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یناسنا مولع  نآرق و 

: هدنسیون

یناهفصا ییاضر  یلع  دمحم 

: یپاچ رشان 

نآرق مولع  ریسفت و  ياه  شهوژپ  تاراشتنا 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

یناسنا مولع  14نآرق و 

باتک 14تاصخشم 

15هراشا

بلاطم 23تسرهف 

29دمآرد

ناور تشادهب  تایلک  لوا : 31لصف 

31هراشا

؟ دهد یم  هئارا  ار  ییاهراکهار  هچ  ناور  تشادهب  نیمأت  يارب  میرک  نآرق  تسیچ و  ناور  33تشادهب 

نآرق یشخب  38افش 

یناور تشادهب  نیمأت  ینآرق  ياهراک  هار  یناور و  راشف  54لماوع 

54هراشا

یناور راشف  لماوع  54فلا :

یناور تشادهب  نیمأت  ياهراکهار  55ب :

اهراک هار  يدنب  56میسقت 

56هراشا

یناور تشادهب  نیمأت  يارب  یتفرعم  ياهراک  هار  56لوا :

56هراشا

ینآرق دیحوت  اب  نآ  هطبار  ناسنا و  تیصخش  تدحو  . 156

یناور تشادهب  رد  نامیا  شقن  . 257

یگدرسفا شهاک  رد  نآ  ریثأت  نآرق و  رد  يدیماان  سأی و  تیعونمم  دیما و  حور  ندیمد  . 359

یناور تشادهب  رد  یگدنز  يرادانعم  يدنم و  فده  ریثأت  . 460

( یلاعفا دیحوت   ) اهدادیور ندوبن  یفداصت  ردق و  اضق و  لصا  . 561

یناور تشادهب  رد  گرم  هب  تبثم  هاگن  داعم و  هب  داقتعا  ریثأت  . 662

یناور تشادهب  اب  لّکوت  هطبار  . 764

یناور تشادهب  هدننک  نیمأت  يراتفر  ياهراک  هار  65مود :
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یناور تشادهب  هدننک  نیمأت  يراتفر  ياهراک  هار  65مود :

65هراشا

یناور شمارآ  بجوم  ادخ  دای  . 165

اعد . 267

زامن . 368

68هراشا

یملع داعبا  69فلا :

يداقتعا داعبا  69ب :

ناور تشادهب  رد  هزور  شقن  71ج :

ناسنا یناور  تشادهب  هدننک  نیمأت  هدنرادزاب  نیناوق  72د :

72هراشا

باجح 73لوا :

یسنج تافارحنا  تیعونمم  75مود :

یناور تشادهب  هدننک  نیمأت  یفطاع  ياهراکهار  76موس :

عامتجا هزوح  رد  یناور  تشادهب  نیمأت  ياهراکهار  78مراهچ :

78هراشا

ریذپ بیسآ  راشقا  زا  يداصتقا  تیامح  . 178

نامیتی زا  تیامح  . 278

ینهذ ناگدنام  بقع  یناور و  نارامیب  زا  یناور  يداصتقا و  تیامح  . 379

هجیتن هن  تسا  هفیظو  هب  رومأم  ناسنا  . 479

مدرم هب  نظ  نسُح  . 579

هعماج درف و  یناور  تشادهب  زاس  هنیمز  جاودزا ، . 679

( فورعم هب  رما   ) ناگمه يریذپ  تیلوئسم  اب  عامتجا  يزاس  ملاس  . 780

نانآ قوقح  زا  عافد  ناوناب و  میرکت  . 880

ناور تشادهب  رد  تاداقتعا  شقن  مود : 86لصف 

86هراشا

؟  تسیچ ناسنا  یناور  تشادهب  رد  تماما  توبن و  هب  داقتعا  88شقن 
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88هراشا

یناور تشادهب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  یگدنز  زا  ییاه  سرد   - 188

یناور تشادهب  رد  بویا  ترضح  یگدنز  زا  ییاه  سرد   - 291

یناور تشادهب  رد  فسوی  ترضح  یگدنز  زا  ییاه  سرد   - 392

؟  تسیچ ناور  تشادهب  رد  ادخ  هب  داقتعا  95شقن 

95هراشا

یتسرپاتکی دیحوت و   - 196

ادخ رب  لّکوت   - 2106

یهلا تساوخ  هب  اضر  میلست و   - 3116

ادخ دای   - 4126

ادخ لضف  هب  يراودیما   - 5130

ادخ زا  تساوخرد  اعد و   - 6137

ناور تشادهب  رد  یعامتجا  یگداوناخ و  طباور  شقن  موس : 142لصف 

142هراشا

؟  تسیچ ناسنا  ناور  تشادهب  رد  هدشدیکات  نآرق  رد  هک  يدنواشیوخ  طباور  محر و  هلص  144شقن 

144هراشا

محر هلص  يانعم   - 1145

يدنواشیوخ طباور  ياه  هنوگ   - 2146

يدنواشیوخ طباور  تاریثأت   - 3147

یناور تشادهب  رد  محر  هلص  ریثأت  راک  زاس و   - 4148

يدنواشیوخ طباور  عطق  تارثا   - 5155

يدنواشیوخ طباور  یسانش  بیسآ   - 6157

؟  تسیچ هداوناخ  یناور  تشادهب  نیمأت  رد  ردام  ردپ و  158شقن 

158هراشا

رسمه باختنا  رد  هجوت   - 1158

يرادراب نارود  ياه  تبقارم   - 2158

یکدوک نارود  ياه  تبقارم   - 3161
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تبحم ياضرا  رد  اه  هیصوت   - 4164

ناکدوک یتخانش  ياه  ییاناوت  اب  ییانشآ  موزل   - 5166

تینما هب  وا  زاین  كدوک و   - 6167

؟ دراد یناور  تشادهب  رد  یشقن  هچ  ردام  ردپ و  هب  تبسن  هدش ) صخشم  ثیدح  نآرق و  رد  هک   ) یمالسا فیاظو  171ماجنا 

171هراشا

اه نآ  هب  ناسحا  نیدلاو و  هب  ندراذگ  مارتحا   - 1171

نیدلاو هب  زیمآ  تبحم  هاگن   - 2174

؟ دراد یناور  تشادهب  رد  يریثأت  هچ  تسا و  مادک  یعامتجا  طباور  هدنهد  دوبهب  176لماوع 

176هراشا

بسانم ياهراتفر  177لوا )

177هراشا

؟ میراذگب مارتحا  دارفا  هب  186هنوگچ 

: زا دنترابع  هیده  راثآ  194یخرب 

؛ ناردارب مارتحا   - 1194

؛ دوش یم  تبحم  بلج  ثعاب  هیده   - 2194

؛ دنک یم  دیدجت  ار  ناتسود  اب  هطبار  هیده   - 3194

؛ دیادز یم  ار  نیرید  ياه  هنیک  هیده   - 4195

تسا هیده  خساپ  هیده   - 5195

ییور شوخ  تارمث  196راثآ و 

یناور تشادهب  رد  یعامتجا  یقالخا  بسانم  تافص  شقن  203مود )

203هراشا

ییوخدنت 220نامرد 

نظ نسح  ینامگ و  شوخ  224راثآ 

؟  تسا رثؤم  ناسنا  یناور  تشادهب  نیمأت  رد  هداوناخ  لیکشت  230ایآ 

230هراشا

یناور تشادهب  رد  جاودزا  شقن   - 1230

نآ طیارش  رسمه و  شنیزگ   - 2232
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یناور تشادهب  نیمأت  رد  هیرهم  شقن   - 3242

ناور تشادهب  رد  داصتقا  شقن  مراهچ : 246لصف 

246هراشا

؟  تسیچ ناسنا  یناور  تشادهب  رد  تورث  248شقن 

248هراشا

انغ یناور  یفنم  راثآ   - 1248

یناور تشادهب  رد  ینغ  تبثم  تارثا   - 2253

انغ بسانمان  ياهدمایپ  اب  هلباقم  ياه  هار   - 3254

؟  تسیچ نآ  زا  یشان  یناور  تارثا  ندرب  نیب  زا  رقف و  اب  ههجاوم  يارب  مالسا  ياهراک  256هار 

تیریدم مجنپ : 262لصف 

262هراشا

؟  تسیچ تیریدم  ملع  نآرق و  هاگدید  زا  تیریدم  فادها  264ینابم و 

264هراشا

نآرق رظن  زا  ناسنا  . 1264

نآرق رظن  زا  شنیرفآ  ماظن  . 2266

نآرق رظن  زا  تیریدم  . 3268

؟ دیوگ یم  هچ  تیریدم  ملع  دراد و  ییاهراکهار  هچ  ناریدم  شنیزگ  باختنا و  يارب  میرک  276نآرق 

؟ وا قباوس  ای  تسا  درف  ینونک  لاح  مهم ، یلصا و  كالم  ایآ  هک  دوش  یم  حرطم  یشسرپ  284اجنیا 

؟  تسا هدش  فیلأت  یمالسا  تیریدم  عوضوم  رد  ییاه  باتک  هچ  نونکات  تسیچ و  یمالسا  تیریدم  هژیو  هب  تیریدم و  ملع  290هنیشیپ 

؟ دنشاب محازت  رد  مه  اب  تیریدم  لوصا  تسا  نکمم  ایآ  تسیچ ؟  نآرق  رظن  زا  تیریدم  ینابم  298لوصا و 

؟  تسیک اب  هداوناخ  تیریدم  نآرق ، رظنم  302زا 

یسانش هعماج  مشش : 308لصف 

308هراشا

؟  تسا مادک  نآرق  یتخانش  هعماج  310تایآ 

310هراشا

نآ یعامتجاو  يدرف  تاریثأت  یگداوناخطباور و  هب  طوبرم  لئاسم  310فلا :

310هراشا
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نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  جاودزا و  . 1311

: نآ یعامتجا  تاریثات  قالط و  . 2315

نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  ییوشانز و  طباور  . 3317

نآ یعامتجا  تاریثات  نانز و  اب  راتفر  . 4318

نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  نیدلاو و  دنزرف و  طباور  . 5319

نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  نانز و  هنیزه  هیرهم و  . 6323

: نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  نادنزرف و  حیجرت  . 7324

نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  ماحرا و  نادنواشیوخ و  قوقح  يادا  . 8325

: نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  درم و  نز و  یتشآ  . 9326

نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  نادنزرف و  لتق  نینج و  طقس  . 10326

نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثأت  تیصو و  . 11327

نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  ثرا و  . 12329

محر هلص  . 13330

یعامتجا طباور  هب  طوبرم  لئاسم  330ب :

330هراشا

اه ناسنا  نیب  رد  يریگرد  فالتخا و  داجیا  هعماج ، داحتا  . 1330

نآ یعامتجا  تاریثأت  ترجه و  داهج و  . 2331

نآ یعامتجا  تاریثات  حلص و  . 3333

نآ یعامتجا  تاریثات  مالسا و  یجراخ  تسایس  . 4334

نآ یعامتجا  تاریثأت  تیمکاح و  يربهر و  هشیدنا  . 5337

یعامتجا ملاس  طباور  رد  نآ  تاریثات  و  یعامتجا ) تلادع   ) مدرم قوقح  قاقحا  هلئسم  . 6338

( عامتجا رب  مکاح  نیناوق   ) هعماج رد  یهلا  ننس  . 7340

اه نآ  یعامتجا  يدرف و  تاریثات  نانز و  صاخ  لئاسم  . 8342

اه نآ  یعامتجا  يدرف و  تاریثات  نادرم و  صاخ  لئاسم  . 9344

نارس کبس  يداصتقا  یعامتجا و  روما  . 10345

اه نآ  يداصتقا  یعامتجا و  داعبا  تسرپرس و  یب  ناکدوک  لئاسم  . 11345

هقدص قافنا و  یعامتجا و  رقف  هلئسم  . 12347
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اه نآ  یعامتجا  يدرف و  تاریثات  نانیشنمه و  ناتسود و  هب  طوبرم  لئاسم  . 13349

اه نآ  ضقن  یعامتجا و  ياه  نامیپ  . 14352

اه نآ  یعامتجا  تاریثات  ترشاعم و  بادآ  . 15354

: نآ یعامتجا  یتدیقع و  تاریثات  هناروکروک و  دیلقت  . 16355

نآ یعامتجا  يدرف و  راثآ  لغش و  راک و  . 17357

یعامتجا يدرف و  تورث  . 18359

رفیک هانگ و  یعامتجا  يدرف و  داعبا  . 19361

هعماج هافر  تینما و  . 20365

رافک ناناملسم و  یعامتجا  طباور  . 21367

اه نآ  یعامتجا  يدرف و  تاریثات  رویز و  سابل و  . 22369

اه نآ  یعامتجا  يدرف و  تاریثات  ماو و  نهر و  . 23371

: نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  و  یمالسا ) تاغیلبت   ) رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  . 24373

نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  ناگدنام و  هار  رد  . 25373

نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  يرواد و  مکح و  . 26374

: نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  تروشم و  يروش و  . 27374

: نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  تیمویق و  یتسرپرس و  . 28375

نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  تیبرت و  میلعت و  . 29375

: نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  سانجا و  راکتحا  ابر و  . 30375

نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  صاصق و  . 31376

(2 هدئام /  ) نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  يراکمه و  نواعت و  . 32376

(9 هعمج /  ) تالماعم شورف و  دیرخ و  . 33377

(15 نباغت / 119 و  هرقب /  ) نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  بوشآ و  هنتف و  داجیا  . 34377

(256 هرقب /  ) نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  نآ و  دودح  لمع و  هدیقع و  رکف ، يدازآ  . 35378

28 و 29) فارعا / 103 ؛ هدئام /  ) نآ یعامتجاو  يدرف  تاریثات  تافارخ و  . 36378

(205 هرقب /  ) نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  دادبتسا و  . 37378

(21 بازحا /  ) نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  یعامتجا و  ياه  هوسا  . 38379

(4 صصق /  ) نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثاتو  اهالتعا  اهطاطحنا ، لماوع  . 39379
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(55 هرقب /  ) نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثأت  نآ و  بابسا  يزیرگ و  نید  . 40379

(36 ءاسن /  ) نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  وا و  قوقح  هیاسمه و  هلئسم  . 41379

؟  تسیچ ثیدح  نآرق و  رظنم  زا  عامتجا  رد  نید  هب  ناناوج  یخرب  یهجوت  مک  يزیرگ و  نید  یتخانشناور  یتخانش و  هعماج  381لماوع 

؟  تسیچ ملع  نآرق و  رظنم  زا  یعامتجا  تلادع  ياه  صخاش  اهرایعم و  اه و  399كالم 

.دینک یفرعم  تلادع » تیاعر   » و رگیدکی » قوقح  تیاعر   » و اه » ناسنا  يربارب   » دروم رد  میرک  نآرق  زا  ییاه  408هیآ 

408هراشا

اه ناسنا  ندوب  ربارب  دروم  رد  ییاه  هیآ  408فلا :

نارگید قوقح  تیاعر  هب  طوبرم  تایآ  411.ب 

لدع تیاعر  هرابرد  یتایآ  413.ج 

یسانش ناور  متفه : 416لصف 

416هراشا

؟  تسا هنوگچ  باوخ  اب  ندب  رد  اه  نآ  هطبار  تسا و  حور  ای  سفن  ود  ياراد  ناسنا  418ایآ 

؟ دراد دوجو  هطبار يا  شدنزرف  هب  وا  تبحم  ردام و  محر  دوجو  نیب  تفگ  ناوت  یم  نآرق ، رد  محر  هژاو  ینآرق  هناسانش و  ناور  لیلحت  رد  420ایآ 

؟ دراد ناور  حور و  اب  هطبار يا  هچ  سفن  ًالوصا  حور ؟  ای  دریم  یم  سفن  ایآ  ِتْوَْملا ) ُهَِقئاَذ  ٍسَْفن  ُّلُک  : ) دیامرف یم  نآرق  رد  422دنوادخ 

یسانش ناورارف  متشه : 426لصف 

426هراشا

؟  تسیچ يریگدای  هظفاح و  تیوقت  ياه  هار  یشومارف و  لماوع  دروم  رد  تایاور  نآرق و  428رظن 

؟  تسیچ ملع  نآرق و  رظنم  زا  باوخ  436تقیقح 

؟ دراد زاین  باوخ  هب  ناسنا  ارچ  تسیچ و  ناسنا  دوجو  رد  باوخ  439تلع 

؟ دروآرد دوخ  ریخست  هب  ار  اه  نآ  ناسنا  تسا  نکمم  ایآ  و  تسیچ ؟  اه  نآ  هفیظو  دنیامن ؟ ذوفن  ام  رد  دنناوت  یم  ای  دننک ؟ یم  يرادهگن  ار  ام  ایآ  و  تسیچ ؟  اه  نآ  ياه  یگژیو  446نج و 

؟  تسا ریذپ  هیجوت  هنوگچ  یبرجت  مولع  رظن  زا  دییامرفب  دینک و  یسررب  نآرق  رظنم  زا  ار  نامیلس  ترضح  تاداع  455قراوخ 

455هراشا

ناگدنرپ نابز  اب  ییانشآ  . 1455

نامیلس دواد و  ریخست  رد  ناحلا  شوخ  ناگدنرپ  . 2455

نامیلس تموکح  هوکش  رد  نآ  شقن  داب و  ریخست  . 3456

ناگدنرپ نج و  یناسنا و  يورین  زا  میظع  هعومجم يا  نامیلس ، نارازگراک  نایهاپس و  . 4456

ناوید هتخانشان  يورین  اب  سیقلب  تخت  راضحا  . 5457
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نیطایش ناینج و  زا  هفئاط يا  رب  ترضح  طّلست  . 6457

مالسلا هیلع  ترضح  تهج  سم  همشچ  ندش  ناور  . 7457

تاناویح قطنم  اب  ییانشآ  . 8458

نیطایش داب و  ریخست  . 9460

داصتقا مهن : 462لصف 

462هراشا

؟  تسا يدام  قزر  طقف  دوصقم  ایآ  و  تسیچ ؟  میرک  نآرق  رد  قزر  زا  464دوصقم 

؟ دنا هفرم  هتفرشیپ و  اه  یبرغ  ودنا  هداتفا  بقع  ریقف و  ناناملسم  ارچ  تسا  تاکرب  شیازفا  بجوم  نامیا » اوقت و   » فارعا هیآ 96  ساسارب  468رگا 

؟ دراد تینما  اب  یطابترا  هچ  تسانعم و  هچ  هب  472تلادع 

؟ دوش یم  تکرب  لماش  ییاهزیچ  هچ  تسیچ و  نآ  یظفللا  تحت  يریسفت و  هراشا يا ، يانعم  و  تسا ؟  هدمآ  ناونع  هچ  هب  نآرق  رد  479تکرب 

عبانم 487تسرهف 

زکرم 501هرابرد 
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یناسنا مولع  نآرق و 

باتک تاصخشم 

رظن ریز  يدـهملا ؛] ینآرق  ياـه  شهوژپ  هسـسؤم   ] ینآرق نارگــشهوژپ  زا  یعمج  یناـسنا / موـلع  نآرق و  روآدـیدپ : ماـن  ناوـنع و 
.یناهفصا ییاضر  یلعدمحم 

.ش  1391 نآرق ، مولع  ریسفت و  ياه  شهوژپ  تاراشتنا  مق : رشن : تاصخشم 

.ص  480 يرهاظ : تاصخشم 

.8 .ج ] [ ؛ ناناوج ینآرق  ياه  شسرپ  تسورف :

ج 978-964-2534-84-8:5 3-88-2534-964-978 ؛ هرود : کباش :

.لایر  74000 تمیق :

اپیف یسیون : تسرهف  تیعضو 

.ینآرق ياه  هبنج  یناور -  تشادهب  عوضوم : اه  خساپ  اه و  شسرپ  نآرق -  عوضوم :

.يدهملا ینآرق  ياه  شهوژپ  هسسؤم  هدوزفا : هسانش  رظان -  ، 1341 یلعدمحم ، یناهفصا ، ییاضر  هدوزفا : هسانش 

BP 65/2 .ج 4 8 پ /  1391 هرگنک : يدنب  هدر 

297/1076 ییوید : يدنب  هدر 

2740217 یلم : یسانشباتک  هرامش 

( جع  ) يدهملا ینآرق  ياه  شهوژپ  هسسؤم 

نآرق مولع  ریسفت و  ياه  شهوژپ  تاراشتنا  رشان : * 

یناسنا مولع  نآرق و  ج 8 - )  ) ناناوج ینآرق  ياه  خساپ  اه و  شسرپ  ناونع : * 

یناهفصا ییاضر  یلع  دمحم  رتکد  رظن  ریز  ینآرق  نارگشهوژپ  زا  یعمج  فیلأت : * 

لوا 1390 ش پاچ : تبون  * 

یعقر عطق  دلج /   3000 ناگرامش : * 
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لایر  74000 تمیق : * 

: یفارگوتیل هناخپاچ و  * 

: شخپ زکارم 

كالپ 77، هچوک 4 ، ییاجر ، دیهـش  نابایخ  هیمـس ، راولب  تلاسر ، نادیم  مق ، نآرق : مولع  ریـسفت و  ياه  شهوژپ  تاراشتنا  مق ، . 1
0251-7734094 نفلت :

1  : ص

هراشا
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2  : ص
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3  : ص
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ادها * 

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  سدقم  رضحم  هب 

! وج تقیقح  ناناوج  همه  و 

يرازگساپس * 

هژیو هب  جع )  ) يدهملا ینآرق  ياه  شهوژپ  یگنهرف  هسسؤم  نارگشهوژپ  زا  زین  دندش و  رثا  نیا  زاس  هنیمز  هک  نارگشسرپ  همه  زا 

یغابص هللا  تمعن  یقداص و  نسح  نیملسملا  مالسالا و  تجح 

.مینک یم  رکشت  دندوب ، ام  روای  هک 

ص:5
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: دلج نیا  ناراکمه  * 

؛) لوا لصف  شراگن   ) یناهفصا ییاضر  یلع  دمحم  رتکد  . 1

؛ نایقداص دمحا  رتکد  . 2

؛ یقداص نسح  . 3

؛ یمظاک الم  نسحم  . 4

؛ ینامیلس هللارصن  . 5

؛ یغابص هللا  تمعن  . 6

.يوسوم دیجم  دیس  . 7

ص:7
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بلاطم تسرهف 

دمآرد 13

ناور تشادهب  تایلک  لوا : لصف 

17 تسیچ ؟ ناور  تشادهب 

نآرق 22 یشخب  افش 

ینآرق 36 ياهراک  هار  یناور و  راشف  لماوع 

یتفرعم 38 ياهراک  هار  لوا :

ناور 44 تشادهب  داعم و  هب  داقتعا  ریثأت 

يراتفر 47 ياهراک  هار  مود :

ادخ 47 دای 

اعد 48

زامن 49

ناور 52 تشادهب  رد  هزور  شقن 

ناور 54 تشادهب  رد  باجح  شقن 

یفطاع 57 ياهراکهار  موس :

یعامتجا 59 ياهراکهار  مراهچ :

ناور تشادهب  رد  تاداقتعا  شقن  مود : لصف 

69 تسیچ ؟ ناسنا  یناور  تشادهب  رد  تماما  توبن و  هب  داقتعا  شقن 

ناور 76 تشادهب  رد  ادخ  هب  داقتعا  شقن 

ادخ 87 رب  لّکوت 
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اضر 97 میلست و 

ادخ 107 دای 

اعد 118
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ناور تشادهب  رد  یعامتجا  یگداوناخ و  طباور  شقن  موس : لصف 

125 تسیچ ؟ ناسنا  ناور  تشادهب  رد  هدشدیکات  نآرق  رد  هک  يدنواشیوخ  طباور  محر و  هلص  شقن 

139 تسیچ ؟ هداوناخ  یناور  تشادهب  نیمأت  رد  ردام  ردپ و  شقن 

152 دراد ؟ یناور  تشادهب  رد  یشقن  هچ  ردام  ردپ و  هب  تبسن  یمالسا  فیاظو  ماجنا 

یناور 157 تشادهب  رد  نآ  ریثأت  یعامتجا و  طباور  هدنهددوبهب  لماوع 

بسانم 158 ياهراتفر   - 1

167 میراذگب ؟ مارتحا  دارفا  هب  هنوگچ 

هیده 175 راثآ 

ییور 177 شوخ  راثآ 

یقالخا 185 بسانم  تافص   - 2

ییوخدنت 201 نامرد 

205 نظ : نسح  ینامگ و  شوخ  راثآ 

211 تسا ؟ رثؤم  ناسنا  یناور  تشادهب  نیمأت  رد  هداوناخ  لیکشت  ایآ 

ناور 223 تشادهب  رد  هیرهم  شقن 

ناور تشادهب  رد  داصتقا  شقن  مراهچ : لصف 

229 تسیچ ؟ ناسنا  یناور  تشادهب  رد  تورث  شقن 

237 تسیچ ؟ نآ  زا  یشان  یناور  تارثا  ندرب  نیب  زا  رقف و  اب  ههجاوم  يارب  مالسا  ياهراک  هار 

تیریدم مجنپ : لصف 

245 تسیچ ؟ تیریدم  ملع  نآرق و  هاگدید  زا  تیریدم  فادها  ینابم و 

257 دیوگ ؟ یم  هچ  تیریدم  ملع  دراد و  ییاهراکهار  هچ  ناریدم  شنیزگ  باختنا و  يارب  میرک  نآرق 
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265 وا ؟ قباوس  ای  تسا  درف  ینونک  لاح  مهم ، یلصا و  كالم  ایآ  هک  دوش  یم  حرطم  یشسرپ  اجنیا 

ص:10
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هدـش فیلأت  یمالـسا  تیریدـم  عوضوم  رد  ییاه  باـتک  هچ  نونکاـت  تسیچ و  یمالـسا  تیریدـم  هژیو  هب  تیریدـم و  ملع  هنیـشیپ 
271 تسا ؟

279 دنشاب ؟ محازت  رد  مه  اب  تیریدم  لوصا  تسا  نکمم  ایآ  تسیچ ؟ نآرق  رظن  زا  تیریدم  ینابم  لوصا و 

283 تسیک ؟ اب  هداوناخ  تیریدم  نآرق ، رظنم  زا 

یسانش هعماج  مشش : لصف 

291 تسا ؟ مادک  نآرق  یتخانش  هعماج  تایآ 

ثیدـح نآرق و  رظنم  زا  عاـمتجا  رد  نید  هـب  ناـناوج  یخرب  یهجوـت  مـک  يزیرگ و  نـید  یتخانـشناور  یتخانـش و  هعماـج  لـماوع 
362 تسیچ ؟

380 تسیچ ؟ ملع  نآرق و  رظنم  زا  یعامتجا  تلادع  ياه  صخاش  اهرایعم و  اه و  كالم 

.دینک 389 یفرعم  تلادع » تیاعر   » و رگیدکی » قوقح  تیاعر   » و اه » ناسنا  يربارب   » دروم رد  میرک  نآرق  زا  ییاه  هیآ 

یسانش ناور  متفه : لصف 

399 تسا ؟ هنوگچ  باوخ  اب  ندب  رد  اه  نآ  هطبار  تسا و  حور  ای  سفن  ود  ياراد  ناسنا  ایآ 

يا هطبار  شدنزرف  هب  وا  تبحم  ردام و  محر  دوجو  نیب  تفگ  ناوت  یم  نآرق ، رد  محر  هژاو  ینآرق  هناسانـش و  ناور  لیلحت  رد  ایآ 
401 دراد ؟ دوجو 

ناور حور و  اـب  يا  هطبار  هچ  سفن  ًـالوصا  حور ؟ اـی  دریم  یم  سفن  اـیآ  توملا ) هقئاذ  سفن  لـک  : ) دـیامرف یم  نآرق  رد  دـنوادخ 
403 دراد ؟

یسانش ناورارف  متشه : لصف 

409 تسیچ ؟ يریگدای  هظفاح و  تیوقت  ياه  هار  یشومارف و  لماوع  دروم  رد  تایاور  نآرق و  رظن 

417 تسیچ ؟ ملع  نآرق و  رظنم  زا  باوخ  تقیقح 

420 دراد ؟ زاین  باوخ  هب  ناسنا  ارچ  تسیچ و  ناسنا  دوجو  رد  باوخ  تلع 
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ایآ و  تسیچ ؟ اه  نآ  هفیظو  دنیامن ؟ ذوفن  ام  رد  دنناوت  یم  ای  دننک ؟ یم  يرادـهگن  ار  ام  ایآ  و  تسیچ ؟ اه  نآ  ياه  یگژیو  نج و 
427 دروآرد ؟ دوخ  ریخست  هب  ار  اه  نآ  ناسنا  تسا  نکمم 

436 تسا ؟ ریذپ  هیجوت  هنوگچ  یبرجت  مولع  رظن  زا  دییامرفب  دینک و  یسررب  نآرق  رظنم  زا  ار  نامیلس  ترضح  تاداع  قراوخ 

داصتقا مهن : لصف 

445 تسا ؟ يدام  قزر  طقف  دوصقم  ایآ  و  تسیچ ؟ میرک  نآرق  رد  قزر  زا  دوصقم 

هتفرشیپ اه  یبرغ  دنا و  هداتفا  بقع  ریقف و  ناناملسم  ارچ  تسا ، تاکرب  شیازفا  بجوم  نامیا » اوقت و   » فارعا هیآ 96  ساسارب  رگا 
449 دنا ؟ هفرم  و 

453 دراد ؟ تینما  اب  یطابترا  هچ  تسانعم و  هچ  هب  تلادع 

تکرب لماش  ییاهزیچ  هچ  تسیچ و  نآ  یظفللا  تحت  يریـسفت و  يا ، هراـشا  ياـنعم  و  تسا ؟ هدـمآ  ناونع  هچ  هب  نآرق  رد  تکرب 
460 دوش ؟ یم 

عبانم 467 تسرهف 
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دمآرد

یتفرعم و میظع  عبنم  باتک  نیا  تخاس ، نشور  ار  اه  ناـسنا  هار  دـیبات و  رـشب  هشیدـنا  رب  هک  تسا  ناـبات  هراومه  يرون  میرک  نآرق 
جرا ار  نادنمشناد  شناد و  ماقم  و  دزاس ؛ باریـس  شیوخ  تفرعم  لالز  زا  ار  رـشب  ياه  لسن  دناوت  یم  هک   (1) تسا یهلا  يا  هرفس 

تـسیز یـسانش ، ناهیک  یتیبرت ، مولع  ثحابم  هب  ددـعتم  تاراشا  اـب  هکلب   ، (2) دناد یمن  يواسم  ار  نـالهاج  ناـملاع و  دـهن و  یم 
ار ناسنا  يرگـشسرپ  يواکجنک و  ّسح  یـسانشناور ، ارف  لئاسم  هب  هراـشا  اـب  هکلب  ناـسنا  ناور  حور و  یـسانش و  ناـیور  یـسانش ،

.(3) دزاس یم  مهارف  ار  مولع  دشر  هنیمز  دنک و  یم  کیرحت 

لقع و ثیدح ، نآرق ، ِعبانم  زا  خساپ  تفایرد  نادنمـشناد ، هفیظو  تسا و  دـنمجرا  رگـشسرپ  نهذ  (4) و  تسا شناد  دیلک  شسرپ 
سیـسأت اب  هدمآ و  مهدرگ  هاگـشناد  هزوح و  نارگـشهوژپ  زا  یعمج  ور  نیا  زا  .تسا  تقیقح  ناگنـشت  هب  نآ  هئارا  یبرجت و  مولع 

هئارا اه و  شسرپ  يروآدرگ  هب  فلتخم ، ياه  هاگشناد  هب  همانشسرپ  لاسرا  و  ملع » نآرق و  یصصخت  ياه  شـسرپ  هب  خساپ  دحاو  »
.تسا هدش  يروآدرگ  هعومجم  نیا  رد  نازیزع  نیا  شالت  لصاح  هک  دنا ، هتخادرپ  خساپ 

دنا هدیـشوک  ناوت  دح  رد  هک  ما ، هدوب  اه  نآ  دهعت  اب  هارمه  ِیملع  شالت  دهاش  ما ، هتـشاد  یهارمه  نازیزع  نیا  اب  زاغآ  زا  هک  هدنب 
رد هدـش و  تفایرد  فراعم  ویدار  مرتحم  ناگدنونـش  قیرط  زا  زین  اه  شـسرپ  یخرب  هتبلا  .دـنیامن  هئارا  نیتم  بسانم و  ياـه  خـساپ 

.تسا هدش  هفاضا  هعومجم  نیا  هب  هک  میا  هداد  خساپ  اج  نآ  ینآرق  خساپ  شسرپ و  همانرب 

ص:13

ص 19) ج 92 ، راحب ،  ) .متعطتسا ام  هتبدأم  اومّلعتف  هَّللا  هبدأم  نآرقلا  هلآو : هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع  ( 1 - ) 1
(. 9 رمز / ( ؛) َنوُمَْلعَی َنیِذَّلا ال  َنوُمَْلعَی َو  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه  ( ) 2 - ) 2

یناهفصا ییاضر  یلعدمحم  نآرق ، یملع  زاجعا  رد  یشهوژپ  کن : ( 3 - ) 3
ص 330) ج 4 ، همکحلا ، نازیم   ) لاوئسلا اهحیتافمو  نئازخ  ملعلا  مالسلا : هیلع  یلع  نع  ( 4 - ) 4
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اطع کین  شاداپ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  وترپ  رد  دریذپب و  ام  همه  زا  ار  ینآرق  یملع و  تمدخ  نیا  لاعتم  يادخ  مراودیما 
! دیامرف

.(1) دنیامرفن مورحم  شیوخ  تاداقتنا  تاداهنشیپ و  ییامنهار و  زا  ار  ام  هک  میراد  تساوخرد  مرتحم  ناگدنناوخ  زا  نمض  رد 

ساپس اب 

یناهفصا ییاضر  یلعدمحم  رتکد 

1389/9/17 ش مق - 

ص:14

.ص پ:  0251-7734094 ربامن : ریگ ، مایپ  نفلت ، كالپ 77. هچوک 4 ، ییاجر ، دیهش  نابایخ  هیمـس ، نابایخ  مق ، یناشن : ( . 1 - ) 1
Email: quran@quransc.com info@quransc.com www.quransc.com مق  - 37185-416
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ناور تشادهب  تایلک  لوا : لصف 

هراشا

ص:15
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: شسرپ *

؟ دهد یم  هئارا  ار  ییاهراکهار  هچ  ناور  تشادهب  نیمأت  يارب  میرک  نآرق  تسیچ و  ناور  تشادهب 

: خساپ *

دمآرد

، رـصاعم ناسنا  یناور  تشادهب  نیمأت  نآ و  اب  هلباقم  ياهراکهار  ور  نیا  زا  دـنا  هداهن  مان  دـیدج » ندـمت  يرامیب   » ار یناور » راشف  »
(1) و(2) و دنا هداـهن  ماـن  بارطـضا  رـصع  ناسانـش ، ناور  یخرب  ار  رـضاح  رـصع  هک  يروط  هب  تسا ، هدرک  ادـیپ  يا  هژیو  تیمها 

.دوش یم  یقلت  یناور  ياه  يرامیب  زا  يرایسب  يزکرم  هتسه  بارطضا 

نایم تاقیقحت  هکلب  میهد  رارق  شواک  یـسررب و  دروم  ملع  کی  ناونع  هب  ار  یناور » تشادهب   » هک میتسین  نآ  رب  راتـشون  نیا  رد  ام 
يارب ار  دـیدج  ياـه  هنیمز  اـه و  نآ  جـیاتن  مینک و  یم  یـسررب  شرازگ و  ار  ملع  نآرق و  ياـه  هزومآ  طاـبترا  دروم  رد  يا  هتـشر 

.مینک یم  یفرعم  شهوژپ 

یناور تشادهب 

: مینک یم  هراشا  دروم  ود  هب  هک  هدش  يددعتم  ياه  فیرعت  یناور  تشادهب  دروم  رد 

ص:17

ص 67. نیدلا ، زرگ  هَّللا  تمعن  هلاقم  ناور ، تشادهب  رد  نید  شقن  شیامه  تالاقم  هعومجم  ( 1 - ) 1
دنلتاکسا دنالنف ، ناتـسلگنا ، ياهروشک  یناور ، ياه  يرامیب  هب  التبا  حطـس  رظن  زا  یناهج ، تشادهب  نامزاس  رامآ  ساسارب  ( 2 - ) 2

لوط رد  نادرم  دصرد  نانز و 12/5  دصرد   26/9 اکیرمآ ، اپورا و  رد  رامآ  ساسارب.دنراد  رارق  ناهج  ياهروشک  سأر  رد  دنلریا  و 
يدیا یگدرسفا ، نامرد  تخانش   ) .دنراچد بارطضا  هب  تیعمج  دصرد  ًابیرقت 3  دنتسه و  التبم  یگدرسفا  يرامیب  هب  دوخ  یگدنز 

ات 55  45 دـهد ، یم  ناشن  فلتخم  ياه  ناتـسا  رد  یناریا  ناکـشزپ  ناور  ياه  یـسررب  اه ، شرازگ  یخرب  ساـسارب  ص 18 ) نرب ،
نمهب 1371 و ، 10 ش 9 ، مهد ، لاس  نامرد ، وراد و  هلجم   ) .دنتـسه یناور  لالتخا  هب  التبم  کـشزپ ، هب  ناگدـننک  هعجارم  دـصرد 

.( ص 13 يراسهوک ، ینیسح  قاحسا  دیس  یناور ، راشف  هب  ینآرق  یهاگن  دنفسا 1371 و  ش 11 
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یعامتجا یناور و  یمسج ، لماک  هافر  تلاح  تسا ، هدرک  فیرعت  نینچ  ار  یناور  تمالس   ( WHO یناهج (  تشادهب  نامزاس  . 1
.(1) يرامیب نادقف  طقف  هن  و 

دناوت یم  دوخ  هک  تسا  یناور  تمالـس  تبثم و  عضو  نداد  ناـشن  روظنم  دـشاب و  یم  رکف  تمالـس  ياـنعم  هب  یناور  تشادـهب  . 2
اریز .دیامن  کمک  یللملا  نیب  یلم و  يدرف ، دح  رد  لماکت  تفرشیپ و  كرحت و  داجیا  دروم  رد  یشزرا  اب  متـسیس  داجیا  هب  تبـسن 
یم زاـب  یعاـمتجا  يدرف و  لـماکت  يارب  هار  دوـش و  یم  مادـقا  نآ  هب  یباـی  تـسد  هـب  تبـسن  دـش ، هتخانـش  یناور  تمالـس  یتـقو 

.(2) ددرگ

یناور راشف 

: تسا هدش  هئارا  يددعتم  ياه  فیرعت  نآ  يارب  هک  تسا  یناور  تشادهب  لباقم  هطقن  سرتسا ، ای  یناور  راشف 

هدـش قتـشم  ندوشگزاب  ندرـشف و  نتفرگ ، شوغآ  رد  ياـنعم  هب   « Stpingene نیتال «  هملک  زا  سرتسا  اـی  یگدـینت  حالطـصا  »
ور هبور  قانتخا  اب  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  یـسک  ناوت  یم  لاـثم  يارب  دـنهارمه ، داـضتم  تاـساسحا  اـب  هک  ییاـهراتفر  ینعی  تسا ؛

.(3) تسا هدش  قتشم  هملک  نیا  زا  زین  لاصیتسا » یگدنامرد و   » حالطصا بیترت  نیا  هب  .تخاس 

: دنا هدرک  فیرعت  هنوگ  نیا  ار  نآ  نارظن  بحاص  یخرب  یلو  تسین  دشاب  ناگمه  يارب  لوبق  دروم  هک  یفیرعت  ياراد  سرتسا 

یناور ینامـسج و  ياه  یتحاران  دوش و  یم  لیمحت  درف  رب  جراخ  زا  هک  تسا  يزیچ  یناور  راشف  1944 م :)  ) لب پمک  نوارب و  . 1
.(4) دراد یپ  رد 

ص:18

، لوا دلج  یناور ، تشادهب  مالـسا و  زین  و  1994 م ، لوا ، دلج  ینیلاب ، یکشزپ  ناور  يراتفر ، مولع  یکـشزپ  ناور  هصالخ  ( 1 - ) 1
ص 195.

ص 13. ینیسح ، مساقلاوبا  دیس  رتکد  یناور ، تشادهب  لوصا  ( 2 - ) 2
ص 25. اروتسا ، سرتسا ، ای  یگدینت  ( 3 - ) 3

، ول يرنه  ولری و  یپ  یمئاد ، سرتسا  زا  لـقن  ص 36-35  يراسهوک ، ینیسح  قاحـسا  دیـس  یناور ، راشف  هب  ینآرق  یهاگن  ( 4 - ) 4
ص 37-34.
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اب هک  تسا  یسپاولد  يرارق و  یب  تلاح  داجیا  نآ  هتـسجرب  تایـصوصخ  زا  هک  تسا  یناجیه  یـساسحا ، تلاح  کی  بارطـضا  . 2
.(1) درادن بسانت  ناکم  طیارش  نامز و  تاقافتا 

یناور راشف  ياه  هناشن 

: زا دنترابع  تاساسحا  راتفر و  رد  یناور  راشف  ياه  باتزاب  نیرتراکشآ  زا  یشخب 

؛ هنالقاع حیحص و  رکفت  رد  لکشم  دوجو  . 1

؛ شنیب شرگن و  رد  فاطعنا  مدع  یگتسخ و  . 2

؛ يریذپ کیرحت  اجبان و  يرگشاخرپ  . 3

؛ ناگتسباو كرت  اوزنا و  . 4

؛ يروخرپ بورشم و  ندیشون  راگیس و  ندیشک  رد  طارفا  . 5

؛ سفنت یتح  نخس و  تکرح ، رد  تعرس  هب  شیارگ  . 6

؛ دوخ شمارآ  ظفح  رد  یناوتان  . 7

؛ راتفر رد  یمظن  یب  . 8

؛ صاخ دیاقع  هرابرد  ندرک  رکف  راب  دنچ  ندش و  جیگ  . 9

.(2) دح زا  شیب  تیلاعف  ای  یگدرسفا  یناهگان ، طاشن  ای  مشخ  دننام  یفطاع  ریثأت  تلاح  . 10

هنیشیپ

تاـیآ رد  ناوت  یم  ار  ثحبم  نیا  ياـه  همـشچرس  تسا ، هدوب  هجوت  دروم  زاـبرید  زا  یناور ، تشادـهب  ناناملـسم  یملع  هزوـح  رد 
.درک ادیپ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  نآرق و 

ص:19

ص 155. ج 1 ، یناور ، تشادهب  مالسا و  ( 1 - ) 1
ص 16. رپوک ، یناور ، راشف  ص 43-37 ، رفش ، نیترام  یناور ، راشف  ( 2 - ) 2
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يرایـسب هجوت  دروم  هدرک  نایب  ناسنا  یناور  تشادهب  نیمأت  یناور و  ياهراشف  اب  هلباقم  يارب  هک  ییاهراک  هار  نآرق و  یـشخبافش 
ار یصخش  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  رضحم  رد  هک  یماگنه  هدش : تیاکح  (1) و  تسا هتفرگ  رارق  یناور  تشادهب  نارگشهوژپ  زا 

.(2)« دزرو ربکت  هک  تسا  یسک  هناوید  هناوید ، هن  تسا ، رامیب  درم  نیا  : » دومرف ترضح  دندرمش ، هناوید 

عاونا دنتـسناد و  یم  نج  هثیبخ و  حاورا  ناطیـش و  هاگهانپ  ار  ناگناوید  رکیپ  هک  يرـصع  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکاربماـیپ  ینعی 
رد .تخاس و  ادـج  تافارخ  زا  ار  یناور  ياه  يراـمیب  زرم  دـناوخ و  راـمیب  ار  اـه  نآ  دنتـشاد  یم  اور  نادـنمدرد  نیا  رب  ار  هجنکش 

تسا و رتدیدش  رقف  زا  ندب  يرامیب  تسا و  رقف  اهالب  هلمج  زا  هک  دیشاب  هاگآ  : » هک هدش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  یثیدح 
هتفرگ ماو  سونیلاج  طارقب و  بتکم  زا  ار  یکشزپ  مولع  هک  ناملسم  ناکـشزپ  سپ  . (3)« تسا رتدیدش  ندب  يرامیب  زا  لد  يرامیب 

.دندرک هجوت  ناسنا  یناور  تشادهب  هب  ّتنس ، نآرق و  ياه  هزومآ  هب  هجوت  اب  دندوب ،

درک و فیلأت  دـلج  تفه  رد  ار  همکحلا » سودرف   » باتک هک  تسا  یناسک  نیتسخن  زا  192-247 ق )  ) يربط نبر  نب  یلع  هلمج  زا 
.(4) داد حیضوت  نآ  رد  ار  یناور  تشادهب  یکشزپ و  لئاسم  نیرت  مهم 

تـشادهب راثآ  نیرت  نهک  رامـش  رد  هک  تشون  ار  یناحور » بط  ای  سوفنلا  بط  ( » 251-313 ق  ) يزار يایرکز  نب  دـمحم  سپس 
.دراد ياج  یناور 

راشتنا یملع و  تالاقم  تالجم و  اه ، همان  نایاپ  بلاق  رد  ام  رـصع  رد  تسا و  هتفاـی  همادا  ییاـه  بیـشن  زارف و  اـب  اـه  شراـگن  نیا 
.(5) تسا هتفای  رولبت  یملع  ياه  شیامه  یبرجت و  تاقیقحت  جیاتن 

ص:20

.یلقتسم ثحبم  رد  راتشون ، نیا  همادا  رد  ( 1 - ) 1
( .تسا فلتخم  نیماضم  اب  ثیداحا  . ) ص 121-120 ج 2 ، همکحلا ، نازیم  ص 226 و  رابخالا ، یناعم  کن : ( 2 - ) 2

.388 تمکح /  هغالبلا ، جهن  ( 3 - ) 3
ص 9-8. زییاپ 1374 ش ، ش 2-1 ، راتفر ، هشیدنا و  همانلصف  ( 4 - ) 4

.ناریا ب) یکشزپ  مولع  هاگشناد  1376 ش )  ) ناور تشادهب  رد  نید  شقن  یللملا  نیب  شیامه  فلا ) اه : شیامه  هلمج  زا  ( 5 - ) 5
، تاـیح موهفم  نید ، ملع و  يوگتفگ  شیاـمه  .نارهت ج ) ینیمخ  ماـما  یناتـسرامیب  عمتجم  1381 ش )  ) مالسا تمالـس و  شیامه 
، راتفر هشیدنا و  همانلصف  فلا ) تالجم : هلمج  زا  ( 1384  ) .روشک یکشزپ  مولع  تاقیقحت  زکرم  نارهت ، يدربراک ، ثحابم  ناسنا و 

هلجم هیکزت  بـط و  .ش ب ) زییاپ 1376  ناتسبات و  هرامش 10-9 ، همیمض  موس ، لاس  ینیلاب ، یـسانش  ناور  یکـشزپ و  ناور  هلجم 
یتاقیقحت و حرط  هلاقم ، دصکی  هک  . ) ش 18-17 هزوح ، شهوژپ و  همانلـصف  .ش ج ) ناتسبات 1377  ش 29 ، یکشزپ ، هورگ  هژیو 

هاگشناد یشهوژپ  یملع -  همانلصف  .تسا د ) هدرک  یفرعم  ناور ) تشادهب  هژیو  هب   ) نید یکـشزپ و  مولع  اب  هطبار  رد  ار  همان  نایاپ 
رد نید  شقن  یللملا  نیب  شیامه  تالاقم  هعومجم  ناور ، تشادـهب  مالـسا و  فلا ) اه : باتک  هلمج  زا  .ش   1377 ش 4 ، یمالسا ،

.ش  1374 ینیسح ، مساقلاوبا  دیس  رتکد  یناور ، تشادهب  لوصا  .ش ج )  1382 ناور ، تشادهب 
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جیاتن هب  دنا و  هداد  ماجنا  یناور  تشادهب  اب  بهذم  هطبار  دروم  رد  یعیسو  ياه  شهوژپ  رضاح  رـصع  رد  زین  یبرغ  ناسانـش  ناور 
: هلمج زا  دنا ، هدیسر  یتبثم 

نارادـنید هک  هداد  ناشن  اه  یـسررب  ًافاضم  دروآ ، یم  دوجوب  اه  يرامیب  لباقم  رد  ینمیا  رپس  کـی  ینید ، لاـمعا  ماـجنا  تداـبع و 
و دنوش ، یم  يرتسب  اه  ناتـسرامیب  رد  اه  یبهذمریغ  زا  رت  مک  تسا ، رت  يوق  اه  نآ  ندـب  یعافد  متـسیس  دـنراد ، يرت  ینالوط  رمع 

؛) 1376 يروک ، تپ   ) .دنتسه رادیاپ  یکیزیف  ياه  تیلاعف  ماجنا  رد 

؛) 1997 كرام ، زکرام ، نالپاک ،  ) .دراد نامرد  رد  ار  شقن  نیرتشیب  دوخ ، هرابود  یسانشزاب  شیاین و  اعد ،

یبوخ کمک  یبهذم  تاداقتعا  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب   ، (1) تسا هتفرگ  تروص  یشکدوخ  دروم  رد  هک  ییاه  یسررب  رد  زین  و 
.(2) تسا هدوب  لکشم  نیا  ندرک  فرط  رب  لیدعت و  يارب 

ص:21

لاس 1991. رد   ( P. C. Smith تیمسا (  یس  یپ  و   ( J. B Ellis سیلا (  یب ، یج ، ( 1 - ) 1
یظعاو دمحا  دیس  رتکد  هلاقم  ص 165-164 ، ج 1 ، ناور ، تشادهب  مالسا و  ( 2 - ) 2
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رارق دییأت  دروم  فلتخم  ياه  یـسررب  رد   ، (3) دش حرطم  رد 1951 م   (2) میـسکرود طسوت  ادتبا  هک   (1) بهذم یتظفاحم  تردق 
.(4) تفرگ

نآرق یشخب  افش 

ناــمرد و نآ  هـک  ار  هـچ  نآ  نآرق ، زا  و  « ؛  5( ًاراسَخ ّـالِإ  َنیِِملاّـظلا  ُدـیِزَی  ـال  َنِینِمْؤُْمِلل َو  ٌهَمْحَر  ٌءافِـش َو  َوُه  اـم  ِنآْرُْقلا  َنِم  ُلِّزَُنن  (َو 
« .دیازفا یمن  نایز  زج  ار ، ناراکمتس  یل ]  ] و میتسرف ؛ یم  ورف  تسا ، نانمؤم  يارب  یتمحر 

نآ راب  رگید  (5) و  دنک یم  یفرعم  اه  لد  هدنهد  افـش  ار  نآرق  یهاگ  تسا و  هدش  دای  ءافـش »  » ناونع اب  نآرق  زا  يددعتم  تایآ  رد 
.(6) دناد یم  یشخب  افش  تیاده و  هیام  ار 

نتفای و تیفاع  يانعم  هب  يرامیب  زا  يافش  دشاب و  تاجن  ای  يدوبان  هب  فرـشم  هک  يزیچ  رخآ  هطقن  يانعم  هب  تغل  رد  ءافـش »  » هژاو
ماجنا تیادـه  هلیـسو  هب  هک  تسا  يونعم  ای  يدام  طوقـس  طاطحنا و  زا  تاجن  نآرق » يافـش   » زا دوصقم  .تسا و  يرامیب  زا  تاجن 

.(7) دریذپ یم 

ناسنا دوجو  رد  نآرق  هک  يراک  نیتسخن  نیاربانب  دور ، یم  راک  هب  اه  صقن  اه و  بیع  اـه و  يراـمیب  لـباقم  رد  حالطـصا  رد  اـفش 
سپس .تسا  یعامتجا  یقالخا و  يرکف و  ياه  يرامیب  عاونا  زا  اه  ناسنا  نورد  يزاسکاپ  دهد ، یم  ماجنا 

ص:22

.Relligion,s proteclive power ( . 1 - ) 1
.E. Durkhim ( . 2 - ) 2

Pescosolido B A, Georgiana sh: Purkheim, suicide and religion: Toward a ( . 3 - ) 3
.network theory of suicede, American sociolo gical Reveew, 9891, 45 )1(, 33 84

Neelaman J. Halpern P, Leon P: Tolerance of Suicide, religion and sicid rates: An ( . 4 - ) 4
ecological and indevidual study in 91 western countries, Psycholo gical Medicine, 7991

.Sep; 72 )5(; 5611 - 1711
(. 57 سنوی /  ( ؛) ِروُدُّصلا ِیف  اِمل  ٌءافِش  ْمُکِّبَر َو  ْنِم  ٌهَظِعْوَم  ْمُْکتَءاج  ْدَق  ( ) 6 - ) 5

(. 44 تلصف /  ( ؛) ٌءافِش ًيدُه َو  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َوُه  ُْلق  ( ) 7 - ) 6
ص 92-91. ج 6 ، یفش ، هدام ي  يوفطصم ، میرکلا ، نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  افش ، هدام ي  یناهفصا ، بغار  تادرفم  ( 8 - ) 7
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هب هراـشا  افـش  يرآ ، .دـنز  یم  هناوـج  وا  دوـجو  رد  یهلا  قـالخا  یناـسنا و  لـیاضف  دوـش و  یم  ناـسنا  لاـح  لـماش  یهلا  تـمحر 
.تسا ناسنا  يزاسزاب »  » هب هراشا  تمحر  و  يزاسکاپ » »

: دنسیون یم  نآرق  یشخبافش  دروم  رد  نارسفم  یخرب 

زاین ودره  تسا ، هدنشک  ودره  .دراد  وا  یمـسج  ياه  يرامیب  هب  يدایز  تهابـش  ناسنا  یقالخا  یحور و  ياه  يرامیب  کش  نودب  »
، يرآ يا ؟ هیام  رپ  انعم و  رپ  بلاج و  هیبشت  هچ  ...دوش  یم  نارگید  هب  تیارس  ببـس  یهاگ  ود  ره  .دراد  زیهرپ  نامرد و  بیبط و  هب 

هخسن نآرق  .دنزیخرب  هزرابم  هب  قافن  دسح و  رورغ ، ربک ، لهج ، اب  دنهاوخ  یم  هک  اه  نآ  يارب  تسا  شخب  تایح  يا  هخـسن  نآرق 
زا هک  اه  نآ  يارب  اه ، یگدنکارپ  تافالتخا و  لیلد ، یب  ياه  سرت  اه و  ینوبز  اه و  فعض  نتخاس  فرطرب  يارب  تسا  یـشخبافش 

یناهج شخب  افش  هخسن  نآرق  .دنرب  یم  جنر  تاوهش  ربارب  رد  طرش  دیق و  یب  میلـست  تایدام و  هب  یگتـسباو  ایند ، هب  قشع  يرامیب 
.(1)« تسا هدش  مخ  شرمک  یتاحیلست  هقباسم  راب  ریز  رد  تسا و  هتخورفا  نآ  يوس  ره  رد  گنج  شتآ  هک  تسا 

: دنسیون یم  هللا  همحر  ییابطابط  همالع 

ناسنا سپ  تساه ، نآ  يافش  نآرق  هک  دراد  ییاه  يرامیب  اه  لد  هک  دوش  یم  مولعم  سپ  تسا  ضرم  زا  افش  (2) و  تسافش نآرق  »
ياه لد  رد  دنراد و  صاخ  يوراد  يرامیب و  مادک  ره  دراد و  يرهاظ  یمسج  تحـص  هک  روطنامه  دراد ، يونعم  یحور و  تحص 

لتخم دـیدرت  کش و  هلیـسو  هب  ار  سفن  تماقتـسا  لد و  تابث  هک  تسا ) قافن  رفک و  زا  ریغ  نیا  هتبلا   ) تسا يرامیب  نانمؤم  یخرب 
ناهرب عطاق و  لیالد  هلیـسوب  نآرق  .دوش و  یم  سفن  ياوه  يوریپ  لطاب و  هب  لیم  ینورد و  لزلزت  بارطـضا و  بجوم  هک  دنک  یم 

، اه تربع  هظعوم و  هلیسوب  دنک و  یم  فرطرب  دیاقع  زا  ار  ههبش  کش و  عاونا  نشور  ياه 

ص:23

(. صیخلت اب  . ) ص 239-238 ج 12 ، هنومن ، ریسفت  ( 1 - ) 1
.دنک یم  نییبت  ار  لوصوم  هک  دناد  یم  هینایب  ار  نآرقلا » نم  لزن   » رد نم »  » ناشیا ( 2 - ) 2
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ار اه  صقن  هک  تسا  نآ  هب  نآرق  ندوب  تمحر  تسا و  نانمؤم  يافـش  هنوگ  نیا  نآرق  سپ  دـهد ، یم  افـش  ار  اه  لد  ياه  يراـمیب 
لهج و هک ، نآ  زا  دعب  دـنک  یم  ینارون  ار  اه  لد  نیقی  ملع و  رون  اب  نآرق  هک  نوچ  .دـنک  یم  هدروآرب  ار  اهزاین  دـنک و  یم  لماک 

.(1)« دیامن یم  فرطرب  ار  اه  لد  ییانیبان 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  هاگدید  زا  نآرق  یشخب  افش 

يرای نآ  زا  ناتتالکشم  لح  يارب  دیهاوخب و  افش  دوخ  ياه  يرامیب  يارب  نآرق  زا  : » هک هدش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا 
.(2)« تلالض یهارمگ و  قافن و  رفک و  درد  تساهدرد ، نیرت  گرزب  نامرد  نآ  رد  هکارچ  دیبلطب ،

: هک هدش  تیاکح  ناشیا  زا  يرگید  مالک  رد  زین  و 

.(3)« دزیخ یمن  رب  نآ  زا  يرامیب  چیه  هک  تسا  یشخبافش  يوراد  نآرق  »

نآرق اما  دراذگ ، یم  ندب  ياه  ناگرا  رب  یبولطمان  راثآ  ًالومعم  دنک  یم  نامرد  ار  ینامسج  ياهدرد  هک  ییایمیش  ياهوراد  يرآ ،
.درادن ناسنا  حور  رکف و  ناج و  رب  یبولطمان  رثا  چیه 

نآرق یشخبافش  هرتسگ 

سخ راز  هروش  رد  دیور و  هلال  غاب  رد  تسین  لالم  شعبط  تفاطل  رد  هک  ناراب 

رگا هک  تسا  شخبورین  ياذـغ  نوچ  مه  نآرق  دراب ، یم  ناـگمه  رب  هک  تسا  یهلا  تمحر  ناراـب  صلاـخ  ياـه  هرطق  میرک  نآرق 
زا رتشیب  يرگدادـیب  يارب  یهدـب ، رگمتـس  کی  هب  رگا  دریگ و  یم  ورین  ییازفا  شناد  تیبرت و  میلعت و  يارب  دروخب  دنمـشناد  کـی 

.(4) تساه نآ  ینورد  يرکف و  ياه  هنیمز  دارفا و  رد  توافت  اما  تسا  ناسکی  اذغ  هک  یلاح  رد  درب ، یم  دوس  نآ 

ص:24

ص 183-182. ج 13 ، ییابطابط ، نیسحدمحم  نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  ( 1 - ) 1
جهن  ) لالـضلاو یغلاو  قافنلاو  رفکلا  وهو  ءادلا  ربکا  نم  ءافـش  هیف  ناف  مکئاوال  یلع  هب  اونیعتـساو  مکئاودا  نم  هوعفـشتساف  ( 2 - ) 2

(. هبطخ 176 هغالبلا ،
(. 198 هبطخ /  هغالبلا ، جهن   ) .هماقسا یشخت  ءافش ال  ( 3 - ) 3

.تسا دارفا  نورد  زا  عنام  یلو  دراد  دوجو  نآرق ) رون   ) یضتقم ینعی  ( 4 - ) 4
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نآ اب  زیتس  هب  دننیب  یم  ار  قح  رون  اج  ره  تسا ، هدمآرد  يرگید  لکش  هب  قافن  ملظ و  رفک ، رثا  رب  ناشدوجو  هیام  ریمخ  هک  يدارفا 
اه نآ  رد  ار  یشکرس  نایغط و  حور  دیازفا و  یم  اه  نآ  يراکنایز  یهارمگ و  يدیلپ و  رب  قح ، اب  زیتس  هلباقم و  نیا  دنزیخ و  یم  رب 
هب هزیگنا  نیمه  اب  دنتـسه و  قح  يوجتـسج  رد  هک  یناسک  تیادـه  اما  تسا  ناـهارمگ  تیادـه  هیاـم  نآرق  سپ  .دـنک  یم  تیوقت 

دنهاوخن يا  هرهب  نآ  زا  ًاملـسم  هک  دـنیآ ، یم  نآرق  غارـس  هب  یفنم  يدـید  اـب  هک  جوـجل  بصعتم و  دارفا  هن  دـنیآ ، یم  نآرق  غارس 
.(1) درب

ینعی دننکن  يزیتس  قح  دنـشاب و  رادهگن  دوخ  هک  دنرب  یم  هرهب  نآ  زا  یناسک  یلو   ، (2) تسا مدرم  همه  تیاده  هیام  نآرق  يرآ ،
یم تسد  نآرق  تیادـه  یلاع  لحارم  هب   (4) دـشاب راکوکین  دروآ و  نامیا  نادب  یـسک  رگا  هتبلا   ، (3) دنشاب هتـشاد  ار  اوقت  لقادح 

رب يراکمتـس  يزیتس و  قح  رطاـخب  هکلب   (5) دوش یم  مورحم  نآرق  قیاـقح  هب  یـسرتسد  زا  دـشاب  هدولآ  كاـپان و  رگا  یلو  .دـبای 
.(6) دیازفا یم  دوخ  يراکنایز  یهارمگ و 

نآرق یخیرات  یشخب  افش 

تیبرت اب  نآرق ، لوزن  زا  لبق  یلهاج  برع  هسیاقم ي  هعلاطم و  ینعی  تسا ، یخیرات  تاـعلاطم  نآرق ، یـشخب  افـش  دـهاوش  زا  یکی 
یم رگ  هولج  خـیرات  رد  ار  نآرق  یـشخبافش  دـنک و  یم  تباث  ار  میظع  یلوحت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  نآرق و  بتکم  ناگدـش 

.دنک

ص:25

ص 238-237. ج 12 ، هنومن ، زا  هدافتسا  اب  ( 1 - ) 1
(. 185 هرقب / ( ؛) ِساّنِلل ًيدُه  ( ) 2 - ) 2
(. 2 هرقب / ( ؛) َنیِقَّتُْمِلل ًيدُه  ( ) 3 - ) 3

(. 3 نامقل / ( ؛) َنِینِسْحُْمِلل ًهَمْحَر  ًيدُه َو   ) و 52 و 203 ) فارعا / ( ؛) َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ًهَمْحَر  ًيدُه َو  ( ) 4 - ) 4
«. 79 هعقاو / « ؛) َنوُرَّهَطُْملا َّالِإ  ُهُّسَمَی  ال  ( ) 5 - ) 5

(. 82 ءارسا / ( ؛) ًاراسَخ ّالِإ  َنیِِملاّظلا  ُدیِزَی  َو ال  ( ) 6 - ) 6
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هخـسن اـب  اـما  دـندوب ، یعاـمتجا  یقـالخا و  یناور ، ياـه  يراـمیب  عاونا  يراوخنوخ و  لـهج ، راـتفرگ  مالـسا ، روـهظ  زا  لـبق  برع 
.دندروآ رد  وناز  هب  ار  ناهج  رابج  ياه  تردق  ربا  هک  دندش  دنمورین  نانچنآ  هکلب  دنتفای ، نامرد  اهنت  هن  نآرق ، شخبافش 

رکفت و رد  تدحو  هب  دندروآ و  دوجوب  ندمتم  يا  هعماج  هک  دوب  هدشن  يرپس  نآرق  میلاعت  یبسن  ندش  هدایپ  زا  لاس  تسیود  زونه 
رگیدـمه هب  هک  یناسک  داد ؛ نوناق  تیمکاح  هب  ار  دوخ  ياج  اه  يرگتراـغ  اـه و  هقرفت  دـندرک ، ادـیپ  تسد  عماـج  یلمع  تدـحو 

دندرک و یم  یگدنز  راو  هدرب  هک  ینانز  .دندروآ  يور  نداد  ماو  قافنا و  راثیا و  هب  دندوب ، يراوخابر  رد  قرغ  دندرک و  یمن  محر 
؛ دندرک یم  تلاخد  یعامتجا  روما  رد  یتح  دندش و  کیرـش  دوخ  ردام  ردـپ و  ثرا  رد  دـنتفای و  تاجن  دـندش ، یم  روگ  هب  هدـنز 

.دندش لیدبت  بش  نادباع  زور و  ناریش  هب  وسرت  دارفا 

نرق ات  دنتشون و  ناوارف  ياه  باتک  دندروآ و  يور  شناد  ملع و  هب  دنتشاد ، داوس  اب  يرامش  تشگنا  دادعت  هک  برعلا  هریزج  مدرم 
: لاثم يارب  دندرک ، تفرشیپ  فلتخم  مولع  رد  ناناملسم  هتبلا  .دندش  ناهج  یملع  روحم  زاتشیپ و  اه 

( لیتساب هقطنم   ) اپورا ناهاشداپ  زا  یکی  : » دنتـشون برغ  ناراـگن  ملع  خـیرات  هک  دـندرک  دـشر  یکـشزپ  مولع  رد  ناـنچ  ناناملـسم 
.(1)« دمآ هبطرق  رهش  هب  ناناملسم ) ینعی   ) دوخ نانمشد  دزن  هب  هجلاعم  يارب  دش  رامیب  هک  یماگنه 

مان یمالسا  ياهروشک  رد  ناتسرامیب  داتشه  زا  هک  يروط  هب  دش  هداهن  انب  هتفرشیپ  ددعتم و  ياه  ناتسرامیب  یمالـسا  ياهروشک  رد 
يارب گرزب  ياهرهـش  رد  (3) و  دندرک داجیا  ناناملـسم  ایلاتیا ) نیدیلاس   ) اپورا رد  ار  یکـشزپ  هسردم  نیلوا  (2) و  تسا هدش  هدرب 

.دنتخاس اه  ناتسرامیت  یناور ، نارامیب  زا  تبقارم 

ص:26

ص 117. وسور ، ری  یپ  مولع ، خیرات  ( 1 - ) 1
.کب یسیع  دمحا  رتکد  مالسالا ، یف  تاناتسرامیبلا  خیرات  کن : ( 2 - ) 2

ص 123. لفون ، قازرلادبع  دیدج ، شناد  ناناملسم و  ( 3 - ) 3
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فلتخم ياه  شخب  لماش  دوب و  یطسو  نورق  ناتسرامیب  نیرت  گرزب  هک  دش ، هتخاس  رصم  رد  684 ق )  ) يروصنم ریبک  ناتسرامیب 
هتفرـشیپ ناتـسرامیب  نیا  رد  دوب ، هعلاطم  نلاس  دجـسم و  کی  هناخباتک و  ماـمح ، خـبطم ، ییاپرـس ، شخب  هناـخ ، هبرجت  هناـخوراد ،

یم هجلاعم  ریقف  رامیب  کی  هک  یماگنه  دـنداد و  یم  شوگ  يا  هفرح  نایوگ  هصق  هب  دـندش ، یم  ـالتبم  یباوخ  یب  هب  هک  یناراـمیب 
.(1) دشاب هتشادن  ندرک  راک  هب  جایتحا  تحارتسا  تدم  رد  هک  دنداد  یم  وا  هب  ناتسرامیب  فرط  زا  یغلبم  دش ،

لیدبت هک   (2) دنا هدیمان  نآرق  زاجعا  داعبا  زا  یکی  ار  ناناملسم  یملع  یقالخا و  یعامتجا ، فرگـش  لوحت  نیا  ناگدنـسیون  یخرب 
هاتوک تدـم  نیا  رد  گرزب ، راک  نیا  هک  درک ، لیدـبت  هفرم  تسود و  شناد  ندـمتم و  يا  هعماج  هب  یفارخ  لهاج و  ریقف و  هعماج 

.دوبن نکمم  نآرق  زیمآزاجعا  یشخبافش  اب  زج  یخیرات 

؟ دهد یم  افش  ار  ییاه  يرامیب  هچ  نآرق 

عونتم ياه  نامرد  وراد و  هب  زاـین  ور  نیا  زا  دوش ، یم  یمـسج  یناور و  یقـالخا ، یحور ، يرکف ، ياـهدرد  راـتفرگ  يرـشب  هعماـج 
صخـشم ار  اه  نآ  نامرد  ياهراکهار  اـهوراد و  هدرک و  یفرعم  ار  اـهدرد  زا  يرایـسب  هک  تسا  یهلا  يا  هخـسن  میرک  نآرق  دراد ،

: تسا ریز  ياهدرد  نامرد  نآرق  هک  تفگ  ناوت  یم  ور  نیا  زا  .دزاس  یم 

یتدیقع يرکف و  ياه  يرامیب  فلا :

؛ یهارمگ . 2 رفک ؛ . 1

یگدـنز رد  یلک  فارحنا  بجوم  هک  ارچ  . (3) دنک یم  یفرعم  تیرـشب  ياهدرد  نیرت  گرزب  ار  اهدرد  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
.دناشک یم  يدوبان  هب  ار  ناسنا  ینادواج  تداعس  وا و  شالت  رمع و  هیامرس  هدش و  رشب 

ص:27

اـضردمحم نیملـسم ، شناد  و  سیراپ ، پاچ  ص 71  ج 1 ، هطوـطب ، نبا  هـلحر  ص 369 و  ج 3 ، یـشعالا ، حبـص  .ر ك : ( 1 - ) 1
ص 173-172. یمیکح ،

ص 130-129. میکح ، رقابدمحم  دیس  نآرقلا ، مولع  ( 2 - ) 2
.176 هبطخ /  هغالبلا ، جهن  ( 3 - ) 3
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ار نآ  (1) و  دناوخ یم  ارف  دـیحوت  تیادـه و  هب  ار  تیرـشب  هتـساخرب و  هزرابم  هب  یهارمگ  رفک و  اب  ددـعتم  تاـیآ  رد  میرک  نآرق 
یم دییأت  ار  ناسنا  یناور  تمالس  رد  نامیا  ریثأت  زین  یتخانش  ناور  یبرجت  ياه  شهوژپ  هتبلا  (2) ؛  درامش یم  یهلا  ناربمایپ  فده 

.مینک یم  هراشا  اه  نآ  هب  يدعب  شخب  رد  هک  دنک 

یعامتجا ياه  يرامیب  ب :

لهج . 1

ملظ . 2

رقف . 3

يراک تنایخ  . 4

ینکش نامیپ  . 5

هقرفت . 6

گنج تنوشخ و  ییوج ، هزیتس  . 7

یعامتجا ياهداسف  . 8

يزیتس نز  . 9

یم جنر  اه  يرامیب  نیا  زا  ناسنا  اه  نویلیم  مه  زونه  تسا و  هدوب  خیرات  لوط  رد  رشب  یعامتجا  ياه  يرامیب  نیرت  مهم  قوف  دراوم 
هب ار  يرـشب  هعماج  و  هدرک ، یفرعم  بسانم  ياهراک  هار  اه  يراـمیب  نیا  يارب  میرک  نآرق  .دنتـسه  یعاـمتجا  راـشف  تحت  دنـشک و 

: تسا هدش  نومنهر  ریز  روما 

ییازفا شناد  . 1

رامعتـسا و تاـفارخ ، طلـست  هنیمز  دـنک و  یم  راـمیب  نوبز و  ار  هعماـج  هک  تسا  يدرف  ناـصقن  دوبمک و  یعون  یهاـگآان  لـهج و 
.تسا هدرک  هزرابم  یعامتجا  يدرف و  يرامیب  نیا  اب  ًالمع  ملع  هب  توعد  اب  میرک  نآرق  .دزاس  یم  مهارف  ار  رامثتسا 

ِعَفْرَی  ) درامش یم  الاو  ار  نادنمشناد  هاگیاج  هتفر و  راک  هب  نوگانوگ  ياه  لکـش  هب  ملع »  » هدام راب  دصتفه  زا  شیب  میرک  نآرق  رد 
ْمُْکنِم اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهّللا 

ص:28
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، فارعا هرقب ، نورفاک ، دیحوت ، هروس  کن :  ) .تسا رایسب  نآرق  رد  دیحوت  هب  توعد  تلالض و  رفک و  یفن  هب  طوبرم  تایآ  ( 1 - ) 1
( ...و دوه 

....و  36 لحن /  50 و 61 و 84 ؛ دوه /  59 و 65 و 73 و 85 ؛ فارعا /  کن : ( 2 - ) 2
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قیوشت  2( َنوُمَْلعَی َنیِذَّلا ال  َنوُمَْلعَی َو  َنیِذَّلا  يِوَتْـسَی  ْلَه  ، ) دـناد یمن  يواسم  ار  نادان  اناد و  دارفا  )1 و  ٍتاجَرَد َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َو 
هب نرق  ود  زا  رت  مــک  رد   (1) تـشاد داوس  اـب  رفن  تسیب  زا  رت  مک  هک  یلهاـج  برع  هعماـج  هک  دـش  بجوـم  ییازفا  شناد  هب  نآرق 

.(2) دیابرب رگید  ياه  تلم  زا  ار  تقبس  يوگ  هک  دوش  لیدبت  ندمتم  يا  هعماج 

يروحم تلادع  . 2

.تسا يرامیب  یعون  نارگید  نتشیوخ و  هب  يراکمتس 

دناد و یم  رت  کیدزن  اوقت  هب  ار  تلادـع   ، 6( يْوقَّتِلل ُبَْرقَأ  َوُه  اُولِدْعا   ، ) (3) دناوخ یم  ارف  يرتسگداد  هب  ار  اه  ناـسنا  میرک  نآرق 
هب هـیکت  لــیامت و  زا  (5) و  دیاـشگ یم  ناراکمتـس  يوـس  هـب  ار  هبوـت  هار   ، (4) دنک یم  دـیدهت  شنزرـس و  ار  ناراکمتــس  ررکم 

.(6) دراد یم  رذحرب  ناراکمتس 

دارفا ات  تسا  هدـش  هداد  رارق   (7) رگید دراوم  تما و  يربهر  تعامج ، ماما  ندرک ، يرواد  نداد ، یهاوگ  طرـش  تلادـع  مالـسا  رد 
دنـشاب و هتـشاد  هنالداع  ملاس و  يا  هعماـج  دـنریگ و  هلـصاف  يراکمتـس  زا  دـننک و  تکرح  ندـش  لداـع  يوس  هب  یمالـسا  هعماـج 

.ددرگ نیمأت  عامتجا  رد  اه  نآ  یناور  تشادهب 

ص:29

ص 580. ج 3 ، دّجنملا ، نیدلا  حالص  ششوک  هب  يرذالب ، نادلبلا ، حوتف  ( 3 - ) 1
...و یتیالو  ربکا  یلع  ناریا ، مالـسا و  ندـمت  گـنهرف و  ییاـیوپ  ص 117 و  يوسرری ، یپ  موـلع ، خـیرات  هب  دروـم  نیا  رد  ( 4 - ) 2

.دینک هعجارم 
....و  90 لحن / 152 ؛ ماعنا / 135 ؛ ءاسن / 8 ؛ هدئام / ( 5 - ) 3

( ...و  25 لافنا /  168 ؛ ءاسن /  151 و 192 ؛ ، 140 ، 57 نارمع /  لآ  ( 7 - ) 4
....و  64 ءاسن /  ( 8 - ) 5

.113 سنوی /  ( 9 - ) 6
.3 ءاسن /  2 و  قالط /  124 ؛ هرقب /  کن : ( 10 - ) 7
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تورث لیدعت  . 3

.تسا يدرف  یعامتجا و  داسف  زاس  هنیمز  مدرم و  رب  یناور  يداصتقا و  راشف  لماوع  زا  یکی  رقف  يرامیب 

: هلمج زا  تسا  هدرک  مادقا  رقف  عفر  هب  فلتخم  ياه  هار  زا  میرک  نآرق 

شـشخب و هب  قیوشت  )(2) و  ...و لاـفنا   ) یمومع لاوما  هنـالداع  عیزوت  )(1) و  ...و تاکز  سمخ ،  ) دـمآردرب تاـیلام  عضو  قیرط  زا 
رقف عفر  تورث و  لیدعت  يوس  هب  ار  یمالـسا  هعماج  اه ، نآ  دننام  (5) و  يراوخابر (4) و  يراوخ هوشر  تیعونمم  (3) و  يراکوکین

.دوش فرطرب  مدرم  زا  یناور  يداصتقا و  ياهراشف  ملاس و  هعماج  طیحم  ات  تسا ، هدش  نومنهر 

نامیپ دهع و  تیاعر  يراد و  تناما  هب  شرافس  4 و 5 .

هب .ددرگ  یم  رگیدـمه  هب  تبـسن  مدرم  يدامتعا  یب  بجوم  هک  تسا  یعامتجا  يرامیب  یعون  ینکـش  ناـمیپ  تناـما و  رد  تناـیخ 
َّنِإ ِدـْهَْعلِاب  اُوفْوَأ  َو   ) .تسا هدـناوخارف  ناـمیپ  دـهع و  تیاـعر  يراد و  تناـما  هب  ار  مدرم  هدرک و  دروخرب  نآ  اـب  نآرق  تهج  نیمه 

.ددرگ نیمأت  یعامتجا  طباور  رد  مدرم  تمالس  دیآ و  دوجو  هب  یمومع  دامتعا  ات  )6 و(6)  ًالُؤْسَم َناک  َدْهَْعلا 

تدحو هب  توعد  . 6

رتارف نآ  یعیبط  لوقعم و  هزادنا  زا  یعامتجا  تافالتخا  هک  یتروص  رد 

ص:30

.41 لافنا /  ...و و   110 ، 83 ، 43 هرقب /  کن : ( 1 - ) 1
....و  1 لافنا /  هروس  کن : ( 2 - ) 2

....و  7 دیدح /  64 ؛ ناقرف /  262 ؛ هرقب /  ( 3 - ) 3
.188 هرقب /  ( 4 - ) 4

....و  130 نارمع /  لآ  275 و 278 ؛ هرقب /  ( 5 - ) 5
....و  8 نونمؤم /  کن : زین  و  ( 7 - ) 6
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.دـناشک یم  یتسـس  ای  بوشآ  هب  ار  هعماج  هک  تسا  یعامتجا  يرامیب  یعون  هک  دوش  یم  هعماج  یگدـنکارپ  هقرفت و  بجوم  دور ،
َو ( ؛ تسا هدـناوخ  ارف  تدـحو  هب  ار  ناـگمه  هتـشاد و  مـالعا  عوـنمم  ار  هقرفت  هدرک و  هجوـت  یعاـمتجا  يـالب  نـیا  هـب  مـیرک  نآرق 
ات  2( اُولَـشْفَتَف اوُعَزانَت  َو ال   ) تسا هدـناوخ  یتسـس  بجوم  ار  یعامتجا  ياه  شکمـشک  )1 و  اُوقَّرَفَت ًاعیِمَج َو ال  ِهّللا  ِلـْبَِحب  اوُمِـصَتْعا 

.دنامب نوصم  يرامیب  نیا  ضراوع  زا  دسرب و  ناماس  هب  یمالسا  هعماج 

( يرورض دراوم  رد  زج   ) گنج زا  زیهرپ  حلص و  هب  ناوخارف  . 7

یبارخ اه ، يزیرنوخ  بجوم  و  دهد ، یم  هداد و  رازآ  ار  تیرـشب  خیرات  لوط  رد  هک  تسا  یعامتجا  ياهالب  زا  یکی  زیتس  گنج و 
تیرشب ات  )4 ؛  اَهل ْحَنْجاَف  ِْملَّسِلل  اوُحَنَج  ْنِإ   ، ) (1) دناوخ یم  ارف  حلص  هب  ار  اه  ناسنا  میرک  نآرق  .تسا  هدش  ناوارف  تالکـشم  اه و 

داهج تسا و  یعیبط  یبلطم  نیا  تسا و  زیاج  هعماج  دوخ و  زا  عافد  يرورـض  دراوم  رد  هتبلا  .دـنامب  نوصم  یعامتجا  يـالب  نیا  زا 
.دوش یم  يزیر  همانرب  قح  حلص و  عناوم  عفر  تهج  رد  اه و  ناسنا  زا  عافد  يارب  ینعی  تساتسار  نیمه  رد  زین  یمالسا 

داسف اب  هزرابم  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اب  طیحم  يزاس  ملاس  . 8

اما دناشکب ، طوقـس  هب  ار  نآ  ات  دنک  یم  تسـس  ار  هعماج  نامتخاس  ياه  هیاپ  هک  تسا  یکانرطخ  يرامیب  یعامتجا ، يدرف و  داسف 
.(2) تسا هدرک  يریگولج  یعامتجا  يالب  نیا  زا  هناریگشیپ  تاروتسد  اب  میرک  نآرق 

، امش نایم  زا  دیاب  و  « ؛  6( َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  َنْوَْهنَی  ِفوُْرعَْملِاب َو  َنوُُرمْأَـی  ِْریَْخلا َو  َیلِإ  َنوُعْدَـی  ٌهَّمُأ  ْمُْکنِم  ْنُکَْتل  (َو 
هب ار ) مدرم   ) یهورگ

ص:31

.9 تارجح /  128 و  ، 90 ءاسن /  35 ؛ دمحم /  کن : زین  و  ( 3 - ) 1
.71 هبوت / 114 و  نارمع / لآ  17 ؛ نامقل / کن : ( 5 - ) 2
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«. دنراگتسر نانآ  اهنت  .دننک و  عنم  دنسپان  راک ]  ] زا دنهد و  نامرف  هدیدنسپ  راک ]  ] هب و  دننک ، توعد  یکین  يوس 

یم طیحم  يزاس  ملاس  هب  ینعی  .دراد  ار  شقن  نیمه  مالـسا  ییازج  نیناوق  هک  روطناـمه  تسا  داـسف  اـب  هزراـبم  یعون  رکنم  زا  یهن 
مالعا نآرق  يرآ ، .دشخب  یم  موادت  ار  نآ  تمالـس  و  دهد ، یم  دشر  یلاع  فادـها  ياتـسار  رد  ار  هعماج  فورعم  هب  رما  دزادرپ و 

يارب دـعاسم  یطیحم  ملاس و  يا  هعماج  ات   ، (2) دناد یم  گرم  ار  نارگداـسف  يازج  (1) و  درادن تسود  ار  داسف  ادخ  هک  دـنک  یم 
.دزاس مهارف  ناسنا  تیصخش  یگدنلاب  دشر و 

نانز قوقح  زا  عافد  . 9

، دنداد یمن  ثرا  نانز  هب  زین  یلهاج  برع  رد   ، (3) دراد رشب  خیرات  رد  ینالوط  يا  هقباس  نانآ  قوقح  ندرک  لامیاپ  ناوناب و  رازآ 
.(5) دندرک یم  روگ  هب  هدنز  ار  نارتخد  (4) و  دندرک یم  میسقت  ثرا  ناونعب  ار  نانز  یهاگ  هکلب 

زا فلتخم  نیناوق  عضو  اب  میرک  نآرق  اما  .دراد  همادا  رگید  ياه  تروصب  ناهج  رد  نانز  هب  تبسن  ینکش  میرح  رازآ و  مه  زونه  و 
زا هک  یماگنه  و  « ؛  6( ْتَِلُتق ٍْبنَذ  ِّيَِأب  ْتَِلئُـس  ُهَدُؤْوَْملا  اَذِإ  َو  : ) درک تفلاخم  نارتخد  ندرک  روگ  هب  هدنز  اب  درک ، عافد  نانآ  قوقح 

هنیزه هیرهم و  قح  دادرارق و  نانآ  يارب  ثرا  قح  و  دش »!؟ هتـشک  هانگ )  ) دمایپ نیمادک  هب  دوش : هدیـسرپ  هدش  روگ  هب  هدـنز  رتخد 
.(6) تخانش تیمسر  هب  ار  نانآ  یگدنز 

ص:32

.205 هرقب / ( 1 - ) 1
.33 هدئام /  ( 2 - ) 2

...و يرهطم  دیهش  باجح »  » باتک مالسا و  رد  نز  یقوقح  ماظن  کن : ( 3 - ) 3
.ءاسن هیآ 22 /  لیذ  نآرق  ریسافت  کن : ( 4 - ) 4

.8 ریوکت /  ( 5 - ) 5
....و  241-226 هرقب /  11 ؛ ، 7 ءاسن /  کن : ( 7 - ) 6
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يرامیب نیا  زا  ار  یمالسا  هعماج  داد و  رارق  ناملـسم  نز  يارب  تمارک  تلزنم و  هاگیاج و  دومن و  هزرابم  يزیتس  نز  اب  نآرق  يرآ ،
.(1) تخاس رود  اه 

شخب رد  هک  دـنک  یم  دـییأت  ناسنا  یناور  تشادـهب  رد  ار  قوف  دراوم  زا  يرایـسب  ریثأت  زین  یتخانـش  ناور  یبرجت و  تاقیقحت  هتبلا 
.مینک یم  هراشا  اه  نآ  هب  يدعب 

: نوچ مه  یناور : یحور و  یقالخا ، ياه  يرامیب  ج :

قافن . 1

دسح . 2

سرت . 3

...و بارطضا  ینارگن و  . 4

ّربکت . 5

یبلطایند . 6

یتسرپ توهش  . 7

رد یفنم  ياهدـمایپ  خـیرات  لوـط  رد  و  دـهد ، یم  هداد و  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  ناـسنا  ناور  حور و  هـشیمه  قوـف  ياـه  يراـمیب 
تشادهب تسا و  هدرک  روآ  جنر  خلت و  ار  یگدنز  یهاگ  هدومن و  دراو  ناسنا  رب  یناور  ياهراشف  هتـشاذگ و  ياج  رب  رـشب  یگدنز 

.تسا هداد  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  ناسنا  یناور 

تافارحنا میرک  نآرق  ور  نیا  زا  .تسا  هدرک  هراشا  اه  نآ  نامرد  يریگشیپ و  هار  هب  هدومن و  دروخرب  اه  يرامیب  نیا  اب  میرک  نآرق 
: دناوخ یم  ارف  ریز  دراوم  هب  شنزرس و  ار  قوف  یقالخا 

: صالخا نتفرگ  شیپ  رد  قافن و  كرت  . 1

هجوت يرامیب  نیا  هب  میرک  نآرق  تسا و  یناور  يرامیب  یعون  هک  نداد ، ناـشن  دوخ  زا  تیـصخش  ود  ندوب و  هرهچ  ود  ینعی  قاـفن 
َُدبْعَأ ْنَأ  ُتِْرمُأ  یِّنِإ  ُْلق   ) .تسا هدومن  شیاتس  ار  صلخم  دارفا  هدرک و  شرافس  صالخا  هب  (2) و  هدومن شنزرس  ار  ناقفانم  هدرک و 

هک مرومأم  نم  وگب : « ؛ ) َنیِّدلا َُهل  ًاِصلُْخم  َهّللا 

ص:33
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ددرگ یم  رب  دارفا  هب  لاکشا  نیا  اما  دنشاب  هتشاد  دروم  نیا  رد  ییاه  شزغل  تسا  نکمم  ناملـسم  نادرم  یخرب  یهاگ  هتبلا  ( 1 - ) 1
.یمالسا نیناوق  هب  هن 

....و نوقفانم  هروس  8-20 و  هرقب /  کن : ( 2 - ) 2
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ناسنا یناور  تشادهب  تمالس و  صالخا  هیاس  رد  هک   (1)« .مشاب هدرک  صلاخ  وا  يارب  ار  منید  هک  یلاح  رد  منک  شتـسرپ  ار  ادخ 
.دوش یم  نیمأت 

: روما رد  تعاجش  یلدزب و  زا  زیهرپ  . 2

ندروآ مهارف  اب  هکلب   (2) دنـسارهن نارگید  زا  هک  دنک  یم  توعد  ار  مدرم  میرک  نآرق  تسا و  یناور  يرامیب  یعون  دروم  یب  سرت 
شیوخ يراکهانگ  ینامرفان و  زا  سرت  نیا  هتبلا  هک  دنـسارهب  ادخ  ینامرفان  زا  یلو   ، (3) دننکفا ساره  هب  ار  ادخ  نانمشد  تاناکما 

.تسادخ تلادع  و 

: تینما شمارآ و  هب  ناوخارف  . 3

نآرق .دنک  یم  دیدهت  ار  ناسنا  یناور  تشادهب  یگدنز و  هک  تسا  یناور  ياه  يرامیب  یساسا  لماع  سرتسا  بارطضا و  ینارگن ،
ناشن ...و   4( ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهّللا  ِرْکِذـِب  الَأ   ) ادـخ رکذ  رد  ار  نآ  ياهراکهار  هدرک و  هجوت  ناـسنا  تینما  شمارآ و  هلأـسم  هب  میرک 

.(5) تسا هداد  نانمؤم  هب  ار  نآ  هدعو  (4) و  هداد

: ینتورف هب  توعد  ربکت و  كرت  . 4

ْنِم ْضُـضْغا  َِکیْـشَم َو  ِیف  ْدِْـصقا  ٍروُخَف َو  ٍلاتُْخم  َّلُک  ُّبُِحی  َهّللا ال  َّنِإ  ًاـحَرَم  ِضْرَأـْلا  ِیف  ِشْمَت  ـال  ِساـّنِلل َو  َكَّدَـخ  ْرِّعَُـصت  ـال  (َو 
هک ارچ ] ، ] ورم هار  ّربکت  یتسمرس و  اب  نیمز  رد  و  باتَمرب ؛ خر  ّربکت ) اب   ) مدرم زا  و  « ؛  7( ِریِمَْحلا ُتْوََصل  ِتاوْصَْألا  َرَْکنَأ  َّنِإ  َِکتْوَص 

ًاملـسم هک  ارچ ] [ ؛ هاکورف ار  تیادص  و  شاب ؛ لدتعُم  تنتفر ، هار  رد  و  درادن ! تسود  ار  یـشورف  رخف  ِزادرپ  لایخ  ّربکتم  چـیه  ادـخ 
!« تساه غالا  يادص  اهادص ، نیرتدنسپان 

ص:34

.139 هرقب /  2 و 14 ؛ رمز / کن : ( 1 - ) 1
....و  44 هدئام /  ( 2 - ) 2

.60 لافنا /  ( 3 - ) 3
.دوش یم  نایب  یبلاطم  لصفم  تروصب  يدعب  ثحبم  رد  دروم  نیا  رد  ( 5 - ) 4

....و  48 ماعنا /  ، 69 هدئام /  112 ؛ ، 62 ، 38 هرقب /  کن : ( 6 - ) 5
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(2) تسا هدرک  قیوشت  ار  ینتورف  لباقم  رد  (1) و  هدرک شنزرس  ار  نآ  نآرق  هک  تسا  یناور  یقالخا و  يرامیب  یعون  اج ، یب  ربکت 
.دوش نیمأت  نانآ  یناور  یقالخا و  تشادهب  دنبای و  تاجن  یناور  یقالخا و  يرامیب  نیا  زا  اه  ناسنا  ات 

: راثیا قافنا و  هب  ندروآ  يور  یتسرپایند و  كرت  . 5

نآرق ور  نیا  زا  تسین ، هدنبیز  نداد  رارق  دوخ  ییاهن  فده  ار  نآ  ایند و  هب  یگتـسبلد  اما  تسوکین  یهلا  بهاوم  ایند و  زا  هدافتـسا 
هشیر وا  ناج  رد  یتسرپ  ایند  يرامیب  ات   ، (3) دنک یم  قیوشت  ...و  قافنا  راثیا ، هب  ار  وا  دهاک و  یم  ایند  هب  ار  ناسنا  یگتـسبلد  میرک 

.(4) تسا یناور  ياه  يرامیب  لماوع  زا  زرم  دح و  یب  يرگ  يدام  هک  دنکن 

: روما رد  لادتعا  نتفرگ  شیپ  رد  یتسرپ و  توهش  كرت  . 6

یگدنز و رد  یفنم  ياهدمایپ  یناوهـش  روما  رد  يور  هدایز  یتسرپ و  توهـش  اما  تسوکین  رـسمه  زا  عورـشم  يرو  هرهب  جاودزا و 
يرامیب نیا  راتفرگ  ات  . (5) دنک یم  قیوشت  روما  رد  لادـتعا  جاودزا و  هب  ار  ناسنا  میرک  نآرق  ور  نیا  زا  دراد ؛ ناـسنا  مسج  حور و 

.دوشن اه 

یب دارفا  و  « ؛  6( ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهّللا  ِِهلْـضَف َو  ْنِم  ُهّللا  ُمِِهنُْغی  َءارَُقف  اُونوُکَی  ْنِإ  ْمُِکئامِإ  ْمُکِدابِع َو  ْنِم  َنیِِحلاّصلا  ْمُْکنِم َو  یمایَْألا  اوُحِْکنَأ  (َو 
دوخ شـشخب  زا  ادخ  دنـشاب ، دنمزاین  رگا  دیروآ ؛ رد  رگیدکی )  ) جاودزا هب  ار  ناتنازینک  و  ناتناگدـنب ، زا  ناگتـسیاش  و  ناترـسمه ،

«. تساناد يرگشیاشگ  ادخ  و  دزاس ؛ یم  رگناوت  ار  نانآ 

ص:35

.21 میهاربا /  133 ؛ ، 36 فارعا /  60 ؛ رفاغ /  20 ؛ فاقحا / کن : ( 1 - ) 1
.16 دیدح / ( 2 - ) 2

....و  32 ماعنا /  134 ؛ ، 94 ، 77 ءاسن /  185 ؛ ، 14 نارمع /  لآ  200 ؛ هرقب / ( 3 - ) 3
ص 67. نیدلازرگ ، هَّللا  تمعن  هلاقم  ناور ، تشادهب  رد  نید  شقن  شیامه  تالاقم  هعومجم  ( 4 - ) 4

....و  3 ءاسن /  32 ؛ رون /  ( 5 - ) 5
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یمن عونمم  ار  لالح  رـسمه  زا  ندرب  تذل  زین  نآ و  ياه  تمعن  ایند و  زا  لدتعم  لوقعم و  لالح و  هدافتـسا   (1) میرک نآرق  رکذت :
اب هنیمز  نیا  رد  زین  ناسانـش  ناور  تاقیقحت  هتبلا  .تسا  دنـسپان  اه  نآ  رد  طارفا  روما و  نیا  هب  دودحمان  یگتـسبلد  هکلب  (2) ؛  دزاس

.مینک یم  هراشا  اه  نآ  یخرب  هب  يدعب  شخب  رد  هک  تسا  نوگمه  نآرق  ياه  هزومآ 

یناور تشادهب  نیمأت  ینآرق  ياهراک  هار  یناور و  راشف  لماوع 

هراشا

نیاربانب تسا ، جراخ  راتـشون  نیا  هلـصوح  زا  یناور ، تشادـهب  نیمأت  ياهراکهار  یناور و  ياهراشف  رد  رثؤم  لماوع  همه  تخانش 
.میرامش یم  رب  ار  یناور  تشادهب  نیمأت  ياهراکهار  یناور و  راشف  لماوع  نیرت  مهم  زا  یخرب  اج  نیا  رد 

یناور راشف  لماوع  فلا :

ندب یتایح  لداعت  ندروخ  مه  رب  . 1

.نمزم يرامیب  د : نامیاز ؛ سرتسا  ج : یشوخان ؛ ب : یگتسخ ؛ فلا :

ینامزاس شقن  . 2

.يا هفرح  تفرشیپ  ج : یعامتجا ؛ تلزنم  ب : یلغش ؛ تیعقوم  فلا :

یگداوناخ ياه  نارحب  . 3

( تشیعم يداصتقا  لئاسم   ) یگداوناخ نیمأت  د : دنزرف ؛ گوس  ج : رسمه ؛ گوس  ب : قالط ؛ فلا :

طیحم . 4

( یگنهرف طیحم  رییغت   ) ترجاهم د : فاطعنا ؛ لباقریغ  تاررقم  نیناوق و  ج : اوه ؛ یگدولآ  ب : ادص ؛) رس و   ) یتوص یگدولآ  فلا :

تسایس . 5

؛) ...و يراکراشف  تردق ، شطع   ) نارادم تسایس  یناور  ياهراشف  فلا :

ص:36

.31 فارعا /  201 ؛ هرقب /  ( 1 - ) 1
....و  3 ءاسن /  32 ؛ رون / ( 2 - ) 2
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.يداصتقا یسایس و  ياه  نارحب  د : ...و ؛) ینکارپ  هعیاش   ) یناور گنج  ج : يرباربان ؛) ساسحا   ) ریذپ هطلس  رگ و  هطلس  هطبار  ب :

تیصخش . 6

.هسوسو ساوسو و  ج : نیبدب ؛ تیصخش  ب : باتش ؛) دنک  باتشرپ و  دارفا  پیت B و  فلا :

دیدرت یلدود و  . 7

یقالخا ألخ  ساسحا  . 8

.اوران ياه  تمهت  د : تداسح ؛ ج : هانگ ؛ ساسحا  ب : هّماول ؛) سفن  یفطاع -  هظفاح   ) خلت تارطاخ  يروآدای  فلا :

يونعم ألخ  ساسحا  . 9

.لطاب تاروصت  تافارخ و  د : هاگ ؛ هیکت  نابیتشپ و  نتشادن  ج : یگدشدرط ؛ ییاهنت و  ساسحا  ب : يدوجو ؛ ألخ  فلا :

ینید يداقتعا و  ياهرواب  . 10

.(1) گرم زا  سرت  ب : فیلکت ؛ تیلوئسم و  راشف  فلا :

یناور تشادهب  نیمأت  ياهراکهار  ب :

: دنک یم  ادیپ  رولبت  تروص  ود  هب  افش  نیا  یلو  تسافش  نآرق 

ار ناسنا  یناور  تشادهب  هلیـسو  نیدب  دـنک و  یم  يریگولج  یعامتجا  یقالخا و  یناور ، یحور ، ياه  يرامیب  زا  نآرق  یهاگ  لوا :
زا رکذ »  » و لّکوت »  » هب شرافـس  اب  ای  .دـنک و  یم  شرافـس  فورعم » هب  رما   » هب طیحم  يزاس  ملاس  يارب  لاثم  يارب  .دـنک  یم  نیمأـت 

.دنک یم  يریگولج  یناور  ياهراشف  زورب  زا  هیلوا  يریگشیپ  اب  ینعی  .دنک  یم  يریگولج  ناسنا  ییاهنت  ساسحا 

ص:37

يروآ عمج  ددعتم  عبانم  زا  ار  قوف  دراوم  ناشیا  هک  ص 164-98  يراسهوک ، ینیسح  قاحسا  دیس  یناور ، راشف  هب  یهاگن  ( 1 - ) 1
، دعب هب  ص 22  لواپ ، بارطـضا ، یناور و  راشف  دـعب ، هب  ص 95  اروتـسا ، سرتسا ، ای  یگدینت  هلمج : زا  .تسا  هدرک  يدـنب  هتـسد  و 

....و دعب  هب  ص 191  ج 1 ، وتامید ، نیبار  .ما  تمالس ، یسانشناور  دعب ، هب  ص 191  ول ، يرنه  ولری و  یپ  یمئاد ، سرتسا 
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ار رکنم » زا  یهن  ، » دـش هاـنگ  داـسف و  راـتفرگ  يا  هعماـج  هک  یماـگنه  ینعی  دزادرپ ، یم  اـه  يراـمیب  ناـمرد  هب  نآرق  یهاـگ  مود :
دنک یم  يریگولج  رامیب  ندش  رتدب  زا  هیوناث  يریگشیپ  اب  ینعی  .دنک  یم  هیصوت  ناراک  هانگ  يارب  ار  هبوت »  » ای و  دنک ، یم  داهنـشیپ 

هب هدـش و  كاپ  هبوت ، زا  سپ  راکهانگ  صخـش  ینعی  .دـهاک  یم  يرامیب  سرید  سردوز و  ضراوع  زا  موس  هجرد  يریـشگیپ  اب  و 
.دزادرپ یم  دوخ  يداع  یگدنز  هب  ددرگ و  یم  زاب  عامتجا  نماد 

اهراک هار  يدنب  میسقت 

هراشا

ياهراک هار  (1) و  میزادرپ یم  اه  نآ  نیرت  مهم  هب  ام  نیاربانب  تسا ، دایز  میرک  نآرق  تایآ  رد  یناور  تشادهب  نیمأت  ياهراک  هار 
: مینک یم  میسقت  یلک  هتسد  راهچ  هب  ار  نآرق  رد  یناور  تشادهب 

یناور تشادهب  نیمأت  يارب  یتفرعم  ياهراک  هار  لوا :

هراشا

، ناهج ياهتنا  زاغآ و  یتسه ، هب  تبـسن  درف  داقتعا  هاگدـید و  هب  هک  تسا  یناور  راشف  اب  هلباقم  يارب  یتخانـش  ياـه  شور  دوصقم 
یبایزرا دروم  وا  یناور  تشادـهب  نیمأت  یناور و  ياهراشف  شهاـک  اـی  شیازفا  رد  ار  نآ  ریثأـت  دزادرپ و  یم  نآ  ياـنعم  یگدـنز و 

.دهد یم  رارق 

ینآرق دیحوت  اب  نآ  هطبار  ناسنا و  تیصخش  تدحو  . 1

زاب قافن ) یگ =(  هرهچ  ود  تیصخش و  رد  یگناگود  زا  ار  وا  (2) و  دناوخ یم  ارف  دوبعم  تدحو  دیحوت و  هب  ار  ناسنا  میرک  نآرق 
هار نیا  زا  (3) و  دراد یم 

ص:38

رظن فرـص  اهنآ  همه  دقن  لقن و  زا  دنا ، هداد  ماجنا  زین  یعونتم  ياه  میـسقت  قوف  ياهراک  هار  هنیمز  رد  نارظن  بحاص  هتبلا  ( 1 - ) 1
مـساقلاوبا دیـس  رتکد  یناور ، تشادـهب  لوصا  يراسهوک و  ینیـسح  قاحـسا  دیـس  یناور ، راشف  هب  ینآرق  یهاگن  کن :  ) .مینک یم 

(. تسا هدش  هئارا  یفلتخم  ياه  میسقت  تالاقم  نمض  هک  مود  لوا و  دلج  ناور ، تشادهب  مالسا و  زین  و  ینیسح ،
....و  3 هدئام /  171 ؛ ءاسن /  163 ؛ هرقب /  دیحوت ، هروس  کن : ( 2 - ) 2

...و  20-8 هرقب /  نیقفانم ، هروس  کن : ( 3 - ) 3
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عبانم و رد  اه  شهوژپ  : » دنیامرف یم  دروم  نیا  رد  نارظن  بحاص  یخرب  .دنک  یم  نیمأت  ار  ناسنا  یناور  تشادـهب  ناور و  تدـحو 
دهعت ناور و  تدـحو  ملاس ، تیـصخش  رد  هلاـسم  نیرت  مهم  نیرت و  یـساسا  هک  دـهد  یم  ناـشن  ناور  تمالـس  رد  راـثآ  هعومجم 

، یـشزرا ياه  متـسیس  نیب  رد  .تسا  طبترم  دهدب  فده  انعم و  تایح  هب  دناوتب  هک  یـشزرا  متـسیس  اب  ناور  تدحو  تسا ، یبهذم 
.تساراد ار  تیصخش  تدحو  داجیا  يارب  تیلباق  نیرتالاب  بهذم 

زراب هدـنیامن  رهظم و  ناسنا ، ناور  یگناگی  تیـصخش و  تدـحو  دـشاب ، یم  دـیحوت  تدـحو و  رب  مالـسا  بهذـم  يانبم  ساـسا و 
.(1)« ...تسا قلاخ  سدقم  تاذ  دیحوت 

یناور تشادهب  رد  نامیا  شقن  . 2

ِمتـس هب  ار  ناشنامیا  دـندروآ و  نامیا  هک  یناـسک  « ؛  2( َنوُدَـتْهُم ْمُه  ُْنمَأـْلا َو  ُمَُهل  َکـِئلوُأ  ٍْملُِظب  ْمُهَناـمیِإ  اوُِسْبلَی  َْمل  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  )
«. دنناگتفای هر  نانآ  و  تساه ، نآ  يارب  اهنت  تینما  دنتخیماین ، كرش ) )

ار تیاده  یناور و  تشادهب  شمارآ ، تینما ، نآ  رد  هک   (2) دنا هتسناد  یناور  شمارآ  هب  طوبرم  تایآ  نیرت  صخاش  زا  ار  هیآ  نیا 
هک یلماع  اهنت  دنک ، یم  ساسحا  اهنت  ار  دوخ  دنکفا و  یم  هجنپ  ناسنا  ناج  رب  دیدش  سرت  یتقو  يرآ ، .درامش  یمرب  نامیا  راثآ  زا 

تاجن سرت  ییاهنت و  زا  تسوا و  اب  ادخ  دنک  یم  ساسحا  نمؤم  هک  ارچ  تسادخ ، هب  نامیا  دـنک ، هلباقم  ساسحا  نیا  اب  دـناوت  یم 
.دبای یم 

شقن يددعتم  ياه  شهوژپ  ددرگ ، یم  ناسنا  یناور  شمارآ  بجوم  نامیا  هکارچ  دناوخ ، یمارف  نامیا  هب  ار  اه  ناسنا  میرک  نآرق 
: هلمج زا  تسا  هدرک  يریگ  یپ  یناور  تشادهب  رد  ار  یبهذم  نامیا 

ص:39

رتـکد ناور ، تمالـس  رد  بهذـم  شقن  ش 5 ، اـه ، ینارنخـس  هدـیکچ  هعوـمجم  ناور ، تشادـهب  رد  نـید  شقن  شیاـمه  ( 1 - ) 1
.دهشم یسودرف  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  سانشناور و  ینارهت ، یلالج  نسحمدمحمدیس 

ص 183. يراسهوک ، ینیسح  قاحسا  دیس  یناور ، راشف  هب  ینآرق  یهاگن  ( 3 - ) 2
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رشب یگدنز  گرزب  تالکشم  رد  نامیا  ریثأت  فلا :

: دنسیون یم  یبهذمریغ  دارفا  رد  یشکدوخ  دایز  رامآ  هب  هراشا  اب  دناد و  یم  رثؤم  یناور  تشادهب  رد  ار  نامیا  یناحبس  هَّللا  هیآ 

اسآ هوک  تالکـشم  لباقم  رد  تسا  نآ  رد  ناسنا  حالـص  هدومن و  ررقم  ادخ  هک  هچ  نآ  هب  ادخ و  هب  نامیا  هیاس  رد  گرزب  نادرم  »
)1 و(1). َنوُعِجار ِْهَیلِإ  ّانِإ  ِهِّلل َو  ّانِإ   ) دنیوگ یم  دنروآ و  یمن  وربا  هب  مخ  هداتسیا و 

: گوس هرود  تدش و  هدنهد  شهاک  لماوع  زا  یکی  ناونع  هب  یبهذم  نامیا  ب :

رد يددعتم  لماوع  هک  تسا  یعیبط  یـشنکاو  یگدـیدغاد ، زا  یـشان  گوس  شنکاو  هکنیا  يروآدای  زا  سپ  نارظن  بحاص  یخرب 
: دنیوگ یم  دراد ، رثا  نآ  تدم  لوط  تدش و 

هرود نادقف و  درد  تدـش  شهاک  بجوم  سوسحم  روط  هب  یبهذـم  درکلمع  رکفت و  نتـشاد  هک  دـنا  هداد  ناشن  يدایز  تاقیقحت  »
Trust of دـنوادخ «  هب  لّکوت  نامیا ، داقتعا ، لثم : دریگ ، یم  تروص  يدـنچ  ياه  مسیناکم  قیرط  زا  ریثأت  نیا  هک  .دوش  یم  نآ 

ماگنه رد  ادـخ  هب  ندرب  هانپ  یهلا ، ماـظن  میلـست  دـنوادخ ، ياـضر  میلـست  ربص ، نتـشاد   3( ُبوـُلُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهّللا  ِرْکِذـِب  ـالَأ   « ) God

)4 و(2) َنوُعِجار ِْهَیلِإ  ّانِإ  ِهِّلل َو  ّانِإ   ) اه تبیصم 

: یحارج لمع  زا  لبق  بارطضا  اب  نارامیب  یبهذم  تاداقتعا  نازیم  هطبار  ج :

ناکـشزپ و زا  رفن  راهچ  طسوت  شهوژپ  نیا  .تفرگ  ماـجنا  یعطقم  یفیـصوت -  هعلاـطم  عون  زا  یـشهوژپ  ات 1377  لاس 1376  رد 
یفداـصت تروـص  هب  هـک  یحارج ، لـمع  رظتنم  راـمیب  رفن  يور 148  رب  ناهفـصا  مالـسلا  اـهیلع  ارهزلا  ناتـسرامیب  رد  ناکـشزپناور 

.تفرگ تروص  دندوب ، هدش  باختنا 

ص:40

ص 50. ناور ، تشادهب  رد  نید  شقن  شیامه  تالاقم  هصالخ  ( 2 - ) 1
يدـمحم هاـش  دواد  رتکد  ینارنخـس ش 31 . ناور ، تشادـهب  رد  نـید  شقن  شیاـمه  ياـه  ینارنخــس  هدـیکچ  هعوـمجم  ( 5 - ) 2

(. ...ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  کشزپناور و  )
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نیب دوب و  رت  مک  فیعض  یبهذم  داقتعا  ياراد  هورگ  زا  يوق ، یبهذم  داقتعا  اب  دارفا  رد  بارطـضا  هک  داد  ناشن  شهوژپ  نیا  هجیتن 
یحارج لمع  زا  لـبق  بارطـضا  یبهذـم و  داـقتعا  نیب  يراداـنعم  هطبار  .دراد و  دوجو  سوکعم  هطبار  یبهذـم  داـقتعا  بارطـضا و 

 < . ( P 0/05  ) .دراد دوجو 

هاگیاج و هنیمز  رد  یلبق  هعلاطم  هدننک  دییأت  هدننک و  لیمکت  رـضاح ، هعلاطم  ياه  هتفای  هک : هدش  يروآدای  شهوژپ  نیا  نایاپ  رد  و 
.(1) تسا یمسج  یحور و  تمالس  یناور و  تشادهب  رد  بهذم  ریثأت 

: دارفا رد  سرتسا  زورب  ینید و  ياهرواب  نیب  هطبار  د :

هب دش ، ماجنا  نارهت ، یتشهب  دیهش  هاگشناد  فلتخم  ياه  هدکشناد  رسپ  رتخد و  يوجشناد  یبایزرا 91  رد  هک  يرگید  شهوژپ  رد 
هک هتـشاد  دوجو  رادانعم  توافت  سرتسا  شهوژپ و  ياه  یندومزآ  يداصتقا  حطـس  یبهذم و  تاداقتعا  نیب  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا 

.(2) دشاب یم  نآ  زا  یشان  سرتسا  يداصتقا و  ياه  شلاچ  رد  یبهذم  ياهرواب  تاداقتعا و  رثا  نیبم 

یگدرسفا شهاک  رد  نآ  ریثأت  نآرق و  رد  يدیماان  سأی و  تیعونمم  دیما و  حور  ندیمد  . 3

هک ارچ ] [ ؛ دیوشن دیماان  ادخ  تمحر  شیاشگ و ]  ] زا و  « ؛  3( َنوُِرفاْکلا ُمْوَْقلا  َّالِإ  ِهّللا  ِحْوَر  ْنِم  ُسَْأیَی  ُهَّنِإ ال  ِهّللا  ِحْوَر  ْنِم  اوُسَْأیَت  (َو ال 
«. دوش یمن  دیماان  ادخ  تمحر  زا  یسک ) ، ) نارفاک هورگ  زج 

یم رامـش  هب  هریبک  ناهانگ  زا  یهلا » تمحر  زا  سأی   » ور نیا  زا  تسا ، هدرک  یقلت  زیمآرفک  يراک  عونمم و  ار  يدیماان  هیآ  نیا  رد 
.دنطلغن سأی  یگدرسفا و  ماد  هب  دنشاب و  راودیما  یهلا  تمحر  هب  ناناملسم  هک  دهاوخ  یم  نآرق  ینعی  دیآ ،

ص:41

دیجم رتکد  هدـس ، یتارب  ارهز  رتکد  يریـصن ، دـیمح  يروق ، همیلح  رتکد  ص 192-189 ، ج 1 ، ناور ، تشادـهب  مالـسا و  ( 1 - ) 1
.یمانهب نایدمحم 

.شنک شوخ  مساقلاوبا  ياقآ  هلاقم  ج 1 ، ناور ، تشادهب  مالسا و  ( 2 - ) 2
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لد رد  دننیب و  یم  ثداوح  يارو  رد  يدیما  رون  تالاح  نیرت  تخس  رد  دننیب و  یمن  تالکشم  تسب  نب  ار  ناهج  ناناملـسم  يرآ ،
.دنیامن یم  لمحت  رتهب  ار  تالکشم  دننک و  یم  یگدنز  شمارآ  اب  ور  نیا  زا  .دنراودیما  وا  تمحر  هب  دننک و  یم  هیکت  ادخ  رب 

هورگ هب  تبسن  دنداد ، یم  ماجنا  ار  یبهذم  لامعا  و  دنتـشاد ، رت  يوق  یبهذم  ياهرواب  هک  ینارامیب  داد  ناشن  نومزآ ) کی   ) جیاتن »
تروـص هب  ینید  ضیارف  ماـجنا  شمارآ و  تردـق و  أـشنم  ناوـنع  هب  دـنوادخ  نتـسناد  نینچ  مه  دنتـشاد ؛ یگدرـسفا  رت  مـک  رگید 

.(1)« تسا هتشاد  طابترا  ناتسرامیب ، زا  صیخرت  ماگنه  رد  یگدرسفا  نییاپ  هجرد  اب  يرادانعم 

یناور تشادهب  رد  یگدنز  يرادانعم  يدنم و  فده  ریثأت  . 4

یمسج یحور و  تالکـشم  ربارب  رد  دناد  یم  انعم  یب  ار  یگدنز  هک  فده  یب  ناسنا  تسانعم ، فده و  دنمزاین  یگدنز  رد  ناسنا 
یناسنا اما  .دنک  یم  یـشکدوخ  دـسر و  یم  تسب  نب  هب  یهاگ  دـیآ ، یم  رد  ياپ  زا  يدوز  هب  دـهد ، یم  تسد  زا  ار  دوخ  تمواقم 

اَنْقَلَخ اـم   ) دـناد یمن  فدـه  یب  هدوـهیب و  ثـبع و  ار  شنیرفآ  ناـهج  تـسا ، هتفاـی  شرورپ  یهلا  یحو  ياـه  هزوـمآ  وـترپ  رد  هـک 
هک دناد  یم  هکلب   ، (2) دنیب یمن  انعم  یب  فده و  یب  ار  ناسنا  یگدـنز  هک  روطنامه   2( ِّقَْحلِاب ّالِإ  امُهَْنَیب  ام  َضْرَْألا َو  ِتاواـمَّسلا َو 
وا يوس  هب  وا و  هار  رد  ور  نیا  زا  تسا  گرزب  يادـخ  نآ  )4 و(3) و  َنوُعِجار ِْهَیلِإ  ّانِإ  ِهِّلل َو  ّانِإ   ) دراد یفده  یهتنم و  أدـبم و  ناهج 

.دنک یم  لمحت  دشون و  یم  ار  ییالب  ماج  ره  قشع  هر  رد  فده و  نیا  هب  ندیسر  يارب  (4) و  دسرب وا  تاقالم  هب  ات  دنک  یم  شالت 

ص:42

ص زییاپ 1376 ش ، ناتسبات و  همیمض ش 10-9 ، ینیلاب ،) یـسانش  ناور  یکـشزپ و  ناور  هلجم   ) راتفر هشیدنا و  همانلـصف  ( 1 - ) 1
.م نیرتسا 1990  نوسرال ، زنویل ، نمسرپ ، ، 41

(. 115 نونمؤم / ( ؛) َنوُعَجُْرت اْنَیلِإ ال  ْمُکَّنَأ  ًاثَبَع َو  ْمُکانْقَلَخ  امَّنَأ  ُْمْتبِسَحَف  َأ  ( ) 3 - ) 2
.109 نارمع /  لآ  115 و  نونمؤم / و  ( 5 - ) 3

(. 6 قاقشنا /  ( ؛) ِهِیقالُمَف ًاحْدَک  َکِّبَر  یلِإ  ٌحِداک  َکَّنِإ  ُناْسنِْإلا  اَهُّیَأ  ای  ( ) 6 - ) 4
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يا هیرظن  ماجـسنا  سح  دوش ، یم  دای  ماجـسنا » سح   » ناونع اب  نآ  يدـنمفده  ناسنا و  یگدـنز  يرادانعم  ییوجاـنعم و  زا  یهاـگ 
هاگودرا ناگدنامزاب  هب  طوبرم  ياه  شهوژپ  زا  هتساخرب  وا  هیرظن  درک ، عادبا  لاس 1987  رد   (1)« یکسفونوتنآ  » هک تسا  يدوجو 

.(2) دننامب ملاس  یناور  یمسج و  رظن  زا  دنتسناوت  ازراشف  كانتشحو  براجت  مغر  هب  دارفا  نیا  دوب ، يرابجا  راک  ياه 

زا یلوق  لقن  ساسارب  ار  دوخ  ياه  هتفای  هداد و  ماـجنا  يراـبجا  راـک  ياـه  هاـگودرا  دروم  رد  ییاـه  یـسررب  زین  لـکنارف » روتکیو  »
لمحت ار  يا » هنوـگچ  ره   » دـناوت یم  دراد ، ییارچ »  » هک نآ  : » تسا هدرک  هصـالخ  نـینچ  1844-1900 م )  ) هچین یناملآ  فوسلیف 

نانآ .دندوب  میهس  مه  اب  یمومع  فده  کی  رد  دننک ، ادیپ  تاجن  اه  هاگودرا  نآ  زا  دنتـسناوت  هک  یناسک  تفایرد ، لکنارف  .دنک »
.(3) دننک یگدنز  نآ  رطاخ  هب  هک  دنتشاد  يزیچ 

نامیا ناهج  ریبدت  ادـخ و  هب  هک  نمؤم  ناسنا  دروآ ، یم  ناغمرا  هب  شناوریپ  يارب  ار  ییانعم  فدـه و  نینچ  یهلا  ینیب  ناهج  يرآ ،
راچد رت  مک  دیامن و  یم  تمواقم  تالکـشم  ربارب  رد  دـنک و  یم  هیکت  ادـخ  رب  دـبای ، یم  ریذـپ  هیجوت  دـنمفده و  ار  ثداوح  دراد 

.(4) دوش یم  نیمأت  وا  یناور  تشادهب  ورنیا  زا  دوش  یم  سأی  یناور و  راشف 

( یلاعفا دیحوت   ) اهدادیور ندوبن  یفداصت  ردق و  اضق و  لصا  . 5

روبجم و ار  دوخ  هکنیا  نیع  رد  ناملسم  درف   ، (5) دریذپ یم  ماجنا  ادـخ  تراظن  تحت  تسین و  یفداصت  ناهج  روما  نآرق ، رظنم  زا 
شرورپ و  ریثأت ، تکرح و  ره  همشچرس  ار  ادخ  دریذپ و  یم  ار  یلاعفا  دیحوت  دناد ، یمن  لوئسمریغ 

ص:43

.Antono Vsky ( . 1 - ) 1
ص 37. یناجیابرذآ ، دوعسم  هلاقم  ناور ، تشادهب  رد  نید  شقن  ( 2 - ) 2

ص 176-168. لواپ ، بارطضا  یناور و  راشف  ص 45 ، لکنارف ، روتکیو  انعم ، يوجتسج  رد  ناسنا  ( 3 - ) 3
ص 181-179. يراسهوک ، یناور ، راشف  هب  ینآرق  یهاگن  کن : ( 4 - ) 4

....و  59 ماعنا /  ، 24-23 فهک /  ( 5 - ) 5
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ادخ هک  دنناد  یم  تسا و  هدش  ماجنا  یهلا  ریدقت  اب  اه  تبیصم  اه و  یکین  همه  شنیب  نیا  ساسارب  .دناد  یم  تادوجوم  همه  هدنهد 
نآ دـشر  ناحتما و  يارب  تالکـشم  دـهاوخ و  یم  ار  اه  ناسنا  یبوخ  تسا و  هداد  ناماس  ار  اـهراک  تحلـصم  تمکح و  ساـسارب 

.(1) تساه

َّنَمَْلعََیل اُوقَدَـص َو  َنیِذَّلا  ُهّللا  َّنَـمَْلعَیَلَف  ْمِِـهْلبَق  ْنـِم  َنـیِذَّلا  اَّنَتَف  ْدََـقل  َنوـُنَتُْفی َو  ـال  ْمُـه  اـّنَمآ َو  اوـُلوُقَی  ْنَأ  اوُکَْرتـُی  ْنَأ  ُساـّنلا  َبِـسَح  (َأ 
و دنوش !؟ یمن  شیامزآ  نانآ  هک  یلاح  رد  دـنوش  یم  اهر  .میدروآ » نامیا  : » دـنیوگب هک  نیمه  دنتـشادنپ ، مدرم  ایآ  « ؛  2( َنِیبِذاْکلا

یم هتخانـش  و   ) دراد یم  مولعم  دـنا  هتفگ  تسار  هک  ار  یناسک  ادـخ  ًاـمتح  و  میدومزآ ، دـندوب  ناـنآ  زا  شیپ  هک  ار  یناـسک  نیقیب 
« .دراد یم  مولعم  زین )  ) ار نایوگغورد  هّتبلا  و  دنوش )،

(3) دننک یم  لّکوت  ادخ  رب  دنتفرگ  میمصت  هاگره  (2) و  دنهد یم  عاجرا  ادخ  تساوخ  هدارا و  هب  ار  دوخ  ياهراک  نانمؤم  نیاربانب 
یم لمحت  دش  ادیپ  ناشیارب  یتبیصم  رگا  دنتـسه و  یـضار  یهلا  ردق  اضق و  هب  دنوش و  یمن  تحاران  دنـساره و  یمن  تسکـش  زا  و 

.(4) میدرگ یم  زاب  ادخ  يوس  هب  مییادخ و  زا  ام  دنیوگ : یم  دننک و 

یناور راشف  اب  هلباقم  ياهراکهار  زا  یکی  ار  یهلا  ردـق  اضق و  هب  داقتعا  نیارباـنب  .دوش  یم  نیمأـت  ناـنآ  یناور  تشادـهب  ور  نیا  زا 
.(6) دنا هتسناد  یناور  ياه  يرامیب  لماوع  نیرت  مهم  زا  ار  بئاصم  دئادش و  هفسلف  كرد  مدع  ربارب  رد  (5) و  دنا هتسناد 

یناور تشادهب  رد  گرم  هب  تبثم  هاگن  داعم و  هب  داقتعا  ریثأت  . 6

ناسنا حور ) ناج و   ) لماک نتفرگ  یفّوت »  » ناونع هب  ار  گرم  میرک  نآرق 

ص:44

.3-2 توبکنع /  ، 155 هرقب /  ( 1 - ) 1
.23 فهک /  ( 3 - ) 2

.159 نارمع /  لآ  ( 4 - ) 3
.156 هرقب /  ( 5 - ) 4

ص 188. ومه ، یناور ، راشف  هب  ینآرق  یهاگن  ( 6 - ) 5
ص 67. نیدلازرگ ، هَّللا  تمعن  هلاقم  ناور ، تشادهب  رد  نید  شقن  شیامه  تالاقم  هعومجم  ( 7 - ) 6
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رب تسا ، رگید  ناهج  هب  ناهج  کی  زا  ناسنا  دورو  هزاورد  هکلب  تسین  يدوباـن  گرم  ینعی   ، (1) دنک یم  یفرعم  ناگتشرف  طسوت 
ادـخ تاقالم  هب  گرم  اب  اریز  دراد ، لابند  هب  ار  ایند ، تالکـشم  زا  یتحار  رطاخ و  یگدوسآ  نانمؤم  يارب  گرم  شنیب  نیا  ساـسا 
یمن گرم  زا  (3) و  دندروآ یم  يور  کین  ياهراک  هب  راگدرورپ  هب  دـیما  هدوسآ و  يرطاـخ  اـب  ناـنمؤم  ور  نیا  زا  . (2) دنسر یم 

هب ندیـسر  تداهــش و  اـی  يزوریپ   ) یکین ود  زا  یکی  زج  اـیآ  « ؛  4( ِْنیَیَنْـسُْحلا يَدْحِإ  ّالِإ  اِنب  َنوُصَّبَرَت  ْلَه  : ) دـنیوگ یم  .دنـساره و 
دید داجیا  نآرق ، رد  یناور  راشف  اب  هلباـقم  ياـهراک  هار  نیرت  يروحم  زا  یکی  يرآ ، تساـم .» راـظتنا  رد  تشهب ) یهلا و  تاـقالم 

( یناور ياه  يرامیب  رد   ) يرت مهم  شقن  لماع  دنچ  : » دنسیون یم  دروم  نیا  رد  ناگدنسیون  یخرب  . (4) تسا گرم  هب  تبسن  تبثم 
: دننک یم  افیا 

لالتخا . 5 یناور ؛ ياه  هدقع  . 4 یتسین ؛ گرم و  روصت  . 3 بئاصم ؛ دئادش و  هفسلف  كرد  مدع  . 2 زرم ؛ دح و  یب  ییارگ  يدام  . 1
؛ سفن تّزع  رد 

.(5)« دراد یناور  ياه  يرامیب  زورب  زا  يریگشیپ  رد  یساسا  یشقن  هدومن  یثنخ  ار  لماوع  نیا  ءوس  راثآ  داعم  هب  داقتعا 

زا یشان  تامیالمان  اب  هلباقم  رد  یمهم  رایـسب  شقن  اه ، ناسنا  يارب  گرم  زا  سپ  تایح  دوجو  هب  داقتعا  دنا : هتـشون  رگید  یخرب  و 
مئالع زا  یکی  هک  يدـیماان  زا  ار  ناسنا  داعم ، هب  داقتعا  هک  دـننآرب  نارظن  بحاص  زا  رگید  یخرب  (6) و  دراد یگدید  غاد  گرم و 

ار دوخ  دنوادخ  رون  وترپ  رد  هک  دـنک  یم  تیادـه  يدام  ناهج  يارو  هب  ار  وا  تینهذ  دراد و  یم  نوصم  تسا  یگدرـسفا  يروحم 
.(7) تسا راودیما  يدنوادخ  لضف  لدع و  هب  دبای و  یم 

ص:45

.11 هدجس /  42 ؛ رمز /  ( 1 - ) 1
....و  6 قاقشنا /  223 ؛ هرقب /  ( 2 - ) 2

.110 فهک /  ( 3 - ) 3
ص 190. ومه ، یناور ، راشف  هب  ینآرق  یهاگن  کن : ( 5 - ) 4

ص 67. نیدلازرگ ، هَّللا  تمعن  هلاقم  ناور ، تشادهب  رد  نید  شقن  شیامه  تالاقم  هعومجم  ( 6 - ) 5
ص 83. رف ، يرالاس  اضردمحم  هلاقم  نامه ، ( 7 - ) 6

، یگدرسفا ياه  يرامیب  نامرد  رد  یبهذم  تاداقتعا  هطبار   » هلاقم ناور ، تشادهب  رد  نید  شقن  شیامه  تالاقم  هعومجم  ( 8 - ) 7
ص 21. ناهفصا ، یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپناور  هورگ  رایشناد  یهللادسا ، یلعنابرق  رتکد 
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یناور تشادهب  اب  لّکوت  هطبار  . 7

ِلَّکَوَـتَْیلَف ِهّللا  یَلَع  َو  . ) (1) تـسا هدـناوخارف  ادـخ  رب  لّکوت  هب  ار  اه  ناسنا  تسا و  هدـش  دای  لّـکوت »  » زا نآرق  زا  يداـیز  تاـیآ  رد 
«. دننک لّکوت  ادخ  رب  طقف  دیاب  نامیا  اب  دارفا  و  « ؛  2( َنُونِمْؤُْملا

يانعم هب  هن  تسا  یهلا  نارک  یب  تردـق  رب  دامتعا  هیکت و  سپـس  لماک  شالت  راک و  تامدـقم  يزاس  هدامآ  ياـنعم  هب  لّـکوت  هتبلا 
هدنز و هشیمه  دـنمتردق و  یهاگ  هیکت  نابیتشپ و  هک  دـنک  یم  ساسحا  دـنک ، یم  هیکت  ادـخ  رب  هک  یـسک   ، (2) اهراک ندرک  اهر 

دهد یم  يور  وا  يارب  رت  مک  تالاح  نیا  ای  دنک  یمن  ییاهنت  یتحاران و  يدیماان ، بارطضا ، سرت ، ساسحا  ور  نیا  زا  دراد ، هارمه 
یم نیمأت  ار  ناسنا  یناور  تشادهب  دهاک و  یم  یناور  ياهراشف  زا  ادخ  رب  لّکوت  يرآ ، دـیامن ، یم  تمواقم  تالکـشم  ربارب  رد  و 

.دنک

یناور تشادهب  نازیم  هجیتن  رد  دوش و  یم  هفاضا  وا  لّکوت  رب  دبای  شیازفا  ناسنا  یبهذم  تاداقتعا  یلاعفا و  دیحوت  هزادـنا  ره  هتبلا 
.دوش یم  دایز  وا 

يا هدرک  رورس  كرت  هک  دوب  ناز  يا  هدرسفا  هدرم و  ینیب  هکنیا 

( يولوم )

.(3) دنا هتسناد  یناور  ياهراشف  اب  هلباقم  ياهراکهار  زا  یکی  ناونع  هب  ار  لّکوت  ور  نیا  زا 

تشذگرد هللا  يوس  ام  زا  شتمه  تشگ  قرغ  لّکوت  رحب  رد  هک  ره 

( يولوم )

کمک هب  یگدـنز » تالکـشم  لـح  دربهار  ناونع  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هب  لّـکوت  : » ناونع تحت  یـشهوژپ  رد  نارگـشهوژپ  زا  یخرب 
، هبحاصم زا  لصاح  تاعالطا 

ص:46

....و  84 سنوی /  51 ؛ هبوت /  23 ؛ ، 11 هدئام /  160 ؛ ، 159 ، 122 نارمع /  لآ  ( 1 - ) 1
و يودنلا ، لکوتلا ، ص 779 و  یقارن ، دمحا  الم  هداعـسلا ، جارعم  کن : تسا : هدـش  يدایز  ياه  فیرعت  لکوت »  » دروم رد  ( 3 - ) 2

.لکوت تایآ  لیذ  نآرق  ریسافت 
ص 189. ومه ، یناور ، راشف  هب  ینآرق  یهاگن  ( 4 - ) 3
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رود شیوشت  بارطـضا و  زا  لّکوتم  دارفا  هک  دـنا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  دـنا و  هدرک  یـسررب  ار  لّکوتم  دارفا  رد  هلباـقم  ياـه  شور 
: دنراد ار  ریز  ياه  یگژیو  دنتسه و 

.لاعتم دنوادخ  هب  اهدادیور  تاقافتا و  نداد  تبسن  . 1

.وا هب  نظ  نسح  ادخ و  هب  يراودیما  . 2

.یگدنز عیاقو  تاقافتا و  هب  نداد  انعم  . 3

.یگدنز تاقافتا  رب  لرتنک  نتشاد  . 4

.هفیظو ماجنا  هب  تبسن  دهعت  ساسحا  نتشاد  . 5

.يرادم هجیتن  لباقم  رد  يرادم  هفیظو  . 6

.نتفریذپ ار  یگدنز  تاقافتا  ییور  هداشگ  اب  شریذپ و  تلاح  نتشاد  . 7

.يریگ میمصت  تأرج  نتشاد   8

(1) و(2). یناور راشف  اب  هلباقم  رد  ملاس  ياه  شور  زا  هدافتسا  . 9

یناور تشادهب  هدننک  نیمأت  يراتفر  ياهراک  هار  مود :

هراشا

تسا و ناسنا  یناور  تشادهب  هدننک  نیمأت  یبهذـم  لامعا  ماجنا  یتسه و  همـشچرس  اب  طابترا  يونعم : تردـق  عبنم  اب  طابترا  فلا :
.دنک یم  دییأت  ار  نآ  زین  یتخانشناور  یبرجت  ياه  شهوژپ  یخرب  تسا و  هدش  هراشا  نآرق  تایآ  رد  بلطم  نیا 

یناور شمارآ  بجوم  ادخ  دای  . 1

«. دبای یم  شمارآ  اه  لد  ادخ  دای  اب  اهنت  هک  دیشاب  هاگآ  « ؛  3( ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهّللا  ِرْکِِذب  الَأ  )

ص:47

رتکد يرقاب ، ورـسخ  رتکد  بابن ، يرابغ  رقاب  رتکد  نایاقآ : هلاقم  ناور ، تشادـهب  رد  نید  شقن  شیامه  تـالاقم  هعومجم  ( 1 - ) 1
ص 59. يدمحم ، تسود  يداهو  اتکی  یهوکش  نسحم  رتکد  يرایادخ ، دمحم  رتکد  يرهلاوب ، رفعج 

رتکد بانب ، يرابغ  رقاب  رتکد  نایاقآ : شهوژپ  ص 144-127  ج 1 ، ناور ، تشادهب  مالسا و  هب : دیرگنب  دروم  نیا  رد  زین  و  ( 2 - ) 2
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تـشادهب رد  نید  شقن  شیاـمه  تـالاقم  هعومجم  .یهیقف  یقن  یلع  رتکد  اـتکی ، یهوکـش  نسحم  رتکد  درف ، براـی  ادـخ  دـمحم 
ص 21. یهللادسا ، یلعنابرق  رتکد  هلاقم  ناور ،
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هک لد ، رد  یهاگ  دـبای و  یم  رولبت  ظافلا  رد  یهاگ  رکذ  نیا  دـنک ، یم  لصتم  ادـخ  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  یلمع  ادـخ ، رکذ  داـی و 
.دراد رتالاب  يا  هبترم  یبلق  رکذ  ینورد و  دای  هتبلا 

: دنیامرف یم  قوف  هیآ  دروم  رد  نارظن  بحاص  زا  یخرب 

هب لد  هک  نآ  مود  دـبای و  یم  شمارآ  ادـخ  دای  هب  طـقف  لد  هکنیا  لوا  دراد : دوجو  یعدـم  ود  ( 28 دعر / هفیرـش (1)( هیآ  نیا  رد  »
ره هب  هک  يدرف  اذـل  .دـیامنن  لوفا  دـشاب و  هتـشادن  لاوز  هک  تسا  یبوـبحم  لاـبند  هب  یمدآ  لد  ...دریگ  یمن  مارآ  رگید  زیچ  چـیه 

یقیقح هلاصالاب و  بوبحم  اهنت  یلاـعت  قح  نوچ  اـما  نارگن و  تسوا و  لاوز  هشیدـنا  رد  ادـتبا  زا  ددـنب  یم  لد  یقیقحریغ  بوبحم 
یهودـنا مغ و  اذـل  درازآ و  یمن  ار  نآ  لاوز ، هودـنا  رگید  داهن ، وا  ناتـسآ  رب  رـس  لد  هک  یماـگنه  قـالطالا ، یلع  لـیمج  تسا و 

.(2)« تشاد دهاوخن 

نآ ياه  شور  زا  درامـش و  یم  يونعم  تردق  عبانم  اب  طابترا  ار  یناور  راشف  اب  هلباقم  ياهراکهار  زا  یکی  زین  ناققحم  یخرب  زین  و 
.(3) درامش یم  اعد » رکذ و  »

اعد . 2

اذِإ َو   ) .تسا هداد  تباجا  ییوگخساپ و  هدعو  (4) و  دنک یم  قیوشت  ندرک  اعد  هب  ار  مدرم  هتفگ و  نخـس  اعد  زا  اهراب  میرک  نآرق 
هک یماــگنه  و  « ؛  5( َنوُدُـشْرَی ْمُهَّلََعل  ِیب  اُونِمُْؤْیل  ِیل َو  اُوبیِجَتْـسَْیلَف  ِناـعَد  اذِإ  ِعاّدـلا  َهَوـْعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق  یِّنِإَـف  یِّنَع  يِداـبِع  َکـَلَأَس 

، دـناوخ یم  ارم ]  ] هک یماگنه  هب  ار  هدـننک  اـعد  ياـعد  مکیدزن ؛ نم  تقیقح  رد  وگب ):  ) سپ دنـسُرپب ، نم  هراـب  رد  وت  زا  مناگدـنب ،
خساپ

ص:48

.نامه ( 1 - ) 1
.يدزی هیقف  يدمحا  نیسحدمحم  هَّللا  هیآ  ش 28 ، اه ، ینارنخس  هعومجم  ناور ، تشادهب  رد  نید  شقن  شیامه  ( 2 - ) 2

ص 231. یناور ، راشف  هب  ینآرق  یهاگن  ( 3 - ) 3
....و  40 میهاربا / 4 ؛ میرم / 77 ؛ ناقرف / ( 4 - ) 4
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(« .دنسرب دصقم  هب  و  ، ) دنبای هار  نانآ  هک  دشاب  دنروایب ، نامیا  نم  هب  دیاب  و  دنریذپب ، ارم  ِتوعد )  ) دیاب سپ  .میوگ  یم 

ادخ ناسنا و  نیب  یفطاع  هطبار  یعون  اعد  ماگنه  تسوا ، نارک  یب  تردـق  زا  نتـسج  يرای  لاعتم و  يادـخ  ندـناوخ  يانعم  هب  اعد 
یخرب رد  .دـنک  یفطاع  يزیر  نورب  دراذـگ و  نایم  رد  ادـخ  اب  ار  ینتفگان  ياهدرد  دـناوت  یم  ناسنا  هک  يروط  هب  دوش  یم  رارقرب 

یتح (1) و  دشاب یم  اعد  دراد  هطبار  یتسردنت  تمالس و  اب  هک  یبهذم  ياهراتفر  زا  یکی  هک  دیدرگ  صخـشم  رگید  ياه  شهوژپ 
.(2) دهد یم  شرازگ  ار  دنزادرپ  یم  اعد  هب  هک  يدارفا  رتشیب  رمع  لوط  یسررب ، کی  رد 

زامن . 3

هراشا

 . 3( ِرَْکنُْملا ِءاشْحَْفلا َو  ِنَع  یْهنَت  َهالَّصلا  َّنِإ  َهالَّصلا  ِِمقَأ  (َو 

دناوت یم  ناسنا  هک   (4) دناوخ یم  ناهانگ  زا  يرود  رکذ و  هیاـم  ار  نآ  (3) و  دناوخ یم  ارف  زامن  هب  ار  ناناملـسم  اهراب  میرک  نآرق 
اب دـنهد و  ماجنا  ار  نآ  راب  جـنپ  زور  ره  دنتـسه  فظوم  ناناملـسم  هک  تسا  هتفای  ناماس  ياعد  یعون  زامن  . (5) دیوجب يرای  نآ  زا 

.دننک رارقرب  طابترا  ادخ 

تاقیقحت رد  بلاطم  نیا  یخرب  هک  .دراد  یم  نوصم  یعامتجا  ياه  یگدولآ  یناور و  یحور ، تالکشم  يرایـسب  زا  ار  ناسنا  زامن 
: هلمج زا  تسا  هدش  نایامن  زین  یبرجت 

ص:49

تشادهب مالسا و  ، 1991 نوتلدتپ ، امولاپ ، Finney, Maloney, Mccullough 1955 ؛ )  وکل (  کم  ینولام ، ینف ، ( 1 - ) 1
ص 258. ناور ،

ص 266. ج 1 ، ناور ، تشادهب  مالسا و  ، 2000 نمکلاف ، ( . 2 - ) 2
....و  78 ءارسا /  238 ؛ ، 110 هرقب /  ( . 4 - ) 3

.14 هط /  کن : ( . 5 - ) 4
.153 ، 45 هرقب /  ( . 6 - ) 5
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یلیصحت 1378-79» لاس  مق  ناتسرهش  ناتسریبد  عطقم  زومآ  شناد  نارتخد  رد  بارطضا  عویـش  نازیم  رد  زامن  شقن   » شهوژپ رد 
هتسد نآ  ینعی  نانیمطا 99 )% اب   ) .تسا سوکعم  بارطضا ، زامن و  ریغتم  ود  یگتـسبمه  هک  داد  ناشن  قیقحت  هجیتن  و  دش ، یـسررب 
نازیم شهاک  زامن  شقن  ینعی  .دنرادروخرب  يرت  مک  بارطـضا  زا  دنتـسه  فیلکت  ماجنا  هب  دیقم  دـنناوخ و  یم  زامن  هک  يدارفا  زا 

.(1) تسا بارطضا  عویش 

نایوجشناد زا  رفن  رب 93  ناوج » لسن  یناور  ینامسج -  تمالس  رب  مالـسا  ناکرا  زا  یکی  ناونع  هب  زامن  ریثأت   » يرگید شهوژپ  رد 
تمالـس رظن  زا  دنناوخ  یمن  زامن  هک  ینایوجـشناد  دنناوخ و  یم  زامن  هک  ینایوجـشناد  نیب  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  دـش و  یـسررب 

.(2) ددرگ یم  یعامتجا  تمالس  یمسج و  یناور و  تمالس  بجوم  زامن  ینعی  .دراد  دوجو  توافت  یناور  یمسج ،

: دمآ تسدب  ریز  جیاتن  یسررب و  یناور » تشادهب  تیوقت  نیمأت و  رد  زامن  فلتخم  داعبا  ریثأت   » يرگید شهوژپ  رد 

یملع داعبا  فلا :

.دراد یگدرسفا  اهدرد و  اه و  سرتسا  شهاک  رد  زیفوپیه  زا  اه  نیفوردنا  يزاسدازآ  رظن  زا  يرثؤم  شقن  زامن  . 1

.کسید دننام  ییاه  يرامیب  نامرد  رد  زامن  ریثأت  . 2

لئاـسم تیاـعر  نیرمت و  رظن  زا  ممیت  لـسغ ، وـضو ، رازگزاـمن ، ناـکم  ساـبل ، ندوـب  هزیکاـپ  لـیبق  زا  زاـمن  تامدـقم  رد  تـقد  . 3
....یتشادهب

يداقتعا داعبا  ب :

قلطم تیاهن  یب  هب  نتـسویپ  نیرمت  تعکر و  ره  رد  اهاعد  اهرکذ و  هماـقا ، ناذا ، تاـیآ  تـالمج و  تاـملک و  یلاـمجا  یـسررب  . 1
.ناسنا حور  ریهطت  يارب 

ص:50

.یجورع ارهز  رتکد  رفدار ، هفوکش  رتکد  ص 126-119 ، ج 1 ، ناور ، تشادهب  مالسا و  ( 1 - ) 1
.يزیزع یحور  میرم  يزیزع ، یحور  باتهم  ص 228-223 ، نامه ، ( 2 - ) 2
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(1) و(2). یسرتادخ يرواب و  ادخ  يارب  یمیظع  هناوتشپ  زامن  تابحتسم  تابجاو و  ناکرا ، تیاعر  . 2

: بارطضا شهاک  رب  نآ  ریثأت  نآرق و  تئارق  . 6

ندناوخ هب  ار  ناناملسم  ررکم  روط  هب  میرک  نآرق  .دیناوخب » نآرق  زا  تسا  رسیم  امـش  يارب  هچ  نآ  « ؛  3( ِنآْرُْقلا َنِم  َرَّسَیَت  ام  اُؤَْرقاَف  )
.(4) دنهد ارف  شوگ  دنشاب و  تکاس  نآرق  تئارق  ماگنه  رد  هک  دنک  یم  شرافس  نانآ  هب  (3) و  دناوخ یم  ارف  نآرق 

، دراد نیشنلد  یگنهآ  نآرق  .دناوخ  یم  نآرق  دیوگ ، نخـس  وا  اب  ادخ  دنک و  رارقرب  طابترا  ادخ  تاملک  اب  دهاوخ  یم  یتقو  ناسنا 
.دنک یم  ینازرا  تیاده  شمارآ و  وا  هب  دنیشن و  یم  ناسنا  ناج  رب  یهلا  مالک 

شهاک رد  نآرق  يادـن  شقن  تسا و  هتخاـس  رت  ناـیامن  ار  نآ  یناور  ریثأـت  نآرق و  ندوب  شخب  مارآ  یبرجت  ياـه  شهوژپ  یخرب 
: هلمج زا  تسا  هتخاس  رت  نشور  ار  یناور  تشادهب  نیمأت  بارطضا و 

نازیم یـسررب   » عوضوم هب  ار  دوخ  دـشرا  یـسانشراک  همان  نایاپ  يدابآرـصن ، تخبکین  اضریلع  ياقآ  سردـم ، تیبرت  هاگـشناد  رد 
یسررب اب  و  داد ، صاصتخا  مکش » یحارج  لامعا  زا  دعب  نارامیب  درد  شهاک  رب  نآرق  ياوآ  ریثأت 

ص:51

ریما هتـسجرب ، لیلخ  عیفر ، رـصانلادبع  رتکد  هلاقم  ص 46-45 ، ناور ، تشادـهب  رد  نید  شقن  شیاـمه  تـالاقم  هعومجم  ( 1 - ) 1
.وج قح  ینابرق 

مایلیو رظن  رب  یسیلگنا  سانشناور  توب ، ترس  .تسا و  يونعم  طاشن  داجیا  لماع  زامن  هک  هدش  تیاکح  لراک  سیسکلا  زا  ( 2 - ) 2
هقطنم میهن ، ماگ  ینالقع  طاشن  زا  گرزب  يرابنا  هب  زامن  هلیـسو  هب  میناوت  یم  ام  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  دـیکات  زامن  هرابرد  زمیج 

تشادهب رد  نید  شقن  زا  لقن  هب  ص 234  یناور ، راشف  هب  ینآرق  یهاگن  « ) .میرادن ار  نآ  هب  ندیسر  ناوت  يداع  طیارش  رد  هک  يا 
.( ص 106 تالاقم ،) هعومجم   ) ناور

.45 ءارسا /  98 ؛ لحن /  ( 4 - ) 3
.204 فارعا /  ( 5 - ) 4

یناسنا مولع  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 504زکرم  هحفص 70 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_51_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_51_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_51_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_51_4
http://www.ghaemiyeh.com


درد و نازیم  و  دـشن ، شخپ  رگید  هورگ  يارب  دـش و  شخپ  نآرق  تئارق  یحارج  زا  دـعب  هورگ  کی  يارب  هک  ناراـمیب  زا  هورگ  ود 
نارامیب رد  درد  تدش  شهاک  ثعاب  نآرق  ياوآ  هک  دش  هتفرگ  هجیتن  نایاپ  رد  تفرگ و  رارق  یسررب  دروم  اه  نآ  نکسم  فرـصم 

.(1) دوش یم  مکش  یحارج  لامعا  زا  دعب 

اه ناتسریبد  نارتخد  زا  رفن  رب 60  یسررب  دروم  یگدرـسفا » بارطـضا و  شهاک  رب  میرک  نآرق  توالت  ریثأت   » یهباشم شهوژپ  رد 
نیا رد  دنتـشادن  نآرق  اـب  سنا  هک  دـندوب  یناـسک  هسیاـقم ، هورگ  دـنتخادرپ و  یم  نآرق  تئارق  هب  تعاـس  مین  هنازور  هک  دـش  ارجا 

« کب  » یگدرـسفا نومزآ  و  لتک »  » بارطـضا نومزآ  زا  اه  یندومزآ  یگدرـسفا  شیارگ  بارطـضا و  نازیم  شجنـس  يارب  شهوژپ 
هب بترم  روط  هب  هک  ییاه  یندومزآ  رد  یگدرـسفا  هب  شیارگ  بارطـضا و  نازیم  هک  داد  ناشن  اه  هداد  لیلحت  جیاتن  دـش ، هدافتـسا 

.(2) دوب هسیاقم  هورگ  ياه  یندومزآ  زا  رت  مک  يریگ  مشچ  لکش  هب  دنتخادرپ ، یم  نآرق  تئارق 

ناور تشادهب  رد  هزور  شقن  ج :

هزور دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  « ؛  3( َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  امَک  ُمایِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )
«. دینک ظفح  ار ] ناتدوخ   ] امش دیاش  ات  دش ؛ ررقم  دندوب  امش  زا  شیپ  هک  یناسکرب  هک  هنوگ  نامه  هدش ، ررقم  امش  رب 

يراد هزور  دـیامرف : یم  (3) و  دنوش اوقتاب  اسراپ و  رادـهگندوخ و  مدرم  ات  دـناوخ  یم  ارف  يراد  هزور  هب  ار  اـه  ناـسنا  میرک  نآرق 
.(4) تسا رتهب  مدرم  امش  يارب 

ص:52

بط و هلجم  زین  و  1373 ش )  ) سردم تیبرت  هاگشناد  رد  يدابآرصن  تخبکین  اضریلع  دشرا ، یـسانشراک  همان  نایاپ  کن : ( 1 - ) 1
میرک نآرق  زا  تناعتسا   » باتک زین  و  درد ، شهاک  رد  میرک  نآرق  ياوآ  ریثات  یسررب  هلاقم  ص 78  ناتسبات 1377 ، ش 29 ، هیکزت ،

.ومه زا  ینامسج » يافش  رد 
.روپ نسح  همطاف  هبول ، یفسوی  دیجم  هلاقم  ص 79 ، ناور ، تشادهب  رد  نید  شقن  شیامه  تالاقم  هعومجم  ( 2 - ) 2

.187 ، 185 ، 184 ، 183 هرقب /  ( . 4 - ) 3
.184 هرقب /  ( . 5 - ) 4
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یم هراـشا  یناور  تشادـهب  نیمأـت  رد  نآ  یناور  تاریثأـت  هب  اـج  نیا  رد  هک  دراد ، یناـحور  یناور و  ینامـسج ، دـیاوف  يراد  هزور 
: مینک

ناضمر هام  رد  یـشکدوخ  دادعت  هک  دهد  یم  ناشن  تسا  هدـش  ماجنا  هکاراد (1)(1992 ) طسوت  ندرا  روشک  رد  هک  یـسررب  کی 
.(2) دهد یم  ناشن  ار  یهجوت  لباق  شهاک  لاس  رگید  ياه  هام  اب  هسیاقم  رد 

رد تفرگ ، رارق  یـسررب  دروم  یناور » تمالـس  تیعـضو  رب  يراد  هزور  ریثأت   » نارگـشهوژپ زا  یهورگ  طسوت  يرگید  شهوژپ  رد 
و دنتفرگ ، رارق  یـسررب  دروم   GHO همانـشسرپ زا  هدافتـسا  اب  ناضمر  كرابم  هام  زا  دـعب  لـبق و  درم  نز و  رفن  شهوژپ 200  نیا 

یگدرـسفا شهاک  یعامتجا و  درکلمع  رد  دوبهب  یبارطـضا ، میالع  شهاک  ثعاب  يرادانعم  روط  هب  يراد  هزور  اه ، هداد  ساـسارب 
.(3) تسا هدش 

ناسنا یناور  تشادهب  هدننک  نیمأت  هدنرادزاب  نیناوق  د :

هراشا

: یشکدوخ تیعونمم  . 1

هانگ هکلب  . (4) تسین زیاج  یشکدوخ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  )4 و  ْمُکَـسُْفنَأ اُوُلتْقَت  َو ال   ) میرک نآرق  ياه  هزومآ  ساسا  رب 
نامیا هک  نآ  رب  هوالع  دـننز ، یم  یـشکدوخ  هب  تسد  رت  مک  نانمؤم  ور  نیا  زا  دـناشک ، یم  خزود  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  يا  هریبک 

.تساه یشکدوخ  هدنرادزاب  لماوع  زا  داعم  ادخ و  هب  یبهذم 

یمیقتـسم هطبار  بهذـم  زا  يرود  یـشکدوخ و  نایم  هک  دـنک  یم  تباث  ینـشور  هب  ار  بلطم  کی  ناهج  همه  رد  قیقد  ياـهرامآ  »
هک دنا  هدوب  یناسک  ًابلاغ  دنا  هتفای  تاجن  یعون  هب  سپس  هدز  یشکدوخ  هب  تسد  هک  یناسک  و  دراد ، دوجو 

ص:53

.Darakeh ( . 1 - ) 1
ص 244. ج 1 ، ناور ، تشادهب  مالسا و  ( 2 - ) 2

هدکـشناد یملع  تئیه  ياضعا   ) هداز لکوت  ریـشناهج  یباقون و  داشلد  یلع  ینامرهق و  دمحم  رتکد  ص 255-241 ، نامه ، ( 3 - ) 3
(. دابانگ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع 

ص 24. باب 5 ، ج 29 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 5 - ) 4
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نیا زا  دننک  لمحت  ادخ  هب  نامیا  وترپ  رد  ار  هدننکش  ياهراشف  دنا  هتسناوتن  تهج  نیا  زا  هدوب و  فیعـض  رایـسب  اه  نآ  ینید  دیاقع 
هب ادـخ  هب  نامیا  هیاس  رد  گرزب  نادرم  هک  یلاح  رد  دـنا ، هدیـشیدنا  دوخ  يدوبان  رد  ار  هراچ  هدـش و  زیربل  ناشربص  هنامیپ  تهج 

.(1)« دنروآ یمن  وربا  هب  مخ  هداتسیا و  اسآ  هوک  تالکشم  لباقم  رد  تسا ، نآ  رد  ناسنا  حالص  هدومن و  ررقم  ادخ  هک  هچ  نآ 

زا هک  دهد  یم  هئارا  یفلتخم  لیالد  دننز ، یم  یشکدوخ  هب  تسد  رت  مک  یبهذم  دارفا  ارچ  هکنیا  حیـضوت  رد  نارظن  بحاص  یخرب 
هب داقتعا  راگدرورپ ، شیاشخب  هب  داقتعا  دننام  یلماوع  نینچ  مه  .تسا  یقالخا  تیلوئسم  نتـشاد  سفن و  تزع  ندوب  الاب  هلمج  نآ 

.(2)« دناد یم  رگید  لماوع  زا  ار  نیسپاو  زور  تلادع و  هب  داقتعا  یشکدوخ ، لیبق  زا  یناطیش  ياه  هسوسو  اب  هزرابم 

: یناور تشادهب  نیمأت  تهج  رد  توهش  هدننک  لرتنک  نیناوق  . 2

بجوم ورین  نیا  زا  حیحـص  لدـتعم و  هدافتـسا  تسا ، هدـش  هداد  رارق  ناـسنا  دوجو  رد  هک  تسا  یهلا  ياـه  تمعن  زا  یکی  توـهش 
.دراد رشب  يارب  یناور  ینامسج و  ءوس  ضراوع  نآ  دروم  رد  يور  هدایز  اما  دوش ، یم  ناسنا  لسن  ياقب 

لاح نامه  رد  یلو   ، (3) تسا هدرک  قیوشت  جاودزا  هب  ار  نادرم  نانز و  هداد و  ناشن  ار  ورین  نیا  زا  هدافتسا  حیحص  هار  میرک  نآرق 
: هلمج زا  .تسا  هداد  رارق  ورین  نیا  زا  هدافتسا  ءوس  یسنج و  تافارحنا  زا  يریگولج  يارب  ییاهراکهار 

باجح لوا :

تیسنج بسانت  هب  نآ  رادقم  طباوض و  هتبلا   (4) تسا مزال  نانز  نادرم و  يارب  دراد و  هناریگشیپ  تلاح  هک  تسا  يراکهار  باجح 
رد .تسا  توافتم  نانآ 

ص:54

.یناحبس رفعج  ناور ، تشادهب  رد  نامیا  ریثات  ص 50 ، ناور ، تشادهب  رد  نید  شقن  شیامه  تالاقم  هعومجم  ( 1 - ) 1
كاتسا ياقآ  زا   ) .بانب يرابغ  رقاب  رتکد  هلاقم  ص 39  ناتسبات 1376 ش ، هرامش 10-9 ، همیمض  راتفر ، هشیدنا و  همانلصف  ( 2 - ) 2

( دنک یم  لقن 
.32 رون / ( 3 - ) 3

30 و 31. رون / ( 4 - ) 4
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: هک هدش  هداد  روتسد  نآرق  تایآ  یخرب 

ياه هاگمرش  نمؤم  نادرم  « ؛  1( َنوُعَنْـصَی اِمب  ٌرِیبَخ  َهّللا  َّنِإ  ْمَُهل  یکْزَأ  َِکلذ  ْمُهَجوُُرف  اوُظَفْحَی  ْمِهِراْصبَأ َو  ْنِم  اوُّضُغَی  َنِینِمْؤُْمِلل  ُْلق  )
دنناشوپب ار  دوخ  ياه  هاگمرش  هک  هدش  هداد  روتسد  زین  نانز  هب  تسا و  رت  هزیکاپ  رتروآدشر و  نانآ  يارب  نیا  هک  دنناشوپب  ار  دوخ 

دوخ ياه  هنیس  رب  ار  دوخ  ياه  يرـسور  و  تسا -  نایامن  هک  يرادقم  زج  دنزاسن -  راکـشآ  نامرحمان ) يارب   ) ار دوخ  ياهرویز  و 
.(1) (...« دوش هدیشوپ  نانآ  هنیس  ندرگ و  ات   ) دننکفا

: هک دهد  یم  روتسد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  رگید  ياج  رد  و 

ُهّللا َناک  َْنیَذُْؤی َو  الَف  َْنفَْرُعی  ْنَأ  ینْدَأ  َِکلذ  َّنِِهبِیبَالَج  ْنِم  َّنِْهیَلَع  َنِینْدـُی  َنِینِمْؤُْملا  ِءاِسن  َکـِتاَنب َو  َکِـجاوْزَِأل َو  ْلـُق  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی  )
هکنیا يارب  راک  نیا  دـننکفا  ورف  نتـشیوخ  رب  ار  دوخ  دـنلب  ياه  يرـسور  وگب : نمؤم  نانز  نارتخد و  نارـسمه ، هب  « ؛ ) ًامیِحَر ًاروُفَغ 

: دراد دیفم  رثا  هس  ناسنا  یگدنز  رد  باجح  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایآ  نیا  زا  تسا .» رتهب  دنریگن  رارق  رازآ  دروم  دنوش و  هتخانش 

.تسا روآ  دشر  هدننک و  كاپ  فلا :

.دنک یم  یفرعم  هعماج  هب  ار  اه  نآ  تسا و  فافع  اب  دارفا  هناشن  ب :

دروآ و یم  دوجوب  یعاـمتجا  تینوصم  یعوـن  ناوناـب  يارب  باـجح  ینعی  دـنک  یم  يریگوـلج  نار  توهـش  دارفا  ياـهرازآ  زا  ج :
، يرآ .ددرگ  نیمأت  نانآ  یعامتجا  یناور  تشادـهب  و  دـنریگن ، رارق  رازآ  ضرعم  رد  دوش و  ظفح  نانآ  میرح  هک  دوش  یم  بجوم 

دبای یم  شهاک  عامتجا  رد  يرازآ  نز  دوش و  یم  رت  مک  یعامتجا  دسافم  دشر  هنیمز  یفرط  زا  دنشاب  باجح  اب  ناوناب  هک  یماگنه 
.ددرگ یم  نیمأت  رتهب  نانآ  یعامتجا  تینما  یناور و  تشادهب  تشاد و  دنهاوخ  رت  هدوسآ  يرطاخ  اه  مناخ  هجیتن  رد  و 

ص:55

.31 رون /  ( 2 - ) 1
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یسنج تافارحنا  تیعونمم  مود :

زاین هک  دنک  یم  هیـصوت  دـنک و  یم  دـییأت  ار  جاودزا ) یـسنج =(  ياضرا  حیحـص  هار  هداد و  تیمها  یـسنج  تیبرت  هب  میرک  نآرق 
.(1) ددرگ فرطرب  یلسانت ) هیحان   ) یعیبط روط  هب  فلاخم و  سنج  قیرط  زا  یسنج 

: هلمج زا  دنک  یم  یفرعم  یسنج  فارحنا  ار  دراوم  یخرب  ور  نیا  زا 

؛) 2 رون / ( ؛ ) ٍهَْدلَج َهَئاِم  امُْهنِم  ٍدِحاو  َّلُک  اوُِدلْجاَف  ِیناّزلا  ُهَِیناّزلا َو  ( ؛  (2) انز . 1

؛) 81 فارعا /  ( ؛ ) َنُوفِرْسُم ٌمْوَق  ُْمْتنَأ  َْلب  ِءاسِّنلا  ِنوُد  ْنِم  ًهَوْهَش  َلاجِّرلا  َنُوتْأََتل  ْمُکَّنِإ  ( ؛  (3)( يزاب سنج  مه  طاول =(  . 2

(. ییاضرا دوخ  ندز =  قلج  انمتسا (4)( . 3

هدرک مالعا  عونمم  ار  سکعلاب  نانز و  هب  نادرم  زیمآ  توهـش  هاگن  یتح  عامتجا  یـسنج  طیحم  يزاس  ملاـس  تهج  رد  میرک  نآرق 
.تسا یسنج  فارحنا  زاس  هنیمز  هک  ارچ   (5) تسا

نآ رب  هوالع  .تسا  زدـیا  لثم  اه  يرامیب  یخرب  زاس  هنیمز  روآ و  نایز  تسا  هدرک  مالعا  عونمم  میرک  نآرق  هک  یـسنج  تاـفارحنا 
زین هدننک و  لرتنک  تاروتـسد  نیا  تقیقح  رد  .دهد  یم  رارق  رطخ  رد  ار  یناور  تشادـهب  دزاس و  یم  هدولآ  ار  یعامتجا  طیحم  هک 

نیمأـت زا  يرگید  هولج  هک  تسا  یـسنج  ياـه  يراـمیب  زا  يریگـشیپ  یعوـن   ، (6) هدـمآ نآرق  تاـیآ  رد  هـک  رکنم  زا  یهن  روتـسد 
.(7) تسا یناور  تشادهب 

ص:56

.32 رون /  ( 1 - ) 1
.3-2 رون / ( 2 - ) 2

.29 توبکنع /  55 ؛ لمن /  81 ؛ فارعا / ( 3 - ) 3
.نونمؤم هیآ 7 /  لیذ  نآرق  ریسافت  کن : ( 4 - ) 4

.32-31 رون / ( 5 - ) 5
....و  110-104 نارمع / لآ  ( 6 - ) 6

تالاقم هعومجم  .دنا  هدرک  هسیاقم  یبرغ  نادنمـشناد  تایرظن  اب  هدرک و  یـسررب  ار  بلطم  نیا  زین  ناگدنـسیون  یخرب  هک  ( 7 - ) 7
زا یناور ) تشادهب   ) يریگـشیپ دروم  رد  مالـسا  نید  تارظن  هطقن  یـسررب   » هلاقم ص 61 ، ناور ، تشادـهب  رد  نید  شقن  شیاـمه 

.بانکشخ یحالف  دوعسم  هداوناخ ، شقن  رب  هیکت  یسنج ؛ ياه  يرامیب 
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یناور تشادهب  هدننک  نیمأت  یفطاع  ياهراکهار  موس :

یم یگداوناخ  یعامتجا و  ياهدنویپ  تبحم و  دایدزا  رد  ییازسب  ریثأت  هک  دراد  دوجو  یفطاع  ياه  شرافـس  یخرب  میرک  نآرق  رد 
 . 2( َلَصُوی ْنَأ  ِِهب  ُهّللا  َرَمَأ  ام  َنُولِصَی  َنیِذَّلا  َو  . ) (1) دهد یم  شیازفا  ار  مدرم  یناور  تشادهب  قیرط  نیا  زا  دراذگ و 

(: هداوناخ تیامح  ماظن  شرتسگ   ) یناور تشادهب  رد  محر  هلص  ردام و  ردپ و  هب  تبحم  شقن  . 1

هدرک شرافس   (2)« محر هلص   » )3 و ًانْـسُح ِْهیَدـِلاِوب  َناْسنِْإلا  اَْنیَّصَو  َو   ) ردام ردـپ و  هب  تبحم  دروم  رد  ددـعتم  تایآ  رد  میرک  نآرق 
دـبای و یم  رولبت  ...و  یناـسر  يراـی  دـیدزاب ، دـید و  نوچ  مه  فلتخم ، ياـه  تروـص  رداـم  ردـپ و  هب  تبحم  محر و  هلـص  تسا ،

.دهد یم  لکش  عامتجا  رد  از  یفطاع  یتیامح ، ماظن  دنک و  یم  تیوقت  ار  ناناملسم  یعامتجا  یگداوناخ و  ياهدنویپ 

يازراـشف ياـه  تیعقوم  اهدادـیور و  اـب  دروخرب  رد  لـماوع  نیرترثؤـم  زا  یکی  نادـنواشیوخ  یعاـمتجا  یفطاـع و  تبثم  دروـخرب 
تمواقم اهراشف  لباقم  رد  رتشیب  دـننک  یم  تیامح  ام  زا  یناسک  مینادـب  رگا  یناور ، راشف  زا  هدـنکآ  ياـیند  نیا  رد  .تسا  یگدـنز 

ناور تمالـس  رد  ار  یعامتجا  تیامح  تیمها  شیوخ  شهوژپ  رد  میاس » درانوئل   » .دوش یم  نیمأت  اـم  یناور  تشادـهب  مینک و  یم 
هس ات  ود  دنراد ، رایسب  ترـشاعم  هک  یناسک  اب  هسیاقم  رد  دنرادن ، کیدزن  سامت  نارگید  اب  هک  يدارفا  تفرگ : هجیتن  .درک و  دییأت 

.(3) دنریم یم  رتشیب  ربارب 

هک .تسا  هتفرگ  رارق  یـسررب  دروم  ناسنا  یناور  تمالـس  یعامتجا و  يدرف و  یگدـنز  رد  محر  هلـص  راـثآ  زین  تـالاقم  یخرب  رد 
.(4) تسا رثؤم  یعامتجا  بارطضا  شهاک  يدنمشزرا ، ساسحا  يزاس ، دننامه  ینمیا ، ساسحا  رد  محر  هلص 

ص:57

.يریشب مساقلاوبا  يدمحا ، اضردمحم  ناور ، تشادهب  رد  محر  هلص  شقن  هلاقم  ( 1 - ) 1
.1 ءاسن /  27 ؛ هرقب /  کن : ( 4 - ) 2

زین ص 225 و 228. ص 211 و  يراسهوک ، ینیسح  قاحسا  یناور ، راشف  هب  ینآرق  یهاگن  ( 5 - ) 3
، يدمحا اضردمحم  ناور ، تشادـهب  رد  محر  هلـص  شقن  هلاقم  ص 19 . ناور ، تشادـهب  رد  نید  شقن  تـالاقم  هعومجم  ( 6 - ) 4

.يریشب مساقلاوبا 
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: یناور تشادهب  نیمأت  تمواقم و  حطس  نتفر  الاب  ربص و  هب  شرافس  . 2

«. دییوج يرای  زامن  ییابیکش و  زا  « ؛  1( ِهالَّصلا ِْربَّصلِاب َو  اُونیِعَتْسا  (َو 

یفرعم نآرق  رد  ار  ...و  بویا  بوقعی ، نوچ : مه  ربـص  ياـهوگلا  و   ، (1) دناوخ یم  ارف  ییابیکـش  هب  ار  اه  ناسنا  اـهراب  میرک  نآرق 
رد « ؛ ) َنوُعِجار ِْهَیلِإ  اـّنِإ  ِهِّلل َو  اـّنِإ  : ) دـنیوگب دنـشاب و  ادـخ  داـی  هب  اـه  یتخـس  ماـگنه  رد  هک  دـهد  یم  هدژم  نارباـص  هب  (2) و  هدرک
هک دوش  یم  بجوم  ینآرق  ياهدیون  اه و  هیـصوت  اه و  شرافـس  نیا   (3)« میدرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  طقف  مییادـخ و  زا  اـم  تقیقح 

.دبای شهاک  نانمؤم  یتحاران  بارطضا و  دنتفیب و  ادخ  دای  هب  دننکن و  ساسحا  اهنت  ار  دوخ  ثداوح  رد 

هلأسم اسب  هچ  .ددرگ  یم  رت  هدیچیپ  شتالکشم  دشابن ، مواقم  روبـص و  یعامتجا  ياهداضت  از و  سرتسا  لماوع  ربارب  رد  ناسنا  رگا 
دنک یم  هولج  رت  گرزب  شلکشم  دهد ، ناشن  یبات  یب  دوخ  زا  درف  رگا  لاح  نیا  رد  .دوش و  لیدبت  گرزب  یلضعم  هب  کچوک  يا 

لباقم رد  رگا  نیاربانب  .درک  دـهاوخ  یقلت  دـیدش  ار  نآ  دوش ، هجاوم  یلکـشم  نینچ  اب  رگید  راب  رگا  ندـش » یطرـش   » نوناق ربانب  و 
.(4) دبای یم  شهاک  شا  یناور  راشف  دنک  لمأت  یکدنا  دهدن و  ناشن  هنالوجع  شنکاو  دوخ  زا  تالکشم 

: دوش یم  یناور  راشف  شهاک  بجوم  هک  یناجیه  هیلخت  یعون  هبوت  . 3

ات دـندرگزاب  ادـخ  يوـس  هب  دـننک و  هبوـت  هک  دـهاوخ  یم  ناـنمؤم  زا  تسا و  هدرک  هژیو  هجوـت  ناراـکهانگ  هبوـت »  » هب میرک  نآرق 
رد )7 و  َنِیباّوَّتلا ُّبُِحی  َهّللا  َّنِإ   ) .دراد تسود  ار  ناراک  هبوت  ادخ  هک  دنک  یم  مالعا  ،(5) و  دنوش راگتسر 

ص:58

.186 نارمع /  لآ  143 ؛ ، 45 هرقب /  ( 2 - ) 1
....و  76 ، 91 ، 85 ءایبنا /  44 ؛ ص /  18-83 ؛ فسوی /  36 ؛ ماعنا /  ( 3 - ) 2

.156-155 هرقب /  ( 4 - ) 3
ص يراسهوک ، یناور ، راشف  هب  ینآرق  یهاـگن  زا  لـقن  هب  ص 763-762 ، ج 2 ، وتامید ، نیبار  .ما  تمالس ، یـسانش  ناور  ( 5 - ) 4

.223-222
.31 رون /  ( 6 - ) 5
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تمالس هب  ندیـسر  هلحرم  نیتسخن  هبوت  . (1) درادن یهانگ  هک  تسا  یـسک  نوچ  مه  هانگ  زا  هدـننک  هبوت  هک  تسا  هدـمآ  ثیداحا 
نورب حیحـص  ياـه  هار  زا  ناـسنا  هک  تسا  نآ  یناـجیه  هیلخت  زا  دوصقم  .دریگ  یم  تروص  هبوـت  قـیرط  زا  یناـجیه  هیلخت  تسا و 

اه تلاسک  اه و  فعض  ناربج  یحور و  تیوقت  بجوم  دنک و  ییاشگ  هدقع  ترایز ) نتـسیرگ ، شیاین ، اعد ، هبوت ،  ) یفطاع يزیر 
یم شمارآ  هب  دـبای و  یم  شهاک  شا  یناور  راشف  بارطـضا و  دریگ ، شیپ  هبوت  هار  دوش و  نامیـشپ  هتـشذگ  زا  ناسنا  یتقو  .دوش 

.دنک یم  نیمأت  ار  دوخ  یناور  تشادهب  (2) و  دسر

عامتجا هزوح  رد  یناور  تشادهب  نیمأت  ياهراکهار  مراهچ :

هراشا

ناناملسم رتهب  طباور  زاس  هنیمز  هک  دراد  دروم  نیا  رد  ییاه  شرافـس  هدرک و  هجوت  اه  ناسنا  ملاس  یعامتجا  طباور  هب  میرک  نآرق 
ای تیوقت  ار  نانآ  یناور  تشادـهب  دـهاک و  یم  مدرم  رب  ار  یناور  ياهراشف  دوش و  یم  عامتجا  رد  یتیامح  یفطاع و  ياهدـنویپ  و 

: هلمج زا  .دزاس  نیمأت 

ریذپ بیسآ  راشقا  زا  يداصتقا  تیامح  . 1

دنتـسه و هعماج  ریذـپ  بیـسآ  راشقا  ًابلاغ  نآ  فرـصم  دراوم  هک   (3) تـسا هدرک  شرافـس  تاکز  سمخ ، قاـفنا ، هب  دروم  نیا  رد 
.دوش یم  هعماج  رد  يراکهزب  شهاک  نانآ و  رب  یناور  يداصتقا و  راشف  شهاک  بجوم  نانآ  زا  تیامح 

نامیتی زا  تیامح  . 2

لام ندروخ  زا  ار  مدرم  )5 و  ْرَهْقَت الَف  َمِیتَْیلا  اَّمَأَف   ) تسا هدرک  شرافس   (4) نامیتی زا  تیامح  دروم  رد  ددـعتم  تایآ  رد  میرک  نآرق 
.(5) تسا هتشادزاب  نامیتی 

ص:59

ص 348. ج 2 ، راونالاراحب ، هل ؛» بنذ  نمک ال  بنذلا  نم  بئاتلا  ( » 1 - ) 1
ص 216-215. يراسهوک ، ینیسح  قاحسا  دیس  یناور ، راشف  هب  ینآرق  یهاگن  ( 2 - ) 2

....و  41 لافنا /  271 ؛ ، 274 ، 273 ، 177 ، 267 هرقب /  کن : ( 3 - ) 3
....و  152 ماعنا /  127 ؛ ءاسن /  215 ؛ ، 220 هرقب /  کن : ( 4 - ) 4

.10 ءاسن /  ( 6 - ) 5
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يراکهزب فارحنا و  شهاک  هجیتن  رد  هدنیآ و  یگدنز  نیمأت  نانآ و  بارطـضا  شهاک  بجوم  تسرپرـس  یب  ناکدوک  زا  تیامح 
.دوش یم  هعماج  رد 

ینهذ ناگدنام  بقع  یناور و  نارامیب  زا  یناور  يداصتقا و  تیامح  . 3

هتشاد نانآ  اب  تسرد  زیمآ و  تبحم  راتفر  دننک و  يداصتقا  تیامح  نانآ  زا  هک  هدرک  شرافـس  نانمؤم  هب  دروم  نیا  رد  میرک  نآرق 
.دوش یم  هدنیآ  رد  یفنم  ياهدمایپ  زا  يریگولج  نانآ و  ياهدرد  شهاک  بجوم  بلطم  نیا  هک  دنشاب 

هجیتن هن  تسا  هفیظو  هب  رومأم  ناسنا  . 4

هزادـنا هب  ار  ناسنا  هفیظو  نآرق  یلو  دـهد ، ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  دـناوتن  ناسنا  هک  تسا  ییارگ  هفیظو  یناور ، راشف  لماوع  زا  یکی 
ور نیا  زا  .دـشخب  یم  ییاـهر  یناور  راـشف  هغدـغد و  نیا  زا  ار  ناـسنا  )1 و  اهَعْـسُو ّالِإ  ًاسْفَن  ُهّللا  ُفِّلَُکی  ال   ) .درامـش یم  وا  ییاـناوت 

.دوش یمن  سویأم  دهد و  یمن  تسد  زا  ار  دوخ  هیحور  اه  تسکش  ربارب  رد  ناملسم  ناسنا 

مدرم هب  نظ  نسُح  . 5

ار هنانیبدـب » ینز  هنامگ   » میرک نآرق  دوش ، یم  یناور  راشف  بجوم  هک  تسا  رگیدـکی  هب  ینیبدـب  اه ، ناسنا  ياـه  هغدـغد  زا  یکی 
هیلع یلع  ماـما  زا  ثیداـحا  یخرب  رد  )2 و  ٌْمثِإ ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ   ) .درامـش یم  هانگ  ار  دـب )  ) ياـه ناـمگ  یخرب  دـنک و  یم  شنزرس 

: هک هدش  تیاکح  مالسلا 

(1)« .تسا نید  تمالس  لد و  یتحار  هیام  نظ  نسح  »

.دننک تینما  شمارآ و  ساسحا  عامتجا  رد  مدرم  هک  دوش  یم  بجوم  بلطم  نیا 

هعماج درف و  یناور  تشادهب  زاس  هنیمز  جاودزا ، . 6

ياهداسف یناور و  ياهراشف  راتفرگ  یسنج  راشف  ریثأت  تحت  درجم  دارفا 

ص:60

.يدمآ دحاولادبع  ملکلاررد ، مکحلاررغ و  ( 3 - ) 1
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یم نیمأت  ار  عامتجا  درف و  یناور  تمالـس  دـهاک و  یم  اهراشف  نیا  زا   (1) جاودزا هب  توعد  اب  میرک  نآرق  و  دـنوش ، یم  یعامتجا 
.دنک

( فورعم هب  رما   ) ناگمه يریذپ  تیلوئسم  اب  عامتجا  يزاس  ملاس  . 7

(2)

نانآ قوقح  زا  عافد  ناوناب و  میرکت  . 8

...و یگدـنز ) هنیزه  هقفن =(  هیرهم ، قالط ، ثرا ، رد  ار  نانآ  قوقح  (3) و  درک هزرابم  نارتخد  ندرک  روگ  هب  هدـنز  اب  میرک  نآرق 
یناور تشادـهب  تساک و  نانآ  یناور  یعامتجا و  ياـهراشف  زا  ناـنآ  قوقح  زا  عاـفد  ناـنز و  میرکت  اـب  (4) و  تخانش تیمسر  هب 

.دیشخب اقترا  ار  هعماج 

یناور تشادهب  رد  لصا  لهچ 

سیردت هرود  دنچ  نمض  رد  و  یسانشناور ، تایاور و  تایآ و  رد  یصخش  ياه  یـسررب  هب  هجوت  اب  ینیـسح : مساقلاوبا  دیـس  رتکد 
یم داهنشیپ  یناور  تشادهب  لوصا  رد  ار  يدیدج  يدنب  هقبط  سردم ، تیبرت  هاگشناد  یکشزپ و  یتیبرت و  مولع  ياه  هدکشناد  رد 

.دنهد یم  حیـضوت  ثیداحا  تایآ و  هب  دانتـسا  اب  ار  مادک  ره  سپـس  دنرامـش ، یم  رب  یـساسا  روحم  هس  رد  ار  لصا  لهچ  و  دـننک ،
: دنا هدش  يدنب  هقبط  یساسا  دعب  هس  رد  ناسنا  فیاظو  یمالسا ، ياهرایعم  رد  دنراگن : یم  ثحب  همدقم  رد  ناشیا 

؛ ادخ هب  تبسن  ناسنا  هفیظو  فلا :

؛ دوخ هب  تبسن  ناسنا  هفیظو  ب :

.هعماج هب  تبسن  ناسنا  هفیظو  ج :

:( زا دنترابع  اه  نآ  زا  مادک  ره  لوصا  هک  )

ص:61

.32 رون /  ( 1 - ) 1
....و  110-104 نارمع /  لآ  کن : ( 2 - ) 2

.9 ریوکت /  ( 3 - ) 3
....و  231 هرقب /  ...و ؛  7 ءاسن /  ( 4 - ) 4
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ادخ ناسنا و  هطبار  رد  یناور  تشادهب  یلماکت  لوصا  . 1

.يدیحوت ياه  شزومآ  اب  يدارا  راتفر  قیبطت  موزل  دیحوت ، لصا  لوا : لصا 

.نیمخت نامگ و  سدح و  ندوب  رابتعا  یب  ملع و  ساسارب  تواضق  موزل  لصا  مود : لصا 

( مالسا هاگدید  زا  یگدنز  هفسلف   ) لماکت دشر و  هب  یبایتسد  یتسه و  ناهج  ندوب  رادفده  لصا  موس : لصا 

.اهدادیور ندوبن  یفداصت  روما و  رد  وا  تلاخد  ناسنا ، رب  دنوادخ  تراظن  لصا  مراهچ : لصا 

.ناربج تازاجم و  شاداپ ، لصا  مجنپ : لصا 

.يرازگرکش یگدنز و  تبثم  ياه  هبنج  يدادادخ و  تامعن  هب  هجوت  موزل  لصا  مشش : لصا 

دوخ اب  ناسنا  هطبار  رد  یناور  تشادهب  یلماکت  لوصا  . 2

.ناسنا ندوب  لوئسم  لصا  متفه : لصا 

.لقعت رکفت و  ساسارب  يزیر  همانرب  موزل  لصا  متشه : لصا 

.سفن لرتنک  ساسارب  ناسنا  تمارک  يدازآ و  لصا  مهن : لصا 

.مظن لصا  مهد : لصا 

.نآ هدننک  دودحم  هدننک و  تیوقت  لماوع  یناور و  تیفرظ  هب  هجوت  موزل  لصا  مهدزای : لصا 

.ندش نیرترب  يوس  هب  تکرح  رترب و  ياهوگلا  اب  يزاسدننامه  ای  تماما  لصا  مهدزاود : لصا 

.فیلکت دح  رد  اه  نآ  ندروآرب  اهزاین و  تخانش  موزل  لصا  مهدزیس : لصا 

.دنشاب یم  ررض  زا  يرود  تحلصم و  هب  یبایتسد  ساسارب  یهلا  ماکحا  هک  تیعقاو  نیا  هب  هجوت  موزل  لصا  مهدراهچ : لصا 
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.یمئاد رکف  زکرمت  یهاگآ و  ظفح  موزل  لصا  مهدزناپ : لصا 

.راک ره  يارب  یصصخت  یصاصتخا و  لح  هار  دوجو  هب  هجوت  موزل  لصا  مهدزناش : لصا 

.اه نآ  لباقم  رد  يرادیاپ  یمومع و  تالکشم  ینیب  شیپ  موزل  لصا  مهدفه : لصا 

.هدنهد طوقس  ياهراتفر  رد  رارصا  مدع  یلماکت و  ياهراتفر  رد  رارکت  لصا  مهدجه : لصا 

دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  نارگید  اب  ناسنا  هطبار  رد  مه  دوخ و  اب  ناسنا  هطبار  رد  مه  هک  یناور  تشادهب  یلماکت  لوصا  . 3

.دشر لوصا  یجیردت  شزومآ  یعامتجا و  يدرف و  راک  ره  يارب  بسانم  نامز  هنیمز و  ندش  هدامآ  موزل  لصا  مهدزون : لصا 

.ینیب عقاو  رب  دیکأت  یعامتجا و  يدرف و  روما  رد  طایتحا  لصا  متسیب : لصا 

.نارگید دوخ و  رد  دشر  داجیا  رد  يدادادخ  تاناکما  مامت  دربراک  هجوت و  موزل  لصا  مکی : تسیب و  لصا 

.تاعقوت لیدعت  هعماج و  دارفا  تیدودحم  تاناکما و  هب  هجوت  موزل  لصا  مود : تسیب و  لصا 

.هعماج دوخ و  يارب  درف  راتفر  راکفا و  ندوب  ملاس  موزل  لصا  موس : تسیب و  لصا 

.دساف هب  دسفا  عفد  ناکم و  نامز و  طیارش  هب  هجوت  موزل  لصا  مراهچ : تسیب و  لصا 

.نکمم رادقم  هب  نآ  ندروآرب  موزل  فیلکت و  ماجنا  رد  عسوت  لصا  مجنپ : تسیب و  لصا 

.نارگید رذع  شریذپ  فیلاکت و  ماجنا  زا  یهاتوک  دراوم  رد  ریصقت  هب  رارقا  موزل  لصا  مشش : تسیب و  لصا 

هب لمع  ترطف و  تیمکاح  تروص  رد  یعامتجا ، يدرف و  يزوریپ  تشادمـشچ  دـیما و  ظفح  رب  دـیکأت  لصا  متفه : تسیب و  لصا 
.یهلا فیلاکت 
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.یعامتجا يدرف و  یگدنز  رد  يریگدای  یفنم  تبثم و  شقن  هب  هجوت  موزل  لصا  متشه : تسیب و  لصا 

.ناسنا یلماکت  ياهراتفر  نتفرگن  مک  تسد  لدع و  ساسارب  نارگید  دوخ و  یبایزرا  موزل  لصا  لدع ، لصا  مهن : تسیب و  لصا 

.ناناملسم لمع  ندرک  تحص  هب  لمح  موزل  تئارب و  لصا  ما : یس  لصا 

.نارگید دوخ و  دروم  رد  يرادزار  موزل  لصا  مکی : یس و  لصا 

نارگید اب  ناسنا  هطبار  رد  یناور  تشادهب  یلماکت  لوصا  . 4

.هعماج نامز و  تخانش  موزل  لصا  مود : یس و  لصا 

.دارفا دادعتسا  ساسارب  یعامتجا  ياهطیحم  رد  راک  میسقت  هب  هجوت  موزل  تیریدم و  لصا  موس : یس و  لصا 

.یعامتجا طباور  رد  دوخ  ندادرارق  رایعم  لصا  مراهچ : یس و  لصا 

تیمکاح ریز  ياه  هورگ  اب  هزرابم  ترطف و  تیمکاـح  ریز  ياـه  هورگ  اـب  یگتـسبمه  يراـکمه و  موزل  لـصا  مجنپ : یـس و  لـصا 
.توهش

.هعماج رظن  ندوب  ربتعم  یمومع و  نادجو  رب  دیکأت  لصا  مشش : یس و  لصا 

.لفاغت لمحت و  هب  هجوت  اب  یعامتجا  طباور  رد  لباقتم  شنکاو  لصا  متفه : یس و  لصا 

