگنر قرعم  ياهیشاک  زا  ییابیز  رایسب  بارحم  ياراد  دجـسم  نیا  تسا . يوفـص  نارود  ياههتخاس  زا  هک  دراد  رارق  رـسالاب  قاور 

مارتحا و دراد . ياهژیو  رابتعا  مرح ، فارطا  یـصوصخ  ياههعومجم  اهنحـص و  رباقم ، اـب  ینـسح  میظعلادـبع  ترـضح  ناتـسروگ  تسا 
نیا رد  یگنهرف  یعامتجا ، یسایس ، ياهتیصخش  زا  يرایسب  يراپـسکاخ  بجوم  دناهدوب ، لیاق  ترـضح  يارب  مدرم  هک  ياهژیو  سدقت 

، ینیوزق دمحم  همالع  یناشاک ، هللاتیآ  رفنازورف ، نامزلاعیدب  یناهارف ، ماقم  میاق  يزاریش ، ینآاق  هاش  نیدلارصان  تسا ؛ هدش  ناتـسروگ 
. دناهدیمرآ ناتسروگ  نیا  رد  یناهبهب  هللاتیآ  نادنزرف  یهللاتمعن و  شیوارد  زا  یهورگ  ناخراتس ، هنطلسلاترصن ، ازریم  یلعنیسح 

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  ماما 

رد دور ، یم  رامش  هب  نارهت  لامش  ياه  هاگحیرفت  تاقالیی و  را  هک  شیرجت  دنبرد  هقطنم  رد  عقاو  (ع ) میهاربا هدازماما  هعقب  تاحیـضوت :
تسا و کـنخ  ياوه  بآ و  ياراد  یعیبـط  ياـهلاچخی  نتـشاد  تلع  هب  هقطنم  نیا  دراد . رارق  لاـچوت  هرد  هنماد  رد  هعلق ) سپ   ) ياتـسور
هب ترـضح  نآ  بسن  دنیامن . یم  دمآ  تفر و  روبزم  هعقب  هب  زین  نیباک  هلت  هلیـسو  هب  رـضاح  لاح  رد  ییامیپهوک  رب  هوالع  مرتحم  نیرئاز 

. دسر یم  (ع ) یبتجم نسح  ماما 

هیلع هلا  مالس  یلع  نب  لها  هداز  ماما 

هطوحم نایم  رد  ینامرک  يوجاوخ  نابایخ   ، ینامیلس ریما  هاگتسیا  نارواخ ، نابایخ  بالود ، هلحم  بونج  رد  هکربتم  هعقب  نیا  تاحیضوت :
البق تسا و  يرجآ  شوپ  ود  انب  دـبنگ  دراد . رارق  رتم  کی  عافترا  هب  ییوکـس  يور  رب  عبرم  رتم  رازه  هدزناپ  تحاسم  هب  یکراپ  تخردرپ 

هب هعقب  ریمعت  هعـسوت و  حرط   . دراد ینامیـس  شـشوپ  رـضاح  لاح  رد  نکیل  هدـش  هدیـشوپ  يا  هزوریف  ياهیـشاک  اب  نآ  يـالاب  زا  یتمـسق 
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ناویا نیفرط  راوید  رب  تسا .  يراکیشاک  يراک و  رجآ  نآ  يامن  هدش و  ماجنا  یبولطم  روط  هب  لاس 1381  رد  عبرم  رتم  رازه  ود  تحاسم 
زا هللا  كرابت  تسا : نینچ  نآ  تایبا  زا  یخرب  هک  هدش  هتـشون  خیرات 1308ه.ق  اب  یتشخ  ياهیشاک  رب  قیلعتسن  طخ  هب  رعـش  تیب  هدزاود 

هارمگ قطانم  روجز  هتـشگ  دیهـش  تسا  یلع  نب  لها  هدازآ  هداز  ماما  هاگرخ  نیا  ردنا  هتفخ  ادخ  رون  مادک  هاج  تلالج و  تکوش و  نیا 
رد رـس  يالاب  رب  هتـشون و  یـشاک  رب  خـسن  طخ  هب  یلوتم ، مان  ضیوعت  تاملک و  یخرب  رد  یتارییغت  رـصتخم  اب  رد 1324  ار  راعـشا  نیمه 

یفرعم (ع ) یلع نینموـملاریما  نادـنزرف  زا  هماـنترایز ، قوـف و  راعـشا  نتم  قـبط  ، دـقرم بحاـص  دـنا . هدوـمن  بصن  هـعقب  هطوـحم  يدورو 
تاناکما ياراد  هعقب  نیا  دسر . یم  (ع ) یبتجم نسح  ماما  نادنزرف  هب  ناشیا  بسن  ير » نارهط و  نازورف  نارتخا   » باتک رد  اما  هدـیدرگ ،

: سردآ تسا . هدوزفا  نحص  يافـص  رب  امن  بآ  ضوح و  نآ  يدورو  تمـسق  رد  تسا و  ناکدوک  يزاب  لیاسو  كراپ و  لیبق  زا  یهافر 
ینانمس ك . یشرفت -  خ . نارواخ -  هقطنم 15 -  نارهت - 

مهیلع هللا  مالس  ( نت جنپ  هداز  ماما  ) نت جنپ  ناگداز  ماما 

تسا ییانب  ياراد  هعقب  نیا   . تسا هدش  عقاو  نارهت  قرش  لامش  رد  نازیول  رد  يداشرف  دیهش  نابایخ  رد  نت  جنپ  هکربتم  هعقب  تاحیـضوت :
لکـش يدـبنگ  یـششوپ  هعقب  زارف  رب  دـنا . هدوزفا  يا  هداـس  ناویا  نآ  يوس  ره  رد  هیراـجاق  دـهع  رد  هک  رتم  داعبا 7*7  هب  شوگ  راـهچ 

وبا ، ملاس  : ياهمان هب  هعقب  طسو  رد  یکبـشم  حیرـض   . دـنا هدـناشوپ  یناوریـش  اب  ار  نآ  یمامت  يور  اهناویا  داـجیا  زا  دـعب  هک  هدوب  راوتـسا 
نازیول هقطنم 4 -  نارهت -  سردآ : تسا . هدش  رکذ  نیدباعلا  نیز  نیسحلا  نب  یلع  نب  مظاک  نب  ثیش  نارسپ  میحر  اضر و  بلاط ،

هیلع هللا  مالس  نسح  هداز  ماما 

عقاو يرذآ  هار  هس  موصعم و  هدازماما  لـپ  نیب  اـم  کـلملا  نیما  ناـبایخ  رد  نارهت  یبرغ  بونج  رد  (ع ) نسح هدازماـما  هعقب  تاحیـضوت :
نآ هعقب  تسا . ع)  ) میظعلا دـبع  ترـضح  مع  رـسپ  و  (ع ) یبتجم نسح  ماما  ناگداون  زا  ترـضح  نآ  دوجوم ، مان  هرجـش  ساـسا  رب  تسا .

. تسا هتفرگ  ارف  نحـص  ار  نآ  فارطا  ودراد  رارق  لامـش  فرط  هب  انب  نیا  يدورو  تسا . عیـسو  نحـص  هاگراب و  دبنگ و  ياراد  ترـضح 
نسح ماما  دنزرف  ار  ع)  ) نسح هدازماما  قیلعتسن  طوطخ  اب  نآ  يور  رب  هک  تسا  بصن  یلاع  هداعلا  قوف  متاخ  رد   ، رهطم مرح  قاور و  نیب 

ثلث و طخ  هب  هک  تسا  ینآرق  هبیتک  رب  لمتشم  نهپ  يا  هیـشاح  مرح  ياهراوید  يالاب  دراد . خیرات 1276 ق  هک  هدرک  یفرعم  ع)  ) یبتجم
يا هزوریف  دیفس و  ياهیشاک  زا  نوزوم  بسانتم و  یبیکرت  اب  هعقب  دبنگ  تسا . هدش  يرب  چگ  يدروجال  هنیمز  رب  ییالط  گنر  هب  هتسجرب 

راجاق هاـش  نیدلارـصان  ناـمز  هب  طوبرم  هک  دـهد  یم  ناـشن  نآ  هبیتک  هدـش و  هدیـشوپ  رود  ارود  رد  ینآرق  يا  هبیتک  یکـشم و  هنیمز  رب 
رـصاعم دنمرنه  طسوت  لاس 1358 ش  رد  يراک  هنیآ  تاـنییزت   . تسا يراـک  هنییآ  يراـک و  سنرقم  تاـنییزت  ياراد  مرح  قاور و  تسا .

رب تاولـص  وراعـشا  قیلعتـسن  طخ  هب  يا  هبیتک  رب  لمتـشم  یبوچ  قودنـص  رهطم  حیرـض  نایم  رد  تسا .  هتفرگ  ماجنا  دـیون  اـضر  دـمحم 
حرط هعقب  نیا  رد  ریخا  ياهلاس  رد  . تسا راجاق  هاش  یلعحتف  راثآ  زا  هک  درادرارق  رهطم  دـقرم  يور  رب  هتـسج  رب  روط  هب  موصعم  هدراـهچ 

هدـیدرگ ثادـحا  هکربتم  هعقب  نیفرط  رد  عبرم  رتم  تحاسم 1000 هب  کـی  ره   ، عیـسو ناتـسبش  ود  تسا و  ءارجا  لاـح  رد  ینارمع  عماـج 
 - ناپق نابایخ  یهارود  هقطنم 17 - نارهت -  سردآ : تسا . یکشزپ  فلتخم  ياهـشخب  هب  زهجم  هیریخ  هاگنامرد  ياراد  روبزم  هعقب  . تسا

نیوزق

هیلع هللا  مالس  موصعم  هداز  ماما 

، يرذآ هار  هس  نیوزق و  نادـیم  نیب  نیوزق ، نابایخ  رد  (ع ) نسح هدازماما  هعقب  یکیدزن  رد  (ع ) موصعم هدازماـما  هکربتم  هعقب  تاحیـضوت 
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دمحم ماما  ناگداون  زا  ترـضح  نآ  هدـش ، هتـشاگن  خـیرات 1240 ه .ـ هب  هک  يا  هبیتک  رد  تسا . هدـش  عقاو  موصعم  هدازماـما  لـپ  لـباقم 
دبنگ تساهیاریپ و  یب  هداس و  ددرگ  یمزاب  هیوفـص  هرود  هب  شا  یخیرات  تمدـق  هک  هعقب  نیا  نامتخاس  تسا . هدـیدرگ  یفرعم  (ع ) رقاـب

رد موصعم  هدازماما  يانب  . تساهدـیدرگ هعقب  نیا  شخب  تنیز  تساهیوفـص  دـهع  کبـس  هب  هک  شیاـبیز  يراکیـشاک  گـنر و  ياهزوریف 
عبرم رتم  زا 2000  شیب  طایح  اب  ناـمتخاس  تحاـسم  عبرم و  رتم  1200 نونکا ، مه  نآ  تحاسم  دـمآرد . هعقب  لکـش  هب  سابع  هاش  ناـمز 
لخاد تسا  تخاس  لاح  رد  هدازماما  نیا  فارطا  رد  مشاـه  ینب  رمق  ماـن  هب  یعاـمتجا  یبهذـم و  یگنهرف ، هژورپ  رـضاح ، لاـح  رد  تسا 
لخاد یبرغ  یقرـش و  علـض  رد  زین  کچوک  اتبـسن  قاور  ود  دراد . رارق  ییابیز  کچوک و  حیرـض  موصعم ، هدازماما  دقرم  يور  رب  مرح و 

يرمق و يرجه  خـیرات 1040 رد  یکی  هک  هدـیدرگ  بصن  مرح  برد  نیفرط  رمرم  کـچوک  هبیتک  ود  یبونج  ناویا  رد  دراد . دوجو  مرح 
یفص هاش  تنطلـس  لوا  ياهلاس  اب  نراقم  هعقب  نیا  هیلوا  يانب  نآ  ساسا  رب  هک  دروخیم  مشچ  هب  يرمق  يرجه  خیرات 1240 يرگید  رد 
مولعم مود  هبیتـک  زا  یلو  تساهدـیدرگ . تمرم  ریمعت و  شوختـسد  لاس 1040 رد  یکنایرب  ناضمر  یجاـح  دـنزرف  بحم  هجاوخ  طـسوت 

انب یلبق  هدش  ناریو  هعقب  ياج  هب  ینونک  هعقب  نآ ، زا  سپ  لاس  هتـشگن و 200 روبزم  هعقب  مادهنا  عنام  مه  تمرم  ریمعت و  نیا  هک  دوشیم 
اب یبونج  ناویا  يزاـسزاب  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  هتفرگ  رارق  تمرم  دروم  راـب  نیدـنچ  زین  ریخا  ههد  دـنچ  رد  اـنب  نیا  تساهدـیدرگ .

یلع جاح  نآ  یناب  هک  هتفرگ  ماجنا  لاس 1373 ش  هب  دیون  اضر  دمحم  طسوت  انب  لخاد  يراک  هنییآ  . دومن هراشا  يزلف  ياهریت  اهنوتس و 
ناگداز قلاخ  ناوخا  يراجن  ناـیزبس و  ربکا  ینزملق  شرورپ ، نسح  يرگرز  ناهفـصا  هدـش :  هتـشون  حیرـض  زا  یتمـسق  رد  تسا و  رجق 

تـسا مرتحم  نیرئاز  هدافتـسا  تهج  یبسانم  یهافر  تاناکما  گنیکراپ و  ارـس ، رئاز  عیـسو ، زبس  ياضف  ياراد  هدازماما  نیا  دـش . هتخاـس 
لاح رد  زین  نونکا  مه  هعقب  نیا  تسا .  هدـش  تبث  یلم  راـثآ  وزج  هرامـش 1913  هب  تسا  راجاق  هیوفـص و  هرود  راثآ  زا  هک  روبذم  يانب  .

هب هجوت  اب  تساهدـش . هتفرگ  رظن  رد  هینیـسح  تاعامتجا و  نلاس  هناخباتک و  تهج  ییاهناکم  رهاظ ، هب  اـنب  هک  تسا  يزاـسزاب  تمرم و 
موصعم هداز  ماما  لپ  نیوزق -  هقطنم 10 - نارهت -  سردآ : تسه . زین  نازهت  هدازماما  نیرتگرزب  موصعم  هادزماما  فارطا  زبس  ياهاضف 

هیلع هللا  مالس  بیطم  هداز  ماما 

رد ییوچک  دیهـش  نابایخ  نیدلا ، ءاطع  نادـیم  یکیدزن  رد  تسا ، (ع ) مظاک یـسوم  ماما  ناگداون  زا  هک  ترـضح  نآ  هعقب  تاحیـضوت : 
عقاو تسا ، رادروخرب  یتوارط  اب  ياوه  زا  هک  هکرد ، ياتـسور  رب  فرـشم  ياـههوک  هنماد  رد  کـنو  لامـش  يرتمولیک   3 نیوا ، ياتسور 

قرشم هب  ور  نآ  يدورو  ناویا  هک  هتشاد  عبرم  رتم  دودح 70  تحاسم  هب  یلکش  لیطتسم  هداس  یگنس  قاتا  اقباس  روبزم  هعقب  تسا . هدش 
یـسوم نب  نسحم  نب  دیز  نب  بیطم  ناشیا  همانترایز  تبـسن  تسا . تانییزت  دقاف  هداس و  تروص  هب  دـقرم  حیرـض و  تسا . هدـش  یم  زاب 

هدـش يزاس  متاخ  يرد  دوب ، رادروخرب  مزال  هولج  زا  شیپ  لاس  دـنچ  ات  هک  هعقب  نیا  هدـنام  یقاـب  رثا  اـهنت  تسا . هدـش  رکذ  (ع ) مظاـکلا
. تسا يراک  هنییآ  اب  هارمه 

هیلع هللا  مالس  زیزع  هداز  ماما 

یتشهب دیهش  هاگشناد  لخاد  هک  يا  هپت  زارف  رب  هکرد  نیوا و  ياهاتسور  ترواجم  رد  نیوا و  یقرش  لامش  ياه  هپت  هنماد  رد  تاحیـضوت 
دراد دوجو  (ع ) زیزع هدازماما  هب  قلعتم  ییابیز  رظنم و  شوخ  هاگترایز  هعقب و  افص ، اب  یطیحم  رد  زبسرس و  ناتخرد  نایم  رد  هتفرگ ، رارق 
يانب تسا . لکش  یـضیب  يدبنگ  فقـس  اب  یبسانتم  یلیطتـسم  کچوک  ربق  نآ  یلـصا  يانب  تسا . (ع ) مظاک یـسوم  ماما  ناگداون  زا  هک 
ناویا دنا و  هدوزفا  هداس  قاتا  ود  ربق  نیا  برغ  قرـش و  فرط  ود  رد  دـعب  ياهلاس  رد  هک  تسا  هیراجاق  نارود  زا  لبق  هب  طوبرم  نآ  هیلوا 
لخاد البق  دنا . هدومن  ثادحا  نیوا ، هیرق  هب  فرـشم  هعقب ، بونج  تمـسق  رد  هداس  یبوچ  هدرن  یگنـس و  ياهزرج  اب  مه  یعیـسو  نهپ و 
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ناشیا دوجوم ، همانترایز  رب  انب  دوب . هدرک  هطاحا  ار  دـقرم  فارطا  تشرد ، عبرم  ياهیدـنب  هناخ  اب  هداس  یبوچ  ظافح  هعقب  کـچوک  مرح 
دبنگ خرس  گنر  لکش و  ببس  هب  تسا . هدش  عقاو  نیوا  ياتـسور  رد  زین  ترـضح  نآ  دقرم  هک  تسا  (ع ) بیطم هدازماما  یمارگ  يومع 

بـسانم یهافر  تاناکما  ياراد  روبزم  هعقب  دـنا . هدـناوخ  يرانا  هدازماما  ماـن  هب  ار  هعقب  نیا  یموب  مدرم  (ع ،) زیزع هدازماـما  هعقب  یناوریش 
نیوا هقطنم 1 -  نارهت -  سردآ : تسا . نیرئاز  هدافتسا  يارب 

هیلع هللا  مالس  هللا  دبع  هداز  ماما 

فیرش تبـسن  تسا . هدش  عقاو  نارهت  یبرغ  بونج  رد  نایجاح ، نابایخ  یج ، يرتم  نابایخ 30  رد  (ع ) هللا دبع  هدازماما  هعقب  تاحیـضوت 
تـشع يوکـس  يور  رب  هک  تسا  یعلـض  تشه  ییانب  تروص  هب  ترـضح  نآ  هعقب  دـسر . یم  (ع ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  هب  ناـشیا 

مرف اب  لاـس و  زا 20  شیب  یتمدـق  اب  هعقب  يراک  یـشاک  دـبنگ  دراد . رارق  یعیـسو  رجـشم و  ياضف  رد  روبزم  هعقب  تسا . هدـش  اـنب  یکرت 
هناخباتک نآرقلاراد ، دننام  یگنهرف  تاناکما  زا  هعقب  نیا  دراد . رارق  رهطم  دقرم  يور  رب  يدیدج  يزلف  حیرـض  هدیدرگ و  ثادحا  يزایپ 

رادروخرب زبس  ياضف  ناکدوک و  يارب  یمرگرـس  يزاب و  لیاسو  هاگنامرد ، یگنهرف ، نوناـک  باـتک ، دـلج  زا 5000  شیب  اـب  گرزب  يا 
هلادبع هداز  ماما  ك . تداعس -  خ . یج -  يرتم   30 هقطنم 9 -  نارهت -  سردآ : تسا .

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  کلم  هدیس  هداز  ماما 

لاس 1378 ش رد   . تسا هدـش  عقاو  يریالم  يرتم  تشه   ، يداجـس ناردارب  دیهـش  نابایخ   ، نارواخ نابایخ  رد  هاگترایز  نیا  تاحیـضوت 
هدـش ماجنا  هعقب  نیا  رد  ییابیز  زرط  هب   ، زبس ياضف  داجیا  يزاس و  هطوحم  هعـسوت و  ياهحرط  يارجا  يراک و  اـمن  ینارمع و  ياـهتیلاعف 

هیلع باون  طسوت  دقرم  ياهیشاک  ورمرم  گنـس  هبیتک  قبط  هک  تسا  راجاق  هاش  یلعحتف  نامز  راثآ  زا  یخیرات و   ، مرح یلـصا  يانب   . تسا
هعقب یلعف  يانب   . تسا هدـیدرگ  ریمعت  لاس 1309 ه ق  رد  هلودلا  دامع  يازریم  کلملا  عیدـب  تنب  هنطلـسلا  مرتحم  هب  بقلم  مناخ  تنطلس 

لاس رد   . تسا يراکیشاک  دقاف  نآ  يامن  لامش و  تمـس  زا  نآ  يدورو  و   . تسا فارطا  يرـسات  رـس  دیدج  قاور  يرجآ و  ناویا  لماش 
ناهفـصا رد  نایراگزور  داتـسا  طسوت  یعیدب  الطم و  دـیدج  حیرـض   ، راجاق دـهع  کبـشم  یبوچ  حیرـض  یگدوسرف  لیلد  هب   ، 1381 ش

مادقا تسد  رد  یگنهرف  ثاریم  یگنهامه  اب  زین  هطوحم  یمیدـق  رد  رـس  تمرم  حرط   . تسا هدـیدرگ  بصن  ناکم  نیا  رد  هدـش و  هتخاس 
دننام كراپ  يا  هطوحم  ياراد  روبزم  هعقب   . تسا ع )  ) مظاـک یـسوم  ماـما  ناـگداون  زا  هعقب  بحاـص   ، دوجوم هماـنترایز  نتم  قبط   . تسا

یم رازگرب  نآ  رد  هتفه  لوط  رد  یناوخ  هضور  اعد و  مسارم  تسا و  نارئاز  زاین  دروم  تاناکما  رگید  ناکدوک و  يزاب  لـیاسو  اـب  هارمه 
. دوش

هیلع هللا  مالس  دیز  هداز  ماما 

(ع) دیز هداز  ماما  تسا  تییمها  زئاح  نآ  رد  دوجوم  خیرات  تمدق  رظن  زا  هک  نارهت  رهـش  هکربتم  عاقب  زا  (ع ) دـیز هداز  ماما  تاحیـضوت :
هلـسلس تنطلـس  نارود  زا  شیپ  هعقب  نیا  دراد . رارق  ریما  رازاب  مان  هب  اهزازب  رازاـب  یبونج  ياـهتنا  رد  نارهت و  رازاـب  زکرم  رد  هک  دـشابیم 

رد يرگید  قودنص و  علض  راهچ  يالاب  تمسق  رد  یکی  یقفا  هیشاح  ود  قودنص  نیا  يور  رب  تسا . هدوب  ریاد  نارهت  رد  هیوفـص  ناهاش 
لمتشم دنا و  هدرک  يراک  تبنم  هتـسجرب  روط  هب  ثلث  طخ  هب  از  نآ  هک  تسا  يا  هبیتک  يواح  ییالاب  هیـشاح  تسا . هدش  هیبعت  نآ  نییاپ 

رـسپ ینثملا و  نسح  دالوا  زا  ینـسح و  ناشیا  هک  تسا  نیا  رظن  کی  راوگرزب ، نآ  بسن  اـب  هطبار  رد  تسا . یـسرکلا  هیآ  لوا  هیآ  ود  رب 
نب ییحی  نادنزرف  زا  يو  هک  هدمآ  ترضح  نآ  همان  هرجش  رد  اما  تسا ، (ع ) یبتجم نسح  ماما  دافحا  زا  (ع ) میظعلا دبع  ترـضح  يومع 
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هیراجاق هرود  راثآ  زا  امامت  (ع ) دیز هدازماما  هعقب  ياهتمـسق  ریاس  رهطم ، دقرم  يور  قودنـص  زا  ریغ  تسا . (ع ) نیـسحلا نب  یلع  نب  دیز 
نایم هک  متاخ  رد  يور  رب  هعقب  لخاد  رد  و  هدیدرگ ، ثادحا  هاش  نیدـلا  رـصان  تنطلـس  نامز  رد  تارجح  ناویا و  نحـص و  يانب  تسا .

فرعم هدـش و  شقن  زین  یـشاک  هبیتک  ود  نایاپ  رد  خـیرات  ود  نیا  دوش . یم  هدـناوخ  و 1309  خـیرات 1297  ود  دراد ، رارق  مرح  ناوـیا و 
، هدش بصن  يو  مان  هب  يرمرم  گنـس  نآ  يور  رب  هک  هیدنز  هرود  نارادرـس  زا  دنز  ناخ  یلعفطل  هربقم  تسا . نرق 13 ه  رد  انب  تاریمعت 

ياهلاس لالخ  رد  نآ  بنج  هربقم  مرح و  قاور و  يراک  هنییآ  ناویا و  ریمعت  دیدجت  دـبنگ و  يراکیـشاک  دراد . رارق  هعقب  بنج  ناویا  رد 
 - دادرخ 15 هقطنم 12 - نارهت -  سردآ : تسا . هدش  لیدبت  هسردم  هب  هزورما  هعقب  نیا  یلبق  نحـص  تسا . هتفای  ماجنا  1316-1315 ش .

اهطایخ رازاب  اهشافک -  رازاب  نادیم -  هزبس 

هیلع هللا  مالس  قاحسا  دیس  هداز  ماما 

هاگمدق مان  هبار  نآ  مدرم  هدش و  عقاو  ورسخ  رـصان  نابایخ  رد  ول  هدنبادخ  هچوک  رد  (ع ) قاحـسا دیـس  هدازماما  هکربتم  هعقب  تاحیـضوت :
ماما ترضح  هب  ناشیا  تبسن  دنا . هدیـسر  تداهـش  هب  ير  کلم  رد  ناشیا  دوجوم  همانترایز  نتم  رب  انب  دنناوخ و  یم  مه  موصعم  هدراهچ 
کی تسا . هدـیدرگ  يزاسزاب  ریخا  ياهلاس  رد  دراد و  تحاسم  عبرم  رتم  دودحرد 22  کچوک  هعقب  نیا  دسر . یم  (ع ) رفعج نب  یـسوم 

رب دوجوم  ثلث  طخ  شراگن  هویش  تسا . هدش  بصن  هعقب  راوید  هب  هدش  يراک  هدنک  موصعم  هدراهچ  رب  تاولـص  نآ  رب  هک  یگنـس  حول 
خ. ورسخرصان -  هقطنم 12 -  نارهت -  سردآ : دناسر . یم  يرجه  مهن  ای  متـشه  نرق  هب  ار  نآ  خـیرات  دراد ، رارق  بادرـس  رد  هک  یگنس 

ول هدنبادخ 

هیلع هللا  مالس  نیدلا  رصان  دیس  هداز  ماما 

زا نیدلا  رصان  دیس  نفدم  هب  بوسنم  هدیدرگ و  عقاو  كدنبولگ  هار  راهچ  هب  هدیـسرن  مایخ  نابایخ  یبرغ  علـض  رد  هعقب  نیا  تاحیـضوت :
زا یشخب  تسا . یعلض  تشه  ییانب  نحص و  رب  لمتشم  عبرم  رتم  تحاسم 500  اب  هدازماما  نیا  هعقب  تسا . (ع ) رقابلا دمحم  ماما  ناگداون 
هک دراد  رارق  دـیدج  حیرـض  يالاب  یبوچ  هعطق  يور  رب  یمیدـق  يا  هبیتک  تسا . هتفر  نیبزا  ناـبایخ ، ضیرعت  حرط  رد  روبزم  هعقب  نحص 

هتخاس و ار  نآ  یتشرط  فیس  نب  نیدلا  بطق  داتـسا  هدوب و  یمیدق  حیرـض  یناب  لاس 993 ه .ـ رد  ینارهط  یقت  ازریم  یجاح  دـناسر  یم 
نرق راثآ  زا  یعلـض  تشه  نالپ  اب  هعقب  نیا  هک  دـسر  یم  رظن  هب  تسا . هدـنامن  یقاب  یمیدـق  حیرـض  زا  يزیچ  روبزم  هبیتک  زج  هب  هزورما 

، نحص قاور ، هدوب ، راجاق  هاش  نیدلا  رصان  تنطلس  رخاوا  هک  ياهلاس 1310 و 1311 ه .ـ رد  دوجوم  ياه  هبیتک  قبط  دشاب و  يرجه  مهن 
مایخ نابایخ  ثادـحا  نامز  رد  تسا . هتفرگ  ماجنا  ازریم  نارماک  ردام  هنطلـسلا ، رینم  مناخ  روتـسد  هب  نآ  ياه  يراکیـشاک  يراک و  هنییآ 

ناویا يولج  رد  یلبق  نحص  زا  یکچوک  تمـسق  اهنت  کنیا  تفر و  نایم  زا  نآ  لاسنهک  تخرد  هعقب و  نیا  يراکیـشاک  عیـسو و  نحص 
. تسا هدش  تبث  یلم  راثآ  وزج  هرامش 2683  هب  روبزم  هعقب  تسا . هدنام  یقاب  هعقب 

هیلع هللا  مالس  یلو  دیس  هداز  ماما 

رازاب اهـشافک و  رازاب  بنج  رد  هک  دراد  رارق  یلو  دیـس  هدازماما  هعقب  مان  هب  يرگید  رازم  (ع ) دـیز هدازماما  هعقب  یکیدزن  رد  تاحیـضوت 
ای هتـشون و  هنوگ  چیه  ناشیا  هعقب  يانب  رد  تسا . هدیدرگ  یفرعم  (ع ) یقت دـمحم  ماما  ناگداون  زا  ترـضح  نآ  تسا . هدـش  عقاو  رانچاپ 
رتم ود  ای  رتم  ود  قمع  هب  ییاه  نیـشن  هاش  تسا و  مین  رتم و  هس  ابیرقت  نآ  علـض  ره  لکـش و  عبرم  هعقب  يانب  درادـن . دوجو  یخیرات  هبیتک 
طخ هب  مشتحم  زا  يراعـشا  ینآ و  رق  ياه  هبیتک  اـب  عبرم  رتم  داعبا 3*2  هب  يزلف  حیرـض  دیازفا . یم  بناج  راهچ  زا  مرح  تعـسو  رب  مینو 
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هعقب تسا . هدوب  هیراجاق  هرود  هب  قلعتم  بوچ و  سنج  زا  یلبق  حیرـض  تسا . هدیدرگ  بصن  دـقرم  يور  رب  هدـش و  هتخاسریخا  قیلعتـسن 
لامـش و رد  تسا . هدش  هتخاس  ینید  مولع  بالط  يارب  هقبط  هس  یهاگباوخ  نآ  راوج  رد  هدـیدرگ و  يزاس  زاب  اریخا  یلو  دیـس  هدازماما 
ك. یلودیس -  رازاب  دادرخ -  15 هقطنم 12 - نارهت -  سردآ : تسا . هدـنام  راگدای  هب  راجاق  هاـش  یلعحتف  هرود  زا  يدجـسم  هعقب  برغ 

یلودیس

هیلع هللا  مالس  نسحلاوبا  هداز  ماما 

دشاب یم  ير  نارهت و  هموح  ياههاگترایز  نیرتافـص  اب  زا  یکی  ير  رهـش  یبرغ  يرتمولیک  هس  رد  ع )   ) نسحلاوبا هداز  ماما  تاحیـضوت :
هیراجاق نامز  رد  الامتحا   ، مرح یفقو  برد  هتشون  ساسا  رب  هعقب  یلصا  نامتخاس  تسا . هدش  عقاو  ییافص  اب  رجشم و  غاب  هطوحم  رد  هک 

فاقوا و هرادا  طسوت  لاس 1371  رد  نآ  يزاس  زاب  تمرم و  حرط  دنا و  هتخاس  يا  هزوریف  ياهیشاک  اب  يدبنگ  نآ  زارف  رب  هدش و  ثادحا 
يالاب رب  هدش و  مالعا  عبرم  رتم  دودح 70  رد  هعقب  لخاد  تحاسم  تسا  هدمآ  یخیرات  عبانمرد  تسا .  هدـش  ماجنا  ير  رهـش  هیریخ  روما 

دزاس یم  طوبرم  مرح  هب  ار  قاور  هک  يرد  يور  رب  هک  هدش  يربچگ  قیلعتسن  طخ  هب  هیثرم  راعشا  رب  لمتـشم  يا  هبیتک  نآ  يدورو  ناویا 
یخیرات راثآ   ' باتک فلوم  هتفگ  هب  هک  یگرزب  اتبسن  یبوچ  حیرـض  نینچمه  تسا .  هدش  موقرم  هتـسجرب  روط  هب  ثلث  طخ  هب  هبیتک  نیا 

يور هک  تسا  حیرض  نامه  یلعف  حیرض  الامتحا  هدش و  هتخاس  هیراجاق  نامز  رد  هدش و  یطارخ  عبرم '  هناخ   ' فورعم کبـس  هب  نارهت ' 
هک دراد  رارق  حیرـض  نایم  رد  هدازماما  هدوب و  گنر  يا  هزوریف  ياهیـشاک  زا  هدیـشوپ  نسحلاوبا  هداز  ماما  دقرم  تسا .  هدش  بصن  دـقرم 

یبسانم یهافر  تاناکما  زا  هعقب  نیا  تسا .  هدش  بصن  هتخاس و  هعقب  نیا  يارب  يریخ  صخـش  طسوت  يدیدج  يا  هرقن  حیرـض  زین  اریخا 
تامارک بحاص  ترضح  نآ  بسن : دشاب .  یم  هدیسر  تبث  هب  یخیرات  راثآ  وزج  روبزم  يانب  دشاب و  یم  رادروخرب  نیرئاز  هدافتسا  يارب 

رد هک  دـسر ، یم  ع )  ) قداص رفعج  ماما  هب  هطـساو  راهچ  اب  نسحلا  وبا  هدازماـما  بسن  هتـشاد و  رارق  ناـگرزب  اـملع و  هجوت  دروم  هدوب و 
نسحلاوبا هداز  ماما  خ . ییاجر -  ير -  رهش  هقطنم 20 - نارهت -  سردآ : تسا .  هدش  هراشا  نآ  هب  زین  هداز  ماما  همانترایز 

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  ماما 

نامردنا ياتـسور  رد  زین  ناشیا  هعقب  هک  دـشاب  یم  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ماما  ناگداون  زا  رگید  یکی  ع )   ) میهاربا هداز  ماما  تاحیـضوت :
رد هعقب  نیا  دـشاب .  یم  ناگ  دـننک  دـیدزاب  نیرئاز و  ياوام  ءاجلم و  هدـش و  عقاو  ع)  ) نسحلا وبا  هدازماما  نابایخ   ، ییاجر دیهـش  نابایخ  ،
 . تسا هتـسب  شقن  نآ  یناشیپ  رب  يا  هبیتک  هک  دشاب  یم  ناویا  هاتوک و  یبرـض  دبنگ  رب  لمتـشم  هدـش و  هتخاس  يرمق  يرجه  لاس 1403 

يور بوچ  سنج  زا  يا  هداس  کبـشم  قودنـص  هدـش و  يزیمآ  گنر  امامت  مرح  لخاد  يامن  دراد و  رارق  رجـشم  يا  هطوحم  رد  انب  نیا 
هقطنم نارهت -  سردآ : دشاب  یم  ع )  ) رفعج نب  یسوم  ماما  ناگداون  زا  رگید  یکی  ع )   ) میهاربا هداز  ماما  بسن : تسا . هدیناشوپ  ار  دقرم 

نسحلاوبا هدازماما  خ . ییاجر -  ير -  رهش   - 20

دنوامد

هیلع هللا  مالس  رهطم  ناطلس  هداز  ماما 

یلک حرط  دراد . رارق  یلعبآ  نارهت - هار  رـس  رب  نارهت ، یقرـش  لامـش  يرتمولیک  رد 52  نهموب  رهش  هیـشاح  رد  هدازماما  نیا  تاحیـضوت 
دبنگ اب  اهانب ، هنوگ  نیا  تسا . هدش  انب  هنادـنمرنه  رایـسب  دوخ  عون  رد  هک  تسا  كرت  تشه  دـبنگ  اب  یعلـض  تشه  تسبياپ  لماش  هعقب 
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یلجت ار  اـهنآ  يراـمعم  کبـس  اـینریپ »  » ياـقآ دراد و  يدـتمم  هقباـس  روشک  یقرـش  لامـش  لامـش و  رد  هژیو  هب  ناریا  يراـمعم  رد  كر 
ماود و ناریا  لامـش  صاخ  يوج  یعیبط و  عاضوا  لیلد  هب  يرامعم  کبـس  نیا  تسا . هتـسناد  ناریا  يرامعم  رد  ير  کبـس  زا  یـصخاش 
راوجمه و رباقم  یگنس  ياههبیتک  هربقم ، قاتا  هعقب ، ناویا  طایح و  لماش  رهطم  ناطلس  هعقب  یلـصا  ياهشخب  تسا  هتـشاد  يرتشیب  ياقب 

. تسا هداهن  انب  ار  نآ  ناریا ، لامش  تاحفص  یلحم  يارما  نیرتردتقم  زا  یکی  ثرمویک  کلم  تسا و  هعقب  یبوچ  قودنص 

امهیلع هللا  مالس  هللادیبع  هللادبع و  ناگداز  ماما 

هندب اب  تسا  یهاگمارآ  یجرب  هعقب  يانب  تسا . دنوامد  هقطنم  رد  ق  متفه ه ـ نرق  رخاوا  يابیز  رایـسب  ياهانب  زا  هدازماما  نیا  تاحیـضوت 
نآرق تایآ  يواح  ياهبیتک  لخاد ، رد  دوشیم . هدـهاشم  یچگ  ياـهرهم  نآ ، یجراـخ  حطـس  رب  هک  گـنر  ياهزوریف  دـبنگ  سرـضم و 

. دراد دوجو  میرک 

هیلع هللا  مالس  ریمهتگ  دیس  هداز  ماما 

هب فرـشم  يدـنلب  هپت  رب  ریمهتگ » دـمحم   » مان هب  ياهدازماما  ناتـسرهش ، نیا  يرتمولیک  هلصاف 35  دنوامد و  درـسبآ  شخب  رد  تاحیـضوت 
تسا ییاپیلچ )  ) عطاقتم لیطتسم  ود  تروص  هب  انب  یلصا  نالپ  تسا . هدش  عقاو  هداد ، ششوپ  ار  یمومع  ناتسروگ  نآ  حطـس  هک  اتـسور 

هدناشوپ هدش  يربچگ  ریواصت  ینییزت و  ياههراوشوگ  اب  اهاضف  نیا  تسا . یگتفرسپ  یگدمآشیپ و  ياراد  ایاوز  نآ ، جـنک  ره  رد  هک 
. تسا هتفای  صاصتخا  هربقم  هب  نآ  ریز  هدـش و  عقاو  نـالپ  زکرم  رد  هعقب  دـبنگ  تسا  هتخاـس  ینغ  ار  ناـمتخاس  یلخاد  تاـنییزت  هدـش و 

رایسب ياهیشاک  اب  نآ  حطس  تسا و  يرگید  زا  شیب  یکی  عافترا  هک  دراد  دوجو  هتسجرب  ربق  ود  راثآ  ییاپیلچ ، ياهوزاب  زا  یکی  نورد 
ياهرجآ اب  اـنب  ینوریب  ياـمن  دـنراد  قلعت  ق  و 9 ه ـ نورق 8  هب  اهیـشاک  نیا  دراد . رارق  نآ  يور  حیرـض  قودنـص  هدـش و  شـشوپ  ابیز 

ظفح ار  هعومجم  نالپ  دبنگ و  يوس  راهچ  حطسم  ياهفقـس  دبنگ و  راب  هجوت ، لباق  یتماخـص  اب  اهزرج  اهنوتـس و  هدش و  راک  كزان 
رخاوا هب  ار  نآ  ناوتیم  هک  تسا  راکرپ  اـبیز و  يربچـگ  تاـنییزت  ياراد  دـبنگ  ریز  تسا . لکـش  یغرممخت  مرف  ياراد  دـبنگ  دـناهدرک .

. تخاس بستنم  یمالسا  هرود 

ع)  ) هزمح هدازماما  هکربتم  هعقب 

دابآ كرابم  ياتـسور  لامـش  رد  لمآ و  نارهت _  هداـج  يرتمولیک  هلـصاف 43  رد  هعقب  نیا  ع )  ) هزمح هدازماـما  هکربتم  هعقب  تاحیـضوت 
تسا شوپود  یطورخم  دبنگ  ياراد  یعلـض و  تشه  تروص  هب  هدازماما  نیا  يانب   . تسا رادروخرب  ییابیز  طیحم  زا  هدش و  عقاو  دنوامد 
ناتسا یگنهرف  ثاریم  طسوت  لاس 1380  رد  هعقب  نیا  يانب  زا  ییاهتمـسق   . تسا هدـش  هتخاس  چـگ  جوراس و  تالم   ، هشال گنـس  زا  انب  . 
تخرد ود  دوجو  . دشاب يرجه  نورق 5 و 6  هب  قلعتم  نآ  يانب  ـالامتحا   ، هعقب نیا  يراـمعم  عون  هب  هجوت  اـب   . تسا هدـیدرگ  تمرم  نارهت 

. تسا هدروآ  دوجو  هب  ناکم  نیا  رد  یخیرات  ابیز و  ییاضف   ، هعقب هطوحم  رد  لاس  زا 200  شیب  تمدق  اب  لاسنهک 

ع)  ) نیدباعلا نیز  هدازماما  هکربتم  هعقب 

تاعافترا هنماد  رد  دنوامد و  ناز  ياتـسور  یقرـش  علـض  رد  نیدـباعلا  نیز  هدازماما  ع )  ) نیدـباعلا نیز  هدازماما  هکربتم  هعقب  تاحیـضوت 
زا ترابع  نآ  نالپ  هدش و  تسرد  لگ  تالم  گنـس و  زا  هدازماما  نیا  يانب   . تسا هدش  عقاو  یمیدـق  یناتـسربق  نایم  رد  اتـسور و  یقرش 
چگ تالم  اب  نآ  ینورد  يامن  لگهاک و  اب  هدازماما  یجراخ  يامن   . تسا یبرغ  علض  رد  یکچوک  قتا  بونج و  رد  یناویا  یلصا و  یقاتا 
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ریخا ياهلاس  رد  هک  هتفرگ  رارق  اتـسور  یمیدق  ناتـسربق  هدازماما  نیا  درگادرگ   . تسین دبنگ  ياراد  هدازماما  نیا  يانب   . تسا هدش  دودـنا 
حلاصم زا  هدـنامزاب  دـهاوش  هب  هجوت  اب  دـسر  یم  رظن  هب  یلو   ، تسین لاـس  زا 150  شیب  هدازماما  یلعف  يانب  تمدـق   . تسا هدـش  هکورتم 

 . تسا هدش  هتخاس  نآ  ياج  هب  یلعف  يانب  هدیدرگ و  بارخ  هک  هتشاد  دوجو  البق  هتشذگ  راودا  هب  طوبرم  يانب   ، رت یمیدق 

ع)  ) لیقع نب  نیدباعلا  نیز  هدازماما  هکربتم  هعقب 

ياتسور  . تسا هدش  عقاو  ناهوک  ياتـسور  برغ  رد  نیدباعلا  نیز  هدازماما  ع )  ) لیقع نب  نیدباعلا  نیز  هدازماما  هکربتم  هعقب  تاحیـضوت 
هتفرگ رارق  ود  نیا  نیب  یطابترا  هداج  برغ  تمـس  رد  نـالیک و  درـسبآ و  لـصاف  دـح  درـسبآ و  بونج  يرتم  ولیک  هلـصاف 4  رد  ناهوک 
هعقب کی  زا  لکـشتم  هدازماـما  هعقب  ياـنب   . تسا ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  راوگرزب  ردارب  لـیقع  دـنزرف  ترـضح  نآ  دوش  یم  هتفگ  . تسا

هک تسا  شوپ  ود  يدبنگ  تروص  هب  انب  نیا  فقس  ششوپ   . تسا قرش  تمس  رد  یثادحالا  دیدج  قاتا  برغ و  رد  یعلض  تشه  یلصا 
تسا هدش  هدیشوپ  یموینیمولآ  ياهقرو  هلیسو  هب  نآ  حطس  هدش و  انب  یطورخم  هویش  هب  جراخ  زا  يا و  هراوهگ  قاط  تروص  هب  لخاد  زا 
دیدـج حـلاصم  اب  هزورما  هک  هدازماما  یلـصا  يانب  تمدـق  دـسر  یم  رظن  هب   ، هباشم دراوم  اب  نآ  هسیاقم  اـنب و  یلک  تیعـضو  هب  هجوت  اـب  .

دسرب يرجه  ای 9  نورق 8  هب   ، تسا هدیدرگ  ثادحا 

ع)  ) نیدباعلا نیز  هدازماما 

روبزم ياتسور  یبرغ  لامش  علض  رد  ، ءاشم ياتـسور  مشاه و  هدازماما  نایم  لصاف  دح  رد  هعقب  نی  ع )  ) نیدباعلا نیز  هدازماما  تاحیـضوت 
قاتا رد  هدازماما  دقرم  هک  تسا  قاتا  ود  لماش  هعقب  يانب   . تسا ع )  ) داجس ماما  ناگداون  زا  ترـضح  نآ  دوش  یم  هتفگ   . تسا هدش  عقاو 

اب  . تسا هدـش  دودـنا  چـگاب  نآ  یلخاد  يامن  دیفـس و  نامیـس  اب  هعقب  ینوریب  يامن   . دوش یم  تظفاـحم  يزلف  يرجعم  دراد و  رارق  یبرغ 
. دشابن نرق  ود  زا  شیب  نآ  تمدق  دور  یم  لامتحا  هعقب  يانب  رد  هدش  داجیا  تارییغت  هب  هجوت  اب   . تسا هدش  داجیا  تارییغت  هب  هجوت 

ع) () یقارع خیش   ) خیش نت  هس  هدازماما  هکربتم  هعقب 

عقاو دنوامد  رهش  یلعف  سدق  نادیم  ای  اکیلاچ  هلحم  رد  هدازماما  نیا  هعقب  ع ) () یقارع خیش   ) خیش نت  هس  هدازماما  هکربتم  هعقب  تاحیضوت 
رگید يا  هدع   ، دیعـس وبا  خیـش  ار  هدازماما  نیا  يا  هدع   . تسا هدش  حرطم  نوگانوگ  ياهتیاور  انب  نیا  هیمـست  هجو  دروم  رد   . تسا هدـش 

ریخ یماسا  هب  خیش  نت  هس  زا  هتفرگ  رب  ار  هدازماما  نیا  مسا  زین  يا  هدعو  دنرب  یم  مان  ار  هللا  ریخ  ار  نآ  رگید  یخرب  نیدلا و  سمـش  خیش 
نهآ و  ، دوبک گنس  حلاصم  اب  تسا و  لکـش  لیطتـسم  تروص  هب  ثادحالا  دیدج  هعقب  نیا  يانب  دنناد . یم  لیعامـسا  هللا و  سمـش   ، هللا

مرف هب  هیبش  انب  نیا  دبنگ   . تسا هدش  دودنا  چگ  اب  نآ  یلخاد  يامن  هدش و  هتخاس  گنـس  زا  انب  یبناج  حوطـس   . تسا هدـش  هتخاس  نامیس 
. دراد رارق  هعقب  نیا  فارطا  رد  اکیلاچ  هلحم  (( دیعس ناتسلگ   )) ناتسروگ هطوحم  تسا . ( یطورخم  ) كر ياهدبنگ 

ع)  ) میهاربا هداز  ماما  هکربتم  هعقب 

رد دنوامدءاریا و  ياتـسور  بونج  رد   ، هدیدرگ ییاسانـش  یگزات  هب  هک  هدازماما  نیا  هعقب  ع )  ) میهاربا هداز  ماما  هکربتم  هعقب  تاحیـضوت 
هب لحم  یلاها  هتفگ  قبط  رب  هدازماما  نیا  بسن  تسا .  هتفرگ  رارق   ، دـنیوگ یم  مسن  هپت  نآ  هب  هک  اتـسور  یبونج  تمـسق  هوک  شک  هنیس 

اقآ و رـس  لحم  هب  دنا و  هدش  عقاو  رگیدکی  زا  يرتم  دودح 150  هلصاف  رد  هک  تسا  تمسق  ود  لماش  هعقب  نیا  . دسر یم  ع )  ) داجـس ماما 
هداج و داجیا  دصقءاریا  ياتسور  یلاها  یلو  هدماین  تسد  هب  لحم  تمدق  رب  لاد  يراثآ  لحم  نیا  فارطا  یسررب  رد  دنروهشم .  اقآ  ندب 
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هداج و داجیا  دصقءاریا  ياتسور  یلاها  یلو  هدماین  تسد  هب  لحم  تمدق  رب  لاد  يراثآ  لحم  نیا  فارطا  یسررب  رد  دنروهشم .  اقآ  ندب 
دنراد ار  هدازماما  يارب  نامتخاس 

ع)  ) میهاربا هدازماما  هکربتم  هعقب 

رد دنوامد و  دهشم  عماج  دجسم  برغ  لامش  يرتمولیک  هلصاف 5/4  رد  ع )  ) میهاربا هدازماما  ع )  ) میهاربا هدازماما  هکربتم  هعقب  تاحیضوت 
ماما ناگداون  زا  هدازماما  نیا  تسا .  رادروخرب  دوخ  فارطا  رد  ییابیز  زادـنا  مشچ  زا  دراد و  رارق  رهـش  نیا  کتـشد  ياتـسور  ای  لحم و 

اب یعلض  تشه  تروص  هب  دیدج و  ترضح  نآ  هعقب  یلعف  ياقب  تسا .  هدش  هتشاگن  زین  رازم  گنس  يور  رب  وا  بسن  تسا و  ع )  ) داجس
يانب حلاصم  ياهیگژیو  هب  هجوت  اب  انب  نیا  تمدق  الامتحا   . تسا هدش  هدیـشوپ  یناوریـش  اب  نآ  فقـس  هدش و  هتخاس  یطورخم )  ) يدـبنگ

. ددرگ یم  زاب  هیراشفا  هرود  لیاوا  هیوفص و  هرود  رخاوا  هب  یلصا 

ع)  ) میهاربا هدازماما  هکربتم  هعقب 

هلحم یقرـش  بونج  رد   ، تسا هدـیدرگ  ییاسانـش  ریخا  ياهلاس  رد  هک  هدازماما  نیا  دـقرم  ع )  ) میهاربا هدازماـما  هکربتم  هعقب  تاحیـضوت 
عورـش نآ  رد  لاـسرد 1371  هک  ییاـنب  دراد .  رارق  دوـش  یم  یهتنم  كاـخ  ندـعم  هب  هک  يا  هداـج  ریـسم  ردو  یلعبآ  ياتـسور  نوـتیرک 

. تسا ماجنا  لاح  رد  نآ  تخاس  لحارم  یعلض و  تشه  تروص  هب  هدیدرگ 

س)  ) نوتاخ یب  یب  هدازماما  هکربتم  هعقب 

رد دنوامد  یقرش  هیلا  یهتنم  رد  دهشم  ياتسور  رد  زین  نوتاخ  یب  یب  هدازماما  هعقب  س )  ) نوتاخ یب  یب  هدازماما  هکربتم  هعقب  تاحیـضوت 
هعقب نیا  دراد .  رارق  دوش  یم  نیمات  اجنآ  زا  اتسور  بآ  زا  یشخب  هک  يا  هگنت  هناهد  رد  و  ع )  ) رهطم هاش  هدازماما  هعقب  یبرغ  لامش  علض 

نآ بونج  تمـس  رد  یناویا  قاتا و  کی  لماش  هداس  ینالپ  ياراد  هعقب  نیا   . تسا هتفرگ  رارق  زاونلد  ابیز و  يزادـنا  مشچ  اـب  یطیحم  رد 
نآ یلخاد  يامن  لگهاک و  زا  هدیشوپ  هعقب  یجراخ  حوطـس  یمامت   . تسا یبوچ  ياه  دیق  اب  یفقـس  ياراد  دبنگ و  دقاف  هعقب  يانب   . تسا

. دوش یم  هدز  نیمخت  لاس  دص  کی  دودح  هب  نآ  تمدق  هک  دراد  رارق  یکشم  یبوچ  رجعم  انب  لخاد   . تسا هدش  دودنا  چگ  تالم  اب 

س)  ) هدیبز یب  یب  هدازماما  هکربتم  هعقب 

نایم رد  دنوامد  هد  مرخ  ياتسور  یقرش  بونج  يرتمولیک  هلصاف 11  رد  هدازماما  نیا  س )  ) هدیبز یب  یب  هدازماما  هکربتم  هعقب  تاحیضوت 
ناگداون زا  ترـضح  نآ  تسا . یـسرتسد  لباق  نآ  هب  یهتنم  یکاخ  هداج  قیرط  زا  هک  دراد  رارق  اتـسور  نیا  هب  قلعتم  تاـعافترا  عتارم و 

هک تسا  یقاتا  لماش  هدیبز  یب  یب  هدازماما  هعقب  يانب  تسا . هدمآ  ناشدـقرم  گنـس  يور  رب  ناشیا  بسن  تسا و  ع )  ) مظاک یـسوم  ماما 
گنس و هسام  زا  هدش و  انب   ، هداد لیکشت  ار  نآ  فقس  یقرش و  راوید  هک  یگرزبرایسب  گنس  هعطق  ریز  رد  یبونج و   _ یلامـش تهج  رد 

اهنآ زا  نیرئاز  تنوکـس  تهج  هک  هدش  ثادحا  هاگمارآ  يانب  ترواجم  رد  زین  دیدج  قاتا  ود  هزورما  تسا .  هدش  هتخاس  جوراس  تالم 
بلاج و ياضف  هک  دـنا  هدرک  داجیا  ییاهرختـسا   ، یلگنج لاسنهک  تخرد  دـنچ  راـنک  رد  هدازماـما و  یبرغ  علـض  رد   . دوش یم  هدافتـسا 
هب تبـسن  هدش و  تمرم  روبزم  هعقب   ، یگنهرف ثاریم  تراظن  اب  لاس 1382  رد   . تسا هدروآ  دیدپ  مرتحم  نیرئاز  هدافتـسا  يارب  ار  ییابیز 

 . تسا هتفریذپ  تروص  یتامادقا   ، اهراوید فقس و  يراک  چگ  رتم و  کی  عافترا  هب  یلخاد  ياهراوید  نآ و  لخاد  شرف  گنس 

ع)  ) نیدلا ناهرب  هدازماما  هکربتم  هعقب 

ناریا ناگداز  ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 885زکرم  هحفص 575 

http://www.ghaemiyeh.com


ناراس و  _ نالیک _ ناهوک  _ درسبآ هب  دنوامد  ریسم  دادتما  رد  دنوامد  هنورو  ياتسور  ع )  ) نیدلا ناهرب  هدازماما  هکربتم  هعقب  تاحیـضوت 
همادا ار  ریسم  پچ  تمـس  هب  بآود  زا  دیاب  اتـسور  نیا  هب  ندیـسر  يارب   . تسا هتفرگ  رارق   ، دوش یم  لصتم  یکناویا  هب  اتیاهن  هک  بآود 

ع)  ) مظاک یسوم  ماما  ناگداون  زا  ترضح  نآ  دوش  یم  هتفگ  تسا .  هتفرگ  رارق  اتسور  نیا  زکرم  رد  ع )  ) نیدلا ناهرب  هدازماما  هعقب  . داد
هب انب  دبنگ  هدش و  هتخاس  جوراس  چگ و  تالم  گنـس و  حلاصم  اب  هک  تسا  یعلـض  تشه  يا  هربقم  جرب  تروص  هب  هدازماما  يانب   . تسا

ناکم نیا  رد  یخیرات  ییاضف  هعقب  هطوحم  رد  لاس  زا 350  شیب  تمدق  اب  یلاسنهک  رانچ  تخرد  دوجو  . تسا یطورخم )  ) كر تروص 
هدازماما يانب  لخاد   . تسا هدرک  داجیا  ار  کـچوک  هعومجم  کـی  تلاـح   ، هعقب فارطا  یقاـحلا  ياـهانب  اـهقاتا و   . تسا هدروآ  دوجو  هب 

هرود هب  هدازماما  نیا  يانب  تمدـق  الامتحا   . تسا يرمق  يرجه  هبیتک 1323  ياراد  هک  دراد  رارق  ییابیز  ینیچ  هرگ  کبـشم  یبوچرجعم 
ددرگ یم  زاب  يوفص  يرومیت و  ياه 

ع)  ) نت جنپ  ناگدازماما  هکربتم  هعقب 

هعقب تسا و  هدش  عقاو  نالیگ  هب  درـسبآ  هتلافـسآ  هداج  لصاف  دح  رد  كدیب  ياتـسور  ع )  ) نت جنپ  ناگدازماما  هکربتم  هعقب  تاحیـضوت 
تشخ  ، بوچ زا  یحلاصم  اب  لکش و  لیطتسم  يا  هشقن  اب  نت  جنپ  هعقب  يانب  درادرارق  اتسور  یلعف  ناتـسربق  زکرم  رد  نت  جنپ  ناگدازماما 
هنومن هب  هجوت  اب  اما  دوش ،  یم  طوبرم  راجاق  هرود  طساوا  ای  لـیاوا  هب  اـنب  نیا  یلعف  يراـمعم  ياـیاقب  تمدـق   . تسا هدـش  هتخاـس  لـگ  و 

دشاب یم  هیوفص  هرود  رخاوا  هب  قلعتم  انب  دسر  یم  رظن  هب  فارطا  زا  هدش  دای  ياهلافس 

ع)  ) هللا حور  دیس  هدازماما  هکربتم  هعقب 

يرتمولیک رد 2  دروج  ياتسور  یلامش  تاعافترا  رد  ع )  ) هللا حور  دیس  هدازماما  هعقب  ع )  ) هللا حور  دیس  هدازماما  هکربتم  هعقب  تاحیـضوت 
ماـما ناـگداون  زا  ترـضح  نآ  دوش  یم  هتفگ   . تسا دـنم  هرهب  دوخ  فارطا  رد  ییاـبیز  یعیبط  ياهزادـنا  مشچ  زا  هتفرگ و  رارق  دـنوامد 
فقس زاسون و  الماک  هدازماما  يانب   . تسا هدیدرگ  بصن  هعقب  لخاد  رد  هدش و  هتشاگن  هنییآ  يور  رب  ناشیا  همان  هرجش   . تسا ع )  ) داوج

ياه يراک  هنییآ  اب  هدش و  هتخاس  یبسانم  ابیز و  تروص  هب  هدازماما  نیا  یلک  روط  هب   . تسا هدش  هدیشوپ  هزیناولاگ  قرو  اب  حطسم و  نآ 
. دوش یم  هدید  لاس  تمدق 200  اب  ییاه  ربق  گنس  هدازماما  نیا  فارطا  رد  تسا .  هدیدرگ  نییزت  ییابیز 

ع)  ) حلاص هدازماما  هکربتم  هعقب 

تـشد رازه  ثادحالا  دیدج  هقطنم  دابآ و  كرابم  ياتـسور  نیب  لصاف  دح  رد  هدازماما  نیا  ع )  ) حلاص هدازماما  هکربتم  هعقب  تاحیـضوت 
نیا ینوریب  ياـمن  دراد . رارق  اـیرد  حطـس  زا  رتم  عاـفترا 2268  رد   ، هدـش عقاو  تشد  رازه  بونج  تمـس  رد  هک  یهوـک  شک  هنیـس  رد  ،

گنـس زا  انب  حلاصم   . تسا هدش  رگ  هولج  رودـم  تروص  هب  نامز  رورم  هب  یلوصا  ریغ  ياهتمرم  رثا  رد  هک   ، تسا یعلـض  تشه  هدازماما 
اهنآ زا  یخرب  تمدـق  هک  دراد  دوجو  يدایز  ورـس  ياهتخرد  انب  فارطا  رد  دراد . شوپود  يدـبنگ  تسا و  چـگ  جوراس و  ، تـالم  ، هشـال

يرجه نورق 8 و 9  هب  طوبرم  الامتحا  انب  نیا  تمدـق   ، هباشم ياهانب  رگید  اب  نآ  هسیاقم  انب و  عون  هب  هجوت  اب   . تسا لاـس  دـصناپ  زا  شیب 
ADDRESS سردآ : تسا . هدیدرگ  تبث  یلم  راثآ  وزج  هرامش 8686  اب  خیرات 1/3/82  رد  هعقب  يانب  . دشاب

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  یب  یب  هیلع و  هللا  مالس  نیدلا  ردص  ناگدازماما 
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یم یهتنم  راـت  هچاـیرد  هب  هک  ییاـچیلد  لـپ  زا  بعـشنم  هوک  زوریف  نارهت _ هداـج  يرتـمولیک  هلصاف 15  رد  جموم  ياتـسور  تاحیـضوت 
ياتسور یقرش  علض  رد  ناگدازماما  نیا  هکربتم  عاقب  دور .  یم  رامش  هب  هقطنم  نیا  ياتسور  نیرتگرزب  اتسور  نیا   . تسا هتفرگ  رارق  ، دوش

. دنتـسه ( یطورخم كردـبنگ ( اب  ییاـنب  ياراد  ود  ره  تسا و  رتم  دودح 3  رد  رگیدـکی  زا  هعقب  ود  نیا  هلـصاف   . تسا هدـش  عقاو  زوبذـم 
طوبرم  ، يرامعم دهاوش  هب  هجوت  اب  روبزم  عاقب  تمدق  دسر  یم  رظن  هب  تسا . جوراس  تالم  هشال و  گنـس  زا  اه  اگمارآ ه  يانب  حـلاصم 

اب ثعاب  روطق  زبسرـس و  تخرد  نیا  دوجو   . دراد رارق  یلاسنهک  رانچ  تخرد  هدازماما  ود  نیا  يانب  رانک  رد  . دـشاب يرجه  نورق 8 و9  هب 
 . تسا هدیدرگ  لحم  ندش  افص 

هیلع هللا  مالس  دمحم  هداز  ماما 

ناتـسربق رانک  رد  دنوامد و   _ دـنوالیگ هتلافـسآ  هداج  رانک  برغ و  رد  دـنوامد و  درالیج  هلحم  یبرغ  علـض  رد  هدازماما  نیا  تاحیـضوت 
تروص هب  دـیدج و  هدازماما  نیا  يانب  نالپ   . دراد دوجو  نآ  نوماریپ  یعیـسو  رایـسب  ياضف  تسا و  هدـش  عقاو  درـالیج  ياتـسور  دـیدج 
هدنامن ياج  رب  رثا  چیپ  انب  یمیدـق  یلـصا و  هدولاش  زا  تسا .  لکـش  لیطتـسم  ینامتخاس  دـحاو  کی  تروص  هب  هک  تسا  یعلـض  تشه 

تسا هدش  هدیـشوپ  یهام  کلوپ  لکـش  یم  وینم  ولآ  ياهقرو  اب  هک  تسا .  راد  كرت   ( یطورخم  ) كر ياهدبنگ  هب  هیبش  انب  دبنگ   . تسا
 . تسا لکش  یناوریش  ششوپ  ياراد  زین  هدازماما  نیا  یقاحلا  ياهانب  مامت  .

امهیلع هللا  مالس  ردارب  ود  ناگداز  ماما 

ياتسور هب  دنوالیگ  زا  هک  يا  هداج  پچ  بناج  رد  نآ  یبرغ  تاعافترا  هنماد  رد  ءارم و  ياتـسور  یبرغ  لامـش  رد  عاقب  نیا  تاحیـضوت 
مه هب  الماک  هک  تسا  هدـش  هتخاس  مه  زا  ادـج  ياـنب  ود  تروص  هب  تسا  ردارب  ود  هب  طوبرم  هک  عاـقب  نیا   . دـنا هدـش  عقاودور  یم  ءارم 

دهاوش لحم و  رد  هدـش  دای  ياهلافـس  هب  هجوت  اب  . تسا ( یطورخم ) كر دـبنگ  ياراد  یعلـض و  تشه  هدازماما  ود  ره  نالپ   . دنتـسه هیبش 
یلم راـثآ  تسرهف  رد  خیرات 10/3/82  رد  هرامـش 9099 اب  هعقب  نیا   . دـسر یم  يرومیت  ای  یناخلیا  هرود  هب  انب  ود  نیا  تمدـق   ، يراـمعم

. تسا هدیدرگ  تبث 

امهیلع هللا  مالس  ثراح ) يداه و  ) ردارب ود  ناگداز  ماما 

برغ بونج  يرتمولیک  ود  هلـصاف  رد  تسا  روهـشم  زین  ثراح  يداه و  هدازماما  هب  هک  ( ردارب ود   ) ردارب ود  ناگدازماما  هعقب  تاحیـضوت 
هلصاف رگیدکی  اب  رتم  دودح 6  هک  تسا  یگنس  جربود  لماش  روبزم  عاقب   . تسا هدش  عقاو  ءاشم  تشد  نایمرد  کتشد و  میهاربا  هدازماما 

تفای ياهلافس  هب  هجوت  اب  هدازماما  نیا  تمدق  . تسا ( یطورخم  ) كر دبنگ  ياراد  یعلـض و  تشه  تروص  هب  هدازماما  ود  ره  يانب  . دنراد
 . تسا هدیدرگ  تبث  یلم  راثآوزج  هرامش 8688  اب  خیرات 10/3/82  رد  هعقب  نیا  دسر .  یم  يرجه  نورق 6و7  هب  نآ  فارطا  رد  هدش 

امهیلع هللا  مالس  ( يدهم يداه و   ) رانچ هاش  هدازماما 

 . تسا هدیدرگ  عقاو  یلعبآ  غود  هناخراک  زا  رت  نییاپ  رتم  دودح 500  دنوامد و  یلعبآ  بالگ  ياتسور  رد  رانچ  هاش  هدازماما  تاحیضوت 
يداه ياهمان  هب  هدازماما  ود  دوش  یم  هتفگ  هک  تسا  لاـس  دودح 350  تمدق  اب  یلاسنهک  رانچ  دوجو  لیلد  هب  هدازماما  نیا  هیمـست  هجو 
تسا ییاه  هدازماما  دودعم  زا  تسا  روهـشم  زین  يدهم  يداه و  هب  هک  هدازماما  نیا  تقیقح  رد  دنا .  هدش  نفد  رانچ  نیا  ریز  رد  يدهم  و 

فارطا رد   . دننک یم  ترایز  ار  نآ  هتـشاد و  يدایز  داقتعا  نآ  فارطا  تخرد و  نیا  هب  مدرم   . تسین یـصاخ  يانب  هنوگ  چـیه  ياراد  هک 
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 . تسا هدنام  یقاب  نآ  زا  يرایسب  يانب  ربق  گنس  هک  دراد  دوجو  یناتسربقر  انچ  نیا 

هیلع هللا  مالس  رهطم  هاش  داز ه  ماما 

رد اتسور  نیا  یقرش  علض  رد  ع )  ) رهطم هاش  هدازماما   . تسا هدش  عقاو  دنوامد  یقرـش  هیلا  یهتنم  رد  دنوامد  دهـشم  ياتـسور  تاحیـضوت :
 . تسا ع )  ) قداص ماما  ناگداون  زا  ترـضح  نآ  دوش  یم  هتفگ   . تسا هدـش  عقاو  اتـسور  ياهناتـسربق  زا  یکی  رانک  رد  یگنـس  هپت  يالاب 

تـسین دـبنگ  ياراد  هدازماـما  نیا  هعقب   . تسا اـهنآ  نیباـم  قتا  ود  برغ و  رد  رگید  یناویا  بونجرد  یناوـیا  لـماش  رهطم  هدازماـما  ياـنب 
يور یبوچ  رجعم  ود  تسا و  هدازماما  هب  طوبرم  هک  دراد  دوجو  يربق  هاگترایز  لخاد  تسا .  هدش  هدناشوپ  یبوچ  ياهریت  اب  نآ  فقسو 

تمدـق لاس  دـصناپ  زا  شیب  دـسر  یم  رظن  هب  هک  تسا  هدـش  يراک  تبنم  يابیز  رایـسب  تاـنیئزت  ياراد  یلخاد  رجعم   . دـنا هداد  رارق  نآ 
هدید یتاملک  اب  هارمه  یمیلسا  یهایگ و  شوقن  نآ  يور  هک  تسا  ییابیز  رایسب  هدش  يراک  تبنم  ياراد  رهطم  هاش  هدازماما   . دشاب هتشاد 

. دسر یم  يرجه  مجنپ  مراهچ و  نورق  هب   ، دوجوم یبوچ  ياه  هبیتک  یفوک  طوطخ  هب  هجوتاب  رهطم  هاش  هدازماما  تمدق   . دوش یم 

هیلع هللا  مالس  نیسح  هاش  هداز  ماما 

 _ نارهت هداـج  زا  بعـشنم  و   ، راـت هچاـیرد  _ ریوه _ جـموم  _ ییاـچیلد لـپ  ریـسم  يرتـمولیک  هلـصاف 20  رد  ریوـه  ياتـسور  تاحیـضوت :
هدازهاش هب  قلعتم  اهنآ  زا  یکی  دوش  یم  هتفگ  هک  دراد  دوجو  رگیدکی  هب  هتسویپ  هعقب  هس  اتـسور  یبونج  علـض  رد  دراد .  رارق  هوگزوریف 
ثادحا ییامنقاط  نآ  علـض  ره  رد  تسا و  یعلـض  تشه  نیـسح  هدازهاش  هربقم  يانب   . تسا کناخ  ود  هب  قلعتم  رگید  هعقب  ود  نیـسح و 

تروص هب  انب  هس  ره  دـبنگ   . دراد دوجو  امنقاط  راهچ  اـهنآ  زا  یکی  رد  تسا و  لکـش  يا  هریاد  نآ  رواـجم  هدازماـما  ود  نـالپ  . دـنا هدرک 
تمدـق ناوت  یم  هدـش  تفای  ياهلافـس  هباشم و  دراوم  اب  نآ  هسیاقم  هعومجم و  نیا  یلک  بیکرت  هب  هجوت  اب  تسا .  شوپ  ود  یطورخم و 

راثآ تبث  هب  هرامش 8682  اب  خیرات 10/3/82  رد  روبزم  يانب   . دز نیمخت  يرجه  نورق 7 و8  ار  انب  تمدق  مالـسا و  هیلوا  نورق  ار  هطوحم 
. دراد تمرم  هب  زاین  رضاح  لاح  رد  هعقب  نیا   . تسا هدیسر  یلم 

هیلع هللا  مالس  دمحم  نیدلا  سمش  هدازماما 

تسا هدش  عقاو  دنوامد  عماج  دجسم  یقرـش  بونج  رد  دنوامد و  هناخدور  یقرـش  علـض  رد  همارف  هلحمرد  هدازماما  نیا  هعقب  تاحیـضوت :
زا هک  تسا  عبرم  نالپ  اب  ییانب  هعقب  نیا  نامتخاس  . دـسر یم  ع )  ) یلع نب  نسح  نب  دـیز  هب  دوجوم  همان  هرجـش  هب  انب  هدازماـما  نیا  بسن  .

تشخ و زا  نآ  یلـصا  حلاصم  یعلـض و  دنچ  یناوریـش  تروص  هب  انب  فقـس  تسا .  هدش  هتخاس  نراقتم  یعلـض  تشه  تروص  هب  نوریب 
دح رد  برغ و  تمـس  رد  هک  هعقب  تایح  لخاد  رد  تسا .  هدش  هدناشوپ  گنر  يدوخن  رجآ  اب  نآ  ینوریب  يامن  هزورما  یلو   ، تسا لگ 
یم اهنآ  رمع  زا  لاس  زا 350  شیب  هک  دراد  دوجو  لاسنهک  دـنمونت و  رانچ  تخرد  هلـصا  ود  هتفرگ  رارق  هناخدور  هربقم و و  نایم  لـصاف 
نآ فارطا  ناوت  یم  هک  تسا  ینادـیم  هیبـش  نآ  تیعقوـم  دراد و  رارق  ناـبایخ  ریـسم   ، رـضاح لاـح  رد  هدازماـما  ياـنب  درگادرگ   . درذـگ

لماش انب  يزاس  زاب  تمرم و  حرط  لاس 1382  رد  . تسا ( لوغم هرود  لیاوا   ) يرجه نرق 6 یـا 7  هب  طوبرم  الامتحا  انب  نیا  تمدق  دیخرچ .
هدیـسر مامتا  هب  نآ  ینارمع  تایلمع  زا  یمین  نونک  ات  هک  دیـسر  یگنهرف  ثاریم  دـییات  هب  دـش و  هیهت  هقبط  ود  رد  اـنب  ریز  عبرم  رتم   400

. تسا

امهیلع هللا  مالس  هللا  لیلخ  هللادبع و  هدازماما 
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نالپ دراد .  ارق  یـضلق  هب  موسوم  هلحم  رد  رهـش و  نیا  يارـسداد  یقرـش  بونج  ههبج  رد  دنوامد و  رهـش  زکرم  رد  هعقب  نیا  تاحیـضوت :
حلاصم تسا . زیت  ياه  هشوگ  اب  راد  هیواز  رایـش  اب 67  يا  هندـب  ياراد  هک  تسا  يراد  كرت  یهاـگمارآ  جرب  تروص  هب  هعقب  نیا  ياـقب 
يرجه متفهو  مشش  نرق  ياهانب  کبس  ابیز  رایسب  يراک  رجآ  اب  رتالاب  عافترا  رد  و  تسا .  چگ  تالم  گنـس و  هولق  زا  هدازماما  نیا  يانب 

هک  ، دوش یم  هدید  هدازماما  يانب  رد  روبزم  ياه  هرود  زا  يراثآ  هدوب و  هجوت  دروم  هیراجاق  هیوفـص و  هرود  رد  انب  نیا  . تسا هدش  هتخاس 
هب هجوت  اب   . درک هراشا  هیراـجاق  هرود  هب  طوبرم  دجـسم  کـی  هیوفـص و  هرود  هب  طوبرم  هدـش  يراـک  تبنم  یبوچ  قودنـص  هب  ناوت  یم 

یبسانم یهافر  تاناکما  ياراد  هعقب  نیا   . دومن یفرعم  دنوامد  هزوح  رد  هعقب  نیرتگرزب  ار  نآ  ناوتب  دـیاش  هدازماما  نیا  يرامعم  تعـسو 
. تسا مرتحم  نیرئاز  هدافتسا  تهج 

هیلع هللا  مالس  هللا  دبع  هدازماما 

يرتمولیک رد 70  دنوامد و  رهش  قرـش  يرتمولیک  هلـصاف 17  رد   (، نازرو نیئآ   ) نازرو هنیئآ  ياتـسور  رد  هدازماما  نیا  هعقب  تاحیـضوت :
زا هعقب  نیا   . دراد ترهش  هللا  دبع  هدازبمب  هب  دور  یم  رامـش  هب  ع )  ) قداص ماما  ناگداون  زا  هک  ترـضح  نآ   . تسا هدش  عقاو  نارهت  قرش 

نیا يانب  تسا . ( یطورخم ) كر دبنگ  ياراد  یعلض و  تشه  یهاگمارآ  جرب  تروص  هب  نآ  نالپ  هدش و  هتخاس  چگ  تالم  گنس و  هولق 
یم هیوفص  هرود  راثآ  زا   . دراد دوجو  نآ  رد  هیراجاق  يوفص و  ياه  هرود  زا  یتاقاحلا  یلو   ، تسا لوغم  نارود  رخاوا  هب  طوبرم  هدازماما 

هتـسب شقن  يرمق  يرجه  خـیرات 730   ، یبوچ حیرـض  يور  رب   . درک هراشا  هدازماـما  دـقرم  يور  هدـش  يراـک  تبنم  یبوچ  رجعم  هب  ناوت 
يا هچـضوح  لخاد  هب  هاگمارآ  یجراخ  نحـص  تمـس  هب  نآ  بآ  هک  تسا  ییاراوگ  بآ  همـشچ   ، هعقب یقرـش  لامـش  تمـس  رد   . تسا

هعومجم کی  تروص  هب  ار  هدازماما  يانب  هجیتن  رد  هک  هدش  ثادحا  هینیـسح  نیدنچ  هدازماما  فارطا  رد  ریخا  لاس  دنچ  رد   . دراد نایرج 
زا شیب  هب  الامتحا  نآ  نس  هک  تسا  یلاسنهک  راـنچ  تخرد  دوجو  هدازماـما  نیا  صخاـش  دراوم  رگید  زا   . تسا هتخاـس  رگ  هولج  لـماک 

هدیسر تبث  هب  لاس 1366  رد  هک  يروط  هب   . تسا يرایـسب  یگنهرف  شزرا  ياراد  ع )  ) هللا دـبع  هدازماما  هعقب  يانب   . دـسر یم  لاـس   500
ییاریذپ يارب  یبسانم  تناکما  تالیهست و  ياراد   ، هدش هتخاس  نآ  فارطا  رد  هک  يددعتم  ياه  هینیـسح  هب  هجوت  اب  هدازماما  نیا  تسا و 

. تسا مرتحم  نیرئاز  زا 

امهیلع هللا  مالس  هللادیبع  هللادبع و  ناگدازماما 

زا هعقب  نیا  يانب   . تسا هدش  عقاو  رهـش  نیا  شیورد  هلحم  رد  دنوامد و  عماج  دجـسم  لامـش  يرتم  هلصاف 550  رد  هعقب  نیا  تاحیـضوت :
نآ يراکیـشاک  انب و  يرامعم  هب  هجوت  اب  تسا  گنر  يا  هزوریف  یـشاک  و  یطورخم ) ) كر دـبنگ  كرت و  اب 33  راد  كرت  ياـهجرب  عون 
زا یکی  ، دراد دوجو  هدـیبسچ  مه  هب  ربق  ود  هاگمارآ  نورد  دـشاب . یم  لوغم  هرود  لیاوا  یقوجلـس و  هرودرخاوا  هب  قلعتم  انب  نیا  ـالامتحا 
رد  . تسا هربقم  ود  نیمه  دوجو  رطاـخ  هب  زین  اـنب  نیا  هیمـست  هجو  ـالامتحا  و   ، تسا هللادـیبع  هب  طوبرم  يرگید  هللا و  دـبع  هب  قلعتم  اـهنآ 
زا لاس  زا 400  شیب  هک  دراد  دوجو  لاسنهک  رانچ  تخرد  هاگمارآ  یبونج  رد   . تسا هدش  هتخاس  انب  نیا  رانک  رد  يدجسم  ریخا  ياهلاس 

راثآ تسرهف  رد  هرامـش 922  اب  هک  تسا  دنوامد  رهـش  دنمـشزرا  ياهانب  زا  هللادیبع  هللادبع و  ناگدازماما  هعقب  يانب   . درذگ یم  نآ  رمع 
یحیرفت تاناکما  ياراد  انب  نیا   . تسا هدیدرگ  تمرم  نارهت  ناتـسا  یگنهرف  ثاریم  طسوت  یلا 78  ياهلاس 76  رد  هدیسر و  تبث  هب  یلم 

. تسا ییاریذپ  و 

هیلع هللا  مالس  یسیع  هدازماما 
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زا سپ  هک  ددرگ  یم  بعشنم  قرش  لامش  هب  ور  پچو و  تمس  هب  يا  هداج   ، یکناویا هب  درسبآ  هداج  يرتمولیک  هلصاف 13  زا  تاحیضوت 
هدازماما نیا  يانب   . تسا هتفرگ  رارق  ترایز  ياتسور  زکرم  رد  ع)  ) یـسیع هدازماما   . ددرگ یم  متخ  ترایز  ياتـسور  هب  رتم  ولیک  یط 5/2 

یبرغ يانب  هناخ و  زامن  ناونع  هب  یقرـش  يانب   . دـنا هدـش  عقاو  رگیدـکی  یبرغ   _ یقرـش تهج  رد  هک  تسا  گرزب  اتبـسن  قاتا  ود  لـماش 
هب ترایز  ياتسور  ع )  ) یسیع هدازماما  هعقب  تمدق   ، اتسور يرامعم  دهاوش  راثآ و  انب و  یلک  بیکرت  هب  هجوت  اب   . تسا هعقب  یلـصا  لحم 

. ددرگ یم  زاب  هیوفص  نامز 

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  هضف  هدازماما 

نآ . تسا هدـش  عقاو  رهـش  نیا  يازفا  حور  هلحم  رد  دـنوامد و  عماج  دجـسم  لامـش  يرتمولیک  کـی  دودـح  رد  هدازماـما  نیا  تاحیـضوت 
نآ یلخاد  يامن  لکش و  يا  هریاد  نآ  ینوریب  يامن  هک  تسا  یجرب  ناشیا  هعقب  يانب   . تسا ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  ناگداون  زا  ترـضح 
انب فقـس   . تسا هدـش  دودـنا  چـگ  اب  اهنآ  یلخاد  يامنو  دیفـس  نامیـس  تالم  اب  یلـصا  يانب  یجراخ  حوطـس  هیلک   . تسا یعلـض  تشه 

كرادـمو دـهاوش  هب  هجوت  اب   . تسا هدـش  هتخاـس  ( یطورخم  ) كر تروص  هب  نوریب  زا  نیچقرع و  تروص  هب  لـخاد  زا  تسا و  شوپود 
راهب لصف  رد  هژیو  هب  هعقب  نیا  نوماریپ  ياضف  . ددرگ یم  رب  يرجه  متفه  ای  مشـش  نرق  هب  الامتحا  نآ  تمدـق   ، انب نیا  يرامعم  هب  طوبرم 

. تسا ییابیز  رایسب  یعیبط  رظانم  ياراد 

اهیلع هللا  مالس  نیریش )  هضف   ) نوتاخ هضف  هدازماما 

رد هدازماما  نیا  يانب  تسا .  هتفرگ  رارق  اتسور  فارطا  تاغاب  نایم  رد  دنوامد و  ءارم  ياتسور  یبرغ  بونج  رد  هدازماما  نیا  تاحیـضوت :
هتخاس یلبق  يانب  زا  دیلقت  هب  لکـش  يا  هریاد  نالپ  اب   ، هدازماما یلعف  يانب  هدش و  بیرخت  لبق  لاس  دـنچ  هک   ، هدوب لگ  گنـس و  زا  ادـتبا 

. ددرگ یم  زاب  هیوفص  نارود  هب  هدازماما  نیا  یلبق  يانب  تمدق  الامتحا   ، لحم زا  هدش  دای  ياهلافس  هب  هجوت  اب   . تسا هدش 

امهیلع هللا  مالس  نیدلا  لالج  دیسو  نیدلارخف  دیس  ناگدازماما 

یم یهتنم  یکناویا  هب  درـسبآ  زا  هک  يا  هداج  لصاف  دـح  نالیکو و  درـسبآ  بونج  يرتمولیک  هلصاف 13  رد  ناراس  ياتسور  تاحیـضوت 
بسن دوش  یم  هتفگ  تسا .  هدش  عقاو  ناراس  ياتسور  یبونج  علـض  رد  نیدلا  رخف  نیدلا و  لالج  دیـس  ناگدازماما  هعقب   . دراد رارق  دوش 

شوپودو یطورخم  يدبنگ  ياراد  هک  تسا  یعلـض  تشه  ياهجرب  عون  زا  هدازماما  يانب  . دسریم (ع) نیدباعلا نیز  ماما  هب  ناگدازماما  نیا 
. ددرگ یم  زاب  يرجه  متشه  نرق  هب  نآ  تمدق  الامتحا   ، هعقب يانب  تخاس  هویش  کبس و  هب  هجوت  اب  تسا . 

هیلع هللا  مالس  مساق  هدازماما 

هعقب يانب   . تسا هدـش  عقاو  دـنوامد  عماج  دجـسم  لامـش  يرتمولیک  رد 2  رهـش و  نیا  هروا  هلحم  رد  دـنوامد  مساق  هدازماـما  تاحیـضوت :
تروص هب  ییامنقاط   ، نآ علـض  ره  رد  تسا و  یعلـض  تشه  لخاد  زا  رودـم  تروص  هب  جراخ  زا  هک  تسا  یجرب  لماش  مساـق  هدازماـما 

نیا عیـسو  اتبـسن  هطوحم   . تسا هدش  هتخاس  جوراس  ای  چگ  تالم  گرزب و  ياه  گنـس  هولق  هشال و  گنـس  زا  هعقب  يانب   . تسا نیچقرع 
هکربتم عاقب  رگید  يرامعم  کبس  اب  هسیاقم  رد  هعقب  نیا  يانب  تمدق   . تسا دنوامد  هروا  هلحم  یلاها  تاوما  نفد  لحم  هزورما  هدازماما و 

. دسر یم  يرجه  متفه  مشش  نرق  هب  الامتحا  هقطنم 
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هیلع هللا  مالس  مساق  هدازماما 

دودح 5/1 رد  نیکسات  ياتسور   . تسا هدش  عقاو  نآ  هب  لصتم  نیکسات و  ياتسور  یبرغ  بونج  علض  رد  مساق  هدازماما  هعقب  تاحیضوت :
قرع تروص  هب  لخاد  زا  هک  تسا  يا  هشوپود  دبنگ  ياراد  رودم و   ، هدازماما نیا  يانب  نالپ   . دراد رارق  دنوامد  درسبآ  بونج  يرتمولیک 
رگید اب  نآ  هسیاقم  يرامعم و  کبـس  هب  هجوت  اـب  دـشاب . یم  رادروخرب  ییاـبیز  نزاوت و  زا  تسا و  یطورخم  لکـش  هب  جراـخ  زا  نیچ و 

راثآ وزج  هرامش 8684  اب  خیرات 10/3/82  رد  هکربتم  هعقب  نیا  دشاب .  يرجه  متفه  ای  مشش  نرق  هب  طوبرم  انب  نیا  الامتحا   ، هباشم ياهانب 
. تسا هدیسر  تبث  هب  یلم 

هیلع هللا  مالس  دمحم  هدازماما 

عقاو هداج  پچ  تمس  رد  هبملش و  لپ  دنوالیگ و  رهش  زا  دعب   ، هوک زوریف  _ نارهت هتلافسآ  هداج  ریـسم  رد  هدازماما  نیا  هعقب  تاحیـضوت :
هک تسا  یعلـض  تشه  جرب  تروص  هب  يا  هربقم  لماش  یمیدق  شخب   . تسا دیدج  میدق و  تمـسق  ود  ياراد  هعقب  نیا  يانب   . تسا هدـش 

یلک روط  هب  تسا و  لکـش  یطورخم  نآ  ینوریب  ياـنب  هدـش و  هتخاـس  شوپود  تروـص  هب  دـبنگ  نیا  . دراد رارق  اـنب  دـبنگ  نآ  يـالاب  رب 
. ددرگ یم  رب  يرجه  متفه  ای  مشش  نرق  هب  يرامعم  کبس  اهسوق و  عون  هب  هجوت  اب  انب  نیا  تمدق  تسابیزو . نوزوم 

هیلع هللا  مالس  رهطم ) ریم  هب  روهشم   ) ریمتگ دمحم  دیس  هدازماما 

هپت يور  رب  دنوامد  رهش  یقرـش  بونج  يرتم  ولیک  رد 18  درسبآ و  شخب  رد   ، دراد ترهـش  زین  رهطم  ریم  هب  هک  هدازماما  نیا  تاحیـضوت 
نوریب رد  نآ  يایاوز  تسا  عطاقتم  لیطتسم  ود  لماش  لکش و  ییاپیلچ  هدازماما  نیا  يانب  یلصا  نالپ   . تسا هتفرگ  رارق  دنلب  نادنچ  هن  يا 

دبنگ ریز  رد  يرب  چـگ  تانییزت  هارمه  هب  ار  ینییزت  ياه  هراوشوگ  داـجیا  تاـبجوم  هک  تسا  ییاـه  یگتفر  شیپ  سپ و  ياراد  لـخاد  و 
راـب  ، یناـیم یبناـج و  میخـض  ياـهراوید  اـهزرج و   ، نآ ریز  رد  تسا و  لکـش  یغرم  مخت  تروـص  هباـنب  نیا  دـبنگ   . تسا هدروآ  مهارف 

هب طوبرم  الامتحا  انب  نیا  هدولاش  دنا . هدرک  راهم  ار  دبنگ  يوس  راهچ  رد  لکش  اپیلچ  يوزاب  راهچ  يالاب  حطسم  ياهفقـسو  دبنگ  نیگنس 
تـسا هدـیدرگ  تبث  یلم  راثآ  وزج  هرامـش 8685  اب  خـیرات 10/3/82  رد  يراـجاق  يوفـص و  هرود  ياـنب  نکل   . تسا يرجه  متـشه  نرق 
یهایگ یمیلـسا و  تانییزت  اب  هارمه  یلخاد  دـبنگ  هقاس  ریز  ياهامنقاط  دـبنگ و  ریز  ياهدـنب  يدزی  يدـنب و  راک  يراـکرجآ و  تاـنییزت  .

نیا يانب  دـبنگ  شـشوپ  انب و  یجراخ  هندـب  يزاس  زاـب  تمرم و  تسا و  هعقب  نیا  نورد  ینییزت  ياـهرنه  دنمـشزرا  ياـه  هنومن  زا  یچگ 
هک دـش  فـشک  هعقب  نیریز  هقبط  رد  يا  هبادرـس  زین  لاس 1381  رد  تسا .  هدـش  ماـجنا  یگنهرف  ثاریم  طـسوت  لاس 1380  رد  هدازماـما 

. دوش یم  تظافح  يزاسزاب و  دنوامد  ناتسرهش  یگنهرف  ثاریم  هرادا  طسوت 

هیلع هللا  مالس  یقت  دمحم  هدازماما 

رفعج ماما  ناگداون  زا  ترضح  نآ   . دراد رارق  نارهت  قرـش  يرتمولیک  رد 41   ، نهدور رهش  رد  ع)  ) یقت دمحم  هدازماما  هعقب  تاحیـضوت :
زا انب  دبنگ   . تسا هدش  هیبعت  ییامنقاط  نوریب  يامن  زا  نآ  علض  ره  رد  هک  تسا  یعلـض  تشه  جرب  لماش  هدازماما  يانب   . تسا ع )  ) قداص
ای متفه  نرق  هب  ار  نآ  ناوت  یم  هعقب  ياـنب  کبـس  هب  هجوت  اـب  تسا و  هدـش  هتخاـس  یطورخم  تروص  هب  نوریب  زا  تسا و  شوـپ  ود  عوـن 

تاناکما زا  هعقب  نیا   . تسا هدیدرگ  تمرم  نارهت  ناتـسا  یگنهرف  ثاریم  طسوت  لاس 1380  رد  هعقب  نیا  يانب   . داد تبسن  يرجه  متـشه 
هدیدرگ تبث  یلم  راثآ  وزج  خیرات 10/3/82  رد  هرامش 8683  اب  روبزم  هعقب   . تسا رادروخرب  مرتحم  نیرئاز  هدافتسا  يارب  یبسانم  یهافر 
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. تسا

هیلع هللا  مالس  دمحم  هدازماما 

بونج رد  ع )  ) دمحم هدازماما  هعقب   . تسا هدش  عقاو  دنوامد  درسبآ  رهش  یقرـش  بونج  يرتمولیک  هلصاف 4  رد  ناز  ياتسور  تاحیضوت :
رد وت  قاـتا  هس  لـماش  هدازماـما  نیا  ياـنب   . تسا هدـش  هتخاـس  هتفرگ  رارق  نآ  يور  اتـسور  هک  يا  هپت  نییاـپ  رد  روبزم و  ياتـسور  یقرش 

تـسا یب  یب  هب  فورعم  هدازماما  ردام  نفد  لحم  طسو  قاتا   ، نک شفک  اهقاتا  زا  یکی   . دنا هدش  انب  یبرغ   _ یقرـش دادتما  رد  هک  تسوت 
هب كرادم  دـهاوش و  هب  هجوت  اب  . تسین دـبنگ  ياراد  هدازماما  نیا  يانب   . تسا دـیدج  یمیدـق و  حـلاصم  زا  یبیکرت  قاتا  هس  ره  حـلاصم  .

دـسر یم  يرجه  مهن  ای  متـشه  نرق  هب  هدازماما  يانب  تمدـق  لوا ق.م و  هرازه  هب  هدازماما  نوماریپ  یناتـساب  هطوحم  تمدـق  ، هدـمآ تسد 
. تسا هدمآ  رد  یمومع  ناتسربق  تروص  هب  زورما  هدازماما  فارطا  .

هیلع هللا  مالس  رهاط  مطعم  هدازماما 

بونج علض  رد  مطعم  هدازماما  هعقب   . تسا هدیدرگ  عقاو  دنوامد  درسبآ  رهش  بونج  يرتمولیک  دودح 5/1  رد  نارها  ياتسور  تاحیضوت 
هدش هداد  رارق  انب  لخاد  رد  هک  يا  همان  هرجش  قبط  رب  هدازماما  نیا  تبسن   . تسا هدش  عقاو  اتسور  دجسم  بونج  رد  نارها  ياتسور  یبرغ 
هدش لیدبت  یعلـض  تشه  هب  فقـس  ریز  رد  عبرم و  حرط  ياراد  هک  تسا  يا  هربقم  جرب  هدازماما  نیا  يانب  دـسر . یم  ع )  ) نیـسح ماما  هب 

ود هدازماما  يانب  لخاد   . تسا چـگ  تالم  گنـس و  هشال  انب  رد  هتفر  راـک  هب  حـلاصم  تسا و  یطورخم ) كر (  عون  زا  اـنب  دـبنگ  تسا . 
هک تسا  ییاهانب  دودـعم  زا  يرجه و  متفه  ای  مشـش  نرق  هب  طوبرم  هعقب  نیا  دایز  لامتحا  هب   . دراد دوجو  هبیتک  ود  ياراد  یبوچ  حـیرض 

هدیـسر تبث  هب  یلم  راثآ  وزج  هرامش 9100  اب  خـیرات 10/3/82  رد  ع )  ) رهاط مطعم  هدازماما  هکربتم  هعقب  تسا .  هدـیدرگ  بیرخت  رتمک 
. تسا

مهیلع هللا  مالس  نت  داتفه  هاگدازماما 

هللا دیبع  هللا و  دبع  ناگدازماما  هعقب  بونج  يرتم  هلصاف 150  رد  دنوامد و  رهش  شیورد  هلحم  زکرم  رد  ناگدازماما  نیا  دقرم  تاحیضوت 
یناوریـش تروص  هب  هزیناولاگ  قرو  اـب  نآ  فقـس  هدـیدرگ و  اـنب  لـگو  تشخ  زا  دراد و  لکـش  عبرم  ینـالپ  هعقب  نیا   . تسا هدـش  عقاو 

. دسر یم  لاس  دودح 150  هب  هدازماما  یلعف  يانب  تمدق   . تسا هدش  هدیشوپ 

مهیلع هللا  مالس  نت  تشه  نت و  تفه  ناگدازماما 

عقاو رهش  نیا  عماج  دجسم  لامـش  يرتم  رازه  دودح   ، دنوامد رهـش  شیورد  هلحم  رد  نت  تشه  نت و  تفه  ناگدازماما  هعقب  تاحیـضوت 
حوطـس مامت   . تسا یعلـض  تشه  تروص  هب  لخاد  زا  لکـش و  عبرم  نوریب  زا  نآ  هشقن  ثادـحال و  ادـیدج  هعقب  یلعف  يانب   . تسا هدـش 

مرف رظن  زا  انب  دبنگ   . تسا هدیشوپ  یهام  کلوپ  لکش  هب   ، یم وینیم  ولآ  ياهقرو  اب  زین  نآ  دبنگ  هدش و  نییزت  دیفـس  گنـس  اب  انب  ینوریب 
یگژیو ياراد  هک  دراد  دوجو  يزلف  یحیرض  ناگدازماما ، هربقم  یعلض  تشه  ياضف  لخاد  تسا .  يزایپ  یطورخم و  لکـش  زا  یبیکرت  ،

. تسین یصاخ  يرنه 

هیلع هللا  مالس  مشاه  هدازماما 
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هتفرگ و رارق  مشاه  هدازماما  هندرگ  هب  فورعم  هقطنم  رد  لـمآ  هب  نارهت  ریـسم  رد  زاره  هداـج  برغ  لامـش  رد  هدازماـما  نیا  تاحیـضوت :
هعقب نیا  رانک  رد  اقباس   ، دهاوش هب  انب  تسا .  (ع ) یبتجم نسح  ماما  ناگداون  زا  ترضح  نآ  تسا . رتمولیک  دنوامد 20  رهش  ات  نآ  هلصاف 

هب  ، ناریا ياهارـسناوراک  باـتک  رد   ، وریـس میـسکام   . تـسا هدـیدرگ  بـیرخت  هتــشذگ  ياـهلاس  رد  هـک  هتــشاد  دوـج  ییارــسناوراک و 
یهافر تالیهـست  ياراد  هعقب  نیا   . تسا شرتسگ  لاـحرد  زاـسون و  ـالماک  هدازماـما  یلعف  ياـنب   . تسا هدرک  هراـشا  روبزم  يارـسناوراک 
ییابیز لکـش  هب  هدش و  هتخاس  يزایپ  لکـش  هب  هدازماما  یلعف  دـبنگ   . تسا يروبع  نارفاسم  هژیو  هب  مرتحم  نارئاز  يارب  یبسانم  بوخ و 
هتخاس هعقب  نامتخاس  یبرغ  بونج  یقرش و  لامش  علـض  رد  رتم  دودح 25  عافترا  هب  هتـسدلگ  ود  نینچمه   . تسا هدیدرگ  نییزت  الطم و 
نیرئاز هدافتسا  تهج  عبرم  رتم  تح 60  اسم  هب  يدیدج  يانب  دنوامد  اتسرهش  یگنهرف  ثاریم  هرادا  تراظن  اب  لاس 1382  رد   . تسا هدش 

. تسا هدیسر  تبث  هب  یلم  راثآ  وزج  هرامش 617  اب  هعقب  نیا   . تسا هدیدرگ  ثادحا  مرتحم 

غالبجواس

هیلع هللا  مالس  یسوم  نب  نوراه  هداز  ماما 

هدش هتخاس  چگ  گنس و  زا  انب  نیا  دبنگ  هعقب و  دراد . رارق  ناقلاط  عباوت  زا  ناتسوج  هیکت  رد  یسوم  نب  نوراه  هدزماما  هعقب  تاحیضوت :
رد دنتسه . لیاق  نآ  يارب  ياهژیو  مارتحا  فارطا  ياهاتسور  ناتسوج و  هیلک  یلاها  هدش و  هتخاس  ابیز  لیکش و  رایسب  هدازماما  يانب  تسا .
رد . تسا دوجوم  ثلث ، طخ  هب  يوفـص  بسامهت  هاش  نامرف  يواح  رتمیتناـس ، ضرع 33  لوط 90 و  هب  یگنـس  ياهبیتک  نوراه  هدازماما 

هدومن فاعم  تایلام  نداد  زا  ار  اهنآ  ناقلاط » مدرم  یلام  تعاطتسا  مدع  هنطوتم و  هنکس  هزجع  ببس  هب   » يوفص بسامهت  هاش  نامرف  نیا 
. تسا هدش  بصن  هدازماما  رد  راوج  رد  رضاح  لاح  رد  شوقنم  رمرم  گنس  نیا  تسا .

ع)  ) هزمح هدازماما  هکربتم  هعقب 

دابآ كرابم  ياتـسور  لامـش  رد  لمآ و  نارهت _  هداـج  يرتمولیک  هلـصاف 43  رد  هعقب  نیا  ع )  ) هزمح هدازماـما  هکربتم  هعقب  تاحیـضوت 
تسا شوپود  یطورخم  دبنگ  ياراد  یعلـض و  تشه  تروص  هب  هدازماما  نیا  يانب   . تسا رادروخرب  ییابیز  طیحم  زا  هدش و  عقاو  دنوامد 
ناتسا یگنهرف  ثاریم  طسوت  لاس 1380  رد  هعقب  نیا  يانب  زا  ییاهتمـسق   . تسا هدـش  هتخاس  چـگ  جوراس و  تالم   ، هشال گنـس  زا  انب  . 
تخرد ود  دوجو  . دشاب يرجه  نورق 5 و 6  هب  قلعتم  نآ  يانب  ـالامتحا   ، هعقب نیا  يراـمعم  عون  هب  هجوت  اـب   . تسا هدـیدرگ  تمرم  نارهت 

هلصاف 43 رد  سردآ : تسا . هدروآ  دوجو  هب  ناکم  نیا  رد  یخیرات  ابیز و  ییاضف   ، هعقب هطوحم  رد  لاس  زا 200  شیب  تمدق  اب  لاسنهک 
تسا هدش  عقاو  دنوامد  دابآ  كرابم  ياتسور  لامش  رد  لمآ و  نارهت _  هداج  يرتمولیک 

ناریمش

هیلع هللا  مالس  مساق  هداز  ماما 

تسا یعلض  تشه  یجرب  هدازماما  یلصا  يانب  تسا . عقاو  ایلع » ژد   » یمیدق ياتـسور  رد  ناریمـش و  لامـش  رد  مساق  هدازماما  تاحیـضوت 
دبنگ قاور و  ناوـیا ، نحـص ، ياراد  هزورما  هـعقب  نـیا  تـسا . هدـش  هتخاـس  رجآ  زا  دراد و  ضرع  رتـم  لـخاد 25/2  زا  نآ  علـض  ره  هک 

رب ق  خیرات 963 ه ـ اب  یقودنـص  يوفـص  بسامهت  هاش  نامز  رد  دناهتـسناد . يرجه  متفه  نرق  زا  ار  هعقب  يانب  لصا  تسا . يراکیـشاک 
نوریب دش . انب  هلبق  فرط  رد  یلعف  گرزب  ناویا  تفای و  هعـسوت  راجاق  هاش  یلعحتف  نامز  رد  هعقب  یلـصا  نامتخاس  دـش  هداهن  دـقرم  يور 
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تسا و لکش  يزایپ  انب  ینوریب  دبنگ  تسا . دوهشم  يوفص  دهع  ياهیمور  اهامنقاط و  زونه  میدق ، يانب  یبرغ  بونج  هشوگ  رد  هعقب و 
رد ق  لاس 963 ه ـ رد  هدازماما  قودنص  تسا . هدش  نییزت  ییانب  یفوک  طوطخ  یسدنه و  شوقن  اب  یتشخ  یشاک  زا  یـششوپ  اب  نآ  هقاس 

لکـش هب  انب  نوماریپ  ياهنیمز  رد  مساق  هدازماـما  ناتـسروگدش  بصن  دـقرم  يور  يوفـص  بساـمهت  هاـش  یهاـشداپ  لاـس  نیموسویس 
. تسا هداد  ياج  دوخ  رد  ار  نارهت  سانشرس  یمیدق و  ياههداوناخ  یگداوناخ  رباقم  هتفرگ و  رارق  یناکلپ 

هیلع هللا  مالس  یلو  دمحم  دیس  هداز  ماما 

رد اما  دـیآ  یم  ناریا  هب  (ع ،) اضر ماما  يدـهعتیالو  نارود  رد  هک  تسا  داجـس  ماما  ناـگداون  زا  یلو  دـمحم  دیـس  هدازماـما  تاحیـضوت :
ياه نیمز  دنوش و  یم  نکاس  یلعف  هکرد  رد  دنروآ و  یم  اجنیا  هب  ار  وا  ناکیدزن ، ناتسود و  دونش و  یم  ار  ناشیا  تداهش  ربخ  يررهش 

هدازماما تاعالطا  نیا  ساسارب  دوش . یم  نآ  کلام  دـنک و  یم  دابآ  ار  نآ  یلاو  دـمحم  دیـس  هدازماما  هدوب و  تاوم  نامز  نآ  هک  هکرد 
لحم هک  دنا  هتخاس  هلحم  نیا  رد  شیارب  يا  هربقم  مه  توف  زا  دعب  تسا و  هدش  نکاس  هکرد  رد  هک  هدوب  یـسک  نیلوا  یلاو  دمحم  دیس 

. دراد رارق  دـنا ، هدـش  توف  فلتخم  ياه  لاس  رد  هک  هکرد  یلاها  روبق  مه  هدازماما  طایح  رد  تسا . نادرونهوک  لـحم و  یلاـها  تراـیز 
زا ییاهتمـسق  هدولاـش و  هب  طوبرم  نآ  میدـق  راـثآ  دراد و  تحاـسم  عبرم  رتم  دودـح 70  تسین و  یمیدـق  نادـنچ  ناشیا  هعقب  یلعف  يانب 

هشوگ ندوب  بروم  لیلد  هب  هک  تسا  لکـش  یلیطتـسم  مرح  رب  لمتـشم  عبرم  رتم  دودـح 80  تحاسم  اب  هعقب  نیا   . تسا مرح  ياـهراوید 
. دراد رارق  نآ  يولج  رد  يا  هرظنم  شوخ  ناویا  تسا و  لامش  فرط  زا  مرح  يدورو   . تسا هدمآ  رد  یعلض  تشه  تروص  هب  نآ  ياه 

هیلع هللا  مالس  هللا  حور  هداز  ماما 

عقاو ( هر  ) ینیمخ ماما  نادـیم  بونج  علـض  رد  نویامه  باب  نابایخ  رد  مظاک  یـسوم  نب  هللا  حور  هدازماما  هکرابم  هعقب  يانب  تاحیـضوت :
يراک یـشاک  حول  . تسین یمیدـق  رثا  ياراد  . دراد ییابیز  یبوچ  حیرـض   . تسا رتم  نآ 4  ضرع  رتـم و  بیرق 6  نآ  یلخاد  لوـط   . تسا

ار نآ  تیعضو  اما  میتفاین  رود  ياه  هدس  رد  هدازماما  نیا  هنیشیپ  زا  يدنس  العف  دهد . یم  ناشن  ار  خیرات 1311ق . نآ  رد  يالاب  کچوک 
هرود هب  طوبرم  هک  یسور  نیزرب  هشقن  رد  .1 دومن : رظن  مالعا  نینچ  یسررب و  ناوت  یم  نارهت  يراجاق  ياه  هشقن  دوجو  اب  رجق  رصع  رد 
تقد اب  هدرکن و  یـشوپ  مشچ  اه  هدازماـما  ياـنب  لـحم  ماـن و  تبث  جرد و  زا  نآ  حارط  حاـسم و  هک  نیا  وگ  تسا  (1258ق ). هاش دمحم 

هللا حور  هدازماما  زا  یمان  تسا  هدومن  صخشم  هشقن  نیا  رد  ار   ... ییحی و لیعامسا و  دیس  یلو و  دیـس  نیدلارـصان و  دیـس  ياه  هدازماما 
دزن يدایز  تیمها  زا  نارهت  روهـشم  ياه  هدازماما  رگید  اب  سایق  رد  هدازماـما  نیا  اـی  دراد  هتکن  ود  زا  ناـشن  رما  نیا  هک  دوش  یمن  هدـید 

يارب نآ  ندوب  سرتسد  زا  رود  یتنطلـس و  گرا  هطوحم  رد  انب  لحم  عوقو  ببـس  هب  هک  نیا  ای  هدوبن و  رادروخرب  نامز  نآ  ياـه  ینارهت 
لاس هک  نونفلاراد  نایوجشناد  ششرک و  ویسوم  هشقن  رد  .2 تسا . هدیشوپ  مشچ  هشقن  رد  نآ  لحم  ندرک  صخـشم  مان و  جرد  زا  مدرم 
لاس رد  هک  هلودلا  مجن  هشقن  رد  .3 دوش . یمن  هدید  هدازماما  نیا  زا  يرثا  هنوگچیه  ، تسا هدش  هیهت  .( (1275ق تسخن هشقن  زا  سپ  ییاه 

ناـمز نآ  رد  میناد  یم  نوچ  . دـشاب هدـش  دـیق  هللا » حور  ماـن « هک  نآ  یب  تسا  هدـش  تبث  هدازماـما »  » هملک اـهنت   ، هدـیدرگ اـیهم  1309ق .
میناد یمن  تفر ). نایم  زا  اه  دـعب  هدازماـما  نیا  ) تسا هتـشاد  دوجو  یبیغ » هدازماـما   » ماـن اـب  هللا  حور  هدازماـما  راوج  رد  يرگید  هدازماـما 

رد هجوت  تقد و  اـب  دـنچ  ره  تسا  هدوب  یبـیغ  هللا و  حور  هدازماـما  ود  زا  کـی  مادـک   « هدازماـما هملک « طـقف  جرد  زا  هلودـلا  مجن  روظنم 
هطوحم رد  انب  نیا  دـشاب . هدوب  هللا  حور  هدازماما  نامه  دـیاب  هشقن  حارط  روظنم  هک  دز  سدـح  ناوت  یم  روبزم  هدازماما  ود  عوقو  تیعقوم 
نامتخاس رایتخا  رد  زین  نآ  یفقو  نیمز  زا  یـشخب  دراد و  رارق  ناریاز  سرتسد  زا  رود  نارهت  هر )  ) ینیمخ ماما  نادـیم  تارباخم  نامتخاس 

رد هعقب  نوچ  تسا .  هدـش  يزاـسون  ریخا  ياـه  لاـس  رد  دوب ،  هدـش  بارخ  هدوسرف و  ناـمز  رورم  هب  هک  هعقب  نیا  ياـنب  . تسا تارباـخم 
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ناریاز دازآ  دمآ  تفر و  زا  تارباخم  نامتخاس  زا  تسارح  تظافح و  نیمات  روظنم  هب  هرادا  نیا  تسا  هتفرگ  رارق  تارباخم  هرادا  هطوحم 
رد هیریخ  روما  فاقوا و  نامزاس  تسرپرـس  باب  نیا  رد  . تسا هدرک  مـالعا  دازآ  مومع  يارب  ار  هبنـشود  ياـهزور  طـقف  هدرک  يریگولج 

روبق لها  ترایز  يارب  مدرم  دوب و  یقنوررپ  هدازماما  هتـشذگ  رد  هللا  حور  هدازماما  تفگ ...« : انـسیا ، اب  وگو  تفگ  رد  هکربتم  عاقب  روما 
نونکا دش . دودحم  هدازماما  ياضف  دـش ، هتخاس  ناکم  نیا  رد  تارباخم  نامتخاس  هک  نآ  زا  دـعب  اما  دـندمآ ، یم  سدـقم  هناتـسآ  نیا  هب 

نیا ترایز  ینونک  هویـش  هب  زین  مدرم  تسا و  هرکاذـم  هبتاکم و  لاحرد  تارباخم  هرادا  اب  هیریخ  روما  فاقوا و  نامزاس  هک  تساـه  لاـس 
ار ناکم  نیا  دنیایب و  هدازماما  ترایز  هب  راوز  هک  دـنیب  یمن  حالـص  یتینما  لیالد  هب  تارباخم  هرادا  دوزفا : نارمچ  دـنا . ضرتعم  هدازماما 
، هیریخ روما  فاقوا و  نامزاس  تشاد : راهظا  وا  . دنیایب هداز  ماما  ترایز  هب  دنناوت  یم  نارئاز  هبنـشود  ياهزور  اهنت  تسا و  هدرک  دودـحم 
، دراد رظنرد  هک  ار  یتـینما  مادـقا  ره  هک  تساوخ  ناـمزاس  نیا  زا  تارباـخم ، هرادا  تسارح  اـب  ییاـه  هسلج  هرکاذـم و  رد  شیپ  لاـس  ود 
هب اه  هبتاکم  طقف  تسا و  هتفرگن  تروص  يرثوم  مادـقا  چـیه  نونکات  دوجو ، نیا  اب  دوشن . هدازماما  هب  نارئاز  دورو  عنام  اما  دـهد ؛ ماـجنا 

.« دزادنا یم  يرگید  شخب  ندرگ  هب  ار  تیلوئسم  شخب ، ره  دنا و  هدیماجنا  لوط 

( هرد بالگ   ) هیلع هللا  مالس  مساق  هداز  ماما 

رب عبرم  رتم  دودح 6000  تحاسم  اب  (ع ) یبتجم نسح  ماما  ترضح  ناگداون  زا  (ع ) مساق هداز  ماما  ترضح  سدقم  ناتـسآ  تاحیـضوت :
هاـش ناـمز  هب  طوـبرم  هعقب  نیا  راـثآ  نـیرت  یمیدـق  دراد . رارق  شیرجت  زا  رتـالاب  هرد  بـالگ  یقـالیی  ياتـسور  هـب  فرـشم  يدـنلب  زارف 

یعلض تشه  ییانب  رب  لمتشم  هعقب ، یلصا  تمسق  تسا . هدش  هداد  هعـسوت  هعقب  يانب  لصا  زین  راجاق  نامز  رد  تسا و  يوفـص  بسامهط 
هدیـشوپ لکـش  يزایپ  دبنگ  دهد و  یم  لیکـشت  ار  هدازماما  مرح  ینورد  شخب  هک  دـنا  هتـسناد  يرجه  متفه  نرق  راثآ  زا  ار  نآ  هک  تسا 

يوفـص لوا  بساـمهط  هاـش  ناـمز  هب  قلعتم  هک  تسا  خیرات 963 ه .ـ ياراد  دـقرم  یبوچ  قودنـص  تسا . گنر  یبآ  ياهیـشاک  زا  هدـش 
ناتـسبش ود  ياراد  انب  نیا  تسا . ارجا  لاح  رد  نآ  يزاس  زاب  هدـیدرگ و  بیوصت  ریخا  ياهلاس  رد  هعقب  ياـنب  ینارمع  عماـج  حرط  تسا .

دنبرد خ . سدق -  م . هقطنم 1 -  نارهت -  سردآ : تسارـسرئاز . لیبق  زا  بسانم  یهافر  تاناکما  ياراد  هناگادج و  روط  هب  هنادرم  هنانز و 
هرد بالگ  - 

( کنو  ) هیلع هللا  مالس  رباصلا ) یضاق   ) رباص یضاق  هداز  ماما 

ياهقف ناملاع و  نیرتهتسجرب  نیرتگرزب و  زا  ع ،   ) داجس ماما  ناگداون  زا  رباصلایـضاق ، هب  بقلم  دمحمنبیلع ، مساقلاوبا  تاحیـضوت 
خیـش هتـشون  هبانب  دش . دلوتم  کنو  هد  نامه  رد  وا  درذـگیم . ردـقلالیلج  ملاع  نآ  توف  زا  لاس  زا 897 شیب  هک  دوب  دوـخ  ناـمز  ینید 

يرایـسب نادرگاش  ترـضح  نآ  هدوب و  ینید  یملع و  سورد  سلجم  ادـتبا  ناکم  نیا  کنو ، یلاها  هنیـس  هب  هنیـس  تایاور  یمق و  سابع 
دیس اقآ  هب  ار  هدازماما  تیلوت  يرـصان  رابرد  راجاق ، نامز  رد  راب  نیلوا  هتـشاد و  ینایلوتم  فلتخم  ياهنامز  رد  هدازماما  نیا  تسا  هتـشاد 

یلاها یهجوتیب  رثا  رب  هتبلا  تسا  ناتـسآ  مداـخ  نونکا ، مه  يرـسیخاقآ  جاـح  تسا  هدرک  راذـگاو  يراـبدور ، گرزباـقآ  فلخ  هللادـی ،
یتعاس دنچ  هبنـشجنپ  ياهزور  رهظ  زا  دعب  طقف  لیطعت و  ًابیرقت  ات 1377 1360 لاس لیاوا  زا  هعقب  نیا  تاناریمـش ، فاقوا  نامزاس  کنو و 

رظن زا  مهن و  هدر  رد  هدازماما  نیا  بسن  لـصا و  راـبتعا و  تیدنـس و  رظن  زا  تسا  هدـش  ییاـشگزاب  ناـکم  نیا  نونکا ، مه  یلو  هدوب  زاـب 
يرایـسب تهابـش  يراتخاس  رظن  زا  تسا و  یعلـض  تشه  هدازماما  يانب  دراد . رارق  مهدراهچ  ةدر  رد  رگید  ياههدازماما  نایم  رد  یخیرات 

ناتـسآ یلوتم  هک  یناسک  زا  ياهدع  هلمج  زا  دناهدش ، نوفدـم  رفن  دـنچ  مه  هدازماما  طایح  رد  دراد . هفوک  رد  ع   ) یلع ترـضح  هناخ  هب 
. دـنریگیم تجاح  نآ  ياههخاش  هب  هچراپ  نتـسب  اب  مدرم  هک  دراد  دوجو  یلاسنهک  تخرد  طاـیح  زا  ياهشوگ  رد  نینچمه ، دـناهدوب .
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نآ باقعالا  هیاهن  زا  لـقن  هب   . تسا هدـش  عقاو  ارهزلا  هاگـشناد  تشپ  کـنو  ياتـسور  رد  رباـص  یـضاق  مساـقلا  وبا  هدازماـما  هکربتم  هعقب 
تسا نیدباعلا  نیز  ماما  ناگداون  زا  دوجوم  همانترایز  رب  انب  هتشادار و  زایتما  لامک  زین  ملع  رد  دیدرگ و  دلوتم  اتـسور  نامه  رد  ترـضح 

هک دـش  هتخاس  راجاق  هاش  نیدـلا  رـصان  مظعا  ردـص  کلامملا  یفوتـسم  فسوی  ازریم  موحرم  هلیـسو  هب  لاس 1302ه.ق  رد  ناـشیا  هعقب  .
یترایز ناکم  نیا  درب .  راکب  نآ  رد  ناوارف  هقیلس  نسح  يراکیـشاک و  تانییزت  یبوچ و  حیرـض  اویـش و  راعـشا  طوطخ و  اب  رمرم  گنس 
تمدق لاس  زا 700 شیب  هدوب و  لـگ  تشخ و  زا  ناـمتخاس  دراد . رارق  هدازماـما  هچوک  ماـن  هب  کـنو  هد  یمیدـق  ياـههچوک  زا  یکی  رد 
تروص هب  رورم  هب  تمرم و  هاش  نیدلارـصان  نامز  رد  دوب و  هبورخم  یعیبط  نوگانوگ  ثداوح  اهگنج و  لیلد  هب  راجاق ، نامز  اـت  دراد .

. دشيزاسزاب يرجآ 

( هدنگرز  ) هیلع هللا  مالس  لیعامسا  هداز  ماما 

زا ترـضح  نآ  تسا . هدـش  عقاو  هدـنگرز  كراپ  ياهتنا  هداز ، ماـما  ناـبایخ  کـهلق ، ناـبایخ  رد  هدازماـما  نیا  هکربتم  هعقب  تاحیـضوت :
نآ رد  هک  هدیدرگ  بصن  مرح  لخاد  رد  هدش و  هتشون  یگرزب  يولبات  يور  رب  ناشیا  همان  هرجـش  تسا و  (ع ) نیدباعلا نیز  ماما  ناگداون 

ياهراوید هرا  زا  تسا و  یعلـض  راـهچ  تروص  هب  عبرم  رتم  تحاسم 250  اب  هعقب  يانب  تسا . هدش  دـیق  لاس 850 ق  ناشیا  تافو  خیرات 
نیا تسا . عقاو  مرح  طسو  رد  هدش و  نییزت  ینآرق  ياه  هبیتک  راعشا و  اب  نآ  يزلف  حیرض  تسا . چگ  نآ  يالاب  همین  گنس و  مرح  لخاد 

ياهیشاک ياراد  انب  نیا  کچوک  دبنگ  دراد . رارق  يراکیشاک  ياه  هبیتک  نآ  ياهراوید  يور  رب  هک  تسا  رادنوتـس  ناویا  ود  ياراد  هعقب 
دـیدج و هعقب ، يانب  تاقحلم  تانییزت و  یمامت  تسا . هدـناشوپ  ار  دـبنگ  نییاپ  رود  ات  رود  هک  تسا  ینآ  رق  يا  هبیتک  يدروجال و  زبس و 

هدنگرز کهلق -  یتعیرش -  هقطنم 3 -  نارهت -  سردآ : تسا . ریخا  ياهلاس  هب  طوبرم 

( رذیچ ) هیلع هللا  مالس  ایرکز  نبا  لیعامسا  هداز  ماما 

. تسا هدش  عقاو  (ع ) ربکا یلع  هدازماما  هعقب  یکیدزن  رد  رذـیچ و  هقطنم  رد  رهلک  نابایخ  رد  لیعامـسا  هدازماما  هکربتم  هعقب  تاحیـضوت :

. دراد تحاسم  عبرم  رتم  دودح 150  تسا و  شوگ  راهچ  Ơهعقب ا یلصا  يانب  تسا . (ع ) مظاک یسوم  ماما  ناگداون  زا  ترـضح  نآ 
هدش هدیشوپ  رمرم  گنس  زا  راوید  نییاپ  همین  هدش و  یـشاقن  زبس  گنر  اب  نآ  لخاد  يرجآ  ياهراوید  مرح و  هب  يدورو  هداس  یبوچ  رد 
دبنگ تسا . یگرزب  رمرم  گنس  حیرض  لخاد  رد  رهطم  دقرم  دراد . هریاد  مین  مرف  نآ  يالاب  کبشم و  ترـضح ، نآ  رهطم  حیرـض  تسا .

نآ رد  هک  تسا  لاسنهک  رایـسب  ناتخرد  اب  رجـشم  نحـص  ياراد  انب  نیا  درذگ . یم  نآ  رمع  را  یتدم  هک  هدـش  یـشاقن  زبس  گنر  هب  انب 
نارهت سردآ : تسا . رادروخرب  نیرئاز  تهج  یهافر  تاناکما  زا  عیـسو و  يا  هینیـسح  ياراد  هدازماما  نیا  دروخ . یم  مشچ  هب  زین  يروبف 

( رذیچ  ) وگزردنا هقطنم 1 - - 

( دازحرف ) هیلع هللا  مالس  حلاص  هداز  ماما 

هعقب نیا   . دراد رارق  ناتسهوک  هنماد  رد   ، نارهت رهـش  یبرغ  لامـش  رد  عقاو   ، دازحرف ياتـسور  یقرـش  لامـش  رد  هدازماما  نیا  تاحیـضوت :
حول يالاب  رب  هک  دراد  دوجو  یبوچ  نوتـس  ود  اب  دنلب  یناویا  نآ  بونج  تمـس   . دراد هداس  يرجآ  شوپ  کی  دبنگ  اب  شوگ  راهچ  ییانب 

رد دقرم  بحاص  . تسا رطـس  رد 5  قیلعتـسن  طـخ  هب  حول  نیا  يور  هبیتک  تسا . هدـش  هتـشون  لاس 986 ه  هعقب  يانب  خـیرات  دـقرم  گنس 
. تسا رجـشم  زبس و  بساـنم  یهاـفر  تاـناکما  ياراد  اـنب  نیا  تسا . هدـش  یفرعم  ع)  ) نیدـباعلا نیز  ماـما  ناـگداون  زا  دوجوم  هماـنترایز 

دواد هدازماما  خ . يدازحرف -  راولب  هقطنم 2 -  نارهت -  سردآ :
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( رذیچ  ) هیلع هللا  مالس  ربکا  یلع  هداز  ماما 

. دننادیم (ع ) نیدباعلانیز ماما  هب  بستنم  ار  ناشیا  هرجـش  اما  دشابیم  دامتعا  لباق  صخـشم و  همانهرجـش  دـقاف  هدازماما  نیا  تاحیـضوت 
يررهش هب  میظعلادبع  ترضح  دورو  اب  نراقم  ار  نآ  رگید  یضعب  دنناد و  یم  لبق  لاس  هب 900  طوبرم  ار  هدازماما  تمدق  دارفا  زا  یضعب 
هدازماما زا  ترایز  رتمک  هدوب و  تاوما  نفد  يارب  ناتسروگ  کی  ًافرـص  بالقنا  زا  لبق  ربکایلع ، هدازماما  ناکم  هک  دنچره  دنرامـشیم .

مان يرذیچ »  » يادهـش اهنآ ، نایم  رد  هک  یلیمحت  گنج  يادهـش  رکیپ  ندروآ  اب  بالقنا ، زا  سپ  اما  تسا  هتفرگیم  رارق  لابقتـسا  دروم 
دایعا و رد  تیب  لها  ناحادم  زا  یمیرک ، دومحم  جاح  روضح  تاناریمش و  ناگدنمزر  تایه  لیکـشت  اب  زین  دروخیم و  مشچ  هب  دایز  مه 
ینارنخـس و تاـسلج  يرازگرب  يارب  یلحم  هـب  ربـکایلع  هدازماـما  يادهـش  رازلگ  تـقیقحرد  هـعمج  ياهبـش  رد  هاـگهگ  اـهيرادازع و 
رد عقاو  نارهت ، رهش  قرش  لامش  سردآ : تسا . هدش  لیدبت  نارهت  رهش  لامش  رد  یگنهرف  میظع  هاگیاپ  کی  هب  رتهب  ریبعت  هب  يرادازع و 

رذیچ هلحم  رد  يرادرهش ، هقطنم 1 

رایرهش

امهیلع هللا  مالس  يرغص  ما  يربک و  ما  ناگداز  ماما 

: هدش لیکشت  تمسق  ود  زا  دبنگ  هقاس  تسا . نایامن  هدش  يراکیشاک  دنلب  دبنگاب  دراهتشا  رهش  لخاد  رد  نونکامه  انب  نیا  تاحیـضوت :
يراکیشاک تسا . يرجآ  دهدیم ، لیکشت  ار  دبنگ  هدعاق  هک  نآ  هقاس  هیقب  هدش و  نیزم  يزول  لاکشا  هب  یشاک  اب  دبنگ  نیریز  تمسق 

، چگ اب  اهنت  نیئزت و  هنوگ  ره  دقاف  انب  لخاد  هدـش و  لیکـشت  شخب  ود  زا  هعقب  تسا  زاتمم  دوخ  عون  رد  یلقعم  تانیئزت  اب  ناویا  ياهلغب 
. تسا هتفرگ  رارق  تمرم  دروم  فلتخم  ياههرود  رد  نآ  زا  دعب  هک  داد  تبسن  هیوفص  هرود  هب  ناوتیم  ار  انب  نیا  تسا . هدش  دیفس 

( هیدیحو  ) هیلع هللا  مالس  مساق  هداز  ماما 

دایز لامتحا  هب  دراد و  قلعت  هیوفـص  نارود  هب  اـنب  دراد . رارق  هیدـیحو  رهـش  تـالحم  زا  یکی  نیقوج  هلحم  رد  هدازماـما  نیا  تاحیـضوت 
هداد ياج  دوخ  رد  ار  انب  يدورو  هک  دراد  یقرـش  ناویا  کی  تسا و  یعلـض  راهچ  انب  نالپ  تسا . هدـش  هفاضا  راـجاق  هرود  رد  نآ  ناویا 

گنـس و لگ و  تشخ و  انب ، حلاصم  تسا  یقاط  تروص  هب  ناویا  شـشوپ  هدش و  ارجا  ياهلپ  دـبنگ  کی  تروص  هب  هعقب  شـشوپ  تسا .
. تسا هدش  دودناچگ  اب  نآ  لخاد 

اهیلع هللا  مالس  هیقر  یب  یب  هداز  ماما 

زا ناشیا  دوش  یم  هتفگ  دراد . رارق  رایرهش  هب  نارهت  هداج  ریسم  رد  عقاو  زیومهد  ياتسور  رد  س )  ) هیقر یب  یب  هدازماما  هعقب  تاحیـضوت 
. تسا یبناج  تاقاحلا  رگید  هتـسدلگ و  دقاف  یتشخ و  يدبنگ  ياراد  یمیدـق و  هدازماما  نامتخاس  تسا . (ع ) مظاک یـسوم  ماما  ناگداون 

رایرهش هب  نارهت  هداج  نارهت –  سردآ :

اهیلع هللا  مالس  هنیکس  یب  یب  هداز  ماما 

ماما ترـضح  همئالا  نماث  ردـقنارگ  رهاوخ  و  (ع ) مظاـک یـسوم  ماـما  ترـضح  همرکم  تخد  ناـشیا  یخیراـت ، دـهاوش  ساـسا  رب  بسن :
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روشک برغ  تیزنارت  هداج  ریسم  رد  درالم و  هداج  رد  (س ) هنیکس یب  یب  هدازماما  هعقب  تاحیـضوت : تسا . هموصعم  ترـضح  و  (ع ) اضر
زا تسا و  رایرهش  هقطنم  رد  هکربتم  عاقب  نیرتروهشم  زا  یکی  هدازماما  نیا  تسا . هدش  عقاو  رایرهش  ناتـسرهش  رلنوتاخ  دابآ  حلاص  بنج 
هب اهتبـسانم  ریاس  رفـص و  مرحم ، ياههام  مایا  رد  هک  دراد  یناوارف  نادنم  هقالع  تسا ، يرایـسب  تامارک  ياراد  ترـضح  نآ  هک  ییاجنآ 

. تسا يراک  هنییآ  يراکیـشاک و  لیبق  زا  یمالـسا  يرامعم  تانییزت  ياراد  زاسون و  الماک  هعقب  يانب  دـنوش . یم  فرـشم  ناـشیا  تراـیز 
يدـبنگ ياراد  روبزم  هعقب  تسا . هدـیدرگ  بصن  یحارط و  یناهفـصا  نادـنمرنه  طسوت  لاس 1372  رد  رهطم  مرح  لـخاد  يزلف  حـیرض 
هدازماما نیا  تسا  هدیدرگ  انب  يدورو  ناویا  نیفرط  رد  زین  هتسدلگ  ود  تسا . هدش  هتخاس  اریخا  هک  تسا  یتشخ  یشاک  ششوپ  اب  يرجآ 
هدازماما نحـص  ياضف  رد  تسا . راوز  تهج  هیلوا  تاناکما  زین  نارئاز و  ناکـسا  تحارتسا و  تهج  قاتا  اب 115  ارسرئاز  باب  ياراد 40 

. ددرگ یم  اپ  رب  یلصف  يا  هچرازاب  هعقب  نیا  ترواجم  رد  دراد . رارق  ادهش  روبق 

امهیلع هللا  مالس  نسحم  رفعج و  ناگداز  ماما 

، رایرهش رد  هواخ  ياتسور  رد  (ع ) نسحم رفعج و  ناگدازماما  هعقب  تاحیضوت  تسا . ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ماما  ناگداون  زا  ناشیا  بسن :
هدیشوپ امن  رجآ  اب  هعقب  ياهراوید  دشاب . یم  یناتساب  راثآ  وزج  هک  تسا  یمیدق  ییانب  لماش  هعقب  نامتخاس  تسا . هدش  عقاو  زنهک  هداج 
هدیدرگ يزاسزاب  ریخا  ياهلاس  رد  هعقب  نیا  تسا . تاقاحلا  رگید  حیرض و  هتسدلگ ، دقاف  هدش و  هتخاس  لگ  تشخ و  زا  نآ  دبنگ  هدش ،

زنهک هداج  رایرهش -  نارهت -  سردآ : دش . دهاوخ  هتـشاذگ  ارجا  دروم  هب  کیدزن  هدنیآ  رد  هدش و  هدامآ  روبزم  هعقب  عماج  حرط  تسا .
هواخ ياتسور  - 

هیلع هللا  مالس  هللادبع  هداز  ماما 

فـسوی ياتـسور  رد  ع )  ) هللادبع هدازماما  هعقب  تاحیـضوت : تسا . ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  ناگداون  زا  ترـضح  نآ  دوش  یم  هتفگ  بسن :
نیا تسا . ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  ناگداون  زا  ترـضح  نآ  دوش  یم  هتفگ  دراد . رارق  میرک  طابر  هداـج  رایرهـش ، رد  عقاو  یفریـص  داـبآ 

يراکدیفس نآ  یلخاد  يامن  تسا و  حیرض  هتسدلگ و  دقاف  يرجآ  دبنگ  ياراد  هک  تسا  عبرم  نالپ  اب  یمیدق  ینامتخاس  لماش  هدازماما 
 - رایرهـش نارهت -  سردآ : دراد . رارق  اـنب  هطوحم  زا  یـشخب  رد  یمومع  یناتـسروگ  تسا و  یبناـج  تاـقاحلا  دـقاف  اـنب  نیا  تسا . هدـش 

یفریص دابآ  فسوی  ياتسور  میرک -  طابر  هداجر 

هیلع هللا  مالس  هللادبع  هداز  ماما 

ناگداون زا  ناشیا  یلقن ، هب  تسا . هدش  عقاو  انب  رایرهش  هب  میرک  طابر  هداج  ریسم  رد  ابـص  رهـش  رد  (ع ) هللادبع هدازماما  هعقب  تاحیـضوت :
يامن تسا . هدـش  يزیمآ  گنر  يرجآ  دـبنگ  نینچمه  يرجآ و  ياـهراوید  ياراد  یمیدـق و  هعقب  ناـمتخاس  تسا . (ع ) رفعج نب  یـسوم 

انب تسا . يراویدراـهچ  تروـص  هب  زین  هعقب  فارطا  تـسا و  یبوـچ  یحیرـض  ياراد  تـسا . تاـنییزت  دـقاف  يراکدیفـس و  زین  نآ  یلخاد 
. دراد رارق  هطوحم  زا  یشخب  رد  یناتسربق  تسا و  هتسدلگ  دقاف  تسا و  هناخرادبآ  انما و  تایه  رتفد  دجسم ، لماش  یبناج  تاقاحلا  ياراد 

ابص رهش  رایرهش -  هب  میرک  طابر  هداج  رایرهش -  نارهت -  سردآ :

هیلع هللا  مالس  مساق  هداز  ماما 

رد نیرئاز  هافر  تهج  امنهار  ياهولبات  دراد و  رارق  رایرهـش  هب  درالم  هداج  رد  عقاو  هنگدیب  ياتـسور  رد  مساق  هدازماما  هعقب  تاحیـضوت :
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دودح 50 تحاسم  اب  ناشیا  هعقب  تسا . (ع ) یبتجم نسح  ماما  ناگداون  زا  ترـضح  نآ  دوش  یم  هتفگ  تسا . هدـیدرگ  بصن  ریـسم  لوط 
هدش بصن  هعقب  نیا  رد  ینهآ  یحیرـض  تسا . تانییزت  دقاف  هداس و  نآ  دـبنگ  .و  تسا یـشاک  يرجآ و  يامن  ياراد  یمیدـق و  عبرم  رتم 

. تسا

امهیلع هللا  مالس  رفعج  يدهم و  ناگداز  ماما 

ریز عبرم و  رتم  دودح 3000  هعقب  نیا  تحاسم  تاحیضوت : تسا . ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  ناگداون  زا  ترـضح  نآ  دوش  یم  هتفگ  بسن :
. تسا یقاحلا  ياهانب  هتـسدلگ و  دقاف  هک  تسا  لگ  تشخ و  زا  يدـبنگ  اب  یمیدـق  يرجآ و  يانب  ياراد  تسا و  عبرم  رتم  نآ 150  يانب 

لـصتم نآ  هب  فرط  راـهچ  زا  هک  هدـش  هتخاـس  هعقب  نیا  رد  يا  هینیـسح  دجـسم و  ریخا  ياـهلاس  رد  تسا . یناتـساب  راـثآ  وزج  هعقب  نـیا 
8 میرک -  طاـبر  هداـج  نارهت -  سردآ : تسا . هدـش  يراـکچگ  هـیقب  گنـس و  رتـم  کـی  عاـفترا  هـب  مرح  لـخاد  هرازا  تـسا . هدـیدرگ 

نیقوج ياتسور  رایرهش -  يرتمولیک 

هیلع هللا  مالس  نوراه  هداز  ماما 

ماما باقعا  زا  ناشیا  دوش  یم  هتفگ  تسا . هدش  عقاو  میرک  طابر  هداج  رایرهش ، رد  ریما  درک  ياتسور  رد  نوراه  هدازاما  هعق  تاحیـضوت :
یبناج تاقاحلا  هتـسدلگ و  دـقاف  هک  تسا  یتشخ  يدـبنگ  ياراد  یمیدـق و  رایـسب  ترـضح  نآ  هعقب  نامتخاس  تسا . ع )  ) مظاک یـسوم 
ریما درک  ياتسور  رایرهش -  نارهت -  سردآ : تسا . ینهآ  حیرض  بصن  يزاسزاب و  لاح  رد  یگنهرف  ثاریم  تراظن  اب  هعقب  نیا  تسا .

هیلع هللا  مالس  يداه  هداز  ماما 

نسح ماما  ناگداون  زا  ترضح  نآ  دوش  یم  هتفگ  تسا . هدش  عقاو  رایرهش  لامش  رد  هتشرک  ياتـسور  رد  هدازماما  نیا  هعقب  تاحیـضوت :
يدبنگ تسا . عبرم  رتم  دودح 100  ییانب  ریز  ياراد  هتفرگ و  رارق  عبرم  رتم  دودح 1000  یتحاسم  رد  یمیدق  هعقب  نیا  تسا . (ع ) یبتجم

نیا يارب  دراد . رارق  دقرم  يور  رب  یبوچ  یحیرـض  هدش و  یـشاقن  يراکچگ و  هعقب  لخاد  يامن  دراد . رارق  هعقب  زارف  رب  لگ  تشخ و  زا 
هتشرک ياتسور  رایرهش -  نارهت -  سردآ : دنتسه . يدیدج  حیرض  نتخاس  لوغشم  هعقب 

هیلع هللا  مالس  یلعسابع  هداز  ماما 

ناشیا دوش  یم  هتفگ  دراد . رارق  میرک  طابر  هب  رایرهش  هداج  رد  عقاو  یتاس  راصح  ياتسور  رد  ع )  ) یلعـسابع هدازماما  هعقب  تاحیـضوت :
گنس هعقب  يامن  تسا . یقاحلا  ياهانب  دقاف  لگ و  تشخ و  زا  يدبنگ  ياراد  هعقب  یمیدق  يانب  تسا . ع )  ) مظاک یسوم  ماما  ناگداون  زا 

ياتسور رایرهش -  نارهت -  سردآ : تسا . یناتساب  راثآ  وزج  هعقب  نیا  تسا . هدیدرگ  ثادحا  نآ  ترواجم  رد  يا  هینیسح  هدش و  يراک 
یتاس راصح 

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  ماما 

هتفگ تسا . هدش  عقاو  دابآ ) كرت  ) یبونج يالیو  رهم  رایرهـش ، رد  شک  متاح  هدازماما  هب  فورعم  (ع ) میهاربا هدازماما  هعقب  تاحیـضوت :
یبناج تاقاحلا  دقاف  یمیدق و  اتبـسن  دراد و  عبرم  رتم  دودح 40  ییانب  ریز  هعقب  نیا  تسا . (ع ) رفعج نب  یـسوم  ناگداون  زا  يو  دوش  یم 
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. تسا

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  ماما 

ماما ناگداون  زا  ترـضح  نآ  تسا . هدـش  عقاو  ناـکزر  ناتـسهد  درولا  ياتـسور  رد  رایرهـش ، رد  ناـکزر ، میهاربا  هدازماـما  تاحیـضوت :
لگ و تشخ و  زا  يدبنگ  ياراد  یناتساب و  راثآ  وزج  هک  تسا . یمیدق  رایسب  ینامتخاس  لماش  هدازماما  يانب  تسا . (ع ) رفعج نب  یـسوم 

ياتـسور رایرهـش -  نارهت -  سردآ : تسا . هدـش  بصن  هدازماـما  دـقرم  يور  رب  يزلف  یحیرـض  تسا . یقاـحلا  ياـهانب  هتـسدلگ و  دـقاف 
ناکزر

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  ماما 

زا ناشیا  دـهاوش ، قبط  تسا . هدـش  عقاو  درـالم  هداـج  رد  روشک  برغ  تیزنارت  هداـج  يادـتبا  رد  (ع ،) میهاربا هدازماـما  هعقب  تاحیـضوت 
ياضف ياراد  هدازماما  نیا  تسا . یناتـساب  راثآ  وزج  یمیدق و  رایـسب  هعقب  نیا  نامتخاس  تسا . (ع ) نیدـباعلا نیز  ماما  ترـضح  ناگداون 
ثاریم تراظن  تقفاوم و  اب  دایز ، یگدوسرف  لیلد  هب  هعقب  ياـنب  تسا . مرتحم  نیرئاز  هدافتـسا  تهج  مزـال  تالیهـست  اـبیز و  رایـسب  زبس 

. تسا يزاسزاب  لاح  رد  هدش و  بیرخت  یگنهرف 

( نیترضح () امهیلع هللا  مالس   ) نیسحلا هللادبع  وبا  یلع و  نسحلاوبا  هداز  ماما 

زا ناـشیا  هماـن ، هرجـش  قبط  دنتـسه . فورعم  نیترـضح  هب  هک  ع )  ) نیـسحلا هللادـبع  وـبا  یلع و  نسحلاوـبا  ناـگدازماما  هعقب  تاحیـضوت 
هک تسا . یقاط  راهچ  لماش  هدازماما  نامتخاس  ددرگ . یم  زاب  هیوفـص  هرود  هب  هعقب  يانب  تمدـق  تسا . ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  ناگداون 

یطورخم ابیرقت  کبـس  هب  يدـبنگ  ياراد  انب  نیا  دـسر . یم  رتم  هب 5/1  نآ  ياـهراوید  تماخـض  تسا و  لـگ  تشخ و  زا  نآ  ياـهزرج 
ياراد هعقب  نیا  تسا . هدیـشخب  ناکم  نیا  هب  ار  ییابیز  هرظنم  لاس ، دصیـس  زا  شیب  لاسنهک  ناتخرد  اـب  هعقب  نوماریپ  زبس  ياـضف  تسا .

ناخ نسح  هعلق  سدقرهش -  نارهت -  سردآ : تسا . مرتحم  نیرئاز  هدافتسا  تهج  یبسانم  تاناکما 

هیلع هللا  مالس  لیعامسا  هداز  ماما 

نب یـسوم  ماما  دنزرف  ناشیا  دهاوش ، قبط  رب  تسا . هدش  عقاو  رایرهـش  ناتـسرهش  بالقنا  نابایخ  رد  لیعامـسا  هدازماما  هعقب  تاحیـضوت :
ياراد هدـیدرگ و  ثادـحا  هتخاس  شیپ  ینوتب  فقـس  يزلف و  تلکـسا  اب  هدـش و  يزاسزاب  اریخا  هعقب  یمیدـق  نامتخاس  تسا . (ع ) رفعج

کی تروص  هب  هعقب  يانب  تسا . يزلف  نآ  حیرـض  هدش و  يراک  هنییآ  هعقب  لخاد  تسا . هدش  يراکیـشاک  ياه  هتـسدلگ  يرجآ و  دبنگ 
هعوـمجم یلبق ، یگنهرف  هعوـمجم  رب  هوـالع  تسا . هتفرگ  ارف  اـهقاور  ار  نآ  فارطا  تـسا و  یبرغ  یقرـش و  نحـص  ود  ياراد  هعوـمجم 

هقبط هس  رد  یناـمتخاس  هیملع و  هسردـم  نینچمه  تسا . ثادـحا  لاـح  رد  هعقب  نیا  رد  عبرم  رتم  تحاـسم 4500  هب  زین  یگرزب  یگنهرف 
. دراد دوجو  هدازماما  تشپ  نحص  رد  ییابیز  زبس  ياضف  تسا . هدش  ثادحا  هعقب  نیا  رد  یشزومآ  ياهتیلاعف  تهج 

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  هدنخرف  هداز  ماما 

هک تسا  يرجآ  يدبنگ  اب  یمیدق  ینامتخاس  لماش  هعقب  يانب  تسا . (ع ) مظاک یسوم  ماما  ناگداون  زا  ناشیا  دوش  یم  هتفگ  تاحیـضوت 
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بـصن يزاسزاب و  لاح  رد  جرک  یگنهرف  ثاریم  تراظن  اب  اریخا  روبزم  هعقب  تسا . یبوچ  حیرـض  ياراد  هدـش و  يراکدیفـس  نآ  لخاد 
هریو ياتسور  میرک -  طبار  هداج  نارهت -  سردآ : تسا . ینهآ  حیرض 

امهیلع هللا  مالس  اضر  دمحا و  ناگداز  ماما 

هب ناشیا  بسن  تسا . هدـش  عقاو  نارهت  هب  رایرهـش  هداـج  ریـسم  رد  ناـکزر  ناتـسهد  رد  (ع ) اـضر دـمحا و  ناـگدازماما  هعق  تاحیـضوت :
هب نآ  یجراخ  يامن  تسا و  لکـش  عبرم  نالپ  ربراب و  ياهراوید  اب  یمیدـق  روبزم  هعقب  نامتخاس  دـسر . یم  ع )  ) مظاک یـسوم  ترـضح 

. تسا یبناج  تاقاحلا  دقاف  یناتساب و  راثآ  وزج  انب  نیا  تسا . يراک  دیفس  یلخاد  يامن  اب  يرجآ  يدبنگ  ياراد  تسا . امن  رجآ  تروص 
. تسا هدش  يراک  هنییآ  فقس  ات  هیقب  گنس و  رتم  عافترا 5/1  هب  هعقب  لخاد  هرازا  ریخا  ياهلاس  رد 

هیلع هللا  مالس  هزمح  هداز  ماما 

روشک برغ  تیزنارت  هداج  ریسم  رد  رایرهـش ، برغ  يرتمولیک  رد 20  عقاو  گرزب  دابآ  رهش  ياتـسور  رد  هدازماما  نیا  هعقب  تاحیـضوت :
دراد و رارق  عبرم  رتم  دودح 4000  یتحاسم  رد  هعقب  نیا  تسا . ع )  ) مظاک یسوم  ماما  ناگداون  زا  ترضح  نآ  دوش  یم  هتفگ  دراد . رارق 

يزاـسزاب ریخا  ياـهلاس  رد  تسا و  هتـسدلگ  دـقاف  یتشخ و  دـبنگ  ياراد  هعقب  یمیدـق  ياـنب  تسا . عبرم  رتـم  دودـح 100  نآ  ياـنب  ریز 
. تسا یناتساب  راثآ  وزج  هعقب  نیا  يانب  تسا . هدیدرگ 

امهیلع هللا  مالس  لایناد  بیعش و  ناگداز  ماما 

ع)  ) مظاک یسوم  ماما  ناگداون  زا  ناشیا  دوش  یم  هتفگ  دراد . رارق  رایرهش  هقطنم  رد  نیمار  ياتسور  رد  ناگدازماما  نیا  هعقب  تاحیضوت 
. تسا هدیدرگ  عقاو  یمومع  ناتسروگ  نایم  رد  روبزم  هعقب  تسا . يرجآ  يدبنگ  اب  درفنم  ینامتخاس  لماش  هعقب  نیا  تسا .

هیلع هللا  مالس  هللادبع  هداز  ماما 

عقاو رایرهش  ناتـسرهش  داشهد  هب  نامکـسا  ياتـسور  هداج  ریـسم  رد  ناکرز ، ياتـسور  رد  ع )  ) هللادبع هدازماما  هکربتم  هعقب  تاحیـضوت :
جراخ هداج و  یبونج  تمسق  رد  یمیدق و  هعقب  نامتخاس  تسا . (ع ) رفعج نب  یسوم  ماما  ترـضح  ناگداون  زا  ترـضح  نآ  تسا . هدش 
روبزم هعقب  تسا . هدش  يراکدیفس  نآ  لخاد  هک  تسا  یمیدق  رایسب  یلگ و  يدبنگ  اب  يراوید  راهچ  تروص  هب  هعقب  نیا  تساتسور . زا 

هدـش و هتخاس  رهطم  دـقرم  شـشوپ  تهج  ینهآ  یحیرـض  يراج  لاس  رد  تسا . یناتـساب  راثآ  وزج  یبناج و  تاـقاحلا  هتـسدلگ و  دـقاف 
. تسا هدیدرگ  بصن 

هیلع هللا  مالس  هللادبع  هداز  ماما 

زا ترضح  نآ  دوش . یم  هتفگ  دراد . رارق  رایرهش  هب  نارهت  هداج  ریـسم  رد  عقاو  دابآدیعـس ، ياتـسور  رد  (ع ) هللادبع هدازماما  تاحیـضوت 
دقاف يرجآ ، يدـبنگ  ياراد  هک  تسا  یمیدـق  رایـسب  يرجآ  يانب  لماش  ناشیا  هعقب  نامتخاس  تسا . (ع ) رفعج نب  یـسوم  ماما  ناـگداون 

. تسا هدش  يراکدیفس  هعقب  لخاد  ياهراوید  تسا و  تاقاحلا  رگید  حیرض و  هتسدلگ و 

هیلع هللا  مالس  مساق  هداز  ماما 
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زا ترـضح  نآ  دراد . رارق  روـشک  برغ  تیزنارت  هداـج  ریـسم  رد  رایرهـش و  رد  عـقاو  داـبآدرم  هقطنم  رد  هدازماـما  نیا  هعقب  تاحیـضوت :
دقاـف تسا و  لـگ  تشخ و  زا  يدـبنگ  هداـس و  يرجآ  ياـمن  ياراد  هدازماـما  نیا  یمیدـق  هعقب  تسا . (ع ) مظاـک یـسوم  ماـما  ناـگداون 

. تسا یبناج  تاقاحلا  رگید  حیرض و  هتسدلگ ،

هیلع هللا  مالس  سطفا  هداز  ماما 

(ع) رفعج نب  یـسوم  ناگداون  زا  ناـشیا  تسا . عقاو  هکب  ياتـسور  رد  میرک و  طاـبر  هداـج  رد  رایرهـش  سطفا  هدازماـما  هعقب  تاحیـضوت 
هدیـشوپ دیفـس  نامیـس  اب  هعقب  یجراخ  يامن  تسا  هداس  يراکچگ  اهنت  تانییزت و  دـقاف  نآ  لخاد  تسا و  یمیدـق  هعقب  نامتخاس  تسا .
يراکمه اب  اریخا  تسا . هدیدرگ  تبث  یناتساب  راثآ  وزج  تسا و  یبوچ  حیرض  ياراد  هتـسدلگ و  دقاف  دبنگ ، ياراد  هعقب  نیا  تسا . هدش 

. تسا ثادحا  لاح  رد  هعقب  فارطا  رد  یقاور  انما ، تایه 

هوکزوریف

هیلع هللا  مالس  نازرو  نییآ  هللادبع  هداز  ماما 

هدازماـما هب  هدـش و  عقاو  (ع ) قداـص رفعج  ماـما  دـنزرف  هللادـبع »  » هدازماـما هعقب  هوکزوریف  نارهت - هداـج  تفه  رتـمولیک  رد  تاحیـضوت :
. تسا هتسب  شقن  یبوچ  حیرض  يور  رب  ق  خیرات 730 ه ـ اهنت  تسین و  دوجوم  ياهبیتک  هعقب ، يانب  رد  دراد . ترهش  حتفا » هللادبع  »

نیمارو

هیلع هللا  مالس  هللادبع  هداز  ماما 

يانب نایمرد  هعقب  یلصا  يانب  دراد . رارق  دابآثایغ  ياتـسور  قرـش  رد  دابآثایغ و  اوشیپ - هداج  ریـسم  رد  هدازماما  نیا  يانب  تاحیـضوت 
فقـس هندـب و  اـب  کـقاتا  ود  یبوـنج  ههبج  رد  هک  تـسا  رتـم  قاتا 8×10  کـی  لـماش  هدازماـما  نحـص  تسا . روصحم  ثادـحالادیدج 

دیدج حیرـض  ياراد  رتدنلب و  رتمیتناس  دودـح 50  قاتا  فک  زا  هک  دراد  رارق  يروگ  قاتا  نیا  هنایم  رد  دوشیم . هدـید  هدـش  يراکهنیآ 
قبط هللادبع  هدازماما  بسن  دناهدرک . هیبعت  ییاهریگرون  نحص  لخاد  ییانشور  رون و  نیمأت  يارب  دبنگ  هیاپ  یلـصا  تهج  راهچ  رد  تسا .

هدش و قاحلا  نآ  هب  هدازماما  یقرش  علض  رد  يدجسم  رضاح  لاح  رد  دسریم . (ع ) رفعجنبیـسوم ترـضح  هب  هطـساو  اب  دوجوم ، خیرات 
هدش ثادحا  هنانز  هینیـسح  یقرـش  علـض  رد  هنادرم و  هینیـسح  یبرغ ، علـض  رد  دندومن و  ثادـحا  نآ  يالاب  هقبط  رد  یعیـسو  يارـسریاز 

. تسا

هیلع هللا  مالس  نیدباعلانیز  هداز  ماما 

طاـیح هعقب  دراد . رارق  نیمارو  يرتمولیک  هلصاف 10  رد  صاوخ ، غاب  ياتسور  رانکرد  (ع ) داجـس نیدباعلانیز  هدازماما  يانب  تاحیـضوت :
راهچ رد  امنقاط و  علض  ره  هنایم  رد  تسا . عبرم  نالپ  اب  یقاتا  لماش  انب  تسا  یمالسا  هرود  ياهروگ  زا  هدیشوپ  رجشم و  هک  دراد  عیسو 

اب ییاـبیز  رایـسب  شوقن  نآ  ریز  رد  تسا و  هدـش  هیبعت  نآ  رب  يدـبنگ  هب 8 ، نالپ 4  لیدـبت  اب  دوشیم . هدـید  امنقاط  راـهچ  نآ ، هشوگ 
قاتا نیا  هنایم  رد  تسا . هدش  يراکچگ  نآ  یلخاد  ياهراوید  نینچمه  دبنگ و  هیاپ  دبنگ و  ریز  يامن  تسا . هتفرگ  لکش  چگ  زا  هدافتسا 
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. تسا کبشم  یبوچ و  حیرض  کی  ياراد  رتدنلب و  رتم  کی  دودح  قاتا  فکزا  هاگمارآ  دراد . رارق  هاگمارآ 

هیلع هللا  مالس  نیسح  هاش  هداز  ماما 

نآ قرعم  ياه  یشاک  بارحم  زا  یتمسق  کنیا  هک  دراد  دوجو  لوغم  نارود  زا  يانب  یقرش ) تمسق   ) نیمارو رهش  لخاد  رد  تاحیـضوت :
؛ تسا هتفرگ  دوخ  ردار  نآ  یمیدـق  ییاه  هناخ  هک  یمظنمان  یکچل  نادـیم  رد  دوریم . رامـش  هب  یلاـع  يرنه  رثا  ياـیاقب  زا  تسا و  یقاـب 

مسارم رد  يرادازع  يرازگ  رب  لحم  ودنا  هدرک  يزاسزاب  ار  نآ  ولج  تمسق  یلو  تسا  نیـسح  هاش  هاگمارآ  هچ  رگا  هک  تسا  ینامتخاس 
زا سپ  ارچ  هک  تسا  نیادزادـنا  یم  رکف  هب  ار  مدآ  هچنآ  یلو  تـسا  هدـنام  اـج  هـب  بارحم  طـقف  میدـق  ياـنب  زا  تـسا … رفـص  مرحم و 
هاش نادیم  زا  تسا  نکمم  یسک  رتمک  هک  تسا  هنوگ ا ي  هب  هدازماما  تیعضو  و  .. تفر هدازماما  هربقم  لخاد  هب  دیاب  دجسم ؛ زا  نتـشذگ 

لصا ینید . مسارم  ای  يرادازع  عقوم  رد  رگم  تسا  هتسب  شرد  هشیمه  زاسون  هیکت  اریز   . دوش هدازماما ا ي  دوجو  هجوتم  درذگب و  نیسح 
باعل اب  ییاه  یـشاک  ابیز و  ياهحرط  رجآ  يزاس  باـق  اـب  ناـمتخاس  نیا  ینوریب  ياـمن  . تسا یعلـض   8 روشنم تروص  هب  هدازماما  ياـنب 

رود ات  رود  هنافـساتم  .. دـشاب لصتم  يرگید  يانب  هب  تسا  هتـسناوت  یمن  ییانب  نینچ  تسا  یهیدـب  . تسا ریظن  مک  دوخ  عون  رد  يا  هزوریف 
تسا و رجآ  اب  هدازماما  فقـس  تسا  هدـنام  رود  رظن  زا  مرف  شوخ  نامتخاس  نیا  هک  يروط  هب  هتفرگارف  ینوکـسم  ياه  هناـخ  ار  اـنب  نیا 

 . تسا یهاگمارآ  ياه  جرب  زا  یکی  مه  اج  نیا  هک  دیآ  یم  رظنب  روط  نیمه  مه  انب  لخاد   . ینیئزت چیه  نودب  لکش ؛ يدبنگ 

هیلع هللا  مالس  ییحی  هداز  ماما 

رد تسا . هدیـسر  تبث  هب  ناریا  یخیراـت  راـثآ  تـسرهف  رد  هرامـش 199  لیذ  هاـم 1311  ریت  خـیرات 17  رد  ییحی  هادز  ماما  تاحیـضوت :
رب هعقب  لـخاد  دراد . رارق  یعیـسو  نحـص  ناـیم  رد  يرجآ  يا  هعقب  لـگ  هنهک  هب  فورعم  لـحم  رد  نیمارو  رهـش  یقرـش  بونج  تمـسق 

نـسحلا نبدمحم  نیـسح  نب  یـضترملا  نب  نسحلادمحموبا  مان  دراد و  يرب  چـگ  یلاع  تانیئزت  نآ ؛ نوریب  هیاریپ  یب  هداس و  رظن  فالخ 
زا یسیفن  رایـسب  یـشاک  بارحم  روبزم  يرب  چگ  تانیئزت  رب  هوالع  تسا  دوجوم  نآ  يرب  چگ  هبیتکرب  يرجه  خیرات 707  دـیز و  یبا  نب 

لحم زا  نایدصتم  عمط  لهج و  رثا  رب  شیپ  لاس  هاجنپ  دودح  رد  هک  هدوب  هداز  ماما  مرح  شخب  تنیز  لکـش  اپیلچ  هراتـس و  ياه  یـشاک 
هزوم رد  کنیا  دوب و  يرجه  نآ 663  خیرات  رهاط و  یبا  نبدمحم  نب  یلع  نآ  هدنزاس  داتـسا  تفر . نوریب  ناریا  زا  دش و  هتـشادرب  دوخ 
ياـه هعومجم  اـه و  هزوم  زا  یخرب  ودارگنینلژاـنیمرآ  هزوم  رد  مه  نآ  ياـه  یـشاکزا  یتمـسق  دوشیم  يراد  هگن  گرویوین  سیلوپورتـم 

هد كورتم  ناتسروگ  رب  گرم  نیگنس  هیاس  لگ  هنهک  ياتسور  رد  ییحی  هداز  ماما  يدورو  برد  يوربور  تسا  ناریا  جراخ  یـصوصخ 
يانب هتفرگرارق  يرتنییاپ  حطـس  رد  هداز  ماما  طایح  تسا  هدش  روصحم  یـشکدنب  نودـب  يرجآ  دـنلب  ياهراوید  اب  انب  نیادـنکیم  ینیگنس 
قاتا ار  هداز  ماما  رود  ات  رود  دراد و  دوجو  رانا  ناتخرد  اب  هچغاـب  ود  ناـمتخاس  قرـش  برغ و  رد  تسا  عقاو  طاـیح  طـسو  رد  هداز  ماـما 
دهد یم  ناشن  دوخ  نیادنا  هدرک  هرم  رجآ  اب  ار  اه  هاگرد  ياه  هغیت  يور  دنا  هدرک  هغیت  رجآ  اب  ار  اه  قاطا  نیب  دنا  هتخاس  یکچوک  ياه 
مرح لخاد  هب  هکنیمه  اما  تسا  يریوک  ياهاتسور  رد  یناقهد  ياه  هناخ  نامتخاس  هیبش  رتشیب  تسا و  دیدج  رایـسب  اه  نامتخاس  نیا  هک 

فاکـش فرط  ود  زا  هنافـساتم  هک  دـنلب  فقـس  اب  گرزب  يرنه  يانب  کی  میوش . یم  وربور  تعنـص  ورنه  زا  یناهج  اب  میوریم  هداز  ماـما 
نونکا هک  تسا  هتشاد  زیر  ياه  یشاک  زا  یتانیئزت  فقس  رد  تسا . هدش  ریمعت  يا  هنایشان  زرط  هب  هک  هتخیر  مه  یتمسق  هتـشادرب و  قیمع 
تمـسق رد  هک  یفیرظ  ياه  يرب  چگ  تسا .  نامز  نآ  راک ي  یـشاک  رنه  يایوگ  هنومن  هدـنامزاب  ياه  هیـشاحزا  یمک  طقف  تسا  هتخیر 

هک تسا  ییاهبنارگ  رهاوج  هکت  کی  لثم  تسا  هدنام  فقـس  هب  هک  يرب  چـگ  نیا  زا  يا  هکت  تسین و  نونکا  هتـشاد و  دوجو  نییاپ  ياه 
کی هلصاف  رد  دننام  بارحم  هتفر  ورف  ياه  هشوگ  اب  تسا  یعلض  دنچ  نامتخاس  دراذگب . شیامن  هب  ار  دوخ  یتاذ  ییابیز  دناوت  یم  زونه 
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یم رظن  هب  نحـص  راوید  رـسارس  رد  هللا  مسب  هروس  تسا .  هدش  نیئزت  ینآرق  تایآ  اب  هک  تسا  یبلاج  يرب  چـگ  نامتخاس  فک  زا  يرتم 
لباق ریغ  یکیدزن  تهابـش و  هداز  ماـما  یلخ  اد  تاـنیئزت  ثلث  طـخ  هتـسجرب و  يرب  چـگ  اـب  يداتـسا  تیاـهن  رد  تسا  يا  هبیتکنیا  دـیآ .
هتوب لگ و  اب  ریز  ياه  يرب  چگ  هژیوب  رتهب  اه  يرب  چگ  یلصا و  فقس  ششوپ  یتح  دراد  نیدلاالع  عماج و  دجسم  نامتخاس  اب  يراکنا 

اک زا  رت  هدنشخرد  رت و  فاص  ییاه  یشاک  اج  چیه  تسا :  هتفگ  هراوفالوید  مادام  اه  یشاک  هرابرد  دروجال و …  ییالط . ياه  گنر  اب 
هکنیا هب  هجوت  اب  تسا و  هدـش  یناریو  شوختـسد  ناسآ  رنه  ییابیز و  همه  نیا  هک  سوسفا  دـش  دـهاوخن  ادـیپ  ییحی  هداز  ماما  ياه  یش 

نیا دیاب  تسا  نادیهـش  نیا  زا  یکی  زین  ییحی  هداز  ماما  دنا و  هدرک  دیهـش  هتفرگ و  هدـش  هک  اج  ره  نانمـشد  ار  اه  هداز  ماما  زا  يرایـسب 
نیا زا  شزرا  اب  ییاه  هگت  مه  زاب  ییحی  هداز  ماما  تداهش  زا  سپ  ییاه  هدس  رنه  نانمشد  واهوجدوس  زا  يرایسب  هک  میئوگب  مه  ار  هتکن 

ناوختـسا تشوگ و  زا  يا  هکت  تقیقح  رد  دـنا  هدز  ناـمتخاس  نیا  مسج  رب  هک  يا  هشیت  ره  اـب  ناـنیا  دـنا . هدرک  ادـج  ار  شزرا  اـب  رکیپ 
هک تسا  يدنمرنهو  رامعم  دوجوزا  اهکت ي  تسا  هداتفا  فقس  زا  هک  یچگ  هکت  ره  دسر  یم  رظن  هب  دن  هدرک ا  ادج  شنتزا  ار  يدنمرنه 

لکش بارحم  ربق  گنس  هک  تسا  هودنا  ياج  دنا  هدیـشک  نوخ  كاخ و  هب  لاسنهک  موب  نیا  تلیـضف  نانمـشدودنمزآ  نارنه  یب  هلیـسوب 
نیا ربق  گنـس  نیا  یگژیو  زا  تفرگ . دیاب  دارگنینل  ژایتمرآ  هزوم  رد  ار  شغارـس  نونکا  تسا  هدش  هیهت  خـیرات 705  رد  هک  ار  هداز  ماما 

ندـید ییحی  هداز  ماما  زا  هک  ینامز  هراوفالوید  مادام  دراد . دوخ  رب  ار  ناشاک  فورعم  زاـس  یـشاک  نادـناخ  دارفا  زا  رفنود  ماـن  هک  تسا 
يرنه رثا  نیا  لگ  هنهک  هیرق  نادنمتورث  زا  یکی  دـیوگیم  هداز  ماما  یلعف  یلوتم  .. تسا هدـید  هداز  ماما  رد  یـشاک  زا  یبارحم  تسا  هدرک 

دوخ اب  ار  هداز  ماما  ياه  یشاک  زا  قودنـص  نیدنچ  وا  ناریزو  زا  یکی  زین  راجاق  هاش  دمحم  نامز  رد  تسا . هتخورف  هدرب و  سیراپ  هب  ار 
. تسا هدرب  هیسور  هب 

اهیلع هللا  مالس  نیدلا  بکوک  هداز  ماما 

تلع هب  هزورما  یلو  دـنا . هتفرگدوخ  رد  ار  رهـش  هکرگید  هداز  ماما  تسا و 7  رهـش  یمیدق  تفاب  رد  هک  يا  هداز  ماما  هس  زا  تاحیـضوت :
نادنمـشیدنا و نیمارو  رد  ام  میرادن  عالطا  نیدلا  بکوک  بسن  هلـسلس  زا  اهنت  دنا  هتفرگ  رارق  يرهـش  هدودحم  لخاد  رد  رهـش  شرتسگ 
هک دیآ  یم  رب  مدرم  نخس  رهاظ  زا  تسین . نانآ  ربق  زا  یناشن  هک  میا  هتشاد  یخیرات  ياه  هرود  یط  رد  يدایز  راوگرزب  تاداس  ناهیقف و 
هس رهـش و  زا  نوریب  دوب  يا  هربقم  لاس 1330  رد  دنا . هدادوا  هب  هک  دشاب  یتفـص  ای  بقل  نیدلا  بکوک  دیاب  تسا . نیدـلا  بکوک  دـیس 

هداز ماما  دیفـس  رجآ  زا  يراکور  اب  هداز  ماما  یناریو  زا  يریگولج  يارب  ریخ  مدرم  زا  یـضعب  هدوب .  هدرک  هطاحا  ناتـسروگ  ار  نآ  فرط 
يرب چگ  هبیتک  زا  يا  هکت  اب  دنتشادرب  ار  فقس  هشوگ  ياهرجآ  یسانش  ناتساب  هرادا  يوس  زا  هکنیا  زا  سپ  یلو  دنداد  یتروص  رـس و  ار 

رـضاح لاـح  رد  هدوب ،  هیبش  لوغم  هرود  هب  يرب  چـگ  هویـش  دوش . یم  هدـید  هبیتک  رد  نیدـلا  ایندـلا و  دـننام : ییاـه  هملک  دـندش . وربور 
یمن هدید  نآ  رد  تمدق  زا  يرثا  چیه  تسا و  هدـش  یتناس  هس  رجآ  نآ  راکور  تسا  هدـش  هسردـم  هب  لیدـبت  نیدـلا  بکوک  ناتـسروگ 

. دوش

هیلع هللا  مالس  اوشیپ  رفعج ، هداز  ماما 

رهش لخاد  رد  هدازماما  نیا  عیسو  نحص  يراکیشاک و  دبنگ  تسا . هیوفـص  هرود  راگدای  هدازماما  نیا  للجم  عفترم و  يانب  تاحیـضوت :
. دراد ق  لاس 1227 ه ـ رد  راجاق  هاشیلعحتف  روتسد  هب  نآ  قاحلا  ریمعت و  زا  تیاکح  ناویا  هبیتک  دنکیم . ییامندوخ  اوشیپ 

تشدکاپ
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هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  ماما 

رد هک  تسا  (ع ) مظاک یـسوم  ماما  ماگداون  زا  (ع ) میهاربا هدازماما  هکربتم  هعقب  تشدکاپ  ناتـسرهش  یبهذم  نکاما  زا  یکی  تاحیـضوت :
زا هدیدرگ و  روصحم  هبنپ  عرازم  رانچ و  جاک و  ناتخرد  زا  یهوبنا  نایم  رد  تشدکاپ  يرتمولیک  هلصاف 8  رد  هیوبمرا )) )) ياتسور لامش 

هعقب دـبنگ  تسا . ثادـحالادیدج  نآ  ياهتمـسق  ریاس  راجاق و  هرود  هب  طوبرم  هدازماما  نامتخاس  لـصا  تسا . رادروخرب  یبوخ  تیعقوم 
. تسا هدش  تبث  یگنهرف  ثاریم  یگنهرف  یخیرات  راثآ  تسرهف  رد  انب  نیا  مان  تسا . هدش  هتخاس  لگو  تشخ  زا  رودم و 

هیلع هللا  مالس  ایلوا  هداز  ماما 

هطوحم رد  تشدکاپ ، ناتسرهش  هموح  رد  یلفس  ههوق  ياتسور  برغ  يرتم  هلصاف 150 رد  راوگرزب  هدازماما  نیا  هکربتم  هعقب  تاحیضوت :
فاقوا نامزاس  ینف  ياروش  یگنهامه  اب  نآ  يزاسزاب  حرط  اریخا  هدوب و  بیرخت  لاح  رد  رقحم و  رایسب  نآ  يانب  هک  دراد  رارق  عیسو  يا 

ناگداون زا  اـیلوا  هدازماـما  تسا . هدـیدرگ  ارجا  هیهت و  نارهت  ناتـسا  هیریخ  روما  فاـقوا و  لـک  هرادا  نارهت و  ناتـسا  یگناـهرف  ثاریم  و 
. تسا (ع) مظاک یسوم  ماما  يرتخد 

هیلع هللا  مالس  یلعجنپ  هداز  ماما 

هپت زارف  رب  تشدکاپ  ناتسرهش  عباوت  زا  وتیج  ياتسور  یقرـش  بونج  يرتم  هلصاف 500  رد  (ع ) یلعجنپ هدازماما  هکربتم  هعقب  تاحیـضوت :
هرود هب  طوبرم  هدازماما  نیا  يانب  لصا  دراد . هلصاف  رهـش  اب  رتمولیک  کی  دودح  هدیدرگ و  عقاو  اتـسور  هب  طوبرم  ياهغاب  یکیدزن  رد  و 
هدـید نآ  زارف  رب  هاتوگ  رودـم و  يدـبنگ  تسا و  شوگ  راهچ  ینالپ  ياراد  یتشخ و  هعقب  رقحم  يانب  تسا . راجاق  هرود  لیاوا  هیوفص و 

یبوچ و یمیدق ، یحیرض  ياراد  عبرمرتم ، تحاسم 40  هب  مرح  تسا . هدوبن  یساسا  هک  هتفرگ  ماجنا  هعقب  نیا  رد  یتاریمعت  البق  دوش . یم 
. دنور یم  تسا  هعقب  فارطا  رد  هک  دوخ  تاوما  روبق  هدازماما و  ترایز  هب  هعمج  ياهبش  ابلاغ  هعقب  نیرئاز  تسا . کبشم 

هیلع هللا  مالس  لیلج  هداز  ماما 

عقاو دهـشم  - نارهت هداـج  يرتمولیک  هلـصاف 6  رد  تشدـکاپ و  عـباوت  زا  ناتـسلیف  ياتـسور  بوـنج  رد  هک  هکربـتم  هعقب  نیا  تاحیـضوت :
ریوک هیـشاح  عاقب  یگژیو  ) لکـش یطورخم  یناکلپ و  یتشخ ، يدـبنگ  یعلـض و  تشه  نالپ  اب  هدازماما  هیلوا  ناـمتخاس  تسا . هدـیدرگ 

ییاهتمسق دعب  ياهنامز  رد  هدوب و  هیراجاق  هیوفص و  ياه  هرود  هب  طوبرم  نآ  تمدق  هدش و  هدیـشوپ  نامیـس  تالم  اب  هک  تسا  نیمارو )
عبرمرتم ياراد 60  (ع ) لیلج هدازماما  مرح  تسا . هدش  هتخاس  ییاهامنقاط  زین  هعقب  یجراخ  يامن  فارطا  رد  تسا . هدـیدرگ  قحلم  نآ  هب 
ياهانب تسرهف  رد  هعقب  نیا  مان  تسا . هدش  يراکدیفـس  چـگ  اب  نآ  يامن  ودراد  تعـسو  عبرمرتم  رواجم 70  هناخزامن  تسا و  تحاـسم 

. تسا هدیدرگ  تبث  نارهت  ناتسا  یگنهرف  ثاریم  یگنهرف  یخیرات 

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  ای  رتخد  نت  لهچ  ناگدازماما 

بونج يرتمولیک  رد 2  تشدـکاپ و  يرتمولیک  هلـصاف 10  رد  دراد  ترهـش  زین  نوتاخ )) لهچ   )) هب هک  ناگدازماما  نیا  هعقب  تاحیـضوت 
ششوپ هک  تسا  یطورخم  یناکلپ و  گرزب  دبنگ  اب  لکش  لیطتـسم  یتشخ و  کچوک  يانب  ياراد  هدیدرگ و  عقاو  دابآ  لامج  ياتـسور 
يامنقاط ود  نآ  نیفرط  رد  هک  تسا  هدـش  يراکدیفـس  يدورو  کـی  لـماش  زین  تسا . هدوب  هیوفـص  هرود  هب  قلعتم  نآ  لـصا  یلگ و  نآ 
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هب کمک  يارب  لحم  رد  روذن  قودنص  کی  اریخا  تسا . حیرـض  دقاف  هدازماما  دقرم  هدش و  يراکچگ  مرح  لخاد  يامن  دراد . رارق  هداس 
. تسا هدیدرگ  بصن  هعقب  يدابآ  نارمع و 

يرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا 

یفرعم

هراشا

ثیح نیا  زا  هک  هتفرگ  رارق  سرگاز  ياـه  هوک  يزکرم  شخب  رد  عبرمرتـم  ولیک  رازه و 533  تحاسم 16  اب  يرایتخب  لاحمراهچ  ناتـسا 
زا ناتسزوخ ، ناتسا  هب  برغم  زا  ناهفصا ، ناتسا  هب  قرـشم  لامـش و  زا  ناتـسا  نیا  دوش  یم  بوسحم  روشک  ناتـسا  نیمود  تسیب و  وزج 

، يرایتخب لاحم و  راهچ  ناتـسا  زکرم  تسا . دودحم  ناتـسرل  ناتـسا  هب  یبرغ  لامـش  تمـس  زا  دمحاریوب و  هیولیگهک و  ناتـسا  هب  بونج 
. درک هراشا  ناسراف  نجورب و  ناگدرل ، لدرا ، هب  ناوت  یم  نآ  مهم  ياهرهش  زا  تسا و  درکرهش 

ییایفارغج تیعقوم 

قطانم زا  یکی  ناونع  هب  تسا و  راوتـسا  سرگاز  هوک  هتـشر  ینایم  تاعافترا  ساسارب  يرایتخب  لاحمراهچ  ناتـسا  یعیبط  لکـش  . هوکدرز
روشک رهش  نیرت  عفترم  ناریا ، ياهرهش  نایم  رد  رتم  عافترا 2,150  اب  درکرهش  ینعی  ناتسا  زکرم  دوش . یم  بوسحم  روشک  یناتـسهوک 
قرـش بونج  اـت  برغ  لامـش  زا  يراون  تروـص  هب  هقطنم ، نیا  رد  سرگاز  هوـک  هتـشر  تسا . روهـشم  ناریا  ماـب  هب  لـیلد  نیمه  هب  تسا 
ناتسا تاعافترا  رد  فرب  دوجو  تسا . هتفرگ  رارق  ناتسا  نیا  رد  رتم  عافترا 4,548  اب  يرایتخب » هو  ــــ کدرز  » فورعم هوک  هدش و  هدیشک 

زا زد  دور و  هدـنیاز  نوراک ، ینعی  ناریا  يزکرم  یبرغ و  بونج  یمیاد  ياه  هناـخدور  نیرتفورعم  هدـش  بجوم  يراـیتخب  لاـحمراهچ و 
نیا هدش  ثعاب  ياهنارتیدم  يوج  ياه  نایرج  ریسم  رد  نتفرگ  رارق  عفترم و  یناتسهوک  تیهام  نتـشاد  دنریگب . همـشچرس  تاعافترا  نیا 

هب هام  يد  رد  زاـغآ و  هاـمرهم  زا  ناتـسا  رد  يوج  ياـهشزیر  دوش . رادروخرب  یبساـنم  تیعـضو  زا  يوج  تـالوزن  شراـب  رظن  زا  هقطنم 
لاـحمراهچ ناتـسا  ندوـب  یناتـسهوک  لـیلد  هب  دـبای . یم  شهاـک  هاـم  تشهبیدرا  رد  مک  مک  اـه  شراـب  نیا  دـسر . یم  رادـقم  نیرتـشیب 

ناتـسا رد  یفلتخم  یترارح  ياه  میلقا  تسا  توافتم  ناتـسا  زا  هقطنم  ره  رد  عافترا  زا  یـشان  اوه  ياـمد  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  يراـیتخبو و 
، ییاز هوک  هرود  ندوب  ناوج  تلع  هب  نینچمه  تسا . لدتعم  یناتـسبات  درـس و  یناتـسمز  ياراد  ناتـسا  ياوه  بآ و  نیاربانب  دراد . دوجو 

. دوشیم هدهاشم  نآ  طاقن  رثکا  رد  نیمز  شنار  هلزلز  لیس و  نوچ  یعیبط  تارطاخم  ایالب و  دوجو  هقطنم  نیارد 

یخیرات هنیشیپ 

زا لبق  متفه  مشـش و  ياه  نرق  رد  هک  دنتـسه  اه » یـسراپ   » لیابق زا  یکی  وزج  اه  يرایتخب  ناسانـش  ناتـساب  ناـخروم و  یخرب  داـقتعا  هب 
یموب مدرم  هک  اه » یمالیع   » اب دندش و  نکاس  نوراک » هناخدور   » فرط ود  رد  رتشوش و  قرـش  رد  يرا » ـــ یتخب ياههوک   » هنماد رد  دالیم 
يوـغل هطبار  هب  ناـخروم  ناگدنـسیون و  زا  رگید  یخرب  لـباقم  رد  دـنداد . لیکـشت  ار  يدـحاو  موـق  دـنتخیمآرد و  دـندوب  نیمزرـس  نـیا 

نادـمه و قارع ، نایم  یلحم  ینعی  ناریا  تالف  رتخاب  قطانم  زا  موق  نیا  دـندقتعم ؛ دـننک و  یم  هراشا  میدـق  ياه  يرتخاب  اـه و  يراـیتخب 
نارود رد  يرایتخب  لاحمراهچ و  ناتـسا  خیرات  تسا . يرتخاب  نامه  يرایتخب  هژاو  يوغل  هشیر  دنا و  هدرک  ترجاهم  هقطنم  نیا  هب  سراف 
لاـبند هب  ینعی  يرجه  مراـهچ  موس و  نرق  رد  اـما  دـش  یم  هرادا  اـفلخ  رظن  ریز  ناریا  طاـقن  رگید  دـننامه  يرجه ، موس  نرق  اـت  یمالـسا 
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« گرزب رل   » نیمزرس دمآ . یم  رامش  هب  گرزب » رل   » نیمزرس ياه  هدودحم  وزج  هقطنم  نیا  لقتسم ، همین  لقتسم و  ياه  تموکح  لیکشت 
تموکح ینعی  دیـشکن  یلوط  نیـشنرل »  » نیمزرـس رد  ناـکرت  رارقتـسا  تفرگ . رارق  یقوجلـس  ناـکرت  موـجه  دروـم  دـالیم  مجنپ  نرق  رد 
تموکح ضارقنا  زا  دـعب  يراـیتخب  لاـحمراهچ و  خـیرات  زا  تشاد . ماود  هقطنم  نیا  رد  ق  ات 827 ه .  لاس 550  زا  گرزب » رل  ناـکباتا  »

. تسا رت  نشور  ناتسا  نیا  خیرات  يوفـص  تموکح  نامز  زا  یلو  تسین  تسد  رد  یلماک  تاعالطا  اه  هیوفـص  تموکح  هرود  ات  ناکباتا 
دش و یم  هداتـسرف  نیمزرـس  نیا  هب  تایلام  يروآ  عمج  تهج  رادرـس  ناونع  هب  يدارفا  يوفـص ،» لوا  بسامهط  هاش   » تموکح نامز  رد 

يرتشیب هجوت  دروم  يرایتخب  هقطنم  تفرگ  تروص  دور  هدـنیاز  هب  نوراک  بآ  لاقتنا  يارب  هک  ییاه  شـالت  هب  هجوت  اـب  ناـمز  نیمه  رد 
رتشیب هک  تسا  ییاتسور  قطانم  رد  كرت  ینمرا و  ياه  هورگ  رارقتـسا  هیوفـص  رـصع  رد  هقطنم  رگید  ياه  یگژیو  رگید  زا  تفرگ . رارق 

تـسایر هب  کیرتسآ »  » هب موسوم  يرایتخب  ياـه  هریت  زا  یکی  ناـمز  نیا  رد  دـنتخادرپ . یم  تعارز  مشیربا و  مرک  شرورپ  روما  هب  ناـنآ 
شخب ود  هب  اه  يرایتخب  هک  دوب  هرود  نیا  رد  درک و  یم  تموکح  راـیتخب  رب  لوا » لیعامـسا  هاـش   » ناـمرف هب  و  ریمجاـت » ماـن  هب  یـصخش 

« ریمجات  » نادـناخ تموکح  زا  سپ  دـندش . کیکفت  تسا ، یتایلام  يدـنب  میـسقت  کی  لصا  رد  هک  گـنلراهچ »  » و گـنل » تفه  گرزب 
اه هریت  زا  يدادـعت  يرایتخب و  فیاوط  ناشیا  توف  زا  سپ  اما  دـش . بوصنم  اه  يرایتخب  تموکح  هب  ناخ » ریگناهجریم   » مان هب  یـصخش 

یکورود هفیاط  سییر  ناخ – » یلق  نیـسح  ، » راجاق یهاشداپ  طساوا  زا  دندنام .  یقاب  گنلراهچ » ناخ  یقت  دـمحم   » تموکح هطیح  رد 
لیا  » ار شناردارب  و  ناخلیا » ار  دوخ  درک و  دـحتم  ار  گنل » تفه   » فیاوط همه  دـنورادهب ،» ای  دـنورایتخب   » نیناوخ یعطق  تسکـش  اب  – 

رد رخاوا  نیمه  ات  هفیاط  نیا  تسایر  تفرگ . هدـهع  هب  ار  يراـیتخب  هقطنم  لـک  روما  هرادا  و  گـنل » تفه   » لـیا تساـیر  دـیمان و  یگیب »
دـمآرد و لقتـسم  ناتـسا  کی  ناونع  هب  ش ، لاس 1352 0ه . ـ رد  يرایتخب  لاـحمراهچ و  هقطنم  دوب . یثوروم  نادـناخ  نیا  ناگدـنامزاب 

. تسا يددعتم  ياهاتسور  اهرهش و  اه ، ناتسرهش  لماش 

نابزو ماوقا 

زا لبق  متفه  مشـش و  ياه  هدـس  رد  هک  دنتـسه  اه » سراپ   » لـیابق زا  یناریا و  میدـق  داژن  زا  اـه  يراـیتخب  هک  تسا  نیا  تسا  ملـسم  هچنآ 
و گنل » تفه   » گرزب شخب  ود  هب  دوخ  تسا و  رل  موق  تابعـش  زا  يرا  ــ یتخب لیا  دـنا . هدـش  رقتـسم  يرایتخب  ياه  هوک  هنماد  رد  دـالیم 

لیابق مک  ذوفن  ییایفارغج و  صاـخ  تیعقوم  تلع  هب  هک  تفگ  دـیاب  اـه  يراـیتخب  ناـبز  صوصخ  رد  دـندرگ . یم  میـسقت  گـنلراهچ » »
هب يولهپ  نابز  اب  يرایتخب  شیوگ  یکیدزن  دیآ . یم  رامـش  هب  یـسراف  ياه  نابز  نیرت  لیـصا  زا  یکی  ناونع  هب  اه  يرایتخب  نابز  رگید ،

نیا اب  یلو  دنناد . یم  يولهپ  نابز  زا  هدنام  اج  هب  ار  شیوگ  نآ  دنناد و  یمن  ادج  مه  زا  ار  ود  نآ  ناسانش  نابز  هک  تسا  دایز  يا  هزادنا 
اهاتسور و زا  یخرب  رد  نینچمه  تسا . جیار  اهاتسور  زا  یـضعب  رد  ینمرا  و  یکرت »  نابز  هتفرگ ، تروص  اه  ترجاهم  ياضتقا  هب  دوجو 

. دراد جاور  ییاقشق  یکرت  شیوگ  ناقنوج ، تشددیفس و  ه ، ــ بندارف نب ، ناماس ، یجادلب ، ریظن ؛  ياهرهش 

يداصتقا یعامتجا و  تیعقوم 

ناتـسا قرـش  رد  هژیو  هب  يداـصتقا  ناـکرا  نیرتمهم  زا  یکی  يزرواـشک  بآ ، رپ  ياـهدور  ندـش  يراـج  یگدـنراب و  نازیم  هب  هجوت  اـب 
زا يا  هفولع  ناهایگ  تشک  سپـس  تالغ و  تشک  ادـتبا  هقطنم ، هنالاس  تـالوصحم  ناـیم  زا  دوش . یم  بوسحم  يراـیتخب  لاـحمراهچ و 

یعامتجا و كرحت  ناونع  هب  چوک  زا  تسا و  يرادـماد  داصتقا  دـیدش  ریثات  تحت  يریاشع  هعماج  تسا . رادروخرب  یهجوت  لباق  تیمها 
شخب رد  دنتسه . لوغشم  اه  ماد  عاونا  شرورپ  هب  هدنچوک ، ياه  همر  رب  هوالع  ناتسا  ریاشع  اهاتسور و  مدرم  دننک . یم  هدافتسا  يداصتقا 

؛ دوجو نیا  اـب  یلو  تسین . رادروخرب  ینادـنچ  قنور  زا  تعنـص  هعـسوت  ناـیرج  يریاـشع ، ییاتـسور و  تشیعم  هبلغ  هب  هجوت  اـب  تعنص ؛
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تسا زکرمتم  ناسراف  نجورب و  درکرهش ، ياهرهش  رد  ینیشام  عیانص  رتشیب  دوش . یم  میسقت  یتسد  ینیشام و  هتـسد  ود  هب  ناتـسا  عیانص 
یگداوناخ مزاول  درکرهـش ، دالوف  درکرهـش ، نامیـس  درکرهـش ، یگدنـسیر  درکرهـش ، دنق  ياههناخراک  زا : دـنترابع  اهنآ  نیرت  مهم  هک 

ریاشع نایم  رتشیب  هک  یتسد  عیانص  شخب  رد  اما  و  درکرهش . ینبل  ریش و  عیانص  نجورب و  یگدنـسیر  يزاس و  درآ  ناسراف ، چگ  بافرب ،
، يزاس لفق  یفاب ، سالپ  یفاب ، نیجروخ  یفاب ، میجاج  یفاب ، میلگ  یفاب  اخوچ  یفاب ، یلاق  هب : ناوت  یم  دراد ،  ییازـس  هب  قنور  يراـیتخب 

 . درک هراشا  هبگ  هد و  هت  ای  هراوهگ  ابع ، يدمن ، هالک  ریظن  یگناخ  ياه  هتفاب  عاونا 

تاغوس

زگ اه  سناسا  ریاس  ینارفعز و  زگ  ینیبگنا ، زگ  زا : دنترابع  نآ  رد  هدافتسا  دروم  یهایگ  هدام  ساسا  رب  هک  یجادلب  زگ  ینیریـش :  شخب 
هایـس نیجروخ ، اغوچ ، ای  اغوچ  دـمن ، هویگ ، یلاق ، میلگ ، میجاـج ، یتسد :  عیانـص  شخب  رداـچ  - هایـس یتالکـش  زگ  همقل و  زگ  يدرآ ،

ناد هچمک  سالژ ، روخ ، رداچ ،

يرگشدرگ یعیبط –  ياه  هبذاج 

همشچ لیلش ، همشچ  بارس ، همـشچ  نوخرـس ، همـشچ  ناقلوس ، بالات  هوکزبس ، يدرک  راشبآ  قشع ، هرد  راشبآ  لدرا :  قشع  هرد  راشبآ 
بالات ناگلوس ، بالات  ناـگروآ ، اـی  ناـگدروآ  غاـب  روخاـغچ ، بـالات  نجورب :  روخاـغچ  - بـالات هوکزبس  هدـش  تظاـفح  هقطنم  ـالوم ،

ياـه هلـال  تشد  رازملـش ، هچاـیرد  درکرهـش :  نوگژاو  ياـه  هلـال  تشد  هشیب  درگ  اـی  هشبدرگ  هاگـشدرگ  درـسایس ، همـشچ  نامدـنگ ،
، یکز اباب  يرگـشدرگ  هقطنم  نب ، بادرگ  كروس ، ای  یغاز  همـشچ  ناجـشفه ، ای  هنز  همـشچ  ناجـشروس ، اـی  کـیام  همـشچ  نوگژاو ،

همـشچ درگلاچ ، یکـسا  تسیپ  قشع ، هرد  راشبآ  ناسراف :  همید  همـشچ  ادیـش  عونمم  راکـش  هقطنم  دایـص ، گـنت  هدـش  تظاـفح  هقطنم 
، تفزاب یلگنج  هقطنم  ناگدنس ، همشچ  مرب ، همشچ  زورپ ، یلگنج  ناتسوب  هاگشتآ ، راشبآ  ناگدرل :  مرب  همشچ  همید  همـشچ  گنرهوک ،

هوکزبس هدش  تظافح  هقطنم 

یخیرات ياه  هبذاج 

کلام نب  دـیح  هداز  ماما  کیرم ، هداز  ماـما  لیلـش ، لیعامـسا  هداز  ماـما  ریپرـس ، نوتاـخ  هیمیکح  هداز  ماـما  لدرا :  لیلـش  - يارـسناوراک
هعلق خاک  ناقنوج ، يوا  ناخ  یگنس  ياه  قاط  نایرایتخب ، راهچ و  لیلش  يارسناوراک  همشچ ، هد  تیطورشم  ياه  هتشون  گنس  ردیحاباب ،

دجـسم سیق ، هداز  ماما  نامدـنگ ، رتخد  ردام و  هداز  ماما  یجادـلب ، یلع  هزمح  هداز  ماـما  نجورب :  ناـقنوج  يراـیتخب  مود  دعـسا  رادرس 
، نوتاخ همیکح  همیلح و  ناگداز  ماما  هنیآ ، قاتا  ناماس ، ناقهد  هاگمارآ  درکرهش :  كزد  هعلق  هنقن  عماج  دجسم  یلع ، خیش  جاح  عماج 

ياه هتشون  گنس  ازریم ، باب  هناخاقـس  ناخ ، نامز  لپ  ناماس ، دمحاریپ  اباب  دیـس  هداز  ماما  نابـش ، خیـش  دمحم  نیدلااهب  دیـس  هداز  ماما 
هعلق خاک  رتشلاچ ، هدازآ  هعلق  ناـقنوج ، هعلق  كزد ، هعلق  هلچلچ ، هیدعـسا  ياـه  هعلق  هداز ، ماـما  برد  ماـمح  هدوتـس ، هناـخ  تیطورـشم ،

دمحمریپ هداز  ماما  ناگدرل :  نایک  عماج  دجسم  ناکباتا ، دجسم  ون ، دجسم  رتشلاچ ، عماج  دجسم  هیملع ، هسردم  كروس ، لگنج  رادرس 
لنوت ناسراف :  گنرهوک  لنوت  دـنمرا  لپ  زراب ، لپ  ناـگدرل ، نجورب –  روحم  رد  سب  هرک  لـپ  رگوب ، هداز  ماـما  رفعج ، هداز  ماـما  یلع ،

تیطورشم ياه  هتشون  گنس  گنرهوک ،

يرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  ياههبذاج  ریاس 
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- رادرـس - هعلقیفابیلاقیگنـسریش دیـساقآرس  - ياتـسوردور - هدـنیاز - هیـشاحرسایس - همـشچ اـه  يروگ  درب  نامدـنگ  - بـالاتناقلوس - بـالات
یفاب - نیجروخنیشن - چوکنیشن - چوک نیشن  - چوکتیطورشم - هبیتکهطورشم - هعلق يرایتخبدعسا 

درکرهش

يزکرم شخب 

( هاتوک حلاص  ) ریصق حلاص  دیس  هدازماما 

ناشدـنزرف زا  تسا . مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ناگداون  زا  تاحیـضوت :  تسا . مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ناـگداون  زا  بسن : 
هدوب و دوخ  نامز  رـصع و  دابع  داهز و  الـضف ،  زا  تسا  تارجـشم  رد  هچناـنچ  دومحم ،  نب  دـمحم  نب  ریـصق  حـلاص  دیـس  اـقآ  هللادـبع .

ناتـسرهش ءزج  نونکا  مه  هدوب و  ندیرف  ناتـسرهش  ءزج  آلبق  هک  تسا  یفورعم  هاگترایز  يرایتخب  هوکتـشپ  هیحان  رد  شفیرـش  هاگترایز 
یهاگمدق دوخ  هک  تسا  ببـس  نیدب  اکیدـنا  ناتـسرهش  رد  هاتوک ) حـلاص   ) ریـصق حـلاص  هاگترایز  اما  و  دوش .  یم  بوسحم  گنرهوک 

رهـش نودـیرف  ناهفـصا ،  رد  ریـصق  حـلاص  دیـس  دـالوا  زا  یخرب  دنتـسه .  نکاـس  ناـکم  نیا  رد  هداز  ماـما  نیا  لـسن  زا  یتاداـس  تسا و 
 ، مق زردوگیلا ، ناتـسرهش  رد  راسناوخ و  دـنهدیب  رد  )"و  گنرهوک رد  " هاتوک حـلاص  , نیچ , ناریه , هوس ) ياهاتـسور و  هسولک ) ياتـسور  )

مالـسا نیبم  نید  جـیورت  فرـص  ار  دوخ  رمع  هک  دراد  دوجو  هداز  ماما  نیا  لسن  زا  يدایز  ياملع  . دنتـسه نکاـس  اکیدـنا  زاوها و  ، نارهت
http://koohrang- عـبنم : . ) تسا هدـش  عـقاو  اکیدـنا  ناتـسرهش  رد  هاـتوک ) حـلاص   ) ریـصق حـلاص  هاـگترایز  سردآ :  دـنا . هدوـمن 

(iran.mihanblog.com

امهلیع هللا  مالس  نوتاخ  همیکح  همیلح و  ناگدازماما 

رد هتفر و  نیب  زا  فلتخم  ثداوح  نامز و  رورم  هب  هک  دشاب  سراف  ناکباتا  ياههعومجم  وزج  دـیاش  انب  نیا  هیلوا  نامتخاس  تاحیـضوت : 
راجاق و نامز  هب  هدش و  عقاو  درک  رهـش  رد  یلعف  هدـش  يزاسون  نامتخاس  تسا . هتفرگ  تروص  نآ  رد  یتارییغت  رگید  فلتخم  ياههرود 
زا اـنب  نیا  سنج  تسا . هتفرگ  رارق  نآ  يور  يدـبنگ  هک  تسا  یقاور  ياراد  برغم ، تمـس  رد  نآ  یلـصا  ناـمتخاس  دراد . قلعت  يوـلهپ 
اب ار  نآ  ناویا  هندب  دناهدناشوپ . ياهداس  چگ  ار  نآ  ناویا  حطس  تسا و  یعلـض  تشه  تروص  هب  قاور  لخاد  تسا . چگ  رجآ و  تشخ ،

رارق ناخولج  یگنس  نوتس  ود  يور  هک  دراد  ناویا  یتشه و  کی  قرش  تمـس  رد  نآ  يدورو  رد  رـس  هدش و  نییزت  یبهذم  ياهیـشاقن 
رب هک  هدـش  عقاو  مه  هب  لصتم  ربق  ود  نآ  نورد  رد  يزلف و  حیرـض  هربقم  لخاد  رد  تسا . هدـش  نیزم  گنرتفه  ياهیـشاک  اـب  دراد و 

(http://samancity.blogsky.com عبنم :  : ) سردآ دوشیم . هدناوخ  يرمقيرجه  خیرات 1286  نآ ، یبوچ  رجعم  يور 

یسیع دیس  هدازماما 

: دننام ناهفـصا  گرزب  ياملع  ياضما  رهم و  دییات ،  هب  لاس 1252 ه.ق . رد  هک  يا  همان  هرجش  قبط  رب  تاحیضوت :  یـسیع  دیـس  هدازماما 
هدمآ هدیـسر ،  شدنزرف  ود  يراسناوخ و  نیدباعلا  نیز  ازریم  جاح  يا ،  هدابآ  رفعج  دمحم  الم  جاح  یناهفـصا ،  یتفـش  مالـسالا  تجح 

تسناد و یم  بوخ  ار  ینید  مولع  هدوب و  لـضاف  ملاـع و  باـنج  یلاـع  نآ  یفوـص و  دیـس  هب  روهـشم  همحرلا  هیلع  یـسیع  دیـس  تسا « :
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ار باـنج  یلاـع  دیـس  دوب و  ناـکباتا  رـصاعم  يوزنم و  هشیمه  هدرک و  عبتت  زین  دادـعا  رفج و  ملع  رد  هدوب و  تاـمارک  فشک و  بحاـص 
لاح ات  تایح  زا  وا  نادیرم  دومن و  یمن  تفلا  مدرم  اب  يرایـسب  دوب و  فکتعم  تاراغم  فهک و  رد  تاقوا  رثکا  دوب و  صالخا  اب  نادیرم 
دوب رسپ  راهچ  ار  دیـس  تسا و  نوفدم  يرایتخب  ناتـسرل  عباوت  زا  ناجروب  ءاکلا  عباوت  عضوم  رد  دنهد و  یم  تبـسن  وا  هب  هیلاع  تامارک  ، 

تـسا نوفدم  ناهفـصا  ناجرزاز  رد  هک  دمحم  يرگید  دنیوگ و  یم  لوحا  یلع  ار  وا  هک  یلع  یکی  تسا و  حلاص  ردپ  هک  میهاربا  یکی 
هـشوگ هب  هک  ناتـسرل  ناجروب  ءاکلا  رد  دنبانج  نآ  دافحا  هک  همحرلا –  هیلع  حلاص –  دیـس  دالوا  و  رتخد ،  کی  دـمحم و  رگید  یکی  و 

: عـبنم  : ) سردآ دنرایـسب . دنــشاب و  یم  زاریــش  ناهفــصا و  راـسناوخ و  دـنهدیب  رد  ندـیرف و  ناـج » داـنن  عـضوم «  هـب  نـسحم  هدازماـما 
(http://www.azadmardan.com

ناماس شخب 

دمحا ریپ  اباب  هدازماما 

هک تسا  یعلض  تشه  انب  یلصا  نالپ  درادرارق .  هروه  ناماس -  هداج  رانک  رد  ناماس و  رهش  يرتمولیک  رد 12  هدازماما  نیا  تاحیضوت : 
انب تانیئزت  تسا  فلتخم  تاهج  رد  يدورو  هس  ياراد  هدازماما  تسا . هدش  لصتم  لیدبت و  انب  رودم  شوپ و  ود  دـبنگ  هب  امن  قاط  اب 16 
نآ تخاس  خیرات  تسا  چگ  رجآ و  نآ  رد  هتفر  راکب  حـلاصم  دـشاب .  یم  دـبنگ  فقـس  ریز  رد  یبهذـم  تاعوضوم  اب  یئاهیـشاقن  لماش 

: عبنم  . ) درادرارق هروه  ناماس -  هداج  رانک  رد  ناـماس و  رهـش  يرتمولیک  رد 12  هدازماما  نیا  سردآ :  دـشاب . یم  هیراجاق  هرودـب  قلعتم 
(http://samancity.blogsky.com

رایک شخب 

هللادبع هدازماما 

لاس رد  هدازماـما  نیا  ناـمتخاس  تسا . هدـیدرگ  عقاو  درکرهـش  يرتمولیک  هلـصاف 45  هب  كروس  ياتـسور  رد  هدازماما  نیا  تاحیـضوت : 
عقاو درکرهـش  يرتمولیک  هلـصاف 45  هب  كروـس  ياتـسور  رد  هدازماـما  نیا  سردآ :  تسا . هدـش  هتخاـس  يا  هـپت  يادـنلب  رب  ش  1328 ه .

(http://attraction.miraschb.com عبنم : . ) تسا هدیدرگ 

نب شخب 

هیلع هللا  مالس  نیدلاءاهب ) دیس   ) نابش خیش  هدازماما 

کی رظن  نیا  زا  دراد و  یبسانم  رایسب  ياوه  بآ و  ناتسبات  رد  هک  هتفرگ  رارق  درکرهـش  یناتـسهوک  هقطنم  رد  هدازماما  نیا  تاحیـضوت : 
(http://samancity.blogsky.com عبنم :  : ) سردآ دوشیم . بوسحم  هجوت  بلاج  یتحایس  یترایز ـ  زکرم 

یجادلب شخب 
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ربکادمحم هدازماما 

گنس زا  رادنوتـس  ناتـسبش  اب  يدجـسم  ددعتم ، ياه  هفرغ  اب  يزیلهد  عیـسو ، یناخولج  دنلب ، يردرـس  لماش  هدازماما  يانب  تاحیـضوت : 
ماما هیلوا  نامتخاس  هک  هدش  عقاو  درکرهـش  یقرـش  بونج  رد  درگتـسد  ياتـسور  رد  هداز  ماما  نیا  تسا . يرجآ  فقـس  هدش و  هدیـشارت 

: عبنم . ) تسا هدـش  عقاو  درکرهـش  یقرـش  بونج  رد  درگتـسد  ياتـسور  رد  هداز  ماما  نیا  سردآ :  ددرگ . یمرب  ناـیناخلیا  نارود  هب  هداز 
(http://www.ichto.ir

نجورب

يزکرم شخب 

 ( مالسلا هیلع  ردیح  هاشریم  هدازماما  هب  روهشم   ) مالسلا هیلع  ردیح  هدازماما 

هاگترایز تاحیضوت :  تسا . عبرم  رتم  انب 40 هعقب و  تحاسم  تحاسم :  دشاب . یم  ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  هون  ع )  ) ردـیح هدازماما  بسن : 
لاـحمراهچ و ناتـسا  رد  نجورب  ناتـسرهش  يزکرم  شخب  عـباوت  زا  هـنقن  ياتـسور  رد  ع )  ) مظاـک یـسوم  ماـما  هوـن  ع )  ) ردـیح هدازماـما 
. دراد يدایز  تمدـق  ناکم  نیا  هک  دراد  هدـیقع  هاـگترایز  یلوتم  . تسا هدـمآ  اـج  نیا  هب  ع )  ) اـضر ماـما  ناـمز  زا  تسا و  عقاو  يراـیتخب 

ناشن يدایز  تازجعم  هدازماما  نیا  هک  دنراد  هدیقع  یلاها  دـناهدرک . نفد  هاگترایز  نیا  طایح  رد  ار  اتـسور  نیا  یلیمحت  گنج  يادـهش 
اب فاقوا  هرادا  يانما  تأـیه  هلیـسو  هب  یموینیمولآ  حیرـض  کـی  نونکا  یلو  تشاد  یبوچ  حیرـض  کـی  ًـالبق  هاـگترایز  نیا  تسا .  هداد 

نایعیـش راصنا و  زا  يا  هدع  اب  هارمه  هک  تسا  (ع ) قداصرفعج ماما  ناگداون  زا  هدازماما  نیا  دـش . هتخاس  نآ  يارب  هاگترایز  دوخ  هجدوب 
ار (ع ) اضر ماـما  هک  دندیـسر  ناریا  كاـخ  هب  یعقوم  دـندومن و  تکرح  ناریا  مجع  كاـخ  هب  دوردـنورا  قیرطزا  سوط  هب  تمیزع  يارب 

هدرکرداص هقطنم  ماکح  هب  ار  بارتوبا  لآ  ندناسر  تداهش  هب  يریگتـسد و  بیقعت و  روتـسد  یـسابع ،  نامکاح  دندوب و  هدرک  مومـسم 
دـبنگ و راجاق  تنطلـس  نامزرد  دـندناسر .  تداهـش  هب  نجورب ) يرتمولیک  جـنپ   ) هنقن ياتـسور  رانک  رد  ار  ردـیح  هاش  هدازماما  دـندوب و 

هلمج زا  تاسیـسأت  هدازماما  رانک  رد  دنا .  هتخاس  هدازماما  دقرم  يور  رب  یعلـض  تشه  تروص  هب  میدق  يرامعم  کبـس  هب  ابیز  یهاگراب 
یندیماشآ و بآ  همـشچ  ياراد  دوش و  یم  هدافتـسا  يراوگوس  مسارم  يارب  اه  ناکم  نیا  زا  هک  دـندومن  هیهت  نارئاز  يارب  ناکـسا  لحم 
 . دـنوش یم  فرـشم  هدازماما  هب  رفن  هتفه 100  ره  تـسا و  رفن   3000 زور رد  شریذـپ  تیفرظ  تسا .  ییانـشور  قرب و  تلافـسآ و  هداج 

ناتسا رد  نجورب  ناتـسرهش  يزکرم  شخب  عباوت  زا  هنقن  ياتـسور  رد  ع)  ) ردیح هدازماما  سردآ :  تسا .  عبرم  رتم  انب 40 هعقب و  تحاسم 
(http://www.al-shia.org عبنم : . ) تسا عقاو  يرایتخب  لاحمراهچ و 

هوک یلآ  ع )  ) زربلا هاش  هدازماما 

رد تسا و  (ع ) رفعج نب  یـسوم  ناـگداون  زا  هدازماـما  نیا  تاحیـضوت :  تـسا . (ع ) رفعج نـب  یـسوم  ناـگداون  زا  هدازماـما  نـیا  بـسن : 
رد شریذپ  تیفرظ  تسا .  بآ  یـشک  هلول  قرب و  تلافـسآ و  هداج  ياراد  تسا و  هدـش  عقاو  لدرا  يرتمولیک  رد 36  هوک  یلآ  ياتسور 

تروص هب  هدازماما  يانب  تسا .  عبرمرتم  انب 30  لک  هعقب و  تحاسم  دنوش .  یم  فرـشم  هدازماما  هب  رئاز  هتفه 50  ره  تسارفن و  200 زور
هدـش عقاو  لدرا  يرتمولیک  رد 36  هوک  یلآ  ياتـسور  رد  هدازماـما  نیا  سردآ :  تسا .  هدـش  هتخاـس  بوچ  گنـس و  زا  هدوـب و  یمیدـق 
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(http://www.al-shia.org عبنم : . ) تسا

ع)  ) دمحا نب  یلع  هدازماما 

تاحیضوت تسا .  عبرم  رتم  انب 200  لک  تحاسم  هعقب 40 و  تحاسم  تحاسم :  تسا . (ع ) یلع ترضح  ناگداون  زا  هدازماما  نیا  بسن : 
تسا نجورب  ناتسرهش  عباوت  زا  ونهد  يرتمولیک  ود  هبندارف و  رهش  يرتمولیک  جنپ  رد  تسا و  (ع ) یلع ترضح  ناگداون  زا  هدازماما  نیا  : 
دنوش یم  فرشم  هدازماما  هب  رفن  هتفه 250  ره  تسارفن و   700 زور رد  شریذپ  تیفرظ  تسارتمولیک . ناتسرهش 10  زکرم  ات  نآ  هلصاف  و 

زا ونهد  يرتمولیک  ود  هبندارف و  رهش  يرتمولیک  جنپ  رد  هدازماما  نیا  سردآ :  تسا .  عبرم  رتم  انب 200  لک  تحاسم  هعقب 40 و  تحاسم  . 
(http://www.al-shia.org عبنم : . ) تسارتمولیک ناتسرهش 10  زکرم  ات  نآ  هلصاف  تسا و  نجورب  ناتسرهش  عباوت 

نامدنک شخب 

مساقلاوبا هاش  هداز  ماما 

. تسا عبرمرتـم  انب 143  لـک  تحاـسمو  هعقب 40  تحاـسم  تحاـسم :  تسا . (ع) رفعج نب  یـسوم  ماـما  ناـگداونزا  هداز  ماـما  نیا  بـسن : 

. تسا هدـش  عقاو  نجورب  يرتمولیک  رد 33  درگژیب  ياتـسور  ردو  تسا  (ع) رفعج نب  یـسوم  ماما  ناـگداونزا  هداز  ماـما  نیا  تاحیـضوت : 
عبرمرتم انب 143  لک  تحاسمو  هعقب 40  تحاسم  دنوش . یم  فرـشم  هداز  ماما  هبرئاز  100 هتفهرهو تسارفن  زوررد 350  شریذپ  تیفرظ 

. ددرگ یم  هقطنم  مدرم  بذج  ثعاب  ناوارف  ياه  همـشچو  تاغاب  دوجو  تسا . هدـش  يزاسزابوریمعت  لاسرد 1354 هداز  ماما  يانب  تسا .
(http://www.ariaeyan.com عبنم : . ) تسا هدش  عقاو  نجورب  يرتمولیک  رد 33  درگژیب  ياتسور  رد  هداز  ماما  نیا  سردآ : 

ع)  ) سیق نب  ثیش  یلع و  نب  سیق  ناگدازماما 

ناگداون زا  تاحیضوت :  تسا .  عبرم  رتم  انب 364  لک  تحاسم  هعقب 100 و  تحاسم  تحاسم :  دنتـسه . (ع ) یلع ماما  ناگداون  زا  بسن : 
هتفه ره  تسا و  رفن   200 زور رد  شریذپ  تیفرظ  تسا .  هدش  عقاو  نجورب  يرتمولیک   40 رد سیق  ماما  ياتسور  رد  دنتسه و  (ع ) یلع ماما 

رد 40 سیق  ماما  ياتسور  رد  سردآ :  تسا .  عبرم  رتم  انب 364  لک  تحاسم  100 و  هعقب تحاسم  دنوش .  یم  فرشم  هدازماما  هب  رفن   50
(http://www.al-shia.org عبنم :  . ) تسا هدش  عقاو  نجورب  يرتمولیک 

درمریش ع )  ) دمحا دیس  هدازماما 

 : تاحیضوت تسا .  عبرم  رتم  100 انب لک  تحاسم  هعقب 40 و  تحاسم  تحاسم :  تسا . ع )  ) مظاک ماما  ناگداون  زا  دمحا  هدازماما  بسن : 
شریذپ تیفرظ  تسا .  هدش  عقاو  ناگدرل  يرتمولیک  رد 54  درمریش  ياتسور  طسو  رد  تسا و  ع )  ) مظاک ماما  ناگداون  زا  دمحا  هدازماما 

 . تسا عبرم  رتم  100 انب لک  تحاسم  هعقب 40 و  تحاسم  دـنوش .  یم  فرـشم  هدازماما  هب  رئاز  رفن  هتفه 30  ره  تـسا و  رفن  زور 150 رد 
(http://www.al-shia.org عبنم :  . ) تسا هدش  عقاو  ناگدرل  يرتمولیک  رد 54  درمریش  ياتسور  طسو  رد  دمحا  هدازماما  سردآ : 
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ریپرس ع )  ) میهاربا ناطلس  هدازماما 

 . تسا عبرم  رتـم  انب 326  لـک  تحاـسم  هعقب 120 و  تحاسم  تحاسم :  تسا . (ع ) مظاـک یـسوم  ماـما  ناـگداونزا  هدازماـما  نیا  بسن : 
تیفرظ تسا .  هدش  عقاو  نجورب  يرتمولیک  رد 65  ریپرس  ياتسور  رد  تسا و  (ع ) مظاک یسوم  ماما  ناگداونزا  هدازماما  نیا  تاحیضوت : 

 . تسا عبرم  رتم  انب 326  لک  تحاسم  هعقب 120 و  تحاسم  دنوش .  یم  فرشم  اجنآ  هب  رفن  هتفه 100  ره  تسارفن و   50 زور رد  شریذپ 
(http://www.al-shia.org عبنم : . ) تسا هدش  عقاو  نجورب  يرتمولیک  رد 65  ریپرس  ياتسور  رد  هدازماما  نیا  سردآ : 

یجادلب شخب 

ع)  ) یلع نب  هزمح  هدازماما 

یم یهتنم  ع )  ) داجـس ماما  هب  هطـساو  جنپ  اب  نجورب ) ناتـسرهش   ) یجادلب رهـش  رد  نوفدم  ع )  ) یلع هزمح  هدازماما  فیرـش  بسن  بسن : 
نـسحلا نب  دـمحم  یبا  فوـفکملا  نسح  نب  ربکـالا  هزمح  نب  نسحلا  یبا  دـمحم  نب  یلعوـبا  هزمح  دیـس  تسا :  لـیذ  رارق  زا  هـک  دوـش 

تمـشح و اب  هدایز  و  ناشلا ،  میظع  ردقلا ، لیلج  يدیـس  يو  مالـسلا  هیلع  داجـسلا  نیـسحلا  نب  یلع  مامالا  نب  رغـصالا  یلع  نب  سطفالا 
یتوکلم ییاضف  اب  یلع  نب  هزمح  هداز  ماما  كربتم  هاگراب  یهوک  زارفرب  یجادلب و  يرتمولیک  راهچ  هلصافرد  تاحیضوت :  دوب . راوگرزب 

نب هزمح  هدازماما  هاگراب  تسا . يرایتخب  لاحمراهچ و  ناتـسا  یخیراـت  ، یبهذـم ياـه  هبذاـج  نیرت  قنوررپ  زا  یکی  هک  تسا  هتفرگ  رارق 
حطـسرد درف  هبرـصحنم  هکربتم  نکامازا  یکی  باذـج  ییایفارغج  ياضفو  صاخ  تیونعم  تامارک ، رطاـخ  هب  نرق  نیدـنچ  هقباـساب  یلع 

تـسا یناقاتـشم  نارئاز و  میظع  لیخ  هاگداعیم  هتفه  ره  ناتـسباتو  راهب  هلمج  زا  لاس  لوصف  یمامترد  هک  يا  هنوگب  تسا  روشکو  ناتـسا 
ناتسرهش  ) یجادلب رهـش  رد  نوفدم  ع )  ) یلع هزمح  هدازماما  فیرـش  بسن  دنیآ . یم  مه  درگ  سدقم  ناکم  نیارد  روشک  رـسارس  زا  هک 

هزمح نب  نسحلا  یبا  دـمحم  نب  یلعوبا  هزمح  دیـس  تسا :  لیذ  رارق  زا  هک  دوش  یم  یهتنم  ع )  ) داجـس ماـما  هب  هطـساو  جـنپ  اـب  نجورب )
يدیـس يو  مالـسلا  هیلع  داجـسلا  نیـسحلا  نب  یلع  مامالا  نب  رغـصالا  یلع  نب  سطفالا  نسحلا  نب  دمحم  یبا  فوفکملا  نسح  نب  ربکالا 
هنیدـم رد  دوجوم  ياه  یمارآاـن  یپ  رد  يرمق  يرجه   0 ?? لاس رد  وا  دوب . راوگرزب  تمـشح و  اب  هدایز  و  ناـشلا ،  میظع  ردـقلا ، لـیلج 

هباسن همالع  یلع  نبا  هزمح  هداز  ماما  . دومن ترجاـهم  لـبج  هقطنم  هب  هزمح  نب  دـمحم  نسحلاوبا  دیـس  شراوگرزب  ردـپ  هارمه  هب  قارعو 
شردپ تنوکس  رقم  تهج  نادب  ارهاظ  دسیون . یم  درجورب  رهش  هب  ار  شردپ  ترجاهم  يرجه ،  مجنپ  نرق  مالعا  زا  ءابطابط  لیعامساوبا 
یگدنز تهج  ناکم  نیرتهب  وا  ورنیا  زا  دنا  هتشاد  تنوکس  رهش  نیا  رد  البق  يو  ياهومعرـسپ  زا  يریثک  عمج  هک  هدوب  درجورب  رهـش  رد 

تفگ و تایح  دوردب  لاس  نیمه  رخآ  رد  هکنیا  ات  دوب  تایح  دیق  رد  يرمق  يرجه   6 ?? لاس ات  دمحم  دیس  دیزگرب . درجورب  رهش  رد  ار 
لها ناقاتشم  ياریذپ  هزور  همه  هک  تسا  درجورب  ناتـسرهش  روهـشم  تارازم  زا  یکی  وا  هاگمارآ  دش . هدرپس  كاخ  هب  درجورب  رهـش  رد 

تنوکس درجورب  رد  هک  دراد  همطاف  مان  هب  رهاوخ  کیو  نسح  مان  هب  ردارب  کی  یلع ،  هزمح  دیس  هدازماما  دشاب . یم  مالسلا  مهیلع  تیب 
رـصع نادـهاز  ناکلاس و  زا  فیرـش و  يابقن  گرتس و  نادـهاجم  زا  گرزب و  ناـملاع  زا  یلع  هزمح  دیـس  ماـمعا  ینب  رثکا  دـنا .  هتـشاد 

نجورب یلاها  توعد  رطاخ  هب  یلع  هزمح  دیس  ارهاظ  دندوب . یلاها  تاضویف  عبنم  هدیـشک و  شود  هب  ار  تیاده  مچرپ  هک  دندوب  شیوخ 
ياه هرکذت  رد  دـبای .  یم  تافو  يرجه  مراهچ  نرق  لوا  ههد  رد  رمالارخآ  اه ،  یمارآان  یپ  ردو  هدومن  ترجاهم  هقطنم  نیا  هب  ینونک ) )

وا دشون . یم  ار  تداهش  تبرش  یلعف  ناکم  رد  تبقاع  هکنیا  ات  دیامن  یم  راکیپ  تقو  هفیلخ  ناگدنیامن  اب  وا  هک  تسا  هدمآ  نینچ  یلحم 
لاـحمراهچ و زاوها و  تاداـس  ناـگرزب  زا  هدـمآ و  دوجو  هب  يریثک  عمج  ناـنآ  زا  هک  تشاد  نسح  یلع و  دـمحا ، یماـسا  هب  دـنزرف  هس 
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راهچ هلصافرد  سردآ :  تسا . يرایتخب  لاحماهچ و  ناتـسا  ياه  هاگترایز  نیرتروهـشم  زا  یکی  يو  هاگترایز  دنا . هدوب  لبج  يرایتخب و 
: عــبنم . ) تـسا هـتفرگ  رارق  یتوــکلم  ییاــضف  اــب  یلع  نــب  هزمح  هداز  ماــما  كربــتم  هاــگراب  یهوــک  زارفرب  یجادــلب و  يرتــمولیک 

( هکربتم عاقب  فراعملا  هرئاد  هسسوم  زا  دوجوم  میظنت  قیقحت و  عبنم :  (،) http://www.al-shia.org

ناگدرل

يزکرم شخب 

یچگ لک  ع )  ) یقابلادبع هاش  هدازماما 

یـسوم ماما  ناـگداونزا  هدازماـما  نیا  تاحیـضوت :  تسا . عبرم  رتم   60 انب لک  تحاـسم  30 و  هعقب تحاسم  تحاـسم :   nasab بـسن : 
رفن  20 هتفه ره  تسا و  رفن   800 زور رد  شریذپ  تیفرظ  تسا . عقاو  ناگدرل  يرتمولیک  جنپ  رد  یچگ  لک  ياتسور  رد  تسا و  (ع ) مظاک

یـسوم ماـما  ناـگداونزا  هدازماـما  نیا  سردآ :  تسا .  عبرم  رتم   60 انب لک  تحاـسم  30 و  هعقب تحاسم  دـنوش . یم  فرـشم  هدازماما  هب 
(http://www.al-shia.org عبنم : . ) تسا عقاو  ناگدرل  يرتمولیک  جنپ  رد  یچگ  لک  ياتسور  رد  تسا و  (ع ) مظاک

ع)  ) رفعج هدازماما 

نیا تاحیضوت :  تساعبرم . رتم   100 انب لک  تحاسم  70 و  هعقب تحاسم  تحاسم :  تسا .  (ع ) مظاک ماما  ناگداون  زا  هدازماما  نیا  بسن : 
هداج ياراد  رفعج  هدازماما  تسا . هدـش  عقاو  ناگدرل  يرتمولیک  راهچ  رد  ناریپ  ياتـسور  رد  تسا و  (ع ) مظاک ماما  ناگداون  زا  هدازماـما 

تحاسم دنوش . یم  فرـشم  اجنآ  هب  رئاز  هتفه 80  رهو  تـسا  رفن   700 زور رد  شریذپ  تیفرظ  تسا . قرب  یـشک و  هلول  بآ  تلافـسآ و 
 : سردآ تسا . هدش  تمرم  يزاسزاب و  1350 لاس رد  ندوب  هبورخم  تلع  هب  هدازماما  يانب  تساـعبرم . رتم   100 انب لک  تحاسم  70 و  هعقب

(http://www.al-shia.org عبنم : . ) تسا هدش  عقاو  ناگدرل  يرتمولیک  راهچ  رد  ناریپ  ياتسور  رد  هدازماما  نیا 

ع)  ) یلعدمحم ریپ  دیس  هدازماما 

نیا تاحیضوت :  تسا . عبرم  رتم  انب 50  لک  تحاسم  هعقب 17 و  تحاسم  تحاسم :  تسا . (ع ) مظاک ماما  ناگداونزا  هدازماما  نیا  بسن : 
یلو دراد  تلافـسآ  هداج  تسا . هدـش  عقاو  ناگدرل  يرتمولیک  10 رد یئومرجنم  ياتـسور  رد  تسا و  (ع ) مظاک ماما  ناـگداونزا  هدازماـما 

لوصف دراد و  لدتعم  ناتسمز  مرگ و  ناتـسبات  تسارفن .  150 زور رد  هدازماما  شریذپ  تیفرظ  درادن . ییانـشور  قرب و  یندـیماشآ و  بآ 
عبرم رتم  انب 50  لک  تحاسم  هعقب 17 و  تحاسم  دنوش . یم  فرـشم  هدازماما  هب  رئاز   30 هتفه ره  تسا و  ناتـسبات  راهب و  نیرئاز  هعجارم 

(http://www.al-shia.org عبنم : . ) تسا هدش  عقاو  ناگدرل  يرتمولیک  10 رد یئومرجنم  ياتسور  رد  هدازماما  نیا  سردآ :  تسا .

درالف شخب 

هفیلخ لام  ع )  ) هیفنح دمحم  هدازماما 
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 . تسا عـبرم  رتـم   50 انب لـک  تحاـسم  30 و  هعقب تحاـسم  تحاـسم :  تسا . (ع ) مظاـک یـسوم  ماـما  ناـگداون  زا  هدازماـما  نـیا  بـسن : 
تیفرظ تسا . عقاو  ناگدرل  يرتمولیک  رد 55  هفیلخ  لام  ياتسور  رد  تسا و  (ع ) مظاک یسوم  ماما  ناگداون  زا  هدازماما  نیا  تاحیضوت : 

یم فرشم  هدازماما  هب  رفن  هتفهره 10  تسا .  لوصف  ریاسزا  رتشیب  زیئاپ  ناتسبات و  هعجارم  لوصف  تسا و  رفن   50 زور رد  هدازماما  شریذپ 
ناگدرل يرتمولیک  رد 55  هفیلخ  لاـم  ياتـسور  رد  هدازماـما  نیا  سردآ :  تسا . عبرم  رتم   50 انب لک  تحاـسم  30 و  هعقب تحاسم  دنوش .

(http://www.al-shia.org عبنم : . ) تسا عقاو 

ربکا یلع  ع )  ) نسح هدازماما 

لک تحاسم  هعقب 16 و  تحاسم  تحاسم :  تسا . ع )  ) مظاک ماما  ناگداون  زا  ع )  ) ربکا یلع  نسح  هب  فورعم  (ع ) نسح هدازماـما  بسن : 
ياتـسور رد  تسا و  ع )  ) مظاک ماما  ناـگداون  زا  ع )  ) ربکا یلع  نسح  هب  فورعم  (ع ) نسح هدازماـما  تاحیـضوت :  تسا . عبرم  رتم  انب 60 
هدازماما هبرفن  هتفه 20  ره  تسا .  عبرم  رتـم  انب 60  لک  تحاـسم  هعقب 16 و  تحاـسم  تسا .  عقاو  ناـگدرل  يرتمولیک  رد 77  ربـکا  یلع 

لوصف ریاس  زا  رتشیب  ناتسبات  نارئاز  هعجارم  لوصف  تسا و  رفن   400 زور رد  هدازماما  شریذپ  تیفرظ  رضاح  لاح  رد  دنوش .  یم  فرـشم 
یلع ياتـسور  رد  (ع ) نسح هدازماما  سردآ :  تسا .  هتفرگ  رارق  تسابیز ، يزادنا  مشچ  ياراد  هک  دنلب  تاعافترا  رد  هدازماما  نیا  تسا ،

(http://www.al-shia.org عبنم : . ) تسا عقاو  ناگدرل  يرتمولیک  رد 77  ربکا 

ع)  ) دومحم دهاز  دیس  هداز  ماما 

تاحیضوت تسا . عبرمرتم  100 انب لک  تحاسمو   20 هعقب تحاسم  تحاسم :  تسا . (ع ) مظاک یسوم  ماما  ناگداونزا  هداز  ماما  نیا  بسن : 
لاحرد تسا . هدـش  عقاو  ناـگدرل  يرتمولیک  رد 60  هنهک  هدرد  ياتـسور  ردو  تسا  (ع ) مظاک یـسوم  ماـما  ناـگداون  زا  هداز  ماـما  نیا  : 

لک تحاسمو   20 هعقب تحاسم  دنوش . یم  فرـشم  هداز  ماما  هبرئاز   20 هتفهرهو تسا  رفن  1000 زوررد هداز  ماما  شریذپ  تیفرظ  رـضاح 
: عـبنم . ) تـسا هدــش  عـقاو  ناــگدرل  يرتـمولیک  رد 60  هــنهک  هدرد  ياتـــسور  رد  هداز  ماـــما  نــیا  سردآ :  تـــسا . عبرمرتـــم  100 انب

(http://www.al-shia.org

ازریم ناخ  شخب 

تخرد نیرز  ع )  ) ناطلس دیس  هدازماما 

. تسا عبرم  رتـم  اـنب 160 لـک  تحاـسم  25 و  هعقب تحاـسم  تحاـسم :  تسا . (ع ) مظاـک یـسوم  ماـما  ناـگداون  زا  هدازماـما  نـیا  بـسن : 

. تسا هدش  عقاو  ناگدرل  يرتمولیک  رد 17 تخرد  نیرز  ياتسور  رد  تسا و  (ع ) مظاک یسوم  ماما  ناگداون  زا  هدازماما  نیا  تاحیضوت : 
رتم انب 160 لک  تحاسم  25 و  هعقب تحاسم  دنوش . یم  فرشم  هدازماما  هب  رئاز  رفن  هتفه 50  ره  تسا و  رفن   300 زور رد  شریذپ  تیفرظ 

لحم هدنیآ  رد  دـناوت  یم  دـشاب و  یم  زین  هناخدور  ياراد  هدـش و  هدیـشوپ  یلگنج  ناتخرد  زا  هک  تسا  ییاج  هدازماما  لحم  تسا . عبرم 
: عبنم . ) تسا هدـش  عقاو  ناـگدرل  يرتمولیک  رد 17  تخرد  نیرز  ياتـسور  رد  هدازماـما  نیا  سردآ :  ددرگ . یبوـخ  یتراـیز  یتحاـیس و 

(http://www.al-shia.org
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ع)  ) یلع سابع  هدازماما 

. تسا عبرمرتم   90 انب لک  تحاسم  عبرمرتم و  هعقب 30  تحاسم  تحاسم :  تسا . (ع ) مظاک یـسوم  ماما  ناگداونزا  هداز  ماـما  نیا  بسن : 

. تسا هدش  عقاو  اتـسور  رانکردو  ینولآ  ياتـسور  يرتمولیک  10 رد تسا و  (ع ) مظاک یـسوم  ماما  ناگداونزا  هداز  ماـما  نیا  تاحیـضوت : 
لاحرد درادن . ییانشورو  قرب  تسا . تلافـسآ  هداجو  یـشک  هلول  بآ  ياراد  هداز ، ماما  تاناکما  تسارتمولیک . ناگدرلات 35  نآ  هلصاف 
نیرئاز هعجارم  لوصف  تسا . درس  ناتسمزردو  میالم  ناتسباترد  نآ  ياوهو  بآ  تسارفن . زوررد 1000 هداز  ماما  شریذپ  تیفرظ  رضاح 

. تسا عبرمرتم   90 انب لک  تحاـسم  عبرمرتم و  هعقب 30  تحاسم  دنوش . یم  فرـشم  هداز  ماما  هبرفن  هتفه 20 ره  تسا و  زیئاپو  ناتـسباترد 
(http://www.al-shia.org عبنم : . ) تسا هدش  عقاو  اتسور  رانک  رد  ینولآ و  ياتسور  يرتمولیک  رد 10  هداز  ماما  نیا  سردآ : 

جنم شخب 

ع)  ) نمحرلادبع هاش  هدازماما 

تاحیضوت تسا . عبرم  رتم   60 انب لک  تحاسم  20 و  هعقب تحاسم  تحاسم :  تسا . (ع ) مظاک یسوم  ماما  ناگداونزا  هدازماما  نیا  بسن : 
ناتسبات راهب و  نارئاز  هعجارم  لوصف  تسا و  رفن  زور 200  رد  نآ  شریذپ  تیفرظ  تسا .  (ع ) مظاک یسوم  ماما  ناگداونزا  هدازماما  نیا  : 

: عـبنم  : ) سردآ تـسا . عـبرم  رتـم   60 انب لـک  تحاـسم  20 و  هعقب تحاـسم  دـنوش .  یم  فرــشم  هدازماـما  هـب  رفن  هـتفه 20  ره  تــسا و 
(http://www.al-shia.org

(ع) دمحم دیس  هدازماما 

مظاک یسوم  ماما  ناگداون  زا  دمحم  دیس  هدازماما  هربقم  تاحیـضوت :  تسا . مظاک  یـسوم  ماما  ناگداون  زا  دمحم  دیـس  هدازماما  بسن : 
يرجه لاس 556  رد  هداز  ماما  نیا  دـهدیم  ناشن  یخیراـت  دـهاوش  تسا . يراـیتخب  لاـحم و  راـهچ  ناتـسا  رد  هکربتم  عاـقب  زا  یکی  (ع )

هدازماما نیا  هرکذـت  رد  . دیـسر تداهـش  هب  يرایتخب  لاحم و  راهچ  ناتـسا  رد  یـسابع  يافلخ  زا  یکی  لدگنـس  نازابرـس  تسد  هب  يرمق 
زا یکی  تسد  هب  اما  دمآ  ناریا  هب  (ع ) اضر ماما  هب  رادید  يارب  نایعیـش  يدادعت  هارمه  دـمحم  دیـس  هدازماما  هک  تسا  هدـش  هتـشون  نینچ 
دیس هداز  ماما  تفگ : هعقاو  نیا  حیرشت  رد  هدزماما  نیا  يانما  تایه  لوئسم  دیـسر . تداهـش  هب  هدراب  ياتـسور  تشد  رد  یـسابع  يافلخ 

هدنکارپ زا  سپ  دمآ . ناریا  تمـس  هب  ع )  ) اضر ترـضح  راوگرزب  ردارب   ) یـسوم نب  دـمحا  یهارمه  نایعیـش و  زا  يریثک  عمج  اب  دـمحم 
تداهـش هب  ریگرد و  هدراب  تشد  رد  یـسابع  نارومام  نازابرـس  اب  زین  رگید  نایعیـش  دمحم و  دیـس  هدازماما   ، ناریا دالب  رد  نایعیـش  ندش 

نآ رد  هدش  فرـص  هنیزه  تسا و  ارجا  تسد  رد  لاس 81  زا  عبرم  رتم  تحاسم 800  اب  دمحم  دیس  هدازماما  مرح  هعسوت  حرط  دندیـسر .
رارق يرایتخب  لاـحم و  راـهچ  ناتـسا  زکرم  يرتمولیک  رد 48  هنکـس  دودـح 1500  اب  هدراب  ياتـسور  دوشیم . دروآرب  لاـیر  نویلیم   300

: عبنم . ) دراد رارق  يرایتخب  لاـحم و  راـهچ  ناتـسا  زکرم  يرتمولیک  رد 48  هدراب  ياتـسور  رد  دـمحم  دیـس  هدازماما  هربقم  سردآ :  دراد .
(http://www.al-shia.org

ناسراف
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يزکرم شخب 

ردیحاباب ع )  ) دمحاریم دیس  هدازماما 

عبرم رتم   345 انب لک  تحاـسم  هعقب 225 و  تحاسم  تحاسم :  تسا . مالـسلا  هیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  ناـگداون  زا  هدازماـما  نیا  بسن : 
. دراد رارق  ناسراف  ناتـسرهش  ردیحاباب  ياتـسور  رد  تسا و  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ناگداون  زا  هدازماما  نیا  تاحیـضوت :  تسا .

هدـش يزاسزاب  نامز  رورم  هب  هدـش و  هتخاـس  کـباتا  ناـمرف  هب  اـنب  هیلوا  هعقب  تسا . عبرم  رتم   345 انب لک  تحاـسم  225 و  هعقب تحاسم 
(http://www.al-shia.org عبنم : . ) دراد رارق  ناسراف  ناتسرهش  ردیحاباب  ياتسور  رد  هدازماما  نیا  سردآ :  تسا .

نارک ع )  ) دمحم دیس  هدازماما 

نیا تسا . ع )  ) یبتجم نسح  ماما  ناـگداون  زا  هدازماـما  نیا  تاحیـضوت :  تسا . ع )  ) یبتجم نسح  ماـما  ناـگداون  زا  هدازماـما  نیا  بسن : 
هدازماما ات  اتسور  زا  هتلافسآ و  اتـسور  ات  هدازماما  نیا  هداج  تسا . هدش  عقاو  ناسراف  يرتمولیک  تفه  رد  عقاو  نارک  ياتـسور  رد  هدازماما 

راهب و رتشیب  نیرئاز  هعجارم  لصف  تسا .  یناـسرقرب  هکبـش  یـشکهلول و  بآ  ياراد  نینچمه  دـمحم  دیـس  هدازماـما  دـشابیم .  یکاـخ 
ناریا هاشداپ  کباتا  روتـسد  هب  لاس 546 ه.ق  رد  هدازماما  نیا  نامتخاس  دـنوشیم .  فرـشم  هدازماما  نیا  هب  رفن  هتفه 100  ره  ناتسبات و 
تفه رد  عـقاو  نارک  ياتـسور  رد  هدازماـما  نیا  سردآ :  تـسا .  هدـش  يزاـسزاب  هـیلوا  لکـش  هـب  تـمرم و  ریخا  ياـهلاس  رد  هتخاـس و 

(http://www.al-shia.org عبنم : . ) تسا هدش  عقاو  ناسراف  يرتمولیک 

(ع) دمحم دیس  هدازماما 

 : تاحیضوت تسا . عبرمرتم  انب 240 لک  تحاـسم  هعقب 60 و  تحاسم  تحاسم :  تسا . مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  رـسپ  هدازماما  نیا  بسن : 
بآ تلافـسآ و  هداج  ياراد  هدازماما ، نیا  تاناکما  درادرارق . ناسراف  رهـش  لخدمرد  تسا و  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  رـسپ  هدازماما  نیا 

هعقب 60 و تحاسم  دشاب . یم  درس  ناتسمز  رد  لدتعم و  ناتسبات  رد  نآ  ییاوهو  بآ  تیعقوم  دوشیم . هدافتـسا  رهـش  قربزا  یـشک و  هلول 
هعقب و تسا . هدازماما  تاروذـن  یمدرم و  ياهکمک  هدازماما  حرط  يارجا  تهج  رابتعا  نیماـت  عباـنم  تسا . عبرمرتم  انب 240 لک  تحاسم 

هتفرگرارق يزاسزاب  تمرم و  دروم  نامز  رورم  هب  هدـش و  هتخاس  ق  هنـسرد 564 ه . ناریا  هاشداپ  مظعا  کباتا  ییاورنامرف  نامزرد  هاگراب 
(http://www.al-shia.org عبنم : . ) درادرارق ناسراف  رهش  لخدمرد  هدازماما  نیا  سردآ :  تسا .

ع)  ) نوتاخ کلم  هدازماما 

یـسوم ماما  ترـضح  ناـگداون  زا  تاحیـضوت :  تسا  (ع ) مظاـک یـسوم  ماـما  ترـضح  ناـگداون  زا  ع )  ) نوتاـخ کـلم  هدازماـما  بسن : 
. تسا ناسراف  ناتسرهش  يرتمولیک  رد 15  تسا و  هدش  عقاو  اتـسور  زکرم  رد  هشوگ و  مان  هب  ییاتـسور  رد  هدازماما  نیا  تسا .  (ع ) مظاک

هبق لاس 546 ه. رد  هدازماما  نآ  هیلوا  يانب  تسا .  رادروخرب  زین  قرب  یـشکهلول و  بآ  زاو  تسا  یکاخ  هیقب  تلافـسآ و  هداج  زا  یتمـسق 
مان هب  ییاتـسور  رد  هدازماـما  نیا  سردآ :  تسا .  هدـش  تمرم  يزاـسزاب و  ریخا  ياـهلاس  یط  رد  هک  تسا  هدـش  هتـشاذگ  کـباتا  تسد 
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(http://www.al-shia.org عبنم :  . ) تسا ناسراف  ناتسرهش  يرتمولیک  رد 15  تسا و  هدش  عقاو  اتسور  زکرم  رد  هشوگ و 

جدزیم ع )  ) دارم بآ  هدازماما 

هب فورعم  دیعس  دیس  هدازماما  تاحیضوت :  دشاب . یم  ع )  ) مظاک یسوم  ماما  ناگداون  زا  دارم  بآ  هب  فورعم  دیعس  دیس  هدازماما  بسن : 
دراد رارق  تسا ،  جدزیم  گرزب  ياهاتسور  زا  یکی  هک  هچیلچ  ياتـسور  لامـش  تمـسق  رد  ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  ناگداون  زا  دارم  بآ 
ياه هچـضوح  اه و  همـشچ  رد  تاجاح  ندـش  اور  تین  هب  دـنیآ و  یم  هدازماما  نیاهب  فارطا  ياهاتـسور  زا  يداـیز  هدـع  هلاـس  همه  هک 

جدزیم گرزب  ياهاتسور  زا  یکی  هک  هچیلچ  ياتـسور  لامـش  تمـسق  رد  دیعـس  دیـس  هدازماما  سردآ :  دننک .  یم  مامحتـسا  نآ  رواجم 
(http://www.al-shia.org عبنم : . ) دراد رارق  تسا ، 

لدرا

يزکرم شخب 

ناکجنرب ع )  ) لیعامسا دیس  هدازماما 

. دـشاب یم  عبرم  رتـم   20 زین انب  لـک  تحاـسم  هعقب 20 و  تحاـسم  تحاـسم :  تسا . ع )  ) مظاـک ماـما  ناـگداون  زا  هدازماـما  نـیا  بـسن : 
تیفرظ تسا .  هدش  عقاو  نجورب  يرتمولیک   120 رد ناکجنرب  ياتـسور  رد  تسا و  ع )  ) مظاک ماما  ناگداون  زا  هدازماما  نیا  تاحیـضوت : 

عبرم رتم   20 زین انب  لک  تحاسم  هعقب 20 و  تحاسم  دنوش .  یم  فرشم  هدازماما  هب  رئاز  رفن  هتفه 50  ره  تسارفن و  زور 200  رد  شریذپ 
http://www.al- عـبنم :  . ) تسا هدـش  عـقاو  نـجورب  يرتـمولیک   120 رد ناـکجنرب  ياتــسور  رد  هدازماـما  نـیا  سردآ :  دـشاب .  یم 

(shia.org

هوکنایم شخب 

یمایث ع )  ) رفعج دیس  هدازماما 

نیا تاحیـضوت :  تسا . رتم  انب 50  لک  تحاـسم  هعقب 12و  تحاسم  تحاـسم :  تسا . (ع ) مظاـک ماـما  ناـگداون  زا  هدازماـما  نیا  بسن : 
بآ قرب و  دراد و  تلافـسآ  هداـج  درادرارق .  ناـگدرل  يرتمولیک   50 رد یمایث  ياتـسور  رد  تسا و  (ع ) مظاک ماما  ناـگداون  زا  هدازماـما 

ناگدرل يرتمولیک   50 رد یمایث  ياتـسور  رد  هدازماما  نیا  سردآ :  تسا .  رتم  انب 50  لک  تحاسم  هعقب 12و  تحاسم  درادن . یندیماشآ 
(http://www.al-shia.org عبنم : . ) درادرارق

لیلش لیعامسا  ع )  ) لیعامسادیس هدازماما 

. تسا عبرم  رتـم  اـنبلک 16 هعقب و  تحاـسم  تحاـسم :  تـسا . ع )  ) مظاـک یـسوم  ماـما  ناـگداون  زا  ع )  ) لیعامـسا دیـس  هدازماـما  بـسن : 
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تیفرظ تسا .  هدش  عقاو  نجورب  يرتمولیک  رد 250  لیلش  لیعامسا  ياتسور  رد  تسا و  ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  ناگداونزا  تاحیـضوت : 
رد هدازماـما  نیا  تسا .  عبرم  رتم  انبلک 16 هعقب و  تحاسم  دـنوش .  یم  فرـشم  اجنآ  هب  رفن  هتفه 50  ره  تـسارفن و   500 زور رد  شریذپ 

رداچ نآ  فارطا  رد  يرایتخب  ریاشع  اه  ناتسبات  هک  دراد  درس  بآرپ و  ياه  همشچ  وتسا  یلگنج  ناتخرد  زا  هدیشوپ  یناتسهوک و  هقطنم 
نجورب يرتمولیک  رد 250  لیلش  لیعامسا  ياتـسور  رد  لیعامـسا  دیـس  هدازماما  سردآ :  دنهد . یم  همادا  دوخ  یقالیی  یگدنز  هب  هدز و 

(http://www.al-shia.org عبنم : . ) تسا هدش  عقاو 

یبونج ناسارخ  ناتسا 

یفرعم

هراشا

نیمتـشه وزج  تعـسو ،  ثیح  زا  هک  هدش  عقاو  عبرم  رتمولیک  رازه و 385  دودح 95  یتحاسم  اب  روشک  قرش  رد  یبونج  ناسارخ  ناتـسا 
زا ناتـسناغفا ، روشک  اب  قرـش  زا  دزی ، ناتـسا  اب  برغ  زا  يوضر ، ناسارخ  ناتـسا  اـب  لامـش  زا  ناتـسا  نیا  دور . یم  رامـش  هب  ناریا  ناتـسا 

تسا و دنجریب  رهش  یبونج ، ناسارخ  ناتسا  زکرم  تسا . هیاسمه  نامرک  ناتسا  اب  یبرغ  بونج  زا  ناتسچولب و  ناتسیس و  ناتسا  اب  بونج 
. درب مان  ار  نادنبهن  هشیبرس و  نایارس ، نایمرد ، تانیاق ، ناوت ؛ یم  نآ  مهم  ياهرهش  زا 

ییایفارغج تیعقوم 

رد راومه » تسپ و   » تمسق برغ و  لامش  لامش و  رد  عفترم » یناتسهوک و   » تمسق ود  هب  اه ، يراومهان  ظاحل  زا  یبونج  ناسارخ  ناتسا 
لامـش و رد  رتم  عافترا 2,842  اب  خرـس » رمک   » ياه مان  هب  ناتـسا  ياه  هلق  نیرتدـنلب  دوش . یم  میـسقت  ناتـسا  بونج  زکرم و  ياه  تشد 
هب هک  تسا  قرـش  تمـس  هب  زربـلا  تاـعافترا  هلاـبند  ناـسارخ  ياـه  هوک  تسا . هتفرگ  رارق  بوـنج  رد  رتـم  عافترا 2,737  اـب  هوک » هاـش  »

« ناتسناغفا شکودنه   » تاعافترا ات  یقرش  بونج  تمـس  هب  یبرغ  لامـش  تهج  رد  هدش و  زاغآ  هوک » هاش   » زا يزاوم  ياه  سوق  تروص 
بونج یبونج و  ياه  تشد  یلو  تسا ؛ هدش  عقاو  برغ  لامـش  لامـش و  تمـسق  رد  ناتـسا  نیا  شخب  نیرتزیخلـصاح  دـبای . یم  دادـتما 

. دنتـسه ناور  ياه  نش  نایرج  ضرعم  رد  هدوب و  نشخ  کشخ و  ییاوه  بآ و  ياراد  تول ، لامـش  هیـشاح  اب  ترواـجم  لـیلد  هب  یبرغ 
بآ و هتـسد  ود  هب  عترم  ای  تسپ  قطانم  نتفرگ  رارق  هوحن  هب  هجوت  اب  یلو  تسا ، ینابایب » کشخ و   » یبونج ناسارخ  ناتـسا  ياوه  بآ و 

راومه قطانم  اه ، تشد  رد  رتشیب  مرگ  کشخ و  ياوه  بآ و  دوش . یم  میـسقت  میالم » کـشخ و  ياوه  بآ و  و  مرگ » کـشخ و  ياوه 
هدهاشم دنجریب  فارطا  ناتسا و  یبرغ  لامش  یلامش ، عفترم  ياه  شخب  رد  میالم  کشخ و  ياوه  بآ و  برغ و  بونج  برغ و  زکرم ، 

عون زا  هقطنم  نیا  رد  دوجوم  ياه  هناخدور  تسا ، هتفرگ  رارق  ینابایب  ياوه  بآ و  هیحان  رد  یبونج  ناسارخ  ناتسا  هک  اجنآ  زا  دوش . یم 
. درادن دوجو  یمئاد  هناخدور  هدوب و  یلصف 

یخیرات هنیشیپ 

هب ياه  هبیتک  ساسارب  دشیم . هدیمان  ناتسهق »  » شیپ ياههدس  رد  هک  تسا  گرزب  ناسارخ  زا  ياهدودحم  لماش  یبونج  ناسارخوخاپسا 
تودوره دوب . ییایرآ  ماوقا  زا  تراگاس ، موق  هاگتنوکـس  ناتـسهق » ،» ینانوی ناخروم  زا  یـضعب  هتفگ  هب  یـشنماخه و  هرود  زا  هدـنام  اـج 

ولوپوکرام دنور . یم  رامش  هب  نایشنماخه » مهدراهچ  پارتاس   » هنکس زا  دنتسه و  یقرش  ماوقا  فیدر  رد  اهنآ  دسیون : یم  ینانوی  خروم 
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برعم نارگـشهوژپ ، رثـکا  ار  ناتـسهق »  » هژاو تساهدرک . داـی  نیاـق - نوـت و  نیاـکونوت - »  » ماـن اـب  هقطنم  نـیا  زا  دوـخ ، همانرفـس  رد  زین 
نزو رب  ار  ناتـسهک »  دـش « . یم  قـالطا  نآ  هب  اـه  ناتـسهوک  دوـجو  صاـخ و  ییاـیفارغج  طـیحم  لـیلد  هـب  هـک  دـنا  هتـسناد  ناتـسهک » »

« حابص نسح   » يربهر هب  هیلیعامسا » هقرف   » تیلاعف مهم  زکارم  زا  یکی  هب  ناتسهق »  » يرجه مجنپ  نرق  رخاوا  زا  دنا . هتفگ  مه  ناتـسهوک » »
، دوب يزکرم  ياه  تموکح  یهجوت  یب  دروم  دوبن و  رادروخرب  یعیبط  یمیلقا و  بسانم  تیعقوم  زا  هیحان  نیا  هک  ییاجنآ  زا  دش . لیدـبت 

نایلیعامسا تیلاعف  زکرم  نیرت  مهم  هب  ناتسهق  توملا ، هقطنم  زا  دعب  اذل ، دوب . يدعاسم  طیارش  ياراد  هیلیعامسا » هقرف   » ياهتیلاعف يارب 
یتبسن تینما  يوفص ، تموکح  ندمآ  راک  يور  اب  تفرگ . یمربرد  ار  نادنبهن »  » ات رمشاک » ای  زیـشرت   » دودح رد  يورملق  هک  دش ، لیدبت 
ناسارخ روانهپ  ناتسا  زا  یـشخب  ات 1383 ، یبونج  ناسارخ  ناتـسا  دـش . تراـجت  شرتسگ  قنور و  تعاـب  هک  دـمآ  دوجوب  هقطنم  نیا  رد 
یناتـسا هب  دوخ  دـش و  کـفنم  نآ  زا  يروشک ، دـیدج  تامیـسقت  ساـسارب  یمالـسا و  ياروش  سلجم  هبوصم  اـب  لاـس  نیا  رد  یلو  دوب ،

. دیدرگ لیدبت  لقتسم 

نابز ماوقا و 

گرزب نیمزرـس  مدرم  داژن  ناـبز و  دوـب . تاـگراس »  » ماـن هب  داژن  ییاـیرآ  ماوـقا  زا  یکی  هاگتـسیز  هقطنم  نیا  دـش ؛ هراـشا  هـک  روطناـمه 
دروم نادـنچ  هک  تسا  یمیلقا  ییاوه و  بآ و  صاخ  طیارـش  نتـشاد  نآ ، لیلد  تسا و  هدـش  طالتخا  یگتخیمآ و  راچد  رتمک  ناسارخ ،

ره رد  نابز  نیا  تسا . یـسراف  ناتـسا ، مدرم  یلـصا  یمـسر و  نابز  تسا . هتفرگن  رارق  خـیرات  لوط  رد  هناگیب  دارفا  زات  تخاـت و  هجوت و 
هجهل ینایارـس ، هجهل  ینیاق ، هجهل  يدـنجریب ، هجهل  لثم  دوش  یم  نایب  لحم  نامه  هب  بوسنمو  صاخ  هجهل  اب  ییاتـسور  يرهـش و  هطقن 

. تسا هارمه  اهاجه  يور  رب  ـد  یکات اه و  يد  ـ نب هلمج  اه ، هژاو  رد  ییاه  توافت  اب  اه  هجهل  نیا  هتبلا  هک  ریغ ه  یناد و  ـ نبهن

يداصتقا یعامتجا و  تیعقوم 

رد ناتـسا  نارادـغاب  لوقعم  بسانم و  دـمآرد  نیمأت  ناکما  ات  هدـش  ثعاـب  یبونج  ناـسارخ  ناتـسا  درف  هب  رـصحنم  یمیلقا  طیارـشکشرز 
یغاب تالوصحم  دـیلوت  لوا  هبتر  ناتـسا  نیا  هک  يروط  هب  دوش . دجنـس  نارفعز و  کشرز ، بانع ، لیبق  زا  یتالوصحم  دـیلوت  تشاک و 

، ولآدرز ولابلآ ، سالیگ ، هب ، یبالگ ، بیس ، ماداب ، هتسپ ، رانا ،  تسا . اراد  روشک  حطس  رد  ار  نارفعز  دیلوت  مود  هبتر  بانع و  کشرز و 
، یعارز تالوصحم  شخب  رد  نینچمه  تسا . ناتـسا  نیا  یغاب  تـالوصحم  رگید  زا  دجنـس  ریجنا و  ودرگ ، توتاـش ، توت ، اـمرخ ، وله ،
، دـنق ردـنغچ  دـیلوت  رد  دنتـسه و  لوغـشم  ياهفولع  ناهایگ  يزیلاج و  تالوصحم  تابوبح ، هبنپ ، وج ، مدـنگ ، تشک  هب  هقطنم  نیا  مدرم 
، یفابدبـس یفابریـصح ، يرگـسم ، يرگنهآ ، يزرگنر ، يرگلافـس ، یفاـب ، یلاـق  تـسا . هداد  صاـصتخا  دوـخ  هـب  ار  روـشک  متـشه  هـبتر 

عیانـص هلمج  زا  يزودنزوس ، یغابد و  يرگرز ، یفاب ،  میجاج  یفاب ، میلگ  یگدنـسیر ، يراد ، ناغون  یفاب ، هچراپ  یفابولیز ،  یلامدمن ،
. دنتسه یبونج  ناسارخ  ناتسا  یتسد 

تاغوس

عیانـص شخب  کشک  تورق ، هرق  يرادـماد :  شخب  کشخ  توت  دـنجریب ، بانع  کشرز ، نارفعز ، رانا ، اراخب ، ولآ  يزرواـشک :  شخب 
یلاق هدش ، يزود  نزوس  ياه  هچراپ  ولیز ، يریصح ، ياه  لوصحم  عاونا  اه ، یفاب  بالق  عاونا  یتسد : 

يرگشدرگ یعیبط -  ياه  هبذاج 
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روخ ریوک  ياهیداب  هسام  اهرازین و  نارقاب ، تاعافترا  ياـه  هرد  هاـشرمع ، دـنب  هرد ، دـنب  طول ، مرگبآ  هدراـچ ، راـشبآ  دـنجریب :  هرد  دـنب 
ياتـسور هشیبرـس :  تشنچ  نایمرد  ياتـسور  تعیبط  گروف ، ياتـسور  تعیبط  ناگنیـشود ، لاس  نهک  راـنچ  کـیزگ ، مرگبآ  ناـیمرد : 

تعیبط یبعـصم ، ياتـسور  تعیبط  نایارـس :  يروشنم  تلازاب  ندعم  ناگدنگ ، یندـعم  بآ  همـشچ  هشیبرـس ، شرت  بآ  همـشچ  تشنچ ،
راغ قزرو ، راـغ  تخرهاـش ، تشد  ندفـسا ، تشد  نیاـق :  ندفـسا  وذ  لاـک  ياتـسور  تعیبط  همرچ ، ياتـسور  تعیبط  ومیرک ، ياتـسور 

ملس هد  ریوک  نادنبهن :  رهمج  رذوب  تاعافترا  تعیبط  ناسراف ، راغ  کینوخ ، راغ  ناولهپ ،

یخیرات ياه  هبذاج 

، باون هینیسح  هیتکوش ، هسردم  یگنرف ، هالک  گرا  دابآ ، میحر  دابآریما ، دابآ ، تکوش  هیربکا ، ياهترامعو  اهغاب  دنجریب :  دنجریب  - هعلق
هاگمارآ نایمرد :  اضر  - میهاربا - هاگمارآ یفـسوخ  ماسح  نبا  هاگمارآ  روخ ، یخیراـت  تفاـب  دـنجریب ، هعلق  تخردراـهچ ، عماـج  دجـسم 

 : هشیبرـس کینوخام  نالاودـنه  عماـج  دجـسم  حابـص ، نسح  لـک  هعلق  گروف ، یخیراـت  هعلق  کـسگ ، هدکـشتآ  اـضر ، میهاربا  ناـطلس 
، هاش ناروت  هاگمارآ  نایارس :  هاشناروت  هاگمارآ  کینوخام  هراگن  گنس  دوم ، غاب  هعلق و  یهاک ، رازم  کینوخام ، زیگنا  تفگش  ياتسور 

هعلق دابآ ، رجاه  هعلق  رتخد ، لهچ  هعلق  نیاق ، عماج  دجـسم  نیاق :  نئاق  - عماج - دجـسم نایارـس  عالق  هعلق  نایارـس ، يارـسناوراک  وذ ، دس 
رانلا دـیز  هدازماما  کشراک ، هللادـبع  هدازماما  يرـضخ ، عماج  دجـسم  نیفا ، عماج  دجـسم  هوک ، هعلق  ینیاق ، رهمج  رذوب  هاـگمارآ  زیرفآ ،
هعلق ژدهاش ، هعلق  هاگمدق ، ياتـسور  یمیدق  تفاب  دنتـسا ، ياتـسور  یمیدق  تفاب  فرـشناوخ ، ياهدابـسآ  نادنبهن :  نادـنبهن  - هعلق زیرفآ 

ناغیم ياتسور  دجسم  نادنبهن ،

یبونج ناسارخ  ناتسا  ياههبذاج  ریاس 

- هعلق هیربکا  - ترامع -و- غابدابآ - تکوش - غابیگنرف - هالک - گرا دابآ  - یجاـح - گرارـضخ - هجاوخ - هاگمارآهلودـلا - ماـسح - هاـگمارآ
فسوخ - عماجدجسم تخردراهچ  - عماجدجسم هیتکوش  - هسردم حابص  - نسح - لک - هعلقگروف - هعلقمتسر

دنجریب

هیلع هللا  مالس  یسوم  نب  دیز  هداز  ماما 

ناریو هتـشذگ ,  رد  انب  یلـصا  دبنگ  تسا .  عقاو  دنجریب  ریرفآ  ياتـسور  رد  تسا ,  فورعم  زین  رانلا  دیز  هب  هک  هاگمارآ  نیا  تاحیـضوت :
زا ار  هداز  ماما  نیا  دور .  یم  رامش  هب  ناریا  ریظن  مک  هینبا  هلمج  زا  انب ,  نیا  دنا .  هدرک  اپرب  يزلف  تلکسا  اب  يدبنگ  نآ ،  ياج  هب  هدش و 

 . دنرامش یم  ع )  ) مظاک یسوم  ماما  دافحا 

يوضر ناسارخ  ناتسا 

یفرعم

هراشا

روشک گرزب  ناتـسا  نیمراـهچ  وزج  عبرم ، رتمولیک  و 681  رازه  دودح 144  یتحاسم  اب  ناریا  قرـش  لامـش  رد  يوضر  ناسارخ  ناتـسا 
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بونج زا  نانمس ، یلامش و  ناسارخ  ياه  ناتسا  اب  برغ  زا  ناتسنمکرت ، روشک  اب  قرش  لامش  لامـش و  زا  ناتـسا  نیا  دوش . یم  بوسحم 
تسا دهشم  سدقم  رهش  يوضر  ناسارخ  ناتسا  زکرم  تسا . هیاسمه  ناتسناغفا  روشک  اب  قرـش  زا  دزی و  یبونج و  ناسارخ  ياه  ناتـسا  اب 

. درب مان  ار  سخرس  ماج و  تبرت  رمشاک ، راوزبس ، روباشین ، ناوت  یم  نآ  مهم  ياهرهش  زا  و 

ییایفارغج تیعقوم 

تـشد ياراد  نآ  یلامـش  یحاون  هک  تسا  هدش  میـسقت  یبونج  یلامـش و  شخبود  هب  ییایفارغج  تیعقوم  رظن  زا  يوضر  ناسارخ  ناتـسا 
یهاـیگ شـشوپ  اـب  عاـفترا  مک  ياـه  هپت  اـب  يریوک  ياـه  تشد  زا  نآ  یبونج  شخب  تسا و  يرورپـماد  يزرواـشک و  زیخلـصاح  ياـه 

رپ عفترم و  اه  هوک  رگید  زا  دولانیب  دجسم و  رازه  هوک  هتـشر  ود  هک  دراد  دوجو  هوک  هتـشر  دنچ  هقطنم ، نیا  رد  تسا . هدش  لیکـشتریقف 
بونج هب  لامـش  زا  اوه  ياـمد  تسا و  ریغتم  یلک  روط  هب  هتفرگ و  رارق  یلامـش  لدـتعم  هیحاـن  رد  ناتـسا  نیا  ياوه  بآ و  تسا . دادـتما 

هب تسا  یعونتم  یمیلقا  طیارش  ياراد  فلتخم  قطانم  رد  يوضر  ناسارخ  ناتـسا  دوش . یم  هتـساک  هنالاس  شراب  زا  یلو  دبای  یم  شیازفا 
یحاون ناچوق ، نوچ  یقطانم  و  کشخ »  مرگ و  یبونج «  یحاون  میالم ، ینابایب  همین  ياوه  بآ و  ياراد  يا  هیاپ  هوک  قطاـنم  هک  يروط 

. تسا یناتسهوک  لدتعم  ياوه  بآ و  ياراد  دهشم  ناتسرهش  زا  یتمسق  دجسم و  رازه  تاعافترا  دولانیب ، بونج 

یخیرات هنیشیپ 

تفرگ و یم  ربرد  ار  يا  هدرتسگ  شخب  هتـشذگ  رد  هک  ینیمزرـس  تسا . یخیرات  ناـسارخ  زا  یکچوک  تمـسق  يوضر  ناـسارخ  ناتـسا 
، دندقتعم ناسانش  ناتساب  تسا . هدش  میسقت  یبونج  يوضر و  یلامش ، ناتسا  هس  هب  گرزب  ناسارخ  هزورما  اما  تشاد . هچراپکی  ییورملق 

نانآ داقتعا  هب  ناریا . تالف  هب  اـه  ییاـیرآ  دورو  زا  شیپ  ناـمز  هب  ینعی  دـسر  یم  لـبق  لاـس  رازه  دودح 800  هب  ناسارخ  ناتسا  هنیـشیپ 
ربارب رد  ناوارف  ياـه  تمواـقم  دوجو  اـب  ییایـسآ  یموـب  ماوـقا  نیا  داد . یم  لیکـشت  اـه  ییایـسآ  زا  یماوـقا  ار  هقطنم  نیا  هیلوا  نینکاـس 

تـسکش تیاهن  رد  دـننک و  يرادـیاپ  نانآ  مجـسنم  تردـق  لباقم  رد  دنتـسناوتن  دـندوب  رجاهم  ياه  ییاـیرآ  زا  يا  هخاـش  هک  ناـیتراپ » »
نیا دندیزگ . ینکـس  ناسارخ  بونج  رد  اه » یتراگاس   » لامـش و رد  نایتراپ » ، » ناریا نیمزرـس  هب  اه  ییایرآ  ترجاهم  زا  دـعب  دـندروخ .

