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« نایدا هاگ  مزر  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  »79
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نایدا هاگ  مزر  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

باتک تاصخشم 

 - بارهس 1346 يولع  هسانشرس : 

يولع بارهس  نایدا  هاگمزر  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

نارکمج 1379.  ) نامزلا بحاص  سدقم  دجسم  مق  رشن :  تاصخشم 

.ص 125 يرهاظ :  تاصخشم 

مود 6-61-6705-964-978 پاچ  لایر   10000 لایر 964-6705-61-8 ؛  4000 کباش : 

ناتسبات 1387. مود :  پاچ  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  117 ؛  [ - 114  ] همانباتک ص تشاددای : 

.هیامن تشاددای : 

همانتشذگرس 203ق --  متشه 153 - ؟ ماما  ع ،)  ) یسوم نب  یلع  عوضوم : 

يدهعتیالو 203ق --  متشه 153 - ؟ ماما  ع ،)  ) یسوم نب  یلع  عوضوم : 

فلا 8 1379 DS35/63/ع 77 هرگنک :  يدنب  هدر  نارکمج   ) نامزلا بحاص  سدقم  دجسم  هدوزفا :  هسانش 

956/01092 ییوید :  يدنب  هدر 

م 24028-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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راتفگ شیپ 

« انکردا يدهملا  حلاص  ابا  ای  »

نامه دیامن ، یم  رازآ  لد  سب  هچ  نآ  مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  يدهعتیالو  ِدادخر  هدـنام ي  ناهنپ  يایاوز  ِفشک  يارب  شاکنک  رد 
شرازگ ای  يداقتنا  ِثحب  هب  یلخد  چیه  هک  یتّنـس  هتخادنا ؛ هیاس  نهک ، يراگن  خـیرات  ِّتنـس  ياج  ياج  رب  هک  تسا  ییاه  یتساک 
.تسا هدوب  نیرفآرورغ ، ای  زیگنا  لایخ  ياه  ناتساد  ِلقن  هتسب ي  لد  رت  شیب  هکلب ، هتشادن ؛ اهدادیور  ِنامز  یگنوگچ و  يوم  هبوم 

ینیع لقن  ِلابند  هب  هک  یـشناد  هن  دـندید ، یم  ینّنفت -  یّتح  اـی  یبدا -  ِمولع  هرمز ي  رد  ار  خـیرات  اـم  ِناگتـشذگ  رگید ، نخـس  هب 
ِثداوح زا  يرایـسب  نوچ  مه  مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  یناگدـنز  تایئزج  هجیتن ، رد  .دـشاب  اه  نآ  رب  مکاح  ِقطنم  لیلحت  ای  ثداوح 

ار ناشیا  ِتافو  ّدلوت و  قیقد  خیرات  ناوت  یمن  زگره  لاثم ، ناونع  هب  هک  هدنام ، هتخانـشان  ماهبا و  هلاه ي  رد  هدـیچیپ  نانچ  راگزور ،
يرپس هنوگچ  ناسارخ ، رد  ناشیا  تماقا  ِماّیا  هک  تسناد  یتسرد  هب  ای  درک ؛ نییعت  یضراعم -  هنوگ  چیه  نودب  و  یعمج -  رطاخ  اب 

.تسا هدش 
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تیاور ره  اـت  دنتـشاد  رتتـسود  ًاـبلاغ -  ناـنآ -  هکلب  دوـبن ، لـیاسم  تسد  نیا  تشاد ، ّتیمها  هچ  نآ  اـم ، ناینیـشیپ  يارب  عـقاو ، رد 
، تسا ّمهم  ام  يارب  زورما  هچ  نآ  ِرییغت  فیرحت و  زا  یکاب  راک ، نیا  رد  دـننک و  یبیدأت  يا و  هتکن  ِناـیب  هیاـم ي  تسد  ار  یخیراـت 
رد هک  درک ؛ هظحالم  نآ -  زا  شیپ  هتبلا  و  یمالسا -  نارود  ِتایاور  زا  يرایـسب  رد  ناوت  یم  ار  درکیور  نیا  ياه  هنومن  .دنتـشادن 

هدـش هنوگرگد  نب ، خـیب و  زا  اهارجام ، رد  لیخد  ِصاخـشا  ناکم و  نامز و  ای  ثداوح ، زا  يرایـسب  ِعوقو  یگنوگچ  اه ، نآ  لالخ 
ِبارحم رد  هن  ار ، هعجاف  نیا  عوقو  ِقیقد  ّلحم  عباـنم  یخرب  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ِندروخ  تبرـض  لاـثم ، دـهاش  .دـنا 

نامه مجلم ، نبا  ِتبرض  ياج  هک  میریذپب  ار  تیاور  نآ  رگا  هتبلا  و  دنا ؛ هدرک  لقن  نآ  يدورو  ِرد  هناتسآ ي  رد  هک  هفوک ، دجـسم 
رد مالـسلا  هیلع  ماما  كرابم  ِقرَف  هنوگچ  هک  تسا  یقطنم  یـشسرپ  مه  نیا  هدوب ، بازحا  گنج  رد  دودبع  نبورمع  ِتبرـض  ّلحم 

، تیاور ود  نیا  زا  هچ ، هداتفا ؛ راک  رب  یندوشگان  یهرگ  هک  دـید  ناوت  یم  هنوگ ، نیا  دروخ ، ...، ؟ دـناوت  تبرـض  هدجـس ، ماـگنه 
.تسا هدش  رادیدپ  یفیرحت  هجیتن ي  رد  يرگید  هدوب و  تسرد  یکی  طقف  دبال 

و دوش ؛ یمن  متخ  یعقاوریغ  ياهدادیور  ِجرد  ای  تایئزج  ِنتخادنا  ملق  زا  هب  اهنت  نهک ، يراگن  خیرات  هویش ي  زا  یشان  ِتبوعص  اّما 
هتـسجرب هنومن ي  .دنا  هدولآ  لوعجم ، ياه  ّتیـصخش  ِقلخ  اب  ار  خیرات  ِنماد  زین  يا  هقرف  ياه  تموصخ  تشذگ ، هچ  نآ  رب  هوالع 

ِندماین تسار  مغریلع  هک  دینیبب  ابس ،» نب  هّللادبع   » ِمان حرط  رد  ار  هعجاف  نیا  ي 
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ار ومه  بّصعتم ، ِلـعاج  ناـیوار  زا  یّـسأت  هب  ناـخّروم ، زا  يرایـسب  مه  زاـب  یلقن ، یلقع و  ياـهرایعم  ماـمت  اـب  یـسک  نینچ  دوجو 
.دنا هدناوخ  عّیشت  ِراذگداینب  رگزاغآ و 

زا هاگ  هدـناجنگ و  اه  تیاور  يال  هبال  رد  ار  یبلطم  دوخ  هقیلـس ي  هب  هاگ  هک  تسا ، يرگید  تبیـصم  زین  ناـیوار  ياـه  ییاـمنرنه 
ار ییانعم  يا ، هملک  رییغت  اب  بتک ، یـسیونور  رد  هک  ناخـسان  ِنداد  جرخ  هب  قوذ  دـنامب  هزات ، .دـنا و  هدرک  لعج  ار  يزیچ  ساـسا 

رایـسب ور ، نیا  زا  تسا و  ناوارف  ثیدح  بتک  رد  رما  نیا  ياه  هنومن  .دنا  هتـشاذگ  فوذحم  ار  یبلطم  یتّقد ، یب  اب  ای  هتخاس  ناریو 
رد هک  دادیور  نامهب  ای  هدمآ  ثیدح  نتم  رد  شمان  هک  صخش  نالف  هک  دنوش  یم  روآدای  رابجا  هب  ثیدح ، ِنارّسفم  هک  دید  ناوت 

يراوشد زا  بجع  هچ  رگید ، و  تسا ،...، هداتفا  راک  رد  يوار "  " ای خاّسن "  " زا یهابتـشا  لـمتحی  هدوب و  ساـسا  یب  هدـش ، رکذ  نآ 
.تسا هدمآ  نوریب  هنوگژاب  نانیا ، مه  نیتسآ  زا  اه  ثیدح  اه و  شرازگ  اسب  هک  هرسان ، زا  هرس  صیخشت  ِراک 

یماسا زین  اهرواب و  .دنا  هدـمآرب  یمالـسا  تاشیارگ  ریاس  عّیـشت و  ِلد  زا  هک  تسا  يرامـش  یب  ياه  هقرف  ِتخانـش  رگید ، يراوشد 
ياهرواب هک  دیـشیدنا  ناوت  یم  عقاو ، رد  .تشادـنپ  یعقاو  ار  نانآ  زا  یخرب  ناوت  یم  يراوشد  هب  دـنا و  هدـننک  جـیگ  رایـسب  نانیا ،