.ییوج هزیتس  زا  يراددوخ  موزل  لصا  متشه : یس و  لصا 

.طیحم يزاس  ملاس  رد  تکرش  موزل  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لصا  مهن : یس و  لصا 

.تیرثکا هب  هن  قح و  هب  نداد  تلاصا  موزل  لصا  ملهچ : لصا 

ناور تشادهب  نآرق و  هزوح  نارگشهوژپ  دیدج  ياه  شهوژپ  تهج  یتاداهنشیپ 

یناور تشادهب  نیمأت  یناور و  راشف  شهاک  لرتنک و  رد  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  لسوت »  » ریثأت . 1
.دینک یسررب  ناناملسم 
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.دینک یسررب  هانگ ، ساسحا  یگدرسفا و  یناور و  ياهراشف  زا  ییاهر  رد  ار  سدقم » دارفا  اه و  ناکم  ترایز   » ریثأت . 2

ینادـیم و تروص  هب  ار  نانز  یعامتجا  تینما  رد  نآ  ریثأت  زین  نانز و  یعامتجا  يدرف و  یناور  تشادـهب  نیمأت  رد  باجح  ریثأـت  . 3
.دینک یسررب  يرامآ 

تشادهب نیمأت  رد  ( 43 لحن /  ِرْکِّذـلا - ) َلْهَأ  اُولَئْـسَف  : ) لثم  ) نآرق تایآ  هب  هجوت  اب  ار  عوضوم  نوماریپ  تاعالطا  بسک  شقن  . 4
.دینک یسررب  یناور 

.دینک یسررب  یعامتجا  یناور  تشادهب  تینما و  نیمأت  رد  ار  رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » شقن . 5

.دینک یسررب  ناسنا  یناور  تشادهب  نیمأت  رد  ار  ( 30 مور / « ) ترطف هب   » نآرق توعد  شقن  . 6

.دینک یسررب  ناسنا  یناور  تشادهب  نیمأت  رد  ار  هدش ، دیکأت  نآ  رب  یمالسا  ثیداحا  رد  هک  ادخ  هب  نظ  نسُح  شقن  . 7

.دینک یسررب  هعماج  درف و  یناور  تمالس  رد  ار  ( 12 تارجح /   ) نظ ءوس  تیعونمم  شقن  . 8

(12 تارجح /   ) .دینک یسررب  عامتجا  درف و  یناور  تمالس  یناور و  راشف  شهاک  رد  ار  تبیغ  تیعونمم  شقن  . 9

( ...و  11 تارجح /  ) .دینک یسررب  عامتجا  درف و  یناور  تمالس  رد  ار  دارفا  دنخشیر  تمهت و  تیعونمم  شقن  . 10

.دینک یسررب  ناناملسم  یناور  تشادهب  رد  ار  ( 10 تارجح /  ) نانمؤم يردارب  شقن  . 11

.دینک یسررب  يرامآ  تروصب  نانآ  یناور  تشادهب  نیمأت  بارطضا و  شهاک  رد  ار  نیدلاو  هب  تبحم  شقن  . 12

تشادهب نیمأت  یگدرسفا و  درد  شهاک  رد  ار  ناگدرم ) يارب  يراوگوس  سلاجم  زین  ادهـشلادیس و  هضور   ) اه يرادازع  شقن  . 13
.دینک یسررب  نایعیش  یناور 

.دینک یسررب  نانمؤم  یناور  تشادهب  نیمأت  ییاشگ و  هدقع  رد  ار  اه  يراوگوس  اروشاع و  مسارم  رد  هیرگ  شقن  . 14
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رتشیب هعلاطم  تهج  عبانم 

.دش یفرعم  یناور ) تشادهب  رد  ناناملسم  راثآ  رتشیب ، هعلاطم  تهج   ) لبق شخب  رد  هک  ییاه  باتک  . 1

.ناوج هشیدنا  نوناک  يراسهوک ، ینیسح  قاحسا  دیس  یناور ، راشف  هب  ینآرق  یهاگن  . 2

.هلبق تاراشتنا  نارهت  يدابآرصن ، تخبکین  اضریلع  ینامسج ، يافش  رد  میرک  نآرق  زا  تناعتسا  . 3

هزوـح ش شهوژپ و  هیکزت ش 29 -  بـط و  ش 9 و 10 -  راتفر ، هشیدنا و  همانلـصف   ) دش هئارا  روکذـم  شخب  رد  هک  یتالجم  . 4
یمالسا ش 4) هاگشناد  همانلصف  ، 18-17

.دینیبب ریز  عبانم  رد  ار  یناور  تشادهب  دروم  رد  اه  همان  نایاپ  اه ، حرط  تالاقم ، تسرهف  . 5

( ناور تشادهب  رد  نید  شقن  شیامه  ياه  ینارنخس  تالاقم و  هعومجم   ) فراعم رشن  دلج 1 و 2 ، ناور ، تشادهب  مالسا و  فلا :

تـشادهب هنیمز  رد  ار  یتاقیقحت  حرط  همان و  نایاپ  هلاقم ، دصکی  هک  دـعب  هب  ص 218  ش 18-17 ، هزوح ، شهوژپ و  همانلـصف  ب :
.دنک یم  یفرعم  ناور 
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ناور تشادهب  رد  تاداقتعا  شقن  مود : لصف 

هراشا
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: شسرپ *

؟  تسیچ ناسنا  یناور  تشادهب  رد  تماما  توبن و  هب  داقتعا  شقن 

هراشا

: خساپ *

زا يریگوگلا  اب  دارفا  .دزادرپ  یم  یگدـنز  لـیاسم  اـب  دروخرب  رد  دارفا  ییاـمنهار  هب  بساـنم  ياـهوگلا  نداد  هئارا  قیرط  زا  مالـسا 
.دوب دنهاوخ  رت  قفوم  یناور  ياهراشف  اب  هلباقم  رد  ناماما  ناربمایپ و 

هدش لمحتم  ار  یناوارف  ياه  یتخس  تالکشم و  دنتشاد و  رارق  یصاخ  طیارـش  رد  مادک  ره  دیامن  یم  یفرعم  مالـسا  هک  ییاهوگلا 
اب شمارآ ، لامک  اب  تالکشم  اب  حیحـص  دروخرب  اب  یلو  .دیامن  رامیب  ار  صخـش  تسناوت  یم  ییاهنت  هب  اه  نآ  زا  مادک  ره  هک  دنا 

.دنوش یناور  لالتخا  ای  يراتفر  يراجنهبان  هنوگ  ره  راتفرگ  هک  نیا  نودب  دنا  هدرک  مرن  هجنپ  تسد و  تالکشم 

یناور تشادهب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  یگدنز  زا  ییاه  سرد   - 1

نییعت ار  ییاهوگلا  اه  ناسنا  يارب  دـهد ، یم  صیخـشت  وا  طقف  ار  اه  نآ  داسف  حالـص و  تسا و  اه  ناسنا  قلاـخ  هک  لاـعتم  يادـخ 
.(1)« تسا ییوکین  قشمرس  ادخ  لوسر  یگدنز ، رد  امش  يارب  ، » دنک یم  قیوشت  اهوگلا  نیا  زا  يوریپ  هب  ار  اه  نآ  تسا و  هدومن 

ار تالکشم  اب  ترضح  نآ  ياهدروخرب  دهد و  رارق  دوخ  قشمرس  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  یگدنز  ناسنا  رگا  یتسار  هب 
دلوت ودب  زا  دوش ، یم  دنمتداعس  ترخآ  ایند و  رد  دیامن ، هدایپ  دوخ  یگدنز  رد  ار  هویـش  نیا  زا  یکدنا  یتح  دیامن  یعـس  درگنب و 

یلاسدرخ یکدوک و  هماگنه  رد  .داد  تسد  زا  ار  دوخ  یمارگ  ردپ 

ص:69

.21 بازحا /  ًارِیثَک ،) َهّللا  َرَکَذ  َرِخْآلا َو  َمْوَْیلا  َهّللا َو  اوُجْرَی  َناک  ْنَِمل  ٌهَنَسَح  ٌهَوْسُأ  ِهّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل  ( ) 1 - ) 1
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، ینمیاان بارطـضا ، يرگـشاخرپ ، ياج  هب  دشن و  دراو  یللخ  وا  یتخانـش  یعامتجا و  یفطاع و  دشر  رد  تیمورحم  نادـقف و  نیا  اب 
داجیا رگید  ناکدوک  رد  هک  ردام  ردـپ و  زا  مئاد  تیمورحم  ساسحا  نظءوس و  ینیبدـب و  نارگید و  دوخ و  هب  تبـسن  يدامتعا  یب 

ود ره  ای  ردام  ای  ردـپ  نادـقف  زا  هک  ار  یناکدوک  ناوت  یم  .ددرگ  یم  ماعو  صاخ  دزنابز  دریگ و  یم  مان  نیما  دـمحم   (1) دوش یم 
.دنهد رارق  وگلا  ار  ناشیا  ات  دش  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  یناگدنز  روآدای  دنرب  یم  جنر 

زا یناگیاپلگ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  ییابطابط و  همالع  ای  ینیمخ  ماـما  ترـضح  دـننامه  یقفوم  ياـه  تیـصخش  اـم  ناـمز  رد 
ًالماـک یگدـنز  تاـناکما  زا  هک  رگید  یخرب  يارب  اـه  تیقفوم  نیا  هب  یباـی  تسد  هک  یلاـح  رد  دـندوب ، مورحم  ردـپ  زا  یکدوـک 

.تساراوشد دنرادروخرب ،

اه و هجنکـش  اه و  یتخـس  عاونا  غالبا ، نیا  رد  دـندش و  مالـسا  نید  غیلبت  هب  رومأم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  هک  یماـگنه 
ار دوخ  هفیظو ي  درک و  لابقتسا  تالکـشم  مامت  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  یلو  درک ، داجیا  ناشیا  يارب  نمـشد  ار  اه  يراتفرگ 

تـسناوتن هریغ  ناکرـشم و  هلمح  زا  سرت  بلاـط و  یبا  بعـش  رد  يداـصتقا  هرـصاحم  لاـس  هس  .دـیناسر  ماـجنا  هب  وـحن  نیرتـهب  هب 
اب تشاد  لاعتم  دنوادخ  زا  هک  یحیحـص  تخانـش  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  نیا  لیلد  هب  دـهدب  رارق  ریثأت  تحت  ار  ترـضح 

.دهد یم  همادا  دوخ  هار  هب  دنوادخ  رب  لّکوت  تالکشم و  نیا  زا  حیحص  ریسفت 

اب هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دمآ  دوجو  هب  ترـضح  نآ  يارب  يددعتم  تالکـشم  هنیدم  رهـش  رد  ربمایپ  هلاس  هد  تماقا  لوط  رد 
دوخ هبون  هب  مادـک  ره  زین  مالـسلا  مهیلع  همئا  .دراذـگب  يریثأـت  ترـضح  ناور  حور و  رد  هک  نیا  نودـب  دوـمن  هلباـقم  اـه  نآ  همه 

اب اروشاع ، زور  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتح  دندومن  یم  هلباقم  اه  نآ  اب  حیحـص  شور  اب  هک  دندوب  یناوارف  تالکـشم  راتفرگ 
: دیامرف یم  دوب  هدید  هک  یتخس  همه  نآ 

ص:70

ص 96. یناور ، تشادهب  دیعس ، ولماش ، ( 1 - ) 1
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زا ریغ  يدوبعم  چیه  متسه و  وت  رما  میلست  وت و  ياضر  هب  میضار  ایادخ  ینعی  كاوس ، یل  دوبعمال  كرمال  ًامیلستو  كاضرب  یضر  »
.(1)« تسا لاعتم  دنوادخ  رظنم  يآرم و  رد  هک  نوچ  تسا  ناسآ  نم  يارب  اه  تبیصم  نیا  دیامرف : یم  ای  مرادن  وت 

يرامیب و راتفرگ  هک  یـصخش  .دـنک  یمن  تسکـش  ساسحا  یلکـشم  كدـنا  اب  دـهد  رارق  دوخ  يوگلا  ار  نید  ياـیلوا  ناـسنا  رگا 
دوخ يوگلا  ناونع  هب  ار  ترـضح  نآ  دـنیبب و  دـنوادخ  هاـگرد  هب  ار  وا  يراذگرکـش  درگنب و  ار  بویا  ترـضح  رگا  تسا ، ضرم 

.دوش یمن  یناور  یحور و  يرامیب  بجوم  دروآ و  یمن  رد  ياپ  زا  ار  وا  یمسج  يرامیب  دیامن ، باختنا 

دنوادخ ور  نیا  زا  دهد ، یم  ششوپ  ار  اه  ناسنا  رثکا  یگدنز  لیاسم  هک  دنا  هدوب  هجاوم  یلیاسم  اب  یگدنز  رد  ناربمایپ  زا  کیره 
يوریپ نم  زا  موق ! يا  تفگ : دوب  هدروآ  نامیا  نوعرف  موق  زا  هک  یسک  دیامرف : یم  دنک و  یم  ایبنا  زا  يوریپ  هب  توعد  ار  اه  ناسنا 

تـشذگرس هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  مالـساربمایپ  يارب  دنوادخ  یتح  . (2) منک تیادـه  تسرد  هار  هب  ار  امـش  ات  دـینک 
( يوق تا  هدارا  و   ) مارآ تبلق  ات  میدرک  وگزاب  وت  يارب  ار  ایبنا  ياه  تشذگرـس  زا  کی  ره  ام  دیامرف : یم  دـنک و  یم  لقن  ار  ییاه 

تفلاخم دوب و  ناسنا  کی  زین  ربماـیپ  . (3) تـسا هدمآ  نانمؤم  يارب  رکذـت  هظعوم و  قح و  اه  تشذگرـس  رابخا و  نیا  رد  ددرگ و 
هک نیا  يارب  دنوادخ  اذل  تشاذگ  یم  يریثأت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  بلق  رد  هاوخان  هاوخ  زوت ، هنیک  نانمـشد  هناتخـسرس  ياه 

فعـض هب  اه  ینکـشراک  اه و  تفلاخم  نیا  زا  شنینهآ  هدارا  دنیـشنن و  ربمایپ  بلق  رب  سأی  يدـیمون و  رابغ  درگ و  نیرت  مک  زگره 
یکی ار  اه  نآ  يزوریپ  جوجل و  ماوقا  ربارب  رد  ار  ناشتمواقم  اه و  نآ  راک  تالکشم  ءایبنا و  ياه  ناتساد  دیارگن ،

ص:71

ص 46. ج 45 ، راونالاراحب ، هللا ؛» نیعب  هنا  یب  لزن  ام  یلع  نوه  هللا ، نیعب  هنا  یلع  نوه  ( » 1 - ) 1
.38 رفاغ /  ِداشَّرلا ؛) َلِیبَس  ْمُکِدْهَأ  ِنوُِعبَّتا  ِمْوَق  ای  َنَمآ  يِذَّلا  َلاق  َو  ( ) 2 - ) 2

 / دوه َنِینِمْؤُْمِلل ؛) يرْکِذ  ٌهَظِعْوَم َو  ُّقَْحلا َو  ِهِذـه  ِیف  َكَءاج  َكَداُؤف َو  ِِهب  ُتِّبَُثن  اـم  ِلُـسُّرلا  ِءاـْبنَأ  ْنِم  َکـْیَلَع  ُّصُقَن  ـالُک  َو  ( ) 3 - ) 3
.120
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راـکیپ نیا  رد  وا  شوداـشود  هک  یناـنمؤم  نینچ  مه  هلآو و  هـیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  لد  حور و  اـت  دـهد ، یم  حرـش  يرگید  زا  سپ 
شمارآ و ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  بلق  اه  ناتساد  نیا  لقن  يرآ ، . (1) دشاب لبق  زور  زا  رت  يوق  زور  ره  دنراد ، تکرش  گرزب 

.(2) دنک یم  رب  وا  لد  زا  ار  بارطضا  دشخب و  یم  نوکس 

یناور تشادهب  رد  بویا  ترضح  یگدنز  زا  ییاه  سرد   - 2

ار شراگدرورپ  هک  یماگنه  ار ، بویا  ام  هدـنب  رواـیب  داـیب   » هک دـنک  یم  شرافـس  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  نآرق  رد  دـنوادخ 
«. تسا هدنکفا  باذع  جنر و  هب  ارم  ناطیش  هک  هدناوخ 

یگدنز ياه  یتحاران  تالکشم و  ربارب  رد  تمواقم  سرد  دارفا  هب  دشاب و  یم  تماقتسا  ربص و  يوگلا  مالسلا  هیلع  بویا  ترـضح 
مالـسا گرزب  ربمایپ  و  دش ، حرطم  ربمایپ  نیا  یگدنز  زا  يا  هشوگ  هروس  نیا  رد  .دنک  یم  توعد  يدرمیاپ  هب  ار  نانآ  و  دـهد ، یم 

فطل و زا  دنـسارهن و  اسرف  تقاط  تالکـشم  زا  اـت  دـنک  وگزاـب  ناناملـسم  يارب  و  دروآ ، داـی  هب  ار  وا  تشذگرـس  دـیدرگ  فظوم 
.دنوشن سویأم  زگره  دنوادخ  تمحر 

هکلب دشن  میظع  بئاصم  نآ  راتفرگ  تمعن  نارفک  رطاخب  بویا  تسا : هدومرف  بویا  تائالتبا  تلع  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
تـسا یناوارف  تمعن  رطاخ  هب  ینیب  یم  رکاش  ار  بویا  رگا  هک  تشاد  هضرع  ادخ  هاگـشیپ  هب  ناطیـش  اریز  دوب ، تمعن  رکـش  رطاخب 

صالخا هکنیا  يارب  دنوادخ  دوب ! دهاوخن  يرازگرکش  هدنب  زگره  وا  دوش  هتفرگ  وا  زا  اه  تمعن  نیا  رگا  ًاملـسم  يا ، هداد  وا  هب  هک 
هب دنـشاب  رباص  رکاش و  ود  ره  جنر  تمعن و  ماگنه  هب  هک  دـهد  رارق  نایناهج  يارب  ییوگلا  ار  وا  دزاس و  نشور  ناگمه  رب  ار  بویا 

.ددرگ طلسم  وا  يایند  رب  هک  داد  هزاجا  ناطیش 

ص:72

ص 284. ج 9 ، هنومن ، ریسفت  ( 1 - ) 1
ص 75. ج 11 ، نازیملا ، ریسفت  ( 2 - ) 2
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رد اهالب  تافآ و  و  دـنورب ، نایم  زا  وا  نادـنزرف  نینچ  مه  شنادنفـسوگ و  تعارز و  بویا ، راشرـس  لاوما  تساوخ  ادـخ  زا  ناطیش 
هک تساوخ  ادـخ  زا  وا  و  تشگ ! هدوزفا  هکلب  دـشن  هتـساک  بویا  رکـش  ماقم  زا  اهنت  هن  یلو  درب ، نایم  زا  ار  اه  نآ  یهاتوک ، تدـم 

ددرگ رتسب  ینادنز  ریـسا و  دچیپب و  دوخ  هب  يروجنر  درد و  تدش  زا  هک  دـش  رامیب  نانچنآ  ددرگ و  طلـسم  بویا  ندـب  رب  راب  نیا 
.تساکن يزیچ  وا  رکش  ماقم  زا  زین  نیا 

لالز بآ  دادن و  فک  زا  ار  ربص  هتشر  زاب  یلو  دش  تحاران  يرگید  تبیصم  ره  زا  شیب  ناتسود  شنزرـس  زا  تالکـشم  رد  بویا 
هب یهلا  تاناحتما  هدـهع  زا  نوچ  دومن و  نایب  ار  الاب  ياه  هلمج  دروآ و  ادـخ  هاگرد  هب  ور  اـهنت  تخاـسن ، هدولآ  نارفک  هب  ار  رکش 

ار هتفر  تسد  زا  ياه  تمعن  دوشگ و  ابیکـش  رباص و  هدـنب  نیا  يور  هب  رگید  راب  ار  شتمحر  ياـهرد  دـنوادخ  دوب  هدـمآرب  یبوخ 
.(1) دنبایرد ار  ییابیکش  ربص و  کین  ماجنارس  ناگمه ، ات  تشاد ، ینازرا  وا  هب  ار  نآ  زا  شیب  یتح  يرگید و  زا  سپ  یکی 

یناور تشادهب  رد  فسوی  ترضح  یگدنز  زا  ییاه  سرد   - 3

ندش ینادنز  هاچ ، رد  نداتفا  ناردارب ، رازآ  لباقم  رد  ربص  لیلد  هب  .دشاب  یبسانم  رایسب  يوگلا  دناوت  یم  فسوی  ترـضح  ناتـساد 
هک میوش  یم  هجوتم  ایاضق  نیا  رد  تقد  اب  .داد  ماجنا  دیسر  تردق  هب  هک  یماگنه  رد  دوخ  ناردارب  هب  تبـسن  هک  یتشذگ  وفع و  و 

.دزادرپ یم  تالکشم  نیا  اب  هلباقم  هب  یتخانش  هلباقم  هار  زا  فسوی  ترضح 

مدـنکفا و رظن  ینامـسج  هداـعلا  قوف  تردـق  يوق و  ناوزاـب  نآ  اـب  امـش  هب  يزور  هک  دـیوگ : یم  ناردارب  اـب  دروـخرب  رد  فـسوی 
تخس ثداوح  زا  یمغ  هچ  دراد  دنمورین  روای  همه  نیا  هک  یسک  متفگ  دوخ  اب  مدش ، لاحشوخ 

ص:73

ص 295. ج 19 ، هنومن ، ریسفت  ( 1 - ) 1
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یم هانپ  امش  هب  امش  زا  مراتفرگ و  امش  لاگنچ  رد  نونکا  و  متسب ، لد  امـش  ناوزاب  هب  مدرک و  هیکت  امـش  رب  زور  نآ  .تشاد  دهاوخ 
.(1) منکن هیکت  ناردارب  یتح  وا  ریغ  هب  هک  مزومایب  ار  سرد  نیا  ات  تخاس  طلسم  نم  رب  ار  امش  ادخ  دیهد ، یمن  هانپ  نم  هب  مرب و 

بوقعی ترضح 

ياه نافوط  تخس و  ثداوح  ربارب  رد  ییابیکش  .درک  هشیپ  ربص  دنزرف  قارف  يراتفرگ و  نیا  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  بوقعی  ترـضح 
.ددرگ یمن  نازرل  دهد و  یم  ياج  دوخ  رد  ار  گرزب  ثداوح  هک  یتیفرظ  تسا ، درف  ياه  تیفرظ  ندوب  الاب  هناشن  نیگنس 

گرزب مارآ ، سونایقا  نوچ  مه  گرزب  ياه  سونایقا  اما  دروآ ، رد  تکرح  هب  ار  یکچوک  رختـسا  بآ  دناوت  یم  میالم  میـسن  کی 
نیا هرهچ  یلو  دنک  یم  ییابیکـش  ًارهاظ  ناسنا  هاگ  .دروخ  یمن  مه  رب  اه  نآ  شمارآ  دنریذپ و  یم  دوخ  رد  مه  ار  اه  نافوط  نیرت 

رپ نامیا و  اب  دارفا  اما  .دزاس  یم  امن  دب  تشز و  تسا  اه  هثداح  لمحت  مدـع  یـساپسان و  هناشن  هک  تسردان  نانخـس  اب  ار  ییابیکش 
یـساپسان و هدـنهد  ناشن  هک  ینخـس  و  ددرگ ، یمن  زیربل  ناشربص  هناـمیپ  زگره  ثداوح  هنوگ  نیا  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  تیفرظ 

.(2) تسا لیمج  ربص  ابیز و  اه  نآ  ربص  دنزاس ، یمن  يراج  نابز  رب  دشاب  عزج  یبات و  یب  نارفک و 

هک یلاح  رد  تسا  ایند  قرب  قرز و  ربارب  رد  یگتخابلد  یتسرپ و  ایند  دوش  یم  دارفا  ینارگن  بارطـضا و  ثعاب  هک  یلماوع  زا  یکی 
بارطـضا و هجیتن  رد  دربـب و  نیب  زا  ار  اـیند  لـباقم  رد  یگتفیـش  یتسرپاـیند و  نیا  دـناوت  یم  نید  ءاـیلوا  يویند  یگدـنز  هب  یّـسأت 

.دور یم  نیب  زا  زین  ایند  روما  هب  تبسن  ینارگن 

ص:74

ص 342. ج 9 ، نامه ، ( 1 - ) 1
ص 351. ج 9 ، هنومن ، ریسفت  ( 2 - ) 2
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هک دشاب  یخلم  ناهد  رد  هک  تسا  یتخرد  گرب  زا  رت  شزرا  یب  نم  رظن  رد  امش  يایند  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
.(1) دوج یم  ار  نآ 

دـنز و مه  رب  ار  حور  شمارآ  نآ ، نداد  تسد  زا  اـی  يداـم  هلیـسو  کـی  هب  ندیـسرن  دراد  ناـکما  هنوگچ  تخانـش  رکفت و  نیا  اـب 
.(2) دنک داجیا  ناسنا  رکف  بلق و  رد  ینارگن  زا  ینافوط 

ص:75

هبطخ ي 224. هغالبلا ، جهن  اهضمقت ؛» هدارج  مف  یف  هقرو  نم  يدنع  نوها  هذه  مک  ایند  ( » 1 - ) 1
ص 214. ج 1 ، هنومن ، ریسفت  ( 2 - ) 2
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: شسرپ *

؟  تسیچ ناور  تشادهب  رد  ادخ  هب  داقتعا  شقن 

هراشا

: خساپ *

.تسیچ ناهج  نیا  رد  نم  تیعقوم  متسیک و  نم  هک  تسنیا  دنک  یم  روطخ  ناسنا  نهذ  هب  هک  ییاه  لاؤس  زا  یکی 

منطو ییامنن  رخآ  مور  یم  اجک  هب  دوب  هچ  رهب  مندمآ  ما ، هدمآ  اجکز 

.دهد يرای  ار  وا  ات  ددرگ  یم  ینمأم  لابند  هب  تسا و  دوخ  هدشمگ  نتفای  يوجتسج  رد  هراومه  ناسنا 

یم چوپ  ار  ایند  یگدنز  نیا  دنک و  یم  یگدروخرس  سای و  ساسحا  دوش  یم  دراو  صخـش  رب  هک  ییاهراشف  رثا  رب  تاقوا  یـضعب 
.دنزب یشکدوخ  هب  تسد  تیاهن  رد  تسا  نکمم  یتح  درادنپ ،

یگدـنز و تالکـشم  هک  دـنادن  رگا  دـنک و  هیجوت  دوخ  يارب  ار  تالکـشم  دـناوتن  رگا  دریگ ، یم  رارق  اـنگنت  رد  هک  یتـقو  ناـسنا 
میمصت یتقو  ارچ  دوش ، یم  وا  ریگنابیرگ  ارچ  ایند  رد  یناور  یمسج و  ياه  یتحاران  یضیرم و  تسیچ  يارب  ییایند  ياه  يراتفرگ 

ملاظ و دارفا  راتفرگ  یگدـنز  رد  ارچ  دـسر ، یمن  دوخ  فادـها  هب  تاقوا  یـضعب  ارچ  دـسر ، یمن  هجیتن  هب  هاگ  دریگ  یم  يراـک  هب 
وا درب ، یم  رـس  هب  سرت  بارطـضا و  رد  ًاـمئاد  شدوخ ، دـشاب و  شدوخ  اـهنت  ناـسنا  رگا  رگید ، يارچ  اهدـص  و  دوش ، یم  رگمتس 
یم ترپ  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  یلکـشم  ره  هطـساو  هب  درادن ، شمارآ  نوکـس و  هک  دشاب  یم  اوه  رد  قلعم  یئیـش  کی  دننامه 

دارفا لاح  لاعتم  دنوادخ  هریغ ، گرم و  زا  سرت  هدنیآ ، زا  سرت  هتـشذگ ، مغ  تسا ، نادرگرـس  ًامئاد  فده  یب  ياهنت  ناسنا  دوش ،
تسد زا  ار  دوخ  رقتسم  تباث و  هاگ  هیکت  دروآ و  یم  يور  كرش  يوس  هب  نامیا  زا  هک  یسک  .دنک  یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  كرـشم 

تلاح راتفرگ  دهد ، یم 

ص:76
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.(1) ددرگ یم  مکاح  وا  دوجو  رب  يا  هداعلا  قوف  بارطضا  نآ  لابند  هب  دوش و  یم  دوخ  ناج  حور و  نورد  رد  ینزو  یب 

زا دراد و  هقالع  يروما  هب  فرط  کی  زا  تسا  دوخ  دوجو  رد  ضراعتم  توافتم و  ياه  هزیگنا  اهزاین و  ياراد  ناـسنا  رگید  دـعب  زا 
، دـیامن لح  ار  اه  ضراعت  نیا  دـناوت  یم  هنوگچ  ناسنا  .دوشن  کیدزن  روما  نیا  هب  هک  دـیوگ  یم  وا  نورد  رد  ییورین  رگید  فرط 
رد دـنک  یم  یگدـنز  مکحم  هناوتـشپ  نودـب  اـیند  نیا  رد  هک  یناـسنا  .دـیامن  رارقرب  دوـخ  ياـهزاین  نیب  لداـعت  دـناوت  یم  هنوـگچ 
رد یلو  دشاب  یم  یناور  ياه  يرامیب  زورب  یلصا  لیلد  بارطضا  هکنیا  رب  دندقتعم  ناسانش  ناور  درب : یم  رسب  یتحاران  بارطضا و 

ندروآ دوجو  هب  بارطضا و  زا  ییاهر  ار  ینامرد  ناور  یلصا  فده  بتاکم  نیا  .دنراد  ییاهرظن  فالتخا  بارطـضا  لماوع  نییعت 
.(2) دنناد یم  ناسنا  سفن  رد  تینما  ساسحا 

گنچ دنوادخ و  نتخانش  ادخ ، يوس  هب  نتفر  شمارآ  لوصح  بارطـضا و  زا  ییاهر  هار  هک  دهد  یم  ناشن  نآرق  تایآ  هب  هعجارم 
.دیحوت ینعی  تسوا  نامسیر  هب  ندز 

یتسرپاتکی دیحوت و   - 1

، کلام وا  تسوا  تسد  هب  روما  همه  تسا و  هدـیرفآ  ار  ناهج  نیا  دـحاو  يدـنوادخ  هکنیا  هب  داقتعا  ینعی  دـیحوت  دـیحوت : فیرعت 
تیکلام تسا و  ناهج  نیا  یقیقح  کلام  دـنوادخ  هکنیا  هب  داقتعا  ملع و  .تسا  قزار  هدـننک و  ریبدـت  قلاخ ، ملاـع ، میکح ، رداـق ،

زا . (4) دراد تردق  زیچ  همه  رب  وا  . (3) تسا يرابتعا  نارگید 

ص:77

.31 جح / ٍقیِحَس ،) ٍناکَم  ِیف  ُحیِّرلا  ِِهب  يِوْهَت  ْوَأ  ُْریَّطلا  ُهُفَطْخَتَف  ِءامَّسلا  َنِم  َّرَخ  امَّنَأَکَف  ِهّللِاب  ْكِرُْشی  ْنَم  َو  ( ) 1 - ) 1
.1377 يوضر ، سدق  ناتسآ  ص 367 ، برع ، سابع  همجرت  یسانشناور ، نآرق و  دمحم ، یتاجن  نامثع  . 1 ( 2 - ) 2

ُْریَْخلا َكِدَِـیب  ُءاشَت  ْنَم  ُّلِذـُت  ُءاشَت َو  ْنَم  ُّزُِعت  ُءاشَت َو  ْنَّمِم  َْکلُْملا  ُعِْزنَت  ُءاشَت َو  ْنَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت  ِکـْلُْملا  َکـِلام  َّمُهّللا  ِلـُق  ( ) 3 - ) 3
.26 نارمع /  لآ  ٌریِدَق ؛) ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ 

.21 حتف /  ًاریِدَق ؛) َِکلذ  یلَع  ُهّللا  َناک  َو  ( ) 4 - ) 4
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يزور وا  اهنت  . (1) تـسا لیلد  تمکح و  يور  زا  دهد  یم  ماجنا  ناگدنب  هب  تبـسن  هک  یلامعا  تسا و  ربخاب  ناگدنب  ياهراک  همه 
ناگدنب يارب  يا  هثداح  يرما و  رهاظ  رد  دنچره  دـهاوخ  یم  ار  ناگدـنب  تداعـس  ریخ و  هوالع  هب  . (2) دشاب یم  تادوجوم  هدنهد 

رـش زا  ار  وا  دنک و  یم  تیافک  ار  ناسنا  یگدنز  تامهم  هک  تسا  دـنوادخ  . (3) دـشاب یم  اه  نآ  عفن  هب  عقاو  رد  یلو  دشاب  راوگان 
.(4) دنک یم  ظفح  نانمشد 

یناور تشادهب  رد  دیحوت  ریثأت  راک  زاس و 

يرامیب دـیدشت  تهج  رد  ای  دـنک  يرامیب  دعتـسم  ار  درف  تسا  نکمم  داح  طیارـش  رد  اه  ناجیه  هژیو  هب  یتخانـش  ناور  ياـهریغتم 
.میـسانشب ار  یناور  راشف  لماوع  دـیاب  زیچ  ره  زا  لبق  .دـیامن  رودـقم  ریغ  ار  نآ  أشنم  اـی  يراـمیب  اـب  بساـنم  هلباـقم  اـی  دـنک  لـمع 

.دنا هتفرگ  رظن  رد  هبنج  هس  رد  ار  یناور  راشف  نارگشهوژپ 

؛ هلزلز ریظن  هدنهد  ناکت  ياهدادیور  دننام  ازراشف  یطیحم  لماوع  فلا )

؛ تسا صخش  ینورد  ساسحا  تقیقح  رد  هک  ازراشف  لماع  لباقم  رد  یناور  یمسج و  شنکاو  ب )

.تسا طیحم  صخش و  لماعت  نمضتم  يدنیآرف  هک  یناور  راشف  ج )

یناور راشف  راچد  دراد ، رایتخا  رد  وا  هک  تسا  یعبانم  زا  شیب  يدام  یعامتجا و  طیحم  ياهاضاقت  هک  دـشاب  رواب  نیا  رب  يدرف  رگا 
دنک یم  دیدهت  ار  وا  تمالس  یعوضوم  دنک  یم  ساسحا  .دراد  یگتسب  صخـش  یتخانـش  یبایزرا  هب  یناور  راشف  ینعی  دش  دهاوخ 

.درادن نآ  اب  هلباقم  يارب  یعبانم  و 

راشف لـماع  یلاـمتحا  یفنم  تارثا  زا  درف  ینهذ  یباـیزرا  تقیقح  رد  هک  تسا  یناور  راـشف  كرد  يارب  يدـیلک  یموهفم  دـیدهت » »
لرتنک یفنم ، ياز 

ص:78

.18 ماعنا /  ُرِیبَْخلا ؛) ُمیِکَْحلا  َوُه  ِهِدابِع َو  َقْوَف  ُرِهاْقلا  َوُه  َو  ( ) 1 - ) 1
.58 تایراذ / ُنِیتَْملا ؛) ِهَّوُْقلا  وُذ  ُقاّزَّرلا  َوُه  َهّللا  َّنِإ  ( ) 2 - ) 2

.216 هرقب /  ْمَُکل ؛) ٌْریَخ  َوُه  ًاْئیَش َو  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یسَع  َو  ( ) 3 - ) 3
.45 ءاسن / ًاریِصَن ؛) ِهّللِاب  یفَک  اِیلَو َو  ِهّللِاب  یفَک  ْمُِکئادْعَِأب َو  ُمَلْعَأ  ُهّللا  َو  ( ) 4 - ) 4
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شنکاو تروـص  هـب  یناور  راـشف  .دــنک  راـگزاس  نآ  اـب  ار  دوـخ  تـسا  مزـال  درف  تـسا و  ینیب  شیپ  لــباق  ریغ  مـهبم و  یندــشن ،
مینک و یم  ریـسفت  ار  نآ  میوش  یم  هجاوم  هچ  ره  اب  ام  .دـیآ  یم  دوجو  هب  يراتفر  تارییغت  اـی  یتخانـش و  یفطاـع ، کـیژولویزیف ،

.تسام شنکاو  هدننک  نییعت  ام  یتخانش  ياهریسفت 

.دنا هدروآ  دوجو  هب  ار  ریز  یملع  هزوح  هس  هدش  ماجنا  ياه  یسررب  یناور ، راشف  هب  تبسن  دارفا  شنکاو  هرابرد 

یم زیر  نورد  ددـغ  یبصع  ینمیا  متـسیس  درکلمع  اـب  یتخانـش  ناور  ياهدـنیآرف  هطبار  هب  یناور ، یبـصع -  یـسانش  ینمیا  فلا )
تحت ندب  ینمیا  متسیس  اریز  دنوش ، یم  یبصع  متـسیس  يرادزاب  بجوم  ینیعم ، تاناجیه  هک  تسا  هداد  ناشن  اه  شهوژپ  .دزادرپ 

زا عافد  رد  مزیناگرا  زیمآ  تیقفوم  ییاناوت  دناوت  یم  دوش و  یم  رثأتم  یقلخ  تالاح  زا  مهنآ  هک  تسا  يزکرم  یبصع  متـسیس  ریثأت 
.دزادنایب رطخ  هب  ار  یبورکیم  نامجاهم  لباقم  رد  دوخ 

هتکس رگید  الاب و  نوخ  راشف  یکی  تسا  هدش  حرطم  تمـسق  نیا  رد  مهم  لالتخا  ود  یقورع ، یبلق -  ياهلالتخا  یناور و  راشف  ب )
.دراد اه  نیا  رب  ینشور  ریثأت  یناور  راشف  هک  یبلق 

زونه نآ  ریثأت  مزیناـکم  هک  تسا  ینت  ناور  ياـه  يراـمیب  زا  هتـسد  نآ  دارم  یناور ، راـشف  کـیژولویزیف و  یناور -  تـالالتخا  ج )
نیا نیب  هک  داد  ناشن  نم » دـیرف   » یـسررب اهدرد ، رـس  عاونا  مسآ و  یمـسج ، هبـش  زورترآ -  اه ، هدـعم  مخز  دـننام  تسا  هتخانـشان 

.دراد دوجو  تبثم  راد و  ینعم  طابترا  بارطضا  یگدرسفا و  يرگشاخرپ ، مشخ ، تاناجیه و  يرامیب ، هتسد  راهچ 

داد و لیلقت  ار  اهراشف  رثکا  ناوت  یم  تخانش  حالصا  هلیسوب  هک  تسا  یتخانش  هزوح  رد  یناور ، راشف  اب  هلباقم  ياه  شور  زا  یکی 
.دشاب هتشاد  شقن  رتشیب  یناور  راشف  شهاک  رد  يدیحوت  ياهرواب  دسر  یم  رظن  هب 

ص:79

یناسنا مولع  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 504زکرم  هحفص 98 

http://www.ghaemiyeh.com


یتخانش ياه  هلباقم 

هب عجار  درف  هاگدـید  لـماش  دراد و  هراـشا  اهدادـیور ، نآ  اـب  دوخ  هطبار  هب  اهدادـیور  دروم  رد  درف  ياهریـسفت  راـکفا و  تخاـنش 
هدرک عادبا  لاس 1987  رد  یکـسفونوتنا »  » هک تسا  يدوجو  هیرظن  کی  ماجـسنا » سح   » هیرظن دوش  یم  نآ  يانعم  دوخ و  یگدنز 

مغریلع دارفا  نیا  هک  تهج  نیا  زا  تسا ، هتفرگ  همـشچرس  يرابجا  راـک  ياـه  هاـگودرا  ناگدـنامزاب  هب  طوبرم  ياـه  شهوژپ  زا  و 
.دننامب ملاس  یناور  ینامسج و  رظن  زا  دنا  هتسناوت  یگدنز  رد  ازراشف  كانتشحو  براجت 

«. روما نیا  هب  تبسن  ایوپ  ماوداب و  نانیمطا  ساسحا  کی  زا  تسترابع  ماجسنا  سح  : » دیوگ یم  لکنارف 

هیجوـت ینیب و  شیپ  لـباق  هتفاـی و  ناـمزاس  دـنزیخ ، یم  رب  درف  ینوریب  ینورد و  طـیحم  زا  یگدـنز  لوـط  رد  هک  ییاـه  كرحم  ( 1
.دنریذپ

.درادرایتخا رد  یعبانم  دنا  هدروآ  دوجوب  ار  اه  كرحم  نیا  هک  ییاهزاین  هب  هعجارم  يارب  درف  ( 2

.دنتسه تقو  فرص  يراذگ و  هیامرس  روخ  رد  ییاه  شلاچ  اهزاین  نیا  ( 3

راهم كرد و  لـباق  ناـهج  هک  دـنا  هدوب  رواـب  نیا  رب  ماجـسنا  سح  ياراد  دارفا  تفرگ  هجیتن  شیاـه  یـسررب  زا  سپ  یکـسفونوتنا 
هلمج زا  یناور  راشف  اب  هلباقم  ياه  هار  یخرب  ناوت  یم  نآرق  تایآ  رد  تقد  اب  . (1) دنراد ینعم  یگدنز  ياهدادیور  تسا و  یندش 

ره : » دیامرف یم  هط  هروس  هیآ 124  رد  دنوادخ  .مینک  یم  رکذ  ار  هیآ  دنچ  هنومن  ناونع  هب  هک  دومن  تشادرب  ار  یتخانـش  هلباقم  هار 
.(2)« تشاد دهاوخ  یگنت  و  تخس )  ) یگدنز دوش ، نادرگ  يور  نم  دای  زا  سک 

ياهانگنت ندش  فرطرب  یگدنز و  لیهست  بجوم  ندوب  ادخ  دای  هب  یهلا و  ياه  تیاده  زا  يوریپ  هک  تسا  هدش  هراشا  هیآ  نیا  رد 
نوچ تسا ، نآ 

ص:80

ناور ص 37. تشادهب  رد  نید  شقن  شیامه  نیلوا  دوعسم ، یناجیابرذآ ، ( 1 - ) 1
.124 هط /  ًاْکنَض ،) ًهَشیِعَم  َُهل  َّنِإَف  يِرْکِذ  ْنَع  َضَرْعَأ  ْنَم  َو  ( ) 2 - ) 2
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هب داـقتعا  نودـب  فدـه و  یب  یگدـنز  تسا ، راوشد  ینید ، ياـهرواب  یهلا و  ياـه  تیادـه  نتـشاد  رظن  رد  نودـب  يویند  یگدـنز 
.(1) تسا هتفر  رده  هب  یتمحز  هدننک و  هتسخ  يرارکت ، ترخآ ،

گنت و مه  زاب  دشاب  مهارف  نآ  رد  یگدنز  مزاول  دشاب و  هتـشاد  هعـسوت  ًارهاظ  مه  ردـق  ره  دـشابن ، دـنوادخ  هب  لصتم  هک  یگدـنز 
ثیح زا  قیـض  یگنت و  تسا ، کـش  بارطـضا و  تریح و  رد  هشیمه  دـشاب  هتـشادن  ار  دـنوادخ  تیاـمح  هک  یـسک  تسا ، راوـشد 
ادـیپ تعـسو  وا  یگدـنز  دوب  نامیا  اب  ناسنا  رگا  لام ، نداد  تسد  زا  هصغ  تسا و  مدرم  تسد  رد  هک  هچ  نآ  ایند و  لام  هب  صرح 
لماع دوب  تبثم  درف  تاراظتنا  ناسنا و  یبایزرا  رگا  دناد و  یم  تبثم  ار  تالکـشم  زا  دوخ  ینهذ  یبایزرا  دحوم  ناسنا   (2) دنک یم 

اب هطبار  رد  نآرق  هاگدید  .دوب  دـهاوخ  هدـننک  نارگن  رت  مک  دـحوم  ناسنا  يارب  دوش  یم  نارگید  يرامیب  راشف و  ثعاب  هک  ازراشف 
نآ ثداوح  یگدنز و  تایضتقم 

: هک تسا  هدمآ  نآرق  رد  نآ  ثداوح  ایند و  یگدنز  تایضتقم  اب  هطبار  رد 

تماقتسا هب  هد  تراشب  مینک و  یم  شیامزآ  اه  هویم  اه و  ناج  اهلام و  رد  شهاک  یگنسرگ و  سرت ، زا  يزیچ  اب  ار  امش  همه  ًاعطق  »
.(3)« میدرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  مییادخ و  نآ  زا  ام  دنیوگ : یم  دسر ، یم  ناشیا  هب  یتبیصم  هاگره  هک  اه  نآ  ناگدننک ،

هرظتنم يدح  ات  ار  روما  نیا  دـش و  دـهاوخ  هجاوم  ناج  لام و  رد  شهاک  یگنـسرگ ، سرت ، اب  ًاعطق  ایند  رد  دراد  هدـیقع  هک  یـسک 
.دشدهاوخ رت  مک  یناور  راشف  راچد  دناد ، یم 

يراتفرگ تبیصم و  ماگنه  رد  : » دیامرف یم  دنک و  یم  نایب  ایند  زا  دوخ  تخانش  حالـصا  هار  زا  دنوادخ  ار  اهراشف  نیا  اب  هلباقم  هار 
«. میدرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  میتسه و  ادخ  زا  ام  هک  دیشاب  هتشاد  رواب  دییوگب و 

ص:81

ص 25. ج 11 ، امنهار ، ریسفت  ( 1 - ) 1
ص 2355. ج 4 ، لالظ ، یف  ریسفت  ( 2 - ) 2

ْمُْهَتباـصَأ اذِإ  َنیِذَّلَا  َنیِِرباّـصلا  ِرَِّشب  ِتارَمَّثلا َو  ِسُْفنَأـْلا َو  ِلاْومَأـْلا َو  َنِم  ٍصْقَن  ِعوُْـجلا َو  ِفْوَْـخلا َو  َنِم  ٍءْیَِـشب  ْمُکَّنَوـُْلبََنل  َو  ( ) 3 - ) 3
.156-155 هرقب /  َنوُعِجار ؛) ِْهَیلِإ  ّانِإ  ِهِّلل َو  ّانِإ  اُولاق  ٌهَبیِصُم 
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يرهاظ و کیلمت  مه  نآ  تسا  دـنوادخ  کیلمت  هب  مه  ناسنا  تیکلام  تسا و  دـنوادخ  کـلام ، هک  دـشاب  هتـشاد  رواـب  یـسک  رگا 
تسد زا  ار  دوخ  کلمیام  زا  يزیچ  هک  دوش  یم  رثأتم  ًادیدش  یـسک  اریز  دش  دهاوخ  يرت  مک  رثأت  راچد  ًاعطق  بئاصم  رد  يزاجم ،
دورب شتـسد  زا  نوچ  دوش و  یم  لاحـشوخ  دیآ  شگنچ  هب  يدوس  ای  دوش و  ادـیپ  شا  هدـشمگ  تقو  ره  یـسک  نینچ  دـشاب ، هداد 

زا اه و  تبیـصم  زا  تسادخ  نآ  زا  قلطم  تیکلام  تسین و  زیچ  چیه  کلام  هکنیا  هب  تسا  دقتعم  هک  یـسک  اما  .ددرگ  یم  كانمغ 
.(1) ددرگ یمن  رورسم  دایز  يدوس  ندیسر  زا  و  رثأتم ، رت  مک  شکلمیام  نادقف 

نادـیم سرد و  سالک  ناهج  مامت  میتسه ، یـضار  وا  راک  زا  ام  تسام و  راد  رایتخا  وا  هک  تسنیا  اـنا هللا »  » ياـنعم یتخانـش  دـعب  رد 
یب هناشن ي  زین  نآ  ياه  یتخس  تسا و  ناسنا  ینورد  ياهدادعتـسا  ییافوکـش  لحم  ایند  مینک  دشر  نآ  رد  دیاب  هک  تسا  شیامزآ 
اریز تساه ، ینیریـش  زین  اه  یخلت  رد  نیاربانب  مینک ، تکرح  رتعیرـس  لامک  ریـسم  رد  هک  تسنآ  يارب  هکلب  تسین ، دنوادخ  يرهم 

هب دش و  حالصا  تالکشم  هب  تبـسن  ناسنا  تخانـش  رگا  . (2) دراد لابند  ار  یهلا  ياه  شاداپ  یبایماک ، اهدادعتـسا و  ندـش  افوکش 
یم دوخ  دشر  هلیسو  ار  تالکـشم  هکلب  دوش  یم  یناور  راشف  راچد  رت  مک  تالکـشم  هطـساو  هب  اهنت  هن  درب  یپ  تالکـشم  تقیقح 

.دنیب

اهیلع يربـک  بنیز  .درک  هظحـالم  نید  ءاـیلوا  شور  رد  ناوت  یم  ار  یگدـنز  تالکـشم  دروخرب  تخانـش و  عون  نیا  زا  ییاـهوگلا 
دروآ و رد  اپ  زا  ار  ناسنا  دـناوت  یم  اه  نآ  زا  مادـک  ره  هک  ناوارف  ياه  یتخـس  ندـش  لمحتم  زا  دـعب  دایز  نبا  سلجم  رد  مالـسلا 

«. مدیدن يرگید  زیچ  اه  تبیصم  نیا  رد  ییابیز  زا  ریغ  هب  نم  الیمج ؛ ّالا  تیأر  ام  : » دیامرف یم  دیامن  دیدش  راشف  راچد 

ص:82

ص 357. ج 1 ، نازیملا ، ریسفت  ( 1 - ) 1
ص 314. ج 1 ، رون ، ریسفت  ( 2 - ) 2
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ردق اضق و  هب  ناسنا  داقتعا  اب  ددرگ و  یم  ناسنا  يارب  شمارآ  ثعاب  هک  تسا  یهلا  ردـق  اضق و  هب  داقتعا  نامه  تبثم  تخانـش  نیا 
وا تامیمصت  دناد  یم  ددرگ ، یمن  دیدش  یگدرـسفا  بارطـضا و  راچد  شیاه ، همانرب  تالیامت و  اهوزرآ ، ققحت  مدع  تروص  رد 

دنوادـخ هب  راک ، ره  رد  يریگ  میمـصت  زا  سپ  تسا  فظوم  وا  دـیامن ، مهارف  زین  ار  اـه  هنیمز  ریاـس  هک  دـنبای  یم  ققحت  یعقوم  رد 
یم مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دـیامن ؛ یم  زاـین  یب  رگید  سک  ره  زا  و  تسا ، یفاـک  ار  وا  دـنوادخ  هک  دـنادب  دـیامن و  لّـکوت 

.(1)« تسا ینیب  نایاپ  ریبدت و  رد  یهابت  یهاگ  هک  يروط  هب  دنتسه  ردق  ءاضق و  ماکحا  وریپ  اهراک  : » دیامرف

اب ندـش  هجاوم  تروص  رد  ار  درف  دـش  دـنهاوخن  هدایپ  دـصرد  دـص  ناـسنا  ياـه  هماـنرب  هک  تیعقاو  نیا  دـنوادخ و  هدارا  هب  هجوت 
درف هک  یتروص  رد  تشاد  دهاوخ  زاب  يدح  ات  یشکدوخ  يرگشاخرپ و  تالاح  دیدش و  یگدرسفا  بارطـضا و  تلاح  زا  تسکش 

همادا عنام  لصا ، نیا  هب  وا  نداد  یهاگآ  قیرط  زا  ناوت  یم  دـش و  دـهاوخ  یـضرم  ياه  شنکاو  راـچد  دـنکن  هجوت  تیعقاو  نیا  هب 
.(2) دیدرگ وا  یطارفا  ياه  شنکاو 

روظنم هب  عقاوم  زا  يرایـسب  رد  تساـه  ناـسنا  یقـالخا  يراـتفر و  ياـه  يراـجنهبان  ندرک  فرطرب  تالکـشم ، زورب  رگید  راـثآ  زا 
نآ رب  راشف  یعون  لامعا  اب  ات  دیامن  یم  داجیا  یتالاکشا  اه  نآ  يارب  دنوادخ  دشر ، تمـس  هب  رـشب  تیاده  طوقـس و  زا  يریگولج 

و  ) میداتـسرف یناربمایپ  دـندوب  وت  شیپ  زا  هک  ییاه  تما  يوس  هب  ام  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  ناـنچ  دوش  رتشیب  فارحنا  عناـم  اـه 
نیا . (3)« دندرگ میلست  دیاش  میتخاس  هجاوم  یتحاران  جنر و  تدش ، اب  ار  اه  نآ  دنتـساخرب ) تفلاخم  هب  ناربمایپ  نیا  اب  هک  یماگنه 

اه نآ  تبثم  راثآ  هب  هتـشذگ  تالکـشم  زا  دای  ياـج  هب  درف  لـیلد  نیمه  هب  .ددرگ  یم  تالکـشم  زا  درف  تبثم  یقلت  بجوم  زین  رما 
.دنک یمن  هودنا  ساسحا  رگید  دنک و  یم  رکف 

ص:83

.1034 ج 6 ، مالسالا ، ضیف  هغالبلا ، جهن  ریبدتلا ؛» یف  فتحلا  نوکی  یتح  ریداقملل  رومالا  لذت  ( » 1 - ) 1
ص 89. یناور ، تشادهب  لوصا  ( 2 - ) 2

.42 ماعنا /  َنوُعَّرَضَتَی ؛) ْمُهَّلََعل  ِءاّرَّضلا  ِءاسْأَْبلِاب َو  ْمُهانْذَخَأَف  َِکْلبَق  ْنِم  ٍمَمُأ  یلِإ  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  َو  ( ) 3 - ) 3
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تینما ساسحا  داجیا  رد  دیحوت  ریثأت 

عـضو ساـسحا  نیا  .رطخ  زا  یبسن  يدازآ  ساـسحا  زا  تستراـبع  هک  تسا  تینما  ساـسحا  هب  زاـین  رـشب  یـساسا  ياـهزاین  زا  یکی 
يانبریز تینما  ساسحا  تفگ  ناوتب  دیاش  (1) و  تسا یمـسج  یحور و  شمارآ  ياراد  نآ  رد  درف  دنک و  یم  داجیا  ار  يدنیاشوخ 

.دنک یم  تینما  ساسحا  نیا  داجیا  هب  تشگزاب  ثحابم  رثکا  اذل  تسا و  یناور  تشادهب 

سرت لیلد  هب  دارفا ، بناج  زا  ینمیا  ساسحا  هب  لیم  هکنیا  لیلد   » هب دـیحوت  هیاس  رد  رگم  دوش  یمن  لـصاح  یعقاو  تینما  ساـسحا 
زا سرت  موهوم ، هدنیآ  زا  سرت  « (2) دوش یم  داجیا  مزیناگرا  نوریب  طیحم  رد  یلامتحا  ای  دوجوم  كرحم  کی  زا  هک  یـسرت  تسا ،

یلامتحا ياه  سرت  ای  نازیزع و  نداد  تسد  زا  سرت  تنایخ ، زا  سرت  نمشد ، زا  سرت  هلزلز ، لیـس و  زا  سرت  رقف ، زا  سرت  ضرم ،
هک دنک  یم  ساسحا  وا  دنشاب  یم  صخش  حالص  هب  دنتسه و  راد  ینعم  ناهج  ثداوح  مامت  هک  دناد  یم  دحوم  صخش  یلو  رگید ،

ار دسافم  حلاصم و  دراد ، ربخ  یبوخ  هب  هدنیآ  زا  هک  يروای  رای و  دـنک ، یم  تیافک  ار  وا  لئاسم  همه  رد  هک  دراد  ینابیتشپ  روای و 
تلـصف هروس  رد  دنوادخ  شاب ، هتـشادن  یگدنز  رد  یهودنا  فوخ و  هجو  چیه  هب  دیوگ  یم  وا  هب  تسا و  نابرهم  وا  اب  دـناد و  یم 

: دیامرف یم 

دیسرتن هک  دنوش  یم  لزان  نانآ  رب  ناگتشرف  دندرک ، تماقتسا  سپس  تسا  هناگی  دنوادخ  ام  راگدرورپ  دنتفگ  هک  یناسک  نیقی  هب  »
ایند و یگدنز  رد  امش  ناراکددم  نارای و  ام  دنا  هداد  تراشب  نآ  هب  ار  امش  هک  یتشهب  نآ  امـش  رب  داب  تراشب  دیـشابن و  نیگمغ  و 

.(3)« میتسه ترخآ 

ص:84

.مهدزیس پاچ  دشر ، نارهت ، ص 91 ، یناور ، تشادهب  دیعس ، ولماش ، ( 1 - ) 1
ص 92. نامه ، ( 2 - ) 2

ُنَْحن َنوُدَعُوت  ُْمْتنُک  ِیتَّلا  ِهَّنَْجلِاب  اوُرِْشبَأ  اُونَزْحَت َو  اُوفاخَت َو ال  ّالَأ  ُهَِکئالَْملا  ُمِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماقَتْسا  َُّمث  ُهّللا  اَنُّبَر  اُولاق  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( ) 3 - ) 3
.31-30 تلصف /  َنوُعَّدَت ؛) ام  اهِیف  ْمَُکل  ْمُکُسُْفنَأ َو  یِهَتْشَت  ام  اهِیف  ْمَُکل  ِهَرِخْآلا َو  ِیف  اْینُّدلا َو  ِهایَْحلا  ِیف  ْمُکُؤاِیلْوَأ 
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تخـس ياه  نافوط  رد  دوش ، یم  نکفاوترپ  تماقتـسارپ  نامیا و  اب  ياه  ناـسنا  ناـج  حور و  رد  یهلا  ناگتـشرف  ياـه  تراـشب  نیا 
لماک نمؤم  هک  تساذل  (1) و  دهد یم  مدق  تابث  اه  نآ  هب  اه  هاگـشزغل  اه و  هاگترپ  رد  دشخب و  یم  ناوت  ورین و  اه  نآ  هب  یگدنز 

ثداوح مامت  هک  دراد  نیقی  ددرگ و  یمن  نوزحم  دیآ  یم  شیپ  شیارب  هک  ییاه  يراتفرگ  بئاصم و  زا  دـسرت و  یمن  ادـخ  ریغ  زا 
.(2) تسا باتک  باسح و  قبط 

هب « (3) دنوش یم  نیگمغ  هن  دنراد و  یسرت  هن  ادخ ، يایلوا  ناتـسود )  ) دیـشاب هاگآ  : » دیامرف یم  سنوی  هروس  هیآ 62  رد  نینچ  مه 
تـسا نکمم  هک  یتارطخ  ای  و  دراد ، رایتخا  رد  ناسنا  هک  تسا  ییاه  تمعن  نادـقف  لامتحا  زا  ًالومعم  سرت  فوخ و  هک  نیا  لـیلد 

رد هک  تسا  یتاناکما  نادقف  هتـشذگ و  هب  تبـسن  ًالومعم  هودنا  مغ و  هک  هنوگنامه  دوش ، یم  یـشان  دـنک ، دـیدهت  ار  وا  هدـنیآ  رد 
رب شیقیقح  ینعم  هب  دهز »  » دندازآ و هدام  ناهج  تراسا  یگتـسباو و  هنوگره  زا  ادخ  نیتسار  ناتـسود  ایلوا و  .تسا  هتـشاد  رایتخا 

لئاسم هنوگنیا  رد  هدـنیآ  زا  سرت  هن  دـننک و  یم  عزف  عزج و  يدام  تاناکما  نداد  تسد  زا  اب  هن  دـنک ، یم  تموکح  اه  نآ  دوجو 
.دراد یم  لوغشم  دوخ  هب  ار  ناشراکفا 

دوجو رد  دراد  یم  هگن  هدـنیآ  هتـشذگ و  هب  تبـسن  ینارگن  بارطـضا و  لاح  رد  ًامئاد  ار  نارگید  هک  ییاه  سرت  اه و  مغ  نیاربانب 
مک اه  نافوط  یتح  ریبک  سونایقا  هنهپ  رد  یلو  دوش ، یم  مطالتم  ناسنا  کی  ندـیمد  زا  بآ  کچوک  فرظ  کی  درادـن  هار  اه  نآ 

دنوش یم  ادج  نآ  زا  هک  زورما  هن  دنتـسب و  لد  نآ  هب  دنتـشاد  هک  زور  نآ  هن  دنمان  یم  شمارآ  سونایقا ، لیلد  نیمه  هب  تسا و  رثا 
.دراذگب رثا  اه  نآ  رد  هدنیآ  هتشذگ و  رد  ثداوح  هنوگ  نیا  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  ناشرکف  رتگرزب و  ناشحور  دنراد ، یمغ 

ص:85

ص 274. ج 20 ، هنومن ، ریسفت  ( 1 - ) 1
ص 284. ج 11 ، ریونتلاو ، ریرحتلا  ریسفت  ( 2 - ) 2

.62 سنوی /  َنُونَزْحَی ؛) ْمُه  ْمِْهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  ِهّللا ال  َءاِیلْوَأ  َّنِإ  الَأ  ( ) 3 - ) 3

یناسنا مولع  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 504زکرم  هحفص 104 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_85_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_85_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_85_3
http://www.ghaemiyeh.com


مغ و رگا  دنتـسه ، یهت  حور  نیا  زا  هک  اه  نآ  تسا ، یتسرپایند  حور  زا  یـشان  ًـالومعم  اـه  ناـسنا  رد  سرت  مغ و  هک  نیا  هصـالخ 
ینافرع لکش  هک  يرگید  نایب  هب  عوضوم  نیمه  یهاگ  تسا و  هلئسم  یلالدتسا  نایب  نیا  .تسا  یعیبط  رایسب  دنـشاب  هتـشادن  یـسرت 

: دوش یم  هضرع  تروص  نیا  هب  دراد ،

هب ار  وا  ریغ  هک  دنـشاب  یم  وا  كاپ  تاذ  هدـهاشم  وحم  نانچ  نآ  دنتـسه و  وا  لالج  لامج و  تافـص  قرغ  ناـنچ  نآ  ادـخ  ياـیلوا 
ههجاوم ای  يزیچ و  نداد  تسد  زا  نادقف و  روصت  هب  زاین  ًامتح  تشحو  سرت و  هودنا ، مغ ، رد  تسا  نشور  دنراپـس ، یم  یـشومارف 

دوخ حور  رد  ار  وا  زج  دشیدنا و  یمن  وا  ریغ  هب  دـجنگ و  یمن  وا  لد  رد  ادـخ  ریغ  هک  یـسک  دراد ، یکانرطخ  دوجوم  نمـشد و  اب 
.(1) دشاب هتشاد  یتشحو  سرت و  هودنا ، مغ ، تسا  نکمم  هنوگچ  دوش ، یمن  اریذپ 

رد يویند  ثداوح  هک  تسانعم  نیدـب  هکلب  دوش  یمن  راوگان  ثداوح  راتفرگ  ایند  یگدـنز  رد  نمؤم  هک  تسین  نیا  هیآ  يانعم  هتبلا 
نیگمغ نارگید  يارب  هک  يا  هثداح  يراـتفرگ و  نیا  دـنناد  یم  هکنیا  لـیلد  هب   (2) دنک یمن  هولج  دـنیاشوخان  هورکم و  نانآ  هقئاذ 

.(3) تسا تداعس  هداج  ندومیپ  تهج  ندش ، صلاخ  سفن و  لیمکت  تهج  هب  نمؤم  يارب  تسا ، هدننک  نوزحم  هدننک و 

نآ اب  هک  تسا  نامیا  یلاع  هجرد  دارم  ییادتبا ، نامیا  هن  رمتـسم  ياوقت  زا  دـعب  تسا  ینامیا  نامیا ، زا  دارم  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو 
دنیب و یمن  یکلام  کیرـش  یب  دحاو  يادـخ  زا  ریغ  هب  هدـنب  و  دـسر ، یم  لامک  هب  هدـنب  يارب  فرـص  تیکولمم  تیدوبع و  يانعم 

.(4) ددرگ كانهودنا  نآ  نداد  تسد  زا  رطاخ  هب  اب  دسرتب و  نآ  توف  زا  ات  درادن  يزیچ  شدوخ  هک  دوش  یم  دقتعم 

ص:86

ص 334. ج 8 ، هنومن ، ریسفت  ( 1 - ) 1
ص 485. ج 7 ، امنهار ، ریسفت  ( 2 - ) 2

ص 353. ج 11 ، رانملا ، ریسفت  ( 3 - ) 3

ص 91. ج 10 ، نازیملا ، ریسفت  ( 4 - ) 4
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ناـمیا هک  اـه  نآ  : » دـیامرف یم  هدرک  رـصحنم  نینمؤـم  رد  ار  تینما  مه  دـنوادخ  تسا و  دـنوادخ  هب  ناـمیا  هیاـس  رد  یعقاو  تینما 
.(1)« دنناگتفای تیاده  اه  نآ  تساه و  نآ  نآ  زا  اهنت  ینمیا  دندولاین ، متس  كرش و  اب  ار  دوخ  نامیا  و  دندروآ ،

ینعی دـشاب : یعامتجا  كاندرد  ثداوح  زا  تینما  اـی  راـگدرورپ و  تازاـجم  زا  تینما  معا  تینما » : » هک تسه  هیآ  رد  لاـمتحا  نیا 
لصا ود  یناسنا  عماوج  رد  هک  دیآ  یم  تسد  هب  یعقوم  اهنت  یحور  شمارآ  تینما و  یتح  و  تایانج ، دسافم ، اهزواجت ، اه ، گنج 

زا راگدرورپ  ربارب  رد  تیلوئـسم  ساسحا  ددرگ و  لزلزتم  ادـخ  هب  نامیا  ياه  هیاپ  رگا  یعامتجا ، تلادـع  ناـمیا و  دـنک ، تموکح 
.تشاد دهاوخن  دوجو  يا  هعماج  نانچ  رد  تینما  دراپسب ، متس  ملظ و  هب  ار  دوخ  ياج  یعامتجا  تلادع  دورب و  نایم 

یم ایند  رد  فلتخم  ياه  ینماان  طاسب  ندـیچرب  يارب  ناهج  نادنمـشیدنا  زا  یعمج  هک  یـششوک  شالت و  مامت  اب  لـیلد  نیمه  هب  و 
نآ هب  قوف  هیآ  رد  هک  تسا  نامه  عضو  نیا  لیلد  .ددرگ  یم  رتشیب  یعقاو  تینما  شمارآ و  زا  ناهج  مدرم  هلصاف  زور  هب  زور  دننک 

يارب یحور  تینما  شمارآ و  رد  نامیا  ریثأت  ًاصوصخم  .تسا  هتفرگ  ار  تلادـع  ياج  ملظ  نازرل و  ناـمیا  ياـه  هیاـپ  هدـش ، هراـشا 
یمن هدیـشوپ  یـسک  رب  ملظ  باکترا  رطاخ  هب  یناور  شمارآ  بلـس  نادجو و  یتحاران  هک  روطنامه  تسین ، دیدرت  ياج  سک  چیه 

.(2) دشاب

ادخ رب  لّکوت   - 2

راتفرگ لامتحا  هظحل  ره  فرط ، کی  زا  تسا  هجاوم  ینوگانوگ  ياه  يراتفرگ  تالکشم و  اب  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  ناسنا 
لامتحا متـس ، زواـجت و  گـنج ، نوچ  مه  یثداوح  رگید  فرط  زا  دـشاب و  یم  هریغ  و  هلزلز ، لیـس ، لـثم  یعیبط  ثداوح  رد  ندـش 

اب هک  يدارفا  زا  ییافو  یب  و  تنایخ ،

ص:87

.82 ماعنا /  َنوُدَتْهُم ؛) ْمُه  ُْنمَْألا َو  ُمَُهل  َِکئلوُأ  ٍْملُِظب  ْمُهَنامیِإ  اوُِسْبلَی  َْمل  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  ( ) 1 - ) 1
ص 321. ج 5 ، هنومن ، ریسفت  ( 2 - ) 2
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مدع راک و  نداد  تسد  زا  هیامرـس  نداد  تسد  زا  اه ، يرامیب  زورب  لامتحا  اب  يدرف  یگدـنز  رد  نینچ  مه  .دراد  راک  رـس و  اه  نآ 
بارطـضا و نیا  دوش و  یم  ینماان  بارطـضا و  راچد  دـیامن  لح  ار  تالکـشم  نیا  دـناوتن  رگا  تسا و  هجاوم  یگدـنز  رد  تیقفوم 
رد یمهم  شقن  نآ  ياضرا  هک  ناسنا  ياهزاین  زا  یکی  هک  یلاح  رد  .دـنک  یم  مهارف  ار  درف  رد  یناور  تالالتخا  زورب  هنیمز  ینماان 

.تسا ینمیا  ساسحا  هب  زاین  دراد ، یناور  تشادهب  داجیا 

ندرک عفد  لاح  رد  مادـم  دوخ  نهذ  يایند  رد  دـنهد و  یم  ناـشن  شنکاو  بارطـضا  اـی  يرگـشاخرپ  اـب  دـنلداعتمان و  نمیااـن  دارفا 
.(1) دنتسه یلامتحا  تارطخ 

ولزم رظن  زا  ینمیاان  ساسحا  ياه  هناشن 

: دنک یم  نایب  ینمیاان  ساسحا  يارب  ار  ییاه  هناشن  ولزم 

؛ ندوبن نارگید  هقالع  قشع و  دروم  ندش ، درط  ساسحا   - 1

؛ ییاهنت ساسحا   - 2

؛ دراد رارق  رطخ  ضرعم  رد  ًامئاد  هکنیا  ساسحا   - 3

؛ دامتعا مدع  ساسحا   - 4

یب یگتـسخ ، ندوب ، رارق  یب  یبصع و  دـننام  تالاح  نیا  ضراوع  اب  مأوت  ینورد  شکمـشک  راشف و  یگدـینت ، شنت ، ساسحا   - 5
لیم وخ و  قلخ و  یمئاد  رییغت  یگدارا و  یب  یمیمـصت ، یب  سوباک ، ندب ، ياضعا  ریاس  هدعم و  تیـساسح  یتحاران و  یگلـصوح ،

رد ًامئاد  هک  تالکشم  نیا  اب  دناوت  یم  نمیاان  صخـش  هنوگچ   ، (2) ررکم ياه  فده  تروص  هب  تینما  نتفای  يارب  دـیدش  یمئاد 
هلباقم اه  يراتفرگ  نیا  اب  ییاهنت  هب  دوخ  دـناوت  یم  ایآ  ددـنبب  لد  يدام  بابـسا  للع و  هب  طقف  رگا  دـنک  هلباـقم  تسوا  يور  شیپ 

نیا هک  یلاح  رد  دنزب  یشومارف  هب  ار  دوخ  دناوت  یم  اهنت  هکنیا  ای  دیامن  لح  ار  تالکشم  هشیر  ساسا و  زا  دنک و 

ص:88

ص 92. یناور ، تشادهب  دیعس ، ولماش ، ( 1 - ) 1
ص 93. نامه ، ( 2 - ) 2
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داجیا ینمیاان  ساسحا  وا  هاگآدوخان  ریمـض  رد  نآ ) یـساسا  لح  مدع  لکـشم و  ياقب  اب   ) دوخ ندز  یـشومارف  هب  نتفرگ و  هدیدان 
ار لکشم  نیا  درک و  یساسا  رکف  لکشم  نیا  لح  يارب  دیاب  اذل  .درک  دهاوخ  یناور  تالالتخا  راچد  ار  صخش  الامتحا  دنک و  یم 

ساسحا یگدنز  رد  وا  هب  دیامن و  فرطرب  ار  لکـشم  نیا  دناوت  یم  درف  نآ  هلیـسو  هب  هک  ییاه  هار  زا  یکی  .دومن  فرطرب  يدح  ات 
.تسا دنوادخ  رب  لّکوت  دهد  شمارآ  تینما و 

لّکوت يانعم 

داـمتعا تدوخ  ریغ  رب  هکنیا  ینعی  لّـکوت  (1) ؛  کنع ًابئان  هلعجتو  كریغ  یلع  دـمتعت  نا  لـیکوتلا  : » دـیوگ یم  تادرفم  رد  بغار 
«. یهد رارق  تدوخ  فرط  زا  بئان  ار  يرگید  ینک و 

هب ار  دوخ  مشچ  ددرگن و  هرصاحم  دوخ  ییاناوت  تردق و  هدودحم  يدام و  للع  بوچراچ  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  لّکوت  زا  روظنم 
یم ناـسنا  هب  يونعم  یحور و  هداـعلا  قوف  يورین  ناـنیمطا و  شمارآ ، صوصخم  هجوـت  نیا  دزودـب ، راـگدرورپ  فـطل  تیاـمح و 

بابسا ملاع  زا  یشوپ  مشچ  لّکوت  موهفم  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  .تشاد  دهاوخ  یمیظع  رثا  تالکـشم  اب  ههجاوم  رد  هک  دشخب 
فرژ نآ و  نیا و  هب  یگتـسباو  مدـع  يرظن و  دـنلب  نآ  زا  دارم  هکلب  تسین ، نتـسشن  يا  هشوگ  هب  نتـشاذگ و  تسد  يور  تسد  و 

هب تسا  بابـسا  نیا  رد  يریثأـت  ره  اریز  تسادـخ ، رب  لّـکوت  نیع  تاـیح ، تعیبط و  ناـهج  بابـسا  ملاـع  زا  هدافتـسا  تسا ، يرگن 
.(2) تسوا هدارا  قبط  ادخ و  تساوخ 

.ندرک راذگاو  وا  هب  ار  دوخ  راک  نداد و  رارق  دوخ  نابیتشپ  لیکو و  ار  وا  اهراک و  همه  رد  دنوادخ ، هب  دامتعا  ینعی  لّکوت  سپ 

ص:89

.نایلیعامسا یتاعوبطم  هسسؤم  ص 561 ، نآرق ، ظافلا  تادرفم  مجعم  یناهفصا ، بغار  ( 1 - ) 1
ص 88. ج 7 ، هنومن ، ریسفت  ( 2 - ) 2

یناسنا مولع  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 504زکرم  هحفص 108 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_89_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_89_2
http://www.ghaemiyeh.com


تایاور هاگدید  زا  لّکوت  يانعم 

عنمیالو یطعیالو  عفنیالو  رضیال  قولخملا  ناب  ملعلا  لاقف  لجوزع ؟ هللا  یلع  لکوتلا  ام  لیئربج ، نع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاس 
یف عمطی  ملو  هللا  يوس  فخی  ملو  هللا  يوس  جری  ملو  هللا  يوس  دحال  لمعی  مل  کلذک  دبعلا  ناک  اذاف  قلخلا ، نم  سایلا  لامعتـساو 

.(1) لّکوتلا وه  اذهف  هللا  يوس  دحا 

تاقولخم هک  بلطم  نیا  ندـیمهف  داد  باوج  لیئربج  تسیچ ؟ دـنوادخ  رب  لّکوت  درک : لاؤس  لیئربج  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
عنم ناسنا  زا  ار  يریخ  دنناوت  یم  هن  دننک و  ءاطعا  يزیچ  ناسنا  هب  دنناوت  یم  هن  دنناسرب ، یعفن  ای  دننزب  يررض  ناسنا  هب  دنناوت  یمن 

زا ریغ  یـسک  هب  دـنک و  یمن  راک  ادـخ  ریغ  يارب  دـش  نینچ  نیا  هدـنب  رگا  ددرگ و  یم  سویأم  مدرم  قلخ و  زا  ناسنا  اذـل  دـنیامن و 
.لّکوت يانعم  تسنیا  دنک و  یمن  عمط  دنوادخ  زا  ریغ  يدحا  رد  دسرت و  یمن  دنوادخ  ریغ  زا  درادن و  دیما  دنوادخ 

درک و عنم  وا  زا  ار  يریخ  ای  دز  يررـض  وا  هب  یـصخش  رهاظ ، رد  رگا  هک  دـناد  یم  دـنوادخ  هب  لّکوتم  صخـش  تیاور ، ساسا  رب  »
ار یبوخ  ریخ و  تسوا  تسدب  ملاع  روما  هک  دنوادخ  نوچ  دشاب  ناسنا  عفن  هب  تسا  نکمم  عقاو  رد  نیا  دنک  هلباقم  نآ  اب  تسناوتن 

للع بابـسا و  همه  ریثأت  هک  دراد  رواب  هدرک  لّکوت  دنوادخ  رب  هک  یـصخش  .دشابن  بوخ  ًارهاظ  هچرگ  دهاوخ  یم  شا  هدـنب  يارب 
اب تسا و  دنوادخ  بابـسا  ببـسم  یلو  تسا ، هدناسر  یبیـسآ  وا  هب  یـصخش  رهاظ  رد  دنچره  نیاربانب  تسا ، دـنوادخ  نذا  هب  ملاع 
یم نارگن  رت  مک  دنک  هلباقم  بیسآ  نیا  اب  دناوتن  هک  یتروص  رد  دهاوخ ، یم  ار  دوخ  هدنب  یبوخ  حالـص و  دنوادخ ، هکنیا  هب  رواب 

امش يارب  هک  یلاح  رد  دیراد  شوخان  ار  يزیچ  اسب  : » دیامرف یم  نآرق  رد  اذل  .دبای  یم  شمارآ  دنوادخ  هب  روما  ندرپس  اب  دوش و 
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.1380 مق ، هوسالاراد ، َلَکَو ، هدام  راحبلا ، هنیفس  سابع ، یمق ، ( 1 - ) 1
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یبوخ ریخ و  نیا  درک  اطع  وا  هب  يزیچ  ای  دناسر و  يریخ  وا  هب  يرگید  رگا  هک  دناد  یم  لّکوتم  صخش  نینچ  مه   (1)« تسا بوخ 
هک دوـش  یم  بوـسحم  بساـنمان  عـقاو  رد  یلو  تسا  ریخ  رهاـظ  هب  هچرگ  دـشابن  دـنوادخ  فرط  زا  رگا  تسا و  دـنوادخ  فرط  زا 

.(2) تسا دب  امش  يارب  هک  یلاح  رد  دیشاب  هتشاد  تسود  ار  يزیچ  اسب  هچ  : » دیامرف یم  دنوادخ 

درف یناور  تشادهب  رد  لّکوت  ریثأت  راک  زاس و  لّکوت و  راثآ 

دنوادـخ دـنک  هشیپ  یهلا  ياوقت  سک  ره  : » تسا هیآ  نیا  اه  نآ  هلمج  زا  درب  یپ  لّکوت  ریثأت  هب  ناوت  یم  نآرق  تایآ  هب  هعجارم  اـب 
دنوادخ دـنک  لّکوت  دـنوادخ  رب  سک  ره  دـهد و  یم  يزور  درادـن  نامگ  هک  ییاج  زا  ار  وا  و  دـنک ، یم  مهارف  یتاجن  هار  وا  يارب 

.(3)« تسا هداد  رارق  يا  هزادنا  يزیچ  ره  يارب  دنوادخ  و  دناسر ، یم  ماجنا  هب  ار  دوخ  نامرف  دنوادخ  دنک  یم  تیافک  ار  شرما 

صخـش قالط  ماگنه  رد  هک  میناد  یم  دراد و  رارق  يدـحاو  قایـس  رد  تایآ  نیا  اذـل  تسا و  قـالط  هراـبرد  ثحب  هیآ  نیا  زا  لـبق 
راشف راچد  ار  صخـش  عوضوم  نیا  اـب  حیحـص  دروخرب  مدـع  هک  دوش  یم  یناوارف  تالکـشم  تینما و  مدـع  یناور و  راـشف  راـچد 
ماگنه لصا ، کی  یلک و  هدـعاق  کی  ناونع  هب  دـهد  یم  قالط  دروم  رد  ار  یتاروتـسد  هکنیا  زا  دـعب  دـنوادخ  دـیامن و  یم  یناور 
صخش دنک » یم  مهارف  وا  يارب  ار  تاجن  هار  دنوادخ  دنک  هشیپ  اوقت  سک  ره  : » دیامرف یم  تامیالمان  تالکـشم و  اب  ندش  هجاوم 

هار نتفر  ياج  هب  هرهلد ، سرت و  بارطـضا و  ياج  هب  یفنم ، راکفا  ياج  هب  تالکـشم  رد  ندـش  راتفرگ  ماـگنه  هک  دـناد  یم  یقتم 
.دیامن لاثتما  ار  دوخ  فیلکت  دهدب و  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  دیاب  طقف  یفارحنا ، ياه 

ص:91

.216 هرقب /  ْمَُکل ؛) ٌْریَخ  َوُه  ًاْئیَش َو  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یسَع  َو  ( ) 1 - ) 1
.216 هرقب /  ْمَُکل ؛) ٌّرَش  َوُه  ًاْئیَش َو  اوُّبُِحت  ْنَأ  یسَع  َو  ( ) 2 - ) 2

َلَعَج ْدَـق  ِهِْرمَأ  ُِغلاب  َهّللا  َّنِإ  ُُهبْـسَح  َوُهَف  ِهّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَم  ُبِسَتْحَی َو  ُْثیَح ال  ْنِم  ُْهقُزْرَی  ًاجَرْخَم َو  َُهل  ْلَـعْجَی  َهّللا  ِقَّتَی  ْنَم  َو  ( ) 3 - ) 3
.3-2 قالط /  ًارْدَق ؛) ٍءْیَش  ِّلُِکل  ُهّللا 

یناسنا مولع  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 504زکرم  هحفص 110 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_91_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_91_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_91_3
http://www.ghaemiyeh.com


یم مهارف  تاجن  هار  نم  يارب  هکلب  دـنک  یمن  اـهر  ارم  دـنوادخ  مداد ، ماـجنا  ار  دوخ  هفیظو  نم  رگا  هک  دراد  داـقتعا  یقتم  صخش 
بارطضا ًامئاد  ای  مروخب  يزور  هصغ  مغ و  هک  تسین  زاین  رگید  دناسر  یم  دسر ، یمن  منامگ  هب  هک  ییاج  زا  ار  نم  يزور  و  دنک ،

هک دراد  هدـیقع  هکلب  هن  ای  داد  دـهاوخ  هجیتن  يزور  بسک  يارب  ما  هدرک  باختنا  نم  هک  ار  یهار  نیا  هک  مشاب  هتـشاد  یتحاراـن  و 
اذل دوش و  یم  مک  شا  هرهلد  بارطضا و  سرت و  دیسر  داقتعا  نیا  هب  صخـش  رگا  .تسا  هدرک  نیمـضت  ارم  يزور  قزر و  دنوادخ 

دیسر هلحرم  نیا  هب  یتقو  صخش  . (1)« دنک یم  ار  شرما  تیافک  دنوادخ  دیامن  لّکوت  دنوادخ  هب  هک  یـسک  : » دیامرف یم  دنوادخ 
ساسحا ظاـحل  ره  زا  منک  یم  حالـصا  ار  وت  راـک  نم  هک  تسا  هداد  لوق  وا  تسوا و  ناـبیتشپ  ناـبرهم  میلع و  رداـق و  دـنوادخ  هک 

.دنک یم  تینما  شمارآ و 

اَنل ُهّللا  َبَتَک  ام  ّالِإ  انَبیُِـصی  َْنل  : ) هک دراد  هدـیقع  هیآ  نیا  هب  نوچ  دوش  یمن  برطـضم  تاظحل  نیرت  تخـس  رد  یتح  لّکوتم  ناسنا 
یم روتـسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  دنوادخ  هک  تسا  ناقفانم  باوج  رد  هیآ  نیا   . 2( َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهّللا  یَلَع  اـنالْوَم َو  َوُه 

لّکوت وا  رب  هک  تسا  نآ  نامیا  نیا  همزال  و  میراد ، نامیا  وا  هب  اـم  تسادـخ ، اـب  اـم  رما  راـیتخا  تیـالو و  هک  وگب  ناـقفانم  هب  دـهد 
هداد حیجرت  ندروخ  تسکش  تبیـصم و  رب  ار  گنج  رد  تیقفوم  هنـسح و  لد ، رد  هکنیا  نودب  میراذگاو ، وا  هب  ار  دوخ  رما  هدرک ،

شرایتخا تیشم و  درک  رایتخا  ار  تبیصم  رگا  هداهن و  ام  رب  یتّنم  درک  ام  يزور  ار  هنـسح  دنوادخ  رگا  نیاربانب  مینک ، رایتخا  ار  نآ 
ناسنا کی  هدیقع  . (2) میوش یمن  نیگهودـنا  تحاران و  چـیه  مه  ام  دوخ  .تسین و  ام  رب  یـشنزرس  تمـالم و  هتفرگ و  قلعت  نآ  هب 

زا نتفاترب  يور  دنوادخ و  رب  لّکوت  یضتقم  نیا  تسادخ و  ریدقت  ساسا  رب  اه  يزوریپ  اه و  تسکش  اه ، یـشوخ  تسا ، نیا  نمؤم 
.(3) تسا نارگید 

ص:92

.3 قالط /  ُُهبْسَح ؛) َوُهَف  ِهّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَم  َو  ( ) 1 - ) 1
ص 319. ج 9 ، نازیملا ، ریسفت  ( 3 - ) 2
ص 134. ج 7 ، امنهار ، ریسفت  ( 4 - ) 3
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وا هب  هک  دنراد  غارس  ار  یسک  یگدنز  رد  هکلب  دنتـسین  هاگ  هیکت  نودب  تامیالمان  اب  دروخرب  رد  یگدنز و  رد  نامیا  اب  ياه  ناسنا 
ددرگ و ناسرت  ناشاهلد  دوش ، هدرب  ادـخ  مان  هاگره  هک  دنتـسه  یناسک  اهنت  ناـنمؤم ، : » دـیامرف یم  دـنوادخ  هچ  ناـنچ  دـننک  هیکت 

.(1)« دنراد لّکوت  ناشراگدرورپ  رب  اهنت  و  ددرگ ، یم  رتنوزف  ناشنامیا  دوش ، یم  هدناوخ  اه  نآ  رب  وا  تایآ  هک  یماگنه 

فیعـض و تاقولخم  رب  ندرک  هیکت  زا  هک  تسا  دنلب  نانچ  نآ  اه  نآ  رکف  قفا  ینعی  دنراد  لّکوت  ناشراگدرورپ  رب  : » دومرف هک  نیا 
اهنت ناـشهاگ  هـیکت  دـنلب و  ناـشرکف  حطـس  گرزب و  ناـشحور  دـنراد ، اـبا  دنـشاب  هتــشاد  تـمظع  رهاـظ  هـب  مـه  ردـق  ره  ناوتاـن 

.(2)« تسادخ

هب همه  تسادخ و  تسد  هب  روما  یمامت  هک  دیمهف  تخانـش و  ار  ادـخ  هک  دیـسر  لامک  زا  يدـح  هب  تشگ و  دایز  درف  نامیا  یتقو 
یمامت رد  ار  وا  دوش  وا  هدارا  عبات  هدرک و  لّکوت  وا  رب  هک  دناد  یم  بجاو  قح و  دوخ  رب  عقوم  نیا  رد  دـننک  یم  تشگزاب  وا  يوس 

لمع شماکحا  عیارـش و  قبط  رب  هداد و  اضر  دـنک  یم  ردـقم  شیگدـنز  ریـسم  رد  وا  هک  هچ  نآ  هب  هتفرگ  لیکو  یگدـنز  تاـمهم 
.(3) دنک

يریسفت لرتنک  یتباین و  لرتنک  لّکوت ، طابترا 

یم ریثأت  درف  یناور  تشادـهب  رب  يریـسفت  یتباین و  لرتنک  قیرط  زا  لّکوت  هک  میبای  یم  رد  یناور  تشادـهب  اب  لّکوت  طابترا  نایب  اب 
.دراذگ

یم ناشدوخ  دننک  رکف  دارفا  هک  ینامز  تسا  هداد  ناشن  ردـنب ) ، 1982 ردیانسا ، زیسو ، مابتار ،  ) هیوناث هیلوا و  لرتنک  هیرظن  یـسررب 
تهج رد  ار  طیارـش  ینعی  دنـشاب ، هتـشاد  تسد  رد  ار  لمع  راـکتبا  و  دـننک ، لرتنک  ار  دوخ  لـمع  هجیتن  لاوحا و  عاـضوا و  دـنناوت 

ساسحا دنهد ، رییغت  دوخ  تالیامت  فادها و 

ص:93

.2 لافنا /  َنُولَّکَوَتَی ؛) ْمِهِّبَر  یلَع  ًانامیِإ َو  ْمُْهتَداز  ُُهتایآ  ْمِْهیَلَع  ْتَِیُلت  اذِإ  ْمُُهبُوُلق َو  ْتَلِجَو  ُهّللا  َرِکُذ  اذِإ  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ  ( ) 1 - ) 1
ص 88. ج 7 ، هنومن ، ریسفت  ( 2 - ) 2
ص 8. ج 9 ، نازیملا ، ریسفت  ( 3 - ) 3
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دنراد یبوخ  ساسحا  ینامز  درادن ، ار  هیلوا  یعقاو و  لرتنک  عون  نیا  هک  يدارفا  دنوش ، یم  هتخیگنارب  تیلاعف  يارب  هدومن و  يدازآ 
.دنیامن یم  هدش  هتخومآ  یگدنامرد  ساسحا  تروص  نیا  ریغ  رد  دنشاب و  هتشاد  یگدنز  ياهدادخر  رب  هیوناث  لرتنک  دنناوتب  هک 

یتباین لرتنک 

رد ار  طیارـش  عاضوا و  لرتنک  یـسک  هچ  دـننیبب  ات  دـنهد  یم  رارق  یـسررب  دروم  ار  لاوحا  عاضوا و  طیارـش ، دارفا  یتباین  لرتنک  رد 
یگتـسیاش و ساـسحا  تهج  نیا  زا  دارفا  نیا  دـننک ، یم  زاوآ  مه  گـنهامه و  درف  نآ  اـب  ار  دوـخ  يرثؤـم  لکـش  هب  دراد و  تسد 

نیا زا  و  دروآ ، دنهاوخ  تسد  هب  تردق  زین  اه  نیا  درف ، نآ  تردق  عبت  هب  دنتـسه و  يوق  درف  تردق  فرط  رد  هک  دننک  یم  تردق 
زا یلو  دنـشاب  هتـشادن  ار  مزال  تردق  ناشدوخ  دارفا  دـیاش  رگید  ترابع  هب  دـنیامن ، یم  طیارـش  عاضوا و  رب  لرتنک  ساسحا  قیرط 

.دننک یم  هدافتسا  دوخ  عفن  هب  لاوحا  عاضوا و  لرتنک  تهج  رد  دنمتردق ، دارفا  تردق 

يریسفت لرتنک 

نیا دنیامن ، ینعم  دوخ  يارب  ار  نآ  هدومن و  ریـسفت  ریبعت و  ار  لرتنک  لباق  ریغ  طیارـش  هک  دنراد  شـشوک  دارفا  يریـسفت  لرتنک  رد 
ساسحا نادب ، انعم  نداد  اه و  هدیدپ  نیا  ریـسفت  ریبعت و  اب  تسا و  هداد  خر  يا  هژیو  قافتا  هنوگچ  ارچ و  دنمهفب  دنـشوک  یم  دارفا 

.دنهاک یم  هثداح  یخلت  زا  هدومن و  لاوحا  عاضوا و  رب  لرتنک 

روتکیو رتکد  تشون و  ار  دالوالاو » هبحالا  دقف  نع  دآؤفلا  نکـسم   » شدـنبلد دـنزرف  گرم  زا  سپ  ق ) 954 ه .-   ) یناث دیهش  ًالثم 
هئارا يزان  ناملآ  يراک  ياه  هاگودرا  رد  شنازیزع  مامت  نداد  تسد  زا  يریگرد و  زا  سپ  ار  ینامرد  اـنعم  هیرظن  ( 1958  ) لکنارف

.دهد یم 

هیوناث و لرتنک  زا  مه  دننک و  یم  هدافتـسا  هیلوا  لرتنک  زا  مه  ملاس  دارفا  هک  دندقتعم  ردیانسا 1982 ) رسنیو و  مابتار   ) نارگشهوژپ
.دنیامن یم  ظفح  هدنیآ  هب  ار  دوخ  يراودیما  هشیمه  هدنام و  رود  هب  یگدنامرد  ساسحا  زا  هار  نیا  زا 

ص:94
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زا نتفرگ  کمک  اب  هک  دوش  یم  نئمطم  دوش و  یم  يوق  اناوت و  دـنوادخ  ّتیـشم  کـمک و  هب  لاـصتا  اـب  ناوتاـن  درف  زین  لّـکوت  رد 
نینچ مه  .تسا  یتباین  لرتنک  هبنج  نامه  نیا  تسا و  مرگ  دـنوادخ  یناـبیتشپ  هب  شتـشپ  دـمآ و  دـهاوخ  قئاـف  ثداوح  رب  دـنوادخ 
قفشم میکح و  اناد و  دنوادخ  هشیمه  اه  هدیدپ  ریـسفت  ریبعت و  رد  لّکوتم  درف  نوچ ، دنک  یم  ادیپ  طابترا  يریـسفت  لرتنک  هب  لّکوت 

.(1) دنک یم  یقلت  ریخ  ار  نآ  هتسیرگن و  نادب  هنافراع  دید  اب  دیآ  شیپ  شیارب  يراوگان  هثداح  رگا  دراد و  هارمه  هب  ار  هاوخریخ  و 

مه تساه و  ناسنا  تیقفوم  بابـسا  نتخاـس  مهارف  هب  رداـق  دـنوادخ ، هک  تسا  دـقتعم  نوچ  دروخب  تسکـش  رگا  لّـکوتم  صخش 
یناور ظاحل  زا  اذل  تسا و  هدوب  وا  عفن  حالـص و  هب  يرهاظ  تسکـش  هک  دریذـپ  یم  دـناد  یم  نانآ  دوخ  زا  رتهب  ار  اه  نآ  حـلاصم 

.(2) دروخ دهاوخن  هبرض 

ضراعت عفر  لّکوت و 

.تسا رثؤم  رایسب  دوش  یم  یناور  لالتخا  ثعاب  هک  ضراعت  ندرک  فرطرب  رد  لّکوت 

فدـه ود  زا  یکی  مک  تسد  باختنا  رد  یناوتاـن  تلع  هب  هک  یفنم  یناـجیه  تلاـح  کـی  زا  تستراـبع  ضراـعت  هک : نیا  حیـضوت 
ار یکی  ریذپان ، شزاس  هار  ود  زا  مک  تسد  دناوتن ، درف  هک  دیآ  یم  شیپ  ینامز  ضراعت  رگید ، نخس  هب  دیآ  یم  دوجوب  راگزاسان 

.دنک باختنا 

نیا دروآ ، یم  هارمه  هب  یماکان  زا  یتوافتم  تاجرد  اه  نآ  زا  کی  ره  هک  دننک  یم  هراشا  یلصا  ضراعت  عون  هس  هب  ناسانـش  ناور 
زا مک  تسد  دیاب  درف  بذاج  بذاج -  ضراعت  رد  .عفاد  بذاج -  عفاد ، عفاد -  بذاج ، بذاج -  زا : دنترابع  اه  ضراعت 

ص:95

ص 223. ناور ، تشادهب  رد  نید  شقن  یللملا  نیب  شیامه  نیلوا  نارگید ، رقاب و  بانب ، يرابغ  ( 1 - ) 1
ص 757. ج 2 ، ، 1378 نارهت ، تمس ، تمالس ، یسانشناور  نارگید ، لصا و  يوسوم  يدهمدیس  همجرت  وئتامید ، نیبار  .ما  ( 2 - ) 2
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رد دـهد  ماجنا  ار  دـنیاشوخ  راک  ود  ره  دـناوت  یمن  هکنیا  لیلد  هب  دـنک و  باختنا  ار  یکی  دـنیاشوخ  دـعاسم و  لح  هار  ود  نیا  نیب 
عفاد عفاد ، ضراعت  .دوب  دهاوخ  رـضم  یناور  تشادهب  يارب  ضراعت  نیا  اذل  دوش و  یم  یماکان  راچد  دنک  كرت  هک  مادکره  دروم 
يریگ هجیتن  هب  وا  باختنا  ره  دنک و  باختنا  ار  یکی  دنیاشوخان  تیعقوم  ود  نیب  زا  مک  تسد  هک  دنک  یم  باجیا  ضراعت  نیا  هک 

.دوش یم  رجنم  یفنم  ياه 

، دراد دنیاشوخان  ياهدـمایپ  مه  دـنیاشوخ و  ياهدـمایپ  مه  هک  دـهد  تیاضر  يزیچ  رب  دوش  یم  روبجم  درف  عفاد ، بذاج ، ضراعت 
ضراعت هزادنا  ره  دناجنرب و  ار  رگید  یخرب  دراد  لامتحا  دنک  جاودزا  دوخ  ناشیوخ  زا  يدرف  اب  دریگ  یم  میمـصت  هک  یناوج  ًالثم 

هب زین  یناور  تشادهب  يریذـپ  بیـسآ  لامتحا  رتدـیدش و  هزادـنا ، نامه  هب  درف  یماکان  دـشاب ، رت  مهم  يریگ  میمـصت  رت و  ینالوط 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  هب  دنوادخ  دنک ، لح  ار  اه  ضراعت  دناوت  یم  لّکوتم ، صخـش  هک  یلاح  رد  . (1) دوبدهاوخ رتشیب  هزادنا  نامه 

رب لّکوت  هکلب  دنامن  ناریح  نادرگرس و  رگید  میمصت  ذاختا  زا  دعب  دیامن و  تروشم  ناناملسم  اب  روما  رد  هک  دهد  یم  روتسد  هلآو 
.(2) دهدب ماجنا  ار  شراک  دیامن و  دنوادخ 

یحور شمارآ  لّکوت و 

لاگنچ رد  ام  دنتفگ  یسوم  نارای  هک  یماگنه  دنک  یم  یگدنز  شمارآ  اب  رتشیب  دراد و  يرت  مک  بارطضا  سرت و  لّکوتم  صخش 
، تسین نینچ  تفگ  درک و  لیئارـسا  ینب  هدز  تشحو  تیعمج  هب  ور  دامتعا  نانیمطا و  ایند  کی  اب  یـسوم  میدـش ، راتفرگ  ناینوعرف 

طیارش هنوگ  نیا  رد  . (3) درک دهاوخ  تیاده  ار  نم  يدوز  هب  تسا و  نم  اب  نم  يادخ  نوچ  دش ، دنهاوخن  طلسم  ام  رب  زگره  نانآ 
.(4) تسااه نارحب  رد  سأی  مدع  شمارآ و  هیام  ادخ  هب  دامتعا  لّکوت و 

ص:96

ص 55. ، 1378 نارهت ، نارابسرا  یناور ، تشادهب  هزمح ، یجنگ ، ( 1 - ) 1
.159 نارمع /  لآ  َنِیلِّکَوَتُْملا ؛) ُّبُِحی  َهّللا  َّنِإ  ِهّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَف  َْتمَزَع  اذِإَف  ِْرمَْألا  ِیف  ْمُهْرِواش  َو  ( ) 2 - ) 2

ص 244. ج 15 ، هنومن ، ریسفت  ( 3 - ) 3
ص 83. ج 13 ، امنهار ، ریسفت  ( 4 - ) 4
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نمـشد اـب  دروخرب  ماـگنه  هب  و  دنتـسه ، زین  نارگید  شمارآ  هیاـم  دـنراد و  مارآ  یلد  اـه  نارحب  رد  یعقاو ) ناـنمؤم   ) یهلا ناربهر 
.(1) دنیامن یم  لّکوت  ادخ  هب  دنوش و  یمن  سویأم  تسا ) نمشد  هاپس  رگید  فرط  ایرد و  فرطکی  هک  ینامز  یتح  )

تیمورحم مدع  لّکوت و 

ناسنا هاگ  چـیه  .دـیامن  یم  تیوقت  ار  ناـسنا  هدارا  حور و  دراد  ناـیاپ  یب  ملع  تردـق و  هک  يدـنوادخ  یناـبیتشپ  لـیلد  هب  لّـکوت 
لّکوتیلف ساّنلا  يوقا  نوکی  نا  بحا  نم  : » دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هچ  نانچ  دـیامن ، یمن  تیمورحم  فعـض و  ساسحا 

.(2)« دیامن دنوادخ  رب  لّکوت  دیاب  دشاب  مدرم  نیرت  يوق  زا  دهاوخب  هک  سک  ره  ینعی  هللا ؛ یلع 

اب ههجاوم  رد  دنک  هجوت  يدام  بابسا  هب  ًافرص  رگا  ناسنا  نوچ  تسا  یگدنز  رد  یگدرـسفا  سأی و  مدع  لّکوت  راثآ  زا  رگید  یکی 
رب هک  نیطسلف  نیمزرس  رد  لیئارسا  ینب  موق  لثم  دروآ  یم  رد  اپ  زا  ار  وا  يدیماان  دشک و  یم  لمع  زا  تسد  یگداس  هب  تالکـشم ،
هب هـک  يدرف  یلو   (3) دندش نادرگرـس  لاس  لهچ  درکن و  کمک  ار  اه  نآ  زین  دنوادخ  دندش و  دـیماان  دـندرکن و  لّکوت  دـنوادخ 

.(4) تولاط موق  لثم  دوش  یمن  لکشم  مدع  ای  دادیور و  کی  ققحت  مدع  ثعاب  يدام  طیارش  دوبن  تسا  دقتعم  دراد  لّکوت  دنوادخ 

یهلا تساوخ  هب  اضر  میلست و   - 3

اب هجاوم  یلو  دـسرب  هجیتن  هب  وا  ياـهراک  هک  تسا  راودـیما  دـنک و  یم  مهارف  ار  ییاـه  تلع  بابـسا و  یگدـنز  نارود  رد  ناـسنا 
زا ندش  صالخ  هجو  چیه  هب  هک  دنک  یم  دروخرب  ییاهانگنت  هب  ای  تسا  جراخ  وا  تسد  زا  اه  نآ  لح  هاگ  هک  دوش  یم  یتالکشم 

.تسین نکمم  نآ 

ص:97

ص 320. ج 8 ، رون ، ریسفت  ( 1 - ) 1
ص 51. ج 71 ، راحب ، ( 2 - ) 2

.26-20 هدئام /  ( 3 - ) 3
.251-246 هرقب /  ( 4 - ) 4

یناسنا مولع  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 504زکرم  هحفص 116 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_97_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_97_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_97_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_97_4
http://www.ghaemiyeh.com


اه نآ  هب  دروایب و  رظن  رد  ار  تسکـش  يراتفرگ و  انگنت و  لکـشم و  نیا  هشیمه  ایآ  دـنک ؟ راتفر  دـیاب  هنوگچ  اـه ، تیعقوم  نیا  رد 
یگدرسفا هب  رجنم  وا  تلاح  ات  دنک  رامیب  ار  دوخ  یفنم  هشیدنا  اب  دشن و  متـساوخ  یم  نم  هچ  نآ  ارچ  هک  دشاب  نیگمغ  دشیدنایب و 

؟ ددرگ

یم هیـصوت  یهلا  رما  زا  تیاضر  ندوب و  ادخ  رما  میلـست  هب  ار  دارفا  نآ  ندمآ  دیدپ  زا  يریگ  شیپ  ای  لکـشم  نیا  لح  يارب  مالـسا 
.دنک

اضر فیرعت 

رتهب وا  يارب  تشونرـس  نیا  و  تسا ، هناـمیکح  هدرک  ررقم  وا  يارب  دـنوادخ  هچ  نآ  هک  دـشاب  هتـشاد  رواـب  درف  هک : نیا  ینعی  اـضر 
.(1) درامشن هورکم  ار  نآ  دشاب و  هتشاد  تیاضر  هدمآ  شیپ  وا  يارب  یگدنز  رد  هک  هچ  نآ  زا  تسا و 

درف یناور  تشادهب  رد  میلست  اضر و  ریثأت  راک  زاس و 

هب هدرک  وا  تمسق  دنوادخ  هک  ار  هچ  ره  هک  بیترت  نیدب  دنک  نیمأت  ار  درف  یناور  تشادهب  دناوت  یم  يدنیآرف  یط  میلـست  اضر و 
.اه يراتفرگ  اه و  یتخس  ای  دشاب  لاوما  یهلا و  ياه  تمعن  زا  دروم  هاوخ  دوش  یضار  نآ 

تایآ هاگدید  زا  اضر  يویند  راثآ 

ام يارب  دنوادخ  دنیوگ  یمن  دنوش و  یمن  یضار  دهد  یم  اه  نآ  هب  شربمایپ  ادخ و  هچ  نآ  هب  دارفا  ارچ  : » هک تسا  هدمآ  نآرق  رد 
.(2)« میبلط یم  ار  وا  ياضر  اهنت  ام  دشخب ، یم  ام  هب  دوخ  لضف  زا  يدوز  هب  شلوسر  ادخ و  تسا ، یفاک 

اضر هک  اریز   ، (3) دنشاب یهلا  رازگرکش  هدوب و  یضار  لالح  لام  یهلا و  تمـسق  هب  دیاب  نینمؤم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا 
.تسا تجهب  ببس  تمسق  هب 

ص:98

ص 202. نآرق ، تادرفم  یناهفصا ، بغار  هواضق ؛» هب  يرجی  ام  هرکیال  نا  هللا  نع  دبعلا  اضر  ( » 1 - ) 1
.59 هبوت /  َنُوبِغار ،) ِهّللا  َیلِإ  ّانِإ  ُُهلوُسَر  ِِهلْضَف َو  ْنِم  ُهّللا  اَنِیتُْؤیَس  ُهّللا  اَُنبْسَح  اُولاق  ُُهلوُسَر َو  ُهّللا َو  ُمُهاتآ  ام  اوُضَر  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  ( ) 2 - ) 2

ص 818. ج 1 ، قیاقحلا ، فشک  ریسفت  ( 3 - ) 3
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(1) ینک هداهنن  يزور  بلط  رگ  يروخ  نوخ  ینک  هدازآ  مغ  ار ز  دوخ  هک  هتکن  نیا  ونشب 

ًالوا دشاب  ادـخ  تاریدـقت  هب  یـضار  ناسنا  رگا  فصو  نیا  اب  دـشاب  دـنمزاین  يویند  لام  رظن  زا  ناسنا  هک  تسنیا  رد  حالـص  یهاگ 
نیا دوخ  تردق  تسدـب  ًادـعب  ادـخ  اسب  هچ  دـیامرف : یم  ثحب  دروم  هیآ  هک  نانچ  ًایناث  تشاد و  دـهاوخ  یگرزب  یهلا  ياه  شاداپ 

.دنک فرطرب  ار  زاین 

ادخ دیاش  هک  تشاد  دهاوخن  مه  ار  دیما  نیا  ًایناث  هدرک و  تفلاخم  ادـخ  تساوخ  اب  ًالوا  دوش  نادرگور  تاریدـقت  نیا  زا  رگا  یلو 
لباقم رد  دشابن و  دونشخ  نم  ردق  اضق و  هب  هک  یـسک  دیامرف و  یم  هراب  نیا  رد  یـسدق  ثیدح  هک  نانچ  دیامن ، زاین  یب  ار  وا  ًادعب 
يارب سپ  ددرگ  جراخ  نم  نامـسآ  نیمز و  زا  دـیاب  و  دوش ، ایوج  نم  زا  ریغ  يراگدرورپ  دـیاب  دـشاب  هتـشادن  ییابیکـش  نم  يـالب 

هب هراومه  دشاب و  ادخ  تمحرم  تردق و  تسد  هب  شدیما  مشچ  هدوب و  يرتهب  هدنیآ  دـیما  هب  تقو  همه  هک  تسا  رت  بسانم  ناسنا 
.(2) دشاب لیام  بغار و  شنایاپ  یب  فطل  ادخ و 

تایآ هاگدید  زا  اضر  يورخا  راثآ 

( وا زا  وت   ) هک یلاح  رد  درگزاب ، تراگدرورپ  يوس  هب  هتفای ! مارآ  ناج  يا  : » دیامرف یم  هتفای  لامک  ياه  ناسنا  فصو  رد  دنوادخ 
.(3)« یتسه وا )  ) تیاضر دروم  و ]  ] يدونشخ

هب لد  نتفاـی  تنوکـس  ناـنیمطا و  هک  تهج  نیدـب  تسا  هدرک  فیـصوت  هیـضرم  هیـضار و  فصو  هب  ار  هنئمطم  سوـفن  هیآ  نیا  رد 
نوچ نیرت  مک  دروآ  یم  شیپ  شیارب  وا  هک  يردق  اضق و  ره  دشاب و  یضار  وا  زا  هک  تسا  نآ  مزلتسم  راگدرورپ 

ص:99

ص 74. ج 4 ، يورسخ ، ریسفت  ( 1 - ) 1
ج 6 ص 310. ناسآ ، ریسفت  ( 2 - ) 2

.28 رجف /  ًهَّیِضْرَم ،) ًهَیِضار  ِکِّبَر  یلِإ  یِعِجِْرا  ُهَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  ای  ( ) 3 - ) 3
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هب ار  وا  يدادیور  چـیه  سپ  تسا  هداد  رارق  ادـخ  هک  دـشاب  یمکح  هچ  دـشاب و  ینیوکت  ردـق  اضق و  نآ  هچ  لاح  دـنکن ، ییارچ  و 
ادـخ تساوخ  ریـسم  رد  ار  دوخ  هدارا  تاریدـقت  يارجم  رد  وا   ، (1) دنک یمن  فرحنم  ار  وا  لد  یتیـصعم  چـیه  دروآ و  یمن  مـشخ 

ياضر هب  دـهن و  یم  ندرگ  تیاضر  لامک  اـب  دـشاب  شلیم  هدارا و  فـالخرب  ولو  دوش  یم  هدـش و  عقاو  هچ  نآ  هب  دـهد و  یم  رارق 
.(2) دنک یم  يرادیرخ  ناج  هب  ار  دنوادخ  رماوا  دنک و  یم  لابقتسا  ار  تارطخ  رطاخ 

تـالاح ماـمت  رد  تسا ، حالـص  نیع  تمکح و  قـفاوم  یهلا  لاـعفا  ماـمت  هک  دـناد  یم  هنئمطم  سفن  هک  تسا  لـیلد  نادـب  رما  نیا 
.(3) الب ای  تمعن  يرامیب ، ای  تمالس  تورث ، ای  دشاب  رقف  تسا  دنسرخ  دونشخ و 

میلست يانعم 

، یهلا يایلوا  دنوادخ ، رماوا  لباقم  رد  هک  ینعم  نیدب  دنوادخ  لباقم  رد  تسا  یبلق  ندـیورگ  داقتعا و  ینطاب و  دایقنا  ینعی : میلـست 
.(4) دنکن ارچ  نوچ و  اه  نآ  لباقم  رد  دشاب و  میلست  دروآ  یم  شیپ  وا  يارب  دنوادخ  هک  یتالکشم  اه و  يراتفرگ 

اضر لّکوت و  میلست ، نیب  قرف 

هب ار  نآ  دناوت  یمن  شدوخ  نوچ  یلو  دـبلط ، یم  ار  يراک  صخـش  لّکوت ، ماقم  رد  .اضر  اب  مه  دراد و  قرف  لّکوت »  » اب مه  میلـست 
یمن دناد و  یمن  ار  راک  ادخ  زا  رتهب  یـسک  چیه  نوچ  دهد و  ماجنا  ار  وا  ياهراک  وا  دوس  هب  ات  دریگ  یم  لیکو  دـهد  ماجنا  یبوخ 

ار دوخ  هتـساوخ  ناسنا  لّکوت  ماقم  رد  اریز  تسا ، رتالاب  لّکوت  ماقم  زا  اضر  ماقم  .دـهد  یم  رارق  لیکو  ار  ادـخ  دـهد ، ماجنا  دـناوت 
، صخش هتساوخ  لصا و  ادخ  هتـساوخ  اضر  ماقم  رد  یلو  دنک ، راک  وا  هتـساوخ  ساسا  رب  دهاوخ  یم  ادخ  زا  اما  دهد  یم  رارق  لصا 

دوخ زا  دبع  میلست ، ماقم  رد  اما  تسا ، عرف 

ص:100

ص 478. ج 20 ، نازیملا ، ریسفت  همجرت  ( 1 - ) 1
ص 137. ج 4 ، نافرعلا ، نزخم  ریسفت  ( 2 - ) 2

نایبلا ج 14 ص 115. بیطا  ریسفت  ( 3 - ) 3
1380 ص 402. مق ، مجنپ ، پاچ  جورع ، رشن  پاچ و  لهج ، لقع و  دونج  ثیدح  حرش  هللا ، حور  ینیمخ ، ( 4 - ) 4
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ار هچ  نآ  مدنسپ  : » دیوگب هکنیا  هن  ییامرف » وت  هچ  نآ  فطل  یشیدناوت  هچ  نآ  مکح  : » دنک یم  ضرع  ادخ  هب  درادن و  يا  هتساوخ 
.(1)« ددنسپ ناناج 

تایآ هاگدید  زا  میلست  يویند  راثآ 

دومرف و هدعو  ام  هب  شلوسر  ادخ و  هک  تسا  نامه  نیا  دنتفگ  دندید  ار  بازحا  رکـشل  نانمؤم ، هک  یماگنه  : » دیامرف یم  دـنوادخ 
نایرکـشل نانمؤم  هک  یماگنه  . (2)« دوزفین يزیچ  اـه  نآ  میلـست  ناـمیا و  رب  زج  عوضوم  نیا  .دـنا و  هتفگ  تسار  شلوـسر  ادـخ و 

نآ هیالط  هدومرف و  هدعو  ام  هب  شلوسر  ادخ و  هک  تسا  نامه  نیا  دنتفگ  هکلب  دندادن  هار  لد  هب  یلزلزت  اهنت  هن  دندید ، ار  بازحا 
.دنا هتفگ  تسار  شلوسر  ادخ و  هتشگ و  راکشآ 

هب هراشا  دـنا  هداد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  شربمایپ  ادـخ و  هک  يا  هدـع  و  دوزفین -  يزیچ  اـه  نآ  میلـست  ناـمیا و  رب  زج  ارجاـم  نیا  و 
دنهد یم  مه  تسد  هب  تسد  فلتخم  نانمشد  برع و  لیابق  يدوز  هب  هک  دوب  هتفگ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ًالبق  هک  تسا  ینخس 
نیقی دندرک  هدهاشم  ار  بازحا »  » موجه هک  یماگنه  نانمؤم  تسا ، امـش  اب  يزوریپ  ماجنارـس  دـینادب  اما  دـنیآ  یم  امـش  غارـس  هب  و 

مود تمسق  هتسویپ  عوقو  هب  هدعو  لوا  تمسق  هک  نونکا  : » دنتفگ تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هدعو  نامه  نیا  هک  دندرک  ادیپ 
.(3)« دوزفا ناشمیلست  نامیا و  رب  اذل  تسا  نآ  لابند  هب  ًاملسم  زین  يزوریپ  ینعی 

یم ادیپ  يرترب  شمیلـست  ددرگ و  یم  رت  يوق  شنامیا  دنک  هدهاشم  رتشیب  ار  یهلا  تردق  راثآ  نمؤم  هچ  ره  هک  تسا  ملـسم  نیا  و 
.(5) ددرگ یم  میلست  یهلا  تاردقم  رماوا و  ربارب  رد  (4) و  دنک

ص:101

ص 384. ، 1378 ءارسا ، رشن  زکرم  نآرق ، رد  قالخا  لحارم  میرک  نآرق  یعوضوم  ریسفت  هللادبع ، یلمآ ، يداوج  ( 1 - ) 1
.22 بازحا /  ُهّللا ؛) َقَدَص  ُُهلوُسَر َو  ُهّللا َو  اَنَدَعَو  ام  اذه  اُولاق  َبازْحَْألا  َنُونِمْؤُْملا  َأَر  اَّمل  َو  ( ) 2 - ) 2

ص 244. ج 17 ، هنومن ، ریسفت  ( 3 - ) 3
ص 491. ج 10 ، نایبلا ، بیطا  ریسفت  ( 4 - ) 4
ص 352. ج 10 ، قیاقدلا ، زنک  ریسفت  ( 5 - ) 5
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تایآ هاگدید  زا  میلست  يورخا  راثآ 

نمؤم اه  نآ  هک  دنگوس  تراگدرورپ  هب  : » دیامرف یم  دناد و  یم  یهلا  رماوا  ربارب  رد  میلست  ار  یعقاو  نامیا  میالع  زا  یکی  دنوادخ 
و دننکن ، یتحاران  ساسحا  وت  يرواد  زا  دوخ  لد  رد  سپـس  دـنبلط و  يرواد  هب  دوخ  تافالتخا  رد  ار  وت  هک  نیا  رگم  دوب  دـنهاوخن 

.(1)« دنشاب میلست  ًالماک 

رد ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تشاد  دـنهاوخ  یعقاو  ناـمیا  یتروص  رد  دارفا ، هک  هدرک  داـی  دـنگوس  دـنوادخ  هیآ ، نیا  رد 
یماگنه هکلب  دنروآ  وت  دزن  هب  ار  يرواد  طقف  هن  دیامرف  یم  سپس  .دنیامنن  هعجارم  ناگناگیب  هب  دنبلطب و  يرواد  هب  دوخ  تافالتخا 

دوخ لد  رد  دـننکن  ضارتعا  هکنیا  رب  هوـالع  اـه ، نآ  ناـیز  هب  اـی  دـشاب  اـه  نآ  دوس  هب  هاوخ  يدرک ، مکح  اـه  نآ  ناـیم  رد  وت  هک 
ًابلاغ تسا  ناسنا  نایز  هب  ًانایحا  هک  ییاـه  تواـضق  زا  ینورد  یتحاراـن  هچرگ  دنـشاب ، میلـست  ًـالماک  دـنیامنن و  یتحاراـن  ساـسحا 
هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  یعقاو  تیعقوم  هب  هجوت  قح و  ربارب  رد  میلـست  حور  شرورپ  یقـالخا و  ياـه  تیبرت  اـب  یلو  تسین ، يراـیتخا 

دنتسه وا  نانیـشناج  هک  ینادنمـشناد  یتح  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  يرواد  زا  هاگ  چیه  هک  دوش  یم  ادیپ  ناسنا  رد  یتلاح  هلآو 
لیلد هب  . (2) دنهد شرورپ  دوخ  رد  ار  قح  ربارب  رد  میلست  حور  دنفظوم  یعقاو  ناناملسم  لاح  ره  هب  و  دش ، دهاوخن  تحاران  زگره 

یقیقح نمؤم  دـشابن  نینچ  صخـش  ات  تسا و  وا  ءاـضق  هب  میلـست  تسادـخ و  مکح  هب  ياـضر  ناـمیا ، هیعطق  مئـالع  زا  یکی  هکنیا 
.(3) تسین

تایاور هاگدید  زا  ناسنا  یگدنز  رد  میلست  اضر و  راثآ 

ینارگن مغ و  شهاک 

تلاح یهلا  تاردقم  ربارب  رد  دشاب و  هتشاد  ردق  اضق و  هب  داقتعا  هک  یسک 

ص:102

(، ًامِیلْـسَت اوُمِّلَُـسی  َْتیَـضَق َو  اّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  اوُدِجَی  َُّمث ال  ْمُهَْنَیب  َرَجَـش  امِیف  َكوُمِّکَُحی  یّتَح  َنُونِمُْؤی  َکِّبَر ال  الَف َو  ( ) 1 - ) 1
.65 ءاسن / 

ص 453. ج 3 ، هنومن ، ریسفت  ( 2 - ) 2
ص 77. ج 2 ، دیواج ، ناور  ریسفت  ( 3 - ) 3
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: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  .دنک  یم  نیگهودنا  رت  مک  ار  وا  هتساوخان ، ياه  يراتفرگ  اه و  تبیصم  دریگ ، شیپ  رد  میلست  اضر و 
هب داقتعا  دامتعا و  : » دـیامرف یم  رگید  یمالک  رد  . (1)« تسا یهلا  ياضق  هب  ندوب  یـضار  هودنا ، هدننک  لیاز  هدـننکرود و  نیرتهب  »

.(2)« تسا هودنا  هدننکرود  هلیسو  نیرتهب  ردق ،

یگدنز رد  شیاسآ 

یم شالت  بارطـضا ، نودب  شیاسآ و  اب  ماوت  یگدنز  هب  یبایتسد  يارب  همه  و  دنتـسه ، ریگنابیرگ  تالکـشم  اب  یعون  هب  دارفا  همه 
ردـق اـضق و  هب  داـقتعا  اـب  تالکـشم ، نیا  زا  یخرب  .دـننیب  یم  دوخ  يورارف  شیاـسآ  نیا  هب  ندیـسر  هار  رد  ار  یعناوم  یلو  دـننک ،

.(3)« تشاد دهاوخ  یبوخ  یگدنز  دش  یضار  یهلا  ياضق  هب  سکره  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دوش  یم  فرطرب 

تـسد يزاین  یب  انغ و  هب  دوش و  یم  اراوگ  ناتیارب  یگدنز  دیدش ، یـضار  یهلا  ياضق  هب  امـش  رگا  : » دـیامرف یم  رگید  ینخـس  رد 
.(4)« دیبای یم 

شمارآ

نتـشاد اذل  دبای ، تسد  زیچ  همه  هب  دناوت  یمن  تسا و  دودـحم  وا  تاناکما  یفرط  زا  تسا و  دودـحمان  رـشب  ياه  هتـساوخ  زیارغ و 
.دـنک یم  مهارف  ناسنا  رد  ار  بارطـضا  ینارگن و  هنیمز  وا ، یگدـنز  رد  اـه  نآ  نادـقف  رگید و  دارفا  يارب  يویند  بهاوم  زا  یخرب 

: دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  دـشاب ، شخب  مارآ  دـناوت  یم  تسین ، هتخاس  يراک  وا  هدـهع  زا  هک  يدراوم  رد  ردـق  اضق و  هب  داقتعا 
یم مارآ  وا  بلق  دور ، یمن  نیب  زا  تـسا ، هدـش  ردـقم  وا  يارب  هـچ  ره  هـک  دـشاب  هتـشاد  داـقتعا  داـمتعا و  هـتکن  نـیا  هـب  سک  ره  »

.(5)« دریگ

ص:103

ص 104. مکحلاررغ ، ( 1 - ) 1
.نامه ردقلا ، یلع  لاکتالا  مهلل ، دراطلا  معن  ( 2 - ) 2

.نامه ( 3 - ) 3
مکحلاررغ ص 103. ءاضقلاب ، متزف  مکشیع و  تباط  ءاضقلاب  متیضر  نا  مکنا  ( 4 - ) 4

: دیامرف یم  مه  رگید  یمالک  رد  ترضح  نآ  ص 203 ، ج 4 ، همکحلا ، نازیم  .هبلق  حارتسا  هتوفی  نل  هل  ردق  ام  ناب  قثو  نم  ( 5 - ) 5
ص 147. ج 4 ، همکحلا ، نازیم  درب ، یم  نیب  زا  ار  نزح  یهلا  اضق  هب  ندوب  یضار  نزحلا ، یفنی  اضرلا 
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اضق هب  زیچ  همه  رگا  : » دیامرف یم  بجعت  ماقم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  رثؤم  نزح  ندرب  نیب  زا  رد  ردق  نآ  داقتعا  نیا 
.(1)« هچ يارب  هودنا  ندروخ و  هصغ  سپ  دراد ، یگتسب  ردق  و 

تالکشم ندرک  ناسآ 

دناد و یم  لاعتم  دنوادخ  هیحان  زا  ار  همه  هک  ارچ  تسا ، ناسآ  وا  يارب  تالکشم  لمحت  دراد  یهلا  ردق  اضق و  هب  داقتعا  هک  یسک 
.دوش یم  ناسآ  وا  يارب  تالکشم  سپ  دناد ، یم  هاوخریخ  روما و  هب  ملاع  ار  وا 

.(2)« دنک یم  ناسآ  ار  تالکشم  اه و  یتخس  یهلا  اضق  هب  ندوب  یضار  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

يدـید : » تفگ هک  دایز  نبا  باوج  رد  يربک  بنیز  هک  نانچ  دـننیب  یم  ابیز  ار  یتخـس  تبیـصم و  نیمه  لماک  ياه  ناـسنا  یتح  و 
هیاس رد  اریز : تسا  هدـمآ  دایز  میلـست  اضر و  ماقم  بلط  اـهاعد ، رد  . (3)« مدیدن يزیچ  ییابیز  زج  دومرف : درک ؟ هچ  امـش  اب  ادـخ 

دندرک یم  تساوخرد  ار  وا  يدونشخ  دنوادخ  زا  همئا  تهج  نیمه  هب  ددرگ  یم  نیمأت  ناسنا  ترخآ  ایند و  تداعس  میلـست  اضر و 
«. يا هدومن  نم  بیصن  تمسق و  ایند  یگدنز  زا  هک  هچ  نآ  هب  ارم  نادرگ  یضار  ایادخ  « ؛  (4)« یل تمسق  امب  شیعلا  نم  ینضرو  »

نتشاد تبثم  دید  ینیب و  شوخ 

يرما رهاظ  رد  هچرگ  دیآ  یم  شیپ  وا  يارب  هک  یلئاسم  دراد  داقتعا  .دناد  یم  دنوادخ  فرط  زا  ار  ملاع  ثداوح  همه  دحوم  ناسنا 
رد یلو  دشاب  دنسپان 

ص:104

یم یلع  ناـنمؤملاریما  رگید  ینخـس  رد  ص 294 ، ج 2 ، همکحلا ، نازیم  اذامل ، نزحلاـف  ردـق  ءاـضقب و  یـش  یلک  ناـک  نا  ( 1 - ) 1
يدایز تایاور  رد  تقیقح  نیا  و  تشاد ، دهاوخ  شمارآ  دشاب ، یـضار  یهلا  ياضق  هب  هک  یـسک  حارتسا ، اضقلاب  اضر  نم  دیامرف :

.تسا هدش  سکعنم 
مکحلاررغ ص 103. ایازرلا ؛» میظع  نّوهی  هللا  ءاضقب  اضرلا  ( » 2 - ) 2

ص 116. ج 45 ، راونالاراحب ، الیمج ؛» الا  تیار  ام  تلاق : هللا  عنص  تیار  فیک  ( » 3 - ) 3
.یلامث هزمحوبا  ياعد  نانجلا ، حیتافم  سابع ، یمق ، ( 4 - ) 4
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باوج رد  هک  دیامرف  یم  ربمایپ  هب  لاعتم  دنوادخ  .تسا  ینیب  شوخ  کنیع  دراذـگ  یم  مشچ  رب  هک  یکنیع   (1) تسوا عفن  هب  عقاو 
وگب : » دیامرف یم  دعب  هیآ  رد  (2) و  تسا هتشون  ام  يارب  دنوادخ  هچ  نآ  رگم  دهد  یمن  خر  ام  يارب  يا  هثداح  چیه  دیوگب : ناقفانم 

.(3)« میشون یم  تداهش  تبرش  ای  میوش و  یم  زوریپ  امش  رب  ای   ) دیراد راظتنا  یکین  ود  زا  یکی  زج  ام  هرابرد  ایآ 

تحلـصم نسحا و  ماظن  قباطم  ار  ملاع  تاردـقم  دـنراد  ناـمیا  ادـخ  تمحر  تمکح و  ملع و  هب  هک  تسرپادـخ  ناـمیا و  اـب  دارفا 
نیا .دوش  یم  هدودز  نمؤم  لد  زا  یماکان  تسکـش و  موهفم  دنیب ، یم  ابیز  ار  ملاع  تاردقم  مامت  نمؤم  ناسنا  دـنناد ، یم  ناگدـنب 

تـسا نامیا  اب  ناسنا  کی  راختفا  جوا  هک  دور  یم  تداهـش  يوس  هب  هار  کی  دیامن ، یم  یفرعم  زوریپ  لاح  ره  رد  ار  نینمؤم  تایآ 
اهاعد رد  یتح  تایاور و  تایآ و  رد  تسا  هدومن  هجوت  یـشیدنا  تبثم  هلئـسم  هب  مالـسا  میلاعت  . (4) نمـشد رب  يزوریپ  رگید  هار  و 

نآ تسا  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  بوسنم  هک   (5) ریغص نشوج  ياعد  رد  تسا  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  یـشیدنا  تبثم 
.دیامن یم  رکش  ار  دنوادخ  لئاسم ، هب  تبثم  دید  اب  درمش و  یم  رب  ار  دنوادخ  ياه  تمعن  اعد  ياهتنا  ات  ادتبا  زا  ترضح 

شیگدنز زا  هکنیا  ات  ددنبب  یگدنز  ياه  كاشاخ  راخ و  رب  ار  شمـشچ  ناسنا  هک  دهد  یم  روتـسد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
تیاه شـشوک  شالت و  رد  ات  هد  تداـع  وکین  هجوت  كاـپ و  تین  هب  ار  دوخ  : » دـیامرف یم  ترـضح  نآ  نینچ  مه  . (6) دوش یضار 

.(7)« يدرگ قفوم 

ص:105

.216 هرقب / ْمَُکل ؛) ٌْریَخ  َوُه  ًاْئیَش َو  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یسَع  َو  ( ) 1 - ) 1
.50 هبوت /  ...اَنل ؛) ُهّللا  َبَتَک  ام  ّالِإ  انَبیُِصی  َْنل  ُْلق  ( ) 2 - ) 2

.51 هبوت / ِْنیَیَنْسُْحلا ؛) يَدْحِإ  ّالِإ  اِنب  َنوُصَّبَرَت  ْلَه  ُْلق  ( ) 3 - ) 3
ص 442. ج 7 ، هنومن ، ریسفت  ( 4 - ) 4

.ریغص نشوج  ياعد  نانجلا ، حیتافم  تایلک  ( 5 - ) 5
تمکح 212. هغالبلا ، جهن  ًادبا ؛» هنع  ضرت  مل  الاو  يذقلا  یلع  ضغا  ( » 6 - ) 6

ص 330. ج 4 ، مکحلاررغ ، جاجنلا ؛» کیعاسم  یف  كردت  ِدصقلا ، لیمجو  ِهَِّینلا  َنسُح  کِسفَن  دَّوَع  ( » 7 - ) 7
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نکمم دنزاس ، یم  یلمع  دنهد و  یم  ماجنا  ار  اهراک  نانیا  .دنرت  لاعف  رت و  هدنز  رت ، لاحشوخ  دنتسه  تبثم  رکف  ياراد  هک  یناسک 
دوش یمن  عقاو  زگره  هک  ییاـهزیچ  باـب  رد  هک  دـنزاس  یمن  عیاـض  وحن  نیا  هب  ار  دوخ  تقو  ناـنیا  .دـننک  هابتـشا  مه  رایـسب  تسا 
نیمز وج  دراو  ینامسآ  ياه  گنـس  نویلیم  تسیب  زا  شیب  دودح  رد  تعاس ، ره 24  رد  .دنوش  تحاران  نارگن و  ساوح و  ناشیرپ 

ياه گنـس  نیا  زا  یکی  طوقـس  رثا  رب  یـصخش  هک  دوش  یمن  هدید  اج  چیه  رد  يدامتعا  لباق  تسرد و  تبث  چـیه  اما  دـنوش ، یم 
یم نییعت  ار  ام  تشونرس  هک  تسا  یلوهجم  لماع  ام  رکفت  زرط  تسام و  تیـصخش  فرعم  ام  راکفا  . (1) دشاب هدش  هتشک  ینامسآ 

.(2) دنک

.تسام لیخت  رکف و  يورین  ینورد و  لماوع  زا  رثأـتم  دـشاب  هتـشاد  طاـبترا  یجراـخ  لـماوع  هب  هک  نآ  زا  شیب  شیوشت  شمارآ و 
: تفگ یم  درک و  یمن  شمارآ  ساسحا  تشاد ، تورث  تردق و  ترهش و  هکنیا  اب  نوئلپان 

یناگدـنز زا  دوب ، لـال  رک و  روک و  یگلاـس  ود  زا  هک  يدرف  هک  یتروص  رد  ما  هتـشادن  ما  یناگدـنز  رد  شوـخ  زور  شـش  زگره  »
.(3)« متفای ابیز  مدرک  یم  روصت  هچ  نآ  زا  شیب  ار  یناگدنز  هک  تشاد  یم  مالعا  هدرک ، تیاضر  راهظا 

، دنتـسه نیب  شوخ  هدـنیآ  دروم  رد  دارفا  نیا  .دـنک  یم  فیـصوت  دـننک  یم  هاگن  ایاضق  تبثم  هبنج  هب  هک  ار  يدارفا  انآ ، یلپ  لصا 
تاعوضوم دازآ  یعادـت  ياه  نومزآ  رد  دـنراد و  تبثم  رظن  نارگید  دروم  رد  دـنروآ ، یم  داـی  هب  هتـشذگ  زا  ار  بوخ  روما  طـقف 

هب ار  يرتشیب  ياه  كرحم  دننک و  یم  هبرجت  ار  يرتشیب  دنیآ  شوخ  ياه  كرحم  دارفا  نیا  .دنروآ  یم  نابز  هب  ار  يرتدنیآ  شوخ 
تـشادهب رب  يوق  تارثا  تسا و  يدرف  یتخبـشوخ  زا  یـشخب  دـسر  یم  رظن  هب  ینیب  شوخ  .دـننک  یم  تواـضق  دـنیآ  شوخ  ناونع 

.دراد یناور  ینامسج و 

ص:106

ص 159. ناسنا ، لماکت  رد  قالخا  تلاسر  باتک  زا  لقن  هب  ص 96 ، شمارآ ، ناوج و  دمحم ، این ، یناحبس  ( 1 - ) 1
ص 114. یگدنز ، نیئآ  لید ، یگنراک ، ( 2 - ) 2

.نامه ( 3 - ) 3
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دوخ هب  تبثم  ثداوح  دانـسا  تبثم و  ياوتحم  کی  رارکت  اه  هار  نیا  زا  یکی  .دراد  دوجو  ندرک  رکف  تبثم  يارب  یفلتخم  ياه  هار 
رظن رگید  لماع  .دـنهد  تبـسن  دوخ  هب  ار  تبثم  ثداوح  دـنراد  لیامت  داش  دارفا  هک  دـنتفایرد  ( 1989  ) ناراکمه لـیاگرآ و  .تسا 

.(1) دسر یم  رظن  هب  بوخ  دب ، روما  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا  یگدنز  دروم  رد  ینیب  شوخ 

ادخ دای   - 4

هاگ هیکت  دوجو  مدع  ییاهنت و  ساسحا  تاقوا  یضعب  یتح  متس و  ملظ و  گنج ، اهدوبمک ، اه ، یضیرم  اه ، يراتفرگ  تالکـشم و 
یکی .دوش  یم  یناور  راشف  ثعاب  دراذگب  نایم  رد  وا  اب  ار  دوخ  لیاسم  تالکـشم و  دنک و  لد  درد  وا  اب  دناوتب  ناسنا  هک  یـسک  ای 

یم لاعتم  دـنوادخ  .تسا  ادـخ  داـی  دـهد  یم  تاـجن  ییاـهنت  زا  ار  وا  دـشخب و  یم  شمارآ  ناـسنا  هب  تلاـح  نیا  رد  هک  يروما  زا 
.(2)« تسا اه  لد  شخب  شمارآ  ادخ  دای  هک  دینادب  : » دیامرف

رد يراـتفرگ  اـه ، تمعن  لاوز  مهبم ، هدـنیآ  تلع  هب  ینارگن  رگا  .درب  یم  نیب  زا  ار  بارطـضا  ینوـگرگد و  لـماوع  دـنوادخ  رکذ 
، نابرهم میحر و  دنوادخ  لاعتم ، رداق  دـنوادخ  هب  نامیا  تسا  جایتحا  یگدـنامرد و  یناوتان و  يرامیب و  فعـض و  نمـشد ، لاگنچ 

دهد شمارآ  درف  هب  دربب و  نیب  زا  ار  اه  ینارگن  هنوگ  نیا  دناوت  یم  دراد  هدـهع  رب  ار  شیوخ  ناگدـنب  تلافک  هراومه  هک  ییادـخ 
.دنکن یگدنامرد  ساسحا  هدنیآ  ثداوح  ربارب  رد  هک 

اه نآ  ندرک  فرطرب  رد  دنوادخ  دای  ریثأت  ینارگن و  لماوع 

یهاتوک و بسانمان ، ياهراتفر  زا  ینارگن  دزاـس ، یم  نارگن  ار  وا  درف ، یگدـنز  هتـشذگ  رد  اـهراتفر  یخرب  هاـنگ و  ساـسحا  هاـگ 
.دهد یم  شمارآ  طیارش  نیا  رد  ار  درف  وا ، يریذپ  هبوت  دنوادخ و  شزرمآ  هب  هجوت  اه ، شزغل 

ص:107

.1382 لوا ، پاچ  ناهفصا ، یهاگشناد  داهج  نارگید ، یمارهب و  همطاف  همجرت  يداش ، یسانشناور  لکیام ، لیاگرآ ، ( 1 - ) 1
.28 دعر / ُبُولُْقلا ؛) ُِّنئَمْطَت  ِهّللا  ِرْکِِذب  الَأ  ( ) 2 - ) 2

یناسنا مولع  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 504زکرم  هحفص 126 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_107_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_107_2
http://www.ghaemiyeh.com


اما .دزاس  یم  نارگن  ار  وا  یجراخ  یلخاد و  نانمـشد  هوبنا  لباقم  رد  هاگ  یعیبط و  لماوع  ربارب  رد  ناسنا  یناوتان  فعـض و  یهاـگ 
ربارب رد  زیچ  چیه  تسا و  اه  تردق  نیرترب  هک  یتردق  دوش ، یم  وا  تمحر  تردق و  هب  یکتم  دـتفا و  یم  ادـخ  دای  هب  هک  یماگنه 

.مراد رارق  ادخ  هیاس  رد  هکلب  متسین  اهنت  نم  دیوگ  یم  دوخ  اب  درف  دوش و  یم  دراو  وا  رب  شمارآ  درادن ، تمواقم  يارای  نآ 

هب هک  یـسک  نآ  یلو  تسا  نآ  ندوـب  فدـه  یب  یگدـنز و  یچوـپ  ساـسحا  ناـسنا ، هدـنهد  رازآ  ياـه  ینارگن  هـشیر  زین  یهاـگ 
ار یگدنز  ثداوح  اه و  همانرب  مامت  تسا و  هتفریذپ  گرزب  فده  کی  ناونع  هب  ار  یگدـنز  لماکت  ریـسم  و  دراد ، نامیا  دـنوادخ 

.تسا برطضم  نادرگرس ، و  ددرم ، دارفا  نوچ  مه  هن  دنک و  یم  یچوپ  ساسحا  یگدنز  زا  هن  دنیب ، یم  طخ  نیمه  رد 

یمن ار  یـسک  اما  دوش ، یم  لمحتم  ار  يدایز  تمحز  فدـه  کی  هب  ندیـسر  يارب  یهاگ  ناسنا  هک  تسا  نآ  ینارگن  رگید  لماع 
ساسحا رگا  تلاح  نیا  رد  دهد ، یم  جنر  ًادیدش  ار  وا  یـساپسان  نیا  دنک ، رکـشت  ینادردق و  دـهن و  جرا  وا  تمحز  يارب  هک  دـنیب 

ینارگن و دـهد  یم  شاداپ  همه  يارب  دـهن و  یم  جرا  اه  نآ  همه  هب  تسا و  هاگآ  شیاه  شـشوک  اه و  شالت  مامت  زا  یـسک  دـنک 
رد مدرم  زا  يرایـسب  هک  تسا  چوپ  تالایخ  اه و  مهوت  اـه و  نظءوس  ینارگن ، لـماوع  زا  رگید  یکی  .دوش  یم  رت  مک  وا  بارطـضا 
نظ نسح  هب  روتـسد  وا و  نایاپ  یب  فطل  ادخ و  هب  هجوت  هک  درک  راکنا  ناوت  یم  هنوگچ  یلو  دنرب ، یم  جـنر  نآ  زا  دوخ  یگدـنز 

.دریگ یم  ار  نآ  ياج  نانیمطا  شمارآ و  درب و  یم  نیب  زا  ار  روآ  جنر  تلاح  نیا  تسا  ینامیا  اب  درف  ره  هفیظو  هک 

رما هب  یبایتسد  مدع  یهاگ  هک  اج  نآ  ات  تسا ، يدام  یگدنز  ایند و  هب  یگتفیش  ینارگن ، بارطـضا و  لماوع  نیرت  گرزب  زا  یکی 
فیاظو هب  هجوت  ادـخ و  هب  نامیا  اما  .دزاس  یم  شوشم  مارآان و  ار  درف  رکف  اه  هتفه  اـهزور و  اـی  اـه و  تعاـس  یگدـنز  رد  ییزج 

.(1) دهد شهاک  ار  درف  ياه  بارطضا  دناوت  یم  دنشاب ، هتشادن  ینارگن  فسأت و  اه ، یماکان  رد  دیاب  هک  نامیا  اب  دارفا 
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تـسا وا  تسا و  وا  تسد  هب  روما  همه  تشگزاب  نوچ  تسا ، ادخ  تسد  هب  طقف  وا  تداعـس  هک  دـش  روآدای  یتقو  ناسنا  نینچ  مه 
يارب ادخ  دای  .دنک  یم  ادیپ  يرتشیب  شمارآ  وا  دای  اب  .تسا  دارفا  همه  هاگهانپ  تسا  ءاشیام  لاعف  نانآ و  رب  رهاق  ناگدنب و  قوف  هک 
ریحتم دوخ  روما  رد  هاگ  دنک و  تنامض  ار  وا  تداعس  هک  تسا  یقیثو  نکر  يوجتسج  رد  تسا و  ثداوح  ریسا  هراومه  هک  ناسنا ،

.(1) تسا شمارآ  طاسبنا و  هیام  هدمآ ، هچ  يارب  دنرب و  یم  شیاجک  هب  دور و  یم  اجک  هب  دناد  یمن  تسا ،

دنوادخ دنادرگرب ، يور  ادخ  دای  زا  هک  یسک  لباقم ، رد  دوش و  یم  لصاح  شمارآ  ادخ  دای  اب  اهنت  هک  دوش  یم  نشور  هیآ  نیا  زا 
یمروشحم انیبان  ار  وا  تمایق  زور  .تشاد و  دهاوخ  یتخس ) و   ) گنت یگدنز  دوش  نادرگ  يور  نم  دای  زا  یسک  ره  و  : » دیامرف یم 

هتـسب ياهرد  اب  دـنز ، یم  يراک  ره  هب  تسد  دوش ، هتـسب  ناـسنا  يور  هب  یگدـنز  ياـهرد  هک  نیا  ینعی  کنـض  تشیعم  . (2)« منک
.ددرگ وربور 

، زآ صرح و  لخب و  یلو  تسا  تفگنه  شدمآرد  لوپ و  اسب  يا  دراد ، یمک  دـمآرد  هک  تسین  نیا  رطاخ  هب  تشیعم  یگنت  یهاگ 
یمن ییوگ  هکلب  دننک ، هدافتـسا  وا  یگدنز  زا  نارگید  دشاب و  زاب  شا  هناخ  رد  درادن  لیم  اهنت  هن  دـنک ، یم  گنت  وا  رب  ار  یگدـنز 

ءاینغا و دننامه  دنک و  یم  یگدنز  ناریقف  نوچ  مه  مالـسلا ، هیلع  یلع  ترـضح  هدومرف  هب  .دیاشگب  شیوخ  يور  هب  ار  نآ  دهاوخ 
.دهد یم  سپ  باسح  نادنمتورث 

دای ندرک  شومارف  ببس  هب  ار  شیاه  تیلوئسم  ناسنا  هک  یماگنه  .تسا  قح  دای  زا  ضارعا  اهانگنت ، رد  ندش  راتفرگ  یلصا  لماع 
هن اریز  درذـگ ، یم  يراوشد  یتخـس و  هب  یگدـنز  تلاح  نیا  رد  ددرگ و  یم  یندـشن  راهم  لایما  قرغ  دراپـسب ، یـشومارف  هب  ادـخ 
زاب لایما  راشف  ربارب  رد  ار  وا  هک  یقالخا  هن  دـهد و  یحور  يانغ  وا  هب  هک  تیونعم  هب  هجوت  هن  دـنک ، یـضار  ار  وا  هک  دراد  یتعاـنق 

.دراد
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زا سرت  هدـنیآ و  هب  نانیمطا  مدـع  رطاخ  هب  تسا ، یحور  ياـنغ  ندوبن  يونعم و  ياـهدوبمک  رطاـخ  هب  رـشب  یگدـنز  یگنت  ًـالوصا 
ینارگن نیا  راچد  رت  مک  دراد  ادخ  هب  نامیا  هک  سک  نآ  تسا و  هدام  ناهج  هب  دح  زا  شیب  یگتـسباو  و  دوجوم ، تاناکما  يدوبان 

.(1) دوش یماه 

دنام یمن  يزیچ  ایند  زا  ریغ  دیامن ، هطبار  عطق  وا  اب  دنک و  شومارف  ار  شراگدرورپ  درف  رگا  هک  تسا  نیا  هب  تخـس  یگدـنز  نییبت 
زا ندرب  هرهب  يارب  ایند  یگدنز  حالـصا  رد  ار  دوخ  ياه  شـشوک  مامت  اذـل  دـشاب  هتـشاد  رطاخ  ّقلعت  نآ  هب  ددـنبب و  لد  نآ  هب  هک 
نآ زا  رت  هفاضا  هب  مشچ  ًامئاد  ددرگ و  یمن  عناق  نآ  هب  دروآ  تسدب  ار  هچره  ناسنا  هکاج  نآ  زا  .دنک  یم  رـصحنم  يویند  یگدنز 

شلد هشیمه  درب و  یم  رس  هب  دوبمک  يرادن و  ساسحا  زا  یشان  راشف  رقف و  رد  ًامئاد  درادن ، ینایاپ  شیگنشت  صرح و  دزود و  یم 
ایند و یگدنز  نداد  تسد  زا  سرت  بارطـضا و  هودنا و  مغ و  یـصخش  نینچ  نیا ، رب  هوالع  .درادـن  هک  تسا  يزیچ  هب  دـنم  هقالع 

تسد زا  هدشن و  هدروآرب  ياهوزرآ  گنج  رد  هتـسویپ  وا  هصالخ  .دراد  ار  يرامیب  گرم و  ندیـسر  ارف  تامیالمان و  ندروآ  يور 
.دراد ار  ایند  یگدنز  نداد 

اب هتخیمآ  هک  تسا  یتایح  یگدـنز و  وا  يارب  هک  دـبای  یم  رد  دـشاب  وا  دای  هب  دسانـشب و  ار  شراـگدرورپ  ماـقم  رگا  هک  یلاـح  رد 
یتمارک تعفر و  رورـس و  یناـمداش و  تسین و  ّتلذ  اـب  هتخیمآ  هک  دراد  یتزع  تسین و  ریذـپ  لاوز  هک  دراد  یکلم  تسین و  گرم 

.درادن ینایاپ  دیاین و  باسح  هب  هک  دراد 

هچ نآ  هب  دمهفب  ار  تیعقاو  نیا  درف  رگا  .درادن  یـشزرا  ترخآ  نودب  ایند  یگدنز  تسا و  هاگرذگ  ایند  هک  دبای  یم  رد  نینچ  مه 
رت مک  دنک و  یم  شمارآ  ساسحا  دشاب ) رادروخرب  یمک  تاناکما  زا  مه  ردقره   ) یگدنز رد  ددرگ و  یم  عناق  هداد  وا  هب  دنوادخ 

.(2) دوش یم  راچد  عوبطمان  ياه  ساسحا  گنچ  رد 
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ادخ لضف  هب  يراودیما   - 5

یناور تشادهب  رد  دیما  ریثأت 

درف هب  يراتفرگ ، ماـگنه  هب  دـناوت  یم  يراودـیما  .تسا  يراودـیما  تسا  رثؤم  درف  یناور  تشادـهب  نیمأـت  رد  هک  یلیاـسم  زا  یکی 
یم نانآ  هیحور  تیوقت  بجوم  نکمم ، ریغ  ًارهاظ  راوشد و  ياه  تیعقوم  رد  دارفا  يزوریپ  تیلاعف و  هک  روط  نامه  دـنک ، کـمک 

: درفات دوش  یم  بجوم  يراودیما  نمکلوف »  » و سورازال »  » رظن هب  دوش 

؛ دریگ راک  هب  ار  دوخ  صاخ  يراگزاس  ياهدربهار  دامتعا  نیا  رثا  رب  دشاب و  هتشاد  دامتعا  دوخ  هب   - 1

؛ دنک یم  ادیپ  دامتعا  دوخ  جلاعم  کشزپ  هب  رامیب  هک  نانچ  مه  دنک ، ادیپ  دامتعا  نارگید  هب   - 2

.(1) دروآ تسد  هب  بلق  توق  هجوت  نیا  رثا  رد  دوش و  هجوتم  ادخ  هب   - 3

: مالسا گنهرف  رد  يراودیما 

دمد و یم  دارفا  رد  ار  تکرح  دیما و  حور  شتامیلعت  اه و  همانرب  مامت  رد  مالسا  .تسا  هدش  دیما  ظفح  رب  دیکأت  مالسا  گنهرف  رد 
زج ادخ  تمحر  زا  هک  دیوشن  سویأم  ادخ  تمحر  زا  : » هک تسا  هدمآ  نآرق  رد  .دـنک  یم  یهن  سأی  كرحت و  مدـع  ییاتـسیا و  زا 

.(2)« دنوش یمن  سویأم  رفاک  موق 

هب دهد  یم  ار  رـصم  يوس  هب  تکرح  روتـسد  شنادـنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  بوقعی  ترـضح  هک  یماگنه  هیآ  نیا  نومـضم  ساسا  رب 
راک رد  یفسوی  هک  دنتـشاد  نانیمطا  ًابیرقت  نادنزرف  هک  اج  نآ  زا  دینک و  وجتـسج  نیماینب  شردارب  فسوی و  زا  هک  دیوگ  یم  نانآ 

دیوشن سویأم  هاگ  چیه  یهلا  تمحر  زا  : » دنک یم  دزـشوگ  اه  نآ  هب  بوقعی  دندرک ، بجعت  ردپ  دـیکأت  هیـصوت و  نیا  زا  تسین و 
«. تسا اه  یتخس  تالکشم و  همه  قوفام  وا  تردق  هک 
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ار دوخ  هاگ  چیه  ور  نیا  زا  دناد  یم  وا  تسد  هب  ار  ملاع  بابـسا  مامت  دراد و  داقتعا  ربدم  میکح و  میلع و  دنوادخ  هب  دـحوم  ناسنا 
رگا دنک ، کمک  وا  هب  دـناوت  یم  دـنوادخ  هک  دراد  داقتعا  تسا و  راودـیما  دـنوادخ  هب  هشیمه  هکلب  دـنیب ، یمن  لماک  تسب  نب  رد 

.دهد یم  شمارآ  وا  هب  هکلب  دراذگ  یمن  اهنت  ار  وا  دهاوخب ، کمک  وا  زا  دشاب و  هتشاد  دیما  وا  تمحر  لضف و  هب  درف 

.تسا و یگتسخ  بعت و  دض  هک  شیاسآ  زا  تسا  هیانک  دوش  لامعتسا  اج  ره  .تسا  شوخ  سفن  ای  سفن و  يانعم  هب  حور »  » هملک
هک نانچ  مه  .دوش  یم  روصت  یگنت  راشف و  یعون  ناسنا  رظن  رد  تاجن  هار  ندش  هتـسب  یگراچیب و  تدـش و  هک  تسنیا  هیانک  هجو 
هک دـنیوگ  یم  اذـل  و  دـسر ، یم  رظن  هب  یتحار  سفنت و  یعون  تیفاـع ، يزوریپ  جرف و  ياـنخارف  هب  نتفاـی  تاـجن  ینعی  نآ  لـباقم 

دعب شیاشگ  نامه  تسا  ادخ  هب  بوسنم  هک  یحور  سپ  دزاس ، یم  لدبم  تحار  سفن  هب  ار  يراتفرگ  جرف و  هب  ار  هودنا  دنوادخ ،
.دریگ یم  تروص  ادخ  هدارا  نذا و  هب  هک  تسا  یتخس  زا 

دیامن یم  مکح  دنک  هدارا  هچره  هب  دهد و  یم  ماجنا  دهاوخب  هچ  ره  ادخ  هک  تسا  دقتعم  انعم  نیا  هب  دراد ، ادخ  هب  نامیا  سک  ره 
سویأم و ادخ  حور  زا  دیابن  ینامیا  بحاص  چیه  دزادنا و  بقع  هب  ار  وا  مکح  ای  دیآ و  قیاف  وا  ّتیـشم  رب  هک  تسین  يرهاق  چیه  و 

هطاحا هب  رفک  انعم  رد  وا ، تردق  ندرک  دودحم  تقیقح  رد  شتمحر  زا  يدیمون  ادخ و  حور  زا  سای  اریز  دوش ، دیماان  شتمحر  زا 
.(1) تسا وا  تمحر  هعس  و 

يورین رب  هیکت  اـب  دـنک و  یم  هاـگن  تبثم  هدـنیآ  هب  هراوـمه  یگدـنز  رد  تیقفوـم  مدـع  رکف  یفاـب و  یفنم  ياـج  هـب  نمؤـم  ناـسنا 
میهاربا هب  ناگتـشرف  هک  یتقو  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  ناتـساد  رد  .درادنپ  یمن  بابـسا  ملاع  رد  دودـحم  ار  دوخ  يدـنوادخ 

هب میهاربا  یلو  میهد ، یم  تراشب  ییاناد  دنزرف  هب  ار  وت  ام  دنتفگ :

ص:112

ص 257. ج 11 ، نازیملا ، ریسفت  ( 1 - ) 1

یناسنا مولع  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 504زکرم  هحفص 131 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_112_1
http://www.ghaemiyeh.com


يزیچ چیه  ادخ  تردق  ربارب  رد  دنچ  ره  تسا ، دیعب  رایـسب  وا  زا  يدـنزرف  نینچ  دـلوت  یعیبط  نیزاوم  رظن  زا  هک  تسناد  یم  یبوخ 
رد دـیهد ، یم  نم  هب  یتراـشب  نینچ  اـیآ  تفگ : اذـل  تخیگنارب ، ار  وا  بجعت  یعیبـط  يداـع و  نیزاوم  هب  هجوت  یلو  تسین ، لاـحم 

.(1) ما هدیسر  يریپ  نس  هب  نم  هک  یلاح 

تراشب قح  هب  ار  وت  ام  هک  دـنتفگ  وا  هب  تیعطاق  تحارـص و  اب  .دـندادن  میهاربا  هب  يرتشیب  بجعت  اـی  دـیدرت  لاـجم  ناگتـشرف  یلو 
.(2) مّلسم تسا و  قح  لیلد  نیمه  هب  دوب و  وا  نامرف  هب  ادخ و  هیحان  زا  هک  یتراشب  میداد ،

هک نونکا  دـنتفگ  دـشاب -  هدرک  هبلغ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  رب  يدـیماان  سأی و  ادابم  هک  نیا  نامگ  هب  دـیکأت -  يارب  نآ  لاـبند  هب  و 
وا رب  ادخ  تمحر  زا  يدیمون  سأی و  هک  تخاس  رود  اه  نآ  زا  ار  رکف  نیا  يدوز  هب  میهاربا  یلو  . (3) شابم ناسویأم  زا  تسا  نینچ 

تمحر زا  یـسک  هـچ  تـفگ : تحارــص  اـب  اذـل  تـسا ، یعیبـط  نیزاوـم  هـب  هجوـت  تـهج  زا  شبجعت  اـهنت  هـکلب  دـشاب  هدـش  هریچ 
شنایاپ یب  تردق  هب  یپ  دـنا و  هتخانـشن  یتسرد  هب  ار  ادـخ  هک  یناهارمگ  نامه  . (4) ناهارمگ زج  دوش  یم  سویأم  شراـگدرورپ 

.دروآ دوجو  هب  دـنمورب  يدـنزرف  يزیچان  هفطن  زا  دـنیرفآ و  یم  فرگـش  نینچ  یناـسنا  كاـخ ، يا  هرذ  زا  هک  ییادـخ  دـنا ، هدربن 
تردق رد  دناوت  یم  یسک  هچ  دنک ، یم  لیدبت  ناتسلگ  هب  ار  ینازوس  شتآ  و  دنیشن ، یم  راب  هب  شنامرف  هب  امرخ  هدیکشخ  تخرد 

.(5) ددرگ سویأم  وا  تمحر  زا  ای  دنک  کش  يراگدرورپ  نینچ 

دئادش نیا  یلو  دنرب  یم  رـس  هب  اه  يراتفرگ  دئادش و  رد  ًارهاظ  ولو  تسا  راودیما  دـنوادخ  تمحر  لضف و  هب  هراومه  نمؤم  ناسنا 
چیه هب  اه  يراتفرگ  و 

ص:113

.54 رجح / َنوُرِّشَُبت ؛) َِمبَف  ُرَبِْکلا  َِینَّسَم  ْنَأ  یلَع  ِینوُُمتْرََّشب  َلاق َأ  ( ) 1 - ) 1
.55 نامه /  ِّقَْحلِاب ؛) َكانْرََّشب  اُولاق  ( ) 2 - ) 2

.نامه َنیِِطناْقلا ؛) َنِم  ْنُکَت  الَف  ( ) 3 - ) 3
.56 نامه /  َنوُّلاّضلا ؛) َّالِإ  ِهِّبَر  ِهَمْحَر  ْنِم  ُطَنْقَی  ْنَم  َلاق َو  ( ) 4 - ) 4

ص 102. ج 11 ، هنومن ، ریسفت  ( 5 - ) 5
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رد هک  تسا  دقتعم  دناد و  یم  اهراک  رد  شیاشگ  جرف و  همدقم  ار  اه  يراتفرگ  دئادش و  نیا  هکلب  دنک  یمن  نیـشن  هناخ  ار  وا  هجو 
ناربمایپ زا  مادک  چیه  لیلد  نیمه  هب  هدوب و  وا  تحلـصم  هب  اه  نیا  تسا و  هتفهن  یتمکح  اه ، یتحاران  دئادش و  اه و  يراتفرگ  نیا 

یلو دـنا  هداد  همادا  ار  دوخ  ریـسم  هار و  دـنوادخ  تمحر  لضف و  هب  يراودـیما  اب  هکلب  دـنا  هدیـسارهن  تالکـشم  زا  یهلا  يایلوا  ای 
: دیامرف یم  دنوادخ  هتفایان  تیبرت  ياه  ناسنا  هرابرد 

(1) دریگ یم  ارف  ار  وا  ياپ  ات  رس  يدیماان  سأی و  دسرب  وا  هب  یتحاران  يرصتخم  یتح  مینک و  یم  بلـس  وا  زا  ار  تمعن  هک  یماگنه 
رد یلک  هب  ناشراکفا  هتـشر  دننک و  یم  مگ  ار  دوخ  ياپ  تسد و  يراتفرگ ، يرـصتخم  اب  هک  دـنتیفرظ  مک  يردـق  هب  اه  نآ  ینعی  ، 
هک دـندرگ  یم  سویأم  هچاپتـسد و  نوبز و  هراچیب و  نانچ  دـنکفا و  یم  هیاس  ناـشبلق  رب  يدـیماان  سأـی و  تملظ و  دزیر و  یم  مه 
هب تیفرظ ، مک  نامیا و  یب  رکف ، هتوک  دارفا  همه  لاح  تسا  نینچ  يرآ ، دـنقباس -  ياه  ناسنا  نامه  اه  نیا  دـنک  یمن  رواب  ناـسنا 

لباقم رد  هوک  نوچ  دـنک  یمن  يرثا  نانآ  رد  اه  نافوط  نیرت  تخـس  تسا و  سونایقا  نوچ  مه  ناشحور  هک  ادـخ  ناتـسود  سکع 
ناهج دننک و  یمن  مگ  ار  دوخ  ياپ  تسد و  یشخبب  نانآ  هب  ار  ایند  ادخ ، نامرف  لباقم  رد  هاک  نوچ  دنا و  هداتـسیا  تخـس  ثداوح 

.(2) دنروآ یمن  وربا  هب  مخ  يریگب  نانآ  زا  ار 

اه نآ  ندرک  فرطرب  رد  ادخ  يوس  هب  تشگزاب  هبوت و  ریثأت  يدیماان و  سأی و  لماوع 

زا یلک  هب  دوش  یم  بلس  اه  نآ  زا  یهلا  ياه  تمعن  زا  یـضعب  دسر و  یم  اه  نآ  هب  يّرـش  یتقو  هتفایان  تیبرت  يداع و  ياه  ناسنا 
.درادن دوجو  ماگنه  نیا  رد  هک  تسا  يرهاظ  بابـسا  ناشدیما  همه  دـنرادن ، غارـس  ار  يرگید  ياج  نوچ  دـندرگ  یم  سویأم  ریخ 

، يدماشیپ رطاخ  هب  ای  یهلا و  دییأت  اب  هک  ییاه  ناسنا  یلو 

ص:114

.83 ءارسا /  ًاسُؤَی ؛) َناک  ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اذِإ  َو  ( ) 1 - ) 1
ص 245. ج 12 ، هنومن ، ریسفت  ( 2 - ) 2
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وا زا  ار  اه  يراتفرگ  عفر  هتخود ، دوخ  يادخ  هب  دیما  مشچ  هراومه  هتشگرب  دوخ  هداس  ترطف  هب  هدرک ، شومارف  ار  يرهاظ  بابـسا 
.(1) بابسا هن  دنهاوخ  یم 

دنک و یم  ادخ  تمحر  زا  يدیماان  سأی و  ساسحا  تسا ، هداد  ماجنا  هک  یهابتشا  هانگ و  رثا  رب  ناسنا  تاقوا  یهاگ  رگید  فرط  زا 
.ددرگ یم  وا  ناور  حور و  رب  راشف  ندمآ  دراو  ثعاب  نیا 

رارق یگتـسکشرس  سأی و  تسب و  نب  رد  هداد  ماجنا  هک  ییاهاطخ  ای  هدـش  بکترم  هک  یناهانگ  رطاـخ  هب  عقوم  چـیه  نمؤم  ناـسنا 
هار نمؤم  ناسنا  يارب  دـنوادخ  دـنوادخ و  اب  طابترا  رد  ای  تسا  مدرم  اب  طابترا  رد  اـی  مرج  اـطخ و  نیا  هک  نیا  لـیلد  هب  دریگ  یمن 

دنوادـخ شـشخب  تمحر و  زا  دـیابن  هک  دـنک  یم  دـیکأت  دـیامن و  هبوت  هک  دـنک  یم  توعد  ار  ناسنا  تسا و  هتـشاذگ  زاـب  ار  هبوت 
دیوشن دیمون  دنوادخ  تمحر  زا  دیا ! هدرک  متـس  فارـسا و  دوخ  رب  هک  نم  ناگدنب  يا  وگب  : » دـیامرف یم  هچ  نانچ  .ددرگ  سویأم 

.(2)« دزرمآ یم  ار  ناهانگ  همه  ادخ  هک 

ینامز ًاصوصخم  تسا ، نیـشیپ  دب  لامعا  رثا  رب  يراکهانگ  ساسحا  دراد ، دوجو  یتیبرت  لیاسم  هار  رـس  رب  هک  یمهم  تالکـشم  زا 
اوقت یکاپ و  يوس  هب  ار  دوخ  ریـسم  دـهاوخب  رگا  دوش  یم  مسجم  ناسنا  رظن  رد  ًاـمئاد  رکف  نیا  هک  دـشاب  نیگنـس  ناـهانگ  نیا  هک 

یـسوباک دـننام  رکف  نیا  .دـناهرب  ار  دوـخ  هتـشذگ ، نیگنـس  تیلوئـسم  زا  دـناوت  یم  هنوـگچ  ددرگ  زاـب  ادـخ  هار  هـب  دـهد و  رییغت 
: دـیوگ یم  وا  هب  دراد ، یم  زاب  یکاپ  هب  شیارگ  یگدـنز و  همانرب  رییغت  زا  ار  وا  اـسب  هچ  دـنکفا و  یم  هیاـس  وا  حور  رب  كانتـشحو 

هدرک ادیپ  هانگ  گنر  وت  الصا  تسا ، وت  ياپ  تسد و  رب  تنعل  قوط  کی  نوچ  مه  تا  هتشذگ  لامعا  ریجنز  دوس ؟ هچ  ندرک  هبوت 
.ریذپان رییغت  تباث و  یگنر  يا ،

ص:115

ص 198. ج 13 ، نازیملا ، ریسفت  ( 1 - ) 1
رمز ُمیِحَّرلا ؛) ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیِمَج  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهّللا  َّنِإ  ِهّللا  ِهَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ْمِهِسُْفنَأ ال  یلَع  اُوفَرْـسَأ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای  ُْلق  ( ) 2 - ) 2

.53 / 
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زا ندـشادج  يارب  یعطاق  هلیـسو  دـشاب ، هارمه  طیارـش  اب  هاگره  ار  هبانا  هبوت و  تسا و  هدـش  لـح  لکـشم  نیا  مالـسا  گـنهرف  رد 
ٍمویک : » میناوخ یم  ناراکهنگ  زا  یضعب  هرابرد  تایاور  رد  ًارارک  دناد  یم  يوناث  دلوت  یتح  و  دیدج ، یگدنز  کی  زاغآ  هتشذگ و 

.(1)« ...تسا هدش  دلوتم  ردام  زا  هک  تسا  يزور  لثم  وا  هّما ؛ هتدلو 

هنومن دراذـگ و  یم  زاب  یتیلوئـسم  راب  هنوگره  اب  یطیارـش و  ره  رد  یناـسنا  ره  يور  هب  ار  یهلا  فطل  ياـهرد  نآرق  بیترت  نیا  هب 
یم لوق  اه  نآ  هب  دـنک و  یم  توعد  ادـخ  يوس  هب  ار  ناراکهانگ  نامرجم و  نایب  فیاطل  عاونا  اـب  هک  تسا  قوف  تاـیآ  شا  هدـنز 

بئاتلا : » میناوخ یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکاربمایپ  زا  یتیاور  رد  .دننک  ادج  یلک  هب  هتشذگ  یگدنز  زا  ار  دوخ  دنناوت  یم  هک  دهد 
.(2)« تسا هدرکن  هانگ  الصا  هک  تسا  یسک  دننامه  دنک  هبوت  هانگ  زا  هک  یسک  هل ؛ بنذ  نمک ال  بنذلا  نم 

شیاشگ ْمِهِـسُْفنَأ ) یلَع  اُوفَرْـسَأ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  اـی   ) هیآ ردـق  هب  يا  هیآ  چـیه  نآرق  رد  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما 
.(3)« تسین رتروآ 

یمن هانگ  زا  یتحاران  يدـیماان و  سأی و  راـتفرگ  عقوم  چـیه  نمؤم  ناـسنا  هک  مینیب  یم  رگید  هباـشم  تاـیآ  هیآ و  نیا  هب  هعجارم  اـب 
دیامن یم  ناربج  ار  شا  هتشذگ  رافغتـسا ، اب  ددرگ و  یم  زاب  دنوادخ  يوس  هب  هبوت  هلیـسو  هب  هکلب  دنیب  یمن  انگنت  رد  ار  دوخ  دوش ،

: دـیامرف یم  هرقب  هروس  رد  دـنوادخ  .تسه  راودـیما  دـنوادخ  تمحر  لضف و  هب  درب و  یم  رـس  هب  شیاـسآ  رد  یحور  ظاـحل  زا  و 
دـنراد و راگدرورپ  تمحر  هب  دـیما  اه  نآ  دـنا ، هدومن  داهج  ادـخ  هار  رد  هدرک و  ترجه  هک  یناسک  هدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  »

هدش لزان  شحج  نب  هللادبع  هیرس  دروم  رد  هیآ  نیا  دنا  هتفگ  «. (4) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ 

ص:116

ثیدح 46. ص 247 ، ج 11 ، كردتسم ، ( 1 - ) 1
ص 507. ج 19 ، هنومن ، ریسفت  ( 2 - ) 2

ص ج 8 ، نایبلا ، عمجم  مهـسفنا ؛» یلع  اوفارـسا  نیذـلا  يدابع  ای  نم  عسوا  هیآ  نآرقلا  یف  اـم  لاـق : مالـسلا  هیلع  یلع  نع  ( » 3 - ) 3
.785

.218 هرقب /  ٌمیِحَر ؛) ٌروُفَغ  ُهّللا  ِهّللا َو  َتَمْحَر  َنوُجْرَی  َِکئلوُأ  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُدَهاج  اوُرَجاه َو  َنیِذَّلا  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( ) 4 - ) 4
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زا رفن  تشه  داد و  وا  هب  ار  يا  همان  دـیبلط و  ار  شحج  نب  هللادـبع  مالـسا  ربماـیپ  ردـب  گـنج  زا  شیپ  هک : دوب  نینچ  ناـیرج  تسا ،
زا سپ  وا  دـنک ، لمع  نآ  قبط  و  دـیاشگب ، ار  همان  دومیپ ، هار  زور  ود  هک  نآ  زا  سپ  داد  نامرف  وا  هب  .دومن  يو  هارمه  ار  نیرجاهم 

شیپ تسا ) فئاط  هکم و  نیب  هک  ینیمز   ) هلخن ات  يدرک  زاب  ار  همان  هک  نآ  زا  سپ  تفای : نینچ  دوشگ و  ار  همان  قیرط  یط  زور  ود 
هفاضا دومن و  لقن  شناهارمه  يارب  ار  نایرج  هللادبع  .هدـب  شرازگ  ام  هب  ار  نایرج  ریگب و  رظن  ریز  ار  شیرق  عضو  اج  نآ  رد  ورب و 
نارگید دـیایب و  نم  اب  تسا  تداهـش  هدامآ  سک  ره  نیارباـنب  .تسا  هدرک  عنم  هار  نیا  رد  امـش  نتخاـس  روبجم  زا  ارم  ربماـیپ  درک :

رد یمرـضح  نبورمع  هک  دندرک  دروخرب  شیرق  زا  يا  هلفاق  هب  دندیـسر  هلخن  هب  هک  یماگنه  دندرک ، تکرح  وا  اب  همه  دـندرگزاب 
.دنتخادرپ تروشم  هب  اه  نآ  هب  هلمح  دروم  رد  دوب  مارح ) ياه  هام  زا  یکی   ) بجر رخآ  زور  نوچ  دوب ، نآ 

، دـش اـه  نآ  ضرعتم  ناوـت  یمن  رگید  دـش و  دـنهاوخ  مرح  طـیحم  دراو  میرادرب  تـسد  اـه  نآ  زا  مـه  زورما  رگا  دـنتفگ : یـضعب 
، دندروآ هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  رفن  ود  اب  ار  هلفاق  دنتشک و  ار  یمرضح  نب  ورمع  دندرک ، هلمح  اه  نآ  هب  هناعاجـش  ماجنارس 

نادهاجم درکن ، ناریسا  میانغ و  رد  یتلاخد  دینک و  دربن  مارح  ياه  هام  رد  هک  مدوب  هدادن  روتسد  امش  هب  نم  دومرف : نانآ  هب  ربمغیپ 
گنج هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  هک  دندوشگ  نعط  هب  نابز  زین  ناکرشم  دنتخادرپ ، اه  نآ  شنزرـس  هب  ناناملـسم  دندش و  تحاران 

هار رد  داهج  باوث  تراشب  ناناملـسم  هب  دـش و  لزان  هیآ  ماگنه  نیا  رد  هدرمـش  لالح  مارح ، ياه  هام  رد  ار  تراـسا  يزیرنوخ و  و 
.(1) تسا هداد  ار  ادخ 

رد یهانگ  چیه  تسا و  روذعم  دـنک  اطخ  لمع  رد  و  دـهد ، ماجنا  هللا  یلا  ًهبرق  ار  یلمع  یـسک  رگا  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هیآ  نیا 
.(2) تسین هانگ  اطخ  تروص 

ص:117

ص 111. ج 2 ، هنومن ، ریسفت  ( 1 - ) 1
ص 199. ج 2 ، نازیملا ، ریسفت  ( 2 - ) 2
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.دنک یم  يریگولج  یگدرسفا  سأی و  زا  دیامن و  یم  یهلا  تمحر  لضف و  هب  راودیما  ار  نانمؤم  هیآ  نیا  تروص  ره  رد 

قلعت یمسج ، یبصع و  ياه  يرامیب  ماجنارس  یناور و  ياه  یتحاران  یگدرسفا و  هجیتن  رد  يدیماان و  سأی و  لماوع  زا  رگید  یکی 
.نانآ زا  يرایسب  زا  تیمورحم  ًاعبط  تسا و  يدام  يویند و  رهاظم  زا  يرایسب  هب  ناسنا  ياه  یگتسباو  اه و 

مغ و رد  اه  نآ  نایاراد  ًالومعم  هک  دنتسه  يا  هنوگ  هب  اه  تمعن  ذئاذل و  یتح  دنتـسین و  شخب  مارآ  ناشییابیز  همه  اب  يدام  رهاظم 
اب تسا  يواـسم  یگتـسباو ، قـلعت و  .دـنرب  یم  رـس  هب  دـنرادن  هک  ار  هچ  نآ  ترـسح  جـنر و  رد  هک و  هچ  نآ  نداد  تسد  زا  سرت 

.تسین هک  هچ  نآ  سوسفا  هآ و  ترسح و  تسه و  هک  هچ  نآ  نداد  تسد  زا  بارطضا  مغ و  اب  هتخیمآ  یگدنز 

اهنت اهنت و  دوخ ، وا  تسا و  ناسنا  يارب  زیچ  همه  .دنک  ادیپ  یگتسباو  قلعت و  يزیچ  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  ناسنا  ینید ، رکفت  رد 
رازبا و تسا ، وا  ریغ  هک  هچ  نآ  تسا و  هدیـسر  زیچ  همه  هب  تسا  وا  زا  نوچ  دراد و  قلعت  قـلطم  لاـمک  ضحم و  لاـمج  ادـخ و  هب 

.(1) دوش هتسباو  نآ  هب  ناسنا  هک  دشاب  یم  نآ  زا  رتکچوک  تسا و  هچیزاب 

ادخ زا  تساوخرد  اعد و   - 6

شیوخ دوجو  رد  يدام  تاناکما  زا  يرادروخرب  دوجو  اب  یعیبط و  يایالب  ثداوح و  رب  رتشیب  طلست  دشر و  اب  رـضاح  رـصع  ناسنا 
ناعذا اه  ناسنا  همه  دربب ، هانپ  تعیبط  ياروام  یتردق  هب  یگدنز  تالکـشم  اه و  یتخـس  رد  دراد  زاین  دـنک و  یم  فعـض  ساسحا 
ناسنا : » دیامرف یم  دراذگ و  یم  هحص  نیا  رب  مه  نآرق  تسا و  ناسنا  ّتلبج  تاذ و  ءزج  نیا  دنتسه و  فیعض  يدوجوم  هک  دنراد 

.(2)« تسا هدش  قلخ  فیعض 

ص:118

ص 147. ناور ، تشادهب  رد  نید  شقن  شیامه  نیلوا  يداه ، يدمحم ، تسود  ( 1 - ) 1
.28 ءاسن / ًافیِعَض ؛) ُناْسنِْإلا  َِقلُخ  ( ) 2 - ) 2
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ساسحا صخـش  رگا  .دـهد  رارق  ریثأت  تحت  دـناوت  یم  ار  درف  یناور  تشادـهب  هک  دوش  یم  تیمورحم  ساسحا  ثعاب  فعـض  نیا 
رد بارطـضا  زورب  هنیمز  تلاح  نیا  رد  دید ، دـنمتردق  هناوتـشپ  نودـب  ار  دوخ  ای  دومن ، اکتا  نارگید  هب  ای  درک  ییاهنت  یگراچیب و 
هب ار  ناسنا  دننک و  یم  داهنشیپ  ار  یبسانم  لح  هار  هتفگ و  خساپ  رشب  زاین  نیا  هب  مالـسا  هژیو  هب  یهلا  نایدا  . (1) دوش یم  داجیا  درف 

ناسنا رگیرای  دـناهر و  یم  ییاهنت  زا  ار  ناسنا  دـنوادخ ، اب  یفطاع  دـنویپ  ببـس  هب  اعد  .دـننک  یم  قیوشت  دـنوادخ  اـب  سنا  اـعد و 
يراتفرگ دناوت  یم  تسا و  نابرهم  تسا ، میلع  تسا ، رداق  وا  هک  دنک  یم  تبحص  یـسک  اب  هک  دناد  یم  هدننک  اعد  صخـش  تسا ،

زا زاب  شوغآ  اب  هکلب  دنک  یمن  بلط  يدزم  وا  زا  ای  دـهن  یمن  یتنم  وا  رب  يراتفرگ  عفر  نیا  ربارب  رد  اهنت  هن  و  دـیامن ، فرطرب  ار  وا 
.دراد یم  یمارگ  ار  وا  دنک و  یم  ییاریذپ  وا 

لاؤس نم  هرابرد  وت  زا  نم  ناگدنب  هک  یماگنه  : » دیامرف یم  ایب ، نم  غارـس  هب  هک  دنک  یم  توعد  ار  وا  ناسنا  زا  لبق  دـنوادخ  دوخ 
و دنریذپب ، ارم  توعد  دیاب  سپ  .میوگ  یم  خساپ  دـناوخ  یم  ارم  هک  یماگنه  هب  ار ، هدـننک  اعد  ياعد  مکیدزن ! نم  وگب  دـننک ، یم 

.(2)« دنسرب دصقم  هب  دنبای و  هار  ات  دنروایب ، نامیا  نم  هب 

ثعاب دوخ  نیا  .دنک  یم  کمک  ار  وا  هک  دراد  یمکحم  هاگ  هیکت  دناد  یم  دهد و  یمن  رازآ  ار  درف  ییاهنت  ساسحا  ماگنه  نیا  رد 
اعد و زا  هک  یمدرم  دزاس ، یم  نشور  ناـسنا  رد  ار  دـیما  غارچ  اـعد  دوش  یم  ناـسنا  ياـه  یتحاراـن  ندرک  فرطرب  هدارا و  تیوقت 

.دش دنهاوخ  هجاوم  اه  یگدنامرد  اه و  ینارگن  اب  دنمورحم  شیاین 

هجوت اب  دزادرپ و  یم  اعد  هب  دوجوم  لیاسو  همه  زا  هدافتسا  اب  هارمه  هکلب  دشک  یمن  تسد  یعیبط  للع  لیاسو و  زا  اعد  اب  درف  هتبلا 
.دریگ یم  ددم  گرزب  أدبم  نآ  غیرد  یب  ياه  کمک  زا  دوش و  یم  هدنز  درف  رد  تکرح  دیما و  حور  ادخ  رب  هیکت  و 

ص:119

ص 232. یناور ، تشادهب  دیعس ، ولماش ، ( 1 - ) 1
/ هرقب َنوُدُـشْرَی ؛) ْمُهَّلََعل  ِیب  اُونِمُْؤْیل  ِیل َو  اُوبیِجَتْـسَْیلَف  ِناـعَد  اذِإ  ِعاّدـلا  َهَوْعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق  یِّنِإَـف  یِّنَع  يِداـبِع  َکـَلَأَس  اذِإ  َو  ( ) 2 - ) 2

.186
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نیا رد  دورب ، نایم  زا  ببس  ای  رثا  یب  طیارش  یخرب  هظحل  ره  تسا  نکمم  تسا و  دنوادخ  نذا  هب  يدام  بابـسا  ریثأت  نیا ، رب  هوالع 
هب صوصخم  اعد  نیاربانب  دنک ؛ یم  رت  نئمطم  رتاناوت و  يدام  بابسا  زا  هدافتـسا  رد  ار  درف  دنوادخ  زا  تساوخرد  اعد و  زین  تلاح 

.تسا زین  یعیبط  لماوع  تیوقت  يارب  یلماع  هکلب  تسین  اه  تسب  نب  اه و  ییاسران 

یهاگ ینطاب و  طاسبنا  یگتفکـش و  عون  کی  ناسنا  يزغم  ياه  تیلاعف  رد  تسا ، هدروآ  دـیدپ  ار  شمارآ  هک  لاح  نیع  رد  شیاین 
يداش طاسبنا و  راـتفر ، تناـتم  . (1) دنک یم  افوکـش  ار  درف  ياهدادعتـسا  شیاین  دـنک ، یم  کـیرحت  ار  يروـالد  یناـمرهق و  حور 

رد رکفت  هیآ و  نیا  توالت  .تسا  رشب  حور  قمع  رد  ناهنپ  هنیجنگ  کی  دوجو  زا  ناشن  تیاده ، دادعتـسا  نیقی و  زا  رپ  لد  ینورد ،
دراو ناسنا  بلق  رد  تسا  نانیمطا  اب  هارمه  هک  ار  یتیاضر  سنا ، اب  هارمه  یتسود  تسا ، شخب  تذـل  نیریـش و  اه  ناـسنا  يارب  نآ 

.(2) دبای یم  تسد  مکحم  یهاگ  هیکت  هب  هنادنم و  تیاضر  یگدنز  هب  اعد  وترپ  رد  ناسنا  .دنک  یم 

، تسا میهـس  نآ  رد  كرـشم  نمؤم و  زا  معا  سک  همه  هک  ار  یـسانشناور  یلـصا  جایتحا  هس  ندرک  اعد  : » دیوگ یم  یگنراک  لید 
: دنک یم  هدروآرب 

نامه ندرک  اعد  میزاس ، یم  يراج  نابز  رب  تسا  هدـش  ام  یتحاران  تمحز و  ثعاب  هک  ار  ییاهزیچ  نآ  ندرک  اعد  عقوم  رد  فلا )
.دهد یم  ماجنا  ار  ذغاک  يور  ندرک  تشاددای  لمع 

دیکأت ناسانـش  ناور  .میتسین  اهنت  میا و  هدرک  ادـیپ  مغ  کیرـش  کی  هک  دـهد  یم  تسد  ام  هب  ساسحا  نیا  ندرک  اعد  ماـگنه  ب )
یسک يارب  ار  دوخ  ياه  يراتفرگ  تالکشم و  تسا  مزال  اه  مغ  اه و  ناجیه  هب  ندش  راچد  ماگنه  دنراد 

ص:120

ص 62. یتعیرش ، یقت  دمحم  همجرت  شیاین ، لراک ، سیسکلا  ( 1 - ) 1
ص 248. ج 1 ، لالظ ، یف  ریسفت  ( 2 - ) 2
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رارق دوخ  رارـسا  مرحم  ار  ادـخ  میناوت  یم  مییوگب ، رگید  سک  هب  میناوت  یمن  ام  هک  یتقو  .مینک  يزیر  نورب  حالطـصا  هب  مییوگب و 
.میهد

.(1)« دراد یم  زاب  ششوک ، زا  ندیشک  تسد  يدیماان و  زا  ار  ناسنا  اریز  دنک  یم  راک  هب  راداو  ار  ناسنا  ندرک ، اعد  ج )

یعون زا  تیاکح  کشا  .دراد  دوجو  اهاعد  یخرب  نتم  رد  دـیآ  یم  رامـش  هب  حور  فیطلت  رد  مهم  رایـسب  لیاسو  زا  یکی  هک  هیرگ 
دناد و یم  اهدرد  يافـش  اه و  لد  شمارآ  ار  دوبعم  هب  قشع  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ساسا  نیا  رب  .دراد  ادخ  اب  یمالکریغ  طابترا 

.(2) تسا منازوس  بلق  يافش  ضرم و  ياود  نم و  رطاخ  شمارآ  حرف و  وت  اب  تاجانم  ...مدوصقم  ییوت  دیوگ : یم 

ص:121

ص 193. یگدنز ، نیئآ  یگنراک ، لید  ( 1 - ) 1
، ناـنجلا حـیتافم  .ر ك : یتـّلُغ ؛» ءافــشو  یتَّلِع  ءاود  كدـنعو  یتـحارو ، یِحوَر  َکـِتاجانم  یف  ...يِداُرم  َكرَیَغـال  َْتنَاَـف  ( » 2 - ) 2

.نیدیرملا تاجانم 
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ناور تشادهب  رد  یعامتجا  یگداوناخ و  طباور  شقن  موس : لصف 

هراشا

ص:123
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: شسرپ *

؟  تسیچ ناسنا  ناور  تشادهب  رد  هدشدیکات  نآرق  رد  هک  يدنواشیوخ  طباور  محر و  هلص  شقن 

هراشا

: خساپ *

.دهد یم  لیکـشت  اهطابترا  اه و  هقالع  اهدـنویپ و  ار  وا  ياپاترـس  تسین و  یتسه  ملاع  زا  هدـیرب  ادـج و  يوزنم ، دوجوم  کی  ناسنا 
افوکش ناسنا و  هیلاع  ياهزاین  زا  يرایسب  نیاربانب  تسا  نارگید  اب  طابترا  يرارقرب  دنمزاین  تسا و  یعامتجا  يدوجوم  ناسنا  ًاتلاصا 
.دسرب تیلعف  هب  دوش و  ءاضرا  دناوت  یم  یعامتجا  تاطابترا  يدرف و  نیب  لماعت  قیرط  زا  طقف  وا  ياه  تیقالخ  اهدادعتـسا و  ندـش 

ربمایپ اب  يدنویپ  مود  هبنج  زا  دوش ، یم  دوبان  دنک  عطق  وا  زا  ار  شطابترا  رگا  هک  دراد  دنویپ  هاگتـسد  نیا  هدـننیرفآ  اب  هبنج  کی  زا 
تیناسنا و هعماج  مامت  اب  يدـنویپ  موس  هبنج  .دـنک  یم  نادرگرـس  ههاریب  رد  ار  وا  نآ ، عطق  هک  دراد ، اوشیپ  ربهر و  ناونع  هب  ماما  و 