طوقـس ناریا و  هب  ینودـقم  ردنکـسا  هلمح  زا  سپ  اـما  تـفرگ  رارق  نایـشنماخه  فرـصت  تـحت  دـالیم  زا  شیپ  مشـش  نرق  رد  نـیمزرس 
هک دیـشکن  یلوط  اما  دـمآ . راک  يور  رب  ناسارخ  نیمز و  ناریا  رد  ناـینانوی  تموکح  هب  هتـسباو  یکولـس  تلود  نایـشنماخه ، يروتارپما 

هـسلس نایتراپ  يزوریپ  ناریا و  رد  نایکولـس  هلـسلس ي  ضارقنا  اب  دندرک . مایق  نایکولـس  هیلع  رب  هدـش و  دـحتم  رگیدـکی  اب  یتراپ  لیابق 
رتخاـپا « ؛ ینعی نـیمز  ناریا  گرزب  تیـالو  راـهچ  زا  یکی  ناـیناساس  نایناکـشا و  رـصع  رد  ناـسارخ  نیمزرـس  دـمآ . دوـجوب  نایناکــشا 

هصرع راومه  ناسارخ  ناتـسا  خیرات  لوط  رد  تفر . یم  رامـش  هب  برغم »)  ) نارواخ  » و بونج »)  ) زورمین («، » قرـش  ) ناسارخ («، » لامـش )
هدوب ناغفا  نمکرت و  لوغم ، ناـچبق ، رجق ، راـتات ، يزاـت ، كرت ، ياـهتموکح  نوچ  ییاـه  تموکح  اـه و  تردـق  طوقـس  روهظ و  یمیاد 

ناریا و وزج  دورریره  هناـخدور  برغ  تمـسق  دـش و  هیزجت  تمـسق  ود  هب  ناـسارخ  ش ، لاـس 1249ه .ـ رد  تاره  گـنج  زا  سپ  تسا .
طاقن ریاس  زا  رتدوز  دیشروخ  دوب و  هدش  عقاو  ناریا  هیحان ي  نیرت  یقرش  رد  نوچ  نیمزرـس  نیا  دش . ناتـسناغفا  هیمیمـض  هناخدور  قرش 

مان رد  يوضر  هژاو  دوب . ندـش  رهاظ  ینعم  هب  ناسآ »  » و دیـشروخ »  » يانعم هب  روخ »  » دـش و یم  هتفگ  ناسآروخ »  » درک یم  عولط  نآ  رد 
. دنک یم  هراشا  رهش ، نیا  زکرم  رد  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  هربقم  نتفرگ  رارق  هب  ناتسا ، نیا 

نابز ماوقا و 
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. دوش یم  بوسحم  ناریا  یتیعمج  گرزب  تیمهارپ و  زکارم  وزج  هقطنم  نیا  تفگ  ناوت  یم  ناسارخ  یخیرات  هنیـشیپ  هب  هجوت  اـبیناسارخ 
لحم و رد  ناـیماب  خـلب و  تاره ، اراـخب ، دنقرمـس ، ورم ، نوچ  یمهم  ياهرهـش  نتفرگ  رارق  رواـنهپ و  نیمزرـس  نیا  خـیرات  هب  یهاـگن  اـب 
زا هدـش و  یم  يدایز  تالوحت  شوختـسد  نآ  تیعمج  هراومه  اهراتات  اه و  کبزا  اـه ، يرومیت  اـه ، لوغم  نوچ  یماوقا  موجه  نینچمه 

ماوقا دوجو  لیلد  هب  دوش . یناریا  گنهرف  اب  هتبلا  اه  تیموق  اـهداژن و  زا  یفلتخم  ماوقا  یگدـنز  لـحم  هقطنم  نیا  هک  هدـش  ثعاـب  ور  نیا 
اهدرک و اه ، كرت  تنوکـس  لحم  هقطنم  نیا  لامـش  زا  یعیـسو  تمـسق  رد  هک  يروط  هب  دراد  دوجو  ناتـسا  نیا  رد  نابز  عونت  فلتخم ،
فیاوط و دنتـسه . نکاس  اه  چولب  زین  ناسارخ  بونج  قرـش و  شخب  رد  تسا . ینمکرت  يدرک و  یکرت ، شیوگ  اب  بیترت  هب  اه  نمکرت 

یلاوح رد  نایلیعامـسا  ناسارخ ، بونج  رد  اـه  برع  زا : دـنترابع  هک  دراد  دوجو  ناـسارخ  ناتـسا  یتیعمج  بیکرت  رد  رگید  ياـه  هورگ 
يردیح دهشم ، ناسارخ و  قرش  رد  اه  کیجات  ناسارخ ، قرش  لامش و  رد  اه  هرازه  زگرد ، نادنخون ، رد  اه  يرایتخب  روباشین ، دنجریب و 

 . هیردیح تبرت  رد  اه 

يداصتقا یعامتجا و  تیعقوم 

، یعاـمتجا ياـه  تیلاـعف  لـقث  زکرم  ناونع  هب  تسا و  ناریا  قرـش  رد  یتسیز  نوناـک  نیرت  یلـصا  نیرتـمهم و  يوضر ، ناـسارخ  ناتـسا 
لیلد هب  رین  و  ع »)  ) اضر ماما  سدقم  هاگراب   » نتشاد رارق  لیلد  هب  ناتسا  نیا  دوش . یم  بوسحم  هقطنم  نیا  رد  روشک  یگنهرف  يداصتقا و 

هزوریف ندعم  یناگرزاب و  ياه  تیلاعف  قنور  ثعاب  ینید  يرگـشدرگ  جاور  نینچمه  ناتـسناغفا و  ناتـسنمکرت و  ياهروشک  اب  ترواجم 
يزرواشک و ياه  هدروآرف  ار ، ناسارخ  تادیلوت  گرزب  شخب  رود ، ياه  هتـشذگزا  تسا . هدـش  یـشیجلا  قوس  لئاسم  شرتسگروباشین 

ياـه هدروآرف  یلم ، حطـس  رد  ناـسارخ  ناتـسا  یتارداـص  يـالاک  گرزب  شخب  ور  نیا  زا  تسا . هداد  صاـصتخا  دوخ  هب  یتسد  عیاـنص 
رد ناوارف  بآ  یعراز و  بوغرم  ياه  نیمز  دوجو  لـیلد  هب  و  هدوب ، ماد  تسوپ  شمـشک ، کـشرز ، نارفعز ، مدـنگ ، نوچ : يزرواـشک 

، بیس ماداب ، ودرگ ، دننام  يریسمرگ  يریسمرگ و  همین  يریسدرس ، ياه  هدروارف  دیلوت  ناکما  ناتسا  نیا  زیخلـصاح  ياه  هرد  اه و  تشد 
هریغ نیتسوپ و  هدش ، هدیشارت  هزوریف  شرف ، هب : ناوت  یم  یتسد  ياه  رنه  دروم  رد  تسا . هدرک  مهارف  ار  تابکرم  امرخ و  هتـسپ ، یبالگ ،

دنروآ یم  دهـشم  هب  شورف  يارب  ار  دوخ  يا  هیحان  يالاک  زا  يرادقم  ع ،»)  ) اضر ماما  سدقم  مرح   » ناریاز اه ، نیا  رب  هوالع  درک . هراشا 
شیازفا رد  رثوم  لماع  دوخ  نیا  هک  دننک ، یم  يرادیرخ  اجنآ  زا  ار  شیوخ  یفرصم  ياهزاین  زا  یشخب  تاغوس و  تشگزاب ، ماگنه  هب  و 

. دـیآ یم  رامـش  هب  ناریا  رد  ماد  شرورپ  قطاـنم  نیرت  مهم  زا  ناـسارخ  نینچمه  دوـش . یم  رهـش  هژیو  هب  ناـسارخ ، رد  یناـگرزاب  قـنور 
هدید یتعنص  يرورپماد  يرادماد و  قیفلت  ییاتـسور و  ینادرگ ، همر  ینیـشن ، چوک  نوچ  نوگانوگ  ياه  لکـش  هب  ناتـسارد  ماد  شرورپ 

هب يرادواگ  تیلاعف  تسا . رتش  شیمواگ و  واـگ ، زب ، دنفـسوگ ، دـنوش ، یم  هداد  شرورپ  ناـسارخرد  هک  ییاـه  ماد  نیرت  مهم  دوش . یم 
عیانـص زکارم  نیرت  مهم  زا  يوضر  ناـسارخ  تسا . رادروخرب  يداـیز  تیمها  زا  ناـسارخ  رد  تشوگ  ریـش و  دـیلوت  يارب  یتعنـص  هوـیش 

ياـه هریخذ  درک . هراـشا  یفاـب  شرف  يزود و  نیتسوپ  هزوریف ، هب  ناوت  یم  ناتـسا  نیا  یتـسد  عیانـص  زا  دوش . یم  بوسحم  ناریا  یتـسد 
نهآ گنس  نتروارت ، تیرمرم ، دننام  نامتخاس ، ياه  گنس  دیفـس ، لگ  تیزینم ، زوسن ، كاخ  زنگنم ، نهآ ، يور ، سم ، گنـس ، لاغز 
عبانم نیا  دهد . یم  ربخ  میروت  مویدار و  مویناروا ، گرزب  ریاخذ  دوجو  زا  سبط ، نوماریپ  ياه  شواک  دوش . یم  تفای  ناتـسارد  چـگ ، و 

. دنرادروخرب ییالاب  يداصتقا  شزرا  زا  يژرنا ، نیمأت  ظاحل  زا 

تاغوس

ياهولآ عاونا  بیـس و  ولآدرز ، وله ، هگرب  لـثم  رابکـشخ  هزبرخ ، هریز ، نارفعز ، کـشرز ، اـه ، هیودا  عاونا  يزرواـشک :  شخب  نارفعز 
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رتشگنا و حـیبست ، رهم و  عاونا  یتـسد :  عیانـص  شخب  قوراـچ  ینیریـش  لـقن و  تاـبن ، عاونا  ینیریـش :  شخب  شمـشک  یـسیق ، کـشخ ،
، يزامناج هداجـس و  هزوریف ، گنـس  قوراچ ، یگنـس ، ياـه  هرکیپ  یبهذـم ، ياـه  مچرپ  اـه و  هناـشن  هب  طوبرم  ياـه  هتفاـب  تـالآرویز ،

یمشیربا تالوصحم  مرچ ، يور  رب  یشاقن  هویگ ، يزلف ، یبوچ و  ياهراک  یفاب ، ین  یکیمارس و  یتسد  ياهراک 

يرگشدرگ یعیبط –  ياه  هبذاج 

ياتـسور تعیبط  هتـشپ ، ياتـسور  تعیبط  دابیات :  یمیدـق  هتـسپ  تخرد  دوریره ، دور  ماج ، دور  ریمـشک ، غاب  جـنور ، راشبآ  ماـج :  تبرت 
دنبلپ يرگـشدرگ  هقطنم  تارک ، ياتـسور  تعیبط  دوخرا ، ياتـسور  تعیبط  ناـیدرک ، ياتـسور  تعیبـط  ناروس ، ياتـسور  تعیبـط  هقبآ ،

راغ نارودزم ، راغ  ناگنزب ، يایسآ  همشچ  ناگنزب ، هچایرد  نجت ، هناخدور  سخرس :  ناگنزب  - هچایرد دمحاریـش  شحو  تایح  راوزبس : 
رهـش مرگ  بآ  ناچوق :  لاخمـش  - هرد هیمالـسا  رهـش  تعیبط  ایلع ، ناتـسغاب  ياتـسور  تعیبط  سودرف ، یندـعم  مرگبآ  سودرف :  ناگنزب 

بآ تشد ، غاب  راشبآ  رمـشاک :  ارق  - دـنب - لاچخی بارـس  هرد  راشبآ و  یعیبط  رظانم  دابآ ، كرابت  ياتـسور  تعیبط  لاخمـش ، هرد  هنهک ،
 : دهـشم قرغاج  ارقدـنب  یعیبط  نادـخی  حوصن ، گنـس  لگنت  ای  خرـس  هوک  هب  رمـشاک  هداج  تعیبط  ریـس ، راغ  هاگـشتآ ، راغ  زیرک ، مرگ 

ياتسور تعیبط  زیدناش ، ياهراس  همشچ  اه و  غاب  هدراک ، دس  هناخدور و  قرغاج ، ياتسور  تعیبط  گنگ ، يا  هیاپهوک  ياتسور  تعیبط 
گنچرا و رداخ ، ياه  هناخدور  رداخ ، ياتـسور  تعیبط  الاب ، هدربا  نییاپ و  هدربا  ياتـسور  تعیبط  داـبآ ، لـیکو  یلگنج  كراـپ  ناربنع ،

یعیبط ناتسوب  ناتسلگ  ياتـسور  تعیبط  يرز ، راغ  ناتـسلگ ، دنب  یعیبط  رظنم  هبقرط  یقالیی  هقطنم  کشز ، ياتـسور  تعیبط  بایـسآرس ،
، دورد ورخ ، ناژوب ، تشهبرد ، زیرفرب ، ياـه  قـالیی  تعیبط  روباـشین :  ناژوب  ناـغم  راـغ  بآ ، دـنه و  اـی  داـبآ  لدـنه  راـغ  ضوح ، تفه 

روباشین هزوریف  ندعم  دابریش ، دولانیب و  ياه  هوک  هنماد  یلع ، همشچ  مهدا ، میهاربا  راغ  راب ، هنیرگ ، هاگمدق ، دابزید ،

یخیرات ياه  هبذاج 

یخیراـت هدـکهد  توـت ، هشق  هپت  ییـالط ، هپت  داـبآریگناهج ، هپت  دابآردـص ، هپت  هعلق ، روـش  هپت  هپت ، رتـخ  اـب  ماـج :  تبرت  یماـج  - دـمحا
خیـش هربقم  دزب ،  هدکهد  رد  نیدـلا  ثایغ  ریم  هربقم  یـسانش  مدرم  هزوم  ماج و  یخیرات  يارـسناوراک  ناگنمـس ، يارـسناوراک  ناگنمس ،
دبنگ هسردم و  هیملع ، هسردم  ییحی ، ریم  ربق  دیفـس ، دبنگ  هناخ ، دـبنگ  رابنا ، بآ  نوچ  یمهم  ياهانب  هعومجم  نیا  رد  هک  یماج  دـمحا 
رابنا بآ  دابیات :  تارک  - لیم زیزع  هجاوخ  دجـسم  دراد ، دوجو  نآرق  هزوم  عماج و  دجـسم  یناتـسبات ، یناتـسمز و  دجـسم  یهاـشزوریف ،

هطوـحم راـنچ ، دـمحم  جاـح  رازم  يرداـن ، هنهک  هعلق  هقبآ ، هعلق  هقبآ ، یمیدـق  ماـمح  هقبآ ، هاـگترایز  تارک ، ياتـسور  هـقبآ ، ياتـسور 
هاگمارآ ییانب ، دارمریپ  هاگمارآ  بیعـش ، هدازهاش و  هاگمارآ  راوزبس :  درگورـسخ  - راـنم هقبآ  قاحـساوبا  خیـش  هربقم  دابایـسآ ، یخیراـت 

گرا یفشاک ، نیسح  انالوم  نیدامن  هاگمارآ  يراوزبس ، يداه  الم  جاح  هاگمارآ  رتسا ، ریپ  هاگمارآ  ریپ ، رضخ  هجاوخ  هب  فورعم  رـضخ 
، راـنماپ يارـسناوراک  محم ،  نب  رـصان  دیـس  هعقب  یـشاب ، رادـلیب  هعقب  نوتاـخ ، هیلع  یب  یب  هداز  ماـما  موـصعم ، تفه  هداز  ماـما  راوزبـس ،

ياتـسور یهام ، یخیرات  ياتـسور  یـسخرس ، نامقل  اباب  هربقم  سخرـس :  نامقل  - اباب درگ  ورـسخ  رانم  نامز ، دمحم  یجاح  يارـسناورک 
رابنا بآ  سودرف :  رهاط  یلعوبا  هربقم  رفعج  نبا  دمحم  هربقم  ریپ ، هدجه  رازم  نارودزم ، نهک  هعلق  لضفلاوبا ، هاگمدـق  فرـش ، یخیرات 

، هعلق هوک  دـلب ،  تانق  دابآ ، نسح  هعلق  نوت ، یخیرات  رهـش  کشوک ، مامح  سودرف ، غاب  میهاربا ، دـمحم و  ناطلـس  هداز  ماـما  کـشوک ،
 : رمشاک سردم  میهاربا  ناطلس  هداز  ماما  یناچوق ، یفجناقآ  هاگمارآ  ناچوق :  ایلع  هیملع  هسردم  کشوک ،  دجـسم  نوت ،  عماج  دجـسم 

راثآ اه و  بایسآ  یضترم ، دیس  هداز  ماما  هزمح ، دیس  هداز  ماما  سردم ، دیهـش  هاگمارآ  هاگـشتآ ، هعلق  دابآ ، زوریف  هرانم  دابآ ، یلع  جرب 
ثایغ ریما  هاـگمارآ  دهـشم :  یـسودرف  خرـس  هوک  شویر و  رد  رـسپ  رتخد و  هعلق  ردـنک ، یناتـساب  هپت  تشد ، غاـب  رمک  هنماد  رد  دوجوم 
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كراپ تلم ، غاب  تلم ، كراپ  یلماع ، رح  خیـش  هعقب  یـسربط ، خیـش  هاگمارآ  ، یـسودرف هاگمارآ  بارت ، یجاح  هعلق  هاـش ، کـلم  نیدـلا 
، ردان هاگمارآ  بذاج ، نالـسرا  ریما  هاگمارآ  ناخ ، نامیلـس  هسردم  ناخ ، یلقـسابع  هسردـم  هیدازهب ، هسردـم  ییاهب ، خیـش  هربقم  تلم ،
، روباشین هدکشتآ  روباشین :  هطیطش  - یب - یب ع )  ) اضر ماما  رهطم  مرح  نایسپ ، لنلک  هاگمارآ  یتشخ ، یخیرات  دبنگ  زود ،  نالاپ  ریپ  هربقم 
ژد دابآورـسخ ، یناتـساب  هطوحم  ریم ، هش  رازم  ای  اورهم  رازم  خایداش ، ياه  يرافح  داـب ، اـبرت  هپت  خاـیداش ، ياـه  هپت  نهک ، رهـش  ياـیاقب 

کـسورام هبادرـس   ، بایـسآ جرب  ناخریمد ، هعلق  يردیح ، هنهد ي  رتخد  هعلق  ناخ ، درک و  هربقم  ردیلک ، دـبنگ  يانب  رانچ ، هزاب  یناتـساب 
نب لضف  هربقم  میهاربا ، قورحم و  دـمحم  ناـگداز  ماـما  هیملع ، هزوح  نشلگ  هسردـم  راـبنا ، بآ  روباـشین ، یخیراـت  هدیـشوپرس و  رازاـب 

يامغی هاگمارآ  کـلملا ، لاـمک  هاـگمارآ  يروباـشین ، ماـیخ  رمع  میکح  هاـگمارآ  بیرغ ، هداز  ماـما  هطیطـش ، یب  یب  وناـب  هربقم  ناذاـش ،
يروباشین

يوضر ناسارخ  ناتسا  ياههبذاج  ریاس 

- طابرفرـش - طابرکلم - هناـخ ناـمیرف  - دـنبهینوراه - هعقبداـبآ - یلع - جرب يرداـن  - هاـگمارآکلملا - لاـمک - هاـگمارآعیبر - هجاوخ - هاـگمارآ
- هسردمیسابع - يارـسناوراکردیح - نیدلا - بطق یـسودرفهاگمدق  هیربکا  - غاب -و- ترامع یمالـسا  - نیما - ترامعراطعخایداش دابآرخف 

راوزبس - یلصمدبنگ - دوبک - دجسمدابانگ - عماجدجسم درگرخ  - هیثایغ

راوزبس

هیلع هللا  مالس  بیعش  هداز  ماما 

هب تبسن  نآ  حطس  هک  تسا  هوکشاب  ییانب  هدش و  عقاو  يوضر  نابایخ  یبونج  علـض  راوزبس و  بونج  ۀیحانرد  هاگمارآ  نیا  تاحیـضوت :
. تسا عفترم  نابایخ 

هیلع هللا  مالس  دمحم  نب  رصان  دیس  هداز  ماما 

, نوریب زا  انب  ۀـندب  تسا .  هدـش  عقاو  راوزبس ـ نزرواد  شخب  عباوت  زا  مشچ ـ )   ) ماشچ ياتـسور  یبونج  ۀیـشاح  رد  هعقب  نیا  تاحیـضوت :
زا يوق  لامتحا  هب  هاگمارآ  نبا  يانب  دنا .  هدروآرب  ار  یگرزب  ُاتبـسن  شوپود  دبنگ  نآ  يور  رب  هک  تسا  مظتنم  یعلـض  راهچ  حرط  ياراد 

 . تسا يرجه  مهن  متشه و  نرق  راثآ 

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  هیلع  یب  یب  هدازماما 

ار افوتم  اتسور ,  نیا  یلاها  تسا .  هدش  عقاو  راوزبس ,  برغ  يرتمولیک  رد 40  نیتشاب ,  ياتسور  ۀیشاح  رد  هدازماما  نیا  يانب  تاحیضوت :
 . دشاب لحم  نیا  رد  هیوفص  زا  شیپ  راثآ  راگدای  هیلوا ,  يانب  دسر  یم  رظن  هب  دننک .  یم  یفرعم  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  رهاوخ 

هیلع هللا  مالس  ربکا  یلع  دیس  هدازماما 

راثآ هب  هیبش  انب  حرط  دراد .  رارق  راوزبس  نزرواد  شخبرد  نییاپ ,  دابآ  یلع  ۀنکـس  زا  یلاـخو  كورتم  ياتـسور  رد  اـنب  نیا  تاحیـضوت :
. تسا نانیزمرد  لیعامسا  دیس  هدازماما  ردارب  انب ,  رد  نوفدم  صخش  هک  دنا  هتفگ  تسا .  ناسارخ  رد  يوفص  دهع  زا  شیپ 
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هیلع هللا  مالس  نیسح  دیس  هدازماما 

ياه لاس  رد  انب ,  نیا  تسا .  هدش  عقاو  راوزبس  قرـش  يرتمولیک  ردو 10  ریجنم ”  دازآ  ياتسور “  یلامش  ۀیشاح  رد  انب  نیا  تاحیـضوت :
 . تسا هیبش  يوفص  ةرود  راثآ  هب  رتشیب  انب ,  یلک  لکش  تسا .  هدش  تمرم  ُارارک  هتفای و  لکش  رییغت  یلک  هب  ریخا 

امهیلع هللا  مالس  لیعامسا  دیس  نیسح و  دیس  هدازماما 

يا هطوحم  رد  مه  رواجم  هعقب ,  ود  راوزبس ـ  عباوت  زا  دابآ ـ  نمهب  ياتـسور  ۀیـشاح  رد  ناـنیزم و  هد  لامـش  يرتمولیک  رد 2  تاحیضوت :
دای يانبود  طـقف  نآ ,  زا  هزورماو  هدوب  ارـسریاز  تارجح و  راـبنا ,  بآ  لـماش  يا  هعومجم  تروص  هب  لـصا ,  رد  هک  دـنا  عقاو  روصحم 

. تسا هدنام  یقاب  هدش 

مهیلع هللا  مالس  موصعم  تفه  ناگداز  ماما 

دیاب ار  انب  لصا  تسا .  نآ  لباقم  یقاحلا  ناویا  هعقب و  لماش  تسا و  هدش  عقاو  نیوج  هب  راوزبس  ةداج  ریسم  رد  هاگمارآ  نیا  تاحیـضوت :
رب لحم  مدرم  داقتعا  تسا .  هدـش  هدوزفا  نآ  ربارب  رد  يدـنب  سنرقم  یقات  مین  اب  یناویا  هیوفـص ,  دـهعرد  هک  تسناد  مهن  نرق  هب  طوبرم 

 . تسا وا  ردارب  شش  مناخ و  هیصاع  ع ـ )  ) مظاک یسوم  ماما  نادنزرف  زا  موصعم  تفه  نفد  لحم  هعقب ,  نیا  هک  تسا  نیا 

هیلع هللا  مالس  ییحی  هداز  ماما 

هدازماما مرح  زا :  تسا  ترابع  هدازماما  يانب  ۀعومجم  تسا .  عقاو  راوزبس  قهیب  رارسا و  نابایخ  یقالت  لحم  رد  هاگمارآ  نیا  تاحیضوت :
كردـم و ییحی ,  هدازماما  بسن  هرابرد  مرح .  لامـش  رد  هرجح  کی  ناویا ,  بونج  رد  هرجح  کـی  دـنلب ,  ةراـنمود  اـب  گرزب  یناویا  , 

هیجوت ناجزوج  نانمـس و  ناگرگ ,  نیمارو ,  نارهت ,  رد  رگید  ياـه  ییحی  هدازماـما  هب  هجوت  اـب  درادـن و  دوجو  هعقب  رد  ینـشور  ۀـبیتک 
یلع نیدباعلا  نیز  ماما  نب  دیز  نب  ییحی  هب  قلعتم  دقرم  نیا  هک  تفگ  ناوت  یم  نیقی  هب  بیرق  لامتحا  هبو  تسا  لکـشم  يراک  نآ  قیقد 

. تسین ع )  ) نسحلا نب 

دابانگ

هیلع هللا  مالس  دباع  دمحم  ناطلس  هداز  ماما 

اضر ماما  ترضح  ردارب  ار  دباع  دمحم  ناطلـس  تسا .  عقاو  دابانگ  بونج  يرتمولیک  رد 24  کخاک ,  رهش  رد  هاگمارآ  نیا  تاحیضوت :
 “ هب هک  تسا  ع )  ) اـضر ماـما  راوـگرزب  يوـمع  ع )  ) قداـصلارفعج نب  دـمحم  يو  دـیآ ,  یمرب  نیارق  زا  هـک  ناـنچ  یلو  دـنناد ,  یم  (ع )

 . تسا هتشاد  ترهش  دباعلادمحم ”

هیلع هللا  مالس  غرمیب ) رازم   ) دمحا هدازماما 

يا هربقم  جرب ,  لکـش  هب  دـمحا  هدازماما  رازم  تسا .  هدـش  عقاو  داـبانگ  يرتمولیک  رد 25  غرمیب ,  ۀـیرقرد  هک  هاگمارآ  نیا  تاحیـضوت :
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هب طوبرم  هیوفـص و  ةرود  راثآ  زا  هدازماما  يانب  تسا .  یغانج  ياه  سوقاب  هناـگ  تشه  ياـه  ناویا  ۀـیاپ  لـماش  هک  تسا  یعلـض  تشه 
. دنناد یم  ع )  ) رفعج نب  یسوم  دنزرف  ار  دمحا  هدازماما  تسا .  ق  . ـ دودح 1051 ه

روباشین

هیلع هللا  مالس  قورحم  دمحم  هداز  ماما 

هب مهد  نرق  يابیز  ۀینبا  زا  تسا و  هتفرگ  رارق  يرجـشم  غاب  طسو  رد  دـنلب  ياه  ناویا  يراک و  یـشاک  دـبنگ  اب  هدازماما  نیا  تاحیـضوت :
مرح يدورورد  تبنم و  قودنص  ناویا و  قرعم  یشاک  ۀبیتک  تسا .  هدش  عقاو  قورحم  دمحم  هدازماما  ربق  دبنگ ,  ریزرد  دور .  یم  رامش 
 . تسا نوفدم  زین  ع )  ) رفعج نب  یسوم  ترضح  نادالوا  زا  یکی  هعقب ,  نیا  رد  تسا .  يرجه )  مهد  نرق   ) لوا بسامهط  هاش  نامز  زا 

دهشم

هیلع هللا  مالس  دمحم  هداز  ماما 

ماما هب  هطـساو ,  هدـجیه  اب  هدازماما  تبـسن   . تسا عقاو  دهـشم  یـسربط  نابایخ  رد  تسا  فورعم  یتشخ  دـبنگ  هب  هک  انب  نیا  تاحیـضوت :
هاش راهچ  ياراد  هک  یلصا  هطوحم  هب  قاور  دوش و  یم  زاب  شوگراهچ  یقاور  هب  بونج  تمـسق  زا  انب ,  يدورو  رد  دسر . یم  ع )  ) داجس

 . تسا هیبش  يوفص  ةرود  ياهانب  هب  انب ,  نیا  نامتخاس  کبس  ددرگ . یم  یهتنم  تسا ,  نیشن 

یلامش ناسارخ  ناتسا 

یفرعم

هراشا

بوسحم ناریا  ناتـسا  نیمهدزناپ  وزج  عبرم ، رتمولیک  رازه و 434  دودح 28  یتحاسم  اب  روشک  قرش  لامش  رد  یلامـش  ناسارخ  ناتـسا 
بونج زا  ناتسلگ و  ناتسا  اب  برغ  زا  يوضر و  ناسارخ  ناتسا  اب  بونج  قرـش و  زا  ناتـسنکرت ، روشک  اب  لامـش  زا  ناتـسا  نیا  دوش . یم 

، نیارفسا ناوریش ، ناوت  یم  نآ  مهم  ياهرهش  زا  تسا و  درونجب  رهش  یلامش ، ناسارخ  ناتسا  زکرم  تسا . هیاسمه  نانمس  ناتسا  اب  یبرغ 
. درب مان  ار  جوراف  مورجاج و  ناقلمس ، هنام ،

ییایفارغج تیعقوم 

غادالآ و لامش ، رد  غاد  هپک  هوک  هتشر  ود  نیب  روصحم  زیخلصاح و  ياه  تشد  اب  یناتسهوک  ینیمزرـس  یلامـش ، ناسارخ  ناتـساغادالآ 
ياه میلقا  عونت  دـسر . یم  رتم  هب 3000  کیدزن  نآ  عافترا  هک  دراد  مان  كولاس »  » ناتـسا هلق  نیرتدـنلب  دراد . رارق  بونج  رد  ناهج  هاـش 
نیا تسا . ریگمشچ  رایسب  ناوارف  یبآ  عبانم  عیـسو و  عتارم  اه ، لگنج  اه ، ناتـسهوک  دوجو  تلع  هب  یلامـش  ناسارخ  ناتـسا  رد  فلتخم 

هپک غاد و  الآ  عفترم  یحاون  رد  یناتـسهوک  درـس  ياوه  بآ و  زا : دنترابع  هک  تسا  فتلخم  قطانم  رد  عونتم  ياوه  بآ و  ياراد  ناتـسا 
هب اما  ناتسا . بونج  ناقلمـس و  هنام ، زا  ییاه  شخب  رد  يا  هیاپ  هوک  ینابایب –  همین  ياوه  بآ و  یناتـسهوک و  لدتعم  ياوه  بآ و  غاد ،

. تسا ناتسا  رد  دوجوم  یمیاد  دور  اهنت  كرتا ، هناخدور  تسا . یناتسهوک  لدتعم  ياوه  بآ و  ياراد  یلامش  ناسارخ  ناتـسا  یلک  روط 
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ناوریش و يوزراب  كروش و  نیارفـسا ، رد  ودیب  گرزب  دس  راهچ  كرتا و  هناخدور  ددعتم  ياه  هخاشرـس  فلتخم و  ياه  همـشچ  دوجو 
. دنوش یم  بوسحم  ناتسا  زاین  دروم  بآ  نیمات  مهم  عبانم  زا  ناقملس  ه و  ـــ نام هرد ، نیریش 

یخیرات هنیشیپ 

هب تسا . هدمآ  دوجو  هب  قباس  ناسارخ  گرزب  نیمزرس  هیزجت  زا  هک  تسا  ناریا  ياه  ناتـسا  نیرتدیدج  زا  یکی  یلامـش  ناسارخ  ناتـسا 
هقطنم رد  یگنـس » نایم  هرود   » زا یخیرات  ياراد  دراد و  یبونج  ناسارخ  يوضر و  ناسارخ  ياه  ناتـسا  اب  یکرتشم  خـیرات  لـیلد ، نیمه 

نیمزرس نیا  دش . یم  بوسحم  نایشنماخه  هرود  ياه  پارتاس  زا  ناسارخ  تسا . هدوب  اه » تراپ   » ینعی ییایرآ  ماوقا  تنوکـس  مرجاج و 
كرت اه ، لوغم  نوچ  ییاه  تموکح  نوگانوگ و  ماوقا  هاگرذگ  خیرات  لوط  رد  هتفر و  یم  رامش  هب  مهم  ياهرهش  زا  نایناکشا  نامز  رد 

هک دبهپـسا  کـی  هلیـسو  هب  یلامـش  ناـسارخ  ناتـسا  ناـیناساس ، ناـمز  رد  تسا . هدوـب  اـهراتات  اـه ، نمکرت  اـه و  کـبزا  لـماش  هـک  اـه 
يو نامرف  تحت  زور  نآ  ناسارخ  تمـسق  راـهچ  هرادا  يارب  ناـبزرم  ناونع  هب  رفن  راـهچ  دـش و  یم  هرادا  دـش  یم  هدـیمان  نابـسوگداپ » »

ات ناسارخ  نیمزرـس  دندیورگ . مالـسا  نید  هب  ناسارخ  نینکاس  هرود  نیمه  رد  دندش و  ناسارخ  دراو  بارعا  ق ، لاس 31 ه .ـ رد  دندوب .
هب نآ  تمسق  ره  هک  دش  یم  میـسقت  تمـسق  راهچ  هب  یمالـسا  نارود  رد  ناسارخ  دوب . سابع  ینب  نادناخ  فرـصت  رد  ق ، لاس 205 ه .ـ

لالقتـسا نایرهاط  تسد  هب  ق ، لاسرد 283 ه .ـ هقطنم  نیا  دـش . یم  هدـیمان  خـلب  تاره و  ورم ، روباشین ، گرزب  رهـش  راهچ  زا  یکی  ماـن 
لاس رد  ناسارخ  درک . فرصت  ار  ناسارخ  يونزغ  دومحم  ناطلـس  ق ، لاس 384 ه .ـ رد  دش . نایناماس  وزج  ق ، لاس 287 ه .ـ رد  تفای و 

ناناخلیا تافرصتم  وزج  نیمزرس  نیا  اه ، لوغم  تالمح  رثا  رب  يرجه  متفه  نرق  رد  یلو  دمآرد  نایهاشمزراوخ  فرـصت  هب  ق ، 552 ه .ـ
تموکح نارود  رد  هقطنم  نیا  یلو  دمآ  رد  اه  یناغفا  فرـصت  هب  ق ، لاس 1160 ه .ـ رد  راشفا  هاشردان  گرم  زا  دعب  ناسارخ  دش . لوغم 

یلخاد روما  رد  اـت  دـش  دـهعتم  ق ، لاس 1273 ه .ـ رد  سیراپ » هماندـهع   » ياضما اب  ناریا  اه  یـسیلگنا  تیاـمح  تلاـخد و  اـب  هیراـجاق و 
ناتسناغفا رد  یقرش  تمـسق  دش . میـسقت  یبرغ  یقرـش و  تمـسق  ود  هب  ناسارخ  هک  دوب  هرود  نیمه  رد  دشاب . هتـشادن  یتلاخد  ناتـسناغفا 

زا 6 لکشتم  لقتسم و  یناتسا  هب  لاس 1383  رد  تلود  هبوصم  اب  ناتـسا  نیا  دنام . یقاب  ناریا  رد  یبرغ  تمـسق  سیلگنا و  تیامح  تحت 
. دش لیدبت  اتسور  ناتسهد و 862   40 شخب ،  15 رهش ،  16 ناتسرهش ،

نابز ماوقا و 

فلتخم ماوقا  دورو  ببس  ناتـسا ، بونج  رد  مشیربا  هداج  دوجو  دوب و  برغ  هب  قرـش  یطابترا  هار  اهنت  هتـشذگ ، رد  روشک  زا  شخب  نیا 
هزورما هک  يروط  هب  تسا . نآ  توافتم  یگنهرف  ياه  هفلوم  یموق و  عونتم  تفاب  دوجو  یلامش  ناسارخ  یگژیو  هدمع  تسا . هدش  نآ  هب 
ناسارخ ناتـسا  رد  نکاس  ماوقا  تفگ ؛ ناوت  یم  نیاربانب  دـننک . یم  تبحـص  یفلتخم  ياه  هجهل  اه و  نابز  هب  یلامـش  ناـسارخ  رد  مدرم 

یلحم شیوگ  دـنهد . یم  لیکـشت  دوش ، یم  هتفگ  مه  تات »  » اهنآ هب  هک  اه  سراف  اه و  نمکرت  اه ، كرت  اـه ، جـنامرک  رتشیب  ار  یلاـمش 
زا يا  هخاش  جنامرک -  مدرم  یلیارگ و  نابز  كرت  مدرم  ترجاهم  اب  دوشیم . هدیمان  یتات »  » یلامش ناسارخ  ناتسا  یموب  نانکاس  یسراف 
. درک ادیپ  جاور  نآ  رد  یکرت  یجنامرک و  یسراف  ياهنابز  نیمزرس ، نیا  هب  ناریا  برغ  زا  سابع  هاش  لیعامسا و  هاش  نامز  رد  اهدرک -

يداصتقا یعامتجا و  تیعقوم 

يارب يرورپماد  يزرواشک و  روما  ماجنا  تهج  ار  يدعاسم  هنیمز  یلامش ، ناسارخ  ناتسا  رد  عونتم  یمیلقا  طیارـش  ییایفارغج و  تیعقوم 
قنور رد  رثوـم  لـماوع  رگید  زا  ناوارف  بآ  عباـنم  اـه و  همـشچ  كرتا ، یمیاد  هناـخدور  دوـجو  تسا . هدروآ  دوـجوب  هـطخ  نـیا  یلاـها 
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همین یتنـس و  هنوگ  ود  هب  هک  دـیآ  یم  رامـش  هب  ناتـسا  يداصقا  تیلاعف  نیرت  یلـصا  زا  يزرواشک  تسا . هقطنم  يرورپماد  يزرواـشک و 
، یتعنـص ناـهایگ  تاـجیزبس ، تاـبوبح ، هریز ، وج ، مدـنگ ، هبنپ ، هب  ناوت  یم  نآ  يزرواـشک  تـالوصحم  شخب  رد  دراد . جاور  یتـعنص 
، ینغ عتارم  دوجو  لیلد  هب  درک .  هراشا  بیـس  روگنا و  ولابلآ ، سالیگ ، ولآ ،  هب  ناوت  یم  یغاب  تالوصحم  شخب  رد  هفولع و  يزیلاـج و 
. دراد جاور  ینیـشن  چوک  همین  يراد  ماد  نکاس و  يراد  ماد  تروص  ود  هب  هک  تسا  رادروخرب  یـصاخ  قنور  زا  هیحاـن  نیا  رد  يراد  ماد 

ناتـسا رد  يراد  ماد  يزرواشک و  زا  رظن  فرـص  دریگ . یم  تروص  زین  غرم  مشیربا و  مرک  لسع ، روبنز  شرورپ  يراد  ماد  رانک  رد  هتبلا 
لیکشت یفاب  میلگ  میجاج و  یلاق ، عاونا  ار  هقطنم  نیا  یتسد  عیانص  دراد . جاور  زین  یتسد  تروص  هب  رتشیب  عیانص  شخب  یلامش  ناسارخ 

: ریظن رگید  عیانـص  اه و  عمتجم  دوجو  هکلب  دوش  یمن  يرورپماد  يزرواشک و  شخب  هب  دودحم  طقف  ناتـسا  نیا  مدرم  تیلاعف  دـهد . یم 
هاگورین مرجاج ، یموینیمولآ  هناـخراک  نیارفـسادالوف ، عمتجم  درونجب ، کـیتسالپ  ياـههناخراکو  نامیـس  هناـخراک  یمیـشورتپ ، عمتجم 

رب هریغ ، ینامتخاس و  يزرواشک ، ییاذـغ ، عیانـص  ینک ، كاپ  هبنپ  ددـعتم  ياههناخراک  ناوریـش ، فاـیلا  هناـخراکو  دـنق  هناـخراک  قرب ،
. دراد ییازسب  ریثأت  نیمزرس  نیا  مدرم  یگدنز 

تاغوس

لیجآ شمـشک و  شکرد ، يوله  ناوریـش ، هراهب  بیـس  رابکـشخ و  يزرواـشک :  شخب  درونجب  رینپ  رکـش  تاـبن ، بآ  ینیریـش :  شخب 
ياـه هچیلاـق  یتـشپ و  قراـچ ، میلگ ، یلاـق ، یلحم ، ياـه  ساـبل  يدرک ، هرفـس  یتـسد :  عیانـص  شخب  یقازر  روگنا  تروقرق و  جوراـف ،

نمکرت لیصا  بسا  تالارویز  لج و  مرجاج ، یکرک  هالک  نیارفسا ، یتسد  هلوح  نییور ، بش  رداچ  نیتسوپ ، دمن ، میجاج ، ینمکرت ،

يرگشدرگ یعیبط –  ياه  هبذاج 

ناما - اباب لگ  يراس  هدش  تظافح  هقطنم  رکاذ ،  دمحا  خیش  هاگتدابع  راغ  ناوریشون ،  راغ  يزیا ،  ياتـسور  راشبآ  نیارفـسا :  لگ  يراس 
بویا مرگ  بآ  همـشچ  شادراق ، شب  همـشچ  ناما ، اباب  همـشچ  نادیپسا ، زبسرـس  يا و  هرخـص  ياه  هرد  يوت ، ياتـسور  راشبآ  درونجب : 
زاغوا - قالیی تشد  نایم  شحو  تایح  هاگهانپ  مرجاج :  رورنه  هنازخ  راغ  كولاس ، یلم  كراپ  هوک  جـنگ  راغ  مرگ ، هنک  راغ  ع )  ) ربمایپ
راشبآ جوراف :  داتـسا  - ياتـسور ولنامان  لبلگ  قالیی  زاغوا ، قالیی  لولگ ، هدش  تظافح  هقطنم  زود ، نیتسوپ  راغ  هعلق ، رفاک  راغ  ناوریش : 

ياتـسور تعیبط  ولناکدرم ، همـشچ  ودرگ ، لگنج  هرد  جوراـف ، تشهب  هب  فورعم  ناویاـم  هرد  ناـیغاد ، ماداـب  لـگنج  هرد  ریجنـسا ، هرد 
، كزوج زبسرـس  هرد  تاعافترا و  کناشک ، تاعافترا  رایب ، راشبآ  ناقلمـس : هنام و  شکرد  - هرد هیورـسخ  يرگـشدرگ  هقطنم  ریجفـسا ،

رواه هقطنم  کنامهم ، مرگ  بآ  همشچ  روشک ، قرش  طولب  لگنج  اهنت  شکرد  لگنج  شکرد ، هرد 

یخیرات ياه  هبذاج 

هدازهاش هداز  ماما  دـیز ، هدازهاش  هداز  ماما  ناروک ، هلادـبع  هداز  ماما  قاحـسا ، هداز  ماما  ینیارفـسا ، یلع  هاـش  خیـش  هاـگمارآ  نیارفـسا : 
نب رقاب  نب  دمحم  هداز  ماما  لکوت ، اباب  هاگمارآ  درونجب :  مخفم  ترامع  نیدلادیـشر  دمحم  خیـش  هعقب  ینییور ، فراع  الم  هربقم  رفعج ،

- یلع - هجاوخ هموکحلاراد  ترامع  هنییآ ، رالات  ناتسرامیب ، لماش : مخفم  رادرس  ترامع  سابع ، دیس  ناطلس  هعقب  ع ،)  ) رفعج نب  یسوم 
لالج هعلق  مرجاج ، یمیدـق  ماـمح  ناولهپ ، هپت  لـیب ، هرق  ياتـسور  قشع ، ياتـسور  راـیزهم ، یلع  هجاوخ  هاـگمارآ  مرجاـج :  راـیزهم  - نب
هزمح هداز  ماما  يرومیت ، هاگمارآ  ناوریـش :  رویا  عماج  دجـسم  قرد ، عماج  دجـسم  مرجاج ، عماج  دجـسم  ناقدـنا ، خیـش  هربقم  نیدـلا ،
هایـس رفعج  ناطلـس  هدازماما  قرخ ،  نمحرلادـبع  هدازهاش  هاگمارآ  دابآ ،  یفـص  رابنا  بآ  جوراف :  دـمحم  نیدلادیـشر  خیـش  هعقب  اضر ،
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ماما هعقب  مساق ، هداز  ماما  وخاپسا ، هدکـشتآ  ناقلمـس : هنام و  یب  یب  اباب و  هربقم  داتـسا ، ياتـسور  نهک  دجـسم  ناهج ،  هاش  هعلق  تشد ، 
روالد هداز 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ياههبذاج  ریاس 

- خیشسیقلب - رهش قشع  - طابرهداز - موصعم - يانبسانراق - رازاب درجشغاب  - هدازماما قرخ  - نمحرلادبع - هدازماماماب - نیریش - هنهد - هدازماما
دابآ - یلع - کشوکیزاودیب

نیارفسا

هیلع هللا  مالس  ناروک  هللادبع  هداز  ماما 

 . تسا هتفرگ  رارق  ناروک  يدابآ  یکیدزن  رد  نیارفسا و  برغم  يرتمولیک   30 رد هدازماما  نیا  يانب  تاحیضوت :

هیلع هللا  مالس  دیز  هدازهاش  هداز  ماما 

نارود هب  انب  نورد  روبق  خـیرات  تسا .  هدـش  عقاو  نیارفـسا  برغ  رد  يوت ,  ياتـسور  یلامـش  هیـشاح  رد  هدازماما  نیا  ياـنب  تاحیـضوت :
 . تسا طوبرم  يوفص 

هیلع هللا  مالس  رفعج  هدازهاش  هداز  ماما 

نیارفـسا مدرم  هاگترایز  يو  مرح  دـشاب و  یم  ع )  ) اضر ماما  دـنزرف  هدازماما  نیا  یکـشوک ,  ياتـسور  یلاـها  داـقتعا  هب  اـنب  تاحیـضوت :
 . دراد تمدق  لاس  دودح 200  رد  نآ  یلعف  يانب  تسا و  هدش  ریمعت  فلتخم  ياه  هرود  رد  هدازماما  يانب  تسا .  فارطا  ياهاتسورو 

درونجب

هیلع هللا  مالس  سابع  دیس  ناطلس  هداز  ماما 

موصعم مان “  هب  لحمردو  دـنناد  یم  ع )  ) اضر ماما  ردارب  ار  هدازماـما  نیا  تسا .  عقاو  درونجب  رهـش  بونج  رد  هاـگمارآ  نیا  تاحیـضوت :
 . تسا هدش  يزاسزاب  لماک  روط  هب  ش  . ـ لاس 1345 ه رد  انب ,  نیا  تسا .  فورعم  هداز ” 

ناوریش

هیلع هللا  مالس  اضر  هزمح  هداز  ماما 

هک رتم  تشه  علض  هب  شوگ  راهچ  مرح  کی  زا  بکرم  تسا  يا  هعومجم  هدش و  عقاو  ناوریش  يرتمولیک  رد 6  هاگمارآ  نیا  تاحیضوت :
ةوحن نآ و  نامتخاس  یلک  عضو  هب  هجوت  اب  روبزم  يانب  تسا .  طابترارد  دایز  قمع  اب  ییاه  یهاـگرد  ۀلیـسو  هب  نوماریپ ,  ياهدـحاو  اـب 

(ع) رفعج نب  یـسوم  ماما  دنزرف  ار  اضر  هزمح  هدازماما  دور .  یم  رامـش  هب  مجنپ ) نرق   ) يونزغ نارود  دودعم  راثآ  هلمج  زا  انب ,  شـشوپ 
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 . دنناد یم 

ناتسزوخ ناتسا 

یفرعم

هراشا

برعلا طش  دوردنورا -  سراف و  جیلخ  رانک  رد  عبرم  رتمولیک  رازه و 236  دودح 64  یتحاسم  اب  ناریا  برغ  بونج  رد  ناتسزوخ  ناتسا 
هیولیگهک و يراـیتخب و  لاـحم و  راـهچ  ياـه  ناتـسا  هب  قرـش  یقرـش و  لامـش  زا  ناتـسرل ،  ناتـسا  هب  لامـش  زا  ناتـسا  نیا  دراد . رارق  - 
، ناتسزوخ ناتسا  زکرم  دوشیم . دودحم  قارع  روشک  هب  برغ  زا  سراف و  جیلخ  هب  بونج  زا  مالیا ، ناتسا  هب  یبرغ  لامـش  زا  دمحاریوب ،
، زمرهمار لوـفزد ، ناـهبهب ، رهـشهام ، ردـنب  کـلم ، غاـب  هذـیا ، کشمیدـنا ، ناداـبآ ، ناوـت  یم  نآ  مهم  ياهرهـش  زا  تـسا و  زاوـها  رهش 

. درب مان  نامیلس  دجسم  رتشوش ، شوش ، ناگداش ، درگنسوس ،

ییایفارغج تیعقوم 

یبرغ بونج  تهج  رد  ناتـسا  نیا  تاـعافترا  دوش . یم  یهتنم  سرگاز  ياـه  هوـک  هتـشر  هب  قرـش  لامـش و  تمـس  زا  ناتـسزوخ  ناتـسا 
هقطنم ود  هب  يدـنلب  یتـسپ و  رظن  زا  نیمزرـس  نیا  دوش . یم  ناـیامن  يروهاـم  ياـه  هپت  تروص  هب  رت  بونج  یحاوـن  رد  هتفاـی و  شهاـک 

زا يا  هگلج  هقطنم  دریگ و  یم  رب  رد  ار  ناتسا  قرـش  لامـش و  ياه  تمـسق  یناتـسهوک  هقطنم  دوش . یم  میـسقت  يا  هگلج  یناتـسهوک و 
طیارـش رظن  زا  دبای . یم  همادا  دور  دنورا  سراف و  جیلخ  ياه  هنارک  ات  هدش و  عورـش  ناهبهب  زمرهمار و  نامیلـس ، دجـسم  لوفزد ، بونج 
تـشد ناجیدـنه ، رهـشهام ، رهـشمرخ ، ناداـبآ ، ياهرهـش  رد  یناـبایب  همین  ياوه  بآ و  عون  ود  ياراد  ناتـسزوخ  ناتـسا  ییاوه ، بآ و 

، زمرهمار ناهبهب ، لوفزد ، لامش  یحاون  رد  مرگ  پتسا  ياوه  بآ و  نینچمه  زاوها و  لامـش  یحاون  رتشوش و  ناهبهب ، لوفزد ، ناگدازآ 
یحاون درس  نایرج  داب ، نیلوا  تسا : ریز  حرش  هب  داب  عون  هس  ریثات  تحت  ناتسا  نیا  یمیلقا  طیارش  نینچمه  تسا . زاوها  لامـش  رتشوش و 

زا داب ؛  نیموس  اما  دزو و  یم  هگلج  تمـس  هب  سراف  جـیلخ  زا  هک  تسا  یبوطرم  مرگ  نایرج  یجرـش ، داب  ینعی  داـب  نیمود  یناتـسهوک ،
دنترابع ناتسزوخ  ناتسا  رد  دوجوم  مهم  ياه  هناخدور  دراد . هارمه  هب  تبوطر  كاخ و  نش ، يرادقم  هشیمه  دزو و  یم  ناتسبرع  تمس 

روـشک هناـخدور  نیرت  بآرپ  نوراـک  هناـخدور  هدـش ؛ رکذ  ياـه  هناـخدور  ناـیم  رد  هرهز . یحارج و  نوراـم ، هخرک ، زد ، نوراـک ، زا :
. دوش یم  بوسحم 

یخیرات هنیشیپ 

رد هژیوهب ، ناتساب ، نارود  رد  هقطنم  نیا  دوب . یمالیع » ماوقا   » هیلوا تنوکـس  لحم  دالیم  زا  شیپ  لاس  رازه  جنپ  دودح  ناتـسزوخ  ناتـسا 
اه و ناتسهوک  لماش  هک  یلامش  شخب  دوب . هدش  میسقت  یبونج  شخب  یقرش و  لامش  لامـش و  شخب  ود  هب  نایـشنماخه  تموکح  هرود 
، بوطرم مرگ و  ياوه  بآ و  ياراد  تشاد  مان  مـالیع »  » هک یبونج  شخب  دـش و  یم  هدـیمان  نازنا » اـی  ناـشنا   » دوب یناوارف  ياـه  لـگنج 
زا ار  ناتـسزوخ  ناتـساب ، دـهع  ناد  یفارغج  نوبارتـسا ،» . » دوـب هیبـش  کـچوک  يا  هراـق  هب  هک  دوـب  يا  هـگلج  زیخلـصاح و  ياـه  تـشد 

رسیم هقطنم  نیا  رد  ار  ینادابآ  يزرواشک و  ناکما  اه  تشد  رد  ناوارف  ياههناخدور  دوجو  تسنادیم . ناهج  ياههگلج  نیرتزیخلصاح 
رد دندوب . هتـشاذگ  ناوارف » ياهبآ  اب  ییاج   » ینعم هب  دـنا »  » ای دـنه »  » ار نیمزرـس  نیا  مان  ياهدـع  هک  دوب  ساسا  نیمه  رب  تخاسیم و 
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نابز زا  هتفرگرب  دیآیم ، رظن  هب  هک  تسا  هدمآ  راجا » ناتـسجوبح و  و« ناتـسوج »  » مان هب  ناتـسزوخ  صـصقلا » خـیراوتلا و  عمجم   » باتک
« زاوها  » و زوه »  » و زوخ »  » ياه مان  اب  ار  زوخ »  » هژاو يومح » توقای   » رگید يوس  زا  تسا . ناتـسجوح »  » و ناتـسجوبح » نیوانع  اـب  يولهپ 

شقن هبیتک  رد  مان  نیا  هدـمآ و  نوتـسیب  شویراد  هبیتک  رد  هک  تسه  زین  اـجوا » و« زاوا »  » هژاو فرعم  زاوها  دـناد . یم  هشیر  مه  هزیوه » و«
ـ  برعلا ناسل  باتک  رد  روظنم  نبا  دوب . ناتسزوخ  ناتسا  نیـشن  تموکح  زکرم  شیپ ، لاس  رازه  هک  هدش  کح  اجوخ »  » ای اجاوخ  متـسر 

دـننک و یم  انعم  زین  رکـشین »  » و رکـش »  » ینعم هب  ار  زوخ »  » هملک دنتـسه . مجع  مدرم  زا  يا  هلیبق  ای  موق  زوخ » : » دـسیون یم  ق –  711 ه . 
زا سپ  دمآ . یم  تسدب  هقطنم  نیا  رد  رکشین  لوصحم  نیرتهب  هدوب و  هایگ  نیا  دشر  يارب  ناتسزوخ  روراب  زیخلـصاح و  كاخ  نآ  تلع 
لاس رد  اما  دوب . ناتسزوخ  یتموکح  زکرم  رتشوش  یمالـسا  تموکح  نارود  مامت  یناساس و  یناکـشا ، نارود  رد  نایـشنماخه ، تموکح 

ات دـش و  لقتنم  زاوها  هب  سپـس  لوفزد و  هب  لاس  کـی  تدـم  هب  ناتـسزوخ  یتموکح  زکرم  رتشوش  رد  اـبو  يراـمیب  عویـش  یپ  رد   1303
يارب ناریا  فلتخم  ياهتایلمع  هنحص  هراومه  قارع  ناریا و  گنج  زور  نیرخآ  ات  رویرهش 1359  زا 31  ناتسا  نیا  تسا . زاوها  زین  نونک 

، کشمیدـنا لوفزد ، درگنـسوس ، نوچ  ییاهرهـش  گنج  زاغآ  رد  دوب . قارع  شترا  ياهورین  طسوت  هدـش  لاغـشا  قطاـنم  يریگ  سپزاـب 
. دنتشاد رارق  قارع  شترا  هناخپوت  یکشوم و  تالمح  فده  بترم  تروص  هب  تسا  ناتسا  زکرم  هک  زاوها  نادابآ و  رهشمرخ ،

نابز ماوقا و 

نکاس ناتـسا  نیا  رد  زین  اهنییآ  رگید  ناوریپ  زابرید  زا  دریگیم . رب  رد  ار  یناسنا  ماوقا  زا  نوگاـنوگ  ياـههریت  ياراد  ناتـسزوخ  ناتـسا 
ياراد هک  بونج  یلحاس  راون  رد  نکاس  برع  مدرم  نیا  هب  دنهد و  یم  لیکشت  برع  نامدرم  ار  ناتـسزوخ  ناتـسا  نینکاس  رتشیب   . دندوب

هب اه  برع  ترجاهم  زاغآ  دننک . یم  ملکت  یبرع  نابز  هب  زونه  ناریا  ياه  برع  رثکا  دنیوگ . یم  يردنب  دنتـسه ، اه  سراف  ياه  یگژیو 
لیابق و ناریا  هاپس  رب  نیملـسم  هاپـس  يزوریپ  زا  سپ  اما  دسر . یم  نایناساس  تموکح  نامز  هب  ینعی  مالـسا  زا  شیپ  نارود  هب  ناتـسزوخ 

دوخ تنوکـس  يارب  ار  لحم  نیا  ناتـسزوخ ، هقطنم  رد  مالـسا  زا  شیپ  بارعا  دوجو  تلع  هب  دندرک و  ترجاهم  ناریا  هب  يرایـسب  ریاشع 
یلوفزد يرتشوش و  اه ، يرایتخب  لثم  نابز  یسراف  ماوقا  هب  تبـسن  ناتـسزوخ  رد  نکاس  ياه  برع  تیعمج  هزورما  یلو  دندرک . باختنا 

. دنراد تیلقا  رد 

يداصتقا یعامتجا و  تیعقوم 

نیتسخن يارب  تسا  روشک  یعیبط  عبنم  نیرت  مهم  هک  زاگ » تفن و  . » دیآ یم  رامش  هب  ناریا  زیخ  تفن  قطانم  نیرتمهم  زا  ناتسزوخ  ناتسا 
فشک و ناتـسا  نیا  رد  ناوارف  یتفن  ياه  هزوح  نونکاـت  عقوم  نآ  زا  دـش و  جارختـسا  فشک و  هقطنم  نیا  رد  شیپ  لاـس  دودح 80  راب 
ماما و ردـنب  یمیـشورتپ  نادابآ ، هاگـشیالاپ  دنتـسه . زاوها  یتفن  ياه  هزوح  اـه  نآ  نیرت  مهم  زا  هک  تسا  هتفرگ  رارق  يرادرب  هرهب  دروم 

ینیشام یتسد و  عیانص  هورگ  ود  هب  ناتـسزوخ  تعنـص  یلک  روط  هب  تسا . ناتـسا  نیا  رد  تفن  هب  هتـسباو  عیانـص  زا  ياه  هنومن  رهـشهام 
نیگنس و عیانص  هدمع  هتسد  ود  هب  دیلوت  تیفیک  هیلوا و  داوم  فرصم  رادقم  بسح  رب  ناوت  یم  ار  يا  هناخراک  عیانـص  دوش . یم  میـسقت 

دجسم ریطقت  هاگتسد  نادابآ ، هاگشیالاپ  رب  لمتشم  تفن  هیفصت  جارختسا و  زا :  دنترابع  ناتسا  نیگنس  عیانص  درک . میسقت  کبـس  عیانص 
یمیشورتپ عمتجم  نادابآ ، یمیشورتپ  عمتجم  يزار ، ییایمیـش  عمتجم  رب  لمتـشم  یمیـشورتپ  تعنـص  دنلب و  دیب  زاگ  هاگـشیالاپ  نامیلس ،

لمتشم ناتسزوخ  کبس  عیانص  اما  زاوها . زاگ  نهآ  بوذ  زاوها و  هلول  درون و  ياه  هناخراک  نپاژ ، ناریا –  یمیـشورتپ  عمتجم  كراخ ،
رد رکشین  یمیدق  یبناج  عیانـص  زا  نمـض  رد  تسا . قرب  تعنـص  يریگ و  یهام  تعنـص  امرخ ، يدنب  هتـسب  يزاس ، ذغاک  يزاسدنق ، رب :

ياه هناخدور  دوجو  دزادرپیم . ذغاک  دیلوت  هب  رکشین  تاعیاض  زا  هدافتسا  اب  زابرید  زا  هک  تساهپتتفه  يزاسذغاک  عمتجم  ناتـسزوخ ،
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نوـنکا مه  تسا و  هدـش  نیمزرـس  نیا  رد  يزرواـشک  قـنور  ثعاـب  ناتـسزوخ ، ناتـسا  رد  دـنوتگ  دـنورا و  هـخرک ، زد ، نوراـک ، بآرپ 
تمسق رد  هژیو  هب  ناتـسزوخ  هقطنم  قطانم  مامت  رد  يزرواشک  تسا . ماجنا  لاح  رد  نآ ، یبناج  عیانـص  رکـشین و  دیلوت  حرط  نیرتگرزب 
نیرهنلا نیب  هلابند  ناتـسزوخ  هگلج  دـنمان . یم  زیخرز »  » ار ناتـسا  نیا  لیلد  نیمه  هب  تسا ؛ رادروخرب  یـصاخ  تیمها  زا  يا  هگلج  ياه 

شخب ود  هب  ناتـسا  نیا  رد  يزرواشک  هقطنم  تسا . يزرواشک  يارب  بساـنم  رایـسب  ياوه  بآ و  كاـخ و  ياراد  لـیلد  نیمه  هب  تسا و 
هقطنم  » يزکرم و یبرغ و  لامش  یحاون  لماش  هدرـشف » تشک  هقطنم  . » دوش یم  میـسقت  هدرتسگ » تشک  هقطنم   » و هدرـشف » تشک  هقطنم  »

، جنرب وج ، مدنگ ، ناوت : یم  ناتسا  نیا  يزوراشک  تالوصحم  نیرتمهم  زا  تسا . ناتسا  قرش  یناتسهوک و  قطانم  لماش  هدرتسگ » تشک 
زا تسا . رادروخرب  ییـالاب  تیمها  زا  يزرواـشک  زا  دـعب  رویط  ماد و  شرورپ  يراد ؛ ماد  شخب  رد  درب . ماـن  ار  تاـبکرم  اـمرخ ، رکـشین ،

سراف و جـیلخ  اب  ترواجم  لیلد  هب  نینچمه ، ناتـسا  نیا  درک . هراشا  شیمواـگ  واـگ و  زب ، دنفـسوگ ، هب  ناوت  یم  یمیاد  ياـه  ماد  عاونا 
رد ناتـسزوخ  ناتـسا  هک  درک  هفاضا  دـیاب  تیاهن  رد  دراد . یهام  دیـص  شرورپ و  يارب  يدـعاسم  هنیمز  بآرپ  گرزب و  ياهدور  دوجو 

رظن زا  نینچمه  دـیآ . یم  رامـش  هب  روشک  ناتـسا  نیمود  دالوف  عیانـص  رد  لوا و  ماقم  ياراد  روشک  رد  یمیـشورتپ  زاـگ و  تفن ، عیاـنص 
. تسا درف  هب  رصحنم  رکشین  یبناج  عیانص 

تاغوس

، امرخ هیودا ، عاونا  يزرواـشک :  شخب  یتنـس  ياـه  هچولک  عاونا  هدرا ، هریـش  يدـجنک ، اولح  يرکـش ، اولح  هدرا ، اولح  ینیریـش :  شخب 
يرگـشدرگ یعیبط ـ  ياه  هبذاج  دـمن  شرف ، میلگ ، هبگ ، یفاب ، هداجـس  یطارخ ، یفابریـصح ، میجاج ، یتسد :  عیانـص  شخب  امرخ  فیل 

فارطا ياه  ناتسلخن  ریش ، نمهب  هناخدور  هیشاح  دنورا ، هناخدور  هیـشاح  ونیم ، هریزج  ناگداش ، یللملا  نیب  بالات  نادابآ :  ونیم  - هریزج
كراپ زاوها :  نوراک  زد  دس  هداج  تعیبط  هخرک ، هناخدور  هیـشاح  زد ، هناخدور  هیـشاح  یمرزک  بآ  همـشچ  کشمیدـنا :  هخرک  رهش 

نارگنایم - بالات نوراک  هناخدور  هیـشاح  شوش ، هداج  رد  ژد  ماب  بالات  دنورهـش ، یلگنج  كراپ  درگنـسوس ، هداجرد  هعوبمگ  یلگنج 
تعیبط نوراک 3 ، دس  هچایرد  هیـشاح  نوراک ، دـس  هیـشاح  نسوس ، تشد  دیفـس ، هوک  هنماد  نارگنایم ، بالات  دـنو ، یـش  راشبآ  هذـیا : 

، باکت گنت  ناهبهب :  باکت  - هگنت ردژا  گـنخ  اـی  يزورون  گـنت  تعیبط  رازلگ ، هقطنم  تعیببط  اـقآ ، لاـم  هقطنم  تعیبط  اـغرم ، تشد 
یندـعم بآ  همـشچ  هرهز ، دور  هیـشاح  دابآریخ ، دور  هیـشاح  نورام ، دور  هیـشاح  نوشت ، هگلج  كورـس ، گنت  زییوخ ، گنت  نب ، گنت 
هچایرد دس و  يوش ، راشبآ  لوفزد :  رانماپ  دور  دنورا  هیشاح  رهشمرخ :  دور  - دنورا هبامرگ  هرد  تعیبط  رکشپ ، ياتـسور  تعیبط  بارگ ،

هنماد نایوگرس ، هوک  هنماد  نانت ، تفه  هوک  هنماد  نلاس ، هوک  هنماد  نویهش ، هچایرد  هیشاح  زد ، دور  هیشاح  رانماپ ، ياتـسور  تعیبط  زد ،
هناخدور هیـشاح  نهپ ، رادگ  راشبآ  دیـشر ، نب  ياهراز  هشیب  هقطنم  تعیبط  يرتوبک  نودیـص  راغ  زمرهمار :  نهپ  - رادـگ دیفـس  پل  هوک 

دور هیشاح  زد ، دور  هیشاح  هخرک ، دور  هیشاح  شوش :  ناگداش  یللملا  نیب  بالات  ناگداش :  ناگداش  نیتامام  هقطنم  ریق  همـشچ  نورام ،
كراپ یلگنج ، كراپ  رگنزیس ، بآ  همـشچ  رگرگ ، دنک  تسد  هناخدور  هیـشاح  رتشوش :  رتشوش  - یبآ - ياه - هزاس نویراد  رهن  روواش ،

، كدـف هوک  هنماد  زد ، نوراک و  لحاوس  ياـهراز  هشیب  تعیبط  رتشوش ، هداـج  زبسرـس  تعیبط  نوراـک  هناـخدور  هیـشاح  راـشبآ ، تعیبط 
دور و هیشاح  نوراک ، دور  هیشاح  یبمت ، هناخدور  هیشاح  نامیلـس :  دجـسم  اکیدنا  بآرگ  ياتـسور  تعیبط  باکت ، کت  اتـسور  تعیبط 

اکیدنا ياتسور  تعیبط  پاش ، رلوک  هقطنم  تعیبط  ردنل ، رادگ  هقطنم  تعیبط  رابمیش ، تشد  تعیبط 

یخیرات ياه  هبذاج 

هرامـش بآ  جرب  ناشورف ، یهام  رازاب  اه ، یجنل  هت  رازاب  هماتوبا ، دمحم  دیـس  هاگمارآ  دمحا ، دیـس  هاگمارآ  نادابآ :  نادابآ  - هاگـشیالاپ
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هاگمدـق اه ، یـسیلگنا  ناتـسربق  يراچب ، هناخ  نادابآ ، هاگـشیالاپ  اه ، هلکـسا  ردـنب و  سکر ، امنیـس  ياـیاقب  ود ، هرامـش  بآ  جرب  کـی ،
هلحم لزانم  اه ، ینوگنر  دجـسم  ناگرهم ، هسردم  يزار ، هسردم  هنمارا ، ياسیلک  ع ،)  ) اضر ماما  ترـضح  هاگمدق  یبن ، رـضخ  ترـضح 

، نارفعز یمالیع  رهش  يایاقب  رول ، یناتساب  رهـش  يایاقب  کشمیدنا :  رانکدنورا  ای  تشه  رجفلاو  نامدای  نایوگدنت ، دیهـش  نامدای  میرب ،
رایزهم - نب - یلع ههوکود  نامدای  دابآ ، حلاص  هعلق  ناروت ، هعلق  هزر ، هعلق  ییالوط  یناتـساب  هپت  هحیـص ، لپ  وزام ، رد  دمحا  هدازهاش  هعقب 

لپ ياهراولب  اه و  كراپ  روپاشیدنج ، ای  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  نایتشترز ، یناتـساب  ناتـسروگ  يزاوها ، رایزهم  نب  یلع  هاگمارآ  زاوها : 
نیعم يارـسناوراک  شوگ ، هس  هدکـشناد  نارـسپ ، یتامدقم  يارـسشناد  راجتلا ، نیعم  یمیدق  هناخ  راپاک ، یمیدق  هناخ  هایـس ، لپ  دیفس و 

ای يروگ  درب  زدهد ، لامش  رد  نانت  لهچ  هداز  ماما  نامیلـس ، تفکـشا  یناتـساب  راثآ  هذیا :  ولقود  - لپ وق  لته  یلم ، کناب  لزانم  راجتلا ،
، هللادـبع هداز  ماما  هاگترایز  یمـش ، یناتـساب  ياتـسور  ولاش ، میدـق  لپ  نیزگیاج  نوراـک  يولقود  ياـه  لـپ  جذـیا ، لـپ  يا ، همخد  روگ 

لوک هتسجرب  شقن  ردژا ، گنخ  رد  راوسهش  هتسجرب  شقن  دابآرون ، کشوک  مدژک ، هعلق  هلیوط ، قاط  ترامع  ریشدرب ، یگنـس  ياهریش 
راهچ هدکـشتآ  ناهبهب ، رابنا  بآ  ناهبهب :  دابآ  - ریخ دنو  یلع  رای  هتـسجرب  شقن  دنو ، لامک  هتـسجرب  شقن  دابهک ، هتـسجرب  شقن  حرف ،

هاش هداز  ماما  نیـسح ، یلاع  ریمهاش  هداز  ماما  ردـیح ، هداز  ماما  رذوبا ، هداز  ماما  یلعریـش ، هداز  ماـما  میهاربا ، هداز  ماـما  داـبآریخ ، قاـط 
دنوخآ هعقب  مگیب ، هحلاص  یب  یب  هعقب  نوتاخ ، هدـیبز  یب  یب  هعقب  هجیدـخ ، یب  یب  هعقب  ریذـن ، ریـشب  هعقب  یناخاضر ، ياـه  جرب  لـضف ،
قدـنخ راوید و  ناکب ، مامح  لپ و  دابآریخ ، ای  ناخ  حـم  يریخ  لپ  ناجرا ، ییالفـس  لپ  ناجرا ، لپ  ای  اـضر  ماـما  لـپ  یناـهبهب ، یلعـالم 
دجسم كورـس ، گنت  هبیتک  یگنرف ، هالک  ترامع  دابآریخ ، هسردم  هعلق  ع ،)  ) اضر ماما  هاگمدق  رازه ، گلک  ياه  هبارخ  رهـش ، فارطا 

، رهشمرخ میدق  لپ  رهشمرخ ، دیدج  لپ  رهشمرخ ، كرمگ  ردنب و  ناشورف ، یهام  رازاب  رهـشمرخ :  هیلیف  هعلق  نیران  رازاب ، هتـسار  عماج و 
دجسم هچملش ، يادهـش  نامدای  ناضمر ، يادهـش  نامدای  نوراک ، قرـش  نامدای  سدقملا ، تیب  يالبرک 5 و  یتایلمع  قطانم  هیلیف ، خاـک 

، ابق زبس  ای  لیعامـسا  خیـش  هاگمارآ  دـنبدور ، ریپ  هاـگمارآ  لوفزد :  لـیبنزاغچ  رهـشمرخ  سدـقم  عاـفد  ناـمدای  هزوم و  رهـشمرخ ، عماـج 
نکر هاش  هعقب  دومحم ، دیـس  هعقب  روپاش ، يدنگ  یناتـساب  رهـش  يایاقب  لوفزد ، میدق  رازاب  لوفزد ، ياه  بایـسآ  ثیل ، بوقعی  هاگمارآ 
هقطنم قدنخ ، بل  دجـسم  لوفزد ، عماج  دجـسم  لیبنزاغچ ، یمالیع  دـبعم  ونزیت ، هناخ  لوفزد ، میدـق  لپ  شیماغچ ، یناتـساب  هپت  نیدـلا ،

یب هداز  ماما  یناساس ، زمره  هاگمارآ  حلاص ، ریم  دیس  ای  رادملع  هاگمارآ  زمرهمار :  یمیمص  هعرزم  روه  زد ، شحو  تایح  هدش  تظافح 
ای راشات  هعلق  دهاجم ، ریما  هعلق  یمیمص ، غاب  ترامع و  هرج ، یناتساب  دس  رتسگ ، لت  یمرب ، لت  كراتخم ، یناتـساب  رهـش  يایاقب  جات ، یب 

رهـش يایاقب  هخرک ، ناویا  یعازخ ، لبعد  هاگمارآ  یبن ، لاـیناد  هاـگمارآ  شوش :  شوش  رتخد  رداـم و  ینعی  رتخد  واد  هعلق  درگدزی ، هعلق 
، مود ریـشدرا  یناتـساب  خاک  اناداپآ ، یناتـساب  خاک  شوش ، هعلق  لپورکآ ، یناتـساب  هپت  یهاش ، یناتـساب  رهـش  يایاقب  نارو ، هشیپ  یناتـساب 

هزوم شوش ، هدـش  تظافح  هقطنم  لیبنزاغچ ، یناتـساب  دـبعم  هپت ، تفه  یناتـساب  هطوحم  روواش ، یناتـساب  خاک  شویراد ، یناتـساب  خاـک 
دمحم دیـس  هاگمارآ  يراصنا ، کلام  نب  ارب  هاگمارآ  هللادـبع ، هداز  ماما  هاـگمارآ  رتشوش :  راـیع  دـنب  جرب  نیبملا  حـتف  ناـمدای  هپت ، تفه 

یهام دنب  مرکم ، رگـسع  یناتـساب  رهـش  يایاقب  اووتـسد ، ناتـساب  رهـش  يایاقب  یبن ، بیعـش  هاگمارآ  یبالگ ، دـمحم  دیـس  هاگمارآ  رازاب ،
هناخ یـشعرم ، هناخ  رـصیق ، تخت  اغچ ، یناتـساب  هپت  رگـشل ، لپ  ناورداش ، لپ  رادبارـش ، دنب  رایع ، جرب  دنب  كاخ ، دنب  نازیم ، دنب  نازاب ،

يارـسناوراک یتنـس ، رازاب  یلباک ، لپ  يرتشوش ، خیـش  همالع  دقرم  یلع ، هاش  لپ  یتشترز ، ياه  همخد  لسالـس ، هعلق  یفوتـسم ، یمیدـق 
هپت يرز ، هگلک  یناتـساب  هپت  ریگلگ ، یناتـساب  هپت  راو ، هنب  یناتـساب  رهـش  يایاقب  نادیهـش ، تفه  هاگمارآ  نامیلـس :  دجـسم  یلال  لـضفا 

هدش تظافح  هقطنم  دجسمرس ، ای  نامیلس  هفص  شیهک ، هعلق  اکیدنا ، تول  هعلق  هدناشن ، رب  هپت  یلال ، یناتساب 

ناتسزوخ ناتسا  ياههبذاج  ریاس 

- هناخدور امرخ  - تخردـم - راشبآ - نیرت - ینالوط -و- نیلوا دـیپسا  - فوت - راشبآناملـس - تفکـشادجسمرس - هفـص -) نادـیواج - هدکـشتآ
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حرف - لوکاناداپآ - خاکلت - هعلق نازیاج  - هقطنم - یخیرات - هعلقرابمیشکسآ - یخیرات - رهـش سویل  - ياتـسوراقآ - لام - يابیز - ياتـسورنورام
ناجیدنهدیفس - تفن - دجسم يزاوها  - رایزهم - نبا - یلع - دقرملت - هعلق - نوماریپ - عتارمیگنس - روگ

لوفزد

هیلع هللا  مالس  نیدلانکر  هاش  هداز  ماما 

هقبط ود  ياهنامتخاس  اهناویا و  مرح ، يانب  زا  هعقب  نیا  دراد . رارق  لوفزد  قرش  رد  ردبارحص  هلحم  رد  نیدلانکر  هاش  هعقب  تاحیضوت :
هویش دراد . رارق  یکرت  هدزاود  كر  دبنگ  انب ، زارف  رب  دراد . رارق  نیدلانکر  هاش  دقرم  حیرض و  یلصا ، يانب  طسو  رد  تسا . هدش  لیکشت 
اهنآ يالاب  رب  هک  تسا  ییاهامنقاط  نیشن و  هاش  ناکلپ ، ياراد  یبونج  يدورو  دراد . تهابش  مهن ه.ق  نرق  ياهراک  هب  دبنگریز  يدنبراک 

هدراهچ اب  ار  هعقب  بحاص  بسن  یلوفزد ، هرکذـت  رد  تسا . هدـش  هتخاـس  ناـیرومیت  ناـمز  رد  هعقب  یلـصا  ياـنب  دراد . رارق  هتـسدلگ  ود 
دراد رارق  ینید  مولع  هسردم  هعقب ، رانک  رد  دنناسریم . (ع ) رفعجنب یسوم  ماما  ترضح  هب  هطساو 

امهیلع هللا  مالس  لیقع )  میهاربا و   ) کلام یلع  ناگداز  ماما 

اب تسا و  رودم  اهقاتا  فقـس  دراد . لکـش  عبرم  قاتاود  هعقب  نیا  تسا . هدش  عقاو  لوفزد  لپ  یکیدزن  رد  کلام  یلع  هعقب  تاحیـضوت :
یـسدنه طوطخ  اب  ییاهیکچل  یلـصا  ياهراوید  ياهرزج  يور  رب  تسا . هدـش  يزیمآگنر  دودـناچگ و  هتفاـی و  شـشوپ  یبرـض  رجآ 

یلامـش ناویا  تسا . هدش  هتخاس  یمور  قاط  اب  یناویا  هعقب ، درگادرگ  رب  تسا . هدش  هیبعت  اهراوید  رد  زین  ییاهيریگرون  هدش و  يربچگ 
تسیب ه.ق دصیس و  رازه و  خیرات  اهنآ  يور  رب  تسا و  هدش  نیئزت  ياهزوریف  هایس و  دیفس ، ياهیـشاک  اب  هک  دراد  قاط  ود  هعقب  يدورو 
اب هرانم  ود  هعقب  دناهداهن . یقودنص  روبق ، يور  رب  دراد . ربق  ود  یبرض و  فقـس  مظنم ، هلپ  شـشو  تسیب  اب  یبادرـس  انب  دوشیم . هدناوخ 

نارود هب  هعقب  يانب  دنـشابیم . (ع ) یلع ترـضح  نارـسپ  لیقع - میهاربا و  نفدم ، نابحاص  دراد . هدش  يراکیـشاک  ياهناوتـسا و  ياهقاس 
. تسا طوبرم  هیراجاق 

رتشوش

هیلع هللا  مالس  هللادبع  هداز  ماما 

ردرـس تسا . هتفرگارف  نهک  یناتـسروگ  ار  نآ  نوماریپ  هدـش و  عـقاو  ياهپت  زارف  رب  رتـشوش  رهـش  بوـنج  رد  هاـگمارآ ، نیا  تاحیـضوت :
ياـمن رد  هک  هدازماـما  يدورو  تسا . لیطتـسم  بعکم  تروص  هب  اـنب  هعومجم  تسا . طوبرم  هیوفـص  هرود  هب  هطوحم  هب  يدورو  یگنس 

رد کی  ناویا  زا  سپ  تسا . هتفرگ  رارق  یـشاک  تانیئزت  ای  هرانم  ود  نآ ، يوس  ود  رد  هک  يدـنلب  ردرـس  زا  ترابع  دراد  رارق  اـنب  یلاـمش 
هتفرگ رارق  لکـش  يدبنگ  فقـس  اب  یقاتا  نآ  زا  سپ  تسا و  هدش  کح  نآ  هبیتک  يور  جنپ  یـسو و  رازهخیرات  هک  تسا  یمیدق  یبوچ 

هاشنیدلارصان نامز  ياهراک  زا  نآ  یجنرب  حیرض  دروخیم . مشچ  هب  راجاق  نارود  هب  طوبرم  هتوب  لگ و  ياهیـشاقن  فقـس  ریز  تسا .
هب هعقب  نیتسخن  يانب  تسا . هدش  هتخاس  خرهدزاود  رد  ياهنیز » كر   » ياهدبنگ لکـش  هب  هقطنم و  جیار  کبـس  هب  مرح  زارف  دبنگ  تسا .

يوفص و سابع  هاش  نامز  رد  رتشوش  نارمکح  ناخیلق - يدهم  راثآ  زا  هعقب  ینونک  يانب  تسا . هدش  هداد  تبسن  یسابع - هفیلخ  رصتنم -
. دنناسریم نیدباعلانیز  ماما  هب  ار  هدازماما  بسن  دراد . دوجو  تیصخش  هس  ربق  هدازماما  راوج  رد  تسا . ود ه.ق  رازه و  لاس  هب  طوبرم 
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هیلع هللا  مالس  ورهامدمحم  دیس  هداز  ماما 

يدورو ردرس  رب  تسا  هتسدلگ  ناویا و  دبنگ  لماش : هعقب  نیا  تسا . هدش  عقاو  رتشوش  ناتـسرهش  رد  ورهامدمحمدیـس  هعقب  تاحیـضوت :
هدش يراکیشاک  دبنگ  دوشیم . هدید  هنوداتفه ه.ق  تسیود و  رازه و  خیرات  هب  یحول  يراکیشاک و  هتـسدلگ  کی  هتـسدلگ و  هیاپراهچ 

. تسا هدش  ریمعت  يراجاق  هرود  رد  هعقب  يانب  تسا . يوفص  هرود  ياههتخاس  زا  هعقب 

هیلع هللا  مالس  راوخهایگ  دمحم  دیس  هداز  ماما 

نارود راثآ  زا  هعقب  یلصا  يانب  تسا . هدش  عقاو  رتشوش  یقرش  لامش  رد  یعفترم  هطوحم  رد  رگرگدور و  رانک  رد  هعقب  نیا  تاحیـضوت :
نمیا يدهمالم ، ياهمان  هب  يرتشوش  رعاش  هس  هب  هعقب  ربق  گنس  هس  دراد . ییابیز  بسانت  دنلب ، رایـسب  یندرگ  اب  نآ  دبنگ  تسا . يوفص 

. تسا هدش  تمرم  تفه ه.ق ) هاجنپ و  تسیود و  رازه و  لاس   ) هب راجاق  هاشدمحم  نامز  رد  انب  نیا  دراد . قلعت  بابش  و 

دنبرس

هیلع هللا  مالس  یلع  نب  لهس  هداز  ماما 

 . تسا هدـیدرگ  عقاو  دنبرـس  هقطنم  ریگمـشچ  یعیبط و  ياه  هبذاج  نایم  رد  هناتـسآ و  رهـش  رد  ع )  ) یلع نب  لهـس  هاگمارآ  تاحیـضوت :
هک يوحن  هب  تسا ,  هتفر  یم  رامـش  هب  روشک  لوا  هجرد  هکربتم و  عاقب  زا  هک  تسا  هیوب  لآ  رـصع  ياهراگدای  زا  هداز  ماما  يانب  دبنگ و 

نیا ینوـنک  ناـمتخاس  تسا .  هدـش  نآ  فـقو  نارئاز  جرخ  دـبنگ و  يداـبآ  نارمع و  يارب  يداـیز  تاـفوقوم  يرجه  مهد  مـهن و  نرقرد 
. دهدیم ناشن  ار  يرمق  يرجه   772 لاس نآ  دقرم  گنس  خیرات  دراد و  قلعت  يوفص  لیعامسا  هاش  ةرود  هب  هاگمارآ 

ناجنز ناتسا 

یفرعم

هراشا

رازه  22 دودح تعسو  اب  روشک ، برغ  لامش  يزکرم و  تمـسق  رد  دوش  یم  هدرب  مان  زین  ناجنز  تالف  ناونع  هب  نآ  زا  هک  ناجنز  ناتـسا 
لاخلخ و ناتـسرهش  هب  لامـش  زا  ناتـسا  نیا  تسا . هدـش  عقاو  روشک ، لک  تحاـسم  زا  دـصرد  دودـح 1/34  ینعی  عبرم  رتـمولیک  و 164 

ناتسرهش هب  یبرغ  بونج  زا  نادمه ، ناتسا  هب  بونج  زا  نیوزق ، ناتسا  هب  قرش  زا  نالیگ ، ناتـسا  هب  یقرـش  لامـش  زا  رابدور ، ناتـسرهش 
ناجنز و رهش  ناتسا ، نیا  زکرم  دوش . یم  دودحم  دورتشه  هنایم و  ياه  ناتسرهش  هب  برغ  لامش  زا  باکت و  ناتسرهش  هب  برغ  زا  راجیب ،

. ناشنهام مراط و  هدنبادخ ، هرد ، مرخ  دورجیا ، رهبا ، زا : دنترابع  نآ  مهم  ياهرهش 

ییایفارغج تیعقوم 

ود زا  یلک  روط  هب  ناتـسا  نیا  دوش . یم  هدـید  عفترم  تالف  تروص  هب  هک  دـنلب  ياـه  هلق  اـب  تسا  یناتـسهوک  يا  هقطنم  ناـجنز ، ناتـسا 
ناجنز ياههوک  تروص  ود  هب  ناتسا  رد  دوجوم  ياه  يراومهان  تسا . هدش  لیکشت  یلقتسم  زیخلـصاح  ياه  هگلج  یناتـسهوک و  هقطنم 
دنترابع هک  دنتسه  زربلا  ياههوک  هتشر  همادا  عقاو  رد  یلامش  ناجنز  ياه  هوک  هتشر  دنوش . یم  میسقت  یبونج  ناجنز  ياههوک  یلامش و 
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هتشر نیا  نزوا . لزق  دور  بونج  رد  ناجنز و  لامش  رد  هناخ  هلچ  هلق  اگد و  هلق  نزوا ، لزق  هناخدور  لامش  رد  رولکاب  هلق  سالگ ، هلق  زا :
زا یئزج  یبونج ، ناجنز  ياههوک  دـنهد . یم  لیکـشت  ار  یبرغ  زربلا  ياه  هوک  هتـشر  هتـسویپ و  مه  هب  ناـجنز ، برغ  لامـش  رد  اـه  هوک 
غاد ناهج  هلق  رالاسهپس ، هلق  يدنک ، ملع  هلق  ناهجروخ ، هلق  رادیق ، هلق  ریظن : یتاعافترا  ياراد  هک  دنتـسه  يزکرم  درفنم  ياههوک  هتـشر 

اب ناجنز  ناتـسا  یعیبط  دـح  رادـیق ، هلق  طـسوت  درورهـس  دور و  ساجـس  شخب  ود  کـیکفت  اـب  هک  درک  هراـشا  دـیاب  تسا . متـسر  هلق  و 
هدیـشک یقرـش  بونج  هب «  یبرغ  لامـش  زا  یعیبط  روط  هب  ناجنز  هقطنم  رد  اههوک  تهج  دوش . یم  لیکـشت  باکت  نادمه و  ناتـسرهش 

زا یعیـسو  هگلج  دـنا و  هتفرگ  هلـصاف  رگیدـکی  زا  برغ  فرط  هب  رهبا  هیحان  رد  یبونج ، ناجنز  یلامـش و  ناجنز  ياـههوک  تسا . هدـش 
رد ناتـسا  هطقن  نیرتدنلب  دنریگ . یمرب  رد  نآ  ياه  تشد  ای  يا  هگلج  قطانم  ار  ناتـسا  طاقن  ریاس  دـنا . هداد  لیکـشت  ار  هناخدور  تفربآ 

لزق ياـه  هناـخدور  هب  ناوت  یم  ناتـسا  مهم  ياـهدور  زا  تسا . ناولیگ  رد  نزوالزق  رد  تاـعافترا  نیرتـمک  نامیلـس و  تخت  تاـعافترا 
ياوه بآ و  دشاب : عون  ود  ياراد  ناتـسا  نیا  هدش  ثعاب  هقطنم  ندوب  یناتـسهوک  درک . هراشا  ریبک  دور  ای  دور  رهبا  دور و  ناجنز  نزوا ،
یفرب درس و  رایسب  ناتسمز  رد  لدتعم و  ناتسبات  رد  ناتسا  نیا  ياوه  بآ و  یلک  روط  هب  بوطرم . همین  مرگ و  ياوه  بآ و  یناتسهوک و 

داب  » و هم » ای  همرس  داب  : » زا دنترابع  اهداب  نیا  نیرت  مهم  هک  تسا  لاس  لوصف  رد  داب  شزو  دهاش  هلاس  همه  ناجنز  ناتسا  نینچمه  تسا .
«. مرگ

یخیرات هنیشیپ 

یناساس یتشترز  نییآ  باتک  نیرت  فورعم  هک  دنز »  باتک «  لها  يانعم  هب  ناگیدنز » ای  ناگنز   » مالسا زا  لبق  لاسنهک  ناتسا  نیا  زکرم 
بارعا طسوت  ناریا  فرصت  زا  سپ  اما  تسا ، هدش  هتشاذگ  هقطنم  نیا  رب  نایناساس  هرود  رد  هک  تسا  ناتـساب  لها  ياهدنواسپ  زا  ناگ  و 

نامز رد  ناجنز  رهـش  يانب  دـندقتعم  ناسانـش  ناتـساب  داد . مان  رییغت  ناجنز »  » هب ناگنز »  » درک و رییغت  هب ج » گ »  » فرح ترورـض  هب  انب 
هب ناوت  یم  نآ  ياه  ماـن  رگید  زا  دـش . یم  قـالطا  نآ  هب  هاـش »  » هب بوسنم  نیهـش »  » ماـن ناـمز  نآ  رد  هک  دـش  هتخاـس  ناـکباب  ریـشدرا 

ببس هب  میدق  زا  ناتسا  نیا  دش . هدیمان  مان  نیا  هب  سراف » هسمخ  لیا   » رارقتـسا تلع  هب  راجاق  هرود  رخاوا  زا  مان  نیا  درک . هراشا  هسمخ » »
نیا زا  هدمآ  تسد  هب  راثآ  تساهدوب . یصاخ  تیمها  ياراد  اپورا  هب  نیچ  دنه و  ریسم  يراجت  هار  مشیربا و  هداج  هیـشاح  رد  نتفرگ  رارق 

ناتـسا خـیرات  یخیرات ، نوتم  اه و  هتفای  هب  دانتـسا  اب  تسا . یمالـسا  نارود  ات  خـیرات  زا  شیپ  نارود  زا  ناـسنا  رارقتـسا  زا  یکاـح  هقطنم 
زا شیپ  موس  هرازه  ات  متفه  هرازه  زا  تاـیبدا » زاـغآ  نارود  اـت  خـیرات  زا  شیپ  نارود  : » درک میـسقت  هلحرم  راـهچ  هب  ناوت  یم  ار  ناـجنز 
زا دـیدج » یخیرات  نارود  ، » دالیم زا  شیپ  مود  هرازه  رخاوا  ات  موس  هرازه  لیاوا  هرازه  زا  خـیرات » نارود  تایبدا و  زاـغآ  نارود  ، » دـالیم

« خـیرات زا  شیپ  نارود  زا  زورما . هب  ات  متفه  نرق  زا  یمالـسا »  نارود   » و يدالیم ، متفه  هرازه  لـیاوا  اـت  دـالیم  زا  شیپ  مود  هرازه  رخاوا 
ناسنا کچوک  ياهرازبا  لماش  هک  هقطنم  نیا  رد  هدش  تفای  راثآ  نیرت  یمیدق  یسررب  اب  یلو  تسا  تسد  رد  یمک  كرادم  تاعالطا و 

مود موس و  هرازه  رد  دروجیا  هقطنم  رد  اه  ناسنا  تنوکـس  لحم  یگدـنکارپ  دراد . قلعت  نیتسدورب »  » هرود هب  لامتحا  هب  تسا  هیلوا  ياه 
زا یکاح  دالیم ، زا  شیپ  لوا  هرازه  ات  اـه  نآ  تاـیح  موادـت  یـسانش و  یناتـساب  نوناـک  تشه  رد  یخیراـت ، نارود  ینعی  دـالیم  زا  شیپ 

ياه لافـس  يور  رب  گنر  هایـس  ياه  شقن  راثآ  يور  رب  هعلاطم  تسا . هقطنم  نیا  رد  ناریا  يزکرم  تـالف  ندـمت  ییاـپرید  ییاـفوکش و 
اب دورجیا  نیوزق و  تشد  هغاز  هپت  ناشاک ، کلیـس  هپت  ناغماد ،  راصح  هپت  ياه  ندمت  دنویپ  یخیرات  نوناک  نیا  زا  هدـش  فشک  يدوخن 
رد ینیعم  ییاورنامرف  هاگتـسد  دالیم ، زا  شیپ  لوا  هرازه  لوا  همین  لیاوا  ات  یخیراـت  دـهاوش  ساـسارب  تسا . هداد  ناـشن  ار  نیمزرـس  نیا 

هرازه زاغآ  رد  هقطنم  نیا  دـنک . هبلغ  هیحاـن  نیا  رب  دوب  هتـسناوتن  تفاـسم  يرود  تلع  هب  زین  ییوتراروا  تموکح  هتـشادن و  دوجو  هقطنم 
هیاسمه اهدام »  » اب قرش  قرـش و  بونج  زا  نایتوگ ،»  » و نایبولول »  » اب برغ  زا  نایپساک ،»  » و نایـسوداک »  » اب لامـش  زا  دالیم ، زا  شیپ  لوا 

نبارب  » مان هب  يرادرس  تسد  هب  نامثع  تفالخ  نامز  رد  ناجنز  حتف  اب  یمالـسا  نارود  دندرک . تموکح  ماوقا  نیا  رب  اهدام ،»  » اهدعب دوب .
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يرجه مجنپ  مراهچ و  ياـه  نرق  رد  دـش . یم  بوسحم  ناریا  ياهرهـش  نیرتداـبآ ، زا  یکی  رهـش  نیا  هرود  نیا  رد  دـش . عورـش  بزاـع »
هب نآ  فلتخم  یحاون  ناجنز و  اه  هلیبق  نیا  تفرگ و  رارق  كرت  ياه  هلیبق  هجوت  دروم  عیـسو  ياه  هاگارچ  نتـشاد  تلع  هب  ناجنز  يرمق 

. دید یناوارف  بیسآ  فارطا  ياه  يدابآ  رهش ، نیا  هب  لوغم  هلمح ي  یپ  رد  دندرک . باختنا  دوخ  تنوکس  لحم  ار  هیناطلس » نمچ   » هژیو
تفریذپ ار  عییشت  بهذم  هک  ینامز  زا  هدنبادخ  دمحم  ناطلس  هژیو م  هب  دنداد ، ناشن  ناوارف  هجوت  رهش  نیا  هب  لوغم  ناناخلیا  اهدعب  یلو 

ینامز كدنا  زا  سپ  هک  يروط  هب  دروآ  مهارف  ار  ناریا  تختیاپ  یمالـسا و  زکرم  هب  نآ  لیدبت  هنیمز ي  دیـشوک و  هیحان  نیا  هعـسوت  رد 
يوریفلد ایرام  اتناس   » ياسیلک زا  دعب  هک  هیناطلـس » دـبنگ   » میظع يانب  تخاس  دـیدرگ . لیدـبت  تراجت  تسایـس و  مهم  زکارم  زا  یکی  هب 

سپ تسا . اعدا  نیا  رب  هاوگ  دراد ، رارق  ناتسا  نیا  رد  دیآیم و  رامشب  ناهج  یخیرات  دبنگ  نیرت  میظع  هیکرت  رد  هیفوص » ایا  و  سنارولف »
هب دش و  گنل  رومیت  زوس  نامناخ  هنتف  راچد  زین  ناجنز  هقطنم  يرجه ، مهن  نرق  رد  نارادبرس  تسد  هب  یناخلیا  تموکح  هدش  هدیچرب  زا 

یگنهرف يداصتقا و  يالتعا  دشر و  عنام  یسمش ، يرجه  مهد  نرق  ات  یماظن  ياه  شکمـشک  یـسایس و  ياه  شنت  دیدرگ . ناریو  تدش 
ناخ دـمحماقآ  ساـبع و  هاـش  بساـمهط ، هاـش  تموکح  نارود  رد  هژیو  هب  هیراـجاق ، هیوفـص و  تموکح  نارود  رد  دـش . هقطنم  نیا  رد 
ماظن هب  هجوت  اب  ینونک ، ياهرهـش  اـه و  شخب  ياهاتـسور  مظعا  تمـسق  دوب . رارقرب  هقطنم  رد  یگنهرف  يداـصتقا و  یبسن  قنور  راـجاق ،

شرتسگ دـشر و  لاح  رد  تعرـس  هب  ریخا ، ياه  ههد  لوط  رد  دـنا و  هتفای  نیوکت  يرمق  يرجه  مهدزیـس  نرق  رخاوا  ات  یتیعر ، باـبرا و 
. دنا هدوب 

نابزو ماوقا 

هرانک اـه و  هگلج  رد  هک  دـنا  هداد  لیکـشت  هسمخ » لـیا   » زا ییاـه  هلیبق  اـه و  یجرگ  اـه ، ییاـیرآ  زا  یماوقا  ار  ناـجنز  ناتـسا  نینکاـس 
تلع هب  هک  دـننک  یم  یگدـنز  ینامدرم  زا  یهورگ  ناتـسا  ياه  هیاپ  هوک  اـه و  يدـنلب  رد  هتبلا  دـنراد . تنوکـس  ناتـسا  ياـه  هناـخدور 

یگیاسمه و یلو  دننک  یم  تبحـص  يرذآ  یکرت  نابز  هب  ناتـسا  نیا  مدرم  دنا . هدنام  یقاب  ییایرآ  رهاظ  هب  زونه  كدـنا  يداژن  طالتخا 
ياه نابز  ناتـسا  فلتخم  ياه  شخب  رد  یـسراف  یکرت و  نابز  زا  ریغ  هب  تساهدـش . یـسراف  نابز  هب  شیارگ  ثعاب  تختیاپ  هب  یکیدزن 
نابز یبرغ  بونج  رد  یسراف ، نابز  هب  لیامتم  قرش  رد  یکلیگ ، نابز  اب  طولخم  یکرت  نابز  ناتسا  لامش  رد  تسا . هدافتـسا  دروم  رگید 

. دننکیم ملکت  یتات  یسراف و  نابز  شیارگ  اب  زین  ناتسا  بونج  رد  یناجیابرذآ و  یکرت  نابز  برغ  رد  يدرک ،

يداصتقا یعامتجا و  تیعقوم 

بـسانم هقطنم  کـی  تروص  هب  كاـخ  يزیخلـصاح  بآ و  عباـنم  زا  يرادروـخرب  ییاوـه ، بآ و  عوـنت  نتـشاد  تلع  هب  ناـجنز ، ناتـسا 
هوک یحاون  رد  رتشیب  یمید  يزرواـشک  دریگ . یم  ماـجنا  نآ  رد  یمید  یبآ و  ياـه  تروص  هب  يزرواـشک  تسا . هدروآ  رد  يزرواـشک 

. دراد روـشک  رد  ار  لوا  ماـقم  یعراز  تـالوصحم  شخب  رد  روـگنا  دـیلوت  رظن  زا  ناتـسا  نیا  دوـش . یم  ماـجنا  اـه  هوـک  هنماد  يا و  هیاـپ 
، رایخ ایبول ، بیـس ، ولآ ، درز  روگنا ، جنرب ، ریجنا ، زا : دنترابع  دنوشیم  مه  رداص  اهنآ  زا  یخرب  هک  ناتـسا  يزرواشک  هدمع  تالوصحم 

هدـمع تالوصحم  وزج  ریجنا  ریـس و  جـنرب ، رانا ، نوتیز ، هدـش : رکذ  تـالوصحم  نیب  زا  ریـس . راـنا ، نوتیز ، ماداـب ، قدـنف ، ودرگ ، زاـیپ ،
هک دیآ  یم  رامش  هب  روشک  برغ  يرادماد  يزرواشک و  مهم  ياه  بطق  زا  یکی  ناجنز  ناتسا  عقاو  رد  دوریم . رامش  هب  مراط  ناتسرهش 
رد ناتسا  نیا  دراد . جاور  يریاشع  ینادرگ  همر  تروص  هب  رتشیب  ناتسا  نیا  رد  يرورپماد  دریگ . یم  تروص  یتنس  یتعنص و  هویش  ود  هب 

زکارم زا  یکی  هداد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  یهجوت  روخ  رد  هاگیاج  روشک  حطـس  رد  ریـش ، تشوگ و  دـیلوت  یتعنـص و  يرورپماد  هنیمز 
ناتـسا تسا . صاخ  یتیعقوم  ياراد  هقطنم  نیا  زین  ندـعم  تعنـص و  شخب  رد  دوش . یم  بوسحم  روشک  يرادـغرم  غرم و  شرورپ  مهم 
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ناتـسا دوش . یم  هجاوم  یتعنـص  ياهدـحاو  شرتسگ  هعـسوت و  اـب  زور  هب  زور  نـالیگ  نارهت و  هب  یکیدزن  يراوجمه و  لـیلد  هب  ناـجنز 
، نیمز نوچمه ؛ يوق  ییانب  ریز  ياههکبـش  زا  يرادروخرب  نارهت و  رد  يدـیلوت  ياه  تیفرظ  هعـسوت  ینوناق  تیدودـحم  لیلد  هب  ناـجنز 

یلم نالک  يراذـگ  هیامرـس  يژرنا ، طوطخ  روبع  برغ ، لامـش  هقطنم  رد  يدربهار  تیعقوم  یتالـصاوم ، ياههکبـش  كاخ ، بآ ، عبانم 
هراشا هنومن  دنچ  هب  ناتسا  مهم  عیانص  زا  تسا . رادروخرب  تعنـص  شخب  يراذگ  هیامرـس  بذج  رد  ياهظحالم  لباق  لیـسناتپ  زا  هریغو ،
يزاـس ینیچ  ونیم ، تکرـش  نیمیـسلاک ، تکرـش  ناریا ، يور  برـس و  یلم  تکرـش  چـیئوس ، سراـپ  وفـسنارت ، ناریا  تکرـش  ددرگیم :

، ناهج یتابن  نغور  هسمخ ، نامیس  ریات ، خن  یمیش ، ناماس  يزاس ، یئال  ناریا ، یگناخ  مزاول  نازاس  شیپ  دنهس ، شرف  سیه ، ناشنهام و 
، يورو برـس  ناوت :  یم  نآ  یندـعم  ریاخذ  زا  تسا و  ینغ  رایـسب  نداعم  عونت  ظاحل  زا  ناـجنز  ناتـسرهش  نینچمه  هریغ . قرـش و  اـکلب 
؛ نوچ ینییزت  ياهگنس  نهآ و  سم ، زنگنم ، تینولآ ، میزینم ، تافلوس  کیلرپ ، کلات ، ناوم ، یتنآ  یتعنص  ياهکاخ  سیلیـس ، تیـسارب ،

رظن زا  ناتـسا  نیا  زین ،  رـضاح  لاح  رد  درب . مان  هشـال  گنـس  چـگ و  یکهآ و  ياـه  گنـسو  رمرم  ینیچ و  نتروارت ، تیرمرم ، تینارگ ،
فلتخم ياـه  هتـشر  ناـجنز  ناتـسارد  نینچمه  تساهداد . ياـج  دوخ  رد  ار  هناـیم  رواـخ  يور  نداـعم  نیرتگرزب  زا  یکی  يور  نداـعم 

هلیلم يرگلافـس ، يزرگنر ، يزود ، قوراـچ  یخن ، یمـشیربا و  يزود  هوـیگ  یفاـب ، میلگ  هلمج : نآ  زا  هک  دراد  جاور  زین  یتـسد  عیاـنص 
یفاب هسیک  يراون ، یفاب  میجاج  نکشدنق ، دراک و  وقاچ ،  عاونا  تخاس  یفرـصم ، لیاسو  هساک و  باقـشب  سیورـس  ینیـس ، لماش  يراک 
اهرهش رثکا  رد  هک  تسا  یی  اهرنه  هلمج  زا  یفاب  یلاق  تفگ  دیاب  هکنآ  نمض  درب . مان  ناوت  یم  ار  سم  يور  یکاکح  يراون و  یمامح ،

. دراد جاور  قنور و  ناجنز  ناتسا  ياهاتسور  و 

تاغوس

هتـسد یبیج ، شارت ، ملق  لثم  وقاچ  عاونا  زا : دنترابع  هک  دـیآ  یم  رامـش  هب  ناجنز  ناتـسا  ياه  یتاغوس  نیرت  مهم  هلمج  زا  یتسد  عیانص 
هلیلم سکع  باق  نادـلگ ، هساک ،  يروخ ، ياچ  يروخاذـغ و  قشاق  لاگنچ و  ینیـس ، یناکتـسا ، ياه  هیاپ  عاونا  هناخزپشآ ، دراک  هلیلم ، 

. تسا يراک  هلیلم  تروص  هب  ییالط  تردن  هب  يا و  هرقن  لیاسو  تخاس  رگید  یموب  یتسد  ياهراک  زا  یتسد . میلگ  شرف و  قراچ ، يا ،
هلیلمیسم - فرظوقاچ قوراچبیهذت  هبگ  1

يرگشدرگ یعیبط -  ياه  هبذاج 

يا هرخـص  تعیبط  ریو ، ياتـسور  تعیبط  گنلوا ، یخیرات  راغ  یغالب ، یلع  یخیرات  راـغ  نسک ، شاد  ياـهراغ  رهبا :  نسک  - شاد - راـغ
رخ هناخدور  هیـشاح  دور ، ساجـس  هناخدور  هیـشاح  بامرگ ، مرگ  بآ  همـشچ  رادیق ، دـنرز  هوک  هنماد  هدـنبادخ :  روخ  - هلتک - راغ هورق 

، ولقدـنق لگ ، روش  یعونـصم  هچایرد  نزوا ، لزق  هناخدور  ناجنز :  نزوا  - لزق - هناـخدور روخ  هلتک  راـغ  باـمرگ ، یقـالیی  تعیبط  دور ،
قطانم لادبا ، مرگ  بآ  همشچ  نیوکرآ ، مرگ  بآ  همـشچ  هناخ ، هلچ  هلق  ییاپاپ ، لوارق  هلق  ییاپاپ ، یکـسا  تسیپ  نایرچ ، هرق  نویامه و 

یندـعم بآ  همـشچ  ایلع ، مراط  هقطنم  مراط ، نیـشن  هاش  راغ  مراط ، دابآ  خرـس  هدـش  تظافح  قطانم  ناروگنا ، نیرهـش و  هدـش  تظاـفح 
همشچ نوا ، لزق  هناخدور  هیـشاح  ولقدنخ ، یعیبط  هچایرد  يرپ ، هچایرد  ناروگنا ، شحو  تایح  هاگهانپ  ناشنهام :  ناروگنا  يرپ  هجگین 

راقشوق یعیبط  لاچخی  جوز ، قآ  هناخدور  هیشاح  هجگنی ، یندعم  بآ  همشچ  بلح ، مرگ  بآ  همشچ  جنایم ، مرگ  بآ 

یخیرات ياه  هبذاج 

هعومجم هیناطلس ، دبنگ  شونرهز ، دمحا  ریپ  ریبکلادیز ، هداز  هاش  هعقب  ییحی ، هداز  ماما  طانش ، لیعامـسا  هداز  ماما  رهبا :  هیناطلـس  - دبنگ
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- هعقب نسک  شاد  هتسجرب  شقن  یـشاک ، نسح  الم  هربقم  یلغوا ، یپلچ  هعومجم  هربقم و  هعقب ، عماج  دجـسم  هیناطلـس ، یخیرات  ياه  هپت 
دجسم ساجس ، عماج  دجسم  رادیق ، عماج  دجـسم  یلغوا ، یبلچ  یخیرات  يانب  یبن ، رادیق  هعقب  ناخ ، نوغرا  هاگمارآ  هدنبادخ :  یبنرادیق 

یخیرات لپ  هناخ ، يوشتخر  يانب  میهاربا ، دیـس  ترـضح  هداز  ماما  ناجنز :  نیدلاءاهب  - ریم - لپ ساجـس  یخیرات  هقطنم  هدـنبادخ ، عماج 
هعلق کیجلگ ، یخیرات  راغ  یگنرف ، هالک  يراقفلاوذ  ترامع  ناجنز ، رادرس  یخیرات  لپ  ناجنز ، دمحم  دیـس  یخیرات  لپ  نیدلااهب ، ریم 

هتـسار هعومجم  ناجنز ، رازاـب  هعومجم  ناـجنز ، یگنـس  يارـسناوراک  یپ ، کـین  یخیراـت  هعومجم  ارـسناوراک و  ناروگنا ، هعلق  یتساـی 
هدکـشتآ و ناشنهام :  دنبرد  - یخیرات - راغ ربالق  عماج  دجـسم  ناجنز ، عماج  دجـسم  نازود ، قوراچ  نازاس و  وقاچ  هعومجم  اهرگـسم ،

هعلق ناتـسهب ، هعلق  قالـشق ، هعلق  هپتروگ ، ناتـسربق  هعلق ، یتسای  یخیرات  ياتـسور  یناـک ، یلکت  هپت  اـتروا ، هپت  رـالیگ ، هپت  ناتـسهب ، هعلق 
، دـنبرد یخیراـت  راـغ  هعلق ، یتساـی  هعلق  گـیب ، یلعجنگ  هعلق  اـسیلک ، هعلق  رهم ، يا  هرخـص  هعلق  روصنم ، هایـس  قوـج  هعلق  ناروـخهزرا ،

یناروگنا یتمه  انالوم  هربقم  ناشنهام ، ياسیلک  مچرس ، يارسناوراک 

ناجنز ناتسا  ياه  هبذاج  ریاس 

اه هدازماما  هللا  - لوسر - دجسم - دبنگمناخ - دجسم هورق  - دجسم ساجس  - عماجدجسمازریم - قاحسا - دجـسم ناجنز  - عماجدجـسم دجاسم 
مراط - يروهام - دـمحم - هدازماماریخلادـبع - هدازماـما میهاربا  - دیـس - هدازماـما ردـیح  - هدازماـما لیعامـسا  - هدازماـما ریبکلادـیز  - هدازماـما

- جاح - هربقمدـهتجم - مساقلاوبا - هربقمیـشاک - نسحالم - هعقب اه  هاگمارآ  هعلق  - نیئاص - ییحی - هدازماماهنزو - رفعج - نبا - یـسوم - هدازماما
- یقاط - راهچ اه  یقاـطراهچ  رهم  - هعلقناتـسهب هعلق  قالـشقریپ  - هعلق اـه  هعلق  ناـجنز  - رازاـبناجنز - رازاـبناجنز رازاـب  رازاـب  هللادـبع  - ازریم
- هزوم یعیبط  - خـیرات - هزومریپ - هعقب - یـسانش - ناتـساب - هزومادهـش - راثآ - هزوم اه  هزوم  مچرـس  - یقاط - راـهچریوشت - یقاـط - راـهچنیزلا

رادرـس - لپ نییوخ  - ياتـسور اـه  هبذاـج  ریاـس  هناـخیوشتخر ) ) یـسانش - مدرم - هزومفلاوذ - تراـمع ) یکمن - نادرم - هزومییاراد - تراـمع
یگنس - يارسناوراک ناشنهام  - يرپدس هورق  - يا - هرخص - ياتسور مهتراشراش  - راشبآ

رهبا

هیلع هللا  مالس  ریبکلا  دیز  هداز  ماما 

کبـس رظن  زا  هعقب  نیا  تسا .  هدش  عقاو  رهبا  يرهطم  داتـسا  نابایخ  ياهتنا  رد  ریبکلا ,  دـیز  هداز  هاش  هب  فورعم  هعقب ,  نیا  تاحیـضوت :
. دروخ یم  مشچ  هب  یطورخم  ياهدبنگ  عون  زا  ییابیز  دبنگ  نآ  زارف  رب  تسا و  يرجآ  ییانب  تسا ,  ریظن  یب  هقطنم  رد  يرامعم 

هیلع هللا  مالس  دمحم  هداز  ماما 

دمحم هداز  ماما  زا :  تسا  ترابع  هداز  ماما  نیا  هبیط  هرجش  دراد .  رارق  رون  دجـسم  زا  رتالاب  رهبا و  رهـش  زکرم  رد  هعقب  نیا  تاحیـضوت :
( . ع  ) بلاطیبا نب  یلع  نب  یبتجم  نسح  نب  دیز  دیهش  ریمالا  نسح  نب  دیدسلا  نب  یلع  نب  هللادبع  نب  دمحا  نب 

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  ماما 

دراد یکچوک  دبنگ  تسا و  هدش  هتخاس  تشخو  لگ  زا  هعقب  تسا .  هدش  عقاو  رهبا  بونج  تمسق  رد  میهاربا  هداز  ماما  هعقب  تاحیضوت :
. تسا فورعم  الصم  كراپ  مان  هب  هدش و  كراپ  هب  لیدبت  هعقب  نیا  فارطا  نونکا  مه  . 
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هیلع هللا  مالس  لیعامسا  هداز  ماما 

هتفرگ رارق  ناتـسکات  رهبا ـ  یتسیزنارت  ةداج  رد  هک  تسا  ییابیز  رایـسب  یترایز  یخیرات و  ياـنب  لیعامـسا ,  هداز  ماـما  ياـنب  تاحیـضوت :
يرجه مشش  نرق  لیاوا  رد  لیعامـسا  هداز  ماما  نفد  زا  اه ,  هرکذت  زا  یـضعبرد  دسر . یم  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هب  هدازماما  ِبسن  تسا . 

ةرود رخاوا  رد  نآ  یقاحلا  تانیئزت  يرجه و  مهن  نرق  رد  نآ  ثادـحا  ةدـنهد  ناشن  انب  يراـمعم  کبـس  اـما  دـنا  هتفگ  نخـس  اـنب  نیا  رد 
. تسا هیوفص 

هدنبادخ

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  ماما 

قودنص هعقب ,  نیارد  تسا .  هدش  عقاو  هیناطلس  برغ  یخسرف  جنپ  ساجس ,  رد  تسا و  کچوک  هداس و  ییانب  هاگمارآ  نیا  تاحیضوت :
تفارظ ییابیز و  زا  هک  هعقب  لخاد  رد  سیفن  رایـسب  ةدـش  يراک  تبنم  بوچ  هعطق  دـنچ  دوجو  دراد . رارق  يا  هدـش  يراـک  تبنم  یبوچ 
قودنص هدمع  شخب  یلو  تسا .  هدش  یم  طوبرم  يرجه  مشـش  نرق  دودح  هب  مک  تسد  هک  تسا  رما  نیا  دیؤم  تسا  دنم  هرهب  یـصاخ 

. تسا يرجه  مهدزاود  نرق  هب  طوبرم  ینونک , 

هیلع هللا  مالس  ییحی  هداز  ماما 

هدش عقاو  ناجنز  ۀعلق  نیئاصرد  تسا .  هداس  يرجآ  ياهراوید  گنر و  زمرق  شارت  گنس  ةرازا  اب  يا  هعقب  هک  هاگمارآ  نیا  کتاحیضوت 
یهتنم رد  ینوریب و  يامنرد  طقفو  تسا  تانیئزت  دقاف  انب  یلخاد  تمـسق  دـسر .  یم  يرجه  متـشه  ای  متفه  نرق  هب  انب  نیا  تمدـق  تسا . 

. دنا هدرک  رکذ  ع )  ) مظاک ماما  ناگداون  زا  ار  هاگمارآ  بحاص  تسا .  هدشراک  يا  هزوریف  یشاک  فیدر  کی  دبنگ , هیلا 

ناجنز

هیلع هللا  مالس  میهاربا  دیس  هداز  ماما 

. دنراد رظن  فالتخا  نآ  ۀمان  هرجـش  رد  نید  ياملع  تسا .  ناجنز  رهـش  ربتعم  ياه  هعقب  زا  یکی  میهاربا  دیـس  هدازماما  هعقب  تاحیـضوت :
نب نسحلا  نب  هللادبع  نب  دمحم  نب  میهاربا  ار “  ناشیا  رگید ,  یعمج  دنا و  هتـسناد  ع ” )  ) رفعج نب  یـسوم  نب  میهاربا  ار “  ناشیا  یعمج 
عون زا  هک  نآ  دبنگ  دیدرگ .  يزاسون  یمیدق  يانب  رب  قبطنم  یـسمش ,  لاس 1340  رد  هدازماما  يانب  دنا .  هتـسناد  ع ” )  ) یلع نب  سابعلا 
هیبعت ریگرون  تشه  دـبنگ ,  اه و  هراوشوگ  لصاف  دـح  رد  تسا و  هدـش  راوتـسا  اهزرج  رب  هراوشوگراهچ  ۀطـساو  اب  تسا .  هشـشوپ  کت 

اش ناور  ةدنزرا  تامدخ  نوهرم  نآ ,  يانب  دیدجت  هک  تسا  نآ  یبرغ  علض  رد  مظعا  دجـسم  هعومجم ,  نیا  رگید  ياهانب  زا   . تسا هدش 
. تسا يرواحم ”  روصنم  د “ 

نانمس ناتسا 

یفرعم

هراشا
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هداد صاصتخا  دوخ  هب  ار  روشک  لک  تعـسو  زا  دصرد  دودح 8/5  ینعی  عبرم ، رتمولیک  رازه و 515  ربارب 98  یتحاسم  اب  نانمس  ناتـسا 
، ناردنزام ناتسلگ و  یلامش ، ناسارخ  ياهناتسا  اب  لامش  زا  ناتـسا  نیا  تسا . مشـش  هبتر  ياراد  روشک  حطـس  رد  ظاحل  نیازا  هک  تسا 

ناتسا زکرم  تسا . هیاسمه  مق  نارهت و  ياهناتسا  اب  برغ  زا  يوضر و  ناسارخ  ناتسا  اب  قرش  زا  ناهفصا ، دزی و  ياهناتـسا  اب  بونج  زا 
. درک هراشا  راسمرگ  دورهاش و  ناغماد ، هب  ناوت  یم  نآ  مهم  ياهرهش  زا  تسا و  نانمس  رهش  نانمس ،

ییایفارغج تیعقوم 

یهتنم ریوک  تشد  هب  دبای و  یم  شهاک  بونج  هب  لامش  زا  نآ  عافترا  هک  هدش  عقاو  زربلا  هوک  هتشر  یبونج  ياه  هنماد  رد  نانمس  ناتسا 
دوجو هقطنم  نیا  ییایفارغج  تاصخشم  رگید  زا  دوش . یم  میـسقت  یهوکیاپ  ياه  تشد  یناتـسهوک و  شخب  ود  هب  ناتـسا  نیا  دوش . یم 
بونج رد  ریوک  راومه و  ياه  نیمز  لامـش و  رد  زربلا  ياه  هوک  هسلـس  اب  ترواـجم  نآ  تلع  هک  تسا  بونج  هب  لامـش  تهج  اـب  بیش 
هقطنم نیارد  يرنرتراوک  ياهتفربآ  ات  یتسیز  نیرید  ياهگنس  زا  تالیکشت  نیرتیمیدق  یسانشنیمز ، ياه  هعلاطم  هب  دانتسا  اب  تسا .

. دنراد دوجو  دورهاش  ناغماد و  لامش  تاعافترا  بونج  دازریمهش و  فارطا  نانمس ، لامش  رد  رتشیب  نارود  نیا  ياهگنـس  دراد . دوجو 
زا يرایـشرت » نارود  تاـبوسر  ، » دازریمهـش لامـش  رد  یتسیز » ناـیم  نارود   » زا ياهگنـس  یتسیز ،» نیرید  نارود  ياـه  گنـس   » زج هب 

تشد ات  یلامش  ياههوک  زا  يرنرتاوک » نارود  ياهگنس   » نینچمه دنوشیم . هدید  نانمس  لامش  رد  رادچگ  تاقبط  ناوهآ و  ات  نانمس 
هب نوگانوگ  قطانم  رد  توافتم  ياوه  بآ و  ياراد  فلتخم ، ییایفارغج  طیارـش  نتـشاد  تلع  هب  نانمـس  ناتـسا  دنوشیم . هدهاشم  ریوک 

ینابایب همین  میلقا  تسا . هتفرگرب  رد  ار  هوکنب  راسمرگ و  هلمج  زا  ناتـسا  زا  ياـه  تمـسق  هک  دـیدش  یناـبایب  همین  میلقا  تسا : لـیذ  حرش 
لماش ار  ناتسا  یلامش  راون  هک  کشخ  مرگ و  يا  هنارتیدم  میلقا  تسا . ناغماد  دورهاش و  نانمس ، زا  ياه  تمـسق  رب  لمتـشم  هک  فیعض 

مرگ اوه  ریوک  رانک  رد  لدـتعم و  اوه  اه  هوک  هنماد  رد  درـس ، اوه  یناتـسهوک  یحاون  رد  ناتـسا  نیا  ياوه  بآ و  یلک  روط  هب  دوش . یم 
. تسا

یخیرات هنیشیپ 

زا یشخب  نایشنماخه  اهدام و  هرود  رد  هک  تسا  ناتساب  نارود  هناگ  تالایا 16  زا  یکی  نرو »  » تالایا زا  یشخب  يزورما ،  نانمس  ناتسا 
ای هنـسیموک  ، » نایـشنماخه اهدام و  تموکح  هرود  مامت  رد  هقطنم  نیا  داد . یم  لیکـشت  اهدام  یگیاـسمه  رد  ار  تراـپ »  » نیمزرـس ورملق 

ياهتلایا يدحرس  رهش  نانمس ، هرود  نیا  رد  تفریم . رامش  هب  وترپ » ای  تراپ   » گرزب تلایا  وزج  مالسا ، زا  دعب  سموق »  » و ناشیموک »
یم رامـش  هب  اهتراپ  وزج  یهاگ  اهدام و  وزج  ار  رهـش  نیا  ینامز  ناخروم ، زا  یخرب  تلع  نیمه  هب  دـمآ . یم  باـسح  هب  داـم  تراـپ و 

گرزب و يا  هناـخ  تـب  اـب  مـیظع  يرهـش  نانمـس » ینعی  شموـک   » رد سیره » گرزب  هدکــشتآ   » لـحم رد  ناتــساب  نارود  رد  دـندروآ .
بهذـم ياراد  تشترز ، نید  نتـشاد  زا  لبق  نیمزرـس  نیا  مدرم  هک  دور  یم  لامتحا  تلع  نیمه  هب  تسا . هتـشاد  دوجو  عیفر  یناـمتخاس 

مان هب  حون  ترضح  نادنزرف  زا  رفن  ود  تسد  هب  نآ  يانب  هک  هدوب  مال » میـس   » نانمـس مان  دندقتعم  يا  هدع  دنا . هدوب  هنیمـس »  » ای یتمـس » »
هتفرگ رارق  ناربمغیپ  هب  موسوم  یلحم  رد  نانمـس و  قرـش  لامـش  ياه  هوک  رد  نانآ  هربقم  هتفرگ و  ماجنا  یبنلا » مال   » و یبنلا » میـس   » ياه

نیا دـنهد . یم  تبـسن  ار  دـنبوید  ثرومهت  روتـسد  هب  حیـسم  دالیم  زا  لـبق  لاـس  رازه  ود  هب  ار  هیلوا  ياـنب  هناـسفا  زین  رگید  یخرب  تسا .
نیا یبرغ  دح  دنتشاد . دوجو  نرو  تلایا  رد  هک  دوب  ییاهرهش  نامه  لماش  هک  هداد  مان  رییغت  رگراوختشپ »  » هب نایناساس  نامز  رد  تلایا ،

هب ار  ناریا  تالایا  نایناکشا  دوب . ناتسربط  یبونج  ياهناتسهوک  نآ ، یلامش  دح  دورهاش و  نآ  یقرـش  دح  یلعف ، راسمرگ  راوخ  تلایا ،
. دوب ینونک  ناغماد  نانمس و  یحاون  رد  سموق »  » ای سیموق » نسیمک   » نآ مهم  ياهتلایا  زا  یکی  هک  دندرک  میسقت  عیـسو  شخب  هدجه 
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دوخ فرـصت  هب  ار  ناریا  روـشک  برع  ناـمجاهم  یناـساس ، هلـسلس  هاـشداپ  نیرخآ  موـس ، درگدزی  ناـمز  رد  يدـالیم  متفه  نرق  همین  رد 
لماـش هک  شموک  نیمزرـس  هب  هتفر و  یقرـش  لامـش  هب  سپـس  دـندرک ، ریخـست  ار  ير  داـبآ  گرزب و  رهـش  تسخن  بارعا ، دـندروآرد .

یخیرات نیمزرـس  وزج  مالـسا  زا  دـعب  ياـههرود  رد  نانمـس  دـندرک . ریخـستا  نآ ر  دندیـسر و  دوب ، ماطـسب  ناـغماد ، نانمـس ، ياـهرهش 
یب ياهيزوریپ  اهتسکـش و  اهگنج ، اهبیـشن ، زارف و  دـهاش  دوخ  هلاس  رازه  ود  خـیرات  یط  دـمآیم و  رامـش  هب  سموق » ای  شموک  »

رسارس شروش  یقیناود ، روصنم  تسد  هب  یناسارخ  ملـسموبا  لتق  زا  سپ  هژیو  هب  نایـسابع  نایوما و  تموکح  نارودرد  تساهدوب . رامش 
، ناـمز كدـنا  رد  دوب . یتـشتدرز » دابنـس  ماـیق   » اـهنآ نیرتمهم  زا  هک  تسویپ  عوقو  هب  يرامـشیب  ياـهتضهن  تفرگرب و  رد  ار  ناریا 

ير سموق و  يو ، يربهر  هب  هلحم ، دالوف  دازریمهش و  رهشيدهم ، نامه  ای  رسگنس  ینعی  ناتـسربط  بونج  یحاون  ناتـسربط و  نایتشترز 
ناتـسربط هب  ملـسموبا  نیازخ  طبـض  زا  سپ  تخیرگ و  سموق  هب  دابنـس »  » دندروخ و تسکـش  هواس  رد  یلو  دـندروآ ، رد  فرـصت  هب  ار 

رد نایلعامـسا  مهم  ياهنوناک  زا  شموک ، ای  سموق  تلاـیا  دیـسر . لـتق  هب  دازریمهـش  رـسگنس و  ياـههرد  رد  یتدـم  زا  سپ  يو  تفر .
کی ار  اـهنآ  زا  هعوـمجم  ره  هک  دوـب  هقرف  نیا  راـیتخا  رد  هـعلق  تلاـیا 150  نیا  رد  هک  يروـط  هب  دوـب . يرجه  متفه  مشـش و  ياـهنرق 

، لوغم نارود  رد  نانمـس  تشاد . رظن  ریز  دوب ، گرزب  مکاح  ای  لک  رادنامرف  هلزنم  هب  هک  مشتحم  کی  ار  نآ  يازجم  هعلق  ره  ادـخدک و 
تشک و نیا  دـش . رایـسب  یلام  یناج و  تاراسخ  لمحتم  دـنامن و  ناما  رد  موق  نیا  راتـشک  تشک و  هلمح و  زا  ناریا  طاقن  ریاس  نوچمه 

تموکح رارقتسا  روهظ و  زا  سپ  تفای . همادا  درک ، عورـش  ار  ناریا  هب  هلمح  يرج ، لاس 783 هـ زا  هک  زین  گنل  رومیت  نامز  رد  راتـشک ،
نیا هب  درک و  ریگتـسد  ار  هوکزوریف  هعلق  مکاح  هلمج ، زا  تخادرپ . اهتیالو  ناشک  ندرگ  بوکرـس  هب  يوفـص  لیعامـسا  هاش  نایوفص ،

رد لاس  تدم 29  ایاعرلا  لیکو  ناونع  اب  دنز  ناخ  میرک  دمآرد . نایوفص  فرصت  هب  رسگنس  نانمـس و  راوخ ، هوکزوریف ، تیالو  بیترت ،
زا دعب  داد . رارق  راجاق  هداوناخ  ناگرزب  رایتخا  رد  ار  ماطسب ، دورهاش ، ناغماد ، نانمس ، ياهرهـش  تدم  نیا  رد  یلو  درک ، تنطلـس  ناریا 

، دوخ هلیبق  دارفا  زا  ياهدـع  ندروآ  درگ  اب  تفر و  ناغماد  شموک و  فرط  هب  درک و  كرت  ار  زاریـش  ناخ  دـمحم  اقآ  دـنز ، ناـخ  گرم 
هاش یلعحتف  مان  هب  يو  هداز  ردارب  ناخ ، دمحم  اقآ  زا  سپ  دـبای . تسد  رزخ  يایرد  یبونج  تیالو  شموک و  تیالو  هب  تسناوت  ماجنارس 

ار راقفلاوذ  دراد و  رارق  هجوت  دروم  دوب  شهاگداز  هک  ار  سموق  نیمزرـس  تنطلـس ، يادتبا  نامه  زا  دز و  هیکت  تنطلـس  هکیرا  رب  راجاق 
، لوا يولهپ  تموکح  نامز  رد  اما  دوب ، اهنابز  رـس  رب  هیراجاق  نارود  رخاوا  ات  سموق  ییایفارغج  ماـن  دـیزگرب . نانمـس  مکاـح  ناونع  هب 
ینیما و یلع  رتکد  يریزو  تسخن  نامز  رد  ش ، لاس 1340 ه .ـ زاغآ  رد  دمآ . رد  ناردنزام  ینعی  مود ، ناتسا  ياهرهش  رامـش  رد  نانمس 
، ناـغماد نانمـس ، ینعی  شموک  تلاـیا  ناریزو ، تئیه  هماـن  بیوـصت  قـبط  یخیراـت ، تنـس  زا  يوریپ  هب  يزیزع ، دبهپـس  روـشک  ترازو 

لک يرادنامرف  مان  هب  يروشک  تامیسقت  رظن  زا  اهنآ  هعبات  طاقن  دازریمهش و  رسگنس و  ینعی  ناتسربط  بونج  هخرـسو ، ماطـسب  دورهاش ،
يرادنامرف نیمارو  راسمرگ و  هوکزوریف ، دنوامد ، ندش  هفاضا  اب  تقو  تلود  میمصت  قبط  ش ، لاس 1355 ه .ـ رد  دش . يراذگمان  نانمس 

ياهلاس يروشک  تامیسقت  قبط  هتبلا  دنام . یقاب  نانمس  یخیرات  رهـش  نانچمه  زین  نآ  زکرم  دش و  لیدبت  نانمـس  ناتـسا  هب  نانمـس  لک 
. دندیدرگ ادج  نانمس  ناتسا  زا  نیمارو  هوکزوریف و  دنوامد ، رهش  هس  ریخا ،

نابز ماوقا و 

مالسا زا  لبق  رود و  ياه  هتشذگ  زا  هک  دنتسه  یموب  یماوقا  لوا  هتسد  درک . میسقت  هتسد  ود  هب  ناوت  یم  ار  نانمس  ناتسا  رد  رقتسم  ماوقا 
مود هتـسد  لیبق . نیا  زا  ياه  هنومن  ياه و  يرتفا  اه و  يرورپ  اه ، يرـسگنس  ماوقا  لثم  دـنا  هدـش  نکاس  نآ  رد  هدـمآ و  نیمزرـس  نیا  هب 

يزارد و برع  دـنواده ، ولناصا ، ییاکیلا ، فیاوط  اه و  لیا  دـنا . هدـمآ  هقطنم  نیا  هب  دـنز  ناخ  میرک  نارود  زا  هک  دنتـسه  ییاـه  هورگ 
فیاوط يرـسگنس ، لیا  زا : دـنترابع  نانمـس  ناتـسا  رد  يریاـشع  ياـه  هورگ  نیرت  مهم  دـنیآ . یم  رامـش  هب  اـه  هورگ  نیا  هلمج  زا  یتک 

ریاشع راسمرگ ، ناتسرهش  رد  يزارد  برع  یگنهرس ، برع  دنواده ، ولناصا ، ییاکیلا ، لیا  نانمـس ، رد  يرـصاب  یبارعا ، يرورپ ، يرتفا ،
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ناغماد لامش  رد  هلداب  هتالک و  هدراهچ ، ریاشع  دورهاش و  ناتسرهش  رد  یلینوگ  یلبارگ و  مشیربا ، لپ  ریاشع  دورط ، ریاشع  ناروت ، راوخ 
ياـه شیوگ  هب  رـضاح  لاـح  رد  هک  تسا  يولهپ  ناـبز  هدروخن  تسد  ياـیاقب  زا  ناتـسا  مدرم  ناـبز  ناـغماد . بونج  رد  مسر  ریاـشع  و 

ناغماد و دورهاش ، مدرم  نایم  زین  یـسراف  ناـبز  شیوگ  یلو  دوش . یم  میـسقت  یکناـبایب  يا ، هخرـس  يدازریمهـش ، يرـسگنس ، یناـنمس ،
یبرع و یکرت ، لیبق : زا  يرگید  ياه  نابز  نیمزرـس  نیا  هب  رگید  ماوقا  ترجاهم  لیلد  هب  اه ، شیوگ  نیا  زا  ریغ  هب  دراد . جاور  راـسمرگ 

. تسا لوادتم  هقطنم  نیا  رد  یتات 

يداصتقا یعامتجا و  تیعقوم 

ناردنزام و ناسارخ ، نارهت ، ياه  ناتسا  اب  نهآ  هار  هتفرشیپ و  یطابترا  هکبش  ندوب  اراد  نارهت ، ناتسا  اب  یکیدزن  لیلد  هب  نانمـس  ناتـسا 
رظن زا  ناتسا  نیا  هقطنم ، یسانش  نیمز  تیعضو  هب  هجوت  اب  نینچمه  تسا . رادروخرب  يا  هژیو  هاگیاج  زا  تعنص  شخب  رد  روشک  بونج 

، تیمورک گنـس ، لاغز  زا : دـنترابع  هقطنم  نیا  رد  لاعف  نداـعم  دـیآ . یم  رامـش  هب  روشک  قطاـنم  نیرت  ینغ  زا  یکی  یندـعم  داوم  عونت 
. تافسف درگوگ ، زنگنم ، تیسکوب ، يور ، برس ، سم ، یتعنـص ، ياه  كاخ  ساتپ ، تیمولود ، دوس ، ود  تافلوس  سیلیـس ، کمن ، چگ ،

یبولطم يزرواشک  تیعقوم  زا  كاخو ، بآ  ياهتیدودـحمو  یناـبایب  همین  یناـبایب و  میلقا  ییاـیفارغج ، تیعقوم  لـیلد  هب  نانمـس  ناتـسا 
، وج مدنگ ، ار  ناتـسا  نیا  تالوصحم  نیرتهدـمع  تسا . مید  یبآ و  تشک  ریز  ناتـسا  تحاسم  لک  زا  دـصرد  ود  اهنت  تسین . رادروخرب 

تلع هب  هقطنم  يراد ، ماد  شخب  رد  یلو  دـنهدیم . لیکـشت  دـنقردنغچ  ردبـش و  سرپـسا ، هجنوـی ، ینیمارو ، یموـب و  هبنپ  ینیمز ، بـیس 
ناتـسا نیا  دیآیم . رامـش  هب  روشک  يرورپماد  مهم  ياه  بطق  زا  یکی  ناونع  هب  تسارادروخرب و  یبوخ  تیعـضو  زا  ینغ  عتارم  نتـشاد 

، راکملق پاچ  اقوچ ، سالپ و  بش ، رداچ  یفاـب ، میجاـج  دوش . یم  بوسحم  یتسد  عیانـص  شخب  رد  لاـعف  مهم  زکارم  زا  یکی  نینچمه 
. دنتسه نآ  رد  دوجوم  یتسد  عیانص  عاونا  هلمج  زا  یلام ، دمن  یفاب ، میلگ  یفاب ، یلاق  يزاس ، لافس  کیمارس ،

تاغوس

، نانمـس ودرگ  ریجنا و  يرورپماد :  يزرواشک و  شخب  دورهاش  هچاد  ناـن  لـقن و  جاـمک ، ینیریـش و  لـماش  ياـچ  ناـن  ینیریـش :  شخب 
عاونا یتسد :  عیانـص  شخب  راسمرگ  هزبرخ  هب و  رانا ، ناغماد ، هتـسپ  دورهاش ، یـسیق  سـالیگ و  ولآدرز ، روگنا ، دازریمهـش ، ولآ  ودرگ ،

، دـمن کیمارـس ، یلافـس ، فورظ  میلگ ، میجاج ، راکملق ، ياه  هرفـس  اه و  هچراپ  هعنقم ، لاش و  كرب ، رداچ ، نوچ : فیرظ  ياه  هچراپ 
يرگدورد يراک و  قرعم  عصرم ،

يرگشدرگ یعیبط -  ياه  هبذاج 

بآ داب  همشچ  هعلق ، ناریج  یندعم  بآ  ياه  همشچ  تشد ، تشک  همشچ  یلع ، هناخدور  همشچ و  � ј̠ اش هلق  ناغماد :  تروس  - باداب
هلق هاگمدـق ، هلق  اوزین ، هلق  نانمـس :  تالحم  - یلگنج - كراپ ناغماد  یلگنج  كراپ  ناغماد ، ریوک  راز  کمن  تروس ، بآ  داب  دابآ ، لس 
بآ ياه  همـشچ  هرد ، کمن  یندعم  همـشچ  بآ ، روش  یندعم  همـشچ  بآ ، خلت  یندعم  همـشچ  هوک ، لیف  هوک و  هایـس  تعیبط  مرا ، ورن 

، نیوج همشچ  وسروخ ، اوه  همشچ  هبزور ، همشچ  دازریمهش ، رس  همشچ  خیـش ، همـشچ  نانمـس ، درـس  بآ  مرگ و  بآ  جنلوق ، بآ  دارم ،
، دـنبرد راغ  تالحم ، یلگنج  كراپ  شموک ، یلگنج  كراپ  ناکوس ، یلگنج  كراپ  هلادـبع ، هداز  ماما  همـشچ  دـیز ، هداز  ماـما  همـشچ 

هقطنم ربا ، لگنج  دورهاش ، یلگنج  كراپ  ترجاهم ، همـشچ  ین ، همـشچ  راوهاش ، هلق  دورهاـش :  ربا  - لـگنج رورپ  هدـش  تظاـفح  هقطنم 
همـشچ دور ، هلبح  هناخدور  راسمرگ ، یلگنج  كراپ  راسمرگ :  دور  - هلبح قالیی  شوخ  هدش  تظافح  هقطنم  ناروتراوخ ، هدـش  تظافح 
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دابآرهش همشچ  هد ، هنهک  همشچ  لاچخی ، همشچ  بآ ، گنس  همشچ  مانشوخ ، هداز  ماما  همشچ  دیشرلا ، نیع  همشچ  هاش ،

یخیرات ياه  هبذاج 

هعقب لرغط ، جرب  رادـملعریپ ، جرب  ناـغماد ، یمیدـق  رازاـب  دـمحم ، هداز  ماـما  رفعج و  هداز  ماـما  حبــص ، هدکــشتآ  ناـغماد :  لرغط  - جرب
یلعحتف ناخدمحم و  اقآ  ترامع  هلوگنز ، دبنگ  نایام ، ياه  هعلق  یسابع ، هاش  ياتسور  میهاربا ، هداز  ماما  هعقب  یلاعملادبع ، یلاعلادبع و 

خرهاش هربقم  هناخیرات ، دجـسم  عماج ،  دجـسم  ناخ ، بلطم  هسردـم  هیوسوم ، هسردـم  دابآریما ، ای  هاش  نیدلارـصان  رتخد  ترامع  هاـش ،
رابنا بآ  هخرـس ، رابنا  بآ  یلکوت ، رابنا  بآ  ژد ، هنهک  رابنا  بآ  هناخراک ، رابنا  بآ  نانمـس :  عماج  - دجـسم - نانمـس هناخ  هراـقن  ازریم ،

، راسان مامح  ترـضح ، مامح  راصحون ، ای  راسان  هپت  رتخد ، لـهچ  جرب  هموکحلاراد ، گرا ، هزاورد  ـالع ، گرا  نانمـس ، هاگـشتآ  راـسان ،
، ینامنیلـس هاش  ناوهآ  يارـسناوراک  رانچاپ ، هعلق  درگـسال ، هعلق  ناـغم ، شوک  هعلق  هنهپ ، ماـمح  وراـس ، هعلق  تسخن ، ماـمح  یلق ، ماـمح 

هـسردم گیب ، یلعحتف  جاح  هسردم  هلودـلاالع ، خیـش  ینامیلـس و  هاش  يارـسناوراک  درگـسال ، يارـسناوراک  یـسابع ، هاش  يارـسناوراک 
، یماطـسب دیزیاب  هاگمارآ  یناقرخ ، نسحلاولا  خیـش  هاگمارآ  دورهاش :  هناشاک  جرب  هاگـشتآ  نادخی  نانمـس ، عماج  دجـسم  ناخ ، قداص 

هپت نابروخ ، هپت  جزم ، جرب  هناشاک ، جرب  دمحم ، هداز  ماما  يروج ، خیش  هاگمارآ  يدمورف ، نیمی  نبا  هاگمارآ  نیدلادامع ، خیش  هاگمارآ 
هسردم ماطـسب ، ای  هیخرهاپ  هسردم  دابآ ، دیب  هسردم  دابآ ، سابع  يارـسناوراک  اه ، تراپ  هعلق  یمایم ، هعلق  هیریما ، مامح  قامخچ ، گنس 
راسمرگ - رابنا - بآ دابآ  سابع  نادخی  دابآ ، نایم  نادخی  یبتجم ، ترضح  دجسم  ماطسب ، عماج  دجسم  نامز ، ناخ  دمحم  هسردم  رازاب ،

رـصق ای  سابع  هاش  رـصق  سیگ ، هپت  ربکا ، یلع  هداز  ماما  هعقب  رظن ، هاش  ناطلـس  هداز  ماما  راسان ، رابنا  بآ  راسمرگ ، رابنا  بآ  راـسمرگ : 
دیفس هش  نادخی  کمن ، هد  يارسناوراک  هوکنب ، هعلق  ارسمرح ، رصق  دیشرلا ، نیع  رصق  مارهب ،

نانمس ناتسا  ياه  هبذاج  ریاس 

- دجـسمیلع - ماـما - دجـسم نیدـلا  - مـجنریپ ضیف  - غاـب راـنا  - تاـغاب یبآ  بایـسآنمس  - عماـج - دجــسم - یناـخلیا - ناوـیا ییحی  هدازماـما 
یناطلس - دجسمناغواز

ناغماد

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  ماما 

هک يا  همان  هرجـش  نونکات  دراد .  رارق  نازرماو  هدکهد  یبونج  يرتمولیک  رد 1.5  ناغماد و  يرتمولیک  هلصاف 8  رد  هعقب  نیا  تاحیضوت :
ترـضح هب  قلعتم  ار  هاگمارآ  نیا  لحم ,  مدرم  اما  تسا .  هدـماین  تسد  هب  دـشاب  هعقب  بحاص  یناگدـنز  خـیرات  بسن و  لـصا و  رگناـیب 

نآ لخاد  رد  دراد و  دوجو  یمیدق  تشخ و  سنج  زا  يدبنگ  هداز  ماما  یکیدزن  رد   . دـنناد یم  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  دـنزرف  ع )  ) میهاربا
. دنا هداهن  مان  یلع  دبنگ  ار  نآ  هک  دراد  دوجو  زین  يربق 

امهیلع هللا  مالس  یلاعملادبع  یلاعلادبع و 

یلاعلادبع و ناگداز  موصعم  هب  روهشم  هک  دراد  دوجو  يا  هربقم  هداز  موصعم  يوک  رد  ناغماد و  یقرـش  بونج  تمـسق  رد  تاحیـضوت :
دوبک یـشاک  اب  نآ  یجراخ  حطـس  تسا و  هدـش  هتخاس  لـگ  تشخ و  زا  هک  تسا  لکـش  يزاـیپ  دـبنگ  ياراد  هعقب  تسا .  یلاعملادـبع 
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حطس زا  دراد و  رتم  ود  داعبا  هب  عالضالا  يواستم  يامنقات  تشه  هک  تسا  یعلض  تشه  قاتا  تروص  هب  مرح  تسا .  هدش  نیزم  یلومعم 
طـسو رد  تسا .  هدش  شورفم  کیئازوم  اب  نآ  فک  عبرم و  رتم  مرح 35  یبیرقت  تحاسم  تسا .  رت  دـنلب  رتم  یتناس  دودح 50  رد  نیمز 
ضرع لوط 2.60 و  هب  فقس  نودب  یگنر و  يا  هشیش  ظافح  اب  کبشم  ریغ  یبوچ  حیرـض  کی  اه  ربق  يور  هک  دراد  دوجو  ربق  ود  مرح 

 . تسا رتم  یتناس  عافترا 30  هب  یسوت  رمرم  گنس  زا  ینوتس  يور  حیرض  نیا  تسا .  هتفرگ  رارق  يدنلب 1.70  2.30 و 

امهیلع هللا  مالس  دمحم  هداز  ماما  رفعج و  هداز  ماما 

( , ع  ) دـمحم هداز  ماـما  و  ع )  ) رفعج هداز  ماـما  هـعقب  لـماش  ع )  ) رفعج هداز  ماـما  هعوـمجم  ناـغماد  رهـش  يزکرم  ۀـطقن  رد  تاحیـضوت :
 . ددرگ یم  زاب  نایقوجلـس  نامز  هب  لبق و  لاس  دودـح 1250  هب  اهنآ  تمدـق  هک  دراد  دوجو  نارتخد  لهچ  يانب  ازریم و  خرهاش  هاگمارآ 
هب یلومعم  رجآ  اب  ریخا  ياهلاس  رد  تسا و  رتدـنلب  فراعتم  نازیم  زا  هداز  ماما  دـبنگ  تسا .  ع )  ) داجـس اما  دالوا  زا  ع )  ) رفعج هداز  ماـما 

يراک هدنک  یبوچ  قودـنث  کی  دراد و  رارق  نآ  طسو  رد  ربق  هک  دراد  لکـش  عبرم  یمرح  هعقب  تسا .  هدـیدرگ  يزاس  زاب  يا  هلپ  کبس 
. دراد دوجو  ربق  يور  هدش 

نانمس

هیلع هللا  مالس  رفعج  نب  یلع  هداز  ماما 

هداز ماما  نفد  لحم  عبرم و  رتم  دودح 3500  رد  هعومجم  نیا  تحاسم  و  تسا .  هدش  عقاو  ییاجر  دیهش  نابایخ  رد  هعقب  نیا  تاحیضوت :
ضرع رتم و  ود  تسیب و  لوط  هب  گرزب  یباتهم  کی  نآ ,  ياضف  شیپ  ناویا و  ولج  تمـسق  رد  تسا .  ع )  ) قداص ماما  دـنزرف  (ع ) رفعج
یباتهم ورهار و  نلاس ,  هفـص ,  اه ,  نحـص  دـنک .  یم  ادـیپ  هار  هعقب  رانک  کچوک  طایح  هب  هلپ  هدزاود  اـب  هک  هدـیدرگ  عقاو  رتم  هدزنا  ÷

. تسا هدمآرد  یمومع  ناتسروگ  تروص  هب  هدوب و  تاوما  نفد  لحم  ,

دورهاش

هیلع هللا  مالس  دمحم  هداز  ماما 

هب انب  هک  دراد  رارق  ع )  ) دمحم هداز  ماما  هعقب  مان  هب  فورعم  رایسب  يا  هعقب  ماطسب  رهش  رد  یماطـسب  دیزیاب  هاگمارآ  رانک  رد  تاحیـضوت 
تمس يرتمولیک  هدزناپ  هلـصاف  رد  هک  تسا  يدبنگ  هیبش  دمحم  هدازماما  هعقب  تسوا .  هون  ای  و  ع )  ) قداص ماما  دنزرف  نفد  لحم  یتیاور 

هب ار  نآ  يانب  و  تسا .  فورعم  ناخ  نازاغ  دبنگ  مانب  نآ ,  لامش  تمـس  دبنگ  دنرگیدکی .  هنیرق  ابیرقت  و  تسا .  هدش  هتخاس  نآ  لامش 
دبنگ ود  نایم  رد  درک .  انب  دیزیاب  هاگمارآ  و  ع )  ) دمحم هداز  ماما  ربق  رس  رب  ار  دبنگ  ود  ناخ  نازاغ  دنهد .  یم  تبـسن  لوغم  ناخ  نازاغ 
تسا تسب  نب  کچوک و  زین  نآ  حطـس  تسین و  يزیچ  روکذم  ناویا  لخاد  رد  هک  ناخ  نازاغ  ناویا  مان  هب  دراد  رارق  یناویا  رکذلا  قوف 

. تسا هدیدرگ  انب  يرامعم  حیحص  بولسا  اب  بسانتم و  ابیرقت  نآ  نامتخاس  دوش .  یم  هدید  ییاه  يربچگ  ناویا  يور  رب  . 

راسمرگ

هیلع هللا  مالس  ربکا  یلع  هداز  ماما 
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 . دـشاب یم  عقاو  ربکا  یلع  هداز  ماما  ۀـیرق  رد  راسمرگ و  یغرـش  بونج  يرتمولیک  هدراهچ  رد  ع )  ) ربکا یلع  هداز  ماما  هعقب  تاحیـضوت :
ياراد هعقب  نیا  دـشاب .  یم  راـسمرگ  ياـه  هعقب  نیرت  فورعم  زا  یکی  هعقب  نیا  تفگ  ناوت  یم  تسا و  یبوخ  تیعقوم  ياراد  هداز  ماـما 

هعقب نیا  يارب  یـصخشمم  خیرات  دنورب .  ترایز  هب  دنناوتیم  یتحارب  نارئاز  دشاب و  یم  هتلافـسآ  هار  يرهـش  قرب  هدش و  یـشک  هلول  بآ 
یناخلیا و هرود  هب  انب  دبنگ  دسر .  یم  لبق  لاس  هاجنپودصتـشه  دودح  هب  هعقب  نیا  یخیرات  تمدق  نئارق  دهاوش و  رب  انب  یلو  هدـشن  دـیق 

 . ددرگیم رب  راجاق  هرود  هب  طوبرم  نآ  يدورو  یتشه  تسویپ و  ياهقاور 

هیلع هللا  مالس  رظن  هاش  ناطلس  هداز  ماما 

هدننک صخشم  هک  ياهمان  هرجش  نونکات  دشاب .  یم  نادارآ  شخب  رد  راسمرگ  یقرش  بونج  رد  رظن  هاش  ناطلـس  هداز  ماما  تاحیـضوت :
یم هیراجاق  هرود  لیاوا  هب  طوبرم  و  دشاب .  یم  لاس  تسیود  ابیرقت  نآ  تمدق   . تسا هدماین  تسدب  دشاب  هاگمارآ  بحاص  بسن  لصا و 

ریظن و مک  مک  دوخ  عون  رد  يرامعم  رظن  زا  هعقب  نامتخاس  تسا .  یطورخم  ابیرقت  لکـش  يدـبنگ  یقانج و  ياـهقات  ياراد  هعقب  دـشاب . 
نایامن یبوخب  اتسور  نآ  زا  هدیدرگ و  عقاو  اتسور  هب  فرشم  هپت  کی  يور  رب  انب  نیا  تسا .  رادروخرب  ابیز  ياه  يربچگ  زا  دبنگ  لخاد 

تلع هب  اـما  دوـب  رایـسب  ناگدـننک  هعجارم  ناریاز و  ياراد  هداز  ماـما  نیا  لـبق  ياـه  لاـس  رد  یلحم  داـمتعا  دروـم  دارفا  هتفگ  هب  تـسا . 
. داتفا قنور  زا  جیردت  هب  هعقب  نامتخاس  تیعضو  ندوب  بولطمان  هتشذگ و  رد  یفاک  ندرکن  یگدیسر 

هراشا

تعـسو زا  دصرد  زا 11  شیب  عـبرم ، رتـمولیک  و 502  رازه  دودح 187  یتحاسم  اب  ناریا  قرـش  بونج  رد  ناتـسچولب  ناتـسیس و  ناتـسا 
ياهروشک اب  قرش  زا  ناتسا ، نیا  دیآ . یم  رامش  هب  ناریا  ناتـسا  نیرتروانهپ  ناونع  هب  ظاحل  نیا  زا  هک  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  روشک 

ناگزمره نامرک و  ياه  ناتسا  اب  برغ  زا  ناسارخ و  ناتسا  اب  برغ  لامش  لامـش و  زا  نامع ، يایرد  اب  بونج  زا  ناتـسناغفا ، ناتـسکاپ و 
ناتسناغفا روشک  اب  رتمولیک ، ناتسکاپ 900  روشک  اب  ناتـسچولب  ناتـسیس و  ناتـسا  كرتشم  زرم  هک  مینک  هفاضا  تسین  دب  تسا . راوجمه 

: زا دنترابع  نآ  مهم  ياهرهـش  تسا و  نادـهز  رهـش  ناتـسا ، زکرم  تسا . رتمولیک  یبیرقت 270  روط  هب  ناـمع  ياـیرد  اـب  رتمولیک و   300
. رهش کین  ناوارس ، لباز ، شاخ ، راهباچ ، رهشناریا ،

ییایفارغج تیعقوم 

: دنتسه توافتم  رگیدکی  اب  یعیبط  رظن  زا  هک  هدش  لیکشت  ناتسچولب »  » و ناتسیس »  » هیحان ود  زا  ناتسچولب  ناتسیس و  ناتـساناتسیس  تشد 
تفربآ زا  دراد و  عافترا  ایرد  حطس  زا  رتم  ات 500  طسوتم 475  روط  هب  هک  تسا  ناریا  تالف  یلخاد  ياه  تشد  زا  یکی  ناتـسیس  تشد 

رد راومه  تسپ و  يا  هگلج  رد  نیمزرس  نیا  تسا . هدش  هدیشوپ  نآ  فارطا  ياه  بالیـس  دنمریه و  هناخدور  یلعف  یمیدق و  ياتلد  ياه 
هب ییاز  هوـک  تاـکرح  رثا  رب  تسا و  یـسانش  نیمز  موـس  نارود  ياـهایرد  ياـیاقب  زا  تشد  نیا  دراد . رارق  ناریا  یقرـش  زرم  هـیلا  یهتنم 
رد هجاوخ » هوک  ، » ناتـسیس تشد  هب  فرـشم  هوک » گـنلپ   » هب ناوت  یم  هقطنم  نیا  ياـه  هوک  نیرت  مهم  زا  تسا . هدـمآرد  هلاـچ  تروص 

یناتسهوک عیسو  هقطنم  دوش و  یم  لماش  ار  ناتسا  یبونج  تمسق  ناتسچولب  هیحان  اما  و  درک . هراشا  لباز  برغ  نوماه و  هچایرد  هیـشاح 
يوج و تالوزن  مک  شراب  تسا . یتوافتم  ياوه  بآ و  ياراد  یمـسوم  ياهداب  شزو  نامع و  يایرد  اب  ترواـجم  هب  هجوت  اـب  هک  تسا 

عبانم ناتسا ، زا  یعیـسو  شخب  رد  دشاب و  یتقوم  یلـصف و  هقطنم  نیا  ياه  هناخدور  رتشیب  هدش  ثعاب  یناتـسهوک  یفرب  عبانم  دوجو  مدع 
مود و نارود  هب  ناتـسچولب  ناتـسیس و  تاعافتراهجاوخ  - هوک دوش . یم  بوسحم  بآ  نیمات  تاناکما  اهنت  ینیمز  ریز  ياه  بآ  دودـحم 
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 » زا هک  دنتسه  يزکرم  ياه  هوک  هتشر  هلابند  تاعافترا  نیا  تسا . یچگ  یکهآ و  بلغا  نآ  ياه  گنس  دراد و  قلعت  یسانش  نیمز  موس 
هلاچ قرش  ياه  يراومهان  لماش  دوش و  یم  متخ  ناتـسچولب  هب  هتفای و  دادتما  سرگاز  ياه  هوک  هتـشر  تازاوم  هب  هدش و  عورـش  دنولا » 
هوک نامزب ، هوک  ناتفت ، هوک  زا : دنترابع  هقطنم  نیا  تاعافترا  نیرتمهم   . تسا نایرومزاج  هلاچ  یبونج  یقرش و  هراوید  تاعافترا  تول و 

قطانم دننام  زین  ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  مهم  ياه  هناخدور  ناروش .  ریپ  لابج  هسلس  هایس ، کلم  هوک  نامیلـس ، هوک  تشپ ، مب  كریب ،
هناخدور نیرتمهم  زا  تسا . توافتم  یلصف  یمئاد و  تروص  هب  یمیلقا  تیعقوم  تلع  هب  ناتسچولب  ناتـسیس و  هیحان  ود  رد  شیناتـسهوک 

 – لباک برغ  رد  امغی  اباب  تاعافترا  شکودـنه و  ياه  هوک  زا  هک  درک  هراشا  دـنمریه  هناخدور  هب  ناوت  یم  ناتـسیس  هیحان  یمئاد  ياـه 
یم میـسقت  هخاـشود  هب  يزرم  هطقن  رد  دوش و  یم  ناریا  كاـخ  دراو  رتمولیک  تفاسم 1،050  یط  زا  سپ  هتفرگ و  همـشچرس  ناتـسناغفا 
نآ رگید  هخاش  دوش و  یم  لصتم  نوماه  هچایرد  هب  ناتـسیس  تشد  زا  رذگ  زا  دعب  دراد و  نایرج  زرم  دادتمارد  نآ  هخاش  کی  هک  دوش 

هچایرد هب  رخآ  رد  بارهن و  کماین ،  کلیس ،  زا  دنترابع  هک  دوش  یم  بعشنم  نآ  زا  يددعتم  ياه  هخاش  هدش و  ناتسیس  هناخدور  دراو 
، تالک وهاب  زابرـس ، ـو ، جاک روپمب ، هب  ناوت  یم  زین  ناتـسچولب  رد  دوجوم  ياه  هناـخدور  نیرتمهم  زاـنوماه  - هچاـیرد دزیر . یم  نوماـه 

ياه هناخدور  نایم  نیا  زا  هک  درب  مان  ار  وزگ  زیدال و  بآ ، خـلت  ای  نا  ــ جنایـس چونف ، ای  چـبار  لکـشام ، ای  دیکـشام  رهـش ، کین  اـی  ریهک 
ناتـسیس و ناتـسا  رد  يراج  ياه  هناـخدور  زج  هب  دـنیآ . یم  رامـش  هب  هقطنم  نیا  یمیاد  ياـه  هناـخدور  نیرتمهم  زا  ردـناوراک  روپمب و 

نوماه هچایرد  نایرومزاج و  هچایرد  نوماه ، هچایرد  زا : دنترابع  هک  هدش  عقاو  ناتـسا  نیا  رد  زین  روشک  مهم  هچایرد ي  هس  ناتـسچولب ،
نایرج دننام ؛ ددـعتم  يوج  ياه  نایرج  ریثات  تحت  فرط  کی  زا  ییایفارغج ، تیعقوم  هب  هجوت  اب  ناتـسچولب  ناتـسیس و  ناتـسا  لکـشام .

طـسوتم ياه  ضرع  دایز  راشف  ریثات  تحت  رگید  فرط  زا  دراد و  رارق  دنه  سونایقا  یمـسوم  ياه  ناراب  نآ  عبت  هب  دنه و  هراق  هبـش  يداب 
ياهداب شزو  هب  ناوت  یم  ییاوه  بآ و  ياه  تیعـضو  رگید  زا  تسا . نآ  یمیلقا  دوهـشم  هدیدپ  نیرت  مهم  دـیدش  يامرگ  هک  دراد  رارق 

ياراد ناتـسا  یمیلقا ، يدنب  هقبط  رظن  زا  درک . هراشا  یهاگحبـص  هم  دایز و  تبوطر  اسآ ، لیـس  ياهرابگر  نش ، نافوط  یمـسوم ، دـیدش 
رد یناـبایب ، ياوه  بآ و  ياراد  لـباز  رهـشناریا ، قطاـنم  رد  هک  تفگ  ناوت  یم  نینچ  تسا و  فلتخم  قطاـنم  رد  یتواـفتم  ياوـه  بآ و 
مب یناتـسهوک  هیحان  رد  ینابایب ، همین  ياوه  بآ و  راهباچ  شاخ ، ناوارـس ، قطانم  رد  ینابایب ، همین  ینابایب و  ياوه  بآ و  نادـهاز  هیحان 

تعسو مک  عفترم و  ياه  تالف  تاعافترا و  قرـش  میلقا  لدتعم ، ینابایب  همین  ياوه  بآ و  درگاشب  ياه  هوک  ات  ناوارـس  بونج  رد  تشپ 
ینابایب ییاوه  بآ و  هیحان  رد  ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  یلک  روط  هب  دراد . نایرج  درـس  یناتـسمز  اب  ینابایب  همین  ياوه  بآ و  نآ  نایم 

. تسا هتفرگ  رارق  کشخ  و 

یخیرات هنیشیپ 

ار ناتسا  یلامش  تمـسق  هک  يزورما  ناتـسیس  تسا . هدش  لیکـشت  بونج  لامـش و  هیحان  ود  زا  ناتـسچولب  ناتـسیس و  يریطاسا  نیمزرس 
هدش هتفرگ  اکس »  » ییایرآ ماوقا  مان  زا  ناتسیس  مان  . دیرفآ ار  نآ  ادزماروها  هک  تسا  ینیمزرس  نیمهدزای  اتسوا ، باتک  رد  دوش  یم  لماش 
دوخ ياه  هتـشون  رد  تودره  دـندش . نکاس  نآرد  هدروآرد و  دوخ  فرـصت  هب  ار  هقطنم  نیا  دالیم  لـبق  لاس 128  دودح  اهاکـس  تسا .

چولب یسودرف ، نینچمه  تسا . هدرک  ناونع  یشنماخه  هدرتسگ  یهاشنهاش » مهدراهچ  پارتاس   » ار ینونک  ناتسچولب » ناتـسیس و  ای  اکم  »
نوتـسیب هبیتک  رد  دـنک . یم  هراشا  ناوریـشونا  اب  اه  چولب  گنج  زا  ییاـج  رد  تسا و  هدـیمان  ناریا  هاـش  ورـسخیک  شترا  زا  يوزج  ار  اـه 

رب دوب ». هداتسرف  ناتسیس -  جخر -  هب  هاپس  دناوخ  یم  گرزب  شوروک  دنزرف  ایدرب  ار  دوخ  هک  تادزیهو  نآ   : » هک هدرک  مالعا  شویراد 
اب دربـن  زا  دـعب  : » دـیوگ یم  شویراد  همادا  رد  دوب »  هدرک  اـهنآ  رادرـس  ار  يدرم  جـخر و  نابرهـش  نم  هدـنب  یـسراپ » ماـن  ناو   » يو هیلع 
هب متسر  شقن  هبیتک  رد  ینعی  رگید  ياجرد  مدش ».  جخر  ياورنامرف  مداد و  تسکش  ار  نایـشروش  نایوگ و  غورد  همه  نیغورد  يایدرب 

ینارمکح نانآ  رب  مدرک . ناریا  هب  قلعتم  سراپ  زا  ادـج  نم  هک  ییاهرهـش  تسا  نیا  ادزماروها  تساوخ  هب  : » دـنا هدروآ  شویراد  زا  لـقن 
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، دغـس خلب ، تاره ، تراپ ، ناتـسزوخ ، دام ، تشاد : هگن  ار  نانآ  هک  تسا  نم  نوناق  دندرک . ار  نآ  دش  هتفگ  نانآ  هب  نم  زا  هچنآ  مدرک . 
، رـصم ناتـسبرع ، روشآ ، لباب ، دوخ ، زیت  ياه  ییاکـس  شون ، موه  ياه  ییاکـس  دـنه ، رادـنگ ، شوگ ، ث ت  جـخر ، گـنرز ، مزراوخ ،
، کم یلاها  اه ، یشبح  اه ، یبیل  رـس ، يور  رپس  ياه  ینانوی  ردوکـس ، ایرد ، ياروام  ياه  ییاکـس  نانوی ، دراس ، هیک ، دپک و  ناتـسنمرا ،

ینامز دـنا . هداد  تبـسن  متـسر  ماس و  لاز ، نوچ  ناریا  يا  هروطـسا  ناناولهپ  هب  ار  ناتـسیس  ياهرهـش  رتشیب  ياـنب  نینچمه  اـه .» ییاراـک 
نیا برع  ناناملـسم  ق ، لاس 23 ه .ـ رد  دـش و  حـتف  ناکباب  ریـشدرا  تسد  هب  هک  دـمآیم  رامـش  هب  یناساس  تلود  ورملق  وزج  ناتـسیس 

، نایرافـص زا  دـعب  دوـب .  يرافـص  ثیل  بوـقعی  مالـسا ، زا  دـعب  نیمزرـس  نیا  یناریا  فورعم  ياورناـمرف  نیلوا  دـندرک . حـتف  ار  نیمزرس 
ناتسا یبونج  هیحان  هک  يزورما  ناتسچولب  نیمزرس  دناهدنار . نامرف  نیمزرـس  نیا  رد  یتدم  کیره ، زین  نایقوجلـس  نایونزغ و  نایناماس ،

هب نآ  زا  ینانوی ، راگن  خیرات  تدوره ، ياههتـشون  رد  هدوب و  روهـشم  اکم »  » مسا هب  یخیرات  دانـسا  نیرتیمیدق  رد  دـهدیم ، لیکـشت  ار 
زا دوخ  تشگزاب  ریسم  يو  م . لاس 230 پ - رد  ینودقم  ردنکسا  طسوت  نایشنماخه  طوقـس  لابند  هب  تساهدش . دای  ایزوردگ »  » ناونع

نیا مدرم  رثکا  مود ، هفیلخ  ناـمز  رد  ناملـسم ، بارعا  طـسوت  ناـیناساس  زا  سپ  تساهدرک . باـختنا  ار  ایزوردـگ »  » رهـش ناریا ، هب  دـنه 
هدـس رد  دـشیم . بوسحم  ناریا  زا  ییزج  هراومه  نیمزرـس  نیا  دـعب  هب  نایناساس  ناـمز  زا  دـندروآ . يور  مالـسا  هب  هلـصافالب  نیمزرس 

يریگولج يارب  رابماک »  » مان هب  نادناخ  نیا  ربهر  دندرک . یم  ینارمکح  ناتـسچولب  رب  ناگ » هجار   » مان هب  يدـنه  نادـناخ  کی  مهدزاود 
ناـمز رد  دـهد . شیازفا  هقطنم  نیا  رد  ار  شتردـق  تسناوت  داد و  تسکـش  ار  ناـنآ  نیگنـس  يدربـن  زا  سپ  اـه  ناـغفا  شروش  ذوفن و  زا 

هدرک و شروش  اه  ناغفا  هک  دوب  هرود  نیمه  رد  یلو  تفرگ  رارق  ناریا  تیمکاح  تحت  هرابود  ناتسیس  يوفص ، لیعامـسا  هاش  تموکح 
یهار هاشردان  هک  ینامز  دش و  دازآ  اه  ناغفا  تموکح  هرطیس  زا  نیمزرس  نیا  هاشردان  تموکح  نامز  رد  دندرک . ناریو  ار  نیمزرـس  نیا 

. دمآ رد  ردان  تعاطا  هبناخ  هلادبع  درک و  هارمه  دوخ  اب  ار  نانآ  درک و  ناتـسچولب  یهار  ار  يرگـشل  دیـسر  راهدنق  هب  دـش و  ناتـسودنه 
ناخ ریصن  مان  هب  ناخ  دمحم  جاح  ردارب  دش . يو  نیشناج  ناخ  دمحم  جاح  شرسپ  دیـسر و  لتق  هب  دنـس  باون  اب  گنج  رد  ناخ  هلادبع 

ار شردارب  ناریا  هب  تشگزاب  ماگنه  هب  گنج و  نایاپ  زا  سپ  يو  دش . راپسهر  ناتسودنه  اب  گنج  رد  هاشردان  رگشل  یهارمه  روظنم  هب 
ندرک دراو  زا  سپ  درک و  هلمح  ناتسناغفا  هب  ناتسلگنا  شترا  ق ، لاس 1254 ه .ـ رد  تفرگ . هدهعرب  ار  ناتسیس  تموکح  دوخ  تشک و 

نآ ساسارب  هک  دش  هتسب  سیلگنا  تلود  ناتـسیس و  ناخ  نیب  يا  همان  دهع  ق ، لاس 1271 ه .ـ رد  هرخالاب  رامش  یب  تافلت  اه و  تراسخ 
انب اـجنآ  رد  ار  ییاـه  ناـمتخاس  نهآ و  هار  طوطخ  سیلگنا  تفرگ و  ماـن  سیلگنا  ناتـسچولب  ماـن  هب  ناتـسکاپ  ناتـسچولب  ياـه  تمـسق 

ناتسچولب ش ، لاس 1307 ه .ـ ات  دش و  میسقت  یقرش  یبرغ و  شخب  ود  هب  ناتسچولب  نتسیس و  ایناتیرب  تلاخد  اب  مهدزون  نرق  رد  دندرک .
تموکح تردق  یئازکراب  ناخدـمحمتسود  تسکـش  زا  سپ  اما  تشاد  یناخ  ناخ  تموکح  روشک  ياهتیالو  اهتلایا و  ریاس  دـننام 

هار زا  نانآ  زا  یهورگ  ناریا ، هب  ییایرآ  ماوقا  ترجاهم  زا  سپ  نارگـشهوژپ  هدیقع  هچولبب  نابز  ماوقا و  دش . تیبثت  هطخ  نیا  رد  يزکرم 
هب اهدعب  هورگ  نیمه  دنتشگ . نکاس  ینونک  ناریا  قرـش  لامـش  قرـش و  دودح  رد  دندش و  ریزارـس  نآ  فارطا  خلب و  تمـس  هب  مزراوخ 

یتموکح تحت  قطانم  وزج  نیمزرـس  نیا  نایـشنماخه  تموکح  نامز  رد  دـندرک . باختنا  دوخ  تنوکـس  لحم  ناونع  هب  ار  روشک  برغ 
هرخص رد  يو  نامرف  هب  م ، لاس 520 پ . زاغآ  رد  هک  نوتسیب  هبیتک ي  هلمج  زا  شویراد  ياه  هبیتک  زا  یخرب  رد  دمآ . یم  رامش  هب  نانآ 
چولب موق  کش  نودب  تسا . هدش  هدرب  مان  ناتسچولب  ای  اکام  هلمج  زا  یشنماخه  هناگ ي  ياه 23  تلایا  زا  هدش  هدنک  نوتسیب  هوک  زا  يا 

زا ار  دوخ  ماـن  ناتـسچولب  تسا . هدـمآ  بونج  هیحاـن ي  هب  یلامـش  ياـه  شخب  زا  نتـشذگ  زا  سپ  هدـش و  ادـج  ییاـیرآ  ماوقا  نیمه  زا 
کیجات يرذآ ، سراف ، رل ،  درک ، دننامه  داژن و  یناریا  چولب ، موق  هجیتنرد  تسا . هتفرگ  دنراد ، تنوکـس  هیحان  نیا  رد  هک  چولب  فیاوط 

نابز تسا . رظن  نیا  دیوم  يدام ، ماوقا  یناتساب  نابز  هب  یچولب  نابز  یکیدزن  دروم  نیا  رد  دنتسه . ناریا  ییایرآ  داژن  زا  يا  هبعـش  هریغ  و 
هب نابز  نیا  تسا  کیدزن  یناساس  هرود ي  لیاوا  يولهپ  زین  یناکـشا و  يولهپ  نابز  اب  نابز  نیا  تسا . یچولب  نابز  ناتـسا  نیا  رد  جـیار 

نودب اه  هملک  یلصا  تروص  ماوقا ، رگید  ياه  شیوگ  اه و  نابز  اب  طالتخا  مدع  زین  هتشذگ و  ياه  هدس  رد  ددرت  تخس  طیارـش  ظاحل 
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هب یسراف  نابز  رد  جیار  ياه  حالطصا  زا  یخرب  هقباس ي  اه و  هژاو  زا  يرایـسب  هشیر ي  هب  هجوت  اب  یچولب  نابز  تسا . هدنام  ینوگرگد 
شخب تسا و  لوادـتم  ناتـسیس  شاـخ و  نادـهاز ، یحاون  رد  رتـشیب  هک  يدحرـس  اـی  یلامـش  یچولب  شخب  دوـش : یم  میـسقت  شخب  ود 

. تسا جیار  راهباچ  زابرس و  ناوارس ، رهشناریا ، رد  هک  یبونج  یچولب 

يداصتقا یعامتجا و  تیعقوم 

رد ناتـسا  تیعمج  رتشیب  نایم  نیا  زا  هک  تسا  يریاشع  يرهـش و  ییاتـسور ، تروص  هس  هب  ناتـسچولب  ناتـسیس و  ناتـسا  مدرم  یگدـنز 
شخبهبنا رد  تیلاـعف  هب  كرحتم  ياـه  چولب  دراد و  جاور  نکاـس  ياـه  چوـلب  ناـیم  رد  رتـشیب  يزرواـشک  دـننک . یم  یگدـنز  اهاتـسور 

دنمریه هناخدور  نیمزرس  نیا  بآ  هدننک  نیمات  عبنم  اهنت  تسا و  يددعتم  لاکشا  ياراد  ناتسا  رد  يزرواشک  دنتسه . لوغـشم  يرورپماد 
ریز حطـس  نیرتشیب  وج  مدـنگ ، زا  دـعب  دریگ . یم  تروص  یمید  یبآ و  تروص  ود  هب  هک  تسا  مدـنگ  هقطنم  لوصحم  نیرت  مهم  تسا .

يزیلاـج و تـالوصحم  دـجنک ، نوتوت ، هجنوی ، هب  ناوت  یم  ناتـسا  یعارز  تـالوصحم  رگید  زا  تسا . هداد  صاـصتخا  دوخ  هب  ار  تشک 
، رانا تسا  روگنا  نآ  لوصحم  نیرت  مهم  هک  تسا  يرادغاب  ناتسا ، يزرواشک  ياه  تیلاعف  زا  يرگید  شخب  درک . هراشا  اه  يزبس  عاونا 

یناتسهوک ياه  هرد  رد  ناتسچولب  غاب  ياه  لوصحم  رتشیب  دور . یم  رامـش  هب  ناتـسا  يرادغاب  تالوصحم  رگید  زا  بیـس  توت و  ریجنا ،
يریسمرگ ياهویم  شرورپ  تشاک و  ناکما  ناتسا  یمیلقا  طیارش  دوش . یم  هتشاک  هیحان  نیا  رد  زوم  تابکرم و  امرخ ، دنتـسه و  زکرمتم 

ناتـسا یلک  روط  هب  تسا . هدروآ  دوجو  هب  ار  رکـشین  وچوئاک و  وکیچ ،  یکاروخ ، نوتیز  لیگران ، یتخرد ، هزبرخ  ای  ایاپاپ  هبنا ، هلمج  زا 
زا موس و  ماقم  امرخ  دیلوت  ظاحل  زا  مود و  ماقم  زایپ  دیلوت  ظاحل  زا  لوا ، ماقم  يریسمرگ  ياه  هویم  دیلوت  ظاحل  زا  ناتسچولب  ناتـسیس و 

دراد و جاور  چولب  يریاشع  فیاوط  نایم  رد  رتشیب  يرادـماد  تسا . هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  مجنپ  هبتر  يا  هفولع  ناهایگ  دـیلوت  تهج 
خاش و امرخ و  هب  هقطنم  نیا  رد  هک  دریگ  یم  ماجنا  كاروخ  يروآ  عمج  روظنم  هب  یلیا  تاـیح  رد  يداـصتقا  يا  هدـیدپ  ناونع  هب  چوک 

هقطنمرد ار  يدـنبراورپ  يریـشواگ و  شرورپ  هعـسوت و  ناکما  هفولع  تشک  كاـخ و  يزیخلـصاح  هب  هجوت  اـب  تسا . دودـحم  نآ  گرب 
ناتـسیس و ناتـسا  رد  تسا . رادروخرب  ییـالاب  تیمها  زا  ناتـسا  رد  وگیم  شرورپ  یهاـم ، شرورپ  شخب  رد  تسا . هتخاسرـسیم  ناتـسیس 

یتعنص یفرصم و  ياهالاک  رتشیب  ناتسا  نیا  مدرم  رـضاح ، لاح  رد  هک  يروط  هب  تسا ، هتفاین  ینادنچ  دشر  تعنـص  شخب  ناتـسچولب ،
یلـصا زکارم  زا  نتفرگ  رارق  هیـشاح  رد  یگداتفارود و  ناتـسا ، یعاـمتجا  تفاـب  دـننکیم . نیمأـت  ناتـسکاپ  اـی  اهناتـسا  ریاـس  زا  ار  دوخ 

طاقن یگدـنکارپ  تیعمج ، كدـنا  مکارت  اهانبریز ، دوبمک  رهام و  یناـسنا  يورین  دوبمک  يژولونکت ، عباـنم  هب  یـسرتسد  مدـع  یتیعمج ،
تـیمورحم و یلــصا  لـماوع  زا  یگنهرف  رقف  یتـیعمج ، ياــه  نوناــک  رد  هژیو  هـب  یبآ  عباــنم  رقف  بساــنمان ، یمیلقا  طیارــش  یتـسیز ،

عیانص دنوشیم : میسقت  یتسد  ینیشام و  هورگ  ود  هب  ناتسا  رد  دوجوم  عیانـص  لاح ، نیا  اب  یلو  تسا . ناتـسا  نیا  یتعنـص  یگدنامبقع 
لاعف گرزب  ياهرهـش  نادهاز و  فارطا  رد  رتشیب  هک  ییایمیـش  عیانـص  كاشوپ و  یجاسن ، ییاذـغ ، عیانـص  زا : دـنترابع  ناتـسا  ینیـشام 
یتسد عیانص  تسا . يزاسرکنات  یگناخ و  مزاول  تخاس  يرگهتخیر ، يراکزلف ، ياههاگراک  رب  لمتشم  رتشیب  ناتسا  عیانص  ریاس  دنتـسه .

يزرواشک و زا  سپ  دمآرد ، نیمأت  رظن  زا  هک  يروط  هب  تسا  رادروخرب  ییالاب  تیمها  زا  دراد و  جاور  ناتـسا  ریاشع  تالیا و  نیب  رتشیب 
، یفابریـصح زا : دـنترابع  ناتـسچولب  ناتـسیس و  ریاـشع  یتـسد  عیانـص  نیرتمهم  تسا . هداد  صاـصتخا  دوخ  هب  ار  موـس  هبتر  يرادـماد ، 

هدش فشک  نداعم  هب  ناوت  یم  زین  نداعم  شخب  رد  يزودهکـس . یلامدمن و  یفابلاوج ، یفابهرفـس ، یفابرداچ ، يزودنزوس ، یفابیلاق ،
ندعم شاخ و  یحاون  رد  تیمرک  ندـعم  نت ، نویلیم  زا 15  شیب  ياهریخذ  اب  نادهاز  یبرغ  لامـش  رد  سم  ندعم  درک : هراشا  زین  ناتـسا 
يایرد درک ، ناشنرطاخ  دـیاب  نینچمه  یـسیلیس . �هساـم  نش و  نتروارت و  کـهآ ، گنـس  رمرم ، گنـس  نداـعم  جـیتوک ، هقطنم  رد  زنگنم 
نازرا رایسب  هنیمز  تسا و  جیار  یلحاس  ياهاتسور  رد  هراومه  ایرد  بآ  زا  کمن  جارختـسا  تسا . کمن  ینغ  رایـسب  عبانم  زا  یکی  نامع 

. دراد دوجو  نآ  شرتسگ  يارب  یبسانم  و 
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تاغوس

 : يزرواشک شخب  راچآ . كروب ، هملتق ، ودنل ، یکجت ، یلحم ، هچولک  دننام  یلحم  ياه  ینیریش  نان و  عاونا  اه :  ینیریـش  شخب  كروب 
لافـس يزود ، نزوـس  هچراـپ ، میلگ و  ریـصح ، یلحم ، كاـشوپ  یلاـق ، یتـسد :  عیانـص  شخب  یلباز . هناودـنه  هزبرخ و  یتوقاـی ، روـگنا 

. يزود - یچولب يزود  - هکسلافس رهشناریا . ناتسرهش  يزود  یچولب  يزود ، هکت  ناوارس ، يزود  هکس  یفابریصح ، ناگروپلک ،

يرگشدرگ یعیبط –  ياه  هبذاج 

هناخدور هیشاح  نامزب ، مرگ  بآ  همشچ  ودناک ، هاتوک  هزوپ  حاسمت  شحو  تایح  هاگهانپ  رهـشناریا :  تالکوهاب  - هدش - تظافح - هقطنم
- راغ چونف  ای  چیبار  هناخدور  هیشاح  نماد ، هناخدور  هیشاح  ياه  ناتـسلخن  روپمب ، هناخدور  هیـشاح  تالک ، وهاب  هناخدور  هیـشاح  نماد ،

لحاوس ناپوک ، سیت  رد  نز  رکم  لاس  نهک  ریجنا  تخرد  تالک ، وهاب  رد  شحو  تایح  هاگهانپ  دابآرز ، زوم  ياه  غاـب  راـهباچ :  سیت 
راغ ناتفت ، هوک  تعیبط  هنماد و  رمع ، ریم  هلاس  هرازه  دـنچ  ورـس  تخرد  شاخ :  ناتفت  - هوک سیت  راغ  یتیـسم ، ناب  راغ  راـهباچ ، یندـید 

هناخدور هیـشاح  یـسوم ، یندـعم  بآ  همـشچ  هایـس ، کلم  هوک  هنماد  نادـهاز :  زیدـال  - راـغ نت  لـهچ  هلق  ناـتفت ، هلق  هنماد و  کـهاچ ،
هناخدور هیـشاح  ناروهآ ،  همـشچ  وجرـس ،  ورـس  لسنهک  تخرد  ناوارـس :  كوهان  یچنامرک  راغ  زیدـال ، راـغ  بآ ، خـلت  اـی  ناـجنایس 

هیـشاح جونف ، گنت  هحرـس ، گنت  گنیگوا ، راشبآ  رهـش :  کین  جونف  - هگنت ناتلوم  راغ  كوهان ، هناخدور  هیـشاح  دیـشکام ، ای  لکـشام 
لاملاش يرگشدرگ  هقطنم  ریپلب ، يرگشدرگ  هقطنم  ناگرگ ، يرگشدرگ  هقطنم  دنبآ ، يرگشدرگ  هقطنم  ریهک ، هناخدور 

یخیرات ياه  هبذاج 

ماما راهباچ :  سیت  - عماج - دجسم نماد  هعلق  ژد ، دیپسا  یخیرات  هطوحم  رهشناریا ، هعلق  ای  يرصان  هعلق  روپمب ، هعلق  رهـشناریا :  روپمب  - هعلق
دابآ - ردیح - هعلق يراجت  دازآ  هقطنم  سیت ، عماج  دجـسم  سیت ، یمیدق  هعلق  اه ، یلاغترپ  هعلق  ریهکرد ، ناشفا  لگ  هپت  لوسر ، مالغ  هداز 

- دجسم الم  داتفه  هلاس  هرازه  دنچ  ناتسروگ  شاخ ، عماج  دجسم  دابآ ، ردیح  هعلق  یلع ، یـضترم  هاگترایز  شاخ ، یخیرات  هعلق  شاخ : 
نامتخاس یمیدق  يراجت  يرادا و  نامتخاس  هایس ، کلم  هاگترایز  هدیـشوپرس ، رازاب  یمیدق ، يارـسناوراک  يایاقب  نادهاز :  یکم  - عماج

يا هرخـص  يرامعم  جنرز ، دجـسم  یلع ، هاش  دجـسم  یناقلاط ، هسردم  زیدال ، هپت  هعلق  ناتـسچولب ، كرمگ  نامتخاس  هواجریم ، ینابرهش 
هدکشتآ نایاب ، الم  هاگمارآ  دشرم ، دمحم  خیش  هاگمارآ  يرافص ، نیدلا  سمـش  کلم  هاگمارآ  ناوارـس :  هتخوس  - رهـش نیمت  ياتـسور 

دجـسم نادـهاز ، هب  لباز  ریـسم  رد  هتخوس  رهـش  ناگنلپ ، ریـش و  رد  ياه  هراگن  گنـس  کیدـنک ، هرد  ياه  هراگن  گنـس  ناگرهم ، هوک 
، کتیه هعلق  تشپ ، مب  هعلق  کشه ، هعلق  دابآریخ ، هعلق  سیقلب ، هعلق  ناگ ، هلک  یمیدق  ناتسربق  ناکومس ، یمیدق  ناتـسربق  كزد ، عماج 

هطوحم تنک ، هعلق  کهوک ، هعلق  ـالم ، هعلق  نادـهاز ، لـباز – ریـسم  رد  ههوک  هس  هعلق  بس ، هعلق  چودـیه ، هعلق  یلباز ، هعلق  كزد ، هعلق 
یناتساب هطوحم  کهوک ، هنازخ  باتهم  یناتساب  هطوحم  کهابور ، یناتساب  هطوحم  دازرب ، هلک  یناتساب  هطوحم  ناشخب ، کتالک  یناتساب 

رـصق هعلق  رهـش ، کین  هعلق  ناگیبمد ، هپت  رهـش :  کین  گب  - هعلق رمع  دیـس  ریم  یناتـساب  هطوحم  دروهک ، ریپ  یناتـساب  هطوحم  ورام ، لیم 
، نارتخد لهچ  هطوحم  نوتاخ ، ای  نیتاه  هطوحم  نب ، هایـس  هطوحم  تنب ، هعلق  هکپـسا ، هعلق  ناتوکـسم ، هعلق  فناچ ، هعلق  گب ، هعلق  دـنق ،

جونف عماج  دجسم 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  ياههبذاج  ریاس 
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نیمت - ياتسورهیوبا - هناخناشفا - لگ - هپت راهباچ  - ردنبناتسچولب - روپمبنیمار - هلکسا

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا 

یفرعم

هراشا

تعـسو زا  دصرد  زا 11  شیب  عـبرم ، رتـمولیک  و 502  رازه  دودح 187  یتحاسم  اب  ناریا  قرـش  بونج  رد  ناتـسچولب  ناتـسیس و  ناتـسا 
ياهروشک اب  قرش  زا  ناتسا ، نیا  دیآ . یم  رامش  هب  ناریا  ناتـسا  نیرتروانهپ  ناونع  هب  ظاحل  نیا  زا  هک  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  روشک 

ناگزمره نامرک و  ياه  ناتسا  اب  برغ  زا  ناسارخ و  ناتسا  اب  برغ  لامش  لامـش و  زا  نامع ، يایرد  اب  بونج  زا  ناتـسناغفا ، ناتـسکاپ و 
ناتسناغفا روشک  اب  رتمولیک ، ناتسکاپ 900  روشک  اب  ناتـسچولب  ناتـسیس و  ناتـسا  كرتشم  زرم  هک  مینک  هفاضا  تسین  دب  تسا . راوجمه 

: زا دنترابع  نآ  مهم  ياهرهـش  تسا و  نادـهز  رهـش  ناتـسا ، زکرم  تسا . رتمولیک  یبیرقت 270  روط  هب  ناـمع  ياـیرد  اـب  رتمولیک و   300
. رهش کین  ناوارس ، لباز ، شاخ ، راهباچ ، رهشناریا ،

ییایفارغج تیعقوم 

: دنتسه توافتم  رگیدکی  اب  یعیبط  رظن  زا  هک  هدش  لیکشت  ناتسچولب »  » و ناتسیس »  » هیحان ود  زا  ناتسچولب  ناتسیس و  ناتـساناتسیس  تشد 
تفربآ زا  دراد و  عافترا  ایرد  حطس  زا  رتم  ات 500  طسوتم 475  روط  هب  هک  تسا  ناریا  تالف  یلخاد  ياه  تشد  زا  یکی  ناتـسیس  تشد 

رد راومه  تسپ و  يا  هگلج  رد  نیمزرس  نیا  تسا . هدش  هدیشوپ  نآ  فارطا  ياه  بالیـس  دنمریه و  هناخدور  یلعف  یمیدق و  ياتلد  ياه 
هب ییاز  هوـک  تاـکرح  رثا  رب  تسا و  یـسانش  نیمز  موـس  نارود  ياـهایرد  ياـیاقب  زا  تشد  نیا  دراد . رارق  ناریا  یقرـش  زرم  هـیلا  یهتنم 
رد هجاوخ » هوک  ، » ناتـسیس تشد  هب  فرـشم  هوک » گـنلپ   » هب ناوت  یم  هقطنم  نیا  ياـه  هوک  نیرت  مهم  زا  تسا . هدـمآرد  هلاـچ  تروص 

یناتسهوک عیسو  هقطنم  دوش و  یم  لماش  ار  ناتسا  یبونج  تمسق  ناتسچولب  هیحان  اما  و  درک . هراشا  لباز  برغ  نوماه و  هچایرد  هیـشاح 
يوج و تالوزن  مک  شراب  تسا . یتوافتم  ياوه  بآ و  ياراد  یمـسوم  ياهداب  شزو  نامع و  يایرد  اب  ترواـجم  هب  هجوت  اـب  هک  تسا 

عبانم ناتسا ، زا  یعیـسو  شخب  رد  دشاب و  یتقوم  یلـصف و  هقطنم  نیا  ياه  هناخدور  رتشیب  هدش  ثعاب  یناتـسهوک  یفرب  عبانم  دوجو  مدع 
مود و نارود  هب  ناتـسچولب  ناتـسیس و  تاعافتراهجاوخ  - هوک دوش . یم  بوسحم  بآ  نیمات  تاناکما  اهنت  ینیمز  ریز  ياه  بآ  دودـحم 
 » زا هک  دنتسه  يزکرم  ياه  هوک  هتشر  هلابند  تاعافترا  نیا  تسا . یچگ  یکهآ و  بلغا  نآ  ياه  گنس  دراد و  قلعت  یسانش  نیمز  موس 

هلاچ قرش  ياه  يراومهان  لماش  دوش و  یم  متخ  ناتـسچولب  هب  هتفای و  دادتما  سرگاز  ياه  هوک  هتـشر  تازاوم  هب  هدش و  عورـش  دنولا » 
هوک نامزب ، هوک  ناتفت ، هوک  زا : دنترابع  هقطنم  نیا  تاعافترا  نیرتمهم   . تسا نایرومزاج  هلاچ  یبونج  یقرش و  هراوید  تاعافترا  تول و 

قطانم دننام  زین  ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  مهم  ياه  هناخدور  ناروش .  ریپ  لابج  هسلس  هایس ، کلم  هوک  نامیلـس ، هوک  تشپ ، مب  كریب ،
هناخدور نیرتمهم  زا  تسا . توافتم  یلصف  یمئاد و  تروص  هب  یمیلقا  تیعقوم  تلع  هب  ناتسچولب  ناتـسیس و  هیحان  ود  رد  شیناتـسهوک 

 – لباک برغ  رد  امغی  اباب  تاعافترا  شکودـنه و  ياه  هوک  زا  هک  درک  هراشا  دـنمریه  هناخدور  هب  ناوت  یم  ناتـسیس  هیحان  یمئاد  ياـه 
یم میـسقت  هخاـشود  هب  يزرم  هطقن  رد  دوش و  یم  ناریا  كاـخ  دراو  رتمولیک  تفاسم 1،050  یط  زا  سپ  هتفرگ و  همـشچرس  ناتـسناغفا 
نآ رگید  هخاش  دوش و  یم  لصتم  نوماه  هچایرد  هب  ناتـسیس  تشد  زا  رذگ  زا  دعب  دراد و  نایرج  زرم  دادتمارد  نآ  هخاش  کی  هک  دوش 
هب رخآ  رد  بارهن و  کماین ،  کلیـس ،  زا  دـنترابع  هک  دوش  یم  بعـشنم  نآ  زا  يددـعتم  ياه  هخاـش  هدـش و  ə Ə Ơ هناخدور دراو 
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وهاب زابرـس ، ـو ، جاک روپمب ، هب  ناوت  یم  زین  ناتـسچولب  رد  دوجوم  ياه  هناخدور  نیرتمهم  زاـنوماه  - هچاـیرد دزیر . یم  نوماـه  هچاـیرد 
هناخدور نایم  نیا  زا  هک  درب  مان  ار  وزگ  زیدال و  بآ ، خلت  ای  نا  ــ جنایس چونف ، ای  چبار  لکـشام ، ای  دیکـشام  رهـش ، کین  ای  ریهک  تالک ،

ناتسیس و ناتسا  رد  يراج  ياه  هناخدور  زج  هب  دنیآ . یم  رامـش  هب  هقطنم  نیا  یمیاد  ياه  هناخدور  نیرتمهم  زا  ردناوراک  روپمب و  ياه 
نوماه هچایرد  نایرومزاج و  هچایرد  نوماه ، هچایرد  زا : دنترابع  هک  هدش  عقاو  ناتـسا  نیا  رد  زین  روشک  مهم  هچایرد ي  هس  ناتـسچولب ،
نایرج دننام ؛ ددـعتم  يوج  ياه  نایرج  ریثات  تحت  فرط  کی  زا  ییایفارغج ، تیعقوم  هب  هجوت  اب  ناتـسچولب  ناتـسیس و  ناتـسا  لکـشام .

طـسوتم ياه  ضرع  دایز  راشف  ریثات  تحت  رگید  فرط  زا  دراد و  رارق  دنه  سونایقا  یمـسوم  ياه  ناراب  نآ  عبت  هب  دنه و  هراق  هبـش  يداب 
ياهداب شزو  هب  ناوت  یم  ییاوه  بآ و  ياه  تیعـضو  رگید  زا  تسا . نآ  یمیلقا  دوهـشم  هدیدپ  نیرت  مهم  دـیدش  يامرگ  هک  دراد  رارق 

ياراد ناتـسا  یمیلقا ، يدنب  هقبط  رظن  زا  درک . هراشا  یهاگحبـص  هم  دایز و  تبوطر  اسآ ، لیـس  ياهرابگر  نش ، نافوط  یمـسوم ، دـیدش 
رد یناـبایب ، ياوه  بآ و  ياراد  لـباز  رهـشناریا ، قطاـنم  رد  هک  تفگ  ناوت  یم  نینچ  تسا و  فلتخم  قطاـنم  رد  یتواـفتم  ياوـه  بآ و 
مب یناتـسهوک  هیحان  رد  ینابایب ، همین  ياوه  بآ و  راهباچ  شاخ ، ناوارـس ، قطانم  رد  ینابایب ، همین  ینابایب و  ياوه  بآ و  نادـهاز  هیحان 

تعسو مک  عفترم و  ياه  تالف  تاعافترا و  قرـش  میلقا  لدتعم ، ینابایب  همین  ياوه  بآ و  درگاشب  ياه  هوک  ات  ناوارـس  بونج  رد  تشپ 
ینابایب ییاوه  بآ و  هیحان  رد  ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  یلک  روط  هب  دراد . نایرج  درـس  یناتـسمز  اب  ینابایب  همین  ياوه  بآ و  نآ  نایم 

. تسا هتفرگ  رارق  کشخ  و 

یخیرات هنیشیپ 

ار ناتسا  یلامش  تمـسق  هک  يزورما  ناتـسیس  تسا . هدش  لیکـشت  بونج  لامـش و  هیحان  ود  زا  ناتـسچولب  ناتـسیس و  يریطاسا  نیمزرس 
هدش هتفرگ  اکس »  » ییایرآ ماوقا  مان  زا  ناتسیس  مان  . دیرفآ ار  نآ  ادزماروها  هک  تسا  ینیمزرس  نیمهدزای  اتسوا ، باتک  رد  دوش  یم  لماش 
دوخ ياه  هتـشون  رد  تودره  دـندش . نکاس  نآرد  هدروآرد و  دوخ  فرـصت  هب  ار  هقطنم  نیا  دالیم  لـبق  لاس 128  دودح  اهاکـس  تسا .

چولب یسودرف ، نینچمه  تسا . هدرک  ناونع  یشنماخه  هدرتسگ  یهاشنهاش » مهدراهچ  پارتاس   » ار ینونک  ناتسچولب » ناتـسیس و  ای  اکم  »
نوتـسیب هبیتک  رد  دـنک . یم  هراشا  ناوریـشونا  اب  اه  چولب  گنج  زا  ییاـج  رد  تسا و  هدـیمان  ناریا  هاـش  ورـسخیک  شترا  زا  يوزج  ار  اـه 

رب دوب ». هداتسرف  ناتسیس -  جخر -  هب  هاپس  دناوخ  یم  گرزب  شوروک  دنزرف  ایدرب  ار  دوخ  هک  تادزیهو  نآ   : » هک هدرک  مالعا  شویراد 
اب دربـن  زا  دـعب  : » دـیوگ یم  شویراد  همادا  رد  دوب »  هدرک  اـهنآ  رادرـس  ار  يدرم  جـخر و  نابرهـش  نم  هدـنب  یـسراپ » ماـن  ناو   » يو هیلع 
هب متسر  شقن  هبیتک  رد  ینعی  رگید  ياجرد  مدش ».  جخر  ياورنامرف  مداد و  تسکش  ار  نایـشروش  نایوگ و  غورد  همه  نیغورد  يایدرب 

ینارمکح نانآ  رب  مدرک . ناریا  هب  قلعتم  سراپ  زا  ادـج  نم  هک  ییاهرهـش  تسا  نیا  ادزماروها  تساوخ  هب  : » دـنا هدروآ  شویراد  زا  لـقن 
، دغـس خلب ، تاره ، تراپ ، ناتـسزوخ ، دام ، تشاد : هگن  ار  نانآ  هک  تسا  نم  نوناق  دندرک . ار  نآ  دش  هتفگ  نانآ  هب  نم  زا  هچنآ  مدرک . 
، رـصم ناتـسبرع ، روشآ ، لباب ، دوخ ، زیت  ياه  ییاکـس  شون ، موه  ياه  ییاکـس  دـنه ، رادـنگ ، شوگ ، ث ت  جـخر ، گـنرز ، مزراوخ ،
، کم یلاها  اه ، یشبح  اه ، یبیل  رـس ، يور  رپس  ياه  ینانوی  ردوکـس ، ایرد ، ياروام  ياه  ییاکـس  نانوی ، دراس ، هیک ، دپک و  ناتـسنمرا ،

ینامز دـنا . هداد  تبـسن  متـسر  ماس و  لاز ، نوچ  ناریا  يا  هروطـسا  ناناولهپ  هب  ار  ناتـسیس  ياهرهـش  رتشیب  ياـنب  نینچمه  اـه .» ییاراـک 
نیا برع  ناناملـسم  ق ، لاس 23 ه .ـ رد  دـش و  حـتف  ناکباب  ریـشدرا  تسد  هب  هک  دـمآیم  رامـش  هب  یناساس  تلود  ورملق  وزج  ناتـسیس 

، نایرافـص زا  دـعب  دوـب .  يرافـص  ثیل  بوـقعی  مالـسا ، زا  دـعب  نیمزرـس  نیا  یناریا  فورعم  ياورناـمرف  نیلوا  دـندرک . حـتف  ار  نیمزرس 
ناتسا یبونج  هیحان  هک  يزورما  ناتسچولب  نیمزرس  دناهدنار . نامرف  نیمزرـس  نیا  رد  یتدم  کیره ، زین  نایقوجلـس  نایونزغ و  نایناماس ،

هب نآ  زا  ینانوی ، راگن  خیرات  تدوره ، ياههتـشون  رد  هدوب و  روهـشم  اکم »  » مسا هب  یخیرات  دانـسا  نیرتیمیدق  رد  دـهدیم ، لیکـشت  ار 
زا دوخ  تشگزاب  ریسم  يو  م . لاس 230 پ - رد  ینودقم  ردنکسا  طسوت  نایشنماخه  طوقـس  لابند  هب  تساهدش . دای  ایزوردگ »  » ناونع
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نیا مدرم  رثکا  مود ، هفیلخ  ناـمز  رد  ناملـسم ، بارعا  طـسوت  ناـیناساس  زا  سپ  تساهدرک . باـختنا  ار  ایزوردـگ »  » رهـش ناریا ، هب  دـنه 
هدـس رد  دـشیم . بوسحم  ناریا  زا  ییزج  هراومه  نیمزرـس  نیا  دـعب  هب  نایناساس  ناـمز  زا  دـندروآ . يور  مالـسا  هب  هلـصافالب  نیمزرس 

يریگولج يارب  رابماک »  » مان هب  نادناخ  نیا  ربهر  دندرک . یم  ینارمکح  ناتـسچولب  رب  ناگ » هجار   » مان هب  يدـنه  نادـناخ  کی  مهدزاود 
ناـمز رد  دـهد . شیازفا  هقطنم  نیا  رد  ار  شتردـق  تسناوت  داد و  تسکـش  ار  ناـنآ  نیگنـس  يدربـن  زا  سپ  اـه  ناـغفا  شروش  ذوفن و  زا 

هدرک و شروش  اه  ناغفا  هک  دوب  هرود  نیمه  رد  یلو  تفرگ  رارق  ناریا  تیمکاح  تحت  هرابود  ناتسیس  يوفص ، لیعامـسا  هاش  تموکح 
یهار هاشردان  هک  ینامز  دش و  دازآ  اه  ناغفا  تموکح  هرطیس  زا  نیمزرس  نیا  هاشردان  تموکح  نامز  رد  دندرک . ناریو  ار  نیمزرـس  نیا 

. دمآ رد  ردان  تعاطا  هبناخ  هلادبع  درک و  هارمه  دوخ  اب  ار  نانآ  درک و  ناتـسچولب  یهار  ار  يرگـشل  دیـسر  راهدنق  هب  دـش و  ناتـسودنه 
ناخ ریصن  مان  هب  ناخ  دمحم  جاح  ردارب  دش . يو  نیشناج  ناخ  دمحم  جاح  شرسپ  دیـسر و  لتق  هب  دنـس  باون  اب  گنج  رد  ناخ  هلادبع 

ار شردارب  ناریا  هب  تشگزاب  ماگنه  هب  گنج و  نایاپ  زا  سپ  يو  دش . راپسهر  ناتسودنه  اب  گنج  رد  هاشردان  رگشل  یهارمه  روظنم  هب 
ندرک دراو  زا  سپ  درک و  هلمح  ناتسناغفا  هب  ناتسلگنا  شترا  ق ، لاس 1254 ه .ـ رد  تفرگ . هدهعرب  ار  ناتسیس  تموکح  دوخ  تشک و 

نآ ساسارب  هک  دش  هتسب  سیلگنا  تلود  ناتـسیس و  ناخ  نیب  يا  همان  دهع  ق ، لاس 1271 ه .ـ رد  هرخالاب  رامش  یب  تافلت  اه و  تراسخ 
انب اـجنآ  رد  ار  ییاـه  ناـمتخاس  نهآ و  هار  طوطخ  سیلگنا  تفرگ و  ماـن  سیلگنا  ناتـسچولب  ماـن  هب  ناتـسکاپ  ناتـسچولب  ياـه  تمـسق 

ناتسچولب ش ، لاس 1307 ه .ـ ات  دش و  میسقت  یقرش  یبرغ و  شخب  ود  هب  ناتسچولب  نتسیس و  ایناتیرب  تلاخد  اب  مهدزون  نرق  رد  دندرک .
تموکح تردق  یئازکراب  ناخدـمحمتسود  تسکـش  زا  سپ  اما  تشاد  یناخ  ناخ  تموکح  روشک  ياهتیالو  اهتلایا و  ریاس  دـننام 

هار زا  نانآ  زا  یهورگ  ناریا ، هب  ییایرآ  ماوقا  ترجاهم  زا  سپ  نارگـشهوژپ  هدیقع  هچولبب  نابز  ماوقا و  دش . تیبثت  هطخ  نیا  رد  يزکرم 
هب اهدعب  هورگ  نیمه  دنتشگ . نکاس  ینونک  ناریا  قرـش  لامـش  قرـش و  دودح  رد  دندش و  ریزارـس  نآ  فارطا  خلب و  تمـس  هب  مزراوخ 

یتموکح تحت  قطانم  وزج  نیمزرـس  نیا  نایـشنماخه  تموکح  نامز  رد  دـندرک . باختنا  دوخ  تنوکـس  لحم  ناونع  هب  ار  روشک  برغ 
هرخص رد  يو  نامرف  هب  م ، لاس 520 پ . زاغآ  رد  هک  نوتسیب  هبیتک ي  هلمج  زا  شویراد  ياه  هبیتک  زا  یخرب  رد  دمآ . یم  رامش  هب  نانآ 
چولب موق  کش  نودب  تسا . هدش  هدرب  مان  ناتسچولب  ای  اکام  هلمج  زا  یشنماخه  هناگ ي  ياه 23  تلایا  زا  هدش  هدنک  نوتسیب  هوک  زا  يا 

زا ار  دوخ  ماـن  ناتـسچولب  تسا . هدـمآ  بونج  هیحاـن ي  هب  یلامـش  ياـه  شخب  زا  نتـشذگ  زا  سپ  هدـش و  ادـج  ییاـیرآ  ماوقا  نیمه  زا 
کیجات يرذآ ، سراف ، رل ،  درک ، دننامه  داژن و  یناریا  چولب ، موق  هجیتنرد  تسا . هتفرگ  دنراد ، تنوکـس  هیحان  نیا  رد  هک  چولب  فیاوط 

نابز تسا . رظن  نیا  دیوم  يدام ، ماوقا  یناتساب  نابز  هب  یچولب  نابز  یکیدزن  دروم  نیا  رد  دنتسه . ناریا  ییایرآ  داژن  زا  يا  هبعـش  هریغ  و 
هب نابز  نیا  تسا  کیدزن  یناساس  هرود ي  لیاوا  يولهپ  زین  یناکـشا و  يولهپ  نابز  اب  نابز  نیا  تسا . یچولب  نابز  ناتـسا  نیا  رد  جـیار 

نودب اه  هملک  یلصا  تروص  ماوقا ، رگید  ياه  شیوگ  اه و  نابز  اب  طالتخا  مدع  زین  هتشذگ و  ياه  هدس  رد  ددرت  تخس  طیارـش  ظاحل 
هب یسراف  نابز  رد  جیار  ياه  حالطصا  زا  یخرب  هقباس ي  اه و  هژاو  زا  يرایـسب  هشیر ي  هب  هجوت  اب  یچولب  نابز  تسا . هدنام  ینوگرگد 

شخب تسا و  لوادـتم  ناتـسیس  شاـخ و  نادـهاز ، یحاون  رد  رتـشیب  هک  يدحرـس  اـی  یلامـش  یچولب  شخب  دوـش : یم  میـسقت  شخب  ود 
. تسا جیار  راهباچ  زابرس و  ناوارس ، رهشناریا ، رد  هک  یبونج  یچولب 

يداصتقا یعامتجا و  تیعقوم 

رد ناتـسا  تیعمج  رتشیب  نایم  نیا  زا  هک  تسا  يریاشع  يرهـش و  ییاتـسور ، تروص  هس  هب  ناتـسچولب  ناتـسیس و  ناتـسا  مدرم  یگدـنز 
شخبهبنا رد  تیلاـعف  هب  كرحتم  ياـه  چولب  دراد و  جاور  نکاـس  ياـه  چوـلب  ناـیم  رد  رتـشیب  يزرواـشک  دـننک . یم  یگدـنز  اهاتـسور 

دنمریه هناخدور  نیمزرس  نیا  بآ  هدننک  نیمات  عبنم  اهنت  تسا و  يددعتم  لاکشا  ياراد  ناتسا  رد  يزرواشک  دنتسه . لوغـشم  يرورپماد 
ریز حطـس  نیرتشیب  وج  مدـنگ ، زا  دـعب  دریگ . یم  تروص  یمید  یبآ و  تروص  ود  هب  هک  تسا  مدـنگ  هقطنم  لوصحم  نیرت  مهم  تسا .
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يزیلاـج و تـالوصحم  دـجنک ، نوتوت ، هجنوی ، هب  ناوت  یم  ناتـسا  یعارز  تـالوصحم  رگید  زا  تسا . هداد  صاـصتخا  دوخ  هب  ار  تشک 
، رانا تسا  روگنا  نآ  لوصحم  نیرت  مهم  هک  تسا  يرادغاب  ناتسا ، يزرواشک  ياه  تیلاعف  زا  يرگید  شخب  درک . هراشا  اه  يزبس  عاونا 

یناتسهوک ياه  هرد  رد  ناتسچولب  غاب  ياه  لوصحم  رتشیب  دور . یم  رامـش  هب  ناتـسا  يرادغاب  تالوصحم  رگید  زا  بیـس  توت و  ریجنا ،
يریسمرگ ياهویم  شرورپ  تشاک و  ناکما  ناتسا  یمیلقا  طیارش  دوش . یم  هتشاک  هیحان  نیا  رد  زوم  تابکرم و  امرخ ، دنتـسه و  زکرمتم 

ناتـسا یلک  روط  هب  تسا . هدروآ  دوجو  هب  ار  رکـشین  وچوئاک و  وکیچ ،  یکاروخ ، نوتیز  لیگران ، یتخرد ، هزبرخ  ای  ایاپاپ  هبنا ، هلمج  زا 
زا موس و  ماقم  امرخ  دیلوت  ظاحل  زا  مود و  ماقم  زایپ  دیلوت  ظاحل  زا  لوا ، ماقم  يریسمرگ  ياه  هویم  دیلوت  ظاحل  زا  ناتسچولب  ناتـسیس و 

دراد و جاور  چولب  يریاشع  فیاوط  نایم  رد  رتشیب  يرادـماد  تسا . هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  مجنپ  هبتر  يا  هفولع  ناهایگ  دـیلوت  تهج 
خاش و امرخ و  هب  هقطنم  نیا  رد  هک  دریگ  یم  ماجنا  كاروخ  يروآ  عمج  روظنم  هب  یلیا  تاـیح  رد  يداـصتقا  يا  هدـیدپ  ناونع  هب  چوک 

هقطنمرد ار  يدـنبراورپ  يریـشواگ و  شرورپ  هعـسوت و  ناکما  هفولع  تشک  كاـخ و  يزیخلـصاح  هب  هجوت  اـب  تسا . دودـحم  نآ  گرب 
ناتـسیس و ناتـسا  رد  تسا . رادروخرب  ییـالاب  تیمها  زا  ناتـسا  رد  وگیم  شرورپ  یهاـم ، شرورپ  شخب  رد  تسا . هتخاسرـسیم  ناتـسیس 

یتعنص یفرصم و  ياهالاک  رتشیب  ناتسا  نیا  مدرم  رـضاح ، لاح  رد  هک  يروط  هب  تسا ، هتفاین  ینادنچ  دشر  تعنـص  شخب  ناتـسچولب ،
یلـصا زکارم  زا  نتفرگ  رارق  هیـشاح  رد  یگداتفارود و  ناتـسا ، یعاـمتجا  تفاـب  دـننکیم . نیمأـت  ناتـسکاپ  اـی  اهناتـسا  ریاـس  زا  ار  دوخ 

طاقن یگدـنکارپ  تیعمج ، كدـنا  مکارت  اهانبریز ، دوبمک  رهام و  یناـسنا  يورین  دوبمک  يژولونکت ، عباـنم  هب  یـسرتسد  مدـع  یتیعمج ،
تـیمورحم و یلــصا  لـماوع  زا  یگنهرف  رقف  یتـیعمج ، ياــه  نوناــک  رد  هژیو  هـب  یبآ  عباــنم  رقف  بساــنمان ، یمیلقا  طیارــش  یتـسیز ،

عیانص دنوشیم : میسقت  یتسد  ینیشام و  هورگ  ود  هب  ناتسا  رد  دوجوم  عیانـص  لاح ، نیا  اب  یلو  تسا . ناتـسا  نیا  یتعنـص  یگدنامبقع 
لاعف گرزب  ياهرهـش  نادهاز و  فارطا  رد  رتشیب  هک  ییایمیـش  عیانـص  كاشوپ و  یجاسن ، ییاذـغ ، عیانـص  زا : دـنترابع  ناتـسا  ینیـشام 
یتسد عیانص  تسا . يزاسرکنات  یگناخ و  مزاول  تخاس  يرگهتخیر ، يراکزلف ، ياههاگراک  رب  لمتشم  رتشیب  ناتسا  عیانص  ریاس  دنتـسه .

يزرواشک و زا  سپ  دمآرد ، نیمأت  رظن  زا  هک  يروط  هب  تسا  رادروخرب  ییالاب  تیمها  زا  دراد و  جاور  ناتـسا  ریاشع  تالیا و  نیب  رتشیب 
، یفابریـصح زا : دـنترابع  ناتـسچولب  ناتـسیس و  ریاـشع  یتـسد  عیانـص  نیرتمهم  تسا . هداد  صاـصتخا  دوخ  هب  ار  موـس  هبتر  يرادـماد ، 

هدش فشک  نداعم  هب  ناوت  یم  زین  نداعم  شخب  رد  يزودهکـس . یلامدمن و  یفابلاوج ، یفابهرفـس ، یفابرداچ ، يزودنزوس ، یفابیلاق ،
ندعم شاخ و  یحاون  رد  تیمرک  ندـعم  نت ، نویلیم  زا 15  شیب  ياهریخذ  اب  نادهاز  یبرغ  لامـش  رد  سم  ندعم  درک : هراشا  زین  ناتـسا 
يایرد درک ، ناشنرطاخ  دـیاب  نینچمه  یـسیلیس . �هساـم  نش و  نتروارت و  کـهآ ، گنـس  رمرم ، گنـس  نداـعم  جـیتوک ، هقطنم  رد  زنگنم 
نازرا رایسب  هنیمز  تسا و  جیار  یلحاس  ياهاتسور  رد  هراومه  ایرد  بآ  زا  کمن  جارختـسا  تسا . کمن  ینغ  رایـسب  عبانم  زا  یکی  نامع 

. دراد دوجو  نآ  شرتسگ  يارب  یبسانم  و 

تاغوس

 : يزرواشک شخب  راچآ . كروب ، هملتق ، ودنل ، یکجت ، یلحم ، هچولک  دننام  یلحم  ياه  ینیریش  نان و  عاونا  اه :  ینیریـش  شخب  كروب 
لافـس يزود ، نزوـس  هچراـپ ، میلگ و  ریـصح ، یلحم ، كاـشوپ  یلاـق ، یتـسد :  عیانـص  شخب  یلباز . هناودـنه  هزبرخ و  یتوقاـی ، روـگنا 

. يزود - یچولب يزود  - هکسلافس رهشناریا . ناتسرهش  يزود  یچولب  يزود ، هکت  ناوارس ، يزود  هکس  یفابریصح ، ناگروپلک ،

يرگشدرگ یعیبط –  ياه  هبذاج 

هناخدور هیشاح  نامزب ، مرگ  بآ  همشچ  ودناک ، هاتوک  هزوپ  حاسمت  شحو  تایح  هاگهانپ  رهـشناریا :  تالکوهاب  - هدش - تظافح - هقطنم
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- راغ چونف  ای  چیبار  هناخدور  هیشاح  نماد ، هناخدور  هیشاح  ياه  ناتـسلخن  روپمب ، هناخدور  هیـشاح  تالک ، وهاب  هناخدور  هیـشاح  نماد ،
لحاوس ناپوک ، سیت  رد  نز  رکم  لاس  نهک  ریجنا  تخرد  تالک ، وهاب  رد  شحو  تایح  هاگهانپ  دابآرز ، زوم  ياه  غاـب  راـهباچ :  سیت 

راغ ناتفت ، هوک  تعیبط  هنماد و  رمع ، ریم  هلاس  هرازه  دـنچ  ورـس  تخرد  شاخ :  ناتفت  - هوک سیت  راغ  یتیـسم ، ناب  راغ  راـهباچ ، یندـید 
هناخدور هیـشاح  یـسوم ، یندـعم  بآ  همـشچ  هایـس ، کلم  هوک  هنماد  نادـهاز :  زیدـال  - راـغ نت  لـهچ  هلق  ناـتفت ، هلق  هنماد و  کـهاچ ،
هناخدور هیـشاح  ناروهآ ،  همـشچ  وجرـس ،  ورـس  لسنهک  تخرد  ناوارـس :  كوهان  یچنامرک  راغ  زیدـال ، راـغ  بآ ، خـلت  اـی  ناـجنایس 

هیـشاح جونف ، گنت  هحرـس ، گنت  گنیگوا ، راشبآ  رهـش :  کین  جونف  - هگنت ناتلوم  راغ  كوهان ، هناخدور  هیـشاح  دیـشکام ، ای  لکـشام 
لاملاش يرگشدرگ  هقطنم  ریپلب ، يرگشدرگ  هقطنم  ناگرگ ، يرگشدرگ  هقطنم  دنبآ ، يرگشدرگ  هقطنم  ریهک ، هناخدور 

یخیرات ياه  هبذاج 

ماما راهباچ :  سیت  - عماج - دجسم نماد  هعلق  ژد ، دیپسا  یخیرات  هطوحم  رهشناریا ، هعلق  ای  يرصان  هعلق  روپمب ، هعلق  رهـشناریا :  روپمب  - هعلق
دابآ - ردیح - هعلق يراجت  دازآ  هقطنم  سیت ، عماج  دجـسم  سیت ، یمیدق  هعلق  اه ، یلاغترپ  هعلق  ریهکرد ، ناشفا  لگ  هپت  لوسر ، مالغ  هداز 

- دجسم الم  داتفه  هلاس  هرازه  دنچ  ناتسروگ  شاخ ، عماج  دجسم  دابآ ، ردیح  هعلق  یلع ، یـضترم  هاگترایز  شاخ ، یخیرات  هعلق  شاخ : 
نامتخاس یمیدق  يراجت  يرادا و  نامتخاس  هایس ، کلم  هاگترایز  هدیـشوپرس ، رازاب  یمیدق ، يارـسناوراک  يایاقب  نادهاز :  یکم  - عماج

يا هرخـص  يرامعم  جنرز ، دجـسم  یلع ، هاش  دجـسم  یناقلاط ، هسردم  زیدال ، هپت  هعلق  ناتـسچولب ، كرمگ  نامتخاس  هواجریم ، ینابرهش 
هدکشتآ نایاب ، الم  هاگمارآ  دشرم ، دمحم  خیش  هاگمارآ  يرافص ، نیدلا  سمـش  کلم  هاگمارآ  ناوارـس :  هتخوس  - رهـش نیمت  ياتـسور 

دجـسم نادـهاز ، هب  لباز  ریـسم  رد  هتخوس  رهـش  ناگنلپ ، ریـش و  رد  ياه  هراگن  گنـس  کیدـنک ، هرد  ياه  هراگن  گنـس  ناگرهم ، هوک 
، کتیه هعلق  تشپ ، مب  هعلق  کشه ، هعلق  دابآریخ ، هعلق  سیقلب ، هعلق  ناگ ، هلک  یمیدق  ناتسربق  ناکومس ، یمیدق  ناتـسربق  كزد ، عماج 

هطوحم تنک ، هعلق  کهوک ، هعلق  ـالم ، هعلق  نادـهاز ، لـباز – ریـسم  رد  ههوک  هس  هعلق  بس ، هعلق  چودـیه ، هعلق  یلباز ، هعلق  كزد ، هعلق 
یناتساب هطوحم  کهوک ، هنازخ  باتهم  یناتساب  هطوحم  کهابور ، یناتساب  هطوحم  دازرب ، هلک  یناتساب  هطوحم  ناشخب ، کتالک  یناتساب 

رـصق هعلق  رهـش ، کین  هعلق  ناگیبمد ، هپت  رهـش :  کین  گب  - هعلق رمع  دیـس  ریم  یناتـساب  هطوحم  دروهک ، ریپ  یناتـساب  هطوحم  ورام ، لیم 
، نارتخد لهچ  هطوحم  نوتاخ ، ای  نیتاه  هطوحم  نب ، هایـس  هطوحم  تنب ، هعلق  هکپـسا ، هعلق  ناتوکـسم ، هعلق  فناچ ، هعلق  گب ، هعلق  دـنق ،

جونف عماج  دجسم 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  ياههبذاج  ریاس 

نیمت - ياتسورهیوبا - هناخناشفا - لگ - هپت راهباچ  - ردنبناتسچولب - روپمبنیمار - هلکسا

راهباچ

هیلع هللا  مالس  یلوسر  مالغ  هداز  ماما 

. تسا طوبرم  رومیت  نارود  هب  نآ  تمدق  هک  دنکیم  رظن  بلج  دـنلب  عافترا  اب  يدـبنگ  يانب  راهباچ  یقرـش  علـض  هیـشاح  رد  تاحیـضوت 
نیا یبرغ  علـض  هنایم  رد  هدازماما  یلـصا  يدورو  تسا . هدـش  انب  رتم  کـی  عاـفترا  هب  ياهحفـص  يور  رب  طاـیح  یبرغ  علـض  رد  هدازماـما 

يالاب رد  مه  رـس  تشپ  ياههریاد  لکـش  هب  یچگ  تاـنیئزت  اـب  اـههچقاط و  هیبعت  اـب  ار  نآ  راوید  حطـس  هک  تسا  هتفرگ  ياـج  ناوخـشیپ 

ناریا ناگداز  ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 885زکرم  هحفص 646 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا هتفای  دادتما  الاب  ات  هک  دومن  هظحالم  ار  هشوگ  تشپ  ياهراتس  تانیئزت  ناوتیم  قوف  تانیئزت  زا  هتشذگ  دناهدیشخب . قنور  اههچقاط 
رد هک  دهدیم  ناشن  انب  يرامعم  حرط  دوشیم . هدهاشم  کبشم  ياهراتس  شوقن  ياهحرط  اب  ناولا  یشاقن  تانیئزت  انب  يدورو  یناشیپ  رب 

. دنرادروخرب یصاخ  تیمها  تلاصا و  زا  هک  تسا  هتفای  ماجنا  نآ  يراوید  ياهیشاقن  يوفص  دهع  رد  ثادحا و  نایقوجلس  دهع 

سراف ناتسا 

یفرعم

هراشا

هب ار  روشک  تعـسو  زا  دصرد  یبـیرقت 1/8  روط  هب  عبرم ،  رتـمولیک  رازه  دودـح 133  یتحاسم  اب  روشک  یبونج  شخب  رد  سراف  ناتـسا 
زا ناهفـصا ، ناتـسا  هب  لامـش  زا  ناتـسا  نیا  دوش . یم  بوسحم  ناریا  گرزب  ناتـسا  نیمجنپ  ظاحل  نیا  زا  هک  تسا  هداد  صاصتخا  دوخ 

هیولیگهک و ناتسا  هب  برغلامش  زا  رهشوب و  ناتسا  هب  برغ  بونج  برغ و  زا  ناگزمره ، ناتسا  هب  بونج  زا  دزی ، ناتـسا  هب  قرـشلامش 
مرهج نورزاک ، تشدورم ، ياهرهش  ناوت  یم  نآ  مهم  ياهرهش  زا  تسا و  زاریش  رهـش  سراف ، ناتـسا  زکرم  دوش . یم  دودحم  دمحاریوب 

. درب مان  ار  اسف  و 

ییایفارغج تیعقوم 

هتسویپ مه  هب  تاعافترا  زا  برغ  لامش  لامش و  یحاون  رد  ناتسا  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  سرگاز  تاعافترا  یلصا  ریـسم  رد  سراف  ناتـسا 
، زاریـش زیخلـصاح  ياه  تشد  اه ، هوک  لصاف  دـح  رد  برغ  بونج  بونج و  ياه  تمـسق  رد  هدـش و  لیکـشت  قیمع  ياه  هرد  اـب  هارمه 
رد ار  ناتـسا  مظعا  شخب  سرگاز ، ياـه  هناوـب  - گـنتوک دوـش . یم  يراـیبآ  اـهدور  طـسوت  هک  هتفرگ  رارق  تـشدورم  زیربـت ، نورزاـک ،

هدروخ نیچ  شخب  دراد . رارق  عفترم  سرگاز  رد  نآ  زا  يرگید  شخب  هدروخ و  نیچ  سرگاز  رد  سراف  ناتسا  زا  یشخب  تسا . هتفرگرب 
يراـیتخب و ناتـسرل و  هقطنم  رد  یناـیم  سرگاز  مـالیا ، هاـشنامرک و  هقطنم  رد  برغ  لامـش  سرگاز  تمـسق  هس  هب  سرگاز ، هوک  هتـشر 
هب رتشیب  تسا و  رت  زاب  رت و  میالم  سراف ، نیمزرس  رد  اه  یگدروخ  نیچ  جاوما  دوش . یم  میسقت  سراف ، هقطنم  رد  قرـش  بونج  سرگاز 
هب لیدـبت  نامز  رورم  هب  یـسیدوان  ياه  هلاچ  نیمه  دوش . یم  صخـشم  هداس  یـسیدقاط  ياه  یگتـسجرب  یـسیدوان و  ياه  هلاچ  تروص 

– برغ لامـش  تهج  ياراد  سرگاز  یلـصا  دنور  زا  تیعبت  هب  ناتـسا  رد  اه  يراومهان  هک  درک  رکذ  دیاب  تسا . هدـش  عیـسو  ياه  تشد 
رتم عافترا 3،942  اب  دیفس  هوک  رتم و  عافترا 4،276  اب  اند  نوچ  ییاه  هوک  دنتسه و  عفترم  یلامش  ياه  تمـسق  رد  هدوب و  قرـش  بونج 

ریثات دنراد . قلعت  یسانش  نیمز  موس  مود و  نارود  هب  سراف  ناتسا  تاعافترا  یسانش ، نیمز  تاعلاطم  ساسارب  دنا . هداد  ياج  دوخ  رد  ار 
ياه هگنت  نوچ : یـسانش  نیمز  ییایفارغج و  مهم  ياه  هدـیدپ  شیادـیپ  ثعاب  یمیلقا  صاـخ  طیارـش  یطیحم و  تسیز  تواـفتم  لـماوع 
ياه هدـیدپ  رگید  زولراهما  تسا . هدـش  لـگنج  ریوک ، اـهراشبآ ، قلعم ، ياـه  سیدواـن  اـیالب ، اـه و  هچاـیرد  یکمن ، ياهدـبنگ  یعیبط ،

تشهب ای  کناتسب  گنت  ربکا ، هللا  گنت  ناوب ، گنت  زیاره ، گنت  یناخ ، گنت  نوچ : یعیبط  ياه  هگنت  هب  ناوت  یم  ناتسا  درف  هب  رـصحنم 
گنت نیزگ ، ای  نیزج  گنت  تشط ، يز  گنت  ناگنز ، يال  گنت  ناگنلپ ، گنت  نابهتـسا ، گنت  کیرات ، يال  هگنت  جیا ، گنت  هدـشمگ ،

هب درک . هراشا  دـنا ، هتفرگ  لکـش  یبوسر  ياه  سیدـقاط  رد  يا  هناخدور  شیاسرف  رثا  رب  رتشیب  هک  تایحلاوبا  گنت  قارب ، گـنت  هقرخ و 
دوجو هب  یتسپ  ياه  نیمز  اه و  هلاچ  اهنآ ، ندوب  هتـسب  تاـعافترا و  نیب  رد  ناوارف  ياـه  تشد  دوجو  هقطنم و  ندوب  یناتـسهوک  هطـساو 
تـشط هچایرد  دننام  يا  هتـسب  زیربآ  ياه  هزوح  ناتـسا  حطـس  رد  دنا . هدـش  یمیاد  یلـصف و  زیربآ  ياه  هزوح  لیکـشت  ثعاب  هک  هدـمآ 
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ياه هچایرد  ریظن : یلـصف  هتـسب ي  ياه  هزوح  يدادـعت  يزیربآ ، ياه  هزوح  نیا  رانک  رد  دراد . دوجو  روماـف  رتفاـک ، ولراـهم ، ناـگتخب ،
، ناشیرپ ای  روماف  هچاـیرد  هب  ناوت  یم  ناتـسا  رگید  مهم  ياـه  هچاـیرد  زا  دراد . دوجو  جـنخ  تشد  رد  جـنخ  هفک  نژرا ، تشد  ناـیراک ،
رد یمیاد  یلـصف و  تروص  هب  یناوارف ، ياه  هناخدور  اه ، هچایرد  زج  هب  درک . هراشا  نژرا  بالات  هچایرد و  ماکداش ، اـی  رتفاـک  هچاـیرد 

، رال روش  ریپ ، شـش  ماکداش ، روپاش ، مرهج ، روش  یکلاد ، هرهز ، لابدور ، زا : دـنترابع  اهنآ  نیرت  مهم  هک  تسا  نایرج  رد  نیمزرـس  نیا 
اب ترواجنوگرامم  یبونج و  یحاون  رد  سراف  جـیلخ  هب  یکیدزن  لیلد  هب  سراف  ناتـسا  نارهم . دـنم و  نوگرام ، رک ، جاـقآ ، هرق  ناـیلهف ،

بآ هیحان  هس  ياراد  لماوع  رگید  ییایفارغج و  ضرع  عافترا ، اه ، یگدروخ  نیچ  اه و  يراومهان  تهج  قرـش ، لامـش  یحاون  رد  ریوک 
دوخ رد  ار  ناتسا  ياه  هوک  قطانم و  نیرت  عفترم  برغ : برغ و  لامش  لامش ، یناتسهوک  هیحان  فلا :  تسا : ریز  حرش  هب  یلصا  ياوه  و 
نیا دراد  یمک  عافترا  لوا  هیحان  هب  تبسن  يزکرم : هیحان  ب :  تسا . لدتعم  ياه  ناتسبات  درس و  ياه  ناتـسمز  ياراد  تسا و  هداد  ياج 

هب هیحان  نیا  یقرش : بونج  بونج و  هیحان  ج :  دراد . لدتعم  ياه  ناتسبات  شراب و  اب  هارمه  لدتعم  ياوه  بآ و  ياراد  ناتسمز  رد  هیحان 
رد لدـتعم  ياوه  بآ و  ياراد  یبرغ  یقرـش –  ینعی  اه  هوک  تهج  يریگ  لکـش  رت و  نییاپ  ییاـیفارغج  ضرع  عاـفترا ، ندوب  مک  لـیلد 

. تسا ناتسبات  رد  کشخ  مرگ و  رایسب  ناتسمز و 

یخیرات هنیشیپ 

سپ دندش و  ریزارـس  ناریا » تالف   » هب يزورما  هیـسور  بونج  زا  دـندیمان ، یم  ییایرآ »  » ار دوخ  هک  اوقا ي  دالیم ، زا  شیپ  لاس  رازه  هس 
باختنا دوخ  تنوکـس  لحم  ناونع  هب  ار  ناریا  دندیـسر و  يزوریپ  هب  یمالیا ، ماوقا  ینعی  نیمزرـس  نیا  نایموب  اب  ناوارف  ياه  يریگرد  زا 

شنیب اب  ینید  ياراد  نانآ  دندرک . یم  یگدنز  يا  هلیبق  تروص  هب  دندوب و  نیشن  چوک  راد و  هلگ  ناپوچ ، اه ، ییایرآ  نیا  رتشیب  دندرک .
دیـشروخ كاخ و  شتآ و  بآ ، دننام  یعیبط ، ياهورین  دنتـشاد و  نامیا  ادزماروها »  » مان هب  یگرزب  هناگی و  يادخ  هب  نانآ  دوب . يدیحوت 

اهنت سراـپ  ناـمز  نآ  رد  دنتـسج . یم  نمیرها »  » دوـجو رد  ار  اـه  یکیراـت  اـه و  يدـب  همـشچرس  دنتـشادنپ و  یم  يدزیا » هرف   » ياراد ار 
فورعم هک  دنتشاد  یگرزب  ياه  هلیبق  اه ، ییایرآ  دوب . هدنام  ظوفحم  اجنآ  رد  نآ  ياه  هتـشون  یقیقح و  یتشترز  نید  هک  دوب  ینیمزرس 

ماوقا زا  هفیاط  وزج  هک  نایسراپ  نایتراپ . نایتاره و  نایمزراوخ ، نایدغس ، نایخلب ، اهاکـس ، اهدام ، نایـسراپ ، زا : دندوب  ترابع  اهنآ  نیرت 
رد 46 يزورما  نایلام » ای  ناشنَا   » رد هلمج  زا  ناکم ، دـنچ  رد  دـندرک و  ترجاهم  سراـف  رواـنهپ  نیمزرـس  هب  دـندوب  اـه  ییاـیرآ  گرزب 
دوب و شوروک  یهاـشداپ  اـب  نایـشنماخه  گرزب  يروطارپـما  زکرم  سراـف  ناتـسا  دـندش . نکاـس  داـگراساپ  زاریـش و  لامـش  يرتـمولیک 
زا شیپ  متشه  هدس  رخاوا  رد  تفای . لاقتنا  نادمه  هب  نانآ  تموکح  زکرم  اهدعب  یلو  دمآ  یم  رامش  هب  نانآ  تختیاپ  نیتسخن  داگراساپ 

یتموکح دنهد و  تسکـش  ار  نانآ  دنتـسناوت  نایروشآ  اب  گنج  لاس  دـص  یط  رد  دـندش و  عمج  مه  درگ  یبرغ ، ناریا  رد  اهدام  دالیم ،
نیب سراـف  دـش . یم  بوـسحم  ناریا  تختیاـپ  روپاـشیب  نورزاـک و  زین  ناـیناساس  هرود  رد  دـنهد . لیکـشت  لاـس  تمدـق 120  اـب  گرزب 

یناهج ثاریم  ناونع  هب  مادک  ره  هک  دـنام  ياج  هب  اه  نآ  زا  يدایز  یخیرات  یناتـساب و  راثآ  دـش و  تسد  هب  تسد  يرایـسب  ياههلـسلس 
مامح دیشمج ، تخت  روپاشیب ، داگراساپ ، ياههناریو  دنتسه . ایـسآ  برغ  ناریا و  ناتـسا ، خیرات  هدننکوگزاب  دنراد و  ار  دوخ  ياهشزرا 
زکرم سراف  ناتـسا  زین  مالـسا  زا  دـعب  تسا . عوضوم  نیا  رگنایب  یگمه  داـبآزوریف  ریـشرا  خاـک  روگ و  رهـش  درمـال و  اـی  هنهک  هد  هناـخ 

ناملسم يزوریپ  زا  سپ  تفر . یم  رامش  هب  یتموکح  مهم  زکارم  زا  زین  هیراجاق  نارود  رد  تسا و  هدوب  هیدنز »  » و هیوب » لآ   » ياههلـسلس
میـسقت نیا  دندرک . میـسقت  دنتفگ ، یم  هروک  کی  ار  مادـک  ره  هک  تیالو  جـنپ  هب  ار  سراف  تلایا  نایناساس ، زا  يوریپ  هب  نانآ  ناریا ، رب 

هروخ روپاش  هروک  دوب ، زاریـش  نآ  زکرم  هک  هروخ » ریـشدرا  هروک  : » زا دوب  ترابع  سراف  هروک  جنپ  دوب . ياجرب  نالوغم  هلمح  ات  يدـنب 
هروک  » دوب و سیلپ  سرپ  نآ  زکرم  هک  رختـسا » هروک  ، » دوب ماـن  نیمه  هب  نآ  زکرم  هک  ناـجرا » هروـک  ، » دوـب روپاـش  رهـش  نآ  زکرم  هک 
هلسلس سسوم  ثیل  بوقعی  فرصت  هب  سراف  ق ، .ـ موس ه نرق  رد  تفالخ  تردق  فعض  نامز  رد  دوب . درجباراد  نآ  زکرم  هک  درجباراد »
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نآ زا  سپ  تساجرباپ . زونه  هک  تخاس  رهش  رد  یگرزب  عماج  دجسم  ثیلورمع  شردارب  درک و  فرصت  ار  زاریش  يو  دمآرد . نایرافص 
وا هتـسجرب  ياهراک  زا  تفاـی . طلـست  نیرهنلا  نیب  زا  یتمـسق  ناریا و  رتشیب  رب  یملید  هلودـلادضع  دـمآرد و  هبوب  لآ  فرـصت  هب  سراـف 

نبارقنـس ، » هقجالـس فعـض  اب  دـندش . طلـسم  سراف  رب  نایقوجلـس  هیوب ، لآ  تموکح  ضارقنا  زا  سپ  دوب . رک  دور  رب  ریما  دـنب  نتخاـس 
نیرخآ درک و  ییاورناـمرف  سراـف  نیمزرــس  رب  ق ، لاـس 543 ه .ـ رد  ناـمدود ، نیا  درک . سیـسات  ار  سراـف  ناـکباتا  ناـمدود  دودوم ،» 

ناـخوکاله نارـسپ  زا  یکی  رومیت ،» وکنم   » يرـسمه هب  ق ، لاس 667ه .ـ رد  تنطلـس  لاس  کی  زا  سپ  نوتاـخ ،» شبآ  ، » نآ ياورناـمرف 
ریما ق ، لاس 754 ه .ـ رد  داتفا . لوغم  يارما  تسد  هب  سراف  هک  تشذگن  يدنچ  دوبن و  شیب  یمان  يو  تنطلس  سپ  نآ  زا  دمآرد . لوغم 

روـمیت ریما  هک  ق ، لاس 795 ه .ـ ات  نادناخ  نیا  ناهاش  درک . فرـصت  ار  سراف  رفظم ،» لآ  هلـسلس   » سـسوم هاشداپ  دـمحم  نیدـلارزابم 
رد دمآرد . يوفص  لیعامسا  هاش  طلست  تخت  سراف  ق ، لاس 909 ه .ـ رد  دنتشاد . ییاورنامرف  سراف  رب  تخادنارب  ار  رفظم » لآ   » نادناخ

نایاورنامرف ناخ  یلقماما  شرسپ  ناخ و  يدرو  هللا  هک  دوب  نارود  نیا  رد  تفای و  يرایسب  قنور  دوب ، زاریش  نآ  زکرم  هک  سراف  وا ، نامز 
نامرف تحت  ییازلغ  ياه  یناغفا  هاشردان و  نایم  گنج  رد  دندیـشوک . زاریـش  رهـش  ینادابآ  نتخاس و  ابیز  رد  سراف  ریبدـت  اب  نادراـک و 

راب ردان ، گرم  زا  سپ  تفاـی . ناـیاپ  ق ، لاس 1142 ه .ـ رد  اه  یناغفا  تسکـش  اب  گنج  نیا  دـید . یناوارف  یناریو  سراف  ناغفا ، فرـشا 
، يدنمشزرا راثآ  تشگزاب . هیحان  نیا  هب  يدابآ  حلـص و  دنز ، ناخ  میرک  ندمآ  راک  يور  اب  یلو  دش ، یناشیرپ  شوختـسد  سراف  رگید 

رـس رب  ق ، لاس 1193 ه .ـ رد  ناـخ  میرک  گرم  زا  سپ  تسا . هدـنام  ياـج  هب  ناـخ ، میرک  يرادـمامز  ناـمز  زا  زاریـش  رهـش  رد  هژیو  هب 
ياه گنج  رد  سراف  نآ ، زا  سپ  دیسر . ییاورنامرف  هب  دنز  ناخ  یلعفطل  ماجنارـس ، دش و  ادیپ  فالتخا  شناگدنامزاب  نایم  وا  ینیـشناج 

یلعحتف تافو  زا  سپ  دندیـسر . تموکح  هب  هیراجاق  نادناخ  ماجنارـس  دید و  ناوارف  بیـسآ  راجاق  ناخ  دـمحم  اقآ  دـنز و  ناخ  یلعفطل 
رد سراف  دربن . شیپ  زا  يراک  اما  تساخرب ، تنطلـس  يوعد  هب  سراف  رد  امرف  نامرف  ازریم  یلعنیـسح  شرـسپ  ق ، لاس 1250 ه .ـ رد  هاش 

نیتسخن ناونع  هب  زکرم  سراف و  جـیلخ  یطاـبترا  هار  دـمآ و  یم  رامـش  هب  روشک  تیمهارپ  داـبآ و  تـالایا  زا  ناـنچمه  هیراـجاق ، نارود 
تلع هب  یلو  داد ، تسد  زا  ار  دوخ  مهم  یطاـبترا  شقن  سراـف  هچ  رگا  راـجاق ، زا  سپ  دوب . نارگرامعتـسا  صاـخ  هجوت  دروم  زیرکاـخ ،

، هلادـبعوبا ظـفاح ، يدعـس ، نوـچ  یگرزب  ياـفرع  نارعاـش و  نادنمـشناد ، ياـه  هاـگمارآ  یخیراـت و  یـسایس و  شزرا  اـب  راـثآ  نتـشاد 
یترهـش اب  ناریا  ياه  ناتـسا  نیرت  هزاوآرپ  زا  یکی  ناونع  هب  نانچمه  هریغ  ینورزاک و  قاحـسا  وب  ناهبزور و  خیـش  وجاوخ ، اردـصالم ،

. تسا رادروخرب  يا  هژیو  هاگیاج  زا  نافرع  بدا و  گنهرف ، هرتسگ  رد  یناهج 

نابز ماوقا و 

دوخ تنوکـس  لحم  ناونع  هب  ار  سراف  نیمزرـس  شیپ  لاـس  رازه  هس  دودـح  زا  دـندوب  اـه  ییاـیرآ  ماوقا  زا  يا  هخاـش  هک  یـسراپ  ماوقا 
نابز دنا . هدش  لیکـشت  ینـسمم  لیا  هسمخ و  لیا  ییاقـشق ، لیا  هلمجزا : یفلتخم  لیابق  زا  ناتـسا  نیا  یلـصا  نینکاس  هزورما  دـندیزگرب .
نابز هب  زین  سراف  رد  نکاس  ياه  تیموق  زا  يا  هراپ  دننک . یم  تبحـص  یلحم  فلتخم  ياهـشیوگ  هب  تسا و  یـسراف  سراف ، مدرم  رتشیب 

یکرت راشفا  نوسهاش و  ییارق ، جلخ ، دننام  ییاه  هفیاط  ولانیا و  لیا  ول ، راهب  لیا  ییاقشق ، لیا  نابز  دننک . یم  تبحـص  یـسراف  ریغ  ياه 
یناکدرا يرل و  یناود ، يدنویـس ، ییاقـشق ، یناتـسرال ، دننام  ییاهشیوگ  اما  دنک . یم  تبحـص  یبرع  نابز  هب  سراف  برع  لیا  تسا و 

شیوگ تسا . يولهپ  یسراپ  زا  هدنام  زاب  شیوگ  نیاو  هدوب  درف  هب  رصحنم  ناریا  رد  یناکدرا  شیوگ  هک  دراد . جاور  ناتـسا  نیا  رد  زین 
شیوگ اـما   . تسا تیمها  روخرد  یبرغ  لامـش  هخاـش  یناریا  ياـهنابز  هب  قلعت  یبرع و  اـب  ندـشن  هتخیمآ  لـیلد  هب  سراـف  دنویـس  مدرم 

یناجیابرذآ نابز  هداوناخ  مه  هک  ییاقشق  یکرت  نابز  هب  ییاقشق  ریاشع  هتبلا  تساهداوناخ . مه  یتات  يرل و  یسراف ، ياهنابز  اب  یناتسرال 
. دراد جاور  ینسمم  ناتسرهش  رد  يرل  شیوگ  نینچمه  دنیوگیم . نخس  تسا 
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يداصتقا یعامتجا و  تیعقوم 

نیا يزرواشک ، همانرامآ  شرازگ  قبط  دراد . تعنـص  يزرواشک و  هژیو  هب  روشک  يداصتقا  ياهشخب  رد  يا  هدـمع  مهـس  سراف  ناتـسا 
رد ار  موس  هبتر  ناسارخ ، یقرش و  ناجیابرذآ  ياهناتسا  زا  سپ  تشک  ریز  حطس  راتکه  تسیود  نویلیم و  کی  دودح  نتـشاد  اب  ناتـسا 

روشک يزرواشک  مهم  ياه  بطق  زا  یکی  كاخ ، يزیخلـصاح  میلقا و  عونت  یگدرتسگ ، لیلد  هب  سراف ، روانهپ  ناتـسا  دراد . روشک  لک 
يروط هب  تسا . هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  روشک  يزرواشک  ياه  هدروآرف  تالوصحم و  دیلوت  زا  یهجوت  لباق  مهس  دیآ و  یم  رامش  هب 

ار روشک  رد  مود  هبتر  مدنگ ، دیلوت  شخب  رد  لاثم  ناونع  هب  تسا . اراد  ار  موس  ات  لوا  هاگیاج  يزرواشک  تالوصحم  زا  يرایـسب  رد  هک 
هتفای يریگمـشچ  يدشر  تسا ، روشک  مربم  ياهزاین  زا  یکی  هک  ییاذغ  عیانـص  دـیلوت  رد  يزرواشک ، تالوصحم  دـیلوت  رانک  رد  دراد .