ار کـیتامزیراک  یـصخش  ِناداـن  یماـع و  ِناوریپ  هک  دنتـسه  یهاـگآان  ِنارومأـم  ِزاـس  تسد  اـی  اـه ، هقرف  نیا  زا  یـضعب  هب  بستنم 
زا .ناشراتشون  ِندش  رت  میجح  يارب  لحن  قرف و  ِبتک  عاونا  ِناگدنسیون  ییامنرنه  ِدرواتسد  ای  دنا ، هدرک  ییوجزاب 
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هقرف ي ًـالثم  .دراد  دوـجو  غورد  اـت  تسار  ياـنهپ  هب  یفـالتخا  اـه ، هقرف  نیا  زا  یخرب  هیمـست ي  هـجو  یگنوـگچ  رد  رگید ، فرط 
نیع رد  دـننک و  یم  بستنم  هداهن ، ناینب  ار  هقرف  نیا  هدوب و  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  لیعامـسا  مالغ  هک  یمان  كراـبم  هب  ار  هّیکراـبم 

یمرد هدـنهوژپ  مرجال  و  دـنا ؛ هتفرگ  هقرف  نآ  هیمـست ي  هجو  ار  رما  نیا  هتـسناد و  لیعامـسا  نامه  بقل  ار  كرابم "  " یخرب لاح ،
هقرف ریظن  تسا ، ناوارف  نانیـشیپ  راثآ  رد  بلاطم  تسد  نیا  زا  هتبلا  هن ؟ ای  هتـشاد  یجراخ  دوجو  مالغ " ِكرابم   " نیا اـیآ  هک  دـنام 

ینارگید دنا و  هتفگ  ناتـسیس  رد  یلـصا  نیرفآ  شقن  ار  هدراجع » ، » نانیا نایم  زا  یناسک  هک  دـنا ، هدرمـشرب  جراوخ  يارب  هک  ییاه 
.دنا هدش  رکنم  ار  يا  هقرف  نینچ  ِندوب  ًالوصا 

یفرژ ِریثأت  هتبلا  مالسا ، خیرات  رد  دادخر  نیا  ِندوب  لیدب  یب  میدرگزاب ،...، يدهعتیالو  مالسلا و  هیلع  متشه  ماما  یناگدنز  ثحب  هب 
شیب عقاو ، رد  .تسا  هتفرگ  دوخ  رب  لاعفنا  ِتروص  دشاب ، هتشاد  تابثا  هغبص ي  هک  نآ  زا  شیب  ریثأت  نیا  اّما  هداهن ؛ هعیش  ِتایبدا  رب 
هچرگ نیا  دـهد و  ناشن  اّربم  یـساّبع  ملاظ  هفیلخ ي  اب  يراک  مه  هیاریپ ي  زا  ار  شماما  اـت  هدوب  نآ  یعیـش  ِمّلکتم  یلوغـشم  لد  ِرت 

راگزور ِشدرگ  ِمیلـست  هرـس  کی  هک  دوش  هداد  شیامن  یماما  ات  هدـش  ببـس  نآ ، هب  ندرک  هدنـسب  نکیل  تسا ، ّقح  هب  يدرکیور 
، بیترت نیا  هب  هک  سوسفا  .دراد  ظوفحم  اهدـنزگ  زا  شیوخ  ناـج  اـت  دوش  یم  یـساّبع  تلود  ِدـهعیلو  يدـیدهت ، ِبیهن  هب  تسا و 

.تسا هدش  ینابرق  اه  يراگنا  هداس  ِحبذم  رد  ّتیعقاو  هتشگ و  اور  شترضح  ِناتسآ  رب  ینتفگان  یملظ 

ص:10

نایدا هاگ  مزر  رد  مالسلا  هیلع  اضر  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 140زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


، تفای هبلغ  یملع  هناهاگآ ي  ِشرگن  رب  هنایارگ  هحون  هناحاّدـم و  ِناـمتفگ  هک  ماـگنه  نآ  زا  منک : رت  مولعم  ار  هتفگ  نیا  زا  دـصقم 
هب هک  ینارگ  هحون  نیا  زا  دایرف  و  دنام ؛ یقاب  هتخانشان  مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  هلمج  زا  و  ناماما ، همه ي  شنک  رادرک و  يدنمجرا 

هچوک و رد  ساره  یب  هک  يدادغب ،» ِْبلِخ   » نوچ یناسک  دنتـسین ؛ نیـشیپ  ياه  هدس  فک  رب  ناج  ِناناوخ  تبقنم  ثراو  يور  چـیه 
، فسالا عم  اّما  دندرک ،...، یمن  تفایرد  بّصعتم  ِنایبصان  هنشد ي  مخز  زا  شیب  يدزم  دنتفگ و  یم  مالسلا  هیلع  یلع  حدم  اهرازاب 

يارب ییوگ  تبقنم  ظعو و  ِربنم  ِزارف  يا  هتخیهرف  ملاع و  رت  مک  رگید ، و  تشگ ؛ یهت  ینعم  زا  ماّیا ، رذگ  رد  نانیا ، هیامرپ ي  ِّتنس 
.دندوب نهک  یلاّقن  ّتنس  نامه  ثراو  هک  دیسر  یناسک  هب  رت  شیب  بصنم ، نیا  مرجال  دید و  دوخ  ِنأش  ِزارت  رد  ار ، مدرم  هّماع ي 

تقیقح هب  اّما  تشاد ، حدـم  ِناونع  هچرگا  هک  دـندش  ییاه  هّصق  ياشوین  مدرم ، ياـه  هدوت  هک  دوب  خـلت  ِشخرچ  نیا  یتکرب  یب  زا 
نآ ِتراهم  يّداع ، مدرم  يارب  سپ  نآ  زا  .شوهدـم  يرامیب  ای  ناسرت ، دوب  یبیرغ  ای  ناش ، هوکـشرپ  ماما  نآ  رگید  هچ ، دوب ؛ حْدَـق 

ِتواکذ ینیب و  کیراب  دـش ؛ شومارف  دـْنادرگ ، یم  یمالـسا  ناهج  مامت  رد  ار  تلاکو  میظع  ناـمزاس  نادـنز ، جـنک  زا  هک  یماـما 
نوناک دنام ؛ هدوشگان  نیرت ، یمارگ  نآ  روهـشم  ياهاعد  ياهزمر  دـش ؛ هتفرگ  چـیه  هب  تسب ، حلـص  نامیپ  هیواعم  اب  هک  يا  هناگی 

یکلاـک و نوچ  ییاـه  هروطـسا  هبترم ي  هب  یعیـش ، ریظن  یب  ِمئاـق  دـش ؛ اـهر  يا  هقادـم  یب  تفرعم ، ِناـهج  ّرُد  ود  نآ  یملع  میظع 
ِعقوم هک  بّجعت ، ياج  هچ  و  داتفاورف و ،...، تنایشوس 
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.تشگ هتخانش  هدیجنس و  تسا ، هتسیاب  هک  نانچ  زین ، مالسلا  امهیلعاضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  ریطخ 

نیرت تسـس  تیاور ، ثیدح و  همه  نآ  زا  ات  دش  نالاّقن  ِرازفا  تسد  نهک ، يراگن  خیرات  هویـش ي  ياه  فعـض  هک  هدوب  هنوگ  نیا 
اه باتک  يال  هبال  رد  اه ، هئطوت  نیرتراوشد  اب  ههجاوم  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ِدننام  یب  ِریبدت  شنم و  هک  دنهد  نیذآ  نانچ  ار  اه 
یم ار  هک  هو ، ...ددرگ  يدـهعتیالو  ِشریذـپ  ِزاـس  ببـس  نومأـم ، هتخآ ي  ِغـیت  زا  ساره  اـهنت ، اـهنت و  ضوـع ، رد  دـنامب و  موـتکم 

!؟ تشاد ثاریم  هب  يرفعج ، ِملع  يولع و  ِراقفلاوذ  هک  یمارگ  ِناج  نامه  دنیوگ ؟

لقاع و  دـنا ؛ هدروآ  زارف  ژک  يراوید  نآ ، ِملاس  حـلاصم  رـصتخم  زا  دـلبان ، ِنایاّنب  هک  شیاه ؛ يراوشد  متفگ و  یم  خـیرات  زا  يراب ،
هحون يرگ و  يرابخا  هبلغ ي  زا  ات  هتفر  یـششوک  راتـشون ، نیا  رد  سپ ، دزادـنا ،...، نوریب  هب  راوید  نیا  هانپ  زا  نت  هک  تسا  یـسک 
شواک مالـسلا  اـمهیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماـما  يدـهعتیالو  یلیلحت ، رادـم و  خـیرات  یهاـگن  اـب  ضوع ، رد  و  دوش ، زیهرپ  يرگ 

.ددرگ

هبال زا  ات  دش  یتّمه  دوب ، اجرب  یساوح  شوه و  ات  فصو ، نیا  اب  .هیام  ُکُنت  نامگ  یب  هدنراگن ، تعاضب  دنرامـش و  یب  هتبلا  عبانم ،
، رارکت لقن و  زا  شیب  ییوجارچ ، دـقن و  لاح ، همه  رد  و  دوش ؛ هتـسج  ّتیعقاو  يوس  هب  یهار  اـه ، یهاوگ  اـه و  تیاور  هوبنا  يـال 