يدنویپ مراهچ  هبنج  زا  یبرم و  داتسا ، ناتسود ، نادنواشیوخ ، ردام ، ردپ ، دننامه  دنراد  وا  رب  يرتشیب  قح  هک  اه  نآ  اب  صوصخ  هب 
.(2) درامش مرتحم  دهنب و  جرا  ناسنا  ار  اهدنویپ  اهطابترا و  نیا  مامت  هک  دهد  یم  روتسد  لاعتم  دنوادخ  (1) و  دراد شیوخ  سفن  اب 

مان هب  رت  لکـشم  رت و  کچوک  ياهدحاو  نایم  يرت  مکحم  ياهدنویپ  رب  رـشب ، دارفا  مامت  نایم  عیـسو  دنویپ  داجیا  رب  هوالع  مالـسا 
تحت ار  نآ  دوش و  یم  رکذـتم  یعرـش  فیلاکت  بلاق  رد  ار  نآ  ظـفح  طاـبترا و  يرارقرب  موزل  دراد و  دـیکأت  لـیماف  و  هداوناـخ » »

.دنک یم  حیرصت  تایاور  تایآ و  رد  نآ  تیمها  هب  دیامن و  یم  حرطم  محر » هلص   » ناونع

ص:125

ص 185. ج 10 ، هنومن ، ریسفت  ( 1 - ) 1
.21 دعر /  َلَصُوی ؛) ْنَأ  ِِهب  ُهّللا  َرَمَأ  ام  َنُولِصَی  َنیِذَّلا  َو  ( ) 2 - ) 2
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محر هلص  يانعم   - 1

.میزادرپب محر  هلص  يانعم  هب  سپس  مینک و  هراشا  محر  يانعم  هب  ادتبا  تسا  بسانم 

نآ اریز  دور  یم  راک  هب  نادنواشیوخ  ناکیدزن و  يارب  هراعتسا  تسا و  نز  محر  نامه  لصا  رد  محر  : » دیوگ یم  یناهفـصا  بغار 
.(1)« دنا هتفرگ  لکش  محر  کی  زا  اه 

يو دـشر  زاغآ  هفطن و  داقعنا  ماگنه  زا  ینعی  ناسنا  تقلخ  ودـب  زا  نارگید  اب  یفطاـع  طاـبترا  دـنویپ و  هب  زاـین  درک  اـعدا  ناوت  یم 
دراد و طابترا  ردام  اب  دـنزرف  دـلوت  ماگنه  رد  .تسا  ناسنا  یفطاع  ياهزاین  ءاضرا  ندرک و  نیمأت  عقاو  رد  نآ  ءاضرا  دراد و  دوجو 
ار وا  یناور  یمسج و  تمالـس  دوش و  یم  دراو  كدوک  هب  یناربج  لباقریغ  ياهررـض  دوش ، عطق  ای  مک  هطبار  نیا  یلیلد  ره  هب  رگا 

رداـم هب  وا  یفطاـع  ياـهزاین  یلو  دوـش  یم  رت  مک  رداـم  هب  وا  یگتـسباو  دوـش ، یم  رت  گرزب  هک  روـط  نیمه  دزادـنا ، یم  رطخ  هب 
تیامح هب  هراومه  وا  ددرگ و  یم  نیمأت  ناکیدزن  هداوناخ و  اضعا  ریاس  قرط  زا  یفطاـع  زاـین  نیا  زا  یـشخب  دراد و  دوجو  هراومه 

.دراد زاین  نارگید 

یفطاع ياهزاین  نیمأت  ددـص  رد  هدومن و  هجوت  ناسنا  یناور  یحور و  ياهزاین  مامت  هب  یگدـنز  لماک  همانرب  کی  ناونع  هب  مالـسا 
.تسا يو 

فیاظو لابق  رد  تیلوؤسم  دنوادخ  .دراد  دیکأت  يدنواشیوخ  طباور  رارمتسا  ظفح و  رب  داعبا  همه  رد  مالـسا  میلاعت  قوف  تاهج  هب 
.(2) تسا هدرک  مالعا  فیدر  کی  رد  ار  يدنواشیوخ  طباور  یهلا و 

طباور يرارقرب  ادـخ ، هب  نامیا  زا  سپ  ینید  ياهراتفر  بتارم  نیرتـالاب  : » تسا هدـمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تاـملک  رد 
.(3)« تسا يدنواشیوخ 

ص:126

ص 196. نآرق ، ظافلا  تادرفم  مجعم  یناهفصا ، بغار  ( 1 - ) 1
.1 ءاسن /  َماحْرَْألا ؛) ِِهب َو  َنُوَلئاسَت  يِذَّلا  َهّللا  اوُقَّتا  َو  ( ) 2 - ) 2

اذام مث  لاق  هللااب  نامیالا  لاقف  مالسالا  لضفا  ام  ینربخا  هل  لاقف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلا  ءاج  معثخ  نم  الجر  نا  ( » 3 - ) 3
ص 97. ج 71 ، راحب ، رکنملا ؛» نم  یهنلاو  فورعملاب  رمالا  لاقف  اذام  مث  لاق  محرلا  هلص  لاق 
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یخرب دهد ، یم  ناشن  ار  يدـنواشیوخ  طباور  هب  مالـسا  نید  مامتها  یعامتجا  يداصتقا و  يدابع ، داعبا  رد  یمالـسا  فلتخم  نیناوق 
نادنواشیوخ مدقت  ثرا ، هلأسم  . (1) دهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  رثا  تیبولطم و  يدـنواشیوخ  طباور  هب  بیـسآ  تروص  رد  تاداـبع 

طباور شقن  زا  يدراوم  هلقاع  دننام  ییازج  یقوقح و  لئاسم  رد  نادنواشیوخ  زا  یشخب  تیلوؤسم  یلام و  فیلاکت  رد  طیارش  زئاح 
داهج رانک  رد  محر  هلص  مالسلا  مهیلع  نید  يایلوا  تاملک  رد  هوالع  هب  .دهد  یم  ناشن  مالسا  يداصتقا  نیناوق  رد  ار  يدنواشیوخ 

.(2) دنریگ یم  رظن  رد  رتالاب  داهج  زا  ار  نآ  هاگ  هدش و  هدرمش  ادخ  يوس  هب  اه  هار  نیرت  بوبحم  ناونع  هب 

يدنواشیوخ طباور  ياه  هنوگ   - 2

اب نک و  تکرح  ترفاسم و  لاـس  کـی  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  .دـشاب  یم  نادـنواشیوخ  ماوقا و  رادـید  محر  هلـص  عون  نیلوا 
(4) و تسا هدش  ریبعت  محر  هلص  ناونع  هب  زین  رگیدکی  هب  ندرک  مالس  ندرک و  تبحص  دعب  هلحرم  . (3) نک رارقرب  هطبار  تناشیوخ 
هب رتهب  دـهد  شرتسگ  ار  طـباور  درف  رتشیب  هچره  دـح  نیا  زا  (5) و  تـسا نادنواشیوخ  هب  ندناسرن  رازآ  محر ، هلـص  دح  نیرت  مک 

لوا هبترم  رد  دنک ، یم  مهارف  یعامتجا  تیامح  يارب  يا  هنیمز  نادنواشیوخ  دـیدزاب  دـید و  .تسا  هدرک  لمع  دـنوادخ  تاروتـسد 
زا هدافتـسا  روما ، رد  یهاوخرظن  تروشم و  تسا ، تیامح  دـح  نیرت  مک  یگدـنز  تالکـشم  لئاسم و  نایب  یفطاـع و  يزیر  نورب 
زا يرتالاب  هبترم  زین  ماعطا  ینامهیم و  .تسا  اه  تاقالم  یتخانش  دیاوف  زا  یگداوناخ  یگدنز  يارب  دیفم  تاعالطا  بسک  براجت و 

رد .تسا  محر  هلص 

ص:127

.ردپ هزاجا  نودب  دنزرف  یبحتسم  هزور  دننام  ( 1 - ) 1
ص 58. ج 75 ، راحب ، ( 2 - ) 2

ص 103. ج 71 ، راحب ، کمحر ؛» لص  نیتّنس ، رس  کیدلاورب ، نیتّنسرس ، : » هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  ( 3 - ) 3
ص 104. ج 71 ، راحب ، مالسب ؛» ولو  ایندلا  یف  مکماحرا  اولص  : » هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  ( 4 - ) 4

ج 71، راحب ، اهنع ؛» يذالا  فک  محرلا  هب  لصویام  لضفا  ءام و  نم  هبرـشب  ولو  کمحر  لص  : » مالـسلا هیلع  هللادـبعوبا  لاق  ( 5 - ) 5
ص 117.
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، هدشن تّمذم  اهنت  هن  نادـنواشیوخ  ماعطا  هلمج  زا  بولطم  ياهراک  ماجنا  يارب  ایند  عفانم  بلط  يارب  شـشوک  نید  يایلوا  تاملک 
طباور ظفح  يارب  لام  ناج و  اب  هک  یـسک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  .تسا  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  نآ  يارب  يددـعتم  ياه  شاداپ  هکلب 

لح نادــنواشیوخ و  هـب  نداد  ضرق  رگید  دراوــم  رد  . (1) دهد یم  دیهـش  دـص  شاداـپ  وا  هب  ادـخ  دـنک  یم  شـالت  يدـنواشیوخ 
.(2) تسا يدنواشیوخ  طباور  يرارقرب  زا  ییالاب  هنومن  اه  نآ  یلام  تالکشم 

يدنواشیوخ طباور  تاریثأت   - 3

ایند رد  محر  هلص  راثآ  فلا - 

ندش ینالوط  ثعاب  محر ، هلـص  دـننام  يزیچ  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  .دراد  ایند  رد  ناسنا  یگدـنز  رب  يرایـسب  ریثأت  محر  هلص 
زورب زا  محر  هلـص  نینچ  مه   (4) دوش یم  محر  هلـص  رثا  رد  درف  رمع  هب  اه  لاس  ندـش  هفاضا  زا  تبحـص  هاـگ   ، (3) دوش یمن  رمع 

.ددرگ یم  شا  هداوناخ  رد  درف  تیبوبحم  ثعاب  (5) و  دوش یم  عنام  ار  دنیاشوخان  گرم  دنک و  یم  يریگولج  اهالب 

: دنیامرف یم  مالـسا  ربمایپ  یتح  . (7) تـسا محر  هلـص  راثآ  رگید  زا  اهرهـش  اه و  هداوناخ  يداـبآ   (6) يزور ندـش  داـیز  رقف و  عفر 
تـسا مولعم  ددرگ و  یم  ینالوط  ناشرمع  ددرگ و  یم  دایز  ناشلاوما  دـننک  یم  محر  هلـص  هک  یماگنه  نامیا  یب  رجاـف و  يدارفا  »

.(8)« دوب دهاوخ  رتشیب  رثا  نیا  دندوب  نامیااب  دارفا  رگا  هک 

ص:128

ص 138. راونالاراحب ج 71 ، ( 1 - ) 1
.نامه ( 2 - ) 2

باب 11. ج 15 ، لئاسولا ، كردتسم  ( 3 - ) 3
هنس نیثالث  هللا  اهریصیف  نینس  ثالث  هرمع  نم  یقب  دق  نوکیف  همحر  لصی  لجرلا  نوکی  : » مالسلا هیلع  اضرلا  نسحلاوبا  لاق  ( 4 - ) 4

ص 108. ج 71 ، راحب ، ءاشی ؛» ام  هللا  لعفیو 
لها یف  ببحتو  هرمع ، یف  هل  یسنتو  لاومالا  یمنتو  يولبلا  عفدتو  لامعالا  یکزت  ماحرالا  هلص  : » مالسلا هیلع  رفعجوبا  لاق  ( 5 - ) 5

ص 118. راحب ج 71 ، هتیب ؛»
ص 314. ج 73 ، راحب ، قزرلا ؛» یف  دیزی  محرلا  هلص  ( » 6 - ) 6

ص 213. ج 47 ، راحب ، رامعلا ؛» رثکتو  رامعالا  لیطتو  رایدلا  رمعت  محرلا  هلص  : » لوسر نع  ( 7 - ) 7
لوـطتو مهلاوـما  یمنتف  مهماـحرا  نولـصیف  هررب  نونوکیـالو  هرجف  نوـنوکیل  موـقلا  نا  : » هلآو هـیلع  هللا  یلـص  لوـسر  لاـق  ( 8 - ) 8

ص 155. ج 2 ، یفاک ، لوصا  هررب ؛» ًاراربا  اوناک  اذا  فیکف  مهرامعا 
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ترخآ رد  محر  هلص  راثآ  ب - 

یم ورف  ار  دـنوادخ  مشخ  . (1) دنک یم  ناسآ  تمایق  رد  ار  درف  یـسرباسح  اـه ، نآ  هلمج  زا  دراد  يرایـسب  يورخا  راـثآ  محر  هلص 
دنک و یم  کمک  ظفح و  تسا ، يراوشد  هلحرم  هک  طارـص  لپ  زا  روبع  رد  ار  درف  .دوش  یم  دـنوادخ  هب  درف  برق  بجوم  دـناشن ،

یم نوصم  ناهانگ  زا  ار  درف  .تسا  يرگید  ریخ  لمع  ره  شاداپ  زا  رت  عیرـس  محر  هلـص  شاداپ  دوش ، یم  تشهب  دراو  یتحار  هب  وا 
.دسر یمن  نآ  هب  روبص  راو  لایع  دنک و  یم  محر  هلص  هک  یسک  لداع و  ماما  زا  ریغ  هک  تسا  يا  هجرد  تشهب  رد  .دراد 

یناور تشادهب  رد  محر  هلص  ریثأت  راک  زاس و   - 4

ینمیا ساسحا  محر و  هلص  فلا - 

ساسحا ییازجا  رـصانع  ای  یعرف  ناگناشنراهچ  ولزم » ماـهاربآ   » .دـشاب یم  ینمیا  ساـسحا  هب  زاـین  ناـسنا  یلـصا  ياـهزاین  زا  یکی 
: زا دنترابع  اه  نآ  زا  يدادعت  هک  درامش  یم  رب  ار  ینمیاان 

؛ دننک یم  راتفر  وا  اب  تبحم  نودب  يدرس و  هب  نارگید  هک  نیا  ندوبن و  نارگید  هقالع  قشع و  دروم  ندش ، درط  ساسحا   - 1

؛ ییاهنت ساسحا   - 2

.دراد رارق  رطخ  ضرعم  رد  ًامئاد  هک  نیا  ساسحا   - 3

دنوش و یم  بوسحم  نآ  تلع  ناونع  هب  دنتسه و  ینماان  ساسحا  هیلوا  ناگناشن  هناگ ، هس  ناگناشن  نیا  تسا  دقتعم  ولزم » ماهاربآ  »
.(2) دنیآ یم  باسح  هب  لماع  هس  نیمه  لوصحم  اریز  دنا  يوناث  ناگناشن  هیقب 

دروم دنک  یم  ساسحا  درف  هب  ناکیدزن ، ماوقا و  اب  موادم  سامت  اب  دیامن و  لیاز  درف  زا  ار  ندـش  درط  ساسحا  دـناوت  یم  محر  هلص 
.دوش یم  راتفر  يو  اب  تفوطع  تبحم و  يور  زا  تسا و  نارگید  هقالع  قشع و 

ص:129

ص 157. ج 2 ، یفاک ، لوصا  همایقلا ؛» موی  باسحلا  نوهت  محرلا  هلص  : » مالسلا هیلع  هللادبعوبا  لاق  ( 1 - ) 1
ص 144. یناور ، تشادهب  دیعس ، ولماش ، ( 2 - ) 2
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یم وا  تاقالم  وا و  ندید  هب  دارفا  محر  هلص  هطساو  هب  نوچ  دهد  شهاک  ار  درف  رد  ییاهنت  ساسحا  دناوت  یم  محر  هلص  نینچ  مه 
زا تسا و  ناشیوخ  ماوقا و  شریذپ  دروم  هک  دنک  یم  ساسحا  نیاربانب  .دور  یم  نارگید  رادـید  هب  هفیظو  بسح  رب  مه  وا  دـنور و 

نانچ تسا  رادروخرب  يراوتسا  مکحم و  یگداوناخ  هناوتشپ  زا  تامیالمان  تالکـشم و  زورب  عقاوم  رد  دراد  نانیمطا  هک  تهج  نیا 
هب هک  دنتـسه  یناسک  نیرتهب  زا  اه  يراتفرگ  اه و  یتخـس  زورب  ماگنه  ناسنا  ماوقا  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هچ 

.(1)« دنیآ یم  ناسنا  کمک 

نیب زا  محر  هلـص  راـثآ  زا  یکی  تفگ  ناوت  یم  نیارباـنب  .دـهد  یمن  تسد  وا  هب  دراد  رارق  رطخ  ضرعم  رد  هک  نیا  ساـسحا  رگید 
، دـهدن يور  يروضح  هنامیمـص  یفطاع و  ياه  تاقالم  دریگن و  تروص  محر  هلـص  هک  یتروص  رد  .تسا  ینمیاان  ساسحا  ندرب 

دنک یم  ییاهنت  ساسحا  صخش  دنتسین و  لئاق  یتیمها  يو  يارب  ماوقا  تسین و  نارگید  هقالع  تبحم و  دروم  دنک  یم  ساسحا  درف 
رد ار  دوخ  دـیآ و  یمن  وا  کمک  هب  یـسک  هدـش و  هریچ  وا  رب  تالکـشم  دـنک  یم  ساسحا  نارگید ، کمک  هب  زاین  عقاوم  رد  اـی  و 

دوجو رب  ینمیاان  ساسحا  دزادنا و  یم  رطخ  هب  ار  درف  یناور  تمالـس  تشادهب و  هک  دنتـسه  یلماوع  اه  نیا  .دنیب  یم  رطخ  ضرعم 
.دنکفا یم  هیاس  صخش 

دارفا نیا  رد  ینمیاان  ساسحا  نوچ  .تسا  رتشیب  بتارم  هب  ناریپ  نادنملاس و  يارب  ماوقا  اب  ترشاعم  محر و  هلص  شقن  نیا  رب  هوالع 
ماقم نداد  تسد  زا  راک و  رب  تردـق  مدـع  ندـش و  هتـسشنزاب  اه و  نآ  ینامـسج  تیعـضو  رطاخ  هب  .دـنک  یم  دومن  روهظ و  رتشیب 

نادـنملاس و اب  نتـشاد  طابترا  اذـل  .دوش  یم  مهارف  رتشیب  اه  نآ  يارب  ییاهنت  ساسحا  ندـش و  درط  ساسحا  هنیمز  دوخ ، یعاـمتجا 
تسا لیلد  نیمه  هب  .تسا  رثؤم  رایسب  ینمیاان  ساسحا  شهاک  رد  اه  نآ  میظعت 

ص:130

هراـکم ضعب  ًاـموی  هب  لزن  وا  هبیـصم  هتباـصا  نا  اّونح  هیلع ، مهمظعاو  هثعـشل  مهملاو  هئارو  نم  هل  هطاـیح  ساـنلا  مظعا  مه  ( » 1 - ) 1
ص 102. ج 71 ، راونالاراحب ، رومالا ؛»

یناسنا مولع  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 504زکرم  هحفص 149 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_130_1
http://www.ghaemiyeh.com


اب تسا  یعیبط  . (1)« دینک رارقرب  دنویپ  ناشیوخ  ماوقا و  اب  دیرادب و  یمارگ  ار  نادنملاس  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک 
یگدرسفا و ینمیاان و  ساسحا  عون  زا  یناور  ياه  بیسآ  ضرعم  رد  رت  مک  اه  نآ  ناگدروخلاس  هب  مارتحا  تاروتسد و  نیا  يارجا 

.دنریگ یم  رارق  ییاهنت  ساسحا 

شزرا ساسحا  هب  زاین  محر و  هلص  ب - 

دنبایب دنمشزرا  ار  نتشیوخ  هک  دنتـسه  نآ  دنمزاین  همه  .دشاب  یم  شزرا  ساسحا  تزع و  هب  زاین  اه ، ناسنا  یناور  ياهزاین  زا  یکی 
یم لصاح  نارگید  اب  طابترا  هیحان  زا  يدنمشزرا  ساسحا  نیا  زا  يا  هدمع  شخب  دشاب  هدش  انب  يراوتسا  هیاپ  رب  يدنمشزرا  نیا  و 

.دوش

یم تیافک  تیلباق و  ییاناوت ، يدنمشزرا ، سفن ، هب  دامتعا  ساسحا  صخش  دوش ، اضرا  شزرا  ساسحا  دوخ و  هب  مارتحا  زاین  یتقو 
ای يدیماان و  فعـض و  تراقح ، ساسحا  دوش ، دراو  یللخ  زاین  نیا  رب  رگا  یلو  .دبای  یم  مزال  دیفم و  ایند  رد  ار  دوخ  دوجو  دنک و 
یم لزلزتم  دوخ و  زا  یـضاران  نیب و  مک  دوخ  رایـسب  ای  صخـش  هک  انعم  نیا  هب  .دوش  یم  داجیا  درف  رد  ینیب  گرزب  دوخ  ساـسحا 

تیعقاو نیا  هدنهد  ناشن  یـساسحا ، ياه  بطق  نیا  يود  ره  .دـش  دـهاوخ  امن  دوخ  رادـم و  دوخ  نیب ، گرزبدوخ  رایـسب  ای  دوش و 
.تسین دوـخ  هب  تبـسن  نارگید  ياـه  شنکاو  تاـیعقاو و  كرد  هب  رداـق  يدنمـشزرا  ساـسحا  رد  لـالتخا  لـلع  هب  درف  هـک  تـسا 

زا موادم  رمتسم و  ندشدرط  رد  ناوت  یم  ار  ینیب  گرزب  دوخ  تراقح و  ساسحا  یلصا  تلع  دندقتعم  یناور  تشادهب  ناصصختم 
هک تسا  یناور  ياه  يراجنهبان  زا  يرایسب  هشیر  قیمع ، یـشزرا  یب  ساسحا  دندقتعم  هجیتن  رد  تسناد و  نارگید  نیدلاو و  فرط 

.(2) دوش یم  هدید  دارفا  نیب  رد 

ص:131

ص 132. ریبکلا ، لالجا  باب  ج 2 ، یفاک ، لوصا  مکماحرا ؛» اولصو  مکرابک  اومظع  ( » 1 - ) 1
رد نید  شقن  شیاـمه  نیلوا  زا  لـقن  هـب  ص 154  نایرگیور ، اویـش  همجرت  مالـسا ، تیـصخش  یـسانشناور  ماهاربآ ، ولزم ، ( 2 - ) 2

ص 22. ناور ، تشادهب و 
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شزرا ساسحا  هب  زاین  ياضرا  نیمأت و  رد  ییازـسب  شقن  دناوت  یم  ماوقا  اب  ترـشاعم  یگداوناخ و  ياهطابترا  يرارقرب  محر و  هلص 
دریگ و یم  تروص  رگیدکی  هب  تبسن  هقالع  تبحم و  زا  ییاضف  رد  تسا و  لباقتم  مارتحا  ساسا  رب  طباور  نیا  نوچ  .دشاب  هتـشاد 

یم ساسحا  دارفا  دنوش ، یم  لئاق  شزرا  يرگید  يارب  دنوادخ  رطاخ  هب  دـننز و  یم  تسد  لمع  نیا  هب  مالـسا  روتـسد  ربانب  نیفرط 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنا  هدش  عقاو  نارگید  مارتحا  دروم  هک  دننک 

.(1)« دوش بوبحم  شا  هداوناخ  نایم  رد  درف  دوش  یم  ثعاب  ماحرا  هلص  »

یتیعقاو کی  زا  هک  دنک  یم  ساسحا  دوش و  یم  عقاو  نارگید  تبحم  دروم  دزرو و  یم  تبحم  نارگید  هب  محر  هلص  هلیـسو  هب  درف 
اج نآ  زا  دبای و  یم  شهاک  تراقح  ساسحا  هجیتن  رد  دنک و  مهارف  ار  نارگید  يدنـسرخ  تیاضر و  دـناوت  یم  تسا و  رادروخرب 

تـسکش يدیماان و  فعـض و  ساسحا  دیآ  یم  وا  تاقالم  هب  دهد ، ماجنا  محر  هلـص  وا  هب  تبـسن  دراد  هفیظو  مه  لباقم  فرط  هک 
ندرک نیمأت  ثعاب  مه  محر ، هلص  هک  نیا  هصالخ  .دهد  یم  تسد  وا  هب  یگدنز  زا  تیاضر  يدنمشزرا و  ساسحا  هکلب  دنک  یمن 

مکدوخ ینیبدوخ و  ساسحا  بطق  ود  هجیتن  رد  ددرگ و  یم  اضرا  دوخ  شزرا  ساسحا  زاین  مه  دوش و  یم  نارگید  شزرا  ساسحا 
.(2) دوش یم  لرتنک  راهم و  ینیب ،

يزاس دننامه  محر و  هلص  ج - 

.دشاب یم  حرطم  یناور  تشادهب  یسانش و  ناور  رد  هک  تسا  یمیهافم  زا  یکی  يزاس  دننامه 

يارب ار  ملاس  يزاسدننامه  طیارـش  ادـتبا  رد  هداوناخ  .تسا  كدوک  ندـش  یعامتجا  ساسا  يزاسدـننامه  دـندقتعم  ناسانـش  ناور 
تشذگ اب  یلو  تسا  ردام  اب  ًالومعم  هنیمز  نیا  رد  كدوک  مهم  هبرجت  نیلوا  .دنک  یم  مهارف  كدوک 

ص:132

تیاور 4. محر ، هلص  باب  مجرتم ، ج 3 ، یفاک ، لوصا  هتیب ؛» لها  یف  ببحت  ماحرالا  هلص  ( » 1 - ) 1
ص 22. ناور ، تشادهب  رد  نید  شقن  شیامه  نیلوا  يریشب ، مساقلاوبا  و  اضر ؛ دمحم  يدمحا ، ( 2 - ) 2
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طباوض .دـبای  یم  شرتسگ  وا  یعامتجا  یفطاع و  طباور  دوش و  یم  طـبترم  زین  ناـکیدزن  هداوناـخ و  رگید  دارفا  اـب  كدوک  ناـمز ،
نآ زا  یلو  دوش  یم  كدوک  فرط  زا  نیناوق  تیاعر  مظن و  داجیا  ثعاب  رگید  یعامتجا  ياهطیحم  هداوناـخ و  رب  مکاـح  یعاـمتجا 

ياضعا رگید  نیدـلاو و  اب  طابترا  قیرط  زا  میقتـسمریغ و  روط  هب  دـیاب  تسا  لکـشم  كدوک  رد  یعاـمتجا  طـباوض  داـجیا  هک  اـج 
رد ناشیوخ  ناکیدزن و  ذوفن  نیاربانب  .دومن  کـمک  نآ  يریگ  لکـش  ققحت و  هب  یعاـمتجا  ياـهطیحم  نادـنواشیوخ و  هداوناـخ و 

یعامتجا دشر  هب  محر  هلص  یعامتجا  فیلکت  هب  هیصوت  اب  مالسا  میلاعت  .دراد  يا  هظحالم  لباق  تیمها  درف  تیصخش  يریگ  لکش 
.دنک یم  کمک  درف 

: دسیون یم  نینچ  یناور  تشادهب  نیصصختم  زا  یکی 

.تسا رتشیب  وا  يزاسدننامه  عونت  رت و  عیـسو  لفط  یطابترا  هدودحم  .دشاب  یم  هدرتسگ  هداوناخ  هک  یناریا  یتّنـس  ياه  هداوناخ  رد 
یم طبترم  هلاخ  همع و  ومع ، ییاد ، یتح  گرزب و  ردام  گرزبردپ ، اب  ًابلاغ  دیامن  رارقرب  طابترا  ردام  ردـپ و  اب  دـناوتن  رگا  نیاربانب 

ندوب قشمرس  وگلا و  قیرط  زا  دناوت  یم  اه  نآ  اب  طابترا  ماوقا و  نیاربانب  . (1) دزاس یم  هدروآرب  ار  دوخ  ياهزاین  زا  يرایسب  دوش و 
.دنهد لکش  ار  ناکدوک  يراتفر  ياهرایعم  اه و  شرگن  اه ، شزرا  دننک و  کمک  كدوک  یعامتجا  دشر  دنور  هب 

و وگلا ، قیرط  زا  ار  نتشاد  وکین  قالخا  ندوب ، بدؤم  يراتفر ، شوخ  بوخ ، تافص  یلیماف ، ياهدمآو  تفر  اهدروخرب و  رد  دارفا 
شزومآ محر  هلص  راثآ  زا  یکی  تفگ  ناوت  یم  اذل  .دننک  یم  بسک  هدنریگوگلا ، درف  وگلا و  دوخ  یهاگآ  نودب  یتح  هدهاشم و 

اب ترـشاعم  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هنوگنآ  .تسا  ندوب  بدؤم  يراتفر و  شوخ  یعامتجا و  طباور  میقتـسمریغ 
.(2)« دوش وکین  درف  يوخ  قلخ و  دوش  یم  ثعاب  ماحرا 

ص:133

ص 144. یناور ، تشادهب  دیعس ، ولماش ، ( 1 - ) 1
تیاور 6. محرلا ، هلص  باب  مجرتم ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  قلخلا ، نسحت  ماحرالا  هلص  ( 2 - ) 2
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( ییور مک   ) یعامتجا بارطضا  شهاک  محر و  هلص  د - 

ندـش افوکـش  ناسنا و  هیلاع  ياـهزاین  زا  يرایـسب  .تسا  نارگید  اـب  طاـبترا  يرارقرب  دـنمزاین  یعاـمتجا و  يدوجوم  ًاـتلاصا  ناـسنا 
مک .دـسرب  تیلعف  هب  دوش و  اضرا  دـناوت  یم  یعامتجا  تاـطابترا  يدرف و  نیب  لـماعت  قیرط  زا  طـقف  وا  ياـه  تیقـالخ  اهدادعتـسا ،

شنت یعون  راـچد  درف  نآ ، هجیتن  رد  هک  تسا  یعاـمتجا  تیعقوم  کـی  رد  نتـشیوخ  هب  هنابرطـضم  يداـعریغ و  هجوت  یعون  ییور 
ياه شنکاو  هدیجنـسان و  ماخ و  ياهراتفر  زورب  هنیمز  هدـیدرگ و  رثأـتم  وا  یتخانـش  یفطاـع و  طیارـش  هدـش و  ینالـضع  یناور - 
هچرگ .دـنناد  یم  یعامتجا » بارطـضا   » اـی سرت  رد  ار  ییور  مک  هشیر  ناصـصختم ، زا  يرایـسب  .دوش  یم  مهارف  يو  رد  بساـنمان 
جراخ لادتعا  دح  زا  تلاح  نیا  رگا  اما  تسا  زیمآ  سرتسا  تیعقوم  ای  رطخ  اب  دیدهت  عون  ره  لباقم  رد  یعیبط  خساپ  کی  بارطضا 
شهاک وا  سفن  هب  دامتعا  .دوش  یم  لیدبت  یـضرم  بارطـضا  کی  هب  جیردت  هب  دنک  تیارـس  یگدنز  ياه  تیعقوم  همه  هب  دوش و 

درف رد  اوزنا  يزیرگ و  عامتجا  ثعاب  دـناسر و  یم  لقادـح  هب  ار  نارگید  اب  لباقتم  طابترا  يرارقرب  هنانیب و  عقاو  شرگن  دـبای و  یم 
، دح زا  شیب  بارطـضا  سرت و  هک  اج  نآ  زا  .دشاب  رثؤم  رایـسب  درف  یناور  تمالـس  رد  دناوت  یم  بارطـضا  لیدعت  اذـل  دوش و  یم 

هداوناخ درک ، لرتنک  دوش  یم  بارطـضا  دیدشت  ثعاب  هک  یلماوع  ییور  مک  زا  يریگـشیپ  يارب  دیاب  تسا  ییور  مک  یلـصا  لماع 
.تسا رثؤم  زین  یعامتجا  ياهطیحم  رگید  هسردم و  هچرگ  .دراد  ار  لوا  شقن  اج  نیا  رد 

مک نامرد  يریگـشیپ و  لئاسم  نیرت  یـساسا  زا  یطابترا  ياه  تراهم  تیوقت  یعامتجا و  تیبرت  ینابم  هب  نیدلاو  صاخ  هجوت  اذـل 
ندرک یعامتجا  رد  یصاخ  شقن  هک  ردام  ردپ و  رب  هوالع  .تسا  ناناوجون  ناکدوک و  ییور 

ص:134
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نیرترثؤم نیرت و  مهم  زا  یکی  .دنـشاب  هتـشاد  هفیظو  نیا  رد  یمهم  مهـس  دنناوت  یم  زین  ناکدوک  ماوقا  ناکیدزن و  دنراد ، نادـنزرف 
هب نادنواشیوخ  اب  طابترا  رد  اریز  .تسا  نادـنواشیوخ  اب  دـنویپ  طابترا و  یطابترا ، ياه  تراهم  تیوقت  ندـش و  یعامتجا  ياه  هار 
رد كدوک  نتفرگرارق  اب  .درک  انـشآ  هناخ  زا  نوریب  طـیحم  هب  ار  كدوک  ناوت  یم  رتهب  دراد ، رب  رد  هک  يداـیز  یفطاـع  راـب  لـیلد 

بارطضا راچد  رت  مک  دنک و  رارقرب  طابترا  رت  تحار  هبیرغ  دارفا  دیدج و  ياه  تیعقوم  اب  ات  دومن  هدامآ  ار  وا  ییاه  تیعقوم  نینچ 
تراهم تیوقت  بارطضا و  شهاک  رد  تسا و  یعامتجا  طابترا  یعون  عقاو  رد  ماوقا  اب  ترشاعم  محر و  هلص  نیاربانب  دوش ، سرت  و 

.(1) دشاب هتشاد  دناوت  یم  يرثؤم  شقن  یطابترا  ياه 

یناور راشف  شهاک  محر و  هلص  ه )- 

زا یعامتجا  تیامح  اه ، یگدینت  نیا  اب  هلباقم  رد  .دـنوش  یم  هجاوم  گرزب  کچوک و  ياه  یگدـینت  اب  یگدـنز  رد  اه  ناسنا  همه 
نورب هنیمز  طباور ، نیا  .دوش  یم  نیمأت  يدـنواشیوخ  طـباور  اـب  یعاـمتجا ، تیاـمح  زا  يا  هدـمع  شخب  دراد و  یمهم  شقن  دارفا 

یم شهاک  يدـح  ات  طباور ، نیا  رثا  رد  اه  یگدرـسفا  دـنک ، یم  مهارف  ار  تسا  مهم  یناور  شمارآ  لوصح  رد  هک  یفطاـع  يزیر 
اب هلباقم  رد  يدـنواشیوخ  طـباور  مهم  ریثأـت  یناور و  ینامـسج و  تمالـس  رد  اـه  یگدـینت  اـب  هلباـقم  مهم  شقن  هب  هجوت  اـب  .دـبای 

.درک نییبت  يدح  ات  ار  یتمالس  رمع و  ندش  ینالوط  رد  محر  هلص  ریثأت  هوحن  ناوت  یم  اه  یگدینت 

یم شرافـس  نادـنواشیوخ  هب  مالـسا  اج  نیا  رد  تسا  راشف  تحت  درف  زا  یلام  ياه  تیامح  هب  طوبرم  یعامتجا  تیامح  زا  یـشخب 
.(2) دنیامن فرطرب  ار  نادنواشیوخ  یلام  تالکشم  هک  دنک 

ص:135

ص 26. یناور ، تشادهب  رد  نید  شقن  شیامه  نیلوا  يریشب  مساقلاوبا  و  اضردمحم ؛ يدمحا ، ( 1 - ) 1
ص 101. ج 71 ، راحب ، ( 2 - ) 2
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يدنواشیوخ طباور  عطق  تارثا   - 5

یناشیرپ رقف و  بجوم  محر  عطق  تسا ، ایند  ياهالب  ترخآ و  باذع  بجوم  هک  تسا  محر  هلـص  عطق  تامرحم  ناهانگ و  زا  یکی 
: دیامرف یم  تسا و  هدومن  نعل  نآرق  رد  ار  محر  عطاق  دنوادخ  . (1) ددرگ یم  رمع  یهاتوک  و 

رد دننک و  یم  عطق  هداد  نآ  يرارقرب  هب  روتسد  ادخ  هک  ار  ییاهدنویپ  و  دننکش ، یم  ندرک  مکحم  زا  سپ  ار  یهلا  دهع  هک  اه  نآ  »
.(2)« ترخآ يارس  تازاجم ) و   ) يدب تسا و  اه  نآ  يارب  تنعل  دنیامن ، یم  داسف  نیمز  يور 

قتـشم دوخ  مسا  زا  ار  نآ  مسا  .تسا  محر  نیا  متـسه و  نامحر  نم  هک  هدومرف  ادـخ  : » دـندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 
.(3)« منک یم  عطق  ار  وا  مه  نم  دنک  عطق  ار  نآ  هکره  مروآ  اج  هب  ار  وا  هلص  مه  نم  دروآ ، اج  هب  ار  نآ  هلص  هک  ره  ما ، هدرک 

: دندومرف يا  هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

ای هـک : درک  ضرع  اوـک  نـب  هللادـبع  .دوـخ  بحاـص  ندرب =  نـیب  زا  رد  دــننک  یم  لـیجعت  هـک  یناـهانگ  زا  ادــخ  هـب  مرب  یم  هاـنپ 
مه اـب  يا  هداوناـخ  لـها  هک  یتـسرد  هب  .محر  عطق  یلب ، دومرف : دـنک ؟ لـیجعت  یمدآ  ياـنف  رد  هک  تسا  یهاـنگ  اـیآ  نینمؤملاریما 
هب یلو  دنروجف ، قسف و  لها  ناشیا  هک  یلاح  رد  رگیدکی ، اب  دننک  یم  ییوکین  تاساوم و  دنیامن و  یم  یتسود  دننک و  یم  عامتجا 
یم محر  عطق  دننک و  یم  يرود  مه  زا  هداوناخ  کی  لها  دیامن و  یم  عیـسو  ار  ناشیا  يزور  ادـخ  مه  هب  ییوکین  یتسود و  تهج 

.(4) دنتسه يراگزیهرپ  يوقت و  لها  زا  هک  نیا  لاح  دزاس و  یم  مورحم  ار  ناشیا  دنیامن ،

ص:136

ص 526. هداعسلا ، جارعم  دمحا ، یقارن ، ( 1 - ) 1
ُهَنْعَّللا َو ُمَُهل  َِکئلوُأ  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُدِـسُْفی  َلَصُوی َو  ْنَأ  ِِهب  ُهّللا  َرَمَأ  ام  َنوُعَطْقَی  ِِهقاثیِم َو  ِدـَْعب  ْنِم  ِهّللا  َدـْهَع  َنوُضُْقنَی  َنیِذَّلا  َو  ( ) 2 - ) 2

.25 دعر /  ِراّدلا ؛) ُءوُس  ْمَُهل 
ح 17. ص 347 ، ج 3 ، 1388 ق ، توریب ، موس ، پاچ  ثارتلاءایحاراد ، بیهرتلاو ، بیغرتلا  يوقلادبع ، نب  میظعلادبع  ( 3 - ) 3

ح 7. ص 347 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  ( 4 - ) 4
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طباور ظـفح  دوـش ، یم  هدـید  رت  مـک  اـه  گـنهرف  ناـیدا و  ریاـس  رد  هـک  مالـسا  میلاـعت  رد  بلاـج  رایــسب  ياـه  هیــصوت  زا  یکی 
وت زا  تشیوخ  دنچ  ره  : » دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  .دـنا  هدرک  هطبار  عطق  درف ، اب  هک  تسا  یناسک  اب  يدـنواشیوخ 

قالخا نیرتهب  زا  «. » نک ظفح  وا  اب  ار  تا  هطبار  درکن  تیاعر  ار  وت  قح  تردارب  دـنچره  . » (1)« نک رارقرب  هطبار  وا  اب  درک ، يرود 
.(2)« تسا هدرک  طابترا  عطق  درف  اب  هک  تسا  ینادنواشیوخ  اب  طباور  يرارقرب  ترخآ  ایند و  رد 

تبحم يا  هویـش  هب  ار  لباقم  فرط  دوش و  یم  رجنم  يدـنواشیوخ  طـباور  میکحت  هب  یلو  تسا  راوشد  هفیظو  نیا  هب  لـمع  دـنچره 
مالـسلا مهیلع  همئا  راتفر  رد  .دوب  دهاوخ  دیفم  بولطم و  فرط  ود  ره  يارب  دهد و  یم  قوس  يدـنواشیوخ  قح  يادا  يوس  هب  زیمآ 

.(3) دنا هدومن  لمع  هویش  نیمه  هب  هک  مییامن  یم  دروخرب  يددعتم  دراوم  هب 

دوخ دارفا  زا  يدایز  دادعت  هجوت  تیامح و  زا  یلو  دراد  یم  غیرد  نانآ  زا  ار  دوخ  تیامح  دنچره  يدـنواشیوخ  طباور  عطق  اب  درف 
نیا رد  دوش و  یم  مورحم  اه  نآ  یلام  یعامتجا و  یفطاـع و  تیاـمح  زا  درف  يدـنواشیوخ  طـباور  عطق  اـب  . (4) دنک یم  مورحم  ار 
التبم درف ، ندوـب  عاـفد  یب  (8) و  اهالب دـیدش و  تالکـشم  زورب  (7) و  یناهگان گرم   (6) رمع یهاـتوک   ، (5) رقف زورب  هب  طـیارش 

.(9) دش دهاوخ  راچد  ایند  یگدنز  رد  محر  عطق  لابو  هب  ًامتح  درف  تایاور  قبط  دش و  دهاوخ 

ص:137

ص 113. ج 71 ، راحب ، کعطق ،» نم  لصت  : » هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  ( 1 - ) 1
نم لصو  نم  لاقو  هللا ، لوسر  ای  یلب  اولاق  هرخالاو  ایندـلا  قـالخا  ریخ  یلع  مکلداـالا  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  ( 2 - ) 2

ص 102. ج 71 ، راحب ، ...هعطق ؛»
.تسا هدمآ  راحب ج 71 ص 97  رد  هک  نسح  نب  هللادبع  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  ياهدروخرب  هلمج  زا  ( 3 - ) 3

، نامه هریثک ؛» يدیا  مهنم  هنع  ضبقتو  هدحاو  ًادـی  مهنع  ضبقیامناف  هتریـشع  نع  هدـی  ضبقی  نمو  : » مالـسلا هیلع  یلع  لاق  ( 4 - ) 4
ص 101.

ص 91. ج 71 ، راحب ، رقفلا ؛» ثروت  محرلا  هعیطق  لاق  : » مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نع  ( 5 - ) 5
ص 103. نامه ، ( 6 - ) 6

ص 94. نامه ، محرلا ؛» هعیطق  ءانفلا  لجعت  یتلا  بونذلا  : » مالسلا هیلع  هللادبع  یبا  نعو  ( 7 - ) 7
.نامه ( 8 - ) 8

نیمیلاو محرلا  هعطقو  یغبلا  نهلاـبو ، يری  یتح  نهبحاـص  تومیـال  لاـصخ  ثـالث  : » مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  باـتک  یف  ( 9 - ) 9
ص 99. ج 71 ، راحب ، ...هبذاکلا ؛»
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مک تفرشیپ  نواعت و  هنیمز  دشاب ، رتشیب  فالتخا  هچره  اریز  .تسا  یگدنز  يداصتقا  هبنج  فیعـضت  محر ، عطق  راثآ  زا  رگید  یکی 
هک دوش  يا  هنوگ  هب  طیارـش  تسا  نکمم  دـتفا و  یم  بسانمان  دارفا  راـیتخا  رد  يداـصتقا  عفاـنم  لاوما و  يدراوم  رد  دوش و  یم  رت 

.(1) دنوش طلسم  نادنواشیوخ  رب  بسانمان  دارفا 

يدنواشیوخ طباور  یسانش  بیسآ   - 6

دراوم رد  دراد و  یم  رذح  رب  طباور  نیا  زا  یشان  ياه  بیسآ  یخرب  زا  ار  دارفا  يدنواشیوخ ، طباور  ظفح  رب  دیکأت  نیع  رد  مالسا 
ار يدنواشیوخ  طباور  دنیامن و  نایب  ار  تیعقاو  قح و  نداد ، تداهـش  ای  فالتخا  ماگنه  دـنک  یم  هیـصوت  نآرق  تایآ  زا  يددـعتم 

لیقع شردارب  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دروخرب  .دنیامن  دروخرب  فاصنا  لدع و  اب  لاملا  تیب  لئاسم  رد  . (2) دنهدن رارق  رظندم 
سرد  (3) تـساوخ یم  تالکـشم  ندرک  فرطرب  يارب  لاـملا ، تیب  زا  يرتـشیب  مهـس  دوـب و  راـچد  یلاـم  دـیدش  تالکـشم  هب  هک 

ریاس تمهت و  تبیغ ، نوچ  مه  ناهانگ  زا  دـیاب  سلاجم  اه و  تاقالم  ماـگنه  تسا  ناناملـسم  هژیو  هب  اـه  ناـسنا  همه  يارب  یگرزب 
.دنیامن يرود  ناهانگ 

دارفا هک  تسا  رگیدکی  ياه  یگدنز  رد  رضم  هاگ  دروم و  یب  ياه  تلاخد  يدنواشیوخ ، طباور  رد  یلامتحا  ياه  بیـسآ  زا  یکی 
مه مشچ و  ملاسان و  تباقر  زا  دیاب  نینچ  مه  دنناسرن ، تیذا  رازآ و  نارگید  هب  هتـساوخان  ای  هتـساوخ  دنیامن و  بانتجا  نآ  زا  دـیاب 

.درک يرود  تالمجت  رد  یمشچ 

ص:138

ص 138. نامه ، رارشالا ؛» يدیا  یف  لاومالا  تلعج  ماحرالا  اوعطق  اذا  : » مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  لاق  ( 1 - ) 1
.152 ماعنا /  106 ؛ هدئام /  ( 2 - ) 2
هبطخ 224. هغالبلا ، جهن  ( 3 - ) 3
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: شسرپ *

؟  تسیچ هداوناخ  یناور  تشادهب  نیمأت  رد  ردام  ردپ و  شقن 

هراشا

: خساپ *

نیا تسا و  نادنزرف  ياهدادعتـسا  ندرکافوکـش  نادنزرف و  تیبرت  تسا  هداد  رارق  نیدـلاو  هدـهع  رب  دـنوادخ  هک  یفیاظو  زا  یکی 
و . (1) دنک یم  بلط  کـمک  دـنوادخ  زا  شنداد  ماـجنا  لوبق و  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  هک  تسا  گرزب  ناـنچ  نآ  تیلوؤسم 

.دنیامن لمع  دوخ  فیاظو  هب  نیدلاو  غولب ، هلحرم  ات  رسمه  باختنا  ماگنه  زا  لحارم  مامت  رد  هک  دوش  یم  ققحم  رما  نیا  ینامز 

رسمه باختنا  رد  هجوت   - 1

جاودزا دنتـسه  نابرهم  نادنزرف  رهوش و  اب  هک  ینانز  اب  دنک  یم  شرافـس  .دناد و  یم  بسانم  رـسمه  باختنا  ار  لوا  هلحرم  مالـسا 
یفطاع رظن  زا  دنـشاب و  هدـش  ریقحت  دنـشاب و  لیلذ  دوخ  هداوناخ  رد  هک : ینانز  اب  ندومن  جاودزا  زا  دراد  یم  رذـح  رب  (2) و  دییامن

رادروخرب ملاـس  یناور  تشادـهب  زا  هک  دـنیامن  تیبرت  ار  يدـنزرف  دـنناوت  یم  هنوگچ  ناـنز  نیا  . (3) دنتـسه تراقح  هدقع  ياراد 
.دشاب

يرادراب نارود  ياه  تبقارم   - 2

زا .تسا  هداد  یتاروتـسد  یناور  یمـسج و  هبنج  ود  رد  یناور ، تشادـهب  نیمأـت  يارب  مالـسا  تسا و  يرادراـب  ماـگنه  مود : هلحرم 
ندش نشور  ثعاب  ِهِب  : » دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  یتیاور  رد  تسا ؛ هداد  هلماح  نز  هب  ییاذغ  تاروتـسد  یمـسج  ظاحل 

.(4)« دوش یم  دنزرف  ندش  وکین  ناسنا و  گنر 

ص:139

ياعد 25. هیداجس ، هفیحص  مهّربو ،» مهیبداتو  مهتیبرت  یلع  ینعا  ( » 1 - ) 1
ج 14، لئاسو ، ...نهدالواب ،» نهمحراو  نهجاوزاب ، نهفطلا  شیرق  ءاسن  مکئاـسن  ریخ  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  ( 2 - ) 2

ص 20.
ص 325. ج 5 ، یفاک ، عورف  اهلعب ،» عم  هزیزعلا  اهلها  یف  هلیلذلا  مکئاسن ؟ رارشب  مکربخا  الا  ( » 3 - ) 3

ص 81. ج 101 ، راحب ، ...دلولا ،» نسحیو  نوللا  یفصی  لجرفسلا  : » هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  ( 4 - ) 4
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ایند هب  رابدرب  روبـص و  امـش  نادـنزرف  ات  دـیهدب  اذـغ  نیا  زا  دوخ  نارـسمه  هب  .تسا  امرخ  امـش ، ياهاذـغ  نیرتهب  : » دـیامرف یم  اـی 
.(1)« دنیایب

ياه یمظن  یب  هیذغتءوس و  تاروتـسد و  نیا  هب  هجوت  مدع  .دیامن  یم  دیکأت  نآ  رب  مالـسا  اذل  دراد و  نادنزرف  رب  يدایز  ریثأت  اذغ 
مارآ فرـصم  .دـتفا  یم  رطخ  هب  یناور  تشادـهب  نآ  هارمه  هب  مسج و  دوش و  یم  نینج  ندـید  بیـسآ  ثعاـب  ییایمیـش  یتـسیز - 

مان هب  يا  هدام  هک  رادزاگ ، ياه  یندیـشون  یخرب  تالکـش و  ياچ ، هوهق ، ندیـشون  رد  رادراب  نانز  طارفا  ردـخم ، داوم  اـه ، شخب 
ضرعم رد  رتشیب  ربارب  ود  يراگیسریغ ، نانز  هب  تبسن  دنشک ، یم  راگیس  رتشیب  هک  ینانز  .دناسر  یم  بیسآ  نینج  رب  دنراد  نیئفاک 

زین ینهذ  یگدنام  بقع  تسا و  يداع  ناکدوک  زا  رتشیب  یلیخ  سردوز  ناکدوک  ریم  گرم و  نوچ  .دـنراد  رارق  سردوز  نادازون 
ناطرـس ضرعم  رد  رتشیب  دشک ، یم  راگیـس  اه  نآ  ردپ  اهنت  هک  یناکدوک  تسا  هدـش  مولعم  یتح  هزورما  دراد ، هطبار  یـسردوز  اب 

مارآ ياهوراد  زا  هدافتسا  راگیس و  فرـصم  زا  دیاب  ًامتح  ناکدوک ، یناور  تشادهب  نیمـضت  يارب  نیاربانب  .دنراد  رارق  زغم  نوخ و 
.درک يراددوخ  يرادراب  ماگنه  هب  شخب 

دایز فرصم  رثا  رب  زغم  هب  هدراو  ياه  بیسآ  دراذگ و  یم  رثا  نینج  رب  زین  یلکلا  تابورشم  زا  هدافتسا  هک  تسا  هدش  مولعم  هزورما 
ياوه بآ و  هدـننک ، كاپ  داوم  شک ، هرـشح  رـس ، نغور  نخاـن ، كـال  زا  هدافتـسا  یتح  .دور  یمن  نیب  زا  یتبقارم  چـیه  اـب  لـکلا 

ضرعم رد  و  دوش ) یم  هدافتسا  اه  ناتسرامیب  رد  هک  ییاهزاگ   ) نتفرگ رارق  یـشوه  یب  ياهزاگ  ضرعم  رد  هدنام ، ياهاذغ  هدولآ ،
.(2) دناسرب بیسآ  نینج  رب  دناوت  یم  زین  ندش  عقاو  اه  يرادربسکع 

ص:140

ج 101، راحب ، ءاملح ،» مکدالوا  جرخت  نهـسافن  یف  مکئاسن  اومعطاـف  ینربلا  مکتارمت  ریخ  : » مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  نع  ( 1 - ) 1
ص 111. نامه ، مکدالوا ؛» ملحت  نهسافن  یف  مکئاسن  ّینّربلا  اومعطا  : » مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  نینچمه  ص 116 ؛

ص 119. یناور ، تشادهب  هزمح ، یجنگ ، ( 2 - ) 2
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دروـم رد  هک  یتاـیاور  زا  تسا و  هدوـمن  هجوـت  یگلماـح  نارود  رد  ناور  حور و  تمالـس  هب  مالـسا  زین  یناور  یحور و  ظاـحل  زا 
نز شمارآ  زین  یگلماـح  نارود  رد  هک  درک  هدافتـسا  ناوت  یم  دـنک ، یم  ثحب  نز  یناور  شمارآ  نیمأـت  نز و  اـب  يراـتفر  شوخ 

همطل نینج  یتایح  ياهورین  هب  تسا  نکمم  لفط  ندـمآ  ایند  هب  زا  شیپ  رداـم » تیبصع   » نوچ .دراد  دـنزرف  تیبرت  رد  یمهم  شقن 
هک دشاب  هتشاد  يرابنایز  راثآ  نینج  رب  دناوت  یم  ردام  سرتسا  . (1) دنک لدبم  یبصع  دوجوم  کی  هب  ار  وا  هک  اج  نآ  ات  دروآ  دراو 

نیا رثـکا  هـک  تـسا  هریغ  ینمیا و  هاگتـسد  فعـض  درد ، رـس  دردرمک ، هدور ، شراوـگ و  هاگتـسد  رد  یتحاراـن  نآ ، ياهدـمایپ  زا 
دننک یم  وگم  وگب  ییزج  روما  رطاخ  هب  زور  ره  هک  ییاهرهوش  نز و  اذل  .دوش  یم  لقتنم  نینج  هب  ردام  نوخ  قیرط  زا  اه  یتحاران 

یملاس دازون  نتـشاد  راظتنا  رد  يدیما  هچ  اب  دننک ، یم  يرگـشاخرپ  هک  ییاهرهوش  نز و  ای  دـننیرفآ  یم  سرتسا  رگیدـکی  يارب  و 
.(2) دنتسه

نز و یمـسج  یحور و  تاهج  هیلک  هب  هداد و  روتـسد  ییوشانز  رما  رد  ار  مزال  ياه  تبقارم  مامت  نیملـسم  لسن  یکاپ  يارب  مالـسا 
رذحرب اهراوخ  بارـش  اه و  شوه  مک  رایـسب  یناور ، دیدش  نارامیب  اب  جاودزا  زا  ار  مدرم  هک  نیا  رب  هوالع  .تسا  هدومن  هجوت  درم 

هدمآ مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  تیاور  رد  .تسا  هدادن  هزاجا  زین  ار  قالخادب  دارفا  اب  جاودزا  ییامنهار ، تروشم و  ماقم  رد  هتـشاد ،
رد ترـضح  تسا ، قالخادب  یلو  دراد  نم  اب  تلـصو  تساوخرد  مناگتـسب  زا  یکی  هک  متفگ  ماما  هب  دیوگ  یم  یـصخش  هک  تسا 

.(3)« نکن جاودزا  وا  اب  تسا  دب  شقالخا  رگا  : » دومرف باوج 

هنیمز داجیا  ثعاب  دراذگ و  یم  یبولطمان  ریثأت  مه  دنزرف  يور  دوش و  یم  یگدنز  ندـش  خـلت  یتحاران و  ثعاب  رـسمه  دـب  قالخا 
، زیگنا بارطضا  ياه 

ص:141

ص 27. ام ، نادنزرف  ام و  باتک  زا  لقن  هب  ص 118 ، كدوک ، یفسلف  راتفگ  یقت ، دمحم  یفسلف ، ( 1 - ) 1
ص 120. یناور ، تشادهب  هزمح  یجنگ ، هزمح  ( 2 - ) 2

ءوس هقلخ  یفو  یلا  بطخ  دـق  هبارق  یل  نا  مالـسلا : هیلع  اضرلا  نسحلا  یبا  یلا  تبتک  لاق  یطـساولا  راـشب  نب  نسحلا  نع  ( » 3 - ) 3
ص 10. ج 5 ، لئاسو ، قلخلا ؛» ییس  ناک  نا  هجوزتال  لاق 
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ياهزاین اه ، یـسپاولد  اه ، ینارگن  ردام ، هداـعلا  قوف  تشحو  .تسا  نینج  رد  یفنم  ریثأـت  شا  هجیتن  هک  دـشاب  یم  تاـناجیه  سرت ،
.(1) دنراد بولطمان  رثا  نینج  رد  زین  هدشن  اضرا 

یکدوک نارود  ياه  تبقارم   - 3

نداد ریش 

زا هچ  هیذغت  ءوس  رثا  رب  هدراو  ياه  بیـسآ  .دهد  رارق  ریثأت  تحت  تدش  هب  ار  وا  یناور  یمـسج و  تشادهب  دناوت  یم  دازون  هیذـغت 
.(2) دشاب ناربج  لباق  ریغ  دناوت  یم  یناور  رظن  زا  هچ  یمسج و  رظن 

نارود دـهاوخب  هک  تسا  یـسک  يارب  نـیا  دـنهد  یم  ریـش  ماـمت  لاـس  ود  ار  دوـخ  دـنزرف  نارداـم  : » دـیامرف یم  نآرق  رد  دـنوادخ 
.(3)« دنک لیمکت  ار  یگراوخریش 

يارب ییاذغ  چیه  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .تسا  هدش  ردام  طسوت  دـنزرف  هب  نداد  ریـش  رب  يدایز  دـیکأت  تایاور  رد 
.(4)« تسین شدنزرف  يارب  ردام  ریش  زا  رتدنمدوس  رت و  تکرب  اب  دنزرف 

رتشیب دـهد ، یم  ریـش  هنیـس  اب  ار  دوخ  هچب  هک  یناردام  .دراد  يدـیفم  ياهدرواتـسد  فرط  ود  ره  يارب  رداـم  ریـش  اـب  دازون  هیذـغت 
دننک یم  یلاحشوخ  تینما و  ساسحا  وا ، ندب  اب  سامت  ردام ، هنیـس  اب  هیذغت  رثا  رب  زین  كدوک  .دننک  یم  تذل  تیاضر و  ساسحا 

ینمیا داوم  زا  راشرـس  ردام  ریـش  هک  دنا  هدرک  فشک  نارگـشهوژپ  .دهد  یم  دشر  راوتـسا  بسانم و  هویـش  هب  ار  دوخ  تیـصخش  و 
.(5) دنک یم  ظفح  اه  يرامیب  زا  يرایسب  لباقم  رد  ار  كدوک  هک  تسا 

ص:142

ص 98. مق ، غیلبتلاراد ، تاراشتنا  كدوک ، تیبرت  هداوناخ و  یلع ، یمئاق ، ( 1 - ) 1
ص 121. یناور ، تشادهب  هزمح -  یجنگ ، ( 2 - ) 2

.233 هرقب /  َهَعاضَّرلا ؛) َِّمُتی  ْنَأ  َدارَأ  ْنَِمل  ِْنیَِلماک  ِْنَیلْوَح  َّنُهَدالْوَأ  َنْعِضُْری  ُتاِدلاْولا  َو  ( ) 3 - ) 3
ص 453. ج 21 ، هعیشلا ، لئاسو  هما ؛» نبل  نم  هیلع  هکرب  مظعا  یبصلا  هب  عضر  نبل  نم  ام  : » مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  لاق  ( 4 - ) 4

ص 122. یناور ، تشادهب  هزمح ، یجنگ ، ( 5 - ) 5
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يریگدای

هک دـنراد  لوـبق  ناسانـش  ناور  همه  هزورما  .تـسا  يریگداـی  تـسا ، رثؤـم  یلیخ  كدوـک  یناور  تشادـهب  رد  هـک  يرگید  لـماع 
، دـهد قابطنا  دوش ، یم  تیوقت  هچ  نآ  اب  ار  دوخ  ياه  شنکاو  دـناوت  یم  دازون  ًالثم  .دریگب  داـی  دـناوت  یم  دـلوت  هظحل  زا  كدوک 
ناذا و دازون  تسار  شوگ  رد  هک  تسا  بحتسم  مالسا  میلاعت  رد  دهدب ؛ ریش  وا  هب  ردام  ات  دنک  هیرگ  هنوگچ  هک  دریگ  یم  دای  ًالثم 

ششوگ رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دلوت  ماگنه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  مدید  : » دیوگ یم  عفاروبا  .دنیوگب  هماقا  پچ  شوگ  رد 
نیلوا هک  تسا  نیا  دازون  پچ  تسار و  شوگ  رد  هماقا  ناذا و  ّرِـس  دـیوگ : یم  دولوملا  هفحت  باتک  رد  زیوج  میق  نبا  تفگ .» ناذا 

دلوت ماگنه  هب  ناسنا  تسا و  نیتداهـش  ادخ و  ییایربک  تمظع و  نمـضتم  هک  دشاب  یتاملک  دسر ، یم  ناسنا  شوگ  هب  هک  یگنهآ 
نابز هچ  نآ  دونش و  یم  شوگ  هچ  نآ  ًاعطق  دنک  یم  عادو  ار  ایند  دیحوت ، هملک  اب  گرم  ماگنه  هب  دوش و  یم  انشآ  مالسا  راعـش  اب 

.(1) دشخب یم  رثا  ناج  لد و  قامعا  رد  دنک ، یم  همزمز 

یم دلوت  زا  شیپ  هام  هس  یتح  ناسنا  نینج  عقاو  رد  تسا و  رت  هتفای  دشر  دـلوت ، هظحل  رد  ییاونـش  هاگتـسد  هک  هدـش  مولعم  هزورما 
.(2) دونشب ییاهادص  دناوت 

نادنزرف اب  لماعت 

همه .تسا  نیدـلاو  وا و  نیب  لباقتم  شنک  ای  لـماعت  دـشاب  هتـشاد  قیمع  رثا  كدوک  یفطاـع  دـشر  رب  دـناوت  یم  هک  يرگید  لـماع 
یم فطاوع  تیوقت  هیاـم  هچ  نآ  . (3) دنراذگ یم  رثا  دوخ  كدوک  تیـصخش  رب  نیدـلاو  هک  دـنراد  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  تاقیقحت 

زا یگتسخ  زاربا  مدع  دراوم ، یخرب  رد  شزان  دیرخ  نوگانوگ ، دراوم  رد  ندیسوب  كدوک ، هب  يزرورهم  زا  تسا  ترابع  دوش 

ص:143

(. لوا پاچ  یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  رشن  پاچ و  زکرم   ) ص 58 ج 1 ، ناکدوک ، تیبرت  مالسا و  دمحا ، یتشهب ، ( 1 - ) 1
ص 122. یناور ، تشادهب  دیعس ، ولماش ، ( 2 - ) 2
ص 123. یناور ، تشادهب  هزمح  یجنگ ، ( 3 - ) 3
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: دومرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  .شا  هراـبرد  یکاـب  یب  تواـسق و  نتـشادن  شیریگ ، هناـهب  زا  یتحاراـن  زاربا  مدـع  شتبقارم ،
«. تسا ایهم  امش  يارب  تشهب  رد  يا  هجرد  يا  هسوب  ره  رطاخب  اریز  دیسوبب ، ار  دوخ  نادنزرف  »

یم باذع  خزود و  لها  ار  وا  دومرف : شباحصا  هب  ربمایپ  .مدیـسوبن  ار  مدنزرف  زگره  نم  : » تفگ دمآ و  لوسر  ترـضح  دزن  يدرم 
.(1)« تسا شتآ  لها  نم  رظن  رد  وا  منیب و 

.تسا وا  يارب  ییاکتا  هطقن  دـشخب و  یم  شمارآ  ار  شا  هشیدـنا  تسا و  وا  نیکـست  هیام  كدوک  تارثأـت  ماـگنه  هب  نیدـلاو  هسوب 
يراوگان اه و  یخلت  هب  ناهج  هب  تبـسن  ار  وا  دـید  دوش ، یم  یگدـنز  هب  یمرگلد  دـیما و  يداش ، طاشن و  ساـسحا  هیاـم  رما  نیمه 

.(2) دنک یم  ضوع  وا  ياه 

ًامئاد هک  یناکدوک  تسا  هدش  يراتفردب  اه  نآ  اب  یکدوک  رد  راوشد ، راگزاسان و  راکهزب  ناکدوک  دـهد  یم  ناشن  تاعلاطم  رثکا 
یمرب ار  نیدـلاو  تنوشخ  دایز  لاـمتحا  هب  دـننک ، یم  تمحازم  داـجیا  هشیمه  نیدـلاو  يارب  دـنراد و  یمئاد  یگتفـشآ  دـنبنج ، یم 

نیارباـنب دـنک  یم  رادـیاپان  ار  هداوناـخ  وج  دروآ و  یم  هارمه  هب  یماـکان  سرتـسا و  نیدـلاو ، تنوشخ  هک  تسا  یهیدـب  دـنزیگنا ،
نیا داد  ماجنا  ناوت  یم  هک  يراک  اهنت  نایم  نیا  رد  دنهد  یم  ناشن  توافتم  ياهراتفر  دنتسه ، نوگانوگ  ياه  قلخ  ياراد  ناکدوک 

یتخانـش ناور  تاعالطا  هب  دنـشاب و  هتـشاد  تبثم  شرگن  دیاب  اه  نآ  .دنهد  قیبطت  ناکدوک  اب  ار  دوخ  ياهراتفر  نیدـلاو  هک  تسا 
ریسفت نیدلاو  شمارآ  بلس  تمحازم و  هناشن  ار  ناکدوک  یتاذ  يادص  رس و  شوج و  بنج و  عون  ره  دیابن  نیدلاو  دنیازفایب ، دوخ 

یناسررازآ رهاظ  هب  ياهراک  يرایـسب  نتخادنا و  هار  ادص  رـس و  ندرک  هیرگ  نتفرگ ، هناهب  .تسا  كدوک  تاذ  رد  كرحت  دـننک ،
.(3) تسا هجوت  بلج  يارب 

ص:144

هللا یلص  لوسر  لاق  ّیلو  املف  طق  ًایبص  تّلبق  ام  لاقف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  یلا  لجر  ءاج  : » مالسلا هیلع  هللادبع  یبا  نع  ( 1 - ) 1
ص 202. ج 15 ، هعیشلا ، لئاسو  رانلا ؛» لها  نم  هنا  يدنع  لجر  اذه  هلآو : هیلع 

ص 169. كدوک ، تیبرت  هداوناخ و  یلع ، یمئاق ، ( 2 - ) 2
ص 123. یناور ، تشادهب  دیعس ، ولماش ، ( 3 - ) 3
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هب شطع  نیا  دنتبحم و  هنشت  مه  زاب  دنشاب  توافت  یب  لد و  تخـس  هک  نازیم  ره  هب  رـس و  تخـس  خاتـسگ و  هک  دنچ  ره  ناکدوک 
یم رامیب  ًاعقاو  یهاگ  اـی  دـنک و  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  نارگید  رهم  اـت  دـنز  یم  يراـمیب  هب  ار  دوخ  لـفط  یهاـگ  هک  تسا  يدـح 

هک تسا  نآ  رطاخ  هب  شیاهدایرف  لفط و  ياه  هیرگ  زا  يرایسب  .تسا  ندیشک  وا  رس  رب  رهم  تسد  تبحم و  زاربا  شنامرد  و  دوش ،
.دنریگ لغب  رد  ار  وا  يا  هظحل  دنیامن و  یتبحم  وا  هب 

، ندز تشز  ياه  فرح  تروص  هب  ینامز  تسا و  اه  ندروآ  رد  ادا  اه ، ندرک  دـیلقت  اـه ، يزاـب  سول  تروص  هب  نآ  یلجت  یهاـگ 
هریغ ندرک و  نایب  ار  دوخ  ياه  يراـک  نیریـش  نداد ، هولج  گرزب  ار  دوخ  نتفاـب ، غورد  نداد ، ناـشن  هداـعلا  قراـخ  مهم و  لـمع 

ار وا  زاین  دننک و  ییوجلد  وا  زا  .دنزروب  رهم  وا  هب  ات  دنک  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  نایفارطا  رظن  هک  دراد  یعس  وا  لاح  همه  رد  .تسا 
.دننک باریس  ار  وا  یبلطرهم  شطع  هدروآرب و  یتروص  هب 

هب دنراد و  شتسود  ردقچ  وا  نیدلاو  هک  دراد  یگتسب  رما  نیا  هب  ًالماک  لفط  یتخبـشوخ  تداعـس و  هک  دهد  یم  ناشن  اه  یـسررب 
ار یتخبـشوخ  نیا  تسا و  تخبـشوخ  دنک  یگدـنز  هک  یتروص  ره  هب  نیدـلاو  هقالع  دروم  كدوک  .دـننک  یم  شدـییأت  نازیم  هچ 

دـشاب هک  تلع  ره  هب  دننک  یمن  زاربا  وا  هب  يا  هقالع  دنرادن و  يرهم  وا  هب  هک  دنک  ساسحا  رگا  سکعرب  دنک و  یم  ساسحا  دوخ 
.(1) دناد یم  راتفرگ  تخبدب و  ار  دوخ 

تبحم ياضرا  رد  اه  هیصوت   - 4

اه نآ  درمت  یخاتسگ و  للع  زا  یکی  دیاش  دنحالصا و  لباق  تبحم  رهم و  هار  زا  ناکدوک  نیرت  خاتسگ  نیرتدرمتم و  هک  میناد  یم 
میلاعت رد  دوش  اضرا  زاین ، نیا  هک  تسا  نیا  ناسانـشناور  ياه  هیـصوت  تهج  نیدب  .دشاب  تبحم  يوجتـسج  رطاخ  هب  رهم و  دوبمک 

كدوک هب  تبحم  زاربا  يزرورهم و  هب  زین  مالسا 

ص:145

ص 188. كدوک ، تیبرت  هداوناخ و  یلع ، یمئاق ، ( 1 - ) 1
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تروص هب  نآ  ماجنا  یتح  رهم و  زاربا  بابحتـسا  زا  ثحب  نآ  رد  هک  تسا  یباب  مالـسا  یهقف  بتک  رد  تسا و  هدـش  يدایز  دـیکأت 
.تسا نیدلاو  يارب  هفیظو 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  یتح  و  . (1)« دیشاب نابرهم  زوسلد و  نانآ  اب  دیرادب و  تسود  ار  ناکدوک  : » دندومرف مالسا  یمارگ  ربمایپ 
هدنب هب  دنوادخ  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  (2) و  دناد یم  تدابع  ار ، تبحم  يور  زا  دـنزرف  هب  ردام  ردـپ و  ندرک  هاگن 

.(3)« شدنزرف يارب  شیتسود  تدش  تهج  هب  دنک  یم  محر 

خـساپ رد  تسا ؟ لضفا  وت  دزن  رد  یلمع  هچ  ادنوادخ ! : » دیـسرپ هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  زا  ینخـس  رد  و 
.(4) ناکدوک یتسود  دینش :

يزرورهم ياه  هویش 

هحفاصم وا  اب  دینک ، مالـس  ناکدوک  هب  دـنا : هداد  روتـسد  هلمج  زا  تسا  يرایـسب  قرط  اه و  هار  ناکدوک  هب  تبـسن  يزرورهم  يارب 
، دیدنخب مه  امـش  ددنخ  یم  وا  هک  اج  نآ  دیهد ، ارف  شوگ  دنک  یم  لقن  یناتـساد  رگا  دیریگب ، يزاب  هب  ار  وا  عمج  نایم  رد  دـینک ،

هیده وا  هب  . (5) درادـنپن مولظم  ار  دوخ  دـنکن و  متـس  ساسحا  هک  دـینک  راتفر  نانچ  وا  اب  .دـیّرثأتم  وا  ّرثأت  زا  هک  دـیهد  ناـشن  وا  هب 
: دندومرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  .دییامن  فرطرب  ار  شیاهزاین  دیهدب و 

تسا هدرک  دازآ  مالسلا  هیلع  لیعامسا  ترضح  نادنزرف  زا  يا  هدنب  هک  دراد  ار  یسک  شاداپ  دنک  لاحشوخ  ار  شرتخد  هک  یسک  »
هیرگ ادخ  فوخ  زا  هک  یـسک  تسا و  هدرک  هیرگ  دنوادخ  فوخ  زا  هک  تسا  نآ  دـننام  دـیامن  لاحـشوخ  ار  شرـسپ  هک  یـسک  و 

.(6)« دیامن یم  تشهب  لخاد  ار  وا  دنوادخ  دنک 

ص:146

ص 201. ج 15 ، هعیشلا ؛» لئاسو  مهومحرا ، نایبصلا و  اوبحا  : » هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  ( 1 - ) 1
ص 170. ج 15 ، لئاسولا ؛» كردتسم  هدابع ، هل  ًابح  هدلو  یلا  دلاولا  رظن  : » هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  ( 2 - ) 2

ص 483. ج 21 ، لئاسو ، ثیدح 5 و  ص 50 ، ج 6 ، یفاک ، ( 3 - ) 3
ص 105. ج 101 ، راحب ، لافطالا ؛» بح  لاقف ، كدنع ؟ لضفا  لامعالا  ُّيا  برای  : » نارمع نب  یسوم  لاق  ( 4 - ) 4

ص 190. كدوک ، تیبرت  هداوناخ و  یلع ، یمئاق ، ( 5 - ) 5
نم یکب  اـمناکف  نبا  نیعب  رقا  نمو  لیعامـسا  دـلو  نم  هبقر  قتعا  اـمناکف  هنبا  حرف  نم  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  ( 6 - ) 6

ص 94. ج 101 ، راحب ، میعنلا ؛» تانج  هلخدا  هللا  هیشخ  نم  یکب  نمو  هللا  هیشخ 
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.(1) دنیاـمن دروخرب  یکدوک  تلاـح  اـب  وا  اـب  دـنریگب و  رظن  رد  كدوک ، دـننام  ار  دوـخ  نیدـلاو ، دـنک  یم  هیـصوت  مالـسا  میلاـعت 
زین دازون  یتح  .دراد  تیمها  دندرک  یم  رکف  زورما  ات  هچ  نآ  زا  رتشیب  یلیخ  كدوک  نیدلاو و  هطبار  هک  دـنهد  یم  ناشن  تاعلاطم 

، دـننک یمن  يزاب  دوخ  ناکدوک  اب  نیدـلاو  هک  ییاـه  هداوناـخ  رد  .درب  یم  تذـل  ردـپ  اـب  يزاـب  زا  لـصاح  یکیزیف  تاـکیرحت  زا 
دنـشک یمن  ناشتروص  رـس و  هب  تسد  دننک ، یمن  شزاون  ار  اه  نآ  دنروآ ، یمن  مهارف  اه  نآ  يارب  یناور  یکیزیف و  ياه  كرحم 
داجیا لابند  هب  رت  مک  دـنوش و  یم  رتریذـپ  بیـسآ  ناکدوک ، نیا  .دـننک  یم  تینما  ساـسحا  رت  مک  ناـکدوک  دـنریگ ، یمن  لـغب  و 

یتاقیقحت .دنـشاب  یفطاع  رت  مک  دوخ  نیدلاو  لثم  تسا  نکمم  دندش ، دنزرف  بحاص  یتقو  زین  اهدعب  دنور ، یم  نارگید  اب  طابترا 
ياه شزاون  اه و  سامت  زا  تیمورحم  هک  تسا  هداد  هجیتن  هتفرگ ، تروص  ناینادـنز  دروم  رد  توافتم  ییادـتبا  گنهرف  رد 49  هک 

لکلا ردـخم و  داوم  زا  هدافتـسا  ءوس  یتح  يرگـشاخرپ و  زواجت ، یـشیرپ ، ناور  یفطاع ، یگناگیب  دـشر  رد  يداینب  لـماع  یندـب ،
اب هطبار  داـجیا  رد  هک  دـنهد  یم  لـیوحت  عاـمتجا  هب  ینادـنزرف  ناـکدوک ، زا  یمـسج  ياـه  شزاون  ندرک  غـیرد  اـب  نیدـلاو  .تسا 

.(2) دنهد یم  ناشن  یگدامآ  زیمآ  تیانج  نشخ و  ياهراتفر  نداد  ماجنا  يارب  یتح  دننام و  یم  ناوتان  نارگید 

ناکدوک یتخانش  ياه  ییاناوت  اب  ییانشآ  موزل   - 5

نابز اب  (3) و  دنک كدوک  دـح  رد  ار  دوخ  دـیاب  دراد  دـنزرف  هک  سک  ره  تسا  هدـمآ  مالـسا  میلاعت  رد  دـش  هتفگ  هک  هنوگ  نامه 
دروخرب دنزرف  اب  یکدوک 

ص:147

یبص هدنع  ناک  نم  : » هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاق  نینچ  مه  و  ابـص » دلو  هل  ناک  نم  : » مالـسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  لاق  ( 1 - ) 1
ص 203. ج 15 ، لئاسو ، هل ؛» باصتیلف 

ص 145. یناور ، تشادهب  هزمح ، یجنگ ، ( 2 - ) 2
ص 203. ج 15 ، هعیشلا ، لئاسو  هل ؛» باصتیلف  یبص  هل  ناک  نم  ( » 3 - ) 3
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فرط هب  نیدلاو  فرط  زا  هفرط و  کی  نادنزرف  اب  نیدلاو  هطبار  رگید ، ترابع  هب  دنراد ، لباقتم  شنک  نیدـلاو  ناکدوک و  .دـیامن 
یعامتجا ياهدتـس  داد و  اه  نآ  .تسا  هفرط  ود  ناکدوک  ندـش  یعامتجا  دـنیارف  عقاو  رد  اـه و  نآ  طـباور  هکلب  تسین ، ناـکدوک 

دیاب ًاـمازلا  هفیظو  ماـجنا  لـمع و  راـکتبا  نتفرگ  تسد  هب  يارب  نیدـلاو ، .دـنهد  یم  رارق  ریثأـت  تحت  ار  رگیدـکی  ًـالباقتم  دـنراد و 
، نس ره  ناکدوک  هک  دـننادب  دـیاب  نیدـلاو  .دـنوش  عقاو  رثؤم  دوخ  ناکدوک  رب  دـنناوتب  ات  دـننک  رت  ینغ  هزور  ره  ار  دوخ  تاعالطا 

ناکدوک هک  دننادن  نیدلاو  رگا  ًالثم  دنشاب ، هتـشاد  راظتنا  اه  نآ  زا  اه  ییاناوت  اب  بسانتم  دنراد و  ییاهراک  هچ  نداد  ماجنا  ییاناوت 
ناکدوک اب  دنناوت  یم  عقوم  هچ  دنزومایب ، ندرک  باسح  نتشون و  ندناوخ ، دنناوت  یم  عقوم  هچ  دنیوگب ، نخس  دنناوت  یم  عقوم  هچ 

دننک و یم  رکف  یسنج  لئاسم  هب  عقوم  هچ  دننک  یم  تفلاخم  زاربا  نیدلاو  هب  تبسن  رتشیب  ینـس  هچ  رد  .دنهد  لیکـشت  هورگ  رگید 
نیدلاو عون  نیا  .دنهد  ناشن  بسانم  راتفر  دنسانشب و  ار  دوخ  نادنزرف  تسناوت  دنهاوخن  دنشاب ، هتشاد  لالدتسا  دنناوت  یم  عقوم  هچ 

رطخ هب  ار  نادنزرف  دوخ و  یناور  تشادهب  درک و  دنهاوخ  لیدبت  لدـج  گنج و  مهافت و  مدـع  لحم  هب  ار  هداوناخ  طیحم  ًالامتحا 
.(1) تخادنا دنهاوخ 

تینما هب  وا  زاین  كدوک و   - 6

هیلوا زا  كدوک و  لوحت  دشر و  داجیا  يارب  يرورض  مزال و  طرـش  كدوک و  تداعـس  یتخبـشوخ و  لوا  طرـش  تینما ، شمارآ و 
زا فطاوع  دشر  داجیا و  ياه  هیاپ  دیاب  یگدنز ، لوا  لاس  رد  هک  دندقتعم  ناسانش  ناور  رثکا  . (2) تسا لفط  ياه  يدنمزاین  نیرت 

: مینک یم  هراشا  یتاعوضوم  هب  ینمیا  ساسحا  باب  رد  شخب  نیا  رد  .دوش  هدراذگ  ینمیا  ساسحا  هلمج 

ص:148

ص 124. یناور ، تشادهب  هزمح ، یجنگ ، ( 1 - ) 1
ص 194. كدوک ، تیبرت  هداوناخ و  یلع ، یمئاق ، ( 2 - ) 2
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ندیـشک و شوغآ  رد  و  وا ، ندـب  زا  ندرک  تبظاوم  لـفط ، رد  ینمیا  ساـسحا  کـیرحت  مهم  قرط  زا  یکی  ندرک : تبظاوم  فـلا :
هدامآ ینمیا  ساسحا  يارب  هنیمز  دوش و  هدروآرب  كدوک  هیلوا  ياهزاین  ات  دوش  یم  ثعاب  كدوک  هب  رداـم  هقـالع  .تسا  وا  هیدـغت 

ساسحا داینب  هک  دروآ  یم  دـیدپ  كدوک  يارب  ار  یمهم  رایـسب  یطابترا  یـساسحا و  هبرجت  ردام  كدوک و  هیلوا  هطبار  نیا  ددرگ 
.دنک یم  يزیر  یپ  وا  رد  ار  رگید  فطاوع  زا  يرایسب  ینمیا و 

طباور يرارقرب  دوـش ، یم  كدوـک  رد  ینمیا  ساـسحا  ثعاـب  هک  یلماوـع  زا  رگید  یکی  كدوـک : اـب  یفطاـع  هـطبار  يرارقرب  ب :
گرزب و ردام  گرزب ، ردـپ  اب  دـیاب  ردام  ردـپ و  اب  نتـشاد  طابترا  رب  هوالع  كدوک  تسا و  هداوناخ  رگید  دارفا  اب  كدوک  یفطاع 

نآ هب  محر  هلـص  ثحب  رد  هک  دزاـس  هدروآرب  ار  دوخ  ياـهزاین  زا  يرایـسب  دـشاب و  هتـشاد  طاـبترا  هلاـخ  همع و  ومع ، ییاد ، یتح 
.میتخادرپ

زا نیدلاو  هژیو  هب  نارگید و  هک  دزومآ  یم  كدوک  دشر ، نایرج  رد  كدوک : رد  ینمیا  ساسحا  اب  اه  فده  تاراظتنا و  هطبار  ج :
نآ دیامن و  یم  دوخ  نآ  زا  دنک و  یم  ینکف  نورد  ار  تاراظتنا  نیا  دنک  یم  دـشر  هک  جـیردت  هب  دـنراد و  یتاعقوت  تاراظتنا و  وا 

اه نآ  هب  دناوتن  رگا  دنک و  یم  لابند  يدج  روط  هب  ار  مهم  ياه  فده  كدوک  .دراد  دوخ  زا  وا  هک  دنوش  یم  یتاعقوت  عقاو  رد  اه 
یفطاع ياهراشف  ببس  دوخ  نیا  دنراد و  راظتنا  وا  زا  شدادعتسا  ییاناوت و  دح  زا  شیب  نیدلاو  یهاگ  .دوش  یم  نارگن  دبای  تسد 

درسلد و ار  كدوک  دح ، زا  دایز  تاعقوت  . (1) دزیر یم  مه  هب  ار  وا  لداعت  دنک و  یم  ینمیاان  ساسحا  داجیا  دوش و  یم  كدوک  رب 
.(2) دتفا یم  نابز  تنکل  هب  یهاگ  دهد و  یم  زورب  دوخ  زا  یبصع  شنکاو  لفط  یهاگ  یتح  دنک  یم  سویأم  یگدنز  زا 

ص:149

ص 95. یناور ، تشادهب  دیعس ، ولماش ، ( 1 - ) 1
ص 196. كدوک ، تیبرت  هداوناخ و  یلع ، یمئاق ، ( 2 - ) 2

یناسنا مولع  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 504زکرم  هحفص 168 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_149_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_149_2
http://www.ghaemiyeh.com


نکمم دریگ ، رارق  ثحب  دروم  نآ ، یبسن  داعبا  رد  دـیاب  هک  تسا  يا  هدـیدپ  ندرک  درط  ینمیاان : ساسحا  اـب  ندرک  درط  هطبار  د - 
دروم دیاب  لفط  هک  یگدـنز  لوا  لاس  رد  نآ  ماجنا  هژیو  هب  نآ و  رد  طارفا  یلو  دـشاب  يرورـض  ندرک  درط  يرادـقم  یهاگ  تسا 

.دنک یم  ینمیاان  ساسحا  داجیا  وا  رد  دناسر و  یم  بیـسآ  كدوک  تیـصخش  هب  دـشاب ، نیدـلاو  لماک  هجوت  تبحم و  شریذـپ و 
هافر و رد  یگدنز  لوا  لاس  رد  هک  یلفط  .تیمورحم  هن  تسا و  راوتسا  اضرا  هیاپ  رب  یگدنز  لوا  لاس  رد  ناسنا  كدوک  تیـصخش 

ینمیا ساسحا  نارگید و  دوخ و  زا  تیاضر  سفن ، هب  دامتعا  تبثم ، رکف  زرط  داجیا  ياـه  هنیمز  درب  یم  رـس  هب  شمارآ  تیاـضر و 
تیاکش ترضح  نآ  دزن  شدنزرف  زا  هک  یـصخش  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  یتیاور  رد  . (1) دوش یم  انب  وا  رد 

دیابن تدـنزرف  هب  یهجوت  مک  ندرک و  يرود  نیا  یلو  نک  يرود  تدـنزرف  زا  یلو  نزن  کـتک  ار  تدـنزرف  : » دـندومرف دوب  هدرک 
ندرک درط  ندرک و  يرود  نیا  یلو  درک  يریگ  هرانک  وا  زا  دـیاب  كدوک  هیبنت  يارب  عقاوم  زا  یـضعب  رد  هچرگ  . (2)« دوش ینالوط 
تسا اذل  .دیامن  ینمیاان  ساسحا  كدوک  ات  دوش  ینالوط  دیابن  یلو  ددرگ  هیبنت  كدوک  هک  يوحن  هب  دشاب  رذگدوز  یتقوم و  دیاب 

ردام ردپ و  زگره  دنیوگ  یم  هک  نیا  ای  دینک  یتشآ  دوز  دیدرک  رهق  وا  اب  رگا  كدوک  حالـصا  يارب  دنیوگ  یم  ناسانـش  ناور  هک 
تینما لفط  ات  دـیامن  مهارف  وا  یتشآ  يارب  ار  هنیمز  دـشاب و  یتشآ  يرگید  درک و  رهق  وا  اب  یکی  رگا  دـننکن ، رهق  كدوک  اـب  ًاـماوت 

.(3) دنیبن رطخ  رد  ار  دوخ 

یلـص ربمایپ  .تسا  هدش  نادنزرف  نیب  تاواسم  هلأسم  رب  یناوارف  دیکأت  مالـسا  رد  ینمیا : ساسحا  اب  ناردارب  نارهاوخ و  هطبار  ه -- 
دید ار  راصنا  زا  يدرم  هلآو  هیلع  هللا 

ص:150

ص 96. یناور ، تشادهب  دیعس ، ولماش ، ( 1 - ) 1
ص 99. ج 101 ، راحب ، لطتالو ؛» هرجهاو  هبرضتال  : » مالسلا هیلع  لاقف  ( 2 - ) 2

ص 202. كدوک ، تیبرت  هداوناخ و  یلع ، یمئاق ، ( 3 - ) 3
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: دومرف يراصنا  هب  ترضح  درکن  یهجوت  يرگید  هب  دیسوب و  ار  نادنزرف  یکی  يراصنا  درم  نیا  دندوب و  وا  هارمه  شدنزرف  ود  هک 
یم تداسح  کیرحت  ثعاب  نادنزرف  نیب  ندراذگ  قرف  . (1)« يدیسوبن ار  تدنزرف  ود  ره  يدرکن و  دروخرب  تاواسم  روط  هب  ارچ  »

.دوش

، دبای یم  تدش  دـنوش ، یم  هسیاقم  يزیمآریقحت  روط  هب  دوخ  ناردارب  نارهاوخ و  اب  ًامئاد  هک  یناکدوک  ینمیاان  ساسحا  نینچ  مه 
.دوش یم  تفای  رتشیب  دنرت  کیدزن  رگیدکی  هب  ینس  ظاحل  زا  هک  ییاه  نآ  دروم  رد  هژیو  هب  عضو  نیا 

ساسحا دنروخب  تسکـش  رگا  هک  یلاح  رد  دنیامن ، هبلغ  همه  رب  دننک و  تباقر  رگیدـکی  اب  مئاد  هک  دـننک  یم  یعـس  ناکدوک  نیا 
نارهاوخ و هژیو  هب  هداوناـخ و  دارفا  نیب  ءاـیلوا  يوـس  زا  هک  یتاـطابترا  نتم  رد  كدوـک  .دـش  دـهاوخ  تیوـقت  اـه  نآ  رد  ینمیااـن 

كدوک تیـصخش  يارب  تاـطابترا  نیا  رگا  دـننک ، یم  بسک  ار  دوخ  يرادـنپدوخ  زا  يا  هدـمع  تمـسق  دوـش  یم  داـجیا  ناردارب 
.(2) دوش یم  دیدش  ینمیاان  ساسحا  هجیتن  رد  ینیب و  مک  دوخ  ساسحا  راچد  وا  دشاب ، هدننک  دیدهت  زیمآریقحت و 

ص:151

تیساو اله  مالـسلا : هیلع  لاقف  رخالا  كرتو  امهدحا  لبق  نادلو  هل  راصنا  نم  الجر  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يارو  ( » 1 - ) 1
ص 99. ج 101 ، راحب ، امهنیب ؛»

ص 96. یناور ، تشادهب  دیعس ، ولماش ، ( 2 - ) 2
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: شسرپ *

؟ دراد یناور  تشادهب  رد  یشقن  هچ  ردام  ردپ و  هب  تبسن  هدش ) صخشم  ثیدح  نآرق و  رد  هک   ) یمالسا فیاظو  ماجنا 

هراشا

: خساپ *

اه نآ  هب  ناسحا  نیدلاو و  هب  ندراذگ  مارتحا   - 1

هب یکین  تـیمها  يارب  و  . (1) تـسا هدش  نادنزرف  طسوت  ردام  ردـپ و  قوقح  تیاعر  مارتحا و  رب  يدایز  شرافـس  مالـسا  میلاعت  رد 
تیدوبع فیدر  رد  ار  نآ  تسا و  هدرک  َهّللا » َّالِإ  َنوُُدبْعَت  ال   » هب فطع  ار  ردام  ردپ و  هب  ناسحا  دنوادخ  هک  سب  نیمه  ردام  ردـپ و 

هدروآ یتسه  هب  یتسین  زا  ار  وا  هک  تسا  شیوخ  قلاخ  یگدنب  تدابع و  ناسنا  هفیظو  هک  هنوگ  نامه  تسا  هدروآ  دوخ  یگدـنب  و 
دنـشاب و یم  وا  یقرت  دشر و  تیبرت ، هطـساو  ردام  ردپ و  روط  نیمه  هداد ، بیترت  یهجو  نیرتوکین  هب  ار  وا  یناگدنز  مزاول  مامت  و 
تبحم و هنوگ  چیه  زا  نانآ  تامحز  شاداپ  هب  ردام و  ردـپ و  ناسحا  ءازاب  یتسیاب  هک  دـناد  یم  سانـش  هفیظو  ناسنا  لقع  مکح  هب 

.(2) دیامنن يراددوخ  نانآ  هرابرد  یناسحا 

هب هک  تسا  نیا  ناسحا  : » دـندومرف ترـضح  نآ  .تسا  انعم  هچ  هب  رداـم  ردـپ و  هب  ناـسحا  دـش  لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
ردام ردپ و  هک  نآ  زا  لبق  نادـنزرف  یلو  دنتـسه  مه  زاین  یب  ردام  ردـپ و  هچرگا  دـیامن و  دروخرب  ردام  ردـپ و  اب  یبوخ  ییوکین و 

.(3)« دنک هدروآرب  ار  اه  نآ  زاین  دنیامن  تساوخرد  اه  نآ  زا  يزیچ 

ص:152

.36 ءاسن /  یماتَْیلا ؛) یبْرُْقلا َو  يِِذب  ًاناسْحِإ َو  ِْنیَِدلاْولِاب  ( ؛ 83 هرقب / ًاناسْحِإ ؛) ِْنیَِدلاْولِاب  َهّللا َو  َّالِإ  َنوُُدبْعَت  ال  ( ) 1 - ) 1
ص 386. ج 1 ، نافرعلا ، نزخم  ریسفت  ( 2 - ) 2

امم ًائیش  كالأسی  نا  امهفلکتال  ناو  امهتبحـص  نسحت  نا  ناسحالا  لاق : ناسحالا : اذه  ام  : » مالـسلا هیلع  قداصلا  نع  لئـس  ( 3 - ) 3
ص 248. ج 1 ، امنهار ، ریسفت  نینغتسم ؛» اناک  ناو  هیلا  ناجاتحی 
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.(1)« دنک یکین  شردام  ردپ و  هب  هک  میدرک  هیصوت  ناسنا  هب  ام  : » دیامرف یم  دنوادخ  نینچ  مه 

ار ناردام  لمح  نارود  نادـنزرف  رظن  بلج  يارب  دـنک و  یم  دـیکأت  ردام  ردـپ و  اـب  كولـس  نسح  يراـتفر و  شوخ  رب  زین  هیآ  نیا 
دوخ عون  مه  هب  تنواعم  تبحم و  قافتا و  هیاپ  يور  ناسنا ، تایقرت  یبایماک و  رشب و  یناگدنز  ساسا  نوچ  . (2) دنک یم  يروآدای 

.(3) دنور یم  رامش  هب  وا  دوجو  يدام  للع  زا  هک  دنیوا  ردام  ردپ و  یمدآ  هب  صاخشا  نیرت  کیدزن  هتفرگ و  رارق 

یناور تشادهب  رد  لاس  نهک  نیدلاو  هب  مارتحا  ریثأت 

؛ دینک یکین  ردام  ردپ و  هب  و  دیتسرپن ؛ ار  وا  زج  هک  هداد  یعطق  نامرف  تراگدرورپ  و  : » دـیامرف یم  ءارـسا  هروس  رد  لاعتم  دـنوادخ 
نآ و  وگن ؛ زیمآ ) تناها  نخـس  نیرت  کچوک  ُفا =( »  » ود نآ  هب  سپ  دنـسرب ، يریپ  ّنس ]  ] هب وت  دزن  ود  ره  ای  ود ، نآ  زا  یکی  رگا 
ود نآ  اراگدرورپ ! : » وگب و  روآ ؛ ورف  ود  نآ  يارب  ینتورف  لاب  رهم  رس  زا  وگب و  دنمجرا  ینخـس  ود  نآ  هب  و  نارن ؛ شاخرپ  اب  ار  ود 

.(4)« .دنداد شرورپ  يدرُخ  رد  ارم  هک  هنوگ  نامه  نک ، تمحر  ار 

وگزاب ناردام  ناردپ و  هب  تبـسن  ار  نادنزرف  زیمآ  مارتحا  هداعلا  قوف  هنابدؤم و  دروخرب  ياه  يراک  هزیر  زا  یتمـسق  هیآ  ود  نیا  رد 
، دـنمارتحا تبحم و  تیاـمح و  هب  رتدـنمزاین  هشیمه  زا  عـقوم  نآ  رد  هک  اـه  نآ  يریپ  تـالاح  يور  تشگنا  وـس  کـی  زا  دـنک  یم 

: دیوگ یم  هدراذگ و 

ص:153

.15 فاقحا / ًاناسْحِإ ؛) ِْهیَِدلاِوب  َناْسنِْإلا  اَْنیَّصَو  َو  ( ؛ 8 توبکنع / ًانْسُح ؛) ِْهیَِدلاِوب  َناْسنِْإلا  اَْنیَّصَو  ( ) 1 - ) 1
ص 257. ج 15 ، ناشخرد ، راونا  ( 2 - ) 2

ص 132. ج 6 ، نافرعلا ، نزخم  ریسفت  ( 3 - ) 3
ٍّفُأ َو ال امَُهل  ْلُقَت  الَف  امُهالِک  ْوَأ  امُهُدَحَأ  َرَبِْکلا  َكَدـْنِع  َّنَُغْلبَی  اّمِإ  ًاناسْحِإ  ِْنیَدـِلاْولِاب  ُهاّیِإ َو  ّالِإ  اوُدـُبْعَت  ّالَأ  َکُّبَر  یـضَق  َو  ( ) 4 - ) 4

.24-23 ءارسا /  ًاریِغَص ؛) ِینایَّبَر  امَک  امُهْمَحْرا  ِّبَر  ُْلق  ِهَمْحَّرلا َو  َنِم  ِّلُّذلا  َحانَج  امَُهل  ْضِفْخا  ًامیِرَک َو  ًالْوَق  امَُهل  ُْلق  امُهْرَْهنَت َو 
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کمک نودـب  دـنناوتن  هک  دنـسرب  ییاج  هب  نس  تلوهک  رثا  رب  تسا  نکمم  اـه  نآ  .وگم  اـه  نآ  هب  ار  زیمآ  تناـها  نخـس  نیرت  مک 
گرزب شیامزآ  عقوم  نیا  رد  دنـشابن ، دوخ  زا  یگدولآ  عفد  هب  رداق  تسا  نکمم  یتح  دـنزیخرب و  اـج  زا  دـننک و  تکرح  يرگید 
هلصوح ربص و  ایآ  .باذع  تبیـصم و  الب و  ای  دنناد و  یم  تمحر  هیام  ار  يردام  ردپ و  نینچ  دوجو  ایآ  .دوش  یم  عورـش  نادنزرف 

زیمآ و تناها  کبـس و  تاملک  اب  نابز ، شین  اب  نامز  ره  ای  دـنراد و  ار  يردام  ردـپ و  نینچ  زا  زیمآ  مارتحا  يرادـهگن  يارب  یفاک 
.دنهد یم  رازآ  دنراشف و  یم  ار  شبلق  ادخ ، زا  وا  گرم  ياضاقت  اب  هاگ  یتح 

هفاضا زاب  و  نکم » رفنت  زاربا  یتحاران و  نیرت  مک  راهظا  ینعی  وگم ، فا  اـه  نآ  هب  ماـگنه  نیا  رد  : » دـیوگ یم  نآرق  رگید  يوس  زا 
راـتفگ میرک و  لوق  اـب  هک  دـنک  یم  دـیکأت  زاـب  وـگم .» نخـس  اـه  نآ  اـب  داـیرف  داد و  زیمآ و  تناـها  دـنلب و  يادـص  اـب  : » دـنک یم 

رگید يوس  زا  .تسا  بلق  دـیلک  ناـبز  هک  دـناسر  یم  ار  نخـس  رد  بدا  تیاـهن  اـه  نآ  همه  هک  وگب  نخـس  اـه  نآ  اـب  هناراوگرزب 
یتح دیوگ : یم  ماجنارـس  .رگید  زیچ  هن  دـشاب و  هقالع  تبحم و  هدـنهد  ناشن  هک  یعـضاوت  دـهد ، یم  ینتورف  عضاوت و  هب  روتـسد 

تمحر ياضاقت  نکم و  شومارف  تامم ) رد  هچ  تاـیح و  رد  هچ   ) ار رداـم  ردـپ و  يروآ  یم  ادـخ  هاـگرد  يوس  هب  ور  هک  یعقوم 
نـسم دارفا  هک  نیا  لیلد  هب  .تسا  هدـش  هجوت  یلاس  نهک  رد  ناور  تشادـهب  هلأسم  هب  هیآ  نیا  رد  . (1) امنب اه  نآ  يارب  راگدرورپ 
بلغا .تسا  یناوج  يژرنا  تردـق و  تیلاعف و  مدـع  تالکـشم  نیا  زا  یکی  .دنتـسه  یـصاخ  لئاسم  تالکـشم و  راـتفرگ  ًـالومعم 

زا ییاهنت و  ینمیاان و  ساسحا  ًارثکا  نیاربانب  دنرادن ، ار  راک  همادا  تردـق  هک  نیا  ای  دـنا و  هدـش  هتـسشنزاب  دوخ  راک  زا  ریپ ، نادرم 
هک دنراد  ار  روصت  نیا  اه  نآ  .دننک  یم  یعامتجا  ماقم  نداد  تسد 

ص:154

ص 76. ج 12 ، هنومن ، ریسفت  ( 1 - ) 1
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شیایلوا هک  تسا  یکدوک  هیبش  یلیخ  نانآ  تیعقوم  .دنتـسین  لئاق  یتیمها  ناشیارب  نارگید  درادن و  جایتحا  اه  نآ  دوجو  هب  یـسک 
.دنشاب هدرک  درط  ار  وا 

رد هتبلا  دوخ ، هنازور  تیلاعف  هب  هک  دـنرداق  دـنجاتحم و  نانآ  دوجو  هب  زونه  نارگید  دـننک  ساسحا  هک  تسا  مهم  نسم  دارفا  يارب 
یناور ضارما  هب  يالتبا  ضرعم  رد  دایز  لامتحا  هب  دننک ، ینمیا  تیمها و  ساسحا  هجرد  نیا  ات  اه  نآ  رگا  دنهد  همادا  ناکما  دـح 

.(1) تفرگ دنهاوخن  رارق  تسا  عیاش  یلیخ  نینس  نیا  رد  هک  یمسج  و 

نیدلاو هب  زیمآ  تبحم  هاگن   - 2

نیا رگم  دیامن  شردام  ردپ و  رب  هاگن  تبحم  يور  زا  هک  تسین  يراکوکین  دنزرف  چیه  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 
يزور رگا  دش  لاؤس  ترـضح  نآ  زا  هک  یماگنه  دیامن و  یم  بوسحم  وا  يارب  هدش  لوبق  جح  کی  هاگن  ره  ءازا  رد  دـنوادخ  هک 

.(2) يرآ دندومرف : ترضح  نآ  .دراد  ار  باوث  نیمه  مه  زاب  دیامن  هاگن  هبترم  دص 

قداـص ماـما  زا  یتیاور  رد  یتح  تسا  رداـم  ردـپ و  هب  نداد  تیمها  ندرک و  هجوت  يارب  تسا  هدـش  ناـیب  تیاور  نیا  رد  هک  یباوث 
هک نیا  هب  صخش  ندیمان  ردپ و  زا  ندرکدای  .دنناوخب  شردپ  مان  هب  ار  صخش  هک  تسا  ربمایپ  ّتنس  زا  هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع 

.درک دنهاوخن  یتیمها  مک  ساسحا  نیدلاو  دوش و  یم  ردپ  هب  ندرک  هجوت  ثعاب  نالف ، دنزرف 

هب دراد  دوجو  یمردنـس  .تسا  هداوناخ  زا  نادنزرف  همه  نتفر  يریپ ، هرود  ياز  سرتسا  ياهدادیور  زا  یکی  یلاخ : نایـشآ  مردـنس 
هک دنتسه  اه  نآ  اریز  دشاب ؛ اسرف  تقاط  یلیخ  اه  نز  يارب  ًالامتحا  مردنس  نیا  یلاخ » نایشآ  مردنس   » مان

ص:155

ص 67. یناور ، تشادهب  دیعس ، ولماش ، ( 1 - ) 1
ناو هللا  لوسر  ای  اولاقف  هروربم  هجح  هرظن  لکب  هل  ناک  الا  همحرب  هیوبا  یلا  رظن  راب  دلو  ام  : » هلآو هیلع  هللا  یلص  لوسر  لاق  ( 2 - ) 2

ص 73. ج 71 ، راحب ، بیطاو ؛» ربکا  هللا  معن  لاق  هرظن  هئام  موی  لک  یف  رظن 
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نز و يارب  دناوت  یم  نادنزرف  هلیـسو  هب  هناخ  كرت  نینچ  مه  .دنهد  یم  دوخ  هب  يردام  تیوه  دـننک و  یم  نادـنزرف  فقو  ار  دوخ 
ار يردپ  هناخ  نادنزرف  هک  نآ  ضحم  هب  .دشاب  روآ  تشحو  دـندرک ، یم  رپ  نادـنزرف  اب  ار  دوخ  طباور  یلاخ  ياج  هک  ییاهرهوش 
اه و یتحاران  یخرب  هرود  نیا  رد  .دنهدب  يا  هزات  يانعم  دوخ  طباور  یگدنز و  يارب  دـننک  یم  یعـس  رهوش  نز و  دـننک  یم  كرت 

.تسا یلاخ » نایشآ  مردنس   » نامه هک  دیآ  یم  شیپ  یفنم  ياه  سرتسا 

.دـشاب قشع  تبحم و  يداش ، عبنم  فرط ، ود  ره  يارب  دـناوت  یم  هک  تسا  یلماع  اه  هون  اب  اه  گرزب  ردام  اه و  گرزب  ردـپ  هطبار 
نیدلاو دنشاب و  هتشاد  هدنز  يوگلا  دوخ ، یگداوناخ  گنهرف  اه و  ّتنس  اب  ییانشآ  اهراتفر ، زا  يرایـسب  يارب  دنناوت ، یم  ناکدوک 

.دننک ساسحا  تذل  يداش و  اه ، نآ  دشر  هدهاشم  ناکدوک ، زا  تبقارم  هیاس  رد  دنناوت  یم  زین  گرزب 

دنهاوخ دای  اه  نآ  زا  هدـنیآ  ياه  لسن  دراد و  ماود  یگدـنز  هک  دـهد  یم  ار  ماهلا  نیا  گرزب  نیدـلاو  هب  اـه  هون  دوجو  هوـالع ، هب 
ظوفحم ار  دوخ  یناور  تمالـس  دنتـسه و  دیفم  هک  دننک  یم  ساسحا  اه  نآ  نیاربانب  تشاد ؛ دـنهاوخ  هگن  هدـنز  ار  ناشمان  درک و 

.(1) دنراد یم  هگن 

ص:156

ص 137. یناور ، تشادهب  هزمح ، یجنگ ، ( 1 - ) 1
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: شسرپ *

؟ دراد یناور  تشادهب  رد  يریثأت  هچ  تسا و  مادک  یعامتجا  طباور  هدنهد  دوبهب  لماوع 

هراشا

: خساپ *

دزن یعامتجا  بسانم  هاـگیاج  زا  يرادروخرب  هب  هقـالع  دنـشاب ، مارکا  مارتحا و  دروم  مدرم  دزن  دـنلیام  همه  یعاـمتجا  ترـشاعم  رد 
رد اـهنت  ناـسنا  يداـم  يونعم ، ياـهزاین  زا  يرایـسب  اریز  دراد ، ساره  اوزنا ، ییاـهنت و  زا  ًاـعبط  ناـسنا  هک  تسا  تهج  نیا  هب  مدرم 

راچد ناسنا  هک  یماگنه  اذـل  .دـنک  لیـصحت  ار  اه  نآ  دـناوت  یمن  ییاهنت  اوزنا و  رد  ناسنا  تسا و  نیمأـت  لـباق  نارگید  اـب  طاـبترا 
ور نیا  زا  .دوش  یم  یگدرسفا  جنر و  راچد  نآ  لابند  هب  دهد و  یم  تسد  وا  هب  يدیدش  زاین  دوبمک و  ساسحا  دوش  اوزنا  ییاهنت و 

دیاب بسانم  هطبار  داجیا  يارب  .تسا  دـنمزاین  مدرم  اب  يوق  هطبار  نتـشاد  هب  دوخ  يدام  يونعم و  ياهزاین  زا  هتـسد  نیا  نیمأـت  يارب 
نیا زا  ناسنا  .دنوش  وا  اب  ترشاعم  هب  رـضاح  دنریذپب و  دوخ  نایم  رد  ار  وا  مدرم  ات  دشاب ، هتـشاد  یهاگیاج  دوخ  يارب  مدرم  نیب  رد 

دناسرب لامک  هب  هداد و  زورب  ار  دوخ  یناسفن  تمارک  یناسنا و  تافص  هتخومآ و  نارگید  زا  ار  وکین  ياه  تلـصخ  دناوت  یم  قیرط 
ار دوخ  یبلق  هقالع  لیامت و  مدرم  ًالومعم  دـنراد و  تیبوبحم  مدرم  نیب  دارفا  یخرب  .ددرگ  نیمأت  زین  وا  يدام  ياهزاین  لاح  نیع  رد 

صاخـشا تافـص  راتفر و  قالخا و  هک  دندتقعم  ناسانـش  ناور  .دنرادن  مدرم  اب  یبسانم  هطبار  رگید  یخرب  دـنراد  یم  زاربا  نانآ  هب 
.(1) دوش یم  مدرم  نیب  نانآ  تیبوبحم  مدع  ای  تیبوبحم  ببس 

: مینک تیاعر  ار  ییاهرایعم  لوصا و  دیاب  نارگید  اب  بولطم  هطبار  داجیا  يارب 

ص:157

.ناتسزوخ فراعم  رشن  نوناک  ص 4 ، مالسا ، رد  ترشاعم  نییآ  دمحم ، دیس  یفحص ، ( 1 - ) 1
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يدعت مدـع  اه و  نآ  يادا  هب  تبـسن  هتخانـش و  ار  نارگید  قوقح  مود  هبترم  رد  .میهد  زورب  دوخ  زا  یبسانم  راتفر  تسخن  هبترم  رد 
.مینک لمع  تسرد  نارگید  میرح  قوقح و  هب 

رد هک  تسا  يراتفر  تایـصوصخ  تافـص و  لوا  هتـسد  دـنوش : یم  میـسقت  هتـسد  ود  هب  نارگید  قوقح  تیاعر  ياهرایعم  لوصا و 
بانتجا اه  نآ  زا  دیاب  هک  تسا  يدنسپان  ياه  تلصخ  مود  هتسد  میشاب و  هتـسارآ  اه  نادب  میهد و  زورب  دوخ  زا  دیاب  نارگید  ربارب 

.مییامن

طباور ياـه  بیـسآ  ناونع  تحت  مود  هتـسد  زا  یعاـمتجا و  طـباور  هدـنهددوبهب  لـماوع  ناوـنع  تحت  لوا  هتـسد  زا  شخب  نیا  رد 
.مینک یم  ثحب  یعامتجا 

بسانم ياهراتفر  لوا )

هراشا

.دوش یم  اه  نآ  یشومارف  بجوم  تاقالم  زا  يرود  تیبثت و  ار  یتسود  ناتسود ، تاقالم  رگیدکی : اب  تاقالم  فلا - 

دنک یم  لّکؤم  ار  کلم  رازه  داتفه  دنوادخ  دیامن  ترایز  ادـخ  يارب  ار  شا  ینید  ردارب  هک  یـسک  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع 
.(1)« تسین وا  ندرگ  رب  یهانگ  چیه  هک  یلاح  رد  دوش  یم  جراخ  ایند  زا  سپ  دنهدب  هدژم  ار  تشهب  وا  هب  هک 

یتجاح ای  يزاین  هکنیا  نودب  دنک  ترایز  شا  هناخ  رد  ار  شنمؤم  ردارب  هک  یسک  : » میناوخ یم  ترـضح  نآ  زا  يرگید  تیاور  رد 
یمارگ ار  دوـخ  ناـمهیم  هـک  دـنوادخ  رب  تـسا  راوازـس  ددرگ و  یم  بوـسحم  دـنوادخ  ناگدـننک  تراـیز  زا  دـشاب ، هتــشاد  وا  زا 

.(2)« درادب

ص:158

کَلَم َْفلا  َنیَْعبَـس  ِِهب  ُهللا  َلَّکَو  هَدـْنِعام ، َزُّجَنَتَو  هللا  دَـعَو  اَم  ِساِمْتلال  َْلب  ُهَْریَغ  یَِـشلال  ِهِّلل  ُهاخا  َراَز  ْنَم  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و  ( 1 - ) 1
؛» ...مومذـم الَو  مولم  َریَغ  ًادوُمْحَم  هللا  َیََقل  یَّتَح  دـحَال  ُهَِعبَت  ِهُِقنُع  یف  َسَیلَو  اینّدـلا  َنِم  جرَخَف  َهَّنَجلا  َکـَل  َْتباـطَو  َْتبِط  ـالا  ُهَنوداـُنی 

ص 355. ج 71 ، راحب ،
.نامه هُِرئاز ؛» َمِرُْکی  ْنا  ِهللا  یَلَع  ًاقیقَح  َناکَو  ِهللا  ِراّوز   ُ ْنِم َِبتُک  ِهَیلا  ُْهنِم  هَجاَِحلَال  ِِهلِْزنَم  َیلا  َنمْوُملا  ُهاخا  َراز  نَم  ( » 2 - ) 2
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يادـخ ياوقت  هب  ار  وا  ناسرب و  مالـس  وا  هب  ینیب  یم  ارم  نارای  زا  هکره  : » دـیامرف یم  باحـصا  زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هزانج رب  ناش  هدنز  دزرو و  ینابرهم  ناشتسدیهت  رب  ناشرگناوت  دننک و  تدایع  ناشرامیب  زا  ناتسردنت  هکنیا  نک و  شرافس  گرزب 

يا هدنب  دنوادخ  تسا و  ام  تاروتـسد  يرارقرب  بجوم  رادید  هک  دننک  رادید  ناشیاه  هناخ  رد  ار  رگیدکی  دوش ، رـضاح  ناش  هدرم 
.(1)« دهد یم  رارق  مّحرت  دروم  دنک  هدنز  ار  ام  تاروتسد  هک 

زا رترابنوگن  يزیچ  شنایرکشل  ناطیش و  يارب  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  تاقالم  يونعم  ریثأت 
.(2)« تسین ادخ  ياضر  يارب  ناردارب  رادید 

يروراب بجوم  ناردارب  رادید  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  تاقالم  راثآ  رگید  زا  شناد  شیازفا  تاعالطا و  لماعت 
.(3)« دشاب زیچان  كدنا و  رادید  نیا  هچرگا  تسا  لقع 

هدرک دیکأت  نآ  رب  یمالسا  میلاعت  هک  تسا  رگیدکی  هب  ندرک  مالس  یعامتجا  طباور  رد  یمالسا  بادآ  زا  یکی  ندرک : مالس  ب - 
تسا و یتمالـس  هشیر  زا  مالـس  .دـندرک  یم  مالـس  زین  ناکدوک  نانز و  هب  نیموصعم  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکاربماـیپ  .تسا 
، هدننک مالـس  يوس  زا  يدـیدهت  رطخ و  چـیه  هک  دراد  تلالد  ینمـض  روط  هب  داب و  وت  رب  ینمیا  یتمالـس و  هک  تسا  موهفم  نیدـب 

.تسین لباقم  فرط  هجوتم 

ًالبق هک  نآ  زا  سپ  رگم  دیوشم  دراو  دوخ  هناخ  زج  يا  هناخ  چیه  هب  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
نانکاس ات   ) دیریگب سنا 

ص:159

ْمُهّیوَقَو ْمِهِریقَف  یَلَع  ْمُهُِّینَغ  َدوُعَی  ْنَاَو  ِمیظَعلا  ِهللا  يَْوقَِتب  ْمِهِصْوَاَو  َمالَّسلا  اَنیلاَوَم  ْنِم  يرَت  ْنَم  ِْغْلبا  ُهَمَْثیَخ  ای  : » مالسلا هیلع  لاق  ( 1 - ) 1
؛» انَْرما اَیْحا  ًادـْبَع  ُهللا  َمِحَر  انِْرمَال ، ٌهایَح  ًاَضَْعب  ْمِهِـضَْعب  ایُْقل  َّنِاف  ْمِِهتُوُیب  ِیف  اْوَقالَتَی  ْنَاَو  ْمِِهتِّیَم  َهَزانِج  ْمُهُّیَح  َدَهْـشَی  ْنَاَو  ْمِهِِفیِعَـض  یلَع 

ص 343. ج 71 ، راحب ،
ص 263. ج 74 ، راونالاراحب ، ( 2 - ) 2

ص 353. نامه ، ( 3 - ) 3
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زا يرگید  تایآ  رد  . (1)« تسا رتهب  امش  يارب  نیا  هک  دینک  مالس  هناخ  لها  هب  و  دنوش ) امش  هناتسود  دروخرب  ندمآ و  هجوتم  نآ ،
نامیا ام  ياه  هناشن  هب  هک  یناسک  هاگ  ره  و  : » دـیامرف یم  ربمغیپ  هب  دـنوادخ  .تسا  هدـمآ  نایم  هب  نخـس  دارفا  هب  ءایبنا  ندرک  مالس 

امش زا  سک  ره  هک  تسا ؛ هدرک  رّرقم  نتـشیوخ  رب  ار  تمحر  ناتراگدرورپ  داب ! امـش  رب  مالـس  : » وگب سپ  دنیآ ، وت  دزن  دنروآ  یم 
زرورهم و ]  ] هدـنزرمآ رایـسب  وا  ًاـمتح  سپ  دـیامن ، حالــصا  هبوـت و  نآ  زا  دـعب  سپــس  هدـش ، بـکترم  یناداـن  يور  زا  يدـب  راـک 

.(2)« .تسا

یم هنیدم  هب  هکم ، ینعی  دوخ ، رهش  زا  هک  تسا  نارجاهم  دروم  رد  اریز  دراد ، تلالد  یشخب  شمارآ  تینما و  رب  هیآ ، نیا  رد  مالس 
ار قوف  موهفم  زین  نانمؤم  ریاس  دروم  رد  هیآ  نیا  دندرک و  یم  ینماان  ساسحا  ًاعبط  دنتشادن  یلیماف  دنواشیوخ و  اج  نآ  رد  دنتفر و 

.(3) دنشابن شیوخ  هتشذگ  نارگن  ات  دهد  یم  شمارآ  تینما و  اه  نآ  هب  دوخ  ربمغیپ  هلیسو  هب  دنوادخ  دراد و 

رب مالس  ای  . (4)« دنک يوریپ  تیاده  زا  هک  یسک  رب  مالس  و  : » دیامرف یم  تسا و  هدرک  مالس  شناگدنب  هب  دنوادخ  رگید ، یتایآ  رد 
.(5)« تسا هدیزگرب  هک  یناسک  نامه ) ، ) شناگدنب رب  مالس  و  : » دیامرف یم  دنک و  یم  ناربمایپ 

ناج  ) ناگتشرف هک  یناسک  نامه ) : ») دیامرف یم  دیوگ و  یم  نخس  نمؤم  ياه  ناسنا  هب  ناگتشرف  مالس  زا  تایآ  زا  يرگید  هتـسد 
هک یلامعا  رطاخ  هب  امـش ! رب  مالـس  : » دـنیوگ یم  نانآ ) هب  و  ( ؛ دـنا هزیکاپ  هک  یلاح  رد  دـنریگ ، یم  لـماک  روط  هب  ار  ناـنآ  ياـه )

.(6)« .دیوش تشهب  دراو  دیداد ، یم  ماجنا  هراومه 

ص:160

رون َنوُرَّکَذَت ؛) ْمُکَّلََعل  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  اِهلْهَأ  یلَع  اوُمِّلَُست  اوُِسنْأَتْـسَت َو  یّتَح  ْمُِکتُوُیب  َْریَغ  ًاتُوُیب  اُولُخْدَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ( ) 1 - ) 1
.27 / 

َُّمث ٍَهلاهَِجب  ًاءوُس  ْمُْکنِم  َلِمَع  ْنَم  ُهَّنَأ  َهَمْحَّرلا  ِهِسْفَن  یلَع  ْمُکُّبَر  َبَتَک  ْمُْکیَلَع  ٌمالَـس  ْلـُقَف  اـِنتایِآب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  َكَءاـج  اذِإ  َو  ( ) 2 - ) 2
.54 ماعنا /  ٌمیِحَر ؛) ٌروُفَغ  ُهَّنَأَف  َحَلْصَأ  ِهِدَْعب َو  ْنِم  َبات 

ص 251. ج 2 ، نآرق ، رد  قالخا  یقتدمحم ، يدزی ، حابصم  ( 3 - ) 3
.47 هط / يدُْهلا ؛) َعَبَّتا  ِنَم  یلَع  ُمالَّسلا  َو  ( )... 4 - ) 4

.59 لمن / یفَطْصا ؛) َنیِذَّلا  ِهِدابِع  یلَع  ٌمالَس  َو  ( ) 5 - ) 5
.32 لحن / َنُولَمْعَت ؛) ُْمْتنُک  اِمب  َهَّنَْجلا  اُولُخْدا  ْمُْکیَلَع  ٌمالَس  َنُولوُقَی  َنِیبِّیَط  ُهَِکئالَْملا  ُمُهاّفَوَتَت  َنیِذَّلا  ( ) 6 - ) 6
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نآ رد  نانآ  ِداب  هدنز  و  : » دیامرف یم  دـنوادخ  .دـننک  یم  یفرعم  مالـس  تشهب ، رد  ار  نانمؤم  تیحت  هک  دنتـسه  یتایآ  رگید  هتـسد 
.(1)« تسا مالس » ، » اج

نئمطم ات  تسا  لباقم  فرط  هب  شمارآ  تینما و  نداد  دـننک ، تیاعر  تسا  بسانم  ناناملـسم  هک  يزیچ  نیرتهب  دروخرب ، نیلوا  رد 
هیاپ ساسا و  شمارآ  تینما و  ساسحا  هک  اج  نآ  زا  .دوش  یم  ققحم  ندرک  مالـس  اب  رما  نیا  تسین و  اه  نآ  هجوتم  یبیـسآ  دـنوش 

تسا اج  نآ  ات  مالـس  تیمها  .تسا  ناسنا  یگدنز  داعبا  رگید  ساسا  هیاپ و  مالـس  هک  تفگ  ناوت  یم  .تسا  ناسنا  یگدنز  یلـصا 
یتمالس و تیمها  دوخ ، هبون  هب  هدش و  هدیمان  مالسلاراد » ، » تسا ناسنا  نیریـش  یگدنز  شیاسآ و  تمعن و  لبمـس  هک  تشهب ، هک 

بلج بابسا  زا  یکی  ار  نآ  دنا و  هدومن  شرافس  ندرک  مالـس  هب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زین  تایاور  رد  . (2) دناسر یم  ار  تینما 
.دنا هدرمش  تبحم 

هک نآ  رگم  دروآ ، دـیهاوخن  ناـمیا  دـیروایب و  ناـمیا  هک  نآ  رگم  دـش ، دـیهاوخن  تشهب  دراو  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ 
مالـس تشگ ؟ دیهاوخ  رگیدکی  بوبحم  دیهد ، شماجنا  رگا  هک  منکب  ییامنهار  يزیچ  هب  ار  امـش  ایآ  .دیرادب  تسود  ار  رگیدکی 

.(3)« دیزاس راکشآ  ار  ناتدوخ  نایم  ندرک 

رد .دراد  ندرک  مالـس  هب  تبـسن  يرتـشیب  تیمها  هک  تسا  مالـس  باوج  مالـسا ، رد  ترـشاعم  بادآ  زا  رگید  یکی  مالـس : باوج 
دیهد خساپ  رتهب  یلکش  هب  امش  دندرک ، اعد  مالس و  امش  هب  هک  یماگنه  : » دیامرف یم  دنوادخ  .تسا  هتفرگ  رارق  دیکأت  دروم  مالسا 

هب لـماک  روـط  هب   ) دریگ یم  رظن  رد  یـشزرا  يزیچ  ره  يارب  دـنوادخ  هک  دـینادرگرب ، درف  هب  ار  اـعد  مالـس و  ناـمه  مک  تسد  اـی 
باسح

ص:161

.23 میهاربا /  10 ؛ سنوی /  ٌمالَس ؛) اهِیف  ْمُُهتَّیِحَت  ( ) 1 - ) 1
ص 252. ج 3 ، نآرق ، رد  قالخا  یقتدمحم ، يدزی ، حابصم  ( 2 - ) 2

ُهوُُمْتلَعَف اذا  ءْییَـش  یَلَع  ْمُّکلُدا  الَوا  .اّوباَحَت  یّتَح  اُونِمْؤتال  َو  اُونِمُْوت ، یّتَح  َهَّنَجلا  َنولُخْدَت  ال  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  لوسر  نع  ( 3 - ) 3
و ص 97  یمالـسا ، نـسح  دیـس  هـمجرت  ثیدـح ، نآرق و  رد  یتـسود  يرهــش ، ير  يدـمحم  ...ْمُـکَْنَیب ،» َمـالَّسلا  اوُْـشفا  ُْمْتَبباـحَت ؟

ص 362. ج 8 ، لئاسولا ، كردتسم 
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قباطم مک ، تسد  ای  نآ و  زا  رتلماک  دیاب  مالـسا  گنهرف  بادآ و  رد  یتیحت  ره  خساپ  تهج  نیمه  هب  دـسر .) یم  يدـب  کین و  ره 
.(1) دشاب نآ 

ندرک هفحاصم  ج - 

رادید و دـیاب  . (2)« هکئـالم اـب  نداد  تسد  زا  تسا  رترب  نمؤم  کـی  اـب  نداد  تسد  : » دـیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
هنوگ نیا  .دشاب  هارمه  دنخبل  ندیـسوب و  ندیـشک و  شوغآ  اب  نامز  تدم  تشذگ  اب  نداد و  تسد  اب  ناتـسود  نانمؤم و  اب  طابترا 

بابـسا زا  هکلب  تسا  یفاک  طابترا  تمالـس  يارب  اهنت  هن  دناسر و  یم  یگرزب  جیاتن  هب  ار  هعماج  هک  تسا  یکچوک  تاداع  لامعا ،
«. تسا تبحم  هناشن  نداد ، تسد  « ؛  (3) تسه زین  یگدنز  رد  تیقفوم 

هک دتـسرف  دورد  وا  رب  دهد و  تسد  وا  اب  دیاب  دید  ار  شردارب  امـش  زا  یکی  هاگره  : » دـیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 
یم نایم  زا  ار  اه  هنیک  راک  نیا  هک  دینک  هحفاصم  رگیدکی  اب  : » دـیامرف یم  زین  »(4) ؛  دراد یم  یمارگ  نینچ  نیا  ار  هکئالم  دنوادخ 

.(5)« درب

ود نآ  هب  دنوادخ  درشف  یم  ار  وا  تسد  دنک و  یم  تاقالم  دوخ  ردارب  اب  ینمؤم  هک  یماگنه  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
یم ادـج  تخرد  زا  دـیدش  داب  ماگنه  هب  تخرد  گرب  هک  نانچ  دور  یم  ناـیم  زا  ییادـج  ماـگنه  اـت  ود ، نآ  ناـهانگ  درگن و  یم 

.(6)« دوش

یم رگا  مینادرگ و  ینالوط  ار  هحفاصم  تدـم  میراشفب و  ار  رگیدـکی  تسد  ترارح  قوش و  اب  هک  دزومآ  یم  ام  هب  مالـسا  نیاربانب 
.مینک لماک  ار  نآ  ندیشک  شوغآ  اب  بسانم  طیارش  رد  دیاب  دوش  رتشیب  باوث  تبحم و  میهاوخ 

ص:162

.86 ءاسن /  ًابیِسَح ؛) ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َناک  َهّللا  َّنِإ  اهوُّدُر  ْوَأ  اْهنِم  َنَسْحَِأب  اوُّیَحَف  ٍهَّیِحَِتب  ُْمتیِّیُح  اذِإ  َو  ( ) 1 - ) 1
ص 183. ج 2 ، یفاک ، لوصا  هِکئالَْملا ؛» ِهَحَفاصِم  ْنِم  ُلَْضفا  ِنِمْوُْملا  ُهَحَفاصُم  ( » 2 - ) 2

ص 393. ناتسود ، یتسود و  يداه ، یسردم ، ( 3 - ) 3
َهَکئالَْملا َکلذـب  َمَرْکا  َّلَجَوَّزع  َهللا  ّناف  ُهِْحف  اَُصْیلو  ِْهیَلَع  ْمّلـسیلف  ُهاخا  ْمُکُدَـحا  َیَِقل  اِذا  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  ( 4 - ) 4

ص 181. ج 2 ، یفاک ، لوصا  ِهَکئالَْملا ؛» َْعنُص  اوعَنْصَاف 
ص 183. ج 2 ، یفاک ، لوصا  هَمیِخَّسلاب ،» ُبَهْذَت  اهَّنِاَف  اوحَفاصَت  : » لاق مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع  ( 5 - ) 5

«، َرجَـشلا ْنَع  ُقَرَْولا  ُّتاحَتَی  امَک  امِهِهوجو  ْنَع  ُّتاحَتَت  ُبونُّذلاو  امهَیلا  ُرُْظنَی  ُهللا  ُلازَی  الَف  ُهُِحفاُصیَف  ُهاخا  یَْقلََیل  نمؤملا  ّنِاو  ( » 6 - ) 6
ص 182. ج 2 ، یفاک ، لوصا 
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ود نآ  رب  دـنوادخ  دـنهد ، تسد  رگیدـکی  اب  دـننک و  تاقالم  رگیدـکی  اب  نمؤم  ود  هاگره  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
شوغآ رد  ار  رگیدکی  رگا  دراد و  تسود  رتشیب  ار  دوخ  تسود  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  تمحر  هن  دون و  هک  دنک  یم  لزان  تمحر 

.(1)« دش دنهاوخ  تمحر  رد  قرغ  ود  ره  دنریگ ،

.تسا هدش  ناملسم  ردارب  ندیسوب  لیبقت و  هب  شرافس  نینچ  مه 

زا یکی  هک  یتقو  .دیوش  یم  هتخانش  ایند  رد  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا  يرون  کی  ناناملسم  امش  يارب  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
.(2)« دسوبب تسا  شنمؤم  ردارب  یناشیپ  رد  هک  رون  نآ  عضوم  دومن  تاقالم  ار  شدوخ  ردارب  امش 

.ددرگ یم  یعامتجا  طباور  رد  شمارآ  ساسحا  تبحم و  دایدزا  ثعاب  لیبقت  یندب و  سامت  نیا 

.تسا یعامتجا  طباور  هدنهد  دوبهب  لماوع  زا  نتشاذگ : مارتحا  د - 

یم مه  هب  تبـسن  مدرم  تبحم  دایدزا  بجوم  دـنک و  یم  شخب  تذـل  ابیز و  ار  یعامتجا  یگدـنز  رگیدـکی  هب  دارفا  لباقتم  مارتحا 
.(3) دوش

یناور تشادهب  رب  نتشاذگ  مارتحا  ریثأت  مزیناکم 

طباور رد  رگا  .ددرگ  یم  سفن  تّزع  تیوقت  ثعاب  دارفا  هب  مارتحا  دـشاب و  یم  سفن  تزع  ناسنا ، ياهزاین  زا  یکی  هک  دـش  هراشا 
لین يارب  دوش  یمن  رضاح  يدرف  چیه  اریز  دیارگ ، یم  يدرـس  هب  طباور  نیا  دوش ، راد  هشدخ  نانآ  سفن  تزع  دارفا  اب  ترـشاعم  و 

نانآ هب  مدرم  هک  دنراد  راظتنا  دنتسه و  سفن  تزع  ياراد  زین  ناکدوک  .دنک  فرص  دوخ  مارتحا  تیثیح و  زا  يزیچ  هب 

ص:163

اَقَفاَوَت اَذِاَف  ِِهبِحاِصل  ًاّبُح  امِهِّدَـشَال  َنوعِْـستَو  ٌهَعِْـست  َْتناکَف  امهیَلَع  َهَمْحَّرلا  َّلجَوَّزَع  ُهللا  َلَْزنا  اـحَفاصَتف  اـیَقَْتلا  اَذا  َنینِمؤُملا  َّنِا  ( » 1 - ) 1
ص 182. ج 2 ، یفاک ، لوصا  ٌهَمحّرلا ،» اَمُْهتَرَمغ 

ْنِم ِروُّنلا  ِعِضوَم  ِیف  ُهلَّبَق  ُهاَـخا  َیَِقل  اذا  ْمُکَدَـحا  َّنا  یّتَـح  اْینّدـلا  ِیف  ِِهب  َنُوفَْرعَت  ًاروَنل  ْمَُکل  َّنِا  : » مالـسلا هیلع  قداـصلا  ماـمالا  ( 2 - ) 2
ح 16285. همکحلا ، نازیم  ِِهتَْهبَج ؛»

ص 69. مینک ، ترشاعم  هنوگنیا  میهاربا ، دیس  يولع ، دیس  ( 3 - ) 3
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لئاسم رد  ای  تیمهارپ  گرزب و  روما  رد  نانآ  هب  مارتحا  مدرم  تبحم  رظن و  بلج  ناتـسود و  اب  بسانم  هطبار  يارب  .دنراذگ  مارتحا 
دـنریگ و یم  رارق  مدرم  هجوت  دروـم  دـنهد  یم  سفن  هب  داـمتعا  مدرم  هب  هک  يدارفا  .تسا  تیمها  ياراد  ییزج  کـچوک و  رایـسب 
: هدومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  . (1) دنریگ یم  رارق  مدرم  ییانتعا  یب  دروم  دـننک  بلـس  نانآ  زا  ار  دامتعا  نیا  هک  یناسک 

دنک میرکت  ار  ادخ  هک  یـسک  هتـشاد و  یمارگ  ار  ادخ  عقاو  رد  درادب  یمارگ  ار  وا  دراذـگ و  مارتحا  شا  ینید  ردارب  هب  هک  یـسک  »
.(2)« دراد یگرزب  شاداپ 

دارفا اب  دروخرب  رد  نیموصعم  شور 

لوسر رب  سکره  .درک  یمن  تلفغ  روما  نیرت  کـچوک  زا  تشاد و  هجوـت  روـما  نیرت  ییزج  هب  مدرم ، هب  مارتـحا  رد  مالـسا  ربماـیپ 
دینارتسگ و یم  وا  ياپ  ریز  شرف  ياج  هب  ار  دوخ  يابع  هاگ  تشاذگ و  یم  مارتحا  وا  هب  ترـضح  نآ  دش ، یم  دراو  مالـسا  یمارگ 

.(3) داد یم  يو  هب  تشاد  هیکت  نآ  هب  دوخ  هک  یشلاب 

تفر بقع  يردق  تساخرب و  ياج  زا  ربمایپ  .دمآ  ترضح  بناج  هب  دش و  دراو  یصخش  .دوب  هتـسشن  دجـسم  رد  اهنت  ربمایپ  يزور 
: دومرف دیتفر ؟ بقع  هب  یمدق  ارچ  تسا  عیسو  اج  یلاخ و  دجـسم  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  صخـش  نآ  .داد  وا  هب  ار  دوخ  ياج  و 

.دوش لئاق  میرح  وا  يارب  دورب و  بقع  هب  یمدق  دنیشنب ، وا  دزن  تساوخ  یتقو  هک  تسا  نآ  ناملسم  رب  ناملسم  قوقح  زا 

زیمآ تّدوم  ياه  هاگن  ناگمه  مارتحا  ظفح  يارب  ترضح  نآ  .دنتسشن  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  روضح  رد  رفن  دنچ  رگا 
يا هسلج  نآ  ریغ  ای  دجسم  رد  دوخ  باحصا  اب  هک  یماگنه  .دومن  یم  رضاح  دارفا  همه  هجوتم  يواسم  روط  هب  ار  دوخ 

ص:164

ص 139. ناتسود ، یتسود و  يداه ، یسردم ، ( 1 - ) 1
.189 ج 17 ، هعیشلا ، لئاسو  ...ِهب ؛» َلعُْفی  ْنا  َّلَجَوَّزَع »  » َهللا ُمِرُْکی  ْنَِمب  ْمُکَّنَظامَف  َهللا  ُمِرُْکی  اّمنِاَف  ُهاخا  َمَرْکا  ْنَم  ( » 2 - ) 2

، مالـسلا هیلع  بلاط  یبا  لآ  بقانم  ...هتحت ؛» یتلا  ِهَداسَولِاب  َلِخاّدلا  ُِرثُْویو   َ ُهبَوث طََسب  اَمبَر  یّتح  ِهیلع  ُلُخْدَـی  ْنَم  ُمِرُْکی  َناک  ( » 3 - ) 3
ص 145. ج 1 ،
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یم دراو  مرکا  لوسر  سلجم  هب  یـسانشان  رگا  .تشادن  يزایتما  نییاپ و  الاب و  ًاساسا  هک  دش  یم  لیکـشت  راو  هریاد  هسلج  دنتـشاد ،
.تشادن نیریاس  رب  يزایتما  هنوگ  چیه  اریز  دسانشب  ار  ترضح  نآ  تسناوت  یمن  دش ،

( ینتورف تفوطع و   ) لاب و  : » دیامرف یم  ربمایپ  هب  لاعتم  دنوادخ  .دوب  هتخاس  دوخ  بوذجم  ار  همه  نارگید  هب  مارتحا  اب  مرکا  لوسر 
یماگنه هب  ناگدـنرپ  هک  هنوگنامه  تسا  تفطالم  تبحم و  عضاوت و  زا  ییابیز  هیاـنک  ریبعت  نیا  . (1)« رآ ورف  نانمؤم  يارب  ار  دوخ 

.(2) دنریگ یم  دوخ  رپ  لاب و  ریز  ار  اه  نآ  دننک  تبحم  راهظا  دوخ  ياه  هجوج  هب  تبسن  دنهاوخ  یم  هک 

رگیدـکی ضرعتم  بدا  فالخرب  دیرامـشب و  گرزب  ار  نانآ  دـینک و  مارتحا  ار  دوخ  ناتـسود  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما 
.(4) تسا هدومن  یفرعم  ادخ  اب  گنج  نالعا  هلزنم  هب  ار  نمؤم  هب  یمارتحا  یب  ریقحت و  مالسا  میلاعت  . (3)« دیوشن

گرزب دـنوادخ  دزن  دـشاب  هک  يا  هبترم  ره  رد  ناملـسم  اریز  .دیرامـشن  کچوک  ار  دارفا  زا  کی  چـیه  : » دـیامرف یم  مالـسا  ربماـیپ 
.(5)« تسا

تناها ار  يراوگرزب  میرک و  صخـش  ای  يروآ و  مشخ  هب  ار  دنمدرخ  لقاع و  درف  هک  نیا  زا  زیهرپب  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع 
.(6)« ییامن ینیشنمه  تبحاصم و  نادان  اب  يراذگ و  مارتحا  ار  يا  هیامورف  تسپ و  درف  ای  ینک و 

يدروخرب تسا  نکمم  دروآ ، مشخ  هب  دـنک و  ریقحت  ار  يراوگرزب  صخـش  ای  دـنک  تناها  ییاـناد  درف  هب  ناـسنا  رگا  تسا  نشور 
وا یگتخابدوخ  ثعاب  هبترم  نییاپ  درف  هب  مارتحا  .دیاین  رب  نآ  ررض  هدهع  زا  هک  دنیبب  وا  زا  لباقتم 

ص:165

.88 رجح / َنِینِمْؤُْمِلل ؛) َکَحانَج  ْضِفْخا  َو  ( ) 1 - ) 1
ص 132. ج 11 ، هنومن ، ریسفت  ( 2 - ) 2

ص 173. ج 2 ، یفاک ، لوصا  ضَْعب ،» یَلَع  ْمُکُضَْعب  ُمَّجَهَتیالَو  ْمُهوُرِّقوَو  ْمَُکباحْصا  اوُمِّظَع  : » مالسلا هیلع  رقابلا  لاق  ( 3 - ) 3
ص 284. لامعالا ، باقع  و  لامعالا ، باوث  َنِمْوُملا ،» َيِْدبَع  َّلَذا  ْنَم  یّنِم  برَحب  َنَذْاَِیل  : » مالسلا هیلع  قداصلا  لاق  ( 4 - ) 4

ص 31. ج 1 ، هیقفلا ، هبتکم  مارو ، هعومجم  سارف ، یبا  نب  مارو  ریبک ،» ِهللادنِع  مُهَریغص  َّنِاَف  َنیملسملا  َنِم  ًادحا  َّنَرِقْحَتال  ( » 5 - ) 5
«، ...ُهَْتبَحاـص اذا  َلِـهاجلاَو  ُهَْتمَرْکا  اذا  َلْذَّنلاو  ُهَْتنَها  اذا  َمیرَکلاَو  ُهَتبَـضغ  اذا  َلـِقاعلا  ِرَذـِحا  : » مالـسلا هـیلع  نینمؤـملاریما  نـع  ( 6 - ) 6

ص 166. ج 71 ، راونالاراحب ،

یناسنا مولع  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 504زکرم  هحفص 184 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_165_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_165_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_165_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_165_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_165_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_165_6
http://www.ghaemiyeh.com


هعماـج هب  یناربـج  لـباقریغ  تراـسخ  هار  نـیا  زا  درادـن و  رارق  نآ  رد  هـک  دـنیبب  یهاـگیاج  رد  ار  دوـخ  تـسا  نـکمم  دوـش و  یم 
.(1) دسرب

نتفر نایم  زا  اریز  راذگب  نآ  زا  يزیچ  ربم و  نیب  زا  ار  تردارب  دوخ و  نایم  مارتحا  : » دنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما 
.(2)« تسا یتسود  ندوب  ياج  رب  لماع ) ، ) مارتحا ندوب  ياجرب  تسا و  مرش  نتفر  نایم  زا  نآ ،

، تخانش یمن  ار  یلع  درم  نآ  .دش  هار  قیفر  یناملسمریغ  درم  اب  هفوک  رهـش  جراخ  رد  دوخ ، تموکح  نارود  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
نآ دـید  راظتنا  فالخرب  یلو  تفر  دوخ  هار  هب  درم  نآ  .دندیـسر  یهار  ود  رـس  .مور  یم  هفوک  دومرف : يراد ؟ اـجک  دـصق  دیـسرپ :

: دیسرپ .مناد  یم  دومرف : .تسا  فرط  نآ  هفوک  هار  تفگ : .ارچ  دومرف : يرادن ؟ هفوک  دصق  رگم  دیسرپ  .دیآ  یم  وا  هارمه  ترضح 
مزـال دریذـپ ، ناـیاپ  یبوخ  هب  تقاـفر  تبحاـصم و  هک  نیا  يارب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  يا ؟ هدـش  فرحنم  دوخ  هار  زا  ارچ  سپ 

هتخومآ ام  هب  یمارگ  ربمایپ  هک  تسا  يروتسد  نیا  دیامن و  هقردب  ار  وا  مدق  دنچ  دوخ ، هار  قیفر  زا  ندش  ادج  عقوم  رد  ناسنا  تسا 
يروتـسد نینچ  امـش  هب  مالـسا  ربمایپ  ایآ  دیـسرپ : داد و  رارق  ریثأت  تحت  تدـش  هب  ار  درم  نآ  هناـقداص ، مارتحا  میرکت و  نیا  .تسا 

میلاعت نیمه  بوذجم  دنتـشاذگ ، وا  مدق  ياج  مدـق  دـنتفریذپ و  ار  مالـسا  ربمایپ ، يوریپ  هک  نانآ  تفگ : .يرآ  دومرف : تسا ؟ هداد 
تفرگ و شیپ  رد  ار  هفوـک  هار  یلع  اـب  دیـشوپ و  مشچ  تشاد ، شیپ  رد  هـک  یهار  زا  سپـس  .دـندش  وا  هناـمیرک  راـتفر  یقـالخا و 

.(3) دش ناملسم  ماجنارس  درک و  وگتفگ  ترضح  نآ  اب  مالسا  هرابرد 

ص:166

ص 70. مینک ، ترشاعم  هنوگنیا  ( 1 - ) 1
ير يدـمحم  ِهَّدوََملا ؛» ُءاَقب  هَمْـشِحلا  ُءاَقبَو  ِءایَْحلا ، ُباَهَذ  اََـهباَهَذ  َّنِاَـف  اَْـهنَم ، َْقبا  َکـیخا ، َْنَیبَو  َکَْـنَیب  َهَمْـشِحلا  َبَهْذـُتَال  ( » 2 - ) 2

ص 82. ثیدحلاراد ، یگنهرف  تاراشتنا  یمالسا ، نسح  دیس  همجرت  ثیدح ، نآرق و  رد  یتسود  يرهش ،
ص 670. ج 2 ، یفاک ، لوصا  ( 3 - ) 3
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؟ میراذگب مارتحا  دارفا  هب  هنوگچ 

ار لباقم  فرط  بولطم  ياه  هبنج  دـیاب  تسا  شیاتـس  هتـسیاش  یتهج  زا  بوخ و  راتفر  ای  تلـصخ  ياراد  یناسنا  ره  هک  اـج  نآ  زا 
هک مینک  راک  دیاب  اه  نآ  بذـج  يارب  دارفا ، نیب  طباور  رد  .دومن  دـیجمت  دوخ  تافـص  نآ  نتـشاد  ببـس  هب  ار  صخـش  تخانش و 

.دنربب یپ  دوخ  تیمها  هب  دارفا 

«. دنرگنب مارتحا  هدید  هب  ار  نآ  دنسانشب و  ار  رگیدکی  شزرا  تلیضف و  ناتسود ، دیاب  یتسود  ياقب  يارب  : » دیوگ یم  وطسرا 

.(1)« دنک وگزاب  ار  نآ  دید  یبوخ  وت  زا  رگا  و  : » دیامرف یم  ردارب  فیصوت  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

روج عمج و  تسا  هدش  شرافـس  نآ  هب  میرک  نآرق  رد  هک  ترـشاعم ، بادآ  زا  رگید  یکی  سلجم : رد  دراو  هزات  هب  نداد  اج  ه -- 
.دشاب نتسشن  يارب  ياج  نادراو  هزات  يارب  هکنیا  ات  سلاجم  رد  نتسشن 

اه نآ  هب  دینیشنب و  روج  عمج و  دینک ، زاب  نارگید  يارب  اج  دنتفگ : امش  هب  هاگره  سلاجم ، رد  نامیا  لها  يا  : » دیامرف یم  دنوادخ 
ملع نامیا و  ياراد  هک  ار  یناسک  دنوادخ  .دیزیخرب  دیزیخرب ، دوش : یم  هتفگ  یتقو  دهد و  هعـسوت  امـش  راک  هب  ادـخ  ات  دـیهدب  اج 

.(2)« تسا هاگآ  دینک  یم  هک  هچ  نآ  هب  دهد و  یم  ماقم  يدنلب  تعفر و  زا  یتاجرد  دنتسه ،

.ینمض شرافس  کی  دراد و  نشور  شرافس  ود  هفیرش  هیآ  نیا 

سلجم نآ  رد  دنناوتب  يرتشیب  دارفا  ات  دنیشنب  روج  عمج و  نکمم ، دح  ات  دوخ  لفاحم  سلاجم و  رد  ناناملسم  هک  نیا  لوا  شرافس 
.دنربب هرهب  نآ  زا  دننک و  تکرش 

ص:167

ص 139. ج 44 ، راونالاراحب ، اهدع ،» هنسح  کنم  يار  نا   » ...مالسلا هیلع  یلع  نب  نسحلا  نع  ( 1 - ) 1
َنیِذَّلا ُهّللا  ِعَفْرَی  اوُزُْشناَف  اوُزُْـشنا  َلِیق  اذِإ  ْمَُکل َو  ُهّللا  ِحَسْفَی  اوُحَْـسفاَف  ِِسلاجَْملا  ِیف  اوُحَّسَفَت  ْمَُکل  َلِیق  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ( ) 2 - ) 2

.11 هلداجم / ٌرِیبَخ ؛) َنُولَمْعَت  اِمب  ُهّللا  ٍتاجَرَد َو  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  ْمُْکنِم َو  اُونَمآ 
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هک يدارفا  دروم  رد  تسا  مزال  ناناملـسم  رب  تسین ، نیدراو  هزات  يارب  یئاج  دراد و  ماحدزا  سلجم  هک  یتروص  رد  مود : شراـفس 
ماقم تیاعر  هکنیا  ینمض  شرافس  .دنهدب  نانآ  هب  ار  دوخ  ياج  ناشمارتحا  هب  دننک و  راثیا  دنراد ، ینامیا  ییاوقت و  ای  یملع  زایتما 

.(1) تسا مزال  اوقت  اب  نمؤم و  دارفا  مارتحا  تیعقوم و  و 

« نداد شوگ   » .تسا مهم  يا  هیاپ  بسانم ، یعامتجا  طباور  رد  لباقم  فرط  هب  ندرک  هجوت  نداد و  ارف  شوگ  نداد : ارف  شوگ  و - 
هطبار رد  رثارپ  یلو  کچوک  ياهرنه  زا  یکی  هک  تسا  مدرم  نایم  هرمزور  لوادـتم و  يداع و  هلأسم  کی  لـباقم  فرط  نانخـس  هب 
شوگ وا  : » دنیوگ یم  دنهد و  یم  رازآ  ار  ربمایپ  هک  دنتسه  یناسک  نا  قفانم )  ) نآ زا  و  : » تسا هدمآ  نآرق  رد  .تسا  اه  ناسنا  نایم 

دـنک و یم  قیدـصت  ار  نانمؤم  دراد و  نامیا  ادـخ  هب  وا ] [ ؛ تسامـش عفن  هب  ندوب ، بوخ  ِیـشوگ  : » وگب تسا »! رواب ) شوخ  و  (ي ،
ارف شوگ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تافـص  زا  یکی  هیآ  نیا  رد  . (2)« .دنا هدروآ  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  يارب  تسا  یتمحر 

اه نآ  فطاوع  دور و  یمن  اه  نآ  يوربآ  هدـش و  ظـفح  اـه  نآ  تمرح  هویـش  نیا  هب  .دـناد  یم  ناـقفانم  یتح  دارفا  نخـس  هب  نداد 
.دوش یمن  راد  هحیرج 

نآ ياه  تین  ناشیا  رگا  هک  یلاح  رد  دنک  یم  شـشوک  قیرط  نیا  زا  مدرم  یلدمه  تبحم و  ظفح  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
اه نآ  يارب  یتشگزاب  هار  تفر و  یم  اـه  نآ  يوربآ  هوـالع  هب  .دـمآ  یم  شیپ  اـه  نآ  يارب  یناوارف  تالکـشم  درک ، یم  نشور  ار 

ربمایپ فارطا  زا  دـنتفرگ و  یم  رارق  ناراکدـب  فص  رد  دـندوب  تیادـه  لـباق  هک  يراـکهانگ  دارفا  بیترت  نیا  هب  .دوش  یمن  مهارف 
اب طباور  رد  اناد  میکح و  لاح  نیع  رد  زوسلد ، نابرهم و  ربهر  کی  .دندش  یم  رود  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

ص:168

ص 264. ج 3 ، نآرق ، رد  قالخا  یقت ، دمحم  يدزی ، حابصم  ( 1 - ) 1
؛) ْمُْکنِم اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ٌهَمْحَر  َنِینِمْؤُْمِلل َو  ُنِمُْؤی  ِهّللِاب َو  ُنِمُْؤی  ْمَُکل  ٍْریَخ  ُنُذُأ  ُْلق  ٌنُذُأ  َوُه  َنُولوُقَی  َِّیبَّنلا َو  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  ُمُْهنِم  َو  ( ) 2 - ) 2

.61 هبوت /
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، دـنراد تیادـه  دـشر و  هنیمز  هک  يدارفا  ات  دـنک  یم  يراددوخ  مدرم  رارـسا  ياشفا  زا  یلو  دـنک  یم  كرد  ار  یمهم  لئاسم  دارفا 
.(1) دننک ادیپ  بسانم  تیبرت 

ار وا  راتفگ  دـهد و  یم  شوگ  وا  فرح  هب  هدـنیوگ ، زا  مارتحا  روظنم  هب  تسا و  يریخ  رما  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  نداد  شوگ 
یـسک زا  ییوگدب  ددصرد  رگا  ینعی  دنک ، یمن  راب  نآ  رب  مه  ار  عقاو  اب  قباطم  قداص و  ربخ  رثا  هوالع  هب  دنک  یم  بولطم  ریـسفت 

نآ نامیا  مه  تسا و  هدرک  مارتحا  ار  وا  هداد و  شوگ  هدنیوگ  ياه  فرح  هب  مه  هجیتن  رد  دنک ، یمن  هذخاؤم  ار  صخـش  نآ  دشاب 
.(2) تسا هدرمش  مرتحم  هدرک  تیاعس  ییوگدب و  وا  هرابرد  يو  هک  ار  ینمؤم 

نخـس نایم  رد  هک  یـسک  : » دـنیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  .دـنا  هدـش  لئاق  نداد  شوگ  يارب  يدایز  تیمها  مالـسا  میلاعت 
.(3)« دشاب هتخادنا  شارخ  ار  شا  هرهچ  هک  تسا  نآ  دننام  دیوگب  نخس  شردارب 

.(4)« يراپسب شوگ  شنخس  هب  تفگ  نخس  تردارب  رگا  هک  تسا  يدرمناوج  زا  : » هک تسا  هدمآ  ترضح  نآ  زا  رگید  یثیدح  رد 

یم اهب  وا  هب  یـسک  دنک ، یم  ساسحا  یتقو  درف  اریز  .دوش  یم  هدنیوگ  يارب  مارتحا  ساسحا  ثعاب  دارفا ، نخـس  هب  ندادارف  شوگ 
.دوش یم  مکحتسم  نارگید  اب  وا  یتسود  دنک و  یم  سفن  تّزع  ساسحا  دونش ، یم  ار  شنخس  دهد و 

هک لیلد  نیا  هب  دیاش  دنیامن  بلج  دوخ  هب  ار  وا  هجوت  دنناوت  یمن  دننک  یم  دروخرب  یسک  اب  راب  نیلوا  يارب  یتقو  مدرم  زا  يرایـسب 
لباقم فرط  هب  دنهاوخ  یم  هک  دننک  یم  ینخس  هجوتم  ار  دوخ  مه  مامت  اه  نآ  .دنهد  یمن  شوگ  تقد  هب  لباقم  فرط  نانخـس  هب 

یخرب یتح  دنتسه  بوخ  هدنونش  لابند  هب  مدرم  هک  یلاح  رد  ...دندنب  یم  وا  نانخس  ندینش  رب  ار  دوخ  شوگ  اذل  دنیوگب و 

ص:169

ص 16. ج 8 ، هنومن ، ریسفت  ( 1 - ) 1
ص 329. ج 9 ، نازیملا ، ریسفت  ( 2 - ) 2

ص 106. ج 12 ، لئاسو ، هاجانملا و  یف  باب  ثیدح 3 ، ص 610 ، ج 2 ، یفاک ، ( 3 - ) 3
هبطخ 77. لامعلازنک ، ( 4 - ) 4
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.(1) دهد شوگ  ناشیاهلد  درد  نانخس و  هب  هک  نآ  يارب  دنناوخ  یم  ارف  دوخ  نیلاب  هب  ار  کشزپ 

.(2)« تسا یشیدنا  تسرد  رگناشن  نداد  شوگ  بوخو  يدروخرب  شوخ  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

یم ندوب  مهم  ساسحا  بوخ  ناگدنونـش  ربارب  رد  اریز  دنهد ، یم  حیجرت  بوخ  ناگدـنیوگ  رب  ار  بوخ  ناگدنونـش  ًالومعم  مدرم 
اب نتـسشن  هب  دننیب و  یم  گرزب  وا  روضح  رد  ار  دوخ  هک  دننیـشنب  یـسک  اب  دـنلیام  مدرم  دـنا : هتفگ  زابرید  زا  لیلد  نیمه  هب  .دـننک 

.دنرادن تبغر  دننیب  یم  گرزب  دوخ  روضح  رد  ار  وا  هک  یسک 

.ددرگ یم  هنیمز  نیا  رد  دارفا  یناور  تشادهب  نیمأت  سفن و  تّزع  تیوقت  ثعاب  دارفا  نیسحت  ینادردق و  نیـسحت : ینادردق و  ز - 
.تسا بولطم  تیوه  بسک  لابند  هب  ناسنا 

صخـش هک  يروط  هب  دوش ، یم  دوخ  هعـسوت  بجوم  نینچ  مه  دهد و  یم  شیازفا  ار  سفن  تّزع  ندـش ، دـیجمت  نتـشاد و  تسود 
.(3) دنتسه وا  زا  یشخب  نارگید  دنک  یم  ساسحا 

مدرم يارب  هک  دیدوب  یتّما  نیرتهب  امـش  : » دیامرف یم  تسا و  هدومن  دیجمت  نیـسحت و  ار  نانمؤم  يددعتم  تایآ  رد  لاعتم  دـنوادخ 
.(4)« .دیراد نامیا  ادخ  هب  دینک و  یم  عنم  دنسپان  راک ]  ] زا دیهد و  یم  نامرف  هدیدنسپ  راک ]  ] هب هک ) نیا  هچ  ( ؛ دنا هدش  رادیدپ 

.(5)« دروایب اج  هب  ار  وت  ناسحا  یبوخ و  هک  تسا  نآ  وت  ناردارب  نیرتهب  : » دنیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

ص:170

ص 131. ، 1379 نامیپ ، نارهت : یمئاق ، نیورپ  يرفعج ، هناحیر  همجرت  یبای ، تسود  نیئآ  لید ، یگنراک ، ( 1 - ) 1
ص 238. ج 77 ، راحب ، ( 2 - ) 2

دحاو یهاگـشناد  داـهج  ناهفــصا ، نارگید ، یمارهب و  همطاـف  نیمجرتـم  ص 128 ، داـش ، یـسانشناور  لـکیام ، لـیاگرا ، ( 3 - ) 3
.1382 لوا ، پاچ  ناهفصا ،

.110 نارمع / لآ  ِهّللِاب ؛) َنُونِمُْؤت  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  َنْوَْهنَت  ِفوُْرعَْملِاب َو  َنوُُرمْأَت  ِساّنِلل  ْتَجِرْخُأ  ٍهَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک  ( ) 4 - ) 4
ص 339. ج 78 ، راحب ، ( 5 - ) 5
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دوشگ و یم  ینادردق  دیجمت و  هب  نابز  نانآ  ياه  ییاناوت  زا  درک و  یم  شیاتس  ار  شیوخ  نارای  باحصا و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
امش نیا  .دیرپس  یتخس  زور  رد  امش  .دیتسه  امـش  ینید  ناردارب  قح و  نارای  تسا : هدوتـس  تارابع  نیا  اب  زین  ار  شنارای  زا  يا  هدع 

ار یسک  يوریپ  تعاطا و  منز و  یم  ریشمش  هدرک  تشپ  قح ) هب   ) هک یـسک  رب  امـش  کمک  هب  .نم  ّرـس  باحـصا  صاوخ و  دیتسه 
.(1) مراودیما هدرک  ور  قح ) هب   ) هک

دـشر و رد  مزال  طاشن  ندرک  مهارف  رتشیب و  شـالت  هب  بیغرت  اـهریخ و  رد  ناـسنا  تیوقت  يارب  تسا  يا  هلیـسو  نیـسحت  قیوشت و 
رادتـسود ییوکین و  تـالامک و  هب  لـیام  تسا ، صقن  زا  راـجزنا  قلطم و  لاـمک  هب  قشع  هک  شترطف  هب  ناـسنا  اریز  .ناـسنا  تیبرت 

قیوشت و صقن ، زا  ندرک  رود  لاـمک و  يوس  هب  اـه  ناـسنا  نتخیگنارب  رد  شور  نیرتـهب  ساـسا  نیا  رب  تسا و  ینادردـق  قیوشت و 
.(2) تسا ینادردق 

یمهم ياهراک  امن و  ناشقیوشت  هتـسویپ  نک و  دای  ییوکین  هب  ار  نانآ  : » دـنیامرف یم  رتشا  کلام  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هطبار  نیا  رد 
راک زا  دـنازیگنارب و  رتشیب ] تکرح  شـشوک و  هب   ] ار ناشریلد  نانآ ، کـین  ياـهراک  ندرک  داـی  اریز  رامـشرب ، دـنا  هداد  ماـجنا  هک 

.(3)« دیامن بیغرت  شالت ] راک و  هب   ] ادخ تساوخ  هب  ار  هدنام 

هک تسه  ندوب  مهم  هب  لیامت  .درک  تیاده  لماکت  تداعس و  يوس  هب  ار  نانآ  ناوت  یم  دارفا  بوخ  ياهراک  نیسحت  ینادردق و  اب 
.دراد یم  او  هریغ  دجاسم و  سرادم ، اه ، ناتسرامیب  نتخاس  هب  ار  ناراکوکین 

رد تیراکوکین  زا  دنک و  شومارف  ار  تیاطخ  هک  تسا  یـسک  تما ، ردارب  نیرتهب  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
.(4)« دنک دای  شدوخ  قح 

ص:171

ص 175. هغالبلا ، جهن  ( 1 - ) 1
ص 556. پاچ 4 ، ییابطابط ، همالع  پاچ  هغالبلا ، جهن  رد  تیبرت  رورپرهم ، هام  ینارهت ، داشلد  یفطصم  ( 2 - ) 2

ُضِّرَُحت َعاجُّشلا َو  اوُّزُهَت  ْمِِهلاْعفا  ِنْسُِحل  ِرْکِّذـلا  َهْرثَک  َّنِاَف  ْمُْهنِم ، ِءالَْبلا  اوُوَذ  یَْلبا  امِدـیدْعَتَو  ْمِهیَلَع ، ِءانَّثلا  ِنسُح  ِیف  ْلِصاوَو  ( » 3 - ) 3
همان 53. هغالبلا ، جهن  ُهللا ؛» َءاَش  ْنا  َلِکاّنلا ،

ج 78، راحب ، ص 313 و  نیدلا ، مالعا  ِهَیلا ؛» َکَناسْحا  َرَکَذو  َُکْبنَذ  یَِسنَن  ْنَم  َِکناوخا  ُریَخ  : » مالسلا هیلع  يرکسعلا  مامالا  ( 4 - ) 4
ص 379.
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.(1)« دروآ نابز  هب  دوخ  هب  ار  وت  ناسحا  یبوخ و  هک  تسا  نآ  وت  ناردارب  نیرتهب  : » دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

نیـسحت و دروم  اه  یبوخ  نیا  نتـشاد  ببـس  هب  ار  دوخ  ناتـسود  دـننک و  یم  يروآدای  ار  مدرم  ياـه  یبوخ  دارفا  نیرتهب  نیارباـنب 
.دنهد یم  رارق  ینادردق 

.(2)« تسا تداسح  یناوتان و  قاقحتسا  زا  رت  مک  تسا و  یسولپاچ  قاقحتسا  زا  شیب  شیاتس  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع 

: دراد دوجو  بلطم  ود  اج  نیا  رد 

.یسولپاچ قلمت و   - 2 شیاتس ؛ دیجمت و   - 1

دـشاب و یم  نآ  دـقاف  هک  دـینک  شیاتـس  يزیچ  هب  ار  لباقم  فرط  هک  تسا  انعم  نیدـب  یـسولپاچ  دراد : قرف  یـسولپاچ  اـب  دـیجمت 
هک دزومآ  یم  دریگ  یم  رارق  یسولپاچ  دروم  هک  يدرف  .دوش  راداو  دنسپان  ياهراک  ماجنا  هب  یمدآ  هک  دوش  یم  بجوم  یـسولپاچ 

.دنک رهاظت  ایر و  درادن ، هچ  نآ  هب  دیوگب و  غورد  مدرم  هب  .دنک  تقرس  ار  نارگید  ياه  شالت 

نیسحت .نابز  رب  يرگید  دشوج و  یم  لد  زا  یکی  دولآ  ضرغ  كاپان و  قلمت  یسولپاچ و  تسا و  هبئاش  یب  كاپ و  نیسحت  دیجمت 
.تسا ییوجدوس  يارب  نارگید  قلمت  یسولپاچ و  اما  تسا  نارگید  هب  عفن  يارب  دیجمت  و 

هنوگ نیا  .دسح  یناور  تلاح  تلع  هب  هاگ  یتسس و  ای  یناوتان  لیلد  هب  هاگ  دنزرو  یم  یهاتوک  نارگید  نیسحت  رد  مدرم  زا  یضعب 
رادـمان نارونخـس  زا  یکی  .دـننک  دـیجمت  نارگید  زا  دنتـسین  لیام  دـنوش و  یم  دنـسرخان  ًالومعم  نارگید  تبثم  ياه  هبنج  زا  دارفا 

: دیوگ یم  ناریا 

.(3) تشاد یمهم  رایسب  شقن  نم  تیقفوم  رد  نارگید  دیجمت  فیرعت و 

ص:172

ص 339. ج 78 ، راحب ، ( 1 - ) 1
ص 176. ، 1363 نارهت ، لوا ، پاچ  یمالسا ، داشرا  ترازو  هغالبلا ، جهن  تاعوضوم  یلا  يداهلا  یلع ، ینیکشم ، ( 2 - ) 2

ص 164. ناتسود ، یتسود و  يداه ، یسردم ، ( 3 - ) 3
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دهع و هب  يافو  دراد  ییازـسب  ریثأت  یعامتجا  طباور  میکحت  دـنویپ و  رد  هک  یمالـسا  ترـشاعم  بادآ  هلمج  زا  دـهع : هب  يافو  ح - 
دنبیاپ نارگید  ربارب  رد  دوخ ، تادـهعت  هب  هک  تسا  هدـش  هیـصوت  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تاملک  نآرق و  تاـیآ  رد  .تسا  ناـمیپ 

کی رد  نآرق  .دننک  یم  دهع  هب  يدنبیاپ  موزل  هجوتم  ار  ناسنا  قیرط ، نیا  زا  دننک و  یم  شیاتـس  ار  دهع  هب  دنب  ياپ  دارفا  ای  میـشاب 
( هک یناسک   ) و دـیامرف ...« : یم  هدرک و  شیاتـس  ناشکین  ياهراکرطاخ  هب  ار  راکوکین  دارفا  درامـش و  یم  رب  ار  کین  ياهراک  اج ،
هب يافو  ار  ناـمیا  اـب  دارفا  ياـه  یگژیو  تایـصوصخ و  زا  یکی  يرگید  هیآ  رد  . (1)« ...دنراد افو  دوخ  دهع  هب  دنتـسب ، دـهع  نوچ 

تحارص اب  دیجم  نآرق  . (2)« دننک یم  تیاعر  ار  ناشیاه  نامیپ  ناشیاه و  تناما  نانآ  هک  یناسک  و  : » دیامرف یم  دـناد و  یم  دـهع 
[ ارچ [ ؛ دینک افو  دوخ )  ) نامیپ هب  و  : » دیامرف یم  هتـسناد  لوؤسم  دوخ  تادهعت  ربارب  رد  ار  ناسنا  دهد و  یم  دـهع  هب  يافو  هب  نامرف 

.(3)« دریگ یم  رارق  شسرپ  دروم  نامیپ  هک 

ینب تّمذم  رد  ًالثم  .دنک  یم  شهوکن  ار  یعامتجا  ياه  نامیپ  هب  هجوت  یب  نکـشدهع و  دارفا  لاعتم  دـنوادخ  تایآ ، زا  یـضعب  رد 
؟ دندنکفا رود  دنتسکش و )  ) ار نآ  ناشیا  زا  يا  هتسد  دنتـسب ، ینامیپ  هاگره  نایدوهی ] هک  تسین  نینچ   ] ایآ و  : » دیامرف یم  لیئارـسا 

.(4)« دنروآ یمن  نامیا  ناشرت  شیب  هکلب 

تایآ نحل  .تسا  هدرک  تّمذم  نایب  نیرتدیدش  هب  ار  نانکـشدهع  تسا و  هدومن  دهع  هب  يافو  دروم  رد  يدایز  دیکأت  میرک ، نآرق 
یگدـنز رد  رـشب  هک  تسا  نیا  رما  تقیقح  .دـشاب  یم  رـشب  تایرطف  زا  ینکـش  دـهع  یتشز  دـهع و  هب  ياـفو  هک  دـنک  یم  تلـالد 

تسین دهع  هب  يافو  دهع و  هب  زاین  یب  زگره  شیدرف  یعامتجا و 

ص:173

.177 هرقب /  ...اوُدَهاع ؛) اذِإ  ْمِهِدْهَِعب  َنُوفوُْملا  َو  ( )... 1 - ) 1
.32 جراعم /  8 ؛ نونمؤم /  ...َنوُعار ؛) ْمِهِدْهَع  ْمِِهتانامَِأل َو  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  ( ) 2 - ) 2

.34 ءارسا / ًالُؤْسَم ؛) َناک  َدْهَْعلا  َّنِإ  ِدْهَْعلِاب  اُوفْوَأ  َو  ( ) 3 - ) 3
.100 هرقب /  َنُونِمُْؤی ؛) ْمُهُرَثْکَأ ال  َْلب  ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  ُهَذَبَن  ًادْهَع  اوُدَهاع  امَّلُک  َأ َو  ( ) 4 - ) 4
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نآ نیمأت  اب  هک  یعامتجا  یگدنز  قوقح  همه  مینک و  یم  هدافتسا  یعامتجا  یگدنز  زا  هک  ییایازم  مامت  هک  میرب  یم  یپ  تقد  اب  و 
.(1) تسا بترتم  نامیپ  دهع و  ساسا  رب  میبای ، یم  شمارآ  اه 

»(2) و نید ساسا   » ار نآ  تسا و  هدش  يدایز  هیـصوت  نامیپ  دهع و  هب  يافو  دروم  رد  تایاور  رد  تایاور : رد  دهع  هب  يافو  تیمها 
يدنلبرس و ببـس   » »(5) و یعاـمتجا ثداوح  ربارب  رد  مهم  رپـس   » »(4) و زیخاتـسر زور  رد  ربمایپ  هب  برق  ببـس   » »(3) و نیقی هناشن  »

.تسا هدرک  یفرعم   (7)« یهلا فاطلا  زا  تیمورحم   » ببس ار  ینکش  نامیپ  تسا و  هتسناد   (6)« يزوریپ

یناور تشادهب  رد  دهع  هب  يافو  ریثأت  مزیناکم 

هریغ يداصتقا و  یعامتجا ، طـباور  رد  ناـنیمطا  تینما و  ساـسحا  تسا  رثؤم  دارفا  یناور  تشادـهب  نیمأـت  رد  هک  یلئاـسم  زا  یکی 
زا صخـش  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  دامتعا  نیا  هک  یتروص  رد  .ددرگ  یم  لصاح  نامیپ  دـهع و  هب  يافو  تیاعر و  اـب  رما  نیا  تسا و 
یم رما  نیا  دنک و  یم  ینمیا  مدع  رطخ و  ساسحا  دوش ، یم  وا  هجوتم  هیحان  نیا  زا  هک  ییاهررـض  نامیپ و  دـهع و  ندـش  هتـسکش 
یم مزال  ار  نآ  تیاعر  مالسا  نید  صوصخ  هب  یهلا  نایدا  مامت  (8) و  نیکرشم یتح  اذل  دیامن  لتخم  ار  درف  یناور  تشادهب  دناوت 

.(9) تسا هدش  هیصوت  دهع  هب  يافو  هب  مه  ناکلسم  مه  ریغ  نمشد و  دروم  رد  یتح  دنناد و 

ص:174

ص 168. ج 5 ، نازیملا ، ریسفت  ( 1 - ) 1
ج 1762. مکحلاررغ ، ِدوهُعلِاب ؛» ُءافولاو  ِهنامالا  ُءادا  ِنیّدلا  ُلْصَا  : » مالسلا هیلع  یلع  نع  ( 2 - ) 2

ح 9577. مکحلاررغ ، ُهتَّمذو ؛» هَدوُهُع  َعْرَی  َْمل  ْنَم  ِهللااب  َنْقیا  ام  : » مالسلا هیلع  یلع  نع  ( 3 - ) 3
ص 150. ج 74 ، راونالاراحب ، ...ِدْهَعلِاب ؛» ْمُکافْوَاو  ...ِْفقوَملا  ِیف  یّنِم  ًادغ  ْمُُکبَرقَا  : » هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع  ( 4 - ) 4

هبطخ 41. هغالبلا ، جهن  ُهنِم ؛» یق  ْوا  ًهَّنُج  ُمَلعاالو  ِقدِّصلا  ُمَاْوَت  َءاَفَولا  ّنا  ُساّنلا  اَهُّیَا  : » مالسلا هیلع  یلع  نع  ( 5 - ) 5
ح 2859. مکحلاررغ ، ءافَولا ؛» ِقئالخلا  ُفَرْشَا  ( » 6 - ) 6

ح 3. ص 46 ، ج 97 ، راونالاراحب ، ْمُهَّوُدع ؛» مِْهیَلَع  ُهللا  ُهَطَّلَس  َدْهَعلا  اوُضَقَن  اِذا  : » هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع  ( 7 - ) 7
ص 106. ج 17 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  ْمُهَْنَیب ؛» امِیف  َنوکِرْشُْملا  َکلذ  َمَِزل  ْدَقَو  مالسلا ...« : هیلع  یلع  نع  ( 8 - ) 8

ِّرَْبِلل ِدْهَعلاب  ُءافَولاَو  رِجافلاَو  ِّرَبلا  َیلا  ِهَنامَالا  ُءادا  ًهصخر : َّنهیف  دَـحَِال  َّلَجَوَّزَع  ُهللا  لَعْجَی  َْمل  ُثالث  : » مالـسلا هیلع  قداصلا  لاق  ( 9 - ) 9
ص 162. ج 1 ، یفاک ، لوصا  َِنیَرِجاَف ؛» ْوا  اَناَک  ِْنیَّرب  ِنیَِدلاولا  ُِّربو  ِرِجافلاو 
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نیمه زا  دـبای و  یم  يرتشیب  شیازفا  اه  ناسنا  یبلق  تبحم  دـبای  شیازفا  رتشیب  هچره  تسا و  تبحم  هناشن  هیدـه  نداد : هیدـه  ط - 
يا هیده  هک  یسک  اریز  .تسا  هدرمش  بحتـسم  وا  يارب  ار  هیده  یلو  هدرک  مارح  شربمایپ  رب  ار  هقدص  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  ور 

هکلم هصق  رد  نآرق  رد  .تسا  هدرک  راوتسا  مالسا  اب  هجیتن  رد  ادخ و  لوسر  اب  ار  دوخ  دنویپ  دهد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هب 
هدافتسا هیآ  نیا  زا  . (1)« دنروآ یم  ربخ  هچ  نم  ناگداتـسرف  منیبب  ات  متـسرف  یم  اه  نآ  يارب  ییاهبنارگ  هیدـه  هک : تسا  هدـمآ  أبس 

.(2) دشاب یم  هدیدنسپ  بوخ و  هقیرط  مهافت ، يارب  زیمآ  تدؤم  ياه  همان  فحت و  ایاده ، لاسرا  هک  دوش  یم 

: زا دنترابع  هیده  راثآ  یخرب 

؛ ناردارب مارتحا   - 1

یم نآ  هارمه  مارتحا  هب  هیده ، تفایرد  زا  سپ  دارفا  ًالومعم  .تسا  نآ  يونعم  ياهب  زا  نخـس  هکلب  تسین  حرطم  هیده  يدام  تمیق 
هیده : » دیامرف یم  شنمؤم  ردارب  رب  ردارب  قح  نوماریپ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تهج  نیمه  هب  .هیده  يدام  شزرا  هن  دنرگن 

.(3)« دزادناین فلکت  هب  وا  يارب  ار  دوخ  دهد و  هیده  وا  هب  تسوا  دزن  رد  هچ  نآ  اب  دریذپب و  ار  وا 

؛ دوش یم  تبحم  بلج  ثعاب  هیده   - 2

یلع .دروخ  یم  دنویپ  دارفا  نایم  یتسود  هلیـسو  نیا  اب  اریز  تفای  هار  نارگید  بلق  هب  هار ، نیرت  هاتوک  زا  ناوت  یم  هیدـه  هلیـسو  هب 
.(4)« دروآ یم  لابند  هب  ار  یتسود  هیده  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع 

؛ دنک یم  دیدجت  ار  ناتسود  اب  هطبار  هیده   - 3

يارب تسا  يا  هیدـه  نداتـسرف  قباس  عضو  هب  یتسود  ندـنادرگزاب  يارب  هار  نیرتهب  دـشاب  هدـش  گنرمک  طاـبترا  یـصخش  اـب  رگا 
ار یناراب  شقن  ماگنه  نیا  رد  هیده  تسود و 

ص:175

.35 لمن /  َنُولَسْرُْملا ؛) ُعِجْرَی  َِمب  ٌهَرِظانَف  ٍهَّیِدَِهب  ْمِْهَیلِإ  ٌهَلِسُْرم  یِّنِإ  َو  ( ) 1 - ) 1
ص 696. ج 2 ، قئاقحلا ، فشک  ریسفت  ( 2 - ) 2

ص 143. ج 5 ، یفاک ، عورف  ( 3 - ) 3
ص 98. ثیدح ، نآرق و  رد  یتسود  َهَّبَحَْملا ؛» ُِبلْجَت  ُهَّیِدَْهلَا  ( » 4 - ) 4
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هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دزاس  یم  افوکش  ار  ام  نایم  تبحم  دراب و  یم  هدیدن  ناراب  کشخ و  يرازتشک  رب  هک  دنک  یم  افیا 
.(1)« دیادز یم  ار  هنیک  دزاس و  یم  هزات  ار  يردارب  دروآ ، یم  راب  هب  یتسود  نداد  هیده  : » دنیامرف یم 

؛ دیادز یم  ار  نیرید  ياه  هنیک  هیده   - 4

هنیک هک  تسا  نداد  هیدـه  هار ، نیرتهب  دوش  کیدزن  يرگید  هب  دـشوکب  اه  نآ  زا  یکی  دـنک و  روهظ  رفن  ود  نایم  یفالتخا  هاگره 
ربارب ود  ار  یتسود  هیده  اریز  دیهدب ، هیده  رگیدکی  هب  : » دـندومرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  .درب  یم  نایم  زا  ار  هتـشذگ  ياه 

.(2)« دیادز یم  ار  اه  هنیس  نورد  ياه  هنیک  دنک و  یم 

تسا هیده  خساپ  هیده   - 5

هب ار و  یفرط  کی  هیده  هن  دنراد ، رظن  رد  ار  لباقتم  هیده  دنیوگ  یم  نخس  هیده  ریثأت  زا  هک  یماگنه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ   ؛
.(3)« دوش رارقرب  یتسود  ناتنایم  ات  دیهد  هیده  رگیدکی  هب  : » دیامرف یم  ببس  نیمه 

يرگید هیده  لباقم  رد  هیده  رگا  یگدـنز ؛ رگید  ياه  هدـیدپ  نوچ  مه  دـنک  یمن  ادـیپ  همادا  دـشاب  فرط  کی  زا  اهنت  هیدـه  رگا 
قیمع نامه  هک  تسا  يونعم  شزرا  نداد ، هیده  زا  دارفا  عفن  تسا و  مهم  هیده  کیلبمـس  شزرا  تشاد ؟ دـهاوخ  يریثأت  هچ  تسا 

.دشاب یم  ناتسود  اب  دنویپ  يرارقرب  تبحم و  ندرک  رت 

ياهراک دنک و  یمن  ییوجلد  بیرغ  زا  دناشن و  یمن  ورف  ار  نیگمـشخ  مشخ  هیده  دننام  زیچ  چـیه  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع 
«. دنک یمن  عفد  ار  رش  روما  دزاس و  یمن  ور  هبور  تیقفوم  اب  ار  لکشم 

ربمایپ .دشاب  هتـشاد  يدام  هبنج  تسین  مزال  هشیمه  دشاب و  ییوکین  مالک  ای  هارمگ  کی  تیاده  ای  هدیدنـسپ  نخـس  دناوت  یم  هیده 
: دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

هدادـن دـنک  عفد  وا  زا  ار  یتکاله  اـی  دـیازفیب  وا  تیادـه  رب  نآ  هلیـسو  هب  ادـخ  هک  یتمکح  زا  رتهب  يا  هیدـه  شردارب  هب  ناملـسم  »
.(4)« تسا

ص:176

ص 98. نامه ، َهَنیغَّضلا ؛» ُبَهْذَت  َهَّوُخُالا و  ُدِّدَُجتو  ِهّدَوَْملا ، ُثِرُوت  ُهَّیِدَْهلَا  ( » 1 - ) 1
.نامه ِرْدَّصلا ؛» ِِلئاوِغب  ُبِهُْذتو  ّبُحلا ، ُفِّعَُضت  َهّیِدَهلا  َّنِاَف  اْوَداَهَت ، ( » 2 - ) 2

.نامه اّوباُحت ؛» اْوَداَهَت  ( » 3 - ) 3
ص 25. ج 2 ، راحب ، ( 4 - ) 4
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ياه هناشن  زا  مالـسا و  یعامتجا  یقالخا -  لوصا  رگید  زا  مدرم  اب  ترـشاعم  رد  ییور  شوخ  ییور و  هداشگ  ییور : هداـشگ  ي - 
هب شرافس  دنا  هدرک  دروخرب  مدرم  اب  ییور  شوخ  اب  هراومه  هکنیا  نمض  ینید  ناربهر  .تسا  مدرم  اب  وکین  راتفر  كولـس و  نسح 

، دینک داجیا  شیاشگ  مدرم  يارب  دوخ  تورث  اب  دیناوت  یمن  امش  : » دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  .دنا  هدرک  زین  ییور  شوخ 
.(1)« دینک دروخرب  اه  نآ  اب  ییور  هداشگ  ییور و  شوخ  اب  سپ 

شبلق رد  وا  هودنا  نایامن و  شا  هرهچ  رد  نمؤم  يداش  : » دیامرف یم  هدرمشرب و  نینمؤم  تافص  زا  ار  ییور  شوخ  مالسلا  هیلع  یلع 
.(2)« تسا ناهنپ 

یتحاران ببس  هلیـسو  نیدب  دننک و  دروخرب  مدرم  اب  نوزحم  هتفرگ و  يا  هرهچ  اب  تالکـشم  يراتفرگ و  رثا  رد  دارفا  تسین  بسانم 
.دوش یم  دارفا  یگدرسفا  بجوم  لماعت  نیا  تروص  نیا  ریغ  رد  .دنوش  اه  نآ  ینارگن  و 

دـشاب هتـشاد  طابترا  ترـشاعم و  رگیدکی  اب  دننک ، یگدنز  يدنـسرخ  طاشن و  دیما و  اب  یمالـسا  هعماج  رد  مدرم  هک  نیا  يارب  اذل 
دوخ دنخبل  اب  دراد ، نابز  يادـص  زا  رت  قیمع  ریثأت  تروص ، تاکرح  .دـننک  دروخرب  نارگید  اب  نادـنخ  هداشگ و  يا  هرهچ  اب  دـیاب 

.(3) ملاحشوخ امش  رادید  زا  و  مراد ، تتسود  هک : مییوگ  یم 

ییور شوخ  تارمث  راثآ و 

.(4)« درب یم  نیب  زا  ار  هنیک  ییور  شوخ  : » دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ   - 1

.(5)« تسا یتسود  نامسیر  ییور ، هدنخ  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح   - 2

.(6)« دهد یم  شهاک  ار  اه  ینمشد  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع   - 3

ص:177

ح 36. ص 38 ، ج 74 ، راحب ، ِرُشبلا ؛» ِنسُحو  ِهجولا  ِهَقالَطب  ْمُهوهْقلاف  ْمُِکلاْومَِاب  َساّنلا  اوُعَسَت  َْنل  ْمُکَّنِا  ( » 1 - ) 1
ح 37. ب 14 ، ج 76 ، نامه ، ِهبلَق ؛» یف  ُهنُزُح  ِهِهْجَو و  یف  ُهرُْشب  ُنِمْوُملا  ( » 2 - ) 2

ص 147. ج 1 ، یمالسا ، بادآ  ( 3 - ) 3
ح 41. ب 10 ، ج 74 ، راحب ، ِهَمیخَّسلاب ؛» ُبِهُْذی  ِرشبلا  ُنسُح  ( » 4 - ) 4

ح 12. ب 59 ، ح 75 ، نامه ، ...هّدوملا ؛» َُهلابِح  ُهَشاشَبلا  ( » 5 - ) 5
ح 21. نامه ، ْمُهَناغضا ؛» ْتُِمت  ِرُْشْبلاب  ْمِهِْقلَا  ( » 6 - ) 6
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ییور و هدنخ  دیهدب و  تسد  رگیدـکی  هب  دـینک ، یم  رادـید  دوخ  ینید  ناردارب  اب  یتقو   » .دوش یم  ناهانگ  نتفر  نیب  زا  ثعاب   - 4
.(1)« دورب نیب  زا  دیراد ، ندرگ  رب  هانگ  زا  هچ  نآ  دیوش ، یم  ادج  مه  زا  هک  یتقو  ات  دینک  راهظا  ار  دوخ  ییور  شوخ 

.(2)« تسا يراوگرزب  لیلد  ییور  شوخ  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع   - 5