، دنق نغور ، ریظن  ییاذغ  داوم  دیلوت  هک  دنراد  تیلاعف  ناتسا  نیا  رد  ییاذغ  عیانص  دحاو  زا 200  شیب  دوجوم ، تاعالطا  ساسارب  تسا .
، ناهفـصا ناردنزام ، نارهت ، ياهناتـسا  زا  سپ  سراف  ناتـسا  تعنـص ، شخب  رد  دنراد . هدـهعرب  ار  ییاذـغ  داوم  رگید  تشوگ و  رکش ،
، ییایمیـش یکینورتـکلا ، عیانـص  زا  لوـمعم ، روـط  هـب  ناتـسا  یتعنـص  بـیکرت  تـسا . روـشک  رد  مشـش  ماـقم  ياراد  ناـسارخ  يزکرم و 
- امک ناریا –  یتارباخم  ياههناخراک  هب  یکینورتکلا  عیانـص  مهـس  نیرتشیب  تسا . هدش  لیکـشت  ییاذغ  عیانـص  یگدنفاب و  یگدنـسیر ،

راهچ زا  یکی  نوتـسجیرب - اـی  اـند  يزاـسکیتسال  هناـخراک  تسا . هدرک  دـیلوت  هب  عورـش  ناتـسا  نیا  رد  لاـس 1348  زا  هک  دراد  قـلعت 
یمهس زین  يزاسمرچ  یگدنفاب و  یگدنسیر ، عیانص  هنیمز  رد  تسا . هتفرگ  رارق  ناتـسا  نیا  رد  ناریا ، يزاسکیتسال  گرزب  هدننکدیلوت 

. تسا هتفای  یهجوت  لباق  هعـسوت  زین  ناتـسا  یمیـشورتپ  تعنـص  ریخا  ياهلاس  رد  دراد . یفاب  شرف  یجاسن و  تالوصحم  دیلوت  رد  هدمع 

. دـنکیم دـیلوت  ار  رپوس و ...  نیزنب  یلومعم ، نیزنب  عیام ، زاگ  دـننام  ییاههدروآرف  هدرک و  راک  هب  زاغآ  لاس 1352  زا  زاریش  هاگشیالاپ 
هدولاف

تاغوس

ياه تبرـش  عاونا  زین  ینـساک و  هایگ ، لهچ  انعن  جـنران ، راهب  هنوراـت ، جرتا ، کشمیدـیب ، نرتسن ، هرتاـش ، قرع  نوچ  یهاـیگ  قرع  عاونا 
ياه یتاغوس  رگید  زا  دیآ . یم  باسح  هب  زاریـش  ياه  یتاغوس  نیرتهب  زا  کلایک  نابزواگ و  لگ  جـنران ، ومیل ، هب  تبرـش  دـننام  یعیبط 

هخوی تسا . زاریش  ياه  یندیشون  رگید  زا  زاریـش  هدولاف  درک . هفاضا  ار  زاریـش  ومیلبآ  دنمیم و  بالگ  دیاب  نینچمه  زاریـش  سراف و  مهم 
یطقـسم زول ، هخوی ، نان  اسف ، چامک  ای  ياهچولک  نان  زیر ، ین  جامک  نان  ماداب و  یجاح  هدرا ، ياولح  ناوت : یم  زین  اهینیریـش  شخب  رد 

، ناجنـسرا رانا  بر  باراد ، لاقترپ  نابهتـسا ، نارفعز  ریجنا و  ولراهم ، رانا  زا : دنترابع  ناتـسا  يزرواشک  شخب  ياه  یتاغوس  درب . مان  ار 
، ریصح هبگ ، میلگ ، یلاق ، يراک ، متاخ  يراکزلف ، زا : دیاب  یتسد  عیانص  شخب  رد  يراک  - متاخ دیلقا  ودرگ  مرهج ، يامرخ  ناتسرال ، انح 

. درب مان  يراک  هرقن  يرگ و  هشیش  یشارت ، گنس  يزاس ، مرچ  یطارخ ، یلام ، دمن  هویگ ، یلافس ، فورظ  يراک ، هدنک  يراک ، تبنم 

يرگشدرگ یعیبط –  ياه  هبذاج 

ُکب - ُکب - ای - ُقب - ُقب -ي- همشچ ناریصب  عونمم  راکش  هقطنم  مایس ، توت  عونمم  راکش  هقطنم  هدابآ :  هایس  - توت - عونمم - راکـش - هقطنم
- گنت کب  کب  هاگشدرگ  نابهتـسا ، یلگنج  كراپ  هاگـشدرگ  هردب ، همـشچ  جیا ، گنت  کیرات ،  يال  گنت  نابهتـسا  گنت  نابهتـسا : 
، ناگنلاب همـشچ  ص ،) ... ) لوسر ا دـمحم  همـشچ  ماکداش ، ای  رتفاک  هچایرد  رک ، هناـخدور  ماـکداش ، هناـخدور  قارب ، گـنت  دـیلقا :  قارب 
- راغ رک  دزد  ياتسور  تعیبط  نیریش ، ورسخ  ياتسور  تعیبط  دابآدمحم ، ياتـسور  تعیبط  دیفـس ، هوک  وتوج ، همـشچ  هاگمدق ، همـشچ 
- غاب دنب  بآ  هاگشدرگ  جدوت ، هوک  زق ، نالعا  همشچ  باراد :  نانکـش  گنـسراغ  روش ، هناخدور  مرهج :  نکـشگنس  --- ناشارتگنس
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 : دابآزوریف روگ  - رهـش لگنج  نایم  هاگـشدرگ  همـشچ ، لهچ  اسف :  همـشچ  - لهچ ولراـهم  هچاـیرد  ناتـسلگ ، غاـب  مرا ، غاـب  زاریـش :  مرا 
لاناد لابدور ، گنت  ناریجنز ، همشچ  هایـس ، رانک  هناخدور  همـشچ ، لهچ  ای  نایفینح  همـشچ  رقیاه ، گنت  هقرخ ، گنت  باگنت ، هناخدور 
گنت زیج ، گنت  مرب ، قیاقـش  تشد  ناشیرپ ، هچاـیرد  نورزاـک :  قیاقـش  - تشد لـک  تشد  كوم و  تسد  ياـه  لـگنج  هقرخ ،  تشهب 

ياهراز سگرن  ناریسود ، ياتسور  تعیبط  نیداد ، همشچ  نارتخد ، بارـس  همـشچ  ریـشدرا ، بارـس  همـشچ  زیج ، گنت  همـشچ  ناگوچ ،
مرگ بآ  همـشچ  درمال ، روخ  گنت  درمال :  دومره  هدـش  تظافح  هقطنم  کشخ ، هناخدور  رال :  دومره  - هدـش - تظافح - هقطنم نورزاک 

- هچایرد نانکـشا  رـشه  نانکـشا و  دنبـسپ  ياتـسور  ياه  ناتـسلخن  شوپزبس ، هیرق  فرـش ، هاچ  تعیبط  نامرت ، ياتـسور  تعیبط  بارس ،
، وهاچ گنت  همـشچ  نزدورد ، هچایرد  هدـشمگ ، تشهب  ای  کناتـسب  گنت  کتـشد ، راصح  راشبآ  نوگرام ، راـشبآ  تشدورم :  نزرورد 

هبانهپ - هناخدور مرب  تفه  هچایرد  ناوب ، زبس  هشیمه  هرد  ینسمم :  مرب  - تفه - هچایرد دنویـس  گنـس  ندعم ، رچرچ ، هندرگ  بایـسآرس ،
همشچ یگین ، همشچ  یتوقای ، همشچ  ریجنز ، همـشچ  ویرا ، همـشچ  راز ، جنرب  همـشچ  سگرن ، هریزج  ناگنلپ ، هرد  هاشدمحا ، هکرب  زیرین : 

دیب هقطنم  تشدرز ، دابآ  رابخ و  ناتک ، تخبلاداش ، تانق  گـیر ، تاـنق  رـشبو ، لـضف  همـشچ  راـت ، همـشچ  قشاـع ، همـشچ  نیدـلا ، مجن 
ناگتخب هچایرد  هدش  تظافح  هقطنم  روگ ، مارهر  هدش  تظافح  هقطنم  هیوخب ،

یخیرات ياه  هبذاج 

هچمیت نایفارـص ، هچمیت  نیـشن ، هاـش  لـت  هنهک ، هعلق  ياـه  هپت  داـبآرقاب ، ياـه  هپت  وجاوخ ، هوک  يـالاب  هشاـکع  هجاوخ  هاـگمارآ  هداـبآ : 
، تساوخدزیا هعلق  قمروس ، هعلق  يربگ ، هعلق  هجاوخ ، هوک  رد  يدیـشروخ  روبق  بنذـم ، ربق  هدابآ ، هناخفرخ  قمروس ، هناخفرخ  ، يدوعـسم

یحم خیـش  هعقب  دارم ، ریپ  هعقب  یگنـس ، ناویا  نابهتـسا :  دارمریپ  قمروس  یگنرف  هالک  ناتـسجروش ، يارـسناوراک  یگنرف ، هالک  ترامع 
ربگ و رتخد  ضوح  نمحرلادبع ، هداز  ماما  دمحم ، دیس  هداز  ماما  دیلقا :  دیلقا  - ربگ - رتخد - ضوح ناخرف  هام  یقاط  راهچ  یبارعا ،  نیدلا 

نـسح نیدـلاالع  دیـس  هاـگمارآ  یگنـس ، دجـسم  اـی  شخرذآ  هدکـشتآ  وجرذآ ، هدکـشتآ  باراد :  روپاـش  هتـسجرب  شقن  يولهپ  هیبتک 
روپاش هتـسجرب  شقن  ثرایک ، رـصق  رگباراد ، میدق  رهـش  یگیر ، لت  هایـس ، لت  هداز ، ماما  هب  فرعم  مساقلاوبا  هدازهاش  هاگمارآ  دارمریپ ،

اضر ماما  یلـصا  ردارب  ع )  ) یـسوم نب  لضف  هداز  ماما  هزمح ، هداز  ماما  هاگمدق ، هب  فورعم  مرهج  هدکـشتآ  مرهج :  مرهج  عماج  دجـسم 
هاگمارآ زاریش :  هیظفاح  مرهج  ناخ  هسردم  دجسم و  عماج ، دجسم  ناشارت ، گنس  راغ  شوروک ، هاگمدق  يربگ ، هعلق  مرهج ، رازاب  (ع ،)

، ناخ هسردم  ظیفح ، دبعم  ریشم ، قاط  دابآ ، فیفع  ترامع  لیکو ، مامح  لیکو ، رازاب  یناخ ، میرک  گرا  عاجـش ، هاش  هاگمارآ  يدعس ،
، لیعامسا هداز  ماما  يدروم ، گنت  جم و  گنت  یناتساب  راثآ  یناماس ، هدکشتآ  اسف :  مساق  هدازهاش  هعقب  ماوق  ناتسجنران  ترامع  هزوم و 
، نامیس گنـس  ای  ربق  گنـس  هناخ ، هراقن  نامتخاس  هایـس ، لت  ریبک ، دهاز  هعقب  نیدلا ، سمـش  دیـس  هعقب  مساق ، هدازهاش  نسح ، هداز  ماما 

هداز ماما  دنمیم ، رد  گرزب  هداز  ماما  روگ ، رهش  هرانم  هدکشتآ  دابآزوریف :  ریـشدرا  - خاک هناخرگ  هزوک  یناتـساب  هقطنم  كاحـض ، هعلق 
- خیـش - هاـگمارآ باـگنت  شقن  رون ، یب  یب  روح و  یب  یب  ياـه  هربقم  رتخد ، هعلق  بیعـش ، هداز  ماـما  ردـیح ، هاـش  هداز  ماـما  لیعامـسا ،

هعقب نورزاک ، رازاب  یکنبریپ ، هداز  ماما  تشخ ، موصعم  هدراهچ  هداز  ماما  ع ، )  ) نیـسح دیـس  هداز  ماما  نورزاـک :  نورزاـک  - قاحـساوبا
يارسناوراک ناکسوپ ، هعلق  هدالاب ، یقاط  راهچ  ایلع ، هاقناخ  ای  ینایلب  نیدلا  نیما  خیش  هعقب  ینورزاک ، قحساوبا  خیـش  هعقب  یناود ، همالع 

دجـسم نآ  يولهپ  هبیتک  مود و  مارهب  هتـسجرب  شقن  لیدـنق ، هتـسجرب  شقن  هتخت ، رانک  يارـسناوراک  لتک ، نایم  يارـسناوراک  جراـمک ،
هاگمدق هعلق  ورچ ، هعلق  اهدژا ، هعلق  یسابع ، لپ  هیرصیق ، رازاب  ع ،)  ) نیسح نب  یلع  ریم  هداز  ماما  يرفعج ، دیـس  رابنا  بآ  رال :  رال  عماج 

بآ لپ  هلا ، جرف  هاش  هداز  ماما  یناساس ، هرود  ياه  هاگـشتآ  درمـال :  ولت  هس  ياتـسور  رد  مـالیع  دـهع  هتـسجرب  شقن  رداـن ، رداـم  هربقم 
غاب هعلق  نانکـشا ، هعلق  هلا ، جرف  هاش  ربق  نیدـلا ، یحم  دیـس  ربق  یلع ، ناتـس  ربق  ناخیلع ، مامح  ناخرجاه ، مامح  نارهم ، هناخدور  یناسر 

تشدورم نامیلس  نادنز  جرب  ناخ  یلع  سییر  دجسم  لاف ، عماج  دجسم  ناخیلع ، دجسم  دمحاریم ، دیس  دقرم  نییام ، يارسناوراک  دلاچ ،
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، ناخ لپ  ریما و  دنب  لپ  متـسر ، تخت  ای  رهوگ  تخت  ع ،)  ) یبن بویا  ترـضح  هعقب  نامیلـس ، نادنز  جرب  موس ، مود و  ریـشدرا  هاگمارآ  : 
شقن متسر ، شقن  دیشمج ، تخت  ياه  خاک  هعومجم  شویراد ، خاک  يولهپ ، هتشبن  گنـس  رختـسا ، یخیرات  رهـش  شویراد ، یگنـس  دس 

، درمریش هداز  ماما  دمحم ، نیدلاالع  دیس  ای  ینهآ  برد  هداز  ماما  یبآ ، بایسآ  راثآ  نایلهف ، ناوارس – نایشنماخه  راثآ  ینـسمم :  بجر 
نوگناروگ هتسجرب  شقن  مارهب ، هتسجرب  شقن  لیم ، همید  ای  اهدژا  لیم  ژد ، دیپس  نایلهف ، یمیدق  لپ  مامح و  رتخد ، ردام و  یگنس  همخد 

ریبک عماج  دجسم  را ، یپ . سا . هعلق  ناگنلپ ، هرد  رد  نیسح  ماما  هاچ  بوقعی ، ناطلس  هاش  هاگترایز  زیرین :  زیرین  - عماج - دجسم

سراف ناتسا  ياه  هبذاج  ریاس 

روپاشیب - رد - یناساس - هتسجرب - شقن بجر  - شقنتشترز - هبعک -- متـسر - شقن متـسر  - شقنداگراساپدیـشمجتخت یخیرات  ياه  هبذاج 
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- یبکلملاریصن - دجسمهزمح - نب - یلع - هدازماما قیتعدجـسم  لیکو  - دجـسم غارچهاش  یبهذم  ياه  هبذاج  سراپ  - هزوم نورزاک  - یناود
- هچایرد JPG -. لتکنایم - هاگـشدرگفکدالوپ - یکـسا - تسیپ هدـشمگ  - تشهبزوریف - مرب روپاش  - راـغ یعیبط  ياـه  هبذاـج  نارتخد  - یب

ناشیرپ

زاریش

يزکرم شخب 

(ع) غارچهاش هدازماما 

ترـضح ردارب  متفه و  ماما  راوگرزب  دـنزرف  مظاعالا " تاداسلا  دیـس  غارچهاش " و "  هب "  بقلم  ع )  دـمحا ( ریما  دیـس  ترـضح  بسن : 
1360 لاس زا  تسا و  عبرمرتم   60000 ع ، )  ) يدمحم يدمحا و  سدـقم  ناتـسآ  هاگراب  يزورما  تحاسم  تحاسم :  تسا . ع )  ) اضر ماما 

ردارب دـمحا  ریم  دیـس  ترـضح  هاـگمارآ  هدازماـما  لـحم  تاحیـضوت :  دراد . رارق  تخاـس  تسد  رد  اـنبریز  عبرم  رتـم  زا 100000  شیب 
يهلحم هب  هک  ياهلحم  رد  يدـمحا و  نابایخ  رد  عقاو  ياهکلف  رانک  رد  زاریـش ، رد  نایعیـش ، متـشه  ماما  مالـسلاهیلع )  ) اضر ماما  ترـضح 

... هدوب زاریش  رهش  مهم  تالحم  زا  همانسراف ، فلؤم  يهتفگ  هب  هیراجاق  يهرود  رد  كزدرس  يهلحم  تسا . هدش  عقاو  فورعم ، كزدرس 
نیا دـندناوخ . كزدرـس  مان  نامه  هب  ماغدا و  ار  كزدرـس  يهلحم  کتـشد و  يهلحم  دـندرک ، کچوک  ار  رهـش  راصح  هک  یناـمز  زا  و 

فلؤم تسا ، هتـسویپ  بآ  بل  يهلحم  رهـش و  یبونج  راصح  هایـس و  گنـس  هلحم  غاب و  رـس  يهلحم  غرم و  رازاب  يهلحم  هب  نونکا  هلحم 
يزاریش دینج  مساقلاوبا  نیدلا  نیعم  دراد . رارق  زاریش  غرم  رازاب  يهلحم  رد  مالسلاهیلع )  ) یـسوم نب  دمحا  هدازماما  لحم  هک  دراد  دیکأت 

. تسا هدوب  روهشم  غلتق  غاب  يهلحم  هب  يرجه  متـشه  نرق  رخاوا  رد  تسا ، نوفدم  نآ  رد  یـسوم  نب  دمحا  نونکا  مه  هک  ياهلحم  دیوگ 
نب دمحا  هدازماما  یـسوم  نب  دـمحا  لاح  حرـش  بسن و  دناهتـسناد . ناسارخ  نیارفـسا  رد  ار  بانج  نآ  نفدـم  هک  دراد  دوجو  مه  یلاوقا 
نب دمحا  : » دسیونیم وا  لاوحا  رد  دیفم  خیـش  دناهتـسناد . مالـسلاهیلع )  ) مظاک یـسوم  ماما  دنزرف  باسنا  بتک  نافلؤم  يهمه  ار  یـسوم 
دوخ نادنزرف  رگید  رب  تشادیم و  تسود  ار  وا  مالسلاهیلع )  ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  و  دوب ، اسراپ  راوگرزب و  میرک و  يدرم  یـسوم 

نم يارب  شدـج  لوق  زا  ییحی  نب  دـمحم  نب  نسح  دوب . هدیـشخب  وا  هب  دوب ، فورعم  هریـسی  هب  هک  ار  دوخ  يهعرزم  و  درمـشیم ، مدـقم 
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هب هنیدم  زا  دوخ  نادنزرف  اب  مردپ  تفگیم : هک  مالـسلاهیلع )  ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  دنزرف  لیعامـسا  زا  مدینـش  هک ؛  درک ، ثیدـح 
ثیدـح يوار  هک  دـمحم  نب  نسح  نم  دـج  تفگ : ییحی  یلو  درب  ار  کلم  نآ  مان  لیعامـسا  تفر و  نوریب  دوخ  كـالما  زا  یکی  يوس 

دندوب و مردپ  مشح  مدخ و  زا  نت  تسیب  یسوم  نب  دمحا  اب  میدرک و  قارطا  اجنآ  رد  ام  دیوگ : لیعامسا  درک ، شومارف  ار  نآ  مان  تسا ،
هتسویپ زین  مردپ  هتشذگ  نآ  زو  دنتسشنیم ، وا  اب  زین  نانآ  تسـشنیم  دمحا  هاگره  دنتـساخیمرب و  وا  اب  نانآ  تساخیمرب  دمحا  هاگره 

زا زین  ام  هاگنآ  تفرب ، درک و  چوک  ام  نایم  زا  دـمحا  هک  یماگنه  ات  میتشگنزاب  اجنآ  زا  اـم  و  درکیمن ، تلفغ  يو  زا  و  دوب ، وا  هب  شرظن 
يهناخ رد  هب  مدرم  دش ، عیاش  هنیدم  رد  نایعیش  متفه  ماما  مالسلاهیلع )  ) مظاک یسوم  ترضح  تداهش  ربخ  نوچ  دناهتـشون : میتفرب . اجنآ 
تلالج زا  اریز  دندرب ، دجسم  هب  دوخ  اب  ار  دمحا  ریم  دیـس  ترـضح  هدمآ و  درگ  یـسوم » نب  دمحا   » غارچ هاش  ترـضح  ردام  دمحا ، ما 

بانج نآ  رد  هک  تاداع  قراوخ  زورب  تامارک و  روهظ  ماکحا و  عیارـش و  رـشن  تاعاط و  تادابع و  رب  عـالطا  زراـب و  تیـصخش  ردـق و 
شدـنزرف ترـضح  نآ  يهفیلخ  قحب و  ماما  مالـسلاهیلع )  ) رفعج نب  یـسوم  ماما  شردـپ  تافو  زا  سپ  هک  دـندرک  نامگ  دنتـشاد ، غارس 

، تفر الاب  ربنم  رب  سپـس  تفرگب ، تعیب  هنیدـم  مدرم  زا  زین  وا  دـندرک و  تعیب  شترـضح  اب  تماـما  رما  رد  تهج  تیمه  هب  تسا . دـمحا 
هاگآ زین  ار  نیبئاغ  هک  تساوخ  هتخاس و  بطاخم  ار  نیرضاح  یمامت  هاگنآ  دومرف ، تئارق  ءاشنا و  تغالب  تحاصف و  لامک  رد  ياهبطخ 

، مشابیم مالـسلاهیلع )  ) یـسوم نب  یلع  مردارب  تعیب  رد  دوخ  نم  دیتسه ، نم  تعیب  رد  امـش  یمامت  نونکا  هک  نانچمه  دومرف : دنزاس و 
نم رب  وا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر ادخ و  بناج  زا  و  تسادخ . یلو  قحب و  يهفیلخ  ماما و  یلع »  » مردارب مردپ  زا  دعب  دینادب 

لـیاضف و زا  ياهمـش  نآ  زا  سپ  میهن ، ندرگ  دـیامرف  رما  هچ  ره  هب  مینک و  تعاـطا  ار  راوگرزب  نآ  رما  هک  تسا  بجاو  ضرف و  امـش  و 
، دـندیدرگ داقنم  عیطم و  ار  راوگرزب  نآ  يهدومرف  نارـضاح  يهمه  هک  اجنآ  ات  دومرف ، نایب  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع شردارب  ردـق  تلالج 
( مالسلاهیلع  ) یسوم نب  یلع  ماما  ترـضح  يارـستلود  رد  هب  دمحا  تمدخ  رد  نارـضاح  هورگ  سپـس  ، تشادرب مدرم  زا  ار  تعیب  وا  ادتبا 

اـضر ماما  ترـضح  و  دـندومن . تعیب  مالـسلاهیلع )  ) رفعج نب  یـسوم  ماما  ینیـشناج  تیاصو و  تماـما و  رب  باـنج  نآ  اـب  یگمه  هدـمآ 
ار وت  ترخآ  ایند و  رد  دنوادخ  یتشاذـگن ، عیاض  ناهنپ و  ار  قح  هک  نانچمه  دومرف : درک و  اعد  دـمحا  شردارب  يهرابرد  مالـسلاهیلع ) )
، ترضح نآ  هب  ار  دوخ  يدهع  تفالخ  نومأم  نداد  ناسارخ و  هب  مالـسلاهیلع )  ) اضر ماما  ترـضح  دورو  زا  سپ  دنیوگ : دراذگن . عیاض 

يریثک تعامج  ناگدازردارب و  ناردارب و  زا  نت  دص  تفه  اب  درک  ناسارخ  مزع  دمحا  ریما  دیس  ترـضح  دیـسر  هنیدم  هب  ربخ  نیا  نوچ 
نآ هب  مالسلاهیلع )  ) اضر ماما  تداهـش  ربخ  دندیـسر ، زاریـش  یگنـسرف  ود  هب  نوچ  دندرک . تکرح  هبیط  يهنیدم  زا  نابحم  ناتـسود و  زا 

تشون دوخ  ورملق  لامع  ماکح و  عیمج  هب  هتفای  عالطا  ناسارخ  مزع  هب  فارطا  زا  ناگدازماما  تکرح  زا  زین  نومأم  و  دوب ، هدیسر  یحاون 
ربخ نوچ  دوب ، مکاح  زاریـش  رد  نومأم  بناج  زا  یمان ، ناخ  غلتق  ماگنه  نآ  رد  دنناسرب . لتق  هب  دنبایب ، بارتوبا  لآ  زا  یـسک  اج  ره  هک :

يهحوبحب رد  دـنتخادرپ ، گنج  هب  هورگ  ود  تفاتـش ، تسا ، زاریـش  یخـسرف  تشه  رد  هک  ناینز » ناـخ   » هب دینـش ، ار  راوگرزب  نآ  دورو 
يو تسا ، مالسلاهیلع )  ) یسوم نب  یلع  ترضح  تمدخ  هب  ندیسر  اهامـش  دوصقم  رگا  هک  دروآرب  دایرف  ناخ  غلتق  هاپـس  زا  یکی  گنج 

، يو ناشیوخ  ناردارب و  زا  يدودعم  رگم  دندش ، هدنکارپ  دندوب ، ترضح  نآ  رود  هب  هک  یهورگ  ربخ  نیا  ندینش  درجم  هب  تفای ، تافو 
وا تسا  راوگرزب  نآ  دقرم  نونکا  هک  ییاج  رد  هدرک ، بیقعت  ار  وا  نیفلاخم  داهن ، زاریـش  هب  ور  تشادن ، تشگزاب  ناکما  نوچ  ترـضح 

تداهـش هب  اـجنآ  رد  ار  وا  دـندروآ ، فیرـشت  زاریـش  هب  دـمحا  دیـس  ریم  نوچ  دـیوگیم : مه  یتیاور  دـندیناسر . تداهـش  يهجرد  هب  ار 
رد تراـهط  تیب  لـها  یمیمـص  ناراـی  زا  یکی  لزنم  رد  دـش ، دراو  زاریـش  هب  راوگرزب  نآ  هک  یماـگنه  دـناهتفگ : مه  یـضعب  دـندناسر .

غلتق فرط  زا  دـینارذگیم ، تدابع  هب  ار  زور  بش و  و  دـش ، ناهنپ  ترـضح ، نآ  هاگترایز  هعقب و  یلعف  ناـکم  نیمه  كزدرـس ، يهلحم 
. دنتفای ار  دمحا  ریم  دیـس  بانج  لاس  کی  زا  دعب  دـندوب ، هتـشامگ  ناگدازماما ... ندرک  ادـیپ  يارب  يرایـسب  ناسوساج  سراف  ياورنامرف 

ناونع هب  رگمتس  هورگ  نآ  اب  دمحا  ریم  دیـس  بانج  دنداتـسرف ، ترـضح  نآ  يریگتـسد  يارب  يرایـسب  نیرومأم  دنداد ، تموکح  هب  ربخ 
هک ار  ياهناخ  دنیآیمن ، رب  شاهدـهع  زا  دـندید  نوچ  ماجنارـس  دـیگنجیم ... فلاخم  رهـش  کی  اب  هنت  کی  و  درک ، گنج  دوخ  زا  عافد 
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هدروخ يریـشمش  شنینزان  قرف  رب  هک  یلاح  رد  درکیم . تحارتسا  دربیم و  هانپ  نآ  هب  دـشیم و  هتـسخ  گنج  زا  هاـگ  ره  ترـضح  نآ 
هب نوچ  راوگرزب  نآ  هک : دناهتشون  مه  ياهدع  دش . ناهنپ  كاخ  ياههدوت  ریز  شنینزان  ندب  دندرک ، بارخ  يو  رس  رب  ار  هناخ  قاط  دوب 
ات دوبن  فقاو  یسک  ترضح  نآ  نفدم  رب  تسویپ و  قح  تمحر  راوج  هب  هکنآ  ات  دش  تدابع  لوغـشم  يوزنم و  ياهشوگ  رد  دمآ  زاریش 

یترامع داینب  یـسوم ،» نب  دـمحا  نفد  لحم  ینعی   » اجنآ رد  تساوخ  دوب  رکبوبا  کـباتا  ناـکیدزن  ارزو و  زا  هک  نیدـلابرقم  ریما  هکنآ 
نب دمحا  ةزعلا   » نآ رب  هک  دنتفای  نآ  تسد  رد  يرتشگنا  لدبت و  ریغت و  نودب  حیحـص و  یندب  اب  يدسج  نآ  رد  دـش و  رهاظ  يربق  دـنک ،

، دندرک انب  يدبنگ  نآ  رب  دنتخانشب  ار  ترضح  نآ  نوچ  . دنتشاد ضورعم  رکبوبا  کباتا  ترـضح  هب  ار  لاح  تروص  دوب . شقن  یـسوم »
هدـباع و يهبیط  هاگآ  نوتاـخ  همظعم و  يهکلم  نآ  زا  دـعب  تخاـس ... فیرـش  يهعقب  يارب  يرتدـنلب  دـبنگ  رکبوبا  کـباتا  دـعب  یکدـنا 
ار دوخ  دقرم  درک و  انب  ياهیلاع  يهسردم  نآ  بنج  رد  تخاس و  رگید  ياهدبنگ  زا  رتعفترم  يدبنگ  هعقب  نآ  رب  نوتاخ  یـشات  هدـجهتم 

تـسد هب  هدش  انب  دقرم  نآ  رد  درک و  تافو  اهیلع  هللاۀـمحر  يرجه  هاجنپ  دـص و  تفه  لاس  رد  تخاسب و  فیرـش  يهعقب  نآ  يهیاسمه 
یقاب نونکات  هک  دومن  هکرابم  يهعقب  نآ  رب  فقو  تسا  زاریش  یخسرف  هک 18  ار  دنمیم  يهبصق  هک : دناهتشون  زین  و  دیدرگ . نوفدم  دوخ 

نآ هناگادج  ءزج  ره  هک  ار  نآرق  ءزج  هس  نوتاخ » یـشات   » هریخ يهدـباع  يهکلم  نیا  نینچمه  دراد . یناهج  ترهـش  نآ  بالگ  تسا و 
ياهنآرق نیرتسیفن  زا  و  دش ، هتـشون  يرجه  رد 745 و 746  یلامجلا  یفوصلا  ییحی  نامز  نآ  ماقم  یلع  طاـطخ  سیون و  ثلث  طـسوت 

هتشون نآ  لوا  ءزج  تشپ  رد  دوشیم و  يرادهاگن  سراف  ناتـسا  يهزوم  رد  نونکا  اهنآرق  نیا  دشابیم . هعقب  نیا  رب  هدش  فقو  دوجوم 
ۀملک رهظم  مظعالا  مامالا  مظعملا  دهشملا  یلع  نیبملا  مالک  نم  وزجلا  اذه  تفقو  دقف  هلآ ، هیبن و  یلع  ةولـصلا  هللا و  دمح  دعب  اما  : » هدش
تماد نوتاخ  یشات  نیدلا  ایندلا و  ۀمصع  نیتاوخلا  ناطلس  همظعملا  نوتاخلا  هیلع  هللا  مالس  اضرلا  یسوم  نب  دمحا  ةوبنلا  ةرجـش  ةرمث  هللا 

یلاعت و هللاداـبع  فعـضا  هینک  : » تسا هدـش  هتـشون  لوا  ءزج  نیمه  رخآ  يهحفـص  تشپ  رب  و  اـهنم » هللا  لـبقت  احیحـص  اـفقو  اهتمـصع و 
هللا دلخ  قحساوبا  خیشلا  نیدلا  ایندلا و  قحلا و  لامج  مجعلا  نیطالسلا  كولم  یلوم  مظعالا  ناطلـسلا  ۀنطلـس  مایا  یف  هوفع  یلا  مهجوحا 

کلملا رادب  امیلست  املسم  ایلصم و  ادماح و  هئام  عبس  نیعبرا و  تس و  ۀتس  یف  یلامجلا  یفوصلا  ییحی  ریپ  روشنلا  ثعبلا و  موی  یلا  هکلم 
مظعـالا ناطلـس  ۀـلودلا  ماـیا  یف  ریقفلا  هبتک  : » تسا هدرک  مقر  نینچ  رخآ  ءزج  ناـیاپ  رد  یلاـمجلا  یفوـصلا  ییحی  ریپ  هللا ،» هسرح  زاریش 

ۀنـس یف  هبونذ  هللا  رفغ  یفوصلا  لامجلا  ییحی  دبعلا  هکلم ، هللا  دـلخ  قاحـسایبا  خیـشلا  نیدـلا  ۀـلملا و  لامج  ملاع  كولم  باقرلا  کلام 
ار یسوم  نب  دمحا  تبرت  هدمآ و  زاریـش  هب  يرجه  متـشه  نرق  رد  هک  هطوطبنبا  746 ه .)  ) زاریش کلملا  رادب  ۀئام  عبـس  نیعبرا و  تس و 

يارب ياهیاوز  گرزب و  ياهسردم  قحساوبا  ناطلس  ردام  نوتاخ  یشات  دراد ... ناوارف  مارتحا  نایزاریـش  رظن  رد  هعقب  نیا  دسیونیم : هدید 
نوتاخ دنناوخیم . نآرق  تبرت  نآ  رـس  رب  هارومه  نایراق  زا  ياهتـسد  دوشیم و  هداد  ماعط  نارفاسم  هب  هیواز  نآ  رد  هک  تخاس  رازم  نیا 

هب دندمآیم و  درگ  اج  نآ  رد  زین  زاریـش  تاداس  اهقف و  تاضق و  بش  نآ  رد  دـمآیم ، فیرـش  يهعقب  نیا  ترایز  هب  هبنـشود  ياهبش 
هویم و كاروخ و  سلجم  رد  نارـضاح  هب  دـندشیم ، لوغـشم  تئارق  هب  شوخ  ياهگنهآ  اب  مادـک  ره  نایراق  دـنتخادرپیم . نآرق  متخ 

زامن ود  نایم  يهلصاف  رد  میتفگ  هک  هچنآ  يهمه  تخادرپیم ، هظعوم  هب  تفریم و  الاب  ربنم  رب  یظعاو  ماعط  زا  سپ  دشیم و  هداد  اولح 
رد نوچ  هربقم  رد  رب  زین  مسارم  نایاپ  رد  تسشنیم و  دوب  دجـسم  رب  فرـشم  هک  یکبـشم  يهفرغ  رد  نوتاخ  دشیم . ماجنا  ماش  رـصع و 

شش راوگرزب  نآ  هک  دوش  هتفگ  دیاب  یسوم  نب  دمحا  لاوحا  حرش و  يهمتاخ  رد  دشیم . هتخاون  قوب  روپیـش و  لبط و  ناهاشداپ  يارس 
نارهت یغارچهاش  مرتحم  تاداس  و  تسین ، مولعم  شمان  وا  دنزرف  نیمـشش  هللابیغ و  هللادابع ، هللانیع  هللارون ، هللاحـتف ، ياهمان : هب  دـنزرف 
ساسا رب  هدازماما  يرامعم  تاصخـشم و  دنناسریم . مالـسلاهیلع )  ) یـسوم نب  دمحا  ماما  هب  ار  دوخ  بسن  دنـشابیم  دنواهن  زا  الـصا  هک 

یگنز نب  دعـس  رکبوبا  کباتا  نامز  هب  زاریـش  غارچ  هاش  ای  یـسوم  نب  دـمحا  هدازماما  يانب  تلکـسا  ناریا ، یخیرات  راثآ  يهمان  تسرهف 
رب يدبنگ  قاط و  راهچ  رکبوبا  کباتا  ریزو  نیدلاردب  دوعـسم ، نیدلا  برقم  ریما  نامز  رد  هک  تسا  روهـشم  دراد . قلعت  628 ه )  - 658)

همظعم يهکلم  نامز  رد  دوزفا . هناتسآ  نآ  رب  یقاور  دوخ  رکبوبا  کباتا  نآ  زا  سپ  دینادرگ . هتخادرپ  هتخاس و  ترـضح  نآ  يهعقب  زارف 
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ياهسردـم هعقب  هب  لصتم  نآ و  بونج  رد  دـش و  یـساسا  تاریمعت  هعقب  دـبنگ  745 ه )  - 746  ) وجنیا قحساوبا  هاش  ردام  نوتاخ  یـشات 
لاس 912 رد  رگید  راب  هدازماما  فیرـش  يهعقب  درک . انب  هعقب  يهیاسمه  ار  دوخ  نفدم  وناب  نیا  اهدـعب  هک  دـیدرگ  انب  وا  روتـسد  هب  یلاع 

یلـصفم یـساسا و  ریمعت  لاس  نآ  رد  دوجوم  يهماـن  فقو  بجوم  هب  غارچ  هاـش  يهناتـسآ  یلوتم  یفیرـش  هللا  بیبح  موحرم  طـسوت  ق ،
ریمعت اهیبارخ  تافوقوم  دمآرد  لحم  زا  اما  دش  بارخ  هعقب  يانب  دبنگ و  زا  یمین  يدـیدش  يهلزلز  رثا  رب  لاس 997 ق  رد  یلو  دیدرگ .

، تیقفوم تروص  رد  هک  دوب  هدرک  رذن  اهناغفا  نداد  تسکـش  زاریـش و  حتف  زا  لبق  هاشردان  دنیوگ : دـیدرگ . انب  دـیدجت  اددـجم  هعقب  و 
کی ردان  دش ، دراو  اهنآ  رب  زاریش  ناقرز  یلاوح  رد  هک  یـشحاف  تسکـش  اهناغفا و  رـش  عفد  زا  سپ  دهد . ماجنا  غارچ  هاش  رد  یتاریمعت 

هدازماما رـس  يالاب  رد  یلیدـنق  نتخاس  يارب  بانرز  لاقثم  رادـقم 720  هعقب و  ریمعت  يارب  ار  نامز  نآ  جـیار  لوپ  ناـموت  دـصناپ  رازه و 
ناریو هعقب  زا  یتمسق  داد  خر  زاریش  رد  يدیدش  يهلزلز  لاس  نآ  رد  یلو  دوب ، یقاب  هعقب  رد  لاس 1139 ق  ات  لیدنق  نیا  هک  درک ، هیده 

دمآ و زاریش  هب  لاس 1146 ق  رد  مود  راب  يارب  ردان  هکنیا  ات  دیدرگ ، هعقب  يرورـض  تاریمعت  فرـص  هتخورف و  هدش  دای  لیدنق  دیدرگ ،
نیـسح دـمحم  ازریم  موحرم  فرط  زا  هک  غارچ  هاـش  رد  راـهن  فرـص  و  مالـسلاهیلع )  ) یـسوم نب  دـمحا  كربـتم  يهعقب  تراـیز  زا  سپ 

مهدزیـس نرق  رد  درک . هلاوح  هعقب  تاریمعت  تهج  زور  جـیار  لوـپ  ناـموت  تسیود  غـلبم  دوـب ، هدـش  هداد  بیترت  هناتـسآ  یلوـتم  یفیرش 
نآ فقو  ياهرقن  یحیرض  رد 1243 ق  راجاق  هاش  یلعحتف  و  دش ، تمرم  ریمعت و  اددـجم  بارخ و  هکرابم  يهعقب  راب  نیدـنچ  زین  يرجه 

حیرضنبا بصن  خیرات  يهرابرد  يراعشا  دوب  زاریش  تاداس  يهلجا  زا  هک  يزاریش  یلاع  هب  صلختم  نیـسح  دمحم  ازریم  موحرم  و  درک ،
نیا تفای  دمحم  طبس  دقرم  مقر  شخیرات  لاس  يارب  دز  یلاع »  » کلک دورـس : نومـضم  نیدب  مالـسلاهیلع )  ) یـسوم نب  دمحا  يهعقب  رد 

يراعـشا نامز  نیا  رد  مالـسلاهیلع )  ) یـسوم نب  دـمحا  يهعقب  يراک  هنیآ  خـیرات  يهرابرد  گنهرف ، مان  هب  رگید  رعاش  باجح و  نیمیس 
زا دش  نشور  ناویا  قاور  دش  هنیآ  نوچ  نومـضم : نیدـب  دوشیم ، هدـید  نآ  رود  ات  رود  مرح و  ياههچقاط  زارف  رب  نونکا  مه  هک  دورس 
رد هک  یقاور  و  نامیا » غارچ   » زا يو  خیرات  ناقیا  يور  بلط ز  هب  اتفگ  دندومن  بلط  ارو  خیرات  دندوب  هوژپ  رنه  هک  نانآ  نامیا  غارچ  نآ 

هدورس نآ  خیرات  هدام  يهرابرد  لاصو  نبراق  موحرم و  هدش و  هتخاس  هاش  یلعحتف  دنزرف  ازریم  دوعـسم  ناطلـس  طسوت  هدمآ ، الاب  راعـشا 
تفگ دـمآ و  یکی  عمج  رد  هک  هشیدـنا  رد  نم  زاسب  هدیجنـس  يهعطق  یکی  خـیرات ، هب  هکژ  راقو  هدـنب  نیا  هب  دومرف  شماـمتا  رهب  تسا :

ریما روتـسد  هب  لاس 623 ق  هب  هعقب  يور  هب  هدـش  هتخاس  دـبنگ  نیتسخن  دـنا : هتـشون  هعقب  دـبنگ  زاب » اداـب  اـم  هب  هاـش  زا  تمحر  رد  نیا  »
ار 90 كرت  ره  هــک  یکرت  دـبنگ 72  745 ق » نوتاخ » یـشات  هکلم  نامز  رد  یلو  تسا ، هدوب  رکبوبا  کـباتا  ریزو  دوعـسم  نیدـلابرقم 

هدوب زاریـش  يرجه  متـشه  نرق  يرامعم  يرنه و  ياهراکهاش  زا  یکی  دوخ  يهبون  هب  هک  دش  هتخاس  هعقب  يور  دناهدز ، سدـح  رتمیتناس 
دبنگ راجاق ، يازریم  یلعنیـسح  موحرم  ییاورنامرف  ماگنه  یلو  درک  بارخ  ار  دـبنگ  نآ  داتفا  قافتا  لاس 1239 ق  رد  هک  ياهلزلز  تسا .

نیدلاءالع دیـس  ترـضح  يهناتـسآ  یلعف  دبنگ  هیبش  نآ  دبنگ  حرط  دیدرگ و  انب  دیدجت  ریمعت و  هعقب  يهدـش  ناریو  ياهتمـسق  هارمه 
دبنگ يهقاس  يور  رب  و  دوب ، هتفرگ  رارق  جراخ  دـبنگ  يهقاس  زا  رتم   2 دودح 5 /  نآ  مکش  هک  ياهتسجرب  مکش  دبنگ  ینعی  دوب ، نیـسح 
لاـس يهلزلز  رد  اددـجم  زین  دـبنگ  نیا  دوب . هدـیدرگ  يراکیـشاک  قرعم  روط  هب  دـیجم  نآرق  زا  رگید  هیآ  دـنچ  و  هط »  » هکراـبم يهروس 

هلودلاریهظ رـصان  دمحم  موحرم  هکنیا  ات  دید ، ناوارف  يهمدـص  مه  هعقب  ياهتمـسق  رگید  تشادرب و  یفاکـش  دـید و  بیـسآ  1269 ق 
یبارخ میب  نآ  ره  هک  دـش  ادـیپ  ییاهفاکـش  دـبنگ  رد  هرابود  ات  دوب  لاـح  نیمه  هب  نآ  دـبنگ  هعقب و  دومن . ریمعت  ار  اـهیبارخ  دـبنگ و 
نیـسح دـمحم  ناورداش  یعاسم  کمک و  اـب  درک  ادـیپ  فوقو  رما  نیا  هب  هک  تقو  فاـقوا  يهرادا  شیپ  لاـس  لـهچ  دودـح  و  تفریم ،

یفاک و راک  نیا  یلو  دـش  يریگولج  دـبنگ  یـشاپورف  رطخ  زا  يدـح  ات  دـبنگ  نورد  رد  ینهآ  ياهفالک  بصن  اب  هعقب ، یلوتم  یفیرش 
بـسانم ینامتخاس  حلاصم  نهآ و  اب  نآ  ياج  هب  دـیچرب و  الماک  ار  دـبنگ  نامز ، نآ  فاقوا  لاس 1337 ش  رد  هکنیا  اـت  دوبن . شخبرمث 

هاش رد  یسوم  نب  دمحا  رهطم  دقرم  هدازماما  حیرـض  دقرم و  دنتخاس . زاریـش  مدرم  يهنیزه  هب  حرط و  نامه  اب  یماود  اب  رتکبـس و  دبنگ 
هاش یلعحتف  روفغم  ناقاخ  هک  دناهتـشون  ار  دـقرم  يور  حیرـض  دراد ، رارق  هدازماما  رـس  يالاب  دجـسم  دـبنگ و  ریز  يهطوحم  ناـیم  نیـشن 
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. دـننادیم راجاق  هاش  دـمحم  تنطلـس  ناـمز  ياـهراک  زا  لاـس 1257 ق  هب  طوـبرم  ار  هرقن  حیرـض  نیا  یـضعب  درک . شوـپهرقن  راـجاق ...
رد يدجسم  بناج و  راهچ  زا  ییاهنیشن  هاش  عیسو و  مرح  قرشم و  رد  یلصا  ناویا  رب  لمتـشم  هعقب  ینونک  يانب  هدازماما  هعقب  نامتخاس 

هتـشذگ نورق  رد  نیگنر  زیر و  ياههنیآ  تاعطق  اب  هعقب  يانب  نورد  تسا  هعقب  هب  لصتم  ددـعتم  ياههربقم  اهقاطا و  مرح و  یبرغ  بناج 
نادنمرنه يهتشذگ  نرق  يرنه  ياهراکهاش  زا  یکی  دوخ  ابیز  فیرظ و  يراکهنییآ  نیا  هک  هدش  يراکهنییآ  رحبتم  ناداتـسا  يهلیـسو  هب 

؛  دوشیم هدید  نآ  رود  ات  رود  مرح و  ياههچقاط  زارف  رب  هک  هدورس  يراعشا  هعقب  يراکهنییآ  خیرات  رد  زین  گنهرف  موحرم  تسا . زاریش 
رد هب  هک  یلصا  ناویا  تمس  زا  يدورو  شوپهرقن  رد  دشابیم  رد  ود  ياراد  یسوم  نب  دمحا  يهعقب  دش . هراشا  اهنآ  هب  هلاقم  نیمه  رد  و 

لمتشم هک  يراعشا  رد  نیا  رب  دوب . هدش  ادها  هعقب  هب  ازریم  دوعسم  ناطلس  طسوت  دش  هراشا  البق  هک  روط  نامه  دوب  فورعم  ناطلسلا  لظ 
اهدعب رد  نیا  دش . هراشا  نآ  هب  البق  هک  تسا  هدیدرگ  رقن  دوب ، هدش  هدورـس  لاصو  نبراق  موحرم و  طسوت  هعقب  رد  يادها  خیرات  هدام  رب 

رد و  دیدرگ ، لیدبت  دشابیم ، ناهفـصا  نادنمرنه  راک  هک  یلعف  يهدـش  يراکانیم  يراکالط و  شوپهرقن و  رد  هب  ناتسمز 1345 ش ، رد 
ریصن یجاح  موحرم  ار  هعقب  رگید  رد  دوشیم . يرادهاگن  یبولطم  عضو  هب  اجنآ  رد  لقتنم و  هناتـسآ  يهزوم  هب  یناطلـسلا  لظ  شوپهرقن 

ياههناوتسا رب  هک  هدورس  نآ  بصن  خیرات  هدام  رد  دنچ  یتایبا  يزاریش  رعاش  هدیروش  هک  درک  ادها  هعقب  هب  ناخ  یلعنـسح  ازریم  کلملا 
هش ناویا  رد  نیب  هداشگ  شخیرات  رهب  هدیروش  قطنم  دورس  تسا : نآ  خیرات  هدام  نومضم  ریز  رعـش  تسا و  هدش  يراکهدنک  رد  فارطا 
اب زین  هعقب  یجراـخ  ياـهراوید  . دـشابیم هدازماـما  يهـعقب  شخبتـنیز  ناوـیا  ياـهتنا  ود  رد  هاـتوک  يهراـنم  ود  نـینچمه  رز .  میـس و  ز 

یبونج تمـس  رد  دـسیونیم : يزاریـش  تصرف  ازریم  تسا . هدـش  هدیـشوپ  يرجه ، مهدزیـس  يدالیم /  مهدزون  نرق  رادـالج  ياهیـشاک 
ار نآ  هک  تساپرب  یترامع  زارف  رب  تسا  نم  لهچ  زا  رتنوزف  نآ  گنز  هک  زاتمم  رایـسب  تعاس  کی  گرزب  رد  لـباقم  هدازماـما ، نحص 
هب راقو  موحرم  رعـش ، دنچ  تعاس  يهحفـص  ریز  رد  هدش ، بصن  ناکم  نادب  هدرک و  فقو  ازریم  دوعـسم  ناطلـس  رکذلا  قباس  يهدازهاش 

کلک مقر  وا  يانب  خیرات  هب  دز  نومضم : نیدب  تسا . هدیدرگ  بصن  تعاس  ریز  هدش و  رقن  یگنس  رب  هک  هدورس  تعاس  نآ  يانب  خیرات 
فراع يهدـهع  هب  راجاق  يهرود  رد  رابتالاو  يهدازماما  نیا  تیلوت  راجاق  هرود  رد  تیلوت  زارد .  لاس  یکی  اداب  کلم  رمع  یتعاـس  راـقو 
يهعقب ياهراک  میظنت  هرادا و  دوب و  فارشالادجم  هب  بقلم  ینیسح  دمحم  نیدلالالج  ازریم  بانج  نیکلاسلا  رخف  لضاف  دشرم  لماک و 
هکربتم يهناتسآ  مادخ  و  تسا ... هدوب  هناتسآ  يهیلوتلا ... بیان  اضردمحم  ازریم  بانج  شرهگ  الاو  رتهک  ردارب  تیافک  اب  فک  هب  هفیرش 
تمدخ هب  ناشیا  ناگدنامزاب  نونکا  هللا . مهمحر  دنتفهن  نادکاخ  نیا  رد  خر  هتفگ و  کیبل  ار  قح  یعاد  هک  دـندوب  نیرمعم  زا  یتعامج 

دیامنیم تایلام  ذخا  دراد و  تباین  ار  سراف )  ) دنمیم تیافک  نسح  هب  هک  دمحا  ازریم  نب  تیاده  ازریم  بانج  اصوصخ  دنلوغـشم ، دوخ 
دـییأت و اب  هتـشذگ  میژر  رد  غارچ  هاش  هناتـسآ  تیلوت  دوش . مالـسلاهیلع )  ) ترـضح نآ  يهناتـسآ  جراخم  تمرم و  فرـص  نآ  هجو  ات  و 

مرح فک  شرف  گنـس  يراکرمرم ، هزوم و  هناخباتک و  يهیهت  ظاحل  زا  یعیـسو  يهمانرب  انما  تأیه  رظن  ریز  فاقوا  لک  يهرادا  تقفاوم 
، يدورو رد  رـس  اههتـسدلگ و  ناـمتخاس  هناـنز و  دجـسم  ریمعت  ناویا ، يراـک  قرعم  يدورو ، شوپهرقن  رد  حیرـض و  ضیوـعت  ناوـیا ، و 

دجسم ات  نحـص  يهعـسوت  نینچمه  هباطخ و  ظعو و  سلاجم  اهنشج و  يراوگوس و  مسارم  يرازگرب  تهج  گرزب  نلاس  کی  ثادحا 
اهنآ زا  یضعب  هک  هدش  حرط  هریغ  نحص و  میرح  ياههناخ  دیرخ  دمحم ، ریم  دیس  غارچ و  هاش  رهطم  نحص  ود  ندش  یکی  قیتع و  عماج 

 " هب بقلم  ع )  دـمحا ( ریما  دیـس  ترـضح  ع ) غارچهاش (  ترـضح  هاـگراب  تسا . مادـقا  تسد  رد  هیقب  هدیـشوپ و  لـمع  هماـج  نونکاـت 
نومأم تفالخ  نامز  رد  ناشیا  تسا . ع )  ) اضر ماما  ترضح  ردارب  متفه و  ماما  راوگرزب  دنزرف  مظاعالا " تاداسلا  دیـس  غارچهاش " و " 

کیدزن رد  ریـسم  نیا  رد  درک و  تکرح  سوط  يوس  هب  هنیدـم  زا  تیب  لها  نابحم  ناکیدزن و  زا  یعمج  اب  203 ه.ق  ات ياهلاس 198  نیب 
، ترضح نآ  راوج  رد  ع )  یسوم ( نبدمحم  ترضح  نآ  ردارب  دیـسر . تداهـش  هب  هاگراب ،  لحم  رد  یتلود  ياهورین  اب  گنج  رد  زاریش 

ترـضح نآ  هاگراب  لاـس ، دـص  دودـح  رد  ینعی  یملید " هلودـلادضع  یهاـشداپ " زا  شیپ  اـت  دـندش . هدرپس  كاـخ  هب  لـحم  نیمه  رد 
 ( ع دمحا (  ریما  دیـس  ترـضح  شردارب  ترـضح و  نآ  يارب  ینامتخاس  ناکم ، نیا  رد  رون  ندش  ادیوه  اب  عطقم  نیا  رد  دوب . صخـشمان 
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ترـضح هاگمارآ  يور  رب  دـبنگ  نیتسخن  نامتخاس ، تمرم  اب  سراف  ناکباتا  ناـمز  رد  ق  ات 659 ه . نیب 623  ياه  لاس  رد  دـش . هتخاس 
دبنگ ياج  هب  سراف  یلاو  ازریم " یلع  نیسح  هلزلز "، نایرج  رد  انب  زا  یشخب  بیرخت  اب  ق  لاس 1239 ه . رد  دش . هتخاس  ع )  غارچهاش ( 
دبنگ هدیچرب و  یلک  روط  هب  ینف ، صقن  لیلد  هب  ق  لاس 1379 ه . رد  دش و  ریمعت  رابود  یکی  دبنگ  نیا  تخاس . يدیدج  دبنگ  هتسکش ، 
مرح قرـش ،  رد  یلـصا  ناویا  لماش  هعقب  نیا  ینونک  يانب  دـش . هتخاس  هاگراب  نآ  رب  کبـس  نامه  هب  نهآ ، زا  يزلف  تلکـسا  اـب  يرگید 

ود ياراد  هعقب  تسا . هعقب  هب  لصتم  ددعتم  ياه  هربقم  اه و  قاتا  مرح و  برغ  تمس  رد  يدجسم  وسراهچ و  زا  ییاه  نیشن  هاش  عیـسو و 
رد نآ  ياج  دـش و  لقتنم  هناتـسآ  هزوم  هب  اهدـعب  دوب ، فورعم  یناطلـسلا " ّلِـظ   " ِرد هب  هرقن و  زا  هک  ناویا  تمـس  يدورو  رد  تسا ؛ رد 

نییزت تخاس و  هب  مادقا  یفلتخم  ناهاشداپ  انب ، نیا  هلاس  دـص  دـنچ  رمع  لوط  رد  تفرگ . رارق  یناهفـصا  نادـنمرنه  راک  هدـش  يراکانیم 
یناویا قاور (  هرقن و  ياهرد  تانیئزت و  يرب و  چگ  ياه  هتشون  يراک و  هنیآ  هلمج  زا  دنا ، هدرک  هدازماما  نیا  يانب  فلتخم  ياه  تمـسق 

خسن و ثلث ، زا  رایسب  طوطخ  مرح ،  ياهراوید  يور  تسا . هجوت  بلاج  رایسب  هعقب  نیا  مرح  و  هاگشیپ )  دوش ،  هتخاس  مود  هبترم  رد  هک 
هب مرح ،  لخاد  ردرس و  يراک  هنیآ  تسا . هدش  هتشون  هنیآ  ذغاک و  ای  یشاک  يور  ییابیز  تیاهن  رد  زیر ، تشرد و  ياه  ملق  اب  قیلعتـسن 
 ، نآ يالاب  ربق و  نییاـپ  رد  لکـش ،  عبرم  ییاـضف  رد  مرح ،  لـخاد  تسا . دنمـشزرا  رایـسب  يرنه  رظن  زا  هنیآ  ياـه  يراـک  سنرقم  هژیو 

رارق هدازماما  رـس  يالاب  دجـسم  دبنگ و  ریز  هطوحم  نیب  نیـشن  هاش  رد  رهطم  دقرم  دراد . عافترا  رتم  کیدزن 15  هک  هدش  هتخاس  يدـبنگ 
هدش هتخاس  داژن " کلاس  یلعلادبع  شیاتس "و "  رغصا  یلع  متاخ " ناداتسا  طسوت  یسمش  لاس 1349  رد  ترضح  هاگراب  حیرض  دراد .

رتم زا 100000  شیب  لاـس 1360  زا  تسا و  عبرمرتم   60000 ع ، )  ) يدمحم يدـمحا و  سدـقم  ناتـسآ  هاگراب  يزورما  تحاسم  تسا .
: لـماش هک  تسا  هدـش  ماـجنا  ردارب  ود  نیا  سدـق  ناتـسآ  رد  يددـعتم  تارییغت  تدـم  نیا  رد  دراد . رارق  تخاـس  تسد  رد  اـنبریز  عبرم 

( ، ع  ) غارچهاش ترضح  كرابم  ناتـسآ  رهطم  ناویا  هعـسوت  يزاسزاب و  مرح ، هعـسوت  نآ ، فارطا  ياه  قاور  يزکرم و  نحـص  تخاس 
 ( ، ع دمحمریما (  دیس  ترضح  سدقم  ناتسآ  رهطم  ناویا  هعسوت  يزاسزاب و  ع ، )  غارچهاش (  ترـضح  رهطم  مرح  دبنگ  يراک  یـشاک 

ارـسریاز و ارـس ، و  بـسک )  لـحم  هـچمیت (  قوسراـهچ ،  رازاـب و  ثادـحا  يراـک ،  هـنیآ  يراـک و  یـشاک  يدـنب ،  سنرقم  يزاـسامن ، 
ماما مالسلاهیلع )  ) اضر ماما  ترضح  ردارب  دمحا  ریم  دیس  ترضح  هاگمارآ  هدازماما  لحم  سردآ :  تسا . رذگریز  نابایخ  هفایـضلاراد و 

. تسا هدـش  عقاو  فورعم ، كزدرـس  يهلحم  هب  هک  ياهلحم  رد  يدـمحا و  نابایخ  رد  عقاو  ياهکلف  راـنک  رد  زاریـش ، رد  نایعیـش ، متـشه 
(http://www.alighasemi123.blogfa.com-- http://www.niazerooz.com عبانم : )

ع)  ) نیسح نیدلا  ءالع  دیس  هدازماما 

زا نیدـلاءالع  دیـس  تاحیـضوت :  تسا . غارچهاـش  ترـضح  رگید  ردارب  و  (ع ) مظاـک یـسوم  ماـما  نادـنزرف  زا  نیدـلاءالع  دیـس  بسن : 
ياراد دراد و  رارق  زاریـش  هعمج  دجـسم  رواجم  هچوک  رد  هعقب  تسا . غارچهاش  ترـضح  رگید  ردارب  و  (ع ) مظاک یـسوم  ماـما  نادـنزرف 

هک برغ  تمس  رد  دبای . یم  هار  جراخ  هب  یکچوک  نحـص  هلیـسو  هب  بونج  تمـس  رد  یلـصا  لخدم  تسا . دنلب  يدبنگ  اب  عفترم  ییانب 
دبنگ ریز  رد  هدش  يراک  هنیآ  دنلب  مرح  ياراد  هعقب  نورد  دراد ؛ ياج  انب  یبرغ  نحص  زورما  تشاد ، دوجو  یعیسو  ناتـسربق  هتـشذگ  رد 

هب هعقب  یلصا  يانب  تسا . عقاو  حیرض  تشپ  رد  مرح  هنیرق  دجسم  دراد . رارق  نآ  رانک  نیـشن  هاش  رد  نیدلاءالع  دیـس  رهطم  دقرم  تسا و 
يالاب رد  يا  هبیتک  تسا . هدش  هتخاس  دوب ، زاریـش  یلاو  مهن ) لیاوا  ای  متـشه  نرق  رخاوا  رد   ) رومیت لوغم و  دهع  رد  هک  ناخ  غلتق  هلیـسو 

نآ رب  هک  دراد  دوجو  ییابیز  رایسب  قرعم  ياه  یشاک  زین  دبنگ  ریز  یلخاد  تمسق  روداترود  تسا . هدنام  یقاب  ق  .ـ خیرات 943 ه هب  مرح 
تاریمعت هیوفـص  نامز  رد  انب  هک  دـهد  یم  ناشن  تسا و  هدـش  دـیق  خـیرات ، نامه  اب  لمزم "  " هروس یبآ  هنیمز  رب  ییالط و  ثلث  طـخ  هب 

اب يدیدج  دبنگ  یـسمش  لاس 1329  رد  دوب ، هدـمآ  دراو  انب  دـبنگ  رب  نورق  یط  رد  هک  يدـیدش  تامدـص  لیلد  هب  تسا . هدـش  یـساسا 
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: عـــبنم . ) دراد رارق  زاریــــش  هـــعمج  دجــــسم  رواـــجم  هچوـــک  رد  هـــعقب  سردآ :  دـــش . بـــصن  نآ  ياـــج  هـــب  ینهآ  تلکــــسا 
(http://www.imamrezatv.ir

(ع) میهاربا هدازماما 

(ع) مظاک یـسوم  ماما  نادنزرف  زا  (ع ) میهاربا هدازماما  تاحیـضوت :  تسا . (ع ) مظاک یـسوم  ماما  نادـنزرف  زا  (ع ) میهاربا هدازماما  بسن : 
نیـشن هاش  راهچ  ياراد  مرح  تسا . هدش  لیکـشت  دیدج  میدـق و  تفاب  ود  زا  نآ  نامتخاس  هتفرگ و  رارق  هیوبیـس  راولب  رد  هعقب  نیا  تسا .
یتولخ طایح  مرح ، نامتخاس  تشپ  رد  تسا . هدش  يراک  هنیآ  ییابیز  زرط  هب  هتشاد و  رارق  یبونج  نیـشن  هاش  رد  رهطم  حیرـض  هک  تسا 

رد تسا . هدش  شقن  اروشاع  زور  البرک و  عیاقو  تمایق ، زا  ییابیز  یشاقن  گنر  تفه  ياه  یـشاک  اب  نآ  راوید  يور  یلاله  رب  هک  تسا 
شقن یمـس  روگنا  زا  رپ  یفرظ  اـب  نوماـم  نابنادـنز  و  (ع ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  زا  يریوـصت  یـشاک ، يور  رب  یلـاله  تسار  تمس 

رد هریاد و  تروص  هب  هدازماما  نیا  دبنگ  دـهدیم . ناشن  دیـشرلا  نوراه  هاگراب  رد  ار  (ع ) اضر ماما  زین  پ  ـــ تم چ ـ ـس رد  تسا . هدـیدرگ 
(http://shahecheragh.ir عبنم : . ) تسا هتفرگ  رارق  هیوبیس  راولب  رد  هعقب  نیا  سردآ :  دوش . یم  هدهاشم  نوریب  زا  هقبط  ود 

ع)  ) هزمح نب  یلعریما  دیس  هدازماما 

ترضح رازم  نآرق  هزاورد  نابایخ  نایاپ  رد  تاحیضوت :  دشاب . یم  (ع )  مظاک یسوم  ماما  ناگداون  زا  هزمح " نب  یلعریما  دیـس   : " بسن
شخب ود  زا  انب  تسا . ییابیز  گرزب و  مرح  نحص و  ياراد  هک  دراد  رارق  ع )   ) مظاک یسوم  ماما  ناگداون  زا  هزمح " نب  یلعریما  دیـس  "

ياه ناویا  اه و  قاتا  دوش و  یم  بوسحم  اـنب  یلـصا  تمـسق  هک  هفـص  راـهچ  زا  لکـشتم  لکـش  ییاـپیلچ  ییاـضف  تسا ؛  هدـش  لیکـشت 
دالوف متاخ و  بوچ و  زا  یحیرض  نورد  دقرم  دراد . دوجو  مرح  تشپ  رد  زین  يدجسم  دنتسه . انب  نیا  يدورو  ياه  تمسق  هک  یکچوک 

یمیدق هعقب  نیا  يدورو  دننک )  داجیا  بوچ  يور  هک  نآ  زج  هایگ و  لگ و  لکش  هب  هتـسجرب  شقن  يراک (  تبنم  ِرد  تسا . هتفرگ  رارق 
هک تسا  دوجوم  يرومیت  خرهاش  دـنزرف  میهاربا " ناطلـس   " زا یلاع  ثلث  طخ  هب  يا  هبیتک  يدورو ، زیلهد  يالاب  رب  تسا و  ابیز  رایـسب  و 
دنز هیوفص ،  هرود  رد  اهدعب  تسا و  بستنم  یملید  هلودلادضع  هرود  هب  هعقب  یلصا  يانب  هدش .  کح )  ) رق َـ يدننام ن قامس  گنس  يور 
مرح نحـصرب و  لمتـشم  ییانب  هدـش و  عقاو  زاریـش  نآرق  هزاورد  نابایخ  نییاپ  رد  هاگمارآ  نیا  دـش . ماجنا  نآ  رد  یتاریمعت  زین  راـجاق  و 
هرود هیراجاق و  هیدـنز  هیوفـص  يرومیتياـههرود  رد  هک  دـنهدیم  تبـسن  یملید  هلودـلادضع  هب  ار  هعقب  یلـصا  ناـمتخاس  تسا  عیـسو 
رارق نآرق  هزاورد  نابایخ  نایاپ  رد  سردآ :  دناهتشون . ع   ) مظاکیسوم ماما  دنزرف  ار  نفدم  بحاص  تسا  هدش  ریمعت  يزاسزاب و  رـصاعم 

(http://www.niazerooz.com- http://old.trec.co.ir عبانم : . ) دراد

( تمایق نوتاخ   ) نوتاخ شبآ  هعقب 

نوتاخ شبآ  هکلم  دراد . دوجو  نوتاخ  شبآ   » مانب ناریو  همین  يانب  زا  یتمسق  هناخباصق  هزاورد  یکیدزن  رد  زاریش ، رهش  رد  تاحیضوت : 
نیا دراد . قلعت  هیوفص  هرود  هب  انب  نیا  قرعم  ياههبیتک  تسا  وکاله  مهدزای  رسپ  نآ  اقرومیت  وکنم  رسمه  سراف  ناکباتا  هاشداپ  نیرخآ 
مانب ناریو  همین  يانب  زا  یتمـسق  هناخباصق  هزاورد  یکیدزن  رد  زاریـش ، رهـش  رد  سردآ :  تساهدـش  تبث  ناریا  یلم  راـثآ  تسرهف  رد  اـنب 

(http://old.trec.co.ir عبنم : . ) دراد دوجو  نوتاخ  شبآ  »
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نانت لهچ  هعقب 

تسا و ناخمیرک  هرود  ياهانبزا  هک  دراد  رارق  نانت  لهچ  هیکت  زاریش ، يامن  ناهج  غاب  قرـش  نانت و  تفه  راولب  بونج  رد  تاحیـضوت : 
غاب قرـش  ناـنت و  تفه  راولب  بونج  رد  سردآ :  دوشیم . هدـید  دراد ، قلعت  شیورد  هب 40  هک  کچوک  ربق  گنـس  نآ 40  هطوحم  رد 

(http://old.trec.co.ir عبنم : . ) دراد رارق  نانت  لهچ  هیکت  زاریش ، يامن  ناهج 

بیرغ نیدلا  جات  دیس  هدازماما 

نیا تسا . هدـش  ثادـحا  يا  هچوک  رد  نورزاک  هزاورد  کیدزن  رد  هیراجاق  هرود  زا  شیپ  هک  تسا  زاریـش  كربتم  عاقب  زا  تاحیـضوت : 
نبا ینثم  نسح  نبدمحم  هربقم  نینچمه  تسا . بیرغ  نیدـلا  جات  هب  بقلم  بلاط  یبا  نبا  یلع  نب  رفعج  نب  لضف  نبرفعج  هاگمارآ  هعقب 

کیدزن رد  هیراـجاق  هرود  زا  شیپ  هک  تسا  زاریـش  كربـتم  عاـقب  زا  تسا . هتفرگ  رارق  ناـکم  نیا  رد  زین  بلاـط  یبا  نـب  یلع  نـب  نـسح 
نیدلا جات  هب  بقلم  بلاط  یبا  نبا  یلع  نب  رفعج  نب  لضف  نبرفعج  هاگمارآ  هعقب  نیا  تسا . هدش  ثادحا  يا  هچوک  رد  نورزاک  هزاورد 

هک هعقب  نیا  رد  تسا . هتفرگ  رارق  ناـکم  نیا  رد  زین  بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  نبا  ینثم  نسح  نبدـمحم  هربقم  نینچمه  تسا . بیرغ 
یشاک زین  يدورو  رد  رـس  رد  تسا . هتفرگ  رارق  اه  شورف  هویم  رازاب  هب  یهتنم  يا  هچوک  رد  لامـش و  هب  ور  تسا  يرفولین  يدبنگ  ياراد 

طخ هب  ثیداحا  ینآرق و  تایآ  زین  اهنآ  زا  یخرب  يور  رب  تسا . هتـسب  شقن  هتب  لگ و  ریواصت  اهنآ  يور  رب  هدش و  هدافتـسا  گنر  تفه 
رب تسا . هدش  دیق  خیرات 1310 ه.ق . زین  نایاپ  رد  تسا و  هتـسب  شقن  البرک  عیاقو  ریواصت  رگید  یخرب  يور  رب  تسا . هدش  هتـشاگن  ثلث 
زا کبـشم  يا  هرجنپ  رد  يالاب  رب  تسا . هتـسب  شقن  تبنم  تروص  هب  یثیداحا  زین  هدـش  يراک  تبنم  تسا و  یبوچ  هک  يدورو  رد  يور 

گنرکی یشاک  نآ  فقس  رد  هک  دراد  دوجو  یعلـض  تشه  لکـش  هب  ییورهار  رد ، تشپ  رد  دراد . دوجو  یگنر  هشیـش  بوچ و  تاعطق 
هب یطایح  هعقب ، نیا  رد  تسا . زیخ  مک  يدبنگ  ياراد  هدش و  يدـنبراک  هک  تسا  يدورو  یتشه  کی  ياراد  هعقب  نیا  تسا . هتفر  راک  هب 

ناتخرد زین  ار  طاـیح  فارطا  دراد . رارق  تسا ، نآ  رد  رتکچوک  یـضوح  هک  یگنـس  یـضوح  نآ  طـسو  رد  هک  دراد  دوجو  عبرم  لـکش 
رتم و ضرع 4  هب  یناویا  مرح ، ولج  رد  تسا . هتفرگ  رارق  هینیـسح  مرح و  يدورو  رد  يور  هب  ور  تسا . هدـناشوپ  رانچ  دـیب و  سوتپیلاکا ،

عوـن زا  اـهزرج  هرازا  تسا . هتفرگ  رارق  نآ  يوـلجرد  يرجآ  زرج  هس  تسا و  رمرم  گنـس  نآ  شوـپ  فـک  هـک  دراد  رارق  رتـم  لوط 14 
، زین ناویا  یناشیپ  رد  تسا . هدش  نیزم  گنر  کی  یشاک  اب  ناویا  قاط  اه و  نوتس  هندب  يور  تسا . هدش  يراجح  هدوب ، کمدنگ  گنس 
رد رـس  زارف  رب  تسا . هدش  هتـشاگن  يدروجال  یـشاک  يور  رب  ص )  ) دمحم ترـضح  زا  ثیدح  کی  و  ع )  ) یلع ترـضح  زا  ثیدح  هس 
زا یحیرض  مرح ، طسو  رد  تسا . هدش  يراک  سنرقم  گنر ، کی  یـشاک  هلیـسو  هب  دراد ، رارق  ناویا  تسار  تمـس  رد  هک  مرح  يدورو 

رتم و کـی  عاـفترا  اـت  مرح  تسا . هتفرگ  رارق  دـبنگ  نآ  زارف  رب  دراد و  رارق  ربـق  ود  نآ  رد  هک  هتفرگ  رارق  بعکم  تروص  هب  هرقن  سنج 
نیـشن هاش  مرح ، یبونج  علـض  رد  تسا . هدـش  يراک  هنیآ  فقـس  اه و  هرازا  يالاب  تسا . رمرم  گنـس  نیمز ، حطـس  زا  رتم  یتناـس  تسیب 

نیا دراد . رارق  گنـس  رجآ و  زا  هدـش  هتخاس  هداز ، ماما  هینیـسح  مرح ، پچ  تمـس  تسا . هزپوت  قاط و  تروص  هب  هک  دراد  رارق  یگرزب 
نیا زا  شیپ  هک  دراد  رارق  ییاه  ناویا  امن و  قاط  زین  هینیسح  قرش  رد  تسا . کچوک  يامن  قاط  هد  یگنس و  نوتس  راهچ  ياراد  هینیـسح 

رد هک  نانچ  تسا  هدـش  ماجنا  لاـس 1377 ه.ش . رد  مرح  تاریمعت  نیرخآ  تسا . یگنهرف  روما  زکرم  کـنیا  مه  هدوب و  هیملع  هسردـم 
يا هچوک  رد  نورزاک  هزاورد  کیدزن  رد  سردآ :  تسا . هدـش  ثادـحا  یماظتنا  هاگـساپ  رارقتـسا  تهج  قاتا  رد  زین  طایح  یقرـش  علض 

(http://www.toppatogh.com عبنم : . ) تسا هدش  ثادحا 
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س) ( ) نارتخد یب  یب  ) هجیدخ یب  یب  هدازماما 

 : تاحیـضوت تسا . فورعم  نارتخد  یب  یب  هب  هک  تسا  ع )  ) نیدـباعلا نیز  ماما  نادـنزرف  زا  هللادـبع  ما  هجیدـخ ، یب  یب  هدازماما  بسن : 
رد سابعلا  تیب  تشپ  رد  بیغتسد  دیهش  نابایخ  زا  بعشنم  يا  هچوک  رد  هک  تسا  نارتخد  یب  یب  هاگمارآ  زاریـش ، كربتم  عاقب  زا  یکی 
یب یب  هب  هک  تسا  ع )  ) نیدـباعلا نیز  ماما  نادـنزرف  زا  هللادـبع  ما  هجیدـخ ، یب  یب  هدازماـما  تسا . هتفرگ  رارق  یناـخلیا  دجـسم  یکیدزن 

نیطالـس زا  ینز  ار  هعقب  داینب  تسا . هدـش  هتخاس  هیدـنز  نامز  رد  نآ  يانب  تسا و  دـنلب  يدـبنگ  ياراد  هعقب  نیا  تسا . فورعم  نارتخد 
يور رب  هقبط  ود  ياراد  هعقب  نیا  درک . ریمعت  دـیدجت و  ار  ترامع  یناخلیا  ناخ  یلقدـمحم  هدـش ، بیرخت  هلزلز  لـیلد  هب  نوچ  هداـهن و 

ما هربـقم  تسا . نآ  نیفرط  رد  هچغاـب  ود  هعقب و  وـلج  رد  یعبرم  یـضوح  ياراد  زین  نآ  طاـیح  دـشاب . یم  نیمزریز  کـی  نیمز و  حـطس 
شـشوپ هدـش و  هتخاس  کمدـنگ  گنـس  زا  يرتم  مین  کی و  عافترا  ات  هعقب  لـخاد ، هار  زا  تسا . هتفرگ  رارق  طاـیح  نیمزریز  رد  هللادـبع 
ییاهربق گنس  زین ، هربقم  فارطا  رد  تسا . رتم  نآ 2  عافترا  رتم و  رتم و 1/5  دودـح 4  نآ  ضرع  لوط و  هک  تسا  یبوچ  هاگمارآ  يور 

ربق لامـش  علـض  رد  هعقب ، زا  نوریب  رد  تسا . هدش  هتـشاذگراک  اه  هلپ  رد  نونکا  هدش و  يراجح  نانآ  يور  رب  يریواصت  هک  دراد  دوجو 
یناخلیا دجـسم  یکیدزن  رد  سابعلا  تیب  تشپ  رد  بیغتـسد  دیهـش  نابایخ  زا  بعـشنم  يا  هچوک  رد  سردآ :  دراد . رارق  كرابم  هللادبع 

(http://www.niazerooz.com عبنم : . ) تسا هتفرگ  رارق 

ع)  ) دمحمریم دیس  ترضح  هدازماما 

نیا لخدم  دراد . رارق  دـمحمریم " دیـس   " ترـضح شردارب  رازم  ع ، )  غارچهاش (  ترـضح  هاگمارآ  يرتم  هلصاف 200  رد  تاحیـضوت : 
يدجسم دراد . رارق  نآ  یلامش  نیـشن  هاش  رد  رهطم  دقرم  هک  هدش  لیکـشت  یعیـسو  هداس  مرح  زا  هعقب  نورد  تسا و  يراک  یـشاک  هعقب 

ِدقرم حیرـض  تشپ  تسا و  هیدـنز  دـهع  يابیز  ياـه  يراـک  متاـخ  ياراد  دـقرم  حیرـض  تسا . عقاو  دـقرم  رگید  يوس  رد  مرح  هنیرق  زین 
دبنگ دنتـسه . لـصتم  مه  هب  حیرـض  ود  ره  تسا . هدـش  عقاو  ع - )  ) مظاـک یـسوم  ماـما  نادـنزرف  زا  ع - )  میهاربا (  هدازماـما  هب  بوسنم 

تمسق رد  دایز  یگدمآرب  کیراب و  هندب  ياراد  دش ، هتخاس  زاریش  هکربتم  عاق  ُـ رب ب راجاق  دهع  رد  هک  يرگید  ياهدبنگ  کبس  هب  یشاک 
نیا حیرض  دش . هدرپس  ریمعت  تسد  هب  نآ  تانیئزت  راجاق ، هیدنز و  نارود  رد  هک  تسا  يرجه  مهد  نرق  راثآ  زا  یلـصا  يانب  تسا . نییاپ 

هاگمارآ تسین . صخـشم  راوگرزب  نیا  هاگمارآ  یناب  مان  ریمعت و  تخاس و  خـیرات  اما  هدـش ، هتخاس  ق  لاس 1306 ه . رد  هرقن و  زا  دـقرم 
هب ار  هعقب  نیا  يانب  باسنالا  عماج  دراد . رارق  (ع ) یسوم نب  دمحا  مرح  یقرـش  لامـش  علـض  رد  (ع ،) غارچهاش ردارب  (ع ،) دمحم ریم  دیس 

هربقم رب  یترامع  لاس 923 ه.ق  رد  سراف ، رد  يوفص  لیعامسا  هاش  یلاو  ردقلاوذ ، ناطلس  لیلخ  طسوت  دهد . یم  تبـسن  لاس 623 ه.ق 
نآ دقرم  هک  تسا  یعیسو  هداس و  مرح  رب  لمتشم  هعقب  دوب . هقبط  ود  هرجح  نیدنچ  دجـسم و  قاور ، دبنگ ، هدنریگ  رب  رد  هک  دش  هتخاس 

بیغتسد و هللا  تیآ  دیهش  دراد . رارق  زین  باجم  میهاربا  شدنزرف  رازم  ترـضح ، نآ  ربق  رانک  رد  تسا . هدش  عقاو  یلامـش  نیـشن  هاش  رد 
رارق ع )  ) غارچهاش ترضح  هاگمارآ  يرتم  هلصاف 200  رد  سردآ :  دنا . هدش  هدرپس  كاخ  هب  سدقم  ناتـسآ  نیا  رد  شنارای  زا  نت  دنچ 

(http://www.niazerooz.com- http://shahecheragh.ir عبانم : . ) دراد

هدابآ

يزکرم شخب 
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ع)  ) رفعجو دمحا  ناگداز  ماما 

رهـش رد  تاحیـضوت :  دنـشاب . یم  ع )  ) نیدـباعلا نیز  ماما  و  ع )  ) مظاکلا یـسوم  ماما  ناگداون  زا  ع )  ) رفعج دـمحا و  ناگدازماما  بسن : 
هدابآ و ناتـسرهش  يرتمولیک  هدـجه  رد  مانب  فورعم و  یهاگترایز  ع )  ) نیدـباعلا نیز  ماما  و  ع )  ) مظاکلا یـسوم  ماما  ناگداون  زا  نمهب 

ترـضح هارمه  هب  يرجه  مود  نرق  رخاوا  رد  راوگرزب  ود  نیا  تسا . هدـش  عـقاو  سراـف  لامـش  رد  ناتـسا و  زکرم  يرتـمولیک  دصیـس  رد 
روتسد هب  هک  دندمآ  سوط  تمس  هب  دندرب  یم  رس  هب  سوط  رد  هک  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترضح  ندید  يارب  ع )  ) یـسوم نب  دمحا 

رانک رد  تحارتسا  لاح  رد  هک  راوگرزب  ود  نیا  دـنتخادرپ و  گنج  هب  دـندش و  نانآ  روبع  زا  عنام  يو  نارومام  ناـخ  غلتق  زاریـش  مکاـح 
مرحم و ياههام  هلمج  زا  فلتخم  مایا  رد  هلاس  ره  ات  دندیسر  تداهش  هب  روج  ملظ و  نامکاح  طسوت  دندوب  نمهب  دابآ  نیسح  تانق  بآ 
 : دابآ نیسح  هعرزم ي  رد  ناگدازماما  فشک  نایرج  دشاب . تراهط  تمصع و  نادناخ  ناقـشاع  هاگداعیم  ناراوگرزب  نیا  هربقم ي  رفص 

نیـسح هعلق ي  فرط  هب  دوخ  غاب  زا  شدنزرف  اب  ینز  لبق  لاس  دصراهچ  دودـح  : دـنیوگیم دوخ  ناردـپ  زا  لقن  هب  لحم  نیرمعم  خویش و 
دیدـپان دوب  تکرح  رد  شهارمه  هک  وا  كدوک  دوشیم  هجوـتم  تسا  ناـگدازماما  هعقب ي  نوـنکا  مه  هک  یلحم  رد   ، هتفر یم  نمهبداـبآ 

لها هب  ودنوشیم  سویام  دنریگیمن و  هجیتن  اما  دـننکیم  شالت  وا  يوجتـسج  رد  يزور  دـنچ  لحم  لها  همه ي   ، تسین وا  زا  يرثا  هدـش و 
شدنزرف هک  يا  هطقن  نامه  رد  دومنیم  تعجارم  هناخ  هب  غاب  زا  هچبرـسپ  نآ  ردام  هک  زور  کی  . دنوشیم لسوتم  تراهط  تمـصع و  تیب 

هک دنیبیم  دـنکیم و  هاگن  رـس  تشپ  هب  هدـش  دـیدپان  ( رجنـس  ) شدـنزرف هک  يزور  نآ  دای  هب  هدرـسفا  هدز و  مغ  یتلاح  اب  دوب  هدـش  دوقفم 
اجک ردام  دـیوگیم  دود و  یم  یلاحـشوخ  اب  ، تسا تکرح  رد  تشاد  تسد  رد  ندـش  مگ  ماگنه  هک  يروگنا  هشوخ ي  نامه  اب  شرـسپ 

. درکیم هراشا  يا  هطقن  هب  هک  یلاح  رد  رفعج  دـمحا و  دـیوگیم  ؟ تسیک تیاقآ  دـسرپیم  بجعت  اـب  نز  میاـقآ . روضح  هب  : دـیوگیم ؟ يدوب
انیب ان  هک  رظنم  هلاخ  مان  هب  ینز  دنیآ و  یم  رب  هعقب  انب و  ثادحا  ددص  رد  دنبای و  یم  ار  ناگدازماما  دقرم  ودـننکیم  شواک  اراجنآ  یلاها 

ياعد ناراوگرزب  نیا  مارتحا  هب  دنوادخ  نوچ  دنک و  انب  ناگدازماما  نیا  يارب  يا  هعقب  دـبای  زاب  ار  دوخ  ییانیب  رگا  هک  دـنکیم  رذـن  هدوب 
هدوب مکاح  مدرم  رب  نامز  نآ  رد  هک  یگراچیب  رقف و  دوجو  ابو  دـنکیم  ثادـحا  ار  ییانب  لحم  مدرم  کـمک  اـب  دـیامنیم  باجتـسم  ار  وا 

رون ود  تسا . هدیدرگ  انب  دیدجت   ، لحم ناراکوکین  ششوک  تمه و  اب  ریخا  ياهلاس  رد  هک  دسریم  نایاپ  هب  انب  نیا  لبق  لاس  دودح 285 
هدید ي رون  ود  ربق  تسا --------  رترب  شرع  زا  هک  عیفر  هعقب ي  نیا  ع )  ) رفعج دـمحا و  ناگدازماما  فصو  رد  () س  ) ارهز هدـید ي 
تسا ز رونم  نمهب  تسارفعج  هب  یمـسم  نآ  مظاک  لسنزرگید  نیدجاس ---------  لسنزا  دوب  يرهوگ  هک  دـمحا  تسارهطا  يارهز 

ناتـسرهش يرتمولیک  هدـجه  رد  رفعج  دـمحا و  ناـگدازماما  سردآ :  تسا  رونم  سب  ناشدـقرم  رونز  اریز  ناشمودـق ---------  نمی 
(http://khnafar.farsnama.com عبنم : . ) تسا هدش  عقاو  سراف  لامش  رد  ناتسا و  زکرم  يرتمولیک  دصیس  رد  هدابآ و 

نورزاک

يزکرم شخب 

نیسح دیس  هدازماما 

تاحیضوت تسا . نیسح  نب  یلع  هجیتن  نیسح ، دیس  هدازماما  هب  فورعم  نیدباعلا  نیز  نب  میهاربا  نب  ریما  نب  نیـسحدیس  هدازماما  بسن : 
شهاگمارآ هک  تسا  نیسح  نب  یلع  هجیتن  نیـسح ، دیـس  هدازماما  هب  فورعم  نیدباعلا  نیز  نب  میهاربا  نب  ریما  نب  نیـسحدیس  هدازماما  : 

زا نیسح  دیس  هدازماما  هاگیاج  تیمها و  تساهدش .  عقاو  نورزاک  رد  روپاشیب  رهش  لامـش  رد  يو  هاگمارآ  . تساهتفرگ رارق  نورزاک  رد 
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دیـس غارچهاش و  زا  دـعب  سراف  ناتـسا  رد  هجوت  دروم  هدازماما  نیموس  ناونع  هب  تساهدوب و  نورزاک  سراـف و  مدرم  هجوت  دروم  زاـبرید 
يور هدازماما  نیا  ترایز  هب  تاجاح  نتفرگ  تاروذن و  يارب  دنراد و  نآ  هب  يدایز  داقتعا  مدرم  هک  دیآیم  رامـش  هب  نیـسح  نیدلاءالع 

هدازماما نیا  راوج  رد  لیطعت  ماـیا  هتفه و  رخآ  تاـحیرفت  ندـنارذگ  تحایـس و  هب  تاـغاب  راـس و  همـشچ  دوجو  رطاـخ  هب  و  دـنروآیم ،
يور هدازماـما  نیا  تراـیز  هب  راوجمه  ياهناتـسا  اهرهـش و  زا  یهجوت  لـباق  تیعمج  تساهژیو و  تیعقوم  ياراد  ساـسارب  دـنزادرپیم .

هدازماما نورزاک و  نیـسحدیس  هدازماما  رد  هناخدـصر  زکرم  ود  سراف  هکربتم  نکاما  عاـقب و  هرادا  سییر  ییاـضر ، هتفگ  هب  دـنروآیم .
رد لاسما  زاریش  نیسح  نیدلاءالع  دیـس  هناخدصر  زکرم  زا  مدرم  هدرتسگ  لابقتـسا  هب  هجوت  اب  دش :  دهاوخ  يزادنا  هار  نابهتـسا  دارمریپ 

روشک زا  جراخ  زا  اه  هناخدصر  نیا  تازیهجت  دیرخ  هک  هتـشاد  نایب  يو  دوش . ¬ یم يزادنا  ¬ هار هناخدصر  ناتـسا  صخاش  هدازماما  ود 
دوجو نیـسح  دیـس  هدازماـما  فارطا  رظاـنم  دوـش . یم  يرادـیرخ  پوکـسلت  ناـموت  نوـیلیم  هـیلوا 25  راـبتعا  اـب  ادـتبا  رد  هدـش و  دـقعنم 

ار ناکم  نیا  نآ ، فارطا  رد  زبسرس  ابیز و  تابکرم  ياهغاب  نینچمه  تسا و  ریشدرا  بآ  رـس  اهنآ  نیرتروهـشم  هک  ناوارف  ياههمـشچ 
هدازماما تفریذپ . رفاسم  رفن  رازه  زا 150  شیب  زورون 1389  رد  نیسحدیس  هدازماما  . تساهدرک لیدبت  یتحایـس  یترایز و  ناکم  کی  هب 

، يرادا نامتخاس  ارـسرئاز ، هاگنامرد ، رتائت ، یفمآ  تاعامتجا ، نلاس  نوچمه  یتاناکما  تسا و  يزاسزاب  لاـح  رد  نونکا  مه  نیـسحدیس 
رد روپاشیب  رهـش  لامـش  رد  يو  هاگمارآ  سردآ :  تساهدـش . هتفرگ  رظن  رد  نآ  يارب  زبس  ياضف  هناـخ و  ياـچ  یـشزرو ، نیمز  كراـپ ،

(http://kazerouncity.mihanblog.com عبنم : . ) تساهدش عقاو  نورزاک 

ینسمم

يزکرم شخب 

ع)  ) دمحم نیدلاءالعدیس  ای  ینهآ  برد  هدازماما 

هدازماـما هـعقب  تاحیــضوت :  دــشاب . یم  ناـشراوگرزب  رتـخد  و  ع )  ) مظاـک یــسوم  ماـما  نادــنزرف  زا  یکی  نفدــم  هربـقم  نـیا  بـسن : 
و ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  نادنزرف  زا  یکی  نفدم  هربقم  نیا  تسا . هدش  عقاو  دابآرون  رهـش  یقرـش  لامـش  رد  ع )  ) دـمحم نیدـلاءالعدیس 
رد شوگراهچ  ياضف  کی  لماش  یمیدـق  نامتخاس  تسا . زاـسون  یمیدـق و  ياـنبود  لـماش  هدازماـما  نیا  . دـشاب یم  ناـشراوگرزب  رتخد 

رارق هدش  يراکملق  حیرض  نآ  طسو  رد  هک  تسا  ناتسبش  کی  لماش  دیدج  نامتخاس  يربچگ و  هداس  تانیئزت  اب  یلاله  یفقس  اب  طسو 
. تــــسا هدــــش  عــــقاو  داــــبآرون  رهــــش  یقرــــش  لامـــــش  رد  ع )  ) دــــمحم نیدلاءالعدیـــــس  هدازماــــما  هــــعقب  سردآ :  دراد .

(http://www.nftdc.net: عبنم )

نیوزق ناتسا 

یفرعم

هراشا

دوخ هب  ار  روشک  تعسو  دصرد  یبیرقت 1  روط  هب  عبرم  رتمولیک  رازه و 821  دودح 15  یتحاسم  اب  ناریا  یبرغ  لامش  رد  نیوزق  ناتـسا 
ناجنز ياه  ناتسا  هب  برغ  زا  يزکرم ، ناتسا  هب  بونج  زا  ناردنزام ، نالیگ و  ياه  ناتسا  هب  لامـش  زا  ناتـسا  نیا  تسا . هداد  صاصتخا 

 ، کیبآ زا :  دنترابع  نآ  مهم  ياهرهش  تسا و  نیوزق  رهش  نیوزق ،  ناتـسا  زکرم  دوش . یم  دودحم  نارهت  ناتـسا  هب  قرـش  زا  نادمه و  و 
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 . دنولا ناتسکات و  ارهز ،  نییوب 

ییایفارغج تیعقوم 

طـسوت برغ ، بونج و  لامـش ، ياه  تمـسق  مامت  رد  ناتـسا  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  زربلا  هوک  هتـشر  یبونج  هنماد  رد  نیوزق  ناتـستوملاا 
ریاس زا  ار  نیوزق  هدنکارپ  تروص  هب  یبرغ  لامش  یقرش – لامـش  تهج  رد  زربلا  هوک  هتـشر  ياه  يدنلب  تسا . هدش  روصحم  ناتـسهوک 

هقطنم تسا . یتـشد  یناتـسهوک و  هیحاـن  ود  زا  لکـشتم  نـیوزق  ناتـسا  تـفگ ؛ ناوـت  یم  لـک  رد  دـنک . یم  ادـج  هیاـسمه  ياـه  ناتـسا 
نینچمه دریگ و  یم  رب  رد  ار  هرد  لگشپ  لابقا  هیاپهوک  زا  یتمسق  رابدور و  توملا ، ياه  ناتـسهد  هک  هدش  عقاو  لامـش  رد  یناتـسهوک ؛

. تسا هدش  هدیشک  نیوزق  ناتـسا  لخاد  رد  یبرغ  بونج  فرط  هب  نالیگ  ناتـسا  زا  یبرغ و  لامـش  شخب  زا  زربلا ، هوک  هتـشر  زا  یـشخب 
یک  » ناوت یم  ناتسا  ياه  هوک  نیرت  عفترم  زا  دنتـسه . زربلا  یبرغ  شخب  ياه  ناتـسهوک  فورعم  ياه  هلق  زا  هلق  ود  توملا ، نالهایس و 

هنماد رد  زربلا  ياه  هرد  درب . مان  دیفس  هچایرد  ياه  هرانک  یلفس و  مراط  هقطنم  رد  ناتـسا  برغ  لامـش  رد  زین  ار  هوک » دیفـس   » و نیگج »
هرد نیرت  مهم  دـنا . هدـش  هدیـشک  بیـش  رپ  ياه  هراوید  اب  دنتـسه و  ضرع  مک  کیراب و  نیوزق  هیحان  رد  هژیو  هب  یبونج ، کشخ  ياـه 

یبونج زربلا  ياه  هنماد  ياه  بآ  هک  تسا  توملا  دور  ناقلاط و  دور  نآ ، فورعم  هخاش  ود  ياه  هرد  دورهاـش و  هرد  هقطنم ، نیا  ياـه 
هب ار  نآ  هتفاکش و  برغ  هب  قرـش  زا  ار  دور  دیفـس  سولاچ و  هرد  نایم  ياه  هوک  دورهاش ، هناخدور  هرد و  دنناسر . یم  دور  دیفـس  هب  ار 

متسیس يا و  هنارتیدم  یبرغ ، ییاوه  بآ و  متـسیس  ود  ریثات  تحت  ناتـسا  ياوه  نایرج  تسا . هدرک  میـسقت  یبونج  یلامـش و  تمـسق  ود 
اب دوش . یم  بوسحم  هقطنم  رد  یگدنراب  لماع  نیرت  مهم  يا  هنارتیهوکدیفسدم  یبرغ ، ییاوه  بآ و  متـسیس  دراد . رارق  یلامـش  راشفرپ 

تاعافترا یلامـش و  یحاون  رد  یناتـسهوک  درـس  ياوه  بآ و  تسا : ییایفارغج  هدودحم  راهچ  ياراد  نیوزق  ناتـسا  لماوع  نیا  هب  هجوت 
نییوب نیوزق و  تشد  يزکرم  یحاون  رد  کشخ  همین  ات  کشخ  ياوه  بآ و  اه ، هنماد  اه و  هیاپهوک  لدـتعم  ياوه  بآ و  یبرغ ، بونج 
دوجو هقطنم  رد  درس  داب  مرگ و  داب  هدمع  نایرج  ود  دورهاش . هرد  مراط و  زا  ییاه  شخب  رد  يریـسمرگ »  بوطرم  ياوه  بآ و  ارهز و 

ریگمـشچ شهاک  ریخبت و  امد ، شیازفا  بجوم  دزو ، یم  برغ  لامـش  هب  قرـش  بونج  تهج  زا  هک  هرـش  داـب  اـی  مرگ  داـب  ناـیرج  دراد .
هکدـنک یم  لمع  راشفرپ  ياه  متـسیس  ریثات  تحت  دـبای و  یم  نایرج  برغ  لامـش  لامـش و  زا  هک  هم  داب  اـی  درـس  داـب  دوش . یم  تبوطر 

یلامش هزوح  دنراد . نایرج  یبونج  یلامش و  يزیربآ  هزوح  ود  رد  نیوزق  ناتسا  ياهدور  دوش . یم  اوه  تبوطر  يدرـس و  شیازفا  ثعاب 
یم دوجو  ار  هب  دورهاـش  بآ  رپ  دور  هوکریـش ، هقطنم  رد  دور  توملا  دور و  ناـقلاط  ياـه  هناـخدور  نتـسویپ  مه  هب  زا  دور  دیفـس  ینعی 

، دوردرـس کنیجو ، نایدـبرا ، دور ، هنین  دوراخ ، ياه  هناخدور  ناوت : یم  دزیر  یم  بآرپ  هناـخدور  نیا  هب  هک  ییاـهدور  رگید  زا  دروآ .
دور رخ  دور و  رهبا  برع ، یجاح  ياه  هناخدور  لـماش  هک  روش  دور  ینعی  یبونج  هزوح  درب . ماـن  ار  دور  جدـنا  دور و  اـمرگ  تـالورات ،

. تسا

یخیرات هنیشیپ 

هپت هغاز و  هپت  هپتهرق ، نوچ  نیوزق  تشد  یخیرات  ياههپت  رد  هژیو  هب  نیوزق و  ناتـسا  ياه  تشد  رد  هتفرگ  ماجنا  ياه  شواـک  ساـسارب 
دالیم زا  شیپ  متفه  هرازه  هب  هقطنم  نیا  رد  ینیـشنرهش  زاـغآ  تنوکـس و  تمدـق  ارهز ، نیئوب  ناتـسرهش  قرـش  بونج  رد  عقاو  ناتـسربق 

نیا مدرم  ياپرید  ندمت  يایوگ  هلغ  ياهرابنا  اه و  همسجم  یتنیز ، يایشا  یتعنـص ، ياه  هاگراک  دبعم ، ینوکـسم ، لزانم  دوجو  دسریم .
رد دسر . یم  دالیم  زا  شیپ  متفه  هرازه  رد  اهدام  تموکح  نارود  هب  نیوزق  خـیرات  دوجوم ،  دانـسا  كرادـم و  ساسا  رب  تسا . نیمزرس 

ماوقا زات  تخات و  دروم  هراومه  هک  تفر  یم  رامش  هب  اهدام  ورملق  زا  يوزج  نیوزق ، برغ  بونج  بونج و  یناتـسهوک  هیحان  نامز ، نآ 
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اه نآ  هک  یمدرم  نایـشنماخه ، نارود  زا  شیپ  ناـینانوی ؛ هدـیقع  هب  تفرگ . یم  رارق  ناتـسربط ، ناـیملی  ماوقا  هلمج  زا  فـلتخم ، لـیابق  و 
یم رامـش  هب  ینات » تیم   » ماوقا زج  هک  دندرک  یم  یگدنز  نیوزق  يایرد  برغ  ياه  تمـسق  رد  دندش  یم  هدیمان  تیـساک »  » ای یـساک » »
مان دندوب . هدش  نکاس  نیپساک ، يایرد  ای  رزخ  يایرد  برغ  تمـسق  رد  اه  نرق  هدمآ و  ناریا  هب  اهدام  زا  شیپ  اه  تدم  موق  نیا  دندمآ .

یگدنز لحم  هراومه  نیوزق  یلامـش  ياه  ناتـسهوک  ناخروم ؛ هتفگ  هب  تسا . هدـش  هتفرگ  نیپساک  يایرد  مان  زا  نانآ ، رظن  زا  زین  نیوزق 
هب تسا . هتشاد  رارق  ینوگانوگ  ياه  هفیاط  جارات  زات و  تخات و  شوخ  تسد  هتسویپ  نیوزق  تشد  ياه  يدابآ  هدوب و  شکرـس  نامدرم 

يرگید ژد  نیوزق و  یلامش  ناتسهوک  لخاد  رد  الاب » ژد   » مان اب  ژد  کی  نانیشن ، هوک  زات  تخات و  زا  يریگولج  يارب  تقو ، مکاح  نامرف 
سپس نیوژگ و  نیپ ،  ژد  هب  نییاپ  ژد  مان  نامز ، تشذگ  اب  دش . هتخاس  نیوزق  ینونک  لحم  رد  نایهاپس  رارقتـسا  يارب  نییاپ » ژد   » مسا هب 

زا يریگولج  يارب  يو  دـنهد . یم  تبـسن  روپاـش  داـش  هب  فورعم  یناـساس  لوا  روپاـش  هب  ار  نیوزق  رهـش  هیلوا  ياـنب  درک . رییغت  نیوشک 
، دـش یم  هدـیمان  نیوشک  ای  روپاش  داش  هک  ژد  نیا  يانب  زا  سپ  داد . ار  نیمزرـس  نیا  رد  مکحتـسم  ژد  يانب  روتـسد  هملاید  ياـه  مجاـهت 

نآ هب  ینوکسم  قطانم  هتفای و  هعسوت  روپاش  یماظن  هاگیاپ  ناونع  هب  رورم  هب  ژد  نیا  درک . رداص  ار  نآ  رد  دوخ  نایهاپس  رارقتسا  روتـسد 
. تفرگ رارق  ناریا  مهم  ياهرهش  رامش  رد  هاتوک  ینامز  تدم  رد  هکلب  دمآ ، یم  رامش  هب  نیوزق  رهـش  یلـصا  هتـسه  اهنت  هن  دش و  هدوزفا 
ای هنجلا » باـب   » ناونع هب  هاـتوک  یتدـم  رد  تفاـی و  شرتسگ  تعرـس  هب  ق ، لاـس 24 ه ـ رد  ینعی  مالـسا  زا  سپ  هرود  رد  نیوزق  هـقطنم 
ار نیوزق  ق ، زا 35 ه .ـ شیپ  ياه  لاس  رد  هیما  نب  صاع  نب  دیعـس  : » تسا هدروآ  نادلبلا  حوتف  رد  يرذالب  دش . هدـیمان  تشهب » هزاورد  »

نینوملاریما روتسد  اب  ق ، لاس 36 ه .ـ رد  میثخ  نب  عیبر  یهدنامرف  هب  ناناملـسم  زا  نت  رازه  راهچ  دورو  دنک و  یم  دابآ  راوتـسا و  يرهش 
ود تخاس  هقطنم ، نیا  يرهـش  هعـسوت  تهج  رد  یمالـسا  هرود  مهم  تامادـقا  رگید  زا  دزاـس . یم  نوگرگد  ار  نیوزق  يامیـس  ع )  ) یلع

نتفرگ رارق  تسا . یلجع  نانـس  نب  دـمحم  روتـسد  هب  ق ، لاس 169 ه .ـ رد  نیوزق  نهک  رهـش  رانک  رد  یـسوم  هنیدـم  هیکرابم و  كرهش 
ياهدادیور یماظن و  یـسایس ، یگنهرف ، یلـصا  نوناک  هب  لاس  دودـح 200  ار  نیوزق  هقطنم ، نیا  رد  نایلیعامـسا  زکرم  ناونع  هب  توـملا 

نرق زاغآ  رد  ار  نیوزق  دابعلا ، رابخا  دالبلا و  راثآ  باتک  رد  ینیوزق  دمحم  نب  ایرکز  هلادبع  وبا  نیدـلا  دامع  درک .  لیدـبت  يروشک  مهم 
رد ناسدنهم  هدش و  انب  راومه  روانهپ و  رایسب  یتشد  رد  تسا .  تیعمج  رپ  گرزب و  را  ــ یسب يره  ــ ش تسا « : هدرک  فیصوت  نینچ  متفه ،
رد هک  ار  کچوک  رهـش  هدیمرآ . يرگید  شوغآ  رد  یکی  تسا  رهـش  ود  اریز  درادن . دوجو  شریظن  هک  دنا  هدیـشک  يا  هشقن  رهـش  يانب 

جرب و ياراد  هدـش  عقاو  ناتـسرهش  نوماریپ  هک  رت  گرزب  رهـش  دراد . وراب  هزاورد و  دوخ  يارب  هک  دـنمان  یم  ناتـسرهش  درادرارق  طـسو 
ود زبسرس  ياهراز  تشک  نآ  زا  سپ  هتفرگارف و  ار  مود  رهش  یجراخ  يوراب  درگادرگ  اه  ناتسکات  اه و  ناتـسغاب  تسا . يرگید  يوراب 
زا تسکش  زا  سپ  هاش  مزراوخ  دمحم  ناطلس  ق ، لاس 617 ه .ـ رد  درذگ ». یم  نآ  زا  كزنرا  جزید و  هناخدور  ود  دراد و  رب  رد  ار  رهش 

دمحم ناطلـس  هاتوک  تماقا  تفر . نوکـسبآ  تیاهن  رد  ناردـنزام و  نالیگ و  هب  اج  نآ  زا  دـمآ و  نیوزق  هب  یتدـم  يارب  لوغم  ناـیهاپس 
یلو دـندرک  تمواقم  مامت  زور  هس  نالوغم ، هلمح  لباقم  رد  هقطنم  نیا  نینکاس  دـش . نیوزق  مدرم  یعمج  هتـسد  راتـشک  یناریو و  ثعاـب 

هب لوغم  ررکم  ياه  شروی  دوجو  اب  یلو  دنتخادرپ . یعمج  هتسد  راتشک  هب  دندش و  رهـش  دراو  نالوغم  يرادیاپ  زور  هس  زا  سپ  ماجنارس 
. دنبای طلست  نیمزرس  نیا  رسارس  رب  لماک  روط  هب  دنتسناوتن  نایلعامـسا  تردق  دوجو  لیلد  هب  اهنآ  ق ، لاس 651 ه .ـ ات  لاس 617  زا  ناریا 

دوـخ هب  ار  نیوزق » هنطلـسلاراد   » بقل تـلود ، نـیا  تختیاـپ  ناوـنع  هـب  نـیوزق  باـختنا  اـب  مـهد ، نرق  رد  نایوفـص  تموـکح  نارود  رد 
خاک اه ، نادـیم  اه ، غاب  راهچ  یناریا ، نابایخ  نیتسخن  تخاس  یحارط و  دـش . زاغآ  نارود  نیا  رد  نآ  ییافوکـش  هرود  داد و  صاـصتخا 

هک يروط  هب  دش . زاغآ  هقطنم  نیا  زا  ناریا  رـسارس  رد  يزاسرهـش  يارب  ییوگلا  ناونع  هب  يرهـش  ياه  ناتـسوب  دـجاسم و  سرادـم ، اه ،
نوچ ییاهانب  ترامع و  تخاس  دـهاش  نایراشفا  هرود  نایاپ  ات  دـشن و  هتـساک  نآ  تیمهازا  مهدزای  نرق  رد  تختیاپ  لاـقتنا  زا  سپ  یتح 

. تفر یم  رامـش  هب  تختیاپ  اب  طبترم  لقتـسم  نیـشن  مکاح  هقطنم  ناونع  هب  نیوزق  هیراجاق ، نارود  رد  تسا . هدوب  يردان  ناویا  تراـمع 
ناوارف ياه  یـسررب  زا  سپ  نیوزق  ندـش  ناتـسا  رب  ینبم  ناریزو ، تاـیه  يوس  زا  هدـش  هیارا  هحیـال ي  خـیرات 1376/3/20  رد  ماجنارس 
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روشک ترازو  هب  ارجا  تهج  خیرات 1376/3/27  رد  نابهگن  ياروش  دییات  زا  سپ  بیوصت و  یمالـسا  ياروش  سلجم  ناگدنیامن  طسوت 
. دیدرگ باختنا  ناتسا  نیا  زکرم  ناونع  هب  نیوزق  رهش  دش و  لیدبت  لقتسم  یناتسا  هب  نیوزق  ناتسا  بیترت  نیدب  دش و  غالبا 

نابز ماوقا و 

هب اهدـعب  هک  تسا  اهدرامآ »  » ماوقا ینوکـسم  ياه  لحم  زج  نآ  برغ  بونج و  لامـش ، قطانم  نیوزق و  تشد  یخیرات ، عبانم  ساـسا  رب 
لـصا رد  نیوزق  مدرم  تفگ  ناوت  یم  ور  نیا  زا  دـندش . رقتـسم  نآ  رد  مه  ملید  مدرم  دـش و  لیدـبت  ییاـیرآ  نارجاـهم  تنوکـس  لـحم 

نابز و داژن ، یگژیو  رد  یتارییغت  اه  لوغم  اه و  كرت  بارعا ، اـهدرامآ ، اـب  طـالتخا  هطـساو  هب  هک  دـنا  هدوب  ملید  نادـناخ  زا  ییاـیرآ و 
؛ يزکرم یبونج و  یقرش ، ياه  هلحم  مدرم  دنیوگ . یم  نخس  یـسراف  نابز  هب  نیوزق  ناتـسا  مدرم  رثکا  تسا . هدمآ  دیدپ  اه  نآ  گنهرف 

يوفـص نایرابرد  نارومام و  اب  رت  مک  هک  ناحیرـش  هکـس  دنوخآ و  كوالغم ، رابقدنخ ، ير ، هار  نامچ ، هار  هسیر ، هبنپ  ياه  هلحم  ینعی 
ییولنامر یغارم و  یتات ، یکرت و  نوچ  يرگید  ياهنابز  یـسراف ، نابزرب  هوالع  اما  دـنیوگ . یم  نخـس  یـسراف  نابز  هب  دنتـشاد  ساـمت 

ياهاتـسور زا  یـضعب  رد  ارهز ، نییوـب  هیراـشفا ، مراـط ، دوررهبا ، ناـقرخ ؛ ياـه  ناتـسهد  مدرم  ناـیم  رد  رتـشیب  یکرت  ناـبز  دراد . جاور 
ینامز هک  جـمید  قالمق و  نادـیم  دنفـسوگ  دابآ ، خیـش  کشوک ، برد  نوچ  ياه  هلحم  یخرب  رد  نیوزق ، هردلگـشپ ، لابقا ، تاـیراشب ،

تات هقطنم  نیرت  یلـصا  نیوزق ، ناتـسا  نینچمه  دراد . جاور  هدوب  يوفـص  رابرد  نارومام  ناـمداخ و  ناـیرابرد ، ناریما ، تنوکـس  لـحم 
. دنراد تنوکس  ناتسکات  ناتسرهش  رد  اه  تات  رتشیب  هک  دیآ  یم  باسح  هب  ناریا  نیشن 

يداصتقا یعامتجا و  تیعقوم 

، بساـنم یگدـنراب  نازیم  یمیلقا ، عونت  دوـش . یم  بوـسحمروشک  رد  يراـجت  یتعنـص و  يزرواـشک ، مهم  زکارم  زا  یکی  نیوزق  ناتـسا 
نیـشام زا  هدافتـسا  نینچمه  تسا . هدروآ  دوجو  هب  هقطنم  رد  يزوراشک  روما  ماجنا  يارب  ار  يدـعاسم  هنیمز  كاخ ، بآ و  ياه  تیلباـق 

ياهرذـب زا  يریگ  هرهب  ییایمیـش ، ياهدوک  یتابن و  تافآ  عفد  مومـس  نتفرگ  راک  هب  نیابمک ، روتکارت ، لیبق  زا  يزرواشروگناک  تـالآ 
نیرتـمهم زا  تسا . هتفاـی  هعـسوت  یهجوت  لـباق  وحن  هب  تشادرب  تشاد و  تشاـک ، روـما  رد  يراـیبآ  دـیدج  ياـه  شور  هدـش و  حالـصا 

هک درک  هراشا  اه  هویم  عاونا  تاج و  یفیص  ودرگ ، هتسپ ، روگنا ، هبنپ ، تابوبح ، دنق ، ردنغچ  وج ، مدنگ ، هب : ناوت  یم  ناتـسا  تالوصحم 
شخب تسا . هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ناتـسکات  یحاون  هژیو  هب  ناتـسا  تشک  ریز  ياه  نیمز  زا  یهجوت  لباق  شخب  روگنا  ناـیم  نیا  زا 

دیلوت روظنم  هب  رتشیب  یتعنـص  يرورپماد  دریذـپ . یم  تروص  یتعنـص  یتنـس و  هویـش  ود  هب  نیوزق  ناتـسا  رد  رویط  شرورپ  يرورپـماد و 
ياه لاس  رد  هتبلا  دریذپ . یم  تروص  دمآرد  داجیا  اه و  هداوناخ  جاتحیام  نیمات  يارب  یتنس  يرورپماد  دریگ و  یم  ماجنا  ریـش  تشوگ و 

زا یشخب  هک  هدش  ریاد  ناتسکات  نیوزق و  ياهرهـش  رد  غرم  مخت  دیلوت  ردام و  یتشوگ ، غرم  شرورپ  يارب  يرایـسب  ياه  يرادغرم  ریخا 
اب ترواجم  رارقتسا و  نوچ  یلماوع  دوجو  تعنـص ، شخب  رد  دوش . یم  رداص  روشک  رگید  ياه  ناتـسا  هب  اه  نآ  يدیلوت  ياه  لوصحم 

بیغرت مهم  لماوع  زا  یطابترا  مهم  تیعقوم  ددعتم و  نداعم  دوجو  نارهت ، يرتمولیک  هدودحم 120  رد  عیانص  ثادحا  تیعونمم  نارهت ،
ناتسا نیا  رد  رقتسم  عیانص  نیرت  مهم  دنور . یم  رامـش  هب  نیوزق  ناتـسا  رد  يراذگهیامرـس  تهج  یتعنـص  ياهدحاو  تخاس  نایـضاقتم 

، هدش دای  عیانص  رب  هوالع  دوش . یم  ییاذغ  عیانص  يزلف و  ریغ  یندعم  داوم  یکیرتکلا ، يزلولس ، یجاسن ، ییایمیش ، يزلف ، عیانص  لماش :
ملق یفاب ، یلاق  یشارت ، گنس  يزود ، نزوس  یکاکح ، يزاس ، هنییآ  زا : دنترابع  هک  دراد  جاور  یتسد  عیانص  عاونا  ناتسا  ياهاتـسور  رد 

. يرگراگن يراک ، تبنم  يرب ، چگ  يزاس ، یشاک  يزاس ، نادملق  ینز ،

تاغوس
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یتسد عیانص  شمشک  قدنف ، بیس ، هتسپ ، هتخا ، لاغذ  ولآدرز ، ماداب ، ناگنـس ، رانا  روگنا ، يزرواشک :  شخب  اولقاب  ینیریش :  خب اولقاب 
یلافس فورظ  شرف ، هدش ، يزود  نزوس  يزود و  نوتبالگ  ياه  هچراپ  راد ، هنیآ  ياه  هبعج  عاونا  : 

يرگشدرگ یعیبط –  ياه  هبذاج 

، ناوا ياتسور  تعیبط  ناوا ، هچایرد  نایدبرا ، دوردرـس و  تالورات ، دوراخ ، دور ، توملا  دور ، جدنا  دورامرگ ، دور  ناوا :  ناوا  هچایرد 
، هاش کلم  راغ  رتخد ، لهچ  راغ  اباب ، قآ  راغ  غاب ، ناطلس  راغ  دور ، جدنا  هرد  نالایـس ، یبونج  ياه  هنماد  توملا :  نالایـس  لاچـشخ  هلق 

عونمم يزادـناریت  راکـش و  هقطنم  نب ، چـیپ  یقالی  هقطنم  توملا ، دور  هنـشگ  يرتمولیک  رد 10  یلو  راغ  شک ، نیتکا  راـغ  گـنلپ ، راـغ 
دور ناتسکات :  دور  - رهبا هدیتفت  كانشتآ و  يارحص  نیجنلک ، ياتسور  رد  یلع  همشچ  كدور ، ریگبآ  ارهز :  نییوب  یلع  - همشچ توملا 
بآ همشچ  مرگ ، بآ  ياتسور  رد  یندعم  مرگ  بآ  همشچ  ناخریزو ، لت  ولناطلـس و  هعلق و  هرق  هوک  ياه  هنماد  دور ، رهبا  دور  دور ، رخ 

، دبنگ هلی  مرگ  بآ  همـشچ  نیوزق :  لاچـشخ  - هلق شحو  تایح  هدش  تظافح  هقطنم  راصح ، ناتـسهد  رد  درک  هعلق  راغ  ایـشرع ، یندـعم 
توملا نیوزق – رد  لاچشخ  هلق  برغ ، لامش  يرتمولیک  رد 40  لوگنا  یخی  راغ  ناقرخ ، مرگ  بآ  همشچ 

یخیرات ياه  هبذاج 

هداز ماما  ارهز :  نییوب  ناقرخ  - هناگود - ياهجرب توملا  رابدور  رد  نالدیب  ای  هوکریش  هعلق  توملا ، نایمزار  رهش  رد  رـسبمل  هعلق  توملا : 
، جوآ يارـسناوراک  داـبآ ، دـمحم  يارــسناوراک  ناتــسربق ، هـپت  هـغاز ، هـپت  ناـقرخ ، هناـگود  ياـه  جرب  روـصنم ، هداز  ماـما  نیدـلا ، ـالع 

ماما دابآ ، ایض  رد  یلو  هداز  ماما  لامک ، هداز  ماما  قودنـص ، تفه  هداز  ماما  ناتـسکات :  دابآ  زگـس  یخیرات  هقطنم  بیجه ، يارـسناوراک 
، كآ هپت  هگرن ، هپت  ناکدار ، هپت  ریپ ، هعقب  نیجسراف ، ياتسور  رد  هلا  لضف  هداز  ماما  هلادبع و  هداز  ماما  دنواهن ، ياتـسور  رد  حلاص  هداز 

بآ رازاب ، هنانز  رابنا  بآ  عماج ، دجـسم  رابنا  بآ  مظاک ، جاح  رابنا  بآ  میکح ، رابنا  بآ  نیوزق :  روتناک  - ياـسیلک هعلق  زق  هپت ، نیـسای 
دیـس قآ  هینیـسح  نیـسح ، هداز  ماما  رذابا ، هداز  ماما  لیعامـسا ، هداز  ماما  گرزب ، رادرـس  رابنا  بآ  کچوک ، رادرـس  رابنا  بآ  اقآ ، رابنا 
جرب ای  روتناک  ياـسیلک  نشلگ ، يارـسناوراک  نازرخ ، يارـسناوراک  دابآدـمحم ، يارـسناوراک  هیربمغیپ ، هعقب  نوتاـخ ، هنمآ  هعقب  ، لاـمج

هـسردم هیتافتلا ، ینید  مولع  هسردـم  میحر ، دـمحم  جاح  هبامرگ  رادرـس ، هبامرگ  رد ، ود  هباـمرگ  رجق ، هباـمرگ  عیفر ، ياـسیلک  سوقاـن ،
دجسم هیحلاص ، هسردم  دجسم و  هیمیهاربا ، هسردم  دجسم و  مالسالا ، خیش  هسردم  دجسم و  رادرس ، هسردم  دجـسم و  هیربمغیپ ، دجـسم 

هربقم یناث ، دیهـش  هربقم  یلع ، هجنپ  دجـسم  ریبک ، عماج  دجـسم  یناطلـس ، ای  یبنلا  دجـسم  هدیجنـس ، دجـسم  هیردیح ، دجـسم  اه ، ینیما 
هعلق نومیم  هیدمحا ، دجسم  هربقم و  یفوتسم ، هلادمح  هربقم  سیو ، ناطلس 

نیوزق ناتسا  ياه  هبذاج  ریاس 

- تفه - هدازماما روصنم  - هدازمامابانرکش - یلع - هدازماما ... -ا لضف و- ...- ادبع - هدازماما مظاک  - چاح - رابنا - بآنیـسح - هدازماماعیفر - هنمارا
- یـسابع - هاـش - لـپنیجاراب - ناتـسوب لگـشابریزو  - يارـس -و- رازاـبقاین - یگنــس - ناوـیا نوتاـخ  - هنمآداـبآ - ایــض - یلو - هدازماماقودـنص
- يارـس يرادرهـش  - نامتخاسگرم - ياتـسورکشوک - برد - هزاورد میدـق  - نارهت - هزاوردرازه - هس - هردنوتـسلهچ اـیبنا  - لهچدابآدـمحم

یبنلا - دجسمرجق - هبامرگیوضر - هبامرگ نب  - چیپ - يارـسناوراکزربلا - هاش - هلقرـسبمل - هعلق توملا  - هعلقجدنا - ياه - هرخـصهنطلسلا - دعس
هیحلاص - هسردم -و- دجسممالسالا - خیش - هسردم -و- دجسمقیتع - عماج - دجسم
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ناتسکات

هیلع هللا  مالس  یلو  هداز  ماما 

ود زا  هدازماما  يانب  دراد . رارق  يدـنلب  یعیبط  هفـص  يور  رب  دابآءایـض و  يزکرم  نادـیم  طـسو  رد  یلو  هداز  ماـما  هاـگمارآ  تاحیـضوت :
هک تسا  مین  ورتم  هن  علـض  لوط  اب  یلکـش  عبرم  حرط  ياراد  هدازماما  هعقب  اـی  یلـصا  شخب  . تسا هتفاـی  لیکـشت  یقاـحلا  یلـصا و  شخب 

کی عافترا  هب  فیدر  ود  رد  فلتخم و  ياههزادـنا  هب  ياهوهق  ياهگنـس  هعطق  اب  انب  هرا  زا  تسا . هدـش  خـپ  نآ  یبرغ  راوید  ياههشوگ 
زا نآ - یبونج  یلامـش و  یبرغ و  ياهراوید  يور  رب  تسا و  هدـش  هتخاـس  هداـس  ياـهرجآ  اـب  اـنب  ییـالاب  شخب  تسا . هدـش  هتخاـس  رتم 

یـس ورتم  ود  عافترا  هب  ياهناوتـسا  یندرگ  فارطا و  رد  یـشدرگ  مالغ  اب  يدـبنگ  هعقب  يالاب  رب  تسا . هدـش  هدز  ییاـهامنقاط  جراـخ -
هدمآ دـیدپ  دـناهدش ، هدـیچ  هشوگ  هس  روط  هب  هک  رجآ  جر  ود  اب  ياهداس  يدـنبراطق  روبزم ، عافترا  رد  تسا . هدـیدرگ  راوتـسا  رتمیتناس 

ياههیاپ عورـش  اهنآ ، نامتخاس  رد  بلاج  هتکن  هک  تسا  هتخاـس  شوپ  لـیف  راـهچ  يدـبنگ ، شـشوپ  داـجیا  يارب  هعقب ، لـخاد  رد  تسا .
. دناهتشگ لیامتم  یعلـضراهچ  زکرم  يوس  هب  جیردت  هب  وسراهچ  زا  هناگراهچ ، ياهراوید  رگید ، ترابع  هب  تسا . هعقب  فک  زا  شوپلیف 

نیئزت هداس  ياهحرط  اب  هک  يدورو  رد  تسا . یخیرات  يرنه و  شزرا  دقاف  زین  نآ  یبوچ  حیرـض  تسا و  نییزت  هنوگره  دقاف  هعقب  لخاد 
. تسا هیراجاق  نامز  هب  قلعتم  انب  نیا  هک  دراد  نآ  زا  ناشن  ، تسا هدش 

هیلع هللا  مالس  رهاط  دمحم  هداز  ماما 

یسمش يرجه  لهچ  ودصیـس  ورازه  لاس  هلزلز  زا  سپ  هک  تسا  ییانب  دراد و  رارق  جوآ  يدابآ  رد  رهاط  هداز  ماما  هاگمارآ  تاحیـضوت :
؛ دسریم رظن  هب  زاسون  ییانب  رـضاح ، لاح  رد  هک  يوحن  هب  تسا ؛ هدـش  هدوزفا  نآ  درگادرگ  رب  ییاهرالات  اهقاتا  هتفای و  یلک  تاریمعت 

ياهبیتک یگنس ، هعطق  يور  رب  لخاد - رد  هعقب - يدورو  رد  يالاب  رد  تسا . طوبرم  هتشذگ  ياهنرق  هب  هدازماما  يانب  یلـصا  شخب  یلو 
یعلـض راهچ  تروص  هب  جراخ  زا  انب  حرط  دـهدیم . ناشن  هن ه.ق  ودـصکی  ورازه  لاس  ار  انب  هراـبود  ریمعت  خـیرات  هک  تسا  هدـش  هدـنک 

. تسا هجوت  بلاج  يرگید ، اب  اهنآ  زا  کی  ره  هدمع  فالتخا  اهامنقاط و  نتشاد  اپرب  هوحن  تسا .

هیلع هللا  مالس  لامک  هداز  ماما 

عقاو نادمه  نیوزق  هداج  شش  هاجنپ و  رتمولیک  رد  نیوزق و  هگنادود  شخب  عباوت  زا  دابآءایض ، ياتسور  رد  لامک  هداز  ماما  تاحیـضوت :
ره لوط  تسا . هدـش  هتخاس  رجآ  اب  یمامت  هب  هک  تسا  كر  یطورخم  دـبنگ  اب  یعلـض  شـش  ییانب  هدازماما ، نیا  ناـمتخاس  تسا . هدـش 

، دـبنگ نییاـپ  شخب  تسا . هدـش  راوتـسا  یعلـضشش  ياهیاـپ  يور  رب  شخب  ود  رد  اـنب  دـبنگ  تسا . رتـم  راـهچ  دودـح  رد  اـنب  نیا  علض 
يور رب  دراد . یمک  رایسب  هلصاف  انب ، هندب  هناگشـش  ياههبل  ات  نآ  نوماریپ  دراد و  عافترا  رتم  مین  کی و  دودح  رد  هک  تسا  ياهناوتـسا 
هرود يور  رب  اـنب  كر  سپـس  تسا و  هدـش  ماـجنا  هنادهناد  تروص  هب  ینیچرجآ  فیدر  کـی  لکـش ، ياهناوتـسا  هقاـس  نیا  جر  نیرخآ 
رتشیب هچره  تقد  اب  لاح  نیع  رد  یگداس و  تیاـهن  رد  نآ ، دـبنگ  صوصخب  اـنب و  ياهتمـسق  همه  ینیچرجآ  تسا . هتفرگ  رارق  روبزم 

. تسا هتفریذپ  ماجنا 

هیلع هللا  مالس  هللادبع  هداز  ماما 

هک دراد  دوجو  یبلاج  يرجآ  يانب  دراد ، رارق  دابآءایـض  يرتمولیک  هس  دودح  ردو  نیجـسراف  ياتـسور  رد  هللادبع  هداز  ماما  تاحیـضوت :
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لگهاـک شـشوپ  اـب  هاـتوک  يراوـید  نآ  فارطا  هـک  دراد  رارق  یناتـسربق  طـسو  رد  هللادـبع  هدازماـما  ياـنب  تـسا . تـیمها  لاـمک  زئاـح 
یعلضتشه کی  هب  جراخ  زا  هک  تسا  هدازماما  هعقب  انب  یلـصا  شخب  تسا : هناگادج  شخب  ود  لماش  هللادبع  هدازماما  يانب  دناهدیـشک .

ره هلـصاف  هک  يوحن  هب  تسا ؛ هدـش  هتخاس  نآ  طسو  رد  یعلـضتشه و  هیاپ  زارفرب  تسا ، هجوتبلاج  يدـبنگ  هک  انب  دـبنگ  تسا . هیبش 
هدش هتشاذگ  راک  فرط  راهچ  رد  لکش  لیطتسم  هرجنپ  راهچ  دبنگ ، لکش  ياهناوتـسا  تمـسق  رد  تسا . رتم  کیدودح  رد  دبنگ  ات  علض 

رد یبلاج  ینیئزت  يدنبراطق  یطورخم ، دبنگ  هب  هدیسرن  روبزم و  هناوتسا  يالاب  تمـسق  رد  دشابیم . انب  فک  مه  اهنآ  نیریز  هبل  هک  تسا 
. تسا هدروآ  دیدپ  ار  ییابیز  رایسب  هولج  هک  هتفریذپ  تروص  فیدر  ود 

امهیلع هللا  مالس  نامیلس  هداز  ماما  حلاص و  هداز  ماما 

. دراد رارق  نادمه  نیوزق - هداج  يرتمولیک  شـش  هاجنپ و  رد  ناتـسکات ، دنواهن  ياتـسور  ياهتنا  رد  اههدازماما  نیا  هاگمارآ  تاحیـضوت :
ود ره  ياـنب  حرط  تسا . هتخاـس  لـصتم  مه  هب  ار  ود  نآ  لکـش ، لیطتـسم  قاـتا  کـی  دـنراد و  رارق  رگیدـکی  یکیدزن  رد  هـعقب  ود  نـیا 

رتنایامن حلاص  هدازماما  پچ  تمس  يانب  رد  فالتخا ، نیا  تسا . رتشیب  انب  يالاب  زا  یمک  اهنآ  نییاپ  تمـسق  رطق  تسا و  رودم  هدازماما 
. تسا اههداز  ماما  ربق  یلصا  لحم  تسا و  نیمز  حطسمه  نآ  فقس  هک  دنتـسه  یبادرـس  ياراد  انب  ود  ره  . تسا نامیلـس  هدازماما  يانب  زا 
هب مود - هقبط  انب - لخاد  رون  تسا . لکـش  یـسوق  شـشوپ  ياراد  بادرـس  تسا . گـنت  هاـتوک و  يرد  روبزم ، ياهبادرـس  هب  دورو  هار 

هدازماما يانب  تسا . رتم  تشهدودح  رد  نآ  یلک  عافترا  رتم و  مین  هدفه و  نامیلس  هدازماما  يانب  رطق  دوشیم . نیمأت  ییاهریگرون  هلیسو 
يراکرجآ سپس  هدش و  هتشاذگ  هشال  ياهگنس  يور  رب  هدازماما  يانب  ياههیاپ  تسا . رتگرزب  نامیلس  هدازماما  يانب  زا  یمک  حلاص ،

یبوخ هب  نآ  لحم  سوق و  یلو  دناهتخاس ؛ دودسم  ار  نآ  اهدعب  هک  دراد  دوجو  يرد  هدازماما ، یلامش  بناج  رد  تسا . هدیدرگ  زاغآ  انب 
یطورخم رتدنلب و  دبنگ ، يالاب  تمـسق  هک  قرف  نیا  اب  دراد ؛ یلبق  يانب  هب  یلماک  تهابـش  زین  انب  نیا  دـبنگ  نامتخاس  هوحن  تسا . نایامن 

. تسا

هیلع هللا  مالس  هللالضف  هداز  ماما 

هدازماما دراد . رارق  نیجـسراف  ياتـسور  زا  يرتم  تسیود  هلـصاف  رد  ناتـسکات و  رهبا  هداج  رانک  رد  هداز  ماـما  نیا  هاـگمارآ  تاحیـضوت :
ییانب هنومن  نآ ، رد  هتفر  راکهب  حـلاصم  یلک و  لکـش  رظن  زا  هدازماما  ياـنب  دـننادیم . هللادـبع  هدازماـما  ردارب  بسن ، رظن  زا  ار  هللالـضف 

بیکرت نآ  لباقم  ناویا  هدازماما و  هعقب  ینعی  شخب ؛ ود  زا  تسا و  لیطتـسم  تروص  هب  جراخ  زا  انب  عومجم  حرط  تسا . ییادتبا  هداس و 
ضرع تسا . هدش  هدوزفا  هعقب  هب  اهدعب  نآ ، هباشم  ياهانب  زا  يرایـسب  دننام  تسا ، هدش  هتخاس  لگ  تشخ و  اب  هک  ناویا  نیا  تسا . هتفای 

هدش هتخاس  یتسار  تسد  زرج  رد  زین  انب  ماب  هلپهار  دـنراد و  ضرع  رتم  ود  کی  ره  نآ  يوس  ود  ياهزرج  تسا و  رتم  راهچ  ناویا  لخاد 
نیا دـناهتفرگربرد . ار  هعقب  دـناهتفای و  دادـتما  انب  لوط  رد  اهزرج ، تماخـض  نامه  اب  راوید  ود  ناویا ، يوس  ود  ياهزرج  تشپ  رد  تسا .
يانب يالاب  زا  یتمسق  اهنت  رـضاح ، لاح  رد  هک  يوحن  هب  دناهتفرگارف ؛ زین  ار  هعقب  تشپ  تمـسق  دناهدش و  هتخاس  لگ  تشخاب و  اهراوید 

هب نآ  ياههشوگ  هک  دراد  یعلـضتشه  عالـضالاریثک  حرط  هعقب ، يانب  يالاب  تمـسق  تسادـیوه . رتم  مین  کی و  عاـفترا  هب  هعقب  یلـصا 
هشال گنس  هولق و  گنـس  اب  هعقب  راوید  زا  تمـسق  نیا  تسا . هدش  لیدبت  هشوگتشه  هریاد و  نایم  یحرط  هب  هدمآرد و  ینحنم  تروص 

رد تسا . هتـشگ  راوتـسا  نآ  زارف  رب  انب  دـبنگ  سپـس  دراد . عافترا  رتم  مین  رتم و  کی  تسا و  هدـش  هتخاس  هدـیبوک  چـگ  طالم  کمک  هب 
هدیـشوپ شوگراهچ  ياهرجآ  کمک  هب  نآ  حطـس  هک  دراد  دوجو  رتمیتناس  داتفه  ضرع  هب  یـشدرگ  مالغ  ای  هرود  کی  دـبنگ ، فارطا 

نآ حطس  هدش و  هتخاس  دایز  زیخ  اب  هک  تسا  ینیچقرع  ياهدبنگ  عون  زا  انب  دبنگ  تسا . رتم  تشه  هعقب  یجراخ  تمسق  رطق  تسا . هدش 
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زارفرب تسا . هدش  رتکیراب  الاب  هب  نییاپ  زا  هک  هدش  هتخاس  یصاخ  يرجآ  هبق  دبنگ ، زارفرب  تسا . هدش  هدیـشوپ  شوگراهچ  ياهرجآ  اب 
رد حرط  نیا  تسا . هتشگ  انب  لکش  عبرم  هیاپ  اب  يرجآ  مره  کی  تمسق ، نیا  يور  سپـس  هدش و  هدیچ  تروص »+«  هب  رجآ  جر  ود  نآ ،

. دشاب یمن  دوجوم  هقطنم  ياهانب  راثآ و  زا  کی  چیه 

هیلع هللا  مالس  نالز  هداز  ماما 

هداج يرتمولیک  کی  هلـصاف  رد  ناتـسکات ، يرتمولیک  شـش  دودح  رد  هجرن ، ياتـسور  یکیدزن  رد  عقاو  نالز  هدازماما  هعقب  تاحیـضوت :
لاله تروص  هب  جراخ  زا  نآ  ياههشوگ  هک  دراد  هشوگ  راهچ  هدازماما  نیا  يانب  دراد . رارق  هداـج  پچ  تمـس  رد  نادـمه و  ناتـسکات ،

یعلـضراهچ کی  طسو  رد  درگ ، یندرگ  اب  انب  دبنگ  دناهتخاس . یلاله  راوید  راهچ  انب ، بناجراهچ  رد  هک  دـیامنیم  نانچ  دـناهدمآرد و 
هب جر  نیا  زا  تسا . هدش  هدـیچ  هنادـندهنادند  هویـش  هب  رجآ  جر  کی  رود ، ات  رود  نآ  يرتم  تشه  دودـح  رد  عافترا  رد  هدـش و  راوتـسا 

يوسود رد  تسا . هدرک  ادیپ  ناتسکات  رد  ریپ » هعقب   » دبنگ دننام  یصاخ  لکش  دبنگ  هک  هدش  ماجنا  ياهنوگ  هب  دبنگ  یلصا  شـشوپ  الاب ،
هدید رتممین  یبیرقت  ضرع  هب  زرج  ود  تروص  هب  اهنآ  يامن  هک  تسا  هدش  هتخاس  راوید  ود  فرط ، ره  زا  رتم  کی  هلـصاف  اب  يدورو ، رد 

هب يرد  رس  يدورو ، رد  يالاب  رد  تسا . هتفر  رتالاب  فقس  حطس  زا  یمک  هدمآ و  رد  یلاله  تروص  هب  هناگود  ياهزرج  يالاب  دوشیم .
لغب هک  دروخیم  مشچ  هب  لکـش  لیطتـسم  هرجنپ  ود  لحم  هدازماما ، راوید  رد و  طسو  رد  تسا . هدـش  هتـشاذگ  راک  یباتهم  کی  لـکش 

هکدراد رارق  ربق  ود  هدازماما ، يانب  لخاد  رد  دناهدیدرگ . دودسم  اهدـعب  هرجنپ ، ود  نیا  تسا . دیفـس  رمرم  گنـس  هعطق  کی  اهنآ  هاگرد 
هتـشون هنوگ  چـیه  هدازماما  نیا  لخاد  رد  دـننادیم . (ع ) ارهز ترـضح  ناردارب  میهاربا - هدازهاش  قاحـسا و  هدازهاـش  هب  بوسنم  ار  اـهنآ 

ياهحرط زا  دوخ  عون  رد  هک  تسا  نآ  يزاسدبنگ  هویـش  نییاپ و  شخب  نامتخاس  هوحن  تسا ، بلاج  هچنآ  یلو  درادن ؛ دوجو  ياهبیتکو 
. دوریم رامش  هب  نیوزق  هقطنم  رد  هجوت  بلاج 

نیوزق

هیلع هللا  مالس  ربکایلع  هداز  ماما 

دنزرف ار  هدازماما  نیا  یلاها  دوشیم . هدـناوخ  ربکا  یلع  هدازماما  مان  هب  هک  دراد  رارق  ییاـنب  دابآزگـس ، ياتـسور  لامـش  رد  تاحیـضوت :
يور رب  هک  دنا  هداد  ياج  يرمرم  گنـس  هعطق  کی  هدازماما ، يدورو  لباقم  ناویا  تسار  تمـس  زرج  رد  دـننادیم . (ع ) رفعج نبیـسوم 

تاررقم ندومن  رارقرب  هب  طوبرم  ییاههتـشون  نینچ  مه  نآ و  يرارقرب  اـی  ضراوع  وغل  هب  طوـبرم  هبیتـک  نتم  دراد . رارق  زین  ياهبیتـک  نآ 
. تسا دیدج 

هیلع هللا  مالس  یلع  هداز  ماما 

نیرتیمیدق هک  یمیدق  لاسنهک و  تسا  ياهدکهد  بانرکش  دراد . رارق  نیوزق  بانرکش  ياتسور  رد  هدازماما  نیا  هاگمارآ  تاحیضوت :
میـسقت شخب  ود  هب  رـضاح ، لاـح  رد  هدازماـما ، ناـمتخاس  دراد . رارق  زین  یناتـسروگ  هدازماـما ، فارطا  تسا . هدازماـما  نـیمه  نآ  ياـنب 

. دوریم رامـش  هب  انب  رتدیدج  شخب  هک  نآ  رد  رـس  اب  یناتـسبش  يرگید  تسا و  هدازماما  مرح  زا  ترابع  هک  رتیمیدق  يانب  لوا  : دوشیم
تـشه ياهزرج  يور  انب ، یجراخ  يامن  رد  تسا . رتم  هس  دودـح  رد  نآ  علـض  ره  لوط  هک  تسا  یعلـض  تشه  هشقن  ياراد  مرح  ياـنب 

ياهعلـض زا  کی  ره  طسو  رد  نایم ، رد  کی  تسا . هس » جنپ و   » عون زا  اهامنقاط  يالاب  سوق  تسا . هدش  يزاسباق  ییاهامنقاط  هناگ ،
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هتفخ و » يراکرجآ کمک  هب  ینیئزت  یسدنه  حرط  کی  هناگ ، تشه  ياهسوق  هریت  ریز  رد  هدش و  يزاساج  لکش  لیطتسم  ياهرجنپ  انب ،
يدنبراطق هنادنمرنه  يراکرجآ  ماجنا  اب  یعلـض ، تشه  دح  نیرتالاب  رد  هجیتن  رد  اهزرج و  زا  کی  ره  يالاب  رد  تسا . هدـش  داجیا  هتفر »

. تسا هدمآ  دوجو  هب  ياهنادند  هنادند 

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  هنمآ  هداز  ماما 

تسا یعلـض  تشه  عالـضالاریثک  زا  ترابع  هدازماما  مرح  هشقن  دراد . رارق  نیوزق  هسیر  هبنپ  هلحم  رد  هدازماما  نیا  هاگمارآ  تاحیـضوت :
رد عقاو  ياهيدنبراک  کمک  هب  مرح ، شـشوپ  تسا . هدـش  هدز  لیلک  سوق  اب  ییامن  قاط  نآ ، هناگ  تشه  ياهعلـض  زا  کی  ره  رد  هک 

هریاد حرط  ياراد  جراخ  زا  روبزم ، هعقب  تسا . هدمآرد  رپتشه  هراتس  لکش  هبدبنگ  فقـس  هتفرگ و  تروص  هناگتشه  ساهسوق  نایم 
رتدنلب هتفگ  شیپ  رالات  ود  زا  هک  هعقب  يالاب  تمسق  تسا . هدش  روصحم  یقاحلا  لکش  لیطتسم  رالات  ود  نایم  رد  نآ  زا  یشخب  هک  تسا 

هب يا  هرود  اب  الاب ، رد  یـسدنه و  حرط  اب  یباعل  ياهرجآ  اب  نییاپ ، رد  تمـسق  نیا  . دـهدیم ناشن  یبوخ  هب  ار  انب  اهناوتـسا ي  حرط  تسا ،
دوجو انب  رد  یبوتکم  دنـس  هاگمارآ ، بحاص  هرابرد  تسا . هدـش  نیئزت  یهاـیگ  شقن  گـنر و  تفه  یـشاک  اـب  رتمیتناـس  داتـشه  ضرع 

. دننادیم (ع ) قداص رفعج  ماما  رتخد  ار  يو  مدرم ، درادن .

اهیلع هللا  مالس  نیدلامجن  هداز  ماما 

کی زا  ترابع  روبزم  يانب  هشقن  دراد . رارق  تشر  نیوزق - هداج  يرتمولیک  هس  لهچ و  رد  يدنکب ، ياتسور  رد  هاگمارآ  نیا  تاحیضوت :
اب يرتمراـهچ  عاـفترا  اـت  اـنب  هناـگراهچ  ياهعلـض  ياـهراوید  تـسا . رتـم  شـش  دودـح  رد  نآ  علـض  ره  لوـط  هـک  تـسا  یعلــضراهچ 

، روبزم عافترا  رد  تسا . هدش  هتخاس  هدنبسچ  مکحم و  رایسب  یطالم  لکش و  ياهیال  زبس  ياهگنس  هشال و  گنر  هایـس  ياهگنـسهعطق 
یمامت هب  تسا و  رتم  ود  دودح  رد  نآ  ياهعلض  زا  کی  ره  عافترا  هک  دناهدیدرگ  لیدبت  مظنم  یعلضتشه  کی  هب  هناگراهچ  ياهعلض 

هنافسأتم تسا . هدش  اپرب  انب  نیریز  بیکرت  شوخ  لکش  يدبنگ  هتسوپ  یعلضتشه ، هبل  زا  یمک  هلصاف  اب  سپـس  دناهدش . هتخاس  رجآ  اب 
ناشن یبوخ  هب  انب  عضو  دنا . هدرک  ریمعت  یلکش  هب  ار  فقس  یبارخ  يزیرریت ، کمک  هب  یلو  تسا ، هتخیرورف  روبزم  هتسوپ  يالاب  تمسق 
یعلض تشه  تمسق  نایم  هک  یتهابش  هب  هجوت  اب  تسا . هتخیرورف  اهدعب  هک  تسا  هتـشاد  يرگید  یجراخ  شـشوپ  لصا  رد  هک  دهدیم 
لکـش یمره  ای  یطورخم  انب ، دبنگ  مود  هتـسوپ  هک  تشادنپ  نینچ  ناوتیم  دراد ، دوجو  نیوزق  رد  یفوتـسم  هللادـمح  هاگمارآ  يانب  انب و 

، هتـشذگ رد  دـهدیم ، ناشن  تسا و  هدـش  هدروآ  نآ  لخاد  هب  انب  نوریب  زا  هک  دراد  دوجو  يراثآ  انب ، یبونج  عضو  طسو  رد  تسا . هدوب 
مک رد  ار  انب  يدورو  رضاح ، لاح  رد  دنآهتخاس . دودسم  ار  نآ  اهدعب  هک  تسا  هتشاد  دوجو  انبداعبا  اب  بسانتم  یگرزب  رد  لحم  نیا  رد 

. تسا هدش  داجیا  انب  یقرش  علض  طسو  رد  هک  دهدیم  لیکشت  يرقحم  ضرع و 

هیلع هللا  مالس  دمحم  دیس  ناطلس  هداز  ماما 

يانب هتشذگ ، رد  تسا . هتفرگ  رارق  دیدج  هسردم  لامـش  زا  یکدنا  هلـصاف  هب  يولوم ، نابایخ  دنوخآ  يوک  رد  هاگمارآ  نیا  تاحیـضوت :
یناویا نآ  طاـیح  رد  ریخا ، هرود  رد  اـما  دوب ؛ ناـگدرم  نفد  هاـگیاج  نآ ، طاـیح  تشاد و  یبوچ  یقودنـص  هداـس و  یمرح  هدازماـما  نیا 

تنیز گنر  ود  ياهیـشاک  اب  ار  نآ  هرا  زا  دناهدرک و  يراکهنییآ  ار  مرح  لخاد  نینچمه  دـناهتخاس . رگید  یقاتا  نآ ، رانک  رد  گرزب و 
نآ طایح  نایم  رد  یضوح  دناهدرک و  یشکراوید  ار  طایح  زا  یتمسق  دناهتخاس و  مرح  یلامـش  ياهتنا  رد  زین  یگرزب  نامتخاس  دناهداد .
هب هک  ییاهرد  زا  یکی  يالاب  تسا . نآ  یقرـش  بناج  رد  رد ، ود  ره  دراد و  رد  ود  هدازماما  نیا  يانب  تسا . يرجآ  اـنب  دـبنگ  دـناهتخاس .
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هدناوخ نآ  يور  رب  يرمق  يرجه  هدراهچ  ودصیس  ورازه  خیرات  هک  دراد  دوجو  يرصتخم  يراکیشاک  دنوشیم ، زاب  مرح  لامش  دجسم 
. دناهتسناد (ع ) قداص رفعج  ماما  دنزرف  ار  دمحمدیس  ناطلس  هدازماما  دوشیم .

هیلع هللا  مالس  سیق )  ) سیو ناطلس  هداز  ماما 

هداج زا  دـیاب  سیو ، ناطلـس  يانب  هب  ندیـسر  يارب  دراد . رارق  نیوزق  يرتمولیک  هدزناش  رد  قاین ، ياتـسور  رد  هاـگمارآ  نیا  تاحیـضوت :
سیو ناطلـس  يانب  هک  یهوک  تفر . هدایپ  دراد ، رارق  قاین  لامـش  بناـج  رد  هک  یهوک  هلق  فرط  هب  تعاـس  مین  ود و  دودـح  ییورلاـم 

لیکشت نآ  هب  هتسباو  ياهانب  هاگمارآ و  شخب  ود  زا  سیو ، ناطلـس  يانب  تسا . فورعم  رتهلا »  » مان هب  لحم  رد  تسا ، هدش  انب  نآ  زارفرب 
. تسا رتم  هس  جراخ  رد  رتم و  ود  لخاد  رد  علـض  ره  لوط  تسا . یعلـضتشه  حرط  ياراد  جراخ  لخاد و  زا  هاـگمارآ  ياـنب  . تسا هتفاـی 

کیراب هیاپ  کی  امنقاط ، ود  ره  نیب  لصاف  دـح  رد  دـناهدمآرد و  رادهزیت  ياهامنقاط  تروص  هب  ـالاب  رد  یلخاد  هناـگتشه  ياـهعلض 
. تسا هدرک  لیدبت  رودم  حرط  کی  هب  ار  یعلض  تشه  حرط  هک  دراد  رارق 

هیلع هللا  مالس  نیسح  هدازهاش  هداز  ماما 

قبط ناشیا ، تافو  تسا . (ع ) اضرلایـسوم نبیلع  ترـضح  دـنزرف  نیـسح ، هاگمارآ  هدـش ، عقاو  نیوزق  رهـش  رد  هک  انب  نیا  تاحیـضوت :
مولعم هعقب  هیلوا  يانب  لکـش  خـیرات و  تسا . هداد  يور  ق  کـی ه . تسیود و  لاـس  رد  هاـگمارآ ، سیفن  یبوچ  حیرـض  رد  دوجوم  هبیتک 

کح نآ  يور  رب  ق  شـش ه .  ودص  تشه  خـیرات  هک  تسا  طوبرم  هعقب  سیفن  رایـسب  یبوچ  حیرـض  هب  انب ، خـیرات  نیرتیمیدـق  تسین .
نرق لیاوا  رد  هدازماما  يانب  دوجوم ، ياههبیتک  قبط  دنهدیم . تبـسن  يوفـص  یفـصهاش  هرود  هب  ار  ینونک  يانب  هیلوا  خیرات  تسا . هدش 

تانیئزت زین  هدازماـما و  راـکرپ  ردرـس  نحـص و  هراوید  یلامـش ، گرزب  ناویا  ناـمتخاس  تسا . هدـش  يزاـسزاب  يرمق  يرجه  مهدراـهچ 
. تسا طوبرم  اهلاس  نیمه  هب  یلخاد ، ياهاضف  يراکهنییآ  دبنگ و  يراکیشاک 

هیلع هللا  مالس  دابآرز  هداز  ماما 

ياهشوگ راهچ  هطوحم  زا  ترابع  روبزم  يانب  تسا . هتفرگ  رارق  توملا  رابدور  عباوت  زا  ـالاب ، داـبآرز  هیرق  رد  هاـگمارآ  نیا  تاحیـضوت :
هب اهنوتـس  هلـصاف  رد  انب ، روداترود  تسا . هدـش  هیبعت  يرجآ  ياهنوتـس  يور  رب  یبسالـعن  سوق  راـهچ  نآ ، ياـمن  راـهچ  رد  هک  تسا 

ار هدازماما  یلاها ، تسا . هدش  هدیشک  ولج  فرط  هب  یکدنا  فرط  ره  زا  انب  شـشوپ  تسا . هتفرگ  رارق  کبـشم  يا  هدرن  رتم ، کی  عافترا 
، ریخا ياهلاس  رد  درادن . دوجو  هدازماما  مان  بسن و  انب و  تخاس  خیرات  زا  یکاح  ياهبیتک  اما  دنمانیم ؛ (ع ) مظاک یـسوم  نبرغـصایلع 

. دناهدوزفا نادب  ییاهتمسق  دناهدرک و  يزاسزاب  ار  نآ  يانب  هدازماما ، نایلوتم 

اهیلع هللا  مالس  هنیکسیبیب  هدازماما 

تسا و لکش  لیطتـسم  بعکم  ییانب  جراخ ، زا  تسا ، هتفرگ  رارق  میدق  دابآرقنـس  ياههناریو  راثآ  نایم  رد  هک  هاگمارآ  نیا  تاحیـضوت :
هچنآ هیبش  هبنرت - راهچ  کمک  هب  انب  ششوپ  دراد . عبرم  هشقن  هدازماما  مرح  تسا . هتفای  لیکشت  یلصا  مرح  لباقم و  ناویا  تمـسق  ود  زا 

يامنقاط ـالاب ، رد  اـنب ، هناـگراهچ  ياـه  علـض  زا  کـی  ره  طـسو  رد  تسا . هتفرگ  ماـجنا  دوشیم - هدـید  یناـساس  هرود  ياـهانب  رد  هک 
، نآ زا  سپ  هناـگراهچ و  ياـههبنرت  روبزم ، ياـهامنقاط  هزیت  يـالاب  رد  سپـس  دـناهدروآ و  دوجوهب  دراد ، ریگرون  تلاـح  هک  يدوگوت 

رظن زا  هژیوهب  لکـش و  یغرممخت  شـشوپ ، هوـحن  رظنهـطقن  زا  اـنب  نـیا  تـسا . هدـش  هتخاـس  اـنب ، هتـسوپ  کـی  لکـش  یطورخم  شـشوپ 
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هتخاس رجآ  زا  یمامت  هب  روبزم ، يانب  تسا . تیمها  زئاح  دراد ، یناـساس  هرود  ياـهانب  هب  رایـسب  تهابـش  هک  هشوگراـهچ  ياهيدـنبراک 
هلپ ود  هک  روبزم  ناویا  هبل  رد  تسا . طوبرم  هدازماما  يانبزا  سپ  ياههرود  هب  هک  دراد  رارق  یناویا  مرح ، يدورو  رد  ربارب  رد  تسا . هدش 

هجوتبلاج ییاـبیز ، شارت و  رظن  زا  هک  تسا  هتفرگ  ياـج  رادشقن  رمرم  ياهربقگنـس  هتـشر  کـی  دراد ، رارق  هدازماـما  فک  زا  رتـالاب 
يرگید روبزم 922 و  ياه  گنـس  زا  یکی  يور  خیرات  تسا : هدش  رکذ  خیرات  هطوحم ، ياهربق  گنـس  زا  ربق  گنـس  ود  يور  رد  تسا .

. تسا نآ  فارطا  ناتسربق  هدازماما و  لحم و  تمدق  هدنهدناشن  هک  تسا  ق  . ـ 1145 ه

اهیلع هللا  مالس  هدیبزیبیب  هدازماما 

یشوگراهچ هدازماما  مرح  ياضف  دراد . رارق  نحص  لامـش  رد  نآ ، دجـسم  يانب  نحـص و  یقرـش  بناج  رد  هعقب ، نیا  يانب  تاحیـضوت :
هـس زا  دراد و  یـصاخ  ییابیز  نحـص ، بناج  زا  دجـسم ، يامن  تسا . هدـش  هدیـشک  ـالاب  هب  فک  زا  ییاـهشوپلیف ، کـمک  هب  هک  تسا 

رد ، اهیکچل نیا  دراد . یلقعم  تانیئزت  دجـسم  نحـص  ياهیکچل  تسا . هتفاـی  لیکـشت  یبوچ  ياهیـسرا  یبسالـعن و  سوق  اـب  اـمنقاط 
جنرت حرط  اب  هتسجربشقن  ياهرجآ  زین  اهامنقاط  فرط  ود  ياهزرج  يور  دناهدش . هتخاس  رجآ  اب  ياهراتـس  تانیئزت  ياهریاد و  لاکـشا 

. دروخیم مشچ  هب  يرجآ  نوتس  هس  دجسم ، ناتسبش  طسو  رد  تسا . هدش  راک  لکش  يزول 

هیلع هللا  مالس  لیعامسا  هداز  ماما 

هب لبق  لاس  دودـح 126  انب  نیا  تسا . هدـش  عقاو  تشر  نیوزق - هداج  تسار  تمـس  رد  ههد ، ود  ياتـسور  رد  هاگمارآ  نیا  تاحیـضوت :
يرجآ دبنگ  تسا . هدش  هتخاس  امنقاط  ود  نآ ، ياهامن  زا  کی  ره  رد  دراد . شوگراهچ  هشقن  تسا و  هدـش  هتخاس  هنطلـسلاماظ  روتـسد 
حیرـض لـخاد  رد  تسا . هتـشگ  راوتـسا  دـناهدرک ، لیدـبت  شوـگتشه  هب  ار  شوگراـهچ  حرط  هک  شوـپ  لـیف  راـهچ  يور  رب  هدازماـما ،

. تسا هدش  هتشون  شوخ  یطخ  اب  هبیتک  ود  نآ ، نییاپ  الاب و  رد  هک  دراد  رارق  يرد  هدازماما ،

هیلع هللا  مالس  لیعامسا  هداز  ماما 

ياراد تسا و  هدش  هتخاس  رجآ  زا  انب  نیا  دراد . رارق  ادهش  نابایخ  تشپ  رد  یکیراب  هچوک  رانک  رد  لیعامـسا  هدازماما  يانب  تاحیـضوت :
يوس ود  رد  تسا . هدـش  يراکیـشاک  نآ  ردرـس  يالاب  هک  تسا  یناویا  ياراد  بونج ، رد  اـنب  تسا . اـنب  بونج  لامـش و  رد  طاـیح  ود 
هـشقن تسا . نک  شفک  ياـههلپ  هار  قیرط  زا  هدازماـما ، ياـنب  مود  هقبط  هب  دورو  هار  تسا . هدـش  هتخاـس  ياهقبط  ود  ياـهقاتا  اـهناویا ،

. تسا هدش  لیدبت  یعلض  تسیب  هب  مرح  یلخاد  حرط  هجیتن ، رد  هکدناهتخاس  ینیشنهاش  نآ  علض  ره  رد  تسا و  یعلض  راهچ  مرح ، لخاد 
دنالصتم و ناویاود  هب  مرح ، نحـص  یلامـش  یبونج و  علـض  ود  تسا . هدش  راوتـسا  نیـشنهاش  راهچ  دنلب  ياه  سوق  يور  رب  مرح  فقس 

ياهراوید تسا . هدمآرد  یکچوک  ناویا  تروص  هب  هزورما  تسا و  هدوب  یقاور  هب  لصتم  زین  یقرش  علـض  دراد . هار  یقاور  هب  یبرغ  علض 
یـضعب رد  تسا . هدـش  شقن  یهاـیگ  هتوب  لـگ و  ياـهحرط  نآ ، فقـس  رد  تسا و  هدـش  نیئزت  يربچـگ  يراـکهنییآ و  اـب  مرح  نحص 

اهيربچگ تسا . هدش  شقن  هایگ  لگ و  ياهشقن  اهنآ ، طسو  رد  هک  هدش  يزیرحرط  یلکش  یضیب  درگ و  ياهباق  فقس ، ياهتمسق 
 – راـجاق هرود  یبآ  دیفـس  ياهیـشاک  اـب  ار  مرح  فک  دـناهدش . يزیمآگـنر  زبـس  ياهوهق و  ینامـسآ ، یبآ  درز ، مرک ، ياـهگنر  اـب 

ياج یچگ  اهسنرقم  اب  یبارحم  نآ ، بونج  علـض  ردو  تسا  یعلـض  راهچ  مرح ، برغ  تمـس  قاور  دنا . هدیناشوپ  داب - وربا  هب  فورعم 
هب یسمش  يرجه  لاس 1300  رد  دبنگ  يراکیشاک  تسا . هدش  يراکیشاک  نآ  حطس  تسا و  هتـسوپ  ود  هعقب ، يور  دبنگ  تسا . هتفرگ 

. دنناسریم (ع ) قداص ماما  هب  ار  لیعامسا  هدازماما  تبسن  دراد . رارق  نیریز  هبادرس  رد  هدازماما ، نیا  روگ  تسا . هدیسر  ماجنا 
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هیلع هللا  مالس  رذابا ) هدازماما   ) ناهج ردص  هاگمارآ 

بآشوخ و یناتسهوک  هیحان  رد  نیوزق و  یقرش  لامش  تاعافترا  رد  تسا ، نیوزق  مدرم  رثکا  مارتحا  دروم  هک  هاگمارآ  نیا  تاحیضوت :
ترایز و يارب  مدرم  زا  یهورگ  ناتسبات  رسارس  رد  یناتسهوک ، هیحان  نیا  کنخ  ياوه  هب  هجوت  اب  تسا . هتفرگ  رارق  ییابیز  رایـسب  اوه و 
. تسا مالـسلاهیلعقداص  رفعج  ماما  دنزرف  وا  هک  دوشیم  هتفگ  هدازماما  نیا  بسن  هرابرد  دننکیم . ترفاسم  نآ  هب  هزور  دـنچ  تحارتسا 

نآ نییاپ  رد  هک  يدنلب  یگنـس  هلپهار  زا  دیاب  دـنراد ، رارق  نآ  يالاب  رد  نآ  هب  هتـسباو  ياهانب  هعقب و  هک  یعیـسو  هقطنم  هب  ندیـسر  يارب 
. تسا هدش  هتخاس  ناریاز  تنوکس  يارب  ییاهقاتا  نآ  فارطا  رد  هک  دراد  رارق  یعیسو  نحص  اههلپ ، یط  زا  سپ  تفر . الاب  دراد ، رارق 

مق ناتسا 

یفرعم

هراشا

زا نارهت ،  ناتـسا  اب  لامـش  زا  ناتـسا  نیا  تسا .  هدش  عقاو  عبرم  رتمولیک  رازه و 631  لداعم 14  یتحاسم  اب  روشک ،  زکرم  رد  مق  ناتـسا 
نیرتمهم هک  تسا  مق  رهش  مق ،  ناتسا  زکرم  تسا .  هیاسمه  زکرم  ناتسا  اب  برغ  زا  ناهفصا و  ناتسا  اب  بونج  زا  نانمس ،  ناتسا  اب  قرش 

 . دیآ یم  رامش  هب  زین  ناتسا  نیا  رهش 

ییایفارغج تیعقوم 

قطانم ار «  ناتسا  تعـسو  زا  دصرد  دودـح 25  تسا .  هدـش  عقاو  نآ »  برغ  تهج «  رد  ناریا »  يزکرم  ریوک  ترواـجم «  رد  مق  ناتـسا 
هیحان هس  رب  مق  ناتسا  ياه  يراومهان  نیاربانب ؛  تسا .  تشد »  تروص «  هب  تحاسم  هیقب  هداد و  لیکشت  يا »  هیاپهوک  و «  یناتـسهوک » 
بونج و «  بونج »  ياـه «  تمـسق  رد  رتشیب  ناتـسا »  یناتـسهوک  یحاون  دوش « .  یم  میـسقت  یتشد »  و «  یهوکیاـپ »  یناتـسهوک « ، »  » 
هقطنم هب «  ناوت  یم  ناتـسا  یناتـسهوک  یحاون  نیرت «  مهم  زا  تسا .  قطانم  نیا  رد  زین  یگدنراب  مجح  نیرتالاب  دوش و  یم  هدید  یبرغ » 

 ، یضاق هالک  راصح ،  تخس  رـضخ ،  ناردارب ،  ود  ضوح ،  رـس  تخت  هلآ ،  رظن ،  اقآ  ياه  هوک  درک .  هراشا  هرد »  گنلپ  عونمم  راکش 
ياپ نامه «  عقاو  رد  اه »  هنماد  یعترم و  ای  یهوکیاپ  یحاون  دنور « .  یم  رامش  هب  هقطنم  تاعافترا  رگید  زا  زین  اجیلو ،  هوک  یناتـسلگ و 

 . تسا هیحان  نیا  تاصخـشم  زا  کچوک  گرزب و  ياه  هنکفا  طورخم  هناد و  زیر  تابوسر  دوش و  یم  لـماش  ار  هدـش  رکذ  تاـعافترا » 
هچایرد تمـس «  هب  فارطا  زا  مک  بیـش  اب  ناتـسا  قرـش  لامـش و  زکرم و  رد  رتشیب  دوش ،  یم  هدیمان  یتشد »  یحاون  هک «  هیحان  نیموس 

تـشد و «  کمن »  هچایرد  تمـس «  هب  بونج »  یناتـسهوک  و «  برغ »  یحاون  زا «  هچره  هدـش و  هدیـشک  ناطلـس »  ضوح  و «  کـمن » 
ششوپ اب  هنکس ،  زا  یلاخ  ياه  نابایب  لکـشناطلس  - ضوح هب  ییاه  تشد  هدش و  هتـساک  كاخ  بآ و  تیفیک  زا  مینک  تکرح  هلیـسم » 

زا عافترا  دایز  فالتخا  ییایفارغج و  ضرع  ایرد ،  زا  يرود  نابایب ،  اب  ترواجم  تلع  هب  ناتسا  نیا  دروخ .  یم  مشچ  هب  هدنکارپ  یهایگ 
دنرادن يزرواشک  تیلباق  ناتسا  نیا  ياه  نیمز  رتشیب  تسا .  بسانمان  كدنا و  شراب  تبوطر ،  مک  کشخ ،  یمیلقا  ياراد  ایرد ،  حطس 

 « ، » یبرغ ياهداب  شزو  مق «  ناتـسا  ياوه  بآ و  رب  رثوم  مهم و  لماوع  رگید  زا  دـنا .  فورعم  هلیـسم »  ای  کمن  هچایرد  هیـشاح «  هب  و 
تمس زا  یقرش »  ياهداب  دراد « .  ییارسب  ریثات  هقطنم  یگدنراب  ریخبت و  امد ،  يور  رب  اهداب  نیا  شزو  تسا .  یقرش »  لامش  و «  یقرش » 

هب دوخ  اب  ناوارف  رابغ  ودرگ  هدـش و  اوه  یکـشخ  ثعاـب  نیمه  دزو و  یم  ناتـسا  یقرـش  يزکرم و  یحاون  هب  ناریا  يزکرم  ياـه  ناـبایب 
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یگدنراب ثعاب  بلغا  ناتـسمز  زییاپ و  لصف  رد  هژیو  هب  زین  یبرغ »  ياهداب  دوش « .  یم  مق  رهـش  حطـس  یگدولآ  بجوم  هک  دراد  هارمه 
اب نیوزق  ناتـسا  یعیبط ،  ياه  یگژیو  لیلد  هب  تسا .  یقرـش »  تهج  عقاوم «  بلغا  رد  اـهداب  شزو  تهج  دـنوش .  یم  ناتـسا  حطـس  رد 

دنهد یم  لیکشت  ار  یحطس  یمیاد و  ياه  نایرج  ياچ  هرق  دورمق و  ياه  هناخدور  تسا .  هجاوم  ینیمزریز  یحطـس و  بآ  عبانم  دوبمک 
هرد هناخدور  ناوت :  یم  ناتـسا  مهم  ياه  هناخدور  رگید  زا  دنراد .  نایرج  یلـصف  تروص  هب  رابک  سجربا و  دنهدیب ،  دننام  ییاهدور  و 
هایـس هناخدور  دور ،  مق  روش  هناخدور  درجهار ،  روش  هناخدور  ناقلوس ،  هناخدور  ناـیراوز ،  هناـخدور  هیوپاـشف ،  روش  هناـخدور  غاـب ، 

ناطلـس و ضوح  ياه  هچایرد  مان  رکذ  زا  دـیابن  نایم  نیا  رد  هتبلا  درب .  مان  ار  ياچ  هاش  هناخدور  دور ،  رخ  ياچ  هناـخدور  ناردآ ،  بآ 
 . دش لفاغ  زین  کمن  هچایرد 

یخیرات هنیشیپ 

اب مق  یخیرات  نهک و  هقباس  تسا ،  هدوب  ینوکـسم  دالیم  زا  لبق  مجنپ  رازه  زا  لقادـح  مق  هقطنم  یـسانش ،  ناتـساب  ياـه  هتفاـی  ساـسارب 
 ، اه هناخدور  اه ،  هدکهد  دوجو  یناساس ،  دهع  رد  هاگجرفت  دوجو  نینچمه  یخیرات ،  نوتم  هب  دانتسا  اب  دمآ و  تسد  هب  يایشا  هب  هجوت 

ینونک هدودحم  كرادم ،  نیا  هب  هجوت  اب  تسا .  هقطنم  نیا  هلاس  رازه  جنپ  تمدق  زا  تیاکح  فورعم ،  هدکـشتآ  اه و  بایـسآ  اه ،  لپ 
 » هتخاس ار  رهـش  نیا  يا ،  هروطـسا  تاراهظا  ساسارب  تسا .  هدوب  ناریا  تالف  ییایرآ  زا  شیپ  ياه  هاگتنوکـس  زا  هتـسد  نیمود  وزج  مق 
رد تسا .  هدوب  هجوت  دروم  هتفای و  هعـسوت  داـبآ ،  يرهـش  مالـسا  زا  شیپ  مق  تسا ،  ملـسم  هچنآ  دـنناد .  یم  نمهب »  رتخد  یناـمخ « ، » 
هب ار  مق  شیادـیپ  يا  هدـع  تسا :  هدـش  نایب  هنوگ  نیا  اه  نآ  نیرت  مهم  هک  دراد  دوجو  ینوگانوگ  دـیاقع  مق  یخیرات  هقباـس  صوصخ 

راچد رهـش  نیا  نایناساس  زا  شیپ  یناـمز  دـنا :  هدروآ  یخیراـت  نوتم  رد  دـنهد .  یم  تبـسن  ورـسخیک »  و «  داـبقیک »  یهاـشداپ  ناـمز « 
 » مان هب  ار  رهـش  دـهد و  یم  ار  رهـش  هرابود  يزاسزاب  روتـسد  درذـگ  یم  نآ  زا  هک  ینامز  یناساس »  داـبق  دوش و «  یم  یناریو  بیرخت و 
 » هب نآ  شیادـیپ  خـیرات  دـندقتعم  رگید  یخرب  دنـسانش .  یم  درک »  دابآ  ار  نآ  دابق  هک  يرهـش  ینعی «  دابق »  ای  داوک  درک  نادابآ  ناریو 

تسا و هدرک  انب  يرعـشا »  صوحا  نب  هحیلط  ار «  رهـش  نیا  هک  دنرواب  نیا  رب  زین  یـضعب  دسر .  یم  ثرومهت ، »  نایدادـشیپ « ، »  هاشداپ 
یبا نب  دمحا  تسا « .  هدـش  هتخاس  يرمق  يرجه  لاس 83  رد  ینعی  یمالسا ،  هرود  رد  هک  دنناد  یم  یمالـسا  رهـش  ار  نآ  رگید  یهورگ 

يرذگهر چیه  تسا و  هدوب  بآ  ندش  عمج  لحم  لاح ،  يادتبا  رد  هک  دنداهن  مق  نآ  يارب  زا  ار  مق  رهـش  دـسیون » :  یم  یقرب »  هللادـبع 
رد دـنیوگ » .  مق »  ار «  بآ  ندـش  عمج  برع  ناـبز  رد  تسا و  هدـمآ  دـیدپ  هزبس  هاـیگ و  عاونا  نآ  فرط  رد  تسا و  هتـشادنروبع  يارب 

ییاهرداچ دندرک و  عمجت  هطقن  نآ  رد  نانیشن  ارحص  نیمزرـس ،  نیا  رد  اهرازفلع  شیور  ندش و  عمج  رثا  رب  تسا « :  هدمآ  رگید  ياج 
 « مُک دـندرک و «  ففخم  ار  هموک »  نامز «  تشذـگ  اب  دـنتفگ ؛  یم  هموک »  اهرداچ «  اه و  هناخ  نآ  هب  هک  دـنا  هدومن  انب  تنوکـس  يارب 
رد يرعشا »  یـسوموبا  یهدنامرف «  هب  رهـش  نیا  یمالـسا ،  نارود  رد  دندناوخ .  مق »  دندرک و «  یبرع »  ظفلت  هب «  برعم  سپـس  هتفگ و 

ماکح رازآ  بیقعت و  تحت  هک  نایعیش  نایولع و  مالـسا ،  هیلوا  ياه  لاس  رد  داتفا .  بارعا  نایهاپـس  تسد  هب  دش و  حتف  يرجه  لاس 23 
قطانم زا  مق  هژیو  هب  ناریا و  هلمج  نآ  زا  هک  دـندوب  یمالـسا  ياه  نیمزرـس  زا  رود  قطانم  هب  ترجاهم  هب  روبجم  دـندوب  یـسابع  يوما و 

 » هیلع مایق  دش .  لیدبت  يولع  رهـش  کی  هب  دادغب و  فلاخم  نوناک  کی  هب  رهـش  نیا  مق ،  رد  نایولع  روضح  اب  دـمآ .  یم  رامـش  هب  مهم 
يافلخ تموکح  نامز  زا  مق  مدرم  موادـم  بوکرـس  شروش و  یلک  روط  هب  تسا . مق  رد  فورعم  ياه  شروش  زا  یکی  دیـشرلا »  نوراه 

رهش هیوب ، »  لآ  هلـسلس  تموکح «  نارود  رد  تشاد .  همادا  دندوب ،  نایولع  زا  دوخ  هک  هیوب »  لآ  ندیـسر «  تردق  هب  نامز  ات  یمالـسا 
یقرت نارمع و  رد  یمق ،  ناگنازرف  طسوت  یقوجلـس  مهم  روما  يدـصت  نایقوجلـس  هرود  رد  تفای .  هعـسوت  دـشر و  فلتخم  داـعبا  رد  مق 
دمحم ناطلس  دننام «  مالسا  هب  یلوغم  ماکح  زا  یضعب  شیارگ  زا  سپ  یلو  دش  مدهنم  یلکهب  مق  رهش  لوغم  هلمح  رد  دش . رثوم  مق  رهش 
تفرگ رارق  یناکروگ »  رومیت  مجاهت «  دروم  ق  متشه ه .  نرق  ینایاپ  ياهههد  رد  رهـش  نیا  تفرگ .  رارقهجوت  دروم  مق  رهـش  وتیاجلوا » 
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هاگیاج زا  مق  نایوفص  هرود  رد  هژیو  هب  و  ولنویوق »  قآ  و «  ولنویوقارق »  ياه «  نادناخ  تموکح  اب  نامزمه  دندش . ماعلتق  رهـش  مدرم  و 
دش ناوارف  تاراسخ  لمحتم  مق  رهـش  راشفا ، »  هاش  ردان  تموکح «  هرود  رد  داهن .  ییافوکـش  هب  ور  جیردت  هب  دش و  رادروخرب  يا  هژیو 

ناوارف بیـسآ  مق  مدرم  رهـش و  دندرکیم ،  لادج  رگیدکی  اب  ناریا  رب  طلـست  يارب  راجاق »  و «  دنز »  ياهنادناخهک «  ینامز  نینچمه  و 
هب نانمـشد ،  رب  يزوریپ  زا  سپ  هاش »  یلعحتف  دمآ « .  رد  راجاق »  ناخدمحماقآ  طلـست «  تحت  مق  يرمق ،  يرجه  لاسرد 1208  دندید .
نآ هاـگرابنارمع  هب  دوـش  زوریپ  نانمـشد  رب  رگا  هک  دوـب  هدرک  رذـن  يو  تخادرپ .  س » )  ) هموـصعم ترـضح  هاـگراب «  مرح و  تـمرم 

ترجاـهم مق  هب  نارهت  مدرم  زا  يرایـسب  دـش ، جرک  دراو  سور  نوشق  هک  یماـگنه  یـسمش ،  يرجه  لاس 1294  رد  دزادرپب .  ترـضح 
هاش دمحا  نداد «  رارقراشف  تحت  اب  سیلگنا  هیسور و  ياههناخ  ترافـس  یلو  دیدرگ ،  حرطم  زین  مق  هب  تختیاپ  لاقتنا  عوضوم  دندرک و 

نیدب دش .  لیکـشت  نهیم  زا  عافد  يارب  یلم  عافد  هتیمک   » مق نیرجاهم  طسوت  نامز ،  نیمه  رد  دندرک .  یثنخ  ار  تختیاپ  لاقتنا  حرط  » ، 
لاس 1294 رد  يددـعتم  ياهيریگرد  زا  سپ  یلو  دـشلیدبت ،  سیلگنا  سور و  هیلع  یماـظن  یـسایس و  زکرم  کـی  هب  رهـش  نیا  بیترت 
هب مق  رهـش ،  نیا  زا  هر )  ) ینیمخ ماما  یبالقنا  كرح  عورـش  اـب  ش ،  لاس 1342 ه ـ رد  دمآرد . سور  ياهورین  لاغشا  هب  یـسمش  يرجه 

یتنطلـس ماظن  يزادنارب  هب  تسناوت  تکرح  نیا  ش ،  لاس 1357 ه ـ رد  تیاهن  رد  هک  دـش  لیدـبت  ناریا  مدرم  بالقنا  يارب  لاعف  يزکرم 
 ، ش لاس 1375 ه ـ رد  مق  ناتـسا  تسا .  راکنا  لـباق  ریغ  یعاـمتجا  یـسایس و  هصرع  رد  مق  تیمها  زین  نآ  زا  سپ  دوش و  رجنم  ناریا  رد 

 . دش لیدبت  لقتسم  یناتسا  هب  سلجم  هبوصم  ساسارب 

نابز ماوقا و 

و س » )  ) هموـصعم ترـضح  مرح «  دوـجو  لـیلد  هب  یلو  دنتـسه .  ییاـیرآ »  ماوـقا  ياـه «  هخاـش  زا  یکی  هیلوا و  نینکاـس  وزج  مق  مدرم 
زا یفلتخم  ياه  هورگ  هتـشذگ  ياه  نرق  لوط  رد  نارهت ،  هب  یکیدزن  زین  عیـشت و  ناهج  هیملع  هزوح  نیرتگرزب  دوجو  یبهذم ،  تیعقوم 

قارع ناتسکاپ و  ناتسناغفا ،  ياهروشک  زا  صوصخ  هب  یجراخ  نارجاهم  دنا .  هدرک  ترجاهم  ناتـسا  نیا  هب  روشک  قطانم  رگیدزا  مدرم 
هتبلا تسا .  یسراف »  مق «  ناتسا  مدرم  نابز  دنا .  هدروآ  يور  رهـش  نیا  هب  رگید  لماوع  هیاسمه و  ياهروشک  رد  یـسایس  لیاسم  تلع  هب 

رد نکاس  نارجاهم  اما  تسا .  هتشاذگ  یشومارف  هب  ور  جیردت  هب  یمق  هجهل  هدش و  کیدزن  ینارهت  هجهل  هب  مق  مدرم  مومع  نابز  هزورما 
 . دنیوگ یم  نخس  مه  دوخ  صاخ  شیوگ  نابز و  هب  یسراف »  نابز  رب «  هوالع  ناتسا  نیا 

يداصتقا یعامتجا و  تیعقوم 

مرح دوجو «  نآ  لیلد  تسا و  یبهذـم  مسیروت  هژیو  هب  يرگـشدرگ و  تعنـص  مق ،  ناتـسا  يداـصتقا  عضو  رب  رثوم  لـماع  نیرتهبنپ  مهم 
نیا هک  نسا  اهروشک  ریاس  روشک و  فلتخم  طاقن  زا  يرایـسب  ناریاز  ییاریذپ  لاس ،  لوصف  مامت  رد  هک  تسا  س » )  ) هموصعم ترـضح 

 ، يزرواشک نداعم ،  عیانـص و  بیترت  هب  يرگـشدرگ ،  تعنـص  زا  دعب  تسا .  هدش  رهـش  نیا  رد  تامدـخ  راک و  رازاب  قنور  بجوم  رما 
یتعنـص بطق  ود  نیب  نتفرگ  رارق  هب  هجوت  اب  مق  ناتـسا  دنوش .  یم  بوسحم  مق  ناتـسا  يداصتقا  مهم  عبانم  زا  تاغوس ،  یتسد و  عیانص 

تعنص ساسا  هیاپ و  تسا .  هدش  لیدبت  یندعم  ینایم و  ياه  هتشر  رد  ناراک  تعنص  تیلاعف  لحم  هب  ناهفصا  نارهت و  ینعی  روشک  مهم 
تروص هب  فلتخم  قطانم  رد  ناتـسا  نیا  رد  يزرواشک  یمیلقا  صاخ  طیارـش  لیلد  هب  دـنهد .  یم  لیکـشت  يزلف  ریغ  یناک  عیانـص  ار  مق 

« ؛  ندوب یناتـسهوک  لیلد  هب  يزکرم  شخب  ياهاتـسور  زا  يدادـعت  ناتـسجلخ و  کـهک و  شخب  ياهاتـسور  دوش .  یم  هدـید  تواـقتم 
 ، ماداب قدـنف ،  ودرگ ،  لـیبق  زا  يریـسدرس  هویم  ناـتخرد  اـه  نآ  رد  هک  دنتـسه  درـس »  تاـقوا «  یـضعب  و  میـالم »  ياوه  بآ و  ياراد 

بآ و ياراد «  ندوب »  يا  هگلج  تلع «  هب  يزکرم  دابآرفعج و  شخب  ياهاتـسور  لـباقم  رد  دوش .  یم  هداد  شرورپ  سـالیگ  ولآدرز و 
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ياـه هدروآرف  لـک  رد  تسا .  هجنوی  مدـنگ و  یفیـص ،  يزبس ،  هبنپ ،  ریجنا ،  راـنا ،  رتـشیب :  اـه  نآ  تـالوصحم  دنتـسه و  مرگ »  ياوه 
تیمها زا  وج  تشک  نایم ،  نیا  زا  هک  تسا  مدنگ  دنق و  ردـنغچ  وج ،  ترذ ،  هبنپ ،  راب ،  هرت  نادرگ و  باتفآ  لماش :  ناتـسا  يزرواشک 

ار اه  ناتـسمز  روشک  یبرغ  ياه  ناتـسا  ریاشع  تالیا و  زا  یخرب  هدوب و  جیار  مق  ناتـسا  رد  يرادماد  زابرید  زا  تسا .  رادروخرب  يدایز 
یهجوت لباق  قنور  حطس  رد  زین  یتنس  یتعنص و  تروص  هب  رویط  دنفسوگ و  واگ ،  شرورپ  اه  نیا  رب  هوالع  دنراذگ .  یم  ناتـسا  نیا  رد 

عاونا زابرید  زا  ناریا  رگید  ياه  ناتـسا  ریاس  دـننامه  زین  مق  ناتـسا  هک  درک  هفاضا  دـیاب  هدـش  رکذ  يداصتقا  ياه  تیلاعف  راـنکرد  دراد . 
 ، يزاس یـشاک  يرگلافـس ،  یفاب ،  یلاق  زا :  دنترابع  یتسد  عیانـص  نیا  نیرتمهم  هک  تسا  هدوب  جـیار  نآ  مدرم  نایم  رد  یتنـس  ياهرنه 

 . يراک تبنم  يراجح ،  یشارت و  رجآ  یشارت ،  یشاک 

تاغوس

بوچ يراک  تبنم  یلاق ،  رهم ،  هداجس و  حیبست ،  کیمارس ،  یتسد :  عیانص  شخب  ناهوس  ینیریش :  شخب  ناهوس 

يرگشدرگ یعیبط –  ياه  هبذاج 

کمن هچایرد  يروناج ،  ياه  هاگتسیز  مق :  کمن  - هچایرد

یخیرات ياه  هبذاج 

هاش هاگمارآ  یمق ،  هیوباب  نب  یلع  هاگمارآ  س ، )  ) هموصعم همطاف  ترـضح  سدقم  هناتـسآ  زبس ،  دبنگ  هاگمارآ  مق :  مق  - عماج - دجـسم
رفعج نب  یلع  هداز  ماما  ییاباب ،  همالع  هاگمارآ  یقارن ،  يدهمالم  دنوخآ  هاگمارآ  یفوتسم ،  هاگمارآ  هاشدمحم ،  هاگمارآ  مود ،  سابع 

 ، ناـخ یجاـح  هناـخ  مـق ،  رازاـب  نوتاـخ ،  هجیدـخ  هداز  ماـما  شخبرـس ،  دیـس  هداز  ماـما  هزمح ،  هاـش  هداز  ماـما  موـصعم ،  هداز  ماـما  ، 
 ، هیـضف هسردم  ناخ ،  ریگناهج  هسردم  ناگنـساپ ،  يارـسناوراک  هوآ ،  يارـسناوراک  یکباتا ،  يارـسناوراک  یگنـس ،  هعلق  يارـسناوراک 
 ، زبس دبنگ  غاب  رباقم  ییابطابط ،  دجـسم  نارکمج ،  دجـسم  مظعا ،  دجـسم  عماج ،  دجـسم  افـشلاراد ،  هسردم  رانماپ ،  ای  هیثایغ  هسردـم 

( هر  ) ینیمخ ماما  ترضح  لزنم 

مق ناتسا  ياههبذاج  ریاس 

- یلـصم مظعا  - دجـسمنارتخا - لـهچ - دـبنگاون - ربـق - مالـسلا - يداو - ناتـسربق ون  - ناتـسربقمیدق - رازاـب - هجمیترفعج - نب - یلع - هدازماـما
كرت - لوسر - هربقم . زبس - دبنگ - رباقممق

مق رهش 

دّمحم رفعجوبا  هداز  ماما 

راد ( 1) مراهچ نرق  مود  همین  دودح  رد  ماجنارـس  دنام . سّدقم  رهـش  نیا  رد  رخآ  ات  دوب و  مق  مدرم  مارکا  مارتحا و  دروم  دّمحم  رفعجوبا 
كاـخ هب  تسا  فورعم  میهاربا  هداز  ماـما  هب  هزورما  هک  یناـکم  رد  ار  يو  رّهطم  ندـب  تفاتـش . لاـعتم  دوبعم  رادـید  هب  و  عادو ، ار  یناـف 
تـسد رد  يدایز  عالطا  میهاربا  هداز  ماما  دادجا  زا  نت  ود  يرکـسع ، میهاربا  نسحلاوبا  شردپ  نسحم و  بلاطوبا  هرابرد  دادجا  دندرپس .
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اّما دـنا . هدرکن  نایب  یبلطم  اه  نآ  یگدـنز  ناـکم  راوگرزب و  ود  نیا  فاـصوا  هراـبرد  سانـش  بسن  ياـملع  ناـسیون و  خـیرات  و  تسین ،
. ددرگ یم  نایب  راصتخا  هب  هک  دنا  هدرک  رکذ  یبلاطم  يو  رگید  ّدج  ود  مالسلا  هیلع  مظاکلا  یسوم  نب  میهاربا  هحبُسوبا و  یـسوم  هرابرد 

دودح میهاربا  شدنزرف  هک  نیا  زا  یلو  دنا ؛ هدرکن  رکذ  ار  يو  تافو  خیرات  باسنا ، ياملع  ناسیون و  خیرات  زا  کی  چیه  ( 1 تشون : یپ 
. تسا هتفگ  کیبل  ار  قح  توعد  مراهچ  نرق  مّود  همین  دودح  رد  يو  هک  دز  سدح  ناوت  یم  هتفر ، ایند  زا  يرمق  يرجه  دصراهچ  لاس 

میهاربا هداز  ماما 

هداز ماما  . 1 تسا . دوهـشم  فورعم و  میهاربا ) هداز  هاـش  میهاربا -  هاـش   ) میهاربا هداز  ماـما  ماـن  هب  هاـگراب  هبق و  ود  مق  سدـقم  رهـش  رد 
وبا دیـس  مان  هب  شراوگرزب  ردـپ  رانک  رد  تسا و  نهآ  هار  هاگتـسیا  کیدزن  میهاربا  هداز  ماـما  ناـبایخ  رد  مق  برغ  فرط  رد  هک  میهاربا 
ماما . 2 دنا . هدومن  یفّرعم  یشخب »  » بقل اب  ار  يو  بتک  زا  یضعب  رد  دنشاب و  یم  نوفدم  دبنگ ، کی  ریز  حیرـض و  کی  رد  دّمحم  رفعج 

مق قرش  تهج  نادرمراهچ  نابایخ  رخآ  رفعج ، نب  یلع  هب  بوسنم  دهـشم  کیدزن  تشهب » رد   » يادهـش رازلگ  رانک  رد  هک  میهاربا  هداز 
یم ضیف  موحرم  دّـمحم . رفعج  وبا  شردـپ  )و  یـشخب  ) میهاربا هداز  ماـما   - 1 دـمآ . دـهاوخ  مود  شخب  رد  يو  همانیگدـنز  تسا و  عقاو 
یبا یـسوم  نبا  يرکـسع ، میهاربا  نب  نسحم  نب  دـمحم  رفعجوبا ، یماسا  هب  رـسپ ) ردـپ و   ) لیلج هداز  ماـما  ود  ( 1) هعقب نیا  رد  : » دـسیون

یفیلأت راثآ  هطساو  هب  هک  دننوفدم . میهاربا  لیعامسا  وبا  شدنزرف  و  مالسلا ، هیلع  مظاکلا  یسوم  ماما  نبا  یـضترملا ، میهاربا  نبا  ۀْحبُّسلا ،
هتشون نینچ  نّولم  ياه  یشاک  يور  رب  هعقب  يدورو  هچناویا  هبیتکرد  ( 2 .) تسا هتفای  ترهش  يو  مان  هب  هاگراب  هبق و  نیا  میهاربا  هداز  ماما 

ینـسحلا ینیـسحلا  یفجنلاب  روهـشم  نیّدـلا  باهـش  یلاعملا  وبا  ياقآ  هک  يروط  هب  هکرابم  هعقب  نیا  رد  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  : » هدـش
یبا نبا  دّـمحم ، رفعج  یبا  نب  میهاربا ، لیعامـسا  وبا  لیلج  دّیـس  یکی  تلاسر ، ترـضح  نادـناخ  زا  رفن  ود  دـنا : هدومن  نییعت  یـشعرملا 

یسوم مامالا  انیلوم  اندیس و  نب  یـضترملا ، میهاربا  نب  ۀحبُّسلا ، یبا  یناّثلا  یـسوم  نب  يرکـسعلا ، میهاربا  نسحلا  یبا  نب  نسحملا ، بلاط 
دوخ مع  اب  دّـمحم  رفعج  وبا  دیـس  و  دـشاب ، یم  نوفدـم  ناشیا  راوگرزب  ردـپ  دّـمحم ، رفعج  وبا  دّیـس  يرگید  مالـسلا و  امهیلع  رفعج  نب 

هک نیا  هب  رظن  دندومن . مق  هب  ترجاهم  برع  قارع  زا  تسا -  نوفدم  قاحسا  هداز  هاش  هب  فورعم  هعقب  رد  هوآ  هواس و  نیب  هک  قاحسا - 
، هدومن فیلأت  امهریغ  و  ءاضقلا »  » باتک و  ۀـمامالا »  » باتک هلمج  زا  يرایـسب  بتک  هدوب و  نیثّدـحم  املع و  ناـگرزب  زا  میهاربا  هداز  هاـش 
ار وا  هرّونم  هضور  نامتخاس  تفای . تافو  يرجه  دصراهچ  هنس  دودح  رد  میهاربا  هداز  هاش  تسا . هدش  روهـشم  ناشیا  مسا  هب  هرّونم  هعقب 
، سدنهم ناخ  رافغلا  دبع  ازریم  یجاح  ۀلوّدلا  مجن  موحرم  ناتـسزوخ  همانرفـس  رد  هک  يروط  هب  نییبلاّطلا و  ۀـلقتنم  ّفلؤم  شیامرف  هب  انب 
هب هدـش  یناب  ینایتشآ  یجرگ  یلعنیـسح  یجاح  ياقآ  باطتـسم  باـنج  و  تسا . هدوب  يرجه  دصتـشه  دـصتفه و  هنـس  نیب  هدـش  هتـشون 

رهـش لّوا  رد  مادـقا و  هعقب  نیا  تاریمعت  هب  یمق  يزاّرخ  يرکاش  ناوخا  یلع ، دـمحم  ازریم  یجاح  دـمحم و  ازریم  یجاح  بانج  تیاعس 
هرّونم هعقب  يدورو  هچناویا  رد  هک  هنوگ  نامه  بسن  هلـسلس  تفای . همتاخ  نآ  ریمعت  يرمق  يرجه  تفه  هاجنپ و  دصیـس و  رازه و  بجر 

ناحلاص نیثّدـحم و  املع ، اه ، نآ  نایم  رد  هک  دـسر  یم  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  هطـساو  جـنپ  اـب  لـیلج  دّیـس  نیا  بسن  هدـش ، هتـشون 
ناگداز ماما  زا  یضعب  یـسوم و  نب  دمحا  نب  میهاربا  مساقلا  وبا  شمان  مه  يو و  بسن  هلـسلس  رگنایب  ریز  رادومن  دنراد . دوجو  هدیزگرب 

هلـسلس رد  يرگید  تالامتحا  ناسانـش  بسن  زا  یـضعب  اما  ( 3 .) تسا هدـیدرگ  میظنت  باـسنا  بتک  رد  صحفت  اـب  هک  دـشاب  یم  راوگرزب 
نب میهاربا ،  - 1 تسا : هدرک  رکذ  شردپ  يو و  بسن  رد  لامتحا  هس  هعیرـشلا ، رـصان  دشاب . یمن  همه  دییأت  دروم  هک  دنا  هداد  يو  بسن 
نب دمحا ، نب  نسح ، نب  دـمحم   - 2 مالـسلا . هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نب  میهاربا ، نب  یـسوم ، نب  دمحا ، نب  میهاربا ، نب  نسح ، نب  دمحم ،

، قاحسا نب  دّمحم   - 3 مالسلاامهیلع . رفعج  نب  یسوم  نب  ، میهاربا نب  یـسوم  نب  ، میهاربا نب  یـسوم ، نب  دمحا ، نب  میهاربا ، نب  قاحـسا ،
یم باسنا  بتک  يور  زا  ار  تالامتحا  نیا  و  مالسلا . هیلع  رفعج  نب  یسوم  نب  میهاربا  نب  یسوم ، نب  میهاربا ، نب  قاحسا ، نب  یسوم ، نب 

میهاربا و هداز  ماما  بسن  هلـسلس  رد  تالامتحا  نیا  زا  مادک  چیه  هک  دوش  یم  راکـشآ  یبوخ  هب  ( 5) باسنا بتک  رد  ّربدت  اب  اما  ( 4 .) دناد
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هک تسا  نامه  ردقلا  لیلج  دیس  ود  نیا  بسن  هلسلس  دشاب ، یم  دوجوم  اه  نآ  فعـض  رب  يدهاوش  تسین و  دییأت  دروم  شراوگرزب  ردپ 
اب هک  تسا  دّمحم  رفعج  وبا  دّیـس  میهاربا ، هداز  ماما  راوگرزب  ردپ  نادناخ  دنا . هدومن  جارختـسا  هّرـس -  سّدـق  یـشعرم -  یفجن  هللا  ۀـیآ 
هب برع  قارع  زا  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  نب  میهاربا  دنزرف  هحبُسوبا ، یـسوم  دنزرف  يرکـسع  میهاربا  نب  ( 6) قاحسا دوخ  يومع 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يرارذ  تاداس و  ماّیا  نآ  رد  هک  درک : نایب  ناوت  یم  هنوگ  نیا  ار  ناشترجاهم  ّتلع  تسا . هدومن  ترجاهم  مق 

زکرم مـق ، رهـش  هژیو  هـب  ناریا  اـّما  دوـب . گـنت  رایـسب  اـه  نآ  يارب  یگدـنز  هـصرع  و  دنتـشاد . رارق  روـج  ماّـکح  راـشف  تـحت  قارع  رد 
قـشع اه  نآ  هب  نیبستنم  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  همئا  هب  هک  دوب  نید  ناملاع  ثیدح و  نایوار  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  نارادتـسود 

ترجاـهم مق  ناریا و  يوس  هب  راوگرزب  تاداـس  تهج  نیدـب  دـنتفریذپ . یم  دوخ  راـنک  رد  مارکا  مارتحا و  اـب  ار  اـه  نآ  دـندیزرو و  یم 
یتقو هک  دنا  هدرکن  رکذ  سانش  بسن  ياملع  زا  کی  چیه  هک  نیا  هجوت  لباق  دنتفرگ . ینکس  مق  رد  ًاصوصخ  ناریا  ياج  ياج  رد  هدومن 

هک دز  سدح  ناوت  یم  بلطم  نیا  زا  دروآ . دوخ  هارمه  زین  ار  میهاربا  شدنزرف  دش  مق  دراو  قاحـسا ، دوخ  يومع  هارمه  دّمحم  رفعجوبا 
لامک ملع و  بحاص  دومن و  ومن  دـشر و  دوب  اوقت  شناد و  ملع و  زکرم  زور  نآ  رد  هک  رهـش  نیا  رد  تسا و  هدـش  دـلوتم  مق  رد  میهاربا 
پاچ ضیف ، سابع  مق ، راـثآ  هنیجنگ  ( 2 مق . برغ  تهج  رد  نهآ ، هار  هاگتـسیا  کـیدزن  میهاربا  هداز  ماـما  هعقب  ( 1 تشون : یپ  دیدرگ .

ص ج 2 ، مق ، راـثآ  هنیجنگ  ص 183-196 ؛ ۀـبنع ، نبا  بلاط ، یبا  لآ  باسنا  یف  بلاطلا  ةدـمع  ر.ك . ( 3 ص 262 . ج 2 ، ، 1350 لّوا ،
ر.ك. ( 5 ص 128 . ۀعیرشلا ، رـصان  مق ، خیرات  ( 4 ص 254 . ج 2 ، لاـمآلا ، یهتنم  ص 424 ؛ ج 1 ، مولعلا ، رحب  دیـس  لاجر  265-267 ؛

ةدمع یناقزورا ص 12 ؛ يزورم  نییبلاطلا ، باسنا  یف  يرخفلا  86 و  ص 77 . لّوا ، عبط  يزار ، رخف  ۀّیبلاّطلا ، باسنا  یف  ۀکرابملا  ةرجشلا 
دبنگ و هوآ  هواس و  نیب  زورما  ( 6 ص 265 و 267 . ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ص 183 و 196 ؛ هبنع ، نبا  بلاط ، یبا  لآ  باسنا  یف  بلاطلا 

. دنناد یم  يو  نفد  لحم  هک  تسا  فورعم  قاحسا  هداز  هاش  مان  هب  یهاگراب 

مالسلا هیلع  مظاکلا  یسوم  نب  میهاربا 

. دوب تواخس  اب  عاجش و  راوگرزب ، میرک ، يدّیس  يو  تسا  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  لصف  الب  دنزرف  یضترم  هب  بّقلم  میهاربا 
ناـیم رد  هـک  دروآ  یم  اـیند  هـب  يدـنزرف  منارـسمه  زا  یکی  هـک : داد  ربـخ  شتدـالو  زا  لـبق  مالـسلا  هـیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  ترـضح 

هیلع مظاک  ترضح  دوب ، دهاوخ  هچ  وا  مان  دش : لاؤس  تفرگ  دهاوخن  یشیپ  وا  زا  یسک  تدابع  تعاجـش و  تواخـس و  رد  ( 1) منادنزرف
هیلع مظاک  ماما  دوب . شردـپ  هفوقوم  ياـه  نیمز  یلوتم  نیما و  یـصخش  میهاربا  ( 2 .) تسا هّیبون  هّیجن  شردام  هک  میهاربا  دومرف : مالـسلا 

ام اذـه  : » دومرف ترـضح  دـشاب . نانآ  یگدـنز  هنیزه  کمک  ات  دومن  فقو  رـسمه  یب  نانز  نایاونیب و  رب  ار  اه  نیمز  نآ  دـمآرد  مالـسلا 
َلَخَد امُهُدَحَا  َضَرَْقنا  اذِاَف  َمیهاْربِا  ٍِّیلَع و  یلإ  ِهِذه  ُهَتَقَدَص  َلَعَج  َو  اذَـک ... اذَـک و  ناکم  یف  ِهِضْرَِاب  َقَّدَـصَت  رفعج ، ُنب  یَـسُوم  ِِهب  َقَّدَـصَت 
دراد رارق  ناـکم ... نـالف  رد  هک  ارینیمز  هداد و  رارق  هقدـص  ار  نآ  رفعج  نب  یـسوم  هک  تسا  يزیچ  نـیا  ( 3 ... «) امُْهنِم یقابلا  َعَم  ُمِساـْقلا 

نآ نادنزرف  زا  هک  یـسک  نآ  ابمـساق  تفر . ایند  زا  نانآ  زا  یکی  هاگ  ره  تسا ، میهاربا  و  متـشه ) ماما  ) یلع نآ  یلوتم  و  ... دنک یم  فقو 
ود تسا ، هتـشاد  میهاربا  مان  هب  دنزرف  دنچ  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هک  نیا  رد  دشاب . نم  ياه  هفوقوم  رب  تیلوت  راد  هدهع  هدـنام  یقاب  ود 

املع رثکا  ترابع  رهاظ  و  تسین . شیب  درف  کی  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  دالوا  زا  میهاربا  هک  تسا  نیا  هاگدید  کی  دراد . دوجو  هاگدید 
رتشیب میهاربا  کی  مان  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  نادـنزرف  رد  اریز  تسا  نیمه  ... و ( 4) یـسربط یلبرا ، دیفم ، خیـش  دننام  ناراگن  خیرات  و 
مظاک یسوم  ماما  ترضح  هک  دنرواب  نیا  رب  ... نیّدلا و جات  خیش  يراخب و  رصنوبا  خیـش  روهـشم و  سانـش  بسن  هبنع » نبا   » اّما دنا . هدربن 
نامه تسا  رت  يوق  میهاربا  ندوب  ددعتم  ًارهاظ  رغـصا . میهاربا  يرگید  ربکا و  میهاربا  یکی  هتـشاد ، میهاربا  مان  هب  دـنزرف  ود  مالـسلا  هیلع 
کی هکلب  دـنا . هدرکن  ددـعت  مدـع  هب  حیرـصت  نارگید  و  دـنا . هدرک  حیرـصت  نآ  هب  روهـشم  ناسانـش  بسن  رگید  هبنع و  نبا  هـک  يروـط 

میهاربا دسیون : یم  ینیسح  هرهز  نبا  نیدلا  جات  ( 5 .) درادن ددعت  اب  تافانم  نیا  دنا و  هدربن  مان  رتشیب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  يارب  میهاربا 
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نمی ریما  یتدم  تفر و  نمی  هب  ایارّـسلا » وبا   » مایق نامز  رد  درک ، یم  لقن  ثیدح  شناردـپ  زا  دوب ، لضاف  ملاع و  لیلج ، يدیـس  یـضترم 
تعافـش اب  یلو  دیـسر . نومأـم  هب  ربخ  نیا  درک ، یم  توعد  مالـسلا  هیلع  اـضّرلا  یـسوم  نب  یلع  شردارب  تماـما  هب  ار  مدرم  و  دـیدرگ ،

رباقم رد  شربق  دومنتافو و  ات  دنام  اج  نآ  رد  تشگزاب و  دادغب  هب  ایارّـسلا ] وبا  ندـش  هتـشک  اب   ] يو دـیدرگن . شـضرعتم  نومأم  یـضعب ،
اب يدرم  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسومنب  میهاربا  هدـمآ : داشرا  رد  ( 6 .) تسا فورعم  هناگادج  ینفدـم  رد  شراوگرزب  ردـپ  دزن  شیرق 

« ایارّسلا وبا   » هک مالـسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  نب  دمحم  بناج  زا  نومأم  ماّیا  رد  دوب و  میرک  تواخس و 
میهاربا نومأم ، دندش ، يراوتم  قّرفتم و  نیّیبلاط  تشگ و  هتشک  ایارّسلا  وبا  هک  ینامز  و  دیدرگ . نمی  ریما  دوب ، هدرک  تعیب  وا  اب  هفوک  رد 

رد مایق  تافص و  نیا  مامت  دنتسین ، لئاق  میهاربا  کی  زا  شیب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  يارب  هک  یناسک  تشاد . هّجوت  دیاب  ( 7 .) داد ناما  ار 
مالسلا امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  دش : نایب  هک  هنوگ  نامه  اّما  دنناد . یم  رفن  کی  هجوتم  ار ، نمی  تراما  ایارّـسلا و  وبا  نامز 
يراـخب رـصن  وبا  هبنع و  نبا  دـننام  روهـشم  ناسانـش  بسن  زا  یـضعبحیرصت  هب  تهج  نیدـب  تسا ، هدوب  میهاربا  ماـن  هب  دـنزرف  ود  ياراد 

یم لسن  نودب  هیدـیز و  نایاوشیپ  زا  یکی  وا  تسا و  ربکا  میهاربا  دـیدرگ  نمی  یلاو  درک و  جورخ  ایارّـسلا  وبا  ماّیا  رد  هک  یـسک  نآ  ... و
هحبُـس و وبا  یـسوم  ياه  مان  هب  رـسپ  ود  وا  تسا  هّیجن »  » ماـن هب  هّیبون  ( 8) دلو ما  شردام  تسا و  یـضترم  هب  بّقلم  رغـصا  میهاربا  دـشاب و 

هفاضا ود  نآ  هب  ار  لیعامـسا  دنا و  هتـسناد  رـسپ  هس  بحاص  ار  يو  یـضعب  و  ( 9) تسا هتفاـی  همادا  رفن  ود  نیا  زا  وا  لـسن  هک  دراد  رفعج 
فقو هب  هدیقع  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  شراوگرزب  ردپ  هب  تبسن  میهاربا  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  زا  یـضعب  زا  ( 10 .) دنا هدرک 

زا رغـصا  میهاربا  دوجو  تحاس  تسا و  ربکا  میهاربا  هجوتم  دوجوم  دـهاوش  نئارق و  اب  تحـص ، تروص  رد  زین  نیا  هک  ( 11 .) تسا هتشاد 
( یضترم  ) رغصا میهاربادنزرف  هحبُـس  وبا  یـسوم  میهاربا ، هداز  ماما  دادجا  زا  یکی  هحبُـس  وبا  یـسوم  ( 12 .) تسا اربم  كاپ و  تبـسن  نیا 
ار يو  تهج  نیدـب  دوـب ، نـتفگ  رکذ  لوغـشم  نّوـلم  یحیبـست  اـب  تاـقوا  رتـشیب  دوـب . تداـبع  لـها  اوقتاـب و  حـلاص ، یملاـع  يو  تـسا 

ماما هک  بهذـلا - » ۀلـسلس   - » فورعم ثیدـح  هچنانچ  دوب ، زین  ثیدـح  نایوار  زا  یکی  يو  نیا  رب  هوـالع  دـندیمان . یم  ( 13 «) هحبُسوبا »
هب درک -  نایب  مدرم  يارب  دندوب  هدش  عمج  ثیدح  نآ  تفایرد  يارب  يرایـسب  نابتاک  هک  یلاح  رد  روباشین  رهـش  رد  مالـسلا  هیلع  متـشه 

يوری بهّذلا  ۀلـسلس  یف  ًاباتک  هل  تیار  تسا : هدمآ  راصتخالا  ۀیاغ  رد  تسا . هدش  لقن  شنیرهاط  دادجا  زا  زین  هحبُـس  وبا  یـسوم  هلیـسو 
قداصلا مامالا  ینثّدـح  لاق : مالـسلا ، هیلع  مظاکلا  یـسوم  یبأ  ینثدـح  لاـق  میهاربا ، یبا  ینربخا  : » لوقی ناـک  فلاـخملا ، قفاوملا و  هنع 

ریما یبا  ینثدح  لاق : البرک ، دیهـش  مامالا  یبا  ینثّدح  لاق  نیدباعلا ، نیز  یبا  ینثّدـح  لاق : رقابلا ، دـمحم  ینثّدـح  لاق  دـمحم ، نب  رفعج 
: لاق ّهنا  یلاعت -  هللا  نع  لیئاربج  ینثّدح  لاق : هلآو -  هیلع  هللا  یلص  هللا -  لوسر  ینثّدح  لاق : مالـسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا 
( ثیدح  ) رد یباتک  هحبسوبا -  یسوم  وا -  زا  ( 14 «.) یباذع نم  نما  ینصح  لخد  نم  و  ینصح . لخد  اهلاق  نمف  ینـصح . هللا » َّالإ  َهِلا  «ال 
زا وا  مدینـش و  رغـصا ]  ] میهاربا مردپ  زا  دـیوگ : یم  وا  دـننک : یم  تیاور  باتک  نآ  زا  فلاخم  قفاوم و  هک  مدرک  هدـهاشمبهذلا  ۀلـسلس 

دیهـش نیـسح  ماما  شردپ  زا  وا  نیدباعلا ، نیز  شردپ  زا  وا  رقاب ، دمحم  شردـپ  زا  وا  قداص ، رفعج  شردـپ  زا  وا  مظاک  یـسوم  شردـپ 
لاعتم دـنوادخ  زا  وا  لیئربج ، زا  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  وا  مالـسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  شردـپ  زا  وا  البرک ،

دوش یم  نم  مکحم  ژد  لخاد  دیوگب  ار  هملک  نیا  سک  ره  تسا  نم  مکحم  ژد  هللا » ّالا  هلا  ال   » هملک دومرف : لاعتم  دـنوادخ  هک  درک  لقن 
همادا وا  لسن  يو  دنزرف  تشه  زا  هک  دوب . يدایز  نادنزرف  ياراد  يو  تسا . ناما  رد  نم  باذـع  زا  دـش  نم  مکحم  ژد  لخاد  سک  ره  و 
نیسح دمحا  وبا  هک  تسا  نیسح  دمحا  وبا  ّدج  شربا و  هب  بقلم  رغصالا  یـسوم  ردپ  هک  تسا  جرعا  دمحم  رفعجوبا  هلمج ، نآ  زا  تفای 
رگید دنزرف  تسین . هدیـشوپ  یـسک  رب  اه  نآ  نأش  تلالج  تسا و  یـضر  دیـس  یـضترم و  دیـس  راوگرزب  ردپ  دادـغب و  رد  نیّیولع  بیقن 

یم میهاربا ) هداز  ماما  ردپ  ، ) تسا دمحم  رفعج  وبا  هدازهاش  ّدج  نسحم و  بلاط  وبا  ردپ  يرکسع ، میهاربا  نسحلا  وبا  هحبُـسوبا ، یـسوم 
ردپ و راوج  رد  شیرق  رباقم  رد  شربق  تفر و  ایند  زا  دادغب  رد  هحبُـسوبا  یـسوم  دسیون : یم  راصتخالا » ۀیاغ   » رد نیّدـلا  جاتدیـس  دـشاب .

نم هب  دوب ، يدنه  يرهوج  لزانم  کلم و  ءزج  هک  یکچوک  هرجح  زیلهد  رد  یعضوم  مدومن ، وجتـسج  شربق  زا  نم  و  دراد . رارق  شّدج 
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ربقرانک البرک ، رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  حیرـض  کـیدزن  يو  ربق  هک  تسا : هدـمآ  مولعلا  رحب  دیـس  لاـجر »  » رد و  ( 15 .) دنداد ناشن 
دننام شیرق  رباقم  رد  نفد  زا  دعب  دیاش  هک  تسا  هدـمآ  نینچ  فالتخا  نیا  عمج  رد  دـشاب . یم  شنادـنزرف  یـسوم و  نب  میهاربا  شردـپ 

، قباس رد  میهاربا  هداز  ماما  هاگراب  دبنگ و  دسیون : یم  ضیف  موحرم  هاگراب  دبنگ و  ( 16 .) تسا هدیدرگ  لقتنم  البرک  هب  شراوگرزب  ردپ 
یناتـسروگ نایم  رد  لبق  لاس  لهچ  ات  هعقب  نیا  تسا . هدـش  عقاو  رهـشنایم  رد  رهـش ، هعـسوت  شرتسگ و  رثا  رب  نونکا  یلو  دوب . مق  جراخ 

. دش يراکرجآ  ریمعت و  یقن ، یلع  دیس  اقآ  موحرم  زور ، نآ  یلوتم  هیحان  زا  1310 ق . لاس رد  نآ  دبنگ  تشاد . رارق  راومهان  كانسرت و 
یشاک تشخ  هب  نآ  دبنگ  يراک و  یـشاک  نآ  لخدم  ناویا  ریمعت و  ینایتشآ  یجرگ  یلعنیـسح  جاح  ياقآ  مامتها  هب  لاس 1356 ق . رد 

اج نآ  رد  يرابنا  بآ  هینیسح و  دجـسم و  دوب  تّمه  دنلب  ّریخ و  یبیبط  هک  ناسحا  رتکد  موحرم  هلیـسو  هب  لاس 1377  رد  تشگ . هتسارآ 
رد حیطـست و  میهاربا ، هداز  ماما  فارطا  ناتـسروگ  یمیهاربا ، هاش  دـمحم  دیـس  جاح  ياقآ  یعاسم  اب  تفای . يرتشیب  قنور  دـش و  هتخاـس 
اب يا ،]   ] هنانز هنادرم و  هناخوضو  و  دش ،]  ] ثادـحا شارت  گنـس  زا  نییاپ  الاب و  هبل  ود  اب  یـضوح  بآ ، هاچ  کیدزن  نآ  یبونج  هطوحم 

ماجنا فاقوا  هرادا  یتسرپرـس  کمک و  هب  هک  یتاریمعت  اب  نونکا  مه  ( 17 [.) دش [ه  داهن انب  نآ  یقرش  علض  رد   [ هدش  ] يراک یـشاک  رادج 
يالاب رد  هک  دشاب  یم  دوجوم  ناولا  يا  هرگ  ياه  یشاک  هب  نّیزم  هتسدلگ  ود  اب  هارمه  یهوکشاب  ناویا  هزاورد و  نحص  لخدم  رد  هدش 

لیلج ملاع  سدقم  ناتسآ  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  : » هدش هتشون  نینچ  یبآ  هنیمز  رد  دیفس  قیلعتسن  طخ  اب  نحـص  يدورو  گرزب  برد 
لاس رد  نامتخاس  نیا  يانب  مالـسلا . هیلع  مظاک  ماما  دافحا  زا  دّـمحم . رفعج  وبا  ناشیا  راوگرزب  ردـپ  میهاربا و  هداز  ماما  ترـضح  ردـقلا 
مهم تاریمعت  ردرـس و  ثادـحا  زا  سپ  روکذـم و  ياهانب  شیازفا  هجیتن  رد  دیـسر » مامتا  هب  مق  هّیریخ  روما  فاقوا و  طسوت  ش   . 1368 ه
هعقب ثادحا  دیدرگ و  رتشیب  عیفر  هاگراب  نیا  هب  یمومع  هجوت  میهاربا ، هداز  ماما  رواجم  ناتسروگ  رد  سّدقم  عافد  يادهش  نفد  رگید و 
فرط دـنچ  زا  هداز  ماما  گرزب  نحـص  ات  دـش  ثعاب  یگداوناـخ ، ياـه  هربقم  ناونع  هب  یبونج  علـض  ود  رد  ییاـهرالات  تارجح و  اـه و 

، تسا يرتم  راهچ  يواستم  یعلـض  تشه  تروص  هب  میهاربا  هداز  ماما  هعقب  ددرگ . رادروخرب  ییابیز  هولج  زا  يراـمعم  رظن  زا  ظوفحم و 
رد تسا . هتـشگ  نّیزم  یبآ  گنر  هب  دبنگ  هعقب و  رادـج  ياه  یـشاک  رـسارس  هک  دـشاب  یم  نّولم  ياه  یـشاک  زا  ییامن  نآ  علـض  ره  رد 

یـشاک يور  رب  قیلعتـسن  دیفـس  طخ  اب  تسا  يا  هبیتک  میهاربا ، هداز  ماـما  هسدـقم  هضور  هب  یلـصا  يدورو  هچناویا  پچ  تسار و  تهج 
 - ینیمخ ماما  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترـضح  يربهر  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  نتفای  قّقحت  اب  تسا : هدش  هتـشون  نینچ  نآ  رد  هک  یبآ  ياه 

يراک یشاک  یساسا و  تاریمعت  یـسمش  لاس 1361  رد  میهاربا  هداز  ماما  سدقم  ناتـسآ  يانما  تئیه  نیلّوا  لیکـشت  اب  و  هّرـس -  سّدـق 
يراک یـشاک  هب  نّیزم  هتـسدلگ  ود  نآ  نیفرط  رد  ناویا  نیمه  يالاب  تفاـی .» ماـمتا  ش  لاـس 1364 ه .  رد  عورـش و  هکّربتم  هعقب  فارطا 

الط هرقن و  زا  یحیرض  هعقب  طسو  رد  ددرگ . یم  هدهاشم  نآ  رخآ  ولّوا  رد  درز  يرتم  یتناس  طخ 10  ود  یبآ و  گنر  هب  يدنب  هرگ  ياه 
نیـسح طسوت  دنا و  هتخاس  ار  نآ  شرورپ  سابع  دـمحا و  نایاقآ  هک  دراد  رارق  دّـمحم  رفعج  وبا  شردـپ  میهاربا و  هداز  ماما  ربق  يور  رب 

ات رـسارس  هسدقم ، هضور  رادـج  تسا . هتـشاد  هدـهع  هب  ار  نآ  يراّجن  یناهفـصا  هداز  ردـیح  هللا  تمعن  جاح  هدـش و  ینز  ملق  روپ  سابع 
، یلاود ماف  هزوریف  ياه  یشاک  هب  نّیزم  قنع  دقاف  يدوخ  هالک  يدبنگ  نآ  زارف  رب  هدش و  هدیـشوپ  رمرم  ياه  گنـس  زا  ماب  حطـس  يادتبا 

مق ناتـسا  هّیریخ  روما  فاقوا و  نامزاس  رخاوا  نیا  رد  دروخ . یم  مشچ  هب  تسا ، ینایک  جات  نآ  سأر  رد  هک  یجنرب  هلیم  شکراـت  رب  هک 
رد ود  هطساو  هب  هک  دندومن  انب  هرّونم  هضور  هب  لصتم  يا  هینیسح  دجسم و  هدمآرب و  میهاربا  هداز  ماماهعقب  هعـسوت  ددص  رد  ّریخ  دارفا  و 

یسوم نب  یلع  زا  ریغ  دارم  هتبلا  ( 1 تشون : یپ  دشاب . یملصّتم  هینیسح ]  دجـسم و   ] نآ هب  هضور  یلـصا  يدورو  پچ  تسار و  فرط  زا 
ص ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  ص 431 ؛ ج 1 ، مولعلا ، رحب  دیـس  لاجر  ( 2 دریگ . یمن  یـشیپ  موصعم  ماما  زا  سک  چـیه  اریز  تسا  (ع ) اضرلا

داشرا ر.ك . ( 4 ح 15 . مالسلا ، هیلع  یـسوم  نسحلا  وبا  يارب  هراشا  ّصن و  باب  ص 96 ، ج 2 ، یسوط ، خیش  ماکحالا ، بیذهت  ( 3 . 254
ص 306. ج 48 ، راونالا ، راحب  ص 30-29 ؛ ج 3 ، مالـسلا ، مهیلع  ۀمئالا  ۀفرعم  یف  ۀمغلا  فشک  ص 236 ،؛ ج 2 ، همجرتاب ، دیفم ، خیش 

یهتنم ( 6 ص 424-434 . ج 1 ، مولعلا ، رحب  دیـس  لاجر  ص 183-196 ، ۀـبنع ، نبا  بلاط ، یبا  لآ  باسنا  یف  بلاـطلا  ةدـمع  ر.ك . ( 5
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البرک رد  يو  ربق  هک  تسا  هدـمآ  مولعلا  رحب  دیـس  لاـجر  رد  و 434 . ص 431  ج 1 ، مولعلا ، رحب  دیـس  لاجر  ص 253 ،؛ ج 2 ، لامآلا ،
نفد زا  دعب  دیاش  هک  دسیون : یم  فالتخا  نیا  هیجوت  رد  و  دراد . رارق  عارذ  شش  هلصاف  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبع  ابا  حیرـض  تشپ 
هدش لقن  نیسح  دمحا  وبا  یضر ، دیس  یـضترم و  دیـس  راوگرزب  ردپ  هرابرد  هچنآ  دننام  تسا  هدش  لقتنم  البرک  هب  شیرق ، رباقم  رد  يو 

سپـس دوش و  دنزرف  بحاص  شیالوم  زا  هک  دوش  یم  هتفگ  يزینک  هب  دلو  ما  ( 8 ص 238 . ج 2 ، همجرت ، اب  دیفم ، خیش  داشرا ، ( 7 تسا .
؛  ص 82 يزار ، رخف  ۀکرابملا ، ةرجشلا  ( 10 ص 430-434 . ج 1 ، مولعلا ، رحب  دیس  لاجر  ص 254 ؛ ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  ( 9 ددرگ . دازآ 

كاخا ینعا  ًالجر -  ّنِا  مالـسلا  هیلع  اضّرلل  تلق  لاق : طابـسا ، نب  یلع  نب  دمحم  :... هدمآ یفاک  لوصا  رد  ( 11 ص 77 . باسنالا ، جارس 
لاجر ... یـسوم تومی  هللا و ال  لوسر  تومی  هللا  ناحبـس  لاقف : ملعی ، ام  کلذ  نم  ملعت  ّکنا  ةاـیحلا و  یف  كاـبا  نا  هل : رکذـف  میهاربا - 
ماهتا نیا  یفاک  هلدا  اب  ص 34  ج 1 ، لاقملا ، حیقنت  رد  یناقمام  موحرم  یلو  ص 380 ، ج 1 ، یفاک ، زا  ص 422 ، ج 1 ، مولعلا ، رحب  دیس 

ج 1، مولعلا ، رحب  دیس  لاجر  رد  ( 13 ص 254 . ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  ص 434-430 ؛ ج 1 ، مولعلا ، رحب  دیس  لاجر  ( 12 دنک . یم  ّدر  ار 
تسا و سانـش  بسن  ياملع  رثکا  طبـض  نیا  هک  تسا  لئاق  هدومن و  رکذ  هحَّبَـشوبأ »  » هینک اب  ار  يو  بلاـطلا  ةدـمع  زا  لـقن  هب  ص 431 ،
ص ینیسح ، هرهز  نبا  نیدلا  جات  راصتخالا ، ۀیاغ  ( 14 تسا . هدش  طبض  هحبُسوبا »  » بلاطلا ةدمع  زا  يرگید  هخسن  رد  دسیون : یم  سپس 
ج مولعلا ، رحب  دیس  لاجر ، ( 16 نامه . لامآلا ، یهتنم  ( 15 ص 253 . ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  ص 434 ؛ ج 1 ، مولعلا ، رحب  دیـس  لاجر   . 87

ص 262. ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 17 . 435 ص 430 ، ، 1

رفعج هداز  ماما 

عیقب و ناتـسربق  کیدزن  ناشاک  هداج  رد  میهاربا 2 -  هداز  ماما  ناـبایخ  رد   - 1 دنـشاب . یم  نوفدم  رفعج  مان  هب  هداز  ماما  ود  مق  رهـش  رد 
هعقب نآ  زا  رتالاب  یئزج  یتفاسم  هب  میهاربا  هاش  کیدزن  دسیون : یم  ۀعیرـشلا  رـصان  موحرم  يوسوم  رفعج  هداز  ماما  نارکمج 1 -  دجسم 

یـسوم دالوا  زا  ًارهاظ  هدش و  وحم  هتخیر و  هعقب  هبیتک  نینچمه  هتخیر و  نآ  یـشاک  هک  دراد  یـشاک  زا  طسوتم  يدبنگ  تسا و  عقاو  يا 
دیـس مان  هب  یمیظعت  مارتحا و  دروم  هتـسجرب و  تیـصخش  دبنگ  نیا  رد  نوفدم  : » دسیون یم  ضیف  موحرم  ( 1) تسا مالسلا  هیلع  رفعج  نب 

ّزع هب  تسا  هدـش  هتـشون  هعقب  ناینب  اـب  ناـمزمه  ینعی  متفه  نرق  ياـه  یـشاک  يور  رب  هک  یمیدـق  هبیتک  ّصن  هب  هک  تسا . يوسوم  رفعج 
زا نت  ود  مق  هب  لوغم  هاپـس  شروی  رد  هک  دـیدرگ  نایب  شخبرـس ) دیـس   ) لیعامـسا یلاعملا  وبا  یفرعم  رد  ( 2 «.) تسا هدمآ  لئان  تداهش 

باسنا ياملع  نایم  رد  بسن  هلسلس  دوب . يوسوم  رفعج  هداز  ماما  ود  نآ  زا  یکی  دندیـسر . تداهـش  هب  مق  راوگرزب  ياه  بیقن  تاداس و 
رفعج تسا : رارق  نیا  زاوا  بسن  : » دـسیون یم  وا  تسا . هدرک  رکذ  لاـمتحا  هس  ۀعیرـشلا  رـصان  تسا . فـالتخا  يو  بسن  هلـسلس  هراـبرد 

نب دمحم  نب  دمحا  نب  ةزمح  نب  یلع  نب  رفعج  یلامتحا : رب  انب  مالـسلا و  هیلع  رفعج  نب  یـسومنب  نوراه  نب  دمحا  نب  دّمحم  نب  قاقّدـلا 
ماما نب  دّمحم  نب  یلعنب  نیـسح  نب  رفعج  دور : یم  لامتحا  و  مالـسلا ، هیلع  نیدـباعلا  نیزماما  نب  رهابلا  هللادـبع  نب  دـمحم  نب  لیعامـسا 

(3 «.) تسا ناجیدزم  هعرزم  رد  عقاو  نیمز  هعطق  ناتـسدوارب و  هعرزم  رد  عقاو  نیمز  هعطق  شتافوقوم  زا  دـشاب  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج 
رد مق  رهـش  جراخ  رد  وا  نفدـم  روهـشم و  فورعم و  مق  رد  هک  يا  هداز  هاش  دور  یم  لامتحا  : » تسا هتـشون  نیعـشعشملا » راونا   » بحاص
هک نیسحلا  نب  يرعـشا  رفعج  ینعی  لیلج  هداز  ماما  بانج  دشاب  هار  ( 4) گنسرف عبر  بیرق  وا  هعقب  ات  رهش  زا  تسا و  ناجیدنه »  » یـضارا

هداز هاش  بانج  تسا  لمتحم  هک  نیا  ای  دشاب و  مالـسلا  هیلع  قداصلا  رفعج  ماما  نب  جابید  دمحم  نب  یلع  نب  لامج  دّمحم  هداز  هاش  ردپ 
یضعب هک  هچنآ  دسیون : یم  ضیف  موحرم  ( 5 «.) دشاب هدوب  مالسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  نب  نوراه  نب  دمحا  نب  دّمحم  نب  قاّقد  رفعج 

مق و رد  رفعج  مان  هب  هک  ییاه  هداز  ماما  ًـالوا : اریز  دـشاب . یم  عّبتت  ّتلق  زا  یـشان  دـنا ، هتـشون  رفعج  هداز  هاـش  بسن  نییعت  رد  نیفلؤم  زا 
هب رظن  دروم  هعقب  رد  نوفدـم  یلو  هتفر ، ایند  زا  یعیبط  روط  هب  هکلب  هدـشن  هتـشک  قاّقد  رفعج  ًاـیناث : تسا . داـیز  دـنراد  دوجو  نآ  فارطا 
رد دوجو : نیا  اب  ( 6 .) تسا هدش  هدرمش  ءابقن  ءزج  هعقب  نیا  رد  نوفدم  و  دوبن . بیقن  قاّقد  رفعج  ًاثلاث : و  تسا . هدش  هتخانش  دیهش  ناونع 
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نرق رخاوا  رد  هیولع  يافرـش  ابقن و  زا  هک  تسا  يوسوم  رفعج  هاش  لـیلج  دیـس  هدومن : ناـیب  ( 7) ضیف موحرم  هک  هنوگ  نامه  دـبنگ  نیا 
رد ق  لاس 617 ه .  رد  مق  هب  لوغم  هاپـس  شروی  رد  يو  دـشاب . یمن  سرتسد  رد  شا  همان  هرجـش  هک  تسا . هدوب  متفه  نرق  لئاوا  مشش و 
انب يو  رازم  رب  للجم  يا  هعقب  ق  لاس 667 ه .  رد  يو  لتق  هثداح  عوقو  زا  سپ  لاس  تسا 50  هدیسر  تداهش  هب  مق  مدرم  ماع  لتق  هثداح 
هب يدورو  برد  هس  ياراد  تسا و  میهاربا  هداز  ماما  هعقب  زا  رتالاب  یمک  دیهـش )  ) يوسوم رفعج  هداز  ماما  هعقب  هاـگراب  دـبنگ و  دـنداهن .

دراد و هار  زین  هینیـسح  هب  هک  یگرزب  ورهار  هب  لصتم  هک  هّلپ  دـنچ  اب  میهاربا و  هداز  ماما  نابایخ  لباقم  اه  نآ  زا  یکی  هک  دـشاب  یم  هعقب 
يرتم تشه  هچوک  يادـتبا  رد  رگید  برد  هعقب و  لامـش  فرط  رد  اـه  برد  زا  یکی  و  دـنوش . یم  دراو  هسدـقم  هضور  لـخاد  هب  نآ  زا 

نیا فارطا  رد  تسا . نایامن  گرزب  رایسب  ضوح  نحص  نیا  طسو  رد  دوش . یم  لصتم  رّجشم  گرزب و  نحص  هب  رد  ود  ره  تسا و  عقاو 
هـضور هعقب  نیا  طسو  رد  دـنریگ . یم  رارق  هدافتـسا  دروم  راّوز  ناکـسا  مسارم و  ییاپرب  يارب  هک  دـنا  هدومن  انب  یتارجح  قاور و  نحص 

. دـشاب یم  اّلطم  يا و  هرقن  رفعج  هداز  هاش  رّونم  حیرـض  هدـش و  هدیـشوپ  رمرم  گنـس  اب  ًامامت  نآ  راوید  هک  دراد . دوجو  هداز  ماـما  رّهطم 
یسوم نب  رفعج  ترضح  فیرش  ردقلا و  لیلج  دیس  نفدم  رّهطم  دقرم  نیا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  : » هدش هتشون  رهطم  ربق  گنـس  يور 
هدیدرگ لئان  تداهش  ّزع  هب  يرجه  خیرات 617  رد  هک   [ تسا مالسلا  هیلع   ] بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  رفعج  نب 

هللا تمعن  جاح  يراّجن  روپ و  سابع  نیـسح  ياقآ  ینز  ملق  ودنـشاب  یم  شرورپ  سابع  دـمحا و  ناـیاقآ  رّهطم  حیرـض  ناگدـنزاس  تسا .
هک ابیز  رایسب  هرادج  ود  دبنگ  دقرم  نیا  يالاب  تسا . هدیدرگبـصن  هدیـسر و  مامتا  هب  ش   . . لاس 1368 ه رد  هتفرگ و  تروص  هدازردـیح 

گرزب کچوک و  ياه  لگ  تروص  هب  يا  هرگ  ناولا  ياه  یـشاک  زا  نآ  يور  ددرگ ، یم  هدهاشم  ماب  حطـس  زا  رتم  یبیرقت 7  عافترا  هب 
ياه یشاک  اب  مه  دبنگ  فقس  تسا  هدوزفا  دبنگ  ییابیز  هب  دیفس  طخ  و  یتروص ؛ هنیمز  رد  ینآرق  تایآ  نآ ، ریز  رد  تسا و  نّیزم  جنرت 

، ۀعیرشلا رصان  مق ، خیرات  ( 1 تشون : یپ  تسا . شّقنم  ابیز  رایـسب  ياه  هتوب  لگ و  اب  هارمه  هلـالج  ءامـسا  نآرق و  تاـیآ  هب  نّیزم  ناولا ،
اب زورما  یلو  دوب  رهـش  جراخ  ًـالبق  هعقب  نیا  ( 4 ص 128 . ۀعیرشلا ، رـصان  مق ، خیرات  ( 3 ص 254 . ج 2 ، مق ، راـثآ  هنیجنگ  ( 2 ص 128 .

. نامه ( 7 ص 254 . ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 6 ص 154 . ج 2 ، نیعشعشملا ، راونا  ( 5 تسا . هتفرگ  رارق  رهش  لخاد  رهش ، شرتسگ 

( جرف كاخ  هداز  ماما   ) دمحا نب  ثراح  هداز  ماما 

(1) جرف كاخ  هداز  ماما  هعقب  هب  هک  دراد  دوجو  ریمعت  هزات  يدقرم  يداهلا  هناخوراد  ناتـسرامیب و  بنج  رد  جرف  كاخ  نابایخ  رخاوا  رد 
يداجـس تاداس  زا  يرـسپ  ردـپ و  هعقب  نیا  رد  تسا : هتـشون  نینچ  هداز  ماما  نیا  بسن  هراـبرد  ضیف  ساـبع  بسن  هلـسلس  تساروهـشم .

یلع نب  سطفا  نسح  نب  رمع  نب  یلع  نب  دّـمحم  ریخلا  یبا  نب  دـمحا  نیـسحلا  وـبا  تـسا : نـینچ  ود  نآ  هلـسلس  هـک  دنـشاب  یم  نوفدـم 
یم دـییأت  ار  بسن  نیا  هک  يدـهاوش  زا  یکی  ( 2 .) ثراح هب  بّقلم  یلع ، مساقلاوبا  شرـسپ  مالـسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نب  رغـصالا 

ناریا هزوم  رد  زورما  هدـش و  هتـشون  هعقب  ياـنب  اـب  ناـمزمه  تسا و  متفه  نرق  راـثآ  زا  هک  رازم  نیا  یمیدـق  حوـل  رد  هک : تسا  نیا  دـنک 
ماـما زا  رگید  تسا ، هدـمآ  مق » خـیرات   » رد هک  نـیا  رگید  دـهاش  تـسا . هدرک  رکذ  ار  ماـن  نـیمه  دوـش  یم  يرادـهگن  نارهت  رد  ناتـساب 

ماما نب  یلع  نب  سطفا  نسح  نب  رمع  نب  یلع  نب  دـمحم  هداز  هاش  باـنج  دـندمآ  مق  هب  سطفا  نسح  نب  رمع  نادـنزرف  زا  هک  یناـگداز 
مه اه  نآ  ِردام  دندمآ و  دوجو  هب  نیـسح  هللادـبع  وبا  دـمحا و  نیـسحلا  وبا  مان  هب  رـسپ  ود  مق  رد  وا  زا  دوب و  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز 

تشاد هک  یشاعم  هجو  اب  دنام و  مق  رد  دّمحم  نب  دمحا  نیسحلا  وبا  دوب . مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نب  رمع  نب  یلع  نب  نسح  رتخد 
ماـن هب  رـسپ  ود  مه  دـمحا  نب  ثراـحلا  یلع  زا  دـمآ و  دوجو  هب  ثراـح  هب  بّقلم  یلع  مساـقلا  وبا  يو  زا  رهـش  نیا  رد  دومن و  یم  اـفتکا 
لاس رد  ات  دیزگ  تنوکس  اج  نآ  رد  درک و  ترجه  دادغب  هب  مق  زا  دمحم  نب  نیسح  هللادبعوبا  اما  دندمآ . دوجو  هب  لهـسوبا  لضفلاوبا و 
هداز ماما  ردپ  اب  سطفا » نسح  نب  رمع  نب  یلع   » دوخ ّدج  نیلّوا  رد  دمحا  نیـسحلاوبا  هداز  ماما  قیرط  نیدب  ( 3 «.) دومن تافو  ق  375 ه . 