نآ زا  فسألا  عم  هک  ددرگ  یمزاـب  هدنـسیون  یماـخ  هب  نیا  تسین ؛ ّبترم  تسد و  کـی  ناـمگ  یب  راـک ، لـصاح  .تسا  هدوب  دارم 
.دوبن يریزگ 
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«، مالسلا هیلع  اضر  ماما  همان ي  یگدنز  رب  يرورم  ، » لّوا شخب  تسا : هدش  نیودت  شخب  هس  رد  راتـشون  نیا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
ِدادیور یـسراو  هب  يدهعتیالو » نومأم ، مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما   » ای مّود  شخب  تسا ؛ مامه  ماما  نآ  یگدنز  نارود  رد  هاتوک  يریس 

« ماما  » ّتیعقوم ماقم و  تخانـش  هرابرد ي  شترـضح  زا  يا  هبطخ  مّوس  شخب  دراد و  صاصتخا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  يدـهعتیالو 
راوشد طیارـش  نآ  يارو  زا  مه  هک  هدوب  لیلد  نیا  هب  روکذم  هبطخ ي  ینیزگرب  هک  منک  یم  دزـشوگ  ار  دنمجرا  هدنناوخ ي  .تسا 

ییاه بقل  هب  هک  یـسک  ياه  لالدتـسا  ِزارت  یگنوگچ و  زا  یکرد  مه  ددرگ و  هتخانـش  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تماـما  ِنارود 
.دوش رّسیم  هتشگ ، فصو  ملسو » هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  لآ  ملاع   » و نیّدلادومع »  » نوچ

ِنوهرم یمامت  هب  ار  رثا  نیا  هک  منک  راثن  يدرم  هتخانـشان  ياپ  كاخ  هب  ار  میاه  يرازگ  ساپـس  نیرت  قیمع  اج ، نیا  مه  اـت  تساور 
یّصصخت هناخباتک ي  نارکمج ، سّدقم  دجـسم  یمومع  هناخباتک ي  بهاذم ، نایدا و  تاعلاطم  زکرم  ِنایوج  ّقح  زین :  متـسه و  وا 

داوـج ناـیرفعج و  لوـسر  يرادمتعیرـش ، اضردـیمح  يداوـج ، مساـق  باّوـن ، نسحلاوـبا  دّیـس  ناـیاقآ : هژیو  هـب  و  ناریا ؛ مالــسا و 
.مناشیا ِراد  ماو  هک  روپراکرس ،

يولع بارهس  مق - 

ناتسمز 1379
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مالسلا هیلع  اضر  ماما  همان ي  یگدنز  رب  يرورم  لوا : شخب 
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خیش ینیلک و  خیـش  دراد : دوجو  نیخّروم  ِنایم  يدیدش  فالتخا  مالـسلا  امهیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  ِتدالو  نامز  هرابرد ي 
اب تسا ؛ هتفرگ  رارق  لوبق  دروم  رت  شیب  لوق ، نیا  هک  دنا  هتـسناد  يرمق  يرجه  لاس 148  رد  ار  شترـضح  تدالو  ریثا ، نبا  دیفم و 

نبا ًـالثم  .دـنّداضتم  شوـشغم و  نـیا  رد  تاـشرازگ  تاـیاور و  هدوـب ، نـهک  يراـگن  خـیرات  ِتعیبـط  هـک  ناـنچ  مـه  فـصو ، نـیا 
هدرک لقن  يرمق  يرجه  لاس 153  رد  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ّدلوت  خیرات  ناکلخ ، نبا  یعفاش و  هحلط ي  نبدّمحم  بوشآرهش و 

.(1) تسا هدروآ  ار  يرمق  يرجه  لاس 141  یفشاک  نیسحالم  و 

تیاور نامه  دندوب ، هلاس  جنپ  هاجنپ و  لاس 203 ،) تافو = (  ماگنه  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تسا  روهـشم  هک  اج  نآ  زا  لاح ، ره  هب 
.دسر یم  رظن  هب  رت  لوقعم  دیفم ، خیش  ینیلک و  خیش 

تماما و دنـسم  رب  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماـما  ناشردـپ  تداهـش  ِبقاـعتم  يرجه و  لاس 183  رد  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح 
نیا دنتسشن و  نامدرم  ِتیاده 
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هنوگره داهن و  یم  نایعیش  ِنایم  رد  غیت  ریظن ، یب  یتّدح  تّدش و  اب  هک  تسا  یـساّبع  دیـشّرلا  نوراه  هنارباج ي  تموکح  اب  نراقم 
هلسلس ي نارود  جوا  اب  نراقم  ًاقیقد  مالسلا ، هیلع  اضر  ترضح  تماما  زاغآ  رگید ، ترابع  هب  .درک  یم  یبوکرس  ار  یتفلاخم  يادن 
هک تسناد  دیاب  رگید ، يوس  زا  .درک  دای  دادـغب " بش  کی  رازه و   " ناونع هب  نآ  زا  ناوت  یم  ّقح  هب  هک  ینارود  تسا ؛ سابع  ینب 

نایم رد  دیدش  تافالتخا  زورب  نآ  و  هدوب ، ساّسح  جنرغب و  رایسب  مه  رگید  یبناج  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تماما  هماگنه ي 
هیلع اضر  ترضح  تماما  ِشریذپ  زا  نانیا  رت  شیب  دنتفر و  یهار  هب  کیره  مالسلا  هیلع  متفه  ماما  تداهـش  زا  سپ  هک  تسا  هّیماما 

.(1) دندیزرو فاکنتسا  مالسلا 

یلخاد یجراخ و  ههبج ي  ود  رد  يّدـج  ییاه  شلاچ  اب  ادـتبا  ناـمه  زا  شترـضح  ِتماـما  مـالعا  هک  تسا  راکـشآ  بیترت ، نیا  هب 
هیلع اضر  ترـضح  تماما  هب  توعد  يور  چـیه  هب  هک  دوب  دیـشّرلا  نوراه  نوچ  یبلط  هاج  هفیلخ ي  فرط ، کی  رد  تشگ : هجاوم 
راچد مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ِسبح  ینالوط  ياه  لاس  لالخ  رد  هک  ینایعیش  رگید ، فرط  رد  دروآ و  یمن  بات  ار  مالـسلا 

، مالـسلا هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ِندوب  دوعوم  يدهم  هب  داقتعا  اب  ًاساسا  ای  دندوب ، هدش  لیامتم  هیلیعامـسا  هب  ای  هدـش و  ءارآ  ّتتـشت 
.(2) دنتفات یمنرب  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تماما  هیعاد ي 
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هگن ناما  رد  نوراه ، یهاوخدـب  زا  ار  نتـشیوخ  يویند ، روما  هب  لاغتـشا  هب  رهاظت  اب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  راوشد ، طیارـش  نیا  رد 
ات دـندرک  تّمه  نوگاـنوگ  ِناروشناد  ءاـملع و  اـب  هثحاـبم  هب  هنارایـشوه  ناـمدرم ، ِتیادـه  ینعی  رت ، ّمهم  ههبج ي  رد  (1) و  دنتشاد
هب ندـیتلغرد  زا  ار  یعیـش  ياه  هدوت  دـنزاس و  ادـیوه  ناگمه  رب  ار  شیوخ  يوگتفگ  یب  ِناحجر  تاهبـش ، هب  ییوگ  خـساپ  نمض 

.دنراد ظوفحم  نایاپ ، یب  ياه  هقرف  نازاب و  گنرین  ِناماد 

داتفا نانچ  دش و  لّدـبم  یتیّمها  روخ  رد  یملع  نوناک  هب  یبنلا  هنیدـم  مالـسلا  امهیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  تّمه  اب  هنوگ ، نیا 
هیلع اضر  ماـما  زا  ار  شیوخ  ینید  یملع و  ياـه  شـسرپ  هب  خـساپ  رهـش ، نآ  هب  تمیزع  اـب  ناگدـنهوژپ ، ءاـملع و  زا  يرایـسب  هک 
نیا هنماد ي  هک  تسناد  دـیاب  اـّما  .دـندومن  یم  ضیف  بسک  شترـضح  زا  هبتاـکم ، اـب  مه  ینارگید  دـندش و  یم  راتـساوخ  مالـسلا 

هفوک و هب  يرفـس  رد  ناشردپ ، تداهـش  زا  سپ  یکدنا  ناشیا  هک  ارچ  دوبن ، رـصحنم  هنیدم  هب  اهنت  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ِدرکراک 
.(2) دنتخادرپ مه  ناملسم  نیمّلکتم  رگید و  نایدا  ياملع  اب  يراد  هنماد  ياه  هرظانم  هب  هرصب ،

یساّبع رباج  هفیلخ ي  لباقم  رد  هّیقت  یکی  تسا : هدوب  زیچ  ود  مالسلا ، هیلع  اضر  ترضح  تماما  نارود  یلصا  هلکاش ي  هجیتن ، رد 
.تاهبش عفر  نید و  جیورت  هب  مامتها  يرگید  و 
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: تسا ساـّبع  لآ  تموکح  رد  لّوحت  نیرتـگرزب  رب  قـبطنم  مالـسلا ، هیلع  اـضر  ترـضح  تماـما  یگدـنز و  نارود  فـطع  هطقن ي 
گنج لاس  جنپ  لالخ  رد  .تفر  روگ  هب  وا  اب  سابع  ینب  تموکح  ییالط  نارود  درمب و  يرمق  يرجه  لاس 193  رد  دیشّرلا  نوراه 