.دشاب یم  ادخ  هب  برقت  هلیسو  مدرم و  یتسود  تبحم و  بذج  لماع   - 6

اب مدرم  هک  يراک  نیرتهب  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .تسا  مدرم  نیب  تبثم  یفطاع  هطبار  يرارقرب  هلیـسو  نیرتهب   - 7
اب رادید  ماگنه  رد  ییور  شوخ  دنزاس ، كاپ  ناش  نانمشد  بولق  زا  ار  هنیک  دنوش و  ناشناتسود  تفلا  سنا و  ثعاب  دنناوت  یم  نآ 
یم مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  . (3)« تسا نانآ  روضح  رد  اه  نآ  اب  ییور  هدـنخ  اه و  نآ  باـیغ  رد  اـه  نآ  راـک  هب  یگدیـسر  اـه و  نآ 

بجوـم ییور  شرت  تسا و  لـجوزع  يادـخ  هب  یکیدزن  و  مدرم )  ) یتـسود بـسک  لـماع  ییور  هداـشگ  ییور و  شوـخ  : » دـیامرف
.(5) ددرگ یم  تشهب  هب  دورو  ببس  »(4) و  ددرگ یم  ادخ  زا  يرود  و  مدرم )  ) ینمشد

دوخ مود  هبترم  رد  .میراداو  دنخبل  هب  ار  دوخ  تسا  بسانم  ناوت  دح  ات  درک ؟ دیاب  هچ  دشابن  مهارف  دنخبل  يارب  یناور  طیارـش  رگا 
راتفر و نوچ  .درک  میهاوخ  ساسح  ار  یعقاو  تداعـس  هک  دیـشک  دـهاوخن  یلوط  بیترت  نیا  هب  میهد و  ناـشن  دونـشخ  یـصخش  ار 

دننک یم  تکرح  رگیدمه  شود  هب  شود  ساسحا 

ص:178

ح 19. نامه ، َبَهَذ ؛» ْدَق  ِرازْوَالا  َنِم  ْمُْکیَلَع  اَمَو  اُوقَّرَفَتَت  َرِْشبلاَو ، َهَشاَشَبلا  ُمَُهل  اوُرِهْظَاَو  اوُحَفاَصَتَف  ْمُکَناوْخا  ُْمتیَقل  اَِذا  ( » 1 - ) 1
.نامه َکِسْفَن ؛» ِمرک  یلع  ُّلُدَی  َكرُْشب  ( » 2 - ) 2

مهتبیغ یف  ُدُّقفَّتلاو  مِهئاِقل  َْدنِع  ِرُْشبلا  ُنسُح  ْمِِهئادعا  ِبوُلق  ْنَع  َنغَّضلا  هب  اوُْفنَیو  ْمِهئادّوا  َبولق  ُسانلا  هب  ُفَّلُای  ام  َنَسْحا  َّنا  ( » 3 - ) 3
ح 83. ب 8 ، ج 7 ، راحب ، ْمهِروضح ؛» دنع  ُهشاشبلاو 

؛» هللا َنم  دُعبو  ِتقملل  ٌهبسکم  ِرُْشْبلا  ُءوُسو  ِهْجَولا  ُسوبعو  ّلجوّزع  ِهللا  َنم  ٌهبرقو  هّبحملل  ٌهبسکم  ِهجَولا  ُهَقالطو  ُنَسَحلا  ُرُْشْبلا  ( » 4 - ) 4
ج 83. ب 8 ، ج 7 ، راحب ،

ج راحب ، ِهِسْفن ؛» ْنِم  ُفاْصنِالاو  َِملاعلا  ِعیمِجل  ُرـُشبلاو  راْتقا  ْنِم  ُقاْفنِالا  َهَّنَْجلا : َُهل  ُهللا  َبَجوا  َّنُْهنِم  هدحاِوب  ُهللا  یَتا  ْنَم  ٌثالث  ( » 5 - ) 5
وا رب  ار  تشهب  دـنوادخ  دـنک ، تیاعر  ار  اهنآ  زا  یکی  یـسک  رگا  هک  تسا  زیچ  هس  مالـسلا : هیلع  قداص  ماـما  ح 28 . ب 10 ، ، 74

فاصنا قح و  تیاعر   ) دوخ بناج  زا  فاـصنا  مدرم 3 -  همه  اـب  ییور  شوخ  یتسدـگنت 2 -  لاح  رد  قافنا   - 1 دنک : یم  بجاو 
(. دشاب شدوخ  نایز  هب  دنچره 
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.مینک ادیپ  هرطیس  زین  نامتاساسحا  رب  میناوت  یم  راتفر  حالصا  هلیسو  هب  دنزیچ و  کی  رهظم  ود  ره  ای 

.تسا حازم  ییوگ و  هلذب  ترشاعم  بادآ  زا  یکی  حازم : یخوش و  ك - 

هک مینک  یم  هظحالم  تایاور  یسررب  رد  ریخ ؟ ای  تسا  هدرمـش  زاجم  مه  ار  حازم  ییور ، شوخ  ییور و  هدنخ  رانک  رد  مالـسا  ایآ 
رارق شهوکن  تّمذـم و  دروم  تفـص  نیا  تایاور  زا  رگید  يا  هتـسد  رد  یلو  هدـمآ  رامـش  هب  نینمؤم  تایـصوصخ  زا  حازم  یهاگ 

.مییامن یم  يریگ  هجیتن  سپس  مینک و  یم  رکذ  ار  تایاور  هک  دنا  هتسناد  يزوت  هنیک  يزیروربآ و  هیام  ار  نآ  هتفرگ و 

: دنک یم  شیاتس  ار  یخوش  حازم و  هک  یتایاور  فلا :

.(1)« نیگمشخ سوبع و  قفانم  تسا و  رگیزاب  عبط و  خوش  نمؤم  : » دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ   - 1

.(2)« میوگ یمن  قح  مالک  زج  اما  منک  یم  یخوش  نم  : » دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر   - 2

، دنک یخوش  دروآ ، نابز  رب  تشز  مالک  هکنیا  نودب  عمج ، نایم  رد  هک  ار  یـسک  دـنوادخ  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 3
.(3)« دراد یم  تسود 

؟ تسیچ هباـعد  هک  دـش  لاؤس  تسا .» هباـعد »  » يو رد  هکنیا  رگم  تسین  ینمؤـم  چـیه  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 4
.(4) یخوش دومرف : ترضح 

لوسر .يزاس  یم  رورـسم  ار  تدوخ  ینید  ردارب  راک  نیا  اب  تسا و  قلخ  نسح  مئـالع  زا  یخوش  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
.(5)« درک یم  یخوش  وا  اب  دنک ، داش  ار  یسک  تساوخ  یم  هاگره  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ 

ص:179

ح 1. ب 7 ، ج 77 ، راحب ، ٌبِضَغو ؛» ٌبِطَق  ُِقفانملاو  ٌبَِعل  ٌبِعَد  ُنِمؤملا  ( » 1 - ) 1
ح 2. ب 10 ، ج 16 ، راحب ، ًاقح ؛» ّالا  ُلُوقا  الو  ُحَْزم  ّینِا ََال  ( » 2 - ) 2

ح 18. ب 80 ، نامه ، ثفَر ؛» الب  هعامجلا  یف  ُبِعادملا  ُّبُِحی  َهللا  َّنِا  ( » 3 - ) 3
ح 13. ب 106 ، ج 76 ، راحب ، حازملا ؛» مالسلا  هیلع  لاق  َُهباعُّدلا ؟ امو  ُتُلق : .ٌَهباعُد  ِهیفَو  ّالا  نِمُْؤم  ْنِم  ام  ( » 4 - ) 4

ِْقلُخلا ِنسُح  ْنِم  َهَبِعادُـملا  َّنِاَف  اُولَعْفَت  الَف  َلاق : .ٌلیلق  تلق : ًاـضْعب ؟ ْمُکِـضعب  ُهبعادـم  َفیک  مالـسلا  هیلع  هللاِدـْبَعوبا  یل  َلاـق  ( » 5 - ) 5
ح 2. ب 10 ، ج 13 ، راحب ، هَّرُسَی ؛» ْنا  ُدیُری  َلُجَّرلا  ُبِعاُدی  مالسلا  هیلع  ِهللا  لوسر  َناک  ْدََقلو  َکیخا  یلَع  َرورُّسلا  اِهب  ُلِخُْدَتل  َکَّنِاو 
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: دهد یم  رارق  تّمذم  شهوکن و  دروم  ار  یخوش  هک  یتایاور  ب :

دور یم  نیب  زا  تشزرا  تروص  نآ  رد  هک  نکم  یخوش  یلع ! يا  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ   - 1
.(1)« دور یم  نایم  زا  تنامیا  رون  تروص  نآ  رد  هک  وگم  غورد  و 

هب دنک  كرت  ار  غورد  هکنیا  رگم  دـسر  یمن  صلاخ  نامیا  هب  يا  هدـنب  چـیه  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح   - 2
«. دشاب قح  رب  دنچ  ره  دنک  كرت  ار  هلداجم  زین  يدج و  ای  یخوش 

.(2)« دروآ یم  لابند  هب  ار  اه  هنیک  یخوش  : » هک تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا   - 3

.(3)« تسا یخوش  ینمشد ، رذب  دراد و  يرذب  يزیچ  ره  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح   - 4

.(4)« تسا یخوش  راقو ، تبیه و  تفآ  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح   - 5

.(5)« دوش یم  کچوک  نآ  هلیسو  هب  دنک  یم  یخوش  هک  یسک  : » هک تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا   - 6

.(6)« دننک یم  ادیپ  تأرج  وت  رب  مدرم  تروص  نآ  رد  هک  نکم  یخوش  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 7

یم ناـیم  زا  ار  نادرم  تبیه  تسا و  يزیروربآ  هیاـم  یخوش  اریز  دـیزیهرپب  یخوـش  زا  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 8
.(7)« درب

ارچ يزیهرپب  حازم  زا  هک  منک  یم  شرافس  زین  منک و  یم  شرافس  یهلا  ياوقت  هب  ار  وت  : » دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح   - 9
.(8)« درب یم  نایم  زا  ار  وت  شزرا  یخوش  هک 

ص:180

ح 10. ب 3 ، ج 7 ، راحب ، َكرُون ؛» ُبَهْذَیَف  ُبِذْکَت  الو  َكؤاَهب  ُبَهْذَیَف  ُحَزْمَت  ال  ُّیلع ! ای  ( » 1 - ) 1
ح 1. ب 8 ، ج 77 ، راحب ، َنئاغَّضلا ؛» ُترُوت  ُحازِْملا  ( » 2 - ) 2

ص 436. مکحلاررغ ، ُحازِْملا ؛» ِهوادعلا  ُرَْذبو  ٌرَْذب  ِءییش  ِّلُِکل  ( » 3 - ) 3
ص 222. نامه ، ُحازِملا ؛» ِهَْبیَهلا  ُهَفآ  ( » 4 - ) 4

ص 237. ج 77 ، راحب ، ِِهب ؛» َّفُُختسا  َحَزَم  ْنَم  ( » 5 - ) 5
ح 10. ب 106 ، ج 76 ، راحب ، کیَلَع ؛» أرَتْجَیَف  ْحِزاُمت  ال  ( » 6 - ) 6

ص 663. ج 2 ، یفاک ، لوصا  ِلاجَّرلا ؛» َِهباهَمو  ِهْجَولا  َءاِمب  ُبَهْذَی  ُهَّنِاف  َحازِملاَو  ْمُکاِّیا  ( » 7 - ) 7
هعماج تاراشتنا  رئارسلا ، تافرطتسم  یلح ، سیردا  نب  دمحم  لُجَّرلا ؛» هَْبیَه  ُبِهُْذی  ُهَّنِاَف  َحازِْملاَو  َكاّیاو  ِهللا  َيَْوقَِتب  َکیُصا  ( » 8 - ) 8

ص 665. ج 2 ، یفاک ، و  ص 637 ، ، 1411 مق : نیسردم 
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: تسا هدرک  مالعا  یقالخاریغ  دنسپان و  يرما  ار  حازم  ترثک  نیموصعم  تاملک  یخرب  ج - 

.(1)« درب یم  ار  وربآ  رایسب ، یخوش  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  مالسا  ربمایپ   - 1

.(2)« دنک یم  طقاس  ار  صخش  تبیه  رایسب ، یخوش  : » نینمؤملاریما  - 2

.(3)« دوش یم  ینمشد  داجیا  بجوم  درب و  یم  نیب  زا  ار  صخش  شزرا  دایز  یخوش  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح   - 3

میریگ یم  هجیتن  تیاور  هتسد  هس  نیا  زا  . (4)« دوش یم  مک  شراقو  دوش ، دایز  وا  یخوش  هک  یسک  : » دیامرف یم  ترـضح  نآ   - 4
.دشاب یقالخا  دض  ياه  هبنج  زا  رود  هب  بسانم و  دیاب  حازم  یخوش و  هک 

دـننک و یم  يراج  نابز  رب  ار  يدنـسپان  تشز و  هزره و  نخـس  ره  حازم  یخوش و  هناـهب  هب  نارگید و  ندـنادنخ  يارب  يدارفا  هاـگ 
هاگ رگید  يوس  زا  دـننک و  یم  فیعـضت  ار  دوخ  ياوقت  نامیا و  مه  دـنزاس و  یم  عیاـض  ار  دوخ  ياـهب  شزرا و  مه  هلیـسو  نیدـب 

تسشن و ترشاعم ، رد  نینمؤم  نوچ  رگید  يوس  زا  .ددرگ  یم  دارفا  نایم  رد  توادع  هنیک و  ندمآ  دیدپ  نارگید ، یگدرزآ  ثعاب 
نینمؤم هک  دنا  هداد  هزاجا  نید  يایلوا  دنیامن ، لقتنم  رگیدـکی  هب  ار  يداش  دنـشاب  نادـنخ  ور و  هداشگ  دـیاب  رگیدـکی  اب  تساخرب 
کیکر تشز و  تاملک  زا  ًاـیناث : دـنوشن و  جراـخ  قح  هریاد  زا  ًـالوا : هک  نآ  رب  طورـشم  دنـشاب  هتـشاد  حازم  یخوش و  دوخ  ناـیم 

یخوش و ددرگ  تیاـعر  دودـح  نیا  رگا  .دوشن  صخـش  نیهوت  ریقحت و  ثعاـب  ًاـثلاث : دـننکن ؛ طارفا  یخوش  رد  هدرک و  يراددوخ 
.(5) ددرگ یم  یمالسا  هعماج  یمرخ  طاشن و  ینامیا و  ناردارب  نایم  رتشیب  تیمیمص  یمرگ و  ددرگ و  یم  تفلا  داجیا  ثعاب  حازم 

ص:181

ص 665. ج 2 ، یفاک ، ِهْجَْولا ؛» ِءاِمب  ُبَهْذَت  ِحازِملا  ُهَْرثَک  ( » 1 - ) 1
ص 223. مکحلاررغ ، هَبیهلا ؛» ُطِقُست  ِحازِملا  ُهَْرثَک  ( » 2 - ) 2

.نامه َءانْحَّشلا ؛» ُبِجُوتو  َءاهبلا  ُبِهُْذت  ِحازِملا  ُهَْرثَک  ( » 3 - ) 3
.نامه ُهُراقَو ؛» َّلَق  ُهُحاِزم  َُرثَک  ْنَم  ( » 4 - ) 4

ص 154. ج 1 ، یمالسا ، بادآ  ( 5 - ) 5
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یناور تشادهب  رد  حازم  یخوش و  ریثأت  مزیناکم 

ءاقلا ياهـشور  نیرترثؤم  نیرت و  عیاـش  زا  یکی  یخوش  .تسا  يداـش  مهم  عبنم  فلتخم ، ياـه  شور  زا  هدافتـسا  اـب  ندرک  یخوش 
رایـسب دارفا  .دوش  یم  سرتسا  بیـسآ  دیدهت و  شهاک  بجوم  دـنک و  یم  افیا  یتبقارم  شقن  سرتسا  اب  هلباقم  رد  و  . (1) تسا قلخ 

دندیدنخ یم  یگدنز  ياز  سرتسا  ياهدادـیور  اب  هلباقم  رد  هک  ینادرم  دـشن و  هدـهاشم  اه  نآ  یفنم  هفطاع  رد  یـشیازفا  نادـنخ ،
روط هب  یگدـنز  یفنم  ياهدادـیور  زا  دـعب  یعبط ، خوش  قیمع  سح  ياراد  دارفا  داد  ناشن  اه  هتفای  .تفای  یم  شیازفا  تبثم  هفطاع 

زا اذـل ، دریگب ، رظن  رد  ار  اهدادـیور  تبثم  هبنج  درف  هک  دوش  یم  بجوم  یخوش  .دـنهد  یم  ناـشن  نیرتـهب  قلخ  يا  هظحـالم  لـباق 
.(2) دوش یم  هتساک  سرتسا  نازیم 

داجیا یعامتجا  ياه  تراـهم  همه  همزـال  هک  بیترت  نیدـب  .ددرگ  یم  یعاـمتجا  ياـهطابترا  تیوقت  ثعاـب  یخوش  رگید  یفرط  زا 
اه شرگن  لغـش ، یعامتجا ، تیعـضو  نس ، رد  ییاه  توافت  دراوم  بلغا  رد  .تسا  اه  هطبار  نیا  ظفح  رفن و  دنچ  ای  کی  اب  طابترا 
زا یـشان  شنت  هیلخت  بجوم  یخوش  .دنـشاب  هتـشاد  دوجو  زین  یفلتخم  قیالع  اه و  هاگدید  دنوش  یم  ثعاب  دـنراد و  دوجو  هریغ  و 

.(3) دوش یم  اه  هاگدید  اه و  شرگن  تاضراعت ،

.دوش بسک  مهم  لئاسم  هرابرد  يدایز  تاعالطا  هتفای و  شهاک  ثحب  نیح  رد  بارطـضا  تمواـقم و  اـت  دـنک  یم  کـمک  یخوش 
هب هجوـت  يارب  ار  رطخ  مک  ياـه  شور  هدرک و  كرد  راد  هدـنخ  تروـص  هب  ار  تالکـشم  هـک  دـنک  یم  کـمک  دارفا  هـب  یخوـش 

.(4) دزومآ یم  تالکشم 

ص:182

ص 118. يداش ، سانشناور  لکیام ، لیاگرآ ، ( 1 - ) 1
ص 107. نامه ، ( 2 - ) 2
ص 114. نامه ، ( 3 - ) 3
ص 116. نامه ، ( 4 - ) 4
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یم رداق  ار  مدرم  هک  تسا  یعامتجا  ياه  تراهم  زا  یـشخب  یعامتجا و  یگتـسویپ  زا  یعبنم  .تسا  یعاـمتجا  هدـیدپ  کـی  یخوش 
.دنک یم  داجیا  ار  یعامتجا  ياه  شاداپ  لاح  نیع  رد  یخوش  .دنهد  شیازفا  ار  یگتـسبمه  دـننک و  هیلخت  ار  دوخ  ياه  شنت  دزاس 

.(1) دوش یم  تبثم  طابترا  ظفح  ناتسدریز و  رد  مظن  بجوم  یمالک  ياهطابترا  هنادنمشوه  شور  زا  هدافتسا 

یم یتحار  ساسحا  دهد  یم  رطاخ  طاسبنا  اه  نآ  هب  دنارتسگ و  یم  رورس  يداش و  هک  یسک  دزن  مدرم  ًاعبط  دارفا : ندرک  داش  ل - 
سک چـیه  تسا و  مدرم  رّفنت  دروـم  دـنک  یم  زاـب  تسکـش  ینیبدـب و  رتـفد  دـیاشگ و  یم  هوکـش  رد  هشیمه  هک  یـسک  اـما  دـننک ،

یعاـمتجا و طـباور  میکحت  رد  نارگید  بلق  ندرک  داـش  . (2) دنـشاب رانکرب  وا  زا  دـنهد  یم  حـیجرت  دریذـپ و  یمن  ار  وا  ینیـشنمه 
.دراد ازسب  یشقن  یفطاع  طباور  تیوقت 

: هک درک  یحو  مالسلا  هیلع  یبن  دواد  هب  دنوادخ 

هچ نآ  تفگ : دواد  منادرگ ، یم  مکاح  اج  نآ  رد  ار  وا  مناد و  یم  اور  وا  رب  ار  تشهب  نم  دیآ و  یم  نم  دزن  يا  هنـسح  اب  يا  هدنب  »
.(3)« امرخ هناد  کی  نداد  اب  ولو  .دنک  یم  داش  ار  نمؤم  هدنب  بلق  دومرف : دنوادخ  تسا ؟ يا  هنسح 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

زا يا  هنحـص  نمؤم  صخـش  هاـگره  دـتفا و  یم  هار  هب  وا  يور  شیپ  رد  یتروص » ، » دوـش هتخیگنارب  شربـق  زا  نمؤـم  هک  یماـگنه  »
تراـشب و وشم و  نیگمغ  سارهن و  سرتـن و  هک : دـنک  یم  باـطخ  وا  هب  تروص  نآ  دـنیبب  ار  تماـیق  زور  يازتـشحو  ياـه  هنحص 

هب ار  وا  هک  نیمه  لجوزع ، دنوادخ  يوس  زا  ار  وت  داب  تمارک 

ص:183

ص 118. نامه ، ( 1 - ) 1
ص 419. ناتسود ، یتسود و  يداه ، یسردم ، ( 2 - ) 2

َلاَقَف لاق : ِیتَّنَج  ُهُحیبُاَف  ِهَنَـسَْحلِاب  ِینیتْاََیل  يدابِع  ْنِم  َْدبَْعلا  َّنا  مالـسلا  هیلع  َدُواَد  یلا  َّلَجَوَّزَع  ُهللا  َیَحْوا  لاق  : » هللادبع یبا  نع  ( 3 - ) 3
ْنَِمل ٌّقَح  ِّبَر  اَی  مالـسلا  هیلع  دُواَد  لاقف  َلاَق : هرْمَِثب ، َْولَو  ًاروُرُـس  ِنِمْوُملا  َيِدـْبَع  یَلَع  ُلِخْدـُی  َلاَـق  ُهَنَـسَْحلا  َکـِْلت  اَـم  ِّبَر َو  اَـی  ُدُواَد 

ص 283. ج 7 ، راونالا ، راحب  َْکنِم ؛» ُهَءَاَجَر  َعَطْقَیَال  ْنا  کَفَرَع 
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دهد یم  روتـسد  دروآ و  یم  لمع  هب  وا  زا  یناسآ  هبـساحم  دنوادخ  دبای و  یم  ادخ  ربارب  رد  ار  دوخ  دهد  یم  تراشب  یهلا  تمارک 
دنوادخ دیوگ : یم  تروص  هب  باطخ  نمؤم  ماگنه  نیا  رد  .تسوا  يور  شیپ  رد  تروص  نیمه  هک  یلاح  رد  دنرب  تشهب  هب  ار  وا 

هب ارم  اـت  يداد  تراـشب  یهلا  تمارک  رورـس و  هب  ارم  هتـسویپ  ربـق و  زا  نم  اـب  يدوب  يا  هدـنوش  جراـخ  وکین  دتـسرف ، تمحر  وت  رب 
دراو نانمؤم  بلق  هب  اـیند  رد  وت  هک  متـسه  يرورـس  يداـش و  ناـمه  نم  دـیوگ : یم  وا  هب  تروص  و  یتسیک ؟ وت  يدـناسر ، تشهب 

.(1) يدرک

یناور تشادهب  رد  یعامتجا  یقالخا  بسانم  تافص  شقن  مود )

هراشا

اب وکین  راتفر  قلخ و  نسح  اه  نآ  تبحم  يدونشخ و  ندروآ  تسد  هب  مدرم و  بولق  بلج  لماع  نیرت  یـساسا  قلخ : نسح  فلا - 
اه تلـصخ  ریاس  یعقاو  شزرا  دشابن ، قلخ  نسح  ات  ینعی  .دشاب  یم  رگید  لیاضف  زا  يرایـسب  روحم  قلخ  نسح  ًالوصا  .تسا  مدرم 

عقاو شریذپ  دروم  ددرگ  هارمه  بسانمان  دروخرب  راتفر و  اب  دـشابن و  مأوت  قلخ  نسح  اب  شـشخب  دوج و  رگا  ًالثم  دوش ، یمن  رهاظ 
: دـیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دـهد ؛ یم  ناشن  ار  قلخ  نسح  تیمها  مالـسلا  مهیلع  نید  ءایلوا  زا  یتاملک  .دوش  یمن 

دزن رد  امش  نیرت  بوبحم  « ؛  (2)« تسا دارفا  هدیدنسپ  قالخا  دریگ ، یم  رارق  هدنب  لامعا  نازیم  رد  تمایق  زور  رد  هک  يزیچ  نیلوا  »
.(3)« تسا امش  نیرت  قلخ  شوخ  تمایق  زور  رد  نم  هب  امش  نیرت  کیدزن  نم و 

ص:184

ُلاثِملا َُهل  َلاـق  ِهَماـیِقلا  ِموَی  ِلاوْها  ْنِم  ًـالْوَه  ُنِمْوُْملا  يَاَر  اَـمَّلُکَف  ُهَماـما  هُمُدـْقَی  ٌلاـثِم  ُهَعَم  َجَرَخ  ِهِْربَق  ْنِم  نِمْوُملا  ُهللا  ثََعب  اَِذا  ( » 1 - ) 1
ِيَدَی َْنَیب  َفِقَی  یّتَح  ُهَناحبُـس  ِهللا  َنِم  ِهَمارَْکلاَو  رورُّسلِاب  ُهُرِّشَُبی  لازَی  امَف  َّلَجَوَّزَع  ِهللا  َنِم  ِهَمارَْکلاَو  ِرورّـسلِاب  ْرِْـشبَاَو  ْنَزْحَت  الَو  ْعَزْجَتال 

َْتلَزام يِْربَق  ْنِم  َیِعَم  َجِراخلا  َمِْعن  ُهللا  َکَمِحَر  ُنِمْوُملا  َُهل  ُلوُقَیَف  ُهَماَما  ُلاثِْملاَو  ِهَّنَجلا  َیلا  ِِهب  ُُرمْاَیَو  ًاریسَی  ًاباَسِح  ُُهبِساُحیَو  َّلَجَوَّزَع  ِهللا 
ِیف ِنِمْوُملا  َِکیَخا  یلَع  ُهَْتلَخْدا  يِذَّلا  رُورُّسلا  اَنا  ُلاَثِملا  ُلوُقَیَف  َْتنا ، ْنَمَف  َِکلاذ  َناَک  یّتَح  َّلَجوَّزَع  ِهللا  َنِم  ِهمارَْکلاَو  ِرورُّسلِاب  ِینرََّشب 

ص 284. ج 71 ، راونالاراحب ، َكُرَِّشبُِال ؛» ُهللا  َِینَقَلَخ  اینّدلا ،
باب 92. ج 71 ، راحب ، ِهِقلخ ؛» ُنسح  ِهِمایقلا  َموَی  ِْدبَعلا  ِنازیم  یف  ُعَضوی  ام  ُلّوا  ( » 2 - ) 2

.نامه ًاقلخ ؛» ْمُُکنسحا  ًاسلجم  ِهمایقلا  موی  یّنم  ْمُُکبرقا  َّیلا و  ْمُکَّبحا  َّنِا  ( » 3 - ) 3
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.(1)« تسین هدیدنسپ  قالخا  زا  رتهب  ینیشنمه  چیه  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.(2)« تسا وا  لامعا  رتفد  مان  ناونع و  نمؤم ، قالخا  ییوکین  : » دیامرف یم  نینچ  مه 

.(3)« تسا وکین  قالخا  اه ، ییوکین  نیرتوکین  : » دیامرف یم  صوصخ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

.(4)« دنک یم  یفرعم  قالخا  رظن  زا  اه  نآ  نیرتوکین  نامیا  رظن  زا  ار  نینمؤم  نیرت  لماک  : » مالسلا هیلع  رقاب  ماما  و 

قلخ نسح  جیاتن  راثآ و 

.مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  يرایسب  راثآ  ياراد  قلخ  نسح 

.(5)« دزاس یم  سونأم  رگیدکی  اب  ار  ناتسود  دنک و  یم  دایز  ار  يزور  قلخ ، نسح  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع   - 1

.(6)« دنک یم  ینالوط  ار  اهرمع  دابآ و  ار  اهرهش  قلخ  نسح  یکین و  هک  یتسرد  هب  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 2

دنک و یم  بوذ  ار  خی  دیشروخ ، هک  هنوگ  نامه  دنک  یم  وحم  ار  اه  شزغل  اهاطخ و  وکین ، راتفر  هک  یتسرد  هب  : » دیامرف یم  زاب  و 
.(7)« دنک یم  بارخ  ار  لسع  هکرس ، هک  هنوگ  نامه  دنک  یم  دساف  ار  لمع  راتفرءوس ،

.مینک یم  رکذ  هنومن  دنچ  اج  نیا  رد  هک  دنا  هداد  رادشه  تشز  ياهراتفر  هب  تبسن  نیموصعم  رگید  ییوس  زا 

ص:185

.نامه ْقلُخ ؛» ِنْسُحَک  َنیرَق  ال  ( » 1 - ) 1
.نامه ِهِْقلُخ ؛» ُنْسُح  ِنِمْوُْملا  ِهَفیحَص  ُناْونُع  ( » 2 - ) 2

.نامه ِنَسحلا ؛» ُْقلُْخلا  ِنَسَحلا  َنَسْحا  َّنا  ( » 3 - ) 3
.نامه ًاقلخ ؛» ْمُُهنَسْحا  ًانامیا  َنینِمْوُملا  َلَمْکا  ّنِا  ( » 4 - ) 4

.255 مکحلاررغ ، قافّرلا ؛» ُِسنؤیو  َقازرالا  ُّرُِدی  ِقالَخَالا  ُنْسُح  : » مالسلا هیلع  یلع  ( 5 - ) 5
، ناینیـسح لضفلاوبا  دیـس  دهزلا ، يزاوها ، دیعـس  نب  نیـسح  رامعالا ؛» یف  ِنادـیزَیو  َرایّدـلا  ِنارُمْعَی  ِْقلُْخلا  ُنسُحو  َّربلا  ّنِا  ( » 6 - ) 6

ص 100. ج 2 ، یفاک ، ص 29 و  ق ، 1402 ه .- 
.نامه َلَسَعلا ؛» ُّلِخلا  ُدِسُْفی  امَک  َلَمَعلا  ُدِسُْفِیل  ِقلُخلا  َءوس  َّناو  َدیلَجلا  ُسمشلا  ُبیُذت  امَک  َهئیطَخلا  ُبیُذی  ِْقلُخلا  َنْسُح  َّنِا  ( » 7 - ) 7
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یقالخادب ءوس  راثآ  بقاوع و 

.(1)« تسا یندوشخبان  یهانگ  دب ، بسانمان و  قلخ  : » دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ   - 1

.(2)« تسا ناج  باذع  یگدنز و  یخلت  دب ، بسانمان و  قلخ  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 2

.(3)« دزاس یم  رفنتم  ار  اه  هبیرغ  دناسرت و  یم  ار  ناکیدزن  دب ، بسانمان و  قلخ  : » دیامرف یم  ترضح  نآ   - 3

.(4)« دوش یمن  هدید  نمؤم  رد  هک  تسا  یتلصخ  تفص و  بسانمان  قلخ  : » دیامرف یم  ربمایپ   - 4

ناسنا هک : تسا  انعم  نیدب  عضاوت  .تسا  عضاوت  دریگ  رارق  هجوت  دروم  دیاب  ترشاعم  رد  هک  یبادآ  تافص و  زا  یکی  عضاوت : ب - 
زا تسا  تراـبع  عضاوت  : » تسا هدـمآ  عـضاوت  فـیرعت  رد  . (5) دهد رارق  تسا  وا  یعاـمتجا  تیعقوـم  هـچ  نآ  زا  رت  نییاـپ  ار  دوـخ 

میظعت رب  تلالد  هک  تسا  يدـنچ  راـتفگ  رادرک و  نآ  همزـال  دـنیبب و  يرگید  زا  رتـالاب  ار  دوخ  یمدآ  دراذـگن  هک  یـسفن  هتـسکش 
: دیامرف یم  دـناد و  یم  عضاوت  ار  دوخ  صاخ  ناگدـنب  ياه  یگژیو  زا  یکی  لاعتم  دـنوادخ  . (6)« دـنک یم  ناشیا  مارکا  نارگید و 
اه نآ  نالهاج  هک  یماگنه  و  دنور ، یم  هار  نیمز  رب  ربکت  یب  شمارآ و  اب  هک  دنتـسه  یناسک  نامحر ، دنوادخ ) صاخ   ) ناگدـنب »

.(7)« دنرذگ یم  يراوگرزب  ییانتعا و  یب  اب  دنیوگ و  یم  مالس  اه  نآ  هب  دنیوگ ) هنادرخبان  نانخس  و   ) دنزاس بطاخم  ار 

ص:186

باب 1115. همکحلا ، نازیم  ُرَفُْغی ؛» ٌبنذ ال  ِقلُخلا  ُءوس  : » مالسلا هیلع  لوسر  نع  ( 1 - ) 1
ص 264. مکحلاررغ ، ِسفَّنلا ؛» ُباذَعَو  ِْشیَْعلا  ُدَکَن  ِقلُخلا  ُءوس  : » مالسلا هیلع  یلع  نع  ( 2 - ) 2

.نامه َدیعَبلا ؛» ُرِّفَُنیو  َبیرقلا  ُشِحُوی  ِقلخلا  ُءوس  : » مالسلا هیلع  یلع  نع  ( 3 - ) 3
باب 1115. همکحلا ، نازیم  ِْقلُخلا ؛» ُءوس  ُلُْخْبلا و  نِمُْوم  یف  ِناعِمَتْجَی  ِناتَلْصَخ ال  ( » 4 - ) 4

ص 77. ج 3 ، نآرق ، رد  قالخا  رصان ، يزاریش ، مراکم  ( 5 - ) 5
ص 300. هداعسلا ، جارعم  دمحا ، یقارن ، ( 6 - ) 6

.63 ناقرف / ًامالَس ؛) اُولاق  َنُولِهاْجلا  ُمُهَبَطاخ  اذِإ  ًانْوَه َو  ِضْرَْألا  یَلَع  َنوُشْمَی  َنیِذَّلا  ِنمْحَّرلا  ُدابِع  َو  ( ) 7 - ) 7

یناسنا مولع  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 504زکرم  هحفص 205 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_186_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_186_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_186_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_186_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_186_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_186_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_186_7
http://www.ghaemiyeh.com


یناسک فاصوا  زا  یکی  رگید  يا  هیآ  رد  . (1) تسا ربکت  یندب  مئالع  نتشادن  نتفر و  هار  رد  یمارآ  ادخ  ناگدنب  تافـص  زا  یکی 
.(2) دناد یم  نانمؤم  ربارب  رد  عضاوت  دراد ، یم  تسود  ار  اه  نآ  زین  دنوادخ  دنراد و  یم  تسود  ار  ادخ  هک 

عضاوت راثآ 

.(3)« تسا مدرم  هقالع  تبحم و  بلج  عضاوت  هجیتن  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تبحم : بلج   - 1

ار ربکت  تسا و  هداد  رارق  كرد  مهف و  راک  رازبا  ار  عضاوت  دنوادخ  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  كرد : مهف و  شرورپ   - 2
.(4)« لهج رازبا 

.(5)« دوش یم  لماک  تمعن  عضاوت  اب  دومرف ...« : مالسلا  هیلع  یلع  تمعن : ندش  لماک   - 3

.(6) دوش یم  درف  يدنلبرس  ثعاب   - 4

.(7) دوش یم  مدرم  دزن  صخش  یگرزب  تفارش و  ثعاب   - 5

.(8)« دبای یم  ناماس  مظن و  اهراک  تبحم  عضاوت و  اب  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع   - 6

هک تسا  نکمم  یتروص  رد  یلدمه  يراکمه و  دوش و  یمن  لصاح  یلدـمه  يراکمه و  هیاس  رد  زج  هعماج  مظن  هک  تسا  نشور 
يدارفا اب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  .دوب  اه  نآ  عضاوت  لامک  زا  یکاح  زین  همئا  راتفر  . (9) دننک یشورفرخف  رگیدکی  رب  دنهاوخن  دارفا 

.درک یم  تمدخ  نیریاس  هب  رفس  رد  درک ، یم  ترفاسم  دنتخانش  یمن  ار  ناشیا  هک 

ص:187

ص 674. یلمع ، قالخا  رد  زاغآ  ياه  هطقن  اضر ، دمحم  ینک ، يودهم  ( 1 - ) 1
.54 هدئام / ...َنِینِمْؤُْملا ؛) یَلَع  ٍهَّلِذَأ  ( )... 2 - ) 2

ص 461. مکحلاررغ ، ُهَّبسملا ؛» ِْربِکلا  ُهَرَمَث  ُهّبَحَملا و  ِعُضاوَّتلا  ُهرَمَث  ( » 3 - ) 3
ص 312. ج 75 ، راونالاراحب ، ِلْهَجلا ؛» َهلآ  رُّبَکَّتلا  َلَعَجو  ِلْقَعلا  َهلآ  َعضاوَّتلا  َلعَج  َّلجوَّزَع  َهللا  َّنَِال  ( »... 4 - ) 4

تمکح 224. حلاص ، یحبص  هغالبلا ، جهن  ...ِهَمْعِّنلا ؛» ِّمتت  عُضاوَّتلِاب  ( »... 5 - ) 5
ص 119. ج 72 ، راونالاراحب ، ...هللا ؛» ُمُکَعَفْرَی  اوعضاوتف  ًهعفِرُهَبِحاص  ُدیزی  َعضاوَّتلا  ّنا  : » مالسلا هیلع  هللا  لوسر  نع  ( 6 - ) 6

ص 121. ج 72 ، راونالاراحب ، ...ِهِدابع ؛» نِم  ریثک  یلع  هللا  ُهَفَّرَش  عَضاوت هللا  ْنَمو  : » مالسلا هیلع  قداصلا  نع  ( 7 - ) 7
.4302 مکحلاررغ ، َرومالا ؛» ُمِظَْتنت  ِحانِجلا  ضفخب  : » مالسلا هیلع  یلع  نع  ( 8 - ) 8

ص 75. ج 3 ، نآرق ، رد  قالخا  رصان ، يزاریش ، مراکم  ( 9 - ) 9
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عامتجا نآ  رد  يرگداد  لدع و  دنیامن ، دروخرب  رگیدـکی  اب  مارتحا  بدا و  تیاعر  اب  همه  دنـشاب و  عضاوتم  دارفا  هک  يا  هعماج  رد 
، هناملاظ اوران و  لمع  اب  دنیامن ، زواجت  نارگید  قوقح  هب  هک  دنناد  یم  نآ  زا  رتالاب  ار  دوخ  عضاوتم ، مدرم  اریز  دوب  دـهاوخ  مکاح 

.(1) دنهد رارق  عضاوتم  مدرم  یمارتحا  یب  ریقحت و  دروم  ار  نتشیوخ  دننک و  لزلزتم  ار  یعامتجا  لدع 

يارب مالـسا  میلاعت  .دوش  یم  ناسنا  مشخ  ثعاب  یلماوع  هاوخان  هاوخ  یگدـنز  لئاسم  ای  یعامتجا  طباور  رد  يراـبدرب : ملح و  ج - 
.(2) دناد یم  نانمؤم  نیقتم و  تافص  زا  یکی  ار  نآ  تسا و  هداد  يراد  نتشیوخ  يرابدرب و  هب  روتسد  مشخ  بضغ و  اب  هلباقم 

(4) و مدرم نیرت  عاجـش  (3) و  هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  قالخا  رظن  زا  مدرم  نیرت  هیبش  ار  راـبدرب  صخـش  یمالـسا  تاـیاور  رد 
.(5) دیامن یم  یفرعم  دنوادخ  هدننک  تدابع 

.(7) تسا هدش  مالعا  قالخا  نیرترب  زا  (6) و  ادخ يوس  هب  اه  هار  نیرت  بوبحم  زا  یکی  ملح  نینچ  مه 

هب نـالهاج  زا  ینادرگ  يور  تسا  یعیبـط  نادرگب ، يور  نـالهاج  زا  تسا : هدـمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  باـطخ  نآرق  رد 
دوب نیمه  هشیمه  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  مسر  هار و  .تسا  نانآ  ربارب  رد  يرگـشاخرپ  هنوگره  كرت  يرابدرب و  ملح و  ینعم 

ار يرابدرب  لمحت و  هلصوح و  ربص و  تیاهن  نادرخبان  نالهاج و  ربارب  رد  هک 

ص:188

ص 124. ج 2 ، قالخالا ، مراکم  ياعد  ریسفت  حرش و  یقت ، دمحم  یفسلف ، ( 1 - ) 1
.199 فارعا / 63 ؛ ناقرف / 101 ؛ تافاص / 75 ؛ دوه / 114 ؛ هبوت / 134 ؛ نارمع / لآ  ( 2 - ) 2

ص ج 74 ، راونالاراحب ، ...ًاملِح ؛» ْمُکُمَظْعَاَو  ًاقالخا  مُُکنَسحا  َلاَقَف  هللا  لوسَر  ای  یَلب  اولاق  ًاقالْخا ؟ ِیب  ْمُکِهَبْشَِاب  ْمُکُِربْخا  الَا  ( » 3 - ) 3
.152

ص 450. ج 2 ، ررغ ، حرش  ...ْملِحلاب ؛» َلْهَجلا  َبَلَغ  ْنَم  ِساّنلا  ُعَجْشَا  ( » 4 - ) 4
ص 288. ج 1 ، لئاسولا ، كردتسم  ِدِّجَهَتُْملا ؛» ِِدباَعلا  َهَجَرَد  ِنیّللا  ِْملِْحلِاب َو  ُكِرُْدَیل  َنِمْوُملا  َّنِا  ( » 5 - ) 5

ص ج 2 ، یفاک ، لوصا  ْربَِصب ؛» اهُّدِرَت  هَبیـصُم  ُهَعْرُجَو  ْملِِحب  اهُّدُرَت  ْظیَغ  ُهَعْرُج  ِناـتَعْزُج  َّلـجَوَّزَع  ِهللا  َیلا  ِلـیبَّسلا  ِّبَحا  ْنِم  ( » 6 - ) 6
ثیدح 9. ، 110

ص 488. ج 2 ، مکحلاررغ ، حرش  ملِحلا ؛» ِلاجّرلا  ِقالْخا  ِلَْضفا  َّنا  مالسلا : هیلع  یلع  نع  ( » 7 - ) 7
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میهاربا ترضح  نینچ  مه  . (1) دـش یمن  مشخ  راچد  اه  نآ  هنابدا  یب  ياهراک  نوزومان و  نانخـس  رطاخ  هب  زگره  داد و  یم  ناـشن 
.(2)« دوب رابدرب  نابرهم و  میهاربا  : » دیامرف یم  تسا و  هدومن  یفرعم  میلح  ناونع  هب  ار  مالسلا  هیلع 

هب ملح  هاگ  دوش  یم  یـشان  درخ  لقع و  زا  تلاح  نیا  هک  اج  نآ  زا  تسا و  بضغ  ناجیه  ماـگنه  هب  يراد  نتـشیوخ  ینعم  هب  ملح 
: هوالع هب  تسا ، هدش  هدرمش  یناوارف  يونعم  شزرا  دجاو  یمالسا ، نوتم  رد  ملح  . (3) تسا هتفر  راک  هب  زین  درخ  لقع و  ینعم 

.دهد یم  تاجن  بضغ  تارطخ  زا  ار  درف   - 1

.(4) تسا يزیروربآ  ببس  لهج  هب  هتخیمآ  مشخ  هک  یلاح  رد  تسا  وربآ  تزع و  هیام   - 2

.(5) دوش یم  میلح  صخش  تسایر  یگرزب و  ببس   - 3

.(6) دراد لابند  هب  ار  مدرم  يرای  کمک و   - 4

الاب ناکین ، اب  ینیـشنمه  بوخ ، ياهراک  ماـجنا  .تسا  هدرک  ناـیب  ار  یتبثم  جـیاتن  ملح  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ   - 5
هب کین  راک  نداد ، تصرف  مدرم  هب  نتفرگ و  هرهب  وفع  زا  ندیـسر ، یلاع  تاماقم  هب  ندوب ، ریخ  بلاط  دوخ ، یعامتجا  راـبتعا  نتفر 

.(7) دریگ یم  هرهب  نآ  زا  شملح  رطاخ  هب  لقاع  هک  تسا  يروما  اه  نیا  ندرک ، هشیپ  نادان ) ربارب  رد   ) توکس ندروآ و  اج 

ص:189

.199 فارعا /  َنِیلِهاْجلا ؛) ِنَع  ْضِرْعَأ  ِفْرُْعلِاب َو  ُْرمْأ  َْوفَْعلا َو  ِذُخ  ( ) 1 - ) 1
.114 هبوت /  ٌمِیلَح ؛) ٌهاّوََأل  َمیِهاْربِإ  َّنِإ  ( ) 2 - ) 2
«. ملح  » هدام یناهفصا ، بغار  تادرفم  ( 3 - ) 3

ص 112. ج 2 ، یفاک ، لوصا  ُّطَق ؛» ملِِحب  َّلَذا  َالَو  ُّطَق  لْهَِجب  ُهللا  َّزَعا  ام  : » هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع  ( 4 - ) 4
ص 210. ج 74 ، راونالاراحب ، و  ص 79 ، لوقعلا ، فحت  َداَس ؛» َُملَح  ْنَم  : » مالسلا هیلع  یلع  نع  ( 5 - ) 5

ص 66. ج 2 ، مکحلاررغ ، همصخ ؛» یلع  هناوعا  مهلک  سانلا  نا  هتلصخ  نم  ِمیلحلا  ِضوع  َّلَوا  َّنِا  ( » 6 - ) 6
، هساـسخلا نم  عفرو  هعِّضلا  نم  عفرو  راربـالا ، هبحـصو  لـیمجلا ، بوـکر  هنمف  ملحلا  اـماف  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  ّیبـّنلا  نع  ( 7 - ) 7

فحت هملحب ؛» لقاعلل  بعـشتی  ام  اذهف  تمـصلاو ، فورعملاو  لهملاو  وفعلاو  تاجرّدـلا ، یلاعم  نم  هبحاص  بِّرقیو  ریخلا ، ِّیهـشتو 
ص 19. لوقعلا ،
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ملح لماوع  اه و  همشچرس 

مشخ و راـتفرگ  دورن و  رد  هروـک  زا  تاـمیالمان  ربارب  رد  ناـسنا  هـک  دوـش  یم  ببـس  نتـشیوخ  تیکلاـم  سفن و  رب  هطلـس  فـلا - 
.(1) دوشن اه  یگتفشآ 

هب تسد  دنک ، راکشآ  ار  شیوخ  مشخ  دهد  یمن  هزاجا  ناسنا  هب  هک  تسا  يروما  زا  الاب  تیصخش  تّمه و  يدنلب  عبط و  ولع  ب - 
.(2) دنزب تیفرظ  مک  نیگمشخ  دارفا  یقطنمریغ  ياهراک 

یم مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دـنک  یم  کمک  درف  رد  تفـص  نیا  دـشر  هب  دـنوادخ  یلاعتم  تافـص  هب  هجوت  ادـخ و  هب  نامیا  ج - 
رگم دشاب ، میلح  دناوت  یمن  ناسنا  دـهد و  یم  قوس  دـنوادخ  هب  برق  تهج  رد  ار  درف  هک  تسا  یهلا  غورفرپ  غارچ  ملح  : » دـیامرف

.(3)« ددرگ دییأت  دیحوت  تفرعم و  راونا  یهلا و  راونا  اب  هک  نیا 

اب دیاب  ملح  هتبلا  .دـنک  یم  کمک  درف  رد  نآ  ینوزف  هب  بضغ  مشخ و  یفنم  ياهدـمایپ  ملح و  تبثم  جـیاتن  هب  تبـسن  یهاگآ  د - 
تراسج تأرج و  ببـس  يرابدرب  ملح و  هک  یتروص  رد  دشاب و  هارمه  دارفا  بسانمان  ياهراتفر  حالـصا  روظنم  هب  بسانم  شنکاو 

تلذ فعـض و  هناشن  هک  يدراوم  ای  تسا  ناسنا  هدیقع  بتکم و  هعماج و  نایز  هب  توکـس  ملح و  هک  يدراوم  ای  دوش  یم  نالهاج 
.(4) تسین یبوخ  راک  ملح  دوش  یم  بوسحم 

ناور رد  یتحار  طاسبنا و  ساسحا  يانعم  هب  ردص  حرش  دنک  یم  مکحتسم  ار  یعامتجا  طباور  هک  يروما  زا  یکی  ردص : حرش  د - 
.(5) دشاب یم 

ص:190

ح 3859. ص 741 ، ج 3 ، مکحلاررغ ، حرش  سفنلا ؛» کلمو  ظیغلاو  مظک  ملحلا  اّمنا  : » مالسلا هیلع  یلع  نع  ( 1 - ) 1
ح 460. راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  ِهمَِّهلا ؛» ُُّولُع  امهُِجْتُنی  ِناَمَاُْوت  ُهاَنَالاَو  ُْملِْحلَا  : » مالسلا هیلع  یلع  نع  ( 2 - ) 2

؛» ِدـیِحوُّتلاَو ِهَـفِْرعَْملا  ِراْونَاـِبَو  ِهللاِراْونَاـِب  ُدَّیَؤُْـملا  ـَّالا  ًاـمِیلَح  ُنوُکَیَـالَو  ِهِراَوِـج  َیلا  ُُهبِحاَـص  ِهـِب  ُءییِـضَتْسَی  ِهللا  ُجاَرِـس  ُمـْلِْحلَا  ( » 3 - ) 3
ح 61. ص 422 ، ج 68 ، راونالاراحب ،

ص 408. ج 3 ، نآرق ، رد  قالخا  رصان ، يزاریش ، مراکم  ( 4 - ) 4
تاراشتنا رتفد  پاـچ  ج 1 ، يردنکـسا ، نیـسح  دـمحم  شراـگن  قیقحت و  نآرق ، رد  قـالخا  یقت ، دـمحم  يدزی ، حابـصم  ( 5 - ) 5

ص 266. ، 1376 لوا ، تبون  یمالسا ،
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تا هنیس  ایآ  : » دیامرف یم  دناد و  یم  ردص  حرش  تسا  هداد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  هک  ار  ییاه  تمعن  زا  یکی  لاعتم  دنوادخ 
.(1)« میتخاسن هداشگ  تیارب  ار 

، تسا نافلاخم  نانمشد و  ياه  ینکشراک  اه و  تجاجل  ربارب  رد  تماقتسا  لمحت و  زین  یملع و  تعسو  ردص ، یگداشگ  زا  روظنم 
رارق انگنت  رد  ار  وا  هدـیچیپ  لئاسم  زا  تالاؤس  دـنزاسن ، شـسویأم  نانمـشد  ياه  ینکـشراک  درواـینرد ، وناز  هب  ار  وا  تالکـشم  اـت 

.(2) دوب ربمایپ  هب  یهلا  هیده  نیرت  میظع  نیا  دهدن ،

زا یـسوم  ترـضح  تساوخرد  نیلوا  .درک  یتسرپادـخ  يوس  هب  نوعرف  توعد  هب  رومأم  ار  یـسوم  ترـضح  دـنوادخ  هک  یماگنه 
ربص و ردص و  حرش  هب  جایتحا  دوب و  یتخس  رایـسب  راک  یتسرپادخ  يوس  هب  نوعرف  توعد  اریز  .دوب  ردص  حرـش  ياطعا  دنوادخ ،

.(3) تشاد هدننک  عناق  ياه  خساپ 

یم یناور  تیفرظ  شیازفا  ردص و  حرش  هجیتن  یگمه  تقیقح  رد  یمومع ، مارتحا  بلج  يرابکبـس و  ساسحا  اهراک ، ندش  ناسآ 
لئاسم اب  دارفا و  اب  يریگرد  زا  هجیتن  رد  دش و  رادروخرب  يوق  یناور  تیفرظ  زا  جـیردت  هب  ناوت  یم  شیوخ  راهم  هلیـسو  هب  .دـشاب 

.(4) دوب ناما  رد  ییزج 

: درک نایب  ریز  تروص  هب  ناوت  یم  ار  یناور  تیفرظ 

یناور تیفرظ  یمسج =  تردق  تمالس و  شوه *  نازیم  یلماکت *  تایبرجت 

تایبرجت نیا  زا  روظنم  .دـنوش  یم  لمع  دراو  يا  هدـیچیپ  رایـسب  ياه  مسیناکم  اب  هک  تسا  يا  هدرتسگ  ناونع  یلماـکت ، تاـبیرجت 
دنهد یم  وا  هب  تردق  شمارآ و  راقو و  تلاح  هجیتن  رد  .دنک  یم  تفایرد  یلمع  يرظن و  تروص  هب  درف  هک  دنتسه  ییاه  شزومآ 

.دهد یم  همادا  لماک  ًاتبسن  راهم  ینیب  عقاو  ینیب ، نشور  اب  ار  دوخ  یگدنز  درف  هلیسو  نیدب  و 

ص:191

.1 حرش /  َكَرْدَص ؛) ََکل  ْحَرْشَن  َْمل  َأ  ( ) 1 - ) 1
ص 122. ح 27 ، هنومن ، ریسفت  ( 2 - ) 2
ص 315. ج 11 ، ناسآ ، ریسفت  ( 3 - ) 3

ص 128. یناور ، تشادهب  لوصا  مساقلاوبادیس ، ینیسح ، ( 4 - ) 4
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: دومن يدنب  هقبط  تروص  نیدب  ناوت  یم  ار  یلماکت  تایبرجت 

؛ یگداوناخ ياه  شزومآ   - 1

؛ يا هسردم  ياه  شزومآ   - 2

؛ یبهذم ياه  شزومآ   - 3

؛ یعامتجا ياه  شزومآ   - 4

؛ لغش هفرح و  نمض  تایبرجت   - 5

.نارگید ياه  هبرجت  زا  هدافتسا  هتفای و  لماکت  دارفا  اب  يزاس  دننامه   - 6

رارق هدافتـسا  دروم  درف  شوه  نازیم  هب  هجوت  اب  ینیب و  عقاو  يزوسلد ، اب  دنـشاب و  دـشر  ریـسم  رد  رتشیب  اه  شزومآ  نیا  هک  ردـقره 
.(1) داد دنهاوخ  هعسوت  يرتشیب  رادقم  هب  ار  یناور  تیفرظ  دنریگ ،

شیازفا اب  دنوش و  لحم  دراو  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  شخبدیما  یکرحم  ناونع  هب  دـنناوت  یم  لیـصا ، یبهذـم  ياه  شزومآ 
.(2) دنیامن يریگولج  اهدادیور  لباقم  رد  یطارفا  نوگرامیب و  ياه  شنکاو  زورب  زا  یگدنز ، تالکشم  هب  درف  لمحت 

ای يّدعت  يرگید  قح  هب  يدرف  فلتخم ، طیارـش  زورب  رثا  رد  هک  دتفا  یم  قافتا  رایـسب  یعامتجا  ترـشاعم  رد  تشذگ : وفع و  ه -- 
اه نآ  يارب  ار  قح  نیا  زین  مالـسا  نید  دنتـسه ، دوخ  قح  يافیتسا  لاـبند  هب  ًاـعبط  دارفا  طیارـش  نیا  رد  .دـیامن  یم  یتمرح  یب  وا  هب 

رارق رگا  هچ  .دریذپ  یمن  ار  دارفا  نیب  تموصخ  رارمتسا  دنک و  یم  دیکأت  تشذگ  وفع و  رب  مالـسا  میلاعت  لاح  نیع  رد  تسا ، لئاق 
تاعزانم دـهاش  هراومه  هعماج  دنـشاب  هتـشادن  یـشوپ  مشچ  ضاـمغا و  هنوگ  چـیه  دـننک و  يریگتخـس  دراوم  همه  رد  دارفا  دـشاب 

.تخاس دهاوخ  لمحت  لباق  ریغ  مدرم  رتشیب  يارب  ار  یگدنز  رما  نیا  دوب و  دهاوخ 

ص:192

ص 133. نامه ، ( 1 - ) 1

ص 136. نامه ، ( 2 - ) 2
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زا هک  تسا  یتاـمیالمان  نتفرگ  هدـیدان  وفع  . (1) تـسا هدومن  نایب  شـشخب  وفع و  ار  ناراگزیهرپ  تافـص  زا  یکی  لاعتم  دـنوادخ 
نورد ندرک  كاپ  وفع  .تسا  مدرم  ییزج  راتفر  یقالخا و  ياه  فالخ  زا  یـشوپ  مشچ  نینچ  مه  دـسر و  یم  دوخ  هب  مدرم  بناج 

اه يدب  رازآ و  : » تسا هدـمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  باطخ  نآرق  رد  . (2) تسا نارگید  زا  یشوپ  مشچ  ینمـشد و  هنیک و  زا 
.(3)« نک عفد  تسا ، رتوکین  هچ  نآ  هب  ار 

یبسانمان راتفر  سکره  اریز  .تسا  هدرک  ناـیب  قوف  هیآ  هک  تسا  یـشور  نیمه  نانمـشد  یتح  مدرم و  اـب  دروخرب  رد  شور  نیرتهب 
.دراد ار  ربارب  دنچ  هاگ  لثم و  هب  هلباقم  راظتنا  دهد  ماجنا 

زا دوش و  یم  هتخیگنارب  دهد  یم  ناشن  شنکاو  یکین  اب  هکلب  دهد ، یمن  خساپ  يدب  هب  ار  يدب  اهنت  هن  لباقم  فرط  دنیبب  هک  يدرف 
.(4) دوش یم  نیزگیاج  تبحم  بسانم و  تاساسحا  اب  اه  توادع  تلاح  نیا  رد  .دوش  یم  راسمرش  دوخ  بسانمان  راتفر 

ناشفک زا  رایتخا  مامز  بضغ  عقوم  رد  اهنت  هن  اـه  نآ  . (5) دنک یم  یفرعم  مشخ  ماگنه  وفع  ار  نامیا  لها  تافـص  زا  یکی  دنوادخ 
وـشتسش اه  هنیک  زا  ار  دوخ  بلق  نارفغ  وفع و  بآ  اب  هکلب  دـنوش  یمن  يرگـشاخرپ  بسانمان و  لاـمعا  بکترم  دوش و  یمن  هدوبر 

هک تسا  لـصا  نیا  هب  هجوت  مهم  هتکن  .دوـش  یمن  لـصاح  ادـخ  رب  لّـکوت  ناـمیا و  وـترپ  رد  زج  هک  تسا  یتفـص  نیا  دـنهد و  یم 
هب يراهم  چیه  مشخ  ماگنه  دشاب و  وجماقتنا  زوت و  هنیک  دوخ  هک  یلاح  رد  درب ، رس  هب  یهلا  وفع  راظتنا  رد  دناوت  یم  ناسنا  هنوگچ 

.(6) دشاب هتشادن  دوخ 

ص:193

.134 نارمع /  لآ  ...ِساّنلا ؛) ِنَع  َنِیفاْعلا  َو  ( ) 1 - ) 1
ص 336. ج 5 ، نآرق ، زا  يوترپ  ریسفت  ( 2 - ) 2

.96 نونمؤم /  َهَئِّیَّسلا ؛) ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  ْعَفْدا  ( ) 3 - ) 3
ص 281. ج 20 ، هنومن ، ریسفت  ( 4 - ) 4

.37 يروش /  َنوُرِفْغَی ؛) ْمُه  اُوبِضَغ  ام  اذِإ  َو  ( ) 5 - ) 5
ص 460. ج 20 ، هنومن ، ریسفت  ( 6 - ) 6
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؛  1( ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِإَف  اوُرِفْغَت  اوُحَفْـصَت َو  اوُفْعَت َو  ْنِإ  َو  : ) تسا هدـش  هراـشا  تشذـگ  وفع و  بتارم  هب  نآرق  تاـیآ  زا  یـضعب  رد 
«. تسا نابرهم  هدنشخب و  دنوادخ  اریز  دشخب ، یم  ار  امش  ادخ  دیشخبب ، ار  راک  هنگ  دییامن و  رظن  فرص  دینک و  وفع  رگا  »

مود هلحرم  .دـشاب  یم  لـمعلا  سکع  هنوگره  ماـقتنا و  كرت  تشذـگ و  ینعم  هب  تسا و  نیتسخن  هلحرم  وفع  هک  دـسر  یم  رظن  هب 
تسا و هلحرم  نیرخآ  نیا  تسا و  هاـنگ  اـطخ و  راـثآ  ندـیناشوپ  ینعم  هب  نارفغ  .تسا  یـشومارف  نتفرگ و  هدـیدان  یـشوپ ، مـشچ 

.(1) تسا نارگید  ياهاطخ  اب  ههجاوم  رد  نامیااب  ياه  ناسنا  تاماقم  نیرترب 

دنوادـخ .داد  ناشن  دوخ  زا  هک  یتشذـگ  رطاخ  هب  اما  هدرواین ، تسد  هب  يزیچ  ًارهاـظ  هدـش و  عیاـض  وا  زا  یقح  هدـننکوفع  صخش 
ماقتنا ندش  فقوتم  تبحم و  شیازفا  اه و  هنیک  ندش  مک  هعماج و  ماجسنا  هیام  تشذگ  .دهد  یم  شنایاپ  یب  لضف  زا  ار  وا  شاداپ 

یعامتجا ياهدـنویپ  ماکحتـسا  اه و  نآ  ياهراتفر  حالـصا  مدرم ، يرای  تشذـگ  وفع و  راـثآ  زا  .تسا  یعاـمتجا  شمارآ  ییوج و 
.(2) دوش یمن  یخرب  بسانمان  راتفر  يارب  يزوجم  رما  نیا  هتبلا  .تسا 

حالصا ار  تیـصخش  اب  دارفا  هک  هزادنا  نامه  هب  دنک ، یم  دساف  ار  تسپ  میئل و  دارفا  تشذگ  وفع و  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع 
.(3)« دنک یم 

: دیامرف یم  ترضح  نآ  نینچ  مه 

.(4)« دراد رارصا  هانگ  رب  هک  یسک  دروم  رد  هن  دشاب  هتشاد  دوخ  هانگ  هب  رارقا  فارتعا و  هک  تسا  یسک  دروم  رد  وفع  »

ص:194

ص 421. ج 3 ، نآرق ، رد  قالخا  رصان ، يزاریش ، مراکم  ( 2 - ) 1
ص 464. ج 20 ، هنومن ، ریسفت  ( 3 - ) 2

ص 182. ج 2 ، دئاوفلازنک ، ِمیرکلا ؛» َنِم  ِهِحالصا  ِرْدَِقب  میئَّللا  نم  ُدِسُْفی  ُْوفَْعلا  ( » 4 - ) 3
ح 783. نامه ، َّرِصُملا ؛» ِنَعال  ِرقُملا  ِنَع  ُْوفعلا  ( » 5 - ) 4
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راتفر هب  تبسن  تشذگ  وفع و  یمالسا  يایلوا  تسا و  هدش  ششخب  وفع و  هب  يدایز  شرافـس  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تاملک  رد 
يدنلبرس تزع و  هیام   (2) ناراکزیهرپ ناربمایپ و  ّتنس  زا  (1) و  ترخآ ایند و  بسانم  تافـص  نیرتهب  زا  یکی  ار  نارگید  بسانمان 

.(4) دنا هتسناد  دنوادخ  تیاضر  بجوم  (3) و  دارفا

درف یناور  تشادهب  رب  تشذگ  وفع و  ریثأت 

یگدـینت .دوش  یم  شنت  ساسحا  بجوم  هک  یکرحم  ینعی  یناور  راـشف  .تسا  یناور  راـشف  يزرو  تموصخ  هنیک و  راـثآ  زا  یکی 
، دـیورلوه انیوک ،  ) .دـیآ یم  دوجو  هب  اهدادـیور  نآ  باـب  رد  رکفت  اـی  نیعم  ياهدادـیور  هب  شنکاو  رد  هک  تسا  ینورد  ساـسحا 

.(5)(1982

اب دیامن و  یم  مسجم  ار  ینمشد  دوخ  نهذ  رد  دنک ، یم  میسرت  ار  صخش  زا  ترفن  هنیک و  ًامئاد  زرو  تموصخ  وج و  هنیک  صخش 
.دوش یم  زیرگ  ای  زیتس  شنکاو  یگدینت و  ثعاب  نیا  تسا و  نتفرگ  ماقتنا  هلباقم و  لاح  رد  وا 

رظن زا  شنکاو  نیا  دوش  رارف  اـی  ندـیگنج  هداـمآ  رطخ  اـب  ههجاوم  ماـگنه  ناـسنا  هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  زیرگ ، اـی  زیتـس  شنکاو 
یم الاب  نوخ  دـنق  حطـس  دـبای ، یم  شیازفا  سفنت  بلق و  نابرـض  دوش ، یم  دایز  نوخ  راشف  تسا ، ریگمـشچ  ًالماک  کـیژولویزیف 

رمتسم يالتبا  هک  تشاد  راهظا  نناک  ( 1932 نناک ،  ) ددرگ یم  داجیا  ینالضع  یگدینت  دنک و  یم  قرع  تسد  فک  دور ،

ص:195

ص ج 68 ، راونالاراحب ، ...َکَمَلَظ ؛» ْنَّمَع  ُْوفَْعلا  ِهَرِخْالاَو : اَْینُّدـلا  ِِقئالَخ  ِْریَِخب  ْمُکِِربْخا  الَا  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  ُلوسر  لاـق  ( 1 - ) 1
ص 107. ج 2 ، یفاک ، لوصا  ، 399

ص 423. نامه ، َنیِقَّتُملا ؛» َنِیلَسْرُْملا َو  ِنَنُس  ْنِم  ِهَرْدُْقلا  َْدنِع  ُْوفَْعلَا  : » مالسلا هیلع  قداصلا  لاق  ( 2 - ) 2
.نامه ُهللا ؛» ْمُکُّزِعَی  اُوفاَعَتَف  ًاّزِع  ّالا  َْدبَْعلا  ُدیزَیَال  َْوفَْعلا  نِاَف  ِْوفَْعلِاب ، ْمُْکیَلَع  : » هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  ( 3 - ) 3

ْعَد ٌرَْبنَق  اَی  الْهَم  مالـسلا  هیلع  نَینِمْوُملاُریما  ُهاداَنَف  ِْهیَلَع  ُّدُرَی  ْنَاُرَْبنَق  َماَرْدَق  ًارَْبنَق َو  ُِمتْـشَی  الُجَر  مالـسلا  هیلع  نَینِمْوُملاَریِما  َعِمَـس  ( » 4 - ) 4
ص 424. نامه ، ...َناطیَّشلا ؛» ُطِخُْستَو  َنَمْحَّرلا  ضُْرت  ًاَناهُم  َکَِمتاَش 

ص 522. ج 2 ، تمالس ، یسانشناور  ( 5 - ) 5
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هچرگ .دـهد  شیازفا  ار  وا  ینامـسج  يریذـپ  بیـسآ  دـشاپب و  مه  زا  ار  درف  کیژولویزیف  یتاـیح  لداـعت  تسا  نکمم  یگدـینت ، هب 
تاجن ار  شا  یگدنز  دزیرگب و  رطخ  زا  ات  دنک  کمک  صخـش  هب  ًالثم   ) دشاب هناراگزاس  ًالماک  تسا  نکمم  زیرگ  ای  زیتس  شنکاو 
درکلمع رد  هدمع  لالتخا  بجوم  اریز  دنک ، یم  رطخ  داجیا  مزیناگرا  يارب  کیتاپمس  یبصع  متسیس  رمتسم  یگتخیگنا  یلو  دهد )

.(1) دوش یم  درف  کیژولویزیف 

درک نیودـت  ار  یمومع  يراگزاس  ناگناشن  هیرظن  ندـب ، رد  از  یگدـینت  ياه  كرحم  هب  اـه  شنکاو  هب  عجار  ( 1956  ) هیلس سناه 
جیـسب نآ  اب  دروخرب  يارب  ار  دوخ  مزیناگرا  ادتبا  از ، یگدینت  كرحم  اب  ههجاوم  رد  .تسا  یگدینت  هب  شنکاو  هلحرم  هس  لماش  هک 

 - یبـلق درکراـک  نینچ  مه  لاـنردآ و  تیلاـعف  دوش و  یم  شنکاو  هداـمآ  ندـب  .دوـش  یم  هتفگ  رادـشه  هلحرم  نآ  هب  هک  دـنک  یم 
از یگدـینت  كرحم  رب  ات  دـنک  یم  شـالت  مزیناـگرا  تمواـقم ، هلحرم  ینعی  هلحرم ، نیمود  رد  .دـبای  یم  شیازفا  یـسفنت  یقورع و 
هب تبـسن  تمواقم  شهاک  از ، یگدـینت  لماوع  ربارب  رد  رمتـسم  تمواقم  هجیتن  دریگب ، دای  ار  نآ  اب  يراگزاس  هار  اـی  دوش و  بلاـغ 

هلحرم ینعی  هلحرم ، نیموس  رد  دوش ) رتریذـپ  بیـسآ  مزیناـگرا  دوش  یم  ثعاـب  دراوم  یخرب  ردو   ) دوـب دـهاوخ  اـه  كرحم  رگید 
هب هیلـس  .دوش  یم  کیژولویزیف  عبانم  ناصقن  راچد  نآ ، اب  يراگزاس  ای  رطخ  رب  ندـمآ  قئاف  يارب  شـالت  رد  مزیناـگرا  یگدوسرف ،

ییارحـص ياه  شوم  رد  ًالثم  دوش ، یم  نومروه  یعیبطریغ  دـیلوت  یمومع  يوگلا  هب  رجنم  یگدـینت ، هب  التبا  هک  درب  یپ  هلأسم  نیا 
يوافنل ددغ  ياهراتخاس  سومیت و  هدـغ  نتفر  لیلحت  نینچ  مه  لانردآ و  ددـغ  رـشق  ندـش  گرزب  هب  رجنم  یگدـینت  ياه  شنکاو 

.دوش یم  زین  هدعم  مخز  ثعاب  یتح  یگدینت  ياه  شنکاو  دیدرگ ، تسا ) يزاس  نمیا  ناشراک  هک  یمهم  زکارم  )

ص:196

ص 538. نامه ، ( 1 - ) 1
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ياه هیـال  سومیت و  لاـنردآ و  ددـغ  رد  یتارییغت  ندـمآ  دوجو  هب  بجوم  يروآرفنت  اـی  دـنیاشوخان  هثداـح  ره  هک  دوش  یم  رّوصت 
.دوش یم  هدعم 

یمسج عبانم  شهاک  یگدوسرف ، هب  تیاهن  رد  دوش ، رارکت  ینالوط  یتدم  يارب  لیلد  ره  هب  یگدینت  شنکاو  رگا  هیلس ، رظن  قبط  رب 
لالتخا زین  لانردآ و  ددغ  یگدوسرف  لماش  تسا  نکمم  يا  همدـص  نینچ  .دـیماجنا  دـهاوخ  کیژولویزیف  ریذـپان  ناربج  همدـص  و 

.(1) دوش ندب  ینمیا  متسیس  درکلمع  لیلقت  یقورع و  یبلق -  یسفنت و 

.دنـشاب هتـشاد  یـساسا  شقن  نوخ  راـشف  رارمتـسا  داـجیا و  رد  تسا  نکمم  تموصخ  مشخ و  یگدـینت ، هک  دراد  دوجو  يدـهاوش 
دنراد یعیبـط  نوخراـشف  هک  يدارفا  هب  تبـسن  نمزم  تموـصخ  هب  نوـخ  راـشف  ياراد  دارفا  يـالتبا  لاـمتحا  هک  تسا  هدـش  موـلعم 

(1982 دنوماید ،  ) .تسارتشیب

یب ینامگدـب و  بجوم  هک  ییاه  تیعقوم  هب  شنکاو  رد  دـنراد ، ییـالاب  تموصخ  هک  یناـنز  نادرم و  تسا  هدـش  مولعم  نینچ  مه 
.(2)(1989 لدنم ، وتوراکیف ، دنیرف ، رندیاو ،  ) دنوش یم  یشنکاو  نوخ  راشف  راچد  نارگید ، زا  رتشیب  دوش ، یم  يدامتعا 

.دنا هدومن  میسقت   B پیت يراتفر  يوگلا  پیت و  يراتفر  يوگلا  ود  هب  ار  دارفا  يراتفر  يوگلا  ناسانش  ناور 

تاناجیه اب  وا  يراگزاس  یگنوگچ  نارگید ، اب  درف  لماعت  هوحن  لماش  هک  یصخش  یکبـس  زا  تسا  ترابع   A پیت يراتفر  يوگلا 
يارب درف  هفقو  یب  هنایوج و  هزیتس  شالت  زا  تسا  ترابع   A پیت يراتفر  يوگلا  هفلؤم  نیرت  هدمع  .دوش  یم  فطاوع  زاربا  هوحن  و 

تیقفوم هب  ات  هک  دنک  یم  ششوک  تسا و  بلط  تباقر   A پیت ياراد  درف  .نکمم  نامز  لقادح  رد  رتشیب  هچره  جـیاتن  هب  یبایتسد 
ًاروف دیاب  اهراک  ماجنا  يارب  هک  دنک  یم  ساسحا  وا  .دسرب 

ص:197

ص 540. نامه ، ( 1 - ) 1

ص 545. نامه ، ( 2 - ) 2
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يارب  A پیت ياراد  درف  .تسا  وج  هزیتـس  نارگید  هب  تبـسن  زین  دـهد و  یم  ناـشن  ییابیکـشان  دوخ  زا  دروـم  نیا  رد  دـنک و  مادـقا 
هب ار   A پیت يراـتفر  يوگلا  نوخ » هیر و  بلق ، یلم  هسـسؤم   » لاـس 1978 رد  .دوش  یم  هتخیگنارب  یتحار  هب  نارگید  اـب  تموصخ 

.(1) تفریذپ تثارو  نوخ و  راشف  نوخ ، لورتسلک  اب  فیدرمه  یبلق و  يرامیب  لقتسم  زاسرطخ و  لماوع  زا  یکی  ناونع 

تموصخ ناجیه ، راچد  هک  دـنا  یبلق  يراـمیب  رطخ  ضرعم  رد  رتشیب   A پیت دارفا  زا  هتـسد  نآ  هک  تسا  هدـش  مولعم  تاقیقحت  رد 
رب هوالع  هک  دـنا  یبلق  يرامیب  هب  التبا  ضرعم  رد  همه  زا  رتشیب  یناـسک   A پیت دارفا  نایم  رد  .دنتـسه  يرگـشاخرپ  مشخ و  نمزم ،

یبلق يرامیب  هدـننک  ینیب  شیپ  هناشن  نیرت  يوق  نارگید 1978 ) توفراب و   ) .دـنراد یـساسا  نظءوس  نارگید  هب  قوف ، ياه  یگژیو 
.تموصخ يارب  صخش  دادعتسا  زا  تسترابع 

یکشزپ يوجشناد  هب 255  تسا ، هتفرگ  ماـجنا  یبـلق  يراـمیب  زاـسرطخ  لـماع  ناونع  هب  تموـصخ  هراـبرد  هک  یمهم  شهوژپ  رد 
.تفرگ ماجنا  تموصخ  يریگ  هزادنا  رب  لمتشم  نومزآ 

نازیم هک  یناکـشزپ  نایم  رد  یبلق  يرامیب  لالتخا  .تفرگ  رارق  یباـیزرا  دروم  ناکـشزپ  نیا  یتمالـس  عضو  دـعب  لاـس  یـس  ًاـبیرقت 
رت مک  نانآ  تموصخ  نازیم  هک  دوب  یناکـشزپ  نایم  رد  لامتحا  نیا  ربارب  جنپ  ًابیرقت  دوب ، رتالاب  نیگنایم  دـح  زا  نانآ  رد  تموصخ 

یناسک زا  رتشیب  راب   6/4 دوب ، رتالاب  نانآ  رد  تموصخ  نازیم  هک  یناسک  نایم  رد  ریم  گرم و  دادـعت  .تشاد  رارق  نیگناـیم  دـح  زا 
.دندوب يرت  مک  تموصخ  نازیم  ياراد  هک  دوب 

ثعاب  A پیت راتفر  تموصخ و  هک  دننآ  زا  یکاح  دننک ، نییبت  ار  یبلق  يرامیب  تموصخ و  نیب  طابترا  دنا  هدیـشوک  هک  یتاقیقحت 
حطس شیازفا 
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رندـیاو و  ) .دوش یم  دـنا ، یبلق  يرامیب  يارب  يا  هدـش  هتخانـش  زاسرطخ  لماوع  هک  نیئتورپوپیل  لورتسلک  تظلغ  شهاک  امـسالپ و 
(1987 نارگید ،

تیامح زا  یحطـس  هب  یباـیتسد  رد  صخـش  ییاـناوت  مدـع  بجوم  تسا  نکمم  ناـنآ  هب  تبـسن  نظءوس  نارگید و  زا  رفنت  عقاو  رد 
.(1) دهد شهاک  ار  یگدنز  رابفسا  طیارش  زا  یشان  تاریثأت  زا  یخرب  دناوت  یم  هک  یتیامح  دوش ، نارگید  يوس  زا  یعامتجا 

: زا دندوب  ترابع  اه  ناجیه  نیا  تفرگ  رارق  یبایزرا  دروم  نمزم  ناجیه  جنپ  اپ  هدـعم  مخز  زورترآ و  مسآ ، اهدردرـس ، یگتـسبمه 
یبایزرا تاساسحا و  نمـضتم  هک  يرادـیاپ  شرگن   ) تموصخ تسا ) علطم  نآ  زا  درف  هک  یهابتـشا  هب  تبـسن  یفنم  شنکاو   ) مشخ

مولعم .بارطضا  یگدرسفا و  و  نارگید ) هب  یناسر  رازآ  دصق  ای  ندناسر ، رازآ   ) يرگـشاخرپ تسا .) نارگید  هب  تبـسن  یفنم  ياه 
یم رظن  هب  .دنراد  تبثم  رادانعم و  یطابترا  مه  اب  دـندوب ، هتفرگ  رارق  یـسررب  دروم  هک  ییاه  يرامیب  یفنم و  تاناجیه  نیا  هک  دـش 

، هدعم مخز  ریظن  اه ، يرامیب  زا  يرایـسب  اب  تموصخ ، مشخ و  ات  هتفرگ  بارطـضاو  یگدرـسفا  زا  یفنم ، تاناجیه  عاونا  مامت  دـسر 
.(2) دنطبترم مسآ  اهدردرس و  یمسیتامر ، هبش  زورترآ 

ییوخ مرن  ییور و  شوخ  ارادـم ، تسا  يداـیز  تیمها  ياراد  یعاـمتجا  طـباور  رد  هک  يروـما  زا  ییوـخ : مرن  ندرک و  ارادـم  و - 
بولق و بلج  لماوع  زا  هک   ) ار مالـسا  ربمایپ  ییور  شوخ  ییوخ و  مرن  دـنوادخ  .دـنا  هدرک  شرافـس  نآ  هب  مالـسا  میلاـعت  تسا و 
و  ) مرن اه  نآ  ربارب  رد  یهلا  تمحر  رطاخ  هب  ربمایپ : يا  : » تسا هدومرف  هتـسناد و  دوخ  هعـساو  تمحر  زا  یـشان  دوب ) سوفن  بذـج 

هب و  . » (3)« دندش یم  هدنکارپ  وت  فارطا  زا  يدوب  لدگنس  نشخ و  رگا  يدش و  نابرهم )

ص:199

ص 554. نامه ، ( 1 - ) 1

ص 557. نامه ، ( 2 - ) 2
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.(1)« تسا تکرب  تمحر و  هیام  دشاب  سک  ره  رد  قلخ  نسح  ینابرهم و  شمرن ، نیا  نیقی 

اب دروخرب  رد  دـنوادخ  .دوش  یم  زین  نانمـشد  لماش  دارفا ، اب  بوخ  دروخرب  ییور و  شوخ  هلأسم  هک  دـهد  یم  ناشن  نآرق  تاـیآ 
نایغط نوعرف  هب  ار  یهلا  مایپ  دش  رومأم  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هک  یماگنه  ور  نیا  زا  .دهد  یم  ارادم  قفر و  هب  روتـسد  دارفا  نیرتدب 

دیاش ات  دییوگب ؛ مرن  ینخس  وا  اب  یل ]  ] .تسا و هدرک  نایغط  وا  هک  دیورب ، نوعرف  يوس  هب  : » دش بطاخم  باطخ  نیا  هب  دناسرب  رگ 
اب مأوت  میالم و  دروخرب  مدرم  بولق  رد  ذوفن  يارب  روتسد  نیتسخن  هک  دوش  یم  هدافتسا  هیآ  نیا  زا  . (2)« .دسارهب ای  دوش ، رّکذتم  وا 

.(3) تسا یناسنا  تفوطع  رهم و 

: دنتشاد مدرم  اب  ییوخ  مرن  قفر و  هلأسم  هب  يدایز  مامتها  نیموصعم 

.(4)« میدش مدرم  اب  يارادم  هب  رومأم  میدش ، رومأم  تابجاو  ءادا  هب  هک  هنوگنامه  ءایبنا  ام  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ   - 1

.(5)« دشاب هتشاد  ار  مدرم  اب  ندرکارادم  هب  مامتها  نیرتشیب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  لقاع  : » دومرف ناشیا  نینچ  مه   - 2

.(6)« تسا یگدنز  فصن  مدرم  اب  ندرکارادم  : » دومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما   - 3

.(7)« دوش یم  نآ  تنیز  ثعاب  يزیچ  ره  رد  یمرن  ارادم و  : » دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ   - 4

یم تفـص  نیا  هب  ار  وـخ  مرن  صخـش  هک  يدارفا  دراد و  رثؤـم  رایـسب  شقن  تبحم ، داـجیا  رد  ییوـخ  مرن  : » مالـسلا هـیلع  یلع   - 5
.(8)« دنوش یم  دنم  هقالع  يو  هب  تبسن  دنسانش 

ص:200

ص 137. ج 3 ، نآرق ، رد  قالخا  رصان ، يزاریش ، مراکم  ( 1 - ) 1
.43-44 هط / یشْخَی ؛) ْوَأ  ُرَّکَذَتَی  ُهَّلََعل  ًانَِّیل  ًالْوَق  َُهل  الوُقَف  یغَط ، ُهَّنِإ  َنْوَعِْرف  یلِإ  ابَهْذا  ( ) 2 - ) 2

ص 213. ج 13 ، هنومن ، ریسفت  ( 3 - ) 3
،521 یلاما ، یسوط ، خیش  ِضیارفلا ؛» هَماقِاب  انِْرما  امَک  ِساّنلا  ِهارادُِمب  ِءایبنَالا  َرِشاعَم  انِْرما  ّانِا  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع  ( 4 - ) 4

.1150
ص 4. ج 28 ، یلاما ، قودصلا ، ِساَّنِلل ؛» ًهارادُم  ْمُهُّدَشا  ِساّنلا  ُلَقْعَا  : » مالسلا هیلع  هنع  ( 5 - ) 5

.11/120 ج 2 ، یفاک ، لوصا  ِْشیَْعلا ؛» ُفِْصن  ُْقفَّرلا  : » مالسلا هیلع  مظاکلا  مامالا  ( 6 - ) 6
ص ج 12 ، لیاسولا ، كردتسم  ح 7355 ، همکحلا ، نازیم  ُهَناز ؛» ّالا  ءْییَش  ِیف  ُْقفِّرلا  َناَک  اَم  : » هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع  ( 7 - ) 7

.72
ص 360. ررغ ، یعوضوم  تسرهف  َهَّبَحَْملا ؛» ِهِمْوَق  ْنِم  ْمِدَتْسَی  ُُهتَیِشاَح  ِْنلَت  ْنَم  ( » 8 - ) 8
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هب وا  اـب  وت  دوش  یم  هجاوم  ییوخدـنت  تظلغ و  هب  وت  اـب  سکره  : » دوب نیا  یبتجم  ماـما  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ياـیاصو  هلمج  زا   - 6
.(1)« دزاس میالم  مرن و  وت  اب  ار  وا  دهد و  رییغت  ار  شعضوم  تعرس  هب  دناوت  یم  يو  اب  وت  یمرن  هچ  نک ، دروخرب  تمیالم  یمرن و 

وش هجاوم  نانآ  اب  هداشگ  ییور  اب  يوش و  دنم  هرهب  نانآ  يردارب  زا  ات  نک  ارادم  مدرم  اب  : » دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یلع   - 7
.(2)« دریمب ناشریمض  رد  اه  هنیک  ات 

هب هتخیمآ  لمع  هب  دراد ، یم  تسود  ار  ناگدننک  ارادم  دنک و  یم  ارادم  ناگدنب  اب  دنوادخ  : » دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 8
.(3)« دنک یمن  اطعا  ار  رجا  نآ  ارادم  دقاف  راک  هب  هک  دهد  یم  شاداپ  ارادم  قفر و 

ییوخدنت نامرد 

بولطمان راـثآ  بقاوع و  دـیاب  .دـنهد  تنیز  تفـص  نیا  هب  ار  دوخ  دـننک  یعـس  دـیاب  دنتـسین  ییوخ  مرن  تفـص  ياراد  هک  یناـسک 
ثداوح ربارب  رد  یگدنز  رد  دـنوش و  یم  رفنتم  نانآ  زا  مدرم  هنوگچ  هک  دـنیامن  هدـهاشم  ار  نآ  هب  نایالتبم  یگدـنز  رد  یقلخدـب 

یقلخ شوخ  هب  ار  دوخ  نیقلت  نیرمت و  اب  دـیاب  دوخ  .دـش  دـنهاوخ  قلخ  ادـخ و  هاگرد  هدـنار  عومجم  رد  دـننام و  یم  اـهنت  تخس 
.دراداو

دارفا اب  ترـشاعم  رثا  رد  هاگ  تخادرپ و  نآ  ياه  هشیر  نامرد  هب  دیاب  هک  دیآ  یم  دیدپ  ینامـسج  يرامیب  رثا  رد  ییوخدـنت  یهاگ 
.دیامن رظن  دیدجت  ار  اه  نآ  اب  طباور  دیاب  هک  دوش  یم  لقتنم  ناسنا  هب  وخدنت 

تایقلخ زا  یضعب  .تسا  هدرک  ءاطعا  شناگدنب  هب  دنوادخ  هک  تسیهلا  تبثم  یگژیو  بوخ  قلخ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
اب دیاب  یضعب  تسا و  یعیبط  هیجس 

ص:201

ص ج 74 ، راونالاراحب ، ََکل ؛» َنِیلَی  ْنا  ُکَشُوی  ُهَّنِاَف  َکََظلاَغ  ْنَِمل  ِْنلَو  : » مالـسلا هیلع  نسحلا  هنبال  مالـسلا  هیلع  هتیـصو  یف  ( 1 - ) 1
.168

ص 103. ررغ ، تسرهف  ْمُهَناغْضا ؛» تمت  رْشِبلِاب  مِهِْقلَاَو  مِهئاخِِاب  ْعتِمَتْسَت  َساّنلاِراَد  ( » 2 - ) 2
ص ج 15 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 180 ، راونالا ، هوکـشم  ِْفنُعلا ؛» یلَع  یِطُْعی  الاَم  ِْقفِّرلا  یَلَع  یِطُْعیَو  َْقفِّرلا  ُّبُِحی  ٌقیفَر  َهللا  َّنِا  ( » 3 - ) 3

.269
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بوخ قلخ  هک  سک  نآ  دومرف : تسا ؟ لضفا  رترب و  ود  نیا  زا  کی  مادک  مدیـسرپ  دیوگ : یم  يوار  دـیآ .» تسد  هب  دـصق  تین و 
قلختم هدیدنسپ  قلخ  هب  ار  دوخ  هدهاجم  تین و  اب  هک  یـسک  اما  دنک ، لمع  نآ  زج  دناوت  یمن  هتخیمآ ، شتـشرس  اب  تسوا و  هیجس 

يارب هک  تسا  یـسک  رترب  لضفا و  نیاربانب  دیامن ، لمحت  ار  يزاسدوخ  تالکـشم  دنک و  ربص  یهلا  تعاطا  هار  رد  دیاب  دـیامن  یم 
.(1) دزاس یم  نآ  زا  یشان  ياه  یتخس  اب  دنک و  یم  ششوک  یعس و  بوخ  قلخ  هب  ندیسر 

ياه تیدودـحم  تاناکما و  دـیاب  درف  بولطم  یعامتجا  طابترا  يرارقرب  يارب  تاعّقوت : لیدـعت  دارفا و  یناور  تیفرظ  هب  هجوت  ز - 
قداص ماما  . (2) دیامن لیدـعت  اه  نآ  هب  تبـسن  ار  دوخ  تاعّقوت  دـنک و  یبایزرا  هنانیب  عقاو  روط  هب  دـنراد  سامت  وا  اب  هک  ار  يدارفا 

هقبط هجرد  هد  ار  دارفا  نامیا  تخانش و  نازیم  رگید  ینخس  رد  و  . (3) دناد یم  توافتم  هجرد  ات 490  ار  دارفا  تاجرد  مالسلا  هیلع 
ياه هلپ  هب  ار  تاجرد  نازیم  مالـسلا  هیلع  ماما  .دنتـسین  رتالاب  تاجرد  دارفا  لئاسم  مهف  هب  رداق  نییاـپ  تاـجرد  هک  دـنک  یم  يدـنب 

لیمحت اه  نآ  رب  ییاناوت ، قوفام  دوش و  راتفر  تمیالم  اب  دنراد  رارق  نییاپ  هجرد  رد  هک  يدارفا  اب  دنک  یم  شرافـس  ریبعت و  نابدرن 
.(4) دیامن ناربج  ار  نآ  دیاب  راک  نیا  لوؤسم  دوش و  یم  هتسکش  درف  تروص  نیا  ریغ  رد  دوشن و 

ص:202

ُبِحاَص َلاقَف : ُلَْضفا ، اَمُُهتَّیَاَف  ُْتلُقَف  ٌهَِّین ، ُْهنِمَو  ٌهّیِجَـس  ُْهنِمَف  ُهُْقلَخ  َّلجَوَّزَع  ُهللا  اَـهُحَنْمَی  ٌهَحِینَم  َْقلُخلا  َّنا  لاـق : هللادـبع  یبا  نع  ( » 1 - ) 1
ص 101. ج 2 ، یفاک ، اَمُُهلَْضفا ؛» َوُهَف  ًارُّبَصَت  ِهَعاّطلا  یَلَع  ُِربْصَی  ِهَیِّنلا  ُبِحاَص  ُهَْریَغ َو  ُعیِطَتْسَیَال  ٌلُوبْجَم  َوُه  ِهَیِجَّسلا 

ص 187. یناور ، تشادهب  لوصا  مساقلاوبا ، ینیسح ، ( 2 - ) 2
ص 73. ج 3 ، یفاک ، لوصا  ( 3 - ) 3

هاقِْرم َدَْعب ، ًهاَقِْرم  ُْهنِم  ُدَعُْـصی  ِمَّلُّسلا  َِهلِْزنَِمب  تاَجَرَد  ُرْـشَع  َناَمیِالاَّنا  ِزیِزَْعلاَْدبَع  اَی  ِهللاِْدبَعْوبا  َِیل  َلاَق  یبطارَْقلا ، ِزیِزَعلاُدـْبَع  لاق  ( » 4 - ) 4
َوُه ْنَم  َکُطِقُْـسیَف  َکَئوُد  َوُه  ْنَم  ْطِقُْـست  َالَف  ِرِـشاَعلا  َیلا  َیِهَْتنَی  یَّتَح  ِءْییَـش  یلَع  َتَْسل  ِدِـحاولا  ِبِحاَِصل  ِنیَْنثِالا  ُبِحاَص  ََّنلوُقَی  َالَف 

ِْهیَلَعَف ًانِمُْوم  َرَـسَک  ْنَم  َّنِاَف  هُرِـسْکَتَف  ُقیُِطی  الاَم  ِْهیَلَع  َّنَلِمْحَت  َالَو  ْقفِِرب  َکـَیلا  ُهْعَفْرْاَـف  هَجَرَدـِب  َکـْنِم  ُلَفْـسا  َوُه  ْنَم  َْتیَاَر  اذاَو  َکَـقْوَف ،
ص 74. ج 3 ، یفاک ، لوصا  ُهُْربَج ؛»
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ناسنا نوچ  تسا  لطاب  يروصت  دـنیامن  لمع  لآ  هدـیا  روط  هب  اـم  اـب  طاـبترا  رد  دنـشاب و  صقن  بیع و  نودـب  دارفا  هک  رّوصت  نیا 
صقن بیع و  زا  یلاـخ  یمدآ  راـتفر  نیارباـنب  .تـسا  یفطاـع  یناـجیه -  تـالالتخا  راـچد  عـقاوم  يرایـسب  رد  صقاـن و  يدوـجوم 

.(1) تسین

يدارفا تسا  ریذپ  ناکما  تردن  هب  دارفا  زا  یمالسا  یناسنا و  روما  مامت  تیاعر  ندوب و  لماک  عّقوت  دح و  زا  شیب  راظتنا  ور  نیا  زا 
هدروآرب ار  نانآ  تارظن  اه و  هتـساوخ  دـناوت  یمن  تاطابترا  اهدروخرب و  رد  لباقم  فرط  نوچ  دـنراد  ییالاب  رایـسب  تاراـظتنا  هک 

هتـشادن دوجو  عّقوت  نیا  هک  یماگنه  یلو  .دوش  یمن  مهارف  بسانم  طابترا  هنیمز ي  دننک و  یم  یتحاران  تسکـش و  ساسحا  .دزاس 
رگا وا  اب  لماعت  رد  دراد ، ییاه  صقن  ًـالامتحا  تسین و  یلماـک  ناـسنا  تسا  طاـبترا  رد  وا  اـب  هک  یـسک  دـشاب  دـقتعم  درف  دـشاب و 

هلآو و هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  .دنک  یم  وا  ناصقن  ای  یهاگآان  رب  لمح  دوش و  یمن  تحاران  دندش  بکترم  ییاطخ  ای  یهاتوک 
یم هدـیدان  ار  نآ  ًالـصا  ای  دـندرک  یم  تشذـگ  اه  نآ  ياـطخ  زا  دنتـشاد و  هجوت  ار  لـئاسم  نیا  دارفا  اـب  دروخرب  رد  نید  ياـیلوا 

.(2) درادن وا  زا  ییاناوت  زا  شیب  راظتنا  دنک و  یم  فیلکت  شا  ییاناوت  هزادنا  هب  ار  ناسنا  نآرق  رد  دنوادخ  .دنتفرگ 

یم ماـجنا  دارفا  هک  ییاـهراتفر  دریگ و  رارق  هجوت  دروم  دارفا  رکف  حطـس  ییاـناوت و  تیفرظ ، يدرف  نیب  طـباور  رد  تسا  مزـال  سپ 
هدیدرگ راجنهبان  راتفر  نیا  ثعاب  هک  یلماوع  ای  تالکشم  دوش و  نشور  بسانمان  دروخرب  ای  راتفر  تلع  ات  ددرگ  یبای  هشیر  دنهد 

.دوش یسررب 

ص:203

، لوا پاچ  ص 22 ، نادنزرف ، تیبرت  رد  تیقفوم  یـسرا ، یـضایر  رهاط  دـمحم  نایروفیـص ، نیـسح  نامجرتم ، كاه ، لپ  ( 1 - ) 1
.دشر تاراشتنا  ، 1381

.286 هرقب /  اهَعْسُو ؛) ّالِإ  ًاسْفَن  ُهّللا  ُفِّلَُکی  ال  ( ) 2 - ) 2
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اه نآ  راتفر  بسانم  ریـسفت  ینامگ و  شوخ  دارفا ، اـب  طاـبترا  رد  مالـسا  تاروتـسد  زا  یکی  بساـنم : ریـسفت  یناـمگ و  شوخ  ح - 
هدز تمهت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نارـسمه  زا  یکی  هب  ناقفانم  زا  يا  هدـع  هک  کفا  ناتـساد  ناـیرج  رد  لاـعتم  دـنوادخ  .تسا 

نمؤم و نادرم  دیدینـش ، ار  گرزب ) غورد   ) نآ هک  یماگنه  ارچ  : » دـیامرف یم  دـندوب ) هدـش  هعیاش  نیا  راتفرگ  ناناملـسم  دـندوب و 
.(1) »!؟ تسا يراکشآ  ِگرزب  غورد  نیا  دنتفگن  دندربن و  کین  نامگ  ناشدوخ  هب  نمؤم  نانز 

هب ّقلعتم  دیریگب و  رظن  رد  دوخ  نوچ  مه  ار  دارفا  ینعی  تسا ، دوخ  هب  تبسن  ینامگ  شوخ  ریبعت  هیآ ، نیا  رد  هجوت  بلاج  هتکن ي 
نانمؤم ناج  هک  دراد  هراشا  زین  رما  ریبعت  نیا  دیتشاد .» یم  نظ  نسح  دیاب  دوخ  هب  تبسن  امش  : » تسا هدمآ  هیآ  نیا  رد  .دینادب  دوخ 

تسا و هدـش  هجوتم  همه  هب  ییوگ  دوش  هجوتم  ناـنآ  زا  یکی  هب  یماـهتا  رگا  هک  دـندحاو  سفن  هلزنم  هب  همه  تسین و  ادـج  مه  زا 
عافد هب  فظوم  ار  دوخ  سکره  هک  هنوگ  نامه  دنام و  یمن  یقاب  اهوضع  رگید  يارب  يرارق  دروآ ، درد  هب  راگزور  ار  يوضع  رگا 
نانز نادرم و  رب  هیکت  . (2) دنک عافد  ینید  نارهاوخ  ناردارب و  رگید  زا  هزادنا  نامه  هب  دیاب  دناد  یم  تاماهتا  ربارب  رد  نتـشیوخ  زا 
سپ دراد  یم  زاب  ینابز  یلمع و  تارکنم  اشحف و  زا  ار  نمؤم  ًاعبط  ناـمیا  فعـض  دـهد  یم  ناـشن  هک  تسا  تهج  نیا  هب  ناـمیا  اـب 
نانآ هرابرد  دشاب و  هتشاد  بوخ  نامگ  دنتسه  نامیا  هب  فصّتم  وا  نوچ  هک  يرگید  دارفا  هب  دیاب  تسا  نامیا  هب  فصّتم  هک  یـسک 

.(3) دیوگن ینخس  ملع  نودب 

نکمم حیحـص و  هجو  نیرتهب  هب  ار  وا  هتفگ  لمع و  هک  تسا  نیا  شینید  ردارب  هب  تبـسن  ناملـسم  درف  کـی  مهم  هفیظو  ور  نیا  زا 
.(4) درگنب یتسرد  یکاپ و  هاگدید  زا  ار  شراتفر  راتفگ و  دیامن و  ریسفت 

ص:204

.12 رون /  ٌنِیبُم ؛) ٌْکفِإ  اذه  اُولاق  ًاْریَخ َو  ْمِهِسُْفنَِأب  ُتانِمْؤُْملا  َنُونِمْؤُْملا َو  َّنَظ  ُهوُُمتْعِمَس  ْذِإ  َْول ال  ( ) 1 - ) 1
ص 398. ج 14 ، هنومن ، ریسفت  ( 2 - ) 2
ص 98. ج 15 ، نازیملا ، ریسفت  ( 3 - ) 3

ص 357. ج 2 ، قالخالا ، مراکم  ياعد  حرش  ( 4 - ) 4
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: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

مه .ددرگ  نکممان  تحـص  هب  لمح  هک  دوش  يا  هنوگ  هب  عضو  هک  نآ  رگم  نک  ریبعت  نکمم  هجو  نیرتهب  هب  ار  تینید  ردارب  راـک  »
.(1)« یبایب يا  هتسیاش  بوخ و  لمحم  مالک  نآ  يارب  یناوت  یم  هک  نآ  اب  ربم  دب  نامگ  هتفگ  تردارب  هک  ینخس  هب  نینچ 

نظ نسح  ینامگ و  شوخ  راثآ 

.(2)« تسا نامیا  تمالس  لد و  شمارآ  هیام  نظ  نسح  : » نورد شمارآ   - 1

یم ناسنا  شمارآ  ثعاب  هک  یلماوع  زا  یکی  . (3)« تسا هانگ  زا  ییاهر  هودنا و  شهاک  ثعاب  نظ  نسح  : » هودنا مغ و  شهاک   - 2
صخـش دـشاب  مکاح  ینامگدـب  طباور  رب  هک  یتروص  رد  .ددرگ  یم  نیمأت  ینامگ  شوخ  اب  رما  نیا  تسا و  ینمیا  ساـسحا  ددرگ 

.دزادنا یم  رطخ  هب  ار  وا  یناور  تشادهب  رما  نیا  دنک و  یم  تینما  مدع  رطخ و  ساسحا  ًامئاد 

يوس هب  ار  اه  نآ  تبحم  دـشاب  ناـمگ  شوخ  مدرم  هب  تبـسن  هک  یـسک  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  یلع  یتسود : تبحم و  بلج   - 3
.(4)« درک دهاوخ  بلج  دوخ 

هب تبثم  فطاوع  زاربا  اب  دوش و  یم  کیدزن  اه  نآ  هب  دـنیب  یم  ابیز  بوخ و  ار  نارگید  لامعا  هک  اج  نآ  زا  ناـمگ  شوخ  صخش 
.دنک یم  بلج  ار  نانآ  تبحم  نارگید 

تسا ترابع  لفاغت  .تسا  لفاغت  دریگ  رارق  رظندم  یعامتجا  طباور  رد  تسا  بسانم  هک  يا  هدیدنـسپ  تافـص  زا  یکی  لفاغت : ط - 
ناشن ربخ  یب  لفاغ و  ار  دوخ  تحلصم ، رطاخ  هب  دشاب و  هتشاد  یهاگآ  یبلطم  زا  ناسنا  هک  نیا  زا 

ص:205

َکیِخا ْنِم  ْتَجَرَخ  ِهَِملَِکب  َّنَّنُظَت  َالَو  ُْهنِم  َُکِبْلغَی  اَم  َکَِیتِْای  یَّتِح  ِِهنَسْحا  یَلَع  َکیِخا  َْرما  ْعَض  : » مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  َلاَق  ( 1 - ) 1
ص 362. ج 2 ، یفاک ، لوصا  الِمْحَم ؛» ِْریَْخلا  ِیف  اَهلُدِجَت  َْتنَاَو  ًاءوُس 

ح 4816. مکحلاررغ ، ِنیّدلا ؛» ُهَمالَسو  ِْبلَْقلا  ُهحار  َّنَّظلا  ُنسح  : » مالسلا هیلع  یلع  نع  ( 2 - ) 2
ح 4833. نامه ، مثالا ؛» ِدُّلقت  ْنِم  یجنیو  َّمَهلا  ُفِّفُخی  ُّنَّظلا  ُنسُح  : » مالسلا هیلع  یلع  نع  ( 3 - ) 3

ح 8842. نامه ، هَّبحملا ؛» مُْهنِم  َزاح  ِساّنلاب  ُهَّنظ  َنُسَح  ْنَم  ( » 4 - ) 4
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ترـشاعم رد  شور  نیا  نتفرگ  شیپ  رد  .تسا  ربخ  یب  راتفر  نیا  زا  وا  درب  نامگ  لـباقم  فرط  هک  دـنک  راـتفر  يا  هنوگ  هب  دـهد و 
رب ینتبم  نمؤم  راتفگ  راتفر و  زا  یمین  : » دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  . (1) تسا دیفم  رایسب  هدوسآ  یگدنز  مدرم و  اب  بسانم 

.(2)« تسا لفاغت 

کی یهاگآ و  نطفت و  نآ  موس  ود  هک  تسا  يا  هنامیپ  يُرپ  مدرم  اب  شزیمآ  یگدـنز و  حالـص  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
.(3)« تسا نتفرگ  هدیدان  لفاغت و  نآ  موس 

دراد قاقحتسا  ود  نآ  زا  یکی  هک  نآ  زج  دنوش  یمن  ادج  مه  زا  نارجه  یگنتلد و  اب  ناملسم  ود  : » دندومرف ترـضح  نآ  نینچ  مه 
هب ملاظ  دش : هتفگ  ناشیا  هب  دنتسه .» نعل  يربت و  هتسیاش  ود  ره  اسب  هچ  تنعل و  دروم  مه  دوش و  عقاو  يرازیب  يربت و  دروم  مه  هک 

دیدـجت یتـشآ و  هب  ار  دوخ  ردارب  مولظم  هک  لـیلد  نیا  هب  دومرف : باوج  رد  هچ ؟ يارب  موـلظم  دراد  يربـت  قاقحتـسا  شملظ  تلع 
.(4) تسا هدومنن  لفاغت  وا  ياه  هتفگ  زا  هدناوخن و  یتسود  دنویپ 

.(5)« دنهاگآ نآ  زا  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  لفاغت »  » نامیرک ياهراک  نیرت  شزرااب  زا  یکی  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

راوگان وا  يارب  یگدـنز  دـنکن ، روما  يرایـسب  زا  یـشوپ  مشچ  و  لفاغت »  » هک یـسک  : » دـنیامرف یم  ترـضح  نآ  يرگید  تیاور  رد 
.(6)« دش دهاوخ 

ص:206

ص 493. ج 1 ، قالخالا ، مراکم  ياعد  ریسفت  حرش و  یقت ، دمحم  یفسلف ، ( 1 - ) 1
مراکم ياعد  ریـسفت  حرـش و  باتک  زا  لـقن  هب  ص 7  باهـش ، باتک  لفاغتلا ؛» هفـصن  نمؤملا  : » لاـق مالـسلا  هیلع  یبنلا  نع  ( 2 - ) 2

ص 493. ج 1 ، قالخالا ،
ص لوقعلا ، فحت  ُلفاغَت ؛» هَْثُلثَو  ُهَنِْطف  هاثلث  لایکِم  ُءْالِم  ِرُـشاعّتلاَو  ِشُیاعَّتلا  ُلاَح  ُحالَـص  : » لاق مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع  ( 3 - ) 3

.359
َّقَحَتْـسا اَمَّبُرَو  َهَنْعَّللاَو  َهَءارَْبلا  اَمُهُدَـحا  َبَجْوَتْـسا  َّالا  ِنارْجِْهلا  یَلَع  ِنالُجَر  ُقِرَتْفَی  َال  لوقی : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  ابا  تعمـس  ( » 4 - ) 4

ْنَع َُهل  ُسَماَغَتَیَالَو  هتَلِـص  َیلا  ُهاَخا  اوُعْدَیَال  ُهَّنَِال  َلاَق : مِولْظَْملا ؟ ُلَاب  امَف  ُِملاّظلا  اَذَـه  َكاَدـِف  ُهللا  یَنَلَعَج  ٌبَّتَعُم  َُهل  َلاقَف  .اَمُهالِک  َِکلَذ 
ص 344. ج 2 ، یفاک ، لوصا  ِهِمالَک ؛»

هرامش 322. راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  ُمَْلعَی ؛» اّمع  ُْهتَْلفَغ  ِمیرَْکلا  ِلامْعا  ِفَرْشا  ْنِم  ( » 5 - ) 5
ص 9149. مکحلاررغ ، ُهشیع ؛» تَّصغنت  ِرومالا  َنِم  ِریثَک  ْنَع  َّضُغَی  الو  ْلَفاغَتَی  َْمل  ْنَم  ( » 6 - ) 6
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هک يروما  زا  هدایز  ...دیرب و  الاب  کچوک  تسپ و  روما  هب  تبسن  لفاغت »  » اب ار  دوخ  تلزنم  ردق و  : » دندومرف ترضح  نآ  نینچ  مه 
، تایئزج رد  دح  زا  شیب  تقد  زا  نداهن  مهرب  مشچ  اب  دنوش و  یم  دایز  امش  نایوج  بیع  هک  دینکن  سسجت  تسا  ناهنپ  هدیشوپ و 

.(1)« دینک تباث  ار  دوخ  يراوگرزب 

اب ار  نارگید  یگدـنز  تاـیئزج  ناـسنا  رگا  تسین ، دـشاب  عـّقوت  فـالخرب  هک  يروـما  زا  یلاـخ  اـه  ناـسنا  یگدـنز  تـسا  یهیدـب  »
یم هدـنکارپ  وا  فارطا  زا  ناتـسود  خـلت و  شیارب  یگدـنز  دـهد ، رارق  یــسراو  دروـم  ار  اـه  نآ  دـنک و  ادـیپ  تـقد  يواـکجنک و 

.(2)« دنوش

دوشن و هتـسسگ  ناناملـسم  نایم  یتسود  تبحم و  هتـشر  ات  دـنیامن  لفاغت  بسانمان  راـتفر  هدـهاشم ، ماـگنه  دارفا  تسا  هتـسیاش  اذـل 
روما یلو  دنامب  هدرپ  رد  تسا  تحلصم  هک  تسا  یبویع  ای  شزرا  مک  ییزج و  روما  رد  لفاغت  هتبلا  .دیارگن  يدرس  هب  هنسح  طباور 

.دوش یسررب  لمأت و  دیاب  مهم  لئاسم  هعماج و  تشونرس  هب  هطوبرم 

رارسا تسا  نکمم  هچرگا  دراد  يرارسا  یناسنا  ره  .تسا  رادروخرب  يدایز  تیمها  زا  يرادزار  یعامتجا  طباور  رد  يرادزار : ي - 
مالسا رظن  زا  .تسا  وا  تمرح  کته  هیبش  مدرم  نایم  رد  رس  نیا  ندرک  راکـشآ  دراد و  تیمها  وا  يارب  یلو  دشابن  مهم  ًاعقاو  يدرف 

هک هنوگ  نامه  هب  ًاقیقد  دزاس  رـشتنم  ار  نآ  ای  دـشوکب  مدرم  رارـسا  زا  یهاگآ  ای  فشک  تهج  رد  تسین  زیاـج  یناـسنا  چـیه  يارب 
شتآ نیا  تقیقح  رد  دریذپ  تروص  يزیچ  نینچ  رگا  درب و  تسد  نآ  رد  ای  ددزدـب  ار  نارگید  لاوما  هک  تسین  زیاج  یناسنا  يارب 

.دوش یم  رکذ  تیاور  دنچ  اج  نیا  رد  هک  دنا  هدومن  شرافس  يرادزار  هب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  . (3) دروخ یم  هک  تسا 

ص:207

یِماعتلاب اومَّرکتو  ...ْمکبئاع  ُُرثکیف  ْمُْکنَع ، َباغ  اّمع  َنِیثاَّحب  اونوکَت  الَو  ...ْرومالا  َنِم  ینَّدلا  ِنَع  ُِلفاغَّتلاب  ْمُکَرادـْقا  اوُمَّظَعَو  ( » 1 - ) 1
ص 64. ج 75 ، راونالاراحب ، ءاصقتْسالا ؛» ِنَع 

ص 354. ج 2 ، نآرق ، رد  قالخا  رصان ، يزاریش ، مراکم  ( 2 - ) 2
ص 424. ناتسود ، یتسود و  يداه ، یسردم ، ( 3 - ) 3
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نتخاس شاف  دنتـسه و  تناما  اه  سلجم  رذوبا ! يا  : » دـیامرف یم  يرافغ  رذوبا  هب  شرافـس  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ   - 1
.(1)« تسا تنایخ  تردارب  ّرس 

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما   - 2

ربمایپ زا  ّتنـس  کی  دوخ ، دـنوادخ  زا  ّتنـس  کی  .دـشاب  رادروخرب  تلـصخ  هس  زا  هک  نآ  رگم  دـسر  یمن  نامیا  لامک  هب  نمؤم  »
، ندومن دروخرب  ارادم  هب  مدرم  اب  شربمایپ  زا  ّتنس  رارسا ، نتشاد  موتکم  ار  شراگدرورپ  زا  ّتنس  دوخ ، یلو  زا  ّتنـس  کی  دوخ و 

.(2)« اه یتخس  دیادش و  رد  يرابدرب  ربص و  شیلو  زا  ّتنس 

ار مدرم  ّرـس  دنک و  یمن  يرد  هدرپ  هک  ار  سک  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دـش  هداد  تیمها  ردـق  نآ  ّرـس  نامتک  هب  ثیدـح ، نیا  رد 
.تسا هدناوخ  یلاعت  يراب  ّتنس  تفص و  هب  فصّتم  دیامن  یمن  شاف 

یم مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  .داهن  نارگید  رایتخا  رد  ار  دوخ  رارـسا  دیابن  درک  شاف  ار  ناتـسود  رارـسا  دیابن  هک  هنوگ  نامه   - 3
.(3)« دبای نایرج  يرگید  ياه  گر  رد  دیابن  هک  تسا  وت  نوخ  وت  ّرس  : » دیامرف

دبای یهاگآ  نآ  زا  وت  نمشد  رگا  هک  يّرس  رگم  نادرگم  هاگآ  تّرِـس  زا  ار  دوخ  تسود  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 4
: مینک راتفر  نانمؤم  اب  هنوگچ  رارسا  صوصخ  رد  دنک  یم  نشور  هک  دراد  دوجو  هدعاق  ود  . (4)« دشاب هتشادن  رب  رد  وت  يارب  ینایز 

نآ زا  وا  یهاـگآ  اریز  ددرگ  عـلطم  نآ  زا  دـیابن  تسین  طوـبرم  وا  هب  هچ  نآ  زین  دـبای و  یهاـگآ  نآ  زا  تسود  دـیابن  هـچ  نآ  لوا :
.درب یمن  وا  یهاگآ  زا  یعفن  زین  ّرس  بحاص  نینچ  مه  .درادن  يدوس 

ص:208

ص 307. ج 12 ، هعیشلا ، لئاسو  ٌهَنایخ ؛» َکیِخا  َّرِس  َكُءاَْشفا  ِهَنامَْالِاب و  ُِسلاجَْملا  ٍّرَذَابا  ای  ( » 1 - ) 1
، ِِهیلَو ْنِم  ٌهَّنُـسَو  ِهِِّیبَن  ْنِم  ٌهَّنُـسَو  ِهِّبَر ، ْنِم  ٌهَّنُـس  لاصِخ : ُثالَث  ِهِیف  َنوکَت  یتَح  ًانِمُوم  ُنِمْوُْملا  ُنوُکَی  َال  : » مالـسلا هیلع  اضرلا  لاق  ( 2 - ) 2
، لوقعلا فحت  ِءارَّضلاَو ؛» ِءاساَبلا  ِیف  ُْربَّصلاَف  ِهِّیلَو  ْنِم  ُهُّنُسلا  اَّمَاَو  ِساّنلا ، ِهارادُمَف  ِهِِّیبَن  ْنِم  ُهَّنُـسلا  اّمَاَو  رِّسلا ، ُناْمتِکَف  ِهِّبَر  ْنِم  ُهَّنُـسلا  اّمَاَف 

ص 442.
ص 71. ج 71 ، راحب ، َکِجاد ؛» ْوا  ِریَغ  نِم  نیرجی  الَف  کِمَد  ْنِم  َكُّرِس  : » مالسلا هیلع  قداصلا  لاق  ( 3 - ) 3

ُنوُکَی ْدَق  َقیِدَّصلا  َّنِاَف  َكُّرُـضَیَْمل  َكُّوُدَع  ِْهیَلَع  َعَلَّطاَِولاَم  یَلَع  ّالا  َكِّرِـس  ْنِم  َکُقیدَـص  ِْعلَّطَتال  : » مالـسلا هیلع  قداصلا  لاق  ( 4 - ) 4
ص 71. ج 72 ، راونالاراحب ، اَم ؛» ًاَمَوی  َكّوُدَع 
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تباث ار  وا  يرادافو  ناـمیا و  قدـص  فلتخم ، براـجت  هک  یتسود  يزاـسن  شاـف  نمؤم  تسود  يارب  زج  ار  دوخ  ّرـس  هک  نیا  مود :
.تسا هدرک 

«. وگم زاب  افواب  نمؤم  هب  زج  ار  دوخ  ّرِس  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

هب  ) فُْصن و  حتف ) هب   ) فْصَن هدام  زا  فاصنا  .تسا  فاصنا  ترشاعم  بادآ  هنسح و  قالخا  مهم  ياه  هناشن  زا  یکی  فاصنا : ك - 
نایم ار  دایز  دوس و  هک  تسا  انعم  نیدب  فاصنا  یعامتجا  طباور  رد  .تسا  ندیناسر  فصن  هب  ای  ندرک  فصن  ار  يزیچ  ینعی  مض )
.(1) نک میسقت  مدرم  دوخ و  نایم  ار  یگدنز  يایازم  شاب و  لئاق  ربارب  قوقح  نارگید  يارب  .نک  میسقت  فصن  نارگید  دوخ و 

.(2)« دشاب ناتناکیدزن  دروم  رد  رگا  یتح  دینک  تیاعر  ار  تلادع  دییوگ  یم  نخس  هک  یماگنه  : » دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ 

یهاوگ ادخ  يارب  دیزیخرب و  تلادع  زا  يرادساپ  رد  يدج  روط  هب  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  : » دیامرف یم  رگید  يا  هیآ  رد 
.(3)« دشاب هدوب  امش  ناکیدزن  ردام و  ردپ و  ای  امش  دوخ  نایز  هب  یهاوگ ] نیا   ] هچرگا دیهد ،

.مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یضعب  هب  هک  تسا  هدش  فاصنا  تیاعر  هب  يدایز  شرافس  زین  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تاملک  رد 

.(4)« تسا یعقاو  نمؤم  دشاب  فاصنااب  مدرم  هرابرد  دنک و  يدردمه  ریقف  اب  هک  یسک  .تسا  نامیا  تمالع  فاصنا   - » 1

.(5)« دنک نوزفا  ار  وا  تمرح  تّزع و  دنوادخ  دنک  راتفر  فاصنا  اب  مدرم  اب  سکره   » .تسا تّزع  بسک  هلیسو  فاصنا   - 2

ص:209

ص 571. یلمع ، قالخا  رد  زاغآ  ياه  هطقن  اضر ، دمحم  ینک ، يودهم  ( 1 - ) 1
.151 ماعنا / ...یبُْرق ؛) اذ  َناک  َْول  اُولِدْعاَف َو  ُْمْتُلق  اذِإ  َو  ( ) 2 - ) 2

.135 ءاسن / ...ِطْسِْقلِاب ؛) َنیِماّوَق  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ( ) 3 - ) 3
ص ج 1 ، قودص ، لاصخ  ًاّقح ؛» ُنموُملا  كاذَف  ِهِسفن  ْنِم  َساّنلا  َفَْصنَاو  َریِقَفلا  یَـساَو  ْنَم  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع  ( 4 - ) 4

ح 42. ، 87
ح 4. ص 144 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  ًهّزع ؛» الا  ُهللا  ُهْدِزَی  َْمل  ِهِسْفَن  ْنِم  َسانلا  ِفِْصُنی  نم  :... » مالسلا هیلع  یلع  نع  ( 5 - ) 5
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زین ناـنآ  يارب  يراد  تسود  دوـخ  يارب  هچره  هک  اـج  نآ  اـت  تسا  مدرم  هب  تبـسن  فاـصنا  تیاـعر  لاـمعا  نیرتـالاب  زا  یکی   - 3
.(1) يرادب تسود 

.(2) تسا ادخ  هب  برق  هلیسو  فاصنا   - 4

يارب يراد  یم  تسود  دوـخ  يارب  هچ  نآ   » .دراد رگید  ناملـسم  هدـهع  هب  ناملـسم  کـی  هک  تـسا  یّقح  نـیرت  مـک  فاـصنا   - 5
.(3)« دنسپن زین  نارگید  يارب  يدنسپ  یمن  دوخ  يارب  هچ  نآ  رادب و  تسود  زین  نارگید 

.(4) دنک یم  فرطرب  ار  فالتخا  دوش و  یم  یتسود  تفلا و  ثعاب  فاصنا   - 6

ص:210

.نامه ( 1 - ) 1
ص 26. ج 72 ، راونالاراحب ، َُهلَو ؛» ِْهیلع  امیف  َّقحلا  لاق  ٌلجرو  ( »... 2 - ) 2

ص 169. ج 2 ، یفاک ، لوصا  َکِسْفَِنل ؛» ُهَرْکَتاَم  َُهل  َهرْکَتَو  َکِسْفَِنل  ُّبُِحتاَم  َُهل  َّبُِحت  ْنا  اْهنِم  ٍّقَح  ُرَْسیَا  ( » 3 - ) 3
ص 394. مکحلاررغ ، ِفالِتئِالا ؛» ُبِجُویو  َفالِخلا  ُعَفری  ُفاْصنِالا  ( » 4 - ) 4
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: شسرپ *

؟  تسا رثؤم  ناسنا  یناور  تشادهب  نیمأت  رد  هداوناخ  لیکشت  ایآ 

هراشا

: خساپ *

یناور تشادهب  رد  جاودزا  شقن   - 1

ندش راددنزرف  هب  لیم  ناسنا ، یسنج  ياهزاین  جاودزا  رد  هک  نیا  لیلد  هب  تسا  جاودزا  هب  زاین  رـشب  ياهزاین  نیرت  یـساسا  زا  یکی 
زاین دنناد ) یم  نانز  یعیبط  لیم  ار  ندش  ردام  هب  لیم  ناسانـش ، ناور  یخرب  درگنب  دـنزرف  رد  ار  دوخ  دوجو  همادا  دراد  لیم  ناسنا  )

يراتـسرپ وا  زا  يرگید  دـش ، رامیب  یکی  رگا  هنومن  يارب  دراد ، ندـش  هدروآرب  يارب  یبسانم  هنیمز ي  هداوناخ ، طیحم  رد  نواعت  هب 
یتح دـناشک و  یم  يرای  هب  ار  نارگید  یلام  یناوتان  دـنک ، یم  کـمک  وا  هب  يرگید  دـش  راـچد  یلکـشم  هب  یکی  رگا  دـنک و  یم 
یمن یـصخش  تیکلام  ساسحا  رگیدکی  لابق  رد  هداوناخ ، ياضعا  هک  دـنک  یم  ادـیپ  تردـق  نانچ  نآ  یگداوناخ  فطاوع  یهاگ 

.(1) دننک

بسح هب  ناسنا  .ددرگ و  یم  رب  اه  نآ  شنیرفآ  تشرـس و  هب  یهاوخ  تفج  هک  دنا  هدش  هدیرفآ  يروط  اه  ناسنا  نآرق ، هاگدید  زا 
یم ماجنا  ار  يرطف  هفیظو  نیا  دوخ  صوصخم  هویش  هب  مادکره  دنک و  یم  شالت  شـشوک و  دوخ  تفج  نتفای  یپ  رد  دوخ  ترطف 

نیمز اه و  نامـسآ  هدـننیرفآ ) و   ) هدنفاکـش : » دـیامرف یم  زاب  و  »(2) ؛  میدیرفآ ییاه  تفج  ار  امـش  و  : » دیامرف یم  دـنوادخ  دـهد ،
نیدـب ار  امـش  هک  یلاـح  رد  داد ) رارق   ) ییاـه تفج  زین )  ) اـه ماد  زا  و  داد ، رارق  امـش  يارب  ناـتدوخ  سنج )  ) زا ینارـسمه  تـسا ؛

وا لثم  يزیچ  چیه  دنیرفآ ؛ یم  هلیسو ) )

ص:211

ص 6. نآرق ، رد  هداوناخ  دمحا ، یتشهب ، ( 1 - ) 1
.8 ءابن /  ًاجاوْزَأ ؛) ْمُکانْقَلَخ  َو  ( ) 2 - ) 2
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؛ دیبای شمارآ  اه  نادب  ات  دیرفآ ، امش  يارب  ناتدوخ  سنج )  ) زا ینارسمه  هک  تسا  نیا  وا  ياه  هناشن  زا  و  : » دیامرف یم  «. (1) تسین
«. (2) دننک یم  رّکفت  هک  یهورگ  يارب  تسا  ییاه  هناشن  اه ]  ] نآ رد  ًاعطق ، .دادرارق  تمحر  یتسود و  امش  نیب  رد  و 

نآ هک  يروط  هب  دنک ، یم  بوسحم  تادابع  ریاس  فیدر  رد  ار  نآ  هداد و  رارق  رظن  دروم  تبثم  رما  ناونع  هب  ار  جاودزا  مالسا  نید 
(4) هدرک لماک  ار  دوخ  نید  زا  یمین  دنک  یم  جاودزا  هک  يدرف  .دنک  یم  مالعا  دنوادخ  دزن  داهن  نیرتزیزع  (3) و  نیرت بوبحم  ار 

یم تّمذم  ار  دنا  هدرکن  جاودزا  هک  يدارفا  لباقم  رد   (5) دراد شزرا  ادخ  دزن  هدرکن ، جاودزا  هک  يدرف  ربارب  نیدنچ  وا  تادابع  و 
.(6) دناد یم  نید  میلاعت  ماجنا  رد  صقان  ار  نانآ  و  دنک ،

داجیا اه  نآ  هلمج  زا  هک  تسا  يرایـسب  یتخانـش  ناور  راـثآ  بجوم  جاودزا  يادـتبا  ناـمه  رد  رهوش  نز و  رد  شرگن  نیا  تیوقت 
لماکتم ار  دوخ  هکلب  درک  دـنهاوخن  یقلت  فلکت  تیدودـحم و  یعون  ار  جاودزا  هک  يروط  هب  .تسا  درم  نز و  رد  تبثم  ساـسحا 
شمارآ شخبطاشن و  جاودزا  يادتبا  رد  روما  نیا  ظاحل  .دـننک  یم  رظن  يونعم  یهلا و  هبنج  اب  دوخ  لمع  هب  دـنناد و  یم  لبق  زا  رت 
فادها زا  یکی  هک  تفگ  ناوت  یم  نیاربانب  .تسا  اه  نآ  ياه  ینارگن  اه و  بارطـضا  یخرب  هدـننک  فرطرب  رهوش و  نز و  هدـنهد 

نتفای شزرا  لامک و  بجوم  جاودزا  مالسا ، رظن  زا  .تسا  دارفا  يونعم  لماکت  دشر و  مالسا  رظن  زا  جاودزا 

ص:212

 / يروش ٌءْیَـش ؛) ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ِهِیف  ْمُکُؤَرْذَـی  ًاجاوْزَأ  ِماْعنَْألا  َنِم  ًاجاوْزَأ َو  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َلَعَج  ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ُرِطاـف  ( ) 1 - ) 1
.11

.21 مور /  ًهَمْحَر ؛) ًهَّدَوَم َو  ْمُکَْنَیب  َلَعَج  اْهَیلِإ َو  اُونُکْسَِتل  ًاجاوْزَأ  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ( ) 2 - ) 2
؛» جـیوزتلا نم  لجوزع  هللا  یلا  بحا  مالـسالا  یف  ینب  ام  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  لاـق  : » لاـق مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  ( 3 - ) 3

ص 3. ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو 
ص 5. نامه ، هنید ؛» فصن  زرحا  دقف  جوزت  نم  : » هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  ( 4 - ) 4

ص 6 و 7. نامه ، ( 5 - ) 5

ص 7 و 8. نامه ، ( 6 - ) 6
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لامک یعون  هک  ّتیجوز  دصقم  هب  هدـمآ و  نوریب  يدرف  تلاح  زا  رهوش  نز و  جاودزا  رد  .دوش  یم  ددـعتم  تاهج  رد  رهوش  نز و 
، تفرگ غارـس  ناوت  یمن  رگید  ياج  رد  ار  نآ  هولج  هک  دـنبای  یم  تسد  یتدـحو  هب  درم  نز و  جاودزا  هیاـس  رد  دنـسر ، یم  تسا 

.(1) دنوش یم  لئان  شمارآ  هب  تیمیمص  یناور و  داّحتا  نیا  هیاس  رد  نیجوز 

طباور يدرـس  ثعاب  دناوت  یم  تسا  جاودزا  رد  هدـش  داجیا  شمارآ  تبحم و  ندـنام  یقاب  بجوم  هک  ییاهراکهار  هب  هجوت  مدـع 
یناور و راشف  ثعاب  دـشاب  درـس  طباور  نیا  رگا  دـنارذگ  یم  شرـسمه  اب  ار  تقو  نیرتشیب  درف  هک  اـج  نآ  زا  ددرگ و  رهوش  نز و 
نز و نیب  نوکس  شمارآ و  ثعاب  هک  یلماوع  درک  میهاوخ  یعـس  ام  شخب  نیا  رد  اذل  ددرگ و  یم  یمـسج  یحور و  ياه  يرامیب 

.میهد هئارا  جاودزا  یناور  تشادهب  يارب  ار  ییاهراکهار  مییامن و  نایب  نآرق  مالسا و  رظن  زا  ددرگ  یم  رهوش 

نآ طیارش  رسمه و  شنیزگ   - 2

تـسا مزـال  رما  نیا  يارب  دـسرب و  شمارآ  هب  وا  راـنک  رد  دـناوتب  ناـسنا  هک  تسا  بساـنم  يرـسمه  باـختنا  جاودزا  رد  رما  نـیلوا 
مزال جاودزا  رد  یبهذم  دیاقع  رد  تهابـش  نامیا و  لثم  اهرایعم  نیا  زا  یـضعب  .دـیریگب  رظن  رد  رـسمه  باختنا  يارب  ار  ییاهرایعم 

ناـصحا و رد  تیخنـس  هنومن  يارب  تسا  هتـشاد  دـیکأت  اـه  نآ  هب  مالـسا  میلاـعت  یلو  تسین  يرورـض  هچرگ  رگید  یـضعب  تسا و 
یگدـنز رد  رتـشیب  يدونـشخ  يارب  یلو  تسین  رـسمه  باـختنا  يارب  مزـال  طرـش  مالـسا  رظن  زا  ندوب  یفرع  وفک  نوچ  ییاـهرایعم 

.تسا هدش  شرافس  نآ  هب  فادها  یخرب  ققحت  رتشیب و  مهافت  یگداوناخ و 

ص:213

ص 52. ، 1368 نارهت ، ناریا ، یمالسا  يروهمج  نایبرم  ءایلوا و  نمجنا  مالسا ، رد  هداوناخ  تایح  ماظن  یلع ، یمئاق ، ( 1 - ) 1
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یبهذم دیاقع  رد  تهابش  نامیا و  فلا )

فلتخم بهاذم  زا  رفن  ود  جاودزا  ناسانـش  ناور  هک  دراد  تیمها  ییوشانز  نوناک  تداعـس  رد  يردق  هب  یبهذم  دیاقع  رد  تهابش 
.دراد يددعتم  لیالد  رما  نیا  دنناد و  یم  هنالقاعریغ  ًالومعم  ار 

دایز دروم  نیا  رد  رظن  فالتخا  ناکما  دشاب ، دنبیاپ  لماک  نامیا  اب  دوخ  یبهذم  دـیاقع  هب  رـسمه  ود  زا  یکی  اهنت  رگا  لوا  هلهو  رد 
فالتخا يارب  يرگید  لماع  ردام ، ردـپ و  زا  کی  ره  صوصخ  هب  یبهذـم  دـیاقع  بسحرب  ناکدوک  تیبرت  هوالع  هب  .دوب  دـهاوخ 

دنهاوخ یعس  کیره  دشاب ، دنبیاپ  دوخ  ینید  تاداقتعا  هب  ود  ره  دشاب و  یحیسم  ردام ، ناملسم و  ردپ ، هک  یتروص  رد  ًالثم  .تسا 
.دش دهاوخ  یگداوناخ  تافالتخا  زورب  ببس  نیا  دنهد و  شرورپ  دوخ  یبهذم  نیناوق  ساسارب  ار  دوخ  ناکدوک  هک  تشاد 

بجوم بلغا  هلأسم ، نیا  اریز  .تسا  اه  نآ  يایلوا  تفلاخم  دـنفلتخم ، بهاذـم  ياراد  هک  يدارفا  جاودزا  تالکـشم  زا  رگید  یکی 
دوخ رـسمه  ندرگ  هب  ار  ییادج  نیا  ریـصقت  نیفرط  زا  کی  ره  تسا  نکمم  اهدـعب  دوش و  یم  دوخ  ردام  ردـپ و  زا  ناوج  ییادـج 

.(1) دزادنایب

، بذـج فرط  ود  ناـیم  هک  دوـش  یم  قـقحم  یتروـص  رد  شمارآ  نیا  تـسا و  شمارآ  هـب  ندیـسر  جاودزا  یلـصا  فدـه  میتـفگ 
نمؤم ناسنا  کی  هک  تسا  نکممریغ  نیاربانب  تسا و  ناسنا  يرطف  مه  ادـخ  هب  نامیا  .دریگ  تروص  دـیحوت  بیکرت و  باذـجنا و 
هلصاف هدش و  فرحنم  دوخ  یناسنا  كاپ و  ترطف  زا  هک  كرـشم  ای  يدام  ناسنا  کی  اب  دناوتب  تسا  دقتعم  دنوادخ  یگناگی  هب  هک 

یم دـنوادخ  ساسا  نیمه  رب  . (2) دنک لدـبم  یگناگی  هب  ار  یگناگود  دـسرب و  تدـحو  هب  یبسانم  ًاتبـسن  هبذاج ي  اب  تسا ، هتفرگ 
: دیامرف

ص:214

ص 63. یناور ، تشادهب  دیعس ، ولماش ، ( 1 - ) 1
ص 152. نآرق ، رد  هداوناخ  دمحا ، یتشهب ، ( 2 - ) 2
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( اریز دیـشاب  هتـشادن  یـسرتسد  نازینک  اب  جاودزا  هب  زج  هچرگا   ) دینکن جاودزا  دـنا  هدرواین  نامیا  ات  تسرپ  تب  كرـشم و  نانز  اب  »
هب توعد  اه  نآ  .دروآ  یتفگش  هب  ار  امش  وا ) تیعقوم  ای  تورث  ای  ییابیز   ) دنچره تسا ، رتهب  تسرپ  تب  دازآ  نز  زا  نامیا  اب  زینک 

.(1)« تشهب يوس  هب  توعد  دنوادخ  دننک و  یم  شتآ  يوس 

نیمه هب  .دراد  تیصخش  رد  يرایـسب  ریثأت  هداوناخ  یتیبرت  طیحم  تثارو و  اریز  دهد ، یم  هژیو  یتیمها  ییوشانز  یگدنز  هب  مالـسا 
يرـسمه هتـسیاش  وفک و  كرـشم  نز  هک  اج  نآ  زا  .دراد و  يرایـسب  ياه  هیـصوت  نوگانوگ و  طیارـش  رـسمه  باختنا  يارب  تهج 

دننک و یم  بسک  تثارو  مکح  هب  ار  يو  تافـص  هیحور و  وا  نادـنزرف  دوش ، باختنا  يرـسمه  يارب  هک  ضرف  رب  تسین ؛ ناملـسم 
.(2) تشاد دنهاوخن  یبسانم  تشونرس  تسا ) نینچ  ًابلاغ  هک   ) دنوش تیبرت  وا  نماد  رد  رگا  زین  دلوت  زا  سپ 

یشم طخ  فادها و  رد  فالتخا  ثعاب  رما  نیا  دنـشاب ، هتـشاد  فالتخا  نید  رظن  زا  هدیقع  رکف و  رد  رهوش  نز و  رگا  نیا  رب  هوالع 
نوچ دشاب  هتشاد  دوجو  دیاب  تّدوم  تمحر و  اه  نآ  نیب  هک  تسا  ییوشانز  یگدنز  فده  فالخرب  نیا  دوش و  یم  یگدنز  ياه 

.(3) ددرگ یم  لصاح  ندوب  هدیقع  کی  تدحو و  هیاس  رد  تمحر  تّدوم و 

یلاع بوخ و  نادنزرف  دنهدب و  یقرت  ار  ناسنا  هک  تسا  ینادنزرف  رسمه و  زا  يرادروخرب  هداوناخ ، لیکـشت  مهم  رگید  فادها  زا 
تروص نمؤمریغ  اب  جاودزا  هک  یتروص  رد  دـشاب و  فدـه  نیا  اب  قباـطم  دـیاب  دـنک  یم  باـختنا  درف  هک  يرـسمه  .دـنوشب  تیبرت 

.(4) دسر یمن  فده  نیا  هب  جاودزا  رد  ناسنا  دریگب 

ص:215

.221 هرقب /  ...ٌهَنِمُْؤم ؛) ٌهَمََأل  َّنِمُْؤی َو  یّتَح  ِتاکِرْشُْملا  اوُحِْکنَت  َو ال  ( ) 1 - ) 1
ص 88. ج 2 ، هنومن ، ریسفت  ( 2 - ) 2

ص 146. ج 4 ، نآرقلا ، یحو  نم  ریسفت  ( 3 - ) 3

ص 385. ج 1 ، نآرقلا ، يده  نم  ریسفت  ( 4 - ) 4

یناسنا مولع  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 504زکرم  هحفص 234 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_215_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_215_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_215_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_215_4
http://www.ghaemiyeh.com


یساسا طرش  اه  نآ  نامیا  رهوش و  نز و  تاداقتعا  هباشت  دارفا ، يونعم  یلاعت  یناور و  تمالـس  هداوناخ و  يدمآراک  يارب  نیاربانب 
.تسا

رد فیدر و  مه  ًابیرقت  ینید  رظن  زا  رهوش  نز و  دیاب  دـشاب ، یم  تاجرد  ياراد  مه  تاداقتعا  نامیا و  دوخ  هک  اج  نآ  زا  نینچ  مه 
.دنشاب یهباشم  هجرد 

نیا ریغ  رد  دنـشاب  مه  هب  کیدزن  اه  نآ  ات  دوش  هتفرگ  رظن  رد  رهوش  نز و  نامیا  تاـجرد  ناـکمالا  یتح  دـیاب  رـسمه  باـختنا  رد 
دیاقع راکفا و  هک  دشاب  هتشاد  راظتنا  يرگید  زا  رهوش  ای  نز  دیابن  نامیا  تاجرد  ندوبن  یکی  یگنهامه و  مدع  هطـساو  هب  تروص 

، تسا يرت  نییاپ  هلحرم  رد  هک  يرگید  زا  دهاوخب  رگا  دراد  دوجو  نامیا  زا  يرتالاب  هلحرم  رد  هک  یـصخش  دـشاب  یکی  مه و  لثم 
یگدنز همزال  هک  تیمیمص  افـص و  ندش  گنر  مک  یناور و  ياهراشف  داجیا  ًاتیاهن  فالتخا و  یگدروخرـس و  ثعاب  دشاب  وا  لثم 

رد یتافالتخا  تالکـشم و  راچد  ناـمیا ، ندوبن  حطـس  مه  سناـجت و  مدـع  رطاـخ  هب  اـه  هداوناـخ  يرایـسب  .دوشب  تسه  شمارآ  و 
.دنا هدش  یگدنز 

ناصحا رد  تیخنس  ب )

هک تسا  یفیفع  نمادـکاپ و  نادرم  نانز و  ینعی  ناصحا  رد  تیخنـس  زا  ام  روظنم  اـج  نیا  رد  تسا و  عنم  ياـنعم  هب  ناـصحا  هملک 
زا نمادـکاپ  ناـنز  امـش  رب  هدـش  لـالح  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  .دـننک  یم  تظفاـحم  عنم و  عورـشمان  طـباور  یگدولآ و  زا  ار  دوخ 

یناهنپ و تسود  هن  راکانز و  هن  دـشاب  نمادـکاپ  دـیزادرپب و  ار  اه  نآ  رهم  هک  یماگنه  باتک  لـها  زا  نمادـکاپ  ناـنز  ناناملـسم و 
.(1)« دیریگ عورشمان 

ای راـکانز  درم  زج  ار  راـکانز  نز  دـنک و  یمن  جاودزا  كرـشم  اـی  راـکانز  نز  اـب  زج  راـکانز  درم  : » تسا هدـمآ  رگید  هیآ  همادا  رد 
.(2)« تسا هدش  مارح  نانمؤم  رب  راک  نیا  دروآ و  یمن  رد  دوخ  جاودزا  هب  كرشم 

ص:216

َْریَغ َنِینِـصُْحم  َّنُهَروُـجُأ  َّنُهوُُـمْتیَتآ  اذِإ  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َباـتِْکلا  اوـُتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  ُتانَـصْحُْملا  ِتاـنِمْؤُْملا َو  َنـِم  ُتانَـصْحُْملا  َو  ( ) 1 - ) 1
.5 هدئام /  يِذِخَّتُم ؛) َنیِِحفاسُم َو ال 

.26 رون /  َنِینِمْؤُْملا ؛) یَلَع  َِکلذ  َمِّرُح  ٌكِرْشُم َو  ْوَأ  ٍناز  ّالِإ  اهُحِْکنَی  ُهَِیناّزلا ال  ًهَکِرْشُم َو  ْوَأ  ًهَِیناز  ّالِإ  ُحِْکنَی  ِیناّزلا ال  ( ) 2 - ) 2
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: دیامرف یم  دنوادخ  نینچ  مه 

نآ زا  كاپ  نادرم  كاپ و  نادرم  زا  كاپ  نانز  دنراد و  قلعت  كاپان  نانز  هب  زین  كاپان  نادرم  دنکاپان و  نادرم  نآ  زا  كاپان  نانز  »
.(1)« دنکاپ نانز 

ینز هب  زج  شراتفر  اه و  شیارگ  تهج  هب  راکانز  مدآ  دنرادن ، ار  نآ  زا  شیب  تقایل  دنراد و  تسود  ار  اه  يدیلپ  نامه  دـیلپ  دارفا 
هک یـسک  ای  دشاب  دـنم  هقالع  هژیو  ياه  شیارگ  اهراتفر و  هب  شدوخ  دـننام  هک  دراد  شیارگ  ینز  هب  وا  .دـنک  یمن  لیم  دوخ  لثم 

.(2) دراد شیارگ  دوخ  زا  رتدیدش  ای  دنب  دیق و  یب  ياهراتفر  اب  نز  ًاعبط  كرشم ، نانز  یخرب  دننام  درادن  يدنب  دیق و 

نز هب  لیام  بلاط و  رهاط ، كاپ و  ياهدرم  .تسا  دوخ  هیور  مه  خنس و  مه  بلاط  یسک  ره  دوش و  یم  تفلا  ببـس  تیخنـس  اریز 
ینز درم و  ره  هک  میدهاش  زین  رـضاح  نامز  رد  .دنکاپ  ياهدرم  بلاط  روط  نیمه  زین  كاپ  ياه  نز  دـنا و  شیالآ  یب  كاپ و  ياه 

.(3) دنشاب یم  فیفع  حلاص و  كاپ ، ياه  نز  بلاط  رهاط  كاپ و  ياهدرم  دشاب  یم  تفج  مه  خنس و  مه  بلاط  جاودزا  رد 

هجوت دروم  زین  ناصحا  رد  تیخنـس  هک  تسا  مزال  هداوناـخ  رد  یناور  تشادـهب  شمارآ و  دوجو  هداوناـخ و  ياـنب  ماکحتـسا  يارب 
.تسا هداوناخ  رد  ناصحا  تیخنس  تیاعر  مدع  رطاخ  هب  اه  لتق  یتح  ای  تافالتخا  ای  اه  قالط  زا  يرایسب  نوچ  دریگ  رارق 

ندوب یفرع  وفک  تیافک و  ج )

دنرادـن یناور  هباشت  هک  یناسنا  ود  تسا  نکمم  هنوگچ  .تسا  اه  ناور  اـه و  ناـج  داـحتا  شزیمآ و  جاودزا ، زا  دوصقم  هک  میتفگ 
لماک و تدحو  هب  نیابت  ترثک و  زا  دننارذگب و  فقس  کی  ریز  رد  مهافت  اب  ار  يرمع  دنناوتب 

ص:217

.26 رون / ...ِتابِّیَّطِلل ؛) َنُوبِّیَّطلا  َنِیبِّیَّطِلل َو  ُتابِّیَّطلا  ِتاثِیبَْخِلل َو  َنُوثِیبَْخلا  َنِیثِیبَْخِلل َو  ُتاثِیبَْخلا  ( ) 1 - ) 1
ص 86. ج 15 ، نازیملا ، ریسفت  ( 2 - ) 2

ص 98. ج 9 ، نافرعلا ، نزخم  ریسفت  ( 3 - ) 3
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: تفگ دش و  دراو  وا  رب  یلهاج  درک ، یم  هعلاطم  دوب و  هتسشن  اهنت  دوب  املع  زا  یکی  هک  یخلب  دیهش  هک  تسا  هدمآ  .دنـسرب  قفاوت 
.درادن ییاهنت  هک  دراد  يرجز  دارفا ، زا  یضعب  اب  ینیشن  مه  .مدش  اهنت  يا  هدمآ  وت  هک  لاح  تفگ : باوج  رد  يو  يا ؟ هتـسشن  اهنت 

: هک تسا  فقاو  هتکن ، نیا  رب  يدعس 

.(1)« تسا تشحو  ملاع  زا  ار  لهاج  تسا  ترفن  لهاج  زا  ار  ملاع  هک  نادنچ  »

الب وا  اب  تبحاصم  یتبحـص و  مه  هک  نوچ  قمحا  ناسنا  اب  جاودزا  زا  دیـشاب  رذحرب  : » دـندومرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
.(2)« دوش یم  تیبرت  هتفایان  دشر  شدنزرف  دوش و  یم 

اه تشادرب  هنوگ  نیا  .دنمهف  یم  يدام  تاماقم  تورث و  ظاحل  زا  اه  نآ  ندوب  هقبط  مه  يرهوش ، نز و  تئافک  زا  دارفا  زا  يرایسب 
.(3)« دنرگیدکی ياتمه  وفک و  نانمؤم  زا  یضعب  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یمالسا  هن  تسا و  یقطنم  هن 

هک دیبل  نب  دایز  هناخ  هب  دوب ، یتسدیهت  درم  هک  ار  ربیوج  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدـمآ  یمالـسا  ثیداحا  خـیرات و  رد 
: تفگ دمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  روضح  هب  دایز  .دهدب  ربیوج  هب  ار  شرتخد  هک  تساوخ  وا  زا  داتـسرف و  دوب  نّکمتم  يدرم 

درم تسا و  نمؤم  ربیوج  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  .دشاب  هتشاد  تئافک  ام  اب  هک  میهد  یم  یسک  هب  ار  نامنارتخد  ام 
.(4) شابن لیم  یب  راک  نیا  هب  هدب و  وا  هب  ار  رتخد  .تسا  ناملسم  نز  وفک  ناملسم  درم  هنمؤم و  نز  ياتمه  وفک و  نمؤم 

دیاب اج  نیا  رد  هچ  نآ  .تفرگ  رارق  هراشا  دروم  زین  نامیا  رد  تیخنـس  ثحب  رد  تسا ، هدـمآ  تاـیاور  هنوگ  نیا  رد  هک  بلطم  نیا 
تسا نیا  درک  دیکأت 

ص:218

ص 59. نآرق ، رد  هداوناخ  دمحا ، یتشهب ، ( 1 - ) 1
ص 84. ج 20 ، هعیشلا ، لئاسو  عایض ؛» اهدلوو  ءالب  اهتبحص  ناف  ءاقمحلا  جوزتو  مکایا  : » مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  لاق  ( 2 - ) 2

ص 128. ج 8 ، نیقتملا ، هضور  ضعب ، ءافکا  مهضعب  نونمؤملا  ( 3 - ) 3
ص 68. ج 20 ، لئاسو ، هنع ؛» بغرتالو  دایز  ای  هجوزف  هملسملا  وفک  ملسملاو  هنمؤملا  وفک  نمؤملاو  نمؤم  ربیوج  دایز : ای  ( » 4 - ) 4
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رگا : » هک تسا  هدـمآ  یمالـسا  عباـنم  رد  هنیمز  نیا  رد  تسا و  حرطم  صخـش  تیناـسنا  هبترم  وـلع  تعفر و  ظاـحل  زا  تیوـفک  هـک 
.(1)« تشادن تئافک  وا  اب  سک  چیه  دعب ، هب  مدآ  زا  نیمز  يور  رب  درک  یمن  قلخ  یلع  يارب  ار  همطاف  دنوادخ 

تئافک تیخنـس و  ناصحا ، تیناسنا و  رد  يوش  نز و  هک  نیا  رب  هوـالع  تسا ، فیطل  ياـنعم  نیمه  تیوفک  زا  دوصقم  اـج  نیا  رد 
.(2) دنشاب هتشاد  تیخنس  زین  یقالخا  ظاحل  زا  دیاب  دنراد ،

بحاـص یتح  .ددرگ  تاـعارم  زین  یفرع  وفک  هک  تسا  رتهب  تسا  طرـش  ناـمیا  طـقف  نآ  رد  هک  یعرـش  وفک  زا  ریغ  مالـسا  رظن  زا 
: دیامرف یم  رهاوج 

قح رتخد  درک ، دـقع  دوبن ، رتخد  وفک  مه  فرع  رظن  زا  هک  یـصخش  هب  ار  رتخد  رتـخد ، تسرپرـس  یلو و  رگا  دـنا  هداد  اوتف  اـهقف  »
.(3)« دراد ار  دقع  خسف 

: دننام يدراوم  يوفک  مه  نیا 

؛ يرکف یفطاع و  دشر   - 1

؛ رکفت زرط  قیالع و  هباشت   - 2

.دوش یم  لماش  ار  یتاقبط  یلیصحت و  هباشت   - 3

هجرد هک  تسا  حضاو  هتبلا  .تسا  يرکف  یفطاع و  دشر  ییوشانز ، یگدنز  رد  ّتیقفوم  لماع  نیرت  مهم  يرکف : یفطاع و  دـشر  د :
رثؤـم لـماوع  زا  همه  ینامـسج  نس  یفطاـع و  یعاـمتجا و  یناور ، نس  هکلب  درادـن  نـس  هـب  یگتـسب  اـهنت  يرکف  یفطاـع و  دـشر 

.تسا يرکفنشور 

طباور تسا ، هدرک  دـشر  یعاـمتجا  ظاـحل  زا  هـک  یـصخش  اریز  دراد ، يرکف  یفطاـع و  دـشر  اـب  یکیدزن  هـطبار  یعاـمتجا  دـشر 
كرد رتهب  ار  یعامتجا 

ص:219

ص 123. ج 8 ، نیقتملا ، هضور  هنود ؛» نمف  مدآ  وفک  ضرالا  هجو  یلع  هل  ناک  ام  یلعل  همطاف  قلخ  هللا  نا  الول  ( » 1 - ) 1
ص 60. نآرق ، رد  هداوناخ  دمحا ، یتشهب ، ( 2 - ) 2

ص 109. ج 30 ، 1981 م ، توریب ، متفه ، پاچ  یبرعلا ، ثارتلاءایحاراد  مالکلا ، رهاوج  نسح ، دمحم  یفجن ، ( 3 - ) 3
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عامتجا تاراظتنا  هک  دنک  یم  كرد  وا  .دنک  شزاس  شناراکمه ، هداوناخ و  صوصخ  هب  نارگید  اب  هنوگچ  دـناد  یم  وا  دـنک ، یم 
.دهد قیبطت  تاعقوت  نیا  اب  ار  دوخ  تسا  رداق  يدایز  دح  ات  تسیچ و  وا  زا 

هفـسلف ياراد  وا  .دراد  يا  هناـنیب  عقاو  هیرظن  یگدـنز  تالکـشم  ناتـسود و  دـنزرف ، رـسمه ، دروم  رد  یفطاـع  دـشر  ياراد  صخش 
.(1) دنک يریگولج  یگدنز  یمئاد  ياه  نارحب  زا  دناوت  یم  نآ  ساسا  رب  هک  تسا  یگدنز 

ءالب و قمحا  ناسنا  اب  تبحاـصم  اریز  قمحا  ياـه  ناـسنا  اـب  جاودزا  زا  دیـشاب  رذـحرب  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
یلقع و دشر  هک  تسا  یناسنا  قمحا  ناسنا  . (2)« دشاب یم  هتفایان  دشر  دوش  یم  دلوتم  وا  زا  هک  يدنزرف  تسا و  تخس  تبیـصم و 

.تسا هدرکن  یعامتجا  یفطاع و 

رکف زرط  قئالع و  قفاوت 

.دشاب رگید  فرط  تیاضر  دروم  دـیاب  درف  قالخا  هک  انعم  نیدـب  . (3) تسا درف  قالخا  زا  تیاضر  رـسمه  باختنا  طیارـش  زا  یکی 
ياه هفـسلف  اه و  هقیلـس  رکفت و  زرط  یمالـسا  قالخا  زا  مزال  دـح  نتـشاد  رب  هوالع  هک  ددرگ  یم  لصاح  یتروص  رد  تیاضر  نیا 
.دوش یم  انب  يدرف  ره  یگدنز » هفسلف   » نآ ساسا  رب  اریز  تسا ، یمهم  رایسب  عوضوم  رکفت ، زرط  .دشاب  مه  هب  هیبش  اه  نآ  یگدنز 

يرگید بلط و  شلاچ  یلیخ  اه  نآ  زا  یکی  هک  نیا  ای  دنتـسه  بلط  شلاـچ  هزادـنا  کـی  هب  دـنراد  جاودزا  دـصق  هک  يدرم  نز و 
دایز لکشم  دیاش  تسا ، ییوج  شلاچ  صخش  درم  دروم  نیا  رد  رگا  .تسا  يرسدرد  یب  هتسهآ و  مارآ ، یگدنز  نتـشاد  هب  دقتعم 

ینالوط تاعاس  شرهوش  هک  نیا  زا  نز  تسا  نکمم  هچرگا  دشابن ،
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هب ار  دوخ  بلط  شیاسآ  رهوش  ات  درک  دهاوخ  یعس  دشاب ، وج  شلاچ  هزادنا  یب  نز  رگا  یلو  .ددرگ  هدرزآ  ددرگ  راک  هب  لوغـشم 
عضو نیا  تسا و  جراخ  شا  هقالع  دادعتسا و  هدهع  زا  هک  دنک  یلغاشم  نتفریذپ  هب  روبجم  ار  وا  دشکب و  راک  هب  يراشفاپ  رارصا و 

هزادـنا هب  دـشاب و  هتـشادن  داـیز  هقـالع  شـالت  راـک و  هب  درم  رگا  روـط  نـیمه  . (1) دراد نیابت  ییوشاـنز  یتخبـشوخ  تیقفوم و  اـب 
هب روبجم  ار  رهوش  دنک  یم  یعـس  نز  .داد  هعـسوت  ار  یگدنز  دیاب  هک  دـشاب  نیا  شا  هدـیقع  نز  یلو  دـنک  راک  دـهاوخب  ترورض 

.دراد تافانم  یگدنز  رد  شمارآ  اب  نیا  تسا و  جراخ  شا  هقالع  دادعتسا و  هدهع  زا  هک  دنک  يراک  نتفریذپ 

يدرف رهوش  رگا  ًالثم  .دنراد  یگدنز  لئاسم  هرابرد  تواضق  دروم  رد  رهوش  نز و  هک  تسا  یقفاوت  ییوشانز ، رد  رگید  مهم  هلأسم 
ینیب عقاو  کشخ و  هیور  زا  تسا  نکمم  رهوش  دـشاب ، تسیلاـئر  حالطـصا  هب  نیب و  عقاو  صخـش  نز  یلو  تسیلآ ، هدـیا  یلیخت و 

زا تسا  نکمم  زین  نیب  عقاو  نز  درادن ، ار  یگدنز  فئارظ  تایونعم و  كرد  تردق  شنز  هک  دنک  ساسحا  دوش و  هتـسخ  نز  دایز 
هک دنک  وزرآ  ررکم  دنادب و  یگدنز  تقیقح  زا  رود  فابلایخ و  یمدآ  ار  وا  دیآ و  هوتس  هب  دوخ  فاب  هفسلف  یلیخت و  رهوش  تسد 

موزل زا  يا  هنوـمن  هـب  نآرق  . (2) دنک هدـهاشم  تسه  هک  روط  نآ  ار  یگدـنز  تاـیعقاو  دـیایب و  دوخ  هب  يردـق  شرهوش  شاـک  يا 
: دنک یم  هراشا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  یگدنز  باب  رد  رهوش  نز و  نیب  قفاوت 

زرط هب  ار  امش  مهدب و  امش  هب  يا  هیده  دییایب  دیهاوخ  یم  ار  نآ  قرب  قرز و  ایند و  یگدنز  امش  رگا  وگب : تنارسمه  هب  ربمایپ  يا  »
.(3)« مزاس اهر  ییوکین 
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رایتخا رد  يدایز  میانغ  هک  اه  گنج  یخرب  زا  دعب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نارـسمه  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  نیا  لوزن  نأش  زا 
.دنتـشاد یگدـنز  نوگانوگ  مزاول  ای  هقفن  شیازفا  دروم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  یفلتخم  ياـهاضاقت  تفرگ  رارق  نیملـسم 

بقاوع هچ  درادـن  یناـیاپ  ًـالومعم  هک  اـه  تساوـخرد  هنوـگ  نیا  ربارب  رد  ندـش  میلـست  تسناد  یم  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ 
ات دومن ، يریگ  هرانک  اه  نآ  زا  هام  کی  دز و  زابرـس  اه  هتـساوخ  نیا  ماجنا  زا  تشاد ، دـهاوخرب  رد  ناشیا  هداوناخ  يارب  یبولطماـن 

یلّمجت و یگدنز  رگا  هک  داد  رادشه  اه  نآ  هب  تمحر  تفأر و  اب  ماوت  لاح  نیع  رد  عطاق و  نحل  اب  دش و  لزان  قوف  تایآ  هک  نیا 
لوسر ادخ و  هب  رگا  دیورب و  دیهاوخ  یم  اجک  ره  هب  دیوش و  ادج  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دیناوت  یم  دیهاوخ  یم  هنایارگایند 

ياه شاداپ  زا  دـینامب و  دـیتسه  عناق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  زیمآراختفا  هداـس و  یگدـنز  هب  دـیا و  هتـسب  لد  ازج  زور  ادـخ و 
زور اه  نآ  عّقوت  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نارسمه  هب  یعطاق  مکحم و  خساپ  بیترت  نیا  هب  .دیوش  رادروخرب  راگدرورپ  گرزب 

.(1) تخاس ریخم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ندش  ادج  ندنام و  نایم  ار  اه  نآ  و  داد ، دوب  هدش  نوزفا 

یم اهدرکراک  رد  لالتخا  ثعاب  توافتم  ياه  هتساوخ  قیالع و  نتشاد  اب  كرتشم  یگدنز  رارمتـسا  هک  دوش  یم  نشور  هیآ  نیا  زا 
قفاوت مه  اب  یگدنز  دروم  رد  اه  نآ  ياه  هتساوخ  رگا  دنیامن و  کیدزن  مه  هب  ار  قیالس  اه و  هتـساوخ  هک  دیاب  رهوش  نز و  دوش و 

.دننکن جاودزا  مه  اب  درادن 

یتاقبط یلیصحت و  هباشت 

کچوک و تاداع  هک  ینعم  نیدب  دراد  کچوک  ياه  عوضوم  هب  یگتسب  يدایز  رادقم  هب  ییوشانز  یگدنز  یتخبـشوخ  تداعس و 
نز هک  دنک  یم  هجوت  بلج  ینامز  هژیو  هب  تاداع ، نیا  .دوش  شرسمه  یگدرزآ  تینابـصع و  ثعاب  تسا  نکمم  درف  زیچان  رظن  هب 

رگیدکی اب  طیحم  لیصحت و  ظاحل  زا  درم  و 
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رهوش هب  تبسن  تسا  نکمم  هتفای ، شرورپ  یبدؤم  نّکمتم و  يا  هداوناخ  رد  هک  هدرکلیصحت  رتخد  ًالثم  .دنشاب  هتـشاد  یلک  توافت 
نیا زا  زین  رهوش  رگید  يوس  زا  .دنک  تینابصع  مرش و  ساسحا  تسا ، عامتجا  نییاپ  هقبط  صاخ  ترـشاعم  بادآ و  ياراد  هک  دوخ 

هب ناسانش  ناور  .دش  دهاوخ  رطاخ  هدرزآ  دنک  یگرزب  وا  رب  حالطـصا  هب  دیامن و  حیحـصت  ار  وا  شور  دراد  یعـس  ًامئاد  شنز  هک 
ناکما نیمه ، تسا و  یگداوناخ  تافالتخا  مهم  لماوع  زا  یکی  یتاقبط  یلیـصحت و  حطـس  نایم  توافت  هک  دـنا  هدیـسر  هجیتن  نیا 

زا رت  مهم  ییوشاـنز  تداعـس  رد  درم  نز و  شوه  هجرد  تهابـش  هچرگا  .درک  دـهاوخ  مک  ار  وا  ییوشاـنز  تداعـس  یتخبـشوخ و 
یگداوناخ یتخبـشوخ  رد  زین  یلیـصحت  جرادـم  هک  دـهد  یم  ناشن  دروم  نیا  رد  راد  هنماد  تاـقیقحت  یلو  تسا ؛ لیـصحت  رادـقم 

.دراد یگتسب  صخش  یعامتجا  ماقم  هب  ًالومعم  لیصحت  رادقم  اریز  تسا  رثؤم  رایسب 

داجیا ببـس  تسا  نکمم  دراد  ییادـتبا  تالیـصحت  يرگید  یلو  تسا  هاگـشناد  لیـصحتلا  غراف  هداوناـخ  وضع  کـی  رگا  نیارباـنب 
ناکما دنـشاب  هتـشاد  يرتشیب  تهابـش  مه  هب  فلتخم  تاهج  زا  رهوش  نز و  دنچره  عومجم  رد  .دوش  یگدرزآ  تراقح و  ساسحا 

شوه مک  رایـسب  درف  اـب  جاودزا  زا  ار  دارفا  زین ، يددـعتم  تاـیاور  رد  . (1) تفای دهاوخ  شیازفا  ناشیا ، يدنمتداعـس  یتخبـشوخ و 
.دنا هتشاد  رذحرب 

یناور تشادهب  نیمأت  رد  هیرهم  شقن   - 3

رز زا  رپ  يواگ  تسوپ  رگا  : » دیامرف یم  دـنوادخ  دـیامن  تخادرپ  هیرهم  نز  هب  رهوش  هک  تسا  مزال  جاودزا  رد  مالـسا  نیناوق  قبط 
.(2)« دیریگن سپ  وا  زا  يزیچ  دیا  هداد  دوخ  رسمه  هب 

ص:223

ص 65. یناور ، تشادهب  دیعس ، ولماش ، ( 1 - ) 1
 / ءاسن ًانِیبُم ؛) ًاْمثِإ  ًاناتُْهب َو  ُهَنوُذُخْأَت  ًاْئیَـش َأ  ُْهنِم  اوُذُخْأَت  الَف  ًاراْطِنق  َّنُهادْـحِإ  ُْمْتیَتآ  ٍجْوَز َو  َناکَم  ٍجْوَز  َلاْدِبتْـسا  ُُمتْدَرَأ  ْنِإ  َو  ( ) 2 - ) 2
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نز رگا  تسا و  حیحص  دقع  دوشن ، نآ  هب  يا  هراشا  دقع  يارجا  نمض  رد  دیاین و  نایم  هب  نآ  زا  یمان  اهوگتفگ  نمض  رد  رگا  یلو 
رگا درادن و  یعنام  دهاوخب  نازیم  نآ  زا  رت  مک  ای  دهاوخن  رگا  دـنک و  هبلاطم  ار  هیرهم  دوخ  تانوؤش  قباطم  دـناوت  یم  دـشاب  لیام 

.دهدب هیرهم  نازیم  نآ  زا  رتشیب  دناوت  یم  دهاوخب  مه  درم 

: ات تسا  نیمضت  کی  هلزنم  هب  فراعتم  لوقعم و  هیرهم 

؛ دتفین رسمه  دیدجت  ییادج و  رکف  هب  نآ  يادا  سرت  زا  رهوش  ًالوا :

يالاب رامآ  هب  هجوت  اب  ینارگن  نیا  .دشاب  هتشاد  دوجو  يرابتعا  یلام  رظن  زا  نز  يارب  لقاال  داتفا ، شرس  هب  يرکف  نینچ  رگا  ًایناث : و 
.(1) تسین مه  دروم  یب  قالط 

زا دـشاب و  ینیمـضت  هدـنیآ  يارب  دـیامن و  ناربج  ار  قـالط  اـی  رهوش  توف  زا  یـشان  يداـصتقا  ياـهدوبمک  دـناوت  یم  هیرهم  دوجو 
.دشدهاوخ هتساک  دوش ، یم  دراو  وا  رب  ًالامتحا  هیحان  نیا  زا  هک  يا  یناور  ياهراشف 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  دشابن ، الاب  یلیخ  هیرهم  رادقم  تسا  رتهب  رگیدـمه ، زا  درم  نز و  یفاک  تخانـش  تروص  رد  لاح  نیع  رد 
: دومرف

اهیلع همطاف  اب  مالسلا  هیلع  یلع  « ؛  (2)« شبک باها  نم  ناک  شارفو  عردو  درب  یَلَع  مالسلا  اهیلع  هَمِطاَف  َجَّوَزَت  مالسلا  هیلع  ًاِّیلَع  َّنِإ  »
«. دوب نیتسوپ  کی  هرز و  کی  درب و  کی  وا  هیامرس  هک  یلاح  رد  درک ، جاودزا  مالسلا 

.(3) تسا هداد  رارق  مهرد  دصناپ  ار  دوخ  نارتخد  نارسمه و  هیرهم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

جاودزا هک  یلاح  رد  دـنک ؛ یم  فیعـض  نز  اب  ار  وا  یفطاع  هطبار  راشف  نیمه  دروآ و  یم  راـشف  درم  هب  نیگنـس  یلیخ  ياـه  هیرهم 
هب يزاین  هنوگ  چیه  نیجوز  زا  کی  ره  ظفح  يارب  هک  دشاب  يوق  يردق  هب  دیاب  هبذاج  نیا  دهاوخ و  یم  هبذاج 

ص:224

ص 80. نآرق ، رد  هداوناخ  دمحا ، یتشهب ، ( 1 - ) 1
ص 173. ج 8 ، نیقتملا ، هضور  ( 2 - ) 2

.نامه ( 3 - ) 3
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اب دـننراذگب و  مه  اب  فقـس  کی  ریز  رد  ار  ناشرمع  يدرم  نز و  هک  نیا  ولو  تروص ، نیا  ریغ  رد  دـشابن ، راـبجا  سرت و  ساـسحا 
دنهاوخن یتخبـشوخ  تداعـس و  ساسحا  یبلق ، تفلا  سنا و  یناور و  دنویپ  مدع  رطاخ  هب  دشاب ، هتـشاد  مه  یمـسج  دنویپ  رگیدکی 

تبحم و دناوت  یمن  نیگنـس  هیرهم  فرـص  دـشاب  ناریو  تسب  ياپ  زا  يا  هناخ  رگا  دوش و  یمن  بوسحم  هداوناخ  ناینب  هیرهم  .درک 
.دوش یم  یگدیشاپ  مه  زا  يرهم و  یب  يارب  يا  هنیمز  دوخ  هاگ  هکلب  دنک » تسرد  هبذاج 

ص:225
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ناور تشادهب  رد  داصتقا  شقن  مراهچ : لصف 

هراشا

ص:227
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: شسرپ *

؟  تسیچ ناسنا  یناور  تشادهب  رد  تورث  شقن 

هراشا

: خساپ *

انغ یناور  یفنم  راثآ   - 1

: دراد زین  یفنم  یناور  ياهدمایپ  دوخ  يدوخ  هب  انغ  يزاین و  یب 

تلفغ

: دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  باطخ  لاعتم  دنوادخ  .تسا  تیفرظ  مک  دارفا  رد  تلفغ  لماوع  زا  یکی  يزاین  یب  انغ و 

، ایند ياهرویز  رطاخ  هب  زگره  و  دـنبلط ! یم  ار  وا  ياضر  اهنت  و  دـنناوخ ، یم  رـصع  حبـص و  ار  دوخ  راگدرورپ  هک  شاب  یناسک  اب  »
سفن ياوه  زا  هک  اه  نامه  نکم ! تعاطا  میتخاس ، لفاغ  دوخ  دای  زا  ار  ناشبلق  هک  یناسک  زا  و  ریگمرب ! اـه  نآ  زا  ار  دوخ  نامـشچ 

.(1)« تسا یطارفا  ناشیاهراک  دندرک و  يوریپ 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  هب  هک  هدـش  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ناـمز  ّربکتم  نادـنمتورث  زا  یعمج  هراـبرد  قوف  هیآ  نیا 
دهد و یم  رازآ  ار  ام  ماشم  ناشندب  يوب  هک  ار  يدارفا  هنوگ  نیا  ینیـشنب و  سلجم  ردص  رد  وت  رگا  دـمحم ! يا  دـنتفگ : دـندمآ و 
ام نوچ  مه  ییاه  تیصخش  فارشا و  روخ  رد  یـسلجم  وت  سلجم  يزاس  رود  دوخ  زا   (2) دنراد نت  رب  هنیمشپ  نشخ و  ياه  سابل 

.(3) تسین ام  ياج  رگید  هورگ ، ود  نیا  دوجو  اب  یلو  تفرگ ، میهاوخ  هرهب  تنانخس  زا  دمآ و  میهاوخ  وت  دزن  ام  هاگ  نآ  دوشب ،

ص:229

اْینُّدلا َو ال ِهایَْحلا  َهَنیِز  ُدیُِرت  ْمُْهنَع  َكاْنیَع  ُدْعَت  ُهَهْجَو َو ال  َنوُدیُِری  ِّیِـشَْعلا  ِهادَْغلِاب َو  ْمُهَّبَر  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  َعَم  َکَسْفَن  ِْربْصا  َو  ( ) 1 - ) 1
.28 فهک /  ًاطُُرف ؛) ُهُْرمَأ  َناک  ُهاوَه َو  َعَبَّتا  انِرْکِذ َو  ْنَع  ُهَْبلَق  اْنلَفْغَأ  ْنَم  ْعُِطت 

.تسا هدوب  باّبح  بیهص و  يرافغ ، رذوبا  یسراف ، ناملس  نوچمه  نامیا  اب  دارفا  هب  هراشا  ( 2 - ) 2
ص 327. ج 2 ، نآرق ، رد  قالخا  رصان ، يزاریش ، مراکم  ( 3 - ) 3
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ینیب گرزب  دوخ  ربکت و 

يدام تاناکما  هک  ار  یحلاص  دارفا  ّربکتم ، دارفا  هاگ  .ددرگ  بوسحم  ربکت  لماوع  زا  یکی  دـناوت  یم  ناوارف ، تورث  لام و  نتـشاد 
زا هدرک ، نایب  ار  نآ  تبقاع  ّربکت و  عون  نیا  زا  ییاه  هنومن  میرک  نآرق  .دنیامن  یم  یـشورف  رخف  نانآ  رب  دننک و  یم  ریقحت  دـنرادن 

: دیامرف یم  نوراق  ناتساد  رد  هلمج 

شموق ربارب  رد  دوخ  تنیز  مامت  اب  وا  اـهزور  زا  یکی  رد  تخادرپ و  دوخ  تورث  شیاـمن  هب  لیئارـسا  ینب  رب  ییوج  يرترب  يارب  وا  »
شاک يا  هک ، دـندرک  وزرآ  ناتـسرپایند  زا  يرایـسب  دوبر و  ناگدـننیب  زا  ار  تقاط  ربص و  هک  اج  نآ  اـت  دـش  رهاـظ  لیئارـسا ) ینب  )

.(1)« دنتشاد ار  نوراق  تورث  دننامه 

بسا رب  اه  نآ  همه  هک  یلاح  رد  تشگ  رهاظ  لیئارسا  ینب  نایم  رد  يرفن  رازهراهچ  تیعمج  کی  اب  وا  هک  هدمآ  یخیرات  بتک  رد 
ياه بسا  رب  هک  الط  ياه  نیز  يور  هک  دروآ  نوریب  دوخ  اب  ار  ابیز  نارتخد  دـندوب ، راوس  خرـس  ياه  شـشوپ  اب  تمیقنارگ  ياـه 

تشذگن يزیچ  دییاپن ، نادنچ  ییوج  يرترب  ّربکت و  نیا  یلو  .دندوب  تالآ  تنیز  قرغ  همه  دندوب و  راوس  تشاد  رارق  گنر  دیفس 
ربکتـسم هاوخدوخ و  دـنمتورث  نیا  یگدـنز  درب و  ورف  دوخ  ماک  رد  ار  شیاه  تورث  اهرـصق و  ماـمت  وا و  ادـخ  ناـمرف  هب  نیمز  هک 

.(2) دش خیرات  لوط  رد  اه  ناسنا  همه  يارب  یتربع  سرد 

؛ تسین نینچ  زگره  : » دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  .تسا  دنوادخ  لباقم  رد  یـشکرس  نایغط و  انغ  یفنم  ياهدمایپ  زا  یکی  نایغط :
.(3)« .دید رگناوت  ار  دوخ  هک  نیا  رطاخ  هب  دنک ؛ یم  نایغط  ناسنا  ًاعطق 

ص:230

.79 صصق /  ُنوُراق ؛) َِیتوُأ  ام  َْلثِم  اَنل  َْتَیل  ای  اْینُّدلا  َهایَْحلا  َنوُدیُِری  َنیِذَّلا  َلاق  ِِهتَنیِز  ِیف  ِهِمْوَق  یلَع  َجَرَخَف  ( ) 1 - ) 1
ص 53. ج 2 ، نآرق ، رد  قالخا  رصان ، يزاریش ، مراکم  ( 2 - ) 2

.7-6 قلع / ینْغَتْسا ؛) ُهآَر  ْنَأ  یغْطََیل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  ّالَک  ( ) 3 - ) 3
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یم ینغتـسم  ار  دوخ  یتقو  هک  دـنا  هتفاین  شرورپ  یحو  لقع و  بتکم  رد  هک  تسا  یناسک  تعیبط  تساه ، ناسنا  رتشیب  تعیبط  نیا 
رگا دنتـسه و  دنوادخ  ياه  تمعن  فطل و  هب  دنمزاین  هشیمه  تادوجوم  همه  ناسنا و  هتبلا  .دـننک  یم  یـشکرس  هب  عورـش  دـنرادنپ 

.(1) درادنپ یم  زاین  یب  ار  دوخ  ناسنا  یهاگ  یهتنم  .دنوش  یم  دوبان  همه  دوش  عطق  ادخ  ضیف  يا  هظحل 

.دـندوب اه  نآ  ءایبنا ، لباقم  رد  هزراـبم  لوا  فص  رد  هشیمه  دریگ و  یم  همـشچرس  ربکتـسم  هّفرم و  ياهرـشق  زا  اـیند  دـسافم  رتشیب 
لوا هک  ( 67 نونمؤم / « ) نیربکتسم  » هب هاگ  و  ( 34 ءابس / « ) نیفرتم  » هب هاگ  و  ( 60 فارعا /  ) هدرک ریبعت  َْالَم »  » هب هاگ  اـه  نآ  زا  نآرق 

هک یناسک  هب  هراشا  یمود  تسا و  یلاخ  یهت و  ناشنورد  دـنک و  یم  رپ  ار  اه  مشچ  ناشرهاظ  هک  تسا  یفارـشا  تیعمج  هب  هراـشا 
یب رود و  ادـخ  زا  نارورغم و  هب  یموس  ربخ و  یب  نارگید  جـنر  درد و  زا  دـنرورغم و  تسم و  و  دـنرب ، یم  رـس  هب  تمعن  هافر و  رد 

.(2) تسا انغ  يزاین و  یب  ساسحا  اه  نیا  همه  همشچرس  هک  دراد  هراشا  ناربخ 

يرادقم هب  اذل  دننک ، یم  متـس  یـشکرس و  نیمز  رد  دشخب  تعـسو  شناگدنب  يارب  ار  يزور  دنوادخ  هاگره  : » دیامرف یم  دنوادخ 
«. (3) تسا انیب  هاگآ و  شناگدنب  هب  تبسن  وا  هک  دنک  یم  لزان  دهاوخ  یم  هک 

نیمز رد  يرگمتس  هب  عورش  دنوش ، ریس  همه  دهدب و  تعسو  ار  دوخ  ناگدنب  همه  يزور  یلاعت  يادخ  رگا  هک : تسانعم  نیدب  هیآ 
.(4) دروآ یم  رابکتسا  یشکرس و  دش  دایز  یتقو  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ایند  تورث  لام و  اریز  دننک ؛ یم 

ص:231

ص 164. ج 27 ، هنومن ، ریسفت  ( 1 - ) 1
ص 174. نامه ، ( 2 - ) 2

.27 يروش / ٌریَِصب ؛) ٌرِیبَخ  ِهِدابِِعب  ُهَّنِإ  ُءاشَی  ام  ٍرَدَِقب  ُلِّزَُنی  ْنِکل  ِضْرَْألا َو  ِیف  اْوَغََبل  ِهِدابِِعل  َقْزِّرلا  ُهّللا  َطََسب  َْول  َو  ( ) 3 - ) 3
ص 57. ج 18 ، نازیملا ، ریسفت  ( 4 - ) 4
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: تسا هتفگ  ناطیش  هک  هدمآ  تایاور  رد 

هک میارآ  یم  وا  رظن  رد  ار  تورث  لام و  ای  منک : یم  راتفرگ  زیچ  هس  زا  یکی  هب  ار  وا  درادـن و  یـصالخ  نم  گـنچ  زا  رگناوت  مدآ  »
اه نآ  هجیتن  رد  هک  منک  یم  ناسآ  شیارب  ار  نآ  فرـصم  ياه  هار  ای  دـنک  يراددوخ  شیوخ ، یلاـم  قوقح  تخادرپ  زا  هجیتن ، رد 
«. (1) دروآ یم  تسد  هب  اوران  ياه  هار  زا  ار  نآ  هجیتن  رد  هک  منادرگ  یم  وا  بوبحم  ار  تورث  لام و  ای  دنک و  یم  جرخ  قحان  هب  ار 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  . (3)« تسا رفیک  تبوقع و  يرگناوـت ، (2) و  دروآ یم  یـشکرس  يرگناوت  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
رد تورث  لام و  ندش  دایز  ای  ملاع ، شزغل  ییوج  یپ  ای  نآرق ، ياجبان  لیوأت  مسرت : یم  زیچ  هس  زا  متما  يارب  دوخ  زا  سپ  : » دومرف

.(4)« دنوش تسمرس  شکرس و  هک  يروط  هب  اه  نآ  نایم 

ناهاشداپ و ًابلاغ  نآ  قادـصم  هک  هدـش  هتفگ  دـنا ، هدرک  نایغط  هدـش و  يویند  هافر  هب  رورغم  تسم و  هک  یناسک  هب  فرتم  فارتا :
.(5) تسا هاوخدوخ  نادنمتورث  نارابج و 

، یبلط تذل  لابند  هب  هک  دنتـسه  ینادـنمتورث  نامه  نافرتم  نیاربانب  .دـننک  یم  دـنهاوخب ، يراک  ره  هدـش و  اهر  دوخ  لاح  هب  نانآ 
یم اه  نآ  رفک  بجوم  هلئـسم  نیا  هک  دنتـشاد  رارق  ناربمایپ  اب  هلباقم  لوا  فص  رد  ًـالومعم  دنتـسه و  ینارذـگ  شوخ  ینار ، سوه 
نآ هب  ام  دنتفگ  اه  نآ  نیفرتم  هک  نآ  رگم  میداتـسرفن  هدننک  راذنا  ربمایپ  يراید  رهـش و  چیه  رد  ام  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  . (6) دش

.(7)« میتسه رفاک  دیا  هدش  هداتسرف  امش  هچ 

ص:232

ُهَلِیبَـس ِْهیَلَع  َلِّهَـسا  ْنا  اَِّماو  ِهِّقَح ، ْنِم  ُهَعَنمَیَف  ِِهنیَع  ِیف  ُهَنِّیَزا  ْنا  اـّما  ثـالَث : يدْـحا  نِم  ُِّینَغلا  ِیّنم  َوُجنَی  نل  لاـق : َناـطیَّشلا  َّنِا  ( » 1 - ) 1
.16677 لامعلازنک ، ِهِّقَح ؛» ِْریَِغب  ُهَبِسْکَیَف  ِْهَیلا  ُهَبِّبَحا  ْنا  اِّماو  ِهِّقَح  ِریَغ  ِیف  ُهَقِْفُنیَف 

ح 15290. همکحلا ، نازیم  یِغُْطی ؛» ِینَْغلَا  ( » 2 - ) 2
ح 15289. نامه ، ٌَهبوقُع ؛» َینِْغلَا  ( » 3 - ) 3

ُلاملا ُمِهیف  َرَهْظَی  ْوا  ِِملاَعلا ، َهَّلَز  اوُغَْتبَی  وا  ِِهلیِْواَت ، ِریَغ  یَلَع  َنآرقلا  اُولَّوَاَتَی  نا  لالِخ : َثالَث  يِدَعب  ْنِم  یتَّما  یلَع  ُفَّوَخَتا  امَّنِا  ( » 4 - ) 4
ح 15288. نامه ، اوُرَْطبَی ؛» اوَغْطَی و  یَّتَح 

ص 39. ج 21 ، هنومن ، ریسفت  ( 5 - ) 5
ص 166. نآرق ، يداصتقا  تایآ  یعوضوم  مجعم  مظاک ، دمحم  دیس  ییاجر ، ( 6 - ) 6

.34 ابس / َنوُِرفاک ؛) ِِهب  ُْمْتلِسْرُأ  اِمب  ّانِإ  اهُوفَْرتُم  َلاق  ّالِإ  ٍریِذَن  ْنِم  ٍهَیْرَق  ِیف  اْنلَسْرَأ  ام  َو  ( ) 7 - ) 7
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یعامتجا طباور  شهاک 

شهاک یعامتجا  طباور  هجیتن  رد  ددرگ ، یم  رادان  تسدیهت و  دارفا  ریقحت  ینیب و  گرزب  دوخ  ثعاب  تورث  انغ و  دراوم  یضعب  رد 
ینیشنب و سلجم  ردص  رد  وت  رگا  دنتفگ : یم  دنتفر و  یم  ربمایپ  دزن  ّربکتم  نادنمتورث  زا  یضعب  مالسا  ردصرد  هک  نانچ  دبای ، یم 
، يزاـسرود دوخ  زا  دـنراد  نت  رب  هنیمـشپ  نشخ و  ياـه  ساـبل  دـهد و  یم  رازآ  ار  اـم  ماـشم  ناشندـب  يوب  هک  ار  يدارفا  هنوگ  نیا 
، تفرگ میهاوخ  هرهب  تنانخس  زا  دمآ و  میهاوخ  وت  دزن  ام  دوشب ، ام  نوچ  مه  ییاه  تیصخش  فارشا و  روخرد  سلجم  وت  سلجم 

ياه فرح  هب  دریگب و  هلصاف  ّربکتم  دارفا  نیا  زا  هک  دومرف  ربمایپ  هب  دنوادخ  یلو  تسین ؛ ام  ياج  رگید  هورگ  ود  نیا  دوجو  اب  یلو 
ینغ بسانمان  ياهدمایپ  زا  يدام  رهاظم  هب  هجوت  نتخود و  یگدنز  ياه  هیاریپ  هب  مشچ  اهدمآ  تفر و  رد  . (1) دیامنن هجوت  اه  نآ 

نآ زا  یخرب  هب  هک  يدام  ياه  تمعن  هب  ار  دوخ  مشچ  زگره  و  : » دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  باطخ  دنوادخ  .دشاب  یم 
يزور مییاـمزایب و  هلیـسو  نیا  هـب  ار  ناـنآ  هـک  تـسنآ  يارب  تساـیند و  یگدـنز  ياـه  هفوکـش  اـه  نـیا  هـک  نـکفیم  مـیا  هداد  اـه 

.(2)« تسا رترادیاپ  رتهب و  تراگدرورپ 

اه نآ  اب  ار  ناش  ّتیقفوم  دنتـسه و  مهم  اـه  ییاراد  دـننک  یم  رّوصت  هک  يدارفا  اـه : ییاراد  هب  رایـسب  هجوت  بولطماـن  یناور  راـثآ 
نآ رطاخ  هب  عوضوم  نیا  .دنتحاران  سویأم و  دـننک ، یم  يرادـیرخ  ار  اه  نآ  هک  یماگنه  دنتـسه و  داش  رت  مک  دـننک ، یم  یبایزرا 

ار ینورد  يداش  دـناوت  یمن  يدام  روما  هک  دـنبای  یم  رد  دنتـسه و  يداش  ای  يدرف  لاـمک  يوجتـسج  رد  عقاو  رد  اـه  نآ  هک  تسا 
هک يدارفا  دنتفایرد  هباشم  روط  هب  ( 1993  ) نایرو رسیک  ( 1992 رامیتد ،  ) دزاس مهارف 

ص:233

.28 فهک / َكاْنیَع ؛) ُدْعَت  ُهَهْجَو َو ال  َنوُدیُِری  ِّیِشَْعلا  ِهادَْغلِاب َو  ْمُهَّبَر  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  َعَم  َکَسْفَن  ِْربْصا  َو  ( ) 1 - ) 1
.131 هط /  یْقبَأ ؛) ٌْریَخ َو  َکِّبَر  ُقْزِر  ِهِیف َو  ْمُهَِنتْفَِنل  اْینُّدلا  ِهایَْحلا  َهَرْهَز  ْمُْهنِم  ًاجاوْزَأ  ِِهب  انْعَّتَم  ام  یلِإ  َْکیَْنیَع  َّنَّدُمَت  َو ال  ( ) 2 - ) 2
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دوخ دنناد ، یم  الاب  اه  تیقفوم  نیا  هب  یبایتسد  يارب  ار  دوخ  سناش  هک  ییاه  نآ  ای  دنتـسه  مهم  یلام  ياه  تیقفوم  دننک  یم  رکف 
.(1) دنراد يرتالاب  بارطضا  یگدرسفا و  رت و  نییاپ  یگدنز  سح  ییافوکش و 