رد دندرگ  یم  دحتم  دنـشاب  یم  نوفدم  هداز  ماما  راهچ  هعقب  رد  هک  شنادـنزرف  سطفالا و  نسح  نب  رمع  نب  یلع  نب  نیـسح  هللادـبع  وبا 
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نب یلع  دافحا  ناگداون و  نادنزرف و  زا  دـنا  هدـش  هدرپس  كاخ  هب  فیدر  کی  رد  ًابیرقت  هک  هداز  ماما  راهچ  جرف و  كاخ  هداز  ماما  عقاو 
رد هک  یلع  لهس  یلع و  لضف  هک  دنا  هداد  لامتحا  یضعب  دنشاب . یم  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  دنزرف  رغـصا  یلع  نب  سطفا  نسح  نب  رمع 

سابع یلو  دنـشاب ، جرف ) كاخ  هداز  ماما   ) ثراحلا یلع  نادـنزرف  زا  دـمحا و  نیـسحلاوبا  ياه  هون  زا  دـننوفدم . هواس  کیدزن  ياه  هوک 
یم ۀعیرـشلا  رـصان  موحرم  هک  نیا  جرف  كاـخ  هداز  ماـما  بسن  هلـسلس  رد  رگید  یلاـمتحا  ( 4 .) تسا هدرمـش  دـیعب  ار  لامتحا  نیا  ضیف 
یلع نب  دیز  نب  ثراح  دوب ، هتشون  دنا  هدرک  رپ  چگ  اب  ار  شیاج  زورما  دندوب و  هدید  ار  ربق  يور  تاقث  زا  یـضعب  هک  يرارق  زا  : » دسیون

دمحا مان  رگا  و  مالسلا ، هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دالوا  زا  دمحا  هداز  هاش  هب  تسا  هدش  فورعم  نامز  نیا  یلو  مالسلا ، امهیلع  نیسحلا  نب 
نیز ماما  نب  یلع  نب  سطفا  نسح  نب  رمع  نب  یلع  نب  دمحم  نب  دمحا  هک  تسا  لمتحم  دنا ، هداد  یـضعب  هک  یلامتحا  هب  تسا  حـیحص 

دیهـش دـیز  يارب  خـیرات  باـسنا و  بتک  زا  کـی  چـیه  رد  نوچ  تسین  لوبق  لـباق  يو  لّوا  لاـمتحا  اـما  ( 5 .) دشاب مالـسلا  هیلع  نیدباعلا 
لیالد اب  هک  ناشیا  مود  لامتحا  نامه  سپ  دنا . هدوبن  ثراح  هب  بقلم  مه  شنادنزرف  زا  مادک  چیه  و  هدـشن ، تبث  ثراح  مان  هب  يدـنزرف 
تـسا نینچ  راوگرزب  هداز  ماما  ود  نیا  سیـسأتلا  دیدج  هاگراب  دبنگ و  هاگراب  دبنگ و  دشاب . یم  حیحـص  دیدرگ ، دییأت  يدایز  دهاوش  و 

دقاف هعقب  دوخ  دوش و  یم  زاب  نابایخ  زا  نآ  یلـصا  لخدـم  هک  يرجآ  يامن  هب  شّقنم  مظتنم و  یعلـض  تشه  تروص  هب  هعقب  لـصا  هک :
زا رتم و  نیمز 10  حطس  زا  دبنگ  یبیرقت  عافترا  هک  هدش  هتخاس  يرجه  تشه  تفه و  نرق  عاقب  ياهانب  قباطم  تسا و  تاتویب  تارجح و 
لگ ياه  هتوب  اب  یبآ  گنر  هب  ناولا  ياه  یـشاک  هب  ار  نآ  رتم  هس  دودح  هک  تسا  هدـش  انب  یمره  لکـش  هب  دـشاب و  یم  رتم  ماب 4  حطس 

هزادنا 50 هب  ار  ربق  دوخ  دروخ و  یم  مشچ  هب  دشاب  یم  هداز  ماما  ود  نفدم  هک  ربق  کی  تروص  مه  روبزم  دبنگ  تحت  دـنا . هدومن  نّیزم 
عافترا 30 هب  يا  هشیـش  ربق ، يور  گنـس  زا  تظافح  تهج  هب  هک  دـنا  هدومن  نّیزم  رمرم  گنـس  اب  ار  نآ  فارطا  هدروآ و  الاب  رتم  یتناس 

گنس اب  رتم  یتناس  عافترا 50/1  ات  رّهطم  هضور  رادج  دنامب . نوصم  ساردنا  مالتسا و  زا  ات  هدیشک  نآ  ضرع  دقرم و  لوط  هب  رتم  یتناس 
نآرق و تایآ  هتوب و  لگ و  هب  شّقنم  یبآ  يا  هرگ  يراک  یـشاک  هب  نّیزم  دبنگ  یلخاد  رادـج  ات  نآ  یقب  ام  تسا و  هدـش  هدیـشوپ  رمرم 

کیدزن هتشذگ  ياه  نامز  رد  دنا : هدرک  رکذ  نینچ  ار  جرف  كاخ  هب  هداز  ماما  نیا  ترهـش  ّتلع  ( 1 تشون : یپ  دشاب . یم  هلالج  ءامسا 
اب مک  مک  دوب . فورعم  كربکاخ »  » هب دـندرب و  یم  كاـخ  اـج  نآ  زا  یناـمتخاس  تاـجایتحا  يارب  مدرم  هک  دوب  يدوگ  هطقن  هداز  ماـما 

نابایخ و هک  تفای  ترهـش  يردق  هب  هملک  نیا  و  دش . جرف » كاخ   » هب میج  هب  رخآ  فاک  و  اف »  » هب اب »  » فرح لیدـبت  هملک و  نیا  بیرعت 
ر.ك. دـننک . یم  رکذ  مان  نیمه  هب  زین  ار  نابایخ  دـیدرگ و  روهـشم  جرف  كاـخ  هداز  ماـما  هب  داد و  رارق  عاعـشلا  تحت  ار  هداز  ماـما  ماـن 

هنیجنگ ( 4 ص 154 . نازورف ، مجنا  و  ص 236 ، مق ، خیرات  ( 3 . 281 ج 2 ، مق ، راـثآ  هنیجنگ  ( 2 ص 282-287 . ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ 
ص 126. ۀعیرشلا ، رصان  مق ، خیرات  ( 5 ص 281 . ج 2 ، مق ، راثآ 

رفعج نب  دمحم  اروفص و  هداز  ماما 

يا هکربتم  هعقب  يداهلا  هناخوراد  ناتسرامیب و  رانک  جرف  كاخ  نابایخ  رد  دمحا  شراوگرزب  ردپ  ثراح و  یلع  ناگداز  ماما  هعقب  تشپ 
لامتحا هدـش و  بارخ  نآ  ياهرجآ  زا  يدایز  شخب  ناـمز  رورم  تمدـق و  رثا  رب  هک  تسا  فورعم  اروفـص  هداز  ماـما  هب  هک  دراد  دوجو 

ناـیم رد  بسن  هلـسلس  تسا . هتـسب  نیرئاز  يور  هب  هداز  ماـما  ِرد  هک  تسا  یتّدـم  ّتلع  نیمه  هب  دـیاش  دزیر  ورف  یّلک  هـب  نآ  ياـنب  دراد 
هک هتفای  ترهش  طلغ  هب  مدرم  نیب  رد  هک  ییاج  ات  دشاب ، یم  نوفدم  یـسک  هچ  هعقب  نیا  رد  هک  تسا  فالتخا  نیخّروم  باسنا و  ياملع 
زا يردقلا  لیلج  هداز  ماما  ار  يو  نیخّروم  زا  یـضعب  ( 1) دشاب یم  مالسلا  هیلع  ربمغیپ  بیعش  ترضح  رتخد  اروفـص  هعقب  نیا  رد  نوفدم 

: هک نیا  هب  تسا  هدمآ  مق  میدـق  خـیرات  رد  هک  دـنناد  یم  یبلاطم  ار  دوخ  لوق  دنتـسم  و  ( 2) دـنناد یم  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  رمع  داـفحا 
رکذ ار  يو  مان  مق  میدق  خـیرات  رد  ( 3 «) مالـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  رمع  نادنزرف  زا  دـنا  هّیرمع  دـندمآ  مق  هب  هک  یتاداس  رگید  »

تـسا هللادـبع  وبا  شا  هینک  هک  دـمآ  مق  هب  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  رمع  نادـنزرف  زا  رفن  کـی  دـیوگ : یم  هدروآ و  ار  وا  هینک  طـقف  ، هدرکن
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زا نز  ود  زا  سپس  ( 5 .) تفای تافو  اج  نامه  رد  دومن و  لوزن  مق  ( 4) نادیمک هیرق  رد  دوب و  لضاف  يدّیـس  هللادبع  وبا  دسیون : یم  سپس 
هب هجوت  اب  ضیف  موحرم  تسا . هدـشن  رکذـتم  ار  اه  نآ  مان  اما  تسا ، هدرب  مان  دـنا . هدـش  مق  دراو  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  رمع  نادـنزرف 

هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  نب  رمع  نب  هللادبع  نب  دّـمحم  هداز  هاش  هعقب  نیا  رد  نینوفدـم  هک  دریگ : یم  يا  هجیتن  نینچ  مق » خـیرات   » بلاطم
نب رفعج  زا  يدنزرف  هعقب  نیا  رد  نینوفدم  زا  یکی  هک  دهد  یم  ناشن  نئارق  دـهاوش و  اما  ( 6 .) دشاب یم  اروفص  شا ، هدازردارب  مالسلا و 

: ًالّوا اریز  تسا . دمحم »  » مان هب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  نب  فرطالا  رمع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  دّمحم  نب  هللادبع  نب  دـمحا 
هدومن یفرعم  هعقب  نیا  رد  نوفدم  ار  وا  دنا و  هدرک  حیرـصت  دمحا  نب  رفعج  نب  دـمحم  بسن  هلـسلس  هب  سانـش  بسن  ياملع  زا  نت  دـنچ 

نب دمحم  نب  رفعج  نب  دمحم  نب ]  هللادـبع  نب  دـمحا   ] نب رفعج  دالوا  زا  یخرب  تسا : هدـمآ  بلاط » یبا  لآ  نارجاهم   » باتک رد  ( 7 .) دنا
نوتاخ اروفـص  تافو  خیرات  دنا ؛ هدرک  لقن  هک  نانچ  ًایناث : و  (. 8) بوقعی یلع و  دمحم ، زا : دنترابع  دـندش  دراو  مق  هب  هک  فرطالا  رمع 

تـسیود رب  غلاب  اروفـص  هک  تسا  نیا  نآ  همزال  تسا و  مود  نرق  همین  رد  رمع  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  تافو  و  ( 9) تسا ق  لاس 378 ه . 
هب فرطا  رمع  لسن  نیدنچ  زا  هک  تسا  هدشن  نییعت  مق » خیرات   » رد ًاثلاث : و  دسر . یم  رظن  هب  دیعب  نیا  هک  دشاب . هدوب  تایح  دـیق  رد  لاس 

دمحا نب  رفعج  نب  دمحم  زا : دنترابع  هعقب  نیا  رد  نینوفدـم  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  سپ  تسا ، هدرک  تافو  هدومن و  ترجه  مق  رهش 
نیتـسخن اروفـص  هدیـس  نوـچ  دـشاب و  یم  نوتاـخ » اروفـص   » شا هدازردارب  فرطا و  رمع  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  دـمحم  نب  هللادـبع  نب 

تسا هدمآ  باسنا  بتک  رد  كاپ  يرابت  ( 10 .) تسا فورعم  يو  مان  هب  هعقب  نیا  هدـش  هدرپس  كاخ  هب  هعقب  نیا  رد  هک  تسا  یتیـصخش 
رسپ راهچ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  رمع  نب  دمحم  نوچ  تسا ، هتفای  همادا  دّمحم  مان  هب  دنزرف  کی  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نب  رمع  لسن  هک 
ماما رتخد  نوتاخ  هجیدخ  رفن  هس  نیا  ردام  هک  رغـصالا  یناثلا  رمع  نسحلا 3 -  وبا  هللادیبع  دمحم 2 -  وبا  هللادبع  ياه 1 -  مان  هب  هتشاد 

فیفع يدرم  مالسلا : هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  هللادبع  دشاب . یم  دلو  ما  شردام  هک  رفعج  تسا 4 - هدوب  مالسلا  هیلع  داجس 
حلاصلا دمحم  وبا  ییحی  - 1 تسا : هدنام  یقابـشدنزرف  راهچ  زا  يو  لسن  هدومن و  توف  یگلاس  نس 57  رد  هدوب و  ثّدحم  هدنـشخب و  و 

ما همطاف  نت  راهچ  نیا  رد  ام  هک  ربکالا  رمع  وبا  دمحم  - 4 دمحا ، - 3 تسا . هدوب  رعاش  هباّسن و  ثّدحم و  هک  ربکالا  یسیع  - 2 یفوصلا ،
فرطا رمع  رفعج ، نب  دمحم  اروفـص و  هداز  ماما  يالعا  ّدج  فرطا  رمع  ( 11 .) تسا مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  نب  هللادبع  رتخد  نیسح 

بّقلم فرطا  رمع  هب  دـشاب  یم  شردـپ  تهج  زا  طقف  شتفارـش  هک  نیا  تهج  هب  يو  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دـنزرف  نیرت  کچوک 
اهیلع ارهز  همطاف  هرهاط  هقیدـص  هب  مه  ردام  فرط  زا  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  دـنزرف  هک  فرـشا  رمع  فـالخ  هب  تسا . هدـش 
نمی گنج  رد  يو  دنیوگ  یم  یـضعب  تسا . ییحی  نب  ۀعیبر  نب  دابع  رتخد  هّیبلعث  ءابهـص  یلوق  هب  انب  فرطا  رمع  ردام  دسر . یم  مالـسلا 

وا نینمؤملا  ریما  تهج  نیدب  دوب . نخس  شوخ  حیصف و  فیفع و  ینز  ءابهص  درک . يرادیرخ  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دش و  ریسا 
یسوم 3 ما  بیبح 2 -  ما   - 1 ياهمان : هب  تسا  هدوب  رسپ ) هس  رتخد و  هس   ) دنزرف شـش  ياراد  يو  ( 12 .) تفریذپ شیوخ  يرسمه  هب  ار 

هعقب هاگراب  دبنگ و  ( 13 .) تفای همادا  وا  هطـساو  هباهنت  فرطا  دمحم  لسن  هک  لیعامـسا  میهاربا  وبا  یلع 6 -   - 5 دمحم سنوی 4 -  ما  - 
دنا هتشون  دنا و  هتـسناد  ق  لاس 378 ه .  رد  ار  نآ  یلـصا  يانب  خـیرات  دـشاب . یم  تاتویب  تارجح و  تانیئزت و  هنوگ  ره  دـقاف  رظن  دروم 
نرق هب  ّقلعتم  ار  یلعف  هعقب  يانب  ناکاپ » تبرت   » باتک رد  دشاب . یم  هعقب  يانب  خـیرات  اروفـص و  هدیـس  تافو  خـیرات  هدام  اروفـص »  » هملک
هعقب نامتخاس  ( 14 .) تسا هداد  تبسن  راجاق  ازریم  اضردمحم  هب  ق  لاس 1334 ه .  رد  ار  نآ  يدعب  تاریمعت  هتسناد و  يرجه  مهد  مهن و 
دشاب یم  گنر  هزوریف  يرجآ  ياه  یـشاک  هب  نیزم  هک  تسا  ینیچقرع  يدبنگ  هعقب  نیا  زارف  رب  دشاب  یم  مظتنم  یعلـض  شـش  جراخ  زا 

ص ۀعیرشلا ، رـصان  مق ، خیرات  ( 2 ص 146 . نازورف ، مـجنا  ( 1 تشون : یپ  تسا . رتم  جـنپ  یبیرقت  روط  هب  نیمز  حطـس  زا  دـبنگ  عاـفترا 
نیمه رد  يا  هعلق  هعرزم و  مان  نادیمک  ( 4 ص 238 . نسح ، نب  دمحم  نب  نسح  مق ، خیرات  ( 3 ص 235 . ج 1 ، نیعشعشملا ، راوناو  ،127

ر.ك. ( 7 نازورف ص 147 . مجنا  ص 287 ؛ ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 6 ص 238 . دمحم ، نب  نسح  مق ، خیرات  ( 5 تسا . هدوب  جرف  كاخ 
یبا لآ  نارجاهم  ( 8 ص 235 . ج 1 ، نیعـشعشملا ، راونا  ص 249 ؛ يدجملا ، ص 202 ؛ ۀکرابملا ، ةرجـشلا  ص 303 ، باسنالا ، بیذـهت 
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ص ۀکرابملا ، ةرجشلا  ر.ك . ( 11 ص 523 . ج 1 ، هدنکارپ ، راونا  ( 10 ص 288 . ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 9 ص 339 . مالسلا ، هیلع  بلاط 
ص 259؛ يدجملا ، ص 146 ؛ نازورف ، مجنا  ص 291 ؛ باسنالا ، بیذهت  ص 361 ؛ ج 1 ، لامآلا ، یهتنم  ص 331 ؛ بلاطلا ، ةدمع  189 ؛

ص 87. ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  ( 14 ص 224 . يدجملا ، ( 13 ص 175 . باسنالا ، جارس  ( 12 ص 173 . يرخفلا ،

( يردص هعلق   ) هللادبع دیس  هداز  ماما 

ات مق  رهـش  زا  ًالبق  دراد . رارق  هللادبع  هداز  ماما  هعقب  يردص  هعلق  هدـکهدکیدزن  يدـنبرمک ، نابوتا  لپ  زا  دـعب  هاگورین  نابایخ  ياهتنا  رد 
خیرات عبت  هب  ۀعیرشلا  رصان  موحرم  بسن  هلسلس  ددرگ . یم  بوسحم  رهش  ءزج  هعسوت  تهج  هب  زورما  یلو  دوب  هلصاف  خسرف  کی  اج  نآ 

نیا زا  وا  بسن  ًارهاظ  و  تسا . مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دالوا  زا  هللادبع  هداز  هاش  : » هعقب نیا  رد  نوفدم  دنیوگ  دسیون  یم  مق  میدق 
: هدمآ مق » خـیرات   » رد ( 1 «.) مالـسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نب  یلع  نب  سطفا  نسح  نب  دیهـشلا  هللادـبع  نب  ساّبع  نب  هللادـبع  تسا  رارق 

هیلع نیدـباعلا  نیز  ماما  نب  یلع  نب  سطفا  نسح  نب  دیهـشلا  هللادـبع  نب  ساـبع  نب  هللادـبع  دـندمآ ؛ مق  هب  هک  ییاـه  هداز  ماـما  زا  رگید  »
لتق هب  هرـصب  رد  ار  جـنز  بحاـص  نوچ  دوب ، هرـصب  رد  جـنز  بحاـص  يولع  دـمحم  نب  یلع  اـب  وا  هدـمآ  مق  هب  هرـصب  زا  هک  دوب  مالـسلا 

دنزرف هللادـبع  نیا  هک  دـنا  هداد  لامتحا  یـضعب  ( 2 «.) دـش نطوتم  دـمآ و  مق  هب  ... هرـصب زا  سابع  نب  نسح  شردارب  اب  هللادـبع  دـندناسر ،
هداز ماما  ( 3) نیخّروم زا  یضعب  حیرـصت  ربانب  اما  دراد . دوجو  مان  نیمه  هب  يا  هربقم  زین  ير  رد  هک  نوچ  دشاب  نفد  ير  رهـش  رد  سابع ،

يو هرهطم  هضور  يدورو  برد  رب  هک  ییولبات  رد  دشاب . یم  هللادبع  وبا  هب  ینکم  ضیبا  هللادـبع  نب  نیـسح  بانج  ير ، رهـش  رد  نوفدـم 
: تسا هدمآ  بلاطلا » ةدمع   » رد تسا . هدش  هراشا  تقیقح  نیا  هب  دنا . هدومن  حیرـصت  نآ  هب  زین  ير  ياملع  زا  نت  دـنچ  هدـیدرگ و  بصن 
(4 .) تفای تاـفو  ق  لاس 319 ه .  رد  يو  تسا  ضیبا  هللادبع  نب  نیـسح  هللادـبع  وبا  ير  رد  نوفدـم  هک  تسا  هدرک  لقن  يراخب  رـصن  وبا 

نیز ماما  نب  رغـصا  یلع  نب  سطفا  نسح  دنزرف  دیهـش  هللادبع  هداز  ماما  ردقلا  لیلج  دیـس  بانج  ضیبا  هللادبع  هداز  ماما  ّدج  كاپ  يرابت 
بانج دومن  مایق  تقو  هفیلخ  هیلع  خـف  دیهـش  یلع  نب  نیـسح  هک  یماگنه  دیـسر  لتق  هب  هکمارب  تسد  هب  يو  تسا . مالـسلا  هیلعنیدـباعلا 

دیشّرلا نوراه  نایهاپس  تسد  هب  سطفا  نب  هللادبع  خف ، دیهش  یلع  نب  نیسح  تداهـش  زا  سپ  تفاتـش . يو  يرای  هب  مه  نسح  نب  هللادبع 
، زورون دیع  بش  رد  یکمرب  رفعج  هک  نیا  ات  داد  لاقتنا  یکمرب  ییحی  نب  رفعج  سبح  هب  ار  وا  دیشّرلا  نوراه  داتفا . نادنز  رد  دش و  ریسا 
زا هفیلخ  هک  نیا  روصت  هب  سپـس  داتـسرف  هیده  هفیلخ  يارب  رگید  ياه  هفحت  اب  ار  وا  رّهطم  رـس  دیع  زور  درک . ادج  ندب  زا  ار  هللادبع  رس 
هب ار  ایاده  تشادرب و  قبط  يور  زا  ار  شوپرس  تشگ و  رضاح  نوراه  دزن  هب  ًاصخش  درک  دهاوخ  ریدقت  نیسحت و  شا  هناملاظ  لمع  نیا 

رفعج رس  هک  داد  روتسد  دوخ  مداخ  هب  يو  نتفر  زا  سپ  دش و  بضغ  رد  داتفا  هللادبع  هدیرب  رـس  هب  نوراه  مشچ  نوچ  دومن  راهظا  هفیلخ 
قوس  » رد ضیبا  هللادبع  دیس  راوگرزب  ّدج  دیهش  هللادبع  رّهطم  دقرم  ( 5 .) دیرب ار  وا  رس  تفر  نوراه  مداخ  رورـسم  و  دنک ، ادج  ندب  زا  ار 

یلو دـسر ، یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هب  هطـساو  راـهچ  اـب  راوگرزب  هداز  ماـما  نیا  هک  نیا  اـب  هاـگراب  دـبنگ و  (. 6) تسا دادغب  « ماعطلا
یبونج یلامش و  نک  شفک  ود  ياراد  رّقحم ، رایسب  يا  هعقب  گرزب  نحص  لخاد  رد  دشاب  یم  یگداس  لامک  رد  زونه  وا  هعقب  هنافـسأتم 

ریز دروخ و  یم  مشچ  هب  یتشخ  ینیچقرع  دـبنگ  نآ  زارف  رب  دـشاب . یم  نییزت  هنوگ  ره  زا  یلاـخ  رجآ و  زا  هعقب  یجراـخ  رادـج  تسا و 
رصان مق ، خیرات  ( 1 تشون : یپ  دشاب . یم  ظوفحم  کّبشم  یبوچ  گنر  زبس  حیرـض  اب  هک  تسا  ضیبا  هللادبع  هداز  ماما  رّهطم  دقرم  دبنگ 

(4 ص 255 . باسنالا ، بیذهت  ص 164 ؛ ۀییبلاطلا ، ۀلقتنم  ص 177 ؛ ۀکرابملا ، ةرجشلا  ( 3 ص 229 . مق ، خیرات  ( 2 ص 129 . ۀعیرشلا ،
. نامه ( 6 ص 164 . نازورف ، مجنا  ص 349 ؛ بلاطلا ، ةدمع  ( 5 ص 177 . ۀکرابملا ، ةرجشلا  ص 349 ؛ بلاطلا ، ةدمع 

موصعم دیس  هداز  ماما 
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نادیم کی  ردـق  هب  : » دـسیون یم  ۀعیرـشلا  رـصان  موحرم  بسن  هلـسلس  تسا . عقاو  موصعم  دیـس  هداز  ماما  هعقب  هاگورین  نابایخ  ياهتنا  رد 
زا تسا  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  دالوا  زا  موصعم  دیـس  نفدـم  دـنیوگ  هک  تسا  يرّقحم  رـصتخم و  هعقب  رفعج  هاش  هعقب  زا  رتالاب 

رهـش برغ  رد  ناجیدزم  یـضارا  رد  : » تسا هدمآ  ناکاپ » تبرت   » باتک رد  ( 1 «.) تسا ناجیتسربا  یـضارا  رد  عقاو  نیمز  هعطق  شتافوقوم 
هدـمآ نینچ  هدـش  بصن  موصعم  دیـس  هداز  ماما  راوید  رب  هک  ییولبات  رد  ( 2 «.) دـشاب یم  دوجوم  راجاق  هرود  زا  هاـتوک ، هداـس و  يا  هعقب 

هب رظن  دروم  هعقب  هاگراب  دبنگ و  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مامانیدباعلا  نیز  ماما  نب  نسح  نب  دمحا  نبا  موصعم  دیـس  هبّیط  هرجش 
ریز درادن . دوجو  یناتـساب  يرنه و  راثآ  چیه  هعقب  لخاد  دراد و  رارق  رجآ  تشخ و  زا  ینیچقرع  يدبنگ  نآ  زارف  رب  هک  تسا  عبرم  لکش 

هدافتسا يارب  یگرزب  هینیسح  نآ  رانک  رد  هدیدرگ . بصن  یبوچ  کبشم  حیرض  نآ  يور  رب  هک  هدش  عقاو  موصعم  دیس  رّهطم  دقرم  دبنگ 
ص 103. ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  ( 2 ص 129 . ۀعیرشلا ، رصان  مق ، خیرات  ( 1 تشون : یپ  تسا . هدیدرگ  انب  نوگانوگ  مسارم  رد 

لامج دّیس  هداز  ماما 

ناشاک هداج  رد  رهـش 2 -  يدنبرمک  نابوتا  لّوا  كارا  نابایخ  رد   - 1 دراد . دوجو  لامج  دیـس  مان  هب  هداز  ماـما  هس  نآ  فارطا  مق و  رد 
نابایخ رد  عقاو  هعقب  رد  نوفدم  اما  ناشاک . هب  مق  هار  رس  دورگنل  هدکهد  جراخ  رد  بیرغ 3 -  لامج  هاش  هب  فورعم  عیقب  ناتسربق  بنج 

هب هک  يا  هداج  رد  لامج  هاـش  هداز  ماـما  هعقب  : » دـسیون یم  ۀعیرـشلا  رـصان  موحرم  دراد . دوجو  یفلتخم  تارظن  تسا ؟ یـسک  هچ  كارا 
ناویا دنچ  رّقحم و  يدـبنگ  هعقب و  دراد  تفاسم  رهـش  ات  ( 1) خـسرف کی  بیرق  تسا و  عقاو  دور  یم  كارا )  ) قارع داـبآ  ناطلـس  تمس 

هداد هداز  ماما  نیا  قح  رد  هدش  هداد  بیرغ  لامج  هاش  قح  رد  هک  یلامتحا  تسا و  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  دالوا  زا  دنیوگ  دراد ،
« نیعشعشملا راونا   » رد (. 2 «) ناتـسدارب هعرزم  رد  عقاو  ینیمز  هعطق  ناـجیتسربا و  هعرزم  ءزج  تسا  ینیمز  هعطق  شتاـفوقوم  زا  ... دوش یم 

لامج دـمحم  مان  هب  نیـسح  هداز  ماما  هون  هعقب ، نامه  رد  ًارهاظ  لامج و  هداز  هاش  هب  روهـشم  تسا  يرازم  هعقب و  مق  رد  هک : تسا  هدـمآ 
: دـسیون یم  زین  ضیف  سابع  ( 3 .) دـشاب یم  نوفدـم  مالـسلا  هیلع  قداصلا  رفعج  ماما  نبا  جاـبید  دـمحم  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  رفعج  نب 

رفعج هداز  هاش  هب  هک  تسا  يرازم  هعقب و  نارکمج ) دجـسم  کیدزن   ) مق رهـش  جراخ  یگنـسرف  کی  یقرـش و  تمـسق  رد  دنامن  هتفگان  »
رگا هک  لامج  هداز  هاش  مان  هب  تسا  يرگید  هداز  ماما  مه ، هعقب  نآ  یکیدزن  رد  یمیدق و  نحص  دبنگ و  هعقب و  ياراد  فورعم و  بیرغ 

يو (. 4 «) دوب دـهاوخ  بسنا  باوص و  هب  برقا  تسا  لامج  دـمحم  دـنزرف  زا  يرگید  نیـسح و  نب  رفعج  زا  یکی  رازم  ود  نآ  دوش  هتفگ 
ماما نب  جابید  دمحم  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  رفعج  نب  لامج  دـمحم  هداز  هاش  ... دورگنل هعقب  رد  نوفدـم  : » دـسیون یم  شرگید  باتک  رد 

دیدشت هب  لاّمج »  » ار وا  دش  رایسب  نارتش  یـشاوم و  بحاص  نوچ  دوب و  تورث  تمـشح و  اب  هدایز  هک  تسا . مالـسلا  هیلع  قداصلا  رفعج 
یکی بقل  مان و  تداهـش  هب  : » كارا هداج  هعقب  رد  نوفدم  هک  دنک  یم  هفاضا  يو  (. 5 «) تفای ترهش  مه  مان  نیا  هب  هک  دندناوخ  یم  مه 

« هدنکارپ راونا   » باتک بحاص  ( 6 «.) تسا نوفدم  متشه  نرق  رد  هوآ  مق و  تاداس  بیقن  نیدلا  لامج  دمحم  یلاعملا  وبا  دّیس  مق  ءافرش  زا 
هکربتم دـهاشم  روبق و  رثکا  هدـش و  تبث  باسنا  یخیرات و  بتک  رثکا  رد  مق  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دافحا  دورو  نوچ  : » دـسیون یم 

رب ینبم  رد ص 165  باسنالا » جارـس   » باتک فلؤم  حیرـصت  اـب  دـشاب و  یم  ترـضح  نآ  داـفحا  دـالوا و  هب  بوسنم  مه  مق  رد  دوجوم 
یتیـصخش ندوب  نوفدم  رب  ینبم  ضیف  موحرم  دییأت  اب  دمحم و  نیدـلا  لامج  هاش  لسن  زا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دافحا  زا  نت  ود  تافو 

یلع نب  دمحم  هداز  هاش  ردقلا  لیلج  دیـس  هعقب : نیا  رد  نوفدـم  هک  دوش  یم  هداد  لامتحا  يوق  روط  هب  سپ  هعقب ، نیا  رد  متـشه  نرق  رد 
نب نسح  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  مجن  نب  دمحم  نب  نسح  نب  لیعامـسا  نب  يدـهم  نب  یعاد  نب  دـیز  نب  نسح  نب  دـمحم  نب  دـمحم  نب 

نحـص هداز  ماما  یلـصا  لخدم  هاگراب  دبنگ و  ( 7 «.) دشاب مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نب  رغـصالا  یلع  نب  سطفالا  نسح  نب  نیـسح 
روبق يارب  هک  هدـش  هتخاـس  لـلجم  هوکـش و  اـب  رایـسب  فک  مه  ياـه  ناویا  اـب  هارمه  اـبیز  یتارجح  نآ  فارطا  هک  تسا  رجـشم  گرزب 

رد نونکا  مه  هک  دشاب  یم  ددعتم  ياه  ناویا  لخدم و  راهچ  ياراد  هعقب  نیا  دوش . یم  هدافتـسا  نآ ، زا  راّوز  هاگ  تحارتسا  یگداوناخ و 
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هداز ماما  هعقب  نامتخاس  يزاسزاب  هژورپ : هدـش : هتـشون  نینچ  تسا  بصن  هداز  ماما  يدورو  برد  هک  ییولبات  يور  تسا . يزاسزاب  لاح 
هّیریخ روما  فاقوا و  لـک  هرادا  نارمع  ینف و  رتفد  يرجم : فاـفخلا  ءانـسُح  مناـخ  هیجاـح  یناـب : عبرم  رتم   1200 تحاسم : نیدـلا  لامج 

ياه یـشاک  هب  هتـسارآ  اپارـس  یمجلـش  یکچوک  دبنگ  نآ  زکرم  رد  هک  تشخ  رجآ و  اب  هاتوک  ینیچقرع  يدبنگ  هعقب  زارف  رب  مق  ناتـسا 
. تسا ریمعت  لاح  رد  هدـش و  هتخاس  هعقب  نآ  رازم  رب  يرجآ  گرزب  دـبنگ  نـالا  هتفر و  نیب  زا  یلک  هب  نآ  هک  تشاد  دوجو  ناولا  یهرگ 

بـصن ربق  يور  الط  هرقن و  زا  ابیز  رایـسب  حیرـض  دبنگ ، ریز  تسا . تخاس  لاح  رد  درادن و  دوجو  ینییزت  هنوگ  چیه  زونه  زین  دـبنگ  ریز 
ءانـسُح مناخ  تّمه  هب  لاس 1382  رد  رّهطم  حیرـض  نیا  : » تسا هتـشون  نینچ  ییالط  هتـسجرب  طخ  اـب  حیرـض  برد  يور  هک  تسا  هدـش 

رثا رب  نونکا  ( 1 تشون : یپ  دش .» هتخاس  مق  ناتسا  هیریخ  روما  فاقوا و  لک  هرادا  يراکمه  اب  دمحا و  دمحم و  نارسپ  فافخلا و  يدهم 
نب رفعج  نب  لامج  دـمحم  هداز  ماـما  هعقب  نیا  رد  نوفدـم  تسا  نکمم  ینعی  ( 2 دوش . یم  بوسحم  رهش  ءزج  مق ، سدقم  رهـش  هعـسوت 

راونا ( 3 ص 132 و 133 . ۀعیرشلا ، رصان  مق ، خیرات  ر.ك . دشاب . مالسلا  هیلع  قداّصلا  رفعج  ماما  نبا  جابید  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نیسح 
ص ج 1 ، هدـنکارپ ، راونا  ( 7 نامه . ( 6 ص 523 . ج 2 ، مق ، راـثآ  هنیجنگ  ( 5 ص 225 . نازورف ، مـجنا  ( 4 ص 195 . ج 2 ، نیعشعشملا ،

.574

( یلع دیس  هاش   ) یلع دیس  هداز  ماما 

ماما دراد ، رارق  تجاح  نابحاص  تاروذـن  لحم  عامتجا و  زکرم  و  هدوب ، عباوت  مق و  یلاها  هجوت  دروم  رایـسب  هک  یناـگداز  ماـما  زا  یکی 
عقاو مق  یقرش  لامـش  تمـسق  رد  دادرخ ) راولب 15   ) ير هزاورد  جراخ  رد  شرازم  دـشاب . یم  یلع  دیـس  هاـش  هب  فورعم  یلع  دیـس  هداز 

یم مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دنزرف  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  ناگداون  زا  يو  هک  هتفای  ترهـش  مدرم  نیب  رد  هچنآ  بسن  هلـسلس  تسا .
هدشن هدید  یصوصخ  یمومع و  ياه  خیرات  باسنا و  بتک  زا  کی  چیه  رد  اریز  تسا ؛ تحـص  هب  نورقم  ریغ  تقیقح و  زا  یلاخ  دشاب ،

نینچمه هدش و  بصن  هداز  ماما  راوید  رب  هک  ییولبات  رد  ( 1 .) دشاب هدمآ  مق  رهش  هب  یسک  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  باقعا  زا  هک  تسا 
میهاربا نبا  یلع  دیس  هداز  ماما  فیرش  دقرم  : » تسا نینچ  ولبات  رد  يو  بسن  هلسلس  دراد . دوجو  هابتشا  نیمه  زین  شدقرم  یشاک  حول  رد 

سابع لسن  : » هدمآ باسنالا  جارس  رد  مالسلا .» هیلع  سابعلا ، لضفلاوبا  اّقسلا  دیهـشلا  انالوم  اندیـس و  نب  هللادیبع  نبا  نسح  رفعج  یبا  نبا 
دنا هدوب  ناتسربط  زاریش و  رد  ًابلاغ  مدیدن ، ناشیا  زا  یسک  ناسارخ  مجع و  قارع  رد  تسا ، كدنا  تیاغ  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نب 

، هدمآ بلاط » یبا  لآ  نارجاهم   » و مق » خیرات   » رد هچ  نانچ  يو  بسن  هلسلس  ( 2 «.) دنا برغم  زاجح و  رد  مالسلا  هیلع  سابع  لسن  رتشیب  و 
بلاط یبا  نب  یلع  نب  ۀیفنح  دمحم  نب  رفعج  نب  هللادبع  نب  رغـصا  رفعج  نب  هللادـبع  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  نب  یلع  : » تسا نینچ 

هب ار  يو  هک  دیـسر  یماقم  هب  اوقت  دـهز و  رد  یلع ، دیـس  هاش  راوگرزب  ردـپ  كاـپ  يراـبت  ( 3 .) تسا نسحلاوـبا  يو  هینک  مالـسلا و  هیلع 
نیسح هللادبع  وبا  دیدرگ . یم  یفرعم  رهاب »  » بقل اب  هک  دوب  يدح  هب  یگدنـشخرد  هرهچ و  ییابیز  رد  دنتخانـش و  یم  دهاز  دمحا  ناونع 
كاخ هب  ير  رهش  رد  هک  شرگید  ردارب  دمحم  دیز  وبا  تسا و  نوفدم  نیوزق  رد  هک  دشاب  یم  یلع  دیـس  هداز  ماما  ناردارب  زا  یکی  هیقف 

ماما ردام  هک  تسا : هدمآ  یلدیبع  باسنالا » بیذهت   » رد دنا . هدرک  رکذ  يو  يارب  يرگید  ناردارب  باسنا ، بتک  رد  تسا و  هدـش  هدرپس 
هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  دالوا  زا  درف  نیتسخن  مق  هب  ترجاهم  ( 4 .) تسا هدوب  یفوک  یئاسک  رتخد  شناردارب ، زا  نت  دنچ  یلع و  دیس  هداز 
ار یلع  دیـس  شلاسدرخ  رـسپ  هک  یلاح  رد  يو  دوب ، یلع  دیـس  هداز  هاش  راوگرزب  ردپ  دـمحا  دـیدرگ ، ير  رهـش  دراو  نیبصن  زا  هک  هلآ 
مق هب  شردـپ  هارمه  هب  سپـس  دیـسر . لاـمک  هب  تفاـی و  تیبرت  ومن و  دـشر و  ير »  » رد یلع  دیـس  دـش . دراو  ير  رهـش  هب  تشاد  هارمه 

ار یناف  راد  ات  دنام  مق  رهش  رد  یلع  دیس  شرـسپ  تفر . ایند  زا  ات  دنام  اج  نآ  رد  تشگرب و  ير  هب  شردپ  یتدم  زا  سپ  دومن . ترجاهم 
هجوت دروم  يو  رازم  زورما  هب  ات  زور  نامه  زا  و  دـش . هدرپس  كاخ  هب  شرازم  ینونک  لحم  رد  ير ، هزاورد  جراـخ  رد  و  ( 5) تفگ عادو 

نانز زا  دیدرگ و  نکاس  مق  رهـش  رد  یلع  دیـس  هداز  ماما  نادنزرف  تسا . مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  ناقاتـشم  ترایز  و 
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شدنزرف زا  هدیدرگ  لیعامسا  هزمَح و  مساقلاوبا  رهاط ، نسح ، دمحا ، نیـسح ، دمحم ، ياه : مان  هب  رـسپ  تفه  رتخد و  جنپ  ياراد  ددعتم 
و دروآ . يرتخد  هّیرفعج  نز  زا  اج  نآ  رد  تفر و  ير »  » رهـش هب  نآ  زا  سپ  هک  دـمآ  ایند  هب  هزمحوبا  ماـن  هب  يرـسپ  مق  رهـش  رد  دـمحم 

مان هب  شرگید  دنزرف  زا  تفای . تافو  دنزرف  نودب  مه  هزمح  مساقلاوبا  درکن . ادیپ  همادا  شلـسن  یلو  تشذگرد  بقعالب  اج  نآ  رد  دوخ 
ترجه ير  هب  مق  زا  نسحم  بلاطوبا  هک  دـمآ . ایند  هب  رتخد  کی  سابع و  لضفلاوبا  يزیزع و  نسحم  بلاـطوبا  ماـن  هب  رـسپ  ود  نیـسح ،

نب نیسح  نب  سابع  لضفلاوبا  دروآ . رتخد  کی  یلع و  دمحم و  مان  هب  رـسپ  ود  یلع ) نب  دمحم   ) دوخ يومع  ِرتخد  زا  اج  نآ  رد  درک و 
رکذ يدنزرف  وا  يارب  زا  دشاب و  یم  نوفدـم  هّیدـمحم  ناتـسربق  رد  یلع  نب  نیـسح  شردـپ  راوج  رد  دومن و  تافو  مق  رد  یلع  دیـس  هاش 

ثعاب دشاب . یم  یلع  دیس  هداز  هاش  ناگداون  زا  هک  یلع  نب  نیـسح  دنزرف  سابعلا  لضفلاوبا  بسن  هلـسلس  رد  یتلفغ  اب  دیاش  تسا . هدشن 
یلع دیس  هداز  هاش  ناگداون  زا  سابعلا  لضفلاوبا  دوش : هتفگ  هک  نیا  ياج  هب  و  دیآ . شیپ  یلع  دیـس  هداز  هاش  بسن  رد  یهابتـشا  ات  هدش 

ناگرزب زا  همه  یلع  دیس  هداز  ماما  ناگداون  نادنزرف و  تسا . سابعلا  لضفلاوبا  دافحا  زا  یلع  دیس  هداز  هاش  هدش  هتفگ  سکع  رب  تسا .
زا نیوزق  رهش  رد  هک  هّیدمحم  تاداس  هک : دنک  یم  لقن  يراخب  رصنوبا  دندوب . فلتخم  ياهرهش  رد  ناشدوخ  راگزور  ياملع  اسؤر و  و 
هاش هعقب  هاگراب  دبنگ و  ( 6 .) دنـشاب یم  یلع  دیـس  هداز  هاش  نیمه  دافحا  زا  همه  دندوب  رورـس  گرزب و  ير  رد  املع و  زا  مق  رد  اسؤر و 
هب یناویا  هعقب  یبوـنج  تهج  رد  تسا ، رتـم  عافترا 9  هناهد 7 و  هب  عالـضالا  فلتخم  یعلـض  تشه  تروص  هب  لخاد  زا  یلع  دیـس  هداز 
ابیز يراجشا  ياراد  هک  تسا  یگرزب  ًاتبسن  نحص  ناویا  ولج  تسا و  يراک  یشاک  زا  یلاخ  رتم  عافترا 7  ضرع و  رتم و  یبیرقت 5  هناهد 
هداز ماما  نحـص  رد  دوش  یم  لصو  نابایخ  هب  هلپ  نیدنچ  اب  هک  تسا  نابایخ  حطـس  زا  رتدنلب  رتم  کی  زا  شیب  نحـص  هعقب و  دـشاب . یم 

. دـنا هدـش  هدرپـس  كاـخ  هب  سدـقم  ناـکم  نیا  رد  هک  دراد  دوجو  سدـقم  عاـفد  ءادهـش  تاـنمؤم و  نینمؤم و  روبق  زا  يداـیز  تروـص 
تانمؤم و نینمؤم و  روبق  ترـضح و  نآ  نیرئاز  زا  ولمم  یلع  دیـس  هداز  هاـش  يارـس  نحـص و  هعمج  ياـه  بش  هبنـش و  جـنپ  ياهرـصع 

يدبنگ هعقب  زارف  رب  دنراد . یم  یمارگ  ار  یلع  دیـس  هداز  ماما  دوخ و  ناگتـشذگ  دای  ینیریـش  هویم و  تاریخ  اب  هک  تسا  بالقنا  ءادهش 
نّیزم رتم  عافترا 40/2  هب  يا  هناوتسا  یقنع  ياراد  رتم  رطق 7  عافترا 7 و  هب  ناولا  يزاس  هرگ  ياه  یشاک  هب  هتسارآ  اپارـس  تسا  یمجلش 

یگدمآ شیپ  زین  هک  رگیدکی  يور  رب  يرجآ  سنرقم  رد  هدش و  هداد  شیپ  هک  يرجآ  هنادـند  دـنبرمک  دـنچ  اب  یلقعم  يراک  یـشاک  هب 
نآ يالاب  تسا . هدش  هدرب  راک  هب  یکشم  ای  گنر و  هزوریف  یکولک  کچوک  یشاک  هچراپ  دنچ  سنرقم  هچضوح  ره  لخاد  رد  دنراد و 
رون هکرابم  هیآ  نآ  يور  هک  يدروجال  هنیمز  رد  دیفـس  ثلث  طخ  هب  یتشخ  ياه  یـشاک  زا  رتم  یتناـس  ضرع 45 % هب  تسا  يا  هبیتک  اـه 

هدناوخ وطسرا ) نیسح  هرّرح  ۀنـس 1342  یف  میظعلا  هللا  قدـص  « ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه   » ات ٍةاَکْـشِمَک » ِهِرُون  ُلَثَم  ِضْرَْألاَو  ِتاَوَمَّسلا  ُرُون  َهللا ُ  »
دمحم و مسا  دنچ  طسو  رد  هلالج و  مان  دنچ  الاب  رد  نآ  يور  هک  تسا  یهرگ  ياه  یشاک  هب  هتسارآ  یجملـش  دبنگ  كرات  و  دوش . یم 

تفج کی  ناویا  ریز  هعقب  لخدم  رد  تسا . هتفای  یّلجت  ناولا  ياه  یشاک  زا  سکاعتم  روط  هب  یلع  مان  دنچ  اه  نآ  تاذاحم  رد  نییاپ  رد 
رد رب  منم  رطـضم  هدنب  نآ  یلع  ای  دندوب : هدش  ّتبنم  قیلعتـسن  طخ  هب  نآ  فارطا  بوچراهچ و  رد  راعـشا  نیا  هک  دوب  يراک  ّتبنم  برد 

يوأم رـشح  هب  نانج  غاب  رد  دـنکن  ّیلوت  يور  یلع  هب  سک  ره  نسحلاوبا  نب  دـمحم  داتـسا  ۀـجحلا 1334  يذ  متـشه  منم  رقحا  وت  مارکا 
هّیریخ روما  وفاقوا  ناـمزاس  فرط  زا  ریخا ، ياـه  لاـس  رد  ( 7) دنکن اوادـم  یـسک  یـسک ، يدرد ز  یلع  دالوا  یلع و  زا  زج  هب  هللااب  دـنکن 
سابع دمحا و  نایاقآ  نآ  هدـنزاس  هک  اّلطم  هرقن و  زا  رّهطم  حیرـض  بصن  هلمج  نآ  زا  هتفای  يرکذ  نایاش  هعـسوت  تاریمعت و  مق ، ناتـسا 

 . لاس 1370 ه هب  ناهفـصا  رد  هدازردـیح  هللا  تمعن  جاح  طسوت  يراّـجن  روپ و  Ș نیـسح � طسوت  نآ  ینز  ملق  دنـشاب و  یم  شرورپ 
ملق مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یلع  هداز  ماما  حیرض  راعشا  دننام  رّهطم  حیرـض  فارطا  يراعـشا  تسا و  هدیدرگ  بصن  هدیـسر و  مامتا  هب  ش 
هجو تیب  لها  يامیس  هب  تسود  لامج  دنیب  تیب  لها  ياشامت  وحم  تسه  هک  یمـشچ  تسا : نینچ  نآ  زا  تیب  دنچ  هک  تسا . هدش  ینز 
هنیـس هب  رگ  هولج  نیب  دـنک  بلط  نارمع  یـسوم  هک  ادـخ  رون  تیب  لها  يارآ  لد  لامج  رد  تسادـیپ  تسین  ریذـپ  ّقلعت  گـنر  هک  ادـخ 

یف يرخفلا  ر.ك . ( 1 تشوـن : یپ  ( 8) تیب لها  يابیز  تعلط  يادـف  ناـج  يا  داد  تسد  لد ز  دـقن  دـید  هک  سک  ره  تیب  لـها  ياـنیس 
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جارس ( 2 ص 144 . نازورف ، مجنا  ص 175 ؛ باسنالا ، جارس  ص 184 ؛ ۀکرابملا ، ةرجشلا  ص 169-165 ؛ یناقورزا ، نییبلاطلا ، باـسنا 
ص بلاط ، یبا  لآ  نارجاهم  ص 234 ؛ یمق ، نسح  نب  دمحم  نب  نسح  مق ، خیرات  ( 3 . 360 ص 357 ، بلاطلا ، ةدمع  ص 175 باسنالا ،
(6 نامه . ( 5 ص 234 . مق ، خـیرات  و  107 و ص 339 ؛ ص ،  بلاط ، یبا  لآ  نارجاـهم  ر.ك . ( 4 ص 144 . نازورف ، مجنا  107 و 339 ؛

ص 471-474. ج 1 ، هدنکارپ ، راونا  ( 8 ص 626-630 . ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 7 ص 145 . نازورف ، مجنا  ص 321 ؛ بلاطلا ، ةدمع 

( ینایم هداز  ماما   ) دمحم دمحا  وبا  هداز  ماما 

مق و یلاها  هاگ  ترایز  هک  دراد  رارق  هّیفنح  دمحم  ناگداون  زا  یکی  دمحم  دـمحا  وبا  هداز  هاش  هاگراب  یلع ، دیـس  هداز  ماما  یکیدزن  رد 
هدش عقاو  یلع  دیـس  هداز  ماما  هداز و  ماما  راهچ  هعقب  نایم  رد  نوچ  هعقب  نیا  دشاب  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تیب  لها  نارادتـسود 

نب دمحم  دمحا  وبا  ّففخم  هک  هدش  طبض  هّیفنح  دمحم  نب  دمحا  يو ، رازم  حول  رد  بسن  هلسلس  تسا . هتفای  ترهـش  ینایم  هداز  ماما  هب 
ناگداز ماما  رد  اه  هتشون  گنـس  لومعم  قبط  هک  هدوب  زین  یطئاسو  هّیفنح  دمحم  ات  دمحم  دمحا  وبا  نیب  کش  نودب  تسا . هّیفنح  دمحم 

، دراد مق  هب  یناث  هللادبع  دنزرف  دمحم  دمحا  وبا  دورو  هب  يدجم » باسنا   » هک یحیرـصت  اب  تسا . هدـش  فذـح  طئاسو  نآ  راصتخا ، يارب 
نب هللادبع  نب  رفعج  نب  هللادبع  نب  دمحم  دـمحا  وبا  : » تسا نینچ  يو  بسن  هلـسلس  يو ، رازم  حول  رب  قیبطت  نوچ  يرگید  دـهاوش  و  ( 1)
ماما ردپ  اب  شمّوس  دج  رد  یلع  دیس  هداز  هاش  اذل  و  ( 2 «.) مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ماما  نب  هّیفنح  نب  دمحم  نب  رفعج 

دمحم دمحا  وبا  هداز  ماما  يومع  ناگداون  زا  یکی  یلع  دیـس  هداز  ماما  عقاو  رد  ودندحتم  رفعج » نب  هللادبع   » ینعی دمحم  دـمحا  وبا  هداز 
هّیفنح نب  دمحم  باقعا  زا  رگید  ، » تسا هدمآ  مق » خیرات   » رد دنا . هدومن  میسرت  رگید  يا  هنوگ  هب  ار  يو  بسن  هلـسلس  یـضعب  دوش . یم 

مساقلاوبا ( 3 «.) تسا مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  نب  هّیفنح  دـمحم  نب  هللادـبع  نب  رفعج  نب  دـمحا  نب  هللادـیبع  دـمحا  وـبا  دـندمآ ؛ مق  هب  هـک 
هب ار  وا  تفای و  تافو  هک  نیا  ات  دوب  نانچمه  دش و  نکاس  رهـش  نیا  رد  دمآ و  مق  هب  هفوک  زا  دمحا  وبا  هک  دنک  یم  تیاور  ( 4) يدمحم

دافحا زا  نت  ود  هعقب  نیا  رد  هک  دنا  هداد  لامتحا  یـضعب  تهج  نیدـب  دـنامن . یقاب  يدـنزرف  وا  زا  دـندرپس و  كاخ  هب  دابآ  کلام  هربقم 
. دیدرگ رکذ  لوا  رد  يو  بسن  هلسلس  هک  تسا  دمحم  دمحا  وبا  نامه  دراد  قیبطت  رازم  حول  اب  هک  نآ  یلو  دنـشاب . نوفدم  هّیفنح  دمحم 

نب هللادبع  نب  ۀملسم )  ) ملـسم نب  سیق  نب  رفعج  رتخد  هلوخ  زا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  يارب  یبوط  هرجش 
زا لبق  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  یلقن  هب  اـنب  هک  دـمآ  اـیند  هب  يرـسپ  دـنزرف  میجلا )  ) میجل نب  ۀـّیفنح  نب  لئُدـلا  نب  ۀـبلعث  نب  عوبری  نب  ۀـبلعث 

نـس 65 رد  ق  لاس 81 ه .  لوـالا  عیبر  هاـم  رد  يو  ( 5 .) دوب هدرک  اـطع  وا  هب  ار  دوخ  هینک  ماـن و  هداد و  ربـخ  يدـنزرف  نینچ  هب  شدـّلوت 
يرجه لاس 16  رد  دـیاب  شتدالو  نیاربانب  دـنناد . یم  عیقب  رد  هنیدـم و  یـضعب  فئاط و  یـضعب  ار  يو  نفد  لحم  تفر  اـیند  زا  یگلاـس 

هللا یلص  ربمایپ  دوخ  ءاطعا  هب  یلو  دوش  عمج  وا  رد  ادخ  لوسر  هینک  مان و  هک  دوبن  راختفا  نیا  ار  یسک  هّیفنح  دمحم  زا  ریغ  دشاب . يرمق 
(. 6) تشگ روهـشم  هّیفنح  دمحم  هب  دیدرگ ، دـلوتم  هّیفنح  هلیبق  زا  يردام  زا  نوچ  اما  دوب  مساقلاوبا  شا  هینک  دـمحم و  شمان  هلآ  هیلع و 

يدرم مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترضح  رسپ  نیرت  گرزب  مالسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ترـضح  زا  دعب  هّیفنح  دمحم 
هب ار  وت  مالـسلا  هیلع  یلع  تراوگرزب  ردپ  دنتفگ : هّیفنح  دمحم  بانج  هب  هک  هدش : هتـشون  ۀـمغلا » فشک   » رد دوب . يوق  عاجـش و  ملاع و 

َو ُهدَـی  اَنأ  َو  ُهاْنیَع  امُه  : » داد باوج  دزرو ؟ یم  لخب  گـنج  نادـیم  هب  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح  نسح و  نداتـسرف  رد  دتـسرف و  یم  نادـیم 
ار دوخ  ياه  مشچ  ناسنا  هک  تسا  یهیدب  میوا ، تسد  دننام  هب  نم  مردپ و  مشچ  ود  هلزنم ]  هب   ] نیـسح نسح و  ِهِدَِیب ؛ ِْهیَْنیَع  یقَی  ُناْسنْإلا 

یلع مردپ  دنزرف  نم  هلآو ؛ هیلع  هللا  یلـص  هللا  ِلوُسَر  اَدلَو  امُه  َو  ُهَُدلَو  اَنَا  : » تفگ باوج  رد  رگید  راب  دـنک . یم  ظفح  شتـسد  هلیـسو  هب 
هاگ چیه  يو  مشاب .» نانآ  گرم  شیپ  نم  هک  تساج  هب  ینعی  دنـشاب  یم  ادخ  لوسر  نادـنزرف  نیـسح  نسح و  یلو  متـسه  مالـسلا  هیلع 

تعاـمج تهج  نیدـب  دوب . نارگید  دمآرـس  توـق  تعاجـش و  شناد و  ملع و  اوـقت و  دـهز و  رد  هک  یلاـح  رد  تشادـن  تماـما  ياـعّدا 
نادنزرف دادعت  رد  هّیفنح  دمحم  نادنزرف  تسا . هدش  ( 7) بئاغ يوضر  هوک  رد  دنیوگ  یم  دنتـشادنپ و  نامّزلا  رخآ  يدهم  ار  وا  هّیناسیک 
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همادا دنا و  هدرک  رکذ  دوش ، یم  دـنزرف  ًاعمج 24  هک  رتخد  رسپ و 10  يو 14  يارب  نیخّروم  تسا ، رظن  قافتا  املع  ناـیم  هّیفنح  دـمحم 
، ناهفـصا مق ، نوچ  فلتخم  ياهرهـش  رد  یقّتم  ملاع ، یباقعا  يو  لـسن  زا  و  دـنا ، هتـسناد  رفعج »  » و یلع »  » شدـنزرف ود  زا  ار  يو  لـسن 

هاش نوچ  نانآ  زا  یضعب  دقرم  زین  زورما  ( 8 .) دندش یم  دنم  هرهب  اه  نآ  دوجو  رون  زا  مدرم  دندرک و  یم  یگدنز  اهرهـش  رگید  سراف و 
اه نآ  تامارک  تاضویف و  زا  مدرم  و  دننک . یم  یناشفارون  ناشخرد  يا  هراتس  نوچ  مق ، رد  یلع  دیـس  هداز  هاش  و  دمحم ، دمحا  وبا  هداز 

هچناویا نآ  لخدم  یقرـش و  بناج  رد  هک  هدش ، عقاو  نحـص  طسو  رد  ًاتبـسن  دمحم  دمحا  وبا  هداز  هاش  هعقب  هاگراب  دبنگ و  دـندنم . هرهب 
دنزاتمم ییابیز  راطق و  نسح  رد  هک  یچگ  سنرقم  شـشوپ  هدش و  يراکدیفـس  هداس  رادج  اب  رتم  ضرع 2  رتم ، هناهد 5/2  هب  تسا  يا 
ندناوخ لباق  تاریمعت  رد  هک  دوب  هدش  يرب  چگ  نیموصعم  رب  تاولـص  تاسّدـقم و  یماسا  سنرقم  ياه  هچـضوح  زا  کی  ره  لخاد  رد 

دمحم نب  دمحا  هداز  هاش   » ترابع يدیفـس  قیلعتـسن  طخ  هب  نآ  يور  هک  یتشخ  یـشاک  زا  يا  هبیتک  سنرقم ، نیمه  ریز  رد  دـشاب . یمن 
رپسا هک  يرجآ  هداس  ياهزوج  اب  نآ  يزاـسامن  هک  رتم  یبیرقت 4  عافترا  هب  تسا  یمره  يدبنگ  هعقب  يور  رد  تسا . هدش  هتـشون  هّیفنح »

هب نآ  زا  یـضعب  يور  هک  ناولا  ياه  یـشاک  زا  ییانب  طـخ  هب  يا  هبیتک  نمـضتم  هک  يا  هزوریف  ناولا و  ياـه  یـشاک  هب  نّیزم  ییاـمن  ره 
يرارکت روط  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  نایقتم  ماما  كرابم  مان  یتمـسق  رد  و  هِلل » ّاِلا  کلم  ال   » ای کلملا هللا »  » ياه هلمج 

مـشچ هب  رّرکم  روط  هب  نآ  رد  رکذـلا  قباس  تاملک  هک  تسا  يریجنز  يدـنبولگ  قنع  هیلا  یهتنم  فارطا و  رد  نینچمه  دوش و  یم  هدـید 
یلـص دمحم  مسا  هلالج و  مان  نییاپ  هب  الاب  زا  یکرت  ره  يور  هک  تسا  یلاود  ياه  یـشاک  هب  هتـسارآ  مه  دبنگ  یمره  هندب  دروخ و  یم 

هب تسا  يا  هبیتک  اه  هچقاط  يور  دـبنگ  ریز  رد  تسا . هتـشگ  نّیزم  ییاـنب  یفوک  طـخ  هب  سکاـعتم  روط  هب  یلع  ماـن  ود  هلآ و  هیلع و  هللا 
لماک روط  هب  انحتف » ّانا   » هکرابم هروس  دـشاب ، یم  هتوب  لگ و  هب  هتـسارآ  هک  یثلث  هتـسجرب  طخ  اب  ابیز و  رایـسب  هک  رتم  یتناـس  ضرع 60 

نیا يانب  دـهد . یم  ناشن  ار  نآ  داتـسا  تراهم  لامک  دـنبرمک  نیا  رد  تساک  مک و  نودـب  هروس  نیا  نداد  اج  هک  تسا  هدـش  يرب  چـگ 
هتشگ مدهنم  بیرخت و  نآ  هب  طوبرم  ياه  یـشاک  نالا  هک  هدوب  يوفـص  يوسوم  ینیـسح  بسامهط  هاش  رما  هب  ق  لاس 932 ه .  رد  هعقب 

هک تسا ، هتـشگ  لوذـبم  دـمحم  دـمحا  وبا  هداز  ماما  هکرابم  هعقب  هب  يدایز  تاـهّجوت  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  (. 9) تسا
هلمج زا  مینیمولآ  حیرـض  بصن  هعقب و  ریمعت  نحـص و  فارطا  ندومن  حطـسم  هعقب و  فارطا  راصح  نحـص و  هب  گرزب  لخدـم  تخاس 

خیرات ( 3 ص 146 . نازورف ، مـجنا  ر.ك . ( 2 ص 227 . يدـجم ، باسنا  ( 1 تشون : یپ  تسا . هتفرگ  تروـص  هک  تسا  یمهم  تامادـقا 
زا دوب و  هّیدـمحم  تاداس  نیرّمعم  خویـش و  زا  يو  تسا ، یلع  دیـس  هداز  هاش  نادـنزرف  زا  يدـمحم  مساـقلاوبا  ( 4 . 235 ص 234 ، مق ،

ج 1،ص یمق ، ثدـحم  لاـمآلا ، یهتنم  ر.ك . ( 5 ص 264 . باسنالا ، بیذـهت  ر.ك . دوب . انیب  ریـصب و  دوخ  هفیاـط  لاـح  هب  هک  یناـسک 
ص 353؛ بلاطلا ، ةدمع  ص 172 ؛ باسنالا ، جارس  ص 355 ؛ نامه ، لامآلا ، یهتنم  ر.ك . ( 7 نامه . ( 6 ص 352 . بلاطلا ، ةدمع  353 ؛

ص 614. ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ر.ك . ( 9 ص 173 . باسنالا ، جارس  ص 355 ؛ لامآلا ، یهتنم  ( 8 ص 10 . ج 37 ، راونالا ، راحب 

( هداز ماما  راهچ   ) شدنزرف هس  یلع و  نب  نیسح  هداز  ماما 

هداز ماـما  راـهچ  نفدـم  هّیفنح  دـمحم  نب  دـمحم  دـمحا  وبا  هداز  ماـما  جرف و  كاـخ  هداز  ماـما  نیب  دابآدعـس ، رمج و  یـضارا  هقطنم  رد 
هب دادرخ  نابایخ 15  يادتبا  رد  هعقب  نیا  تسا . هدوب  فورعم  زین  اباب » اقآ  اّلم   » شمداخ مسا  هب  فیرـش  هعقب  نیا  ینامز  هک  تسا  راوگرزب 

. دراد رارق  هّرـس ) سّدق   ) ینیمخ ماما  هیملع  هسردم  بنج  رد  يرئاح  يرتم  مان 20  هب  یعرف  نابایخ  رد  داهج ، نادیم  زا  دـعب  یمک  هلـصاف 
هار دـیاش  دـنا  هداد  نیخّروم  هک  یتـالامتحا  رکذ  تسین  یناـسآ  راـک  قیقد  روط  هب  فیرـش  هاـگراب  نیا  رد  نینوفدـم  نییعت  بسن  هلـسلس 

لاس 1368 ه رد  هداز  ماما  دیدج  يزاسزاب  رد  هدومن و  رایتخا  ضیف  سابع  هچنآ  دـشاب . نیقّقحم  رگید  تاقیقحت  رد  اه  نآ  نییعت  ياشگ 
نب سطفالا  نسح  نب  رمع  نب  یلع  نب  نیسح  هللادبع  وبا  ترضح  ردقلا  لیلج  دیـس  : » تسا نینچ  هدش  يراّجح  نانآ  ربق  گنـس  رب  ش ، . 
وبا  » و دمحم » یلع  وبا   » و نسح » دمحم  وبا   » ياه مان  هب  ناشیا  دنزرف  هس  مالـسلا و  هیلع  نیدـباعلا  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  نب  رغـصالا  یلع 
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اریز دنک . یم  دییأت  يدایز  هزادـنا  ات  ار  بسن  هلـسلس  نیا  دروخ ، یم  مشچ  هب  خـیرات  باسنا و  بتک  رد  هک  يدـهاوش  ( 1 «) نسحم بلاط 
سطفا نسح  و  ( 2) دنناد یم  سطفا  نسح  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دنزرف  رغـصالا  یلع  لسن  خـیرات  باسنا و  بتک  مامت  رد 
هللادبع  - 3 كوفکملا ، نسحلا  دـمحم  وبا   - 2 (، 3) يروحلا یلع   - 1 دنام : یقاب  رـسپ  جنپ  زا  يو  لسن  اما  دوب ، يرایـسب  نادنزرف  ياراد 

لسن تسا و  هتفای  همادا  هلُطَْرب  هب  بّقلم  یلع  مان  هب  رسپ  کی  زا  یلع  نب  سطفا  نسح  نب  رمع  لسن  اما  (. 4) رمع  - 5 نیسحلا ، دیهشلا 4 -
(، 5) نیسحلا هللادبع  وبا  - 4 دمحم ، نسحلاوبا   - 3 رمع ،  - 2 میهاربا ، رهاط  وبا   - 1 ياه : مان  هب  رسپ  جنپ  زا  سطفا  نسح  نب  رمع  نب  یلع 

: یماـسا هب  رـسپ  هس  رتخد و  ود  ياراد  دوب و  نکاـس  ناهفـصا  رد  نیـسحلا  هللادـبع  وبا  دـسیون : یم  ضیف  موحرم  تفاـی . همادا  دـمحا   - 5
مه رهـش  نیا  رد  تسا و  هدرک  ترجه  مق  هب  دنزرف  جـنپ  نیا  اب  هک  تسا  هدوب  هلُطَْرب  یلع  نسحلاوبا  نسح و  دـمحم  وبا  نسحم ، بلاطوبا 
رد درک و  ناکم  لقن  هوآ »  » هب مق  زا  هلطرب  یلع  نسحلا  وبا  نایم ، نآ  زا  ( 6 .) تسا هدمآ  ایند  هب  سیئرلا  دمحم  یلع  وبا  مان  هب  يرسپ  وا  زا 
هک دندمآ . ایند  هب  رهاط  نیسحلاوبا  ّبیط و  سابعلاوبا  و  هلطرب ، نسح  دمحم  وبا  و  دمحم ، رفعج  وبا  ياه : مان  هب  ینارسپ  يو  يارب  اج  نآ 

رازم هجارـس  هداج  رد  اه  نآ  هکربتم  هعقب  نآلا  هک  دنتفای  تافو  رهـش  نیمه  رد  دندش و  نّطوتم  هدمآ  مق  هب  هوآ  زا  رهاط  ّبیط و  هداز  هاش 
هللادبع وبا  دـش : رکذ  هک  هنوگ  نامه  هعقب  نیا  رد  نینوفدـم  باسنا ، بتک  نیفلؤم  زا  یـضعب  حیرـصت  دـهاوش و  نیا  اب  دـشاب . یم  نینمؤم 
دیدرگ نایب  هک  یماسا  اب  يو  دنزرف  هس  مالسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نبا  رغـصا  یلع  دنزرف  سطفا  نسح  نب  رمع  نب  یلع  نب  نیـسح 

یم نوفدم  هداز  ماما  راهچ  فیرش  هعقب  نیا  رد  هک  نیا  شریذپ  زا  دعب  ۀعیرشلا  رصان  اه  نآ  بسن  هلسلس  رد  رگید  تالامتحا  دنـشاب . یم 
نیسح نب  نسح  نب  نیسح  بانج  نیسح ، هداز  هاش  هک  دراد  لامتحا   - 1 تسا : هدرک  رکذ  ار  لامتحا  دنچ  اه  نآ  بسن  هلسلس  رد  دنشاب 
نیسح نیمه  ردپ  دشاب ) یم  نوفدم  هعقب  نیا  رد  هک   ) نسح دیاش   - 2 دشاب . مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نب  یلع  نب  سطفا  نسح  نب 

نیدـباعلا نیز  ماما  نب  یلع  نب  سطفا  نسح  نبا  دیهـشلا  هللادـبع  نب  سابع  نب  نسح  بانج  نسح  هداز  هاش  هک  دراد  لاـمتحا   - 3 دشاب .
نیدباعلا نیز  ماما  نب  یلع  نب  سطفا  نسح  نب  رمع  نب  یلع  نب  نیسح  بانج  نیـسح ، هداز  هاش  هک  دراد  لامتحا   - 4 دشاب . مالسلا  هیلع 

هب يرکذ  مق  هب  اه  نآ  دورو  زا  باسنا  بتک  رد  درادن و  دوجو  نآ  يارب  يدـهاش  لیلد و  يو ، لوا  لامتحا  هس  اما  ( 7 .) دشاب مالسلا  هیلع 
. میدومن رایتخا  ار  نآ  دـییأت و  نئارق  دـهاوش و  اب  ًـالبق  اـم  هک  تسا  ناـمه  تسا  هدومن  رکذ  هک  یمراـهچ  لاـمتحا  و  تسا . هدـماین  ناـیم 

دافحا زا  نت  راهچ  ار  هعقب  نیا  رد  نینوفدم  ناشرازم ، میدـق  حول  قفاوم  مدرم و  نیب  روهـشم  قباطم  ادـتبا  زین  نیعـشعشملا » راونا   » بحاص
هعقب رد  هک  يا  همان  ترایز  هب  ار  دوخ  تانایب  هدرک و  نییعت  نسح  دمحا و  دمحم ، نیسح ، ياه : مان  هب  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  ترـضح 

رکذ اه  نآ  زا  یمان  رییغت  ًانایحا  ای  اه  نآ  بسن  هلـسلس  رد  یتالامتحا  مق » خیرات   » باتک دانتـسا  هب  سپـس  هدومن  یکتم  تسا  هدوب  دوجوم 
هیلع نیدـباعلا  نیز  ماما  نب  یلع  نب  سطفا  نسح  نب  دیهـشلا  هللادـبع  نب  سابع  نب  نسح   - 1 نیعـشعشملا : راونا  تالامتحا  تسا : هدومن 

ضیبا هللادبع   - 3 مالسلا . هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نب  یلع  نب  سطفا  نسح  نب  دیهـشلا  هللادبع  نب  سابع  نب  نسح  نب  دمحم   - 2 مالسلا .
نب ضیبا  هللادـبع  نب  سابع  نب  دـمحا   - 4 مالـسلا . هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  نب  یلع  نب  سطفا  نسح  نبا  دیهـشلا  هللادـبع  نب  ساـبع  نبا 

اه نآ  بسن  هلـسلس  دراد  لامتحا  دیوگ  ومه  زاب  مالـسلا . هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نب  یلع  نب  سطفا  نسح  نب  دیهـشلا  هللادـبع  نب  سابع 
و نیـسح ، نب  دمحم  شدنزرف  مالـسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نب  سطفا  نسح  نب  نیـسح  نب  نسح  نب  نیـسح  لضفلاوبا  دشاب : نینچ 
لـیالد و یلو  ( 8 .) سطفا نسح  نب  دیهـشلا  هللادـبع  نب  سابع  نب  نسح  و  نیـسح ، نب  دـمحم  نب  دـمحا  سابعلاوبا  ماـن  هب  دـمحم  دـنزرف 
زا نیـسح  هداز  هاش  تشذـگ  هک  هنوگ  نامه  كاـپ  يراـبت  تسین . فعـض  زا  یلاـخ  تسا  هدرک  رکذ  تـالامتحا  نیا  يارب  هک  يدـهاوش 
هک دشاب  یم  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  دنزرف  نیرت  کچوک  رغـصا  یلع  تسا . مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دنزرف  رغـصا  یلع  ناگداون 

ردق و تلالج  تفارش و  بحاص  نسحلاوبا ، شا  هینک  دلو و  ما  شردام  دیمان ، دش  دیهـش  البرک  رد  هک  شردارب  مان  هب  ار  وا  ترـضح  نآ 
یلع لسن  ( 9 .) دشاب یم  اج  نامه  رد  شربق  درک و  توف  عبنی  رد  یگلاس  یـس  نس  رد  رغـصا  یلع  دوب . ادیوه  وا  رد  بقانم  لئاضف و  راثآ 

. تفر ایند  زا  شردـپ  ددرگ  دـلوتم  دوب  دـلو  ما  هک  شردام  زا  سطفا  نسح  هک  نیا  زا  لبق  تفاـی ، همادا  سطفا  نسح  شدـنزرف  زا  رغـصا 

ناریا ناگداز  ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 885زکرم  هحفص 691 

http://www.ghaemiyeh.com


رد دیفـس  یمچرپ  دومن و  مایق  هّیکز  سفن  نسح  نب  هللادبع  نب  دمحم  اب  يو  دیدرگ ، عاجـش  دیـشر و  یناوج  درک و  دشر  مک  مک  نسح 
یم هدیمان  بلاط  یبا  لآ  حمر  تماق  لوط  ببس  هب  وا  دش ، یمن  تفای  هّیکز  سفن  هاپس  رد  وا  دننام  تعاجـش  رد  سک  چیه  تشاد  تسد 

قارع هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  یماگنه  دیدرگ و  یفخم  سطفا  نسح  دندیسر ، تداهـش  هب  وا  دارفا  هّیکز و  سفن  دمحم  نوچ  دش .
؟ یـشاب هدرک  یناـسحا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  یهاوخ  یم  اـیآ  دومرف  وا  هب  تفر و  یقناود  روصنم  هفیلخ  دزن  درک ، ترجه 

نوریب دوخ  هاگ  یفخم  زا  نسح  تفریذـپ و  مه  هفیلخ  رذـگ . رد  سطفا  نسح  زا  دومرف : قداـص  ماـما  هللادـبع ! اـبا  اـی  یلب  تفگ : روصنم 
دنلب یناتخرد  نآ  فارطا  نحص  رد  تسا  مق  رهش  تیونعمرپ  ابیز و  رایـسب  دهاشم  زا  یکی  هداز  ماما  راهچ  هعقب  هاگراب  دبنگ و  (. 10) دمآ

هک ناـبایخ  يوـس  زا  یکی  تسا  نحـص  هب  لخدـم  ود  ياراد  هعقب  نیا  دـننک . یم  هدافتـسا  ناـتخرد  نیا  هیاـس  زا  نیرئاز  هک  دراد  دوـجو 
لوط هب  یضوح  نحص  طسو  رد  دوش  یم  زاب  نآ  رّجشم  نحص  هب  هداز  ماما  تشپ  هچوک  زا  نآ  یمود  و  تسا . مرح  ینکـشفک  هب  لصتم 
گنس اب  رّهطم  حیرـض  تسا . مرح  هب  نحـص  زا  رّهطم  هضور  یلـصا  لخدم  ضوح ، نیمه  لباقم  رد  دراد . دوجو  رتم  یبیرقت 4  ضرع  و 

ربق ندید  يارب  هک  رتم  یتناس  عافترا 40  ضرع و  هب  اّلطم  هرقن و  زا  کّبشم  هرجنپ  ود  حیرض  نیا  فرط  ره  رد  هدش و  يراگ  گنس  رمرم 
هک دراد  دوجو  هسدقم  هضور  هب  لصتم  زاب و  هرجح  ود  رهّطم  حیرض  فرط  ود  رد  دوش . یم  هدافتـسا  دقرم  لخاد  هب  تاروذن  نتخادنا  و 

، ماب حطس  زا  رتم  یبیرقت 4  عافترا  هب  یکَرت  هدزناش  یمره  يدبنگ  هعقب  رازم  رب  تسا . یعیـسو  ياج  دـنراد  لسوت  دـصق  هک  يراّوز  يارب 
مـسا لوا  نییاپ  هب  الاب  زا  نآ  تمـسق  ره  رد  تسا و  هدـش  نّیزم  کچوک  ياه  لگ  اب  هک  هزوریف  گـنر  هب  ناولا  ياـه  یـشاک  هب  هتـسارآ 

هب مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف ، یلع ، هلآ ،» هیلع و  هللا  یلـص  دمحم   » بیترت هب  ابع  لآ  نت  جنپ  كرابم  ءامـسا  دعب  و  هللا »  » هلالج
باــسنا یف  يرخفلا  ر.ك . ( 2 ص 591 . ج 2 ، مق ، راـثآ  هـنیجنگ  ( 1 تشوـن : یپ  تسا . هدوزفا  دـبنگ  ییاـبیز  هب  هک  دروـخ  یم  مـشچ 

بوسنم يرْوَحلا ، ( 3 ص 157 . ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  ص 253 ؛ باسنالا ، بیذهت  ص 304 ؛ بلاطلا ، ةدمع  ص 80 ؛  یناقورزا ، نیّیبلاطلا ،
ای يرَزَخلا » « » يروـحلا  » هـملک ياـج  هـب  ص 306 ، بلاـطلا ، ةدــمع  و  ص 80 ، يرخفلا ، رد  و  تارف ، فارطا  رد  يا  هــیرق  هَرْوــَـح ، هــب 

دیهـش دـش و  رـضاح  خـف  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هارمه  هک  تسا  یناـسک  زا  سطفا  نسح  نـب  رمع  ( 4 تسا . هدـمآ  يریرحلا » »
مق رد  نیـسحلا  هللادبع  وبا  هک  هدـش  حیرـصت  ص 301 ، بلاـطلا ، ةدـمع  رد  ( 5 ص 84 .  يرخفلا ، ص 220 ؛ يدـجملا ، ر.ك . دـیدرگ .

ص ۀعیرشلا ، رصان  مق ، خیرات  ( 7 ص 85 . ۀکرابملا ، ةرجشلا  ص 379 ؛ بلاطلا ، ةدمع  ص 220 ؛ يدجملا ، ر.ك . ( 6 تسا . هدوب  نکاس 
 . ص 89 ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  ( 10 ص 211 . يدجملا ، ص 89 ؛  ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  ( 9 ص 89 . ج 2 ، نیعشعشملا ، راونا  ( 8 . 130

( نیدلا رصان  هداز  هاش   ) یلع نیدلا  رصان  هداز  ماما 

لیلج يدرم  يو  تسا . عقاو  یلع  نیّدـلا  رـصان  هداز  ماما  رهطم  دـقرم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دجـسم  یلامـش  برد  يور  هبور 
باسنا بتک  رد  هک  هنوگ  نآ  بسن  هلسلس  تسیز . یم  مهن  نرق  لیاوا  متشه و  نرق  رخاوا  رد  هک  دوب  هتـسجرب  یتیـصخش  ياراد  ردقلا و 

نب دمحم  نب  يدهم  نب  یلع  نیدلا  رـصان  ردـقلا  لیلج  دیـس  : » تسا نینچ  يو  بسن  هلـسلس  هدـش  یکاکح  زین  ربق  گنـس  يور  هدـمآ و 
نسح ماما  نب  دیز  نب  نسح  نب  مساق  نب  ( 1) یناحطبلا دمحم  نب  نمحّرلادبع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  دیز  نب  نیسح 

نب یلع  نیدلا  رـصان  لیلج  دیـس  رّهطم  دقرم  میحرلا : نمحرلا  هللا  مسب  : » هدش یکاکح  نینچ  ربق  گنـس  يور  رب  (. 2 «) مالسلا هیلع  یبتجم 
هنیجنگ  » باتک زا  لقن  هب  تفاـی  تلحر  مق  رد  يرمق  يرجه  لاس 828  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ناگداون  زا  یناحطب  يدهم 

دـش رکذ  ادـتبا  رد  هک  هنوـگ  ناـمه  يو  بسن  هلـسلس  راتـشون  نـیا  فارطا  و  مـق » فاـقوا  هرادا  يرمق  يرجه  يزاسزاب 1411  مق » راـثآ 
رکذ زین  یلالدتـسا  هدـیقع  نیا  رب  هدـش و  طقاس  يو  بسن  هلـسلس  زا  دارفا  زا  یـضعب  هک  تسا  دـقتعم  ضیف  موحرم  تسا . هدـش  یکاکح 
رکذ هک  تسا  ناـمه  يو  بـسن  هلـسلس  ( 4) دـنا هدرک  حیرـصت  باـسنا  ياـملع  رگید  یمق و  ثّدـحم  هک  ناـنچ  نآ  اـما  ( 3 .) تسا هدرک 
رازاب رد  ( 5) کیناروس هلحم  رد  عقاو  يا  هسردم  رد  نیّدلا  رـصان  هک  تسا  هدرک  لقن  بلاطلا » ةدمع   » بحاص زا  یمق  ثّدـحم  دـیدرگ .
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يو يالعا  دج  دراد  دوجو  يا  هتخیهرف  هتـسجرب و  دارفا  یلع  نیّدلا  رـصان  هداز  ماما  بسن  هلـسلس  رد  كاپ  يرابت  دـشاب . یم  نوفدـم  مق 
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  تاقدص  یلوتم  وا  دسیون : یم  هیلع  هللا  ۀمحر  دیفم  خیش  تسا . مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نب  دیز  نسحلاوبا 

رایـسب وا  لئاضف  رد  هدومن و  حدـم  ار  وا  ارعـش  دوب ، ناسحالا  ریثک  سفنلا و  ّبیط  عبطلا و  میرک  ردـقلا و  لـیلج  یـصخش  يو  دوب . هلآ  و 
هک دـنا : هدومن  رکذ  ناسیون  خـیرات  دندیـسر . یم  شتمدـخ  هب  رود  ياـه  هار  زا  وا  ناـسحا  زا  يدـنم  هرهب  يارب  مدرم  و  دـنا . هتفگ  نخس 

تاقدص نع  ًادیز  لزعاف  اذه  یباتک  كءاج  اذاف  دعب  اما  . » تشون هنیدم  مکاح  هب  تسشن  تفالخ  دنـسم  رب  یتقو  کلملا  دبع  نب  نامیلس 
ار دیز  دیسر ، تتسد  هب  نم  همان  نیا  یتقو  ینعی  مالسلا » هیلع و  کناعتـسا  ام  هنعا  هموق و  نم  لجر  نالف  نب  نالف  یلا  اهعفدا  هللا و  لوسر 

هنیدـم مکاـح  مالّـسلا . نک و  کـمک  ار  وا  راپـسب و  شدوخ  موق  زا  يرگید  سک  تسد  هب  نک و  لزع  هللا  لوسر  تاقدـص  یتسرپرـس  زا 
هب دیـسر  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  هب  تفالخ  یتقو  تخاـس . یلوتم  ار  يرگید  درک و  لزع  تاقدـص  تیلوت  زا  ار  دـیز  نامیلـس ، رمـالا  بسح 
زا نوچ  درک و  رمع  لاس  دون  نسح  نب  دیز  دنادرگزاب . دیز  هب  ار  هللا  لوسر  تاقدـص  یتسرپرـس  هرابود  هنیدـم  مکاح  هب  يا  همان  هلیـسو 

ترضح رسمه  ًالبق  هک  تسا  سابع  نب  هللادبع  رتخد  هبابل  نسح ، نب  دیز  رسمه  ( 6 .) دندورس رعش  وا  هیثرم  رد  ارعش  زا  یتعامج  تفر  ایند 
مان هب  دنزرف  ود  وا  زا  و  دروآ . رد  دوخ  جیوزت  هب  ار  وا  دـیز  دـش  دیهـش  البرک  رد  ترـضح  نآ  نوچ  دوب . مالـسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا 

، تشاد ار  هنیدم  تموکح  لاس  جنپ  یقیناود  روصنم  بناج  زا  هک  دوب  تواخـساب  يدرم  دـیز ، نب  نسح  دـمحم  وبا  دراد . هسیفن  نسح و 
تفر ایند  زا  روصنم  هک  نیا  ات  درک . سبح  دادـغب  رد  ار  وا  هرداصم و  ار  شلاوما  دومن . لزع  ار  وا  درک و  بضغ  وا  رب  روصنم  نآ  زا  سپ 

دیز نب  نسح  تیاهن  رد  دنادرگ و  زاب  وا  هب  دوب  هدش  هرداصم  وا  زا  هک  یلاوما  و  دروآ . نوریب  نادنز  زا  ار  وا  يدهم  دش . هفیلخ  يدهم  و 
هملـس ما  شردام  دوب ، مساق  دمحم  وبا  همه ، نیرت  گرزب  هک  تشاد . رـسپ  تفه  دیز  نب  نسح  درک . تافو  زجاح »  » رد جح  رفـس  هار  رد 

زا هک  تسا  یناحطب  دمحم  شنادنزرف  زا  یکی  دوب . رتخد  ود  رسپ و  راهچ  بحاص  راگزیهرپ و  اسراپ ، يدرم  وا  تسا . مرثا  نیـسح  رتخد 
زین يو  دـش . یم  هدـناوخ  یناحطب  ناحطب ، رد  ندوب  نکاس  ای  ناحطب  رد  شتماـقا  لوط  ببـس  هب  وا  دـشاب . یم  یلع  نیّدـلا  رـصان  دادـجا 

زا یلیخ  اما  دنتـسه . تمارک  ياراد  راوگرزب  ناگداز  ماـما  ماـمت  تاـمارک  (. 7) دوب لیابق  ردـپ  ملاع و  هیقف و  هریـشع و  دـالوا و  بحاـص 
مان هب  یباتک  رد  شتامارک  زا  یـضعب  نیّدـلا ، رـصان  هداز  ماما  هراـبرد  اـما  تسا . هدـشن  طبـض  تبث و  ییاـج  رد  ناراوگرزب  نیا  تاـمارک 
ماما نیا  زا  تمارک  زا 25  شیب  باتک  نیا  رد  تسا . هدش  رشتنم  ناتسمز 1382  رد  نآ  لوا  پاچ  هدش و  پاچ  رصان » هداز  هاش  تامارک  »

اقآ تفگ  دش  هداز  ماما  دراو  یناوج   80  / 10 خیرات 9 /  رد  مینک : یم  رکذ  ار  اه  نآ  زا  یکی  هنومن  ناونع  هب  هک  هدش  تبث  راوگرزب  هداز 
ناکم نیا  مداخ  هک  هتـشاد  تسود  یلیخ  ار  امـش  اقآ  تفگ : روطچ ، متفگ  تلاح ! هب  اـشوخ  تفگ  هلب  متفگ  دـیتسه  اـج  نیا  مداـخ  اـمش 

هدش يدیدش  عوهت  درد و  لد  راچد  ناشیا  دراد . لاس  هک 19  مراد  يردارب  تفگ  تساقآ . یلیخ  داد  خساپ  ارچ ؟ مدیسرپ  دیدش . سدقم 
همین زا  دعب  ود  تعاس  بش  کی  داد . یمن  ناشن  ار  يزیچ  تاشیامزآ  باوج  متفرگن . هجیتن  یلو  مداد  شیامزآ  مدرب و  رتکد  اج  همه  دوب 

یسکات هدننار  هار  رد  میداتفا . هار  هب  لزنم  فرط  هب  دش  رتهب  یمک  شلاح  هک  نیا  زا  سپ  مدرب . ناتسرامیب  هب  ار  وا  دش . رتدب  شلاح  بش 
دروآ ار  ام  دعب  دـیرب . یمن  نیّدلارـصان  هداز  ماما  هب  ار  وا  ارچ  تفگ : هدـننار  سپـس  متفگ  ار  ارجام  مه  نم  هداتفا ؟ یقافتا  هچ  درک  لاؤس 
مهاوخ تسوباپ  هب  دوز  حبـص  ادرف  دوش  بوخ  مردارب  رگا  مدرک  رذـن  میدـش و  نیّدلارـصان  هداز  ماما  هب  لسوتم  هداز ، ماما  برد  لـباقم 

کی هب  شلاح  مردارب  میدرک  تکرح  هناخ  فرط  هب  دـعب  منک . یم  میـسقت  ارقف  نیب  ار  نآ  تشوگ  هدرک ، ینابرق  دنفـسوگ  کـی  دـمآ و 
نیّدلارصان نادنزرف  ( 8 .) میآ یم  اقآسوب  اپ  هب  هتفه  ره  زور  نآ  زا  دـنامن . یقاب  عوهت  تلاح  درد و  لد  زا  يراثآ  رگید  و  دـش . بوخ  هراب 

هداز ماـما  نادـنزرف  زا  یکی  یلع ، نیدلارـصان  نـب  دـمحم  هدـمآ : خـیرات  بـتک  رد  اـه  نآ  زا  یکی  ماـن  هـک  هدوـب  ینادـنزرف  ياراد  یلع 
هب يدنزرف  زین  يو  تسا  یلع  نیّدلارصان  نب  دمحم  نب  هللادبع  اه  نآ  زا  یکی  تسا . هتشاد  مق  رد  یباقعا  زین  وا  هک  دشاب  یم  نیّدلارـصان 
هللا مالـس  هموصعم  همطاف  ترـضح  ياپ  نییاپ  رد  نیّدلارـصان  نب  دمحم  نب  هللادبع  نب  دمحم  نب  هللادبع  شدـنزرف  هک  هتـشاد  دـمحم  مان 

هیوفـص هرود  رخاوا  ای  مهدزاود  نرق  راثآ  زا  تاتویب و  نحـص و  نودـب  یلع  نیّدلارـصان  هاگراب  هاگراب  دـبنگ و  ( 9 .) تسا نوفدم  اهیلع 
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لوط هب  عالضالا  فلتخم  عبرم  تروص  هب  هعقب  نیا  تسا . هدیدرگ  انب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  مامادجـسم  ناویا  اب  نامز  مه  هک  تسا 
گرزب ربهر  تماعز  هب  ناریا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  هک  تسا  یلاع  رایسب  حیرض  نآ  طسو  رد  تسا  رتم  ضرع 5/3  یبیرقت 4 و 

هداس و ماف  هزوریف  ياه  یـشاک  اب  هعقب  نیا  رادج  تسا  هدیدرگ  بصن  هدش و  هتخاس  هیلع  هللا  ۀـمحر  ینیمخ  ماما  ترـضح  مالـسا  ناهج 
يراّجن دنشاب و  یم  ینابش  خیش  ینادمح و  میلس  یفطـصم و  دیـس  حیرـض  ناگدنزاس  دشاب . یم  هدش  يراک  هنییآ  يراکیـشاک و  یتشخ 

بصن هداز  ماما  نیا  تبرت  رـس  رب  لاس 1370  رد  تسا و  هدیـسر  مامتا  هب  ناهفـصا  رد  هتفرگ و  تروص  نایـشومخ  ربکا  جاح  طـسوت  نآ 
 : تسا هدیدرگ  ینز  ملق  مشتحم  راعشا  نیا  نآ  ریز  هدومن و  نّیزم  ار  رّهطم  حیرـض  نیا  يالاب  حتف  هروس  زا  نآرق  تایآ  و  تسا . هدیدرگ 

يدـبنگ هعقب  يالاب  رب  تایبا .  نیا  رخآ  ات  تسا  متام  هچ  ازع و  هچ  هحون و  هچ  نیا  زاب  تسا  ملاـع  قلخ  رد  هک  تسا  شروش  هچ  نیا  زاـب 
دمحا هب  قلعتم  ار  هعقب  نیا  یضعب  دشاب . یم  يراک  یشاک  نییزت و  نودب  رتم  عافترا 15/1  هب  هتسدلگ  ود  رتم و  عافترا 35/1  هب  کچوک 
دمحا مان  هب  رفن  ود  مق  رد  تفگ  دیاب  بلطم  نیا  حیضوت  يارب  دشاب . نوفدم  هعقب  نیا  رد  زین  يو  هک  دنا  هداد  لامتحا  هتسناد ، قاحسا  نب 
هلصاف رد  هک  مالسلا  هیلع  مظاک  یـسومماما  نب  میهاربا  نب  یـسوم  نب  میهاربا  نب  قاحـسا  نب  دمحا   - 1 دندرک . یم  یگدنز  قاحـسا  نب 

هداد لامتحا  یمق ، ثدحم  اما  . تسا یلقتـسم  هاگراب  ياراد  دـشاب و  یم  نوفدـم  هنهک  نادـیم  يور  هبور  هزمح  هداز  ماما  زا  رتم  دودح 7 
رد مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هیحان  زا  هک  يرعشا  قاحسا  نب  دمحا   - 2 ( 10 .) دشاب نوفدم  یلع  نیّدلارصان  هعقب  رد  يو  هک  تسا 
اج نامه  رد  درک و  تافو  دـنمان  یم  باهذ  لـپ  رـس  ار  نآ  زورما  هک  ناولح »  » رد ارماـس  زا  تعجارم  رد  دوب و  ماـمه  ماـما  نآ  لـیکو  مق 

دجسم هک  ینامز  يو  هک  تسا  نیا  قاحسا  نب  دمحا  هب  هعقب  نیا  باستنا  زمر  تسا . مدرم  هاگترایز  زورما  هب  ات  شرازم  دیدرگ و  نوفدم 
باهذ لپ  رس  رد  يو  هک  نیا  ات  دومن . هتـسارآ  شیوخ  نفدم  تهج  ار  هعقب  نآ  دومن ، انب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  رما  هب  ار  ماما 

« کپیاریما قرایکرب   » ناطلـس رـصع  رد  تفر . یم  یبارخ  هب  ور  هدافتـسا و  نودـب  هعقب  نیا  دـش . هدرپس  كاخ  هب  اج  نامه  تفر و  ایند  زا 
تفای تافو  مق  رد  لاس 828 ق . رد  یناحطب  یلع  نیّدلارـصان  یتقو  دیدرگ . هسردم  نآ  تارجح  زا  یکی  هعقب  نیا  دش و  انب  يا  هسردـم 

. تشاد راهتـشا  قاحـسا  نب  دمحا  مان  هب  هعقب  نیا  تهج  نیدب  ( 11 .) دندرپس كاخ  هب  دوب  عنام  نودـب  هک  هعقب  نیا  رد  ار  وا  رّهطم  دـسج 
، لامآلا یهتنم  ر.ك . دنا ، هتـسناد  احطب  هب  بوسنم  ار  وا  یـضعب  هنیدم و  رد  تسا  يا  هلحم  یناحطب ، یتیاور  هب  یئاحطب و  ( 1 تشون : یپ 
ص 156 و 157؛ نازورف ، مـجنا  ( 3 ص 686 . ج 2 ، مق ، راـثآ  هنیجنگ  و 126 ؛ ص 125  ۀعیرشلا ، رـصان  مق ، خیرات  ( 2 ص 300 . ج 1 ،
(5 ص 686 و 685 . ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ص 51 ؛ بلاطلا ، ةدمع  ص 300 ؛ ج 1 ، لامآلا ، یهتنم  ( 4 ص 686 . ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ 

هدش رکذ  نآ  هیمست  هجو  يارب  ییاه  هار  ص 107 ، نازورف ، مجنا  رد  تسا و  هلحم  نیا  مسا  ًارهاظ  دوش و  یمن  لامعتسا  نونکا  هملک  نیا 
، فلؤم رکذ  نودب  رـصان  هدازهاش  تامارک  ( 8 . 300 ص 294 ، ج 1 ، لامآلا ، یهتنم  ( 7 ص 294 و 295 . ج 1 ، لامآلا ، یهتنم  ( 6 تسا .

راثآ هنیجنگ  ص 157 ، نازورف ، مجنا  ( 9 دـسر . یم  شورف  هب  رـصان  هداز  ماما  رد  ص 12 و 13 ، ناتـسمزلوا 1382 ، چ  روهظ ، تاراشتنا 
رصان مق ، خیرات  ص 51 ؛ بلاطلا ، ةدمع  ص 684 ؛  ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 11 ص 258 . ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  ( 10 ص 684 . ج 2 ، مق ،

ص 125. ۀعیرشلا ،

هزمح هداز  ماما 

هب انب  دراد . رارق  هزمح  هداز  ماما  رّهطم  دـقرم  هچوک ، لـخاد  هنهک ) نادـیم   ) یـشورفراب هرت  نادـیم  يور  هبور  یناـقلاط )  ) رذآ ناـبایخ  رد 
ترهش هطساو  هب  یلو  دشاب ، یم  نوفدم  قاحسا  نب  دمحا  شدنمجرا  دج  نیسح و  شراوگرزب  ردپ  راوج  رد  يو  باسنا  ياملع  حیرصت 

مق رد  نیسح  دنزرف  هزمح  هداز  ماما  مق ، خیرات  حیرـصت  هب  انب  ( 1 .) تسا هتفای  ترهش  يو  مان  هب  هعومجم  نیا  هتشاد  هزمح  هک  یتلیـضف  و 
نفد دـشاب  یم  يو  ماـن  هب  هک  یناـکم  نیمه  رد  هتفاـی و  تاـفو  رهـش  نیمه  رد  و  لـضاف ، ملاـع ، يدرم  يو  هدوب  یگرزب  تیعقوـم  ياراد 
دوخ هدیقع  يارب  مادک  ره  و  دراد . دوجو  یفلتخم  تارظن  تسا ، نوفدم  یـسک  هچ  هعقب  نیا  رد  هک  نیا  رد  بسن  هلـسلس  تسا . هدـیدرگ 
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ناسیون خیرات  رثکا  دییأت  دروم  تسا و  ملـسم  هچنآ  دنک . یم  ینالوط  ار  ثحب  نآ  ماربا  ضقن و  لاوقا و  لقن  هک  دنا . هدومن  هماقا  یلیالد 
نب دمحا  نب  نیـسح  هللادـبع  وبا  نب  ةزمح  تسارارق : نیا  زا  هعقب  نیارد  نوفدـم  هزمح  هداز  ماما  بسن  هلـسلس  دـشاب  یم  باسنا  ياملع  و 
زین رگید  عضوم  راهچ  رد  ( 2 .) مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  نب  یضترملا  میهاربا  نب  ۀحبّسلا  یبا  یسوم  نب  رکسعملا  میهاربا  نب  قحـسا 

تسا هدش  تباث  شدوخ  ياج  رد  هک  دنراد  يرگید  صاخ  بسن  هلسلس  اه  نآ  زا  مادک  ره  هک  دراد  دوجو  هاگراب  هزمح  هداز  ماما  مان  هب 
قاحسا نب  دمحا  (. 3 () ینسح میظعلادبع  راوج  رد   ) ير ناجریس 4 -   - 3 رمشاک )  ) زیشرت  - 2 زاریش ،  - 1 زا : دنترابع  عضوم  راهچ  نآ 

يا هعقب  رد  يرجه  مراهچ  نرق  طساوا  يافوتم  هزمح  هداز  ماـما  ّدـج  يوسوم  قاحـسا  نب  دـمحا  یلع  وبا  هداز  ماـما  هزمح  هداز  ماـما  ّدـج 
، دش نایب  یلع  نیّدلارصان  هداز  ماما  شخب  رد  هک  هنوگ  نامه  يو  ( 4 .) دشاب یم  نوفدم  هزمح  هداز  ماما  دقرم  بونج  فرط  رد  هناگادج 

باهذ لپ  رس  رد  ارماس  زا  تشگزاب  هار  رد  دوب و  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  لیکو  هک  تسا  یمق  يرعشا  قاحـسا  نب  دمحا  زا  ریغ 
هزمح هداز  ماـما  شا  هون  رازم  يرتم  رد 7  يوسوم  قاحـسا  نب  دمحا  دقرم  تسا . نینمؤم  هاگترایز  اج  نامه  رد  يو  دـقرم  تشذـگرد و 
هتشون نینچ  زبس  هنیمز  رد  دیفس  طخ  اب  تسا  نّیزم  يدروجال  یبآ  درز و  ياه  گنر  اب  نّولم ، يراکیـشاک  اب  هک  شربق  يور  تسا . عقاو 

ربق يور  مینیمولآ  سنج  زا  کبشم  حیرض  مالسلا .» امهیلع  رفعج  نب  یسوم  نب  میهاربا  نب  یسوم  نب  میهاربا  نب  قحـسا  نب  دمحا  : » هدش
یلع ازریم  جاح  تّمه  اب  انب  نیا  : » هدش هتـشون  یبآ  هنیمز  درز و  طخ  اب  دبنگ  لخاد  يدنبرمک  رد  تسا  يراک  هنییآ  دـبنگ  ریز  دراد . رارق 

نیموصعم همئا  ءامـسا  سپـس  دادادـخ .» يدـهم  جاح  يرامعم  اب  دیـسر ، مامتا  هب  ق  لاـس 1397 ه .  رد  ّریخ  دارفا  کـمک  هداز و  گرزب 
نب دمحا  هداز  ماما  دبنگ  دننام  دراد  دوجو  شوپرجآ  ینیچقرع و  يا  هبق  هعقب  نیا  رازم  رب  تسا . هدـش  هتـشون  ابیز  یطخ  اب  مالـسلا  مهیلع 

لقاع يدرم  هزمح ، هداز  ماما  راوگرزب  ردپ  يوسوم و  قاحـسا  نب  دمحا  دنزرف  نیـسح  هللادبع  وبا  تسا . نوفدم  هعلق  هزاورد  رد  هک  مساق 
زا دروآ و  رد  دوخ  يرـسمه  هب  ار  مق ) ير  هزاورد  نوریب  رد  نوفدم   ) یلع دیـس  هداز  ماما  دـنزرف  هزمح ، مساقلاوبا  رتخد  يو  دوب . ملاع  و 

موحرم ( 5 .) دـمآ ایند  هب  رتخد  راهچ  نینچمه  نیـسح و  دـمحم  وبا  دـمحم و  لضفلاوبا  و  یلع ، نسحلاوبا  هزمح و  مان  هب  رـسپ  راـهچ  يو 
قاحسا ( 6 .) تسا هدرکن  هراشا  بلطم  نیا  هب  يرگید  سک  دشاب و  یم  نوفدم  قاحـسا  نب  دمحا  شردـپ  هعقب  رد  يو  تسا  دـقتعم  ضیف 

هداز ماما  هعقب  هاگراب  دبنگ و  ( 7 .) تسا یّللجم  هاگراب  دبنگ و  ياراد  تسا و  نوفدم  هواس  رد  زین  هزمح  هداز  ماما  يالعا  ّدج  میهاربا ، نب 
یم متـشه  نرق  راثآ  زا  انب  کبـس  تداهـش  هب  هک  تسا  ینوگانوگ  تارجح  اه و  نکـشفک  ناویا و  لّلجم و  ياه  قاور  رب  لمتـشم  هزمح 

یساسا یلک و  ریمعت  نییزت و  يوفص  بسامهط  هاش  رصع  رد  و  تسا . نخـس  نیا  دّیؤم  زین  يو  دقرم  یـشاک  حول  هک  نیا  رب  هوالع  دیامن 
هنییآ و ناویا  دنلب و  ياه  هتـسدلگ  يانب  اب  نامزمه  ق  لاس 1301 ه .  رد  هک  تسا  مظعا  کباتا  راثآ  زا  يدـبنگ  هعقب  رازم  رب  تسا . هتفای 
هک تسا  یمق  رامعم  نسح  داتسا  موحرم  تاراکتبا  زا  نامتخاس  کبـس  تسا . هدش  هتخاس  اهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  همطاف  گرزب  نحص 

تـشه دودح  ماب  حطـس  زا  دبنگ  عافترا  درادن . دوجو  یهیبش  نآ  يارب  رگید  هکربتم  دهاشم  زا  کی  چـیه  رد  تسا و  هناگی  دوخ  عون  رد 
راثآ زا  هوکش  اب  تسا  یناویا  هعقب  یقرـش  بناج  رد  دشاب . یم  ماف  هزوریف  یلاود  ًانایحا  یهرگ و  ياه  یـشاک  هب  نّیزم  اپارـس  مین و  رتم و 

هب هک  تسا  يدروجال  هنیمز  یتشخ  یـشاک  گرزب  ناویا  یناشیپ  رد  تسا . هدـش  ریمعت  کباتا  ناـمرف  هب  نآ  یـشاک  تاـنییزت  هک  هّیوفص 
وک میظک  ياسوم  لیلس  نکـشفک  نیا  تسا : هبیتک  نتم  تیب  هس  نیا  و  تسا . هدش  هتـشون  یتایآ  تارابع و  نآ  يور  دیفـس  قیلعتـسن  طخ 

باب نیو  کیلعن  علخاف  تسا  سّدقم  داو  نیا  میهاربا  درک  هبعک  يانب  هک  نانوچ  تسا  میهاربا  رغـصا  داینب  میلک  ياسوم  روط  هب  دنز  هنعط 
هب دودحم  یبرغ  بناج  زا  نحص و  هس  هب  طاحم  یقرش ، یبونج و  یلامـش و  تهج  هس  زا  هزمح  هداز  ماما  هعقب  میظعتلل  اولخداف  تسادخ 

راوید و هک  دراد  دوجو  هزمح  هداز  ماما  رّهطم  هضور  گرزب  دبنگ  ریز  تسا . رومعم  عیسو و  ًاتبسن  یقرش  نحص  و  تسا . هینیسح  ای  قاور 
ابیز و رایسب  هک  هزمح  هداز  ماما  حیرض  هضور  طسو  رد  دشاب . یم  نّیزم  کچوک  گرزب و  ياه  هنییآ  اب  يراک و  سنرقم  هضور  يایاوز 

نیـسح طسوت  نآ  ینز  ملق  دنا و  هتخاس  شرورپ  سابع  دـمحا و  نایاقآ  بانج  ار  حیرـض  نیا  دـشاب  یم  دوجوم  هدـش  يراک  هرقن  اّلطم و 
بصن هزمح  هداز  هاش  تبرت  رـس  رب  هتفرگ و  تروص  ناهفـصا  رد  ق  لاس 1371 ه .  رد  هدازردـیح ، هللا  تمعن  جاح  يراّجن  روپ و  ساـبع 
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برد يالاب  رد  تسا . هتـشگ  ینز  ملق  يراعـشا  تایآ  نآ  ریز  هدـش و  هتـشون  یتایآ  هللا  مسب  زا  دـعب  رّهطم  حیرـض  يالاب  تسا . هدـیدرگ 
فارطا رب  و  تسا ، هدیدرگ  کح  نآ  راّجن  نز و  ملق  ناگدـنزاس و  یماسا  ٌبیِرَق » ٌحـْتَفَو  ِهللا  َنِم  ٌرْـصَن   » هیآ زا  دـعب  رّهطم  حیرـض  يدورو 

(2 ص 441 . ج 2 ، مق ، راـثآ  هـنیجنگ  ص 15 ؛ نازورف ، ردـب  ( 1 تشوـن : یپ  ( 8 .) تسا هدش  ینز  ملق  مالـسلا  مهیلع  همئا  ءامـسا  حـیرض 
ص ۀعیرشلا ، رصان  مق ، خیرات  ( 3 ص 221 . موس ، باب  مق  خـیرات  ص 10 و 67 ؛  نازورف ، ردب  ص 441 و 442 ؛ ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ 
ج 2، مق ، راثآ  هنیجنگ  ص 67 و ص 15 ؛ نازورف ، ردب  ( 6 ص 440 . ج 2 ، مق ، راـثآ  هنیجنگ  ( 5 ص 88 . ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  ( 4 . 116

ص 444-452. ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 8 نامه . ( 7 ص 443 .

عقربم یسوم  هداز  ماما 

لاس ود  ق  خیرات 214 ه .  رد  ( 1) مالسلا هیلع  داوج  ماما  ترـضح  دنزرف  عقربم  یـسوم  دمحا ، وبا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  لآ  فسوی 
ماما نیمهن  شراوگرزب ، ردـپ  موصعم  كاـپ و  يراـبت  ( 2 .) دـش دـلوتم  هنیدـم  رد  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  دـمحم ، نب  یلع  دالیم  زا  دـعب 
ردـپ دـش . دـلوتم  هنیدـم  رد  ق  لاـس 195 ه .  بجر  مهد  رد  يو  تسا . مالـسلا  هیلع  همئـالا  داوـج  یلع ، نـب  دـمحم  ترـضح  موـصعم ،

ُهیبَش َو  ِراِحْبلا ، ِِقلاف  نارْمِع ، نب  یـسُوم  ُهیبَش  یل  َدـِلُو  ْدَـق  : » دومرف نینچ  شدـلوت  ماگنه  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  شدـنمجرا ،
اهایرد و هدنفاکش  مالسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  ترـضح  هیبش  هک  دمآ  ایند  هب  نم  يارب  يدنزرف  (. 3 «) ُْهتَدَّلَو ٌُّما  ْتَسُِّدق  مَیْرَم  ِْنب  یَسیع 

انتَعیش یلَع  ُمَظْعَا  ٌدُولْوَم  َْدلُوی  َْمل  يذَّلا  ُدُولْوَملا  اذه  : » دومرف زین  و  تسا . سدقم  كاپ و  ینز  شردام  مالـسلا ، هیلع  یـسیع  ترـضح  ریظن 
هیلع اضر  ماما  ترـضح  نادـناخ  تسا .» هدـماین  ایند  هب  وا  زا  رت  تکرب  رپ  اـم  نایعیـش  يارب  يدولوم  هک  تسا  يدازون  نیا  ( 4 (؛» ُْهنِم ًۀَکََرب 

ترضح نآ  هب  ور  نیا  زا  ناونع  نیا  و  دننک ، یم  دای  تکرب » ریخ و  رپ  يدولوم   » ناونع هب  مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  زا  نایعیـش ، مالـسلا 
لاس رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تداهـش  زا  سپ  ( 5 .) درک یم  دای  ناونع  نیا  هب  ار  وا  رّرکم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  تسا  هدش  هداد 

هنیدم رد  هک  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  يارب  اج  نامه  رد  داد . رارق  هفالخلاراد  ار  اج  نآ  تفر و  دادـغب  هب  لاس 204  رد  نومأـم  ق .  . 203 ه
كرت دادغب  دصق  هب  ار  هنیدم  تفریذـپ و  ار  توعد  نیا  راچان ، هب  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  درک . توعد  دادـغب  هب  ار  وا  تشون و  همان  دوب ،

هناخ رواجم  ياه  هناخ  زا  یکی  رد  ار  ترـضح  نآ  نومأم  تفرگ ، رارق  نومأـم  ناـیاش  مارتحا  دروم  دـش ، دادـغب  دراو  هک  یماـگنه  درک ،
هنیدم هب  تشگزاب  ( 6 .) دروآرد داوج  ماما  جاودزا  دقع  هب  دش  یم  هدناوخ  لضفلا  ّما  هینک  اب  هک  ار  بنیز  شرتخد  داد و  ناکسا  شدوخ ،

مالـسلا هیلع  داوج  ماما  یلو  دـنامب ، دادـغب  رد  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  هک  تشاد  رارـصا  نومأـم  دوش ، یم  هدـیمهف  تاـیاور  زا  یـضعب  زا 
زا لضفلا  ّما  شرسمه  اب  جح  مسارم  رد  تکرـش  ناونع  هب  ای 205 ق  لاس 204  رد  ماما  ور  نیا  زا  داد ، یم  حیجرت  ار  هنیدـم  رد  تنوکس 
زا هّیبرغم  هنامس  اب  جاودزا  ( 7 .) دومن تنوکس  هنیدم  رد  لاس  هدزناپ  دودح  تشگزاب و  هنیدم  هب  سپـس  دش ، راپـسهر  هکم  يوس  هب  دادغب 

داوج ماما  تهج  نیدب  دوب ، ازان  میقع و  وا  هک  ارچ  دشن ، دنزرف  ياراد  یلو  تشذـگ  اه  لاس  نومأم  رتخد  لضفلا  ّما  اب  داوج  ماما  جاودزا 
ق لاس 212 ه .  رد  وا  زا  درک و  جاودزا  سلدـنا ) اقیرفآ و  نیب   ) برغم یلاها  زا  هنامـس »  » ماـن هب  تشرـس  كاـپ  يزینک  اـب  مالـسلا ، هیلع 
ار وا  هک  دش  دلوتم  هنامـس  زا  شرگید  دنزرف  214 ق )  ) دعب لاس  ود  ( 8 .) تسا مالسلا  هیلع  يداه  ترـضح  نامه  هک  دش  يدنزرف  ياراد 

دهز رد  ( 9 .) دندیمان یم  اه  شزرا  ِردامو  هدّیس  ار  وا  دوب و  زاتمم  يونعم  لیاضف  رد  راوگرزب  يوناب  نیا  هنامس  تلزنم  داهن . مان  یـسوم » »
طـسوت دمآ و  هنیدـم  هب  برغم ، ناوراک  اب  هنامـس  یماگنه  تفرگ . یم  یبحتـسم  هزور  اهزور ، رتشیب  دوب ، ریظن  یب  دوخ  رـصع  رد  اوقت  و 

اهَّنأ ُۀَنامَس و  اهَمْسِإ  ّنِا  دومرف : نینچ  وا  نأش  رد  داوج  ماما  دیدرگ ، يو  رسمه  تفای و  هار  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  هناخ  هب  جرف  نب  دمحم 
ْنَع ُفَّلََخت  َو ال  ُمانَت  یّتلا ال  ِهللا  ِْنیَِعب  َُتناک  َیِه  َو  ٍدـینَع ، ٍراّبَج  ُدـْیَک  اُهلانَی  َو ال  ٌدِرام ، ٌناْطیَـش  اُهبُْرقَی  ِۀَّنَْجلا ال  َنِم  ِیِه  َو  یّقَِحب  ٌۀَـفِراع  ٌۀَـمَا 

شکرس ناطیش  تسا . تشهب  ناوناب  زا  وا  دسانش ، یم  ار  نم  ّقح  هک  تسا  ییوناب  وا  تسا ، هنامـس  وا  مان  َنیِحلاّصلا . َو  َنیقیّدّصلا  ِتاهُُّما 
دراد و رارق  درادـن  باوخ  زگره  هک  يدـنوادخ  فطل  رظن  دروم  هراومه  وا  دـباین ، هار  وا  هب  دونع  توغاط  گنرین  و  دوشن ، کـیدزن  وا  هب 
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« تازجعملا نویع   » باتک رد  یضترم  دیس  گرزب ، ملاع  ( 10 .) تسا ناحلاص  ناقیدص و  ناردام  فیدر  رد  يونعم  يالاو  ماقم  نتشاد  رد 
ار عوشخ  عوضخ و  تیاـهن  ادـخ  تداـبع  ماـقم  رد  هک  دوب  یناوناـب  زا  وا  ِتاـِتناْقلا » َنِم  َْتناـک  َو  : » دـسیون یم  هنامـس  ترـضح  نأـش  رد 

دنک ادیپ  ار  ناحلاص  ناقیّدص و  ِيردام  یگتسیاش  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  هدومرف  هب  هک  دسرب  یماقم  هب  دناوت  یم  وناب  کی  ( 11 .) تشاد
رد مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  هک  یماگنه  ردام  هب  تهابـش  دیآ . دوجو  هب  عقربم  یـسوم  مالـسلا و  هیلع  يداه  ماما  نوچ  ینادـنزرف  يو  زا  و 

هیلع يداـه  ماـما  ینیـشناج  هب  هک  نآ  زا  سپ  درک  تکرح  دادـغب  يوس  هب  هنیدـم  زا  یـسابع  مصتعم  زیمآراـبجا  توـعد  هب  لاس 220 ق 
زا اـت  يراد  تسود  يزیچ  هچ  دومرف : و  تفرگ ، شوـغآ  رد  تشاد ، لاـس  تشه  دودـح  ماـگنه  نآ  رد  هک  ار  وا  دوـمرف  حیرـصت  مالـسلا 

مالسلا هیلع  داوج  ماما  سپس  تسا . رو  هلعش  شتآ  نوچ  هک  يریشمش  تفگ : مالسلا  هیلع  يداه  ترضح  مروایب ؟ تاغوس  وت  يارب  قارع 
هیدـه ناونع  هب  تیارب  قارع  زا  اـت  يراد  تسود  هچ  وت  دومرف : دـیدرگ و  هجوتم  تشاد  لاـس  شـش  دودـح  هک  یـسوم  شرگید  رـسپ  هب 
ماـما  ) نسحلاوبا ُهَّمُأاذـه » َهَبُْـشا  َو  نَسَْحلا  ُوبَا  ینَهَبْـشَأ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  يراوس . بسا  کـی  درک : ضرع  یـسوم  مرواـیب ؟

مهم رایسب  هتکن  کی  هب  شرابرهگ  نایب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  ( 12 .) شردام هبیسوم  و  دراد ، تهابش  نم  هب  مالـسلا  هیلع  يداه )
، تاغوس باختنا  عون  اب  اج  نیا  رد  دسرب . موصعم  ماما  تلزنم  ماقم و  هب  دـناوت  یمن  سک  چـیه  هک  نیا  نآ  دومرف و  هراشا  تماما  هرابرد 

يداه ماما  هتساوخ  دیدرگ  راکـشآ  عقربم  یـسوم  شردارب  رب  دوب  دهاوخ  نایعیـش  ياوشیپ  ماما و  هک  مالـسلا  هیلع  يداه  ترـضح  يرترب 
. دنک ینابهگن  یمالسا  لدع  نید و  میرح  زا  ات  تساوخ  عافد  داهج و  ناُّرب  ریشمش  وا  تسا . وا  یتاذ  تعاجش  هناشن  ردپ ، زا  مالـسلا  هیلع 

تسا هجوت  لباق  يا  هتکن  اما  دیامن . تساوخرد  شردپ  زا  تسا  نکمم  يدنزرفره  هک  تسا  یلومعم  زیچ  کی  عقربم ، یسوم  هتساوخ  اما 
( لضفلا ما   ) اه شزرا  ردام  ار  وا  هک  هدیـسر  یتلزنم  ماقم و  هب  لـئاضف  تـالامک و  رد  هک  تسا  هنامـس  شرداـم  هب  یـسوم  تهابـش  نآ  و 
و هدـش ، یمن  کـیدزن  وا  هب  شکرـس  ناطیـش  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  هدومرف  هب  هدوب ، ریظن  یب  دوخ  رـصع  رد  اوقت  دـهز و  رد  دـندیمان .

یـسوم تلزنم  جرا و  تیاهن  نیا  و  تسا ، هدوب  ناحلاص  ناقیدـص و  ناردام  زارط  مه  تشهب و  ناوناـب  زا  دـنوادخ و  فطل  دروم  هراومه 
رانک رد  اوقتاب ، كاـپ و  يرداـم  نماد  رد  هنیدـم ، رهـش  رد  ار  دوخ  یکدوک  نارود  عقربم  یـسوم  یکدوک  نارود  دوب . دـهاوخ  زین  عقربم 

یحو و هناخ  رد  ار  دوخ  ياوقت  ملع و  هدولاش  و  دومن ، يرپس  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  شردارب  مالـسلا و  هیلع  داوج  ماما  شراوگرزبردـپ 
یمن يو  یگدـنز  زا  راهب  شـش  زج  هک  یلاـح  رد  دادـغب  هب  هنیدـم  زا  شراوگرزب  ردـپ  دـیعبت  اـب  دومن . يزیر  هیاـپ  اوقت  دـهز و  تماـما ،
ردارب زا  تعیرش  ماکحا  ینید و  مولع  لیصحت  اب  درک  یعـس  یلو  تفرگ . رارق  دایز  راشف  تحت  ردپ  قارف  مغ  رد  وا  فیطل  حور  تشذگ .

رد هتسجرب  یتیصخش  ناونع  هب  ار  يو  مدرم  هک  دیسر  يا  هبترم  هب  هار  نیا  رد  وا  ماجنارس  ( 13 .) دبای تسد  ییالاب  تالامک  هب  شدنمجرا 
شردارب يارب  هک  يدایز  مارتحا  رطاخ  هب  وا  یلو  دـندرک ، یم  لاؤس  يو  زا  ار  دوخ  ینید  لئاسم  یهاـگ  اذـل  و  دنتخانـش . یم  اوقت  ملع و 

زا دهدن . خساپ  مهم  لئاسم  هب  وا  هزاجا  نودب  و  دیامن ، هعجارم  يو  هب  لئاسم  خساپ  يارب  درک  یم  یعس  دوب  لئاق  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما 
دروخرب ( 14) مَثْکَا نب  ییحی  اب  یمومع  ناوید  رد  دـیوگ : یم  وا  درک : هجوت  تسا  نآ  يوار  دوخ  هک  ثیدـح  نیا  هب  ناوت  یم  هنومن  باب 

دش لدب  در و  ییاهدنپ  وا  نم و  نایم  مدیسر و  يداه ) ماما   ) مالسلا هیلع  دمحم  نب  یلع  مردارب  دزن  نم  دیسرپ ، یلئاسم  نم  زا  وا  مدرک و 
ات هدیسرپ  نم  زا  یلئاسم  هتشون و  نم  يارب  يا  همان  مَثْکَا  نب  ییحی  تنابرق ! متفگ : وا  هب  درک . انیب  هاگآ و  شدوخ  زا  تعاطا  رد  ار  نم  هک 

یکی یکی  تسیچ ...؟ اه  لاؤس  نآ  دومرف : هن . متفگ : يداد !؟ ار  وا  خساپ  دومرف : دز ، يدـنخبل  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  مهد . خـساپ  وا  هب 
عقربم یـسوم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  تیاور  نیا  زا  ( 15 .) دومرف باوج  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  مردارب  مدرک و  نایب  ار  اـه  لاؤس 
مارتحا دروم  زین  مق  هب  ترجاهم  زا  سپ  ( 16 .) تسا هدوب  ناگرزب  هجوت  دروم  یملع ، هتسجرب  تیـصخش  کی  ناونع  هب  قارع  هنیدم و  رد 

، دندوب اراد  ار  مق  مدرم  ییایند  ینید و  تسایر  هک  ییحی  نب  دمحم  قاحسا و  نب  دمحا  يرعـشا و  یـسیع  نب  دمحا  نوچ  یگرزب  ياملع 
هک اـج  نآ  هب  اـت  دوب  مّلـسم  يرما  شردـپ ، دزن  عقربـم  یـسوم  ياوقت  تناـما و  يراـکزیهرپ ، يراـکزیهرپ  تناـید و  ( 17 .) دوش یم  عـقاو 
رب يرظان  هک  نآ  یب  دومن ، دوخ  تاقدص  تافوقوم و  یلوتم  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  شردارب  زا  دعب  ار  وا  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  ترضح 
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مداخ دلاخ ، یبا  نب  دمحا  زا  دیوگ : یطساو  تسا : هدش  نایب  تحارص  هب  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  همانتیـصو  رد  عوضوم  نیا  درامگب . يو 
دمحا دهد  یم  یهاوگ   » هک تسا : هتشاگن  نینچ  تسا و  هتفرگ  هاوگ  ّتیصو  نیا  رب  ار  وا  ترـضح  نآ  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  رفعج  وبا 

یبا نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعج  وبا  هک : نیا  ربرفعج  وـبا  مداـخ  دـلاخ ، یبا  نب 
غولب زا  دعب  ار  یسوم  رما  زین  وشنارهاوخ  شدوخ و  روما  هرابرد  درک  ّتیصو  یلع  شرـسپ  هب  وا  هکتفرگ  هاوگ  ار  وا  مالـسلا ، مهیلع  بلاط 

نب یلع  هک  ینامز  ات  دومن . دوخهکرت  ریاس  ناگدرب و  جراخم و  لاوما و  كالما و  تسرپرـس  ار  رواسمنب  هللادبع  و  تشاذگاو . شدوخ  هب 
ار یـسوم  راک  و  دنک ، مایق  شنارهاوخ  دوخ و  راک  هب  وا  ات  دهد  لیوحت  وا  هب  ار  اه  نآ  رواسم  نب  هللادبع  هاگ  نآ  و  ( 18) دوش غلاب  دمحم 
هب عجار  ناشردپ  طرش  قبط  دوش و  لقتسم  دوخ  راک  رد  رواسم ، نبا  مالـسلا و  هیلع  یقّنلا  یلع  توف  زا  دعب  مه  وا  ات  دراذگاو  وا  دوخ  هب 

نسح تشون و  دوخ  تسد  اب  ار  شیهاوگ  دلاخ  نب  دمحا  هنس 220 . ۀّجحلاوذ  موس  هبنـش  کی  خیرات  هب  دنک . مایق  دهد  یم  هک  یتاقدص 
یهاوگ لثم  ار  دوخ  یهاوگ  یناّوَج »  » هب فورعم  مالسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  نسح  نب  هللادبع  نب  دمحم  نب 

تسد اب  ار  شیهاوگ  داد و  یهاوگ  مه  مداخ  رصن  و  تشون ، مه  دوخ  تسد  اب  ار  نآ  تشون و  بوتکم  نیا  يالاب  رد  دلاخ  یبا  نب  دمحا 
زا یعمج  هکلب  دنا ، هدرکن  لقن  یفعض  حدق و  عقربم ، یسوم  هرابرد  لاجر  ياملع  زا  کی  چیه  لاجر  ياملع  رظنم  رد  ( 19 .) تشون دوخ 

، عقربم یسوم  ترضح  تناید  تقاثو و  تلادع و  هب  ناعذا  اب  دننک . یمن  تیاور  ّقثوم  ریغ  فیعض و  دارفا  زا  هاگ  چیه  هک  هعیـش  ناگرزب 
و ماکحالا ،» بیذهت   » رد یسوط  خیش  یفاکلا ،»  » رد ینیلک  مالـسالا  ۀقث  دنا . هداد  رثا  بیترت  نآ  دافم  هب  و  دنا . هدرک  لقن  یتایاور  يو  زا 

اهنت دشاب . یم  يو  تقاثو  زا  یکاح  هک  دنا  هدرک  لقن  یتایاور  يو  زا  ... و ( 20 «) لوقعلا فحت   » رد هبعش  نبا  صاصتخالا »  » رد دیفم  خیش 
ثیدح نیا  دانتـسا  هب  ات  هتـشاد  نآ  رب  ار  نالهاج  زا  یـضعب  هک  تسا  هدـش  لقن  ( 21) دیفم خیـش  داشرا »  » باتک رد  فیعـض  تیاور  کی 

نب نیسحلا  يور  و  تسا : نینچ  هدمآ  داشرا »  » باتک رد  هچنآ  دنهدب . يراوخ  بارش  ياوران  تبسن  هللااب ) ذوعن   ) عقربم یـسوم  هب  لوعجم 
ْنأ ُتْدَـهَج  َو  اضِّرلا  ِْنبا  َْرمَا  ِینایْعَأ  ْدَـق  مُکَْحیَو  ُلوُقَی : ُلِّکَوَتُْملا  َناـک  : » لاـق رـسای  نب  بوقعی  ّبیطلا  وبا  ینثّدـح  لاـق : ینـسحلا  نسحلا 
ِْنبا ْنِم  ْدَِجت  َْمل  ْنِا  َرَـضَح : ْنَم  ُضَْعب  َُهل  َلاقَف  اَهْدِجَأ ؟ ْمَلَف  ینعَْملا  اَذـه  یف  ًۀَـصُْرف  َدِـجَأ  ْنَأ  ُتْدَـهَج  َو  َعَنَْتماَف  ِینَم  ِداُنی  ْنَأ  َو  َیِعَم  َبِرْـشَی 
ِنَع ُعیشَی  َرَبَْخلا  َّنِاَف  هْرَهْشَأ ، َو  ُهْرَضْحاَف  َُعلاخَتَی ، َو  ُقَشْعَی  َو  ُبَرْشَی  َو  ُلُکْأَی  ٌفاّزَع  ٌفاّصَق  یسُوم  ُهوُخَأ  اذهَف  ِلاْحلا  ِهِذه  ْنِم  ُهُدیَرت  ام  اَضِّرلا 

، ًاَمِرْکُم َصَخْـشَأَف  ًاَمِرْکُم ، ِهِصاخْـشِأب  اُوُبتْکا  َلاقَف : ِهلاِعف ،  ِْلثِِمب  ُهاخَأ  َمَهَّتِإ  ُهَفَرَع  ْنَم  َو  ِهیخَأ  َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  ُساّنلا  ِقِّرَُفی  الَف  َِکلذـِب ، اضِّرلا  ِْنبا 
اْهَیلإ َلَّوَق  َو  اـهیف  َُهل  یَنب  َو  ًۀَـعیطَق  ُهَعَْطقأ  یفاو  اذا  ُهَّنَأ  یلَع  َلِـمَع  َو  ِساـّنلا ، ِِریاـس  َو  ُداّوُقلا  َو  ِمِشاـه ، یَنب  َعیمَج  ُهاـقلَی  ْنَأ  ُلِّکَوَـتُْملا  َمَّدَـقَتَف 
ٍةِرَْطنَق یف  (ع ) ُنسَحلاُوبَا ُهاّقََلت  یـسُوم  یفاو  اّمَلَف  ِهیف . َوُه  ُهُروُزَی  ْنَأ  ُحَلْـصَی  ًاّیِرَـس  ًالِْزنَم  َُهل  َدَْرفَأ  َو  ِهِِّرب  َو  ِِهتَلِِـصب  َمَّدَـقَت  َو  َناَّیَقلا ، َو  َنیراّـمَخلا 

َّرَقَت الَف  َْکنِم ، َعَضَی  َو  َکَِکتهَِیل  َكَرُضْحَأ  دَق  َلُجَّرلا  اذه  َّنإ  َُهل : َلاق  َُّمث  ُهَّقَح ، ُهاّفَو  َو  ِْهیَلَع  َمَّلَسَف  َنُومِداقلا ، ِهیف  یّقَلَتَی  ٌعِضُْوم  َوُه  َو  ٍْفیَصُو 
ْنِم ُعَضَت  الَف  َلاق : یتَلیح ؟  امَف  اذـِهل  یناعَد  اـمَّنإ  َو  یـسُوم :  َُهل  َلاـقَف  ًاروظْحَم ، َبِکَتَْرت  ْنَأ  یخَأ  اـی  َهللا  ِقَّتا  َو  ُّطَـق ، ًاذـیبَن  َْتبِرَـش  َکَّنإ  َُهل 

ٌمیقُم َوُه  ُظْعَْولا و  َو  ُلْوَْقلا  ِنسَحلاُوبَا  ِْهیَلَع  َرَّرَکَف  یـسُوم  ِْهیَلَع  یبَأَف  َکُْکتَه ، ّالِإ  ُهُضَرَغ  امَف  َُکنیـشَی  ام  ْلَعْفَت  َال  َو  َکَّبَر  َصْعَت  َو ال  َكِرْدَق 
یـسُوم َماقأَف  َلاق : ًاَدبَأ  َوُه  ُو  َْتنَأ  ِْهیَلَع  ُعِمَتَْجت  ال  ِْهیَلَع ، َهَعَم  ُعاِمتْجإلا  ُدیُرت  يذَّلا  سِلْجَْملا  ّنأ  امَأ  َلاق : ُبیُجی  ُهَّنَأ ال  يآَر  اّمَلَف  ِِهفالِخ . یلَع 

َبَرِـش دَـق  َُهل : ُلاُقیَف  رَْکبَیف ، َرَکَـس ، ْدَـق  َُهل : َلاُقیَف  ُرَْکبَی  َو  ُحوُریَف  َمْوَْیلا  َلَغاشَت  ْدَـق  َُهل : ُلاُقیَف  ِلِّکَوَتُملا  ِباب  یلِإ  ٍمْوَی  َّلُک  ُرَْکبَی  َنینَـس  َثـالَث 
تیاور رـسای  نب  بوقعی  زا  نسح  نب  نیـسح  «: » ٍبارَـش یلَع  ُهَعَم  عمَتْجَی  َْمل  َو  ُلِّکوَتُملا ، َِلُتق  یّتَح  َنینِـس  َثالَث  اذـه  یلَع  َلاز  اـمَف  ًاَءاَود .

، هدرک زجاع  هدـنامرد و  ار  نم  ( مالـسلا هیلع  يداه  ماما   ) اضّرلا نبا  راک  امـش  رب  ياو  تفگ : یم  شنایفارطا ) اب   ) لـکوتم تفگ : هک  هدرک 
نیا رد  وا  زا  یتصرف  هک  ما  هدرک  ششوک  هچره  و  دنک . یم  يراددوخ  وا  دنک  ینیشن  مه  يراسگیم و  نم  اب  هک  ما  هدرک  ششوک  هچره 

: تفگ نیرـضاح  زا  یکی  منک .) یفرعم  راـکهنگ  راـسگیم و  مدرم  شیپ  ار  وا  هجیتن  رد  هک   ) ما هتفاـین  یتصرف  نینچ  مروآ ، تسد  هب  هراـب 
ات وا  هک  هد ، ماجنا  ار  دوصقم  نیا  یـسوم  شردارب  هلیـسو  هب  سپ  ینکن  ادیپ  وا  زا  یتصرف  نینچ  دیاین و  تسد  هب  وا  زا  یهاوخ  هچنآ  رگا 
وا سپ  دنک . یم  یگراوخیم  دزرو و  یم  قشع  دشون و  یم  دروخ و  یم  دنکن . یهاتوک  بعل  وهل و  یگدنزاون و  یگدنناوخ و  رد  دـناوتب 
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هدرک و نینچ  اضّرلا  نبا  هک  دـچیپب  ربخ  مدرم  نایم  رد  هجیتن  رد  نک و  راداو  اـهراک  نیا  هب  ار  وا  مدرم  مشچ  ربارب  راـظنا و  رد  هاوخب و  ار 
دنک یم  وا  ياهراک  هب  مهّتم  زین  ار  شردارب  دـنادب ) نینچ  یتقو   ) دسانـشب ار  وا  هک  زین  سک  ره  دـنراذگن . یقرف  شردارب  وا و  نایم  مدرم 

هب مامت  مارتحا  اب  ار  یـسوم  سپ  دنتـسرفب . ارماس  هب  هنامرتحم  ار  وا  دیـسیونب  تفگ : لکوتم  دش ) دهاوخ  ماجنا  لاح  ره  رد  وت  دوصقم  (و 
دوب نیا  رب  لکوتم  میمصت  و  دنور ، وا  لابقتـسا  هب  نامدرم  رگید  نارکـشلرس و  مشاه و  ینب  همه  دراد  روتـسد  لکوتم  و  دنداتـسرف . ارماس 

و دـنک ، انب  شیارب  اج  نآ  رد  یناـمتخاس  دـنک و  راذـگاو  وا  هب  ار  ییاـه  نیمز  دور  ارماـس  هب  نوچ  هک  دـندوب ) هتـسب  رارق  یـسوم  اـب  اـی  )
ییاـبیز هناـخ  و  دوش . يراـتفر  شوخ  شا  هراـبرد  دـننک و  ناـسحا  وا  اـب  دوب  هداد  روتـسد  دتـسرفب و  وا  دزن  هدـنناوخ  ناـنز  ناراـسگیم و 

رد مالسلا  هیلع  يداه  ترـضح  دیـسر  ارماس  هب  یـسوم  نوچ  دورب . شندید  هب  اج  نآ  رد  لکوتم  دوخ  هک  دنزاس  هدامآ  شیارب  هناگادج 
تامارتحا درک و  مالس  وا  رب  تفر و  یسوم  رادید  هب  دندش . یم  دراو  ارماس  رهش  هب  هک  نانآ  زا  لابقتـسا  يارب  دوب  ییاج  هک  فیـصو  لپ 

وت شزرا  زا  و  دردب ، تتمرح  هدرپ  و  دزیرب ، تیوربآ  هک  هدروآ  رهش  نیا  هب  ار  وت  درم  نیا  انامه  دومرف : وا  هب  هاگ  نآ  دروآ  اج  هب  ار  مزال 
هک نونکا  تفگ : یسوم  يوش ! هانگ  بکترم  هک  سرتب  ادخ  زا  ردارب  يا  يا ؟ هدروخ  بارش  هک  ینک  رارقا  وا  دزن  ادابم  هاگ  چیه  دهاکب ،

نکم و شیوخ  راـگدرورپ  یناـمرفان  هاـکم و  دوخ  هبتر  شزرا و  زا  دومرف : تسیچ ؟ نم  راـک  هراـچ  تسا  هتـساوخ  راـک  نیا  يارب  ار  نم 
يداه ترضح  تحیـصن  یـسوم  درادن . وت  يرد  هدرپ  وربآ و  نتخیر  زج  يدوصقم  درم  نیا  اریز  هدم . ماجنا  دزیرب  ار  تیوربآ  هک  يراک 

تحیـصن راب  ریز  تشادنرب و  تسد  دوخ  نخـس  زا  وا  داد  دنپ  ار  وا  درک و  رارـصا  وا  هب  هچ  ره  ترـضح  نآ  و  تفریذـپن . ار  مالـسلا  هیلع 
یـسلجم نآ  هک  نادب  سپ  تسا  نینچ  هک  لاح  دومرف : دریذپ  یمن  ار  وا  زردنا  یـسوم  دید  ترـضح  هک  نیمه  تفرن ، ترـضح  نآ  ياه 

هب زور  ره  دنام و  ارماس  رد  لاس  هس  یـسوم  دیوگ : يوار  دـش . دـهاوخن  مهارف  زگره  يوش  عمج  اج  کی  نآ  رد  وا  اب  یهاوخ  یم  وت  هک 
نآ تسین ) روسیم  وا  اب  تاقالم  هک   ) تسا يراک  مرگرـس  لکوتم  زورما  دـنتفگ : یم  وا  هب  دور ) وا  دزن  هب  هک   ) دـمآ یم  لکوتم  هناـخ  رد 
هـس نانچ  مه  و  هدروخ ، اود  زورما  دنتفگ : یم  دـمآ ، یم  رگید  زور  تسا ، تسم  زورما  دـنتفگ : یم  وا  هب  دـمآ  یم  ادرف  تفر و  یم  زور 

نأش و تلالج  مامت  اب  تسشنن .» وا  اب  یگراوخیم  بارـش و  سلجم  رد  یـسوم  دش و  هتـشک  لکوتم  هک  نیا  ات  تشذگ  لاونم  نیا  رب  لاس 
هب سانش  ثیدح  هعیش و  ياملع  زا  کی  چیه  هدش ، هدرمش  دودرم  فیعض و  فلتخم  تاهج  زا  تیاور  نیا  دیفم ، خیـش  تلادع  تقاثو و 
اه نآ  زا  یمان  یلاجر  بتک  زا  کی  چیه  رد  دنا ، ثیدح  نیا  يوار  هک  رسای  نب  بوقعی  نسح و  نب  نیسح   - 1 دنا : هدادن  رثا  بیترت  نآ 
یم يرون  ثّدـحم  هچنانچ   - 2 ( 22 .) دنفورعم ریغ  لاحلا و  لوهجم  ود  نیا  دـیوگ  یم  هیلع  هللا  ۀـمحر  يرون  ثّدـحم  اذـل  و  هدـشن ، هدرب 
يو شون  شیع و  سلجم  رد  هک  تسا  هدوب  لّکوتم  نامیدـن  صاوخ  زا  رـسای ، نب  بوقعی  بیطلا  وبا  هک  دـیآ  یمرب  ربخ  داـفم  زا  دـیوگ ،

صوصخم مداخ  رـسای  نامه  رـسای  شردپ  هک  اسب  هچ  و  تسا ، هدوب  فقاو  يو  رارـسا  رب  یّتح  راتفر و  رادرک و  حیابق  رب  هتـشاد ، تکرش 
رد تیاور  نیا  هب  هیلع  هللا  ۀمحر  دیفم  خیـش  دانتـسا  اما  درادن . رابتعا  چیه  یقـساف  صخـش  نینچ  ربخ  هب  دانتـسا  اذل  و  دـشاب . هدوب  نومأم 

شریثأت رت و  نیـشنلد  نادـناعم ، نافلاخم و  هتفگ  هب  داهـشتسا  بقانم ، تابثا  يارب  اریز  تسا ، مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  تبقنم  تاـبثا  ماـقم 
دانتسا هب  ءارآ ، قافتا  هب  یلو  دنهدب .» تداهش  نآ  هب  نانمشد  هک  تسا  نآ  تلیـضف  ُءادْعَْالا ؛ ِهب  ْتَدِهَـش  ام  ُلْضَفلا  :» هک نوچ  تسا  رتشیب 

لقن تاور  زا  یضعب  ّمذ  رد  هک  مه  ار  نیا  زا  رت  يوق  یتایاور  هک  نیا  هچ  درک . مکح  ناوت  یمن  يدحا  قسف  حرج و  رب  يربخ  نینچ  کی 
زج یلمع  اوران  ياه  تبـسن  نیا  هب  هّوفت  سپ  تسا . هدـشن  هداد  رثا  بیترت  نآ  هب  هدـیدرگ و  حرط  لاجر  ياملع  فرط  زا  تسا  هدـیدرگ 

قساف يوار  نیا  لوعجم  تیاور  مییوگب  رتهب  ای  فیعـض  تیاور  نیا  لباقم  رد  - 3 ( 23 .) درادن تناها  ناتهب و  زج  یناونع  تمهت و  ارتفا و 
نآ هنوگچ  دراد . هضراعم  رسای  نب  بوقعی  یلعج  تیاور  اب  هک  ( 24 .) تسا هدش  دراو  عقربم  یسوم  تاجرد  ّولع  نأش و  رد  يربتعم  رابخا 
 - 4 تسا . لاجر  ياملع  هریـس  فالخ  لمع  نیا  میوش ! کسمتم  قساف  يوار  اـب  فیعـض  تیاور  نیا  هب  مینکن و  راـکنا  ار  ربتعم  تاـیاور 

يرگید تیاور  چیه  یلعج ، تیاور  نیا  زا  ریغ  یّنـس  هعیـش و  ناخّروم  هک  تسا  نیا  ثیدح  نیا  ندوب  یلعج  ياه  تمالع  زا  رگید  یکی 
یـسوم زا  هفیلخ  توعد  اریز  تسا  نآ  ندوب  لوعجم  لیالد  زا  رگید  یکی  زین  ثیدح  نتم  لزلزت   - 5 دنا . هدرکن  لقن  رسای  نب  بوقعی  زا 
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هب زور  ره  دورب و  لّکوتم  هناخ  برد  هزور  همه  لاس  هس  تّدـم  یـسوم  هک  شراتفر  نیا  اب  لابقتـسا  لـیلجت و  همه  نآ  اـب  دادـغب  هب  عقربم 
كاپ اه  تمهت  مامت  زا  عقربم  یـسوم  سدقم  تحاس  تسین و  انتعالباق  چیه  تیاور  نیا  هجیتن ، رد  تسین . راگزاس  دریذپن ، ار  وا  يا  هناهب 

هدـنکارپ مدرم و  نداد  بیرف  يارب  هک  تسا  هدوب  نینچ  خـیرات  لوط  رد  نید  نانمـشد  ياهدرگـش  زا  یکی  هک ، نیا  رب  هوالع  تساّربم . و 
یکی تیاور  نیا  و  دنداد . یم  تبسن  اه  نآ  باحصا  ای  نادنزرف  ای  اه  نآ  هب  اوران  ياه  تمهت  نیتسار ، نایاوشیپ  فارطا  زا  اه  نآ  ندرک 
يداه ماما  هک  نیا  زا  لّکوتم ، هک  تسا  هدمآ  لوعجم  تیاور  نیا  ردـص  رد  هک  تسا  یبلطم  نیا ، رب  دـهاش  تسا . نآ  زراب  ياه  هنومن  زا 

. دراد یم  اور  شردارب  هب  تبـسن  ار  اوران  تمهت  نیا  شنامیدـن  زا  یکی  داهنـشیپ  اب  و  هدـنام ، زجاـع  دـهد  هولج  راـکهنگ  ار  مالـسلا  هیلع 
رد هدومن و  ترجه  مق  هب  هفوک  زا  عقربم  یـسوم  هک  نیا  رب  دـنراد  قاّفتا  باسنا  ياملع  ناثدـحم و  ناـسیون و  خـیرات  رثکا  مق  هب  ترجه 

هدـش هدرپس  كاخ  هب  تسا  فورعم  نارتخا  لـهچ  هلحم  یناـقلاط )  ) رذآ ناـبایخ  رد  نونکا  مه  هک  یّلحم  رد  هدرک و  تلحر  رهـش  نیمه 
دمحم نب  یسوم  مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  نادنزرف  زا  هّیئاضر  تاداس  زا  هّینیـسح  تاداس  زا  رگید  : » هدمآ نینچ  مق » خیرات   » رد ( 25 .) تسا

زا هک  یسک  لوا  هک  دیوگ : ملاس  نب  رصن  نب  دمحم  نب  نیـسحلا  یلع  وبا  تسا  هّیئاضر  بحاص  مالـسلا  مهیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  نب 
ّتس و هنس  رد  يو  دوب ، مالسلا  مهیلع  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یسوم  رفعجوبا  ( 26 ،) هفوک زا  دندمآ  مق  هب  هّیوضر  تاداس 

یم مق » خیرات   » زا هدافتسا  اب  هیلع  هللا  ۀمحر  یمق  ثدحم  (. 27 ... «) درک ماقم  مق  هب  و  دمآ ، مق  هب  هفوک  زا  ق ) 256 ه .   ) نیتأم نیسمخ و 
بسن تاداس ، زا  يرایسب  تسا و  هتـشگن  عطقنم  هللادمحب -  لاح -  هب  ات  شدالوا  هتـشر  تسا و  هّیوضر  تاداس  ّدج  عقربم  یـسوم  دیوگ :

یلع قدنف ، نبا  ( 28 .) تسا هدش  دراو  مق  هب  ق  لاس 256 ه .  رد  هّیوضر  تاداس  زا  هک  تسا  یـسک  لوا  وا  و  دوش . یم  یهتنم  وا  هب  ناشیا 
(29 .) دشاب یم  نوفدماج  نآ  رد  درک و  ترجه  مق  هب  عقربم  یسوم  دسیون : یم  باسنالا » بابل   » باتک رد  يافوتم 565 ق  یقهیب  دیز  نب 
، دـناشوپ یم  عقرب  اب  ار  دوخ  يور  هتـسویپ  دـش ، مق  دراو  یتقو  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  دـنزرف  عقربم  یـسوم  تسا : هدـمآ  مق » خـیرات   » رد
لیلجت و دروم  و  تفر ، ناشاک  هب  یـسوم  يور . نوریب  ام  یگیاسمه  ترواـجم و  زا  دـیاب  هک  دـنداد  ماـغیپ  وا  هب  مق ، میقم  برع  ياـسؤر 

لاقثم رازه  يو ، يارب  زیزعلادبع  نب  دـمحا  درک . تفایرد  یتمیق  نارگ  يایادـه  دـش ، عقاو  یلجع  فلُد  نب  زیزعلا  دـبع  نب  دـمحا  مارتحا 
مدآ نب  یلع  نب  نسح  میدّـصلا ، وبا  نآ  زا  سپ  درک . میلـست  يو  هب  دومن و  نییعت  هنـالاس  يرّرقم  ناونع  هب  هدرک  نیز  بسا  کـی  ـالط و 

تـسیاشان لمع  نیا  رطاـخ  هب  ار  مق  یلاـها  مق ، زا  عقربم  یـسوم  نتفر  نوریب  ّتلع  ییوج  یپ  اـب  برع ، ياـسؤر  زا  رگید  یکی  يرعـشا و 
زا هدومن ، مارکا  مارتحا و  دندنادرگزاب . مق  هب  ار  وا  یهاوخرذع ، اب  دنداتـسرف و  ناشاک  هب  ار  برع  ناگرزب  زا  يا  هدـع  و  دـندرک . خـیبوت 
هب مهرد  رازه  تسیب  غلبم  هدومن ، راذگاو  وا  هب  ار  زیراک »  » و ناقیردنا »  » و دربنه »  » هیرق زا  مهس  دنچ  دندیرخ . يا  هناخ  وا  يارب  دوخ  لام 
ام یگیاسمه  زا  دیاب  هک  دنداد  ماغیپ  عقربم  یـسوم  هب  مق  برع  نوچ  هک  تسا : هدش  لقن  یلع  وبا  ریغ  زا  رگید  یتیاور  رد  دندرک . اطع  وا 

ماهس هناخ و  نیا  دش و  قّقحم  ناشداقتعا  تّمه و  یسوم  هرابرد  سپ  دنتخانش ، ار  وا  ناشیا  تشادرب و  دوخ  يور  زا  عقرب  وا  يور ، نوریب 
هدوب وا  نتخانـشن  مق  زا  يو  ندرک  نوریب  للع  زا  یکی  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  تیاور  ود  نیا  زا  ( 30 .) دندیشخب وا  هب  ار  لاوما  و 
نیمز و  اتـسور ، دنچ  دنداد . رارق  شرایتخا  رد  هک  یلاوما  نیا  اب  عقربم  یـسوم  دـندومن . مارکا  لیلجت و  رایـسب  دنتخانـش  ار  وا  یتقو  تسا .
ههیرب شرتخد  هنومیم و  و  دمحم ، ما  بنیز ، شنارهاوخ ،: هاگ  نآ  دـمآ . لئان  یبوخ  یگدـنز  کی  هب  و  درک . يرادـیرخ  يزرواشک  ياه 

نآ زا  دعب  دش و  مق  دراو  یگلاس  نس 42  رد  ق  لاس 256 ه .  رد  عقربم  یسوم  تلحر  ( 31 .) دندنام مق  رد  رمع  نایاپ  ات  و  دـندمآ ، مق  هب 
میرکت دروم  تیالو  تماما و  نادناخ  زا  هتسجرب  ياه  تیـصخش  زا  یکی  ناونع  هب  ودوب  میقم  مق  رد  لاس  تدم 40  دش  رکذ  هک  یعیاقو 

ق لاس 296 ه .  یناثلا  عیبر  رخآ  هب  هدنام  زور  تشه  هام ، يد  رخآ  هبنشراهچ  بش  رد  هک  نیا  ات  تشاد . رارق  مق  یلاها  ناگرزب و  املع و 
دـناوخ و زامن  وا  رب  يونغ  ورمع  نب  سابع  مق ، ریما  ( 32 .) تسویپ یلعا  توکلم  هب  شدـنلب  حور  عادو و  ار  یناف  راد  یگلاـس  نس 82  رد 

زور نامه  زا  ( 33 .) دش هدرپس  كاخ  هب  تسا  فورعم  نارتخا  لهچ  هلحم  رد  عقربم  یسوم  دهشم  هب  زورما  هک  یعضوم  شدوخ  يارس  رد 
، ناتسودنه یلاها  دننام  مق ، زا  رود  نایعیش  یتح  دشاب . یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نارادتـسود  نینمؤم و  مارتحا  دروم  يو  رازم  نونکات 
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رب ار  يو  یسوب  حیرـض  دقرم و  مارتحا  دنور و  یم  عقربم  یـسوم  ترایز  هب  دنوش  یم  فرـشم  مق  هب  یتقو  زین  اهروشک  رگید  ناتـسکاپ و 
هدمآ راهزالا » ۀـفحت   » رد - 1 تسا . فالتخا  ناخروم  باسنا و  ياملع  نایم  عقربم  یـسوم  نادـنزرف  دادـعت  هرابرد  دـنناد . یم  مزـال  دوخ 

هب رسپ  ود  بحاص  ار  يو  یـضعب   - 2 ( 34 .) دوب رفعج  دمحم و  دمحا ، یلع ، نیـسح ، مساقلاوبا  یماسا : هب  رـسپ  جنپ  ياراد  يو  هک  تسا 
هک دنراد  رارقا  املع  همه  دـیدرت  نودـب  ( 35 .) دـنا هتـسناد  ههیرب  هنومیم و  دـمحم ، ما  بنیز ، یماسا : هب  رتخد  راهچ  ودّـمحم  دـمحا و  مان 

دنزرف زا  عقربم  یـسوم  لـسن  هدـشن و  دـنزرف  ياراد  دـمحم  هک  ( 36) هدوب دـمحم  دـمحا و  مان  هب  رـسپ  ود  ياراد  لقادـح  عقربم ، یـسوم 
نب دمحا  دنزرف  جرعا  دمحم  لسن  زا  همه  ... ییاضر و ، یعقربم یعقرب ، يوقن ، يوقت ، يوضر ، تاداس  و  تسا . هتفای  همادا  دمحا  شرگید ،
نآ ضیف  رپ  دوجو  زا  نینمؤم  دندمآ و  دوجو  هب  يا  هتسجرب  دارفا  احلـص و  املع و  اه  نآ  نیب  زا  زورما  هب  ات  هک  دنـشاب  یم  عقربم  یـسوم 

خیـش تسا : فالتخا  دروم  خیرات  لاجر و  ياملع  نایم  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  نادنزرف  دادعت  رد  ( 1 تشون : یپ  دندیدرگ . دـنم  هرهب  اه 
ترضح - 2 نایعیـش ) مهد  ماما   ) دـمحم نب  یلع   - 1 ياه : مان  هب  رتخد  ود  رـسپ و  ود  زا : دـنترابع  يو  نادـنزرف  دـسیون : یم  هر ) ) دـیفم

داوج ماما  هک  دنک  یم  حیرصت  دیفم  خیـش  ص 284 . ج 2 ، یتاّلحم ، یلوسر  همجرت  داشرالا ، ر.ك . هماـما . همطاف 4 -   - 3 عقربم یسوم 
تسا هدرک  لقن  دیفم  خیش  دننام  ار  ترضح  نآ  نارسپ  بوشآ  رهش  نبا  تسا . هتـشادن  يرگید  رـسپ  رـسپ ، ود  نیا  زا  ریغ  هب  مالـسلا  هیلع 

ياه مان  هب  تشاد  رتخد  هس  ترـضح  نآ  هک  دسیون  یم  نینچ  دراد و  فالتخا  نارتخد  دادعت  رد  یلو  عقربم ) یـسوم  دـمحم و  نب  یلع  )
، هباّسن لضاف  دیـس  زا  لقن  هب  یمق  ثدحم  موحرم  ص 380 . ج 1 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  ر.ك . هجیدـخ ، - 3 موثلک ، ما  - 2 همیکح ، - 1

یلع ماما  نسحلاوبا   - 1 تشاد : یماسا  نیا  هب  رتخد  راهچ  رـسپ و  راهچ  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  هک  دسیون  یم  ینـسح  مقدـش  نب  نماض 
 - موثلک 8 ما  هجیدخ 7 -  همطاف 6 -  نارمع 5 -  یـسوم  وبا  نیـسح 4 -  دمحا  وبا  عقربم 3 -  یـسوم  دمحا  وبا  مالـسلا 2 -  هیلع  یقّنلا 
هیلع داوج  ماما  دنزرف  عقربم  یـسوم  هک  تسا  نآ  دـنراد  رظن  قافتا  نآ  رب  همه  هچنآ  سپ  ص 398 . ج 2 ، لاـمآلا ، یهتنم  ر.ك . همیکح .
راحب ( 3 ص 168 . یعقرب ، یفطصم  دیـس  تیالو ، نامـسآ  ناشخرد  هراتـس  ص 546 ؛ ج 2 ، ضیف ، مق ، راـثآ  هـنیجنگ  ( 2 تسا . مالـسلا 

نیا اب  ص 106  ج 2 ، يوفطـصم ، همجرت  اب  یفاک ، لوصا  ص 23 و 35 ؛ ج 5 ، راونالا ، راحب  ( 4 ص 15 . ج 50 ، یسلجم ، هماّلع  راونالا ،
ج 50، راونالا ، راحب  ص 361 ؛ ج 6 ، یفاـک ، عورف  ر.ك . ( 5 ُْهنِم .» اِنتَعیِـش  یلَع  ًۀَکََرب  ُمَظْعَا  هدـمآ ...« : نینچ  یفاک  لوصا  رد  هک  توافت 

باتک رد  . 375 ص 370 ، ج 2 ، یمق ، ثدحم  لامآلا ، یهتنم  ( 6 ص 268 . ج 2 ، یتالحم ، یلوسر  همجرت  اب  دیفم ، خیش  داشرالا  ص 35 ؛
هب نومأم  مادقا  : » تسا هدمآ  ص 93  ینیسح ، دمحم  دیس  همجرت  یلماع ، یضترم  رفعج  فیلأت  مالسلا ، هیلع  داوج  ماما  یـسایس  یناگدنز 

نیا تسا ، هتفرگ  تروص  ترـضح  نآ  هب  مارتحا  یتسود و  هب  رهاظت  فدـه  اـب  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  يارب  لـضفلا  ما  شرتخد  جـیوزت 
نآ يرـسمه  هب  ار  شرتـخد  دوـب و  هداد  ماـجنا  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  شردـپ  دروـم  رد  وا  زا  شیپ  هک  تسین  يزیچ  نآ  زا  شیب  راـتفر 
نآ هک  روط  ناـمه  تفرگ  تعیب  وا  يدـهع  تیـالو  يارب  هک  اـج  نآ  اـت  تخادرپ  یم  وا  میظعت  مارتحا و  راـهظا  هب  هدروآ و  رد  ترـضح 
هک صوصخ  هب  دـشاب . روط  نیمه  دـیاب  زین  دروم  نیا  رد  تسا  هدوب  تین  ءوس  ریوزت و  یکریز و  يور  زا  ًانیقی  ًاعطق و  لاـمعا  تامادـقا و 

هیلع داوج  ماما  نومأم ، هک  تسا  نیا  دـهاوش  نیارق و  زا  یکی  دراد . دوجو  نانچمه  اـه  بیرف  رکم و  نآ  همادا  يارب  تاـهیجوت  لـیالد و 
یم حرطم  ار  یتخـس  تـالاؤس  مثکا  نب  ییحی  دـهد و  یم  صاـصتخا  راـک  نیا  يارب  یتاـسلج  و  دـهد . یم  رارق  نومزآ  دروم  ار  مالـسلا 

ار نومأم  یعقاو  فادها  دصاقم و  مالسلا  هیلع  ماما  هک  نیا  رد  میرادن  یکشام  هک  اج  نآ  زا  تسا : هدمآ  هحفـص  نیمه  یقرواپ  رد  ... دنک
هیلع اـضر  ماـما  شردـپ  لـتق  تیاـنج  بکترم  زورید  هک  تسا  یـسک  ناـمه  درم  نیا  هک  تشاد  نیقی  تسناد و  یم  اـهراک  هنوـگ  نیا  زا 
نیا ای  تسا ؟ هدرک  دراو  ماما  رب  نومأم  شیپ  زا  هک  تسا  هدوب  يراشف  رثا  رب  جاودزا  نیا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  نداد  نت  ایآ  ،... هدش مالـسلا 
یم باوج  رد  وا ؟ زج  هشیاع و  اب  ص )  ) مرکا ربماـیپ  جاودزا  دـننام  تسا . هتـسناد  یم  یجاودزا  نینچ  ماـجنا  رد  تحلـصم  ماـما  دوخ  هک 

هب هن  تسا  هدوـب  نومأـم  تحلـصم  هب  اراکـشآ  نینچ  نیا  یجاودزا  اریز  دـشاب  رت  کـیدزن  تقیقح  هب  لاؤـس  لوا  تمـسق  دـیاش  مییوـگ .
يدمحم دمحم  موصعم ، هدراهچ  هریس  ( 7 ص 208-211 .» مالسلا ، هیلع  اضرلا  مامالل  ۀیسایسلا  ةایحلا  . » ر.ك مالسلا . هیلع  ماما  تحلصم 
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ٍَدلَو ُُّما  هُّما  ، » ص 401 ج 4 ، بوشآ ، رهـش  نبا  بلاطوبا ، لآ  بقانم  ( 9 ص 115 و 116 . ج 50 ، راونالاراحب ، ( 8 ص 788 . يدراهتشا ،
هلا حیبذ  ۀعیرـشلا ، نیحایر  ( 10 ص 114 . ج 50 ، راونالا ، راحب  و  لضفلا ،» ّمُا  ةدّیّـسلاب  ۀـفورعملا  هُّما  ّنِا  لاقی  ۀـّیبرغملا و  ۀنامـس  اهل  لاقی 

یسوم ةایح  یلع  ءاوضا  ( 13 ص 123 . ج 5 ، تازجعملا ، نویع  ص 123 ؛ ج 50 ، راونالا ، راحب  ( 12 نامه . ( 11 ص 23 . ج 3 ، یتاّلحم ،
یگلاس کی  تسیب و  نس  رد  فورعم و  لدـج  ثحب و  رد  فوصوم و  شناد  لـضف و  هب  ْمَثْکَا  نب  ییحی  ( 14 ص 128 . هتّیرذ ، عقربملا و 

رد تخاس و  کیدزن  یـسابع  يافلخ  هب  ار  دوخ  هدـیدرگ  رت  عیفر  شا  هبترم  ًاجیردـت  دـش و  هدـیزگرب  تواضق  تَمِـس  هب  هرـصب  رهـش  رد 
هدراهچ هریـس  ر.ك . تفای . تاـفو  هذـبر  هبـصق  رد  ق  لاس 242 ه .  رد  هک  نیا  ات  تفای  ءاـقترا  ةاـضقلا  یـضاق  ماـقم  هب  ءارماـس  دادـغب و 

(16 ص 355 . ج 9 ، ماکحالا ، بیذهت  ص 503 ؛ يا ، هرمک  همجرت  لوقعلا ، فحت  ( 15 ص 838 .  يدراهتشا ، يدمحم  دمحم  موصعم ،
ربهر عجرم و  ناونع  هب  يو  ربارب  رد  ار  ماما  ردارب  دـنا ، هتـساوخ  یم  مه  دـیاش  ( 17 ص 128 . هتیرذ ، عقربملا و  یـسوم  ةاـیح  یلع  ءاوضا 

همجرت ینیلک ، یفاـکلا ، نم  لوصـالا  ( 19 دـسرب . تماـما  ّدـح  هب  هک  تسا  نیا  دوـصقم  دوـب و  هیقت  رظن  زا  لـمع  نـیا  ( 18 دـننک . حرطم 
یلَع هَدَهْشَا  هَّنَأ  یکْحَی  ِرَفْعَج  یبأ  یلْوَم  ٍِدلاخ  یبأ  َْنب  َدَمْحَا  َعِمَس  ُهَّنأ  یطِساولا  نیسحلا  دمحم  نع  ص 112 و 113 ... : ج 2 ، يوفطصم ،
ِّیلَع ِْنب  ِدَّمُُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ِْنب  یَـسُوم  ِْنب  ِیلَع  َْنب  َدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  ابَا  َّنَأ  ٍرفْعَج  یبَأ  یلْوَم  ِِدلاخ  یبَا  ُْنب  ُدَمْحَادهـشی  : » ۀخوسنملا ۀّیـصولا  ِهِذـه 
َلَعَج َو  ِْهَیلإ ، َغََلب  اذِإ  یسُوم  َْرمأ  َلَعَج  َو  ِِهتاوَخَأ  َو  ِهِسْفَِنب  ٍِهْنبا ، ٍِّیلَع  یلِإ  یصْوَا  ُهَّنَأ  ُهَدَهْشَا  مالسلا  مهیلع  ٍِبلاط  یبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسْحلا  ِْنب 

ُْنب ِهللاُدـْبَع  َرَّیَـص  ٍدَّمَُحم ، ُْنب  ُِّیلَع  َُغْلبَی  ْنَا  یلِإ  ِکلذ  ِْریَغ  ِقِیقَّرلا و  َو  ِتاقَفَّنلا  َو  ِلاْومَْالا  َو  ِعایِّضلا  ْنِم  ِِهتَکََرت  یلَع  ًاِمئاق  ِرِواسُْملا  ِْنب  ِهللا  ُدـْبَع 
یتَّلا ِِهتاقَدَـص  یف  اـمهِیبأ  ِطْرَـش  یلَع  امَهَدـَْعب  هِسْفَِنل  ُموُقَی  ْهَیلإ ، یـسوم  َْرمَا  ّریَُـصی  َو  ِِهتاوَخَا  َو  ِهِسْفَن  ِْرمأـِب  ُموُقَی  ِْهَیلإ ، َمْوَْیلا  َکـِلذ  ِرِواـسُْملا 
دهش هّطخب و  هتداهش  ٍِدلاخ  ِیبَا  ُنب  ُدَمْحَا  َبَتَک  و  ِْنیَتَِأم .» َنیرْشِع و  َۀَنَس  ِۀَّجَْحلا  ِيذ  ْنِم  َنْوَلَخ  ٍلاَیل  ِثالَِثل  ِدَحَْالا  ُمْوَی  َِکلذ  َو  اَِهب ، َقَّدَصَت 

ِةَداهَـش ِْلثِم  یلَع  ّیناّوَجلا  َوُه  و  مالـسلا ، مهیلع  بلاط  یبا  یلع  نب  ّیلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  هللادبع  نب  دـمحم  نب  نسحلا 
ص ج 7 ، یفاکلا ، ر.ك . ( 20 ِهِدَِیب . ُهَتَداهَش  َبَتَک  ُمِداخلا و  ٌرْصَن  َدِهَـش  هدیب و  هتداهـش  بتک  باتکلا و  اذه  ردص  یف  دلاخ  یبا  نب  دمحا 

یلوسر همجرت  دـیفم ، خیـش  داـشرالا ، ( 21 ص 53 . لوـقعلا ، فـحت  ص 91 ، صاــصتخالا ، ص 355 ؛ ج 9 ، ماـکحالا ، بیذـهت  158 ؛
هیلع داوج  ماما  هک  ص 112 ، ج 2 ، يا ، هرمک  همجرت  اب  یفاـک  لوصا  ر.ك . ( 23 ص 22 . عشعشم ، ردب  ( 22 ص 294 . ج 2 ، یتالحم ،

، دیفم خیش  صاصتخا  ص 355 ؛ ج 9 ، ماکحالا ، بیذهت  ص 158 ؛ ج 7 ، یفاک ، عورف  دهد . یم  رارق  دوخ  یصو  ار  عقربم  یسوم  مالـسلا 
ثدحم عقربم ، یسوم  هیرذ  لاح  رد  عشعشم  ردب  ( 24 دشاب . یم  يو  تلادع  تقاثو و  زا  یکاح  هدـش و  لقن  يو  زا  یتایاور  هک  ص 91 ،

ص ج 6 ، يزار ، نادنمشناد ، هنیجنگ  ص 4-2 ؛ يرون ، عشعشم ، ردب  ص 182 ؛ ۀبنع ، نبا  بلاطلا ، ةدمع  ر.ك . ( 25 ص 32-24 . يرون ،
لاـس زا  لـبق  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  هدومن ، ترجه  مق  هب  هفوک  زا  يو  هک  نیا  ( 26 ص 399 . ج 2 ، یمق ، ثدـحم  لامآلا ، یهتنم  188 ؛

هب هنیدم  زا  ق  لاس 244 ه .  رد  ینعی  یگلاس  یـس  نس  رد  وا  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  یـضعب  تسا  هدوب  نکاس  هفوک  رد  یتدـم  ق  256 ه . 
نب نسح  مق ، خیرات  ( 27 ص 546 . ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  دومن . ترجه  هفوک  هب  لکوتم  لـتق  زا  سپ  ق  لاس 247 ه .  رد  تفر و  دادغب 

نیدب دشاب ، یمن  تسد  رد  زین  نآ  یبرع  نتم  تسین و  شیوشت  زا  یلاخ  مق  خـیرات  ترابع  هتبلا  ص 215 ، یلع ، نب  نسح  همجرت  دمحم ،
هک نیا  هب  هدـش  لئاق  اه  ترابع  نیمه  دانتـسا  هب  ص 549 ، ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  رد  ضیف  سابع  لثم  باـسنا  ياـملع  زا  یـضعب  تهج 

شا هینک  هک  تسا  دمحم » ، » يو دـنزرف  هدرک  ترجه  مق  هب  هّیوضر  تاداس  زا  هک  یـسک  لوا  تسا و  هدرکن  ترجه  مق  هب  عقربم  یـسوم 
لآ نارجاهم  باتک  رد  دـشاب . یمن  همه  شریذـپ  دروم  هک  تسا  هدرک  هماقا  ینئارق  لـئالد و  شا  هدـیقع  نیا  يارب  و  دـشاب . یم  رفعجوبا 

یفرعم ار  یـسوم » نب  دـمحم   » مق هب  هفوک  زا  نارجاهم  زا  زین  ص 33 ، یئاطع ، همجرت  رـصان ، نب  میهاربا  ۀّیبلاطلا ، ۀـلقتنم  همجرت  بلاطوبا 
بابل ( 29 ص 653 . ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  ص 399 ؛ ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  ( 28 دیامن . یم  رکذ  ق  ار 296 ه .  يو  تافو  خیرات  و  دنک . یم 

ردب و  نامه ، ( 32 ص 216 . نامه ، ( 31 . 216 ص 215 ، مق ، خیرات  ( 30 ص 78 . دـلج 2 ، ناکاپ ، تبرت  زا  لقن  هب  ص 121 ، باسنالا ،
نآ رد  ار  وا  هک  عقربم  یسوم  يارـس  هک  تسا  هدمآ  ص 216  مق ، خیرات  رد  ص 189 ، ج 6 ، نادنمشناد ، هنیجنگ  ( 33 ص 16 . عشعشم ،
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رد یمق  ثدحم  تسا . هدوب  فورعم  هلوبنـش »  » ای هلوبیـش »  » هب بقلم  يرعـشا  دلاخ  یبا  نب  نسح  نب  دمحم  يارـس  میدق  رد  دندرک ، نفد 
دعس ّیصو  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  ترضح  باحـصا  زا  مق و  تاور  زا  یکی  نسح  نب  دمحم  دسیون : یم  ص 399  ج 2 ، لامآلا ، یهتنم 

، بلاطلا ةدمع  ر.ك . ( 36 ص 111 .  نازورف ، مجنا  ( 35 ص 399 . ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  ( 34 تسا . هدوب  یمق  يرعشا  صوحا  دعـس  نب 
، عشعشم ردب  ص 182 ؛

جرعا دمحم  نب  دمحا 

. دشاب یم  نوفدم  عقربم  یسوم  نب  دمحم  نب  دمحا  هللادبعوبا  مان  هب  يو  ناگداون  زا  یکی  عقربم ، یـسوم  رّهطم  دقرم  رانک  رد  دبنگ و  ریز 
تمـس راد  هدهع  هک  جرعا  دمحم  شراوگرزب  ردپ  رانک  رد  ار  دوخ  یکدوک  دیدرگ ، دـلوتم  مق  رد  ق  لاس 311 ه .  رد  دّمحم  نب  دمحا 

، اوقت دـهز ، رد  هک  دوب . هتـسجرب  ماـقم و  ـالاو  يدّیـس  وا  دـیدرگ  دـنم  هرهب  يو  مولع  زا  دومن و  يرپـس  دوـب ، مدرم  تساـیر  و  ( 1) تباقن
عقربم یسوم  ناگداون  زا  رگید  یضعب  هک  مدرم -  هّماع  تسایر  تباقن و  رب  هوالع  هک  دوب  هدیـسر  یماقم  هب  تدابع  تواخـس و  تمارک ،

یتیبوبحم مامت  اب  دمحم ، نب  دمحا  دنتشاد . یم  تسود  ار  وا  بلق  میمـص  زا  مدرم  درک . یم  تموکح  زین  اه  لد  رب  دندوب -  راد  هدهع  زین 
لاس زا 46  شیب  دـندرب . یم  هرهب  وا  تـالامک  لـئاضف و  زا  عمج و  شدوجو  عمـش  رود  راو  هناورپ  مق  یلاـها  تشاد و  مدرم  ناـیم  رد  هک 

مغ اب  دنتسشن و  گوس  رد  شقارف  زا  مق  مدرم  تفاتـش . شیوخ  دوبعم  رادید  هب  تسب و  ورف  ناهج  زا  مشچ  رفص 357 ق  رد  درکن و  رمع 
مه دندرپس . كاخ  هب  عقربم  یـسوم  شراوگرزب  ّدج  دقرم  رانک  رد  دندومن و  عییـشت  یـصاخ  تمظع  اب  ار  شرهطم  ندـب  ناوارف  هودـنا  و 

مالسلا هیلع  داوج  ماما  لصف  الب  دنزرف  عقربم  یـسوم  رّهطم  دقرم  یکی  هک  دراد  دوجو  ربق  ود  تروص  عقربم ، یـسوم  دبنگ  ریز  رد  نونکا 
رثا رب  يوضر  تاداس  هب  تبسن  هیلع  هللا  ۀمحر  يزاریش  يازریم  رظن  ( 2 .) تسا عقربم  یسوم  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  دمحا  يرگید  تسا و 

زا یـضعب  هب  تبـسن  دوبن . تلاخد  یب  نآ  رد  هعیـش  نانمـشد  تسد  دیدرت  نودـب  دوب و  هدـش  عیاش  مدرم  نایم  رد  هک  یتاماهبا  زا  یـضعب 
. دندیدرگ عقاو  رازآ  ّتیذا و  بجوم  هک  دـش  عقاو  ییاه  ضّرعت  دـش ، یم  یهتنم  عقربم  یـسوم  هب  ناشفیرـش  بسن  هک  يریمـشک  تاداس 

راسفتسا هیوضر ، تاداس  باسنا  زا  و  لاسرا ، يا  همان  ۀعیرـشلا ) دّدجم   ) يزاریـش نسح  دمحم  ازریم  جاح  هللا  ۀیآ  رـضحم  هب  تهج  نیدب 
دنزرف عقربملا  یـسوم  ات  ار  دوخ  هلـسلس  ریمـشک ، لها  زا  بسنلا  حیحـص  هیوضر  تاداس  س : تسا : رارق  نیدـب  نآ  هصالخ  هک  دـندومن .

زا هک  دنتخادنا  ماوع  رد  هابتشا  اج  نآ  رد  لاّهج  زا  یضعب  دنناسر . یم  مالـسلا -  ةالّـصلا و  هئابآ  یلع  هیلع و  یقت -  دمحم  ماما  ترـضح 
یلک ررض  هیوضر  تاداسیارقف  هب  نآ  ببس  هب  تسا . هدنامن  یقاب  یلـسن  تسا ، راوگرزب  نآ  هداون  زا  هک  جرعا  دمحم  زا  ای  عقربم  یـسوم 

زا تسا  جرعا  دمحم  لسن  ياقب  تسا ، نیباّسن  هیلع  قفتم  هچنآ  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  باوج : دییامرف . موقرم  باوص  اب  باوج  هدیسر .
وا دافحا  دالوا و  هدوب و  وا  هب  عجار  تسا  مق » خیرات   » و بلاطلا » ةدمع   » رد هچنانچ  مق ، تباقن  و  هللادبعوبا . هب  تسا  یّنکم  هک  دمحا  دیس 

هدـمتعم بتک  زا  هک  مق » خـیرات   » رد ناشیا  تالاح  و  دـندش . یم  بوسحم  تیبلا  لها  فارـشا  هلمج  زا  دنتـشاد و  نّییبلاـط  تباـقن  مق  رد 
(3) نیّدـلا بجتنم  خیـش  تسرهف »  » رد وا  همجرت  هک  دـمحا  نب  یـسوم  نب  هللادـبع  دیـس  تسا  وا  داـفحا  زا  و  دوش . یم  مولعم  تسا  هعیش 

ریمشک ناسارخ و  نادمه و  نیوزق و  هب  اج  نآ  زا  دندوب و  ير  مق و  رد  ًابلاغ  وا  دالوا  تسا و  هدوب  هعیش  خیاشم  هلمج  زا  و  تسا . روکذم 
رقحالا هّررح  ًافرـش ، ًاددؤس و  هللا  مهداز  دنفارـشا . تاداس و  فئاوط  ّزعا  مظعا و  زا  هعیـش  دالب  رد  نالا  دندش و  رـشتنم  دالب  ریاسو  دنه  و 
يوفـص بسامهط  هاشنامز  رد  هک  تسا  هیوفـص  زا  لـبق  راـثآ  زا  عقربم  یـسوم  هعقب  دـبنگ و  هاـگراب  دـبنگ و  ( 4 .) ینیـسحلا نسح  دمحم 

تفر و نیب  زا  راثآ  نآ  مامت  دـیدج ، دـبنگ  نتخاس  اب  دـندش و  هدوسرف  هعقب  یناتـساب  راثآمامت  اما  تسا ، هتفرگ  تروص  نآ  رد  یتاریمعت 
نیا زا  هدش  بصن  راوید  رب  هک  يا  هبیتک  رب  هعقب  ریمعت  خیرات  تسا . هدنام  یقاب  دبنگ  ریز  هعقب  طسو  رد  بوچ  زا  کّبـشم  یحیرـض  طقف 

هک لاس 1335  هب  مالسلا  هیلع  یقت  دمحم  ماما  ترضح  نبا  عقربم  یـسوم  مظعا  هداز  هاش  ترـضح  هکربتم  هعقب  ریمعت  خیرات  : » تسا رارق 
هدازهـش ترـضح  حّمَُلم  خرچ  دش  هدـنیاپ  شتلود  ياعد  زک  لداع  هاش  دـمحا  دـهع  نومیم  دـهع  نویامه  رد  تسا :» ریزراعـشا  نآ  هبیتک 
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رد مد  ره  هچرگ  تداعس  رابرد  دوب  شمیرح  فوط  اه  لاس  عشعشم  دیشروخ  هدرک  عشعشت  بسک  شخر  زک  دمحم  لآ  فسوی  یـسوم 
اب دمحم  مانمه  دوب  عّصرم  فرع  تریغ  نارهوگ  زا  شرـسفا  دـمآ  هک  يدوب  وا  نأش  یفخم  زنک  ردـنا  تسیک  عمجم  دوب  کیالم  وا  رازم 

دروآ نورب  رـس  تمدخ  هتـسیاش  نیا  يارجا  مق  هب  دهـشم  زا  دمآ  عجرم  تشگ  ناسارخ  هاش  زا  تمدـخ  نیا  یپ  زک  ینعم  ظفل و  رد  یلع 
تیلوت ماقم  مئاق  تّمه  علطم  دش  علاط  درک و  مّظعم  مع  ینب  اب  دز  رمک  رد  دمحم  دّیـس  اضر  لآ  رورـس  عقرم  کی  اب  رـس  ود  بیج  زا  هک 
ياسوم روط  دراد  دـیواج  قنور  يروبـص  یتفگ  انب  نیـسحت  خـیرات  یپ  زا  عقوم  هب  ار  تمدـخ  يارجا  داهن  داد و  ناـحتما  شروپ  هدـنخرف 

یبا هیخا  نع  اضّرلا ، نب  دمحم  نب  یـسوم  نع  یندرألا ، دیعـس  نب  دمحم  نع  هلهابم 1 -  هیآ  زا  يریسفت  عقربم  یـسوم  تایاور  ( 5) عقربم
ِهللا َۀَنَْعل  ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَسُْفنَأَو  اَنَسُْفنَأَو  ْمُکَءاَِسنَو  اَنَءاَِسنَو  ْمُکَءاَْنبَأَو  اَنَءاَْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاَعَت  ْلُقَف   » ِۀَیآلا ِهِذه  یف  َلاق  ُهَّنَأ  مالـسلا  هیلع  نسحلا 

ام َو  ِِهتالاسِر  ُْهنَع  ٍدَُؤم  ُهِّیبَن  َّنَا  ُهللا  َِملَع  ْدَق  َو  ِۀَلِهابُْمِلل  َنوبیُجی  اُونوُکَی  َْمل  ْمُْکیَلَع »  » ِهللا َۀَـنَْعل  ْلَعْجَنَف  ُلِهَْتبَن  اَْولاعَت  َلاق : َْول  َو  ( 6 «) َنِیبِذاَْکلا یَلَع 
لاعتم دنوادخ  رگا  هک  دنک : یم  لقن  نینچ  نیا  هلهابم  هیآ  هرابرد  مالسلا : هیلع  يداه  ماما  شردارب  زا  عقربم  یـسوم  ( 7 .) َنیبِذاْکلا َنِم  َوُه 

یمن ار  هلهاـبم  داهنـشیپ  اـه  نآ  داـب . ادـخ  تنعل  امـش  رب  ینعی  ْمُْکیَلَع » هللا  ۀَـنَْعل  ، » دوب هدوـمرف  َنِیبِذاَْـکلا » یَلَع  ِهللا  َۀَـنَْعل  ْلَـعْجَنَف   » ياـج هب 
فرط زا  هک  یسک  ( 1 تشون : یپ  تسین . اهوگغورد  زا  دناسر و  یم  ار  وا  ياه  مایپ  همه  شربمغیپ  تسناد  یم  ادخ  هک  نیا  اب  دـنتفریذپ .

و دنتفگ . یم  بیقن  ار  وا  دش ، یم  مدرم  زا  یفانصا  ای  سابع  دالوا  ای  بلاطوبا  ترضح  دالوا  روما  هب  یگدیسر  راد  هدهع  مکاح ، ای  هفیلخ 
مدرم دنشاب و  گرزب  فیرـش و  تمـس  نیا  هدنزارب  ات  دندش  یم  باختنا  لامک  ملع و  هداوناخ و  ثیح  زا  هتـسجرب  دارفا  نایم  زا  اه  بیقن 

یم ص 400 ، ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  ( 2 ص 90 .) یلعی ، وبا  ۀیناطلـسلا ، ماکحالا   ) دنـشاب اه  نآ  رادربنامرف  عیطم و  رتهب  ناشیگدنز  روما  رد 
ندمآ مق  هب  اریز  تسین  حیحـص  هک  تسا  عقربم  یـسوم  لصف  الب  دنزرف  یـسوم  نب  دمحا  هب  قلعتم  مود  ربق  دندرک  لایخ  یـضعب  دسیون :

یلعوبا عقربم و  یسوم  نب  دمحم  هعقب ، نیا  رد  نینوفدم  هک  تسا  دقتعم  نینچ  ضیف  سابع  لثم  یضعب  و  تسین ، مولعم  یـسوم  نب  دمحا 
رد ( 3 دراد . دوجو  مق  هب  عقربـم  یـسوم  دورو  لـصا  رد  هک  تسا  یفـالتخا  زا  یکاـح  زین  نیا  دنـشاب و  یم  یـسوم  نب  دـمحا  نب  دـمحم 

رکذ ... دمحا نب  یسوم  نب  هللادیبع  دیس  ار  وا  مان  رد ص 244  هدیسر  پاچ  هب  ج 105 ، راونالا ، راحب  رد  هک  نیدلا  بجتنم  خیش  تسرهف 
ص 190. ج 6 ، نادنمشناد ، هنیجنگ  ( 5 ص 139-140 . عقربم ، یـسوم  ةایح  یلع  ءاوضا  و  ص 31 ، يرون ، عشعشم ، ردب  ( 4 تسا . هدرک 

ص 289. ج 1 ، ینارحب ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  ( 7 . 61 هیآ / نارمع ، لآ  هروس  ( 6

( دیز هداز  هاش   ) دیز هداز  ماما 

نینچ ار  يو  بسن  هلـسلس  ضیف  ساّبع  موحرم  بسن  هلـسلس  تسا . عقاو  دـیز  هداز  هاش  هعقب  نارتخا  لـهچ  گرزب  نحـص  یبرغ  علـضرد 
دّمحم نب  هللادیبع  نبا  قیلّسلا  دّمحم  نبا  ربکالا  یلع  نب  یلع  نب  دیز  هداز  هاش  بانج  لجا  دّیـس  ردقلا  لیلج  هداز  ماما  : » تسا هدرک  رکذ 
نارهت شیرجت  رازاب  رد  هک  ربکا  یلع  هداز  ماما  دسر  یم  رظن  هب  ( 1 «.) مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  مامالا  نب  رغصالا  نیسحلا  نب  نسحلا  نب 

رد نوفدم  دیز ) نب  دمحم  دنزرف   ) دومحم ناطلـس  ضیف ، سابع  دشاب . دیز  هداز  ماما  ّدج  دراد  رارق  نینمؤم  مومع  ترایز  مارتحا و  دروم 
يالعا ّدج   ] مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  نیسح  دیوگ : یم  دیفم  خیش  كاپ  يرابت  ( 2 .) درامش یم  يو  ناگداون  زا  ار  مق  مرص »  » هیرق

نیـسحلا تنب  همطاف  شا  هّمع  زا  و  ( 3) شراوگرزب ردـپ  زا  يدایز  تایاور  هدوب و  عرو  لامک و  بحاص  لضاف و  يدّیـس   [ دـیز هداز  ماما 
َنیسُحلا يرَا  ُْتنُک  َلاق : یبأ  انثَّدح  لاق : یسیع  نب  دمحا  يور  و  تسا . هدومن  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  شردارب  زا  مالـسلا و  هیلع 

تیاور شردپ  زا  یـسیع  نب  دمحا  ًاعیمَج ؛ ِْقلَخلا  ِیف  َُهل  ُباجَتُْـسی  یّتَح  ُهَدَی  ُعَضَی  ال  ُلُوقَا : ُتنُکَف  وُعدَی  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب 
اب تشاد ) وا  هک  ییاوقت  ماقم و  نآ  زا   ) نم درک . یم  اعد  هک  مدید  یم  ار  مالسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  نیـسح  تفگ : هک  دنک  یم 

مزالم هک  دیعس  زا  ناّحط  برح  و  دسرب . تباجا  هب  مدرم  همه  هرابرد  شیاعد  هکنیا  ات  درواین  نییاپ  تسد  درم ) نیا   ) هک متفگ : یم  دوخ 
نیسح متفر و  هنیدم  هب  هکنیا  ات  حلاص ، نب  نسح  زا  رت  كانسرت  ادخ  زا  ار  یـسک  مدیدن  تفگ : هک  دنک  یم  تیاور  دوب  حلاص  نب  نسح 
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نوریب دوب و  هدش  شتآ  لخاد  ایوگ  مدیدن . وا  زا  رت  كانـسرت  ادـخ  هب  تبـسن  ار  یـسک  و  مدـید ، ار  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب 
هدوب هللادبع  وبا  شا  هینک  هک  رغـصا  نیـسح  دـسیون : یم  یمق  ثدـحم  موحرم  ( 4 .) تشاد هک  یفوخ  سرت و  تّدـش  رطاـخ  هب  دوب  هدـمآ 

یگلاس نس 64  رد  ق   . لاس 157ه رد  يو  دـنا . هدرک  لقن  ثیدـح  يو  زا  یتعامج  تسا و  هدوب  لضاف  ثدـحم و  فیفع و  يدرم  تسا ،
هک تسا . مالسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  نسح  دیز ، هداز  ماما  رگید  ّدج  ( 5 .) دـش هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  درک و  تافو 
زا يو  لسن  و  ( 6 .) تسا هدومن  تافو  مور  نیمزرـس  رد  سپـس  دوب  نکاس  هّکم  رد  دیامن و  یم  یفّرعم  ثّدحم  يدرم  ار  يو  یمق  ثدحم 
هب شرسپ  ود  هللادبع ]  ای   ] هللادیبع لسن  زا  و  تفای . همادا  « [ هللادبع  » بتک زا  یضعب  لقن  هب  انب  و  « ] هللادیبع  » شرـسپ دّمحم  زا  ربکا و  دّمحم 

هاگراب دبنگ و  ( 7 .) دمآ ایند  هب  دیز  هداز  هاش  ناشیا  زا  یلع و  زین  يو  زا  یلع و  قیلـسلا  دّـمحم  زا  یـشعرملا و  یلع  قیلـسلا و  دّـمحم  مان 
تسا و هدش  هدوزفا  نآ  هب  ًادعب  نآ  نکـشفک  ناویا و  هک  يرنه ، تانیئزت  دقاف  لگ و  تشخ و  زا  تسا  یمیدـق  ییانب  دـیز  هداز  ماما  هعقب 

طـسو رد  تسا  رگید  يرنه  تانیئزت  يراک و  یـشاک  دقاف  هک  هدش  انب  یمجلـش  يدبنگ  هعقب  نیا  زارف  رب  دشاب . یم  دـیدج  زین  نآ  دـبنگ 
دقرم نیا  فارطا  تسا و  هدشهتـسارآ  یتـشخ  يراکیـشاکاب  نآ  حطـس  هک  يریمعت  یچگ  رادـج  اـب  درادرارق  دـیز  هداز  ماـما  دـقرم  هعقب 
هبیتک هب  هتـسارآ  هدش و  زاب  اجنیا  زا  هعقب  لخدم  هک  تسا  یناویا  هعقب  یقرـش  تهج  رد  دراد . رارقزبس  گنر  هب  بوچ  زا  کّبـشم  حیرض 

هتسارآ نآ  يالاب  هداس و  يرتم  ود  ات  شنیئاپ  تمسق  رد  هک  رتم  عافترا 5/3  ضرع 2/1 و  هناهد 3 و  هب  ناویا  نیا  تسا . ییابیز  يرب  چگ 
هیآ و نّمـضتم  نایامن  ياـه  هتوب  لـگ و  هب  شقنم  هنیمز  رد  هتـسجرب  ثلث  طـخ  هب  هک  تسا  هدـش  هتـسارآ  يزیمآ  گـنر  اـب  يرب  چـگ  هب 

نب هاش  خرهاش  نب  فسوی  ازریم  زعملاوبا  يارزو  زا  هک  تسا  یمق -  هللا  ۀـبه  نیدـلا  ءاهب  هجاوخ  یناب -  مان  زا  یکاح  یتارابع  ثیدـح و 
یـش ء لـک  میحّرلا ، نمحّرلا  هللا  مسب  تسا : نینچ  هبیتـک  نتم  دروـخ . یم  مشچ  هب  ق   . لاس 847 ه هب  اـنب  خـیرات  و  تسا . هدوب  رومیت  ریما 

دقف ینراز  نمو  ینراز  اّمناک  یتّیّرذ  نم  ًادـحا  راز  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یّمالا  یبنلا  لاـق  نوعجرت . هیلا  مکحلا و  هل  ههجو ، اـّلا  کـلاه 
ردصلا ءانبلا  اذهب  فّرشت  مالسلا  مهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  مامإلا  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  مامإلا  نب  دیز  مامإلا  عجـضم  اذه  ّلجوّزع ، هللا  راز 

هدوب هعقب  يدورو  لخدم  ًالبق  هک  هعقب  یلامش  بناج  رد  ۀئامنامثو . نیعبرا  عبس و  ۀنس  روهش  یف  یّمقلا  هللا  ۀبه  نیدلا  ءاهب  هجاوخ  ریبکلا 
هوالع نآ  رد  هک  دشاب  یم  ق   . ياهانب 979ه زا  زین  قاور  نیا  دنا . هدروآرد  رابنا  قاور و  تروص  هب  زورما  هک  تسا  هتـشاد  رارق  یناویا  و 

ود هک  هتشاد -  دوجو  مشی  گنس  هحول  کی  یناتـساب و  يرنه  رثا  ود  هدنام ، یقاب  اه  نآ  زا  یکی  طقف  هک  سنرقم  یمیدق  ياه  هچقاط  رب 
یم لکـشلا  ثلثم  راطق و  شوخ  رایـسب  هک  فیدر  راهچ  رد  ابیز  یچگ  سنرقم  . 1 تسا . هتفر  نیب  زا  تاریمعت  رد  هیقب  ملاـس و  نآ  ياـت 

هب هعقب  يدورو  هاـگرد  ههبج  رد  هک  مشی  گنـس  زا  یحول  . 2 تسا . هدش  بارخ  نآ  زا  يرادـقم  هدوب و  غارچ  نآرق و  هاگیاج  هک  دـشاب 
يدش نیدباعلا  نیز  ماما  نب  دیز  هداز  هاش  هضور  لخاد  نوچ  تسا : هدش  يراّجح  نآ  رب  رطـس  راهچ  رد  لیذ  تارابع  هتـسجرب  ثلث  طخ 

یپ ( 8 .) ربـکا یلع  داتـسا  ناویا  تاریمعت  یناـب  لوخد .]  نذا  رخآ  اـت   ] هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ۀـّلم  یلع  هللااـب و  هللا و  مسب  يوگب :
هللادبع دنزرف  قیلـسلا  دمحم  ص 144  باسنالا ، جارـس  ص 81 و  ج 2 ، لاـمآلا ، یهتنم  رد  ص 525 . ج 2 ، مق ، راـثآ  هنیجنگ  ( 1 تشون :
یلوسر همجرت  اب  دیفم ، خیـش  داشرا  ( 3 نامه . ( 2 تسا . هدش  یفرعم  ردپ  ناونع  هب  هللادـیبع  ص 278  بلاطلا ، ةدمع  رد  یلو  هدـش  تبث 

یهتنم ( 5 ص 79-78 . ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  ص 170 و 171 ؛ یتالحم ، یلوسر  همجرت  دیفم ، خیـش  داشرا  ( 4 ص 170 . ج 2 ، یتالحم ،
ص 443 و 444. هدنکارپ ، راونا  ر.ك : ( 8 ص 278 . بلاطلا ، ةدمع  نامه ؛ ( 7 نامه . ( 6 ص 79 . ج 2 ، لامالا ،

( شخبرس دیس   ) لیعامسا هداز  ماما 

فورعم لیعامسا  هداز  ماما  رّهطم  دقرم  شخبرـس  دیـس  مان  هب  يا  هلحم  رد  نارتخا  لهچ  يوربور  هچوک  لخاد  یناقلاط )  ) رذآ نابایخ  رد 
هعسوت رثا  رب  هک  هتشاد ، دوجو  شخبرس  دّیس  هب  روهشم  هعقب  ود  مق  رهـش  رد  ( 1) ضیف موحرم  هدیقع  هب  انب  دراد . دوجو  شخبرس  دّیس  هب 
تـسا یقاب  زورما  هک  يا  هعقب  دش  دهاوخ  رکذ  هک  يدهاوش  نئارق و  اب  تسا . هدـش  ناریو  یّلک  هب  ود  نآ  زا  یکی  یناقلاط )  ) رذآ نابایخ 
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مان اذل  تسا و  هدیسر  تداهش  هب  مق » خیرات   » فیلأت زا  سپ  مین  نرق و  ود  ینعی  ق   . لاس 617ه رد  هک  تسا  لیعامسا  هداز  ماما  هب  طوبرم 
مان هک  دشاب  یم  شخبرـس  دیـس  هب  فورعم  يزیزع  دّمحم  هب  طوبرم  هدش  ناریو  هک  يا  هعقب  تسا . هدشن  رکذ  باتک  نآ  رد  يو  بسن  و 
رذآ ناـبایخ  ثادـحا  رثا  رب  هک  هتـشاد  رارق  ریپ  تخرد  هیکت  یبونج  تمـسق  رد  يو  هاـگراب  دـبنگ و  و  هدـمآ ، خـیرات  بتک  رثکا  رد  يو 
نب يزیزع  هللادبع  نب  دمحم  دنا : هدرک  نایب  نینچ  ار  يو  بسن  هلـسلس  باسنا  بتک  یـضعب  رد  تسا . هدیدرگ  مدـهنم  یّلک  هب  یناقلاط ) )

هب مق  رد  دیـسر و  لتق  هب  ناورهن  رد  يو  ( 2 .) مالسلا هیلع  قداص  ماما  نب  جابید  دمحم  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دمحم  نب  نیـسح 
هداز ماما  مان  هک : تسا  نیا  دـشاب  یم  دوجوم  هعقب  نیا  رد  لیعامـسا  هداز  ماـما  نفد  رب  دـهاش  هک  یلیلد  نیرت  مهم  ( 3 .) دش هدرپس  كاخ 
هداز ماما  نوچ  یلو  تسا . هدیدرگ  تبث  دشاب ، یم  شیپ  اه  نرق  هب  طوبرم  هک  هعقب  يدـنبرمک  یمیدـق  هبیتک  رازم و  حول  يور  لیعامـسا 

هتسیز و یم  وا  زا  لبق  مین  نرق و  ود  يزیزع  دمحم  هداز  ماما  تسین و  یمان  وا  زا  مق  خیرات  رد  تسا و  هتـسیز  یم  متفه  نرق  رد  لیعامـسا 
هب کیدزن  هّلحم  کی  رد  ود  ره  و  دنا . هدوب  شخبرـس  دیـس  هب  فورعم  ود  ره  دنا و  هدش  دیهـش  ود  ره  هدمآ و  مق  خیرات  بتک  رد  شمان 
یم هر ) ) یمق ثدحم  ( 4 .) دـننادب يزیزع  دـمحم  هب  قلعتم  ار  هعقب  نیا  یـضعب  هک  تسا  هدوب  هابتـشا  طلخ و  نیا  ياج  دـنا  هدـش  نفد  مه 

کیدزن دندروآ و  مق  هب  شا  هزانج  دنتـشک . ناورهن  رد  ار  وا  تفر و  دادغب  هب  مق  زا  يزیزع  دـمحم  هک  تسا  لقن  مق » خـیرات   » زا دـسیون :
: دشاب یم  نینچ  يو  بسن  هلسلس  تسا و  فورعم  شخبرـس  دیـس  هب  هک  تسا  هداز  ماما  نیمه  ًارهاظ  دندرک ... نفد  ار  وا  هیئاضر  دجـسم 

صخـش مان  یمق  ثدحم  نوچ  دیاش  ( 5 «.) مالـسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  هللادبع  دنزرف  يزیزع  دمحم  »
هدومن رکذ  توافت  یمک  اب  زین  ار  يو  بسن  هلـسلس  و  دشاب . يزیزع  دمحم  هب  قلعتم  هعقب  نیا  هداد  لامتحا  هتفاین ، مق » خـیرات   » رد يرگید 

نب هللادبع  نب  لیعامسا  یلاعملاوبا  هداز  هاش  دنا : هدز  مقر  نینچ  ار  لیعامـسا  هداز  ماما  بسن  هلـسلس  باسنا  بتک  رد  بسن  هلـسلس  تسا .
نب جابید  دّمحم  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  شورطا  دمحم  نب  نیـسح  نب  يزیزع  دّمحم  نب  دمحا  نب  نیـسح  نب  دـمحم  نب  نیـسح 

يزیزع دمحم  ناگداون  زا  هطساو  جنپ  اب  يوتسا  دوهشم  ًالماک  لیعامسا  هداز  ماما  بسن  هلسلس  زا  هک  هنوگنآ  ( 6 .) مالسلا هیلع  قداص  ماما 
سپ يو  دشاب . یم  لیعامـسا  هداز  ماما  هب  قلعتمدوجوم  هعقب  و  تسا ) هدش  مدهنم  هتفرگ و  رارق  رذآ  نابایخ  طسورد  يو  دقرم  هک   ) تسا

دمحم ناطلـس  هک  تفای  تلزنم  تعفر و  يّدـح  هب  تفر و  ناـسارخ  کـلملاراد  روباـشین  هب  یمالـسا  فراـعم  باـستکا  مولع و  بسک  زا 
رـسارس رد  یـضراعم  چیه  نودب  ق   . لاس 617 ه ات  لیعامسا  یلاعملاوبا  تداهـش  ( 7 .) دـیزگرب روشک  یئابقنلا  بیقن  هب  ار  وا  هاـشمزراوخ 

تلود ناکرا  مه  لوغم  هاپس  هلمح  رد  هکنانچ  دیدرگ  یم  ّتیعبت  يو  رکف  رظن و  زا  مهم  روما  هّیلک  رد  دوب و  سیئر  ءابقنلا و  بیقن  روشک 
رتشیب هک  هیئاضر ،  ) داباضر هلحم  رد  درک و  ترجه  مق  هب  یلاعملاوبا  سپـس  دـندروآ ، لـمع  هب  يراددوخ  روباـشین  میلـست  زا  يو  رظن  اـب 

زا نت  دنچ  هار  نیب  رد  دوب . نادمه  مزاع  مق  هار  زا  ير  مدرم  لتق  زا  سپ  نایون » هتج   » هدازریما دیزگ . تماقا  دوب ) هّیئاضر  تاداس  هاگیاج 
هتـسناد و بجاو  دنبهذم  یـضفار  اهنیا  هکنیا  ناونع  هب  ار  مق  مدرم  لتق  دـندوب ، هتفای  هار  امنهار  ِمان  هب  لوغم  هاپـس  رد  هک  دـسفم  نیفلاخم 

مادهنا زا  سپ  اّما  دندومن  تمواقم  زین  مق  مدرم  دندومن . کیرحت  مق  مدرم  لتق  يارب  ار  نایون  هتج  دندرک و  یم  دادـملق  دایز  رجا  بجوم 
راتـشک نیا  رد  دـیدرگ . لدـبم  يا  هناریو  هب  رهـش  مامت  هک  دـندز  تسد  تراغ  لتق و  هب  نانچ  رهـش  لخاد  هب  نالوغم  دورو  مق و  راـصح 

نوفدـم و میهاربا  هداز  ماـما  یکیدزن  رد  هک  تسا  يوسوم  بیقن  رفعج  دیـس  یکی  دیـسر . تداهـش  هب  تاداـس  ءاـبقن  زا  نت  ود  هنایـشحو 
مدع ببـسم  ار  يو  نوچ  دشاب . یم  شخبرـس  دیـس  هب  فورعم  لیعامـسا  یلاعملاوبا  هداز  هاش  يرگید  و  دشاب . یم  هاگراب  دبنگ و  ياراد 

شینوکسم هناخ  رد  ار  يو  نت  هک  نآ  زا  سپ  دندرب . هداز  ریما  دزن  هتخاس و  ادج  نت  زا  ار  وا  رس  دندوب  هدرک  یفّرعم  روباشین  مدرم  میلست 
ادیپ دندوب  هتـشابنا  مه  يور  هک  هدیرب  ياهرـس  نایم  زا  ار  وا  رـس  دش . رود  هقطنم  نیا  زا  نایون  هتج  دندرپس ، كاخ  هب  داباضر »  » هّلحم رد 

تسا و ءاّنب  یلع  عاجـش  وبا  يرنه  راـثآ  هنیجنگ  لیعامـسا ، هداز  ماـما  هعقب  هاـگراب  دـبنگ و  ( 8 .) دـندومن نفد  شندـب  کیدزن  رد  درک و 
هاتوک و هعقب  هاگرد  تسا . قارع  رایرهـش  یفـص  یلع  دنزرف  دمحم  نیدلا  ثایغ  ریم  نآ  یناب  مان  ق و   . لاس 774ه هب  نآ  يانب  زا  یکاـح 

نب لیعامسا  هدازهاش  : » تسا هدش  هتشون  نینچ  دیفـس  قیلعتـسن  طخ  هب  نآ  يور  یتشخ و  یـشاک  زا  تسا  يا  هبیتک  نآ  ههبج  رد  گنت و 
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تسا و لکـش  یمره  يدبنگ  هعقب  نیا  زارف  رب  تسا . هدیدرگ  طاقـسا  هداز  ماما  دادجا  هلـسلس  هک  مالـسلا » هیلع  قداصلا  رفعج  نب  دّمحم 
زا رتابیز  هک  ناولا  ياه  یـشاک  زا  یـشوقن  اب  يریمعت  ماـف ، هزوریف  یلاود  ياـه  یـشاک  هب  هتـسارآ  رتم  یبـیرقت 4  عاـفترا  هب  یکَرت  تشه 

رپسا اه و  هلغب  هک  تشرد  زاتمم و  ثلث  طخ  هب  يدنبرمک  تسا  يا  هبیتک  بارحم  يالاب  رد  تسا . هکربتم  دـهاشم  ریاس  یمره  ياهدـبنگ 
، هبیتک نیمه  زارف  رب  دوش . یم  هدـناوخ  رهد  هروس  لوا  زا  هیآ  هدزای  حـتف و  هکرابم  هروس  نآ  يور  هدیـشخب و  تنیز  مه  ار  اه  نیـشن  هاش 

هدش يرب  چگ  لیذ  تارابع  هتسجرب  ياه  هتوب  لگ و  هب  نّیزم  هنیمز  رد  هک  يراک  هدنک  هیشاح  ود  اب  رتمیتناس  ضرع 50  هب  يرگید  هبیتک 
مالـسلا هیلع  قداصلا  رفعج  مامالا  نب  دّـمحم  نب  لیعامـسا  مولظملا  موصعملا  مامالا  دـقرم  ۀـعینملا  ۀـعیفرلا  ةرامعلا  هذـه  ءاـنبب  رما  : » تسا

ریخ ةرـصنب  روصنملا  ملقلا  باحـصا  فیـسلا و  بابرا  دنتـسم )  ) مدختـسم مرکلا  لضفلا و  میلاقا  یلاو  ملعالا  لدـعالا  مظعـالا  بحاـصلا 
نب  ] یلع نیّدـلاو  اینّدـلاو  قحلا  لامج  ملعألا  لدـعالا  مظعـالا  مودـخملا  یلوملا  نب  دّـمحم  ریما  نیّدـلاو  اینّدـلاو  ّقحلا  ثاـیغ  نیرـصاّنلا 

هک تسا  يدقرم  هعقب  طسو  ( 9 (.) ق  . 776ه  ) ای ق )  . ۀنـس 774ه مارحلا  مرحم  یف  امهناکم  نیدقرفلا  قوف  عفرو  امهنأش  هللا  یلعا  یفّـصلا  [
هب نآ  رادـج  رّهطم و  هضور  فک  هدـش و  بصن  نآ  رب  موینیمولآ  زا  یحیرـض  هیریخ ، روما  فاـقوا و  هرادا  فرط  زا  ش   . لاس 1370ه رد 
نآ زا  و  دراد . هار  زین  هعقب  لخاد  هب  هک  هدیدرگ  انب  يدجسم  هعقب ، یقرش  تهج  رد  هتسارآ و  رمرم  ياه  گنـس  زا  مین  رتم و  کی  عافترا 
یلع هداز  ماما  هعقب  هچوک  لـخاد  یئوکن  ناتـسرامیب  لـباقم  اـضّرلا  یـسوم  یلع  هداز  ماـما  دوش . یم  هدافتـسا  یبهذـم  ياـه  مسارم  يارب 

یم ۀعیرـشلا  رـصان  موحرم  تسین . مولعم  قیقد  روط  هب  راوگرزب  هداز  ماما  نیا  بسن  هلـسلس  بسن  هلـسلس  تسا . هدـش  عقاو  اضّرلا  یـسوم 
هک تسا  يا  هبورخم  رّقحم و  رـصتخم  هعقب  دوش  یم  رود  هک  اه  هناخزپ  هروک  تمـس  زا  ير  هزاورد  زا  نادیم  کی  ردق  هب  رهـش  : » دسیون
زا یلع  هداز  ماما  هدـش : هتـشون  نآ  حول  رد  هک  يرارق  زا  تسا و  اضرلا  یـسوم  یلع  هداز  ماما  دـنیوگ  تسا ، یفقـسم  ضوح  نآ  يذاحم 

ًاریخا یئوکن ، ناتـسرامیب  لباقم  هچوک  لخاد  يو  کـچوک  هعقب  هاـگراب  دـبنگ و  ( 10 .) تسا مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  دالوا 
لخاد و  تسا ، هتسجرب  رتم  دودح 5/1  عافترا  هب  رمرم  گنس  اب  اضّرلا ) یسوم  یلع  هداز  ماما   ) موصعم ِدیس  رّهطم  ربق  و  تسا . هدش  ریمعت 

ص ۀکرابملا ، ةرجشلا  ( 2 ص 383 و 384 . ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 1 تشون : یپ  يرگید . نییزت  چیه  نودب  تسا  هدش  يراکدیفس  هعقب 
راونا ر.ك : ( 4 ص 223 . مق ، میدق  خیرات  ص 187 ؛ ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  ( 3 ص 448 . هدنکارپ ، راونا  زا  لقن  هب  ص 527  يرخفلا ، 106 ؛

105؛ ص 106 -  ۀکرابملا ، ةرجشلا  ( 6 ص 389 . ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ص 187 ؛ ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  ( 5 ص 234 . ج 1 ، نیعشعشملا ،
تفالخ زاغآ  زا  هک  دوب  یـسایس  یناحور و  عیفر  نیوانع  زا  ءاـبقن  تباـقن  ماـقم  ( 7 ص 385 . ج 2 ، مق ، راـثآ  هنیجنگ  ص 27 ؛ يرخفلا ،

زا يولع  تاداس  یلو  دش . یم  هداد  هتسجرب  دارفا  هب  يولع  یـساّبع و  تاداس  باسنا  طبـض  تبث و  يارب  نانآ  هیحان  زا  دادغب  رد  نایـساّبع 
تیصخش اب  بیقن  تایالو  رثکا  رد  هک  دیدرگ  یم  باختنا  یـصاخ  بیقن  نانآ  يارب  هجیتن  رد  دندرک و  يراد  دوخ  یـسابع  يابقن  تیعبت 

(8 ص 385 . ج 2 ، مق ، راـثآ  هنیجنگ  دـیدرگ . یم  يراد  بناـج  ّتیعبت و  يو  زا  لاـح  ره  رد  دـش و  یم  باـختنا  ءاـبقنلا  بیقن  ناونع  هب 
121؛ ص 120 -  ۀعیرشلا ، رصان  مق ، خیرات  ص 393 و 399 ؛ ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 9 . 389 ص 384 ، ج 2 ، مق ، راـثآ  هنیجنگ  ر.ك :

ص 133. ۀعیرشلا ، رصان  مق ، خیرات  ( 10 ص 63 . ج 2 ، ناکاپ ، تبرت 

مساق نب  دمحا  هداز  ماما 

هداز ماما  هاگراب  دـبنگ و  دراد  همادا  نادرمراهچ  نابایخ  تازاوم  هب  هّرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماما  تیب  يوس  زا  هک  مق  ملعم  نابایخ  ناـیاپ  رد 
هب هطـساو  هس  اـب  مساـق ]  نب  دـمحا  نیـسحلاوبا   ] وا بسن  میوش : یم  انـشآ  يو  یگدـنز  اـب  اـجنیا  رد  هک  دروـخ  یم  مشچ  هب  يراوـگرزب 
زا هک  تسا  یـضیرع  رفعج  نب  یلع  دنزرف  ینارعـش ، دمحا  نب  مساق  شراوگرزب  ردپ  دـسر . یم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 

یلع نب  دّمحم  نب  هللادبع  نب  دّـمحم  نب  میهاربا  نب  لیعامـسا  نب  هللادـبع  رتخد  موثلک ، ما  شردام  و  ( 1 .) دـشاب یم  نانیمطا  دروم  نایوار 
زین همطاف  یلع و  ياه  مان  هب  رگید  دـنزرف  ود  ياراد  مساق ، نب  دـمحا  هداز  ماما  دـنمجرا  ردـپ  دـمحا ، نب  مساق  نادـناخ  ( 2 .) تسا یبنیز 
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هدـماین نایم  هب  يرکذ  يوار  ناونع  هب  مساق  نب  دـمحا  زا  اّما  (، 3) هدوب نانیمطا  دروم  نایوار  زا  ردـپ  دـننام  زین  مساق  نب  یلع  تسا . هدوب 
دمحم دیس  تسا . يزیزع  دمحم  مان  هب  مق  رد  نوفدم  راوگرزب  ناگداز  ماما  زا  یکی  ردام  مساق ، نب  دمحا  هداز  ماما  رهاوخ  همطاف ، تسا .

يو دشاب . یم  فورعم  شخبرس  دیس  هب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  مامالا  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نیسح  نب  هللادبع  دنزرف  يزیزع 
اب ناورهن  یکیدزن  رد  دش . دادغب  مزاع  یناوراک  اب  سدقم  تابتع  ترایز  يارب  موس  نرق  رخاوا  رد  هک  دوب ، يوق  دنمونت و  روالد ، يدـیس 

ریشمش تشاد  نت  رب  هک  يرخاف  سابل  اب  دیس  دیامن . عفد  ار  اهنآ  رـش  ات  دنتـساوخ  يو  زا  شناهارمه  دیدرگ و  وربور  نانزهار  زا  یهورگ 
اما دراد  زاب  فالخ  راک  نیا  زا  ار  اـهنآ  تحیـصن  اـب  اـت  دیـشوک  ادـتبا  تفر . اـهنآ  کـیدزن  داـهن و  رـس  رب  يزبس  هماـمع  هدومن ، لـیامح 

مامت دنداتسرف و  ناشریما  شیپ  هب  دندرک و  ادج  ندب  زا  ار  شرس  نانزهار  دیـسر . لتق  هب  دمحم  دیـس  دیـشک و  هرجاشم  هب  راک  تسناوتن .
مق هب  هدـش ، فرـصنم  قارع  هب  نتفر  زا  هشوت  داز و  نودـب  هنـسرگ ، هنهرب و  ناـیناوراک  دـندرب . دوخ  اـب  هدومن  تراـغ  ار  ناوراـک  لاوـما 

نابایخ رد  هیئاضر ، دجسم  کیدزن   ) شا هناخ  رد  دندروآ و  مق  هب  نارگید  کمک  هب  اردوخ  يالوم  رس  یب  نت  دیـس ، نامالغ  دنتـشگزاب .
ناشگرزب دزن  داتفا و  هار  هب  نانزهار  لابند  هب  يو  ناکیدزن  زا  یکی  وس  نآ  زا  . دـندرپس كاـخ  هب  نارتخا ) لـهچ  یلاوح  یناـقلاط ،)  ) رذآ

زا ادج  هعقب ، هشوگ  رد  ار  وا  رس  دمآ و  مق  هب  ناوراک  زا  رترید  زور  دنچ  و  تفرگ ، اهنآ  زا  ار  دمحم  دیـس  هدیرب  رـس  تیفیک  ره  هب  هتفر ،
ترـضح دورو  موس ، نرق  لیاوا  رد  ناریا  هب  هنیدـم  زا  يولع  تاداس  ترجاهم  مهم  لیالد  زا  یکی  هنیدـم  زا  ترجه  ( 4 .) دندرک نفد  نت 

هب هنیدم  زا  همطاف  شرهاوخ  هارمه  هب  اهلاس  نیمه  دودـح  رد  زین  مساق  نب  دـمحا  تسا . ناریا  هب  ق   . لاس 200ه رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
ادـیپ شمـشچ  رد  هک  هلبآ  يرامیب  رثا  رب  رمع  رخاوا  رد  دوب . راکزیهرپ  لضاف و  يدیـس  وا  ( 5 .) دنام رهـش  نیا  رد  رمع  رخآ  ات  دـمآ و  مق 

نب مساق  نب  دمحا  نیـسحلاوبا  مساق  نب  دـمحا  رازم  ( 6 .) دومن يرپس  تدابع  دّـجهت و  هب  يا  هشوگ  رد  ار  رمع  هیقب  دـیدرگ و  انیبان  دـش ،
هک دوب  دباع  راگزیهرپ و  يدیـس  مساق ، نب  دـمحا  دـشاب . یم  مق  روهـشم  ناگدازماما  زا  یـضیرع  رفعج  نب  یلع  دـنزرف  ینارعـش ، دـمحا 
يو رّهطم  دسج  دومن . تافو  هکنیا  ات  دنارذگ  تضایر  تدابع و  هب  رهـش  نیا  رد  دومن و  ترجه  مق  هب  هنیدـم  زا  همطاف ، شرهاوخ  هارمه 
رمع رخاوا  رد  مساق  نب  دمحا  دنا : هتشاگن  نینچ  یـضعب  ( 7 .) دـندرپس كاخ  هب  هعلق  هزاورد  لحم  رد  مق  بونج  رد  نولاـم »  » هربقم رد  ار 

. دنتخاس ایروب  زا  ینابیاس  شکاپ  تبرت  رـس  رب  زور ، نآ  لومعم  قبط  رب  تشگ . انیبان  دش ، ادیپ  شنامـشچ  رد  هک  يا  هلبآ  رثا  رب  ضیرم و 
ات درک . یمن  ترایز  ار  وا  یـسک  یتّدم  دـندرک و  بارخ  ار  نابیاس  نآ  دـندش ، مق  دراو  ق   . لاس 295ه رد  یحلفم  ناقاخ  باحـصا  نوچ 

رجا و ياراد  وا  ندرک  تراـیز  دـشاب و  یم  نوفدـم  لـضاف  يدرم  اـجنیا  رد  هدـید  باوخ  مق ، ناـحلاص  زا  یکی  ق   . لاـس 371ه رد  هکنیا 
هربقم نیا  رد  دـندروآ . ور  اجنآ  هب  افـش  بلط  ترایز و  يارب  مدرم  دـنتخاس و  یناـبیاس  ربق  نآ  رب  هراـبود  سپ  نآ  زا  تسا . رایـسب  باوث 
دشاب یم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دنزرف  جابید  دمحم  نب  یلع  نب  نیسح  نب  هللادبع  رـسمه  هک  همطاف  مان  هب  مساق  نب  دمحا  رهاوخ 
هیریخ روـما  فاـقوا و  هرادا  فرط  زا  رخاوا  نیا  رد  ( 9 .) دنا هتشون  ق   . لاس 780ه ار  شهاگراب  هعقب و  يانب  خـیرات  ( 8 .) تسا نوفدم  زین 
رفعج نب  یلع  نادنزرف  زارگید  یـضعب  دنا . هدومن  بصن  ربق  يور  یللجم  راگنرز  يا و  هرقن  حیرـض  تسا و  هدـیدرگ  یـساسا  ریمعت  مق ،

نب یلع  دنزرف  ربکا  دمحم  رـسپ  بیقن ، یـسیع  نب  یلع  نب  نسح  نب  یلع  نب  یلع  . 1 تسا : حرش  نیدب  دندش ، مق  دراو  هک  مالـسلا  هیلع 
نب دمحم  نب  ةزمح  نب  دـمحا  . 3 یضیرع . یلع  دنزرف  ینارعـش ، دمحا  نب  نیـسح  نب  دمحا  نب  نیـسح  هللادبعوبا  . 2 مالـسلا . هیلع  رفعج 

(11) دنزرف نودب  سفن ، بیذهت  هار  رد  هدـهاجم  شالت و  يرمع  زا  سپ  يو  ( 10 .) یضیرع یلع  رسپ  ینارعش  دمحا  نب  نیسح  نب  دمحا 
و ( 13) دندرپس كاخ  هب  هعلق ) هزاورد  کیدزن  ( ) 12) نولام هربقم  رد  ار  شرهطم  ندب  تفگ ، عادو  ار  یناف  راد  تفاتـش و  دوبعم  رادید  هب 

ياهرهش لاغشا  يارب  یسابع  دمتعم  ق(16 )  . لاس 258 ه رد  ( 15 .) دنتخاس ( 14) ایروب زا  یناـبیاس  زور  نآ  لومعم  قبط  رب  شتبرت  زارف  رب 
یلقتسم تموکح  هقطنم  نآ  رد  دوب و  یبکوک  نیسح  مان  هب  يولع  تاداس  زا  یکی  فرصت  تحت  رد  هک  نیوزق ، هیناطلس و  رهبا ، ناجنز ،

( ناسارخ مکاح   ) رهاط نب  هللادبع  هب  و  تشاد . لیـسگ  وس  نآ  هب  اُغب )  ) اغوب نب  یـسوم  یهدـنامرف  هب  زهجم ، يرکـشل  دوب ، هداد  لیکـشت 
هک داد  تیرومأم  وا  هب  دینادرگ و  شیوخ  رکشل  رادرس  ار  كرت  حلفم  نب  ناقاخ  اغوب ، نب  یـسوم  دیامن . کمک  ار  وا  هک  تشون  يا  همان 
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یچیپرـس يو  ياهروتـسد  زا  هک  ار  یناسک  دیامن و  لوصو  ار  مق  هدنام  بقع  تایلام  دـناشن و  ورف  ار  مق  مدرم  شروش  دوخ ، هار  رـس  رد 
رهـش دراو  تشذـگ و  مق  راصح  زا  شـالت ، زور  دـنچ  زا  سپ  حـلفم  نبا  ددرگ . قحلم  دادـغب  يودرا  هب  ير  رد  دـنک و  بوکرـس  دـننک ،

هک دوب  نیا  داد  ماجنا  هک  یتسیاشان  لامعا  زا  یکی  دومن . لوصو  ار  مق  هلاس  دنچ  تایلام  دیناسر و  لتق  هب  ار  نارس  زا  دنچ  ینت  دیدرگ و 
زا سپ  یتدـم  ( 17 .) درک تکرح  ير  بناج  هب  سپـس  دـننک ! بارخ  دـندوب  هتخاس  مساـق  نب  دـمحا  رازم  يور  هک  یناـبیاس  داد  روتـسد 

لضاف يدرم  اجنیا  رد  دید  باوخ  مق  حلاص  نادرم  زا  یکی  ق   . لاس 371ه رد  هکنیا  ات  درک ، یمن  ترایز  ار  وا  یسک  نابیاس  ندش  بارخ 
ترایز يارب  مدرم  دنتخاس و  ینابیاس  ربق  نآ  رب  هرابود  سپ  نآ  زا  تسا . رایـسب  باوث  رجا و  ياراد  وا  ندرک  ترایز  دشاب و  یم  نوفدـم 

ور مایا  رورم  هب  هربقم  نیا  ( 18 .) دنداهن انب  يا  هبق  يو  تبرت  زارف  رب  مق  مدرم  ینامز ، تشذگ  زا  سپ  دندروآ . يور  اجنآ  هب  افـش  بلط  و 
( نیّدلا یفص  نب  یلع  دنزرف   ) قاحسا نیدلاّزع  نب  یلع  هیحان  زا  ق   . لاس 780ه رد  هکنیا  ات  دـش  يزاسزاب  ریمعت و  اهراب  داهن و  یبارخ  هب 

دارفا زا  یـضعب  دسیون : یم  مق » خـیرات   » فلؤم ( 19 .) دش هداهن  انب  وا  فیرـش  دـقرم  زارف  رب  ینونک  دـبنگ  دـش و  انب  دـیدجت  قارع  مکاح 
هب دنتشگ  دیماان  اهنآ  هجلاعم  زا  ناکشزپ  دندوب و  جالعلا  بعـص  ضارما  ياراد  هک  یناسک  زا  يا  هدع  هک  دندرک  لقن  نینچ  دامتعا  دروم 

، همطاف شرهاوخ  مساق ، نب  دـمحا  رب  هوالع  هاگراب  نیا  رد  هاگراب  دـبنگ و  ( 20 .) دنتفرگ افـش  راوگرزب  نیا  زا  دندروآ و  هانپ  هاگراب  نیا 
نآ يرب  چگ  تانیئزت  هک  تسا  یناتساب  لیـصا  ياهانب  زا  يرنه و  راثآ  هنیجنگ  نآ ، دبنگ  ( 21 .) تسا نوفدم  زین  يزیزع  دمحم  دیس  ردام 
رد هتسجرب  ثلث  طخ  هب  يدنب و  هنیـس  روط  هب  هک  يا  هبیتک  ( 22 .) دشاب یم  ق   . لاس 780ه نآ  يانب  خیرات  تسا و  هدـش  ظفح  لاح  هب  ات 
یم بلج  دوخ  هب  ار  هدننیب  ره  رظن  هدش ، يرب  چگ  تارابع  نیا  نآ  يور  تسا و  تیمها  زئاح  یخیرات  هبنج  زا  دراد و  دوجو  دبنگ  لخاد 
نب رفعج  نب  یسوم  نب  مساق  نب  دمحا  مولظملا  موصعملا  دقرم  ۀعینملا  ۀضورلاو  ۀعیفرلا  ةرامعلا  هذه  ءانبب  رما  ۀثاغالاو ، ۀناعالا  هللا  : » دیامن

فیسلا بابرا  دبعتسم  ممالا  فیاوط  ذالم  ملعالا  لدعالا  مظعالا  بحاصلا  مالسلا  مهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم 
نیقاوخلا دـضع  معنلاو  بهاوملا  میمع  مدآ ، ینب  دیدانـص  لئوم  ملاـعلا  ءاـمظع  أـجلم  ممـالاو  کـلامملا  ناوید  بحاـص  ملقلا  باحـصاو 

ایندـلا قحلا و  زع  دیعـسلا  مظعالا  بحاصلا  نب  یلع  نیعمجا  قیـالخلا  ثیغم  نیدـلاو  ایندـلاو  قحلا  ماوق  نیرـصانلا  ریخ  ةرـصنب  روصنملا 
هتکن دـنچ  رکذـت  اجنیا  رد  ( 23 «) ءاّنبلا عاجـش  وبا  یلع  دـمحم  نبا  لمعب  هردـق  یلاعت  هللا  مظع  یـضاملا  یفـصلا  یلع  نب  قحـسا  نیدـلاو 

نیا . 2 تسا . هدـش  هدوزفا  باسنا  هلـسلس  رد  یـسوم  مان  هتفای و  هار  روبزم  هبیتک  رد  یهابتـشا  هداز  ماما  هماـن  بسن  رد  . 1 تسا : يرورض 
لآ قاحـساوبا  خیـش  تلود  ریزو  نیّدـلا  ّزع  نب  یلع  یخیرات  يانب  نیا  یناـب  . 3 تسا . هدش  لقن  هابتـشا  دنچ  اب  تایرـشن  یـضعب  رد  هبیتک 

یـساسا ریمعت  هاـگراب  دـبنگ و  نیا  مق ، هیریخ  روـما  فاـقوا و  ناـمزاس  فرط  زا  رخاوا  نیا  رد  هاـگراب  يزاـسزاب  ( 24 .) تسا هدوـب  رفظم 
دمحا رهطم ، حیرض  هدنزاس  : » تسا شوقنم  تارابع  نیا  شیور  هک  دنا  هدومن  بصن  ربق  يور  یللجم  راگنرز  يا و  هرقن  حیرـض  دیدرگ .

رمرم گنـس  ربق  يور  یـسمش » ناهفـصا 1369 هدازردـیح ، هللا  تمعن  جاـح  يراـجن  يدـسا ، نسح  اـضریلع و  ینزملق  شرورپ ، ساـبع  و 
مساق نب  دمحا  نیـسحلاوبا  ترـضح  رهطم  دقرم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  : » تسا هدش  هدنک  نآ  رب  تارابع  نیا  هک  هدش  هداد  رارق  ییابیز 
هللادبع هجوز  نوتاخ  همطاف  ترضح  سدقم  نفدم  مالسلا ». هیلع  قداص  ماما  نادنزرف  زا  هللا ، تاولـص  مهیلع  یـضیرعلا  رفعج  نب  یلع  نب 
فاقوا ق /   . يزاسزاب 1411ه ( 25 .) تسا نوفدم  مق  رد  هک  شخبرـس  دیـس  راوگرزب  ردام  جابید ، دمحم  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  زیزع  نب 

، ضیف سابع  مق ، خیرات  نازورف ، مجنا  ص 38 ؛ ج 1 ، تیبلا ، لآ  ۀسسؤم  قیقحت  اهتاکردتسم ، رفعج و  نب  یلع  لئاسم  ( 1 تشون : یپ  مق .
، نازورف مجنا  ( 3 ص 337 . ییاطع ، اضردـمحم  همجرت  ابطابط ، نب  رـصان  نب  میهاربا  لیعامـسا ، وبا  بلاطوبا ، لآ  نارجاهم  ( 2 ص 191 .
و ح 15 ، ، 36 ص 37 -  ج 1 ، یملعا ،» نیسح  حیحصت  هب  قودصلا  رفعج  وبا  مالـسلا  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع   » رد ص 191 . ضیف ، سابع 

سابع مق ، راـثآ  هنیجنگ  ( 4 دشاب . یم  اهنآ  دنـس  هلـسلس  رد  شراوگرزب  ردـپ  مساق و  نب  یلع  مان  هک  هدـمآ  ثیدـح  ود  ح 21 ، ص 38 ،
ود مق  رهـش  لخاد  رد  هک  تسا  دقتعم  يو  تسا . هداتفا  نابایخ  طسو  ًالماک  يو  هعقب  هک  تسا  هدمآ  رد ص 391  ص 389 . ج 2 ، ضیف ،
نب نسح  مق ، خیرات  باتک  ( 5 تسا . متفه  نرق  هب  طوبرم  لیعامسا و  مان  هب  اهنآ  زا  یکی  هک  هتشاد  دوجو  شخبرس  دّیس  هب  روهـشم  هعقب 
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نارجاهم ( 7 . 374 ص 375 -  ج 2 ، ضیف ، سابع  مق ، راثآ  هنیجنگ  ناـمه ؛ ( 6 ص 225 . یلع ، نب  نسح  همجرت  یمق ، نسح  نب  دـمحم 
صص 67 یفحص ، يدهم  مق ، خیرات  مالسلا و  اهیلع  هموصعم  ترضح  یگدنز  ص 187 ؛ ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  ص 337 ؛ بلاط ، یبا  لآ 
زا لقن  هب  ص 187  ج 2 ، لامالا ، یهتنم  ص 374 و 375 ؛ ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 8 . 375 صص 374 -  ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  68 ؛  - 

ص 337. بلاطوبا ، لآ  نارجاهم  ( 11 ص 337 . بلاط ، یبا  لآ  نارجاهم  ( 10 . 376 صص 375 -  ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 9 مق . خیرات 
زا ( 14 ص 225 . مق ، خیرات  باتک  ( 13 ص 187 . یهیقف ، رغصا  یلع  مق ، یبهذم  خیرات  تسا . هدوب  مق  هعلق  تفه  زا  یکی  مان  نولام  ( 12

هلیـسو هب  هداس  ینابیاس  تروص  هب  ناشنفد  نامز  رد  ناـگداز  ماـما  دـقارم  يور  رب  اـنب  نیتسخن  ًارهاـظ  راـبخا  زا  يا  هراـپ  مکح  هب  زاـبرید 
یم نآ  رب  يزیچ  ناراـکوکین  ناـمز  رورم  هب  دـمآ و  یم  دوجو  هب  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها  نادـنمتدارا  توبن و  نادـناخ  هب  نادـنمقالع 

ص 394. ج 2 ، عیشت ، فراعملا  ةرئاد  دیدرگ . یم  راکشآ  للجم  یهاگترایز  تروص  هب  هک  تشذگ  یمن  ینادنچ  نامز  هکنیا  ات  دندوزفا 
خیرات ص 235  مق ، خیرات  باتک  رد  ( 16 ص 187 . ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  ص 191 ؛ نازورف ، مجنا  ص 374 ؛ ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 15

... تفر ایند  زا  لاس 279  رد  دوبن و  هفیلخ  رتشیب  ات 279  زا 265  یسابع  دمتعم  هک  نوچ  تسین  حیحـص  ًارهاظ  هک  هدرک  رکذ  ار 295  نآ 
مق ( 19 ص 187 . ج 2 ، یمق ، ثدحم  لامآلا ، یهتنم  ( 18 ص 375 . ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 17 ص 349 . یمق ، ثدحم  یهتنملا ، ۀـمتت 

، مق خیرات  ( 20 ص 375 . ج 2 ، مق ، راـثآ  هنیجنگ  ص 16 ؛ ییابطابط ، یـسردم  نیـسح  دیـس  مق ، هرابرد  نوتم  تالاقم و  هعومجم  هماـن ،
راثآ هنیجنگ  رد  ( 22 ص 30 . ج 5 ، یتالحم ، هللا  حیبذ  ۀعیرشلا ، نیحایر  ( 21 ص 187 . ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  ص 225 ؛ دمحم ، نب  نسح 

هابتـشا هب  اهنآ  زا  دنچ  ینت  هدش و  عقاو  ناگدنـسیون  یـسررب  ثحب و  دروم  هک  تسا  یخیرات  نامه  نیا  تسا : هدـمآ  ص 375  ج 2 ، مق ،
متفه نرق  راثآ  زا  ار  دبنگ  نیا  دنا ، هدناوخ  ةأمتس »  » ار ةأمعبس » «، » نیع  » ندش هدیـشارت  رثا  رب  هک  ار  ةأمعبـس » نینامث و   » هلمج دنا و  هداتفا 

خیرات تحـص  هداد ، ماجنا  ار  هموح  مق و  رد  رگید  دبنگ  دنچ  دبنگ و  نیا  يرب  چگ  هک  يدنمرنه  داتـسا  مان  هب  هجوت  اب  نکل  دـنا . هتـسناد 
. مق راثآ  هنیجنگ  ( 25 نامه . ( 24 ص 377 و 378 . ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 23 دش . دهاوخ  نشور  یبوخ  هب  ق )  . 780ه  ) قوف

فیرش دمحم  ناطلس 

، دشاب یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  نارادتـسود  مق و  یلاها  میظعت  میرکت و  دروم  رایـسب  هک  يراوگرزب  ناگداز  ماما  زا  یکی 
رارق فیرـش  دمحم  ناطلـس  مان  هب  يا  هلحم  رد  بالقنا )  ) نادرم راهچ  نابایخ  رد  يو  رّهطم  دقرم  تسا  فیرـش  دـمحم  ناطلـس  هداز  ماما 

(1) دش دلوتم  هیکرت  هیراج  زا  ق   . لاس 343ه رد  هزمح  نب  یلع  مان  هب  بیقن  هدیزگرب و  يردپ  زا  ینید و  يا  هداوناخ  رد  يو  دـلوت  دراد .
نـسح دمحم  وبا  دوخ ، يومع  لّفکت  تحت  درک و  تلحر  شردپ  هک  دوب  هلاس  راهچ  وا  دنداهن . لضفلاوبا  ار  شا  هینک  دمحم و  ار  شمان 

لیوحت دوخ  يومع  تسرپرـس و  زا  ار  شردپ  كرتام  سپ  دیـسر  یگدـنلاب  لامک و  دـشر و  نس  هب  ات  تخادرپ  تفرعم  ملع و  بسک  هب 
هب هوآ  مق و  هیولع  تاداس  تباقن  تمس  دیدرگ و  دوخ  نامز  دمآرس  تمه  ّولع  تواخس و  تورث و  تسایک و  لضف و  رد  دوخ  تفرگ و 

هرجـش تسا : هدمآ  نینچ  هدیدرگ  بصن  فیرـش  دمحم  ناطلـس  هداز  ماما  راوید  رب  هک  ییولباترد  بسن  هلـسلس  ( 2 .) دیدرگ راذگاو  يو 
دمحم ناطلـس  ترـضح  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح  دافحا  هلمج  زا  ردـقلا  لـیلج  هداز  ماـما   » میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب  هماـن 

بانج نآ  هب  بوسنم  هک  يا  هلحم  رد  مق  رد  راوگرزب  نآ  للجم  هاگمارآ  رازم و  تسا ، لـضفلاوبا  هب  یّنکم  بیقن و  هب  بّقلم  هک  فیرش 
خیراـت رد  اـت  دوب ، هدیـشوپ  لاـجر  باـسنا  بتک  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  عیادو  دـننامه  ناـشیا  هماـن  هرجـش  دـشاب و  یم  عـقاو  تسا 

هب ار  بانج  نآ  همان  بسن  هر ،) ) یفجن یشعرم  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  نیدلا  باهش  نأشلا  میظع  عجرم  ردقیلاع و  هباسن  يرجه  1389
دنزرف بیقن  فیرـش  دـمحم  لضفلاوبا  ةرهاطلا  ةرتعلا  ناطلـس  ترـضح  هاگمارآ  دـقرم و  نیا  دـنا : هدومرف  موقرم  فوشکم و  تروص  نیا 
هللادبع رسپ  وا  دمحم و  رسپ  وا  لیعامسا و  رسپ  وا  دمحا و  رـسپ  وا  هزمح و  رـسپ  وا  دمحم و  رـسپ  وا  و  مق ، بیقن  مساقلاوبا  هب  یّنکم  یلع 

رد 55 ینعی  « 398  » لاس رد  دش و  دلوتم  « 343  » لاس رد  راوگرزب  نآ  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترـضح  مامه  ماما  دنزرف  رهاب 
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هب تسا  راوگرزب  نآ  مان  هب  نونکا  هک  يا  هلحم  رد  مق و  هب  دـنداد  لقن  ار  شمرتحم  هزانج  تشذـگرد و  ير »  » مان هب  يرهـش  رد  یگلاس 
هب هطساو  تفه  اب  ردقیلاع  هداز  ماما  نیا  يالاو  بسن  قوف  تروص  قباطم  تسا  ناوارف  دافحا  باقعا و  ار  بانج  نآ  دش و  هدیمرآ  كاخ 

فیرـش دمحم  ناطلـس  راوگرزب  ردپ  دـمحم ، نب  یلع  مساقلاوبا  كاپ  يرابت  ( 3 .«) تسا لصتم  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح 
رد دش . راذگاو  وا  هب  يولع  تاداس  تباقن  هزمح ، نب  یلع  دوخ  يومع  زا  سپ  دوب . تواخس  اب  عاجش و  لماک ، لضاف ، دنمـشوه ، يدرم 

ياوشیپ هشیمه  تشگزاب و  مق  هب  لاس 346  رد  دنتشاد و  یمارگ  ار  وا  زاجح  قارع و  تاداس  هلوّدلا و  ّزعم  تفر ، جح  هب  لاس 345  لاّوش 
ترـضح رّهطم  دـقرم  راوج  رد  نـالباب  هربقم  رد  شردـپ  دهـشم  هب  لـصتم  هبق  رد  درک و  تاـفو  ق   . لاـس 347ه رد  هکنیا  اـت  دوب  نینمؤم 

ءابقن زا  شرگید  ّدج  دمحا  نب  ةزمح  فیرش و  دمحم  ناطلـس  ّدج  یمق  هزمح  نب  دمحم  رفعج  وبا  دیدرگ . نفد  اهیلع  هللا  مالـس  هموصعم 
سیئر و شردپ  تافو  زا  سپ  يو  دمآ ، مق  هب  ناتـسربط  هیحان  زا  هک  دنتفگ  یم  یمق  ببـس  نادـب  ار  هزمح  دـندوب . دوخ  نامز  هدـیزگرب 

شاعم لیـصحت  هب  دیدرگ و  نکاس  مق  رد  رمع  رخآ  ات  يو  داد . ماجنا  رهـش  نیا  ینادابآ  يارب  یمهم  ياهراک  دیدرگ و  مق  مدرم  ياوشیپ 
شردپ دـیدرگ . نفد  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  رّهطم  دـقرم  راوج  رد  نالباب  هربقم  رد  تفگ و  عادو  ار  یناف  راد  هکنیا  ات  تخادرپ 

زا رهطم  مرح  ياه  هعسوت  رد  هک  دوب  ( 4) هاگراب هبق و  ياراد  راوگرزب  هس  نیا  دقرم  دشاب . یم  نوفدم  نالباب  رازم  رد  زین  دمحم  نب  دمحا 
بّقلم طریق »  » هب هک  هیقفلا  دمحم  رفعجوبا  . 2 هزمح . مساقلاوبا  . 1 دوب . ریز  یماسا  هب  ( 5) رسپ جنپ  ياراد  دمحم  نب  دمحا  تسا . هتفر  نیب 

رد دروخ  تسکش  درک و  جورخ  رـصم  رد  ق   . لاس 252ه رد  یسابع  هفیلخ  نیمهدزاود  هللااب  نیعتـسم  ماّیا  رد  هک  يرـصم  هللادبع  . 3 دوب .
نیسح . 4 ( 6 .) تسین مولعم  يو  ربق  لحم  تفر و  ایند  زا  هناـیفخم  یگلاـس  نس 55  رد  تشاد . هفیلخ  لاّمع  نازابرـس و  زا  سرت  هک  یلاـح 

نامزرد دیدرگ  دـلوتم  مالـسلا ، هیلع  قداصلا  رفعج  نب  لیعامـسا  نب  دـمحم  نبرفعج  رتخد  هّیقر  مان  هب  ردام  کی  زا  هزمح  اب  هک  یبکوک 
ریبـک یعاد  مشخ  دروم  تفر و  ناتـسربط  هب  ق   . لاس 255 ه رد  ناـجنز  رهبا و  نیوزق و  رب  هبلغ  زا  دـعب  درک و  جورخ  نیوزق  رد  نیعتـسم 

زا سپ  دوب ، وا  اب  ناتـسربط  رد  هزمح  شردارب  دـناسر  تداهـش  هب  دومن و  قرغ  بآ  هکرب  رد  ار  وا  تهج  نیدـب  تفرگ  رارق  اجنآ  هاشداپ 
فیرـش دمحم  ناطلـس  رگید  ّدج  طقرا ، دّمحم  نب  لیعامـسا  نب  دمحم  عادخ  رفعج  هللادـبع  وبا  . 5 ( 7 .) دومن ترجه  مق  هب  يو  تداـهش 
نومأـم دزن  ورم ، هب  هنیدـم  زا  ق   . لاس 200ه رد  مالـسلا  هیلع  اـضّرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  اـب  ار  وا  كاّحـض  یبا  نب  ءاـجر  هک  تسا 

ماما دـنزرف  رهاب  هللادـبع  تفر . ایند  زا  یگلاس  نس 58  رد  هک  دوب  هنیدم  نیثدحم  زا  رهاب  هللادبع  دـنزرف  طقرا  دـمحم  هللادـبع  وبا  ( 8 .) درب
دروم هیقف و  لضاف و  يدرم  وا  دوب . مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  تاقدص  یلوتم  مالـسلا ، هیلع  داجس 

اب تروص  یگدنـشخرد  لامج و  نسح  رطاخ  هب  ار  هللادبع  تسا . هدش  تیاور  يو  زا  يدایز  رابخا  دـشاب و  یم  لاجر  ياملع  مامت  قوثو 
ناونع هب  دومن  هلودلا  دجم  هب  هک  یتمدخ  تهج  هب  یلع ]  نب  دمحم   ] يو ناطلـس »  » بقل بسک  ( 9 .) دنتخانش یم  هدنشخرد » رهاب :  » بقل

. دومن تافو  ق   . لاس 387ه رد  هلودلا  رخف  نوچ  تفرگ . دوخ  هب  فیرـش  دـمحم  ناطلـس »  » بقل و  دـیدرگ . بوصنم  قارع  يابقنلا  بیقن 
نس هب  هلودلا  دجم  یتقو  دیدرگ . تنطلس  ماقم  راد  هدهع  رادتقا  لامک  اب  دنزرف ، تباین  هب  شردام  اذل  دوب و  ریغـص  هلوّدلا  دجم  شدنزرف 

رد تخادـنا . نادـنز  هب  ار  وا  و  درک ، هبلغ  شدـنزرف  رب  ردام  تبقاع  و  تساوخرب ، تعزانم  هب  تنطلـس  رما  رد  دوخ  ردام  اب  دیـسر ، دـشر 
درکرفس و ير  رهـش  هب  هلوّدلا  دجم  نارادفرط  هتـساوخ  هب  دوب  هوآ  مقیابقنلا و  بیقن  سیئر و  هک  فیرـش  دمحم  هداز  هاش  ق   . لاس 400ه

تحیـصن دنپنادنچ و  دومن و  زاب  هلوّدلا  دجم  يو  دـنزرف  تعافـش  هب  نابز  تفایراب و  هکلم  دزن  یّللجم  زبس  همامع  سابل و  اب  اروشاع  زور 
يو هب  ردام  زا  ار  تنطلـس  دیناشن و  تخت  رـس  رب  ار  وا  رفـص  هام  رد  دینادرگ و  دازآ  ار  هلودـلا  دـجم  دروآ و  رهم  ِرـس  رب  ار  هکلم  ات  درک 

فیرش دمحم  ناطلس »  » ناونع هب  تخاس و  قارع  يابقّنلا  بیقن  ار  فیرـش  دّمحم  هداز  هاش  هلودلا ، دجم  هاشداپ  تقو  نیا  زا  دومن . لقتنم 
هب مارتحا  لیلجت و  لامک  اب  ار  شرهطم  دـسج  دومن و  تلحر  ير  رد  هیوکاک  هلودـلا  ءالع  تموکح  رد  ق   . لاس 429ه رد  دش و  هدناوخ 

فیرـش دّـمحم  ناطلـس  يوک  هب  لحم  نیا  نآلا  هک  دـش  هدرپس  كاخ  هب  هناخدور  لامـش  رد  يو  هاگحیرفت  غاب  خاـک و  رد  هداد  لـقن  مق 
هعـس هیولع و  تاداس  تباقن  ياراد  تمارک و  لضف و  اب  نّیدتم  يدرم  فیرـش  دمحم  ناطلـس  تفارـش  تلیـضف و  ( 10 .) دوش یم  هدناوخ 
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یم لقن  يو  11 ؛) «) يِّرلِاب ِءابَُقنلا  َِّیلَو  ِۀِّمئألا  َفیِرَش  ِسْفَّنلا  َعِساو  ًامیِرَک  ًالِضاف  ًانِّیَد  َناکَو  : » تسا هدمآ  نیعشعشملا » راونا   » رد دوب . ردص 
نینچ باوخ  نآ  دید و  یباوخ  تشاد  ینکـس  مق  نادرمراهچ  هلحم  رد  هک  یمق  نسحدمحم  خیـشآ  ياقآ  ءاملعلا  ةدـمع  بانج  هک  دـنک 
برد هب  یصخش  فیرـش و  دمحم  ناطلـس  میرکتلاو  میظعّتلا  بجاو  هداز  ماما  نآ  هعقب  هب  ما  هدش  فّرـشم  هک  مدید  ایؤر  ملاع  رد  : » تسا
هدیشک وا  يور  يا  هچراپ  دشاب و  یم  وا  دزن  رد  يا  هزانج  هتـسشن و  يردقلا  لیلج  صخـش  هعقب  نایم  رد  دوب و  هداتـسیا  هکرابم  هعقب  نآ 
هزاـنج نیا  هک  تفگ : باوج  تسیچ ؟ هزاـنج  نیا  و  تسیک ؟ صخـش  نیا  هک  مدوـمن  لاؤـس  صخـش  نآ  زا  مدـمآ ، نوریب  هعقب  زا  هدـش ،

هدمآ دوخ  دنزرف  ندید  هب  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  داّجـس  دیـس  بانج  صخـش  نیا  دـشاب و  یم  فیرـش  دـمحم  ناطلس 
بحاص تداهـش  ای  تافو  دندرگ . دنم  هرهب  يو  تاکرب  زا  دـنرامگ و  تّمه  راوگرزب  نیا  ترایز  هب  مدرم  هک  تسا  راوازـس  (. 12 «) تسا

عجضملا اذه  : » هتشون نآ  رد  هتسب و  شقن  فیرـش  دمحم  ناطلـس  رازم  حول  ياه  یـشاک  رب  هک  يراتـشون  ساسا  رب  ناکاپ » تبرت   » باتک
وبا موصعملا  دیهـشلا  مامالا  نب  نیدـباعلا  نیز  موصعملا  مامالا  دالوا  نم  فیرـش  نب  فیرـش  دیهـشلا  موصعملا  مولظملا  دّیـسلل  كراـبملا 

هدیـسر تداهـش  هب  يو  هک  تسا  هداد  لاـمتحا  مالـسلا .» هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ماـنألا  عیمج  یلوم  ماـمهلا  ماـمالا  نب  نیـسحلا  هللادـبع 
، خیرات باسنا و  بتک  رگید  رد  و  دشن . تفای  لامتحا  نیا  دـییأت  يارب  رازم  حول  رب  هتـشون  نیمه  زا  ریغ  يرگید  كردـم  یلو  ( 13 .) تسا
. دومن رظن  راـهظا  عطق  روط  هب  ناوت  یمن  راوگرزب  هداز  ماـما  نیا  تاـفو  ّتیفیک  هراـبرد  اذـل  و  دـنا . هدرکن  یفّرعم  دیهـش  ناونع  هب  ار  يو 

دمحا نب  یلع  نسحلاوبا  رتخد  زا  دوب  فیرـش  هاوخ و  کین  ایحاب و  رایـسب  لقاع و  یناوج  هک  فیرـش  دمحم  ناطلـس  لضفلاوبا  نادـنزرف 
ود ياراد  وا  زا  و  دیزگرب ، يرسمه  هب  ار  هّللجم  هزیـشود  نآ  دومن و  يراگتـساوخ  دوب  راوگرزب  ردقلا و  لیلج  يدّیـس  هک  يزار  يوسوم 
نب یلع  نسحلاوبا  رتخد  زا  هدمآ : ( 14 «) بلاطلا ةدمع   » باتک رد  دنا ، هدرک  رکذ  ار  يو  نادنزرف  زا  یکی  مان  باسنا  بتک  رد  دش . دنزرف 

خیـش دوب . ير  رهـش  بیقن  شدادـجا  لثم  زین  وا  دـمآ  دوجو  هب  دـندناوخ  یکّزلا  یلع  ار  وا  دـعب  هک  یلع  نسحلاوبا  ماـن  هب  يرـسپ  دـمحا 
(15 ...«) فیرش دمحم  لضفلا  یبا  نب  یلع  مساقلا  یبا  نیبسحلا  يذ  یکّزلا  لجالا  دّیسلا  : » تسا هتـشون  وا  فصو  رد  یمق  نیدلا  بجتنم 

يو بسن  هلـسلس  اریز  دوب ؛ یمیظع  تفارـش  ياراد  ردام  فرط  زا  مه  ردپ و  فرط  زا  مه  یکز ، یلع  هک  تسا  نآ  نیبسحلا » وذ   » زا دارم 
خیـش دوب . نیـسح  رهطم و  دّیـس  ياه  مان  هب  رـسپ  ود  ياراد  یکّزلا  یلع  دوش . یم  یهتنم  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  هب  زین  رداـم  فرط  زا 
مامإلا لجألا  دیـسلا  نیملـسملاو  مالـسالا  ّزع  نیّدـلاو  هلوّدـلا  فرـش  دیعـسلا  : » دـسیون یم  نینچ  رّهطم  دیـس  هراـبرد  یمق  نیدـلا  بجتنم 

مـساقلا یبا  نیبـسحلا  يذ  ّیکّزلا  لـجألا  دّیـسلا  نـب  رهطم  تاداّـسلا  دیـس  ءاـبقنلا  بـیقن  نـیرخفلا  وذ  دـهزألا  ملعـألا  ریبـکلا  یــضترملا 
نساحم و مامت  دوب و  شیوخ  رصع  هناگی  سفن  تمارک  لضف و  رد  ردقلا  لیلج  دیـس  نیا  هدمآ : باسنا  بتک  زا  یـضعب  رد  ( 16 ...«) یلع

رتخد هنیکس  رّهطم  دیس  ردام  دوب . ير  ِيارعش  ناگدنـسیون و  نیمّلکتم و  املع و  تباقن  راد  هدهع  يو  دوب . هدیدرگ  عمج  وا  رد  اه  یبوخ 
ياراد رّحبتم و  نونف  مولع و  مامت  رد  رّهطم  دیس  تسا . مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  نب  هللادبع  نب  مساق  نب  یلع  نب  دمحم  نب  نیـسح 

يو زا  زین  نیثّدـحم  زا  یعمج  درب و  يرفاو  ياـه  هرهب  یـسوط  رفعجوبا  خیـش  موـحرم  رـضحم  زا  جـح  رفـس  رد  وا  دوـب . فـیطل  یلئاـسر 
رخف هب  بّقلم  هک  تشاد  یلع  مان  هب  يرـسپ  زین  رّهطم  نب  دّمحم  تشاد . یلع  دمحم و  مان  هب  رـسپ  ود  رّهطم  دیـس  دنا . هدومن  لقن  یثیداحا 
روبق هدوب و  دـقرم  ياراد  نارهت  مق و  فارطا  رد  راوگرزب  دیـس  نیا  ياـه  هجیتـن  هون و  دوب . راد  هدـهع  ار  تاداـس  تباـقن  مق  رد  نیدـلا و 

نب ّیکّزلا  یلع  نب  رّهطم  نب  یلع  نب  دـمحم  دـنزرف  ییحی  نیدـلا  ّزع  مساـقلاوبا  هلمج . نآ  زا  دـشاب  یم  ناقـشاع  هاـگترایز  ناـشیا  رهطم 
مق و نییبلاط  ءابقنلا  بیقن  مق  رد  يو  دشاب . یم  نوفدم  نارهت  رد  دناسر و  تداهـش  هب  ار  وا  هاشمزراوخ  هک  تسا  فیرـش  دـمحم  ناطلس 

یلاله دـبنگ  ینیچقرع و  شـشوپ  زارف  رب  نونکا  هاـگراب  دـبنگ و  دـشاب . یم  مدرم  هاـگترایز  نارهت  رد  يو  دـقرم  زورما  دوب . لـمآ  ير و 
نّولم يا  هرگ  ياه  یـشاک  اـب  هک  تسا  رتم  دودح 7  ماب  حطـس  زا  دـبنگ  عافترا  لوط  هک  هدـش  هتخاس  یمجلـش  رجآ  زا  يا  هّبق  نآ  لکش 

رد دوش . یم  هدافتـسا  يرادازع  مسارم  رد  هّینیـسح  ناونع  هب  نآلا  هک  تسا  يا  هچناویا  هعقب  لخدم  رد  ( 17 .) تسا هدش  هتسارآ  هتخاس و 
ریز رد  تسا . هدوزفا  هعقب  تمظع  هوکـش و  رب  هک  تسا  هدـش  انب  هک  رتم  عافترا 8  هب  دنلب  ابیز و  رایسب  هتـسدلگ  ود  لخدم  نیا  فرط  ود 
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طسو رد  تسا  یشاک  نودب  سنرقم  نآ  ياه  هیواز  یچگ و  نآ  رادج  هک  هدش  عقاو  فیرـش  دمحم  ناطلـس  هداز  ماما  رّهطم  هضور  دبنگ 
هدش و ینزملق  ( 18 «) َنینِمآ ٍمالَِسب  اهولُخُْدا   » هفیرـش هیآ  هللا  مسب  زا  دعب  نآ  يدورو  رد  رب  هک  دراد  دوجو  ناینب  ون  حیرـض  مه  هضور  نیا 

بئان ردقیلاع  میعز  يربهر  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  درگلاس  نیمراهچ  اب  نامزمه  رّهطم  حیرـض  نیا  : » هدش هتـشون  هیآ  نیمه  تحت  رد 
میدـقت هتخاس و  نینمؤم  کمک  هب  و  هّرـس ) سّدـق   ) یفجن یـشعرم  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  روتـسد  هب  و  هّرـس ) سّدـق   ) ینیمخ ماما  مامالا 

نیـسح ياـقآ  طـسوت  نآ  ینزملق  دـشاب و  یم  شرورپ  نـسح  ياـقآ  نآ  هدـنزاس  دـشاب  یم  ش   . قباـطم 1361ه هـک  ق »  . دیدرگ 1403ه
مجنا ( 2 ص 51 . ج 2 ، یمق ، ثدحم  لامآلا ، یهتنم  ( 1 تشون : یپ  تسا . هدش  ماجنا  امنهر  هللادسا  جاح  طسوت  نآ  يراّجن  يردنکسا و 
نیدب يو  بسن  هلـسلس  باسنا  بتک  رگید  و  ص 51 ، ج 2 ، لاـمآلا ، یهتنم  رد  ( 3 ص 437 . ج 2 ، مق ، راـثآ  هنیجنگ  ص 149 ؛ نازورف ،
جارس ( 5 ص 437 . ج 2 ، مق ، راـثآ  هـنیجنگ  و 149 ؛ ص 68  نازورف ، مــجنا  ص 51 ؛ ج 2 ، لاــمآلا ، یهتنم  ( 4 تسا . هدـمآ  تروص 

ص 145؛ مق ، خیرات  ( 7 ص 116 . ۀکرابملا ، ةرجـشلا  ص 51 ؛ ج 2 ، لاـمآلا ، یهتنم  ( 6 ص 116 . ۀکرابملا ، ةرجـشلا  ص 95 ؛ باسنالا ،
ةدمع نامه ؛ ( 9 ص 228 . مق ، میدـق  خـیرات  ص 51 ؛ ج 2 ، لاـمآلا ، یهتنم  ( 8 ص 51 . ج 2 ، لاــمآلا ، یهتنم  ص 68 ؛ نازورف ، مـجنا 

ج نامه ، ( 12 ص 148 . ج 2 ، نیعشعشملا ، راونا  ( 11 ص 437 . ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ص 149 ؛ نازورف ، مجنا  ( 10 ص 224 . بلاطلا ،
ج 105، راونالاراحب ، نیدلا ص 29 ؛ بجتنم  تسرهف  ( 15 ص 227 . بلاطلا ، ةدمع  ( 14 ص 101 . ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  ( 13 ص 153 . ، 2

هیآ 46. رجح 15 : هروس  ( 18 . 439 ص 438 ، ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 17 نامه . ( 16 ص 202 .

يوسوم میهاربا  هداز  ماما 

هک دراد  دوجو  رفعج ، نب  یلع  هب  بوسنم  هاگراب  کیدزن  ادهش ، رازلگ  يور  هبور  نادرمراهچ  نابایخ  رخاوا  مق  قرش  تهج  رد  يا  هعقب 
هینک اب  ار  يو  ناسانـش  بسن  دشاب . یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نارادتـسود  مق و  یلاها  ترایز  هجوت و  دروم  میهاربا  هداز  ماما  ناونع  هب 

، دبنگ لخاد  هدش  يرب  چگ  هبیتک  دانتسا  هب  سانش و  بسن  ياملع  رثکا  حیرصت  ربانب  بسن  هسلـس  دنـسانش . یم  يوسوم  بقل  مساقلاوبا و 
ۀـضورلا هذه  ةرامعب  ترما  دق  : » هدش هتـشون  نینچثلث  طخ  اب  هدش  يرب  چگ  هبیتک  رد  دـشاب . یم  غارچ ) هاش   ) یـسوم نب  دـمحا  دـنزرفیو 

نب رفعج  نب  یـسوم  نب  دمحا  نب  میهاربا  مساقلا  یبا  رهاّطلا ، موصعملا  مامالل  رّطعملا  سّدقملا  رّونملا  دهـشملا  ۀعینملا  دـقرملا  ۀـعیفرلا و 
ۀّنمب نیعمجا . مهیلع  همالس  هللا و  تاولص  نینمؤملاریما  نسحلا  یبا  بلاغلا  هللا  دسا  ۀعاطلا  ضرتفملا  مامالا  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم 

نیملسملا مالسالا و  ةوفص  نیّدلا  اینّدلا و  ۀمصع  رهدلا  ۀعبار  رـصعلا  ۀجیدخ  ناوالا  دهعلا و  سیقلب  يربکلا  ( 1) يونابلا یمظعلا  نوتاخلا 
مق یبهذم  خیرات  رد  ( 2 «) یسوطلا نسح  نب  یلع  دبعلا  ۀّقـشمب  ةأمنامث  سمخ و  ۀنـس  لاّوش  رهـش  یف  اهتمظع  تدّلخ  اهتمـصع و  تدیز 
هداز هاش  ماـن  هب  رگید  هعقب  کـی  نآ  يور  هبور  رد  هعقب و  هس  غاـب . کـی  طـسو  رد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یلع  هعقب  یکیدزن  رد  هدـمآ :
نیا زا  ناشاک  هب  مق  هار  لبق  نرق  دـنچ  ات  نوچ  تسا  یخیرات  سیفن و  ياهانب  وزج  يرب  چـگ  هبیتک و  انب و  رظن  زا  هک  دراد  دوجو  میهاربا 
یم ار  نآ  فارطا  ياهدبنگ  روکذم و  غاب  دـنتفر  یم  ناشاک  هب  مق  زا  هک  ینادرگ  ناهج  نارفاسم و  ًاعبط  تسا  هتـشذگ  یم  اه  هعقب  غاب و 
یلع خویـش و  هربقم  ناونع  اب  ار  اهنآ  نادرگ  ناهج  زا  یـضعب  هک  ار -  نآ  فارطا  دبنگ  ود  زبس و  دبنگ  غاب  فصو  تهج  نیا  زا  دـندید .
شیب مک و  هیراجاق  رخاوا  ات  هیوفـص  هرود  هب  طوبرم  ياه  همانرفـس  رد  ناوت  یم  دـنا -  هدـیمان  میهاربا  هداز  هاش  مالـسلا و  هیلع  رفعج  نب 
هعقب نیا  رد  نوفدم  هک  دشاب  یم  مّلـسم  یخیرات  رظن  زا  تسا  هدرک  نایب  ضیف  موحرم  هچنآ  ربانب  دـیدرت ، نودـب  سپ  (. 3 «) دومن هدهاشم 
هبیتک رد  هدـش و  هداد  ربخ  مق  هب  شترجه  زا  مق » خـیرات   » رد اریز  تسا . مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  نب  دـمحا  نب  میهاربا  مساـقلاوبا 
راونا  » باتک فلؤم  دسیون : یم  يو  تسا . هدیدرگ  حیرصت  يو  بسن  مان و  هب  هدش ، يرب  چگ  ق  لاس 805 ه .  رد  هک  مه  هعقب  يدنبرمک 

زا هدـش  دـیق  يو  بسن  هب  عجار  هعقب  هبیتک  رد  هچنآ  هدومن : راهظا  هتـشذگ  صوصن  فـالخرب  يدنتـسم  هنوگ  چـیه  نودـب  نیعـشعشملا »
نب نسح  نب  نیسح  نب  دمحم  نب  دمحا  نب  میهاربا  هعقب : نیا  رد  نوفدم  و  دشاب . یم  َُهل » َلْصَا  ٍروُهْشَم ال  َّبُر   » لومـشم روهـشم و  طالغا 
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هب یضیرعلا  يولعلا  نسح  نب  یلع  دهشم  کیدزن  ار  شنفدم  مق  خیرات  رد  هک  دشاب  یم  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  مامالا  نب  رغصالا  یلع 
وا نفد  رب  لیلد  یضیرعلا ، نسح  نب  یلع  هعقب  برق  يداجس  میهاربا  نفد  تسا  حضاو  هچ  نانچ  اما  تسا . هدرک  نییعت  دعـس  رهن  ِیکیدزن 

تسین مولعم  و  تسا . یضیرع  نسح  نب  یلع  نحص  يرتم  جنپ  هلصاف  رد  هک  تسا  يرگید  دبنگ  روبزم  هعقب  اریز  دوش ، یمن  هعقب  نیا  رد 
ّصن و لـباقم  رد  داـهتجا  یعقاو  قادـصم  هب  رظن  نیا  هلمجلاـب  تسا . هداـتفا  روجهم  رود و  روبزم  باـتک  فـلؤم  رظن  زا  هعقب  نآ  هنوـگچ 

نب یلع  نحـص  رواجم  هعقب  رد  دوخ  ردـپ  دـمحا  سابعلا  وبا  اب  يداّجـس  میهاربا  تسا و  رظن  دروم  هعقب  یناتـساب  هبیتک  قوطنم  فـالخرب 
رانک رد  يوق  لامتحا  هب  هک  تسا  هدـش  لئاق  نازورف » مجنا   » باتک رد  ضیف  موحرم  اما  ( 4 .) تسا نوفدم  رفعج  نب  یلع  هب  روهشم  نسح 
نیز ماما  نب  یلع  نبا  سطفا  نسح  نب  نیـسح  نب  نسح  نب  نیـسح  نب  دـمحم  نب  دـمحا  سابعلا  وبا  دـبنگ ، نآ  ریز  رد  میهاربا  هداز  ماما 
هیلع نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحا  مان  يو و  مان  میهاربا  هداز  ماما  هعقب  يدورو  ردرـس  يـالاب  ( 5 .) دشاب یم  نوفدم  مالـسلا ، هیلع  نیدباعلا 
نیا رد  راوگرزب  ود  نیا  نفد  دـیؤم  هک  هدروآ  ار  ود  ره  مان  هدـش  بصن  هعقب  راوید  رب  هک  يو  همان  ترایز  رد  هدـش و  هتـشون  زین  مالـسلا 

هب فورعم  یسوم  نب  دمحا  تسا . مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  دنزرف  دمحا  دنزرف  میهاربا ، هداز  ماما  كاپ  يرابت  دشاب . یم  هعقب 
هب دوب . مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  شردپ  دـیدش  هقالع  دروم  اسراپ و  راوگرزب ، میرک و  يدرم  زاریـش ، رهـش  رد  نوفدـم  غارچ ) هاش  )

دوخ هعرزم  تشاد ، یم  مّدقم  مالسلا  هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  یلع  زا  ریغ  هب  شنادنزرف  رگید  رب  ار  وا  مالسلا ، هیلع  مظاک  ماما  هک  يا  هنوگ 
یم دیفم  خیش  ( 6 .) درک دازآ  هدـنب  رازه  دوخ  نامز  رد  یـسوم  نب  دـمحا  دـنا  هدرک  لقن  هچ  نانچ  دیـشخب ، وا  هب  ار  هریـسی »  » هب فورعم 
هیلع اضر  ترضح  و  تسا . روهشم  هناگادج و  یتبقنم  تلیضف و  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  نادنزرف  زا  کی  ره  يارب  دسیون :
مظاک ماما  دایز  فطل  دروم  هک  تسا  یمرتحم  ناوناب  زا  یـسوم  نب  دـمحا  ردام  دـمحا ، ما  ( 7 .) دوب مّدقم  نارگید  رب  تلیضف  رد  مالـسلا 
يوس هب  تکرح  زا  لبق  مالـسلا ، هیلع  مظاک  ماما  دوب  شیوخ  راگزور  نانز  نیرتاوقتاب  نیرتاناد و  زا  دـمحا ، ما  تشاد . رارق  مالـسلا  هیلع 

وا هب  و  درک . نایب  وا  هب  طقف  ار  تماما  ياهزار  درپس و  وا  هب  ار  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  یثوروم  ءایشا  تماما -  ياه  هعیدو  دادغب ،
ُمامِْالا َو  يدَْعب  ْنِم  ُۀَفیلَْخلا  َوُه  ُهَّنأ  ُتْدَهْـشَتْسا و  ّینَِاب  یمَلْعاَف  ِتاقْوَْالا  َنِم  ٍْتقَو  ِّيَا  یف  َۀَنامَْألا  ِهِذه  ِْکنِم  ََبلاط  َو  ِکَئاج  ْنَم  ّلک  : » دومرف

هک نادـب  دـشاب ، هک  ینامز  ره  رد  تساوخ  ار  تناما  نیا  درک و  هعجارم  وت  هب  هک  یـصخش  ِساّنلا » ِِرئاس  یلَع  َو  ِْکیَلَع  ُۀَـعاَّطلا  ُضَرَتْفُْملا 
لاس رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  تسا . نامدرم  رگید  وت و  رب  ۀعاطالا  بجاو  ماما  نم و  زا  دعب  نیـشناج  صخـش  نآ  ما و  هدش  دیهـش  نم 

هب دادغب  نادنز  رد  ناوارف  ياه  یتخـس  لمحت  زا  سپ  کهاش  نب  يدنـس  طسوت  دیـشرلا و  نوراه  روتـسد  هب  بجر  زور 25  ق  ه .   183
هچنآ ره  : » دومرف تفر و  دمحا  ما  دزن  تفای و  یهاگآ  ردپ  تداهش  هب  هک  دوب  یسک  نیلّوا  مالسلا  امهیلع  یسوم  نب  یلع  دیسر . تداهش 
تافو میالوم  ادخ  هب  تفگ  دیرد و  ار  شنابیرگ  دز و  شراسخر  رب  یلیـس  دیـشک و  يدایرف  گنرد  یب  دمحا  ما  روایب » هدرپس  وت  هب  ردـپ 

نآ دسرب . هنیدم  مکاح  هب  مردپ  تداهش  ربخ  ات  ییوگب  ینخس  ادابم  دومرف : دش و  وا  يراز  هیرگ و  عنام  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  درک »
نآ اب  هک  دوب  یـسک  نیلّوا  داد و  لیوحت  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  دروآ و  ناشیا  دزن  رانید  رازه  راهچ  اـی  ود  اـب  ار  یلیبنز  دـمحا  ما  هاـگ 
یلع ردارب  یسوم  نب  دمحا  دندرک و  یم  هعجارم  دمحا » ما   » هناخ هب  تیلـست  ضرع  يارب  هنیدم  مدرم  درک . تعیب  ماما  ناونع  هب  ترـضح 

دوخ و نامز  ناحلاص  نیرتدباع  نیرتاسراپ و  زا  دمحا  دنداد . یم  ار  اه  تیلست  باوج  دوب  هناخ  نآ  رد  هک  مالسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب 
نب دمحا  دشاب . یم  شردپ  نیـشناج  وا  هک  دـنربب  نامگ  مدرم  هک  دـش  ببـس  یـسوم  نب  دـمحا  تلزنم  نیا  دوب . راوگرزب  میرک و  يدرم 

هنیدم مدرم  هب  يزیچ  تسا  مالسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  ردپ ، نیـشناج  هک  تسناد  یم  دوخ  و  دیدرگ . مدرم  روظنم  هجوتم  یـسوم 
لاـمک رد  يا  هبطخ  و  تفرگ ، رارق  یبـّنلا  دجـسم  رد  ربـنم  زارف  رب  دـمحا  نتفرگ ، تعیب  زا  سپ  دـندرک . تعیب  يو  اـب  مـه  مدرم  تـفگن .