ماما مالـسلا و  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  هرود ي  اـب  ساـیق  لـباق  یتغارف -  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  نومأـم ، نیما و  ناـیم  یـشکردارب  و 
اب نکیل  .دنتشامگ  تّمه  عّیشت  يرظن  ینابم  ِماکحتسا  هب  ریگیپ  یـشالت  اب  دنتفای و  ینید  مولع  رـشن  يارب  مالـسلا -  هیلع  قداّصرغعج 

ّتقد و جاتحم  نآ ، كرد  هک  تشگ  رادیدپ  ّصاخ  یطیارش  وا ، ّصاخ  ياه  گنرین  و  يرجه ، لاس 198  رد  نومأم  یعطق  ِرارقتسا 
.تسا ناوارف  عّبتت 

هاگ تخت  ار  ورم »  » درک و زیهرپ  دادـغب -  ینعی  تفالخ -  زکرم  هب  تعجارم  زا  اه  لاس  ات  نیما ، ِندروآ  لتق  هب  زا  سپ  نومأـم ، نیا 
تـسخن دـناوخارف و  ورم »  » هب ار  مالـسلا  هـیلع  اـضر  ماـما  فرگـش ، ریظن و  یب  یمادـقا  رد  يرجه  لاــس 200  رد  وا  .داد  رارق  دوـخ 

.درک فیلکت  ناشیا  هب  ار  يدهعتیالو  سپس  تفالخ و 

ار نیون  یتسایـس  هزات ، هفیلخ ي  هک  دناسر  یم  تروص  ره  رد  تسا و  زیگنارب  شـسرپ  ثیح ، ره  زا  یمادقا  نینچ  هک  تسین  یّکش 
دیدرت ماهبا و  رد  هدـیچیپ  نانچ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  ِندرک  دـهعیلو  زا  نومأـم  یلـصا  هزیگنا ي  عقاو ، رد  .تسا  هدوب  هدرک  زاـس 

نآ هرابرد ي  يددعتم  تالاقم  ای  بتک  دنا و  هدیشوک  نآ  ياّمعم  ّلح  رد  ناگدنـسیون  زا  يرایـسب  لاس ، اهدص  لالخ  رد  هک  تسا 
رد شترضح  دیشک و  لوط  یلاس  هس  ای  ود  ورم ، رد  مالسلا  امهیلعاضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  تماقا  ریدقت ، ره  هب  ...دنا  هتشاگن 

ص:20
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.دندیشکرپ یلعا  قیفر  ِراوج  هب  سوط  هیرق ي  رد  دندوب ، دادغب  ِمزاع  نومأم  قاّفتا  هب  هک  یماگنه 

ارچ دشاب ؛ ماهبا  هدرپ ي  رد  يدهعتیالو ، هعقاو ي  نوچ  مه  زین  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تشذگرد  یگنوگچ  هک  تسین  بّجعت  ياج 
اـضر ماما  اسب  هک  دـنا  هتـسب  لد  هنامگ  نیا  رب  مالـسلا ، هیلع  ماما  رب  نداهن  جرا  هب  نومأـم  ِرهاـظت  هجیتن ي  رد  نیخّروم  زا  یخرب  هک 

 - نومأم نذا  یب  سابع -  ینب  زا  یتعامج  ار  ناشیا  هب  نداد  رهز  هک  نیا  ای  دنشاب  هدرک  تلحر  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  مالـسلا  هیلع 
مالـسلا و هیلع  اضر  ماما  تداهـش  زا  سپ  نومأم ، ِراـتفر  یناـهگان  رییغت  هک  تسا  یلاـحرد  همه  نیا  . (1) خلا ...و  دنـشاب  هداد  ماجنا 
هنماد ي شرتسگ  اّما  تسا ؛ هعجاف  نیا  رد  وا  صخش  ِتسد  ِندوب  هدولآ  ِرگ  ناشن  یگلمج  نایولع ، یبوکرـس  رد  وا  نشخ  تامادقا 

ِدرکیور زین  دنتـسمریغ و  يراـگن  خـیرات  ّتنـس  ِراـنک  رد  تشاد ، رّحبت  نآ  داـجیا  رد  نومأـم  هک  يزیمآ  هئطوت  دولآ و  مهو  ياـضف 
لضف ندش  هتشک  نایم  ِقیقد  هطبار ي  كرد  زا  یخرب  هک  دنا  هدروآ  دیدپ  ار  یطیارش  نانچ  همه ، همه و  یعیش ، ِمّلکتم  هنالعفنم ي 
زجاع یساّبع ، تفالخ  زکرم  هب  نومأم  تمیزع  ماگنه  رد  مه  نآ  سوط ، رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تداهش  سخرس و  رد  لهـس  نب 

.دنا هدرک  رذگ  ییانتعا  یب  زین  ثداوح  نیا  ِسپ  زا  نومأم  یتّیصخش  لّوحت  هب  ای  دنا و  هدنام 

یهاگن اب  هک  تسا  ریزگان  تاّیعقاو  فشک  يارب  هدنهوژپ  نیاربانب ،

ص:21

{« : {ع ماما نیمتشه  یسایس  یگدنز   » هب كر  مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  گرم  ای  تداهـش  هب  عجار  نوگانوگ  تارظن  هرابرد ي  . 6 - 1
.216 صص 202 - 
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ياه هطبار  كرد  يرواد ، شیپ  هنوگره  زا  غراف  دزادرپب و  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  یناگدـنز  ياهدادـیور  هعومجم ي  هب  رت  قیمع 
.دهد رارق  شیوخ  تّمه  ههجو ي  ار  عیاقو  نایم 

ص:22
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يدهعتیالو نومأم ، مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  مود : شخب 

هراشا

ص:23
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هراشا

عقاو هب  .ددرگ  شواک  یـسررب و  نیون  يا  هیواز  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  يدهعتیالو  ِدادـیور  ات  تسا  نآ  ِرَـس  شخب ، نیا  رد 
یلاـعفنا و ًـالماک  یـشرگن  هداـتفا و  یّمهم  ياـه  یتساـک  لیدـب  یب  ِدادـخر  نیا  كرد  رد  هـک  تـسا  ناـمگ  یب  روطـس  نـیا  مـقار 

یهاگن اب  ات  هدرک  شـشوک  روطـس  نیا  مقار  هک  نیا  رکذ  لباق  هتکن ي  .تسا  هتخادـنا  میخـض  يا  هدرپ  اه  ّتیعقاو  رب  یخیراـتریغ ،
هلـسلس ي لوبق  ای  ّدر  عضوم  زا  هن  تسا ، نهک  یخیرات  ثاریم  کی  یـسراو  رب  ینتبم  هک  یهاگن  درگنب ؛ تایاور  ثیداحا و  هب  هزات 
ار یخیرات  رصانع  زا  ردقنارگ  يا  هعومجم  یعیـش ، یمالـسا و  ثیداحا  نیون ، ِزادنا  مشچ  نیا  رد  رتهب ، ترابع  هب  .مهلاثما  دانـسا و 
هعماج ي یعامتجا  خـیرات  زا  ساّسح  يا  ههرب  ِرگ  نایامن  یتّنـس ، شور  هب  اه  نآ  مقـس  اـی  تّحـص  ِنییعت  زا  غراـف  هک  دـنراد  رب  رد 

.دنتسه یمالسا 

دادما نیشیپ  عماوج  يداصتقا  یـسایس و  یعامتجا و  طیارـش  كرد  رد  ار  راگن  خیرات  دنناوت  یم  ثیداحا ، هعومجم ي  تقیقح ، رد 
میظع هعوـمجم ي  يروآدرگ  هب  هک  یـسلجم  همـالع  نوـچ  یتّیـصخش  عیـسو  ِشنیب  زا  اـجنیمه  هک  تساـج  هـب  هـچ  و  دـنناسر ،...، 

، دز تسد  راونالاراحب 

ص:25
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.تسام يور  شیپ  دنیآ ، یم  خیرات "  " راک هب  هک  يدنمجرا  ياه  هیام  راک ، نیا  اب  هچ ، دوش ؛ دیجمت 

لاؤس حرط 

يارب یبّنلاهنیدـم  رد  ار  هرّونم  هضور ي  مالـسلا ، امهیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  فوئّرلا  ماـمالا  يرجه ، مّوس  نرق  ِهاـگپ  رد 
.دندرک كرت  سابع ، ینب  يروطارپما  ِقرش  لامش  هیلا  یهتنم  رد  ورم »  » دصق هب  ، (1) نیزح سب  یعادو  اب  هشیمه و 

دوب هدناوخارف  اج  نآ  هب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  بیجع ، یماربا  رارصا و  ِلابند  هب  ، (2) یساّبع هفیلخ ي  نیرتدنمشوه  نیمتفه و  نومأم 
، نیما شردارب  اب  دربن  هماگنه ي  رد  هک  تشاد  هیعاد  وا  .دراپسب  ناشیا  هب  ار  تموکح  ات 