یناور تشادهب  رد  ینغ  تبثم  تارثا   - 2

.مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  زین  یتبثم  یناور  ياهدمایپ  ینغ 

یندب یلام و  تینما  ساسحا 

اهزاین و دناوت  یم  تسا ، نیمأت  شا  هدنیآ  دوب ، دهاوخن  نآ  یفنم  ياهدمایپ  رقف و  راتفرگ  ینغ  درف  دوش ، یم  یلام  تینما  ثعاب  انغ 
.تشاد دهاوخن  یگدنز  رد  تیمورحم  دوبمک و  ساسحا  .دیامن و  نیمأت  ار  شا  هداوناخ  دوخ و  جیاوح 

یگدنز رد  سرتسا  مدع  یتحار و  ساسحا 

هب دشاب ، رت  ینغ  صخـش  هزادنا  ره  .دشاب  دنمدوس  دّدعتم  تاهج  زا  دـناوت  یم  يزاین  یب  میوش ، وربور  سرتسا  اب  میهاوخ  یم  یتقو 
بسانم و ياذغ  دنراد  ناکما  رتشیب  ینغ  صاخـشا  .دش  دهاوخ  مهارف  سرتسا  اب  هزرابم  ياه  هار  ناکما  رتشیب ، وا  يارب  هزادنا  نامه 
ای دـننک  ضوع  ار  اه  نآ  دـنناوت  یم  تحار  یلیخ  دوش ، اه  نآ  یتحاران  بجوم  يراک  تیعقوم  ای  راک  لحم  رگا  دـنروخب ، لداـعتم 

ياهدادـیور دـننک ، یگدـنز  مارآ  قطانم  رد  هدافتـسا و  یـشزرو  تاناکما  زا  دـنناوت  یم  یناسآ  هب  دارفا  نیا  دـنراذگب ؛ راـنک  یتح 
.(2) دوش یم  هتشاذگ  رانک  یناسآ  هب  زین  رگید  ياز  سرتسا  لماوع  زا  يرایسب  یگدنز و 

یم مهارف  هدـننک  کمک  صخـش  يارب  تذـل  شمارآ و  ساسحا  ثعاب  يرای  نیا  دراد : ار  نارگید  هب  کمک  ییاـناوت  ینغ  صخش 
، نآ هلیسو  هب  ات  ریگب  تاکز )  ) هقدص و اه  نآ  لاوما  زا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  دنوادخ  .دروآ 

ص:234

ص 224. يداش ، یسانشناور  لکیام ، لیاگرآ ، ( 1 - ) 1
ص 86. یناور ، تشادهب  هزمح ، یجنگ ، ( 2 - ) 2
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تسا و اـه  نآ  شمارآ  هیاـم  وت  ياـعد  هک  نک  اـعد  تاـکز ) نتفرگ  ماـگنه   ) اـه نآ  هب  یهد و  شرورپ  يزاـس و  كاـپ  ار  اـه  نآ 
مه وا  هدـیدرگ  لاحـشوخ  وا  کـمک  هطـساو  هـب  ریقف  صخــش  ِدـید  هـک  یماـگنه  رگید  یفرط  زا  . (1)« تسا اناد  اونـش و  دـنوادخ 

.دیامن یم  تّذل  ساسحا  دوش و  یم  لاحشوخ 

تبثم هفطاع 

یحضاو صخشم و  طابترا  تبثم  هفطاع  تفرگ ، تروص  یفنم  تبثم و  هفطاع  دروم  رد  ( 1969  ) نرب دارب  طسوت  هک  یتاقیقحت  رد 
اب طاـبترا  نیا  .دوـب  تواـفتم  هورگ  نیرت  ینغ  يارب  اـت 75 % هورگ  نـیرتریقف  يارب  نازیم 32 % زا  طاـبترا  نیا  هک  تشاد  دـمآرد  اـب 

دمآرد هک  يدارفا  دنتفایرد  ( 1998  ) رویو نمچال و  .تسا  رما  نیا  اب  طبترم  زین  عیاقو  لرتنک  . (2) دوب رت  فیعض  رایسب  یفنم  هفطاع 
يدنم تیاضر  دنراد ، يرتشیب  طلـست  هک  ییاه  نآ  يدـمآرد  ياه  هورگ  همه  رد  دـنراد و  يرتشیب  طلـست  ساسحا  دـنراد ، يرتالاب 

.(3) دنراد يرت  مک  یگدرسفا  رتهب و  یتمالس  تیعضو  نینچ  مه  دنراد ، یگدنز  زا  يرتشیب 

انغ بسانمان  ياهدمایپ  اب  هلباقم  ياه  هار   - 3

ارقف لباقم  رد  ینتورف  عضاوت و   - 1

.(4) دنوادخ رطاخ  هب  ءارقف  يارب  ءاینغا  عضاوت  تسوکین  هچ 

.تسا هداد  حیجرت  ءاینغا  انغ و  رب  ار  ارقف  رقف و  هک  یتایاور  هظحالم   - 2

.(5)« تسا رت  شزرا  اب  ینغ  درف  رانید  کی  زا  دنوادخ  دزن  دهد  یم  ادخ  هار  رد  ریقف  هک  یمهرد  کی  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

ص:235

.103 هبوت /  ٌمِیلَع ؛) ٌعیِمَس  ُهّللا  ْمَُهل َو  ٌنَکَس  َکَتالَص  َّنِإ  ْمِْهیَلَع  ِّلَص  اِهب َو  ْمِهیِّکَُزت  ْمُهُرِّهَُطت َو  ًهَقَدَص  ْمِِهلاْومَأ  ْنِم  ْذُخ  ( ) 1 - ) 1
ص 212. يداش ، یسانشناور  لکیام ، لیاگرآ ، ( 2 - ) 2

ص 226. نامه ، ( 3 - ) 3
ير يدـمحم  ِهللا ؛» یَلَع  ـالاکِّتا  ِءاـِینْغَْالا  یَلَع  ِءارَقُفلا  ُهِیت  ُْهنِم  ُنَسْحَاَو  ِهللاَدـْنِع ، اَِـمل  ًاـبَلَط  ِءارَقُْفِلل  ِءاـِینغَْالا  َعَضاوَت  َنَسْحا  اَـم  ( » 4 - ) 4

ح 16122. همکحلا ، نازیم  دمحم ، يرهش ،
ح 16119. نامه ، َِّینَغلاِرانیِد ؛» ْنِم  ِهللاَْدنِع  یَکْزا  ِریقَْفلا  ُمَهْرِد  ( » 5 - ) 5
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يرازگرکش ادخ و  اب  طابترا  ظفح   - 3

ار رباص  درف  رکاـش و  درف  نآ  هطـساو ي  هب  اـت  دومن  داـیز  اـی  مک  ار  نآ  درک و  ریدـقت  ار  يزور  دـنوادخ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع 
.(1)« دیامن ناحتما 

يارب يا  هنیمز  ار  انغ  دـناوت ، یم  یقالخا  بسانمان  تالاح  اهراتفر و  زا  شیوخ  ظفح  رد  ربص  يرازگرکـش و  تیاور  نیا  ساسا  رب 
.دهد رارق  یناور  شمارآ  يدرف و  لامک 

ص:236

َِکلاِذب َِربَتْخَِیلو  اهَرِوُسْعَمَو ، اَهِروُْسیَِمب  َدارا  ْنَم  َِیلَْتبَِیل  اَهِیف  َلَدَعَف  ِهَعَّسلاَو  ِقیِّضلا  یَلَع  اَهَمَّسَقَو  اهلَّلَقَو ، اهَرَّثَکَف  َقازَرَْالا  َرَّدَقَو  ( » 1 - ) 1
.15005 نامه ، اهِریِقَفَو ؛» اهَِّینَغ  ْنِم  َْربَّصلاَو  َرْکُّشلا 
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: شسرپ *

؟  تسیچ نآ  زا  یشان  یناور  تارثا  ندرب  نیب  زا  رقف و  اب  ههجاوم  يارب  مالسا  ياهراک  هار 

: خساپ *

شالت راک و 

نیا رب  یناوارف  تایاور  نآرق و  تایآ  .دـشاب  یم  يزور  بسک  يارب  شـشوک  راک و  اـه  شور  نیرت  مهم  زا  یکی  رقف  ندودز  يارب 
دیامن یم  يدادادخ  عبانم  زا  جارختسا  هدافتسا و  هب  توعد  ار  ناسنا  .دنا و  هدرک  مالعا  مهم  فیاظو  زا  ار  نآ  هدرک و  دیکأت  هلئـسم 

مار امـش  يارب  ار  نیمز  هک  تـسا  یـسک  وا  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  .دـنک  یم  ریبـعت  یهلا  لـضف  تفاـیرد  يارب  تـکرح  هـب  نآ  زا  و 
تایاور . (1)« تـسوا يوـس  هـب  طـقف  ناـگدرم )  ) ندرک هدـنز  و  دـیروخب ؛ شا  يزور  زا  دــیورب و  هار  نآ  فارطا  رد  سپ  دادرارق ،

رد دـهاجم  زا  رتالاب  یتح  ار  وا  باوث  تایاور  یـضعب  ادـخ و  هار  رد  داهج  فیدر  رد  ار  يزور  بسک  يارب  شالت  راک و  يددـعتم 
.دناد یم  دنوادخ  هار 

دننام دـبلطب  شلایع  دوخ و  يارب  شـالت ) راـک و  هلیـسو  هب   ) لـالح يزور  هک  ره  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما 
.(2)« تسا ادخ  هار  رد  دهاجم 

هلیـسو هب   ) تیافک و ار  شا  هداوناخ  هچ  نآ  هب  ار  لاعتم  راگدرورپ  تیانع  لضف و  هک  سک  نآ  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
.(3)« تسادخ هار  رد  دهاجم  زا  رترب  وا  رجا  دبلطب ، دنک  یم  هرادا  راک )

ص:237

تایآ 273 و نینچمه  و  . 15 کلم / ُروُشُّنلا ؛) ِْهَیلِإ  ِِهقْزِر َو  ْنِم  اُولُک  اِهبِکانَم َو  ِیف  اوُْشماَف  ًالُولَذ  َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه  ( ) 1 - ) 1
لمزم و 11 حون و 20  هعمج و 19-20  نمؤم و 10  رطاف و 61  مور و 12  رجح و 46  فارعا و 19-20  هرقب و 74 و 10  36 و 164 

.مور ءایبنا و 9  لحن و 31  ءابن و 15 
ص 320، ج 18 ، هعیـشلا ، لیاسو  هللا ؛» ِلیبَس  ِیف  ِدِـهاجُْملاَک  َناَک  ِهلایِعو  ِهِسْفَن  یلَع  ِِهب  َدوُعَیل  ِهِّلِح  ْنِم  َقزِّرلا  اَذَـه  َبَلَط  ْنَم  ( » 2 - ) 2

ص 93. ، 5 یفاک ، لوصا 
ج 5، یفاک ، لوصا  ّلجوزع ؛» هللا  لیبس  یف  دـهاجملا  نم  ًارجا  ُمَظعا  َُهلایع  هب  ِفکی  ام  َّلَجوّزع  هللا  لـضف  ْنِم  ُُبلْطَی  يذـلا  ( » 3 - ) 3

ح 2. ص 88 ،
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ترضح : » هک تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  .دندرک  یم  راک  زین  مالـسلا  مهیلع  ءایبنا  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا  مهیلع  همئا  تاملک  رد 
مالسلا هیلع  دواد  نابش ، مالسلا  هیلع  میهاربا  ناگرزاب ، مالـسلا  هیلع  دوه  راّجن ، مالـسلا  هیلع  حون  طایخ ، یبن  سیردا  زرواشک ، مدآ 

زین ار  مدرم  دندرک ، یم  راک  مالسلا  مهیلع  همئا  . (1)« دندوب رگراک  مالسلا  هیلع  یسوم  فابریصح و  مالسلا  هیلع  نامیلـس  زاس ، هرز 
یمن تباجا  ار  نانآ  ياعد  دنوادخ  دننکن ، شالت  يزور و  بسک  هک  یناسک  : » دـندومرف یم  دـندومن و  یم  شالت  راک و  هب  توعد 

«. دنک

زین دنوادخ  ات  منک ، یم  شالت  تیلاعف و  هدومن  دهعت  ار  نآ  ماجنا  دنوادخ  هک  يزاین  نآ  يارب  نم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
رد زامن  ندروآ  ياج  هب  زا  سپ  : » دیامرف یم  دنوادخ  هک  هیآ  نیا  يا  هدینشن  ایآ  دنیبب .» لالح  يزور  بسک  هار  رد  شـشوک  رب  ارم 

دـنک و یمن  راک  هتـسشن و  دوخ  لزنم  رد  هک  ینیبب  ار  یـصخش  وت  رگا  و  دیـشاب .» ایوج  ار  یهلا  لضف  راک  اـب  دـیوش و  رـشتنم  نیمز 
.دوش یمن  باجتسم  ناشیاعد  هک  تسا  يرفن  هس  زا  یکی  نیا  ریخ  تسا ؟ تسرد  راک  نیا  ایآ  دیسر ، دهاوخ  میزور  دیوگب : سپس 

....دننایک ناشیا  متفگ 

.دنک هدنسب  اعد  هب  دیامنن و  بلط  ار  دوخ  يزور  دنکن و  شالت  دنیشب و  هناخ  رد  یلو  دشاب  هتـشاد  راک  هلیـسو  هک  یـسک  نینچ  مه 
یناور تمالـس  راک  عورـش  ماگنه  .تسا  دـیفم  ناور  تمالـس  يارب  راـک  یلک  روط  هب  . (2) دوش یمن  هتفریذپ  شیاعد  صخـش  نیا 

رگید ای  دنتسه ، برطضم  ای  هدرـسفا  رتشیب  راکیب  دارفا  . (3) دوش یم  لتخم  ناور  تمالـس  يراکیب  ماگنه  رد  دبای و  یم  دوبهب  دارفا 
.(4) دنهد یم  ناشن  ار  فیعض  یناور  تمالس  ياه  هناشن 

ص:238

، ًایعار مالـسلا  هیلع  ُمیهاربا  َناَکَو  ًارِجات  ُدوُه  َناَکَو  ًاراَّجن  مالـسلا  هیلع  ُحون  َناَـکو   َ ًاـطاّیَخ ُسیردا  َناَـکَو  ًاـثاَّرح  ُمدآ  َناَـک  ( » 1 - ) 1
َتْحَت ُهَقْزِر  َلَعَج  ًاعاّجش  مالسلا  هیلع  ُدَّمَُحم  َناَکَو  ًاحاّیس  یسیِع  َناَکَو  ًاریجا  یَسُوم  َناَکَو  ًاصاّوَخ  ُناْمیَلُس  َناَکَو  ًاداّرَز  ُدوواد  ناکو 

ص 56. ج 100 ، راحب ، ِهِْحمُر ؛»
َلْوَق ُعَمْـسَت  اَما  ِلالِْحلا ، ِبَلَط  ِیف  َیِحْـضا  ُهللا  َِینارَی  نا  ِساِمْتلِال  ّالا  اهیف  ُبَکْرا  اَم  ُهللا  اَهیناَفَک  ِیّتلا  ِهَجاحلا  ِیف  ُبَکْرََـال  ِّینِا  ( » 2 - ) 2

: َلاَق َُّمث  َُهباب ، ِْهیَلَع  َنَّیطَو  ًاْتَیب ، َلَخَد  الُجَر  َّنا  َْول  ْتیَاَرا  هللا  ِلْضَف  ْنِم  اوُغَْتباَو  ِضْرَْالا  ِیف  اورِْشناَف  ٌهولَّصلا  ِتَیُِضق  اذِاَف  ْهُمْسا  َّلجوَّزَع  ِهللا 
ص 28. ج 17 ، هعیشلا ، لیاسو  ...ًهَوْعَد ؛» ْمَُهل  ُباجَتُْسی  َنیذَّلا َال  ِهَثالَّثلا  ُدَحا  َنوُکَی  َناَک  َّیَلَع  ُلِْزنَی  ِیقْزِر 

ص 161. يداش ، یسانشناور  لکیام ، لیاگرآ ، ( 3 - ) 3
ص 170. نامه ، ( 4 - ) 4
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تالکشم و ربارب  رد  ناوت  یم  وا  فطل  هب  دامتعا  ادخ و  هب  اهراک  ندرپس  دنوادخ و  رب  لّکوت  اب  یتخـس : لمحت  دنوادخ و  رب  لّکوت 
یب تردق  ملع و  ادخ و  فطل  ياکتا  هب  هکلب  دـنک  یمن  فعـض  تراقح و  ساسحا  زگره  لّکوتم  صخـش  .دومن  تمواقم  ثداوح 

.(1) دزاس یمن  سویأم  ار  وا  یعطقم  ياه  تسکش  یتح  دنیب و  یم  حتاف  زوریپ و  ار  دوخ  وا  نایاپ 

رسمه هک  یماگنه  شیگدنز  تاعاس  نیرت  لکشم  زا  یکی  رد  ادخ  رب  وا  لّکوت  مالسلا و  هیلع  میهاربا  تشذگرـس  نایب  رد  دنوادخ 
: دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  مـیهاربا  ناـبز  زا  درک  اـهر  فـلع  بآ و  یب  نازوـس و  کـشخ ، نیمزرـس  رد  ار  شا  هراوخریـش  دـنزرف  و 

نکاس وت ) رب  لّکوت  اب  وت و  نامرف  هب   ) تسوت مرح  هک  يا  هناخ  راـنک  رد  یفلع  بآ و  یب  نیمزرـس  رد  ار  مدـنزرف  نم  اراـگدرورپ ! »
اج هب  ار  وت  رکـش  ات  هد ، يزور  اه  نآ  هب  تارمث  زا  نک و  اه  نآ  هجوتم  ار  مدرم  ياه  لد  وت  نونکا  دـنراد ، اپرب  ار  زاـمن  اـت  متخاـس 

.(2)« دنروآ

هب تسد  تالکشم  یتخـس و  اب  هار  نیا  رد  یـسرب و  یفده  هب  يراد  میمـصت  هاگره  : » دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 
.(3)« دوب دهاوخ  وت  حالص  ریخ و  هب  تامحز  نیا  لمحت  نادب  يدش ، نابیرگ 

هدنرپ هب  هک  نانچمه  داد  یم  يزور  امـش  هب  دنوادخ  دیدرک ، یم  لّکوت  دـنوادخ  رب  ًاتقیقح  رگا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
.(4)« دهد یم  يزور 

.(5)« دیامن دنوادخ  رب  لّکوت  دهدب  يزور  درب  یمن  نامگ  هک  ییاهاج  زا  ار  وا  دنوادخ  دهاوخ  یم  هک  یسک  : » دومرف نانچمه 

ص:239

ص 249. ج 3 ، نآرق ، رد  قالخا  رصان ، يزاریش ، مراکم  ( 1 - ) 1
ْمِْهَیلِإ يِوْهَت  ِساّنلا  َنِم  ًهَِدْئفَأ  ْلَعْجاَف  َهالَّصلا  اوُمیُِقِیل  انَّبَر  ِمَّرَحُْملا  َِکْتَیب  َْدنِع  ٍعْرَز  يِذ  ِْریَغ  ٍداِوب  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  ُْتنَکْسَأ  یِّنِإ  انَّبَر  ( ) 2 - ) 2

.37 میهاربا /  َنوُرُکْشَی ؛) ْمُهَّلََعل  ِتارَمَّثلا  َنِم  ْمُْهقُزْرا  َو 
ص 232. ج 6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  ْریَِخب ؛» َکَّنا  ْمَلْعاَف  َکیَلَع ، َرَّسَعف  اْینُّدلا  ِروما  ْنِم  ًاْئیَش  َتْدْرا  اِذا  ( » 3 - ) 3

، يرهـش ير  يدـمحم  ًاـناِطب ؛» ُحورتو  ًاـماصِخ  وُدـْغَت  ُریَّطلا ؛ ُقَرُْزی  اَـمَک  متقِزَُرل  ِِهلّکوت  َّقَح  ِهللا  یَلَع  َنُولَّکَوَت  ُْمْتنُک  ْمُّکنا  وـل  ( » 4 - ) 4
ص 347. 1422 ق ، ثیدحلاراد ، مق : هنسلاو ، باتکلا  یف  هیداِصْتقِْالا  ُهَیمینتلا  دمحم ،

ص 348. نامه ، هللا ؛» َیَلَع  ْلَّکَوَتَْیلَف  ُبِسَتحَی  ُثیَح ال  نم  هللا  هَقُزرَی  ْنا  َدارا  نم  ( » 5 - ) 5
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: دهد یم  ءارقف  هب  ادخ  هک  يونعم  لیاضف  هظحالم 

هدـنب زا  دـهاوخ ، یم  شزوپ  شردارب  زا  يردارب  هک  نانچمه  هءانث ، لج  دـنوادخ  تمایق ) زور  رد  : ) دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
دزن تیراوخ  رـس  زا  ایند  رد  ار  وت  نم  هک  دنگوس  ملالج  تزع و  هب  دـیامرف : یم  دـهاوخ و  یم  شزوپ  ایند ، رد  دوخ  دـنمزاین  نمؤم 

هب هک  یـشاداپ  نیا  اب  دیوگ : درادرب و  ار  هدرپ  وا  ما ، هداد  هچ  وت  هب  ایند  ياج  هب  نیبب  رادرب و  ار  هدرپ  نیا  نونکا  .مدرکن  جاتحم  نم 
.(1) یتفرگ نم  زا  ایند  رد  ار  هچ  نآ  رگا  نایز  هچ  ارم  يداد  نم 

دراد هگن  یفخم  ار  نآ  سکره  نیاربانب  .تسا  هداهن  تناما  دوخ  قلخ  دزن  ار  رقف  دنوادخ  : » دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
.(2)« دیامرف اطع  وا  هب  راد  هدنز  بش  راد  هزور  شاداپ  دنوادخ 

ناریقف قاتشم  تشهب  دنتشهب و  قاتشم  یگمه  مدرم  دنتـشهب ، لها  كولم  نارایرهـش و  ارقف  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
.(3)« تسا

، دراذـگن ياـجرب  دوـخ  زا  يراـنید  مهرد و  دریمب و  هـک  یـسک   » »(4) و تسا زاـب  ارقف  يور  هب  تشهب  ياـهرد  : » دوـمرف نـینچ  مـه 
.(5)« دوشن تشهب  دراو  یسک  وا  زا  رترگناوت 

وا هب  هک  تسا  ییایند  ببـس  هب  نیا  تسا و  نامیلـس  دوش ، یم  تشهب  دراو  هک  يربمایپ  نیرخآ  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.(6)« هدش هداد 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

ص:240

ام یلـالَجَو ، یتَّزِعَو  ُلوقیَف : ِهیِخا ، یلا  ُخَْـالا  ُرِذَـتْعَی  اَـمَک  اینّدـلا  ِِیف  ِجِوحُملا  ِنِمؤُـملا  ِهِدـبَع  یلا  ُرِذَـتعََیل  هءاـنث  لـج  َهللا  َّنِا  ( » 1 - ) 1
ام ینَّرَـض  اَم  ُلوقیف : ُعَفرَیَف  َلاَق : .اَْینُّدلا  َنِم  َُکتْـضَّوَع  اَم  َیلا  ْرُْظناف  َفْجَّسلا  اذه  ْعَفراَف  َّیلَع  َِکب  َناَک  ناوَه  ْنِم  اَْینُّدـلا  ِیف  َُکتجَوْحا 

ح 16086. همکحلا ، نازیم  ِینَتْضَّوَع ؛» اَم  َعَم  یتَعَنَص 
ح 16092. نامه ، ِمئاقلا ؛» ِمئاّصلا  ِرجا  َلثِم  ُهللا  ُهاطْعا  ُهرَتَس  ْنَمَف  ِهِقلَخ ، َْدنِع  ًهَناَما  َرقَفلا  َلَعَج  َهللاّانِا  ( » 2 - ) 2

ح 16095. نامه ، ِءارَقُفلا ؛» َیلا  ٌهَقاتْشُم  ُهَّنَجلاو  ِهَّنَجلا  َیلا  َنوقاتشُم  ْمُهُّلُک  ُساّنلاَو  ِهَّنَجلا ، ِلها  ُكوُلم  ُءارَقُْفلَا  ( » 3 - ) 3
.16097 نامه ، ِءارَقُفلا ؛» یلَع  ٌهَحَّتَفُم  ِهَّنَجلا  ُباْوبَا  ( » 4 - ) 4

.16100 نامه ، ُهنِم ؛» ینغا  َهَّنَجلا  ِلُخدَی  مل  ًاراَنیِد  َالو  ًامَهْرِد  ْكُْرتَی  َْملو  َتام  ْنَم  ( » 5 - ) 5
.16105 نامه ، اینّدلا ؛» َنِم  َیِطْعا  اِمل  َِکلَذو  ُنامیلُس ، ِهَّنَجلا  َیلا  الوخُد  ِءایْبنَالا  َرِخآ  َّنِا  ( » 6 - ) 6
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هک یناـسک  اـب  و  : » دوـمرف اریز  میوـج ؛ یّـسأت  امـش  لـفاحم  سلاـجم و  هب  هک  تسا  هدیدنـسپ  نم  يارب  دـنوادخ  ناریقف ! هورگ  يا  »
لفحم امـش  ياه  لفحم  هک  ارچ  نک » هشیپ  ییابیکـش  دنهاوخ ، یم  ار  وا  يدونـشخ  و )  ) دـنناوخ یم  ماش  حبـص و  ار  ناشراگدرورپ 

.(1)« تسامش راگزور  زا  شیپ  ناربمایپ  ياه 

يرگید ياهزیچ  دـسر و  یم  شورف  هب  هک  ییاه  هویم  ایآ  يور ؟ یمن  رازاب  هب  ایآ  : » دومرف زاّزخ  دـمحم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
زا اـّما  ینیب  یم  هک  يزیچ  ره  ربارب  رد  هک  نادـب  دوـمرف : ارچ ؟ مدرک : ضرع  يرادـن ) دـیرخ  تردـق  و   ) ینیب یمن  یتـسه  لـیام  هک 

.(2)« تسا يا  هنسح  تیارب  ییآ ، یمنرب  نآ  دیرخ  هدهع 

يور هنایم  داصتقا و 

دصتقم و صخش  هک  متسه  نماض  نم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دنک  یم  يریگـشیپ  رقف  زا  یگدنز  رد  يور  هنایم  داصتقا و 
.(3)« ددرگن ریقف  یگدنز  رد  ور  هنایم 

هقدص

.(4)« دییامن نامرد  ششخب  لذب و  هقدص و  اب  ار  دوخ  يرادان  رقف و  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع 

محر هلص 

.(5)« دنک یم  لئاز  ار  رقف  دنادرگ و  یم  دایز  ار  رمع  محر  هلص  : » دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

ص:241

( ِّیِـشَعلاو ِهادغلِاب  مُهَّبَر  َنوُعْدَی  َنیذـّلا  َعَم  َکَسْفَن  ِْربْصَاو  : ) َلاقف ْمُکِِـسلاجَِمب  یّـسأتا  نا  یل  َیِـضَر  َهللا  َّنا  ِءارَقُفلا ، رَـشعَم  ای  ( » 1 - ) 1
.16654 لامعلازنک ، ْمُُکْلبَق ؛» ِءاِیْبنَالا  ُِسلاجَم  اّهنِاف 

، یَلب ُتلُقَف : ِهیهَتْـشَت ؟ اّمِم  َئیّـشلاو  ُعاُبت  َهَهِکافلا  يرَت  اما  َقوُّسلا ؟ ُلُخْدَـت  اَـما  ِزاّزَخلا : ِدَّمحُِمل  مالـسلا  هیلع  قداـصلا  ماـمِالا  ( » 2 - ) 2
ح 16108. همکحلا ، نازیم  ًهنَسَح ؛» ُهارِش  یلع  ُرِدْقَت  الف  ُهارَت  ام  ِّلُِکب  ََکل  َّنا  اَما  َلاقف :

ح 16068. همکحلا ، نازیم  رِقَتْفَی ؛» ْنا َال  َدصَتَْقا  ِنَِمل  ُْتنِمَض  ( » 3 - ) 3
ح 16070. همکحلا ، نازیم  ِلْذَْبلاَو ؛» ِهَقَدَّصلِاب  َْرقَْفلا  اْوُواَد  ( » 4 - ) 4

ح 16071. همکحلا ، نازیم  رِقَْْفلا ؛» ِیِْفنَتَو  ِرُمُعلا ، ِْیف  ُدیِزَت  ِمِحَّرلا  ُهَلِص  ( » 5 - ) 5
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يزور هب  تیاضر 

ربارب رد  یظفاحم  رپس و  ییابیکـش  ربص و  ...تسین  يزور  هب  يدنـسرخ  تعانق و  زا  رتادزرقف  یلاـم  چـیه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع 
.(1)« تسا يرادان 

« هللااب الا  هوقالو  لوحال   » رکذ

.(2)« دیوگب دایز  ار  میظعلا » ّیلعلا  هللااب  الا  هوق  الو  لوحال   » رکذ دروآ ، یم  راشف  وا  هب  رقف  هکره  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

اهوزرآ ندرک  مک 

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

.(3)« دوش ناسآ  وت  رب  رقف  لمحت )  ) ات نک ، مک  ار  تیاه  شهاوخ  »

ص:242

ح 16072. همکحلا ، نازیم  ِهَقافلا ؛» َنِم  ٌهَّنُج  ُربَّصلا  ...ِتوُقلاب  اَضِّرلا  َنِم  ِهَقاَفلِاب  ُبَهْذا  َلاَمَال  ( » 1 - ) 1
ح 16073. همکحلا ، نازیم  ِمیظَْعلا ؛» َِّیلَعلا  ِهللاِاب  ّالا  َهَُّوق  َالَو  َلْوَحَال  لوقنم : ِلْوَق  ْنِم  ِْرثُْکْیلَف  َْرقَْفلا  ِْهیَلَع  ََّحلا  ْنَم  ( » 2 - ) 2

ح 16116. همکحلا ، نازیم  ُرقفلا ؛» َکیلع  ْلُهْسَی  ِتاوَهَّشلا  َنِم  ِْلْلقَا  ( » 3 - ) 3
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تیریدم مجنپ : لصف 

هراشا

ص:243
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: شسرپ *

؟  تسیچ تیریدم  ملع  نآرق و  هاگدید  زا  تیریدم  فادها  ینابم و 

هراشا

: خساپ *

ینابم رد  رگا  .دـهد  لکـش  ار  ملع  ای  نامزاس  ای  نید  هشیدـنا ، کی  دـناوت  یم  هک  یـساسا  ياه  تخاس  ریز  زا  تسا  ترابع  یناـبم 
دوخ و  نآ » رب  مکاح  ماظن  عاـمتجا و  «، » ناـسنا  » هب تبـسن  تیریدـم  نازادرپ  هیرظن  شنیب  هک  مینیب  یم  مینک ، تقد  تیریدـم » ملع  »

رد یـساسا  تارییغت  بجوم  هلوقم ، هس  نیا  هب  تبـسن  شنیب  رییغت  تسا و  هتـشاد  یـساسا  شقن  تیریدـم  ملع  لوحت  رد  تیریدـم » »
هاگن زا  ار  روکذم  عوضوم  هس  تسا  مزال  نآرق  هاگدید  زا  تیریدم  ینابم  اب  ییانشآ  يارب  ور  نیا  زا  .دوش  یم  تیریدم  ملع  لوحت 

: مینک یسررب  نآرق 

نآرق رظن  زا  ناسنا  . 1

ار دوخ  صاخ  ياهزاین  ناسنا  دوجو  زا  دُعب  ره  دـشاب و  یم  یتوکلم  يدام و  دـُعب  ود  ياراد  هک  تسا  يدوجوم  ناسنا  نآرق  رظن  زا 
دوش طیرفت  ای  طارفا  هک  مادک  ره  دروم  رد  دنک و  یمن  زاین  یب  رگید  دُعب  هب  یهد  خساپ  زا  ار  ام  دُعب ، ره  هب  یهد  خساپ  دبلط و  یم 

هک میرادن  غارس  ءایبنا  بتکم  دننام  یبتکم  چیه  رشب  خیرات  لوط  رد  یفرط  زا  دنک و  یم  جراخ  تداعـس  لداعت و  ریـسم  زا  ار  ناسنا 
مزال ور  نیا  زا  دنهدب  راکهار  دنرامش و  رب  وا  شنیرفآ  يارب  ار  ییالاو  فادها  دنـشاب و  هدش  لئاق  شزرا  وا  تیناسنا  ناسنا و  يارب 

: دشاب یم  ناسنا  هب  تبسن  نآرق  هاگدید  فرعم  هک  یتایآ  زا  یخرب  هب  میشاب  هتشاد  يرورم  ات  تسا 

ص:245
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نآرق رد  ناسنا  هب  یهاگن 

رد : » دومرف ناگتـشرف  هب  تراگدرورپ  هک  ار  یماگنه  نک ) دای  و  (« ؛  1( ًهَفِیلَخ ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  ِهَِکئالَْمِلل  َکُّبَر  َلاـق  ْذِإ  َو  . ) 1
«« .مهد یم  رارق  يا ] هدنیامن  ینیشناج =[  نیمز ، رد  نم  تقیقح 

«. مدیمد وا  رد  دوخ  حور  زا  و  مدومن ، بترم  ار  وا  هک  یماگنه  و  « ؛  2( یِحوُر ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن  ُُهْتیَّوَس َو  اذِإَف  . ) 2

«. تخومآ مدآ  هب  ار  اه  مان  همه  ادخ ]  ] و « ؛  3( اهَّلُک َءامْسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع  َو  . ) 3

نیقیب و  « ؛  4( ًالیِضْفَت انْقَلَخ  ْنَّمِم  ٍرِیثَک  یلَع  ْمُهاْنلَّضَف  ِتابِّیَّطلا َو  َنِم  ْمُهاْنقَزَر  ِرْحَْبلا َو  ِّرَْبلا َو  ِیف  ْمُهاْنلَمَح  َمَدآ َو  ِیَنب  اْنمَّرَک  ْدََقل  َو  . ) 4
و میداد ؛ يزور  اه  هزیکاپ  زا  ار  نانآ  میدرک و  راوس  اه ) بکرم  رب  ، ) ایرد یکـشخ و  رد  ار  نانآ  و  میتشاد ؛ یمارگ  ار  مدآ  نادنزرف 

«. میداد يرترب  ًالماک  میدیرفآ  هک  یناسک  زا  يرایسب  رب  ار  ناشیا 

5( ًالوُهَج ًامُولَظ  َناک  ُهَّنِإ  ُناْسنِْإلا  اَهَلَمَح  اْهنِم َو  َنْقَفْشَأ  اهَْنلِمْحَی َو  ْنَأ  َْنَیبَأَف  ِلابِْجلا  ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  یَلَع  َهَنامَْألا  اَنْـضَرَع  ّانِإ  . ) 5
كانمیب نآ  زا  دـندز و  زاب  رـس  نآ  نتـشادرب  زا  یل ]  ] و میدرک ، هضرع  اه  هوک  نیمز و  اه و  نامـسآ  رب  ار  تناما  اـم  تقیقح ، رد  « ؛

«. تسا نادان  رایسب  رگمتس و  یسب  وا  عقاو ، رد  دیشک ؛ شود  رب  ار  نآ  ناسنا  دندوب و 

هدجس مدآ  يارب  : » میدومرف ناگتـشرف  هب  هک  ار  یماگنه  نک ) دای   ) و « ؛  6( َسِیْلبِإ ّالِإ  اوُدَجَسَف  َمَدِآل  اوُدُجْـسا  ِهَِکئالَْمِلل  اْنُلق  ْذِإ  َو  . ) 6
«. دز زابرس  هک  سیلبا  زج  دندرک ، هدجس  یگمه )  ) و .دینک »
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سکره « ؛  1( ًاعیِمَج َساّنلا  اَیْحَأ  امَّنَأَکَف  اهایْحَأ  ْنَم  ًاعیِمَج َو  َساـّنلا  َلَـتَق  اـمَّنَأَکَف  ِضْرَأـْلا  ِیف  ٍداـسَف  ْوَأ  ٍسْفَن  ِْریَِغب  ًاـسْفَن  َلَـتَق  ْنَم  . ) 7
هدنز ار  یـصخش  سک ، ره  و  هتـشک ؛ ار  مدرم  همه  ایوگ  سپ  دـشُکب ، نیمز  رد  يداسف  ای  یـسک  ِلتق ) باکترا   ) نودـب ار  یـصخش 

«. تسا هتشاد  هدنز  ار  مدرم  همه  ایوگ  سپ  درادب ،

هک هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هژیو  هب  یهلا و  ءایبنا  دینـش و  میرک  نآرق  يایوگ  نابز  زا  دـیاب  ار  ناسنا  تلزنم  شزرا و  يرآ ،
.دنا هدش  هداتسرف  یناسنا  ياه  شزرا  دشر  اهدادعتسا و  نیا  ندناسر  تیلعف  هب  يارب  دنتسه  تیناسنا  سالک  نیا  ملعم  رسفم و 

نآرق رظن  زا  شنیرفآ  ماظن  . 2

هب دنک و  یم  فوطعم  ناهج  قلاخ  هب  تبسن  ار  اه  شرگن  نورد ، زا  دور و  یم  اه  هشیدنا  غارـس  هب  تسخن  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق 
ییاورناـمرف و  « ؛  2( ُریِـصَْملا ِْهَیلِإ  امُهَْنَیب َو  ام  ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  ُکـُْلم  ِهِّلل  َو  : ) دـیامرف یم  ور  نیا  زا  دـناسر ، یم  يدـحاو  ءدـبم 

«. تسوا يوس  هب  طقف  همه )  ) ماجرف و  تسادخ ؛ ِنآ  زا  طقف  تسا ، ود  نآ  نایم  رد  هچنآ  نیمز و  اه ، نامسآ 

بتکم نیا  درگاش  رگید ، ریبعت  هب  تساجرب و  اپ  ینتبم و  یگناگی  تدـحو و  رب  دراد  هک  یعونت  مامت  اب  شنیرفآ ، ماظن  شنیب  نیا  اب 
رب رس  نایوگ   (1) حیبست دـنیب ، یم  روانـش  یتسه  رد  هک  ار  يدوجوم  ره  دـنک و  یم  هدـهاشم  ار  تدـحو  ترثـک ، همه  نیا  نتم  رد 

تیاده دراد و  شیوخ  تردق  هرطیس و  تحت  ار  یتسه  ملاع  لک  هک  تسا  یطیحم  هناگی و  دوجو  وا  هک  دیاس  یم  يدحاو  ناتـسآ 
....دنام دهاوخن  يزیچ  رگید  اه و  بلاق  دزیر  یم  ورف  ملاع  رب  دنک  يزان  رگا  تسوا و  تردق  دی  رد  تادوجوم  همه 

ص:247
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( . َنوُعِجار ِْهَیلِإ  ّانِإ  ِهِّلل َو  ّانِإ   ) .دـننک یم  تشگزاب  وا  يوس  هب  دـنا و  هتفرگ  همـشچرس  وا  ياتمه  یب  تاذ  زا  تادوجوم  همه  نیاربانب 
ْمُُکتَّمُأ ِهِذـه  َّنِإ   ) ریبعت اب  تسا و  گنهامه  ًالماک  نیوکت  ماظن  اب  عیرـشت  ماظن  هک  میوش  یم  نومنهر  تقیقح  نیا  هب  يدـعب  ماگ  رد 

 . 1( ِنوُُدبْعاَف ْمُکُّبَر  اَنَأ  ًهَدِحاو َو  ًهَّمُأ 

ترابع هب  دشاب و  یم  نم  تیبرت  ياتسار  رد  نیا  دینک  تکرح  نم  تیدوبع  ریسم  رد  دحاو  تما  لکـش  هب  رگا  هک  دوش  یم  روآدای 
يا هیواز  رد  نم  یگدنب  فالخ  رب  یتکرح  نیرتکچوک  رگا  دنا  هدش  عمج  دحاو » تما   » رتچ ریز  هک  هرکیپ  نیا  ياضعا  مامت  رگید 

ره هک  تسوربا  لاخ و  دـخ و  مشچ ، نوچمه  ناهج  دـنک و  یم  داجیا  اه  تمـسق  ریاس  رد  یجوم  دـهد  ماجنا  شنیرفآ  نامزاس  رد 
.دشاب یم  وکین  شیوخ  ياج  هب  مادک 

هب تسا و  راذگریثات  دنکب  ملاع  نیوکت ) عیرشت و   ) نیناوق فالخ  رب  یتکرح  ناسنا  رگا  هک  دشاب  یم  یتسه  مامت  هب  نآرق  هاگن  نیا 
هعومجم کی  رگا  الاح  .دنک  یم  هاگن  روجان  هلصو ي  مشچ  هب  وا  هب  دنک و  یمن  یهارمه  ار  وا  یتسه  ماظن  دروخ و  یم  رب  لکشم 

.(1) تسا صخشم  هجیتن  دنک  تکرح  ملاع  ماظن  تکرح  فالخ  رب  صاخ  یتیریدم  اب  ینامزاس  و 

زاب متـسیس  کی  نامزاس ، کی  مینکب ، هعماج  کی  هب  دودـحم  ار  هاگن  هریاد  رگا  دـسیون : یم  تیریدـم  ملع  نارظن  بحاص  زا  یکی 
هک تسا  طباوض  هعومجم  کی  عبات  مه ، عامتجا  طیحم  دراد ؛ هیوس  ود  طابترا  عامتجا  طیحم  ینعی  دوخ  زا  جراخ  طیحم  اب  تسا و 

.دنک یم  يراج  ار  لوصا  نآ  هعماج ، یتموکح  یسایس و  متسیس 

ياـهداهن زا  یکی  ناوـنع  هب  همه  ناـمزاس  دـنریذپریثات و  هعماـج  نآ  تموـکح  زا  هعماـج  ره  یعاـمتجا  ياـهداهن  ماـمت  ور  نـیا  زا 
.تسا تموکح  ریثات  تحت  یعامتجا 

ص:248

زین يزاریش  مراکم  هللا  تیآ  حابصم و  هللا  تیآ  ص 99 ، یناغماد ، يوقت  اضر  دیس  یمالسا ، تیریدم  رب  یشرگن  زا  هتفرگرب  ( 2 - ) 1
.دنراد دیکات  رما  نیا  رب  دوخ  تیریدم  بتک  رد 
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تایصوصخ اه و  یگژیو  دیاب  دنک  یم  فیرعت  یمالسا  ار  دوخ  ماظن  تسا و  یمالـسا  روشک  کی  تموکح  یتقو  لاثم ) ناونع  هب  )
هب دیاب  دـنراد  دوجو  ماظن  نیا  رد  هک  گرزب  کچوک و  ياه  هعومجم  اه و  نامزاس  مامت  دـنک و  نییبت  ار  یمالـسا  ماظن  فادـها  و 

.دننک هجوت  یمالسا  تموکح  فادها  نینچمه  تایصوصخ و  نیا 

رد اه  هعومجم  اه و  نامزاس  ناریدـم  ساـسا  نیا  رب  .دـشاب  ماـظن  فادـها  لوط  رد  دـیاب  یمالـسا  ماـظن  رد  ناـمزاس  کـی  فادـها 
هب یبایتسد  رب  هوالع  هک  يا  هنوگ  هب  دننک  فیرعت  ماظن  یـساسا  فادها  لوط  رد  ار  دوخ  يا  هلحرم  فادها  دیاب  یمالـسا  تموکح 

هدرک يراـی  شفادـها  هـب  ندیـسر  يارب  زین  ار  ماـظن  دنــشاب و  هدرک  فرط  رب  هعماـج  زا  زین  ار  یلکــشم  زاـین و  یناـمزاس ، فادـها 
.(1) دنشاب

نآرق رظن  زا  تیریدم  . 3

: دنا هدرک  فیرعت  نینچ  ار  تیریدم  ملع ، نیا  نارظن  بحاص  نیصصختم و 

روظنم هب  تاناکما  اهورین  يدنب  هقبط  يدنب و  هورگ  لیلحت و  هیزجت و  حیحص و  تخانش  رد  تسا  یـصصخت  رنه و  نف و  تیریدم  »
هب لین  تهج  رد  لماوع  نیا  نتفر  زره  هب  زا  يریگولج  بسانم و  ناکم  نامز و  رد  لماوع  نیا  داـجیا  یتح  حیحـص و  يریگراـک  هب 

«. هجو رطاخ  هب  هب  هدش  نییعت  شیپ  زا  فادها 

: درک میسقت  ریز  ياه  تروص  هب  ناوت  یم  ار  وا  ياه  تیلاعف  هک  تسا  یفلتخم  داعبا  ياراد  ناسنا  یگدنز 

.یعامتجا . 5 یگنهرف ؛ یملع و  . 4 يداصتقا ؛ . 3 یسایس ؛ . 2 یماظن ؛ . 1

ار دوخ  صاخ  يانعم  قوف  داعبا  زا  مادـک  ره  رد  فادـها » هب  لین   » تاناکما و يریگراک  هب  اهورین و  يدـنب  هقبط  حیحـص و  تخانش 
.دنک یم  ادیپ 

ص:249

ص 100. رف ، روپ  یقن  هللا  یلو  مالسا ، رد  تیریدم  زا  هتفرگرب  ( 1 - ) 1

یناسنا مولع  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 504زکرم  هحفص 268 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_249_1
http://www.ghaemiyeh.com


تخانـش مه  یگنهرف  یملع  يداصتقا و  دعب  رد  دراد و  ار  دوخ  يانعم  فادـها  تاناکما و  تخانـش ، یماظن  دـعب  رد  لاثم  ناونع  هب 
.دوش یم  لماش  ار  دوخ  صاخ  هرتسگ  فادها  تاناکما و 

ياه هیامرس  تاناکما و  زا  يرادرب  هرهب  يرادهگن و  هرادا و  یگتسیاش  یتسیاب  یگدنز  زا  يدعب  ره  رد  لماک  ناسنا  مالـسا ، رظن  زا 
هیامرس  » رت عماج  ترابع  هب  و  اهورین » تاناکما و   » هک میناد  یم  دنک و  بسک  ار  تیریدم  تقایل  دناوتب  ات  دشاب  هتـشاد  ار  يدادادخ 

.درادن تورث  لام و  هب  صاصتخا  اهنت  یگدنز » ياه 

رد یتخبشوخ  لماوع  نیرتمهم  زا  اه  نآ  تیریدم  ییاناوت  یصخش و  یگداوناخ و  یگدنز  رد  نارـسمه  ندوب  ریدم  ندوب و  دیـشر 
عماوج هکلب  دوش ، یمن  هداوناخ  دارفا و  هب  رـصحنم  تیریدـم  دـشر و  جـیاتن  بیترت  نیمه  هب  .دـشاب  یم  اه  نآ  یگداوناخ  یگدـنز 

برغ رگید و  عماوج  رد  یلم  دشر  .دنشاب  یم  هریغ  یناسنا و  يداقتعا ، یگنهرف ، یعیبط ، نوگانوگ  ياه  هیامرـس  ياراد  زین  یناسنا 
: زا تسا  ترابع  نآ  يانعم  هک  تسا  حرطم  یعیبط » تیریدم  ای  یناسنا  عبانم  تیریدم   » ناونع تحت 

« دوخ یناسنا  یعیبط و  تاناکما  اه و  هیامرس  یهددوس  يرادرب و  هرهب  يرادهگن و  رد  تلم  کی  یگتسیاش  تقایل و  »

ار يرت  بولطم  عضو  هب  بولطمان  عضو  زا  لیدـبت  لوحت و  رییغت و  یگتـسیاش  تقاـیل و  هک  يا  هزادـنا  هب  یتلم  ره  زین  نآرق  دـید  زا 
.تشاد دهاوخ  یگدنزاس  تکرح و  نازیم  نامه  هب  دشاب ؛ هتشاد 

ات دهد  یمن  رییغت  ار  تسا  یموق  رد  هک  یتشونرس )  ) نآ ادخ  تقیقح  رد  « ؛  1( ْمِهِسُْفنَِأب ام  اوُرِّیَُغی  یّتَح  ٍمْوَِقب  ام  ُرِّیَُغی  َهّللا ال  َّنِإ  : ) اریز
«. دنهد رییغت  تسا ، ناشدوخ  رد  ار  هچنآ  هکنیا 

ص:250
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نآرق هاگدید  زا  یلو  دنک  یمن  زواجت  يدام  یعامتجا و  لئاسم  رد  يربهر  دودح  زا  دسانـش  یم  زورما  رـشب  هک  يربهر  تیریدم و 
حرطم زین  ـالاو  یفدـه  يوـس  هب  ییاـمنهار  يوـنعم و  تیریدـم  هکلب  تسا  رظندـم  يداـم  یعاـمتجا و  تیریدـم  اـهنت  هن  تیریدـم ،

.(1) تسا

هتـسناوتن بلغا  يرـشب  عماوج  رطاخ  هب  ترابع  هب  يزورما و  ناسنا  تسا  تفرعم » تخانـش و   » تیریدم یلوا  لوصا  زا  هک  دـش  نایب 
.میشاب مه  قفوم  یتیریدم  رظتنم  دیابن  ور  نیا  زا  دشاب  قفوم  يدادادخ  ياهدادعتسا  ریاخذ و  تخانش  رد  تسا 

یهد و تهج  ندرک و  لداعتم  هار  دـشاب و  ربخ  یب  هعماج  دوخ و  دوجو  رد  هتفهن  ياهورین  یتاذ و  ياهدادعتـسا  زا  رگا  ناسنا  اریز 
یگدنز ریسا  ییارگ ، لمجت  اشحف ، یسنج ، تافارحنا  عیاجف  نیا  هلمج  زا  دمآ  دهاوخ  راب  هب  میظع  يا  هعجاف  دنادن  ار  نآ  تیریدم 

لوصا نیناوق و  تخانش  ادخ ، تخانش  ًاعطق  .دشاب  یم  يرشب  هعماج  ریگ  نابیرگ  هزورما  هک  یتالکشم  زا  يرایـسب  ندش و  ینیـشام 
.دشاب یم  تیریدم  رد  تیقفوم  زاس  هنیمز  دوجوم ، تاناکما  اهورین و  رب  مکاح  نیناوق  تخانش  یتسه و  ناهج  رب  مکاح 

.(2) دریگ یم  همشچرس  ینیب » ناهج   » زا هشیمه  مه  يژولوئدیا »  » تسا و يژولوئدیا »  » عون کی  تیریدم » : » رطاخ هب  ترابع  هب 

دیاب ار  قفوم  ریدم  ياه  كالم  يریبعت  هب  ای  دوش و  باختنا  ادخ  تسد  هب  دیاب  ربهر  ریدـم و  نآرق  رظن  زا  هک : تسا  رطاخ  نیمه  هب 
: دنک نییعت  ادخ 

هداتسرف ناگدناوخان  سرد  نایم  رد  هک  تسا  یسک  وا  « ؛  3( ...ْمُْهنِم ًالوُسَر  َنیِّیِّمُْألا  ِیف  َثََعب  يِذَّلا  َوُه  : ) دـیامرف یم  نآرق  ور  نیا  زا 
«. ...تخیگنارب ناشدوخ  زا  يا 

ص:251

ص 110. يرهطم ، یضترم  مالسا ، رد  يربهر  تیریدم و  ثحب  رشب ، یگدنز  رد  یبیغ  ياهدادما  باتک  ( 1 - ) 1
ص 15. يزاریش ، مراکم  رصان  مالسا ، رد  یهدنامرف  تیریدم و  ( 2 - ) 2
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رب امـش  يرادـمامز  هب  ار  تولاـط »  » ادـخ تـقیقح  رد  )1 ...« ؛  ...ًاـِکلَم َتُولاـط  ْمَُکل  َثََعب  ْدَـق  َهّللا  َّنِإ  : ) دـیامرف یم  رگید  هـیآ  رد  و 
« .تخیگنا

رد هک  دش  دـهاوخ  نامه  تیریدـم  الا  دـشاب و  یهلا  تاروتـسد  ءایبنا و  تثعب  هفـسلف ي  يانبم  رب  یتسیاب  تیریدـم  ینابم  : » نیاربانب
«. تسا هدروآرد  ییاوسر  زا  رس  کییال »  » ياهروشک

نآرق هاگدید  زا  تیریدم  فادها 

: دنسیون یم  يزاریش  مراکم  هللا  تیآ  داتسا 

دناوت یمن  تسا  نآ  هرکیپ  زا  ییزج  اـه  تیریدـم  هک  یمالـسا  تموکح  فادـها  زا  ادـج  مالـسا  رد  تیریدـم  فادـها  کـش  یب  »
.(1)« دشاب

هندب هک  ییاه  تیریدم  فده  ات  میهد  رارق  یسررب  دروم  ار  نآرق  رد  تموکح  فادها  عیسو ، یلک و  سایقم  کی  رد  دیاب  نیاربانب 
.ددرگ صخشم  دهد  یم  لیکشت  ار  تموکح  نیا 

نآرق رد  ایبنا  تثعب  فادها 

فادها هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  يا  هلیـسو  ار  نآ  هکلب  درگن  یمن  فده »  » کی ناونع  هب  تموکح  هلئـسم  هب  مالـسا  دـیدرت  نودـب 
: میرامش یم  رب  ار  ءایبنا  تثعب  فادها  زا  یخرب  اجنیا  رد  .درمش  یم  یلاع 

هک ییاه  تیریدم  هکلب  یمالسا ، تموکح  اهنت  هن  هک  دنک  یم  هجوت  بلج  همه  زا  شیب  هدمع » فده  راهچ   » یلک یسررب  کی  رد 
.درادرب ماگ  فده  راهچ  نیا  ریسم  رد  دیاب  زین  دریگ  یم  تأشن  نآ  زا 

ص:252

ص 20. يزاریش ، مراکم  رصان  مالسا ، رد  یهدنامرف  تیریدم و  ( 2 - ) 1
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؛ اه ناسنا  هب  ندیشخب  یهاگآ  . 1

.تراسا ياهریجنز  زا  اه  ناسنا  يدازآ  . 4 هعماج ؛ نتم  زا  هتساخرب  شوجدوخ و  تروص  هب  لدع  طسق و  هماقا  . 3 يونعم ؛ تیبرت  . 2

تایآ رب  يرورم 

تیبرت میلعت و  1 و 2 - 

: دیامرف یم  دروم  نیا  رد  میرک  نآرق 

ٍلالَـض یَِفل  ُْلبَق  ْنِم  اُوناک  ْنِإ  َهَمْکِْحلا َو  َباتِْکلا َو  ُمُهُمِّلَُعی  ْمِهیِّکَُزی َو  ِِهتاـیآ َو  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْهنِم  ًـالوُسَر  َنیِّیِّمُأـْلا  ِیف  َثََعب  يِذَّلا  َوُه  )
و  ] دناوخ یم  نانآ  رب  ار  شتایآ  هک  تخیگنارب ؛ ناشدوخ  زا  يا  هداتـسرف  ناگدناوخان  سرد  نایم  رد  هک  تسا  یـسک  وا  « ؛  1( ٍنِیبُم

ًاعطق هک  یلاحرد  دزومآ ؛ یم  نانآ  هب  یگنازرف  و  ادـخ ]  ] باتک و  دـنادرگ ] یم  ناشکاپ  و   ] دـهد یم  ناشدـشر  و  دـنک ] یم  يوریپ 
هدش فظوم  ربمایپ  دـناد و  یم  یهارمگ »  » زا رـشب  تاجن  ار  تثعب  فدـه  هیآ  نیا  رد  دـندوب .» يراکـشآ  یهارمگرد  نآ ]  ] زا شیپ 

.(1) دنک میظنت  تیبرت »  » و میلعت »  » گرزب فده  ود  نیا  هب  لوصو  ساسارب  ار  دوخ  ياه  همانرب  يریگ  تهج  تسا 

یم ماجنا  تموکح  هیحان  زا  نآ  يزیر  همانرب  هک  یـشزومآ  عیـسو  هکبـش  کی  نودـب  تیبرت  میلعت و  هلئـسم  تسا  نکمم  هنوگچ  و 
دـنمورین و تموکح  کی  هب  اکتا  نودـب  تسا  گنهرف  ملع و  تفرـشیپ  قالخا و  بیذـهت  يزاس و  ناـسنا  نآ  یلـصا  تهج  دوش و 

!؟ دریگ ماجنا  حلاص  هنازرف ي  ریدم  کی  رظن  تحت 

ص:253

هدش و مدقم  تیبرت »  » رب میلعت »  » هاگ میرک  نآرق  تایآ  رد  هک  تسا  نیا  بلاج  . 2 هعمج / 164 و  نارمع / لآ  129 و  هرقب / ( 2 - ) 1
، لحارم زا  یـشخب  رد  ینعی  دـنراد ، لباقتم  ریثأـت  رگیدـکی  رد  ود ، ره  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  بلطم  نیا  و  میلعت »  » رب تیبرت »  » هاـگ
یهاگآ و يوس  هب  تکرح  همـشچرس  زین  یقالخا  ياه  یگداـمآ  هک  هنوگ  ناـمه  تسا  یقـالخا  ياـه  شرورپ  همـشچرس  یهاـگآ 

ص 107) ج 24 ، هنومن ،  ) .تسا باجح  هدرپ و  نودب  حیحص و  تخانش 
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طسق هماقا  . 3

نیقیب « ؛  1( ِطْسِْقلِاب ُساّنلا  َموُقَِیل  َنازیِْملا  َباتِْکلا َو  ُمُهَعَم  اْنلَْزنَأ  ِتانِّیَْبلِاب َو  انَلُـسُر  اْنلَـسْرَأ  ْدََقل  : ) دـیامرف یم  دروم  نیا  رد  میرک  نآرق 
هب مدرم  ات  میداتـسرف ، ورف  ار  وزارت  و  یهلا )  ) باتک نانآ  هارمه  و  میداتـسرف ، اسآ ) هزجعم   ) نشور ياه  لـیلد  اـب  ار  نامناگداتـسرف 

«. دنزیخرب يرگداد 

یـشوجدوخ زا  نخـس  دننک  هماقا  ار  طسق  مدرم  هک  نیا  ات  ِطْسِْقلِاب ) ُساّنلا  َموُقَِیل  : ) دیامرف یم  هک  تسا  نیا  هیآ  نیا  رد  بلاج  هتکن 
مدرم هک  تسا  نیا  مهم  يرآ ، دـنیامن ، راداو  لدـع  طسق و  هماقا  هب  ار  اه  ناسنا  ءایبنا  هک  تسا  نیا  فدـه  دـیوگ : یمن  تسا  مدرم 

.دندرگ تلادع  يرجم  دوخ  هک  دنوش  هتخاس  نانچ 

يروط رازبا  نیا  اب  ات  لطاب » زا  قح  شجنس  رایعم  ینامسآ و  بتک  نشور ، لیالد   » دندوب زهجم  هلیـسو  هس  هب  ناربمایپ  بیترت  نیا  هب 
زج فده  نیا  هب  ندیـسر  هیآ ، همادا  هب  هجوت  اب  و  . (1) دنزادرپب لدع  طسق و  هماقا  هب  رایتخا  اب  مدرم  دوخ  هک  دـننک  تیبرت  ار  مدرم 

.تسین نکمم  هاگآ  حلاص و  دارفا  تیریدم  تموکح و  لیکشت  قیرط  زا 

تراسا ياهریجنز  زا  اه  ناسنا  يدازآ  . 4

نانآ رب  هک  ار  ییاه  لـغ  و  « ؛  3( ...ْمِْهیَلَع َْتناک  ِیتَّلا  َلالْغَْألا  ْمُهَرْـصِإ َو  ْمُْهنَع  ُعَضَی  َو  دیامرف ...( : یم  دروم  نیا  رد  لاعتم  دـنوادخ 
«. دراد یم  رب  اه  نآ  شود )  ) زا هدوب ،

، هن نهآ !؟ زا  ییاهریجنز  اه و  لغ  گنس و  زا  ییاهراب  ریجنز ؟ لغ و  مادک  نیگنس و  راب  مادک  : » دنـسیون یم  يرهطم  دیهـش  داتـسا 
زا نیگنس  ياهراب  هکلب 

ص:254

دنراد یم  رب  نایغط  هب  رس  هک  دنوش  یم  ادیپ  يدارفا  زاب  یناسنا  هعومجم ) ای   ) هعماج ره  رد  لاحره  هب  هک  نیا  رطاخ  هب  یلو  ( 2 - ) 1
زین تسا و  يدـیدش  توق  نآ  رد  هک  میدرک  لزان  ار  نهآ  ام  : » دـیامرف یم  هیآ  همادا  رد  ور  نیا  زا  دـنوش  یم  طـسق  يارجا  عناـم  و 

(. ص 273 ج 23 ، هنومن ، « ) .مدرم يارب  یعفانم 
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، دومج شا  هجیتن  هک  انامه  دوب ؛ هدـش  هتـشاذگ  رـشب  يونعم  ياهدادعتـسا  رب  اهورین و  رب  هک  ییاهریجنز  لغ و  تافارخ و  تاداع و 
.دوب یتخبدب  سأی و  یگدرسفا ،

دازآ اهورین ، کیرحت  اهورین ، ندرک  زهجم  نیا ؛ ینعی  يربهر  نیا ؛ ینعی  یعامتجا  تیریدـم  درک ، زاب  ار  هتـسب  ياهورین  نیا  ربمغیپ 
ترارح ندیـشخب و  ناـمزاس  نداد  ناـماس  اـه ، نآ  نتخادـنا  حیحــص  يارجم  رد  اـهورین و  لرتـنک  لاـح  نـیع  رد  اـهورین و  ندرک 

.اه نآ  هب  ندیشخب 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  نانچ  نآ  .دزاس  یم  ار  اه  تلم  نیرت  يوق  ایند ، ياـه  تلم  نیرت  فیعـض  زا  حیحـص  تیریدـم 
.(1)« دوب يربهر » هزجعم   » نیا درک و 

يریگ هجیتن  يدنب و  عمج 

تیریدـم نازادرپ  هیرظن  شنیب  .دوش  یم  لیکـشت  یـساسا  هلوقم  هس  زا  تیریدـم » شناد  یناـبم   » هک دـش  مولعم  تشذـگ  هچ  نآ  زا 
.دراد یساسا  شقن  تیریدم  ملع  لوحت  رد  تیریدم »  » دوخ و  هعماج ») و   ) شنیرفآ ماظن   » و ناسنا »  » هب تبسن 

هب یمتسیس ، ییاضتقا و  تیریدم  هب  دسرب  ات  یناسنا  طباور  تضهن  کیـسالکوئن و  کیـسالک و  تیریدم  بتاکم  رگید : ترابع  هب 
.دشاب یم  هلوقم  هس  نیا  هب  تبسن  اه  بتکم  اه و  هورگ  يرکف  ینابم  زا  ّرثأتم  یلک  روط 

: هک میدیسر  هجیتن  نیا  هب  دش  ناونع  هک  یبلاطم  هب  هجوت  اب 

؛ دراد هجوت  مادک  ره  ياهزاین  يونعم و  يدام و  دعب  ود  هب  تسا و  لئاق  الاو  یشزرا  ناسنا  يارب  نآرق  - 

؛ دش نییبت  شنیرفآ  ملاع  ماظن  هب  نآرق  هاگن  یفرط  زا  و  - 

؛ دش وجتسج  نآرق  رد  زین  تیریدم  فادها  هاگیاج و  و  - 

.دوش یم  توافتم  زین  نآرق  هاگدید  زا  تیریدم  ینابم  دش  توافتم  هلوقم  هس  نیا  هب  نآرق  شنیب  یتقو  ور  نیا  زا 

ص:255

ص 117. يرهطم ، یضترم  یمالسا ، تیریدم  همیمض  هب  رشب ، یگدنز  رد  یبیغ  ياهدادما  ( 1 - ) 1
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: تسا نکمم  لاثم  ناونع  هب 

« رت هاتوک  نامز   » رد رتشیب » یهدزاب   » هب ندیسر  اه ، یهدنامرف  اه و  تیریدم  مامت  رد  کیدزن ، یئزج و  ياه  فده  دیوگب  یصخش 
.دشاب یم 

ادج تموکح  بهذم و  لصا  یناسنا  یهلا و  یلک  فادها  زا  دناوت  یمن  تیریدم  نیا  هاگ  چیه  نآرق ، هاگدید  زا  دوجو  نیا  اب  یلو 
یب هن  فلاـخم و  تهج  رد  هن  دـشاب  ـالاو  یهلا و  یلک و  فادـها  نآ  يوـس  هب  یئزج  فادـها  ماـمت  يریگ  تهج  دـیاب  هکلب  دـشاب 

.اه نآ  هب  تبسن  توافت 

هزادنا نامه  هب  و  دنک ؛ یگدنز  یتسه  ناهج  نیا  رد  گنرمهان  يا  هلصو  تروص  هب  و  نوزومان ، يا  هنوگ  هب  دناوت  یمن  ناسنا  اریز 
هلئـسم ي نیمه  دـش و  دـهاوخ  ور  هبور  یماـکان  تسکـش و  اـب  دریگب ، هلـصاف  حیحـص » تیریدـم   » و ملاـع » ماـظن   » فادـها زا  هـک 

اهرایعم نیا  دربراک  اریز  دنک  یم  زیامتم  رگید  ياه  تیریدم  اب  ار  ینآرق  تیریدم  هک  تسا  یهلا  يالاو  فادها  اب  ندـش  گنهامه 
ياهرایعم زا  بتارم  هب  دـنک و  یم  لح  ار  ...و  يداصتقا  یگنهرف و  یـسایس و  یعامتجا و  تالکـشم  هک  تسا  لوصا  نیا  تیاعر  و 

.(1) تسا هدش  رت  هتخانش  رگید  بتاکم 

: باتک یفرعم 

: هب دوش  هعجارم  رتشیب  هعلاطم  يارب 

.يزاریش مراکم  رصان  مالسا ، رد  یهدنامرف  تیریدم و  . 1

.يدزی حابصم  یقتدمحم  یمالسا ، تیریدم  ياهزاین  شیپ  . 2

.رف روپ  یقن  هللا  یلو  مالسا ، رد  تیریدم  . 3

.یناغماد يوقت  اضر  دیس  یمالسا ، تیریدم  رب  یشرگن  . 4

.يا هجفا  ربکا  یلع  دیس  یمالسا ، تیریدم  . 5

ص:256

( فرصت صیخلت و  اب   ) ص 25 يزاریش ، مراکم  مالسا ، رد  یهدنامرف  تیریدم و  ( 1 - ) 1
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: شسرپ *

؟ دیوگ یم  هچ  تیریدم  ملع  دراد و  ییاهراکهار  هچ  ناریدم  شنیزگ  باختنا و  يارب  میرک  نآرق 

: خساپ *

: دسیون یم  تیریدم  ملع  نارظن  بحاص  زا  یکی 

نیمـضت ناشتابث  ظفح و  دوخ  هاگیاج  رد  دـیفم  هبرجت و  اب  ناریدـم  ناکمالا  یتح  هک  دـشاب  نآ  رب  شـالت  دـیاب  يا  هعماـج  ره  رد  »
هعومجم ات  دنک  راک  تقد  اب  هناکریز و  لاس  کی  دودح  دیاب  يدیدج  درف  ره  هدوب و  رضم  رایسب  نالوئسم  موادم  رییغت  اریز  ددرگ ،

.دروآ تسد  هب  ار  ندرک  لمع  تسرد  شور  هار و  ماجنارس  دهد و  صیخشت  یبوخ  هب  ار  اهألخ  دسانشب ، ار  نآ  ياهورین  شیوخ و 
هجیتن رد  تشاد ؛ دـهاوخ  یناوارف  هتخپان  ياه  تکرح  اه و  يریگ  میمـصت  هدوب و  ریدـم  يزومآراـک  ناـمز  تقیقح  رد  تدـم  نیا 

.دوب دهاوخن  رادروخرب  هتسیاب  يا  هنوگ  هب  ملاس  ياه  تکرح  ییایوپ و  زا  هعومجم 

یتح دیـشوک و  وا  تیریدم  حالـصا  رد  شناراکمه  زا  یـضعب  رییغت  ای  ییامنهار و  رکذت و  اب  دیاب  دوب  یفعـض  ياراد  يریدـم  رگا 
رییغت تهج  دیاب  دش ، هداد  صیخشت  رضم  ًالماک  راک  دنـسم  رد  ریدم  دوجو  هک  يدراوم  رد  اما  تسج ؛ زارتحا  نآ  رییغت  زا  ناکمالا 

همان نانآ  يارب  نایلاو  ياطخ  زا  عالطا  اـب  ترـضح  هک  دوش  یم  هدـید  هغـالبلا  جـهن  رد  دروم  دـنچ  رد  رما  نیا  ریظن  .درک  مادـقا  وا 
نینمؤملاریما مه  يدراوم  رد  دنهد و  یم  هلـصیف  ار  هلأسم  زردنا  ییامنهار و  رکذت و  اب  ...دنداد و  رکذـت  ناشدرکلمع  هب  دنتـشون و 

.(1)« ...دریگ رارق  تقد  دروم  دیاب  نانآ  يرانکرب  هویش  هک  دننک  یم  مادقا  شیوخ  رادنامرف  يرانکرب  هب  مالسلا  هیلع  یلع 

ص:257

ص 96. يوبن ، نسحدمحم  یمالسا ، تیریدم  ( 1 - ) 1
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نآرق رظن  زا  ناریدم  هفیظو  ور  نیا  زا   » دـناد یم  دارفا  شرورپ  شزومآ و  تیبرت و  میلعت و  ار  تیریدـم  مهم  فادـها  زا  یکی  نآرق 
: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  و  یلبق » تیریدم  نتشاذگرانک  ندنک و  هن  تسا ، ندرک  حالصا  نتخاس و  فعض ، طاقن  تخانش  زا  سپ 

ارف تراگدرورپ  هار  هب  وکین ، ِدنپ  تمکح و  اب  « ؛  1( ُنَسْحَأ َیِه  ِیتَّلِاب  ْمُْهلِداج  ِهَنَسَْحلا َو  ِهَظِعْوَْملا  ِهَمْکِْحلِاب َو  َکِّبَر  ِلِیبَس  یلِإ  ُعْدا  )
!« نک هرظانم  تسا ، رتوکین  هک  يا ) هویش   ) نآ هب  نانآ  اب  ناوخ و 

: اب ار  دارفا  ناوت  یم  هک  دینک ، دروخرب  تسد  ریز  هعومجم  اب  هنوگچ  هک  ناریدم  يارب  تسا  يروتسد  هیآ  نیا 

.درک توعد  قح  هب  نسحا  هلداجم  . 3 وکین ؛ هظعوم ي  . 2 تمکح ؛ . 1

اب ندرک  دروخرب  هنوگ  نیا  هک  بلطم  نیا  هب  دراد  هراشا  هک  دنک  یم  حرطم  ار  دـنوادخ  تیبوبر  دـُعب  کبر » لیبس   » رد بر »  » هژاو
.دشاب یم  ناریدم  یلصا  فادها  زا  هک  مه ، تیبرت  و  بیرخت ، هن  تسا  تیبرت  ریسم  رد  دارفا 

اه و شرگن  تایحور و  عونت  رطاخ  هب  نسحا  هلداجم ي  شور  وکین و  ياـه  هظعوم  زیمآ و  تمکح  نخـس  زا  معا  رازبا  نیا  عونت  و 
زار و زمر و  رپ  تیصخش  هب  دورو  هار  دوش و  دراو  يرد  زا  یـصخش  ره  اب  هک  تسا  نآ  قفوم  ریدم  هک  دشاب  یم  دارفا  ياه  تیفرظ 

.دشاب راذگریثأت  وا  رد  رازبا  نیا  اب  دناوتب  ات  دسانشب  ار  دارفا  هدیچیپ 

دوش هتخپ  ات  دننک  یم  دروخرب  مزال  يروبـص  ردص و  هعـس  اب  دـنهد و  یمن  ماجنا  هدزباتـش  هنالوجع و  ياهدروخرب  ینآرق  ناریدـم 
رد رییغت  زاین  دروم  ياه  شالت  تارکذت و  زا  دعب  وا ، نامرف  تحت  هعومجم  دارفا  زا  یـصخش  هک  دـسرب  نیقی  هب  ریدـم  رگا  یماخ و 

« لزع  » ار وا  دراد  هگن  دوخ  رد  ار  صخش  نیا  هک  تسین  حالص  هعومجم  يارب  درکن و  زارحا  ار  مزال  تیحالص  دشن و  داجیا  وا 

ص:258
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.میوشن رود  تیریدم  فادها  زا  ات  دشاب  اه  نآ  تیبرت  ریسم  رد  دیاب  زین  دارفا  لزع  شور  هک  تسا  یهیدب  .دنک و  یم 

دارفا شنیزگ  تیمها 

تیقفوم هدـمع  شخب  اریز  تسا  هدـش  هداد  یـصاخ  تیمها  نآ  هب  تسا و  هدـش  حرطم  دارفا  شنیزگ  ياه  هار  اـهرایعم و  نآرق  رد 
لیئارـسا ینب  يارب  ریدـم  ربـهر و  ناوـنع  هب  تولاـط  یتـقو  هچناـنچ  دروـخ ، یم  مقر  ناریدـم  بـصن  لزع و  یگنوـگچ  رد  ناریدـم 

: دنتفگ دنتسناد و  ماقم  نآ  هتسیاش  ار  دوخ  دندرک و  ضارتعا  مدرم  زا  يا  هدع  دش  هدیزگرب 

زا وا ] هب   ] و میرتراوازس ، تموکح ، هب  تبسن ]  ] وا زا  ام  هکنآ  لاح  و  )1 ...« ؛  ِلاْملا َنِم  ًهَعَس  َتُْؤی  َْمل  ُْهنِم َو  ِْکلُْملِاب  ُّقَحَأ  ُنَْحن  َو  )... 
لام هب  رگید  تایآ  رد  دنتسناد و  یم  يرترب  كالم  ار  دوخ  تورث  لام و  دارفا  هیآ  نیا  رد  تسا »!؟ هدشن  هداد  یشیاشگ  لام ، ثیح 

.دراد هراشا  ...و  دنزرف   (1) ترثک و 

كـالم ار   (3) دهعت و   (2) صــصخت تیریدـم  يارب  دریذـپ و  یمن  ار  تورث  لاـم و  دــننام  يراـبتعا  یهاو و  ياـهرایعم  نآرق  یلو 
.دناد یم  یگتسیاش 

: میرامش یم  رب  نآرق  هاگن  زا  ار  شنیزگ  ياهرایعم  اه و  هار  اجنیا  رد  هک 

نآرق رد  ناریدم  شنیزگ  طباوض 

طباوض دعب  مینک و  یم  رورم  ار  نآ  تایآ  اه  نآ  نایب  زا  لبق  هک  دیآ  یم  تسدب  یـشنیزگ  لصا  دنچ  هط  هروس  ات 43  تایآ 37  زا 
: میروآ یم  نآرق  زا  يرگید  دهاوش  مادک  ره  يارب  میرب و  یم  مان  ار 

ص:259

.35 أبس /  ( 2 - ) 1
.55 فسوی /  26 و  صصق /  ( 3 - ) 2

.نامه ( 4 - ) 3
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وت هب  یتساوخ  ار  هچنآ  ره  یـسوم  يا  دومرف : : » داد خساپ  وا  هب  دـنوادخ  دومن  ییاه  تساوخرد  دـنوادخ  زا  یـسوم  هک  نیا  زا  دـعب 
ار وا  : » هک ...میدرک » ماهلا  دوب  مزال  هچنآ  تردام  هب  هک  نامز  نآ  ...میتخاس ، دوخ  تمعن  لومـشم  ار  وت  رگید  راـب  اـم  و  دـش ، هداد 
و دریگرب »! ار  نآ  وا ، نمشد  نم و  نمـشد  و  دنکفا ؛ لحاس  هب  ار  نآ  ایرد  ات  زادنیب ، ایرد  هب  ار  قودنـص  نآ  نکفیب و  یقودنـص  رد 
رد  ) ترهاوخ هک  ماگنه  نآ  رد  یبای !) شرورپ  و   ) يوش هتخاس  نم ، ملع ) ناگدید =(  ربارب  رد  ات  مدـنکفا  وت  رب  دوخ  زا  یتبحم  نم 

يارب یبوخ  هیاد  و   ) دنک تلافک  ار  دازون  نیا  هک  مهد  ناشن  امش  هب  ار  یسک  ایآ  : » تفگ یم  تفر و  یم  هار  نوعرف ) خاک  یکیدزن 
ار ناینوعرف ) زا   ) یکی وت  ددرگن و  نیگمغ  و  دوش ؛ نشور  وت  هب  شمـشچ  ات  میدـنادرگزاب ، تردام  هب  ار  وت  سپ  دوب »!) دـهاوخ  وا 

سپس يدومن ؛ فقوت  نیدم »  » مدرم نایم  رد  ینایلاس  نآ ، زا  سپ  میدومزآ  ار  وت  اهراب  و  میداد ! تاجن  هودنا  زا  ار  وت  ام  اما  یتشک ،
وت و نونکا  مداد !) شرورپ  و   ) متخاس مدوخ  يارب  ار  وت  نم  و  یـسوم ! يا  يدـمآ ، اجنیا  هب  تلاسر ) ناـمرف  يارب   ) ردـقم ناـمز  رد 

(1) !« دینکن یهاتوک  نم  دای  رد  و  دیورب ، نم  تایآ  اب  تردارب 

رداک  » تیبرت و . 3 قباوس ؛ هب  هجوت  . 2 شیامزآ ؛ . 1 زا : دنترابع  هک  دیآ  یم  تسد  هب  تایآ  نیا  زا  شنیزگ  يارب  هدمع  هطباض  دنچ 
«. يزاس

.طباوض نیا  حیضوت  کنیا  و 

ناحتما شیامزآ و  لوا :

هک دشاب  یم  شیامزآ  ناحتما و  لصا  درب ، یم  راک  هب  توافتم  ياه  تیریدم  يارب  دارفا  شنیزگ  يارب  دنوادخ  هک  یلوصا  زا  یکی 
: مینک یم  رکذ  ار  نآ  زا  ییاه  هنومن 

زا نوچ  و  میدومزآ .» ار  وت  اهراب  و  « ؛  2( ًانُوُتف َكاّنَتَف  َو  : ) دیامرف یم  یسوم  ترضح  هب  لاعتم  دنوادخ  تشذگ ، هک  یتایآ  رد  .فلا 
.دهد یم  وا  هب  ار  تلاسر  توبن و  ماقم  قح  ترضح  دوش  یم  جراخ  دنلبرس  شیامزآ  نیا 

ص:260

.42-36 هط /  ( 1 - ) 1

یناسنا مولع  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 504زکرم  هحفص 279 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_260_1
http://www.ghaemiyeh.com


: دیامرف یم  میهاربا  ترضح  دروم  رد  دنوادخ  .ب 

دای  ) و « ؛  1( َنیِِملاّظلا يِدـْهَع  ُلانَی  َلاق ال  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  َلاق َو  ًامامِإ  ِساّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  َلاق  َّنُهَّمَتَأَـف  ٍتاـِملَِکب  ُهُّبَر  َمیِهاْربِإ  یلَْتبا  ِذِإ  (َو 
[ وا هب  ادـخ  ، ] درک مامت  ار  اه  شیامزآ  ِراک ) یبوخ  هب  وا   ) درک و شیامزآ  یتاملک  اب  شراـگدرورپ  ار  میهاربا  هک  یماـگنه  دـینک )
: دومرف ادخ ] (« ] .هدـب رارق  یناماما  زین   ) نم لسن  زا  و  : » تفگ میهاربا ] « ] .مداد رارق  مدرم  ياوشیپ ] و   ] ماما ار  وت  نم  عقاو  رد  : » دومرف

««. دسر یمن  ناراکمتس  هب  نم ، نامیپ  »

هیآ ياه  هژاو  یسررب 

؟ تسیچ تاملک  زا  روظنم  . 1

یم هدافتـسا  نینچ  تفرگ  رارق  دـنوادخ  نیـسحت  دروم  داد و  ماجنا  میهاربا  هک  يریگمـشچ  مهم و  لامعا  نآرق و  تایآ  یـسررب  زا 
ربماـیپ نیا  و  دوب ، هدراذـگ  میهاربا  شود  رب  ادـخ  هک  هدوب  لکـشم  نیگنـس و  فیاـظو  هلـسلس  کـی  تاـملک »  » زا دوصقم  هک  دوش 

: زا دندوب  ترابع  تاروتسد  نیا  داد ، ماجنا  هجو  نیرت  یلاع  هب  ار  اه  نآ  همه  صلخم ،

.ادخ نامرف  هب  وا  ینابرق  يارب  يدج  یگدامآ  هاگنابرق و  هب  دنزرف  ندرب  - 

.تشادن تنوکس  مه  رفن  کی  یتح  هک  هایگ  بآ و  یب  کشخ و  نیمزرس  رد  اه  نآ  نتشاذگ  دنزرف و  نز و  ندرب  - 

.یخیرات همکاحم  نآ  رد  هناعاجش  رایسب  عافد  اه و  تب  نتسکش  لباب و  ناتسرپ  تب  ربارب  رد  مایق  - 

.نامیا اب  هارمه  لماک  يدرسنوخ  ظفح  شتآ و  رد  نتفرگ  رارق  - 

.شیوخ تلاسر  يادا  يارب  تسدرود  ياه  نیمزرس  هب  نتفر  دوخ و  یگدنز  هب  ندز  اپ  تشپ  ناتسرپ و  تب  نیمزرس  زا  ترجاهم  - 
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.(1) اه نیا  دننام  و  - 

دمآرب و اه  نآ  همه  هدهع ي  زا  نامیا  يورین  تردق و  اب  وا  اما  دوب ، لکشم  نیگنس و  رایسب  یـشیامزآ  اه  نآ  زا  کی  ره  یتسار  هب 
.دراد ار  تماما »  » ماقم یگتسیاش  هک  درک  تابثا 

؟ تسیچ ماما  زا  روظنم  . 2

: هدش رکذ  یفلتخم  یناعم  تماما  يارب 

(. دنیوگ یم  ننست  لها  هک  نانچ  نآ   ) مدرم يایند  روما  رد  تماعز  تسایر و  يانعم  هب  تماما »  » .فلا

(. دنا هدرک  ریسفت  اه  نآ  زا  رگید  یضعب  هک  نانچ  نآ   ) ایند نید و  روما  رد  تسایر  يانعم  هب  تماما »  » .ب

ادخ و ماکحا  دودح و  يارجا  هملک و  عیسو  يانعم  هب  تموکح  زا  معا  ینید  ياه  همانرب  ندیشخب  ققحت  زا  تسا  ترابع  تماما  .ج 
تـسا رتالاب  توبن  تلاسر و  ماقم  زا  ماقم  نیا  و  نطاب »  » و رهاظ »  » رد سوفن  شرورپ  تیبرت و  نینچمه  یعاـمتجا و  تلادـع  يارجا 

هب دراد  دوجو  اه  نیا  همه  تماما »  » رد اما  .تسا  راذنا  تراشب و  وا و  نامرف  غالبا  ادخ و  يوس  زا  رابخا  اهنت  تلاسر » توبن و   » اریز
هدوب زین  تماما  ماقم  ياراد  ناربمایپ  زا  یخرب  هک  تسا  نشور  هتبلا  « ) نطاب رهاظ و  رظن  زا  سوفن  تیبرت   » و ماـکحا » يارجا   » هفاـضا

(. دنا

.قیرط هئارا  طقف  هن  تسا ، بولطم » هب  لاصیا   » يانعم هب  تیاده  بهذم و  فادها  هب  ندیـشخب  ققحت  ماقم  تماما ، ماقم  تقیقح  رد 
ناسنا بلق  رد  شدوجو  عاعـش  شبات  ماما و  یناحور  ذوفن  ینطاب و  ریثات  ینعی  دوش  یم  لماش  زین  ار  ینیوکت  تیادـه  نیا  رب  هوالع 

.(2) اه نآ  يونعم  تیاده  هدامآ و  ياه 
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دوخ یملع  تردـق  اب  دـنک و  یم  يربهر  ینطاب  لماکت  ریـسم  رد  ار  هتـسیاش  دارفا  دوخ  يونعم  زومرم  يورین  اـب  وس  کـی  زا  ماـما » »
.(1) دیامن یم  ارجا  ار  تلادع  لوصا  رگید ، ییارجا  ياه  تردق  ای  شیوخ  تموکح  يورین  اب  دهد و  یم  میلعت  ار  نادان  دارفا 

هجیتن

دندش جراخ  تاشیامزآ  نیا  زا  دنلبرس  هک  نیا  زا  دعب  دندوب و  هدیـسر  تلاسر  توبن و  ماقم  هب  میهاربا  ترـضح  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
.تسین نآ  لیصفت  يارب  یلاجم  هک  دشاب  یم  نشور  لبق  يانعم  ود  رب  موس  يانعم  تحص  يرترب و  دندیـسر ، تماما »  » عیفر ماقم  هب 

.تسا راگزاس  ًالماک  ام  ثحب  اب  میریگب  قوف  یناعم  زا  مادـک  ره  ار  ماما  يانعم  هک  تسا  نیا  دوش  یم  طوبرم  ام  ثحب  هب  هک  هچنآ 
.دشاب یم  اه  نآ  نابیان  همئا و  لوسر و  ادخ و  تیریدم  لوط  رد  یمالسا  هعماج  رد  تیریدم  میتفگ  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

دهد یم  رارق  شیاـمزآ  دروم  ار  اـه  نآ  دارفا ، هب  دـیدج  ياـه  تیلوئـسم  نداد  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  روط  ناـمه  هک  نیا  هجیتن 
.دنریگ رارق  ناحتما  دروم  دارفا  شنیزگ ، زا  لبق  هک  دراد  اضتقا  زین  ینآرق  تیریدم 

َلَصَف اّمَلَف  : ) دنک یم  حرطم  نینچ  ینومزآ  دهاجم  نایرکـشل  باختنا  يارب  زاب  دنوادخ  تولاط ، لیئارـسا و  ینب  موق  ناتـساد  رد  .ج 
ُْهنِم اُوبِرَـشَف  ِهِدَِیب  ًهَفْرُغ  َفَرَتْغا  ِنَم  ّالِإ  یِّنِم  ُهَّنِإَف  ُهْمَعْطَی  َْمل  ْنَم  یِّنِم َو  َْسیَلَف  ُْهنِم  َبِرَـش  ْنَمَف  ٍرَهَِنب  ْمُکِیلَْتبُم  َهّللا  َّنِإ  َلاق  ِدُونُْجلِاب  ُتُولاط 

شیامزآ يا  هناخدور  هلیسوب  ار  امش  ادخ  تقیقح  رد  : » تفگ دش ، راپـسهر  نایرکـشل  اب  تولاط  هک  یماگنه  و  « ؛  2( ْمُْهنِم ًالِیلَق  ّالِإ 
رب شتسد  اب  ار  هنامیپ  کی  هک  یسک  زج  دروخن  نآ  زا  هک  یسک  و  تسین ؛ نم  ناوریپ ]  ] زا سپ  دشونب ، نآ  زا  سک  ره  و  دنک ؛ یم 
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يزوریپ هک  تسا  نشور  ...دندیشون .»» بآ  نآ  زا  یگمه ] ، ] نانآ زا  یکدنا  زج  تسا و  نم  ناوریپ ]  ] زا وا  هک  یتسردب  سپ  دریگ ؛
هب تبسن  دارفا  رگا  .دراد  یگتسب  هدنامرف  تسرپرس و  روتسد  هب  نازابرـس ، دارفا و  رتشیب  هچ  ره  نامیا  طابـضنا و  هب  يا  هعومجم  ره 

.دننک یمن  یهاتوک  هفیظو  ماجنا  رد  دنشاب  هتشاد  نامیا  دوخ  هدنامرف  روتسد  صیخشت و 

ًاصوصخم دننک ، یم  تعاطا  ار  وا  نامرف  هزادنا  هچ  ات  يو  نازابرـس  هک  دنادب  دیاب  درب  یم  داهج  يارب  ار  لیئارـسا  ینب  هک  تولاط » »
.دندوب هتفریذپ  ار  يو  يربهر  یلدود  دیدرت و  اب  هک  ینازابرس 

يدوز هب  هک  دهد  یم  ربخ  اه  نآ  هب  وا  دـنک : شیامزآ  بیترت  نیا  هب  ار  نانآ  ادـخ  نامرف  هب  هک  دوش  یم  رومأم  تولاط »  » ور نیا  زا 
یم هک  نازابرـس  نیا  اـیآ  دوـش  نشور  اـت  دنـشونن  یمک  زج  نآ  زا  دـننک و  تمواـقم  یگنـشت  نیع  رد  دـیاب  دنـسر  یم  یبآ  رهن  هـب 

هتوب ي زا  اه  نآ  رثکا  هک  ریخ ، ای  دـنراد  ار  یگنـشت  هظحل  دـنچ  لمحت  ییاناوت  دنتـسیاب  نمـشد  رابـشتآ  ریـشمش  ربارب  رد  دـنهاوخ 
لوصا زا  یلـصا  ناوـنع  هب  هک  نآرق ، رد  شنیزگ »  » زا لـبق  شیاـمزآ »  » زا ییاـه  هنوـمن  دوـب  نیا   (1)! دـندشن جراخ  ملاس  شیامزآ 

.تسین اه  نآ  رکذ  لاجم  هک  دراد  دوجو  نآرق  رد  یناوارف  ياه  هنومن  هدش و  عقاو  هجوت  دروم  تیریدم 

شنیزگ رد  درف  قباوس  هب  هجوت  مود :

ماقم يارب  یسوم  ترضح  شنیزگ  يارب  لاعتم  دنوادخ  میدرک  نایب  ار   (2) شتایآ ثحب  لوا  رد  هک  یسوم  ترضح  دروم  رد  .فلا 
.دنیزگ یم  رب  ار  وا  ناشخرد ، قباوس  نیمه  هب  هجوت  اب  دـهد و  یم  حرـش  شنیزگ  ماگنه  ات  یکدوک  زا  ار  وا  هتـشذگ  همه  تلاسر ،

، يدرف یگدـنز  قباوس ، زا  روظنم  تسا و  شنیزگ  نامز  رد  درف  هتـشذگ  هب  هجوت  تیمها  دـیآ  یم  رب  لـبق  تاـیآ  هعومجم  زا  هچنآ 
.تسوا یگداوناخ  یگدنز  زین  تالاح و  تایحور ، هداد ، ماجنا  هک  یمهم  ياهراک 
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: مهم شسرپ 

؟ وا قباوس  ای  تسا  درف  ینونک  لاح  مهم ، یلصا و  كالم  ایآ  هک  دوش  یم  حرطم  یشسرپ  اجنیا 

: خساپ

(1): دش لیصفت  هب  لئاق  ناوت  یم  دروم  نیا  رد 

.تسا ریثأت  تیمها و  ياراد  درف ، قباوس  قیقد  یبایزرا  مهم  يدیلک و  یلصا ، ياه  بصنم  رد  .فلا 

وا یلعف  ياه  ییاناوت  تسا و  لصا  نآ  هک  دوش  نامگ  دیابن  دوش  یم  حرطم  هقباس  هب  هجوت  یتقو  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  هتبلا  رکذت :
یناـشخرد يدـنمناوت و  دـهد  یم  رارق  هجوـت  دروـم  ار  تمدـخ  زا  لـبق  هقباـس  هب  هجوـت  هک  نیا  اـب  هارمه  نآرق  هـکلب  تـسین  مـهم 

.دراد رظندم  ار  زین  وا  یلعف  ياهدادعتسا 

درف اب  مدـقت  قح  طیارـش ، يواست  تروص  رد  دـنچ  ره  تسا ، درف  ینونک  لاـح  كـالم  يدـیلکریغ ، يداـع و  ياـه  بصنم  رد  .ب 
.تسا هقباس  شوخ 

: دوش یم  هدافتسا  ریز  هیآ  زا  هتکن  نیا 

ینْـسُْحلا َو ُهّللا  َدَعَو  الُک  اُولَتاق َو  ُدَْعب َو  ْنِم  اوُقَْفنَأ  َنیِذَّلا  َنِم  ًهَجَرَد  ُمَظْعَأ  َِکئلوُأ  َلَتاق  ِحـْتَْفلا َو  ِْلبَق  ْنِم  َقَْفنَأ  ْنَم  ْمُْکنِم  يِوَتْـسَی  (ال 
يواسم نارگید ) اب   ) دندومن راکیپ  دندرک و  فرـصم  ادـخ ) هار  رد   ) يزوریپ زا  لبق  هک  امـش  زا  یناسک  « ؛  2( ٌرِیبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  ُهّللا 

ار ناگمه  ادخ  .دندومن و  راکیپ  دندرک و  فرـصم  ادخ ) هار  رد  يزوریپ   ) زا دعب  هک  یناسک  زا  دنراد  رتالاو  يا  هبتر  نانآ  دنتـسین ؛
«. تسا هاگآ  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  ادخ  و  تسا ؛ هداد  کین  شاداپ ]  ] هدعو

ص:265

ص 181. یماوق ، نیدلا  ماصمص  دیس  تنس ، باتک و  رظنم  زا  تیریدم  .ر ك : ( 1 - ) 1
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کین هدـعو  اب  زین  حـتف  زا  سپ  يوکین  ینونک و  لاح  یلو  دـناد  یم  یماـقم  دـنلب  هیاـم  ار  حـتف ) زا  شیپ   ) یگقباـس شوخ  هیآ ، نیا 
.تسا يرترب  هیام  بوخ ، هقباس  هتبلا  تسا و  دییات  دروم  هدوب و  هارمه  يدنوادخ 

يروآدای

ياهراک یهاگ  هک  نیا  نآ  دشاب و  رظندم  دیاب  هک  تسا  حرطم  يرگید  مهم  بلطم  لیـصفت ، نیا  تیاعر  رب  هوالع  دسر  یم  رظن  هب 
ره رد  یهاگ  زین  دوش و  عقاو  هجوت  دروم  دـیاب  هک  تسا  زاس  تشونرـس  مهم و  نآ  رد  شنیزگ  زا  لـبق  هقباـس  زین  يداـع  مهمریغ و 

.درک ظاحل  دیاب  ار  تمدخ  زا  لبق  قباوس  شدوخ  اب  بسانتم  یبصنم  ماقم و  لغش ،

يزاسرداک تیبرت و  موس :

: دیامرف یم   1( ِیْنیَع یلَع  َعَنُْصِتل  َو  : ) دیامرف یم  اجکی  رد  لاعتم  دنوادخ  تشذگ  یسوم  ترـضح  دروم  رد  ثحب  لوا  هک  یتایآ  رد 
«. یبای شرورپ  نم  ملع )  ) ناگدید ربارب  رد  نم و  هاگشیپ  رد  هک  دوب  نیا  فده  اه ) بیشن  زارف و  همه  نآ  زا  »

: دنسیون یم  هنومن  ریسفت  بحاص 

هب هراشا  اج  نیا  رد  ریبعت  نیا  اما  دنرضاح  وا  هاگـشیپ  رد  همه  و  تسین ، ناهنپ  ادخ  ملع  زا  نیمز  نامـسآ و  رد  يا  هرذ  کش  نودب  »
« .تشاد وا  تیبرت  یسوم و  هب  تبسن  ادخ  هک  تسا  یصاخ  تیانع 

یلو دنا ، هتـسناد  وا  يراوخریـش  نارود  هب  دودحم  ار  ِیْنیَع ) یلَع  َعَنُْـصِتل  َو   ) هلمج نارـسفم  زا  یـضعب  هچرگ  دیازفا : یم  همادا  رد  و 
صاخ تیانع  اب  تلاـسر  مچرپ  لـمح  يارب  ار  یـسوم  ندـش  هتخاـس  تیبرت و  شرورپ و  هنوگره  دراد و  یعیـسو  ياـنعم  هلمج  نیا 

.(1) دوش یم  لماش  راگدرورپ 

ص:266

ص 200. ج 13 ، هنومن ، ( 2 - ) 1
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«. متخاس مدوخ  يارب  ار  وت  و  « ؛  1( ...یِسْفَِنل َُکتْعَنَطْصا  َو  دیامرف ...( : یم  تایآ  نیا  زا  رگید  دروم  رد  و 

.(1) تسا يزیچ  حالصا  يارب  دکوم  مادقا  شرورپ و  رد  رارصا  يانعم  هب  عنص »  » هدام زا  عانطصا » : » دیوگ یم  بغار 

تیادـه و يارب  تلاـسر ، لوـبق  يارب  یحو ، تفاـیرد  نیگنـس  هفیظو  يارب  متخاـس »! مداد و  شرورپ  مدوـخ  يارب  ار  وـت  نم  ، » يرآ
گرزب تیرومام  نیا  هک  نونکا  مدیـشخب و  ناوت  ورین و  مدومزآ و  ثداوح  ياه  ناروک  رد  مداد و  شرورپ  ار  وت  مناگدنب ، يربهر 

نیا مهاوخ و  یم  مدوخ  يارب  ییوگ  مدرک  حالـصا  رظن  ره  زا  ار  وت  نم  .يا  هدـش  هتخاـس  رظن  ره  زا  دوش  یم  هدراذـگ  وت  شود  رب 
.(2) دومرف گرزب  ربمایپ  نیا  قح  رد  دنوادخ  هک  تسا  ینخس  نیرتزیمآ  تبحم 

هجیتن

.دراد دوجو  نآرق  رد  یناوارف  ياه  هنومن  هنرگو  دشاب  یم  ینآرق  گنهرف  نیا  زا  يا  هنومن  دش  نایب  هک  یتایآ  نیا 

رتمهم ریبعت  هب  دنزادرپب و  شنیزگ  زا  لبق  ِتیبرت  ِرما  هب  دارفا  شنیزگ  يارب  دیاب  ناریدم  هک  دوش  یم  مولعم  ثحابم  هعومجم  نیا  زا 
دنناـم مهم  ياـه  تسپ  يارب  هژیو  هب  دنیـشن ، یم  تیقفوـم  هب  اـهراک  يزاـسوضع ، زا  اریز  یباـی ؛ وـضع  ياـج  هب  دـننک  يزاـسوضع 
ماـگنه هب  اـت  داد  شرورپ  رتـالاب  ياـه  ماـقم  اـه و  تسپ  يارب  ار  يدارفا  تمدـخ ، لوط  رد  دـیاب  ریدـم  ینیـشناج  یتح  اـی  تنواـعم 

.دوشن فعض  فالتخا و  راچد  هعومجم  ناریدم ، تبیغ  ای  یگتسشنزاب 

ص:267

.عنص هدام  بغار ، تادرفم  ( 2 - ) 1
ص 205. ج 13 ، هنومن ، ( 3 - ) 2
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هطبار ياج  هب  هطباض  مراهچ :

 ، (4) ینابرهم ییوخمرن و   ، (3) یهاگآ صصخت و  (2) و  دهعت  ، (1) راک شزرا  فده و  هب  نامیا  دـننام : ییاه  یگژیو  میرک  نآرق 
اویـش و نایب   ، (9) تقو میظنت  راـک و  میـسقت   ، (8) ردص حرـش   ، (7) ادـخ اب  يونعم  طابترا  تعاجـش ، (6) و  تیعطاق  ، (5) تروشم

نیا و  دناد ؛ یم  ماقم  نآ  زارحا  هتسیاش ي  دنشاب  هتشاد  ار  اه  یگژیو  نیا  هک  يدارفا  دناد و  یم  مزال  ناریدم  يارب  ار  ...و   (10) اسر
موهوم و ياه  یگژیو  اب  اـه  تیریدـم  اـه و  ماـقم  اـه ، تسپ  هک  نیا  زا  دـنک و  یم  یفرعم  ار  يرـالاس » هتـسیاش   » ماـظن نآرق  شور 

فلتخم ریباعت  اب  ار  لصا  نیا  دنک و  یم  تفلاخم  تدـش  هب  دوش  بسک  ...و  یلیماف  يا و  هلیبق  تبـسن  تورث ، لام و  دـننام  يرابتعا 
: دیامرف یم  میهاربا  ترضح  دروم  رد  هلمج : زا  دنک  یم  نایب  نوگانوگ  تایآ  رد 

دای  ) و « ؛  11( َنیِِملاّظلا يِدـْهَع  ُلانَی  َلاق ال  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  َلاق َو  ًامامِإ  ِساّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  َلاق  َّنُهَّمَتَأَف  ٍتاـِملَِکب  ُهُّبَر  َمیِهاْربِإ  یلَْتبا  ِذِإ  (َو 
[ وا هب  ادـخ   ] درک مامت  ار  اه  شیامزآ  ِراک ) یبوخ  هب  وا   ) درک و شیامزآ  یتاملک  اـب  شراـگدرورپ  ار  میهاربا  هک  یماـگنه  دـینک )
: دومرف ادخ ] (« ] .هدـب رارق  یناماما  زین   ) نم لسن  زا  و  : » تفگ میهاربا ] « ] .مداد رارق  مدرم  ياوشیپ ] و   ] ماما ار  وت  نم  عقاو  رد  : » دومرف

««. .دسر یمن  ناراکمتس  هب  نم ، نامیپ  »

ص:268

.285 هرقب /  ( 1 - ) 1
.55 فسوی /  26 و  صصق /  ( 2 - ) 2

.نامه ( 3 - ) 3
.159 نارمع /  لآ  ( 4 - ) 4

.نامه ( 5 - ) 5
.نامه ( 6 - ) 6

.130 هط /  97-99 و  رجح /  و  نامه ، ( 7 - ) 7
.25 هط /  ( 8 - ) 8

.160 فارعا /  ( 9 - ) 9
.28-25 هط /  ( 10 - ) 10
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!؟ تسیک ملاظ 

هطقن دراد و  یعیسو  يانعم  اج  نیا  رد  لدع ،»  » ربارب رد  ملظ »  » هکلب تسین ، ندرک  نارگید  هب  متـس  اهنت  هیآ  نیا  رد  ملظ »  » زا روظنم 
.دشاب یم  شدوخ » ياج  هب  يزیچ  ره  ندراذگ   » ینعی تلادع  لباقم 

تماما و ماقم  هک  اج  نآ  زا  دـنهد  رارق  تسین  نآ  هتـسیاش  هک  یتیعقوم  رد  ار  يزیچ  ای  راک  ای  صخـش  هک  تسا  نآ  ملظ »  » نیارباـنب
هک ددرگ  یم  ببـس  تلادـع  زا  يرود  هنیـشیپءوس و  ینامرفان و  هانگ و  هظحل  کی  تسا  یتمظع  اب  ماـقم  ینطاـب  يرهاـظ و  يربهر 
هب ربمایپ  لصفالب  تفالخ  راصحنا  تابثا  يارب  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  هدـش  تیاکح  ثیداحا  رد  اذـل  ددرگ ، بلـس  ماقم  نیا  تقایل 

.(1) دندرک یم  لالدتسا  هیآ  نیمه  هب  یلع ،

نیا میهاربا  ترضح  دهد  یم  ار  تماما  عیفر  ماقم  میهاربا  ترـضح  هب  فلتخم  تاشیامزآ  اه و  بیـشن  زارف و  زا  دعب  دنوادخ  یتقو 
عونمم ار  تماما  ندوب  یثوروم  اجنیا  رد  دنوادخ  هک  ...ِیتَیِّرُذ » ْنِمَو  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  بلط  زین  دوخ  نادـنزرف  يارب  ار  ماقم 

.دنک یم  حرطم  ار  ماقم  نیا  ندوب  دنم  هطباض  درامش و  یم 

يریگ هجیتن  يدنب و  عمج 

یم دارفا  شرورپ  شزوـمآ و  تیبرت و  میلعت و  ار  تیریدـم  مهم  فادـها  زا  یکی  نآرق  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  دـش  ناـیب  هـچ  نآ  زا 
راـنک ندـنک و  هن  تـسا ، ندرک  حالـصا  نتخاـس و  فعـض ، طاـقن  تخانـش  زا  سپ  نآرق  رظن  زا  ناریدـم  هـفیظو  ور  نـیا  زا  .دـناد 

نیا هب  ندیسر  يارب  تسا و  رتشیب » يرو  هرهب   » و دیلوت »  » فده رگید  بتاکم  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  یلبق و  تیریدم  نتـشاذگ 
فده

ص:269

ص 242. ج 1 ، هنومن ، ( 1 - ) 1
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نیا اـب  یلو  تسه  رظندـم  زین  رتشیب  يرو  هرهب  دـیلوت و  ینآرق  تیریدـم  رد  هتبلا  دـنریگ ؛ یم  هدـیدان  ار  هدـش  داـی  لوصا  همه  دوخ 
ندیسر رگید ، بتاکم  رد  تسا  نکمم  هک  نیا  رگید  بلطم  تسا و  ناسنا » یلاعت   » فده هکلب  تسین ، دیلوت » «، » فده  » هک توافت 

هب مالـسا  رد  یلو  دننک ؛ یم  رایـسب  ياه  شالت  همعط  نیا  ندروآ  تسدـب  يارب  دارفا  یهاگ  دـشاب و  فدـه  تسایر  تیریدـم و  هب 
.(1) دوش تظفاحم  بوخ  تناما  نیا  زا  دیاب  هک  دوش  یم  هاگن  تناما »  » مشچ هب  يربهر  تیریدم و 

رد یلو  تسا  حرطم  مه  شودـمه  ود  ره  یهاـگآ » صـصخت و   » و يراد » تناـما  دـهعت   » يرـالاس هتـسیاش  رد  ینآرق  تیریدـم  رد 
.دشاب یم  رت  هتسیاش  تسا  رتشیب  شصصخت  هک  ره  دشاب و  یم  هجوت  دروم  دارفا  صصخت  هب  هجوت  ییارگدرخ و  رگید  تناکم 

هکلب تسین  ام  لوبق  دروم  لـماک  روط  هب  یبرغ » تیریدـم  طـباوض  لوصا و   » همه ي هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  قوف  بلاـطم  ناـیب  هتبلا 
.میرگن یم  مارتحا  هدید ي  هب  دشاب و  یم  ام  لوبق  دروم  درادن  تریاغم  تسا و  گنهامه  نآرق  گنهرف  اب  نآ  زا  ییاه  شخب  ًاعطق 

باتک یفرعم 

: هب دوش  عوجر  رتشیب  هعلاطم  يارب 

.یماوق نیدلا  ماصمص  دیس  تنس ، باتک و  رظنم  زا  تیریدم  . 1

.يوبن نسحدمحم  یمالسا ، تیریدم  . 2

.يزاریش مراکم  رصان  مالسا ، رد  یهدنامرف  تیریدم و  . 3

.ناگدنسیون هعومجم  مالسا ، رد  تیریدم  رب  یشرگن  . 4

.رف روپ  یقن  هللا  یلو  مالسا ، رد  تیریدم  . 5

ص:270

ص 29. ش 22 ، مجنپ ، لاس  تفرعم ، یصصخت  هلجم  زا  هتفرگرب   58 ءاسن /  ( 1 - ) 1
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: شسرپ *

؟  تسا هدش  فیلأت  یمالسا  تیریدم  عوضوم  رد  ییاه  باتک  هچ  نونکات  تسیچ و  یمالسا  تیریدم  هژیو  هب  تیریدم و  ملع  هنیشیپ 

: خساپ *

تیریدم شناد  هنیشیپ 

هجوت دروم  زابرید  زا  دور و  یم  رامـش  هب  یعامتجا  ياه  هدیدپ  نیرتمهم  زا  یکی  تیریدـم  ناسنا  دوجو  ندوب  یعامتجا  هب  هجوت  اب 
هتـشاد زاین  يربهر  تیریدم و  یعون  هب  دوخ ، هدش  نییعت  شیپ  زا  فادها  هب  یبای  تسد  تاناکما و  جیـسب  يارب  تسا و  هدوب  ناسنا 
هلاسم هب  دیبلط  یم  ار  دوخ  ياهراتخاس  اب  تیریدـم  هک  یعامتجا  ياه  نامزاس  نوزفازور  شرتسگ  لئاسم و  یگدـیچیپ  یلو  .تسا 

.دیشخب هژیو  تیمها  تیریدم 

.دنناد یم  طارقس  هتسجرب ي  درگاش  .ق م )  428-348  ) نوطالفا هب  بوسنم  ار  تیریدم  ملع  رد  تابوتکم  نیلوا  یخرب  - 

هدرب مان  ار  لآ  هدیا  رهش  کی  ياه  یگژیو  وا  دنا و  هدیمان  هلضاف » هنیدم   » ار نآ  هک  تسا  يا  هعماج  وا  هیصوت  دروم  یعامتجا  ماظن 
.تسا

رت و هنانیب  عقاو  رت ، عماج  یتایرظن  یعاـمتجا  روما  هنیمز  رد  .ق م )  384-322  ) وطسرا ناتـساب  نانوی  گرزب  فوسلیف  وا  زا  دعب  و  - 
.دراد نوطالفا  زا  رت  نودم 

رما رد  فلتخم  بتاکم  .دوش و  یم  نایب  همادا  رد  هک  دنراد  یتافیلأت  هنیمز  نیا  رد  زین  یمالسا  نادنمـشناد  مالـسا  روهظ  زا  دعب  و  - 
یلو .دمآرد  ریرحت  هتشر  هب  تیمسا » مادآ   » طسوت 1776 م )  ) لاس رد  نآ  لقتـسم  باتک  نیلوا  هک  دنراد  يدنلب  هچخیرات  تیریدم 

دروآرد ریرحت  هتـشر  هب  ار  برغ  رد  تیریدـم  یملع  باتک  نیلوا  رلیات »  » ياـقآ هک  یناـمز  1909 م )  ) لاس زا  نآ  کیـسالک  ثحب 
، راک لحارم  لیلحت  رب  درب  یم  راک  هب  باتک  نیا  رد  وا  هک  یمیهافم  ددرگ ، یم  زاغآ 

ص:271

یناسنا مولع  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 504زکرم  هحفص 290 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا ینتبم  تایضایر  رامآ و  تالامتحا و  تابساحم و  زا  هدافتسا  يریگ  هزادنا 

طباور بتکم   » هک دنک  یم  ادیپ  ییاه  ییاسران  یملع » تیریدـم  بتکم   » اهدـعب دـنک ، یم  دـشر  هعماج  نآ  زاین  عفر  يارب  ملع  نیا 
ای راـتخاس  بتکم   » دوـش و یم  داـجیا  داـضت  بتکم ، ود  نیا  نیب  دـعب  .دـهدب  ار  اـه  ییاـسران  نیا  باوـج  دـنک  یم  یعـس  یناـسنا »

.دنک یم  رارقرب  هطبار  بتکم  ود  نیا  نیب  ییارگراتخاس »

دوش و یم  حرطم  اه  تیریدم  ریاس  و  یمتسیس » تیریدم   » هک زورما  ات  دش ، رت  لماک  یبرغ  ياهروشک  رد  تیریدم  بیترت  نیمه  هب 
هتفای نیمه  زا  دنتشادن و  یتاقیقحت  زکارم  دوخ  موس  ناهج  ياهروشک  تسا و  تیریدم  هب  یبرغ  عماوج  زاین  مه  تفرـشیپ  نیا  تلع 

.دندرک یم  هدافتسا  اه 

مادختسا هب  اه  هتشر  رگید  نایوجشناد  زا  رتدوز  اه  هاگشناد  نیا  نالیصحتلا  غراف  دش و  سیـسات  برغ  رد  تیریدم  هاگـشناد  دعب  و 
غراـف دراوراـه »  » لـثم یهاگــشناد  زا  .دــنراد  رب  رد  ار  اـه  تموـکح  تارادا و  تاـجناخراک ، دوـس  عفاـنم و  هـک  اریز  .دــندمآرد 

.(1) دنشاب یم  رثؤم  اهروشک  نآ  یتعنص  میظع  خرچ  تکرح  رد  هک  دنوش  یم  لیصحتلا  غراف  یبوخ  هبخن  ناریدم  نالیصحتلا و 

مالسا رد  یتیریدم  ثحابم  هنیشیپ 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  ثیداحا  نآرق و  رد  هک  دسر  یم  مالسا  ردص  تثعب و  رصع  هب  نآ  هقباس  هک  تسا  یعوضوم  یمالسا  تیریدم 
هژیو هب  نایلاوم  هب  ترضح  همان  هک  تسا  هدش  هتخادرپ  عوضوم  نیا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ینارون  تاملک  رد  هژیو  هب  هلآو و 

.دشاب یم  یمالسا  تیریدم  ثحابم  زا  راشرس  رتشا  کلام 

مهدراهچ نرق  رد  انیس  یلعوب  زا  نینچمه  يرجه و  مراهچ  موس و  نرق  رد  یباراف  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  نآرق و  زا  دعب 
کلملا و ماظن  هجاوخ  زا  نینچمه  يرجه و  مهن  متشه و  نرق  رد  نودلخ  نبا  زا  يرجه و  مجنپ  و 
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نیلوا و . (1) تـسا دنمـشزرا  دوخ  ياج  رد  هک  تسا  هدـنام  ياج  رب  هعماج  هرادا  ياه  هویـش  تیریدـم و  هنیمز  رد  یبلاطم  نارگید 
ناونع تحت  هک  تسا  يافوتم 789 ق ) « ) یعازخ دوعسم  نب  دمحم  نب  یلع   » هب طوبرم  هنیمز  نیا  رد  لقتـسم  شهوژپ  نیرت  یمیدق 

.تسا هتشاگن  هیعرشلا » تالامعلاو  عیانصلاو  فرحلل  هللا  لوسر  دهع  یف  ناک  ام  یلع  هیعمسلا  تالالدلا  جیرخت  »

لاس دصناپ  .درک  هضرع  هتـسویپ  لکـش  هب  دوب ، هدـنکارپ  يزاغم  هریـس و  فلتخم  ياه  باتک  رد  هک  ار  مالـسا  يرادا  ماظن  یعازخ ،
رارق زاجحلا » نکاس  هریـس  یف  زاجیالا  هیاهن   » باـتک زا  ییزج  درک و  صیخلت  ار  باـتک  نیا  م 1290 ق ) « ) يوالطهط هعافر  ، » دـعب

.داد

ناونع تحت  ار  يرثا  دوزفا و  نآ  لوصف  ءازجا و  هب  هدز و  هقیلعت  نآ  رب  هدـمآ ، باجعا  هب  یعازخ  باتک  زا  زین  یناتک » سیردا  نبا  »
.دروآ دیدپ  هیرادالا » بیتارت  »

مرکا ربمایپ  طسوت  اه  نآ  يارب  یناصـصختم  نالوئـسم و  بصن  لامعا و  عیانـص و  اه و  هفرح  هعومجم  دوجو  رگناشن  طقف  راثآ  نیا 
رد راک  میـسقت  یهدـنامزاس و  دوجو  رگنایب  تقیقح  رد  هک  تسا ، یلاـخ  تیریدـم  تاـیلک  لوصا و  زا  تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

.(2) دوش جارختسا  یتیریدم  دعاوق  هک  نیا  نودب  تسا ، مرکا  لوسر  تیریدم  تموکح و 

داتسا هک  درک  وجتسج  لاس 1340  رخاوا  رد  ناوت  یم  ار  رثا  نیلوا  لقتـسم  شناد  کی  لکـش  هب  تیریدم ، شیادیپ  نارود  رد  یلو 
.(3) دش ثحابم  نیا  حرط  زاتشیپ  دشر »  » و مالسا » يربهر  تیریدم و   » ناونع تحت  هلاقم  ود  میدقت  میظنت و  اب  يرهطم  دیهش  رکفتم 

ص:273

.دعب هب  ص 26  یناغماد ، يوقت  اضردیس  یمالسا ، تیریدم  رب  یشرگن  ( 1 - ) 1
ص 30. یماوق ، نیدلا  ماصمص  دیس  تنس ، باتک و  رظنم  زا  تیریدم  ( 2 - ) 2

ص 100. ش 19 ، حابصم ، همانلصف  زا  لقن  هب  ص 26 ، تنس ، باتک و  رظنم  زا  تیریدم  ( 3 - ) 3
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میهاـفم طابنتـسا  هویـش  تسا و  هدـش  هتـشون  یمالـسا  میهاـفم  زا  هدافتـسا  اـب  هک  تسا  مالـسا  رد  تیریدـم  نتم  نیتـسخن  نتم ، نیا 
دنک و یم  نایب  صخـشم  روط  هب  ار  مالـسا  رد  تیریدم  قیقحت  ياه  شور  نینچمه  .دزومآ  یم  ام  هب  ار  یمالـسا  نوتم  زا  یتیریدم 

عبانم زا  تیریدـم  جارختـسا  رد  نآ  يداینب  یمومع و  شیارگ  رثا ، نیا  ياه  یگژیو  زا  .دـنک  یم  هئارا  ار  نآ  ماـجنا  زا  ییاـه  هنومن 
.تسا یمالسا 

دنمـشزرا يا  هیاپ  لاح ، ره  هب  هدیدرگ و  میظنت  یمومع  تیریدم  رتشیب  ماع و  تیریدم  هزوح  رد  هدوب و  یـسایق  هلاقم ، نییبت  نشور 
.(1) تسا ربتعم  و 

دودح ناشیا  تسا  هتـشون  ار  مالـسالا » یف  هرادالا  مکحلا و  ماظن   » باتک یـسوقلا ، فیرـش  رقاب  دـمحم  برع ، نادنمـشناد  نایم  رد 
.(2) تسا هداد  صاصتخا  هرادا  ثحابم  هب  ار  باتک  نیا  % 25

ماجنا مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگـشناد  یناسنا  مولع  هدکـشهوژپ  تیریدـم  هورگ  طسوت  هک  یقیقحت  نمـض  ریخا ، لاـس  دـنچ  رد 
رد راـثآ  نیا  زا  سپ  رثا  ًابیرقت 160  نرق ، عبر  دودـح  داتفه  ههد  لیاوا  ات  لهچ  ههد  رخآ  ياـه  لاـس  یط  هک  دـش  صخـشم  تفرگ 

هزوح و نایم  كرتشم  یملع  راک  کی  يانب  گنـس  هیلوا و  هیام  تسد  دـش و  یبایزرا  میظنت و  صیخلت ، یقیقحت ، حرط  کی  بلاـق 
.(3) تفرگ رارق  هاگشناد 

زا شیپ  نآ ، ناونعراهچ  هک  تسا  یـسرد  کمک  هوزج  همان و 53  نایاپ   13 هلاقم ،  21 باتک ، لماش 60  کـیکفت  هب  هعومجم  نیا 
هدش پاچ  یمالـسا  تیریدـم  هرابرد  ناونع  تشه  لاس  ره  لاس ، یط 25  رد  هک  دـهد  یم  ناشن  رامآ  تسا ، هدـش  هتـشاگن  بالقنا 
پاچ هب  یصصخت  هلجم  باتک و 86  کی  زور  ره  یناسنا ، عبانم  تیریدـم  دروم  رد  طقف  هک  برغ  ياـیند  اـب  هسیاـقم  رد  هک  تسا 

.تسا كدنا  دنناسر ، یم 

ص:274

.نامه ( 1 - ) 1
ص 27. تنس ، باتک و  رظنم  زا  تیریدم  زا  لقن  هب  ص 6 ، مالسا ، يرادا  ماظن  ( 2 - ) 2

.نامه زا  لقن  هب  ص 100  ش 19 ، حابصم ، همانلصف  ( 3 - ) 3
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شراگن هب  رفن  دودح 30  هورگ  ره  زا  ناققحم ، رگید  هاگـشناد و  هزوح و  نادنمـشناد  هورگ  هس  نایم  زا  دهد  یم  ناشن  اه  یـسررب 
.(1) دنا هتخادرپ  یمالسا  تیریدم  هرابرد  یبلاطم 

یشهوژپ یشزومآ -  یلاع  زکارم  رد  رت  مظنم  کیـسالک و  لکـش  هب  نآرق » رد  تیریدم   » و یمالـسا » تیریدم   » ثحب ات  تسا  دیما 
.دوش هدیشخب  باتش  نآ  دشر  هب  دبای و  هار  روشک 

باتک یفرعم 

: میرامش یم  رب  تسا  هدش  هتشاگن  یمالسا » تیریدم   » اب هطبار  رد  هک  ییاه  باتک  زا  يدادعت  کنیا 

.اج یب  لاس 67 ، ناتسمز ، مود ، پاچ  ءاجر ، یگنهرف  رشن  هللادبع ، یلمآ ، يداوج  یمالسا ، تموکح  رد  نارازگراک  قالخا  . 1

.نارهت ات ، یب  یسایس ، ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  هسسوم  دمحم ؛ يرهش ، ير  يدمحم  مالسا ، رد  تیریدم  قالخا  . 2

.اج یب  ناتسبات 80 ، عساو ، رشان  نیهش ، نیدول ، ثیداحا ، نآرق و  هاگدید  زا  تیریدم  لوصا  . 3

.نارهت ، 1365 تمس ، تاراشتنا  یلع ، نایئاضر ، تیریدم ، لوصا  . 4

ناتـسمز دلجم ، کی  رد  دلج  ود  نادمه ، ملع  رون  تاراشتنا  نیـسحدمحم ، يداوج ، فرـشم  مالـسا ، رد  تیریدم  نونف  لوصا و  . 5
.مق ، 1378

.مق ، 1383 لوا ، پاچ  هاپس ، رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  یمالسا  تاقیقحت  هدکشهوژپ  هللادبع ، یلکوت ، تیریدم ، ینابم  لوصا و  . 6

، يزیر همانرب  تیریدـم و  شهوژپ  شزومآ و  یلاـع  هسـسوم  هللا ، یلو  رف ، روپ  یقن  نآ ، ياـهوگلا  یمالـسا و  تیریدـم  لوصا و  . 7
.نارهت ، 1382 مهدجه ، پاچ 

ص:275
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.مق زییاپ 1375 ، مود ، شیاریو  مود ، پاچ  یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  دمحم ، يرهش ، ير  يدمحم  تیلوئسم ، یهاگآ و  . 8

.نارهت لاس 72 ، مشش ، پاچ  اردص ، تاراشتنا  یضترم ، يرهطم ، رشب ، یگدنز  رد  یبیغ  ياهدادما  . 9

، ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  تاراشتنا  یقتدمحم ، يدزی ، حابصم  اضرمالغ و  رف ، یقتم  یمالـسا ، تیریدم  ياهزاین  شیپ  . 10
.مق رهم 1376 ، لوا ، پاچ 

282 اج ، یب  لاس 70 ، لوا ، پاچ  یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  رـشن  پاچ و  زکرم  مساق ، یقثاو ، تیریدم ، قالخا  زا  ییاه  سرد  . 11
.ص

.مق نارهت -  راهب 1365 ، لوا ، پاچ  شناد ، نید و  هسسوم  دیجملادبع ، روپ ، دیشر  یمالسا ، تیریدم  رب  يا  هچابید  . 12

.1371 لوا ، پاچ  یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  رشن  پاچ و  زکرم  ناگدنسیون ، هعومجم  یمالسا ، تیریدم  رب  يا  هچابید  . 13

.مق یلاع  شزومآ  عمتجم  تیریدم ، گنهرف  همانلصف  . 14

.دهشم ، 1377 لوا ، پاچ  راگتسر ، تاراشتنا  داوجدمحم ، هدازیلع ، نیتسار ، تیریدم  نآرق و  . 15

.دهشم ، 1384 هاگشناد ، هزوح و  ینآرق  ياه  شهوژپ  داینب  ناگدنسیون ، زا  یعمج  یسایس ، مولع  تیریدم و  نآرق ، . 16

ق 1424 ه -  لوا ، پاچ  قشمد ، رکفلاراد  دـمحا ، ساـبد  مالـسلادبعو  ناـنع  ضرـالا  خیـش  میرکلا ، نآرقلا  نم  هیرادا  فوطق  . 17
.قشمد يدالیم ،  2003

.نارهت ، 1376 لوا ، پاچ  یعمسم ، تاراشتنا  یلعدمحم ، دار ، يوقت  مالسا ، هاگدید  زا  تیریدم  ياه  هاگ  شزغل  . 18

.هرهاق 2000 م ، عیزوتلا ، رشنلا و  هعابطلل و  بیرغ  راد  دمحم ، یلع  قیفوت ، یلامعا ، یف  یلیلد  هللا  . 19

دازآ هاگـشناد  یملع  تاراشتنا  زکرم  رـصان ، يرتشا ، همجرت  هللادبع ، یبساج  تالاقم ،) هعومجم   ) یمالـسا تیریدم  زا  یثحابم  . 20
.نارهت ، 1380 لوا ، پاچ  یمالسا ،
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.نارهت ، 1362 یهاگشناد ، رشن  زکرم  یگنهرف ، بالقنا  داتس  ربکا ، یلع  يا ، هجفا  یمالسا ، تیریدم  رد  یثحابم  . 21

.دهشم 1378 ش ، یلعدمحم ، يراصنا ، نآ ، ياهوگلا  یمالسا و  تیریدم  ینابم  . 22

.نارهت ناتسبات 83 ، لوا ، پاچ  شناد ، دیلوت  نیسح ؛ يدمحا ، یلع  اضریلع و  يدمحا ، یلع  یمالسا ، تیریدم  لوصا  ینابم و  . 23

لاس لوا ، پاچ  یمالسا ، تیریدم  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هللا ، یلو  درف ، روپ  یقن  مالسا ، رد  تیریدم  زا  یثحابم  هعومجم  . 24
.نارهت ، 82

.نارهت لاس 79 ، لوا ، پاچ  ظوفحم ، حول  تاراشتنا  یلع ، يدابآرصن ، یقاب  رفعج و  ینامحر ، قفوم ، ریدم  . 25

.مق ، 1380 مق ، هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  دمحا ، دیس  یمتاخ ، ثیدح ، نآرق و  هاگدید  زا  تیریدم  . 26

.مق لاس 83 ، لوا ، پاچ  ناگربخ ، سلجم  هناخریبد  نیدلا ، ماصمص  دیس  یماوق ، تنس ، باتک و  رظنم  زا  تیریدم  . 27

.مق زییاپ 1375 ، لوا ، پاچ  یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  نیسحدمحم ، یمیهاربا ، یمالسا ، تیریدم  . 28

پاچ یهاگشناد ، داهج  يزکرم  رتفد  یگنهرف  شخب  همانرب  قوف  دحاو  تاراشتنا  ربکا ؛ یلع  دیـس  يا ، هجفا  یمالـسا ، تیریدم  . 29
.اج یب  لاس 64 ، لوا ،

.مق لاس 78 ، مجنپ ، پاچ  یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  نسحدمحم ، يوبن ، یمالسا ، تیریدم  . 30

.كارا ، 1382 لوا ، پاچ  كارا ، یمالسا  مولع  تاراشتنا  اضریلع ، يزیوس ، تنس ، نآرق و  رد  تیریدم  . 31

راهب مود ، پاچ  یمالـسا ، تاغیلبت  نامزاس  رـشن  پاچ و  زکرم  یلعـسابع ، يرتخا ، مالـسا ، هاگدید  زا  یبتکم  یملع ، تیریدـم  . 32
.اج یب  ، 1373

زکرم مشاـه ، مارموکین ، هللادـبع و  یبساـج ، ناـمجرتم : هللادـبع ، دـمحم  ییاروب ، لآ  مالـسا ، رد  یتلود  روما  هرادا  تیریدـم و  . 33
.نارهت ، 1380 لوا ، پاچ  یمالسا ، دازآ  هاگشناد  یملع  تاراشتنا 
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.مق راهب 69 ، مراهچ ، پاچ  فده ، تاراشتنا  رصان ، يزاریش ، مراکم  مالسا ، رد  یهدنامرف  تیریدم و  . 34

 -، 1401 ه مق ، هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  تاراشتنا  دومحم ، دیس  شوپهایس ، ینیسح  یمالسا ، تیریدم  رد  یناسنا  تابسانم  . 35
.مق

.مق ات ، یب  مق ، راوتسا  رهم  هناخپاچ  یلع ، یمظاک ، همجرت ، دمحم ، دیس  يزاریش ، ینیسح  اهتلم ، تفرشیپ  رد  تیریدم  شقن  . 36

زییاپ 1369، مود ، پاچ  یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  رشن  پاچ و  زکرم  اضردیس ، یناغماد ، يوقت  یمالـسا ، تیریدم  رب  یـشرگن  . 37
.اج یب 

.اج یب  لاس 72 ، لوا ، پاچ  یتلود ، تیریدم  شزومآ  زکرم  نادنمشناد ، زا  یعمج  مالسا ، رد  تیریدم  رب  یشرگن  . 38

.مق راهب 79 ، لوا ، پاچ  نایراصنا ، تاراشتنا  يرهشوب ، ینیسح  وناب  یمالسا ، تیریدم  ياه  یگژیو  . 39
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: شسرپ *

؟ دنشاب محازت  رد  مه  اب  تیریدم  لوصا  تسا  نکمم  ایآ  تسیچ ؟  نآرق  رظن  زا  تیریدم  ینابم  لوصا و 

: خساپ *

ادخ و رب  مدـقت  مدـع  لصا  ( 1 زا : دنترابع  هک  دـنا  هدرمـشرب  لصا  زا 20  شیب  ار  یمالـسا  تیریدـم  لوصا  نارظن  بحاـص  یخرب 
لامعا لصا  ( 5 اهورین ؛ رایتخا  ساسا  رب  تیریدـم  لامعا  لصا  ( 4 یگنهامه ؛ تدـحو و  لصا  ( 3 ییارگ ؛ ترخآ  لصا  ( 2 لوسر ؛

تیاده و لصا  ( 9 یهدـنامزاس ؛ بزحت و  لصا  ( 8 تروشم ؛ لصا  ( 7 ریبدت ؛ ربدـت و  لصا  ( 6 اهورین ؛ تریـصب  ساسا  رب  تیریدم 
تبقارم و لـصا  ( 13 رکنم ؛ زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  لــصا  ( 12 تونب ؛ توـبا و  لـصا  ( 11 لباقتم ؛ تیلوئـسم  لصا  ( 10 يربهر ؛
؛ تیریدم بتارم  هلسلس  لصا  ( 17 تیلوئسم ؛ رایتخا و  لصا  ( 16 دوهـش ؛ روضح و  لصا  ( 15 راذـنا ؛ تراشب و  لصا  ( 14 هبساحم ؛

(... 22 (1) ؛  رمتسم شزومآ  لصا  ( 21 ارجا ؛ حرط و  رد  تیعطاق  لصا  ( 20 هیقت ؛ ارادم و  لصا  ( 19 لدع ؛ طسق و  لصا  ( 18

« ناریدم یمومع  فیاظو   » ءزج ار  یخرب  و  ناریدم ،» ياه  یگژیو   » زا ار  یخرب  و  تیریدم » لوصا   » ءزج ار  اه  نآ  یخرب  ام  هتبلا  هک 
.میناد یم 

ینابم رد  رگا  دـهد ، لکـش  ار  ملع  ای  نامزاس  ای  نید  هشیدـنا ، کی  دـناوت  یم  هک  یـساسا  ياه  تخاس  ریز  زا  تسا  ترابع  یناـبم 
دوخ و  نآ » رب  مکاح  ماظن  عاـمتجا و  «، » ناـسنا  » هب تبـسن  تیریدـم  نازادرپ  هیرظن  شنیب  هک  مینیب  یم  مینک ، تقد  تیریدـم » ملع  »

رد یـساسا  تارییغت  بجوم  هلوقم ، هس  نیا  هب  تبـسن  شنیب  رییغت  تسا و  هتـشاد  یـساسا  شقن  تیریدـم  ملع  لوحت  رد  تیریدـم » »
.دوش یم  تیریدم  ملع  لوحت 

ص:279

.رفروپ یقن  رتکد  نآ ، ياهوگلا  یمالسا و  تیریدم  لوصا  .ر ك : ( 1 - ) 1
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:(1) دوش یسررب  نآرق  هاگن  زا  روکذم  عوضوم  هس  تسا  مزال  نآرق  هاگدید  زا  تیریدم  ینابم  اب  ییانشآ  يارب  ور  نیا  زا 

لوصا محازت 

راک هب  رگید  لوصا  اب  لماعت  رد  شیوخ و  هاگیاج  رد  لوصا  هعومجم  هک  دـنک  یم  ادـیپ  حیحـص  يانعم  یتقو  یمالـسا » تیریدـم  »
رد هاگ  یلو  .دـشاب  یم  یمالـسا  تیریدـم  زا  نتفرگ  هلـصاف  زاغآ  رگید  لـصا  نتفرگ  هدـیدان  لـصا و  کـی  هب  هجوت  دوش و  هتفرگ 
اب ییارگ » ترخآ   » لصا محازت  دـننام : دوش  یم  رگید  لصا  قیقحت  اب  محازم  لصا ، کی  ققحت  صاخ ، عقاوم  رد  اهدرکلمع  هصرع 
یم مدقم  رگید  لصا  رب  ار  یلصا  محازت » عفر  ياه  كالم   » اج نیا  رد  هک  رگید ، لوصا  زا  مادک  ره  ای  یگنهامه » تدحو و   » لصا

.دنک

يروآدای

رد لوصا  همه  ققحت  طیارـش  تدم  زارد  رد  هک  تسا  مزال  تسا و  یعطقم »  » رگید لصا  رب  یلـصا  مدقت  نیا  هک  تسناد  دـیاب  یلو 
رگید تراـبع  هب  دومن ، رگید  لـصا  يادـف  ار  لـصا  کـی  تدـم  زارد  يزیر  هماـنرب  رد  ناوت  یمن  زگره  دومن و  مهارف  ار  مه  راـنک 

تیریدم  » فالخ هب  .دشاب -  رگید  لوصا  هدـننک  یفن  ضقان و  تدـم  زارد  يزیر  همانرب  نایرج  رد  دـناوت  یمن  ینامزاس ، تائاضتقا 
دوس هب  یبایتسد  فدـه  اب  نامزاس  ینوریب  ینورد و  عاـضوا  زا  یعباـت  ناونع  هب  هشیمه  هک  تیریدـم  ملع  رد  ثحب  دروم  ییاـضتقا »

.دوش یم  حرطم  رتشیب  هچره 

ص:280

زین يزاریش  مراکم  هللا  تیآ  حابصم و  هللا  تیآ  ص 99 ، یناغماد ، يوقت  اضر  دیس  یمالسا ، تیریدم  رب  یشرگن  زا  هتفرگرب  ( 1 - ) 1
ياهدادما باتک  ص 100 و  رف ، روپ  یقن  هللا  یلو  مالـسا ، رد  تیریدم  زا  هتفرگرب  دنراد و  دیکات  رما  نیا  رب  دوخ  تیریدم  بتک  رد 

رـصان مالـسا ، رد  یهدنامرف  تیریدم و  ص 110 و  يرهطم ، یـضترم  مالـسا ، رد  يربهر  تیریدم و  ثحب  رـشب ، یگدـنز  رد  یبیغ 
ص 15. يزاریش ، مراکم 
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اه كالم  نایب 

تیلدـب و  » كالم يرگید  تسا و  تیمها »  » كالم یکی  رگید ، لوصا  رب  لصا  کی  مدـقت  و  لوصا ، محازت  عفر  یـساسا  ياهرایعم 
نیا هک  دومن  مدقم  یتقوم ، لدـب  ياراد  لصا  رب  ار ، لیدـب  یب  لصا  و  مهم ، رب  ار  مها  لصا  دـیاب  هک  تسا  نتـشاد » یتقوم  نیـشناج 

.دوش یم  حرطم  لوصا  يدج  محازت  ياقب  طرش  هب  مه  تسا و  یتقوم  مه  ینیزگیاج 

« تدحو  » لصا زا  ناوت  یم  هن  اهورین ،» تریـصب  رایتخا و  ساسارب  تیریدـم  لامعا   » لصا اب  یگنهامه » تدـحو و   » لصا محازت  رد 
عفر  » ياهراکهار هب  لوصا  نیا  ققحت  رب  دـیکات  اب  تسا  مزال  هکلب  .تفرگ  راـک  هب  روز  هب  ار  اـهورین  ناوت  یم  هن  درک و  رظن  فرص 

یفرط زا  دزادنا و  یم  رطخ  هب  ار  نامزاس  ماظن و  تیدوجوم  تدحو »  » لصا نادـقف  اریز  .دیـشیدنا  لوصا  نیا  ققحت  محازم » لماوع 
هک نیا  رتمهم  هکلب  درادـن  ار  هنیهب  راک  رارمتـسا  هناوتـشپ  اهنت  هن  اهورین » تریـصب  رایتخا و  ساسارب  تیریدـم  لامعا   » لـصا نادـقف 

.دروآ یم  نییاپ  ناویح  ای  ییش  کی  دح  رد  ار  اه  نآ  دور و  یم  نیب  زا  اهورین  یناسنا  تمارک 

راکهار

« تدحو  » لصا زا  ناوت  یم  هن  اهورین ،» تریـصب  رایتخا و  ساسارب  تیریدـم  لامعا   » لصا اب  یگنهامه » تدـحو و   » لصا محازت  رد 
عفر  » ياهراکهار هب  لوصا  نیا  ققحت  رب  دـیکات  اب  تسا  مزال  هکلب  .تفرگ  راـک  هب  روز  هب  ار  اـهورین  ناوت  یم  هن  درک و  رظن  فرص 

یفرط زا  دزادنا و  یم  رطخ  هب  ار  نامزاس  ماظن و  تیدوجوم  تدحو »  » لصا نادـقف  اریز  .دیـشیدنا  لوصا  نیا  ققحت  محازم » لماوع 
هک نیا  رتمهم  هکلب  درادن  ار  هنیهب  راک  رارمتـسا و  هناوتـشپ  اهنت  هن  اهورین » تریـصب  رایتخا و  ساسارب  تیریدم  لامعا   » لصا نادـقف 

.دروآ یم  نییاپ  ناویح  ای  ییش  کی  دح  رد  ار  اه  نآ  دور و  یم  نیب  زا  اهورین  یناسنا  تمارک 

ص:281
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راکهار

زا یـشخب  فذـح  راـکهار  دوشن ؛ عقاو  دـیفم  مه  راـنک  رد  لوـصا  نیا  ظـفح  يارب  اـه  شزرا  رب  ینتبم  فـلتخم  ياـه  لـح  هار  رگا 
لوصا یمالـسا و  ياه  شزرا  اب  اهورین  قباطت  مدع  ببـس  هب  محازت  رگا  دش -  دهاوخ  حرطم  ینامزاس  هعومجم  زا  محازم  ياهورین 
ْمُکِیلَْتبُم َهّللا  َّنِإ  ( ؛ درک نینچ  تولاج »  » اب گنج  رد  محازم  ياهورین  هب  تبسن  تولاط »  » ترـضح هچنانچ  دشاب -  یمالـسا  تیریدم 

، دش راپسهر  نایرکشل  اب  تولاط  هک  یماگنه  و  « ؛  1( ًهَفْرُغ َفَرَتْغا  ِنَم  ّالِإ  یِّنِم  ُهَّنِإَف  ُهْمَعْطَی  َْمل  ْنَم  یِّنِم َو  َْسیَلَف  ُْهنِم  َبِرَـش  ْنَمَف  ٍرَهَِنب 
و تسین ؛ نم  ناوریپ ]  ] زا سپ  دـشونب ، نآ  زا  سک  ره  و  دـنک ؛ یم  شیامزآ  يا  هناخدور  هلیـسوب  ار  امـش  ادـخ  تقیقح  رد  : » تفگ

« .تسا نم  ناوریپ ]  ] زا وا  هک  یتسردب  سپ  دریگ ؛ رب  شتسد  اب  ار  هنامیپ  کی  هک  یسک  زج  دروخن  نآ  زا  هک  یسک 

تریـصب رایتخا و   » اب اهورین  هیقب  دش و  نامزاس  تدحو » ظفح   » ثعاب درک و  فذح  ار  محازم  ياهورین  زا  یـشخب  ناحتما  کی  اب  و 
دش حالصا  رکذت  اب  رگا  دشاب  تیریدم  بتارم  هلسلس  رد  تیریدم  ءوس  ببس  هب  لکشم  نیا  رگا  دندمآرد و  وا  نامرف  تحت  لماک »

دیاب دـشن  حالـصا  رکذـت  اب  رگا  و  .داد ] رکذـت  هرـصب  مکاح  فینح » نب  نامثع   » تیریدـم هویـش ي  دروم  رد  نینموملاریما  هچنانچ  ]
رـصم رادناتـسا  ضیوعت  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هچنانچ  دومن  مادقا  ریدم  نآ  رییغت  هب  یـصخش  لئاسم  هظحالم ي  نودـب 

(1) .دومن مادقا 

هب زاین  مادـک  ره  هک  دـشاب  هتـشاد  یفلتخم  ياه  لکـش  دـناوت  یم  محازت  ياه  ضرف  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  ثحب  نیا  نایاپ  رد 
.دبلط یم  ار  یلصفم  یسررب  ثحب و  هک  دراد  ار  دوخ  محازت  عفر  كالم  نایب 
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: شسرپ *

؟  تسیک اب  هداوناخ  تیریدم  نآرق ، رظنم  زا 

: خساپ *

نادرم « ؛  1( ْمِِهلاوـْمَأ ْنِم  اوـُقَْفنَأ  اـِمب  ٍضَْعب َو  یلَع  ْمُهَـضَْعب  ُهّللا  َلَّضَف  اـِمب  ِءاـسِّنلا  یَلَع  َنوـُماّوَق  ُلاـجِّرلا  : ) تـسا نـینچ  هفیرـش  هـیآ 
دروم رد  ناشلاوما  زا  هک  هچنآ  رطاخ  هب  داد و  يرترب  رگید  یخرب  رب  ار  نانآ  زا  یخرب  ادـخ  هکنیا  رطاخ  هب  دنتـسه  ناـنز  تسرپرس 

«. دننک یم  هنیزه  نانز 

یتسرپرـس و ریبدت ، يانعم  هب  دارفا  دروم  رد  تسا و  نداتـسیا  يانعم  هب  لصا  رد  هغلابم و  هغیـص  هتفر  راک  هب  هیآ  رد  هک  ماّوق »  » هژاو
دحاو کی  تقیقح  رد  هداوناخ  .دشاب  هنوگچ  دـیاب  هداوناخ  تیریدـم  هک  دـیامرفب  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  .دور  یم  راک  هب  تظفاحم 

هب ار  نآ  دریگب و  تسد  رد  ار  هداوناخ  يربهر  ات  دـشاب  هتـشاد  ریدـم  تسرپرـس و  کـی  دـیاب  ور  نیا  زا  .تسا  یعاـمتجا  کـچوک 
نآرق اذل  دشاپ ، یم  ورف  هداوناخ  دیآ و  یم  دوجو  هب  یتالکـشم  محازت و  دشاب  هداوناخ  رد  ریدم  ود  دشاب  رارق  رگا  .دناسرب  دـصقم 

دراد قـح  درم  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  روتـسد ، نیا  هتبلا  .تسا  درم  اـب  هداوناـخ  تیریدـم  یتسرپرـس و  ماـقم  هک  دـنک  یم  حیرـصت 
نیفرط يارب  هک  تسا  یقوقح  اه و  تروشم  اه ، تیلوئـسم  هب  هجوت  اب  مظنم  دـحاو  کی  يربهر  دوصقم  دـنک ؛ فاـحجا  دادبتـسا و 

.دراد هدهع  هب  ار  هداوناخ  تظفاحم  یتسرپرس و  ریبدت ، هک  تسا  یسک  ّطلست  دوصقم  هیآ  رد  سپ  .تسا  هدش  هداد  رارق 

تیریدـم دـنراد و  رارق  هداوناخ  یلخاد  روما  نایرج  رد  رتشیب  اه  نآ  نوچ  تسا  نانز  اب  هداوناـخ  یلخاد  تیریدـم  هک  تسا  یعیبط 
نادرم اب  مه  یجراخ 
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تقد یمک  اـب  .تسا  هدـش  یحارط  اـه  نآ  نیب  راـک  میـسقت  یعون  تقیقح  رد  سپ  دـنراد  ییانـشآ  رتـشیب  هزوح  نیا  اـب  نوچ  تسا 
زا یخرب  ...و  يراد  هچب  دننام  دـنریگب ، هدـهع  هب  ار  هداوناخ  یلخاد  هرادا  نیگنـس  فیاظو  دـنناوت  یمن  نادرم  هک  میوش  یم  هجوتم 
مه اه  مناخ  يارب  یفرط  زا  .تسه  نانز  رد  طقف  زین  هناخ  یلخاد  تیریدـم  يارب  هلـصوح  هقیلـس و  تاساسحا ، هفطاـع ، لـثم  دراوم 

، اسرف تقاط  راک  دایز ، یمـسج  يورین  راک ، نیا  نوچ  تسا  لکـشم  هداوناخ  یجراخ  طـباور  یلاـم و  تیریدـم  يراد  هدـهع  ًاـبلاغ 
دروم رد  بلطم  نیا  هباشم  .تسا  دوجوم  نادرم  رد  ییاه  ییاناوت  نینچ  ًالومعم  هک  دـبلط  یم  ار  ...و  یعاـمتجا  ياـه  هلیح  تخاـنش 

.دندوب هدرک  میسقت  ار  هناخ  لخاد  جراخ و  راک  هک  تسا  هدش  لقن  مه  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  مالسلا و  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

.تسا هدش  هتشاذگ  وا  هدهع  هب  مه  هداوناخ  جراخ  تیریدم  نیاربانب  تسا ، درم  هدهع  هب  هداوناخ  هنیزه  هک  نیا  رگید  هتکن 

.(2) ییاشنا ای   (1) یشزرا هلمج  هن  تسا ؛ یجراخ  تیعقاو  کی  يایوگ  يربخ و  هلمج  هیآ  نیا  هتکن :

اذل درادن ، هاگ  هیکت  رسمه  نودب  نز  دننک و  یم  هیکت  نادرم  رب  نانز  عقاو  ملاع  رد  ینعی  ِءاسِّنلا ) یَلَع  َنُوماّوَق  : ) دیامرف یم  دنوادخ 
ظاحل زا  هک  دنرادن  ار  یـسک  دنوش و  یم  ور  هبور  یتیامح  تالکـشم  اب  ًالومعم  دنواشیوخ -  نودب  ًانایحا  و  تسرپرـس -  یب  نانز 

دننک یم  هیکت  اه  نآ  رب  ناشنارهوش  یتح  دنراد و  يرترب  ناشنارهوش  رب  نانز  یخرب  یهاگ  هتبلا  دـننک ، هیکت  وا  رب  یناور  یحور و 
ندرپس دیوگ  یمن  تسین و  مه  یشزرا  نایب  ماقم  رد  هیآ  .دنشکب  شود  هب  عامتجا  هداوناخ و  رد  ار  ینیگنـس  فیاظو  دنناوت  یمن  و 

هک نیا  لثم  .تسا  تیلوئسمرپ  يا  هفیظو  هکلب  تسا ؛ شزرا  درم  هب  هداوناخ  تیریدم 
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رت بسانم  گنج  يارب  درم  يدوجو  راـتخاس  نوچ  تسین ، نز  رب  درم  يرترب  هلمج ، نیا  ياـنعم  تسا  بجاو  اـهدرم  رب  طـقف  داـهج 
لیلد هیآ  نیاربانب  .تسا  بسانم  رایـسب  یتیبرت  لئاسم  يارب  هک  دنراد  یفطاع  راتخاس  هکلب  دـنرادن ، ار  راتخاس  نیا  اه  مناخ  تسا و 

: هلمج زا  دراد ، كالم  دنچ  نآرق  رد  دارفا  يرترب  هک  ارچ  تسین ، نز  سنج  رب  درم  سنج  يرترب 

؛ نامیا . 1

؛ ) ْمُکاْقتَأ ِهّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  : ) يوقت . 2

یمن داهج  یلو  دنناوت  یم  هک  دنا  يدارفا  زا  رترب  دـننک  یم  داهج  هک  یناسک  دـیامرف  یم  ادـخ  .تسا  نکمم  هک  ییاج  رد  داهج  . 3
؛ دننک

؛ تریصب . 4

.دوب دهاوخن  يرترب  كالم  ...و  ندوب  ماوق  ندوب ، درم  سنج  سپ 

تاواسم هن  تلادع ؛

یلوا هب  دهد ، باوج  شسرپ  هب 10  يرگید  هب 5 و  یکی  سالک  کی  زومآ  شناد  ود  زا  ًالثم  .تسه  توافت  تاواسم  تلادع و  نیب 
هرمن دوخ  شالت  ساسا  رب  سک  ره  تسین و  یتلادـع  یب  ملظ و  اما  تسه ؛ توافت  اجنیا  .دـنهد  یم  هرمن 20  يرگید  هب  هرمن 10 و 

.تسا هتفرگ 

قوقح رفن  ود  ییاج  رد  رگا  .دشاب  يواست  مدع  رد  تلادع  اسب  هچ  دنریگ و  یمن  رارق  اتـسار  کی  رد  تلادع  يواست و  هشیمه  سپ 
، میدـش لیاق  توافت  اه  نآ  شاداپ  رد  رگا  اما  تسا ، تلادـع  نیا  دوش ، هداد  يواسم  شاداپ  اه  نآ  هب  و  دنتـشاد ، يواسم  ییاناوت  و 

راتخاس ییاناوت و  ساسارب  يزیچره  نآ  رد  هک  دراد  یماظن  ناـیاقآ  اـه و  مناـخ  دروم  رد  میرک  نآرق  .میا  هدـش  یتلادـع  یب  راـچد 
یمـسج و يرکف ، رظن  زا  هداوناخ  لخاد  تیریدـم  يارب  اه  مناخ  نوچ  ًالثم  .دریگ  یم  رارق  دوخ  ياـج  رد  یمـسج  يرکف و  ینهذ ،

ینهذ
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، دنک راک  شرـسمه  یگنهامه  اب  هناخ  زا  نوریب  رد  یمناخ  رگا  لاح  .دنـشاب  یلخاد  ریدم  دنک  یم  هیـصوت  اه  نآ  هب  دـنرت ، بسانم 
هنیزه نیمأت  هداوناـخ و  زا  نوریب  رد  راـک  شا  هفیظو  مه  درم  .تسا  هدوبن  شا  هفیظو  دـنچ  ره  هدرک ؛ شرهوش  هداوناـخ و  هب  یفطل 

.تسا یگدنز 

هدرک فطل  مناخ  قح  رد  درک ، کمک  وا  هب  تخادرپ و  شرـسمه  فیاظو  هب  هناخ  رد  يدرم  رگا  لاـح  ْمِِهلاْومَأ » ْنِم  اوُقَْفنَأ  اـِمب  «َو 
.دوش نیریش  یگدنز  ات  دننک  فطل  مه  هب  تبسن  دشاب و  نینچ  مه  دیاب  هتبلا  .تسا 

نانز متش  برض و  تلادع و 

َّنُهوُرُجْها َّنُهوُظِعَف َو  َّنُهَزوُُشن  َنُوفاخَت  ِیتّاللا  ُهّللا َو  َظِفَح  اِمب  ِْبیَْغِلل  ٌتاِظفاح  ٌتاِتناق  ُتاِحلاّصلاَف  : ) دـیامرف یم  نآرق  رد  دـنوادخ 
ادـخ هچنآ  ساپ  هب  هک  دـننتورف  ینارادربنامرف  هتـسیاش  نانز  و  « ؛  1( ًالِیبَس َّنِْهیَلَع  اوُْغبَت  الَف  ْمُکَنْعَطَأ  ْنِإَف  َّنُهُوبِرْـضا  ِعِجاـضَْملا َو  ِیف 
میب ناـشینامرفان  زا  هک  ار  یناـنز  دـننک و  یم  یناـبهگن  وا  قوقح  رارـسا و  زا  دوخ  رـسمه  باـیغ  رد  تسا ، هدرک  ظـفح  ناـنآ  يارب 

هب یگتـسهآ و  هب  دوبن ، یهار  چیه  رگا  دینیزگ و  يرود  ناشیا  زا  اههاگباوخ  رد  دـشن ، عقاو  رثؤم  رگا  دـیهد و  زردـنا  سپ  دـیراد ،
يا هبترم  دنلب  ادخ  هک  يوجم  نانآ  هب  يدعت  رب  یهار  چـیه  سپ  دـندرک ، يرادربنامرف  امـش  زا  رگا  دـینزب و  ار  اه  نآ  بیدأت  دـصق 

«. تسا گرزب 

ار نانز  طرش  دیق و  یب  ندز  هزاجا  مالـسا  دننک  یم  رکف  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هدرک  داجیا  مهافت  ءوس  یخرب  يارب  هفیرـش  هیآ  نیا 
ياـه تشادرب  ءوـس  هک  میباـی  یم  رد  مینک ، هجوـت  تسا ، هدـش  هیآ  زا  هک  ییاهریـسفت  هب  رگا  هک  یلاـح  رد  .تـسا  هداد  نادرم  هـب 

.تسین تسرد  روکذم 

: دنا هدش  میسقت  هتسد  دنچ  هب  نانز  هیآ  نیا  رد 
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اهنت هن  دندهعتم و  نتورف و  هداوناخ  ماظن  ربارب  رد  هک  یناوناب  راکتـسرد : حـلاص و  ینانز  ُهّللا ) َظِفَح  اِمب  ِْبیَْغِلل  ٌتاِظفاح  ٌتاِتناق  . ) 1
رهوش و تیـصخش  دـنوش و  یمن  یـسومان  یلام و  تنایخ  بکترم  دـننک ، یم  ظفح  ار  شعفانم  وا  بایغ  رد  هکلب  رهوش  روضح  رد 

.دننک یم  ظفح  وا  دوبن  رد  ار  هداوناخ  رارسا 

.دنک هیبنت  ار  اه  نآ  ای  ضرعت  هورگ  نیا  هب  یسک  دهد  یمن  هزاجا  ادخ 

: دنراد هفیظو  دنچ  بیترت  هب  نانز  نیا  لباقم  رد  نادرم  .دننک  یم  یچیپرس  ناشدوخ  فیاظو  زا  هک  ینانز   : 1( َّنُهَزوُُشن َنُوفاخَت  . ) 2

.ناشدوخ تیلوئسم  هب  نداد  هجوت  تحیصن و  هظعوم و  تسخن : هلحرم 

دیما نیا  هب  ییانتعا  یب  اب  نز  زا  تیاضر  مدـع  مالعا  اه و  نآ  اـب  يرتسبمه  زا  زیهرپ  لـثم  یفنم  شنکاو  نداد  زورب  مود : هلحرم  رد 
.دزاس شرادیب  دراذگ و  رثا  وا  حور  رد  هک 

.درادن دوجو  وا  يزاسرادیب  يارب  صاخ -  طیارش  اب  هیبنت -  زج  یهار  تفای ، همادا  تجاجل  ینکش و  نوناق  رگا  موس : هلحرم 

 - دـشاب هدـش  هتـسب  نوناق  تیاعر  هب  دارفا  ندرک  راداو  يارب  زیمآ  تملاسم  ياه  هار  یتقو  اـهروشک -  ماـمت  نیناوق  رد  موس  هلحرم 
بجوم هک  يروط  هب  دـشاب  میالم  یندـب  هیبنت  تسا  هدرک  شرافـس  نانز  دروم  رد  مالـسا  هک  توافت  نیا  اـب  .تسا  هدـش  ینیب  شیپ 

اب ایوگ  دینزب  كاوسم  بوچ  اب  هک  تسا  هدمآ  مه  تاریبعت  زا  یخرب  رد  .دوشن  ...و  يزمرق  یهایس ، يدوبک ، تحارج ، یگتـسکش ،
.تسا نز  هیبنت  يزاسرادیب و  فده ، اهنت  راک  نیا 

یـشکرس زا  تسد  نز  رگا  ور  نیا  زا  .ماـقتنا  هنیک و  سح  نداد  زورب  هن  تسا ؛ هفیظو  ماـجنا  يارب  طـقف  هیبـنت  هک  نیا  يدـعب  هـتکن 
قح دندرک ، تعاطا  دنتشگزاب و  اه  نآ  رگا  دومرف  هیآ  همادا  رد  اذل  درادن ، يدعت  قح  درم  تشادرب ،
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رگا رگید  فرط  زا  .دشاب  عرـش  مکاح  هزاجا  اب  دیاب  روکذم  ندز  دنا  هدومرف  یخرب  یتح  .دیرذگب  ّدح  زا  اه  نآ  هب  تبـسن  دـیرادن 
ار وا  یـضاق  اجنآ  بیترت  نیا  هب  .دراد  قح  قاقحا  دروخرب و  قح  هحلاص  هاگداد  هب  هعجارم  اب  مناخ  درک  یـشکرس  هناـخ  رد  يدرم 
اه مناخ  نوچ  هتبلا  .دنک  یم  موکحم  یندب  تازاجم  زیزعت و  هب  دعب  لحارم  رد  دادن ، ماجنا  رگا  دـنک و  یم  فیاظو  ماجنا  هب  روبجم 

.تسا هدش  هتشاذگ  عرش  مکاح  هدهع ي  هب  تازاجم  قح و  قاقحا  دنرادن ، ار  تازاجم  ییاناوت  ًالومعم 

يزادنارب يارب  میرک  نآرق  تاقوا  یهاگ  هک  نیا  حیـضوت  .تسا  هدش  يدیهمت  یجیردت و  خـسَن  هیآ  نیا  دـنا  هتفگ  نارـسفم  یخرب 
کی تساوخ  یم  مالـسا  رگا  هک  یلهاج  برع  هعماج  رد  يراد  هدرب  لثم  .دریگ  یم  شیپ  رد  ار  ینـالوط  هار  یلهاـج  تداـع  کـی 
يارب یلمع  ياـه  هنوـمن  داـجیا  يزاـسدازآ ، هب  قـیوشت   ) هلحرم هب  هلحرم  اذـل  دروـخ ، یم  مه  هب  هعماـج  ماـظن  درادرب ، ار  نآ  هبترم 
دروم رد  .درب  نیب  زا  ًالماک  یمالـسا  ياهروشک  رد  ار  نآ  ...و ) ناهانگ  هراّـفک ي  ناونع  هب  ناـگدرب  يدازآ  ندادرارق  يزاـسدازآ ،

دنچ نوناق  کی  هئارا  یحارط و  اب  میرک  نآرق  ...و ؛ دندز  یم  ار  اه  نآ  تدش  هب  .تشاد  دوجو  يدنـسپان  ياهدروخرب  مه  اه  مناخ 
اه نآ  يوزاـب  تسد و  هک  دـینزب  يروط  ار  اـه  نآ  دـیرادن  قـح  تفگ  هلحرم  کـی  رد  .دیـشوک  راـتفر  نآ  فذـح  يارب  يا  هلحرم 
رد مه  بلطم  نیمه  رورم  هب  دـعب  .دـینک  یم  شزاون  اـیوگ  هک  دـینزب  يا  هنوگ  هب  هکلب  ...و ، دوش  خرـس  اـی  هایـس  ناشندـب  .دنکـشب 

هزورما دش و  هتشادرب  یمالسا  هعماج ي  رد  نانز  متش  برض و  هجیتن  رد  هئطخت و  یعون  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ربمایپ و  تایاور 
.(1) دنهد یمن  دوخ  هب  ییاهراک  نینچ  هزاجا  مالسلا  مهیلع  همئا  ربمایپ و  زا  تیعبت  هب  ناملسم  نادرم 

ص:288

رد یجیردت  خسن  عون  کی  تقیقح  رد  نیا  دیامرف  یم  دـهد و  یم  حیـضوت  ًالماک  ار  بلطم  نیا  تفرعم  هللا  تیآ  ترـضح  ( 1 - ) 1
ص 150) دودرلا ، تاهبشلا و   ) .تسا نامز  لوط 
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یسانش هعماج  مشش : لصف 

هراشا
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: شسرپ *

؟  تسا مادک  نآرق  یتخانش  هعماج  تایآ 

هراشا

: خساپ *

هژیو تیمها  زا  میرک  نآرق  هاگدید  زا  یعامتجا  لئاسم  هک  دوش  یم  مولعم  حضاو  تروص  هب  دیجم  نآرق  تایآ  رد  ربدت  رکفت و  اب 
.تسا هدش  نایب  دسرب ، یعقاو  لماکت  تیاده و  هب  ات  دراد  جایتحا  یعامتجا  ثحابم  رد  رشب  هچنآ  تسا و  رادروخرب  يا 

یعامتجا و ياه  هشیدـنا  میزادرپ و  یم  یعامتجا  ثحابم  نوماریپ  دـیجم  نآرق  رد  هدـش  حرطم  ثحابم  زا  یتسرهف  هب  اج  نیا  رد  ام 
رظن راهظا  دراوم و  نیا  یـسررب  هک  دنچ  ره  مینک ، یم  نایب  ار  هدش  هراشا  اهنادب  ای  هدش  حرطم  تایآ  بلاق  رد  هک  یعامتجا  لئاسم 

.تسا یعامتجا  مولع  اب  یقیبطت  يریسفت و  یسررب  دنمزاین  اه  نآ  دروم  رد  یعطق 

نآ یعامتجاو  يدرف  تاریثأت  یگداوناخطباور و  هب  طوبرم  لئاسم  فلا :

هراشا

نایم جاودزا  اب  دوخ  یموهفم  هرتسگ  نیرتدودـحم  رد  هک  تسا  یعازتنا  یموهفم  یعامتجا  دـحاو  نیرت  کچوک  ناونع  هب  هداوناخ 
نوچمه کیدزن -  ناگتـسب  هظحالم  اب  .دبای  یم  يرتشیب  یگدرتسگ  هداوناخ  موهفم  نادنزرف  دـلوت  اب  دریگ و  یم  لکـش  نز  درم و 

هداوناخ يانعم  هب  هک  هداوناخ  موهفم  موس  هرتسگ  نانآ -  نادنزرف  اه و  ییاد  اه ، هلاخ  اهومع ، اه ، همع  گرزب ، ردام  گرزب ، ردـپ 
.دریگ لکـش  دـناوت  یم  زین  هریـشع » رابت و   » موهفم هطـساو ، دـنچ  اب  ناگتـسب  همه  هظحـالم  اـب  هتبلا  .دریگ  یم  لکـش  تسا ، گرزب 

.(1) دبلط یم  زین  ار  يا  هدرتسگ  ثحابم  عیسو ، هرتسگ  نیا  رد  یگداوناخ  طباور  یسررب  نیاربانب 
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(. صیخلت اب   ) ص 257 و 258 ناگدنسیون ، زا  یعمج  میرک ، نآرق  یعوضوم  ریسفت  ( 1 - ) 1
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: میزادرپ یم  ثحابم  نآ  هب  هک  تسا  هدش  هجوت  رتسب  هس  ره  رد  هداوناخ  لئاسم  ثحابم و  هب  میرک  نآرق  رد 

نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  جاودزا و  . 1

(221 هرقب /  ) كرشم نانز  اب  جاودزا  عنم  . 1-1

ٌنِمُْؤم ٌْدبََعل  اُونِمُْؤی َو  یّتَح  َنیِکِرْشُْملا  اوُحِْکُنت  ْمُْکتَبَجْعَأ َو ال  َْول  ٍهَکِرْشُم َو  ْنِم  ٌْریَخ  ٌهَنِمُْؤم  ٌهَمََأل  َّنِمُْؤی َو  یّتَح  ِتاکِرْشُْملا  اوُحِْکنَت  (َو ال 
ْمُهَّلََعل ِساـّنِلل  ِِهتاـیآ  ُنِّیَبـُی  ِِهنْذِإـِب َو  ِهَرِفْغَْملا  ِهَّنَْجلا َو  َیلِإ  اوُعْدَـی  ُهـّللا  ِراـّنلا َو  َیلِإ  َنوُعْدَـی  َکـِئلوُأ  ْمُـکَبَجْعَأ  ْوـَل  ٍكِرْـشُم َو  ْنـِم  ٌْریَخ 

( ِتسرپ تب  دازآ   ) نز زا  نامیا ، اب  زینک  ًاملـسم  .دـنروآ و  نامیا  ات  دـینکن ؛ جاودزا  تسرپ ،] تب   ] ِكرـشم نانز  اـب  و  « ؛ ) َنوُرَّکَذَـتَی
ًاملسم و  دنروآ ؛ نامیا  ات  دیهدم ، نز  تسرپ ] تب   ] كرشم نادرم  هب  .دروآ و  تفگش  هب  ار  امش  هچ  رگا  و  تسا ؛ رطاخ  هب  كرـشم 
یمارف شتآ  يوس  هب  نانآ  .دروآ  تفگـش  هب  ار  امـش  هچ  رگا  و  تسا ؛ رطاـخ  هب  كرـشم  ِتسرپ ) تب  دازآ   ) درم زا  ناـمیا ، اـب  هدرب 

هک دشاب  دنک ، یم  نایب  نشور  مدرم  يارب  ار  شتایآ  دناوخ و  یم  ارف  شزرمآ  تشهب و  يوس  هب  دوخ ، تصخر  اب  ادـخ  و  دـنناوخ ؛
« .دنوش رِّکذتم  نانآ 

(3 ءاسن /   ) تلادع طرش  هب  تاجوز  ددعت  . 1-2

ام ْوَأ  ًهَدِـحاوَف  اُولِدـْعَت  ّالَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإَف  َعابُر  َثُالث َو  یْنثَم َو  ِءاـسِّنلا  َنِم  ْمَُکل  َباـط  اـم  اوُحِْکناَـف  یماـتَْیلا  ِیف  اوُطِـسُْقت  ّـالَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإ  (َو 
سپ دـینکن ، تیاعر  میتی  نارتخد ) جاودزا  دروم   ) رد ار ، يرگداد  هک  دیـسرت  یم  رگا  و  « ؛ ) اُولوُعَت ّالَأ  ینْدَأ  َِکلذ  ْمُُکناـْمیَأ  ْتَکَلَم 

تیاعر ار  تلادـع  دیـسرت  یم  رگا  .دـیریگب و  ینز  هب  راهچ ، راـهچ  اـی )  ) هس و هس  اـی )  ) ود و ود  تسا ، ناـتهاوخلد  ناـنز ، زا  هچنآ 
ندرکن متـس  ندشن و  راو  لایع   ) هب راک ،]  ] نیا .دینک ) افتکا  ، ) دیا هدش  کلام  نازینک ) زا   ) هچنآ ای  رـسمه ،)  ) کی هب )  ) سپ دینکن ،

« .تسا رت  کیدزن  ندشن  فرحنم  و )
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(23 ءاسن /  ) مراحم اب  جاودزا  عنم  . 1-3

ْمُکَنْعَـضْرَأ َو ِیتّاللا  ُمُُکتاهَّمُأ  ِتْخُْألا َو  ُتاَنب  ِخَْألا َو  ُتاَنب  ْمُُکتالاخ َو  ْمُُکتاّمَع َو  ْمُُکتاوَخَأ َو  ْمُُکتاـَنب َو  ْمُُکتاـهَّمُأ َو  ْمُْکیَلَع  ْتَمِّرُح  )
َّنِِهب ُْمْتلَخَد  اُونوُکَت  َْمل  ْنِإَف  َّنِِهب  ُْمْتلَخَد  ِیتّاللا  ُمُِکئاِسن  ْنِم  ْمُکِروُجُح  ِیف  ِیتّاللا  ُمُُکِبئابَر  ْمُِکئاِسن َو  ُتاهَّمُأ  ِهَعاضَّرلا َو  َنِم  ْمُُکتاوَخَأ 

رب ( ؛ ) ًامیِحَر ًاروُفَغ  َناک  َهّللا  َّنِإ  َفَلَـس  ْدَق  ام  ّالِإ  ِْنیَتْخُْألا  َْنَیب  اوُعَمْجَت  ْنَأ  ْمُِکبالْـصَأ َو  ْنِم  َنیِذَّلا  ُمُِکئاْنبَأ  ُِلئالَح  ْمُْکیَلَع َو  َحانُج  الَف 
ِنارتخد ردارب و  ِنارتخد  ناتیاه و  هلاخ  ناـتیاه و  همع  ناـتنارهاوخ و  ناـتنارتخد و  ناـتناردام و  اـب ) جاودزا   ) تسا هدـش  مارح  اـمش 

رد هک  ناترسمه  نارتخد  و  ناتنارسمه ، ناردام  امش و  یعاضر  نارهاوخ  دنا و  هداد  ریش  ار  امش  هک  نات  یعاضر )  ) ناردام رهاوخ و 
چیه امـش  رب  سپ  دیا ، هدشن  رتسبمه  نانآ  اب  رگا  و  دیا - ؛ هدـش  رتسبمه  نانآ  اب  هک  ناتنارـسمه  زا  دـنا ]، هتفای  شوررپ   ] امـش ِناماد 

( لسن و   ) تشپ زا  هک  ناتنارـسپ  نارـسمه  اب ) جاودزا  امـش  رب  تسا  مارح  زین   ) و دـینک - ) جاودزا  ناشنارتخد  اـب  هک   ) تسین یهاـنگ 
رایـسب ادخ ، هک  ارچ ] [ ؛ هدش عقاو  هتـشذگ  رد  قیقحتب  هک  هچنآ  رگم  دـینک ؛ عمج  جاودزا ) رد   ) رهاوخ ود  نیب  هکنیا  و  دنتـسه ، امش 

« .تسا زرورهم  و ]  ] هدنزرمآ

(5 هدئام /   ) باتک لها  اب  جاودزا  . 1-4

َنِم ُتانَـصْحُْملا  ِتانِمْؤُْملا َو  َنِم  ُتانَـصْحُْملا  ْمَُهل َو  ٌّلِح  ْمُکُماعَط  ْمَُکل َو  ٌّلِح  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  ُماعَط  ُتابِّیَّطلا َو  ُمَُکل  َّلِحُأ  َمْوَْیلا  )
َِطبَح ْدَقَف  ِنامیِْإلِاب  ْرُفْکَی  ْنَم  ٍنادْخَأ َو  يِذِخَّتُم  َنیِِحفاسُم َو ال  َْریَغ  َنِینِـصُْحم  َّنُهَروُجُأ  َّنُهوُُمْتیَتآ  اذِإ  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا 

( یهلا  ) باتک نانآ  هب  هک  یناسک  ياذغ  هدـش و  لالح  امـش  يارب  اه  هزیکاپ  همه ) ، ) زورما « ؛ ) َنیِرِـساْخلا َنِم  ِهَرِخْآلا  ِیف  َوُه  ُُهلَمَع َو 
هک یناسک  زا  نمادکاپ  نانز  و  نانمؤم ، زا  نمادکاپ  نانز  زین )  ) و تسا ؛ لالح  نانآ  يارب  امش  ياذغ  و  لالح ، امش  يارب  هدش ، هداد 

هب امش  زا  شیپ 
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ِراک تشز  ریغ  ینانمادکاپ  هک  یلاح  رد  دـیزادرپب ، نانآ  هب  ار  ناشیاهرهَم  هک  یماگنه  دـنا )؛ لالح   ) هدـش هداد  یهلا ]  ] باتک نانآ 
ًاعطق سپ  دـنک ، راکنا  ار  نامیا  ناـکرا )  ) سک ره  .دـیریگب و  دوخ )  ) تسود یناـهنپ  رد  ار  ناـنز  هکنیا  هن  و  دیـشاب ، راـکانز ) ریغ  )

« .تسا ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  وا  و  هتشگ ؛ هابت  شلمع 

(3 رون /  ) راکانز كرشم و  نانز  اب  جاودزا  عنم  . 1-5

نز اب  زج  راکانز  درم  « ؛ ) َنِینِمْؤُْملا یَلَع  َِکلذ  َمِّرُح  ٌكِرْـشُم َو  ْوَأ  ٍناز  ّالِإ  اهُحِْکنَی  ُهَِیناّزلا ال  ًهَکِرْـشُم َو  ْوَأ  ًهَِیناز  ّالِإ  ُحِْـکنَی  ـال  ِیناّزلا  )
رب جاودزا )  ) نیا و  دنک ؛ یمن  جاودزا  وا  اب  كرـشم ، درم  ای  راکانز  درم  زج  راکانز ، نز  و  دنک ؛ یمن  جاودزا  كرـشم  نز  ای  راکانز 

« .تسا هدش  مارح  نانمؤم 

(32 رون /  ) نارتخد نارسپ و  جاودزا  هب  هیصوت  . 1-6

یب دارفا  و  « ؛ ) ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهّللا  ِِهلْـضَف َو  ْنِم  ُهّللا  ُمِِهنُْغی  َءارَُقف  اُونوُکَی  ْنِإ  ْمُِکئامِإ  ْمُکِدابِع َو  ْنِم  َنیِِحلاّـصلا  ْمُْکنِم َو  یماـیَْألا  اوُحِْکنَأ  (َو 
نانآ دوخ  ششخب  زا  ادخ  دنشاب  دنمزاین  رگا  دیروآرد ؛ رگیدکی )  ) جاودزا هب  ار  ناتنازینک  ناتناگدنب و  زا  ناگتسیاش  و  ناترـسمه ،

« .تساناد يرگشیاشگ  ادخ  دزاس و  یم  رگناوت  ار 

(33 رون /  ) جاودزا يارب  عنام  تروص  رد  تفع  نتفرگ  شیپ  رد  . 1-7

ُْمتِْملَع ْنِإ  ْمُهُوِبتاکَف  ْمُُکناْمیَأ  ْتَکَلَم  اّمِم  َباتِْکلا  َنوُغَْتبَی  َنیِذَّلا  ِِهلْـضَف َو  ْنِم  ُهّللا  ُمُهَِینُْغی  یّتَح  ًاحاِکن  َنوُدِجَی  َنیِذَّلا ال  ِفِفْعَتْـسَْیل  (َو 
ْنَم اْینُّدـلا َو  ِهایَْحلا  َضَرَع  اوُغَْتبَِتل  ًانُّصَحَت  َنْدَرَأ  ْنِإ  ِءاـِغْبلا  یَلَع  ْمُِکتاـیَتَف  اوُهِرُْکت  ـال  ْمُکاـتآ َو  يِذَّلا  ِهّللا  ِلاـم  ْنِم  ْمُهُوتآ  ًاْریَخ َو  ْمِهِیف 

زا ادخ  ات  دننک  يرادنتـشیوخ  دیاب  دـنبای ، یمن  جاودزا  لیاسو )  ) هک یناسک  و  « ؛ ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َّنِهِهارْکِإ  ِدـَْعب  ْنِم  َهّللا  َّنِإَف  َّنُهْهِرُْکی 
هبتاکُم يدازآ )=  دادرارق   ) راتـساوخ هک  یناسک  دیا  هدـش  کلام  ناگدرب ) زا   ) هچنآ نایم  زا  .دزاس و  رگناوت  ار  نانآ  دوخ  شـشخب 

ادخ لام  زا  و  دیناد ؛ یم  یکین  ناشیا  يدازآ )  ) رد رگا  دیدنبب ، هبتاکُم  دادرارق )  ) نانآ اب  سپ  دنتسه ،
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هارکا هب  اـنز ) يراـکزواجت =(  رب  دـنهاوخ  یم  ار  ینمادـکاپ  رگا  ار  دوـخ  لاـسناوج  نازینک  .دـیهدب و  ناـنآ  هـب  هداد ، امـش  هـب  هـک 
نامیـشپ و   ) دـنک راداو  هارکا  هب  راک ) نیا  رب   ) ار نانآ  سک  ره  و  دـییوجب ؛ ار  ایند )  ) تسپ یگدـنز  رادـیاپان  يالاک )  ) اـت دـیرادَماو 

« .تسا زرورهم  و ]  ] هدنزرمآ رایسب  ادخ  نانآ  هارکا  زا  دعب  سپ  دوش )،

(50 بازحا /  ) زاجم ياه  جاودزا  . 1-8

ِتاَنب َکِّمَع َو  ِتاَنب  َْکیَلَع َو  ُهّللا  َءافَأ  اّمِم  َکـُنیِمَی  ْتَکَلَم  اـم  َّنُهَروُجُأ َو  َْتیَتآ  ِیتّـاللا  َکَـجاوْزَأ  َکـَل  اـْنلَلْحَأ  اـّنِإ  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی  )
اهَحِْکنَتْـسَی ْنَأ  ُِّیبَّنلا  َدارَأ  ْنِإ  ِِّیبَّنِلل  اهَـسْفَن  ْتَبَهَو  ْنِإ  ًهَنِمُْؤم  ًهَأَْرما  َکَعَم َو  َنْرَجاه  ِیتّاللا  َِکتالاخ  ِتاَنب  َِکلاخ َو  ِتاـَنب  َکـِتاّمَع َو 

ُهّللا َناک  ٌجَرَح َو  َْکیَلَع  َنوُکَی  ْالیَِکل  ْمُُهناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  ْمِهِجاوْزَأ َو  ِیف  ْمِْهیَلَع  انْـضَرَف  ام  انِْملَع  ْدَـق  َنِینِمْؤُْملا  ِنوُد  ْنِم  َکـَل  ًهَِصلاـخ 
هک نازینک ) زا   ) هچنآ يا و  هتخادرپ  ار  ناشرهَم  هک  ار  تنارـسمه  میدرک ، لـالح  وت  يارب  اـم  عقاو  رد  ربماـیپ ! يا  « ؛ ) ًاـمیِحَر ًاروُفَغ 

نارتخد تیاه و  همع  نارتخد  تیومع و  نارتخد  تسا و  هدـنادرگزاب  وت  هب  ادـخ  هک  لاـفنا ) میاـنغ و  زا   ) هچنآ زا  يا  هدـش  کـلام 
هب ار  شدوخ  هک  یتروص  رد  ار ، نامیا  اـب  ِنز  میدرک ) لـالح  زین   ) و دـندرک ؛ ترجاـهم  وت  اـب  هک  تیاـه  هلاـخ  نارتخد  تا و  ییاد 

؛ نانموم ریاس  هن  تسوت  صوصخم  یجاودزا ) نینچ   ) هک یلاح  رد  دنیزگرب ؛ يرسمه  هب  ار  وا  هک  دهاوخب  ربمایپ  رگا  دشخبب ، ربمایپ 
( جاودزا هزاجا  نیا   ) .دنا هدـش  کلام  نازینک ) زا   ) هچنآ ناشنارـسمه و  دروم  رد  نانآ  يارب  میدرک  بجاو  ار  هچنآ  میناد  یم  نیقیب 

«. تسا زرورهم  هدنزرمآ  رایسب  ادخ  و  دشابن ؛ وت  رب  یتیودحم ) و   ) یگنت چیه  هک  تسا  رطاخ  نیدب 

(8 أبن /  ( ) جاودزا هب  هیصوت   ) میدیرفآ درم ) نز و   ) تفج ار  امش  . 1-9

«. میدیرفآ ییاه  تفج  ار  امش  و  « ؛ ) ًاجاوْزَأ ْمُکانْقَلَخ  (َو 
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: نآ یعامتجا  تاریثات  قالط و  . 2

( دعب هب   227 هرقب /  ) نانز راتفگ  رادرک و  زا  دنوادخ  یهاگآ  قالط و  ماکحا  . 2-1

« .تساناد ياونش  ادخ  هک  ارچ ) درادن ؛ یعنام   ) سپ دنتفرگ ، قالط  هب  میمصت  رگا  و  « ؛ ) ٌمِیلَع ٌعیِمَس  َهّللا  َّنِإَف  َقالَّطلا  اُومَزَع  ْنِإ  (َو 

(233 هرقب /  ) قالط زا  دعب  دنزرف  تشونرس  . 2-2

ُفَّلَُکت ِفوُْرعَْملِاب ال  َّنُُهتَوْسِک  َّنُُهقْزِر َو  َُهل  ِدُولْوَْملا  یَلَع  َهَعاضَّرلا َو  َِّمُتی  ْنَأ  َدارَأ  ْنَِمل  ِْنیَِلماک  ِْنَیلْوَح  َّنُهَدالْوَأ  َنْعِضُْری  ُتاِدلاْولا  (َو 
الَف ٍرُواشَت  امُْهنِم َو  ٍضارَت  ْنَع  ًالاِصف  ادارَأ  ْنِإَف  َِکلذ  ُْلثِم  ِثِراْولا  یَلَع  ِهَِدلَِوب َو  َُهل  ٌدُولْوَم  اهَِدلَِوب َو ال  ٌهَِدلاو  َّراَُضت  اهَعْسُو ال  ّالِإ  ٌسْفَن 
اِمب َهّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َهّللا َو  اوُقَّتا  ِفوُْرعَْملِاب َو  ُْمْتیَتآ  ام  ُْمتْمَّلَـس  اذِإ  ْمُْکیَلَع  َحانُج  الَف  ْمُکَدالْوَأ  اوُعِـضْرَتْسَت  ْنَأ  ُْمتْدَرَأ  ْنِإ  امِْهیَلَع َو  َحاـنُج 
نداد ریش  نارود ]  ] دهاوخب هک  تسا  یـسک  يارب  نیا )  ) .دنهد یم  ریـش  لماک ، لاس  ود  ار  ناشنادنزرف  ناردام ، و  « ؛ ) ٌریَِـصب َنُولَمْعَت 

روـطب ار  ناـنآ  كاـشوپ  نا و  رداـم )  ) نآ كاروـخ  تسا  مزـال  هدـش ، دـّلوتم  شیارب  دازوـن  هک  سک  نآ  رب  .دـناسر و  ماـمتا  هـب  ار 
هطـساو هب  يرداـم  چـیه  .دوـش  یمن  فـیلکت  شیئاـناوت ، هزادـنا  هب  زج  سک ، چـیه  دروآ .] مـهارف  نداد  ریـش  نارود  رد   ] هدیدنـسپ

نایز وا  هب  دنیبب و  ررض   ) شدنزرف هطـساو  هب  هدش  دلوتم  شیارب  دنزرف  هک  یـسک  هن  و  دناسرن ؛) نایز  وا  هب  و   ) دنیبن ررـض  شدنزرف 
زا رتدوز ] ار  كدوک   ] دنهاوخب رگیدکی ، تروشم  تیاضر و  اب  ود ، نآ  رگا  .تسا و  بجاو ) ماکحا   ) نیا دننام  ثراو  رب  و  دناسر )

امـش رب  یهانگ  چیه  سپ  دیریگب ، دوخ  نادنزرف  يارب  يا  هیاد  دیتساوخ  رگا  .تسین و  ود  نآ  رب  یهانگ  چـیه  سپ  دـنریگ ، زاب  ریش 
هک دینادب  و  دینک ؛ ظفح  ادخ  باذـع ]  ] زا ار ] ناتدوخ   ] دـیزادرپب و هدیدنـسپ  روطب  دـیا  هداد  هدـعو )  ) ار هچنآ  هک  یماگنه  تسین ؛

«. تسانیب دیهد ، یم  ماجنا  هچنآ  هب  ادخ 
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(236-237 هرقب /  ) حورشم تروص  هب  قالط  ماکحا  . 2-3

ًاعاتَم ُهُرَدَـق  ِِرتْقُْملا  یَلَع  ُهُرَدَـق َو  ِعِسوُْملا  یَلَع  َّنُهوُعِّتَم  ًهَضیِرَف َو  َّنَُهل  اوُضِْرفَت  ْوَأ  َّنُهوُّسَمَت  َْمل  ام  َءاـسِّنلا  ُُمتْقَّلَط  ْنِإ  ْمُْکیَلَع  َحاـنُج  ـال  )
ای دـیا  هتفرگن  سامت  نانآ  اب  هک  یمادام  دـیهد ، قالط  ار  نانز  رگا  تسین  امـش  رب  یهانگ  چـیه  « ؛ ) َنِینِـسْحُْملا یَلَع  اقَح  ِفوُْرعَْملِاب 

شا و ییاناوت ]  ] هزادنا هب  رگناوت  .دیزاس  ناشدـنم  هرهب  بسانم ) يا  هیدـه  اب  ماگنه  نیا  رد   ) .دـیا و هدرکن  نییعت  يا  هیرهم  ناشیارب 
« .تسا ناراکوکین  هدهع  رب  یّقح  راک ] نیا  و   ] .دهدب هدیدنسپ  يا ) هیده  ناونعب   ) ییالاک شدوخ  هزادنا  هب  تسدگنت 

(49 بازحا /   ) قالط زا  دعب  نانز  هدع  تدم  . 2-4

َّنُهوـُعِّتَمَف َو اهَنوُّدَـتْعَت  ٍهَّدِـع  ْنِم  َّنِْهیَلَع  ْمَُکل  اـمَف  َّنُهوُّسَمَت  ْنَأ  ِلـْبَق  ْنِم  َّنُهوُُـمتْقَّلَط  َُّمث  ِتاـنِمْؤُْملا  ُُمتْحَکَن  اذِإ  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  )
سامت زا  لبق  سپس  دیتفرگ ، يرسمه  هب  ار  نامیا  اب  نانز  هک  یماگنه  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  « ؛ ) ًالیِمَج ًاحارَس  َّنُهوُحِّرَس 

( يا هیده  اب   ) ار نانآ  سپ  تسین ؛ نا  نز )  ) نآ هدهع  رب  دیرامشب ، ار  نآ  هک  يا  هّدع  چیه  امش  يارب  سپ  دیداد ، ناشقالط  نانآ ، اب 
« .دیزاس ناشیاهر  ییوکین  يدازآ  اب  دیزاس و  دنم  هرهب 

1 و 4) قالط /  ) .دنوش یقالخا  تشز  لمع  راچد  رگم  لزنم  رد  نانز  يرادهگن  هب  هیصوت  قالط و  يارب  هدع  تدم  . 2-5