ِنب ِِّیلَع  یخَا  ِۀَْـعَیب  یف  ّینإَف  یتَْعَیب  یف  ًاعیمج  ْمُکَّنأ  امَک  ُساّنلا  اَـهُّیَا  : » دوشگ نخـس  هب  بل  نینچ  هاـگ  نآ  دومن  داریا  تغـالب  تحاـصف و 
ِّلُِکب ُُهتَعاط ، ِِهلوَسَر  َو  ِهللا  َنِم  ْمُْکیَلَع  َّیَلَع و  ُضْرَْفلا  َو  ِهللا  ُِّیلَو  َوُه  َو  یبأ  ِدَْعب  ْنِم  ُۀَـفیلَْخلا  َو  ُمامِإلا  ُهَّنَا  اوُمَلْعا  َو  مالـسلا  هیلع  اضِّرلا  یَـسُوم 

، مشاب یم  مالسلا  هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  یلع  مردارب ، تعیب  رد  زین  نم  دیتسه ، نم  تعیب  رد  امش  مامت  هک  نانچمه  مدرم  يا  ( 8 «.) انُُرمأَی ام 
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داد نامرف  وا  هچ  ره  هب  تسا  بجاو  امـش  نم و  رب  شلوسر ، ادخ و  فرط  زا  تسادخ  یلو  وا  يرآ  تسوا  مردپ  زا  دعب  نیـشناج  اوشیپ و 
دمحا هک  یلاح  رد  دنتفریذپ ، لد  ناج و  زا  ار  شمالک  دندوب ، دـمحا  ییاسراپ  يدرم و  ناوج  دـهاش  هک  نانآ  مامت  مینک . يرادرب  نامرف 

. دندرک تعیب  وا  اب  دـندمآ و  درگ  مالـسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  هناخ  يولج  دـندش و  جراخ  دجـسم  زا  دوب  ناشرادولج  یـسوم  نب 
ناریا و هب  يو  ترجه  تـیفیک  ( 9 .) درک اعد  وا  قح  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دومن و  تعیب  شیوخ  ماما  اب  ًاددجم  زین  یـسوم  نب  دـمحا 

يزار رخف  یـسوم  نب  دمحا  نادنزرف  تسا . هدـش  نایب  لصفم  بتک  رد  غارچ  هاش  هب  يو  نتفای  بقل  تلع  زاریـش و  رد  وا  نفد  تداهش و 
اه نآ  زا  یکی  دـنرفن . هد  دـنراد ، اه  نآ  لسن  مدـع  رب  قافتا  باسنا  ياملع  هک  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماـما  نادـنزرف  زا  دـسیون : یم 

دنزرف میهاربا  تسا  هدش  دراو  مق  هب  هک  یناسک  زا  یکی  دسیون : یم  مق » خـیرات   » بحاص تسا  ( 10 () غارچ هاش   ) یسوم نب  دمحا  بانج 
اهنت میهاربا  هداز  هاش  هک  تفگ : نینچ  ناوت  یم  لوق  ود  نیا  نیب  عمج  يارب  تسا . هاگراب  دبنگ و  ياراد  مق  رد  تسا و  یـسوم  نب  دـمحا 

یمظعلا هللا  ۀیآ  دنا  هدرک  رّوصت  لسن  نودب  ار  یسوم  نب  دمحا  باسنا  ياملع  تسا ، هتشادن  یلسن  وا  نوچ  هدوب و  یسوم  نب  دمحا  رـسپ 
نآ زا  یباقعا  هدوب و  رسپ  دنزرف  ود  یسوم  نب  دمحا  بانج  يارب  دیامرف : یم  هللا -  هظفح  یناجنز -  یـسوم  دیـس  ياقآ  لاجر  ملع  هماّلع 

خیرات هاگراب  دبنگ و  ( 11 .) دنا هدوب  لفاغ  نآ  رکذ  زا  ًاعون  دعب  هب  جنپ  نرق  زا  ًاصوصخ  باسنا  ياملع  هنافـسأتم  هک  دشاب . یم  دوجوم  اه 
یخیرات هینبا  زا  و  تسا . هدش  انب  هعبات  تاتویب  قاور و  زا  هنهرب  متشه  نرق  کبس  هب  و  تسا . ق  لاس 805 ه .  میهاربا  هداز  ماما  هعقب  يانب 

رب تسا . هدش  ظفح  لاح  هب  ات  دیدجت  ریمعت و  هب  زاین  نودب  يرب ، چـگ  زاتمم  تانییزت  اب  هعقب  نیا  نامتخاس  دـیآ . یم  رامـش  هب  رهـش  نیا 
ریمعت نیا  زا  لبق  لاس  ًادودح 25  هک  ماف  هزوریف  ياه  یشاک  هب  نّیزم  رتم ، شـش  عافترا  هب  یکَرت  هدزناش  یمره . تسا  يدبنگ  هعقب ، زارف 

هیلع یلع  مان  نآ  زا  رت  نییاپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  مسا  نآ  ریز  هلالج و  مان  علـض  ره  يالاب  تمـسق  رد  هدش ، دیدجت  و 
ردرـس يالاب  تسا . يریمعت  یـشاک  رجآ  زا  رتم  ود  عافترا  هب  يدنبامن  یقنع  ياراد  دبنگ  نیا  تسا . هدـش  هدـیچ  ناولا  یـشاک  اب  مالـسلا 
دمحا نب  میهاربا  ناگداز  ماما  هاگمارآ  یلاعت ، همسب  : » هتـشون نینچ  يدروجال ، یبآ  هنیمز  درز و  گنر  هب  قیلعتـسن  طخ  اب  هعقب ، يدورو 

مان هب  يدجسم  میهاربا ، هداز  ماما  يدورو  برد  يور  هبور  مالـسلا .» هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحا  و  مالـسلا ، هیلع  مظاکلا  یـسوم  نب 
نحص هعسوت  نآ و  بصن  یموینیمولآ و  حیرض  نتخاس  دشاب . یم  ناریا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  ياهانب  زا  لیقع  نب  ملسم  دجسم 
هتشون یبیرقت  روط  هب  ونابلا ، ( 1 تشون : یپ  تسا . هتفرگ  تروص  ریخا  لاس  دنچ  نیا  رد  هک  تسا  یتامادـقا  زا  نآ  فارطا  یـشکراوید  و 

ص 368. ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ص 119 ؛ ۀعیرشلا ، رصان  نیسح  دمحم  مق ، خیرات  ( 2 دشاب . یمن  اناوخ  يرب  چگ  ترابع  هک  نوچ  دش .
خیش داشرا  ( 6 ص 161 . نازورف ، مجنا  ( 5 ص 362-363 . ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 4 ص 27 . یهیقف ، رغـصا  یلع  مق ، یبهذم  خیرات  ( 3

ۀکرابملا ةرجشلا  ( 10 نامه . ( 9 ص 307 . ج 48 ، یـسلجم ، همالع  راحب ، ر.ك . ( 8 نامه . ( 7 . 238 ص 237 -  ج 2 ، همجرت ، اب  دیفم ،
ص 283. ج 1 ، هدنکارپ ، راونا  ر.ك . ( 11 ص 72 . باسنالا ، جارس  ص 77 ، ۀّیبلاطلا ، باسنا  یف 

مالسلا امهیلع  رفعج  نب  یلع  هداز  ماما 

هدناوخ ( 4 «) يولع  » و ( 3 «) یمشاه (، » 2 «) ینیـسح ، » تماما یحو و  نادـناخ  هب  شباستنا  ببـس  هب  یِـضیَرُع  رفعج  نب  یلع  (، 1) نسحلاوبا
، دوش یمن  هتفگ  وا  زج  یسک  رب  هک  شبـسن  نیرتروهـشم  اّما  ( 5 .) دندناوخ یم  زین  یندم »  » ار يو  تفای ، دشر  هنیدـم  رد  نوچ  دـش و  یم 

یم رس  هب  اجنآ  رد  زین  يو  نادنزرف  دش و  يرپس  هنیدم ) رهـش  عباوت  زا  ( ) 6 «) ضیَرُع  » هیرق رد  شفیرش  رمع  رتشیب  نوچ  تسا . یـضیَرُع » »
ردـپ دوشگ . ناهج  هب  هدـید  تراهط  تمـصع و  هداوناخ  رد  رفعج  نب  یلع  موصعم  كاپ و  يراـبت  ( 7 .) دنفورعم نویـضیَرُع »  » هب دندرب و 
هفیلخ روصنم  کیرحت  هب  یگلاـس  نس 65  رد  ق   . لاس 148ه رد  دـلوتم و  ق ،  . لاس 83 ه رد  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  شراوگرزب 
لیاوا رد  و  دوب . اـهنآ  نیرتـکچوک  یلع  هک  ( 9) تشاد رـسپ  دنزرف  تفه  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 8 .) دش دیهش  مومسم و  یـسابع 

لیان یقـالخا  یملع و  یلاـع  تاـجرد  هب  دومن و  ّومن  دـشر و  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  شردارب  اـب  و  ( 10 .) داد تسد  زا  ار  ردـپ  یناوـج 
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راکـشآ یبوخ  هب  تایاور  زا  یـضعب  رد  تقد  اب  اّما  تسا . هدشن  يدای  رفعج  نب  یلع  دلوت  خـیرات  زا  یلاجر  ياهباتک  رد  دـلوت  ( 11 .) دمآ
ياهلاس کیدزن  شدـلوت  لاس  هدوبن و  رتکچوک  لاس  ود  ای  کـی  زا  شیب  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  شردارب  زا  وا  هک  دوش  یم 

هیلع قداص  ماـما  روضح  رد  يزور  تفگ ...: هک  تسا  هدـش  لـقن  هنوگ  نیا  راـتخم ، نب  ضیف  زا  یتیاور  رد  دـشاب . یم  ق   . ای 130ه  129
يا هظحل  زا  دعب  تفر . هدرپ  تشپ  دز و  الاب  دوب ، هتخیوآ  هک  يا  هدرپ  تساخرب و  ترضح  دمآ ... نایم  هب  نخـس  يو  نیـشناج  زا  مالـسلا 

ور هلبق  زا  دش . مامت  شزامن  متفای . زامن  لوغشم  تدابع  لحم  رد  ار  ترضح  نآ  مدش ، لخاد  وش . لخاد  ضیف ، يا  دومرف : دز و  ادص  ارم 
یمن شفیرش  رمع  زا  راهب  جنپ  زا  شیب  هک  یلاح  رد  مالسلا ) هیلع  رفعج  نب  یسوم   ) نسحلاوبا ماگنه  نیا  رد  متسشن . شیوربور  دنادرگ ،

! تنابرق مردام  ردپ و  تفگ : دناشن و  دوخ  يوناز  رب  ار  شدنزرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دش . دراو  دوب ، شتسد  رد  يا  هنایزات  تشذگ و 
، داد یم  رازآ  ار  تاناویح  دراد و  تسد  رد  هنایزات  نیا  هک  مدـید  ار  یلع  مردارب  تفگ : نسحلاوبا  تسیچ !؟ يارب  تتـسد  رد  هنایزات  نیا 

نییبت ار  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  شدنزرف  تماما  راتفگ  نیا  لابند  هب  مالـسلا ، هیلع  قداص  ماما  ترـضح  ( 12 ...«) متفرگ شتسد  زا 
، رفعج نب  یلع  هک  دوش  یم  مولعم  تیاور  نیا  زا  دنک . یم  لقن  دونـش و  یم  ار  ربخ  نیا  هک  تسا  یـسک  نیلّوا  راتخم  نب  ضیف  دـنک . یم 

رفعج نب  یلع  هکنیا  هب  هجوت  اب  درازایب . ار  تاناویح  هنایزات  اب  هتـسناوت  یم  هک  يروط  هب  هدوب ، یگلاس  راـهچ  اـی  هس  نس  رد  عقوم  نآ  رد 
نیا رد  دـشاب . یمن  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  رتکچوک  لاس  ود  یکی  زا  رتشیب  سپ  تسا ، مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دـنزرف  نیرتکچوک 
ماما شراوگرزب  ردـپ  زا  رفعج  نب  یلع  هکنیا  همزال  : » دـیوگ یم  یناقمام  تسا . هتـشاد  لاس  ای 19  ردپ 18  تداهـش  ماگنه  يو  تروص ،

فلؤم هک  ار  هچنآ  سپ  ( 13 .«) دشاب هتشاد  لاس  ات 20  نیب 16  ردپ  تلحر  ماگنه  يو  هک  تسا  نیا  دنک ؛ لقن  ثیدح  مالسلا  هیلع  قداص 
(1 تشون : یپ  ( 16 .) تسا دیعب  هتـشادن ، رتشیب  لاس  ود  ردپ ، تافو  ماگنه  يو  هک  دـنا  هدرک  رکذ  ( 15) يرون ثدحم  و  ( 14 «) مق خیرات  »
ص ج 2 ، داعملا ، نب  ّیحلادبع  حالفلا  وبا  بهذ ، نم  رابخا  یف  بهذـلا  تارذـش  ( 2 ص 176 . یشاجن ، یلع  نب  دمحا  یـشاجنلا ، لاجر 
ریهاشملا و تایفو  مالسإلا و  خیرات  نامه ؛ ( 4 مقر 502 . ص 293 ، ج 7 ، ینالقـسعلا ، رجح  نب  یلع  نب  دمحا  بیذهتلا ، بیذهت  ( 3 . 24
(6 ص 534 .  ج 2 ، هدنیاپ ، مساقلاوبا  همجرت  يدوعـسم ، بهذلا ، جورم  ،ص 241 ؛ یسوطلا لاجر  ( 5 ص 263 . ج 14 ، یبهذ ، مالعألا ،

تیـصو تافو  ماگنه  دوب ، مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  نآ  زا  هیرق  نیا  تسا . عقاو  نآ  یخـسرف  کـی  رد  هک  تسا  هنیدـم  ياـه  هیرق  زا  ضیَرُع 
یتقو دیـشخب . یلع ، شدـنزرف ، نیرتکچوک  هب  تلحر  ماگنه  زین  يو  دوش . هداد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  شراوگرزب  دـنزرف  هب  هک  درک 
هنیدم رهش  وزج  هقطنم  نیا  نونکا  ص 224 .) دمحم ، نب  نسح  مق ، خیرات  باتک   ) دیزگ ینکـس  هیرق  نآ  رد  دـش ، گرزب  رفعج  نب  یلع 

(7 دـش . لقتنم  عیقب  هب  رفن  ود  هزاـنج  بیرخت و  لاس 1381  رد  رفعج  نب  یلع  دجـسم  هربقم و  تسا و  نآ  یقرـش  لامـش  بناـج  هرونم و 
ج 2، يوفطصم ، داوج  دیـس  حرـش  همجرت و  ینیلک ، یفاک ، لوصا  ( 8 ص 17 . تیبلا ، لآ  ۀسـسؤم  اهتاکردتـسم ، رفعج و  نب  یلع  لئاسم 

خیش دابعلا ، یلع  هللا  ججح  ۀفرعم  یف  داشرالا  ( 9 ص 373 . ج 2 ، یتیآ ، میهاربا  همجرت  بوقعی ، یبا  نب  دمحا  یبوقعی ، خیرات  ص 377 ؛
لآ باـسنا  یف  بلاـطلا  ةدـمع  رد  ص 263 ، ج 14 ، یبهذ ، مالـسالا ، خـیرات  و 201 ؛ ص 200  ج 2 ، یتـالحم ، یلوسر  همجرت  دـیفم ،

رفن و شش  رگید  بتک  یـضعب  رد  تسا و  یلع »  » اهنآ زا  یکی  هک  هدرک  رکذ  رفن  جنپ  ار  يو  رـسپ  نادنزرف  ،ص 184 ، هبنع نبا  بلاطیبا ،
ةدمع ص 291 و 292 ؛ ج 11 ، ییوخ ، ثیدـحلا ، لاجر  مجعم  ( 10 ص 241 و 242 . ج 47 ، راونالاراحب ، ر.ك : دـنا . هدرک  رکذ  رتشیب 

و 292؛ ص 291  ج 11 ، ثیدـحلا ، لاجر  مجعم  ( 11 ص 179 . ضیف ، ساـبع  نازورف ، مـجنا  ص 224 ؛ مق ، خـیرات  ص 241 ؛ بلاطلا ،
ص یـسوط ، نسح  نب  دمحم  یـشکلا ،) لاجرب  فورعملا  ، ) لاجرلا ۀفرعم  رایتخا  ( 12 ص 53 . ج 7 ، ۀـلاّحک ، اضر  رمع  نیفلؤملا ، مجعم 

نیسح ازریم  لئاسولا ، كردتـسم  ( 15 ص 224 . مق ، خـیرات  ( 14 ص 273 . ج 2 ، یناقمام ، لاـجرلا ، ملع  یف  لاـقملا  حـیقنت  ( 13 . 355
يو ندوب  هلاس  ود  ص 32 ،» اهتاکردتـسم ، رفعج و  نب  یلع  لئاسم   » رد ص 273 و  ج 2 ، لاقملا ، حیقنت  رد  ( 16 ص 626 . ج 3 ، يرون ،

. دنا هدرمش  حیحصان  هدش ، رکذ  لیالد  زا  یضعب  هب  ار  شردپ  تافو  ماگنه 
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رفعج نب  یلع  ناردارب  رگید  متفه و  ماما 

و سابع ، دّمحم ، قاحـسا ، هللادبع ، لیعامـسا ، ياهمان  هب  ردارب  شـش  ياراد  رفعج ، نب  یلع  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  روهـشم ، ناسیون  خیرات 
رفعج نب  یـسوم  ماما  نایم  نیا  زا  یلو  ( 1 .) دشاب یم  همطاف  ءامـسا و  هورف ، ما  ياهمان  هب  رهاوخ  هس  مالـسلا و  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما 

(2) ءاوبا رد  ق .  . لاس 128ه رد  يو  دوش . یم  هتخانش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دنزرف  نیرتراوگرزب  تلزنم  ردق و  رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع 
تدابع رد  رت ، یمارگ  ورـشوخ و  رتدنمتواخـس و  همه  زا  ناـمز  نآ  رد  دوب و  رتشیب  ناردارب  رگید  زا  شیراوگرزب  هزاوآ  دـیدرگ . دـلوتم 
نایعیش مومع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تداهش  زا  سپ  دوب . رترب  ناگمه  زا  شناد  مهف و  رد  نانآ و  نیرتراگزیهرپ  رـصع و  مدرم  دمآرس 

يو ینیـشناج  تماما و  هرابرد  شراوگرزب  ردپ  زا  دندروآ و  دورف  میظعت  رـس  شربارب  رد  و  دندش . دقتعم  راوگرزب  نآ  تماما  هب  شردپ ،
، روصنم نوچ  یسابع  يافلخ  زا  یضعب  راوشد  کیرات و  رایسب  دهع  رد  متفه  ماما  همه ، نیا  اب  ( 3 .) دندرک لقن  يدایز  تاراشا  تایاور و 
رد ار  ماما  داد ؛ روتـسد  هنیدم ، هب  جح  رفـس  زا  تشگزاب  زا  سپ  نوراه  هکنیا  ات  تسیز  یم  یتخـس  و  ( 4) هیقت اب  نوراه  يدـهم و  يداه ،
زا ار  شترضح  نآ ، زا  سپ  دننک . ینادنز  دنـشک و  ریجنز  هب  هتفرگ ، دوب ، زامن  لوغـشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دجـسم  رد  هک  یلاح 

، دادغب نادنز  رد  ق   . لاس 183ه رد  هکنیا  ات  دندرک  لقتنم  رگید  نادنز  هب  ینادنز  زا  اهلاس  دندرب و  دادـغب  هب  هرـصب  زا  هرـصب و  هب  هنیدـم 
تدم دندومن . نفد  دراد ، مان  هیمظاک  رهـش  نونکا  مه  هک  شیرق  رباقم  رد  ار  وا  رّهطم  ندب  درک . دیهـش  مس  اب  ار  يو  کهاش  نب  يدـنس 

، لیعامسا لیعامسا  ( 5 .) دوب هتشذگ  شفیرش  رمع  زا  لاس  تلحر 55  زور  رد  دوب و  لاس  شراوگرزب 35  ردپ  زا  سپ  ترضح  نآ  تماما 
زا شیب  وا  هب  تبـسن  تشاد و  یم  تسود  ار  وا  رایـسب  ترـضح  نآ  هک  دوـب  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  دـنزرف  نـیلّوا  ردارب و  نیرتـگرزب 
دزن نانآ  نیرتبوبحم  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  دنزرف  نیرتگرزب  وا  هکنیا  بجوم  هب  هعیـش  زا  یهورگ  دومن . یم  ّتبحم  یکین و  نارگید 
مدرم تفر و  ایند  زا  ضیَرُع  رد  ردپ  تایح  نامز  رد  لیعامسا  یلو  تسا  ردپ  نیـشناج  ماما و  وا  ترـضح  زا  سپ  دندرک  نامگ  دوب ، ردپ 

رد سپـس  دـندروآ . مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  دـندومن و  لمح  شود  رب  هار ) خـسرف  کی  دودـح  رد   ) هنیدـم ات  اجنآ  زا  ار  شا  هزاـنج 
دوخ ماما  ار  وا  دندش و  دقتعم  لیعامـسا  ندوب  هدنز  هب  یهورگ  تفر ، ایند  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نوچ  دـندومن . نفد  عیقب  ناتـسربق 

هللادبع لیعامسا ، زا  سپ  حطفا  هللادبع  ( 6 .) دنمان یم  هیلیعامسا »  » ار هتسد  ود  نیا  دنتسناد . يو  نادنزرف  رد  ار  تماما  يا  هتسد  دنتـسناد و 
یتلزنم ماقم و  ردـپ  دزن  دوب ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  اب  تفلاخم  هب  مهتم  هدـیقع  رد  نوچ  دوب و  رتگرزب  دوخ  ناردارب  رگید  زا  رفعج  نب 

لالدتسا رگید  ناردارب  زا  شندوب  رتگرزب  هب  اعدم  نیا  تابثا  يارب  درک و  تماما  ياعدا  ردپ  زا  سپ  هللادبع  تشادن . ناردارب  رگید  دننام 
دوب تلع  نادب  بقل  نیا  و  دنداد . بقل  هیحطف »  » ار ناشیا  دنتفریذپ و  ار  شیاعدا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  باحـصا  زا  یهورگ  دومن . یم 

هدومرف مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  شزیزع  دنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هکنانچ  دوب . نهپ ) ینعی   ) حـطفا هللادـبع ، رـس  ای  اهاپ  هک 
هب نادقتعم  دوش  يو  نیشناج  هک  تشادن  يرسپ  نوچ  تشذگرد و  شراوگرزب  ردپ  توف  زا  سپ  زور ) داتفه   ) كدنا یتدم  هللادبع  دوب ؛

دوخ ات  دومزآ  یعمج  روضح  رد  ار  يو  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  شردارب  هک  هوالع  هب  تسا . هدوبن  ماما  وا  هک  دنتسناد  يو 
خساپ رد  هکنآ  زا  سپ  و  تماما ، ماقم  يراد  هدهع  يارب  دوخ  یتیحالـص  یب  هدهاشم  زا  سپ  هللادبع  تسین . ماما  وا  هک  دننادب  شناوریپ  و 

تشذگرد یلاحرد  تشادرب و  تسد  شیاهاعدا  زا  یلو  درکن  ینامیشپ  راهظا  تحارص  هب  هچ  رگا  دش ، هتخانـش  ناوتان  مدرم  ياهـشسرپ 
یثیداحا وا  زا  ثیدح  لها  دوب و  اسراپ  هتـسیاش و  دنمـشناد و  يدرم  يو  رفعج  نب  قاحـسا  ( 7 .) دنتـشادنپ یم  ماما  ار  وا  یخرب  زونه  هک 

يو درک . یم  راطفا  زور  کی  تفرگ و  یم  هزور  زور  کـی  اـهزور ، دوب . روـالد  تواخـس و  اـب  يدرم  رفعج  نب  دـمحم  دـنا . هدرک  لـقن 
دمحم هک  يزور  دشن  دیوگ : یم  نیسحلا  نب  هللادبع  رتخد  هجیدخ ، شرسمه  دنک . جورخ  ریشمش  اب  هک  تسا  یـسک  ماما  هک  دوب  دقتعم 

یم دوخ  نانامهم  نیدراو و  يارب  دنفـسوگ  کی  يزور  هک  دوب  نانچ  و  دـناشوپن . نادنمتـسم  هب  ار  نآ  دور و  نوریب  هناخ  زا  يا  هماـج  اـب 
تماما مایا  رد  قح  وریپ  ( 8 .) دوب فیرـش  دنمـشناد و  يدرم  زین  وا  رفعج  نب  سابع  تفر . ایند  زا  ناسارخ  رد  نومأم  ناـمز  رد  يو  تشک .
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هدمآ شیپ  قانتخا  ّوج  زین  دـندمآ و  دوجو  هب  هیّحطف و ...  (، 10) هّیطیمس (، 9) هیلیعامسا نوچ  يدایز  ياههورگ  مالـسلا ، هیلع  مظاک  ماما 
، رفعج نب  یلع  اّما  دشابن . یناسآ  راک  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  تماما  ینعی  قح  صیخشت  هک  دوب  هدش  ثعاب  تقو  نامکاح  يوس  زا 

رازگتمدخ هارمه و  اهنت  هن  رفعج  نب  یلع  ردارب  ماگمه  دشن . ادـج  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  شراوگرزب  ردارب  زا  زگره  هتفای و  ار  تقیقح 
: دیوگ یم  دیلو  نب  دمحم  تسناد . یم  شیوخ  ردپ  دنزرف  نیرترب  نیشناج و  ماما ، ار  وا  هکلب  دوب  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  شردارب 
: دومرف یم  دوخ  باحـصا  ناکیدزن و  زا  یهورگ  هب  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  مردپ  زا  تفگ : مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یلع 

همه رب  یلاعت  يادخ  تّجح  نم  زا  سپ  نم و  نیشناج  نم و  راگدای  نادنزرف و  نیرترب  وا  اریز  دیریذپب . یسوم  مدنزرف  هرابرد  ارم  تیصو 
لقن ار  يرایـسب  لئاسم  ياهخـساپ  دوب و  اشوک  شراوگرزب  ردارب  زا  نید  لوصا  ماـکحا و  يریگ  هرهب  هدافتـسا و  رد  وا  ( 11 .) تسا مدرم 
راهچ تشاد ، هارمه  ار  شلایع  لـها و  هک  یلاـح  رد  مردارب  اـب  ماـگمه  دـیوگ : یم  يو  ( 12 .) دوب هدینـش  راوگرزب  نآ  زا  دوـخ  هک  هدرک 

یپ ( 13 .) دیشک لوط  زور  راـب 21  نیرخآ  زور و  راـب 24  رگد  زور ، رگد 25  راـب  زور ، راب 26  کی  مدـش . فرـشم  هرمع  هب  هدایپ  هبترم 
: ءاوبا ( 2 ص 280 . ج 4 ، بوشآرهش ، نبا  بقانملا ، ص 241 و 242 و  ج 47 ، راونالاراحب ، ص 200 و 201 ؛ ج 2 ، داشرالا ، ( 1 تشون :

رذح نمشد  زا  ندرک و  لابند  صاخ  یکریز  اب  ار  فده  ینعی  هیقت  ( 4 ص 206 . ج 2 ، داشرالا ، ( 3 تسا . هنیدم  هکم و  نیب  يا  هیرق  مان 
رد ص 24 . یسوط ، خیـش  ۀبیغلا ، باتک  ص 140 ؛ ییابطابط ، نیسحدمحم  دیس  مالـسا ، رد  هعیـش  ص 207 ؛ ج 2 ، داشرالا ، ( 5 ندومن .

(7 . 201 صص 202 -  ج 2 ، داـشرالا ، ( 6 تـسا . هدرک  رکذ  ق   . ار 186ه يو  تداهـش  لاس  ص 365  ج 3 ، يدوعـسم ، بهذلا ، جورم 
206؛ صص 202 -  ج 2 ، داـشرالا ، هب  ر.ك  ( 8 ص 296 و 297 . ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  ص 352 و 353 ؛ یمالـسا ، قرف  گنهرف  ر.ك :

يارب تسا  یبقل  هیلیعامسا : ( 9 . 111 صص 113 -  روکشم ، داوج  همجرت  یتخبون ، ۀعیشلا ، قرف  241 ؛ صص 242 -  ج 47 ، راونالاراحب ،
نیا زا  ییاه  هبعش  دندوب . لئاق  لیعامسا  نب  دمحم  شرـسپ  مالـسلا و  هیلع  قداص  رفعج  ماما  رـسپ  لیعامـسا  تماما  هب  هک  ییاه  هقرف  همه 

تاقیلعت همجرت و  یتخبون ، ۀعیـشلا  قرف  . ) دنا هدش  هدناوخ  زین  هدِـحالم  هیعبـس و  هینطاب ، تاقیلعت ، هطمارَق ، نوچ ؛ يرگید  ياهمان  هب  هقرف 
امهیلع رفعج  نب  دمحم  تماما  رب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دعب  هک  یهورگ  هیطیمـس : ( 10 سیونریز ). ص 101 ، روکشم ، داوجدمحم 

(. ص 112 ۀعیـشلا ، قرف  . ) دندش هدیمان  طیمـس  یبا  نب  ییحی  دوخ ، ياوشیپ  مان  هب  دنداهن و  ندرگ  شنادـنزرف  جابید و  هب  بقلم  مالـسلا 
(13 ص 241 . بلاطیبا ، لآ  باسنا  یف  بلاطلا  ةدـمع  ناـمه ؛ ( 12 ص 212 . ج 2 ، یتالحم ، یلوسر  همجرت  دـیفم ، خیـش  داشرالا ، ( 11

ص 122. يریمح ، رفعج  نب  هللادبعدانسالا  برق 

اهرهش ریاس 

هچابید

ترضح رادید  يارب  هک  راوگرزب  ناگداز  ماما  ماقم و  یلاع  تاداس  زا  يرایسب  مق ، رهش  رد  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  تافو  زا  سپ 
راگزور نآ  رد  مق  اریز  دندیزگ . تنوکـس  مق  رد  دندوب  هدش  ناریا  دراو  قارع  هنیدـم و  زا  رگید  فلتخم  تاهج  مالـسلا و  هیلعاضر  ماما 

فرطا و رد  مالـسلا و  اهیلع  هموصعم  ترـضح  تیب  لها  همیرک  راوج  رد  تافو ، زا  سپ  و  دوب ، توبن  نادناخ  نارادفرط  نایعیـش و  زکرم 
. دشاب یم  ابفلا  فورح  بیترت  هب  ناگداز  ماما  نیا  یماسا  رضاح  راتشون  دندش . هدرپس  كاخ  هب  مق  رهش  فانکا 

فلا

نوتاخ هنمآ 
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تارایزلا لماک  18 ؛ ص 17 -  ج 1 ، ناـکاپ ، تبرت  .1 ( 1 ( 1) ودُْرف ياتـسور  نفد : لحم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دافحا  زا  بسن : هلـسلس 
نب نسح  همجرت  دمحم ، نب  نسح  مق ، خیرات  باتک  ص 267 ؛ هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  اضّرلا ، رابخا  نویع  ص 267 ؛ هیولوق ، نب  رفعج 

ص 141. هعیرشلا ، رصان  مق ، خیرات  . 2 و ص 215 و 214 . ص 213 . ج 2 ، یلع ،

میهاربا

یم مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ناگداون  زا  ار  وا  یلاها  زا  یـضعب  مالـسلا و  هیلع  یقّنلا  یلع  ماما  نب  رفعج  دافحا  زا  ًالامتحا  بسن : هلـسلس 
. ناهفصا مق -  میدق  هداج  رد  مق  يرتمولیک  رد 30  نوتاخ  هجیدخ  هعقب  يرتم  هلصاف 10  رد  نفد : لحم  درادن .) یهجو  بسن  نیا  . ) دنناد

مـشچ هب  يراثآ  هتـشون و  چیه  هعقب  رد  هک  تسا  رتم  ًابیرقت 5*4  قاتا  کی  هدرب  مان  هعقب  اه : یگژیو  نوتاخ . هجیدـخ  ياتـسور  کـیدزن 
زا قیقحت  يروضح و  هدـهاشم  اب  ( 1 ( 1 . ) دنـشاب یم  مه  يولهپ  لیعامـسا  هدازمامااب  يو  هعقب  نیا  رد  هک  تسا  روهـشم  یلو  دروخ . یمن 

نادنمشناد ج 2 ص 434. هنیجنگ  ص 206 و  ناکاپ ج 2 ، تبرت  لحم و  لها 

( میهاربا هاش   ) میهاربا

زا میهاربا  هاش  ياتسور  رد  نفد : لحم  دنا . هتسناد  رقاب  ماما  لصفالب  دنزرف  ار  وا  یضعب  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  ناگداون  زا  بسن : هلـسلس 
، یجرب یمره  رتم  يدنلب 7  هب  دبنگ  تسا . يوفص  هرود  زا  رازم  نیا  ینونک  يانب  اه : یگژیو  هیوریـس . ههوکیک و  کیدزن  ناتـسهق  عرازم 
ج 2، ص 138 ، هعیرشلا ، رصان  مق ، خیرات  مق و  راثآ  هنیجینگ  ، 182 ص 178 -  ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  ( 1 ( 1 . ) يا هزوریف  یشاک  هب  هتسارآ 

ص 313.

( میهاربا هداز  هاش   ) میهاربا

. يوفص هرود  مود  همین  زا  یطورخم  يدبنگ  اب  هداس ، ییانب  اه : یگژیو  درجتسد )  ) درگتسد ياتسور  ناتسجلخ ، شخب  رد  نفد : لحم 

( میهاربا هداز  هاش   ) میهاربا

ص 141 هعیرشلا ، رصان  مق ، خیرات  ( 1 ( 1  ) ناجرو عرازم  زا  دنوین  هعرزم  نفد : لحم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  دافحا  زا  بسن : هلسلس 

میهاربا

. مق فاقوا  هرادا  مق ، ناتسا  ناگداز  ماما  ( 1 ( 1) کهک عباوت  زا  سجربا  ياتسور  نفد : لحم 

( میهاربا هداز  هاش   ) میهاربا
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ص 141. هعیرشلا ، رصان  مق ، خیرات  ( 1 ( 1  ) ناجرو عرازم  زا  دنوین  هعرزم  نفد : لحم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  دافحا  زا  بسن : هلسلس 

دمحا نب  میهاربا 

رد نفد : لحم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نب  غارچ ،) هاش   ) دـمحا نب  میهاربا  مساـقلاوبا  بسن : هلـسلس  يوسوم  بقل : مساـقلاوبا  هینک :
ك: ر . ( 1 ( 1 .) رفعج نب  یلع  هب  بوسنم  دهشم  يور  هبور  تشهب ، رد  يادهـش  رازلگ  لباقم  نادرمراهچ ، نابایخ  رخاوا  مق ، قرـش  تهج 

ص 161. ج 1 ، ضیف ، سابع  نازورف ، مجنا  و  . 363 ص 362 -  ج 2 ، مق ، راثآ  هینجنگ 

دمحا نب  میهاربا 

لحم مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  مامالا  نب  رغصالا  یلع  نب  نسح  نب  نیـسح  نب  دّمحم  نب  دمحا  نب  میهاربا  بسن : هسلـس  يداّجـس  بقل :
هارمه ار  يو  یـضعب  اـه : یگژیو  دعـس . رهن  کـیدزن  رفعج ) نب  یلع  هب  فورعم   ) یـضیرع يوـلع  نسح  نب  یلع  دهـشم  کـیدزن  نـفد :

ج 2، ضیف ، سابع  مق ، راـثآ  هنیجنگ  ك : ر . ( 1 ( 1 . ) دنناد یم  نوفدم  رفعج  نب  یلع  هعقب  رواجم  يا  هعقب  رد  دـمحا  سابعلاوبا  شردـپ 
ص 161. نازورف : مجنا  و  . 363 ص 362 ،

دمحم نب  میهاربا 

: بسن هسلـس  ق . لاس 400 ه .  دودح  تافو  تافو : دلوت و  دنا . هداد  بقل  يرکـسع )  ) ار يو  یـضعب  یـشخب و  بقل : لیعامـسا  وبا  هینک :
نب هحبُّسلا ، یبا  یناّثلا  یـسوم  نب  يرکـسعلا ، میهاربا  نسحلا  یبا  نب  نسحملا ، بلاط  یبا  نبا  دّـمحم . رفعج  وبا  نب  میهاربا ، لیعامـساوبا 

ردـپ راـنک  رد  نهآ ، هار  هاگتـسیا  کـیدزن  مق  برغ  تهج  رد  نفد : لـحم  مالـسلا . هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـمالا  نب  یـضترملا ، مـیهاربا 
 « ۀمامالا  » دننام تافیلأت  بحاص  گرزب و  یثّدحم  ملاع و  اه : یگژیو  هاگراب . دبنگ و  کی  ریز  نسحم . نب  دمحم  رفعج  یبا  شراوگرزب 

، مق راثآ  هنیجنگ  ص 194-183 ، هبنع ، نبا  بلاط ، یبا  لآ  باسنا  یف  بلاطلا  ةدـمع  ك : ر .  ( 1 ( 1 .) هاگراب دبنگ و  ياراد  و  ءاضقلا »  » و
ص 424. ج 1 ،  مولعلا ، رحب  دیس  لاجر  ص 254 و  ج 2 ، لامالا ، یهتنم  و  . 265 ص 262 -  ج 2 ، ضیف ، سابع 

رفعج وبا 

لهچ هعقب  رذآ ، نابایخ  نفد : لحم  مالسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  نب  رفعج  نبا  یفوص  ییحی  دنزرف  رفعج  وبا  بسن : هلـسلس  رفعج  وبا  هینک :
ص 118. نازورف ، يدج  ص 562 و  ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 1 ( 1) نارتخا

( بلاطوبا هداز  هاش   ) بلاطوبا

ص 94. مق ، يامیس  ( 1 ( 1  ) ناتسجلخ عباوت  زا  اوساک  ياتسور  نفد : لحم 

ناریا ناگداز  ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 885زکرم  هحفص 720 

http://www.ghaemiyeh.com


بلاطوبا

نیسح هداز  ماما  رانک  رد  ناتسجلخ  عباوت  زا  نادنهک  ياتسور  نفد : لحم 

( دمحا هداز  هاش   ) دمحا

ص 141. هعیرشلا ، رصان  مق ، خیرات  ( 1 ( 1  ) وَدُرف عرازم  زا  هرون »  » هعرزم نفد : لحم  غارچ ) هاش   ) یسوم نب  دمحا  دالوا  زا  بسن : هلسلس 

( دمحا هداز  هاش   ) دمحا

: نفد لحم  دـمحا ) هداز  ماما   ) دـمحا مان : ( 1) مق یخسرف  هس  وریـس ، ياتـسور  : نفد لحم  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  دافحا  زا  بسن : هلـسلس 
ص 94. مق ، يامیس  ( 2 ص 141 . هعیرشلا ، رصان  مق ، خیرات  ( 1 ( 2  ) ناتسجلخ عباوت  زا  اوساک ، ياتسور 

قحسا نب  دمحا 

، رذآ نابایخ  نفد : لحم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  نب  میهاربا  نب  یـسوم  نب  میهاربا  نب  قحـسا  نب  دمحا  بسن : هلـسلس  يوسوم  بقل :
رتم کی  عافترا  هب  هتـسجرب  یعبرم  ربق  يور  اه : یگژیو  هزمح . هداز  ماـما  دـقرم  راـنک  رد  مدآ ) نب  اـیرکز  نادـیم   ) هنهک نادـیم  يوربور 

سنج زا  کّبشم  حیرض  نآ  يور  هدش و  هتشون  قیلعتسن  طخ  اب  بسن  هلسلس  ربق  يور  نآ  طسو  نّولم ، ياه  یشاک  اب  هدش ، يراک  یشاک 
ازریم جاح  تّمه  اب  انب  نیا  : » هتشون نینچ  یبآ  هنیمز  رب  درز  طخ  اب  دبنگ ، يدنبرمک  رد  هدش و  يراک  هنیئآ  دبنگ  فقس  ریز  و  موینیمولآ .

ثدحم هچنآ  دیوگ : یم  ضیف  دادادخ .» يدهم  جاح  يرامعم  اب  دیـسر ، مامتا  هب  لاس 1397 ق  رد  ّریخ  دارفا  کمک  هداز و  گرزب  یلع 
، دـشاب نفد  نیدـلا  رـصان  هب  فورعم  هربقم  رد  يرکـسع  نسح  ماما  دجـسم  لباقم  يو  نفد  لحم  هک  هداد  لامتحا  لامالا  یهتنم  رد  یمق 

ص 15. نازورف ، ردب  ( 1 ( 1 . ) درادن یهجو 

میهاربا نب  دمحا 

هداز هاش  هعقب  هب  لصتم  يا  هعقب  رد  نفد : لحم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نب  میهاربا  نب  یـسوم  نب  میهاربا  نب  دـمحا  بسن : هلـسلس 
ص 538.  ، ج 1 نیعشعشملا ، راونا  ( 1 ( 1 . ) هزمح

دّمحم ریخلا  یبا  نب  دمحا 

نیز ماما  نبا  رغـصالا  یلع  نبا  سطفالا  نسح  نبرمع  نب  یلع  نبدّمحم  ریخلا  یبا  نب  دمحا  نیـسحلا  وبا  بسن : هلـسلس  نیـسحلاوبا  هینک :
رد مالسلا ، يداو  رازم  کیدزن  جرف ، كاخ  نابایخ  رخاوا  رد  نفد : لحم  ثراح ) یلع  مساقلاوبا  جرف  كاخ  هداز  ماما  ردپ  ( ) ع  ) نیدباعلا

، بلاطلا ةدمع  ص 281 ، ج 2 ، مق ، راـثآ  هنیجنگ  ( 1 ( 1 . ) يداهلا ناتـسرامیب  هناخوراد و  کیدزن  ثراح  یلع  مساـقلاوبا  شدـنزرف  هعقب 
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ص 237.

نسح نب  دمحا 

بیطخلا دـمحا  نب  نسح  دـمحم  وـبا  نب  دـمحا  یلعوـبا  بسن : هلـسلس  لاس 371 ه ق . رخـآلا  عیبر  هاـم  هبنـش  جـنپ  تاـفو : یلع  وبا  هینک :
رد نالباب  رازم  نفد : لحم  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نبا  فرشالا  رمع  نب  یلع  نبا  يرجـشلا  رمع  نب  دمحم  نب  یلع  نبا  يرجـشلا ،

راثآ هنیجنگ  ( 1 ( 1 . ) تسا هدـیدرگ  رّهطم  مرح  تاتویب  وزج  تسین و  يرثا  يو  ربق  زا  یلو  مالـسلا . اهیلعهموصعم  ترـضح  مرح  فارطا 
ج 1 ص 508. نیعشعشملا ، راونا  ص 393 . ج 1 ، مق ،

یلع نب  دمحا 

نب یلع  نبا  يرجشلا  رمع  نب  دمحم  نب  یلع  نبا  يرجشلا  بیطخلا  دمحا  یلع  وبا  بسن : هلـسلس  يرجـشلا  بیطخلا  بقل : یلع  وبا  هینک :
يو ربق  زا  یلو  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  مرح  فارطا  رد  نالباب  رازم  نفد : لحم  مالسلا . هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نبا  فرـشالا  رمع 

ص 507.  ، ج 1 نیعشعشملا ، راونا  ص 393 ، ج 1 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 1 ( 1 . ) تسا هدیدرگ  رهطم  مرح  تاتویب  ءزج  تسین و  يرثا 

مساق نب  دمحا 

. فاقوا هرادا  مق ، ناتسا  ناگداز  ماما  ( 1 ( 1) کهک عباوت  زا  سجربا  ياتسور  نفد : لحم 

مساق نب  دمحا 

رد نولام  هربقم  نفد : لحم  یضیرع . رفعج  نب  یلع  دنزرف  ینارعش ، دمحا  نب  مساق  نب  دمحا  نیسحلا  وبا  بسن : هلسلس  نیـسحلا  وبا  هینک :
دنا هدرک  لقن  یـضعب  دـمآ و  مق  هب  هنیدـم  زا  همطاف  شرهاوخ ، هارمه  هک  دـباع ، راکزیهرپ ، اه : یگژیو  هعلق  هزاورد  لـحم  رد  مق  بونج 

 - ص 374 ج 2 ، مق ، راـثآ  هنیجنگ  ص 337 ، بلاط ، یبا  لآ  نارجاـهم  ( 1 ( 1 .) هاـگراب هعقب و  ياراد  دـش . اـنیبان  هلبآ  رثا  رب  رمع  رخاوا 
ص 187. ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  ، 375

دمحم نب  دمحا 

نب دمحا  نب  جرعا  دـمحم  یلع  یبا  نب  دـمحا  هللا  دـبع  وبا  بسن : هلـسلس  ق . رفـص 358 ه .  هام  همین  هبنـش ، جنپ  تافو : هللا  دبع  وبا  هینک :
تباقن يو  اه : یگژیو  نارتخا  لهچ  هعقب  رانک  رد  عقربم  یـسوم  هعقب  رد  ای  نارتخا . لهچ  هعقب  رد  رذآ ، نابایخ  : نفد لـحم  عقربم  یـسوم 

ص 122. نازورف ، يدج  ص 620 ، ج 2 ، لامالا ، یهتنم  ( 1 ( 1 . ) دوب راد  هدهع  ار  مق  تاداس 

دمحم نب  دمحا 
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نیدباعلا نیز  ماما  نب  یلع  نب  سطفا  نسح  نب  نیسح  نب  نسح  نب  نیسح  نب  دمحم  نب  دمحا  سابعلا  وبا  بسن : هلسلس  ساّبعلا  وبا  هینک :
هدازماما رانک  رد  رفعج ، نب  یلع  دهشم  يوربور  تشهب » رد   » يادهـش رازلگ  يوربور  نادرمراهچ ، نابایخ  رخاوا  نفد : لحم  مالـسلا  هیلع 

هب هدش  لئاق  و  ( 1  ) تسا هدومن  مق  راثآ  هنیجنگ  باتکرد  ضیف  هک  یقیقحت  اب  اما  هاگراب . دبنگ و  کی  ریز  یـسوم  نب  دـمحا  نب  میهاربا 
نوفدم دمحا  سابعلا  وبا  نآ  رد  هک  دراد  دوجو  يا  هعقب  يرتم  هلصاف 5  هب  رفعج ) نب  یلع  هب  فورعم   ) نسح نب  یلع  ترواجم  رد  هکنیا 

يرمق يرجه  ياه 316  لاس  زا  دعب  ار  يو  تافو  و  تسا . هدومن  هماقا  نآ  رب  يدهاوش  دشاب و  یمن  میهاربا  هداز  هاش  هعقب  رد  دشاب و  یم 
ج 2 ص ضیف ، سابع  مق ، راـثآ  هنیجنگ  ص 161 و  ضیف ، ساـبع  نازورف ، مجنا  ر.ك : ( 1 ( 2 .) دنناد یم  هلودلا  نکر  تنطلـس  دهع  رد 

.492 ص 490 -  ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 2 ص 92 . ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  ، 363  - 362

یسوم نب  دمحا 

ص ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 1 ( 1) نارتخا لهچ  هعقب  رذآ ، نابایخ  نفد : لحم  عقربم  یسوم  نب  دمحا  یلع  وبا  بسن : هلسلس  یلع  وبا  هینک :
ص 585. باسنالا ، بل  ، 566  - 561

قحسا

. مق ناتسا  فاقوا  هرادا  مق ، ناتسا  ناگداز  ماما  ( 1 ( 1) دورگنل ياتسور  نفد : لحم 

قحسا

. نامه ( 1 ( 1) کهک عباوت  زا  جرانو  ياتسور  نفد : لحم 

( قحسا هداز  هاش   ) قاحسا

ناتسجلخ عباوت  زا  هیان ، ياتسور  نفد : لحم 

لیعامسا

نب دّمحم  نب  نیسح  نب  هللا  دبع  نب  لیعامسا  یلاعملا  وبا  هداز  هاش  بسن : هلسلس  ق . 617 ه .  تافو : شخب  رس  دیس  بقل : یلاعملاوبا  : هینک
مالسلا هیلع  قداص  ماما  نب  جابید  دمحم  نب  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نب  شورطا  دمحم  نب  نیسح  نب  يزیزع  دمحم  نب  دمحا  نب  نیـسح 

يالـضف ءافرـش و  ءابقن و  مظاعا  زا  يو  اه : یگژیو  شخبرـس . دیـس  هب  موسوم  يا  هّلحم  رد  نارتخا ، لهچ  لباقم  رذآ ، نابایخ  نفد : لحم 
لباقم رد  روباشین  مدرم  میلـست  مدع  رد  ندوب  ببـسم  تلع  هب  يو  دش . هدـیزگرب  تاداس  ءابقن  تباقن  ( 1 . ) دوب ناسارخ  هطخ  رد  تاداـس 

ًادعب و  دندرپس . كاخ  هب  دابآ ) اضر   ) هّلحم رد  شینوکسم  هناخ  رد  ار  يو  نت  دندرک و  ادج  نت  زا  ار  شرـس  نایون » هتج   » هداز ریما  هلمح 
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ص ۀکرابملا ، ةرجشلا  ( 1 ( 2 . ) دیـسر تداهـش  هب  مق  یناریو  زا  دعب  يو  شخبرـس ، دیـس  هب  دش  فورعم  دندرک و  قحلم  نآ  هب  ار  يورس 
.389 ص 384 ، ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 2 ص 27 . يرخف ، باسنا  و  ، 106

لیعامسا

دمحا نبا  یعوذـجلا  نیـسحلا  نب  دـمحا  نب  لیعامـسا  شفیرـش : بسن  ًا  مالـسلا  هیلعرهاظ  قداص . رفعج  ماما  ناـگداون  زا  بسن : هلـسلس 
هوک هنماد  رد  نفد : لحم  مالـسلا . هیلع  قداص  رفعج  ماما  نبا  یـضیرعلا  یلع  نب  دـمحا  نبا  یباـن ) نیـسح   ) نسح نبا  ةداجـسلا  بحاـص 
ماما نیدـنچ  ياهراوید  رد و  رب  رخاوا  نیا  هک  يا  هیعالطا  رب  اـنب  اـه : یگژیو  ( 1 .) کهک رهش  عباوت  زا  لیعامسا  هاش  ياتـسور  رد  ناقریب 

هاش بسن  هک  نآ  تهج  زا  هماقم  هللا  یلعا  نیناوق  بحاـص  یمق  ققحم  دـنا : هتـشاگن  یمق  يازریم  موحرم  هدـمآ : نینچ  هدـش  بصن  هداز 
ار راوگرزب  هداز  ماما  نآ  یبش  ات  دندومن ، یم  عنم  وا  ترایز  زا  مه  ار  مدرم  هکلب  دنتفر . یمن  وا  ترایز  هب  دوبن  مولعم  ناشیا  رب  لیعامـسا 
زا ار  مدرم  ارچ  چیه ، دییآ  یمن  ام  ترایز  هب  هک  تدوخ  دیامرف  یم  ناشیا  هب  هک  دنیب  یم  باوخ  رد  دیفس  شیر  شوخ و  رایسب  یتبیه  هب 
یم ترایز  دـندش و  یم  فّرـشم  هداز  ماما  نآ  كرابم  ناتـسآ  هب  باـنج  نآ  هبترم  کـی  یلاـس  دـعب  هب  نآ  زا  ینک . یم  عنم  اـم  تراـیز 

نادـب زییاپ  مایارد  مق  یلاها  بلاغ  هبترم  کی  یلاس  ره  دـش و  دایز  كراـبم  ناتـسآ  نادـب  مق  یلاـها  لـین  تبغر و  تهج  نیدـب  دـندرک .
نینچ هدـش  پاچ  لیعامـسا  هداز  ماما  هاگراب  سکع  هک  یتراـک  رد  و  مق . خـیرات  دـالبلا و  بختنم  باـتک  ( 2 .) دندش یم  فرشم  ناتـسآ 
رفعج نب  یسوم  دنزرف  دمحم  هداز  ماما  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  نادنزرف  زا  هزمح  هداز  ماما  لیعامسا و  هداز  ماما  سدقم  ناتسآ  هدمآ :

رد ناتساد  نیا  ( 2 ص 294 . ج 2 ، نادنمشناد ، هنیجنگ  ص 190 ، ج 2 ، ناـکاپ ، تبرت  ( 1 کهک . لیعامسا ، هاش  ياتسور  مالـسلا ، هیلع 
. تسا هدمآ  ص 137 ، هعیرشلا ، رصان  مق ، خیرات 

لیعامسا

نوتاخ هجیدـخ  هعقب  يرتم  هلـصاف 10  رد  نفد : لحم  دـشاب . یم  مالـسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  نب  رفعج  داـفحا  زا  ًـالامتحا  بسن : هلـسلس 
رد میهاربا  هداز  ماما  رانک  رد  يو  اه : یگژیو  دـشاب . یم  ناهفـصا  مق -  هداج  رد  مق  يرتمولیک  رد 30  نوتاخ ، هجیدخ  ياتسور  کیدزن 

،ج 2، نادنمـشناد هنیجنگ  لحم و  لها  زا  قیقحت  يروضح و  هدـهاشم  اب  ( 1 ( 1 . ) دشاب یم  نوفدـم  يرتم  یقاطا 5*4  رد  هداس  هعقب  کـی 
ص 434.

یسوم نب  قحسا 

رد ًارهاظ  نفد : لـحم  مالـسلا  هیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  نب  میهاربا  نب  یـسوم  نب  میهاربا  نب  قحـسا  نب  یـسوم  نب  قحـسا  بسن : هلـسلس 
ندب ندید  نیمز و  ندـنک  ناگرزب و  زا  یکی  باوخ  رثا  رب  يرمق  لاس 1280  رد  اه : یگژیو  مق . يرتمولیک  دودح 30  رد  مَیِم »  » ياتسور
میدق رد  هک  مق  ناتـسهوک  رد  تسا  يربتعم  هیرق  بنع  نزو  رب  مَیِم » ، » ص 19 نازورف ، يدج  ( 1 ( 1 . ) دـنتخاس هاگراب  هبق و  نآ  رب  ملاس 

ص 189. ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  دندناوخ . یم  یم  يایرد  ینعی  می » یم   » ار اجنآ  و  هتشاد . یناوارف  ياه  ناتسکات 

دمحا ما 
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هک دنتسه  دقتعم  یخرب  اه : یگژیو  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  مرح  راوج  رد  نفد : لحم  عقربم  یـسوم  رتخد  دمحا  ما  بسن : هلـسلس 
ص 359. ج 3 ، هعیرشلا ، نیحایر  ص 393 ، چ 1 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 1 ( 1 . ) تسا دّمحم  ما  نامه  يو 

هملس ّما 

ص 94 مق ، يامیس  ( 1 ( 1) ناتسجلخ عباوت  زا  ، هیان ياتسور  نفد : لحم 

هملک ما 

ص 94. مق ، يامیس  ( 1 ( 1) ناتسجلخ عباوت  زا  هیان  ياتسور  نفد : لحم 

( مالسلا هیلع  داوج  ماما   ) یلع نب  دمحم  رتخد  دّمحم  ما 

هموصعم ترـضح  هضور  رد  نالباب  رازمرد  نفد : لحم  مالـسلا  هیلع  داوجلا  یلع  نب  دمحم  تنب  دـمحم  ما  بسن : هلـسلس  دّـمحم  ما  هینک :
زا مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  تلحر  زا  دـعب  هنومیم  بنیز و  شرهاوخ ، ود  هارمه  لامک ، لـضف و  ياراد  اـه : یگژیو  مالـسلا  اـهیلع 

، نیما نسحم  دیس  هعیشلا ، نایعا  ص 216 . یلع ، نب  نسح  همجرت  دمحم ، نب  نسح  مق ، خیرات  باتک  ك : ر . ( 1 ( 1 . ) دندمآ مق  هب  هفوک 
نب دمحا  نب  دـمحم  یلع  وبا  نب  دـمحا  رتخد  يو  هدـمآ : نینچ  ص 122  هعیرشلا ، رـصان  نیـسح ، دمحم  مق ، خیرات  رد  ص 268 ، ج 3 ،

ص ج 1 ، نیعشعشملا ، راونا  درک . تافو  يرمق  لاس 343  یناثلا  عیبر   21 هبنش ، جنپ  زور  هک  مالسلا  هیلع  اضّرلا  یلع  نب  دمحم  نب  یسوم 
.505

دمحم ما 

هنیجنگ ( 1 ( 1) مالـسلااهیلع هموصعم  ترـضح  هضور  رد  نالباب  رازمرد  ًالامتحا  نفد : لحم  عقربم . یـسوم  رتخد  دـمحم  ما  بسن : هلـسلس 
ص 504. ج 1 ، نیعشعشملا ، راونا  ص 392 ؛ ج 1 ، مق ، راثآ 

دّمحم ما 

هنیجنگ ( 1 ( 1) نارتخا لهچ  هعقب  رذآ ، نابایخ  نفد : لحم  عقربم . یسوم  نب  دمحا  رتخد  دمحم  ما  بسن : هلـسلس  343 ه ق . تافو : دلوت و 
.566 ص 561 -  ج 3 ، مق ، راثآ 

مساق ما 
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(1 ( 1) مالـسلا اـهیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  مرح  یکیدزن  رد  نـالباب ، رازم  رد  نفد : لـحم  یبکوک  یلع  رتـخد  مساـق  ما  بسن : هلـسلس 
ص 62. نازورف ، مجنا  ص 393 ، ج 1 ، مق ، راثآ  هنیجنگ 

موثلک ما 

. مق رذآ  نابایخ  نارتخا ، لهچ  نفد : لحم  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  دنزرف  عقربم  یـسوم  نب  دمحا  نب  دمحم  رتخد  موثلک ، ما  بسن : هلـسلس 
.566 ص 561 -  ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 1 ( 1)

هملس ما 

(1 . ) مق رذآنابایخ  ، نارتخا لهچ  نفد : لحم  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  دنزرف  عقربم ، یسوم  نب  دمحا  نب  دمحم  تنب  هملـس ، ما  بسن : هلـسلس 
.566 ص 561 -  ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 1

بیبح ما 

نب دـمحم  راوج  رد  نارتخا ، لـهچ  مق ، رذآ  ناـبایخ  نفد : لـحم  عقربم . یـسوم  نب  دـمحا  رتخد  بیبـح  ما  بسن : هلـسلس  بیبـح  ما  هینک :
هب هفوک  زا  جرعا  دمحم  شردارب  نادنزرف  هارمه  يو  اه : یگژیو  مالـسلا . اهیلع  هموصعم  ترـضح  راوج  رد  نالباب  رازم  ای  عقربم ، یـسوم 

نیحایر ص 218 ، دـمحم ، نب  نسح  مـق ، љ Πت ص 62 . ضیف ، ساـبع  نازورف ، مـجنا  ( 1 ( 1 . ) دوب راکزیهرپ  ییوناـب  يو  دـمآ : مق 
ص 371. ج 3 ، هعیرشلا ،

یلع لها 

ص 95. مق ، يامیس  ( 1 ( 1 . ) مق يزکرم  شخب  عباوت  زا  ترصن : کشوک  يدابآ  نفد : لحم 

نیّدلا نیما 

ص 141. هعیرشلا ، رصان  مق ، خیرات  ( 1 ( 1  ) ودُْرف ياتسور  : نفد لحم  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دافحا  زا  بسن : هلسلس 

ب

ههیَرُب

لهچ رذآ ، ناـبایخ  نفد : لـحم  عقربم . یـسوم  نب  دـمحم  رـسمه  مالـسلا ، هیلع  يداـه  ماـما  نب  رفعج  نب  یلع  رتـخد  ههیَُرب  بسن : هلـسلس 
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عقربم یسوم  رسمه  مالسلا و  هیلع  يداه  ماما  نب  رفعج  رتخد  ار  يو  یضعب  . تسا عقربم  یسوم  نب  دمحم  رـسمه  يو  اه : یگژیو  نارتخا .
ص 79. ج 4 ، هعیرشلا ، نیحایر  ص 96 ؛ نازورف ، يدج  ( 1 ( 1 . ) دنا هدومن  یفرعم 

ههیَرُب

هارمه يو  اـه : یگژیو  نارتخا . لـهچ  رذآ ، ناـبایخ  نفد : لـحم  عقربم . یـسوم  نب  دـمحا  نب  دـمحم  یلع  وبا  رتـخد  ههیَُرب  بسن : هلـسلس 
ج هعیرشلا ، نیحایر  ( 1 ( 1 . ) دنـشاب یم  نوفدم  نارتخا  لهچ  هعقب  رد  دّمحم  یلع  وبا  شردـپ  موثلک و  ما  ۀملـس و  ما  همطاف و  شنارهاوخ 

ص 216. دمحم ، نب  نسح  مق ، خیرات  ص 80 ، ، 4

پ

نسحریپ

. مق فاقوا  هرادا  مق ، ناتسا  ناگداز  ماما  ( 1 ( 1) يردص هعلق  يوربور  نادزی  هوک  هناخدور  یبرغ  تمسق  مق ، رهش  نفد : لحم 

ت

نیّدلا جات 

ص هعیرشلا ، رـصان  مق ، خیرات  ( 1 ( 1) مق یخسرف  هس  وریـس ، ياتـسور  : نفد لحم  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  دالوا  زا  بسن : هلـسلس 
.141

ج

( رفعج هداز  هاش   ) رفعج

ص 94. مق ، يامیس  ( 1 ( 1  ) ناتسلج عباوت  زا  ناجزیو ، ياتسور  نفد : لحم 

( رفعج هداز  هاش   ) رفعج

ص 141. هعیرشلا ، رصان  مق ، خیرات  ( 1 ( 1 . ) ناجرو عرازم  زا  هتوین  هعرزم  نفد : لحم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  دافحا  زا  بسن : هلسلس 

( رفعج هداز  هاش   ) رفعج
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(1 ( 1 . ) ناتـسلج عباوت  زا  درجتـسد  هیرق  یکیدزن  رد  ویگ »  » ياتـسور نفد : لحم  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماـما  لـصفالب  دـنزرف  بسن : هلـسلس 
ص 206. ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ 

( رفعج هداز  هاش   ) رفعج

زا هعقب  يانب  كارا . مق -  هار  زا  اتـسور ، یعرف  هار  زاغآ  درجهار »  » ياتـسور نفد : لحم  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماـما  داـفحا  زا  بسن : هلـسلس 
ص 211. ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ص 208 ، ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  ( 1 ( 1 . ) متفه مشش و  نرق  راثآ  زا  یجرب ، تروص  هب  چگ  گنس و 

( يوسوم رفعج  هاش   ) رفعج

. يزیگنچ هاپـس  شروی  هلیـسو  هب  مق  ماـع  لـتق  رد  ناـیون » هتج   » هداز ریما  هنتف  رد  لاس 617 ق  رد  تداهـش  تافو : دـلوت و  يوسوم  بقل :
رد شا  همان  هرجش  هدوب و  متفه  نرق  لئاوا  مشش و  نرق  رخاوا  رد  هیولع  يافرش  ءابقن و  زا  هک  يوسوم  رفعج  هاش  لیلج  دیس  بسن : هلسلس 
نب لیعامـسا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  نب  هزمح  نب  یلع  نب  رفعج  لثم : هدـش : هداد  يو  ببـسن  هلـسلس  رد  یتـالامتحا  یلو  تسین .  سرتسد 
یلع نب  لامج ) دمحم  هداز  هاش  ردپ   ) نیـسحلا نب  ینارعـشلا ، رفعج  رگید : لامتحا  مالـسلا . هیلع  داجـس  ماما  نب  رهابلا  هللا  دبع  نب  دمحم 
دشاب مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نیسح  نب  رفعج  دراد :  لامتحا  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  نب  جابید  دمحم  نب 

رّهطملا رهاط  دهشم  اذه  : » هدش هتشون  نینچ  گنر  هزوریف  یـشاک  هبیتک  رب  هدش  فینـصت  تالامتحا  نیا  مامت  یـسانش  بسن  بتک  رد  هک 
نییـصولا دیـس  نینمؤملا  ریما  مولظملا  ماما  نب  نیـسح  ماما  نب  نیدـباعلا  نیز  یلع  ماما  نب  رقابلا  نب  قداـص  رفعج  ماـما  نب  رفعج  دیهـشلا 

کیدزن مق ، رهش  یبرغ  تهج  رد  میهاربا  هاش  نابایخ  نفد : لحم  هأمتس 677 »  نیتس و  عبس و  مرحم  خیرات  یف  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص 
ص ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ص 154 ؛  ج 2 ، نیعشعشملا ، راونا  ص 223 ، نازورف ، مجنا  ( 1 ( 1 .) ناجیدزم هلحم  رد  میهاربا  هاش  هداز  ماما 

.255

( بیرغ رفعج  هداز  هاش  هب  فورعم   ) رفعج

هیلع مظاک  یسوم  ماما  نب  نوراه  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  قاقد  رفعج  ًالامتحا : مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  دافحا  زا  بسن : هلسلس  قاقد  بقل :
هدش و ریمعت  ًادیدج  : اه یگژیو  نارکمج . سدقم  دجسم  کیدزن  و  عیقب ، ناتسربق  کیدزن  مق ، یقرش  يرتمولیک  رد 3  نفد : لحم  مالسلا 
هدش و دیفـس  چـگ  اب  هیقب  گنـس و  هعقب  لخاد  راوید  يرتم  کی  ات  هدـش ، بصنربق  يور  رب  یکـشم  گنر  هب  کبـشم  موینیمولآ  حـیرض 

يدورو هار  تشاد و  رارق  یتخرد  رپ  غاب  کی  طسو  رد  هداز  ماما  نیا  لبق  يدنچ  ات  دشاب . یم  گنر  مک  زبس  گنر  هب  دبنگ  لخاد  فقس 
دـندومن و عیطتـست  ار  هداز  ماـما  فارطا  هتفرگ  رارق  نارکمج  میدـق -  هداـج  یکیدزن  رد  هـک  رخاوا  نـیا  رد  دوـب . کـیراب  هداز  ماـما  هـب 

هنیجنگ ص 225 ، نازورف ، مـجنا  ص 56 ، نازورف ، ردـب  ( 1 ( 1 . ) تسا هدـش  داجیا  اج  نآ  رد  نیرئاز  نیرفاسم و  يارب  یهاـفر  تاـناکما 
ص 254. ج 2 ، نادنمشناد ،

دمحم نیدلا  رصان  نب  رفعج 
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جسفنب نیـسح  نب  هللادبع  نبا  مصالا  ةزمح  مساقلا  یبا  نب  دمحا  لضفلا  یبا  نب  دمحم  نیدلا  رـصان  دنزرف  رفعج  هداز  هاش  بسن : هلـسلس 
نب دـمحا  نب  ةزمح  نب  یلع  دـنزرف  يو  رگید : لامتحا  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  نبا  رهاـبلا  هللا  دـبع  نبا  طـقرا  نبا  لیعامـسا  نبا 

هعقب يرتم  دنچ  رد  نارکمج ، کیدزن  باگرگ ، ياتـسور  نفد : لحم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  نبا  رهابلا  هللا  دبع  نب  لیعامـسا  نب  دمحم 
هنیجنگ ص 167 ، ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  هناگی  یئراون  يداه  خیش  تاقیقحت  زا  ییولبات  رب  انب  ( 1 ( 1 . ) دمحم نیدلا  رصان  يدهم و  يداه و 

ص 289. ج 2 ، مق ، راثآ 

بیرغ لامج  هداز  هاش 

رفعج نب  لامج  دّمحم  ًالامتحا  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  ناگداون  زا  لامج  هداز  هاش  بسن : هلسلس  بنیز  لامج  هب  فورعم  بقل :
 » رثا رب  اه : یگژیو  عیقب . ناتسربق  بنج  ناشاک  هداج  نفد : لحم  مالسلا  هیلع  قداصلا  رفعج  ماما  نب  جابید  دمحم  نب  یلع  نب  نیـسح  نب 

ج 2، مق ، راـثآ  هنیجنگ  ص 132 ، هعیرشلا ، رـصان  مق ، خیرات  ص 195 ، ج 2 ، نیعـشعشملا ، راونا  ( 1 ( 1 . ) تسا هدش  رادـیدپ  امن » باوخ 
ص 162. ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  ، 519 ص 523 - 

یلع نب  دمحم  نیدلا  لامج 

دیز نب  نسح  نب  دمحم  نب  دمحم  نب  یلع  نب  دمحم  نیدلا  لامج  دیـس  بسن : هلـسلس  متـشه  نرق  رد  تافو : دلوت و  نیدـلا  لامج  بقل :
رغصألا یلع  نب  سطفألا  نسح  نب  نیسح  نب  نسح  نب  یلع  نب  نیسح  نب  مجن  نب  دمحم  نب  نسح  نب  لیعامـسا  نب  يدهم  نب  یعاد  نب 

مظاک یسوم  ماما  دافحا  زا  نیدلا  لامج  دمحم  هداز  ماما  هدش ، هتشون  هداز  ماما  يدورو  رد  رس  رد  هک  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نب 
مق رد  لامج »  » مسا هب  زین  رگید  هداز  ماما  ود  اه : یگژیو  ( 1 . ) مق رهش  يدنبرمک  نابوتا  لوا  كارا ، هداج  نفد : لحم  تسا . مالـسلا  هیلع 
هداز ماما  هب  قلعتم  هعقب  نیا  هک  هداد  لامتحا  هعیرـشلا : رـصان  موحرم  تسا و  هدـش  رکذ  تسرهف  رد  هک  دنـشاب  یم  نوفدـم  نآ  فارطا  و 

ص باسنالا ، جارس  ( 1 ( 2 . ) دـشاب مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  نبا  جابید  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  رفعج  نب  لاـمج  دـمحم 
ص 162. ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  ( 2 ص 574 . هدنکارپ ج 1 ، راونا  ، 165

نیدلا لامج 

: نفد لحم  مالسلا . هیلع  قداص  رفعج  اما  نب  جابید  دمحم  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  رفعج  نب  لامج  دمحم  هداز  هاش  ًالامتحا : بسن : هلـسلس 
ج 2،ص مق ، راثآ  هنیجنگ  ص 225 ، نازورف ، مجنا  ( 1 ( 1 . ) ناشاک هار  رس  مق ، رهـش  يرتمولیک   20 دورگنل )  ) دورجنل هدکهد  جراخ  رد 

ص 141. هعیرشلا ، رصان  مق ، خیرات  ، 523

ح

بیطخلا دمحا  نب  نسح 
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رمع نب  دمحم  نب  یلع  نبا  يرجشلا  بیطخلا  دمحا  نب  نسح  دمحم  وبا  بسن : هلسلس  رفص 349 ه ق . هبنش 9  ود  تافو : دمحم  وبا  هینک :
اهیلع هموصعم  ترضح  مرح  فارطا  رد  نالباب  رازم  نفد : لحم  مالـسلا . هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نبا  فرـشالا  رمع  نب  یلع  نبا  يرجـشلا 

ج 1، نیعشعشملا ، راونا  ص 393 ، ج 1 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 1 ( 1 .) هدیدرگ رهطم  مرح  تاتویب  ءزج  تسین و  يرثا  يو  ربق  زا  یلو  مالـسلا 
ص 58.

نسح

، هزمح دـلاخ ، هیقر ، رانک  رد  هداز  ماما  شـش  هعقب  رد  دورمق ، ياتـسور  رد  نفد : لحم  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  ناگداون  زا  بسن : هلـسلس 
ص 169. ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  ص 363 ؛ ج 3 ، عیشت ، فراعملا  ةرئاد  ( 1 ( 1 .) دمحم مساق ،

نیسح هللا  دبع  وبا  نب  نسح 

نیز ماما  نب  رغـصالا  یلع  نب  سطفالا  نسح  نب  رمع  نب  یلع  نب  نیـسح  هللا  دبع  وبا  نب  نسح  دمحم  وبا  بسن : هلـسلس  دـمحم  وبا  هینک :
رد دندیمان  یم  دابآ  دعس  رمج و  یـضارا  ار  نآ  ًالبق  هک  یلع ، دیـس  هاش  هعقب  کیدزن  دادرخ ، راولب 15  نفد : لحم  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا 
؛  ص 220 يدجم ، باسنا  ( 1 ( 1 « ) اباب اقآ  اّلم   » هداز ماما  اهنآ  مداخ  مسا  هب  فورعم  رگید  ردارب  ود  ناشردـپ و  دزن  هداز ، ماما  راهچ  هعقب 

ص 497. ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ص 379 ، بلاطلا ، ةدمع 

. دنا هدیمان  نسح  ار  يو  یضعب  نیسح ،) هداز  هاش   ) نیسح

ص 141؛ هعیرشلا ، رـصان  مق ، خیرات  ( 1 ( 1  ) ناجرو عرازم  زا  دنوین  ياتـسور  نفد : لحم  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  دافحا  زا  بسن : هلـسلس 
ص 740. ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ 

نیسح

. مق فاقوا  هرادا  مق ، ناتسا  ناگداز  ماما  بلاطوبا 1 ) هداز  ماما  رانک  رد  ( 1) ناتسجلخ شخب  ناهاق  عباوت  زا  نادنهک  ياتسور  نفد : لحم 

نیسح

. نامه ( 1 ( 1) کهک شخب  عباوت  زا  ودرف  ياتسور  نفد : لحم 

دمحا نب  نیسح 

نیسح نب  دمحا  نب  نیسح  هللا  دبع  وبا  یضعب : و  یضیرع ، رفعج  نب  یلع  نب  دمحا  نب  نیسح  هللا  دبع  وبا  بسن : هلـسلس  هللا  دبع  وبا  هینک :
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راونا ( 1 ( 1 . ) تسین موـلعم  نفد  لـحم  اـما  هدرک  تاـفو  مق  رد  نفد : لـحم  دـنا . هتـسناد  یـضیرع  رفعج  نب  یلع  نبا  ینارعـش  دـمحا  نب 
ص 337. بلاطیبا ، لآ  نارجاهم  ؛... مق خیرات  باتک  زا  ص 293   ، هدنکارپ ج 1

دمحا نب  نیسح 

ردـپ مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماـما  نب  میهاربا  نب  یـسوم  نب  میهاربا  نب  قحـسا  نب  دـمحا  نب  نیـسح  بسن : هلـسلس  هللا  دـبع  وبا  هینک :
نابایخ رد  هزمح  هداز  هاش  شدـنزرف  هعقب  رد  هک  تسا  لئاق  ضیف  موحرم  نفد : لـحم  تسا . نوفدـم  مق  رد  هک  هزمح  هداز  هاـش  راوگرزب 

ص 441. ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ص 361 ؛ ج 1 ، هدنکارپ ، راونا  ص 15 ؛  نازورف ، ردب  ( 1 ( 1 . ) تسا نوفدم  هنهک  نادیم  لباقم  رذآ 

نشیسحلا نب  نیسح 

هیلع قداـص  رفعج  ماـما  نب  لیعامـسا  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  نیـسحلا  نب  نیـسح  نسحلا  وبا  دیـس  بسن : هلـسلس  نسحلا  وبا  دیـس  بقل :
ءزج دشاب و  یمن  دوهـشم  يو  ربق  زا  يرثا  نآلا  مالـسلا . اهیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  دقرم  کیدزن  نالباب ، رازم  رد  نفد : لحم  مالـسلا 

ص 505. ج 1 ، نیعشعشملا ، راونا  ص 395 ... ج 1 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 1 ( 1 . ) تسا هدیدرگ  رهطم  مرح  تاتویب 

یلع نب  نیسح 

دبع نب  یلع  نب  دمحم  نب  دمحا  نبا  دادرخ ) نابایخ 15  ير -  هزاورد  جراخ  رد  نوفدم  یلع (  دیس  هداز  هاش  دنزرف  نیسح  بسن : هلسلس 
شدنزرف راوجرد  هّیدمحم  ناتسربق  رد  نفد : لحم  مالسلا ) هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب   ) هّیفنح دمحم  نب  رفعج  نب  هللا  دبع  نب  رفعج  نب  هللا 

.236 ص 235 ، مق ، خیرات  ص 321 ؛ بلاطلا ، ةدمع  ص 145 ، نازورف ، مجنا  ( 1 ( 1 .) نیسح نب  سابع 

یلع نب  نیسح 

ماما نب  رغصالا  یلع  نب  سطفالا  نسح  نب  رمع  نب  یلع  نب  نیسح  هللا  دبع  وبا  هداز  هاش  ردقلا  لیلج  دیس  بسن : هلـسلس  هللا  دبع  وبا  هینک :
یم دابآدعـس  رمج و  یـضارا  ار  نآ  ًـالبق  هک  یلع ، دیـس  هاـش  هعقب  یکیدزن  رد  دادرخ ، راولب 15  نفد : لحم  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز 

باسنا ( 1 ( 1 (. ) اباب اقآ  الم   ) اـهنآ مداـخ  مسا  هب  فورعم  دنـشاب و  یم  يو  نادـنزرف  رگید  رفن  هس  هک  هداز  ماـما  راـهچ  هعقب  رد  دـندیمان 
ص 497. ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ص 379 ، بلاطلا ، ةدمع  ص 220 ، يدجم ،

نوتاخ همیلح 

ص هعیرشلا ، رـصان  مق ، خیرات  ( 1 ( 1  ) ودرف عرازم  زا  هرون  هعرزم  رد  نفد : لـحم  غارچ ) هاـش   ) یـسوم نب  دـمحا  دـالوا  زا  بسن : هلـسلس 
.141
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همیلح

یـضعب وناب و ... رهـش  يداه ، بنیز ، هعقب  رانک  رد  هونـشو . ياتـسور  نفد : لحم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  ناـگداون  زا  بسن : هلـسلس 
ص ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ص 195 ؛ ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  ص 140 ؛ هعیرشلا ، رـصان  مق ، خیرات  ( 1 ( 1 . ) تسا يداه  رـسمه  يو  دندقتعم 

.594

یسوم رتخد  همیلح 

داوج ماما  دنزرف  عقربم  یسوم  نب  دمحا  یلع  وبا  نب  دمحم  یلع  وبا  نب  هللا ، دبع  وبا  دمحا  نب  یسوم  نسحلاوبا  رتخد  همیلح  بسن : هلسلس 
میدق هداج  هار  هس   ) مج هعلق  ياتـسور  رد  يرتمولیک  دودح 15  دبنگ ، هلاچ  ياتسور  کیدزن  دابآ  یلع  ياتـسور  نفد : لحم  مالـسلا  هیلع 
کی رد  دـبنگ و  کـی  ریز  ییحی  هداز  ماـما  شردارب  راـنک  رد  يو  اـه : یگژیو  هللا . دـبع  هداز  ماـما  زا  يرتـمولیک  هلصاف 17  اب  ناهفـصا )

ص 57. ۀیبلاطلا ، ۀلقتنم  127 ؛ ص 129 -  نیبلاطلا ، باسنا  یف  يدجملا  ( 1 ( 1 .) دشاب یم  نوفدم  یموینیمولآ  حیرض 

همیلح

، مق خیرات  و  ص 190 ، ج 2 ، ناـکاپ ، تبرت  ( 1 ( 1 . ) میهاربا هداز  هاش  هعقب  کیدزن  ناتـسجلخ ، شخب  زا  درگتـسد ، ياتـسور  نفد : لحم 
ص 141. هعیرشلا ، رصان 

همیلح

رانک رد  مق  ناتسهق  رد  دورجنل ، ياتسور  رد  عقاو  هداز -  ماما  راهچ  هعقب  رد  نفد : لحم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  ناگداون  زا  بسن : هلسلس 
نیتنثا و ۀنـس  یلوالا  يداـمج  رهـش  ةّرغ   » خـیرات هریبک و  تاولـص  اـب  يا  هبیتک  شرازم  قودنـص  يور  اـه : یگژیو  بنیز . شرهاوخ  هعقب 
ص 236 و ج 2 ، دـیفم ، داشرا  ( 1 ( 1 .) هدـش هتـشون  هللا » بیبـح  نب  هللا  رون  دـبعلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هیوبنلا  ةرجه  نم  فـلا  نیثـالث و 

ص 175. ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  ص 518 و  ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ 

نوتاخ همیلح 

ص 94. مق ، يامیس  ( 1 ( 1) ناتسجلخ عباوت  زا  هیان  ياتسور  نفد : لحم 

خّرلا دمحا  نب  ةزمح 

مالـسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نب  رهابلا  هللا  دبع  نب  دمحم  نب  لیعامـسا  نب  دمحم  نب  خّرلا  دـمحا  نب  ةزمح  بسن : هلـسلس  یمقلا  بقل :
رهطم مرح  تاتویب  ءزج  تسین و  مولعم  يو  ربق  زا  يرثا  نـآلا  مالـسلااهیلع . هموصعم  همطاـف  ترـضح  هربقم  رد  نـالباب ، رازم  نفد : لـحم 
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ص 506. ج 1 ، نیعشعشملا ، راونا  ص 393 و  مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 1 ( 1 . ) هدیدرگ

ةزمح

ياتـسور رد  نفد : لحم  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  نب  قحـسا  نب  نیـسح  نب  یناروص  دمحم  نسحلا  وبا  دـنزرف  ةزمح  ًالامتحا  : بسن هلـسلس 
ج ناکاپ ، تبرت  ص 363 و  عیشت ج 3 ، فراعملا  ةرئاد  ( 1 ( 1 . ) دمحم مساق ، نسح ، دلاخ ، هیقر ، يولهپ  هداز ، ماما  شش  هعقب  رد  دورمق ،

ص 169. ، 2

لیعامسا هداز  هاش  نب  هزمح 

ناقریب هوک  هنماد  رد  لیعامسا  هاش  ياتسور  رد  نفد : لحم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دنزرف  یـضیرع  رفعج  نب  یلع  دافحا  زا  بسن : هلـسلس 
ص 294. ج 2 ، مق ، راثآ  هینجنگ  ( 1 ( 1 . ) لیعامسا هداز  هاش  شردپ  رانک  رد  کهک  رهش  عباوت  زا  ناق ) دیب  )

« هزمح هداز  هاش   » هب فورعم  نیسح  نب  ةزمح 

نب میهاربا  نب  قحـسا  نب  دـمحا  نب  هللا ،) دـبع  وبا   ) نیـسح نب  ةزمح  بسن : هلـسلس  يرجه . مراهچ  نرق  طساوا  رد  تافو  تاـفو : دـلوت و 
هب قحـسا  نب  دـمحا  دوخ  ّدـج  هعقب  ترواجم  رد  هک  تساقحـسا  نب  دـمحا  هون  يو  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نب  میهاربا  نب  یـسوم 
رد مدآ ) نب  ایرکز  نادـیم  ، ) هنهک نادـیم  لباقم  رذآ ، نابایخ  نفد : لـحم  دراد . دوجو  مه  يرگید  تـالامتحا  تسا . هدـش  هدرپس  كاـخ 
هب ههبـش  یب  دـنک  دای  تقیقح  فالخ  رب  غرود و  يدـنگوس  وا  مسا  هب  سک  ره  اه : یگژیو  قحـسا . نب  دـمحا  دوخ  ّدـج  هعقب  ترواـجم 

: رهطم حیرـض  هدنزاس  الط . هرقن و  حیرـض  ياراد  تسا و  يراک  هنیئآ  فقـس  مامت  دبنگ  لخاد  دیـسر . دهاوخ  رتدوز  هچ  ره  دوخ  يازج 
ص 16، نازورف ، ردب  ( 1 ( 1 .) یناهفصا 1371 ه ش هدازردیح  هللا  تمعن  جاح  يراجن  روپسابع و  نیـسح  ینزملق  شرورپ  سابع  دمحا و 

ص 441. ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ 

( ردیح ناطلس   ) ردیح

ص 141. هعیرشلارصان ، مق ، خیرات  ( 1 ( 1 .) ناجرو عرازم  زا  دنوین  هعرزم  نفد : لحم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  دالوا  زا  بسن : هلسلس 

خ

نسح هجاوخ 

ص 208. ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  ( 1 ( 1 « ) درجهار  » ياتسور كارا . مق -  هداج  رد  نفد : لحم 
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دلاخ

رد دورمق ، ياتسور  رد  نفد : لحم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  نب  قحسا  نب  نیسح  نب  یناروص  دمحم  رفعج  وبا  دنزرف  ًالامتحا  بسن : هلسلس 
ص ج 2 ، ناـکاپ ، تبرت  و  ص 363 . ج 3 ، عیـشت ، فراعملا  ةرئاد  ( 1 ( 1 . ) دـمحم هزمح ، مساق ، نسح ، هیقر ، رانک  هداز ، ماما  شـش  هعقب 

.169

نوتاخ هجیدخ 

، هعیرشلا رصان  مق ، خیرات  ( 1 ( 1 . ) مق یخسرف  راهچ  ناتـسجلخ ، ياتـسور  رد  نفد : لحم  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  دافحا  زا  بسن : هلـسلس 
ص 141.

هجیدخ

نـسح نب  رمع  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  نسحم  بلاـط  وبا  نارتخد  زا  دراد  لاـمتحا  مالـسلا و  هیلع  داجـس  ماـما  ناـگداون  زا  بسن : هلـسلس 
رد رهاط  ّبیط و  هداز  ماما  یقرـش  تهج  مق و  یقرـش  تمـسق  رد  : نفد لحم  دـشاب . مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  نبا  رغـصا  یلع  نبا  سطفالا 

نیـسح دـمحم  روشک . یبهذـم  ياه  ناکم  اهیدابآ و  گنهرف  ( 1 ( 1 . ) تسا نوفدـم  هیقر  همطاف و  هنیکـس و  رانک  رد  داـبآ . مجن  یـضارا 
ص 171. ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  وص  ج 2 ، نیعشعشملا ، راونا  ص 156 و  نازورف ، مجنا  و  ص 616 . یلپاپ ،

هجیدخ

يولعلا نسح  نب  یلع  ناگداون  زا  ار  يو  یـضعب : تسا . مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ناگداون  زا  یکی  نوتاـخ  هجیدـخ  بسن : هلـسلس 
هّمع مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  لصفالب  دنزرف  هدرب  مان  هک  دندقتعم  يو  هرابرد  لحم  لها  هک  هچنآ  دیوگ : یم  ضیف  دنناد . یم  یضیرعلا 

هجیدـخ هیرق  رد  نفد : لحم  هدـشن . هدرب  مان  قداص  ماما  دالوا  هجیدـخ  هکنوچ  دـهد . یمن  قفو  يدنتـسم  چـیه  اب  تسا . هموصعم  همطاـف 
نوتاخ هجیدخ  هداز  ماما  هعقب  اه : یگژیو  دراد . هلـصاف  یلـصا  هداج  زا  رتمولیک  هس  ناهفـصا ، مق -  میدق  هداج  رد  مق  بونج  رد  نوتاخ ،

ریما نیدـلا  ثایغ  روتـسد  هبهک  دـشاب  یم  مق  یخیرات  دنمـشزرا و  هداز  ماما  تفه  زا  یکی  تسا و  يروشنم  دـبنگ  اب  یعلظ ، تشه  یئانب 
ص 427، ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 1 ( 1 . ) تسا هدش  انب  يرمق  يرجه  لاس 770  رد  مق  لقتسم  يارما  زا  یفص  یلع  هجاوخ  دنزرف  دمحم 

ص 202. ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  ص 172 و  ج 2 ، دیفم ، داشرا 

د

یلع نبرد 

ياتـسور نفد : لحم  نسح  نب  یلع  نب  زود  مان : . 87 ( 1 . ) سجربا لخدـم  رد  هوانزا »  » هعرزم رد  ( سگربا سَجَْربَا (  ياتـسور  نفد : لحم 
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ص 93. مق ، يامیس  ( 2 ج 2 7 ص 186 . ناکاپ ، تبرت  ( 1 ( 2) کهک عباوت  زا  سجَربَا ،

ر

نوتاخ هیقر 

ج 2، نادنمشناد ، هنیجنگ  ( 1 ( 1 . ) نوتاخ همیلح  هعقب  رد  دورجنل ، ياتسور  رد  نفد : لحم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  دافحا  زا  بسن : هلـسلس 
ص 141. هعیرشلا ، رصان  مق ، خیرات  ص 518 و 

هیقر

... هیقر و همیلح ، يداه ، وناب ، رهـش  بنیز  رانک  رد  هونـشو  ياتـسور  نفد : لحم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماـما  ناـگداون  زا  بسن : هلـسلس 
، مق راثآ  هنیجنگ  ص 195 و  ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  ص 40 و  هعیرشلا ، رصان  مق ، خیرات  ( 1 ( 1 . ) دشاب یم  يداه  رسمه  يو  هک  دنلئاق  یضعب 

ص 594. ج 2 ،

هیقر

نـسح نب  رمع  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  نسحم  بلاط  وبا  نارتخد  زا  دراد : لامتحا  مالـسلا : هیلع  داجـس  ماما  ناگداون  زا  يو  : بسن هلـسلس 
رهاط بیط و  هداز  ماما  یقرش  تهج  رد  مق  یقرش  تمسق  رد  نفد : لحم  دشاب . یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  نبا  رغـصا  یلع  نبا  سطفالا 

ج 2. نیعشعشملا ، راونا  و  ص 156 ، نازورف ، مجنا  ( 1 ( 1 . ) تسا نوفدم  هیقر  همطاف و  هنیکس و  رانکرد  دابآ . مجن  یضارا  رد 

هیقر

هداج رد  نوتاخ  هجیدخ  ياتـسور  رد  نوتاخ  هجیدـخ  هعقب  رد  نفد : لحم  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  ناگداون  ای  نادـنزرف  زا  بسن : هلـسلس 
(1 . ) دشاب یم  نوفدم  هجیدخ و ... بنیز و  هللا و  دـبع  نمحرلا و  دـبع  شناردارب ، رانک  رد  يو  اه : یگژیو  رهاط . بیط و  کیدزن  هجارس 

ص 173. ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  و  ات 514 . ص 505  ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 1

نوتاخ هیقر 

ص هعیرشلا ، رصان  مق ، خیرات  ( 1 ( 1 . ) مق یخسرف  راهچ  ناتسجلخ ، ياتـسور  نفد : لحم  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  دافحا  زا  بسن : هلـسلس 
 . 141

هیقر
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. فاقوا هرادا  مق ، ناتسا  ناگداز  ماما  ( 1 ( 1) ودرف ياتسور  نفد : لحم 

هیقر

مساق و هزمح ، نسح ، دلاخ ، رانک  رد  هداز  ماما  شش  هعقب  رد  دورمقیاتسور ، نفد : لحم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  ناگداون  زا  بسن : هلسلس 
ص 169. ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  ص 363 و  ج 3 ، عیشت ، فراعملا  ةرئاد  ( 1 ( 1 . ) دمحم

ز

( نوتاخ هدیبز  یب  یب   ) نوتاخ هدیبز 

رانک رد  ناکبیز  هعرزم  یضاق و  ياتسور  کیدزن  هد  نوریب  بادنج ، ياتسور  نفد : لحم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  دافحا  زا  بسن : هلـسلس 
ص 210. ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 1 ( 1 .) سابع هداز  هاش 

اّیرکز

رد 30 نوتاخ  هجیدخ  هعقب  کیدزن  لیعامـسا  میهاربا و  هعقب  يرتم  رد 25  نفد : لحم  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  ناگداون  زا  بسن : هلـسلس 
مان و نودب  نآ  طسو  رد  يربق  و  تسا . یمیدق  هداس و  هعقب  نیا  : اه یگژیو  ناهفصا . مق -  میدق  هداج  رد  بونج  تهج  رد  مق  يرتمولیک 
ص 206 و ج 2 ، ناـکاپ ، تبرت  لـحم ؛ لـها  زا  قیقحت  يروضح و  هدـهاشم  اـب  ( 1 ( 1 .) دشاب یم  حیرـض  نودـب  یچگ و  رادـج  اب  ناشن 

ص 433. ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ 

ایرکز

ص 212. ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 1 ( 1  ) ناتسجلخ عباوت  زا  کنادیم  ياتسور  نفد : لحم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  دنزرف  بسن : هلسلس 

یلع نب  دیز 

نیدباعلا نیز  مامالا  نب  رغصألا  نیسحلا  نب  نسحلا  نب  دمحم  نب  هللا  دیبع  نبا  قیلسلا  دمحم  نب  ربکا  یلع  نب  یلع  نب  دیز  بسن : هلـسلس 
ج 2، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 1 ( 1 .) دشاب یم  نوفدم  ادج  يا  هعقب  رد  نارتخا ، لهچ  هعقب  ترواجم  رد  رذآ ، نابایخ  رد  : نفد لحم  مالسلا  هیلع 

ص 76. ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  527 و  ص 525 - 

( دیز هداز  هاش  ) دیز
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نب لیعامـسا  نب  دّمحم  نب  دمحا  نبا  یمقلا ، هزمح  نبا  یلع  نب  يزیزع ، نسح  نب  دیز  مالـسلا : هیلع  داجـس  ماما  دافحا  زا  بسن : هلـسلس 
ياراد یلع  هجنپ  هچوک  رخآ  هزمح ، هداز  هاش  هچرازاب  نفد : لحم  ( 1) مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  مامهلا  ماما  نبا  رهابلا  هللادبع  نبا  دّمحم 

، نیعشعشملا راونا  ( 1 ( 2 . ) دراد دوجو  دیز  هداز  هاش  دجسم  هعقب ، یبرغ  تهج  رد  اه : یگژیو  یمیدق . هدش و  يراکیـشاک  هربقم  دقرم و 
ص 574. ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 2 ص 156 . ج 2 ،

نوتاخ بنیز 

ج 141. هعیرشلا ، رصان  مق ، خیرات  ( 1 ( 1  ) ودُرف عرازم  زا  هرون  هعرزم  نفد : لحم  غارچ ) هاش   ) یسوم نب  دمحا  دالوا  زا  بسن : هلسلس 

نوتاخ تنیز 

ص 141. هعیرشلا ، رصان  مق ، خیرات  ( 1 ( 1  ) ودرف ياتسور  نفد : لحم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دافحا  زا  بسن : هلسلس 

بنیز

رارق مق  یقرش  بونج  رد  اتسور  نیا  دومحم . ناطلس  هعقب  رد  مرَـص  ياتـسور  نفد : لحم  مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  ناگداون  زا  : بسن هلـسلس 
ص 586. ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ص 44 ؛ ج 3 ، عیشت ، فراعملا  ةرئاد  ( 1 ( 1 . ) دراد

بنیز

مق یقرـش  تهج  رد  نوتاخ  هجیدخ  هیرق  رد  نوتاخ ، هجیدخ  هعقب  نفد : لحم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما  نارتخد  زا  : بسن هلـسلس 
اذه : » تسا هدش  هتـشون  نینچ  تشخ  يور  رب  تسا . نوفدم  میرم  شرهاوخ  رانک  رد  يو  اه : یگژیو  رهاط . بیط  کیدزن  هجارـس ، هداج 

میرم بنیز و  امهمسا  نیتخالا  و  تسا ...« : هدش  هتشون  نینچ  مود  تشخ  يور  و  امه .»... رفعج و  نب  یسوم  موصعملا  مامالا  دالوا  حیرض 
دقرم اذـه  دوش : یم  هدـید  ترابع  نیا  هعقب  یقرـش  ناویا  یگنـس  هبیتک  رب  و  مالـسلا . امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  رهطملا  دیهـشلا  مامالا  اـتنب 
بنیز و  مالـسلا ، امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  انبا  هللا  دـبع  نمحرلا ، دـبع  هداز  هاش  میرکتلا  میظعتلا و  بجاو  ناـگداز  ماـما  موصعملا  رهطملا 
رفعج نب  یـسوم  ماما  هتبلا  مالـسلا .» امیلع  رفعج  نب  یـسوم  تانب  نوتاخ  هیقر  نوتاخ و  میرم  نوتاخ و  هجیدخ  نوتاخ و  همطاف  نوتاخ و 

رد هدش و  هتخاس  نایناخلیا  هرود  رد  هعقب  لصا  دشاب . ترـضح  نآ  ناگداون  زا  دور  یم  لامتحا  يور  نیا  زا  تشادن  میرم  مان  هب  يرتخد 
ات 514. ص 505  ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 1 ( 1 . ) تسا هدش  تّمرم  هیوفص  هرود 

بنیز

، مق خیرات  ( 1 ( 1 ... ) ونابرهش و همیلح ، هیقر ، يداه ، رانک  رد  هِونشو  ياتسور  نفد : لحم  مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  ناگداون  زا  : بسن هلـسلس 
ص 195. ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  ص 40 ، هعیرشلا ، رصان 
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بنیز

شرازم قودنص  رب  اه : یگژیو  مق . ناتسهق  رد  عقاو  هداز  ماما  راهچ  هعقب  رد  نفد : لحم  مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  ناگداون  زا  بسن : هلـسلس 
و يدهملا .» دمحم  رظتنملا  مامهلا  مامالا  حلاصلا  فلخلا  مئاقلا  ۀجحلا  و  دوش ...«  یم  هدید  دـبای  یم  متخ  نینچ  هک  نیموصعم  رب  تاولص 
ص ج 2 ، مق ، راـثآ  هنیجنگ  ص 175 ، ج 2 ، ناـکاپ ، تبرت  ( 1 ( 1 . ) تسا هتفخ  مظاک  ماما  ناگداون  زا  همیلح ، نیـسح ، دـمحم ، رانک  رد 

.518

بنیز

مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  رتخد  بنیز  زا  يادج  ار  يو  یـضعب  عقربم . یـسوم  رتخد  بنیز  بسن : هلـسلس  تافو 320 ق  تافو : دلوت و 
فرصت زا  دعب  يو  دندقتعم  یـضعب  اه : یگژیو  نارتخا . لهچ  رد  عقربم  یـسوم  نب  دمحم  شردارب  ربق  رانک  رد  نفد : لحم  دنا . هتـسنادن 

باسنا یف  بلاطلا  ةدمع  ك : ر . ( 1 ( 1 . ) تخادرپ مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  رازم  تّمرم  هب  دوب  هدرب  ثرا  شردارب  زا  هک  یلاوما  رد 
ص 94. نازورف ، يدج  ص 190 و  بلاط ، یبا  لآ 

( داوج ماما   ) یلع نب  دمحم  تنب  بنیز 

زا دعب  اه : یگژیو  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  هضور  لخاد  نالباب  هربقم  نفد : لحم  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  تنب  بنیز  بسن : هلـسلس 
(1 ( 1 .) تخاس شرازم  رب  يدـبنگ  تشادرب و  ار  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضحربق  يور  يایروب  و  دـمآ ، مق  هب  هموصعم  ترـضح  تافو 

ص 216. یلع ، نب  نسح  همجرت  دمحم ، نب  نسح  مق ، خیرات  باتک  و  ص 392 . ج 1 ، ضیف ، سابع  مق ، راثآ  هنیجنگ  ر.ك :

س

نوتاخ هیراس 

ص 211- ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  و  مق ، فاقوا  هرادا  مق ، ناتـسا  ناـگداز  ماـما  ( 1 ( 1) رازین ياتـسور  کیدزن  ناهفـصا  هداج  رد  نفد : لحم 
.209

هنیکس

هنیکـس رگید : لامتحا  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  نب  هللا  دبع  نب  مساق  نب  یلع  نب  دمحم  نب  نیـسح  رتخد  هنیکـس  ًالامتحا  بسن : هلـسلس 
کیدزن مق  قرش  يرتمولیک   30 نفد : لحم  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  نب  هللا  دبع  نب  مساق  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  نیـسح  رتخد 

نب یلع  دنزرف  رهطم  دیس  ردام  يو  اه : یگژیو  دابآ . نولاز  هدکهد  کیدزن  دابآ و  مساق  ياتـسور  یلاوح  رد  ناشاک ، مق -  ینونک  هداج 
ج 2، ناکاپ ، تبرت  ص 140 ؛  هعیرشلا ، رصان  مق ، خیرات  517 ؛  ص 514 -  ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 1 ( 1 . ) تسا فیرش  دمحم  ناطلس 

ناریا ناگداز  ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 885زکرم  هحفص 738 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 58. نازورف ، ردب  ص 173 ؛ 

هنیکس

نـسح نب  رمع  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  نسحم  بلاـط  وـبا  نارتـخد  زا  دراد : لاـمتحا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  ناـگداون  زا  بسن : هلـسلس 
رد رهاط  ّبیط  هداز  ماما  یقرـش  تهج  مق و  یقرـش  تمـسق  رد  نفد : لـحم  دـشاب . مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  نب  رغـصا  یلع  نبا  سطفـالا 

(1 ( 2 . ) دناد یمن  نوفدم  اج  نیا  رد  ار  هنیکـس  مق ، راثآ  هنیجنگرد  ( 1 . ) تسا نوفدم  هیقر  همطاف و  هجیدخ و  رانک  رد  دابآ  مجن  یـضارا 
؛ ، ج 2 نیعـشعشملا ، راونا  ص 156 ؛  نازورف ، مـجنا  ص 631 ؛  یلپاپ ، نیـسح  دـمحم  روشک ، یبهذـم  ياه  ناکم  اه و  يدابآ  گـنهرف 

.514 ص 505 -  ج 2 ، نادنمشناد ، هنیجنگ  ( 2 ص 173 . ج 2 ، ناکاپ ، تبرت 

نوتاخ هنیکس 

جـسفنب نیـسح  نب  هللا  دبع  نبا  مصالا  ةزمح  مساقلا  یبا  نب  دمحا  لضفلا  یبا  نب  دمحم  نیدلا  رـصان  رتخد  نوتاخ  هنیکـس  بسن : هلـسلس 
، نارکمج کیدزن  باگرگ  ياتـسور  نفد : لحم  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  نبا  رهابلا  هللا  دـبع  نبا  طقرا  دـمحم  نبا  لیعامـسا  نبا 

یئارون يداه  خیش  تاقیقحت  زا  ییولبات  رب  انب  ( 1 ( 1 . ) يدهم يداه و  شرگید  ردارب  ود  شردـپ و  هعقب  یکیدزن  و  رفعج ، شردارب  رانک 
ص 289. ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ص 167 ؛  ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  هناگی ؛ 

دومحم ناطلس  نب  نامیلس 

دمحم نب  ربکالا  یلع  نب  یلع  نب  نارتخا ) لهچ  هعقب  يوربور  رد  نوفدم   ) دیز نب  دـمحم  نب  دومحم  ناطلـس  نب  نامیلـس  بسن : هلـسلس 
رد مق . یقرش  بونج  رد  مرص ، ياتسور  نفد : لحم  نیدباعلا . نیز  ماما  نب  رغصالا  نیسحلا  نب  نسحلا  نب  دمحم  نب  هللا  دیبع  نبا  قیلّـسلا 

، ناکاپ تبرت  ص 586 ؛  ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 1 ( 1 .) دومحم ناطلس  شردپ  مالـسلا و  هیلع  مظاک  ماما  ناگداون  زا  بنیز  شردام  رانک 
ص 177. ج 2 ،

نامیلس

. مق فاقوا  هرادا  مق ، ناتسا  ناگداز  ماما  ( 1 ( 1) يزکرم شخب  عباوت  زا  دابآرفص  ياتسور  نفد : لحم 

نامیلس

. نامه ( 1 ( 1) کهک عباوت  زا  دابآروخ  ياتسور  نفد : لحم 

نامیلس
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(1 .) دوش هعجارم  یسوم »  » تمسق هب  اه : یگژیو  دابآرفعج  عباوت  زا  هوآ  ياتسور  نفد : لحم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  دنزرف  بسن : هلـسلس 
.103 ص 99 -  ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 1

نارهاوخ هس 

ص 208. ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  ( 1 ( 1 «. ) هازیر  » و ناجیزید »  » ياتسور نایم  هازیر ،»  » هعرزم درجهار ، ياتسور  نفد : لحم 

یلع لهس 

ص 95. مق ، يامیس  ( 1 ( 1 . ) مق يزکرم  شخب  عباوت  زا  ترصن  کشوک  ياتسور  نفد : لحم 

ش

وناب رهش 

: دندقتعم یضعب  بنیز و ... هیقر و  همیلح و  يداه و  رانک  رد  هِونشِو  ياتسور  نفد : لحم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ناگداون  زا  بسن : هلسلس 
؛  ص 478 ج 2 ، عیشت ، فراعملا  ةرئاد  ص 195 ؛   ، ج 2 ناکاپ ، تبرت  ص 40 ؛ هعیرشلا ، رصان  مق ، خیرات  ( 1 ( 1 . ) تسا يداه  رهاوخ  يو 

ص 594. ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ 

( نوتاخ هفیرش  یب  یب   ) نوتاخ هفیرش 

ص 94. مق ، يامیس  ( 1 ( 1) ناتسجلخ عباوت  زا  سیون ، يدابآ  نفد : لحم 

بیعش

. مق فاقوا  هرادا  مق ، ناتسا  هاگداز  ماما  ( 1 ( 1) ناتسجلخ عباوت  زا  هنزرو  ياتسور  نفد : لحم 

ص

( حلاص هداز  هاش   ) حلاص

ص 141. هعیرشلا ، رصان  مق ، خیرات  ( 1 ( 1 . ) ناجرو عرازم  زا  دنوین  هعرزم  نفد : لحم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  دافحا  زا  بسن : هلسلس 
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رتشا کلام  نب  حلاص 

دیز رکـشل  رد  هک  یعخن ، رتشا  کلام  نب  میهاربا  نب  دمحم  نب  حـلاص  ریما  بسن : هلـسلس  يرجه  مود  نرق  همین  رد  تافو : رادـملع  بقل :
يراوتم شنارای  دیز و  تداهش  زا  سپ  يو  اه : یگژیو  ناتـسجلخ  عباوت  زا  بایک  ياتـسور  نفد : لحم  دوب . رادملع  نیـسحلا  نب  یلع  نب 

(1 ( 1 .) دش هدرپس  كاخ  هب  تفای و  تافو  ناکم  نیمه  رد  دش و  لوغـشم  تعارز  هب  بایک  هوک  هنماد  رد  دـمآ و  ناریا  هب  هفوک  زا  دـش و 
ص 201. ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ 

نوتاخ اروفص 

نب فرطالا  رمع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  دـمحم  نب  هللا  دـبع  نب  دـمحا  نب  رفعج  نب  دـمحم  هداز  ردارب  بسن : هلـسلس  ق . 378 ه .  تافو :
ناردارب مان  یضعب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نب  فرطالا  رمع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  دمحم  هداز  ردارب   : رگید لامتحا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 

رانک جرف ، كاخ  دـمحا ، ثراح و  یلع  ناـگداز  ماـما  هاـگراب  تشپ  نفد : لـحم  دـنا . هتـسناد  بوقعی »  » و قاحـسا »  » ار رفعج  نب  دـمحم 
. دنا هتسناد  مالسلا  هیلع  ربمغیپ  بیعش  ترضح  رتخد  ار  يو  طلغ  هب  یـضعب  يو  بسن  رد  فالتخا  تلع  هب  اه : یگژیو  يداهلا . هناخوراد 

نوتاخ اروفـص  مسا  هب  ار  هعقب  نیا  هک  نیا  تلع  دشاب و  یم  نوفدم  هللا ... دـبع  نب  دـمحا  نب  رفعج  نب  دـمحم  دوخ ، يومع  رانک  رد  يو 
اروفـص تافو  هعقب و  يانب  خـیرات  هداـم  اروفـص  هک  نیا  اـی  تسا  هدـش  هدرپس  كاـخ  هب  هعقب  نیا  رد  وا  لوا  دـشاب  نیا  دوش  یم  هتخاـنش 
يرجه مهد  مهن و  نرق  هب  ار  یلعف  ياـنب  هک  تسا  تاـتویب  تارجح و  تاـنیئزت و  هنوـگ  ره  دـقاف  هـعقب  دوـش . یم  هک 378  تسا  نوتاـخ 

نب دمحم  مان  هب  رتشیب  حیـضوت  هدـش . ماجنا  راجاق  ازریم  ياضر  دـمحم  هلیـسو  هب  لاس 1334 ه ق  رد  يدعب  تاریمعت  و  دـنا . هداد  تبـسن 
ص يدجملا ، ص 202 ؛ ۀکرابملا ، ةرجشلا  ص 235 ؛  ج 1 ، نیعشعشملا ، راونا  ص 87 ؛  ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  ( 1 ( 1 . ) دوش هعجارم  رفعج 

ص 287. ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ص 146 ؛  نازورف ، مجنا  249 ؛

ط

( رهاط هداز  هاش   ) رهاط

یهت هداس و  تسا  يوفص  هرود  زا  نآ  يانب  تسا  دابآرفعج  عباوت  زا  زورما  هک  ناتسجلخ  عباوت  زا  دورغط ) ای   ) دورقت ياتسور  نفد : لحم 
.202 ص 201 -  ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  ( 1 ( 1 . ) راجاق هرود  لاجر  زا  رتفد  ریزو  اضر  ازریم  هعقب  رانک  رد  نیئزت ، هنوگ  ره  زا 

( یلع نب  نیسح   ) بّیط

یتشخ یشاک  زا  يدنبرمک  يا  هبیتک  هعقب  یبرغ  ناویارد  بسن : هلـسلس  ّبیط  بقل : دندناوخ  سابعلا  وبا  ار  وا  یـضعب  هللا و  دبع  وبا  هینک :
نسحم نیسح و  مق  رد  رهاط  بیط و  هداز  هاش  هک  تسا  نیعشعشملا  رونا  مود  دلجم  رد  یلاعت ، همسب  هتشون : نینچ  دیفس  قیلعتسن  هب  دراد 

رسپ نسحم  مالسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  نبا  رغصالا  یلع  نبا  سطفالا  نسحلا  نب  رمع  نب  یلع  نب  نیسح  تسا : نیا  اهنآ  بسن  دنتـسه و 
وبّیط مان  هب  يا  هعقب  رد  یلصا  هداج  زا  جراخ  يرتمولیکود  هلصاف  اب  ، هجارـس مق -  هداج  رد  نفد : لحم  رهاط . ّبیط و  هب  دنبقلم  هک  تسوا 
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هشوگ و تشه  هب  الاب  رد  هک  هشوگ  راـهچ  تسخن  نآ  نورد  ياـمن  یکرت و  هدزناـش  یمره  یجرب  رازم  نیا  دـبنگ  : اـه یگژیو  ( 1 .) رهاط
يازارد و اب  هعقب  نایم  دقرم  يور  تسا . رتم  هد  زا  شیب  هعقب  حطس  زا  فقس  يدنلب  هدش ، لیدبت  یعلـض  هدزناش  هب  دبنگ  ةدعاق  رد  سپس 

موینیمولآ خیرـض  دقرم  يور  تسا .... مهد  نرق  زا  دیدرت  چـیه  یب  هک  هتـسارآ ، يدروجال  قرعم  یـشاک  اب  يدنلب 20/1  3 و  يانهپ 2 * 
نب رمع  نب  یلع  نب  نیـسح  هللا  دـبع  وبا  نبا  یلع  نسحلا  وـبا  نب  ّبیط  ساـبعلا  وـبا  ار : يو  مق : راـثآ  هنیجنگ  رد  یلو  دراد . رارق  کّبـشم 

ج مق ، راثآ  هنیجنگ  ص 171 ، ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  ( 1 دنک . یم  یفرعم  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نب  رغصالا  یلع  نبا  سطفالا  نسح 
ص 497. ، 2

( نیسح نب  نسحم   ) رهاط

نب رمع  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  نسحم  يو : هتـشون : هعقب  يدـنب  رمک  هبیتک  رد  هچنآ  رب  اـنب  بسن : هلـسلس  رهاـط  بقل : نیـسحلا  وبا  هینک :
دنزرف رهاط  نیسحلا  وبا  ار  يو  مق : راثآ  هنیجنگ  رد  و  تسا . ّبیط  دنزرف  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  نبا  رغصالا  یلع  نبا  سطفالا  نسحلا 

ود یعرف  اـب  هجارـس ، مق -  هداـج  نفد : لـحم  دـناد . یم  سطفـالا ... نسحلا  نبرمع  نب  یلع  نب  نیـسح  هللا  دـبع  یبا  نبا  یلع  نسحلا  وبا 
ص 171. ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  ( 1131 ( 1 . ) رهاط بیط و  هعقب  رد  ّبیط  شردپ  رانک  رد  يرتمولیک 

ع

( بقاع هداز  هاش   ) بقاع

. ناتـسجلخ عباوت  زا  ربانب »  » ياتـسور رد  ناقزیج )  ) ناقزمج هیرق  لامـش  رد  نفد : لحم  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  نادـنزرف  زا  بسن : هلـسلس 
هاش  ) سابع مان : ( 1 . ) دشاب هدازماما  نیا  رـسپ  دـیاش  هک  دراد  دوجو  بقاع  نب  ثراحلاوبا  مان  هب  يا  هدازماما  ناشاک ، رازاب  رد  اه : یگژیو 

ناجرو عرازم  زا  دنوین  هعرزم  رانک  رد  نفد : لحم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ناگداون  زا  میهاربا ، هاش  دنزرف  سابع  بسن : هلسلس  سابع .) هداز 
(2 ص 205 . ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 1 ( 2 .) دنناد یم  نوفدم  شردپ  يولهپ  میهاربا  هاش  ياتسور  رد  ار  يو  یضعب  مق . یقرـش  تهج  رد 

ص 141. هعیرشلا ، رصان  مق ، خیرات  182 ؛  ص 178 -  ج 2 ، ناکاپ ، تبرت 

( سابع هداز  هاش   ) سابع

، ناکبیز هعرزم  نییاپ و  یضاق  ياتسور  کیدزن  هد ، نوریب  بادنَج ، ياتـسور  نفد : لحم  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  دافحا  زا  بسن : هلـسلس 
(1 ( 1 . ) تسا هدش  نفد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  دافحا  زا  نوتاخ  هدیبز  یب  یب  هعقب  نیا  رد  و  راجاق . هرود  نیتسخن  همین  زا  هداس  يدـبنگ 

ج 2،ص 210. نادنمشناد ، هنیجنگ  ص 207 ؛ ج 2 ، ناکاپ ، بترت 

نیسح نب  سابع 

نب دمحا  نب  دادرخ ) نابایخ 15  ير  هزاورد  جراخ  رد  نوفدم   ) یلع دیس  هداز  هاش  دنزرف  نیسح  نب  سابع  بسن : هلـسلس  لضفلاوبا  هینک :
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ناتـسربق رد  نفد : لحم  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  نبا  هّیفنح  دمحم  نب  رفعج  نب  هللا  دبع  نب  رفعج  نب  هللا  دـبع  نب  یلع  نب  دـمحم 
ص 235، مق ، خیرات  ص 321 ؛  بلاطلا ، ةدمع  ؛  ص 145 نازورف ، مجنا  ( 1 ( 1 . ) یلع دیس  هداز  هاش  نب  نیسح  شردپ  راوج  رد  هّیدمحم 

.236

( نمحرلا دبع  هداز  هاش   ) نمحّرلا دبع 

رد نفد : لحم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ناگداون  زا  بسن : هلـسلس  نمحّرلادبع  مان : ( 1 . ) مق یخـسرف  ود  دابآ ، روخ  نفد : لحم 
شردارب رانک  رد  يو  اه : یگژیو  نوتاخ . هجیدخ  ياتسور  رد  رهاط  بیط و  هدازماما  کیدزن  مق ، یقرـش  تهج  رد  نوتاخ : هجیدخ  هعقب 

مظاک ماما  نادنزرف  ای  ناگداون  زا  بسن : هلـسلس  هللا  دبع  مان : ( 2 .) تسا نوفدم  هیقر  همطاف ، هجیدخ ، میرم ، بنیز ، شنارهاوخ  هللا و  دـبع 
ياتـسور رد  رهاـط  بیط و  هعقب  کـیدزن  مق ، یقرـش  تهج  رد  نوتاـخ ، هجیدـخ  هعقب  رد  نفد : لـحم  نمحرلا . دـبع  ردارب  مالـسلا ، هیلع 

. دـشاب یم  نوفدـم  میرم ... هجیدـخ ، هیقر ، همطاف ، بنیز ، شنارهاوخ  نمحرلا و  دـبع  شردارب  رانک  رد  يو  اه : یگژیو  نوتاخ . هجیدـخ 
رانک مق ، بونج  يرتمولیک  لهچ  دودح  نفد : لحم  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  ناگداون  زا  بسن : هلـسلس  هللادبع ) هداز  هاش   ) هللادبع مان : ( 3)
مدرم زا  يا  هحلاص  نز  ياـیؤر  هب  دنتـسم  دـبنگ  نیا  شیادـیپ  اـه : یگژیو  مچ . هعلق  هدـکهد  برغ  راـب ، راـنا  دور  رتسب  رد  ناهفـصا ، هار 

(3 . 514 ص 505 -  ج 2 ، مق ، راـثآ  هنیجنگ  ( 2 ص 141 . هعیرـشلا ، رـصان  مق ، خیرات  ( 1 ( 4 . ) يرمق لاـس 1324  رد  مچ  هعلق  هدـکهد 
ص 207. ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  ص 696 ؛  ج 2 ، ضیف ، سابع  مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 4 . 514 ص 505 -  ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ 

( هللا دبع  هداز  هاش   ) هللا دبع 

نبا رکسعلا  میهاربا  نب  قحسا  هللا  دبع  وبا  فنحم  هللا  دبع  رگید : لامتحا  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  لصفالب  دنزرف  بسن : هلـسلس 
رتخد هتـسیز و  یم  هوآ  رد  يو  هک  هدمآ  مق  خیرات  رد  لامتحا  نیا  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  نبا  یـضترملا  میهاربا  نب  ۀحبُّسلا  یبا  یـسوم 

هداز هاش  شا  هداز  رسپ  نیسح و  دوخ  رـسپ  اب  هک  قحـسا  نب  دمحا  مان  هب  دوب  يرـسپ  ار  وا  درک و  جیوزت  دیهان  زیرط  رد  ار  نیهاش  ادخهد 
یگنسرف کی  رد  نفد : لحم  ( 1 . ) تسا نوفدم  هواس  رد  قحسا  هللا  دبع  وبا  دیوگ  یم  ضیف  سابع  یلو  دننوفدم . مق  هطقن  کی  رد  هزمح 

زا لقن  هب  ، 98 ص 99 -  ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  نینمؤملا 2 ) سلاجم  ص 101 و  ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 1 ( 2 . ) دابآرفعج عباوت  زا  هوآ 
. صقنلا باتک  نینمؤملا و  سلاجم 

هللادبع

ص 738. ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 1 ( 1 .) هداز ماما  راهچ  هعقب  رد  دنهدیب  هداج  ولج  کهک  نوریب  نفد : لحم 

قلاخلا دبع 

دبع و  رفعج ، هداز  هاش  حـلاصلا ، دـبع   ) هداز ماما  هس  هعقب  رد  اتـسور ، نیمه  یعرف  لوا  كارا ، مق -  هداج  درجهار ، ياتـسور  نفد : لـحم 
ص 208. ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  ( 1 ( 1 (.) قلاخلا
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( حلاصلا دبع  هداز  ماما   ) حلاصلا دبع 

ص 208. ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  ( 1 ( 1 . ) هداز ماما  هس  هعقب  رد  اتسور ، یعرف  هار  زاغآ  كارا ، مق -  هداج  درجهار ، ياتسور  نفد : لحم 

هللا دبع 

. مق فاقوا  هرادا  مق ، ناتسا  هاگداز  ماما  ( 1 ( 1) درجوف ياتسور  نفد : لحم 

( هللا دبع  هاش   ) هللا دبع 

. هداز ماما  راهچ  هعقب  رد  هِروب )  ) هرواب هعرزم  یبونج  هوک  زارف  رب  ودرف ، یخسرف  کی  رد  نفد : لحم  غارچ . هاش  ناگداون  زا  بسن : هلسلس 
.199 ص 196 -  ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  ( 1 ( 1)

ضیبا هللا  دبع  دّیس 

لحم مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نب  یلع  نب  سطفا  نسح  نب  دیهـشلا  هللا  دـبع  نب  ساّبع  نب  هللا  دـبع  هداز  هاش  ًارهاظ : بسن : هلـسلس 
هب يا  هعقب  تسا و  نوفدم  ير  رهـش  رد  يو  دنیوگ : یم  یـضعب  و  يردص . هعلق  هدکهد  مان  هب  يا  هلحم  رد  هاگورین ، نابایخ  ياهتنا  نفد :

سابع نب  هللا  دبع  نب  نیـسح  هللا  دبع  وبا  شدـنزرف  هب  قلعتم  ار  ير  رهـش  رد  هللادـبع  هعقب  یـضعب  و  تسا . روهـشم  سابع  نب  هللا  دـبع  مان 
دبع نب  نیسح  هللا  دبع  وبا  نب  هللا  دبع  نیسح  دنزرف  هک  تسا  مه  نکمم  تسا و  هدش  لیدبت  هللا  دبع  هب  مک  مک  هللا  دبع  وبا  و  دنا . هتـسناد 

، مق خیرات  ص 165 ؛ نازورف ، مجنا  ( 1 ( 1 .) دشاب هدیدرگ  روهـشم  شدنزرف  مسا  هب  اذل  دشاب و  نوفدـم  اجنآ  رد  شردـپ  رانک  رد  زین  هللا 
ص 176 و نینمؤملا ، سلاجم  ص 315 ، بلاطلا ، ةدمع  ص 161 . ناـکاپ ج 2 ، تبرت  ص 129 -  ۀعیرشلا ، رـصان  مق ، خیرات  ص 225 ؛ 

.165 هیبلاطلا ص 164 ، ۀلقتم  ص 255 ، باسنالا ، بیذهت  ص 177 ، هکرابملا ، ةرجشلا 

دمحم نب  هللا  دبع 

يدهم نب  تسا ) نوفدم  يرکسع  نسح  اما  دجسم  لباقم  هک   ) یلع نیدلا  رصان  نب  دمحم  نب  هللادبع  نب  دمحم  نب  هللا  دبع  بسن : هلسلس 
دیز نب  نسح  نب  مساق  نبا  یئاحطبلا  دمحم  نب  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  دمحا  نب  دـمحم  نب  دـیز  نب  نیـسح  نب  دـمحم  نب 

 - ص 330 ج 1 ، هدـنکارپ ، راونا  ( 1 ( 1) مالـسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  ياپ  نییاپ  : نفد لحم  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  نب 
.331

یسوم نب  هللا  دبع 
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هعقب رذآ ، نابایخ  نفد : لحم  عقربم  یـسوم  نبدمحا  نب  دمحم  نب  دمحا  نب  یـسوم  نب  هللا  دبع  حـتفلا  وبا  بسن : هلـسلس  حـتفلا  وبا  هینک :
.566 ص 561 -  ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 1 ( 1) نارتخا لهچ 

( یلع دیس  هاش   ) یلع دیس 

یلع نب  هّیفنح  دمحم  نب  رفعج  نب  هللا  دبع  نب  رفعج  نب  هللا  دبع  نب  یلع  نب  دمحم  نب  دمحا  نب  یلع  دیس  بسن : هلسلس  نسحلا  وبا  هینک :
هیلع نینمؤملا  ریما  دـنزرف  سابعلا  لضفلا  وبا  نادـنزرف  زا  یکی  ناونع  هب  يو  ًاهابتـشا  هماـع  هاوفا  هنـسلا و  رد  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نبا 

. دراد دوجو  یلع  نب  نیسح  وا  ردپ  سابعلا و  لضفلاوبا  یلع  دیس  هداز  هاش  دافحا  ود  هک  تسا  نیا  زا  یـشان  نیا  و  هتفای ، راهتـشا  مالـسلا 
ص 144. نازورف ، مجنا  ص 339 ؛  بلاط ، یبا  لآ  نارجاهم  ( 1 ( 1) ير هزاورد  جراخ  دادرخ ، راولب 15  نفد : لحم 

( جرف كاخ  هداز  ماما   ) دمحا نب  یلع 

نـسح نب  رمع  نب  یلع  نب  دمحم  ریخلا  یبا  نب  دمحا  نسحلا  وبا  نب  ثراحلا  یلع  مساقلاوبا  : بسن هلـسلس  ثراح  بقل : مساقلا  وبا  هینک :
هواس رد  ثراح  یلع  لهـس  ثراح و  یلع  لـضف  هداز  ماـما  تسین  دـیعب  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  نبا  رغـصالا  یلع  نبا  سطفـالا 
هعقب نوریب  اه : یگژیو  ( 1 . ) يداهلا هناخوراد  رانک  مالسلا ، يداو  ناتـسربق  کیدزن  جرف ، كاخ  نابایخ  نفد : لحم  دنـشاب . يو  نادنزرف 
يور تسا : نینچ  نآ  ياه  هتـشون  هک  دراد  دوجو  يرتم  هس  ود  هلـصاف  هب  هتـسجرب  رمرم  گنـس  اب  ربق  هس  تروص  جرف  كاـخ  هداز  ماـما 

يرجه تافو 1336  خـیرات  هر )  ) ینیمخ ماما  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  ردام  نوتاخ  رجاه  مناخ  هروفغم  هموحرم  هاـگمارآ  لوا : گـنس 
تافو خـیرات  هر )  ) ینیمخ ماما  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  هّمع  مناخ  ناـج  بحاـص  هروفغم  هموحرم  هاـگمارآ  مود : گنـس  يور  يرمق .
هدجیه هعمج  دلوت  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  رهاوخ  اغآ  هدولوم  مناخ  هروفغم  هموحرم  هاگمارآ  موس : گنس  يور  يرمق . يرجه   1336

ص نازورف ، مجنا  ص 236 ؛  دمحم ، نب  نسح  مق ، خیرات  ( 1 يرمق . يرجه  بجر 1343  تافو 23  يرمق ، يرجه  یناثلا 1305  يدامج 
ص 83. ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  ص 281 ؛  ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  154 ؛ 

( رفص یجاح  هداز  ماما  هب  فورعم   ) اضر یلع 

نب فرش  نب  یلع  نب  نسح  نب  نیسح  نب  یلع  نب  دیز  نب  دمحم  نب  دمحم  نیدلا  یضر  نب  دمحم  نب  اضر  یلع  ًالامتحا : بسن : هلـسلس 
مین خـسرف و  کی  نفد : لحم  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  نب  یلع  نبا  سطفـالا  نسح  نب  يروحلا  یلع  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  یلع 

ص 133. هعیرشلا ، رصان  مق ، خیرات  ( 1 ( 1 .) تسا روهشم  رفص » یجاح  هداز  ماما   » شمداخ مسا  هب  هک  نارکمج . دجسم  يالاب 

رفعج نب  یلع 

ای ای 220 ،  - 210 تافو : 130 ه ق . دودح 129 -  دلوت  تافو : دلوت و  یضیَرُع  یندم ، يولع ، یمـشاه ، ینیـسح ، بقل : نسحلا  وبا  هینک :
ضیَرُع رد  قیقحت  رب  انب  نفد : لحم  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  لـصفالب  دـنزرف  یلع  نسحلا  وبا  بسن : هلـسلس  يرجه . ای 334   252

مان نیدب  نانمس  رد  يدقرم  و  دنا . هتـسناد  ادهـش  رازلگ  بنج  نادرمراهچ ، نابایخ  رخاوا  مق  رد  ار  يو  رازم  یـضعب  هنیدم . یخـسرف  کی 
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نب یسیع  نب  نسح  نب  یلع  یضعب  و  ( 1 . ) دنناد یم  مالسلا  هیلع  قداصلا  رفعج  نب  یلع  نب  رفعج  نب  یلع  ار  مق  رد  نوفدم  یضعب  تسا .
باتک بحاص  ثدـحم  ملاع  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  دـنزرف  یلع  : اـه یگژیو  ( 2  ) دنا هتـسناد  یـضیرع  رفعج  نب  یلع  نب  دـمحم 
حیرـض و  هاگراب ، هعقب و  ياراد  مق و  مدرم  مارتحا  دروم  مق ، رد  نوفدم  رفعج  نب  یلع  و  تیالو ... میلـست  عرو ، اب  رفعج » نب  یلع  لئاسم  »

ص 186 ج 2 ، لامالا ، یهتنم  ( 1 ( 3 . ) دشاب یم  دمحم  مان  هب  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ناگداون  زا  رگید  یکی  راوج  رد  اّلطم ...
ص ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  ك : ر . ( 3 ص 322 . ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ص 224 ؛  مق ، خیرات  ( 2 ص 324 . ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  187 ؛  - 
؛  292 ص 289 -  ج 21 ، ییوخ ، ثیدـحلا ، لاجر  مجعم  ص 231 ؛ بلاطلا ، ةدـمع  ص 191 ؛  ج 14 ، یـسلجم ، نیقتملا ، ۀـضور  42 ؛ 

.273 ص 272 -  ج 2 ، لاقملا ، حیقنت 

اضّرلا یسوم  یلع 

لخاد یئوکن  ناتـسرامیب  يوربور  رذآ ، ناـبایخ  نفد : لـحم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  ناـگداون  زا  بسن : هلـسلس  اـضّرلا  بقل :
صاخ نیئزت  ای  يرب ، چگ  چـیه  نودـب  هدـش و  ریمعت  نآ  لخاد  هک  تسا  راجاق  نارود  هب  طوبرم  هدازماما  يانب  ًارهاظ  اه : یگژیو  هچوک .

ص 104. ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  ص 133 ؛  هعیرشلا ، رصان  نیسح  دمحم  مق ، خیرات  ( 1 ( 1 . ) تسا

( اضر یلع   ) اضر نب  یلع 

نب یضر  نب  دمحم  نب  اضرلا  نب  یلعدیس  هداز  ماما  تسا : نینچ  هدمآ  هداز  ماما  راوید  هب  بوصنم  يولبات  رد  هک  هنوگ  نآ  بسن : هلسلس 
( هواس عباوت  زا  هوآ  نکاس   ) یلع نب  دمحم  نب  یلع  نب  فرـش  نب  یلع  نب  نسح  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دیز  نب  مارم  نب  دـیز  نب  دـمحم 

باب رد  ناسنالا  جارـس  باـتک  رد  مالـسلا و  هیلع  داجـسلا  نیـسحلا  نب  یلع  ماـمالا  نب  رغـصالا  یلع  نب  سطفا  نسح  نب  يریرح  یلع  نب 
نیسح نب  یلع  نب  یعاد  نب  دیز  نب  دمحم  نب  دمحم  نب  دمحم  نبا  اضر  نب  یلع  هدمآ ...: نینچ  هواس  عباوت  هوآ و  تاداس  فیرش  بسن 

یلع نب  سطفـالا  نسح  نب  يرزخلا  یلع  نب  يرزخلا  دـمحم  نب  یلع  نب  یلع  نب  نـسحلا  دـمحم  وـبا  نـب  یلع  نـب  دـمحم  نـب  یلع  نـب 
ياراد اه : یگژیو  نارکمج  دجـسم  یبرغ  بونج  يرتمولیک  دـنچ  هلـصاف  رد  نفد : لحم  ( 1 .) مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نب  رغـصالا 

زبـس و یـشاک  اـب  هک  ضرع 2*5/1  لوـط و  رتـم و  کـی  یبـیرقت  عاـقترا  هب  هتـسجرب  يربـق  تروـص  نآ  ریز  رد  هـک  کـچوک  يا  هـعقب 
تسا و هداز  ماما  فقو  هک  تسا  یغاب  نآ  راـنک  رد  دـشاب . یم  یعلـض  تشه  کـی  تروص  هب  هعقب  دراد و  رارق  هدـش  نییزت  يدروجـال ،

خیرات رد  بسن  هلسلس  نیا  بیرق  و  ص 166 و 167 . باسنالا ، جارس  ( 1 دشاب . یم  هداز  ماما  رب  فقو  اجنآ  ياهنیمز  زا  يردـق  نینچمه 
. تسا هدمآ  ص 133  هعیرشلا ، رصان  مق ،

هزمح نب  یلع 

دمحم ردارب  يو  نیدباعلا . نیز  ماما  نب  رهابلا  هللا  دبع  نب  دمحم  نب  لیعامـسا  نب  دمحم  نب  خّرلا  دمحا  نب  ةزمح  نب  یلع  بسن : هلـسلس 
ربق مالـسلا ، اهیلع  هموصعم  ترـضح  مرح  فارطا  رد  نالباب ، رازمرد  نفد : لحم  تسا . نوفدـم  مرح  فارطا  رد  زین  وا  هک  تسا  ةزمح  نب 

ص 393. ج 1 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 1 ( 1 . ) تسا هدیدرگ  رهطم  مرح  تاتویب  ءزج  تسین و  مولعم  يو 
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ةزمح نب  دمحم  نب  یلع 

نیز ماما  نبا  رهابلا  هللا  دبع  نب  دمحم  نب  لیعامسا  نب  دمحم  نب  خّرلا  دمحا  نب  ةزمح  نب  دمحم  نب  یلع  بسن : هلـسلس  مساقلا  وبا  هینک :
تاتویب ءزج  تسین و  يرثا  يو  ربق  زا  یلو  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  مرح  فارطا  رد  نالباب ، رازم  رد  نفد : لـحم  نیدـباعلا .

ص 507. ج 1 ، نیعشعشملا ، راونا  ص 393 ؛  ج 1 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 1 ( 1 .) تسا هدیدرگ  رهطم  مرح 

نارمع

. مق فاقوا  هرادا  مق ، ناتسا  ناگداز  ماما  ( 1 ( 1) ناتسلگ ياتسور  نفد : لحم 

غ

( یبیغ هداز  ماما   ) یبیغ

(1 . ) تشگ رادیدپ  لاس 1352  رد  امن » باوخ   » ساسا رب  مق . يرتمولیک  رد 25  ناتسجلخ ، عباوت  زا  ناقاط ،)  ) ناقیاط ياتسور  نفد : لحم 
ص 202. ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  ( 1

ف

هموصعم همطاف  ترضح 

تـالامتحا هراـب  نیا  رد  هنیدـم  رد  ق  هدعق 173 ه .  يذ  لوا  : دلوت هّیـضرم و ... هّیـضر ، هدیـس ، هقیدـص ، هدیـشر ، هرهاط ، هموصعم ، بقل :
نابعش و متـشه  دننام  تسه  مه  يرگید  لاوقا  يو  تافو  زور  هرابرد  مق ، رد  ق  یناثلا 201 ه .  عیبر  مهد  : تافو دراد . دوجو  مه  يرگید 

مق رد  هّیموصعم  يراوگوس  ناونع  هب  یناثلا ، عیبر  مهدزاود  اـت  مهد  زور  زا  لاوقا ، زا  یـضعب  نیب  عمج  يارب  اذـل  و  یناـثلا . عیبر  مهدزاود 
مالـسلا و هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  لصفالب  دـنزرف  بسن : هلـسلس  تسا . رظن  قافتا  تافو  لاس  هرابرد  اما  دوش . یم  رازگرب  مسارم 
، مَتُْکت نوچ  ییاه  مان  همجن »  » يارب دندش . دلوتم  همجن »  » مان هب  ردام  کی  زا  ود  ره  هک  مالسلا . هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  ردارب 
. تسا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناقشاع  هاگترایز  نونکا  مه  هک  یّلحم  نیمه  رد  نالباب ، رازم  مق ، نفد : لحم  دراد . دوجو  مه  نارْزیَخ و ...

مق رد  ار  هموصعم  ترـضح  سک  ره  ینَراز . ْنَمَک  مُِقب  ۀموصْعَملا  َراز  ْنَم  دومرف : يو  هرابرد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  : اه یگژیو 
ۀنیفس كردتسم  ( 1 ( 1 . ) دوش هعجارم  لصفم  بتک  هب  اـه  یگژیو  هیقب  تسا . هدرک  تراـیز  ار  نم  هک  تسا  یـسک  دـننام  دـنک  تراـیز 

ص 30 ج 5 ، هعیرشلا ، نیحایر  ص 242 ؛  ج 2 ، لامالا ، یهتنم  ص 384 ؛  ج 1 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  َمَطَف ؛ »  » هدام يزامن ، یلع  خیش  راحبلا ،
ص 391. ج 8 ، هعیشلا ، نایعا  32 ؛  - 

همطاف
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، رذآ نابایخ  نفد : لحم  عقربم  یـسوم  نب  دمحا  نب  دـمحم  رتخد  همطاف  بسن : هلـسلس  ق . 343 ه .  هبنـش ، جنپ  بش  تافو  تافو : دلوت و 
رد زین  يو  دنتـسه  همطاف  مان  هب  دنـس  هلـسلس  رد  دارفا  رثکا  هک  یتایاور  زا  یکی  تسا . ثیدـح  ناـیوار  زا  يو  : اـه یگژیو  نارتخا . لـهچ 

تنب ۀمطاف  نع  عقربملا ... یـسوم  نب  دـمحا  نب  دـمحم  تنب  همطاف  نع  يوضرلا ... نیـسحلا  تنب  ۀـمطاف  نع  دـشاب . یم  نآ  دنـس  هلـسلس 
دمحم ۀجحلا ، راثآ  مق ؛ راثآ  هنیجنگ  ( 1 ( 1 «. ) ًادیهش َتام  دَّمَُحم  ِلآ  ِّبح  یلَع  َتام  ْنَم  الَا  (: » (ص هللا لوسر  لاق  تلاق  ص )  ) هللا لوسر 

ص 217. یناتسغادلا ، ینیسحلا  دمحا  نب  دمحم  نب  دمحم  هنیمثلا ، ةؤلّؤلا  ص 8 و 9 ؛ ج 1 ، يزار ،

همطاف

سطفالا نسح  نب  رمع  نب  یلع  نب  نیسح  نب  نسحم  باطوبا  نارتخد  زا  دراد  لامتحا  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  ناگداون  زا  بسن : هلـسلس 
یضارا رد  رهاط  ّبیط و  هداز  ماما  یقرش  تهج  رد  مق ، یقرـش  تمـسق  رد  نفد : لحم  دشاب . مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  نبا  رغـصا  یلع  نبا 

ص173. ج 2 ،  ناکاپ ، تبرت  ؛  ج نیعشعشملا ، راونا  ص ؛ نازورف ، مجنا  ( 1 ( 1 . ) تسا نوفدم  هنیکس  هیقر و  هجیدخ و  رانک  رد  دابآ  مجن 

مساق تنب  همطاف 

مق هب  ردارب  هارمه  هک  تسا  مساق  نب  دمحا  رهاوخ  يو  یضیرع . رفعج  نب  یلع  دنزرف  ینارعـش  دمحا  نب  مساق  تنب  همطاف  بسن : هلـسلس 
یگژیو نولام . هربقم  هعلق ، هزاورد  لحم  رد  مق  بونج  رد  مساق  نب  دـمحا  هداز  ماما  شردارب  هربقم  رد  نفد : لحم  تسا . هدومن  ترجاهم 

دیس  ) يزیزع دمحم  دیهش  ردام  و  دوب . مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دنزرف  جابید  دمحم  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  هللا  دبع  رـسمه  يو  اه :
و هتسناد . رفعج  نب  یلع  نب  دمحا  نب  مساق  نب  دمحا  رتخد  ار  يو  یضعب : دراد . دوجو  مه  يرگید  تارظن  همطاف  نیا  هرابرد  ( . شخب رس 
ج 2، لامالا ، یهتنم  ص 374-375 ؛ ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ر.ك : ( 1 ( 1 . ) جابید دمحم  نب  یلع  نب  نیسح  نب  زیزع  نب  هللادیبع  رـسمه 
ود نیا  هک  دراد  مه  لامتحا  و  ص 273 ؛ ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ص 583 ؛ ضیف ، لاقملا ، ۀصالخ  ص 233 . بلاطلا ، ةدمع  ص 187 ...

. دنشاب رفن  ود  دنشاب و  توافتم  مه  اب 

لضف

هعجارم یسوم »  » تمسق هب  اه : یگژیو  دابآ  رفعج  عباوت  زا  هوآ ، ياتسور  نفد : لحم  مالسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  دنزرف  بسن : هلـسلس 
.103  - 98 ص 99 - ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 1 ( 1 .) دوش

لضاف هداز  ماما 

رصان مق ، خیرات  ص 188 ؛  ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  ( 1 ( 1 . ) کچوک یهوک  يالاب  اتـسور ، نوریب  دنه ،) دیو   ) دنه دیب  ياتـسور  نفد : لحم 
ص 139. هعیرشلا ،

ییحی نب  نیّدلا  رخف 
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. نارتخا لهچ  هعقب  نادرمراهچ ،، نابایخ  نفد : لحم  مالسلا  هیلع  یقّنلا  یلع  ماما  نب  رفعج  نبا  یفوص  ییحی  نبا  نیّدلا  رخف  بسن : هلسلس 
ص 562. ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 1 ( 1)

زوریف هداز  هاش 

ص 740. ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 1 ( 1) هداز ماما  تفه  هعقب  رد  ناجرو  هدکهد  رانک  هنوین  هعرزم  جراخ  نفد : لحم 

ق

( مساق هداز  هاش   ) مساق

ص 141. هعیرشلا ، رصان  مق ، خیرات  ( 1 ( 1  ) ناجرو عرازم  زا  دنوین  هعرزم  نفد : لحم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  دافحا  زا  بسن : هلسلس 

مساق هاش 

ص 183 ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  ( 1 ( 1 «.) هرن  » هعرزم رد  کهک  یقرش  بونج  يرتمولیک  کی  رد  نفد : لحم 

مساق هداز  هاش 

ص 186. ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  ( 1 ( 1 ( ) سگربا  ) سَجَْربَا هیرق  يالاب  نفد : لحم 

مساق

، هدزمح دلاخ ، نسح ، هیقر ، رانک  هداز  ماما  شـش  هعقب  رد  دورمق ، ياتـسور  نفد : لحم  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  ناگداون  زا  : بسن هلـسلس 
ص 169. ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  ص 363 ؛  ج 3 ، عیشت ، فراعملا  ةرئاد  ( 1 ( 1 . ) دمحم

( مساق هداز  هاش   ) مساق

ص 94. مق ، يامیس  ( 1 ( 1  ) ناتسجلخ عباوت  زا  نایراوز  ياتسور  نفد : لحم 

م

نسحم
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ص 140. هعیرشلا ، رصان  مق ، خیرات  ص 189 ؛  ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  (1 ( 1 « ) نَِزب داُبق   » ياتسور نفد : لحم 

نیسح هللا  دبع  وبا  نب  نسحم 

نیز ماما  نب  رغـصالا  یلع  نب  سطفالا  نسح  نب  رمع  نب  یلع  نب  نیـسح  هللا  دـبع  وبا  نب  نسحم  بلاطوبا  بسن : هلـسلس  بلاـط  وبا  هینک :
رد دندیمان . یم  دابآ  دعس  رمج و  یضارا  ار  نآ  ًالبق  هک  یلع ، دیـس  هاش  هعقب  کیدزن  دادرخ ، راولب 15  نفد : لحم  مالسلا  هیلع  نیدباعلا 

ص 497؛ ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 1 ( 1 «. ) اباب اقآ  الم   » هداز ماما  اهنآ ، مداخ  مسا  هب  فورعم  شردارب  ود  ردپ و  دزن  هداز ، ماماراهچ  هعقب 
ص 220. يدجملا ، ص 379 ؛  بلاطلا ، ةدمع 

دمحم

ص 738. ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 1 ( 1 .) هداز ماما  راهچ  هعقب  رد  دنهدیب  هداج  رانک  کهک ، نوریب  نفد : لحم 

( دمحم هداز  هاش   ) دمحم

ص 141. هعیرشلا ، رصان  مق ، خیرات  ( 1 ( 1) ودُرف عرازم  زا  هرون  هعرزم  نفد : لحم  غارچ ) هاش   ) یسوم نب  دمحا  دالوا  زا  بسن : هلسلس 

دمحم

. مق فاقوا  هرادا  مق ، ناتسا  ناگداز  ماما  (1 ( 1 .) ناتسجلخ عباوت  زا  ناگتسر  ياتسور  نفد : لحم 

( ربمغیپ هداز  ماما   ) دیز نب  دمحم  نب  دمحم 

نبا لوحالا  یلع  نب  دـیز  نب  دـمحم  نب  دـمحم  لـیلج  دیـس  بسن : هلـسلس  يرمق  يرجه  لاـس 320  رد  تاـفو : ربمغیپ  اـی  يربمغیپ  بقل :
نب یلع  نب  دمحم  نبا  لالدلا  نسح  دمحم  یبا  نبا  رحبا  دمحا  لیلج  دیس  رگید : لامتحا  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  دافحا  زا  قیلـسلا  دمحم 

تفن جارختسا  هب  یملید  هلوّدلا  نکر  تلود  رد  هک  تسا  یـضیرع  رفعج  نب  یلع  دافحا  زا  یمورلا  یـسیع  نب  دمحا  رفعج  یبا  نب  دمحم 
درک و جورخ  یـسابع  ردـتقم  رب  زاوها  رد  لاس 299  رد  يو  اه : یگژیو  هوآ  ياتـسور  نفد : لـحم  ( 1 . ) تخادرپ کـمن  هوک  فارطا  رد 
تفر و هوآ  هب  دیفـس  یـسابل  اب  اجنآ  زا  دـمآ و  مق  هب  دـش و  يراوتم  وا  درک  هلباقم  وااـب  یـسابع  هفیلخ  درک و  ریخـست  مه  ار  طـساو  رهش 

ص 106. ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  (1 دننک . بقلم  يربمغیپ  ای  ربمغیپ  هب  ار  يو  هک  دش  ثعاب  وا  رهاظ  يور و  ییابیز 

دمحم دیس 
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ص ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  (1 ( 1 «.) بئاغ ياقآ   » مان هب  يرازم  رد  هداس  يدبنگ  اب  رازین »  » کیدزن رد  خرـس » راصح   » ياتـسور رد  نفد : لحم 
 . 208

دمحا نب  دمحم 

. عقربم یسوم  نب  دمحا  نب  جرعالا  دمحم  یلع  وبا  بسن : هلسلس  لوالا 315 ق . عیبر  موس  هبنش ، کی  تافو : جرعالا  بقل : یلع  وبا  هینک :
ص ج 2 ، نادنمشناد ، هنیجنگ  ( 1 ( 1 . ) مق رد  تاداس  ياوشیپ  بیقن و  سیئر و  اه : یگژیو  نارتخا . لهچ  هعقب  رذآ ، ناـبایخ  نفد : لـحم 

.566  - 561

بیطخلا دمحا  نب  دمحم 

نبا فرشالا  رمع  نب  یلع  نبا  يرجـشلا  رمع  نب  دمحم  نب  یلع  نبا  يرجـشلا  بیطخلا  دمحا  نب  رفعج  وبا  بسن : هلـسلس  رفعج  وبا  هینک :
تسین و يرثا  يو  ربق  زا  یلو  مالـسلا . اهیلع  هموصعم  ترـضح  مرح  فارطا  رد  نالباب ، رازم  نفد : لحم  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما 

ص 393. ج 1 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  (1 ( 1 . ) دیدرگ رهطم  مرح  تاتویب  ءزج 

یناروص دمحم  رفعج  وبا  نب  دمحم 

، دورمق ياتسور  نفد : لحم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  نب  قاحـسا  نب  نیـسح  نب  یناروص  دمحم  رفعج  وبا  نب  دمحم  ًالامتحا  بسن : هلـسلس 
ص 169. ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  ( 1 ( 1 . ) مساق هزمح و  دلاخ و  نسح ، هیقر ، رانک  رد  هداز ، ماما  شش  هعقب  رد 

( فیرش دمحم  ناطلس  هب  فورعم   ) فیرش دمحم 

نب یمق  ةزمح  نب  دمحم  رفعج  یبا  نب  یلع  مساقلاوبا  دیس  هماّلع  دنزرف  فیرش  دمحم  همالع  : بسن هلسلس  فیرش  بقل : لضفلا  وبا  هینک :
هزاورد نادرمراهچ ، نابایخ  نفد : لحم  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  مامالا  نب  رهابلا  هللا  دبع  نب  دمحم  نب  لیعامـسا  نب  دـمحم  نب  دـمحا 

دیـس شردـپ  تسا . تاـمارک  بحاـص  روشناد و  یتیـصخش  يو  اـه : یگژیو  دـشاب . یم  نوفدـم  وا  دوخ  ماـن  هب  يا  هلحم  رد  هعلق ، میدـق 
راحب ( 1 ( 1 . ) دنـشاب یم  نوفدـم  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  راوج  رد  نالباب  رازم  رد  هزمح  دـمحم و  شّدـج  ود  یلع و  مساـقلاوبا 

ص 51. ج 2 ، لامالا ، یهتنم  ص 93 ؛ ینیما ، همالع  تلیضف ، هار  نادیهش  نیدلا و  بجتنم  خیش  تسرهف  زا  ص 202 ؛  ج 105 ، راونالا ،

رفعج نب  دمحم 

اب هک  مالـسلا . هیلع  یلع  ماما  نب  فرطـالا  رمع  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  دـمحم  نب  هللا  دـبع  نب  دـمحا  نب  رفعج  نب  دـمحم  بسن : هلـسلس 
هیلع بلاطیبا  نب  یلع  نب  رمع  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  هداز  هاش  يو  دـیوگ  یم  ضیف ، سابع  لثم  یـضعب  تسا  هدـش  تباث  دـهاوش  نئارق و 
ماما هب  روهـشم  دمحا  ثراح و  یلع  ناگداز  ماما  هاگراب  تشپ  نفد : لحم  تسا . هدشن  هئارا  نآ  رب  یمکحم  لیلد  دیاش  هک  تسا  مالـسلا 

ناریا ناگداز  ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 885زکرم  هحفص 751 

http://www.ghaemiyeh.com


هنوـگ ره  دـقاف  يا  هعقب  رد  : اـه یگژیو  نوتاـخ .  اروفـص  شدوـخ  هداز  ردارب  هعقب  رد  يداـهلا . هناـخوراد  یکیدزن  رد  جرف ، كاـخ  هداز 
هتـسناد و يرجه  مهد  مهن و  نرق  هـب  ار  یلعف  ياـنب  دـنا . هتـشون  ق  لاس 378 ه .  هب  هعقب  یلـصا  يانب  هک  تاـتویب ، تارجح و  تاـنیئزت و 

یعلض شـش  جراخ ، زا  هعقب  نامتخاس  لکـش  تسا . هداد  تبـسن  راجاق  ازریم  ياضر  دمحم  هلیـسو  هب  لاس 1334 ق  رد  يدـعب  تاریمعت 
یم ماب  حطـس  زا  رتم  عافترا 2  هب  گـنر  هزوریف  يرجآ  ياـه  یـشاک  هب  نّیزم  هک  تسا  ینیچقرع  يدـبنگ  هعقب ، زارف  رب  دـشاب . یم  مظتنم 

، لوا پاچ  ۀیبلاطلا ، ۀلقتنم  ص 127 ؛  هعیرشلا ، رصان  مق ، خیرات  ص 288 ؛  ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ص 146 ، نازورف ، مجنا  ( 1 ( 1 .) دشاب
ص 235. ج 1 ، نیعشعشملا ، راونا  ص 230 ؛ ج 1 ، باسنالا ، بابل  ؛  ص 202 هکرابملا ، ةرجشلا  ص 258 ؛ فجن ،

نیسح نب  دمحم 

نیز ماما  نب  رغـصالا  یلع  نب  سطفـالا  نسح  نب  رمع  نب  یلع  نب  هللا ) دـبع  وبا   ) نیـسح نب  دـمحم  یلع  وبا  بسن : هلـسلس  یلع  وبا  هینک :
رد دندیمان . یم  دابآ  دعس  رمج و  یـضارا  ار  نآ  ًالبق  هک  یلع  دیـس  هاش  هعقب  کیدزن  دادرخ ، راولب 15  نفد : لحم  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا 

ص 497 ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 1 ( 1 «. ) اباب اقآ  الم   » هداز ماما  اهنآ  مداخ  مسا  هب  فورعم  شردارب  ود  ردـپ و  دزن  هداز ، ماما  راهچ  هعقب 
ص 220. يدجملا ، ص 379 ؛  بلاطلا ، ةدمع   ؛

ةزمح نب  دمحم 

رد نفد : لحم  نیدباعلا . نیز  ماما  نب  رهابلا  هللا  دبع  نب  دمحم  نب  لیعامـسا  نب  دمحم  نب  خّرلا  دمحا  نب  ةزمح  نب  دـمحم  بسن : هلـسلس 
هدـیدرگ مرح  تاـتویب  ءزج  دـشاب و  یمن  موـلعم  يو  ربـق  زا  يرثا  نـآلا  هک  مالـسلا . اـهیلع  هموـصعم  ترـضح  مرح  فارطا  نـالباب ، رازم 

ص 506. ج 1 ، نیعشعشملا ، راونا  ص 393 ؛  مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 1 ( 1 .) تسا

( ینایم هداز  ماما   ) هللا دبع  نب  دمحم 

هیلع نینمؤملا  ریما  ماما  نب  هّیفنح  دمحم  نب  رفعج  نب  هللا  دـبع  نب  رفعج  نب  هللا  دـبع  نب  دـمحم  دـمحا  وبا  بسن : هلـسلس  دـمحا  وبا  هینک :
هیلع یلع  ماما  نب  هیفنح  دمحم  نب  رفعج  نب  هللا  دبع  نب  رفعج  نب  هللا  دبع  نب  یلع  نب  دمحم  دمحا  وبا  هدمآ : مق  راثآ  هنیجنگ  رد  مالـسلا 

لامتحا و  مالسلا . هیلع  نینمؤملا  ریما  ماما  نب  هیفنح  نب  دمحم  نب  هللا  دبع  نب  رفعج  نب  دمحا  نب  هللا  دیبع  دمحا  وبا  رگید : لامتحا  مالسلا 
هنایم دادرخ ، نابایخ 15  : نفد لحم  تسا . هدش  نفد  دّمحم  دمحا  وبا  اب  هعقب  نیا  رد  هک  دشاب  يرگید  صخش  هللا  دیبع  دمحا  وبا  هک  دراد 

ص نازورف ، مجنا  ( 1 تسا . هتـشگ  روهـشم  ینایم » هداز  ماما   » هب تهج  نیدـب  و  ( 1 .) یلعدیـس هاش  هداز  ماما  هداز و  ماماراهچ  ياـه  هعقب 
، بلاطلا ةدمع  ص 264 ؛  باسنالا ، بیذهت  ص 92 ؛  ،ج 2 ، ناکاپ تبرت  ص 235 ؛  مق ، خیرات  ص 611 ؛  ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  146 ؛ 

ص 61 ج 2 ، نیعشعشملا ، راونا  و  ص 352 .

هللا دبع  نب  دمحم 

مالـسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  نب  جابید  دمحم  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  بسن : هلـسلس  شخب ) رـس  دیـس   ) يزیزع بقل :
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نب دمحم  نب  نیسح  نبا  يزیزع  هللا  دبع  نب  دمحم  تسا : نینچ  يو  تبـسن  هلـسلس  هکلب  تسین ، لماک  تبـسن  نیا  هک  دنلئاق  یـضعب  یلو 
هداز ماـما  کـیدزن  نارتـخا ، لـهچ  يوربور  رذآ ، ناـبایخ  نفد : لـحم  مالـسلا . هیلع  قداـص  ماـما  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع 

نآ زا  يرثا  هدش و  مدهنم  هتفرگ و  رارق  نابایخ  رد  ًالماک  يو  هاگراب  هعقب و  رذآ  نابایخ  شرتسگ  رثا  رد  هک  شخب ) رس  دیـس   ) لیعامـسا
مساق نب  دمحا  هداز  هاش  رهاوخ  هک  تسا  یـضیرع  رفعج  نب  یلع  نب  دمحا  نب  مساق  رتخد  همطاف  يو : ردام  اه : یگژیو  دشاب . یمن  یقاب 

موس نرق  رخاوا  رد  هک  دوب . عاجش  هثجلا و  يوق  روالد ، يدیس  يزیزع  دمحم  دیـس  تسا . نوفدم  مساق  نب  دمحا  هداز  هاش  هّبق  رد  تسا و 
وا هب  ناوراک  لها  دندش و  وربور  نانز  هار  زا  یهورگ  اب  ناورهن  یکیدزن  رد  تشگ . دادـغب  مزاع  یناوراک  اب  تایلاع  تابتع  ترایز  يارب 

سپس دنداتـسرف . ناشدوخ  سیئر  يارب  دندیرب و  ار  وا  رـس  دندناسر و  لتق  هب  ار  وا  ماجنارـس  تخادرپ و  هزرابم  هب  دیـس  و  دندش . لسوتم 
ص يرخف ، باسنا  ص 106 ؛  هکرابملا ، ةرجشلا  ص 234 ؛  ج 1 ، نیعشعشملا ، راونا  ( 1 ( 1 . ) دندروآ مق  هب  دـنتفرگ و  سپ  ار  نآ  مدرم 

.228 ص 164 -  مق ، خیرات  ص 383 ؛  ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  221 ؛  ص 222 -  نازورف ، مجنا  ص 302 ؛  ج 2 ، لامالا ، یهتنم  527 ؛ 

نسحم نب  دمحم 

، هحبُّسلا یبا  یناثلا  یسوم  نب  يرکسعلا ، میهاربا  نسحلا  یبا  نب  نسحملا ، بلاط  یبا  نب  دمحم ، رفعج  یبا  بسن : هلسلس  رفعج  یبا  هینک :
، مق برغ  فرط  رد  میهاربا  هداز  ماما  دهشم  رد  شدنزرف  رانک  نفد : لحم  مالسلا . هیلع  رفعج  نب  یـسوم  مامالا  نب  یـضرتملا ، میهاربا  نب 

هنیجنگ 196 ؛  ص 183 ، هبنع ، نبا  بلاط ، یبا  لآ  باسنا  یف  بلاـطلا  ةدـمع  ر.ك : ( 1 ( 1 . ) دبنگ کی  ریز  نهآ ، هار  هاگتـسیا  کیدزن 
ص 424. ج 1 ، مولعلا ، رحب  دیس  لاجر  ص 254 ؛ ج 2 ، لامالا ، یهتنم  265 ؛  ص 262 -  ج 2 ، ضیف ، سابع  مق ، راثآ 

یسوم نب  دمحم 

هعقب رذآ ، نابایخ  نفد : لحم  عقربم . یـسوم  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  دمحا  نب  یـسوم  نب  دـمحم  رفعج  وبا  بسن : هلـسلس  رفعج  وبا  هینک :
.566 ص 561 -  ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 1 ( 1) نارتخا لهچ 

یسوم نب  دمحم 

لهچ هعقب  رذآ ، ناـبایخ  نفد : لـحم  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  دـنزرف  عقربـم ، یـسوم  نب  دـمحم  دـمحا  وبا  بسن : هلـسلس  دـمحا  وبا  هینک :
.566 ص 561 -  ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 1 ( 1 .) نارتخا

یسوم نب  دمحم 

راوج رد  یکچوک  هعقب  رد  ناقریب ، هوک  هنماد  رد  لیعامـسا  هاش  ياتـسور  رد  نفد : لحم  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  داـفحا  زا  بسن : هلـسلس 
ص 298 ج 2 ، نادنمشناد ، هنیجنگ  ( 1 ( 1 . ) لیعامسا هاش  هعقب 

یسوم نب  دمحم 

ناریا ناگداز  ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 885زکرم  هحفص 753 

http://www.ghaemiyeh.com


نب دـمحم  ًالامتحا : تسا . مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  داـفحا  زا  یکی  يو  ربق  يور  هتـشون  گنـس  رب  اـنب  بسن : هلـسلس  هیقف  بقل :
: نفد لحم  دشاب . مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  نب  یضترملا  میهاربا  نب  هحبُسلا  یبا  یسوم  نبا  يرکسعلا  میهاربا  نب  قحسا  رسپ  یـسوم 
ص ج 1 ، كاـنبات ، نارتخا  ص 322 ؛  ج 2 ، مق ، راـثآ  هنیجنگ  ك : ر . ( 1 ( 1 . ) مق نادرمراـهچ  ناـبایخ  رخاوا  رد  رفعج  نب  یلع  هعقب  رد 

ص 17. نازورف ، ردب  ص 118 ؛  هعیرشلا ، رصان  مق ، خیرات  ص 177 ؛  ج 8 ، هعیشلا ، نایعا  333 ؛ 

يدهم دّمحم 

. مق فاقوا  هرادا  مق ، ناتسا  ناگداز  ماما  ( 1 ( 1) ناتسجلخ عباوت  زا  اوساک  ياتسور  نفد : لحم 

دومحم ناطلس 

هللا دیبع  نبا  قیلّـسلا  دمحم  نب  ربکالا  یلع  نب  یلع  نب  نارتخا ) لهچ  هعقب  يوربور  رد  نوفدم   ) دیز نب  دـمحم  نب  دومحم  بسن : هلـسلس 
زا بنیز  رانک  رد  مق  یقرش  بونج  رد  مرَص  ياتسور  نفد : لحم  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نب  رغصالا  نیسحلا  نب  نحسلا  دمحم  نب 

راثآ هنیجنگ  ص 344 ؛ ج 3 ، عیـشت ، فراعملا  ةرئاد  ( 1 ( 1 .) دوش یم  هتفگ  ملس » » ییاتـسور ظفلت  رد  و  مالـسلا . هیلع  مظاک  ماما  ناگداون 
ص 177. ،ج 2 ، ناکاپ تبرت  ص 585 ؛  ج 2 ؛  مق ،

میرم

بیط کیدزن  نوتاخ  هجیدخ  هیرق  رد  نوتاخ  هجیدخ  هعقب  رد  نفد : لحم  مالـسلا . هیلع  مظاک  ماما  ناگداون  ای  نادـنزرف  زا  بسن : هلـسلس 
مظاک ماما  نادـنزرف  زا  هللا  دـبع  نمحرلا و  دـبع  هیقر و  هجیدـخ و  همطاف و  بنیز و  رانک  رد  يو  اه : یگژیو  مق . یقرـش  تهج  رد  رهاط ،

ص 173. ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  ات 514 ؛  ص 505  ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 1 ( 1) هعقب کی  رد  دبنگ و  کی  ریز  رد  مالسلا  هیلع 

موصعم

دبع هداز  ماما  کیدزن  هاگورین ، نابایخ  رخآ  نفد : لحم  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نب  نسح  نب  دمحا  نب  موصعم  دیس  : بسن هلـسلس 
رـصان مق ، خیرات  يدـهلا ، ملع  یـضترم  دیـس  همجرت  باسنالا ، زنک  باتک  زا  تسا  دوجوم  هداز  ماما  رد  هک  ییولبات  ساسا  رب  ( 1 ( 1 . ) هللا

ص 103. ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  ص 129 ؛ هعیرشلا ،

هموصعم

نب یـسوم  ماما  ناگداون  زا  بسن : هلـسلس  ( 1 «) مالـسلا اهیلع  هموصعم   » ترـضح هب  فورعم  دـنناد  یم  نوتاخ » بنیز   » ار يو  ماـن  یـضعب 
نآ ریمعت  تسا . هیوفص  هرود  راثآ  زا  رازم  نیا  يانب  اه : یگژیو  کهک . یبرغ  لامـش  رد  یهوک  هنماد  رد  نفد : لحم  مالـسلا  هیلع  رفعج 
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یلخاد يامن  دش . نفد  هموصعم  ترضح  مرح  رد  دوخ  تیـصو  قبط  تفای و  تافو  لاس 969  رد  هک  يراکوکین  يوناب  مگیب ، هاش  طسوت 
یجرب یمره  دبنگ  تساهرالات . تارجح و  اه و  ناویا  یبونج ، يوس  ِرد  زج  نآ  درگادرگ  هشوگ و  راهچ  رتم  تفه  دودح  يدـنلب  اب  هعقب 

راثآ هنیجنگ  ص 182 ؛ ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  ( 2 ص 93 . یئافو ، دیحولا  دبع  مق ، يامیـس  ( 1 ( 2 .) تسا هتفای  نیئزت  صاخ  کبـس  هب  رازم 
ص 138. هعیرشلا ، رصان  مق ، خیرات  622 ؛  ص 618 -  ج 2 ، مق ،

( هموصعم یب  یب   ) هموصعم

ص 95. یئافو ، دیحولا  دبع  مق ، يامیس  ( 1 ( 1  ) هوآ ياتسور  نفد : لحم 

نیعم

دبنگ و اه : یگژیو  تسا . عقاو  رتمولیک ، دودح 25  هلصاف  هب  رهش  بونج  تهج  رد  مق  دابآ  جلخ  ياتـسور  رد  نیعم  هداز  ماما  نفد : لحم 
مامت همین  يرجآ و  زونه  دبنگ  لخاد  هدـش و  گنر  زبس ، گنر  هب  دـبنگ  يور  يرهطم  دـقرم  رب  دنتـسه . نامتخاس  لاح  رد  هک  یهاگراب 

روهـشم نیعم  هداز  ماما  هب  یلاها  ناسل  رد  اما  تسا . هدـماین  هداز  ماما  ماـن  اـجنیا  رد  : 207 ص 206 -  ج 2 ، ناـکاپ ، تبرت  ( 1 ( 1 . ) تسا
. تسا

هلودلا نیعم 

 . ص 141 هعیرشلا ، رصان  مق ، خیرات  ( 1 ( 1) ودُرف ياتسور  نفد : لحم  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دافحازا  : بسن هلسلس 

( روصنم هاش  روصنم ( 

ماما راهچ  هعقب  رد  هرواب )  ) هروب هعرزم  یبونج ، هوک  زارف  رب  ودرف »  » یخـسرف کـی  رد  نفد : لـحم  غارچ  هاـش  ناـگداون  زا  بسن : هلـسلس 
.199 ص 196 -  ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  ( 1 ( 1 . ) هداز

دمحم نب  یسوم 

یـسوم دمحا  وبا  بسن : هلـسلس  تفای . تافو  مقرد  ق  دلوتم و 256 ه .  هنیدـم  رد  ق  214 ه .  تافو : دلوت و  عقربم  بقل : دـمحا  وبا  هینک :
، راکزیهرپ ثّدحم ، ملاع ، اه : یگژیو  نارتخا . لهچ  هّلحم  رذآ ، نابایخ  رد  شدوخ  يارس  نفد : لحم  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  دنزرف  عقربم 

بلغا هک  يا  هنوگ  هب  ابیز  مالسلا . هیلع  يداه  ماما  شردارب  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  شردپ  تاقدص  تافوقوم و  یلوتم  راد ، تناما 
ج مق ، راثآ  هنیجنگ  ص 179 ؛ هبنع ، نبا  بلاطلا ، ةدمع  ص 112 ؛ ج 2 ، همجرت ، اب  یفاک  لوصا  ك : ر . ( 1 ( 1 .) تخادنا یم  يور  رب  عقرب 

ص 18. مق ، يامنهار  ص 546 ؛  ، 2
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یسوم

دابآ رفعج  عباوت  زا  هوآ  ياتـسور  يرتم  دـصناپ  هلـصاف  رد  نفد : لحم  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  لصفالب  نادـنزرف  زا  : بسن هلـسلس 
يرتشوش هللا  رون  یضاق  نینمؤملا  سلاجم  باتک  لاس 556 و  رد  ینیوزق  لیلجلا  دبع  خیش  فیلأت  صقنلا ، باتک  حیرصت  قبط  اه : یگژیو 

ص ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 1 ( 1 . ) دشاب یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  لصفالب  نادنزرف  هللا  دبع  اسب  هچ  نامیلس و  لضف و  یـسوم و  نفدم 
.103  - 98  - 99

هنومیم

مالـسلا اـهیلع  هموصعم  ترـضح  هضور  رد  نـالباب  رازم  رد  نفد : لـحم  مالـسلا  هیلع  داوـجلا  یلع  نب  دـمحم  تنب  هنوـمیم  بسن : هلـسلس 
یفشک رب  انب  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  تلحر  زا  دعب  دندمآ . مق  هب  هفوک  زا  دّمحم  ما  بنیز و  شرهاوخ  ود  هارمه  يو  اه : یگژیو 

ود دش . ادیپ  يا  هنزور  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  ياپ  نییاپ  تمـسق  رد  داتفا و  قافتا  1313 ق )  ) راجاق هاش  نیدلارصان  رصع  رد  هک 
نت کی  دندرک . هدهاشم  هزات  رت و  ، رهطم رکیپ  هس  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  ربق  نییاپ  رد  دـنتفر . بادرـس  هب  غارچ  اب  ناوناب  زا  رفن 
داوج ماما  رتخد  هنومیم  ترـضح  وناب  نآ  هک  دیآ  یم  تسد  هب  نئارق  بتک و  یـسررب  زا  دـندوب . زینک  هرهچ و  هایـس  رگید  نت  ود  ناوناب ،

نب دمحا  نب  دمحم  زینک   ) بیبح ما   - 2 ( 1 (.) مالسلا هیلع  داوج  ماما  نب  یسوم  نب  دمحم  زینک   ) قاحس ما  زینک 1 -  ود  نآ  مالسلا و  هیلع 
ج 2، لامالا ، یهتنم  ص 393 ؛  ج 1 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ص 216 ؛  دمحم ، نب  نسح  مق ، خـیرات  باتک  ك : ر . ( 1 ( 2 .) دشاب یم  یسوم )

ۀماـقا زا  ص 99 ، يدراهتـشا ، يدـمحم  دـمحم  رثوک . ناشوج  همـشچ  هموصعم ، ترـضح  ك : 2)ر . ص 20 . مـق ، ياـمنهار  ص 432 ؛ 
ص 187-183. تیب ، لها  همیرک  ص 479 ؛  یناهارف ، یسوم  ازریم  نید ، لوصا  رد  ناهربلا 

هنومیم

نب نیـسح  نب  هللا  دبع  نبا  مصالا  نب  ةزمح  مساقلا  یبا  نب  دـمحا  لضفلا  یبا  نب  دـمحم  نیدـلا  رـصان  هداز  هاش  نب  يدـهم  : بسن هلـسلس 
يدهم يداه  هیرق  باگرگ ، ياتـسور  نفد : لحم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  نبا  رهابلا  هللا  دبع  نبا  طقرا  دـمحم  نبا  لیعامـسا  نبا  جـسفنب 

ج 2، ناکاپ ، تبرت  ص 10 ؛ نازورف ، ردب  ( 1 ( 1 .) دشاب یم  نوفدـم  يداه  رانک  رد  هاگراب  دـبنگ و  ياراد  اه : یگژیو  نارکمج . کیدزن 
ص 290. ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ص 165 ؛ 

يدهم

نب نیـسح  نب  هللا  دبع  نبا  مصالا  نب  ةزمح  مساقلا  یبا  نب  دـمحا  لضفلا  یبا  نب  دـمحم  نیدـلا  رـصان  هداز  هاش  نب  يدـهم  : بسن هلـسلس 
يدهم يداه  هیرق  باگرگ ، ياتـسور  نفد : لحم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  نبا  رهابلا  هللا  دبع  نبا  طقرا  دـمحم  نبا  لیعامـسا  نبا  جـسفنب 

ج 2، ناکاپ ، تبرت  ص 10 ؛ نازورف ، ردب  ( 1 ( 1 .) دشاب یم  نوفدـم  يداه  رانک  رد  هاگراب  دـبنگ و  ياراد  اه : یگژیو  نارکمج . کیدزن 
ص 290. ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ص 165 ؛ 
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ن

رصان

ص 738. ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 1 ( 1) هداز ماما  راهچ  هعقب  رد  دنهدیب  هداج  رانک  کهک  نوریب  نفد : لحم 

یلع نیدلا  رصان 

یلع نیدلا  رصان  بسن : هلسلس  دنا . هتـسناد  ار 828 ه ق  يو  تافو  یـضعب  مهن . نرق  لئاوا  متـشه و  نرق  رخاوا  رد  یگدنز  تافو : دلوت و 
نسح نب  مساق  نبا  یئاحطبلا  دمحم  نب  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  دیز  نب  نیـسح  نب  دمحم  نب  يدهم  نب 
هعقب مان  هب  ًاقباس  هک  رذآ ، نابایخ  مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دجسم  يوربور  نفد : لحم  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نب  دیز  نب 

زا دشاب . یم  نحـص  تاتویب و  زا  یلاخ  هعقب  تشاد . یئالاو  تیـصخش  لیلج و  دیـس  يو  اه : یگژیو  دش . یم  هدـناوخ  قحـسا  نب  دـمحا 
طسو رد  هک  رتم  ضرع 5/3  یبیرقت 4 و  لوط  هب  عالـضالا  فلتخم  عبرم  تروص  هب  هعقب  نیا  تسا . هّیوفـص  رخاوا  ای  مهدزاود  نرق  راثآ 

خیش ینادمح و  میلس  یفطصم و  دیس  حیرض  هدنزاس  تسا . هدش  هتخاس  ناریا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  هک  یلاع  رایسب  حیرض  نآ 
راثآ هنیجنگ  ( 1 ( 1 .) تسا هدیدرگ  بصن  يو  تبرت  رـس  رب  لاس 1370  رد  مامتا و  ناهفـصا  رد  نایـشومخ  ربکا  جاح  زا  يراّجن  ینابش و 

ص 205. بلاطلا ، ةدمع  ص 156 ؛  نازورف ، مجنا  ص 461 ، ج 1 ، لامالا ، یهتنم  ص 686 ؛  ج 2 ، مق ،

دمحا نب  دمحم  نیدلا  رصان 

نیـسح نب  هللا  دبع  نبا  مصالا  ةزمح  مساقلا  یبا  نب  دمحا  لضفلا  یبا  نب  دمحم  نیدلا  رـصان  هداز  هاش  بسن : هلـسلس  نیّدـلا  رـصان  بقل :
کیدزن باگرگ  ياتـسور  رد  نفد : لحم  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  نبا  رهابلا  هللا  دـبع  نبا  طقرا  دـمحم  نب  لیعامـسا  نبا  جـسفنب 

تدابع هب  هعرزم  نآ  رد  و  دوب . شدوخ  ِنآ  زا  باگرگ  هعرزم  و  دوب ، باگرگ  نارکمج و  رد  نایعیش  ياوشیپ  يو  اه : یگژیو  نارکمج .
يداه و هداز  هاش  شدـنزرف  ود  سپـس  دـش . هدرپس  كاـخ  هب  شدوخ  هعرزم  ناـمه  رد  شدوخ  تیـصو  رب  اـنب  هتخادرپ و  يزاـس  دوخ  و 
دبنگ و هعقب ، نیا  يرتم  دنچ  هلـصاف  رد  و  دنراد . رارق  موینیمولآ  حیرـض  کی  رد  دـبنگ و  کی  ریز  رد  و  دـندش . هدرپس  كاخ  هب  يدـهم 
دشاب و یم  روهشم  هداز  ماما  جنپ  دقرم  ناونع  هب  ناکم  نیا  دنـشاب و  یم  نوفدم  شرگید  دنزرف  ود  نوتاخ  هینکـس  رفعج و  هداز  هاش  هعقب 
ج 2، ناکاپ ، تبرت  هناگی ؛  یئارون  يداه  خیش  تاقیقحت  زا  ییولبات  رب  انب  ( 1 ( 1 . ) دوش یم  هدناوخ  يدهم » يداه   » ياتسور مان  هب  اتسور 

ص 290. ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ص 165 ؛ 

یلع رون  هاش 

ص 188 ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  ( 1 ( 1 «. ) غاب رد   » مان هب  نآ  عرازم  زا  یکی  ناکجمرک ، ياتسور  نفد : لحم 

ه
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يداه

کیدزن رد  يداه  هدازماما  دناد و  یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  ناگداون  زا  ار  وا  ضیف  مالـسلا . هیلع  داجـس  ماما  ناگداون  زا  بسن : هلـسلس 
(1 ( 1 ...) بنیز و و  هیقر ، و  همیلح ، وناب ، رهش  رانک  رد  هونشو ، ياتسور  نفد : لحم  دناد . یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ناگداون  زا  نارکمج 

ص 594. ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ص 10 ؛  نازورف ، ردب  و  194 ؛  ص 195 -  ج 2 ، ناکاپ ، تبرت  ؛  ص 40 هعیرشلا ، رصان  مق ، خیرات 

يداه

: هدمآ يو  بسن  هلـسلس  رد  دـننک و  یم  یفرعم  داجـس  ماما  ناگداون  زا  ار  وا  ضیف  هک  مالـسلا ، هیلع  مظاک  ماما  ناگداون  زا  : بسن هلـسلس 
هللا دبع  نبا  طقرا  دمحم  نب  لیعامـسا  نبا  نیـسح  نب  هللا  دـبع  نب  مصالا  ةزمح  مساقلا  یبا  نب  دـمحا  نب  دـمحم  نیدلارـصان  دـنزرف  يو 

شردارب رانک  رد  نارکمج  کیدزن  يدـهم ، يداه و  هیرق  باگرگ ، ياتـسور  نفد : لحم  دـشاب . یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  نبا  رهاـبلا 
؛  ص 10 نازورف ، ردب  ( 1 ( 1 .) دشاب یم  نوفدم  يدهم  رانک  رد  هاگراب و  هعقب و  ياراد  اه : یگژیو  دمحم . نیدلا  رصان  ناشردپ  يدهم و 

ص 290. ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ص 165 ؛ ج 2 ، ناکاپ ، تبرت 

( يداه هداز  هاش   ) يداه

ای ناقزیج  ياتـسور  : نفد لحم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  نادـنزرف  زا  رگید : لاـمتحا  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  نادـنزرف  زا  بسن : هلـسلس 
مامت داقتعا  شتامارک  يو و  هرابرد  هعبات  يارق  هواـس و  مدرم  اـه : یگژیو  تسا . ناتـسجلخ  عباوت  زا  ناـهاق و  هیرق  لامـش  رد  ناـقزمج ) )

ص 201. ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 1 ( 1 .) تسا نیرئاز  عمجت  زکرم  تاقوا  رثکا  شیارس  نحص و  تسا و 

ي

بوقعی

ص 738. ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 1 ( 1 .) هداز ماما  راهچ  هعقب  رد  دنهدیب ، هداج  رانک  کهک ، نوریب  نفد : لحم 

دمحا نب  ییحی 

لحم مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  دنزرف  عقربم  یـسوم  نب  دمحا  یلع  وبا  نب  دمحم  یلع  وبا  نب  دمحا  هللا  دـبع  وبا  دـنزرف  ییحی  بسن : هلـسلس 
يو اه : یگژیو  هللادبع ) هداز  ماما  کیدزن   ) مچ هعلق  ياتسور  يرتمولیک  دودح 15  دبنگ . هلاچ  ياتسور  کیدزن  دابآ  یلع  ياتسور  نفد :
طخ اب  گنـس  يور  دـشاب . یم  نوفدـم  هتـسجرب  رمرم  گنـس  کی  و  موینیمولآ ، حیرـض  دـبنگ و  کـی  ریز  رد  هیملح  شرهاوخ  راـنک  رد 

. مالسلا هیلع  یقت  دمحم  ماما  دافحا  زا  نوتاخ  همیلح  شیمارگ  رهاوخ  ییحی و  هداز  ماما  رهطم  دقرم  : » هدش هتشون  نینچ  هتسجرب  وقیلعتسن 
(1 ( 1 . ) تسا هدوـب  هاـجلا  عـساو  مـیرک و  يو  یـشخب .» هـبتک  مـق - . نارمع  فاـقوا و  ینف  رتـفد  هنـس 1377  نامتخاس  يزاسون  ماـمتا و 
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ص 57. ۀیبلاطلا ، ۀلقتنم  ص 284 ؛  دیفم ، داشرا  ص 618 ؛  ج 2 ، لامالا ، یهتنم  127 ؛  ص 129 -  نیبلاطلا ، باسنا  یف  يدجملا 

دمحا نب  ییحی 

هنیجنگ ( 1 ( 1 . ) نارتخا لـهچ  هعقب  رد  رذآ ، ناـبایخ  نفد : لـحم  عقربم . یـسوم  نب  دـمحا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  نب  ییحی  بسن : هلـسلس 
.566 ص 561 -  ج 2 ، نادنمشناد ،

ییحی

لـضفلاوبا  ) دـمحم نیدـلا  فرـش  نبا  ییحی  نیدـلا  ّزع  دیـس  بسن : هلـسلس  دودـح 592 ه ق . تاـفو : نیدـلا  ّزع  بقل : مساـقلا  وبا  هینک :
مساقلا یبا  نب  دمحم  لضفلا  یبا  نب  یلع  مساقلا  یبا  نبا  رهطملا  نسحلا  یبا  نب  دمحم  لضفلا  یبا  نب  مساقلا ) وبا   ) یلع نبا  یـضترملا )

نیز ماـمالا  نبا  رهاـبلا  هللا  دـبع  نبا  ربکـالا  دـمحم  نبا  جابیّدـلا  لیعامـسا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  نب  ةزمح  نب  دـمحم  رفعج  یبا  نـب  ّیلع 
، ییحی هداز  ماما  هلحم  رد  نارهت  رد  رگید : لامتحا  و  تسین . صخـشم  نآ  ياج  یلو  مق ، رد  ًـالامتحا  نفد : لـحم  مالـسلا . هیلع  نیدـباعلا 
هب ار  سرهف  باـتک  نیدـلا  بختنم  خیـش  هدوب ، راد  هدـهع  ار  لـمآ  مق و  ير ، ناـبیقن  تساـیر  يو  اـه : یگژیو  یقرـش  دادرخ  نابایخ 15 

هدرک فینـصت  يو  تهج  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف  رد  نیعبرالا » یف  نیعبرالا  نع  نیعبرالا   » باتک هتـشاگن و  يو  تساوخرد 
دقرم ياراد  يو  مسا  هب  يا  هلحم  رد  نارهت  رد  نونکا  مه  دیسر . تداهش  هب  یهاو  هناهب  هب  ير  هب  هاشمزراوخ  هلمح  رد  ماجنارس  و  تسا .

، بلاطلا ةدمع  نیدلا ؛ بجتنم  خیـش  سرهف  زا  ص 202 ؛  ج 105 ، راونالا ، راحب  ( 1 ( 1 . ) دـشاب یم  مدرم  مارتحا  دروم  تسا و  هاـگراب  و 
يو ص 161 . رایدنفسا ، نبا  ناتسربط ، خیرات  193 ؛  ص 177 -  ج 8 ، مرح ، ناگراتس  ص 95 ؛  تلیضف ، هار  نادیهش  245 ؛  ص 244 - 

. تسا نوفدم  مق  رد  ییحی  نیدلا  زیزع  دیس  هک  هدرک  حیرصت 

ییحی

. مق فاقوا  هرادا  مق ، ناتسا  ناگداز  ماما  ( 1 ( 1 .) ناشاک هداج  رد  دابآرون  ياتسور  نفد : لحم 

ییحی

. نامه ( 1 ( 1) يزکرم شخب  عباوت  زا  دابآرفص  ياتسور  نفد : لحم 

ناتسدرک ناتسا 

یفرعم

هراشا

ياهناتـسا اـب  لامــش  زا  ناتــسا  نـیا  دراد . رارق  ناریا ،  برغ  رد  عـبرم  رتـمولیک  و 235  رازه  دودـح 28  یتحاسم  اب  ناتـسدرک  ناتـسا 
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هیاسمه قارع  روشک  اب  برغ  زا  هاشنامرک و  ناتـسا  اب  بونج  زا  ناجنز ،  نادـمه و  ياه  ناتـسا  اب  قرـش  زا  ناجنز ،  یبرغ و  ناـجیابرذآ 
 ، هورق زقس ،  هردناوید ،  راجیب ،  هناب ،  ياهرهش  هب  ناوت  یم  نآ  مهم  ياهرهـش  زا  تسا و  جدننـس  رهـش  ناتـسدرک ،  ناتـسا  زکرم  تسا . 

 . درک هراشا  ناویرم  نارایماک ، 

ییایفارغج تیعقوم 

رسارس رد  عیسو »  ياه  هرد  و «  عفترم »  ياه  تشد  اب «  روشک  یناتسهوک »  قطانم  زا «  یکی  یعیبط ،  یمیلقا و  ظاحل  زا  ناتسدرک  ناتـسا 
ياههوک هتشر  دبای « .  یم  همادا  قرش  رد  یبونج  ناجنز  ياه  هوک  نزوا و  لزق  هرد  ات  هدش و  عورـش  ناویرم  زا  ناتـسا  نیا  تسا .  هقطنم 

- هردـن دـنهد .  یم  لیکـشت  ار  نآ  یعیبط  هدودـحم  هتفرگ و  رب  رد  ار  ناتـسا  هنهپ  یمامت  يزاوم ،  ییاـه  هتـشر  تروص  هب  روشک  برغ » 
لکش دوش و  یم  یقرش »  و «  یبرغ »  شخب «  ود  لماش  يزکرم »  ناتسدرک  یناتسهوک  هیحان «  ناونع  اب  ناتسا  نیا  ياهیراومهانزوا  - لزق

یتسـس یتخاونکی و  ظاـحل  زا  یبرغ »  یناتـسهوک  شخب  تسا « .  تواـفتم  رگیدـکی  اـب  شخب  ود  نیا  رد  نیمز  سنج  يدـنلب و  یتسپ ، 
تمـسق تسا .  زاب  ياه  هرد  اب  هارمه  میالم  تخاونکی و  بیـش  لکـش ،  يدـبنگ  ياه  هوک  یگژیو  اب  هباـشم  لاکـشا  ياراد  نیمز  سنج 

 ، زقس ناویرم و  نیب  رد  همـشچ  لهچ  یناتـسهوک  هیحان  ناتـسدرک و  بونج  ات  اه  نآ  فارطا  ياهنیمزرـس  ناویرم ،  جدننـس ،  زا  یعیـسو 
قرـش بونج و  زا  هیحان  نیا  ياه  يدـنلب  یتسپ و  هلابند  هک  درک  هفاضا  دـیاب  نینچمه  دـنوش .  یم  بوسحم  یناتـسهوک  شخب  نیا  وزج 

توافتم یبرغ »  یناتـسهوک  شخب  اب «  هک  یقرـش »  یناتـسهوک  شخب  دراد « .  همادا  قارع  روشک  لخاد  رد  یبرغ  هنماد  ات  هدـش و  عورش 
ياه تشد  هلیسو  هب  رتشیب  هقطنم  زا  شخب  نیا  تسا .  هدش  لیکـشت  یبوسر  ینوگرگد و  ياه  گنـس  یناتـسهوک  راصح  کی  زا  تسا ، 

ای قـالیئ  وتاـبوا ،  ناویرم ،  زا :  ناوـت  یم  زیخلـصاح  ياـه  تشد  نیا  نیرت  مهم  زا  هک  هدـش  هطاـحا  يروهاـم  ياـه  هپت  راوـمه و  عـفترم 
یبرغ و هیحان  لصاف  دحرد  دریگیمربرد ،  ار  جدننس  یقرش  ياه  تمسق  هک  یقرـش »  شخب  درب « .  مان  نارایماک  تشد  هورق و  نالگهد ، 

تشد راجیب ،  ياه  هوک  يانثتـسا  هب  هیحان  نیا  رد  دروآ .  یم  دوجو  هب  ار  یبونج  یلامـش -  یناشفـشتآ  تاعافترا  زا  هتـشر  کی  یقرش ، 
 ، » یقرـش یناتـسهوک  شخب  ياه  هوک  نیرتدنلب  دوش .  یم  هدناوخ  وتهوه »  هیحان «  نیا  تشد  نیرت  عفترم  هک  دراد  دوجو  یعیـسو  ياه 

راسچوک هب  ناوت  یم  ناتسا  مهم  ياه  هوک  رگید  زا  تسا .  زقس  هورق و  نیب  یلع  هجنپ  زکرم و  رد  ادیش »  راجیب « ،  لامش  رد  نیـشن »  هاش 
 ، غاد یلاع  وه  تخت ،  هزایپ ،  کب ،  نیـسح  وواک ،  الم  ازریم ،  دجـسم  هنایم ،  هرـس ،  انـس  ریـسم ،  هقلح  همرچ ،  یناک  فورعم ،  خیـش  ، 

عافترا اب  وهاش »  هوک  ناتـسا « ،  تمـسق  نیرت  عفترم  لک ؛  رد  درک .  هراـشا  نیدـلا  جارـس  هوک  نـال و  خرچ  هزرب ،  راوه  همـشچ ،  لـهچ 
تحت ناتسدرک  ناتـسا  ياوه  وهاش و  - هوکبآ تسا .  رتم  عافترا 900  اب  هناـب  رد  تولآ »  هقطنم  هقطنم « ،  نیرت  عاـفترا  مک  رتم و   3,300

رد فرب  شزیر  راهب و  رد  اه  یگدـنراب  ثعاب  ییاوه  هدوت  نیا  هک  دراد  رارق  يا »  هنارتیدـم  بوطرم  و «  مرگ »  ياوه  ياـه «  هدوت  ریثاـت 
ار تبوطر  زا  یهجوت  لباق  شخب  سرگاز  تاعافترا  هب  دروخرب  اب  هنارتیدم  يایرد  سلطا و  سونایقا  زا  اوه  هدوت  نیا  دوش .  یم  ناتـسمز 
ناویرم و رد  يراهب  یناتـسمز و  بوطرم  ياههدوت  ذوفن  دـنهد .  یم  ناشن  هقطنم  نیا  رد  ناراـب  فرب و  هدـنکارپ  ياـه  شراـب  تروص  هب 
بآ و نایرج  ود «  ریثات  تحت  یلک  روط  هب  ناتـسا  نیا  دراد . هیحان  نیا  ياوه  ندـش  بوطرم  لادـتعا و  رد  یناوارف  ریثات  راویرز  هچاـیرد 

نیا هب  فلتخم  یحاون  رد  نآ  عاونا  هک  دراد  دوجو  ینوگاـنوگ  ياـه  میلقا  ناتـسدرک  ناتـسا  هقطنم  رد  دراد .  رارق  درـس »  مرگ و  ییاوه 
زقس جدننس –  ریسم  وتابوا  تشد  رد  لدتعم »  ناتسمز  دابآریما « ،  ای  اوآریم  هرد  رد  لدتعم »  ناتسبات  و «  درس »  ناتسمز  تسا « :  تروص 

بآ و یلزد « ،  دنبرد  ناویرم –  ریسم  رد  کنخ  ياه  بش  زور و  یط  رد  مرگ »  ناتـسبات  ینالوط و «  ياه  نادنبخی  اب  درـس  ناتـسمز  ، » 
ناتـسا رد  ناویرم .  جدننـس –  ریـسم  رد  بوطرم »  همین  کشخ و  همین  یمیلقا  رخآ «  رد  تاناماروا و  هیحان  رد  لدتعم »  بوطرم و  ياوه 

رب رد  ار  هقطنم  نیا  زا  یعیسو  یضارا  هک  دنراد  نایرج  یبآرپ  ياهدور  دایز  ياه  یگدنراب  ددعتم و  ياه  هوک  دوجو  تلع  هب  ناتـسدرک 
راولت مچ ،  هرد ،  نزوا  نز ،  هوک  نزوا ،  لزق  اقچ ،  مق  جدننس ،  رد  نازگ  دورواگ ،  قالـشق ،  زا :  دنترابع  اه  نآ  نیرتمهم  دنریگ و  یم 
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نایم زا  هک  ناوریس .  یساموک  ناکلواچ ،  نازرتالک ،  لگن ،  ناراگ ،  نالجنر ،  زقس ،  رد  هتنس  ناینآ و  زقـس ،  دور  یبسامهط ،  روش ،  ، 
ياهدور نیرتمهم  زا  یقرش ،  لامش  قرـش و  رد  ناوریـس  دور  یبرغ و  یناتـسهوک  یحاون  رد  نزوا  لزق  دور  ياه  هبعـش  اه  هناخدور  نیا 

 . دنیآ یم  رامش  هب  ناتسا  يراج 

یخیرات هنیشیپ 

یم هرادا  اهدام  هلیسوب  هک  ییاه  نیمزرس  یخیرات  زرم  تشاد .  رارق  اهدام  تیمکاح  تحت  هک  تسا  ینیمزرس  زا  یشخب  ناتسدرک  ناتسا 
تلود لیکـشت  زا  لبق  دش .  یم  یهتنم  رموس  مالیا و  هب  یبرغ  بونج  بونج و  رد  و  روشآ »  » هب برغ  رد  وتاروا ، » هب «  لامـش  رد  هدـش ، 

یم یگدـنز  نایتوگ  اهدام و  دادـجا  نارایماک »  اهرل « ،  فیاوط  دادـجا  نایبولول »  نایروه « ، »  ياه «  مان  هب  هفیاط  راهچ  ناریارد  اهدام 
 « نایتوگ هفیاط  زا «  اهدرک  هدـنام  اج  هب  كرادـم  دانـسا و  ساسا  رب  تسین .  نشور  نادـنچ  مالـسا  زا  لبق  اـت  درک  ماوقا  خـیرات  دـندرک . 
ار نایروشآ »  دـنوش و «  یم  دـحتم  دام »  تلود  اب «  اهدـعب  موق  نیا  دـنتفرگ .  یم  رارق  اـه  يروشآ  زاـت  تخاـت و  دروم  اـهراب  هک  دـندوب 
 ، م لاس 550 ق .  رد  دام  تلود  نوتـسیب : »  و «  دیـشمج »  تخت  رد «  شویراد »  هبیتک  هتـشون «  نتم  ساسا  رب  نینچمه  دندرک .  ضرقنم 

برغ یناتسهوک  هیحان  یمامت  گیب  لرغط  تموکح  دهع  رد  هژیو  هب  نایقوجلس و  رصع  رد  تسا  هتشاد  رارق  نایشنماخه  تلود  ورملق  رد 
گیب لرغط  زا «  ق ،  ه . ـ لاـس 437  رد  یـسابع ،  هفیلخ  زا  يروـشنم  رد  و  دـش ،  يراذـگ  ماـن  مـجع  قارع  هـب  ناتـسدرک ،  ینعی  ناریا 
قارع وزج  ناتـسدرک »  لوغم « ، »  ناـناخلیا  هرود  رد «  هک  دـسر  یم  رظن  هب  تسا .  هدـش  هدرب  ماـن  نیقارعلا »  كولم  ناونع  هب  یقوجلس » 

اه هوک  رد  موق  نیا  تسا .  هدش  هراشا  درک  ماوقا  يارب  يوخودرک »  مان «  هب  نوفنزگ »  یگنج  رفـس  باتک «  رد  دـش .  یم  بوسحم  مجع 
خیرات دنچره  دندوب .  نکاس  دراد ،  رارق  دوش  یم  هدیمان  وخز »  هزورما «  هک  یلحم  رد  صوصخ  هب  ناتسنمرا و  قارع و  نایم  ياه  هرد  و 

 » يرجه متفه  نرق  لیاوا  رد  دراد .  رت  نشور  يا  هنیشیپ  مالـسا  زا  سپ  هرود  رد  یلو  تسا  مهبم  کیرات و  مالـسا  زا  شیپ  رد  درک  ماوقا 
رد يوفـص و  راگزور  رد  ار  ناتـسدرک  دودـح  یـسیلدب »  نیدـلا  فرـش  تسا . « هدرک  تموکح  نآ  رب  هویا  نانامکرت  زا  هاـش »  ناـمیلس 

یکی اهدرک  اب  ار  رل  موق  ناتسرل و  نیمزرس  همان  فرـش  رد  دنک و  یم  رکذ  اج  کی  ناتـسرل  تیالو  ندوزفا  اب  دوخ  همان »  فرـش  باتک « 
تلایا رد  برع  هاپس  هک  ق ،  . ـ رد 23 ه دندرک . فرصت  ار  اهدرک  تاماکحتسا  اههعلق و  ق ،  ای 20 ه . ـ خیرات 16  رد  بارعا  درامش .  یم 

ياهرهـش زا  هک  ذاباراد  روز و  رهـش  حـتف  دنتـشاد .  تکرـش  درجباراد  اسف و  زا  عافد  رد  سراف  ياـهدرک  دوب ،  تاـحوتف  لوغـشم  سراـف 
لاس 38 رد  درک .  بوکرس  ار  اهدرک  ق ،  لاس 25 ه . ـ رد  يرعشا »  یسوموبا  تفرگ « .  تروص  ق ،  لاس 22 ه . ـ رد  دندوب ،  نیشندرک 
 » لتق زا  سپ  اما  دـنتفرگ ،  ار  تیرخ  بناج  یلع ع » ) نینمؤملاریما  دـضرب «  دـشارنبا »  تیرخ  مایق «  رد  زاوها ،  هیحان  ياهدرک  ق ،  ه . ـ

نیا دنتشادرب و  شروش  هب  رس  سراف  هقطنم  ياهدرک  ق ،  لاس 90 ه . ـ رد  دندش . هتشک  نانآ  زا  يدایز  هدع  بوکرس و  مایق  نیا  تیرخ » 
 ، یسابع هفیلخ  روصنم  دندرک و  مایق  لصوم  ياهدرک  ق . . ـ لاس 148 ه رد  دش .  بوکرس  یفقث »  فسوی  نبا  جاجح  هلیـسوهب «  شروش 
زا یکی  ق .  ه . ـ لاـس 224  رد  درک .  بوکرـس  ار  اـهدرک  شروش  زین  يو  داتـسرف و  اـجنآ  هب  ناـنآ  یبوکرـس  يارب  ار  یکمرب » دـلاخ  »

فورعم رادرـس  هفیلخ  تشاذگ  شروش  هب  رـس  مصتعم »  هفیلخ «  دـضرب  سیجرهف »  نبا  رفعج  مان «  هب  لصوم  فارطا  ياهدرک  نایاوشیپ 
رارق ناریا  تلود  طلست  تحت  زور  نآ  ناتسدرک  زا  یعیسو  تمسق  هیوفص »  تموکح «  هرود  رد  داتـسرف .  وا  گنج  هب  ار  خاتیآ »  دوخ « 

داژندرک ياهلسلس  ناریا  خیرات  رد  راب  نیتسخن  يارب  هیدنز ،  هلسلس  لیکـشت  اب  دوب .  سرگاز  ياههوک  یقرـش  ياههنماد  لماش  هک  تشاد 
فیاوط زا  یکی  هک  یلبند  هفیاـط  فرـصت  هب  یبرغ  ناـجیابرذآ  زا  یتمـسق  هیدـنز ،  تموکح  رخاوا  رد  هک  يروـط  هب  دیـسر  تنطلـس  هب 

اهراب يدالیم  مهدزون  نرق  رد  دـندرک .  باـختنا  دوخ  تردـق  تموکح و  زکرم  ناونع  هب  ار  يوخ  رهـش  دـمآرد و  دـندوب ،  درک  گرزب 
 ، يدالیم لاس 1878  رد  دندرک .  رهاظ  نابزدرک  یتلود  لیکشت  لالقتسا و  هب  ندیسر  يارب  ار  دوخ  ینطاب  لیم  ینامثع  كاخ  رد  اهدرک 
رد يو  نارادفرط  میمصت ،  نیا  یپ  رد  داتفا  ینامثع  تلود  تیامح  تحت  لقتسم »  ناتسدرک  سیسات «  رکف  هب  يدنبشقن »  هللادیبع  خیش  » 
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تامحز لمحتم  ثعاب  دوخ  نیا  هک  دندروآرد  دوخ  فرصت  هب  ار  بآودنایم  هغارم و  غالبجواس ،  هیمورا ،  فارطا  يدالیم ،  لاس 1880 
رد يدالیم  لاس 1946  رد  نیقفتم  ياوق  روضح  اب  نامزمه  دمحم »  یـضاق  دـش « .  هقطنم  نیا  ندروآ  تسد  هب  يارب  ناریا  نایهاپـس  دایز 

ناریا لماک  هیلخت  زا  سپ  داد .  لیکشت  ، دوب داباهم  نآ  زکرم  هک  ار  ناتـسدرک  قلخ  يروهمج  يوروش ،  هیـسور  تلود  تیامح  اب  ناریا و 
مه زا  زین  نآ  زا  یـشان  يروـهمج  شروـش و  نیا  ناتـسدرک ،  ناـجیابرذآ و  یحاوـن  هـب  يزکرم  تـلود  شترا  مازعا  نـیقفتم و  ياوـق  زا 

لماش یبرغ  اه  ناتـسا  دوب .  هدـش  میـسقت  شخب  شـش  هب  ناریا  لاـس 1316/9/9 ،  رد  هرامـش 1275  سیون  شیپ  هب  انب  دیدرگ . یـشالتم 
ناـمرف هب  هجوت  اـب  ش ،  لاس 1337 ه . ـ رد  هرخالاب  دوب .  هیولیکهک  ناتـسزوخ و  نادـمه ،  ناتـسرل ،  هاشنامرک ،  ناتـسدرک ،  ياـهرهش 

 . داد لیکشت  ار  ناتسدرک  ناتسا  دش و  ادج  ناتسا  نیمجنپ  زا  ناتسدرک  ارزو ،  ياروش 

نابز ماوقا و 

هرانک زا  دالیم  زا  لبق  مود  هرازه  رد  هک  دنتـسه  ییایرآ »  ياهداژن  زا «  یکی  درک  موق  یخیرات ،  دنتـسم  كرادم  دهاوش و  دانتـسدرکا  هب 
متفه نرق  رد  ار  اهدام »  يروطارپما   « » اونین رد «  نایروشآ »  تردـق «  رب  هبلغ  اب  هدـمآ و  سرگاز  ياه  هوک  هلـسلس  هب  رزخ  ياـیرد  ياـه 

 ، » ناتسا نیا  نانکاس  رثکا  تسا .  ناریا  برغ  رد  نیـشندرک  ياه  ناتـسا  زا  یکی  ناتـسا  نیا  دندرک .  يراذگ  هیاپ  ناریا  رد  دالیم  زا  لبق 
نابز زا  یکی  يدرک  نابز  هک  دنرواب  نیا  رب  ناسانـش  مدرم  زا  یهورگ  دننک .  یم  تبحـص  فلتخم  ياه  هجهل  هب  هک  دنتـسه  نابز »  درک 

 ، نادـمه هاشنامرک ،  مالیا ،  ياـه  ناتـسا  رد  نینچمه  ناتـسدرک و  ناتـسا  رد  يدرک  ناـبز  تسا .  یناریا  ییاـپورا و  دـنه و  هورگ  ياـه 
يدرک ياه  هجهل  نیا  نیرت  ملکت  رپ  نیرتمهم و  اما  دراد  ینوگانوگ  ياه  هجهل  اـهروشک ،  رگید  ناـسارخ و  لامـش  یبرغ و  ناـجیابرذآ 

زا ریغ  هب  تسا .  بوتکم  تایبدا  رد  جـیار  هجهل  ناتـسدرک  ناتـسا  رد  یناروس  هخاش  تسا ،  یناروس »  و «  یجنامرک »  هخاش «  ود  لـماش 
یم تبحص  یناجیابرذآ  یکرت  نابز  هب  هورق  ناتـسرهش  يزکرم  شخب  راجیب و  ناتـسرهش  ینارک  ياه  شخب  زا  یخرب  مدرم  يدرک  نابز 

 . دراد جاور  زین  هورق  ناتسرهش  رد  یلود  راهچ  شخب  رد  یکل  نابز  ملکت  نینچمه  دننک . 

يداصتقا یعامتجا و  تیعقوم 

درک یمیدـق «  قیاوط  زا  ناتـسا  نیا  ریاشع  تسا .  رادروخرب  يا  هژیو  تیمها  زا  ناتـسدرک  ناتـسا  یعامتجا  بیکرت  رد  يریاـشع  هعماـج 
هاتوک دودحم و  تروص  هب  ای  هتفای و  ناکسا  تاناماروا  جدننس و  هردناوید ،  ناویرم ،  زقس ،  هناب  قطانم  رد  نانآ  رتشیب  هک  دنتسه  ناریا » 

ییـالاب تیمها  زا  روشک  حطـس  رد  يزرواـشک  رظن  زا  ناتـسدرک  ناتـسا  دـنزادرپ .  یم  يرورپـماد  هب  عـقاوم  بلغا  رد  دـننک و  یم  چوـک 
ياه تشد  دوجو  دایز و  ینغ و  عتارم  دوجو  بسانم ،  یگدـنراب  یفاک ،  كاخ  عبانم  دوجو  یفاـک ،  یبآ  عباـنم  دوجو  تسا .  رادروخرب 

هب ناتسا  نیا  يزرواشک  تادیلوت  دنا .  هدش  ناتسا  يزرواشک  شخب  ناوت  شیازفا  هعـسوت و  ثعاب  هورق  ناویرم و  تشد  نوچ  زیخلـصاح 
 ، يرورپماد شخب  رد  دریذپیم . تروص  یبآ »  و «  یمید »  تروص  ود  هب  ود  هک  دهدیم  لیکشت  تابوبح  وج و  مدنگ ، تیمها ،  بیترت 
زا دراد .  ار  دادعت  تیمها و  نیرتشیب  هرب  دنفـسوگ و  اه ،  ماد  نایم  زا  دیآ و  یم  باسح  هب  روشک  يرادـماد  یلـصا  ياه  بطق  زا  یکی 
 . تسا رادروخرب  ییازـسب  قنور  زا  ناتـسدرک  رد  هک  تسا  لـسع  روـبنز  شرورپ  دریگیم ،  ماـجنا  ناتـسا  نیا  رد  هک  ییاـهتیلاعف  رگید 
هب روشک  یتعنص  هتفاین  هعـسوت  قطانم  زا  تسا و  دودحم  رایـسب  روشک  ياه  ناتـسا  ریاس  هب  تبـسن  ناتـسدرک  ناتـسا  یتعنـص  ياهتیلاعف 

ياههورگ رب  لمتشم  ناتسا  ینیشام  عیانص  دنوشیم : میسقت  یتسد  ینیشام و  هورگ  ود  هب  یلک ،  روط  هب  ناتسا  نیا  عیانص  دوریم .  رامش 
لاح رد  زین  یتسد  عیانص  شخب  رد  دنتـسه .  کینورتکلا  قرب و  ییاذغ ،  مرچ ،  یجاسن و  يزلولـس ،  ییایمیـش ،  يزلفریغ ،  یناک  عیانص 

شزرا مه  یگناخ و  فرصم  مه  هک  یتسد  نوگانوگ  ياه  لوصحم  دیلوت  هب  يدایز  هدع  ناتسدرک  ییاتسور  يرهـش و  طاقن  رد  رـضاح 
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 ، يزودهویگ بوچ ،  يراکكزان  یجاسن ،  یفاب ،  میلگ  یفاب ،  شرف  زا :  دنترابع  یتسد  عیانـص  نیا  مها  دنتـسه . لوغـشم  دنراد  يراجت 
 . یلحم تالآتنیز  تخاس  يزودقوجنم و  يزودکلوپ ،  يزودبالق ،  يزودنزوس ،  یطارخ ، 

تاغوس

تالآ يدرک و  تالآرویز  يراکكزان ،  دمن ،  هداجس ،  میلگ ،  شرف ،  لماش :  ناتسا  یتسد  عیانص  ناتـسدرک  ناتـسا  تاغوس  نیرتمهم 
شرف زا  سپ  دوش ؛  یم  هتفگ  دراد . یصاخ  تیفورعم  زین  راجیب  میلگ  شرف و  تسا و  ریظنیب  دوخ  عون  رد  جدننس  شرف  تسا .  یقیـسوم 

. دوشیم رازاب  هناور  هتخاس و  راید  نیا  ياهفرح  نادنمرنه  طسوت  هک  تسا  یبوچ  تاعونصم  ریاس  درن و  هتخت  ناتـسا  تاغوس  نیرتمهم  ، 
بوچ يراک  كزانیفاب  میاجاج  . یفاب - میلگ هویگیفابریصحسالپ 

يرگشدرگ یعیبط –  ياه  هبذاج 

دور هیـشاح  هناب ،  دور  هیـشاح  دور ،  هنیرز  دور  هیـشاح  يووش ،  راغ  هناب ،  ياه  لگنج  هناب ،  ياه  تشد  نیروس ،  هاگجرفت  هناب :  ابابرآ 
هنماد راسن ،  یکسا  تسیپ  راجیب :  راسن  - یکسا - تسیپ ابابرآ  ریشمن ،  دور  هیشاح  يوش ،  دور  هیشاح  نییوب ،  دور  هیـشاح  گب ،  نامیلس 

همـشچ خـلت ،  بآ  همـشچ  ناوریـس ،  دور  راـجیب ،  تشد  یلع ،  هجنپ  هنماد  بوک ،  هراـقن  هنماد  هصیقرـس ،  هوک  هنماد  نیـشن ،  هاـش  هوک 
لهچ هوک  هنماد  نزوا ،  لزق  دور  هردـناوید :  نزوا  - لزق - دور راجیب  تسیز  طیحم  هدـش  تظاـفح  هقطنم  ياـچ ،  مق  همـشچ  داـبآرواخ ، 
لاراس زبسرـس  عتارم  هجولاق ،  راغ  قالـشق ،  شاب  راغ  وتفرک ،  راغ  یتشک ،  لوی  هناخدور  هیـشاح  نزوا ،  لزق  هناـخدور  هیـشاح  همـشچ ، 

 ، زقـس ياه  لگنج  زقـس ،  ياـه  تشد  شور ،  هوک  هنماد  لـقاچ ،  هوک  هنماد  هشونو ،  هوک  هنماد  زورکن ،  هوک  هنماد  زقـس :  دور  - هنیمیس
 : جدننس ردیبآ  - یلگنج - كراپ وتفرک  راغ  نان ،  هرد  تعیبط  هروخ ،  روخ  دور  هیشاح  دور ،  هنیرز  دور  هیشاح  دور ،  هنیمیس  دور  هیشاح 

هوک هنماد  فوواک ،  الم  هوک  هنماد  ازریم ،  دجـسم  هوک  هنماد  فورعم ،  خیـش  هوک  هنماد  راـسچوک ،  هوک  هنماد  ردـیبآ ،  یلگنج  كراـپ 
تعیبط جدننـس ،  ياه  لگنج  نالگهد ،  تشد  قالـشق ،  دس  تشپ  هچایرد  نیدلا ،  جارـس  هوک  هنماد  نال ،  خرچ  هوک  هنماد  هزرب ،  راوه 

ادیش هوک  هنماد  یلع ،  جنپ  هوک  هنماد  هورق ،  تشد  هورق :  رگرگ  - اباب - یندعم - بآ - همشچ دابآ  تاولص  ياتسور  تعیبط  لگن ،  ياتسور 
ناگنلپ - ياتسور ناشیرپ  ردب و  هدش  تظافح  هقطنم  رگرگ ،  اباب  یندعم  بآ  همـشچ  راسنیو ،  بارـس  همـشچ  کب ،  نیـسح  هوک  هنماد  ، 

 ، نارایماک تشد  نالواع ،  تاعافترا  هنماد  راگبوک ،  یلگنج  هوک  هنماد  وهاش ،  تاعافترا  هنماد و  ناگنلپ ،  هناخدور  هگنت و  ناراـیماک : 
ناویرم راویرز  هچایرد  ناگنلپ ،  ياتسور  تعیبط  ناوریس ،  هناخدور  هیشاح  زاوگ ،  یندعم  بآ  همشچ  وهاش ،  هاگتـسیز  دابآریما ،  تشد 

هوک هنایم ،  هوک  هرـس ،  انـس  هوک  همرچ ،  یناک  هوک  یکرد ،  ياتـسور  تعیبط  ناویرم ،  ياه  لـگنج  راویرز ،  هچاـیرد  هلیوک ،  راـشبآ  : 
تخت هوک  هزایپ ، 

یخیرات ياه  هبذاج 

- تاولص - لپ ایلع  هنجن  ياتسور  دجسم  هدرمرآ ،  یخیرات  رهش  وش ،  یناتساب  دس  يوش ،  یمیدق  ياتسور  گیب ،  نامیلس  هاگترایز  هناب : 
 ، اباب نوقـشوا  يرجآ  جرب  راجیب ،  یمیدـق  رازاب  یلع ،  بارهم  هداز  ماما  لیقع ،  هداز  ماما  یـسورگ ،  لضاف  خیـش  هاگمارآ  راجیب :  داـبآ 

یخیرات دجـسم  اتـسور و  زابهـش ،  جاح  هچمیت  ناموت ،  ریما  هچمیت  روجق ،  لپ  رـضخ ،  ریپ  هعقب  خرا ،  یگنی  جرب  ناخ ،  دـبنگ  چوا  جرب 
هپت هردناوید :  دیعـس  - رالاس - ترامع یـسورگ  لضاف  خیـش  هربقم  بایـسآ ،  تفه  هرد  رد  کیتاریه  هبیتک  ياقچ ،  مق  هعلق  دابآورـسخ ، 

 : زقس هیویز  - یناتساب - هعلق يرجاغآ  ياتسور  هنهک  هعلق  یلفس ،  هجنپ  یمیدق  مامح  دیعس ،  رالاس  ترامع  ایلع ،  هغاز  ياتـسور  یناتـساب 

ناریا ناگداز  ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 885زکرم  هحفص 763 

http://www.ghaemiyeh.com


هداز ماما  جدننس :  قالشق  - لپ هرانم  ود  دجسم  زقس ،  ياهارسناوراک  هعومجم  وتنالپق ،  هعلق  هیویز ،  هعلق  هیویز ،  هپت  زقـس ،  یمیدق  رازاب 
هاگترایز و  ، خیـش لپ  قالـشق ،  لپ  دابآ ،  ورـسخ  غاب  راهچ  هیناما ،  غاب  هیریما ،  غاب  هلادـبع ،  هداز  ماـما  دـمحم ،  ریپ  هداز  ماـما  رمع ،  ریپ 

هشیش مامح  يدهتجم ،  هناخ  يراد ،  هلگ  هناخ  یناتسدرک ،  خودرم  دمحم  خیش  هلا  تیآ  هناخ  یشابرامعم ،  هناخ  نوتاخ ،  هرجاه  دجسم 
مامح مالـسالا ،  خیـش  هلا  فطل  الم  ترامع  مامح  يریزو ،  فصآ  ترامع  مامح و  قلاخلادبع ،  مامح  یحالـص ،  مامح  ناخ ،  مامح  ، 

ترامع فارـشالا ،  دـجما  ترامع  ناوید ،  ریـشم  ترام  جدننـس ،  هزوم  دیعـس و  رالاس  ترامعع  دابآ ،  ورـسخ  ترامع  کلملا ،  لیکو 
ياسیلک دابآ ،  نسح  هعلق  ناگنلپ ،  هعلق  راجتلا ،  کلم  ترامع  نالدرا ،  هدومزآ  گنهرـس  ترامع  هدازدمحا ،  ترامع  کلملا ،  لیکو 

 ، ریزو دجسم  لیکو ،  دجسم  یگیب ،  هعلق  دیشر  دجسم  نامالاراد ،  دجـسم  ناسحالاراد ،  دجـسم  مناخ ،  اقل  دیـشروخ  دجـسم  جدننس ، 
لپ ادیـش ،  هداز  ماما  رگرگ ،  هداز  ماما  شارت ،  داهرف  هوک  يا  هرخـص  راـثآ  هورق :  دابآورـسخ  - تراـمع یثاـیغ  رقاـب  دـمحم  خیـش  هربقم 

یخیرات هپت  نارایماک :  تخت  - ناماروا - یخیرات - ياتسور دابآورسخ ،  ترامع  نالـصق ،  مامح  روگ ،  روگ  اباب  هپت  دابآ ،  داهرف  یخیرات 
یخیرات ياتـسور  تخت ،  ناماروا  یخیرات  ياتـسور  راـجیب ،  داـبآ  تاولـص  یخیراـت  ياتـسور  ناـگنلاپ ،  یخیراـت  ياتـسور  زیر ،  هربوت 

 : ناویرم سابع  خیـش  هربقم  رو ،  یگنت  یناتـساب  هبیتک  هشاکع ،  ترـضح  هاگترایز  گنه ،  يوآ  یخیرات  ياتـسور  سورگ ،  دابآورـسخ 
مامیا هعلق  تاناماروا ،  هتشبن  گنس 

ناتسدرک ناتسا  ياههبذاج  ریاس 

دابآ - ورسخ - ترامعناویدفصآ - ترامعدیعس - رالاس - هناخ -د  خودرم - هللاتیآ - هناخ -و- غابجدننس - هدیشوپرس - رازابرمع - ریپ - هدازماما
- دجسممناخ - اقل - دیشروخ - دجـسمراجتلاکلم - ترامع ناویدریـشم  - ترامعکلملالیکو - ترامعلـسالا - خیـش - هلا - فطل - الم - ترامع

جدننس - ناسحالاراد

جدننس

هورق

نامرک ناتسا 

یفرعم

هراشا

هب ار  روشک  كاخ  زا  دـصرد  عقاو 11  رد  عبرم  رتـمولیک  رازه و 726  دودـح 180  یتحاسم  اب  ناریا ،  یقرـش  بونج  رد  نامرک ،  ناتـسا 
ناتـسا زکرم  دوش .  یم  بوسحم  روشک  رواـنهپ  ناتـسا  نیمود  ناـسارخ ،  ناتـسا  زا  سپ  ظاـحل ،  نیا  زا  هک  تسا  هداد  صاـصتخا  دوـخ 

 ، ناجریس دنرز ،  ناجنسفر ،  تفریج ،  مب ،  ریسدرب ،  تفاب ،  زا :  دنترابع  نآ  ياهرهـش  نیرت  مهم  تسا و  نامرک  یخیرات  رهـش  نامرک ، 
 . جونهک کبابرهش ، 

ییایفارغج تیعقوم 

ناـیم رد  تفاـب »  ناتـسرهش  تسا « .  ناریا  بآ »  مک  و «  يریوک »  هیحاـن  رد «  روـشک  ياـه  ناتـسا  نیرت  عـفترم  زا  یکی  ناـمرک  ناتـسا 
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ثعاب نیمه  دیآ و  یم  رامـش  هب  ناریا  عفترم  رهـش  نیموس  ناونع  هب  ایرد  حطـس  زا  رتم  عافترا 2,250  اب  ناتسا ،  نیا  عبات  ياه  ناتـسرهش 
نیچ زا «  هک  دنتسه  ناریا »  يزکرم  ياه  هوک  هتـشر  هلابند «  ناتـسا  نیا  ياهيدنلب  دوش .  هدناوخ  بونج »  يربیـس  و «  ناریا »  ماب  هدش « 

- هوک يزکرم  تالف  رد  اـه ،  يدـنلب  نیا  هتبلا  دـنباییم ،  همادا  ناتـسچولب »  اـت «  هدـش و  زاـغآ  ناـجیابرذآ »  یناشفـشتآ  ياـهیگدروخ 
ار اه »  یگدروخ  نیچ  نیا «  لیکشت  نامز  ناسانش  نیمز  دنوش .  یم  عطق  يریوک  یلخاد و  تسپ  ياههزوح  هلیسو  هب  راب  نیدنچدرگاشب 
 » و ییاز »  هوک  تاکرح  لابند «  هب  هیرظن ،  نیا  ساسارب  دنناد .  یم  سیتت »  يایرد  ینیـشن  بقع  و «  یلخاد »  تالف  شیادیپ  اب «  نامزمه 
نآ تابوسر »  مکارت  و «  دیدش »  ریخبت  رثا «  رب  فارطا  ياهایرد  بآ  دمآ و  الاب  سیتت »  يایرد  فک  یناشفشتآ « ، »  هناهد ي  ندش  زاب 

 » رد داد .  لیکـشت  ار  تول »  ریوک  نوچ «  ییاهریوک  دـنام و  یقاب  اه  نآ  يور  ایرد »  کمن  تابوسر  زا «  یمیخـض  رـشق  دـش و  کشخ 
دنیآ یم  رد  تکرح  هب  داب  شزو  اب  هک  دش  هتشابنا  مه  يور  اه ،  ناتسهوک  شیاسرف  ندش و  یـشالتم  زا  هلـصاح  تارذ  تسپ ، »  یحاون 
لامش زا  یلوا ؛  هک  دنوش  یم  میسقت  هوک  هتـشر  ود  هب  يزکرم »  ياه  هوک  هتـشر  دنروآ « .  یم  دوجو  هب  ار  ینـش »  كرحتم  ياه  هپت  و « 

ياه هوک  هلابند  اه  هوک  هتشر  نیا  تسا .  نانبهوک »  درگاشب  ياه  هوک  هتـشر  نآ «  نیرت  مهم  دنا و  هدش  هدیـشک  یقرـش  بونج  هب  یبرغ 
لرغط نانبهوک ،  نوچ  ییاه  هوک  هب  هقطنم  نیا  رد  ناوت  یم  نینچمه  دـنا  هتفاـی  شرتسگ  مب  ناـمرک و  اـت  هک  دنتـسه  کـنابایب  قدـنج و 

نامراودمرک و ات  دزی  زا  هک  دنتسه  ییاه  هوک  هتشر  هوک ،  هتـشر  نیمود  درک .  هراشا  دورهت  قرابا و  چریـس ،  راولپ ،  هجار ،  خت  ای  درجلا 
رهش راودم ،  ياه  هوک  ناوت  یم  زین  هتشر  نیا  مهم  تاعافترا  زا  دنراد .  دادتما  لوا  هتشر  تازاوم  هب  دنا و  هدش  هدیشک  نایرومزاج  لاچ

 » مان هب  يرگید  هوک  هتـشر  نینچمه  درب .  مان  ار  ناراوسهـش  زراب و  لابج  نامـسآ ،  رحب  رازه  راز ،  هلـال  نت ،  لـهچ  جـنپ ،  هوک  کـباب ، 
ياه هوک  زا  ریغ  دزاس .  یم  ادج  ناگزمره  ناتسا  زا  ار  هقطنم  نیا  هک  دنراد  رارق  جونهک  ناتسرهش  بونج  رد  درگاشب »  ياه  هوک  هتـشر 
 ، » ناریا بونج  ناـمرک و  ناتـسا  هلق  نیرتعفترم  رتم ،  عافترا 4,501  اب  رازه  هوک  زا ؛  دنترابع  ناتـسا  نیا  ياه  هوک  نیرتمهم  هدـش ؛  دای 

 ، اهيدنلب یتسپ و  تاعافترا ،  تفاب .  لامش  رد  تفاب »  هاش  هوک  ای  اشوک  هوک  ناریا « ،  عفترم  هوک  نیمراهچ  نامرک ،  رد  رازه »  هوکتسا 
یحاون رد «  هقطنم  نیا  ياوـه  بآ و  تساهدروآ .  دوـجو  هب  ناتـسافلتخم  یحاوـن  رد  ار  یتواـفتم  ياوـه  بآ و  هژیو و  یمیلقا  طـیارش 

ینعی ناتـسا »  زکرم  رد «  بوطرم و  مرگ و  یقرـش ، »  بونج  یبونج و  یحاون  رد «  لدـتعم ،  کشخ و  زکرم ، »  برغ و  لامـش  لامش ، 
نیا شزو  دراد .  رارق  یلحم  يا و  هقطنم  فلتخم  ياهداب  ریثات  تحت  هراومه  نامرک  ناتـسا  تسا .  لدـتعم  همینو  کـشخ  ناـمرک ،  رهش 

کـشخ یمـسوم  ياهداب  عون  زا  هدـمع  روط  هب  اهداب  نیا  دـنک .  یم  یهجوت  لباق  تارییغت  تالوحت و  راچد  ار  نآ  ياوه  بآ و  اـهداب ، 
قرـش یقرـش و  لامـش  فرط  هب  یبرغ  بونج  زا  اه  نآ  شزو  تهج  دنزو و  یم  تشهبیدرا  نیدرورف و  دنفـسا ،  ياه  هام  رد  هک  دنتـسه 
راهب ناتـسمز و  رد  ناراب  شزیر  ثع  اب  هک  دـنراد  رارق  یبرغ  لامـش  یبرغ و  ياهداب  اهداب ؛  نیا  لباقم  رد  تسا .  نش  كاخ و  اـب  هارمه 
هخاش هک  تسا  دور »  لیله  هقطنم «  نیا  هناخدور  نیرت  مهم  هک ؛  تفگ  دـیاب  ناتـسا  نیا  يراج  ياـه  هناـخدور  اـب  هطبار  رد  دـنوش .  یم 

هب هقدنفسا  تاعافترا  زا  هقدنفسا  رازه و  هوک  زا  لیط  هوک ،  هاش  ای  حتفلا  زا  ربار  راز ،  هلال  زا  تفاب  رهوگ ،  زا  تشدرز  دننام  یمهم  ياه 
ياه هناخدور  رگید  زا  دـنوش .  یم  نایرومزاج  نوماه  دراو  جونهک  ياه  ناتـسرهش  تفریج و  ندرک  يراـیبآ  زا  سپ  دـندنویپ و  یم  نآ 

 ، ناج ریس  رد  یگنلپ  ای  هییوگنت  هناخ  دور  تفاب ،  ربخ  هقطنم  رد  ربخ  روار ،  هقطنم  رد  روار  ریس ،  درب  رد  اشخب  بآ  ناوت  یم  ناتـسا  نیا 
 . درب مان  ار  هقدنفسا  روشبآ  کیراب ،  بآ  درجهودنا ،  دابآ ،  میهاربا 

یخیرات هنیشیپ 

 » گرزب ندمت  هنومن  ناونع  هب  هک  دوب  هدـمآ  دوجو  هب  یموب  نامدرم  طسوت  يددـعتم  ياه  ندـمت  ناریا ،  هب  اه  یئایرآ  ترجاهم  زا  لبق 
مامت تفریج ، »  ای  سونایقد  رهـش «  مان  اب  نونکا  ندـمت  نیا  دوب ،  نامرک  بونج  زا  یتمـسق  دور ،  لیله  زیخلـصاح  ياه  هراـنکرد  َترَا » 

نوگرگد ناهج  ياه  ندـمت  نیلوا  هاگتـساخ  هرابرد ي  ار  ناسانـش  ناتـساب  خـیرات و  نارظن  بحاص  ناسانـشراک ،  تایرظن  اه و  هیـضرف 
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هتخانش ناتـساب  ناهج  رد  ندمت  شیادیپ  هاگیاج  نیلوا  ناونع  هب  يزورما »  نامرک  نامه  ای  اینامراک  یناتـساب «  تلایا  تسین  دیعب  هدرک و 
زا یکی  هقطنم  نیا  دـسر . یم  دالیم  زا  لبق  مراهچ  هرازه  هب  نامرک  هقطنم  رد  ناسنا  رارقتـسا  تنوکـس و  هقباس  یخیراـت  ظاـحل  زا  دوش . 
رب یخرب  هتبلا  تسا .  هدوب  ایناماراک »  » و ایتوب »  مالـسا « ، زا  لبق  ياه  هرود  رد  نامرک  ماـن  دور .  یم  رامـش  هب  ناریا  یحاون  نیرت  یمیدـق 

يروالد هاگیاج   » ینعم هب  میدق  اینامراک »  » زا قتـشم  ار  نآ  زین  يا  هدع  تسا و  نامیرک »  » هملک هدش  نوگرگد  نامرک  هک  دنا  هدـیقع  نیا 
 ، » دـنناد یم  حون »  ياه  هریبن  زا «  لاتپه »  ای  لاتیه  دـنزرف «  ار  ناـمرک »  ، » دوهی برع و  ناـخروم  هک  یلاـح  رد  دـننک .  یم  رکذ  دربن » و 

 ، نایفرم لماش :  يرهـش  هفیاط  شـش  نیا  هک  درب  یم  مان  نیـشن  رداچ  هفیاط  راهچ  نیـشن و  اتـسور  يرهـش و  هفیاـط  شـش  زا  تودوره » 
لـصا رد  ریـشاوگ »  . » دندناوخ یم  ریـشدرب »  » و ریـشاوگ »  » میدـق رد  ار  نامرک  زکرم  دنتـسه .  ناینامرگ  نایـسورد ،  نایلاتناپ ،  نایپسام ، 

هدش رکذ  هیتوی »  تروص «  هب  نوتسیب  هبیتک  رد  نآ  مان  تسا و  هدش  ریشاوگ »  » جیردت هب  هک  هدوب  ریـشدرا »  رهـش  ینعی «  ریـشدرا » هروک  »
بونج تمسق  هب  ترجاهم  یپ  رد  هک  تسا  هدش  هتفرگ  اه  یسراپ  یلصا  هخاش  هد  زا  یکی  مان  زا  نامرک  مان  تسا ؛  ملـسم  هچنآ  تسا . . 
يدرم ییاد ،  یسورد ، یلایتناپ ،  یپسام ،  ینامرک ،  یفارام ،  يداگراساپ ،   : زا دندوب  ترابع  اه  یسراپ  یلـصا  ياههخاش  دندمآ .  ناریا 

ناگریش نوچ  ياهرهش  تفریم و  رامش  هب  سراف  یپارتاس  رهش  زا  یمیظع  شخب  نایـشنماخه  نامز  رد  نامرک  یتراگاس . یکیپورد و  ، 
جرهف ای  ناتساب  هرهپ  يزورما ،  نامرک  ای  ریشاوگ  ناتساب ،  ریـشدرا  هب  يزورما ،  تفاب  ریـسدرب و  ای  ییحی  هپت  يزورما ،  ناجریـس  نامه  ای 
نامرک تلایا  نایشنماخه  تموکح  نایاپ  رد  دنتـسه .  نیمزرـس  نیا  یمیدق  ياه  رهـش  زا  تفریج  نیار و  ریـشامرن ،  مب ،  گرا  يزورما ، 
رگـشل ههام ي  ود  فقوت  مجاهت و  نیا  یپ  رد  هک  تفرگ  رارق  ینودـقم  ردنکـسا  نایهاپـس  زات  تخات و  دروم  اـه ،  تلاـیا  رگید  دـننامه 

هب ار  هاش  ناونع  نامرک ،  ياورنامرف  نایناساس  هرود  رد  دـمآ .  دراو  شنامدرم  نامرک و  رب  ینیگنـس  ياـه  تراـسخ  ینودـقم ،  ردنکـسا 
هب دوـب  ناـمرک  یلاو  شردـپ  ناـمز  رد  هک  نیا  تلع  هب  يدـالیم ،  لاـس 388  رد  مراـهچ  مارهب  هنومن ؛  ناوـنع  هب  داد ؛  صاـصتخا  دوـخ 
 ، ثیل بوـقعی  طـسوت  هقطنم  نـیا  فرـصت  ینعی  ق ،  ات 253 ه . ـ لاس 21  زا  یمالـسا  هرود  رد  دوب .  فورعم  نامرک  هاـش  اـی  هاـشنامرک 
 ، نایناماس نوچ  ییاه  تلود  ندمآ  راک  يور  اب  نیمزرـس  نیا  تفرگ .  یم  رارق  بارعا  موجه  دروم  هراومه  نایرافـص ،  هلـسلس  سـسوم 

ناخ زیگنچ  هلمح  اـب  ناـمز  مه  ق ،  لاس 619 ه . ـ رد  تفر .  یم  رامـش  هب  نانآ  هطلـس  ریز  قطانم  وزج  هقجالـس ،  هیوب و  لآ  ناـیملید ، 
سیـسات ار  ناییاتخارق  هلـسلس  یمـسر  روط  هب  تفای و  طلـست  نامرک  رب  نایهاش  مزراوخ  نامکاح  زا  بجاح »  قارب  ناـسارخ « ،  هب  لوغم 

یلو دمآ  رد  يو  فرـصت  هب  هقطنم  نیا  ناییاتخارق ، »  تموکح «  ضارقنا  و  یناکروگ »  رومیت  تلود «  ندمآ  راک  يور  هب  زا  دعب  درک . 
 ، » ق ه . ـ لاـس 1132  رد  دـندروآ .  رد  دوخ  تافرـصتم  وزج  ار  ناـمرک  بیترت  هب  ولنویوق »  قآ  و «  ولنویوقارق »  ياـه «  هلـسلس  اهدـعب 
هطلس ریز  ار  ناهفصا  سپس  نامرک و  ادتبا  تسناوت  ناهفصا  فرصت  روظنم  هب  نیمزرس  نیا  هب  یـشکرکشل  راب  ود  زا  سپ  ناغفا »  دومحم 

هب زین  نامرک  تنطلـس ،  زا  مود »  بسامهط  هاش  علخ «  و  راـشفا »  هاـش  رداـن  طـسوت «  ناـغفا »  فرـشا  تسکـش «  زا  سپ  دروآ .  رد  دوخ 
میرک ق « ،  ات 1193 ه . ـ لاس 1163  رد  هاش ، »  ردان  ندش «  هتـشک  یپ  رد  دمآ .  رد  هیراشفا »  هلـسلس «  سـسوم  هاش ، »  ردان  فرـصت « 
نودب تسناوت  مه  رادرـس  نیا  داتـسرف و  نامرک  هب  یهاپـس  اب  ار  دنز »  دارم  ادخ  دوخ « ،  نافلاخم  بوکرـس  زا  دـعب  تسناوت  دـنز »  ناخ 

 » هلمح ناـمرک ،  هب  دـنز »  ناـخ  یلعفطل  ندـش «  هدـنهانپ  يارجاـم  ق ،  لاس 1209 ه . ـ رد  دـش .  فرـصتم  ار  نامرک  یعنام  هنوگ  چـیه 
هایـس قاروا  زا  وا  ندرکروک  مب و  هب  ناخ »  یلعفطل  رارف «  نامرک ،  مدرمزا  يدایز  هدـع ي  ندرکروک  زینو  لتق  هعجاـفو  ناخدـمحماقآ » 

هلودلارهظ ناخ  میهاربا  زینو « شرسپو  يرون »  ناخ  لیعامسادمحم  نوچ «  ینامکاحوازا  سپ  هک  دنچره  دوش .  یم  بوسحم  رـصع  نیا 
یلو دنریگ .  رارق  هقطنم  نیا  مدرم  لوبق  دروم  دنراپـس و  یـشومارف  هب  ار  كاندرد  تارطاخ  نیا  دوخ  ینارمع  تامادـقا  اب  ات  دندیـشوک  « 

 . دنام یقاب  خیرات  كاندرد  عیاقو  وزج  نانچمه  تارطاخ  نیا 

نابز ماوقا و 
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ماوقا هتـشذگ  ياه  نرق  رد  اما  دنتـسه .  سراف »  و «  ییایرآ »  داژن  زا «  ناریا  يزکرم  قطاـنم  ریاـس  ناـمدرم  دـننامه  ناـمرک  ناتـسا  مدرم 
زا ریغ  دندرک .  باختنا  دوخ  تنوکس  لحم  ناونع  هب  ار  هقطنم  نیا  لوغم ، »  و «  هنایم »  يایـسآ  كرت  ریاشع «  ماوقا و  زا  هژیو  هب  یفلتخم 

نابز هب «  رتشیب  نامرک  نینکاس  دندرک .  ترجاهم  نیمزرس  نیا  هب  چولب  موق  زا  یفیاوط  کل و  رل ،  ریاشع  زا  یهورگ  لوغم  كرت و  ماوقا 
عونت لوغم ،  كرت و  رل ،  فیاوط  زا  فلتخم  ماوقا  ترجاهم  هب  هجوت  اب  یلو  دننک  یم  وگتفگ  تسا  يرد »  یـسراف  نامه «  هک  یـسراف » 

هبلغ دوجو  نیا  اب  یلو  دروخ .  یم  مشچ  هب  یعونتمو  توافتم  تروص  هب  ناتسا  نیا  ياه  ناتـسرهش  رد  یلحم  شیوگ  هجهل و  رد  يدایز 
 . دراد جاور  مک  رایسب  یکرت  يرل و  ياه  شیوگ  اب  وگتفگ  هزورما  هک  يروط  هب  تسا  ینامرک »  هجهل  و «  یسراف »  شیوگ  اب «  یلصا 

يداصتقا یعامتجا و  تیعقوم 

هب ینغ  ددعتم و  نداعم  هنیمز  رد  ار  روشک  لوا  ماقم  ناتسا  نیا  هدش  ثعاب  نامرک  ناتسا  یتخاس  نیمز  تالیکشت  راتخاس  دایز و  تعـسو 
نیدـنچو نهک  يا  هنیـشیپ  ياراد  اهنآزا  یـضعب  هک  دراددوجو  يورو  برـس  سم ،  نهآ ،  ریظن  ینداعم  ناـمرک  ناتـسارد  دروآ .  تسد 

- ندـعم لگ  کهآ  گنـس   ، كودـیم سم  همـشچرس ،  سم  ندـعم  زادـنترابع :  ناتـسا  مهم  نداـعم  دنتـسه .  يرادرب  هرهبرد  هلاـسرازه 
هب عیانص  شخب  رد  نامرک  ناتسا  نینکاس  تیلاعف  جونهک .  مویناتیتو  بایرافو  هیدنفسا  تیمورک   ، انادباپ گنس  لاغز   ، ناجریـسرهوگسم

عیانـص و «  یتـسد »  عیانـص  عون «  ود  هب  دوـخ  یتـسد »  عیانـص  شخب «  هک  دریگ  یم  ماـجنا  ینیـشام »  و « یتـسد »  عیانـص «  تروـص  ود 
زا هیقب  يزود ،  هتپ  زا  ریغ  هب  هتبلا  هک  درب  ماـن  همرت  هتپ و  لاـش ،  زا :  ناوت  یم  نآ  مهم  یتـسد  عیانـص  زا  دوـش .  یم  میـسقت  یهاـگراک » 
هک تسا  یفاب  نیجروخ  یفاب و  میلگ  یفاب ،  میجاج  یفاب ،  یلاق  لـماش  زین  یهاـگراک »  یتسد  عیانـص  دنتـسین « .  رادروخرب  قباـس  قنور 
 » و طـسوتم »  کـچوک « ، »  یهاـگراک  هتـسد «  هس  هب  زین  شخب  نیا  هک  ناتـسا  ینیـشام »  عیانـص  شخب «  اـما  و  دـنراد .  جاور  مه  زونه 

هدش دای  ینیشام  عیانص  نیب  زا  سم .  گنس و  لاغذ  دنق ،  يزاس ،  هباشون  يزاس ،  هناخ  نامیس ،  زا :  دنترابع  دنوشیم و  میسقت  گرزب » 
 . دنراد هدهع  رب  ار  ياهدنزرا  شقن  روشک  عیانص  زاین  دروم  هیلوا  داوم  نیمات  رد  ناتسا  نداعم  تسا .  یناهج  ترهـش  ياراد  سم  تعنص 

لاغذ نداعم  دنروآیم .  رد  شدرگ  هب  ار  روشک  ناتـسا و  تعنـص  ياهخرچ  تازلف ،  رگید  سم و  گنـس ،  لاغذ  نهآ ،  راشرـس  نداعم 
زا ناسانـشراک  یهاوگ  هب  هک  نامرک  همـشچرس  سم  ندـعم  دـننکیم .  نیماـت  ار  ناهفـصا  نهآ  بوذ  هناـخراک  زاـین  زا  یتمـسق  گـنس 

نداعم دوش .  یم  بوسحم  ناـمرک  ناتـسا  يداـصتقا  ياـهیگژیو  زا  دوریم ،  رامـش  هب  ناـهجرد  سم  نداـعم  نیرتصلاـخ  نیرتینغ و 
نیا زا  ندـعم  اهنت  جونهک  مویناتیت  ندـعم  دـنوریم و  رامـش  هب  ناریا  تیمورک  نداعم  نیرتمهم  زا  زین  جونهک  تفریج و  تفاب ،  تیمورک 

تیعقوـم بآ ،  عباـنم  نازیم  یمیلقا ،  طیارـش  هـب  هجوـت  اـب  ناـمرک و  ناتـسا  عیانـص  یندـعم و  عباـنم  زا  رظن  فرـص  تـسا .  ناریا  رد  زلف 
 : » زا دـنترابع  هک  دوش  یم  میـسقت  يزرواـشک ،  هقطنم  هس  هب  يزرواـشک  هزوح  رد  ناـمرک  ناتـسا  یـضارا ،  تشک  شور  ییاـیفارغج و 

یقطانم رد  یناتسهوک »  لدتعم  يزرواشک  قطانم  ناجریس « ،  دنرز ،  ناجنسفر  نوچ  ياهرهش  رد  يریوک »  کشخ و  يزرواشک  قطانم 
يزرواشک تالوصحم  نیرت  مهم  زا  جونهک .  تفریج ،  مب ،  لثم :  یحاون  رد  يریـسمرگ »  يزرواشک  قطانم  جونهک و «  تفاـب ،  دـننام : 
تالوصحم عاونا  نامرک  رد  درک .  هراشا  دنق  ردـنغچ  هبنپ و  همـسو ،  انح ،  هتـسپ ،  ینیمز ،  بیـس  وج ،  مدـنگ ،  هب :  ناوت  یم  ناتـسا  نیا 

 ، یگنران نیریش ،  ومیل  لاقترپ ،  ریظن  یتابکرم  زین  امرخ و  بیس و  سالیگ  ولآ ،  ولابلآ ،  وله ،  یبالگ ،  ماداب ،  ودرگ ،  لماش  يریسدرس 
شیب هک  يروط  هب  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  لوا  هبتر  روشک  رد  هتسپ  دیلوت  هنیمز  رد  ناتـسا  نیا  دوش .  یم  دیلوت  تورف  پیرگ  جنران و 

زیخلـصاح و كاخ  دوبن  دوش .  یم  دـیلوت  دـصرد ،  تیفرظ 70  اـب  ناجنـسفر  رهـش  هژیو  هب  ناتـسا و  نیا  رد  لوصحم  نیا  دـصرد  زا 95 
هب يرادماد  دوجو  نیا  اب  یلو  دشابن  رادروخرب  ینادنچ  قنور  زا  نآ  رد  يرورپماد  هدش  ثعاب  نامرک  ناتسا  رد  زبسرـس  عتارم  تیدودحم 

 . دریگ یم  تروص  یتعنص  يریاشع و  ییاتسور ،  قیرط  هس 
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تاغوس

ودرگ هتسپ ، هریز ، يزرواشک :  شخب  هپملکنهس  - جامکیطقسم ناجریس  یطقسم  توواق ،  اولح ،  نهس ،  جامک  هپملک ،  ینیریـش :  شخب 
- هتپ یـسم  فورط  ینز ،  مـلق  ياـهراک  مـیلگ ،  شرف ،  لاـش ،  هـتپ ،  هـمرت ،  یتـسد :  عیانـص  شخب  هریزهتـسپتابکرم  تاـبکرم  اـمرخ ،  ، 
 : نوچ ییوراد  ناهایگ  زا  دیاب  یتسد ،  عیانـص  يزرواشک و  ینیریـش ،  شخب  رد  هدـش  رکذ  ياه  یتاغوس  زا  رظن  فرـص  شرفهمرتیزود 

 . درب مان  زین  بالگ  دننام  یتایقرع  رطع و  زین  اریتک و  ردس ،  انح ، 

يرگشدرگ یعیبط ـ  ياه  هبذاج 

 ، ربار دور  یـضترم ،  دیـسدور  ربخ ،  یلم  كراپ  رغوگ ،  ردـنب  تفاب ،  دـس  يرگـشدرگ  طاقن  هتفج و  بایـسآ  تفاب :  ربخ  - یلم - كراپ
 ، گنرط راغ  ازنه ،  ياتـسور  تعیبط  خیـش ،  هد  مرگ  بآ  همـشچ  راز ،  هلال  هاش و  ياـه  هوک  هنماد  رب ،  دور  تفاـب ،  دور  تشدرز ،  دور 

مرگ بآ  همـشچ  راز ،  هلال  مرگ  بآ  همـشچ  زاس ،  یبلح  هچایرد  باشرت ،  هچایرد  ریـسدرب :  ناوخدـیب  تیالو  هاش  هقطنم  زیرفج ،  راـغ 
ياتسور تعیبط  ناوخ ،  دیب  تعیبط  گنر ،  مرگ  بآ  همشچ  يورسخیک ،  هریما  مرگ  بآ  همشچ  يدادخ ،  مرگ  بآ  همـشچ  کنیریش ، 

مرگ بآ  همشچ  دیس ،  مرگ  بآ  همشچ  مب :  يرکبهد  - هناخدور هییودیب  هدش  تظافح  هقطنم  راز ،  هلال  ياتـسور  تعیبط  هییوگنز ،  باب 
ياتسور تعیبط  دابآ ،  یگز  تول  تعیبط  رازه ،  هوک  هنماد  تیشک ،  هوک  هنماد  هاگمدق ،  هوک  هنماد  هزرس ،  مرگ  بآ  همشچ  نوکـسم ، 

هنماد درافلد ،  راشبآ  تفریج :  درافلد  - هرد ریـش  هوک  عونمم  راکـش  هقطنم  يرکب ،  هد  ياه  قالیی  تشد ،  غاب  ياتـسور  تعیبط  تاورب ، 
تایح هدـش  تظافح  هقطنم  ردـیح ،  ریم  هربقم  بیعـش ،  راغ  يراس ،  ود  ياتـسور  تعیبط  ربخ ،  ياتـسور  تعیبط  کشمرـس ،  ياه  هوک 

- همـشچرس - هطوحم - ياه - هراگن - گنـس هیدنفـسا  ياه  قالیی  رازهرد ،  ای  تشهبرد  قالیی  درافلد ،  ياه  قـالیی  ربخ ،  ياتـسور  شحو 
ياتسور تعیبط  ناروآ ،  دابآ  یندعم  بآ  همشچ  دابآ ،  مساق  یندعم  بآ  همشچ  دابآ ،  نیـسح  همـشچ  ناکروپ ،  هوک  هنماد  ناجنـسفر : 

هنماد درولب ،  یگنس  غاب  دنمیب ،  غاب  ناجریس :  بیساپ  هقطنم  تعیبط  زیریس ،  گنسرد  درـس  بآ  همـشچ  ناروآ ،  همـشچ  دنرز :  نارواد 
هنماد بویا ،  راغ  کباب :  رهش  بویا  - راغ زیراپ  ياتـسور  تعیبط  راز ،  هاچ  ماداب  هنب و  ياه  لگنج  درولب ،  ياه  تشد  نیریـش ،  دیب  هوک 

عونمم راکش  هقطنم  مزوج ،  هقطنم  تعیبط  ربخ ،  ناتسهد  تعیبط  هعلق ،  اپ  هسیر و  ياتسور  تعیبط  هتخوس ،  یب  هوک  هنماد  جاعود ،  هوک 
قالیی هیاپ ،  هوک  ياه  قالیی  نیار ،  ياه  قالیی  راپوج ،  ياه  قالیی  ناهام ،  رهش  ياه  قالیی  نامرک :  نانبهوک  هاچدوگ ،  ای  کباب  رهش 

راز هلال  قالیی  نانبهوک ، 

یخیرات ياه  هبذاج 

ماما ناجنزب ،  نیدلا  هیقف  ناطلس  هداز  ماما  ربار ،  مساقلاوبا  هداز  هاش  هداز  ماما  یضترم ،  دیـس  ناطلـس  هداز  ماما  تفاب :  تفاب  ینزخم  دس 
 ، يا هوهق  لت  ربار ،  کشوک  لت  ناغوص ،  ییحی  هپت  گنرط ،  دمحا  دیس  هداز  ماما  هییوزرا ،  بیغ  ریپ  هداز  ماما  یسوم ،  یلع  دیـس  هداز 
 ، گنـس هعلق  ربخ ،  هعلق  باتـشد ،  یلع  درک  هعلق  ملید ،  هعلق  ربخ ،  ياتـسور  رد  تیالو  هاش  هاگترایز  درـسهد ،  رازم  یخیراـت  ياتـسور 

ریسدرب گرا  هفینح ،  بایسآ  رازلگ ،  رهش  رد  باشرت  یبآ  بایسآ  ریسدرب :  هفینح  - بایسآ ربار  ردبآ  هلاس  رازه  دجـسم  ناجنزگ ،  هعلق 
رب ریپ  هاگمارآ  هعقب و  راگن ،  جرب  راز ،  هلال  نیدلا  سمـش  دیـس  هداز  ماما  سابع ،  هداز  ماما  هللادبع ،  هداز  ماما  دـمحم ،  دیـس  هداز  ماما  ، 

هاگترایز سیلبا ،  لت  بایـسآ ،  هپت  یلع ،  فسوی  جرب  داـبآ ،  لاـمک  جرب  برعلا ،  تیرق  جرب  درولـس ،  هلحم  جرب  درجمارهب ،  جرب  قح ، 
ترامع یگنس ،  ریـش  یلوزام ،  هناخ  کلملا ،  رداهب  هناخ  برعلا ،  تیرق  یمیدق  مامح  راز ،  هلال  یمیدق  مامح  راگن ،  نیدلاردب  هجاوخ 

هعلق دابآ ،  لالج  هعلق  هنهک ،  هعلق  وید ،  هعلق  کنوهام ،  جرب  هعلق و  یبن ، ،  رـضخ  هاگمدـق  لضفلاوبا ،  ترـضح  هاگمدـق  اـه ،  یتشترز 
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تنـس لها  دجـسم  يریـسا ،  هداز  ماما  دیز ،  هداز  ماما  مب ،  گرا  مب :  مب  گرا  وکاک  دمحم  خیـش  هربقم  رازلگ ،  عماج  دجـسم  باشرت ، 
 ، هنهک هعلق  نارومـس ،  هعلق  تفریج ،  یمیدـق  رهـش  لدنـص ،  رانک  هپت  ردـیح ،  ریما  هاـگمارآ  تفریج :  تفریج  - میدـق - رهـش مب ،  گرا 

هداز ماما   ، نامیلس هاش  هداز  ماما  يدارم ،  رابنا  بآ  ناجنسفر :  يدارم  - رابنا - بآ هناخروگ  ای  ردیح  ریم  هربقم  دابآ ،  طوطحم  ناتـسروگ 
هداز ماما  ایح ،  اب  مان  هب  یلحم  یجراب و  هقطنم  نامانخ ،  ناتـسهوک  رد  تایح  یب  یب  ياـه  هداز  ماـما  هیفـص ،  یب  یب  هداز  ماـما  ساـبع ، 

راصح دابآ ،  بطق  هزاورد  يرقاب ،  يارس  غاب  رهش ،  رازاب  بیرغ ،  ریپ  هداز  ماما  نیدلا ،  لالج  دیس  هداز  ماما  میهاربا ،  هداز  ماما  هللادبع ، 
 ، ناجنسفر یسابع  هاش  يارـسناوراک  دابآ ،  بطق  یمیدق  يارـسناوراک  ناخرتوبک ،  يارـسناوراک  یلع ،  اقآ  جاح  هناخ  ناجنـسفر ،  رهش 

یخیرات ياتسور  یناهفصا ،  جرب  هناخ و  ناخ ،  خرهاش  هفوقوم  ناخ  دنرز :  هزمح  - هداز - ماما ناخرتوبک  لاچخی  اقآ ،  یلع  جاح  لاچخی 
يروشبآ هعلق  ناخرهاش ،  جرب  راـهچ  داـبآ ،  لـالج  جرب  هعلق و  وچروگ ،  يارـسناوراک  هناـخراقن ،  یبآ ،  ياـه  بایـسآ  راـثآ  هییوهاد ، 

دجـسم هعلق ،  دجـسم  عماج ،  دجـسم  یلعالم ،  جاح  رازاب  یلعمرک ،  هچرازاب  لـیکو ،  رازاـب  داـبآ ،  حـتف  هعلق  زیوه ،  باـب  هعلق  زیریس ، 
 ، هیقف هجاوخ  هداز  ماما  رفعج ،  هداز  ماما  هللادبع ،  هداز  ماما  هزمح ،  هداز  ماما  رازاب ،  هینیسح  هناخاقـس ،  هینیـسح  هعلق ،  هینیـسح  زیخرد ، 

دنرز میهاربا  دیس  ناطلس  هربقم  شوپ ،  زبس  ریپ  هعقب  كوناخ ،  دیـس  هعقب  داباهب ،  هعقب  دارمریپ ،  هاگترایز  يدنرز ،  مالـسلادبع  هاگمارآ 
لاچخی بآ ،  دومحم  لاچخی  گنـس ،  هعلق  دجـسم  دیـس ، ،  دجـسم  ریبز ،  ریم  هاگمارآ  زوریف ،  هاش  هاگمارآ  ناجریـس :  یقپچ - - ریگداب

 ، جون تانق  هناگ  هس  ياه  جرب  راپوج ،  نیسح  هداز  ماما  غیرذآ ،  هدکـشتآ  کباب :  رهـش  دنمیم  - يا - هرخـص - ياتـسور دیـشر  جاح  ياه 
 ، یمیهاربا یمیدق  هناخ  هس  دـنوخآ ،  یجاح  مامح  دـنمیم ،  يا  هرخـص  یخیرات و  ياتـسور  لجریپ ،  رد  اریپ  هعقب  قربتـسا ،  یتشخ  جرب 

هینیـسح دجـسم و  دابآ ،  بطق  دجـسم  دابآرهم ،  هعلق  هعلقاپ ،  هسیر و  ياتـسور  رد  جرم  هعلق  یناخ ،  یـسوم  ترامع  يدنمیم ،  يرالاس 
هاش هاگمارآ  ناخ ،  یلعجنگ  هعومجم  رابنا  بآ  ناـخ ،  نادرمیلع  راـبنا  بآ  ناـمرک :  هیلبج  دـبنگ  تسورم ،  عماـج  دجـسم  هنهک ،  رهش 

 ، گرا نادیم  رازاب  نامرک ،  یلصا  رازاب  نیـسح ،  هداز  هاش  هداز  ماما  دیز ،  هداز  ماما  راپوج ،  نیـسح  هدازهاش  هاگمارآ  یلو ،  هللا  تمعن 
رازاب دومحم ،  هعلق  رازاب  هاگمدق ،  رازاب  يراطع ،  رازاب  يرفظم ،  رازاب  رادرـس ،  رازاب  يرایتخا ،  رازاب  ناخ ،  لعجنگ  رازاب  گرا ،  رازاب 

رد رفاسم  اباب  ریپ  هعقب  يردان ،  جرب  زیزع ،  رازاب  یلع ،  اقآ  جاح  رازاب  اه ،  شافک  رازاب  يرگرز ،  رازاب  یلام ،  هـالک  رازاـب  هعلق ،  نادـیم 
 ، لیکو يارـسناوراک  ناخ ،  یلعجنگ  يارـسناوراک  لیکو ،  یتنـس  هناخیاچ  ای  مامح  ناخ ،  یلعجنگ  مامح  اهرگ ،  هزوک  هچمیت  دادهش ، 

لهچ دجـسم  یلو ،  هللا  تمعن  هاـش  دوب  داـی  حول  هیقاتـشم ،  دـبنگ  هیلبج ،  دـبنگ  نسح ،  ازریم  يارـسناوراک  یقنیلع ،  ازریم  يارـسناوراک 
يدیوم نادخی  کباتا ،  هجاوخ  هربقم  نامرک ،  عماج  دجسم  ناخ ،  یلع  جنگ  دجسم  نوتس ، 

نامرک ناتسا  ياه  هبذاج  ریاس 

مئاق - دجـسم رتخد  - هعلقافـص - راغ لیکو  مامحهیرون  - ناتـسرامیبیدنره - هزوم - غاب نامرک  - رازابنیار - یخیراـت - گراـنایتشترز - هدکـشتآ
سدقم - عافد - هزومهیقاتشم - هربقمکباتا - هجاوخ - هربقم

نامرک

يزکرم شخب 

س)  ) تایح یب  یب  هدازماما 

ق. 750 ه . ناکباتا -  هب  طوبرم  تایح  یب  یب  هدازماما  هربقم  تاحیـضوت :  دـشاب . یم  مظاک  یـسوم  ماما  نارتخد  زا  تایح  یب  یب  بسن : 
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رد رثا  نیا  هدش و  عقاو  اتسور  یلصا  نابایخ  تایح ، یب  یب  ياتـسور  دابآ ، رایتخا  ناتـسهد  يزکرم ، شخب  نامرک ، ناتـسرهش  رد  تسا و 
یسوم ماما  نارتخد  زا  تایح  یب  یب  تسا . هدیـسر  تبث  هب  ناریا  یلم  راثآ  زا  یکی  ناونعهب  تبث 21488  هرامش  اب  دنفسا 1386  خیرات 7 

ياهرهـش نیب  ام  هاگترایز  نیا  هک  ییاجنا  زا  . تسا هدـش  عقاو  نامرک  یبرغ  لامـش  يرتمولیک  رد 75  مان  نیمه  هب  ییاتـسور  رد  مظاـک و 
هوک هنماد  رد  تایح  یب  یب  ياتـسور  . تسا نارئاز  ياریذپ  لیطعت  مایا  صوصخب  لاس  تاقوا  هشیمه  دراد  رارق  ناجنـسفر  دـنرز و  نامرک 

رد اتـسور  نیا  هب  یـسرتسد  ياههار  . تسا يرادغرم  نآ  یلاها  لغـش  هدوب و  راوناخ  رب 58  غلاب  لاـس 1385  رد  نآ  تـیعمج  دراد و  رارق 
نابایخ تایح ، یب  یب  ياتـسور  دابآ ، رایتخا  ناتـسهد  يزکرم ، شخب  نامرک ، ناتـسرهش  رد  سردآ :  تسا . هدـش  تلافـسا  ریخا  ياهلاس 

(http://www.niazerooz.com عبنم : . ) تسا هدش  عقاو  اتسور  یلصا 

( دمحم هدازهاش   ) مالسلا هیلع  دمحم  دیس  هدازماما 

ماما ع : )  ) دمحم هدازماما  یفرعم  تاحیضوت :  دنسر . یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  هب  هطـساو  ود  اب  هک  يا  هداز  ماما  بسن : 
نبدمحم نسحلاوبادیـس   - هعقب نیارد  نوفدم  تیـصخش  دنـسر  یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  هطـساو  ود  اب  هک  يا  هداز 
تاداسزا دمحم )) هدازهاش   )) هب بقلمدمحمدیـس  هدازماما  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  نبدباعلا  دـمحم  نب  باجملا  میهاربا 

میهاربا نب  دمحم   . دشاب یم  هفوک  البرک و   – ناتسزوخ  - زاریـش  - نامرک يوسوم  تاداس  دج  راوگرزب  نأشلا و  میظع  - ردقلا لیلجرایـسب 
نامرک ياملع  یلاها و  توعد  اب  يرمق  يرجه  اس ل 249  هب  ناجریس و  هب  يرمق  يرجه  لاس 247  رد  البرک و  دلوتم  مالسلا  هیلع  باجم 

زربـم نادرگاـش  شرورپ  نید و  غیلبت  هطخ و  نیا  رد  دوخ  رمع  زا  لاـس  زا 50  شیب  ندـنارذگ  زا  سپ  ناشیا  دومن .  ترجه  رهـش  نیا  هب 
رد نامرک  میدقرهش  یگنـسرف  کی  ردو  دیـسر  تداهـش  هب  يرمق  يرجه  لاس 301  رد  تقو  مکاح  طسوت  ناـگرزب  زا  يرایـسب  دـننامه 

هاگراب نودـب  ناشیا  رازم  يرجه  لاس 700  ات  یخیرات  تاعالطا  قبط  دـش و  هدرپس  كاـخ  هب   ( ریـشدرا هعلق   ) فورعم هوک  یبرغ  تمـسق 
تبسن یصاخ  هجوت  نامرک  هیریخ  روما  فاقوا و  لک  هرادا  يوس  زاآریخا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  تسارکذ  نایاش  تسا .  هدوب 

هتفرگ تروص  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  صاخ  يزاسزاب  هورگ  طـسوت  ردـقلا  لـیلج  هداز  ماـما  نیا  رهطم  مرح  يزاـسهب  ریمعت و  هب 
دروم هکدرادرارق  راهب  هارراهچ  - رویرهش نابایخ 17  دمحم ) هدازهاش  ) هلحم رد  مالسلا  هیلع  دمحم  هداز  ماما  هوکش  اب  رازم  هعقب و  تسا . 
نیـسح ماـما  موصعم  همئا  فرطزا  يرادـیبرد  هک  یـسک  باـجم :  يوـغل  ینعم  دـشاب .  یم  ناـمرک  ناتـسرهش  یلاـها  سیدـقت  مارتـحا و 

ار یسابع  لکوت  ، روج نامکاح  طسوت  ع)  ) نیسح ماما  ربق  لحم  هک  ینامزرداریز  تسا  هدوب  مالس  باوج  هبرختفم  ع)  ) یلع ترضحو  (ع)
یعالطا موصعم  ماـماربق  قیقد  ناـکمزا  یـسکچیه  دـیدرگرداص  يو  يوسزا  هاـگراب  تخاـس  هزاـجا   ، یتیاور هب  ینتبم  دـندوب  هدز  مخش 

یم تفایرد  باوج  هک  ناشیاراوگرزبردـپ  اذـل  هتـشادار ، دودـحودح  هکدـنیامنادیپار  ینونک  ناـکم  هنوگچ  هکدنتـسناد  یمنو  تشادـن 
. دندومن تفایرد  ع)  ) نیـسح ماما  فیرـش  عجزمو  مرح  ینونک  ناکمزاار  باوج  هک  دندومن  زیزع  ماما  هاگـشیپ  هب  مالـس  هب  مادقا  دـندرک 

دمحم هدازماما  همانیگدنز  باجم ) میهاربا  قاور  هب  فورعم  ) درادرارق ع)  ) نیـسح ماما  مرح  یبرغ  لامـش  هیوازرد  باجم  میهارباربقانمض 
نبادـمحا ترـضح  دوخراوگرزب  ردارب  تیعمرد  هکرفعج  نبا  یـسوم  نبا  دمحمدیـس  (( دـمحم هدازهاش  )) دمحمدیـس هدازماما  دـج  (ع : )

طـسوت زاریـشرد  هکدندرک  تمیزع  ناریا  هب  مالـسلا ) هیلع  ) اضرلا یـسوم  نبا  یلع  ترـضحرادید  تهج  غارچهاش ) ) مالـسلا هیلع  یـسوم 
نبا یــسوم  نبادــمحم  ناــشیارداربو  دندیــسر  تداهــش  هـب  غارچهاــش  هثداــح  نیاردودــندیدرگ  عــقاو  هـلمح  دروــم  تـقو  مکاــح 

ناشیارهطمربق هک  دندش  فورعمدباعدمحم  هب  يراد  هدنز  بشو  تدابع  ترثکزاودـندیزگ  تماقازاریـشرد  دـمحم ) هدازهاشدـج  ) رفعج
ینکـس اجنامهردودندرک  تمیزع  البرک  هب  هکدـندوبراوگرزب  تاداسزا  باجم  میهاربا  ناشیارـسپ  دـشاب . یم  غارچهاش  نحـص  نامهرد 
ینیـسح رئاحرواجمرمع  نایاپاتدنا  فورعمزین  یفوکریرـض  میهاربا  هب  دنـشابیم  (ع) دمحم هدازماماراوگزبردپ  هک  باجم  میهاربا  دندیزگ .
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ناردارب هارمه  هب  (ع) دمحم هدازماما  درادرارق  ع)  ) نیـسح ماما  قاور  یبرغ  لامـش  هیوازرد  زین  ناشربق  هکدندرک  تلحراجنامهردودـندوب 
نوفدم اجنامهرد  یلع  هدازماما  ناشیا  نارداربزا  یکی  هک  دندرک  تمیزع  ناجریـس  هب  247 ه.ق  لاسزا دندرک و  ترجاهم  ناهبهب  هبدوخ 

نیا مدرم  نیبرد  لاـس  50 تدـمودندشامرف فیرـشت  نامرک  هب  249ه.ق  لاسرد (ع) دـمحم هدازماما  مدرم  ياـه  تساوخرد  یپردو  دنتـسه 
هیلع یلع  ماما  ع : )  ) دمحم هدازماما  همان  هرجش  دندیـسر  تداهـش  هب  تقو  مکاح  تسد  هب  301ه.ق  لاسرد ماجنارسودندرک  یگدنزرهش 
ماما مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا 

مالسلا هیلعداوج  ماما  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  مالـسلا  هیلعدمحم  هداز  ماما  مالـسلا  هیلع  باجم  میهاربا  (... (ع دباعدمحم (.. ع  ) مظاک یـسوم 
نیا ع : )  ) دمحم هدازماما  سدقم  ناتسآ  يانب  هچخیرات  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما 

نحـص قاور ، ، دبنگ  ، ناویا هس  ياراد  هک  هدش  هتخاسرتم  25*22 داعبا هبو  لیطتـسم  تروص  هب  تسا  هیوفـص  هرود  طساوا  هب  قلعتم  هک  انب 
هک میسریم  یقاتا  هب   ، ناویازاروبع نیحدراد  ییابیز  ياهیراک  هنیئآ  هکدوشیم  زاب  یقرـش  ناویا  بناجزا  هعقب  یلـصا  برد  تسا . حیرـضو 

ینیچقرعدــبنگ هقاــس  یقــالترد  هــک  تسارتــم  عاـــفترا 8  هبدـــنلب  هفــــصراهچ  ياراد  قاـــتا  نـــیا  درادرارق . نآرد  هدازمامادـــقرم 
لکـش هب  جراخزادبنگ  تسارتم  نآ 2 هقاس  عاـفتراورتم  لخادزادـبنگرطق 5 تسا . هدـش  هیبـعت  يریگرون  تهج  هرجنپراـهچ  ، هعقبراویدو

هریبک تاولـص  نآ  هقاسروداترودو  هدـش  هتخاس  تهبارپو  میظعو  لـلجمو  هوکـشابرایسب  هک  تسارتم  13 زا شیب  عافترا  هبودـنلب  یمجلش 
هعقب هب  ییابیزرایسب  يامن  هجیتنردو  هدش  نیئزت  يا  هزوریف  قرعم  ياهیشاکابزیندبنگ  مامت  يامن  تسا . هتـسب  شقن  يا  هوهق  ياهیـشاکرد 

هک دسریم  مرح  گرزب  ناتسبش  هب  هک  درادرارق  یبرد  ، دقرم لامشرد  درادرارق  هدازمامادقرم   ، قاتا طسوودبنگ  ریزرد  تسرد  تسا . هداد 
نآ بردرـس  هک  توافت  نیااب  هدـشرارکت  هعقب  بونجرد  اضف  نیمه  هنیرق  هعـسوت  تسا . گرزب  نلاس  کیو  ناویا  کیو  قاـتاود  ياراد 

هاگترایز نیمز  تسارادروخرب  یصاخ  هوکشزاو  هدش  نیئزت  ینآرق  تایآو  هتوبو  لگ  هنیمزرد  يدروجال  ياهیشاکابآمامتو  هوکشابوابیز 
هدازماما هربقم  دراد  یتوارطاب  ياضف  يراک  نمچو  يراکلگو  دـنلب  جاکو  ورـس  ناـتخرد  يدـنب  لودـجاب  تسا  عبرمرتمرازه  5 دودح هک 
تانییزت تسا . هدش  عقاو  ناتـسرهش  نیا  رد  دراد  مه  يا  هدش  دیئات  ربتعم و  همان  هرجـش  هک  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  ناگداون  زا  دمحمدیس 

هوکش اب  رازم  هعقب و  سردآ :  تسا . هداد  انب  نیا  دبنگ  هب  یصاخ  لالج  هوکـش و  يراکیـشاک ، یفوک و  طوطخ  يراک  سنرقم  يربچگ ،
: عباـــنم . ) درادرارق راـــهب  هارراـــهچ  - رویرهـــش ناـــبایخ 17  دــــمحم ) هدازهاـــش  ) هـــلحم رد  مالــــسلا  هـــیلع  دــــمحم  هداز  ماــــما 

(http://ezmkr.wblug.com- http://www.al-shia.org

یلع هدازماما 

..... دیلوت تسد  رد 

ماما هدزاود 

..... دیلوت تسد  رد 

یلعسابع هاگترایز 

..... دیلوت تسد  رد 
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راپوج شخب 

مالسلا هیلع  نیسح  هدازماما 

هک نامرک  يرتمولیک  رد 30 راپوج  رد  نیسح  هدازماما  هربقم  تاحیضوت :  تسا . مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ناردارب  زا  نیـسح  هدازماما  بسن : 
ردـپ و هک  یناردارب  زا  تسا و  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ناردارب  زا  نیـسح  هدازماـما  تساربارب و  زاریـش  غارچ  هاـش  اـب  نآ  یتراـیز  شزرا 

رفعج نب  یسوم  ماما  نادنزرف  زا  هک  هدازماما  هس  ربق  حیرض  لخاد  تسا و  هیوفص  هرود  هب  قلعتم  هاگترایز  نیا  يانب  . تسا یکی  ناشردام 
رد یعالطا  اه  هدازماما  تداهـش  دـلوت و  لاس  زا  هللادـبع .  هداز  ماما  مساق و  هدازماما  نیـسح –  هدازماـما  دوش .  یم  هدـید  دنـشاب  یم  (ع )

هربقم سردآ :  دنا . هدیـسر  تداهـش  هب  لحم  نیا  رد  ع )  ) اضر ماما  تداهـش  زا  دعب  ياهلاس  دودح  رد  تفگ  ناوت  یم  یلو  تسین  تسد 
(http://www.arezoomand.mihanblog.com عبنم : . ) دراد رارق  نامرک  يرتمولیک  رد 30 راپوج  رد  نیسح  هدازماما 

دادهش شخب 

ع)  ) دمحم نب  دیز  هدازماما 

دشابیم دادهش  دیز  هدازماما  نامرک ، ناتسا  هکربتم  نکاما  زا  یکی  تاحیضوت :  تسا . بوسنم  ع )  ) اضر ماما  هب  ناشیا  همانهرجش  بسن : 
رتم ضرع 85/5  لوط 90/8 و  هب  تسا  یتشخ  ناویا  هدازماما  يانب  تمسق  نیرت  یمیدق  تسا . بوسنم  ع )  ) اضر ماما  هب  شاهمانهرجش  هک 

لماـش ناویا  نیا  یتظاـفح  تاریمعت  دـسریم . يرجه  متفه  نرق  هب  ناویا  نیا  تمدـق  ًـالامتحا  دراد . رتـم  تماخـض 50/1  هب  يراوید  هک 
: عـبنم  : ) سردآ تسا . هدیـسر  یخیراـت  تبث  هب  هرامـش 530  تحت  انب  نیا  تسا . دـبنگ  يراکیـشاک  اهراوید و  يدـنبیپ  قاـط ، تمرم 

(http://www.al-shia.org

نیار شخب 

مالسلا هیلع  مشاه  هدازماما 

نب نامرکب ) بیفنلا  مشاه (  یبا  میمت  نب  ادخ  ریـش  هب  فورعم  مشاه  رئاشبلا  وبا  دشاب : یم  حرـش  نیا  هب  ادـخ  ریـش  هدازماما  بسن  بسن : 
دمحم نب  خیـشلا  مساـقلا  نب  یمزراوـخلا  یلع  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  يداـبآ  ربـکلا  یلع  نب  بلاـط  یبا  دـهازلا  یجاحلادـیز 

رهـش رد  ادخ ) ریـش  نادیم   ) ماما نابایخ  رد  ادخریـش  هب  فورعم  مشاه  هدازماما  دقرم  تاحیـضوت :  (ع .) قداصلا رفعج  مامالا  نب  جابیدـلا 
مشاه رئاشبلا  وبا  دشاب : یم  حرش  نیا  هب  ادخ  ریـش  هدازماما  بسن  تسا . هقطنم  نیا  یخیرات  ياههاگترایز  زا  یکی  نامرک  ناتـسا  رد  نیار 

نب یلع  نب  دمحم  نب  يدابآ  ربکلا  یلع  نب  بلاط  یبا  دهازلا  یجاحلادیز  نب  نامرکب ) بیفنلا  مشاه (  یبا  میمت  نب  ادخ  ریـش  هب  فورعم 
میظع ردقلا و  لیلج  فیرـش ، يدیـس  يو  (ع .) قداصلا رفعج  مامالا  نب  جابیدلا  دـمحم  نب  خیـشلا  مساقلا  نب  یمزراوخلا  یلع  نب  دـمحم 

ءاـبقن و زا  ار  شردـپ  يو و  وا ،  فیرـش  بسن  رکذ  زا  سپ  افوتم 565 ه.ق  یقهیب  هباسن  همالع  دوب . نامرک  تاداـس  تسرپرـس  هلزنملا و 
دش و راد  هدهع  نامرک  رد  ار  تاداس  تباقن  بصنم  شراوگرزب  ردـپ  زا  سپ  وا  : " دـسیون یم  هدروآ و  رامـش  هب  نامرک  تاداس  ناگرزب 

يدیس تشاد و  ییازسب  ترهـش  دهز ،  تدابع و  رد  یجاحلادیز  هدازماما  يو  دج  " دنا . هتـشاد  تنوکـس  نامرک  رد  یگلمج  وا  نادنزرف 
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نایم هب  يرکذ  دوجوم  عبانم  زا  کی  چیه  رد  وا  تافو  دلوت و  خیرات  زا  دنا . هتسیز  یم  نامرک  رد  شنادنزرف  دوب و  رادنید  لضاف و  ملاع ،
هدوب وا  رـصع  مه  يو  هک  ددرگیم  مولعم  تسا ،  هدـمآ  یقهیب  باسنالا  بابل  باتک  رد  راب  نیتسخن  وا  مان  هک  یئاجنآ  زااما  تسا . هدـماین 

هدازماـما ترهـش  تلع  دـشاب . هداـتفا  قاـفتا  يرجه  مشـش  نرق  لوا  عبر  رد  يو  تاـفو  هک  دوـش  یم  هداد  يوـق  لاـمتحا  ور  نیا  زا  تسا .
هب فاصتا  رطاخب  شدادجا  نوچمه  زین  وا  هک  دور  یم  نامگ  اما  تسا . هدشن  هراشا  عبانم  زا  کی  چیه  رد  ادـخ  ریـش  هب  مشاه ، رئاشبلاوبا 
 ، تسا يرمق  لاس 1115  لداعم  هک  هعقب  يانب  يزاسزاب  خیرات  ادخ  ریـش  هکنیا  ای  دشاب ، هدش  فورعم  بقلم و  ادخ  ریـش  هب  يوقت  دهز و 

. دراد رارق  نامرک  ناتـسا  رد  نیار  رهـش  رد  ادخ ) ریـش  نادیم   ) ماما نابایخ  رد  ادخریـش  هب  فورعم  مشاه  هدازماما  دـقرم  سردآ :  دـشاب . 
(http://www.al-shia.org عبنم : )

ناهام شخب 

یلو هّللاتمعن  هاش  هاگمارآ 

یلو هّللاتمعن  هاش  هاـقناخ  هاـگمارآ و  تسا . ق ) .ـ 834-730 ه  ) هیهللاتمعن هلـسلس  سـسؤم  فراع و  یلو ، هّللاتمعن  هاش  تاحیـضوت : 
هاقناخ و دوجو  تلع  هب  ناـهام  رهـش  تسا . هدـش  عقاو  ناـهام  داـبآ  اـبیز و  كرهـش  رد  ناـمرک و  رهـش  یقرـش  بونج  رد  ناـهام ) هعقب  )
هب نامرک  ناتـسا  ناریا و  يدرگناهج  ياهفدـه  زا  یکی  تسا و  هدـش  روهـشم  اـهروشک  ریاـس  ناریا و  رد  یلو  هّللاتمعن  هاـش  هاـگمارآ 

فراع نیا  مان  هب  زین  ياهلحم  هتـشاد و  تماقا  دزی  تفت  رد  یتدم  دنک  رفـس  ناهام  هب  هک  نآ  زا  شیپ  یلو  هّللاتمعن  هاش  دیآیم . باسح 
مه بدا  رعـش و  رد  ینافرع  ماـقم  رب  هوـالع  هّللاتمعن  هاـش  تسا . هدـش  ثادـحا  نآ  رد  ییاـبیز  دجـسم  هک  دراد  دوجو  تفت  رد  گرزب 

كاخ هب  ناـهام  رد  تشذـگرد و  يرجه  مهن  نرق  لوا  همین  رد  يو  دراد . �ابر يونثم و  لزغ ، هدیـصق ، زا  یناوید  هتـشاد و  الاو  یهاگیاپ 
زا بسانتم  گنهامه و  ییاضف  هک  تسا  ناریا  عاقب  نیرتافـصاب  زا  یکی  تسا ، فورعم  ناهام  هعقب  هب  هزورما  هک  ياهعومجم  دش . هدرپس 
راب نیتسخن  هک  دـهدیم  لیکـشت  هاش  رازه  ار  هعومجم  نیا  يزکرم  هتـسه  تسا . هتخیمآ  مهرد  ار  یناحور  يافـص  يزاسغاب و  يرامعم ،

رد هدش و  هتخاس  هدوب  يو  نادـنمتدارا  زا  یکی  هک  نکد  هینمهب  هلـسلس  ناهاش  زا  ینمهب  هاشدـمحا  هنیزه  هب  يرمق  يرجه  لاس 840  رد 
نامرک و هداـج  هلاـبند  هک  ناـهام  هاـش  ناـبایخ  زا  دـناهدوزفا . نآ  هب  بلاـج  یتروص  هب  زین  يرگید  ياهتمـسق  هرود  ره  رد  نورق و  یط 
زا سپ  تسا . هتفرگ  رارق  هعقب  ناخـشیپ  نابایخ  نیا  رانک  رد  دوشیم . بعـشنم  هناتـسآ  نابایخ  مان  هب  ینابایخ  تسا ، رهـش  يدورو  نابایخ 

تمه هـب  هیراـجاق  نارود  رد  هـک  دوـشیم  رادوـمن  یکلملالـیکو  نحـص  ردرـس  یکباـتا ، نحـص  زا  نتـشذگ  ناخــشیپ و  نـیا  هـب  دورو 
شقن ریـصنلا » معن  یلوملامعن و  لیکولامعن  هّللایبسح  هفیرـش   » نآ هبیتک  رب  هدـش و  ثادـحا  هعقب  يور  شیپ و  رد  ینامرک  کـلملالیکو 

، نحص نورد  دراد . شوخ  ییاضف  شکلد و  ياهرظنم  مهزاب  تسا ، هدید  همدص  هچرگا  یکلملالیکو  نحص  ردرس  ترامع  تسا . هتـسب 
هنارعاش بیرفلد و  ییاضف  هناتـسآ ، هاگـشیپ  هب  هدـش و  هطاحا  مرخ  زبس و  ياهزان  ورـس  اـب  هک  هتفرگ  رارق  یحرط  شوخ  ریگبآ  ضوح و 

هعقب و هب  اـجنیا  زا  نینچمه  هتفرگارف ، یهوکـشاب  ياـهقاور  ار  شنوـماریپ  هک  تسا  هناتـسآ  هب  دورو  لـحم  نحـص ، نیا  تسا . هدیـشخب 
يرذآ يرامعم  هویش ? هب  نآ  هشوپ ? ود  ِدبنگ  مرح و  یلصا  هعقب ? تسا . هتـسویپ  نادب  زین  هّللالیلخ  هاش  رازم  هک  دنوشیم  دراو  هناخهلچ 

زین نآ  رگید  ياهتمسق  تسا و  یناهفصا  يرامعم  هویـش ? هب  نآ  قاور  نامتخاس  و  هیوفـص ) زا  شیپ  ات  یناخلیا  نارود  لومعم  کبـس  )
ییابیز و زا  يدایز  دـح  ات  دراد و  ار  بونج  يرامعم  ییابیز  تلاصا و  شیب  مک و  یلو  هدـش  هتخاـس  ناریا  يراـمعم  طاـطحنا  نارود  رد 
زا يرایسب  تشاد و  هاش  راعشا  هب  یـصاخ  هجوت  ظفاح  دوب و  بیغلاناسل  ظفاح  رـصاعم  یلو  هّللاتمعن  هاش  تسا . رادروخرب  مزال  بسانت 

هکنانآ ار : ریز  لزغ  ظفاح  هلمج  زا  تسا . هدش  لدـب  در و  يرایـسب  موظنم  ياهبوتکم  نانآ  نیب  تفگ . باوج  ار  هّللاتمعن  هاش  تایلزغ 
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رظن هب  ار  هار  كاخ  ام  تسا : هدورـس  یلو  هاش  زا  لزغ  نیا  باوج  رد  ـد  ننک ام  هب  یمـشچ  هشوگ  هک  دوب  ایآ  دننک  ایمیک  رظن  هب  ار  كاخ 
ياهيونثم تایعابر و  تاعیجرت ، تایلزغ ، دیاصق ، يواح  یلو  هّللاتمعن  هاش  ناوید  مینک  اود  یمـشچ  هشوگ  هب  ار  درد  دص  ـم  ینک ایمیک 

ت ــ سم نا  ــ نچ دوشیم . هدروآ  رادمان  فراع  نیا  تایلزغ  زا  هنومن  ود  ًالیذ  هک  هدش  هدورـس  ینافرع  نیماضم  رد  ًارثکا  ای  همه  هک  تسوا 
نا مـن ــ جز نادر  ــ گرـس ل  ــ قع زا  ور  ــ م ب ـــ نادیمن ر  ــ غاـس زا  م مـی  ــ نادیمن ر  ــ بلد زا  لد  م ......  ــ نادیمن ر  ــ ـس زا  ا  ــ م کـه پ ــ یادیـش و 
چـه زا ...... ــ ـی ب نعم ـر  حب يو  ــ ـسب ترو  ــ ـص ل  ــ حاـس زا  مد  ــ ـش منادیمن  ـر  بلد ـز  جب ـم  ناریح ـت و  ـسمرس کـه مـن  ـی ......  یوجیم چـه 
رد مدو  ناور عـ دزو  ـ ـس یمه  نازوس ...... رمجم  هنیـس  ـق و  ـشع ـش  تآ تسا و  دو  ـم عـ لد منادیمن  ـر  هوـگ ـز  جب ـد  ـشاب ـر و بـر  حب يا  جـ

منادیمن رز  زا  ـم  یـس هک  تر  ـ یح زا  ـم  یوـگ یم  نآ  زا  م ......  ـــ نیبیمن م  ـــ نیبیم ه  ـــ م ک ـــ ناداـن يا  ــ ناد نآ  ن  ـــ ـم م نادیمن ـر  مجم ـن  یا
هک ـی  با ـر بـ هز ـم  نادیمن ـر  ظنم ـن  یرد دو  ـم خـ ــشچ ود  رو  ز نـ ـــ جب ـه ...... ــشوگ رهب  مدر  ـر کـ ظن ـم  تـــشگ ـو  ـــس ـو بـه  ـــس هد  ـ ید چـو 

ر و ــ فک ه  ــ ی چ ــ ناحبـس رو  ــ د ن ــ مآر م بـ ــ نادیمن ر  ــ تفد ی  ــ لو نآر  ــ ظ ق ــ فاـح م  ــ تـسه هـک   ...... م ــ ظوـفحم حو  زا لـ ناو  ـ خب ـی  ناوـخیم
هچ بـش ......  زور و  ـم بـه  یوـگیمن وو یـا مـن هـو  ـز یـا هـ جب م  ـــــ نادیمن ر  ــــ فاـک هر  مراد  نا  ــــ نمؤـم ق  ــــ یرط ـی ......  ناملــسم چـه 

م ــــ هاش تو  ــــ لخ نورد  م ......  ــــ هللا ت  ـــ معن ف  ــ یرح م  ـــ هام نآ  مز  ـــ م ب ـــ ید م نـ ــ نادیمن ر  ــ گید ی  ــ ـسک ـم  لاع رد  ـه  کنوچ میوگ 
ـم نادیمن ـر  کاـچ ـه و  ـش نارا ، ــ د و ی ــ یـس زا  ر  ــ یغب یلیل ......  وا  مه  نوـنجم  وا  مه  ینعم  وا  مه  تروـص  وا  مه  م  ـــــ نادیمن رد  ِنور  ــــ ب
ـو کن ترو  ـ ظنم ـی چـو  ـشاب ـی  ــشوخ زا  ـ برظن ـد ......  ــشاب وا  ر  ــ ظنم تر  ــ م گ ــ ناوـخ ر  ــ ظن ل  ــ ها ار  و  ــ ت ......................................... 
ـم مـا ـشچ بآز  دـشاب  وا  تسه  هچ  ره  وچ  ندـید  ناوت  يریغ  اـجک  دـیآ ......  ـش  یپ تروـص کـه  ـر  هب مد  ـ نبیم ـش  قن ـش  لاـیخ ـد  ـشاب
وا ـر  یغ د  ــ جنگن وا  ر  ــ یغ هک  ترـضح  نآ  رد  دـشاب  وش  تسـش و  يوسب  یلیم  ترگ  ام  ناج  وچ  هزا ......  ــ ام ت يور  شو  ــ دو خ ــ م ب ــ یاد
وا زا  لد  ما  هک کـ ـی ......  هاوخیم هک  ار  يدار  هّللا جـو مـ تمعن  زا  ا  ــ یب دـشاب  وت  اـم و  ردـق  هچ  دراد  نآ  ـن و  یا يا  ه جـ ــ چ ير ......  ـ یغ

كرهش رد  نامرک و  رهش  یقرش  بونج  رد  ناهام ) هعقب   ) یلو هّللاتمعن  هاش  هاقناخ  هاگمارآ و  سردآ :  ـد  شاب ـو  جتسج ار گـر  ـی تـو  بای
(http://vista.ir عبنم : . ) تسا هدش  عقاو  ناهام  دابآ  ابیز و 

دشرم هاگمارآ 

عقاو تسار  تمـس  رمحا ، لاله  نابایخ  ياهتنا  ینیمخ ، ماما  نابایخ  ناهام ، رد  تسا و  راـجاق  هرود  هب  طوبرم  دـشرم  هربقم  تاحیـضوت : 
هربقم سردآ :  تسا . هدیـسر  تبث  هب  ناریا  یلم  راـثآ  زا  یکی  ناونعهب  تبث 23127  هرامش ? اب  دادرم 1387  خیرات 2  رد  رثا  نیا  هدـش و 

: عبنم . ) تسا هدـش  عقاو  تسار  تمـس  رمحا ، لاله  نابایخ  ياهتنا  ینیمخ ، ماما  نابایخ  ناـهام ، رد  تسا و  راـجاق  هرود  هب  طوبرم  دـشرم 
(http://fa.wikipedia.org

ناجنسفر

يزکرم شخب 

سابع هداز  ماما 

: عـــبنم  ) adress سردآ :  دراد . رارق  ریـــــــــــسدرب  يرتــــــــــمولیک  ناجنــــــسفر و 60  يرتــــــمولیک  رد 55  تاحیـــــــــضوت : 
(http://www.4iranian.com
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یجرابرد تایح  یب  یب  هدازماما 

یمیدق دبنگ  ياراد  هدش و  عقاو  نآ  یتحایـس  یحیرفت و  تاعافترا  رد  یجراب و  هقطنم  رد  تاحیـضوت :  یجرابرد  تایح  یب  یب  هدازماما 
(http://www.4iranian.com عبنم :  : ) سردآ تسا .