ص:26

هب هداد و  ربخ  نآ ، ماجرف  رد  دوخ  تداهـش  زا  اراکـشآ  ناسارخ ، رفـس  ماگنه  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تایاور ، یهاوگ  هب  . 7 - 1
«: راونالاراحب  » هب كر  رت ، شیب  یهاگآ  يارب  دنتسه ؛ تشگزاب  یب  يرفس  مزاع  هک  دندوب  هدرک  ناشنرطاخ  نارادتسود  ناکیدزن و 

.120 صص 116 -  ج 49 ،
کی رد  هک  تـسا  لوـقنم  مالـسلا  اـمهیلع  بلاـطیبا  نـب  یلع  ماـما  زا  دوـب ؛ یـسابع  هـفیلخ  نیرتدنمـشوه  نومأـم  دـیدرت  یب  . 8 - 2
ییحی نبرفعج  وا ، ّیبرم  نیتـسخن  {. 323  } ص ج 41 ، راونالاراحب :» « }» مهملعا مهعباس  : » دنا هدومرف  نایـساّبع  هب  عجار  ییوگـشیپ 

فالخرب نومأـم ، یناگدـنز  .دیـسر  مه  ترازو  هب  اهدـعب  هک  تفرگ  هدـهعرب  ار  شـشزومآ  لهـس  نب  لـضف  سپـس  دوب و  یکمرب 
یگتـسب لد  وا  تشذـگ ، یمن  يراوخداش  مّعنت و  رد  دوب -  یـساّبع " ، " ردام يوس  زا  مه  ردـپ و  بناج  زا  مه  هک  نیما -  شردارب 

ار يرادنید  دهز و  هب  رهاظتم  زین  بلطّددجت و  رایسب  يا  هرهچ  نایساّبع ، رگید  نیما و  اب  هسیاقم  رد  تشاد و  یعیـسو  یگنهرف  ياه 
ِّتنـس نآرق و  دـهاوخ  یم  هک  تشاد  راهظا  داـهن و  دوخ  رب  ماـما  ِبقل  شنیتسخن ، ناـکاین  زا  دـیلقت  هب  وا  .تشاذـگ  یم  شیاـمن  هب 
یسوم نب  یلع  ترـضح  ماما ؛ نیمتـشه  یـسایس  یناگدنز   » زین ص 178 و  جیربمک :» مالـسا  خـیرات   » هب كر   ) دـنک ءایحا  ار  ربمایپ 

{. 99  - } صص 97 مالسلا : » امهیلعاضرلا 
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(1) و دنک راذگاو  بلاط  یبا  لآ  زا  سک  نیرت  هتسیاش  هب  ار  تفالخ  تفای ، رفظ  رگا  ات  دوب  هدرک  رذن " ، " تردق ِریرس  هب  لین  يارب 
یمن تفای  ساّبع -  لآ  زین  و  نادناخ -  نآ  رد  مالسلا  امهیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  زا  رت  قیال  هک  درک  یم  ینامگ  یب  ِراهظا  کنیا 

.(2) ددرگ

رد مه  نآ  یـساّبع ، هفیلخ ي  کـی  يوس  زا  یفیلکت  ناـنچ  هن  اریز  تسا ؛ روآ  تریح  فرگـش و  رظن  ره  زا  دادـخر  نیا  ناـمگ  یب 
همئا نایعیـش و  سابع ، ینب  ِتموکح  دوب ، ات  هک  يولع ؛ ماما  کی  ِشریذپ  هن  دومن و  یم  يّداع  هنامز ، یـسایس  ياهراتفر  بوچراچ 

ِنیملاظ نآ  اب  يراکمه  هنوگره  زا  ینلع ، هزراـبم ي  هب  هچ  هّیقت و  هب  هچ  دوخ ، ياـجرد  ناـنیا  (3) و  دنتـساوخ یم  دوبان  ار  نانآ  ي 
.دنتشاد زیهرپ  زیر  نوخ 

هب مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ِتوعد  ات  نیما  ِلتق  علخ و  ِنایم  رت ، هتشذگ  نیا  زا 

ص:27

ص 143 و ص ج 49 ، راونالاراحب :»  » هب كر  هدیـسر ، نآ  یگنوگچ  هرابرد ي  هک  یتایاور  نومأم و  هیعاد ي  نیا  هرابرد ي  . 9 - 1
«: خیراوتلا خسان   » هب و  345 ؛  صص 343 -  ج 2 ، اضّرلا :» رابخا  نویع   » هب زین  و  ص 112 ؛ شخب 2 ، ج 4 ، هعیشلا : نایعا  هب  زین  145 ؛ 

.205 صص 203 -  ج 11 ،
ساّبع و نادـنزرف  رد  نم  تفگ ...« : ناـنآ  هب  باـطخ  يرمق ، يرجه  لاس 200  رد  نایـساّبع  گرزب  ییامهدرگ  رد  نومأـم  . 10 - 2

نیا هب  رتراوازس  رت و  هتسیاش  رتنّیدتم ، رتاسراپ ، رت ، تلیضف  اب  ار  نانآ  زا  کیچیه  یلو  مدرک  وجتـسج  هنع  هّللا  یـضر  یلع  نادنزرف 
{. 155  } ص ج 11 ، يربط :» خیرات   » هب كر  زین  ص 441 ؛  ج 3 ، بهذلا :» جورم   » زا لقن  « } .مدیدن اضرلا  یسوم  نب  یلع  زا  رما 

رد نایوما  ِتراغ  بهن و  هک  دوب  هنامحر  یب  ناـنچ  نایعیـش ، اـب  ههجاوم  رد  ساـبع  ینب  ِتموکح  ِدروخرب  هک  تسا  ینتفگ  . 11 - 3
لئاسر  » هب كر  تسا ؛ روباشین  یلاها  هب  یمزراوخ  همان ي  دروآ ، ناوت  یم  ینعم  نیا  رب  هک  يدهاش  دومن ! یم  زیچان  نآ ، اب  هسیاقم 

.165 صص 164 -  یمزراوخ :»
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همه نیا  ِتشذگ  زا  سپ  نومأم  یلیلد  هچ  هب  هک  دـیامن  یم  اج  هب  یـشسرپ  نیا  هتبلا  (1) و  دوب هداتفا  هلـصاف  یلاس  هس  زا  شیب  ورم ،
مه یخیرات ، یلقع و  دـهاوش  اب  نومأم ، ِدـهع  رذـن و  هیعاد ي  هک  تسا  راکـشآ  دروآ ،...،؟ رطاـخ  هب  ار  شرذـن  يادا  هزاـت  تّدـم ،

؟ تسا هدوب  هچ  راک  نیا  رد  وا  یلصا  دصقم  هک  دیآ  یم  شیپ  شسرپ  نیا  مرجال  سپ ، درادن ؛ یناوخ 

نومأم يوس  زا  يدهعتیالو  يراذگاو  ییارچ  رب  یلّمأت 

هیلع اـضر  ماـما  هب  ناـیولع ، ِندرک  شوخ  لد  تهج  هب  وا  هک  هدـشدیکأت  هتکن  نیا  رب  همه ، زا  شیب  نومأـم ، مادـقا  ِلـیالد  ناـیب  رد 
، هّیرظن نیا  ِنارادفرط  . (2) دهد نایاپ  ار  نانآ  ياه  مایق  دشخب و  نیکـست  ار  نانآ  ِشبنج  روش و  ات  داد  يدـهعتیالو  ِبصنم  مالـسلا ،

وبا ِراد  هنماد  شزیخ  هب  هاگ 

ص:28

اب تبقاع  ات  دوب  شکمـشک  تموکح  ِرَـس  رب  نیما  نومأم و  نایم  یلاسدنچ  نامز ، نیا  زا  .درم  يرجه  لاس 193  رد  نوراه  . 12 - 1
لاس 201 ناضمر  مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  يدهعتیالو  خیرات  .تشگ  عزانمالب  نومأم  تفالخ  لاس 198  مّرحم  رد  نیما  ِندش  هتشک 

.179 صص 175 -  جیربمک :» مالسا  خیرات   » هب كر  اه ، خیرات  نیا  هرابرد ي  .تسا 
ار ناسارخ  رفس  هب  مالسلا  امهیلعاضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  ِندش  یهار  لیلد  یمق ، ساّبع  خیش  روفغم  موحرم  هلمج  زا  . 13 - 2
رد شنامرف  تشگ و  تفالخ  رب  رقتسم  نوچ  نومأم  هک  تسنآ  دوشیم  رهاظ  تایاور  زا  هچنآ  دانامن : یفخم  : » تسا هدرک  لقن  نینچ 

کلامم فارطا  رد  دومن و  تماقا  ورم  هدـلب  رد  دوخ  درک و  ضیوفت  لهـس  نب  نسحب  ار  قارع  تلایا  دـیدرگ و  ذـفان  ملاـع  فارطا 
عمـسب ورم  رد  ربخ  نوچ  دنتـشارفارب  تفلاخم  تیار  تفالخ  عمطب  تاداس  زا  یـضعب  هتفای  عافترا  بوشآ  هنتف و  رابغ  نمی  زاـجح و 