ْنَأ ّالِإ  َنْجُرْخَی  َّنِِهتُوُیب َو ال  ْنِم  َّنُهوُجِرُْخت  ْمُکَّبَر ال  َهّللا  اوُقَّتا  َهَّدـِْعلا َو  اوُصْحَأ  َّنِِهتَّدـِِعل َو  َّنُهوُقِّلَطَف  َءاسِّنلا  ُُمتْقَّلَط  اذِإ  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی  )
! ربمایپ يا  « ؛ ) ًاْرمَأ َِکلذ  َدَْعب  ُثِدُْحی  َهّللا  َّلََعل  يِرْدَت  ُهَسْفَن ال  َمَلَظ  ْدَقَف  ِهّللا  َدوُدُح  َّدَعَتَی  ْنَم  ِهّللا َو  ُدوُدُح  َْکِلت  ٍهَنِّیَبُم َو  ٍهَشِحاِفب  َنِیتْأَی 
زا ار ] ناتدوخ   ] و دـینک ؛ شرامـش  ار  هّدـع  دـیهد و  قالط  ناش  هّدِـع  نامز )  ) رد ار  نانآ  سپ  دـیهد  یم  قالط  ار  نانز  هک  یماگنه 

( هّدع نامز  رد  زین  نانآ   ) دینارن و نوریب  ناشیاه  هناخ  زا  ار  نا  نز - )-   ) نآ تسامـش ؛ راگدرورپ  هک  دینک  ظفح  ییادخ  باذـع ] ]
زا سکره  تسادخ و  ياهزرم  اه  نیا  و  دنروآ ؛ راب ) هب   ) يراکشآ تشز  راک ]  ] هکنآ رگم  دنورن ، نوریب 
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«. دروآ دیدپ  يراک  نیا ، زا  دعب  ادخ  دیاش  یناد  یمن  تسا ؛ هدرک  متس  شدوخ  هب  ًانیقی  سپ  دنک  يّدعت  ادخ  ياهزرم 

(2 قالط /  ) قالط يارب  دهاش  ود  . 2-6

ْنَم ِِهب  ُظَعُوی  ْمُِکلذ  ِهِّلل  َهَداهَّشلا  اوُمِیقَأ  ْمُْکنِم َو  ٍلْدَع  ْيَوَذ  اوُدِهْشَأ  ٍفوُْرعَِمب َو  َّنُهُوقِراف  ْوَأ  ٍفوُْرعَِمب  َّنُهوُکِْـسمَأَف  َّنُهَلَجَأ  َنْغََلب  اذِإَف  )
سپ دیسر  ینایاپ ) ياهزور  هب   ) نانآ هّدع )  ) دمآرس هک  یماگنه  و  « ؛ ) ًاجَرْخَم َُهل  ْلَعْجَی  َهّللا  ِقَّتَی  ْنَم  ِرِخْآلا َو  ِمْوَْیلا  ِهّللِاب َو  ُنِمُْؤی  َناک 

دیریگ و هاوگ  ار  لداع  درم  ود  ناناملـسم )  ) امـش زا  و  دـیوش ؛ ادـج  نانآ  زا  هدیدنـسپ  روطب  ای  دـیراد  هاگن  هدیدنـسپ  روطب  ار  نانآ 
یم هداد  دنپ  نادب  دنروآ  نامیا  هراومه  نیـسپزاب  زور  ادخ و  هب  هک  یناسک  هک  تسا  يزیچ )  ) نیا دیراد ؛ اپرب  ادخ  يارب  ار  یهاوگ 

«. دهد یم  رارق  تالکشم ) زا   ) ندش جراخ  لحم  شیارب  دنک ، ظفح  ادخ  باذع ]  ] زا ار  شدوخ ]  ] سکره دنوش و 

نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  ییوشانز و  طباور  . 3

(187 هرقب /  ) ناضمر كرابم  هام  رد  ییوشانز  طباور  . 3-1

ْمُْکیَلَع َو َباتَف  ْمُکَـسُْفنَأ  َنُوناتْخَت  ُْمْتنُک  ْمُکَّنَأ  ُهّللا  َِملَع  َّنَُهل  ٌساِبل  ُْمْتنَأ  ْمَُکل َو  ٌساِبل  َّنُه  ْمُِکئاـِسن  یلِإ  ُثَفَّرلا  ِماـیِّصلا  َهَْلَیل  ْمَُکل  َّلِـحُأ  )
َُّمث ِرْجَْفلا  َنِم  ِدَوْسَْألا  ِْطیَْخلا  َنِم  ُضَْیبَْألا  ُْطیَْخلا  ُمَُکل  َنَّیَبَتَی  یّتَح  اُوبَرْشا  اُولُک َو  ْمَُکل َو  ُهّللا  َبَتَک  ام  اوُغَْتبا  َّنُهوُرِشَاب َو  َنْآلاَف  ْمُْکنَع  افَع 

ِساّنِلل ِِهتایآ  ُهّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَـک  اهُوبَْرقَت  الَف  ِهّللا  ُدوُدُـح  َْکِلت  ِدِـجاسَْملا  ِیف  َنوُفِکاع  ُْمْتنَأ  َّنُهوُرِـشاَُبت َو  ِلـْیَّللا َو ال  َیلِإ  َماـیِّصلا  اوُِّمتَأ 
نانآ يارب  یسابل  امش  امش و  يارب  یـسابل  نانآ  هدیدرگ ؛ لالح  امـش  رب  ناتنانز ، اب  يرتسبمه  يراد ، هزور  بش  رد  « ؛ ) َنوُقَّتَی ْمُهَّلََعل 
سپ .تشذگ  رد  امـش  زا  تفریذپ و  ار  امـش  هبوت  سپ  دیتشاد ؛ تنایخ  دصق  ناتدوخ  هب  هراومه  امـش  هک  تسناد  یم  ادـخ  .دـیتسه 
دیپس هتـشر  ات  دیماشایب ، دـیروخب و  و  دـییوجب ، هتـشاد  ررقم  امـش  يارب  ادـخ  ار  هچنآ  دـیوش و  رتسبمه  نانآ  اب  دـیناوت ] یم   ] نونکا

هک یلاح  رد  دیناسر و  مامتا  هب  بش ، ات  ار  هزور  سپس  ددرگ ؛ رادومن  امش  رب  بش )  ) هایس هتشر  زا  دادماب ،
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! دـیوشن کیدزن  نادـب  سپ  تسادـخ ؛ ياهزرم  نیا ، .دـیوشن  رتسبمه  نا  نز - )-   ) نآ اـب  دـیا ، هدرک  فاـکتعا  اهدجـسم  رد  اـمش 
«. دننک ظفح  ار ] دوخ   ] نانآ دیاش  ات  دنک ، یم  نایب  نشور  مدرم ، يارب  ار  شتایآ  ادخ  هنوگنیا 

(223 هرقب /  ) تعماجم . 3-2

، امـش نانز  « ؛ ) َنِینِمْؤُْملا ِرَِّشب  ُهُوقالُم َو  ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعا  َهّللا َو  اوُقَّتا  ْمُکِـسُْفنَِأل َو  اُومِّدَـق  ُْمْتئِـش َو  ّینَأ  ْمُکَثْرَح  اُوتْأَف  ْمَُکل  ٌثْرَح  ْمُکُؤاـِسن  )
.دیتسرفب شیپ  زا  ناتدوخ ، يارب  یکین ) رثا   ) و دییآ ، رد ]  ] ناترازتشک هب  دیناوت ) یم  ، ) دیهاوخب هنوگ  ره  سپ  دنتسه ؛ امـش  رازتشک 

«. هد هدژم  ار  نانمؤم  .درک و  دیهاوخ  تاقالم  ار  وا  امش  هک  دینادب  دینک و  ظفح  ادخ  باذع ]  ] زا ار ] ناتدوخ   ] و

نآ یعامتجا  تاریثات  نانز و  اب  راتفر  . 4

(19 ءاسن /  ) تشز لمع  ماجنا  تروص  رد  رگم  نانز  هب  تبسن  يریگ  تخس  ییوج و  هناهب  تمذم  . 4-1

ٍهَنِّیَبُم َو ٍهَشِحاِفب  َنِیتْأَی  ْنَأ  ّالِإ  َّنُهوُُمْتیَتآ  ام  ِضْعَِبب  اُوبَهْذَِـتل  َّنُهُولُـضْعَت  ًاهْرَک َو ال  َءاسِّنلا  اُوثِرَت  ْنَأ  ْمَُکل  ُّلِحَی  ـال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  )
يارب دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  « ؛ ) ًارِیثَک ًاْریَخ  ِهِیف  ُهّللا  َلَعْجَی  ًاْئیَش َو  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یسَعَف  َّنُهوُُمتْهِرَک  ْنِإَف  ِفوُْرعَْملِاب  َّنُهوُرِشاع 

هب هیرهم )  ) هچنآ زا  یـشخب  ات  دـینکن  يریگ  تخـس  نانآ  رب  دـیربب و  ثرا  ناش ) لیم -( -  فالخ  رب  ار  نانز  هک  تسین  زیاـج  اـمش 
رگا دینک و  راتفر  هدیدنـسپ  روطب  نانآ  اب  دنهد و  ماجنا  يراکـشآ  يراکتـشز  هکنآ  رگم  دیرب ؛ رد ) هب  ناشتـسد  زا  ، ) دـیا هداد  نانآ 

یناوارف ریخ  نآ  رد  ادخ  تسامـش و  دنیاشوخان  يزیچ  اسب  هچ  دیریگن )، ییادج  هب  میمـصت  ًاروف   ) سپ دندوب ، ناتدـنیاشوخان  نانآ 
« .دهد یم  رارق 

(2 قالط /  ) دریگ تروص  قالط  تسا  رارق  هک  یمایا  هدع و  مامتا  زا  دعب  نانز  اب  راتفر  زرط  . 4-2

ْنَم ِِهب  ُظَعُوی  ْمُِکلذ  ِهِّلل  َهَداهَّشلا  اوُمِیقَأ  ْمُْکنِم َو  ٍلْدَع  ْيَوَذ  اوُدِهْشَأ  ٍفوُْرعَِمب َو  َّنُهُوقِراف  ْوَأ  ٍفوُْرعَِمب  َّنُهوُکِْـسمَأَف  َّنُهَلَجَأ  َنْغََلب  اذِإَف  )
ِرِخْآلا ِمْوَْیلا  ِهّللِاب َو  ُنِمُْؤی  َناک 
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هاگن هدیدنسپ  روطب  ار  نانآ  سپ  دیـسر  ینایاپ ) ياهزور  هب   ) نانآ هّدع )  ) دمآرـس هک  یماگنه  و  « ؛ ) ًاجَرْخَم َُهل  ْلَعْجَی  َهّللا  ِقَّتَی  ْنَم  َو 
؛ دیراد اپرب  ادخ  يارب  ار  یهاوگ  دیریگ و  هاوگ  ار  لداع  درم  ود  ناناملسم )  ) امـش زا  دیوش و  ادج  نانآ  زا  هدیدنـسپ  روطب  ای  دیراد 
زا ار  شدوخ ]  ] سکره دنوش و  یم  هداد  دنپ  نادب  دنروآ  نامیا  هراومه  نیـسپزاب  زور  ادـخ و  هب  هک  یناسک  هک  تسا  يزیچ )  ) نیا

«. دهد یم  رارق  تالکشم ) زا   ) ندش جراخ  لحم  شیارب  دنک  ظفح  ادخ  باذع ] ]

7 و 6) قالط /  ) دنزرف هب  ندادریش  لباقم  رد  نانآ  ترجا  هقلطم و  نانز  هقفن  هقلطم ، نانز  تیذا  رازآ و  تمذم  . 4-3

َنْعَـضَی یّتَح  َّنِْهیَلَع  اوُقِْفنَأَـف  ٍلْـمَح  ِتـالوُأ  َّنُک  ْنِإ  َّنِْهیَلَع َو  اوُقِّیَُـضِتل  َّنُهوُّرآـُضت  ـال  ْمُکِدْـجُو َو  ْنِم  ُْمْتنَکَـس  ُْثیَح  ْنِم  َّنُهُونِکْـسَأ  )
ار نا  نز - )-   ) نآ « ؛ ) يرْخُأ َُهل  ُعِضُْرتَـسَف  ُْمتْرَـساعَت  ْنِإ  ٍفوُْرعَِمب َو  ْمُکَْنَیب  اوُرِمَتْأ  َّنُهَروُـجُأ َو  َّنُهُوتآَـف  ْمَُکل  َنْعَـضْرَأ  ْنِإَـف  َّنُهَلْمَح 
( نانآ  ) رگا دـیریگ و  گنت  نانآرب  ات  دـیناسرن  نایز  نانآ  هب  و  دـیهد ؛ تنوکـس  تسامـش ، ناوت  رد  و ]  ] دـیراد تنوکـس  هک  اـجره 

شاداپ سپ  دنهد ، یم  ریـش  امـش  كدوک )  ) يارب رگاو  دـننک  لمح  عضو  نانآ  هکنیا  ات  دـینک  هنیزه  نانآ  يارب  سپ  دنـشاب ، رادراب 
هب و   ) دـیداتفا یتخـس  هب  ود  ره  رگا  و  دـینک ؛ تروشم  هدیدنـسپ  روطب  ناتدوخ  نیب  كدوک ) دروم  رد   ) دـیهدب و ناشیا  هب  ار  ناـنآ 

«. دهد یم  ریش  ار  وا  يرگید  نز )  ) يدوزب سپ  دیدیسرن ) قفاوت 

نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  نیدلاو و  دنزرف و  طباور  . 5

(58 رون /  ) دنریگب هزاجا  ردام  ردپ و  رب  دورو  يارب  دیاب  تقو  هس  رد  غولب  زا  لبق  نادنزرف  . 5-1

َنیِح ِرْجَْفلا َو  ِهالَـص  ِلـْبَق  ْنِم  ٍتاّرَم  َثـالَث  ْمُْکنِم  َُملُْحلا  اوُُغْلبَی  َْمل  َنیِذَّلا  ْمُُکناـْمیَأ َو  ْتَکَلَم  َنیِذَّلا  ُمُْکنِذْأَتْـسَِیل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  )
ْمُْکیَلَع َنُوفاّوَط  َّنُهَدـَْعب  ٌحاـنُج  ْمِْهیَلَع  ـال  ْمُْکیَلَع َو  َْسَیل  ْمَُکل  ٍتارْوَع  ُثـالَث  ِءاـشِْعلا  ِهالَـص  ِدـَْعب  ْنِم  ِهَریِهَّظلا َو  َنِم  ْمَُکباـِیث  َنوُعَـضَت 

ِتایْآلا ُمَُکل  ُهّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَک  ٍضَْعب  یلَع  ْمُکُضَْعب 
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هب هک  ناکدوک ) زا   ) یناسک دیا و  هدـش  کلام  هک  ناگدرب ) زا   ) یناسک دـیاب  دـیدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  « ؛ ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهّللا  َو 
ورف ار  دوخ  یمـسر )  ) ياه سابل  هک  زورمین  ماگنه  حبـص و  زامن  زا  شیپ  دنریگب : تصخر  امـش  زا  هبترم  هس  رد  دنا ، هدیـسرن  غولب 

رب امش و  رب  یهانگ  چیه  اه  نامز )  ) نآ زا  دعب  هک  تسامش ؛ یـسنج  روما  صوصخم ) تقو   ) هس اهنیا ]  ] اشع زامن  زا  دعب  دیهن و  یم 
تایآ ادخ  هنوگنیا  دیخرچ ؛ یم  امش  زا  رگید )  ) یخرب درگ )  ) رب امش  زا  یخرب  هکارچ ) دنوش  دراو  تصخر  نودب  هک   ) تسین نانآ 

«. تسا هنازرف  ياناد  ادخ  و  دنک ، یم  نایب  نشور  امش  يارب  ار 

(59 رون /  ) ردام ردپ و  رب  ندشدراو  يارب  غولب  زا  دعب  نادنزرف  نتفرگ  هزاجا  . 5-2

و « ؛ ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهّللا  ِِهتاـیآ َو  ْمَُکل  ُهّللا  ُنِّیَبـُی  َِکلذَـک  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنـیِذَّلا  َنَذْأَتْـسا  اَـمَک  اُونِذْأَتْـسَْیلَف  َمـُلُْحلا  ُمُْـکنِم  ُلاـفْطَْألا  َغََـلب  اذِإ  (َو 
تـصخر رداـم ) ردـپ و  یـصوصخ  قاـتا  هب  دورو  يارب  تاـقوا  همه  رد   ) دـیاب سپ  دنـسر  یم  غولب  هب  امـش  ناـکدوک  هک  یماـگنه 

امـش يارب  ار  شتایآ  ادخ  هنوگنیا  دنتفرگ ؛ یم  تصخر  دـندوب  نانآ  زا  شیپ  هک  نالاسگرزب ) زا   ) یناسک هک  هنوگ  نامه  دـنریگب ،
«. تسا هنازرف  ییاناد  ادخ  و  دنک ، یم  نایب  نشور 

(8 توبکنع / 151 و  ماعنا / 83 ؛ هرقب /  ) ناشیوخ ردام و  ردپ و  هب  یکین  . 5-3

ًانْـسُح َو ِساّنِلل  اُولُوق  ِنیِکاسَْملا َو  یماتَْیلا َو  یبْرُْقلا َو  يِذ  ًاناسْحِإ َو  ِْنیَِدلاْولِاب  َهّللا َو  َّالِإ  َنوُدـُبْعَت  َلِیئارْـسِإ ال  ِیَنب  َقاثیِم  انْذَـخَأ  ْذِإ  (َو 
نادنزرف لیئارـسا =(  ینب  زا  هک  ار  یماگنه  دـینک ) دای   ) و « ؛ ) َنوُضِْرعُم ُْمْتنَأ  ْمُْکنِم َو  ًالِیلَق  ّالِإ  ُْمْتیَّلَوَت  َُّمث  َهاکَّزلا  اُوتآ  َهالَّصلا َو  اوُمِیقَأ 

مدرم اب  دـینک و  یکین  نایاونیب  نامیتی و  ناکیدزن و  و  ردام ، ردـپ و  هب  و  دـیتسرپن ، ار  ادـخ  زج  : » هک میتفرگ  مکحم  ناـمیپ  بوقعی )
هک یلاح  رد  دیتفاترب  يور  امـش ، زا  یکدنا  زج  سپـس ، .دیزادرپب » ار  تاکز  تایلام ]  ] دیراد و اپ  رب  ار  زامن  و  دـییوگ ، نخـس  وکین 

«. دیدوب نادرگیور  امش 
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(36 ءاسن /  ) تاقبط ریاس  نیدلاو و  اب  ینابرهم  . 5-4

ُِبنُْجلا َو ِراْجلا  یبْرُْقلا َو  يِذ  ِراْجلا  ِنیِکاسَْملا َو  یماتَْیلا َو  یبْرُْقلا َو  يِِذب  ًاناسْحِإ َو  ِْنیَِدلاْولِاب  ًاْئیَـش َو  ِِهب  اوُکِرُْـشت  َهّللا َو ال  اوُدـُبْعا  (َو 
اب ار  زیچ  چیه  و  دیتسرپب ؛ ار  ادـخ  و  « ؛ ) ًاروُخَف ًالاتُْخم  َناک  ْنَم  ُّبُِحی  َهّللا ال  َّنِإ  ْمُُکناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  ِلِیبَّسلا َو  ِْنبا  ِْبنَْجلِاب َو  ِبِحاّصلا 

و  ] تسود رود و  هیاسمه  کیدزن و  هیاسمه  نایاونیب و  نامیتی و  ناکیدزن و  هب  ردام و  ردپ و  هب  دینک  یکین  و  دینادرگم ؛ کیرش  وا 
، تسا شورف  رخف  و ]  ] زادرپ لایخ  ِّربکتم  هک  ار  یسک  ادخ  هک  دیتسه  کلام  امش  هک  ناگدرب ) زا   ) هچنآ هدنام و  هار  رد  و  نیشنمه ]

«. دراد یمن  تسود 

(23 ءارسا /  ) دنت مالک  تمذم  کین و  نخس  نیدلاو و  هب  یکین  . 5-5

امُهْرَْهنَت َو ٍّفُأ َو ال  امَُهل  ْلُقَت  الَف  امُهالِک  ْوَأ  امُهُدَحَأ  َرَبِْکلا  َكَْدنِع  َّنَُغْلبَی  اّمِإ  ًاناسْحِإ  ِْنیَِدلاْولِاب  ُهاّیِإ َو  ّالِإ  اوُُدبْعَت  ّالَأ  َکُّبَر  یضَق  (َو 
ود نآ  زا  یکی  رگا  دینک ؛ یکین  ردام  ردـپ و  هب  و  دـیتسرپن ؛ ار  وا  زج  هک  هداد : یعطق  نامرف  تراگدرورپ  و  « ؛ ) ًامیِرَک ًالْوَق  امَُهل  ُْلق 

شاخرپ اب  ار  ود  نآ  و  يوگم ؛ زیمآ ) تناها  نخـس  نیرت  کـچوک  ُفا =( »  » ود نآ  هب  سپ  دنـسرب ، يریپ  ّنس ]  ] هب وت  دزن  ود  ره  اـی 
«. يوگ دنمجرا  ینخس  ود  نآ  هب  و  نارم ؛

(54 میرم / ( ) نیدلاو هب  یکین  تادابع و   ) توبن ماقم  هب  ییحی  ترضح  ندیسر  ّرس  . 5-6

تـسار وا  هک  نک  دای  ار  لیعامـسا  نآرق )  ) باتک رد  و  « ؛ ) اِیبَن ًالوُسَر  َناک  ِدـْعَْولا َو  َقِداص  َناک  ُهَّنِإ  َلیِعامْـسِإ  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  (َو 
«. دوب ماقم ]  ] الاو يا  هداتسرف  زین )  ) دوب و هدعو 

(15 فاقحا /   ) نآ زا  دعب  لحارم  یگلماح و  نارود  یط  ردام  تامحز  حرش  نیدلاو و  هب  ناسحا  هب  هیصوت  . 5-7

َنیَِعبْرَأ َغََلب  ُهَّدُـشَأ َو  َغََلب  اذِإ  یّتَح  ًارْهَـش  َنُوثالَث  ُُهلاِصف  ُُهلْمَح َو  ًاهْرُک َو  ُْهتَعَـضَو  ًاهْرُک َو  ُهُّمُأ  ُْهتَلَمَح  ًاناسْحِإ  ِْهیَدـِلاِوب  َناْسنِْإلا  اَْنیَّصَو  (َو 
ِینْعِزْوَأ ِّبَر  َلاق  ًهَنَس 
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َنِم یِّنِإ  َْکَیلِإ َو  ُْتُبت  یِّنِإ  ِیتَّیِّرُذ  ِیف  ِیل  ِْحلْـصَأ  ُهاضْرَت َو  ًاـِحلاص  َلَـمْعَأ  ْنَأ  َّيَدـِلاو َو  یلَع  َّیَلَع َو  َتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َکَـتَمِْعن  َرُکْـشَأ  ْنَأ 
وا يراوگان  اب  درک و  يرادراب  ار  وا  يراوگان  اب  شردام  دنک ؛ یکین  شردام  ردپ و  هب  هک  میدرک  شرافس  ناسنا  هب  و  « ؛ ) َنیِِملْسُْملا

: دـیوگ دـسر ، یگلاـس  لـهچ  هب  دـسرب و  شدـشر  ّدـح  هب  هکنیا  اـت  تسا ؛ هاـم  یـس  شنتفرگ  زاـب  ریـش  زا  وا و  يرادراـب  و  دازب ، ار 
هتـسیاش راک ]  ] هکنیا و  منک ، يرازگـساپس  یتشاد ، ینازرا  مردام  ردپ و  رب  نم و  رب  هک  ار  تتمعن  هک  نک ، ماهلا  نم  هب  اراگدرورپ ! »
تقیقح رد  متـشگزاب و  وت  يوس  هب  نم  عقاو  رد  روآ ؛ دیدپ  یگتـسیاش  ملـسن  رد  نم  يارب  و  مهد ؛ ماجنا  يدنـسپ  یم  ار  نآ  هک  يا 

« .متسه ناگدش  میلست  زا  نم 

(17 فاقحا /   ) ردام ردپ و  هب  ّفا »  » نتفگ تمذم  . 5-8

ٌّقَح ِهّللا  َدْعَو  َّنِإ  ْنِمآ  َکَْلیَو  َهّللا  ِناثیِغَتْـسَی  امُه  ِیْلبَق َو  ْنِم  ُنوُرُْقلا  ِتَلَخ  ْدَق  َجَرْخُأ َو  ْنَأ  ِیِننادِعَت  امَُکل َأ  ٍّفُأ  ِْهیَدـِلاِول  َلاق  يِذَّلا  (َو 
، داب امـش  رب  زیمآ ) تناها  نخـس  نیرت  کچوک  ُفا =(  : » تفگ شردام  ردپ و  هب  هک  یـسک  و  « ؛ ) َنِیلَّوَْألا ُریِطاسَأ  ّالِإ  اذـه  ام  ُلوُقَیَف 

دنتـشذگ رد  نم  زا  شیپ  یی  اه ) لسن  و   ) اه هورگ  هک  یلاح  رد  موش !؟ یم  هدروآ  نوریب  ربق ) زا  نم   ) هک دیهد  یم  هدعو  نم  هب  ایآ 
نآ یل   ] .تسا و قح  ادـخ  هدـعو  هک  روایب  نامیا  وت ! رب  ياو  دـنیوگ ): و   ) دـنهاوخ يرای  ادـخ  زا  ود  نآ  و  .دـشن ») هدـنز  یـسک  (و 

««. تسین ناینیشیپ  ياه  هناسفا  زج  نیا  : » دیوگ دنزرف ]

(23 هبوت / ( ) اه نآ  ندنام  كرشم   ) نیدلاو ندادنرارق  تسرپرس  طرش  . 5-9

ُمُه َکـِئلوُأَف  ْمُْکنِم  ْمُهَّلَوَـتَی  ْنَـم  ِناـمیِْإلا َو  یَلَع  َْرفُْکلا  اوُّبَحَتْـسا  ِنِإ  َءاـِیلْوَأ  ْمُکَناوْـخِإ  ْمُکَءاـبآ َو  اوُذِـخَّتَت  ـال  اوـُنَمآ  َنـیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  )
تسرپرـس و ار ) نانآ  ، ) دنهد حیجرت  نامیا  رب  ار  رفک  ناتناردارب ، امـش و  ناردپ  رگا  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  « ؛ ) َنوُِملاّظلا

«. دنراکمتس نانآ  اهنت  سپ  دهد ، رارق  دوخ )  ) تسرپرس روای و  ار  نانآ  هک  امش  زا  سک  ره  و  دیریگم ! روای 
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(15 نامقل /  ) دنزرف زا  كرش  تساوخرد  تروص  رد  طقف  نیدلاو  زا  تعاطا  مدع  . 5-10

َُّمث ََّیلِإ  َبانَأ  ْنَم  َلِیبَس  ِْعبَّتا  ًافوُْرعَم َو  اْینُّدـلا  ِیف  امُْهبِحاص  امُهْعُِطت َو  الَف  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  اـم  ِیب  َكِرُْـشت  ْنَأ  یلَع  َكادَـهاج  ْنِإ  (َو 
، يرادـن یـشناد  چـیه  نادـب  هک  ار  يزیچ  وت  هکنیا  يارب  دـننک  شـالت  ود ، نآ  رگا  و  « ؛ ) َنوـُلَمْعَت ُْمْتنُک  اـِمب  ْمُُکئِّبَنُأَـف  ْمُکُعِجْرَم  ََّیلِإ 
هب هک  یـسک  هار  زا  و  نک ؛ ینیـشنمه  هدیدنـسپ  روطب  ود  نآ  اب  ایند  رد  یل ]  ] و نکم ؛ تعاـطا  ود  نآ  زا  سپ  یهدرارق ، نم  ياـتمه 
یم ربخ  دیداد ، یم  ماجنا  هراومه  هچنآ  هب  ار  امش  تسا و  نم  يوس  هب  طقف  امش  تشگزاب  سپـس  .نک  يوریپ  هتـشگزاب ، نم  يوس 

«. مهد

نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  نانز و  هنیزه  هیرهم و  . 6

(1)(236 هرقب /  ) هدش هیصوت  تدعاسم  زا  نز  ندومن  دنم  هرهب  نکیل  هدشن  عنم  قالط  . 6-1

ًاعاتَم ُهُرَدَـق  ِِرتْقُْملا  یَلَع  ُهُرَدَـق َو  ِعِسوُْملا  یَلَع  َّنُهوُعِّتَم  ًهَضیِرَف َو  َّنَُهل  اوُضِْرفَت  ْوَأ  َّنُهوُّسَمَت  َْمل  ام  َءاـسِّنلا  ُُمتْقَّلَط  ْنِإ  ْمُْکیَلَع  َحاـنُج  ـال  )
ای دـیا  هتفرگن  سامت  نانآ  اب  هک  یمادام  دـیهد ، قالط  ار  نانز  رگا  تسین  امـش  رب  یهانگ  چـیه  « ؛ ) َنِینِـسْحُْملا یَلَع  اقَح  ِفوُْرعَْملِاب 

شا و ییاناوت ]  ] هزادنا هب  رگناوت  .دـیزاس  ناشدـنم  هرهب  بسانم ) يا  هیدـه  اب  ماگنه  نیا  رد   ) دـیا و هدرکن  نییعت  يا  هیرهم  ناشیارب 
«. تسا ناراکوکین  هدهع  رب  یّقح  راک ] نیا  و   ] .دهدب هدیدنسپ  يا ) هیده  ناونعب   ) ییالاک شدوخ  هزادنا  هب  تسدگنت 

(2)(4 ءاسن /  ) نانز اب  بسانمراتفر  نآ و  ندرکن  مک  نانز ، هیرهم  تخادرپ  . 6-2

( ای هیدـه  ناونع  هب   ) ار نانز  ياه  هیرهَم  و  « ؛ ) ًائیِرَم ًائِینَه  ُهُولُکَف  ًاـسْفَن  ُْهنِم  ٍءْیَـش  ْنَع  ْمَُکل  َْنبِط  ْنِإَـف  ًهَلِْحن  َّنِِهتاقُدَـص  َءاـسِّنلا  اُوتآ  (َو 
«. دیروخب بسچلد  كاپ و ) و   ) اراوگ ار  نآ  دنشخبب ،]  ] امش هب  ار  نآ  زا  يزیچ  ناشدوخ  لیم  هب  رگا  و  دیزادرپب ؛ نانآ  هب  یهدب 
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(10 هنحتمم /  ) دنا هدروآ  يور  نیملسم  يوس  هب  دوخ  كرشم  نارهوش  زا  هک  ینانز  هیرهم  . 6-3

َیلِإ َّنُهوُعِجْرَت  الَف  ٍتانِمُْؤم  َّنُهوُُمتِْملَع  ْنِإَف  َّنِِهنامیِِإب  ُمَلْعَأ  ُهّللا  َّنُهُونِحَْتماَـف  ٍتارِجاـهُم  ُتاـنِمْؤُْملا  ُمُکَءاـج  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  )
َّنُهَروُجُأ َو ال َّنُهوُُمْتیَتآ  اذِإ  َّنُهوُـحِْکنَت  ْنَأ  ْمُْکیَلَع  َحاـنُج  ـال  اوـُقَْفنَأ َو  اـم  ْمُهوـُتآ  َّنَُهل َو  َنوُّلِحَی  ْمُه  ـال  ْمَُهل َو  ٌّلِـح  َّنُه  ـال  ِراّـفُْکلا 
هک یناـسک  يا  « ؛) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهّللا  ْمُکَْنَیب َو  ُمُکْحَی  ِهّللا  ُمْکُح  ْمُِکلذ  اوُقَْفنَأ  اـم  اُولَئْـسَْیل  ُْمتْقَْفنَأ َو  اـم  اُولَئْـس  ِِرفاوَْکلا َو  ِمَصِِعب  اوُکِـسُْمت 

، تسا رتاناد  ناشنامیا  هب  ادخ  دینک  شیامزآ  ار  نانآ  سپ  دنیآ ، امش  دزن  نانک  ترجه  نامیا  اب  نانز  هک  یماگنه  دیا ! هدروآ  نامیا 
نآ دنتـسین و  لـالح  نارفاـک )  ) نآ يارب  نا  نز - )-   ) نآ دـینادرگنرب ؛ راّـفک  يوس  هب  ار  ناـنآ  سپ  دـیتسناد  نمؤم  ار  ناـنآ  رگا  و 
چیه دـیهدب و  ناـنآ  هب  دـنا  هدرک  فرـصم  ناـنز ) نیا  اـب  جاودزا  يارب   ) ار هچنآ  دنتـسین و  لـالح  نا  نز - )-   ) نآ يارب  نارفاـک ) )
نانز هدننک  ظفح  دقع )  ) دـیهدب و نانآ  هب  ار  ناشرهم  هک  یماگنه  دـیروآ  رد  دوخ )  ) جاودزا هب  ار  نانآ  هک  تسین  امـش  رب  یهانگ 
يارب  ) ار هچنآ  دیاب  زین ) رفاک  نادرم   ) دینک و تساوخ  رد  دیا  هدرک  فرصم  نانآ ) اب  جاودزا  يارب   ) ار هچنآ  دیرادن و  هاگن  ار  رفاک 
هنازرف ياناد  ادخ  و  دنک ، یم  يرواد  امش  نیب  هک  تسادخ  مکح  نیا  .دننک  تساوخرد  دنا  هدرک  فرصم  ناملسم ) نانز  اب  جاودزا 

«. تسا

: نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  نادنزرف و  حیجرت  . 7

(58 لحن /  ) دنناد یم  گنن  ار  ندش  رادرتخد  هک  یناسک  تمذم  . 7-1

هداد رتـخد  دـلوت )  ) هدژم نا  كرـشم - )-   ) نآ زا  یکی  هب  هاـگره  و  « ؛ ) ٌمیِظَک َوُه  ادَوْسُم َو  ُهُهْجَو  َّلَـظ  یْثنُأـْلِاب  ْمُهُدَـحَأ  َرُِّشب  اذِإ  (َو 
«. درب ورف  ار  دوخ )  ) دیدش مشخ  وا  هک  یلاح  رد  ددرگ ؛ یم  هایس  شا  هرهچ  دوش ،
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(1)(16 فرخز /  ) نارتخد دروم  رد  یلهاج  دیاقع  تمذم  . 7-2

( نتـشاد  ) هب ار  امـش  تفرگرب و  دوخ ) يارب   ) ار نارتخد  دـنیرفآ ، یم  هچنآ  زا  ایآ  « ؛ ) َنِینَْبلِاب ْمُکافْـصَأ  ٍتاَنب َو  ُُقلْخَی  اّمِم  َذَـخَّتا  ِمَأ  )
»!؟ تخاس هژیو  نارسپ 

نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  ماحرا و  نادنواشیوخ و  قوقح  يادا  . 8

(36 ءاسن /  ) ناشیوخ هب  یکین  هب  هیصوت  . 8-1

ُِبنُْجلا َو ِراْجلا  یبْرُْقلا َو  يِذ  ِراْجلا  ِنیِکاسَْملا َو  یماتَْیلا َو  یبْرُْقلا َو  يِِذب  ًاناسْحِإ َو  ِْنیَِدلاْولِاب  ًاْئیَـش َو  ِِهب  اوُکِرُْـشت  َهّللا َو ال  اوُدـُبْعا  (َو 
اب ار  زیچ  چیه  و  دیتسرپب ؛ ار  ادـخ  و  « ؛ ) ًاروُخَف ًالاتُْخم  َناک  ْنَم  ُّبُِحی  َهّللا ال  َّنِإ  ْمُُکناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  ِلِیبَّسلا َو  ِْنبا  ِْبنَْجلِاب َو  ِبِحاّصلا 

تسود رود و  هیاسمه  و  کیدزن ، هیاسمه  و  نایاونیب ، نامیتی و  ناکیدزن و  هب  و  ردام ، ردپ و  هب  دینک  یکین  و  دینادرگم ؛ کیرش  وا 
شورف رخف  و ]  ] زادرپ لایخ  ِّربکتم  هک  ار  یـسک  ادخ  هک  دیتسه  کلام  امـش  هک  ناگدرب ) زا   ) هچنآ هدـنام و  هار  رد  و  نیـشنمه ،] [و 

«. دراد یمن  تسود  تسا ،

(26 ءارسا /  ) نادنواشیوخ ماحرا و  قوقح  ءادا  . 8-2

اب و  هدـب ؛ وا  هب  ار ، هدـنام  هار  رد  اونیب و  ناـکیدزن و  قح  و  « ؛ ) ًاریِذـْبَت ْرِّذَُـبت  ـال  ِلـِیبَّسلا َو  َْنبا  َنیِکْـسِْملا َو  ُهَّقَح َو  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  (َو 
«. نکم فلت  ار ) دوخ  لاوما  ، ) يراکفارسا

(23 يروش /  ) .هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تلاسر  رجا  ناونع  هب  نادنواشیوخ  دروم  رد  تبحم  هب  هیصوت  . 8-3

ًهَنَـسَح ْفِرَتْقَی  ْنَم  یبْرُْقلا َو  ِیف  َهَّدَوَْملا  َّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  ُهَداـبِع  ُهّللا  ُرِّشَُبی  يِذَّلا  َکـِلذ  )
هتـسیاش ياهراک )  ) هدروآ و نامیا  هک  ار  شناگدـنب  ادـخ  هک  تسا  يزیچ  نامه )  ) نیا « ؛ ) ٌروُکَـش ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِإ  ًانْـسُح  اـهِیف  َُهل  ْدَِزن 

و ناکیدزن »؛ دروم )  ) رد یتسود  زج  مبلط  یمن  تلاسر )  ) نیا رب  یشاداپ  چیه  امش  زا  : » وگب .دهد  یم  هدژم  نادب )  ) دنا هداد  ماجنا 
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«. تسا رازگساپس  یسب  و ]  ] هدنزرمآ رایسب  ادخ  هک  یتسارب  مییازفا ؛ یم  یکین  نآ  رد  وا  يارب  دروآ ، تسدب  ار  یکین  سک  ره 

: نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  درم و  نز و  یتشآ  . 9

(35 ءاسن /  ) ود نآ  نیب  حالصا  يارب  درم  نز و  نیفرط  زا  دادمتسا  . 9-1

؛ ) ًارِیبَخ ًامِیلَع  َناک  َهّللا  َّنِإ  امُهَْنَیب  ُهّللا  ِقِّفَُوی  ًاحالْـصِإ  ادـیُِری  ْنِإ  اِهلْهَأ  ْنِم  ًامَکَح  ِِهلْهَأ َو  ْنِم  ًامَکَح  اُوثَْعباَف  امِِهْنَیب  َقاقِـش  ُْمتْفِخ  ْنِإ  (َو 
دینک نییعت  نز   ) نآ هداوناخ  زا  يرواد  و  رهوش )  ) نآ هداوناخ  زا  يرواد  سپ  دیـسرت ، یم  رـسمه )  ) ود نآ  نایم  ییادـج  زا  رگا  «و 
ياناد ادخ ، هک  یتسارب  داد ؛ دهاوخ  يراگزاس  ود  نآ  نایم  ادخ  دنشاب ، هتـشاد  حالـصا  هب  میمـصت  رواد ]  ] ود نیا  رگا  دیتسرفب ؛ و )

«. تسا هاگآ 

(128 ءاسن /  ) نز درم و  طسوت  هناخ  طیحم  رد  شمارآ  داجیا  شزاس و  حلص و  هب  هیصوت  . 9-2

َّحُّشلا َو ُسُْفنَْألا  ِتَرِـضْحُأ  ٌْریَخ َو  ُْحلُّصلا  ًاْحلُـص َو  امُهَْنَیب  اِحلُْـصی  ْنَأ  امِْهیَلَع  َحانُج  الَف  ًاضارْعِإ  ْوَأ  ًازوُُشن  اِهْلَعب  ْنِم  ْتَفاخ  ٌهَأَْرما  ِنِإ  (َو 
سپ دـشاب ، هتـشاد  سرت  شرهوش ، ینادرگیور  ای  یـشکرس  زا  ینز ، رگا  و  « ؛ ) ًارِیبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  َناـک  َهّللا  َّنِإَـف  اوُقَّتَت  اُونِـسُْحت َو  ْنِإ 

( دراوم نیا  رد  هچ  رگ   ) و تسا ؛ رطاخ  هب  حلص ، و  دننک ؛ رارق  رب  حلص  ناشنایم  رد  یتشآ ، اب  هکنیا  رد  تسین  ود  نآ  رب  یهانگ  چیه 
هاگآ دـیهد ، یم  ماجنا  هچنآ  هب  ادـخ  عقاو  رد  سپ  دیـشاب ، رادـهگن  دوخ  دـینک و  یکین  رگا  .تسا و  يدـنمزآ  ضرعم  رد  اه  ناـج 

«. تسا

نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  نادنزرف و  لتق  نینج و  طقس  . 10

(151 ماعنا /  ) ینادان تهافس و  يور  زا  دنزرف  نتشک  تمذم  . 10-1

ْمُهاّیِإ َو ْمُُکقُزَْرن َو  ُنَْحن  ٍقالْمِإ  ْنِم  ْمُکَدالْوَأ  اُوُلتْقَت  ًاناسْحِإ َو ال  ِْنیَِدلاْولِاب  ًاْئیَش َو  ِِهب  اوُکِرُْشت  ّالَأ  ْمُْکیَلَع  ْمُکُّبَر  َمَّرَح  ام  ُْلتَأ  اَْولاعَت  ُْلق  )
ْمُکاّصَو ْمُِکلذ  ِّقَْحلِاب  ّالِإ  ُهّللا  َمَّرَح  ِیتَّلا  َسْفَّنلا  اُوُلتْقَت  َنََطب َو ال  ام  اْهنِم َو  َرَهَظ  ام  َشِحاوَْفلا  اُوبَْرقَت  ال 
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چیه هکنیا  مینک :) يوریپ  و   ) مناوخب ناتیارب ) ، ) تسا هدرک  مارح  امـش  رب  ناتراگدرورپ  ار  هچنآ  دـییایب ، : » وگب « ؛ ) َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  ِِهب 
؛ میهد یم  يزور  ار  نانآ  امش و  ام ، دیـشکن ؛ رقف  زا  ار  ناتنادنزرف  و  دینک ؛ یکین  ردام  ردپ و  هب  و  دیهدن ؛ رارق  وا  کیرـش  ار  يزیچ 

مارح ار ) وا  نتشک   ) ادخ هک  ار  یـصخش  و  تسا ؛ ناهنپ  هچنآ  و  اه ، نآ  زا  تسا  راکـشآ  هچنآ  دیوشن ، تشز  ياهراک ]  ] کیدزن و 
«. دینک يزرودرخ  امش  دیاش  ات  هدرک ، شرافس  نآ  هب  ار  امش  ادخ ) هک  تسا  يزیچ   ) نیا دیشکن ؛ قح  هب  زج  تسا ، هدرک 

(31 ءارسا /  ) دیشکن رقف  میب  زا  ار  دوخ  دالوا  . 10-2

نانآ ام  دیشکَم ؛ رقف  سرت  زا  ار  ناتنادنزرف  و  « ؛ ) ًارِیبَک ًأْطِخ  َناک  ْمُهَْلتَق  َّنِإ  ْمُکاّیِإ  ْمُُهقُزَْرن َو  ُنَْحن  ٍقالْمِإ  َهَیْشَخ  ْمُکَدالْوَأ  اُوُلتْقَت  (َو ال 
!« تسا یگرزب  هانگ  نانآ  نتشک  هک  ارچ ] [ ؛ میهد یم  يزور  ار  امش  و 

(8-9 ریوکت /  ) تمایق زور  رد  نارتخد  ندرک  روگ  هب  هدنز  زا  لاؤس  . 10-3

هتـشک هانگ )  ) دمایپ نیمادک  هب   » دوش هدیـسرپ  هدش  روگ  هب  هدـنز  رتخد  زا  هک  یماگنه  و  « ؛ ) ْتَِلُتق ٍْبنَذ  ِّيَِأب  ْتَِلئُـس  ُهَدُؤْوَْملا  اَذِإ  (َو 
.»»!؟ دش

نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثأت  تیصو و  . 11

(180 هرقب /  ) تیصو هب  روتسد  . 11-1

ررقم امـش  رب  « ؛ ) َنیِقَّتُْملا یَلَع  اقَح  ِفوُْرعَْملِاب  َنِیبَْرقَْألا  ِْنیَِدلاْوِلل َو  ُهَّیِـصَْولا  ًاْریَخ  َكَرَت  ْنِإ  ُتْوَْملا  ُمُکَدَـحَأ  َرَـضَح  اذِإ  ْمُْکیَلَع  َِبتُک  )
، ناکیدزن ردام و  ردـپ و  يارب  هدراذـگ ، ياج  هب  دوخ ) زا   ) یبوخ لام )  ) رگا دـسر ، ارف  امـش  زا  یکی  گرم  نوچ  : » هک تسا  هدـش 

««. تسا رادهگن ) دوخ   ) ِنایاسراپ رب  یّقح  نیا ]  ] .دنک ّتیصو  هدیدنسپ  روطب 

(1)(181 هرقب /  ) تیصو هرابرد  تاشرافس  لئاسم و  . 11-2

ٌعیِمَس َهّللا  َّنِإ  ُهَنُولِّدَُبی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُهُْمثِإ  امَّنِإَف  ُهَعِمَس  ام  َدَْعب  َُهلََّدب  ْنَمَف  )
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؛ دـنهد یم  رییغت  ار  نآ  هک  تسا  یناسک  رب  اـهنت  شهاـنگ  سپ  دـهد ، رییغت  شندینـش  زا  دـعب  ار  تیـصو ]  ] نآ سک  ره  و  « ؛ ) ٌمِیلَع
«. تساناد ياونش  ادخ ، یتسارب 

(1)(106 هدئام /  ) هطوبرم ماکحا  تیصو و  يارب  نتفرگ  لداع  دهاش  ود  . 11-3

ُْمْتنَأ ْنِإ  ْمُکِْریَغ  ْنِم  ِنارَخآ  ْوَأ  ْمُْکنِم  ٍلْدَـع  اوَذ  ِناـْنثا  ِهَّیِـصَْولا  َنیِح  ُتْوَْملا  ُمُکَدَـحَأ  َرَـضَح  اذِإ  ْمُِکْنَیب  ُهَداهَـش  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  )
یبُْرق اذ  َناک  َْول  ًانَمَث َو  ِِهب  يِرَتْشَن  ُْمْتبَتْرا ال  ِنِإ  ِهّللِاب  ِنامِسُْقیَف  ِهالَّصلا  ِدَْعب  ْنِم  امُهَنوُِسبْحَت  ِتْوَْملا  ُهَبیِصُم  ْمُْکَتباصَأَف  ِضْرَْألا  ِیف  ُْمْتبَرَض 
ماگنه رد  دسر ، ارف  امش  زا  یکی  گرم  هک  یماگنه  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  « ؛ ) َنیِِمثْآلا َنَِمل  ًاذِإ  ّانِإ  ِهّللا  َهَداهَـش  ُُمتْکَن  َو ال 

و دـیدرک ، ترفاسم  نیمز  رد  امـش  رگا  ای  دـیناوخ ؛] ارف   ] دوخ نایم  نداد  یهاوگ  هب  ار  لداع  رفن )  ) ود امـش ، نیب  زا  دـیاب ]  ] ّتیـصو
و دیبلطب .] یهاوگ  هب   ] ار نات  دوخ ) ناشیکمه   ) ریغ زا  رگید  رفن )  ) ود دیتفاین )، ناملسم  هاوگ  و  ، ) دیسر ارف  ار  امـش  گرم ، تبیـصُم 

نیا : » هک دننک  دای  دنگوس  ادخ  هب  ود  نآ  سپ  دیراد ، یم  هاگن  زامن  زا  دعب  ار  ود  نآ  دـیدرک ، کش  ناهاوگ ) ییوگتـسار  رد   ) رگا
رگا  ) هک مینک ، یمن  ناهنپ  ار  یهلا  یهاوگ  و  دشاب ؛ ناکیدزن  دوس ) هب   ) هچ رگا  و  میـشورف ، یمن  ییاهب  چیه  هب  ار  ّقح ) هب  یهاوگ  )

«. میناراکهانگ زا  ام  ًامتح  ماگنه  نیا  رد  مینک ) نینچ 

(2)(240 هرقب /  ) نارهوش گرم  زا  دعب  نانآ  تشونرس  نانز و  قح  رد  تیصو  . 11-4

ِیف َْنلَعَف  ام  ِیف  ْمُْکیَلَع  َحانُج  الَف  َنْجَرَخ  ْنِإَف  ٍجارْخِإ  َْریَغ  ِلْوَْحلا  َیلِإ  ًاعاتَم  ْمِهِجاوْزَِأل  ًهَّیِصَو  ًاجاوْزَأ  َنوُرَذَی  ْمُْکنِم َو  َنْوَّفَوَُتی  َنیِذَّلا  (َو 
یم ياج  رب  ینارسمه  دنریگ و  یم  رارق  ندرپس  ناج  هناتسآ ]  ] رد هک  امـش  زا  یناسک  و  « ؛ ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  ُهّللا  ٍفوُْرعَم َو  ْنِم  َّنِهِـسُْفنَأ 

نودب یگدنز ) هنیزه  نتخادرپ  اب  ار  اه  نآ  ، ) لاس کی  ات  هک  دننک  ّتیصو  ناشنارسمه  يارب  دیاب ] ، ] دنراذگ
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رد هدیدنـسپ  روطب  هچنآ  هب  تبـسن  تسین ، امـش  رب  یهانگ  چیه  سپ  دنور ، نوریب  رگا  و  دـنزاس ؛ دـنم  هرهب  هناخ ) زا   ) ندـنار نوریب 
« .تسا هنازرف  يریذپان  تسکش  ادخ  .دنهد و  یم  ماجنا  ناشدوخ  هراب 

نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  ثرا و  . 12

( دعب هب   11 ءاسن /  ) ثرا لئاسم  ماکحا و  . 12-1

ُفْصِّنلا َو اَهَلَف  ًهَدِحاو  َْتناک  ْنِإ  َكَرَت َو  ام  اُثُلث  َّنُهَلَف  ِْنیَتَْنثا  َقْوَف  ًءاِسن  َّنُک  ْنِإَف  ِْنیَیَْثنُْألا  ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذِلل  ْمُکِدالْوَأ  ِیف  ُهّللا  ُمُکیِـصُوی  )
ِهِّمُِألَف ٌهَوْخِإ  َُهل  َناک  ْنِإَف  ُُثلُّثلا  ِهِّمُِألَف  ُهاَوبَأ  ُهَثِرَو  ٌدـَلَو َو  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإَف  ٌدـَلَو  َُهل  َناک  ْنِإ  َكَرَت  اّمِم  ُسُدُّسلا  اَـمُْهنِم  ٍدِـحاو  ِّلُِـکل  ِْهیََوبَأـِل 
ًامِیلَع َناک  َهّللا  َّنِإ  ِهّللا  َنِم  ًهَضیِرَف  ًاعْفَن  ْمَُکل  ُبَْرقَأ  ْمُهُّیَأ  َنوُرْدَـت  ْمُکُؤاـْنبَأ ال  ْمُکُؤاـبآ َو  ٍْنیَد  ْوَأ  اـِهب  یِـصُوی  ٍهَّیِـصَو  ِدـَْعب  ْنِم  ُسُدُّسلا 

نآ رگا  دشاب و  رتخد  ود  ثرا ) ماهس  و   ) هرهب نوچمه  رسپ ، يارب  هک : دنک  یم  شرافـس  ناتنادنزرف  هرابرد  امـش  هب  ادخ  « ؛ ) ًامیِکَح
، دـشاب رتخد ]  ] کـی ثراو )  ) رگا و  تسا ؛ ناـنآ  يارب  طـقف  ثاریم ، مّوس  ود  سپ  دنـشاب ، ود  زا  شیب  اـی ) ود   ) ینارتخد نا  ثراو ) )

رگا هدش )، ررقم   ) ود نآ  زا  کی  ره  يارب  طقف  ثاریم ، مشـش  کی  شردام  ردپ و  يارب  .تسوا و  يارب  طقف  ثاریم ) زا   ) یمین سپ 
موس کـی  سپ  دـنرب ، ثرا  وا  زا  شرداـم  ردـپ و  اـهنت )  ) دـشاب و هدوـبن  شیارب  يدـنزرف  رگا  دـشاب و  يدـنزرف  یّفوـتم )  ) نآ يارب 

ِنآ زا  هّیقب  و   ) تسا شردام  يارب  طقف  ثاریم )  ) مشـش کی  سپ  دـشاب ، یناردارب  شیارب  رگا  .تسا و  شردام  يارب  طـقف  ثاریم ) )
یمن امـش ) .دوش -  تخادرپ  دیاب  هک   ) یهدب ای  هدرک ، شرافـس  نادب  هک  تسا  یتیـصو  ِماجنا )  ) زا دعب  اهنیا )، همه  هّتبلا  تسا ؛ ردپ 
بناج زا  یبجاو  ِمکح ] نیا   - ] .تسا رت  کیدزن  امـش  يارب  ناش )  ) دوس کی  مادـک  ناتنادـنزرف ، ناـت و  نارداـم ) و   ) ناردـپ دـیناد 

«. تسا هنازرف  ياناد  ادخ ، هک  ارچ ] [ ؛ تسادخ

(19 رجف /  ) دنروخ یم  ار  ثرا  لام  قحان  هب  هک  یناسک  تمذم  . 12-2

«. دیروخ یم  اجکی  ًالماک  ار  ثاریم  و  « ؛ ) اَمل ًالْکَأ  َثارُّتلا  َنُولُکْأَت  (َو 
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محر هلص  . 13

.تسا راک  رطاخ  هب  یهلا  ياضر  ناقاتشم  يارب  محر  هلص  . 13-1

( َلَصُوی ْنَأ  ِِهب  ُهّللا  َرَمَأ  ام  َنُولِصَی  َنیِذَّلا  َو  ، ) 21 دعر / 37 و  هرقب / هلمج  زا  تسا  هدش  هراشا  ای  حیرصت  يددعتم  تایآ  رد  بلطم  نیا 
(38 مور / )

ناکیدزن و ِقح  سپ  « ؛ ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  ِهّللا َو  َهْجَو  َنوُدیُِری  َنیِذَِّلل  ٌْریَخ  َِکلذ  ِلِیبَّسلا  َْنبا  َنیِکْسِْملا َو  ُهَّقَح َو  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآَف  )
ناـنآ اـهنت  و  تـسا ؛ رطاـخ  هـب  دـنهاوخ  یم  ار  ادـخ  تاذ  يدونــشخ )  ) هـک یناـسک  يارب  نآ  هدـب ؛ وا  هـب  ار  هدــنام  هار  رد  اوـنیب و 

«. دنناراگتسر

(22 دمحم /  ) داسف کی  ناونع  هب  لمع  نیا  یفرعم  محر و  هلص  عطق  تمذم  . 13-2

رد هک  دیراد  دیما  ایآ  دیباترب  يور  ادخ ) روتـسد  زا   ) رگا و  « ؛ ) ْمُکَماحْرَأ اوُعِّطَُقت  ِضْرَْألا َو  ِیف  اوُدِـسُْفت  ْنَأ  ُْمْتیَّلَوَت  ْنِإ  ُْمْتیَـسَع  ْلَهَف  )
»!؟ دیلسگب ار  ناتنادنواشیوخ  دنویپ  و  دینک ، داسف  نیمز 

یعامتجا طباور  هب  طوبرم  لئاسم  ب :

هراشا

هعماج لک  هب  طوبرم  هکلب  درادـن  صاصتخا  هداوناخ  لثم  یـصاخ  هعماج  اـی  هورگ  هب  هک  تسا  یلئاـسم  حرط  ثحب ، نیا  زا  دوصقم 
.تسا

اه ناسنا  نیب  رد  يریگرد  فالتخا و  داجیا  هعماج ، داحتا  . 1

(1)(103 نارمع / لآ   ) هقرفت زا  زیهرپ  یگچراپکی و  داحتا و  تهج  نامیا  لها  هب  هیصوت  . 1-1

ًاناوْخِإ َو ِِهتَمِْعِنب  ُْمتْحَبْـصَأَف  ْمُِکبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَأَف  ًءادـْعَأ  ُْمْتنُک  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا  اُوقَّرَفَت َو  ًاعیِمَج َو ال  ِهّللا  ِلـْبَِحب  اوُمِـصَتْعا  (َو 
هب یگمه  و  « ؛ ) َنوُدَتْهَت ْمُکَّلََعل  ِِهتایآ  ْمَُکل  ُهّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَک  اْهنِم  ْمُکَذَْقنَأَف  ِراّنلا  َنِم  ٍهَْرفُح  افَش  یلَع  ُْمْتنُک 
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، دیدوب رگیدکی )  ) نانمـشد هک  هاگنآ  دیرآ ، دای  هب  ناتدوخ ، رب  ار  ادخ  ِتمعن  و  دیوشن ؛ هدنکارپ  و  دییوج ، کّسمت  ادخ ، نامـسیر 
شتآ زا  يا  هرفح  رانک  رب  امـش  دیدش و  رگیدمه )  ) ناردارب وا ، تمعن  ِتکرب )  ) هب سپ  تخادـنا ، تفلا  امـش ، ياه  لد  نایم  وا ]  ] و
«. دیوش ییامنهار  امش  دیاش  ات  دنک ؛ یم  نایب  نشور  امش  يارب  ار  شیاه  هناشن  ادخ  هنوگنیا  داد ؛ تاجن  نآ  زا  ار  امش  و  دیدوب ،

(46 لافنا /  ) نیملسم يدوبان  فعض و  بجوم  هقرفت  فالتخا و  . 1-2

تعاطا شا  هداتـسرف  ادـخ و  زا  و  « ؛ ) َنیِِرباّصلا َعَم  َهّللا  َّنِإ  اوُِربْصا  ْمُکُحیِر َو  َبَهْذَـت  اُولَـشْفَتَف َو  اوُعَزانَت  َُهلوُسَر َو ال  َهّللا َو  اوُعیِطَأ  (َو 
اب ادخ  هک  ارچ ]  ] دـینک ییابیکـش  و  دور ! یم  نیب  زا  امـش  تباهم  دـیوش و  یم  تسـس  هک  دـینکَم  شکمـشک  رگیدـمه  اب  و  دـینک ؛

«. تسا نایابیکش 

(95 هط /  ) اهورین قارتفا  هقرفت و  زا  يریگولج  . 1-3

»»!؟ دوب هچ  وت  راک  نایرج ]  ] سپ يرماس ، يا  : » تفگ یسوم ) (« ؛ ) ُّيِِرماس ای  َُکبْطَخ  امَف  َلاق  )

نآ یعامتجا  تاریثأت  ترجه و  داهج و  . 2

(95 ءاسن /   ) ناگتسشنزاب رب  نادهاجم  يرترب  . 2-1

ْمِِهلاْومَِأب َنیِدِهاجُْملا  ُهّللا  َلَّضَف  ْمِهِسُْفنَأ  ْمِِهلاْومَِأب َو  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنوُدِهاجُْملا  ِرَرَّضلا َو  ِیلوُأ  ُْریَغ  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  َنوُدِعاْقلا  يِوَتْـسَی  (ال 
هتسشن ورف  نانمؤم  « ؛ ) ًامیِظَع ًارْجَأ  َنیِدِعاْقلا  یَلَع  َنیِدِهاجُْملا  ُهّللا  َلَّضَف  ینْسُْحلا َو  ُهّللا  َدَعَو  الُک  ًهَجَرَد َو  َنیِدِعاْقلا  یَلَع  ْمِهِـسُْفنَأ  َو 
يواسم دـندومن ] داهج   ] ناشیاه ناج  ناشلاوما و  اـب  ادـخ  هار  رد  هک  ینادـهاجم  اـب  دـنا ، يراـمیب ) و   ) ررـض نودـب  هک  داـهجزا ،) )

هدیـشخب يرترب  يا  هبتر  هب  داهج ) زا   ) ناگتـسشن ورف  رب  دندرک ،] داهج   ] ناشیاه ناج  ناشلاوما و  اب  هک  ار  ینادهاجم  ادـخ  دنتـسین ؛
، گرزب یشاداپ  هب  داهج ،) زا   ) ناگتـسشن ورف  رب  ار  نادهاجم  ادخ  یل ]  ] و تسا ، هداد  کین  شاداپ ]  ] هدعو ار  ناگمه  ادخ  و  تسا ؛

«. تسا هدیشخب  يرترب 
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(88 هبوت /  ) وا دهاجم  باحصا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  صوصخم  اه  ییوکین  تاریخ و  همه  . 2-2

هداتـسرف یلو  « ؛ ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َکـِئلوُأ  ُتاْریَْخلا َو  ُمَُهل  َکـِئلوُأ  ْمِهِـسُْفنَأ َو  ْمِِهلاْومَأـِب َو  اوُدَـهاج  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلوُسَّرلا َو  ِنِکل  )
و تساه ؛ نآ  صوصخم  اه  یکین  همه  نانآ ، و  دندرک ؛ داهج  ناشیاه  ناج  ناشلاوما و  اب  دندروآ ، نامیا  وا  اب  هک  یناسک  و  ادـخ ] ]

«. دنناراگتسر نانآ  اهنت 

(6 توبکنع /  ) .ددرگ یم  رب  ناسنا  دوخ  هب  هدهاجم  شالت و  عفن  . 2-3

هدرک شـشوک  شدوخ  يارب  اهنت  سپ  دـنک ، شـشوک  سکره  و  « ؛ ) َنیَِملاـْعلا ِنَع  ٌِّینََغل  َهّللا  َّنِإ  ِهِسْفَِنل  ُدِـهاُجی  اـمَّنِإَف  َدَـهاج  ْنَم  (َو 
«. تسا زاین  یب  نایناهج  زا  ادخ  ًاملسم  هک  ارچ ] [ ؛ تسا

(69 توبکنع /  ) ناج لام و  اب  داهج  شاداپ  . 2-4

ياه هار  هب  ًاعطق  دننک ، شالت  ام  هار )  ) رد هک  یناسک  و  « ؛ ) َنِینِـسْحُْملا َعََمل  َهّللا  َّنِإ  انَُلبُـس َو  ْمُهَّنَیِدـْهََنل  انِیف  اوُدَـهاج  َنیِذَّلا  َو   - ) فلا
«. تسا ناراکوکین  اب  ادخ  ًاملسم  و  درک ؛ میهاوخ  ناشنومنهر  دوخ ،

تقیقح رد  « ؛ ) ٌمیِحَر ٌروـُفَغ  ُهّللا  ِهّللا َو  َتَمْحَر  َنوُـجْرَی  َکـِئلوُأ  ِهّللا  ِلـِیبَس  ِیف  اوُدَـهاج  اوُرَجاـه َو  َنیِذَّلا  اوـُنَمآ َو  َنـیِذَّلا  َّنِإ   - ) ب
رایـسب ادخ  و  دنراودیما ، ادخ  تمحر  هب  نانآ  دنا ، هدومن  داهج  ادـخ  هار  رد  هدرک و  ترجه  هک  یناسک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک 

«. تسا زرورهم  هدنزرمآ 

(75 لافنا / 15 ؛ تارجح /  ) .دننک یم  هدهاجم  ادخ  هار  رد  لام  ناج و  اب  نینمؤم  . 2-5

؛ ) َنُوقِداّـصلا ُمُه  َکـِئلوُأ  ِهّللا  ِلـِیبَس  ِیف  ْمِهِـسُْفنَأ  ْمِِهلاْومَأـِب َو  اوُدَـهاج  اُوباـتْرَی َو  َْمل  َُّمث  ِِهلوُسَر  ِهّللاـِب َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا  اَـمَّنِإ  )
رد ناشیاه  ناج  ناشلاوما و  اب  دنا و  هدرکن  دیدرت  سپـس  دنا ، هدروآ  نامیا  شا  هداتـسرف  ادخ و  هب  هک  دنتـسه  یناسک  اهنت  نانمؤم  »

« .دننایوگتسار نانآ  اهنت  دنا ؛ هدرک  داهج  ادخ  هار 
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(10 رمز /  ) ادخ زا  سرت  ترجه و  ربص و  هب  هیصوت  . 2-6

ِْریَِغب ْمُهَرْجَأ  َنوُِرباّصلا  یَّفَُوی  اـمَّنِإ  ٌهَعِـساو  ِهّللا  ُضْرَأ  ٌهَنَـسَح َو  اْینُّدـلا  ِهِذـه  ِیف  اُونَـسْحَأ  َنیِذَِّلل  ْمُکَّبَر  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِداـبِع  اـی  ْلـُق  )
رد هک  یناسک  يارب  دینک ؛ ظفح  ناتراگدرورپ  باذـع ]  ] زا ار ] ناتدوخ  ! ] دـیا هدروآ  نامیا  هک  نم ]  ] ناگدـنب يا  : » وگب « ؛ ) ٍباسِح

روطب هبـساحم ] نودـب  و   ] رامـش یب  ار  ناشـشاداپ  نایابیکـش  طقف  تسا ، عیـسو  ادـخ  نیمز  و  تسا ؛ یکین  دـنا  هدرک  یکین  ایند  نیا 
«. دننک یم  تفایرد  لماک 

(1)(41-42 لحن /  ) ترجه يورخا  يویند و  رجا  . 2-7

ْمِهِّبَر یلَع  اوُرَبَص َو  َنیِذَّلَا  َنوُمَْلعَی  اُوناک  َْول  ُرَبْکَأ  ِهَرِخْآلا  ُرْجََأل  ًهَنَسَح َو  اْینُّدلا  ِیف  ْمُهَّنَئِّوَُبَنل  اوُِملُظ  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِهّللا  ِیف  اوُرَجاه  َنیِذَّلا  (َو 
؛ میهد یم  نانآ  هب  ییوکین  هاگیاج  ایند  نیا  رد  ًامتح  دندرک ، ترجه  ادخ  هار )  ) رد یگدیدمتـس  زا  سپ  هک  یناسک  و  « ؛ ) َنُولَّکَوَتَی
رب اـهنت  دـندرک و  ییابیکـش  هک  دنتـسه  یناـسک  نارجاـهم )  ) دنتـسناد یم  ضرف ) رب   ) رگا تـسا  رت  گرزب  ترخآ ، شاداـپ  هـتبلا  و 

«. دننک یم  لّکوت  ناشراگدرورپ 

نآ یعامتجا  تاریثات  حلص و  . 3

(61 لافنا /  ) .شاب حلص  هب  لیام  زین  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  باطخ   ) وت دنتشاد  حلص  هب  لیامت  نانمشد  رگا  . 3-1

( زین وت   ) سپ دـنوش ، لیامتم  حلـص  هب  نانمـشد )  ) رگا و  « ؛ ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِهّللا  یَلَع  ْلَّکَوَت  اـَهل َو  ْحَـنْجاَف  ِْملَّسِلل  اوُحَنَج  ْنِإ  (َو 
«. تساناد و ]  ] اونش وا  اهنت  تقیقح  رد  هک  ارچ ] ! ] نک لّکوت  ادخ  رب  و  يارگ ؛ نادب 

( دعب هب   32 لمن /  ) گنج زا  زیهرپ  تسایس  . 3-2

خساپ مراک  دروم  رد  نم  هب  فارـشا  يا  : » تفگ هکلم ) (« ؛ ) ِنوُدَهْـشَت یّتَح  ًاْرمَأ  ًهَعِطاق  ُْتنُک  ام  يِْرمَأ  ِیف  ِینُوْتفَأ  ُأَلَْملا  اَهُّیَأ  ای  َْتلاق  )
««. دیوش رضاح  نم ] دزن   ] هکنیا ات  ما ، هدرکن  یعطق  ار ) دوخ  میمصت   ) يراک چیه  دروم  رد  هک  دیهد ،
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(35 دمحم /  ) نید راک  رد  یتسس  سرت و  يور  زا  حلص  تمذم  . 3-3

دیناوخارف حلـص  يوس  هب  دینکن و  یتسـس  سپ  « ؛ ) ْمَُکلامْعَأ ْمُکَِرتَی  َْنل  ْمُکَعَم َو  ُهّللا  َنْوَلْعَْألا َو  ُُمْتنَأ  ِْملَّسلا َو  َیلِإ  اوُعْدَـت  اُونِهَت َو  الَف  )
«. دهاک یمن  امش  لامعا  زا  تسامش و  اب  ادخ  و  دیرترب ، امش  هک  یلاحرد 

( نیملسم مالسا و  تحلصم  يارب   ) رافک يوس  زا  هیبیدح  حلص  دادرارق  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ادخ و  مان  فذح  . 3-4
(26 حتف /  ) دش هتفریذپ 

يْوقَّتلا َو َهَِملَک  ْمُهَمَْزلَأ  َنِینِمْؤُْملا َو  یَلَع  ِِهلوُسَر َو  یلَع  ُهَتَنیِکَـس  ُهّللا  َلَْزنَأَف  ِهَِّیلِهاـْجلا  َهَّیِمَح  َهَّیِمَْحلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلَـعَج  ْذِإ  )
بّصعت ناشیاه  لد  رد  دندیزرو ، رفک  هک  یناسک  هک  ار  یماگنه  نک ) دای  (« ؛ ) ًامِیلَع ٍءْیَـش  ِّلُِکب  ُهّللا  َناک  اهَلْهَأ َو  اِهب َو  َّقَحَأ  اُوناک 

رب شا و  هداتـسرف  رب  ار  دوخ  شمارآ  ادـخ  سپ  دـنداد ؛ رارق  دوـب ، تیلهاـج  نارود )  ) دوـلآ مشخ  بّصعت  ناـمه ) هک   ) دوـلآ مشخ 
نآ لها  نادـب و  رتراوازـس  نانآ )  ) تخاس و مزلم  يرادـهگن ) دوخ  و   ) ییاسراپ همانرب ) و   ) راتفگ هب  ار  نانآ  داتـسرف و  ورف  ناـنمؤم 

«. تساناد يزیچ  ره  هب  ادخ  دندوب و 

.(1)(10 تارجح /  ) .دنرگیدکی ردارب  نینموم  اریز  نینموم  زا  هفیاط  ود  نیب  حلص  داجیا  هب  هیصوت  . 3-5

ود ناـیم  سپ  دـنرگیدکی ؛ ناردارب  طـقف  ناـنمؤم  « ؛ ) َنوُـمَحُْرت ْمُکَّلََعل  َهّللا  اوـُقَّتا  ْمُْکیَوَـخَأ َو  َْنَیب  اوُِحلْـصَأَف  ٌهَوْـخِإ  َنوـُنِمْؤُْملا  اَـمَّنِإ  )
( لومـشم  ) امـش هک  دشاب  دینک ، ظفح  ادخ  باذع ]  ] زا ار ] ناتدوخ   ] دـینک و رارقرب  حلـص  دـندرک ) فالتخا  هک  یماگنه   ) ناتردارب

«. دیوش تمحر 

نآ یعامتجا  تاریثات  مالسا و  یجراخ  تسایس  . 4

(54 هدئام /  ) دنریگتخس ردتقم و  نارفاک  لباقم  رد  نامیا  لها  . 4-1

ٍمْوَِقب ُهّللا  ِیتْأَی  َفْوَسَف  ِِهنیِد  ْنَع  ْمُْکنِم  َّدَتْرَی  ْنَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )
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ْنَم ِهِیتُْؤی  ِهّللا  ُلْضَف  َِکلذ  ٍِمئال  َهَمَْول  َنُوفاخَی  ِهّللا َو ال  ِلِیبَس  ِیف  َنوُدِـهاُجی  َنیِِرفاـْکلا  یَلَع  ٍهَّزِعَأ  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ٍهَّلِذَأ  ُهَنوُّبُِحی  ْمُهُّبُِحی َو 
و دناسر )؛ یمن  ینایز  ادخ  هب  ، ) ددرگ زاب  دوخ  نید  زا  امش  زا  سک  ره  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  « ؛ ) ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهّللا  ُءاشَی َو 

ربارب رد  و  نتورف ، نانمؤم  ربارب  رد  دنراد ؛ تسود  ار  وا  زین )  ) نانآ دراد و  تسود  ار  نانآ  هک  دروآ  یم  ار  یهورگ  ادـخ  هدـنیآ  رد 
ار نآ  تسادخ  شـشخب  نیا ، دنرادن ؛ سرت  يرگتمالم  شنزرـس  چیه  زا  و  دننک ، یم  داهج  ادخ  هار  رد  دنریذپان ؛ تسکـش  نارفاک 

«. تساناد يرگشیاشگ  ادخ  و  دهد ؛ یم  دنادب ) هتسیاش  و   ) دهاوخب سک  ره  هب 

/ هنحتمم  ) .دومرفن عنم  دنا ، هدومنن  نوریب  ناتراید  زا  ار  امش  دنا و  هدرکن  ینمشد  لاتق و  نید  رد  هک  یناسک  اب  یتسود  زا  ادخ  . 4-2
(7-9

ِیف ْمُکُوِلتاُقی  َْمل  َنیِذَّلا  ِنَع  ُهّللا  ُمُکاْهنَی  ٌمیِحَر ال  ٌروُفَغ  ُهّللا  ٌریِدَق َو  ُهّللا  ًهَّدَوَم َو  ْمُْهنِم  ُْمْتیَداع  َنیِذَّلا  َْنَیب  ْمُکَْنَیب َو  َلَعْجَی  ْنَأ  ُهّللا  یَسَع  )
ِیف ْمُکُولَتاق  َنیِذَّلا  ِنَع  ُهّللا  ُمُکاْهنَی  اـمَّنِإ  َنیِطِـسْقُْملا  ُّبُِحی  َهّللا  َّنِإ  ْمِْهَیلِإ  اوُطِـسُْقت  ْمُهوُّرَبَت َو  ْنَأ  ْمُکِراـیِد  ْنِم  ْمُکوُجِرُْخی  َْمل  ِنیِّدـلا َو 
نیب ادـخ  تسا  دـیما  « ؛ ) َنوُِملاّظلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ْمُهَّلَوَتَی  ْنَم  ْمُهْوَّلَوَت َو  ْنَأ  ْمُکِجارْخِإ  یلَع  اوُرَهاظ  ْمُکِرایِد َو  ْنِم  ْمُکوُجَرْخَأ  ِنیِّدـلا َو 

و]  ] هدـنزرمآ رایـسب  ادـخ  تساـناوت و  ادـخ  و  دـهد ؛ رارق  یتسود  دـیراد  ینمـشد  هک  نا  كرـشم - )-   ) نآ زا  یناـسک  نیب  اـمش و 
عنم دندنارن ، نوریب  ناتیاه  هناخ  زا  ار  امـش  دـندرکن و  راکیپ  امـش  اب  نید  درومرد  هک  یناسک  هب  تبـسن  ار  امـش  ادـخ  تسا  زرورهم 

زا طقف  ار  امـش  ادخ  .دراد  یم  تسود  ار  نارگداد  ادخ  ارچ ] [ ؛ دییامن يرگداد  نانآ  هب  تبـسن  دینک و  یکین  نانآ  هب  هک  دـنک  یمن 
ار رگید  مه  امـش  ندـنار  نوریب  يارب  دـندنار و  نوریب  ناـتیاه  هناـخزا  ار  امـش  دـندرک و  راـکیپ  امـش  اـب  نید  دروم  رد  هک  یناـسک 

«. دنراکمتس نانآ  اهنت  سپ  دشاب ، هتشاد  تسود  ار  نانآ  سکره  و  دینک ؛ یتسود  نانآ  اب  هک  دنک  یم  عنم  دندرک ، ینابیتشپ 
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(194 هرقب /  ) لثم هب  هلباقم  . 4-3

َّنَأ اوُمَلْعا  َهّللا َو  اوُقَّتا  ْمُْکیَلَع َو  يدَـتْعا  اَم  ِْلثِِمب  ِْهیَلَع  اوُدَـتْعاَف  ْمُْکیَلَع  يدَـتْعا  ِنَمَف  ٌصاِصق  ُتامُرُْحلا  ِمارَْحلا َو  ِرْهَّشلِاب  ُمارَْحلا  ُرْهَّشلا  )
زواجت امـش  رب  سک  ره  تسا و  صاصق  لباق )  ) اه مارح  مامت  .مارح و  ِهام  ِگنج )  ) ربارب رد  مارح ، ِهام  ِگـنج ) (« ؛ ) َنیِقَّتُْملا َعَم  َهّللا 

هک دینادب  و  دینک ، ظفح  ادخ  باذع ]  ] زا ار ] ناتدوخ   ] .دینک و زواجت  وا  رب  هتـشاد ، اور  امـش  رب  هک  يزواجت  نآ  دننامه  سپ  درک ،
«. تسا رادهگن ) دوخ   ) ِنایاسراپ اب  ادخ 

(63 ءاسن /  ) ندنادرگرب يور  ضارعا  . 4-4

ادـخ هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  « ؛ ) ًاغِیَلب ًالْوَق  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  ْمَُهل  ُْلق  ْمُهْظِع َو  ْمُْهنَع َو  ْضِرْعَأَـف  ْمِِهبُوُلق  ِیف  اـم  ُهّللا  ُمَْلعَی  َنیِذَّلا  َکـِئلوُأ  )
رد رثؤم ) و  ، ) اسر ینخـس  نانآ  اب  و  هد ؛ ناشدـنپ  نادرگ و  يور  نانآ  ِتازاجم )  ) زا سپ  دـناد ، یم  دـنراد ، ناشیاه  لد  رد  ار  هچنآ 

«. يوگب ناشیاه ، لد 

(83 فرخز /  ) دوعوم نامز  ات  توکس  . 4-5

ات دـننک ، يزاب  دـنور و  ورف  لطاب ) رد   ) ات نک  اـهر  ار  ناـنآ  سپ  « ؛ ) َنوُدَـعُوی يِذَّلا  ُمُهَمْوَی  اُوقـالُی  یّتَح  اُوبَْعلَی  اوُضوُخَی َو  ْمُهْرَذَـف  )
!« دننک تاقالم  دنوش  یم  هداد  هدعو  هک  ار  ناش  زیخاتسر )  ) زور هکنیا 

(35 فاقحا /  ) ندرک ربص  . 4-6

ْلَهَف ٌغالَب  ٍراهَن  ْنِم  ًهَعاس  ّـالِإ  اُوثَْبلَی  َْمل  َنوُدَـعُوی  اـم  َنْوَرَی  َمْوَی  ْمُهَّنَأَـک  ْمَُهل  ْلِْجعَتْـسَت  ـال  ِلُـسُّرلا َو  َنِم  ِمْزَْعلا  اُولوُأ  َرَبَص  اـمَک  ِْربْصاَـف  )
ناگداتـسرف زا  راوتـسا ) میمـصت  نابحاص  مزعلاولوا =(  ناربمایپ )  ) هک هنوگناـمه  شاـب  ابیکـش  سپ  « ؛ ) َنوُقِـساْفلا ُمْوَْقلا  ـَّالِإ  ُکَـلُْهی 

یتعاس زج  ییوگ  هک  دننیب ، یم  دنا  هدش  هداد  هدعو  ار  هچنآ  هک  يزور  اریز ) ، ) زروم باتش  نانآ  باذع )  ) يارب دندرک و  ییابیکش 
»!؟ دنوش یم  كاله  رادربنامرفان  هورگ  زج  ایآ  و  تسا ] مایپ   ] ندناسر نیا ) ( ؛ دنا هدرکن  گنرد  ایند ) رد   ) زور زا 
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.(1)(44 هط /  ) نتفگ نخس  مرن  . 4-7

«. دسارهب ای  دوش ، رّکذتم  وا  دیاش  ات  دییوگب ؛ مرن  ینخس  وا  اب  یل ]  ] و « ؛ ) یشْخَی ْوَأ  ُرَّکَذَتَی  ُهَّلََعل  ًانَِّیل  ًالْوَق  َُهل  الوُقَف  )

نآ یعامتجا  تاریثأت  تیمکاح و  يربهر و  هشیدنا  . 5

( فسوی  ) هتسیاش ربهر  فاصوا  . 5-1

(108 فسوی /  ) فده یفاک  تخانش  فلا :

نم هار  نیا  : » وگب ربمایپ ) يا  (« ؛ ) َنیِکِرْـشُْملا َنِم  اَنَأ  ام  ِهّللا َو  َناْحبُـس  ِینَعَبَّتا َو  ِنَم  اَنَأ َو  ٍهَریَِـصب  یلَع  ِهّللا  َیلِإ  اوُعْدَأ  ِیلِیبَس  ِهِذه  ُْلق  )
زا نم  تسا و  هّزنم  ادـخ  و  میناوـخ ؛ یم  ارف  ادـخ  يوـس  هب  ار ) مدرم   ) ظتخانـش اـب  دـنک ، یم  يوریپ  ارم  سک  ره  نـم و  هـک  تـسا !

«. متسین ناکرشم 

(285 هرقب /  ) فده هب  لماک  نامیا  ب :

انْعِمَس َو اُولاق  ِِهلُسُر َو  ْنِم  ٍدَحَأ  َْنَیب  ُقِّرَُفن  ِِهلُسُر ال  ِِهُبتُک َو  ِِهتَِکئالَم َو  ِهّللِاب َو  َنَمآ  ٌّلُک  َنُونِمْؤُْملا  ِهِّبَر َو  ْنِم  ِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  اِمب  ُلوُسَّرلا  َنَمآ  )
هدروآ نامیا  هدش ، هداتسرف  ورف  وا  يوس  هب  شراگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  هب  ادخ ،)  ) هداتسرف « ؛ ) ُریِصَْملا َْکَیلِإ  انَّبَر َو  َکَناْرفُغ  انْعَطَأ 

رد دنیوگ ): یم  هک  یلاح  رد  ( ؛ دنا هدروآ  نامیا  شناگداتـسرف ، وا و  ياه  باتک  شناگتـشرف و  ادخ و  هب  یگمه ، نانمؤم  و  تسا ؛
ار تشزرمآ  ام ! راگدرورپ  يا ]  ] .میدرک تعاطا  میدینش و  : » دنتفگ نانمؤم )  ) میراذگ و یمن  قرف  شناگداتسرف ، زا  کی  چیه  نایم 

««. تسوت يوس  هب  طقف  همه )  ) ماجرف و  میراتساوخ ؛] ]

( يوقت هب  طوبرم  تایآ   ) عرو يوقت ، تلادع ، ج :

103 و 105) نارمع / لآ   ) اهورین قارتفا  فالتخا و  زا  يریگولج  د :

ًاناوْخِإ َو ِِهتَمِْعِنب  ُْمتْحَبْـصَأَف  ْمُِکبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَأَف  ًءادـْعَأ  ُْمْتنُک  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا  اُوقَّرَفَت َو  ًاعیِمَج َو ال  ِهّللا  ِلـْبَِحب  اوُمِـصَتْعا  (َو 
اُونوُکَت َنوُدَتْهَت َو ال  ْمُکَّلََعل  ِِهتایآ  ْمَُکل  ُهّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَک  اْهنِم  ْمُکَذَْقنَأَف  ِراّنلا  َنِم  ٍهَْرفُح  افَش  یلَع  ُْمْتنُک 
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دـییوج و کّسمت  ادـخ  نامـسیر  هب  یگمه  و  « ؛ ) ٌمیِظَع ٌباذَـع  ْمَُهل  َِکئلوُأ  ُتانِّیَْبلا َو  ُمُهَءاج  ام  ِدـَْعب  ْنِم  اوُفَلَتْخا  اُوقَّرَفَت َو  َنیِذَّلاَـک 
تفلا امـش  ياه  لد  نایم  وا ]  ] دیدوب و رگیدـکی )  ) نانمـشد هک  هاگنآ  دـیرآ ، دای  هب  ناتدوخ ، رب  ار  ادـخ  ِتمعن  دـیوشن و  هدـنکارپ 
تاجن نآ  زا  ار  امـش  و  دیدوب ، شتآ  زا  يا  هرفح  رانک  رب  امـش  .دـیدش و  رگیدـمه )  ) ناردارب وا  تمعن  ِتکرب )  ) هب سپ  تخادـنا ،

زا سپ  هک  دیشابن  یناسک  دننام  دیوش و  ییامنهار  امش  دیاش  ات  دنک ؛ یم  نایب  نشور  امـش  يارب  ار  شیاه  هناشن  ادخ  هنوگنیا ، داد ؛
«. تسا گرزب  یباذع  ناشیارب  نانآ  و  دندرک ؛ فالتخا  دندش و  هدنکارپ  دیسر ، نانآ  هب  نشور  لیالد  هک  نآ 

(4 هنحتمم / 94 ؛ رجح / 214 ؛ ءارعش /  ) لوق رد  تحارص  ه )- 

« .هد رادشه  ار  تکیدزن  نادناخ  و  « ؛ ) َنِیبَْرقَْألا َکَتَریِشَع  ْرِْذنَأ  (َو 

(83 ءاسن /  ) يرادزار و )

َْول ْمُْهنِم َو  ُهَنوُِطْبنَتْـسَی  َنیِذَّلا  ُهَِملََعل  ْمُْهنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  یلِإ  ِلوُسَّرلا َو  َیلِإ  ُهوُّدَر  َْول  ِِهب َو  اوُعاذَأ  ِفْوَْخلا  ِوَأ  ِْنمَْألا  َنِم  ٌْرمَأ  ْمُهَءاـج  اذِإ  (َو 
، دـسرب نا  قفانم ]  ] نآ هب  سرت  ای  ینمیا  زا  یکاح )  ) يربخ هک  یماگنه  و  « ؛ ) ًالِیلَق ّالِإ  َناْطیَّشلا  ُُمتْعَبَّتَال  ُُهتَمْحَر  ْمُْکیَلَع َو  ِهّللا  ُلْضَف  ال 
هک یناسک  نانآ  نایم  زا  دنهد ، عاجرا  ناشنیب ، زا  رما  يایلوا  هب  و  ادخ ]  ] هداتـسرف هب  ار  نآ  ضرف ) رب   ) رگا یل ]  ] و دنزاس ، شرـشتنم 
زج ًاملسم  دوبن ، امش  رب  شتمحر  ادخ و  شـشخب  رگا  دنراد و  یهاگآ  نآ  یتسردان ) یتسرد و   ) هب ًامتح  دننک ، یم  طابنتـسا  ار  نآ 

«. دیدرک یم  يوریپ  ناطیش  زا  یگمه ) امش ، زا   ) یکدنا

ریذپانرییغت لوصا  ییاهن و  فده  یلمع  تیاعر  رد  هحماسم  مدع  ز )

(1) (.... ج

یعامتجا ملاس  طباور  رد  نآ  تاریثات  و  یعامتجا ) تلادع   ) مدرم قوقح  قاقحا  هلئسم  . 6

(2)(90 لحن /  ) تلادع هب  یهلا  روتسد  . 6-1

ص:319

.دعب هب  ص 389  يدزی ، حابصم  داتسا  خیرات ، هعماج و  .ر ك : رتشیب  یهاگآ  يارب  ( 1 - ) 1
.58 ءاسن /  .ر ك : زین  و  ( 2 - ) 2
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عقاو رد  « ؛ ) َنوُرَّکَذَـت ْمُکَّلََعل  ْمُکُظِعَی  ِیْغَْبلا  ِرَْکنُْملا َو  ِءاـشْحَْفلا َو  ِنَع  یْهنَی  یبْرُْقلا َو  يِذ  ِءاـتیِإ  ِناـسْحِْإلا َو  ِلْدَْـعلِاب َو  ُُرمْأَـی  َهـّللا  َّنِإ  )
دنپ ار  امش  ادخ ) ( ؛ دنک یم  عنم  متس  دنسپان و  تشز و  راک ]  ] زا و  دهد ؛ یم  نامرف  ناکیدزن  قح )  ) يادا یکین و  تلادع و  هب  ادخ ،

«. دیوش رّکذتم  امش  دیاش  ات  دهد ، یم 

(9 تارجح /  ) حالصا رد  تلادع  هب  روتسد  . 6-2

ْنِإَف ِهّللا  ِْرمَأ  یلِإ  َءیِفَت  یّتَح  یِْغبَت  ِیتَّلا  اُوِلتاقَف  يرْخُْألا  یَلَع  امُهادْـحِإ  ْتََغب  ْنِإَف  امُهَْنَیب  اوُِحلْـصَأَف  اُولَتَْتقا  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ِناـتَِفئاط  ْنِإ  (َو 
، دنتخادرپ عازن ) و   ) گنج هب  مه  اب  نانمؤم  زا  هورگ  ود  رگا  و  « ؛ ) َنیِطِسْقُْملا ُّبُِحی  َهّللا  َّنِإ  اوُطِْـسقَأ  ِلْدَْعلِاب َو  امُهَْنَیب  اوُِحلْـصَأَف  ْتَءاف 
ات دیگنجب ، دنک ، یم  متس  هکنآ  اب  سپ  دنک ، زواجت ) و   ) متس يرگید  رب  ود  نآ  زا  یکی  رگا  و  دینک ؛ رارقرب  حلص  ود  نآ  نایم  سپ 

ادـخ هک  ارچ ] [ ؛ دـینک يرگداد  و  دـیزاس ، رارقرب  حلـص  هنـالداع  ود  نآ  ناـیم  رد  سپ  تشگزاـب ، رگا  ددرگ و  زاـب  ادـخ  ناـمرف  هب 
«. دراد یم  تسود  ار  نارگداد 

(152 ماعنا /  ) نادنواشیوخ دروم  رد  یتح  راتفگ  رد  تلادع  . 6-3

ُْمْتُلق اذِإ  اهَعْـسُو َو  ّالِإ  ًاسْفَن  ُفِّلَُکن  ِطْسِْقلِاب ال  َنازیِْملا  َْلیَْکلا َو  اُوفْوَأ  ُهَّدُـشَأ َو  َُغْلبَی  یّتَح  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  ّالِإ  ِمِیتَْیلا  َلاـم  اُوبَْرقَت  ـال  (َو 
نآ هب  زج  دـیوشن ، کـیدزن  میتی ، تورث  هب  و  « ؛ ) َنوُرَّکَذَـت ْمُکَّلََعل  ِِهب  ْمُکاّـصَو  ْمُِکلذ  اُوفْوَأ  ِهّللا  ِدـْهَِعب  یبُْرق َو  اذ  َناـک  َْول  اُولِدـْعاَف َو 
هب زج  ار  یصخش  چیه  دینک ؛ ادا  ًالماک  يرگداد ، قبط  رب  ار  وزارت  هنامیپ و  و  دسرب ؛ شدشر  ّدح  هب  ات  تسا  رتوکن  نآ  هک  یشور ) )

ناکیدزن دروم  رد  هچ  رگ  و  دییامن ، تیاعر  ار  تلادع  سپ  دییوگ ، یم  ینخس  هک  یماگنه  و  مینک ؛ یمن  فیلکت  شییاناوت ، هزادنا 
رّکذتم امـش  دـیاش  ات  هدرک ، شرافـس  اه ]  ] نآ هب  ار  امـش  ادـخ ]  ] هک تسا  اه ]  ] نیا دـینک ؛ افو  ادـخ  نامیپ  هب  و  دـشاب ؛ هدوب  امـش ) )

«. دیوش

ص:320
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.(1)(8 هدئام /  135 ؛ ءاسن /  ) تلادع عناوم  . 6-4

ُهّللاَف ًاریِقَف  ْوَأ  اِینَغ  ْنُکَی  ْنِإ  َنِیبَْرقَأـْلا  ِْنیَدـِلاْولا َو  ِوَأ  ْمُکِـسُْفنَأ  یلَع  َْول  ِهِّلل َو  َءادَهُـش  ِطْـسِْقلِاب  َنیِماّوَق  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی   - ) 1
رب دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  « ؛ ) ًارِیبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  َناک  َهّللا  َّنِإَف  اوُضِْرُعت  ْوَأ  اوُْولَت  ْنِإ  اُولِدْعَت َو  ْنَأ  يوَْهلا  اوُِعبَّتَت  الَف  امِِهب  یلْوَأ 

ناکیدزن ردام و  ردـپ و  ای  ناـتدوخ ، ناـیز  هب  یهاوگ ) نیا   ) هچ رگ  و  دـیهد ، یهاوگ  ادـخ  يارب  و ] [ ؛ دیـشاب يرگداد  ناگدـنراداپ 
هب رتراوازـس  ادـخ  هک ) ارچ  دراذـگن ، ریثأـت  امـش  یهاوگ  رد   ) سپ دـشاب ، دـنمزاین  اـی  رگناوـت  اـه ) نآ  زا  یکی   ) رگا دـشاب ؛ امـش ) )

يور نآ ) زا   ) ای دینک  فیرحت  ار ) قح   ) رگا .دیوش و  یم  فرحنم  هک  دینکن  يوریپ  سوه ] و   ] يوه زا  تسا و  ود  نآ  زا ) تیامح  )
«. تسا هاگآ  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  ادخ  تقیقح  رد  سپ  دینادرگ ،

َهّللا اوُقَّتا  يْوقَّتِلل َو  ُبَْرقَأ  َوُه  اُولِدْعا  اُولِدْعَت  ّالَأ  یلَع  ٍمْوَق  ُنآَنَش  ْمُکَّنَمِرْجَی  ِطْسِْقلِاب َو ال  َءادَهُـش  ِهِّلل  َنیِماّوَق  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )
دیشاب و يرگداد  هب  ناگدنهد  یهاوگ  و ]  ] ادخ يارب  ناگدننک  مایق  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  « ؛  2( َنُولَمْعَت اِمب  ٌرِیبَخ  َهّللا  َّنِإ 
و تسا ؛ رت  کیدزن  يراد  هگن  دوخ  هب  نآ  هک  دینک ! تلادع  دینکن ؛ تلادـع  هک  نیا  رب  درادـن  او  ار  امـش  یهورگ  يزرو  هنیک  هتبلا 

«. تسا هاگآ  دینک  یم  هچنآ  هب  ادخ  هک  دینک ؛ ظفح  ادخ  باذع ]  ] زا ار ] ناتدوخ  ]

( عامتجا رب  مکاح  نیناوق   ) هعماج رد  یهلا  ننس  . 7

(2)(50 هط /  ) تیاده تنس  . 7-1

اطع وا  روخ ) رد   ) یشنیرفآ يزیچ ، ره  هب  هک  تسا  یسک  ام  راگدرورپ  : » تفگ « ؛ ) يدَه َُّمث  ُهَْقلَخ  ٍءْیَـش  َّلُک  یطْعَأ  يِذَّلا  اَنُّبَر  َلاق  )
«. تسا هدومن  ییامنهار  سپس  هدرک ؛

ص:321

ج 4 ص 299 و 300. هنومن ، ریسفت  .ر ك : ( 1 - ) 1
....و  8 سمش /  ، 10 دلب /  .ر ك : زین  و  ( 3 - ) 2
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(1)(155 هرقب /  ) شیامزآ تنس  . 7-2

هب ار  امـش  همه ]  ] ًاـعطق و  « ؛ ) َنیِِرباّـصلا ِرَِّشب  ِتارَمَّثلا َو  ِسُْفنَأـْلا َو  ِلاْومَأـْلا َو  َنِم  ٍصْقَن  ِعوُْجلا َو  ِفْوَْـخلا َو  َنِم  ٍءْیَِـشب  ْمُکَّنَوـُْلبََنل  (َو 
«. هد هدژم  نایابیکش  هب  و  مینک ؛ یم  شیامزآ  تالوصحم ، اه و  ناج  اه و  تورث  رد  یشهاک  یگنسرگ و  سرت و  زا  يزیچ 

(7 تارجح /  ) نامیا نییزت  بیبحت و  تنس  . 7-3

ُمُْکَیلِإ َهَّرَک  ْمُِکبُوُلق َو  ِیف  ُهَنَّیَز  َنامیِْإلا َو  ُمُْکَیلِإ  َبَّبَح  َهّللا  َّنِکل  ْمُِّتنََعل َو  ِْرمَأـْلا  َنِم  ٍرِیثَک  ِیف  ْمُکُعیُِطی  َْول  ِهّللا  َلوُسَر  ْمُکِیف  َّنَأ  اوُمَلْعا  (َو 
زا يرایسب  رد  ضرف ) رب   ) رگا تسامـش ؛ نایم  رد  ادخ  هداتـسرف  هک  دینادب  و  ( ؛ ) َنوُدِشاّرلا ُمُه  َِکئلوُأ  َنایْـصِْعلا  َقوُسُْفلا َو  َْرفُْکلا َو 
لد رد  ار  نآ  و  دینادرگ ، ینتـشاد  تسود  امـش  يارب  ار  نامیا  ادخ  نکیل  و  دیتفا ؛ یم  تمحز  هب  ًامتح  دـنک ، تعاطا  امـش  زا  اهراک 

«. دنناگتفای تیاده  دنا ) هنوگنیا  هک   ) نانآ اهنت  تخاس ؛ دنیاشوخان  امش  يارب  ار  هانگ  ینامرفان و  رفک و  و  تسارایب ، ناتیاه 

(2)(66 هدئام /  ) يویند يدام و  ياهتمعن  تدایز  تنس  . 7-4

ْمُْهنِم ٌرِیثَک  ٌهَدِـصَتْقُم َو  ٌهَّمُأ  ْمُْهنِم  ْمِِهلُجْرَأ  ِتْحَت  ْنِم  ْمِِهقْوَف َو  ْنِم  اُولَکََأل  ْمِهِّبَر  ْنِم  ْمِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  َلیِْجنِْإلا َو  َهارْوَّتلا َو  اُوماقَأ  ْمُهَّنَأ  َْول  (َو 
یم اپ  هب  هدـمآ ، دورف  نانآ  رب  ناشراگدرورپ  بناج  زا  هک  ار  هچنآ  لـیجنا و  تاروت و  ناـنآ ، ضرف ) رب   ) رگا و  « ؛ ) َنُولَمْعَی اـم  َءاـس 

زا یهورگ  دندروخ ؛ یم  يزور ) ینیمز  ياه  تمعن   ) ناشیاهاپ ریز  زا  و  ینامـسآ ) ياه  تمعن   ) ناش رـس )  ) يالاب زا  ًامتح  دنتـشاد ،
«. دننک یم  يراتفر  دب  نانآ  زا  يرایسب  یل ]  ] و دنتسه ، لدتعم  نانآ 

(3)(10 مور /  ) تلالض تدایز  تنس  . 7-5

ماجنا دـب  ياهراک ]  ] هک یناسک  ماجرف  سپـس  « ؛ ) َنُؤِزْهَتْـسَی اِهب  اُوناک  ِهّللا َو  ِتایِآب  اُوبَّذَـک  ْنَأ  ياوُّسلا  اُؤاسَأ  َنیِذَّلا  َهَِبقاـع  َناـک  َُّمث  )
«. دندرک یم  دنخشیر  ار  اه  نآ  هراومه  دنتشاگنا و  غورد  ار  ادخ  تایآ  هک  ارچ ) ، ) دش رتدب  دنداد ،

ص:322

....و ات 144   140 نارمع /  لآ  ، 214 هرقب /  .ر ك : زین  و  ( 1 - ) 1
....و 2 و 3  دوه /  ، 96 فارعا /  .ر ك : زین  و  ( 2 - ) 2

.5 فص /  .ر ك : زین  و  ( 3 - ) 3
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(1)(39 رجح /  ) لامعا نییزت  تنس  . 7-6

ًاعطق یتفیرف  ارم  هکنآ  ببـس  هب  اراگدرورپ ، : » تفگ سیلبا ) (« ؛ ) َنیِعَمْجَأ ْمُهَّنَیِوْغَُأل  ِضْرَْألا َو  ِیف  ْمَُهل  َّنَنِّیَزَُأل  ِینَْتیَوْغَأ  اِمب  ِّبَر  َلاق  )
««. مبیرف یم  ار  نانآ  همه  ًامتح  و  میارآ ؛ یم  نانآ  يارب  نیمز  رد  ار ) اه  يدب  )

(2) ..... 7-7

اه نآ  یعامتجا  يدرف و  تاریثات  نانز و  صاخ  لئاسم  . 8

(9-8 ریوکت /   ) تمایق رد  نارتخد  ندرک  روگ  هب  هدنز  زا  لاوس  . 8-1

هتـشک هانگ )  ) دمایپ نیمادک  هب   » دوش هدیـسرپ  هدش  روگ  هب  هدـنز  رتخد  زا  هک  یماگنه  و  « ؛ ) ْتَِلُتق ٍْبنَذ  ِّيَِأب  ْتَِلئُـس  ُهَدُؤْوَْملا  اَذِإ  (َو 
.»»!؟ دش

(22 ءاسن /  ) نانز ندادرارق  ثرا  زا  یهن  . 8-2

جاودزا هب  ناتناردپ  هک  ار  ینانز  و  « ؛ ) ًالِیبَس َءاس  ًاتْقَم َو  ًهَشِحاف َو  َناک  ُهَّنِإ  َفَلَـس  ْدَق  ام  ّالِإ  ِءاسِّنلا  َنِم  ْمُکُؤابآ  َحَـکَن  ام  اوُحِْکنَت  (َو ال 
هنیک يراکتـشز و  نآ ، هک  ارچ ] [ ؛ تسا هدش  ماجنا  هتـشذگ  رد  قیقحتب  هک  هچنآ  رگم  دـیریگن ؛ يرـسمه  هب  دـنا ، هدروآ  رد  دوخ ) )

«. تسا یهار  دب  و  زاس ) )

(3)(7 ءاسن /  ) نانز يارب  ثرا  قح  ندادرارق  . 8-3

؛ ) ًاضوُْرفَم ًابیِـصَن  َُرثَک  ْوَأ  ُْهنِم  َّلَق  اّمِم  َنُوبَْرقَْألا  ِناِدلاْولا َو  َكَرَت  اّمِم  ٌبیِـصَن  ِءاسِّنِلل  َنُوبَْرقَْألا َو  ِناِدلاْولا َو  َكَرَت  اّمِم  ٌبیِـصَن  ِلاجِّرِلل  )
ردـپ و هچنآ  زا  زین )  ) نانز يارب  و  تسا ؛ یمهـس  دـنا ، هتـشاذگ  ياج  رب  نانآ )  ) نادـنواشیوخ رداـم و  ردـپ و  هچنآ  زا  نادرم  يارب  »

یمهـس نیا ] هک  یلاح  رد  [ ؛ دایز ای  دـشاب  مک  ثاریم ]  ] نآ هچ  تسا ؛ یمهـس  دـنا ، هتـشاذگ  ياج  رب  ناـنآ )  ) نادـنواشیوخ رداـم و 
«. تسا هدش  نییعت 
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(1)(228 هرقب /  ) نانز يارب  هیرهم  هقفن و  قح  . 8-4

ِرِخْآلا َو ِمْوَْیلا  ِهّللِاب َو  َّنِمُْؤی  َّنُک  ْنِإ  َّنِهِماحْرَأ  ِیف  ُهّللا  َقَلَخ  ام  َنُْمتْکَی  ْنَأ  َّنَُهل  ُّلِحَی  ٍءوُُرق َو ال  َهَثـالَث  َّنِهِـسُْفنَِأب  َنْصَّبَرَتَی  ُتاـقَّلَطُْملا  (َو 
؛ ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  ُهّللا  ٌهَجَرَد َو  َّنِْهیَلَع  ِلاجِّرِلل  ِفوُْرعَْملِاب َو  َّنِْهیَلَع  يِذَّلا  ُْلثِم  َّنَُهل  ًاحالْصِإ َو  اوُدارَأ  ْنِإ  َِکلذ  ِیف  َّنِهِّدَِرب  ُّقَحَأ  َّنُُهَتلوُُعب 

نامیا نیـسپزاب  زور  ادـخ و  هب  رگا  و  دنـشک ؛ راظتنا  نتـشیوخ  رب  هناهام  تداع  هبترم  هس  تّدـم  دـیاب ] ، ] هدـش هداد  قـالط  ناـنز  «و 
يارب ناشنارهوش ، تّدم ،]  ] نیا رد  .دنراد و  هدیـشوپ  هدـیرفآ ، ناشیاه  مِحَر  رد  ادـخ  ار  هچنآ  هک  تسین  لالح  اه  نآ  يارب  دـنراد ،

رارق هدیدنـسپ  قوقح )  ) نا نز )  ) نآ يارب  و  دنـشاب ؛ حالـصا  ناهاوخ  رگا  دنرتراوازـس ، كرتشم ) یگدنز  هب   ) اه نآ  ندـنادرگ  زاب 
«. تسا هنازرف  يریذپان  تسکش  ادخ  و  دنراد ؛ هبتر  نانآ  رب  نادرم  و  تسا ؛ نانآ  هدهعب  هک  یفیاظو )  ) نانچنآ دننامه  هدش ، هداد 

(2)(241 هرقب /  ) دنا هداد  تسد  زا  ار  دوخ  رهوش  هک  ینانز  زا  تیامح  . 8-5

.دوش و هداد  هیده  ناونع  هب   ] هدیدنـسپ يالاک  هدـش ، هداد  قالط  نانز ]  ] يارب و  « ؛ ) َنیِقَّتُْملا یَلَع  اقَح  ِفوُْرعَْملِاب  ٌعاتَم  ِتاقَّلَطُْمِلل  (َو 
« .تساسراپ نارادهگن ) دوخ   ) رب یقح  راک ] نیا 

(19 ءاسن /   ) وا رب  يریگ  تخس  نز و  قوقح  ندرک  لامیاپ  زا  یهن  . 8-6

ٍهَنِّیَبُم َو ٍهَشِحاِفب  َنِیتْأَی  ْنَأ  ّالِإ  َّنُهوُُمْتیَتآ  ام  ِضْعَِبب  اُوبَهْذَِـتل  َّنُهُولُـضْعَت  ًاهْرَک َو ال  َءاسِّنلا  اُوثِرَت  ْنَأ  ْمَُکل  ُّلِحَی  ـال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  )
يارب دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  « ؛ ) ًارِیثَک ًاْریَخ  ِهِیف  ُهّللا  َلَعْجَی  ًاْئیَش َو  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یسَعَف  َّنُهوُُمتْهِرَک  ْنِإَف  ِفوُْرعَْملِاب  َّنُهوُرِشاع 

نانآ هب  هیرهم )  ) هچنآ زا  یـشخب  ات  دـینکن ، يریگ  تخـس  نانآ  رب  دـیربب و  ثرا  ناش )  ) لیم فالخ  رب  ار  نانز  هک  تسین  زیاج  امش 
ماجنا يراکشآ  يراکتشز  هکنآ  رگم  دیرب ؛ رد ) هب  ناشتسد  زا   ) دیا هداد 

ص:324

.4 ءاسن /  .ر ك : زین  و  ( 1 - ) 1
.دعب هب  ص 428  يدزی ، حابصم  داتسا  خیرات ، هعماج و  .ر ك : ( 2 - ) 2

یناسنا مولع  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 504زکرم  هحفص 343 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_324_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_324_2
http://www.ghaemiyeh.com


يزیچ اسب  هچ  دیریگن )، ییادج  هب  میمـصت  ًاروف   ) سپ دندوب ، ناتدنیاشوخان  نانآ  رگا  دینک و  راتفر  هدیدنـسپ  روطب  نانآ  اب  دنهد و 
«. دهد یم  رارق  یناوارف  ریخ  نآ  رد  ادخ  و  تسامش ، دنیاشوخان 

اه نآ  یعامتجا  يدرف و  تاریثات  نادرم و  صاخ  لئاسم  . 9

(34 ءاسن /  ) نانز رب  نادرم  ندوب  ماوق  . 9-1

اِمب ِْبیَْغِلل  ٌتاـِظفاح  ٌتاـِتناق  ُتاـِحلاّصلاَف  ْمِِهلاْومَأ  ْنِم  اوُقَْفنَأ  اـِمب  ٍضَْعب َو  یلَع  ْمُهَـضَْعب  ُهّللا  َلَّضَف  اـِمب  ِءاـسِّنلا  یَلَع  َنُوماّوَق  ُلاـجِّرلا  )
َهّللا َّنِإ  ًالِیبَس  َّنِْهیَلَع  اوُْغبَت  الَف  ْمُکَنْعَطَأ  ْنِإَف  َّنُهُوبِرْـضا  ِعِجاضَْملا َو  ِیف  َّنُهوُرُجْها  َّنُهوُظِعَف َو  َّنُهَزوُُشن  َنُوفاـخَت  ِیتّـاللا  ُهّللا َو  َظـِفَح 
هچنآ رطاخ  هب  و  داد ، يرترب  رگید ]  ] یخرب رب  ار  نانآ  یخرب  ادخ  هکنآ  رطاخ  هب  دننانز ؛ يرادـیاپ  هیام ] ، ] نادرم « ؛ ) ًارِیبَک اِیلَع  َناک 
ظفح نانآ ] يارب   ] ادـخ هچنآ  ساپ  هب  هک  دـننتورف ، ینارادربناـمرف  هتـسیاش  ِناـنز  .دـننک و  یم  هنیزه  ناـنز ) دروم  رد   ) ناـشلاوما زا 

و دیهد ؛ ناشدنپ  سپ  دیراد ، سرت  ناش  ینامرفان  زا  هک  ار  ینانز  .دننابهگن و  ار )، وا  قوقح  رارسا و  دوخ ، رـسمه   ) بایغ رد  هدرک ،
ار نانآ  بیدأت ) دـصق  هب  یگتـسهآ و  هب  دوبن ، یهار  چـیه  رگا   ) و دـینیزگ ؛ يرود  ناشیا  زا  اه  هاگباوخ  رد  دـشن )، عقاو  رثؤم  رگا  )

«. تسا گرزب  يا  هبترم  دنلب  ادخ  هک  دییوجَم ؛ نانآ  هب ) يّدعت  يا   ) رب یهار  چیه  سپ  دندرک ، تعاطا  امش  زا  رگا  .دینزب و 

(11 ءاسن /  ) نز ربارب  ود  درم  ثرا  . 9-2

ُفْصِّنلا َو اَهَلَف  ًهَدِحاو  َْتناک  ْنِإ  َكَرَت َو  ام  اُثُلث  َّنُهَلَف  ِْنیَتَْنثا  َقْوَف  ًءاِسن  َّنُک  ْنِإَف  ِْنیَیَْثنُْألا  ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذِلل  ْمُکِدالْوَأ  ِیف  ُهّللا  ُمُکیِـصُوی  )
ِهِّمُِألَف ٌهَوْخِإ  َُهل  َناک  ْنِإَف  ُُثلُّثلا  ِهِّمُِألَف  ُهاَوبَأ  ُهَثِرَو  ٌدـَلَو َو  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإَف  ٌدـَلَو  َُهل  َناک  ْنِإ  َكَرَت  اّمِم  ُسُدُّسلا  اَـمُْهنِم  ٍدِـحاو  ِّلُِـکل  ِْهیََوبَأـِل 

َهّللا َّنِإ  ِهّللا  َنِم  ًهَضیِرَف  ًاعْفَن  ْمَُکل  ُبَْرقَأ  ْمُهُّیَأ  َنوُرْدَت  ْمُکُؤاْنبَأ ال  ْمُکُؤابآ َو  ٍْنیَد  ْوَأ  اِهب  یِصُوی  ٍهَّیِصَو  ِدَْعب  ْنِم  ُسُدُّسلا 
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رتخد ود  ثرا ) ماهـس  و   ) هرهب نوچمه  رـسپ ، يارب  هک : دـنک  یم  شرافـس  ناتنادـنزرف  هراب  رد  امـش  هب  ادـخ  « ؛ ) ًامیِکَح ًامِیلَع  َناـک 
کی ثراو )  ) رگا و  تسا ؛ نانآ  يارب  طقف  ثاریم ، مّوس  ود  سپ  دنـشاب ، ود  زا  شیب  ای ) ود   ) ینارتخد نا  ثراو )  ) نآ رگا  و  دـشاب ؛

ود نآ  زا  کی  ره  يارب  طـقف  ثاریم ، مشـش  کـی  شرداـم  ردـپ و  يارب  .تسوا و  يارب  طـقف  ثاریم ) زا   ) یمین سپ  دـشاب ، رتخد ] ]
، دنرب ثرا  وا  زا  شردام  ردپ و  اهنت )  ) و دـشاب ، هدوبن  شیارب  يدـنزرف  رگا  و  دـشاب ؛ يدـنزرف  یّفوتم )  ) نآ يارب  رگا  هدـش )، ررقم  )

تـسا شردام  يارب  طقف  ثاریم )  ) مشـش کی  سپ  دشاب ، یناردارب  شیارب  رگا  .تسا و  شردام  يارب  طقف  ثاریم )  ) موس کی  سپ 
 - .دوش تخادرپ  دیاب  هک   ) یهدب ای  هدرک  شرافس  نادب  هک  تسا  یتیصو  ِماجنا )  ) زا دعب  اهنیا )، همه  هّتبلا  تسا ؛ ردپ  ِنآ  زا  هّیقب  (و 
زا یبجاو  ِمکح ] نیا   - ] .تسا رت  کیدزن  امـش  يارب  ناش )  ) دوس کی  مادک  ناتنادنزرف  نات و  ناردام ) و   ) ناردـپ دـیناد  یمن  امش )

«. تسا هنازرف  ياناد  ادخ ، هک  ارچ ] [ ؛ تسادخ بناج 

نارس کبس  يداصتقا  یعامتجا و  روما  . 10

ْمَُکل ُهّللا  َلَعَج  ِیتَّلا  ُمَُکلاْومَأ  َءاهَفُّسلا  اُوتُْؤت  ـال  َو  ( ) 5 ءاسن /  ) نانآ اب  بسانم  راتفگ  اه و  نآ  يزور  نیمأت  ناهیفـس و  هب  لاوما  ندادن 
کبـس هب  هداد ، رارق  امـش  یگدنز )  ) ِماِوق هلیـسو )  ) ادخ هک  ار  ناتلاوما  « ؛ ) ًافوُْرعَم ًالْوَق  ْمَُهل  اُولُوق  ْمُهوُسْکا َو  اهِیف َو  ْمُهُوقُزْرا  ًاماِیق َو 

(. دییوگب هدیدنسپ  ینخس  نانآ  اب  دیناشوپب و  نانآ  رب  سابل  دیهد و  يزور  اه  نآ  هب  نآ  دیاوف )  ) زا یل ]  ] و دیهدَم ؛ نارس 

اه نآ  يداصتقا  یعامتجا و  داعبا  تسرپرس و  یب  ناکدوک  لئاسم  . 11

(9 یحض /  ) نامیتی اب  بسانم  دروخرب  . 11-1

« زروَم یگریچ  وا ) رب  زاسم و  شراوخ   ) سپ ار  میتی  اما  و  « ؛ ) ْرَهْقَت الَف  َمِیتَْیلا  اَّمَأَف  )
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(10 ءاسن /  ) نامیتی لام  ندروخ  زا  یهن  . 11-2

هب ار  نامیتی  لاوما  هک  یناسک  تقیقح  رد  « ؛ ) ًاریِعَس َنْوَلْـصَیَس  ًاران َو  ْمِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکْأَی  امَّنِإ  ًاْملُظ  یماتَْیلا  َلاْومَأ  َنُولُکْأَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  )
[« .دنزوسب و   ] دنیآ رد  شتآ )  ) نازورف هلعش  رد  يدوزب  دنروخ و  یم  ناشنورد  رد  یشتآ  هک  تسین  نیا  زج  دنروخ ، یم  متس 

(83 هرقب /  ) میتی هب  یکین  هب  شرافس  . 11-3

ًانْـسُح َو ِساّنِلل  اُولُوق  ِنیِکاسَْملا َو  یماتَْیلا َو  یبْرُْقلا َو  يِذ  ًاناسْحِإ َو  ِْنیَِدلاْولِاب  َهّللا َو  َّالِإ  َنوُدـُبْعَت  َلِیئارْـسِإ ال  ِیَنب  َقاثیِم  انْذَـخَأ  ْذِإ  (َو 
نادنزرف لیئارـسا =(  ینب  زا  هک  ار  یماگنه  دـینک ) دای   ) و « ؛ ) َنوُضِْرعُم ُْمْتنَأ  ْمُْکنِم َو  ًالِیلَق  ّالِإ  ُْمْتیَّلَوَت  َُّمث  َهاکَّزلا  اُوتآ  َهالَّصلا َو  اوُمِیقَأ 

مدرم اب  دـینک و  یکین  نایاونیب  نامیتی و  ناکیدزن و  رداـم و  ردـپ و  هب  و  دـیتسرپن ، ار  ادـخ  زج  : » هک میتفرگ  مکحم  ناـمیپ  بوقعی )
امش هک  یلاح  رد  دیتفاترب  يور  امش ، زا  یکدنا  زج  سپس  .دیزادرپب » ار  تاکز  تایلام ]  ] دیراد و اپرب  ار  زامن  و  دییوگ ، نخس  وکین 

«. ...دیدوب نادرگیور 

(220 هرقب /  ) میتی اب  راتفر  هوحن  . 11-4

َْول ِِحلْصُْملا َو  َنِم  َدِسْفُْملا  ُمَْلعَی  ُهّللا  ْمُُکناوْخِإَف َو  ْمُهوُِطلاُخت  ْنِإ  ٌْریَخ َو  ْمَُهل  ٌحالْـصِإ  ُْلق  یماتَْیلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  ِهَرِخْآلا َو  اْینُّدلا َو  ِیف  )
وت زا  و  دـینک ) رکفت   ) ترخآ ایند و  هراـب  رد  اـت ) درک  نشور  امـش  يارب  ار  دوخ  تاـیآ  (« ؛ ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهّللا  َّنِإ  ْمُکَتَنْعَأـَل  ُهّللا  َءاـش 

امـش ینید )  ) ناردارب سپ  دـینک ، یتسیزمه  نانآ  اب  رگا  تسا و  رطاخ  هب  ناشیارب  راک ]  ] ِحالـصا : » وگب دنـسرپ ، یم  ناـمیتی  هراـبرد 
هک دزادنا ؛ یم  تمحز  هب  ار  امش  ًامتح  دهاوخب ، ادخ  ضرف ) رب   ) رگا دراد و  یم  مولعم  رگ ، حالـصا  زا  ار  رگداسف  ادخ  و  .دنتـسه »

«. تسا هنازرف  يریذپان  تسکش  ادخ 

(127 ءاسن /  ) میتی اب  هنالداع  دروخرب  . 11-5

َّنَُهل َو َِبتُک  ام  َّنُهَنُوتُْؤت  ِیتّاللا ال  ِءاـسِّنلا  یَماـتَی  ِیف  ِباـتِْکلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  یْلُتی  اـم  َّنِهِیف َو  ْمُکِیتُْفی  ُهّللا  ِلـُق  ِءاـسِّنلا  ِیف  َکَنُوتْفَتْـسَی  (َو 
َّنِإَف ٍْریَخ  ْنِم  اُولَعْفَت  ام  ِطْسِْقلِاب َو  یماتَْیِلل  اُوموُقَت  ْنَأ  ِناْدلِْولا َو  َنِم  َنیِفَعْضَتْسُْملا  َّنُهوُحِْکنَت َو  ْنَأ  َنُوبَغْرَت 
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( زین  ) دهد و یم  خساپ  امـش  هب  نانآ  دروم  رد  ادخ  : » وگب دـننک ، یم  شـسرپ  نانز  هراب  رد  وت  زا  ربمایپ ) يا   ) و « ؛ ) ًامِیلَع ِِهب  َناک  َهّللَا 
هب لیامت  دیهد و  یمن  نانآ  هب  هدش ، ررقم  ناشیارب  هچنآ  هک  میتی  نارتخد  هرابرد  دوش ، یم  هدـناوخ  امـش  رب  نآرق ]  ] باتک رد  هچنآ 

يوگخساپ  ) دیزیخاپب نامیتی  دروم  رد  يرگداد  يارجا )  ) يارب هکنیا  هرابرد )  ) فعضتسم و ناکدوک  هرابرد )  ) دیراد و ناشجاودزا 
«. تساناد نادب  ادخ ، تقیقح  رد  سپ  دیهد ، یم  ماجنا  یکین  زا  هچنآ  و  تسامش ؛)

هقدص قافنا و  یعامتجا و  رقف  هلئسم  . 12

(60 هبوت /  ) هفیاط يارب 8  تاقدص  فرصم  . 12-1

ًهَضیِرَف ِلِیبَّسلا  ِْنبا  ِهّللا َو  ِلِیبَس  ِیف  َنیِمِراْغلا َو  ِباقِّرلا َو  ِیف  ْمُُهبُوُلق َو  ِهَفَّلَؤُْملا  اْهیَلَع َو  َنِیِلماْعلا  ِنیِکاسَْملا َو  ِءارَقُْفِلل َو  ُتاقَدَّصلا  اَمَّنِإ  )
، ناگدش ییوجلد  و  نآ ، هدـننک ) يروآ  عمج   ) ِنانکراک نایاونیب و  نادـنمزاین و  يارب  طقف  اه  تاکز  « ؛ ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهّللا  ِهّللا َو  َنِم 

ادـخ و  تسادـخ ؛ فرط  زا  یبجاو  نیا ]، [ ؛ تسا هار  رد  ناگدـناماو  ادـخ و  هار  رد  و  ناراکهدـب ، ناگدرب و  ندرک ] دازآ  هار   ] رد و 
«. تسا هنازرف  ییاناد 

(1)(34 هبوت /  ) قافنا زا  ندرک  ضارعا  يارب  باذع  هدعو  . 12-2

َبَهَّذلا َنوُِزنْکَی  َنیِذَّلا  ِهّللا َو  ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّدُصَی  ِلِطاْبلِاب َو  ِساّنلا  َلاْومَأ  َنُولُکْأََیل  ِنابْهُّرلا  ِرابْحَْألا َو  َنِم  ًارِیثَک  َّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )
لها  ) نادنمـشناد زا  يرایـسب  ًاعطق  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  « ؛ ) ٍمِیلَأ ٍباذَِـعب  ْمُهْرِّشَبَف  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  اـهَنوُقِْفُنی  ـال  َهَّضِْفلا َو  َو 

یم ار  هرقن  ـالط و  هک  یناـسک  .دـنراد و  یم  زاـب  ادـخ  هار  زا  ار ) مدرم   ) دـنروخ و یم  اوراـن  هـب  ار  مدرم  لاوـما  ناـبهار ، و  باـتک )
!« هد هدژم  كاندرد  یباذع  هب  ار  نانآ  سپ  دننک ، یمن  فرصم  ادخ  هار  رد  ار  نآ  دنزودنا و 
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(177 هرقب /  ) نامیا ياه  هناشن  زا  یعامتجا  رقف  هب  هجوت  . 12-3

یَتآ َنیِِّیبَّنلا َو  ِباتِْکلا َو  ِهَِکئالَْملا َو  ِرِخْآلا َو  ِمْوَْیلا  ِهّللِاب َو  َنَمآ  ْنَم  َِّرْبلا  َّنِکل  ِبِْرغَْملا َو  ِقِرْشَْملا َو  َلَِبق  ْمُکَهوُجُو  اوُّلَُوت  ْنَأ  َِّرْبلا  َْسَیل  )
َنُوفوُْملا َهاکَّزلا َو  یَتآ  َهالَّصلا َو  َماقَأ  ِباقِّرلا َو  ِیف  َنِیِلئاّـسلا َو  ِلـِیبَّسلا َو  َْنبا  َنیِکاـسَْملا َو  یماـتَْیلا َو  یبْرُْقلا َو  يِوَذ  ِهِّبُح  یلَع  َلاـْملا 

نیا یکین  « ؛ ) َنوُقَّتُْملا ُمُه  َکـِئلوُأ  اُوقَدَـص َو  َنیِذَّلا  َکـِئلوُأ  ِسْأَْـبلا  َنیِح  ِءاّرَّضلا َو  ِءاـسْأَْبلا َو  ِیف  َنیِِرباّـصلا  اوُدَـهاع َو  اذِإ  ْمِهِدـْهَِعب 
نیـسپزاب و زور  ادـخ و  هب  هک  تسا  یـسک  راکوکین ) و   ) یکین نکیل  و  دـییامن ؛ رطاخ  هب  ای )  ) رواخ و يوس  هب  ار  ناتیور  هک  تسین 
نامیتی و ناکیدزن و  فرـصم  هب  دراد  شتـسود  هک  یلاح  رد  ار  دوخ )  ) تورث دروآ و  نامیا  ناربمایپ ، و  یهلا )  ) باتک ناگتـشرف و 
دزادرپب و ار  تاکز  ِتایلام ]  ] دراد و اپ  رب  ار  زاـمن  و  دـناسرب ؛ ناـگدرب  ندرک ] دازآ  هار   ] رد و  نایادـگ ، هدـنام و  هار  رد  ناـیاونیب و 
( گنج  ) یتخـس ماگنه  هب  و  یمـسج )  ) نایز و  یگدـنز )  ) یتخـس رد  .دـنراد و  افو  دوخ  دـهع  هب  دنتـسب ، دـهع  نوچ  هک ) یناسک  )

«. دنتسه رادهگن ) دوخ  و   ) اسراپ نانآ  اهنت  دنیوگ و  یم  تسار  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  دنیابیکش ؛

(1)(267 هرقب /  ) قافنا هب  هیصوت  . 12-4

ّالِإ ِهیِذِخِآب  ُْمتَْسل  َنوُقِْفُنت َو  ُْهنِم  َثِیبَْخلا  اوُمَّمَیَت  ِضْرَْألا َو ال  َنِم  ْمَُکل  انْجَرْخَأ  اّمِم  ُْمْتبَـسَک َو  ام  ِتابِّیَط  ْنِم  اوُقِْفنَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )
هدروآ تسد  هب  هچنآ  هزیکاپ  ياـه ] تمـسق   ] زا دـیا ! هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  « ؛ ) ٌدـیِمَح ٌِّینَغ  َهّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  ِهِیف َو  اوُضِمُْغت  ْنَأ 

یم فرـصم  ادخ ] هار  رد   ] نآ زا  طقف  هک  یلاح  رد  و  دینک ، فرـصم  ادـخ ] هار  رد  ، ] میا هدروآ  رب  نیمز  زا  ناتیارب  هچنآ  زا  و  دـیا ،
دیریذپ و یمن  نآ  هب  تبسن  یلیم ] یب  و   ] یـشوپ مشچ  اب  زج  ار  نآ  امـش ] دوخ   ] هکنآ لاح  .دینکن و  ار  دیلپ  ياهزیچ )  ) دصق دینک ،

«. تسا هدوتس  يرگناوت  ادخ ، هک  دینادب 
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اه نآ  یعامتجا  يدرف و  تاریثات  نانیشنمه و  ناتسود و  هب  طوبرم  لئاسم  . 13

(1)(118 نارمع / لآ   ) رافک اب  یتسود  عنم  . 13-1

ْمُهُروُدُص یِفُْخت  ام  ْمِهِهاْوفَأ َو  ْنِم  ُءاضْغَْبلا  ِتََدب  ْدَق  ْمُِّتنَع  ام  اوُّدَو  ًالابَخ  ْمُکَنُولْأَی  ْمُِکنوُد ال  ْنِم  ًهَناِطب  اوُذِخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )
زا اه  نآ  .دـیریگم  زارمه  ِتسود ]  ] ناتدوخ ریغ  زا  دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  « ؛ ) َنُولِقْعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ِتایْآلا  ُمَُکل  اّنََّیب  ْدَـق  ُرَبْکَأ 
زا ینمـشد  ياه ) هناشن   ) نیقیب .دـنراد  وزرآ  ار  امـش  تمحز  دـننک ؛ یمن  یهاتوک  امـش ، هرابرد  یگنهرف ) داسف  و   ) یهاـبت هنوگره 

ار نانآ ) ینمـشد  ي   ) اه هناشن  نیقی  هب  .تسا  رت  گرزب  دراد ، یم  ناهن  ناشیاه  هنیـس  هچنآ  هدش و  راکـشآ  ناش  نانخـس ) و   ) ناهد
«. دینک يزرودرخ  رگا  میدرک ، نایب  امش  يارب 

(2)(51 هدئام / ( ) دننک یم  هرخسم  ار  امش  نید  هک  نانآ   ) يراصن دوهی و  اب  یتسود  تمذم  . 13-2

َمْوَْقلا يِدـْهَی  َهّللا ال  َّنِإ  ْمُْهنِم  ُهَّنِإَف  ْمُْکنِم  ْمُهَّلَوَتَی  ْنَم  ٍضَْعب َو  ُءاِیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  َءاِیلْوَأ  يراصَّنلا  َدوُهَْیلا َو  اوُذِـخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )
مه ناـنآ  یخرب  دـیریگم ، دوخ ] ناتـسود  و   ] ناـنامیپ مه  ار  نایحیـسم  ناـیدوهی و  دـیا ! هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  « ؛ ) َنیِِملاّـظلا

یتسارب تسا ؛ نانآ  زا  وا  تقیقح  رد  سپ  دوش ، تسود ] و   ] نامیپ مه  نانآ  اب  امش  زا  هکره  دن و  رگید ]  ] یخرب ناتسود ] و   ] نانامیپ
«. دنک یمن  ییامنهر  ار  ناراکمتس  هورگ  ادخ ، هک 

(14 ماعنا /  ) ادخریغ اب  یتسود  عنم  . 13-3

َنِم َّنَنوُکَت  َمَلْـسَأ َو ال  ْنَم  َلَّوَأ  َنوُکَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  یِّنِإ  ُْلق  ُمَعُْطی  ُمِعُْطی َو ال  َوُه  ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  ِرِطاـف  اِیلَو  ُذِـخَّتَأ  ِهّللا  َْریَغ  ْلـُق َأ  )
ایآ : » وگب « ؛ ) َنیِکِرْشُْملا
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هداد اذغ  و  دهد ، یم  اذغ  هک  تسوا  و  تسا ؛ نیمز  اه و  نامسآ  هدننیرفآ ] و   ] هدنفاکش هک  ییادخ ) ( !؟ مریگ تسرپرس  ار  ادخ  ریغ 
زا زگره  هک ): هدش  هداد  نامرف  نم  هب   ) و دروآ ؛ مالسا  هک  مشاب  یسک  نیتسخن  ما ، هدش  هداد  نامرف  نم  عقاو ، رد  : » وگب .دوش » یمن 

!« شابَم ناکرشم 

(71 هبوت /  ) دنرگیدکی تسود  نینمؤم  . 13-4

َنوُعیُِطی َهاکَّزلا َو  َنُوتُْؤی  َهالَّصلا َو  َنوُمیُِقی  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  َنْوَْهنَی  ِفوُْرعَْملِاب َو  َنوُُرمْأَی  ٍضَْعب  ُءاِیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ُتاـنِمْؤُْملا  َنُونِمْؤُْملا َو  (َو 
یخرب ناتـسود ) و   ) ناروای نانآ  زا  یخرب  نمؤم  ناـنز  نمؤم و  نادرم  « ؛ ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهّللا  َّنِإ  ُهّللا  ُمُهُمَحْرَیَـس  َکـِئلوُأ  َُهلوُسَر  َهّللا َو 

ار تاکز  ِتایلام ]  ] و دنراد ؛ یم  اپ  هب  ار  زامن  و  دننک ؛ یم  عنم  دنـسپان  راک ]  ] زا و  دنهد ، یم  نامرف  هدیدنـسپ  راک ]  ] هب .دـنا  رگید ] ]
ادخ هک  یتسردـب  دـهد ؛ یم  ناشرارق  تمحر  دروم  يدوزب  ادـخ  نانآ ، دـننک ؛ یم  تعاطا  شا  هداتـسرف  ادـخ و  زا  و  دـنزادرپ ؛ یم 

«. تسا هنازرف  يریذپان  تسکش 

(1)(72 هبوت /  ) یتسود عنم  یتسود و  ياهرایعم  . 13-5

ُرَبْکَأ ِهّللا  َنِم  ٌناوْضِر  ٍنْدَع َو  ِتاّنَج  ِیف  ًهَبِّیَط  َنِکاسَم  اهِیف َو  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٍتاّنَج  ِتانِمْؤُْملا  َنِینِمْؤُْملا َو  ُهّللا  َدَعَو  )
ناور ش  ناـتخرد - ]-   ] ریز زا  اـهرهن  هک  یتشهب )  ) ياـه ناتـسوب  نمؤم ، ناـنز  نمؤم و  نادرم  هب  ادـخ  « ؛ ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َکـِلذ 

يدونـشخ و  تسا ؛ هداد  هدعو  راگدـنام ، هژیو )  ) ياه ناتـسوب  رد  يا  هزیکاپ  ياه  هناخ  و  دـنراگدنام ، اجنآ  رد  هک  یلاح  رد  تسا ،
«. تسا گرزب  یبایماک  نیا  اهنت  تسا ؛ رت  گرزب  دشاب ، ادخ  بناج  زا  هک  يا 

(72 لافنا /  ) ناتسرپادخ اب  یتسود  هب  هیصوت  . 13-6

َنیِذَّلا ٍضَْعب َو  ُءاِیلْوَأ  ْمُهُضَْعب  َِکئلوُأ  اوُرَصَن  اْوَوآ َو  َنیِذَّلا  ِهّللا َو  ِلِیبَس  ِیف  ْمِهِسُْفنَأ  ْمِِهلاْومَِأب َو  اوُدَهاج  اوُرَجاه َو  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َّنِإ  )
ِنیِّدلا ِیف  ْمُکوُرَْصنَتْسا  ِنِإ  اوُرِجاُهی َو  یّتَح  ٍءْیَش  ْنِم  ْمِِهتَیالَو  ْنِم  ْمَُکل  ام  اوُرِجاُهی  َْمل  اُونَمآ َو 
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دندومن ترجه  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  تقیقح  رد  « ؛ ) ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهّللا  ٌقاثیِم َو  ْمُهَْنَیب  ْمُکَْنَیب َو  ٍمْوَق  یلَع  ّالِإ  ُرْصَّنلا  ُمُْکیَلَعَف 
یخرب نارای  ناش  یخرب  نانآ ، دـندومن ، يرای  دـنداد و  هانپ  هک  یناسک  و  دـندرک ، داهج  ادـخ  هار  رد  ناشیاه  ناج  ناشلاوما و  اـب  و 
هکنیا ات  تسین ؛ امـش  هدهع  رب  نانآ  يرای ) و   ) تیالو هنوگ  چیه  دـنا ، هدرکن  ترجاهم  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  و  دـنا ؛ رگید ] ]

هک یهورگ  دـض  رب  رگم  تسا ؛ بجاو ) نانآ   ) يرای امـش  رب  سپ  دـنبلط ، يراـی  امـش  زا  دوخ )  ) ِنید دروم  رد  رگا  دـننک و  ترجه 
«. تسانیب دیهد ، یم  ماجنا  هچنآ  هب  ادخ  تسا و  یمکحم  نامیپ  نانآ ، نایم  امش و  نایم 

(68 ماعنا /  ) نارگمتس اب  تسلاجم  مدع  رب  دیکأت  . 13-7

َدَْعب ْدـُعْقَت  ـالَف  ُناـْطیَّشلا  َکَّنَیِْـسُنی  اـّمِإ  ِهِْریَغ َو  ٍثیِدَـح  ِیف  اوُـضوُخَی  یّتَـح  ْمُْهنَع  ْضِرْعَأَـف  اـِنتایآ  ِیف  َنوُـضوُخَی  َنیِذَّلا  َْتیَأَر  اذِإ  (َو 
يور نانآ  زا  سپ  دـنور ، یم  ورف  ام  تایآ  رد  دنخـشیر ) دـصق  هب   ) هک يدـید  ار  یناسک  هاگره  و  « ؛ ) َنیِِملاّـظلا ِمْوَْقلا  َعَم  يرْکِّذـلا 

راکمتـس هورگ  نآ  اب  يروآدای ، زا  دـعب  سپ  تخادـنا ، یـشومارف  هب  ار  وت  ناطیـش  رگا  دـنیآ و  رد  نآ  زا  ریغ  ینخـس  هب  اـت  نادرگ 
«. نیشنَم

(1 هنحتمم /  ) ناهنپ راکشآ و  رد  نارفاک  اب  یتسود  تمذم  . 13-8

َلوُسَّرلا َو َنوُجِرُْخی  ِّقَْحلا  َنِم  ْمُکَءاج  اِمب  اوُرَفَک  ْدَق  ِهَّدَوَْملِاب َو  ْمِْهَیلِإ  َنوُْقُلت  َءاِیلْوَأ  ْمُکَّوُدَع  يِّوُدَـع َو  اوُذِـخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )
ام ُْمْتیَفْخَأ َو  اِمب  ُمَلْعَأ  اَنَأ  ِهَّدَوَْملِاب َو  ْمِْهَیلِإ  َنوُّرُِـست  ِیتاضْرَم  َءاِغْتبا  ِیلِیبَس َو  ِیف  ًاداهِج  ُْمتْجَرَخ  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکِّبَر  ِهّللاـِب  اُونِمُْؤت  ْنَأ  ْمُکاـّیِإ 

تـسود ار  نات  دوخ )  ) نمـشد نم و  نمـشد  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  « ؛ ) ِلِیبَّسلا َءاوَس  َّلَـض  ْدَـقَف  ْمُْکنِم  ُْهلَعْفَی  ْنَم  ُْمْتنَلْعَأ َو 
و ادخ )  ) هداتـسرف دندیزرو ؛ رفک  هدمآ  امـش  يارب  قح  زا  هچنآ  هب  هک  یلاح  رد  دـینکفا ، یم  نانآ  اب  یتسود  حرط ) امـش  ! ) دـیریگن

نم يدونشخ  بلط  رد  نم و  هار  رد  داهج  يارب  امش  رگا  دننار ؛ یم  نوریب  تسا ، ناتراگدرورپ  هک  ادخ  هب  ناتنامیا  رطاخ  هب  ار  امش 
یتسود حرط  نانآ  اب   ) دیا هدمآ  نوریب 
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ره مرتاناد و  دـینک  یم  راکـشآ  هچنآ  دـیراد و  یم  ناهنپ  هچنآ  هب  نم  هک  یلاح  رد  دـینک  یم  یتسود  نانآ  اب  یناـهنپ  هب  .دـینکفین )
«. تسا هدش  هارمگ  تسرد  هار  زا  قیقحتب  سپ  دهد  ماجنا  ار  راک )  ) نآ امش  زا  سک 

(1)(7 هنحتمم /  ) رافک اب  یتسود  تمذم  یتسود و  يارب  رایعم  دنچ  . 13-9

نیب امـش و  نیب  ادـخ  تسا  دـیما  « ؛ ) ٌمیِحَر ٌروـُفَغ  ُهّللا  ٌریِدَـق َو  ُهّللا  ًهَّدَوَـم َو  ْمُْهنِم  ُْمْتیَداـع  َنیِذَّلا  َْنَیب  ْمُکَْنَیب َو  َلَـعْجَی  ْنَأ  ُهـّللا  یَـسَع  )
«. تسا زرورهم  و ]  ] هدنزرمآ رایسب  ادخ  تساناوت و  ادخ  دهد و  رارق  یتسود  دیراد  ینمشد  هک  نا  كرشم - )-   ) نآ زا  یناسک 

اه نآ  ضقن  یعامتجا و  ياه  نامیپ  . 14

(2)(76 نارمع / لآ   ) دهع يافو  هب  هیصوت  . 14-1

ًامتح سپ  دنک ، ظفح  ار ] دوخ   ] دنک و افو  دوخ  نامیپ  هب  هک  یـسک  يرآ ، « ؛ ) َنیِقَّتُْملا ُّبُِحی  َهّللا  َّنِإَف  یقَّتا  ِهِدـْهَِعب َو  یفْوَأ  ْنَم  یَلب  )
«. دراد یم  تسود  ار  رادهگن ) دوخ   ) نایاسراپ ادخ 

(27 هرقب /  ) نآ تبقاع  نامیا و  دهع و  زا  دعب  ادخ  اب  ینکشدهع  تمذم  . 14-2

؛ ) َنوُرِـساْخلا ُمُه  َکـِئلوُأ  ِضْرَأـْلا  ِیف  َنوُدِـسُْفی  َلَـصُوی َو  ْنَأ  ِِهب  ُهّللا  َرَمَأ  اـم  َنوُعَطْقَی  ِِهقاـثیِم َو  ِدـَْعب  ْنِم  ِهّللا  َدـْهَع  َنوُـضُْقنَی  َنیِذَّلا  )
رد دنلسگ و  یم  هداد ، نامرف  شنتسویپ  هب  ادخ  ار  هچنآ  دننکش و  یم  نآ  نتخاس  مکحم  زا  سپ  ار  ادخ  نامیپ  هک  یناسک  نامه ) »)

«. دنراکنایز نانآ  اهنت  دننک  یم  داسف  نیمز 

(90 ءاسن /  ) دینامب یقاب  نامیپ  دهع و  رب  دندش  میلست  نیقفانم  رگا  . 14-3

ُهّللا َءاـش  َْول  ْمُهَمْوَـق َو  اُوِلتاـُقی  ْوَأ  ْمُکُوِلتاـُقی  ْنَأ  ْمُهُروُدُـص  ْتَرِـصَح  ْمُکُؤاـج  ْوَأ  ٌقاـثیِم  ْمُهَْنَیب  ْمُکَْنَیب َو  ٍمْوَـق  یلِإ  َنُولِـصَی  َنیِذَّلا  ـَّالِإ  )
؛ ) ًالِیبَس ْمِْهیَلَع  ْمَُکل  ُهّللا  َلَعَج  امَف  َمَلَّسلا  ُمُْکَیلِإ  اْوَْقلَأ  ْمُکُوِلتاُقی َو  ْمَلَف  ْمُکُولَزَتْعا  ِنِإَف  ْمُکُولَتاقَلَف  ْمُْکیَلَع  ْمُهَطَّلََسل 
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[ نیقیب  ] هک یلاح  رد  دـنیایب ، امـش  دزن  ای  تسا ، یمکحم  نامیپ  نانآ  نایم  امـش و  نایم  هک  یهورگ ، هب  دـندنویپب  هک  یناـسک  رگم  »
امش رب  ار  نانآ  ًاعطق  تساوخ ، یم  ادخ  ضرف ) رب   ) رگا .تسا و  هدمآ  گنت  هب  ناشموق ، اب  راکیپ  ای  امـش  اب  راکیپ  زا  نانآ  ياه  هنیس 
حرط امـش  اب  و  دنا ، هدومنن  راکیپ  امـش  اب  هدرک و  يریگ  هرانک  امـش  زا  رگا  سپ  .دندرک  یم  راکیپ  امـش  اب  ًامتح  درک و  یم  ّطلـسم 

«. تسا هدادن  رارق  نانآ  رب  امش  يّدعت )  ) يارب یهار  چیه  ادخ  سپ  دندنکفا ، حلص 

(58 لافنا /   ) مرکا 9 لوسر  نامز  رد  رافک  ینکشدهع  . 14-4

سپ يراد ، تناـیخ  سرت  یهورگ ، زا  رگا  و  « ؛ ) َنِیِنئاـْخلا ُّبُِحی  ـال  َهّللا  َّنِإ  ٍءاوَـس  یلَع  ْمِْـهَیلِإ  ْذـِْبناَف  ًهَناـیِخ  ٍمْوَـق  ْنـِم  َّنَفاـخَت  اـّمِإ  (َو 
«. درادن تسود  ار  ناراک  تنایخ  ادخ  هک  ارچ ] ! ] زادنیب ناشیوس  هب  هنالداع  ار ) ناشنامیپ  )

(1)(25 دعر /  ) نانکشدهع هب  تبسن  ادخ  يرازیب  تنعل و  . 14-5

ُءوُس ْمَُهل  ُهَنْعَّللا َو  ُمَُهل  َِکئلوُأ  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُدِسُْفی  َلَصُوی َو  ْنَأ  ِِهب  ُهّللا  َرَمَأ  ام  َنوُعَطْقَی  ِِهقاثیِم َو  ِدَْعب  ْنِم  ِهّللا  َدـْهَع  َنوُضُْقنَی  َنیِذَّلا  (َو 
و دنلسگ ، یم  هداد  نامرف  شنتسویپ  هب  ادخ  ار  هچنآ  و  دننکـش ، یم  نآ  نتخاس  مکحم  زا  سپ  ار  ادخ  نامیپ  هک  یناسک  و  « ؛ ) ِراّدلا

«. تسا ناشیا  يارب  رگید ]  ] يارس يدب  و  تسا ! تنعل  ناشیارب  نانآ  دننک ، یم  داسف  نیمز  رد 

(2)(72 لافنا /  ) نامیپ دهع و  ضقن  طیارش  . 14-6

َنیِذَّلا ٍضَْعب َو  ُءاِیلْوَأ  ْمُهُضَْعب  َِکئلوُأ  اوُرَصَن  اْوَوآ َو  َنیِذَّلا  ِهّللا َو  ِلِیبَس  ِیف  ْمِهِسُْفنَأ  ْمِِهلاْومَِأب َو  اوُدَهاج  اوُرَجاه َو  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َّنِإ  )
ْمُکَْنَیب َو ٍمْوَق  یلَع  ّالِإ  ُرْـصَّنلا  ُمُْکیَلَعَف  ِنیِّدـلا  ِیف  ْمُکوُرَْـصنَتْسا  ِنِإ  اوُرِجاُهی َو  یّتَح  ٍءْیَـش  ْنِم  ْمِِهتَیالَو  ْنِم  ْمَُکل  ام  اوُرِجاُهی  َْمل  اُونَمآ َو 

ناشلاوما و اب  دندومن و  ترجه  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  تقیقح  رد  « ؛ ) ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهّللا  ٌقاثیِم َو  ْمُهَْنَیب 
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و دـنا ؛ رگید ]  ] یخرب نارای  ناش  یخرب  نانآ ، دـندومن ، يرای  دـنداد و  هانپ  هک  یناسک  و  دـندرک ، داهج  ادـخ  هار  رد  ناـشیاه  ناـج 
و دننک ؛ ترجه  هکنیا  ات  تسین ؛ امـش  هدهع  رب  نانآ  يرای ) و   ) تیالو هنوگ  چیه  دنا ، هدرکن  ترجاهم  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک 

نایم امـش و  نایم  هک  یهورگ  دض  رب  رگم  تسا ؛ بجاو ) نانآ   ) يرای امـش  رب  سپ  دـنبلط ، يرای  امـش  زا  دوخ )  ) ِنید دروم  رد  رگا 
«. تسانیب دیهد ، یم  ماجنا  هچنآ  هب  ادخ  و  تسا ؛ یمکحم  نامیپ  نانآ ،

اه نآ  یعامتجا  تاریثات  ترشاعم و  بادآ  . 15

(86 ءاسن /  ) دومن یفالت  رت  هتسیاش  ای  نآ  هباشم  اب  ار  مدرم  بوخ  راک  دیاب  . 15-1

داب هدـنز  امـش  هب  يداب  هدـنز  اب  هاگ  ره  و  « ؛ ) ًابیِـسَح ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َناک  َهّللا  َّنِإ  اهوُّدُر  ْوَأ  اـْهنِم  َنَسْحَأـِب  اوُّیَحَف  ٍهَّیِحَِتب  ُْمتیِّیُح  اذِإ  (َو 
و دیهد ) اه  تبحم  هب  رطاخ  هب  خساپ  و   ) دییوگ داب  هدنز  نآ ، زا  رطاخ  هب  سپ  دنیامن )، تبحم  راهظا  ای  مالس  امـش  هب  و   ) دوش هتفگ 

«. تسا رگباسح  يزیچ  ره  رب  ادخ  هک  دیهد ، خساپ  ار  نآ  دننامه )  ) ای

(1)(62 رون / ( ) راشقا راصعا و  همه  يارب   ) ربمایپ روضح  رد  ترشاعم  بادآ  . 15-2

َِکئلوُأ َکَنُونِذْأَتْـسَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ُهُونِذْأَتْـسَی  یّتَح  اُوبَهْذَـی  َْمل  ٍعِماج  ٍْرمَأ  یلَع  ُهَعَم  اُوناک  اذِإ  ِِهلوُسَر َو  ِهّللِاب َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ  )
نانمؤم « ؛ ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِإ  َهّللا  ُمَُهل  ْرِفْغَتْسا  ْمُْهنِم َو  َْتئِـش  ْنَِمل  ْنَذْأَف  ْمِِهنْأَش  ِضْعَِبل  َكُونَذْأَتْـسا  اَذِإَف  ِِهلوُسَر  ِهّللِاب َو  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا 
تصخر وا  زا  ات  دنشاب ، وا  هارمه  یعامتجا  راک  رد  هک  یماگنه  و  دنا ، هدروآ  نامیا  شا  هداتـسرف  ادخ و  هب  هک  دنتـسه  یناسک  اهنت 

نامیا شا  هداتسرف  ادخ و  هب  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  دنریگ ، یم  تصخر  وت  زا  هک  یناسک  عقاو  رد  .دنور  یمن  شدزن ) زا   ) دنریگن
حالـص  ) هک نانآ  زا  سک  ره  هب  سپ  دنبلط ، یم  تصخر  وت  زا  دوخ  یگدنز ) مهم  ياه   ) راک یـضعب  يارب  هاگره  سپ  .دنروآ  یم 

:«. تسا زرورهم  و ]  ] هدنزرمآ رایسب  ادخ  هک  هاوخب  شزرمآ  ادخ  زا  نانآ  يارب  هد و  تصخر  یهاوخ  یم  یناد و ) یم 
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(19 نامقل /  ) راتفر رد  يور  هنایم  . 15-3

تیادـص شاـب و  لدـتعُم  تـنتفر ، هار  رد  و  « ؛ ) ِریِمَْحلا ُتْوََـصل  ِتاوْصَأـْلا  َرَْکنَأ  َّنِإ  َکـِتْوَص  ْنـِم  ْضُـضْغا  َِکیْـشَم َو  ِیف  ْدِْـصقا  (َو 
!« تساه غالا  يادص  اهادص ، نیرتدنسپان  ًاملسم  هک  ارچ ] [ ؛ هاکورفار

(11 هلداجم /  ) ناکم باختنا  سلاجم و  رد  تکرش  بادآ  . 15-4

اُونَمآ َنیِذَّلا  ُهّللا  ِعَفْرَی  اوُزُْـشناَف  اوُزُْـشنا  َلِیق  اذِإ  ْمَُکل َو  ُهّللا  ِحَـسْفَی  اوُحَْـسفاَف  ِِسلاجَْملا  ِیف  اوُحَّسَفَت  ْمَُکل  َلِیق  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  )
رد : » دوش هتفگ  امش  هب  هک  یماگنه  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  « ؛ ) ٌرِیبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  ُهّللا  ٍتاجَرَد َو  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  ْمُْکنِم َو 

سپ .دـیزیخرب » : » دوش هتفگ  هک  یماگنه  دـیاشگ و  یم  ياـج  امـش  يارب  ادـخ  هک  دـییاشگ  ياـج  سپ  دـییاشگ ، ياـج  اـه  سلجم 
و درب ؛ یم  الاب  ییاه  هبتر  هب  هدش ، هداد  شناد  نانآ  هب  هک  ار  یناسک  دـنا و  هدروآ  نامیا  هک  ار  امـش  زا  یناسک  ادـخ  هک  دـیزیخرب ؛

««. تسا هاگآ  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  ادخ 

(1)(17 دلب /  ) .مدرم اب  ینابرهم  ربص و  هب  هیصوت  . 15-5

هب ار  رگیدـکی  هدروآ و  ناـمیا  هک  دـشاب  یناـسک  زا  سپـس  « ؛ ) ِهَمَحْرَْملاـِب اْوَـصاوَت  ِْربَّصلاـِب َو  اْوَـصاوَت  اوـُنَمآ َو  َنیِذَّلا  َنِم  َناـک  َُّمث  )
«. دندومن شرافس  يزرورهم  هب  ار  رگیدمه  هدرک و  شرافس  ییابیکش 

: نآ یعامتجا  یتدیقع و  تاریثات  هناروکروک و  دیلقت  . 16

(2)(104 هدئام /  ) هناروکروک دیلقت  شهوکن  . 16-1

ًاْئیَـش َو ال َنوُمَْلعَی  ْمُهُؤابآ ال  َناک  َْول  انَءابآ َأ َو  ِْهیَلَع  انْدَـجَو  اـم  اُنبْـسَح  اُولاـق  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  ُهّللا َو  َلَْزنَأ  اـم  یلِإ  اَْولاـعَت  ْمَُهل  َلـِیق  اذِإ  (َو 
یماگنه و  « ؛ ) َنوُدَتْهَی
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نآ رب  ار  نامناردپ  هچنآ  : » دـنیوگ یم  .دـییایب » شا ]  ] هداتـسرف يوس  هب  هدروآ و  دورف  ادـخ  هچنآ  يوس  هب  : » دوش هتفگ  نانآ  هب  هک 
يوریپ اه  نآ  زا  زاب   ) دندوب هتفاین  تیادـه  و  دنتـسناد ، یمن  يزیچ  چـیه  ناشناردـپ  ضرف ) رب   ) رگا ایآو  .تسا » سب  ار  ام  میا ، هتفای 

»!؟) دننک یم 

(111 ءارعش /  ) حون موق  هناروکروک  دیلقت  تبقاع  . 16-2

»»!؟ دنا هدرک  يوریپ  وت  زا  ناگیامورف  هک  یلاح  رد  میروآ  نامیا  وت  هب  ایآ  : » دنتفگ « ؛ ) َنُولَذْرَْألا َکَعَبَّتا  ََکل َو  ُنِمُْؤن  اُولاق َأ  )

(78 سنوی /  ) مالسلا هیلع  یسوم  ترضح  اب  تفلاخم  تلع  هناروکروک ، دیلقت  . 16-3

( یـسوم هب  ناینوعرف  (« ؛ ) َنِینِمْؤُِمب امَُکل  ُنَْحن  ام  ِضْرَْألا َو  ِیف  ُءایِْربِْکلا  اَمَُکل  َنوُکَت  انَءابآ َو  ِْهیَلَع  انْدَـجَو  اّـمَع  اـنَتِْفلَِتل  اـنَْتئِج  اُولاـق َأ  )
زا نیمز ، رد  تسایر ) و   ) یگرزب و  ینادرگزاب ، میا ، هتفای  نآ  رب  ار  نامناردـپ  هچنآ  زا  ار ، ام  هک  يا  هدـمآ  ام  غارـس  هب  ایآ  : » دـنتفگ

««. میتسین رفن )  ) ود امش  هدننک  قیدصت  ام  و  دشاب !؟ رفن )  ) ود امش  ِنآ 

(53 ءایبنا /  ) مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  اب  تفلاخم  تلع  هناروکروک ، دیلقت  . 16-4

««. میتفای اه  نآ  ناگدننک  شتسرپ  ار  نامناکاین  : » دنتفگ « ؛ ) َنیِِدباع اَهل  انَءابآ  انْدَجَو  اُولاق  )

(169 فارعا /  ) .دییوگن نخس  ملع ، نودب  . 16-5

ْذَخُْؤی َْمل  ُهوُذُخْأَی َأ  ُُهْلثِم  ٌضَرَع  ْمِِهتْأَی  ْنِإ  اَنل َو  ُرَفُْغیَس  َنُولوُقَی  ینْدَْألا َو  اَذه  َضَرَع  َنوُذُخْأَی  َباتِْکلا  اُوثِرَو  ٌْفلَخ  ْمِهِدَْعب  ْنِم  َفَلَخَف  )
زا دـعب  و  « ؛ ) َنُولِقْعَت الَف  َنوُقَّتَی َأ  َنیِذَِّلل  ٌْریَخ  ُهَرِخْآلا  ُراّدـلا  ِهِیف َو  ام  اوُسَرَد  َّقَْحلا َو  ـَّالِإ  ِهّللا  یَلَع  اُولوُقَی  ـال  ْنَأ  ِباـتِْکلا  ُقاـثیِم  ْمِْهیَلَع 

تسپ يایند )  ) نیا رادیاپان  يالاک  هک  یلاح  رد  دندرب ؛ ثرا  هب  ار  تاروت )  ) ِباتک هک  دندش ، نیشناج  تسیاشان )  ) ینانیشناج نانآ ،
یم زین )  ) ار نآ  دسرب ، نانآ  هب  نآ  دـننامه  يرادـیاپان  يالاک  رگا  یل ]  ] و دـش .» میهاوخ  هدـیزرمآ  يدوزب  : » دـنیوگ یم  هتفرگ و  ار 

قح هب  زج  ادخ  هب  تبسن  هک  هدشن ، هتفرگ  یهلا ]  ] باتک مکحم  نامیپ  نانآ  زا  ایآ  دنریگ ؛
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و  ) يرادـهگندوخ هک  یناـسک  يارب  ترخآ  يارـس  و  دـنا !؟ هدـناوخ  تسا ، باـتک ]  ] نآ رد  هک  ار  هـچنآ  سرد  و  دـنیوگن ، نـخس 
»!؟ دینک یمن  يزرودرخ  ایآ  سپ  تسا ، رطاخ  هب  دننک  یم  ییاسراپ )

(39 سنوی /  ) .دینکن در  ار  ینخس  ملع ، نودب  . 16-6

يزیچ هکلب  « ؛ ) َنیِِملاّظلا ُهَِبقاع  َناک  َْفیَک  ْرُْظناَف  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َبَّذَک  َِکلذَک  ُُهلیِوْأَت  ْمِِهتْأَی  اَّمل  ِهِْملِِعب َو  اوُطیُِحی  َْمل  اِمب  اُوبَّذَـک  َْلب  )
زا شیپ  هک  مه )  ) یناسک .تسا  هدـماین  ناشیارب  نآ  تیعقاو )  ) ماجنارـس زونه  و  دنتـشادن ، هطاحا  نآ  ملع  هب  هک  دنتـشاگنا  غورد  ار 

!«. تسا هدوب  هنوگچ  ناراکمتس  ماجرف  رگنب  سپ  دندرک ؛ بیذکت  ار ) ناربمایپ   ) هنوگ نیمه  دندوب ، نانآ 

(43 میرم / . ) (1) تسا تیاده  بجوم  ملاع  زا  دیلقت  . 16-7

يزیچ یهلا )  ) شناد زا  نم  یتسارب  م !]  ] ردـپ يا  ( ؛ ) ایِوَس ًاطارِـص  َكِدـْهَأ  ِینِْعبَّتاَف  َِکتْأَی  َْمل  ام  ِْملِْعلا  َنِم  ِینَءاـج  ْدَـق  یِّنِإ  َِتبَأ  اـی  )
(. منک ییامنهار  تسرد  یهار  هب  ار  وت  ات  نک ، يوریپ  ارم  سپ  تسا ؛ هدماین  وت  يارب  هک  هدمآ  میارب 

نآ یعامتجا  يدرف و  راثآ  لغش و  راک و  . 17

(2)(21 بازحا /  ) شالت راک و  ياه  هوسا  یهلا  ناربمایپ  . 17-1

( شور  ) رد امـش  يارب  نیقی  « ؛ ) ًارِیثَـک َهّللا  َرَکَذ  َرِخآـْلا َو  َمْوَْیلا  َهّللا َو  اوُجْرَی  َناـک  ْنَِمل  ٌهَنَـسَح  ٌهَوْسُأ  ِهّللا  ِلوُـسَر  ِیف  ْمَُکل  َناـک  ْدََـقل  )
« دننک یم  دای  رایسب  ار  ادخ  دنراد و  نیسپزاب  زور  ادخ و  هب  دیما  هک  یناسک  يارب  تسوکین ! يوریپ  يارب ) ییوگلا  ، ) ادخ هداتسرف 

.(3)(20 لمزم /  ) فلتخم ياه  هصرع  رد  نالاعف  فیصوت  . 17-2

َنِم ٌهَِفئاط  ُهَُثُلث َو  ُهَفِْصن َو  ِْلیَّللا َو  ِیَُثُلث  ْنِم  ینْدَأ  ُموُقَت  َکَّنَأ  ُمَْلعَی  َکَّبَر  َّنِإ  )

ص:338

ج 13 ص 80. هنومن ، ریسفت  .ر ك : ( 1 - ) 1
.27 صصق /  ات 6 و   4 هنحتمم / .ر ك : زین  و  ( 2 - ) 2

.25 دیدح /  11 و 12 ، ءابس /  ، 80 ءایبنا /  ، 96 فهک /  .ر ك : زین  و  ( 3 - ) 3

یناسنا مولع  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 504زکرم  هحفص 357 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_338_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_338_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_338_3
http://www.ghaemiyeh.com


یـضْرَم َو ْمُْکنِم  ُنوُکَیَـس  ْنَأ  َِملَع  ِنآْرُْقلا  َنِم  َرَّسَیَت  ام  اُؤَْرقاَف  ْمُْکیَلَع  َباتَف  ُهوُصُْحت  َْنل  ْنَأ  َِملَع  َراهَّنلا  َْلیَّللا َو  ُرِّدَُقی  ُهّللا  َکَعَم َو  َنیِذَّلَا 
َهاکَّزلا اُوتآ  َهالَّصلا َو  اوُمِیقَأ  ُْهنِم َو  َرَّسَیَت  ام  اُؤَْرقاَف  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقی  َنوُرَخآ  ِهّللا َو  ِلْضَف  ْنِم  َنوُغَْتبَی  ِضْرَْألا  ِیف  َنُوبِرْضَی  َنوُرَخآ 

( ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِإ  َهّللا  اوُرِفْغَتْسا  ًارْجَأ َو  َمَظْعَأ  ًاْریَخ َو  َوُه  ِهّللا  َْدنِع  ُهوُدِجَت  ٍْریَخ  ْنِم  ْمُکِسُْفنَِأل  اُومِّدَُقت  ام  ًانَسَح َو  ًاضْرَق  َهّللا  اوُضِْرقَأ  َو 
( ای  ) نآ و فصن  ای )  ) بش و موس  ود  هب  کیدزن  دنتـسه  وت  هارمه  هک  یناسک  زا  یهورگو  وت  هک  دناد  یم  تراگدرورپ  عقاو  رد  « ؛

یمن شرامـش  ًاقیقد ) ار  بش  رادقم   ) نآ هک  هتـسناد  وا ) ، ) دنز یم  هزادـنا  ار  زور  بش و  ادـخ  و  دـنزیخ ؛ یم  اپ  هب  ار  نآ  موس  کی 
امـش زا  یخرب  هک  هتـسناد  وا ) ( ؛ دیناوخب نآرق  زا  تسا  ناسآ  نکمم و ) امـش  يارب   ) هچنآ سپ  تشگزاب ، امـش  يوس  هب  سپ  دینک ،

( یهورگ  ) و دنیوج ، یم  يزور )  ) ادخ ششخب  زا  هک  یلاح  رد  دننک  یم  رفـس  نیمز  رد  رگید  یهورگ )  ) دنوش و یم  رامیب  يدوزب 
و دـیراد ، اپرب  ار  زامن  و  دـیناوخب ، نآرق )  ) نآ زا  تسا  ناسآ  نکمم و ) امـش  يارب   ) هچنآ سپ  دـننک ، یم  راکیپ  ادـخ  هار  رد  رگید 
ار نآ  طقف  دیتسرف  یم  ناتدوخ  يارب  شیپاشیپ  هک  یکینره  دیهد و  ماو  يا » هنـسحلا  ضرق   » ادخ هب  دـیزادرپب و  ار  تاکز  تایلام ] ]

زرورهم و ]  ] هدنزرمآ رایـسب  ادخ  هک  ارچ ] [ ؛ دـینک شزرمآ  بلط  ادـخ  زا  دـیبای و  یم  رت  گرزب  ار  ش )  ) شاداپ رتوکین و  ادـخ  دزن 
«. تسا

.(1)(20 نامقل /  ) شالت راک و  يارب  هنیمز  داجیا  . 17-3

ِهّللا ِیف  ُلِداُجی  ْنَم  ِساّنلا  َنِم  ًهَنِطاب َو  ًهَرِهاظ َو  ُهَمَِعن  ْمُْکیَلَع  َغَبْـسَأ  ِضْرَْألا َو  ِیف  ام  ِتاواـمَّسلا َو  ِیف  اـم  ْمَُکل  َرَّخَـس  َهّللا  َّنَأ  اْوَرَت  َْمل  (َأ 
رّخسم تسا  نیمز  رد  ار  هچنآ  اه و  نامـسآ  رد  ار  هچنآ  عفانم )  ) ادخ هک  دیا  هدرکن  رظن  ایآ  « ؛ ) ٍرِینُم ٍباتِک  ًيدُه َو ال  ٍْملِع َو ال  ِْریَِغب 

چیه نودـب  هک  تسا  یـسک  مدرم  نایم  زا  یل ]  ] و درک !؟ مامت  هدرتسگ و  امـش  رب  یناهنپ  اراکـشآ و  ار  شیاه  تمعن  تخاس و  امش 
«. دنک یم  هلداجم  ادخ  هرابرد  شخب ، ینشور  باتک  چیه  دومنهر و  چیه  شناد و 

ص:339
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(2)(1)87 هدئام /  ) ینیزگ تلزع  يراکیب و  تمذم  . 17-4

! دیا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  « ؛ ) َنیِدَـتْعُْملا ُّبُِحی  َهّللا ال  َّنِإ  اوُدَـتْعَت  ْمَُکل َو ال  ُهّللا  َّلَحَأ  ام  ِتابِّیَط  اُومِّرَُحت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )
نازواجتم ادخ  هک  ارچ ] [ ؛ دییامنن زواجت  ّدح ) زا   ) دیزاسن و عونمم  تسا ، هدرک  لالح  امـش  يارب  ادـخ  هک  ار  وکین ]  ] ِكاپ ياهزیچ 

«. دراد یمن  تسود  ار 

یعامتجا يدرف و  تورث  . 18

(3)(43 هرقب / ( ) ...و تاکز  سمخ ،  ) دمآرد رب  تایلام  عضو  . 18-1

عوکر اـب  و  دـیزادرپب ، ار  تاـکز  تاـیلام ]  ] و دـیراد ، اـپرب  ار  زاـمن  و  « ؛ ) َنیِعِکاّرلا َعَـم  اوـُعَکْرا  َهاـکَّزلا َو  اوـُتآ  َهـالَّصلا َو  اوُـمِیقَأ  (َو 
«. دینک عوکر  ناگدننک ،

(1 لافنا / ( ) ...و لافنا   ) یمومع لاوما  هنالداع  عیزوت  . 18-2

يا (« ؛ ) َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  َُهلوُسَر  َهّللا َو  اوُعیِطَأ  ْمُِکْنَیب َو  َتاذ  اوُِحلْـصَأ  َهّللا َو  اوُقَّتاَف  ِلوُسَّرلا  ِهِّلل َو  ُلاْفنَْألا  ِلـُق  ِلاـْفنَْألا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  )
ياه تورث  یگنج و   ) میانغ : » وگب دـننک ؛ یم  شـسرپ  صخـشم ) کلام  نودـب  ياه  تورث  یگنج و   ) میاـنغ هراـبرد  وت  زا  ربماـیپ )
نیب تاطابترا )  ) و دینک ؛ ظفح  ادخ  باذع ]  ] زا ار ] ناتدوخ  ، ] سپ تس »؛ وا ]  ] هداتـسرف ادـخ و  صوصخم  صخـشم ) کلام  نودـب 

«. دینمؤم رگا  دینک ، تعاطا  شا  هداتسرف  ادخ و  زا  و  دینک ؛ حالصا  ار  ناتدوخ 

(4)(262 هرقب /  ) يراکوکین ششخب و  هب  قیوشت  . 18-3

ْمُه ـال  ْمِْهیَلَع َو  ٌفْوَخ  ـال  ْمِهِّبَر َو  َدـْنِع  ْمُهُرْجَأ  ْمَُهل  ًيذَأ  ـال  انَم َو  اوـُقَْفنَأ  اـم  َنوـُِعْبُتی  ـال  َُّمث  ِهّللا  ِلـِیبَس  ِیف  ْمَُهلاوـْمَأ  َنوـُقِْفُنی  َنیِذَّلا  )
یتّنم و دنا  هدرک  هنیزه  هچنآ  یپ  رد  سپس  دننک ، یم  فرصم  ادخ  هار  رد  ار  ناشلاوما  هک  یناسک  « ؛ ) َنُونَزْحَی

ص:340

راحب ج 17 ص 16 ح 4. ص 118 ، ج 6 ، نازیملا ، .ر ك : ( 1 - ) 1
.27 دیدح /  .ر ك : زین  و  ( 2 - ) 2

.41 لافنا /  83 و 110 ، هرقب /  .ر ك : زین  و  ( 3 - ) 3
.7 دیدح /  64 و  ناقرف /  .ر ك : زین  و  ( 4 - ) 4

یناسنا مولع  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 504زکرم  هحفص 359 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_340_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_340_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_340_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_340_4
http://www.ghaemiyeh.com


ناـنآ هـن  تـسین و  ناـنآ  رب  یـسرت  چـیه  و  تـسا ؛ ظوـفحم )  ) ناـشراگدرورپ دزن  ناشــشاداپ ، ناـنآ  يارب  دـنراد ، یمن  اور  يرازآ 
«. دنوش یم  نیگهودنا 

(188 هرقب /  ) يراوخ هوشر  تیعونمم  . 18-4

ار ناتلاوما  و  « ؛ ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأ  ِْمثِْإلِاب َو  ِساّنلا  ِلاْومَأ  ْنِم  ًاقیِرَف  اُولُکْأَِتل  ِماّکُْحلا  َیلِإ  اِهب  اُولْدـُت  ِلِـطاْبلِاب َو  ْمُکَْنَیب  ْمَُکلاْومَأ  اُولُکْأَـت  ـال  (َو 
رد دـیروخب ، هانگ  هب  ار  مدرم  لاوما  زا  یـشخب  ات  دـیتسرفن  نارواد  يوس  هب  ار  نآ  زا ] یتمـسق   ] .دـیروخن و لطاب  هب  ناـتدوخ  ناـیم 

(«. تسا هانگ  راک  نیا   ) دیناد یم  امش  هک  یلاح 

275)(1) و(2) هرقب /  ) يراوخابر تیعونمم  . 18-5

َْعیَْبلا ُهّللا  َّلَحَأ  ابِّرلا َو  ُْلثِم  ُْعیَْبلا  اَمَّنِإ  اُولاق  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  ِّسَْملا  َنِم  ُناْطیَّشلا  ُهُطَّبَخَتَی  يِذَّلا  ُموُقَی  امَک  ّالِإ  َنُوموُقَی  ابِّرلا ال  َنُولُکْأَی  َنیِذَّلا  )
؛ ) َنوُدـِلاخ اهِیف  ْمُه  ِراّنلا  ُباحْـصَأ  َِکئلوُأَف  َداع  ْنَم  ِهّللا َو  َیلِإ  ُهُْرمَأ  َفَلَـس َو  ام  ُهَلَف  یهَْتناَـف  ِهِّبَر  ْنِم  ٌهَظِعْوَم  ُهَءاـج  ْنَمَف  اـبِّرلا  َمَّرَح  َو 

هدرک ش  رَس ) هتفشآ  و   ) هناوید سامت ، رثا  رب  ناطیـش  هک  یـسک  نتـساخرب  دننامه  رگم  دنزیخ  یمن  رب  دنروخ ، یم  ابر  هک  یناسک  »
مارح ار  ابر  و  هدرک ، لالح  ار  هلماعم  ادخ  هکنآ  لاح  و  .تسابر » دننامه  طقف  هلماعم  : » دنتفگ نانآ  هک  تسا  ببس  نادب  نیا ، .تسا 

هتـشذگ رد ) دوس  زا   ) هچنآ سپ  دـهد ، نایاپ  يراوخابر ) هب   ) دـسر و وا  هب  شراـگدرورپ  بناـج  زا  يدـنپ  سک  ره  .تسا و  هدومن 
و]  ] .دنشتآ لها  نانآ  سپ  دندرگ ، زاب  يراوخابر ] هب   ] هک یناسک  یل ]  ] و تسادخ ؛ اب  شراک  تسوا و  ِنآ  زا  طقف  هدروآ ) تسدب  )

«. دنراگدنام اجنآ  رد  نانآ 

(3)(24 رجف /  ) هنسحلا ضرق  هلئسم  . 18-6

!«« مدوب هداتسرف  شیپ  زا  يزیچ )، زیخاتسر ، رد   ) ما یگدنز  يارب  نم  شاک  يا  : » دیوگ یم  « ؛ ) ِیتایَِحل ُْتمَّدَق  ِینَْتَیل  ای  ُلوُقَی  )

ص:341

ص 178. ناگدنسیون ، زا  یعمج  میرک ، نآرق  یعوضوم  ریسفت  .ر ك : ( 1 - ) 1
.39 مور / 130 و  نارمع / لآ  ، 278 هرقب /  .ر ك : زین  و  ( 2 - ) 2

.12 هدئام / 245 و 282 ، هرقب /  .ر ك : زین  و  ( 3 - ) 3

یناسنا مولع  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 504زکرم  هحفص 360 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_341_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_341_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_341_3
http://www.ghaemiyeh.com


10 و 11) فص / ( ) ...و ناج  لام و  اب  داهج  لوسر ، ادخ و  هب  نامیا   ) تراجت رطاخ  هب  . 18-7

ْمُِکلاْومَِأب َو ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنوُدِـهاُجت  ِِهلوُسَر َو  ِهّللِاب َو  َنُونِمُْؤت  ٍمِیلَأ  ٍباذَـع  ْنِم  ْمُکیِْجُنت  ٍهَراِجت  یلَع  ْمُکُّلُدَأ  ْلَه  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  )
ار امش  هک  منک  ییامنهار  يدتسوداد  هب  ار  امش  ایآ  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  « ؛ ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ْمُکِـسُْفنَأ 

يارب نیا  دینک ؛ داهج  ادخ  هار  رد  ناتیاه  ناج  لاوما و  اب  دیروآ و  نامیا  شا  هداتـسرف  ادخ و  هب  دـهد !؟ تاجن  كاندرد  باذـع  زا 
« .دینادب رگا  تسا ، رطاخ  هب  امش 

(9 هعمج /   ) هعمج زامن  ماگنه  رد  تراجت  فقوت  هب  هیصوت  . 18-8

يا « ؛ ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  َْعیَْبلا  اوُرَذ  ِهّللا َو  ِرْکِذ  یلِإ  اْوَعْـساَف  ِهَعُمُْجلا  ِمْوَی  ْنِم  ِهـالَّصِلل  َيِدُون  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  )
اهر ار  هلماعم  دیـشوکب و  ادخ  دای  يوس  هب  سپ  دوش ، هداد  ادن  هعمج  زور  رد  زامن  يارب  هک  یماگنه  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک 

!«. دینادب رگا  تسا  رطاخ  هب  امش  يارب  نیا  هک  دینک 

(66 ءارسا /   ) يزور بسک  يارب  یناریتشک  هب  هراشا  . 18-9

رد ار  یتشک  هک  تسا  یـسک  ناـتراگدرورپ  « ؛ ) ًاـمیِحَر ْمُِکب  َناـک  ُهَّنِإ  ِِهلْـضَف  ْنِم  اوُغَْتبَِتل  ِرْحَْبلا  ِیف  َکـْلُْفلا  ُمَُکل  یِجُْزی  يِذَّلا  ُمُکُّبَر  )
«. تسا زرورهم  امش  هب  تبسن  وا  هک  ارچ ] [ ؛ دییوج هرهب )  ) وا ششخب  زا  ات  دروآ  یم  رد  تکرح  هب  امش  يارب  ایرد 

(182 ءارعش /   ) حیحص تراجت  هب  هیصوت  . 18-10

«. دینک نزو  تسرد ) و   ) تسار يوزارت  اب  و  « ؛ ) ِمیِقَتْسُْملا ِساطْسِْقلِاب  اُونِز  (َو 

رفیک هانگ و  یعامتجا  يدرف و  داعبا  . 19

(1)(2 رون /  ) انز . 19-1

امِِهب ْمُکْذُخْأَت  ٍهَْدلَج َو ال  َهَئاِم  امُْهنِم  ٍدِحاو  َّلُک  اوُِدلْجاَف  ِیناّزلا  ُهَِیناّزلا َو  )
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کی ره  راکانز ، درم  راکانز و  نز  « ؛ ) َنِینِمْؤُْملا َنِم  ٌهَِفئاط  امَُهباذَـع  ْدَهْـشَْیل  ِرِخْآلا َو  ِمْوَْیلا  ِهّللاـِب َو  َنُونِمُْؤت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِهّللا  ِنیِد  ِیف  ٌهَْفأَر 
چیه ادـخ  نید  راک )  ) رد ود ، نآ  هب  تبـسن  دـیراد ، ناـمیا  نیـسپزاب  ِزور  ادـخ و  هب  رگا  و  دـینزب ؛ هناـیزات  هبرـض  دـص  ار  ود  نآ  زا 

«. دننک هدهاشم  ار  ود  نآ  تازاجم  نانمؤم  زا  يا  هتسد  دیاب  دنکن و  راتفرگ  ار  امش  يزوسلد 

(1)(81 فارعا /  ) طاول . 19-2

نادرم غارس  هب  نانز  زا  ریغ  هب  توهش ، يور  زا  امـش  عقاو  رد  « ؛ ) َنُوفِرْـسُم ٌمْوَق  ُْمْتنَأ  َْلب  ِءاسِّنلا  ِنوُد  ْنِم  ًهَوْهَـش  َلاجِّرلا  َنُوتْأََتل  ْمُکَّنِإ  )
«. دی زواجتم ) و   ) راک فارسا  یهورگ  امش  هکلب  دیور !؟ یم 

(2)( ییاضرا دوخ   ) ءانمتسا . 19-3

(38 هدئام /  ) تقرس . 19-4

هچنآ رفیک  هب  دزد ، ِنز  دزد و  ِدرم  و  « ؛ ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  ُهّللا  ِهّللا َو  َنِم  ًـالاکَن  ابَـسَک  اـِمب  ًءازَج  امُهَیِدـْیَأ  اوُعَْطقاَـف  ُهَقِراّـسلا  ُقِراّـسلا َو  (َو 
«. تسا هنازرف  يریذپان  تسکش  ادخ  دینک و  عطق  ار  ناشیاه  تسد  یهلا  هناریگشیپ ]  ] تازاجم رطاخ  هب  و ]  ] دنا هدروآ  تسدب 

(3)(27 ءارسا /  ) فارسا . 19-5

ناردارب لاوما )  ) ناگدـننک فلت  ناراک و  فارـسا  هک  ارچ ] [« ؛ ) ًاروُفَک ِهِّبَِرل  ُناْطیَّشلا  َناک  ِنیِطاـیَّشلا َو  َناوْخِإ  اُوناـک  َنیِرِّذَـبُْملا  َّنِإ  )
«. دوب ساپسان  رایسب  شراگدرورپ ، ربارب  رد  ناطیش  و  دننیطایش ؛

(93 ءاسن /  ) لتق . 19-6

ار ینمؤم  ًادمع  سک  ره  و  « ؛ ) ًامیِظَع ًاباذَـع  َُهل  َّدَـعَأ  ُهَنََعل َو  ِْهیَلَع َو  ُهّللا  َبِضَغ  اهِیف َو  ًادـِلاخ  ُمَّنَهَج  ُهُؤازَجَف  ًادِّمَعَتُم  ًانِمُْؤم  ُْلتْقَی  ْنَم  (َو 
( شتآ  ) شرفیک سپ  دشُکب 
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گرزب یباذع  و  دزاس ؛ یم  رود  شتمحر  زا  ار  وا  دریگ و  یم  مشخ  وا  رب  ادخ  و  تسا ؛ راگدـنام  اجنآ  رد  هک  یلاح  رد  تسا  مّنهج 
«. تسا هتخاس  هدامآ  شیارب 

(102 هرقب / ( ) رحس میلعت   ) رحس . 19-7

یَلَع َلِْزنُأ  اـم  َرْحِّسلا َو  َساـّنلا  َنوُمِّلَُعی  اوُرَفَک  َنیِطاـیَّشلا  َّنِکل  ُناْمیَلُـس َو  َرَفَک  اـم  َناْمیَلُـس َو  ِکـُْلم  یلَع  ُنیِطاـیَّشلا  اُوْلتَت  اـم  اوُعَبَّتا  (َو 
ِءْرَْملا َو َْنَیب  ِِهب  َنُوقِّرَُفی  ام  امُْهنِم  َنوُمَّلَعَتَیَف  ْرُفْکَت  الَف  ٌهَْنِتف  ُنَْحن  امَّنِإ  الوُقَی  یّتَح  ٍدَحَأ  ْنِم  ِنامِّلَُعی  ام  َتوُرام َو  َتوُراه َو  َِلباِبب  ِْنیَکَلَْملا 

ْنِم ِهَرِخْآلا  ِیف  َُهل  ام  ُهارَتْشا  ِنََمل  اوُِملَع  ْدََـقل  ْمُهُعَْفنَی َو  ْمُهُّرُـضَی َو ال  ام  َنوُمَّلَعَتَی  ِهّللا َو  ِنْذِِإب  ّالِإ  ٍدَـحَأ  ْنِم  ِِهب  َنیِّراـِضب  ْمُه  اـم  ِهِجْوَز َو 
نارود رد  رگوداـج )  ) رورـش دارفا  هچنآ  زا  دـندرک  يوریپ  دوـهی )  ) و « ؛ ) َنوُـمَْلعَی اُوناـک  ْوـَل  ْمُهَـسُْفنَأ  ِهـِب  اْوَرَـش  اـم  َْسِئبـَل  ٍقـالَخ َو 

هب هک ] [ ؛ دندیزرو رفک  رورش  دارفا  نکیلو  دیزرون  رفک  نامیلس  و  دندرک ؛) یم  يوریپ  و   ) دندناوخ یم  مدرم  رب  نامیلس  ییاورنامرف 
هب .دوب و  هدش  هداتسرف  ورف  ِلباب  رد  تورام » توراه و   » هتشرف ود  رب  هچنآ  زا  دندرک ) يوریپ  دوهی  زین   ) .دنتخومآ و یم  رحس  مدرم 

رفاک شاب ]، بظاوم   ] سپ میـشیامزآ ، هلیـسو ]  ] طقف ام  : » دنتفگ یم  وا ] هب  شیپ  زا   ] هکنیا رگم  دـنتخومآ ، یمن  يزیچ ]  ] سک چـیه 
ره  ] و دـننکفیب ؛ ییادـج  شرـسمه  درم و  نایم  نآ  هلیـسوب  هک  دـنتخومآ  یم  ار  ییاهزیچ  هتـشرف ،)  ) ود نآ  زا  اـه ] نآ  یل   ] و وشن »!
هب هک  دنتخومآ  یم  ار  هچنآ  اه ] نآ   ] و .دشاب ]  ] ادخ تصخر  اب  رگم  دنناسر  یمن  ررض  یـسک  هب  بلاطم ]  ] نآ هلیـسوب  اه  نآ  دنچ ]
رد دشاب ، بلاطم ]  ] نآ رادیرخ  سک  ره  هک  دنتسناد  یم  نایدوهی )  ) نیقیب و  دیشخب ؛ یمن  ناشیارب  يدوس  دیناسر و  یم  نایز  ناشیا 

!« دنتسناد یم  ضرف ) رب   ) رگا دنتخورف ، نآ  لباقم  رد  ار  ناشدوخ  هچنآ  دوب  دب  هچ  درادن و  شیارب  يا  هرهب  ترخآ 

( ...و  278 هرقب /  ) يراوخابر . 19-8

زا ار ] ناـتدوخ  ! ] دـیا هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  « ؛ ) َنِینِمْؤـُم ُْمْتنُک  ْنِإ  اـبِّرلا  َنِم  َیَِقب  اـم  اوُرَذ  َهّللا َو  اوـُقَّتا  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  )
«. دینک اهر  تسا ، هدنام  یقاب  ابر  زا  هچنآ  دینمؤم ، رگا  و  دینک ، ظفح  ادخ  باذع ] ]
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(77 نارمع / لآ   ) هانگ يارب  غورد  دنگوس  . 19-9

ِهَمایِْقلا َو َمْوَی  ْمِْهَیلِإ  ُرُْظنَی  ُهّللا َو ال  ُمُهُمِّلَُکی  ِهَرِخْآلا َو ال  ِیف  ْمَُهل  َقالَخ  َِکئلوُأ ال  ًالِیلَق  ًاـنَمَث  ْمِِهناـْمیَأ  ِهّللا َو  ِدـْهَِعب  َنوُرَتْشَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  )
هرهب چیه  نانآ  دنـشورف ، یم  یکدنا  ياهب  هب  ار  ناشیاهدنگوس  ادـخ و  نامیپ  هک  یناسک  یتسارب  « ؛ ) ٌمِیلَأ ٌباذَـع  ْمَُهل  ْمِهیِّکَُزی َو  ال 

درک و دـهاوخن  رظن  ناـنآ  هب  زیخاتـسر  زور  رد  تـفگ و  دـهاوخن  نخـس  ناـنآ  اـب  ادـخ  و  دوـب ؛ دـهاوخن  ناـش  يارب  ترخآ  رد  يا 
«. تساه نآ  يارب  یکاندرد  باذع  و  تخاس )؛ دهاوخن  ناشکاپ  هانگ  زا  و   ) دهد یمن  ناشدشر 

(161 نارمع / لآ   ) تنایخ . 19-10

چیه يارب  و  « ؛ ) َنوُمَلُْظی ْمُه ال  ْتَبَـسَک َو  اـم  ٍسْفَن  ُّلُـک  یّفَُوت  َُّمث  ِهَماـیِْقلا  َمْوَی  َّلَـغ  اـِمب  ِتْأَـی  ْلـُْلغَی  ْنَم  َّلـُغَی َو  ْنَأ  ٍِّیبَِنل  َناـک  اـم  (َو 
سپس دروآ ؛ یم  هدرک ، تنایخ  نآ ) رد   ) ار هچنآ  زیخاتسر ، زور  دنک ، تنایخ  سک  ره  و  دنک ؛ تنایخ  هک  تسین ، هتـسیاش  يربمایپ 