هللادبع هدازماما 

يرتمولیک دـمحادوگ و 40  رد  سردآ :  دراد . رارق  همـشچرس  هقطنم  ناجنـسفر و  بوـنج  يرتـمولیک  دـمحادوگ و 40  رد  تاحیـضوت : 
(http://www.4iranian.com عبنم : . ) دراد رارق  همشچرس  هقطنم  ناجنسفر و  بونج 

هیفص یب  یب  هللادبع و  هدازماما 

ناجنـسفر یلاوح  همـشچرس و  هداج  رد  هاگترایز  ود  سردآ :  تسا . ناجنـسفر  یلاوح  همـشچرس و  هداج  رد  هاـگترایز  ود  تاحیـضوت : 
(http://www.4iranian.com عبنم : . ) تسا

نت لهچ  هدازماما 

ناجنسفر ناتـسرهش  رد  نت  لهچ  هدازماما  سردآ :  دراد . رارق  نامانخ  ياتـسور  ناجنـسفر  ناتـسرهش  رد  نت  لهچ  هدازماما  تاحیـضوت : 
. دراد رارق  نامانخ  ياتسور 

بیرغ ریپ  هدازماما 

: عـــــبنم . ) دراد رارق  ناجنـــــسفر  یقرـــــش  بوـــــنج  رد  سردآ :  دراد . رارق  ناجنـــــسفر  یقرــــــش  بوـــــنج  رد  تاحیــــــضوت : 
(http://www.4iranian.com

قون شخب 

میهاربا هدازماما 

رد نامرهب و  ياتـسور  یبرغ  علـض  رد  سردآ :  تسا . یمیدـق  ناتـسربق  نیا  هطوحم  رد  نامرهب و  ياتـسور  یبرغ  علـض  رد  تاحیـضوت : 
(http://www.4iranian.com عبنم : . ) تسا یمیدق  ناتسربق  نیا  هطوحم 

قارشا نیدلا  لالج  دیس  هدازماما 
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راوج رد  سردآ :  تسا . قون  هقطنم  عباوت  زا  هدـش و  عقاو  ناجنـسفر  برغ  يرتمولیک  رد 50  دابآ  سمش  ياتسور  راوج  رد  تاحیـضوت : 
: عــــبنم . ) تــــسا قوــــن  هــــقطنم  عــــباوت  زا  هدــــش و  عــــقاو  ناجنــــسفر  برغ  يرتــــمولیک  رد 50  داــــبآ  سمــــش  ياتــــسور 

(http://www.4iranian.com

رانا شخب 

حلاص هدازماما 

یندید ياهناکم  زا  یکی  حلاصدمحم  هدازماما  تاحیضوت :  تسا . ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  ناگداون  زا  یکی  حلاص  دمحم  هدازماما  بسن : 
ياهناتـسارتشیبو نادهاز  ناهفـصا  زاریـش  دزی  ياهرهـش  زا  يدایز  نارفاسم  لاس  لوطرد  هک  دشاب  یم  رانا  ناتـسرهش  یحیرفتو  یترایز  و 

. تسا عقاو  رانا  رهـش  رد  سردآ :  تسا  ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  ناگداون  زا  یکی  حـلاص  دـمحم  هدازماما  نایم  یندـید  ناکم  نیا  هب  ناریا 
(http://zmzm110.cafeserial.ir عبنم : )

دنرز

نادزی شخب 

زیرریسرفعج هدازماما 

ناتـسا رد  یبهذـمو  یخیرات  راـثآ  نیرتمهم  زا  تاحیـضوت :  دوش .  یم  بوسحم  (ص ) رفعج نب  یـسوم  ماـما  هون  رفعج  هدازماـما  بسن : 
هب ناترذگ  رگا   . دوش یم  بوسحم  (ص ) رفعج نب  یـسوم  ماما  هون  هک   . درب مان  زیریـسرفعج  هدازماما  سدـقم  ناتـسآ  زا  ناوت  یم  نامرک 

اهنت نامرک  ناتـسا  رد  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  ییاه  هدینـش  هتبلا   .) دوش ناتبیـسن  سدـقم  ناتـسآ  نا  تراـیز  قیفوت  مراودـیما  داـتفا  زیریس 
.( دوش یم  متخ  موصعم  ماما  هب  لسن  کی  اب  هک  تسا  ياهدازماما 

يزکرم شخب 

نیدلا ءاهب  هدازماما 

رد كاختـشد  هعلق  دراد - . رارق  دـنرز  رهـش  برغ  لامـش  يرتـمولیک  رد 25  دابآ  قلاخ  ياتـسور  رد  نیدـلا  ءاـهب  هدازماـما  تاحیـضوت : 
 : سردآ تسا . عقاو  دنرز  نصح  ياتـسور  رد  دمحا  خیـش  هاگترایز  دراد - . هلاس  دصناپ  تمدق  هتفرگ و  رارق  دنرز  كاختـشد  ياتـسور 

(http://www2.sso.ir عبنم : . ) دراد رارق  دنرز  رهش  برغ  لامش  يرتمولیک  رد 25  دابآ  قلاخ  ياتسور  رد  نیدلا  ءاهب  هدازماما 

هللادبع هداز  ماما 
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مان هک  تسا  روهشم  دراد . رارق  دابآ  جات  ياتسور  رد  دنرز  بونج  يرتمولیک  رد 10  هللادبع  هداز  ماما  یخیرات  يانب  هربقم و  تاحیضوت : 
دوب یلگ  تشخ و  هک  میدق  نامتخاس  ياهانب  یسمش  لاس 1380  زا  دوش . یم  دیهـش  وربور و  نیدناعم  اب  هک  هدوب  اضر  وبا  هجاوخ  ناشیا 

فورظ هداز  ماما  مرح  فارطا  رد  يرافح  نایرج  رد  دـشاب . یم  يزاسزاب  لاح  رد  نیـسدنهم  رظن  اب  عبرم  رتم  يانبریز 2500  اب  بیرخت و 
هداز ماما  هقباس  لیالد  رگید  زا  یمیدق  هقبط  هس  ياهربق  دنا . هدـیدرگ  هداز  ماما  فقو  يراک  دـنک و  اب  ًاضعب  هک  دـیدرگ  فشک  یمیدـق 

: عبنم . ) دراد رارق  داـبآ  جاـت  ياتـسور  رد  دـنرز  بونج  يرتـمولیک  رد 10  هللادـبع  هداز  ماـما  یخیراـت  ياـنب  هربـقم و  سردآ :  دـشاب . یم 
(http://www.4iranian.com

( زبسریپ ) هزمح دیس  ناطلس  هداز  ماما 

رد هزمح  هداز  ماما  يانب  تاحیضوت :  دسر . یم  نیدباعلا  نیز  ماما  هب  هطـساو  راهچ  اب  تسا  فورعم  زبسریپ »  » هب هک  هداز  ماما  نیا  بسن : 
هب هطـساو  راهچ  اب  تسا  فورعم  زبسریپ »  » هب هک  هداز  ماما  نیا  دشاب . یم  هدوب  ناربَص  نآ  میدـق  مان  ایوگ  هک  هیئودـنرز  هکورتم  ناتـسربق 

. تسا هدیدرگ  ماجنا  هداز  ماما  رد  ییاه  تمرم  ینارمع  نیـسح  دیـس  جاح  صوصخب  ّریخ  دارفا  طسوت  ًاریخا  دسر . یم  نیدباعلا  نیز  ماما 
(http://www.4iranian.com عبنم :  ) adress سردآ : 

ع)  ) میهاربا دیس  هداز  ماما 

ناگداون زا  ع )  ) میهاربا دیـس  دنراد  رایتخا  رد  هکیا  همان  هرجـش  كاخ و  تشد  یلاها  داقتعا  ساسا  رب  بسن :  ع )  ) میهاربا دیـس  هداز  ماما 
همـشچ بآ  كاخ ، تشد  رد  کچوک  يا  هربقم  يرتمولیک  رد 5  شیپ  نرق  کی  دودح  تاحیضوت :  دنـشاب . یم  ع )  ) مظاک یـسوم  ماما 

هب ندیـشخب  تعـسو  زین  يزاسزاب و  تهج  كاخ ، تشد  یلاها  سپ  نآ  زا  تشگ . ناریو  لیـس  ندمآ  رثا  رب  هک  دـیدرگ  يراج  لالز  يا 
راب نیمود  يارب  روکذم  همشچ  ندش  يراج  زین  تیعمج و  دایدزا  زا  سپ  دنیامن . یم  شالت  هدوب  راوگرزب  يدیس  ایوگ  هک  روکذم  هربقم 

كاخ تشد  میدـق  تفاب  رد  دجـسم  يانب  ددرگ . یم  يراذـگمان  یناقلاط  دجـسم  مانب  هک  دـنیامن . یم  ثادـحا  ار  یترامع  لحم ، نآ  رد 
بیرغ يدیـس  هب  قلعتم  ربق  هیحان ، نآ  نادنملاس  تاراهظا  ساسا  رب  هک  هدـهاشم  ار  يربق  دجـسم ، يزاسزاب  نیح  یلاها  دوش . یم  هتخاس 

میهاربا دیـس  هداز  ماما  دجـسم  مانب  هداد و  شرتسگ  ار  دجـسم  راب  نیموس  يارب  یلاها  تسا . هدیدرگ  نفد  لحم  نآ  رد  میدق  رد  هک  هدوب 
ماما ناگداون  زا  ع )  ) میهاربا دیـس  دـنراد  رایتخا  رد  هکیا  همان  هرجـش  كاخ و  تشد  یلاـها  داـقتعا  ساـسا  رب  دـننک . یم  يراذـگمان  (ع )

، لیلج يدیس  يو  تسا . هتشاد  تیلاعف  روکذم  هقطنم  رد  هعیش  بهذم  جیورت  ياتـسار  رد  نامز  نآ  رد  هک  دنـشاب  یم  ع )  ) مظاک یـسوم 
نرق رخاوا  يو  تافو  يوق  لامتحا  هب  هتشاد و  ینکس  كاخ  تشد  هقطنم  دوخ  مامعا  ینب  اب  هک  هدوب  نامرک  تاداس  ناگرزب  زا  فیرش و 

(http://www.4iranian.com عبنم :  : ) سردآ تسا . هتفرگ  تروص  يرمق  يرجه  مراهچ 

تفریج

هیئودراس شخب 

دمحا دیس  ناطلس  هداز  ماما 
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فیرش تبسن  تاحیضوت :  دوشیم . یهتنم  ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  هب  هطـساو  راهچ  اب  دمحا  دیـس  ناطلـس  هدازماما  فیرـش  تبـسن  بسن : 
نب مئانغلا  ابا  دمحا  دیس  ناطلس  تسا  لیذ  رارق  زا  هک  دوشیم  یهتنم  ع )  ) مظاک یسوم  ماما  هب  هطساو  راهچ  اب  دمحا  دیس  ناطلـس  هدازماما 

لیلج يدیس  يو  ع .)  ) مظاکلا یـسوم  مامالا  نیدباعلا  دمحم  نب  یناوکلا  ریرـضلا  میهاربا  نب  ینامرکلا  نسحلابا  یلع  نبرفعج  یبادمحم 
هدوب هتسارا  اوقتو  دهز  هب  هک  تسا  ناجریس  رد  نوفدم  لیلج  دیس  يون  يو  دوریم  رامـشب  نامرک  تاداس  ناگرزب  زاو  ناشلا  میظع  ردقلا 
لحم رد  سپـسو  لقتنم  هیئودراس  هب  يو  كرابم  رکیپو  تسا  هداتفا  قاـفتا  تفریج  رد  يرجه  مراـهچ  لاـس  رخاوا  رد  يو  تاـفوو  تسا 

رازم رس  رب  یهاگمارآ  تقو  ناگرزبو  يوجادخو  راک  وکین  مدرم  طسوتودش  هدرپس  كاخب  هیئودراس  رازم ) برد   ) تشهببرد یلعف  رهش 
بالقنا يزوریپ  زا  دـعب  هک  دوب  هدـش  هتخاس  بوچ  زا  يو  رازم  ـالبق  هک  تسا  ع )  ) تیب لـها  ناراتـسود  نماـم  نونکا  مه  هک  دـشانب  يو 

حرض یناتسا  هللا  ناما  موحرم  اصوصخ  تقو  ئانما  تئیهو  هیئودراس  فیاوط  همه  يراکمهو  یترجه  ياقآ  يرادشخب  نامز  رد  یمالسا 
دابآ داهج   ) اهخیـش كولک  گنادشـش  ياهاتـسور  رد  هک  تسا  يداـیز  تاـفوقوم  ياراد  زیزغ  هدازماـما  نیا  دـیدرگ  يزاـسزاب  كراـبم 

. دراد رارق  رازم ) برد   ) تشهب برد  هیئودراس  رد  سردآ :  ناریپ  لپ  زا  یتمسق  هاگ  یلگ  ياتسور  هیئودراس  رهشزکرم  (

تفاب

يزکرم شخب 

یسوم یلع  دیس  هدازماما 

دیس هدازماما  سردآ :  دشاب . یم  هیوفص  نارود  هب  قلعتم  نآ  يانب  تفاب و  يزکرم  شخب  رد  عقاو  یسوم  یلع  دیس  هدازماما  تاحیـضوت : 
(http://www2.sso.ir عبنم : . ) تسا هدش  عقاو  تفاب  يزکرم  شخب  رد  یسوم  یلع 

مب

يزکرم شخب 

يریسا هدازماما 

..... دیلوت تسد  رد 

يرغصا نسح  هجاوخ 

..... دیلوت تسد  رد 

ریسدرب

يزکرم شخب 
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زوسراج ریپ  هعقب 

ار نآ  ياهدع  هک  دنچره  تسا ، لاس  بیرق 700  یتمدق  ياراد  تایاور  یخرب  هب  انب  قحرب ، ریپ  هب  روهشم   ، زوسراج ریپ  هعقب  تاحیضوت : 
نیا افرع  زا  یعمج  مالسا ، زا  سپ  هدشیم . هدافتسا  هدکشتآ  ناونع  هب  هتـشذگ  رد  انب  نیا  زا  دننادیم . يرجه  متفه  نرق  یخیرات  راثآ  زا 
نانآ روبق  زا  يراثآ  زونه  دـنوشیم . هدرپس  كاـخ  هب  لـحم  نیمه  رد  تاـفو  زا  سپ  دـننیزگیم و  رب  تیدوبع  تداـبع و  يارب  ار  ناـکم 
رجآ نآ  حلاصم  ياهشوپ و  ود  عون  زا  نآ  دبنگ  تسا . یعلض  تشه  لخاد  زا  یعلض و  راهچ  دروص  هب  جراخ  زا  انب  نیا  لکـش  تساجرب .

: عبنم  : ) سردآ تسا . هدیـشخب  نآ  هب  یـصاخ  هولج  یفوک ، طخ  هب  نیزم  یـشاقن و  تانیئزت  اب  نامتخاس  لخاد  ياـهیربچگ  دوجو  تسا .
(http://khabar.pconline.ir

هللادبع هدازماما 

هطوحم رد  ریـسدرب و  برعلا  تیرق  رد  هداز  ماما  نیا  تاحیـضوت :  دـسریم . (ع ) سابع ترـضح  نادـنزرف  هب  هداز  ماـما  نیا  بسن  بسن : 
زین هعومجم  نیا  رد  هک  دنچره  هدش ، یلبق  يانب  نیزگیاج  هتفر ، راکب  رجآ  نآ  تخاس  رد  هک  يدیدج  يانب  هتفرگ . رارق  رهش  ناتـسروگ 

ياهدع هتفرگ . رارق  دوجوم  یعلض  تشه  نامتخاس  يور  هدوب و  ياهزوریف  يراکیشاک  ناکم  نیا  دبنگ  هدیدرگ . هدافتسا  یتنس  کبـس  زا 
رد ریـسدرب و  برعلا  تیرق  رد  هداز  ماما  نیا  سردآ :  دسریم . (ع ) سابع ترـضح  نادنزرف  هب  هداز  ماما  نیا  بسن  هک  دنا  هدـیقع  نیا  رب 

(http://khabar.pconline.ir عبنم : . ) تسا هتفرگ  رارق  رهش  ناتسروگ  هطوحم 

(ع) دمحم دیس  هداز  ماما 

رارق ریسدرب  رهـش  لخاد  رد  هاگترایز  نیا  تاحیـضوت :  دسریم . نایعیـش  مود  ماما  هب  هطـساو  تشه  اب  راوگرزب  نآ  تبـسن  ًارهاظ  بسن : 
نآ تبـسن  ًارهاـظ  دریگیم . دوخ  هب  یـصاخ  ياوه  لاـح و  نیقی ، لـها  هدرتـسگ  عیـسو و  روـضح  اـب  فـلتخم  یبهذـم  مسارم  رد  دراد و 

نارگـشدرگ دـشاب و  یم  ننـست  عیـشت و  زا  یلاها  مامت  هجوت  دروم  هدازماما  نیا  دـسریم  نایعیـش  مود  ماما  هب  هطـساو  تشه  اـب  راوگرزب 
. دراد رارق  ریـسدرب  رهـش  لخاد  رد  هاگترایز  نیا  سردآ :  دـنیآ . یم  راوگرزب  ماما  نیا  تراـیز  يارب  کـیدزنو  رود  ياهرهـش  زا  يداـیز 

(http://khabar.pconline.ir عبنم : )

راگن شخب 

( رادملع هاش   ) نیدلاردب هجاوخ  هدازماما 

..... دیلوت تسد  رد 

روار

يزکرم شخب 
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همطاف یب  یب  هدازماما 

عباوت زا  همطاف  یب  یب  هدازماما  سردآ :  دشاب . یم  دابآ  ضیف  ياتسور  يزکرم و  شخب  روار  عباوت  زا  همطاف  یب  یب  هدازماما  تاحیضوت : 
. دشاب یم  دابآ  ضیف  ياتسور  يزکرم و  شخب  روار 

یضترم دیس  هدازماما 

هیئوزرا

يزکرم شخب 

بیغ ریپ  هدازماما 

..... دیلوت تسد  رد 

ییحی دیس 

تلود ياتسور  رد  سردآ :  تسا . هدش  عقاو  تفاب  ناتسرهش  هیئوزرا  شخب  رد  هک  نامرک  ناتسا  رد  دابآ  تلود  ياتسور  رد  تاحیضوت : 
(http://orzoo.zaminblog.com عبنم : . ) تسا هدش  عقاو  تفاب  ناتسرهش  هیئوزرا  شخب  رد  هک  نامرک  ناتسا  رد  دابآ 

نانابهوک

يزکرم شخب 

(ع) یلع نبدیز  هدازماما 

نب دـیز  هدازماما  هک : تسا  نینچ  دـنک  یم  دـیئأت  ار  نآ  ناگداز  ماما  خـیرات  باتک  هدوب و  مدرم  هاوفا  رد  میدـق  زا  هک  یلوق  رب  اـن  بسن : 
تانایرج رد  هک  دشاب  یم  ناهج  نایعیـش  مراهچ  ماما  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  ترـضح  ناگداون  زا  (ع ) نیـسحلا نب  یلع  نبدـیز  نب  دوواد 

زا یلع  هد  ياتسور  یبرغ  لامش  رد  یلع  نبدیز  هدازماما  تاحیضوت :  تسا . هدش  يراوتم  ناریا  رد  ( u) اضر ماما  تداهش  زا  دعب  یسایس 
دنک یم  دیئأت  ار  نآ  ناگداز  ماما  خیرات  باتک  هدوب و  مدرم  هاوفا  رد  میدـق  زا  هک  یلوق  رب  انب  تسا . هدـش  عقاو  نانبهوک  ناتـسرهش  عباوت 

نایعیـش مراهچ  ماما  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  ترـضح  ناگداون  زا  (ع ) نیـسحلا نب  یلع  نبدیز  نب  دوواد  نب  دـیز  هدازماما  هک : تسا  نینچ 
رـس يارب  تقو  مکاـح  فرط  زا  تسا و  هدـش  يراوتم  ناریا  رد  ( u) اضر ماما  تداهـش  زا  دعب  یـسایس  تانایرج  رد  هک  دـشاب  یم  ناهج 

هک نیا  ات  هدوب  تکرح  رد  اتسور  نآ  هب  اتسور  نیا  زا  رهـش و  نآ  هب  رهـش  نیا  زا  دوخ  تاجن  يارب  ناشیا  اذل  دیدرگ . نییعت  هزیاج  ناشیا 
هب ناشیا  هرخالاب  تسا ، هدمآ  تداهش  لحم  يرتمولیک  رد 6  کتر  هب  اجنآ  زا  تداهش و  لحم  قرش  يرتم  ولیک  رد 20  نهک  ياتسور  هب 
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نآ رد  ار  دوخ  نادنفـسوگ  هتـشاد و  ینکوـب  هک  یناـپوچ  هب  اـجنیا  رد  هدیـسر ، هدـیدرگ  عـقاو  باـنج  نآ  رهطم  دـقرم  نوـنکا  هک  یلحم 
هب ار  ناـشیا  هزیاـج  عمط  هب  بش  ياـه  همین  دوب  هدرب  یپ  ناـشیا  تیـصخش  هب  هک  ناـپوچ  اـما  تسا ، هدـش  هدـنهانپ  هدرک  یم  يرادـهگن 

ار راوگرزب  نآ  رـس  هدرک و  نفد  لحم  نامه  رد  ار  ناشیا  رهطم  رکیپ  دنک ، یم  ادج  نت  زا  ار  راوگرزب  نآ  كرابم  رـس  هدـناسر ، تداهش 
اذل دـننک ، یم  نفد  اج  نامه  رد  ار  ترـضح  نآ  كرابم  رـس  دـیامن ، یم  لقتنم  هدوب  تقو  تموکح  لحم  هک  مب  هب  هزیاج  تفایرد  يارب 

راوـگرزب نآ  رـس  هک  مب  رد  يرگید  ترـضح و  نآ  رهطم  رکیپ  نفد  لـحم  رد  یکی  هک  دـشاب  یم  ربـقم  ود  ياراد  یلع  نبدـیز  هدازماـما 
عاقب فراعملاةرئاد  هسـسؤم  فرط  زا  ههد 1380  لـیاوا  دودـح  رد  هک  نیا  رگید  یلوـق  هب  تسا . روهـشم  دـیزلا  سار  هب  تسا و  نوفدـم 

هب هطساو  شش  اب  ار  ناشیا  بسن  تسا و  هدیدرگ  رشتنم  هدش  نیودت  مولعلارحب ) ) یلالج يدمحم  هیقف  يدهم  دمحم  ياقآ  ملق  هب  هکربتم 
یلع نب  فارطابارمع  نب  دمحم  نب  ۀلبالادمحم  نب  دمحا  نب  نیـسح  نب  دیز  دیـس  : » دـسیون یم  روط  نیا  دـناسر و  یم  (u) یلع ترضح 
قبط رب  هک  تسا ، تیب  لها  مانب  يادهـش  زا  وا  دوب ، رادـنید  نأـشلا و  میظع  ردـقلا ، لـیلج  يدیـس  يو  : » دـسیون یم  وا  (ع .») نینمؤملاریما
یم یلع  نب  دـیز  هدازماما  دـج  هراـب  رد  هباّـسن  يرمع  نسحلاوبا  تسا .» هدیـسر  تداهـش  هب  جراوخ  لاـمع  تسد  هب  یلحم  ياـه  هرکذـت 

بوقعی قاحـسا و  اذـل  دـندش ، قرفتم  یفخم و  فلتخم  ياه  رهـش  رد  یـسابع  لامع  ملظ  رثا  رب  هّلبُا  دـمحم  نب  رفعج  نادـنزرف  : » دـسیون
تسیز یم  هنایفخم  نامرک  رد  دمحم  دیس  دندش ، لقتنم  نامرک  هب  سپـس  ير  هب  مشاه  دمحم و  سراف و  هب  رفظم  مق و  هب  رفعج  نادنزرف 

دیس تسا . دیز  هدازماما  ردپ  نیـسح  دیـس  اهنآ  زا  یکی  هک  تشاد  روکذ  دنزرف  زین 3  دمحا  دش ، دـمحا  مان  هب  يدـنزرف  بحاص  هکنیا  ات 
ردقلا و لیلج  يدیـس  دیز  دش ، دیز  مانب  يدـنزرف  بحاص  اج  نآ  رد  دوب ، رادروخرب  یبوخ  تیعقوم  زا  تشاد و  تنوکـس  مب  رد  نیـسح 

تفرگ رارق  بیقعت  تحت  روکذم  مایق  تسکش  زا  سپ  و  تشاد ، تکرـش  جراوخ  هیلع  مایق  رد  ناگدازماما  رگید  هارمه  هب  وا  دوب . رادنید 
دزن مب  رد  ار  وا  سدقم  رس  نوفدم و  اتـسور  نیا  رد  شندب  دیـسر  تداهـش  هب  یلع  هد  ياتـسور  رد  جراوخ  ناسوساج  تسد  هب  تبقاع  و 

[1 «.] تسا مب  رد  (ع ) تیب لها  نارادتـسود  هاگ  ترایز  زورما  هک  دش  نوفدـم  یعاب  رد  ار  سدـقم  رـس  ماجنا  رـس  دـندرب و  اج  نآ  مکاح 
: هکرابملاةرجشلا ، 181 يرخفلا : ، 249 - 250 يدجملا : زا : دنترابع  دنا  هدرک  هدافتسا  یلالج  يدمحم  هیقف  يدهم  دمحم  ياقآ  هک  یبتک 

کی لاس 1068 ه ق  هب  . 228-229 نامرک 2 : تارازم  ، 183 - 184 هیبهذلا 2 : ةردلا  ، 8 هیبلاطلا : ۀلقتنم  ، 303 باسنالا : بیذـهت  ، 216
ریز تایبا  هک  دـنا  هدومن  بصن  هناخمرح  ردرـس  يالاب  رب  یگنـس  دـنتخاس و  ناشیا  رکیپ  نفدـمرب  ییانب  هلیلح  دـمحم و  ياه  مان  هب  جوز 

هدـش صخـشم  دـجبا  فورح  هب  هتـسجخ ) ) نآ خـیرات  هدام  نایناب و  هدازماما ، مان  دـشاب . یم  دوجوم  نونکا  تسا و  هتـسب  شقن  نآ  يور 
هتـسجخ ترامع  خیرات  هلیلح  دمحم و  یعـس  زا  موب  نیردنا  دش  نوفدـم  هتـسجخ  دـش  هتـسجخ  ههبـش  یب  هلیلج  نیا  تفرگ  ماجنا  تسا .
هطوحم نحص : - 1 دراد . نهذ  رد  یکدنا  هدنراگن  هک  دوب  لیذ  حرش  هب  هداز  ماما  میدق  نامتخاس  تاصخشم  موصعم  دیهـش  یلع  نبدیز 

، دوب رتم  کی  ًابیرقت  اه  هفـص  قمع  هک  دوب  هدرک  هطاحا  یئاهامن  قات  اه و  هفـصرس  ار  نآ  فارطا  هک  دوب  رتم  یبیرقت 20*10  داعبا  اب  يا 
لّوا هفص  رس  پچ  هب  تسار  زا  تشاد  هفص  رس  هک 3  یلامش  علض  َالثم  دش . یم  زاب  يا  هطوحم  ای  یقاتا  هب  اه  هفص  رس  نیا  زا  یـضعب  رد 

، تشاد دوجو  امن  قات  ودو  هفـصرس  ود  زین  یبرغ  علـض  رد  تشاد و  هار  يرابنا  کی  هب  مّوس  هفـصرس  هناخمرح و  هب  مّود  هفـصرس  یلاـخ 
کی دوب  یبرغ  علـض  هنیرق  هک  یقرـش  علـض  رد  دوب  یلاخ  رگید  امن  قات  ود  يرابنا و  هب  هفـصرس  کی  هدازماما  دجـسم  هب  هفـصرس  کـی 
یبونج علض  تشاد ، رارق  يدیز  يارحص  هب  ور  هک  دش  یم  دراو  گرزب  هفص  باب  هس  هب  يرد  هفصرس  زا  هک  دوب  امن  قات  هس  هفـصرس و 
ینایم هفص  زا  هناخمرح : - 2 دوب .  یلاخ  نآ  يات  ود  تشاد و  هار  هدازماما  زا  جراخ  هب  ینایم  هفـص  رـس  طقف  دوب  یلامـش  علـض  هنیرق  هک 
يدبنگ یفقـس  اب  شوگ  راهچ  یقاتا  هناخمرح  دش  یم  دراو  هناخمرح  هب  يرتم  مین  کی و  َابیرقت  ور  هار  کی  طسوت  نحـص  یلامـش  علض 

نیزم موصعم  هدراهچ  یماسا  هب  فقس  ریز  نینچمه  دندوب ، هدرک  یشاقن  هایس  گنر  اب  ار  فقـس  ریز  دوب و  هدش  يراک  دیفـس  چگ  اب  هک 
ار دبنگ  نیا  هندب  تشاد ، رارق  دوب  لکش  يدبنگ  هبیتک  لحم  زا  نآ  يالاب  تمسق  هک  لکش  يا  هناوتـسا  يدبنگ  هناخمرح  يور  دوب . هدش 

نییزم يرتم  یتناس  دودح 20*30  ياه  هنییآ  تاعطق  اب  هک  دوب  يدننام  هبیتک  دبنگ  رـس  هندـب و  لصاف  دـح  دـندوب ، هدرک  دیفـس  چـگ  اب 
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هروس هبیتک  اه  هنیآ  ياج  دندناشوپ و  کیمارـس  اب  ار  دبنگ  لک  لهچ  ههد  رد  هنافـسأتم  هک  درک . یم  یناشفا  رون  رود  زا  و  دـندوب ، هدرک 
هب ار  دوخ  ياـج  ههد 1380  لیاوا  رد  هک  دوب  هداز  ماما  ربق  يور  یبوچ  حیرـض  نینچمه  دـش  بصن  يدروجـال  هنیمز  اـب  حرـشلا  هکراـبم 

دوب نازیوآ  حیرض  يور  فقس  زا  زین  لیدنق  دنچ  دنا . هداد  رارق  هناخمرح  زا  يا  هشوگ  رد  نونکا  ار  یلبق  حیرـض  هداد ، ون  يزلف  یحیرض 
، دندوب هتخاس  یصوصخ  تروص  هب  هناخمرح  لامش  يرگید  قرش و  رد  یکی  ناتـسبش  ود  نینچمه  دوش . یم  يرادهگن  رابنا  رد  ًالعف  هک 
هک دوب  يرجآ  هفـص  هس  نامتخاس  قرـش  تمـس  هدازماما  ناـمتخاس  زا  نوریب  - 3 دـش . یم  بوسحم  هب  اهنآ  ناـیناب  یگداوناـخ  روبق  هک 

ناونع هب  هک  دوب  قاتا  ود  هفص  هس  نیا  بونج  لامـش و  تمـس  ود  رد  تفر . یم  رامـش  هب  راوز  نارفاسم و  تحارتسا  يارب  یبسانم  ياضف 
هدازماما مداخ  هک  دوب  قاتا  ود  ورهار  فرط  ود  رد  نحص  يدورو  برد  تمسق  رد  یبونج  علـض  رد  - 4 دش . یم  هدافتسا  اهنآ  زا  يرابنا 

یم نآ  يـالاب  باـنط  طـسوت  ار  یـسوناف  اـه  بش  هک  دوـب  بـصن  يدورو  برد  وـلج  دـنلب  یبوـچ  ریت  کـی  و  درک . یم  یگدـنز  نآ  رد 
نآ ریخا  ياه  لاس  رد  نوچ  سکع ، هعطق  دنچ  زج  هب  هدنامن  یقاب  يزیچ  میدق  يانب  زا  هتبلا  نیرفاسم . يارب  دـشاب  ییامن  هار  ات  دنداتـسرف 

ياتسور یبرغ  لامش  رد  یلع  نبدیز  هدازماما  سردآ :  تسا . ثادحا  لاح  رد  دیدج  ینامتخاس  نآ  ياج  هب  هدومن و  ناریو  ار  نامتخاس 
(http://aliakbararabi.blogfa.com عبنم : . ) تسا هدش  عقاو  نانبهوک  ناتسرهش  عباوت  زا  یلع  هد 

تمصع یب  یب  هدازماما 

یلاها ترایز  یبهذم و  مسارم  يرازگرب  لحم  هک  دنک  یم  هولج  یهاگمارآ  نانبهوک  یبرغ  لامـش  رد  دـنلب  يا  هپت  زارف  رب  تاحیـضوت : 
یبهذم مدرم  نیلوؤسم و  تیانع  اب  زورما  یلو  دوبن  رادروخرب  یلالج  هوکـش و  نادنچ  زا  هتـشذگ  رد  هک  دـشاب  یم  قطانم  رگید  هقطنم و 
نانامهم زا  يریثک  دادعت  ياریذپ  ناتـسبات  لصف  رد  ًاصوصخ  لاس  ره  هک  دوش  یم  هتخانـش  یترایز  یتحایـس و  یناکم  ناونع  هب  نانبهوک 

رارق نانبهوک  یبرغ  لامـش  رد  دـنلب  يا  هپت  زارف  رب  سردآ :  تسین .) دوجوم  هاگمارآ  نیا  زا  يا  هماـن  هرجـش  . ) دـشاب یم  کـیدزن  رود و 
(www.kouhbanan.com عبنم : . ) دراد

نوتاخ یب  یب  هدازماما 

رد ناـنبهوک  بونج  يرتمولیک ،  3 ناـنبهوک (  زا  یکدـنا  هلـصاف  رد  تاحیـضوت :  دـنناد . یم  ع )  ) اـضر ماـما  رهاوخ  ار  وا  یلاـها  بسن : 
نآ رد  یتاریمعت  نونکا  مه  هک  دراد  دوجو  دـنناد  یم  ع )  ) اـضر ماـما  رهاوـخ  ار  وا  یلاـها  هک  اـه  هدازماـما  زا  یکی  رازم  روـج ) ناتـسهد 

، يرتمولیک  3 نانبهوک (  زا  یکدـنا  هلـصاف  رد  سردآ :  تسا . هداد  ياج  دوخ  رد  ار  روج  يادهـش  رهطم  رکیپ  لـحم  نیا  هتفرگ  تروص 
(www.kouhbanan.com عبنم : . ) دراد رارق  روج ) ناتسهد  رد  نانبهوک  بونج 

(ع) نامیلس هاش  هداز  ماما 

. تسا هدش  شرازگ  زاریش  رد  غارچهاش  دننام  هب  نآ  یترایز  شزرا  تسا . راپوج  رد  يوفـص  نارود  ياهانب  زا  هدازماما  نیا  تاحیـضوت : 
. دراد یهجوت  بلاج  يرامعم  دوشیم و  بوسحم  نامرک  ربتعم  ياههاگترایز  زا  هتفرگ و  رارق  يرجشم  ياضف  رد  هدازماما  نیا  نامتخاس 

هاشنامرک ناتسا 
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یفرعم

هراشا

ناتـسا هب  لامـش  زا  ناتـسا  نیا  تساهدـش .  عقاو  عـبرم  رتـمولیک  و 434  رازه  دودـح 24  یتحاـسم  اـب  ناریا ،  برغ  رد  هاـشنامرک  ناتـسا 
ناتسا زکرم  دوش .  یم  دودحم  قارع  روشک  هب  برغ  زا  نادمه و  ناتسا  هب  قرش  زا  مالیا ،  ناتسرل و  ياه  ناتسا  هب  بونج  زا  ناتـسدرک ، 

 ، رقنـس باهذ ،  لپرـس  دورناوج ،  هواپ ،  برغ ،  دابآ  مالـسا  زا :  دـنترابع  ناتـسا  نیا  مهم  ياهرهـش  تسا و  هاشنامرک  رهـش  هاـشنامرک ، 
 . سیره برغ ،  نالیگ  رواگنک ،  نیریش ،  رصق  هنحص ، 

ییایفارغج تیعقوم 

 . تسا هدـش  عقاو  نیرهنلا »  نیب  هگلج  و «  ناریا »  تالف  نیب «  هک  دـیآ  یم  رامـش  هب  روشک  یناتـسهوک »  یحاون  وزج «  هاشنامرک  ناتـسا 
اـه و هلق  شـشوپ  تحت  هقطنم  رـسارس   ، هدـش ثعاـب  نیمه  هک  هتفرگ  رارق  سرگاز »  هوک  یبرغ  لامـش  تمـسق  رد «  ناتـسا  نیا  نینچمه 
 » رثا رب  یـسانش ،  نیمز  فلتخم  ياه  نارود  رد  هاشنامرک  ناتـسا  ناسانـش ؛  نیمز  هیرظن  ساسا  رب  دریگ .  رارق  هوک  هتـشر  نیا  تاـعافترا 
 » و مود »  نارود  تابوسر  و «  یگدروخ »  نیچ  شیادـیپ  هجیتن «  رد  و  ناریا »  هحفـص  تمـس «  هب  ناتـسبرع »  اـقیرفآ –  هحفـص  تکرح 

رارق یـشیاسرف  لماوع  ریثات  تحت  شیادیپ ،  زا  دعب  هقطنم ،  رد  دوجوم  ياه  هلاچ  تاعافترا و  تسا .  هدش  لیکـشت  موس ن  نارود  لیاوا 
 « نوتـسیب هوک  نآ «  زراب  هنومن  هک  تسا  کهآ »  عون «  زا  و  یبوسر »  بلغا «  اه ،  يراومهاـن  هدـنهد  لیکـشت  داوم  سنج  تسا .  هتفرگ 

وهاش هوک  بآرپ ،  ای  وآرپ  ياه  هوک  وهالاد ،  ياه  هوک  ناوت  یم  ناتسا  نیا  ياه  هوک  نیرتمهم  زا  تسا .  بآرپ »  ای  وآرپ  هوک  ونوتسیب « 
هوک هتشر  زا «  يا  هعومجم  دوجو  درب .  مان  ار  رس  هس  هوک  زارد و  يزاب  هلوریـس ،  ردب ،  هوک  یناخالاد ،  نییاپ ،  یناخ  رازه  درز ،  رمک  ، 

راومه هنهپ  نیرتمهم  زا  تسا .  هدش  اه  هوک  هتشر  نیا  نایم  رد  یناتسهوک »  عفترم  ياه  تشد  شیادیپ «  ثعاب  ناتسا ،  رد  يزاوم »  ياه 
نسح تشد  هب  ناوت  یم  ناتسا  زبسرس  عیسو  ياه  تشد  رگید  زا  درک .  رکذ  ار  هاشنامرک  برغ  بونج  رد  تشدیهام »  ناوت «  یم  ناتسا 

ناتـسا ياوه  بآ و  درک .  هراـشا  راـموس  باـهذ و  قاـطاپ ،  هویـشب  دـنرک ،  داـبآ و  مالـسا  لاـمچ ،  مچ  رونید ،  هرید ،  رواوـگ ،  داـبآ ، 
 « يریـسمرگ هقطنم «  ود  هب  یلک  روط  هب  هک  دراد  رارق  یناتـسهوک »  قطانم  و «  يا »  هنارتیدـم  ییاوه  نایرج  روبع «  ریثات  تحت  هاشنامرک 

درک نایب  ناتسا  يارب  ار  توافتم  میلقا  عون  راهچ  ناوت  یم  دوجو  نیا  اب  یلو  دوش .  یم  میسقت  یحاون  ریاس  رد  يریـسدرس »  برغ و «  رد 
 . » هلگزا ناتسهد  باهذ و  لپرس  نیریش ،  رـصق  نوچ :  ياه  ناتـسرهش  رد  کشخ »  مرگ و  ناتـسبات  میالم و  ناتـسمز  زا « :  دنترابع  هک 

رقنس و دننام :  ياه  ناتسرهش  رد  کنخ »  یپتسا  و «  کشخ »  همین  میلقا «  دنرک .  دورناوج و  هواپ ،  رد  کنخ »  ناتسبات  درـس و  ناتـسمز 
ناتـسا مهم  ياـهدابلاچمچ  نیـسره .  هنحـص و  رواـگنک ،  رد  مرگ »  یپتـسا  و «  کـشخ »  هـمین  ياوـه «  بآ و  دـنبرد .  تـشپ  ناتـسهد 

یم هقطنم  رد  یگدنراب  ثعاب  هتـشاد و  هارمه  ار  هنارتیدـم  سلطا و  سونایقا  یبسن  تبوطر  هک  یبرغ ، »  ياهداب  زا « :  دـنترابع  هاشنامرک 
لادتعا رد  دنزو و  یم  ناتسبات  لصف  رد  اهداب  نیا  هک  دنتسه  لامش »  ياهداب  مود « ؛  عون  دراد ،  نایرج  راهب  ناتـسمز و  رد  بلغا  دوش و 

يزرم راون  هقطنم  رد  طقف  دنتسه ؛  اهداب  موس  عون  مومس »  ای  ماس  ياهداب  دنرثوم « ،  نآ  يامرگ  شهاک  ناتـسا و  زا  شخب  ياوه  بآ و 
نینچمه دراذـگ .  یم  اج  هب  يدایز  ياه  تراسخ  هتخاـس و  لـمحت  لـباق  ریغ  مرگ و  رایـسب  اـه  ناتـسبات  رد  ار  هقطنم  ياوه  دـنزو و  یم 

 ، ناکمیز هلیل ،  بآ  لماش  ناوریـس »  زیربآ  هزوح  تسا « :  ریز  حرـش  هب  ییاه  هناخدور  اب  يزیربآ  هزوح  راـهچ  ياراد  هاـشنامرک  ناتـسا 
لماش یـسامواگ »  ای «  و  بایـساماگ »  ای «  هاگزیربآ  هزوح  ریـشمش « ،  بآ  هرهو و  واـگ  اـی  اـیلع  دورواـگ ،  لـیلخ ،  هرم  کـشرز ،  بآ 
هزوح زا  یتمسق  گرم و  روآزار ،  وس ،  هرق  هناخدور  رب  لمتـشم  وس »  هرق  زیربآ  هزوح  رونید « ،  ناشیماج و  بایـساماگ ،  ياه  هناخدور 
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 ، دـنولا ياه  هناخدور  لماش  هک  تسا  دـنولا »  زیربآ  هزوح  زیربآ « ،  هزوح  نیمراهچ  اـما  یناـخرازه و  دور و  دـنورا  دور  هرمیـس ،  زیربآ 
رگنک ناساوه ،  ناتـسا  نیا  ياه  هناخدور  رگید  زا  دوش .  یم  تیهام  وآ  ای  تیهام  بآ  نسح ،  ماما  مچ  وت ،  هروق  برغ ،  نـالیگ  هرید ، 

 . تسا تمعن  بآ  و 

یخیرات هنیشیپ 

سرگاز رد  یتیعمج  مهم  زکارم  زا  ناسنا و  ياه  هاگتـسیز  نیلوا  وزج  هاشنامرک ،  ناتـسا  یـسانش ،  ناتـساب  كرادـم  دـهاوش و  ساسا  رب 
تموکح لیکـشت  ات «  خیرات »  زا  شیپ  ندمت  ياه  هرود  و «  یگنـس »  هرود  زا «  ناسنا  یگدـنز  راودا  یمامت  دور .  یم  رامـش  هب  ینایم ، 

 ، هیلوا ياه  ناـسنا  یـسانش ،  ناتـساب  دوجوم  كرادـم  ساـسارب  تسا .  هدرک  یط  هدودـحم  نیا  رد  ار  دوخ  لوحت  ریـس  گرزب ، »  ياـه 
لحم ناوـنع  هـب  ار  هـقطنم  نـیا  ینیـشن ، »  اـج  کـی  هـب «  ندروآ  يور  و  ینیـشنراغ »  یگدـنز «  كرت  زا  سپ  شیپ  لاـس  رازه  دودح 9 

زا یگنسون »  نارود  رد «  هنایمرواخ  ياتسور  نیتسخن  تفگ ؛  ناوت  یم  نیاربانب  دندش .  نکاس  اج  نآ  رد  هدرک و  باختنا  دوخ  تنوکس 
 ، م مراـهچ ق .  موس و  هرازه  رد  ییاـیرآ  ماوقا  ترجاـهم  زا  سپ  تسا .  هتفرگ  لکـش  هقطنم  نیا  رد  م ،  اـت 7400 ق .  م  لاس 9800 ق . 

شوش و ناناگرزاب  اب  هقطنم  نیا  ناناگرزاب  دـش .  لیدـبت  یناگرزاب  يراجت و  مهم  زکارم  زا  یکی  هب  هقطنم  نیا  سرگاز  ياـه  هوک  هنماد 
رکذ دـش .  روهـشم  یـساک »  ای «  یتوگ »  ترجاـهم «  هب  اهدـعب  یخیراـت  ترجاـهم  نیا  دنتـشاد .  ـالاک  لداـبت  دتـس و  داد و  نیرهنلا  نیب 
نیب بونج «  رب  م ،  ات 2048 ق .  ياهلاس 2030  رد  هک  دکا »  هاشداپ  نگراس  ياه «  هبیتک  رد  دنا  هتشاد  تنوکس  سرگاز  رد  هک  یفیاوط 

اوسراـپ اداـمآ ،  يریاـن ،  یباـنم ،  یتوگ ،  یبولول ،  ماـن  هب  یفیاوط  لـماش  هقطنم  نیا  ناـنکاس  تسا .  هدـمآ  تشاد ،  تموکح  نیرهنلا » 
ناریا زا  یـشخب  هک  قارع  ناتـسدرک  هینامیلـس  باـهذ و  لپرـس  رد  هتـشذگ  رد  هک  دنتـسه  ناریا  ياـهرل  دادـجا  زا  اـه  یبوـلول  دنتـسه . 

 . دوب رادروخرب  یصاخ  قنور  رابتعا و  زا  يرگید  هرود  ره  زا  شیب  هاشنامرک  ناتسا  یناساس ،  هرود  رد  دندوب .  نکاس  دش ،  یم  بوسحم 
یم هقطنم  نیا  یقـالیی  ياهرـصق  رد  ار  ناتـسبات  ماـیا  نوفـسیت  ینعی  اـه  نآ  تختیاـپ  هب  هقطنم  نیا  یکیدزن  تلع  هب  یناـساس  ناراـیرهش 

رایـسب راثآ  ندنام  اج  هب  ثعاب  نیمه  دوب و  تموکح  هجوت  دروم  نایناساس  تختیاپ  نیمود  ناونع  هب  هتـشذگ  رد  ناتـسا  نیا  دندنارذگ . 
يولهپ نهک  نوتم  رد  هاشنامرک  تسا .  هدش  اتیهانآ »  دبعم  و «  نوتسیب »  هبیتک  ناتسب « ، »  قاط  دننام «  ناتـسا  نیا  رد  يدنمـشزرا  دایز و 

ای هاشنامرک  مان «  تسا .  هدـش  هدروآ  هاش »  نادرک  مان «  هب  تسا  ناهج  يولهپ  دنـس  نیرت  مهم  هک  ناـکباب »  ریـشدرا  هماـنراک «  هلمج  زا 
 - يدالیم ات 399  لاس 388  زا  تشاد -  هدـهع  رب  ار  یناساس  تموکح  لاس ،  تدـم 11  هب  هک  یناساس »  مراهچ  مارهب  ار «  هاش »  نادرک 
همه دنتشاد و  هقطنم  نامه  زا  یهاشداپ  اهرهش  یمامت  هک  دوب  هنوگ  نیا  هب  ناتـساب  ناریا  یتموکح  متـسیس  تسا .  هتـشاذگ  هقطنم  نیا  رب 
وید ثرومهط  هب «  ار  هاشنامرک  تخاس  ناریا  یناتـساب  بتک  دندوب .  هدـش  یم  هدـیمان  هاشنهاش »  هک «  ناهاش  هاش  رظن  ریز  ناهاشداپ  نیا 
یلک هب  هقطنم  نیا  هاشنامرک ،  حتف  و  لاس 640 م ،  رد  ریرج »  دعس  یهدنامرف «  هب  ناریا  هب  بارعا  هلمح  زا  سپ  تسا .  هداد  تبسن  دنب » 

ود نرق  لیاوا  زا  نآ  زا  دعب  دندرک و  ترجاهم  رونید »  رهش  هب «  هاشنامرک  مدرم  تالمح  نیا  یپرد  دش ،  هتـساک  نآ  تیعمج  زا  ناریو و 
زا یکی  دوخ  کیژتارتسا  تیعقوم  تلع  هب  نایسابع  تموکح  نامز  رد  دنتخاس و  وس  هرق  دور  هیشاح  رد  يرهـش  هاشنامرک  مدرم  ق ،  ه . ـ
اب دش .  هدیمان  ناتـسدرک »  یمـسر «  روط  هب  اه  یقوجلـس  تموکح  هرود  رد  هاشنامرک  دمآ .  یم  باسح  هب  مجع  قارع  مهم  رهـش  راهچ 

تاراسخ دادـغب  هب  ناخوکاله »  یـشکرکشل «  نامز  رد  دـش و  ناریو  هقطنم  نیا  رگید  راب  لاس 1220 م ،  رد  ناریا  هب  لوغم  هاپـس  هلمح 
اب ینامثع  تلود  ناریا و  تلود  نایم  ياه  گنج  یفـص ، »  هاش  تموکح  ناـمز «  رد  و  نایوفـص »  نارود  رد «  دـش .  لـمحتم  ار  يداـیز 
 « هیوفـص هرود  نایاپ «  ات  یفـص »  هاش  رـصع  زا «  هاشنامرک  بیترت  تیدـب  تفاـی و  ناـیاپ  ش ،  لاس 1018 ه . ـ رد  باهذ  دادرارق  داـقعنا 

يردان هناخپوت  دوجو  لیلد  هب  هیراشفا ؛ »  رـصع  رد «  دـنارذگ .  ار  یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ،  تفرـشیپ  اب  هارمه  شمارآ  زا  ینارود 
طسوت هقطنم  نیا  هیدنز ،  نارود  رد  دش .  لیدبت  ینامثع  تلود  اب  هاش  ردان  گنج  ههبج  هب  تفای و  یماظن  تیمها  رهـش  نیا  هاشنامرک  رد 
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جات و هب  یبایتسد  يارب  تردـق ،  نایعدـم  زا  یکی  ناونع  هب  يو  ناـخ ،  میرک  گرم  یپ  رد  یلو  دـش  یم  هرادا  هنگنز »  ناـخ  یلق  هللا  ، » 
ناغمرا هب  هاشنامرک  يارب  ار  یتامدـخ  زین  راـجاق  تلود  دـش .  هقطنم  رد  ناوارف  ياـه  تراـسخ  ندـمآ  دراو  گـنج و  زورب  ثعاـب  تخت 

ار هاشتلود »  يازریم  یلع  دمحم  دوخ «  دـنزرف  ش ،  لاس 1184 ه .  رد  اه  ینامثع  تسد  ندرک  هاتوک  يارب  راجاق »  هاشیلحتف  دـندروآ « . 
داد رارق  دوخ  تختیاپ  ار  رهش  نیا  يو  باصتنا ،  نیا  یپ  رد  درک .  بوصنم  ناهاشنامرک  تموکح  هب  ینامثع  ياهزواجت  بوکرـس  يارب 

مکاح لاس   25 هحایسلا »  ناتسب  هاشتلود  دنزرف «  تخاس .  ار  رگید  يرایسب  دجاسم و  اه ،  مامح  هناخناوید ،  هلمج :  زا  يرایـسب  ياهانب  و 
رد هاشنامرک  تسوا .  يراگدای  هلودـلادامع  دجـسم  یلعف و  فقـسم  رازاـب  ياـنب  دومن .  شـشوک  رهـش  یناداـبآ  هار  رد  دوب و  هاـشنامرک 
هب هدش  دراو  ياه  تراسخ  تامدص و  دش .  هیلخت  گنج  نایاپ  زا  سپ  دـمآرد و  یجراخ  ياهورین  فرـصت  هب  مود  لوا و  یناهج  گنج 

هدوب هرود  نآ  رد  هقطنم  نیا  یـشیجلا  قوس  تیعقوم  تیمها و  نایرج ؛  نیا  یلو  هدنهد  ناشن  نوتـسیب »  یناهج  هبیتک  یتح «  هاشنامرک و 
ار دوخ  تردق  ذوفن و  ياهزادـنا  ات  تسناوت  يزکرم  تموکح  يولهپ »  هاشاضر  ندـمآ «  راک  يور  اب  ات 1320  ياهلاس 1300  رد  تسا . 

هیلع قارع  یلیمحت  گنج  لاس  تدم 8  لوط  رد  هنافسأتم  دش .  هدوزفا  هرود  نیا  رد  هقطنم  نیا  ینادابآ  هب  دیامن و  نیمات  ناریا  رسارس  رد 
 . دندش يزاسزاب  تمرم و  گنج  زا  دعب  ياهلاس  یط  هک  دیدرگ .  یناوارف  ياهتراسخ  لمحتم  ناتسا  نیا  رگید  راب  ناریا ، 

نابز ماوقا و 

دنتسه ییایرآ  لیصا  ماوقا  زا  هک  اهدرک  ار  ناتسا  نیا  نینکاس  دوشیم .  بوسحم  روشک  نیشندرک »  ياهناتسا «  زا  یکی  هاشنامرک  ناتسا 
هدمآ هقطنم  نیا  هب  ترجاهم  یپ  رد  زین  کل  رل و  برع ،  كرت ،  ینمرا ،  نوچ :  يرگید  ماوقا  یموب ،  نینکاس  زا  ریغ  دنهد .  یم  لیکشت 

 « یهاشنامرک یـسراف  نابز  و «  يدرک »  نابز «  ناتـسا  رد  هدافتـسا  دروم  ياه  نابز  نیرت  جـیار  زا  نیاربانب  دـنا .  هدـش  نکاس  اـجنآ  رد  و 
 ، يرهلک يدرک  شیوگ  زا :  دنترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  هدش  يرامش  یب  ياهشیوگ  شیادیپ  بجوم  اهدرک  یخیرات  هقباس  دنتسه . 
ار یـشیوگ  هنوگ  تصـش  یلـصا و  هخاش  راهچ  ياراد  يدرک »  نابز  یکل « .  شیوگ  یناروس ،  يدرک  شیوگ  یماروا ،  يدرک  شیوگ 

ناروگ یماروا و  یهاشنامرک ،  يدرک  بونج ،  یجنامرک  لامـش ،  یجنامرک  لماش :  يدرک  نابز  یلـصا  هخاش  راهچ  هک  دریگیم  رب  رد 
 « يولهپ زا «  يا  هبش  کش و  چیه  نودب  ناتسدرک  هاشنامرک و  مدرم  ینونک  نابز  دوشیم . لماش  ار  یصاخ  ياهشیوگ  کی  ره  هک  تسا 

ناریا هزاوآ  دـنلب  رعاش  نایرع  رهاطاباب  ياـه  هدورـس  يدرک  ناـبز  يولهپ  هشیر  دنـس  نیرت  مهم  تسا .  هدـش  هتفرگ  ناریا »  ییاتـسوا  و « 
هب اه ،  شیوگ  نیا  زا  يادـج  تسا .  هدرک  هدافتـسا  يزورما  يدروک  نامه  ای  يولهپ  ياـه  هژاو  زا  دـشاب و  یم  یلحم  هجهل  هب  هک  تسا 
 ، یکرت ینمرا ،  ياهنابز  زا :  دـنترابع  هک  دریگ  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  ناتـسا  رد  زین  يرگید  ياـه  ناـبز  فلتخم  ماوقا  ترجاـهم  لـیلد 

 . يرل یبرع و 

يداصتقا یعامتجا و  تیعقوم 

يریاشع ینیـشن و  چوک  یگدـنز  میدـق ،  زا  ناتـسا  نیا  نینکاس  دوش .  یم  بوسحم  روشک  ریاشع  هعماج  مهم  زکارم  زا  هاشنامرک  ناتـسا 
- هاگورین لیا  رهلک ،  لیا  یباجنـس ،  لیا  ناروگ ،  لیا  زا :  دـنترابع  هقطنم  نیا  تالیا  ریاشع و  نیرتمهم  دـنا .  هتـشاد  يرادـماد  اـب  هارمه 

یتشیعم داصتقا  هردز .  ناب  روهمج و  ای  ریمج  يدابق ،  یناجاباب ،  ثالث  نالبدرز ،  ای  دنولاب  دـنرمک ،  هلوذ ،  دنوشاکرتنوتـسیب ،  - یترارح
رد هژیو  ياه  دادعتسا  نتشاد  سرگاز ،  ياه  هنماد  رد  ینغ  عتارم  دوجو  لاح ؛  نیع  رد  تسا و  هتسباو  ماد  شرورپ  هب  ناتسا  ریاشع  لیا و 

عبانم دوجو  نینچمه  تسا .  هداد  رارق  روشک  حطـس  رد  يزرواشک  يرورپماد و  مهم  بطق  زا  یکی  فیدر  رد  ار  نآ  كاـخ  بآ و  هنیمز 
ناتـسا رد  یهام  شرورپ  هعـسوت  تهج  یبسانم  طیارـش  اه  بالات  اه و  ریگبآ  اه ،  همـشچ  یمیاد ،  ياه  هناـخدور  هلمج ؛  زا  ناوارف  یبآ 
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تلع هب  هاشنامرک  ناتـسا  يزرواشک ،  شخب  رد  تسا .  رویط  شرورپ  يراد و  روبنز  ناتـسا  يداصتقا  عبانم  رگید  زا  تسا .  هدومن  داـجیا 
یکی ینالوط  زیخلصاح و  ياه  هرد  عیسو و  ياه  تشد  ناوارف ،  بآ  بوغرم ،  یعارز  ياه  كاخ  دوجو  یمیلقا و  صاخ  طیارش  نتشاد 

زا تسا .  رادروخرب  يزرواشک  هعـسوت  يارب  ییالاب  رایـسب  هوقلاب  تاناکما  هک  دیآ  یم  رامـش  هب  روشک  رد  يزرواشک  دعتـسم  یحاون  زا 
 ، رانا لیبق :  زا  ییاه  هویم  يزبس و  یفیـص ،  جـنرب ،  دـنق ،  ردـنغچ  وج ،  مدـنگ ،  ناوت :  یم  ناتـسا  نیا  يزرواشک  تـالوصحم  نیرتمهم 

يریگمـشچ ياه  تیلاعف  تعنـص ،  شخب  رد  نینچمه  هاشنامرک  ناتـسا  درب .  مان  ار  تابکرم  ودرگ و  بیـس ،  اـمرخ ،  تیزتراوک ، ماداـب 
 ، ریمشک یفاب  مشپ  برغ ،  یسیر  مشپ  برغ ،  یجاسن  هناخراک  نوتسیب ،  یترارح  هاگ  ورین  تفن ،  هاگـشیالاپ  یتعنـص  ياه  دحاو  دراد . 
 . تساه نآ  هلمج  زا  رویط  ماد و  كاروخ  نولیان ،  دـیلوت  هناخراک  يزاـس ،  گـنر  هناـخراک  قرب ،  لـباک  میـس و  عاونا  دـیلوت  هناـخراک 

یشاک درک ،  ینیچ  برغ ،  نامیس  رتسگبرغ ، يایمیک  یمیـشویب و  رتخاب  نوتـسیب ،  ییایمیـش  عمتجم  هاشنامرک ،  یمیـشورتپ  نینچمه ؛ 
هک دـشابیم  تـیمها  زئاـح  ناتـسا  نـیا  زین  یندـعم  ریاـخذ  رظن  زا  تـسا  ناتـسا  یتعنـص  ياهدـحاو  نـیرتمهم  زا  درک  یـشاک  نوتـسیب و 

 . تیزتراوک تیمولآ ، درگوگ ، برس ، نهآ ، زا  دنترابع  اهنآ  نیرتهدمع 

تاغوس

ای یهاشنامرک  نغور  يرادـماد :  شخب  ییامرخ  نان  ای  یقناخ  نان  یجنرب ،  هچولک  اـی  یجنرب  ناـن  یغرم ،  مخت  كاـک  ینیریـش :  شخب 
هس ناوید و  رات ،  روبنت ،  فد ،  نوچ :  یقیسوم  تالآ  عاونا  یتسد :  عیانص  شخب  تسا .  رادروخرب  یناهج  ترهش  زا  هک  یناویح  نغور 

هویگ میلگ ،  سم ،  يور  ياه  ینز  ملق  یلاق ،  میجاج ،  اهریصح ،  عاونا  رات ، 

يرگشدرگ یعیبط –  ياه  هبذاج 

 ، مسره بارس  ياتسور  تعیبط  مسره ،  بارس  همشچ  دابآ ،  فرش  بارس  همشچ  اون ،  هوک  هنماد  دابآ :  مالـسا  مسره  - بارـس - ياتـسور
 ، لالگ هناخدور  لیخ ،  هرم  مچ  هناخدور  هلیل ،  هناخدور  ناوریس ،  هناخدور  هواپ :  هواپ  دنرک  شخب  تعیبط  تشد ،  یهام  شخب  تعیبط 

هوک هنماد  جـیجه ،  یخیرات  ياتـسور  ریـشمش ،  یخیرات  ياتـسور  هاقناخ ،  یخیرات  ياتـسور  نرم ،  بآ  هناخدور  هفیلخ ،  بآ  هناخدور 
همشچ ایپس ،  بارس  همشچ  یلوه ،  بارس  همشچ  لب ،  بارس  همشچ  نزک ،  هوک  هنماد  هاگـشتآ ،  هوک  هنماد  ناوکام ،  هوک  هنماد  وهاش ، 

رهـش تعیبط  هشدون ،  رهـش  تعیبط  ناگنیاب ،  رهـش  تعیبط  ناوک ،  یناه  یندـعم  بآ  همـشچ  اب ،  یندـعم  بآ  همـشچ  لب ،  یندـعم  بآ 
یمیاد دور  دورناوج :  وس  - هرق - دور هناگنلپ  یلگنج  هقطنم  هزوب ،  یلگنج  هقطنم  لیخرم ،  یلگنج  هقطنم  دورهلک ،  یکهآ  راـغ  دوسون ، 

 ، نازاب هوک  هنماد  نارک ،  وماـم  هوک  هنماد  وس ،  هرق  دور  رُخ ،  اـی  روخ  تشد  دور  کـشرز ،  بآ  دور  هلیل ،  هدور  ناـکمیز ،  اـی  ناـکمز 
ناینزب هوک  هنماد  زیوارق ،  هوک  هنماد  زرب ،  هوک  هنماد  باهذ :  لپرـس  ناریپ  تاواک  راغ  ریگرب ،  هدرگ  هوک  هنماد  نادزد ،  ناـک  هوک  هنماد 

بارس همشچ  تیهام ،  لپ  بارس  همشچ  ناریپ ،  بارـس  همـشچ  مامح ،  بآ  گنت  مرگ  بآ  همـشچ  باهذ ،  تشد  وهالاد ،  هوک  هنماد  ، 
همشچ رانچ ،  بارس  همشچ  بارام ،  بارس  همشچ  باهذ ،  بارس  همشچ  نیهاش ،  هعلق  بارـس  همـشچ  غالب ،  هرق  بارـس  همـشچ  مرگ ، 

 ، یلع هیاس  هوک  هنماد  یناخالاد ،  هوک  هنماد  هوک ،  نایدام  هوک  هنماد  بایسآ ،  هس  ياه  غاب  رقنـس :  یناخالاد  هنیآ  ياتـسور  یندعم  بآ 
 ، دور واگ  هناخدور  هیـشاح  ياچ ،  يروق  دور  هرد  دابآ ،  نیـسح  ياتـسور  هرد  تانانویک ،  ناتـسهد  زبسرـس  هرد  یلع ،  هجنپ  هوک  هنماد 

ردب ياه  هوک  هدش  تظافح  هقطنم  هلمرچ ،  بارس  همشچ  هلهنزگ ،  بارس  همشچ  چیولگ ،  بارس  همـشچ  ياچ ،  رقنـس  هناخدور  هیـشاح 
 ، ولکت هوک  هنماد  ناغالک ،  هوک  هنماد  ناکشرچ ،  هوک  هنماد  رجه ،  هوک  هنماد  دنبرد ،  هناخدور  ریـسم  راشبآ  هنحـص :  خرـسدیب  ناشیرپ 

رگنک دور  هیـشاح  بایـساماگ ،  دور  هیـشاح  رونید ،  دور  هیـشاح  بالاچ ،  راهچ  هوک  هنماد  لیووس ،  هوک  هنماد  لاـچ ،  دوخن  هوک  هنماد 
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رصق غاد . - قآ دنبرد  هقطنم  هیوفص ،  هرود  مامح  هنحص ،  بارـس  همـشچ  ناج ،  يروس  بارـس  همـشچ  خرـسدیب ،  بارـس  همـشچ  هاش ، 
هنماد نیریش ،  رصق  دابآ –  مالسا  هقطنم  ياه  لگنج  نیریش ،  رـصق  برغ –  نالیگ  هقطنم  ياه  لگنج  دنولا ،  هناخدور  هیـشاح  نیریش : 

 ، ناتسب قاط  یلگنج  كراپ  هاشنامرک :  ناتسب  - قاط - یلگنج - كراپ رـس  هس  ياه  هوک  هنماد  غاد ،  قآ  ياه  هوک  هنماد  يزاب ،  ياه  هوک 
همـشچ رواگنک :  لیتر  راغ  ون ،  هلیات  راغ  نارگنـسآ ،  راغ  وآرپ ،  راـغ  رفولین ،  بارـس  همـشچ  وررپ ،  تاـعافترا  هنماد  نالیـشه ،  بـالات 

همشچ هنال ،  رتوبک  همشچ  رلهد ،  بارس  همشچ  ناراب ،  بارس  همشچ  شف ،  بارس  همشچ  روفیص ،  همـشچ  دابآ ،  يدنه  همـشچ  لدبع ، 
يزاب هوک  هنماد  هوکایـش ،  هوک  هنماد  هلبنـس ،  هنماد  شکرـس ،  هوک  هنماد  برغ :  نالیگ  برغ  - نالیگ - بارـس - همـشچ یناخمرک  بارس 
هندرگ تعیبط  رادنایم ،  تعیبط  هرید ،  تشد  تعیبط  نیلگ ،  بارس  تعیبط  تروم ،  بارس  همـشچ  برغ ،  نالیگ  بارـس  همـشچ  زارد ، 

نمچ هوک  هنماد  ورپ ،  هوک  هنماد  ابز ،  ریـش  هوک  هنماد  نوتـسیب ،  هوک  هنماد  نیـسره :  زریـش  ناـنژیو  تعیبط  ماداـب ،  راد  تعیبط  هجـالق ، 
همشچ جانرب ،  بارس  همشچ  ناریوجن ،  بارس  همـشچ  نوتـسیب ،  بارـس  همـشچ  نیـسره ،  بارـس  همـشچ  هوک ،  نیرز  هنماد  لیعامـسا ، 

بآ رونید  دور  هیشاح  دور ،  هزیگ  دور  هیشاح  بایساماگ  دور  هیشاح  مرگ ،  با  بارس 

یخیرات ياه  هبذاج 

 ، ربکا یلع  هداز  ماما  یلعسابع ،  هدز  ماما  نسح ،  هداز  ماما  هگلیم ،  لیم  هدکشتآ  نایـش ،  هدکـشتآ  برغ :  دابآ  مالـسا  نایـش  - هدکـشتآ
مالسا يارسناوراک  نایـش ،  هعلق  يروصنم ،  لیق  رهـش  هناواگ ،  اغچ  هپت  دابآ ،  زوریف  یناساس  يانب  دنو ،  یـضاق  ای  ایکلا  یـضاق  هداز  ماما 

 : دورناوج ناخد  دجـسم  هواپ ،  عماج  دجـسم  جـیجه ،  هسوک  هداز  ماما  هواپ :  راجن  - هیکت هناجدوبا  هربقم  باـجیر ،  دجـسم  برغ ،  داـبآ 
قاط يانب  باهذ :  لپرـس  قاحـسا  نبدـمحا  هعقب  گیب  دـمحا  دیـس  هبارخ  هعلق  ناخزیگنچ ،  هعلق  دورناوج ،  هعلق  ینرق ،  سیوا  هاگترایز 

 ، چیولگ ياتـسور  یخیرات  راثآ  رقنـس :  کلام  - هعقب نیهاش  هعلق  ین ،  ینابونا  هتـشون  گنـس  هبیتک و  باهذ ،  لپرـس  يارـسناوراک  ارگ ، 
ياتسور یناتـساب  هپت  کلام ،  هعقب  هلگ ،  هرای  ياتـسور  رد  يداه  هداز  ماما  رقاب ،  دمحم  نب  دمحا  هداز  ماما  نامز ،  هاگلک  ياتـسور  راثآ 

تانق دور ،  هزب  هعلق  دـنبرد ،  همخد  روگ  ونهد ،  ياتـسور  یمیدـق  مامح  هورق ،  ياتـسور  رد  یمیدـق  ماـمح  یخیراـت و  گنـس  کـلک ، 
 ، نارو يژون  لپ  ناهار ،  نایم  يرجآ  لپ  نیدبا ،  لالج  دیس  هداز  ماما  دومحم ،  هداز  ماما  یلعسابع ،  هداز  ماما  هنحص :  ناکوج  ياتسور 

همخد روگ  یـسابع ،  يارـسناوراک  ناورم ،  هعلق  يربگ ،  ناتـسربق  یلع ،  قوش  هاگترایز  اقچ ،  هزبس  هپت  هپت ،  هغابروق  هپت  يورـسخ ،  لپ 
 ، نیریش خاک  يایاقب  نیریـش ،  غاب  یپاق ،  راهچ  هدکـشتآ  نیریـش :  رـصق  یپاقراهچ  - هدکـشتآ سواکیک  يا  هرخـص  هربقم  دنبرد ،  ياه 
لپ هاشنامرک :  کلملا  - نواعم رادگهاش  رهن  يروک ،  شوه  خاک  يورـسخ ،  ترامع  یـسابع ،  هاش  يارـس  يروک ،  شوح  یپاق ،  راهچ 

دجـسم تشد ،  یهام  يارـسناوراک  راغ  هندابماک ،  یناتـساب  رهـش  کلملا ،  نواـعم  هیکت  وس ،  هرق  هناـخدور  يور  رب  هیوفـص  هرود  هنهک 
رهم ادزم و  اروها  مود ،  ریشدرا  هتسجرب  شقن  هلودلا ،  دامع  دجسم  ناخ ،  زابهش  جاح  دجسم  عماج ،  دجسم  هدازهاش ،  دجسم  هاشتلود ، 

- دـبعم زیدبـش  شفورعم  بسا  مود و  ورـسخ  هتـسجرب  شقن  ناتـسب ،  کچوک  قاط  رد  موس  مود و  روپاـش  هتـسجرب  شقن  ناتـسب ،  قاـط 
 ، ناخ نسح  مامح  ناخ ،  رغـصا  جاح  مامح  هچوک ،  يرجآ  لپ  رقاب ،  هداز  ماما  نیدلا ،  لامج  دیـس  هداز  ماما  رواگنک :  رواگنک  - اتیهانآ
رد نامیلس  ترضح  هاگترایز  برغ :  نالیگ  اتیهانآ  دبعم  عماج  دجـسم  رواگنک ،  هداز  ماما  دجـسم  نالـصا ،  يراس  هعلق  گرزب ،  مامح 
 : نیسره لوکره  یلفس  بوج  هلک  ياتسور  رد  لضفلاوبا  ترضح  هاگمدق  نایوارگ ،  ییاتسور  رد  ماما  هدزاود  هاگترایز  هلچ ،  ناتـسهد 

یخیرات راغ  یگنس ،  ریش  لاچمچ ،  یناتساب  رهش  دابآ ،  سمـش  همخد  هنیزخ ،  ایچ  ای  ای  هرد  جنگ  هپت  يورـسخ ،  لپ  یتراپ ،  هاگـشتسرپ 
ناخ یلع  خیش  همان  فقو  هبیتک  نوتسیب ،  يارسناوراک  روپاش ،  خاک  جامرس ،  هعلق  ریزد ،  هعلق  نوتسیب ،  هعلق  نوتسیب ،  شاتارف  نوتـسیب ، 

 ، شگلو شقن  یناکشا ،  تادیرتیم  شقن  یناکشا ،  مود  زردوگ  شقن  نوتـسیب ،  یناتـساب  هیحان  دنو ،  قاحـسا  ياه  همخد  روگ  هنگنز ، 
لوکره همسجم  شویراد ،  شوقن 
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هاشنامرک ناتسا  ياه  هبذاج  ریاس 

- مامحنیریش - رصق - یپاق - راهچیگیب - رلگیب - هیکت ارگ  - قاتنوتسیب - هنهک - لپنوتسیب - ورسخ - لپ یتنـس  - رازاب . هناجد - وبا ناتـسهوک  - كراپ
- يارسناوراکهعلق - يروق - راغ ناتسب  - قاطرفولین - بارس رسناور  - بارس نوتسیب  - بارسوهالاد - خوراب - هجاوخ - هناخ ناخ  - زابهـش - جاح

-- همخد - روگ رمع  - نب - هللادبع - دجسمجانرب -- همخد - روگ هپت  - نیدوگهرد - جنگهلودنک تشدیهام  - يارسناوراکنوتسیب - یـسابع - هاش
جیجه ( باجیر -) واژیر - هقطنمهلودلادامع - دجسم هد  - خرس

رواگنک

رونید شخب 

نیدلالالج دیس  هدازماما 

لکـش عبرم  هعقب  یلـصا  يانب  تسا . هدش  عقاو  هلودـنک  لامـش  يرتمولیک  رد 6  تسب ) مرک   ) سَمَک ياتـسور  رد  هـعقب  نـیا  تاحیـضوت : 
زاب یناویا  هب  کی  ره  هعقب  يدورو  ياهرد  تسا . هداـس  ياهتخت  اـهرد  دراد . یبرغ  یبونج و  یقرـش ، تهج  هس  رد  يدورو  رد  هس  تسا .

ثادـحا نآ  يور  رب  رودـم  يدـبنگ  هدروآ و  رد  هریاد  لکـش  هب  ار  عبرم  انب ، یلخاد  جـنک  راهچ  رد  هراوشوگ  راهچ  نتخاـس  اـب  دوشیم .
رد تسب ) مرک   ) سَمَک ياتـسور  رد  هعقب  نیا  سردآ :  تسین . ندناوخ  لباق  دایز  یگدروخاپ  تلع  هب  هعقب  یمیدق  ربق  گنـس  دنا . هدرک 

(http://vista.ir عبنم : . ) تسا هدش  عقاو  هلودنک  لامش  يرتمولیک   6

يزکرم شخب 

نیدلا لامج  دیس  هدازماما 

زا شنم  ناتـسهد  رد  نیدـلا  لامج  دیـس  هدازماما  يانب  تاحیـضوت :  تسا  ع   ) قداص رفعج  ماما  دـنزرف  هعقب  نیا  تیـصخش  ایوگ  بسن : 
حرط لخاد  زا  هک  تسا  يرجآ  یعلـض  راهچ  هعقب  يانب  تسا  نک  شفک  ناویا و  هعقب  لـماش  هدـش و  عقاو  رواـگنک  يزکرم  شخب  عباوت 
ایوگ درادرارق . یبوچ  هداس  حیرـض  یفوک و  هتـشون  اب  يربق  گنـس  تسا  هدش  راوتـسا  یهاتوک  رودـم  دـبنگ  نآ  يور  رب  درادياهریاد و 

اب ییاـهربق  گنـس  زا  يدادـعتهب  شف  یفوـک  یمیدـق  ناتـسربق  هعقب  راـنک  رد  تـسا  ع   ) قداـص رفعج  ماـما  دـنزرف  هـعقب  نـیا  تیـصخش 
ود طسو و  رد  رپود  هراتس  کی  زا  بکرم  یشقنناتسروگ  نیا  بلاج  ياهربق  گنـس  زا  یکی  دراد . رارق  ق  ياهخیرات 1039 و 1099 ه . 

ینیئزت یفوک  ياههنومن  نیرتبلاج  نیرتابیز و  زا  اههراتـس  طسو  ینیئزترادلگ  یفوک  ياههتـشون  هک  تسا  بناج  ود  رد  رپ  تشه  هراتس 
هدش و عقاو  رواگنک  يزکرم  شخب  عباوت  زا  شف  ناتسهد  رد  هداز  ماما  يانب  دوشیم . يرادهگنهزوم  رد  ربق  گنس  نیا  دوریم . رامـش  هب 

دبنگ نآ ، يور  رب  دراد و  لکش  ياهریاد  حرط  لخاد  رد  هک  تسا  يرجآ  یعلض  راهچ  هعقب ، يانب  تسا . نک  شفک  ناویا و  هعقب ، لماش 
لامج دیـس  هدازماما  يانب  سردآ :  دراد . قلعت  (ع ) قداصرفعجماما دنزرف  هب  هعقب  نیا  دایز  لامتحا  هب  تسا . هدش  راوتـسا  یهاتوک  رودم 

(http://old.trec.co.ir :- عبنم . ) تسا هدش  عقاو  رواگنک  يزکرم  شخب  عباوت  زا  شنم  ناتسهد  رد  نیدلا 
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میهاربا هدازماما 

هدوبن ینثتسم  هدعاق  نیا  زا  زین  یمالـسا  ناریا  هک  دنرادروخرب  مدرم  دزن  يا  هژیو  هاگیاج  زا  يروشک  ره  رد  یبهذم  ياهانب  تاحیـضوت : 
هارهاش ریـسم  رد  نتفرگ  رارق  نوچ  مه  يرایـسب  لماوع  هطـساو  هب  زین  هاـشنامرک  ناتـسا  تسا و  شزرا  اـب  یبهذـم  ياـنب  نارازه  ياراد  و 

رارق تایلاع  تابتع  نارئاز  مدرم و  مارتحا  میرکت و  دروم  زین  اهانب  نیا  هتـشاد و  ار  يرایـسب  یبهذـم  ياهانب  مایالا  میدـق  زا  تایلاع  تابتع 
ناتـسا يرگـشدرگ  یتـسد و  عیانــص  یگنهرف ، ثاریم  لـک  هرادا  تاـطابترا  یگنهرف و  نواـعم  ینوتــسیب  يدارم  اـضریلع  تـسا . هـتفرگ 
میهاربا هدازماـما  ياـنب  صوـصخ  رد  هاـشنامرک ، هقطنم  انـسیا )  ) ناریا نایوجـشناد  يرازگربـخ  راـگنربخ  اـب  وـگ  تـفگ و  رد  هاـشنامرک ،
رواگنک ناتـسرهش  رد  هک  تسا  هاشنامرک  ناتـسا  یبهذم  يانب  اهدص  زا  رگید  یکی  زین  میهاربا  هدازماما  يانب  تفگ : رواگنک ، ناتـسرهش 

يانب دوزفا : ینوتـسیب  يدارم  دراد . رارق  اتیهانآ  دبعم  فورعم  يانب  برغ  لامـش  رد  مهاربا  هدازماما  هکربتم  هعقب  داد : همادا  يو  دراد . رارق 
تاطابترا یگنهرف و  نواعم  دـش . هتخاس  نآ  ياج  هب  رتگرزب  ییاـنب  اهدـعب  بیرخت و  یـسمش  لاس 1336  هلزلز  رد  هدازماما  نیا  یمیدـق 

داجیا یمیدـق  لکـش  نامه  هب  ابیرقت  یلعف  يانب  تشاد : راهظا  هاشنامرک ، ناتـسا  يرگـشدرگ  یتسد و  عیانـص  یگنهرف ، ثاریم  لک  هرادا 
ناتـسا ياـه  هزوـم  ریدـم  تسا . هتفرگ  تروـص  نآ  رد  زین  يدودـحم  تاریغت  اـه و  تمرم  ریخا  ياـهلاس  یط  هـچرگ  دراد  دوـجو  هدـش ،

دبنگ يزکرم و  نحص  ياراد  انب  نیا  رـضاح  لاح  رد  تفگ : رواگنک ، ناتـسرهش  میهاربا  هدازماما  يانب  ياهیگژیو  صوصخ  رد  هاشنامرک 
زا اما  تسا  يرجآ  رانم  ود  ياراد  انب  نیا  نینچمه  درک : ناشنرطاخ  يو  دـشاب . یم  هتـسوپ  ود  ياهدـبنگ  عون  زا  نآ  دـبنگ  هک  تسا  هناخ 

، یگنهرف ثاریم  لک  هرادا  تاطابترا  یگنهرف و  نواعم  تسا . هدـنام  ياج  رب  طایح  هطوحم  هب  يدرو  ردرـس  اهنت  هدازماـما  یمیدـق  ياـنب 
ياراد رواگنک  رهـش  مدرم  هژیو  هب  هقطنم و  یلاها  نیب  رد  هکربتم  هعقب  نیا  تشاد : راهظا  هاـشنامرک ، ناتـسا  يرگـشدرگ  یتسد و  عیاـنص 
ینتفگ دنهد . یم  ماجنا  ناکم  نیا  رد  ار  دوخ  لاس  فلتخم  مایا  رد  یبهذم  تامـسارم  زا  يرایـسب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، یـصاخ  مارتحا 

اب دوخ  يدعب  ياه  شرازگ  رد  هک  دراد  رظن  رد  هاشنامرک ، هقطنم  انسیا )  ) ناریا نایوجـشناد  يرازگربخ  یگنهرف  ثاریم  سیورـس  تسا ؛
یبهذم ياهانب  رگید  یفرعم  هب  ناتسا  يرگـشدرگ  یتسد و  عیانـص  یگنهرف ، ثاریم  لک  هرادا  رد  لوئـسم  ماقم  نیا  اب  وگ  تفگ و  ماجنا 

. دراد رارق  اتیهانآ  دبعم  فورعم  يانب  برغ  لامش  رد  مهاربا  هدازماما  هکربتم  هعقب  سردآ :  دزادرپب . ازجم  ياه  شرازگ  تروص  هب  ناتسا 
(http://kermanshah.isna.ir: عبنم )

(ع) رقاب هدازماما 

هداج رانک  رد  تاحیضوت :  دشاب . یم  (ع ) مظاک یـسوم  ماما  دنزرف  عجارم  ناگرزب و  نخـس  لحم و  فرع  رب  انب  ع )  ) رقاب هدازماما  بسن : 
هقطنم نوتسیب و  نادیهشرازم  ناقـشاع و  هاگترایز  ناکم  نیا  تسا  هدش  عقاو  نوتـسیب  (ع ) رقاب هدازماما  هعقب  نادمه  هاشنامرک -  هتلافـسآ 
عجارم ناگرزب و  نخـس  لحم و  فرع  رب  انب  ع )  ) رقاب هدازماـما  دـنا . هدـیمرآ  نآراوج  رد  نفک  نوگلگ  دیهـش  زا 40  شیب  هک  دـشاب  یم 

هک دندقتعم  لحم  یلاها  هکیروط  هب  تسا  هدوب  هقطنم  مدرم  هجوت  دروم  رود  ياه  هتـشذگ  زا  هک  دشاب  یم  (ع ) مظاک یـسوم  ماما  دـنزرف 
کمک یعس و  اب  ریخا  ياهلاس  یط  اما  دوب  یکچوک  نحص  ياراد  یلگ و  هتشذگ  رد  هدازماما  يانب  دنا  هدید  ترضح  نآ  زا  ار  یتازجعم 
حیرـض دـیدرگ و  انب  دـیدجت  هدازماما  نامتخاس  هاشنامرک  ناتـسا  هیریخ  روماو  فاقوا  نامزاس  نآ و  لاعف  يانما  تأـیه  هقطنم ، ریخ  مدرم 

هیریخروما فاقوا و  نامزاس  تمه  اب  نآ  هشقن  هک  مرح  هعسوت  حرط  و  دش . هتخاس  لاس 1372  رد  هدازماما  يانما  تأیه  طسوت  نآ  رهطم 
انما و تأیه  ياهریگیپ  اب  هک  دـیدرگ  وربور  یگنهرف  ثاریم  نامزاس  تفلاخم  اب  ریخا  ياهلاس  رد  دـش  مهارف  هتـشذگ  ياـهلاس  رد  ناتـسا 

هتلافـسآ هداج  رانک  رد  سردآ :  دراد . همادا  نانچمه  نآ  تخاـس  هعـسوت و  حرط  نونکا  و  دـیدرگ . عفترم  يدودـح  اـت  ناتـسا  نیلوئـسم 
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(http://bisetoonhashemi.blogfa.com عبنم : . ) تسا هدش  عقاو  نوتسیب  (ع ) رقاب هدازماما  هعقب  نادمه  هاشنامرک - 

هواپ

يزکرم شخب 

ع)  ) هللادیبع هدازماما 

نیا تاحیضوت :  تسا . (ع ) مظاک یسوم  ماما  ترـضح  دنزرف  هللادیبع و  شمان  باسنالا :» رحب   » زا لقن  هب  هدازماما  نیا  بسن  مان و  بسن : 
هدازماما نیا  يانب  ریخا  ياه  لاس  رد  دراد . رارق  ناوریـس  هناخور  رانک  رد  جیجه و  ياتـسور  رد  هواپ ، برغ  يرتمولیک  تسیب  رد  هدازماما 

نیا بسن  مان و  دوب . یگنـس  ییانب  هدازماما  نیا  هربقم  هتـشذگ  رد  تسا . هدش  ثادـحا  فاقوا  هرادا  طسوت  يرجآ  یقاط  راهچ  تروص  هب 
نوراه نامز  رد  ردـپ  تلحر  زا  سپ  تسا و  (ع ) مظاک یـسوم  ماما  ترـضح  دـنزرف  هللادـیبع و  شمان  باسنالا :» رحب   » زا لقن  هب  هدازماما 

ياهاتـسور زا  یکی  سیرپسا »  » هب شردارب  اهدـعب  تسا . هدروآ  هانپ  هقطنم  نیا  هب  لیعامـسا  هدازماما  مان  هب  شنرادارب  زا  یکی  اـب  دیـشرلا 
یـسوم ماما  دنزرف  هللادیبع  دیـس  دندش ». عمج  وا  رود  هب  ینارای  كدـنا  كدـنا  دـش . راگدـنام  جـیجه  رد  وا  درک و  تمیزع  هواپ  فارطا 

نیمه هب  هتـشادن و  نساحم  هللادیبع  دیـس  . دنیوگ هدازماما  ای  ریپ  ناشیا  هب  یلحم  حالطـصا  ردو  تسا  روهـشم  جـیجه  هسوک  هبو  ع)  ) مظاک
هک هدش  لقن  تسا  هدش  هتـشاگن  (ص) دمحم ترـضح  دالوا  ناگداون و  هراب  رد  هک  ناسنالراحب  باتک  رددـنا  هتفگ  هسوک  ار  وا  تبـسانم 
مور ناگداز  ناطلس  زا  شردام  وتسا  هدش  دلوتم  دادغب  رهشرد  دیـشرلا  نوراه  تفالخ  نامز  رد  يرمق  يرجه  لاس 172  رد  هللادیبع  دیس 
ماـما نادـنزرف  نوراـه  نادـنز  رد  شراوگرزب  ردـپ  توف  زا  سپ  . دـنا هتفگ  مه  هللادـیبع  دیـس  ناطلـس  وا  هب  تبـسانم  نیمهب  تسا و  هدوـب 
هقطنم هب  (ع) یـسوم ماما  دـشرا  دـنزرف  لیعامـسا  دیـس  . دـندش هدـنار  دـیعبت و  هداتفا  رود  قطانم  هب  یـسابع  نایاورناورف  طـسوت  (ع) یـسوم

ياتسور يرتمولیک  دودح 15  قرش و  رد  هک  زیرپسا  ياتسور  تسد  نییاپ  رد  شا  هربقم  نونکا  ودیامن  یم  ترجاهم  ناتـسدرک  ردناماروا 
یقالخا و لیاضف  بسکو  یمالـسا  مولع  يریگدای  زا  سپ  یگلاـس  ات 20  نینـس 19  دودحرد  هللادیبع  دیـس  . تسا هدش  عقاو  تسا  جیجه 
دایز و تفاـسم  ندومیپ  زا  سپ  . دـیایب ناـماروا  هب  لیعامـسا  دیـس  شگرزب  ردارب  لابندـب  دریگ  یم  میمـصت  دنـسرم و  مزـال  دـشر  هب  نید 

هشدون ، ناکرش ياهاتـسور  رد  یتدم  دسر  یم  ینونک  ناماروا  هب  هرخالاب  ناوارف  يوج  سرپ و  ناگرزب و  اب  رادیدو  مخو  چیپ  رپ  ياههار 
ردودنروآ یم  فیرـشت  هدوب  تخرد  زا  رپ  قیمع و  يا  هرد  هک  جـیجه  ینعی  يو  نفد  لحم  ياتـسور  هب  ماجنارـس  هدرک و  تماقا  نیون  و 

دورو زا  لبق  . دنوش یم  راگدنام  اجنآ  ردو  ( دشاب یم  تخرد  رپ  قیمع و  هرد  ینعم  هب  تسا و  یبرع  یتغل  جیجه  ) دنوش یم  راگدنام  اجنآ 
هتشگزاب قارع  هب  شنادنزرف  وتسا  هتشگ  نوفدم  زیرپسا  ياتسور  رد  هدومن و  توف  لیعامـسا  دیـس  هک  دنوش  یم  علطم  جیجه  ياتـسور  هب 

ناـکرا ماـکحا و  يریگارف  هب  هدـش و  عـمج  شراـنک  رد  فارطا  مدرم  زا  رفن  نآ 7 يراذـگمان  جـیجه و  رد  دیـس  رد  تماقا  ضحم  هبدـنا 
رد دارم  دندیـسر  نت  تفه  هب  نادیرم  هک  یتقو  دـنتخادنا  هار  هب  يدارم  يدـیم و  لاح  روش و  اوزنا  نآ  رد  ودـنتخادرپ  تدابع  یمالـسا و 

هاگترایز اهوزرآ و  لامآ و  هلبق  دیـس  كرابم  هربقم  . تشگ نوفدم  جیجه  ياتـسور  رد  هدومن و  توف  يرمق  يرجه  ات 210  ياهلاس 200 
 : سردآ دشاب  یم  ناریا  برغ  نیشندرک  قطانم  ریاس  هاشنامرک و  جدننـس و  ياهرهـش  اصوصخم  ناریا  رـسارس  زا  رادید  قشاع  ناناملـسم 

: عباـــنم . ) دراد رارق  ناوریــــس  هناـــخور  راـــنک  رد  جــــیجه و  ياتــــسور  رد  هواـــپ ، برغ  يرتـــمولیک  تـــسیب  رد  هدازماـــما  نـــیا 
(http://www.hawrami.5u.com- http://bisetoonhashemi.blogfa.com

نیسره
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نوتسیب شخب 

( نیلواب  ) دومحم دمحا و  اه  هدازماما 

. دـشاب یم  عـبرم  رتـم  دودـح 600  مرح  لـخاد  تحاـسم  هک  تـسا  عـبرم  رتـم  دودـح 2000  ناـگدازماما  نیا  هـعقب  تحاـسم  تحاـسم : 
هدوبن ینثتسم  هدعاق  نیا  زا  زین  یمالـسا  ناریا  هک  دنرادروخرب  مدرم  دزن  يا  هژیو  هاگیاج  زا  يروشک  ره  رد  یبهذم  ياهانب  تاحیـضوت : 
هارهاش ریـسم  رد  نتفرگ  رارق  نوچ  مه  يرایـسب  لماوع  هطـساو  هب  زین  هاـشنامرک  ناتـسا  تسا و  شزرا  اـب  یبهذـم  ياـنب  نارازه  ياراد  و 

رارق تایلاع  تابتع  نارئاز  مدرم و  مارتحا  میرکت و  دروم  زین  اهانب  نیا  هتـشاد و  ار  يرایـسب  یبهذـم  ياهانب  مایالا  میدـق  زا  تایلاع  تابتع 
ناتـسا يرگـشدرگ  یتـسد و  عیانــص  یگنهرف ، ثاریم  لـک  هرادا  تاـطابترا  یگنهرف و  نواـعم  ینوتــسیب  يدارم  اـضریلع  تـسا . هـتفرگ 

دـمحا و اه  هدازماما  يانب  صوصخ  رد  هاـشنامرک ، هقطنم  انـسیا )  ) ناریا نایوجـشناد  يرازگربخ  راـگنربخ  اـب  وگ  تفگ و  رد  هاـشنامرک ،
ناتـسا یبهذـم  يانب  اهدـص  زا  رگید  یکی  نیـسره  ناتـسرهش  رد  نیلواب )  ) دومحم دـمحا و  اه  هدازماـما  ياـنب  تفگ : نیلواـب ،)  ) دومحم

مدرم نیب  رد  دنوش  یم  هتخانش  نیلواب  ناونع  اب  لحم  حالطـصا  رد  هک  دومحم  دمحا و  ياه  هداز  ماما  داد : همادا  يو  دشاب . یم  هاشنامرک 
، نیلواـب هژاو  صوصخ  رد  ینوتـسیب  يدارم  دنتـسه . یـصاخ  مارتحا  ياراد  نیـسره  ناتـسرهش  ناـمارف  دورد  هقطنم  مدرم  هژیو  هب  هقطنم ،

یـسراف تروص  هب  ناوت  یمن  دشاب و  یلحم  يدرک  شیوگ  رد  نیدلا  یلو  اباب  هدش  هاتوک  ای  يراصتخا و  میالع  دـناوت  یم  نیلواب  تفگ :
نیا هک  دراد  دوجو  نیلواب  ناونع  اب  يرایـسب  عاقب  اه و  هاـگرظن  هاـشنامرک  ناتـسا  رد  دوزفا : يو  درک . هدافتـسا  نیلاـباب )  ) ناونع هب  نآ  زا 

. دـشاب یم  اه  نا  هلمج  زا  ناتـسرل  یتشکرـس  تاعافترا  یـشاوح  رد  بایـساماگ و  هناخدور  فرط  نآ  رد  دومحم  دـمحا و  ياه  هدازماما 
نیا هـعقب  تحاـسم  تـفگ : هاـشنامرک  ناتــسا  يرگــشدرگ  یتـسد و  عیانــص  یگنهرف ، ثاریم  لـک  هرادا  تاـطابترا  یگنهرف و  نواــعم 

راهظا هاشنامرک ، ناتسا  ياه  هزوم  ریدم  دشاب . یم  عبرم  رتم  دودح 600  مرح  لخاد  تحاسم  هک  تسا  عبرم  رتم  دودح 2000  ناگدازماما 
. تسا ینهآ  یحیرـض  ياراد  زین  هعقب  دـشاب و  یم  یگنـس  زین  نآ  راوید  گنـس و  هکربتم  هعقب  نیا  نامتخاس  فک  مرح و  لـخاد  تشاد :

يدعب ياه  شرازگ  رد  هک  دراد  رظن  رد  هاشنامرک ، هقطنم  انـسیا )  ) ناریا نایوجـشناد  يرازگربخ  یگنهرف  ثاریم  سیورـس  تسا ؛ ینتفگ 
ياهانب رگید  یفرعم  هب  ناتـسا  يرگـشدرگ  یتسد و  عیانـص  یگنهرف ، ثاریم  لک  هرادا  رد  لوئـسم  ماقم  نیا  اب  وگ  تفگ و  ماجنا  اب  دوخ 

هدش عقاو  نیسره  ناتسرهش  رد  نیلواب )  ) دومحم دمحا و  اه  هدازماما  يان  سردآ :  دزادرپب . ازجم  ياه  شرازگ  تروص  هب  ناتـسا  یبهذم 
(http://kermanshah.isna.ir: عبنم . ) تسا

( هّللالیلخ  ) هّللا یلخ  هدازماما 

هتفرگ رارق  نیسره  ناتسرهش  نوتـسیب  شخب  لاچمچ  ناتـسهد  عباوت  زا  خرـس ) مچ   ) رـس مچ  ياتـسور  هار  رـس  رد  هعقب  نیا  تاحیـضوت : 
هدش داجیا  یلاله  قاط  اب  ییامنقاط  اهكرت ، زا  کی  ره  رد  دنربارب . ود  هب  ود  اهكرت  يانهپ  هک  كرت  تشه  لخاد  زا  تسا  ییانب  تسا .
هتفرگ رارق  نیسره  ناتسرهش  نوتسیب  شخب  لاچمچ  ناتسهد  عباوت  زا  خرس ) مچ   ) رـس مچ  ياتـسور  هار  رـس  رد  هعقب  نیا  سردآ :  تسا .

(http://vista.ir عبنم : . ) تسا

برغ دابآ  مالسا 

دنرک شخب 
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هجاجدوبا هربقم 

ياهگنج یط  هک  تسا  هدابع  نبدعس  ناکیدزن  زا  سواهفیاط و  زا  هشوخ  نب  كامس   » مان هب  نآ  رد  نوفدم  صخش  یتیاور  هب  انب  بسن : 
دنرک شخب  عباوت  زا  باجیر  ياتـسور  رد  هربقم  نیا  تاحیـضوت :  تسا  هداد  ناشندوخ  زا  ییاهيروالد  ربمایپ  تاوزغ  ریاس  دحا و  ردـب ،

زا هشوخ  نب  كامـس   » مان هب  نآ  رد  نوفدم  صخـش  یتیاور  هب  انب  تسا  طوبرم  یقوجلـس  هرود  هب  نآ  يانبو  هدش  عقاو  برغ  دابآ  مالـسا 
تـسا هداد  ناشندوخ  زا  ییاهيروالد  ربمایپ  تاوزغ  ریاس  دحا و  ردـب ، ياهگنج  یط  هک  تسا  هدابع  نبدعـس  ناکیدزن  زا  سواهفیاط و 
(http://old.trec.co.ir: عبنم تسا ( . هدش  عقاو  برغ  دابآ  مالسا  دنرک  شخب  عباوت  زا  باجیر  ياتسور  رد  هربقم  نیا  سردآ : 

ناریش شخب 

(ع) ربکا یلع  هدازماما 

يدیس ربکا  یلع  هدازماما  تاحیـضوت :  دشاب . یم  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  ناگداون  زا  يراکملا و  دمحم  دنزرف  راوگرزب  دیـس  نیا  بسن : 
دابآ مالسا  ناتسرهش  رد  ناشیا  رهطم  دقرم  تسا ، اکریما  دمحا  دوخ  ردارب  هارمه  هب  قباس ، رونید  رهـش  هب  نیدراو  هلمج  زا  ردقلا و  لیلج 

هب دـشاب و  یم  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  ناـگداون  زا  يراـکملا و  دـمحم  دـنزرف  راوگرزب  دیـس  نیا  دراد . رارق  يا  هردـب  ياتـسور  رد  برغ 
ع)  ) ربکا یلع  هداز  ماما  سدـقم  ناتـسآ  يریوصت /  شرازگ  تسا . هداتفا  قافتا  يرجه  مراهچ  نرق  رخآ  ههد  رد  يو  تافو  يوق  لاـمتحا 
زا یلمحت  گنج  يادهـش  زا  نت  دادـعت 560  هدازماما  نیا  طایح  رد  هدوب و  نیدـباعلانیز ع  ترـضح  ناگداون  زا  ( ، (ع ربکا یلع  هدازماما 

ياتسور رد  برغ  دابآ  مالسا  ناتسرهش  رد  ناشیا  رهطم  دقرم  سردآ :  دنا .  هدیمرآ  يدمحم  یلع  رتکد  دیهش  يا  هتـسه  دنمـشناد  هلمج 
(http://www.irna.ir- http://www.mehrnews.com عبانم : . ) دراد رارق  يا  هردب 

رقنس

يرگ هلعف  شخب 

ع)  ) يداه هدازماما 

زا رقنـس  ع )  ) يداه هدازماما  يانب  تاحیـضوت :  دنتـسه . ع )  ) رقاب دمحم  ماما  ناگداون  زا  رقنـس و  ع )  ) دـمحا هدازماما  ردارب  ناشیا  بسن : 
يرگـشدرگ یگنهرف و  ثاریم  سیورـس  شرازگ  هب  دراد . رارق  ییایلک  رقنـس و  ناتـسرهش  رد  هک  تسا  هاشنامرک  ناتـسا  یبهذـم  ياهانب 

ياتسور لصافدح  رقنـس ، یقرـش  لامـش  يرتمولیک  رد 16  ع )  ) يداـه هدازماـما  هاـشنامرک ، هقطنم  انـسیا )  ) ناریا نایوجـشناد  يرازگربخ 
ياراد هک  دنتـسه  ع )  ) رقاب دـمحم  ماما  ناـگداون  زا  رقنـس و  ع )  ) دـمحا هدازماـما  ردارب  ناـشیا  تسا . هدـش  عقاو  کـیراب  بآ  هنیگچک و 

اب یتوکلم و  هاگراب  تسا . یناوارف  نارئاز  ياریذپ  ناتسا  ناتسرهش و  رانک  هشوگ و  زا  زور  ره  هک  ياهنوگ  هب  دناهدوب و  یناوارف  تامارک 
تاجتسد ياریذپ  ص )  ) ناشلا میظع  ربمایپ  تلحر  زورلاسرد  رفـص  اروشاع و 28  اعوسات و  ياهزور  هلاس  ره  ع )  ) يداه هدازماما  ياـفص 
هدازماما هاگراب  رانک  رد  مایا  نیا  رد  ع )  ) تیب لها  هب  نادـنمتدارا  ناقـشاع و  تسا و  هعباـت  ياهاتـسور  رهـش و  زا  يراوگوس  يرادازع و 

مدرم تمه  اب  هک  دوب  هدـش  انب  تشخ  بوچ و  اب  البق  رقنـس  ع )  ) يداه هدازماما  هاگراب  دـنزادرپیم . يراوگوس  يرادازع و  هب  ع )  ) يداه
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ياهاتسور مدرم  هژیو  هب  هقطنم و  یلاها  نیب  رد  هکربتم  هعقب  نیا  تسا . هدش  يزاسزاب  ناتسا ، فاقوا  لک  هرادا  تیامح  نیریخ و  هقطنم و 
لامش يرتمولیک  رد 16  ع )  ) يداه هدازماما  يانب  سردآ :  تسا . یصاخ  مارتحا  ياراد  ییایلک  رقنس و  ناتـسرهش  کیراب  بآ  هنیگچک و 

(http://kermanshah.isna.net.ir عبنم : . ) دراد رارق  ییایلک  رقنس و  ناتسرهش  یقرش 

نیریش رصق 

يزکرم شخب 

ع)  ) نسح ماما  مچ  هدازماما 

یم باسح  هب  هاشنامرک  ناتسا  يرگـشدرگ  هنومن  هقطنم  زا 50  یکی  نینچمه  یترایز و  قطانم  زا  نیریشرصق  ناتسرهش  رد  تاحیـضوت : 
نـسح ماـما  هاگمدـق  هاـشنامرک ، هقطنم  انـسیا )  ) ناریا نایوجـشناد  يرازگربخ  يرگـشدرگ  یگنهرف و  ثاریم  سیورـس  شرازگ  هب  دـیآ .

ریسم رد  نیریـشرصق  یقرـش  بونج  يرتمولیک   23 رد هک  تسا  نیریـشرصق  ناتـسرهش  یترایز  ینید و  یخیراـت ، نکاـما  زا  (ع ) يرگـسع
تسا و فورعم  ع )   ) نسح ماما  مچ  هب  نیریـشرصق  مدرم  یلحم  ناـبز  رد  ناـکم  نیا  تسا . هدـش  عقاو  برغنـالیگ  نیریـشرصق _  روحم 

يدـبنگ نامتخاس  کی  ناکم  نیا  رد  رـضاح  لاح  رد  دـنوش . یم  رـضاح  ناکم  نیا  رد  ترایز  يارب  هقطنم  مدرم  زا  يدایز  هورگ  هنازور 
رب هوالع  ناـکم  نیا  دراد . دوجو  راوگرزب  ماـما  نیا  روبع  لـحم  ناونع  هب  صخـشم  یناـکم  لـحم ، نآ  لـخاد  رد  هک  دراد  دوجو  لـکش 

ناکم نیا  دننک . یم  هدافتسا  نآ  بآ  زا  افش  نتفرگ  يارب  نارامیب  زا  يرایـسب  هک  دشاب  یم  مرگبآ  همـشچ  کی  ياراد  يدبنگ ، نامتخاس 
هک دشاب  یم  (ع )  يرگسع نسح  ماما  روبع  لحم  یخیرات  تیاور  رب  انب  هک  هدش  عقاو  برغنالیگ  نیریـشرصق و  ياهرهـش  نیب  رد  سدقم 

نیا رد  زور  هنابـش  کی  راوگرزب  ماما  نیا  دوش ، یم  هتفگ  تسا . هدوب  ناسارخ  مزاع  قارع  زا  ع )   ) اضر ماما  رهطم  دقرم  ترایز  دـصق  هب 
اهنآ ياه  هتشون  گنس  هک  دراد  دوجو  تمدق  لاس  رازهکی  دودح  اب  یمیدق  یناتـسربق  زین  ناکم  نیا  هیـشاح  رد  دنا . هتـشاد  فقوت  ناکم 
دزن رد  هب  هاشنامرک  ناتـسا  یبهذـم  يانب  نیا  تسا ؛ ینتفگ  تسا .  نایتشترز  هب  طوبرم  الامتحا  هک  دـشاب  یم  يریوصت  طوطخ  لکـش  هب 

 _ نیریشرصق روحم  ریسم  رد  نیریشرصق  یقرش  بونج  يرتمولیک   23 رد سردآ :  تسا . رادروخرب  یصاخ  رایسب  مارتحا  زا  هقطنم  یلاها 
(http://kermanshah.isna.ir عبنم : . ) تسا هدش  عقاو  برغنالیگ 

هاشنامرک

ناتسب قاط  شخب 

ع)  ) میهاربا هدازماما 

يابیز یتحایس و  هقطنمرد  ع )  ) میهاربا هدازماما  تاحیـضوت :  دشاب . یم  ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  ناگداون  زا  راوگرزب  هدازماما  نیا  بسن : 
هک دـشاب  یم  ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  ناـگداون  زا  راوگرزب  هدازماـما  نیا  دراد  رارق  هاـشنامرک  رهـش  زکرم  يرتمولیک  رد 9  ناتـسب و  قاط 

نیا تاکرب  تاضویف و  زا  (ع ) تراهط تمـصع و  تیب  لها  ناقاتـشم  دـشاب و  یم  ص )  ) لوسر لآ  نابحمو  نایعیـش  هقـالع  هجوت و  دروم 
زکرم يرتمولیک  رد 9  ناتسب و  قاط  يابیز  یتحایـس و  هقطنمرد  ع )  ) میهاربا هدازماما  سردآ :  دندرگ . یم  دنم  هرهب  ناشلا  میظع  هدازماما 

(http://bisetoonhashemi.blogfa.com عبنم : . ) دراد رارق  هاشنامرک  رهش 
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هنحص

دنبرد شخب 

یلع قوش  هاگترایز 

هبیتک هک  دراد . قح  لها  هب  قلعتم  یهاگترایز  نادوتسا  سوواکیک و  هربقم  لصاف  دح  رد  هنحص  ناتسرهش  دنبرد  هقطنم  رد  تاحیـضوت : 
ناتـسرهش دـنبرد  هقطنم  رد  سردآ :  تسا  هدـش  يراکهدنکگنـس  يور  رب  تـسا  يراوـس  شقن  هتـشون  تـسار  تمـس  رب  دراد . یگرزب 

(http://old.trec.co.ir: عبنم . ) دراد رارق  نادوتسا  سوواکیک و  هربقم  لصاف  دح  رد  هنحص 

رونید شخب 

رتکب هدد  هدازماما 

لمتشم هک  دراد  دوجو  لگ  گنسزا و  ییانب  ياهپت  يور  رب  هنحص  برغ  لامـش  يرتمولیک  رد 30  رتکب  ياتسور  بونج  رد  تاحیـضوت : 
يانب مود  تمـسق  دراد و  ریگرـس  هاتوک و  يرد  اب  لکـشلیطتسم  ییانب  هک  دنمانیم  هناخ  عمج   » ار لوا  تمـسق  تسا  یلـصا  تمـسق  ود 
گنـس نآ  حطـس  رب  هک  دراد  رارق  هعقب  طسو  رد  یلکـش  لیطتـسم  یگتـسجرب  . دراد يزیر  ریت  یفقـس  هک  تسا  هعقب  یلـصا  شوگ  راهچ 
گرزب یناتـسربق  هناخ  عمج  هعقب و  نوماریپ  تسا  هدـش  هدـیئاس  نآ  مظعا  تمـسق  دایز  یگدروخاـپرثا  رب  هک  تسا  یفوک  طـخ  اـب  يربق 

. ) دراد رارق  ياهــــــپت  يور  رب  هنحــــــص  برغ  لامــــــش  يرتــــــمولیک  رد 30  رتـــــکب  ياتـــــسور  بوـــــنج  رد  سردآ :  تــــسا 
(http://old.trec.co.ir: عبنم

دومحم هدازماما 

يور رب  هک  دراد  یعلض  راهچ  حرطهعقب  يانب  تسا  هدش  عقاو  هنحص  ناتسرهش  عباوت  زا  رونید  ناتـسهد  رد  دومحم  هدازماما  تاحیـضوت : 
تسا هدش  هداهن  ربق  يور  رب  ینیبوچ  کبشم  حیرض  تسا  هدش  هدنکریبک  تاولـص  نآ  حطـس  رب  یـسرکلا و  تیآ  نآ  ربق  گنـس  هیـشاح 

ناخریـش یفوک  ناتـسروگ   " هدازماما برغ  بناج  رد  دـنمانیم . ع   ) مظاکلایـسوم ماما  نب  دومحم  هدازماما  ار  هعقب  بحاص  هقطنم  مدرم 
، اهربق گنس  نیا  ناراجح  ناطاطخ و  ییامنرنه  تردق  دراد . خسن  طخ  ینیئزت و  یفوک  طخ  ابیبلاج  رایسب  ياهربق  گنـس  هک  دراد  رارق 

هدازماما سردآ :  دراد . يرمق  يرجه  مشش  نرق  خیرات  اهربق  گنس  نیا  زا  يدادعت  تسا  هتشذگ  رد  هقطنم  زاتمم  یگنهرفتیعقوم  هناشن 
(http://old.trec.co.ir: عبنم  ) تسا هدش  عقاو  هنحص  ناتسرهش  عباوت  زا  رونید  ناتسهد  رد  دومحم 

لامچ مچ  شخب 

سورگ هلا  لیلخ  هدازماما 
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بوتج يرتمولیک  رد 18  لامچ  مچ  ناتـسهد  زا  خرـس  مچ  ای  رـس  مچ  ياتـسور  هار  رـس  رد  سورگ  هلا  لیلخ  هدازماما  يانب  تاحیـضوت : 
یگنهرف و ثاریم  سیورـس  شرازگ  هب  دراد . رارق  نادـمه  هـب  هاـشنامرک  هداـج ي  بوـنج  يرتـمولیک  تـشه  هنحـص و  ناتـسرهش  یقرش 

قاط اب  ییاهامن  قاط  هاشنامرک ، ناتـسا  یبهذـم  يانب  نیا  لخاد  رد  هاشنامرک ، هقطنم  انـسیا )  ) ناریا نایوجـشناد  يرازگربخ  يرگـشدرگ 
یگتفر ورف  اهامن  قاط  نیا  يالاب  رد  دنراد . رتم  یتناس  قمع 65  ژارتم 210 و  اب  يا  هناهد  اه  نآ  زا  مادـک  ره  هک  دراد  دوجو  یلاله  ياه 
يدورو تمسق  رد  نینچمه  دنـشاب . یم  دنبربمک  نودب  انب  نیا  دبنگ  یجراخ  هتـسوپ  هلیـسو  هب  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  ریگرون  ریظن  ییاه 
یحیرـض هعقب ، طسو  رد  دوش . یم  هدـید  هعقب  هب  لصتم  یلاله  یفقـس  اب  رتم  یتناـس  يانهپ 225  يازارد 368 و  هب  ینک  شفک  اـنب ، نیا 

اب لکـش  یلاله  ییاه  قاط  هک  دوش  یم  هدـید  امن  قاط  ود  انب ، هب  يدورو  هاـگرد  فرط  ود  رد  نینچمه  تسا و  هدـناشوپ  ار  دـقرم  يزلف 
 » ترابع هک  دوش  یم  هدـید  يربق  گنـس  هاشنامرک  ناتـسا  یبهذـم  يانب  نیا  نک  شفک  تمـسق  رد  تسا . هدـش  هتخاس  رجآ  زا  هدافتـسا 

هقطنم و یلاها  نیب  رد  هکربتم  هعقب  نیا  تسا ؛ ینتفگ  تسا . هدـش  کح  نآ  يور  رب  ( « 1232  ) سورگ یلع  سیو  نبا  سبو  هاش  موحرم 
رد سورگ  هلا  لیلخ  هدازماما  يانب  سردآ :  تسا . یصاخ  مارتحا  ياراد  لامچ  مچ  ناتسهد  خرس  مچ  ای  رـس  مچ  ياتـسور  مدرم  هژیو  هب 

بونج يرتمولیک  تشه  هنحص و  ناتسرهش  یقرـش  بوتج  يرتمولیک  رد 18  لامچ  مچ  ناتسهد  زا  خرس  مچ  ای  رس  مچ  ياتـسور  هار  رس 
(http://kermanshah.isna.ir عبنم : . ) دراد رارق  نادمه  هب  هاشنامرک  هداج ي 

دمحاریوب هیولیکهک و  ناتسا 

یفرعم

هراشا

زا ناتـسا  نیا  تسا .  هتفرگ  رارق  ناریا  برغ  بونج  رد  عبرم  رتمولیک  رازه و 264  دودح 16  یتحاسم  اب  دمحا ،  ریوب  هیولیگهک و  ناتـسا 
اب برغ  زا  سراف و  ناهفـصا و  ياهناتـسا  اب  قرـش  زا  رهـشوب ، سراف و  ياهناتـسا  اب  بونج  زا  يرایتخب ، لاحم و  راهچ  ناتـسا  اب  لاـمش 
 ، یئمهب اند ،  زا :  دنترابع  نآ  مهم  ياهرهش  تسا و  جوسای  رهش  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا  زکرم  تسا .  هیاسمه  ناتـسزوخ  ناتـسا 

 . ناراسچگ تشدهد و  ای  هیولیگهک 

ییایفارغج تیعقوم 

هب ناتـسا  نیا  رد  سرگاز  ياـه  هوک  هتـشر  تسا .  عفترم  تبـسن  هب  یناتـسهوک و  راومهاـن ،  ینیمزرـس  دـمحا ،  ریوب  هیولیگهک و  ناتـسا 
نیرتدنلب دنا .  هتفرگرب  رد  ار  نآ  یقرش  بونج  لین و  زیئاخ ،  یموخ  دیفس ،  هایـس و  ياههوک  قرـش ،  لامـش ،  رـسارس  يزاوم ،  تروص 

هوک دنیآ .  یم  رامش  هب  ایرد  حطـس  زا  رتم  عافترا 500  اب  رتشیل »  نآ «  هیحاـن  نیرت  تسپ  رتم و  عافترا 4,409  اب  اند »  هلق  ناتـسا « ،  هطقن 
عبنم یعیبط  ياه  لاچخی  نتـشاد  اب  لامـش  رد  دنوش  یم  بوسحم  سرگاز  ياه  هوک  هتـشر  وزج  هک  دمحا  ریوب  هیولیگهک و  ناتـسا  ياه 

لـین و هوک  تشدـهد ،  بونج  رد  زیئاـخ  هوک  زا :  دـنترابع  ناتـسا  نیا  ياـه  هوک  نیرت  مهم  دنتـسه .  هقطنم  بآرپ  ياـهدور  بآ  نیماـت 
رد هایـس  دیفـس و  ياه  هوک  ناتـسا ،  زکرم  رد  رین  ای  رون  هوک  ناراسچگ ،  قرـش  لامـش  رد  یماخ  هوک  جوسای ،  قرـش  لامـش  رد  لاـجح 

دادتما رد  اوه  تبوطر  یگدنراب و  رادقم  اه و  هوک  عافترا  ندش  هتـساک  زرواس .  هوک  لامـش و  رد  زورفا  لد  هوک  هدـنل ،  قرـش  یئمهب و 
هقطنم رد  هناگود  میلقا  شیادیپ  ثعاب  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا  رد  یبرغ  بونج  هب  یقرش  لامش  زا  سرگاز  یلصا  ياههوک  هتـشر 
شخب دـنک « .  یم  میـسقت  قرـش  لامـش و  رد  يریـسدرس »  هیحان  برغ و «  بونج و  رد  يریـسمرگ »  هیحان  ود «  هب  ار  هقطنم  دوش و  یم 
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ناتسبات ياراد  ناتـسزوخ ؛  مرگ  ياهداب  ریـسم  رد  نتفرگ  رارق  تلع  هب  هک  دنتـسه  يریـسمرگ »  قطانم  هلمج «  زا  ناتـسا  برغ » بونج و 
هقطنم ناتسا  یقرش  لامش  لامش و  ياه  تمسق  هک  یلاحرد  دنتسه .  يراهب  میالم  ياه  ناتـسمز  مک و  یگدنراب  اب  هارمه  کشخ  مرگ و 

ياهدور تسا و  تشهبیدرا  رخاوا  ات  هامرهم  مود  همین  رد  هژیو  هب  ناوارف  ناراب  فرب و  شزیر  نآ ،  مهم  ياه  یگژیو  زا  هدوب و  ریـسدرس 
« ؛  داب عون  ود  شزو  ریثاـت  تحت  ناتـسا  نیا  ياوه  بآ و  نینچمه  دریگ .  یم  همـشچرس  نآ  زا  نوراـم  نوراـک و  نوچ  یبآرپ  گرزب و 
داب دوش « .  یم  میسقت  بونج »  داب  و «  لامـش »  داب  عون « ؛  ود  هب  دوخ  یلـصف »  ياهداب  تسا « - .  یلحم »  ياهداب  و «  یلـصف »  ياهداب 

تمـسق رب  ریثات  زا  سپ  دـنک و  یم  ذوفن  هقطنم  لخاد  هب  سلطا  سونایقا  زا  یهاگ  هنارتیدـم و  يایرد  زا  داب  نیا  از ؛ »  ناراب  داب  ای  لاـمش 
 « پچ داب  هب «  هک  تسا  يرگید  یلصف  داب  بونج ، »  داب  نینچمه «  دوش .  یم  ناتـسمز  لصف  رد  یگدنراب  بجوم  ناتـسا ،  یبرغ  لامش 

تـالوصحم عرازم و  هب  بلغا  دـح ،  زا  شیب  یکـشخ  یمرگ و  لـیلد  هب  دزو و  یم  یبرغ  بوـنجو  بوـنج  زا  داـب ،  نیا  تـسا .  فورعم 
زا ریسمرگ »  و «  ریسدرس »  هقطنم ي «  ود  ره  بوطرم ،  ياهداب  شزو  عفترم و  قطانم  دوجو  تلع  هب  لاحره ؛  هب  دنک .  یم  دراو  بیـسآ 
 : ياه هناخدور  دنا .  هدش  ناتـسا  نیا  رد  يددعتم  ياهدور  ندمآ  دوجو  هب  ثعاب  اه  یگدنراب  نیا  دنرادروخرب و  یبوخ  یگدنراب  نازیم 

درز وم  هچایرد  ناتـسا « ؛  رد  ناور  ياه  هناـخدور  زا  ریغ  دنتـسه .  هقطنم  نیا  رد  يراـج  ياـهدور  نیرتمهم  زا  نوراـک  راـشب و  نوراـم ،
 « : یلحم ياـهداب  تسا « - .  هدـناشوپ  یکهآ  گنـس  اـب  ییاـه  هوـک  ار  نآ  فارطا  هک  دراد  رارق  جوساـی  برغ  لامـش  رد  زین  ییـالیز » 

ناتسا تعسو  مک  فلتخم و  یحاون  رد  رتشیب  دنزو ،  یم  قطانم  مامت  رد  هک  بونج  لامـش و  یمـسوم  ياهداب  فالخ ،  رب  یلحم  ياهداب 
. ناغوچ داب  ناریح ،  داب  داب ،  هوک  داب  زور ،  ریز  داب  بوشآ ،  داب  زا :  دنترابع  اه  نآ  نیرتمهم  هک  دنراد  نایرج 

یخیرات هنیشیپ 

خیرات زا  شیپ  رد  يرشب  رارقتسا  لحم  دمحاریوب  هیولیگهک و  ناتسا  زا  یعیـسو  ياه  تمـسق  دهد ؛  یم  ناشن  یـسانش  ناتـساب  تاعلاطم 
لت ورـسخ « ، »  لت  زا «  هدـمآ  تسد  هب  راثآ  هتبلا  دـنناد .  یم  مالیا  يروتارپما  اب  نامزمه  ار  ناتـسا  یخیراـت  هرود  زاغآرـس  تسا و  هدوب 

ندـمت هنکـس و  ياراد  اه  ییایرآ  دورو  زا  لبق  هقطنم  نیا  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  هقطنم  نیا  طاقن  ریاس  و  اـمل »  ناتـسروگ  يا « ، »  هرهم 
رد هقطنم  نیا  تسا .  هداد  لیکـشت  ار  مهم  تلایا  لاخ  مظعا  تمـسق  هتخیمآ و  رد  مه  اب  ییایرآ  نیمجاهم  دورو  اب  اهدـعب  و  تسا .  هدوب 
لاچ ناتسروگ  اه «  نآ  نیرتمهم  هک  تسا  هدش  ادیپ  نآ  رد  هرود  نیا  زا  يددعتم  راثآ  هدوب و  رادروخرب  يدایز  تیمها  زا  یمالیع  هرود 

 » ای ناشنا »  تیالو «  دـنرواب ؛  نیا  رب  خـیرات  هزوح  نیققحم  ناخروم و  تسا .  م ،  مود ق .  هرازه  هب  قلعتم  امل »  ياتـسور  رد «  نیهاـش » 
هاگتساخ هک  دش  یم  ینـسمم  هیولیگهک و  نیمزرـس  لماش  هدوب ،  اه  یمالیع  تایالو  زا  یکی  هک  یـشنماخه »  شروک  هاگداز «  نازنا ، » 

ریشدرا دندوب « .  داژن  مه  نایشنماخه »  اب «  هدوب و  سراپ »  ماوقا  زا «  نازنا »  نامدرم «  نارگشهوژپ ؛  نیا  هدیقع  هب  تسا و  زین  نایشنماخه 
نارود زا  لبق  هیولیگهک  تسناد .  یم  جوسای  بونج  رد  گنرزاب »  هفیاط  هب «  بوسنم  ار  دوخ  زین  نایناساس »  هسلس  سـسوم «  ناکباب ، » 

موس هدـس  زاغآ  مود و  هدـس  رخاوا  رد  دـش .  یم  هدـیمان  ناگیمز »  هک «  دـش  یم  بوسحم  اـه »  سراـپ  یتموکح «  ورملق  وزج  یمالـسا 
 « هملـس ینعی «  ناگیمز »  يوارنامرف «  هک  ینامز  کلامملا ؛ »  کلاسملا و  باتک «  رد  يرختـسا »  هتـشون «  ساـسارب  نینچمه ؛  يرجه و 
نآ زا  دنک و  فرصت  ار  یحاون  نیا  تسناوت  نایفلدوبا »  نادناخ «  نداد  تسکش  اب  هبزور ، »  نب  ناگرهم  هیولیگ  مان «  هب  یـصخش  درم ، 
زا هیولیگهک  یحاون  هیوب  لآ  نایرافـص و  ياـه  تموکح  هرود  رد  دـش .  روهـشم  هیولیگ »  هوـک  هب «  دوـب  یناتـسهوک  هقطنم  نیا  هک  اـج 
 » هیلع رب  هیولیگهک  هاپس  کمک  هب  هیولیگهک ،  رد  رارقتـسا  زا  سپ  يرغلـس »  دودوم  نب  روقنـس  تسا « . هدوب  رادروخرب  یـصاخ  تیمها 

ثعاب تسکـش  نیا  دـهد و  تسکـش  ار  هاشکلم »  ق «  لاس 543 ه . ـ رد  تسناوت ،  يو  مایق  نیا  یپ  رد  درک و  ماـیق  یقوجلـس »  هاـشکلم 
ياه هعلق  دمحاریوب و  هیولیگهک و  هقطنم  یناتسهوک  ییایفارغج  دش .  ناریا  رب  نرق  کی  تدم  هب  یقوجلس »  نادناخ «  تیمکاح  رادتقا و 
لاس زا  ینعی  رفظم »  لآ  رصع «  رد  تسا .  هتشاد  يرثوم  شقن  یقوجلس »  ناکرت  اب «  نایلیعامسا »  تفلاخم «  موادت  رد  نآ  ینتفاین  تسد 
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 ، شرسپ يو ،  يزوریپ  نیمزرـس و  نیا  هب  رومیت »  هلمح «  زا  سپ  دش .  یم  بوسحم  نانآ  مهم  قطانم  زا  هیولیگهک  ق ،  ات 795 ه . ـ  713
تلایا کی  دمحا  ریوب  هیولیگهک و  هیوفـص ،  نارود  رد  دش .  هدیزگرب  دـمحاریوب  هیولیگهک و  سراف و  تموکح  هب  رداهب »  خیـش  رمع  » 

نیمزرـس هب  هیولیگهک  تلایا  دوب و  رادروخرب  يوفـص  ناهاش  دزن  ییـالاب  راـبتعا  زا  نآ  یگیب »  رلگیب  هدـش و «  یم  بوسحم  مهم  رایـسب 
هیولیگهک و مدرم  گـنج  هب  ناوت  یم  هیوفـص  هرود  ثداوـح  يرتـمهم  زا  دـش .  یم  قـالطا  سراـف  جـیلخ  اـت  ناهفـصا  زا  یعیـسو  ياـه 

ياپ زا  ار  ناغفا »  دـمحم  هاپـس «  رکـشل  زا  یمین  دنتـسناوت  هقطنم  مدرم  گنج  نیا  رد  هک  درک  هراشا  ناغفا »  دومحم  هاپـس «  اب  دـمحاریوب 
 « هاـش رداـن  اـب «  فلاـخم  هب  چولب ، »  ناخدـمحم  هیولیگهک « ،  مکاـح  هیراـشفا ، »  تموکح «  ناـمز  رد  دـنهد .  ناشتـسکش  هدروآرد و 

نامکاح يرهم  یب  دروم  هیدنز »  رصع «  رد  دمحا  ریوب  هیولیگهک و  دش .  بوکرـس  هاشردان »  طسوت «  تفلاخم  نیا  یپ  رد  هک  تخادرپ 
لامعا بوکرس و  جوا  هک  دش  یم  نایاورنامرف  هیلع  نیمزرـس  نیا  مدرم  هیحان  زا  ییاه  شروش  ثعاب  دوخ  نیا  هک  تفرگ  رارق  رـصع  نیا 

زا یکی  دـمحاریوب  هیولیگهک و  هیراـجاق ، »  تموکح «  ناـمز  رد  دـش .  هدـهاشم  هیولیگهک  ياـه »  يواریل  شروـش « رد  ناـنآ  تنوـشخ 
يارب هک  يروـط  هب  دـش  عـقاو  يرهم  یب  دروـم  هیدـنز »  هرود «  دـننامه  زین  هرود  نیا  رد  دـمآ .  یم  باـسح  هب  سراـف  هناـگ  هـس  قطاـنم 

هاش اضر  تموکح «  نامز  رد  دـش .  یم  هتفرگ  کمک  بوکرـس  يارب  یجراـخ  ياـهورین  لـماوع و  زا  هقطنم  نیا  مدرم  شروش  بوکرس 
يارجا یپ  رد  دندرک .  افیا  ناتسزوخ ،  رد  فورعم  بلط  ییادج  لیزخ ، »  خیـش  یبوکرـس «  رد  یمهم  شقن  ناتـسا  نیا  مدرم  يولهپ ، » 

لاس 1307 و نینوخ  ياـه  گـنج  زورب  نآ  هجیتن  هک  دـندز  شروش  هب  تسد  هقطنم  ریاـشع  ناـخاضر ،  یعاـمتجا  یـسایس ،  تاحالـصا 
هاپـس یئمهب ، »  ریاشع  لاس 1316 « ،  رد  زین  و  يدارمات » گنت  گنج «  رد  هژیو  هب  يدـمحاریوب  مدرم  ماجنارـس  هک  دـش  ش ،  1309 ه . ـ

زا هک  دندرک  یم  تفلاخم  يزکرم  تموکح  هیلع  هراومه  هقطنم  نیا  مدرم  مود ،  يولهپ  تموکح  هرود  رد  دندیبوک . مه  رد  ار  ناخاضر 
رد ناتـسجگ »  فورعم «  گنج  زین  دوب و  دـمحاریوب  هیولیگهک و  ناتـسا  نآ  عورـش  زکرم  هک  بونج ،  ریاـشع  شروش  ناوت ؛  یم  هلمج 

هام 1342، ریت  رد 22  یخیراـت ،  تاـبلاطم  تازراـبم و  هجیتن  رد  زین  دـمحاریوب و  لـیا  شروش  لاـبند  هب  درب .  ماـن  ار  ش  لاس 1342 ه . ـ
کی هب  دـش و  ادـج  ناتـسزوخ  سراـف و  ياـه  ناتـسا  زا  تقو ،  یلم  ياروش  سلجم  هماـن  بیوـصت  قـبط  دـمحاریوب  هیوـلیگهک و  هقطنم 

یسمش هامدنفـسا 1352  رد  دیدرگ . نییعت  نآ  زکرم  ناونع  هب  دوب ،  هنکـس  زا  یلاخ  نامز  نآ  ات  هک  جوسای  دش و  لیدبت  لک  يرادـنامرف 
 . دش لیدبت  ناتسا  هب  دمحاریوب  هیولیگهک و  لک  يرادنامرف 

نابز ماوقا و 

هدوب داژن  کی  زا  رهشوب  ناتسشد  یتح  ینسمم و  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسرل ،  مدرم  خیرات »  هاگرذگ  رد  ینسمم  باتک «  دانتـسا  هب 
هدوب يریاشع  یعامتجا  راتخاس  هتـشذگ  رد  هقطنم ،  یعامتجا  یگنهرف و  یه  هصخـشم  نیرت  یلـصا  دـننکیم .  تبحـص  نابز  کی  اـب  و 

زین ناتسا  يرهش  هعماج  رد  یتح  دارفا  ییاسانش  یعامتجا و  تیعقوم  زونه  اما  هتشاد  يدایز  ینوگرگد  راتخاس  نیا  هزورما  دنچره  تسا . 
ریوب لیا  شـش  ورملق  رد  رود ،  نادـنچ  هن  هتـشذگ  رد  هقطنم  نیا  ددرگ .  یم  نییعت  یلیا  راـتخاس  هب  اـهنآ  تاـقلعت  یگتـسباو و  قیرط  زا 

 . دننک یم  تبحص  يرل  نابز  هب  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا  مدرم  رثکا  تسا .  هدوب  ییوباب  يرایز ،  نمشد ،  یئمهب ،  یبیط ،  دمحا ، 
ریاس اب  يا  هشیر  تافالتخا  تسا و  هتفرگ  رارق  هناگیب  ياـه  ناـبز  ریثاـت  تحت  رتمک  هک  تسا  میدـق  ناـیناریا  ناـبز  هدـنامزاب  شیوگ  نیا 

دراد و يرد  یسراف  نابز  اب  یگـشیر  مه  تبارق و  تسا و  تایولهف  زا  يا  هخاش  ناماس  نیا  مدرم  يرل  شیوگ  درادن .  يرل  ياه  شیوگ 
شیوگ زا :  دـنترابع  هک  دراد  دوجو  يرل  شیوگ  هنوگ  عون  هس  ناتـسا  رد  تسا .  یناساس  يولهپ  لاعفا  ياه  هشیر  اـه و  هژاو  زا  هدـنکآ 

ناتـسرهش رد  زین  ییاقــشق ،  یکرت  شیوـگ  اـه ؛  نـیا  رب  هوـالع  یئمهب .  اـی  یبـیط  شیوـگ  یئوباـب ،  اـی  یمارچ  شیوـگ  يدـمحاریوب ، 
 . دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  ناتسا  طاقن  ریاس  رد  هدنکارپ  ترص  هب  ناراسچگ و 
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يداصتقا یعامتجا و  تیعقوم 

كرحتم و شور  ود  هب  ناتـسارد  يرورپ  ماد  تسا .  يرورپ  ماد  ار  دمحاریوب  هیولیگهک و  ناتـسا  مدرم  يداصتقا  تیلاعف  نکر  نیرت  مهم 
يارب یلـصف ،  تارییغت  ییاوه و  بآ و  طیارـش  زا  تیعبت  هب  ناتـسا و  هدنچوک  ریاشع  طسوت  نآ  كرحتم  عون  هک  دریگ  یم  ماجنا  نکاس 
ریخا ياهلاسرد  یموب ،  یتنس و  يرورپ  ماد  رب  هوالع  دریذپیم .  تروص  قالشق  قالیی و  تروص  هب  زاین ، دروم  هفولع  عتارم و  هب  یسرتسد 

. تسا هتفای  جاور  ناتـسا  حطـس  رد  هدـنکارپ  تروص  هب  زین  دنفـسوگ  يدـنبراورپ  يرادواـگزا و  لکـشتم  یتعنـص ،  يراد  ماد  يدادـعت   ؛
طیارـش دعاسم ،  ياوه  بآ و  دوجو  یلگنج و  ناهایگ  عونت  هژیو  هب  دعاسم ،  تعیبط  ببـس  هب  دـمحاریوب  هیولیگهک و  ناتـسا  نینچمه ؛ 
شرتسگ ییاتـسور ،  قطانم  رد  یتنـس  يرادروبنز  جاور  زا  ریغ  دراد .  نیون  هویـش  یتنـس و  شور  ود  هب  لسعروبنز  شرورپ  يارب  یبسانم 

، يراد ماد  زا  دـعب  تسا . هدـش  نارادروبنز  نازرواشک و  دـمآرد  شیازفا  ثعاب  ریخا ،  ياـهلاسرد  نیون  هویـش  هب  لـسعروبنز  ياهودـنک 
تعیبط زین  يروهام و  هپت  یناتـسهوک و  ياه  نیمز  دوجو  دـهدیم . لیکـشت  ار  ناتـسا  نیا  نانکاس  يداصتقا  تیلاعف  نیرت  مهم  يزرواشک 
رتـشیب رد  یبآ  مید و  تروص  هب  هک  وـج  مدـنگ و  تشک  رب  هوـالع  تسا .  یمید  تشک  تروـص  هب  رت  شیب  يزرواـشک  هقطنم ،  صاـخ 

مهم تالوصحم  تسا . لومعم  دـنراد ،  یفاک  بآ  عبانم  هک  ناتـسا  لدـتعم  مرگ و  قطانمرد  زین  جـنرب  تشک  تسا ،  جـیار  ناتـسا  قطانم 
ناتـسا فلتخم  قطانم  رد  اهنآ  تشک  هک  تسا  تاج  یفیـص  ترذ و  ياهفولع ،  تاتابن  تاـبوبح ،  تـالغ ،  ناتـسا ؛  نیا  رد  يزرواـشک 

غاب هک  تسا  هدش  ثعاب  ناتسا ،  يرواخ  لامـش  رواخ و  قطانم  رد  حطـسم  ياهنیمز  دوبمک  هژیو  هب  عفترم ،  یعیبط  تیعقوم  دراد .  جاور 
عاونا شرورپ  زین  ناتسا  دعتسم  قطانمریاسرد  دبای .  جاور  قطانم  نیا  بآرپ  راومهان و  تاعافترا  يور  رب  یناتسهوک و  ياههرد  رد  يراد 

رد تابکرم  عاونا  امرخ و  راـنا ،  بیـس ،  دـیلوت  ناـیم  نیا  رد  تسا .  هتفاـی  قنور  تاـبکرم  ودرگ و  روگنا ، بیـس ،  هلمج  زا  اـه ،  تخرد 
عیانص هتـسد  ود  هب  دمحا  ریوب  هیولیگهک و  ناتـسا  تعنـص ،  شخب  رد  تسا . هتفای  يرتشیب  تیمها  مارچ  ناراسچگ و  هیولیگهک ،  قطانم 

، هبگ میجاـج ، میلگ ، عاونا  تفاـب  یتنـس ، یفاـب  شرف  لـماش : ناتـسا  نیا  یتسد  عیانـص  دـنوش . یم  میـسقت  يا  هناـخراک  عیانـص  یتـسد و 
جاور يریاشع  ییاتسور و  قطانم  رت  شیب  رد  اههناخ و  بلغا  رد  اهنآ  تفاب  هک  تسا  نآ  ریاظن  یتالوصحم  دمن و  رداچ ، هایس  نیجروخ ،

یندعم یتعنـص و  ياهتیلاعف  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتـسارد  یندعم  عبانم  ریاس  یگ  هدـنکارپ  زاگ و  تفن ،  ینغ  ریاخذ  دوجو  اب  دراد .
رد تفن  جارختـسا  عیانـص  زا  ریغ  دوجو ،  نیا  اـب  یلو  درادـن .  ینادـنچ  قنور  هتفاـین  دـشر  روشک ، قطاـنم  رگید  هب  تبـسن  ناتـسا ، نیارد 

، يزلف ییاذغ ، عیانص  ياههنیمز  رد  دناهدش و  سیسأت  هزات  يدیلوت  یتسد و  عیانـص  ياههاگراک  هیقب  جوسای ، دنق  هناخراک  ناراسچگ و 
تبسن یندعم  یتعنص و  ياهتیلاعف  نازیم  یلو  دننکیم .  تیلاعف  ینامتخاس  عیانص  ییوراد و  ییایمیش و  يزلولس ، بوچ و  مرچ ، یجاسن و 
نداـعم هب :  ناوـت  یم  دـمحاریوب  هیوـلیگهک و  ناتـسا  نداـعم  نیرت  مهم  زا  تسا .  مک  رایـسب  تامدـخ  يزرواـشک و  شخب  ياـهتیلاعف  هب 

رد مایت  ای  یلق  ناج  ياتسور  رد  تافسف  ریاخذ  دمحاریوب ،  هاگنزخ  ياتسور  رد  سم  ندعم  تشدهد ،  بایرافرس  ياتسور  رد  تیـسکوب 
رد چگ  نداعم  ناتسا و  قطانم  رثکا  رد  ینامتخاس  ياهگنس  نداعم  ناراسچگ ،  ایلع  عازن  ياتـسور  رد  درگوگ  ریاخد  بایرافرـس ،  هقطنم 
امن گنس  کهآ و  گنـس  سر ،  كاخ  هسام ،  نش و  نوچمه :  يرگید  نداعم  الاب ، نداعم  رب  هوالع  درک .  هراشا  ناتـسا  قطانم  رت  شیب 

هار ینامتخاس و  ياهتیلاعف  رد  رتشیب  نداعم ،  نیا  زا  درب .  مان  ناوتیم  ار  دراد ،  دوجو  ناتـسا  فلتخم  قطانم  رد  هدنکارپ  تروص  هب  هک  زین 
 . دوشیم هدافتسا  کیئازوم  رجآ و  دیلوت  يزاس ، 

تاغوس

نیجروخ میجاج و  میلگ ،  هبگ ،  یلاق ،  یتسد :  عیانص  یناویح  نغور  لسع ،  روگنا ،  بیس ،  ودرگ ،  يرورپ :  ماد  يزرواشک و  شخب 
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يرگشدرگ یعیبط –  ياه  هبذاج 

 ، لگ هوک  هنماد  کمن ،  گنت  راشبآ  لون ،  راشبآ  جـنم ،  راشبآ  یگیب ،  مارهب  راشبآ  دور ،  نب  راـشبآ  اـند :  اـند  - هدـش - تظاـفح - هقطنم
 ، نژیب هندرگ  کیرک ،  ياتسور  رد  کیرک  هناخدور  هیشاح  یـشیم ،  همـشچ  تخـس ،  یـس  کتـشد  لگ ،  هوک  هچایرد  اند ،  هوک  هنماد 

مرب هچایرد  رغام ،  گنت  کلوس ،  گنت  یئمهب :  نورام  - دس - هچایرد اند  هدش  تظافح  هقطنم  تخس ،  یس  نادیراخ  يرگشدرگ  هقطنم 
يدارم - گنت - راشبآ نورام  دـس  هچایرد  یبمم ،  هقطنم  تعیبط  خـلت ،  هناخدور  هیـشاح  راک ،  رایخ  همـشچ  یئمهب ،  طولب  لگنج  ناولا ، 

 ، رتوبک راغ  يرانک ،  بآ  راغ  ربگ ،  راغ  رون ،  هوک  هنماد  يدارمات ،  گنت  يا ،  هجنگ  گنت  ناولا ،  مرب  بـالات  تشدـهد :  اـی  هیولیگهک 
 ، یماه هوک  هنماد  لید ،  گنت  رانب ،  جـنک  راشبآ  ناراسچگ :  نیراـم  - ياتـسور - تعیبط ـالعا  هناـخدور  هیـشاح  مارچ ،  ياتـسور  تعیبط 
 ، ناکمزان هناخدور  هیـشاح  هرهز ،  هناخدور  هیـشاح  هنور ،  هناخدور  هیـشاح  ویـش ،  هناـخدور  هیـشاح  ومرگ ،  بآ  همـشچ  رتشیل ،  تشد 
 ، جوسای راشبآ  جوسای :  جوسای  - راشبآ نیرام  همـشچ  نیرام ،  ياتـسور  تعیبط  داـبآریخ ،  هناـخدور  هیـشاح  لـبزخ ،  هناـخدور  هیـشاح 

بآ ود  هگنت  يدارمات ،  گنت  يا ،  هجنگ  گنت  نایرهم ،  گنت  راشب ،  دور  یلحاـس  كراـپ  تشاـب ،  یماـخ  راـشبآ  یگیب ،  مارهب  راـشبآ 
 ، نورام هناخدور  هیشاح  یئالیز ،  درز  روم  هناخدور  هیشاح  راشب ،  هناخدور  هیـشاح  درگ ،  دنب  هوک  هنماد  رهن ،  بآ  هوک  هنماد  نایرهم ، 

نوگرام هدکهد  همشچ  تفه  سم ،  راغ  لون ،  راغ  ناسرخ ،  هناخدور  هیشاح 

یخیرات ياه  هبذاج 

ماما قاحسا ،  هداز  ماما  رگسع ،  هداز  ماما  نادخوک ،  بایـسآ  وریپ ،  بایـسآ  هاگنوخ ،  بایـسآ  وجنگ ،  روگ  ههاربآ  اند :  امل  - ياتـسور
 ، هرایب یمیدق  مامح  اند ،  یخیرات  ياتسور  هرایب ،  یخیرات  ياتسور  امل ،  یخیرات  ياتسور  هوات ،  اپ  یخیرات  ياه  لپ  رایط ،  دومحم  هداز 
 ، ناگنداب هعلق  يدازهک ،  کک  هعلق  يریفود ،  یخیرات  راغ  هدابآ ،  یخیرات  راغ  تخس ،  یس  یتسیروت  رهش  تخس ،  یـس  یمیدق  مامح 
 ، لچ ياـپ  ناتـسروگ  نیهاـش ،  لاـچ  ناتـسروگ  زیل ،  بش  یلد  ناتـسروگ  تفکـشارپ ،  ناتـسروگ  يزیزع ،  هعلق  هعلق ،  هنهک  کـشوک 

هللادـسا دیـس  هدازاما  دـنمیم  ياه  کشوک  هطوحم  باـتیچ ،  هلادـبع  هداز  ماـما  هطوحم  روسرـس ،  یخیراـت  هطوحم  رو ،  هشیپ  ناتـسروگ 
یب هداز  ماما  دومحم ،  يزاغ  هداز  ماما  دمحا ،  اباب  هداز  ماما  میهاربا ،  دیـس  هلادـسا و  دیـس  هداز  ماما  یبمم ،  رد  پک  گنت  راثآ  یئمهب : 

 ، كورس گنت  ياه  هتشون  گنس  دنراک ،  یخیرات  ياتسور  حلاصلادبع ،  دیس  ای  ریش  هایس  هداز  ماما  نینموملاریما ،  هداز  ماما  بنیز ،  یب 
 : تشدـهد ای  هیولیگهک  مارچ  - سیقلب - غاب ییامیلیا ،  هتـسجرب  شقن  ریپ ،  هنب  هربقم  رایز ،  هاش  هربقم  ریپ ،  اباب  هربقم  رظانلا ،  ای  رداـن  هعلق 

غاب دمحم ،  دیس  هداز  ماما  لخ ،  هجنپ  هداز  ماما  روپاش ،  هاگمارآ  اپلالریما ،  هاگمارآ  دابآریخ ،  هدکـشتآ  نادخرـس ، لگ  ياه  هدکـشتآ 
یخیراـت ياتـسور  ربگ ،  لـت  هاـگچ ،  لـت  درگ ،  لـت  تشدـهد ،  رتخد  هعلق  لـپ  ناـخ ،  هلچ  هداز  ماـما  هعقب  رـضخ ،  هعقب  مارچ ،  سیقلب 

یخیرات گنت  راثآ  اپودروگ ،  ود  هدکـشتآ  ناراسچگ :  نامیلـس  - ژد تشگنام  هعلق  رتخد ،  هعلق  روپاشربق ، چگ ،  صچ  هعلق  تشدـهد ، 
سمش دیـس  هداز  ماما  دمحا ،  نیدلارخف  دیـس  هداز  ماما  زیبآرـس ،  دمحم  دیـس  هداز  ماما  ناک ،  هشپ  دمحم  هدازهاش  هداز  ماما  کلورس ، 

یناتـساب يایاقب  یلع ،  نیدـلا  نیز  هداز  ماما  یلعنیز ،  هاش  ای  نیدـباعلا  نیز  هاش  هداز  ماما  نماض ،  نیدـلا  جارـس  دیـس  هداز  ماما  نیدـلا ، 
 ، نامیلـس ژد  شورف ،  غود  لکژد  هوهد ،  هپت  كرابم ،  اکاک  هعقب  نوتاخ ،  لگ  یب  یب  هعقب  دـمحم ،  دیـس  هعقب  یلفـس ،  لپ  ای  داـبآریخ 
راغ تالک ،  لاچ  یخیرات  راغ  یناخریما ،  لاچ  یخیرات  راـغ  ناـکاربماش ،  اـی  ناـکربماش  یخیراـت  ياتـسور  هواـنگ ،  یخیراـت  ياتـسور 

 ، نسح هداز  ماما  هعقب  مساق ،  هداز  ماما  هعقب  جوسای :  کیرک  - ياتـسور رانب  گـنخ  هعلق  رپسا ،  هعلق  نیراـم ،  هعلق  مارهب ،  هاـش  یخیراـت 
 ، نیـشن هاش  تخت  يورـسخ ،  لت  يا ،  هرهم  لت  ادهـش ،  لت  هیناک ،  الم  کشوک  ای  هیناک  الم  هپت  راـنچ ،  مد  هپت  هلادـبع ،  هداز  ماـما  هعقب 

لچ ياپ  ناتسروگ  مساق ،  هاش  یخیرات  دس  کیرک ،  یخیرات  ياتسور 
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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  ياه  هبذاج  ریاس 

- یقاطراهچ یشیم  - همـشچ طولب  - يابیز - لگنج لون  - گنت - یخی - لنوت لون  - گنت رغام  - گنت یگیب  - مارهب - راشبآ لگاج  - هایـس - بآ
راکرایخ - هقطنم ریاشع  مارهب  - هاش کیرک  - ياتسور لگهوک  - هچایرد رثوک  - دس - هچایرد دابآریخ 

نادبنگود

هیلع هللا  مالس  سابع  هاش  هداز  ماما 

رب تسا . گرزب  يدـبنگ  اب  شوگراهچ  ییانب  هدـش و  عقاو  رتشیل  رد  نادـبنگود و  برغ  رد  ساـبع  هاـش  هداز  ماـما  هاـگمارآ  تاحیـضوت :
رظن هب  هداز ، ماما  يانب  کبـس  هب  هجوت  اب  دوشیم . هدـید  يراک  سنرقم  يراکچگ و  يابیز  تانیئزت  زا  يراثآ  هداز  ماما  ياـهراوید  حـطس 

 . دشاب یم  هیوفص  تم  . وکح زا  لبق  يا  هرود  راثآ  زا  انب  هک  دسریم 

اهیلع هللا  مالس  همیکح  یب  یب  هداز  ماما 

لباق مهم و  رایـسب  یمالـسا  يانب  نآ ،  ناـمتخاس  تمدـق و  تهج  هب  هعقب  نیا  دراد .  رارق  ناراـسچگ  هواـنگ و  نیب  هعقب  نیا  تاحیـضوت :
يزاسزاب لبق  لاس  نیدـنچ  رد  هداز  ماما  نیا  حیرـض  تسا . ع )  ) قداصرفعج ماما  رتخد  یتیاور  هب  همیکح  یب  یب  هداز  ماما  تسا . هعلاـطم 

بآ همـشچ  هداز ، ماـما  یکیدزن  رد  تسا . هدـش  ثادـحا  ظوفحم  يا  هرفح  رد  هوک و  لد  رد  یعیبـط  تروص  هب  اـنب  لکـش  تسا .  هدـش 
لاس لوط  رد  يدایز  ياه  هورگ  تسا . سدقم  مدرم و  مارتحا  دروم  هاگترایز  نیا  دننک . یم  هدافتسا  نآ  زا  نیرئاز  هک  دراد  دوجو  یمرگ 
دقرم هب  ترایز  يارب  زورون  مایا  رد  هژیو  هب  سراف  جـیلخ  هیـشاح  ياهروشک  روشک و  بونج  فلتخم  طاقن  زا  هژیو  هب  ناریا و  رـسارس  زا 

 . دنوش یم  فرشم  سدقم  هداز  ماما  نیا  كرابم 

تشهد

هیلع هللا  مالس  لخ  هجنپ  هداز  ماما 

هدننیب دنا و  هتسشن  كاخ  رد  رمک  ات  هک  هدنام  اجرب  هیوفص  نارود  زا  ییابیز  رایسب  يرامعم  راثآ  میدق  تشددهد  هقطنم  رد  تاحیـضوت :
ییابیز لامک  رد  هک  دنکیم  هجوت  بلج  هداز  ماما  نیدنچ  دبنگ  رهش ،  نیا  یمیدق  تفاب  نایم  رد  دنناوخ .  یم  ارف  رادید  هب  هناواکجنک  ار 

هقبط دنچ  زا  هداز  ماما  نیا  نامتخاس  تسا .  هقطنم  نیا  ياه  هداز  ماما  زا  یکی  لخ  هجنپ  هداز  ماما  دنا .  هدش  هتخادرپ  هتخاس و  یگداس  و 
زین نآ  هطوحم  زا  یتمسق  رد  تسا .  نآ  طسو  رد  گنس  زا  هدیـشارت  یـضوح  هک  دراد  ابیز  رایـسب  یطایح  هداز  ماما  تسا .  هدش  لیکـشت 

هک تسا  يا  هدش  يراجح  هبیتک  هداز  ماما  رد  رـس  دنا .  هدش  هدرپس  یـشومارف  هب  نامز  هاگرذگ  رد  هک  دراد  دوجو  یمیدق  رازم  نیدـنچ 
فک حطس  ندرب  نییاپ  اب  تسدربز ,  يرامعم  هداز  ماما  لخاد  رد  تسا .  هدش  کح  میرک  نآرق  تایآ  شوخ  رایسب  یطخ  اب  نآ  يور  رب 

یناـحور کـیرات و  ییاـضف  هب  مدـق  نآ ،  رد  ندـش  لـخاد  اـب  رئاز  دـیامن و  یم  ندـش  مخ  هب  توـعد  هداز ،  ماـما  مارتـحا  هب  ار  نیرئاز  ، 
تخادرپ دنکیم ،  بوذجم  ار  هدننیب  هاگن  هک  يا  هتکن  نیلوا  تسا . هدیشخب  صاخ  يا  هولج  ار  قاتا  ددعتم ،  ياهنوتـس  روضح  دراذگیم .

هدومن هطاحا  ار  نآ  يور  یگنر  زبس  هچراپ  دراد و ا  رارق  قاتا  طسو  رد  هداز  ماـما  رازم  تساـهراوید .  يور  ددـعتم  ياـه  هچقاـط  ياـبیز 
. تسا
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هیلع هللا  مالس  ناخ  هلچ  هداز  ماما 

گرزب قاتا  کی  زا  یبیکرت  هداز  ماما  يانب  تسا .  هدش  عقاو  میدق )  تشدهد  تشدهد (  رهـش  هدرم  رد  ناخ  هلچ  هداز  ماما  تاحیـضوت :
هب جراخ  زا  هداز  ماما  دبنگ  تسا .  هدـش  هتخاس  گنـس  زا  هک  تسا  ییولهپ  قاتا  کی  دـبنگ و  ریز  رد  يا  هطوحم  کی  هدـش ،  ناریو  هک 

لکـش هب  ییاه  يرب  چـگ  اب  دـبنگ  یلخاد  رادـج  تسا .  هدوب  لومعم  زین  ناتـسزوخ  رد  رباقم  يزاس  ماب  لکـش  نیا  تسا و  ودـنک  لـکش 
نونکا هک  تسا  هتشاد  هرجنپ  هس  لامش  رد  هدش ، هدیشوپ  یمره )  زیت (  كون  يدبنگ  هلیسو  هب  هک  یقاطا  تسا .  هدش  نیئزت  تیتکالاتـسا 

هرتاس تانیئزت  اب  اه  هرجنپ  يرمرم  ياه  هدرن  زا  یکی  دندش . یم  زاب  یگرزب  قاطا  هب  ور  لصا  رد  اه  هرجنپ  نیا  دنا . هدش  دودـسم  یگمه 
. تسا هدنام  یقاب  زونه  لکش  يا 

هیلع هللا  مالسدمحم  دیس  هداز  ماما 

زا نآ  مان  ایوگو  دنیوگ  یم  زین  كروز  نآ  هب  یلحم  مدرم  هک  هتفرگ  رارق  تشدهد  یبرغ  بونج  تمسق  رد  قاور  ياتـسور  تاحیـضوت :
نیا نایم  رد  تسا .  هدنام  یقاب  نآ  راثآ  مه  زونه  هک  هتشاد  چگ  گنـس و  زا  يراوید  اتـسور  نیا  تسا .  هدش  ذخا  مان  نیمه  هب  يا  هفیاط 
یم لئاق  يرایـسب  مارتحا  نآ  يارب  زین  هقطنم  مدرم  تسا و  هدرک  ادـیپ  ترهـش  دـمحم  دیـس  هداز  ماما  مان  هب  هک  تسا  یهاگتدابع  راـصح 

. دنشاب

جوسای

هیلع هللا  مالس  نسح  هداز  ماما 

تخرد کی  رانک  رد  هک  تسا  هداس  ییانب  دراد و  رارق  یناویرم  ياتـسور  زا  دعب  جوسای  رهـش  لامـش  رد  هداز  ماما  نیا  هعقب  تاحیـضوت :
هک تسا  هدرتسگ  هیاس  یگرب  خاشرپ و  زبس و  تخرد  نیلگ ، کقاطا  نیا  رانک  رد  تسا . هدـش  هتخاس  یناتـسربق  هناـیم  رد  رتسگ و  هیاـس 

. دـشاب یم  نسح  هداز  ماـما  زاـجعا  تخرد و  نآ  سیدـقت  رب  یلیلد  دوخ  نیا  دـنا و  هدـیربن  ار  تخرد  ًارهاـظ  دـنمانیم .  هزیم  شچ  ار  نآ 
بآ زورون  زا  سپ  زور  تصش  همشچ  نیا  ياهخی  دراد . دوجو  ددنبیم ، خی  ناتسمز  رد  ًالومعم  هک  هداز  ماما  هعقب  رانک  رد  زین  يا  همـشچ 

یموب میوقت  ینابـش و  يرادغاب و  يزرواشک ، ياهراک  ءادبم  میدق  ناراگزور  زا  ار  همـشچ  ياه  خی  ندش  بآ  نامز  یموب  مدرم  دوشیم .
. دنروآ یم  باسح  هب  يزرواشک  ششوک  راک و  تکرح و  يراد و  هلگ  تعارز و  يارب 

هیلع هللا  مالس  مساق  هداز  ماما 

تسا مساق  هداز  ماما  نفدم  مدرم  داقتعا  هب  هک  دراد  دوجو  يا  هداس  هعقب  جوسای ،  برغ  لامـش  رد  عقاو  هشوگ  ياتـسور  رد  تاحیـضوت :
هداز ماما  هک  ار  يا  هطقن  تسا .  هدش  دیدپان  رظن  زا  یطولب  تخرد  ریز  رد  هناخدور  رانک  رد  نادیم و  اباب  هب  جوسای  يرتمولیک  رد 15  هک 
ماما ایوگ  هک  یگنـس  یموب  مدرم  تسا . طولب  راصح  ینعم  هب  اشوه  طولب و  يانعم  هب  یلب  دـنمانیم . اشوه  یلب  هدـش  دـیدپان  نآ  رد  مساق 

. دننک یم  زاین  وزار  ترایز و  نآ  هب  دنرامش و  یم  سدقم  هدیباوخ ،  نآ  يور  رب  مساق  هداز 

هیلع هللا  مالس  ناولهپ  هداز  ماما 
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يانب دنیوگیم . ناولهپ  هداز  ماما  نآ  هب  لحم  مدرم  دراد و  رارق  هوک  لد  رد  یلصا  هداج  زا  جراخ  جوسای ، ریـسم  رد  هعقب  نیا  تاحیـضوت :
هداز ماما  ترواجم  رد  دنا . هدش  دودنا  دیفس  چگ  اب  نآ  دبنگ  حطس  یجراخ و  راوید  تسا . هدش  لیکشت  قاطا  کی  زا  اهنت  هداز  ماما  نیا 

. دشاب یم  هداز  ماما  نیا  هب  مدرم  قیمع  تاداقتعا  زا  یکاح  اهنآ  يور  شوقن  اه و  هتشون  هک  دوشیم  هدهاشم  ییابیز  ياهرازم  گنس 

هیلع هللا  مالس  هللادبع  هدازماما 

ار نآ  فارطا  تسا . هدش  عقاو  هللادـبع  هداز  ماما  رازم  هعقب و  هناخ ، هراقن  مان  هب  ییاتـسور  رد  جوسای  هار  نیب  لصاف  دـح  رد  تاحیـضوت :
یـشوقن تسا .  دوهـشم  زین  کنیا  هک  هدش  يراجح  اهربق  گنـس  يوررب  يرایـسب  شوقن  دنا .  هتفرگ  ارف  دایز  رایـسب  تمدق  اب  ییاه  رازم 

دیشروخ و رپ ، دنچ  ياه  هراتس  نوچمه  رگید  نیدامن  تمالع  اه و  هناشن  واگ و  ریش و  اب  مزر  لاح  رد  تسد  هب  ریشمش  ناراوس  نوچمه 
رگناشن هداز  ماما  نیا  نوماریپ  ياهربق  گنـس  ياه  هناشن  میالع و   . تسا یبرع  یـسراف و  ًارثکا  زین  اهنآ  طوطخ  مرگ  درـس و  ياه  هحلـسا 

. دشاب یم  اه  يریگرد  اهگنج و  رد  نادرم  تعاجش  ماقم  نوفدم و  سنج 

ناتسلگ ناتسا 

یفرعم

هراشا

 ، ناتسنمکرت يروهمج  هب  لامش  زا  ناتسا  نیا  تسا .  هدش  عقاو  ناریا  لامـش  رد  عبرم  رتمولیک  رازه  دودح 22  یتحاسم  اب  ناتسلگ  ناتسا 
ناتـسا زکرم  دوش .  یم  دودـحم  رزخ  يایرد  ناردـنزام و  ناتـسا  هب  برغ  زا  ناـسارخ و  ناتـسا  هب  قرـش  زا  نانمـس ،  ناتـسا  هب  بونج  زا 

دبنگ تشدونیم و  يوکدرک ،  دابآ ،  یلع  زگ ،  ردنب  نمکرت ،  ردنب  زا :  دنترابع  نآ  ياهرهش  نیرت  مهم  تسا و  ناگرگ  رهـش  ناتـسلگ ، 
 . سوواک

ییایفارغج تیعقوم 

هدش هدیشک  یبرغ  یقرـش –  تهج  رد  يزاوم و  روط  هب  ناتـسلگ  ناتـسا  قرـش  بونج و  تمـسق  رد  زربلا  ياه  هوک  هتـشرهوک  - هدرگریپ
هوک هب  ناتسا  یقرش  لامش  قرـش و  رد  هتفای و  دادتما  یلاله  يراون  تروص  هب  هدش و  عورـش  ناتـسلگ  ناردنزام و  ناتـسا  زرم  زا  تسا و 

تاعافترا زا  ناروم  هعلق  هوک ،  هدرگ  ریپ  ون ،  زارد  وکهاش ،  هوک  هک  دندنویپ  یم  ناسارخ  ناتسا  رد  دجـسم  رازه  دولانیب و  غادالآ ،  ياه 
ياه هلق  نیرت  عفترم  زا  هک  دراد  رارق  نانمس  ناتسلگ و  ناتـسا  نیب  رتم  عافترا 3,813  اب  ناشکهک »  هلق  دوش « .  یم  بوسحم  ناتـسا  مهم 

يا هگلج  و «  يا »  هیاپهوک  یناتسهوک « ، »  هیحان  شخب « ؛  هس  هب  ناتسلگ  ناتسا  یعیبط  يایفارغج  یلک  روط  هب  دیآ .  یم  رامش  هب  ناریا 
يایرد یقرش  یبونج و  لحاوس  ياه  هگلج  زربلا و  ياه  هوک  هتـشر  نتفرگ  رارق  هوحن  هب  هجوت  اب  ناتـسلگ ؛  ناتـسا  تسا .  هدش  میـسقت  « 

شزو ناتـسنمکرت ،  یبونج  ياـه  ناـبایب  دوجو  اـیرد ،  هب  یکیدزن  يرود و  ییاـیفارغج ،  عاـفترا  ضرع و  ریثاـت  هب  هجوـت  اـب  زین  و  رزخ ، 
رد میالم »  یناتـسمز  اـب  یناراـب  مرگ و  لدـتعم  ياوه  بآ و  تمـسق « :  هس  هب  یمیلقا  رظن  زا  یلگنج ،  مکارتم  شـشوپ  یلحم و  ياـهداب 

مرگ و یناـبایب  ياوه  بآ و  دور و «  ناـگرگ  كرتا و  هیحاـن  رد  مرگ »  ییارحـص  ياوـه  بآ و  ناتـسهوک « ،  وـس و  هرق  نیب  لصافدـح 
رد ناتسلگ  ناتـسا  تفگ  دیاب  یلک  روط  هب  دوش .  یم  میـسقت  ناگرگ  هقطنمکرتا  لامـش  زا  یکچوک  هیحان  رد  مک »  یگدنراب  اب  کشخ 

ترواجم ظاحل  هب  ناگرگ  تسپ  یضارا  يا و  هگلج  ياه  تمسق  یلو  تسا  يا »  هنارتیدم  لدتعم  ياوه  بآ و  ياراد «  اه  تمسق  رتشیب 

ناریا ناگداز  ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 885زکرم  هحفص 802 

http://www.ghaemiyeh.com


ییایفارغج تیعقوم  هب  هجوت  اب  دراد .  مرگ »  ینابایب و  همین  ياوه  بآ و  تاعافترا « ،  شهاک  ایرد و  زا  يرود  ناتـسنمکرت ،  يارحـص  اب 
دـنریگ و یم  همـشچرس  زربلا  ياه  هوک  هتـشر  تاعافترا  زا  هک  تسا  یمهم  بآرپ و  ياه  هناخدور  ياراد  ناتـسا  نیا  یمیلقا ،  طیارـش  و 

همشچرس ناسارخ  دجسم  رازه  ياه  هوک  زا  كرتا : »  هناخدور  وس « .  هرق  دور ،  ناگرگ  كرتا ،  هناخدور  زا :  دنترابع  اه  نآ  نیرت  مهم 
نیرتمهمو دهد  یم  لیکشت  ار  ناتـسنمکرت  ناریا و  یبآ  زرم  رتمولیک ،  کیدزن 120  هناخدور  نیا  ددـنویپ .  یم  رزخ  يای  رد  هب  هتفرگ و 

هنماد زا  هناخدور ،  نیا  دور : »  ناگرگ  هناخدور  دنتـسه « .  توترخ »  و «  وس »  قآ  وس « ، »  یجآ  رابموس « ، »  لماش «  نآ  ياـه  هخاـش 
نوچ یکچوک  ياهدور  نتـسویپ  مه  هب  زا  سپ  دریگ و  یم  همـشچرس  ناسارخ  ياه  يدنلب  یبرغ  ياه  هنماد  یقرـش و  زربلا  یلامـش  ياه 
تسا وس »  هرق  دور  ناتسا «  گرزب  هناخدور  نیموس  دور  - ناگرگ دزیر .  یم  رزخ  يایرد  هب  دابآ  دمحم  نایمار و  دابآ ،  لیت  غود ،  واز ، 

الاب يریگـشفک ،  دـننام ؛  ییاه  هناخدور  نتـسویپ  زا  سپ  دریگ و  یم  همـشچرس  یقرـش  زربلا  ياه  هوک  هتـشر  رد  گنلا  ياه  هوک  زا  هک 
نیرتمهم دزیر .  یم  ناگرگ  جـیلخ  هب  یلدرج  تشد و  واز  نایروش ،  نمچون ،  دور ،  هصاخ  نالیز ،  نبراد ،  ریـش  رقچ ،  نایام ،  هداـج ، 
 . دنتسه وترلیز  نشوت و  هرد ،  گنلا  دور ،  نسف  الک ،  تصش  بآ ،  راهچ  لهچ و  تشد ،  مرگ  لماش  هناخدور ؛  نیا  ياه  هخاش 

یخیرات هنیشیپ 

 « دابآرتسا مان «  هب  مهد  نرق  زاـغآ  اـت  سپ  نآ  زا  و  ناـگرگ »  تلاـیا  ماـن «  هب  يرجه  متفه  نرق  اـت  خـیرات و  لوط  رد  زا  ناتـسلگ  ناتـسا 
دنفـسا زا  هقطنم  نیا  تسا .  هدش  دای  ناجرج »  مان «  اب  نآ  زا  یمالـسا  هیلوا  نارود  ياههتـشون  مارایک  - راغ رتشیب  رد  یلو  دش  یم  هتخانش 

دودح 7 هب  هقطنم  نیا  یخیرات  هقباس  ناتـسلگ  ناتـسا  رد  هتفرگ  ماجنا  ياه  شهوژپ  ساسارب  تساهدـش .  هدـیمان  ناگرگ »  لاس 1316 « 
زا ناتـسلگ  یکیلاگ  شخب  گنرف »  ياتـسور  رد «  عقاو  مارایک »  راغ  زا «  هدـمآ  تسدـب  راثآ  قبط  دـسر .  یم  دـالیم  زا  شیپ  لاـس  رازه 

ياه ناسنا  هاگهانپ  نیرت  یمیدق  زا  یکی  ظاحل  نیا  زا  هدوب و  دیدج »  و «  هنایم »  یگنس  هنیراپ  هرود «  ياه  ناسنا  تنوکـس  لحم  زابرید 
هب مک  تسد  هقطنم  نیا  یگنیرید  هک  دهد  یم  ناشن  ناگرگ  یکیدزن  رد  هپت »  گنروت  ياه «  شواک  نینچمه  تسا .  هدش  هتخانـش  هیلوا 

هدزناش تکلمم  زا  نیمزرـس  نیمهن  ار  ناکرهو »  نایتشترز « ،  باـتک  اتـسوا »  تسا « .  ناتـسچولب  ناتـسیس و  رد  هتخوس »  رهـش  هزادـنا « 
راتخاس اب  تلایا »  ای  پارتاس  کی «  تروص  هب  دـعب ،  هب  نایـشنماخه  نامز  زا  ناتـسلگ  ناتـسا  دـیرفآ .  دازماروها  هک  دـناد  یم  يا  هناـگ 

رد دـمآ .  یم  رامـش  هب  یناریا  ياه  تلایا  نیرتفورعم  زا  دـش و  یم  هدـیمان  ایناکریه »  اـی  یناـکریه  هرود «  نیا  رد  دـمآرد .  مظنم  يرادا 
 » يوـلهپ ياههتـشون  رد  و  هناـگرو »  نیمزرـس «  نیا  ماـن  نوتـسیب ،  رد  شوـیراد  يهتـشونگنس  هـلمج  زا  یـشنماخه و  ياههتـشونگنس 

هدـیقع هب  دوب .  هقطنم  نیا  ياورناـمرف  یـشنماخه »  شویراد  ردـپ  یتدـم «  نایـشنماخه ،  تموـکح  ناـمز  رد  تسا .  هدـمآ  ناـکروگ » 
مان هراتس »  يانعم «  ههپت  - گنروت ب  رتسا » ار «  وا  هک  دوخ ،  يدوهی »  نز  دوبدای «  هب  هاشرایاشخ »  ار «  دابآرتسا  یناتساب  رهش  ناخروم ؛ 

روتـسد ناریا  كاخ  هب  نوه »  ماوقا «  هلمح  زا  يریگولج  يارب  نایناکـشا  تلود  نایناکـشا ، »  تموکح «  نارود  رد  تخاس . دوب ،  هداـهن 
رظن زا  هـقطنمرد  راوـید  نـیا  تخاـس  دـش .  فورعم  ردنکــس ، »  دـس  هـب «  اهدــعب  هـک  داد  ار  ناـگرگ  هـقطنمرد  گرزب  راوـید  تخاـس 
هداد نامرف  نآ  يزاسزاب  هب  ناوریـشونا »  دش و «  يریگیپ  زین  نایناساس  هرود ي  رد  یتح  هک  يروط  هب  تشاد  يدایز  تیمها  یکیژتارتسا 

نارود رد  دش .  یم  بوسحم  ناتسبات  راهب و  ياه  لصف  رد  یناکشا  ناهاشداپ  تحارتسا  لحم  هرود ،  نیا  رد  هقطنم ،  نیا  نینچمه  دوب . 
نیا نایوما ،  تموکح  ياـه  لاـس  لوط  رد  دـش و  حـتف  ق ،  لاس 21 ه ـ رد  ناگرگ  نیمزرـس  ناملـسم ؛  بارعا  دورو  زا  سپ  یمالـسا و 
نیرت مهم  زا  ناگرگ  رد  دیشرلا  نوراه  تموکح  نامز  رد  نایسابع و  رصع  رد  ناگماج »  خرس  مایق  دمآ « .  رد  نایولع  هاگهانپ  هب  هقطنم 

 ، » دـهد لیکـشت  ار  يدـنمتردق  تموکح  نیمزرـس  نیا  رد  تسناوت  هک  ياـه  هسلـس  نیرت  مهم  زا  دـیآ .  یم  رامـش  هب  نارود  نیا  عیاـقو 
شناد ملع و  هب  هک  يداـیز  هقـالع ي  لـیلد  هب  راـیزلآ ؛ »  ياورناـمرف «  نیرت  فورعم  ریگمـشو ، »  نب  سوباـق  دوب « .  راـیز »  لآ  تلود 

هدرک لیدبت  ینوریب »  ناحیروبا  و «  انیس »  یلعوبا  نوچ «  ینادنمـشناد  نادنمـشیدنا و  بذج  يارب  نما  یطیحم  هب  ار  ناجرج »  تشاد « ، 
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و سوباق »  جرب  يانب «  تخاس  ردنکـس  - دـس هلمج  نآ  زا  هک  داد  ماجنا  يریگمـشچ  ياـه  مادـقا  هقطنم  نیا  رد  ملع  تفرـشیپ  يارب  دوب و 
زا ثعاب  ناریا  هب  اه  لوغم  هلمح  اما ؛  تسا .  نادـناخ  نیا  گرزب  ثاریم  زا  هنامیکح »  ياهدـنپ  اب  همان  سوباق  دنمـشزرا «  باتک  فیلاـت 

تـسناوتن دش ،  یهاشمزراوخ  ناطلـس  هاگهانپ  هک  مه  نوکـسبآ »  دش و «  ناجرج »  ياهرهـش «  یناریو  زین  تمظع و  هوکـش و  نتفر  نیب 
 » ندمآ راک  يور  اب  یلو ؛  تشاد .  همادا  زین  ناکروگ »  رومیت  هلمح «  نامز  ات  یتح  اه  یناریو  نیا  ددرگ .  نانآ  ربارب  رد  یتمواقم  هاگیاپ 
 « نینوملاراد بقل «  دابآرتسا  يوفص ،  نایوارنامرف  هاگدید  هب  هجوت  اب  تشگرب و  هقطنم  نیا  هب  تینما  تابث و  رگید  راب  هیوفص ، »  تلود 

نایم ناریا و  هب  لوغم  هلمح  زا  سپ  دـندوب ،  ناگرگ »  اـی  داـبآرتسا  هقطنم  ياـه  نمکرت  زا «  يا  هلیبق  هک  اـهراجاق »  تفرگ « .  دوخ  هب  ار 
هقطنم نیا  هب  یناکروگ »  رومیت  هک «  ینامز  دـندرک و  ترجاهم  ماـش  هب  اـهراتات »  و «  اـه »  نمکرت  رگید «  هفیاـط  دـنچ  هارمه  هب  نادور 

 . دیـشخب ناگدابآرذآ »  رد «  يوفـص »  هاقناخ  هب «  سپـس  رد  هتفرگ و  تراسا  هب  ار  رجاهم  ياه  هفیاـط  رگید  و  اـه »  راـجاق  درک «  هلمح 
زا سپ  دوب ،  هفیاط  نیا  زا  هک  راجاق »  ناخ  دمحم  اقآ  دندش « .  ناشابلزق »  هاپـس  یلـصا «  ناگدنهد  لیکـشت  زا  یکی  هفیاط ،  نیا  اهدـعب 

هیراجاق هسلس  دریگ و  تسد  هب  ار  روشک  رد  يراد  مامز  تردق  دنز ، »  ناخ  میرک  گرم «  زا  دعب  تسناوت  زاریـش ،  رد  ناگورگ  اه  لاس 
اهسور تیلاعف  ياه  نوناک  زا  یکی  دابارتسا  تلایا  دیدرگ  ثعاب  ناریا  هب  يرازت  هیـسور  تلود  يرامعتـسا  هجوت  دیامن .  يراذگ  هیاپ  ار 

تاسیـسات زگردـنب  رد  دـندومن . لاعف  دابارتسا  رهـش  رد  ار  دوخ  يرگلوسنک  هدرک و  لاغـشا  ار  هداروشآ  هریزج  اهنآ  دریگ . رارق  ناریا  رد 
یمهم هدنزرا و  شقن  ياراد  دابارتسا  مدرم  تیطورشم ، شبنج  هلمج  زا  رصاعم  نارود  یعامتجا  تالوحت  نایرج  رد  تشاد . رارق  يراجت 

رود هار  زا  طاـبترا  قرب و  بآ ، يهکبـش  بساـنم و  یطاـبترا  هار  ياراد  اهاتـسور  نیا  رت  شیب  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  دـندوب .
شوررپ يریگیهاـم و  یتسد ، عیانـص  مشیربامرک ، شوررپ  يرادروبنز ، يرورپـماد ، يرادغاـب ، يزرواـشک ، راـک  هب  ناییاتـسور  دـناهدش .

لاس 1376 ات  ناتـسلگ ،  ناتـسا  دـنناسریم . يرای  هطوبرم  ياهنامزاس  هب  يرادلگنج  راـک  رد  زین  اـهنآ  زا  یخرب  دـنزادرپیم و  یهاـم 
ناتـسنمکرت نینکاس ا  نابزو :  ماوقا  دش .  لیدبت  لقتـسم  یناتـسا  تروص  هب  هک  دوب  لاس  نیمه  رد  اما  دوب ،  ناردـنزام  ناتـسا  زا  یـشخب 

 » ار هقطنم  تیعمج  رتشیب  هتبلا  دـنوش .  یم  میـسقت  اه »  نمکرت  و «  اه »  سراف  هدـمع «  هورگ  ود  هب  یلک  يدـنب  میـسقت  کی  رد  ناتـسلگ 
 . دنرقتـسم ناتـسا  يزکرم  یبونج و  یحاون  رد  دنتـسه و  رجاهم »  و «  یموب »  هتـسد «  ود  لماش  دوخ  هک  دـنهد  یم  لیکـشت  اـه »  سراـف 

نارجاـهم زا  رتشیب  زین  ار  ناتـسا  نیرجاـهم  دـننک .  یم  م  ـــــ لکت یناردـنزام  یلوتک و  یناـگرگ ،  شیوگ  هب  رتـشیب  هقطنم  یموب  نینکاـس 
يزکرم شخب  رد  هک  دنوش  یم  مسقت  نالگوگ »  و «  تومی »  هریت «  ود  هب  اه  نمکرت  دنهد .  یم  لیکشت  یناسارخ  ینانمس و  یناتسیس ، 

 ، اهدرک ناوت ،  یم  ناتسا  رد  نکاس  ماوقا  رگید  زا  نینچمه ؛  دننک .  یم  تبحـص  ینمکرت »  نابز  هب «  دنتـسه و  نکاس  ناتـسا  یلامـش  و 
 . درب مان  ار  اهقازق  اه و  شابلزق  یناجیابرذآ ،  ینعی  اهكرت 

يداصتقا یعامتجا و  تیعقوم 

زا یکی  هراوـمه  ناـگرگ  نمکرت و  يوـکدرک ،  داـبآیلع ،  تشدوـنیم ،  دـبنگ ،  نوـچ :  ياهناتـسرهش  ياـه  تـشد  ناـگرگ و  هـقطنم 
تیلاعف روحم  تالط .  - هرطقولآ سا  هدوب  اهنآ  هب  هتسباو  عیانـص  يرادماد و  يزرواشک ،  ياه  هنیمز  رد  روشک  يداصتقا  مهم  ياهبطق 
تالیش رویط ،  ماد و  عترم ،  لگنج و  يراد ،  غاب  تعارز ،  لماش :  تیلاعف  نیا  تسا .  يزرواشک  تیلاعف  ناتسلگ ،  ناتسا  يداصتقا  ياه 

 ، هبنپ مدنگ ،  تشک  هنیمز  يریگمشچ  روط  هب  کشخ ،  مرگ و  ياهناتسبات  ياهگلج ،  یـضارا  تعـسو  تبوطر ،  یمک  تسا .  نایزبآ  و 
یتعارز لوصحم  نیرت  هدمع  مدـنگ ،  تسا .  هدروآ  دوجو  هب  ناتـسا  رد  نادرگباتفآ  ایوس ،  نوچ  ینغور  ياه  هناد  ینیمز و  بیـس  وج ، 

رد تسا .  رادروخرب  ییالاب  درکلمع  زا  روشک  لـک  هب  تبـسن  هدـش و  تشک  یمید  تروص  هب  مه  یبآ و  تروص  هب  مه  هک  هدوب  ناتـسا 
رانک رد  ناغون .  توت  یگنران و  لاقترپ ،  الط ،  هرطق  ولآ  وله ،  زا :  تسا  ترابع  ناتـسا  یغاـب  تادـیلوت  نیرت  هدـمع  يرادـغاب ؛  شخب 

زین يا و  هفوـلع  ناـهایگ  تشک  تهج  ییاوـه  بآ و  بساـنم  طیارـش  ندوـب  اراد  تلع  هـب  ناتـسلگ  ناتـسا  يرادـغاب ،  تـعارز و  شخب 
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 . تسا دـنم  هرهب  ماد  عاوـنا  شرورپ  يارب  یبساـنم  تیعقوـم  زا  دعتـسم ،  عیـسو و  عـتارم  زا  يرادروـخرب  زین  اـهنآ و  یعرف  ياـه  هدروآرف 
رتشیب واگ  شرورپ  تسا .  نایزبآ  مشیربا و  مرک  لسع ،  روبنز  رویط ،  ماد و  عاونا  لماش :  هدـمع  روط  هب  ناتـسا  يرورپ  ماد  ياه  تیلاـعف 

تلع هب  زین  لـسع ،  روبنز  شرورپ  دراد .  جاور  یعترم  و  ياهگلج ، یـضارا  رد  رتـشیب  زب  دنفـسوگ و  شرورپ  یبوـنج و  ياـههیاپهوک  رد 
هداد صاصتخا  دوخ  هب  ار  يددـعتم  زکارم  هتفای و  هعـسوت  جاور و  یناتـسهوک  ياهیاپهوک و  یحاون  رد  یمیلقا  یهایگ و  دـعاسم  طـیارش 
نیا رد  رود  ياههتـشذگ  زا  مشیربا  مرک  شرورپ  توت ،  ناـتخرد  شیور  بساـنم و  ییاوـه  بآ و  طیارـش  هب  هجوـت  اـب  نمـض  رد  تسا .

یقرش بونج  لحاوس  هلمج  زا  مزال ؛  یبآ  عبانم  زا  يرادروخرب  یطیحم ،  تسیز  صاخ  طیارش  یمیلقا ،  عونت  تسا .  هدوب  موسرم  ناتسا 
زیخبآ هزوح  هس  طسوت  ندمـشیربا  - مرک - شرورپ روصحم ش  ناشیمگ و  بالات  ناگرگ ،  جـیلخ  یبآ  ياـه  هقطنم  دوجو  رزخ ،  ياـیرد 

هدرک لیدـبت  یهام  دیـص  شرورپ و  مهم  هقطنم  هب  ناـیزبآ  اـه و  یهاـم  عاونا  دـیلوت  رظن  زا  ار  هقطنم  نیا  وس  هرق  كرتا و  دور ،  ناـگرگ 
نیا دنزادرپیم و  یهام  هچب  دـیلوت  راک  هب  ناتـسا  رد  یناوختـسا  نایهام  شرورپ  زکرم  کی  يرایواخ و  نایهام  شرورپ  زکرم  ود  تسا . 

. تسا ماجنا  لاح  رد  زین  اهرازتشک  رد  الآلزق  یهام  شرورپ  حرط  دراد . روشک  رد  ار  مراهچ  هاـگیاج  یباـمرگ  ناـیهام  دـیلوت  رد  ناتـسا 
هب کی  ره  هک  تسا  عونتم  رایسب  ناگرگ  ناتـسرهش  صوصخ ،  هب  ناتـسا ،  نیا  تعنـص  يرورپ ؛  ماد  يزرواشک و  تیلاعف  زا  رظن  فرص 
هب ناوتیم  ياهناخراک  عیانـص  نیرتمهم  زا  دوش .  یم  میـسقت  یتسد  يا و  هناخراک  عون  ود  هب  دنراد و  یمهم  يداصتقا  تیمها  دوخ  هبون 

تالآنیـشام تخاس  ياههاگراک  زا  ياهعومجم  هزیروتـساپ و  ریـش  قیاع ،  ربیف  ورـسنک ، دـنق ،  ناـپوئن ،  درآ ،  ینکكاـپ ، هبنپ  هناـخراک 
هب نآ  زا  ییاه  شخب  یگدـنز ،  کبـس  رد  رییغت  ناـمز و  تشذـگ  اـب  دـنچره  ناتـسلگ ،  ناتـسا  یتسد  عیانـص  درک .  هراـشا  يزرواـشک 
 ، الققآ ياهنمکرت  طسوت  هچیلاق  یلاق و  عاونا  تفاب  دراد .  يرایسب  شرتسگ  هتشاد و  یگنررپ  تایح  زونه  یلو  هدش ،  هدرپس  یشومارف 
رد سابل  يا  هیشاح  راون  بش ،  رداچ  ندرگ ،  لاش  يرسور ،  سابل ،  لماش :  یمشیربا  ياه  هچراپ  ناگرگ ،  ترایز  ياتـسور  رد  میجاج 
هایس ای  يزود  نزوس  دمن ،  تفاب  هب :  ناوت  یم  ناتسا  یتسد  عیانص  رگید  زا  تسا .  تیمها  زئاح  هلالک  ناتسرهش  یلاوح  رسک ،  ياتـسور 

 . درک هراشا  ینمکرت  تالآرویز  تخاس  یتنس و  زاس  يزود ، 

 : تاغوس

 ، وبملک ای  يدیع  نون  يزارداپ  همشیپ ،  ییودرگ ،  ياولح  یلیبجنز ،  ياولح  یسور ،  ییودرگ  ینیریش  یلسع ،  ینیریش  ینیریش :  شخب 
ياه هچراـپ  نودـلگ ،  میلگ ،  نیچراـق ،  ینمکرت ،  شرف  یمکرت ،  یتشپ  میجاـج ،  یتسد :  عیانـص  شخب  يدـجنک  کـیز  تشپ  باـطق 

یتشپیزود - نزوس ینمکرت  يرسور  لاش و  یقیـسوم ،  تالآ  ینمکرت ،  تالارویز  هدش ،  يزود  مشیربا  ياه  هچراپ  هدش ،  يزود  نزوس 
تالآرویز ینمکرت 

يرگشدرگ یعیبط –  ياه  هبذاج 

هک كرتا ،  بالات  الق و  قآ  ياه  بالات  هعومجم  رزخ ،  ياـیرد  لـحاس  هیـشاح و   ، هد اروشآ  ياتـسور  تعیبط  نمکرت :  ردـنب  هداروشآ 
دنمـشناد بالات  کمن ،  بالات  لگ ،  یجآ  بالات  ناوریـش ،  یب  یب  بالات  نورب ،  هچنیا  بالات  لگ ،  املآ  بـالات  هچنیا ،  بـالات  لـماش 

همشچ زگ ،  ردنب  یلحاس  عمتجم  هلاکنایم ، ،  هریزج  هبش  لحاوس  ناگرگ ،  جیلخ  هیـشاح  زگ :  ردنب  هلاکنایم  ناشیمگ ،  بالات  دوش ،  یم 
- راشبآ عانط  دور  هیشاح  ارفا ،  لو  دور  هیشاح  زگ ،  دور  هیشاح  هدنک ،  افج  دور  هیـشاح  هدنکون ،  دور  هیـشاح  اکـسوت ،  همـشچ  یقیلق ، 
 ، ونایکت هوک  هنماد  تعیبط  ناوجرگ ،  دور  هیـشاح  یلع ،  هاچ  دور  هیـشاح  دـنلد ،  یلگنج  كراپ  لاودوبک ،  راشبآ  دابآ :  یلع  لاودوبک 

ياتـسور تعیبط  لوتک ،  داـبآ  دـمحم  هنهد  ود  تعیبط  هت ،  هلین  هوک  هنماد  تعیبط  لـگ ،  هوک  هنماد  تعیبـط  دـنلقرق ،  هوک  هنماد  تعیبـط 
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هاش یلچلچ و  یناتسهوک  هقطنم  تعیبط  همشچ ،  گیر  ياتـسور  تعیبط  وسرن ،  ياتـسور  تعیبط  نایام ،  ياتـسور  تعیبط  هرد ،  نیلوخ 
ماما یلگنج  كراپ  ناتـسلگ ،  ماب  هب  فورعم  ونزارد  یقالیی  تاعافترا  هقبط ،  تفه  راـشبآ  بآ ،  ود  راـشبآ  يوکدرک :  اـمن  - ناـهج راو 

تعیبط ناکدار ،  هناخدور  هیـشاح  بادـنک ،  ياتـسور  تعیبط  ناکدار ،  ياتـسور  تعیبط  امن ،  ناهج  راغ  هناخ ،  جـنگ  راـغ  ع ، )  ) اـضر
يولقود راشبآ  دابآریـش ،  راشبآ  لاو ،  دوبک  راشبآ  ناگرگ :  ترایز  - راشبآ امن  ناـهج  هدـش  تظاـفح  هقطنم  ونزارد ،  یقـالیی  ياتـسور 

هوک هنماد  ناشیمگ ،  بالات  هلاکنایم ،  شحو  تایح  هاگهانپ  هرد ،  گنلا  یلگنج  كراپ  ترایز ،  مرگ  بآ  هوک ،  ناراب  راشبآ  ترایز ، 
 ، کلم هدون  لگنج  ناروخ ،  راهان  لگنج  وگنر ،  لگنج  لگ ،  یجآ  هچایرد  لـگ ،  اـملآ  هچاـیرد  لـگ ،  ـالآ  هچاـیرد  ناـگرگ ،  ياـه 

- هیـشاح وکهاـش  ياتـسور  تعیبط  غاـب ،  راـهچ  ياتـسور  تعیبط  هد ،  اروشآ  هریزج  ـالک ،  تصـش  لـگنج  قرق ،  شحو  غاـب  لـگنج و 
 ، دنب قآ  هناخدور  هیـشاح  هناهد ،  هناخدور  هیـشاح  سوواک ،  دبنگ  هناخدور  هیـشاح  دابآریـش ،  راشبآ  سوواکدـبنگ :  نایمار  - هناخدور

راشبآ هول ،  راشبآ  انیـسح ،  راشبآ  تشدونیم :  هول  - راشبآ نایمار  هناخدور  هیـشاح  هوان ،  هرق  هناخدور  هیـشاح  یکنرک ،  هناخدور  هیـشاح 
هرد هوکلین ،  هوک  هنماد  هوک ،  نارام  هوک  هنماد  ناتـسلگ ،  یلم  كراپ  تشدونیم ،  همـشچ  قآ   ، مولول راـشبآ  وس ،  قآ  راـشبآ  ناتـسلگ ، 

 ، هپت غارچ  نیزود ،  مرگ  بآ  همشچ  لال ،  همشچ  ياچ ،  لهچ  هگنت  لگنج  دابآرقاب ،  لگنج  نوغرف  هرد  رـسنآ ،  هرد  یلآ ،  هرد  هملآ ، 
نارپ یهام  هناخدور  هیشاح 

یخیرات ياه  هبذاج 

هاگمارآ ناشیا ،  چـیلق  دیـس  هاگمارآ  قالـس ،  ناشیا  دارم  گب  هاگمارآ  هجوخ ،  يدیـس  هاـگمارآ  نمکرت :  ردـنب  نمکرت  - ردـنب - هلکـسا
هلکـسا اتآ ،  یبح  هاگمارآ  چیلق ،  نیکـسم  هاگمارآ  يدازآ ،  دمحم  تلود  یغارف و  یلع  موتخم  هاگمارآ  یناتـسغاد ،  دنوخآ  رداقلادبع 

 ، اباب ناخیلاع  هاگترایز  هپت ،  هوارم  ماما  قآ  هاگترایز  کچوک ،  هپت  شمگ  هپت  رازکمن ،  هپت  میدق ،  ناجرج  رهـش  يایاقب  نمکرت ،  ردـنب 
 ، اباب سیردا  هاگترایز  ماما  یقگناراق  هاگترایز  دـینگ ،  ماما  قآ  هاگترایز  ریپ ،  لی  هاگترایز  اباب ،  هیکت  هاـگترایز  یبن ،  دـلاخ  هاـگترایز 

ناتسروگ ووس ،  هروک  یناتـساب  هپت  ناتـسروگ و  نیدلااهب ،  هاگترایز  یبن ،  حلاص  هاگترایز  یبن ،  بوقعی  هاگترایز  چاغآ ،  ریپ  هاگترایز 
ماما هدنکون ،  هللا  بیبح  هداز  ماما  زگ :  ردنب  ناشیا  میرک  هسردم  دجسم و  ایلوا ،  ورـس  ناتـسروگ  دنب ،  قآ  ياتـسور  یکیدزن  رد  يواری 

ياتسور رد  هعلق  رامور  رد  یمیدق  هدکـشتآ  يایاقب  زگ ،  ردنب  قباس  كرمگ  نامتخاس  لاچ ،  دیفـس  هداز  ماما  قاطرـس ،  اضر  یلع  هداز 
هلاغزب ارفا ،  شش  دابلک ،  رج  هعلق ،  سورع  یناخ ،  نپ  ناتسورگ  دابلگ ،  هنهک  ياتسور  هلحمرس ،  ياتسور  رد  هعلق  میدق  یقرـش ،  ناویل 
گنزم هپت و  هشفنب  اپوک ،  توس  هپت  یهللادـبع ،  هپت  دابلک ،  هنهک  ياتـسور  رد  هپت  نید  داـبلک ،  هنهک  ياتـسور  رد  ناتـستوت  هقطنم  هپت و 

 ، نالیز هداز  ماما  ونگ ،  هداز  ماما  ای  رفعج  هداز  ماما  نارخآ ،  هداز  ماما  هتالک ،  رواس  هداز  ماما  نمزـالا ،  هداز  ماـما  داـبآ :  یلع  هتختارفا 
 ، دیجم هداز  ماما  میهاربا ،  هداز  ماما  رهاط ،  هداز  ماما  يوکدرک :  ناکدار  - جرب هپت  رفاک  هتخت ،  ارفا  یخیرات  ياتـسور  هلادـبع ،  هداز  ماما 

موصعم هاگترایز  هشیمت ،  رهش  راوید  ناکدار ،  جرب  گنلا ،  هداز  ماما  لزنم ،  رازه  هداز  ماما  هوکراهچ ،  هداز  ماما  دابآ ،  نشور  هداز  ماما 
هداز ماما  دابآ ،  دمحم  ياتسور  نادنب  بآ  ناگرگ :  الق  - قآ - لپ يربگ  هعلق  هشیمت ،  یخیرات  رهش  یـسابع ،  هاش  هداج  شوپ ،  زبس  هداز 

لپ هداز ،  موصعم  هپت  نادـنب ،  لعن  رازاب  ناجیدـنه ،  هداز  ماما  نت ،  هن  هداز  ماما  رون ،  هداز  ماما  داـبآ ،  نشور  هداز  ماـما  هنیزوا ،  يوداـب 
خاک یـصاصتخا ،  خاک  الیو ،  يوک  قلزق ،  يارـسناوراک  يردنکـسا ،  دـس  هپت ،  گـنروت  امیـس ،  ادـص و  هپت  چـیپ ،  رازه  هپت  ـالق ،  قآ 

افـشلاراد هسردم  رادرـس ،  هسردـم  ع ، )  ) يرگـسع نسح  ماما  دجـسم  نشلگ ،  دجـسم  عماج ،  دجـسم  ناخدـمحماغآ ،  خاک  نمـساش ، 
یب هعلق  نورب ،  هچنیا  يزرم  هچرازاب  سوباق ،  جرب  رازاب ،  هعمج  یگتفه و  رازاب  دیز ،  نب  ییحی  هداز  ماما  سوواک :  دبنگ  سوباق  - دـبنگ
هعلق رفاـک ،  هعلق  دـنوخآ ،  یلراـس  هعلق  یلع ،  ناطلـس  هعلق  رون ،  هعلق  كزیکرهن ،  هعلق  دومحم ،  هعلق  دـنوخآ ،  اـطع  هعلق  ناوریـش ،  یب 

هاـگمارآ تشد :  ونیم  ناراـم  - هعلق هپت  میراـی  ریگمـشو ،  نب  سوباـق  هربقم  هعلق ،  يربـگ  ردنکـسا ،  یعاـفد  راوید  غیج  هعلق  هپت ،  دـمحم 
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ماما هاگترایز  رفعج ،  هداز  ماـما  هاـگترایز  یبن ،  نسح  دیـس  هعقب  هیکت ،  اـباب  هعقب  یـسوم ،  هداز  ماـما  قاحـسا ،  هداز  ماـما  یلق ،  موتخم 
 ، یبن دـلاخ  یگنهرف  یخیرات  هعومجم  هقوب ،  نامیلـس  هعلق  نارام ،  هعلق  هقلح ،  تشد  یخیراـت  رهـش  همیلح ،  یب  یب  هاـگترایز  هلادـبع ، 

هفاق هعلق 

ناتسلگ ناتسا  ياه  هبذاج  ریاس 

تشدونیمدابآریش - راغیوکرک - لگنج - رد - يا - هناخدور نمکرت  - ردنبهتختارفا

ناگرگ

هیلع هللا  مالس  قاحسا )  ) رون هداز  ماما 

هدش و عقاو  رهش  نیا  همشچرس  هلحم  رد  ناگرگ ، رهش  یناحور  يونعم و  رخافم  زا  یکی  رفعج  نب  یسوم  نبقاحسا  هدازماما  تاحیضوت 
نیا ترایز  هب  هک  یناسک  رثکا  تسا . (ع ) اضر ماما  ترضح  ینت  ردارب  رفعج  نبیسوم  نبقاحـسا  دراد . هلاس  دص  شـش  یتمدق  نآ  يانب 

تسا نآ  هدازماما ، نیا  صوصخ  رد  یندید  بلاج و  تاکن  زا  یکی  دنتسه . لاس  یس  ریز  دارفا  نیلصحم و  نایوجشناددنیآیم ، هدازماما 
اهنآ همه  هب  لاس  لیوحت  مسارم  نایاپ  زا  سپو  دـننکیم  عمجت  ناگرگ  رون  هدازماما  رد  رفن  رازه  ود  زا  شیب  ون  لاس  لـیوحت  ماـگنه  هک 

. دوشیم ادها  هکس  لقن و  کیربت ، ياهتراک 

هیلع هللا  مالس  ناجیدنه  هدازماما 

هداج ریـسم  رد  زربلا و  هوک  هتـشر  هنماد  رد  ناگرگ و  هدـنکون  ناجیدـنه  ياتـسور  بونج  يرتمولیک  تسیب  رد  هدازماما  نیا  تاحیـضوت 
. دوشیم بوسحم  یموب  مدرم  ياههاگترایز  زا  یکی  دراد و  رارق  ناغماد  هب  هدنکون  یناتسهوک 

هیلع هللا  مالس  نشور  هداز  ماما 

يرجه مهن  نرق  هب  انب  نیا  یلـصا  نامتخاس  تسا . هدـش  عقاو  ناتـسربق  غاب و  طسو  رد  ناـگرگ  داـبآنشور  رد  هاـگمارآ  نیا  تاحیـضوت 
تاریمعت هجیتـن  رد  اـنب  نیا  دراد . ار  يرمق  يرجه  جـنپ  تصـش و  دـص و  تـشه  لاـس  خـیرات  نآ  سیفن  رد  هـگنل  ود  دراد . قـلعت  يرمق 

مان تسا و  يرمق  يرجه  جنپ  داتفه و  دص و  تشه  خیرات  ياراد  دقرم  يور  قودنـص  تسا . هدمآرد  يدیدج  تروص  هب  دـعب  ياههرود 
تبث هب  تشه  هاجنپ و  ودصیـس  هرامـش  تحت  انب  نیا  تسا . هدـش  کح  نآ  يور  رب  عاقر  طخ  هب  هک  هللادـبع  یجاـح  داتـسا  نآ ، هدـنزاس 

. تسا هدیسر  یخیرات 

نالیگ ناتسا 

یفرعم

هراشا

. تسا هتفرگ  ياج  ناریا  لامـش  رد  شلات  زربلا و  ياههوک  هتـشر  نایم  رد  عبرم  رتمولیک  رازه و 711  دودح 14  یتحاسم  اب  نالیگ  ناتسا 
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بونج و رد  ناجنز  قرش ،  رد  ناردنزام  برغ ، رد  لیبدرا  ياه  ناتسا  اب  دراد و  قلعت  رزخ  يایرد  بونج  ییایفارغج  دحاو  هب  ناتـسا  نیا 
 : زا دـنترابع  نآ  مهم  ياهرهـش  تسا و  تشر  رهـش  نالیگ ،  ناتـسا  زکرم  تسا . هیاسمه  رزخ  يایرد  ناـجیابرذآ و  روشک  اـب  لامـش  رد 

 . رپتشه دورگنل و  ناجیهال ،  نموف ،  ارس ،  هعموص  تفش ،  رسدور ،  رابدور ،  یلزنا ،  ردنب  هیفرشا ،  هناتسآ  اراتسآ ، 

ییایفارغج تیعقوم 

هدش روصحم  بونج  رد  نالیگ »  هگلج  برغ و «  رد  زربلا »  ياه  هوک  هتشر  هلیسو «  هب  لکـش  یمچرپ  يا  هندب  تروص  هب  نالیگ  ناتـسا 
تمسق وزج «  هدش و  ادج  ناریا  نیمزرس  هیقب  زا  شلات »  ياه  هوک  و «  زربلا »  ياه  هوک  هتشر  هلیـسو «  هب  ناتـسا  نیا  یلک  روط  هب  تسا . 
میسقت یقرش »  ياه  هوک  هتشر  و «  یبرغ »  ياه  هوک  هتشر  تمـسق «  ود  هب  ناتـسا  رد  تاعافترا  دیآ .  یم  رامـش  هب  رزخ »  يایرد  یبونج 

اب لیجنم  هگنت  ات  اراتـسآ  دور  هرد  رازه  هوک ،  هتـشپ  هلوسام ،  شلات ،  ياه  هوک  لماش  یبرغ : »  ياه  هوک  هتـشر  شلاـت « - هوک دوش .  یم 
هدرک و ادج  ناجنز  لیبدرا و  زا  ار  نالیگ  هک  تسا  نراقتمان  يزاوم  یگدروخ  نیچ  هتـشر  نیدنچ  تروص  هب  یبونج ،  یلامـش –  تهج 
 » رب لمتـشم  شخب  نیا  عفترم  ياه  هوک  دـنا .  هتفرگ  ياج  اه  هوک  نیا  یقرـش  ياه  هنماد  تمـسق  رد  زین  شلات  اراتـسآ و  ياه  ناتـسرهش 

ناملید ياه  يراومهان  زین ؛  یقرش »  ياه  هوک  هتشر  تسا « .  رتم  عافترا 3,050  اب  غاد »  هلوسام  رتم و «  عافترا 3,300  اب  غادورقب »  هوک 
هک تسا  یقرـش  یبرغ –  تهج  اب  نراقتمان  يزاوم  یگدروخ  نیچ  نیدنچ  تروص  هب  دوش و  یم  لماش  ار  نارزخ  ولرامع و  ناجیهال ،  ، 
هب نآ  مک  بیـش  ناردنزام و  يایرد  فرط  هب  اه ،  هنماد  دنت  بیـش  تسا .  هدش  هدرتسگ  ناردنزام  ناتـسا  ياه  هوک  ات  دور  دیفـس  هرد  زا 
 « لاچ تشخ  و «  هوک »  شتان  رتم « ،  عافترا 2,705  اب  هوک »  کفرد  ناوت «  یم  هقطنم  نیا  مهم  ياه  هوک  زا  تسا .  دورهاـش  هرد  فرط 
 » دوجو زربلا ، »  ياه  هوک  هتـشر  راـنک «  رد  تسا .  هدروآ  دوجو  هب  نآ  رد  يددـعتم  ياـه  هرد  ناور ،  ياـه  بآ  شیاـسرف  درب .  ماـن  ار 

هگلج و «  یقرـش »  هگلج  شخب «  ود  هب  زین  ناتـسا  رد  اـه »  هگلج  تسا « .  رادروـخرب  یـصاخ  تیمها  زا  نـالیگ  ناتـسا  رد  اـه »  هـگلج 
اب یبرغ ،  زربلا  یلامش  ياه  هنمادکفرد  - هوک رزخ و  يایرد  لحاوس  نیب  يراون  تروص  هب  یقرش »  هگلج  تسا « .  هدش  میسقت  يزکرم » 
 « یبالیـس تایـصوصخ «  اب  یلحاس »  ياه  هناخدور  زا  يرایـسب  ياه  تفربآ  ریثات «  تحت  میقتـسم  روط  هب  هک  هدش  عق  او  یکدنا  تعـسو 

هدـش لیکـشت  عیـسو  تروص  هب  هلاخمچ  یلزنا و  مشاه ،  هداز  ماما  لصاف  دـح  رد  ثلثم ،  لکـش  هب  يزکرم »  هگلج  تسا « .  هتفرگ  رارق 
یلسگ دوجو  یبآ ،  عبانم  دیدش  ریخبت  دور ،  دیفس  دور  يراذگ  بوسر  زا :  دنترابع  هگلج  نیا  تعسو  رب  رثوم  لماوع  نیرت  مهم  تسا . 