نآرب نومأم  يأر  رایـسب  هشیدنا  ریبدت و  زا  دعب  دومن  تروشم  دوب  وا  ریـشم  ریزو و  هک  نیتسایرلاوذ  لهـس  نب  لضف  اب  دیـسر  نومأم 
تعاطا مدقب  تاداس  ریاس  هکنآ  ات  دنادرگ  دوخ  دهعیلو  ار  وا  دیامن و  بلط  هنیدم  زا  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  تفرگ  رارق 
داتسرف ترضحنآ  تمدخب  دوخ  ناصوصخم  زا  یضعب  اب  ار  كاحض  یبا  نبءاجر  سپ  دنرادرب  تفالخ  زا  عمط  نادند  دنیآ و  شیپ 
رایـسب عانتما  لوا  رد  ترـضح  دندیـسر  ترـضحنآ  تمدخب  ناشیا  نوچ  دنیامن  بیغرت  ناسارخ  رفـسب  ار  بانجنآ  هک  هنیدم  يوسب 

ص لامآلا : » یهتنم   » زا لقن  هب  « } .دومن رایتخا  ربجب  ار  رثا  تنحم  رفـس  نآ  دیدرگ  زواجتم  لادـتعا  دـح  زا  ناشیا  هغلابم  نوچ  دومن 
.تسا هدش  زاربا  یهباشم  رظن  نآ  یط  هک  ص 140 ، مالسلا : » هیلع  ماما  نیمتشه  یسایس  یگدنز   » هب كر  نینچ  مه  {. 889}

نایدا هاگ  مزر  رد  مالسلا  هیلع  اضر  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 140زکرم  هحفص 34 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/656/AKS BARNAMEH/#content_note_28_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/656/AKS BARNAMEH/#content_note_28_2
http://www.ghaemiyeh.com


رد نایولع ، موادم  ياه  نایصع  هاگ  (2) و  دوب هتخادنا  هزرل  هب  تخـس  ار  سابع  ینب  تموکح  ناکرا  هک  دننک  یم  هراشا   (1) ایارّسلا
یم دـهاش  ار  مالـسلا ) هیلع  یـسوم  نب  میهاربا  نمی =(  ای  جاـبید ) هب  روهـشم  مالـسلا ، هیلع  رفعج  نب  دـمحم  هّکم =(  نوچ  یقطاـنم 

عومجم يرطاخ  اب  نآ ، ياّکتا  هب  ناوت  یمن  هک  تسا  ناوارف  نادـنچ  هنامگ ، نیا  رب  اه  لاکـشا  اه و  ماهبا  فصو  نیا  اـب  . (3) دنروآ
: اریز درک ؛ لیلحت  ار  مالسلا  امهیلعاضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  يدهعتیالو  هعقاو ي 

هیلع ماما  نومأم ، هک  دوب  یتجاح  هچ  هک  دنام  یم  خساپ  یب  شـسرپ  نیا  يدـهعتیالو ، يراذـگاو  هعقاو ي  زا  يریـسفت  نانچ  رد  ( 1
همه نآ  اب  ار  مالسلا 

ص:29

ِناگداون زا  ابطابط ، میهاربا  نبدمحم  ِقاّفتا  هب  هک  دوب ، نومأم  ِرادرس  نیعا ، نبهمثره  هاپس  ناگنهرس  کلـس  رد  ایارّـسلاوبا ، . 14 - 1
« : يرخف خیرات   » هب زین  257 و  صص 253 -  ریّسلا : » بیبح  خیرات   » هب كر  وا  مایق  هرابرد ي  درک ؛ جورخ  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما 

ص 305.
ار هفوک  رد  ایارّـسلاوبا  شبنج  هدوب و  هدیقع  نیمه  رب  هک  درک  هراشا  جیربمک » مالـسا   » خیرات ناگدنـسیون  هب  دیاب  هلمج ، زا  . 15 - 2

مالـسا خیرات   » هب كر  هراب  نیرد  دنا ؛ هتـسناد  ّرثؤم " تخـس   " مالـسلا هیلع  اضر  ماما  هب  يدهعتیالو  يراذگاو  هب  نومأم  بیغرت  رد 
.179 صص 178 -  جیربمک : »

.123 صص 122 -  {ع : »} متشه ماما  یسایس  یگدنز   » هب كر  هلمج  زا  . 16 - 3
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رد مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  تسناوت  یم  دوب ، یم  يراک  بیرف  غیلبت و  یپ  رد  طقف  نومأـم  رگا  هک  ؟(1)  دناوخبارف ورم »  » هب رارصا 
هک نیا  ای  دنک ؛ ُرپ  شیاه  یـشیدنا  کین  ِغیلبت  زا  ار  نامدرم  شوگ  دیامن و  هضرع  ار  تفالخ  ورم -  هب  توعد  یب  و  هنیدـم -  نامه 
اه بوشآ  نوناک  هک  یبرع ، ياه  نیمزرـس  هب  ًاصخـش  هک  نیا  ای  .دراذگاو  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ار  راک  دورب و  هنیدـم  هب  دوخ  ِنَت  هب 

اهنت نومأم  فده  رگا  تروص ، ره  هب  .خلا  ای ،...، دـنادرگ ، دـهعیلو  اج  نامه  رد  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  دـنک و  تمیزع  دـندوب ، هدـش 
تسناوت یمن  دنتفریذپ (2) -  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تبقاع  هک  یبیترت  اب  مه  نآ  يدهعتیالو -  يراذگاو  دوب ، یم  يزاسوج  غیلبت و 

.دشاب هتشاد  ناسارخ ، رفس  هب  یلخد  چیه 

اـضر ماما  هب  يدـهعتیالو -  سپـس  و  تفالخ -  هضرع ي  رد  نومأم  ِدرکلمع  تشاد  ناـنیمطا  ناوت  یمن  هک  نیا  رت  ّمهم  هتکن ي  ( 2
یسوم ماما  مالـسلا و  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ِتداهـش  زا  سپ  اریز  هتـشاد ، یم  نایولع  ياه  تفلاخم  رب  ینادنچ  ریثأت  مالـسلا ، هیلع 
امهیلع اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  هک  ینایعیـش  ًالمع  دوب و  هداتفا  نایولع  ناـیم  رد  یگرزب  ياـه  باعـشنا  مالـسلا  هیلع  مظاـک 

رامش مک  یهورگ  دنتسناد ، یم  دوخ  ماما  ای  اوشیپ  نیمتشه  ار  مالسلا 

ص:30

ص 407. ج 2 ، یفاکلا : »  » هب كر  نومأم ، ِناوارف  ماربا  رارصا و  هرابرد ي  . 17 - 1
روما رد  یتلاخد  هنوگ  چیه  هک  دندرک  هارمه  ّمهم  طرـش  نیا  اب  ار  يدهعتیالو  ِشریذـپ  تبقاع  مالـسلا ، هیلع  ماما  میناد  یم  . 18 - 2
ّیلواال یضقاال و  یتفاال و  یهناال و  رمآال و  نا  یلع  دهع  هیالو  یف  لخاد  ّینا  : » دنشاب هتـشادن  اه  بصن  ای  لزع  تموکح و  ییارجا 

{. 486  } ص یفاکلا :»  » هب كر  « } هّلک کلاذ  نم  نیفعت  مئاق و  وه  اّمم  ًائیش  ّریغاال  لزعاال و  و 
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.دندوب ّتیلقا  رد  و 

ریاس ای  نایدیز (1)  رامش  تشاد و  يوق  یلّکشت  هّیماما  هورگ  دندوب ، تایح  دیق  رد  مالسلا  هیلع  مشـش  ماما  هک  یماگنه  ات  عقاو ، رد 
رد فـالتخا  يرمق ، يرجه  لاس 148  رد  ناشیا ، تداهـش  هعجاف ي  اب  نکیل  دوبن ؛ ءانتعا  لباق  نادـنچ  نانیا  ِلـباقم  رد  یعیـش ، قرف 
زا  - (5)« هّیعبس  » »(4) و هّیدّمحم ، » (3)« هّیحطف ، » (2)« هّیـسووان  » نوچ ینیوانع  تحت  ناـنآ -  زا  یمیظع  شخب  داـتفا و  هّیماـما  ِناـیم 

ماما تداهش  زا  سپ  هّیماما ، ِفوفـص  رد  فاکـش  فصو ، نیا  اب  .دندز  زابرـس  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ترـضح  ِتماما  ِشریذپ 
اضر ترضح  ِتماما  هب  نیکمت  زا  نانآ ، زا  يریثک  رامش  هک  داتفا  نانچ  تفای و  يرت  عیسو  رایـسب  داعبا  مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم 

مالسلا هیلع 

ص:31

نب دیز  تماما  هب  مالسلا ، هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ياج  هب  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  زا  سپ  هک  دنتـسه  هّیماما  زا  يا  هقرف  نایدیز  . 19 - 1
ص 214. یمالسا : » قرف  گنهرف   » هب كر  دندش ؛ لیاق  دیهش ، دیز  هب  روهشم  مالسلا ، امهیلع  نیسحلا  نب  یلع 