«. دش دهاوخن  متس  نانآ  هب  هک  یلاح  رد  دوش ؛ یم  هداد  لماک  روطب  هدروآ ، تسدب  ار  هچنآ  سک  ره  هب 

(10 ءاسن /  ) میتی لام  ندروخ  . 19-11

هب ار  نامیتی  لاوما  هک  یناسک  تقیقح  رد  « ؛ ) ًاریِعَس َنْوَلْـصَیَس  ًاران َو  ْمِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکْأَی  امَّنِإ  ًاْملُظ  یماتَْیلا  َلاْومَأ  َنُولُکْأَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  )
[« .دنزوسب و   ] دنیآ رد  شتآ )  ) نازورف هلعش  رد  يدوزب  دنروخ و  یم  ناشنورد  رد  یشتآ  هک  تسین  نیا  زج  دنروخ ، یم  متس 

(27 هرقب /  ) ینکش نامیپ  . 19-12

؛ ) َنوُرِـساْخلا ُمُه  َکـِئلوُأ  ِضْرَأـْلا  ِیف  َنوُدِـسُْفی  َلَـصُوی َو  ْنَأ  ِِهب  ُهّللا  َرَمَأ  اـم  َنوُعَطْقَی  ِِهقاـثیِم َو  ِدـَْعب  ْنِم  ِهّللا  َدـْهَع  َنوُـضُْقنَی  َنیِذَّلا  )
رد دنلسگ و  یم  هداد  نامرف  شنتسویپ  هب  ادخ  ار  هچنآ  دننکش و  یم  نآ  نتخاس  مکحم  زا  سپ  ار ، ادخ  نامیپ  هک  یناسک  نامه ) »)

«. دنراکنایز نانآ  اهنت  دننک  یم  داسف  نیمز 
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(25 دعر /  ) محر عطق  . 19-13

ُءوُس ْمَُهل  ُهَنْعَّللا َو  ُمَُهل  َِکئلوُأ  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُدِسُْفی  َلَصُوی َو  ْنَأ  ِِهب  ُهّللا  َرَمَأ  ام  َنوُعَطْقَی  ِِهقاثیِم َو  ِدَْعب  ْنِم  ِهّللا  َدـْهَع  َنوُضُْقنَی  َنیِذَّلا  (َو 
و دنلسگ ، یم  هداد  نامرف  شنتـسویپ  هب  ادخ  ار  هچنآ  دننکـش و  یم  نآ  نتخاس  مکحم  زا  سپ  ار  ادخ  نامیپ  هک  یناسک  و  « ؛ ) ِراّدلا

«. تسا ناشیا  يارب  رگید ]  ] يارس يدب  و  تسا ! تنعل  ناشیارب  نانآ  دننک ، یم  داسف  نیمز  رد 

(16 لافنا /  ) داهج ههبج  زا  رارف  . 19-14

رد سک  ره  و  « ؛ ) ُریِصَْملا َْسِئب  ُمَّنَهَج َو  ُهاوْأَم  ِهّللا َو  َنِم  ٍبَضَِغب  َءاب  ْدَقَف  ٍهَِئف  یلِإ  ًازِّیَحَتُم  ْوَأ  ٍلاتِِقل  ًافِّرَحَتُم  ّالِإ  ُهَُربُد  ٍِذئَمْوَی  ْمِهِّلَُوی  ْنَم  (َو 
( ددجم  ) دربن يارب  نادیم  زا  يریگ  هرانک  شفده )  ) هکنآ رگم  دباترب -  يور  نا  نمـشد - )-   ) نآ زا  شدرگبقع  اب  دربن )  ) ِزور نآ 

دب هچ  و  تسا ، منهج  شدصقم  و  دش ؛ دهاوخ  راتفرگ  ادخ  بناج  زا  یمشخ  هب  ًامتح  سپ  دشاب -  رگید )  ) یهورگ هب  نتـسویپ  ای  و 
!« تسا یماجرف 

(23 رون /   ) نمادکاپ نز  هب  اوران  تبسن  . 19-15

نانز هک  یناسک  تقیقح  رد  « ؛ ) ٌمیِظَع ٌباذَـع  ْمَُهل  ِهَرِخآـْلا َو  اْینُّدـلا َو  ِیف  اُونُِعل  ِتاـنِمْؤُْملا  ِتـالِفاْغلا  ِتانَـصْحُْملا  َنُومْرَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  )
!« تسا نانآ  يارب  یگرزب  باذع  دنا و  هدش  رود  تمحر ) زا   ) ترخآ ایند و  رد  دنهد ، یم  تبسن  انز ) هب   ) ار نمؤم  ِلفاغ  ِنمادکاپ 

...و بصغ  . 19-16

هعماج هافر  تینما و  . 20

(12 هرقب /   ) تینما ّلخم  ناقفانم  . 20-1

«. دنوش یمن  هجوتم  یّسح ) كرد  اب   ) نکیل دنرگداسف و  طقف  نانآ  هک  دیشاب  هاگآ  « ؛ ) َنوُرُعْشَی ْنِکل ال  َنوُدِسْفُْملا َو  ُمُه  ْمُهَّنِإ  الَأ  )
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(277 هرقب /  ) تینما تابجوم  زا  تاکز  نداد  زامن و  هماقا ي  حلاص ، لمع  نامیا ، . 20-2

؛ ) َنُونَزْحَی ْمُه  ْمِْهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  ْمِهِّبَر َو ال  َدـْنِع  ْمُهُرْجَأ  ْمَُهل  َهاـکَّزلا  اُوَتآ  َهـالَّصلا َو  اُوماـقَأ  ِتاـِحلاّصلا َو  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َّنِإ  )
دنتخادرپ ار  تاکز  ِتایلام ]  ] دنتـشاد و اپرب  ار  زامن  دـنداد و  ماـجنا  هتـسیاش  ياـهراک ]  ] دـندروآ و ناـمیا  هک  یناـسک  تقیقح  رد  »

« .دنوش یم  نیگهودنا  نانآ  هن  تسین و  نانآ  رب  یسرت  چیه  .دوب و  دهاوخ  نانآ  يارب  ناشراگدرورپ  دزن  نانآ  شاداپ 

(34 ءاسن /  ) نانز تینما  بجوم  نادرم  . 20-3

اِمب ِْبیَْغِلل  ٌتاـِظفاح  ٌتاـِتناق  ُتاـِحلاّصلاَف  ْمِِهلاْومَأ  ْنِم  اوُقَْفنَأ  اـِمب  ٍضَْعب َو  یلَع  ْمُهَـضَْعب  ُهّللا  َلَّضَف  اـِمب  ِءاـسِّنلا  یَلَع  َنُوماّوَق  ُلاـجِّرلا  )
َهّللا َّنِإ  ًالِیبَس  َّنِْهیَلَع  اوُْغبَت  الَف  ْمُکَنْعَطَأ  ْنِإَف  َّنُهُوبِرْـضا  ِعِجاضَْملا َو  ِیف  َّنُهوُرُجْها  َّنُهوُظِعَف َو  َّنُهَزوُُشن  َنُوفاـخَت  ِیتّـاللا  ُهّللا َو  َظـِفَح 
هچنآ رطاخ  هب  و  داد ، يرترب  رگید ]  ] یخرب رب  ار  نانآ  یخرب  ادخ  هکنآ  رطاخ  هب  دننانز ؛ يرادـیاپ  هیام ] ، ] نادرم « ؛ ) ًارِیبَک اِیلَع  َناک 
ظفح نانآ ] يارب   ] ادـخ هچنآ  ساپ  هب  هک  دـننتورف ، ینارادربناـمرف  هتـسیاش  ِناـنز  .دـننک و  یم  هنیزه  ناـنز ) دروم  رد   ) ناـشلاوما زا 

و دیهد ؛ ناشدنپ  سپ  دیراد ، سرت  ناش  ینامرفان  زا  هک  ار  ینانز  .دننابهگن و  ار )، وا  قوقح  رارسا و  دوخ ، رـسمه   ) بایغ رد  هدرک ،
ار نانآ  بیدأت ) دـصق  هب  یگتـسهآ و  هب  دوبن ، یهار  چـیه  رگا   ) و دـینیزگ ؛ يرود  ناشیا  زا  اه  هاگباوخ  رد  دـشن )، عقاو  رثؤم  رگا  )

«. تسا گرزب  يا  هبترم  دنلب  ادخ  هک  دییوجَم ؛ نانآ  هب ) يّدعت  يا   ) رب یهار  چیه  سپ  دندرک ، تعاطا  امش  زا  رگا  .دینزب و 

(58 ءاسن /  ) تینما بابسا  داجیا  هب  یهلا  روتسد  . 20-4

َناـک َهّللا  َّنِإ  ِِهب  ْمُکُظِعَی  اّـمِِعن  َهّللا  َّنِإ  ِلْدَْـعلِاب  اوُمُکْحَت  ْنَأ  ِساـّنلا  َْنَیب  ُْمتْمَکَح  اذِإ  اـِهلْهَأ َو  یلِإ  ِتاـنامَْألا  اوُّدَُؤت  ْنَأ  ْمُکُُرمْأَـی  َهّللا  َّنِإ  )
یتسارب « ؛ ) ًاریَِصب ًاعیِمَس 
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يرواد تلادـع  هب  دـینک ، یم  يرواد  مدرم  نایم  هک  یماگنه  و  دـینک ؛ در  شلها  هب  ار  اه  تناـما  هک  دـهد  یم  ناـمرف  امـش  هب  ادـخ 
«. تسانیب ياونش  ادخ ، هک  یتسردب  دهد ؛ یم  دنپ  نآ  هب  ار  امش  ادخ  هک  تسا  يزیچ  وکین  تقیقح  رد  .دینک 

رافک ناناملسم و  یعامتجا  طباور  . 21

(113 نارمع / لآ   ) باتک لها  فئاوط  ندوبن  ناسکی  . 21-1

زا دنتـسین ؛ ناسکی  باتک ) لها  همه  یلو  (« ؛ ) َنوُدُجْـسَی ْمُه  ِْلیَّللا َو  َءانآ  ِهّللا  ِتایآ  َنُوْلتَی  ٌهَِمئاق  ٌهَّمُأ  ِباـتِْکلا  ِلـْهَأ  ْنِم  ًءاوَس  اوُْسَیل  )
نانآ هک  یلاح  رد  دننک ) یم  يوریپ  و   ) دنناوخ یم  ناهاگنابـش  رد  ار  ادخ  تایآ  هتـسویپ ]  ] هک دنا ، هدننک  مایق  یهورگ  باتک ، لها 

«. دنیامن یم  هدجس 

(66 هدئام /  ) دراد دوجو  لدتعم  مدرم  يراصن  دوهی و  نیب  . 21-2

ْمُْهنِم ٌرِیثَک  ٌهَدِـصَتْقُم َو  ٌهَّمُأ  ْمُْهنِم  ْمِِهلُجْرَأ  ِتْحَت  ْنِم  ْمِِهقْوَف َو  ْنِم  اُولَکََأل  ْمِهِّبَر  ْنِم  ْمِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  َلیِْجنِْإلا َو  َهارْوَّتلا َو  اُوماقَأ  ْمُهَّنَأ  َْول  (َو 
یم اپ  هب  هدـمآ ، دورف  نانآ  رب  ناشراگدرورپ  بناج  زا  هک  ار  هچنآ  لـیجنا و  تاروت و  ناـنآ ، ضرف ) رب   ) رگا و  « ؛ ) َنُولَمْعَی اـم  َءاـس 

زا یهورگ  دندروخ ؛ یم  يزور ) ینیمز  ياه  تمعن   ) ناشیاهاپ ریز  زا  و  ینامـسآ ) ياه  تمعن   ) ناش رـس )  ) يالاب زا  ًامتح  دنتـشاد ،
«. دننک یم  يراتفر  دب  نانآ  زا  يرایسب  یل ]  ] و دنتسه ، لدتعم  نانآ 

(82 هدئام /  ) دنا تسود  نیملسم  اب  يراصن  زا  یخرب  . 21-3

َِکلذ يراصَن  ّانِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ًهَّدَوَم  ْمَُهبَْرقَأ  َّنَدِجََتل  اوُکَرْـشَأ َو  َنیِذَّلا  َدوُهَْیلا َو  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ًهَوادَـع  ِساّنلا  َّدَـشَأ  َّنَدِـجََتل  )
تبسن مدرم  نیرت  نمشد  دنا ، هدیزرو  كرش  هک  ار  یناسک  نایدوهی و  ًاملـسم  « ؛ ) َنوُِربْکَتْـسَی ْمُهَّنَأ ال  ًانابْهُر َو  َنیِـسیِِّسق َو  ْمُْهنِم  َّنَِأب 

اب یتسود  رد  نا  مدرم - )-   ) نآ نیرت  کیدزن  میتسه »، یحیـسم  ام  یتسارب  : » دنتفگ هک  ار  یناسک  ًاعطق  و  تفای ؛ یهاوخ  نانمؤم  هب 
ّربکت ّقح ) ربارب  رد   ) نانآ هک  یتسارب  دنتسه و  ینابهار  ناشیـشک و  نانآ ، نایم  رد  هک  تسا  ببـس  نادب  نیا  تفای ؛ یهاوخ  نانمؤم 

«. دنزرو یمن 
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(83 هدئام /   ) دنزیر یم  کشا  نآرق  تئارق  ماگنه  يراصن  زا  یخرب  . 21-4

و « ؛ ) َنیِدِـهاّشلا َعَم  اْنُبتْکاَف  اّنَمآ  انَّبَر  َنُولوُقَی  ِّقَْحلا  َنِم  اُوفَرَع  اّمِم  ِْعمَّدـلا  َنِم  ُضیِفَت  ْمُهَُنیْعَأ  يرَت  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  َلِْزنُأ  اـم  اوُعِمَـس  اذِإ  (َو 
زا قوش )  ) کشا دنا ، هتخانـش  هک  یتقیقح  رثا  رد  ینیب  یم  دنونـش ، یم  هدـمآ ، دورف  ادـخ ]  ] هداتـسرف يوس  هب  ار  هچنآ  هک  یماگنه 

«. سیونب ناهاوگ  اب  ار  ام  سپ  میدروآ ، نامیا  ام ! راگدرورپ  يا ] : »] دنیوگ یم  .دوش  یم  ریزارس  ناشناگدید 

(29 هبوت /  ) دینکن رازراک  هیزج  تخادرپ  تروص  رد  باتک  لها  اب  . 21-5

َباتِْکلا اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  ِّقَْحلا  َنیِد  َنُونیِدَـی  ُُهلوُسَر َو ال  ُهّللا َو  َمَّرَح  ام  َنُومِّرَُحی  ِرِخْآلا َو ال  ِمْوَْیلِاب  ِهّللِاب َو ال  َنُونِمُْؤی  ـال  َنیِذَّلا  اُوِلتاـق  )
هک هدش  هداد  نانآ  هب  یهلا )  ) باتک هک  دنتـسه  يدارفا  زا  هک  دـینک  راکیپ  یناسک  اب  « ؛ ) َنوُرِغاص ْمُه  ٍدَـی َو  ْنَع  َهَیْزِْجلا  اوُطُْعی  یّتَح 

نّیدتم قح  نید  هب  دنراد و  یمن  عونمم  هدرک ، مارح  شا  هداتـسرف  ادـخ و  ار  هچنآ  دـنروآ و  یمن  نامیا  نیـسپزاب  زور  هب  ادـخ و  هب 
«. دنکچوک نانآ  هک  یلاح  رد  دنزادرپب  دوخ  تسد  هب  ار  هیزِج  ِتایلام ]  ] هکنیا ات  دنوش  یمن 

(93 سنوی /  ) دندش رکنم  روهظ  زا  دعب  یلو  دنتشاد  نامیا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  توبن  هب  لیئارسا  ینب  . 21-6

امِیف ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُهَْنَیب  یِضْقَی  َکَّبَر  َّنِإ  ُْملِْعلا  ُمُهَءاج  یّتَح  اوُفَلَتْخا  اَمَف  ِتابِّیَّطلا  َنِم  ْمُهاْنقَزَر  ٍقْدِص َو  َأَّوَبُم  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  انْأََّوب  ْدََقل  (َو 
اه هزیکاـپ  زا  ار  ناـنآ  و  میتخاـس ؛ رّقتـسم  یتسرد  هاـگیاج  رد  ار  بوقعی ) نادـنزرف  لیئارـسا =(  ینب  نیقیب  و  « ؛ ) َنوُِفلَتْخَی ِهِیف  اُوناـک 

هچنآ هرابرد  زیخاتسر  زور  وت  راگدرورپ  تقیقح  رد  دمآ ؛ لصاح ]  ] نانآ يارب  ملع  هکنیا  ات  دندرکن  فالتخا  یل ]  ] و میداد ؛ يزور 
«. دنک یم  يرواد  نانآ  نایم  دندرک ، یم  فالتخا  نآ  رد  هراومه 

(14 فص /  ) دنشاب ادخ  روای  ات  باتک  لها  زا  توعد  . 21-7

ِهّللا ُراْصنَأ  ُنَْحن  َنوُّیِراوَْحلا  َلاق  ِهّللا  َیلِإ  يِراْصنَأ  ْنَم  َنیِّیِراوَْحِلل  َمَیْرَم  ُْنبا  یَـسیِع  َلاق  اـمَک  ِهّللا  َراـْصنَأ  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  )
ِیَنب ْنِم  ٌهَِفئاط  ْتَنَمآَف 
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دیشاب ادخ  ناروای  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  « ؛ ) َنیِرِهاظ اوُحَبْصَأَف  ْمِهِّوُدَع  یلَع  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَنْدَّیَأَف  ٌهَِفئاط  ْتَرَفَک  َلِیئارْـسِإ َو 
و .مییادخ » ناروای  ام  : » دنتفگ نویراوح  دنیادخ »!؟ اب  نم  ناروای  یناسک  هچ  : » تفگ نویراوح  هب  میرم  رسپ  یـسیع  هک  هنوگ  نامه 
رب دـندوب  هدروآ  ناـمیا  هک  ار  یناـسک  و  دـندیزرو ؛ رفک  یهورگ  دـندروآ و  ناـمیا  بوقعی ) نادـنزرف  لیئارـسا =(  ینب  زا  یهورگ 

«. دندش زوریپ  سپ  میدرک  دییأت  تیوقت و )  ) ناشنانمشد دض ) )

اه نآ  یعامتجا  يدرف و  تاریثات  رویز و  سابل و  . 22

(26 فارعا /  ) تسا رطاخ  هب  يوقت  سابل  یلو  مرن  ابیز و  ياه  سابل  زا  يدنم  هرهب  . 22-1

يا « ؛ ) َنوُرَّکَّذَـی ْمُهَّلََعل  ِهّللا  ِتایآ  ْنِم  َِکلذ  ٌْریَخ  َِکلذ  يْوقَّتلا  ُساِبل  ًاشیِر َو  ْمُِکتآْوَس َو  يِراُوی  ًاساِبل  ْمُْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  ْدَـق  َمَدآ  ِیَنب  اـی  )
ششوپ یل ]  ] و تسا ؛ تنیز  هیام  دناشوپ و  یم  ار  امش  ياه  هاگمرش  هک  میداتسرف  ورف  امـش  يارب  یـسابل  تقیقح  رد  مدآ ! نادنزرف 

«. دنوش رّکذتم  نانآ  هک  دشاب  تسادخ ، ياه  هناشن  زا  اه ]  ] نیا تسا ؛ رطاخ  هب  نیا  ییاسراپ  يرادهگندوخ و ) )

(32 فارعا /  ) دینک هدافتسا  اه  تمعن  اه و  تنیز  زا  . 22-2

َِکلذَـک ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ًهَِصلاخ  اْینُّدـلا  ِهایَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َیِه  ْلـُق  ِقْزِّرلا  َنِم  ِتاـبِّیَّطلا  ِهِداـبِِعل َو  َجَرْخَأ  ِیتَّلا  ِهّللا  َهَنیِز  َمَّرَح  ْنَم  ْلـُق  )
ياه يزور  و  هدروآ ، دـیدپ  شناگدـنب  يارب  هک  ار  یهلا  ياه ]  ] رویز یـسک  هچ  : » وگب ربمایپ ] يا  [« ؛ ) َنوُمَْلعَی ٍمْوَِقل  ِتاـیْآلا  ُلِّصَُفن 

نارگید هچ  رگا  ( ؛ دـنا هدروآ  نامیا  هک  تسا  یناسک  يارب  ایند ،)  ) تسپ یگدـنز  رد  اه ]  ] نیا : » وگب تسا »!؟ هدرک  مارح  ار  هزیکاپ 
يارب ار  دوخ )  ) تایآ هنوگ  نیا  .دوب » دهاوخ  نانمؤم )  ) صوصخم زیخاتـسر  زور  رد  هک  یلاح  رد  دننک )، یم  هدافتـسا  اه  نآ  زا  زین 

«. میهد یم  حرش  دنهاگآ ، هک  یهورگ 
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(14 لحن /  ) ایرد ياه  تنیز  اب  نت  نتسارآ  . 22-3

ْمُکَّلََعل ِِهلْضَف َو  ْنِم  اوُغَْتبَِتل  ِهِیف َو  َرِخاوَم  َْکلُْفلا  يَرَت  اهَنوُسَْبلَت َو  ًهَْیلِح  ُْهنِم  اوُجِرْخَتْسَت  ایِرَط َو  ًامَْحل  ُْهنِم  اُولُکْأَِتل  َرْحَْبلا  َرَّخَس  يِذَّلا  َوُه  (َو 
نوریب دیشوپ  یم  ار  نآ  هک  يرویز  نآ  زا  و  دیروخب ؛ هزات  تشوگ  نآ ، زا  ات  تخاس  مار  ار  ایرد  هک  تسا  یسک  وا  و  « ؛ ) َنوُرُکْـشَت

دیاش ات  و  دـییوج ؛ هرهب )  ) وا شـشخب  زا  ات  تخاس ) امـش  مار  ار  ایرد   ) و ینیب ، یم  هدنفاکـش  بآ )  ) نآ رد  ار  اـه  یتشک  و  دـیروآ ؛
«. دینک يرازگساپس  امش 

(80 لحن /  ) دیرب هرهب  هیثاثا  رخاف و  سابل  زا  . 22-4

اِهفاوْصَأ َو ْنِم  ْمُِکتَماقِإ َو  َمْوَی  ْمُِکنْعَظ َو  َمْوَی  اهَنوُّفِخَتْـسَت  ًاـتُوُیب  ِماـْعنَْألا  ِدُولُج  ْنِم  ْمَُکل  َلَـعَج  ًانَکَـس َو  ْمُِکتُوُیب  ْنِم  ْمَُکل  َلَـعَج  ُهّللا  (َو 
اه ماد  ياه  تسوپ  زا  و  داد ؛ رارق  شمارآ  هیام )  ) ناتیاه هناخ  زا  امـش  يارب  ادـخ  و  « ؛ ) ٍنیِح یلِإ  ًاـعاتَم  ًاـثاثَأ َو  اهِراعْـشَأ  اـهِرابْوَأ َو 

كرُک اه و  نآ  ياه  مشپ  زا  دـیبای و  یم  کبـس  ناتتماقا ، زور  ناتترفاسم و  زور  ار  اـه ]  ] نآ هک  داد  رارق  امـش  يارب  ار  ییاـه  هناـخ 
[«. داد رارق  نّیعم   ] ینامز ات  ییالاک  و  لزنم )  ) ثاثا اه ، نآ  ياهوم  ناشیاه و 

(28 فهک /  ) ایند رهاوظ  هب  دایز  هجوت  تمزم  . 22-5

ْنَم ْعُِطت  اْینُّدلا َو ال  ِهایَْحلا  َهَنیِز  ُدیُِرت  ْمُْهنَع  َكاْنیَع  ُدْعَت  ُهَهْجَو َو ال  َنوُدیُِری  ِّیِشَْعلا  ِهادَْغلِاب َو  ْمُهَّبَر  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  َعَم  َکَسْفَن  ِْربْصا  (َو 
ناشراگدرورپ ناهاگرصع  نادادماب و  هک  زاس  ابیکش  یناسک  اب  ار  تدوخ  و  « ؛ ) ًاطُُرف ُهُْرمَأ  َناک  ُهاوَه َو  َعَبَّتا  انِرْکِذ َو  ْنَع  ُهَْبلَق  اْنلَفْغَأ 

ار ایند )  ) تسپ یگدنز  رویز  هک  یلاح  رد  ریگم  رب  نانآ  زا  ار  تناگدید  و  دننک ؛ یم  هدارا  ار  وا  تاذ  هک  یلاح  رد  دـنناوخ ، یم  ار 
«. تسا يور  هدایز  شراک  و  هدرک ، يوریپ  شسوه  زا  میتخاس و  لفاغ  نامِدای  زا  ار  شبلق  هک  نکم  يوریپ  یسک  زا  و  یناهاوخ ؛
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(12 رطاف /  ) ...و یناریتشک  ایرد ، تالآ  رویز  اذغ ، زا  يدنم  هرهب  . 22-6

اهَنوُسَْبلَت َو ًهَْیلِح  َنوُجِرْخَتْـسَت  ایِرَط َو  ًامَْحل  َنُولُکْأَت  ٍّلُک  ْنِم  ٌجاجُأ َو  ٌْحِلم  اذه  ُُهبارَـش َو  ٌِغئاس  ٌتاُرف  ٌبْذَع  اذـه  ِنارْحَْبلا  يِوَتْـسَی  ام  (َو 
شندیشون و ]  ] راوگ یشوخ  یکی )  ) نیا دنتـسین : ناسکی  ایرد  ود  و  « ؛ ) َنوُرُکْـشَت ْمُکَّلََعل  ِِهلْـضَف َو  ْنِم  اوُغَْتبَِتل  َرِخاوَم  ِهِیف  َْکلُْفلا  يَرَت 

یم نوریب  دیـشوپ  یم  ار  نآ  هـک  يروـیز  دـیروخ و  یم  هزاـت  تشوـگ  ود )  ) ره زا  تـسا و  خـلت  روـش  يرگید )  ) نآ تساراوـگ و 
«. دینک يرازگساپس  امش  دیاش  ات  و  دییوج ؛ هرهب  وا  ششخب  زا  ات  ینیب ، یم  هدنفاکش  بآ )  ) نآ رد  ار  اه  یتشک  و  دیروآ ؛

اه نآ  یعامتجا  يدرف و  تاریثات  ماو و  نهر و  . 23

(245 هرقب /  ) هناصلاخ تین  اب  ضرق  ياطعا  موزل  . 23-1

هب هک  یـسک  نآ  تسیک  « ؛ ) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  ُطُْصبَی َو  ُِضبْقَی َو  ُهّللا  ًهَرِیثَک َو  ًافاعْـضَأ  َُهل  ُهَفِعاُضیَف  ًانَـسَح  ًاـضْرَق  َهّللا  ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  )
( ای  ) دـنک و یم  دودـحم  ار ) ناگدـنب  يزور   ) ادـخ و  دـیازفیب ؟ ربارب  نیدـنچ  شیارب ، ار  نآ  ات  دـهد ، ماو  يا » هنـسحلا  ضرق   » ادـخ

«. دیوش یم  هدنادرگ  زاب  وا  يوس  هب  اهنت  و  دزاس ؛ یم  هدرتسگ 

(282 هرقب /  ) دنس میظنت  . 23-2

ُهَمَّلَع امَک  َُبتْکَی  ْنَأ  ٌِبتاک  َبْأَی  ِلْدَْعلِاب َو ال  ٌِبتاک  ْمُکَْنَیب  ُْبتْکَْیل  ُهُوُبتْکاَف َو  یمَسُم  ٍلَجَأ  یلِإ  ٍْنیَِدب  ُْمْتنَیادَت  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )
ُعیِطَتْسَی ْوَأ ال  ًافیِعَـض  ْوَأ  ًاهیِفَـس  ُّقَْحلا  ِْهیَلَع  يِذَّلا  َناک  ْنِإَف  ًاْئیَـش  ُْهنِم  ْسَْخبَی  ُهَّبَر َو ال  َهّللا  ِقَّتَْیل  ُّقَْحلا َو  ِْهیَلَع  يِذَّلا  ِِللُْمْیل  ُْبتْکَْیلَف َو  ُهّللا 
ِءادَهُّشلا َنِم  َنْوَضْرَت  ْنَّمِم  ِناتَأَْرما  ٌلُجَرَف َو  ِْنیَلُجَر  انوُکَی  َْمل  ْنِإَف  ْمُِکلاجِر  ْنِم  ِْنیَدیِهَش  اوُدِهْـشَتْسا  ِلْدَْعلِاب َو  ُهُِّیلَو  ِْللُْمْیلَف  َوُه  َّلُِمی  ْنَأ 

ْمُِکلذ ِِهلَجَأ  یلِإ  ًارِیبَک  ْوَأ  ًاریِغَـص  ُهُوُبتْکَت  ْنَأ  اوُمَئْـسَت  اوُعُد َو ال  ام  اذِإ  ُءادَهُّشلا  َبْأَی  يرْخُْألا َو ال  اَمُهادْحِإ  َرِّکَذـُتَف  امُهادْـحِإ  َّلِضَت  ْنَأ 
ِهّللا َْدنِع  ُطَْسقَأ 
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اذِإ اوُدِهْـشَأ  اهُوُبتْکَت َو  ّالَأ  ٌحاـنُج  ْمُْکیَلَع  َْسیَلَف  ْمُکَْنَیب  اهَنوُریِدـُت  ًهَرِـضاح  ًهَراـِجت  َنوُکَت  ْنَأ  ّـالِإ  اُوباـتْرَت  ّـالَأ  ینْدَأ  ِهَداـهَّشِلل َو  ُمَْوقَأ  َو 
یناسک يا  « ؛ ) ٌمِیلَع ٍءْیَـش  ِّلُِکب  ُهّللا  ُهّللا َو  ُمُکُمِّلَُعی  َهّللا َو  اوُقَّتا  ْمُِکب َو  ٌقوُُسف  ُهَّنِإَف  اُولَعْفَت  ْنِإ  ٌدیِهَـش َو  ٌِبتاک َو ال  َّراَُضی  ـال  ُْمتْعَیاـبَت َو 

ار نآ  سپ  دیدش ، راکهدب  رگیدکی  هب  نیعم  ِدمآرس  ات  ار  يا  یهدب  دتس ) داد و  ای  ماو  رطاخ  هب   ) هک یماگنه  دیا ، هدروآ  نامیا  هک 
، دنک يراددوخ  نتشون  زا  دیابن  يا ، هدنسیون  چیه  .دسیونب و  امش  ِنایم  رد  ار ) دنس  ، ) تلادع ساسا  رب  يا  هدنسیون  دیاب  .دیسیونب و 
( باذع  ) زا و  دنک ؛ هتکید  دیاب  تسوا ، هدـهع  رب  ّقح  هک  یـسک  .دـسیونب و  دـیاب  سپ  تسا ، هداد  شـشزومآ  ادـخ  هک  هنوگ  نامه 

کبـس تسوا ، هدهع  رب  ّقح  هک  یـسک  رگا  .دهاکن و  ار  ّقح )  ) نآ زا  يزیچ  چیه  و  دنک ؛ ظفح  ار  دوخ  تسوا  راگدرورپ  هک  ادـخ 
ياج هب   ) شتـسرپرس دـیاب  سپ  دـنک ، هتکید  دوخ  هک  دـناوت  یمن  ندوب )، گنگ  رطاخ  هب   ) ای دـشاب ، ناوت  مک  لقع ) رظن  زا   ) اـی رس 
کی سپ  دندوبن ، درم  ود  رگا  و  دیبلط ؛ یهاوگ  هب  نات  ناملسم - )-   ) نادرم نایم  زا  دهاش  ود  دنک و  هتکید  تلادع ، ساسا  رب  وا )،
سپ درک ، شومارف  نز ]  ] ود نآ  زا  یکی  رگا ]  ] ات دیریگب ]؛ یهاوگ  هب  ، ] دنتـسه امـش  تیاضر  دروم  هک  ینادهاش  زا  نز ، ود  درَم و 

يراددوخ دـیابن  دـنوش ، یم  توعد  یهاوگ ) يارب   ) اه نآ  هک  یماگنه  هب  نادـهاش  .دـنک و  يروآ  داـی  ار  يرگید  ود ، نآ  زا  یکی 
، یهاوگ يارب  و  رت ، هنارگداد  ادخ  دزن  نیا  .دیوشن  لولم  گرزب ، ای  کچوک  هچ ]  ] شدمآرس ات  دوخ ،) یهدب   ) نتـشون زا  .دنیامن و 

یم تسد ] هب  تسد  ، ] دوخ نایم  رد  ار  نآ  هک  دشاب  يدـقن  دتـس  داد و  هکنیا  رگم  تسا ؛ رت  کیدزن  ندرکن ، دـیدرت  هب  رتراوتـسا و 
، دینک یم  يدقن )  ) هلماعم هک  یماگنه  یل ]  ] .دیـسیونن و ار  يدـقن ] دتـس  داد و   ] نآ هک  تسین  امـش  رب  یهانگ  چـیه  سپ  .دـینادرگ 
.تسامـش و ینامرفان  زا  نیا  تقیقح  رد  سپ  دـینک ، نینچ ]  ] رگا دـنیبب و  ناـیز  دـیابن  يدـهاش ، هدنـسیون و  چـیه  دـیریگب و  دـهاش 

«. تساناد يزیچ  ره  هب  ادخ  و  دهد ؛ یم  شزومآ  امش  هب  ادخ  .دینک و  ظفح  ادخ  باذع ]  ] زا ار ] ناتدوخ  ]
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(1)(12 هدئام /  ) الاک تیبوغرم  . 23-3

ُْمْتنَمآ َهاکَّزلا َو  ُُمْتیَتآ  َهالَّصلا َو  ُُمتْمَقَأ  ِْنَئل  ْمُکَعَم  یِّنِإ  ُهّللا  َلاق  ًابیِقَن َو  َرَـشَع  ْیَْنثا  ُمُْهنِم  اـْنثََعب  َلِیئارْـسِإ َو  ِیَنب  َقاـثیِم  ُهّللا  َذَـخَأ  ْدََـقل  (َو 
َدَْعب َرَفَک  ْنَمَف  ُراْهنَْألا  اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٍتاّنَج  ْمُکَّنَلِخْدَُأل  ْمُِکتائِّیَس َو  ْمُْکنَع  َّنَرِّفَکَُأل  ًانَـسَح  ًاضْرَق  َهّللا  ُُمتْـضَْرقَأ  ْمُهوُُمتْرَّزَع َو  ِیلُـسُِرب َو 

هدزاود نانآ  نایم  زا  .تفرگ و  مکحم  نامیپ  بوقعی ) نادنزرف   ) لیئارـسا ینب  زا  ادخ  نیقیب  و  « ؛) ِلِیبَّسلا َءاوَس  َّلَض  ْدَقَف  ْمُْکنِم  َِکلذ 
، دیزادرپب ار  تاکز  ِتایلام ]  ] و دیراد ، اپ  رب  ار  زامن  رگا  متسه ؛ امـش  اب  نم  یتسارب  : » تفگ نانآ ) هب   ) ادخ .میتخیگنارب و  تسرپرس 

یم امـش  زا  ار  ناتیاه  يدب  ًاعطق  دیهد ، ماو  ادخ  هب  يا » هنـسحلا  ضرق   » و دـیراد ، یمارگ  ار  نانآ  دـیروآ و  نامیا  مناگداتـسرف  هب  و 
امش زا  سک  ره  و  تسا ؛ ناور  اهرهن  ش  ناتخرد - ]-   ] ریز زا  هک  منک  یم  دراو  یتشهب )  ) ياه ناتـسوب  رد  ار  امـش  ًامتح  و  میادز ؛

....و تسا .» هدش  هارمگ  تسرد  هار  زا  نیقیب  سپ  دزرو ، رفک  نآ ، زا  دعب 

: نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  و  یمالسا ) تاغیلبت   ) رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  . 24

(2)

ار ناتدوخ  و  دیهد ، یم  نامرف  یکین  هب  ار  مدرم  ایآ  « ؛ ) َنُولِقْعَت الَف  َباتِْکلا َأ  َنُوْلتَت  ُْمْتنَأ  ْمُکَـسُْفنَأ َو  َنْوَْسنَت  ِِّرْبلِاب َو  َساّنلا  َنوُُرمْأَت  (َأ 
»!؟ دینک یمن  يزرودرخ  ایآ  سپ  دیناوخ !؟ یم  ار  ادخ )  ) ِباتک امش  هک  یلاح  رد  دینک ، یم  شومارف 

نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  ناگدنام و  هار  رد  . 25

(3)

َْنَیب ًَهلوُد  َنوُکَی  ْیَک ال  ِلِیبَّسلا  ِْنبا  ِنیِکاسَْملا َو  یماتَْیلا َو  یبْرُْقلا َو  يِذـِل  ِلوُسَّرِلل َو  ِهِّللَف َو  يرُْقلا  ِلـْهَأ  ْنِم  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهّللا  َءاـفَأ  اـم  )
ام ْمُْکنِم َو  ِءاِینْغَْألا 

ص:354

ص 655. ناقهد ، ربکا  میرک ، نآرق  زا  هتکن  کی  رازه و  .ر ك : ( 1 - ) 1
....و  19 رون /  71 ؛ هبوت /  69 ؛ ماعنا /  63 ؛ هدئام /  63 ؛ ءاسن /  .ر ك : زین : 44 و  هرقب /  ( 2 - ) 2

.36 ءاسن /  60 و  هبوت /  ، 87 رشح /  .ر ك : زین  7 و  رشح /  ( 3 - ) 3
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هب ادـخ  هک  اه  يدابآ  لها  مئانغ )  ) زا هچنآ  « ؛ ) ِباقِْعلا ُدـیِدَش  َهّللا  َّنِإ  َهّللا  اوُقَّتا  اوُهَْتناَـف َو  ُْهنَع  ْمُکاـهَن  اـم  ُهوُذُـخَف َو  ُلوُسَّرلا  ُمُکاـتآ 
هدنام هار  ردو  نایاونیب  نامیتی و  و  وا )  ) ناکیدزن يارب  و  شا )  ) هداتـسرف يارب  ادخ و  يارب  طقف  سپ  تسا  هدـنادرگزاب  شا  هداتـسرف 

دیریگب ار  نآ  سپ  هدروآ  امش  يارب  ادخ ]  ] هداتسرف ار  هچنآ  ددرگن و  تسد ] هب  تسد   ] امش نارگناوت  نایم  رد  اه ) تورث   ) ات تسا ،
تخـس ادخ  هک  دینک  ظفح  ادخ  باذع ]  ] زا ار ] ناتدوخ   ] و دـینک ؛ يراددوخ  سپ  درک  عنم  نآ  زا  ار  امـش  هچنآ  و  دـینک ،) ارجا  (و 

«. تسا رفیک 

نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  يرواد و  مکح و  . 26

(1)

َناـک َهّللا  َّنِإ  ِِهب  ْمُکُظِعَی  اّـمِِعن  َهّللا  َّنِإ  ِلْدَْـعلِاب  اوُمُکْحَت  ْنَأ  ِساـّنلا  َْنَیب  ُْمتْمَکَح  اذِإ  اـِهلْهَأ َو  یلِإ  ِتاـنامَْألا  اوُّدَُؤت  ْنَأ  ْمُکُُرمْأَـی  َهّللا  َّنِإ  )
یم يرواد  مدرم  نایم  هک  یماگنه  و  دـینک ؛ در  شلها  هب  ار  اه  تناـما  هک  دـهد  یم  ناـمرف  امـش  هب  ادـخ  یتسارب  « ؛ ) ًاریَِـصب ًاـعیِمَس 

ياونـش ادـخ ، هک  یتسردـب  دـهد ؛ یم  دـنپ  نآ  هب  ار  امـش  ادـخ  هک  تسا  يزیچ  وکین  تقیقح  رد  .دـینک  يرواد  تلادـع  هب  دـینک ،
«. تسانیب

: نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  تروشم و  يروش و  . 27

(2)

اذِإَف ِْرمَْألا  ِیف  ْمُهْرِواش  ْمَُهل َو  ْرِفْغَتْـسا  ْمُْهنَع َو  ُفْعاَف  َِکلْوَح  ْنِم  اوُّضَْفنَال  ِْبلَْقلا  َظِیلَغ  اظَف  َْتنُک  َْول  ْمَُهل َو  َْتِنل  ِهّللا  َنِم  ٍهَمْحَر  اـِمبَف  )
( ضرف رب   ) رگا و  يدـش ؛ وخ  مرن  ناـنآ  اـب  ادـخ  بناـج  زا  یتـمحر  ببـس  هب  و  « ؛ ) َنِیلِّکَوَتُْملا ُّبُِحی  َهّللا  َّنِإ  ِهّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَف  َْتمَزَع 
اب اه ]  ] راک رد  هاوخب و  شزرمآ  ناشیارب  رذگرد و  نانآ  زا  سپ  .دندش  یم  هدنکارپ  تنوماریپ  زا  ًامتح  يدوب ، لد  تخس  ییوخدنت 

«. دراد یم  تسود  ار  ناگدننک  لّکوت  ادخ  هک  ارچ  نک ؛ لّکوت  ادخ  رب  سپ  یتفرگ ، میمصت  هک  یماگنه  نک و  تروشم  نانآ 

ص:355

.6 تارجح /  27 ؛ لمن /  125 ؛ ، 105 ، 94 ءاسن /  .ر ك : زین  و  ، 58 ءاسن /  ( 1 - ) 1
.38 يروش /  .ر ك : زین  159 و  نارمع /  لآ  ( 2 - ) 2
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: نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  تیمویق و  یتسرپرس و  . 28

(1)

ِحاکِّنلا ُهَدْقُع  ِهِدَِیب  يِذَّلا  اَوُفْعَی  ْوَأ  َنوُفْعَی  ْنَأ  ّالِإ  ُْمتْـضَرَف  ام  ُفِْصنَف  ًهَضیِرَف  َّنَُهل  ُْمتْـضَرَف  ْدَق  َّنُهوُّسَمَت َو  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َّنُهوُُمتْقَّلَط  ْنِإ  (َو 
نانآ اب  هکنآ  زا  شیپ  ار ، نا  نز - )-   ) نآ رگا  و  « ؛ ) ٌریَِـصب َنُولَمْعَت  اـِمب  َهّللا  َّنِإ  ْمُکَْنَیب  َلْـضَْفلا  اُوَْسنَت  ـال  يْوقَّتِلل َو  ُبَْرقَأ  اوُفْعَت  ْنَأ  َو 
نانآ هب   ) دـیا هدرک  نییعت  ار  هچنآ  فصن  سپ  دـیهد ، ناشقالط  دـیا ، هدرک  نییعت  اه  نآ  يارب  يرهَم  هک  یلاح  رد  دـیریگب و  سامت 

و  ) ییاسراپ هب  امـش )  ) ندرک تشذگ  دـشخبب و  تسوا ، تسد  هب  جاودزا  دـنویپ  هک  یـسک  ای  دنـشخبب ؛ نانآ ]  ] هکنیا رگم  دـیهدب )
«. تسانیب دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  ادخ  هک  دینکن  شومارف  ناتدوخ  نایم  رد  ار  ششخب  تسا و  رت  کیدزن  يرادهگن ) دوخ 

نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  تیبرت و  میلعت و  . 29

(2)

ْمُهَّلََعل ْمِْهَیلِإ  اوُعَجَر  اذِإ  ْمُهَمْوَق  اوُرِذـُْنِیل  ِنیِّدـلا َو  ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل  ٌهَِفئاط  ْمُْهنِم  ٍهَقِْرف  ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  ْوَلَف ال  ًهَّفاَـک  اوُرِْفنَِیل  َنُونِمْؤُْملا  َناـک  اـم  (َو 
یمن چوک  و   ) دنوش یمن  جیسب  يا  هتـسد  نانآ ، زا  یهورگ  ره  زا  ارچ  سپ  دنوش ؛ یمن  جیـسب  یگمه  نانمؤم  زگره  و  « ؛ ) َنوُرَذْحَی

زا  ) دـیاش ات  دـنهد !؟ رادـشه  دـندرگ ، یم  زاب  نانآ  يوس  هب  هک  یماگنه  هب  ار  ناشموق  اـت  دـنیامن و  قیمع  مهف  نید ، رد  اـت  دـننک ،)
«. دنوش كانمیب  ادخ ) تفلاخم 

: نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  سانجا و  راکتحا  ابر و  . 30

(3)

َْعیَْبلا ُهّللا  َّلَحَأ  ابِّرلا َو  ُْلثِم  ُْعیَْبلا  اَمَّنِإ  اُولاق  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  ِّسَْملا  َنِم  ُناْطیَّشلا  ُهُطَّبَخَتَی  يِذَّلا  ُموُقَی  امَک  ّالِإ  َنُوموُقَی  ابِّرلا ال  َنُولُکْأَی  َنیِذَّلا  )
َِکئلوُأَف َداع  ْنَم  ِهّللا َو  َیلِإ  ُهُْرمَأ  َفَلَس َو  ام  ُهَلَف  یهَْتناَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٌهَظِعْوَم  ُهَءاج  ْنَمَف  ابِّرلا  َمَّرَح  َو 

ص:356

....و  228 هرقب /  21 ؛ ، 127 ، 4 ، 20 ءاسن /  236 ؛ هرقب /  .ر ك : زین  237 و  هرقب /  ( 1 - ) 1
.68 فهک / 43 و  توبکنع / 247 ؛ هرقب / 23 ؛ مور / 11 ؛ هلداجم / 114 ؛ هط / 15 ؛ لمن / .ر ك : زین  122 و  هبوت / ( 2 - ) 2

.161 ءاسن /  39 و  مور /  130 ؛ نارمع /  لآ  278 و 279 ؛ هرقب /  .ر ك : زین  275 و  هرقب /  ( 3 - ) 3

یناسنا مولع  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 504زکرم  هحفص 375 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_356_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_356_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14911/AKS BARNAMEH/#content_note_356_3
http://www.ghaemiyeh.com


، سامت رثا  رب  ناطیش  هک  یسک  نتساخرب  دننامه  رگم  دنزیخ  یمنرب  دنروخ ، یم  ابر  هک  یناسک  « ؛ ) َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِراّنلا  ُباحْـصَأ 
ادـخ هکنآ  لاح  و  .تسابر » دـننامه  طقف  هلماعم  : » دـنتفگ ناـنآ  هک  تسا  ببـس  نادـب  نیا ، .تسا  هدرک  ش  رَـس ) هتفـشآ  و   ) هناوید
نایاپ يراوخابر ) هب   ) دـسر و وا  هب  شراـگدرورپ  بناـج  زا  يدـنپ  سک  ره  .تسا و  هدومن  مارح  ار  اـبر  و  هدرک ، لـالح  ار  هلماـعم 

[ يراوخابر هب   ] هک یناسک  یل ]  ] و تسادخ ؛ اب  شراک  و  تسوا ؛ ِنآ  زا  طقف  هدروآ ) تسدب   ) هتشذگ رد ) دوس  زا   ) هچنآ سپ  دهد ،
«. دنراگدنام اجنآ  رد  نانآ  و ]  ] .دنشتآ لها  نانآ  سپ  دندرگ ، زاب 

نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  صاصق و  . 31

(1)

ٌعابِّتاَف ٌءْیَـش  ِهیِخَأ  ْنِم  َُهل  َیِفُع  ْنَمَف  یْثنُْألِاب  یْثنُْألا  ِْدبَْعلِاب َو  ُْدبَْعلا  ِّرُْحلِاب َو  ُّرُْحلا  یْلتَْقلا  ِیف  ُصاصِْقلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )
نامیا هک  یناسک  يا  « ؛ ) ٌمِیلَأ ٌباذَـع  ُهَلَف  َِکلذ  َدـَْعب  يدَـتْعا  ِنَمَف  ٌهَمْحَر  ْمُکِّبَر َو  ْنِم  ٌفیِفْخَت  َِکلذ  ٍناسْحِِإب  ِْهَیلِإ  ٌءادَأ  ِفوُْرعَْملاـِب َو 

نز و ضوع  نز  هدـنب و  ضوع  هدـنب  دازآ و  ضوع  دازآ  تسا : هدـش  ررقم  امـش  رب  ناگتـشک ، هرابرد  صاصق  ِمکح ) ، ) دـیا هدروآ 
[ اهب نوخ   ] یکین هب  دریگ و  شیپ  رد  هدیدنـسپ  هار )  ) سپ دوش ، هدیـشخب  وا  هب  صاصق ) زا   ) يزیچ شا ، ینید )  ) ردارب زا  هک  یـسک 

كاندرد یباذع  سپ  دنک ، زواجت  نآ  زا  دـعب  هک  یـسک  تسا و  ناتراگدرورپ  فرط  زا  یـششخب  یفیفخت و  نیا ، دزادرپب ؛ وا  هب  ار 
«. دوب دهاوخ  شیارب 

(2 هدئام /  ) نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  يراکمه و  نواعت و  . 32

ْمِهِّبَر َو ْنِم  ًالْضَف  َنوُغَْتبَی  َمارَْحلا  َْتیَْبلا  َنیِّمآ  َِدئالَْقلا َو َال  َيْدَْهلا َو َال  َمارَْحلا َو َال  َرْهَّشلا  ِهّللا َو َال  َِرئاعَش  اوُّلُِحت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )
اوُدَتْعَت ْنَأ  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  ِنَع  ْمُکوُّدَص  ْنَأ  ٍمْوَق  ُنآَنَش  ْمُکَّنَمِرْجَی  اوُداطْصاَف َو ال  ُْمْتلَلَح  اذِإ  ًاناوْضِر َو 
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هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  « ؛ ) ِباقِْعلا ُدـیِدَش  َهّللا  َّنِإ  َهّللا  اوُقَّتا  ِناوْدـُْعلا َو  ِْمثِْإلا َو  یَلَع  اُونَواـعَت  ـال  يْوقَّتلا َو  ِِّرْبلا َو  یَلَع  اُونَواـعَت  َو 
هناخ ناگدننک  دـصق  هن  رادـناشن و  هن  ناشن و  یب  ياه  ینابرق  هن  و  مارح ، ياه ]  ] هام هن  و  ادـخ ، ياه  هناشن  جـح و ) مسارم  هن  ! ) دـیا

دـینادن و لالح  و  دـینکن ) ینکـش  تمرح   ) ار دـنیوج ، یم  ناشراگدرورپ  زا  يا  يدونـشخ  یـششخب و  هک  یلاح  رد  ادـخ ]  ] مرتحم
( هب ندمآ   ) زا ار  امـش  هکنیا  يارب  یهورگ ، يزوت  هنیک  هتبلا ، دینک و  راکـش  دیناوت ) یم   ) سپ دـیدمآ ، نوریب  مارحا  زا  هک  یماگنه 
يرادهگن و) دوخ   ) يراکوکین و يا )  ) رب .دییامن و  يّدعت  هک  دنکن  راداو  ار  امـش  دنتـشاد ، زاب  هیبیدـح ) حلـص  رد   ) مارحلا دجـسم 

ظفح ادخ  باذع ]  ] زا ار ] ناتدوخ   ] و دییامنن ؛ يراکمه  رگیدکی  اب  يّدعت  هانگ و  يا )  ) رب و  دـینک ؛ يراکمه  رگیدـکی  اب  ییاسراپ 
«. تسا رفیک  تخس  ادخ  هک  ارچ ] ، ] دینک

(9 هعمج /  ) تالماعم شورف و  دیرخ و  . 33

(1)

يا « ؛ ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  َْعیَْبلا  اوُرَذ  ِهّللا َو  ِرْکِذ  یلِإ  اْوَعْـساَف  ِهَعُمُْجلا  ِمْوَی  ْنِم  ِهـالَّصِلل  َيِدُون  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  )
اهر ار  هلماعم  دیـشوکب و  ادخ  دای  يوس  هب  سپ  دوش ، هداد  ادن  هعمج  زور  رد  زامن  يارب  هک  یماگنه  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک 

!« دینادب رگا  تسا  رطاخ  هب  امش  يارب  نیا  هک  دینک 

(15 نباغت / 119 و  هرقب /  ) نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  بوشآ و  هنتف و  داجیا  . 34

یّتَـح ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َدـْنِع  ْمُهُوِلتاـُقت  ـال  ِلـْتَْقلا َو  َنِم  ُّدَـشَأ  ُهَْنتِْفلا  ْمُکوُجَرْخَأ َو  ُْثیَح  ْنِم  ْمُهوُجِرْخَأ  ْمُهوُُمتْفِقَث َو  ُْثیَح  ْمُهُوُلْتقا  (َو 
نوریب ار  امـش  هک  ییاج  زا  و  دیـشکب ؛ دـیتفای ، ار  نانآ  اجک  ره  و  « ؛ ) َنیِِرفاْکلا ُءازَج  َِکلذَـک  ْمُهُوُلْتقاَف  ْمُکُولَتاق  ْنِإَـف  ِهِیف  ْمُکُوِلتاـُقی 

راکیپ نانآ  اب  مارحلادجسم  رانک  رد  تسا و  رتدیدش  مه ]  ] راتشک زا  كرش ،]  ] يرگبوشآ يدب )  ) دینک و نوریب  ار  نانآ  دندنار ،
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«. تسا نینچ  نارفاک  يازس  .دیشکب  ار  اه  نآ  سپ  دندرک ، راکیپ  امش  اب  رگا  دنگنجب و  امش  اب  اجنآ  رد  هکنیا  رگم  دینکم ؛

(256 هرقب /  ) نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  نآ و  دودح  لمع و  هدیقع و  رکف ، يدازآ  . 35

ُهّللا اَهل َو  َماصِْفنا  یْقثُْولا َال  ِهَوْرُْعلِاب  َکَسْمَتْـسا  ِدَقَف  ِهّللِاب  ْنِمُْؤی  ِتوُغاّطلِاب َو  ْرُفْکَی  ْنَمَف  ِّیَْغلا  َنِم  ُدْشُّرلا  َنَّیَبَت  ْدَق  ِنیِّدـلا  ِیف  َهارْکِإ  (ال 
نیارباـنب .تسا  هدـش  نشور  یهارمگ ، زا  تیادـه  هار )  ) نیقیب هک ) ارچ  ، ) تسین نـید  شریذـپ )  ) رد یهارکا  چـیه  « ؛ ) ٌمـِیلَع ٌعـیِمَس 

چیه هک  تسا  هتـسج  کّـسمت  راوتـسا  يزیواتـسد  هب  نیقیب  سپ  دروآ ، ناـمیا  ادـخ  هب  دزرو و  رفک  رگناـیغط  ِدوبعم )  ) هب هک  یـسک 
«. تساناد ياونش  ادخ ، .تسین و  شیارب  ینتسسگ 

28 و 29) فارعا / 103 ؛ هدئام /  ) نآ یعامتجاو  يدرف  تاریثات  تافارخ و  . 36

ادخ « ؛ ) َنُولِقْعَی ْمُهُرَثْکَأ ال  َبِذَْکلا َو  ِهّللا  یَلَع  َنوُرَتْفَی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِکل  ٍماح َو  ٍهَلیِصَو َو ال  ٍهَِبئاس َو ال  ٍهَریَِحب َو ال  ْنِم  ُهّللا  َلَعَج  ام  )
رارق يا ، هدـش  تیامح  هنیرن  ناویح  روراب و  دنفـسوگ  روراب و  دازآ  رتش  روراـب و  هتفاکـشْشوگ  ناویح  دروم ) رد  یتیعونمم ،  ) چـیه

«. دننک یمن  يزرودرخ  نانآ  رثکا  و  دندنب ؛ یم  غورد  ادخ  رب  دندیزرو ، رفک  هک  یناسک  نکیل  و  تسا ؛ هدادن 

(205 هرقب /  ) نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  دادبتسا و  . 37

(1)

هب ای   ] دبات یمرب  يور  هک  یماگنه  و  « ؛ ) َداسَْفلا ُّبُِحی  ُهّللا ال  َلْسَّنلا َو  َثْرَْحلا َو  َِکلُْهی  اهِیف َو  َدِـسُْفِیل  ِضْرَْألا  ِیف  یعَـس  ّیلَوَت  اذِإ  (َو 
ار يراکهابت  ادـخ  و  دزاس ؛ یم  دوباـن  ار  لـسن  تعارز و  دـنک و  داـسف  نآ  رد  اـت  دـنک  یم  شـشوک  نیمز  رد  دـسر ] یم  تموکح 

«. دراد یمن  تسود 
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(21 بازحا /  ) نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  یعامتجا و  ياه  هوسا  . 38

(1)

( شور  ) رد امـش  يارب  نیقیب  « ؛ ) ًارِیثَـک َهّللا  َرَکَذ  َرِخآـْلا َو  َمْوَْیلا  َهّللا َو  اوُجْرَی  َناـک  ْنَِمل  ٌهَنَـسَح  ٌهَوْسُأ  ِهّللا  ِلوُـسَر  ِیف  ْمَُکل  َناـک  ْدََـقل  )
«. دننک یم  دای  رایسب  ار  ادخ  دنراد و  نیسپزاب  زور  ادخ و  هب  دیما  هک  یناسک  يارب  تسوکین ! يوریپ  يارب ) ییوگلا  ، ) ادخ هداتسرف 

(4 صصق /  ) نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثاتو  اهالتعا  اهطاطحنا ، لماوع  . 39

(2)

؛ ) َنیِدِسْفُْملا َنِم  َناک  ُهَّنِإ  ْمُهَءاِسن  ِییْحَتْـسَی  ْمُهَءاْنبَأ َو  ُحِّبَُذی  ْمُْهنِم  ًهَِفئاط  ُفِعْـضَتْسَی  ًاعَیِـش  اهَلْهَأ  َلَعَج  ِضْرَْألا َو  ِیف  الَع  َنْوَعِْرف  َّنِإ  )
فیعضت ار  نانآ  زا  يا  هتسد  هک  یلاح  رد  دادرارق ؛ ییاه  هورگ  ار  نآ  لها  و  درک ، ییوج  يرترب  رـصم )  ) نیمز رد  نوعرف  عقاو  رد  »

«. دوب نارگداسف  زا  وا  هک  ارچ ] [ ؛ تشاد یم  هگن  هدنز  ار  ناشنانز  دیرب و  یم  رس  ار  ناشنارسپ  درک ، یم 

(55 هرقب /  ) نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثأت  نآ و  بابسا  يزیرگ و  نید  . 40

(3)

: دیتفگ هک  ار  یماگنه  دینک ) دای   ) و « ؛ ) َنوُرُْظنَت ُْمْتنَأ  ُهَقِعاّصلا َو  ُمُْکتَذَخَأَف  ًهَرْهَج  َهّللا  يََرن  یّتَح  ََکل  َنِمُْؤن  َْنل  یـسُوم  ای  ُْمْتُلق  ْذِإ  (َو 
ار امـش  هقعاص  دـیتسیرگن ، یم  امـش  هک  یلاح  رد  سپ  مینیبب »؛ اراکـشآ  ار  ادـخ  هکنیا  ات  دروآ ، میهاوخن  نامیا  وت  هب  یـسوم ، يا  »

«. تفرگ ورف ) )

(36 ءاسن /  ) نآ یعامتجا  يدرف و  تاریثات  وا و  قوقح  هیاسمه و  هلئسم  . 41

یماتَْیلا یبْرُْقلا َو  يِِذب  ًاناسْحِإ َو  ِْنیَِدلاْولِاب  ًاْئیَش َو  ِِهب  اوُکِرُْشت  َهّللا َو ال  اوُُدبْعا  (َو 
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َناک ْنَم  ُّبُِحی  َهّللا ال  َّنِإ  ْمُُکناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  ِلِیبَّسلا َو  ِْنبا  ِْبنَْجلاـِب َو  ِبِحاّـصلا  ُِبنُْجلا َو  ِراـْجلا  یبْرُْقلا َو  يِذ  ِراـْجلا  ِنیِکاـسَْملا َو  َو 
نامیتی و ناکیدزن و  هب  ردام و  ردپ و  هب  دینک  یکین  و  دینادرگم ؛ کیرـش  وا  اب  ار  زیچ  چیه  و  دـیتسرپب ؛ ار  ادـخ  و  « ؛ ) ًاروُخَف ًالاتُْخم 
هک دیتسه ؛ کلام  امـش  هک  ناگدرب ) زا   ) هچنآ هدـنام و  هار  رد  و  نیـشنمه ] و   ] تسود رود و  هیاسمه  کیدزن و  هیاسمه  نایاونیب و 

«. دراد یمن  تسود  تسا ، شورف  رخف  و ]  ] زادرپ لایخ  ِّربکتم  هک  ار  یسک  ادخ 

میرک نآرق  یعامتجا  ماکحا  هنیمز  رد  ذخآم  عبانم و  تسرهف 

تاغیلبت نامزاس  للملا  نیب  رـشن  پاـچ و  تکرـش  نارهت ، يدزی ، حابـصم  یقتدـمحم  داتـسا  نآرق ، هاگدـید  زا  خـیرات  هعماـج و  . 1
.1379 یمالسا ،

.1384 اه ، هاگشناد  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  مق ، ناگدنسیون ، زا  یعمج  میرک ، نآرق  یعوضوم  ریسفت  . 2

.1381 بدا ، شناد و  تاراشتنا  مق ، هدازاباب ، ربکا  یلع  یعامتجا ، دسافم  ینامرد  ياه  هویش  . 3

.1384 نآرق ، زا  ییاهسرد  یگنهرف  زکرم  مق ، ناقهد ، ربکا  میرک ، نآرق  زا  هتکن  کی  رازه و  . 4

.1382 يوبن ، تاراشتنا  هسسؤم  نارهت ، یلمخم ، دمحا  نآرق ، تایآ  یعوضوم  فشک  يامنهار  . 5

لاس 1383. ش 37-38 ، مهد ، لاس  ینآرق ، ياهشهوژپ  هلمج  . 6
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: شسرپ *

؟  تسیچ ثیدح  نآرق و  رظنم  زا  عامتجا  رد  نید  هب  ناناوج  یخرب  یهجوت  مک  يزیرگ و  نید  یتخانشناور  یتخانش و  هعماج  لماوع 

: خساپ *

: همدقم

اهدـیابن اهدـیاب و  بلاق  رد  یهلا ) و   ) یـشزرا روما  ناونع  هب  هک  تسا  يراتفر  يداقتعا -  ياـه  هرازگ  زا  لکـشتم  يا  هعومجم  نید 
یمرب يور  یهلا  یـشزرا -  ياه  همانرب  هعومجم  کی  زا  درف  هک  تسا  يراتفر  يزیرگ  نید  هلئـسم  لـباقم ، رد  . (1) ددرگ یم  رهاظ 
روهظ زورب و  نوگانوگ  ياه  لکـش  هب  ینونک  هدیچیپ  يایند  ات  زاغآ و  رـشب  یعامتجا  یگدنز  عورـش  نامز  زا  يراجنهان  نیا  دبات ،

: میرب یم  مان  لیذ  راصتخا  هب  هک  دنک  یم  افیا  شقن  هدیدپ  نیا  داجیا  رد  يددعتم  روما  .تسا  هتفای 

يزیرگ نید  لماوع 

هک دـشاب ، یم  یتخانـش  ناور  ای  ینورد  یتخانـش و  هعماج  اـی  ینورب  لـماع  ود  هدـمع  روط  هب  عاـمتجا  رد  يراـجنهان  نیا  روخـشبآ 
: دوش یم  لماش  ار  يددعتم  لماوع  مادکره 

یتخانش هعماج  لماوع  .فلا 

هداوناخ . 1

ور هب  ور  نآ  اب  ندش  یعامتجا  يارب  ناسنا  هک  تسا  هعومجم  نیلوا  عامتجا ، هدنهد  لیکشت  هتـسه  نیرت  کچوک  ناونع  هب  هداوناخ 
هب هداوناخ  .تسا 
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نیرت لاعف  ناونع  هب  نیدلاو  یلو  دنتسه ، لماعت  رد  مه  اب  يا  هنوگ  هب  هک  دوش  یم  قالطا  یببـس  یبسن و  ناکیدزن  زا  یعیـسو  فیط 
: میریگ یم  یپ  ار  ثحب  ناونع  ود  اب  هداوناخ  شقن  يزیرگ و  نید  دنیارف  رد  .دننک  یم  افیا  شقن  دارفا  يریذپ  هعماج  رد  نآ ، وضع 

بهذم هب  نآ  هجوت  نازیم  هداوناخ و  . 1-1

يراتفر یتدـیقع و  ياه  هیاپ  دـناوت  یم  دـنک  یم  رارقرب  طابترا  اه  نآ  اب  درف  هک  تسا  یناسنا  هعومجم  نیلوا  هداوناخ  هک  اج  نآ  زا 
یتدـیقع ياهرواب  يرادرک و  ياه  شزرا  بلاق  رد  اهراتفر  عاونا  هب  یمیمـص ، طـیحم  نیا  ياـضعا  هاـگن  عون  .دـهد  لکـش  ار  دارفا 

.دنک یم  افیا  یساسا  یشقن  يزیرگ ، نید  ای  يریذپ  نید  هیلوا  یهد  ناماس  رد  هک  تسا  یلماع 

هب تبـسن  هزادنا  ره  تسا و  رثؤم  نادنزرف  ًاصوصخم  اضعا  يریذپ  نید  رد  دشاب  دیقم  ینید  ياهراتفر  بهذم و  هب  هداوناخ  ردـقره 
ناصـصختم طسوت  هک  ینادیم  شیامزآ  کی  رد  لباقتم  ریثأت  نیا  .دنوش  یم  نازیرگ  نید  هب  تبـسن  زین  اضعا  دـشاب  هجوت  مک  نید 

.(1) تسا هدیسر  تابثا  هب  تفرگ  تروص  یعامتجا  روما 

يریذـپریثأت .دـشاب  یم  درف  تیـصخش  يریگ  لکـش  ناـمز  نیلوا  هک  دـیآ  یم  دوجو  هب  یکدوـک  نینـس  رد  بلغا  يریذـپریثأت  نیا 
ْمُکَـسُْفنَأ َو اُوق  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  : ) دـیامرف یم  میرک  نآرق  هک  ینید  مه  تسا و  یبرجت  يرما  مه  دوـخ ، تسرپرـس  زا  هداوناـخ 
هک دینک  ظفح  یـشتآ  زا  ار  ناتیاه  هداوناخ  ناتدوخ و  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  « ؛  2( ُهَراجِْحلا ُساّنلا َو  اَهُدُوقَو  ًاران  ْمُکِیلْهَأ 

یناوهش شکرـس  ياهورین  ربارب  رد  ندشن  میلـست  ندرکن و  هانگ  باتزاب  شتآ  زا  دوخ  يرادهگن  تساه .» گنـس  مدرم و  نآ  مزیه 
.(2) تسا هناخ  ياضف  رد  كاپ  طیحم  ندرک  مهارف  یتیبرت و  يزیر  همانرب  کی  هجیتن  شتآ ، زا  دوخ  هداوناخ  يرادهگن  اما  .تسا 
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ینید تیبرت  ار  ءاضعا  دناوت  یمن  دشاب  زیرگ  نید  يدرف  دوخ  هناخ ، تسرپرس  رگا  هک  تسا  نیا  هفیرـش  هیآ  رد  هظحالم  لباق  هتکن 
ریذپ نید  دوخ  دننک و  يزاسدوخ  لوا  هداوناخ  ناتـسرپرس  هک  دـهد  یم  روتـسد  تسخن  دـنوادخ  اریز  دـیامن ، ریذـپ  نید  يدارفا  و 

ار وگلا  مه  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  رگید  ترابع  هب  دـننک  هداوناخ  هب  ینید  یهد  تهج  هب  مادـقا  یتیبرت  همانرب  میظنت  اب  دـعب  دنـشاب و 
.دریگ یم  رظن  رد  ار  اضف  مه  دنک  یم  تسرد 

نادنزرف يرادنید  اب  نیدلاو  یهاگآ  لباقت  . 2-1

.(1) تسا مکاح  میقتسم  يا  هطبار  نادنزرف ، يرادنید  نیدلاو و  تالیصحت  یهاگآ و  نایم  هک  دش  تباث  یملع  قیقحت  کی  رد 

هداوناخ ياضعا  نیب  هک  يدرف  نایم  تالماعت  اب  دراد  همادا  زین  اه  تدـم  ات  دـنراد و  نیدـلاو  اـب  ار  هطبار  نیلوا  دارفا ، هک  اـج  نآ  زا 
هفیظو هجوتم  تدـم  نیا  رد  دـیاب  نیدـلاو  .دریذـپ  یم  تروص  نادـنزرف  هب  نیدـلاو  زا  ینید  ياـه  هزومآ  لاـقتنا  دریگ  یم  تروص 

رد نید ، زا  نیدلاو  تفرعم  یهاگآ و  رادقم  هک  تسادیپ  هتفگان  .دننک  يزیر  همانرب  نادنزرف  يرواب  نید  يارب  دنـشاب و  دوخ  ریطخ 
زا هچ  نآ  دنـشاب  رادروخرب  يرت  حیحـص  ینید  تاعالطا  زا  نیدلاو  هچره  .تسا  رثؤم  هزادـنا  هچ  ات  نادـنزرف  هب  نآ  حیحـص  لاقتنا 
هب ینید  ياـه  هداد  ناـیم  رد  هفارخ  ینید و  هابتـشا  ياـه  هرازگ  دوجو  .تسا  رادروخرب  يرتـشیب  تحـص  زا  دوش  یم  لـقتنم  اـه  نآ 
یم اه  نآ  ییارگ  لـقعت  هرود  رد  نادـنزرف  يزیرگ  نید  ثعاـب  تسا  ینید  لـیاسم  زا  نیدـلاو  یعـالطا  مک  زا  یـشان  هک  نادـنزرف 

.ددرگ

.تسا هدش  دراو  زین  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  رد  هک  تسا  يرما  نآ  یعقاو  ناملاع  زا  ینید  تاعالطا  ندروآ  تسد  هب 

: هدش لقن  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  زا  یتیاور  رد 
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دوخ ناردارب  هب  دـیزومایب و  ملع  ناـهاگآ  زا  ار  ملع  ؛(1)  ءاـملعلا هومکملع  اـمک  مکناوخا  هوملعو  ملعلا  هلمح  نم  ملعلا  اوملعتف  »... 
«. دنداد شزومآ  امش  هب  ار  نآ  ناملاع  هک  هنوگ  نامه  دیهد ، شزومآ 

(2) یمیمص ياه  هورگ  ای  ناتسود  . 2

زا صاخ  ياهراتفر  ندـش  هنیداهن  تاعالطا و  نتفرگ  زا  دـعب  كدوک  .دوش  یم  زاـغآ  یناوجون  نینـس  زا  رتشیب  عاـمتجا  رد  روضح 
ناتـسود و بذـج  عامتجا  رد  روضح  زا  دـعب  وا  .ددرگ  یم  ور  هبور  عونتم  راکفا  اه و  شیارگ  اب  گرزب  یعامتجا  اب  وا  رد  نیدـلاو 

یم نایرج  دنا  هتخومآ  لبق  زا  دارفا  هک  یفلتخم  ياه  هداد  اه  هورگ  نیا  رد  .دریگ  یم  لکـش  یمیمـص  ياه  هورگ  هدش و  نالاسمه 
.دبای

رد هورگ  نایم  یفطاع  قیمع  هطبار  کی  دننک ، یم  دوخ  نالاسمه  اب  طابترا  يرارقرب  هب  دـیدش  زاین  ساسحا  ناناوجون  هک  اج  نآ  زا 
يدارفا اضعا  یخرب  رگا  هک  تسا  نامز  نیا  رد  .دهد  یم  ناماس  ار  رگیدـمه  زا  راتفر  شریذـپ  دـنیارف  هک  تسا  يریگ  لکـش  لاح 

رد نآ  هجیتن  هک  هدش  اضعا  رگید  نایم  رد  رکف  نیا  لاقتنا  ثعاب  رورم  هب  دنشاب  هجوت  یب  ینید  ياهراتفر  نید و  هب  تبـسن  هک  هدوب 
تیلوبقم ندروآ  تسد  هب  شریذـپ و  تلع  هب  ندـش  گنر  مه  نیا  ًالومعم  .دـشاب  یم  ناتـسود  هیقب  يزیرگ  نید  دـعب ، ياـه  ناـمز 

.دریگ یم  تروص  رگید  ناتسود 

ءرملا : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هنیمز  نیا  رد  .تسا  هدش  سکعنم  ینآرق  تایآ  یمالـسا و  تایاور  رد  يریذـپریثأت  نیا 
تیاکح ینخـس  نینچ  تمایق  رد  هارمگ  ياه  ناسنا  نابز  زا  ناقرف  هروس  رد  ای  تسا و  دوخ  تسود  نید  رب  ناـسنا  هلیلخ » نید  یلع 

: تسا هدش 

ص:365
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مالغ همجرت  یتخانـش  هعماـج  یناـبم  نئوک ، سورب  .ر ك :  ) .دراذـگ یم  ریثأـت  ناـسنا  تامیمـصت  رد  ناـنیمطا ، بلج  يدرد و  مه 
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هدیزگرب یهار  ادخ )  ) هداتـسرف اب  نم  شاک  يا  « ؛  1( ِینَءاج ْذِإ  َدَْعب  ِرْکِّذلا  ِنَع  ِینَّلَـضَأ  ْدََقل  ًالِیلَخ  ًانالُف  ْذِـخَّتَأ  َْمل  ِینَْتَیل  یتَْلیَو  ای  )... 
!« مدوب هدیزگنرب  یتسود  هب  ار  ینالف  نم  شاک  نم ، رب  ياو  يا  مدوب !

: تسا يریگ  لکش  لاح  رد  دنیارف  ود  نامز  نیا  رد 

.هورگ ءاضعا  یخرب  فرط  زا  نید  نتفرگ  هدیدان  . 1

.رگید ءاضعا  يریذپ  ریثأت  . 2

ات دزاس  دنم  هرهب  دوخ  تایبرجت  زا  ار  اه  نآ  دـهدب و  ار  مزال  هرواشم  دوخ  نادـنزرف  هب  تسود  شنیزگ  رد  هداوناخ  تسا  مزال  هک 
.دنامن هجیتن  یب  یکدوک  تخس  نارود  رد  اه  نآ  یتیبرت  تامحز 

ینید نالوئسم  . 3

لباق هزوح  هس  رد  دروم  نیا  .دنوش  یم  دادملق  ینید  تاروتـسد  ماکحا و  نایرجم  مدرم  هاگن  رد  یمالـسا  ماظن  یتیریدـم  نالوئـسم 
: تسا یسررب 

ینید نالوئسم  لمع  راتفگ و  ضراعت  .فلا 

هب .دـنک  افیا  يروحم  شقن  دـناوت  یم  نید  هزوح  رد  یعامتجا  راتفر  دـیاقع و  نایم  داحتا  طابترا و  داـجیا  لـماع  ناونع  هب  تلادـع 
.تسا هدش  یفرعم  يداقتعا  مود  لصا  ناونع  هب  بهذم  رد  یهلا  يانسح  تفص  اهدص  نایم  زا  تفص  نیا  هک  يا  هنوگ 

يارب هدـننک  مرگلد  یلماع  مالـسا و  نید  هب  ناکرـشم  هجوت  ثعاب  نآرق ، همیرک  تایآ  ناـیم  رد  راعـش  نیا  دوجو  مالـسا  ردـص  رد 
.دنک یم  افیا  ییازسب  شقن  ینید ، یماظن  ییاپرب  رد  مهم  لماع  نیمه  زین  الاح  .تسا  هدوب  ناناملسم 

اب نید  يراتفر  ياه  هزومآ  نایم  یگنهامهان  دوجو  دـنناد  یم  مالـسا  ماکحا  ینید  ناـیرجم  ار  ماـظن  نالوئـسم  مدرم ، هک  اـج  نآ  زا 
یتموکح یعامتجا و  ياـه  هصرع  رد  نآ  يدـمآراکان  تشادرب  نید و  زا  دارفا  درط  ثعاـب  نالوئـسم  یخرب  يروحمدوس  درکلمع ،

.دوش یم 
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همه ردص  رد  نید و  ياه  هزومآ  زا  يرایسب  نتشاذگ  اپ  ریز  ثعاب  نالوئـسم  یخرب  ییوجدوس  يروحم و  دوخ  یتسرپاوه و  دوجو 
: دسیون یم  يرهطم  هللا  تیآ  دیهش  .تسا  هدش  یعامتجا  تلادع 

دارفا ندش  قرغ  طیحم و  ندوب  هدولآ  دوش  یم  تایونعم  همه  نید و  ادـخ و  زا  مدرم  رفنت  ضارتعا و  بجوم  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  »
.(1)« تسا یتسرپاوه  یتسرپ و  توهش  رد 

ینید ناربهر  ییوخدنت  .ب 

ربماـیپ یجازم  دـنت  زا  زیهرپ  ییوـخ و  مرن  درامـش  یم  رب  مالـسا  ردـص  رد  مدرم  يریذـپ  نید  ناوـنع  هب  نآرق  هک  یلماوـع  هلمج  زا 
.دشاب یم  مالسا  راوگرزب 

مرن نانآ  اب  ادخ  بناج  زا  یتمحر  ببس  هب  و  « ؛  2( ...َِکلْوَح ْنِم  اوُّضَْفنَال  ِْبلَْقلا  َظِیلَغ  اظَف  َْتنُک  َْول  ْمَُهل َو  َْتِنل  ِهّللا  َنِم  ٍهَمْحَر  اـِمبَف  )
«. دندش یم  هدنکارپ  تنوماریپ  زا  ًامتح  يدوب ، لد  تخس  ییوخدنت  ضرف ) رب   ) رگا يدش و  وخ 

اب ههجاوـم  رد  وا  يزرورهم  ییورـشوخ و  غـیلبت ، رما  رد  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  مرکاربماـیپ  تیقفوـم  لـماوع  زا  یکی  هفیرـش  هـیآ  رد 
یم هدنکارپ  وا  فارطا  زا  یگمه  دوب  ریگ  تخس  وخدنت و  يدرف  ترـضح  هچ  نانچ  دیامرف : یم  نآرق  تسا ، هدش  یفرعم  نابطاخم 

یـسک رگا  الاح  .دنتـسه  دروخرب  تفاطل  يزرورهم و  هنـشت  مدرم  اریز  دراد ، نایرج  اه  نامز  اه و  هصرع  همه  رد  نوناق  نیا  .دندش 
یم عقاو  رفنت  دروم  دوخ  هک  نآرب  هوـالع  دـنک  دروخرب  دوخ  ناـعجارم  اـب  يرهم  یب  اـب  تسا  هتفرگ  رارق  نید  یفرعم  دنـسم  رد  هک 
نیا هب  تبسن  مدرم  هب  حیحص  یهد  شنیب  لماع ، نیا  ندرک  فرطرب  هار  .دوش  یم  نید  زا  دارفا  زیرگ  ثعاب  دراوم  يرایـسب  رد  دوش 
یعـس هک  نیا  ای  دوش و  یمن  طوبرم  ینید  ياه  هزومآ  هب  نارادـنید  راتفر  زا  يرایـسب  تسا و  توافتم  نارادـنید  اـب  نید  هلوقم  هک ،

ار تخانش  نید  دارفا  دوش 
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ار نید  هب  تبـسن  يزاس  دامتعا  هنیمز ي  دوخ  يوکین  قـالخا  اـب  مدرم  اـب  دروخرب  ماـگنه  رد  اـت  .داد  رارق  ناـبرهم  زوسلد و  يدارفا 
.دنروآ مهارف 

حیحصان روط  هب  ینید  نالوئسم  فرط  زا  یتیبرت  ياهوگلا  اه و  هرهچ  یفرعم  ج :

ملاـس رما  رد  عاـمتجا  هب  حیحـص  یهد  تهج  يارب  یتیبرت  ياـهوگلا  اـه و  هرهچ  یفرعم  ینید ، یماـظن  نالوئـسم  فیاـظو  هلمج  زا 
یفرعم رد  دریگن و  ماجنا  حیحـص  يا  هنوگ  هب  اه  نآ  بناج  زا  مهم  تیلوئـسم  نیا  رگا  لاح  .دـشاب  یم  یعامتجا  ياهراتفر  يزاـس 

.دوش یم  هدناشک  يزیرگ  نید  گنهرف  شریذپ  هب  هعماج  هتساوخان  دیاین ، لمع  هب  مزال  تقد  اهوگلا 

رد هدرک و  هدافتـسا  رـشب  یناور  تیـصوصخ  نیا  زا  میرک  نآرق  .تسا  رتشیب  ندینـش  زا  ندـید  ریثأت  راـتفر ، ندـش  هنیداـهن  رد  اریز 
رد هدش  یفرعم  ياه  هرهچ  زا  یخرب  دنک ؛ یم  یفرعم  عامتجا  يارب  يراتفگ  تاروتـسد  رانک  رد  ار  يراتفر  ياهوگلا  ددعتم  ياهاج 

: میرک نآرق 

، ادـخ هداتـسرف  شور )  ) رد امـش  يارب  نیقیب  « ؛  1( ٌهَنَـسَح ٌهَوْسُأ  ِهّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناـک  ْدََـقل  : ) هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  . 1
!« تسوکین يوریپ  يارب ) ییوگلا  )

یناسک يارب  ادخ  و  « ؛  2( ...ِهَّنَْجلا ِیف  ًاْتَیب  َكَْدنِع  ِیل  ِْنبا  ِّبَر  َْتلاق  ْذِإ  َنْوَعِْرف  َتَأَْرما  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ًالَثَم  ُهّللا  َبَرَض  َو  : ) نوعرف نز  . 2
تــشهب رد  دوـخ  دزن  نـم  يارب  يا  هناـخ  اراـگدرورپ ! : » تـفگ هـک  یماـگنه  نوـعرف ، نز  تـسا : هدز  یلَثَم  دـنا  هدروآ  ناـمیا  هـک 

،...««. زاسب
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ار ش  تفع - )-   ) ناـماد هک  نارمع  رتـخد  میرم  زین )  ) و « ؛  1( ...اـهَجْرَف ْتَنَـصْحَأ  ِیتَّلا  َنارْمِع  َتَْنبا  َمَیْرَم  َو  : ) نارمع رتخد  میرم  . 3
،...« درک ظفح 

رتخد میرم  نوعرف و  رـسمه  هیـسآ  مان  هب  نز  ود  دوش و  یم  یفرعم  ریگارف  رایع و  مامت  ییوگلا  ناونع  هب  مرکا  ربمایپ  تاـیآ  نیا  رد 
.دنریگ یم  رارق  وگلا  ینید  هعماج  يارب  دوخ  یگدنز  زا  یصاخ  نامز  رد  نارمع 

زین ار  يزیرگ  نید  ياهوگلا  میرک  نآرق  لـباقم  رد  .دنـشاب  یم  نآرق  هاـگن  رد  يراـتفر  تبثم  ياـهوگلا  ریذـپ و  نید  يدارفا  ناـنیا 
رارق یگنهرف  يزیر  همانرب  رد  بساـنم  ییوگلا  دـناوت  یم  نآرق  تکرح  نیا  .دـیامن  یم  یفرعم   (1) حون رسمه  طول و  رـسمه  دننام 

.دریگ

تاغیلبت . 4

يرگیزاب هدرک و  افیا  یـساسا  یـشقن  ینونک  ناهج  رد  نوگانوگ  فادها  اب  هک  تسا  بطاخم  هب  ربمایپ  مایپ  ندناسر  يانعم  هب  غیلبت 
یعمج عونتم  ياه  هناسر  طسوت  راک  نیا  .دشاب  یم  نوگانوگ  نابطاخم  رب  اه  هناسر  نابحاص  ياه  هتـساوخ  ءاقلا  هصرع  رد  دنمناوت 

.دریگ یم  تروص  اه  همانزور  تالجم و  تنرتنیا ، هراوهام ، ویدار ، نویزیولت ، دننام : زورما  ناهج  رد 

نیا ساکعنا  .دـننک  یم  مادـقا  يرادـنید  نید و  هیلع  يزاسوج  هب  صاـخ  ياـه  شور  اـب  لـیاسو  نیا  قیرط  زا  وجدوس  نارادـمدرس 
: تسا نینچ  میرک  تایآ  رد  نید  اب  دروخرب  شور 

: تمهت هعیاش و  .فلا 

نیا ندرک  شودـخم  یعقاو و  نارادـنید  هب  اوران  ياه  تمهت  تاعیاش و  شخپ  عاـمتجا و  ندرک  هدولآ  اـب  نارادمتـسایس  هنوگ  نیا 
ات دنشاب  یم  ناناوج  ًاصوصخ  دارفا  يزیرگ  نید  يارب  بسانم  ییاضف  داجیا  ددص  رد  اه  هرهچ 
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یفرعم ار  یغیلبت  شور  نیا  ددعتم  دراوم  رد  میرک  نآرق  .دندرگ  لیان  دوخ  هنایوجدوس  فادـها  هب  دولآ  لگ  ياضف  نیا  رد  دـنناوتب 
: تسا هدرک 

: دنوشن رثأتم  اه  نآ  نانخس  زا  دارفا  ات  دنتسج  هرهب  هویش  نیا  زا  نانیشن  خاک  اب  نوراه  یسوم و  ترضح  اب  دروخرب  رد  ناینوعرف  . 1

ام غارس  هب  ایآ  : » دنتفگ « ؛  1( َنِینِمْؤُِمب امَُکل  ُنَْحن  ام  ِضْرَْألا َو  ِیف  ُءایِْربِْکلا  اَمَُکل  َنوُکَت  انَءابآ َو  ِْهیَلَع  انْدَـجَو  اّمَع  انَتِْفلَِتل  انَْتئِج  اُولاق َأ  )
!؟ دشاب رفن )  ) ود امـش  ِنآ  زا  نیمز ، رد  تسایر ) و   ) یگرزب و  ینادرگزاب ، میا ، هتفای  نآ  رب  ار  نامناردپ  هچنآ  زا  ار ، ام  هک  يا  هدمآ 

«. میتسین رفن )  ) ود امش  هدننک  قیدصت  ام  و 

رد .دندرک  مادقا  نید  هب  توعد  اب  هلباقم  هب  بلط  تردق  يدرف  ناونع  هب  وا  یفرعم  مالسلا و  هیلع  یسوم  هیلع  يزاسوج  اب  ناینوعرف 
ياضف دنناوتب  ات  دنداد ، یم  ینید  نارادـمچرپ  هب  ار  ...و  یگناوید  رحـس ، نوچ  مه  يرگید  ياه  تبـسن  نارادـمتردق ، اتـسار  نیمه 

.دنهد رییغت  اه  نآ  راتفگ  شریذپ  هب  تبسن  ار  یمومع 

تموکح تسایر و  دصق  وا  : » دنتفگ یم  دنتفرگ : هرهب  هویش  نیمه  زا  نانمشد  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  اب  دروخرب  رد  . 2
.(1)« تسا هداد  رارق  تسایر  هب  ندیسر  هلیسو  ار  دوخ  توعد  دراد ، ار  امش  رب 

: ینکفا ههبش  ییارگ و  کش  جیورت  .ب 

نید و هیلع  ناربکتـسم  یتاغیلبت  ياه  هویـش  هلمج  زا  یتدـیقع  ماظن  یلک  لوصا  نید و  دـض  رب  ینکفا  ههبـش  ییارگ و  کش  جـیورت 
روما یغیلبت  شور  نیا  ياهروحم  .دـنهد  یم  جاور  ینید  هعماج  رد  ار  يدامتعا  یب  هیحور  ناـیرج  نیا  اـب  اـه  نآ  .تسا  ناراد  نید 

: دنتفگ یم  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  نامز  نارادمروز  نامکاح و  لاثم : يارب  .دریگ  یمرب  رد  زین  ار  توبن  لصا  دننام  یساسا 
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«. مینیب یمن  نامدوخ  نوچ  مه  يرشب  زج  ار  وت  « ؛  1( ًارََشب ّالِإ  َكاَرن  ام  )

كرد ار  يروما  وت  هک  هنوگ  نامه  دـنیوگب  هک  دـندوب  نآ  لابند  هب  دـیامن  یم  عقاو  اب  قباطم  يرما  رهاظ  رد  هک  نایب  نیا  اب  اـه  نآ 
هب داـقتعا  لـصا  هک  تسا ، نینچ  زین  وـت  تشادرب  دراد  هار  اـطخ  اـم ، ِتشادرب  رد  هـک  روـط  ناـمه  میتـسه و  نـینچ  زین  اـم  ینک  یم 
هب ون  يا  هرهچ  ینامز  هعماج و  ره  رد  تکرح  نیا  .دندرک  یم  مومـسم  ییارگ  کش  ههبـش و  اب  ار  اروام  ملاع  اب  طابترا  تمـصع و 

هتفرگ دوخ  هب  ریگارف  كاـنرطخ و  يا  هرهچ  یعمج  طاـبترا  لـیاسو  یگدرتـسگ  هب  هجوت  اـب  زین  راـگزور  نیا  رد  دریگ و  یم  دوخ 
شیپ زا  شیب  هعماج  رد  ار  ینید  رکفت  يرادـم و  لقع  گنهرف  شرتسگ  هلئـسم و  نیا  هب  ار  یگنهرف  نالوئـسم  هجوت  موزل  هک  تسا 

.دنک یم  نایامن 

: نید نداد  هولج  یفارخ  ای  یفطاع  .ج 

رد قطنم  لقع و  نتفرگ  هدیدان  نآ و  ياه  هزومآ  نید و  ندوب  یفطاع  رکفت  روضح  هعماج ، رد  یـسانش  نید  ياه  بیـسآ  هلمج  زا 
دریگن رارق  عامتجا  تسد  رد  لیلحت و  یلقع  نیزاوم  اب  ینید  روما  نید و  هچنانچ  رگا  .دشاب  یم  نارادنید  فرط  زا  اه  هزومآ  لیلحت 

هب ارگ  لقع  ناناوج  ًاصوصخم  اه  نآ  يروآ  يور  مدرم و  داـقتعا  ندـش  تسـس  لاـمتحا  ددرگن  ناـیب  اـه  هزومآ  تمکح  تلع و  و 
هار .دوب  میهاوخ  هعماج  رد  ناناوج  يزیرگ  نید  جوم  دـهاش  نامز  تشذـگ  اـب  و  دـبای ، یم  توق  یفارحنا  ناـیدا  يرکف و  بتاـکم 

دـنوادخ و تاروتـسد  ندوب  هنامیکح  هب  یهد  هجوت  اب  هارمه  هک  تسا  يرادـم  لقع  گنهرف  شرتسگ  یلامتحا ، رطخ  نیا  اب  هلباقم 
.دنشاب یم  مهم  رما  نیا  يارب  ریسم  رطاخ  هب  یعمج  ياه  هناسر  هک  دشاب ؛ یم  میلس  لقع  اب  نآ  تقباطم 
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یتخانش ناور  لماوع  .ب 

دنیارف رد  یجراخ  للع  رب  هوالع  دـناوت  یم  یعامتجا  هلئـسم  ره  اما  .دـش  یـسررب  يزیرگ  نید  یـسانش  هعماج  لـلع  لـبق  شخب  رد 
: دوش یم  هتفرگ  یپ  یشیارگ »  » و یتخانش » لماوع   » ناونع ود  رد  هلئسم  نیا  لیذ  رد  .دشاب  زین  یناور  ياه  تلع  عبات  يریگ  لکش 

یتخانش لماوع  . 1

.دروآ تسد  هب  روخ  رد  یتخانش  فلتخم ، روما  هب  تبسن  دناوت  یم  يدرف  ره  نآ ، طسوت  هک  تسارگ  لیلحت  یمتسیس  ياراد  ناسنا 
هرود ي یتخانـش  مهم  ياـه  هرود  هلمج  زا  .دـبای  یم  تسد  تخانـش  زا  یـصاخ  ییاـناوت  هـب  دوـخ  یگدـنز  زا  هرود  ره  رد  درف  ره 

.تسا یناوج 

.(1) دسر یم  یشوه  ییاراک  رثکادح  هب  ینهذ  رظن  زا  تسا و  یعازتنا  رکفت  ندوب  اراد  یتخانـش  رظن  زا  ناوج  ياه  یگژیو  زا  یکی 
يارب دهد و  باوج  یتسه  ناهج  یگدنز و  هفسلف  روما : هلمج  زا  دوخ  نهذ  تالاوئـس  یخرب  هب  دراد  یعـس  ناوج  ره  هرود  نیا  رد 
هرود نیا  رد  ناناوج  يارب  تسا  نکمم  هیحور ، نیا  هب  هجوت  اب  دـنک  یم  شالت  دامتعا  لباق  لدتـسم و  يژولوئدـیا  کی  هب  ندیـسر 

: دوش یم  هراشا  نآ  لماع  هس  هب  اج  نیا  رد  هک  دیآ  دیدپ  یتیوه  تالکشم  ساسح ،

نید ياه  هزومآ  زا  یهاگآ  مدع  یتخانش و  فعض  . 1-1

.دزادرپ یم  دوخ  نهذ  رد  ریگمشچ  شالت  هب  ینید  یتیوه  بسانم و  يژولوئدیا  هب  ندیسر  يارب  ناوج 

یم نید  هب  تبـسن  یتبغر  یب  تیاهن  رد  یمگرد و  رـس  یعون  راچد  دهد  یقطنم  یـشنیچ  ار  لیاسم  دناوتن  ینهذ  شالت  نیا  رد  رگا 
.تسا نید  هب  تبسن  وا  تخانش  یهاگآ و  مدع  یبای ، تیوه  اب  ههجاوم  رد  یمگردرس  نیا  ياه  تلعزا  یکی  .دوش 
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روما هب  تبسن  هدش و  هتسخ  دبای  یمن  اه  نآ  يارب  روخ  رد  یباوج  دوش و  یم  زیربل  ددعتم  ياه  شـسرپ  زا  ناوج  نهذ  هک  یماگنه 
یقطنم لدتـسم و  ياه  هزومآ  اب  ینید  لابند  هب  دبات و  یمن  رب  ار  يدـیلقت » نید   » هرود نیا  رد  وا  دوش  یم  تبغر  یب  نید  هب  طوبرم 

هب تبـسن  اه  نآ  ندرک  لدتـسم  رب  تردق  مدع  تلع  هب  یلو  دوش  هداد  وا  هب  نید  زا  یتاعالطا  تسا  نکمم  نامز  نیا  رد  دـشاب  یم 
.دوش نازیرگ  اه  نآ  زا  هدش و  راجزنا  راچد  اه  نآ 

هتسناد یتخانـش  فعـض  لهج و  زا  یـشان  ار  ینامیا  یب  رفک و  تسا و  هدرک  هراشا  يزیرگ  نید  رد  یناور  تلع  نیا  هب  میرک  نآرق 
: دیامرف یم  دوخ  زیرگ  نید  موق  هب  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  .تسا 

«. دینک یم  ینادان  هک  منیب  یم  یهورگ  ار  امش  نم  نکیل  و  « ؛  1( َنُولَهْجَت ًامْوَق  ْمُکارَأ  یِّنِکل  َو  )... 

هب فارحنا ، طخ  زا  هلحرم  نیا  رد  ات  دنک  یم  داهنـشیپ  تایاور  هک  يراکهار  .تسا  هدـش  دراو  زین  ناربمایپ  رگید  فرط  زا  نایب  نیا 
.تسا هنالوجع  تسردان  يریگ  هجیتن  مدع  لهج و  ماگنه  رد  فقوت  هب  دوش  جراخ  تمالس 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

رفاک هن  دننک  فقوت  دـنرادن  یهاگآ  هک  یماگنه  رد  ادـخ  ناگدـنب  رگا  (1) ؛  اولـصی ملو  اورفکی  مل  اوفقو  اولهج  نیح  داـبعلا  ناول  »
« .هارمگ هن  دنوش و  یم 

.تسا نتسنادن  يانعم  هب  هکلب  تسین  ندوبن  يانعم  هب  لهج  اریز 

(2) تخانش نید  لیصا  عبانم  هب  هعجارم  مدع  . 2-1

رگـشسرپ ره  ای  ناوج و  هچ  نانچ  رگا  تسا  نقتم  ریغ  عبانم  زا  نید  تاعالطا  نتفرگ  هدننک ، عناق  بسانم و  تخانـش  عناوم  هلمج  زا 
ندیسر يارب  ینید ،
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نیا هک  دوش ، یم  نید  زا  تسردان  تشادرب  يرگن و  یحطـس  راچد  نامز  رذگ  رد  دنک  دامتعا  یعبنم  ره  هب  دوخ  شـسرپ  باوج  هب 
ای یفطاع  ياه  هرازگ  زا  يا  هعومجم  ناونع  هب  ار  نید  هک  یعبانم  .دزاس  نازیرگ  نید  لـصا  زا  ار  وا  دـعب  لـحارم  رد  دـناوت  یم  رما 

یلماع دزاس ؛ یم  رفنتم  نید  لصا  زا  ار  ارگ  لقعت  ناوج  دـهد ، یم  لزنت  یـصخش  روما  دـح  رد  ار  نآ  ای  دـنک و  یم  یفرعم  یفارخ 
یفطاع ًافرـص  ار  زاس  هفطاع  رادـم  لقع  نید  هک  تسا  یگرزب  ملظ  هچ  نیا  دوش و  یم  ساسحا  ینید  هعماج  رد  ریخا  ياه  لاس  هک 

.میروآ مهارف  ینید  گنهرف  زا  ار  روحم  لقع  ناوج  رارف  هنیمز  میهد و  هولج  زیرگ  لقع 

ناناوج تالاؤس  هب  ییوگخساپ  يارب  یملع  زکارم  تخانش و  نید  لیـصا  عبانم  یفرعم  تسا  مهم  هصرع ، نیا  رد  هچ  نآ  لاح  ره  هب 
.دنک رذگ  ساسح  هلحرم  نیا  زا  دناوتب  یتحار  هب  ناملسم  ناوج  ات  دشاب  یم 

يرگشسرپ مدع  کش و  يرادیدپ  . 3-1

.تسا ینید  ياه  شسرپ  باوج  هب  ندیسر  يارب  شالت  مدع  دنک  یم  يزاس  هنیمز  ار  يزیرگ  نید  هک  يروما  زا 

یم مهارف  رگید  ياه  کش  ندمآ  دوجو  هب  هنیمز  تفرگن  تروص  یشالت  نآ  باوج  يارب  دش و  داجیا  نهذ  رد  کش  هک  یماگنه 
تبـسن ار  یعامتجا  دارفا  ددعتم  دراوم  رد  میرک  نآرق  .دشاب  نید  زا  رفنت  داجیا  رد  یلماع  دوخ  دناوت  یم  نامز  تشذـگ  اب  هک  دوش 

زا دیناد ، یمن  رگا  سپ  « ؛  1( َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف  : ) دیامرف یم  دنک و  یم  قیوشت  يرگـشسرپ  ملاع و  هب  عوجر  هب 
« .دیسرپب ناهاگآ 

دیابن تسا و  یهاگآ  ملع و  لها  هک  دیسرپ  یـسک  زا  باوج  هب  ندیـسر  يارب  دیاب  هک  تسا  نیا  دریگ  رارق  هجوت  دروم  دیاب  هچ  نآ 
هب ار  دوخ  لاوس 
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هب یعقاو  ریغ  یباوج  هتـشادن و  یفاک  یهاگآ  نید  زا  ناراد  نید  زا  يرایـسب  اـسب  هچ  داد ، هیارا  دراد  یهاـگآ  ياـعدا  هک  يدرف  ره 
.دنک یم  يزاس  هنیمز  ار  ینید  رفنت  نامز  رذگ  رد  دوخ  هک  دنک  یقلت  ینید  يا  هزومآ  ار  باوج  نیا  زین  وا  دنهد و  هیارا  رگشسرپ 

یشزیگنا یشیارگ و  لماوع  . 2

یم یهد  ناماس  لرتنک و  ددـعتم  لماوع  لباقم  رد  ار  درف  ياه  لمعلا  سکع  هک  دـنور  یم  رامـش  هب  یـضیارغ  ناسنا  رد  اـه  هزیگنا 
ياه هزیگنا  زا  یخرب  .تسا  يزیرغ  لماع  نیا  دوجو  هب  رظان  دارفا  يزیرگ  نید  رد  یتخانـش ، ناور  لماوع  زا  یکی  نایب  نیا  اب  .دنک 

: زا دنترابع  يزیرگ  نید  رد  رثؤم 

يروحم دوخ  یبلط و  تردق  هزیگنا  .فلا 

ساسحا هک  يا  هنوگ  هب  دنا  هدروآ  تسد  هب  ار  یهجوت  لباق  ینامسج  ییاناوت  دنا و  هدیـسر  لماک  غولب  هب  ینامـسج  رظن  زا  ناناوج 
ساسحا دوخ  یگدنز  رد  نارگید  تلاخد  زا  دنهد  زورب  ار  دوخ  تیصخش  دنراد  تسود  یعامتجا  ظاحل  زا  هدرک و  تردق  توق و 

وا تسا  نکمم  نید  دـنک  یم  ساسحا  ناوج  هک  اج  نآ  زا  . (1) دنتـسه رورپدوخ » قالخا   » ياراد یقالخا  ظاحل  زا  دننک و  یم  رفنت 
نآ ربارب  رد  تمواقم  هلباقم و  ددص  رد  دراد ، زاب  دوخ  ياه  هتـساوخ  هب  ندیـسر  زا  ار  وا  دهد و  قوس  يوریپ » رگید   » دـیلقت و هب  ار 
رد هک  ارچ  تسا  نید  حیحـص  عماج و  نییبت  راکهار ، رطاخ  هب  لاح  نیا  رد  .دبای  یم  نآ  نتفرگ  هدیدان  ار  هار  رطاخ  هب  دیآ و  یمرب 
هب اذـل  دوش ، یم  هتفرگ  رظن  رد  زین  وا  ندوب  رورپدوخ  تفـص  زین  یفرط  زا  دـنیب و  یم  ار  نید  تیعماـج  اـه و  ییاـبیز  تروـص ، نیا 

.دهد یم  ناشن  تبغر  يزیرگ  نید  زا  زیهرپ  نید و  شریذپ 
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ناکاین زا  يوریپ  هزیگنا  ییارگ و  موق  .ب 

ناکاین زا  يوریپ  هب  هقالع  اـی  تداـع  صاـخ ، روط  هب  ناـناوج  و  یلک ، روط  هب  هعماـج  يزیرگ  نید  رد  هجوت  لـباق  لـماوع  هلمج  زا 
يا هعماـج  رد  وا  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  یلو  دـنک  یم  هبرجت  ار  یهاوـخ  لالقتـسا  یعوـن  هک  تسا  ینـس  هچرگ  ناوـج  نس  .تسا 

لوصا اب  هارمه  وا  ياهراتفر  زا  یخرب  دیدرت  نودب  دنک و  یم  یگدنز  صاخ  تاداقتعا  موسر و  بادآ و  اب  هداوناخ  مان  هب  کچوک 
.تسا هارمه  ناکاین  دادجا و  عبتلاب  هداوناخ و  هدش  هتفریذپ 

توعد هب  خـساپ  رد  دومث  موق  دوه  هروس  رد  .دوش  یم  رداص  تداع  يور  زا  ًافرـص  لیلد و  نودـب  یهاگ  يراتفر  تیعبات  هنوگ  نیا 
: دنیوگ یم  حلاص  ترضح 

»!؟ میتسرپب دنتسرپ ، یم  نامناردپ  ار  هچنآ  هک  ینک  یم  عنم  ار  ام  ایآ  « ؛  1( ...انُؤابآ ُُدبْعَی  ام  َُدبْعَن  ْنَأ  اناْهنَت  (َأ 

یمن شتـسرپ  نانآ ) (« ؛  2( ...ْمُهُؤابآ ُدـُبْعَی  امَک  ّالِإ  َنوُدـُبْعَی  ام  تسا ...( : هدـش  ناـیب  نینچ  هروس  نیا  زا  رگید  هیآ  رد  نخـس  نیمه 
»؛ دندیتسرپ یم  ناشناردپ  نآ ]  ] زا شیپ  هک  هنوگنامه  زج  دننک ،

.(1) تسا هدش  هراشا  نآ  هب  هیآ  نیدنچ  رد  هدش و  حرطم  زین  رگید  ماوقا  دروم  رد  يردپ ، نید  اب  دروخرب  هنوگ  نیا 

رد ًاصوصخم  يرادـنید  نید و  اب  ار  ناسنا  دوش و  یم  يزیرگ  نید  يزیتس و  نید  ثعاـب  دوخ  دارفا ، رد  يراـتفر  تفـص  نیا  دوجو 
.دناشک یم  هزرابم  هب  دشاب  ریاغم  هداوناخ  تاداع  اب  نید  هک  یعقاوم 

دنسپان قالخا  رولبت  .د 

دروآ یم  دوجو  هب  ناسنا  رد  ًاجیردت  ار  نید  زا  زیرگ  هک  يروما  هلمج  زا 

ص:376
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هاـنگ و ماـجنا  اـب  هک  تسا  يرما  وجادـخ  ترطف  رب  نتخادـنا  هدرپ  تـسا ، دنـسپان  قـالخا  اـب  هـتخیمآ  ضیرم و  یتیـصخش  نتخاـس 
یم یفرعم  يزیرگ  نید  لزعم  ناونع  هب  هچ  نآ  هظحل  نیا  رد  دوش ؛ یم  لـصاح  ناـمز  رذـگ  اـب  و  دـنوادخ ، تاروتـسد  زا  یچیپرس 

.تسوا هدش  هتخاس  هلکاش  قبط  رب  يدرف  درکلمع  دوش ،

««. دننک یم  لمع  شیوخ  يوخ ) قلُخ و  شور و   ) قبط رب  همه  : » وگب « ؛  1( ِِهتَلِکاش یلَع  ُلَمْعَی  ٌّلُک  ُْلق  : ) دیامرف یم  میرک  نآرق 

یهلا یتنـس  .دنک  یم  عبط » تنـس   » راچد ار  درف  هدش و  لد  ندش  کیرات  ثعاب  نآ  ماجنا  رب  ارمتـسا  درف و  یگدنز  رد  هانگ  روضح 
.دوش یم  یفرعم  دروآ  یم  مهارف  ار  يزیرگ  نید  هنیمز  هک  ناهانگ  زا  یخرب  .تسا  یگدنز  ریسم  رد  درف  رایتخا  ءوس  هجیتن ي  هک 

یتسرپاوه . 1

رب هدرک و  يوناث  یتیصخش  راچد  ار  صخش  رارمتسا ، تروص  رد  هک  تسا  یلماع  ترطف  لقع و  هب  هجوت  مدع  تاوهش و  زا  يوریپ 
هدـیدان ردـصرد  یپ  رد  یپ  روط  هب  هک  دوش  یم  ثعاب  تسا ، هدافتـسا  لباق  الاب  هیآ  زا  هک  تیـصخش » ساـسارب  لـمع   » نوناـق قبط 

.دشاب نید  تاروتسد  نید و  نتفرگ 

: تسا هدرک  یفرعم  یهارمگ  يارب  یلماع  ار  یتسرپاوه  نآرق 

ِهّللا َأ ِدَْعب  ْنِم  ِهیِدْهَی  ْنَمَف  ًهَواشِغ  ِهِرََـصب  یلَع  َلَعَج  ِِهْبلَق َو  ِهِعْمَـس َو  یلَع  َمَتَخ  ٍْملِع َو  یلَع  ُهّللا  ُهَّلَـضَأ  ُهاوَه َو  ُهَهلِإ  َذَـخَّتا  ِنَم  َْتیَأَرَف  (َأ 
، داهناو یهارمگ  رد  شناد  يور  زا  ار  وا  ادخ  و  تفرگ !؟ دوخ  دوبعم  ار  شسوه  هک  یـسک  زا  یتفای  عالطا  ایآ  و  « ؛  2( َنوُرَّکَذَت الَف 
( دیلفاغ  ) ایآ دنک !؟ یم  ییامنهار  ار  وا  ادخ  زا  دعب  یـسک  هچ  و  داد !؟ رارق  يا  هدرپ  شمـشچ  رب  هداهن و  رهم  شلد  وا و  شوگ  رب  و 

»!؟ دیوش یمن  رّکذتم  و 

ص:377
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یم ببـس  راک  نیا  اریز  تسا  يدنلب  زا  طوقـس  يانعم  هب  لصا  رد  هک  هدـش  هتفگ  تسا و  تاوهـش  هب  سفن  لیامت  يانعم  هب  يوه » »
، دوش رک  شوگ  روک و  مشچ  هک  دوش  یم  ثعاـب  درف  رد  یتسود  هاـنگ  . (1) دنک طوقس  تسپ  تافص  هب  الاو  تافـص  زا  درف  ددرگ 

.تسین نید  زا  رارف  زج  يزیچ  نآ  هجیتن  هک 

«. دنک یم  رک  ار  شوگ  روک و  ار  مشچ  يزیچ ، هب  وت  هقالع  « ؛  (2)« مصیو یمعی  ءیشلل  کبح  : » دیامرف یم  مرکا  ربمایپ 

تجاجل . 2

دیجم نآرق  .دوش  یم  نید  تیعقاو و  زا  رارف  ییالقع  دض  هرظنم ي  زورب  ثعاب  دهاک و  یم  ار  صیخـشت  يورین  ندـیزرو ، تجاجل 
: دیامرف یم 

( ضرف رب   ) رگا و  « ؛  3( َنوُروُحْـسَم ٌمْوَق  ُنَْحن  َْلب  انُراْصبَأ  ْتَرِّکُـس  امَّنِإ  اُولاَقل  َنوُجُْرعَی  ِهِیف  اوُّلَظَف  ِءاـمَّسلا  َنِم  ًاـباب  ْمِْهیَلَع  اـنْحَتَف  َْول  (َو 
ام هکلب  میا ؛ هدـش  يدـنب  مشچ  طقف  ام  : » دـنتفگ یم  ًامتح  دـنتفر ، یم  ـالاب  نآ  زا  هتـسویپ  میدوشگ و  یم  ناـنآ  رب  نامـسآ  زا  يرد 

!« میا هدز  وداج  یهورگ 

اوـعد هجیتـن  تجاـجل  عـقاوم ، يرایـسب  رد  .ددرگ  یم  ور  شیپ  ياـه  تیعقاو  روـما و  نیرت  یهیدـب  نتفرگ  هدـیدان  ثعاـب  تجاـجل 
نودـب دـهد  یم  رارق  دوخ  ياهراک  روحم  ار  نآ  ياـه  هولج  اـیند و  هک  نآ  .دـشاب  یم  یطارفا  یهاوخ  تذـل  لاـمعا و  رد  يروحم 

هب دـهد  یم  تسد  زا  ار  تذـل  روحم  نآ  شریذـپ  اب  صخـش  نوچ  دـشاب  مه  مکحم  لباقم ، صخـش  لالدتـسا  هک  ییاج  رد  کـش 
دروم کی  هب  تسا  مزال  رخآ  رد  .درگن  یم  راـکنا  هدـید  هب  زین  ار  ینیع  قیاـقح  هک  ییاـج  اـت  دوش  یم  دراو  تجاـجل  هار  زا  راـچان 

.دوش هراشا  تسا  هدش  حرطم  میرک  نآرق  رد  هک  یخیرات 

ص:378

«. يوه  » هدام ي بغار ، تادرفم  ( 1 - ) 1
ج 13 ص 21. نیقتملا ، هضور  یقتدمحم ، یسلجم ، ( 2 - ) 2
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کی اـب  دومن و  در  ار  ردـپ  داهنـشیپ  نیرخآ  دـنوادخ  رگناریو  باذـع  هدـهاشم ي  دوجو  اـب  حوـن  ترـضح  دـنزرف  ناتـساد  نیا  رد 
: تسا هدش  نایب  نینچ  میرک  نآرق  هاگن  زا  ناتساد  داد  حیجرت  تیاده  رب  ار  دنوادخ  باذع  هناجوجل  قطنم و  یب  لالدتسا 

ِیف َناک  ُهَْنبا َو  ٌحُون  يدان  ِلابِْجلاَک َو  ٍجْوَم  ِیف  ْمِِهب  يِرْجَت  َیِه  ٌمیِحَر َو  ٌروُفََغل  یِّبَر  َّنِإ  اهاسُْرم  اهارْجَم َو  ِهّللا  ِمِْسب  اهِیف  اُوبَکْرا  َلاـق  (َو 
ْنَم ّالِإ  ِهّللا  ِْرمَأ  ْنِم  َمْوَْیلا  َمِصاع  َلاق ال  ِءاْملا  َنِم  ِینُمِـصْعَی  ٍلَبَج  یلِإ  يِوآَـس  َلاـق  َنیِِرفاـْکلا  َعَم  ْنُکَت  ـال  اـنَعَم َو  ْبَکْرا  َّیَُنب  اـی  ٍلِْزعَم 

هب شنداتسیا  شندش و  ناور  هک  دیوش ، راوس  یتشک )  ) نآ رد  : » تفگ حون )  ) و « ؛  1( َنِیقَْرغُْملا َنِم  َناکَف  ُجْوَْملا  اَمُهَْنَیب  َلاح  َمِحَر َو 
تخاس ناور  اه ، هوک  نوچمه  یجوم  رد  ار  نانآ  یتشک )  ) نآ و  .تسا » زرورهم  و ]  ] هدنزرمآ رایسب  مراگدرورپ  ًاعطق  تسادخ ؛ مان 

: تفگ حون ) رـسپ  !« ) شابم نارفاک  اب  و  وش ، راوس  ام  هارمه  مکرـسپ ! يا  : » داد ادن  دوب ، يرانک  رد  هک  یلاح  رد  ار  شدنزرف  حون ، و 
ادخ نامرف  ربارب  رد  يا  هدنرادهگن  چیه  زورما  : » تفگ حون ) !« ) مرب یم  هانپ  دـنک  یم  ظفح  بآ  زا  ارم  هک  یهوک  يوس  هب  يدوزب  »

«. دیدرگ ناگدش  قرغ  زا  رسپ )  ) دش و لیاح  ود  نآ  نایم  یجوم  و  دنک »! محر  وا ) رب  ادخ   ) هک یسک  رگم  تسین ؛

ص:379
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: شسرپ *

؟  تسیچ ملع  نآرق و  رظنم  زا  یعامتجا  تلادع  ياه  صخاش  اهرایعم و  اه و  كالم 

: خساپ *

، یتسار يانعم  دجاو  لادتعا »  » (1) و تـسا راب  هگنل  ود  نایم  هک  یتاواسم  دـننام  تسا  تاواسم  يربارب و  يانعم  هب  تغل »  » رد لدـع 
.دشاب یم  ندش  فاص  ندش و  تسار  يور ، هنایم 

یم تسا  لداعتم  بسانتم و  هک  هچنآ  ره  تیفیک و  تیمک و  رد  تلاح  ود  نیب  طسوتم  یتلاح  ار  لادـتعا  برعلا  ناسل  باتک  فلؤم 
.(2) تسا هدوب  لداعتم  ینعی  تسا  بوخ  اوه  هک  يزور  دننامه  دناد ،

تیاعر هکلب  دوشن  لئاق  ضیعبت  دارفا  نایم  نوناق ، هک  انعم  نیا  هب  .تسا  نوناق  لباقم  رد  يواست  يانعم  هب  حالطـصا »  » رد تلادع  اما 
تلادع نامه  نآ  یعامتجا  دعب  رد  انعم  نیا  . (3) دهدب ناشقاقحتسا  هزادنا  هب  ار  قح  بحاص  دارفا  قوقح  دنکب و  ار  دارفا  قاقحتسا 

.نآ زا  شیب  هن  دورب ، شیپ  شعسو  ردق  هب  سکره  دسرب و  دوخ  قح  هب  یقح  بحاص  ره  عامتجا  رد  هک  تسا  یعامتجا 

هک نیا  نودـب  دـسرب ، دوخ  صاخ  قح  هب  یقح ، بحاص  ره  هک  تسا  نیا  يارب  اهنت  یعامتجا  تاقبط  نیب  دارفا و  نیب  يواـست  سپ 
هتـشاذگ هدیدان  لمهم و  یّلک  هب  رگید  هزیگنا  ره  ای  ییوگروز ، مکحت و  ای  ینمـشد و  رطاخ  هب  ای  دوش و  يرگید  قح  محازم  یقح 

.(4) دوش لطاب  حیرص  روط  هب  ای  و  دوش ،

ص:380

قیداصم زا  همه  روجدض ، هیدف ، لثم ، لیبق : زا  دنا  هتفگ  نآ  یناعم  رد  هچ  نآ  و   ) ص 551 نآرقلا ، ظافلا  تادرفم  .ر ك : ( 1 - ) 1
ص 301. ج 4 ، نآرق ، سوماق  .ر ك : دنتسه  لوا  ینعم 

ص 433. ج 11 ، برعلا ، ناسل  روظنم ، نبا  ( 2 - ) 2
ص 309. نامز ، تایضتقم  مالسا و  يرهطم ، دیهش  داتسا  ( 3 - ) 3

ص 374. ج 2 ، نازیملا ، .ر ك  ( 4 - ) 4
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يارب نآ  ساـسارب  ناوـت  یم  هک  تسا  يا  هجیتـن  تلادـع  فـیرعت ، نیا  اـب  .تسا  قـح  شجنـس  كـالم  اـی  وزارت  تلادـع ، نیارباـنب 
صیخشت قیقد و  هبساحم  ماجنا  يارب  هجیتن  نیا  ياهرایعم  تسناد ؛ دیاب  هک  يزیچ  نیلوا  صوصخ  نیا  رد  .درک  مادقا  قح  صیخشت 

.تسا قح  موهفم  فیرعت  و 

: تسا رایعم   4  ، (1) هدیدرگ رکذ  فلتخم  عبانم  رد  هک  روطنآ  قح  شجنس  يارب  تلادع  ياهرایعم  نیرت  یساسا 

.يدازآ لادتعا و 4 . . 3 فاصنا ؛ . 2 يربارب ؛ . 1

هباـثم هب  قح  اـج  نیا  رد  .دوش  رادروخرب  نآ  زا  دـیاب  قاقحتـسا  ساـسارب  رگ  يزاـب  کـی  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  تراـبع  قح »  » اـما
.تسا حرط  لباق  تینوصم  رایتخا و  هبلاطم ، زایتما ،

.تسا هتفاـی  قلعت  نآ  هب  قح  هک  يزیچ  تسا و  وا  هدـهع  رب  قح  هک  یـسک  تسوا ، اـب  قح  هک  یـسک  تسا : حرطم  زیچ  هس  قـح  رد 
لومـشم تسوا ، هدـهع  رب  قح  هک  یـسک  اج  نیا  رد  اریز  .تسناد  رگیدـکی  اب  مزالم  موهفم  ود  ار  فیلکت  قح و  ناوت  یم  نیاربانب 

ب»  » دراد و یقح  ب »  » رب فلا »  » هک نآ  ینعی  .تسا  هفرطود  هطبار  کی  فیلکت  قح و  هطبار  هک  نآ  هجیتن  .تسا  فیلکت  ای  مکح 
فیلکت قح ، نیاربانب  .تسا  نآ  ياطعا  هب  فلکم  فلا »  » داد و یقح  فلا »  » رب زین  ب »  » لیلد نیمه  هب  اما  تسا  نآ  ماجنا  هب  فلکم 

.دوش یم  قح  هب  رجنم  زین  فیلکت  دروآ و  یم 

هک نانچ  .تسین  قلطم  يواست  يانعم  هب  نیاربانب  تسا ، اه  قاقحتـسا  تیاعر  ضیعبت و  هنوگره  یفن  يانعم  هب  يربارب » رایعم   » اـما - 
.تسا رظندم  يواسم  ياه  قاقحتسا  يربارب ، رد  اذل  .تسا  يرباربان  هدنهد  ناشن  دوخ  قلطم  يواست 

ص:381

نارهب ش 10 و  رظن ، دقن و  باتک  نایکلم ، یفطـصم  همجرت  ییالقع ، يریگ  میمـصت  فاصنا و  تلادع ، زلار ، ناج  .ر ك : ( 1 - ) 1
ش 10. قداص 7 ، ماما  هاگشناد  شهوژپ  همانلصف  مالسا ، یسایس  ياه  هشیدنا  رد  تلادع  هاگیاج  يارب  يا  همدقم  یمظاک ، ناوخا 
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عیزوت ءاضعا  نیب  بسانتم  یتروص  هب  تورث  تردـق و  نآ  رد  هک  تسا  یتیعـضو  فاصنا  .تسا  تلادـع  هرهوج  فاصنا » رایعم  - »
.دنشاب هدش  دنم  هرهب  هنافصنم  تروص  هب  هعماج  ياهدروآ  تسد  زا  ءاضعا  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  رگید  يوس  زا  .دشاب  هدش 

نوزوم لادتعا و  رگید  نایب  هب  .تسا  حیرـشت  لباق  هعـضوم » یف  ئـشلا  عضو   » موهفم رد  ندوب ،» نوزوم  لادتعا و  رایعم  ای  هدعاق  - »
.(1) تسا نآ  نأش  طیارش و  اب  قباطم  دوخ و  ياج  رد  يزیچ  ره  نداد  رارق  يانعم  هب  ندوب 

قح هب  ندیسر  يارب  لمع  يدازآ  داجیا  تیدودحم و  عفر  يانعم  هب  تلادع ، شجنـس  هدعاق  رایعم و  نیرخآ  ناونع  هب  يدازآ »  » و - 
.(2) دور یم  رامش  هب  فیلکت  يادا  ای 

ياـهرایعم عقاو  رد  .تسا  شخب  لداـعت  شقن  کـی  تلادـع ، شقن  میوش  یم  هجوتم  تلادـع ، یلـصا  ياـه  هبنج  نییعت  هب  هجوت  اـب 
دـسر یم  رظن  هب  دنک و  داجیا  لداعت  یعون  نانآ  لباقتم  هطبار  تلادع و  قح و  نایم  دراد  شالت  تلادع  هک  دهد  یم  ناشن  تلادـع 

.(3) تسا شخب  مارآ  لداعت  نوچ  .دشاب  تلادع  ییاهن  فده  یتیعضو  نینچ 

هدـش هداد  نامرف  نینچ  یعامتجا  تلادـع  داجیا  هب  یتح  هدـش و  هراشا  قلطم  روط  هب  یعامتجا  تلادـع  لـصا  هب  زین  میرک  نآرق  رد 
: تسا

عقاو رد  « ؛  4( َنوُرَّکَذَـت ْمُکَّلََعل  ْمُکُظِعَی  ِیْغَْبلا  ِرَْکنُْملا َو  ِءاشْحَْفلا َو  ِنَع  یْهنَی  یبْرُْقلا َو  يِذ  ِءاتیِإ  ِناـسْحِْإلا َو  ِلْدَْـعلِاب َو  ُُرمْأَـی  َهّللا  َّنِإ  )
یکین تلادع و  هب  ادخ ،

ص:382

ش 14 و 15. رظن ، دقن و  باتک  تنوشخ ،» تلادع و  ، » یلع 7 ماما  یمظاک ، ناوخا  مارهب  ( 1 - ) 1
يداـه دیـس  هـمجرت  بـطق ، دیـس  مالـسا ، رد  یعاـمتجا  تلادـع  .ر ك : دـنا  هدوـمن  هراـشا  راـیعم  نـیا  هـب  زین  بـطق  دیـس  ( 2 - ) 2

ص 69. راشتنا ، یماهس  تکرش  نارهت ، یمارگ ، یلعدمحم  یهاشورسخ و 
ص 125 و ش 33 ، مولعلارقاب 7 ، هاگشناد  یسایس  مولع  یـصصخت  همانلـصف  تینما ،» تلادع و  ، » یناخ هللادبع  یلع  .ر ك : ( 3 - ) 3

.126
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امش دیاش  ات  دهد ، یم  دنپ  ار  امش  ادخ ) ( ؛ دنک یم  عنم  متـس  دنـسپان و  تشز و  راک ]  ] زا و  دهد ؛ یم  نامرف  ناکیدزن  قح )  ) يادا و 
«. دیوش رّکذتم 

دارفا اب  ات  هدـیدرگ  فلکم  عامتجا  دارفا  زا  مادـک  ره  هک  انعم  نیا  هب  دوش  یم  هدـیمهف  یعاـمتجا  تلادـع  همیرک ، هیآ  نیا  قایـس  زا 
ّربدم تموکح  هک  ارچ  دیامن  تیاعر  ار  یعامتجا  تلادع  دارفا  زا  تیعبت  هب  زین  تموکح  دـنک و  راتفر  اه  نآ  قوقح  ساسارب  رگید 

.(1) دشاب یم  هعماج  رما  یلوتم  و 

: تسا هدومن  هراشا  ددعتم  ياه  عوضوم  بلاق  رد  تلادع  ياهرایعم  هب  میرک  نآرق  نینچمه 

يربارب رایعم  . 1

شرافس دروم  زین  گنج  لاح  رد  نمشد و  هرابرد  هکلب  یعیبط  لاح  رد  تسود و  هرابرد  اهنت  هن  يربارب ، تلادع و  يارجا  مالسا  رد 
.تسا هتفرگ  رارق 

«. تسا نینچ  نارفاک  يازس  .دیشکب  ار  اه  نآ  سپ  « ؛  2( َنیِِرفاْکلا ُءازَج  َِکلذَک  ْمُهُوُلْتقاَف  ْمُکُولَتاق  ْنِإَف  )

هکلب دشابن  ناناملـسم  فرط  زا  هلمح  تروص  ره  رد  اما  تسا  ینوبز  سرت و  نآ  زا  ریغ  تسا و  نتـشک  همیرک  هیآ  نیا  رد  تلادـع 
.دننک لثم  هب  هلباقم  ناناملسم  دندرک  هلمح  نانآ  رگا 

)3 و(2) َنیِِرباّصِلل ٌْریَخ  َوَُهل  ُْمتْرَبَص  ِْنَئل  ِِهب َو  ُْمْتِبقوُع  ام  ِْلثِِمب  اُوِبقاعَف  ُْمْتبَقاع  ْنِإ  َو  : ) تسا هدمآ  رگید  يا  هیآ  رد 

( اضعا نیب  بسانتم  تروص  هب  تورث  تردق و  عیزوت  يانعم  هب   ) فاصنا رایعم  . 2

ص:383

ص 331 و 332. ج 12 ، نآرقلاریسفت ، یف  نازیملا  .ر ك : ( 1 - ) 1
ج 12، نازیملا ، .ر ك : لـحن  هروس  زا  هیآ 126  دروـم  رد  193 و  هرقب / ، 33 ءارسا / ، 8 هنحتمم / .ر ك : رتشیب  عـالطا  يارب  ( 4 - ) 2

ص 374.
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.(1) تسا هدش  هداد  رارق  هراشا  دروم  قلطم  تروص  هب  دراوم  مامت  رد  تلادع ، فاصنا و  میرک  نآرق  رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب 

.تسا هتفرگ  رارق  دیکأت  دروم  زین  بسانتم ، تروص  هب  تورث  تردق و  عیزوت  يانعم  هب  فاصنا  اما 

2( َنیِدِسْفُم ِضْرَْألا  ِیف  اْوَثْعَت  ْمُهَءایْشَأ َو ال  َساّنلا  اوُسَْخبَت  ِمیِقَتْسُْملا َو ال  ِساطْسِْقلِاب  اُونِز  َنیِرِـسْخُْملا َو  َنِم  اُونوُکَت  َْلیَْکلا َو ال  اُوفْوَأ  )
نزو تسرد ) و   ) تسار يوزارت  اب  و  دیـشابم ؛ نارگید ) هب   ) ناگدـننز تراسخ  زا  یـشورف ) مک  اب   ) و دـییامن ، ادا  ًالماک  ار  هنامیپ  « ؛

«. دینکم داسف  هناراکهبت  نیمز  رد  دیهدم و  مک  ار  ناشیاهزیچ  متس ] يور  زا   ] مدرم هب  و  دینک ؛

يانعم هب  هاگ  مدرم و  قوقح  زا  هناملاظ  ندراذـگ  مک  ياـنعم  هب  لـصا  رد  تسا  هدـش  هتفرگ  سخب »  » هداـم زا  هک  اوسخبتـال »  » ریبعت
هنوگره هک  تسا  یعیـسو  يانعم  ياراد  قوف  هلمج  نیارباـنب  .ددرگ  یم  یهتنم  نارگید  قوقح  عییـضت  هب  هک  تسا  یگنرین  بلقت و 

.(2) دوش یم  لماش  ار  نارگید  قح  ندرک  لامیاپ  هنوگره  هلماعم و  رد  هعدخ  ریوزت و  بلقت ، شغ ،

: دیامرف یم  دوش و  تاعارم  تلادع  دیاب  هک  دنک  یم  هیصوت  فرصم  رادقم  دروم  رد  میرک  نآرق 

( ناتخرد اـب   ) ییاـه غاـب  هک  تسوا  و  « ؛  4( َنِیفِرْـسُْملا ُّبُِحی  ـال  ُهَّنِإ  اُوفِرُْـست  ـال  ِهِداـصَح َو  َمْوَی  ُهَّقَح  اُوتآ  َرَْمثَأ َو  اذِإ  ِهِرَمَث  ْنِم  اوـُلُک  )
دیدـپ ار  نوگمهان  نوگمه و  رانا ، نوتیز و  توافتم و  ياه  یندروخ  اـب  تعارز  اـمرخ و  تخرد  تسبراد و  نودـب  راد و  تسبراد 

راب هب  هک  یماگنه  هب  نآ ، تا ]  ] رمث زا  .دروآ 

ص:384

ص 331. ج 17 ، نازیملا ، .ر ك : .تفرگ  رارق  هراشا  دروم  لحن  هروس ي  زا  هیآ ي 90  ًالبق  ( 1 - ) 1
ص 334. ج 15 ، هنومن ، ریسفت  .ر ك : ( 3 - ) 2
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«. درادن تسود  ار  ناراکفارسا  وا  هک  ارچ ] [ ؛ دینکن يور  هدایز  دیزادرپب و  شتشادرب  زور  هب  ار  نآ  قح  دیروخب و  دنیشن ، یم 

زا مه  دروآ  هویم  ناتخرد  هک  نیمه  هک  تسا  نیا  هداصح » موی  هقح  اوتآ   » زا دوصقم  و  ددرگ ؛ یم  رب  هویم ) رمث =(  هب  هّقح »  » ریمض
نامورحم قح  رب  دیکأت  هفیرش  هیآ  نیاربانب  . (1) دیزادرپب اه  هویم  تشادرب  زور  نامه  رد  ار  نامورحم  مهس  مه  دینک و  هدافتـسا  نآ 

.دیامن یم  دزشوگ  ار  نآ  رد  فاصنا  و 

( نآ نأش  طیارش و  اب  قباطم  دوخ و  ياج  رد  يزیچ  ره  نداد  رارق  يانعم  هب   ) لادتعا رایعم  . 3

تلادع زا  فارحنا  لماوع  ناونع  هب  لماع  ود  تسا و  هدش  شرافس  دکؤم  روط  هب  قوقح  دروم  رد  لادتعا  هب  تبسن  میرک  نآرق  رد 
.تسا هدش  رکذ  لادتعا  و 

لیلد یب  یطارفا  بح  . 1

هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  « ؛  2( ...َنِیبَْرقَْألا ِْنیَِدلاْولا َو  ِوَأ  ْمُکِسُْفنَأ  یلَع  َْول  ِهِّلل َو  َءادَهُـش  ِطْسِْقلِاب  َنیِماّوَق  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )
ردام و ردـپ و  اـی  ناـتدوخ ، ناـیز  هب  یهاوگ ) نیا   ) هچ رگ  و  دـیهد ، یهاوگ  ادـخ  يارب  و ] [ ؛ دیـشاب يرگداد  ناگدـنراداپ  رب  دـیا !

«. دشاب امش )  ) ناکیدزن

هب نامز  رصع و  ره  رد  راک و  ره  رد  لاح و  ره  رد  دیاب  ینعی  تسا ، هدننک » مایق  رایسب   » يانعم هب  هغلابم  هغیـص  ماوق »  » عمج نیماوق » »
.ددرگ امش  حور  عبط و  فالخرب  نآ  زا  فارحنا  و  دوش ، امش  هکلم  لمع  نیا  هک  دینک  مایق  تلادع 

یفارحنا لیم و  نیرت  مک  دشاب و  نیمز  رب  دومع  هک  دنیوگ  یم  مئاق  يزیچ  هب  ًالومعم  هک  دشاب  رظن  نیا  زا  مایق  هب  ریبعت  تسا  نکمم 
يارب سپـس  دینکن  ادیپ  فرط  چیه  هب  یفارحنا  نیرتمک  هک  دینک  ارجا  ار  تلادع  نانچ  نآ  دیاب  ینعی  دـشاب ، هتـشادن  فرط  چـیه  هب 

: دیامرف یم  درک و  ناونع  ار  تداهش »  » هلئسم ي بلطم  دیکأت 

ص:385

ص 5 و 6. ج 6 ، هنومن ، ریسفت  و  ص 363 ، ج 7 ، نازیملا ، .ر ك : ( 1 - ) 1
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نایز هب  هچرگا  دیهد ، قح  هب  تداهـش  ادخ  رطاخ  هب  طقف  دـیراذگب و  رانک  ار  تاظحالم  همه  دـیاب  تداهـش  دروم  رد  صوصخ  هب 
.(1) دوش مامت  امش  ناکیدزن  ای  ردام و  ردپ و  ای  امش  صخش 

لیلد یب  یطارفا  ینمشد  . 2

یم رادـشه  نینچ  ناناملـسم  هب  هیآ  نیا  رد   ، 2( اُولِدـْعَت ّالَأ  یلَع  ٍمْوَق  ُنآَنَـش  ْمُکَّنَمِرْجَی  ...ِهِّلل َو ال  َنیِماّوَق  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  )
قوقح هب  زواجت  بجوم  دوش و  تلادع  يارجا  عنام  یـصخش  ياه  باسح  هیفـصت  یموق و  ياه  توادع  اه و  هنیک  دـیابن  هک  دـهد 

َو ال  ) هلمج اـب  لوا  راـب  تسا  هدـش  دـیکأت  تلادـع  رب  هبترم  هیآ 3  نیا  رد  .تـسا  رتـالاب  اـهنیا  هـمه  زا  تلادـع  اریز  ددرگ ، نارگید 
اوـقت و نـکر  نـیرت  مـهم  تلادــع  هـک  اـج  نآ  زا  )3 و  يوـْقَّتِلل ُبَْرقَأ  َوُـه  اُولِدـْعا  : ) دـیامرف یم  مود  راـب  ...ٍمْوَـق ) ُنآَنَـش  ْمُکَّنَمِرْجَی 

« .تسا هاگآ  امش  لامعا  مامت  زا  دنوادخ  اریز  دیزیهرپب  ادخ  زا  : » دیامرف یم  دیکأت  ناونع  هب  راب  نیموس  يارب  تسا  يراکزیهرپ 

نآ .دنا  هدش  عمج  هلمج  کی  رد  ءاسن  هروس  رد  لیلد » یب  یطارفا  نمـشد   » و لیلد » یب  یطارفا  بح   » ینعی دـش  رکذ  هک  یلماع  ود 
 . 4( اُولِدْعَت ْنَأ  يوَْهلا  اوُِعبَّتَت  الَف  : ) دیامرف یم  هک  اج 

ظفح یتسرپاوه و  رطاخ  هب  متس  ملظ و  یهاگ  اریز  تسا ، متس  ملظ و  يارب  يرت  عیسو  همـشچرس  سفن  ياوه  زا  يوریپ  تقیقح  رد 
سفن ياوه  زا  يوریپ  نامه  تلادع  زا  فارحنا  یعقاو  هشیر  نیاربانب  نارگید ، اب  ینمشد  ای  یتسود  رطاخ  هب  هن  تسا  یصخش  عفانم 

.(2)« دراد یم  زاب  قح  زا  ار  امش  یتسرپاوه  : » تسا هدمآ  نینچ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  راتفگ  رد  هک  تسا 

ص:386

(. صیخلت اب   ) ص 162 و 163 ج 4 ، هنومن ، ریسفت  .ر ك : ( 1 - ) 1
(. صیخلت اب   ) ص 300 و 301 ج 4 ، هنومن ، ریسفت  ( 5 - ) 2
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( فیلکت يادا  ای  قح  هب  ندیسر  يارب  لمع  يدازآ  تیدودحم و  عفر  يانعم  اب   ) يدازآ كالم  . 4

هـشیدنا دیاقع و  فیرـش  باتک  نیا  .تسا  هداد  رارق  دیکأت  دروم  نیعم  یطیارـش  اب  هتبلا  صاخ و  يدراوم  رد  ار  يدازآ  میرک  نآرق 
ناوریپ هچ  نانچ  (2) و  دییوگن ازسان  ناشیاه  تب  اه و  تسرپ  تب  هب  یتح  هک  دنک  یم  شرافس  (1) و  تسا هدومن  نالعا  دازآ  ار  اه 

دندروآ و هانپ  امش  هب  هاگره  نیکرـشم  رافک و  (3) و  دینک راتفر  يرگداد  تلادع و  هب  نانآ  اب  دندناسرن  رازآ  امـش  هب  بهاذم  ریاس 
هک یتروـص  رد  و  (4) ؛  دینادرگرب نما  ياج  هب  تمالـس  هب  سپـس  و  هتـشاد ، یمارگ  ار  ناشمدقم  دـندرک ، یگدـنهانپ  تساوخ  رد 

.(5) دییامن هثحابم  ییورشوخ  قطنم و  اب  دندرگ ، رضاح  هرظانم  ثحب و  يارب 

ُْلق  ) دـننک راهظا  ار  دوخ  قطنم  ناهرب و  هک  دـیهد  نایب  يدازآ  ناشیدـنا ، دـب  و  نانمـشد ، هب  هک  تسا  هدـمآ  نآرق  زا  هیآ  راهچ  رد 
ِلاجِّرِلل  ) دسانش یم  دوخ  عورشم  دمآرد  کلام  ار  یسک  ره  داصتقا  بسک و  راک و  دروم  رد  )6 و  َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکَناهُْرب  اُوتاه 

 . 7,8 َْنبَسَتْکا اَّمِم  ٌبیِصَن  ِءاسِّنِلل  اُوبَسَتْکا َو  اَّمِم  ٌبیِصَن 

يارب هک  ییاـهرایعم  تسا و  هتفرگ  رارق  دـیکأت  دروـم  یعاـمتجا  تلادـع  میرک  نآرق  رظن  زا  هک  دـمآ  تسد  هب  تشذـگ  هچ  نآ  زا 
عبانم رد  یعامتجا  تلادع 
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ياهرایعم تسا  نکمم  هتبلا  .تسا  هدـش  حرطم  يددـعتم  تاعوضوم  بلاق  رد  میرک  نآرق  رد  تسا ؛ هدـیدرگ  رکذ  یـسانش  هعماج 
.دبلط یم  رتشیب  لاجم  نآ  قیقحت  هک  دشاب  حرطم  میرک  نآرق  رظن  زا  زین  يرگید 

رتشیب هعلاطم  تهج  عبانم 

.1380 رصاعم ، هشیدنا  شناد و  گنهرف ، هسسؤم  نارهت ، يوسوم ، لامج  دیس  مالسا ، رد  یعامتجا  تلادع  . 1

.1382 باتک ، ناتسوب  مق ، یمظاک ، ناوخا  مارهب  رتکد  مالسا ، یسایس  ياه  هشیدنا  رد  تلادع  . 2

.دعب هب  ص 130  ج 3 ، يدزی ، حابصم  داتسا  نآرق ، رد  قالخا  . 3
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: شسرپ *

.دینک یفرعم  تلادع » تیاعر   » و رگیدکی » قوقح  تیاعر   » و اه » ناسنا  يربارب   » دروم رد  میرک  نآرق  زا  ییاه  هیآ 

هراشا

: خساپ *

اه ناسنا  ندوب  ربارب  دروم  رد  ییاه  هیآ  فلا :

شنیرفآ تقلخ و  ظاحل  زا  اه  ناسنا  يربارب  . 1

: دنا هدش  قلخ  هدحاو » سفن   » زا همه  هک  دراد  یم  مالعا  هتسناد و  تنیط  کی  زا  ار  اه  ناسنا  تقلخ  ددعتم  تایآ  رد  میرک  نآرق 

! مدرم يا  « ؛  1( ًءاِسن ًارِیثَک َو  ًـالاجِر  اـمُْهنِم  ََّثب  اـهَجْوَز َو  اـْهنِم  َقَلَخ  ٍهَدِـحاو َو  ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  ُمُکَّبَر  اوُقَّتا  ُساـّنلا  اَـهُّیَأ  اـی  )
و دیرفآ ، ار  شرسمه  وا  زا  و  دیرفآ ؛ صخش  کی  زا  ار  امش  هک  یـسک  نامه ) ، ) دینک ظفح  ناتراگدرورپ  باذع ]  ] زا ار ] ناتدوخ  ]

هراشا عوضوم  نیا  هب   28 نامقل / 189 ؛ فارعا / 98 ؛ ماعنا / 6 ؛ رمز / دـننام : یتایآ  تخاس .» رـشتنم  یناوارف  نانز  نادرم و  ود ، نآ  زا 
.دراد

لامک هب  ندیسر  تیاده و  تهج  زا  يربارب  . 2

تسا رازگـساپس  ای  هک  یلاح  رد  میدرک ، ییامنهار  تسار )  ) هار هب  ار  وا  ام  عقاو  رد  « ؛  2( ًاروُفَک اّمِإ  ًارِکاش َو  اّمِإ  َلِیبَّسلا  ُهاْنیَدَه  ّانِإ  )
«. تسا ساپسان  رایسب  ای 

( ار نیناوق  نیا   ) دـهاوخ یم  ادـخ  ( ؛  3( ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهّللا  ْمُْکیَلَع َو  َبُوتَی  ْمُِکْلبَق َو  ْنِم  َنیِذَّلا  َنَنُـس  ْمُکَیِدـْهَی  ْمَُکل َو  َنِّیَبـُِیل  ُهّللا  ُدـیُِری  )
؛ دریذپب ار  امش  هبوت  و  دوش ؛ نومنهر  دندوب ، امش  زا  شیپ  هک  یناسک  حیحص )  ) ياه شور  هب  ار  امش  و  دنک ، نایب  نشور  امش  يارب 

(. تسا هنازرف  ياناد  ادخ  و 
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عوضوم نیا  هب   25 هلآو /  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  11 ؛ هیثاج / 43 ؛ صصق / 123 ؛ هط / 55 ؛ فهک / 38 ؛ هرقب / 7 ؛ دعر / دننام : یتایآ 
: دراد هراشا 

باقع باوث و  ظاحل  زا  يربارب  . 3

ْمِهِرایِد َو ْنِم  اوُجِرْخُأ  اوُرَجاه َو  َنیِذَّلاَف  ٍضَْعب  ْنِم  ْمُکُـضَْعب  یْثنُأ  ْوَأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُْکنِم  ٍلِماع  َلَمَع  ُعیِـضُأ  یِّنَأ ال  ْمُهُّبَر  ْمَُهل  َباجَتْـساَف  )
ُهَدـْنِع ُهّللا  ِهّللا َو  ِدـْنِع  ْنِم  ًاباَوث  ُراْهنَْألا  اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٍتاّنَج  ْمُهَّنَلِخْدُأـَل  ْمِِهتائِّیَـس َو  ْمُْهنَع  َّنَرِّفَکُأـَل  اُوِلُتق  اُولَتاـق َو  ِیلِیبَس َو  ِیف  اوُذوُأ 

هاـبت نز ، اـی  درم  زا  ار ، امـش  زا  يا  هدـننک  لـمع  چـیه  لـمع  نم  دومرف ):  ) هکنیا هب  تفریذـپ ؛ ار  ناـش  ياـعد ) (« ؛  1( ِباوَّثلا ُنْسُح 
رد و  هدش ، هدـنار  نوریب  ناشیاه  هناخ  زا  و  هدرک ، ترجه  هک  یناسک  و  دنتـسه ، رگید )  ) یخرب زا  امـش  زا  یخرب  هک  درک ؛ مهاوخن 

( یتشهب  ) ياه غاب  رد  ار  نانآ  ًامتح  و  میادُز ؛ یم  نانآ  زا  ار  ناشیاه  يدب  ًاعطق  دنا ، هدش  هتـشک  هدرک و  راکیپ  و  هدید ، رازآ  نم  هار 
«. تسوا دزن  ییوکین ، شاداپ  ادخ  .تسادخ و  بناج  زا  یشاداپ  نیا ) ( ؛ تسا ناور  اهرهن  ش  ناتخرد ]  ] ریز زا  هک  منک ، یم  دراو 

رد دـهد ، ماجنا  هتـسیاش  ياـهراک ]  ] یخرب سک  ره  و  ( ؛  2( ًامْـضَه ًاْملُظ َو ال  ُفاخَی  ـالَف  ٌنِمُْؤم  َوُه  ِتاـِحلاّصلا َو  َنِم  ْلَـمْعَی  ْنَم  (َو 
(. دسرت یمن  شاداپ )  ) یتساک متس و  چیه  زا  سپ  دشاب ، نمؤم  وا  هک  یلاح 

...و  9 ءارسا / 111 ؛ دوه / 121 ؛ هبوت / 132 ؛ ماعنا / 11 ؛ قالط / 9 ؛ نباغت / 7 و 8 ؛ هلزلز / 40 ؛ رفاغ / 97 ؛ لحن / لثم : یتایآ  نینچمه 
.دشاب هتشاد  هراشا  عوضوم  نیا  هب  دناوت  یم 

ششخب وفع و  هبوت ، رظن  زا  يربارب  . 4

؛  3( ًامیِحَر ًاروُفَغ  َهّللا  ِدِجَی  َهّللا  ِرِفْغَتْسَی  َُّمث  ُهَسْفَن  ِْملْظَی  ْوَأ  ًاءوُس  ْلَمْعَی  ْنَم  (َو 
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زرورهم هدنزرمآ  رایـسب  ار  ادخ  دهاوخب ، شزرمآ  ادـخ  زا  سپـس  دـنک ، متـس  نتـشیوخ  رب  ای  دـهد ، ماجنا  يدـب  راک ]  ] سک ره  (و 
(. تفای دهاوخ 

/ دوه ، 25 يروش / ، 10 رون / ، 16 ءاسن / ، 160 هبوت / ، 118 هبوت / ، 160 هرقب / ، 37 هرقب / ، 70 ناقرف / ، 17 ءاسن / ریظن : یتایآ  نینچمه 
.دراد هراشا  عوضوم  نیا  هب   90

یهلا فیلاکت  يارب  ندوب  فلکم  تهج  زا  يربارب  تاواسم و  . 5

عوکر اب  و  دـیزادرپب ، ار  تاـکز  تاـیلام ]  ] و دـیراد ، اـپ  رب  ار  زاـمن  و  « ؛  1( َنیِعِکاّرلا َعَم  اوُعَکْرا  َهاـکَّزلا َو  اوـُتآ  َهـالَّصلا َو  اوُـمِیقَأ  (َو 
«. دینک عوکر  ناگدننک ،

و دییوگ ، نخس  وکین  مدرم  اب  و  ( ؛  2( َنوُضِْرعُم ُْمْتنَأ  ْمُْکنِم َو  ًالِیلَق  ّالِإ  ُْمْتیَّلَوَت  َُّمث  َهاکَّزلا  اُوتآ  َهالَّصلا َو  اوُمِیقَأ  ًانْـسُح َو  ِساّنِلل  اُولُوق  (َو 
(. دیدوب نادرگیور  امش  هک  یلاح  رد  دیتفاترب  يور  امش ، زا  یکدنا  زج  سپس ، .دیزادرپب  ار  تاکز  تایلام ]  ] دیراد و اپ  رب  ار  زامن 

هتشاد هراشا  عوضوم  نیا  هب  دناوت  یم   78 جح / ، 87 سنوی / ، 29 فارعا / ، 72 ماعنا / ، 103 ءاسن / ، 77 ءاسن / ، 110 هرقب / ریظن : یتایآ 
.دشاب

مّلعت میلعت و  ظاحل  زا  يربارب  . 6

«. تخومآ تسناد  یمن  ار  هچنآ  ناسنا  هب  )3 ؛  ْمَْلعَی َْمل  ام  َناْسنِْإلا  َمَّلَع  )

یمن ناتناردـپ  امـش و  ار  هچنآ  هکنآ  لاح  و  ( ؛  4( َنُوبَْعلَی ْمِهِـضْوَخ  ِیف  ْمُهْرَذ  َُّمث  ُهّللا  ُِلق  ْمُکُؤاـبآ  ـال  ُْمْتنَأ َو  اوُمَْلعَت  َْمل  اـم  ُْمتْمِّلُع  (َو 
يزاب هک  یلاح  رد  نک ؛ اهر  لطاب ) رد   ) ناشنتفر ورف  رد  ار  نانآ  سپـس  ادـخ »! : » وگب .دـیدش  هداد  شزومآ  نآ ) هلیـسوب  ، ) دـیتسناد
.دشاب هتشاد  هراشا  عوضوم  نیا  هب  دناوت  یم   2 هعمج / 164 ؛ نارمع / لآ  129 ؛ هرقب / 4 ؛ نمحرلا / دننام : یتایآ  نینچمه  دننک .)! یم 
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ادخ هاگشیپ  رد  يرترب  اوقت و  بسک  ییاناوت  تهج  زا  يربارب  . 7

(. دنک یمن  مک  امش  زا  ار  ناتیاهراک  شاداپ )  ) زا زیچ  چیه  ( ؛  1( ْمُکاْقتَأ ِهّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  )

نارگید قوقح  تیاعر  هب  طوبرم  تایآ  .ب 

دنهد یم  روتسد  نارگید  دروم  رد  قح  هب  تواضق  هب  هک  یتایآ  . 1

يوَْهلا اوُِعبَّتَت  الَف  امِِهب  یلْوَأ  ُهّللاَف  ًاریِقَف  ْوَأ  اِینَغ  ْنُکَی  ْنِإ  َنِیبَْرقَْألا  ِْنیَِدلاْولا َو  ِوَأ  ْمُکِـسُْفنَأ  یلَع  َْول  ِهِّلل َو  َءادَهُـش  ِطْسِْقلِاب  َنیِماّوَق  اُونوُک  )
، دیهد یهاوگ  ادخ  يارب  و ] [ ؛ دیشاب يرگداد  ناگدنراداپ  رب  « ؛  2( ًارِیبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  َناک  َهّللا  َّنِإَف  اوُضِْرُعت  ْوَأ  اوُْولَت  ْنِإ  اُولِدـْعَت َو  ْنَأ 
، دـشاب دـنمزاین  ای  رگناوت  اه ) نآ  زا  یکی   ) رگا دـشاب ؛ امـش )  ) ناکیدزن ردام و  ردـپ و  ای  ناتدوخ ، نایز  هب  یهاوگ ) نیا   ) هچ رگ  و 
هک دینکن ؛ يوریپ  سوه ] و   ] يوه زا  .تسا و  ود  نآ  زا ) تیامح   ) هب رتراوازـس  ادخ  هک ) ارچ  دراذگن ، ریثأت  امـش  یهاوگ  رد   ) سپ

هاگآ دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  ادخ  تقیقح  رد  سپ  دینادرگ ، يور  نآ ) زا   ) ای دـینک ، فیرحت  ار ) قح   ) رگا .دـیوش و  یم  فرحنم 
«. تسا

ْنَع َنوُّلِـضَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ِهّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َکَّلُِـضیَف  يوَْهلا  ِِعبَّتَت  ِّقَْحلِاب َو ال  ِساّنلا  َْنَیب  ْمُکْحاَـف  ِضْرَأـْلا  ِیف  ًهَفِیلَخ  َكاـْنلَعَج  اـّنِإ  ُدُواد  اـی  )
؛ میداد رارق  نیمز  رد  دوخ ] هدنیامن  نیـشناج =[  ار  وت  ام  عقاو  رد  دواد ! يا  ( ؛  3( ِباسِْحلا َمْوَی  اوُسَن  اِمب  ٌدیِدَش  ٌباذَع  ْمَُهل  ِهّللا  ِلِیبَس 

ادـخ هار  زا  هک  یناسک  تقیقح  رد  دزاس ؛ یم  هارمگ  ادـخ  هار  زا  اروت  هک  نکم  يوریپ  سوه  زا  و  نک ، يرواد  قحب  مدرم  نیب  سپ 
!( تسا نانآ  يارب  يدیدش  باذع  باسح ، زور  ندرک  شومارف  رطاخ  هب  دنوش ، هارمگ 
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.دشاب هتشاد  هراشا  بلطم  نیا  هب  دناوت  یم   282 هرقب / ، 20 رفاغ / ، 78 رفاغ / ، 22 ص / ریظن : یتایآ  نینچمه 

ارقف نینچمه  نادنواشیوخ و  ردام و  ردپ و  قوقح  هب  طوبرم  تایآ  . 2

امُهْرَْهنَت َو ٍّفُأ َو ال  امَُهل  ْلُقَت  الَف  امُهالِک  ْوَأ  امُهُدَحَأ  َرَبِْکلا  َكَْدنِع  َّنَُغْلبَی  اّمِإ  ًاناسْحِإ  ِْنیَِدلاْولِاب  ُهاّیِإ َو  ّالِإ  اوُُدبْعَت  ّالَأ  َکُّبَر  یضَق  (َو 
نآ زا  یکی  رگا  دـینک ؛ یکین  ردام  ردـپ و  هب  و  دـیتسرپن ؛ ار  وا  زج  هک  هداد : یعطق  نامرف  تراگدرورپ  و  ( ؛  1( ًامیِرَک ًالْوَق  امَُهل  ُْلق 

اب ار  ود  نآ  و  يوـگم ؛ زیمآ ) تناـها  نخـس  نیرت  کـچوک  ُفا =( »  » ود نآ  هب  سپ  دنـسرب ، يریپ  ّنـس ]  ] هـب وـت  دزن  ود  ره  اـی  ود ،
(. يوگ دنمجرا  ینخس  ود  نآ  هب  و  نارم ؛ شاخرپ 

اب و  هدـب ؛ وا  هب  ار ، هدـنام  هار  رد  اونیب و  ناـکیدزن و  قح  و  ( ؛  2( ًاریِذـْبَت ْرِّذَُـبت  ِلِیبَّسلا َو ال  َْنبا  َنیِکْـسِْملا َو  ُهَّقَح َو  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  (َو 
نیا هب  دناوت  یم  ...و   14 نامقل / ، 83 هرقب / ، 180 هرقب / ، 38 مور / دننام : یتایآ  نینچمه  نکم ،) فلت  ار ) دوخ  لاوما  ، ) يراکفارـسا

.دشاب هتشاد  هراشا  بلطم 

ثرا قح  هب  طوبرم  تایآ  . 3

.180 هرقب / 83 ؛ هرقب / 12 و 176 و 11 ؛ ءاسن /

فلتخم طئارش  رد  نانز  قوقح  هب  طوبرم  تایآ  . 4

ناـنز يارب  .تسا و  يا  هرهب  دـنا ، هدرک  بسک  هچنآ  زا  نادرم  يارب  ( ؛  3( َْنبَسَتْکا اَّمِم  ٌبیِصَن  ِءاسِّنِلل  اُوبَسَتْکا َو  اَّمِم  ٌبیِـصَن  ِلاجِّرِلل  )
(. تسا يا  هرهب  دنا ، هدرک  بسک  هچنآ  زا  زین ] ]

( ای هیدـه  ناونع  هب   ) ار نانز  ياـه  هیرهَم  و  « ؛  4( ًائیِرَم ًائِینَه  ُهُولُکَف  ًاسْفَن  ُْهنِم  ٍءْیَـش  ْنَع  ْمَُکل  َْنبِط  ْنِإَف  ًهَلِْحن  َّنِِهتاقُدَـص  َءاسِّنلا  اُوتآ  (َو 
نانآ هب  یهدب 
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/ ءاسن لثم : یتایآ  دیروخب .» بسچلد  كاپ و ) و   ) اراوگ ار  نآ  دنشخبب ،]  ] امـش هب  ار  نآ  زا  يزیچ  ناشدوخ  لیم  هب  رگا  و  دیزادرپب ؛
.دنراد هراشا  عوضوم  نیا  هب  ...و   1 قالط / ، 11 تارجح / ، 98 ءاسن / ، 24

لدع تیاعر  هرابرد  یتایآ  .ج 

کیدزن ییاسراپ  يرادهگن و ) دوخ   ) هب نآ  هک  دینک ! تلادـع  ( ؛  1( َنُولَمْعَت اِمب  ٌرِیبَخ  َهّللا  َّنِإ  َهّللا  اوُقَّتا  يْوقَّتِلل َو  ُبَْرقَأ  َوُه  اُولِدـْعا  )
(. تسا هاگآ  دیهد ، یم  ماجنا  هچنآ  هب  ادخ  هک  دینک ، ظفح  ادخ  باذع ]  ] زا ار ] ناتدوخ   ] .تسا و رت 

عقاو رد  ( ؛  2( َنوُرَّکَذَـت ْمُکَّلََعل  ْمُکُظِعَی  ِیْغَْبلا  ِرَْکنُْملا َو  ِءاشْحَْفلا َو  ِنَع  یْهنَی  یبْرُْقلا َو  يِذ  ِءاتیِإ  ِناـسْحِْإلا َو  ِلْدَْـعلِاب َو  ُُرمْأَـی  َهّللا  َّنِإ  )
دنپ ار  امش  ادخ ) ( ؛ دنک یم  عنم  متس  دنسپان و  تشز و  راک ]  ] زا و  دهد ؛ یم  نامرف  ناکیدزن  قح )  ) يادا یکین و  تلادع و  هب  ادخ ،

(. دیوش رّکذتم  امش  دیاش  ات  دهد ، یم 

مدرم ناـیم  هک  یماـگنه  و  « ؛  3( ًاریَِـصب ًاعیِمَـس  َناـک  َهّللا  َّنِإ  ِِهب  ْمُکُظِعَی  اّـمِِعن  َهّللا  َّنِإ  ِلْدَْـعلِاب  اوُمُکْحَت  ْنَأ  ِساـّنلا  َْنَیب  ُْمتْمَکَح  اذِإ  (َو 
، ادخ هک  یتسردب  دهد ؛ یم  دنپ  نآ  هب  ار  امـش  ادخ  هک  تسا  يزیچ  وکین  تقیقح  رد  .دـینک  يرواد  تلادـع  هب  دـینک ، یم  يرواد 

«. تسانیب ياونش 

53؛ جح / 94 ؛ هدئام / 190 ؛ هرقب / 194 ؛ هرقب / 2 ؛ قالط / 76 ؛ لحن / 282 ؛ هرقب / 135 ؛ ءاسن / 8 ؛ هدئام / 15 ؛ يروش / دـننام : یتایآ 
.دشاب هتشاد  هراشا  عوضوم  نیا  هب  دناوت  یم   152 ماعنا / 19 ؛ هبوت / 192 ؛ نارمع / لآ  40 ؛ يروش / 50 ؛ صصق /
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يروآدای

رد هک  تسا  هدـش  نییعت  اه  ناسنا  يارب  هک  دـشاب  یم  یهلا ، تمکح  هب  هجوت  اـب  دارفا و  تیفرظ  تیلوئـسم و  ساـسارب  دارفا  قوقح 
يواسم روط  هب  يونعم » لامک  هب  ندیـسر   » قح زا  اه  ناسنا  همه  لاثم : ناونع  هب  دـشاب ؛ یم  توافتم  يدراوم  رد  يواـسم و  يدراوم 
بـسانت هب  یعون  ره  یعیبط  روط  هب  هک  دـنا  هدـش  هدـیرفآ  نز »  » تروص هب  رگید  یخرب  و  درم »  » تروص هب  یخرب  اما  دـنرادروخرب 

يدارا درکلمع  ساـسارب  نینچمه  رگید و  طیارـش  ناـکم و  ناـمز ، بساـنت  هـب  دنتـسه و  اراد  ار  یقوـقح  دوـخ ، شنیرفآ  تـقلخ و 
.دنوش یم  کیدزن  دوخ  يونعم  لامک  هب  شیوخ ،

تـسا ییاه  تیلوئـسم  قولخم و  تیفرظ  ساسارب  هکلب  تسین  اه  نآ  قوقح  يواست  يانعم  هب  اه ، ناسنا  قوقح  رد  تلادـع  نیاربانب 
.دشاب یم  یهلا  لدع  تمکح و  ساسارب  هتبلا  هک  تسا  هدش  هتشاذگ  وا  هدهع ي  هب  هک 

نآ ياه  تیلوئـسم  اه و  تیفرظ  هک  ارچ  تسا ، توافتم  نایوجـشناد  اب  ناتـسریبد  ییامنهار و  نازومآ  شناد  قوقح  هک  روط  نامه 
.دنراد زین  يواسم  قوقح  يواسم  طیارش  رد  یلو  تسا ؛ توافتم  اه 

رتشیب هعلاطم  تهج  عبانم 

.يرهطم دیهش  یهلا ، لدع  . 1

.نارگشهوژپ زا  یعمج  یناهفصا و  ییاضر  رتکد  رهم ،» ناراب   » باتک . 2
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یسانش ناور  متفه : لصف 

هراشا
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: شسرپ *

؟  تسا هنوگچ  باوخ  اب  ندب  رد  اه  نآ  هطبار  تسا و  حور  ای  سفن  ود  ياراد  ناسنا  ایآ 

: خساپ *

.گرم باوخ و  لثم  دریگ  تروص  ندب  زا  حور  جورخ  ای  ندب  حور و  نیب  ییادج  هک  دنک  یم  ادیپ  دومن  ینامز  طابترا  نیا  ًالوا :

دقتعم امـش  ایآ  دنک  یم  لاوس  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا   1( ...اِهتْوَم َنیِح  َسُْفنَْألا  یَّفَوَتَی  ُهّللا   ) هفیرـش هیآ  هب  کسمت  اب  يوار  ًاـیناث :
ره دریگ و  یم  دهاوخب  ار  مادک  ره  دنوادخ  دنور و  یم  دنوادخ  يوس  هب  باوخ  ماگنه  هب  حاورا  همه  هفیرـش ، هیآ  نیا  قبط  دیتسین 

؟ دنک یم  اهر  دهاوخب  ار  مادک 

رد تایح » حاورا   » اما تسا  لوقع  حاورا  دور  یم  دنوادخ  يوس  هب  هچنآ  دـندومرف : خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هک  هدـش  لقن 
ار یناویح  حور  ای  تایح  حور  ءاقب  لیلد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  همتاخ  رد  .دوش  یمن  جراخ  ندب  زا  گرم  اب  زج  تسا و  یقاب  ندب 

.(1) دننک یم  رکذ  باوخ  ماگنه  رد  ندب  تکرح 

یـصخش هب  ترـضح  هک  تسا  نیا  نآ  و  دندومرف : نایب  قیقد  روط  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نآرق ، یلـصا  رـسفم  ار  بلطم  نیمه 
رد زین  حور  دسر ، یم  نیمز  هب  نآ  عاعـش  دراد و  رارق  دوخ  هاگیاج  رد  هنوگچ  هک  يا  هدیدن  نامـسآ  رد  ار  دیـشروخ  ایآ  دندومرف :

.(2) دنک یم  تکرح  نامسآ  فرط  هب  تسا  ندب  رد  نآ  لصا  هک  یلاح 
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تیلاـعف همادا  ندـب و  ءاـقب  بجوم  هک  دـشاب  يزیچ  ناـمه  دوش  یم  هتفرگ  باوـخ  ماـگنه  هک  حور  زا  دارم  رگا  مینیب  یم  اـم  ًاـثلاث :
ياه هاگتـسد  تیلاعف  نامـسآ  هب  شدوعـص  ندب و  زا  نآ  ندش  جراخ  اب  دـیاب  تروص  نیا  رد  ددرگ ، یم  نآ  یلـصا  ياه  هاگتـسد 

یفاکـشوم ار  هلاسم  قیقد  تروص  هب  هک  تیاور  ود  نیا  هب  کسمت  اب  اما  دریذپ  نایاپ  یگدنز  تایح و  هدـش و  فقوتم  ندـب  یلـصا 
: دشاب یم  حور  ای  سفن  ود  ياراد  ناسنا  هک  میمهف  یم  دندرک 

.دور یم  نامسآ  هب  دوش و  یم  ادج  ندب  زا  باوخ  ماگنه  رد  هک  یلقع  سفن  ای  حور  . 1

.دوش یم  تایح  همادا  ثعاب  دنام و  یم  یقاب  ندب  رد  باوخ  ماگنه  رد  هک  یناویح  سفن  ای  حور  . 2
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: شسرپ *

يا هطبار  شدنزرف  هب  وا  تبحم  ردام و  محر  دوجو  نیب  تفگ  ناوت  یم  نآرق ، رد  محر  هژاو  ینآرق  هناسانـش و  ناور  لیلحت  رد  ایآ 
؟ دراد دوجو 

: خساپ *

کی زا  ناگتـسب  لیماف و  نوچ  تسا و  ینابرهم  تفأر و  يانعم  هب  تمحر  زا  مود ) رـسک  لوا و  حـتف  « ) مِحَر : » تغل رد  محر »  » هژاو
، نینج دشر  لحم  نز ، محر  يارب  (1) و  دنا هدش  هدیمان  محر  دنراد ؛ ینابرهم  تفوطع و  رگیدمه  هب  تبـسن  دنا و  هدش  جراخ  محر 

.تسا هدمآ  ماحرا )  ) عمج هشیمه  نآرق  رد  نز ، محر  يانعم  هب  محر  .تسا  ماحرا  زین  نآ  عمج  تسا و  هدش  حالطصا 

.درک محر  ینالف  هب  ینالف  هک ، نیا  دـننام  تسا  هفطاع  بلق و  تقر  يانعم  هب  دوش  هتفرگ  راک  هب  اـه  ناـسنا  يارب  محر ،»  » هژاو رگا 
ینالف دنک  تمحر  ادخ  ًانالف ؛ هللا  محر   » هک نیا  دـننام  تسا  لّضفت  ماعنا ، ناسحا ، يانعم  هب  دوش  هداد  تبـسن  ادـخ  هب  محر  رگا  اما 

تفأر و تمحر ، ياـنعم  هب  تغل  رد  مِحَر »  » هجیتـن رد  .تـسا  هدـمآ  ...و  مْـحُر  نـمحر ، مـیحر ، نآرق ، رد  مـحر »  » تاقتـشم  (2)« ار
.تسا تبحم  ینابرهم و  تفوطع و  نوناک  اج  نآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دنمان ، یم  محر »  » ار ردام  محر  هک  نیا  زا  تسا  ینابرهم 

ردام تبحم  زار 

: هلمج زا  تسا ، رثوم  دنزرف  هب  تبسن  ردام  تبحم  رد  یناوارف  لماوع 

هب تبـسن  اـم  .تسا  هتـشاذگ  هعیدو  هب  رـشب  داـمن  رد  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  يزیرغ  ینیوـکت و  دـنزرف  هب  رداـمو  ردـپ  تـبحم  . 1
اما میراد  تبحم  يدایز  ياهزیچ 

ص:401

ص 125. ج 13-14 ، ، 1372 یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  يوفطصم ، نسح  میرکلا ، نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  ( 1 - ) 1
«. محر  » هدام لیذ  هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، یشرق ، نآرق ، سوماق  تادرفم ، نامه ، ( 2 - ) 2
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هریغ دنوادخ و  هب  قشع  دنزرف و  هب  ردام  قشع  اما  .دنتسه  یناف  رذگدوز و  يزیرغ ، ینیوکت و  هناوتشپ  نتشادن  تلع  هب  اه  نآ  رتشیب 
.(1) تسا یتاذ  نادیواج و 

تسا و سونأم  ردام  اب  هاـم  زا 9  شیب  دـنک و  یم  هیذـغت  ردام  نوخ  زا  دوش و  یم  نیزگیاج  رداـم  محر  رد  هفطن  حاـقل ، زا  دـعب  . 2
ترابع هب  .دنک  یم  هیذغت  دوش ) یم  هتفرگ  وا  نوخ  زا  مه  نآ  هک   ) ردام ریـش  زا  لماک  لاس  زین 2  دلوت  زا  دعب  و  دنک ؛ یم  یگدـنز 

تبحم و سنا و  داـجیا  ببـس  اـه  نیا  همه  .تسا و  هدـش  ادـج  وا  زا  هک  دـشاب  یم  رداـم  رگید  وضع  دـنزرف  تفگ : ناوت  یم  رگید 
.دوش یم  دنزرف  ردام و  نیب  هفطاع 

لاقتنا هک  تساه  نژ  مزومورک و  ياراد  هفطن ، نیا  هک  دشاب  یم  لووا )  ) نز هفطن  نینج ، هدـنهد  لیکـشت  یلـصا  لماوع  زا  یکی  . 3
.دنک یم  رارقرب  دنزرف  ردام و  نیب  یفطاع  هطبار  هلئسم  نیا  هک  تسا  دنزرف  هب  ردام  یقالخا  یحور و  یکیزیف ، تایصوصخ  هدنهد 

اب دـنراد ؛ ناعذا  عوضوم  يزیرغ  دـعب  هب  هک  نآ  رب  هوـالع  دـنزرف  هب  رداـم  لـیامت  هقـالع و  هراـبرد ي  سانـش  ناور  نادنمـشناد  . 4
دوش یم  حشرت  نوخ  رد  نیتکالورپ » نومروه  ، » هچب دلوت  زا  دعب  هک  دنا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  تاناویح  يور  رب  هدرتسگ  تاشیامزآ 

.(2) دوش یم  دنزرف  هب  ردام  لیامت  هقالع و  تبحم و  دایدزا  ببس  و 

ردام محر  رد  نینج  شرورپ  نآ  رب  هوالع  تسا و  یهلا  ینیوکت و  يزیرغ ، هطبار  کی  دـنزرف  ردام و  نیب  تفگ : ناوت  یم  هجیتن  رد 
.دوش یم  دنزرف  هب  ردام  قشع  لیامت و  ثعاب  وا ، ریش  و  وا ، نوخ  زا  هدافتسا  و 

: هب دوش  هعجارم  رتشیب  هعلاطم  يارب 

یبـتجم زا  قیقحت  یلازغ ، یـسانش  ناور  . 3 يدرجورب ؛ یلع  ماـظن  رداـم ، تـبحم  زار  . 2 یجنگ ؛ هزمح  یموـمع ، یــسانش  ناور  . 1
.ینامرک

ص:402

.1379 نایاسراپ ، مق ، يدرجورب ، یلع  ماظن  ردام ، تبحم  زار  .ر ك : ( 1 - ) 1
ص 16. ، 1371 چ 1 ، رون ، مایپ  هاگشناد  نارهت ، یجنگ ، هزمح  یمومع ، یسانش  ناور  .ر ك : ( 2 - ) 2
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: شسرپ *

؟ دراد ناور  حور و  اب  يا  هطبار  هچ  سفن  ًالوصا  حور ؟  ای  دریم  یم  سفن  ایآ  ِتْوَمْلا ) ُهَقِئاَذ  ٍسْفَن  ُّلُک  : ) دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ 

: خساپ *

هیآ 57 ءاـیبنا و  هروس  هیآ 35  نارمع ، لآ  هروـس  هیآ 185  .تسا  هدـمآ  نآرق  ياـج  هس  رد  ِتْوَْملا ) ُهَِقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُـک   ) هفیرـش هیآ 
.توبکنع هروس 

نآ قـبط  هک  دراد  هراـشا  تقلخ  ماـظن  رد  یلک  نوناـق  کـی  .تسا » گرم  هدنـشچ  یـصخش  ره  « ؛ ) ِتْوَْـملا ُهَِقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُـک   ) هـیآ
يانعم هب  تسانعم ؛ هچ  هب  اج  نیا  رد  دریم ، یم  هک  سفن »  » هژاو هک  تسا  نیا  رـس  ثحب  اـهتنم  .دُرم  دـنهاوخ  تیاـهن  رد  تادوجوم 

؟ مسج ای  حور 

زا ندـشادج  ماگنه  مه  حور  دـشچ و  یم  ندـب  ار  اـهدرد  زا  یخرب  اذـل  تسا ، ناـج  مسج و  هعومجم  هیآ  نیا  رد  سفن  زا  دوصقم 
.دنک یم  لمحت  ار  اه  یتحاران  یخرب  ندب ،

هتکن

ُسْفَّنلا اَُهتَّیَأ  ای   ) لثم تسا ، هدـمآ  حور  يانعم  هب  یهاگ  هدـمآ ، حور  مسج و  يانعم  هب  اج  نیا  هک  روط  نامه  نآرق  رد  سفن »  » هژاو
مه یهاگ  .دروخ  یم  مسق  دراد ، هک  یلداعت  تلاح  سفن و  هب  دنوادخ  هک   2( اهاّوَس ام  ٍسْفَن َو  َو   ) )1 و ِکِّبَر یلِإ  یِعِجِْرا  ُهَِّنئَمْطُْملا 

نیمز رد  يداسف  ای  یـسک  ِلـتق ) باـکترا   ) نودـب ار  یـصخش  سک ، ره  ( ؛  3( ٍسْفَن ِْریَِغب  ًاسْفَن  َلَتَق  ْنَم   ) لـثم تسا ، ندـب  ياـنعم  هب 
.دوش یم  هتشک  مسج  تقیقح  رد  هک  دشُکب ،)

ص:403
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ندناسر لتق  هب  لباق  یئاهنت  هب  شدوخ  مسج  نوچ  .دـسر  یم  لتق  هب  مه  اب  حور  مسج و  ًاسْفَن » َلَتَق  ْنَم   » رد دوش  هتفگ  تسا  نکمم 
.تسین

.دوش یم  ادج  ندب  زا  حور  دُرم ، یتقو  و  دریم ، یم  وا  دننک  یم  ادج  ای  هعطق  هعطق  ار  مسج  یتقو  مییوگ  یم  خساپ  رد 

، دوجو لـک  رب  سفن  هژاو  یهاـگ  ینعی  دراد ، ینمـضت  ياـنعم  یناـمز  یقباـطم و  ياـنعم  هب  یهاـگ  سفن  هژاو  هک  مینک  هجوت  دـیاب 
.دوش یم  قالطا  شخب  کی  رب  یهاگ  دوش و  یم  قالطا  مسج  حور و  هعومجم  ناسنا و  صخش 

.دنراد ناعذا  بلطم  نیا  هب  مه  نارسفم  .دراد  دربراک  ءزج  رد  یهاگ  لک و  رد  یهاگ  هژاو  نیا 

گرم ندیشچ  زا  دوصقم 

ساسحا نیا  هک  دنک  یم  سمل  تسد  اب  ای  دنیب  یم  مشچ  اب  ار  ییاذغ  یهاگ  ناسنا  ینعی  تسا ، لماک  ساسحا  ندیشچ ، زا  دوصقم 
تـسا ییاذغ  گرم  مه  تقلخ  ماظن  رد  .دیروخب  دیراذگب و  ناتناهد  رد  ار  روگنا  هک  تسا  یتقو  لماک  ساسحا  دشاب ، یمن  لماک 

نابز و رد  گرم  هک  دنا  هدرک  هدافتسا  ریبعت  نیمه  هب  هجوت  اب  یخرب  .دیشچ  دهاوخ  شدوجو  مامت  اب  شناج و  مسج و  اب  ناسنا  هک 
، گرم ندیـشچ  .دوبن  یندیـشچ  الا  تسین و  يدوبان  انف و  گرم  دیـشچ ، یم  ار  گرم  دومرف  اذل  تسین  یمدـع  زیچ  نآرق ، گنهرف 

ماجنا دوش -  یم  ادج  حور  زا  هک  مسج -  و  دوش -  یم  ادـج  مسج  زا  هک  حور -  طسوت  مه  لماک  ساسحا  لماک و  ساسحا  ینعی 
.تسا گنتاگنت  يا  هطبار  اه  نآ  هطبار ي  اذل  دوش ، یم 

؟ تسا یکی  ناور  اب  سفن  حور و  ایآ 

هژاو زا  ًالومعم  ناسانش  ناور  دراد و  دوجو  رظن  فالتخا  دروم  نیا  رد 

ص:404
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هب .دوش  ظفح  دشاب و  ادج  ناور  زا  حور  زرم  هک  دنتـسه  لیامتم  زین  يروضح  تارکاذم  رد  دننک و  یمن  هدافتـسا  سفن »  » و حور » »
دنچ ره  درادـن  قباطت  بلطم  ود  نیا  هشیمه  دوش و  یم  هتفگ  ناور  ناسنا  حور  يدام  ياهدومن  تـالاح و  هب  یهاـگ  رگید  تراـبع 

رب ناور  لقع و  نهذ ، سفن ، حور ، مان  تهج  ره  زا  هک  تسا  فلتخم  داعبا  ياراد  تسین و  رتشیب  دوجوم  کی  ناسنا  تیـصخش  هک 
(. تشذگ هک  روط  نامه   ) دوش یم  هتفگ  مه  ناسنا  مسج  هب  یهاگ  سفن  هتبلا  .دوش  یم  هتشاذگ  وا 

ص:405
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یسانش ناورارف  متشه : لصف 

هراشا

ص:407
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: شسرپ *

؟  تسیچ يریگدای  هظفاح و  تیوقت  ياه  هار  یشومارف و  لماوع  دروم  رد  تایاور  نآرق و  رظن 

: خساپ *

دمآرد

اه یشومارف  یخرب  زا  ناوت  یم  هتبلا  هک  دشاب  یم  هظفاح  تمعن  تسا  هداد  رارق  ناسنا  رایتخا  رد  راگدرورپ  هک  ییاه  تمعن  زا  یکی 
هک نیا  ای  دـتفا  یم  قافتا  شیارب  راوگان  يا  هثداح  ناسنا  هک  ینامز  ًـالثم  درک  داـی  راـگدرورپ  ياـه  تمعن  زا  یکی  ناونع  هب  زین  ار 

تسد هب  ار  هرطاخ  نآ  نامز  رورم  هب  هک  تساج  هب  ردقچ  ددرگ  یم  داجیا  شنهذ  رد  دب  يا  هرطاخ  دوش و  یم  دراو  وا  رب  یتبیـصم 
ناسنا يولج  رد  اه  هنحص  نیا  هشیمه  دنکن و  شومارف  ار  زیچ  چیه  هک  دوش  یحارط  يروط  نهذ  دوب  انب  رگا  دراپـس  یم  یـشومارف 

.دش یم  راوگان  خلت و  رایسب  یگدنز  دشاب  رضاح 

نآرق رظنم  زا  یشومارف  یسانش  موهفم 

: درک هصالخ  ریز  دراوم  رد  ار  اه  نآ  ناوت  یم  هک  تسا  هدمآ  ینعم  دنچ  هب  تایآ  رد  یشومارف  ۀلأسم 

نامه نیا  دوش ، یم  ضراع  نهذ  رب  ناسنا ، یلبق  ةدـمآ  تسد  هب  تاعالطا  صاخـشا و  یماـسا  ثداوح و  دروم  رد  هک  ینایـسن   - 1
نینچ یـشومارف  عوـن  نیا  هب  نآرق  دـهد  یم  تسد  مدرم  هب  تاـمولعم ، لخادـت  محازت و  هجیتـن ي  رد  هک  تسا  یلوـمعم  یـشومارف 

 . 1( یْسنَت الَف  َُکئِْرُقنَس  : ) دیامرف یم  هراشا 

ص:409
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سپ دنک و  یم  شومارف  ار  یخرب  دنک و  تبحص  عوضوم  دنچ  دروم  رد  دهاوخ  یم  ًالثم  تسا  وهـس  يانعم  يواح  هک  ینایـسن   - 2
؛  (1)( رضخ مالسلا و  هیلع  یسوم  ترضح  ناتساد  رد  یهام  یشومارف  ۀلأسم  لثم   ) .دروآ یم  دای  هب  یتدم  زا 

؛ عوضوم هب  هجوت  مدع  يانعم  هب  یشومارف   - 3

ینعی ْمُهَیِـسَنَف »  » دندرک و یچیپرـس  یلاعت  يراب  تعاطا  زا  دـنوادخ  رماوا  هب  یهجوت  یب  تلع  هب  اه  نآ  ینعی   ، 2( ْمُهَیِسَنَف َهّللا  اوُسَن  )
.تشاذگاو ناشدوخ  هب  ار  اه  نآ  .تشادرب و  اه  نآ  زا  ار  دوخ  لضف  مه  دنوادخ 

تبسن مالسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  هب  هک  ینایـسن  ای  )3 ؛  ْمُهَـسُْفنَأ ْمُهاْسنَأَف  َهّللا  اوُسَن  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  َو ال  : ) دـیامرف یم  رگید  ياج  رد 
 . 4( ًامْزَع َُهل  ْدَِجن  َْمل  َیِسَنَف َو  ُْلبَق  ْنِم  َمَدآ  یلِإ  انْدِهَع  ْدََقل  َو   ) هدش هداد 

یشومارف ادخ و  دای  مدع 

: دیامرف یم  نینچ  دناد و  یم  یشومارف  دوخ  بجوم  ار  ادخ  دای  مدع  میرک ، نآرق 

ار ناشدوخ  ادخ )  ) سپ دندرک  شومارف  ار  ادخ  هک  دیشابن  یناسک  نوچمه  و  ( ؛  5( ْمُهَسُْفنَأ ْمُهاْسنَأَف  َهّللا  اوُسَن  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  (َو ال 
( .درب ناشدای  زا 

ناسنا هک  دوش  یم  ببس  راگدرورپ  یشومارف  اریز  دوش  یم  یشومارف  دوخ  ببس  ادخ  ندرک  شومارف  دیامرف : یم  هیآ  نیا  رد  نآرق 
یصخش هک  تسا  انعم  نیا  هب  یشومارفدوخ  و  دنک ؛ شومارف  ار  دوخ  شنیرفآ  فده  دور و  ورف  یناویح  تاوهـش  يدام و  تاذل  رد 

ياه تقایل  اهدادعتسا و  اه و  شزرا 

ص:410
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تقایل اهدادعتـسا و  اه و  شزرا  یـصخش  هک  تسا  انعم  نیا  هب  یـشومارف  دوخ  و  دـنک ، شومارف  تسا  هتفهن  وا  رد  هک  ار  دوخ  یتاذ 
شقن یـشومارف  دنیارف  نیا  رد  هک  یلماوع  هلمج  زا  دوش و  هناگیب  دوخ  زا  و  دـنک ، شومارف  تسا  هتفهن  وا  رد  هک  ار  دوخ  یتاذ  ياه 

: مینک یم  هراشا  نآ  تایآ  یخرب  هب  هک  دشاب  یم  ناطیش  تسا  نیرفآ 

یشومارف ناطیش و 

: هلمج زا  دناد  یم  لیخد  اه  یشومارف  رد  ار  ناطیش  دهد و  یم  تبسن  ناطیش  هب  ار  یشومارف  نایرج  نآرق  زا  یفلتخم  تایآ 

یهن دننک  یم  تکرـش  نآ  رد  ملاظ  قطنم و  یب  جوجل ، ياه  ناسنا  هک  یـسلاجم  رد  تکرـش  زا  ار  ربمایپ  يا  هیآ  رد  میرک  نآرق  . 1
نیا اـب  دـنکفا و  یـشومارف  هب  ار  وت  ناطیـش  رگا  هک  تسا  تیمها  رپ  يا  هزادـنا  هب  عوضوم  نیا  .دـیامرف  یم  همادا  رد  سپـس  هدومرف 
دارفا هنوگ  نیا  اـب  نک و  كرت  ار  سلجم  نآ  ًاروف  يدـش  عوضوم  هجوـتم  هک  نیا  درجم  هب  يدـش  نیـشنمه  ًاوهـس  صاخـشا  هنوـگ 

.شاب هتشادن  تساخرب  تسشن و 

ياغلا اب  اما  تسا  ربماـیپ  اـب  شباـطخ  هیآ  نیا  هچ  رگا  هتبل  ( ؛  1( َنیِِملاّظلا ِمْوَْقلا  َعَم  يرْکِّذلا  َدَْعب  ْدـُعْقَت  الَف  ُناْطیَّشلا  َکَّنَیِْـسُنی  اّمِإ  (َو 
.(1) دوش یم  لماش  زین  ار  نینمؤم  ناوریپ و  تیصوصخ 

نم زا  هاش  دزن  هک  درک  شرافـس  دوش  دازآ  نادـنز  زا  دوب  انب  هک  یـصخش  هب  ترـضح  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  نایرج  رد  . 2
دش دازآ  نادنز  زا  صخش  نآ  هک  ینامز  اما  . (2) ددرگ تباث  نم  یهانگ  یب  دنک و  قیقحت  ات  نکدای 

ص:411

.دنا هدرک  حرطم  ار  ییاه  ثحب  هیآ  لیذ  نارـسفم  ریخ ، ای  دوش  یم  یـشومارف  وهـس و  راچد  مه  ربمایپ  ایآ  هک  نیا  دروم  رد  ( 2 - ) 1
ص 290) ج 5 ، هنومن ، ریسفت  .ر ك : )
ص 413. ج 9 ، هنومن ، ریسفت  ( 3 - ) 2
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هب يروآداـی  ناطیـش  ( ؛  2( َنِینِـس َعِْـضب  ِنْجِّسلا  ِیف  َثـِبَلَف  ِهِّبَر  َرْکِذ  ُناـْطیَّشلا   1 ُهاـْسنَأَف : ) درک شومارف  ار  فسوی  ترـضح  عوـضوم 
(. درک گنرد  نادنز  رد  یلاس  دنچ  فسوی )  ) سپ درب  وا  دای  زا  ار  شبابرا 