هدیدرگ لامش  تمـس  هب  نیمز  تاقبط  تاکرح  ببـس  هدشزربلا و  ياه  هوک  هتـشر  هسلـس  زا  یبرغ  ياه  هوک  هتـشر  ندش  ادج  ثعاب  هک 
ورملق رد  یلک  روط  هب  نالیگ  ناتسا  تسا .  دیدرگ ،  رزخ  يایرد  بآ  حطس  نتفر  نییاپ  ثعاب  هتشذگ  رد  هک  يرگید  لماوع  زین  تسا و 

 ، رزخ يایرد  اب  ترواجم  تسا .  رزخ »  يایرد  یبونج  لحاوس  هقطنم «  نیرت »  بوطرم  دراد و «  رارق  بوطرم »  لدـتعم و  ياوه «  بآ و 
یلامـش ییاوه  ياه  هدوت  ییاج  هباج  شلات ،  یبرغ و  زربلا  ياه  هوک  دادـتما  عافترا و  لیجنم ،  داب  شیمرگ و  نوچ  یلحم  ياهداب  شزو 
یبوطرم ياهداب  هب  ناتسا  رد  یگدنراب  نازیم  تسا .  ناتـسا  ياوه  بآ و  رب  رثوم  لماوع  نیرت  مهم  زا  یلگنج  مکارتم  شـشوپ  یبرغ و  و 

ایرد بوطرم  ياوه  اهداب ،  نیا  دنزو .  یم  برغ  زا  زییاپ  ناتسبات و  رد  قرش و  زا  راهب  رد  برغ ،  لامش  زا  ناتـسمز  رد  هک  دراد  یگتـسب 
هب هنارتیدـم  يایرد  يوس  زا  هک  یبوطرم  ياوه  ياـه  هدوت  اـب  دروخرب  رثا  رب  ییاوه  ياـه  هدوت  نیا  دـننار .  یم  نـالیگ  هگلج  يوس  هب  ار 
رب يا  هژیو  ریثات  هک  ناتـسا  ياهداب  نیرت  مهم  دـنوش .  یم  ینالوط  ناوارف و  ياه  یگدـنراب  بجوم  دـنیآ ،  یم  رزخ  يایرد  ياضف  يوس 
داب شیمرگ ،  ای  شمرگ  داب  اوهلیگ ،  داب  اوهنـشد ،  داب  كوترـس ،  داب  يرزخ ،  داب  اونوریب ،  داب  زا :  دنترابع  دـنراذگ  یم  هقطنم  تعیبط 

زیخبآ ياه  هزوح  نالیگ  ناتسا  رد  مامَس .  داب  اومتیوک و  اوهایس ،  هشوب ،  باتفآ  اوهلیگ ،  نوریب  اوهلیگ ،  رانک  اوهنشد ،  کشخ  لیجنم ، 
تروص هب  ای  یلزنا و  بالات  هلیسو  هب  هتفرگ و  همشچرس  ناتـسا  بونج  برغ و  رد  عفترم  قطانم  زا  هک  دوش  یم  هدید  یکچوک  گرزب و 

عبانم اهرابیوج و  اهدور ،  دادعت  رظن  زا  نالیگ  هک  تفگ  دیاب  یگدـنراب  نازیم  یناوارف  هب  هجوت  اب  دـندنویپ .  یم  رزخ  يایرد  هب  میقتـسم 
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هب هزوح  جـنپ  هب  ار  نالیگ  بآ  عباـنم  ناوت  یم  ظاـحل  نیا  زا  تسا و  هناـیمرواخ  رد  یتح  روشک و  رد  ییانثتـسا  قطاـنم  وزج  بآ  یعیبط 
دیفـس بآ  عبانم  یلزنا -  بالات  ای  تانموف  هزوح  بآ  عبانم  دور -  فاچ  ات  اراتـسآ  زا  نالیگ  برغ  بآ  عبانم  درک - :  میـسقت  ریز  حرش 
ناوت یم  ناتسا  ياهدور  نیرت  مهم  زا  نینچمه  نکاس  ياه  بآ  عبانم  دورافص -  ات  دورگنل  زا  نالیگ ،  قرش  بآ  عبانم  يزکرم -  ای  دور 
 . درک هراشا  یکلیذ  هناخدور  ناخدورگنل و  دور ،  هایس  دور ،  رهوگ  دور ،  فاچ  دور ،  ناگرگ  دور ،  لپ  دوردیفس ،  اراتسآ ،  دور  هب 

یخیرات هنیشیپ 

ییایرآ ماوقا  ترجاهم  زا  سپ  دسر .  یم  اه  ییایرآ  ترجاهم  زا  شیپ  ياه  هرازه  هب  هقطنم  نیا  خیرات  ناسانش ،  ناتساب  شواک  ساسا  رب 
ریثات نیرتشیب  ملید »  و «  لیگ »  موق «  ود  ماوقا ؛  نیا  نیب  زا  رد  هک  دندمآ  دوجو  هب  يدیدج  ياه  موق  هقطنم ،  نایموب  اب  طالتخا  یپ  رد  و 

نامکاح ربارب  رد  هاگ  چـیه  دـندوب و  رادروخرب  لماک  يدازآ  زا  ماوقا  نیا  نایاورنامرف  یخیرات ؛  دـهاوش  ساـسا  رب  دنتـشاد .  هقطنم  رب  ار 
هب رتکیدزن  یضارا  رد  دسیون :  یم  دام »  خیرات  باتک «  رد  یسور ،  هدنسیون  فونوکاید ، »  دندشن « .  میلست  دام  تلود  یتح  ماوقا  رگید 

یلیابق تشاد و  دوجو  کچوک  ياه  یهاشداپ  نآ ،  رت  یلامـش  طاقن  دوردیفـس و  ای  نزوا  لزق  هرد  ینییاپ  همین  نیپساـک و  ياـیرد  هنارک 
نیتسخن زا  اه »  یپساک  دـندیمان « .  هریغ  و  نایـسوداک »  و «  اه »  لگ  ار «  ناشیا  اهدـعب  ناتـساب  دـهع  نافلوم  هک  دنتـسیز  یم  اـج  نآ  رد 

نیمزرس یسراپ « ،  ناهاشداپ  یمسر  ياه  هبیتک  هب  هجوت  اب  دنتسیز » .  یم  يزورما  نالیگ  لحم  رد  ینعی  هقطنم  نیا  رد  هک  دندوب  یلیابق 
هدوبن نایشنماخه  عبات  ياه  نیمزرس  وزج  يزورما  رزخ  يایرد  لحاوس  رگید  ياه  شخب  و  نالیگ »  میدق « ، »  نایپساک  نایـسوداک « ، » 

نیا لقتـسم  تلود  نایـشنماخه ،  تلود  ندیـسر  تردق  هب  نامز  رد  دوب .  اه  تموکح  زا  موق  نیا  نیکمت  مدـع  هدـنهد  ناشن  نیا  تسا و 
نایکولس نایشنماخه ،  زا  سپ  دندرک .  نوگنرـس  ار  دام  تلود  دندش و  دحتم  یـشنماخه  شوروک  اب  دالیم  زا  شیپ  مشـش  نرق  رد  هیحان 

یکی ایآ  هدمآ و  یم  رامش  هب  اه  نآ  ورملق  وزج  نالیگ  هک  تسین  صخشم  یلو  دندرک .  میسقت  پارتاس »   72 هب «  ار  ناریا  ياه  نیمزرس 
هک ییاه  تلایا  دنتـشاد .  دوخ  یتموکح  ورملق  رد  تلایا  عون  ود  ناشتنطلـس ،  هرود  رد  نایناکـشا  هن ؟  ای  هدوب  هناـگ  ياه 72  پارتاس  زا 

تروص هب  هک  دندوب  ییاه  تلایا  یمود  دـندرک و  یم  تیعبت  يرهاظ  روط  هب  یناکـشا  ناهاشنهاش  زا  دنتـشاد و  یلخاد  ناهاش  زا  تعاطا 
دش و یم  نییعت  اورناورف  یناکـشا  ناهاشداپ  فرط  زا  اه  نآ  زا  کی  ره  يارب  دـندوب و  یناکـشا  هاشنهاش  يزکرم  تموکح  عبات  میقتـسم 

نالیگ نایناساس ،  نارود  رد  تسا .  هدوب  تالایا  نیا  زا  کی  مادک  وزج  نالیگ  هک  تسین  صخشم  زاب  یلو  دوب .  تلایا  اه 18  نآ  دادعت 
فرصت ار  نالیگ  تسناوت  هراوس ،  رازه  وجگنج و 10  رازه  زا 300  بکرم  یشترا  اب  ناکباب »  ریشدرا  داد و «  تسد  زا  ار  دوخ  لالقتسا 

اهلیگ داـبق « ، »  یهاـشداپ «  رخاوا  رد  جرم  جره و  زورب  اـب  تسد .  زا  ار  دوخ  ییاراـک  دیـشاپ و  مه  زا  يدوز  هب  شترا  نیا  یلو  دـنک . 
داتـسرف و نالیگ  هب  گرزب  یـشترا  دوخ  تنطلـس  زاغآ  رد  ناوریـشونا »  ورـسخ  دنتـشاذگ « .  ار  ناگیاسمه  هب  ضرعت  یـشکرس و  ياـنب 

ثعاب مادقا  نیا  دیشخب و  ار  اهنآ  ناوریشونا »  موق « ،  نیا  یهاوخرذع  زا  سپ  درک .  ارسک  هاگرد  رد  یهاوخرذع  هب  روبجم  ار  ناینالیگ 
 ، ناریا رب  ناملـسم  ياه  برع  يزوریپ  زا  سپ  دـننامب . یقاب  یناساس  ناهاش  نامرف  ریز  نانچمه  نایناساس ، نارود  رد  اه  ینالیگ  هک  دـش 
رد نرق  ود  تدم  هب  دندوب  نایسابع  تخسرس  نافلاخم  زا  هک  نایملید  یـسابع ؛  تموکح  هرود  رد  دش .  لیدبت  نایولع  هاگهانپ  هب  نالیگ 

بهذم هب  ملید  نالیگ و  مدرم  يرمق ،  يرجه  لاس 290  دودح  رد  مک  مک  دندش و  دحتم  نایولع  اب  رورم  هب  دنتفرگ و  هانپ  اه  ناتسهوک 
هب اه  ینالیگ  اه و  یملید  هلیسو  هب  ياه  هسلس  هک  دوب  لاس  نیمه  زا   . دندرک رایسب  شـشوک  زین  نآ  شرتسگ  رد  دندروآ و  يور  نایولع 

زکرم دادغب ،  هب  یتح  هک  دوب  هیوب »  لآ  هسلـس  اه « ،  هسلـس  نیا  نیرت  مهم  زا  دنک .  ذوفن  زین  هیندم  هکم و  ات  یتح  تسناوت  دمآ و  دوجو 
ناریا زا  یـسابع  يافلخ  تسد  مک ،  مک  دعب  هب  خـیرات  نیا  زا  داد .  تسکـش  ار  یـسابع  هفیلخ  دیـشک و  رکـشل  یـسابع  يافلخ  تموکح 
دوجو لیلد  هب  اما  دش .  هداتسرف  هقطنم  نیا  هب  نالیگ  فرصت  يارب  گرزب  يرکشل  ناریا ،  هب  متفه  نرق  رد  اه  لوغم  هلمح  اب  دش .  هاتوک 
قفوم وتیاجلوا »  ماجنارس «  هک  نیا  ات  دنتفاین .  تسد  ناریا  زا  شخب  نیا  رب  يرمق  يرجه  متشه  هدس  لیاوا  ات  رکشل  نیا  تخس ،  ياه  هار 
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مدرم دندرک . افیا  ار  یمهم  شقن  نایوفـص »  ندیـسر «  تردق  هب  رد  اه  ینالیگ  دنک .  فرـصت  ار  نیمزرـس  نیا  یهاتوک  تدم  يارب  دش 
لالقتـسا نالیگ  دندرک .  لوبق  ار  شدنزرف  دیمح و  ناطلـس  یفـص ،  خیـش  دالوا  زا  یلیبدرا  ناگداز  خیـش  ق ،  لاس 900 ه . ـ رد  نالیگ 

تردق شیازفا  هب  يدایز  هقالع  هک  راشفا »  هاش  ردان  هیراشفا « ،  رـصع  رد «  داد .  تسد  زا  لوا ، »  سابع  هاش  تنطلـس  نامز «  رد  ار  دوخ 
. ـ لاس 1071 ه رد  داد .  ار  دورگنل  رد  هژیو  هب  ناتسا ،  نیا  رد  يزاس  یتشک  هاگراگ  نیدنچ  سیسات  روتـسد  تشاد  ناریا  ییایرد  يورین 

ناـمز رد  تشاد .  هگن  دوـخ  لاغـشا  رد  ق ،  لاـس 1145 ه . ـ اـت  ار  تشر  هدرک و  هلمح  نـالیگ  هب  ریبک  رتپ  روتـسد  هب  هیـسور  ياوق  ق ، 
 . دندرک حـتف  ار  نارهت  ق ،  لاس 1287 ه . ـ رد  اهنآ  دنتشاد .  ییازس  هب  یمهـس  زین  بالقنا  نیا  يزوریپ  رد  اه  کلیگ  هطورـشم ،  بالقنا 

 . تسا نیمزرس  نیا  خیرات  ناشخرد  ياه  هنومن  زا  زین  یلگنج  ناخ  کچوک  ازریم  تضهن  رد  نالیگ  مدرم  شقن  نینچمه ؛ 

نابز ماوقا و 

 ، نایپساک اهدرامآ ،  نایـسوداک ،  دـننام  یماوقا  تنوکـس  لحم  اه ،  یئایرآ  دورو  زا  لـبق  نـالیگ  هقطنم  نارگـشهوژپ ؛  داـقتعا  هبیکلیگ 
عیـسو ياه  طابترا  اه و  ترجاهم  یـسایس ،  یخیرات ،  یعیبط ،  لماوع  رثا  رب  هزورما  اما  تسا .  هدوب  اه  کیبرود  اـه  یملید  اـه ،  يروپت 

زا یماوقا  ار  نالیگ  ناتسا  نینکاس  هزورما  دوش .  یمن  هدید  ماوقا  نیا  زا  ینادنچ  رثا  رگید  روشک ،  طاقن  ریاس  اب  ناتسا  نیا  نیب  ریخا  نرق 
ياراد نالیگ  ناتسا  مدرم  دنهد .  یم  لیکشت  اه  یناردنزام  هنمارا و  اه ،  كرت  اهدرک ،  اه ،  یشلات  اه ،  یکلیگ  دننام  ياه  هریت  اهداژن و 
یکی دیآ  یم  رامـش  هب  هقطنم  مدرم  يردام  نابز  ناونع  هب  عقاو  رد  هک  یکلیگ  نابز  دنتـسه .  یملید  یـشلات و  یکلیگ ،  شیوگ  عون  هس 

یکدنا رگیدکی  اب  اه  شیوگ  میورب  ناتسا  بونج  قرش و  فرط  هب  هچره  دوش و  یم  میسقت  هخاش  هس  هب  هک  تسا  يولهپ  نابز  بعـش  زا 
 . دراد جاور  ناجیابرذآ  يروهمج  ناریا و  زرم  رد  هژیو  هب  ناتـسا  برغ  لامـش  برغ و  تمـسق  رد  یـشلات  نابز  دننک .  یم  ادیپ  فالتخا 

سپ نآ  زا  هدوب و  جـیار  ناـجیابرذآ  نیمزرـس  رد  ق ،  نرق 10 ه . ـ دودـح  ات  هک  تسا  ناریا  یبرغ  لامـش  ياه  ناـبز  هلمج  زا  ناـبز  نیا 
 . تسا هداد  یکرت  ياه  شیوگ  زا  یکی  هب  ار  دوخ  ياج 

يداصتقا یعامتجا و  تیعقوم 

روبنز شرورپ  یهام ،  دیـص  يراد ،  ماد  يزرواشک ،  شخب  رد  هژیو  هب  روشک  یتعنـص  مهم  ياه  بطق  زا  یکی  نالیگ  ناتـساینیمز  - ماداب
یناتسهوک هقطنم  و «  يا »  هگلج  هقطنم  ود «  هب  يزرواشک ،  تالوصحم  تشک و  ریز  نیمز  رظن  زا  ناتسا  نیا  تسا .  مشربا  مرک  لسع و 

بوطرم لدتعم و  ياوه  دوجو  عیسو ،  یناسر  بآ  هکبش  زیخلصاح ،  كاخ  زا  يریگ  هرهب  اب  يا »  هگلج  هقطنم  رد «  دوش .  یم  میـسقت  « 
هب زین  یناتـسهوک  هقطنم  دوش و  یم  تشک  تابکرم  تاج و  یفیـص  بوبح ،  ینیمز ،  ماداب  نوتوت ،  ياچ ،  جـنرب ،  دـننام :  یتالوصحم   ؛

نیرت مهم  زا  تسا .  هدـش  لیدـبت  قدـنف  نوتیز و  هجنوی ،  وج  مدـنگ ،  تشک  زکرم  هب  بسانم  یناسر  بآ  هکبـش  كاـخ و  دوجو  لـیلد 
 . درک هراشا  نوتیز  ودـک ،  ینیمز ،  بیـس  ینیمز ،  ماداب  قدـنف ،  ياچ ،  تابکرم ،  جـنرب ،  هب  ناوت  یم  ناتـسا  يزرواـشک  ياـه  هدروارف 

دمآ تفر و  هنیمز ي  اه ،  یهام  ییاذـغ  داوم  نیمات  نمـض  نآ ،  رد  تادوجوم  ورال  نینچ  مه  قلعم و  داوم  عاونا  دور و  داـیز  بآ  دوجو 
ایهم یلگنا  ياه  چراق  لباقم  رد  اهنآ  مخت  تظافح  نایهام و  يزیر  مخت  يارب  ار  یبسانم  لحم  هدرک و  مهارف  ار  ایرد  هناخدور و  هب  اـهنآ 

يدایـص و دـننام  یبناج  ياه  تیلاعف  يریگ  لکـش  ببـس  رگید  یفرط  زا  ییایرد و  عبانم  دایدزا  بجوم  فرط  کی  زا  رما  نیا  . دزاـس یم 
؛  یلک روط  هب  دوش .  یم  هناخدور  فارطا  یناسنا  ياـه  هورگ  زاـین  دروم  نیئتورپ  زا  یـشخب  نیماـت  دیـص و  یتنـس  لـیاسو  عاونا  تخاـس 

، یجاسن عیانص  ریظن :  يرگید  عیانص  ناتسا  رد  اما  تسا .  نآ  هب  هتسباو  عیانص  يزرواشک و  شخب  اب  طبترم  رتشیب  نالیگ  ناتـسا  عیانص 
نداعم هب  ناوت  یم  زین  ناتسا  هدش  هتخانـش  نداعم  زا  دنتـسه .  فورعم  رایـسب  زین  ناتـسا  یتسد  عیانـص  نینچمه  کینورتکلا و  ییایمیش و 
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. درک هراشا  اکیم  تینارگ و  کهآ ، گنس  زاگ ، تفن ، ینامتخاس ، گنس  زوسن ، كاخ  گنسلاغز ،

تاغوس

یعون عیانص  تالوصحم  وبماب  تالوصحم  يریصح ،  تالوصحم  میلگ ،  یلاق ،  یلافس ،  فورظ  لاش ،  قراچ ،  یتسد :  عیانص  یفابوبماب 
عیانـص نوتیز  ناجیهال  هچولک  نموف ،  هچولک  اه ،  ابرم  عاونا  ینیریـش :  عیانـص  نموف  - هچولک یکالوب  ماـن  هب  صوصخم  ياـه  قودـنص 

ناجیهال ياچ  رابدور ،  نوتیز  هناتسآ ،  جنرب  اه ،  یشرت  عاونا  ارس ،  هعموص  مشیربا  يرورپماد :  يزرواشک و 

يرگشدرگ یعیبط –  ياه  هبذاج 

كراپ لیودنول ،  شحو  تایح  كراپ  یشار ،  یلع  مرگبآ  هموک ،  هتوک  مرگبآ  نوتال ،  راشبآ  لیودنول ،  راشبآ  اراتـسآ :  نوتال  - راشبآ
قاجوب - بالات لیتسا  بادرم  ناریح ،  هندرگ  تعیبط  سانیپسا ،  هلق  فدـص ،  لحاس  لـیتسا ،  بـالات  قآ ،  بـالات  ولناـی ،  یب  یب  یلگنج 

هیـشاح قاجوب ،  بالات  هتـسب ،  ارفـص  یلگنج  كراپ  رهـشنایک ،  ردـنب  یلگنج  كراپ  هیفرـشا ،  هناتـسآ  یلحاس  كراـپ  هیفرـشا :  هناتـسآ 
دابآرکسع هقطنم  تعیبط  دور ،  تمشح  هناخدور  هیشاح  بوجرالاس ،  هناخدور  هیشاح  دورمش ،  هناخدور  هیـشاح  دور ،  دیفـس  هناخدور 

هقطنم نیچاگنـس ،  یلحاـس  هقطنم  لکناخرـس ،  بـالات  یلزنا ،  بـالات  سدـق ،  راولب  یلحاـس  كراـپ  یلزنا :  ردـنب  یلزنا  - بادرم اـکهد 
یلحاس هدکهد  لگ ،  امشچ  همشچ  ناکال ،  روش  بآ  همـشچ  ناخیـسپ ،  ریگبآ  تشر :  یلزنا  لحاس  یلزنا ،  بادرم  لاچروپک ،  یلحاس 
رختسا تلم ،  كراپ  وجشناد ،  كراپ  نادیم ،  هزبس  كراپ  سدق ،  كراپ  ناوارـس ،  یلگنج  كراپ  هلحم  شلات  یلحاس  عمتجم  دورفج ، 

 ، کفرد هوک  هنماد  دور ،  هایـس  بالات  تالدـنگ ،  یلگنج  كراپ  رابدور :  ولرامع  - شاماد - نسوس رگنـس  دـس  هچایرد  کـنیع ،  یعیبط 
 ، رـس هرپ  یقالیی  ياتـسور  ولرامع ،  شاماد  ياتـسور  رد  دیفـس  نسوس  ای  غارچلچ  نسوس  تشد  درو ،  رهوگ  هرد  کیرات ،  دس  هچایرد 
 ، شاماد یندعم  بآ  همـشچ  دور ،  دیفـس  هناخدور  هیـشاح  کفرد ،  هلق  رونخـسام ،  مرگ  بآ  همـشچ  دور ،  گنـس  یندعم  بآ  همـشچ 

یلگنج كراپ  تابکرم ،  ياه  غاب  ياچ ،  ياه  غاـب  رـسدور :  تشدرهاوج  روخ  تساـم  مرگ  بآ  همـشچ  رتشلگ ،  همـشچ  هبول ،  همـشچ 
تالورس رد  دور  لپ  هناخدور  هیشاح  دابآ ،  میحر  بآ  دیفس  همشچ  ناریجس ،  یندعم  بآ  همشچ  درو ،  هل  هل  یلگنج  كراپ  هگنل  نماد 
لکهایس هقطنم  تعیبط  تشدب ،  هرگ  هقطنم  تعیبط  دابآ ،  میحر  دبآ  دیفـس  هقطنم  تعیبط  ناجیمت ،  ياتـسور  تعیبط  رـسدور ،  لحاس  ، 

یلگنج و هقطنم  هرد ،  درـس  راغ  ناریبک ،  راغ  ناجراید ،  راغ  اـیلع ،  روکـشا  رد  دور  نامـسآ  هقطنم  تعیبط  وبـسل ،  هقطنم  تعیبط  دور ، 
رـسکباچ یتماـقا  یلحاـس –  هعومجم  تشد ،  رهاوـج  یقـالیی  هقطنم  ارـس ،  گـنج  یناتـسهوک  یلگنج و  هقطنم  تالورـس ،  یناتـسهوک 

راشبآ تفـش :  نزودود  - راشبآ هاگراجراو ،  ياچالک –  یلحاـس  عمتجم  دور ،  هل  هل  رـسدور –  یتماـقا  یلحاـس –  هعومجم  تـالورس ، 
رد نب  هنزو  راـشبآ  ارـسیلع ،  ياتـسور  رد  لـکاوید  راـشبآ  نادـنوپل ،  ياتـسوررد  تـشپ  سـال  راـشبآ  شکمرخ ،  ياتـسور  رد  نزودود 

هزوک یعیبط  رختسا  ارـسالم ،  یعیبط  رختـسا  نادنواشیل ،  یعیبط  رختـسا  ناقلاط ،  ياتـسوررد  هرد  ناوید  راشبآ  یگزم ،  دیفـس  ياتـسور 
ياتسور رد  سامرون  یعیبط  رختسا  موطرخ ،  یعیبط  رختسا  اچامچ ،  یعیبط  رختسا  ههدژم ،  ياتـسوررد  ارـس  جیگ  یعیبط  رختـسا  نارگ ، 

 ، قاحـسا هداز  ماما  یقالیی  هقطنم  میهاربا ،  هداز  ماما  یقـالیی  هقطنم  ربوچ ،  یلگنج  كراـپ  هلحمریـصن ،  یعیبط  رختـسا  نادـنخ ،  چـالک 
ملوت یلحاس  كراپ  هوک ،  هایس  یلگنج  كراپ  ارس :  هعموص  هکلس  - بالات یگزم  هایس  یناتسهوک  هقطنم  ناخ ،  دور  رانچ  یقالیی  هقطنم 

یقالیی هپت  لکناخرـس ،  بالات  میـشک ،  هایـس  بالات  هکلـس ،  بالات  ناشیورد ،  هایـس  بالات  ناتـسگرم ،  بالات  هلاخ ،  دنه  بالات  رهش ، 
 ، شکـالقاب یبـالات  یلحاـس  هقطنم  هوـک ،  هایـس  یلگنج  هیاـپهوک  هـقطنم  ناـینت ،  ياتـسور  تعیبـط  رـسبرال ،  شکباـنوخ  راـغ  ارـسریپ ، 

بالات هلوسام ،  كراپ  ناخدور ،  هلوسام  راشبآ  دور ،  نولیگ  راشبآ  وب ،  مرخ  راشبآ  همـشچ ،  رال  راـشبآ  نموف :  دور  - هایـس - تاـعافترا
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هایس هناخدور  هیشاح  ینوخاز ،  یلع  یندعم  بآ  همشچ  هلوسام ،  همزمز  یندعم  بآ  همشچ  باروگ ،  هنهک  بالات  باروگارس ،  بیطخ 
ناجیهال زبس  ماب  ناجیهال ،  یعیبط  رختسا  نیشن ،  هاش  راشبآ  ناجیهال :  ناجیهال  - رختسا هناخزوب  راغ  رو ،  گنلپ  هناخدور  هیـشاح  دور ، 

كراپ رجف ،  كراپ  هیالک ،  ریما  یللملا  نیب  بالات  طـالم ،  یعیبط  رختـسا  دورگنل :  ناـکدرولب  - لـگنج هیـالک  ریما  یللملا  نیب  بـالات  ، 
دور لیل  راغ  هوک ،  الیل  هقطنم  تعیبط  هلاخمچ ،  لحاس  نادیرم ،  یلگنج  كراپ  ناکدرولب ،  یلگنج  كراپ  امرخ ،  یلگنج 

یخیرات ياه  هبذاج 

سابع غاب  اراتسآ ،  ناگدنرپ  غاب  اراتسآ ،  رازاب  مساق ،  هداز  ماما  میهاربا ،  هداز  ماما  ناوش ،  ویسآ  ای  يداب  بایسآ  اراتـسآ :  ناوش  - ویـسآ
 ، نادنز ای  وید و  هناخ  ای  هناخ  ناتـسود  يویخ ،  دومحم  نیدـلا  جات  خیـش  هعقب  تسود ،  دـمحم  دیـس  هعقب  نیدـلا ،  بطق  ریپ  هعقب  دابآ ، 

دیهش هسردم  یماظن ،  میکح  هسردم  جاغآ ،  کت  هعلق  نادنیش ،  هعلق  یـشک ،  جنگ  هدکهد  یمیدق  ناتـسربق  نیب ،  هنو  یمیدق  ناتـسربق 
نیدلا لالج  دیـس  ترـضح  هاگراب  ایکزاب ،  یلگنج  ریپآ  هاگمارآ  نیعم ،  داتـسا  هاگمارآ  هیفرـشا :  هناتـسآ  فرـشا  - نیدـلا - لالج یندـم 

لنوت مسیک ،  وکاین و  یتشخ  لپ  رهـشایک ،  یبوچ  لپ  دمحم ،  دیـس  اقآ  هعقب  ایک ،  نیـسح  دیـس  اقآ  هعقب  نسح ،  دیـس  اقآ  هعقب  فرـشا ، 
یخیرات لپ  یلزنا ،  ردنب  راولب  هیروح ،  یب  یب  هعقب  یفجن ،  دمحم  دیـس  اقآ  هاگمارآ  یلزنا :  ردـنب  هتـشپ  - نایم - خاک هتـسبارفص  یلگنج 

- ترامع یلزنا  هرانم  یلزنا ،  نکش  جوم  نایزاغ ،  نکـش  جوم  اه ،  یناتـسهل  ناتـسروگ  هتـشپ ،  نایم  خاک  هیظفاح ،  نایزاغ ،  لپ  یلزنا ، 
رازاب عیفر ،  لیلخ  ازریم  هناخ  یچ ،  مشیربا  هناـخ  يریدـق ،  هناـخ  یلگنج ،  ناـخ  کـچوک  ازریم  هاـگمارآ  تشر :  تشر  - یگنرف - هـالک

 ، هنمارا ياسیلک  تال ،  يارـسناوراک  تشر ،  یلم  هناخباتک  تسپ ،  ترامع  يرادرهـش ،  تراـمع  یگنرف ،  هـالک  تراـمع  تشر ،  یتنس 
لایناد دیس  اقآ  هعقب  هشاکع ،  ای  اشاکآ  هعقب  روج ،  عماج  دجسم  دیفس ،  ای  یفص  دجسم  تشر ،  هزوم  ییاتـسور ،  ثاریم  هزوم  هعومجم 

هعقب رهاط ،  بیط و  هداز  ماما  هعقب  ینموم ،  ریپ  هاگمارآ  رابدور :  ناشول  - لـپ ارـسرامچ  هلحم  بنیز ،  یب و  یب  هعقب  یلع ،  ياـناد  هعقب  ، 
هپت هیلالج ،  ای  زرولک  هپت  لوک ،  درگ  هپت  کیلرام ،  یناتـساب  هپت  رابدور ،  ناشول –  یخیراـت  لـپ  يدـنرم ،  دومحم  دیـس  اـقآ  هداز  ماـما 

 ، هوک ریش  ناهارود  هعلق  نالدنک ،  هعلق  هیول ،  رتخد  هعلق  ای  ازریم  رهاط  هعلق  لیوزره ،  یخیرات  ياتسور  هوبنا ،  یخیرات  ياتسور  یـشر ، 
یناتساب ياه  هطوحم  ناج ،  همیلح  یناتساب  ياه  هطوحم  نارهش ،  یناتساب  ياه  هطوحم  دابآ ،  دیـشمج  هطوحم  ههاگود ،  هاگرگـشل  هعلق 

نبوج یناتـساب  ياه  هطوحم  فراش ،  یناتـساب  ياه  هطوحم  هدـلیف ،  یناتـساب  ياـه  هطوحم  ناـج ،  یلین  یناتـساب  ياـه  هطوحم  شیمچ ، 
دیس هاگمارآ  ایکرصن ،  دیس  هاگمارآ  نیدلارـصن ،  دیـس  هاگمارآ  هللادبع ،  دیـس  هاگمارآ  دمحم ،  دیـس  هاگمارآ  رـسدور :  هلحمریپ  - دبنگ
ياه بایسآ  دابآ ،  مساق  رگسع  ریم  دیس  هاگمارآ  هنیکـس ،  یب  یب  هدیـس  هاگمارآ  یـضترم ،  دیـس  هاگمارآ  نیعم ،  دیـس  هاگمارآ  نیبم ، 
هعقب ياچالک ،  هدـنب  ریما  هعقب  رازاب ،  هبنـشکی  یگتفه  رازاب  ایلع ،  روکـشا  رد  ناکـشل  هداز  ماما  روکـشا ،  رد  دور  كاک  ياتـسور  یبآ 

 ، دابآ مساق  نب  دـنب  هعلق  تال ،  لوط  نادرگ  هعلق  یـشعرم ،  تاداس  روبق  ناریجـس ،  یخیرات  راغ  ناـجیمت ،  يرجآ  لـپ  ناـجیلد ،  ییحی 
يانب اب 8  رسدور  يرادرهش  نادیم  رـسدرو ،  رهـش  رد  يرـصن  لزنم  ناجیمت ،  دجـسم  هلحم ،  رپ  یعلـض  تشه  دبنگ  ناروخ ،  راهان  خاک 
هعقب هسوت ،  رد  اقآ  ساک  دیس  هعقب  مزهن ،  رد  مساقلاوبا  دیس  هعقب  قاحسا ،  هداز  ماما  میهاربا ،  هداز  ماما  تفـش :  نادنواشیل  - لپ یخیرات 

دیس راتخم و  ریپ  هعقب  ربوچ ،  ياتـسور  رد  هسرون  اقآ  هعقب  املاش ،  ملعم و  کلاس  ياتـسور  رد  ملعم  کلاس  هعقب  اچامچ ،  رد  دمحا  دیس 
ضرف یمیدق  هناخ  نادنواشیل ،  یخیرات  لپ  یضر ،  دیس  هعقب  بوقعی ،  دیس  اقآ  هعقب  زیزع ،  دیس  اقآ  هعقب  باروگرس ،  دمحا  رد  هیضرم 

رثا دـمحم ،  هراچیب  هناتـسآ  ارـس :  هعموص  رکـسگ  - يرجآ - رانم راسمک  یناتـساب  هعومجم  رـسراجیب ،  هلاچ  لـلم  ياتـسور  رد  مرخ  یلع 
دیس هعقب  يدهم ،  دیس  هعقب  دمحم ،  دیس  هعقب  یمزراوخ ،  دومحم  ای  ناخ  یلو  ریپ  هعقب  هسورخ ،  دیس  یناتساب  رثا  رازاب ،  هرانم  یناتـساب 

تشخ ای  رسدرپ  یتشخ  لپ  امسک ،  رد  ترامع  مان  هب  لگنج  نازرابم  هب  قلعتم  يانب  نیدلا ،  لالج  دیـس  هعقب  ناملـس ،  دیـس  هعقب  یکز ، 
ریخ هب  فورعم  هماف  یب  یب  هربقم  نانغد ،  تفه  رکـسگ  یمیدق  ياه  هبارخ  امـسک ،  یخیرات  ياتـسور  باروگ ،  یخیرات  ياتـسور  لپ ، 
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ماما تفش ،  قاحـسا  هداز  ماما  میهاربا ،  هداز  ماما  تفـش ،  میهاربا  هداز  ماما  نموف :  تفـش  - میهاربا - هدازماما رکـسگ  يرجآ  هرانم  اشنلا ، 
 ، یماسح هعلق  ای  ناخدور  هعلق  وداج ،  هسلس  رـصق  هشون ،  یخیرات  راغ  هلوسام ،  یخیرات  رهـش  ابق ،  زبس  هعقب  تفـش ،  یگنرف  هایـس  هداز 

اباب هاگمارآ  ناجیهال :  هنطلسلا  - فشاک - هاگمارآ نانابراکش  همسجم  اتیهانآ ،  همسجم  لوک ،  نیرز  خاک  هلوسام ،  یمیدق  يارـسناوراک 
هعقب هنطلـسلا ،  فشاک  هاگمارآ  هنطلـسلا ،  فشاک  هاگمارآ  نیدـلا ،  سمـش  ریم  هداز  ماما  هاـگمارآ  يونزغ ،  یلع  دیـس  هاـگمارآ  یلو ، 

لپ ناجیهال ،  یتشخ  لپ  یسوم ،  دیـس  هعقب  نسح ،  دیـس  هعقب  نیدلا ،  سمـش  ریم  دمحا  دیـس  هعقب  ایک ،  اضر  دیـس  هعقب  هاشداپ ،  راهچ 
ناخیـش ای  رب  ناخیـش  یخیرات  راغ  ناجیهال ،  یخیرات  رهـش  یقداص ،  دـمحم  هناخ  نشلگ ،  مامح  وکاین ،  یتشخ  لپ  هلوگ ،  نجت  یتشخ 

 : دورگنل دورگنل  - لپ ناریا  ياچ  خیرات  هزوم  ینالیگ ،  دهاز  هب  بقلم  میهاربا  نیدلا  جات  خیش  هربقم  هیربکا ،  دجسم  عماج ،  دجسم  رو ، 
دورگنل یتشخ  لپ  نت ،  هدزاود  هعقب  مساقلاوبا ،  دیس  هداز  ماما  یشاب ،  مجنم  غاب  میهاربا ،  دیس  اقآ  هداز  ماما  نیـسح ،  دیـس  اقآ  هداز  ماما 

 ، هیالکایک مامح  یـسابع ،  هیکت  ناکد ،  رولب  یـسابع  هاش  لپ  ناملـش ،  یتشخ  لپ  هسیلو ،  یتشخ  لپ  رـشایک ،  لان  یمیدـق  یتشخ  لـپ  ، 
 ، هلحم یلزنا  دجسم  هلحم ،  رگ  هساک  دجسم  وج ،  تقیقح  دجـسم  ینیما ،  دجـسم  یلع ،  جاح  دجـسم  نب ،  دزد  هعلق  یگیب ،  ایرد  هناخ 

یشاب مجنم  لزنم  عماج ،  دجسم  يورغ ،  دجسم  هیالکایک ،  دجسم 

نالیگ ناتسا  ياه  هبذاج  ریاس 

-ـ- شلماشک - هتخوس - ياتسور -ـ- شلمادورکاچ - تشد -ـ- شلما راجیبرز  - رختساهکوگ - نجت - یتشخ - لپ -ـ- هناتـسآشات - هایـس - راشبآ
ناجیهال - یتشخ - لپ ینالیگ  - دـهاز - خیـش - هعقبناخ - کچوک - ازریم - یتشک -ـ- یلزناماُما - یخیرات - لیم -ـ- شلما ارـس  - دیـس - ياتـسور

رهشناوضرتشد - لیصخ

هیفرشا هناتسآ 

هیلع هللا  مالس  فرشا  نیدلا  لالج  دیس  هداز  ماما 

دیس اقآ  دوجوم ،  همان  هرجـش  ساسا  رب  تسا .  هتفرگ  رارق  تشر  قرـش  يرتمولیک  رد 34  هیفرشا ،  هناتسآ  رهش  رد  هعقب  نیا  تاحیـضوت :
هیلوا يانب  تسا .  ع )  ) اضر ماما  ردارب  ع )  ) مظاک یسوم  ماما  رسپ  فرشا ،  نیدلا  لالج  دیس  ناطلس  هب  فورعم  میهاربا  دیس  اقآ  ای  نیسح 
هعقب یبنج  تاسیـسات   . دـش هتخاس  نالیگ  نایاورنامرف  زا  متـسر ،  ایک  رتخد  مناخ  داش  رهوگ  روتـسد  هب  ق  لاس 311 ه .  رد  هاـگمارآ  نیا 

تشر قرش  يرتمولیک  رد 34  هیفرشا -  هناتسآ  نالیگ -  ناتسا  سردآ : تسا .  يرادیارس  هینسح و  دجسم ،  هناخباتک ،  ارسریاز ،  لماش 

یلزنا

اهیلع هللا  مالس  هیروح )  مناخ   ) هیروح یب  یب  هداز  ماما 

ماما نارتخد  زا  و  ع )  ) اضر ماما  رهاوخ  هاگمارآ  دوش  یم  هتفگ  دراد و  رارق  تشر   – یلزنا هار  راـنک  رد  رولاـش ،  رد  هعقب  نیا  تاحیـضوت 
یمومع و يرادیارس  هدش ،  يراک  یشاک  يابیز  دنلب و  هتسدلگ  ود  اب  دجسم  ارسریاز ،  لیبق  زا  یتاسیسأت  هعقب  تسا .  ع )  ) مظاک یـسوم 

 . دشاب یم  گنیکراپ 

تشر
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هیلع هللا  مالس  هشاکع )  اشاکآ (  هداز  ماما 

دو ـ جوم ان مـۀ  هرجش  ۀیاپ  رب  دراد .  رارق  تشر  عباوت  زا  رگنس ،  ۀقطنم  لامـش  يرتمولیک  ۀلصافرد 5/1  هدرب ، دور  رد  هقعب  نیا  تاحیضوت 
يا همان  هرجش  رد  اما  تسا .  ص  لوسر ( ترضح  ۀباحص  زا  سیق ،  رسپ  هاشاکا »  ـ قآ نب  ـی  لع ـخ  یشآ هاگ «  ـ مارآ اجن  ـ یا ـه ،  عقب ـل  خاد رد 
هدش هتخاس  يرمق  يرجه  لاس 920  رد  هعقب  دوجوم ،  ۀبیتک  ساسا  رب  تسا .  هدش  یفرعم  ع )  مظاک (  یسوم  ماما  نارـسپ  زا  يو  رگید ، 

 . تسا لافس  زا  نآ  ماب  و 

هیلع هللا  مالس  لایناد  دیس  اقآ  هداز  ماما 

مان هب  هک  دراد  رارق  لکش  لیطتسم  ۀشقن  اب  ییانب  رد  هدازماما  رازم  تسا .  هدش  عقاو  تشر  ناهفصچوک  ۀلحم  رد  هاگمارآ  نیا  تاحیضوت 
ینیئزت یعلض  راهچ  یعلض و  تشه  رپ ،  تشه  ياه  هراتس  يابیز  ياه  حرط  اب  نآ  ۀندب  هک  هنانز  ۀفرغ  تسا .  فورعم  دجـسم »  تشخ  » 

 . تسا بوسنم  ع )  مظاک (  یسوم  ماما  هب  هدازماما  نیا  دراد .  رارق  یلامش  تمسق  رد  تسا ،  هدش  تنیز 

اهیلع هللا  مالس  ماما  رهاوخ  هداز  ماما 

هیآ یبآ ،  ۀنیمز  رب  دیفس  قیلعتـسن  طخ  اب  هعقب  یلـصا  فقـس  يور  رب  تسا .  هدش  عقاو  تشر  ماما  رهاوخ  ۀلحم  رد  هعقب  نیا  تاحیـضوت 
ةرود زا  یگنـس  ۀـبیتک  ماـما ،  رهاوـخ  ۀـعقب  ِرد  پچ  تمـس  رب  دـنا .  هتـشون  يرمق  يرجه  خـیرات 1306  هـب  ار  یبلاـطم  نآرق و  زا  ییاـه 
رهاوخ هب  انب  نیا  تشر  مدرم  رواب  رد  تسا .  هدش  بصن  يرمق  يرجه  خیرات 1272  هب  نایاونان  یتایلام  تیفاعم  دروم  رد  هاش  نیدلارصان 

 . تسا هدوب  فورعم  يوش  هلال  رازم  هب  میدق  رد  هعقب  نیا  دراد .  قلعت  ع )  اضر (  ماما 

رابدور

هیلع هللا  مالس  هفینح  دمحم  هداز  ماما 

داقتعا هب  هعقب و  رد  دوجوم  ۀمان  هرجش  ساسا  رب  دراد . رارق  ناشول  یقرش  لامش  يرتمولیک  رد 12  و  نیزرویب »  رد «  هعقب  نیا  تاحیضوت 
ماما نارسپ  زا  یکی  هزمح ،  مساقلاوبا  دیـس  مشاه و  دیـس  شردپ  هارمه  هب  ع ، )  ) یلع ترـضح  نادنزرف  زا  هفینح  دمحم  هدازماما  یلاها ، 

. دنا هدش  نفد  لحم  نیا  رد  ع )  ) مظاک یسوم 

هیلع هللا  مالس  يدنرم  دومحم  دیس  اقآ  هداز  ماما 

روگ يور  رمرم  گنـس  رب  هک  يا  هبیتک  ساسا  رب  دراد . رارق  لیجنم  قرـش  يرتمولیک  رد 3  لیوزره  ياتسور  رد  هاگمارآ  نیا  تاحیـضوت 
ود هعقب ،  بادرس  رانک  رد  تسا . رونرپ  دیس  هدازماما  هب  فورعم  يدنرم ،  دومحم  یجاح  دمحم  ناطلس  نوفدم ،  صخـش  تسا ،  هتـشون 

رگید ربق  گنس  تسا .  هدش  هتشون  هعقب  یناب  یت ،  یت  هریما  حدم  رد  رعـش  تیب  اهنآ 15  زا  یکی  يور  هک  دراد  دوجو  دیفس  رمرم  گنس 
 . دراد قلعت  مساقلاوبا  کلم  مان  هب  یصخش  هب  ، 

رسدور
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امهیلع هللا  مالس  نیبم  دیس  اقآ  نیعم و  دیس  اقآ  ناگداز  ماما 

رـسدور یبرغ  بونج  يرتمولیک  جـنپ  رد  یمیدـق و  ياتـسور  زا  ناجیمت ،  رد  تسا ،  فورعم  مه  ناردارب  ود  هب  هک  هعقب  نیا  تاحیـضوت 
یمیدـق ینامتخاس  ـه ،  عقب يا  ـ نب دنـشاب .  یم  ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  نارـسپ  زا  ردارب  ود  نیا  دوجوم ،  هماـن  هرجـش  دانتـسا  هب  دراد .  رارق 

 . دراد ار  ق  خیرات 1120 ه .  هعقب ،  ناتـسروگ  ياهربق  گنـس  نیرت  یمیدق  زا  یکی  دراد .  عیـسو  ياه  ناویا  دوخ  فرط  هس  رد  تسا و 
 . تسا نانز  عامتجا  لحم  هاگترایز و  هک  تسا  فورعم  موثلک )  دیس  مان (  هب  هک  دراد  دوجو  ناجیمت  هلحم  نییاپ  رد  زین  رگید  يا  هعقب 

نموف

هیلع هللا  مالس  یلع  نب  نوع  هداز  ماما 

ع– )  ) یلع ماما  رسپ   – هفینح دمحم  رسپ  هاگمارآ  نیا  رد  دوجوم ،  ۀمان  هرجش  قبط   . دراد رارق  هلوسام  كرهـش  رد  هقعب  نیا  تاحیـضوت :
تروص هاش  یلعحتف  نامز  رد  هعقب  یـساسا  ریمعت  دنا ،  هدنک  انب  لخدم  رد  روطق  نوتـس  کی  يور  هک  يا  هبیتک  قباطم  تسا .  هدش  نفد 
 . تسا هدش  هدنک  نآ  ةراوید  رب  يرمق  يرجه  خیرات 969  هک  تسا  طوبرم  يربق  گنس  هب  هعقب ،  خیرات  نیرت  یمیدق  تسا .  هتفرگ 

ناجیهال

مهیلع هللا  مالس  ناهاشداپ  راهچ  ناگ  هداز  ماما 

اما تـسا ،  هدوـب  ق )  لاس 647 ه .  رد  لوتقم   ) ایک مرخ  دیـس  هاگمارآ  ادـتبا  دراد و  رارق  ناجیهال  نادـیم  هلحم  رد  هعقب  نیا  تاحیـضوت :
 . دنا هدرپس  كاخ  هب  يو  روگ  رانک  رد  دنا ، هدش  هتشک  تشر  گنج  رد  ق  لاس 791 ه .  رد  هک  زین  ار  ییایک  يدیز  تاداس  رگید  اهدعب 
 . تسا هدش  هتخاس  ق  لاس 1015 ه .  رد  اهنآ  نیرتدیدج  ق و  لاس 791 ه .  رد  دراد  دوجو  هعقب  نیا  رد  هک  يا  هچقودنـص  نیرت  یمیدق 

 . دنا هدش  یشاقن  یبهذم  ياه  هنحص  اب  یلامش  راوید  يامن 

هیلع هللا  مالس  ربمغیپ )  رداق  یلو (  اباب  هداز  ماما 

ياه ناویا  نآ ،  یبونج  یقرـش و  یلامـش ،  عالـضا  رد  هک  دراد  رار  شوگرا قـ ـ هچ ییان  بـ نامل ،  ـ ید یلو  اـباب  ياـت  ـ ـسور رد  تاحیـضوت :
زا نآ  ماب  ششوپ  دراد و  یبهذم  ياه  یشاقن  ناریا ،  لامـش  ياه  هاگمارآ  زا  يرایـسب  دننامه  هعقب ،  نیا  دراد .  دوجو  ینیبوچ  راد  نوتس 
هب ق  خیرات 995 ه .  اب  اهنآ  زا  یکی  دراد .  ییابیز  ياه  يراک  هدنک  هک  هدش  هتشاذگ  راک  ییاهربق  گنـس  هعقب ،  ناو  ـ یا رد  تسا .  لافس 

 … نییآ تداعس  نب  هفیلخ  کیب  یلعدان  لباقلا  داتسا   " هب ق  خیرات 1014 ه .  اب  يرگید  " و  کیب ، يریپ  نب  کیب  يریپ  دیهشلا  دیعسلا  ”
دوع هاـش  کـیب  هزمح  نب  یلق  يدـهم   " هب قلعتم  ق  خیرات 998 ه .  هب  يربق  گنـس  زین  یقرـش  ناویا  رد  دراد .  قلعت   …" کیب یبع  دـیس 

دراد رارق  "

هیلع هللا  مالس  يونزغ  یلع  دیس  هداز  ماما 

يراک تبنم  رد  هاگمارآ ،  نیا  تسا .  هدـش  عقاو   – ناجیهال یمیدـق  ياهاتـسور  زا   – هکوگ نجت  هدـکهد  رد  هاـگمارآ  نیا  تاحیـضوت :
حلاصم تسا .  هتفر  تقرـس  هب  شیپ  اهلاس  نآ  هگنل  کی  هک  هتـشاد  هتوب  لگ و  ياـه  شقن  اـب  يراـگن  شقن و  رپ  فیرظ و  ياـبیز  هدـش 
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 . دنناد یم  ع)  ) قداص رفعج  ماما  نادنزرف  زا  ار  هدازماما  نیا  تسا .  رجآ  زا  نآ  هتسدلگ  انب و  یلصا 

هیلع هللا  مالس  نیدلا  سمش  ریم  هداز  ماما 

قات يالاب  دوش .  یم  بوسحم  ناتـسا  راگن  شقن و  رپ  ياهانب  زا  یکی  دراد و  رارق  ناجیهال  رازابودرا  هلحم  رد  هاـگمارآ  نیا  تاحیـضوت 
یمان نآ  رد  هک  تسا  هدش  يرب  چگ  شوخ  قیلعتسن  طخ  اب  یتیب  يا 15  هدیصق  هدش ،  يرب  چگ  هیشاح  ود  نایم  انب ،  هناگ  تشه  ياهامن 
هنییآ انب  فقـس  تسا .  هدرک  انب  ار  هاگمارآ  نیا  هاش ،  نیدلارـصان  نارود  رد  یمود  هک  هدش  یمان  سابع  زا  يدای  نیدلا و  سمـش  ریم  زا 

خیرات ود  هک  تسا  هدش  بصن  یمیدق  قودنـص  رازم ،  يور  رب  دراد .  رارق  یگرزب  ناویا  هاگمارآ ،  قرـش  تمـس  رد  تسا .  هدش  يراک 
 . دراد ار  ق  1018 و 1017 ه . 

دورگنل

مهیلع هللا  مالس  نت  هدزاود  ناگداز  ماما 

نیز ماما  نادنزرف  زا  روگ  هدزاود  هعقب ،  لخاد  رد  تسا .  هدـش  عقاو  دورگنل  ناتـسرهش  رد  هوکنار  طالم  هدـکهد  رد  انب  نیا  تاحیـضوت 
رد ایک  دمحم  دیس  رسمه  نوچ  هک  هدش  هتـشون  هعقب  نیتسخن  يانب  هرابرد  دنراد .  رارق  فیدر  ود  رد  ع )  ) رقاب دمحم  ماما  و  ع )  ) نیدباعلا
اپ رب  وا  روگ  يور  رب  يدـبنگ  ایک ،  دـمحم  دیـس  روتـسد  مامتها و  هب  دـش و  هدرپس  كاخ  هب  لـحم  نیا  رد  تشذـگرد ،  ق  لاس 820 ه . 

 . دیدرگ

ناتسرل ناتسا 

یفرعم

هراشا

يزکرم ياهناتسا  هب  لامش  زا  ناتسا ، نیا  تسا . هتفرگ  رارق  ناریا  برغ  رد  عبرم  رتمولیک  رازه و 559  دودح 28  تعسو  اب  ناتسرل  ناتسا 
زکرم دوش .  یم  دودحم  مالیا  هاشنامرک و  ياهناتسا  هب  برغ  زاو  ناهفصا  ناتسا  هب  قرش  زا  ناتـسزوخ ،  ناتـسا  هب  بونج  زا  نادمه ،  و 

مان ار  تشدهوک  دورود و  رتخدلپ ،  درجورب ،  زردوگیلا ،  انزا ،  ناوت ؛  یم  نآ  مهم  ياهرهش  زا  تسا و  دابآ  مرخ  رهش  ناتـسرل ،  ناتـسا 
 . درب

ییایفارغج تیعقوم 

 ، نـالوچ نـالاچ  روخالیـس ،  دـننام :  تشد  دـنچ  زج  هب  هک  دوش  یم  بوـسحم  روـشک  یناتـسهوک  ياـه  ناتـسا  زا  یکی  ناتـسرل  ناتـسا 
ياه هوک  زین  هدـش و  نوگرگد  وروخالیـس  عافترا  مک  ياه  هوک  هلیـسو  هب  نآ ،  قطانم  رتشیب  داـبآ ،  مرخ  ناـفلد و  رتشلا ،  تشدـهوک ، 

گنـس ياراد  هک  ناتـسا  اه  يراومهان  دـنا .  هدـمآ  دوجو  هب  یکهآ  ياه  بوسر  زا  اه  تشد  نیا  بلغا  هدـش و  هدیـشوپ  سرگاز  عفترم 
هک یلاحرد  دنا .  هدمآ  دـیدپ  دـنزاش  ای  دنبرـس  دـنولا و  ینورد »  ای  ییاراخ  ياهدـبنگ  اب «  ترواجم  هجیتن  رد  دنتـسه ،  ینوگرگد  ياه 
 ، هدرشف تروص  هب  قیمع  ياه  هرد  ياراد  هدش و  هدیشک  بونج  هب  یبرغ  لامش  زا  مظنم  روط  هب  سرگاز ،  یلصا  تاعافترا  رد  اه ؛  هوک 
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دننک یم  ییامندوخ  عافترا  مک  لکش و  يدبنگ  ياهروهام  هپت  تروص  هب  یلخاد  ياه  هوکشیپ  رد  اه  يراومهان  دنتسه ،  فاصان  دنلب و 
ات یبرغ  لامـش  هشوگ  رد  يراون  تروص  هب  هک  ناتـسرل  ياه  هلق  نیرتدنلب  دنوش .  یم  طوبرم  ییاراخ ،  ياهدبنگ  هب  اهنآ ،  دـنلب  طاقن  و 

هوک هوکنارتشا ،  طابر ،  هوک  رورپ ،  شیم  هوک  نبرگ ،  ناـغلابان ،  لـهچ  زا :  دـنترابع  تیعقوم  بیترت  هب  دـنا  هدـش  هدیـشک  ناتـسا  قرش 
دوش و یم  بوسحم  ناتـسرل  هطقن  نیرتدنلب  رتم ،  عافترا 4,050  اب  هوکنارتشا ،  اه ؛  هوک  نیا  ناـیم  زا  ردـنمت .  هوک  هوک .  یلاـق  زبسرس ، 

طیارش رظن  زا  ناتـسرل  دراد .  عافترا  ایرد  حطـس  زا  رتم  دودـح 500  هدـش و  عقاو  ناتـسا  هیحاـن  نیرت  یبونج  رد  زین  نآ  هطقن  نیرت  تسپ 
برغ هب  قرـش  زا  بونج و  هب  لامـش  زا  عهوکنارتـشا  ونت  نیا  تسا و  عونتم  ياوهو  بآ  اـب  لـصف  راـهچ  ناتـسا  کـی  یـسانشاوه  میلقا و 

ناتـسا یبونج  ياهتمـسق  دراد ،  همادا  كالوک  فرب و  ناتـسرل  لامـش  رد  ناتـسمز ،  ماگنه  هب  هک ،  ینامز  لاـثم ؛  يارب  تسا .  سوسحم 
 » و زکرم »  لدتعم  یناتسهوک « ، »  درس  ياوه «  بآ و  هیحان  هس  ياراد  ناتسرل  ناتـسا  یلک  روط  هب  تسا .  یناراب  عوبطم و  ییاوه  ياراد 

ياراد دوش ؛  یم  ناتـسرل  ناتـسا  قرـش  برغ و  لامـش  لامـش ،  ياه  تمـسق  لماش  هک  یناتـسهوک »  درـس  هیحاـن  تسا « . یبونج »  مرگ 
لامش لامش ،  یناتسهوک  هیحان  طساو  دح  هک  يزکرم »  لدتعم  هیحان  تسا « .  لدتعم  ياه  ناتسبات  درس و  رایسب  فرب و  رپ  ياه  ناتسمز 

خی هدیدپ  تردن  هب  هدوب و  ناراب  تروص  هب  نآ  رد  یناتسمز  ياه  شراب  مک ،  عافترا  تلع  هب  تسا ،  ناتـسا  یبونج  تسپ  هیحان  قرش و 
تساراد و ار  عافترا  لقادح  هک  یبونج »  مرگ  هیحان  ینعی «  ییاوه  بآ و  موس  هیحان  دراد .  مرگ  ناتـسبات  دهد و  یم  يور  نآ  رد  نادنب 
تسا و رادروخرب  ناتسبات  رد  امد  رثکادح  زا  دنلب  تاعافترا  ندوبن  ییایفارغج و  ضرع  ندوب  مک  ناتـسزوخ و  مرگ  ياهداب  ریثات  تلع  هب 

رابغ درگ و  لکشم  هلاسره  ناتـسزوخ  اب  ترواجم  لیلد  هب  ناتـسرل  ناتـسا  نینچمه  دسر .  یم  دوخ  لقادح  هب  هیحان  نیا  رد  ناراب  رادقم 
قرـش قطانم  ییادز  ناـبایب  هب «  ناوت  یم  ناتـسرل  ناتـسا  نامـسآ  رد  راـبغ »  درگ و  دوجو  مهم «  2 رهگ - هچایرد لماوع  زا  دراد و  دـیدش 
شزو تهج  هب  تبـسن  سرگاز  ياه  هوک  هتـشر  تیعقوم  درک .  هراشا  ناتـسزوخ »  کشخ  قطانم  و «  ناتـسبرع »  يارحـص  هنارتیدم « ، » 

ياهداب رثا  طسوتم و  ییایفارغج  ضرع  رد  ندش  عقاو  اه ،  هوک  یگدرشف  ایرد ،  حطس  زا  هقطنم  نیا  دایز  عافترا  یبرغ ،  بوطرم  ياهداب 
نازیم رظن  زا  ناتسا  نیا  درک ؛  هفاضا  دیاب  دوجو  نیا  اب  یلو  تسا .  ناتسرل  ناتسا  ياوه  بآ و  عونت  رد  مهم  لماوع  رگید  زا  یبونج  مرگ 
ناتـسا اه ،  تشد  تاعافترا و  رب  هوالع  تسا .  هدـش  هتخانـش  روشک  ناتـسا  نیموس  ناردـنزام ،  نالیگ و  ياـه  ناتـسا  زا  دـعب  یگدـنراب 

زد دور  رازـس و  دور  دور ،  ناکـشک  هرمیـس ،  دور  هب  ناوت  یم  اهدور  نیا  نیرت  مهم  زا  هک  تسا  یناورف  یمیاد  ياهدور  ياراد  ناتـسرل 
 . دراد رارق  ناتسا  نیا  رد  رهگ »  هچایرد  مان «  هب  ناریا  یناتسهوک  هچایرد  نیرتابیز  نیرت و  مهم  نینچمه  درک .  هراشا 

یخیرات هنیشیپ 

 ، طخ نتـشادن  تلع  هب  هک  دوب  یماوقا  تنوکـس  لحم  شیپ  لاـس  رازه  لـهچ  زا  ناتـسرل  هقطنم  ناسانـش ،  ناتـساب  زا  يرایـسب  داـقتعا  هب 
راکـش و قیرط  زا  هک  هدوب  ینیـشنراغ  تروص  هب  خیرات  زا  شیپ  ياه  ناسنا  یگدنز  رـصع ،  نیا  رد  تسا .  دنام ه  هتخانـشان  اهنآ  تیوه 

ناونع هب  هقطنم  نیا  یسانش ؛  ناتساب  ياههتفای  ساسا  رب  دندرک .  یم  شاعم  رارما  یشحو  ياه  ناتسرل  - یسورع - مسارم هناد  يروآ  عمج 
 » هرود زا  دوخ  یلماکت  لحارم  جیردت  هب  نآ  رد  هتـسناوت  رـشب  هک  تسا  هدش  هتخانـش  يرـشب  یمیدـق  ياههاگ  تنوکـس  نیتسخنزا  یکی 

یکی یسانش  ناتساب  رظن  زا  ناتسرل  بیترت  نیا  هب  دراذگب .  رس  تشپ  ار  ینیشنرهش »  و «  یگنسون »  یگنـس « ، »  نایم  یگنـس « ، »  هنیراپ 
يزرواشک اه و  ناویح  ندرک  یلها  هب  راب  نیلوا  يارب  ناسنا  هک  تسا  ییاه  نیمزرـس  دودعم  هلمج  زا  دـیآ و  یم  رامـش  هب  مهم  زکارم  زا 

 » و یمـالیع »  ماوقا  دـالیم « ،  زا  شیپ  موس  هرازه  رد  اـه ،  يرموس  اـه و  یلباـب  زا  هدـمآ  تسد  هب  ياـه  هبیتـک  ساـسا  رب  تسا .  هتخادرپ 
هک اه »  یمالیع  دندمآ « .  یم  رامـش  هب  هرود  نآ  مدرم  نیرت  یمیدق  وزج  هک  دندوب  نکاس  ناریا  لامـش  بونج و  رد  بیترت  هب  یـساک » 

یگنوگچ زا  هنافـساتم  دنتـشاد .  تموکح  نیمزرـس  نیا  رب  هک  دنتـسه  یموـق  نیتـسخن  دـندوب ،  کینایـسآ »  ینعی «  یناریا  یموـب  داژن  زا 
 « اه یمالیع  هدمآ «  تسد  هب  هک  یمک  تاعالطا  ساسارب  یلو  تسین .  تسد  رد  یتسرد  عالطا  ماوقا  نیا  خیرات  يادتبا  عماوج و  لیکشت 
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تسناوت نینچمه  موق  نیا  دننک .  سیسات  ردتقم  یتلود  ناریا  نیمزرس  زا  ییاه  شخب  رد  ناریا  هب  اه  ییایرآ  دورو  زا  لبق  دندوب  هتـسناوت 
 . دنیامن ظفح  اه  يروشآ  اه و  یلباب  اه ،  يدـکآ  اه ،  يرموس  نوچ :  يدـنمورین  ماوقا  ربارب  رد  ار  دوخ  تیوه  لاس  رازه  دـنچ  تدـم  هب 

ماوقا رب «  هوالع  دش .  اه  يروشآ  ینعی  دوخ  نمشد  زا  موق  نیا  تسکـش  ثعاب  ماجنارـس  یگناخ  ياه  گنج  یلخاد و  ياه  فالتخا  اما 
یخرب دراد .  دوجو  يدایز  رظن  فالتخا  خیرات ،  نارگشهوژپ  ناخروم و  نیب  هک  تفگ  دیاب  یساک »  ماوقا  داژن «  صوصخرد  یمالیع ؛ » 

 » رگید زا  شیپ  هک  دـنرادنپ  یم  اه  ییایرآ  زا  يا  هبعـش  ار  اه  نآ  زین ؛  يدایز  هدـع ي  دـنناد و  یم  ناتـسرل  نیتسخن  نایموب  زا  ار  ناـنآ   ؛
رزخ يایرد  لحاوس  زاقفق و  ياه  هوک  رد  تماقا  یتدم  زا  سپ  دندرک و  ترجاهم  ناریا  هب  اه »  سراپ  و «  اهدام »  ینعی «  ییایرآ »  ماوقا 
یم رامش  هب  سرگاز  یناتسهوک  لیابق  نیرت  مهم  نانآ  دندش .  نکاس  ناتسرل  ياه  هوک  رد  هدرب و  هانپ  سرگاز  ياه  هوک  هتشر  هسلـس  هب 
هلمج زا  دوخ  ناگیاسمه  اب  اهراب  دندش و  یم  بوسحم  وج  گنج  عاجـش و  ناراکراوس  وزج  دـندوب و  لوغـشم  يراد  ماد  هب  هک  دـندمآ 
دننک تموکح  نیمزرس  نیارب  نرق  شش  تدم  هب  هداد و  تسکش  ار  لباب  تلود  دنتـسناوت  اه  نآ  یتح  دنداتفا .  رد  اه  یلباب  اه و  یمالیع 
دوخ یناتسهوک  نیمزرس  هب  اه  یمالیع  زا  تسکش  زا  سپ  دیسر و  نایاپ  هب  اه  یمالیع  زا  تسکش  هجیتن  رد  لباب  رب  اه  یساک  تموکح  . 

 » هک دهد  یم  ناشن  دهاوش  یلو  تسین ؛  تسد  رد  يدایز  تاعالطا  نایشنماخه  نارود  رد  ناتسرل  راگزور  زا  دنتـشگزاب .  ناتـسرل  ینعی 
ینامز هدش  هدروآ  دندوب .  هدرک  ظفح  ار  شیوخ  رادتقا  لالقتسا و  نانچمه  نایشنماخه ، »  و «  اهدام »  تموکح «  نارود  رد  اه »  یساک 

جاب تخادرپ  هب  روبجم  دنهد ،  روبع  اه  نآ  ورملق  زا  ار  یهاپس  طاقن ،  ریاس  هب  یشکرکشل  روظنم  هب  دنتـساوخ  یم  یـشنماخه  ناهاش  هک 
یم بوسحم  ولهپ »  ای  هلهپ  نیمزرس  وزج «  يروشک  تامیسقت  ظاحل  زا  نایناساس ،  هرود  رد  ناتسرل ،  ناتـسا  دندوب .  موق  نیا  ياسور  هب 
نآ یبرغ  هقطنم  و  كدک »  ناگرهم  ار «  ناتـسرل  هرود ،  نیا  رد  دش .  هدناوخ  لابج »  بارعا « ،  طسوت  اه  دعب  هک  ینیمزرـس  ینعی  دش ، 

نادـناخ زا «  رادـنامرف  رفن  کـی  هلیـسو  هب  هراومه  ناتـسرل  نیمزرـس  تموکح  دـندیمان .  یم  ناذبـسام »  ار «  مـالیا »  اـی  هوکتـشپ  ینعی « 
ریشدرا هب «  نایناساس  تنطلس  سیسات  رد  هک  دوب  يا  هداوناخ  تفه  زا  یکی  وزج  ناگرهم »  نادناخ  دش « .  یم  هرادا  نارهم »  ای  ناگرهم 

رد یناساس  مکاـح  نیرخآ  نازمره ، »  ق « ،  لاس 21 ه . ـ رد  ناملـسم  بارعا  طسوت  دنواهن  حتف  زا  سپ  دندوب .  هدرک  کمک  ناکباب ، » 
ات مکی  نرق  لوا  همین  زا  بیترت ،  نیدب  دش و  هداتـسرف  هنیدم  رد  رمع »  دزن «  يو  تراسا ،  نیا  یپ  رد  دمآرد و  نانآ  تراسا  هب  ناتـسرل ، 

تخادرپ هفوک  نامکاح  هب  زین  اه  نآ  جارخ  دوب و  افلخ  رظن  ریز  ناریا  قطانم  ریاس  دننام  زین  ناتسرل  ناتـسا  هرادا  يرجه ،  موس  نرق  رخاوا 
 ، ق ات 406 ه . ـ ياه 348  لاس  هلصاف  رد  هدش و  هتساک  نیمزرـس  نیا  رد  افلخ  ذوفن  زا  هیوب ، »  لآ  هسلـس  ندمآ «  راک  يور  اب  دش .  یم 
 « هیونسح لآ  هب «  خیرات  رد  هک  دمآرد  یناکیزرب »  هب «  فورعم  اهدرک »  زا «  ینادناخ  فرصت  هب  ناتـسرل  هیوب ، »  لآ  ورملق  نورد «  رد 

لرتنک تحت  ار  نادمه  هاشنامرک و  ناتسدرک ،  هدمع  تمسق  هک  دوب  یناکیزرب »  نیسح  نب  هیونسح  هسلس «  نیا  سسوم  تفای و  ترهش 
ژد و  دابآ »  مرخ  ای  تساوخ  روپاش  رهـش  تخاس و «  دوخ  ورملق  وزج  زین  ار  ناتـسرل  دش و  يو  نیـشناج  ردب  شرـسپ  يو  زا  دعب  تشاد . 
 » طـسوت ق ،  لاس 406 ه . ـ رد  ماجنارـس  هسلـس  نیا  داد .  رارق  دوخ  ینارمکح  زکرم  تختیاـپ و  ار  كـالفالا »  کـلف  هعلق  نآ «  روهـشم 

دنتـسناوت یهاتوک  نامز  رد  دندرک و  هلمح  ناریا  هب  یقوجلـس  ناکرت  يرجه ،  مجنپ  نرق  تسخن  همین  رد  دش .  ضرقنم  هیوب »  لآ  هسلس 
 » رهـش یقوجلـس »  لرغط  ردارب «  لانی »  میهاربا  ق « ،  لاس 435 ه . ـ رد  دـنهد .  همتاـخ  ناریا  رد  هیوب »  لآ  و «  ناـیونزغ »  تموکح «  هب 

هدرک فرصت  ار  ناتسرل  تسناوت  قیرط  نیا  هب  دروآ و  راب  هب  ار  یناوارف  یناریو  راتـشک و  درک و  لاغـشا  ار  دابآ »  مرخ  ای  تساوخ  روپاش 
یلحم ياه  تموکح  يرجه ،  مشش  نرق  مود  همین  رد  نایقوجلس  تموکح  یـشاپورف  اب  دیامن .  نایقوجلـس  يروطارپما  زا  يوزج  ار  نآ  و 

رد هک  دوب  کـچوک »  رل  ناـکباتا  یلحم «  ياـه  تموکح  اـه  نآ  نیرت  مهم  زا  هک  دـندش  ادـیپ  نیمزرـس  نیا  راـنک  هشوگ و  رد  یفلتخم 
زا یکی  ناگدرکرـس  زا  يو  هک  دوب  دیـشروخ »  نیدلا  عاجـش  هسلـس «  نیا  سـسوم  دـش .  لیکـشت  کچوک  رل  ای  مالیا  ناتـسرل و  هقطنم 
هب اـتا »  یکرت « ؛  هژاو  ود  زا  یبـیکرت  هک  کـباتا ؛ »  ناونع «  تفرگ و  راـیتخا  رد  ار  ناتـسرل  دوب ،  يورگنج  هب  موسوم  ناتـسرل  فـیاوط 

نارود درک .  سیـسات  ار  کچوک »  رل  ناـکباتا  هلـسلس  بیترت «  نیدـب  داـهن و  دوخ  رب  ار  تسا ،  گرزب »  ینعی  گـیب  و «  ردـپ »  ینعم « 
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نیرخآ ناخ ، »  يدرو  هاش  ندش «  هتشک  اب  و  يوفص »  لوا  سابع  هاش  نامز «  رد  ناتـسرل  هب  رومیت »  هلمح «  اب  زین  نادناخ  نیا  تموکح 
یلاو ناخ  نیسح  هب «  ار  ناتسرل  تموکح  هرادا  لوا ، »  سابع  هاش  ناکباتا « ، »  هلـسلس  ضارقنا «  زا  سپ  دیـسر .  نایاپ  هب  رل ، »  کباتا  » 

 « هیوفص هسلس  اب «  نامزمه  ینعی  ق ،  ات 1348 ه . ـ لاس 1006  زا  هک  دوب  هقطنم  نیا  رب  نایلاو »  تموکح  عورش «  زاغآرـس  نیا  درپس و  « 
 » ياپ هب  لالقتسا  یسایس و  تردق  ظاحل  زا  ناتسرل »  نایلاو  دنچره «  دیماجنا .  لوط  هب  يولهپ »  و «  هیراجاق »  هیدنز « ، »  هیراشفا « ، »  ، 

تموکح هرود «  رد  دوب .  رادروخرب  يا  هداـعلا  قوف  رادـتقا  زا  ناـخ »  نادرم  یلع  دـننام «  اـه  نآ  زا  یخرب  یلو  دندیـسر  یمن  ناـکباتا » 
نیـشناج تشاد ،  هیدـنز  ياهرل  زا  هک  يا  هنیک  لیلد  هب  ناـخ  دـمحماقآ  تفرگ « .  تروص  ناتـسرل  رد  یهجوت  لـباق  تارییغت  هیراـجاق » 
دودحم هقطنم  نیا  هب  ار  نایلاو »  ذوفن «  هدرک و  ادـج  ار  هوکتـشپ »  بیترت «  نیا  هب  درک و  ناتـسرل  هیزجت  رومام  ار  هداش »  یلعحتف  دوخ « 

دش یم  هرادا  دندوب  رابرد  نایفارطا  ناگدازهاش و  زا  بلغا  هک  راجاق  نارومام  رظن  ریز  میقتسم  تروص  هب  ناتسرل  دعب  هب  نآ  زا  تخاس و 
لمع هب  ناتسرل  هلمج  زا  تالایا  یضعب  هیلع  یتامادقا  ش ،  لاس 1299 ه . ـ رد  ناخ  اضر  ندمآ «  راک  يور  و  راجاق »  هسلس  طوقس «  اب  . 

هب ات 1312  لاس 1300  زا  اه  يریگرد  نیا  دیدرگ .  ناتـسرل  ریاشع  تالیا و  یتلود ،  ياهورین  نیب  دیدش  ياه  يریگرد  هب  رجنم  هک  دمآ 
ياهورین فرصت  هب  ود  ره  هوکتشپ »  و «  ناتـسرل »  دندروخ و «  تسکـش  رل »  ریاشع  ماجنارـس «  اما  تشاد .  همادا  زیرگ  گنج و  تروص 

 . دمآ رد  یتلود 

نابز ماوقا و 

 » هب موسوم  ماوقا  نیا  زا  يا  هبعـش  ییایرآ ، »  ماوقا  ترجاهم «  ماگنه  هب  دالیم  زا  شیپ  لوا  موس و  هرازه  نیب  دش ؛  هدروآ  هک  روط  نامه 
مدرم دنتفای .  ترهش  رل »  هب «  اهدعب  هک  دمآ  دیدپ  يا  هزات  داژن  هقطنم  نایموب  اب  ماوقا  نیا  بیکرت  یپ  رد  دندمآ و  ناتسرل  هب  اه »  یـساک 

 « کل نابز  تسا و «  رل  موق  تابعـش  رثکا  نابز  يرل ، »  نابز  دننک « .  یم  تبحـص  یکل »  و «  يرل »  نابز «  ود  هب  لک  رد  ناتـسرل  ناتـسا 
ساسا رب  تسا .  جیار  دابآ  رون  تشدهوک ،  رتشلا ،  قطانم  نوچ ؛  ناتسرل  یلامـش  قطانم  صوصخ  هب  ناتـسرل  فیاوط  زا  یخرب  نیب  زین ، 
طوبرم اه  هژاو  نیا  زا  يدایز  دادعت  لامتحا  هب  دنراد و  یناتـساب  ياه  هشیر  بلغا  يرل »  ياه «  هژاو  زا  يرایـسب  یـسانش ،  نابز  تاعلاطم 

 » و یناکـشا »  یـشنماخه « ، »  ياهیروتارپما  نامز «  رد  یـسراپ »  نابز  دوش «  یم  هتفگ  دنتـسه .  یمالیع »  و «  یـساک »  ياـه  ناـبز  هب « 
دراد یـسراف  نابز  اب  ار  هطبار  نیرتگرزب  يرل  شیوگ  ناریا ،  یبرغ  بونج  ياهنابز  نیب  رد  تسا .  هتفاـی  شرتسگ  ناتـسرل  رد  یناـساس » 
هنایم یسراپ  نابز  میناد « ؛  یم  هک  هنوگنامه  دنتسه و  دالیم  زا  دعب  متشه  نرق  نایتراپ »  نابز  هنایم « ، »  یسراپ  هلابند «  اهنآ  يود  ره  هک 
نابز نیا  دندقتعم  یـضعب  هک  تسا  کیدزن  یـسراف »  نابز  هب «  هداد و  لکـش  رییغت  جیردت  هب  هک  دوب  نایناساس »  و «  نایتراپ »  نابز  « ، » 

 . تسا هدش  بعشنم  یسراف  زا  رود  نادنچ  هن  هتشذگ  رد 

يداصتقا یعامتجا و  تیعقوم 

داجیا يریاشع  یگدنز  يارب  ار  یبسانم  طیحم  ناوارف ،  یگدنراب  زبسرس و  عتارم  روانهپ و  ياه  ناتسهوک  نتشاد  تلع  هب  ناتـسرل  ناتـسا 
 ، ناوارف بآ  دوـجو  دنـشاب .  هتـشاد  ینیـشن  چوـک  یگدـنز  ناتـسا  نـیا  رد  راد  ماد  ریاـشع  زا  یخرب  زوـنه ،  هدـش  ثعاـب  نـیمه  هدرک و 
هب يزرواشک  يرورپ و  ماد  يارب  يا  هژیو  دادعتـسا  زیخ ،  لصاح  یتفربآ  كاخ  بآ و  رپ  ياهدور  نتـشاد  عونتم ،  ياوه  زا  يرادروخرب 

يرورپـماد و ار  ناتـسا  نیا  مدرم  داصلـسع  - روـبنز - شرورپ تقا  یلـصا  هیاـپ  تـفگ ؛  ناوـت  یم  لـیلد  نـیمه  هـب  تـسا و  هدروآ  دوـجو 
نینچمه درب .  مان  ار  تابوبح  دـنق و  ردـنغچ  تالغ ،  ناوت  یم  نآ  يزرواشک  ياه  هدروآرف  نیرتمهم  زا  دـهد .  یم  لیکـشت  يزرواـشک 

بسانم یمیلقا  طیارش  لیلد  هب  دوش .  یم  ماداب  ریجنا و  روگنا ،  سالیگ ،  ولآدرز ،  یبالگ ،  بیس ،  لماش :  ناتـسا  نیا  یغاب  تالوصحم 
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زا یخرب  رد  يزرواشک  يرورپ و  ماد  تیلاعف  رب  هوالع  دوش .  یم  ماـجنا  یتعنـص  یتنـس و  لکـش  هب  ناتـسرل  رد  يزرواـشک  يرورپماد و 
عیانص هتسد «  ود  هب  ناوت  یم  ار  ناتسرل  ناتسا  عیانص  تسا . لوادتم  زین  لسع  روبنز  شرورپ  انزا ،  زردوگیلا و  نافلد ، دننام  ناتسا  قطانم 

دنق و هناخراک  درجورب ،  يزاس  نیشام  یجاسن ،  عیانص  زا :  دنترابع  ناتسا  يا »  هناخراک  عیانص  درک « . میسقت  يا »  هناخراک  و «  یتسد » 
 « يرهش و «  ییاتسور »  يریاشع « ، »  زیامتم «  عون  هس  رد  زین  ناتسا  نیا  رد  یتسد »  عیانص  درجورب « .  رد  ناتـسرل  نارل و  ماد  يزاسوراد 

عاونا دنوش .  یم  هضرع  رازاب  هب  رتمک  دنـسر و  یم  راوناخ  فرـصم  هب  يریاشع ،  یتسد  عیانـص  تادـیلوت  رتشیب  هتبلا  تسا .  هتفرگ  لکش 
 ، میلگ یلاق ،  ار  ییاتسور  یتسد  عیانص  نینچمه ؛  میلگ .  یلاق و  تیچ ،  رداچ ،  هایس  زا :  دنا  ترابع  ناتسرل  ناتـسا  ریاشع  یتسد  عیانص 
 ، يزاسوشرو ینز ،  ملق  یفاب ،  دمن  یطارخ ،  زین  يرهش  یتسد  عیانص  هدمع  اما  دنهیزاسوشرو و  یم د  لیکـشت  یفاب  میجاج  يزرگنر و 

يروهـشم ياهزنرب  يزلف و  ياه  تخاـس  تسد  زا  دوخ  نهک  ندـمت  خـیرات و  هطـساو  هب  ناتـسا  نیا  دنتـسه .  یفاـب  میلگ  جوم و  یلاـق ، 
اب هقطنم  نیا  رد  غرفم  ناراـک  تعنـص  اریز  دـنمان .  یم  ناتـسرل  ندـمت  رنه و  ییافوکـش  ییـالط و  هرود  ار  غرفم  هرود  تسا .  رادروخرب 
هب دوخ  زا  هنادنمرنه  دنمشزرا و  رایسب  يایشا  راثآ و  يراکشارت ،  يزاس و  بلاق  يرگ ،  هتخیر  تعنص  ياه  هویش  نیرت  هداس  زا  هدافتـسا 

يایشا یتنیز ،  يایشا  گرب  نیز و  تاعطق  رازفا ، گنج  حالـس و  لماش  ناتـسا  نیارد  هفوشکم  راثآ  اه و  غرفم  عاونا  دنا .  هتـشاذگ  ياج 
مورحم و طاقن  هب  هجوت  تسایس  تلع  هب  هتـشذگ ،  ياه  لاس  رد  ناتـسرل  ناتـسا  یتعنـص  هعـسوت  دنوش .  یم  يروخاذغ  فورظ  يرذن و 
، یعیبط نداعم  ظاحل  زا  ناتسرل  ناتسا  دشرکذ ؛  اه  تیلاعف  زا  رظن  فرص  تسا . دشر  هبور  ددعتم  یتعنص  ياه  هناخراک  داجیا  رارقتـسا و 
 ، تشدـهوک ینگچ و  رد  نتروارت  گنـس  نداـعم  هب :  ناوت  یم  هقطنم  نیا  رد  دوجوم  نداـعم  هلمج  زا  دـیآ .  یم  رامـش  هب  ینغ  یناتـسا 

تشدهوک دورود و  رد  چگ  گنس  انزا ،  زردوگیلا و  درجورب و  رد  سیلیس  کلات و  تاپسدلف ،  درجورب ،  زردوگیلا و  انزا ،  رد  تیرمرم 
هتفرگ رارق  يرادرب  هرهب  دروم  اه  نآ  زا  یشخب  هک  درک ،  هراشا  زردوگیلا  رد  يور  برـس و  تشد و  هوک  دابآ و  مرخرد  کهآ  گنـس  ، 

. تسا

تاغوس

تروص ود  هب  زین  یتسد  عیانص  اه  نآ  تیلاعف  عون  اب  بسانتم  ناتسرل و  ناتسارد  يرهش  ییاتسور و  يریاشع ،  تیعمج  بیکرت  هب  هجوتاب 
هایس زا :  دنترابع  ییاتسور »  يریاشع و  یتسد  عیانص  دوش « .  یم  میسقت  يرهش  یتسد  عیانـص  و « ییاتـسور »  يریاشع و  یتسد  عیانـص  » 

یفاب و یلاق  یفاب ،  دمن  يزاس ،  وشرو  یطارخ ،  لماش :  يرهش »  یتسد  عیانـص  يزرگنر « .  یفاب ،  میجاج  تیچ ،  میلگ ،  یلاق ،  رداچ ، 
زا یکی  زین  ناتـسرل »  لـسع  اـه «  نـیا  رب  هوـالع  دـنهد .  یم  لیکـشت  ار  ناتـسرل  ياـه  یتاـغوس  نـیرت  هدـمع  هـک  دوـش  یم  یفاـب  مـیلگ 

 . دور یم  رامش  هب  ناتسا  یتاغوس  تالوصحم 

يرگشدرگ یعیبط –  ياه  هبذاج 

راشبآ یقلز ،  تراشب  شخب  رد  كراو  راشبآ  كرود ،  ياهراشبآ  ناکچ ،  راـشبآ  دیفـس ،  بآ  راـشبآ  زردوگیلا :  دیفـس  - بآ - راـشبآ
 ، هوکنارتـشا هوک  هنماد  هوک ،  یلاـق  هوک  هنماد  شیدـنم ،  هوک  هنماد  طاـبر ،  هوک  هنماد  ردـنمت ،  هوک  هتـشر  هنماد  چوـل ،  راـشبآ  ردـنیت ، 

همشچ و ورهام ،  زز و  طولب  ياه  لگنج  لاچیهام ،  بارس  دابآ ،  لیلخ  ياتـسور  نوگژاو  هلال  تشد  یمت ،  طش  هچایرد  رهگ ،  هچایرد 
لنوت اـنزا ،  راـشبآ  اـنزا :  تخت  - هرد ناروگیک  داـبآ و  لوش  تعیبط  ناـیلق ،  هقطنم  تعیبط  نیرز ،  روم  هقطنم  تعیبـط  ناـکیاگ ،  بارس 

 ، ناسورخ هچایرد  هیشاح  يدیشر ،  هچایرد  هیشاح  غاب ،  هرد  هچایرد  هیشاح  یلقلق ،  همشچ  کلم ،  هرق  تشد  دابآروشآ ،  تشد  یفرب ، 
یلروبنت ياتسور  راغ  ناقاق ،  گنت  تعیبط  هوکنارتشا ،  هنماد  تعیبط  تخت ،  هرد  تعیبط  دنبـسار ،  هلق  نوتاخ ،  لاچ  هلق  بایراد ،  بارس 
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 ، مراز بارس  دیفس ،  بارس  هکـشرز ،  بارـس  هزیناج ،  بارـس  ییانو ،  یقالیی  هدکهد  نالاد ،  هشیب  بالات  درجورب :  نالاد  - هشیب - بالات
 ، هناکت بالات  هنیرفا ،  راشبآ  رتخدـلپ :  هرکاملک  - راغ ینوخ  هرد  تعیبط  لسا ،  همـشچ و  تفه  همـشچ  ییاـنو ،  همـشچ  لوترک ،  بارس 

هوک هنماد  يوالم ،  گنت  دوبک ،  بالات  همجمج ،  بالات  هکیپ ،  بالات  هزوس ،  ملگ  بالات  کملب ،  بالات  هایـس ،  بالات  هبادرز ،  بالات 
بالات گنز ،  هلت  ای  يوش  راشبآ  هشیب ،  راشبآ  دورد :  رهگ  - هچاـیرد ناـگوک  راـغ  هرکاـملک ،  راـغ  ناکـشک ،  هناـخدور  هیـشاح  هلهم ، 

شگروگ توت  ياتسور  تعیبط  اگ ،  ین  هرد  تعیبط  كدور ،  بارس  رهگ ،  هچایرد  رازقامـس ،  هوک  هنماد  يراک ،  هبنپ  هگنت  روخالیس ، 
هچایرد نوخیبش ،  هگنت  كراو ،  راشبآ  هشیب ،  راشبآ  نایژون ،  راشبآ  تیرگ ،  هناگ  هس  راشبآ  دابآ :  مرخ  هشیبراشبآ  ونم  بارـس  راغ و  ، 

يدرگوگ همشچ  زریش ،  هگنت  بایس ،  گنت  تشدهوک :  زریش  - هگنت هشوگ  هاگـشدرگ  ییاگنچ ،  بارـس  ناتـسلگ ،  ياه  همـشچ  ویک ، 
راغ دنو ،  یلعرق  ياتسور  تعیبط  ناهرط ،  رس  هرد  تعیبط  راهنزیو ،  هرد  تعیبط  بایـس ،  همـشچ  باشوخ ،  يدرگوگ  همـشچ  بارگ ، 

دیفس درب  راغ  سالمریم ،  راغ  راهنزیو ، 

یخیرات ياه  هبذاج 

یلع نبا  رفیغ  هداز  ماما  شسرف ،  ياه  هداز  ماما  نسح ،  نب  دمحم  هداز  ماما  شیدنم ،  ریپ  هداز  ماما  زردوگیلا :  دیونزب  - رد - اهگنـس - ریش
 ، دنمت رتخد  هعلق  لوجاب ،  هعلق  رتخد ،  دنب  یخیرات  دس  نایشنماخه ،  هرود  زا  هدنام  یقاب  ياهژد  دابآروپاش ،  یخیرات  ياتـسور  نازود ، 

- هدازماما دیونزب  رد  اه  گنس  ریش  یخیرات  ناتسروگ  ردنمت ،  یناتـساب  راغ  دورهاش ،  یناتـساب  راغ  هوکتـشپ ،  یناتـساب  راغ  دابداب ،  هعلق 
ياتـسور قلپاج ،  یخیرات  تشد  نایزرم ،  غاب  دابآ ،  نموم  هلادـبع  هدازهاش  هداز  ماما  دابع ،  ریپ  هداز  ماما  نارزاط ،  هداز  ماما  انزا :  مساق 

 ، اغچ هپت  رفعج ،  هداز  ماما  درجورب :  درجورب  - ماما - دجـسم مساق  هداز  ماما  هربقم  زد ،  هعلق  نمرآ ،  یخیراـت  ياتـسور  ناـنرز ،  یخیراـت 
لپ ترهلک ،  لـپ  رتخد ،  یخیراـت  لـپ  رتخدـلپ :  رتخدـلپ  نسحلاوبا  هدازهاـش  هربـقم  یناطلـس ،  دجـسم  اـی  ماـما  دجـسم  عماـج ،  دجـسم 

 : دورد میهاربا  هدازهاش  هربقم  مامح ،  هپت  دابآرون :  ای  نافلد  ربکا  لیلخ  هربقم  بیغلا ،  تایح  هربقم  کمشچ ،  يارـسناوراک  ناشیمواگ ، 
عاجـش هعقب  دـمحا ،  هدازهاش  هعقب  هدیـشوپرس ،  رازاب  يربگ ،  بایـسآ  دابآ :  مرخ  وبا  - دـنوخآ دورد  يارـس  نامهم  یلاو ،  ریپ  هداز  ماما 
نادیم رد  عقاو  هتشون  گنـس  وبا ،  دنوخآ  ای  يدرگناهج  هناخ  يرجآ ،  لپ  ناکـشک ،  لپ  يروپاش ،  لپ  ای  هتـسکش  لپ  دیـشروخ ،  نیدلا 

هزوم رهاط ،  اباب  هربقم  عماج ،  دجسم  یلع ،  نب  دیز  هربقم  يرجا ،  هرانم  یگنـس ،  بادرگ  كالفالا ،  کلف  هعلق  دابآ ،  مرخ  نیـسح  ماما 
ای هغاز  هعلق  رانیزو ،  ای  دازهوک  هعلق  هلیـس ،  هعلق  ناگوک ،  هعلق  هلپ ،  یـس  لپ  افولاوبا ،  هداز  ماما  تشدـهوک :  هغاز  - هعلق كالفالا  کلف 
 ، یکل مد  خرـس  یخیرات  هطوحم  گبرفـص ،  دیـص  ای  دابآورـسخ  لیم  يرل ،  مد  خرـس  دـبعم  دـمحم ،  هاش  دـبنگ  هناخ ،  تب  راغ  هخاز ، 

نایموه يا  هرخص  شوقن 

ناتسرل ناتسا  ياه  هبذاج  ریاس 

- بادرگدازهوـک - هـعلق ناـگوکراغپگ  - ماــمحناشیمواگ - لــپ گــنز  - هـلت - اــی - يوشراــشبآ يروپاــش  - لــپدرجورب - رفعج - هدازماــما
دابآ - ورسخ - لیمبیغلا - تایح - هربقمدرجورب - عماج - دجسم گرزب  - يابابدبنگیگنس

درجورب

يزکرم شخب 
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نویراوز هاش  هاگمارآ 

زا یکی  هاگمارآ  ناجیراوز  هک  دـنراد  نامگ  زین  یخرب  دـشاب . یمربماـیپ  حون  دـنزرف  یبن  عونخا  هب  قلعتم  دـندقتعم  یلحم  یلاـها  بسن : 
زارف رب  درجورب و  رهش  لامش  يرتمولیک  جنپ  رد  تاحیـضوت :   masahat تحاسم :  دشاب . یم  هعیـش  ناماما  ناگداز  دنزرف  ای  نادنزرف 

ياراد يرجآ  يانب  نیا  تسا . روهشم  ناگراوز ) ای  ناجیراوز   ) نویراوز مان  هب  هک  دراد  رارق  یهجوت  لباق  يانب  رهش ، رب  فرـشم  ياه  هپت 
رد مان  نیمه  هب  زین  ییاتـسور  دراد و  رارق  نآ  رانک  رد  یکچوک  ناتـسربق  تسا و  حیرـض  کی  فلتخم و  ياه  هرجح  کچوک ، يدـبنگ 

هاگمارآ ناجیراوز  هک  دنراد  نامگ  زین  یخرب  دشاب . یمربمایپ  حون  دـنزرف  یبن  عونخا  هب  قلعتم  دـندقتعم  یلحم  یلاها  تسا . نآ  یکیدزن 
یناساس هاشداپ  درگدزی  هب  قلعتم  هاگمارآ  نیا  هک  تسا  نیا  رگید  هاگدـید  دـشاب . یم  هعیـش  ناماما  ناگداز  دـنزرف  اـی  نادـنزرف  زا  یکی 

كاخ هب  هاگمارآ  نیا  رد  هتـشذگ و  رد  ای  هدش  هتـشک  اجنامه  رد  اهدعب  هتخیرگ و  درجورب  هب  دنواهن  دربن  رد  تسکـش  زا  دـعب  هک  تسا 
دادغب هب  ناهفصا  زا  رفـس  رد  يرمق  لاس 498  رد  هک  دنناد  یم  یقوجلـس  هاشداپ  قرایکرب ، هاگمارآ  ار  نآ  زین  يا  هدع  . تسا هدـش  هدرپس 
هجوت اب  دوش . یم  هدنادرگزاب  ناهفصا  هب  درجورب  زا  نیفدت  يارب  يو  دسج  ادفلا  یبا  خیرات  باتک  رب  انب  اما  تسا . هتشذگرد  درجورب  رد 

رد دنا و  هتشذگ  رد  هقطنم  نیا  رد  یلیلد  هب  ترایز  يارب  رفس  نیح  رد  هک  دشاب  يدارفا  ای  درف  هب  قلعتم  تسا  نکمم  هاگمارآ ، نیا  مان  هب 
زکرم زا  یهار  هتشاد و  رارق  فجن ) البرک و   ) تایلاع تابتع  هار  رـس  رد  درجورب  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دنا . هدش  هدرپس  كاخ  هب  اجنامه 

نیا رد  ناریا  برغ  ياـه  شیورد  ناـیفوص و  تسا . هتـشذگ  یم  هیحاـن  نیا  زا  هک  هتـشاد  دوجو  قارع  سپـس  هاـشنامرک و  يوس  هب  ناریا 
مدرم دوش . یم  هدـید  دـنور  نیا  هاـگ  هگ  مه  زونه  هک  دـنا  هتفرگ  یم  یهورگ  مسارم  اـی  دـنا  هدـش  یم  نیـشن  هلچ  تولخ  جـند و  لـحم 

رد يدایز  تیعمج  دنور و  یم  هاگمارآ  نیا  ترایز  هب  لاس  ره  رفص  هام  متـشه  تسیب و  ینعی  مرکا  ربمایپ  تشذگرد  زورلاس  رد  درجورب 
ماما يریگرارق  هب  هجوت  اب  دنزادرپ . یم  تاولـص  رکذ  يرذن و  شخپ  ای  عمـش و  ندرک  نشور  هب  دـنیآ و  یم  درگ  لحم  نیا  رد  زور  نیا 

یم باسح  هب  زین  تعیبط  ناماد  رد  زور  ندـنارذگ  یعون  هب  هاگمارآ  نیا  ترایز  امومع  رهـش ، زا  جراخ  رد  زبسرـس  هقطنم  کـی  رد  هداز 
دوجو هداز  ماما  نیا  يارب  زین  یبسانم  هتلافـسآ  هداج  دـنچ  ره  دـننک  یط  هدایپ  ياپ  اب  ار  هداز  ماما  ریـسم  دـندنم  هقـالع  مدرم  رتشیبو  دـیآ 

. تسا يرجآ  یتشخ و  عون  زا  نویراوز  هداز  ماما  نامتخاس  تسا . یتشادـهب  تاـناکما  هنوگره  بآ و  قرب ، دـقاف  اـنب  نیا  هنافـساتم  دراد .
هدش لیکشت  نیفرط  رد  هاگتحارتسا  ود  یکرت و  یمره 8  دنلب  دـبنگ  کی  زا  هک  تسا  ییابیز  يرجآ  نامتخاس  لماش  نویراوز  هاش  هربقم 
يارب زیلهد  ود  نآ  فرط  ود  رد  هک  رتـم  ضرع 3  لوط 6 و  هب  تسا  ییاـضف  هعقب  نک  شفک  دوشیم  زاـب  بونج  يوس  هب  هعقب  رد  . تسا

نآ زا  ییاهتمـسق  هک  هدش  هدیچ  گنـس  اب  نا  تشپ  هیاپ  راوید و  هدوب و  هرادجود  هربقم  كرت  دبنگ 8  تسا . هدش  داجیا  ناریاز  تماقا 
نویراوز يانب  دراد . هراتـس  شقن  هب  ییاه  يرب  چگ  نآ  فقـس  بوچ  زا  هداس  يرجعم  اب  تسا  يربق  هربقم  لخاد  رد  تسا . هدش  بیرخت 

ياهلاس رد  هنافـساتم  اما  تسا . هدوب  رادروخرب  يرامعم  ظاحل  هب  یـصاخ  ییابیز  زا  تسا و  هدوب  تروص  نیمه  هب  لبق  لاس  دودح 40  ات 
دروم نونک  ات  انب  نیا  دنا . هدش  هدـناشوپ  نامیـس  اب  نآ  يرجآ  يابیز  ياهراوید  هتفرگ و  تروص  نآ  رد  یناوارف  هنایـشان  تاریمعت  ریخا ،

دبنگ هژیوب  انب و  عون  هب  هجوت  اب  تسا . هدـش  دراو  نآ  هب  يدایز  تاراـسخ  هتفرگن و  رارق  یگنهرف  ثاریم  ناـمزاس  تیاـمح  اـی  هعلاـطم و 
یتمدق اب  بیترت  نیا  هب  تسا و  یقوجلس  دهع  هب  طوبرم  لامتحا  هب  ناجیراوز  هاگمارآ  نوگانوگ ، دهاوش  رب  انب  زین  نآ و  لکش  یطورخم 

رتدوز هچره  یگنهرف  ثاریم  نامزاس  دراد  ياج  اذـل  دـیآ . یم  باسح  هب  هقطنم  درف  هب  رـصحنم  یخیرات  راثآ  زا  یکی  لاس  رازه  زا  شیب 
هدش عقاو  رهش  رب  فرشم  ياه  هپت  زارف  رب  درجورب و  رهش  لامش  يرتمولیک  جنپ  رد  سردآ :  دنک . مادقا  نآ  يرادهگن  تمرم و  هب  تبـسن 

(http://www.tourofpersia.com عبنم : . ) تسا

مساق هدازماما 
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لحم رد  ماما  نیا  هاگمارآ  تاحیـضوت :  دـشابیم .  رفعج  نب  یـسوم  نبا  غارچ  هاش  نادـنزرف  دـمحم  نسح و  نفد  لحم  ناکم  نیا  بسن : 
ناکم نیا  دراد  رارق  نحص  الاب  رد  هک  یکچوک  گنس  يور  رب  هک  يا  هتـشون  ساسا  رب  تسا  عقاو  درجورب  یقرـش  بونج  رد  رویرهش  17
بونج رد  رویرهش  لحم 17 رد  ماما  نیا  هاگمارآ  سردآ :  دـشابیم  رفعج  نب  یـسوم  نبا  غارچ  هاـش  نادـنزرف  دـمحم  نسح و  نفد  لـحم 

(http://www.morahem.com عبنم : . ) تسا عقاو  درجورب  یقرش 

نسحلاوبا هدازهاش  هربقم 

کچوک و نحص  کی  لماش  هربقم ،  تحاسم :  تسا . دیدرت  دروم  هک  دسریم  ع )  ) داجس ماما  هب  هطساو  دنچ  اب  هدازماما  تبـسن  بسن : 
هلحم رد  تاحیضوت :  دراد . عافترا  رتم  شـش  نآ  قات  هک  تسا  یعلـض  تشه  هربقم  مرح  تسا . رتم  داعبا 5/4×5/4  هب  لکش  عبرم  یناویا 
نحـص کی  لـماش  هربقم ،  تسا . روهـشم  نسحلاوبا  هدازهاـش  هب  هدـش و  اـنب  دـیدجت  نآ  ناـمتخاس  هک  دراد  رارق  ياهربقم  درجورب ،  ریم 

طسو رد  دراد . عافترا  رتم  شـش  نآ  قات  هک  تسا  یعلـض  تشه  هربقم  مرح  تسا . رتم  داعبا 5/4×5/4  هب  لکـش  عبرم  یناویا  کچوک و 
هزادنا 33×86 هب  دیفس  رمرم  زا  یگنس  ربق ،  نیا  يور  تسا . هتفرگ  رارق  ربق  اهنآ  نایم  رد  دراد و  دوجو  ینهآ  یبوچ و  حیرـض  ود  نآ ، 
هک دـسریم  ع )  ) داجـس ماما  هب  هطـساو  دـنچ  اب  هدازماما  تبـسن  تسا . هدـش  هتـشون  ربق  بحاص  مان  نآ  طسو  رد  هک  دراد  رارق  رتمیتناس 
ریم هلحم  رد  سردآ :  دنهدیم . تبسن  ولنویوقهرق -  هلسلس  ریزو  هلومح -  هب  ار  نآ  انب ،  تخاس  صوصخرد  نینچمه  تسا . دیدرت  دروم 

( سانشان عبنم : . ) تسا هدش  عقاو  درجورب 

رفعج هدازماما 

لقتنم زا  لقن  هب  درجورب  يایفارغج  باتک  رد  اما  دناهدرک  رکذ  ع )  ) مظاک یسوم  ماما  ناگداون  زا  ار  لحم  نیا  رد  نوفدم  صخـش  بسن : 
نآ مشش  دج  هک  نیدباعلا » نیز  نب  یلع  نبا  سطفالا  نسح  نبا  فوفکملا  نسح  نب  یلع  نب  نیسح  نب  رفعج  مساقلا  وبا   » هدمآ نیبلاطلا 

تالحم نیرتیمیدق  زا  هگنادود و  هلحم  رد  یخیرات   – یبهذم يانب  نیا  تاحیضوت :  دنادیم . نایعیش  مراهچ  ماما  ع )  ) داجس ترضح  ار 
ناگداون زا  ار  لحم  نیا  رد  نوفدـم  صخـش  .» تسا رادروخرب  یهجوت  لباق  رابتعا  مارتحا و  زا  مدرم  هماع  ناـیم  رد  هک  هدـش  هتخاـس  رهش 

یلع نب  نیسح  نب  رفعج  مساقلا  وبا   » هدمآ نیبلاطلا  لقتنم  زا  لقن  هب  درجورب  يایفارغج  باتک  رد  اما  دناهدرک  رکذ  ع )  ) مظاک یسوم  ماما 
« دنادیم نایعیش  مراهچ  ماما  ع )  ) داجس ترضح  ار  نآ  مشش  دج  هک  نیدباعلا » نیز  نب  یلع  نبا  سطفالا  نسح  نبا  فوفکملا  نسح  نب 
، قاور ناویا  طاـیح  يدورو ، رد  رـس  لـماش  نآ  تاـقلعتم  هک  تسا  يراـمعم  یخیراـت و  تواـفتم  هرود  هس  ياراد  رفعج  هداز  ماـما  ياـنب 
هب طوبرم  رتیمیدق  يانب  يور  رب  ًالامتحا  هک  تسا  هربقم  هناخ و  دبنگ  ياضف  انب  شخب  نیرتمیدق  دشابیم . هناخ  دـبنگ  ياضف  ناتـسبش و 

هدوب درفنم  تروص  هب  ادتبا  رد  هک  تمـسق  نیا  دـشابیم . یناخلیا  هرود  ینعی  نورق 8 و 9 ه ق  نآ  تخاس  نامزو  هدـش  هتخاس  لبق  هرود 
رد هک  تسا  یعلـض  تشه  تروص  هب  هربقم  هناخ و  دـبنگ  شخب  تسا . نآ  نیفرط  رد  کـچوک  هرجح  ود  اـب  يدورو  ناویا  کـی  لـماش 

دبنگ انب  یلـصا  هصخاش  دنک . یم  ادیپ  هار  کچوک  قاتا  کی  هب  هک  دراد  دوجو  ییاهیجورخ  اهيدورو و  نآ  هناگتـشه  عالـضا  یمامت 
هیوفـص هرود  رد  اـنب  نیا  دـشابیم . شوش  رد  یبن  لاـیناد  دـبنگ  هب  هیبش  نیجروا )  ) هلپ هلپ  كر  عون  زا  هتـسوپ و  تروص  هب  هک  تسا  نآ 

. دومن هراشا  ناوتیم  دشابیم  هناخ  دبنگ  تمـسق  لامـش  قرـش و  رد  هک  یناتـسبش  انب و  یلـصا  يدورو  هلمج  زا  هک  یتاریمعت  تاقاحلا و 
هبیتک کی  هک  هتـشاد  یتاقاحلا  ریمعت و  زین  درجورب  تقو  مکاح  ینازار  ناخ  یقت  دـمحم  نامز  رد  راجاق و  هرود  لیاوا  رد  روکذـم  ياـنب 

هک دـننام  هفـص  ناویا  راـهچ  نتخاـس  هرود  نیا  تاـقاحلا  هلمج  زا  تسا . هدـش  بصن  هطبار  نیا  رد  هربـقم  يدورو  ناویا  راـنک  رد  یگنس 
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هک دـننام  هفـص  ناویا  راـهچ  نتخاـس  هرود  نیا  تاـقاحلا  هلمج  زا  تسا . هدـش  بصن  هطبار  نیا  رد  هربـقم  يدورو  ناویا  راـنک  رد  یگنس 
شـشوپ هک  دـشابیم  طاـیح  یبونجو  یلامـش  تاـهج  اـنب و  يدورو  ناویا  نیفرط  رد  دوب ) نیرئاز  تحارتسا  يارب  لـحم  یعون  ًـالامتحا  )

ياهخیرات 937 و هب  شوفنم  سیفن  رایـسب  يراک  تبنم  رد  ود  ياراد  انب  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  . تسا یبوچ  نآ  ياهنوتـس  سنج  فقس و 
عبانم زا  یخرب  اما  تسا ، (ع ) مظاک یسوم  ماما  دنزرف  هدازماما ، نیا  دوجوم  ياههبیتک  دانتسا  هب  دشابیم . هناخ  دبنگ  تمـسق  رد  1203 ه ـ
رایسب ياهنومن  هاگمارآ  نیا  لکـش  یمره  دبنگ  دننادیم . طبترم  (ع ) داجـس ماما  هب  ار  هدازماما  نیا  تبـسن  هطـساو  جنپ  اب  یخیرات  نوتم  و 
رجعم تسا و  هدش  هتخاس  وشرو  بوچ و  زا  يرجعم  نآ  طسو  رد  یعلض و  تشه  مره  لخاد  تسا . یقوجلس  دهع  يرامعم  رنه و  زا  ابیز 

رد انب 22  ریز  داـعبا  تسا . هقبط  ییاهتنا 18  طورخم  زا  ریغهب  هعقب  نیا  تاـقبط  دراد . رارق  تسا ، مره  زا  رتنییاـپ  هلپ  شـش  هک  يربق  يور 
رب تسا . يراک  هنییآ  انب  لخاد  یـشاک و  رجآ ، نآ  تخاس  رد  هتفر  راکهب  حلاصم  شوپور و  نآ  فقـس  تسا و  رتم  نآ 20  عافترا  20 و 

درجورب مکاح  ناخ ،» یقت   » ناـمرف هب  لاس 1208  رد  هربقم  نیا  تسا . هدـش  یکاکح  نآرق  زا  یتاـیآ  هعقب  هدـش  يراکهدـنک  برد  يور 
تسرهف رد  هرامـش 1885  هب  و  يرمق ) يرجه   717  ) یقوجلـس هرود  هب  طوبرم  درجورب  رفعج  هدازماـما  هعقب  تسا . هدـش  تمرم  ریمعت و 

هتخاس درجورب  رهـش  تالحم  نیرتیمیدـق  زا  هگنادود و  هلحم  رد  یخیرات   – یبهذـم يانب  نیا  سردآ :  تسا . هدیـسر  تبث  هب  یلم  راـثآ 
(http://www.tourofpersia.com عبنم : . ) تسا هدش 

دابآ مرخ 

يزکرم شخب 

بیغلا تایح  هربقم 

نینچ نآ  نتم  هک  هدش  هتـشون  دـیدج  ربق  گنـس  يور  رب  زین  نآ  نتم  دراد و  دوجو  بیغلاتایح  تاداس  تسد  رد  ياهمان  هرجـش  بسن : 
نب دـمحا  نب  بیغلا  ناـیحلا  یبا  هب  فورعم  دـمحم  مساـقلایبا  ناتـسرل  یف  هربـق  اـملعلا و  نم  ناـک  بیغلا و  تاـیحلا  نبا  فرعی  : » تـسا

دمحم ییحی  یبا  نب  ییحی  نب  لیعامسا  نب  دعم  نیدجام  نب  دمحا  نب  نسح  نب  میهاربا  نب  نیـسح  نب  یـسوم  نب  دمحا  نب  نیدلایـضر 
(«. (ع مظاک یـسوم  ماـمالا  دـباعلا  دـمحم  نب  باـجملا  میهاربا  نیدـلاجات  نب  دـهازلا  دـمحا  رفعج  یبا  نب  وححم  هاـش  هب  فورعم  دـهازلا 

زاوها هب  دابآمرخ  هداج  ریسم  رد  دابآمرخ و  یبرغ  بونج  يرتمولیک  رد 45  مان  نیمه  هب  ياهدکهد  رد  بیغلاتایح »  » هربقم تاحیضوت : 
هدش لیکشت  مه  رواجم  يانب  ود  زا  دراد و  رارق  یگنس  ياهپت  يالاب  رب  ناکـشک و  دور  یبرغ  لامـش  لحاس  رب  هربقم  نیا  تسا . هدش  عقاو 

دوجو بیغلاتایح  تاداس  تسد  رد  ياهمان  هرجش  تسا . روهـشم  سایلا  دبنگ  هب  رتکچوک  يانب  بیغلاتایح و  هربقم  هب  رتگرزب  يانب  هک 
یف هربق  املعلا و  نم  ناک  بیغلا و  تایحلا  نبا  فرعی  : » تسا نینچ  نآ  نتم  هک  هدش  هتشون  دیدج  ربق  گنـس  يور  رب  زین  نآ  نتم  دراد و 
نب نسح  نب  میهاربا  نب  نیسح  نب  یسوم  نب  دمحا  نب  نیدلایضر  نب  دمحا  نب  بیغلا  نایحلا  یبا  هب  فورعم  دمحم  مساقلایبا  ناتـسرل 
نب دـهازلا  دـمحا  رفعج  یبا  نب  وـححم  هاـش  هب  فورعم  دـهازلا  دـمحم  ییحی  یبا  نب  ییحی  نب  لیعامـسا  نـب  دـعم  نیدـجام  نـب  دـمحا 
انب تخاس  خیرات  ناوتیم  هربقم  رد  دوجوم  یگنـس  هبیتک  ساسا  رب  (ع .») مظاک یـسوم  مامالا  دباعلا  دمحم  نب  باجملا  میهاربا  نیدلاجات 

دیمح یکاس و  دمحم  یلع  دروآ ، لمعهب  دیدزاب  هربقم  نیا  زا  راب  نیلوا  يارب  دبود  نوراب  لاس 1845  رد  داد . تبسن  هیراجاق  هرود  هب  ار 
ناـمتخاس رد  تسا . هدـش  داـی  هعقب  نیا  زا  زین  یهاـگمارآ  ياـهانب  فراـعملاةریاد  رد  دـناهدرب و  ماـن  هـعقب  نـیا  زا  زین  نـسلیو  هاـنپدزیا و 

هیراجاق هرود  رد  هدـش و  ثادـحا  انب  بنج  رد  بیغلاتایح  هربقم  سپـس  هدـش و  هتخاس  ازجم  تروص  هب  سایلا  هربقم  ادـتبا  بیغلاتاـیح 
هب اهنآ  طسو  رد  امن  قاط  راهچ  شوپلیف و  راهچ  طسوت  انب  لکـش  عبرم  حرط  دـبنگ  داجیا  يارب  تسا . هدـش  ماـغدا  مه  رد  اـهنآ  يدورو 

سپـس هتفرگ  لکـش  دبنگ  هریاد  هنیمز  اهقاط  نیا  يور  يدـنبراک  کی  يارجا  اب  دـعب  هب  هلحرم  نیا  زا  تسا  هدـش  لیدـبت  یعلـض  تشه 
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رد داد . تبـسن  هیراجاق  هرود  هب  ار  انب  تخاس  خیرات  ناوتیم  هربقم  رد  دوجوم  یگنـس  هبیتک  ساسا  رب  دـناهتخاس . اپرب  نآ  يور  ار  دـبنگ 
هعقب نیا  زا  زین  نسلیو  هانپدزیا و  دیمح  یکاس و  دمحم  یلع  دروآ ، لمعهب  دـیدزاب  هربقم  نیا  زا  راب  نیلوا  يارب  دـبود  نوراب  لاس 1845 

سایلا هربقم  بیغلاتایح ، هدازماما  یقرـش  تمـس  رد  تسا . هدـش  دای  هعقب  نیا  زا  زین  یهاگمارآ  ياهانب  فراعملاةریاد  رد  دـناهدرب و  ماـن 
نانارمکح زا  سایلا  نیدلاباهـش  هب  قلعتم  ار  هربقم  نیا  هانپدزیا  تسا . یناب  مان  یخیرات و  هبیتک  دقاف  زین  سایلا  يانب  هک  تسا  هدـش  عقاو 

دبنگ ياراد  هتفرگ و  لکش  یعلض  راهچ  هشقن  رب  انب  نیا  تسا ، هدش  لیکـشت  بادرـس  هناخدبنگ و  زا  هربقم  دنادیم . کچوک  رل  ناکباتا 
ناویا قیرط  زا  مود  هار  بیغلاتایح و  هربقم  نورد  زا  هار  کی  تسا  ریذپ  ناکما  تروص  ود  هب  سایلا  هربقم  هب  دورو  هار  تسا . یطورخم 

مه هب  ساـیلا  هربقم  يدورو  لـباقم  رد  هار  ود  نیا  ددرگیم و  طـبترم  ساـیلا  هربـقم  نورد  هب  زیلهد  کـی  طـسوت  هک  بیغلاتاـیح  هربـقم 
دابآمرخ هداج  ریسم  رد  دابآمرخ و  یبرغ  بونج  يرتمولیک  رد 45  مان  نیمه  هب  ياهدکهد  رد  بیغلاتایح »  » هربقم سردآ :  ددـنویپیم .

(http://www.tourofpersia.com عبنم : . ) تسا هدش  عقاو  زاوها  هب 

( ناردارب ود  ) ناگدازماما هربقم 

هب (ع ) مظاک یـسوم  ماما  باقعا  زا  هک  هدوب  یلعدیـس  افولاوبا و  ياـهمان  هب  ردارب  ود  هب  قلعتم  روبق  نیا  داـبآمرخ  مدرم  داـقتعا  هب  بسن : 
دح رد  هربقم  نیا  دنیوگیم ، هرارب ) ود   ) نآ هب  یلحم  شیوگ  رد  هک  تسا  ياهربقم  دابآمرخ  رهش  برغ  رد  تاحیـضوت :  دنیآیم . رامش 

هربقم نیا  تسا  هدماین  تسد  هب  ياهمان  بسن  هربقم  نیا  زا  تسا . هتفرگ  رارق  هنیدرب  یگنس و  بادرگ  ياهمان  هب  بآ  رپ  همـشچ  ود  طسو 
مدرم داقتعا  هب  تسا . هدـیدرگ  ثادـحا  نآ  ياج  هب  زاسون  ياـنب  بیرخت و  یـسمش  يرجه  لاس 1373  رد  هک  هدوب  یمیدـق  ياـنب  ياراد 

رد دـنیآیم ، رامـش  هب  (ع ) مظاـک یـسوم  ماـما  باـقعا  زا  هک  هدوب  یلعدیـس  اـفولاوبا و  ياـهمان  هب  ردارب  ود  هب  قلعتم  روبق  نیا  داـبآمرخ 
رد هبیتک  نیا  تسا  هدش  طبـض  ناتـسرل  یگنهرف  ثاریم  طسوت  هک  دندروآ  تسدـب  هربقم  نیا  زا  ياهبیتک  زاجم  ریغ  نارافح  ریخا  ياهلاس 

درک و هدهاشم  ار  نیعم  دیشر  مان  لوا  رطس  رد  ناوتیم  دوجو  نیا  اب  تسا  صقان  هبیتک  نتم  دوشیم . يرادهگن  كالفالاکلف  هعلق  هزوم 
لاس 1300 رد  هک  ناتـسرل  يایفارغج  باتک  رد  تسا . هدـش  رکذ  ( 654  ) هئامتس سمخ و  عبرا و  هنـس  لاس  هب  هبیتک  خیرات  موس  رطـس  رد 

يارب انب  نیا  یمیدـق  يامن  تسا ، هدرب  مان  انب  نیا  زا  یکاـس  دـمحم  یلع  نینچمه  تسا  هدـش  هدرب  ماـن  اـنب  نیا  زا  تسا  هدـش  هتـشون  ه.ق 
نآ ياج  هب  يزاسون  يانب  بیرخت و  ریخا  ياـهلاس  رد  یمیدـق  ياـنب  تسا . هتفرگ  رارق  فیـصوت  دروم  هاـنپدزیا  دـیمح  طـسوت  راـب  نیلوا 

تسا و هداد  رارق  دیدزاب  دروم  لاس 1350  رد  ار  انب  نیا  هانپدزیا  دیمح  یلو  هدماین  تسد  هب  يریوصت  یمیدق  يانب  زا  تسا  هدش  ثادـحا 
لوط هب  تسا  ینکشفک  نآ  يولج  رد  تسا  هدـش  هتخاس  رجآ  اب  نآ  یمامت  ناردارب  ود  هربقم  تسا : هدرک  فیـصوت  هنوگنیا  ار  انب  نیا 
حیرض کی  ره  يور  هک  دوشیم  هدید  مه  رانک  رد  ربق  ود  هربقم  لخاد  رد  تسا  رتم  هب 8  کیدزن  دبنگ  عافترا  رتم و  ضرع 2  هب  رتم و   4

ود زاسون  يانب  لخاد  رد  دناهدش . بیرخت  کنیا  هک  هتـشاد  رارق  یمیدق  يانب  يولج  رد  هتـسدلگ  ود  ربق  یلوتم  هتفگ  هب  دراد  رارق  یبوچ 
رد داعبا 60  هب  نآ  ربق  گنس  ءافولاوبا و  دیس  هب  طوبرم  یلامش  هربقم  هک  دوشیم  هدید  ربق  ود  هدش  هتخاس  ریخا  ياهلاس  رد  هک  ناردارب 

هتفگ تسا  رد 60  نآ 164  داـعبا  هک  دراد  رارق  دـشابیم  یلعدیـس  هب  طوبرم  هک  يرگید  ربـق  نآ  بونج  يرتـم  هلـصاف 65/5  هب  164 و 
کح هریغ  ریشمش و  زا  يریواصت  اهنآ  حطس  رب  هک  هتـشاد  دوجو  روبق  رـس  يالاب  رب  هتـشارفا  گنـس  ود  ریخا  ياهتمرم  زا  لبق  دوشیم 

دابآمرخ ریخ  ناوناب  زا  یکی  يراکمه  ناتسا و  هیریخ  روما  فاقوا و  لک  هرادا  تمه  هب  هتـشذگ  لاس  یط  دناهتفر  نیب  زا  نونکا  هک  هدش 
: عــــبنم . ) تــــسا هدــــش  عــــقاو  داــــبآمرخ  رهــــش  برغ  رد  سردآ :  تــــسا . هدــــش  هتخاــــس  روــــبق  نــــیا  يارب  حیرــــض  ود 

(http://www.tourofpersia.com
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یلع نب  دیز  هدازماما  مرح 

مرخ (ع ) یلع نب  دیز  هداز  ماما  رهطم  مرح  میرح  رضاح  لاح  رد  تاحیـضوت :  دراد . تعـسو  عبرمرتم  رازه  شـش  هربقم  میرح  تحاسم : 
هعـسوت يارب  دـیدج  یتـصرف  ناوت  یم  هعقب  نیا  میرح  يزاـسدازآ  تروص  رد  هک  تسا  هدـش  هطاـحا  يراـجت  ياـه  هزاـغم  طـسوت  داـبآ 

نایم رد  تسا . هدوب  ناتسروگ  هتشذگ  رد  هک  دراد  تعسو  عبرمرتم  رازه  شش  هربقم  میرح  درک . قلخ  دابآ  مرخ  رد  یبهذم  يرگـشدرگ 
یقرـش هبل  يور  دـناهدرک . شقن  نآ  رب  هتـسجرب  روط  هب  خـسن و  طخ  اب  ار  سدـقم  تاـملک  تاـیآ و  هک  دراد  دوجو  ياهربقم  نیمز ، نیا 

ساـسارب دوشیم . طوبرم  يرمق  يرجه  لاس 1307  هب  هربقم  ینونک  يانب  تسا . هدـمآ  نآ  ثادـحا  خـیرات  راجن و  راکداتـسا  مان  هربقم ، 
یلع نب  دیز  هب  هدش و  هتخاس  هیونـسح  نب  ردب  نامرف  هب  يرمق  يرجه  لاس 404  رد  هربقم  نیا  تسا ، یفوک  طخ  هب  هک  انب  هتـشبن  گنس 

هب زین  عالضا  نیا  زا  کی  ره  دراد و  یلصا  علـض  راهچ  هک  تسا  یعلـض  تشه  هربقم ، يانب  دراد . قلعت  ع )  ) بلاط نب  یلع  نب  نیـسح  نب 
ياهوهق یبوچ و  یقودنص  تسا . هدش  هتخاس  رجآ  زا  دابآ  مرخ  یلع  نب  دیز  هداز  ماما  يانب  مامت  دناهدش . میـسقت  يرتکچوک  ياهعلض 

راک مابتشپ  هب  نتفر  يارب  ییاههلپ  زین  هربقم  هتـسدلگ  ود  ره  رد  . تسا هتفرگ  ياج  ربق  يور  هدـش ، يراکهدـنک  ياـبیز  شوقن  اـب  گـنر 
(http://www.niazerooz.com عبنم :  ) adress سردآ :  دناهدش . هتشاذگ 

یلع نب  دیز  هدازماما 

ياهیـشاک اب  هک  دشاب  یم  فرط  ود  رد  يرجآ  رودـم  هتـسدلگ  ود  ياراد  هربقم  تاحیـضوت :   masahat تحاسم :   nasab بسن : 
هدش هتخاس  یئابیز  لکش  هب  صوصخم و  یبوچ  زا  مرح  یلـصا  برد  . تسا هدیدرگ  نیزم  هدش  هتـشون  نآ  رب  سدقم  یتاملک  هک  یئابیز 

رد هداز  ماما  نیا  يریگرارق  لیلد  هب  رضاح  لاح  رد  تسا . هدیدرگ  شقن  نآ  رب  هتسجرب  روط  هب  خسن و  طخ  اب  سدقم  تاملک  تایآ و  و 
زاین دابآ  مرخ  رد  یبهذم  يرگشدرگ  هعسوت  يارب  هک  تسا  هدش  هطاحا  ییاه  هزاغم  هلیسو  هب  هعقب  نیا  میرح  دابآ  مرخ  رهـش  رازاب  زکرم 
دابآ مرخ  رد  رهم  راگنربخ  اب  وگتفگ  رد  هطبار  نیا  رد  ناتـسرل  ناتـسا  هیریخ  روما  فاقوا و  لکریدـم  تسا . انب  نیا  میرح  يزاس  دازآ  هب 
کی دودـح  تشاد : راهظا  دابآ  مرخ  ناتـسرهش  رد  (ع ) یلع نبا  دـیز  هدازماما  هکربتم  هعقب  فارطا  يزاس  دازآ  رب  دـیکات  اـب  ینانخـس  رد 

رد هداز  ماما  نیا  فارطا  ياه  هزاغم  دیاب  فاصوا  نیا  اب  هک  تسا  هدـش  ییاسانـش  هفوقوم  هقطنم  ناونع  هب  هقطنم  نیا  هک  تسا  مین  لاس و 
رد هزاغم  دادعت 110  رـضاح  لاح  رد  هکنیا  نایب  اب  يدمحم  دمحم  مالـسالا  تجح  دـش . هداد  رارق  هیریخ  روما  فاقوا و  لک  هرادا  رایتخا 

(ع) یلع نبا  دیز  هداز  ماما  فارطا  يزاس  دازآ  يداهنشیپ  حرط  درک : ناشن  رطاخ  دنوش ، بیرخت  دیاب  هک  دنراد  رارق  هدازماما  نیا  فارطا 
فارطا ياه  نیمز  کلمت  يزاس و  دازآ  يارب  زاین  دروم  رابتعا  هب  هراشا  اـب  يو  تسا . هدـش  هیهت  تلود  تئیه  موس  رفـس  يارب  داـبآ  مرخ 

دودح 60 هداز  ماما  نیا  فارطا  ياه  نیمز  کلمت  يارب  زاین  دروم  رابتعا  درک : ناونع  دابآ  مرخ  ناتسرهش  (ع ) یلع نبا  دیز  هدازماما  مرح 
ناتسرهش یلع  نبا  دیز  هداز  ماما  مرح  فارطا  يزاس  دازآ  رب  دیکات  اب  ناتـسرل  ناتـسا  هیریخ  روما  فاقوا و  لکریدم  تسا . ناموت  درایلیم 

زاف تروص  هب  میناوتب  مرح  نیا  فارطا  يزاس  دازآ  يارب  زاین  دروم  تارابتعا  صیـصخت  تروص  رد  میراودـیما  ام  تشاد : نایب  دابآ  مرخ 
. تسا هدش  عقاو  دابآ  مرخ  رهش  رازاب  زکرم  رد  سردآ :  مینک . عورش  رتدوز  هچ  ره  ار  نآ  هب  طوبرم  ياهراک  يدنب 

( دیشروخ نیدلاعاجش  هعقب   ) هاشنهش

هشوگ هب  دراد و  رارق  سوک »  » و لیمانهپ »  » هوک يور  هک  دراد  دوجو  زبسرـس  ییاتـسور  دابآمرخ ،  بونج  يرتمولیک  رد 20  تاحیضوت : 
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رل ناـکباتا  زا  دیـشروخ  نیدلاعاجـش  نفد  لـحم  یتیاور  هب  اـنب  هک  دراد  دوجو  ياهطقن  اتـسور  نیا  رد  تسا . روهـشم  هاشنهـش  هشوگ  اـی 
ياهشقن تسا . هدش  هتـشاذگ  ناوارف  يراک  هدـنک  اب  یبوچ  یقودنـص  نآ ،  يور  هک  دراد  رارق  يروگ  هربقم ،  نایم  رد  تسا . کچوک 

زا نآ  ياهراوید  حـلاصم  یلو  تسا ؛ يرجآ  هرادـج  ود  ياراد  رتم و  دبنگ 12  عافترا  تسا . هتـسویپ  مه  هب  ياهعالـضالاریثک  قودنص ، 
هدـید فلتخم  ياهلکـش  هب  ددـعتم  ياهربق  گنـس  نآ  رد  هک  دراد  دوجو  یمیدـق  ناتـسروگ  کی  هربقم  رانک  رد  تسا . چـگ  گـنس و 
سردآ تسا . هدش  يراکهدنک  یفوک  شوخ  طخ  اب  هتسجرب و  روط  هب  سدقم  تاملک  میرک و  نآرق  زا  یتایآ  اهربق ،  نیا  يور  دوشیم .

(http://vista.ir/content عبنم : . ) تسا هدش  عقاو  دابآمرخ  بونج  يرتمولیک  رد 20  : 

نیدلاسمش ریپ  هربقم 

موسوم يروگ  هوکدیفس ، »  » ياههنماد رب  نکشت ، »  » ناتسهد لامش  رد  تاحیضوت :  دشاب . یم  ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  نادنزرف  زا  بسن : 
ناـشن هک  دوشیم  هدـید  یگنـس  ياـنب  کـی  راـثآ  هربـقم ،  نیا  فارطا  رد  تسا . یلاـها  هاـگترایز  هک  دراد  دوـجو  نیدلاسمـش » ریپ   » هب

« ، دمحا نب  دمحم  نب  یلع  نب  نیدلاسمـش   ، » ربق بحاص  تسا . هدش  ناریو  نامز  رورم  هب  هک  هدوب  ياهربقم  هتـشذگ  رد  اجنیا  دـهدیم 
« ، هوکدیفس  » ياههنماد رب  نکشت ، »  » ناتسهد لامـش  رد  سردآ :  دشابیم . مدرم  مارتحا  دروم  هدوب و  ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  نادنزرف  زا 

(http://vista.ir/content عبنم : . ) تسا هدش  عقاو 

( غارچهاش  ) دمحا هدازهاش  هعقب 

زا وزام  ياتـسور  رد  هدازماما  نیا  تاحیـضوت :  دـننادیم . بوسنم  ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  نادـنزرف  زا  غارچهاش  هب  ار  ربق  بحاص  بسن : 
ماما نادـنزرف  زا  غارچهاش  هب  ار  ربق  بحاص  تسا . فورعم  زین  دمحادیـس »  » و دـمحاگگ »  » ياهمان هب  هدـش و  عقاو  داـبآمرخ  ناتـسرهش 

رتم هب 14  کیدزن  نآ  يدـنلب  دراد . كرت   10 نآ ،  یمره  دـبنگ  تسا و  شوگراهچ  هربقم ،  يانب  دـننادیم . بوسنم  ع )  ) مظاک یـسوم 
کچوک هتـسدلگ ? ود  تسا و  یلامـش  هربـقم ،  يدورو  ِرد  تسا . هدـش  بصن  نآ  زارف  رب  لاـقثم  نزو 200  هب  ـالط  زا  یلیدـنق  هک  تسا 

 ، هدازماـما نیا  ناـمداخ  تسا . هدـش  هتـشاذگ  راـک  یبوـچ  یحیرـض  ربـق ،  يور  تسا . رتـم  جـنپ  نکشفک  ضرع  لوـط و  دراد . يرجآ 
رمک هب  زمرق  لاـش  دـشیم ،  نیگمـشخ  هاـگره  شیوخ ،  تاـیح  ناـمز  رد  دـمحا  هدازهاـش  هک  دـندقتعم  دـنراد و  رـس  رب  زمرق  ياهماـمع 
مَلَع هدازماـما ،  ناـمداخ  دریگ ،  رد  یعازن  هقطنم  تـالیا  اـی  فـیاوط  نیب  رگا  هدـنام ،  ياـجرب  هتـشذگ  زا  هک  یتنـس  ساـسارب  تـسبیم .

. دـنرادیمرب تسد  یـشکردارب  گـنج و  زا  غارچهاـش ، »  » مارتـحا هب  ملع و  نیا  تمرح  هب  مدرم  دـنربیم و  ناـنآ  ناـیم  هـب  ار  صوـصخم 
تایآ و نآ ،  يور  دراد و  مان  اسآ »  » بوچ نیا  دـنزاسیم . هن »  » ددـع لکـش  هب  ياهوهق و  گنر  هب  صوصخم  یبوچ  هدازماما ،  ناـمداخ 
. دـننک یم  يرادـهگن  دوخ  هناخ  رد  كربت  ناونع  هب  دـنرخیم و  اهاتـسور  مدرم  ار  بوچ  نیا  تسا . هدـش  يراکهدـنک  سدـقم  تاـملک 

(http://vista.ir/content عبنم : . ) تسا هدش  عقاو  دابآمرخ  ناتسرهش  زا  وزام  ياتسور  رد  هدازماما  نیا  سردآ : 

زردوگیلا

يزکرم شخب 

نسح دموم  (ع ) نسح نبدمحم  هدازماما 
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هنالاس هک  نسح ع ) دموم   ) نسح نبدمحم  تمارک  اب  هداز  ماما  تاحیـضوت :  دشاب . یم  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  نادـنزرف  زا  ناشیا  بسن : 
ع)  ) یبتجم نسح  ماما  نادنزرف  زا  دشاب  یم  عقاو  هونیا  ياتـسور  رد  دیامن و  یم  ذـج ب  دوخ  يوس  هب  فلتخم  طاقن  زا  ار  رفن  رازه  اههد 

تـسا يدایز  نارئاز  ياریذپ  هلاس  ره  دراد  راوجمه  ياهرهـش  زردوگیلا و  رد  يدایز  نادنمتدارا  هک  (ع) نسح نبدـمحم  هدازماما  . دـشابیم
یم لقن  ناشیا  زا  يدایز  تامارک  تازجوم و  هک  هدازماما  نیا  دننک . یم  یط  ار  يدایز  رایـسب  تفاسم  ماقم  الاو  هدازماما  نیا  قشع  هب  هک 

هک تسا  كاـنرطخ  رایـسب  چـیپ و  رد  چـیپ  یناتـسهوک و  يریـسم  تفاـسم  نیا  تسا  عقاو  زردوگیلا  ناتـسرهش  يرتـمولیک  دـنچ  رد  دوش 
مه زونه  نآ  زا  یمین  هک  ریـسم  نیا  تسا و  هتفرگ  فداصت  هرد و  هب  طوقـس  لیلد  هب  ار  هداز  ماـما  نیا  نارئاز  زا  يرایـسب  ناـج  هنافـساتم 
ياه راشبآ  ات  هتفرگ  زبس  رس  تعیبط  زا  ریسم  رد  عقاو  یعبط  ياه  ییابیز  . دشاب یم  طبر  يذ  نیلوئسم  هجوت  دنمزاین  تسا  یکاخ  تروصب 

رد تسا . زجاع  نآ  یعقاو  فیـصوت  زا  نابز  هک  هدیـشخب  هقطنم  نیا  هب  ار  یفیـصوت  لـباق  ریغ  صاـخ و  هولج ي  اـبیز  رایـسب  کـچوک و 
زا دـعب  . تسا نآ  تمـسق  نیرت  لکـشم  گنت  هرد ي  کی  زا  رذـگ  تفر .  دـیاب  هدایپ  مه  تعاس  مین  ابیرقت  هدازماما  دوخ  ات  هداج  ياـهتنا 

فارطا ياههوک  زا  هک  تسا  يدور  کیدزن  نیمز و  نیا  ياهتنا  رد  مرح  هک  دیسر  یم  راومه  نیمز  کی  هب  ندش  ریزارـس  هرد و  زا  روبع 
کچوک رایـسب  هک  دراد  ار  دوخ  یمیدق  تفاب  مرح  نامتحاس   . دـشاب یم  طولب  ناتخرد  زا  هدیـشوپ  فارطا  ياهوک  . دریگ یم  همـشچ  رس 

هب هک  یناوارف  يدقن  ریغ  يدقن و  ياه  کمک  تاروذن و  هب  هجوت  اب  دیآ . یم  دوجوب  يدـیدش  کیفارت  يدورو  رد  يولج  الومعم  تسا .
يارب ار  يدایز  تالکـشم  رما  نیا  تسا  هدـشن  مهارف  نیرئاز  يارب  یهافر  تاناکما  هنوگ  چـیه  اـبیرقت  هدازماـما  فارطا  رد  دوش  یم  مرح 
فرـص الـصا  اهکمک  نیا  دسریم  رظن  هب  هنافـساتم  هک  دوش  یم  يروآ  عمج  هطوبرم  ناگرا  طسوت  نیرئاز  تاروذن  . دراد هارمه  هب  نیرئاز 

کچوـک هنوـمن  دـنور . یم  ناـشیا  تراـیز  هب  رفن  نارازه  هلاـس  ره  هـمه  نـیا  اـب  یلو  . دوـش یمن  هدازماـما  مرح  دوـخ  يزاـسزاب  زیهجت و 
هاگترایز انریا  راگنربخ  شرازگ  هب  دنـسیون . یم  دوخ  ياه  وردوخ  يور  هک  ییاه  نسح ) دموم  ای   ) رد ناوت  یم  ار  مدرم  نیا  يدنمتدارا 

نارگـشدرگ و ناـبزیم  هلاـس  همه  تسا  زردوگیلا  ناتـسرهش  يرگـشدرگ  یتراـیز و  ياـهناکم  زا  یکی  هک  نسح ' نب  دـمحم  هدازماـما  '

رهـش زا  يرتمولیک  هلـصاف 130  رد  هک  هدوب  روشک  طاقن  ریاس  ناتـسرل و  فلتخم  قطاـنم  زا  تراـهط  تمـصع و  نادـناخ  هب  نادـنمتدارا 
وگو تفگ  رد  هدناسر  یترایز  ناکم  نیا  هب  ار  دوخ  یتخس  هب  هداوناخ و  هارمه  هب  هک  هاگترایز  نیا  نارئاز  زا  یکی  تسا . عقاو  زردوگیلا 
مدرم هک  نسح ' نبدـمحم   ' هاگترایز تفگ : ناتـسرل  ناتـسا  یترایز  نکاما  هب  طبریذ  نالووسم  یهجوت  مک  زا  داقتنا  اب  انریا  راـگنربخ  اـب 

نیا يانب  دوزفا : يو  درب . یم  رسب  يدب  رایسب  تیعضو  رد  هتفرگ و  رارق  يرهم  یب  دروم  دنراد  نآ  هب  تبسن  یصاخ  تدارا  ناتسرل  ناتـسا 
زا زین  دشاب  یم  نارئاز  ناکسا  لحم  هک  زین  نآ  فارطا  هطوحم  هکنیا  نمـض  دراد  يروف  تمرم  هب  زاین  تسا و  بیرخت  لاح  رد  هاگترایز 
رد ار  یبش  دیاب  يدب  رایـسب  تیعـضو  رد  دنناسر  یم  ناکم  نیا  هب  ار  دوخ  رود  قطانم  زا  هک  ینارئاز  هدوبن و  رادروخرب  یبسانم  تیعـضو 

ياه تخاس  ریز  تاناکما و  دوبن  لیلد  هب  تفگ :  زین  هکربتم  ناـکم  نیا  نارئاز  زا  رگید  یکی  دـنوکیرد '  رغـصا  دـنرب ' . رـسب  هقطنم  نیا 
یلاها هب  ناکـسا  بش  کی  يارب  لاـیر  رازه  زا 500  شیب  اـضعب  فازگ  یغلبم  تخادرپ  اـب  دـنراچان  نارئاز  هاـگترایز ،  فارطا  رد  مزـال 
یترایز ناکم  نیا  هب  یـسرتسد  هداج  ثادحا  دوزفا : يو  دـیآ . یمن  رب  يرایـسب  هدـهع  زا  هنیزه  نیا  تخادرپ  هک  دـنیامن  تخادرپ  هقطنم 

اما دوب  رسیم  تخس  يور  هدایپ  اب  یتخس و  هب  هاگترایز  نیا  هب  یسرتسد  نیا  زا  شیپ  ات  هک  ارچ  تسا  ینیسحت  روخ  رد  لوبق و  لباق  مادقا 
ترایز دصق  هب  هک  ینارئاز  : دوزفا نینچمه  رئاز  نیا  دوش . مادقا  زین  انب  تمرم  یترایز و  يانب  نیا  هطوحم  یهدناماس  هب  تبـسن  ات  دراد  اج 

یکی دنیامن . قارطا  هاگمارآ  فارطا  هطوحم  رد  تاناکما  لقادح  اب  بسانمان  یلحم  رد  دـیاب  دـنناسر  یم  ناکم  نیا  هب  ار  دوخ  یتخـس  اب 
نورد رد  ار  بش  نارئاز  زا  يرایـسب  هاـگترایز  فارطا  رد  بساـنمان  ياـضف  تاـناکما و  دوبمک  لـیلد  هب  تشاد : ناـیب  زین  نارئاز  زا  رگید 
هرادا يوس  زا  یترایز  ناکم  نیا  هب  یگدیـسر  راتـساوخ  يو  دنتـسه . هجاوم  لکـشم  اب  تباب  نیا  زا  اه  هداوناخ  هدرک و  يرپس  اـهوردوخ 

نب دـمحم  هدازماما  يانب  تشاد :  راهظا  دـش و  یترایز  ناکم  نیا  زا  مدرم  هدرتسگ  لابقتـسا  هب  هجوت  اب  ناتـسرل  هیریخ  روما  فاقوا و  لک 
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هدش لیکشت  کچوک  رایـسب  قاتا  کیزا  اهنت  هاگمارآ  هتـش و  اد  هدوسرف  یمیدق و  یتفاب  نانچمه  رایـسب  ناگدننکدیدزاب  دوجو  اب  نسح 
تاناکما هنوگ  چـیه  ًابیرقت  هدازماما  نیا  هاگمارآ  نامتخاس  : تشاد راهظا  يو  تسا . لگو  تشخ  نآ  تخاس  رد  هتفر  راـک  هب  حـلاصم  هک 

رفس ددرت و  رد  لیهست  فده  اب  زردوگیلا  ناتسرهش  نسح  نب  دمحم  هدازماما  یسرتسد  یطابترا و  روحم  یفاکش  هار  حرط  درادن . یهافر 
دوب هار  دقاف  هدازماما ، هب  یهتنم  ریسم  زا  یشخب  دیـسر . يرادرب  هرهب  هب  ناتـسرل  رادناتـسا  روضح  اب  شیپ  یتدم  هکربتم ، هعقب  نیا  نیریاز 
ریسم هیقب  مدرم ،  ددرت  رد  لیهست  روظنم  هب  ررکم  ياهدیدزاب  اب  ریـسم  نیا  يزاس  بسانم  هار و  داجیا  صوصخ  رد  رادناتـسا  دیکأت  اب  هک 

هکربتم هعقب  نیا  هب  یسرتسد  روضح و  يارب  ددرت  لیهست  رد  يرثوم  شقن  هک  تسا  رتمولیک  تفه  دودح  ریسم  نیا  دش . یفاکـش  هار  مه 
ناتـسا هیریخ  روما  فاقوا و  لک  هرادا  یگنهرف  نواـعم  دـش . دـهاوخ  ماـجنا  يدوز  هب  زین  روحم  نیا  تلافـسآ  عیطـست و  تاـیلمع  دراد و 

مه هتفاین و  هعسوت  ندوب  روبعلا  بعـص  لیلدب  نسح  نب  دمحم  هدازماما  هاگترایز  تشاد : راهظا  انریا  راگن  ربخ  اب  وگ  تفگ و  رد  ناتـسرل 
نآ هب  یسرتسد  يداه  رط ح  يارجا  قرب و  بآ و  ياه  تخاس  ریز  هعسوت  بسانم و  هداج  ثادحا  ناتسرل و  رادناتسا  تدعاسم  اب  نونکا 

سابع داوجدـمحم   ' مالـسالا تجح  تسا . ماجنا  تسد  رد  نآ  فارطا  هطوحم  زین  یترایز و  ناکم  نیا  یهدـناماس  تایلمع  هدـش و  زاغآ 
هدازماما تاروذـن  لحم  زا  يدوزب  ارـس  رئاز  یتشادـهب و  ياه  سیورـس  هداز ،  ماما  يارب  دـیدج  نامتخاس  هاگراب و  ثادـحا  دوزفا : هداز '

، تسا هدش  ریذـپ  ناکما  لاس 89  ناتـسمز  رد  هار  تخاس  اب  یناتـسهوک  یترایز  ناـکم  نیا  هب  یـسرتسد  تفگ : يو  دـش . دـهاوخ  زاـغآ 
. تسا ماجنا  لاح  رد  زین  بآ  قرب و  نیمات  لماش  یتراز  ناکم  نیا  يارب  مزال  ياه  تخاس  ریز  ندرک  مهارف  ییارجا  تایلمع  هکنیا  نمض 

نیا هب  نارئاز  یـسرتسد  تلوهـس  دـهاش  يدوز  هب  اه  تخاس  ریز  نیا  ندـش  مهارف  اب   : درک يراودـیما  راهظا  هداز  ساـبع  مالـسالا  تجح 
هاگیاپ یمتاح ـ  يداه  زردوگیلا   ( نسحدموم ) نسح نبا  دمحم  هدازماما  ریسم  يامنهار  میشاب . لحم  رد  اهنآ  رارقتـسا  زین  یترایز و  ناکم 

يا هدازماما  مرح  لچرپ  تیزکرم  هب  یبرغ  یقلز  ناتـسهد  رد  زردوگیلا و  یقلز  شخب  هدیـشک  کلف  هب  رـس  ياه  هوک  لد  رد   : انرل يربخ 
سدقم مرح   . دنک یم  بذـج  دوخ  هب  ناتـسبات  لصف  رد  صوصخ  هب  هلاس  ره  ار  روشک  رـسارس  زا  يدایز  نادـیرم  ياهلد  هک  دراد  دوجو 

هب ناریا  رـساترس  زا  يداـیز  نارفاـسم  ياریذـپ  هزورما  دوـش ، یم  هتفگ  نسح  دـموم  یلحم  مدرم  لوـق  هب  هک  نسح  نـبا  دـمحم  هدازماـما 
نارئاز يارب  رگید  یهافر  ياه  سیورـس  اه و  هناخرفاسم  ثادحا  اب  دـنچره   . تسا ناتـسزوخ  ناهفـصا و  يزکرم ، ياه  ناتـسا  صوصخ 

هک يرئاز  رازه  زا  شیب  یهاگ  دص و  دنچ  زا  ییاریذپ  يارب  دوجوم  تاناکما  مهزاب  یلو  تسا ، هدش  رتهب  نارفاسم  هب  یگدیسر  تیعـضو 
رهـش رد  دوجوم  يربرفاسم  ياه  تکرـش  زا  ادـتبا  دـیاب  راوگرزب  دیـس  نیا  ترایز  يارب  تسین  یفاک  دـنیآ  یم  هدازماما  تاراـیز  يارب  هب 

ام یلو  درک  رفـس  هقطنم  هب  زین  یـصخش  لیبوموتا  اب  ناوت  یم  هتبلا  درک . هیارک  دـنلب  یـساش  لیبوموتا  کی  اـی  سوب  ینیم  کـی  زردوگیلا 
 . تسا لکشم  ریسم  اب  انشآ  ان  ناگدننار  يارب  نآ  رد  یگدننار  روبعلا و  بعص  ریسم  اریز  دینک : رظن  فرص  راک  نیا  زا  مینک  یم  داهنشیپ 

روحم تمس  هب  زردوگیلا  رهشزا  جورخ  زا  سپ  میهد .  یم  رارق  امش  رایتخا  رد  ار  ریـسم  يامنهار  يزاون  نامهیم  هفیظو  بسح  رب  ام  یلو 
ناتسرل رابدور  دس  گرزب  يولبات  هک  دیـسر  یم  دیونزب )  دابآ  لوش  یهار ( هس  هب  هاتوک  رتمولیک  دنچ  سپ  دینک و  یم  تکرح  ناهفـصا 

ناشوج و ياهاتسور  زا  روبع  زا  سپ   ، دیوش یم  جراخ  یلـصا  هداج  زا  دیونزب ) دابآ  لوش   ) یعرف هداج  تمـس  هب   ، دراد رارق  نآ  رانک  رد 
دابآ ناخزا  سپ  دراد . رارق  امش  رانک  رد  دابآ  ناخ  مرب ـ  يابیز  دس  دیـسر . یم  دابآ  ناخ  یهاتوک  هلـصاف  زا  سپ  مرب و  ياتـسور  هب  مزز 
هداج رهگ و  هچایرد  ورهام و  زز و  هداج  تسار )  تمس   ) دور یم  برغ  تمـس  هب  هک  يا  هداج   : دراد رارق  امـش  يور  هب  ور  رد  هداج  ود 

 . دینک یم  تک  رح  دیونزب  تمـس  هب  امـش  تسا ) . هدش  بصن  یهارود  رـس  رابدور  دس  زا  يرگید  ولبات   ) تسا دیونزب  روحم  پچ  تمس 
ار یلبق  ریسم  نامه  امـش  یلو  دراد  رارق  امـش  هار  رد  اه  نیدکم  روحم  و  هناکـس )  غاب و  روحم   ) كرود روحم  هلمجزا  یعرف  روحم  دنچ 

الاب سپس  دوریم و  يا  هرد  ياهتنا  ات  هک  مخ  چیپ و  رپ  يا  هداج  ثرا  لگوگ  رد  راشبآ  هندرگ  دیـسر .  یم  راشبآ  هندرگ  هب  ات  دیهد  همادا 
هدرک یتحارتسا  مه  دییامن و  ندـید  دیفـس  بآ  راشبآ  زا  مه  ات  دیـشاب  هتـشاد  یهاتوک  فقوت  هرد  نییاپ  رد  مینک  یم  داهنـشیپ  دـیآ . یم 
روبع اـه و  ریگ  نمهب  ناـیم  رد  هوک  یلاـق  زا  هوک  دـنچ  راـنک  زا  يریـسم  یط  راـشبآ و  هندرگ  زا  روبع  زا  سپ  دیفـس  بآ  راـشبآ  دیـشاب .
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ود مهزاب  دـنیوگیم  هئوم  هلگ  نآ  هب  هک  دیـسر  یم  یهارود  هب  دراد )  دوجو  کـمن  هدـشن  هدافتـسا  عباـنم  هقطنم  نیا  رد  ) کـمن هندرگزا 
تمس روحم  دور و  یم  دس  رابدور  دس  هاگراک  هب  تسا  تاعافترا  تمـس  هب  هک  پچ  تمـس  روحم  دراد  رارق  امـش  يور  هبور  رد  روحم 

ناتخرد نایم  رد  هداج  روبع  زا  سپ  دینک . یم  تکرح  تسار  تمـس  روحم  زا  امـش  هئوم  هلگ  پمک  دـیونزب و  ياتـسور  فرط  هب  تسار 
رد دراد  رارق  اتسور  يادتبا  رد  یگنس  ناریش  يابیز  ناتسروگ  دیسر . یم  تراشب  شخب  دیونزب و  هقطنم  زکرم  ناکتوت  ياتـسور  هب  طولب 

درگتسد و هاگ ،  همیخاپ  ياهاتسور  رابدور و  هناخدور  فرط  هب  اتـسور و  لخاد  هب  میقتـسم  روحم  هک  دراد  رارق  روحم  ود  اتـسور  يادتبا 
ع)  ) نسح نبا  دـمحم  هدازماما  نیچ و  هرد  لچرپ و  تمـس  هب  تسار  تمـس  روحم  دوریم و  ردـنیت  راشبآ  كراو و  راشبآ  دابآ و  كرابم 

دوش یم  یکاخ  هداج  دعب  هب  اجنیا  زا  دینک  لاوس  یلاها  زا  دیناوت  یم  رتشیب  نانیمطا  يارب  دـینک . یم  تکرح  تسار  تمـس  روحم  زا  امش 
روبع هک  ناکتوت  زا  دنشاب  امش  مود  هاگتحارتسا  دنناوت  یم  هک  دیسر  یم  دیونزب  یهار  نیب  ياه  هناخیاچ  هب  یهاتوک  یتفاسم  یط  زا  سپ 

تسا و صخشم  تشد  طسو  رد  هداج  ناکتوت  ياتسور  يالاب  روکذم  تشد  زا  ییامن  دریگ . یم  رارق  کچوک  یتشد  رد  هداج  دینک  یم 
دنچ تخاـس  هب  مادـقا  مه  اـجنآ  یلاـها  هک  هعلقرـس  ماـن  هب  دـسر  یم  زکرمتم  ریغ  ییاتـسور  هب  نآ  زا  دـعب  دور  یم  ـالاب  یهوک  زا  سپس 

هب کیرات ، هرد  طولب  ياه  لگنج  نایم  رد  هداج  تشذـگ  زا  سپ  دـینک  یم  روبع  هک  اجنآ  زا  دـنا . هدرک  کچوک  یهار  نیب  هاگتحارتسا 
هداج هقطنم  زا  روبع  یتدم  زا  سپ  کیرات  هرد  تسا .  هدش  مهارف  یلاها  طسوت  ییاه  هاگتحارتسا  زین  اجنآ  رد  دیسر . یم  نالپ  هس  هقطنم 
نایاپ رد  درادرارق و  هداج  رانک  رد  ییابیز  راشبآ  ییالابرـس  يادـتبا  رد  دـنک  یم  تکرح  ـالاب  تمـس  هب  ینـالوط  داـیز و  اتبـسن  بیـش  اـب 

هدافتـسا اهنآ  زا  يرادماد  يزرواشک و  فراصم  يارب  ریـشلاچ  ياتـسور  یلاها  هک  دراد  رارق  هداج  رانک  رد  کچوک  بالات  ود  ییالابرس 
دینک ربص  یلو  دینک  یم  هدـهاشم  هرد  نییاپ  رد  ار  نیرئاز  ياه  لیبوموتا  هک  دیـسر  یم  يا  هرد  يالاب  هب  یتفاسم  یط  زا  دـعب  دـننک .  یم 
تمس روحم  لچرپ و  هب  تسار  تمس  روحم   ، دیسر یم  لچرپ  یهار  هس  هب  رابنیا  دینک  یم  تکرح  هک  لیبوموتا  اب  تسین  هار  نایاپ  زونه 
یهار هس  زا   ) هقیقد  ?? ادودح  هک  مخ  چـیپ و  رپ  يا  هداج  زا  روبع  پچ  تمـس  روحم  باختنا  زا  سپ  دـسر  یم  هدازماما  تمـس  هب  پچ 

یم لوط  تعاس  ابیرقت ?  اجنیا  ات  زردوگیلا  زا  تکرح  دیوش  هدایپ  دینک و  فقوت  دیاب  رگید  هک  دیسریم  يا  هرد  هب  دشکیم  لوط  لچرپ ) 
رد هدازماما  ياه  راشبآ   . دـینک یط  تسا  نایرج  رد  نآ  رد  یکچوک  راب  يوج  هک  اـبیز  يا  هرد  ناـیم  زا  هداـیپ  دـیاب  ار  ریـسم  هیقب  دـشک 
زا هک  تسا  بآ  مک  يا  همشچ  مان  دارم  بآ  دیسر  یم  دارم  بآ  هب  هاتوک  يریسم  یط  زا  سپ  دراد  رارق  بآ  ریـسم  رد  امـش و  رـس  تشپ 
امش لباقم  رد  هدازماما  دبنگ   ( دشکیم لوط  هقیقد   ?? ات   ?? يور  هدایپ  ریـسم   ) رگید يریـسم  یط  سپـس  دزیریم .  نییاپ  هب  هرخـص  يالاب 

هدازماما هکربتم  هعقب  يزاسزاب  رنه : گنهرف و  هورگ  دوشیم  ماجنا  يدـنک  اـب  زردوگیلا  نسح  نب  دـمحم  هعقب  يزاـسزاب  دـشخرد .  یم 
هیریخ روما  فاـقوا و  ریدـم  یلکوت ،» دادرهم   » دوـشیم ماـجنا  يدـنک  هب  هقطنم  ندوـب  روبعلابعـص  لـیلدهب  زردوـگیلا  نسح  نب  دـمحم 

داد و ربخ  زردوگیلا  ناتـسرهش  رد  هکربـتم  هعقب  دوجو 25  زا  ناتـسرل  هبعـش  انکیا )  ) ناریا ینآرق  يرازگربخ  اـب  وگوتفگ  رد  زردوگیلا 
رد ندـش  عقاو  لیلدهب  هک  تسا  زردوگیلا  هکربتم  عاقب  زا  یکی  (ع ) یبتجم نسح  ماما  ناگداون  زا  نسح  نب  دـمحم  هدازماـما  هعقب  تفگ :

لکشم اب  عماج  حرط  ساسا  رب  نآ  يزاسزاب  ینارمع و  ياهتیلاعف  ماجنا  یـسرتسد  هار  نتـشادن  ناتـسرهش و  نیا  روبعلابعـص  ياههوک 
تاـیلمع میناوـتیم  دوـش  مهارف  نسح  نب  دـمحم  هدازماـما  هکربـتم  هعقب  هب  یـسرتسد  هار  هکیتروـص  رد  دوزفا : يو  تسا . هدـش  هجاوـم 

هب نسح  نبدـمحم  هدازماما  هعقب  عماج  حرط  هکنیا  هب  هراشا  اب  یلکوت  میهد . تعرـس  ار  عماج  حرط  ساسارب  هکربتم  هعقب  نیا  يزاـسزاب 
ناتسا مدرم  نیریخ و  درک : حیرصت  تسا ، هینیـسح  تاعامتجا و  نلاس  هناخباتک ، مرح ، نحـص ، ارـسرئاز ، لماش  عبرمرتم  رازه  تحاسم 2 

. دـننک زیراو  زردوگیلا  يزکرم  هبعـش  تراجت  کناب  باـسح 89869  هب  ار  هکربتم  هعقب  نیا  يزاـسزاب  يارب  دوخ  ياـهکمک  دـنناوتیم 
http://isavand.blogfa.com/post- عـبنم :  ) دـشاب یم  عـقاو  زردوـگیلا  ناتـسرهش  هوـنیا  ياتــسور  رد  هدازماـما  نـیا  سردآ : 

(30.aspx

تشدهوک
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يزکرم شخب 

(ع) دمحم هدازماما  هربقم 

رد تشدهوک  ناتسرهش  يرتمولیک  رد 40  دمحم  هدازهاش  هعقب  تاحیضوت :  دشاب . یم  (ع ) رفعج نب  یسوم  ماما  ناگداون  زا  یکی  بسن : 
برغ زا  يدایز  نارئاز  ياریذـپ  لاس  فلتخم  مایا  رد  هک  تسا  هدـش  عقاو  دـبنگ  برد  ماـن  هب  يرهـش  ناـیم  رد  ناتـسرل  ناتـسا  هیلا  یهتنم 
يارب (ع ) دمحم هدازهاش  مانب  هک  (ع ) دمحم هدازماما  دبنگ  برد  ناتسرل ، هبعـش  انکیا )  ) ناریا ینآرق  يرازگربخ  شرازگ  هب  تسا . روشک 
برغ ناتـسرل و  ناتـسا  برغ  هیلا  یهتنم  رد  هدازماـما  نیا  هک  تسا  (ع ) رفعج نـب  یـسوم  ماـما  ناـگداون  زا  یکی  تـسا  فورعم  ناـگمه 
برد رهش  هب  ناکم  نیا  هک  هدش  عقاو  سرگاز  ياههوک  هتشر  زا  هوک  زوریف  هنماد  رد  هرمیس و  هناخدور  بونج  رد  تشدهوک  ناتـسرهش 
يارب مدرم  تسا و  هدـش  هتخانـش  روشک  برغ  لک  يارب  ًابیرقت  هدازماما  نیا  تسا . فورعم  (ع )) دـمحم هدازهاش   ) دـمحم هدازماـما  دـبنگ 

هب ینویلیم  تیعمج  هنالاس  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دنوشیم . فرـشم  سدـقم  ناکم  نیا  هب  زورون  دـیع  مایا  رد  صوصخهب  تحایـس  ترایز و 
نیا رد  اهنآ  رارقتسا  بذج و  نارئاز و  لاح  هافر  تهج  ییانب  ریز  یهافر و  تالیهست  تاناکما و  هنافسأتم  اما  دنیآیم ، سدقم  ناکم  نیا 

دنربیم رس  هب  زاوها  هاشنامرک ـ  هداج  فارطا  رد  ار  زور  لوط  هدرک و  كرت  ار  رهش  ترایز  زا  دعب  هلـصافالب  مدرم  درادن و  دوجو  ناکم 
نوسنیلوار يدالیم  لاس 1839  رد  راب  نیلوا  يارب  تسا . دبنگ  برد  رهش  رد  یحیرفت  ياهناکم  یفاک و  یهافر  تاناکما  دوبن  نآ  لیلد  و 

هندـب تمـسق  ود  زا  انب  هندـب  تسا . هدروآ  نایم  هب  يرکذ  هعقب  نیا  زا  يدـالیم  لاس 1845  رد  دـبود  نوراـب  تسا ، هدرک  داـی  هعقب  نیا  زا 
تمـسق تسا و  دبنگ  ینورد  هتـسوپ  هربقم و  قاتا  يدورو ، ناویا  لماش  یمیدـق  يانب  هک  تسا  هدـش  لیکـشت  دـیدج  تاقاحلا  یمیدـق و 

هتـسوپ هتـسدلگ و  ود  تسا و  هدرک  هطاحا  یقرـش  یبرغ و  یلامـش ، ياهتمـسق  رد  ار  انب  فرط  هس  هک  ناتـسبش  کی  لماش  زین  یقاـحلا 
رد تسا و  توافتم  فلتخم  ياهتمـسق  رد  اـنب  نیا  رد  هتفر  راـک  هب  حـلاصم  دنتـسه . دـیدج  یقاـحلا  ياـهانب  هلمج  زا  زین  دـبنگ  ینوریب 

، نامیس هسام ، رجآ ، دننام  يزورما  حلاصم  زا  انب  یقاحلا  تمسق  تسا و  هدش  هدافتسا  لگهاک  شـشوپ  رجآ و  چگ ، زا  انب  یمیدق  تمـسق 
هدنام یقاب  هربقم  قاتا  تمـسق  طقف  هربقم  یمیدق  يانب  زا  تسا ، هدش  هتخاس  يراکهنییآ  قرعم و  یـشاک  گنر ، تفه  ياهیـشاک  نهآ ،
يرمق يرجه  رد 1322  مرح  نیا  ياههتـسدلگ  ياـنب  خـیرات  هاـنپدزیا  هتفگ  هب  تسا . هتفرگ  رارق  دـیدج  تاـقاحلا  یلخاد  ياـضف  رد  هک 
گنـس نیا  تسا . هتـشون  نآ  يور  دمحا » نبا  دمحم  ربق  اذه   » هلمج هانپدزیا  هتفگ  هب  هک  هدوب  يربق  گنـس  ياراد  هدازماما  نیا  ربق  تسا .

نینچ دمحم  هاش  هدازماما  هرابرد  راجاق  نامز  رد  ناتسرل  تقو  مکاح  دنورغاچ ، هنطلسلا  نیعم  تسا ، وشرو  سنج  زا  یحیرـض  ياراد  ربق 
تمارک فشک و  هدازماما  نیا  زا  ناتـسرل  یلاها  ياهزادنا  هب  تسا  نوفدم  نالیله  لحم  نیمه  رد  (ع ) دمحم هدازهاش  هدازماما  دـسیونیم :

نحـص و ناویا و  نایم  رد  نافلد  فیاوط  زا  یـضعب  هوکتـشپ و  فیاوط  زا  یـضعب  دـنوالاب و  ناـهرط و  فیاوط  لاوما  ماـمت  هک  دـناهدید 
، دـنک زارد  لاوـما  نآ  هب  تسد  هک  تسین  تردـق  تأرج و  ار  يدـحا  ظفحتـسم ، هن  دـنراد و  بحاـص  هن  تـسا  هـتخیر  هدازماـما  فارطا 

یلعدمحم روتـسد  هب  هربقم  نیا  یلعف  يانب  دنرادن . يزاردتسد  تردق  دـننکیم و  هاگن  لاوما  نآ  هب  ترـسح  يور  زا  یناتـسرل  نیقراس 
رد تشدهوک  ناتسرهش  يرتمولیک  رد 40  دـمحم  هدازهاش  هعقب  سردآ :  تسا . هدـش  انب  هاشنامرک  ناتـسرل و  تقو  مکاح  راجاق  يازریم 

: عــــــبنم . ) تــــــسا هدــــــش  عــــــقاو  دــــــبنگ  برد  ماــــــن  هــــــب  يرهــــــش  ناــــــیم  رد  ناتــــــسرل  ناتـــــــسا  هــــــیلا  یهتنم 
(http://shahzademohammad.blogfa.com

ءافولاوبا هدازماما 
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یم تشدهوک  لامـش  يرتمولیک  رد 25  تاحیـضوت :  دشاب . یم  نیدباعلا  نیز  دنزرف  زین  دیز  دـیز و  دـنزرفءافولاوبا  دـمحم  دیـس  بسن : 
یشخب ءافـش  هدوب و  هداعلا  قوف  تردق  يراد  هدازماما  نیا  دشاب  یم  نیدباعلا  نیز  دنزرف  زین  دیز  دیز و  دنزرفءافولاوبا  دمحم  دیـس  دشاب 

هک هدـش  ثعاب  دراد  دوجو  اتـسور  نیا  رد  هک  یترایز  یتحایـس و  یحیرفت و  ياه  هبذاج  تاناکما و  رگید  هدوب و  ماع  صاخ و  دزنابز  وا 
رگا اه  یلیخ  هدیقع  هب  هک  هدش  اتسور  نیا  رد  تکرب  ریخ و  ثعاب  راوگرزب  هدازماما  نیا  هتبلا  دنـشاب . هتـشاد  يروشرپ  لابقتـسا  نانطومه 

یتسیز هداس  اتسور  نیا  مدرم  هدوب و  زاون  نامهم  مرگ و  نوخ  یمدرم  اتـسور  نیا  مدرم  دوبن  شیب  يا  هبارخ  اتـسور  نیا  دوبن  هدازماما  نیا 
: عـــبنم . ) دــــشاب یم  تشدــــهوک  لامــــش  يرتـــمولیک  رد 25  سردآ :  دـــــــــــنهد  یم  حـــــــــــیجرت  رگید  زیچ  ره  هـــــــــــب  ار 

(http://forum.nursingcenter.ir

رتخدلپ

يزکرم شخب 

دمحا هاش  هدازماما 

میظع لیخ  ياریذپ  هلاس  همه  رتخدـلپ  ناتـسرهش  یبهذـم  يرگـشدرگ  ياه  هبذاح  زا  یکی  ناونع  هب  دـمحا " هاش  " هدازماما تاحیـضوت : 
ياه هنیمز  هلمج  زا  رتخدلپ ، ناتسرهش  رد  هاگترایز  هکربتم و  عاقب  زا  يدایز  دادعت  دوجو  تسا . تیالو  تماما و  ناقشاع  نارگـشدرگ و 

نآ هب  یلحم  شیوـگ  هب  هک  دـمحا " هاـش   " هدازماـما تسا . ناتـسرهش  نیا  رد  یبهذـم  يرگـشدرگ  هزوـح  رد  هژیو  هب  رگـشدرگ  بذـج 
، روشک یبرغ  ياه  ناتـسا  مدرم  نایم  رد  يا  هژیو  صاخ و  هاگیاج  زا  یبهذم ، يرگـشدرگ  هبذاج  کی  ناونع  هب  دـنیوگ  یم  یمحااش " "

رد رتخدـلپ  رهـش  بونج  رد  دـمحا " هاش   " هعقب دـمحا  هاـش  هدازماـما  . تسا رادروخرب  رتخدـلپ  ناتـسرهش  مدرم  هژیو  هب  ناتـسرل و  ناتـسا 
ياه ناتـسا  ناتـسرل و  زا  هک  تسا  ینارئاز  میظع  لـیخ  ییاریذـپ  زورون ، هژیو  هب  لاـس  فلتخم  لوصف  رد  هک  هدـش  عقاو  ملعاـپ  ناتـسهد 

زارفرب رذگ و  تخس  هقطنم  رد  هوکریبک و  تاعافترا  داکچ  رب  عصرم  ینیگن  نوچمه  هدازماما  نیا  دننک . یم  رفـس  هقطنم  نیا  هب  راوجمه 
یتخس مغر  هب  تسا . هدش  عقاو  رتخدلپ  ناتسرهش  عباوت  زا  ملعاپ  ناتسهد  یبرغ  بونج  علـض  رد  هوکریبک  يرتم  رازه و 610  کی  عافترا 

هب سدقم  ناکم  نیا  ترایز  يارب  نارگشدرگ  زا  يدایز  عمج  زورون ، هژیو  هب  لاس  تالیطعت  مایا  رد  هشیمه  اما  هادزماما ، نیا  ددرت  روحم 
دنراد و یـصاخ  داقتعا  نارامیب  نارازه  يافـش  لیلد  هب  هدازماما  نیا  یگرزب  تیمارک و  هب  هقطنم  نیا  مدرم  دننک . یم  رفـس  تاعافترا  نیا 
هب هدازماما  نیا  ترایز  يارب  روشک  یبرغ  قطانم  رگید  ناتـسزوخ و  هاشنامرک ،  ، مـالیا ناتـسرل ،  ياـه  ناتـسا  زا  يداـیز  تیعمج  هراومه 
هک ینارکشادرگ  حیرفت  يارب  ار  یصاخ  طیارش  هدازماما ، نیا  یناتسهوک  یعیبط و  يابیز  رظانم  دوجو  دننک . یم  رفـس  رتخدلپ  ناتـسرهش 

ناتـسهد رد  رتخدـلپ  رهـش  بونج  رد  دـمحا " هاش   " هعقب دـمحا  هاش  هدازماـما  سردآ :  تسا . هدرک  مهارف  دـننک ، یم  رفـس  هقطنم  نیا  هب 
(http://www.niazerooz.com عبنم : . ) تسا هدش  عقاو  ملعاپ 

انزا

يزکرم شخب 

مساق هدازماما 

ناریا ناگداز  ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 885زکرم  هحفص 832 

http://www.ghaemiyeh.com


هرود يرجه و  متـشه  نرق  هب  نآ  تمدـق  هک  تسا  ناریا  برغ  رد  ناتـسرل  ناتـسا  یخیرات  ياـهانب  زا  یکی  مساـق  هدازماـما  تاحیـضوت : 
عقاو قلپاج  تشد  رد  انزا و  ناتـسرهش  عباوت  زا  هلپاگ )  ) قلپاچ ناتـسهد  رد  مساق  هدازماما  ياتـسور  رد  هاـگمارآ ، نیا  دـسریم . یناـخلیا 

يدورو رد  يور  هبیتک  دسریم . یناخلیا  هرود  هب  هدازماما  نیا  تمدق  دشابیم . هدازماما  نیمه  زا  هتفرگرب  زین  اتـسور  نیا  مان  تسا . هدـش 
هدوب روشک  تافوقوم  نیلوا  ياراد  هدازماما  نیا  دنهدیم .  ناشن  ار  يرمق  808 و 850  ياهلاس 738 ، حیرض ، ياههیشاح  زین  هربقم و  نیا 
صاخ دراوم  زا  یکی  عاـفترا  رتم  اب 40  مساق  هدازماما  لکـش  یطورخم  دبنگ  تساهدش . تبث  هرامـش 1757  اب  ناریا  یلم  راثآ  فیدر  رد 

انب دشابیم . يورک  لکش  هب  مرح  لخاد  زا  یلو  یطورخم  نوریب  زا  دبنگ  نیا  . دشابیم ناریا  يرامعم  بیاجع  زا  دوخ و  عون  رد  يرامعم 
. تسا لحم  نآ  يایفارغج  زا  هتفرگرب  مان  نیا  الامتحا  هک  تسا  هدوب  دـیپس  هدـنک  نایناساس ،  نامز  رد  اتـسور  نیا  مان  یلحم  تاراـهظا  هب 
هدوب و دوجوم  اه  همانفقو  زا  یضعب  رد  مان  نیا  هک  تسا  هدوب  یندم  دمحا  نیدلا  ماظنریم  دیس  مانب  یناریا  يرجات  هدازماما  نامتخاس  یناب 

رجات نآ  مان  زا  هتفرگرب  دیاش  یندم  و  یشیرق ،  یماظنریم ،  یگداوناخ  ياه  مان  دنشابیم . هفوقوم  اتسور  نیا  يزرواشک  كالما  زا  یشخب 
هدازماما نونکا  دـش . هفاضا  یـسراپ  ياتـسور  نیا  نانکاس  هب  مه  ییولانآ  مان  قلپاج )  هلپاگ (  هب  اهکرت  ترجاهم  اب  دـعب  نورق  رد  دـشاب .

نیا سردآ :  دومن . هراشا  هیمس  رابواگ و  نالیترک ،  دابآ ،  نیسح  کلم ،  هرق  هب  ناوتیم  نآ  فارطا  ياهاتـسور  زا  دابآ و  ییاتـسور  مساق 
: عبنم . ) تسا هدـش  عقاو  قلپاـج  تشد  رد  اـنزا و  ناتـسرهش  عباوت  زا  هلپاـگ )  ) قلپاـچ ناتـسهد  رد  مساـق  هدازماـما  ياتـسور  رد  هاـگمارآ ،

(http://www.tourofpersia.com

ناردنزام ناتسا 

یفرعم

هراشا

لامش زا  ناتـسا  نیا  تسا .  هدش  عقاو  رزخ  يایرد  هنارک  رد  ناریا و  لامـش  رد  عبرم  رتمولیک  رازه  دودح 24  یتحاسم  اب  ناردنزام  ناتسا 
زکرم تسا .  هیاسمه  ناتـسلگ  ناتـسا  اب  قرـش  زا  نالیگ و  ناتـسا  اب  برغ  زا  نانمـس ،  نارهت و  ياه  ناتـسا  اب  بونج  زا  رزخ ،  يایرد  اـب 

 ، رهش مئاق  رسمار ،  سولاچ ،  نباکنت ،  رهشهب ،  لباب ،  لمآ ،  زا :  دنترابع  نآ  مهم  ياهرهش  تسا و  يراس  ناتـسرهش  ناردنزام ،  ناتـسا 
 . رهشون هدملع و  رون و  اکن ،  دابآ ،  دومحم 

ییایفارغج تیعقوم 

زین درف و  هب  رـصحنم  هایگ  هنوگ  اهدـص  اب  هارمه  یناکریه  ياه  لگنج  اه ،  هشیب  اهرازفلع ،  اه ،  هگلج  نتـشاد  لیلد  هب  ناردـنزام  ناتـسا 
رد یتح  روشک و  رد  يایفارغج  صاخ  طیارش  زا  زربلا  فرب  زا  هدیشوپ  راومهان و  ياه  ناتـسهوک  ینـش و  لحاوس  رد  عونتم  ياوه  بآ و 

یلحاس و طخ  ینـالوط ،  یتفاـسم  رد  عفترم  يراوید  تروص  هب  هک  زربلا  ياـه  هوک  هتـشر  هلیـسو  هب  ناتـسا  نیا  تسا .  رادروخرب  ناـهج 
هیحان ود  هب  یعیبط  تیعضو  تیعقوم و  رظن  زا  ناردنزام  ناتـسا  تسا .  هدش  روصحم  هدناشوپ ،  ار  ناردنزام  يایرد  يا  هرانک  ياه  هگلج 

 » زا یتمـسق  رب  لمتـشم  ناتـسا ،  یناتـسهوک »  هیحان  تسا « .  هدش  میـسقت  لامـش  رد  یلحاس »  يا و  هگلج  بونج و «  رد  یناتـسهوک »  » 
ایرد تازاوم  هب  ای  لامـش و  هب  بونج  زا  یعرف  ياه  هوک  هتـشر  ياراد  دوخ ،  اه  هوک  هتـشر  نیا  هک  تسا  یقرـش »  زربلا  و «  یبرغ »  زربلا 
ياه هلق  اما  دنوش .  یم  يراس  ناتـسرهشرد  دیفـس »  هوک  و «  یگنچ »  هوک  هوک « ، »  داب  لماش « :  ناردنزام  ياه  هلق  نیرتدـنلب  دنتـسه . 
 ، » نباکنت ناتسرهش  یقرش  بونج  رد  نامیلس »  تخت  زا « :  دنترابع  دنا و  هدش  هدیشک  ایرد  تازاوم  هب  هک  دنراد  دوجو  مه  يرگید  دنلب 
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 » رد و  يرنرتاوک »  هرود  رد «  هک  ناتسا ،  یلحاس »  ياه  هگلج  هیحان  رهشون « .  ناتس  رهش  رد  گنر »  هایس  و «  دابآ »  رالک  روش « ، »  هلق 
لصافدح رد  بآ  حطس  رد  دیدش  ناسون  ییاوه و  بآ و  طیارش  ریثات  تحت  رتشیب  دنا  هدمآ  دوجو  هب  یلاچخی »  نیب  و «  یلاچخی »  رصع 

ياه هگلج  شرتسگ  شیادیپ و  رد  هک  يرگید  لماوع  زا  نینچمه  دنا .  هدوب  زربلا  یلامـش  ياه  هیاپهوک  ناردنزام و  يایرد  یلحاس  راون 
گنس تمواقم  اهدور ،  رتسب  بیش  اهدور ،  هزوح  تعسو  اهدور ،  بآ  نازیم  لیبق :  زا  یلماوع  هب  ناوت  یم  دنا  هتشاد  ریثات  ناتسا  یلحاس 

 ، ایرد حطـس  زا  عافترا  زربلا ،  تاعافترا  ییایفارغج ،  ضرع  ریثاـت  تحت  ناردـنزام  ناتـسا  یمیلقا  طیارـش  درک .  هراـشا  اـیرد  قمع  اـه و 
یلگنج مکارتم  ششوپ  یتح  یبرغ و  یلامش و  ياوه  ياه  هدوت  ییاجباج  يا ،  هقطنم  یلحم و  ياهداب  شزو  ایرد ،  هب  یکیدزن  يرود و 

مرگ اه  ناتسبات  رد  هک  يرزخ »  لدتعم  ياوه  بآ و  تسا « .  هدش  هقطنم  رد  اوه  بآ و  عون  ود  شیادیپ  ثعاب  لماوع  نیمه  دراد و  رارق 
نادنب خی  اب  درس  ياه  ناتسمز  هک  یناتسهوک »  لدتعم  ياوه  بآ و  تسا « .  بوطرم  لدتعم و  اه  ناتـسمز  رد  بوطرم و  ودابآرالک  - هلق

 « ، » يربیس روانهپ  نیمزرس  اب «  یگیاسمه  لیلد  هب  ناردنزام  ناتسا  هدش ؛  رکذ  دراوم  زا  هتـشذگ  دراد .  هاتوک  لدتعم و  ياه  ناتـسبات  و 
رارق يددـعتم  ياوه  ياه  هدوت  ریـسم  رد  لاس  فلتخم  لوصف  لوط  رد  ناریا ، »  يزکرم  تالف  زین «  و  رزخ »  يایرد   « ، » هنارتیدـم يایرد 
نمـض رزخ  يایرد  حطـس  زا  روبع  اب  کشخ  درـس و  ياوه  هدوت  نیا  يا : »  هراق  یبطق  ياوه  هدوت  تسا « - :  ریز  حرـش  هب  هک  دریگ  یم 
یبطق ياوه  هدوت  دوش « - .  یم  ناتسا  رد  زییاپ  لصف  رد  هژیو  هب  یهجوت  لباق  ياه  شراب  ثعاب  هدش و  رادیاپان  امرگ ،  تبوطر و  بذج 

هنارتیدم قرش  هب  هایس  يایرد  هار  زا  یقرش  ياپورا  بونج  نوچ :  ییاهریـسم  زا  روبع  زا  دعب  هدش و  عورـش  سلطا  سونایقا  زا  ییایرد : » 
زا زین  اوه  هدوت  نیا  يا : »  هراق  یکیتکرآ  ياوه  هدوت  دوش « - .  یم  ناریا  دراو  برغ  لامش  تمـس  زا  هیکرت  زا  روبع  زا  سپ  هدش و  دراو 

قیرط زا  هایس  يایرد  زا  تبوطر  بذج  زا  سپ  هرابود  تبوطر ،  نداد  تسد  زا  اپورا و  يور  زا  روبع  زا  دعب  هدش و  عورش  يوانیدناکـسا 
لباقم رد  اما  دنوش .  یم  هقطنم  رد  درس »  ياوه  هرود  ندمآ «  دوجو  هب  ثعاب  اوه  هدوت  هس  نیا  دوش .  یم  ناریا  یلامـش  راون  دراو  هیکرت 

هدوت نیا  دوش .  یم  مرگ »  ياوه  هرود  ندمآ «  دوجو  هب  ثعاب  هقطنم  رد  دراد ،  رارق  ییاپورا »  يا  هراح  ياوه  هدوت  اوه « ،  هدوت  هس  نیا 
یم ناریا  لامـش  شخب  دراو  اپورا  بونج  هنارتیدم و  يایرد  هار  زا  روبع  زا  دـعب  هدـش و  زاغآ  سلطا »  سونایقا  سورزا  هریزج  زا «  اوه ، 

هب دنک و  یم  ذوفن  لامش  هب  هداد و  رارق  ریثات  تحت  ار  ناریا  زکرم  بونج و  یحاون  ناتسبرع ،  اقیرفآ و  لامـش  قیرط  زا  مه  یهاگ  دوش . 
رد نینچمه ؛  دنوش .  یم  یبونج  لحاوس  رد  یگدنراب  ثعاب  دـنک و  یم  بسک  تبوطر  ایرد  نیا  زا  ناردـنزام  يایرد  هب  ندیـسر  ماگنه 

تروص هب  یعونتم  یهایگ  شـشوپ  عافترا ،  شیازفا  بسح  رب  عفترم ،  ياه  هلق  ات  ناردـنزام  يایرد  یلحاـس  طـخ  زا  زربلا  یلامـش  هنماد 
هوبنا ياه  لگنج  لگنج :  تسا .  هدش  عترم »  و «  لگنج »  یهایگ «  ششوپ  عونود  شیادیپ  ثعاب  هک  هدمآ  دوجو  هب  صخـشم  ياهراون 
هتفرگ ارف  ار  زربلا  یلامش  هنماد  يراون ،  تروص  هب  يرتم  وزام 2500  تاعافترا  ات  یلحاس  هگلج  زا  ناتسا و  قرـش  ات  برغ  زا  هک  يرزخ 

اه و گنـس  كاخ و  سنج  عاـفترا ،  اوه ،  بآ و  دـننام  یلحم  طیارـش  رییغت  بسح  رب  زین  یقرـش و  یبرغ و  یبونج ،  یلامـش ،  تهج  اـب 
ینزوس ناتخردو  گرب  نهپ  ناتخرد  اب  هبلغ  اه  لـگنج  نیا  رد  دـنوش .  یم  یـصخشم  یهاـیگ  ياـه  هنوگ  رییغت  ثعاـب  اـه ،  هنماد  بیش 
دننامه ییاهرازنمچ  هب  یهایگ  شـشوپ  هدش و  دودـحم  یتخرد  ياه  هنوگ  شیور  طیارـش  اه  هنماد  يالاب  ياه  تمـسق  رد  تسا .  گرب 

هرهب يزرواشک و  هعـسوت  ، تیعمج دـشر  تلع  هب  هزورما  دـنوش .  یم  زبس  ناتـسبات  وراهب  رد  هک  دوش  یم  لیدـبت  اپورا  یپلآ  ياهرازنمچ 
زا ناتسا  ياه  لگنج  تسا .  هدیدرگ  دودحم  زربلا  ياه  هیاپهوک  هب  زین  نآ  یلامش  دح  هدش و  هتـساک  لگنج  تعـسو  زا  ، هدنیازف يرادرب 
هاش کشجنگ ،  نابز  اکـسوت ،  يریجنا ،  دازآ ،  زرمم ،  وزام ،  زا :  دنترابع  اهنآ  نیرت  مهم  هک  تسا  هدـش  لیکـشت  یعونتم  ياه  تخرد 

ناهایگ و «  لگنج »  ریز  ناهایگ  یناتـسهوک « ، »  ياـهرازنمچ  ار «  ناتـسا  عتارم  عترم :  شار .  نوراـن و  رادـمن ،  ارفا ،  داشمـش ،  طولب ، 
رد رازنمچ  تروص  هب  یقـالیی  عتارم  دـنریگ .  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  لـصف  عاـفترا و  بسح  رب  عتارم  نیا  دـنهد ،  یم  لیکـشت  یپتـسا » 

ناتـسا ناراد  ماد  هدافتـسا  دروم  ناتـسبات  لصف  رد  دنراد و  شرتسگ  گرب  ینزوس  ياهلگنج  دـح  يالاب  ردیـشحوهبرگ  زربلا ،  تاعافترا 
هچایرد دوجو  هوک ،  اب  ایرد  ترواجم  یمیلقا ،  طیارش  ییایفارغج و  تیعقوم  لیلد  هب  ناردنزام  ناتسا  اه ؛  نیا  رب  هوالع  دنریگ .  یم  رارق 
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زا يا  هعومجم  طیارـش  نیا  هک  يروط  هب  تسا ،  یعونتم  يروناج  یگدـنز  ياراد  ییاوهو ،  بآ  یهاـیگ و  شـشوپ  عونت  یلـصف ،  ياـه 
تسا هدروآ  دوجو  هب  یعونتم  یتسیز  طیارش  نایزبآ ،  رجاهم و  یموب  ناگدنرپ  اب  ماوت  یپتساو  يا  هگلج  یلگنج ،  یناتسهوک ،  ناروناج 

 ، نیهاش دننام :  یناگدنرپ  نزوگ و  گرگ ،  لاغـش ،  سرخ ،  چوق ،  شیم ،  وهآ ،  یـشحو ،  هبرگ  گنلپ ،  زارگ ، لیبق  زا  ینارادناتـسپ  . 
ياهدور هناهد  ناردنزام و  يایرد  رد  دننک .  یم  یگدنز  هقطنم  نیا  رد  تشپ  كال  رام ،  نوچ :  یناگدنزخ  و  کبک ،  باقع ،  لواقرق ، 

ریز هک  دنوش  یم  تفای  يرایواخ  نایهام  جـنروا و  شام ،  فوس ،  روپک ،  دیفـس ،  یهام  لثم  یفورـضغ  یناوختـسا و  نایهام  عاونا  نآ ، 
دودح یتعسو  اب  ایرد  نیا  تسا . ناهج  هچایرد  نیرتگرزب  نیپساک ، »  ای  نارادنزام  يایرد  دوش « . یم  هرادا  لامش  تالیش  تکرـش  رظن 

ناتـسقازق و ناتـسنمکرت ،  هیـسور ،  ناریا ، ياـهروشک  نیب  رد  دور و  یم  رامـش  هب  ناـهج  هچاـیرد  نیرتگرزب  عبرم ،  رتمولیک   438 , 000
یکی هتفرگ ،  رارق  سولاچ  ناتسرهش  دابآ  نزرم  یبرغ  لامش  رد  هک  امس »  ای  تشلو  یمیاد  هچایرد  تسا « . هدش  عقلواقرق  او  ناجیابرذآ 

ياهدور رتشیب  تسا . ناتسا  يرگشدرگ  ياههبذاج  زا  هدش و  لیکشت  فارطا  ياههمشچ  ششوج  زا  هک  تسا  یعیبط  یبآ  عبانم  زا  رگید 
بآ و مک  ناتـسبات  رد  بآ و  رپ  راهب  لیاواو  ناتـسمز  لصف  رد  یناتـسهوک  یحاون  رد  اـهدور  نیا  دنتـسه .  یمیاد  ناردـنزام  رد  يراـج 

یم ناردـنزام  يایرد  هب  هک  ار  لباب  رالات و  نجت ،  سولاچ ،  زاره ،  ياهدور  ناوت :  یم  ناتـسا  مهم  ییاـهدور  زا  تسا .  کـشخ  یهاـگ 
حطس هک  ییاه  تمـسق  رد  اهدور  نایغط  ماگنه  هب  هک  تسا  یلحم  کچوک  ياههچایرد  ناتـسا  نیا  بآ  عبانم  رگید  زا  درب .  مان  دنزیر ، 

. دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  راکش  دیص و  يزرواشک ،  يارب  دیآ و  یم  دوجو  هب  تسا  الاب  ینیمزریز  ياهبآ 

یخیرات هنیشیپ 

 ، نیمزرـس نیا  خـیرات  هک  دـهد  یم  ناشن  الک ، »  متـسر  رهـشهب و «  رد  وتوه »  ياهراغ  یکیدزن «  رد  یـسانش  ناتـساب  تاعلاطم  نیرخآ 
هیلوا ياه  ناسنا  نارود  نیا  رد  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  اهراغ  نیا  زا  دـمآ ه  تسد  هب  راثآ  زا  تسا .  دالیم  زا  شیپ  لاس  رازه  هب 400  قلعتم 

هک دندقتعم  ناسانش  ناتـساب  هتفای ،  نیا  ساسا  رب  دنتخادرپ .  یم  كاروخ  يروآ  عمج  راکـش و  هب  شاعم  رارما  يارب  دندوب و  نیـشن  راغ 
 ، شیپ لاس  رازه  هد  دودح  زا  هقطنم  نیا  یموب  نینکاس  هدوب و  رزخ  يایرد  هیشاح  رد  يرشب  هاگ  تنوکـس  نیرت  یمیدق  زا  نیمزرـس  نیا 

نایم یگنس « ، »  هنیراپ  هرود  زا «  یلماکت ،  ریـس  لحارم  یجیردت  روط  هب  دنا  هتـسناوت  ناریا ،  تالف  نکاس  ياه  ناسنا  زا  یـضعب  دننامه 
يزرواشک زین  اـه و  ناویح  ندرک  یلها  هب  راـب  نیلوا  يارب  دـنراذگب و  رـس  تشپ  تیقفوم  اـب  ار  ینیـشنرهش »  و «  یگنـسون »  یگنس « ، » 

 » ياـه ماـن  اـب  ار  نآ  ناـسیون  یفارغج  ناـخروم و  هـک  دوـب  يرواـنهپ  نیمزرـس  زا  یکچوـک  شخب  ینوـنک  ناردـنزام  ناتـسا  دـنزادرپب . 
رذآ رد  ار  نآ  دـح  ناتـسربط ، »  خـیرات  باتک «  رد  رایدنفـسا »  نبا  دـنا « .  هدرک  دای  رگراوخـشذپ »  و «  رگ »  داوشرف  رگراوختـشپ « ، » 

 ، یناکـشا یـشنماخه ،  هرود  عبانم  رد  رتشیب  اه  مان  نیا  هتبلا  دناد .  یم  ناگرگ  ناغماد و  شموق ،  ير ،  ملید ،  لیگ  ناتـسربط ،  ناجیاب ، 
مان هدنام ،  یقاب  یحاون  هیحان ،  نیا  زا  ناجرج  ای  ناگرگ  نالیگ و  ندش  ادـج  زا  سپ  اهدـعب ،  اما  تسا .  هدـمآ  یمالـسا  هرودو  یناساس 

زا ناتس »  و « ربت »  ای  ربط  هملک «  ود  زا  هتفرگ  رب  ار  ناتسربط  مان  هک  یمالسا  ناخروم  زا  یخرب  دنریگ .  یم  ناتسربط  ناردنزام و  نایور ، 
هب اهنآ  تنوکـس  لحم  دـندرک  یم  هدافتـسا  مزیه  نتـسکش  يارب  ربت  زا  ناتـسربط  مدرم  نوچ  دـنا « :  هتـشون  دنتـسناد ؛  یم  ناکم  دـنوسپ 

هژاو هشیر «  هراب  رد  دناد .  یم  هوک »  يربط « ، »  نابز  هب «  ار  ربط »  یشعرم « ، »  نیدلا  ریهظ  دیس  دش « . »  فورعم  ناتسربت  ای  ناتـسربط 
یلاوخ رد  ناردنزام »  هژاو  هک «  تسا  نیا  ملسم  لاحره  هب  دراد .  دوجو  رظن  فالتخا  نآ  ینوگ  رگد  شیادیپ و  خیرات  زین  و  ناردنزام » 

 » برغ رد  هک  دندوب  ییایـسآ »  ماوقا  زا «  اهدرامآ »  دندقتعم « ؛  ناخوم  زا  يا  هدع  دش .  ناتـسربط »  مان «  نیزگیاج  ق ،  متفه ه . ـ هدـس 
نیمزرس نیا  نایورم ، »  طسوت «  جارخا  زا  سپ  دندوب ،  ریغـص »  يایـسآ  نکاس «  ادتبا  رد  هک  اهدرامآ »  دندرک « .  یم  یگدنز  نورزام » 

یط هک  تسا  درمآ »  نامه «  لمآ »  دندش « .  نکاس  لمآ  رهـش  رد  دندرک و  كرت  ناردنزام  دصق  هب  رابجا  هب  ار  ریغـص »  يایـسآ  ینعی « 
یپ رد  هک  تفرگرد  یگنج  اه ، »  ییایرآ  و «  اهدرامآ »  نایم «  ناریا ،  هب  اه »  ییایرآ  ترجاهم «  زا  دعب  دش .  لیدـبت  لمآ »  هب «  اه  نرق 
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رگید یخرب  هتشون  هب  لباقم ؛  رد  دندش .  شخپ  سراپ  ناجیابرذآ و  ناتسنمرا ،  رد  دندروخ و  تسکـش  کچوک  ياه  هلیبق  گنج ،  نیا 
دندمآ ناردنزام  هب  ناریا ،  رد  اهدرامآ »  ندش «  هدنکارپ  زا  دعب  هک  دـندوب  ناردـنزام  رد  نکاس  ماوقا  رگید  زا  روپت ، »  ماوقا  ناخوم «  زا 

سپ اه »  ییایرآ  دنتشاد « .  روضح  یتنطنس  دراگ  ناونع  هب  نایناریا  هاپـس  رد  هراومه  هک  دندمآ  یم  رامـش  هب  وجگنج  ياه  هفیاط  وزج  و 
هدناوخ دحتم »  یپارتاس  نامز « ،  نیا  رد  هک  نالیگ  ناردنزام و  دندناوخ .  داژن »  ییایرآ  یپارتاس  ار «  ناتسربت »  ناریا « ،  رد  رارقتسا  زا 

هک تادارفوتا » زا « :  دنترابع  هدمآ  هبیتک  رد  ناشمان  هک  یموب  نامکاح  زا  نت  ود  دش .  هدیمان  رگراوخـستپ »  ای «  رگراوشرف »  دش « ،  یم 
نیا اب  یلو  دوب .  اورنامرف  نایناساس  نامز  رد  يو  هک  دوب  فسنـشوج » اـی  فسنـشوگ   » مه يرگید  درکیم و  تموکح  نایناکـشا  هرود  رد 

یصخش نیورشورسخ » نایناساس « ؛  تموکح  هرود  رد  دوب .  لقتسم  همین  یتموکح  ياراد  شیپ ،  لاس  ات 500  زا 1500  ناردنزام  دوجو 
رد نراـق ، »  درک « .  بوـصنم  ناردـنزام  ییاور  ناـمرف  هب  ار  دوـب  سراـپ  موـق  ناـگرزب  زا  یکی  هک  ارخوـس ، »  رـسپ «  نراـق ، »  ماـن «  هب 

یثوروم دوخ  نادـناخ  رد  زین ،  ار  ماقم  نیا  دـش و  بوسحم  یناردـنزام  میوقت  ادـبم  عقاو  رد  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  يا  هلـسلس  ناردـنزام 
ياه هوک  هتشر  دوجو  اما  دمآ .  رد  ناملسم  بارعا  فرصت  هب  ناریا  ناردنزام ،  رد  نراق »  لآ  هسلـس «  ندمآ  راک  يور  اب  نامزمه  درک . 

بیترت نیا  هب  دنروآ .  رد  دوخ  فرصت  هب  ار  ناردنزام  تسناوتن  هاپس  نیا  دش و  نیمزرـس  نیا  هب  بارعا  هاپـس  ذوفن  عنام  هقطنم ،  رد  زربلا 
ات ترجه  زا  لبق  لاس 50  زا  نراق : »  لآ  هلـسلس  زا « - :  دـندوب  ترابع  هک  تشاد  رارق  یلحم  نایاورنامرف  طلـست  تحت  ناـنچمه  هقطنم 

نراق زا :  دنترابع  نآ  فورعم  ناهاشداپ  مان  دوب .  نرادـنزام  یناتـسهوک  یحاون  رد  رتشیب  هلـسلس  نیا  تموکح  ورملق  ق .  . .ـ لاس 224 ه
یم هریت  اه  یسابع  اب  مک  مک  رایزام »  تموکح «  نامز  رد  هلسلس  نیا  هطبار  نراق .  رـسپ  رایزام  ارخوس ،  رـسپ  زمره  دادنو  ارخوس ،  رـسپ 

اب هدش و  ناردنزام  هب  نایسابع  یشکرکشل  ثعاب  یچیپرس  نیمه  ماجنارس ،  دنک و  یم  يریگولج  هقطنم  رد  مالسا  ذوفن  زا  رایزام  دوش و 
لاس زا  تموکح  تدم  هرابواگ ، »  لآ  هلسلس  دوش « - .  یم  دوبان  نادناخ  نیا  هلاس  هسلس 351  يو ،  ندش  هتشک  و  رایزام »  يریگتسد « 
رـسپ هیوباد   : زا دـنترابع  نآ  روهـشم  دارفا  دـندوب .  مکاح  ناـگرگ  ناردـنزام و  تشد  رد  بلغا  هلـسلس  نیا  ناـهاش  ق .  ات 144 ه . ـ  40

دوب ناناپسوداپ »  مان «  اب  هرابواگ »  لآ  هلسلس  زا «  يرگید  هبعش  رهمزاد - . رسپ  دیشروخ  دبهپسا  گرزب ،  ناخرف  رـسپ  هیوراس  هرابواگ ، 
زا هلـسلس  نیا  تموکح  تشاد .  دادتما  ناجیرال  رون و  ای  رادمتـسر  روجک ،  ای  نایور  ات  هدش و  ناردنزام  برغ  زا  ناشتموکح  ورملق  هک 

رسپ لوا  نایسوداپ  هلسلس ؛  نیا  روهشم  ناهاشداپ  زا  دیماجنا ،  لوط  هب  يوفص  سابع  هاش  تنطلـس  نامز  ات  ینعی  ق  ات 1002 ه .ـ لاس 40 
. ـ ات 397 ه زا 45  تموکح  تدم  نادبهپسا : »  ای  دنواب  هلسلس  دندوب « - .  ثرمویک  رسپ  نمهب  کلم  نایـسوداپ ،  نبا  رایرهـش  هرابواگ ، 
 « لابجلا كولم  بقل «  يراس ،  ینونک  هگنادود  هوکداوس و  ياهتمسق  ینعی  ناردنزام  ياه  هوک  رد  تموکح  ببس  هب  نایدنواب »  ق « . 

هشوگ هب  وا  درک ،  فرصت  ار  ناریا  بارعا ،  هک  ینامز  تشاد .  مان  واب »  هلسلس «  نیا  سـسوم  دوب .  هتفرگ  ار  ناتـسهوک »  هاش  ینعم «  هب 
هیلع گنج  یهدـنامرف  ناردـنزام  مدرم  رارـسا  هب  هکنیا  ات  دوب .  لوغـشم  اه  هدکـشتآ  زا  یکی  رد  يدـبوم  راک  هب  هتفر و  ناتـسربط  زا  يا 

ضرقنم و راب  هس  هلـسلس  نیا  درک .  لوبق  ار  یهاـشداپ  ماـقم  مدرم  يوس  زا  گـنج  نیا  رد  يزوریپ  زا  سپ  تفرگ و  هدـهع  هب  ار  ناـکرت 
هلسلس هیراخنیک « - . »  هیدبهپسا « ، »  هیسواک « ، »  زا « :  دنترابع  هک  دش  مه  زا  ادج  هخاش  هس  يزیر  هیاپ  ثعاب  هک  دش  سیـسات  هرابود 
ناهاش دوب و  ناردنزام  قرـش  هلـسلس  نیا  تموکح  هدودـحم  ق .  .ـ ات 470 ه لاس 316  زا  تموکح  تدـم  راـیز : »  لآ  اـی  ریگمـشو  لآ 
 « ، » ینسح تاداس  هلسلس  دندوب « - .  سواکیک  رسپ  هاشنالیگ  یلاعملا ،  سمـش  ریگمـشو  نبا  سوباق  رایز ،  رـسپ  جیوادرم  نآ  روهـشم 

ناتـسا مدرم  دـنیاشگب .  شیوخ  ریـشمش  تردـق  هب  ار  ناردـنزام  دنتـساوخیم  هک  افلخ  ناگدـنیامن  فالخ  رب  نایـشعرم »  و «  ینیـسح » 
هب هتفر  هتفر  دننک ،  ظفح  ار  تشترز  نید  ینعی  دوخ ،  نید  ناریا  هب  مالسا  دورو  زا  سپ  لاس  تسیود  ات  دندوب ،  هتـسناوت  هک  ناردنزام ، 

بهذـم هب  نارادـنزام  مدرم  شیارگ  تلع  دـندیورگ .  هعیـش  بهذـم  هب  ناریا  تالف  نامدرم  ریاس  فالخرب  دـندروآ و  يور  مالـسا  نید 
هب ترجاهم  هب  روبجم  تسکـش  نیا  یپ  رد  دندروخ و  تسکـش  نایـسابع  طسوت  ناریا  قارع و  رد  هک  دوب  ینایولع  تاداس و  دوجو  هعیش 
؛  هرود نیا  رد  دندرک .  انشآ  عیشت  مالسا و  اب  ار  نیمزرس  نآ  مدرم  هطخ ،  نیا  رد  رارقتسا  زا  سپ  نایولع  دندش .  ناردنزام  نما  نیمزرس 
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دنک و کمک  لالقتـسا  هار  رد  اهنآ  هب  ات  دنتـساوخ  دیز » نسح   » زا دندوب ،  هدـمآ  مشخ  هب  نایرهاط  نادـناخ  تسد  زا  هک  اه  یناردـنزام 
یملید نارادرس  نایم  دیز »  نبا  نسح  گرم «  زا  دعب  درک .  سیسات  ار  نایولع  هلسلس  درک و  لوبق  مه  دیز  نب  نسح  دریگب .  یهاش  ماقم 

ناردـنزام رد  راب  نیلوا  اـهنآ  درک .  تموکح  لاـس  تلود 64  نیا  دـش .  نایولع  هلـسلس  ضارقنا  ثعاب  فـالتخا ،  نیا  داـتفا و  فـالتخا 
رد نایدنواب  زا  سپ  هک  تسا  ياه  هسلس  رگید  زا  نایـشعرم »  هلـسلس  دندرک « .  ناملـسم  ار  اه  یملید  اه و  یناردنزام  دنتخاس و  هسردم 
زا دش .  سیسات  یشعرم » نیدماوق  دیس   » طسوت دش ،  یم  بوسحم  نارادبرـس  هخاش  زا  هک  هلـسلس  نیا  دندیـسر .  تموکح  هب  ناردنزام 
زا عالطا  اب  یـشعرم  نیدلا  ماوق  دیـس  دیـسر .  ناردنزام  هب  دوز  یلیخ  شدیاقع  دوب ،  یلمآ  نارادبرـس ،  ربهر  هفیلخ ، »  خیـش  هک «  اجنآ 

دوب هتسناوت  نامز  نآ  رد  هک  هیوالج  بایـسارفا  اب  هزرابم  نیمزرـس و  نیا  هب  یـشکرکشل  هب  میمـصت  ناردنزام ،  هقطنم  رب  مکاح  دب  عضو 
نآ هجیتن  دندش و  ریگرد  مه  اب  لباب  یکیدزن  رد  نیوالج  نایشعرم و  میمصت ،  نیا  یپ  رد  تفرگ .  دیامن ،  ضرقنم  ار  دنواب  لآ  نادناخ 
ریما  » هلمح اب  اما  دش .  ناردنزام  رد  نایشعرم  هلسلس  تموکح  زاغآرـس  نیا  و  دوب .  هیوالج  بایـسارفا  ندش  هتـشک  نایـشعرم و  يزوریپ 

هب یتدم  اهنآ  بیترت  نیا  هب  دندش .  دیعبت  رهنلا » ءاروام   » هب يو ،  هاپـس  لباقم  رد  تسکـش  زا  سپ  نایـشعرم  ناریا ،  هب  یناکروگ » رومیت 
هب ازریم ،  خرهاش  زا  هزاجا  بسک  اب  یـشعرم  تاداس  رومیتریما ،  تشذگرد  زا  دـعب  اما ،  دـندرک . زیهرپ  تردـق  گنج و  زا  هتفر و  اجنآ 

سابع هاش  تنطلـس  نامز  رد  ماجنارـس  نایـشعرم  هلـسلس  تردق  دندرک .  تموکح  یحاون  نیا  رازگ  جاب  ناونع  هب  دنتـشگرب و  ناردنزام 
همادا يرمق  يرجه  لاس 1006  ات  هک  ناتـسربت »  یفیاوطلا  كولم  تموکح «  طاسب  ندش  هدیچربزا  سپ  تفر و  نیب  زا  یلک  روط  هب  لوا 
يارب راشفا »  هاشران  راشفا « ،  هرود  رد  تفرگ .  رارق  يوفص ،  هلسلس  يدعب  نیطالـس  لوا و  سابع  هاش  تراظن  تحت  هقطنم  نیا  تشاد ، 
هقطنم رتشیب  هچره  قنور  هب  درکریاد و  يزاس  یتشک  هناخراک  کی  ناردـنزامرد  سور هـا ، یلامـش و  نانمـشد  هژیو  هب  نانمـشداب  هلباقم 

دش و هجوت  یحیرفت  یتحارتسا ـ  هقطنم  کی  ناونع  هب  ناردنزامزیگنا ،  لد  وابیز  زبسر و  ـ ـس هقطنم  هب  راجاق ، هاش  یلعحتف  هرودزا  دوزفا . 
دنناـم ناردـنزام  هقطنم  يوـلهپ  تنطلـس  نارودرد  درک . رداـص  ار  اهارـس  ناوراـک  اـه و  هار  ریمعت  روتـسد  رفـسود  یط  هاـش  نیدلارـصان 

یکیدزن اببز ،  ياهزادـنا  مشچ  لدـتعم ،  ياوهو  بآ  یطیحم و  طیارـش  تلع  هب  دوب و  رادروخرب  یطابترا  ياه  هار  زا  روشک  قطاـنمریاس 
. دش روشک  مدرم  مظعا  تمسق  حیرفت  تحارتسا و  لحم  نارهت ،  هب  شا 

نابز ماوقا و 

 ، دندوب اه  ییایرآ  زا  يا  هخاش  دوخ  هک  اهروپت ، »  و «  اهدرامآ »  ماوقا «  زا  ناردـنزام ،  ناتـسا  هیلوا  نینکاس  دـش ،  هراشا  هک  روط  نامه 
یترجاهم مهم  زکارم  زا  یکی  ناونع  هب  ییایفارغج ،  درف  هب  رـصحنم  صاخ و  طیارـش  نتـشاد  لیلد  هب  نیمزرـس  نیا  تسا .  هدـش  لیکـشت 

یجرگ اه ،  ناغفا  اهرل ،  اهدرک ،  اه ،  كرت  اه ،  چولب  زا  یماوقا  یموب ،  دارفا  زا  ریغ  هقطنم ،  نیا  هک  يروط  هب  دیآ .  یم  رامش  هب  روشک 
یموق و صیاصخ  زا  يرایـسب  هدـشن و  بیکرت  یموب  دارفا  رثکا  اب  لماک  روط  هب  زونه  هک  تسا  هداد  ياـجدوخ  رد  زین  ار  اـه  ینمرا  اـه و 
هب اهنمکرت  موجه  زا  يریگولج  روظنم  هب  هتشذگ  نورق  رد  هک  یکرت  ياههریت  زا  یـضعب  لاثم  ناونع  هب  دناهدرکظفح . ار  دوخ  یگنهرف 
 « یناردنزام ای  يربط  نابز  ناردنزام « ،  نینکاس  یلـصا  نابز  دنراد . روضح  ناردنزام  رد  زین  نونکا  مه  دـناهدش ،  هدـیناچوکیحاون  نیا 

ياهنابز ریثأت  تحتاهنابز  ریاس  زا  رتمک  رترید و  هک  دـنناد .  یم  هناـیم »  یـسراپ  ینعی «  میدـق  ناـیناریا  ناـبز  هدـنامزاب  ار  نآ  هک  تسا 
رب تسا .  لوادـتم  ناتـسا  یحاون  یمامت  ردفلتخم  ياههجهل  اب  یناردـنزام  نابز  تسا .  هتفرگ  رارق  راـتات  برع و  لوغم  نوچ  ياهناـگیب 
ود دـندز .  یم  هکـس  دنتـشون و  یم  يولهپ  طخ  هب  يرجه ،  مجنژ  نرق  ات  ناتـسربط  ناهاشداپ  هدـمآ ؛  تسد  هب  كرادـم  دانـسا و  ساسا 

نیا ياـیوگ  تسا  هدـمآ  تسد  هب  هوکداوس  رد  عقاو  میجـال  دـبنگ  و  يراـس ،  هگنادود  رد  عقاو  تکِـسِر ،  رد  يوـلهپ  طـخ  هب  هک  هبیتـک 
 . تسا بلطم 
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يداصتقا یعامتجا و  تیعقوم 

ریاخذ زا  راشرـس  ناوارف و  عبانم  ياراد  زیخلـصاح ، كاخ  نیمز و  ایرد ،  لگنج ،  نتـشاد  ظاحل  هب  ناردـنزام  ناتـسا  يداصتقا  يایفارغج 
رد يزرواشک  تسا .  یتسد  عیانص  يدایص و  يرادروبنز ،  يرادغاب ،  يرادماد ،  يزرواشک ،  هیاپ  رب  رتشیب  ناتـسا  داصتقا  تسا .  یندعم 
 ، نزرا سدـع ، وج ، مدـنگ ، یلاش ،  زا :  دـنترابع  ناتـسا  رد  يزرواشک  جـیار  تالوصحم  تسا .  رادروخرب  يرتشیب  تیمها  زا  ناـیم  نیا 

يزرواشک تالوصحم  هلمج  زا  جنرب  تالوصحم ،  نیا  نایم  زا  جنرب .  زایپ و  ایبول ،  رکشین ،  تاج ،  یفیـص  هبنپ ،  هجنوی ،  ینیمز ،  بیس 
تـشک ریز  ناتـسا  يا  هگلج  هقطنم  لک  لـیلد  نیمه  هب  دراد و  زاـین  بوطرم  ناردـنزام و  - یجاـسن مرگ  ياوه  ناوارف و  بآ  هب  هک  تسا 

لباق تاناویح  درک .  هراشا  زین  رویط  رطاق و  زب ،  بسا ،  دنفـسوگ ،  واگ ، دننام  ماد  عاونا  هب  ناوت  یم  يراد  ماد  شخب  رد  دور .  یم  جنرب 
 ، رگنچ زاـغ ،  زبسرــس ، كدرا  لواـقرق ،  وـمیت ، کـبک ،  يرمق ،  رتوـبک ،  سرخ ،  كوـخ ،  شوـگرخ ،  چوـق ،  زا  دــنترابع  زین  راـکش 

یتارداص ياـهالاک  هدـمع  تسا .  رادروخرب  يا  هژیو  تیمها  زا  یناـهج  ياـهرازاب  رد  ـالاب ، تیفیک  لـیلد  هب  ناردـنزام  راـیواخ  . اـکتوخ
تیوکسیب رابکشخ ،  یتالیش ،  ياه  هدروآرف  یتابن ،  نغور  ایوس ،  هبنپ ،  جنرب ،  تابکرم ،  عاونا  دنرارق : نیا  زا  رضاح  لاحرد  ناردنزام 

تخر نوباـص  ناـملبم ،  ینعی  یبوچ  عیانـص  میجاـج ،  میلگ و  لـثم  یتـسد  عیانـص  يویک ،  یگنرف ،  هجوگ  بر  یگنراـن ،  توـپمک ،  ، 
 ، ییانشور ياه  غارچ  عاونا  یسدنهم  ینف و  تامدخ  يور ،  دیسکا  هعطق ،  بلاق و  عاونا  تبوطر ،  بذج  ياه  هیال  ای  زلولس  افلآ  ییوش ،

دنزادرپ یم  تارداص  رما  هب  زکارم  نیا  زا  يدادعت  یتعنـص ،  دیلوت  زکرم  اهدص  نیب  زا  ناردنزام . رد  ینامتخاس  حـلاصم  یندـعم و  داوم 
هـشیمت یندعم  یتعنـص و  تکرـش  شرف ،  هلاک ،  كاپهب ،  یتعنـص  هورگ  ناردنزام ،  ذغاک  بوچ و  عیانـص  لماش :  اه  نآ  نیرت  مهم  هک 

هراشا تسین  دب  تسا . ولمآ  یندعم  بآ  نیدالوف و  لمآ  ناردـنزام ،  نامیـس  اکن ،  قرب  دـیلوت  تیریدـم  هرـشفا ،  دالوف ،  عیانـص  گنس ، 
رد بوچ  زا  ذـغاک  هدـننک  دـیلوت  نیرت  گرزب  ناونع  هب  هک  تسا  یتعنـص  یلم -  يدروآ  هر  ناردـنزام ،  ذـغاک  بوـچ و  عیانـص  درک ؛ 

داصتقا رد  یمهم  شقن  نوگانوگ  یناتسهوک  قطانم  نداعم  زا  يرادروخرب  اب  نینچمه  ناردنزام ،  ناتـسا  تسا .  هدش  هتخانـش  هنایمرواخ 
گنس چگ ،  گنس  یهوک ، هزیراو  یندعم  هکوپ  يور ،  برس و  یترارح ، کک و  گنس  لاغذ  ناتـسا  نداعم  نیرت  مهم  زا  دراد .  ناتـسا 

زا رظن  فرـص  درب . مان  ناوت  یم  ار  تیپ  كاخ  سیلیـس و  ینیچ ،  تینارگ و  گنـس  تیراب ،  نیرولف ،  تیرمرم ،  گنـس  هشال ،  کهآ و 
تاعونـصم يرگ ،  لافـس  لماش  نوگانوگ  ياه  هتـشر  یتسد و  عیانـص  ياراد  ناردـنزام  ناتـسا  يراد ؛  ماد  يزرواـشک و  ياـه  تیلاـعف 

فلتخم ياـه  هنوگ  باروج و  بش و  رداـچ  میجاـج ، میلگ ، ، یلاـق هلمج  زا  اـه  هتفاـب  عاونا  قرعم ،  تبنم و  یـشارت ، كـال  زا  معا  یبوچ 
. دننک یم  تیلاعف  اه  ینواعت  اه و  هاگراک  بلاق  رد  هریغ  يزود و  نزوس 

تاغوس

هک دنتسه  یفابدمن  یبوچ و  ياه  همسجم  فورظ و  یلافس ،  فورظ  یفاب ،  میجاج  یفاب ،  میلگ  ناردنزام  ناتسا  یتسد  عیانـص  نیرتمهم 
 ، فلتخم ياه  یشرت  اهابرم و  تابکرم ،  جنرب ،  نینچمه  دنوشیم .  هضرع  هقطنم  رـسارس  رد  دیلوت و  ناتـسا  یناتـسهوک  یحاون  رد  رتشیب 

 . دنوشیم بوسحم  ناردنزام  یتاغوس  ناونع  هب  هک  دنتسه  ییاذغ  داوم  نیرتمهم  زا 

يرگشدرگ یعیبط –  ياه  هبذاج 

خیـش راشبآ  دمورپ ،  راشبآ  لمالآ ،  راشبآ  یخی ،  راشبآ  تشد ،  ناهاش  راشبآ  زاره ،  هاج  رد  نمهب  کلم  راشبآ  لمآ :  رالدـس  - هچایرد
 ، سالپ راشبآ  کهوک ،  ود  راشبآ  مسال ،  رامگنا  راشبآ  مسال ،  دارم  بآ  راشبآ  رتخد ،  هعلق  راشبآ  اـکرد ،  گنـس  راـشبآ  ناـخ ،  یلع 

هداج رـس  هلتـسا  هرد  هیرظنم ،  هرد  درز ،  لگ  هرد  کسا ،  مرگ  بآ  ناجیاب ،  مرگ  بآ  ناجیرال ،  مرگ  بآ  يریما ،  هقطنم  هریمت  راـشبآ 
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هیـشاح الک ،  مک  دور  هیـشاح  كویرد ،  هچایرد  زا  هدنام  یقاب  تشد  يریما ،  لامژد  تشد  كوبرد ،  هچایرد  رال ،  دـس  هچایرد  زاره ، 
درلک ورگ  یندعم  بآ  همشچ  ولومآ ،  مسرپ  یندعم  بآ  همشچ  نبالق ،  وکابارتسا  یندعم  بآ  همشچ  مسال ،  دور  هیـشاح  باجنپ ،  دور 

راغ کسا ،  راغ  گنسرک ،  هرا  هپسا  یلـصف  راشبآ  درـس  بآ  ياه  همـشچ  ناریلب ،  یندعم  بآ  همـشچ  دور ،  مرگ  یندعم  بآ  همـشچ  ، 
روفللگنج ناجیرال  یقالیی  هقطنم  والچ ،  یقالیی  هقطنم  مسال ،  یقالیی  هقطنم  رولپ ،  درز  لگ  راغ  يدـیما ،  روپ  هایـس  راـغ  دیفـس ،  وید 

بآ هچایرد  الک ،  یماک  هچایرد  رزخ ،  يایرد  لحاوس  وزرآ ،  مرگ  بآ  نومیک ،  راـشبآ  راـشبآ ،  تفه  راـشبآ  نکریت ،  راـشبآ  لـباب : 
 ، دور اقآ  هناخدور  هیشاح  دور ،  باب  هناخدور  هیـشاح  تفچزب ،  لگنج  رانک ،  لباب  لگنج  هدایـش ،  لگنج  روفل ،  لگنج  تنمر ،  نادنب 

هنزرو یقالیی  هقطنم  لاچگنیلاش ،  یقالیی  هقطنم  دـنب ،  لـیف  یقـالیی  هقطنم  یـسوم ،  خیـش  یقـالیی  هقطنم  دور ،  داجـس  هناـخدور  هیـشاح 
كراپ الک ،  ياتـسور  یعیبط  رختـسا  ون ،  گنـس  راشبآ  شکخی ،  ياتـسور  رد  یبمـس  راشبآ  وا ،  هپـسا  راـشبآ  رهـشهب :  الکرپياتـسور 

غاز يایرد  لحاوس  رهشهب ،  رد  هاگولگ  لحاس  یهلادبع ،  همشچ  اکـسوت ،  همـشچ  اونیک ،  همـشچ  هلاکنایم ،  بالات  زر ،  دنـساپ  یلگنج 
راشبآ نباکنت :  نالایـسهلق  بیرج  رازه  عونمم  راکـش  هقطنم  زادنباپ ،  یلم  كراپ  عونمم و  راکـش  هقطنم  الکرپ ،  ياتـسور  تعیبط  زرم ، 
نامیلس ترضح  يامرگ  هب  فورعم  رازه  هس  مرگ  بآ  هد ،  کلف  یندعم  مرگ  بآ  نازو ،  یهام  راشبآ  همشچ ،  نب  راشبآ  يوج ،  داهرف 
تـشد هوک ،  رازه  هچایرد  رولب ،  هچایرد  هرد ،  لاچ  یلگنج  كراـپ  رهـش ،  ناملـس  رد  ارـس  یـس  كراـپ  ناراد ،  هکـشخ  یلم  كراـپ  ، 
سگرن هاگراکش  هوکراک ،  همشچ  یناخوید ،  همشچ  لایم ،  گلو  همشچ  رازه ،  هس  هلیک  همشچ  تفلش ،  یندعم  بآ  همـشچ  رـسایرد ، 

هنماد تعیبط  يوج ،  داـهرف  هقطنم  تعیبط  نباـکنت ،  رازهود  تعیبـط  هوک ،  هلیپ  هاگراکـش  رکا ،  هاگراکـش  هوک ،  راون  هاگراکـش  هوک ، 
 ، رازه هس  یقالیی  هقطنم  رازه ،  هس  یقالیی  هقطنم  دیـشر ،  هاش  هلق  لاچوزام ،  هلق  نالایـس ،  هلق  لایناد ،  راغ  هوک ،  دیفـس  هاش  ای  رولب  هوک 
رد كرت  شیپ  یندـعم  مرگ  بآ  نونگنیراـب ،  راـشبآ  ناـجیره ،  راـشبآ  لـپاکا ،  راـشبآ  سولاـچ :  تشلوهچاـیرد  اـشون  یقـالیی  هقطنم 
مرگ بآ  راج ،  مرگ هللا  بآ  ناروگنآ ،  ياتـسور  رد  اودنک  مرگ  بآ  رارب ،  ياتـسور  رد  ویراد  یندـعم  مرگ  بآ  كرابدور ،  ياتـسور 

كراپ دوربآ ،  کمن  یلگنج  راپ  سولاچ ،  یلگنج  كراپ  نیف ،  یلگنج  ناتسوب  سولاچ ،  رد  ایرد  راولب  تشدرالک ،  رد  ریلد  ياتـسور 
هناخدور هیشاح  سولاچ ،  هناخدور  هیـشاح  بوج ،  کلم  رهن  هیـشاح  كویرد ،  دس  هچایرد  تشلو ،  هچایرد  ناردنزام ،  برغ  يادهش 

راغ دارم ،  خی  راغ  تشدرالک ،  هقطنم  تعیبط  ناتسهوک ،  ناتسهد  تعیبط  تشدرالک ،  رد  كرابدور  ياتـسور  تعیبط  دور ،  بآ  درس 
راشبآ هتشپ ،  گنس  رد  كرازا  راشبآ  رسمار :  هدرهاوج  لاچودنک  بادرم  نامیلـس ،  تخت  هلق  هوک ،  ملع  هلق  راغ ،  وید  راغ  یلوک ،  وید 
یندعم ياه  مرگ  بآ  هنیـسحا ،  راشبآ  همـشار ،  راشبآ  زارب ،  شزیر  راشبآ  جیم ،  جل و  راشبآ  اکـشخ ،  راشبآ  ردراچ ،  راشبآ  نایـسیه ، 

 ، یلیملیا هوک  هنماد  دنب ،  هعلق  هوک  هنماد  دور ،  افـص  یلگنج  ناتـسوب  رـس ،  هتخـس  هقطنم  رد  هلحم  تاداس  همـشچ  یندعم  بآ  رـسمار ، 
رـسامسرگ هقطنم  تعیبط  هد ،  رهاوج  ياتـسور  تعیبط  هوکرام ،  هلق  هماب ،  ماـب  راـغ  هایـس ،  بآ  یندـعم  بآ  همـشچ  یناـخلاد ،  لـگنج 

ناخ کچوک  ازریم  یلگنج  كراپ  عراز ،  دیهش  یلگنج  كراپ  نجت ،  هناخدور  كراپ  الک ،  باراد  راشبآ  يراس :  نجتهناخدوركراپ 
 : رهـش مئاق  رالتیلگنجكراپ  ودـلیه  راغ  هگنت ،  نامیلـس  دـس  هدنکـسمس ،  شحو  تایح  هاگهانپ  زان ،  تشد  شحو  تاـیح  هاـگهانپ  ، 
 ، سولک لگنج  نورازه ،  یندـعم  بآ  همـشچ  لپ ،  لگ  هچایرد  باتفآ ،  كراپ  رالت ،  یلگنج  كراپ  رالت ،  هناخدور  یلحاـس  ناتـسوب 

راشبآ هدزود ،  راشبآ  اکن :  وبلبالات  هلم  ياتـسور  تعیبط  دور ،  هایـس  هناخدور  هیـشاح  رالت ،  هناخدور  هیـشاح  انتوک ،  ياتـسور  لگنج 
نابرهم هناخدور  هیشاح  دور ،  مراز  هناخدور  هیشاح  تشپ ،  رختسا  یعیبط  هچایرد  وپل ،  بالات  نبرانچ ،  راشبآ  هدنومیل ،  راشبآ  تگنز ، 

 : رون جـیواللگنج  دابآریخ  یلگنج  هقطنم  يدرملچ ،  ناتـسلاهن  یلگنج  هقطنم  زرم ،  غاز  لحاوس  ضرم ،  رق  یندـعم  بآ  همـشچ  دور ، 
 ، لپـشک یلگنج  كراپ  ناتـسمچ ،  یلگنج  كراپ  رون ،  یلگنج  كراپ  جـیوال ،  مرگ  بآ  بآ ،  مرح  راشبآ  ناـیور ،  يرپ  بآ  راـشبآ 

لحاوس  ، ناتـسمچ همـشچ  جـیوال ،  لـگنج  نسارفا ،  لـگنج  دـنب ،  ناـیم  لـگنج  روس ،  هوک  هنماد  تـالامیلا  هچاـیرد  سول ،  هوک  هنماد 
یلگنج كراپ  رهشون ،  ردنب  رهشون :  ناگنسیس  هوکنود  یقالیی  هقطنم  تشدوهآ ،  ای  تشدیاپ  رهش  تعیبط  راد ،  زوس  هلق  رون ،  ییایرد 
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شخب یپدـنب  یناتـسهوک  ياتـسور  هدراجن ،  یلگنج  یلحاـس –  ياتـسور  گـنیتراک ،  تسیپ  ناـکیناخ ،  یلگنج  كراـپ  ناگنـس ،  یس 
كودرگ همشچ  نیف ،  كراپ  کلچ ،  كراپ  رومین ،  ياتسور  رد  یبن  رضخ  هچایرد  کچاخ ،  یلیدنق  راغ  روجک ، 

یخیرات ياه  هبذاج 

هدادزماما فانمادـبع ،  هدازماما  لامژد ،  تشد  یخیرات  راثآ  زاره ،  یناتـسابهار  هراـثآ  قحلارـصان ،  هاـگمارآ  لـمآ :  یلمآردـیحریمهعقب 
سمش هعقب  گرزبریم ،  هعقب  یـسربط ،  سمـش  هعقب  يریما ،  یمیدق  جرب  لمآ ،  میدق  رازاب  الکهنهـش ،  سابع  هادزماما  یـشیرق ،  دمحم 

 ، هنیر رد  یلک  رفاک  یگنـس  همخد  قلعم ،  يزلف  لپ  رال ،  هب  رولپ  لپ  همـشچ ،  هدزاود  لپ  یلمآ ،  ردیحریم  هعقب  هدکـشتآ ،  ای  لوسر  لآ 
راغ ییاراد ،  نامتخاس  سابع ،  هاش  مامح  گنس ،  يور  رب  شنارای  هاش و  نیدلارصان  هدش  يراجح  ریوصت  هدیرب و  دنب  هگنت  یناتساب  هار 

نمهبکـلم هعلق  نمهب 1 ،  کـلم  هعلق  روـلپ ،  رتـخد  هعلق  دورهک ،  هـعلق  رـضخ ،  هاگمدـق  نوـملپ ،  یناتـساب  راـغ  کـسا ،  بآ  یناتـساب 
هتسجرب هشقن  يرگسعنسح ،  ماما  دجسم  عماج ،  دجسم  جربمگ ،  يارـسناوراک  رولپ ،  یناتـسهوک  یگنـس و  يارـسناوراک  تشدنهاش ، 

یهام رازاب  ارـس ،  دهـشم  دـمحم  هداز  ماما  يزاب ،  ملع  شیورد  هاگمارآ  نیدـلارخف ،  شیورد  هاگمارآ  لباب :  لباب . - خاک هایـس ،  لـکش 
 ، رهطم رهاط  يانب  رهاط ،  دـمحم  ناطلـس  هعقب  ع ، )  ) هلادـبع هداز  مامآ  هعقب  مساق ،  هداز  ماما  هعقب  لباب ،  خاـک  ینابدـید  جرب  ناـشورف ، 
هپت یتک ،  یـسیع  هپت  لاچ ،  روپک  هپت  نید ،  رتوک  هپت  دمحا ،  یتک  هعلق  هپت  الک ،  رگنب  هپت  ناخ ،  نسح  دـمحم  لپ  لباب ،  رد  تفه  يانب 

نامتخاس لباب ،  هزوم  ینابرهش ،  نامتخاس  فسوی ،  ازریم  یمیدق  مامح  الک ،  يرقم  ياتسور  هیکت  ملع ،  ریپ  هیکت  تنمر ،  نییاپرس  هنید 
رهچ دجسم  عماج ،  دجـسم  یفجن ،  ياهانب  هعومجم  تسرـس ،  دبنگ  روپاش ،  خاک  الک ،  نسحلاوبا  یتک  هعلق  هدایـش ،  هناخاقـس  تسپ ، 
يانب ترامع ،  همـشچ  خاک  داـبآ ،  یفـص  خاـک  رهـشهب :  دابآیفـصخاک  یـسوم  خیـش  جاـح  هربقم  یلع ،  هداز  ماـما  هربقم  لـباب ،  قوس 
سابع ماعراب  هریزج  دابآ ،  سابع  هچایرد  ناشیمک ،  یخیرات  راغ  دـنبرمک ،  یخیرات  راغ  وتوه ،  یخیرات  راغ  ترامع ،  همـشچ  یخیراـت 
نیشن هاش  هعلق  ناسوک ،  هدکـشتآ  هپت ،  رهوگ  یخیرات  هپت  دابآ ،  سابع  خاک  نویامه ،  هپت  رهـشهب ،  دابآ  سابع  یخیرات  ياه  غاب  دابآ ، 

رازه ناخ  یلعدمحا  هناخ  ناگنلپ ،  هعلق  رسب ،  بایسآ  ياتسور  رد  نیدلا  لامج  ریما  هعقب  نیدلا ،  لامک  ریما  هعقب  رسبایسآ ،  ياتسور  رد 
ياتسور رد  یمایـس  ترامع  هپت ،  هرق  ياتـسور  رد  داژن  ناغفا  ترامع  هعومجم  الک ،  متـسر  ياتـسور  رد  یلدراک  یمیدق  هناخ  یبیرج ، 

ماما نباکنت ،  مساقلاوبا  هداز  ماما  ربمغیپ ،  بویا  هداز  ماما  ورهام ،  شیورد  هداز  ماما  نباکنت :  اکنتیخیراتهعلق  اکیـس  لپ  هلحم ،  یجرگ 
لپ هیالک ،  نسح  لپ  رساپل ،  لپ  ندرگ ،  هعلق  يرجآ  لپ  يوناث ،  رفعجوبا  دیـس  هعقب  مساق ،  هداز  ماما  هلاب ،  دیوملا  نسحلاوبا  دیـس  هداز 

 ، یتک هعلق  هاشون ،  هعلق  یلیلخ ،  جاح  نامتخاس  يرمرادـناژ ،  نامتخاس  نباکنت ،  ینابرهـش  نامتخاس  نباـکنت ،  ورلاـم  هار  هلیک ،  همـشچ 
. ناروخیاـچ اـکنت  هعلق  هلکوـله ،  هعلق  كرکـشل ،  هعلق  تشپدور ،  هعلق  نباـکنت ،  داـبآ  مرخ  زروایـس  هعلق  هلکهب ،  هعلق  هلک ،  هلاـه  هـعلق 
 ، دـمحم دیـس  هعقب  لضاف ،  هداز  ماما  هعقب  لضف ،  هداز  ماما  هعقب  یناخ ،  اضر  هاگتحارتسا  یناقح ،  هداز  ماما  ایرکز ،  هداز  ماما  سولاچ : 
 ، همـشچ هاش  ترامع  شرف ،  گنـس  هار  ناودـنک ،  لنوت  یگنـس ،  لـنوت  سولاـچ ،  يزلف  لـپ  لاـغز ،  لـپ  ناودـنک ،  ناروخراـهن  ياـنب 

یناوید ياـهانب  هعوـمجم  ناروخیاـچ ،  خاـک  تیباـجا ،  خاـک  ناودـنک ،  هلق  رـس  يارـسناوراک  ناودـنک ،  هلق  ياـپ  یگنـس  يارـسناوراک 
هرپ بش  یخیرات  راغ  اکول ،  یغای  یخیرات  راغ  اکول ،  رگرگ  یخیرات  راغ  رـسمار :  رمرم  - خاک يولهپ  هرود  مامت  همین  لته  تشدرالک ، 
رزخ هگاشامت  هزوم  هنیدآ ،  دجسم  رسمار ،  رمرم  خاک  هوکرام ،  هعلق  رـسامسرگ ،  یخیرات  هعلق  دنب ،  هعلق  هوک  رد  نیـشن  هاش  هعلق  لاچ ، 

هدازهاش هداز  ماما  رابج ،  هداز  ماما  سابع ،  هداز  ماما  ون ،  رابنا  بآ  يدـهم ،  ازریم  رابنا  بآ  يراس :  تکـسرجرب  رـسمار  یمیدـق  لته  ، 
ترامع ناخ ،  یفطـصم  جاح  دجـسم  هاش ،  غاب  ون  ترامع  هاش ،  غاب  هنهک  ترامع  نیدـباعلا  نیز  ناطلـس  جرب  تکـسر ،  جرب  نیـسح ، 

يانب دابآ ،  حرف  یخیرات  هعومجم  هاش ،  غاب  ون  هزاورد  دابآ ،  حرف  هزاورد  ناگرگ ،  هزاورد  شورفراب ،  هزاورد  يریزو ،  مامح  يدابلک ، 
لیعامسا هداز  ماما  یسربط ،  خیش  هاگمارآ  يدهم ،  هداز  ماما  هناتـسآ  رهـش :  مئاق  هوکدرگهپت  دور  زرم  حلاص  هداز  ماما  ییحی ،  هداز  ماما 
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ماما ارس ،  کچوک  رد  دمحم  هداز  ماما  حلاص و  هداز  ماما  الک ،  یطسو  رد  یـسوم  هداز  ماما  ییحی ،  هداز  ماما  اضر ،  فسوی  هداز  ماما  ، 
هپت یتک ،  هداز  ماما  هپت  شک ،  هعلق  یناتساب  هپت  نیدلا ،  ماظن  دیـس  هعقب  ییاون ،  نیرز  دمحم  دیـس  یهاگمارآ  جرب  حلاصوبا ،  دیـس  هداز 
یپ الک ،  امرخ  يرجآ  لپ  نجت ،  الاب  يرجآ  لپ  یتکارفا ،  لپ  ناقلاط ،  هپت  اجیرپ ،  یناتـساب  هپت  یتکارفا ،  هپت  یـشابزوی ،  هپت  هوکدرگ ، 
هداز ماما  اکن :  ناشیمک  - راغ يرادرهش  نامتخاس  حلاص ،  وبا  دیس  رافناقس  هدنکیر ،  رافناقـس  هطرا ،  لیخروب  مامح  متـسر ،  الاب  یمیدق 

یخیرات هپت  یئال ،  اضرهاش  هداز  ماما  مساق ،  هداز  ماما  میهاربا ،  هداز  ماما  اکیس ،  ییحی  هداز  ماما  برطا ،  هلادبع  هداز  ماما  ماما ،  نت  جنپ 
جلاک رهطم  رهاط  هداز  ماما  هوکنود ،  بلاطوبا  هداز  ماما  رون :  جلاک  - ياتسور ناشیمک  یخیرات  راغ  اکن ،  هناخدور  ینهآ  لپ  غاب ،  جنران 
هدیـس هداز  ماما  اسابع ،  فسوی  هداز  ماما  لتان ،  ناطلـس  ایک  اضر  هداز  ماما  رادروس ،  حـلاص  هداز  ماما  ـالک ،  رهـش  یلع  زبس  هداز  ماـما  ، 

ولاب هاس  اقآ  هعقب  جلاک ،  یخیرات  ياتسور  روجک ،  هعلق  هدلب ،  دمحا  ناطلس  هعقب  جیشوی ،  امین  هناخ  هدلب ،  دالوپ  هعلق  یطس ،  پک  مناخ 
ایک یلع  دیـس  هداز  ماما  ارـس ،  کشک  رد  اضر  هزمح  هداز  ماما  رهـشون ،  گنرین  هداج  رد  دمحم  هداز  ماما  رهـشون :  سولدنکهزوم  دهاز 

سولدنک هزوم  رهشون ،  زور  رازاب  ناطلس ، 

ناردنزام ناتسا  ياه  هبذاج  ریاس 

- نامیلس - دس رهشون  - روجک - ياتسورامین - هناخیراس - يریزو - مامح دوربآ  - کمن - نیباک - هلترـسلباب - يزلف - لپنباکنت - هلیک - همـشچ - لپ
رسمار - میدق - لتهلباب - هزومیراس - دابآ - حرف - دجسم يراس  - عماجدجسمرهشهب - دابآ - سابعیراس - هگنت

لمآ

هیلع هللا  مالس  هللادبع  هداز  ماما 

هدازماما یلصا  نامتخاس  دراد . رارق  هلحم ُ  وکسا  ياتـسور ُ  رد  لمآ ،  یبرغ  بونج  يرتمولیک  رد 12  هللادبع  هدازماما  ْهناتسآ  تاحیضوت :
نحـص رد  دـش . هتخاس  نآ  ياج  هب  ینونک  تمظع  اب  زاسون و  يانب  دـیدرگ و  بیرخت  فاقوا  نامزاس  هلیـسو ْ  هب  یـسمش  لاس 1343  رد 
ْهلیـسو هب  هک  رتم  یتناس  عافترا 275  رتم و  یتناـس  ضرغ 375  رتـم و  یتناـس  لوط 463  هب  هرقن  ـالط و  زا  تسا  یحیرـض  هدازماـما  ياـنب 

نآ ْهناخاقـس  همطاف و  یب  یب  دقرم  افـش و  ضوح  هللادبع  هدازماما  ْهناتـسآ  یمیدق  راثآ  زا  تسا .  هدـش  هتخاس  یناهفـصا  رهام  نادـنمرنه 
. تسا هدش  انب  دیدجت  فاقوا  نامزاس  ْهلیسو  هب  هک  تسا 

هیلع هللا  مالس  میهاربا  هداز  ماما 

 ، نآ نیبوچ  قودنص  رد و  يور  رب  تسا .  لکش  یمره  دبنگ  يرجآ و  ْهندب  رب  لمتـشم  یعلـضراهچ  هدازماما  نیا  نامتخاس  تاحیـضوت :
نآ نتمو  هعقب  نیا  هبیتک  دـهد .  یم  ناشن  يرمق  يرجه  لاس 925  رد  ار  هدازماما  نامتخاس  يانب  خیرات  هک  تسا  هدـش  کح  ییاه  هبیتک 
هب ق  لاس 925 ه . ـ رد  دراد و  قلعت  ناشیا  ردام  ییحی و  یلعملوبا  شردارب  و  ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  نادـنزرف  زا  میهاربا  دـمحموبا  هب  اه 

. تسا هدوب  یضاق  هاش  نبا  هللادبع  نآ  یناب  هدش و  هتخاس  شیورد  نبا  رادمان  هجاوخ ْ  ْهلیسو 

لباب

هیلع هللا  مالس  رهاط  دمحم  ناطلس  هداز  ماما 
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کبـس رظن  زا  هک  تسا  (ع ) مظاک یـسوم  ماما  نادنزرف  زارهاط  دـمحم  ناطلـس  نفدـم  هدـش و  عقاو  الکایک  رد  هک  هعقب  نیا  تاحیـضوت :
لاس 875 هب  نآ  خیرات  هک  دراد  رارق  یسیفن  یبوچ  قودنص  هربقم  نیا  رد  دراد . تهابـش  يراس  رهـش  رد  ییحی  هدازماما  يانب  هب  يرامعم 

خسن طخ  هب  ینآرق  تایآ  نآ  فارطا  رد  هک  دراد  دوجو  ربق  گنـس  هعطق  کی  یبوچ  قودنـص  رب  هوالعربقم  لخاد  تسا .  طوبرم  ق  . ـ ه
. تسا هدش  کح  زاتمم 

يراس

هیلع هللا  مالس  ییحی  هداز  ماما 

يرنه و تیمها  زا  هک  تسا  یبوچ  سیفن  قودنـص  ياراد  هدش و  عقاو  يراس  رهـش  رد  ییحی  هدازماما  يرجآ  جرب  نامتخاس  تاحیـضوت :
مان و نسح  هجاوخ  نآ  یناب  هدـش و  هتخاس  يرمق  يرجه  لاس 849  رد  یبوچ  قودنـص  دوجوم ،  ْهبیتک  دافک  قبط  دنرادروخرب . یخیرات 

مظاک یـسوم  ماما  نادنزرف  زا  ییحی  هدازماما  دوجوم ،  ْهمان  هرجـش  دانتـسا  هب  تسا . یعادلا  هللادبع  نبرهطم  نیدلارخف  نآ ،  ْهبیتک  بتاک 
. تسا (ع )

هیلع هللا  مالس  سابع  هداز  ماما 

هعقب نحص  لخاد  دراد . يرنه  یخیرات و  تیمها  نآ ،  یمره  دبنگ  لکش  يرامعم و  ْهویش  رظن  زا  يراس  سابع  هدازماما  يانب  تاحیضوت :
زا نـت  هـس  هـعقب  نـیارد  تـسا .  هدـش  کـح  نآ  يوررب  ق  لاـس 897 ه . ـ خـیرات  هک  دراد  رارق  دـقرم  يوررب  یـسیفن  یبوچ  قودنـص  ، 

. دنتسه نوفدم  نسح  دمحم و  سابع ،  هدازماما  مان  هب  ناگدازماما 

رهش مئاق 

هیلع هللا  مالس  اضر  فسوی  هداز  ماما 

ياپ هب  رذن ،  ترایز و  يارب  فارطا  ياهاتسور  رهش و  مدرم  تسا و  هدنام  یقاب  نآ  یمیدق  رانچ  اهنت  هداز ،  ماما  نیا  يانب  زا  تاحیضوت :
. تسا هدیسر  تبث  هب  ناریا  نهک  ناتخرد  رامش  رد  تخرد  نیا  ُانمض  دننک .  یم  عوجر  تخرد  نآ 

رهشون

هیلع هللا  مالس  رهطم  رهاط و  هداز  ماما 

نیمهرد تسا .  هدش  عقاو  رهشون  ناتسرهش  زا  رتمولیک  یبیرقت 97  ۀلصاف  هب  روجک  ناخرازه  ياتسور  رد  هداز  ماما  نیا  يانب  تاحیضوت :
لکش یمره  دبنگ  اب  یعلـض  راهچ  ییانب  هعقب ،  نامتخاس  تسا .  نوفدم  ناپـسوداب  لآ  زا  نوتـسیب  نبا  ثرمویک  کلم  هلودلا  لالج  هعقب 

اب هک  تسا  یعلـضراهچ  زین  هعقب  یلخاد  يامن  تسا .  ثلث  يابیز  طخ  هب  ییاه  هبیتک  يرجآ و  تانیئزت  ياراد  نآ  یجراخ  ياـمن  تسا . 
ياه لاس  رد  هک  هتشاد  رارق  یبوچ  سیفن  قودنص  ود  هعقب ،  نحـص  لخاد  تسا .  هدش  نیئزت  هیراجاق  ةرود  ینیئزت  رـصاتع  اهامن و  قاط 

. تسا هتفر  تقرس  هب  هتشذگ 

يزکرم ناتسا 
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یفرعم

هراشا

نیا تسا .  هدـش  عقاو  دـصرد  یبـیرقت 1/82  روط  هب  عبرم ،  رتـمولیک  و 530  رازه  دودـح 29  یتحاسم  اـب  ناریا  زکرم  رد  يزکرم  ناتـسا 
هب قرـش  زا  ناهفـصا و  ناتـسرل و  ياهناتـسا  هب  بوـنج  زا  نادـمه ،  ناتـسا  هب  برغ  زا  نیوزق ،  نارهت و  ياهناتـسا  هـب  لامـش  زا  ناتـسا 

نایتشآ هناتسآ ،  زا : دنترابع  نآ  مهم  ياهرهش  تسا .  كارا  رهش  يزکرم ،  ناتسا  زکرم  تسا .  دودحم  ناهفصا  مق و  نارهت ،  ياهناتسا 
 . تالحم ناهارف و  دنزاش ،  هواس ،  ناجیلد ،  نیمخ ،  شرفت ،  ، 

ییایفارغج تیعقوم 

سرگاز زربلا و  هوک  هتـشر  هدروخ  نیچ  هیواز  يزکرم و  ریوک  یگیاـسمه  رد  هک  تسا  ناریا  يزکرم  تـالف  زا  یـشخب  يزکرم ،  ناتـسا 
رد ناریا  تالف  تاعافترا  ندـمآ  الاب  اب  نامزمه  هک  تسا  یلخاد  ياـه  هلاـچ  زا  یـشخب  لـماش  ناتـسا ؛  نیا  تسزابهـشهلق .  هدـش ا  عقاو 
 » و یناتـسهوک »  تروص «  ود  هب  يزکرم  ناتـسا  ياـه  يراومهاـن  تسا . هدـمآ  دوـجوب  يرنرتاوـک ،  ینعی  یـسانش  نیمز  مراـهچ  نارود 

هرود رد  ییاز ،  هوک  ياهورین  ریثاـت  تحت  ناتـسا  ياـه  هوک  اـه : »  ناتـسهوک  دوش « - .  یم  هدـید  اـه »  تشد  اـی  راومه  ياـه  نیمزرس 
ياه ناتسهوک  زا  یتمسق  ناتسا  ياه  هوک  رتشیب  دنا .  هدش  هدیشک  یقرش  بونج  یبرغ –  لامـش  تهج  رد  دنا و  هتفرگ  لکـش  يرایـشرت 
 ، » ناتسا هلق  نیرت  عفترم  دنهد .  یم  لیکـشت  ار  سرگاز  ياه  هوک  شیپ  یبرغ ،  بونج  رد  نآ ،  زا  یمک  شخب  دنتـسه و  ناریا  يزکرم 

اب هواس  بونج  رد  هلیـسم »  تشد  ار «  هقطنم  نیرت  تسپ  كارا و  برغ  رد  رتم ،  عافترا 3,388  اب  دنوسار ، »  هوک  هتشر  رد «  زابهش »  هلق 
 ، دنزاش ای  دنبرس  ياه  ناتسرهش  رد  رتشیب  ناتسا  نیا  یناتـسهوک  قطانم  یلک ؛  روط  هب  دهد . یم  لیکـشت  ایرد  حطـس  زا  رتم  عافترا 950 

هدش ادج  دنولا »  زا  یلصا  هتشر  تسا « . هدش  لیکشت  هتشر »  ود  زا «  یناتسهوک ،  هیحان  ياه  هوک  دنراد .  رارق  شرفت  تالحم و  كارا ، 
یقرش لامش  بونج و  هب  یبرغ  لامـش  تهج  اب  درگهار  ات  نادمه  زا  هدرتسگ  یهاگ  هدرـشف و  یهاگ  يزاوم ،  ياه  هراوید  تروص  هب  و 

اب دنوسار  ياه  هوک  هتـشر  نینچمه ؛  دنراد .  مان  یناخدـیپس »  كارا «  رد  و  دـنوسار »  دـنزاش «  دنبرـس و  رد  تاعافترا  نیا  دراد .  همادا 
بـساج لدرا و  هوک  هتخت  تاعافترا  هب  سپـس  دندنویپ و  یم  ناکلدنولا  ياه  هوک  هب  نیمخ  رد  برغ  هب  یقرـش  بونج  تهج  رد  دادـتما 

هیحان ياهیناخدـیپسهلق  هوک  زا  مود  هتـشر  دوش « . یم  لصتم  مق  کـهک  تاـعافترا  هب  دورمق  هرد  هلیـسو  هب  ندـش  عطق  زا  سپ  هتـسویپ و 
هب بونج  زا  يزاوم  هتـشر  ود  تروص  هب  هدـش و  ادـج  دـنوسار  ياه  هوک  زا  كارا  رهـش  یبرغ  بونج  يرتمولیک  لهچ  رد  یناتـسهوک ، 
 ، سفو تاـعافترا  هب  نتـسویپ  زا  سپ  ناتـسهوک  نیا  یلامـش  تهج  دروآ .  یم  دوـجو  هب  ار  ارچ »  فورعم «  هرد  هتفاـی و  دادـتما  لاـمش 
هلق هجک ، »  هجوک «  هوک  زا :  دـنترابع  شرفت  هقطنم  هدـمع  ياـه  هوک  دـبای .  یم  دادـتما  هواـس  يوس  هب  ناتـسجلخ ،  ناـیتشآ و  شرفت ، 
رارق هلق  داتفه  ياه  هوک  هتشر  كارا  ناتـسرهش  قرـش  لامـش  رد  اه  هوک  نیا  رب  هوالع  نینچمه  کهالک .  هوک  هوک و  مدنگ  هلق  ییدنب ، 

زا راومه : »  ياه  نیمزرـس  ددـنویپ « - . یم  درگهار  لابج  هتـشر  هب  اـه  هوک  نیا  هدـش و  عقاو  نآ  قرـش  رد  تـالحم  ناتـسرهش  هک  دراد 
رثا رب  يرنرتاوک ،  هرود  رد  راومه  ياه  نیمزرـس  هب  عفترم  یحاون  ياـه  بوسر  لاـقتنا  هب  ناوت  یم  شخب ،  نیا  لیکـشت  رد  مهم  لـماوع 
ياه هوک  نتـشاد  تلع  هب  يزکرم  ناتـسا  تسا .  هدـش  هقطنم  رد  زیخلـصاح  ياه  تشد  لیکـشت  ثعاب  جـیردت  هب  هک  درک  هراـشا  شراـب 

نینچمه کمن و  هچایرد  زیربآ  هزوح  ناقیم و  ریوک  ناطلس ،  ضوح  زا  یشخب  اب  يراوجمه  ناریا ،  يزکرم  هیـشاح  اب  ترواجم  عفترم ، 
يرگید یمیلقا  طیارش  لماوع و  نینچمه ؛  تسا .  عونتم  ییاوه  بآ و  ياراد  سرگاز  زربلا و  هوک  هتـشر  ود  یقالت  لحم  رد  نتفرگ  رارق 

ياه هدوت  سلطا ،  سوناـیقا  يا و  هنارتیدـم  یبرغ ـ  ياـهداب  شزو  ناـیرج  تهج و  زا :  دـنترابع  دـهد  یم  رارق  ریثاـت  تحت  ار  هقطنم  هک 
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همین ياوه  بآ و  زا « :  دـنترابع  ناتـسا  ياوه  بآ و  عون  نیرتمهم  يزکرم .  يایـسآ  درـس  ياهنایرج  دـنه و  سوناـیقا  داـیز  راـشف  ياوه 
ناتسرهش رد  لدتعم ،  ناتسبات  درس و  ناتـسمز  اب  هارمه  یناتـسهوک »  لدتعم  ياوه  بآ و  هیدنرز « ،  هواس و  نوچ ؛  یقطانم  رد  ینابایب » 

رد کـنخ  یناتـسبات  یفرب و  درـس و  یناتـسمز  اـب  یناتـسهوک »  درـس  ياوـه  بآ و  تـالحم « .  شرفت و  نیمخ ،  كارا ،  دـننام ؛  ییاـه 
 ، راب رانا  ای  دور  مق  ياچ ، هرق  هناخدور  زا : دنترابع  يزکرم  ناتـسا  ياه  هناخدور  نیرت  مهم  دنزاش .  هناتـسآ و  ییایفارغج  ياه  هدودـحم 

دنریگ یم  همشچرس  ناتسا  زا  جراخ  ناتسا و  تاعافترا  زا  هک  یلصف  یمئاد و  ياه  هناخدور  بارهش . دور  دورهرک و  ای  زیرهک  هرهق  دور 
. دنزیر یم  ناقیم  ریوک  کمن و  هچایرد  ینعی  مق  زیربآ  هزوح  ود  هب  هدمع  روط  هب 

یخیرات هنیشیپ 

زا ناشن  كارا ، »  قوراس  یپلچ  هپت  و «  شرقت »  داـبآ  فلز  یناتـساب «  قطاـنم  رد  خـیرات  لـبقام  یمـالیع و  هورد  زا  هدـمآ  تسدـب  راـثآ 
یبونج یحاون  زا  ییاـیرآ »  ماوقا  یمـالیع « ، »  تلود  ضارقنا «  اـب  ناـمزمه  تسا .  يزکرم  ناتـسا  هقطنم  رد  یمـالیع »  ماوقا  تنوکس « 
اهدام یخیرات ،  كرادـم  هب  دانتـسا  اب  دـندرک .  باختنا  دوخ  تنوکـس  لحم  ناونع  هب  ار  ناریا  هدـش و  ناریا  تالف  دراو  اـپورا  هیـسور و 

اب تسناوت  وکااید  دندرک و  تیامح  یلفـس -  دام  لیابق  ياسور  زا  یکی  وکااید -  زا  اه  يروشآ  هلمح  لباقم  رد  دوخ  تردق  ظفح  يارب 
ار ناریا  يروطارپما  نیلوا  هتخاس و  عیطم  ار  يزکرم  ناتسا  ینعی  یلفس  دام  ياه  كرهش  مامت  م ،  لاس 734 ق .  رد  اهدام ،  ندرک  دحتم 
يادام و يراک ،  تیب  زا :  دندوب  ترابع  نایروشآ  ینوگنرـس  يارب  وکااید  ندیـسر  تردق  هب  رد  اهدام  یلـصا  تلایا  هس  دـنک .  سیـسات 
 ، دنزاش هزوح  زا  یعیسو  هقطنم  لماش  اهدام  هیلوا  ورملق  نینچمه  يزورما .  كارا  ناتـسرهش  هدودحم  رد  یلفـس  دام  هب  فورعم  ادراساپ 

ناریا رب  لاـس  تدـم 178  هب  دـندوب  هتـسناوت  هک  اهدام  دـش .  یم  هواس  زا  ییاه  تمـسق  شرفت و  نایتشآ ،  اـت  سفو  ناـهارف ،  بادـنخ ، 
 . لاس 550 ق رد  ماجنارس  دام  هاشداپ  نیرخآ  كاهدژا ،  رب  شوروک  هبلغ  اب  یمومع  ياه  یتیاضران  زورب  یپ  رد  هرخالاب  دننک  تموکح 
ای پارتاس  هب 20  ناریا  نادـناخ  نیا  تموکح  هرود  رد  دـیدرگ .  سیـسات  شوروـک  یهاـشداپ  اـب  نایـشنماخه  تلود  دـش و  ضرقنم  م ، 

یشخب ناتسا ،  نیا  تفرگ و  رارق  پارتاس  هدودحم  رد  يزکرم  ناتسا  نینچمه  نادمه و  ات  ير  زا  ینعی  یلفس  دام  هک  دش  میـسقت  تالایا 
ورملق رـسارس  دیــشاپ و  مـه  زا  نایــشنماخه »  تموـکح  م « ،  لاـس 331 ق .  رد  ینودـقم »  ردنکـسا  هلمح «  اـب  دوـب .  مهد  پارتاـس  زا 

 « سوکولس تفر و «  نیب  زا  يو  تافرصتم  رد  یگچراپکی  ردنکسا ، »  گرم «  یپ  رد  داتفا .  ینودقم »  ردنکـسا  تسد «  هب  نایـشنماخه 
یلفس دام  نایناساس »  نامز  رد  ناریا  باتک «  رد  نس  نتسیرک  هتشون  هب  تفرگ .  تسد  هب  ناریا  رد  ار  تردق  ردنکسا ، نارادرـس  زا  یکی 
یناریا فارشا  کمک  اب  نایکولس »  دوب « .  نتاپورتآ »  مان «  هب  ینودقم  ردنکسا  نارادرس  زا  یکی  رایتخا  رد  ردنکـسا  تموکح  هرود  رد 

 « اه تراپ  هلیبق  زا «  یناریا  ناولهپ  لوا ، »  کـشا  م « ،  لاس 248 ق .  رد  دندرک .  تموکح  ناریا  رب  لاس  دودح 80  ینودقم  نارادرس  و 
 » تموکح تسکش  اب  م ،  لاس 140 ق .  رد  ماجنارس  دیماجنا ،  لوط  هب  لاس  دص  کی  هک  مایق  نیا  درک و  مایق  نایکولس »  تنطلس «  هیلع 

ناتـسا ناـمز  نیا  رد  دـندرک .  ینیـشن  بقع  تارف  دور  برغ  هب  اـه »  یکولـس  دیـسر و «  ناـیاپ  هب  دادریت »  تسد «  هب  موس »  سوخ  ویتنا 
ياه تموکح  دوجو  نایناکشا ، »  تموکح  لکـشم «  نیرت  گرزب  زا  یکی  دش .  یم  بوسحم  گرزب  دام  ياه  نیمزرـس  وزج  يزکرم ، 

یناکـشا ناهاشداپ  زا  تعاطا  هب  رـضاح  نایکولـس  تموکح  زا  دـعب  هک  دوب  ناتـسنمرا  ناجیابرذآ و  سراپ ،  نوچ  ییاـه  تلاـیا  لقتـسم 
سلجم سیـسات «  هب  روبجم  اه  نآ  زا  تایلام  نتفرگ  یناریا و  لـیابق  ياـسور  تیاـضر  بلج  يارب  اـه  یناکـشا  روظنم  نیمه  هب  دـندوبن . 
میمصت روشک  مهم  لیاسم  يارب  دش و  یم  لیکشت  لیابق  ناگدازهاش  نادبوم و  روشک ،  ناگرزب  زا  ناتسهم »  سلجم  دندش « .  ناتـسهم » 

 . دش سیسات  یناساس  تلود  ناکباب ، »  ریـشدرا  طسوت «  يدالیم ،  لاس 226  رد  نایناکـشا »  تموکح  يزادنارب «  اب  دندرک .  یم  يریگ 
 » رد نایناساس ،  هرود  رد  يزکرم  نیمزرـس  تشاد .  دهع  هب  ار  اتیهانآ »  دبعم  تسایر «  هک  دوب  سراپ »  یمیدق «  ياه  نادـناخ  زا  ناساس 

قاط هب  ناوت  یم  هرود  نیا  رد  هدـنام  اـج  هب  راـثآ  زا  تشاد .  رارق  دور ،  یم  اـج  نآ  زا  دیـشروخ »  هک  ییاـج  ینعی «  نازیروخ »  تسوک 
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بارعا دومن « . هراشا  يزکرم  ناتسا  رد  هوک  شتآ  هدکشتآ  سراف و  ناتـسا  رد  ناگوچ  گنت  ياه  هتـسجرب  شقن  هاشنامرک و  رد  ناتـسب 
يرجه ات 21  ياهلاس 19  نیب  دنواهن ،  هقطنم  رد  یناساس  هاپـس  اب  هتفای  نامزاس  مظنم و  گنج  نیرخآ  رد  رمع  یهدـنامرف  هب  ناملـسم ، » 
ناتسا هزورما «  هک  يا  هقطنم  ناریا  حتف  زا  دعب  ناناملسم ،  دنروآرد .  فرصت  هب  دنواهن  نینوخ  ياهدربن  زا  سپ  ار  لابج  هقطنم  دنتـسناوت 

 . دـنتفگ یم  ایدـم »  ار «  نآ  ناینانوی  هک  دوب  يروانهپ  یناتـسهوک  هیحاـن  لاـبج »  دـندیمان « . یم  لاـبج »  ار «  دوش  یم  هدـیمان  يزکرم » 
دنشاب هتشاد  طلـست  لابج  رب  لماک  روط  هب  دنناوتب  هک  درک  یمن  مهارف  بارعا  يارب  ار  ناکما  نیا  هقطنم ،  رد  هدنکارپ  ياهدربن  شروش و 

دننک فرصت  حلص  اب  تیاهن  رد  ار  لابج »  يا « ،  هدهاعم  میظنت  اب  دنتسناوت  دندش و  دنواهن  مدرم  اب  حلـص  هب  روبجم  روظنم  نیمه  يارب  ، 
 » يربهر هب  قارع  ناریا و  نایعیش  دنتـشاد . ییازـسب  شقن  هیما »  ینب  تموکح  ینوگنرـس «  و  نایـسابع »  ندناسر «  تردق  هب  رد  نایناریا  . 

يزکرم ناتسا  یلاها  زا  هک  یناسارخ »  ملسموبا  هب  روهشم  ملـسم  نب  نمحرلادبع  تیامح «  و  ع » )  ) یلع ترـضح  ردارب  رفعج  هون  هللادبع 
 » هفوک رهـش  رد  هدومن و  فرـصت  ار  البرک  هفوک و  دـنواهن ،  ناـسارخ ،  ير ،  ناـگرگ ،  ياـه  نیمزرـس  دنتـسناوت  لاـس 747 م ،  رد  دوب 
زا دــندرک .  تموــکح  ناریا  رب  ق ،  لاس 350 ه . ـ دودـح  اـت  ساـبع »  ینب  دـننک « . مـالعا  هفیلخ  ار  یـسابع »  نادـناخ  زا «  ساـبعلاوبا » 
 ، نایناماس نایرافـص ،  هب  ناوت  یم  دـندرک ، ینارمکح  ناریا  رد  لوغم »  يالیتسا «  ات  سابع »  ینب  زا «  دـعب  هک  ییاـه  تموکح  نیرتمهم 
رد ناریا  هب  لوغم  هلمح  ات  ینعی  لاس  زا 350  شیب  اهتموکح  نیا  درک .  هراشا  نایهاشمزراوخ  ناکباتا و  نایقوجلس ،  نایروغ ،  نایونزغ ، 
هک هدـش  داـی  مجع »  قارع  ماـن «  هب  يزکرم »  ناتـسا  زا «  نارود  نـیا  رد  دـندنار . تموـکح  سراـپ  ياـه  نیمزرـس  رب  يرجه  لاس 616 
 » اب نانآ  ترواجم  زین  و  ناتسلوغم »  و «  يزکرم »  يایـسآ  رد «  اه »  لوغم  ندیـسر «  تردق  هب  اب  تسا . هدوب  ناهفـصا  رهـش  نآ  تختیاپ 
ود نیب  يددـعتم  ياـهگنج  تـالمح و  هب  رجنم  تفرگ و  لکـش  تموـکح  ود  نیب  ییاـه  شنت  مک  مـک  هاـشمزراوخ ، »  تموـکح  ورملق 
 « نایهاشمزراوخ دیدرگ « . ناریا  هب  رفن  رازه  تسیود  دودح  یهاپس  اب  يرجه  لاس 616  رد  زیگنچ »  هلمح «  ثعاب  تبقاع  هک  دش  تلود 

دروم ار  نایهاشمزراوخ »  تموکح  نایـسابع « »  نامز «  نیا  رد  دنتـشاذگ  ياپ  مجع  قارع  هب  ناردنزام  ناسارخ و  رب  دوخ  طلـست  زا  سپ 
رد ار  زربلا  ياه  هوک  هتشر  مجع و  قارع  یلامش  ياهزرم  رسارس  مه  توملا »  نایلیعامسا  تلود «  هکنیا  هب  هجوت  اب  دنتـسناد و  یمن  دییات 

ياوزنا رد  هک  نایلیعامسا »  دنوش « .  زوریپ  هاشمزراوخ »  دمحم  ناطلـس  رب «  دنناوتب  ات  هدمآرب  نایلیعامـسا »  زا «  تیامح  هب  تشاد  تسد 
راهظا یـسابع »  تفالخ  هب «  هدـید و  تمینغ  ار  تقو  یلیعامـسا ، » نسح  نیدـلا  لالج  يربهر  هب «  دـندرب  یم  رـس  هب  یبهذـم  یـسایس و 

 . » دنتفرگ دوخ  هب  ناملسمان  بقل  هتفای و  شیارگ  تنس »  لها  بهذم «  هب  نایلیعامسا »  سپس «  دندومن .  تعیب  نانآ  اب  دندرک و  یتسود 
هلمح دوـب . هدروآ  دوـجو  هب  ناـیهاشمزراوخ »  تموـکح  يارب «  ار  يدـیدج  تالکـشم  مه  ناـجیابرذآ  سراـف و  رد  ناـکباتا »  شروـش 

هب دمحم »  ناطلـس  دنیامن « . فرـصت  ار  ناریا  یلامـش  ياه  نیمزرـس  دندوب  هتـسناوت  نانآ  دوب و  هتفرگ  تدش  ناریا  هب  لوغم  كانتـشحو 
فرصت ار  مجع  قارع  نیمزرس  یمامت  يو  يریگتسد  روظنم  هب  اه  لوغم  دوب .  هدرک  ینیـشن  بقع  مجع  قارع  هب  دوخ  ناج  تاجن  روظنم 

هب مجع  قارع  رد  ار  يرایـسب  نارادـفرط  دوب  هتـسناوت  هیلیعامـسا »  هقرف  دوب « ،  هتفرگ  ارف  ار  هقطنم  یمامت  جرم  جره و  دـندرک .  تراغ  و 
قارع هب  هقطنم ،  لماک  ندروآرد  تعاطا  هب  يارب  يرجه  لاس 619  رد  مود ،  راب  يارب  لاس ،  ود  زا  دعب  اه ،  لوغم  دنک . عمج  دوخ  درگ 

 . دوب ناریا  هب  ناخ »  زیگنچ  نامز «  رد  لوغم  هلمح  نیرخآ  نیا  دنتـشگزاب .  ناسارخ  هب  ناوارف  تراغ  لتق و  زا  سپ  دندرک و  هلمح  مجع 
زا هاشمزراوخ »  نیدلا  لالج  ناطلس  يرجه « ،  لاس 621  رد  دنتفرگ .  شیپ  رد  ار  ناشنیمزرـس  هب  تشگزاب  هار  هلمح  نیا  زا  دعب  نالوغم 
رد هیلیعامـسا »  تموکح  دروآرد و «  دوخ  عیطم  فرـصت و  هب  ار  ناریا  ياهرهـش  رثکا  یمک  تدم  رد  تسناوت  تشگزاب و  ناریا  هب  دنه 

مجع قارع  زا  ار  اه  لوغم  تسناوت  درک و  رانکرب  ار  زیگنچ  يوس  زا  هدش  بوصنم  نارادرـس  وا  دـنک .  روبجم  دوخ  زا  تعاطا  هب  ار  توم 
لاس 627 رد  مجع  قارع  رب  ددـجم  يالیتسا  يارب  نانآ  دوب .  هدـش  لوغم  نامکاح  مشخ  ثعاـب  نیدـلا »  لـالج  تامادـقا «  دـنک .  نوریب 

یلامـش ياه  نیمزرـس  ناجیابرذآ و  ناجنز ،  ير ،  ناشاک ،  دنتـسناوت  نانآ  دندمآ  نیدلا »  لالج  گنج «  هب  يرت  قیقد  هشقن  اب  يرجه ، 
ناتـسدرک یناتـسهوک  هقطنم  رد  نیدـلا »  لالج  ناـهگان «  ناـمز ،  نیا  رد  دـنروآرد .  هرـصاحم  هب  ار  ناهفـصا  فرـصت و  ار  مجع  قارع 
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. دنتشادن ار  لوغم  هاپس  ربارب  رد  میلست  زج  يا  هراچ  دزی  سراف و  مجع ،  قارع  طوقس ،  نیا  یپ  رد  درک و  طوقـس  ناهفـصا  دش و  دیدپان 
هوکش و دنتسناوتن  مه  هیوفص »  تلود  يدابآ «  نارمع و  اب  رهـش  ود  نیا  یتح  هک  دوب  يدح  هب  ير  ناهفـصا و  رب  هدراو  تامدص  راب  نیا 
 « ناخوگالوه نانآ «  ناخلیا  نیتسخن  یلو  دـندش  مکاـح  ناریا  رب  يرجه  لاس 620  زا  هچرگ  نالوغم  دـنبایزاب .  ار  دوخ  هتـشذگ  تمظع 

نادـناخ ناریا « ،  رد  ناناخلیا »  تموکح  نتفای «  نایاپ  زا  دـعب  تفای .  رارقتـسا  ناریا  رد  یمـسر  تروص  هب  يرجه  لاـس 651  زا  هک  دوب 
هاش دنتـشاد « .  تسد  رد  ار  تموکح  ناریا  رد  يرجه  لاس 905  رد  هیوفـص »  تموکح  نتفرگ «  تردـق  ات  نایرومیت ، »  و «  نایرفظم « 
هب لاس  دودح 250  هک  دوش  ناریا  رد  یتموکح  راذگ  هیاپ  تسناوت  هک  دوب  یلیبدرا »  نیدلا  یفص  خیش  ناگداون «  زا  يوفص »  لیعامـسا 

ینامثع و ناریا و  ياـه  گـنج  دومن .  هراـشا  شرـسپ  گرزب و  ساـبع  هاـش  هب  ناوت  یم  هرود  نیا  ناـهاشداپ  نیرتمهم  زا  دـیماجنا . لوط 
اب یمسر  روط  هب  يرجه ،  لاس 1148  رد  راشفا »  هاش  ردان  تسا « . هرود  نیا  خلت  ثداوح  زا  هیسور  طسوت  ناریا  لامـش  یحاون  فرـصت 

هتـشذگ ياـهتموکح  یط  رد  ناریا  يزکرم  تلود  ورملق  هکنیا  هب  هجوت  اـب  تشاذـگ و  رـس  رب  ار  تنطلـس  جاـت  موس »  ساـبع  هاـش  لزع « 
رد هک  هیدـنز  هفیاط  تسوا .  تاحوتف  هلمج  زا  ناتـسودنه  راهدـنق  نیرحب ،  حـتف  دز ،  ییاشگ  روشک  هب  تسد  ًالمع  دوب ،  هتفای  شهاـک 

لاـس 1209 اـت  تفرگ و  تسد  هب  روشک  رد  ار  تردـق  دـنز  ناـخ  میرک  روهظ  اـب  يرجه  لاس 1162  رد  دوب  هدـش  بوکرـس  ردان  نامز 
ریازج و فرـصت  ییاپورا و  زا  لود  ییایرد  تراجت  شرتسگ  اب  دوب  نراقم  دنز »  ناهاشداپ  تموکح «  دندرک . تموکح  ناریا  رب  يرجه 

راجاق ناخ  دمحم  اقآ  درک و «  توف  يرجه ،  لاس 1192  رد  دنز »  ناخ  میرک  دنه « . ناتسلگنا و  ياهتلود  هلیـسوب  ناریا  یبونج  لحاوس 
تدم هب  لاس 1343  ات  هیراـجاق  دومن . يراذـگجات  نارهت  رد  يرجه  لاس 1200  رد  راجاق  هفیاط  تیامح  اب  نافلاخم  یبوکرـس  زا  دـعب  « 
لکـش هرود  نیا  رد  ناریا  هیزجت  تیاهن  رد  ینامثع و  ناریا و  هیـسور ، ناریا و  ياه  گـنج  عورـش  دـندرک . تموکح  ناریا  رب  لاـس   145
ياروش سلجم  لیکـشت  يرجه و  لاس 1324  رد  هطورـشم  تموکح  مالعا  هیراـجاق  تموکح  رخاوا  تـالوحت  نیرتمهم  زا  یکی  تفرگ .