هب كر  دنتسناد ؛ يدهم  مئاق  ار  ناشیا  هتشگ ، رکنم  ار  مالسلا  هیلع  قداّصلا  رفعج  ماما  تداهـش  هک  دندوب  یناسک  هّیـسووان  . 20 - 2
رد سوواـن  هب  هک  دـناد  یم  لوهجم  یـصخش  وریپ  ار  ناـنیا  قرفلا ، نیب  قرفلا  ّفلؤم  ص 100 . یتـخبون : » هعیـشلا ي  قرف  همجرت  »

ص 33. قرفلا : » نیب  قرفلا   » هب كر  تسا ؛ هدوب  بستنم  هرصب  یلاوح 
 - صص 112 نامه : »  » هب كر  دندوب ؛ حطفا  هّللادبع  مالسلا ، هیلع  قداص  رفعج  ماما  دشرا  دنزرف  تماما  هب  نیدقتعم  هّیحطف  . 21 - 3

ص 34. قرفلا : » نیب  قرفلا   » هب زین  113 و 
.112 صص 111 -  نامه : »  » هب كر  دنا ؛ هتفگ  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  نب  دمحم  تماما  هب  نیدقتعم  ار  هیدّمحم  . 22 - 4

دوخ و ماما  ار  مالسلا -  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ردارب  مالـسلا -  امهیلع  قداص  رفعج  نب  لیعامـسا  نایماما ، تفه  ای  هّیعبـس  . 23 - 5
ات دوـب  هتخاـس  شردـپ  هک  دوـب  یگنرین  مالـسلا ، اـمهیلعرفعج  نب  لیعامـسا  گرم  هک  دـندوب  دـقتعم  ناـنی  .دندرمـش  دوـعوم  مئاـق 

ص یتخبون : » هعیـشلا ي  قرف  همجرت ي   » هب كر  هراب  نیرد  تسا ؛ مئاق  ماما  ومه  دـنک و  ناـهنپ  ناـمدرم  مشچ  زا  ار  وا  هلیـسونیدب 
.101
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: دنا نینچ  دندمآرب ، هنوگ  نیا  هک  یّمهم  ياه  هقرف  .دندز  زابرس 

.(1) دنتفگ مئاق  یح و  ماما  ار  ناشیا  هدش ، رکنم  ار  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  تلحر  هک  هفقاو ،» »

نب دّمحم  مان  هب  یـصخش  نکیل  تسا ، مئاق  ماما  هدنز و  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  دندوب  دقتعم  هفقاو  نوچ  مه  هک  هّیریـشب ،» »
.(2) تسا هدیزگرب  دوخ  ِنیشناج  ناونع  هب  ار  ریشب 

.(3) دندرک دادملق  مئاق  يدهم  هدنز و  ار  وا  هدش ، لیاق  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  نب  لیعامسا  نب  دّمحم  ِتماما  هب  هک  هّیکرابم ،» »

دنا هتفرگ  مان  مه  هّیلیعامسا »  » خیرات رد  هّیعبس -  هارمه  هب  ریخا -  هورگ 

ص:32

قرف  » هب كر   } دنا هتفگ  مه  هروطمم  ار  نانیا  .دندوب  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ِندوب  يدـهم  مئاق  هب  نادـقتعم  هفقاو ، . 24 - 1
زا یخرب  هک  دوـب  نیا  تشگ ، هفقاو  يرادـیدپ  ِببـس  هک  یهّجوـت  لـباق  ِلـیالد  هلمج  زا  {. 119  - } صص 118 یتخبون : » هعیـشلا 
 - هفوک رد  ینئاطب  هزمح  یبا  نب  یلع  رـصم ، رد  یـساور  یـسیع  نب  نامثع  نوچ  مالـسلا -  هیلع  متفه  ماـما  يـالکو  نارازگراـک و 

اضر ماما  هب  هوجو  نآ  ِنتخادرپن  رد  يرذع  هک  نآ  يارب  اذل  دندوب و  هدرک  فرصم  دوخ  عفن  هب  ار  ماما  مهس  هوجو  زا  يدایز  رادقم 
هب كر   ) دنتسه تبیغ  هدرپ ي  رد  ناشیا  هک  دنتفگ  هدش و  رکنم  ار  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  تلحر  دنشاب ، هتشاد  مالسلا  هیلع 

ترضح ِتماما  اب  نانیا  {. 71  } ص جع : ») ) مهدزاود ماما  تبیغ  یـسایس  خـیرات   » هب زین  ، 227 صـص 225 -  اضرلا : » رابخا  نویع  »
« : یفاکلا  » هب كر  هراب  نیرد   } تسا هدش  تبث  شترـضح  اب  اه  نآ  زا  یتارظانم  تایاور ، رد  دنتـشادن و  تقفاوم  مالـسلا  هیلع  اضر 

{. 218  - } صص 217 168 و  صص 165 -  ج 3 ،
.84 صص 79 -  یتخبون : »  » هب كر  . 25 - 2

، ردارب هب  ردارب  زا  ّصن  لاقتنا  هک  نیا  مالعا  اب  وا  ًارهاظ  .تسا  هدش  هتفرگ  رفعج  نب  لیعامـسا  مالغ  كرابم ، زا  هّیکرابم  مان  . 26 - 3
؛ } 102  - } صص 101 یتخبون : » هعیـشلا ي  قرف  همجرت   » هب كر   } تشگ هقرف  نیا  رازگ  ناینب  هدوب ، زاجم  نینـسح  دروم  رد  طقف 
« : ناریا مدرم  گنهرف  هنیمز   » هب كر  دنا ؛ هدروآ  هقرف  نیا  هیمـست ي  هجو  يارب  يرگید  لیالد  عبانم ، زا  یخرب  رد  هک  تسا  ینتفگ 

ص 317.
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نآ رد  نیاربانب ، . (1) دنتفریذـپن ار  ناشیا  باقعا  مالـسلا و  هیلع  اضر  ماما  مالـسلا و  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  تماما  يور  چـیه  هب  و 
، دندرمش یم  شیوخ  هعاطالا ي  بجاو  ِماما  ار  ناشیا  هک  ینایولع  ِرامش  دناوخارف ، ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  نومأم  هک  ماگنه 

تیرثکا ِنیکـست  رد  هتـسناوت  یمن  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ندادرارق  دهعیلو  رد  نومأم  مادقا  هک  تسا  مولعم  و  دندوب ؛ كدـنا  رایـسب 
ِندیزگرب تشاد ، یم  یتّین  نانچ  نومأم  رگا  هک  تفگ  ناوت  یم  دـشاب و  هتـشاد  يریثأت  نانآ ،-  یبالقنا  هخاش ي  هژیو  هب  نایولع - 

.تشاد یم  هدیاف  رت  شیب  وا  يارب  یلع  نب  دیز  دافحا  زا  یکی 

رد مالسلا  امهیلعاضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  ِتماما  هب  نادقتعم  یعیش ، قرف  رگید  زا  يرایسب  هّیلیعامـسا و  هّیدیز و  فالخرب  ( 3
ماگنه نیا 

ص:33

روهشم ص 36 . خیرات : » رد  هیلیعامـسا   » رد هدنـسیون  نیمه  هلاقم ي  هب  زین  هد ؛  هن و  صـص  نایلیعامـسا : » خیرات   » هب كر  . 27 - 1
توف اب  نکیل  دندرک ، یفّرعم  يدعب  ماما  ناونع  هب  ار  لیعامـسا  دوخ  دشرا  دنزرف  تسخن  مالـسلا ، هیلع  قداصلارفعج  ماما  هک  تسا 

لاکشا نینچ  دنتفاتنرب و  ار  رما  نیا  نایعیش ، زا  یعمج  .دندومرف  بصن  تماما  هب  ار  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ترـضح  لیعامـسا ،
.تسا هدوـب  زیاـج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  زا  اـهنت  ردارب ، هب  ردارب  زا  تماـما  ّصن  لاـقتنا  هـک  دـندرک 

لیعامسا و ات  تفگ  هّیقت  هب  ار  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ِتماما  مالـسلا ، هیلع  قداص  رفعج  ماما  دنتفگ ، یم  هک  دندوب  مه  ینارگید 
، لاحره هب  {. 546 ، } ج 3 مالسا : » یسایس  خیرات   » هب كر   } دننامب ناما  رد  ماّکح  ِدنزگ  زا  دندوب ، تسرد  ِناماما  هک  يو  نادنزرف 

تشگ یعدم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  نامز  رد  هک  دید  باطخلا » یبا   » تشذگرس رد  ناوت  یم  ار  هیلیعامسا  تضهن  زاغآرس 
.دیـسر لتق  هب  هفوک  مکاح  طسوت  وا  هجیتن  رد  دـش و  نالعا  دودرم  ترـضح  يوس  زا  ًادـیدش  اعّدا  نیا  .تسا  ناشیا  هدـنیامن ي  هک 

مئاـق ماـما  ار  وا  دـندمآ و  مالـسلا  هیلع  قداّـصلارفعج  نـب  لیعامـسا  نبدّـمحم  لیعامـسا ، دـنزرف  ِدرگ  رب  باـطخلاوبا  ناوریپ  سپس 
هیلع مظاک  یـسوم  ماما  اب  نایلیعامـسا  ِتفلاخم  لاحره  هب  {. 41  - } صص 40 نایلیعامـسا : » خیرات   » هب كر  هراب  نیرد   ) دنتـسناد