دندیسر صاخ  یلحم  هب  یسوم  ترضح  یتقو  دورب  رضخ  ترضح  رادید  هب  تساوخ  یم  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هک  ینامز  . 3
ْنَأ ُناْطیَّشلا  َّالِإ  ُهِیناْسنَأ  ام  َتوُْحلا َو  ُتیِـسَن  یِّنِإَف  ِهَرْخَّصلا  َیلِإ  اـْنیَوَأ  ْذِإ  َْتیَأَر  َلاـق َأ  : ) دـندرک شومارف  دنتـشاد  هارمه  هک  ار  یهاـم 

و مدرک -  شومارف  ار  یهام  ناتساد )  ) نم یتسارب  سپ  میدرب ، هانپ  هرخـص  هب  هک  یماگنه  يدرک ؟ هظحالم  ایآ  : » تفگ ( ؛  3( ُهَرُکْذَأ
(. مروآ وت )  ) دای هب  ار  نآ  هک  دربن -  نم  دای  زا  ار  نآ  ناطیش  زج 

یم یفرعم  ناناملـسم  هب  ناشیاه  هناشن  اـب  ار  اـه  نآ  دزاـس و  یم  ـالمرب  ار  ناـقفانم  هئطوت  زا  یـشخب  هلداـجم  هروس  زا  یتاـیآ  رد  . 4
: دنک یم  ریوصت  هنوگنیا  ار  لد  هریت  ناقفانم  تشونرس  سپس   (1) دنک

؛ درب نانآ  دای  زا  ار  ادخ  دای  هدش و  ّطلـسم  نانآ  رب  ناطیـش  ( ؛  5( ِناْطیَّشلا ُبْزِح  َِکئلوُأ  ِهّللا  َرْکِذ  ْمُهاْسنَأَف  ُناْطیَّشلا  ُمِْهیَلَع  َذَوْحَتْـسا  )
.دنا هدرک  شومارف  یلک  هب  ار  ادخ  هدش و  طلسم  اه  نآ  رب  ناطیش  دنناطیش .) بزح  نانآ 

هظفاح تیوقت  رد  رثؤم  لماوع 

: میزادرپ یم  دنا  هدرک  هراشا  اه  نآ  هب   (2) نارظن بحاص  زا  یخرب  هک  يریگدای  هظفاح و  رد  ّرثؤم  لماوع  نایب  هب  اج  نیا  رد 

ص:412

ص 457. دلج 23 ، هنومن ، ( 4 - ) 1
.بیرق میرکلادبع  رتکد  هظفاح ، تیوقت  يارب  سرد   57 ( 6 - ) 2
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رد لقعت »  » هژاو هژاو و  نیا  هک  دـنک  یم  توعد  نآرق  ندـناوخ  رد  تقد  و  ربدـت »  » هب میرک  نآرق  يددـعتم  تایآ  رد  زکرمت : .فلا 
.دراد نآرق  تایآ  رب  زکرمت  هب  هراشا  دروخ و  یم  مشچ  هب  رایسب  نآرق  تایآ 

شوه بیرـض  ندربالاب  يارب  هک  زغم » تشادهب   » مان هب  تسا  حرطم  یثحب  هظفاح  تیوقت  دروم  رد  هظفاح : هوق  زغم و  تشادـهب  .ب 
.ندرک زیهرپ  یلکلا  داوم  زا  ندیشکن و  راگیس  دازآ ، ياوه  رد  يروخاوه  هلمج : زا  درامش  یمرب  یتاروتسد  هظفاح  و 

ندروخ هب  دـنک و  یم  عنم  اهزیچ  یخرب  ندروخ  زا  نآرق  هک  تسا  یهجوت  لباق  رایـسب  ثحب  نآرق  رد  هیذـغت  تشادـهب  ثحب  هتبلا 
فعض بجوم  یلکلا  داوم  هک  هدش  نشور  اه  یـسررب  رد  .دوش  بانتجا  بارـش  زا  دیامرف : یم  ًالثم  دیامن  یم  توعد  اهزیچ  یخرب 

هب ار  اه  هرطاخ  تیبثت  تارکـسم  یلکلا و  داوم  زا  هدافتـسا  دراد و  یپ  رد  زین  يرگید  راب  نایز  راثآ  نآ  رب  هوالع  دوش و  یم  هظفاـح 
.(1) دهد یم  شهاک  تدش 

مدرم يارب  نآ  رد  « ؛  3( ِساّنِلل ٌءافِـش  ِهِیف  : ) دـیامرف یم  لسع  دروم  رد  نآرق  . (2) دوش یم  هظفاح  تیوقت  بجوم  لـسع  ندروخ  .ج 
« .تسا ینامرد 

سدـقم باتک  نیا  زا  يریگوگلا  اب  هک  یجیردـت  لوزن  کـی  دراد و  یعفد  لوزن  کـی  نآرق  میناد  یم  هک  هنوگ  ناـمه  جـیردت : .د 
.داد ياج  نهذ  رد  جیردت  هب  ار  نآ  دیاب  بلطم  کی  ندوب  رتراگدنام  يارب  هک  دوش  یم  هدافتسا 

ارچ : » دنتفگ دندیزرو ، رفک  هک  یناسک  و  ( ؛  4( َكَداُؤف ِِهب  َتِّبَُثِنل  َِکلذَک  ًهَدِـحاو  ًهَلْمُج  ُنآْرُْقلا  ِْهیَلَع  َلُِّزن  َْول ال  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  (َو 
نادـب ار  وت  نازوس ]  ] لد ات  میداتـسرف ) ورف  جـیردتب  ار  نآرق   ) هنوگنیا تسا »!؟ هدـشن  هداتـسرف  ورف  وا  رب  هراب )  ) کی یگلمُج  نآرق 

(. مینادرگ راوتسا 

ص:413

ص 27. نامه ، ( 1 - ) 1
ثیدح 1167) ص 358 ، ج 1 ، قالخالا ، مراکم  « ) .دروخب لسع  دهاوخ  یم  هظفاح  سک  ره  : » هدمآ تیاور  رد  ( 2 - ) 2
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کی نایب  يارب  هک  تسا  نآرق  شور  دوخ  نیا  هک  مینک  ظفح  ار  تایئزج  ماـمت  تسین  مزـال  نآ  هعلاـطم  خـیرات و  ظـفح  يارب  ه :- 
دوش یم  ثعاب  یتهج  زا  هک  هدرک  نایب  ار  هعقاو  کی  زومآدـنپ  مهم و  تاکن  هکلب  دـیامرف  یمن  نایب  ار  تایئزج  همه  یخیرات  هعطق 
روآ لالم  هدـننک و  هتـسخ  رگید  تهج  زا  میوشن و  وربور  هدـیاف  مک  تاعالطا  هوبنا  اب  یفرط  زا  دوش و  رتراگدـنام  نهذ  رد  نایرج 

.دشابن

زین وا  هظفاح  شوه و  بیرـض  دشاب  رت  ینارون  رت و  كاپ  ناسنا  ریمـض  هچره  هک  دهد  یم  هانگ  زا  يرود  اوقت و  هب  روتـسد  نآرق  و :
: دیامرف یم  ور  نیا  زا  درب ، یم  رتالاب  ار  زکرمت  دور و  یم  رتالاب 

( .دهد یم  شزومآ  امش  هب  ادخ  و  ( ؛  1( ُهّللا ُمُکُمِّلَُعی  َهّللا َو  اوُقَّتا  )

: هلمج زا  هدش  ییاه  هیصوت  هظفاح  تیوقت  يارب  تایاور  رد 

.(1) دیازفا یم  هظفاح  تردق  رب  دنک و  یم  تیوقت  ار  لقع  تماجح  فلا )

.(2) درب یم  نایم  زا  ار  یشومارف  دشخب و  یم  الج  ار  مشچ  تواکذ و  ار  نهذ  تیوقت ، ار  لقع  اریز  ردنُک ، داب  امش  رب  ردنُک : ب )

.(3) دوش یم  وا  يزور  نهذ  هظفاح و  مهف ، دنک ، تموادم  زیوم  ندروخرب  اتشان  سک  ره  ج )

.(4) دروخب لسع  دهاوخ  یم  هظفاح  سک  ره  لسع : د )

.(5) ردنُک لسع و  ندروخ  نآرق و  تئارق  دنک : یم  تیوقت  ار  هظفاح  زیچ  هس  هدش : تیاکح  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ه )- 

ص:414

ج 1. يرهش ، ير  يدمحم  یکشزپ ، ثیداحا  همانشناد  زا  لقن  هب  ح 518 ، ص 174 ، ج 1 ، قالخالا ، مراکم  ( 2 - ) 1
.نامه زا  لقن  هب  ص 294 ، ج 62 ، راونالاراحب ، ص 6 و  یبنلا ، بط  ( 3 - ) 2

.نامه زا  لقن  هب  ح 70 ، ص 271 ، ج 62 ، راحب ، ( 4 - ) 3
ح 1167. ص 358 ، ج 1 ، قالخالا ، مراکم  ( 5 - ) 4
ح 111. ص 38 ، ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  ( 6 - ) 5
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یخرب يرگید  تایاور  رد  . (1) نآرق تئارق  نتفرگ و  هزور  ندز ، كاوسم  هدش : تیاکح  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  یتیاور  رد  و :
، زینشگ ندروخ  شرت ، بیـس  ندروخ  هلمج : زا  تسا  هدش  هدرمـش  دوش  یم  دوش  یم  نهذ  يدنک  یـشومارف و  بجوم  هک  يدراوم 

بآ رد  ندرک  راردا  و  رس ، سپ  يدوگ  رد  تماجح  نز ، ود  نایم  نتفر  هار  ربق ، يور  ياه  هتـشون  ندناوخ  شوم ، هدنام  سپ  رینپ و 
.(3) واگ یشحو و  ناویح  تشوگ  ندروخ  ناوارف  هتخیوآراد ، هب  نتسیرگن   ، (2) دکار

يارب ار  ام  هتشذگ  ياه  تراهم  تامولعم و  يروآدای  هک  ارچ  دراد  يدایز  رایسب  تیمها  ناسنا  یگدنز  رد  يروآدای  رکذت و  ۀلأسم 
: هلمج زا  تسا  تیمها  زئاح  رایسب  ینآرق  ینید و  رظن  زا  اه  يروآدای  زا  یخرب  .دزاس  یم  اناوت  هدنیآ  تالکشم  اب  هلباقم 

اه يروآدای  هنوگ  نیا  اریز  باذـع ، شاداپ و  زور  ترخآ و  يروآدای  راگدرورپ ، ياه  تمعن  يروآدای  ندوب ، ادـخ  داـی  هب  هشیمه 
ینوگانوگ ياه  ترابع  اب  نآرق  رد  عوضوم  نیا  .دراد  یم  او  یقالخا  لیاضف  هب  ندـش  هتـسارآ  حـلاص و  لمع  يوقت و  هب  ار  ناـسنا 

: تسا هدمآ 

« ِباْبلَْألا اُولوُأ  َرَّکَذَتَِیل  َنوُرَّکَذَتَی  ْمُهَّلََعل  َنوُرَّکَذَت ، ام  ًالِیلَق  َنوُرَّکَذَت ، الَف  «َأ 

دنا و هدنام  لفاغ  نآ  زا  هک  ار  زیخاتسر  زور  دنوادخ و  ات  هدومرف  لزان  ار  ربمایپ  نآرق و  دنوادخ  هک  دراد  هراشا  بلطم  نیا  هب  نآرق 
امَّنِإ ْرِّکَذَف  ( ؛  5( َنِینِمْؤُْملا ُعَْفنَت  يرْکِّذـلا  َّنِإَف  ْرِّکَذ  َو  ( ؛  4( ِدیِعَو ُفاخَی  ْنَم  ِنآْرُْقلِاب  ْرِّکَذَف  : ) دـیامرف يروآدای  ار  دـنا  هدرک  شومارف 

 . 6( ٌرِّکَذُم َْتنَأ 

ص:415

ح 545. ص 191 ، ج 4 ، ماکحالا ، بیذهت  ( 1 - ) 1
ح 5762. ص 361 ، ج 4 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  ( 2 - ) 2

ير يدمحم  یکـشزپ ، ثیداحا  همانـشناد  زا  لقن  هب  . ) ح 37 ص 177 ، ج 66 ، راونالاراحب ، ص 29 ، اضر 7 ، ماـمالا  بط  ( 3 - ) 3
ج 1) يرهش ،
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یشومارف نامرد  نآرق و 

وا و تالـضفت  اه و  تمعن  رکذ  دنوادخ و  یگـشیمه  رمتـسم و  دای  اب  اهنت  لاعتم ، دنوادخ  زا  لد  تلفغ  زا  یـشان  یـشومارف  نامرد 
ناونع هب  ار  ادـخ  رکذ  تیمها  ریز  هیآ ي  رد  نآرق  .دوش  یم  رـسیم  باسح  زور  ترخآ و  ندروآ  رطاخ  هب  یهلا و  تایآ  يروآداـی 

.تسا هتشاد  نایب  یشومارف ، عون  نیا  نامرد 

.دنک یم  فیصوت  درخ  نابحاص  ناونع ، هب  ار  نانآ  دیاتس و  یم  دنتسه  ادخ  دای  هب  هک  ار  ینانمؤم  نآرق   1( َتیِسَن اذِإ  َکَّبَر  ْرُکْذا  (َو 

ماش حبص و  زور و  بش و  هک  تسا  هدومرف  رما  ام  هب  دنوادخ  تسا ، لد  تلفغ  یشومارف و  رگنامرد  لاعتم  يادخ  دای  هک  اج  نآ  زا 
ام رطاـخ  نهذ و  رد  هراومه  یمئاد  هکلم و  تروص  هب  اـت  مینک  رارکت  ار  ادـخ  داـی  رکذ و  نیا  ردـق  نآ  میـشاب و  وا  داـی  هب  هراوـمه 

.دنک خوسر 

نیا دـنام  یمن  لفاغ  ادـخ  دای  زا  مه  هظحل  کی  یتح  ناسنا  هک  يروط  هب  تسا  لد  رد  یلاعت  يراب  یمئاد  روضح  ثعاـب  ادـخ  رکذ 
.دوش تیبثت  لد  رد  ادـخ  دای  رکذ و  ات  دوش  یم  ثعاب  رارکت  .دزادـنا  یم  رارکت »  » ینعی يریگدای  لوصا  زا  یکی  دای  هب  ار  ام  هلأـسم 

ناسنا راتفر  رد  نآ  رارقتـسا  تداع و  نیا  تیبثت  يارب  ادـخ  رکذ  رارکت  یـشومارف ، عون  نیا  ناـمرد  هیاـپ  ساـسا و  هک  میریذـپب  رگا 
نآ هرابدنچ  يروآدای  اب  ینعی  نآ  رارکت  اب  تامولعم ، تاعالطا و  یلومعم  یشومارف  نامرد  هک  تفرگ  ار  هجیتن  نیا  ناوت  یم  تسا 

ناسانـش ناور  دنا و  هدیـسر  نادب  دوخ  ياه  شهوژپ  رد  رـصاعم  ناسانـش  ناور  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دشاب و  یم  ریذپ  ناکما 
هدمآ نآرق  رد  هک  یشومارف  موس  عون  ضرعتم  دنا و  هدرک  رصحنم  مود  لوا و  عون  هب  ًابلاغ  یـشومارف  هلأسم  رد  ار  دوخ  هجوت  رتشیب 

.(1) دنا هدشن  تسا 

ص:416

يروآدای و  ) ص 302-291 برع ، سابع  همجرت  یتاجن ، نامثع  دمحم  رتکد  یسانش ، ناور  نآرق و  باتک  زا  هدش  هتفرگرب  ( 2 - ) 1
(. نآرق رد  یشومارف 
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شسرپ *

؟  تسیچ ملع  نآرق و  رظنم  زا  باوخ  تقیقح 

: خساپ *

هب .دـنک  یم  نایب  هبناج  همه  قیقد و  روط  هب  ار  ایؤر  باوخ و  هلأسم  دزادرپ ، یم  ییزج  تاـعوضوم  هب  رتمک  هک  نیا  اـب  میرک  نآرق 
هلأسم نیا  رابتعا  شزرا و  یتخانش و  هعماج  یتخانش ، ناور  ياه  هبنج  هب  میرک  نآرق  تایآ  ریسافت  رد  يریـس  اب  ناسنا  هک  يا  هنوگ 

.درب یم  یپ  یگدنز  رد  نآ  ریثات  و 

: دـیامرف یم  دـنک و  یم  دای  ناسنا  رب  یهلا  گرزب  ياه  تمعن  زا  یکی  شنیرفآ و  مهم  هدـیدپ  کی  ناونع  هب  ار  باوخ  میرک  نآرق 
(. میداد رارق  تحارتسا  هیام )  ) ار امش  باوخ  و  ( ؛  1( ًاتابُس ْمُکَمَْون  اْنلَعَج  (َو 

ِْلیَّللِاب َو ْمُکُمانَم  ِِهتایآ  ْنِم  َو  : ) دنک یم  رکذ  دوخ  هنامیکح  تردـق  ياه  هناشن  تایآ و  زا  یکی  ناونع  هب  ار  باوخ  رگید  ياج  رد  و 
(. تسا زور  بش و  رد  امش  باوخ  وا  ياه  هناشن  زا  و  ( ؛  2( ِراهَّنلا

زونه اما  تسا  هجاوم  نآ  اب  زور  هنابـش  ره  رد  ناسنا  دـهد و  یم  لیکـشت  باوخ  ار  ناسنا  ره  یگدـنز  موس  کـی  ًاـبیرقت  هک  نیا  اـب 
تارظن نونکاـت  هـچ  رگا  تـسا  هدرک  لوغـشم  دوـخ  هـب  ار  نادنمـشناد  نـهذ  ناـنچمه  تـسا و  هدـشن  هتخانـش  نآ  رارــسا  زا  یلیخ 

ناهنپ يایاوز  رب  هکلب  هدشن  فشک  نآ  رارـسا  اهنت  هن  اما  هدش  هئارا  نادنمـشیدنا  نادنمـشناد و  فرط  زا  مه  دض  ًاضعب  نوگانوگ و 
.تسا هدوزفا  نآ 

باوخ یسانش  موهفم 

.تسا هدش  لامعتسا  تایاور  نآرق و  تایآ  رد  ْمانَم »  » دوخ فدارتم  اب  هارمه  هک  دشاب  یم  ْمَْون »  » هملک یبرع  نابز  رد  باوخ  لداعم 

ص:417
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: دنا هتشون  باوخ  دروم  رد  ناسانش  هژاو  یخرب 

هدـش هتفگ  رطاخ  نیمه  هب  دراد و  یم  زاـب  ءایـشا  تخانـش  زا  ار  نآ  دوش و  یم  بلق  رب  ضراـع  هک  تسا  ینیگنـس  یـشوهیب  باوخ 
.(1) تسا گرم  ردارب  باوخ  هک  ارچ  تسا  تفآ  باوخ  هک  تسا 

یم يرهاظ  ساوح  نداتفا  راک  زا  شمارآ و  اب  مأوت  هک  تسا  ناویح  ناسنا و  رد  شیاسآ  تلاـح  باوخ  دـنا : هتـشون  رگید  یخرب  و 
ندـب زا  حور  ییادـج  حور و  ضبق  عون  کـی  ار  نآ  دـنک و  یم  ناـیب  میرک  نآرق  باوخ  يارب  ار  ریـسفت  نیرت  قیقد  اـما   ، (2) دشاب

: دیامرف یم  هک  اج  نآ  دنک ، یم  یفرعم 

3( ...یمَـسُم ٍلَجَأ  یلِإ  يرْخُْألا  ُلِسُْری  َتْوَْملا َو  اَْهیَلَع  یـضَق  ِیتَّلا  ُکِسُْمیَف  اهِمانَم  ِیف  ْتُمَت  َْمل  ِیتَّلا  اِهتْوَم َو  َنیِح  َسُْفنَْألا  یَّفَوَتَی  ُهّللا  )
هک ار  یـسک  ناج )  ) سپ .دریگ  یم  لماک  روطب  شباوخ  رد  ار  تسا  هدرمن  هکنآ  حور ) زین   ) ناشگرم و ماـگنه  ار  اـه  ناجادـخ  ( ؛

ییاه هناشن  اه ]  ] نآ رد  ًاـعطق  دتـسرف ؛ یم  زاـب  ینّیعم  دمآرـس  اـت  ار  يرگید  نآ ) حور   ) دراد و یم  هاـگن  هدرک  ررقم  وا  رب  ار  گرم 
(. دننک یم  رّکفت  هک  یهورگ  يارب  تسا 

: هفیرش هیآ  رد  مهم  تاکن  زا  یخرب 

.(3) ندش دوبان  نتفر و  نیب  زا  هن  دشاب  یم  حور  نتفرگ  لیوحت  ندرک و  تفایرد  يانعم  هب  تغل  رد  یّفوت » : » فلا

حور هلحرم  ود  ره  رد  . 2 گرزب ؛ دیدش و  باوخ  گرم  تسا و  کچوک  فیعض و  گرم  باوخ  . 1 باوخ : گرم و  تهابش  ب :
.دبای یم  لاقتنا  رگید  يا  هئشن  هب  يا  هئشن  زا  ناسنا  سفن  و 

ص:418

.یمویفلا يرقملا  دمحم  نب  دمحا  رینملا ، حابصملا  ( 1 - ) 1
.دیمع نسح ، دیمع ، یسراف  گنهرف  ( 2 - ) 2

.يرهوجلا نب  لیعامسا  حاحصلا ، ( 4 - ) 3
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زا تقیقح  رد  هک  دناد  یمن  دوش  یم  رادیب  هک  یماگنه  درادـن و  هجوت  ًابلاغ  ناسنا  باوخ  نیح  رد  گرم : باوخ و  نیب  توافت  .ج 
.تسا نشور  وا  رب  زیچ  همه  هک  گرم  فالخ  رب  هتشگزاب  يرفس 

باوخ تیهام 

: دراد يدُعب  ود  یتیهام  باوخ 

زیرگ و یعون  هک  تسا ؛ یناحور  مود  دـُعب  تسا ؛ رهاظ  ساوح  ینامـسج و  ياوق  لیطعت  یمـسج  رظن  زا  تسا ؛ ینامـسج  لوا  دـُعب 
.تسا توکلم  نطاب و  هب  نتشگرب ]  ] عوجر

باوخ رارسا 

رد هک  تسا  ینامسج  تانایرج  زا  یتمسق  دسانش  یم  هنیمز  نیا  رد  ملع  هچنآ  تسا و  تالوهجم  زا  ملع  رظن  زا  گرم  دننام  باوخ 
.(1) دریگ یم  تروص  ندب  ورملق 

ص:419

ص 19. يرهطم ، یضترم  دیهش  يورخا ، تایح  ای  دیواج  یگدنز  باتک  زا  هتفرگرب  ( 1 - ) 1
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: شسرپ *

؟ دراد زاین  باوخ  هب  ناسنا  ارچ  تسیچ و  ناسنا  دوجو  رد  باوخ  تلع 

: خساپ *

ار اه  نآ  یخرب  هک  تسا  هدیدرگ  هئارا  ینوگانوگ  ياه  هیـضرف  دنراد  زاین  باوخ  هب  ناروناج  ارچ  هک  نیا  باوخ و  تلع  دروم  رد 
: باوخ لماوع  مینک : یم  رکذ  راصتخا  هب 

.(1) یبصع لماع  ییایمیش و 3 . لماع  . 2 یکیزیف ؛ لماع  . 1

( یبصع لماع   ) زغم یلاع  زکارم  کیرحت  عنم  باوخ ، لوا : هاگدید 

زکارم رسارس  هک  يا  هدرتسگ  تشادزاب  عنم و  زا : ترابع  نآ  هتفرگ و  رارق  نادنمـشناد  زا  یخرب  دنـسپ  دروم  يدودح  ات  هیرظن  نیا 
.دننام یم  مورحم  تیلاعف  زا  زکارم  نیا  یتدم  يارب  دریگ و  یم  ارف  ار  زغم  یلاع 

يرادـیب تاعاس  رد  هک  موادـم  راک  تسا و  دودـحم  اه  نآ  تمواقم  يورین  یبصع و  متـسیس  ياـه  لولـس  تردـق  هک  نیا  حیـضوت 
اه نآ  لالحمـضا  یناریو و  بجوم  دنک  ادیپ  همادا  دـنور  نیا  رگا  دوش و  یم  اه  نآ  یگدوسرف  یگتـسخ و  ثعاب  دـنهد  یم  ماجنا 

دهدـب يا  هزاـت  ناوـت  ورین و  اـه  نآ  هب  دزاـس و  فرط  رب  ار  اـه  لولـس  یگتـسخ  دـناوت  یم  هک  يا  هلیـسو  رطاـخ  هب  اذـل  .ددرگ  یم 
تحارتسا نیا  ینعی   ) .دریگ یم  رارق  لماک  تحارتسا  رد  دتسیا و  یم  زاب  راک  زا  زغم  لاعف  زکارم  باوخ  ماگنه  اریز  تسا ، ندیباوخ 

هتبلا دوش ) یم  هتعاس  دنچ  تیلاعف  هرود  کی  يارب  دیدج  تردق  بسک  ثعاب  یبصع  متسیس  لماک 

ص:420

تاراشتنا یبابرا ، اضرمالغ  سدنهم  فیلأت  همجرت و  ایور ، باوخ و  دروم  رد  فولواپ  تایرظن  .ر ك : رتشیب  حیـضوت  يارب  ( 1 - ) 1
یقتدـمحم یـسرکلا ، هیآ  یفـسلف  راتفگ  باتک ، نینچمه  و  ص 48-32 . ، 1347 زرابم ، درم  هناخپاچ  یـضرف ، یتاعوبطم  هسـسوم 

ص 153. ، 1351 هاگشناد ، تاراشتنا  یفسلف ،
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فقوت اریز  تسین  قلطم  یلیطعت  فقوت و  باوخ  لاح  رد  زغم  یلاع  زکارم  یبصع و  متـسیس  تیلاعف  فقوت  زا  دارم  هک  تسا  نشور 
.(1) تسا یهدنامرف  زکارم  نیا  مظعا  تمسق  دارم  هکلب  .تسا  گرم  يانعم  هب  هبناج  همه  قلطم و 

زجاع باوخ  ندـمآ  دـیدپ  تلع  اب  هطبار  رد  یلوبق  لباق  باوج  کـی  هب  ندیـسر  زا  نادنمـشناد  تسا  هدـش  ثعاـب  هک  يزیچ  هتکن :
حور لالقتسا  تلاصا و  نتفریذپ  نودب  دنهاوخ  یم  ینعی  .تساه  نآ  يدام  رکفت  نامه  دنهد  هئارا  يداضتم  تارظن  ًاضعب  دننامب و 

.دنور یم  اطخ  هب  اذل  دنزادرپب  امعم  نیا  لح  هب 

مود هاگدید 

تـسا یناحور  هدیدپ  کی  دشاب  ینامـسج  يا  هدیدپ  هک  نآ  زا  لبق  باوخ  تایاور  میرک و  نآرق  قبط  یهلا و  ینیب  ناهج  ساسارب 
.دشاب یم  نکممریغ  نآ  تلع  تیهام و  نییبت  حور  حیحص  تخانش  نودب  هک 

نامه باوخ  ندـمآ  دـیدپ  یلـصا  تلع  دـیآ ، یم  تسدـب  هنیمز  نیا  رد  تایاور  تایآ و  زا  هچنآ  قبط  یهلا و  ینیب  ناهج  ساـسارب 
زکارم ندـش  فقوتم  ثعاب  رما  نیا  هک  دـشاب  یم  توکلم  ملاع  هب  کلم  ملاع  زا  یناسنا  حور  جورع  دـنوادخ و  طـسوت  حور  ضبق 
باوخ ماگنه  هب  هچنآ  دش  نایب  هک  روط  نامه  اریز  دوش ، یم  روعش  كرد و  هاگتـسد  نداتفا  راک  زا  باصعا و  متـسیس  زغم و  یلاع 

ریبعت لقع » حور   » هب نآ  زا  تایاور  یخرب  رد  هک  یناـسنا » حور   » دوش یم  رـضاح  یبوبر  رـضحم  رد  دـنک و  یم  دوعـص  نامـسآ  هب 
هدنام یقاب  ندب  رد  یناویح ] حور   ] اما ددرگ ، یم  هشیدنا  تخانش و  روعش و  كرد و  ثعاب  هک  تسا  يزیچ  نامه  نآ  تسا و  هدش 

.(2) دوش یم  نآ  یلصا  ياه  هاگتسد  تیلاعف  همادا  نآ و  تایح  ءاقب و  بجوم  و 

ص:421

ص 163. یفسلف ، یقت  دمحم  یسرکلا ، هیآ  .ر ك : ( 1 - ) 1
ص 482. ج 19 ، يزاریش ، مراکم  رصان  هنومن ، ریسفت  .ر ك : ( 2 - ) 2
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یسررب

اریز .دنشاب  یم  ام  شسرپ  خساپ  مه  رانک  رد  ود  ره  هکلب  دننک ، لح  ار  امعم  نیا  دناوت  یمن  ییاهنت  هب  هیـضرف  ود  نیا  زا  مادک  چیه 
تروص هژیو  طیارش  یصاخ و  ياهرایعم  کی  قبط  توکلم  ملاع  هب  کلم  ملاع  زا  یناسنا  حور  جورع  دنوادخ و  طسوت  حور  ضبق 
.دراذگ یم  رثا  يرگید  رب  صاخ  یطیارـش  رد  مادکره  هک  هدومن  میظنت  حور  اب  نانچ  ار  ندـب  متـسیس  میکح  دـنوادخ  دریگ و  یم 

مه اب  حور  مسج و  اه  تلاح  نیا  زا  مادک  ره  رد  هک  ...و  درد  مغ ، يداش ، هدنخ ، هیرگ ، دـننامه : صاخ  ياه  تلاح  زا  هنومن  دـنچ 
یلاع زکارم  رد  یبصع  متـسیس  ياه  لولـس  یگدوسرف  یگتـسخ و  اه  تلاح  نیا  هلمج  زا  دنتـسین  مه  زا  يادـج  دـنوش و  یم  رثأـتم 

تیلاعف همادا  ییاناوت  تردـق و  زغم  هتفر و  نیب  زا  يزغم  ياه  لولـس  ياـه  لونارگ  ماـگنه  نیا  رد  هک  تسا  زغم )  ) ندـب یهدـنامرف 
نوناق قبط  میکح  دنوادخ  یعقوم  نینچ  رد  اذل  .دش  دهاوخ  متـسیس  نیا  لالحمـضا  ببـس  دنک  ادـیپ  همادا  دـنور  نیا  رگا  درادـن و 

يور رب  يرهق  روط  هب  هک  تـالاعفنا  لـعف و  نیا  هلیـسو  هب  ار  هراـبود  شیاـسآ  شمارآ و  اـت  دـنک » یم  حور  ضبق   » دوـخ هناـمیکح 
دوش و یم  ژراش  دشاب  هتفرگ  رارق  ژراش  ریز  هک  يرتاب  کی  دننام  تدم  نیا  رد  زغم  نوچ  دـنادرگ  زاب  تسا  راذـگرثا  ندـب  متـسیس 

.دنراد ار  زغم  بوخ  درکلمع  يارب  مزال  ییایمیش  داوم  هک  دنا  ییاه  لونارگ  زا  ّولمم  يزغم  ياه  لولس  میوش  یم  رادیب  هک  یتقو 

هک تفگ  میهاوـخ  همادا  رد  دـنک و  یم  يزاـب  حور  ار  رـشب  تاـیح  رد  یلـصا  شقن  هک  تفرگ  ار  هجیتـن  نیا  ناوـت  یم  اـج  نیا  رد 
لاح .دشاب  یم  هلیسو  کی  طقف  مسج  دریگ و  یم  تروص  اه  نآ  یحور  یگتفرگ  ای  تفاطل  یکاپ و  اب  بسانتم  مه  ناسنا  ياهایور 

.مینک یم  رکذ  باوخ  دروم  رد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  تیاور  ود 

دنم هرهب  توق و  هیاـم  ندـب و  شخب  ماوق  باوـخ  « ؛  (1)« هتوقو دـسجلا  ماوق  وه  : » دـندومرف باوخ  دروم  رد  اضر  ماـما  لوا : تیاور 
«. تسا ندش 

ص:422

ص 258. ج 10 ، يرهش ، ير  يدمحم  همکحلا ، نازیم  ( 1 - ) 1
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: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  مود : تیاور 

ار ندب  نیا  دیاب  ریزگان  « ؛  (1)« لمعلا یلع  ًهوق  هیفو  ندبلا  حارتسا  سفنلا  جرخ  اذاف  هسفن ، جرخت  یتح  هحیرت  نا  ندبلا  اذـهل  دـبال  »
ادیپ شالت  راک و  يارب  ددجم  ییاناوت  هدرک و  تحارتسا  ندب  حور ، ندش  جراخ  اب  اریز  ددرگ ، جراخ  نآ  زا  حور  ات  يراذـگ  مارآ 

«. دنک یم 

طـسوت حور  ضبق  نامه  لماع  نیرت  یلـصا  اما  دنراد  تلاخد  یفلتخم  لماوع  باوخ  يریگ  لکـش  دـنور  رد  دـسر  یم  رظن  هب  سپ 
رد تقد  اب  ار  هلاسم  نیا  .دشاب  یم  همدقم  یـضبق  نینچ  يارب  یبصع  لماع  میریذپب  هک  طرـش  نیا  هب  هتبلا  .دشاب  یم  میکح  دنوادخ 

.دیمهف ناوت  یم  تایآ  یخرب 

: دیامرف یم  هیآ 72  صصق  هکرابم  هروس  رد  میکح  دنوادخ 

امـش رظن  هب  ایآ  وگب : ( ؛ ) ِهِیف َنُونُکْـسَت  ٍْلیَِلب  ْمُکِیتْأَی  ِهّللا  ُْریَغ  ٌهلِإ  ْنَم  ِهَمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  ًادَمْرَـس  َراهَّنلا  ُمُْکیَلَع  ُهّللا  َلَـعَج  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  ْلـُق َأ  )
نآ رد  هک  دروآ  ار  یبش  امـش  يارب  هک  تسا  دوبعم  مادک  ادخ  زا  ریغ  دنادرگ ، یمئاد  زیخاتـسر  زور  ات  امـش  يارب  ار  زور  ادخ  رگا 

)؟ دیریگ مارآ 

یب تسا  یتمعن  دوخ  زین  زور  ییانـشور  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  لـیلحت  نیا   (2) أبن هکرابم  هروس  تایآ  هفیرـش و  هیآ  نیا  رد  لمأت  اـب 
شالت راک و  رثا  رب  ناسنا  هک  تسا  نشور  .دزاس  یم  هدامآ  شالت  راک و  يارب  ار  ناسنا  دنیرفآ ، یم  تکرح  شوج و  بنج و  ریظن ،
هتشاد یلماک  ییاراک  دناوت  یمن  حور  يا  هدوسرف  هتسخ و  متسیس  نینچ  رد  دش ، دهاوخ  یبصع  ینالضع و  یگتسخ  راچد  هنازور 

یگتـسخ و ماگنه  رد  تسا ، هدمآ  تایاور  رد  هک  دـشاب  رطاخ  نیمه  هب  دـیاش  دـنک  یط  ار  لامک  دـشر و  ریـسم  یتحار  هب  دـشاب و 
حور يارب  یبوخ  بکرم  دناوت  یمن  هتسخ  مسج  دراد و  یناحور  هبنج  تدابع  نوچ  دینکن ، تدابع  تلاسک 

ص:423

ص 26. ج 1 ، یسربط ، يرون  نیسح  مالسلا ، راد  ( 1 - ) 1
(. ًاشاَعَم َراَهَّنلا  اَْنلَعَجَو  ًاساَِبل  َْلیَّلا  اَْنلَعَجَو  ًاتاَبُس  ْمُکَمَْون  اَْنلَعَجَو  ( ) 2 - ) 2
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رد .دش  یم  لتخم  امش  یگدنز  داد  یمن  رارق  اوق  دیدجت  شمارآ و  يارب  ار  بش  دنوادخ  رگا  دیامرف  یم  نآرق  مینیب  یم  اذل  .دشاب 
ُهّللا : ) دیوگ یم  تسادـخ  تسد  هب  اه  ناسنا  زیچ  همه  هک  دزاس  نشور  دـنک و  یفرعم  ار  باوخ  یلـصا  لماع  هکنیا  يارب  رگید  هیآ 

ناشگرم و ماگنه  ار  اه  ناج  ادـخ  ( ؛  1( ...َتْوَْملا اَْهیَلَع  یـضَق  ِیتَّلا  ُکِسُْمیَف  اهِمانَم  ِیف  ْتُمَت  َْمل  ِیتَّلا  اـِهتْوَم َو  َنیِح  َسُْفنَأـْلا  یَّفَوَتَی 
یم هاـگن  هدرک  ررقم  وا  رب  ار  گرم  هک  ار  یـسک  ناـج )  ) سپ .دریگ  یم  لـماک  روطب  شباوـخ  رد  ار  تسا  هدرمن  هکنآ  حور ) زین  )

(. ...دتسرف یم  زاب  ینّیعم  دمآرس  ات  ار  يرگید  نآ ) حور   ) دراد و

: هک دوش  یم  هدافتسا  هیآ  نیا  زا  دنک ، یم  رکذ  گرم  رانک  رد  ار  باوخ  اذل 

.تسا حور  مسج ، تایح  یلصا  لماع  دشاب و  یم  مسج  حور و  زا  یبیکرت  ناسنا  . 1

: دراد تلاح  هس  ندب  هب  تبسن  حور  . 2

.گرم تلاح  طابترا =  عطق  .ج  باوخ ؛ تلاح  صقان =  طابترا  .ب  يرادیب ؛ تایح و  تلاح  مات =  طابترا  .فلا 

حور تلاصا  لالقتسا و  يارب  تسا  نشور  یلیلد  باوخ  . 3

[ هللا الا  دوجولا  یف  رثؤم  دریگ (1)[ال  یم  ماجنا  دنوادخ  تردق  تسد  هب  روما  نیا  مامت  . 4

یکشزپ رظن  زا  باوخ 

هکارچ دشاب ، یم  هرابود  تیلاعف  هدامآ  یعیبط  روط  هب  لاعفان  هرود  کی  زا  دعب  ندب  متسیس  هک  تسا  هدش  تباث  مه  یکشزپ  رظن  زا 
.دنک یم  راک  هتعاس  گنهآ 24  اب  هک  میراد  ینورد  تعاس  کی  نامندب  رد  ام  همه  تقیقح  رد 

ص:424

ص 477-479. ج 19 ، هنومن ، ریسفت  زا  هتفرگرب  ( 2 - ) 1
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نیرت نییاپ  هب  حبص  ات 4  دودح 3  رد  دوش ، یم  حشرت  يویلک  قوف  ددـغ  طسوت  هک  ینوزیتروک  رادـقم  اب  قیقد  روط  هب  گنهآ  نیا 
یتقو بیترت  نیا  هب  .دننک  نیزگیاج  ار  نآ  ات  دننک  یم  تیلاعف  هب  عورـش  يویلک  قوف  ددغ  هک  تسا  اج  نیا  رد  .دسر  یم  دوخ  دح 

.دوش یم  مهارف  حبص  ات 9  تعاس 6  نیب  ندش  رادیب  يارب  هنیمز  دش ، دایز  مسیناگرا  رد  نوزیتروک 

روضح دوش ، یم  رادـیب  باوخ  زا  تمحز  هب  اه  حبـص  هک  يدارفا  دوش و  یم  رادـیدپ  رتدوز  نوزیتروک  روضح  زیخرحـس ، دارفا  رد 
نوزیتروک روضح  اب  قیقد  روط  هب  ندش ، رادیب  رید  ای  ندش و  رادیب  دوز  تروص  ره  رد  .دراد  ریخأت  اه  نآ  مسیناگرا  رد  نوزیتروک 

یگدولآ باوخ  یگدز و  ترچ  تلاح  دبای و  یم  شهاک  ندب  نوزیتروک  رادقم  اذـغ ، ندروخ  زا  دـعب  رتشیب  .دراد  هطبار  ندـب  رد 
باوخ هب  لیم  ینعی  .تساه  نآ  لرتنک  تحت  باوخ  هک  هداد  رارق  زکرم  ود  ناسنا  زغم  رد  دـنوادخ  .تسا  تلع  نیا  هب  رهظ  زا  دـعب 

.دهد یم  شهاک  ای  شیازفا  لماع  ود  تحت  ار 

...و یلیماف ، ياه  تداع  یعامتجا ، ياه  تداع  یکیرات ، یجراخ : لماوع  . 1

رخاوا رد  يزغم  ياه  لولس  مسیناگرا و  هک  ییایمیش ، ياه  لمعلا  سکع  یحور و  یگتـسخ  یمـسج ، یگتـسخ  ینورد : لماوع  . 2
.دننک یم  میظنت  ار  باوخ  رادقم  دننک و  یم  حشرت  زور 

هب یگتـسب  رما  نیا  هک  ارچ  دنک  نییعت  اه  ناسنا  مومع  يارب  مزال  باوخ  رادقم  ناونع  هب  ار  ینیعم  رادقم  دناوت  یمن  سک  چیه  هتبلا 
یکدوک و رد  باوخ  رادـقم  دـنا  هتفگ  ینیمخت  تروص  هب  ناسانـش  ناور  اما  دراد ، اـه  نآ  یمـسج  یحور و  ناـمتخاس  تیعقوم و 

رادـقم .تسا  زاین  دروم  باوخ  تعاس  ات 8  ًابیرقت 7  یگلاـس  دودـح 23  رد  تفاـی ، ناـیاپ  ومن  دـشر و  هرود  یتقو  .دراد  قرف  غولب 
ره رد  هک  بیترت  نیا  هب  دوش  یم  مک  نس  نتفر  الاب  اب  جیردت  هب  باوخ 

ص:425
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.(1) دسر یم  تعاس  هب 4  رادقم  نیا  یگلاس  نس 60  رد  دبای و  یم  شهاک  باوخ  زا  تعاس  کی  لاس  هد 

گرم دـننامه  باوـخ  هک  ارچ  دـجنگب ، هوزج  نیا  رد  هک  تسا  نیا  زا  رت  هدرتـسگ  رایـسب  باوـخ  نوـماریپ  ینآرق  یـسررب  ثحب و 
.تسا هدرک  نایب  یصاخ  تفارظ  اب  فلتخم  يایاوز  زا  ار  اه  نآ  نآرق  هک  دشاب  یم  یناوارف  زومر  رارسا و  ياراد 

ص:426

ص 18. ، 1380 تداعس ، رطع  تاراشتنا  ینامقل ، دمحا  .ریبعت  ایؤر ، باوخ ، هرابرد : اه  خساپ  اه و  شسرپ  هعومجم  ( 1 - ) 1
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: شسرپ *

ایآ و  تسیچ ؟  اه  نآ  هفیظو  دنیامن ؟ ذوفن  ام  رد  دنناوت  یم  ای  دـننک ؟ یم  يرادـهگن  ار  ام  ایآ  و  تسیچ ؟  اه  نآ  ياه  یگژیو  نج و 
؟ دروآرد دوخ  ریخست  هب  ار  اه  نآ  ناسنا  تسا  نکمم 

: خساپ *

رارق اه  ناسنا  دید  ضرعم  رد  دنرب و  یم  رـس  هب  بیغ  هدرپ ي  سپ  رد  هک  تسا  یتادوجوم  تقلخ  شنیرفآ ، ياه  یتفگـش  زا  یکی 
نآرق و هاـگن  زا  نآ  یگژیو  نج و  هراـبرد  تسا  مزـال  دوـش  هتخادرپ  ناـسنا  رب  ناـینج  ریثأـت  هلئـسم ي  هب  هـک ، نآ  زا  لـبق  .دـنرادن 

.میزادرپب تایاور 

هدش هدناشوپ  ردام  محر  رد  هک  یلفط  هب  تهج  نیمه  هب  دـشاب و  هدیـشوپ  ناسنا  ّسح  زا  هک  تسا  يزیچ  يانعم  هب  تغل ، رد  نج » »
هدیشوپ وا  لقع  دشاب و  هناوید  هک  یـسک  (1) و  دنمان یم  هّنج »  » دنا هدـناشوپ  ناتخرد  ار  شنیمز  هک  ار  یغاب  و  دـنیوگ ؛ یم  نینج » »

.دوش یم  هتفگ  يرپ »  » نآ هب  یسراف  رد  تسا و  ندوب  ناهنپ  ءافخ و  دوجوم ؛ نیا  تایصوصخ  سپ  .دنیوگ  یم  نونجم  دشاب ؛

درجت هک  تسا  مولعم  هتبلا  دنـشاب ، یم  هدام  زا  درجم  هک  دـننک  یم  ریبعت  هلقاع » حاورا   » زا یعون  هب  اه  نآ  زا  نادنمـشناد  زا  یـضعب 
یمن كرد  ام  ساوح  اب  هک  ارچ  دراد ، يدرجت  همین  یلو  تسا ، يدام  هدش  هدیرفآ  شتآ )  ) هدام زا  هک  يزیچ  هک  ارچ  دنرادن  لماک 

.(2) تسا فیطل » مسج   » عون کی  رگید  ریبعت  هب  و  دوش ،

مان هب   (3) هروس کی  تسا و  هدیدرگ  رارکت  راب   32 هنج ،» ناج و  نج ،  » هژاو تسا و  هدش  حیرـصت  نج »  » دوجو هب  دیجم  نآرق  رد 
زا 28 هک  میراد  ّنج » »

ص:427

« نج  » هدام لیذ  هزوح ، بدا  رشن  روظنم ، نبا  برعلا ، ناسل  ( 1 - ) 1
.هیمالسالا بتکلاراد  نارهت ، ص 79 . ج 11 ، هنومن ، ریسفت  يزاریش ، مراکم  رصان  ( 2 - ) 2

.72 نج /  ( 3 - ) 3
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دـیجم و نآرق  ربارب  رد  عوضخ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  اـه  نآ  ناـمیا  نج و  تقلخ  هراـبرد  هیآ   19 هروـس ، نیا  هیآ 
تاقولخم زا  يا  هفیاط  نج  دنـسیون : یم  ینارعـش  همالع  .دشاب  یم  ...و  رفاک  نموم ، یهورگ  دوجو  داعم و  هب  اه  نآ  داقتعا  نامیا و 

نامیا سک  ره  تسا و  بیغ  ملاع  زا  نج ، تسیچ ؟ میناد  یمن  ار  اه  نآ  تیهام  اما  .تسا  هدش  تباث  عرش  هب  ناشدوجو  هک  دنیادخ 
تسین اه  نآ  دوجو  هب  نامیا  یفانم  میناد  یمن  ار  اه  نآ  تیهام  سنج و  ام  رگا  .تسین  راوشد  يو  رب  زین  نج  هب  نامیا  دراد  بیغ  هب 

.(1) دش کیدزن  اه  نآ  تفرعم  هب  ناوت  یم  تسا  هدرک  نایب  اه  نآ  يارب  دنوادخ  هک  یتافص  زا  و 

نآرق هاگن  زا  نج 

: زا دنترابع  تسا  هدش  نایب  دیجم  نآرق  رد  هک  نج ، تافص  زا  یخرب 

.(2)« مدیرفاین دوخ ]  ] شتسرپ يارب  زج  ار  ناسنا  نج و  و   » تسا لامعا  هب  فلکم  ناسنا ، دننام  نج » . » 1

زا نج  ناگداتـسرف »  » نالوسر و ایآ  هک  تسا  وگتفگ  نارـسفم  نایم  رد  دندوب و  هدـش  هداتـسرف  زین  ناینج  يوس  هب  یهلا  ناربمایپ  . 2
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  تسا و  هدوب  رشب  عون  زا  ای  هدوب  اه  نآ  دوخ  سنج 

يوس هب  امش  زا  ینالوسر  ایآ  سنا ! نج و  هورگ  يا  ( ؛  3( ...ِیتایآ ْمُْکیَلَع  َنوُّصُقَی  ْمُْکنِم  ٌلُسُر  ْمُِکتْأَی  َْمل  ِْسنِْإلا َأ  ِّنِْجلا َو  َرَـشْعَم  ای  )
(. ...دندرک وگزاب  ناتیارب  ار  ام  تایآ  هک  دندماین  امش 

هک تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  نج  هروس ي  تایآ  زا  هچ  نآ  اما  دنتـشاد  ربمایپ  ناشدوخ  سنج  زا  ناـینج  هک  تسا  نیا  هیآ  رهاـظ 
، همه يارب  مالسا  نآرق و 

ص:428

ص 140. یبوط ، رشن  ینارعش ، نسحلاوبا  ازریم  ( 1 - ) 1
.56 تایراذ /  ( 2 - ) 2
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اه نآ  دوخ  زا  یناگدنیامن  نالوسر و  هک  درادن  یعنام  یلو  تسا ؛ هدوب  ثوعبم  همه  رب  مالـسا  ربمایپ  هدش و  لزان  ناینج  يارب  یتح 
.درادن یتافانم  مکنم » لسر   » اب سپ   (1) دنشاب هدوب  اه  نآ  توعد  رومأم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  فرط  زا 

رـشب عون  زا  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  زین  ناینج  دندش و  هدیزگرب  اه  ناسنا  زا  یهلا  ناربمایپ  مامت  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
هدوب نج  هفیاط  زا  هک  ناطیش  یتح  هک  نیا  مدآ و  ترضح  ربارب  رد  هکئالم  هدجس  زین  و  دندرک ؛ تیعبت  وا  زا  دندروآ و  نامیا  هدوب 

هب اـم  زا  ، » نج هب  هک  تساروهـشم  ماوع  نیب  رد  هک  نیا  سپ  .تسا  نج  رب  ناـسنا  عون  تلیـضف  رب  یلیلد  هتـشاد ، هدجـس  هب  روتـسد 
.(2) تسا دروم  یب  دنیوگ » یم  رطاخ 

رد وا  عابتا  ناطیش و  زا  مدآ  ینب  نتشاد  رذحرب  هرابرد ي  .مینیب  یمن  ار  اه  نآ  ام  یلو  دنرادرارق  ناینج  دید  ضرعم  رد  اه  ناسنا  . 3
زا سیلبا  نآرق ، هیآ  مکح  هب  »(3) و  .دننیب یم  ار  امش  دینیب ، یمن  ار  نانآ  هک  ییاج  زا  شا ، هفیاط  وا و  هک  ارچ ] : »] تسا هدمآ  نآرق 

.درادن تافانم  اه  نآ  نتشاد  یجراخ  دوجو  اب  اه  نآ  تیور  مدع  تشذگ  هچ  نانچ  (4) و  تسا نج 

رب نآرق  رد  اه  نآ  مان  لاح  نیا  اب  .دنتـسه  نج  هفئاط  زا  رترب  اه  ناسنا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  نآرق  تاـیآ  زا  هک  نیا  اـب  . 4
زا شیپ   ) نآ زا  شیپ  ار  نـج  اـم  ( ؛  5( ِموُمَّسلا ِران  ْنِم  ُْلبَق  ْنِم  ُهانْقَلَخ  َّناَْجلا  َو   ) هیآ ود  نیا  دـننام  تسا ، هدـش  هتـشاد  مدـقم  ناـسنا 

 . 6( ِنوُُدبْعَِیل ّالِإ  َْسنِْإلا  َّنِْجلا َو  ُْتقَلَخ  ام  َو   ) و میدیرفآ ) نازوس  شتآ  زا  ناسنا ) شنیرفآ 

ص:429

ص 443. ج 5 ، هنومن ، ریسفت  يزاریش ، مراکم  رصان  ( 1 - ) 1
ص 155. ج 25 ، نامه ، ( 2 - ) 2

.27 فارعا /  ( 3 - ) 3
ص 64. ج 2 ، نارهت ، هیمالسالا ، بتکلاراد  نآرق ، سوماق  یشرق ، ربکا  یلع  دیس  ( 4 - ) 4
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، دنتـسه مدقم  شنیرفآ  رد  نوچ  سپ  .تسا  هدوب  مدآ  شنیرفآ  زا  لبق  اه  نآ  شنیرفآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  ًارهاظ  ندش  مدقم  نیا 
.(1) دنا هدمآ  مدقم  مه  رکذ  رد 

دننک و یم  راک  نایمدآ  دننام  زین  اه  نج  هک  دهد  یم  ناشن  دنداد  یم  ماجنا  مالسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  يارب  هک  ییاهراک  زا  . 5
َلِیثامَت َبیِراحَم َو  ْنِم  ُءاشَی  ام  َُهل  َنُولَمْعَی   ) تساه نآ  نایم  رد  ندمت  دوجو  زا  یکاح  اه  نآ  ياهراک  یخرب  زا  دنراد و  راک  تردق 

ياه ضوح  نوچمه  اذـغ  گرزب  ياـه  فرظ  اهدـبعم و  زا  تساوخ  یم  هچ  ره  نامیلـس  ( ؛  2( ٍتایِـسار ٍروُُدق  ِباوَْجلاَک َو  ٍنافِج  َو 
یبوخ هب  تسا  هدـمآ  أبـس »  » و ص »  » هروس رد  هک  يرگید  تایآ  و  دـندرک ) یم  هیهت  وا  يارب  تباث  میظع  ياه  گـید  دوب و  گرزب 

.(2) دنتسه فلتخم  ياه  تراهم  اب  رگ و  تعنص  دنمرنه و  لاعف و  شوهاب و  يدارفا  اه ، نج  هک  دوش  یم  هدافتسا 

ار ّنج )  ) نیطایش زا  رگید  یهورگ   » .تسا هدش  هراشا  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  طسوت  اه  نج  زا  یهورگ  ریخـست  . 6
کی ناونع  هب  هک  دندوب  يدارفا  ناینج  نایم  رد  هک  هدوب  نیا  شا  هفسلف  و  « (3) میداد رارق  نامیلس )  ) وا هطلس  تحت  ریجنز  لغ و  رد 

رد اه  نآ  تمحازم  ّرـش  زا  هعماج  ات  دنـشاب  دنب  رد  اه  نآ  هک  دوبن  نیا  زج  يا  هراچ  دندوبن و  هدافتـسا  لباق  هدـنزاس  دـیفم و  يورین 
نآ يریگولج  زا  هیانک  درادن ، اه  نآ  اب  یبسانت  دنتـسه و  یفیطل  مسج  ًاعبط  اهّنج  هک  نیا  اب  ریجنز  لغ و  هب  ریبعت  نیا  و  دـنامب ؛ ناما 

.(4) تسا یبیرخت  ياه  تیلاعف  زا  اه 

.(5) دنتسه لالدتسا  قطنم و  تردق  لطاب و  زا  قح  صیخشت  كرد و  ملع ، لقع ، ياراد  اه  نج  . 7

ص:430

ص 389. ج 22 ، هنومن ، ریسفت  ( 1 - ) 1
ص 47. ج 13 ، هنومن ، ریسفت  ( 3 - ) 2

.38 ص /  ( 4 - ) 3
ص 62. ج 2 ، هنومن ، ریسفت  ( 5 - ) 4
.نآ فلتخم  تایآ  نج ، هروس  ( 6 - ) 5
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.(1) دنتسه رایتخا  ياراد  تیلوئسم و  فیلکت و  ياراد  اه  نآ  . 8

.(2) دنتسه دالوا  ياراد  رکذم و  ثنؤم و  ياراد  اه  نآ  . 9

.(3) دنتسه رفاک  یهورگ  حلاص و  نمؤم و  اه  نآ  زا  یهورگ  . 10

.(4) دنداعم رشن و  رشح و  ياراد  اه  نآ  . 11

.(5) دندش عونمم  نآرق  لوزن  نامز  رد  دنتشاد و  عمس  قارتسا  يریگربخ و  دندوب و  اه  نامسآ  رد  اه  نآ  . 12

.(6) دننک یم  مّلکت  ینابز  ره  اب  دنمهف و  یم  ار  ینابز  ره  . 13

.(7) دنتسه ینالوط  رمع  ياراد  . 14

.(8) تسا نایمدآ  نید  دننام  اه  نآ  نید  دنرادن ، یصاخ  نید  . 15

ناسنا مسج  حور و  رب  ناینج  ریثات 

اه ناسنا  نیا  دنتـسین و  شیب  يا  هدننک  توعد  اه  نآ  هکلب  دننک  یمن  بلـس  ار  ناسنا  یهاگآ  هدارا و  هجو  چیه  هب  ناینج  ای  ناطیش 
اَْنلَعَج ّانِإ  ، ) دنک یمن  ادیپ  هار  نمؤم  ياه  ناسنا  بلق  هب  ناطیـش  .دنریذپ  یم  ار  اه  نآ  توعد  ناشدوخ  رایتخا  هدارا و  اب  هک  دنتـسه 

 . 9( َنُونِمُْؤی َنیِذَِّلل ال  َءاِیلْوَأ  َنیِطایَّشلا 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  هچنانچ  دنراذگب ، ریثأت  دنناوت  یمن  ددنبب ؛ اه  نآ  يور  هب  ار  دوخ  بلق  هچیرد  ناسنا  رگا  و 

ص:431

.56 تایراذ /  ( 1 - ) 1
.6 نج /  ( 2 - ) 2

.11 نج /  ( 3 - ) 3

.15 نج /  ( 4 - ) 4
.9 نج /  ( 5 - ) 5

ص 113. هداد ، تسد  نیدباعلا ، نیز  ناطیش ، نج و  ( 6 - ) 6
.نامه ( 7 - ) 7

ص 231. ج 13 ، بیط ، نایبلا ، بیطا  ریسفت  زا  لقن  هب  نامه  ( 8 - ) 8
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و دنریگ ؛ یم  یتسرپرس  هب  ار  يو  هک  تسا  یناسک  رب  اهنت  وا  ّطلـست  ( ؛  1( َنوُکِرْشُم ِِهب  ْمُه  َنیِذَّلا  ُهَنْوَّلَوَتَی َو  َنیِذَّلا  یَلَع  ُُهناْطلُس  امَّنِإ  )
تلاح عون  کی  فالخ ، راک  رب  تموادـم  یلبق و  ياـه  هنیمز  تسا  نکمم  يرآ ، دنکرـشم .) ادـخ ) وا =(  هب  ناـنآ  هک  یناـسک  رب ) )
يوس هب  هسوسو  نیرت  کچوک  رثا  رب  هک  ردـخم  داوم  هب  نیداتعم  دـننام   ) .دـنک داجیا  وا  دوجو  رد  اه  هسوسو  ربارب  رد  رایتخا  بلس 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  زاب  دنور ) یم  نآ 

، تسین نانآ  رب  یطّلست  چیه  وت  يارب  ار )  ) مناگدنب تقیقح  رد  ( ؛  2( َنیِواْغلا َنِم  َکَعَبَّتا  ِنَم  ّالِإ  ٌناْطلُس  ْمِْهیَلَع  ََکل  َْسَیل  يِدابِع  َّنِإ  )
(. دننک یم  يوریپ  ار  وت  هک  ناهارمگ  زا  یناسک  رگم 

: دیامرف یم  ناطیش  نابز  زا  هیآ 22 ، میهاربا  هروس  رد  دنوادخ 

و مداد ، هدعو  امـش  هب  نم ]  ] و داد ؛ هدعو  امـش  هب  قح  هدعو  ادخ  تقیقح ، رد  : » دیوگ یم  تفای  نایاپ  راک  هک  یماگنه  ناطیـش ، «و 
ارم سپ  دیتفریذپ ، ارم  تساوخرد ]  ] مدناوخارف و ار  امش  هکنیا  زج  دوبن ، امش  رب  یطّلست  چیه  نم  يارب  و  مدرک ؛ فّلخت  امش  اب  یل ] ]
رارق کیرش  نم  هک  یتسارب  .دیتسین  نم  سردایرف  امش  و  متـسین ، امـش  ِسردایرف  نم  دینک ؛ شنزرـس  ار  ناتدوخ  و  دینکَم ، شنزرس 

!« تسا یکاندرد  باذع  ناشیارب  ناراکمتس  عقاو  رد  .منک » یم  راکنا  ار  ادخ ) يارب  ارم   ) نیا زا  شیپ  امش ، نداد 

: يریگ هجیتن 

ِهَرَجَـش یلَع  َکُّلُدَأ  ْلَه  ُمَدآ  ای  َلاـق  ُناـْطیَّشلا  ِْهَیلِإ  َسَوْسَوَف  : ) دـنبیرف یم  ار  اـه  ناـسنا  هسوسو  هلیـسو  هب  اـه  ناطیـش  ناـینج و  .فلا 
(. مزاس نومنهر  یگنادواج  تخرد  هب  ار  وت  یهاوخ  یم  مدآ  يا  تفگ : درک و  هسوسو  ار  وا  ناطیش  ( ؛  3( ...ِْدلُْخلا

ص:432
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: دسیون یم  يرهطم  دیهش 

ندرک هسوسو  دح  رد  هشیدنا  رد  ذوفن  و  ناسنا ، نت  ندـب و  رد  هن  تسا  هشیدـنا  رد  وا  ذوفن  .نیوکت  هن  تسا  عیرـشت  ناطیـش  ورملق  »
«. (1) درادن ناسنا  رب  یطلست  هنوگ  چیه  و  دهد ، یم  هولج  ار  لطاب  رما  کی  لایخ ، رد  تسا و 

.(2) دهد یم  تنیز  ناسنا  يارب  ار  تشز  فالخ و  ياهراک  ناطیش  .ب 

یم میرک  نآرق  هچ  نانچ  ددرگ ، زوریپ  اه  هسوسو  رب  دناوت  یم  سفن  تدهاجم  شالت و  اب  ناسنا  .تسا  فیعض  ناطیش  هسوسو  .ج 
: دیامرف

فیعض ناطیش  ریوزت  گنرین و  انامه  دینک  راکیپ  ناطیش  ناتـسود  اب  سپ  ( ؛  3( ًافیِعَض َناک  ِناْطیَّشلا  َْدیَک  َّنِإ  ِناْطیَّشلا  َءاِیلْوَأ  اُوِلتاقَف  )
(. تسا

.(3) دوش یم  یناطیش  ياه  هسوسو  طلست  بجوم  ادخ  رکذ  زا  يرود  .د 

: هدش تیاکح  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 

نوریب زا  هک  تسا  يزیچ  هسوسو  ...دوش  لفاغ  ادخ  رکذ  زا  هکنیا  رگم  دنک ، یمن  هسوسو  ار  وا  دوش و  یمن  طلسم  ناسنا  رب  ناطیش  »
.(4)« دشاب مهو  لایخ و  هک  عبط ، تیلخدم  اب  و  لد ، هراشا ي  هب  اما  دوش ، یم  یشان  لد 

دـننک و یم  يزاب  ار  رـش  هب  هدـننک  توعد  رگ و  هسوسو  شقن  اه  نآ  دـنراذگ و  یمن  ناسنا  رب  يریثأت  یئرمان  تادوجوم  هجیتن  رد 
، تسا منهج  تشهب و  دوجو  للع  زا  یکی  هک  ناسنا  هدارا  راـیتخا و  اـب  راـبجا  اریز   ، (5) دننک یمن  روبجم  لمع ، رد  ار  یـسک  چیه 

(. ساپسان ای  دشاب  رکاش  هاوخ  میداد  ناشن  وا  هب  ار  هار  ام  ( ؛  7( ًاروُفَک اّمِإ  ًارِکاش َو  اّمِإ  َلِیبَّسلا  ُهاْنیَدَه  ّانِإ   ) .درادن يراگزاس 

ص:433

ص 71-74. یهلا ، لدع  ( 1 - ) 1
.24 لحن /  ( 2 - ) 2

.100 لحن /  200 و  فارعا /  ( 4 - ) 3
دیهـش يرنه  یگنهرف و  عمتجم  هداد ، تسد  نیدباعلا  نیز  ناطیـش ، نج و  .ر ك : هسوسولا ، یف  باب 39 ، هعیرشلا ، حابصم  ( 5 - ) 4

ج 1. داژن ، یلصم 
ص 56. دیهمتلا ، تفرعم ، يداه  دمحم  دودرو ، تاهبشلا  .ر ك : و  ص 339 . اردص ، مق ، دیحوت ، يرهطم ، ( 6 - ) 5
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.میرادن تسد  رد  نآ  هرابرد  یعطق  لیلد  اما  دننک  یمن  راکنا  حور  مسج و  رب  ار  ناینج  میقتسم  ریثأت  ماوع ، دنچ  ره 

ییرمان تادوجوم  ریخست 

هقف ظاحل  زا  دـنچ  ره  دـنیآ  یم  رد  اـه  ناـسنا  هطلـس  ریز  زین  اـه  نآ  تسا و  نکمم  ناـینج  ناطیـش و  هتـشرف ، ندروآرد  ریخـست  هب 
هب ار  اه  نآ  ییاه  ناسنا  هک  هدـش  هراـشا  هتکن  نیا  هب  تاـیاور  نآرق و  رد  یلو  . (1) تسا هدش  هدرمش  مارح  اه  نآ  ریخست  یمالـسا 

.دندروآرد دوخ  ریخست 

: دننام

: دیامرف یم  اه  ناسنا  اب  ناینج  طابترا  هرابرد  دنوادخ  .فلا 

نج زا  ینادرم  هب  اه )  ) ناسنا زا  ینادرم  هراومه  هکنیا  و  ( ؛  2( ًاقَهَر ْمُهوُدازَف  ِّنِْجلا  َنِم  ٍلاجِِرب  َنوُذوُعَی  ِْسنِْإلا  َنِم  ٌلاجِر  َناک  ُهَّنَأ  (َو 
(. دندوزفیب نانآ  هانگ )  ) ششوپ رب  یل ]  ] و دندرب ، یم  هانپ 

: میناوخ یم  نآرق  رد  هچ  نانچ  دندوب ، وا  ریخست  رد  ناگدنرپ  ناینج و  نامیلس  ترضح  نامز  رد  .ب 

درگ شیارب  هدـنرپ ، ناـسنا و  ّنج و  زا  نامیلـس ، نایرکـش  ( ؛  3( َنوُعَزُوی ْمُهَف  ِْریَّطلا  ِْسنِإـْلا َو  ِّنِْجلا َو  َنِم  ُهُدوـُنُج  َناْمیَلُِـسل  َرِـشُح  (َو 
(. دندش یم  هتشادزاب  یمظن ) یب  یگدنکارپ و  زا   ) نانآ و  دندش ، يروآ 

یم اجنیا  هب  وا  نیمزرـس  زا  يزیخرب  ياج  زا  هکنآ  زا  شیپ  ار  ابـس  هکلم ي  تخت  نم  تفگ : نامیلـس  هب  نج  ناـشک  ندرگ  زا  یکی 
.(2) مروآ

ص:434

: دیامرف یم  ص 215 ، ج 3 ، هیقـشمد ، هعمل  یناث ، دیهـش  .ر ك : رحـس و  لصف  همرحم ، بساکم  يراـصنا ، یـضترم  خیـش  ( 1 - ) 1
.دنهد یم  ربخ  یبیغ  روما  زا  دنوش و  یم  ریخست  ناگتشرف 
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.(1) ...و گرزب  ياه  فرظ  هیهت  اه ، لاثمت  اهدبعم ، نتخاس  دننام : دندرک ، نامیلس  ترضح  يارب  يدایز  ياهراک  ناینج  زا  یهورگ 

: دندرک یم  زین  رگید  ياهراک  یصاوغ و  نامیلس  ترضح  يارب  نیطایش  .ج 

( زین  ) نآ زا  ریغ  يراک  و  دندرک ؛ یم  یصاوغ  شیارب  یناسک  اه  ناطیش  زا  و  ( ؛  2( ًالَمَع َنُولَمْعَی  َُهل َو  َنوُصوُغَی  ْنَم  ِنیِطایَّشلا  َنِم  (َو 
(. دنداد یم  ماجنا 

هجیتن

رد هتبلا  .دنهد  ماجنا  ار  یلمع  ناسنا  نامرف  تحت  دنیآرد و  اه  ناسنا  هطلس ي  ریخـست و  هب  هک  دنراد  ار  نآ  تیلباق  یبیغ  تادوجوم 
.دروآ رد  دوخ  ریخست  هب  ار  ناینج  هدوب  زاجم  هک  تسا  هتشاد  دوجو  یصاخ  روتسد  دیاش  نامیلس ، ترضح  دروم 

باتک یفرعم 

: دوش هعجارم  ریز  ياه  باتک  هب  رتشیب  هعلاطم  يارب 

ص 79. ج 11 ، يزاریش ، مراکم  هنومن ، ریسفت  . 1

هداد تسد  نیدباعلا  نیز  ناطیش ، نج و  .ر ك : . 2

.يرهطم داتسا  دیحوت  . 3

.تفرعم يداهدمحم  دودرو ، تاهبشلا  . 4

ص:435
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: شسرپ *

؟  تسا ریذپ  هیجوت  هنوگچ  یبرجت  مولع  رظن  زا  دییامرفب  دینک و  یسررب  نآرق  رظنم  زا  ار  نامیلس  ترضح  تاداع  قراوخ 

هراشا

: خساپ *

: زا دنترابع  نامیلس  ترضح  تاداع  قراوخ 

ناگدنرپ نابز  اب  ییانشآ  . 1

(. میداد یشناد  نامیلس ، دواد و  هب  نیقی  هب  ( ؛  1( ًاْملِع َناْمیَلُس  َدُواد َو  اْنیَتآ  ْدََقل  (َو 

هب ناگدنرپ  نابز  مدرم ! يا  تفگ : درب و  ثرا  دواد  زا  نامیلـس  و  ( ؛  2( ِْریَّطلا َقِْطنَم  انْمِّلُع  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ای  َلاق  َدُواد َو  ُناْمیَلُـس  َثِرَو  (َو 
(. دش هداد  شزومآ  ام 

شیارب هدـنرپ ، ناـسنا و  نـج و  زا  نامیلـس ، نایرکــشل  ( ؛  3( َنوُـعَزُوی ْمُهَف  ِْریَّطلا  ِْسنِإـْلا َو  ِّنِْـجلا َو  َنـِم  ُهُدوـُنُج  َناْمیَلُِـسل  َرِـشُح  (َو 
(. دندش یم  هتشادزاب  یمظن ) یب  یگدنکارپ و  زا   ) نانآ دندش و  يروآدرگ 

نیمزرـس هب  نامیلـس ) نایرکـشل   ) هک یماگنه  ات  ( ؛  4( ...ْمُکَنِکاسَم اُولُخْدا  ُلْمَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی  ٌهَلْمَن  َْتلاـق  ِلْـمَّنلا  ِداو  یلَع  اْوَتَأ  اذِإ  یّتَح  )
(. ...ناگچروم يا  تفگ : يا  هچروم  دندیسر ؛ ناگچروم 

نامیلس دواد و  ریخست  رد  ناحلا  شوخ  ناگدنرپ  . 2

رد میتخاس ) وا  مار   ) ار ناگدنرپ  و  ( ؛  5( ٌباّوَأ َُهل  ٌّلُک  ًهَروُشْحَم  َْریَّطلا  (َو 
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هب و  ( ؛  1( ...َْریَّطلا ُهَعَم َو  ِیبِّوَأ  ُلابِج  ای  ًالْـضَف  اّنِم  َدُواد  اْنیَتآ  ْدََقل  َو  ( ؛) دندرگ یم  تشگزاب  وا  يوس  هب  همه  و ]  ] هدمآ درگ  هک  یلاح 
(. دیوش زاوآ  مه  قح ) حیبست  رد   ) وا اب  ناگدنرپ  هارمه  اه  هوک  يا  میتفگ :) و  ( ؛ میداد یششخب  دوخ  بناج  زا  دواد  هب  نیقی 

نامیلس تموکح  هوکش  رد  نآ  شقن  داب و  ریخست  . 3

اجکره هب  یمرن  هـب  شناـمرف  هـب  هـک  یلاـح  رد  میتخاـس ، وا  مار  ار  داـب  و  ( ؛  2( َباصَأ ُْثیَح  ًءاخُر  ِهِْرمَأـِب  يِرْجَت  َحـیِّرلا  َُهل  انْرَّخَـسَف  )
(. دش یم  ناور  تساوخ 

یلاح رد  دنک ) ترفاسم  نآ  هلیسو  هب  هک  میتخاس  مار   ) ار داب  نامیلـس  يارب  و  ( ؛  3( ...ٌرْهَش اهُحاوَر  ٌرْهَش َو  اهُّوُدُغ  َحیِّرلا  َناْمیَلُِسل  (َو 
(. ...دوب هام  کی  نآ  هاگماش  هام و  کی  نآ ، دادم  اب  هک 

مار  ] ار دابدنت  نامیلـس  يارب  و  ( ؛  4( َنیِِملاع ٍءْیَـش  ِّلُِکب  اّنُک  اهِیف َو  انْکَراب  ِیتَّلا  ِضْرَْألا  یلِإ  ِهِْرمَِأب  يِرْجَت  ًهَفِـصاع  َحـیِّرلا  َناْمیَلُِـسل  (َو 
(. میدوب اناد  يزیچ  ره  هب  ام )  ) و دش ؛ یم  ناور  میداهن  تکرب  نآ  رد  هک  ینیمزرس  يوس  هب  وا  نامرف  هب  هک  یلاح  رد  میتخاس ]؛

ناگدنرپ نج و  یناسنا و  يورین  زا  میظع  يا  هعومجم  نامیلس ، نارازگراک  نایهاپس و  . 4

(. ...دندش يروآدرگ  شیارب  هدنرپ  ناسنا و  نج و  زا  نامیلس ، نایرکشل  ( ؛  5( ...ِْریَّطلا ِْسنِْإلا َو  ِّنِْجلا َو  َنِم  ُهُدُونُج  َناْمیَلُِسل  َرِشُح  (َو 
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راک وا  شیپ  شراگدرورپ  تصخر  هب  هک  دـندوب  یناسک  اـه  نج  زا  یخرب  )1 ...( ؛  ...ِهِّبَر ِنْذِِإب  ِْهیَدَـی  َْنَیب  ُلَمْعَی  ْنَم  ِّنِْجلا  َنِم  َو  )... 
(. دندرک یم 

ناوید هتخانشان  يورین  اب  سیقلب  تخت  راضحا  . 5

یم نم  يارب  ار  سیقلب )  ) وا تخت  امـش  زا  کـی  مادـک  فارـشا ! يا  تـفگ : نامیلـس ) (( ؛  2( ...اهِـشْرَِعب ِینِیتْأَی  ْمُکُّیَأ  اُؤَلَْملا  اَهُّیَأ  اـی  )
(. ...دروآ

وت دزن  ار  نآ  نم  تفگ : ناینج  زا  یکریز  ( ؛ ) ٌنیِمَأ ٌّيِوََقل  ِْهیَلَع  یِّنِإ  َکِماقَم َو  ْنِم  َموُقَت  ْنَأ  َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ  اَنَأ  ِّنِْجلا  َنِم  ٌتیِْرفِع  َلاق  )
.(1)( متسه راکتسرد  يدنمورین  راک )  ) نیا يارب  نم  ًاعطق  هک  یلاح  رد  يزیخرب  تهاگیاج  زا  هک  نآ  زا  شیپ  مروآ  یم 

نیطایش ناینج و  زا  يا  هفئاط  رب  ترضح  طّلست  . 6

( هورگ  ) و میتخاس ) وا  مار   ) صاّوغ اّنب و  ره  زا )  ) ار اه  ناطیـش  و  ( ؛  4( ِدافْصَْألا ِیف  َنِینَّرَقُم  َنیِرَخآ  ٍصاّوَغ َو  ٍءاَّنب َو  َّلُک  َنیِطایَّشلا  (َو 
(. میداد رارق  وا  هطلس  تحت   ) دنا هدش ] هتسب   ] اهریجنز رد  رگیدمه  هب  کیدزن  هک  ار  رگید 

مالسلا هیلع  ترضح  تهج  سم  همشچ  ندش  ناور  . 7

(. میتخاس ناور  وا  يارب  ار  هتخادگ  سم  همشچ  و  ( ؛  5( ِرْطِْقلا َْنیَع  َُهل  اْنلَسَأ  (َو 

لیان نآ  هب  هتـسناوت  هزادنا  هچ  ات  يرـشب  شناد  هک  نیا  هتـشاد و  ینازرا  نامیلـس  ترـضح  هب  لاعتم  يادخ  هک  یبهاوم  رد  یـشواک 
.ددرگ

ص:438
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تاناویح قطنم  اب  ییانشآ  . 8

: دیامرف یم  دش  دواد  ترضح  شراوگرزب  ردپ  يو و  بیصن  هک  یمولع  زا  یخرب  نایب  رد  نامیلس  ترضح 

میناد یم  ار  اه  هدـنرپ  قطنم  ناـبز و  اـم  ( ؛  1( ُنِیبُْملا ُلْضَْفلا  َوَُهل  اذـه  َّنِإ  ٍءْیَـش  ِّلُک  ْنِم  انِیتوُأ  ِْریَّطلا َو  َقِْطنَم  اـنْمِّلُع  ُساـّنلا  اَـهُّیَأ  اـی  )
نیوکت و لـئاسم  رد  هچ  عیرـشت و  لـئاسم  رد  هچ  تسا  هداد  اـم  هب  تسا  ماـظن  نیا  رد  تیادـه  داـشرا و  همزـال  ار  هچ  نآ  دـنوادخ 

(. تسا راکشآ  یلضف  نیا  تسا و  هدرک  ام  رّخسم  ار  روما  زا  يرایسب 

دهاش

یم دـیا ؟ هداد  یهاوگ  ام  هیلع  ارچ  دنـسرپ  یم  اه  نآ  زا  هدرک ، بجعت  حراوج  ءاضعا و  تداهـش  زا  اه  ناسنا  هک  هاگنآ  تماـیق  رد 
.تسا هدرک  ایوگ  ار  ام  دروآرد ، نخس  هب  ار  زیچ  همه  هک  ییادخ  دنیوگ :

 . 2( ٍءْیَش َّلُک  َقَْطنَأ  يِذَّلا  ُهّللا  اَنَقَْطنَأ  اُولاق  اْنیَلَع  ُْمتْدِهَش  َِمل  ْمِهِدُولُِجل  اُولاق  (َو 

میالع و تاوصا و  نآ  زا  ریغ  سپ  دنک  یم  قابطنا  ار  تادوجوم  قطن  نآ  اب  ناحبـس  يادـخ  هک  تسا  یـصاخ  قطن  دوش  یم  مولعم 
دارفا بیـصن  نآ  مهف  نکیل  دـنرادروخرب  نآ  زا  ملاـع  تادوـجوم  هک  تسه  مه  یقطنم  تسا ، یـصخش  روـما  هناـشن  هک  يدـهاوش 

.تسین روسیم  هساردلا  ملع  هب  نآ  لیصحت  هک  نانچ  تسین ؛ يداع 

راکفا هکلب  دنربب  ناشدصاقم  هب  یپ  تاناویح  راتفر  میالع و  زا  اهنت  هک  انعم  نیا  هب  هن  اما  دنتـسناد  یم  ار  ریطلا  قطنم  دواد  نامیلس و 
نامیلس و ترضح  .دهده  لمن و  ناتساد  دننام  دنداد  یم  صیخشت  فورح  ریغ  ای  فورح  هلیـسو  هب  مه  ار  تاناویح  ياه  هشیدنا  و 
اضعا و نوچ  يداع  ياه  ناـسنا  اـم  یلو  دـندوب  ربخاـب  تاـناویح ، نیا  ياـه  هشیدـنا  رکفت و  زرط  لالدتـسا ، زا  مالـسلا  مهیلع  دواد 

مورحم و ملاوع  مولع و  نیا  هب  تبسن  تسا  هدولآ  هانگ  هب  نامرعاشم  حراوج و 
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نیا هکلب  دشاب  هتخیوآ  هدرپ  شنیرفآ  لامج  هرهچ و  رب  دنوادخ  ای  هتفرگ  ار  ام  رعاشم  كرادم و  يولج  یـسک  هک  نیا  هن  میمرحمان 
شوگ مشچ و  هدرپ  هک  تسا  هانگ  نیا  میا  هتخیوآ  دوخ  ناگدید  هب  هک  تسام  دوخ  فابتـسد  تسا  ناهانگ  نآ  دوپ  رات و  هک  هدرپ 

.(1) تساه نآ  ییانیبان  ییاونشان و  بجوم  هدش و 

رـشب ناـیم  رد  هک  تسا  هداـعلا  قراـخ  قیرط  هب  وا و  هژیو  یتبترم  تشاد ، ینازرا  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  هب  لاـعتم  يادـخ  هک  یلـضف 
زا ار  ناروناج  رگید  ناگدـنرپ و  مهافت  رازبا  دـشاب  هدیـشوک  هک  نیا  ای  هدوب و  وا  شهوژپ  شالت و  لصاح  هک  نآ  هن  تسین  لومعم 

قایس رهاظ  زا  . (2) دنبای تسد  روما  نیا  زا  یخرب  هب  دنهاوخ  یم  قیرط  نیا  زا  نادنمـشناد  هک  نانچ  دـبایرد ؛ نامگ  سدـح و  يور 
زا یضعب  هک  نیا  دوب و  هداد  مالسلا  هیلع  نامیلس  هب  اهنت  ار  نآ  ملع  ناحبس  يادخ  هک  تسا  یقطنم  ناغرم  يارب  هک  دیآ  یم  رب  هیآ 

فرح دـنرادن ، قطن  ناـبز و  کـی  چـیه  ناـغرم  دوـخ  هنرگو  هدوـب  باـنج  نآ  هب  يا  هزجعم  ناـغرم ، قـطن  هک : دـنا  هتفگ  نیرـسفم 
.تسین یحیحص 

ياهادـص اهنت  هک  تسا  يروط  ناسنا  شوگ  نامتخاس  ًالوصا  هک  تسا  نیا  دـنا  هتفاـی  تسد  نآ  هب  یعیبط  ءاـملع  ًاریخا  هک  یفـشک 
زا 32 رتشیب  رازه و  زا 16  رتمک  هیناث  رد  هک  تسا  یـشاعترا  نآ  دونـش و  یم  ار  صوصخم  يدام  تاشاعترا  زا  یـشان  صوصخم و 

زجاع نآ  ندینش  زا  ناسنا  ییاونش  هاگتسد  هعماس و  سح  دشاب ، نآ  زا  رتشیب  ای  نآ و  زا  رتمک  یمـسج  شاعترا  رگا  هک  دشابن  رازه 
یمن اـم  هک  ار  هچ  نآ  تسا  نـکمم  دـشاب ، نآ   (3) ندینـش زا  زجاع  زین  تاـناویح  ریاـس  ییاونـش  سح  هک  تسین  مولعم  یلو  تسا 

.(4) دنونشب تاناویح  ریاس  ار  اه  نآ  زا  یضعب  ای  میونش و 

ص:440

ص 270. نامه ، ( 1 - ) 1
ص 2637. ج 5 ، نآرقلا ، لالظ  یف  ریسفت  زا  لقن  هب  ص 77  ج 3 ، نارهم ، یمّویب  دمحم  نآرق ، صصق  یخیرات  یسررب  ( 2 - ) 2

ص 499. ج 15 ، نازیملا ، همجرت  ( 3 - ) 3
.نامه ( 4 - ) 4
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نیطایش داب و  ریخست  . 9

(1)

هب درک و  یم  تکرح  یمرن  هب  وا  نامرف  قباطم  هک  درک  وا  رخـسم  ار  داب  دومن و  ءاـطعا  یتردـق  نامیلـس  ترـضح  هب  لاـعتم  يادـخ 
روشک یگدنزاس  رد  هک  دومن  وا  رّخسم  تسا ، یـشکرس  دّرمت و  اه  نآ  تعیبط  هک  ار  نیطایـش  تفر و  یم  تساوخ  یم  هک  اجکره 

نینچ .دـندوب  هتفرگ  رارق  وا  هطلـس  تحت  ریجنز  لغ و  رد  يرگید  هورگ  دنـشاب و  وا  تمدـخ  رد  ایرد  ياـهبنارگ  عباـنم  جارختـسا  و 
یمن یموصعم  ریغ  ناسنا  چیه  هتسیاش  دشاب  هتشاد  رایتخا  رد  ار  درمتم  نیطایش  تعیبط و  ناهج  ياهورین  هک  یمیظع  یهلا و  تردق 

دنریگ و یمن  هرهب  ملظ  يّدعت و  طسب  نارگید ، یبوکرس  یصخش و  لامآ  قیرط  رد  تردق  نیا  زا  وا  لاثما  نامیلـس و  هک  ارچ  دشاب 
، فده هن  دنرگن  یم  هلیـسو  مشچ  هب  تردق ، هب  هک  تسا  یموصعم  ياه  ناسنا  دواد و  نب  نامیلـس  راوازـس  طقف  تموکح  عون  نیا 
ار یتـموکح  دـنوادخ  زا  نامیلـس  هـک  اـج  نآ  زا  .اـهایؤر  اـهوزرآ و  رازبا  هـن  دـنناد  یم  دـیحوت  نـیئآ  تلادـع و  طـسب  رازبا  ار  نآ 
؛ تسین موصعم  ریغ  يداع و  ياهناسنا  هتسیاش  یتموکح  نینچ  دنریگ و  رارق  وا  رایتخا  رد  نیطایـش  داب و  نآ  رد  هک  درک  تساوخرد 

ناسنا هن  دندوب  يداع  ياه  ناسنا  شدوصقم  دشابن و  نم  زا  سپ  یـسک  هتـسیاش  هک  هدب  نم  هب  یتموکح  درک : ضرع  تهج  نیا  زا 
كالم مه  نأش و  مه  وا  اب  يرگید  دارفا  هک  یلاح  رد  یـصاصتخا ، نینچ  تساوخرد  اریز  دواد  شردپ  دـننام  یکاپ  موصعم و  ياه 

: رگید نخس  هب  ناربمایپ  هب  دسر  هچ  ات  تسین  لماک  ناسنا  ماقم  هتسیاش  هک  تسا  یحیحص  ریغ  تساوخرد   (2) دنشاب

امل : » دـیوگ یم  رگا  نیاربانب  ددرگ  ناربمایپ  تازجعم  نیزگیاج  دـشاب و  وا  تلاسر  توبن و  هناشن  هک  تساوخ  یتموکح  کلم و  وا 
ماگ تمایق  زور  ات  هک  ییاه  ناسنا  همه  هن  دنریگ  یم  رارق  وا  توبن  ورملق  رد  هک  تسا  یناسک  يو  دوصقم  يدعب » نم  دـحال  یغبنی 

وا ناس  هب  دنچره  دنهن  یم  نیمز  يور  رب 

ص:441

.هلاقم نیمه  زا  هرامش 6 و 3  هب  دینک  عوجر  عوضوم  نیا  هب  طوبرم  تایآ  زا  رتشیب  عالطا  يارب  ( 1 - ) 1
ص 133. ج 5 ، یناحبس ، رفعج  دیواج ، روشنم  ( 2 - ) 2
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.دنریگن يا  هرهب  دیحوت  نیئآ  تلادع و  طسب  رازبا  ناونع  هب  زج  نآ  زا  هانگ و  زا  هتساریپ  موصعم و 

مالسلا هیلع  نامیلس  ترضح  هداعلا  قراخ  روما  نییبت 

؟ دراد ياج  هداعلا  قراخ  ماسقا  زا  کی  مادک  هرمز  رد  ترضح  هداعلا  قراخ  روما  لاوس :

.دروآ تسد  هب  ار  لاوس  خساپ  هک  نیا  ات  هدش  رکذتم  ار  لیذ  بلاطم  ناوت  یم  میئامنب  لبق  بلاطم  جئاتن  رب  يرورم  هچ  نانچ 

.تسین یلمع  سکره ، زا  هداعلا  قراخ  . 1

.دریگ یمن  رارق  یحالطصا  هزجعم  هرمز  رد  نامیلس  ترضح  هداعلا  قراخ  روما  . 2

توبن يوعد  قدص  يّدحت و  ماقم  رد  مادـک  چـیه  دـیدرگ ، ققحم  ناشیا  تسد  هب  ترـضح ، نامز  رد  هک  يا  هداعلا  قراخ  روما  . 3
.تسا هدوبن 

.دنرادن بسانت  هزجعم  اب  هک  ددرگ  اطع  وا  هب  بهاوم  نیا  ات  دومن  تساوخرد  لاعتم  يادخ  زا  نامیلس  ترضح  . 4

یملع هیجوت  لباق  نامیلـس  ترـضح  هداـعلا ي  قراـخ  روما  هک  دروآ  تسد  هب  ار  مهم  هجیتن  نیا  ناوت  یم  قوف  بلاـطم  هب  هجوت  اـب 
دشاب یمن  كرد  یبایتسد و  لباق  یلو  تسا  هداعلا  قراخ  هچرگا  روما  نیا  رگید  ترابع  هب  تسا ، یعیبط  روما  اب  قیبطت  لباق  هدوب و 

يراذگمان هزجعم  ناونع  هب  دیابن  ار  روما  نیا  تسا  ملسم  هچنآ  یلو  دشابن  كرد  مهف و  لباق  دیدج  راصعا  رد  تسا  نکمم  هچرگا 
.میهن مان  هزجعم  هرمز  رد  ندوب  هداعلا  قراخ  فرص  هب  هدرک و 

تسد سم  بوذ  هب  رشب  نونکا  تسیاب  یمن  دریگ  رارق  یحالطصا  هزجعم  ناونع  هب  نامیلـس ، ترـضح  هداعلا  قراخ  روما  هچ  نانچ 
رب دناوتب  ناسنا  يرـشب ، شناد  تفرـشیپ  اب  دوب  رظتنم  دیاب  دیدرگ  نایب  هک  یبلطم  نیا  اب  .دراد  دوجو  شور  نیا  هک  نآ  لاح  دـبای و 

.تسین يرود  راظتنا  نیا  دوش و  قئاف  داب  ریخست  ناگدنرپ و  نابز 

ص:442
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داصتقا مهن : لصف 

هراشا

ص:443
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ص:444
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: شسرپ *

؟  تسا يدام  قزر  طقف  دوصقم  ایآ  و  تسیچ ؟  میرک  نآرق  رد  قزر  زا  دوصقم 

: خساپ *

و دـشاب ؛ یم  بیـصن  يانعم  هب  یهاگ  يورخا و  ای  دـشاب  يویند  ءاطع »  » نآ هاوخ  دـشاب  یم  يراج  ياـطع  ياـنعم  هب  یهاـگ  قزر » »
دنیوگ (1)-(2). یم  قزر »  » زین دننک  یم  هیذغت  نآ  اب  دسر و  یم  مکش  هب  هک  هچنآ  هب  یهاگ 

و لباقم ، فرط  لاح  ياضتقم  ساـسا  رب  ـالوا  هک  تسا  یـصوصخم  شـشخب  ماـعنا و  ياـنعم  هب  قزر » : » دنـسیون یم  رگید  یخرب  و 
.(3) دشاب یم  يراج  هتسویپ و  تروص  هب  ًایناث  و  دشاب ؛ دراد  زاین  نآ  هب  تایح  همادا  يارب  هک  هچنآ  اب  قباطم 

نآرق هاگن  زا  قزر 

هاشداپ : » دنیوگ یم  ًالثم  تسا ، هتفهن  مه  اطع  ششخب و  یعون  هملک  نیا  يانعم  رد  هک  دیآ  یم  تسد  هب  قزر »  » لامعتـسا دراوم  زا 
یلو دوب ؛ قزر »  » يوغل یلـصا و  يانعم  نیا  ...دوش  یم  رگـشل  ییاذـغ  داوم  لماش  اهنت  هلمج  نیا  هک  دـهد »، یم  قزر  نایرگـشل  هب 

، دندناوخ قزر  دشابن  هچ  دشاب و  مولعم  شا  هدنهد  هچ  دسر ، یم  یمدآ  هب  هک  ار  ییاذغ  ره  دـنداد و  هعـسوت  نآ  يانعم  رد  اهدـعب 
دسر یم  وا  هب  ناسنا  ششوک  شالت و  هزادنا  هب  هک  تسا  یششخب  قزر  ایوگ 

ص:445

«. قزر  » هدام ي یناهفصا ، بغار  تادرفم  ( 1 - ) 1
هدام ج 4 ، قیقحتلا ، زا  لقن  هب  .دوش  لصاح  یعفن  نآ  اب  هک  هچنآ  ینعی  قزر  : هک تسا  هدش  لقن  هغللا » حاحـص   » باتک زا  و  ( 2 - ) 2

هب لصا  رد  قزر  تسا : هدش  لقن  هغللا » سییاقم   » باتک زا  و.تسا  هدـمآ  زین  دـجنملا  برعلا و  ناسل  باتک  رد  انعم  نیمه  و  قزر ) )
هدـمآ دـنوادخ  ياطع  ینعم  هب  یلک ] روط  هب   ] قزر اذـل  .دوش  یم  لامعتـسا  مه  تقو  ریغ  ياطع  رد  یلو  تسا ؛ تقو  ياطعا  يانعم 

(. قزر هدام  ج 1 ، قیقحتلا ،  ) .تسا
ص 115. ج 1 ، قیقحتلا ، ( 3 - ) 3
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دسر ناسنا  هب  هک  يدوس  ره  لماش  ار  نآ  دش و  هداد  نآ  يانعم  رد  يرگید  هعـسوت  سپـس  دشابن ؛ مولعم  نآ  هدننک  اطع  هک  دنچره 
ار هریغ  ملع و  لامج و  نارای ، هریـشع ، هاج ، لام ، زا  معا  یگدـنز  يایازم  همه  رابتعا  نیا  هب  و  دـشابن ؛ اذـغ  هک  دـنچ  ره  دـنا  هدومن 

.(1) دندناوخ قزر 

قزر رادقم  نآ  يزیچ  ره  زا  اذل  .دریگب  رارق  یصخش  يرادرب  هرهب  عافتنا و  دروم  هک  تسا  يزیچ  يانعم  هب  قزر »  » دش نایب  هچنانچ 
ای دنک و  یمن  هدافتسا  ار  نآ  زا  یکدنا  زا  ریغ  هب  هک  هدرک ، عمج  يرایـسب  لام  یـسک  رگا  سپ  .دوش  عقاو  هدافتـسا  دروم  هک  تسا ،

تهج نیا  زا  رگم  تسین  وا  قزر  نآ  هیقب  دروخ ، یم  ای  دنک  یم  هدافتـسا  هک  تسا  يرادـقم  نامه  شقزر  تقیقح  رد  دروخ ، یمن 
.تسین قزر  ندروخ  تهج  زا  تسا و  قزر  تهج  نیا  زا  هک  دهدب ، یسک  هب  دهاوخب  هک 

مک یلو  دنراد ، رایـسب  لام  هک  دارفا  رایـسب  هچ  ، ) درادن یطابترا  نآ  ندوب  كدـنا  لام و  يدایز  هب  نآ  یگنت  يزور و  تعـسو  سپ 
.(2)( دننانآ سکع  هب  هک  دارفا  رایسب  هچ  دنروخ و  یم 

هک يزیچ  ره  زا  تسا  تراـبع  شیردـصم ) مسا  ياـنعم  هـب  نداد و  يزور  زا  تـسا  تراـبع  شا  يردـصم  ياـنعم  هـب  « ) قزر  » هژاو
نآ هب  قحلم  یتروص  ره  هب  ای  دوجوم و  نآ  همیمـض  قزر  نآ  هک  یتروص  رد  دـیامن و  کمک  شتایح  ياقب  رد  ار  رگید  يدوجوم 
یم وا  ندب  ءزج  اذغ  هک  دنک  یم  ادیپ  دادـتما  نآ  هلیـسو  هب  شئاقب  رـشب و  تایح  هک  ییاذـغ  دـننام  دـبای ، یم  دادـتما  شئاقب  دوش ،

ره بیترت  نیمه  هب  ددرگ و  یم  وا  لسن  ءاقب  هیام  هدومن و  کمک  ار  یمدآ  یـسنج  هزیرغ  ياضرا  رد  هک  رـسمه  دـننام  زین  ددرگ و 
.(3) دوش یم  هدرمش  دوجوم  نآ  قزر  دشاب ، هتشاد  يدوجوم  ياقب  رد  یتلاخد  هک  يزیچ 

ص:446

ص 418. ج 17 ، نازیملا ، همجرت  ( 1 - ) 1
ص 220. ج 3 ، نامه ، ( 2 - ) 2

ص 565. ج 18 ، نازیملا ، همجرت  ( 3 - ) 3
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؟ دوش یم  زین  رگید  ياهزیچ  لماش  ای  تسا  يدام » قزر   » طقف قزر »  » زا روظنم  ایآ  هک  شسرپ  مود  شخب 

یم ار  تاـیآ  نآ  هک  تسا  هتفر  راـکب  نآ  تاقتـشم  و  قزر »  » هملک نآ  رد  هک  هدـمآ  هیآ  میرک 123  نآرق  رد  هک  تـسا  نآ  خـساپ 
: درک میسقت  هتسد  هس  هب  ناوت 

: دیامرف یم  هک  هدئام  هروس  هیآ 88  دننام : .تسا  يدام » قزر   » اه نآ  رد  قزر »  » زا روظنم  هک  یتایآ  لوا  هتسد  . 1

(. دیروخب تسا ، هزیکاپ  لالح و  هک  یلاح  رد  هدومن ، امش  يزور »  » ادخ هچنآ  زا  و  ( ؛ ) ًابِّیَط ًالالَح  ُهّللا  ُمُکَقَزَر  اّمِم  اُولُک  (َو 

: دیامرف یم  هک  هرقب  هروس  هیآ 172  نینچمه  و 

امش يزور  هک  يا  هزیکاپ  ياه ) یکاروخ   ) زا دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ( ؛ ) ْمُکاْنقَزَر ام  ِتابِّیَط  ْنِم  اُولُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )
(. دیروخب میا  هدرک 

.دوش یم  اه  یکاروخ  ریغ  مه  اه و  یکاروخ  لماش  مه  تایآ  زا  لیبق  نیا  رد  يدام  قزر  هک  تسا  رکذت  هب  مزال 

ياه هولج  يونعم و  ياه  تذـل  مولع و  یهلا و  فراـعم  ینعی  يونعم » قزر   » اـه نآ  رد  قزر »  » زا دوصقم  هک  یتاـیآ  مود  هتـسد  . 2
: دیامرف یم  قح  هار  رد  يادهش  دروم  رد  هک  نارمع  لآ  هروس  زا  هیآ 169  لثم  .دشاب  یم  ینامحر 

هتشک ادخ  هار  رد  هک  یناسک  رادنپم  زگره  ربمایپ ) يا  ( ؛ ) َنُوقَزُْری ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  ًاتاْومَأ  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَت  (َو ال 
!« دنوش یم  هداد  يزور  ناشراگدرورپ  هاگشیپ  رد  و ] ، ] دنا هدنز  نانآ ]  ] هکلب دنناگدرم ، دندش ،

: دیامرف یم  تشهب  لها  دروم  رد  هک  میرم  هروس  هیآ 62  نینچمه  و 

(. تسا هدامآ )  ) ناشیارب نانآ ، يزور » ، » ناهاگرصع ناهاگحبص و  اجنآ  رد  و  ( ؛ ) ایِشَع ًهَرُْکب َو  اهِیف  ْمُُهقْزِر  ْمَُهل  (َو 

: دیامرف یم  نیصلخم  دروم  رد  هک  تافاص  هروس  هیآ 40 و 41  و 
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یناسنا مولع  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 504زکرم  هحفص 466 

http://www.ghaemiyeh.com


(. تسا ینّیعم  يزور »  » ناشیارب نانآ  ادخ ؛ هدش  صلاخ  ناگدنب  زج  ( ؛ ) ٌمُوْلعَم ٌقْزِر  ْمَُهل  َِکئلوُأ  َنیِصَلْخُْملا  ِهّللا  َدابِع  ّالِإ  )

رارق تشهب  لها  يارب  هک  یتشهب  يرهاـظ  ياـه  تمعن  مه  دوش و  یم  لـماش  ار  يونعم  قازرا  مه  تاـیآ  نیا  زا  یـضعب  يروآداـی :
.تسا هدش  هداد 

هک تایراذ  هروس  هیآ 58  لثم  یملع  هچ  يونعم و  هچ  يدام و  هچ  دوش ، یم  قزر  عاونا  همه  لماش  هک  تسا  یتاـیآ  موس  هتـسد  . 3
: دیامرف یم 

(. تسا راوتسا  و ]  ] دنمتردق و ]  ] هدنهد يزور  رایسب  ادخ  طقف  هک  ارچ ] [( ؛ ) ُنِیتَْملا ِهَّوُْقلا  وُذ  ُقاّزَّرلا  َوُه  َهّللا  َّنِإ  )

: میناوخ یم  هنومن  ریسفت  رد  هراب  نیا  رد 

قزر هکلب  دریگ ، یم  رب  رد  زین  ار  يونعم  ياـه  يزور  هک  دراد  یعیـسو  ياـنعم  يزور  .تسین  يداـم  بهاوم  ياـنعم  هب  اـهنت  يزور 
دروم رد  تسا ، هتفر  راک  هب  رایـسب  يونعم  ياـه  يزور  دروم  رد  قزر »  » ریبعت اـهاعد  رد  تسا ؛ يونعم  يزور  قزر و  نیمه  یلـصا ،

هعاطلا قیفوت  ینقزرا  مهللا  : » هدمآ تیـصعم  زا  يرود  تعاطا و  قیفوت  دروم  رد  .مارحلا » کتیب  جح  ینقزرا  مهللا  : » مییوگ یم  جح 
بهاوم رد  نینچمه  و  نیعـشاخلا » هعاـط  هیف  ینقزرا  مهللا  : » میناوخ یم  ناـضمر  هاـم  مهدزناـپ  زور  ياـعد  رد  و  ...هیـصعملا » دـعبو 

.(1) رگید يونعم 

يریگ هجیتن 

وا هب  دنوادخ  فرط  زا  هک  تسا  یقزر  دوش  دنم  هرهب  نآ  زا  ناسنا  هک  يزیچ  ره  دشاب و  یمن  يدام  قزر  هب  دودـحم  نآرق  رد  قزر 
، ماما تیاده ، دننام  يونعم ، روما  هاوخ  دشاب و  ...و  كاشوپ  كاروخ ، نکسم ، لثم  يدام  بهاوم  هاوخ  تسا ؛ هدش  ردقم  هدیسر و 

.(2) دشاب تادابع  قیفوت  یحور و  تاذل  ملع و  فراعم و 

ص:448

ص 374. ج 20 ، هنومن ، ریسفت  ( 1 - ) 1
یف ّهباد  نم  امو  یلاعت : هللا  لاق  مولعلاو ؛ فِراعَملاک  سوفُّنلاو  بولقلل  هنطابو  تاْوقَألاک ، نادـبَألل  هرهاظ  ِناعون : ُقازرَـألاو  ( » 2 - ) 2

ج برعلا ، ناسل  « ) هللا هقَزَر  کلوق  ردـصم  وهو  ءاطَعلا  قزَّرلاو : .قازْرَألا  عمجلاو  هب ، ُعفَْتُنیاـم  ُقْزِّرلاو : .اـهقزر  هللا  یلع  ـالِإ  ضرَـألا 
(. ص 115 ، 10
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: شسرپ *

هتفرشیپ و اه  یبرغ  ودنا  هداتفا  بقع  ریقف و  ناناملسم  ارچ  تسا  تاکرب  شیازفا  بجوم  نامیا » اوقت و   » فارعا هیآ 96  ساسارب  رگا 
؟ دنا هفرم 

: خساپ *

: دومن هجوت  هتکن  دنچ  هب  تسا  مزال  خساپ  يارب 

اُوناـک اـِمب  ْمُهانْذَـخَأَف  اُوبَّذَـک  ْنِکل  ِضْرَأـْلا َو  ِءاـمَّسلا َو  َنِم  ٍتاـکََرب  ْمِْهیَلَع  اـنْحَتََفل  اْوَـقَّتا  اوـُنَمآ َو  يرُْقلا  َلـْهَأ  َّنَأ  ْوـَل  َو   ) هـیآ رد  . 1
زا یتاکرب  ًامتح  دـندرک ، یم  ییاـسراپ ) و   ) يرادـهگندوخ دـندروآ و  یم  ناـمیا  اـه  يداـبآ  لـها  ضرف ) رب   ) رگا و  ( ؛  1( َنُوبِسْکَی

، دـندرک یم  بسک  هراوـمه  هچنآ  رطاـخ  هب  سپ  دـندرک ؛ بیذـکت  ار ) قـح  ناـنآ   ) نکیلو میدوـشگ  یم  ناـنآ  رب  نیمز  نامـسآ و 
(. میدرک ناشراتفرگ 

رارقتـسا و  تابث »  » يانعم هب  لصارد  هملک  نیا  .تسا  تکرب  عمج  تاکرب »  » .دشاب یم  يونعم  يدام و  تاکرب  زا  معا  تاکرب »  » هژاو
یب دوبان و  یناف و  دوز  هک  تکرب  یب  ياهزیچ  ربارب  رد  ددرگ ، یم  قالطا  دنامب  رادـیاپ »  » هک یتبهوم  تمعن و  ره  هب  تسا و  يزیچ 

تاکرب ینامـسآ ، تاکرب  زا  روظنم   » هکنیا هلمج  زا  دننک  یم  لقن  ریـسفت  دنچ  تاکرب ، دروم  رد  نارـسفم  یخرب  . (1)« دنوش یم  رثا 
.(2) دشاب یم  يدام » تاکرب  ینیمز  تاکرب  زا  روظنم  يونعم و 

دایز رهاظ  رد  هک  یلاوما  اسب  هچ  تسین ؛ هعماج  نآ  رب  لماک  تاـکرب  لوزن  رب  لـیلد  هعماـج ، کـی  ندوب  دـنمتورث  فرـص  نیارباـنب 
تمحز طقف  تسین  رادیاپ »  » نوچ هک  یلاوما  رایـسب  هچ  دوش و  یمن  هدرب  نآ  زا  يا  هرهب  هک  دوش  یم  فرـصم  ییاج  رد  یلو  تسا 

یلو دنتـسه  ینف  لاوما  لام و  رظن  زا  هک  ییاه  ناـسنا  اـسب  هچ  دـنام و  یم  شبحاـص  يارب  نآ  نداد  تسد  زا  مغ  ندروآ و  تسدـب 
.دنرادن یناور  تینما 

ص:449

ص 266. ج 6 ، هنومن ، ریسفت  ( 2 - ) 1
.نامه ( 3 - ) 2
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: تسا حرطم  هورگ  ود  يارب  شیارگ  عون  ود  میرک ، نآرق  رد  . 2

هک نالهاان  رافک و  يارب  شیاشگ  هافر و  .ب  ٍتاکََرب ؛ ) ْمِْهیَلَع  انْحَتََفل  ، ) تسا تاکرب  هارمه  هک  نابوخ  يارب  شیاشگ  هاـفر و  .فلا 
 . 1( ٍءْیَش ِّلُک  َباْوبَأ  ْمِْهیَلَع  انْحَتَف  ، ) تسین تکرب  هارمه 

رپ هیام  تلهم و  ار  رافک  شیاشگ  هاـفر و  نیا  دـنوادخ ، .دوش  یم  ناـیغط  رورغ و  تلفغ و  ببـس  رادـیاپان و  اـه ، تمعن  یخرب  اریز 
، دـشاب نینموم  يارب  اه  تمعن  نیا  رگا  اریز  درک ، شوخ  لد  دـیابن  يرهاظ  تمعن  ره  هب  نیاربانب  .تسا  هداد  رارق  نانآ  هنامیپ  ندـش 

.(1) تسا یهلا  رهق  هلیسو  رادیاپان و  دشاب ، رافک  يارب  رگا  تسا و  تکرب  هیام 

همالع .دـتفا  یم  نایرج  هب  یتسدـگنت ، رقف و  هب  اـه  ناـسنا  ناـحتما  زا  سپ  ًـالومعم  هک  تسا  یهلا  تنـس  ود  جاردتـسا »  » و لاـهما » »
: دنسیون یم  یهلا  ياه  تنس  دروم  رد  ییابطابط 

یم يراج  ار  جاردتـسا ]  ] ینعی دوخ  موس  تنـس  لاعتم  يادـخ  نداد ] تلهم  تنـس  ناـحتما و  تنـس   ] تنـس ود  نیا  يارجا  زا  دـعب  »
هدومن و یم  هفرم  تهج  ره  زا  ار  ناشیگدـنز  هتخاس  فرطرب  ار  نانآ  ياـه  یتحاراـن  اـه و  يراـتفرگ  عاونا  هک  بیترت  نیدـب  دومن ،

یناهگان روط  هب  ار  ناش  همه  هک  یتقو  ات  درک ، یم  ناشرت  کیدزن  دوخ  باذع  هب  تعاس  هب  تعاس  هکلب  زور  هب  زور  هلیـسو  نیدـب 
هک یملع  هب  دندوب و  هدیمرآ  تمالـس  نما و  دـهم  رد  هک  یلاح  رد  داتـسرف ، یم  یتسین  راید  هب  دـنهدب  ار  شلامتحا  هکنیا  نودـب  و 

دناشکب لاوز  تکاله و  هب  ار  اه  نآ  راـک ، يدـماشیپ  هک  نیا  زا  هتـشگ و  رورغم  دوب ، ناـشرایتخا  رد  هک  یعاـفد  لـیاسو  دنتـشاد و 
.(2)« دندوب عمج  رطاخ  لفاغ و 

ص:450

ص 126. ج 4 ، رون ، ریسفت  ( 2 - ) 1
ص 246. ج 8 ، نازیملا ، ریسفت  ( 3 - ) 2
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اه نآ  رب  ار  دوخ  تمعن  باوـبا  ادـخ  دوـش و  یم  تفاـی  ناوارف  يداـم  تمعن  یبرغ  ياـهروشک  زا  یخرب  رد  مینیب  یم  رگا  نیارباـنب 
زور رد  ات  دنک  یم  مامت  اه  نآ  هب  ار  دوخ  تجح  دنوادخ  هلیـسو  نیا  هب  تسا و  یهلا » جاردتـسا  تنـس   » زا يا  هناشن  تسا ، هدوشگ 

.میدش یم  دراو  میقتسم  طارص  هب  ام  يدوب  هداد  تمعن  ام  هب  رگا  دنیوگن  تمایق 

اُوناک اِمب  ْمُهانْذَـخَأَف  اُوبَّذَـک  ْنِکل  ِضْرَْألا َو  ِءامَّسلا َو  َنِم  ٍتاکََرب  ْمِْهیَلَع  انْحَتََفل  اْوَقَّتا  اُونَمآ َو  يرُْقلا  َلْهَأ  َّنَأ  َْول  َو   ) هیآ رد  هچنانچ  . 3
یهاـفر تمعن و  ره  یلو  دوش ، یم  تاـکرب  لوزن  ببـس  اوقت  ناـمیا و   » هک تسا  دوهـشم  یبوـخ  هب  هتکن  نیا  دوـش  تقد  َنُوبِـسْکَی )

هب اسب  هچ  تسا  ناوارف  يداـم  ياـه  تمعن  یبرغ  ياـهروشک  یخرب  رد  هک  میدـهاش  رگا  نیارباـنب  . (1)« تسین اوقت  ناـمیا و  هجیتن 
درک یناوارف  یملع  شالت  يا  هعماج  رگا  هک  میشاب  هتـشاد  راظتنا  دیابن  ام  دشاب و  یم  ناش  یملع  تاقیقحت  طابـضنا و  مظن و  رطاخ 

هب دنک  شالت  يا  هنیمز  ره  رد  یـسک  ره  هک  تسا  یهلا  ياه  تنـس  زا  یکی  دوخ  نیا  هکلب  .دـسرن  هجیتن  هب  شندوب ، رفاک  رطاخ  هب 
.دسر یم  هجیتن 

رگا تفگ : دـیاب  دـنا »؟ هدـنام  بقع  دنتـسه  يراگزیهرپ  ناـمیا و  ياراد  هک  یعماوج  ارچ  : » دوش یم  هتفگ  هک  نیا  دروم  رد  اـما  . 4
بقع يدارفا  نینچ  میراد  لوبق  دـشاب ، ءایبنا  تامیلعت  هب  ندوب  دـنبیاپ  ياعدا  مالـسا و  ياعدا  اـهنت  يراـگزیهرپ ، ناـمیا و  زا  روظنم 

نیا تسین و  یگدـنز  نوئـش  همه ي  لامعا و  مامت  رد  نآ  ذوفن  زج  يزیچ  يراگزیهرپ  ناـمیا و  تقیقح  میناد  یم  یلو  دـنا ، هدـنام 
.(2) ددرگ یمن  نیمأت  اعدا  اب  هک  تسا  يرما 

زیچ ناناملـسم »  » تسا و يزیچ  مالـسا » میلاعت   » هک مینک  فارتعا  درک و  کیکفت  ار  مالـسا »  » و ناناملـسم » لمع   » نیب دـیاب  نیاربانب 
.دنشاب یم  رگید 

تسام یناملسم  زا  تسه  هک  بیع  ره  یبیع  درادن  دوخ  تاذ  هب  مالسا 

ص:451

ص 128. ج 4 ، رون ، ریسفت  ( 1 - ) 1
ص 269. ج 6 ، هنومن ، ریسفت  ( 2 - ) 2
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هجیتن

« تمعن  » اه نآ  تقیقح  رد  یلو  میتسه  نآ  نتشاد  يوزرآ  رد  ام  تسا و  نارگید  رایتخا  رد  ای  میراد ، ام  هک  ییاهزیچ  اسب  هچ  .فلا 
نآرق ور  نیا  زا  .تسا  تمعن »  » تقیقح رد  یلو  تسا  تمقن »  » مینک یم  رکف  هک  ییاـهزیچ  رایـسب  هچ  و  تسا ، تمقن »  » هکلب تسین 

ُْمْتنَأ ال ُمَْلعَی َو  ُهّللا  ْمَُکل َو  ٌّرَـش  َوُه  ًاْئیَـش َو  اوُّبُِحت  ْنَأ  یـسَع  ْمَُکل َو  ٌْریَخ  َوُه  ًاْئیَـش َو  اوُـهَرْکَت  ْنَأ  یـسَع  َو   ) هفیرـش هیآ ي  نیا  اـب  میرک 
.دنک یم  هیده  ام  هب  دیدج  یشمارآ   1( َنوُمَْلعَت

.دشاب یم  يونعم  يدام و  تاکرب  زا  معا  هدمآ  هیآ  رد  هک  یتاکرب  .ب 

.دشاب یم  ناشیا  رب  تجح  مامتا  و  جاردتسا » تنس   » رطاخ هب  هداد  رارق  اه  نآ  رایتخا  رد  دنوادخ  هک  ییاه  تمعن  دیاش  .ج 

.دیآ یم  تسدب  ...و  مظن  رثا  رد  اه  تمعن  یخرب  .د 

یعقاو يدنبیاپ  مدع  رطاخ  هب  یهلا  تاکرب  زا  ناناملـسم  یخرب  تیمورحم  دیاش  تسا و  توافت  یناملـسم  ياعدا  مالـسا و  نیب  ه .- 
.تسا مالسا  هب  نانآ 

رتشیب هعلاطم  تهج  عبانم 

.ینابرق نیدباعلا  نیز  نیملسم ، طاطحنا  تفرشیپ و  للع 

ص:452
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: شسرپ *

؟ دراد تینما  اب  یطابترا  هچ  تسانعم و  هچ  هب  تلادع 

: خساپ *

: میزادرپب عوضوم  هس  هب  دیاب  لاؤس  نیا  زا  خساپ  رد 

؛ تلادع یسانش  هدیدپ  . 1

؛ تینما یسانش  هدیدپ  . 2

.تینما تلادع و  نیب  تبسن  . 3

.(1) تسا راب  هگنل  ود  نایم  هک  یتاواسم  دننام  تسا  تاواسم  يربارب و  يانعم  هب  لصا  رد  تلادع  تلادع : یسانش  هدیدپ  . 1

قاقحتـسا تیاعر  هکلب  دوشن  لئاق  ضیعبت  دارفا  نایم  نوناق  هک  انعم  نیا  هب  تسا  نوناق  لباقم  رد  يواـست  ياـنعم  هب  حالطـصا  رد  و 
بحاص ره  هک  دبای  یم  ققحت  ینامز  تلادع  نیاربانب  . (2) دهدب ناشقاقحتسا  هزادنا  هب  ار  قح  بحاص  دارفا  قوقح  دنکب و  ار  دارفا 

.دوش هتفرگ  هدیدان  یخرب  قوقح  هک  نیا  ای  دوشن و  رگیدکی  محازم  دارفا  قوقح  دسرب و  دوخ  قح  هب  یقح 

درکراـک مهف  رد  یـساسا  یلوـصا و  هنیزگ  کـی  .تسا  قـح  شجنـس  كـالم  اـی  وزارت و  تلادـع ، هک  هرازگ  نیا  دـسر  یم  رظن  هب 
يارب نآ  ساسارب  ناوت  یم  هک  تسا  يا  هلیـسو  نازیم و  هجنـس  تلادـع ، فیرعت ، نیا  اـب  .دور  یم  رامـش  هب  نآ  هاـگیاج  تلادـع و 

قیقد و هبـساحم  ماـجنا  يارب  هجنـس  نیا  ياـهرایعم  تسناد ؛ دـیاب  هک  يزیچ  نیلوا  صوـصخ  نیا  رد  . (3) درک مادقا  قح  صیخـشت 
.تسا قح  موهفم  فیرعت  صیخشت و 

ص:453

ص 155. نآرقلا ، ظافلا  تادرفم  ( 1 - ) 1
ص 309. ج 1 ، يرهطم ، دیهش  داتسا  نامز ، تایضتقم  مالسا و  .ر ك : ( 2 - ) 2

ص 125. ش 33 ، مولعلارقاب 7 ، هاگشناد  یصصخت  همانلصف  تینماو ، تلادع  یناخ ، هللادبع  یلع  ( 3 - ) 3
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يدازآ لادـتعا و  فاصنا ، يربارب ، هدـش ؛ رکذ  فلتخم  عبانم  رد  هک  روط  نآ  قح ، شجنـس  يارب  تلادـع  ياـهرایعم  نیرت  یـساسا 
.(1) تسا

هباثم ي هب  قح  اج  نیا  رد  .دوش  رادروخرب  نآ  زا  دـیاب  قاقحتـسا  ساسا  رب  رگ  يزاـب  کـی  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  تراـبع  قح  اـما 
قباطم دوخ و  ياج  رد  يزیچ  ره  نداد  رارق  يانعم  هب  ندوب  نوزوم  و  لادـتعا »  » .تسا حرط  لباق  تینوصم  رایتخا و  هبلاطم ، زاـیتما ،

.(2) تسا نآ  نأش  طیارش و  اب 

قلطم يواست  اریز  .تسین  قلطم  يواست  يانعم  هب  نیارباـنب  .تساـه  قاقحتـسا  تیاـعر  ضیعبت و  هنوگره  یفن  ياـنعم  هب  يربارب »  » و
.تسا رظندم  يواسم  ياه  قاقحتسا  يربارب ، رد  اذل  تسا ، يرباربان  هدنهد  ناشن  دوخ 

نیرخآ هباثم  هب  يدازآ »  » دـشاب و هدـش  عیزوت  ءاضعا  نیب  بسانم  یتروص  هب  تورث  تردـق و  نآ  رد  هک  تسا  یتیعـضو  فاـصنا » »
.دور یم  رامش  هب  فیلکت  يادا  ای  قح ، هب  ندیسر  يارب  لمع  يدازآ  تیدودحم و  عفر  يانعم  هب  تلادع ، هدعاق  رایعم و 

ياـهرایعم عقاو  رد  .تسا  شخب  لداـعت  شفن  کـی  تلادـع ، شقن  میوش  یم  هجوتم  تلادـع  یلـصا  ياـه  هبنج  نییعت  هب  هجوـت  اـب 
رظن هب  دنک و  داجیا  لداعت  یعون  نانآ  لباقتم  هطبار ي  تلادع و  قح و  نایم  دراد  شالت  تلادع ، يرجم  هک  دهد  یم  ناشن  تلادع 

.(3) تسا شخب  مارآ  لداعت ، اریز  دشاب ، تلادع  ییاهن  فده  یتیعضو  نینچ  دسر  یم 

: تسا مسق  ود  رب  يدنب  میسقت  کی  رد  تلادع 

ص:454

مارهب ش 10 و  رظن ، دقن و  باتک  نایکلم ، یفطـصم  مجرتم  ییالقع ، يریگ  میمـصت  فاصنا و  تلادـع ، زلار ، ناج  .ر ك : ( 1 - ) 1
ش قداص 7 ، ماما  هاگـشناد  یـشهوژپ  همانلـصف  یمالـسا ، یـسایس  ياه  هشیدنا  رد  تلادع  هاگیاج  يارب  يا  همدقم  یمظاک ، ناوخا 

.10
ش 14 و 15. رظن ، دقن و  باتک  تنوشخ ، تلادع و  مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  یمظاک ، ناوخا  مارهب  ( 2 - ) 2

ص 125 و ش 33 ، مالسلا ، هیلع  مولعلارقاب  هاگشناد  یسایس  مولع  یـصصخت  همانلـصف  تینما ، تلادع و  یناخ ، هللادبع  یلع  ( 3 - ) 3
.126
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هلیذر و قـالخا  زا  نینچ  مه  تسا  تیـصعم  هاـنگ و  زا  وا  يرود  ياـنعم  هب  هک  تعاـمج  ماـما  تلادـع  دـننام  يدرف : تلادـع  .فلا 
.تسا یهقف  یقالخا و  تلادع  عماج  يدرف ، تلادع  نیاربانب  .دشاب  رود  هب  یقالخا  ریغ  ياهراک 

یعیبط و قوقح  تخانـش  رگید  ترابع  هب  اـی  و  یمومع ، حـلاصم  تیاـعر  نارگید و  قوقح  هب  مارتحا  ینعی  یعاـمتجا : تلادـع  .ب 
ندوزفا و  نانآ ، ییاراک  اـب  قباـطم  نارگراـک  هب  دزم  نداد  راـک و  میـسقت  دـننام  تسا ، لـئاق  دارفا  ماـمت  يارب  هعماـج  هک  يدادرارق 

اه نآ  دنراد  قح  دوخ ، تداعس  هب  ندیسر  راک و  تفرشیپ  رد  لیهـست  دوخ و  ياقب  ظفح  يارب  دارفا  هک  یعامتجا  نیمأت  تامدخ و 
.(1) دنروآ تسد  هب  ار 

: تسا لکش  هس  هب  تلادع  نیا  یخرب  هدیقع  هب 

(2) ییاضق تلادع  يداصتقا و 3 . تلادع  . 2 يرادا ؛ تلادع  . 1

تینما یسانش  هدیدپ  . 2

ینمیا يانعم  هب  لصا  رد  تینما  دنا : هتفگ  یخرب  .تسا  هتفرگ  ماجنا  تینما  فیرعت  تهج  يدایز  ياه  شالت  لاح ، هب  ات  هتـشذگ  زا 
شمارآ تینما و  ساسحا  تلاح  نآ  رد  ناـسنا  هک  تسا  یتلاـح  تقیقح  رد  دـشاب و  یم  ندوب  رطاـخ  بلق و  شمارآ  تارطخ و  زا 

.(3) دیامن یم 

یخرب .دنا  هتسناد  ریذپ  ناکما  یماظن  ناوت  شیازفا  قیرط  زا  ار  نآ  نیمأت  ظفح و  دنا و  هدرک  فیرعت  دیدهت  نادقف  ار  تینما  یخرب 
تینما دندرک و  حرطم  ار  شخب » نانیمطا  تینما   » موهفم گنتلاگ  دننام  رگید  یخرب  دنا و  هدرک  فیرعت  حلـص  اب  فدارتم  ار  تینما 

.(4) دنا هتسناد  یناسنا  عماوج  زا  تنوشخ  ینک  هشیر  اب  فدارتم  ار 

ص:455

ص 461. يدیب ، هرد  یعناص  رهچونم  همجرت  یفسلف ، گنهرف  ابیلص ، لیمج  ( 1 - ) 1
ص 33-31. مالسا ، یسایس  ياه  هشیدنا  رد  تلادع  یمظاک ، ناوخا  مارهب  .ر ك : ( 2 - ) 2

ص 123. ج 1 ، یشیرق ، ربکا  یلعدیس  نآرق ، سوماق  ات 92 و  ص 90  نآرق ، ظافلا  تادرفم  .ر ك : ( 3 - ) 3
ص 123. ش 33 ، مالسلا ، هیلع  مولعلارقاب  هاگشناد  یسایس  مولع  یصصخت  همانلصف  تینما ، تلادع و  یناخ ، هللادبع  یلع  ( 4 - ) 4
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دننک یکمک  ام  هب  تینما  اب  تلادع  تبسن  طبار و  فشک  يارب  دنناوت  یمن  اما  دنتـسه  حیحـص  يدودح  ات  روکذم  فیراعت  دنچره 
.میزادرپب تینما  فلتخم  ياه  هفلؤم  نایم  هطبار ي  تینما و  يازجا  میسرت  هب  دیاب  نیاربانب 

یم تینما  ماـن  هب  یموهفم  داـجیا  ثعاـب  ءازجا  نیا  ناـیم  عمج  تسا و  ییازجا  ياراد  شدوخ  اذـل  تسا ، یلک  موـهفم  کـی  تینما 
.دوش

رگید يوس  زا  .دنـشاب  یم  لباقتم  رثأت  ریثأت و  ياراد  دنراد و  طابترا  رگیدکی  اب  مادـکره  هک  مظن  تابث و  زا : دـنترابع  تینما  ءازجا 
.دوش یم  لماش  ار  فیعض  مظن  ات  لماک  مظن  زا  هک  تسا  یتیعضو  مظن ، نیاربانب  .دنراد  ار  دوخ  صاخ  فیرعت  مادک  ره  ءازجا  نیا 

نیارباـنب .تشاذـگ  دـهاوخ  رثا  یتاـبث  یب  تمـس  هب  تاـبث ، تکرح  رد  دوب و  دـهاوخ  راذـگریثأت  تاـبث  رب  یمظن  یب  تسا  یهیدـب 
دهاوخ راذگریثأت  تینما  يور  رب  تیاهن  رد  هتـشاد و  ریثأت  رگیدـکی  يور  رب  ءازجا  زا  کیره  فیعـض  ندوب و  بولطمان  ای  بولطم 

.دوب

تیاضر لماعت  نیا  هجیتن  .دراد و  دوجو  لماعت  نارگیزاب  اه ) هتـساوخ   ) فادـها و  اه ) هتـشاد   ) عفانم نایم  یتینما  هعومجم  کـی  رد 
تینما يازجا  يور  رب  تیاضر  ای  یتیاضران  .تسا  ینماان  ای  تینما  يریگ  لکـش  أـشنم  زاغآرـس و  نیا  تسا و  یتیاـضران  اـی  يدـنم 

ور هب  ور  لالتخا »  » اب ار  مظن »  » و تابث »  » دـننام تینما  يازجا  درکراک  دـناوت  یم  نآ  تدـش  بساـنت  هب  دراد و  تبثم  اـی  یفنم  ریثأـت 
.(1) ددرگ گنج »  » ای شروش »  » دننام یتینما  هثداح  کی  هب  رجنم  ماجنارس  هدرک و 

تینما تلادع و  نیب  تبسن  . 3

شیپ زا  ياهرایعم  ساسارب  فیلکت ، قح و  يانبم  نارگیزاب و  رتشیب  دادـعت  ای  ود  نایم  لداعت  نزاوت و  داجیا  تلادـع ، هک  اـج  نآ  زا 
نایم هطبار  عقاو  رد  فیلاکت »  » و قح »  » نینچ مه  دیدرگ و  فیرعت  تباث  هدش و  نییعت 

ص:456

، نارهت رصاعم ، ربارب  تاراشتنا  یلم ، تینما  نیرتمد  يزیر  حرط  رب  يا  همدقم  تینما ، ياه  هیرظن  یناخ ، هللادبع  یلع  .ر ك : ( 1 - ) 1
ات 264. ص 260  ، 1382
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نارگیزاب ياه  هتشاد  اه و  هتساوخ  نایم  لداعت  داجیا  زین  تینما  دش و  یفرعم  نارگیزاب  فادها )  ) ياه هتـساوخ  و  عفانم )  ) اه هتـشاد 
یقلت تینما  لقث  زکرم  ار  تلادـع  ناوت  یم  ییادـتبا  یهاگن  رد  دـسر  یم  رظن  هب  .دـیدرگ  فیرعت  یتینما  هعومجم  کی  رد  لـماعتم 

.درک

يانبم رب  لداعت  نزاوت و  يرارقرب  حطـس  اب  تلادع ، يانبم  رب  نزاوت  لداعت و  يرارقرب  حطـس  رت ، قیمع  یتشادرب  رد  دسر  یم  رظن  هب 
.تسا توافتم  تینما 

یلـصا هفلؤم  ود  دوش و  یم  زاـغآ  لـماعتم  نارگ  يزاـب  یتیاـضران  يدـنم و  تیاـضر  زا  تینما  دـش ، هداد  حیـضوت  هک  روط  ناـمه 
دنچره هک  یلاـح  رد  .دـیدرگ  فیرعت  يرادروخرب  و  یبسن -  تیمورحم  يربارب و  يربارباـن -  اـب  زین  يدـنم  تیاـضر  یتیاـضران و 

نییاپ حوطس  رد  هتشاد و  یسایس  ای  یعامتجا  ياه  هشیر  عوضوم ، نیا  للع  اما  دوش ، یم  زاغآ  یتیاضران  يدنم و  تیاضر  زا  تینما 
يانبم دناوت  یم  هک  فیلکت  قح و  يانبم  رب  لداعت  نزاوت و  نیاربانب  .تسا  هتفرگ  رارق  تلادع  هک  یحوطس  نامه  رد  .دنراد  رارق  رت 
یقلت زین  تینما  لقث  زکرم  دـناوت  یم  دـشاب ، اـه  تیمورحم  ساـسحا  زا  یهجوت  لـباق  شخب  فذـح  يربارب و  داـجیا  يارب  یبساـنم 

یتیاضران نآ  دمآ  یپ  ددرگن ، رارقرب  نارگ  يزاب  ياه  هتشاد  اه و  هتساوخ  نایم  هیحان  نیا  رد  نزاوت  لداعت و  هچ  نانچ  اریز  .ددرگ 
.(1) ینماان زاغآ  ینعی  نیا  دوب و  دهاوخ 

میرک نآرق  هاگدید  زا  تینما  تلادع و  تبسن 

نودـب زگره  دراد و  دوجو  دارفا  یحور  ياضف  رد  یتح  هعماج و  رد  تینما  تلادـع و  نیب  یمکحم  طابترا  میرک  نآرق  هاگدـید  زا 
: دیامرف یم  میرک  نآرق  .دننک  یمن  شمارآ  تینما و  ساسحا  دارفا  عامتجا ، رد  تلادع 

ص:457

ات 129. ش 33 ص 126  مولعلارقاب 7 ، هاگشناد  یسایس  مولع  یصصخت  همانلصف  تینما ، تلادع و  یناخ ، هللادبع  یلع  ( 1 - ) 1
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ِمتـس اب  ار  ناشنامیا  و  دـندروآ ، نامیا  هک  یناـسک  ( ؛  1( َنوُدَـتْهُم ْمُه  ُْنمَْألا َو  ُمَُهل  َکـِئلوُأ  ٍْملُِظب  ْمُهَناـمیِإ  اوُِسْبلَی  َْمل  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  )
!( دنناگتفای هر  نانآ  و  تساه ؛ نآ  يارب  اهنت  تینما  دنتخیماین ، كرش ) )

دوش یم  ملظ  عاونا  لماش  دراد و  ماـع  هدرتسگ و  ياـنعم  ملظ »  » هکلب تسین  كرـش »  » اـهنت ملظ  زا  دوصقم  روکذـم ، هفیرـش  هیآ  رد 
.تسا یعامتجا  كاندرد  ثداوح  زا  تینما  ای  راگدرورپ و  تازاجم  زا  معا  هیآ  نیا  رد  تینما »  » هکنانچ

لـصا ود  یناسنا  عماوج  رد  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  یعقوم  اـهنت  یحور  شمارآ  تینما و  یتح  تاـیانج و  دـسافم ، اـه ، گـنج  ینعی 
زا راگدرورپ  ربارب  رد  تیلوئـسم  ساسحا  ددرگ و  لزلزتم  ادخ  هب  نامیا  ياه  هیاپ  رگا  دنک ، تموکح  یعامتجا » تلادع   » و نامیا » »

لیلد نیمه  هب  .تشاد  دهاوخن  دوجو  يا  هعماج  نانچ  رد  تینما  دراپسب ، متس  ملظ و  هب  ار  دوخ  ياج  یعامتجا  تلادع  دورب و  نایم 
زور هب  زور  دننک ، یم  ایند  رد  فلتخم  ياه  ینماان  طاسب  ندیچرب  يارب  ناهج  نادنمـشیدنا  زا  یعمج  هک  شـشوک  شالت و  مامت  اب 
هیاپ هدش ، هراشا  نآ  هب  قوف  هیآ  رد  هک  تسا  نامه  عضو ، نیا  لیلد  ددرگ ، یم  رتشیب  یعقاو  تینما  شمارآ و  زا  ناهج  مدرم  هلصاف 

.(1) تسا هتفرگ  ار  تلادع  ياج  ملظ  نازرل و  نامیا ، ياه 

: دیامرف یم  رگید  هیآ  رد 

يِذَّلا ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیل  ْمِِهْلبَق َو  ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْسا  اَمَک  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْسََیل  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  ْمُْکنِم َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهّللا  َدَعَو  )
هب ادخ  ( ؛  3( َنوُقِساْفلا ُمُه  َِکئلوُأَف  َِکلذ  َدَْعب  َرَفَک  ْنَم  ًاْئیَش َو  ِیب  َنوُکِرُْشی  ِینَنوُُدبْعَی ال  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُبَیل  ْمَُهل َو  یضَتْرا 

لّدبم شمارآ  هب  ار  نانآ  تیعضو )  ) ناشسرت زا  دعب  هتبلا  ...دنا و  هداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک ]  ] هدروآ و نامیا  هک  امـش  زا  یناسک 
(. ...دنک یم 

ص:458

(. صیخلت اب   ) ص 320 و 321 ج 5 ، هنومن ، ریسفت  ( 2 - ) 1
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هس دنتسه ، حلاص  لمع  نامیا و  تفـص ، ود  ياراد  هک  ناناملـسم  زا  یهورگ  هب  دنوادخ  هک  دیآ  یمرب  نینچ  همیرک  هیآ  عومجم  زا 
: تسا هداد  دیون 

نیمز يور  تموکح  . 1

( دوش یم  هدافتسا  نیکمت  هملک  زا  هک   ) اج همه  رد  راد  هشیر  یساسا و  روط  هب  قح  نیئآ  رشن  . 2

.ینماان تشحو و  سرت و  فوخ و  بابسا  مامت  نتفر  نایم  زا  . 3

.(1) دمآ دهاوخ  دیدپ  تینما  دشابن  متسو  ملظ  یتقو  درادن و  يراگزاس  حلاص  لمع  نامیا و  اب  متس  ملظ و  زگره  دیدرت  یب 

: تسا رثؤم  تینما  ققحت  رد  مهم  هفلؤم  ود  میرک  نآرق  هاگدید  زا  تفگ  ناوت  یم  نیاربانب 

.یعامتجا تلادع  . 2 نامیا ؛ . 1

رد هک  تسا  هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  میرک  نآرق  رد  هدرتسگ  تروص  هب  فلتخم و  تاهج  زا  نآ  ماسقا  تینما و  عوضوم  يروآداـی :
.(2) تسین نآ  رکذ  لاجم  اج  نیا 

ص:459

 / میهاربا 126 و 283 ؛ ، 125 هرقب /  ریظن : یتایآ  هب  دـیناوت  یم  هنیمز  نیا  رد   ) ات 530 ص 528  ج 14 ، هنومن ، ریسفت  .ر ك : ( 1 - ) 1
( .دینک هعجارم  ...و  35 ؛

ص 59-78. ش 33 ، مولعلارقاب 7 ، هاگشناد  یسایس  مولع  یصصخت  همانلصف  نآرق ، رد  تینما  یمالسا ، اضر  یلع  .ر ك : ( 2 - ) 2
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: شسرپ *

یم تکرب  لماش  ییاهزیچ  هچ  تسیچ و  نآ  یظفللا  تحت  يریسفت و  يا ، هراشا  يانعم  و  تسا ؟  هدمآ  ناونع  هچ  هب  نآرق  رد  تکرب 
؟ دوش

: خساپ *

مینک یم  لـقن  ار  نیرـسفم  تارظن  دـعب  تغل و  لـها  تارظن  لوا  دوش  مولعم  تکرب  یحالطـصا  يوغل و  ياـنعم  هک  نیا  يارب  فلا :
: میزادرپ یم  بلاطم  يدنب  عمج  هب  سپس 

: دنا هتشون  ناسانش  هژاو 

رارق تابث و  تلاح  هب  دسر و  یم  نیمز  هب  وا  هنیـس  دنیـشن و  یم  نیمز  يور  رتش  یتقو  دـشاب  یم  ریعبلا » َكََرب  زا   » لصا رد  تکرب » »
مه ندش  دایز  ومن و  دشر و  يانعم  نینچمه  .دشاب و  یم  ندوب  تباث  يانعم  هب  تکرب  سپ  .ریعبلا  َكََرب  دـیوگ  یم  برع  دـسر  یم 

.(1) دهد یم 

: دنا هتشون  یخرب  و 

.(2) يونعم هچ  يدام و  هچ  تسا  هدایز  لضف و  ریخ و  يانعم  هب  تکرب » »

: تکرب يانعم  دروم  رد  نارسفم  رظن 

: دنسیون یم  رتش  هنیس  يوغل و  يانعم  هب  هراشا  زا  سپ  هللا  همحر  ییابطابط  همالع  نازیملا  گنس  نارگ  ریسفت  رد  . 1

زین تسا  یلـصا  ياـنعم  همزـال  هک  توبث  رد  ار  هملک  نیا  اذـل  تسا  ندـش  تباـث  نتفرگرارق و  هوـحن  کـی  مزلتـسم  اـنعم  نیا  نوـچ 
نآ تبـسانم  نیمه  هب  و  دنتـشگنرب ؛» بقع  هب  دـندش و  اـجرب  ياـپ  گـنج  رد  « ؛» برحلا یف  اوکرتبا  : » دـنیوگ یم  هدرک و  لامعتـسا 

دنریگ یم  عضوم  رکشل  ناعاجش  ریلد و  نادرم  هک  ار  یلحم 

ص:460

ص 395. ج 10 ، برعلا ، ناسل  ( 1 - ) 1
ص 242. ج 1 ، قیقحتلا ، ( 2 - ) 2
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: دـنیوگ یم  دروخ  یمن  ناکت  هجو  چـیه  هب  دتـسیا و  یم  زاب  نتفر  هار  زا  ناویح  هک  ییاج  رد  زین  و  دـنمان ؛ یم  ءاکورب »  » و ءاکارب » »
بآ نتفرگ  رارق  ندش و  تباث  لحم  رابنا  بآ  هک  نیا  يارب  دـنمان ، یم  هکرب »  » تهج نیمه  هب  زین  ار  رابنا » بآ   » و هبادـلا » تکرتبا  »

.تسا

نیا يارب   1( ِضْرَْألا ِءامَّسلا َو  َنِم  ٍتاکََرب  ْمِْهیَلَع  انْحَتََفل  : ) دیامرف یم  نآرق  رد  رگا  و  يزیچ ، رد  تسا  يدنوادخ  ریخ  توبث  تکرب  و 
رد ربخ  نیا  هک  تسا  يزیچ  كرابم  .دریگ و  یم  ياج  هکرب  رد  بآ  هک  نانچمه  هتفرگ ، رارق  نامـسآ  نیمز و  رد  تاریخ  هک  تسا 

شتیبوبر ماقم  زا  یهلا  تاریخ  هک  ییاج  نآ  زا  دیوگ : یم  سپس  )2 ؛  ُهاْنلَْزنَأ ٌكَرابُم  ٌرْکِذ  اذه   ) هیآ تسا  انعم  نیمه  هب  دشاب و  نآ 
تسا یسوسحمریغ  هدایز  ياراد  هک  يزیچره  هب  اذل  تسین  ندرمش  لباق  مه  نآ  ددع  رادقم و  دوش و  یم  رداص  سوسحمان  روط  هب 

«. دوـش یمن  مـک  نداد  هقدـص  زا  یلاـم  چـیه  : » دـیوگ یم  هـک  مـه  یتـیاور  تـسا ، تـکرب  ياراد  كراـبم و  زیچ  نـیا  دـنیوگ : یم 
.(1) تسا سوسحمریغ  ناصقن  نیمه  شدوصقم 

يانعم هب  هک  لـسن  رد  تکرب  دـننام  دـشاب ، هدـش  نآ  همزـال  هتـشگ و  رقتـسم  يزیچ  رد  هک  تسا  يریخ  ياـنعم  هب  تکرب  نیارباـنب ،
هب هک  تقو  رد  تکرب  و  تسا ، يرتشیب  مدرم  ندرک  ریس  يانعم  هب  هک  اذغ  رد  تکرب  و  تسا ، نامدود  مان و  ياقب  ای  باقعا  یناوارف 

.تسا يراک  ماجنا  يارب  نتشاد  شیاجنگ  يانعم 

زا دوصقم  اذـل  دوش ، یم  یهتنم  يونعم  تداعـس  هب  هک  تسا  یـسح  تداعـس  ای  يونعم و  تداعـس  اهنت  نید  زا  ضرغ  هک  اج  نآ  زا 
نآ دننام  دشاب ، يونعم  هب  یهتنم  يدام  ای  يونعم و  ریخ  نآ  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  نید  نابز  رد  تکرب 

ص:461

، لاـم نـالف  زا  میراذـگ و  یم  وزارت  اـم  دـنا : هتفگ  نآ  در  رد  هتـشادنپ و  ناراـکنایز  زا  یـضعب  هک  صوـصخم  شهاـک  هـن  ( 3 - ) 1
.تسا هدش  مک  هقدص  رادقم  هب  هک  مینیب  یم  میجنس و  یم  ار  نآ  سپس  هداد  هقدص  يرادقم 
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تکرب نآ ، زا  دارم  هک  تیبـلا » لـها  مکیلع  هتاـکربو  هللا  همحر  : » دـنتفگ هدرک و  مالـسلا  هیلع  میهاربا  قـح  رد  هکئـالم  هـک  ییاـعد 
نامدود و لسن و  ياقب  ترثک و  لام و  دننام  یـسح  تکرب  زین  و  دـشاب ، یم  يونعم  تاریخ  ریاس  ادـخ و  برق  نید و  دـننام  يونعم 

.دشاب یم  تایونعم  هب  نآ  تشگرب  هک  تسا  يدام  تاریخ  ریاس 

بـسح هب  يزیچ  ره  ندوب  ریخ  نوچ  دوش ، یم  فلتخم  اه ، ضرغ  فالتخا  اب  یبسن  روما  دننام  تکرب  يانعم  دـش ، هتفگ  هچنآ  ربانب 
و تسا ، ندش  ریس  نآ  ندروخ  زا  ناشـضرغ  یـضعب  دروخ  یم  ناسنا  هک  یماعط  الثم  دوش ، یم  نآ  هب  قلعتم  هک  تسا  یـضرغ  نآ 

نتفای يدوبهب  افش و  دصق  هب  دنروخ  یم  هک  ار  ییاذغ  رگید  يا  هدعو  تسا ...، تمالس  ظفح  اهنت  نآ  ندروخ  زا  ناشـضرغ  یخرب 
ار يادخ  دنناوتب  رطاخ  هب  هلیسو  نادب  هک  نطاب  رد  تسا  یتینارون  لیصحت  اذغ  نالف  زا  ناشرظن  رگید  یـضعب  تسا ، تلاسک  عفر  و 
، ددرگ یم  فلتخم  شیانعم  زین  نآ  رد  تکرب  دریگ  یم  قلعت  نآ  هب  ینوگانوگ  ياه  ضرغ  يدحاو  لمع  یتقو  سپ  .دننک  تدابع 
و هداد ؛ رارق  اذغ  نآ  رد  عناوم  بابسا و  نتشادرب  ندادرارق  هلیـسو  اب  ار  روظنم  ریخ  دنوادخ  هک  تسا  نیا  یناعم  نآ  همه  عماج  یلو 

.(1) ددرگ یم  لصاح  نآ  زا  ضرغ  هجیتن  رد 

اج نادـب  ریثک  ریخ  هک  تسا  یلحم  يانعم  هب  كراـبم »  » و رایـسب ، ریخ  ياـنعم  هب  تکرب » : » دـیامرف یم  نینچ  ناـشیا  رگید  ياـج  رد 
.(2) دوش هداد  هضافا و 

: دسیون یم  نینچ  نایبلا  عمجم  ریسفت  بحاص  . 2

.ومن لاح  رد  تسا  ریخ  ندـنام  توبث و  تکرب  .تسا و  تباث  دوخ  لاح  هب  هک  يزیچ  ینعی  تسا  توبث  يانعم  هب  لـصا  رد  تکرب » »
مان نیا  هب  نآ ، رد  بآ  توبث  هطساو  هب  هک  تسا  هدام  نیمه  زا  دراد  یم  هگن  دوخ  رد  ار  بآ  هک  ضوح  هیبش  لادوگ  نامه  هکرب » »

.(3) دوش یم  هدناوخ 

ص:462

ص 390. ج 7 ، نازیملا ، همجرت  ( 1 - ) 1

ص 542. ج 3 ، نازیملا ، همجرت  ( 2 - ) 2
ص 170. ج 4 ، نایبلا ، عمجم  همجرت  ( 3 - ) 3
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: میناوخ یم  نینچ  هنومن  ریسفت  رد  اما  . 3

ره هب  تسا و  يزیچ  رارقتـسا  تاـبث و  ياـنعم  هب  لـصا  رد  هملک  نیا  میتـفگ ، ًـالبق  هک  روط  ناـمه  تسا و  تکرب »  » عمج تاـکرب » »
.(1) دنوش یم  رثا  یب  دوبان و  یناف و  دوز  هک  تکرب ، یب  تادوجوم  ربارب  رد  ددرگ ، یم  قالطا  دنامب  رادیاپ  هک  یتبهوم  تمعن و 

يریگ هجیتن 

.دشاب یم  یتخبکین  ای  ندومندشر  شیازفا و  ای  رارقتسا  تکرب : يوغل  يانعم 

نآ زا  هک  ار  یضرغ  هدومن و  دشر  یفرط  زا  دبای و  رارقتـسا  يریخ  هچنانچ  دیآ : یم  تسد  هب  نینچ  تشذگ  هک  یبلاطم  عومجم  زا 
.دنیوگ تکرب » اب  ءیش   » نآ هب  دیامن  نیمأت  تفر  یم  راظتنا 

؟ دوش یم  ییاهزیچ  هچ  لماش  تکرب  ب :

يدوجوم ره  میرک  نآرق  رظن  زا  هک  دوش  یم  مولعم  تسا  هدـمآ  اه  نآ  رد  فلتخم  ياه  لکـش  هب  ظفل  نیا  هک  یتایآ  هب  هعجارم  اـب 
زا هنومن  دنچ  لاثم  يارب  هک  تسا  هدومن  فیـصوت  تکرب » اب   » ار اهزیچ  یلیخ  میرک  نآرق  دشاب و  تکرب  يارب  یقادـصم  دـناوت  یم 

: مینک یم  رکذ  ار  تایآ  نیا 

.(2) تسا تکرب  همشچرس  وا  تسا و  هدش  دای  كرابت »  » ناونع اب  لاعتم  دنوادخ  تاذ  زا  . 1

.(3) تسا كرابم  زین  نآرق  دوخ  . 2

.(4) تسا هدش  ناشبیصن  یهلا  تکرب  میهاربا  ترضح  تیب  لها  . 3

ص:463

ص 326. ج 6 ، هنومن ، ریسفت  ( 1 - ) 1
.1 کلم / 78 و  نمحرلا / 85 ؛ فرخز / 10 و 61 ؛ ، 1 ناقرف / 39 ؛ فارعا / ( 2 - ) 2

.29 50 و ص / ءایبنا / 92 و 155 ؛ ماعنا / ( 3 - ) 3
.73 دوه / ( 4 - ) 4
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.(1) تسا هدش  یفرعم  كرابم  زین  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  . 4

.(2) تسا هدش  هتسناد  تکرب  اب  ياه  نامز  زا  زین  ردق  بش  . 5

.(3) تسا هدش  یفرعم  تکرب  اب  اه  هناخ  زا  یضعب  نینچمه  هکم و  نیمزرس  لثم  اه  هیرق  اه و  نیمز  زا  یضعب  . 6

.(4) دشاب یم  تکرب  بابسا  زا  زین  ناراب  شراب  . 7

.(5) دوش لزان  هعماج  رب  نامسآ  نیمز و  تاکرب  هک  دوش  یم  ثعاب  هعماج ، دارفا  طسوت  يوقت  تیاعر  ینآرق  گنهرف  رد  . 8

ًالثم .دراد  دوجو  مه  تواـفت  اـه  نآ  نیب  رد  اـما  تسا ، كرتـشم  یلک  ياـنعم  کـی  رد  دـنچره  قوـف  دراوـم  رد  تکرب  يروآداـی :
هب دیناوت  یم  رتشیب  عالطا  يارب  امـش  هک  دراد  توافت  هلا  سدقا  تاذ  ندوب  كرابم  اب  نآرق  ندوب  كرابم  اب  اه  ناکم  ندوب  كرابم 

.دییامن هعجارم  هطوبرم  تایآ  ریسفت 

هب ندیـسر  هار  ای  دـنا  هدرک  یفرعم  تکرب »  » ای ار  ءایـشا  زا  يرایـسب  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  هک  یتاـیاور  رد  اـما 
: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  يدادعت  هب  ریز  رد  هک  .دنا  هتسناد  تکرب 

.(6) دنتسه تکرب  هیام  دنوادخ  ءامسا  اه و  مان  . 1

.(7) دنتسه تکرب  عاونا  همشچرس ي  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  . 2

.(8) دنتسه تکرب  نارگید  يارب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نایعیش  . 3

ص:464

.31 میرم / ( 1 - ) 1
.3 ناخد / ( 2 - ) 2

.29 نونمؤم / 30 و  صصق / 96 ؛ نارمع / لآ  113 ؛ تافاص / 18 ؛ ابس / 71 و 81 ؛ ءایبنا / 16 ؛ ءارسا / 137 ؛ فارعا / ( 3 - ) 3
.9 96 و ق / فارعا / ( 4 - ) 4

.96 فارعا / ( 5 - ) 5
ص 425. لئاسو ج 2 ، ( 6 - ) 6

ص 609. هیقفلا ج 2 ، هرضحیال  نم  ص 1481 ، یفاک ، ( 7 - ) 7
ص 236. ج 2 ، یفاک ، ( 8 - ) 8
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.(1) دنتسه تکرب  نابحاص  زین  نینمؤم  . 4

.(2) دشاب یم  ...و  لام  ندب ، رد  تکرب  نایرج  بابسا  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  . 5

.(3) دشاب یم  تکرب  يراجم  زا  زین  ناسنا  رسمه  . 6

.(4) رحس رد  ندروخ  اذغ  . 7

.(5) ردام ریش  . 8

.(6) نان صرق  . 9

.(7) واگ ای  سورخ  ای  دنفسوگ  لثم  یتاناویح  دوجو  . 10

.(8) دوش هدیرخ  ندرک  نزو  تروص  هب  هک  یماعط  . 11

.(9) دشاب یم  تکرب  بابسا  زا  زامن  رد  دهشت  ندناوخ  . 12

.(10) ماحرا هلص ي  لام ، ششخب  نداد ، تاکز  . 13

.(11) ندرک تراجت  . 14

.(12) تسا تکرب  لوزن  بابسا  زا  تعامج  عامتجا و  . 15

.(13) دشاب یم  تکرب  هیام ي  زین  لسع  ندروخ  . 16

.(14) تسا هدش  هتسناد  تکرب  زین  هدش  درس  ياذغ  ندروخ  . 17

ص:465

ص 237. ج 2 ، یفاک ، ( 1 - ) 1
ص 450. ج 14 ، لئاسو ، ( 2 - ) 2

ص 481. ج 3 ، یفاک ، ( 3 - ) 3
ص 94. ج 4 ، یفاک ، ( 4 - ) 4
ص 40. ج 6 ، یفاک ، ( 5 - ) 5

ص 303. ج 6 ، یفاک ، ( 6 - ) 6

ص 545. ج 6 ، یفاک ، ( 7 - ) 7
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ص 167. ج 5 ، یفاک ، ( 8 - ) 8

ص 381. ج 3 ، یفاک ، ( 9 - ) 9
ص 202. ج 7 ، كردتسم ، ( 10 - ) 10

ص 9. ج 13 ، كردتسم ، ( 11 - ) 11
ص 233. ج 16 ، كردتسم ، ( 12 - ) 12
ص 467. ج 16 ، كردتسم ، ( 13 - ) 13

ص 318. ج 6 ، یفاک ، ( 14 - ) 14
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تاکن

تاکز و نداد  ای  تراـجت  دـننام  دنتـسه  تکرب  ندروآ  تسد  هب  ياـه  هار  روکذـم  دراوم  زا  یـضعب  دـش  هراـشا  هک  روط  ناـمه  . 1
.دنشاب یم  تکرب  لوزن  بابسا  زا  یضعب ،

ناـسکی ندوب » تکرباـب   » رد دراوم  نیا  هک  تسا  حـضاو  اـما  دوـش ، یم  لـصاح  تکرب  قوـف  دراوـم  همه  هب  نتخادرپ  اـب  هچرگا  . 2
یمن تفای  رحـس  رد  ندروخ  اذـغ  ای  تراجت  رد  ًالثم  هک  دـنیرفآ  یم  یتکرب  ربمایپ  تیب  لها  هب  لسوت  کسمت و  ًالثم  هکلب  .دنتـسین 

.دوش

اب  » دشاب و یم  ورین  یتمالس و  لیصحت  رد  لسع ، ندوب » تکرب   » اب ًالثم  دنک ؛ یم  قرف  مه  اب  مادکره  رد  نتـشاد  تکرب  يانعم  و  . 3
.تسا نآ  ندوب  دوسرپ  رد  تراجت  ندوب » تکرب 

رتشیب هعلاطم  تهج  عبانم 

.ش 1365 ه .-  نارهت ، هیمالسإلا  بتکلاراد  دلج ،  8 یفاکلا ، ینیلک ، مالسالا  هقث  . 1

.ش 1365 ه .-  نارهت ، هیمالسإلا  بتکلا  راد  دلج ،  10 بیذهتلا ، . 2

.ق 1409 ه .-  مق ، مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  دلج ،  29 هعیشلا ، لئاسو  . 3

.یسلجم همالع  ق ، 1408 ه .-  مق ، مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  دلج ،  18 لئاسولا ، كردتسم  . 4

.یسلجم همالع  ق ، 1404 ه .-  نانبل ، توریب -  ءافولا  هسسؤم  دلج ،  110 راونألاراحب ، . 5

.ق 1413 ه .-  مق ، نیسردم  هعماج  تاراشتنا  دلج ،  4 هیقفلا ، هرضحیال  نم  . 6

.یسربط همالع  ش ، 1350 ه .-  نارهت ، یناهارف ، تاراشتنا  دلج ،  27 نایبلا ، عمجم  همجرت  . 7

.ییابطابط همالع  ش ، 1363 ه .-  مق ، نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  دلج ،  20 نازیملا ، ریسفت  همجرت  . 8

.يزاریش مراکم  رصان  هللا  هیآ  ش ، 1366 ه .-  هیمالسالا ، بتکلا  راد  تاراشتنا  دلج ،  27 هنومن ، ریسفت  . 10

.يوفطصم همالع  نارهت ، ش ، 1360 ه .-  باتک ، رشن  همجرت و  هاگنب  رشان  دلج ، قیقحتلا 8  . 11

ص:466
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عبانم تسرهف 

.بیرق میرکلادبع  رتکد  هظفاح  تیوقت  يارب  سرد   1.57

.لوا ق ، 1408 ه .-  توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  برعلا  ناسل  روظنم ، نبا  . 2

.نامز تایضتقم  مالسا و  يرهطم ، دیهش  داتسا  . 3

.يدلج  4 1361 ش ، هیمالسا ، پاچ  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  گنهرف  رشن  رتفد  مق ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  یفاک ، لوصا  . 4

.يرمق  1408 لوا ، مق ، مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسسوم  نسحلا ، یبا  نب  نسح  یملید ، نینمؤملا ، تافص  یف  نیدلا  مالعأ  . 5

تاروشنم  ) هیمالـسا هناخباتک  تاراشتنا  یمق ، هیوباب  نب  یـسوم  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا ، قودـص  خیـش  یلامالا ، . 6
تاحالصا 1362. مراهچ ، تبون  توریب ،) یملعا ،

.دلج  110 نارهت ، هیمالسالا ، هبتکملا  1385 ش ، یقت ، دمحم  همالع  یسلجم ، راونالاراحب ، . 7

.لضاف اضر  یلسوت و  سابع  مالغ  همجرت  یتخانش  هعماج  ینابم  نئوک ، سورب  . 8

.باتک مود  لهچ و  پاچ  همجرت  مراهچ ، پاچ  نارهت  ریبکریما ، تاراشتنا  هسسؤم  مولع ، خیرات  1344 ش ، وسور ، ری ، یپ  . 9

14 1366 ش ، موس ، پاچ  مالسا ، تاراشتنا  نارهت ، م 1411 ق )  ) بیط نیسحلادبع  دیس  نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  بیطا  ریسفت  . 10
.يدلج

.يدلج  6 1366 ش ، راشتنا ، یماهس  تکرش  نارهت ، م 1358 ش )  ) یناقلاط دومحم  دیس  نآرق ، زا  يوترپ  ریسفت  . 11

.ق  1386 هسماخلا ، هعبطلا  یبرعلا ، ثارثلا  ءایحاراد  توریب  بطق ، دیس  نآرقلا ، لالظ  یف  ریسفت  . 12

.ش  1374 قح ، هار  رد  تاراشتنا  مق ، یتئارق ، نسحم  رون ، ریسفت  . 13

ص:467
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.يدلج  27 1364 ش ، هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، ناگدنسیون ، زا  یعمج  يزاریش و  مراکم  رصان  هنومنریسفت ، . 14

.یسمش  1365 مراهچ ، نسح ، نب  دمحم  یسوط ، خیش  هعنقملا ، حرش  یف  ماکحالا  بیذهت  . 15

.ش  1363 مود ، مق ، یضر  تاراشتنا  دمحم ، نیدلا  جات  يریعش ، رابخالا ، عماج  . 16

، یمالـسا تاغیلبت  نامزاس  للملا  نیب  رـشن  پاچ و  تکرـش  يدزی ، حابـصم  یقتدمحم  داتـسا  نآرق ، هاگدید  زا  خیرات  هعماج و  . 17
.1379 نارهت ،

.نایکلم یفطصم  همجرت  ییالقع ، يریگ  میمصت  فاصنا و  تلادع ، زلار ، ناج  . 18

.1379 مق ، ءارسا ، رشن  زکرم  یعوضوم ، ریسفت  هللادبع ، یلمآ ، يداوج  . 19

هعبطلا توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  1391 ق ، هعیرشلا ، لئاسم  لیصحت  یلا  هعیشلا  لیاسو  نسحلا ، نب  دمحم  یلماع ، رحلا  . 20
يدلج تسیب  هعبارلا ،

.ق  1419 توریب ، هعیشلا ، لئاسو  نسح ، نب  دمحم  یلماع ، رح  . 21

هیملع هزوح  نیسردم  هعماج  تاراشتنا  یمق ، هیوباب  نب  یـسوم  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا ، قودص  خیـش  لاصخلا ، . 22
.يرمق  1403 مود ، مق ،

.یسربط يرون  نیسح  مالسلا ، راد  . 23

.يرهش ير  يدمحم  یکشزپ ، ثیداحا  همانشناد  . 24

.مق نارهت -  راهب 1365 ، لوا ، پاچ  شناد ، نید و  هسسوم  دیجملادبع ، روپ ، دیشر  یمالسا ، تیریدم  رب  يا  هچابید  . 25

.1371 لوا ، پاچ  یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  رشن  پاچ و  زکرم  ناگدنسیون ، هعومجم  یمالسا ، تیریدم  رب  يا  هچابید  . 26

.هداد تسد  نیدباعلا  نیز  ناطیش ، نج و  .ر ك : . 27

.1379 مق ، نایاسراپ ، يدرجورب ، یلع  ماظن  ردام ، تبحم  زار  . 28

.ش  1332 نارهت ، هیوضرلا ، هبتکملا  نآرقلا ، ظافلا  تادرفم  دمحم ، نب  نیسح  مساقلاوبا  یناهفصا ، بغار  . 29

ص:468
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تاراشتنا ، 1384 رهم ،) ناراـب  ج 3   ) ینآرق ياه  خـساپ  شـسرپ و  نارگـشهوژپ ، زا  یعمج  یلع و  دـمحم  یناهفـصا ، ییاـضر  . 30
.نآرق مولع  ریسفت و 

.ش  1380 نیبم ، باتک  تاراشتنا  نآرق ، یملع  زاجعا  رد  یشهوژپ  یلع ، دمحم  یناهفصا ، ییاضر  . 31

.1371 چ 1 ، نارهت ، رون ، مایپ  هاگشناد  یجنگ ، هزمح  یمومع ، یسانشناور  . 32

.دلج هد  موس ، پاچ  مق ، یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  همکحلا ، نازیم  ، 1367 يدمحم ، دمحم  يرهش ، ير  . 33

.هللا همحر  يرهطم  یضترم  دیهش  دنمشیدنا  يورخا ، تایح  ای  دیواج  یگدنز  . 34

.ق  1416 نارهط ، رشنلاو ، هعابطلل  هوسالاراد  یمق ، سابع  خیش  راحبلا ، هنیفس  . 35

.ق  1423 یلوالا ، هعبطلا  دیهمتلا ، هسسوم  مق ، يداه ، دمحم  تفرعم ، دودورو ، تاهبش  . 36

.هیقشمد هعمل  یناث ، دیهش  . 37

.رحس لصف  همرحم ، بساکم  يراصنا ، یضترم  خیش  . 38

.مق ص 1379 ، ج 1 ، نابات ، يرئاح ، همالع  رشحم ، هاگداد  رد  ناطیش  . 39

.1381 مق ، بدا ، شناد و  تاراشتنا  هدازاباب ، ربکا  یلع  یعامتجا ، دسافم  ینامرد  ياه  هویش  . 40

.يرهوجلا نب  لیعامسا  حاحصلا ، . 41

فجن مکح  هللا  هیآ  هناخباتک  پاچ  زا  یسکع   1402 لوا ، مق ، مایخ ، تارشتنا  مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  مالـسلا ، هیلع  اضرلا  بط  . 42
.تسا يرمق  لاس 1400  هب 

رضاح پاچ  یسمش ،  1362 ون ، یب  مق ، یضر ، تاراشتنا  دمحم ، نبرفعج  سابعلاوبا  يرفغتسم  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  بط  . 43
.تسا يرمق  لاس 1385  هب  فجن  هیردیح  پاج  زا  هخسن 

.ج  20 1393 ق ، مق ، نایلیعامسا ، یتاعوبطم  هسسؤم  نآرقلاریسفت ، یف  نازیملا  نیسح ، دمحم  دیس  یئابطابط ، . 44
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1366 ش، موس ، پاچ  مالـسا ، تاراشتنا  نارهت ، م 1411 ق ) ، ) نآرقلا ریسفت  یف  نایبلا  بیطا  ریسفت  نیـسحلادبع ، دیـس  بیط ، . 45
.يدلج  14

.يرهطم دیهش  یهلا ، لدع  . 46

.ش  1363 يدهشم ، مق ، هیوباب ،) نبا  یلع  نب  دمحم   ) قودص مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  . 47

.يرمق  1366 لوا ، مق ، هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  دمحم ، نب  دحاولادبع  يدمآ ، یمیمت  ملکلارردو ، مکحلاررغ  . 48

.دیمع نسح ، دیمع ، یسراف  گنهرف  . 49

.مق لاس 83 ، لوا ، پاچ  ناگربخ ، سلجم  هناخریبد  تنس ، باتک و  رظنم  زا  تیریدم  نیدلا ، ماصمص  دیس  یماوق ، . 50

: عبطلا هنـس  هسماـخلا ، هعبطلا  نارهط ، هیمالـسإلا -  بتکلا  راد  رـشانلا : يراـفغلا ، ربکأ  یلع  قیلعتو : حیحـصت  ینیلکلا ، یفاـکلا ، . 51
.ش  1363

.يدلج  4 1361 ش ، هیمالسا ، پاچ  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  گنهرف  رشن  رتفد  مق ، یفاک ، لوصا  بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ، . 52

.1351 هاگشناد ، تاراشتنا  یفسلف ، یقتدمحم  یسرکلا ، تیآ  یفسلف  راتفگ  . 53

.نیقتملا هضور  یقتدمحم ، یسلجم ، . 54

، نانبل توریب ، ءافولا  هسسؤم  مالسلا ، مهیلع  راهطالا  همئالا  رابخارردل  هعماجلا  راونالاراحب  مود ،) یسلجم   ) رقاب دمحم  یسلجم ، . 55
.ق ون 1404  یب 

...و هرامش 26  هرامش 19 ، تفرعم ، هلجم  . 56

.1380 تداعس ، رطع  تاراشتنا  ینامقل ، دمحا  ریبعت ، ایؤر ، باوخ ، هرابرد : اه  خساپ  اه و  شسرپ  هعومجم  . 57

.نآرق صصق  یخیرات  یسررب  نارهم ، یمویب ، دمحم  . 58

.مق زییاپ 1375 ، لوا ، پاچ  یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  نیسحدمحم ، یمیهاربا ، یمالسا ، تیریدم  . 59
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پاچ یهاگشناد ، داهج  يزکرم  رتفد  یگنهرف  شخب  همانرب  قوف  دحاو  تاراشتنا  ربکا ؛ یلع  دیـس  يا ، هجفا  یمالـسا ، تیریدم  . 60
.اج یب  لاس 64 ، لوا ،

.مق لاس 78 ، مجنپ ، پاچ  یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  نسحدمحم ، يوبن ، یمالسا ، تیریدم  . 61

.مق راهب 69 ، مراهچ ، پاچ  فده ، تاراشتنا  رصان ، يزاریش ، مراکم  مالسا ، رد  یهدنامرف  تیریدم و  . 62

1408 لوا ، مق ، مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسسوم  رشن  قیقحت و  نیسح ، يرون ، ثدحم  لئاسملا ، طبنتسم  لئاسولا و  كردتـسم  . 63
.يرمق

.يرمق  1385 مود ، راونالا ، هاکشم  تاراشتنا  نسح ، نب  یلع  یسربط  رابخالا ، ررغ  یف  راونالا  هاکشم  . 64

.ق  1400 لوا ، توریب ، یملعا  هسسوم  مالسلا ، هیلع  قداص  رفعج  ماما  هعیرشلا ، حابصم  . 65

.م  1987 نانبلا ، هبتکم  توریب ، یمویف ، دمحم  نب  دمحا  رینملا ، حابصملا  . 66

.یلوالا هعبطلا  ناریا ، یمالسا  يروهمج  داشرا  ترازو  1371 ش ، میرکلا ، نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  نسح ، يوفطصم ، . 67

.نارهت لاس 72 ، مشش ، پاچ  اردص ، تاراشتنا  رشب ، یگدنز  رد  یبیغ  ياهدادما  یضترم ، يرهطم ، . 68

هتسباو یمالسا  تاراشتنا  هسسؤم  یمق ، هیوباب  نب  یـسوم  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا ، قودص  خیـش  رابخالا ، یناعم  . 69
.ق  1361 مق ، هزوح  نیسردم  هعماج  هب 

.نارهت هیوضرلا ، هبتکملا  1332 ش ، دمحم ، نب  نیسحلا  مساقلاوبا  یناهفصالا ، بغارلا  نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  . 70

.لوا چ  1374 ش ، نارهت ، هیمالسإلا ، بتکلاراد  هنومنریسفت ، رصان ، يزاریش ، مراکم  . 71

هعماج تاراشتنا  یمق ، هیوباب  نب  یـسوم  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا ، قودص  خیـش  دـیحوتلا ، هیقفلا ، هرـضحیال  نم  . 72
.يرمق  1413 موس ، مق ، هیملع  هزوح  نیسردم 
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، مق همالع ، تاراشتنا  هسسؤم  رهـش ، نب  دمحم  نیدلا  دیـشر  یناردنزام ، بوشآ  رهـش  نبا  مالـسلا ، هیلع  بلاط  یبا  لآ  بقانملا  . 73
.يرمق  1379 ون ، یب 

.یناحبس رفعج  دیواج ، روشنم  . 74

.يدلج هد  1367 ش ، موس ، پاچ  یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  مق ، يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  همکحلا ، نازیم  . 75

.تنس باتک و  رظنم  زا  تیریدم  زا  لقن  هب  مالسا ، يرادا  ماظن  . 76

ش 24-23. زییاپ 1379 ، ناتسبات و  مشش ، لاس  یعامتجا ، یتدیقع و  یگنهرف ، همانلصف  ینید ،) هبرجت  ، ) رظن دقن و  . 77

، يزیر همانرب  تیریدم و  شهوژپ  شزومآ و  یلاع  هسـسوم  نآ ، ياهوگلا  یمالـسا و  تیریدم  لوصا و  هللا ، یلو  درف ، روپ  یقن  . 78
.نارهت ، 1382 مهدجه ، پاچ 

.اج یب  لاس 72 ، لوا ، پاچ  یتلود ، تیریدم  شزومآ  زکرم  نادنمشناد ، زا  یعمج  مالسا ، رد  تیریدم  رب  یشرگن  . 79

.1384 مق ، نآرق ، زا  ییاه  سرد  یگنهرف  زکرم  ناقهد ، ربکا  میرک ، نآرق  زا  هتکن  کی  رازه و  . 80
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نآرق مولع  ریسفت و  ياه  شهوژپ  تاراشتنا  راثآ  تسیل 

: هدش رشتنم  ياه  باتک  .فلا 

نارگشهوژپ زا  یعمج  یناهفصا و  ییاضر  یلعدمحم  ناناوج ج 17-1 ، ینآرق  ياه  شسرپ  . 17-1

مامتها دمحا  زامن ، رارسا  اه و  تمکح  ( 2  ) ماکحا هفسلف  . 18

یناهفصا ییاضر  یلعدمحم  اروشاع ، ياه  هزومآ  . 19

نارگشهوژپ زا  یعمج  یناهفصا و  ییاضر  یلعدمحم  مالسلا ، هیلع  فسوی  هروس  رهم ، نآرق  ریسفت  . 20

نارگشهوژپ زا  یعمج  یناهفصا و  ییاضر  یلعدمحم  هبوت ، هروس  رهم ، نآرق  ریسفت  . 21

نارگشهوژپ زا  یعمج  یناهفصا و  ییاضر  یلعدمحم  ج 22-1 ،)  ) رهم نآرق  ریسفت  . 43-22

يدبیم رکاف  دمحم  رتکد  نآرق -  اب  سنا  لحارم  . 44

یناهفصا ییاضر  یلعدمحم  رتکد  دلج 1 و 2 ،)  ) نآرق یملع  زاجعا  رد  یشهوژپ  . 46-45

ولردنکسا داوجدمحم  رتکد  نآرق ، يراذگخیرات  ناقرشتسم و  . 47

يریصن یلع  رتکد  رنه ، نآرق و  . 48

نایقداص دمحا  رتکد  ناور ، تشادهب  نآرق و  . 49

یمظاکالم نسحم  یناهفصا و  ییاضر  یلعدمحم  نآرق -  یملع  ياه  یتفگش  اهزاجعا و  . 50

يولع یضترم  دیس  تایضایر ، نآرق و  . 51

.يراختفا هلال  رتکد  مالسلا ،) هیلع   ) قداص ماما  رقاب و  ماما  يریسفت  تایاور  رد  یشهوژپ  . 52
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.یمحرتسم یسیع  دیس  یسانش ، ناهیک  نآرق و  . 53

.ییابطابط ردیح  دیس  نآرق ، نوطب  رد  یقیبطت  یشهوژپ  . 54

.ییاضر اضر  نسح  نآرق ، رد  یکشزپ  ياه  یتفگش  . 55

.یناهفصا ییاضر  یلع  دمحم  رتکد  نآرق ، اب  سنا  . 56

.يربکا یلع  نسح  رتشا ،) کلام  هماندهع  یتیریدم  ياه  هزومآ  اه و  تمکح   ) يولع تیریدم  . 57

(. 9-1  ) ملع نآرق و  یصصخت  هلجم  . 66-58

(. 11-1  ) ناسانشرواخ یهوژپ  نآرق  یصصخت  هلجم  . 77-67

.ییاضر اضر  نسح  هغالبلا ، جهن  رد  یکشزپ  ياه  یتفگش  . 78

.یفطصملاوبا نآرق ، اب  تیباهو  دیاقع  تاضراعت  . 79

.یناهفصا ییاضر  یلع  دمحم  رتکد  نآرق ، ياه  هروس  يامیس  . 80

مامتها دمحا  مالسا -  یتشادهب  ماکحا  رارسا  اه و  تمکح  ( 1  ) ماکحا هفسلف  . 81

.هاگشناد هزوح و  دیتاسا  زا  یعمج  یناهفصا و  ییاضر  یلع  دمحم  نآرق ، یشزومآ  همجرت  . 82

.یناهفصا ییاضر  یلعدمحم  رتکد  يدلج ) کت  رهم  ریسفت  هصالخ  ، ) دیجم نآرق  ریسفت  . 83

: راشتنا تسد  رد  ياه  باتک  .ب 

یناهفصا ییاضر  یلع  دمحم  رتکد  یسانشداعم - » یسانشادخ و  یسانش ، نآرق  (: 2  ) تاهبش ( » 21  ) ناناوج ینآرق  ياه  شسرپ  . 1
.نارگشهوژپ زا  یعمج  و 

.نارگشهوژپ زا  یعمج  یناهفصا و  ییاضر  یلع  دمحم  رتکد  خیرات - » تیبرت و  (: 3  ) تاهبش ( » 22  ) ناناوج ینآرق  ياه  شسرپ  . 2

زا یعمج  یناهفـصا و  ییاضر  یلع  دمحم  رتکد  یکـشزپ - » یـسانش و  ناهیک  (: 4  ) تاهبش ( » 23  ) ناناوج ینآرق  ياه  شـسرپ  . 3
.نارگشهوژپ
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زا یعمج  یناهفـصا و  ییاضر  یلع  دـمحم  رتکد  تیحیـسم - » دوهی و  تیباـهو ، تاـضراعت  ( » 24  ) ناناوج ینآرق  ياـه  شـسرپ  . 4
.نارگشهوژپ

.مامتها دمحا  یسانش -  ناهیک  هار  زا  یسانشادخ  (، 3  ) ماکحا هفسلف  . 5

.هاگشناد هزوح و  دیتاسا  زا  یعمج  یناهفصا و  ییاضر  یلع  دمحم  رتکد  نآرق -  يریسفت  همجرت  . 6

.یمظاکالم نسحم  تیریدم ، نآرق و  . 7

یناهفصا ییاضر  یلعدمحم  رتکد  جح ، تایآ  ریسفت  . 8

یناهفصا ییاضر  یلعدمحم  رتکد  مالسلا ، هیلع  نیسحلا  تایآ  ریسفت  . 9

نارگشهوژپ زا  یعمج  ج 6-1 ) ، ) مولع نآرق و  يا  هتشر  نایم  همانشناد  . 10

ص:475

یناسنا مولع  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 504زکرم  هحفص 495 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:476

یناسنا مولع  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 504زکرم  هحفص 496 

http://www.ghaemiyeh.com


نآرق مولع  ریسفت و  ياه  شهوژپ  تاراشتنا  ياه  یگدنیامن 

كالپ 77، هچوک 4 ، ییاجر ، دیهش  نابایخ  هیمس ، نابایخ  مق ، نآرق : مولع  ریـسفت و  ياه  شهوژپ  تاراشتنا  مق ، يزکرم : شخپ  . 1
0251-7734094 نفلت :

کناب يور  هبور  یماصتعا  نیورپ  نابایخ  دـنرم ، ناتـسرهش  زیربت ، مالـسلا : مهیلع  تیب  لها  یـشورف  باـتک  یقرـش ، ناـجیابرذآ  . 2
.0491-2257447 تیب : لها  یشورفباتک  كالپ 34 ، تارداص ،

يور هبور  تعاس ، نادیم  هب  هدیسرن  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  نابایخ  زیربت ، هداز : عیفش  دیهـش  یـشورف  باتک  یقرـش ، ناجیابرذآ  . 3
.0411-55634670 تیبرت ، نابایخ 

تـشپ ساملـس ، هداـج  هـیمورا ، یبرغ ، ناـجیابرذآ  مالـسلا : هـیلع  قداـص  ماـما  یـشهوژپ  یـشزومآ  هسـسؤم  یبرغ ، ناـجیابرذآ  . 4
09143887669 ییاونان ، هچوک  تسچ ، یچ  ینوراکام 

0451-2253800 راهب ، ناتسریبد  يوربور  هشیغاب ، وپاق و  یلاع  نیبام  لیبدرا ، تیالو : یمئاد  هاگشیامن  لیبدرا ، . 5

، رظتنملا ماـما  هیملع  هزوـح  بنج  یلامـش ، يرظتنم  ناـبایخ  داـبآ ، فـجن  ناهفـصا ، رظتنملا : ماـمالا  راـصنا  تاراـشتنا  ناهفـصا ، . 6
.0331-2512600 رظتنملا ، مامالا  راصنا  تاراشتنا  هاگشورف ، هاگشیامن و 

كـالپ 32، يزکرم ، زربـلا  همیب  بـنج  رذوبا 2 ، نابایخ  يادـتبا  ینیمخ ، ماما  نادـیم  ناشاک ، رادـم : نوناـق  تاراـشتنا  ناهفـصا ، . 7
0361-4471014

رهش باتک  هاگشورف  بلاطیبا ، نبا  یلع  عمتجم  یتشهب ، دیهش  نابایخ  اضررهش ، ناهفصا ، ناریا : رهش  باتک  هاگشورف  ناهفـصا ، . 8
.0321-2239693 ناریا ،

-2240608 تارداص ، کناب  بنج  یندب ، تیبرت  لک  هرادا  يور  هبور  نییاپ ، غابراهچ  ناهفـصا ، تمکح : يارـسباتک  ناهفـصا ، . 9
.0311
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یشورف باتک  میدق ، مامح  رازاب  يور  هبور  رذوبا ، نابایخ  لوا  يرادرهش ، نابایخ  ناهفـصا ، هشیدنا : یـشورف  باتک  ناهفـصا ، . 10
.09139992590 ناهفصا ، هشیدنا 

-0093777556557 تلاسر ، هسردـم  ریزو ، هعلق  خرـس ، لـپ  لـباک ، ناتـسناغفا ، تلاـسر : هسردـم  یـشورف  باـتک  ناتـسناغفا ، . 11
09125518580-0093799556557

.0841-3332888 ینواعت 15 ، زا  رتالاب  یسودرف ، نابایخ  مالیا ، مالیا : مخریدغ  یگنهرف  هسسؤم  مالیا ، . 12

021-88940303-5 نفلت : كالپ 525 ، داشماب ، هچوک  شبن  جلاک ، هار  راهچ  هب  هدیسرن  ظفاح ، نابایخ  نارهت ، اتکپ : نارهت ، . 13

ناتسآ هاگشورف  نارهت ، هاگشناد  یلصا  برد  لباقم  بالقنا ، نابایخ  نارهت ، رـشن : هب  يوضر -  سدق  ناتـسآ  هاگـشورف  نارهت ، . 14
.021-66465735-88960466 رشن ، هب  يوضر  سدق 

ترـضح هیملع  هزوـح  بنج  سردـم ، دیهـش  نادـیم  ير ، رهـش  نارهت ، مـیظعلا : توـص  یگنهرف  تـالوصحم  باـتک و  نارهت ، . 15
021-51223381 میظعلادبع ،

.0561-2224495 يرازن 1 ، میکح  شبن  ءادهش ، نادیم  دنجریب ، یبونج ، ناسارخ  باتک : یمئاد  هاگشیامن  یبونج ، ناسارخ  . 16

ناتـسآ تاراشتنا  يزار ، نابایخ  يادتبا  مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ناتـسرامیب  نادـیم  دهـشم ، رـشن : هب  تاراشتنا  يوضر ، ناسارخ  . 17
0511-8511136-37 نفلت : رشن ، هب  تکرش  يوضر ، سدق 

هنیجنگ عمتجم  تجهب 2 ، هللا  تیآ  هچوک  ءادهـش ، هار  راـهچ  دهـشم ، يوضر ، ناـسارخ  تناـید : تاراـشتنا  يوضر ، ناـسارخ  . 18
0511-2226897 كالپ 604 ، کی ، ياهنم  هقبط  باتک ،

، زاـگ هاـگیاج  يور  هبور  يرتم ،  40 يراقفلاوذ ، هاگتسیا  نادابآ ، ناتـسرهش  ناتـسزوخ ، تریـصب : ینآرق  هسـسؤم  ناتـسزوخ ، . 19
4456060 و 0631-4451450.
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، زاریـش یکـشزپ  مولع  يزکرم  نامتخاس  رمحا ، لاله  بنج  دـنز ، نابایخ  زاریـش ، سراـف ، ناتـسا  دوعوم : یـشورفباتک  زاریـش ، . 20
0711-2122058 دوعوم ، یشورفباتک 

.0711-6294111 مئاق ، يارسباتک  سدق ، هاگباوخ  بنج  وجشناد ، نادیم  زاریش ، زاریش : مئاق  يارس  باتک  سراف ، . 21

0281-3357534 ناریا ، رهش  باتک  هاگشورف  نارمع ، هار  راهچ  نیطسلف ، نابایخ  نیوزق ، ناریا : رهش  باتک  نیوزق ، . 22

0251-7730517 نفلت : هغالبلا ، جهن  داینب  بنج  هیتجح ، هسردم  برد  يوربور  هیتجح ، نابایخ  مق ، یفطصملا : تاراشتنا  مق ، . 23

0251-7730735 نفلت : هچوک 3 ، شبن  یمطاف ، دیهش  نابایخ  نازابناج ،)  ) رهشرود نادیم  مق ، تیاده : مزمز  تاراشتنا  مق ، . 24

.0251-7749750 نیدیهش ، هیملع  هسردم  بنج  نیدیهش ، نابایخ  ملعم ، نادیم  هیمس ، راولب  مق ، تایح : میسن  تاراشتنا  مق ، . 25

شزومآ عمتجم  یشورفباتک  داهج ، نادیم  کجاب )  ) يد نابایخ 19  مق ، ینیمخ : ماما  یلاع  شزومآ  عمتجم  یشورف  باتک  مق ، . 26
0251-7110599 هللا -  همحر  ینیمخ  ماما  یلاع 

0661-2232780 لالقتسا ، امنیس  بنج  دنو ، لامک  هللا  تیآ  نابایخ  دابآ ، مرخ  ناتسرل ، ناریا : رهش  باتک  ناتسرل ، . 27

.0124-3225624 یلم ، شفک  يوربور  ماما ، نابایخ  رابیوج ، ناتسرهش  شناد : رازفا  تشون  یشورف  باتک  ناردنزام ، . 28

ناتسرهش یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  عماج ، دجسم  بنج  لباب ، ناتسرهش  ناردنزام ، ریصب : جاح  یگنهرف  تالوصحم  ناردنزام ، . 29
.0111-2298155 ریصب ، جاح  دیهش  یگنهرف  زکرم  لباب ،
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، يزکرم رتویپماـک  يوربور  وسراـهچ ، زا  دــعب  نارادــساپ ، ناــبایخ  كارا ، يزکرم ، ناتــسا  تاداــس : یــشورفباتک  يزکرم ، . 30
0861-2227391 تاداس ، یشورفباتک 

.0811-2517405 رون ، نارظتنم  یشورفباتک  دنوخآ ، هچوک  ادهش ، نابایخ  نادمه ، رون : نارظتنم  یشورفباتک  نادمه ، . 31

.0351-6264699 شور ، وکین  یشورفباتک  هرس ، سدق  ینیمخ  ماما  نابایخ  دزی ، شور : وکین  یشورف  باتک  دزی ، . 32
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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	آثار خوش گمانی و حسن ظن
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	اشاره
	1 - آثار منفی روانی غنا
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	فصل پنجم: مدیریت
	اشاره
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	عوامل جامعه شناختی و روانشناختی دین گریزی و کم توجهی برخی جوانان به دین در اجتماع از منظر قرآن و حدیث چیست ؟
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	اشاره
	1. آشنایی با زبان پرندگان
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	فهرست منابع

	درباره مركز