یکیوشلب بالقنا  یط  هیسور  دندروآ . دوخ  لاغتشا  هب  ار  ناریا  هیسور  سیلگنا و  لاس 1907  رد  تسا . ناریا  یساسا  نوناق  نیودت  یلم و 
تموکح تسناوت  دروآ و  رد  دوخ  لاغـشا  هب  ار  ناریا  نیمزرـس  یمامت  ًابیرقت  سیلگنا  هیـسور ، جورخ  زا  دعب  دـش . جراخ  ناریا  زا   1917

. دناسرب تردق  هب  ار  يولهپ  ناخ  اضر  هدرک و  طقاس  ناریا  رد  دوخ  لامع  هلیسوب  ار  هطورشم 

نابز ماوقا و 

هدش لیکـشت  ییایرآ »  ماوقا  زا «  ناریا  طاقن  رگید  نینکاس  دننامه  يزکرم  ناتـسا  نینکاس  یـسانش ،  ناتـساب  تاعلاطمنوسهاش  ساسا  رب 
رد يدـیدج  يداژن  بیکرت  هقطنم ،  نیا  هب  اه  لوغم  اه و  كرت  هلمج  زا  رگید ؛  ماوقا  ترجاهم  هجیتن  رد  ناـمز و  تشذـگ  اـب  یلو  دـنا . 

ياهشیوگ یسراف »  نابز  رانک «  رد  یلو  دنیوگیم .  نخس  یـسراف »  نابز  هب «  يزکرم  ناتـسا  مدرم  رتشیب  تسا .  هدمآ  دوجو  هب  هقطنم 
یکرت و  یناـجیابرذآ »  یکرت  ناـبز  هب « :  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  هک  دریگ  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  ناتـسا  فلتخم  قطاـنم  رد  ینوگاـنوگ 

نایم رد  يدرک »  نابز  بادنخ « ،  دنزاش و  لثم  ییاهرهش  هواس ،  دنبرس ،  كارا ،  دننام  یقطانم  فارطا  ياهاتسور  زا  يرایسب  رد  جلخ » 
دنبرـس و زازک و  ارـش ،  دننام :  اه  تمـسق  یخرب  رد  یتات »  نابز  قارن « ،  تالحم و  ناجیلد ،  زا  یقطانم  رد  یجار »  نابز  رهلک « ، »  لیا 
زا یمک  دادعت  نایتشترز و  هنمارا و  دننام  یبهذـم  ياهتیلقا  نینچمه  درک .  هراشا  یـسفو »  و «  یکل »  يرل « ، »  ياه «  شیوگ  نینچمه 

 . دنیوگیم نخس  شیوخ  نابز  هب  دنراد و  تماقا  هیدنرز  ناتسرهش  رد  ارثکا  هک  دنتسه  دوجوم  ناتسا  رد  زین  نایدوهی 

يداصتقا یعامتجا و  تیعقوم 

ياه ناتـسا  هلمج  زا  ناتـسا  نیا  دوش .  یم  يزرواشک  یتعنـص و  یتامدـخ ،  ياه  شخب  لماش  تیمها ،  بیترت  هب  يزکرم  ناتـسا  داصتقا 
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رد يدـیلوت »  ياـه  هناـخراک  كارا و «  رد  رداـم »  عیانـص  دوجو «  تفگ ؛  ناوت  یم  طاـخ  نیمه  هب  دوش و  یم  بوسحم  روشک  یتعنص 
ود هب  يزکرم  ناتـسا  عیانـص  یلک ،  روط  هب  دوش .  لیدبت  روشک  یتعنـص  ياه  بطق  زا  یکی  هب  ناتـسا ،  نیا  هدـش  ثعاب  هواس  ناتـسرهش 
 ، يزاس نیشام  زا :  دنترابع  ناتسا  یتعنصوکپه  ياه  هناخراک  نیرت  مهم  دوش .  یم  میسقت  یتسد »  عیانـص  و «  ینیـشام »  عیانـص  شخب « 

ياه هناخراک  وکپه ،  يزاس  هار  تالآ  نیـشام  هدـنزاس  هناخراک  يزاس ،  کیتسال  يزاـس ،  نیاـبمک  يزاـس ،  لـباک  يزاـس ،  موینیمولآ 
 ، يزرواشک تاودا  هناخراک  ناگنوآ ،  ورین  لاقتنا  يزلف  هیاپ  هدـنزاس  ياه  هناخراک  یموینیمولآ ،  يراـیبآ  ياـه  هلول  لـیفورپ و  هدـنزاس 

رثکا ینیشام ، »  عیانـص  تیلاعف «  رب  هوالع  بآرذآ .  هاگورین  یمیـشورتپ و  هاگـشیالاپ ،  سانور ،  گنر  موینیمولآ ،  درون  دیلوت  هناخراک 
هدودـحم رد  هک  يریاـشع  دراد .  جاور  هقطنم  ریاـشع  نیب  رتشیب  هک  دنتـسه  یتـسد  فلتخم  عیانـص  ياراد  يزکرم  ناتـسا  ياهناتـسرهش 
نیرتمهم دناهدیزگ . ینکـس  هدرک و  ترجاهم  هقطنم  نیا  هب  رگید  یحاون  زا  اهنآ  رثکا  دنتـسین و  هقطنم  یموب  دـننکیم ،  یگدـنز  ناتـسا 

هک دنتـسه  رهلک  ای  درک  لیا  هوار و  لیا  جلخ ،  لیا  تسم ،  ای  سم  شیم  لیا  ییوکهلک ،  لیا  اه ،  نوسهاش  لماش  ناتـسا  یلیا  ياههورگ 
قوراـس شرف  هک  تسا  شرف  ناتـسا  یتسد  عیانـص  نیرتمهم  دـننکیم .  دـیلوت  اـهنآ  رد  ار  یتسد  عیانـص  عاونا  نارتخد  ناـنز و  هژیو  هب 

ياه هاگراک  تالحم ،  هواس و  لافـس  نیمخ ،  میجاج  ناییل ،  هواس و  یلاـق  شرف ،  رب  هوـالع  تسا . رادروخرب  یناـهج  یترهـش  زا  كارا 
روخ رد  یتسد  عیانص  هلمج  زا  يزود  نزوس  یتنس ،  يربچگ  يراک ،  هنیآ  سفو ،  ناجنس و  هویگ  زین  نایتشآ و  رد  يزاس  نوباص  ددعتم 

زا ناوت  یم  دنراد  يدایز  تیلاعف  دشر و  ياه  هنیمز  اه و  تیلباق  هک  ناتسا  رد  یتسد  عیانص  ياه  هتـشر  رگید  زا  تسا .  ناتـسا  نیا  هجوت 
 ، بوچ يور  يراـک  هدـنک  تبنم و  لـماش :  یبوچ  ياـهرنه  یفاـب ،  میجاـج  یتنـس ،  يزرگنر  يرگوفر ،  شرف ،  یـشک  هشقن  یحارط و 

يور ینز  ملق  لماش :  يزلف  عیانـص  یطارخ ،  یتنـس و  ياهزاس  تخاس  کبـشم ،  بوچ ،  يراک  كزان  یـشارت ،  رکیپ  قرحم ،  قرعم و 
رد نتفرگ  رارق  تلع  هب  يزکرم  ناتـسا  يرورپ ،  ماد  يزرواشک و  شخب  رد  يزاس .  تمـالع  يرگنلچ ،  يرگدیفـس ،  يرگـسم ،  سم ، 

تالف رد  ناراب  شراب  نازیم  اه ،  عاـفترا  تاـناسون  زا  یـشان  ییاوه  بآ و  طیارـش  میلقا و  عونت  سرگاز ،  زربلا و  ياـه  هوک  هتـشر  هنماد 
بآرپ ياه  همـشچ  مکارت  دـننام :  یلماوع  لماوع ،  نیا  رب  هوالع  دوش .  یم  بوسحم  ناریا  رد  عترم  ینغ  قطاـنم  زا  یکی  وزج  يزکرم ، 

شرورپ ثعاب  گرزب  ياه  بارس  اه و  بالات  نتشاد  اهرازنمچ ،  اه و  غاب  یگدرتسگ  بوخ و  رایـسب  یهایگ  شـشوپ  یلـصف ،  یمیاد و 
یعارز و زیخلـصاح  ياه  نیمز  نتـشاد  تهج  هب  ناتـسا  نیا  یلک  روط  هب  تسا .  هدـش  هقطنم  رد  یهام  شرورپ  یتح  رویط و  ماد و  عاونا 

مدرم زا  دصرد  دودح 50  هک  اج  نآ  زا  دیآ و  یم  رامـش  هب  روشک  مهم  قطانم  زا  يرورپماد  زین  يزرواشک و  تالوصحم  زا  یخرب  دیلوت 
نیرت مهم  زا  تسا .  يراد  ماد  يزرواشک و  ناتسا ،  نیا  مدرم  یلصا  لغـش  تفگ ،  ناوت  یم  دننک ،  یم  یگدنز  اهاتـسور  رد  ناتـسا  نیا 
هزبرخ زایپ ،  یگنرف ،  هجوگ  دنق ،  ردنغچ  هبنپ ،  هواسرانا ،  نادرگباتفآ  تابوبح ،  وج ،  مدنگ ،  ناوت :  یم  ناتـسا  يزرواشک  تالوصحم 

روط هب  درک  هراشا  زین  ناتـسا  رد  دوجوم  نداعم  هب  دیاب  هدش ؛  رکذ  ياه  شخب  رب  هوالع  درب .  مان  ار  يا  هفولع  ناهایگ  رایخ ،  هنوادنه ،  ، 
نداعم نیرتمهم  زا  تسا .  ینامتخاس  حلاصم  هب  طوبرم  نآ  نیرتشیب  هک  تسا  هقطنم  رد  فلتخم  ندعم  ياراد 112  يزکرم  ناتسا  یلک ، 
کمن گنس  چگ و  نتروارت ، گنس  نیتیتراب ، زنگنم ، ور ، برس ، نداعم  كارا ، دابآ  سمش  رد  نهآ  گنس  زا :  ناوت  یم  يزکرم  ناتـسا 

. درک دای  ناوت  یم  ار 

تاغوس

 ، اهوکیرت عاونا  ینییزت ، یتنیز و  ياهلگ  عاونا  میجاج ،  میلگ ،  لماش  یتسد  عیانص  یلاق ،  عاونا  زا  تسا  ترابع  يزکرم  ناتسا  تاغوس 
بر هبنپ ، یبلاط ، هزبرخ ، رانا ، دننام  هواس  یغاب  تالوصحم  عاونا  كارا ،  رد  ریتف  عاونا  دـنزاش ،  فورعم  نوباص  تالحم ،  زولب  تکاژ و 

 . شمشک ردنغچ ، مدنگ ، رانا ،
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يرگشدرگ یعیبط –  ياه  هبذاج 

بآ همـشچ  نارجاهم ،  هناخدور  هیـشاح  ارـش ،  هناخدور  هیـشاح  ناقیم ،  هچایرد  كارا :  ناـقیمهچایرد  وهآ  یقـالیی  ياتـسور  ناـیتشآ : 
 ، یلیسآ راغ  نادجنا ،  راغ  یناخ ،  دیفس  راغ  قوج ،  هعلق  یعیبط  راغ  کح ،  بارـس  ای  ورـسخیک  یندعم  بآ  همـشچ  یلق ،  پچ  یندعم 

یندعم همشچ  ناتس ،  هرد  كرف ،  هرد  ردب ،  هرد  هزید ،  هرد  شرفت :  ریالج  - ياتسور دنبرس  یقالیی  هقطنم  ازنوخ ،  هلوس  راغ  جزیه ،  راغ 
 ، یهویون راغ  روخ ،  واگ  راغ  هدنروخ ،  یلع  راغ  کجما ،  راغ  ياچ ،  هرق  هناخدور  هیشاح  رمک ،  بآ  ای  شرفت  هناخدور  هیشاح  وارگ ، 

باکچ - هرد ریالج  ياتـسور  تعیبط  کناخ ،  ياتـسور  تعیب  نیدـلا ،  یحم  هعلق  ياتـسور  تعیبط  باـخلت ،  ماد  ماد  راـغ  گـنلپ ،  راـغ 
 ، هجوب هوک  هنماد  هجوب ،  یلگنج  كراپ  دنولا ،  هدش  تظافح  هقطنم  ینعی  یـشاب  یچروق  رهـش  یلع  هشیب  نیمخ ،  لگ  ياه  غاب  نیمخ : 
 ، دابآ اضر  بارس  همشچ  کبیس ،  همشچ  باکچ ،  همشچ  کلف ،  نسح  هوک  هنماد  سیل ،  تشگنا  هوک  هنماد  ناراوس ،  تفه  هوک  هنماد 
هلق داتفه  هدش  تظافح  هقطنم  هتل ،  هرد  تعیبط  باکچ ،  هرد  تعیبط  کلام ،  دمحم  هشوگ  ياتسور  ناتـسملق  نیمخ ،  هناخدور  هیـشاح 

ياتـسور تعیبط  کهک ،  راـغ  ریجخن ،  لاـچ  راـغ  دورمق ،  هناـخدور  هیـشاح  دادرخ ،  هدزناـپ  دـس  هچاـیرد  ناـجیلد :  ههروخ  - ياتـسور
تخت یعیبط  ياه  هرخص  هنماد و  هعلق ،  زیق  یلصف  راشبآ  هچقآ ،  راشبآ  هواس :  تشد  - هلک - ياتسور ههروخ  ياتـسور  تعیبط  کهدود ، 

هداز ماما  همشچ  ولزیق ،  خریق  همشچ  قتس ،  ياتسور  همشچ  نیاتسا ،  همشچ  ولقلاب ،  همـشچ  بجر ،  اباب  همـشچ  بآ  لد  هچایرد  متـسر ، 
یچقانچ ياتسور  هرد  تعیبط  قتس ،  ياتسور  تعیبط  دنسپ  هاش  ردا  رگرگ ،  اباب  راغ  ربنز ،  هناخدور  هیشاح  هعلق ،  هگنی  هرد  همشچ  حون ، 
تـسیپ دـنزاش :  لکاپ  - یکـسا - تسیپ شخب  ناماس  ياتـسور  تعیبط  تشد ،  هلک  ياتـسور  هگلج  تعیبط  ناـقیرح ،  ياتـسور  تعیبط  ، 

همـشچ دابآ ،  سابع  همـشچ  ترامع ،  همـشچ  ياچ ،  هرق  هناخدور  هیـشاح  طولب ،  ياه  لگنج  نوتاخ ،  لاچ  هوک  هنماد  لـکاپ ،  یکـسا 
 ، نوتاخ لاچ  هاگراکش  دنبرس ،  هاگراکش  هناروس ،  همشچ  بارس و  نارهاوخ ،  ود  همشچ  کح ،  غالب  همشچ  یلعجنپ ،  همشچ  ناکسا ، 
راغ یلع ،  قداص  راغ  رد ،  ودـنه  راغ  ازنوخ ،  هلوس  راغ  ورـسخیک ،  راغ  لکاپ ،  یتخـسرس و  هاگراکـش  ورـس ،  هوک  زابهـش و  هاگراکش 

دنزاش ناتـسرهش  هدـش  تظاـفح  هقطنم  بوکراد ،  هنایـشآ  هقطنم  دـنوسار ،  هقطنم  تعیبط  یل ،  خامـس  هرد  تعیبط  راـقم ،  راـغ  لـهک ، 
رو مین  یعیبط  لاچخی  تالحم ،  همـشچرس  كراپ  تالحم ،  لگ  شرورپ  ياه  غاب  عاونا  تالحم ،  یعیبط  مرگ  بآ  تـالحم :  هلقداـتفه 

تظافح هقطنم  لبلب ،  هاش  راغ  رباج ،  اباب  راغ  هاچ ،  هکی  راغ  تالحم ،  ههروخ  رد  واـگ  خاروس  راـغ  ناـخ ،  دازآ  راـغ  رو ،  مین  رهـش  رد 
هتوم هدش  تظافح  هقطنم  هلق  داتفه  هدش 

یخیرات ياه  هبذاج 

 ، هلادبع هداز  ماما  لیعامسا ،  هداز  ماما  ناهارف ،  هدکشتآ  ناجارف ،  هدکـشتآ  ناگرگ ،  رابنا  بآ  رابنا ،  بآ  نایتشآ :  ناگرگ  - رابنا - بآ
میظعلادبع هناخ  نتود ،  داتفه و  هعقب  شوایس ،  هداز  ماما  مساق ،  هداز  ماما  يرغـص ،  همطاف  هداز  ماما  هوک ،  هداز  ماما  ای  نسحم  هداز  ماما 

ماما نوتاخ ،  اوح  هداز  ماما  میهاربا ،  هداز  ماما  درگهار ،  يوزرب  هدکشتآ  كارا :  كارا  - رازاب گیب  یقن  یلع  هعلق  بیرق ،  داتسا  هناخ  ، 
قوراس یخیرات  ياتـسور  ارـسناوراک ،  یخیرات  يانب  دابآ ،  دارم  ریپ  یخیرات  يانب  نیـسح ،  هدازهاش  هداز  ماما  قوراـس ،  نت  ود  داـتفه و 
كارا رازاب  یخیرات  هعومجم  دباع ،  دمحم  هدازهاش  دقرم  يرادهپس ،  هسردم  دابآ ،  فلذ  ینیمزریز  رهـش  لصف ،  راهچ  مامح  نادجنا ، 

 ، مساق هداز  ماما  دمحم ،  هداز  ماما  نیسح ،  هداز  ماما  یباسح ،  روسفروپ  هاگمارآ  راولب ،  هزوم  رابنا  بآ  شرفت :  وان  - شش - عماجدجـسم
شـش عماج  دجـسم  نونزروخ ،  تانق  مرغاز ،  هیکت  ناچلخ ،  هیکت  نیتس ،  یب  یب  هداز  ماما  نیهوک ،  دمحا  هداز  ماما  یلعیوبا ،  هداز  ماما 

 ، ونهد ياتسور  رد  حتفلاوبا  نامیلس و  هداز  ماما  دابآ ،  بیط  ياتسور  رد  نسح  هداز  ماما  یبآ ،  بایـسآ  نیمخ :  مشتحم  - رالاس - هعلق وان 
لها هداز  ماما  زردوک ،  ياتسور  رد  هلادبع  هداز  ماما  ناحیر ،  ياتـسور  رد  یلعلادبع  هداز  ماما  لیعامـسا ،  هداز  ماما  بلاطوبا ،  هداز  ماما 
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 ، رتشا کلام  دمحم  هعقب  بیرق ،  هاش  هعقب  ردنلق ،  هاش  هعقب  هدیشوپرس ،  رازاب  هیتمشح ،  ياتسور  رد  نوتاخ  هجیدخ  هداز  ماما  یلع ،  نب 
هعلق مشتحم ،  رالاس  هعلق  هر ، )  ) ینیمخ ماما  ترـضح  یمیدق  هناخ  ناخاقآ ،  هینیـسح  عماج ،  دجـسم  ناتـسبش  هرمیت ،  ياه  هراگن  گنس 

 ، قاحـسا هداز  ماما  ههروخ ،  هداز  ماما  ناجیلد :  يربگ  - هعلق عماج  دجـسم  ییحی ،  لضف و  بارحم  هناـخ ،  رتوبک  نیمخ ،  یعفادـت  ياـه 
 ، قارن رازاب  نامیلـس ،  هدازهاـش  هعقب  لـضفلاوبا ،  هدازهاـش  هعقب  قارن ،  رد  هنطلـسلا  سمـش  رازاـب  دـمحم ،  هداز  ماـما  هزمح ،  هداز  ماـما 

هعلق ورسخیک ،  هعلق  يربگ ،  هعلق  ههروخ ،  یخیرات  هتشون  گنس  نایقوجلس ،  نامز  دس  ریپ ،  اباب  هاگترایز  هموصعم ،  ترـضح  هاگترایز 
قاحسا دیس  هداز  ماما  هواس :  هواس  - عماجدجسم ههروخ  یکولس  دبعم  یسابع ،  هاش  يارسناوراک  کهد ،  ود  يارـسناوراک  اه ،  یناکرو 

هعلق هدخرـس ،  یخیرات  دابآرگـسع ،  لپ  لپیبن ،  لیئومـشا  هعقب  بـالقنا ،  دجـسم  ياـنب  اـضر ،  وبا  دیـس  هداز  ماـما  نوراـه ،  هداز  ماـما  ، 
 ، عماـج دجـسم  هراـنم  عماـج ،  دجـسم  ناـخ ،  رافغلادـبع  يارـسناوراک  ناگنـس ،  اـپ  يارـسناوراک  خیـش ،  غاـب  يارــسناوراک  نـیمدرآ ، 
 ، هناروس هلادبع  هداز  ماما  دـمحم ،  هداز  ماما  دارملا ،  باب  هب  فورعم  مساقلاوبا  هداز  ماما  دـنزاش :  ریملام  - هپت دور  هکـشخ  يارـسناوراک 

یخیرات ياه  هپت  زبس ،  اـغچ  هپت  هپت ،  لـگ  یناتـساب  هپت  درز ،  لـگ  ناتـساب هپتا  مساقلاوبا ،  نبا  هلا  هبه  هداز  ماـما  نسحلاوبا ،  هداز  ماـما 
ياسیلک تایب ،  یخیرات  ترامع  يرتشا ،  يداـه  ریپ  هناـخ  ياـچ ،  هرق  هناـخدور  يور  رب  بآ  ود  یخیراـت  لـپ  یتخـسرس ،  هپت  ریملاـم ، 

 ، تالحم رد  هلا  لضف  هداز  ماما  ییحی ،  هداز  ماما  هوک ،  شتآ  هدکشتآ  تالحم :  هوکشتآ  - هدکـشتآ رذگ  یلع  یخیرات  هقطنم  دنزاش ، 
مامح ههروخ ،  یناتـساب  رهـش  یگنـس  ياه  نوتـس  رو ،  مین  یناساس  دـس  دابآ ،  رقاب  یمیدـق  لپ  یـسوم  هداز  ماـما  لیعامـسا ،  هداز  ماـما 

ناخاقآ هعلق  يدیشمج ،  هعلق  تالحم ،  شرع  یمیدق 

يزکرم ناتسا  ياه  هبذاج  ریاس 

لصف 4- مامحهخرــــس هوکبـــــساج  - هزمح - هدازماــــما داــــبآ  - لــــی - رد - يا - هدازماــــمابلاطوبا - هدازماــــما روــــپ  نــــسح  هناــــخ 
تالحم - همشچرسمشتحمرالاسههروخ

كارا

هیلع هللا  مالس  فسوی  دمحم  هدازهاش  هداز  ماما 

هک دراد  دوجو  رگیدـکی  یکیدزن  رد  انب  ود  لحم ،  نیا  رد  تسا .  هدـش  عقاو  كارا  ناراوسهاـش  ياتـسور  رد  هاـگمارآ  نیا  تاحیـضوت :
زا هکدـس  یم ر  رظن  هب  مجنپ  نرق  راثآ  زا  دـمحم ،  هدازهاش  هعقب  تسا . فسوی  هدازهاش  نفدـم  يرگید ،  دـمحم و  هدازهاش  نفدـم  یکی 

یـسوم نب  فسوی  هربقم  دنا . هدرک  شوپ  رجآ  ار  نآ  يور  جراخزا  ادعب  هک  تسا  چگ  گنـس و  هتخت  زا  یجرب  لکـش  هب  جراخ  لخاد و 
. تسا دمحم  هدازهاش  يانب  دننام  زین 

هیلع هللا  مالس  نسحم  هدازهاش  هداز  ماما 

گرزب و يدبنگ  نآ  زارف  هک  تسا  یعلض  راهچ  حرط  اب  رجآ  هشال و  گنس  زا  هدش ،  عقاو  كارا  رد  هک  هداز  ماما  نیا  يانب  تاحیـضوت :
. دیآ یم  رامش  هب  متفه  نرق  بلاج  راثآزا  هداز ، ماما  سیفن  یبوچ  رد  تسا . هدش  اپرب  زیخ  مک 

هیلع هللا  مالس  هللادبع  هدازهاش  هداز  ماما 
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کیدزن هک  یعفترم  حطس  يور  رد  انب  تسا .  هدش  عقاو  نیمخ  هب  كارا  هداج  يرتمولیک   30 رد زردوگ ،  ياتسور  رد  انب  نیا  تاحیضوت :
بونج رد  يرگید  یقرـش و  لامـش  رد  یکی  ربعم -  ود  ياراد  هدش و  هتخاس  یعلـض  تشه  هشقن  اب  تسا  رتدنلب  فارطا  حوطـس  زا  رتم   3

 . دنک یم  طوبرم  يرمق  يرجه  مشش  نرق  هب  ار  نآ  انب ،  يربچگ  هویش  تسا .  یقرش 

هیلع هللا  مالس  نوتاخاوح  هداز  ماما 

زا هداز  ماما  يانب  تسا . هدـش  عقاو  مق  كارا -  هداج  يرتمولیک  دودح 15  رد  دابآ ،  توم  ياتسور  یقرش  بونج  رد  انب  نیا  تاحیـضوت :
 . تسا هدـش  تبث  ق  خیرات 487 ه .  اهنآ  زا  یکی  يور  رب  هک  تسا  دوجوم  هتـشون  گنـس  دـنچ  نآ  رد  هدـش و  هتخاس  ازجم  تمـسق  هس 

يوفـص بسامهط  هاش  طسوت  انب  نیا  يدابآ ،  نادـنملاس  تایاور  قبط  تسا .  رتم  یبیرقت 5  عافترا  هب  یقاـط  ياراد  هداز  ماـما  عیفر  ناویا 
. تسا هدش  ریمعت 

هیلع هللا  مالس  ناغیم ) دهشم  ) دباع دمحم  هداز  ماما 

نیا تسا .  يزکرم  ناتـسا  ياههاگترایز  نیرتفورعم  زا  یکی  ناـغیم »  دهـشم  هب «  فورعم  دـباع  دـمحم  هداز  ماـما  هاـگمارآ  تاحیـضوت :
مامتو دراد  یمور  قاـط  نآ  دـبنگ  تسا .  یقوجلـس  هرود  راـثآ  زا  هدـش و  عقاو  كارا  يرتمولیک  رد 12  ناغیم  يدابآ  راـنک  رد  هاـگمارآ 

. دنرجآ زا  نآ  ياهراوید 

شرفت

هیلع هللا  مالس  یسطفا  دمحم  هدازهاش  هداز  ماما 

ـی مور یفقـس  اب  يراکدیفـس  رادج  ياراد  هیقب  یلامـش  ناویا  زج  هک  دراد  ناویا  راهچ  هدـش و  عقاو  شرفت  رد  هاگمارآ  نیا  تاحیـضوت :
هاش نامز  ردو  نموم  هجاوخ  طـسوت  ق  لاس 1050ه . رد  ناویا  نیا  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  ردرـس  ناویا  رد  دوجوم  رعـش  نتم  دـنا . شوپ 

. تسا هدش  هتخاس  يوفص  سابع 

هیلع هللا  مالس  يداه  هدازهاش  هداز  ماما 

هرجحراهچ ناویا ,  هس  دـبنگ ,  هعقب ,  رب  لمتـشم  ییانب  تسا .  هدـش  عقاو  شرفت  عباوت  زا  ناقزمج  ياتـسور  رد  هاگمارآ  نیا  تاحیـضوت :
 , نآ لدرد  هدیدرگ و  بصن  یمیدق  يودرگ  بوچ  زا  یللجم  کبشم  حیرض  هعقب ,  یلامـش  نیـشن  هاش  يادتبا  رد  تسا . نحـص  هفرغ و 

يور قودنص  یکاکح  خیرات  هدازماما و  ۀمان  هرجش  هک  هتشون  یترابع  اهقودنص ,  زا  یکی  يور  رب  دراد .  رارق  یناتساب  تبنم  قودنص  ود 
. تسا هدش  تمرم  ریمعت و  ق  . ـ لاس 1335 ه هب  انب  نیا  تسا .  هدش  دیق  نآ 

هیلع هللا  مالس  مساق  هدازهاش  هداز  ماما 

 . تسا ع )  ) مظاکلا یسوم  ماما  نب  هزمح  نب  مساق  هدازهاش  نفدم  هدش و  عقاو  ناروخرت  ياتـسور  يرتمولیک  دنچ  رد  انب  نیا  تاحیـضوت :
یسیفن تبنم و  قودنص  هعقب ,  طسورد  دشاب .  یم  راد  هفرغ  هرجح  راهچ  ناویا و  راهچ  اب  دبنگ  هعقب و  کی  رب  لمتشم  روبزم ,  نامتخاس 

. دراد ق  . ـ خیرات 800 ه هب  یمیدق  رایسب  يرد  هعقب  نیا  نینچمه  تسا .  هتفرگ  رارق  یمق  بوقعی  اتسوا  راکو  ق  . ـ خیرات 923 ه هب 
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هیلع هللا  مالس  دمحا  هدازهاش  هداز  ماما 

بحاص یتیاور  هب   . دراد عیـسو  ینحـص  تسا و  هدـش  عقاو  هوک  هنیـس  رد  شرفت  عباوت  زا  نیهوک  ياتـسور  رد  هاـگمارآ  نیا  تاحیـضوت :
زاریش رد  غارچ  هاش  مان  هب  مه  نآ  هک  هتشاد  دوجو  دمحا  رفن  کی  طقف  ماما  نآ  نارـسپ  نیب  یلو  تسا  ع )  ) متفه ماما  نادنزرف  زا  نفدم ، 

هک دشاب  یضترملا ”  میهاربا  نب  هحبـسلا  یبا  یـسوم  نب  شربالا  یـسوم  نب  دمحا  هللادبع  وبا  دیاب “  هعقب  نیا  نوفدم  ُارهاظ   . تسا نوفدم 
نحـص يراک و  تبنم  قودنـص  هفرغ ,  هرجح ,  ناویا ,  دـنچ  ربق ,  رب  لمتـشم  هداز  ماما  يانب  دوب .  راکوکین  يوقت و  اـب  حـلاص و  يدـیس 

. تسا

هیلع هللا  مالس  مساقلاوبا  هداز  ماما 

قلعت يوفـص  هرود  هب  هدـش و  عقاو  شرفت  یبرغ  بونج  يرتـمولیک  رد 25  قراوهاش  ياتـسور  رد  مساقلاوبا  هداز  ماما  ياـنب  تاحیـضوت :
یسدنه و ياه  شقن  زا  نآ  شوگراهچ  یبوچ و  حیرض  رود  تسا .  هدش  نیزم  يوفـص  ةرود  صاخ  ياه  يربچگ  اب  مرح  فقـس  دراد . 

. دراد دوجو  یلاسنهک  ناتخرد  همشچ و  هداز  ماما  هطوحم  رد   . تسا هدیشوپ  میرک  نآرق  ياه  هیآ 

هیلع هللا  مالس  ءالعلاوبا  هداز  ماما 

يدایز تیمها  یخیرات  یبهذم و  رظن  زا  دراد و  رارق  رانچو  ودرگ  دنمونت  ناتخرد  واه  غاب  نایم  رد  شرفت  رهـش  رد  هعقب  نیا  تاحیـضوت :
هعقب نیا  راوج  رد  تسا . يوفـصرصع  تاقاحلا  زا  نآ  فارطا  ياه  قاور  اه و  ناویا  متـشه و  نرق  زا  انب  لصا  هک  دسر  یم  رظن  هب  دراد . 
دیـس نفد  لحم  هعقب  نیا   . دشاب هعقب  دوخ  زا  شیب  نآ  تمدـق  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  دراد و  رارق  هدرتسگ  ياه  هخاش  اب  یلاس  نهک  رانچ 

. ددرگ یم  بوسنم  ع )  ) قداص رفعج  ماما  هب  هطساو  ( 10) هد اب  هک  تسا  يدهم  العلاوبا 

هیلع هللا  مالس  بقاع  هداز  ماما 

يراکدیفـس و رادج  اب  نیـشن  هاش  راهچ  اب  یعلـض ,  راهچ  ییانب  هدش و  عقاو  شرفت  عباوت  زا  ربانب  ياتـسور  رد  هداز  ماما  نیا  تاحیـضوت :
تسا ریگرون  هچیرد  راهچ  اب  لکش  يدوخ  هالک  يدبنگ  انب  زارف  رب  تسا .  هدش  هتخاس  یبارحم  هعقب  یبونج  علضرد  تسا .  تانیئزت  دقاف 

. دنا هدرک  رکذ  ع )  ) مظاک یسوم  ماما  دالوا  زا  ار  نفدم  بحاص  دراد .  دوجو  هبیتک  نودب  یمیدق ,  رایسب  یقودنص  دقرم  يور  . 

نیمخ

هیلع هللا  مالس  هللادبع  هداز  ماما 

فلتخم ياهناتـسا  اهرهـش و  زا  لاس  لوط  مامت  رد  ار  یهجوت  لـباق  نارئاز  هک  نیمخ  ناتـسرهش  یهاـگترایز  زکارم  زا  یکی  تاحیـضوت :
مالسلا هیلع  نیموصعم  هب  نآ  رد  نوفدم  صخش  باستنا  یگنوگچ  تسا .  ناحیر  ياتسور  رد  هللادبع  هداز  ماما  هاگمارآ  دنک ,  یم  بلج 

هب لاس 1354  رد  هداز  ماما  نیا  هزانج  اتـسور ) قباس  يادـخدک   ) ربکا یجاـح  ماـن  هب  لـحم  یلاـها  زا  یکی  ۀـتفگ  قبط  تسین ,  صخـشم 
 , دنتسه هداز  ماما  نارسپ  ایوگ  هک  زین  رگید  ملاس  ةزانج  ود  نآ  بقاعتم  هدش و  ادیپ  ملاس  ُالماک  لکش  هب  لحم ,  زا  يرادرب  كاخ  ماگنه 
زا شیب  لحم  نیدمتعم  راهظا  قبط  نآ  ۀـنالاس  دـمآرد  هداز ,  ماما  نیرئاز  یناوارف  هب  هجوت  اب  رـضاح  لاحرد  تسا .  هدـش  تفای  لحم  رد 
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. دشاب یم  ناموت  نویلیم   20

هیلع هللا  مالس  ناجوی  هداز  ماما 

 ، علـض ره  طـسو  رد  دراد .  یعلـض  راـهچ  يا  هشقن  تسا و  هدـش  عقاو  نیمخ  ناتـسرهش  ناـجوی  ياتـسور  رد  هاـگمارآ  نیا  تاحیـضوت :
ياراد هک  دـنهد  یم  لیکـشت  هیوفـص  نارود  تبنم  ياهرد  ار  هعقب  لخاد  يدورو  راـهچ  زا  رد  هس  دراد .  دوجو  داـیز  قمع  اـب  یهاـگرد 

. تسا هتسب  شقن  روبزم  ياهرد  رب  (ع ) یلع ترضح  مان  تسا .  یمیلسا  هتوب  لگ و  تانیئزت 

ناجیلد

هیلع هللا  مالس  قاحسا  هدازهاش  هداز  ماما 

يالاب تسا .  لکـش  عبرم  يا  هعقب  هدـش و  عقاو  ناجیلد  ناتـسرهش  بساج  شخب  عباوتزا  ناگجیب  ياتـسور  رد  هاگمارآ  نیا  تاحیـضوت :
نـسحلاوبا دبنگ ,  نیا  نینوفدم  هک  دنرظن  نیارب  یخرب  تسا .  هدش  هتـشون  هدـنبادخ ) دـمحم  ناطلـس  نامز   ) ق . ـ خـیرات 989 ه انب  ردرس 

 . دنتسه میرم  شردام  هارمه  هب  یمولعلا ,  نسح  نب  یلع  نب  یمورلا  یسیع  نب  نسح  نب  یلع  نب  یسیع 

هیلع هللا  مالس  یلع  نب  نوع  هداز  ماما 

نودب یناتـساب و  ییانب  هدـش و  عقاو  ناجیلد  ناتـسرهش  عباوت  زا  بساج  ناگورک  ياتـسور  جراخرد  هوک و  ناماد  رد  انب  نیا  تاحیـضوت :
هک دراد  دوجو  هدش  يراکدیفس  ۀندب  اب  يدقرم  هعقب ,  طسو  رد  تسا .  کیدزن  یمالسا  ةرود  ۀیلوا  نورق  راثآ  هب  نآ  کبس  تسا . ناویا 

. دوش یم  هدناوخ  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نوع  هدازماما  انب ,  نیارد  نوفدم  تسا .  هدش  بصن  کبشم  یحیرض  نآ  يولج 

اهیلع هللا  مالس  هموصعم  ترضح 

ياه مان  هب  ردارب  ود  میرم و  هبتاک و  ياه  مان  هب  رهاوخود  نآ  رد  هدـش و  عقاو  قارن  رهـش  کیدزن  لامـش و  رد  هاگمارآ  نیا  تاحیـضوت :
ابیز رایسب  یناریا  يرامعم  هیاپرب  نآ  نیـشیپ  نامتخاس  دنتـسه .  نوفدم  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ماما  ترـضح  نادنزرف  دمحم ،  مساقلاوبا و 
ياج هب  ناریو و  ار  نامتخاس  هنافسْاتم  اما  هدوب ,  تمرم  لباق  هک  يروط  هب  تسا .  هدید  بیسآ  یمک  لاس 1358  رد  هلزلز  رثا  رب  هک  هدوب 

 . دنا هدومن  انب  دیدج  ینامتخاس  نآ 

امهیلع هللا  مالس  يداه  هاش  ییحی و  هدازهاش  ناگداز  ماما 

هداز ماما   ) يداه هاش  یکی  دوش ،  یم  هدید  هداز  ماما  يانب  ود  نآ ،  رد  هک  دراد  دوجو  یناتسروگ  قارن ،  رهـش  زا  جراخ  رد  تاحیـضوت :
ماـما داـفحا  زا  یکی  نفدــم  دراد و  رارق  ناتــسروگ  یقرــش  بناـج  رد  ییحی  هداز  هاـش  ياـنب  ییحی .  هدازهاـش  يرگید  و  يداـه ) هاــش 

. تسا (ع) مظاک

هواس

هیلع هللا  مالس  ناجوا  هللادبع  هدازهاش  هداز  ماما 
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 . تسا هللادبع  هداز  ماما  نامه  الامتحا  نآ  رد  نوفدم  هدش و  عقاو  نارهت  هب  ناهفـصا  هار  یکیدزن  رد  هواس  هوآ و  نیب  انب  نیا  تاحیـضوت :
زارف رب  ير ،  نکاس  حتفلاوبا ،  نیدلادجم  دیـس  فورعم ،  ریزو  هک  تسا  نایقوجلـس  هرود  یخیرات  هینبا  زا  یجرب ،  هدـعاق  اب  روبزم  دـبنگ 

. تسا هداهن  انب  مشش  نرق  رد  دوخ  يالعا  دج  تبرت 

هیلع هللا  مالس  لیعامسا  هدازهاش  هداز  ماما 

نادنزرف زا  هک  لیعمـسا  هدازهاش  نفدم  هدش و  عقاو  هواس  یکیدزن  رد  دابآلی  ياتـسور  رد  لیعامـسا  هدازهاش  هدازماما  يانب  تاحیـضوت :
شخب هعقب و  نامتخاس  دـنا .  هدیـشک  یلگراوید  نآ ,  فارطارب  تسا و  هتفرگ  رارق  یناتـسروگ  نایم  رد  تسا و  (ع ) مظاـک یـسوم  ماـما 
. تسا ناویاو  قاور  هعقب ,  رب  لمتشم  يوفص  رصع  ياهانب  زا  يرجآ ,  يرادج  اب  عبرم  لکش  هب  هطوحم  نیا  هنایمرد  نآ ,  هعبات  ياه 

مهیلع هللا  مالس  یسوم  لضف و  نامیلس ,  ناگداز  ماما 

هک دراد  دوجو  یخیرات  دبنگ  کی  هواس ,  رهـش  يرتمولیک   20 دودح ۀلصاف  رد  هوآ و  ياتسور  لامش  رد  عقاو  يا  هقطنم  رد  تاحیـضوت :
یلخاد يامن  دنا .  هدش  نوفدم  نآ  رد  ع )  ) مظاک ماما  لصفالب  نادنزرف  هللادـبع ،  یـسوم و  نامیلـس ,  لضف ,  يرمق  يرجه  لاسرد 556 

. دنک یم  مکح  هیوفص  هرود  رد  اه  نآ  قاحلا  هب  نامتخاس ,  کبس  تسا و  هدش  نیئزت  لکش  یبارحم  يامنقاط  تشه  اب  انب 

هیلع هللا  مالس  قاحسا  دیس  ناطلس  هداز  ماما 

تسا هعقب  ناویا  نحص و  لماش  تسا و  هتفرگ  رارق  عماج  دجسم  يرتم  دص  دنچ  ۀلصاف  رد  قاحسا  دیس  ناطلس  هدازماما  يانب  تاحیضوت :
هدزاود ربق ,  يور  حول  تسا .  هدش .  هدوزفا  نآ  هب  ییاهدحاو  دـعب  ياه  هدـس  رد  هک  تسا  متفه  نرق  راثآ  زا  يا  هنوگ  جرب  هعقب ,  يانب  .

. دنا هتشون  نآرب  ار  ع )  ) رفعج نب  یسوم  ماما  هب  ربق  بحاص  باستنا  ثلث ,  طخ  هب  هک  تسا  يدروجال  هنیمز  اب  یشاک 

هیلع هللا  مالس  اضروبا  دیس  هداز  ماما 

هعقب و ياراد  دراد و  رارق  هواس  رازاب  رانک  رد  تسا  ع )  ) مظاـک یـسوم  ماـما  ناـگداون  زا  هک  اـضروبا  دیـس  هداز  ماـما  هربقم  تاحیـضوت :
. درادن ار  هرود  نیا  تانیئزت  یلو  تسا  هیوفص  ةرود  راثآ  زا  انب  نیا  تسا .  یعیسو  نحص 

هیلع هللا  مالس  نوراه  دیس  هداز  ماما 

ماما نب  نوراه  هدازهاش  مان  هب  دراد و  رارق  هواس )  رهـش  قرـش  يرتمولیک   10  ) دیهان زارط  ياتسور  رد  نوراه  دیس  هداز  ماما  تاحیـضوت :
. تسا ق  . ـ متفه ه نرق  هدنام  یقاب  راثآ  زا  انب  نیا  دوش . یم  هدناوخ  ع )  ) مظاکلا یسوم 

تالحم

امهیلع هللا  مالس  اضرلا  لضف  ییحی و  ناگداز  ماما 

ینحص لماش  انب  تسا .  هدش  عقاو  یمومع  ناتسروگ  رانکرد  همـشچرس  نابایخ  رانک  تالحم و  يالاب  يوکرد  هاگمارآ  نیا  تاحیـضوت :
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نیـشن هاش  زج  هب  هعقب ,  علـض  رهرد  تسا .  رتم  تفه  عافترا  هب  ینیچ  قرع  تروص  هب  نآ  فقـس  تسا .  فارطارد  ییاـه  هرفح  عیـسو , 
نرق يربچگ  ربتعم  دنمـشزرا و  راثآ  زا  انب  نیا  بارحم  تسا .  هدش  هیبعت  جورخو  دورو  يارب  يرد  تسا ,  بارحم  بصن  لحم  هک  یقرش 

. دور یم  رامش  هب  مراهچ 

هیلع هللا  مالس  یسوم  هدازهاش  هداز  ماما 

ماما نادـنزرف  زا  هیمورا و  تاداس  زا  نت  هس  هعقب ,  نیا  نانوفدـم  تسا .  هدـش  عقاو  تالحم  نییاـپ  هلحم  رد  هداز  ماـما  ياـنب  تاحیـضوت :
رد يرایـسب  دارفا  مراهچ ,  نرق  رد  لـیلج ,  نوتاـخ  نیازا  دنتـسه .  نوتاـخ  همطاـف  هماـما و  یتس  یـسوم ,  هدازهاـش  یماـسا  هب  ع )  ) داوج

. دندوب نکاس  تالحم 

هیلع هللا  مالس  لیعامسا  هدازهاش  هداز  ماما 

هعقب دـنا .  هدـش  يزاسزاب  تمرم و  ریخا  ةرود  رد  هک  تسا  نحـص  ناویا و  هعقب ,  لماش  دراد و  رارق  رومین  رهـش  رد  اـنب  نیا  تاحیـضوت :
یلع نب  دمحم  هدازهاش  انب ,  نیا  لخاد  نانوفدم  تسا .  ریخا  ةرود  هب  قلعتم  دبنگ  يراک  یشاک  يرمق و  يرجه  متشه  نرق  هینبا  زا  ُارهاظ 

. دنتسه دمحم  نب  لیعامسا  شدنزرف  لوا و  میهاربا  نیدلا  فرش  یضاق  نب  یکایک  یلع  نب  دیز  نب  يداه 

( نوتاخ همیکح  قاحسا و  مساقلاوبا ، ناگدازهاش  ) ههروخ هداز  ماما 

قاحـسا و هدازهاش  مساقلاوبا ,  هدازهاـش  ياـهمان  هب  ع )  ) مظاـک یـسوم  ماـما  ترـضح  نادـنزرف  زا  نت  هس  هب  هداز  ماـما  نیا  تاحیـضوت :
ماما نیا  تسا .  بیرخت  هبور  یمیدق و  هدازماما  نیا  نامتخاس  دراد .  قلعت  دنتـسه  نوفدـم  نامتخاس  کیرد  هک  نوتاخ  همیکح  هدازهاش 

. تسا رادروخرب  یصاخ  مارتحا  زا  نانز  هژیو  هب  هقطنم  یلاها  نیب  هداز 

ناگزمره ناتسا 

یفرعم

هراشا

عبرم رتمولیک  رازه و 476  دودـح 68  یتحاسم  اب  نامع  يایرد  سراف و  جـیلخ  لحاس  رد  ناریا ،  ناتـسا  نیرت  یبونج  ناگزمره ،  ناتـسا 
ناتسا اب  قرش  زا  رهشوب و  سراف و  ياه  ناتسا  اب  برغ  یبرغ و  لامش  زا  نامرک ،  ناتسا  اب  یقرش  لامش  لامش و  زا  ناتسا  نیا  دراد .  رارق 

یبیرقت 900 لوط  هب  يراون  تروص  هب  ناـمع  ياـیرد  سراـف و  جـیلخ  مرگ  ياـهبآ  ار  نآ  بونج  هدوب و  هیاـسمه  ناتـسچولب  ناتـسیس و 
 ، کساج ردنب  یـسوموبا ،  هب :  ناوت  یم  نآ  مهم  ياهرهـش  زا  تسا و  سابع  ردـنب  ناگزمره ،  ناتـسا  زکرم  تسا .  هتفرگ  رب  رد  رتمولیک 

 . درک هراشا  کچوک  بنت  گرزب و  بنت  بانیم ،  شیک ،  مشق ،  زرابهد ،  ای  نادور  دابآ ،  یجاح  هگنل ،  ردنب 

ییایفارغج تیعقوم 

زا 70 شیب  هک  اج  نآ  زا  دوش .  یم  میـسقت  یلحاس »  يا و  هگلج  و «  یناتـسهوک »  شخب «  ود  هب  ییایفارغج  ظاـحل  زا  ناـگزمره  ناتـسا 
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 » وزج ناتـسا  نیا  تسا ،  هداد  لیکـشت  عفترم  ياه  هرد  اه و  تشد  زین  دنلب و  هاتوک و  تاعافترا  اه و  هوک  ار  ناتـسا  نیا  تحاسم  دصرد 
هب یقرـش  لامـش  تهج  اـب  دنتـسه  سرگاز  ياـه »  هوک  هتـشر  همادا «  هک  هقطنم  نیا  ياـه  هوک  دوش .  یم  بوسحم  یناتـسهوک »  قطاـنم 

هتـشر نیا  همادا  یلک  روط  هب  دوش .  یم  هتـساک  اه  نآ  عافترا  زا  جیردت  هب  هتفای و  دادـتما  سراف  جـیلخ  ياه  بآ  لخاد  ات  یقرـش  بونج 
يایرد سراف و  جیلخ  یلحاس  تسپ  ياه  نیمز  هب  هدـش و  یهتنم  ینـش  یچگ و  یکهآ ،  يروهام  ياه  هپت  هب  عافترا ،  شهاک  اب  اه  هوک 

رهش لامش  يرتم  ولیک  هلصافرد 20  رتم  عافترا 2,347  اب  ونگ  هوک  زا :  دنترابع  ناتـسا  نیا  ياه  هوک  نیرت  عفترم  دوش .  یم  لصتم  نامع 
 « یناتـسهوک شخب  فالخرب «  اـما  رتم .  عافترا 2,861  اـب  بش  هوک  رتم و  عافترا 3,268  اب  ناغراف  هوک  نیـسیا ،  هگلج  رد  سابع  ردـنب 

هداد صاصتخا  دوخ  هب  ار  ناگزمره  زا  یمک  تحاسم  تسا ،  عاـفترا »  مک  تسپ و  يا  هگلج  هک «  یلحاـس »  کـیراب  هیـشاح  ناتـسا « ، 
ناگزمره ناتسا  رارقتسا  یمیلقا و  تاصخـشم  هب  هجوت  اب  دراد .  يرتشیب  تعـسو  زمره  هگنت  فارطا  رد  یلحاس ،  تسپ  هیحان  نیا  تسا . 

 « کشخ و «  مرگ »  قطانم  زا «  ناگزمره  ناتـسا  تسا .  هقطنم  یمیلقا  دوهـشم  هدیدپ  نیرت  مهم  اوه  یمرگ  يا ، »  هراح  قوف  هقطنم  رد « 
مرگ و رایـسب  اه  ناتـسبات  رد  یلحاس  راون  ياوه  دراد .  رارق  ینابایب »  و «  ینابایب »  همین  ياوه «  بآ و  ریثاـت  تحت  نآ  میلقا  تسا و  ناریا 

ياوه بآ و  لداعت  دراد .  هاتوک  میالم و  ياه  ناتـسمز  دـنک و  یم  زواجت  دارگیتناس  هجرد  زا 52  نآ  يامد  زین  یهاـگ  تسا و  بوطرم 
تسا و ناراـب  مک  کـشخ و  یلک  روط  هب  دراد و  رارق  یبونج  یبرغ و  یلامـش ، ياوه  فلتخم  ياـه  هدوـت  ریثاـت  تحت  ناـگزمره  ناتـسا 

یگژیو نیرت  مهم  ناوت ؛  یم  لیلد  نیمه  هب  دریگ .  یم  تروص  ناتسمز  ياه  هام  رد  بالیـس  رابگر و  تروص  هب  بلغا  نآ  رد  یگدنراب 
هارمه مرگ  لصف  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ،  کنخ »  هاتوک  لصف  کی  و «  مرگ »  ینالوط  لصف  کی  نتشاد «  ناگزمره  ناتسا  ياوه  بآ و 

یکـشخ اب  هارمه  زین  ناتـسا  کنخ  لصف  لباقم  رد  دـشک .  یم  لوط  هاـم  تدم 9  هب  هدش و  عورـش  هام  دنفـسا  لیاوا  زا  یجرـش  ياوه  اب 
دریگ یم  رارق  یبرغ »  کنخ  ياوه  ياه  هدوت  ریثات «  تحت  دبای و  یم  همادا  هام  تدم 3  هب  دوش و  یم  عورش  هام  رذآ  لیاوا  زا  اوه  یبسن 
يامد یناتسمز  ياهزور  رد  دسر و  یم  هجرد  رفص  هب  تردن  هب  لاس  ياه  بش  نیرت  درـس  رد  ناتـسا  نیا  ياوه  يامد  لاح  نیا  اب  یلو  . 

ياهداب لاس ،  لوصف  هب  هجوت  اب  ناگزمره  ناتـسا  رد  اـه ؛  نیا  رب  هوـالع  دـیآ .  یمن  رت  نییاـپ  رفـص  يـالاب  دارگیتناـس  هجرد  زا 10  نآ 
، راولداب دنتسه .  راولداب »  و «  یشعن »  ای  یشان  یلیهس « ، »  سوق « ، »  لامش « ، »  داب  اهنآ «  نیرت  مهم  هک  دزو  یم  لاس  لوط  رد  یفلتخم 

یهتنم رد  نتفرگ  رارق  تلع  هب  ناگزمره  ناتسا  نینچمه  تسا . فورعم  زین  داب  شتآ  هب  ناتسا و  ییارحـص  کشخ  مرگ و  قطانم  یگژیو 
رب زین ،  هقطنم  نیا  رد  دوجوم  ياههناخدور  بآ  زا  یمهم  شخب  تسا و  یمیاد  فرب  هریخذ  دـقاف  سرگاز ،  ياـه  هوک  یبرغ  بونج  هیلا 
زا روبع  تلع  هب  هقطنم ،  نیا  ياهدور  زا  يرگید  دادـعت  دـنوشیم .  کشخ  هاتوک ،  یتفاسم  یط  زا  سپ  هدـش و  ریخبت  داـیز  ياـمرگ  رثا 
 : » هورگ ود  هب  یلک  روط  هب  ناگزمره  ناتـسا  ياـههناخدور  دـنزیریم .  جـیلخ  هب  هدـش  روش  یچگ  ياهتـشد  اـی  یلحاـس و  ياـهرازکمن 

 ، دـنراد نایرج  ناتـسا  برغ  رد  بلغا  روش ؛ »  بآ  ياههناخدور  دـنوشیم « .  میـسقت  نیریـش »  بآ  هناخدور  و «  روش »  ياه  هناـخدور 
بانیم جنگ ،  هناخدور  لثم  دنراد ،  نایرج  ناتسا  قرش  لامش و  رد  نیریـش ؛ »  بآ  ییاههناخدور  نارهم و «  لک و  روش ،  هناخدور  دننام 

 . لیمش هناخدور  و 

یخیرات هنیشیپ 

مالـسا زا  شیپ  نوگانوگ  ياه  هرود  رد  ناگزمره  ياه  هریزج  اهردنب و  تسا .  هلاسرازه  دنچ  تمدق  اب  یخیرات  ياراد  ناگزمره  ناتـسا 
رد زین  ناگزمره  ناتـسا  هک  يزورما  سراف  جـیلخو  نامع  يایرد  اـی  سراـپ  ياـیرد  تسا .  هدوب  رادروخرب  يا  هژیو  هاـگیاج  تیمها و  زا 
رد يدایز  تاعالطا  سراف  جیلخ  هنیرید  خـیرات  هرابرد  دـنچ  ره  دور .  یم  رامـش  هب  ناهج  ياهایرد  نیرت  نهک  زا  هتفرگ ،  رارق  نآ  رانک 

ياه هبیتک  تاروت ،  نوچ  یخیرات  دانـسا  یمیدـق و  ياه  هناسفا  ساـسا  رب  رب  اـی  ناـمگ و  هیاـپ  رب  طـقف  دوجوم  تاـعالطا  تسین و  تسد 
دودح 10 هک  سراف  جیلخ  نیتسخن  نینکاس  عبانم ،  نیمه  ساسا  رب  دوجو و  اب  یلو  تسا ،  ناتـساب  نارود  زا  هدنام  ياج  رب  راثآ  یخیم و 
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نارکم نینکاس  زا  هک  اهدیوارد »  زا « :  دنترابع  هک  دندش  یم  لیکـشت  هبعـش  هس  زا  دندرک  یم  یگدنز  سراف  جـیلخ  رد  شیپ  لاس  رازه 
ناتـسبرع ياه  هنارک  نیکاس  زا  اه »  یماس  هبعـش «  نیمود  دـنتخیمآ ،  رد  اه  چولب  داژن  اب  هیحان ،  نیا  رب  اـه  چولب  طلـست  زا  سپ  دـندوب و 

تسد هب  تاقیقحت  ساسارب  دنتشاد .  تنوکـس  رهـشوب  یکیدزن  ات  سراف  جیلخ  هقطنم  رد  هک  دندوب  اه »  یمالیع  هبعـش «  نیموس  دندوب و 
 ، مشق ياه  هریزج  هژیو  هب  ناگزمره ،  ناتـسا  ياه  هریزج  سراف و  جیلخ  رب  لاس  اهدص  دالیم ،  زا  شیپ  موس  هرازه  زا  اه  یمالیع  هدمآ ؛ 
یم هدافتـسا  لین  هرد  یبرغ و  دنه  اب  یناگرزاب  يارب  یطابترا  هار  ناونع  هب  اه  نآ  زا  هدرک و  ینار  مکح  کساج  هگنل و  كرال ،  شیک ، 

 ، اهیروشآ نوچ  نیرهنل ،  نیب ا  نادور »  نایم  رد «  نکاس  ماوقا  هجوت  دروم  سراپ  يایرد  هدمآ ،  تسدب  ياه  هتشون  گنس  قبط  دندرک . 
 « هرتشخووه تردق «  نامز  رد  هژیو  هب  اهدام و  هرود  رد  دـن . هتـشاد ا  هقطنم  نیا  رد  ییاه  دـمآ  تفر و  اهنآ  هدوب و  اه  یلباب  اه و  يدـکا 
زا یشخب  هنایگنرد و  ناتـسا  ای  پارتاس  عبات  ناگزمره  نامز  نیا  رد  تشاد .  دادتما  سراپ  يایرد  یبونج  ياه  هنارک  ات  ناریا  یبونج  زرم 

جیلخ لحاوس  رد  سارتیترا  ای  هرتیرا  مانب  يا  هدازهاش  تسا « :  هدـمآ  سویخراتاگا  هتـشون  سارتیترا »  ای  هریترا  هناـسفا  رد «  دوب .  ناـمرک 
دریگ یم  رارق  لیس  رد  هک  دوب  داگراساپ  هب  رفس  لاح  رد  دنا -  هتسناد  هنهک  زم  ره  يرادتقا  دمحا  نوچ  ینارگـشهوژپ  هتبلا  هک  سراف – 

هب ار  لحاوس  مدرم  سپس  درف  نیا  تسا .  هدوب  هنکس  زا  یلاخ  هرود  نیا  رد  هک  هدش  مشق  هریزج  دراو  شیاه  همر  هلگ و  اب  تیاهن  رد  هک 
هایس ياهایرد  ياه  بآ  لحاوس و  رد  مک  مک  اه  یناریا  گرزب ، »  شویراد  هژیو «  هب  یـشنماخه ،  نامز  رد  دنک » .  یم  ییامنهار  ریازج 

يایرد ياه  هرانک  یسررب  رومام  ار  سالیکـسا »  ای  خالوکـسا  دوخ « ،  ینانوی  رالاس  ایرد  گرزب ، »  شویراد  دندرک « . ذوفن  زین  خرـس  و 
رد ار  رتخاب  يایرد  خرـس و  يایرد  سراف ،  جـیلخ  نارکم ،  يایرد  لحاوس  اه و  هریزج  یمامت  شناهارمه  و  خالوکـسا »  درک « .  سراـپ 

ثعاب دوب و  دـنمدوس  ناریا  يارب  یماظن  یناگرزاب و  رظن  زا  ییایرد  رفـس  نیا  دـنتفای .  تسد  يا  هدـنزرا  ياـه  یهاـگآ  هب  دـندرک و  یط 
یکولس رب  هبلغ  زا  سپ  تلود  نیا  نایناکشا ؛  تموکح  هرود  رد  دیدرگ .  رتخاب  يایرد  ناتسودنه و  نایم  یناگرزاب  یگ  هتسباو  يرارقرب 
ناتـسا نینچهه  دـندرک .  تظفاحم  نایمور  لباقم  رد  نیرهنلا  نیب  سراپ و  ياـیرد  زا  دـندوزفا و  دوخ  ورملق  رب  ار  ناـگزمره  ناتـسا  اـه ، 

 ، یمالـسا تموکح  هیلوا  ياه  لاس  رد  تفر .  یم  رامـش  هب  یناگرزاب  دـنویپ  دتـس و  داد و  مهم  زکارم  زا  نایناساس ،  نامز  رد  ناگزمره 
نامز رد  ص )  ) ربمایپ نارای  زا  هریروهوبا ، »  داتفا « .  ناناملـسم  تسد  هب  ناگزمره  ناتـسا  هلمج  زا  سراپ ،  يایرد  فرط  ود  ره  لـحاوس 

يایرد یمامت  سراف ،  جیلخ  یقرش  ياه  شخب  هب  هلمح  اب  سراف  جیلخ  یبرغ  ياه  تمـسق  نیرحب و  فرـصت  زا  سپ  مود -  هفیلخ  رمع -
بارعا هبلغ  زا  سپ  هک  دندوب  یناریا  نامدود  نیتسخن  نایملید  دوزفا .  ناناملسم  ورملق  رب  فرـصت و  ار  جیلخ  ياه  هریزج  ردانب و  سراپ ، 

لاس رد  بیترت  هب  دنتفای .  تسد  سراف  جیلخ  طاقن  رگید  ناگزمره و  ناتـسا  ياه  بآ  اهردنب و  اه ،  هریزج  رـسارس  رب  رگید  راب  اریا ،  رب 
لآ ورملق  هب  هلودلازعم ـ  دمحا ـ  و  هلودلادامع ـ  یلع ـ  طسوت  نآ ،  ياه  هریزج  اهردـنب و  نامع و  ناگزمره ،  ق ،  ياه 323 و 534 ه . ـ
رد ناگزمره  سراف و  ناشتموکح ،  تدـم  مامت  رد  تفاـی و  شرتسگ  هلودـلادضع  ناـمز  رد  هیوب ،  لآ  تموکح  دـندیدرگ .  قحلم  هیوب 

جیلخ هقطنم  رب  ق ،  ات 583 ه . ـ لاس 454  زا  نامرک »  نایقوجلـس  نایملید « ، »  تلود  یـشاپورف «  زا  سپ  دوب .  اه  نآ  ییاورناـمرف  ورملق 
اب یناـمکاح  نادـناخ ،  نیا  ناـیاور  ناـمرف  يوـس  زا  یقوجلـس ،  نارود  رد  دـنتفای .  طلـست  ناـمع  ناـگزمره و  ناتـسا  هـلمج  زا  سراـف ، 

تسد نامع  يایرد  سراف و  جیلخ  ياه  هریزج  نیرحب و  نامعرب ،  سراف  ناکباتا  دندش .  یم  راپس  هر  نوگانوگ  قطانم  هب  کباتا » » ناونع
 » هیلع شروش  زا  سپ  يرغلس »  هاش  قوجلس  لاس « ،  نیمه  رد  اما  دندرک .  تموکح  ناگزمره  سراف و  رب  ق ،  لاس 661 ه . ـ ات  دنتفای و 

لوغم تسد  هب  سراف  جـیلخ  هقطنم  یمامت  ناگزمره و  سراف ،  تموکح  تسکـش ،  نیا  یپ  رد  دروخ و  تسکـش  لوغم ، »  ناخ  وکاله 
هریزج اهردنب و  رهشوب ،  سراف ،  ناهفصا ،  ياهرهش  هب  هلمح  اب  ناتسیس  فرـصت  زا  سپ  ق ،  لاس 785 ه . ـ رد  گنل »  رومیت  داتفا « . اه 

اهردنب جارخ  دنتشاد ،  تموکح  ناریا  رد  هک  ق ،  لاس 873 ه . ـ ات  نایرومیت »  دوزفا « .  دوخ  ورملق  هب  زین  ار  اهرهش  نیا  ناگزمره ،  ياه 
تموکح لیکـشت «  و  لوغم »  ناناخلیا  تموکح «  ندش  يرپس  نیبام  دـندرک . یم  تفایرد  ار  نامع  يایرد  سراف و  جـیلخ  ياه  هریزج  و 

یهدنامرف هب  اه  یلاغترپ  ناگوان  ق ،  لاس 913 ه . ـ رد  داتفا .  نایرفظم  نادناخ  تسد  هب  سراف  جیلخ  ناگزمره و  تموکح  نایرومیت ، » 
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گنج هـب  زمره ، »  ناریما  زا «  نیدـلا »  فیـس  اـب «  دوـب ،  زمره »  ریما  راذـگ «  جارخ  ناـمز  نآ  رد  هـک  طقـسم »  حـتف «  اـب  كرکوـبلا »  » 
 ، مشق نیرحب ،  شیک ،  زمره ،  ياه  هریزج  رد  اه  یلاـغترپ  دـندرک .  لاـغترپ  رازگ  جارخ  عباـت و  ار  زمره »  يو «  تسکـش  اـب  تخادرپ و 

هدـعقیذ رد  كرکوبلآ »  ود  وسنوفلآ  گرم «  زا  سپ  دـنتخاس .  یماظن  ژد  نیدـنچ  یناگرزاب و  رتفد  سراف ،  جـیلخ  ریازج  ریاـس  دـنبان و 
تردـق زا  سراپ  ياـیرد  رد  لاـغترپ  تموکح  ق ،  لاس 1038 ه . ـ اـت  لاس 996  رد  لّوا »  ساـبع  هاـش  راـگزور «  اـت  ق ،  لاس 921 ه . ـ

 ، نیرحب طقـسم ،  زمره ،  راهباچ ،  شیک ،  ینعی :  سراف  جـیلخ  نامع و  يایرد  یناـگرزاب  زکارم  تدـم  نیا  رد  دوب و  رادروخرب  يداـیز 
 « ، يوفـص لّوا  سابع  هاش  ق « ،  لاس 996 ه . ـ رد  هیوفـص »  نارود  رد «  داهن .  یناریو  هب  ور  نانآ  يدـمآراکان  تلع  هب  کساج  مشق ، 
 ، » میمصت نیا  یپ  رد  تفرگ .  اه  یلاغترپ  ندنار  نوریب  سراپ و  يایرد  ياه  هریزج  نتخاس  دازآ  هب  میمـصت  اه  ینامثع  اب  گنج  زا  سپ 

زا ار  هگنل  وراـهباچ  کـساج ،  ياهردـنب  مشق ،  شیک ،  زمره ،  ياـه  هریزج  هکلب  دزاـس ،  دازآ  ار  نیرحب  تسناوت  اـهنت  هن  ساـبع »  هاـش 
ندـنار نوریب  اب  تسناوت  ق ،  لاس 1146 ه . ـ رد  راشفا ، »  هاشردان  هیراـشفا « ؛ »  تموکح  ندـمآ «  راـک  يور  اـب  تفرگ .  سپ  یلاـغترپ 

یـشروش هاش ، »  ردان  گرم «  زا  سپ  اما  دـش .  هریچ  سراف  جـیلخ  یبونج  یلامـش و  ياه  هریزج  اه و  هنارک  یمامت  رب  ناریا  زا  اه  ناـغفا 
 ، ق ه . ـ لاس 1179  رد  ماجنارـس  یلو  دـش .  ادـیپ  تموکح  يارب  ینایعدـم  نیمزرـس ،  راـنک  هشوگ و  رد  تفرگ و  ارف  ار  روشک  رـسارس 

ناریا رسارس  عقاو  رد  سراف و  جیلخ  ياه  ردنب  اه و  هریزج  سراف ،  رسارس  رب  تموکح ،  نایعدم  نافلاخم و  بوکرـس  اب  دنز  ناخ  میرک 
هب اهنت  هن  لوا ، »  یناهج  گنج  زا «  دـعب  سراف  جـیلخ  دـیناسر .  نایاپ  هب  هدرک و  لابند  ار  هاش  ردان  مامت  همین  ياـهراک  تفاـی و  تسد  ، 

يداـصتقا و تیمها  عیانـص ،  دـشر  مهم  عبنم  تفن و  نوناـک  نیرتگرزب  ناونع  هب  هکلب  مهمرایـسب ،  يراـجت  ییاـیرد  ربـعم  کـی  ناونع 
دندرک یم  یعـس  ناورف  شـالت  اـب  سیلگنا  هژیو  هب  ناریا  یجراـخ  يراـجت  ياـه  فرط  هیلک  هک  يروط  هب  تفاـی ،  یناوارف  یکیژتارتـسا 

نیا هب  هژیو  هجوت  زین  يدـعب  ياهههد  رد  ناگزمره ،  ناتـسا  یکیژتارتسا  تیعقوم  دـننک .  ظفح  سراف  جـیلخ  رد  ار  دوخ  یکیزیف  روضح 
ناگزمره ناتـسا  زکرم  سابعردنب  رهـش  يروشک  یلعف  تامیـسقت  رد  تخاس .  یم  یمازلا  یجراخ  ياهروشک  اه و  تلود  يارب  ار  هقطنم 

دیهـش زادـناراب  تسا .  ناـمع  ياـیرد  سراـف و  جـیلخ  راوج  رد  ناریا  يراـجت  یکیژتارتـسا و  زکارم  نیرت  مهم  زا  یکی  رهـش  نیا  تسا . 
 . دریگ یم  تروص  نآ  قیرط  زا  اهروشک  رگید  ناریا و  نیب  يراجت  ياهالاک  ۀلدابم  زا  یعیـسو  شخب  هک  تسا  یمیظع  ۀلکـسا  ییاجر ، 

رگید یلخاد و  قطاـنم  ۀـیلک  هب  اوه  قـیرط  زا  کـی و  ۀـجرد  یتـیزنارت  ياـه  هداـج  نهآ ،  هار  ییاـیرد ،  ياـههار  قـیرط  زا  ساـبع  ردـنب 
یـسایس ورملق  رد  رـضاح ،  رـصع  یبآ  ياه  هاگرذگ  نیرت  یتایح  نیرت و  ساسح  زا  یکی  زمره ،  ۀـگنت  تسا .  طبترم  ناهج  ياهروشک 

هب لامش  تمسق  زا  نآ  فک  دنت  بیـش  لیلد  هب  زمره  ۀگنت  قمع  دراد .  لوط  رتمولیک  لکش 187  یلاله  ۀگنت  نیا  دراد .  رارق  ناتـسا  نیا 
ماِدنسًم 180 ةریزج  هبـش  کیدزن  یبونج  لحاس  رد  رتم و  دودـح 36  رد  كرـال ،  ةریزج  یکیدزن  رد  هک  يروط  هب  تسا ،  ریغتم  بونج 

. تسا رتم 

نابز ماوقا و 

 ، ینغ یگنهرف  اب  اه  تموکح  نیتسخن  هک  تسا  نهک  یگنهرف  هراوهگ  اه و  عامتجا  نیتسخن  تنوکس  لحم  زاب  رید  زا  ناگزمره ، ناتسا 
هریت اه و  كرت  اه ،  چولب  اه ،  سراپ  اهرل ،  اه ،  برع  ناگزمره ،  ياه  هریزج  اـه و  هنارک  رد  تسا .  هدـمآ  دوجو  هب  نآ  ياـه  هنارک  رد 
ياه هریزج  اهردنب و  زا  یـضعب  یلحم  نانکاس  دنا .  هدروآ  دوجو  هب  ار  يا  هژیو  داژن  نتخیمآ ،  رثا  رد  هک  دنرب ،  یم  رـس  هب  هتخیمآ  ياه 

یگژیو رظن  زا  دنا و  هدرک  ترجاهم  هقطنم  نیا  هب  روشک  طاقن  رگید  زا  هک  دنتسه  ناریا  رد  رقتسم  یلحم  نانابز  برع  ناگزمره ،  ناتسا 
یم ناگزمره  ناتـسا  رد  نکاس  ماوقا  رگید  زا  نینچمه  دـنرادن .  یتهابـش  هنوگچیه  روشک  هیاسمه  ياه  برع  اب  ناـنآ  ینامـسج ،  ياـه 

ود رد  طقف  لیـصا  یناریا  ماوقا  سانـش  مدرم  نادنمـشناد  زا  یخرب  هدـیقع  هب  درب .  مان  ار  اه  ینارکم  اه و  چولب  اـه ،  يرـال  اـهرل ،  ناوت : 
هوک ای  اهرل  نایم  رد  يرگید  سراف و  جـیلخ  قرـش  لامـش  نانکاس  سراف و  مدرم  ناـیم  رد  ماوقا  نیا  زا  یکی  دـننک :  یم  یگدـنز  هقطنم 
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ماوقا نیا  دننک .  یم  یگدنز  هدنکارپ  روط  هب  ناگزمره  ناتسا  هلمج  زا  سراپ ،  يایرد  یلامش  لحاوس  رد  رل ،  ماوقا  ناریا .  برغ  نانیـشن 
هریزج اهردنب و  سراف ،  ناتسا  رال  ناتسرهش  رد  يرال ،  ماوقا  دنیوگ . یم  نخس  تسا ،  نیـشیپ  يولهپ  نابز  زا  يا  هنوگ  هک  يرل  هجهل  اب 

یـسراف اه  نآ  نیب  جـیار  ابز  دـننک و  یم  یگدـنز  سراپ  يایرد  یبونج  ياه  نیمزرـس  ناگزمره و  هلمج  زا  سراپ ،  يایرد  یناریا  ياـه 
یم یگدنز  ناگزمره  ناتـسا  هلمج  زا  جـیلخ ،  ياهردـنب  اه و  هریزج  سراف ،  جـیلخ  نامع ،  يایرد  لحاوس  رد  چولب ،  ماوقا  تسا . يرد 

يردنب هک «  دنتسه  تسوپ  هایس  برع و  چولب ،  سراف ،  زا  يا  هتخیمآ  ناگزمره ،  ناتسا  یحاون  زا  یخرب  سابع و  ردنب  مدرم  هتبلا  دننک . 
ياه هنارک  ناتـسچولب و  ناتـسیس و  ناتـسا  نارکم  هیحان  رد  رتشیب  هک  اه ،  یکم  ای  اه  ینارکم  اـما  و  دـنوش .  یم  هدـیمان  یـسابع »  اـی «  « 
هایـس ناغفا و  يروسآ ،  ودنه ،  داژن  زا  يا  هتخیمآ  دننک و  یم  یگدـنز  کساج  هیحان  هژیو  هب  ناگزمره ، ناتـسا  هلمج  زا  سراپ ،  يایرد 

. دنتسه تسوپ 

يداصتقا یعامتجا و  تیعقوم 

ناتـسا نیا  تسا .  هدش  زکرمتم  ییایرد  لقن  لمح و  يریگیهام و  يزرواشک ،  هنیمز  رد  رتشیب  ناگزمره  ناتـسا  مدرم  هدمع  تیلاعف  هیماب 
هلمج زا  دراد . یهجوـت  لـباق  تیمها  ياهیحاـن ، ياهقطنم و  یبـسن  ياـهتیزم  يریـسمرگ و  ِيزرواـشک  تـالوصحم  عیرـس  دـشر  رظن  زا 

زا یتابکرم  تشک  هتبلا  درک .  هراشا  هناودنه  هیماب و  رایخ ،  یگنرفهجوگ ،  رب  لمتـشم  يزبس  یفیـص و  عاونا  تشاک  دـیلوت و  هب  ناوتیم 
زا ینداعم  ياراد  یندـعم ،  ریاخذ  شخب  رد  نینچمه  ناگزمره  ناتـسا  تسا . جـیار  ناتـسا  نیا  رد  زین  شرتومیل  یگنران ،  لاقترپ ،  لـیبق 

هلمج زا  زاگ »  و «  تفن »  نداعم « ،  نیا  رانک  رد  تسا .  نهآ  درگوگ و  کـمن ،  کـهآ ،  چگگنـس و  خرـس  كاـخ  تیمورک ،  لـیبق : 
يرگید نداعم  هدش ،  رکذ  نداعم  رب  هوالع  تسا .  رادروخرب  روشک  داصتقا  رد  ییالاب  تیمها  زا  هک  دنیآ  یم  رامش  هب  هقطنم  مهم  نداعم 

ياه هروآرف  رگید  زا  ینیئزت .  گنـس  ماعط و  کـمن  هشـال ،  گنـس  هساـم ،  نش و  نداـعم  زا :  دـنترابع  هک  هدـش  ادـیپ  ناتـسا  نیا  رد  زین 
درگ یم  رداص  جراخ  هب  یلخادتیمورک  فرصم  رب  هوالع  هک  مشق  هریزج  رد  یبآ  کمن  زمره و  هریزج  کمن  هب :  ناوت  یم  رگید  یندعم 

رادروخرب ياهتسجرب  يداصتقا  تیعقوم  زا  زین  ییایرد  لقن  لمح و  ییاذغ و  عیانص  هنیمز  رد  نینچمه  ناگزمره  ناتـسا  درک .  هراشا  زین  ، 
ورسنک تروص  ود  هب  نآ  تالوصحم  هک  دوش  یم  بوسحم  ناگزمره  ناتـسا  ییایرد  عیانـص  نیرتمهم  هلمج  زا  تالیـش  تعنـص  تسا . 

رگید زا  زین  یهام  درآ  هناخراک  تسا .  يزاـتمم  رایـسب  تیمها  ياراد  دوخ  عون  رد  دوش و  یم  عیزوت  روشک  رـسارس  رد  نت ،  نیدراـس و 
 . دروآیم لمع  هب  یهام  درآ  نت ،  ورسنک  هناخراک  رد  هدش  ورسنک  نایهام  ءاشحا  ءاعما و  ناوختسا و  تسوپ و  زا  هک  تسا  ناتسا  عیانص 

ریمعت و يزاسیتشک ،  يریگومیلبآ ،  هناخراک  يزاسخـی ،  يزاسجـنل ،  یجاسن ،  يزاسقیاق ،  تعنـص  دـننام  يرگید  عیانـص  نینچمه 
اب ناگزمره  ناتـسا  لقن ،  لمح و  يزرواشک و  شخب  ياه  تیلاعف  زا  رظن  فرـص  دراد . دوجو  ناتـسا  نیا  رد  زین  جـنل  یتشک و  يزاسزاب 

ياج دوخ  رد  ار  یتسد  عیانص  عاونا  زا  یمهم  شخب  زابرید  زا  راد ،  هشیر  ینغ و  یگنهرف  صاخ و  موسر  بادآ و  یتنس ،  تفاب  هب  هجوت 
لاثم ناونعب  دشاب .  یم  رادروخرب  مدرم  ياه  تنس  گنهرف و  رد  هژیو  یهاگیاج  زا  یموب  یتسد  عیانـص  ناگزمره  ناتـسا  رد  تسا .  هداد 

نانز و یموب  ياـه  شـشوپ  زج و  دوش .  یم  بوسحم  هقطنم  نیا  یتسد  عیانـص  ياـه  هتـشر  نیرتمهم  هلمج  زا  هک  یتنـس  ياـه  يزودور 
فقس ششوپ  زا  یشخب  ناونع  هب  مه  زادناریز و  ناونع  هب  مه  ییاتسور  یحاون  رد  کت »  مان «  هب  ریـصح  یعون  ای  تسا و  هقطنم  نارتخد 
نایلق یلافس ،  ياه  هزوک  نادلگ ،  عاونا  هب :  ناوت  یم  ناگزمره  ناتسا  یتسد  عیانص  نیرت  مهم  زا  دریگ .  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  اه  هناخ 
تهج دـنلب  رادرد  درگ و  يریـصح  دبـس  یعون  يریـصح ،  نزبداب  يریـصح ،  ياه  هداجـس  یـسفق ،  طاب و  رد  زوس  دنفـسا  نایلق ،  رـس  ، 

 ، يریصح هویم  فرظ  يریـصح ،  نادلگ  يریـصح ،  شکمد  پس ،  مان  هب  گرزب  درگ و  ینیـس  یعون  هزوک ،  شوپ  رد  سابل ،  يرادگن 
سوخ يزود ،  نوتبالگ  کسرخ ،  مان  هب  دنلب  ياهزرپ  اب  زادناریز  یعون  نیجروخ ،  میلگ ،  عاونا  هبگ ،  میجاج ،  نان ،  يرادـهگن  فرظ 

 ، فدـص نوزلح ،  هتـسوپ  زا  هدـش  هتخاس  ياه  همـسجم  اـه و  ولباـت  عاونا  ییاـیرد  عیانـص  شخب  رد  یفاـب و  یلت  اـی  يزود  هلداـب  يزود 
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: دنا هلمج  نآ  زا  هک  دـشاب  یم  یلافـس  فورظ  ًاتدـمع  یبانیم  نارگلافـس  تادـیلوت  درک .  هراشا  ناجرم  یهام و  شوگ  یهام ،  ناوختـسا 
طسوت رتشیب  یلافس  فورظ  نیا  زوس » هتـشگ   » یـسفق زاب و  رد  زوسدنفـسا  نایلقرـس ، نایلق ، نادلگ ، عاونا  هلهج »  » مان هب  بآ  هزوک  یعون 

، نزبداب يریصح ، هداجس  رب  لمتشم  يریـصح  تالوصحم  يریـصح  تالوصحم  دریگ . یم  رارق  هدافتـسا  دروم  ییاتـسور  یحاون  نینکاس 
ندناشوپ روظنم  هب  ییاتسور  یحاون  رد  هک  کت »  » مان هب  زادناریز  یعون  هسبلا ، يرادهگن  تهج  دنلب  رادرد  درگ و  يریـصح  دبـس  یعون 

، يریـصح نادـلگ  شکمد ،» «، » پس  » مان هب  گرزب  درگ و  ینیـس  یعون  هزوک ، شوپرد  دریگ ، یم  رارق  هدافتـسا  دروم  زین  اه  هناخ  فقس 
، میلگ عاونا  هبگ ، میجاج ، راشفا ، یلاق  لماش  یتنـس  يراد  ياـه  هتفاـب  یتنـس  يراد  ياـه  هتفاـب  هفک .»  » ناـن يرادـهگن  فرظ  هویم ، فرظ 
زا یفابریـصح  . دریگ یم  رارق  هدافتـسا  دروم  زادـناریز  ناونع  هب  یهاگ  هک  کـسرخ »  » ماـن هب  دـنلب  ياـهزرپ  اـب  زادـناور  یعون  نیجروخ ،

یفاب ریـصح  زاین  دروم  هیلوا  هدام  هک  ارچ  درب ، مان  ناگزمره  ناتـسا  یتسد  تعنـص  نیرت  لومعم  نیرت و  جیار  ناونع  هب  دیاب  یفاب  ریـصح 
، دراد یفرصم  هبنج  ًالماک  هک  يریصح  ياه  هدروآرف  عاونا  دیلوت  تسا و  نارگتعنص  رایتخا  رد  روفو  دح  هب  هک  هدوب  امرخ  تخرد  گرب 

هقطنم نارتخد  نانز و  طسوت  نآ  راک  رثکا  هک  تسا  ریـصح  تفاب  مهم  قطاـنم  زا  نآ  فارطا  هگنل و  ردـنب  درگاـشی ، باـنیم ، ياهاتـسور 
مان هب  یهاـیگ  اـمرخ و  تخرد  تاـعیاض  و  غُم ) شیپ  ) اـمرخ تخرد  گرب  زا  تسا  تراـبع  فرـصم  دروم  هیلوا  داوم  دریگ . یم  تروص 

ياهاتسور رد  يرگلافس  يرگلافسدنتسه  نکاس  دابآ  مساق  يدومحم و  یباریصن ، ولچ ، ینمهب ، ياهاتسور  رد  بانیم  نافاب  ریصح  روم . "

هک يزودرز  يزود  هنوتبالگ  دراد . جاور  سابع  ردنب  عباوت  زا  ناگتشل  ياهاتسور  بانیم و  ناتسرهش  عباوت  زا  راوهـش  دنبروگ و  یمکح ،
دراد و جاور  ناریا  طاقن  رثکا  رد  دراد ، ترهـش  يزود » نامک   » و يزود » يردورب  «، » يزودـلگ «، » يزود مک   » هب ناریا  فلتخم  طاقن  رد 
، ییاپمد ریظن  یتادیلوت  يارب  يزود  نوتبالگ  زا  دراد . رایـسب  قنور  بانیم  سابع و  ردنب  هگنل ، ردـنب  ياهرهـش  هژیوب  ناگزمره  ناتـسا  رد 
. دننک یم  هدافتسا  ولبات  نآرق و  دلج  هداجـس ، نسوک ، یتشپ ، بوکراوید ، هدرپ ، هبل  هقی ، رود  هنیـس ، شیپ  نیتسآ ، رـس  هنانز ، ياه  راولش 

يوررب يزلف  ییاه  هراتـس  هاگ  هتفای و  یلجت  تفاب  زیر  يروت  هچراپ  يوررب  کیراب و  يا  هرقن  ياهراون  کـمک  هب  رنه  نیا  يزود  سوخ 
، دیفس هایـس ، ياه  گنر  هب  ًالومعم  یفرـصم  هچراپ  دوش . یم  هدافتـسا  هنانز ) رداچ  ) راتـسد هعنقم ، نیئزت  يارب  نآزا  و  دنناشن ، یم  هچراپ 

نتـسویپ مهب  زا  تسا  ترابع  یفاب " یلت   " ای يزود  هلداب  يزود  هلداب  دنراد . ناسکی  لکـش  هچراپ  يور  ود  ره  هک  تسا  یکـشرز  زبس و 
لکـش هب  هلداـب  دـنریگ . یم  رارق  فارطا  رد  کـچوک  ياـه  يرز  طـسورد و  گرزب  يرز  هک  یتروـص  هـب  رگیدـکی  اـب  يرز  عوـن  دـنچ 

رگید عون  يزودنزوس  دریگ . یم  رارق  هدافتسا  دروم  هنانز  ياهراولـش  هبل  يارب  ًالومعم  هک  دوش  یم  دیلوت  رتمیتناس  يانهپ 15  اب  ییاهراون 
نآ لـیلد  دریگ و  یم  ماـجنا  چولب  ناـنز  هویـش  هب  ییاتـسور  نارتخد  ناـنز و  طـسوت  درگاـشو "و   " شخب رد  طـقف  هک  تسا  يزودور  زا 

, سابعردـنب زا : دـنترابع  ناـگزمره  ناتـسا  رد  یفاـبیلاق  دـیلوت  قطاـنم  یفاـبیلاق  تسا . ناتـسچولب  ناتـسیس و  ناتـساتسا  هب  هقطنم  یکیدزن 
دیلوت و هب  هک  هداد  لیکشت  ینیئارو  هیراشفا  ياهلیا  هتفای  ناکسا  ریاشع  ار  ناگدننکدیلوت  بلغا  دابآ . یجاح  شخب  ناجوترد و  ياتـسور 

هدرک يرادیرخ  ناجریس  زا  ار  دوخ  زاین  دروم  مشپ  ًالومعم  ناگدننکدیلوت  دنتـسه . لوغـشم  هتنچ  یتشپ و  هیور  هچیلاق , یلاق و  عاونا  هیهت 
داـبآ و یجاـح  شخب  رد  هک  ییاـه  هشقن  تسا و  یـسراف " هرگ   " جـیار هرگ  عوـن  دـننک . یم  مادـقا  نآ  يزرگنر  ندیـسیر و  هـب  دوـخ  و 
، یتشخ هلک ، هس  يا ، هراتس  هام و  یهاش ، هتوب  ياهمانیزود  - نوتبالگ هب  هک  تسا  هیراشفا  ياه  هشقن  دوش  یم  هتفاب  ناجوترد "  " ياتسور
دنلب و ياهزرپ  اب  شرف  یعون  تفاب  زا  تسا  ترابع  کسرخ  یفاب  کسرخ  دنتسه . فورعم  يروامس و ...  لغب ، هچب  هاگراکش ، يدبنگ ،
. تسا هدش  یم  هدافتسا  مشپ  یعیبط  گنر  زا  نآ  یتنـس  تفاب  رد  دوش . یم  ماجنا  دودحم  رایـسب  ياه  گنر  اب  نآ  تفاب  هک  تفاب  تشرد 

هزورما دنا . هدرک  یم  هدافتـسا  زادناور  ناونع  هب  نآ  زا  میدـق  رد  دوش . یمن  هدافتـسا  ور  دوپ  زا  تسا و  مشپ  زا  نآ  تفلک  دوپ  رات و  زرپ ,
نآ تفاب  هدوب و  یسدنه  ًالومعم  کسرخ  شوقن  دننک . یم  هدافتـسا  فلتخم  ياه  هزادنا  رد  هرانک  يرداپ و  دیلوت  يارب  تفاب  عون  نیا  زا 

دیلوت زکرم  هک  درب  مان  ناوت  یم  ار  چیپ  یکیریش  ناگزمره  ناتسا  تادیلوت  رگید  زا  چیپ  یکیریـش  دراد . جاور  ناجوترد "  " ياتـسور رد 
ای یفاب  بشرداچ  یفاب  بشرداچ  تسا . ناـمرک  ناتـسا  اـب  هقطنم  یگیاـسمه  نآ  قنور  لـیلد  هدوب و  داـبآ  یجاـح  شخب  ياهاتـسور  نآ 
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، هیئوریـس ياهاتـسور  بانیم و  عباوت  زا  ناگیررـس  یبیلک و  ياهاتـسور  رد  هک  تسا  ناگزمره  ناتـسا  یتسد  عیانـص  رگید  زا  یفابراک " "

اه شقن  دوش . یم  ماجنا  نانز  طسوت  ینیمز و  ياهراد  هلیـسو  هب  درگاشو  هقطنم  رد  یفاب  هتنچ  یفاـب  هتنچ  دراد . جاور  ناـقراف  هیدـمحا و 
یم نیئزیزودور  یگنر ت  ياه  هلوگنم  ییایرد و  ياه  فدـص  هلیـسو  هب  ار  هتنچ  فارطا  تسا . تفاب  ینهذ  یـسدنه و  تروص  هب  بلغا 

زا یهبانتم  ریداقم  ایرد , دـم  رزج و  ماگنه  هب  هلاس  همه  ییایرد  یتسد  عیانـص  دوش . یم  هدافتـسا  اـهرپک  نیئزت  يارب  رتشیب  هتنچ  زا  دـننک .
زمره و مشق ، كرال ، یـسوموبا ، شیک ،  ) جیلخ نیا  ددـعتم  ریازج  لحاوس  رد  سراف  جـیلخ  نایزبآ  يایاقب  اه و  نوزلح  اه , فدـص  عونا 
. دوش یم  دیلوت  ینوگانوگ  ءایشا  اه و  همـسجم  ولبات ، اهنآ  زا  قوذاب  دارفا  طسوت  هدش و  يروآ  عمج  یموب  یلاها  طسوت  هک  دزیر  یم  ...( 

هدش باختنا  تاعطق  لاصتا  يارب  تسا و  ناجرم  یهام و  شوگ  یهام ، ناوختسا  اه ، فدص  اه ، نوزلح  هتسوپ  لماش  یفرصم  هیلوا  داوم 
لامش رد  ناریا و  بونج  رد  ناتسا  نیا  تسا . ناریا  روشک  ياهناتسا  زا  یکی  مان  ناگزمره  ناتسا  دننک . یم  هدافتـسا  گنر  یب  بسچ  زا 

مهم ياههریزج  زا  یـضعب  دنراد . رارق  سراف  جـیلخ  رب  برغ  رد  نامع و  يایرد  رب  قرـش  رد  ناتـسا  نیا  ياههنارک  دراد . رارق  زمره  هگنت 
شخب و  33 رهش ،  23 ناتسرهش ، ياراد 11  ناگزمره  ناتسا  يرس . كرال ، زمره ، ناوال ، یسوموبا ، شیک ، مشق ، زا  دناترابع  ناگزمره 

رفن ناگزمره 1062155  ناتـسا  تیعمج  لاس 1375  رد  هدـمآ  لمعب  يرامـشرس  هب  انب  تساهنکـس و  ياراد  يدابآ  ناتـسهد و 2170   71
یلامـش و 53 ضرع  هقیقد  هجرد و 57  ات 28  هقیقد  هجرد و 24  ییایفارغج 25  تاصتخم  نیب  لصافدح  رد  ناگزمره  ناتـسا  دـشابیم .

عبرم رتمولیک  رازه  دودح 68 ناتسا  نیا  . تساهدش عقاو  چیونیرگ  راهنلا  فصن  زا  یقرـش  لوط  هقیقد  هجرد و 15 ات 59  هقیقد  هجرد و 41 
لامش برغ و  نامرک ، ناتسا  اب  یقرش  لامش  لامـش و  تهج  زا  ناگزمره  دشابیم . روشک  ناتـسا  نیمتـشه  رظن  نیا  زا  هک  دراد  تحاسم 
يایرد سراف و  جـیلخ  مرگ  ياهبآ  ار  نآ  بونج  هدوب و  هیاسمه  ناتـسچولب  ناتـسیس و  اب  قرـش  زا  رهـشوب  سراـف و  ياهناتـسا  اـب  یبرغ 

ناگزمره ناتسا  تیعمج  لاس 1375  رد  هدـمآ  لمعب  يرامـشرس  هب  اـنب  تساهتفرگربرد . رتمولیک  یبـیرقت 900  لوط  هب  يراون  رد  ناـمع 
زا یکی  هزورما  ناتـسا  زکرم  ناونعهب  سابعردنب  دنـشابیم . نکاس  سابعردنب  رد  رفن  دادعت 419938  نیا  زا  هک  دـشابیم  رفن   1062155
رد سراف و  جیلخ  ییاهتنا  تمسق  رد  هک  رهـش  نیا  دشابیم . يراجت  يداصتقا و  ياهتیلاعف  مهم  زکرم  هک  دشابیم  ناریا  گرزب  ياهرهش 

افیا روـشک  تادراو  تارداـص و  هـنیمز  رد  یمهم  شقن  هـک  تساهدـیدرگ  عـقاو  ناـمع  ياـیرد  سراـف و  جـیلخ  هارهاـش  كرتـشم  لـصف 
، يدهملا موینیمولآ  هناخراک  سابعردنب ، تفن  هاگشیالاپ  ییاجر ، دیهـش  ردنب  نوچمه  روشک  ییانبریز  ییایرد و  مهم  تاسیـسأت  . دنکیم
هب نیمز  قیرط  زا  ناتـسا  نیا  دنـشابیم . هلمج  نیا  زا  ناگزمره  نامیـس  دالوف و  سراف ، جیلخ  يزاس  یتشک  ناگزمره ، مینیمولآ  هناخراک 
اوه قیرط  زا  تسا و  لصتم  ناریا  يرسارس  نهآ  هار  هب  نهآ  هار  اب  دراد و  طابترا  ناتسچولب  ناتسیس و  نامرک و  سراف  رهـشوب  ياهناتـسا 

 . تسا لصتم  ناهج  رسارس  هب  مشق  هگنل و  ردنب  شیک ، سابعردنب ، یللملا  نیب  ياهاگدورف  نتشاد  اب 

تاغوس

ییایرد عیانـص  تالوصحم  عاونا  هدـش ،  يزود  نزوس  ياه  هچراـپ  هدـش ،  يزود  ینوتبـالگ  ياـه  هچراـپ  يریـصح ،  تـالوصحم  عاونا 
یم هدـش  رکذ  یتسد  عیانـص  رب  هوالع  دـنور .  یم  رامـش  هب  ناگزمره  ناتـسا  مهم  ياه  یتاغوس  هلمج  زا  یلاق  فدـص و  زا  هدـش  هتخاس 

 . درب مان  ناتسا  نیا  تاغوس  ناونع  هب  زین  تابکرم  امرخ و  زا  ناوت 

يرگشدرگ یعیبط –  ياه  هبذاج 

- نوب اه  غاب  اه و  ناتسلخن  سراف ،  جیلخ  لحاوس  کچوک ،  رورف  هریزج  گرزب ،  رورف  هریزج  يریس ،  هریزج  یسوموبا :  يریـس  - هریزج
درخوک تانق  اراپ ،  تانق  درخوک ،  رد  هکرب  راهچ  هوک  نوب  هوک  هتـشر  هنماد  حانج ،  رد  کشمک  یندعم  بآ  کتـسب :  هکربراهچ  - هوک
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- هوک نیگج  هناخدور  هیـشاح   ، فاروپ مرگ  بآ  همـشچ  ارح ،  لگنج  درگاشب ،  هوک  هنماد  جیدس ،  مرگ  بآ  کساج :  ردنب  نیگجدور 
همشچ وگروخ ،  مرگ  بآ  همـشچ  ونگ ،  مرگ  بآ  همـشچ  ونگ ،  هوک  هنماد  هوک ،  تش  هوک  هنماد  ناغراف ،  هوک  هنماد  سابع :  ردنب  ونگ 
هریزج یبالج ،  هناخدور  هیـشاح  یگنل ،  نسح  ای  لیمـش  هناخدور  هیـشاح  روش ،  هناخدور  ای  لـک  هناـخدور  هیـشاح  ناخرـس ،  مرگ  بآ 
یجاح نارهم  هناخدور  هیـشاح  هایـس ،  هوک  هنماد  بش ،  هوک  ای  وش  هوک  هنماد  هگنل :  ردـنب  نارهم  - دور ونگ  هدـش  تظافح  هقطنم  زمره ، 
راـشبآ زراـبهد :  اـی  نادور  يرفاـک  هوک  هنماد  اـشوک ،  هوک  هنماد  هوکدرز ،  هوک  هنماد  گاـمه ،  هوک  هنماد  ناـغراف ،  هوـک  هنماد  داـبآ : 

ردنب لحاوس  يابیز  ياه  هرخـص  ماگنه ،  هریزج  كرال ،  هریزج  ارح ،  ياه  لگنج  زا  یـشخب  مشق ،  ردـنب  مشق :  مشق  تشد  زان  نورک ، 
بانیم هناخدور  هیـشاح  بانیم :  ناگدـنزخ  هاگـشیامن  رول ،  تخرد  یحیرفت ،  هلکـسا  ایرد ،  تایح  مویراوکآ  شیک :  رول  - تخرد مشق 

 ، کتسب یناخ  مامح  کتسب ،  یخیرات  رازاب  درخوک ،  نادبنگ  ود  ای  درخوک  ياملع  هاگمارآ  کتـسب :  حانج  - هعلق یخیرات :  ياه  هبذاج 
 ، جامآ هعلق  جیهوک ،  هعلق  تالق ،  هعلق  هیوتف ،  هعلق  ناب ،  هدید  هعلق  حانج ،  هعلق  درخوک ،  هلیصوت  هعلق  دولیا ،  هعلق  کتسب ،  هبیـس  مامح 

هلاچ دجسم  درخوک ،  هلبق  عماج  دجسم  درخوک ،  رابرب  دجسم  نادروک ،  يارسناوراک  دوخن ،  هس  يارسناوراک  ونیریـشوا ،  يارـسناوراک 
ردنب رفظم  - دیس - هاگمارآ روال  رد  روال  دجسم  درخوک ،  نادروک  دجسم  کتسب ،  یمیدق  عماج  دجسم  کتسب ،  عماج  دجسم  درخوک ، 

هناخ يراد ،  هلگ  مامح  زمره ،  هریزج  رد  نادـیتال  لپ  رـضخ ،  هعقب  یقت ،  دـمحم  هاش  هداز  ماما  رفظم ،  دیـس  هداز  ماما  هاگمارآ  ساـبع : 
ردنب هب  هگنل  ردنب  رال و  هداج  ریـسم  رد  کتـسب  يارـسناوراک  یگنرف ،  هالک  ترامع  وروس ،  یناتـساب  هلحم  اهودنه ،  دـبعم  يراد ،  هلگ 

 ، نادزگ یخیرات  ياتـسور  همخد و  کساج :  ردـنب  هنهک  ربنم  دجـسم  یغاب ،  ارحـص  دجـسم  زمره ،  هریزج  رد  اه  یلاغترپ  هعلق  ساـبع ، 
 : هگنل ردـنب  هریرح  دیفـس  هایـس و  جرب  کساج ،  هناخ  فارگلت  كرابم ،  هوک  هغامرد  رد  یناساس  ياه  قاتا  نیگج ،  یخیراـت  ياتـسور 

سابع نبا  کـلم  دجـسم  کتـسب ،  یخیراـت  يارـسناوراک  ناتـشل ،  هعلق  يرکف ،  تراـمع  هریرح ،  یناتـساب  رهـش  گـنک ،  یناتـساب  رهش 
ماما هناتسآ  دابآ :  یجاح  حاسم  رازاب  دجسم  ناغفا ،  دجسم  هگنل ،  ردنب  هب  رال  کتسب و  ياه  ناتسرهش  ریسم  رد  یکلگاگ  يارـسناوراک 

- یلاغترپ - هعلق نارتخد  هعلق  امن ،  بآ  هناخدور  لپ  دابآریخ ،  ای  ورام  هپت  زرابهد :  ای  نادور  دابآ  یجاح  یخیرات  هعلق  دمحم ،  دیـس  هداز 
راغ سبرخ ،  ياهراغ  زبرخ ،  یمیدق  رهش  زبراخ ،  رهش  میرم ،  یب  یب  هاگترایز  ناغلوک ،  یناتساب  هپت  دوسالا ،  خرب  خیـش  هعقب  مشق :  اه 

ارتـیم هاگـشیاین  هشوـک ،  دجــسم  هاـچمر ،  دجــسم  خرب ،  دجــسم  مـشق ،  عماـج  دجــسم  كرـال ،  هـعلق  اـه ،  یلاـغترپ  هـعلق  نادـکمن ، 
هرازه - هعلق ص )  ) ایبنالا متاخ  دجـسم  ینانوی  یتشک  يزاـب ،  رهـش  ینیمزریز ،  رهـش  ناـهج ،  هداـج  شیک :  شیکهریزجردینیمزریزرهش 

دنبروگ هعلق  ردرک ،  هعلق  باداش ،  هعلق  ونیم ،  یب  یب  ای  هرازه  هعلق  راراب ،  هبنشجنپ  ناوید ،  ریما  هداز  ماما  بانیم : 

ناگزمره ناتسا  ياه  هبذاج  ریاس 

- يارسناوراک نادکمنراغ  - يدورو - هناهداه - هراتس - هردارح - لگنج ماگنه  - هریزجسراف - جیلخ - ییاجر - دیهـش - ردنبـصولخ - هفک - هکرب
وسآ - عماج - دجسمتسبراد - هوکوگنج

سابع ردنب 

هیلع هللا  مالس  رضخ  هجاوخ  هداز  ماما 

، يرتم هاجنپ  تسیود و  هلـصاف  هب  هداج و  تسار  تمـس  رد  سابعردنب ، هلکـسا  تمـس  هب  وروس  سابعردـنب - هداج  رانک  رد  تاحیـضوت :
زا دـشاب . یم  مدرم  تاروذـن  يادا  لحم  تسا و  فورعم  رـضخ  هجاوخ  ای  رـضخ  هاگترایز  هب  هک  تسا  هدـنام  ياـج  رب  ياهبورخم  دـبنگ 

راکـشآ یبوخ  هب  ناریا  بونج  سرـضم  يزاسدبنگ  کبـس  اهیلباب و  اهیمالیا و  تاروگیز  دیلقت  نآ ، ییادـتبا  بیکرت  انب و  هدـنامیقاب 
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يوکـس هلزنم  هب  هک  دوب  هدش  راوتـسا  دننام  ناکلپ  فیدر  دنچ  يور  رب  دراد ، لکـش  لیطتـسم  یبناج  عالـضا  هک  یبعکم  رب  دـبنگ  تسا .
رایـسب زمره  هریزج  رـضخ  هعقب  گنک و  ردـنب  رد  رـضخ  هعقب  هب  هعقب ، نیا  ناـمتخاس  کبـس  تسا . هتفر  نیب  زا  نونکا  هک  هدوب  یتراـمع 

ياههسام قامعا  رد  نونکامه  هک  دراد  دوجو  ياهکورتم  یمیدـق  ناتـسربق  هاـگترایز ، نیا  فارطا  رد  هک  دـسریم  رظن  هب  دراد . تهاـبش 
رضخ دنروهشم . ناریا  ياههناسفا  رد  ود  ره  دنراد ، ناریا  بونج  رد  يرایسب  ياههاگترایز  هک  سایلاو  رضخ  . تسا هتـشگ  نوفدم  ییایرد 

رـضخ و عاقب  رد  نارگیهام  دوش ، ینیبشیپ  ایرد  رد  يرطخ  ای  دوش و  مک  دیـص  هاـگره  ور ، نیا  زا  تساـهایرد . لـکوم  دـیواج و  هدـنز 
. دننکیم ینابرق  رذن و  سایلا 

هیلع هللا  مالس  رفظم  دیس  هداز  ماما 

نیا رد  يرمق  يرجه  ودودصراهچ  لاس  رد  هک  دننادیم  بوسنم  (ع ) رفعجنبیسوم ماما  نادنزرف  زا  یکی  هب  ار  هدازماما  نیا  تاحیضوت :
 . دراد هدش  يراک  یشاک  دبنگ  کی  هاگترایز  نیا  نامتخاس  تسا . هدش  نفد  توف و  سابعردنب )  ) لحم

هیلع هللا  مالس  لماک  دیس  هداز  ماما 

سابعردنب رد  مان ، نیمه  هب  ياهلحم  رد  نآ  يانب  دـننادیم . (ع ) مظاک یـسوم  ماما  ياههون  زا  یکی  هاگمارآ  ار  هدازماما  نیا  تاحیـضوت :
. دراد هجوت  بلاج  دیفس و  يدبنگ  تسا و  هدش  عقاو 

هیلع هللا  مالس  یقت  دمحم  هاش  هداز  ماما 

رد نونکامه  دراد و  رارق  وروـس  سابعردـنب - هداـج  راـنک  رد  نآ  ناـکم  دراد . قـلعت  مالـسا  زادـعب  نارود  هب  هاـگترایز  نیا  تاحیـضوت :
 . تسا یلحم  مدرم  هجوت  دروم  تسین و  صخشم  نآ  يانب  خیرات  تسا . هدش  عقاو  امه  لته  كراپ  هطوحم 

بانیم

هیلع هللا  مالس  ناوید  ریما  هداز  ماما 

هژیو و هجوت  یچولب ،  یلاـها  صوصخلا  یلع  یموب  یلاـها  هکنیا  تسا و  باـنیم  رهـش  یندـید  راـثآ  زا  ناوید  ریما  هدازماـما  تاحیـضوت :
 . دنا هتشاد  لوذبم  نآ  هب  یصاخ 

نادمه ناتسا 

یفرعم

هراشا

اب لامش  زا  ناتسا  نیا  دوش .  یم  بوسحم  روشک  یبرغ  ياه  ناتسا  وزج  عبرم ،  رتمولیک  رازه و 172  دودح 20  یتحاسم  اب  نادمه  ناتسا 
هیاسمه هاشنامرک  ناتسدرک و  ياهناتسا  اب  برغ  زا  يزکرم و  ناتسا  اب  قرش  زا  ناتسرل ، ناتسا  اب  بونج  زا  نیوزق ،  ناجنز و  ياهناتـسا 

 ، گنهآردوبک نزر ،  ناکرـسیوت ،  راهب ،  دابآدسا ،  زا :  دنترابع  نآ  مهم  ياهرهـش  تسا و  نادمه  رهـش  نادـمه ،  ناتـسا  زکرم  تسا . 
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 . دنواهن ریالم و 

ییایفارغج تیعقوم 

رد اه  يراومهان  دوش .  یم  بوسحم  روشک  برغ  زیخداب »  و «  درـس »  عفترم « ، »  یناتـسهوک « ، »  ياهناتـسا «  هلمج  زا  نادـمه  ناتـسا 
ياهبآ دوجو «  اه ،  يراومهان  لکش  رییغت  نیا  لماوع  نیرت  مهم  زا  یکی  هک  تسا  هدمآ  هدیدپ  فلتخم  لاکشا  تروص  هب  نادمه  ناتسا 
شهاک ببـس  اـه ،  هلاـچرد  داوم  نتـشابناو  تاـعافترا  بیرختاـب  قطاـنم ،  یخرب  رد  اـه  بآ  نیا  هک  يروط  هب  تسا ،  ناتـسا  رد  ناور » 

هدوب يا  هزادنا  هب  ناور  ياه  بآ  لمع  تدش   ، زین قطانم  یخرب  رد  دـنا .  هدـش  يددـعتم  ياه  هرد  اه و  تشد  شیادـیپ  اه ،  هوک  عافترا 
هب نونکا  هتـشذگ ،  ياه  هرود  قیمع  هرد ي  ای  هدش  لیدبت  هرد  هب  هوک  هک ،  يروط  هب  تسا ،  هدرک  سوکعم  ار  اه  يراومهان  لکـش  هک 

زکرم و لامـش ،  رد  یقرـش و  بونج  یبرغ ـ  لامـش  تهج  رد  رتشیب  نادمه ،  ناتـسا  تاعافترادـنولا  هوک  تسا .  هدـمآ  رد  هوک  تروص 
تمسق رد  یلامش : تاعافترا  - 1 تسا .  ناریا  فلتخم  ياههوک  زا  یـشخب  لماش  تاـعافترا ،  نیا  زا  کـی  ره  دـنا و  هتفرگ  رارق  بونج 

گنـس زا  شخب ،  نیا  ياه  هوک  سنج  تسا .  نیوزق  ناتـساو  نادـمه  ناتـسا  نیب  زرم  دـنرادرارق و  ناریا  يزکرم  ياه  هوک  یبرغ  لامش 
تازاوم هب  هک  تسا  دـنولا  ياه  هوک  هلـسلس  لماش  یناـیم :  تاـعافترا  - 2 دنا .  هدـش  لیکـشت  یکهآ  ياه  گنـسو  ینوریب  نیرذآ  ياه 

هلق ي دراد .  همادا  ریالم  نادمه ـ  هداج ي  یکیدزن  رد  نایردنزا  رهش  یلاوح  اتو  هدش  عورش  ناتسا  یبرغ  ياهزرم  زا  یلامش ،  تاعافترا 
تینارگ ینعی  ینورد  نیرذآ  ياه  گنـس  زا  اـه  هوک  نیا  سنج  درادرارق .  هوک  هلـسلس  نیارد  اـیرد  حطـس  زا  رتم  عافترا 3574  اب  دـنولا 

: یبونج تاعافترا  - 3 تسا .  هدمآ  دوجو  هب  تالیکـشت  نیارد  نادمه  یبرغ  لامـش  يرتمولیک  رد 75 ردـصیلع ،  هب  فورعم  راغ  تسا . 
دنراد یقرـش  بونج  یبرغ ـ  لامـش  تهج  ناتـسا ،  یناـیمو  یلامـش  تاـعافترا  دـننام  دـنا  فورعم  ورگ  ياـه  هوک  هب  هک  تاـعافترا  نیا 

دنا هدشسکرک  هدیشک  ناتسرلو  نادمه  ياه  ناتسا  نیب  يا  هراوید  تروص  هب  اه  هوک  نیا  دنوش .  یم  بوسحم  سرگاز  هوک  زا  یـشخبو 
ياه ناتسا  لصاف  دح  ، رتم عافترا 3639  هب  شاخرو  هوک  مان  هب  هوک  نیا  هلق ي  نیرت  عفترم   . تسا یکهآ  ياـه  گنـس  زا  اـهنآ ،  سنجو 

 « يزکرم و «  یبرغ »  ياههوکهتشر  وزج «  ناریا  ياههوک  يدنبمیسقت  رد  نادمه  ناتسا  ياههوک  یلک ؛  روط  هب  تسا .  ناتـسرلو  نادمه 
هدوب فرب  زا  هدیشوپ  لاس  مایا  رتشیب  تسا و  قرشبونج »  هب «  برغلامـش »  زا «  يزکرم »  ياههوک  دننام «  اهنآ  تهج  هک  تسا  روشک 
رهـش رد  دـنولا »  هوک  هب «  ناوت  یم  ناتـسا  هوک  نیرتمهم  زا  تسا .  ناوارف  ياهراسهمـشچ  اـههناخدور و  يهمـشچرس  تلع ,  نیمه  هب  و 

رثا رب  هک  دوش  یم  بوسحم  یـسانشنیمز »  مراهچ  نارود  زا «  ییاراخ »  يهدـیدپ  نیرتگرزب «  ناونع  هب  هوک  نیا  درک .  هراشا  نادـمه 
رد تسا  سرگاز »  یلخاد  ياه  هوکـشیپ  وزج «  هک  هوکهتـشر  نیا  تسا .  هدـمآ  دوجو  هب  شیپ  ياه  هرود  رد  نیرذآ »  ياـههدوت  ذوفن « 

سفو هوک  و «  دـنوسار »  تاعافترا  هب «  قرـش  بونج  زا  و  ناتـسدرک »  همـشچلهچ  هوک  و «  جدننـس »  ولهدـنبادخ  هوک  هب «  برغلاـمش 
گنس یتشک ،  ياه  گنس  تسا .  یگنس  يا و  هرخص  ياه  هوک  ياراد  هدوب و  یتینارگ  دنولا  تاعافترا  سنج  دوش .  یم  لصتم  كارا » 

هلمج زا  ردان  تخت  هزاورد  غالک  کهالک  هلودناپ ،  گنس  هلق ،  کهالک  نال ،  غالک  هلق  یفنم  بیش  نارابسرا ،  رادبرض ،  گنـس  ياه 
هب ییاه  هوک  ناتـسا ،  یقرـش  بونج  ینایم و  یلامـش ،  تاعافترا  لصاف  دح  رد  هدنکارپ :  ياه  هوک  - 4 دنتسه .  دنولا  یگنـس  ياه  هوک 
مان ار  همرگ  هوک  هدرـس و  هوک  گنهآردوبک ،  ناتـسرهش  رد  ار  غاد  هرق  دابآ و  یلق  ناوت  یم  اهنآ  هلمج ي  زا  هک  دنا  عقاو  هدـنکارپ  روط 

دیفس هوک  ریالم ،  قرش  رد  رد ؛  رکشل  نابرهم ،  ناتسهد  لامـش  رد  ساملا  گنچ  هب :  ناوت  یم  ناتـسا  تاعافترا  رگید  زا  نینچمه  درب . 
 ، راهب دابآدـسا و  لصاف  دـح  رد  غالباملآ  گنهآردوبک ،  لامـش  رد  غادهرق  دـنواهن ،  بونج  رد  ورگ  ای  نیرگ  ریالم ،  برغ  بونج  رد 
رد درجدزی  ناکرسیوت ،  برغ  رد  زمرگ  ناخ  ناکرـسیوت ،  بونج  رد  نایلگ  نادمه ،  قرـش  رد  سفو  هوک  دنواهن ،  لامـش  رد  درز  رمک 
زا رگید  یکی  درک .  هراـشا  نالـسرا  لزق  سکرک ،  هوک  ارهزنییوب ،  نزر و  ياـهتشد  نیب  ناـقرخ  ياـه  هوـک  هلـسلس  دـنواهن ،  لاـمش 
 « یمکارت ياه  تشد  هتسدود «  هب  شیادیپ  هوحن ي  رظن  زا  اه  تشد  نیا  تسا ،  هقطنم  نیا  رد  اه »  تشد  دوجو «  ناتسا  ياه  يراومهان 
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هب تسپ  قطانم  رد  اه  تفربآ  تشابنا  رثا  رد  یمکارت »  ياه  تشد  دنوش « .  یم  میسقت  یشواک »  ياه  تشد  ای  یشیاسرف  ياه  تشد  و « 
رد ناتسا و  نیا  رد  دنا .  هدش  داجیا  تاعافترا  هدنزاس ي  داوم  ییاج  هباجو  بیرخت  رثا  رد  زین  یشیاسرف »  ياه  تشد  دنا و « هدمآ  دوجو 

يراج اهنآ  رد  يدایز  ياه  همـشچ  هدش و و  هدیـشوپ  راز  نمچ  زا  اهنآ  حطـس  هک  دراد ،  دوجو  یکچوک  ياه  تشد  دـنولا ،  ناتـسهوک 
نیا نیرتمهم  دنا .  هدمآ  رد  نادرونهوک  قارطا  تحارتسا و  لحم  تروص  هب  دنرادروخرب ،  یحطسم  حوطـس  زا  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا و 

نادمه ناتـسا  رد  دوجوم  يراومهان  نیموس  متـسر .  تخت  رظن و  هاش  نمچ  ردان ، تخت  قاثیم ،  نادیم  زا :  دـنترابع  کچوک  ياه  تشد 
 ، ناکرـس هرد  هناتـسرهش ،  هرد  نیجی ،  وید  ای  نیوید  هرد  هردـیح ،  هرد  هلمج :  نآ  زا  تسا .  هقطنم  نیا  رد  زبسرـس »  ياـه  هرد  دوجو « 
 ، ییایفارغج ضرع  ریثات  تحت  نادـمه ،  ناتـسا  ياوهو  بآ  دنتـسه .  ناتـسراد  هرد  ویبارـس و  ردـنزگ و  هرد  نامیترآ ،  هرد  ناراف ،  هرد 
 . دراد یمهم  شقن  هقطنمره  ياوهو  بآ  عون  نییعت  رد  اوه  ياه  هدوت  ییاج  هباج  تسایرد .  زا  هلـصاف  اه و  هوک  دادتما  ناکم ،  عافترا ، 

ضرع زا  لاس  درـس  ياه  هام  رد  اوه  هدوت  نیا  یلامـش : ياه  هدوت  زا :  دنترابع  دـنهد  یم  رارق  ریثات  تحت  ار  ناتـسا  هک  ییاوه  ياه  هدوت 
تسا فرب  تروص  هب  رتشیب  یگدنرابو  امد  شهاک  ببسو  دهدیم  رارق  ریثات  تحت  ار  ناتسا  ياوه  دنک ،  یم  تکرح  روشک  یلامش  ياه 

ریثات تحت  ار  ناتـسا   . دـنک یم  تکرح  هقطنمو  روشک  یبونج  ياه  ضرع  زا  لاس  مرگ  ياـه  هاـم  رد  اوه  هدوت  نیا  یبونج :  ياـه  هدوت  . 
ینعی لاس  هب  بوطرم  ياه  هام  رد  اه  هدوت  نیا  یبرغ : ياه  هدوت  دوش .  یم  یگدـنراب  عطق  ای  شهاکو  امد  شیازفا  بجوم  دـهدیمرارق و 

یم ناتـسا  حطـس  رد  یگدـنرابو  امد  یبسن  شیازفا  بجومو  هدـش  روشک  دراو  برغ  لامـشو  برغ  بونج  برغ ،  زا  دادرخ ،  ات  نابآ  زا 
يدـنلبو یتسپو  بآرپو  ناوارف  ياهراس  همـشچو  اه  هناخدور  عفترم ،  ياـه  هوک  دوجو  هجیتن  رد  ناتـسا  ياوهو  بآ  یلک  روط  هب  دوش . 
ناتسمز تسا .  میالم  يزکرم  شخب  ياه  هرد  ياوهو  درس   ، دنولا هوک  یلامش  ياه  هرد  ياوه  هک  بیترت  نیدب  تسا .  ریغتم  دایز ،  ياه 

تخت همشچ  یبن ،  ضوح  لماش :  ناتـسا  رد  دوجوم  ياه  همـشچ  تسا .  لدتعم  نآ  ياهناتـسباتو  نارابو  فربرپ  درـس ،  ناتـسا  نیا  ياه 
بآ همشچ  یعفا و  همشچ  بآ ،  تشهب  همشچ  ورسخ ،  همشچ  همشچ ،  تفه  کلم ،  همشچ  یـضاق ،  همـشچ  نال ،  غالک  همـشچ  ردان ، 

ناتسبات لصف  رد  الومعم  دنوشیم ،  هیذغت  ناتسا  ياه  هوک  اهراسهمشچ و  زا  هک  نادمه  ناتـسا  ياههناخدور  نینچمه  دنتـسه .  دیراورم 
نیرتمهم دنـسریم .  یهدبآ  دح  نیرتنییاپ  هب  ای  کشخ و  اهدور ،  يهیقب  دورهنیمیـس  بایـساماگ و  دور  زج  هب  اوه ،  يامد  شیازفا  اب 

هرد دور  وکاـخ ،  دور  دورهنیمیـس ،  دور  راوـلت ،  دور  وـسهرق ،  دور  دورهایـس ،  اـی  ياـچهرق  دور  زا :  دـنترابع  نادـمه  ناتــسا  ياـهدور 
 . نیجرف دوفنازرا و  كوبا ،  یسکهمه ،  دور  دابآدسا ،  يهندرگ  دور  دابآسابع ،  دور  گیبدارم ، 

یخیرات هنیشیپ 

زا دالیم ،  زا  شیپ  لاس  رازه  رد 6  نادمه  ناتسا  رد  نکاس  نامدرم  هک  دهد  یم  ناشن  دنواهن »  نایگ  هپت  ياه «  شواکو  اه  هعلاطم  جیاتن 
ناتـسا فلتخم  طاقن  یناتـساب  ياه  هپت  يور  رب  هتفرگ  تروص  ياه  شواک  ساسا  رب  دنا .  هدوب  رادروخرب  يا  هتفر  شیپ  ندمتو  گنهرف 

گنس نوتم  نیرت  یمیدق  تسا .  لاسرازه  نیدنچ  یط  اهنآ  رارمتساو  فلتخم  طاقن  رد  خیرات  زا  شیپ  ياه  ندمت  شرتسگ  هدنهد  ناشن 
رد ینیشنرهش  هنیشیپ  هک  دهد  یم  ناشن  رما  نیاو  درب  یم  مان  نایـساک »  رهـش  ینعی «  ایـسکآ »  ناونع «  تحت  ار  نادمه  يروشآ ،  هتـشون 

يداـصتقا ياـهتیلاعف  زا  یـشان  یعیبـط  ياـه  تـمعنو  تورث  دوـجو  ددرگ .  یم  زاـب  دـالیم  زا  لـبق  موـس  هرازه  هـب  لقادـح  ناتــسا  زکرم 
همین رد  هک  دوب  نانچ  نادمه  ناتسا  ینعی  دنولا  هوک  هتشر  فارطا  رد  رقتسم  ماوقا  هلمجزا  ناریا  برغ  هقطنم  رد  نکاس  ماوقا  يزرواشکو 

لواپچو موجه  دروم  هراومه  هقطنم ،  نیا  لاس  رازه  هب  کـیدزن  تدـم  يارب  دـالیم  زا  لـبق  لوا  هرازه  لوا  همین  رخاوا  اـت  مود  هرازه  مود 
کیدزن يواگـس »  و «  نیدوگ »  ياـه  هپت  رد «  یـسانش  ناتـساب  ياـه  يراـفح  ماـجنا  نینچمه  تفرگ .  یم  رارق  روشآ  تلود  نایرگـشل 

اهنآ هلمج  زا  هک  تسا  هتخاس  راکـشآ  ام  رب  نامز  نیا  رد  ار  دام  ماوقا  ندـمتو  گنهرف  زا  ییاه  هشوگ  ریالم »  ناجیـشون  زینو «  رواـگنک 
تودره درک .  هراشا  یناریا  يرامعمو  ینید  گنهرف  رهاظم  نیتسخنو  هکس  هیلوا  لاکشاو  شراگنو  طخ  ياه  هنومن  نیتسخن  هب  ناوت  یم 
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تسد یماظنو  یسایس  لکشت  هب  دنتسناوت  وکاید  مان  هب  یصخش  يربهر  هب  متـشه ق.م  نرق  رخاوا  رد  اهدام  تسا « :  هدروآ  ینانوی  خروم 
تاماکحتـسا وا  روتـسدبو  دـیزگرب  یتختیاپ  هب  ار  نادـمه  رهـش  وکاید   . دـننک يراذـگ  هیاپ  ار  ناریا  تالف  ردـتقم  تلود  نیتسخنو  هتفاـی 

نیمیـس حاولا  اب  یکی  يزکرم  راصح  ود  دش .  هتخاس  دوب  هدـش  نیزم  صاخ  یگنر  هب  مادـکره  هک  وت  رد  وت  راصح  تفه  لماش  یمیظع 
هناگتفه اه ي  راـصح  نیا  نوماریپ  مدرمو  دـیدرگ  اـپرب  يزکرم  راـصح  نورد  نیازخو  اـهخاکو  دـش  هدـیناشوپ  نیرز  حاولا  اـب  يرگیدو 

نیمه هدـنام  اـجرب  نادـمه »  هناـتمگه  هپت  یـسانش « ،  ناتـسابو  خـیرات  مولع  نیققحم  رثـکا  هدـیقع  هب  هتبلا  دنتـشاد .  اـپرب  ار  دوخ  لزاـنم 
نایروشآ تختیاـپ  روشآ  حـتف  اـب  ار  ناریا  برغ  مدرم  تراـغو  راتـشکو  لـتق  هدـس  نیدـنچ  ماـقتنا  اـهدام  لاـح  رهب  تسا .  تاماکحتـسا 

زادـعبو دوب  رادروخرب  یناوارف  ینادابآو  تمعن  زا   ، اـهدام تموکح  لاـس  یط 150  نادمه  رهـش   . دـنتفرگ تلود  نیا  نتخاس  نوگنرـسو 
صاخ هجوت  دروم  نایـشنماخه  تختیاپ  هس  زا  یکی  ناونع  هب  یلو  داد  تسد  زا  ار  دوخ  تردق  يزکرم ،  تلود  دـنچ  ره  اه  نآ  ضارقنا 

هپت نیا  رد  يراـگنهیال  نیرتدـیدج  اـما  تسا  هدـش  یفرعم  اـهدام  تختیاـپ  ناونع  هب  هناـتمگه  هراومه  یخیراـت  بتک  رد  دـنچ  ره  دوـب . 
هتخاس نآ  هب  کیدزن  ینامز  ای  هرود  نامه  رد  دایز  لامتحا  هب  هدوب و  هدافتسا  دروم  نایناکشا  هرود  رد  هناتمگه  رهش  درک  تباث  یناتـساب 

هک یبونج  مالیا  یحاون  زا  شوش  دودح  رد  نازنا ،  ای  ناشنا  نیمزرـس  هاشداپ  شوروک ، »  نایـشنماخه « ؛  ندمآ  راک  يور  اب  تسا  هدـش 
رب يزوریپ  و  گایتسآ »  دض «  رب  شروش  اب  دش ،  یم  بوسحم  وکااید  نادـناخ  ناهاشداپ  تموکح  عبات  مایا  نآ  رد  شناردـپ  وا و  ورملق 
 » هب یلباب ،  هبیتک  کی  تیاور  ساسا  رب  مه  ار  دام  هاگتخت  ریاخذ  نیازخ و  شوروک ، »  تفرگ « .  ار  نادـمه ـ  ناـتابکا ،  هناـتمگه ـ  وا ، 

نادمه طوقـس  زا  دـعب  هلـصافالب  هک  دام  ورملق  رب  وا  عیرـس  هبلغ  داد . همتاخ  ناریا  رد  دام  فیاوط  ییاورنامرف  هب  ماجنارـس  درب و  ناشنا » 
لباب و هیدیل ،  تکرش  اب  هک  يا  هیداحتا  اب  هلباقم  يارب  شوروک  دش .  ینارگنلد  بجوم  رصع  ناهاشداپ  دزن  رد  دمآ ،  رد  وا  طلست  تحت 

رهش لاس 330 ق.م  رد  ینودـقم  ردنکـسا  هلمح  اب  . تفای اهنآ  اب  يریگرد  هب  راچان  ار  دوخ  دوب ،  نتفرگ  لکـش  لاح  رد  وا  دـض  رب  رـصم 
ناونع هب  هناتمگه  ینانوی ،  ياهباتک  ساسا  رب  دش .  وا  یماظن  رقم  هب  لیدبت  نآ  کیژتارتسا  تیعقوم  لیلد  هب  یلو  دـش ،  ناریو  نادـمه 

یخیرات هرود  هرابرد  يرایسب  ياهدیدرت  لاح  نیا  اب  دش ،  یم  بوسحم  نایناساس  نایناکشا و  نایکولـس ،  نایـشنماخه ،  اهدام ،  تختیاپ 
یناکشا هرود  هب  قلعتم  یگناخ  دربراک  اب  لافس  يدادعت  لماش  هک  هناتمگه »  هپت  زا «  هدمآ  تسد  هب  راثآ  دراد .  دوجو  یناتساب  رهش  نیا 

 « یکولس هرود  رخاوا «  رد  تفرگیم .  رارق  هدافتـسا  دروم  نایناکـشا  هرود  رد  هناتمگه  رهـش  دهدیم  ناشن  تسا ،  یغرفم  ياه  هکـس  و 
ار رهش  نیا  یناکـشا »  دادرهم  لاس 155 ق.م «  رد  ماجنارـس  هکنیا  ات  دوب  نایناکـشا »  اب «  نانآ  ددعتم  دروخربو  یقالت  لحم  نادمه  رهش 
 » زا يرصتخم  راثآو  نادمه  رهش  رد  ناتسروگ  کی  يایاقبو  یگنس  ریش  همـسجم  یکولـس »  و «  یناکـشا »  هرود «  زا  دیدرگ .  فرـصتم 

هزات تموکح  ربارب  رد  اه  یتراپ  تمواقم  ياه  هاگیاپ  نیرخآ  زا  یکی  نادـمه  تسا .  هدـنام  ياـجرب  دـنواهن  رهـش  رد  هسیدوئـال »  دـبعم 
اهزرابم يربهر  ناکباب ، »  ریشدرا  نایهاپـساب «  دربنرد  شردپ  گرم  زا  سپ  هک  مجنپ »  ناودرا  رـسپ «  زاب »  اترآ  زا «  دوب .  یناساس  سفن 

رد نادمه  نآ  برض  لحم  هک  یمهرد  کی  ياه  هکس  تشاد ،  هدهع  رب  دیشک ،  لوط  يدالیم ـ  ات 230  ینعی  لاس ـ  هس  تدم  هب  هک  ار 
تـسا هدوب  تموکح  نیا  ياـه  هناخبارـض  زا  یکی  نادـمه  یناـساس  هرود  رد  نینچمه  تسا .  هدـنام  ياـجرب  تسا ،  يدـالیم  لاس 227 

500 دابق ـ  نامز  رد  هک  اهرهـش  مانب  يولهپ  نابز  هب  هچباتک  کی  رد  تسا .  هدش  فشک  رهـش  نیا  رد  هرود  نیا  زا  يددـعتم  ياه  هکـسو 
نامز نیا  رد  یمهم  ینارمع  تامادقا  ماجنا  هدنهد  ناشن  رما  نیا  هک  هدش  هداد  تبسن  لوا  درگ  دزی  هب  نادمه  يانب  هدش  هتـشون  يدالیم ـ 

هک دوب  رادروخرب  ییالاب  تیمها  زا  نانچ  يدالیم ،  لاس 645  رد  نادمه  حتف  ناریا ،  هب  ناناملسم  هلمح  اب  نامزمه  تسا .  روبزم  رهش  رد 
گنج عوقو  زا  سپ  یخیرات ،  عباـنم  رد  دـنا . هدرمـش  ناـیناساس  رب  دوخ  يزوریپ  نیرتگرزب  دـنواهن ، »  حـتف  زا «  سپ  ار  نآ  حـتف  بارعا 

لاس 26 رد  رهشو  تفاین  یماود  هدهاعم  نیا  یلو  درک  دقعنم  حلص  دادرارق  بارعا  اب  نادمه  رهش  یناریا  مکاح  ناناملـسم ،  هبلغو  دنواهن 
تـسایر هملـس »  ینب  دندش و «  نکاس  نآ  رد  برع  فیاوط  زا  یـضعب  جیردت  هبو  داتفا  ناناملـسم  تسد  هب  يدالیم  اب 645  ربارب  يرجه 

نایولع ناونع  هب  هک  تفرگرارق  اجنآ  هب  هدـیچوک »  يولع  تاداـس  هدـهع «  هب  رهـش  هرادا  موس  نرق  طـساوا  زا  تفرگ .  هدـهع  رب  ار  رهش 
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یمالسا هرود  یخیرات  ياه  هتشون  دنتشاد .  تسد  رد  یثروم  تروص  هب  ار  ماقم  نیا  نرق  تدم 4  نادمه  ياه  هلودلا  ءالع  مان  اب  سپسو 
ناریا يا  هروطسا  رـصع  هب  ار  نآ  تمدقو  هدرک  رکذ  لابج »  رهـش  نیرت «  یمیدق  ار  نآو  دنا  هدرک  دای  نادمه »  ناونع «  اب  رهـش  نیا  زا   ؛

گرزب يرهش  نادمه  هک « : هدروآ  نادمه  رهش  صوصخ  رد  يرجه  مراهچو  موس  نرق  خروم  ینادمه ، »  بتاک  یلعوبا  دنا « .  هدیناسر 
ضیبا رصق  ار «  نآ  بارعاو  نآ  یلاوحرد  اه  هناخ  یضعبو  دوب  هدنام  یقاب  ژد »  دیپس  اهنت «  رهـش  نیا  زا  مالـسا  تقو  هب  اما  هدوب  یمیدقو 

لاس رد  دندوزفا . »  رد  ترامعو  هدینادرگ  لطاب  ار  نآ  کیدزن  یتدم  هبو  هزاورد  راهچو  دـنتخاس  يراوید  ار  نآ  سپـس  دـندناوخ  یم  « 
 « يرایز چـیوادرم  يرمق « ،  يرجه  لاس 319  رد  دوب .  هدرکاـنب  نادـمه  رهـش  يولع  سیئر  نیتسخن  ار  تراـمع  نیا  يرمق  يرجه   260

لاـس 345 رد  دـنکفا .  كاـخ  هب  رهـش  ياـه  هزاورد  زا  ار  فورعم  یگنـس  ریـشو  تشکار  رهـش  يولع  سییر  نیلوا  هیوب »  لآ  سـسوم « 
رد  . تفرگ ار  مدرم  زا  يرایسب  ناج  يرمق  يرجه  لاسردزین 351  یبهذم  تاجنشتو  دید  ناوارف  تراسخ  هلزلز  رثارب  رهش  يرمق  يرجه 

نایم زیتسو  گنج  هدمع  زکارم  زا  یکی  هک  نادمهرد  هیوکاکو  نایملید  هیونسح ،  ياه  هلـسلس  نیب  یناوارف  ياه  شکمـشک  نرق 4 و 5 
لابج هیوب  لآ  نادناخ  ینعی « ،  هقطنم  نیا  یلحم  نادناخ  تسد  هب  رهـش  تموکح  يرمق ،  يرجه  مجنپ  نرق  رخاوا  رد  داد .  خر  دوب  اهنآ 

زا يرایـسب  يرمق ،  يرجه  ياه 618 و 622  لاس  رد  لوغم  هاپـس  هلمح  دـش .  لابج »  هیوب  لآ  تموکح  تختیاپ «  نادـمه ،  داـتفا و  »ي 
لباقم رد  رهش  زا  عافد  رد  نآ  یلاها  زا  يدایز  هدع ي  تخاس  یناریو  شوختسد  هرـسکی  ار  نادمه  هلمج  زا  ناتـسا  ياهرهـشو  اه  يدابآ 

نایناخلیا هرود  رد  تفرگ .  ون  نادمه  مانب  قباس  رهـش  یلامـش  هموح  رد  یکرهـش  دعب  یکدـنا  دـنداد .  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  لوغم  هاپس 
رهش ق ،  لاس 718 ه . ـ رد  ینادـمه »  هلا  لضف  نیدلادیـشر  هجاوخ  ترازو «  نامز  ردو  تفای  زاب  ار  قباس  تیمها  يدودـح  ات  رهـش  نیا 

نآ ینادابآ  اه و  یبارخ  يزاسزاب  يارب  درک و  يراذـگ  جات  اجنآ  رد  لاس 695  رد  لوغم »  ناخودیاب  دوب « .  صاخ  هجوت  دروم  نادـمه 
زا سپ  دندرک .  ناریو  فرصت و  ار  رهش  نیا  رومیت ،  نایرکشل  هک  دوب  هتشذگ  یمک  نامز  رهـش  نیا  ینادابآ  زا  هنافـساتم  یلو  دیـشوک . 
زا هرابود  نادمه  هیوفص ، »  تلود  ندمآراک «  يور  اب  اما  دش .  هدرپس  یشوم  ارف  هب  يدودح  ات  لاس  دودح 300  تدم  يارب  نادمه  نآ 

رگنایب ناکرـسیوت  رد  هلمج  زا  ناتـسا  طاقن  رگیدو  نادمه  رهـش  رد  اه  لپ  سرادم ،  اهارـسناوراک ،  داجیا  دش .  دنم  هرهب  ینادابآ  تمعن 
ناجیروک لپ  ، دابآ جات  يارسناوراک  نیسح ،  هدازماما  هب  ناوتیم  هیوفـص  هرود  مهم  ياهانب  زا   . تساهرهـش ینادابآ  رما  هب  نایوفـص  هجوت 

ورسخ لپو  ناکرـسیوت  رد  جفـسرف  يارـسناوراکو  لپ  هنگنز ،  ناخیلع  خیـش  هسردم  نینماف ،  رد  دابآ  ناهج  لپ   ، ناجیروک ياتـسور  رد 
رهش يرجه ،  ای 1138  لاس 1136  رد  جرمو  جره  زورب  هیوفـص و  تموکح  ضارقنا  زا  سپ  درک .  هراشا  دابآ  دـسا  رد  راـبنا  بآو  داـبآ 

یلاها زا  كدنا  يرامش  زج  ینامثع  ياهزابرـس  ربارب  رد  مدرم  تمواقم  رثا  رب  دمآ و  رد  ینامثع  یلاو  اشاپ ، »  دمحا  فرـصت «  هب  نادمه 
 ، يرجه لاس 1144  زییاپ  رد  یلو  دریگ ،  سپ  زاب  نیمجاهم  زا  ار  رهـش  تسناوت  راشفا »  هاش  ردان  هعقاو «  نیا  زا  دـعب  لاس  6 دنامن .  یقاب 

رهـش ینامثعو  ناریا  نایم  يا  همان  ناـمیپ  بجوم  هب  يرجه ،  لاس 1145  رد  ماجنارـس  دـندرک .  فرـصت  اج  نآ  اه  ینامثع  مود  راب  يارب 
یلع يرجه « ،  لاس 1193  ردو  دوب  هیدنز  نادناخ  ناریما  تسد  رد  نادمه  هیدنز ، »  هرودرد «  دش .  راذگاو  ناریا  هب  عطق  روطب  نادـمه 

مان هبو  دـیزگرب  دوخ  تختیاپ  ناونع  هب  ار  نادـمهو  دز  لالقتـسا  زا  مد  يو  گرم  زا  دـعب  دـنز ، »  ناخ  میرک  يرهاوخ «  هون  ناـخدارم » 
لاس رد  هیراجاق  تلود  ندمآ  راک  يور  اب  تسا .  هدش  کح  هبیط »  هدلب  ناونعاب «  نادـمه  زا  اه  نآ  يوررب  هک  درک  برـض  هکـس  دوخ 

تموکح لوط  رد  یلو  تخاس .  ناریو  ار  نآ  يورابو  جربو  درک  ماع  لتقو  فرـصت  ار  نادـمه  راـجاق  ناـخ  دـمحم  اـغآ  ق ،  1205 ه . ـ
ياهراگدای زا  ریالمو  ناکرسیوت  نادمه –  عماج  دجسمو  رازاب  ثادحاو  يزاسزاب  دش .  تیبثت  جیردت  هب  نادمه  رهش  تیعقوم  نایراجاق 

ینامثعو سور  ياوق  لاغشا  هب  بیترت  هب  ناتسا  رگید  ياهرهـشو  اه  يدابآو  نادمه  رهـش  زین  لوا  یناهج  گنج  رد  دشاب .  یم  هرود  نیا 
هک یسیلگنا »  نسکج  دش « .  یتخـس  یطحق  راچد  نادمه  نامز ،  نیمه  رد  دوب .  اهنآ  نایهاپـس  داتـس  نادمه ،  رهـشو  دمآرد  سیلگناو 
یم میسقت  هلحم  ای  هیحان و  راهچ  هب  يرادا  روما  رظن  زا  رهش  تسا « :  هتشون  تشاد ،  نادمه  زا  هک  يدیدزاب  رد  يدالیم ،  لاس 1903  رد 

دیازفا یم  يو   . تسا یثوروم  ًالمع  وا  لغـشو  تسا  لوئـسم  مکاح  ربارب  رد  ادخدک  نیاو  تسا  هناگادج  ییادـخدک  ار  کیره  هک  دوش 
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ایشا و هیهت  رد  هک  دراد  رارق  ارـسناوراک  زا 50  شیب  رازاب  نیا  راوج  ردو  دراددوجو  نادـمه  رازاب  رد  يرتشم  رپ  ناـکد  زا 500  شیب  هک 
تـسا قنوررپ  تخـس  ناشراکو  دـنا  شوجو  بنج  رد  دـنرذگ  یم  رهـش  نیازا  هک  راوزو  ناـناگرزاب  يرامـشیب  هورگ  موزل  دروم  تاودا 

؛  نیققحم زا  یخرب  هدیقع  هب  هک :  درک  هراشا  تسین  دب  رخآ  رد  دراد » .  دوجو  رهش  نیا  رد  يرتشم  رپ  یمومع  هبامرگ  تصـش  نینچمه  ،
 « انادـمه مسا «  لوارـسیلپ ، »  تـالگیت  هبیتک  رد «  هکارچ  هتفرگن .  تروص  وکاـید »  ینعی «  داـم  هاـشداپ  نیتسخن  تسد  هب  نادـمه  ياـنب 

 . تسا هداد  رارق  دوخ  ینارمکح  رقم  ار  اجنآو  هدوزفا  نآ  لالجو  يدابآ  رب  وکاید »  دیاش «  تسا .  هدش  هتشون 

نابز ماوقا و 

زا لکشتم  ناتـسا ،  نیا  نینکاس  یلک  روط  هب  تسا .  یـصاخ  موسز  بادآ و  اه ،  گنهرف  اب  فلتخم  ماوقا  تنوکـس  لحم  نادمه  ناتـسا 
نادـمه ناتـسرهش  برغو  لامـشرد  هژیو  هب   ، ناتـسا برغو  لامـش  رد  كرت : ماوقا  دنتـسه .  اهدرک  اه و  سراف  کـل ،  رل و  كرت ،  ماوقا 

ار ناتـسا  زکرم  نانکاس  رتشیب  سراف :  ماوقا  دنرقتـسم .  شخبو  دـنواهن  ریالم ،  ياـه  ناتـسرهش  رد  کـل :  رل و  ماوقا  دنـشاب .  یم  نکاـس 
ردو برغ  لامـش  برغرد ،  درک :  ماوقا  دنوش .  یم  بوسحم  اهدام  نارود  زا  ینعی  هقطنم  نیا  مدرم  نیرت  یمیدق  زاو  دـنهد  یم  لیکـشت 
نیا رد  زین  اه  يدوهیو  اه  یحیـسم  زا  ییاه  تیلقا  روکذـم ،  ماوقا  رب  هوالع  دـنراد .  تنوکـس  هاشنامرکو  ناتـسدرک  ياهناتـسا  ترواجم 

حطـس رد  زین  هجهلو  نابز  یگدـنکارپ  دوخ ،  صاخ  ننـسو  بادآ  اهگنهرف ،  اب  فلتخم  ماوقا  دوجو  هب  هجوت  اب  دـنراد .  تنوکـس  ناتـسا 
 . يدرک نابز  کلو و  يرل  نابز  یسراف ،  نابز  یکرت ،  نابز  زا :  دنترابع  هک  دوش  یم  هدهاشم  یبوخ  هب  ناتسا 

يداصتقا یعامتجا و  تیعقوم 

ناتسا نیا  رد  تشک  تسا .  نداعم »  جارختسا  مود «  هجرد  ردو  يرورپماد »  و « يزرواشک »  لوا «  هجرد  رد  نادمه  ناتسا  داصتقا  ساسا 
ناتسا يزرواشک  تالوصحم  نیرت  هدمع  تسا .  یمید  تروص  هب  هدش  تشک  یضارا  رتشیبو  دریگ  یم  تروص  یبآو  مید  تروصود  هب 
روگنا اه  هنمادردو  یبالگ  بیس و  هژیو  هب  اه  هویم  عاونا  زین  یناتسهوک  قطانم  رد  تسا .  دنق  ردنغچ  ینیمز و  بیس  وج ،  مدنگ ،  نادمه 

 . تسا یتنـس  لکـش  هب  رتشیب  نادـمه  ناتـسا  يرادـماد  هویـش  يورپماد ،  شخب  رد  دوش .  یم  تشک  تاج  یفیـصو  تاـبوبح  تـالغ ،  ، 
نادـمه ناتـسا  دراد .  یناوارف  تیمها  راد ،  ماد  ریاشع  يارب  هقطنم ،  ندوب  یقالییو  عیـسو  عتارم  دوجو  اوهو ،  بآ  عونت  یمیلقا ،  طیارش 

يور برس ،  تاپسدلف ،  ینامتخاس ،  گنس  کهآ ،  گنـس  تینارگ ،  نآ  نداعم  نیرت  مهم  تسا و  ینغ  رایـسب  نداعم  رظن  زا  نینچمه ، 
یتسد عیانص  نادمه  ناتـسا  رد  هدش ؛  رکذ  دراوم  رب  هوالع  تسا .  نهآ  گنـس  نتروارت و  سیلیـس ،  تینومیل ،  چگ ،  نارگنهآ ،  هرقن  ، 

 ، یفاب هویگ  يرگلافس ،  یفاب ،  یلاق  ناتسا  یتسد  عیانص  نیرتمهم  تسا .  ییالاب  تیمها  ياراد  دراد و  شرتسگ  ینیـشام  عیانـص  زا  شیب 
 . دوش یم  میسقت  نیگنس »  عیانص  و «  کبس »  عیانص  شخب «  ود  هب  ناتسا  ینیـشام  عیانـص  تسا .  یغابدو  يزود  نیتسوپ  يزود ،  شفک 

تسا درف  هب  رصحنم  يدیلوت  تیفرظ  رظن  زا  ریظنمک و  ناریا  برغ  رد  هک  تسا  هشیش  دیلوت  یتعنص  هناخراک  ناتسا ،  کبس »  عیانص  زا « 
 : زا دناترابع  ناتـسا  کبـس »  عیانـص  ریاس «  دنکیم . دـیلوت  ار  نآ  ریاظن  هشیـش و  ناویل ، ناکتـسا ، عاونا  رـضاح  لاح  رد  هناخراک  نیا  . 
 » تیلاعف شخب  رد  اما  و  يزلف . عیانص  کینورتکلا و  قرب و  يزلفریغ ،  یناک  ییایمیش ،  يزلولس ،  يزاسمرچ ،  یجاسن و  ییاذغ ،  عیانص 

پاپوس يزاسهار ،  ینامتخاس و  تالآنیشام  يزرواشک ، تاودا  دیلوت  ندچ و  يرگهتخیر  عیانـص :  هب  ناوت  یم  ناتـسا  نیگنـس »  عیانص 
 . رک د هراشا  نادمه  دالوف  تکرش  وردوخ و  عاونا 

تاغوس
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یلحم نوباص  هویگ ،  يراک ،  تبنم  میجاج ،  میلگ ،  شرف ،  شفک ،  فیک و  نوچ  یمرچ  یهـالاک  کیمارـس ،  لافـس ،  یتسد :  عیاـنص 
 : يرورپ ماد  يزرواشک و  تالوصحم  اولح  هطاش  زگ ،  تابن ،  لـقن و  کمـشپ ،  قلـساب ،  هریـش ،  ریـش  چـیپ ،  تشگنا  ینیریـش :  عیاـنص 

لسع قامس ،  یگنرف ،  هجوگ  بر  روگنا ،  هریش  یسیق ،  یبازیت ،  زبس و  شمشک  هزیوم ،  ریس ،  ماداب ،  ودرگ ،  ولآ ،  روگنا ، 

يرگشدرگ یعیبط –  ياه  هبذاج 

هعونمم تشد  وش ،  مچ  ای  یلود  راهچ  دابآ  نسح  بالات  نامیلـسریپ ،  بالات  یلگنج ،  كراـپ  دـنبرد ،  ياـه  غاـب  دابآدـسا :  غـالوباملآ 
تعیبط غالوب ،  املآ  هدـش  تظافح  ياه  عافترا  تعیبط  دابآدـسا ،  هندرگ  تعیبط  بادـنخ ،  هرد  تعیبط  هرد ،  نمهب  تعیبط  دابآدعـسا ، 

هناخدور هیشاح  دنولا ،  هوک  هتشر  هنماد  راهب :  دنولا  هوک  ایلع ،  رانچ  ياتـسور  زیرهک  ناورتیب ،  ياتـسور  یلـصف  زیرهک  دابآدسا ،  تشد 
 ، ناخ یـضاق  هردـیح  ياتـسور  تعیبط  نانهو ،  ياتـسور  تعیبط  نانهو ،  ياتـسور  تعیبط  ول ،  هدـنبادخ  هناخدور  هیـشاح  دور ،  هنیمیس 
 ، درز رمک  هوک  هنماد  زمرگ ،  ناخ  عونمم  راکش  هاگهانپ  توبن ،  à راپ ناکرس ،  وللا  راشبآ  ناکرسیوت :  زمرگ  - ناخ نیجلال  رهش  تعیبط 

هرد تعیبط  هلال ،  یلق  رد  هغورد  همـشچ  نایزاس ،  هرمک  همـشچ  داـبآ ،  یقت  توت  راد  همـشچ  هرد ،  هایـس  هوک  هنماد  ناـیلک ،  هوک  هنماد 
هرد تعیبـط  هلبنگ ،  رد  تـخت  هرد  تعیبـط  گـیب ،  رجنخ  هرد  تعیبـط  هرد ،  سرخ  هرد  تعیبـط  هرد ،  شیمواـگ  هرد  تعیبـط  قـالیه ، 

ناراـف یقـالیی  هـقطنم  یناـشگ ،  ياتــسور  تعیبـط  هناتــسرهش ،  هرد  تعیبـط  ردــنزگ ،  هرد  تعیبـط  ناـمیترآ ،  هرد  تعیبـط  ناــکرس ، 
هقطنم ياچ ،  يروق  هناخدور  هیشاح  ناگیمخ ،  هناخدور  هیـشاح  هجرنیق ،  یندعم  بآ  همـشچ  تلم ،  یلگنج  كراپ  نزر :  هجرنیقراشبآ 

 ، بارس راغ  ردصیلع ،  راغ  امالقاب ،  همـشچ  یناقوب ،  همـشچ  دابآ ،  هعلق  هوک  هنماد  گنهآردوبک :  ردصیلعراغ  یطارقب  تاعافترا  راکش 
تعیبط هلـصو ،  ياتـسور  تعیبط  غاد ،  هرق  هرد  تعیبـط  هرد ،  جـلخ  هرد  تعیبـط  یطاـقوب ،  هلق  داـبآ ،  یلق  یکهآ  راـغ  یـشابوس ،  راـغ 

هناخدور هیشاح  لگ ،  اقآ  یلصف  بالات  راسهوک ،  کیفارت  كراپ  ریالم ،  ماب  ریالم :  هدرس  - هوک نالآ  ياتسور  تعیبط  بارس ،  ياتسور 
بایساماگ رگشل  شحو  تایح  هاگتسیز  هدرس ،  هوک  هنماد  رجق ،  رصق  هوک  هنماد  رگشل ،  هوک  هنماد  ریالم ،  هناخدور  هیـشاح  دابآ ،  مرح 

تعیبط نابسراف ،  هقطنم  تعیبط  ناسولم ،  بارس  هقطنم  تعیبط  بایساماگ ،  بارس  هقطنم  تعیبط  نایگ ،  بآرس  هقطنم  تعیبط  دنواهن : 
 : نادمه همان  - چنگ - راشبآ رهاط  دمحم  الم  همشچ  دالوا ،  هلاچ  همشچ  نارهاوخ ،  ود  همشچ  یلع ،  همشچ  هنهک ،  رواگنک  بارس  هقطنم 

راغ ایاق ،  قآ  راغ  جزیه ،  راغ  ناتابکا ،  دـس  هچایرد  دـنولا ،  هنماد  هرد ،  کیرات  یکـسا  تسیپ  هرد ،  خزود  راشبآ  هماـن ،  جـنگ  راـشبآ 
انیز هرد  تعیبط  هوک ،  هداز  ماما  تعیبط  هدیح ،  هرد  تعیبط  دابآ ،  سابع  ياه  هرد  تعیبط  هجیلگب ، 

یخیرات ياه  هبذاج 

 ، يدابآدسا نیدلا  لامج  دیس  دوبدای  يانب  نامیلسریپ ،  هداز  ماما  سابع ،  هاش  رابنا  بآ  دابآدسا :  يدابآدسانیدلالامجدیـسدوبدایيانب 
 ، یشبح یخیرات  ياتسور  بادنخ ،  یخیرات  ياتسور  بادنخ ،  یخیرات  ياتسور  هرد ،  مهلم  یخیرات  ياتسور  دابآورـسخ ،  هتـسکش  لپ 
 ، یتحایس ای  نادیـس  هداز  ماما  هربقم  یناجاقآ ،  ازریم  دجـسم  یناطلـس ،  دجـسم  یغالب ،  ناجاقآ  هبیتک  ناتـسلگ ،  مامح  يرفولین ،  مامح 

یخیرات هپت  نارجاهم ،  لپ  رگـسع ،  هداز  ماما  يراهب ،  دمحم  خیـش  هاگمارآ  راهب :  يراهب  - دـمحم - خیـش -- هاگمارآ یـسانش  مدرم  هزوم 
 : ناکرسیوت نارتشا  - هعلق نارجاهم  عماج  دجسم  دابآ ،  جات  يارسناوراک  دابآ ،  لوسر  يارسناوراک  هغاز ،  نیمیس  یخیرات  هپت  نارجاهم ، 

ماما دیز ،  هاش  ای  یلع  نب  دیز  هداز  ماما  هتسب ،  رمک  ای  نجحملاوبا  هاگمارآ  ینامیترآ ،  نیدلا  یضر  ریم  هاگمارآ  یبن ،  قوقَیبح  هاگمارآ 
هناخ یبارـس ،  مامح  رـصان ،  هداز  ماما  هاگترایز  دیفـس ،  هعلق  یخیرات  ياتـسور  رازاب ،  هتـسار  ای  هدیـشوپرس  رازاب  میهاربا ،  ناطلـس  هداز 

يارسناوراک لیعامسا ،  هاچ  تانق  ناگدازهاش ،  هلحم  ای  ناگدازهاش  هعلق  نارتشا ،  هعلق  يدوعـسم ،  هناخ  یـسابع ،  هناخ  يرادتقا ،  رتکد 
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ماما رهظا ،  هداز  ماما  نزر :  دوه  - هدازماما یبارـس  دجـسم  راوغاب ،  دجـسم  ناهرز ،  دجـسم  هنگنز ،  ناخیلع  خیـش  هسردم  یـسابع ،  هاش 
 ، مظعا مامح  بهار ،  هداز  ماما  راقفلاوذ ،  هداز  ماما  نوتاخ ،  هدـیبز  هداز  ماما  گنهآ :  ردوبک  دوه  هداز  ماـما  یخیراـت  ياـنب  دوه ،  هداز 
 ، سوواکیک هعلق  دابآ ،  كرابم  یتسیروت  دس  وس ،  نیریـش  یتسیروت  دـس  ناراتروقـشاب ،  ياتـسور  یمیدـق  مامح  دابآ ،  قاد  قاد  مامح 

هداز ماما  ای  یبارس  لیعامسا  هداز  ماما  ناجیشون ،  هدکشتآ  ریالم :  ناجیشون  - هدکـشتآ هیقارط  هعلق  ناراتروقـشاب ،  یـس  هعلق  رلزیق ،  هعلق 
لپ اقچ ،  هایس  هپت  باروح ،  ای  باروگ  یخیرات  هپت  نماس ،  جرب  هلودلا ،  فیـس  غاب  ریالم ،  یخیرات  ياه  غاب  ریالم ،  یمیدق  رازاب  هوک ، 
هناخ يروصنم ،  یمیدـق  هناخ  نایلعفطل ،  یمیدـق  هناخ  رادـملع ،  ياتـسور  یمیدـق  مامح  ینامیا ،  رولب  مامح  دابآ ،  نامز  لـپ  لـیورم ، 

 ، يرپ هعلق  روب ،  روب  ناخ  نامیلـس  هعلق  نوماد ،  هعلق  ناجیـشون ،  یناتـساب  هعلق  جونا ،  یناتـساب  هعلق  نماس ،  ینیمز  ریز  رهـش  یقدـصم ، 
ریم لاچخی  نیسح ،  اباب  هربقم  هلودلا ،  فیس  هربقم  اروشاع ،  دجسم  یکولملا ،  خیـش  يارـسناوراک  اه ،  جالح  ای  حاتفریم ،  يارـسناوراک 

تانق ناولهپ ،  تانق  همشچ ،  تانق  هیرصیق ،  تانق  بارت ،  اقآ  جاح  مامح  یناتساب ،  ياتسور  نایگ ،  یناتـساب  هپت  دنواهن :  نایگ  - هپت حاتف 
 ، ياخدرم هاگمارآ  رتسا ،  هاگمارآ  نادـمه :  یلعوب  - هاگمارآ هسیدوئـال  اـی  یکولـس  دـبعم  ریپ ،  اـباب  اـی  نرقم  نبا  ناـمعن  هربقم  نشلگ ، 

يداه هداز  ماما  هوک ،  هداز  ماما  ای  لیعامـسا  هداز  ماما  نیـسح ،  هداز  ماما  ییحی ،  هداز  ماما  هللادـبع ،  هداز  ماما  ینیوزق ،  فراع  هاگمارآ 
 ، بارت جاح  مامح  اسیپ ،  هپت  هناتمگه ،  هپت  هنیـشبآ ،  لـپ  رـضخ ،  هعقب  ناـبرق ،  جرب  نادـمه ،  رازاـب  یلع ،  نب  لـها  هداز  ماـما  یلع ،  نب 

جنگ ياه  هبیتک  هناتمگه ،  خاک  یس ،  هعلق  زیق  ای  رتخد  هعلق  ردنکسا ،  ربق  هناتمگه ،  یناتساب  رهش  ینادملق ،  يارس  هعلق ،  یخیرات  مامح 
یعیبط خیرات  هزوم  ماما ،  نادیم  نایرع ،  رهاط  اباب  هربقم  انیس ،  یلعوب  هربقم  یگنـس ،  ریـش  همـسجم  عماج ،  دجـسم  نایولع ،  دبنگ  همان ، 

انیس یلعوب  هزوم  نادمه ، 

نادمه ناتسا  ياه  هبذاج  ریاس 

- عماجدجــسمنایولع - دـبنگ ناـتابکا  - دـسهمان - جــنگ - نیباـک - هلتیاـخدرم - رو - رتـسا - هـعقب رهاـطاباب  - هاـگمارآنابرق - جربنادــمه - رازاـب
همان - جنگ - یناتساب - ياه - هتشبن - گنسنادمه

نزر

هیلع هللا  مالس  دوه  هداز  ماما 

نرق لوغم و  نارود  ياهانب  زا  دراد و  رارق  نادمه  ناتسرهش  عباوت  زا  نزر  شخب  هعلق  یگنی  ياتـسور  رد  دوه  هداز  ماما  يانب  تاحیـضوت 
رگید 236 زرج  ات  زرج  طسو  زا  علض  ره  یجراخ  ةزادنا  تسا .  هدش  هتخاس  رجآ  زا  یعلض و  هدزاود  انب  نالپ   . دیآ یم  باسح  هب  متـشه 

داعبا رتمیتناـس و  رگید 168  شبن  ات  شبن  کـی  زا  علـض  ره  داـعبا  تسا .  رتمیتناـس  كرت 160  ره  طسو  ياهامن  قاـط  ۀـناهد  رتمیتناـس و 
 ، انب رهاظ  تسا .  هدش  هتسب  کنیا  نآ ،  یبونج  رد  هک  تسا  یبونج  یلامـش و  رد  ود  ياراد  انب  دشاب  یم  رتمیتناس  زا 86  شیب  نآ  یلخاد 
اب دراد  رارق  نآ  رد  بادرس  هک  جرب  فک  تسا .  هدنام  یقاب  نآ  یبرض  فقس  کنیا  هدش و  بیرخت  هک  هتـشاد  لکـش  یطورخم  يدبنگ 

تسا عوضوم  نیا  هدنهد  ناشن  دشاب و  یم  دوهشم  جرب  يدروجال  ياه  یشاک  تانیئزت  زا  یکدنا  راثآ  تسا  هدش  هدیـشوپ  یبوچ  ياهریت 
 . تسا هدوب  اراد  ار  يزیگنارب  نیسحت  ابیز و  رایسب  رهاظ  ینادابآ  نامز  رد  انب  هک 

گنهآ ردوبک 

هیلع هللا  مالس  یلع  نب  رهظا  هداز  ماما 
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زا تسا  تراـبع  نآ  و  تسا .  هدـیدرگ  عقاو  نزر  شخب  عباوت  زا  نیزگ  رد  اـی  نیزج  رد  ياتـسور  رد  یلع  نب  رهظا  هدازماـما  تاحیـضوت 
لیکـشت ار  هدازماما  ياـنب  ناـمتخاس و  ار  جرب  عاـفترا  زا  رتم  تشه  دراد و  كرت  دراد و 19  عاـفترا  رتم  هک 20  لکش  يا  هناوتـسا  یجرب 

اب دبنگ ،  یجراخ  شـشوپ  دشاب و  یم  قرـشم  تمـس  زا  انب  يدورو  لخدم  دـشاب .  یم  یطورخم  لکـش  هب  انب  نیا  دـبنگ  ۀـعقب  دـهدیم و 
یبرض لکش  يورک  فقـس  دشاب و  یم  رتمیتناس  رودـم و 712  هدازماما  يانب  یلخاد  رطق  تسا .  هدـیدرگ  انب  هداس  ۀتـسار  هتفخ و  يرجآ 
هلصاف بسح  رب  هک  دنا  هتشاذگ  راک  هرجنپ  هس  فلتخم ،  لصاوف  هب  مرح  يالباب   . تسا هتفرگ  رارق  نآ  زارف  رب  انب  نیریز  شـشوپ  ِبسانتم 

تسا هتفرگ  رارق  مرح  یبوچ  قودنص  یبونج  تمس  رد  مرح  لکش  هریاد  ینورد  هطوحم  رد  دناهدش .  یشاقن  كرت  هن  شش و  هس ،  ياه 
رد دش و  هتخاس  يوفـص  مود  سابع  هاش  نامرف  هب  يرجه  لاس 1056  رد  قودنـص ،  نیا  تسا .  دـیجم  نآرق  زا  یتایآ  هبیتک و  ياراد  هک 
رد قودنص  ياه  هبیتک  دیدرگ  يزاسزاب  ریمعت و  اهدعب  یلو  تسا  هتفر  نیب  زا  هدش و  ناریو  نآ  زا  ییاهتمسق  يرمق ،  يرجه  لاس 1350 

خیرات هب   : " دسریم رظن  هب  هلمج  نیا  نآ ،  نییاپ  رد  هک  هتسجرب  ثلث  طخ  هب  حتف  ۀکرابم  ةروس  زا  تسا  ترابع  ییالاب  ینییاپ و  ياهتمسق 
 ... هدبعلا ریرحتب  بلاط ...  داتسا  لمع  هب  هجاوخ  هانپ  لابقا  ةدومرفب  نالیگ  ةدلب  عفرا  رد  هیوبنلا  هرجه  نم  فلالاو  نیـسمخ  تمـس و  هنس 

رد نآ  ضرع  رتمیتناـس ،  الاب 270  رد  رتمیتناـس و  نییاپ 279  تمسق  رد  يوفص  رصع  ياه  قودنـص  يرایـسب ا ز  دننام  قودنـص  لوط  " 
وکس تمـسق  لماش  نآ  رتمیتناس  هک 50  تسا  رتمیتناـس  قودنـص 142  عافترا  تسا  رتمیتناس  الاب 116  تمـسق  رد  رتمیتناس و  نییاپ 127 

تمسق رد  هک  يرد  اب  دراد و  رارق  فک  ریز  بادرس  رد  ربق  یلصا  لحم  دهدیم  لیکـشت  ار  ییالاب  تمـسق  نآ  رتمیتناس  نییاپ و 92  دننام 
یعلض راهچ  يرجآ  ۀیاپ  نآ  طسو  رد  تسا .  لکش  عبرم  بادرس  ۀطوحم  درک .  ادیپ  یـسرتسد  نآ  هب  ناوتیم  دراد  رارق  هعقب  رد  بونج و 

قاط همـشچ  راهچ  اب  زین  نآ  فقـس  دـنا و  هدز  قاط  هگنل  راهچ  نآ ،  فرط  راـهچ  هک  تسا  هتفرگ  رارق  رد 8/1  رطق 8/1  هب  یلکش  عبرم 
هاش يرادـمامز  نامز  رد  هک  دـشاب  یم  يرجه  متفه  نرق  رد  اهلوغم  نارود  يرنه  راثآ  زا  هدازماما  ياـنب  تسا .  هدـیدرگ  هدیـشوپ  یبرض 

هتشون مالسلا  هیلع  یلع  نبرهظا  نآ  همانترایز  رد  هدازماما  نیا  بسن  تسا .  هدیدرگ  يزاس  زاب  يرمق  يرجه  خیرات 1056  رد  مود  سابع 
 . تسا

هیلع هللا  مالس  نیغ ) نیع و   ) انزا هداز  ماما 

نیاناوارف لامتحا  هب  تسا . هدیدرگ  عقاو  يا  هپت  يور  رب  نینماف  شخب  زا  انزا  ياتسور  رد  نیغ  نیع و  هدازماما  ای  انزا  هدازماما  تاحیـضوت 
هدومن ییاسانش  ار  نآ  نادمه  ناتـسا  زکرم  رد  عقاو  یگنهرف  ثاریم  نامزاس   1367 لاس رد  تسا و  يرجه  متفه  مشـش و  ةدس  راثآ  زا  انب 

انب دـبنگ  ار  هیقب  نامتخاس و  ار  نآ  رتم  تشه  هک  تسا  رتم  دودح 13  رد  یعافترا  رتم و  عالضا 10  اب  لکش  عبرم  ۀشقن  ياراد  انب  تسا . 
زا کیره  رد  تسا .  هدیدرگ  راوتسا  دزاسیم  لدبم  یعلض  تشه  هب  ار  یعلـض  راهچ  يانب  هک  ییاه  هراوشوگ  رب  دبنگ  دهد .  یم  لیکـشت 
 . دـنراد عافترا  رتمیتناـس  ضرع و 660  رتمیتناــس  دـنرگیدکی و 130  ۀـنیرق  نیفرط  ياـهامن  قاـط  هک  دراد  دوـجو  قاـط  هس  اـنب  عالـضا 
رد ییاهرجآ  گنـس و  انب  رد  هتفر  راکب  حـلاصم  دـشاب .  یم  اراد  ار  عاـفترا  رتمیتناـس  ضرع و 660  رتمیتناـس  زین 370  یلـصا  ياهامنقاط 

هدـش هدافتـسا  یجراخ  ۀـهبج  رد  هژیو  هب  انب  نیئزت  يارب  اهرجآ  نیمه  زا  تسا .  جوراس  تالم  اب  هارمه  رتمیتناـس  رد 25  رد 25  ةزادنا 5 
هدازماما ود  يانب  تسا  هدیدرگ  عقاو  نآ  رب  هدازماما  هک  هپت  برغ  تمـسق  رد   . دـشاب یم  اربم  تانیئزت  هنوگره  زا  انب  یلخاد  ۀـهبج  تسا . 
هدازماما فارطا  رد  تساهدش  هتخاس  یلوغم  کبس  هب  زین  هدازماما  نیا  يانب  دناهدیدرگ .  هرهش  نیغ  نیع و  ياهمان  هب  هک  دراد  رارق  رگید 

نآ رد  نوگانوگ  شوقن  طوطخ و  اب  اه  ربق  گنـس  عاونا  تسا و  هدیدرگ  عقاو  هپت  نیمه  يور  اتـسور  ناتـسروگ  دنوشیم .  هدید  ییاهربق 
تسا رادوخرب  هژیو  یتفاطل  ییابیز و  زا  يدورو  رد  تمسق  رد  هژیو  هب  يراکرجآ  تانیئزت  رظن  زا  اه  هدازماما  نیا  نامتخاس  دراد .  دوجو 
شزیر راچد  ییاهتمسق  رد  انب  دشاب  یم  تیمها  زئاح  اه  تالم  ۀعلاطم  رظن  زا  تسا ،  يدودنا  شـشوپ  نودب  انب  یلخاد  ۀهبج  هکاجنآ  زا  . 
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 . تسا هدیدرگ  یگدوسرف  و 

نادمه

هیلع هللا  مالس  رضخ  هداز  ماما 

هداز ماما  مان  زا  اتسور  هپت و  مان  تسا . هدیدرگ  عقاو  يا  هپت  زارف  رب  نادمه  یقرش  لامش  رد  رضخ  ياتسور  رد  رضخ  هدازماما  تاحیـضوت 
هدش لیکـشت  نآ  يالاب  رب  يدبنگ  فقـس  کی  علـض و  ره  رد  رتمیتناس  داعبا 450  اب  لکـش  عبرم  یحرط  زا  انب  تسا . هدش  هتفرگ  نوفدـم 

یلخاد ۀـهبج  فرط  راهچ  ۀیـشاح  رب  هک  دـشاب  یم  یـسیفن  ابیز و  یطخ  تانیئزت  دروخ  یم  مشچ  هب  انب  نیا  رد  همه  زا  شیب  هچنآ  تسا . 
لمتـشم هک  ثلث  طخ  هب  تسا  يا  هبیتک  ياراد  زین  انب  بارحم  دنا و  هدـش  هتـشون  ثلث  یفوک و  طوطخ  هب  اه  هبیتک  تسا  هدـش  هفاضا  نآ 
باتکلا هحتاف  ةروس "  یفوک  طخ  هب  بارحم  فارطا  ۀیشاح  الاب و  تمسق  رد  نیلفاغ "  کنم  نکنال  کتالص و  یلع  لبق  ۀیآ "  رب  تسا 

تماق زا  ناشن  تشدرد  هوک و  مرگنب  اج  ره  هب  منیو  هت  ارحـص  مرگنب  ارحـص  منیو بـه  هت  ایرد  مرگنب  اـیرد  هب  یتیب :  ود  ملـالا " و  ریغ  اـت 
راعـشا لـماش  يا  هبیتـک  زین ،  بارحم  يوس  هب  تسار  تمـس  ۀـشوگ  زا  راوید ،  يـالاب  ۀیـشاح  تمـسق  رد  راـثآ  نیا  زج  هب  منیو  هت  اـنعر 

 . دوش یم  هدید  هدش و  يربچگ  ثلث  طخ  هب  يا  هبیتک  زا  يراثآ  انب  یجراخ  ههبج  رد  تسا .  هدش  يربچگ  هتسجرب  ثلث  طخ  هب  یسودرف 
 ، رـضخ هپت   . . تسا هدمآ  نایم  هب  ییاه  سدـح  هدـش ،  ثادـحا  نآ  رب  هدازماما  مانب  هک  يا  هپت  رد  هعقب  میرح  نییعت  يارب  لاس 1369  رد 

تسا هدیسر  زین  یخیرات  تبث  هب  تساتسور و  مدرم  ناتسروگ 

هیلع هللا  مالس  دوه  هداز  ماما 

نرق لوغم و  نارود  ياهانب  زا  دراد و  رارق  نادمه  ناتسرهش  عباوت  زا  نزر  شخب  هعلق  یگنی  ياتـسور  رد  دوه  هداز  ماما  يانب  تاحیـضوت 
رگید 236 زرج  ات  زرج  طسو  زا  علض  ره  یجراخ  ةزادنا  تسا .  هدش  هتخاس  رجآ  زا  یعلض و  هدزاود  انب  نالپ   . دیآ یم  باسح  هب  متـشه 

داعبا رتمیتناـس و  رگید 168  شبن  ات  شبن  کـی  زا  علـض  ره  داـعبا  تسا .  رتمیتناـس  كرت 160  ره  طسو  ياهامن  قاـط  ۀـناهد  رتمیتناـس و 
 ، انب رهاظ  تسا .  هدش  هتسب  کنیا  نآ ،  یبونج  رد  هک  تسا  یبونج  یلامـش و  رد  ود  ياراد  انب  دشاب  یم  رتمیتناس  زا 86  شیب  نآ  یلخاد 
اب دراد  رارق  نآ  رد  بادرس  هک  جرب  فک  تسا .  هدنام  یقاب  نآ  یبرض  فقس  کنیا  هدش و  بیرخت  هک  هتـشاد  لکـش  یطورخم  يدبنگ 

تسا عوضوم  نیا  هدنهد  ناشن  دشاب و  یم  دوهشم  جرب  يدروجال  ياه  یشاک  تانیئزت  زا  یکدنا  راثآ  تسا  هدش  هدیـشوپ  یبوچ  ياهریت 
 . تسا هدوب  اراد  ار  يزیگنارب  نیسحت  ابیز و  رایسب  رهاظ  ینادابآ  نامز  رد  انب  هک 

هیلع هللا  مالس  هوک ) ) نسحم هداز  ماما 

افصم ياه  هرد  زا  یکی  رد  رارقتـسا  تلع  هب  هدش و  عقاو  نادمه  يرتم  ولیک  رد 16  نیجرف  ياتسور  رد  نسحم  هدازماما  يانب  تاحیـضوت 
متـشه نرق  رد  لوغم  نارود  راثآ  زا  اـنب  تسا . هدـش  فورعم  زین  ناتـسهوک  هداز  ماـما  اـی  هوک  هداز  ماـما  هب  دـنولا  هوک  هنماد  ياـشگلد  و 

زارف رب  هک  گرزب  ناوـیا  کـی  زا  نآ  ياـمن  تسا  لکـش  لیطتـسم  تروـص  هب  نوریب  ههبج  زا  هـعقب  ناـمتخاس  دـشاب .  یم  يرمق  يرجه 
هدازماـما يزکرم  ناـمتخاس  تسا .  هدـیدرگ  لیکـشت  دراد  رارق  نآ  ناویا  يوس  ود  رد  هقبط  ود  ییاـهقاتا  هدـش و  ثادـحا  هربقم  يدورو 

هربقم یلخاد  نالپ  تسا .  هتخیر  ورف  نآ  لوا  ناتسبش  ای  هباحص  مود  ششوپ  هک  تسا  هششوپ  ود  دبنگ  ود  اب  هتـسویپ  مرح  ود  رب  لمتـشم 
رد نادمه  حتف  رد  هک  دشاب  یم  ریما  ترـضح  هباحـص  زا  نت  هس  نفد  لحم  لوا  ناتـسبش  تسا  هدش  لیکـشت  لکـش  عبرم  ناتـسبش  ود  زا 
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تبسن هب  ییاهدبنگ  ناتسبش  ودره  زارف  رب  تسا .  نسحم  هدازماما  نفدم  زین  مود  ناتسبش  دنا و  هتشاد  تکرـش  گنج  رد  مود  هفیلخ  نامز 
 ، هباحـص روگ  يوکـس  ياهراوید  تسا .  هتفریذپ  ماجنا  ییاه  هراوشوگ  کمک  اب  هریاد  هب  عبرم  لیدبت  هوحن  تسا .  هدـش  هتخاس  گرزب 
رتم ضرع و 1  رتمیتناس   150 لوط ،  رتمیتناس  دودح 250  رد  هک  دشاب  یم  یعلض  دنچ  یبیلص و  یثلثم  یبکوک ،  ياه  یشاک  زا  هدیـشوپ 

ياراد تخاس ،  نامز  رد  نیقی  هب  یلو  تسا  تانیئزت  دـقاف  هدازماما  يانب  هزورما  دـنچ  ره  هک  دـنهدیم  ناـشن  دـهاوش  نیا  دـنراد .  عاـفترا 
اب ییوکس  زین  ار  هباحص  ياهروگ  دوشیمن و  هدید  ربق  گنس  زا  يراثآ  هدازماما  روگ  يور  تسا .  هدوب  يربچگ  يراک و  یـشاک  تانیئزت 
رد هک  دراد  دوجو  یـسدنه  لیکـش  ياه  حرط  يدنب و  هیـشاح  اب  یبوچ  قودنـص  کی  هدازماما  ربق  يور  تسا  هدـناشوپ  یـشاک  شـشوپ 

خیرات هدش و  رارکت  فیرظ  ياه  هتوب  لگ و  نایم  رد  ابیز  يا  هنوگ  هب  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص  هدازماما و  تیوه  نآ  ۀیشاح  لخاد 
هرگ کبـشم و  تروص  هب  بوچ  زا  گرزب  تبـسن  هب  یحیرـض  قودنـص  نیا  يور  تسا  هدش  هتـشون  يرمق  يرجه  زین 935  نآ  تخاـس 

تروص نیا  هب  یبتجم  نسح  ماما  ناگداون  زا  یکی  ناونع  هب  نآ  ياهناتـسبش  طا  یکی  رد  هدازاما  ۀـمان  بسن  هب  تسا .  هتفرگ  رارق  يدـنب 
 " یبتجملا نسحلا  نب  دیز  نب   ... نیسحلا نب  یقنلا  یلع  نب  نسحم  تسا " :  هدش  هدرب  مان 

هیلع هللا  مالس  نیسح ) هدازهاش  ) نیسح هداز  ماما 

نیارق تسا .  هتفرگ  رارق  نادمه  يادهش  نابایخ  رد  ماما  نادیم  زا  كدنا  يا  هلصاف  هب  نیسح  هدازهاش  ای  نیسح  هدازاما  هربقم  تاحیضوت 
 . تسا هتفرگن  تروص  نآ  رد  فرـصت  لخد و  نامز ، لوط  رد  تسین و  رتدـیدج  هیوفـص  ةرود  زا  هدازماما  ياـنب  تسا  یکاـح  دـهاوش  و 

لیکشت مظنم  یعلض  تشه  یبیلص و  نالپ  اب  مرح  ود  يدورو و  کچوک  ناویا  کی  زا  و   . تسا هتفرگ  رارق  لامـش  هب  ور  هربقم  نامتخاس 
هک تسا  امنقاط  لخاد  رد  ییاه  يدنب  یمسر  ياراد  هدش و  عقاو  ییاه  هرجح  هقبط  ره  رد  هک  هدوب  هقبط  ود  نآ  يدورو  يامن  تسا  هدش 

هرجش نتم  هب  هجوت  اب  تسا .  كاخ  چگ و  تالم  اب  رجآ  گنس و  زا  زین  نامتخاس  حلاصم  دراد .  عفترم  يدبنگ  سیفن و  یبوچ و  حیرض 
زا یکی  هربقم  نیا  رد  تسا .  يرگـسع  نسح  ماما  رـسپ  ایو  یبتجم  نسح  ماما  ناگداون  زا  یکی  هک  نیـسح  هدازماما  نفدم  لحم  نیا  همان 

بدا و ملع و  لاجر  زا  يرامش  اه  نیا  رب  هوالع  تسا .  نوفدم  زین  لوغم  ناخوگاله  دنزرف  ناخاقابآ  یسوط و  نیدلاریـصن  هجاوخ  دافحا 
 . تسا هدش  نفد  نآ  یبونج  ناویا  رد  دش  هتشک  يرمق  يرجه  خیرات 1140  رد  هک  يوفص  نیسح  ناطلس  هاشرس  زین 

هیلع هللا  مالس  یلع  نب  لها  هداز  ماما 

يوفـص لوا  بسامهت  هاش  هرود  رد  نآ  يانب  هدیدرگ و  عقاو  نادمه  یلـصم  هپت  یبرغ  لامـش  هنماد  رد  یلع  نب  لها  هدازماما  تاحیـضوت 
شا يدورو  لخدم  تسا و  یقاط  راهچ  کچوک و  عافترا و  مک  نآ  هعقب  تسا . هدـش  هتخاس  يرمق  يرجه  ات 984  ياهلاس 930  نیب  رد 
فرط تسا  هربقم  رادشفک  مداخ و  لحم  هک  هدـش  هتخاس  دـننام  یتشه  کچوک  کقاتا  ود  نآ  يوس  ود  رد  هک  تسا  کچوک  ییورهار 
تـشه نیا  رد  دراد و  ضرع  زین  هزادـنا  نیمه  هب  تسا و  رتم  تشه  نآ  طسو  تمـسق  لوط  هک  تسا  یعلـض  تشه  مرح ،  لـخاد  تسار 

رجآ زا  هرـس  کی  تسا و  هبیتک  يربچگ و  تانیئزت  هنوگره  دـقاف  مرح  لخاد  تسا .  هدـش  هتخاس  یلومعم  یقانج  ياهامن  قاـط  یعلض ، 
رارق ربق  يور  هداس  یبوچ  حیرـض  کی  تسا .  هدـش  نییئزت  زبس  گنر  هب  هتفرگ و  ارف  ار  نآ  يور  هداس  چـگ  زا  يدودـنا  هک  تسا  هداـس 

ِکبـس هب  تسا و  رتمیتناس  زا 150  رتمک  شعاـفترا  نآ 150 و  ضرع  رتمیتناس  حیرـض 250  لوط  تسا .  هبیتک  تانیئزت و  دـقاف  هک  دراد 
رب تسا .  هدش  هدـناشوپ  چـگ  اب  هک  دراد  دوجو  هداس  يروگ  حیرـض ،  نورد  تسا .  هدـش  هتخاس  لوا  بسامهت  هاش  نارود  ياه  حـیرض 

گنس حیرض ،  یبونج  تمسق  رد  تسا . مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ناگداون  زا  یلع  نب  لها  هدازماما ، رد  دوجوم  همان  هرجـش  ساسا 
يرمق يرجه  خیرات 1032  دیجم و  نآرق  زا  یتایآ  موصعم و  هدراهچ  رب  تاولص  یـسرکلا و  هیآ  نآ  يور  رب  هک  دراد  رارق  یگرزب  رمرم 
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چگ هداس و  دودنا  كاخ و  چگ و  تالم  هشوگ و  راهچ  رجآ  گنـس و  زا  یخیرات  يانب  نیا  رد  هتفر  راکب  حـلاصم  تسا .  هدـیدرگ  جرد 
 . دشاب یم 

هیلع هللا  مالس  هللادبع  هداز  ماما 

تیعمج رپ  ياه  هلحم  زا  هتـشذگ  رد  هک  دراد  رارق  مان  نیمه  هب  ینادیم  هلحم و  رد  نادـمه و  رهـش  رد  هللادـبع  هدازماما  يانب  تاحیـضوت 
ِقات هک  یمیدق  يانب  ياج  هب  ینونک  يانب  تسا و  هتفرگ  تروص  انب  نیا  دروم  رد  يرایسب  تالوحت  رییغت و  ریخا ، ياه  لاس  رد  دوب . رهش 

ینوریب يامنرود  هک  تسا  يدننام  هریاد  یعلـض  حرط 24  ياراد  انب  نیا  دیدرگ .  هدامآ  دوب  یناوریـش  زا  يدـبنگ  اب  یعلـض  راهچ  یگنس 
عافترا 90 ات  نآ  نیریز  شخب  حلاصم  هدش و  هتخاس  يرتمیتناس  ینامیس 35  يوکس  يور  هعقب  نامتخاس  دراد  زرج  امنقاط و 12  نآ 12 

شخب ود  هب  راد  سوق  قمع  مک  ياهرپسا  اب  ار  اهامن  قاط  لخاد  دـشاب .  یم  يرجآ  الاب  هب  تمـسق  نیا  زا  زا  اراخ و  گنـس  زا  يرتمیتناس 
 . تسا هدـش  هتـشون  یلع  دـمحم و  هللا ،  تاملک  گنر  زبس  ياه  یـشاک  رجآ و  بیکرت  اب  اهامن  قاـط  ۀـمه  يدورو  رب  دـنا  هدرک  میـسقت 

رارکت تروصب  نآ  رود  ییادـتبا  تمـسق  رد  امن  قاط  ياه  هتـشون  هک  تسا  يدـبنگ  انب  فقـس  هدـش و  هتخاـس  هداـس  رجآ  زا  زین  اـهزرج 
يالاب هدش و  يزیمآ  گنر  چگ  دودـنا  اب  اراخ ،  گنـس  ياج  هب  هک  توافت  نیا  اب  تسا  ینوریب  تمـسق  دـبنگ  لخاد  تسا .  هدـش  هدروآ 

 . دراد دوجو  يدروجال  یـشاک  يور  ثلث  طخ  هب  يا  هبیتک  يراک  هنیآ  يالاب  تمـسق  رد  تسا  يراک  هنیآدبنگ  هقاس  ریز  ات  تمـسق  نیا 
 . دشاب یم  هتـسب  رـضاح  لاح  رد  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  مه  لباقم  يدورو  ود  تسا و  رتم  رد 4  داعبا 4  هب  کچوک و  رایسب  هعقب  ناتسبش 
اب لوا  روگ  هیـشاح  رد  دـشاب .  یم  تانیئزت  نودـب  يرگید  هدـیدرگ و  نییزت  زبس  یـشاک  اب  یکی  هک  دراد  دوجو  روگ  ود  هعقب  لخاد  رد 
هب قلعتم  اهروگ  دشاب و  یم  زاسون  ینهآ و  کبـشم  روگ ,  يور  حیرـض  تسا .  هدش  جرد  نارمع  ِلآ  ةروس  زا  ۀیآ 16  گنر  زبس  یشاک 

هتفه یمامت  رد  دشاب .  یم  ع )  ) رفعج نب  یسوم  ترـضح  ۀطـساو  اب  دالوا  زا  دمحا  نب  هللادبع  دمحا و  ياهمان  هب  تاداس  زا  يرـسپ  وردپ 
مدرم هک  تسا  هدش  ثادحا  یکراپ  هدازماما  يانب  فارطا  رد  رـضاح  لاح  رد  دننک  یم  ادا  لحم  نیارد  ار  دوخ  ياهرذـن  يرایـسب  نادرم 

 . دننک یم  يرپس  نآ  رد  ار  دوخ  تغارف  تاقوا 

هیلع هللا  مالس  ییحی  هداز  ماما 

طسو رد  هعقب  تسا . هدش  عقاو  نادمه ،  رهـش  یمیدق  ياه  هلحم  زا  ییحی ،  هدازماما  مان  هب  يا  هلحم  رد  ییحی  هداز  ماما  يانب  تاحیـضوت 
یبرغ علض  رد  یلصا  يدورو  رد  تسا . زاسون  نآ  یقرـش  یبونج و  یلامـش ، ياه  هراوید  هک  دراد  رارق  لکـش  لیطتـسم  گرزب و  یطایح 
هتفرگ رارق  نحص  طسو  رد  هک  تسا  هقبط  ود  لکش و  لیطتسم  ینالپ  ياراد  هربقم  دراد .  رارق  هداس  هرانم  ود  راد و  سوق  يردرس  ياراد 
یبرغ ناویا  رد  هک  یلـصا  يدورو  درب .  یم  هار  هعقب  لخاد  هب  راد  سوق  يدورو  کی  اب  هک  تسا  هدش  هدیـشک  یناویا  نآ  علـض  ره  رد  و 

 . تسا هتفرگ  رب  رد  دوخ  رد  ار  خیرات 1360  نت و  جنپ  مان  رکذ  یناشاک و  مشتحم  زا  يراعـشا  نآ  رد  تسا و  هدش  يراک  هنیآ  دراد  رارق 
هلپ هار  هربقم ،  نامتخاس  یجراخ  ههبج  هشوگ  راهچ  رد  تسا .  قیلعتـسن  ثلث و  طخ  هب  ییاه  هبیتک  يراک و  سنرقم  ياراد  یبونج  ناویا 

رد رتم  شـش  داعبا  هب  یگرزب  لکـش  عبرم  مرح  زین  هعقب  لخاد  دراد .  دوجو  ماـب  تشپ  مود و  هقبط  ياـه  هرجح  هب  یـسرتسد  يارب  ییاـه 
رد اهنآ  يانهپ  هک  هتفرگ  رارق  فرط  راهچ  ياهراوید  جـنک  راهچ  ياه  هیاپ  يور  ضیرع  ییاه  هناهد  نآ  فرط  راهچ  دراد و  رارق  طـسو 

لوط 260 هب  یبوچ  حیرـض  مرح ،  نایم  رد  هتفرگ  رارق  مرح  فرط  ود  زد  رتمیتناـس  ضرع 290  هب  یقاور  دـشاب  یم  رتمیتناس  دودح 225 
عافترا رتمیتناس  دودح 15  هک  دراد  رارق  یمیدـق  ياهگنـس  زا  يرمرم  هیاپ  يور  رتمیتناس  عافترا 108  رتمیتناس و  ضرع 182  رتمیتناس و 

 ، قودنـص لوط  يوسود  رد  دراد  رارق  رتمیتناـس  عافترا 104  اـب  رتم  ضرع 1  رتمیتناـس و  لوط 174  هب  یقودنـص  حیرـض  لخاد  رد  دراد 
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دسر یم  رظن  هب  تانیئزت ،  نیا  هب  هجوت  اب  دشاب  یم  طوبرم  يرجه  مهن  متـشه و  ياه  نرق  هب  هک  تسا  هدش  ماجنا  ابیز  ییاه  يراک  تبنم 
رد تانیئزت ،  نیا  رب  هوالع  دندوزفا .  نآ  فارطا  رب  هیوفـص  ةرود  رد  ار  نآ  قاور  تسا و  يرجه  مهد  ات  متـشه  ياه  هدس  راثآ  زا  انب  نیا 

هرود دودـنا  چـگ  ریز  رد  کنیا  هک  دراد  دوجو  ییاه  هبیتک  تانیئزت و  زین  یبونج  ناویا  سوق  ریز  انب ،  ِیبونج  یبرغ و  ياـهناویا  تمـسق 
ریـش ود  ریوصت  هتوب و  لگ و  تانیئزت  لماش  ییاه  يربچگ  تسا  رت  یمیدق  شخب  هک  زین  یبرغ  لخدـم  رد  تسا .  هدـنام  ناهنپ  لبق  ياه 
ياه نیـشن  هاش  اه و  هرجح  رب  هدش  بصن  یـسرا  کبـشم  ياه  هرجنپ  رد و  دنرادن  ینادنچ  تمدـق  هک  دوش  یم  هدـید  تسد  هب  ریـشمش 

هنوگچیه هدازماما  روگ  گنـس  يور  هناگراهچ ،  ياهزرج  لصاف  دـح  ياهامنقاط  ریز  دـنزاسون .  اـهنآ  زا  یخرب  یمیدـق و  ناـمتخاس ، 
دسر و یم  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  هب  هطساو  تشه  اب  هعقب  نیا  رد  نوفدم  هدازماما  دوجوم  همانرجـش  هب  هجوت  اب  درادن .  دوجو  يا  هتـشون 

 . تسا هدومن  یم  انشآ  تراهط  تمصع و  تیب  لها  اب  ار  مدرم  تسا و  هدرکیم  یگدنز  نادمه  رد  متشه  ةدس  مود  همین  رد 

دزی ناتسا 

یفرعم

هراشا

 ، عبرم رتمولیک  رازه و 551  دودح 131  یتحاسم  اب  تول ،  ریوک  ياه  تشد  هیـشاح ي  رد  ناریا و  تالف  يزکرم  تمـسقرد  دزی  ناتـسا 
برغ بونج  زا  ناهفصا ،  ناتسا  اب  برغ  زا  نانمس ،  ناتسا  اب  برغ  لامش  زا  ناتسا  نیا  دوش .  یم  بوسحم  روشک  عیسو  ناتسا  نیمراهچ 
نامرک ناتسا  اب  قرش  بونج  قرش و  زا  يوضر و  ناسارخ  ناتسا  اب  قرش  لامش  زا  یلامش ،  ناسارخ  ناتـسا  اب  قرـش  زا  سراف ،  ناتـسا  اب 

 . ناکدرا دبیم ،  زیرهم ،  تفت ،  قفاب ،  هوکربا ،  زا :  دنترابع  نآ  مهم  ياهرهش  تسا و  دزی  رهش  دزی ،  ناتسا  زکرم  تسا . هیاسمه 

ییایفارغج تیعقوم 

هدش لیکـشت  يددعتميریوک  ياههفک  اههلاچ و  يدنلب ،  یتسپ ،  زا  هدش و  عقاو  ناریا »  يزکرم  ياه  هوک  هلـسلس  هنماد «  رد  دزی  ناتـسا 
هتشر ود  ناتسا  رد  تسا  ياهسام  ياههپتو  يریوک  یحاون  اهنابایب ،  اهتشد ،  یهوک  ياپ  ياههپت  رب  لمتشم  ناتسا  ياهيراومهان  تسا 

دننکیم روبع  ناریا  زکرم  زا  یقرش  بونج  یبرغ -  لامشتهج  رد  هک  تسا  ییاه  هوک  زا  یشخب  یلوا  دراد .  دوجو  مه  زا  توافتم  هوک 
ناتسا یقرش  یلامش و  يزکرم ،  قطانم  رد  هک  دنوش  یم  ییاه  هوک  هتـشرلماش  یمود  دنتـسه .  فورعم  ناریا «  يزکرم  ياه  هوک  هب «  و 

 ، دـنکیم ادـج  وقربا »  هلاـچ  ینعی «  نآ  یبرغ  شخب  زا  ار  ناتـسا  يزکرم  ياهتمـسقيراوید  دـننام  هک  هوکریـش »  هتـشر  دـنراد « . رارق 
ياهرهـش تایح  همادا  رد  دراد و  یـساسا  مهم و  شقن  زیرهم  تفت و  دزی ،  ياهرهـش  بآ  نیماترد  هدش و  هدیـشوپ  خی  فرب و  زا  هراومه 

رد رتم ،  عافترا 4075  اب  هوکریش »  ياه  هوک  هتشر  ینعی «  ناتسا  هیحان  نیرتدنلب  دنراد .  یـساسا  مهم و  شقن  زیرهم  تفت و  دزی ، گرزب 
دنک یم  ادج  یبرغ »  و «  یقرش »  ورملق «  ود  هب  ار  ناتسا  یقرش  بونج  یقرش –  یلامش  تهج  اب  هتفرگ و  رارق  ناتسا  برغ  بونج  شخب 

زا رگید  یکیهوکریـش  تسا . کمن »  ياه  قالتاب  اب «  هارمه  هک  دریگ  یم  رب  رد  ار  قرـش  لامـش  ات  لامـش  دزی ،  هیحان  نیرت  تسپ  اـما  و 
بوسحم روشک  ییایفارغج  مهم  ياه  هزوح  زا  ناریا ،  يزکرم  تالف  رد  دزی ، »  یبوسر  تشد  هک «  تسا  دوجو  ناتـسا  ياـه  يراومهاـن 

یم همادا  لامش  رد  هوک »  هایس  ریوک  ات «  یمیالم  بیـش  اب  دوش و  یم  زاغآ  بونج  رد  هوکریـش »  هنماد  زا «  یبوسر  تشد  نیا  دوش .  یم 
رد ار  یعیبط  عبانم  زا  راتکه  نویلیم  دودح 12/5  هک  دیآ  یم  رامش  هب  روشک  یلخاد  هزوح  قطانم  نیرت  کشخ  زا  یکی  دزی  ناتسا  دبای . 

حطـس زا  نآ  عاـفترا  هک  يروط  هب  دراد ، یناوارف  عونت  يدـنلب  یتـسپ و  رظن  زا  ناتـسا  نیا  تسا .  هتفرگرب  رد  ناریا  يزکرم  ریوک  هیـشاح 
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 . تسا رییغتم  هوکریـش  رد  رتـم  دودـح 4000  اـت  نیرز  گـیر  فارطا  رد  رتم  دودـح 850  زا  تواـفتم و  فلتخم  طاـقن  رد  دازآ  ياـیرد 
ریوک لماش  دزی  ناتـسا  ياهریوک  نیرت  هدمع  دنراد . تول  تشد  ریوک و  تشد  اب  يدایز  يدننامه  ناتـسا ،  يریوک  ياه  تشد  نینچمه 

هفک هوکربا و  ریوک  تسورم ،  ریوک  دابآ ،  يدـهم  هفک  ریجنا ،  هرد  ریوک  دـنغاس ،  ریوک  دابآ ،  هللاریوک  نیرز ،  گیرریوک  هوکهاـیس ، 
دنبرمک يور «  رب  هکنآ  لوا  تسا  کشخ »  ياوه  بآ و  ياراد «  یساسا  تلع  ود  هب  دزی  ناتسا  ییاوه ؛  بآ و  رظن  زا  دشابیم . ناتسغات 

يازتبوطر ياهداب  و «  یلخاد »  ياههچایرد  و «  سرافجـیلخ »  و «  نامع «  دازآ  ياهایرد «  زا  هکنآ  رگیدو  هدـش  عقاو  یناهج «  کشخ 
فارطا رد  مهمتاـعافترا »  دوجو «  هدـش  دزی  ياوه  بآ و  یبسن  لادـتعا  ثعاـب  هک  یمهم  لـماوع  زا  یکی  تسارود .  رایـسب  ییاـیرد » 

هب هتبلا  تسا .  هدروآ  دوجو  هب  هقطنم  رد  ار  یبسانم  یتسیز  طیحم  اذـل  هتـشاذگ و  رثا  ناتـسا  ياوه  دوبهب  رد  هک  يروط  هب  تسا ،  هقطنم 
هب یبرغ  بونج  برغ و  زا  هک  دراد  ینابایب »  و «  کشخ »  مرگ « ، «  میلقا  دزی « ،  ناتـسا  طاقن  ریاس  هوکریـش ، «  یناتـسهوک  هقطنم  زج « 
هب زین  ناریا و  تالف  يزکرم  شخب  رد  نتفرگ  رارق  اب  نینچمه ،  دزی ،  ناتسایبوسر  - تشد دوشیم . رتکشخ  قرش  ویقرـش  لامـش  فرط 

کمن ریوک  ات «  تسورم »  تاره « ، »  کمن  ریوک  مق « ، »  کمن  هچاـیرد  اـت «  ریوک »  تشد  تول « ، »  گرزب  ياـهریوک  دوجو «  تلع 
ناتـسا نیا  هک ؛  ینعم  نیا  هب  تسا . ناریا  يزکرم  تالف  رب  مکاح  یعیبط  لماوع  نیرت  بسانم  ان  ياراد  ینوخواگ »  قـالتاب  و «  هوک »  ربا 

زربلا یلامش  ياه  يدنلب  فرط «  کی  زا  دراد .  يا  هژیو  یئاوه  بآ و  طیارش  ایرد »  زا  يرود  و «  ناریا »  زکرم  رد «  ندش  عقاو  ظاحل  هب 
کش و ریو خـ کـ اب «  دز  نا یـ ـ تـسا ترواجم  رگ  ـ ید يوس  زا  تسا و  يا  هنارتیدم  يرزخ و  ياه  تبوطر  ذوفن  عنام  سرگاز ، »  برغ  و «  « 

یبـسن تبوطر  كدـنا ،  هنـالاس  شراـب  لـیلد  نیمه  هب  ددرگ و  یم  یئارحـص »  کـشخ  ياوه «  بآ و  بجوم  يزکر »  نار مـ ـ یا رواـنه  پـ
؛  یلک روط  هب  سپ  دشاب .  روشک  ياه  ناتـسا  نیرت  کشخ  زا  یکی  دزی  ناتـسا  ات  هدیدرگ  ببـس  ترارح  هجرد  دیدش  تاناسون  هیحان و 

ندوب رود  تسا . هتفرگ  رارق  کشخ »  ارف  و «  کـشخ »  ياـهمیلقا  شـشوپ «  ریز  یمیلقا ،  تامیـسقت  رظن  زا  دزی  ناتـسا  زا  یعیـسو  ورملق 
طقف دـیآیم .  رامـش  هب  یکـشخ  نیا  یلـصا  لماع  ریخبت ، نازیم  ندوب  ـالاب  یگدـنراب و  رادـقم  یمک  عیـسو ،  بآ  ياـه  هرفـس  زا  هقطنم 

 » هورگ رد  دـننکیم ،  تفایرد  يرتشیب  ناراب  يوج ،  ياه  هدـیدپ  تلع  هب  هک  ناتـسا  یناتـسهوک »  عفترم  و «  عفترم »  همین  ياـههرتسگ « 
ناتسا نیا  ورملق  رد  هک  تسا  يا  هنارتیدم  عون  زا  دزی  ناتسا  یگدنراب  متسیس  دنریگیم . رارق  بوطرم »  همین  و «  کشخ »  همین  ياهمیلقا 

رود دیدش ،  ریخبت  اب  هارمه  كدنا  شراب  دوشیم ، هدوزفا  شراب  یگدنراب و  نازیم  رب  بونج ، برغ و  تمس  هب  لامش  قرش و  تمس  زا  ، 
ار دزی  ناتسا  هک  دنتسه  یلماوع  زا  رایـسب ،  يامرگ  اب  هارمه  مک  یبسن  تبوطر  کمن ،  روانهپ  کشخ و  ریوک  اب  یکیدزن  ایرد ،  زا  ندوب 

نیا هب  دراد . دوجو  زین  ترارح  هجرد  دیدش  ناسون  هقطنم  نیا  رد  نآ ، زا  هتشذگ  تسا . هدروآ  رد  ناریا »  ناتـسا  نیرت  کشخ  هنوگ «  هب 
زا هک  تسا  بوطرم  درس و  هاتوک ،  ناتسمز  ياراد  یناهج ، »  کشخ  دنبرمک  رد «  نتفرگ  رارق  تلع  هب  دزی  ناتسا  ياوه  بآ و  بیترت ، 
رهم ات  هام  دنفسا  زا  هک  تسا  رادروخرب  کشخ  ینالوط و  مرگ ،  ناتسبات  زا  لباقم  رد  دراد و  همادا  نمهب  رخاوا  ات  هدش و  عورش  هام  نابآ 

اب هنالاس  یگدـنراب  نازیم  ریجنا ، هرد  نیرز و  گیر  هوکهایـس ، ریوک  ریظن  ناتـسا ، يریوک  قطانم  رد  هک  يروط  هب  دـماجنا .  یم  لوط  هب 
، نشودـن تخل و  نب  ناگجاب ، هوکریـش ، ریظن  ناتـسا  تاـعافترا  رد  یلو  تسا . رتم  یلیم  کیدزن 50  رت ، کشخ و  ياـهلاس  رد  یتاـسون 
زا یکی  هـک  دزی  ناتــسا  رد  داـب »  شزو  هدــش « ؛  رکذ  دراوـم  رب  هوـالع  تـسا . ریغتم  رتـم  یلیم  اـت 450  دودـح 300  زا  یگدـنراب  نازیم 
ای ییامد و  تارییغت  لیلد  هب  یلک  روط  هب  داب »  نایرج  تسا « .  رادروخرب  یصاخ  تیمها  زا  دیآیم ،  رامش  هب  روشک  يریوک  ياهناتـسا 

کـشخ میلقا  زا  يرادروخرب  لیلد  هب  دزی  ناتـسا  رد  هایـس »  ياهداب  شزو  دـیآیم « .  دوجو  هب  هقطنم  هب  درـس  مرگ و  ياه  هناـماس  دورو 
زییاپ لیاوا  ات  راهب  طساوا  زا  صوصخ  هب  هک  تسا  یبرغ »  لامـش  داب  رتشیب «  ناتـسا ،  رد  بلاـغ »  داـب  دـیآیم « .  رامـش  هب  يداـع  يرما 

بتارم رد  نمهب  ات  نابآ  زا  ینعی  لاـس ،  زا  هاـم  راـهچ  رد  یبرغ »  ياـهداب  لوا و «  هاـم  شـش  رد  یقرـش »  بونج  ياـهداب  اـما «  دزویم .
 . دنراد رارق  يدعب  تیمها 
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یخیرات هنیشیپ 

نوچ ناتسا  نیا  ياهرهش  زا  یخرب  هیلوا  يانب  یخیرات ،  عبانم  زا  یضعب  رد  تسا .  نیمز  ناریا  یخیرات  نهک و  ياهنیمزرـس  زا  دزی  ناتـسا 
رگنایب دوخ  نیا  هک  دـنا  هداد  تبـسن  ربمغیپ  میهاربا  هب  ار  هوک  ربا  ینودـقم و  ردنکـسا  كاحـض و  هب  ار  دزی  ربمغیپ ،  نامیلـس  هب  ار  دـبیم 

زین ناتسا  نیا  رد  دوجوم  هدنکارپ  یناتساب  راثآ  هعومجم  تسا .  راید  نیا  مدرم  نیمزرس و  یگنهرف  یخیرات و  هینیـشیپ  یگنیرید  تمدق و 
ياه هراگن  هوک ،  ریش  ياه  هرد  زا  هدمآ  تسدب  یگنـس  ياه  رازفا  تسد  نوچ  يراثآ  تسا .  یخیرات  هنیـشیپ  نیا  يایوگ  دوخ  مهـس  هب 
رهش يرامعم و  راثآ  ناتسا و  ياهراغ  یمالیع ،  هرود  هب  قلعتم  دبیم –  هعلق  نیران  شوقنم  ياهلافـس  هکت  نانرا ،  هوک  گنـس  تخت  يور 

 . دوب زکرمتم  ناکدرا  دبیم و  قاتسر و  دزی ،  جرهف ،  زیرهم و  یناتساب  هطقن  راهچ  رد  دزی ،  رد  ینیـشنرهش  دهد  یم  ناشن  یناتـساب  يزاس 
تسدرود ياهنیمزرس  وزج  تشاد ،  رارق  ناسارخ  سراپ –  نامرک و  ير –  یناتساب  ياه  هارهاش  ریسم  رد  هک  ار  هقطنم  نیا  نارگـشهوژپ 
نایدادشیپ دهع  رد  هک  يروط  هب  تسا ،  هتفر  رتارفدالیم  زا  شیپ  موس  هرازه  زا  هطخ  نیا  رد  ناسنا  تنوکـس  خـیرات  دـنا .  هدرمـش  اهدام 

زکارم نیرتمهم  زا  دش .  تدابع  لحم  دزی  دعب  هب  نامز  نآ  زا  دندیمان و  نادزی ،  ار  نیمزرـس  نیا  سراپ  هب  خـلب  زا  چوک  لاح  رد  فیاوط 
 ، جـنرط دـبیم ،  رد  نادـبوم  عالق  زاوش ، ناکدرا ،  ای  ردا  شیمروخ ،  جرهف ،  ای  هرهپ  زیرهم ،  اـی  نیداـپرهم  هب  نیمزرـس  نیا  هیلوا  ناکـسا 
هب تسا .  هتـشاد  رارق  روبزم  ياهيدابآ  مامت  سأر  رد  سدـقم  كاـپ و  یلحم  ناونع  هب  دزی  رهـش  درک .  هراـشا  ناوتیم  رذکـشا  ادـقع و 

يانعم اب  ار  شزی »  هژاو «  و  لوا »  درگدزی  مان «  اب  ار  دزی  هیمست  هجو  هدوب و  یناساس »  لوا  درگدزی  طسوت «  دزی ،  يانب  ناخروم ،  هدیقع 
 » هژاو اب  رهـش  نیا  يراذـگ  مان  تسادـخ .  رهـش  اه و  یکاپ  اه ،  یبوخ  هدـننیرفآ  ینعی  دزی ،  دـنا .  هتـسناد  فدارتم  شیاین »  شیاتـس و  » 
رد ادـخ  تاذ  ینعم  هب  نینچمه  هدـنخرف و  سدـقم ،  كاپ ،  ینعم  هب  ناتزی » ای  نادزی  هژاو «  اب  هنایم و  یـسراپ  نابز  رد  شیاین » شیاتس و 
 . تسا هدوب  راپاچ  یتسپ و  زکارم  يراد ،  هار  ربتعم ،  گرزب و  ياه  هار  ياراد  یشنماخه  نارود  رد  نامگ ،  یب  دزی  هقطنم  تسا .  طابترا 

زکرم هب  ناتـساب  راگزور  رد  هک  زین  يا  هدش  شومارف  ياه  هار  نیـشیپ ،  كرادم  يور  زا  یناتـساب ،  هدش  هتخانـش  ياه  هار  رب  هوالع  اریز 
 « ،» دابق نامز «  رد  هژیو  هب  نایناساس ،  تموکح  نارود  رد  دنا .  هدش  ییاسانـش  یگزات  هب  هتـسویپ  یم  ناتـساب  ناریا  یگنهرف  يداصتقا و 
هجوت نآ ،  يداـبآ  نارمع و  هب  هدوب و  رادروخ  رب  يا  هژیو  يداـصتقا  یعاـمتجا و  هاـگیاج  زا  هقطنم  نیا  لوا ، »  درگدزی  و « ناوریـشونا » 

 » زا زین  یهورگ   . دندش ریزارس  ناریا  يوس  هب  برع  لیابق  داتفا و  ناناملسم  تسد  هب  دزی  نیمزرـس  یمالـسا ،  هرود  رد  تسا . هدش  رایـسب 
هدس 4 و 5 رد  دنداد .  هرابعلاراد »  بقل  دزی « ،  رهش  هب  دنتفای و  رارقتـسا  دزی ،  ياه  رع ب  يوک  رد  رماع ، »  ینب  و « میمت » ینب  ياه  هلیبق 

يدادـعت ناـیملید ؛  تموـکح  زاـغآ  اـب  دـنریگ ،  تسد  هـب  ار  قارع  ناریا و  بوـنج  برغ و  زا  ياـه  شخب  تسناوـت ،  ناـیملید  ق ،  ه . ـ
لرغط ق « ،  . ـ لاس 443 ه رد  یقوجلس  تموکح  ندمآ  راک  يور  اب  دندش .  نکاس  ناینسح  يوک  رد  دندرک و  ترجاهم  دزی  هب  نایولعزا 
نامز درک .  بوصنم  هوک  ربا  دزی و  لقتسم  تموکح  هب  ار  زرمارف »  روصنموبا  نیدلا  ریهظ  كولملا  سمش  مان «  هب  یـصخش  یقوجلس ، » 
يارب يا  هژیو  مارتحا  نیطالس  نیا  دوب و  یقوجلـس  هاش  کلم  نالـسرا و  بلآ  لرغط ،  تموکح  اب  نامزمه  زرمارف » روصنموبا  تموکح « 

هلودـلاءالع زرمارف « ، »  نـب  یلع  روـصنموبا  هلودـلا  دـیوم  شدـنزرف « بـیترت  هـب  زمارف ، »  روـصنموبا  گرم «  زا  سپ  دـندوب .  لـیاق  يو 
رتخد ود  هب  دزی  تموکح  تشادن ،  يرـسپ  زرمارف » ریما  هک «  اج  نآ  زا  اما  دندرک .  تموکح  دزی  رب  زرمارف ، »  ریما  شرـسپ  و «  راجیلاک »

» هب هیوکاک »  لآ  زا «  دزی ،  تموکح  بیترت  نیدب  دش .  هتـشامگ  نانآ  یکباتا  هب  زور ، »  نادرو  نب  ماس  نیدلا  نکر  دـشراذگاو و «  يو 
زرمارف ریما  نارتخد  یکباتا  راـک  زا  ق ،  لاس 584 ه . ـ رد  ینعی  یمک ،  نامز  زا  سپ  ماس ، »  نیدـلا  نکر  تفای « .  لاـقتنا  دزی » ناـکباتا 

رب نایقوجلـس  اب  يا  هناتـسود  طباور  ییوشانز ،  ياهدنویپ  داجیا  اب  دزی » ناکباتا  دیـسر « .  یکباتا  هب  نیدـلازع ، »  شردارب «  تفر و  رانک 
هب دوخ  زا  يدایز  ياهانب  دندرک و  يدایز  شالت  دزی  نارمع  يدابآ و  رد  ناکباتا » دـندوب « .  نانآ  تروشم  مارتحا و  دروم  دـندرک و  رارق 

دنتفریذپ ار  زیگنچ  يزوریپ  دنچره  نیدلا »  بطق  و «  کباتا »  روصنموبا  ناطلس  ناریا « ،  هب  لوغم  هاپـس  هلمح  زا  سپ  دنتـشاذگ . راگدای 
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هب ار  دوخ  تموکح  نانیـشناج  لوغم ،  هاپـس  رگ  ناریو  ياه  هلمح  لباقم  رد  دزی  تینما  ظفح  يارب  تسایک ،  یکریز و  اـب  دنتـسناوت  یلو 
ناگرزب و طسوت  اه ،  ار ه  يراد  هگن  يراد و  هار  هک  دوب  هرود  نیا  رد  نینچمه ؛  دنراد .  هگن  یفرعم و  لوغم ،  ياه  هدناشن  تسد  ناونع 

هلدابم اه و  دابآ ي  اهرهـش ،  تفرـشیپ  یناگرزاب و  ياه  تیلاـعف  دزی ،  رد  یبسن  شمارآا  تینما و  رارقرب  اـب  تفرگرارق .  هجوت  دروم  ارما 
لاس رد  ماجنارـس  تفای .  هار  ناتـسودنه  هژیو  هب  ناریا ،  یبونج  ياه  بآ  يوس  نآ  ات  يدزی  ياهالاک  تفای و  قنور  فلتخم ،  ياـهالاک 

 « رفظم نب  دمحم  نیدلازرابم  ریما  تسد «  هب  فسوی ، »  نب  هاش  یجاح  ینعی «  دزی  ناکباتا  نادناخ  کباتا  نیرخآ  تموکح  ق  718 ه . ـ
دراو لوغم  ناناخلیا  رابرد  رد  هک  دوب ،  یناـسارخ » نیدـلا  ثاـیغ  ناـگداون « زا  رفظم ،  نا  دـناخ  گرزب  رفظم ، »  ریما  دیـسر « .  ناـیاپ  هب 
دزی تموکح  هب  ناخ »  رداهب  دیعـسوبا  فرط «  زا  فسوی »  نب  هاش  یجاح  تسکـش «  زا  سپ  دیـسر ،  دبیم » تموکح  هب «  دش و  تمدخ 

تموکح ورملق «  زاریـش و  نامرک ،  رب  دز و  لالقتـسا  زا  مد  ناخ »  رداـهب  دیعـس  وبا  گرم «  زا  سپ  دـمحم »  نیدـلازرابم  یلو «  دیـسر . 
هقطنم اد د .  لیکـشت  ار  رفظم »  لآ  تموـکح  ق « ،  لاس 723 ه . ـ رد  بیترت  نیدب  دـش و  زوریپ  ناریا  بونج  رد  هراک ، »  نابـش  كولم 
دمحم نیدلازرابم  ریما  ریبدت «  تیریدم و  اب  تفای و  شرتسگربارب  ود  زا  شیب  ناریا ،  رب  اه  لوغم  ییاور  نامرف  هدـس  کی  لوط  رد  دزی ، 

 ، ق ه . ـ لاس 765  رد  دـمحم « نیدـلازرابم  ریما  تشذـگرد «  اـب  دـش .  لیدـبت  روشک  يداـصتقا  یـسایس و  تیلاـعف  زکرم  زا  یکی  هب  « ، 
 « ییحی هاش  ناهفصا « ،  رد  دومحم »  هاش  نامرک « ،  رد  دمحا ، »  ناطلس  هک «  يروط  هب  دش ،  میسقت  شنارسپ  نیب  يو  تموکح  يورملق 

نارود جوا  رفظم »  لآ  نادـناخ  هلاـس «  تموکح 77  دـنتخادرپ .  تموکح  هب  ناتـسزوخ  زا  یـشخب  سرافرد و  عاجـش »  هاـش  دزی و « رد 
« ناـیرفظم هرود  مهم «  ياـه  یگژیو  رگید  زا  دوـش .  یم  بوـسحم  يداـصتقا  یعاـمتجا و  یگنهرف ،  رظن  زا  هقطنم  یگرزب  ییاـفوکش و 

نادـناخ نایم  رد  دنتـشاد و  دزی  نایفوص  هب  يدایز  هقـالع  يرفظم  ناـگرزب  ناـگ و  هداز  هاـش  ناـهاش ،  تسا . دزی  رد  يرگ  یفوص  قنور 
« رفظم لآ  نادـناخ  تموـکح  ق « ،  اـس ل 795 ه .  رد  ناریا ،  هب  گـنل »  رومیت  هلمح «  اـب  دـندوب . رادروخ  رب  يا  هژیو  مارتـحا  زا  يرفظم 
 » هب رومیت » تشگزاب «  اب  اما  درپس .  دوخ  ناکیدزن  زا  یکی  هب  ار  دزی » تموکح  ناریا « ،  رب  رارقتسا  زا  سپ  گنل »  رومیت  تفای « .  همتاخ 

تـسد زا  ار  دزی  مدرم ،  نیب  رد  رفظم » لآ  نادـناخ  تیبوبحم «  رب  هیکت  اـب  رادـبآ ، »  ماـن «  هب  یـصخش  يربهر  هب  یهورگ  رهنلاءارواـم ، »
نآ لالقتسا  هدروآ و  تسد  هب  ار  دزی  یسبط ، »  دیعسوبا  رسپ «  دمحم ، »  ناطلـس  نایرج «  نیا  لابند  هب  و  دندروآ . نوریب  يرومیت  مکاح 

مکاح کمک  هب  دوب  سراف  مکاح  نامز  نآ  رد  هک  دمحم ، »  ریپ  گنل « ،  رومیت  هون  دمحم ، »  ناطلس  مادقا «  نیا  یپ  رد  درک .  مالعا  ار 
 . » دش هتسکش  رهش  هرصاحم  یهاتوک  تدم  زا  سپ  دندروآ و  رد  دوخ  هرصاحم  هب  ار  دزی  هدش و  دزی  راپس  هر  یهاپـس  اب  هارمه  ناتـسیس 

دنریگن ار  هلاس  ود  تایلام  هداد  ناشن  یمرن  ناماس  نیا  مدرم  هب  تبسن  داد  روتـسد  دزی ،  تیمهاو  يرنه  هاگیاج  ظفح  يارب  گنل »  رومیت 
ناگداون يریگرد «  لحم  یتدم  رومیت ،  گرم  زا  سپ  دزی  تلایا  داد .  ار  فورعم  هموکحلاراد  زینو  رهش  يوراب  جرب و  تخاس  روتـسد  و 

» رسپ نیدلا ، »  لالج  ریما  هب « ار  دزی  تموکح  نارگید  رب  ندش  زوریپ  اب  رومیت  رسپ  خرهاش »  وب د « . ردنکسا » و «  دمحم »  ریپ  رومیت « ، » 
ياهانب دیـشوک و  زین  نیمزرـس  نیا  يدابآ  نارمع و  يارب  هکلب  درک  یم  راتفر  یبوخ  هب  دزی  مدرم  اب  اهنت  هن  يو  رپس د . یماـس »  قاـمخچ 

يور اب  دنور . یم  رامـش  هب  دزی  ناتـسا  یندید  یخیرات و  راثآ  زا  هدـنام  ياجرب  زونه  اه  نآ  زا  یخرب  هک  داهن ،  ياج  رب  دوخ  زا  يرایـسب 
رب يرگید  زا  سپ  یکی  نمکرت ،  ناریما  دـمآ و  نوریب  ناـیرومیت » تسد « زا  دزی  ولنویوق ، » قآ  و « وـلنویوقارق »  ناـنامکرت  ندـمآ «  راـک 
رد تفای . همتاخ  نوگاـنوگ  فیاوط  تموکح  ق ،  رد 913 ه .  ناریا  مامت  رب  يوفص  لیعامـسا  هاش  طلـست  اب  دندرک . تموکح  دزی  تلایا 

جاودزا زا  سپ  یقابلادبع ، »  ازریم  رسپ «  یقاب ، »  هللا  تمعن  مان «  هب  سانشرس  نایفوص  زا  یکی  يوفص ، »  بسامهت  هاش  تموکح «  نامز 
دنتسناوت  « ، ناطلس تیانع  ازریم  يربهر «  هب  دزی ،  مدرم  ناریا ،  هب  اه  ناغفا  هلمح  یپ  رد  دیسر .  دزی  تموکح  هب  لیعامسا » هاش  رتخد  اب « 

 » ماجنارـس اما  دـش . ناهفـصا  یهار  دـنام و  ماکان  دزی  ندوشگ  رد  ناـغفا ، »  دومحم  هک «  يروط  هب  دـننک  تمواـقم  هاپـس  نیا  لـباقم  رد 
تموکح سیسات «  زا  سپ  راشفا »  هاشردان  اما «  دیاشگب .  ار  دزی  تسناوت  دربن  لاس  راهچ  زا  سپ  دومحم ، »  نیـشناج «  ناغفا ، »  فرـشا 

هب ار  ناطلـس » تیانع  هداز  رهاوخ  ناخ « ، »  یقت  دـمحم  مادـقا « ،  نیا  زا  سپ  دـش و  ناریا  زا  اه  اغفا ن  ندـنار  نوریب  هب  قفوم  هیراـشفا » 
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يا هدنزرا  ياه  تمدخ  دزی  یفوتـسم  ای  مکاح  شقن  رد  راجاق ،  هرود  رخآ  ات  شنادـنزرف ،  يو و  درک .  بوصنم  بوصنم  دزی  تموکح 
رد نآ  زا  سپ  هیراجاق و  هرود  رد  هقطنم  نیا  دنتشاذگ  راگدای  هب  دزی  رد  يرایسب  یندید  ياهانب  یخیرات و  راثآ  هدرک و  نیمزرـس  نیا  هب 

 . تسا ناریا  قطانم  نیرتدنمشزرا  نیرت و  مهم  زا  یکی  زین  نونکا  مه  هدرب و  رس  هب  ینادابآ  شمارآ و 

نابز ماوقا و 

یناریا ریغ  ياهداژن  اب  نتخیمآ  زا  ناتسا ،  نیا  هژیو  ییایفارغج  تیعقوم  تلع  هب  دنتسه و  یناریا »  و «  يدایرآ »  داژن  زا «  دزی  ناتـسا  مدرم 
یم یگدنز  هیحان  نیا  رد  يرگید  ياهداژن  نیمزرـس ،  نیا  رد  ینیـشنرهش  زاغآ  اب  ناتـساب و  راگزور  رد  دنا .  هدنام  نوصم  يا  هزادـنا  ات 

 ، برعا زا  ياه  هورگ  زین ،  دـعب  ياه  هرود  رد  ناریا ،  هب  اه  ییایرآ  ترجاهم  رب  هوـالع  دـندش .  بیکرت  یلـصا  ياـهداژن  اـب  هک  دـندرک 
يا هراپ  اب  جیار ، »  یسراف  نابز  هب «  دزی  ناتـسا  مدرم  دندش .  نکاس  اج  نیا  رد  هدمآ و  هقطنم  نیا  هب  اه  یمیلک  اه و  یحیـسم  اه ،  كرت 

ناسانش نابز  تسا .  سوسحم  ناتسا  نیا  ياهناتـسرهش  نایم  رد  یـشیوگ  ياه  یگژیو  یخرب  دنیوگ .  یم  نخـس  یـشیوگ  ياه  یگژیو 
 « یبرغ هتسد  يزکرم  ياه  نابز  مین  وزج «  يدزی »  هجهل  دنا « .  هدرک  میـسقت  یقرـش  یبرغ و  هتـسد  ود  هب  ار  یناریا  دیدج  ياه  نابز  مین 

شیوخ ناکاین  نابز  هب  دزی »  نایتشترز  اه « ،  نیا  رب  هوالع  دراد .  جاور  ناریا  ياهزرم  دودـح  ات  ناریا ،  تـالف  برغ  شخب  رد  هک  تسا 
یـسراف نابز  اب  يداصتقا  یگنهرف و  یعامتجا ،  لماوع  يا  هراپ  لیلد  هب  ناـبز  نیا  یلو  دـنیوگ .  یم  نخـس  يرد »  یـسراف  ناـبز  ینعی « 

 . دوش یم  هدرپس  یشومارف  هب  مک  مک  هدش و  بیکرت 

يداصتقا یعامتجا و  تیعقوم 

 ، يزاس وقاچ  یفاب ،  شرف  تسا . هتشاد  جاور  یتسد  یتعنـص و  تروص  ود  هب  نآ  عیانـص  هدوب و  یتعنـص  يا  هقطنم  زاب  رید  زا  دزی  ناتـسا 
دزی یتسد  عیانـص  زا  يراک  هرقن  الط و  یفاب ،  سابرک  يزاس ،  لافـس  کیمارـس ،  یفاب ،  ولیز  یفاب ،  هچراپ  یـشارت ،  گنـس  یفاب ،  دبس 
ياه هاگراکرب  هوـالع  تسا . کـچوک  گرزب و  يدـیلوت  ياـه  هناـخراک  ياراد  نونکا  يا  هناـخراک  عیانـص  رظن  زا  ناتـسا  نیا  دنتـسه . 

نوگانوگ ياه  هتـشر  رد  هک  دراد  دوجو  رگید  يدـیلوت  دـحاو  اه  هد  تسا ، رایـسب  اهنآ  رامـش  هک  يزاس ،  ینیریـش  یجاـسن و  کـچوک 
دوجو ینوگرگد  نیا  ساسا  دمآ .  دیدپ  دزی  ناتـسا  رد  ش ،  لاس 1312 ه . ـ زا  یگدنفاب  یگدنسیر و  ینیشام  عیانص  دننک .  یم  تیلاعف 

ندش یتعنـص  ياه  تکرح  نیتسخن  اب  نامز  مه  هک  هدوب ،  هقطنم  نیا  رد  دنمرنه  رهام و  هدنفاب  نارازه  یگدنفاب و  یتنـس  هاگراک  اهدص 
 ، یجاسن يدیلوت  دـحاو  ندوب 330  اراد  اب  دزی  ناتـسا  دـندروآ .  يور  ياهناخراک  يدـیلوت  زکارم  هب  روشک ، رد  یگدـنفاب  یگدنـسیر و 

. دراد قلعت  عیانـص  نیا  هب  دزی ،  ناتـسا  یتعنـص  لاغتـشا  ياه  هنیمز  دصرد  دـنک و 70  یم  هضرع  دـیلوت و  ار  روـشک  تاـجوسنم  زا  یمین 
نآ تالوصحم  تسا و  رادروخرب  هنیرید  یتمدق  زا  دزی  ناتـسا  رد  زین  يزاسینیریـش  تعنـص  یتسد ؛  عیانـص  ینیـشام و  عیانـص  رب  هوالع 

اولقاب کمشپ و  باطق ،  ياهمان  اب  يدزی  تاجینیریـش  نیرتمهم  تسا .  هتفر  رتارف  ناریا  ياهزرم  زا  هک  دنتـسه  یناهج  یترهـش  بحاص 
یندعم گرزب  ياه  هریخذ  ناتسا ، نیا  یتخانش  نیمز  تالیکشت  هقطنم ،  بسانمان  یتسیز  ییاوه و  بآ و  طیارش  دوجو  اب  دنراد . ترهش 

ناریا نهآ  یندعم  ياه  بطق  نیرتگرزب  دیمان .  یندعم  يا  هقطنم  ار  ناتسا  نیا  ناوت  یم  هک  يروط  هب  تسا ،  هداد  ياج  دوخ ،  لد  رد  ار 
تیـسکوب دابآ ،  روصنم  ریجنا و  هرد  کـشوک ،  داـبآ ،  يدـهم  يور  برـس و  ینغ  نداـعم  زا  ناوتیم  نینچمه  دراد .  رارق  دزی  ناتـسا  رد 

نیا زا  هتـشذگ  درب .  مان  تفت ،  ناکدرا و  سم  تسا ،  ریظن  یب  هنایمرواخ  رد  دوخ  عون  رد  هک  ناکدرا  دنغاس  مویناروا  ندعم  دابآردص ، 
 ، تیراب نوچ  يداوم  زین  ینیچ و  تینارگ ،  تیرمرم ،  رمرم ،  دـننام :  الاب ،  رایـسب  تیفیک  اب  ینییزت  ياه  گنـس  يزلف ،  ياه  ندـعم  اه ، 

نازیم اوه و  بآ و  یکشخ  لیلد  هب  يزرواشک  شخب  رد  دزی  ناتسا  دراد . دوجو  دزی  ناتـسا  حطـس  رد  یناوارف  هب  کمن  تافـسف ،  چگ ، 
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دزی يزرواشک  تالوصحم  هدمع  تسا .  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  يزرواشک  یـضارا  نیرتمک  ناریا ،  ياهناتـسا  نیب  رد  مک  یگدنراب 
 . دوش یم  مدنگ  هتسپ و  امرخ ،  لماش 

تاغوس

 ، شرف مناخ ،  دیـشروخ  یهام و  غرم و  لیـصا  ياه  شقن  اب  کیمارـس  لافـس ،  ولیز ،  هدـش ،  یفاب  همرت  ياه  سابل  عاونا  یتسد :  عیانص 
ینارفعز زول  لیگران ،  زول  هتسپ ،  زول  کشم ،  دیب  زول  باطق ،  ناهوس ،  ماداب ،  یجاح  ایبلوز ،  کمـشپ ،  اولقاب ،  ینیریـش :  شخب  هویگ 

هوک هنماد  راشاگ ،  هوک  هنماد  العا ،  هوک  هنماد  يدیفس ،  هوک  هنماد  هایـس ،  هزوپ  هوک  هنماد  هوکربا :  يرگـشدرگ :  یعیبط –  ياه  هبذاج 
ياه هوک  هنماد  گیر ،  هپت  هوک  هنماد  هوک ،  هاس  ای  ناکدرا  ریوک  ناـکدرا :  قنارخ  هوکربا  ریوک  ینیـسحال ،  راـغ  ـالعا ،  راـغ  برع ،  هد 

زوسیریپ ای  وکچ  کچ  هقطنم  ناکدرا ،  ناتسرهش  تعیبط  قنارخ ،  شخب  تعیبط  نادزی ،  تفگش  راغ  نشودن ،  ياه  هوک  هنماد  قناذخ ، 
هوک هنماد  دابآ  قداص  ياتـسور  رد  ینـش  ياه  هپت  یلعنیز ،  يادهـش  كراپ  قفاب ،  رد  دور  هدـنیاز  یلحاس  كراپ  قفاب :  رد  - هشیب - هقطنم

 ، ماکداش ياتـسور  تعیبط  قفاب ،  ناگجاب  هلاس  رانچ 1000  وغرم ،  بآ  همشچ  يزوریپ ،  همـشچ  دابآ ،  نسح  ینـش  ياه  هپت  تخل ،  نب 
 ، کسمه لاس  نهک  رانچ  یقالیی و  هقطنم  قفاب ،  هوک  هدـش  تظاـفح  هقطنم  دـنرد ،  هقطنم  تعیبط  مرق ،  ریپ  اـی  مرطق ،  ياتـسور  تعیبط 

هنماد ناهاگ ،  هرد  هاگجرفت  ناهاگ ،  هرد  راشبآ  تفت :  باـقع  - هوک قفاـب  رهـش  ياـه  ناتـسلخن  ناـگجاب ،  سرا  هقطنم  رد ،  هشیب  هقطنم 
بآ زیرهم :  ناکدیب  ریـس –  هرد  تعیبط  هوکریـش ،  هنماد  تعیبط  دابآرـصن ،  یتابن  راغ  يریـصن ،  همـشچ  رهم ،  رات  همـشچ  باقع ،  هوک 

 ، ناهاگماد یلـصف  همـشچ  زیب ،  لابرغ  یلـصف  همـشچ  لسگم ،  هوک  هنماد  گیر ،  هوک  هنماد  دـنملاک ،  يروهاـم  هپت  هلگ ،  هاـچ  یندـعم 
تایح هدـش  تظافح  هقطنم  کشوردآ ،  هرد  تعیبط  هییوریب ، هوک  یکهآ  راغ  زیرهم ،  لاس  نهک  ورـس  داشنم ،  یلـصف  هناخدور  هیـشاح 

دنغاس ریوک  رذگهر ،  كراپ  ناراهب ،  كراپ  دبیم :  نارداهب  دنملاک  شحو 

یخیرات ياه  هبذاج 

 ، طابر هعلق  هلاس ،  ورس 4000  تخرد  نادیهش ،  هداز  ماما  دمحا ،  دیـس  هداز  ماما  هوکربا ،  رابنا  بآ  هوکربا :  هلاس  -4000- ورس - تخرد
رابنا بآ  ناکدرا :  یـشوگرخ  - طابر یتشخ  لاچخی  هدازاقآ ،  هناخ  یلاع ،  دبنگ  هیماظن ،  دجـسم  هرانم  عماج ،  دجـسم  دابآ ،  تزع  هعلق 
طابر هداز ،  هاش  طابر  نیدـلارون ،  دیـس  هداز  ماما  دـمحم ،  دیـس  ریم  هداز  ماـما  داـبآ ،  دـمحا  هدکـشتآ  داـبآ ،  فیرـش  هدکـشتآ  هعلق ، 

رهم هاشریپ  هاگترایز  دزی ،  اداتـشا  هاش  ریپ  هاگترایز  یتشترز ،  ناریپ  هاـگترایز  تشیره ،  ریپ  هاـگترایز  زبس ،  ریپ  هاـگترایز  یـشوگرخ ، 
 ، ون رازاب  هینیـسح  دابآ ،  كرت  همخد  دابآ ،  فیرـش  ياه  همخد  ون ،  رازاب  هیکت  نودیرف ،  هاشریپ  هاگترایز  دارم ،  هاشریپ  هاگترایز  دزیا ، 

عماج دجـسم  هدریز ،  دجـسم  اه ،  سیلگنا  هاگدورف  یمتاخ ،  هللا  حور  هربقم  يریگ ،  هدرا  ياه  هاگراک  ناکدرا ،  هاقناخ  ایدعـس ،  مامح 
یسوم نب  هللادبع  هداز  ماما  یقفاب ،  ناخ  اضرلادبع  گرا  قفاب :  یقفاب  - یشحو - هناخ یسانش  مدرم  هزوم  كدرز  دجسم  هارود ،  رابنا  بآ 

 ، یقفاب یشحو  هناخ  رفعج ،  ریم  یضاق  یخیرات  ياه  هپت  دابآردص ،  رد  رـس  غاب  تارامع ،  غاب  چولـس ،  غاب  ای  همـشچرس  غاب  وتیت ،  غاب  ، 
( ، ع  ) نیـسح ماما  دجـسم  رختـسا ،  رـس  دجـسم  هیملع ،  هسردـم  دابآرهـش ،  هعلق  دابآ ،  قداص  هعلق  رفاک ،  هعلق  رفعج ،  ریم  یـضاق  هناـخ 

یجاح دجسم  ع ، )  ) نامزلا بحاص  دجسم  رهش ،  نهآ  دجسم  قفاب ،  هیمطاف  دجسم  ع ، )  ) موصعم هدراهچ  دجسم  نیسح ،  جاح  دجـسم 
ناولهپ ژد  بایسآ و  یتشترز ،  ياه  هدکشتآ  هسرب ،  رابنا  بآ  هدرس ،  رابنا  بآ  تفت :  تشپ  - ناروت ناخ  نادیم  درل ،  هلحم  نسح ،  دیس 

 ، تشپ ناروت  دـینج  خیـش  هعقب  تشپ ،  ناروت  نارتخد  لهچ  هعقب  تشپ ،  ناروت  دارم  ریپ  هعقب  تشپ ،  ناروت  خرـس  لگ  لـگ  دیـس  هعقب  ، 
یلع یضترم  هاگمدق  مگیب ،  شناخ  ربق  گنس  کیب ،  یلق  یفص  ربق  گنس  یلو ،  هاش  هینیسح  دابآ ،  ثایغ  هینیـسح  یناث  لیلخ  هاش  هعقب 
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نامینب یلع  خیش  دجسم  دیوخ ،  ادیب  عماج  دجسم  ییحی ،  هاش  دجسم  یلو ،  هاش  دجسم  ریسمرگ ،  هلحم  هینیـسح  دجـسم و  زاوش ،  هعلق  ، 
هاگمارآ زیرهم :  زیرهم  - رـس - هعلق نانرا  هوک  گنـس  هتخت  شوقن  تشپ ،  ناروت  رازم  هاشارف ،  ای  هیمالـسا  دجـسم  تشپ ،  ناروت  دجـسم  ، 

 ، دزی رـس  هناخ  درجیرهم ،  هزاورد  یکرون ،  ریپ  بایـسآ  جرب و  روپ ،  ناولهپ  غاب  بیغ ،  ریپ  هداز  ماما  نیدلا ،  اهب  هاگمارآ  هللادبع ،  خـیش 
 ، يرقاب دمحم  هعلق  تسورم ،  هعلق  هتفره ،  هعلق  دزی ،  رـس  هعلق  زیمروخ ،  هعلق  نیداپرهم ،  هعلق  يربگ ،  هعلق  ع ، )  ) یلع ترـضح  هاگمدق 
 ، راـهب غاـب  دجـسم  داـبآ ،  دادـغب  تاـنق  نازادـنازرا ،  تاـنق  يریم ،  بآ  تاـنق  ینیـسح ،  هاـش  تاـنق  داـبآ ،  نـسح  تاـنق  یکلم ،  هـعلق 
 ، دزی رـس  وـن  يارـسناوراک  هاـشنامرک ،  يارـسناوراک  نیدـلا ،  نـیز  يارــسناوراک  یناوـیا ،  راـهچ  يارــسناوراک  رودـم ،  يارــسناوراک 
 ، راهب غاب  عماج  دجسم  نیداپرهم ،  عماج  دجسم  ضوحرس ،  دجسم  داباگنم ،  دجسم  یـسابع ،  هاش  يارـسناوراک  سمـش ،  يارـسناوراک 

رابنا بآ  هناخراپاچ ،  الک ،  رابنا  بآ  دـبیم :  هناخرتوبک  - جرب نانرا  گنـس  هتخت  شوقن  زیمروخ ،  عماج  دجـسم  داباگنم ،  عماـج  دجـسم 
هلحم رابنا  بآ  هزیـشود ،  رابنا  بآ  اضر ،  دـمحم  یجاح  رابنا  بآ  اضر ،  یجاح  رابنا  بآ  نسحلاوبا ،  جاح  رابنا  بآ  دـمحا ،  اقآ  جاـح 

ماما قحلا ،  سمـش  ریم  هداز  ماما  هدـیب ،  مساقلاوبا  دیـس  هداز  ماما  نوتاخ ،  هجیدـخ  هداز  ماما  دابآ ،  نسح  ینایم  رابنا  بآ  هیئورفب ،  ـالاب 
يانب ناتسراش ،  هزاورد  وراب و  جرب و  هییورفب ،  مساقلاوبا  خیـش  هعقب  هناخ ،  رتوبک  جرب  دبیم ،  یخیرات  تفاب  ربنق ،  نیدلاردص  دیـس  هداز 

 ، ولیز هزوم  کچ ،  کچ  دبعم  دبیم ،  عماج  دجسم  درجرهم ،  هعلق  ناغینشب ،  هعلق  نیران ،  هعلق  قنارخ ،  یخیرات  ياتسور  دیـشر ،  ناطلس 
رابنا بآ  قوس ،  راهچ  رابنا  بآ  ناداهف ،  رابنا  بآ  ریگداب ،  شش  رابنا  بآ  نایتشترز ،  هدکـشتآ  دزی :  دابآ  - تلود - غاب یمیدق  لاچخی 

 ، ریملام هزاورد  رابنا  بآ  هنهد ،  ود  هجاوخ  رابنا  بآ  گنج ،  رابنا  بآ  ون ،  کشوک  رابنا  بآ  تعاـس ،  تقو و  راـبنا  بآ و  دابآرـصن ، 
 ، ، دابآ تلود  غاب  دزی ،  رازاب  جرهف ،  يادهـش  رابنا  بآ  یلاعملاوبا ،  يریطوب –  رابنا  بآ  مدـنگ ،  غاب  راـبنا  بآ  ویگ ،  متـسر  راـبنا  بآ 

 ، کشنه لیـسم  هیـشاح  نایتشترز ،  همخد  اضر ،  دیـس  هاش  هعقب  نوهنپ ،  دیـس  هعقب  نایدنرز ،  هعقب  نیدلا ،  سمـش  دیـس  هسردم  هعقب و 
يارـسناوراک جـنپ ،  ناخ  يارـسناوراک  ناخ ،  يارـسناوراک  راجتلا ،  کلم  هناخ  اه ،  يرال  هناخ  نامینب ،  یلع  خیـش  هاقناخ  ناخ ،  ماـمح 

هناخ هداز ،  کلم  هناخ  هاشمرخ ،  مامح  ناخ ،  مامح  هاگرزاگ ،  گرزبای  نشلگ  مامح  عماج ،  دجسم  مامح  هیئایض ،  هسردم  دابآ ،  یلع 
 ، شوماخ یلع  نیدباعلا  نیز  خیش  هربقم  نیدلا ،  نیز  يارسناوراک  هناتسران ،  ریپ  ربق  مارهب ،  شتآ و  ترامع  هطورشم ،  هناخ  يدومحم ، 

دجسم ریبک ،  عماج  دجسم  یلاعملاوبا ،  هلحم  دجسم  بارحم ،  لهچ  دجسم  ناخ ،  قایب  دجـسم  غاب ،  تشپ  گرزب  دجـسم  ناخ ،  نادیم 
مویقلادبع هاش  دجسم  کلپرس ،  دجسم  قیتع ،  عماج 

دزی ناتسا  ياه  هبذاج  ریاس 

- هعقبدابآدومحم - جرب روپناولهپ  - غاب - جربدابآ - تلود - غاب - ریگداـبنایتشترز - هدکـشتآ داـبآ  - تلود - غاـبدزی - عماـج - دجـسمقامخچریما
دزیرس - هعلقنشودن - رد - هدیپس - هعلقاهیرال - هناخ تلوص  - هناخهدازاقآ - هناخناخ - مامح جرهف  - جربماما - هدزاود

ناکدرا

هیلع هللا  مالس  دمحم  دیس  هداز  ماما 

دراد و یحرط  شوخ  يانب  دمحم  دیس  هدازماما  دراد .  رارق  ادقع  یقرش  لامش  رد  هداج  زا  رتمولیک  هس  ۀلصاف  هب  هدازماما  نیا  تاحیضوت :
دنراد دوجو  یشاک  زا  ربق  ۀحول  دنچ  هدازماما  نیا  رد  تسا .  هدش  يراک  یشاک  نآ  دبنگ  زا  یتمسق  هدش و  عقاو  رداتفه  ياتسور  رانک  رب 

. دنشاب یم  يرجه  مهدزیس  نرق  زا  یگمه  هک  موظنم  ياه  خیرات  اب 
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قفاب

هیلع هللا  مالس  هللادبع  هداز  ماما 

قفاب رد  دوش و  یم  بوسحم  دنمشزرا  يرثا  یلخاد  تانیئزت  يراک و  یشاک  دبنگ و  کبـس و  ثیح  زا  هک  تسا  یلاع  ییانب  تاحیـضوت :
 . تسا هدش  هدیـشوپ  يرجه  نرق 8 و 9  راثآ  زا  دیفـس  هایـس و  ۀیـشاح  اب  يدروجال و  سدسم  ياه  یـشاک  اب  دقرم  قاتا  ۀندب  دراد .  رارق 

ياه هیبتک  تسا .  هدش  یـشاقن  يزیمآ و  گنر  دبنگ  ریز  ياه  هراوشوگ  هراوید و  تسا و  هدـش  يراک  سنرقم  يدـبنگ  انب  یلخاد  فقس 
. تسا یشاب  رامعم  داتسا  رفعج  نیددلو  نسح  لمع  يدزی و  نیسح  طخ  هب  هدازماما 

سبط

هیلع هللا  مالس  نیسح  ناطلس  هداز  ماما 

نب نیـسح  ناطلـس  مان  هب  نآ  رد  نوفدم  صخـش  تسا و  هدـش  عقاو  سبط  رهـش  یبرغ  لامـش  يرتمولیک  رد 3  هاگمارآ  نیا  تاحیـضوت :
هدش ریمعت  يزاسزاب و  يدعب  ياه  هرود  لوط  رد  هک  تسا  يرجه  مجنپ  نرق  رخاوا  هب  قلعتم  انب  لصا  تسا .  فورعم  ع )  ) مظاکلا یسوم 

. تسا

دبیم

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ ) هجخ   ) نوتاخ هجیدخ  هاگترایز 

فرط هس  رد  یـشدرگ  مالغ  تسا و  گرزب  ًاتبـسن  هدازماما  ۀطوحم  دراد .  رارق  دبیم  رهـش  درجرهم  ةدکهد  رد  هاگترایز  نیا  تاحیـضوت :
. تسا هدش  یشاقن  گنر  بآ  اب  هیراجاق  ةرود  رد  فقس  ینورد  حطس  رب  هدش و  هیبعت  هعقب 

دزی

مهیلع هللا  مالس  هللا  وه  لق  تاداس 

هدید يرمق  يرجه  مهد  نرق  ياه  خیرات  هب  ربق  گنس  دنچ  نآ  رد  تسا و  عقاو  دزی  عماج  دجـسم  یبرغ  رد  يوربور  انب  نیا  تاحیـضوت :
. دوش یم 

هیلع هللا  مالس  رفعجوبا  هداز  ماما 

نب ینیرغلا  یلع  دم بـن  ـ حا هللاد بـن  ـ یبع یلع بـن  نب  دم  ـ حم هداز  ـ ماما هاگ  ـ مارآ نا ،  ـ تـسا مدرم  مارتحا  دروم  رازم  نیرت  مهم  تاحیـضوت :
. تسا هدش  عقاو  دزی  رهش  رد  هکربتم  هعقب  نیا  تسا .  موسوم  رفعج  هدازماما  هب  هک  تسا  قیتع  قداص  رفعج 

هیلع هللا  مالس  لیلخ  دیس 

. تسا هتفرگ  رارق  دزی  قیتع  یلصم  ةزاورد  ۀلحم  رد  دراد ،  ترهش  مه  یلصم  دیس  هب  هک  هعقب  نیا  تاحیضوت :
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هیلع هللا  مالس  اضر  دیس  هاش  هداز  ماما 

یئزج ساسا ،  رد  هک   … تشه و )  دبنگ  لامک ،  هاش  دننام  دزی (  رگید  ياهدبنگ  بولسا  هب  دنلب ،  يدبنگ  اب  تسا  يا  هعقب  تاحیضوت :
. تسا هدش  هتخاس  دزی  رد  لاس 740  رد  انب  نیا  تسا .  هدوب  يرت  لصفم  يانب  زا 

هیلع هللا  مالس  نوهنپ  دیس  هداز  ماما 

شزرا هنوگچیه  نودب  کچوک  قاتاود  لماش  هک  دشاب  یم  هداسرایسب  ییانبو  هدش  عقاو  دزی  رهش  ناداهف  ۀلحم  رد  هعقب  نیا  تاحیـضوت :
نیدـلا جات  دیـس  هعقب  بحاص  یعقاو  مان  دراد .  رارق  نآ  رد  رپ  راهچ  ةراتـس  تروص  هب  يراک  یـشاک  هعطق  کـی  طـقف  تسا و  يراـمعم 

رارف يرجه  مهن  نرق  دودح  زا  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  یخیرات  ياه  هتـشون  زا  تسا .  دزی  رفعج  وبا  هدازماما  باقعا  زا  یکی  هک  تسا  رفعج 
. تسا هدش  فورعم  نوهنپ »  دیس  ناونع «  هب  رفعج  نیدلا  جات  دیس 

هیلع هللا  مالس  مظاکلا  یسوم  نب  دیز  هداز  ماما 

هچنآ تسا .  قاتا  کی  هب  رصحنم  نآ  یلصا  تمسق  هک  نیلگ  تسا  ییانب  دراد .  رارق  دزی  ماب  تشپ  ياتسور  رد  هدازماما  نیا  تاحیضوت :
ةرود هب  نآ  تخاس  هک  تسا  راکرپ  يراک  هدنک  لیدـنق  کی  يرجه و  نرق 5 و 6  زا  ربق  گنـس  هعطق  ود  تسا ،  هجوت  لباق  رازم  نیا  رد 

 . دوش یم  طوبرم  يوفص 

هیلع هللا  مالس  نسحریم  دیس  هداز  ماما 

ياه هدازماما  کبس  هب  لصفم  ًاتبسن  ییانبو  هدش  ـع  قاو دز  ناکدرا – یـ ةداج  ةرانک  بـر  دز ،  دابآ یـ ـی  جا رد حـ هاگ  ـ مارآ نیا  تاحیـضوت :
. درادن یگنس  تمالع و  عون  چیه  دراد و  رارق  یلصا  دبنگ  ریز  رد  هدازماما  هب  بوسنم  رازم  تسا .  ادقع  ياتسور 

نایدنرز

يزاسامن يراک و  دیفـس  تمرم و  ار  نآ  ریخا  ةرود  رد  هک  تسا  یمیدـق  يا  هعقب  عقاو و  دزی  ۀـموح  رد  داـبایرم  رد  اـنب  نیا  تاحیـضوت :
. دنا هدرک  رکذ  دزی –  رهش  رد  نوفدم  رفعج  هدازماما  ناکیدزن  زا  نیدلارصان –  دیس  ار  هعقب  نوفدم  دنا .  هدرک 

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 

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 
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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 

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 
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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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