 - صص 485 ج 1 ، یفاکلا ،»  » هب كر  هراب  نیرد  دنا ؛ هتـسناد  لیخد  شترـضح  تداهـش  رد  ار  نانآ  هک  هدوب  ّدح  نآ  هب  ات  مالـسلا 
.486
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حیرـص ناـمرف  هب  اریز  دـندنارذگ ؛ یم  راـگزور  تاـشامم ، هـّیقت و  هـب  یـساّبع ، راـّبج  تموـکح  لـباقم  رد  هدرک و  هـشیپ  ور  هناـیم 
ِندادرارق دهعیلو  بیترت ، نیا  هب  . (1) دندوب هتشگ  عنم  مالسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  روهظ  ات  یمایق  هنوگره  رد  تکرـش  زا  ناشناماما ،
شترـضح هب  ّصاخ "  " ِتدارا داقتعا و  هتبلا  هک  یبـالقنا -  ناـیولع  ندرک  مارآ  رد  ًامیقتـسم  تسناوت  یمن  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما 

.دشاب هدرک  ءافیا  یشقن  دنتشادن - 

نیرت مک  ای  هدوب  راتساوخ  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  ياول  تحت  ار  نایعیـش  ّددجم  ِلّکـشت  نومأم  هک  تفریذپ  ناوت  یمن  ًانئمطم  ( 4
شیب تافالتخا  ِزورب  يدهعتیالو ، لیمحت  ای  يراذـگاو  زا  وا  هک  دـسر  یم  رظن  هب  سکعرب ، دـشاب ؛ هداد  ماجنا  تهج  نیا  رد  يراک 

زا رت  لوقعم  رایسب  (2) ؛ دراد تقباطم  زین  یخیرات  دهاوش  اب  هک  رما  نیا  .تسا  هدیزرو  یم  دیّما  مه  ار  نایولع  نایم  رد  رتدیدش  رت و 
.تسا هدرمشرب  نومأم  یلصا  دصقم  ار  نایعیش  ِمامت  ِندرک  لد  شوخ  هک  دیامن  یم  هّیرظن  نآ 

، يدهعتیالو هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  ِباصتنا  ِلصا  هک  تسا  راکشآ  ( 5

ص:34

.28 صص 27 -  هّیداّجس :» هفیحص   » هب كر  هلمج  زا  . 28 - 1
هیلع اضر  ماما  ردارب  مالـسلا  هیلع  مظاـک  یـسوم  نب  ساـبع  ِخـساپ  رد  هفوک  یلاـها  هک  دـنک  یم  لـقن  يربط  خـیرات  ّفلؤم  . 29 - 2

توعد نومأم  يارب  رگا  : » دنتفگ نینچ  دوب ، هتفر  بناج  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  نومأم و  يارب  تعیب  بسک  يارب  هک  مالـسلا ،
تدوخ اـی  تنادـناخ  مدرم  زا  یکی  اـی  تردارب  يارب  رگا  میرادـن و  زاـین  وت  توعد  هب  اـم  شیوـخ ، ردارب  يارب  وا  یپ  زا  ینک و  یم 

نایم ِتافالتخا  هدـنهد ي  ناـشن  اـه  هتفگ  نیا  {. 5666  } صـص يربـط : » خـیرات   » هب كر  « } میریذـپ یم  وـت  زا  ینک ، یم  توـعد 
.تسا مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  نانآ ، زا  یخرب  يرادربنامرف  مدع  زین  و  نایعیش ،
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ینب تموکح  اب  نایولع  ِتفلاخم  رب  دوخ  هک  دوب ، یم  تفـالخ  رما  هب  ناـنآ  ِندوب  یلوا  لوبق  یلع و  لآ  ّقح  ینلع  ِشریذـپ  ینعم  هب 
دیسرپ دیاب  سپ  دُرب ؛ یم  لاؤس  ریز  شیپ  زا  شیب  ار  نانآ  هنابصاغ ي  تموکح  ّتیعورشم  دوخ ، هبدوخ  دز و  یم  هزات  یبیهل  سابع 

؟ تفریذپ ار  هرطاخم  نیا  نومأم  ارچ  هک 

نومأم ِلوتقم  ردارب  نیما -  هک  ساّبع  لآ  ییوج  هنیک  تفلاخم و  شتآ  رب  مالـسلا ، هیلع  ماما  ِباصتنا  هک  تسا  مولعم  نینچ ، مه  ( 6
ًاـساسا هک  تخیگنا  یمرب  ار  سابع  ینب  نادـناخ  ِناگرزب  زا  يرایـسب  ِمشخ  دوزفا و  یم  رایـسب  دنتـسناد ، یم  حـجرا  تفالخ  هب  ار - 

ساّیـس و هفیلخ ي  هنوگچ  سپ  دـندرک (1) ؛ یم  دادـملق  تفالخ  ریرـس  بصاغ  ار  نومأم  دوب و  نیما  تفالخ  ورگ  رد  ناـش  عفاـنم 
، هتکن نیا  ؟(2)  دنکفا رطخ  رد  هنوگ  نیا  ار ، نایساّبع  نایم  رد  شکدنا  ّتیلوبقم  داد و  يراک  نینچ  هب  نت  نومأم ، نوچ  يدنمـشوه 
هک يا  هنوگ  هب  دنتـشادن ؛ يراگزاسرـس  نومأم  تفالخ  اب  سابع  ینب  ًاساسا  میروآ  دای  هب  هک  دهد  یم  ناشن  ار  دوخ  ّتیمها  اج  نآ 

: تسا هدنام  یهارود  ِرَس  رب  دوخ ، نیشناج  باختنا  رد  هک  درک  یم  فارتعا  زین  دیشّرلا  نوراه 

 ]= مشاه ینب  منک ، لیامت  نومأم ] هّللادبع =[  مدنزرف  هب  رگا  »

ص:35

ج اضرلا : » رابخا  نویع   » هب زین  ص 179 ؛  جیربمک : » مالسا  خیرات   » هب كر  نومأم ، اب  سابع  ینب  تفلاخم  هرابرد ي  ك -  . 30 - 1
.327 صص 326 -  ، 2

بیبح خـیرات   » هب كر  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  يدـهعتیالو  نومأم و  راکنا  رد  سابع ، ینب  هعیـش ي  تالُغ  ِمادـقا  هراـبرد ي  . 31 - 2
ص 255. دلجم 2 ، زا  موس  ءزج  ریسلا : »
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نمیا دروآ ، دـهاوخ  ّتلم  رـس  رب  هک  يا  یهابت  زا  مراپـسب  دّـمحم  تسد  هب  ار  تفالخ  رگا  و  دروآ ، مهاوخ  مشخ  هب  ار  سابع ] ینب 
یم مّدقم  ار  هّللادبع  ّکش  یب  دندوبن ، بغار  نیما ] وا =[  هب  زین  سابع ] ینب  مشاه =[  ینب  دوبن و  هدـیبز ] رفعج =[  ّما  رگا  « » ...متـسین

(1)« متشاد

ِبـصن رد  ناوت  یم  ار  نومأم  رب  نانآ  مشخ  مالـسلا و  هیلع  اضر  ماما  يدـهعتیالو  اب  سابع  ینب  تفلاخم  میالع  زا  یکی  لاح ، ره  هب 
تسناد دیاب  نینچ  مه  . (2) دوب نادیقیسوم  يدنمرنه  یسایس ، ِلجر  کی  زا  شیب  هک  دید  دادغب  رد  تفالخ  هب  يدهم ،» نب  میهاربا  »
نومأم رب  لهس  نب  لضف  ِذوفن  هجیتن ي  ار  رما  نیا  ِماجنا  دنتشاد و  تفلاخم  مالسلا  هیلع  ماما  يدهعتیالو  اب  يرایـسب  زین  ورم »  » رد هک 

هدش تبث  نت  هس  یماسا  نانآ ، هلمج ي  زا  هک  دندشن ، تعیب  هب  رضاح  مه  یناسک  هک ، نیا  هرخالاب  (3) و  دنتسناد یم 

ص:36

{« : {ع ماما نیمتشه  یسایس  یناگدنز   » هب كر  نومأم ، اب  ساّبع  لآ  تفلاخم  لیالد  زین  هراب و  نیرد  رت  شیب  یهاگآ  يارب  . 32 - 1
.112 صص 111 -  10 و  103 و 104 -  صص 102 - 

هب ار  هّیَلُع -  شرهاوخ -  وا و  هقالع ي  نوراه  .دوب  هدـش  هداز  ِهلْکِـش  مان  هب  يردام  زا  نوراه -  ردارب  يدـهم -  نب  میهاربا  . 33 - 2
تفـالخ هب  هک  نیما  .دـندش  ناـگمه  ِدمآرـس  ییاقیـسوم ، فلتخم  نونف  رد  ود  نیا  هک  داـتفا  ناـنچ  داـهن و  جرا  یقیـسوم  يریگارف 
هتشادرب تفالخ  هب  لاـس 202  مّرحم  رد  میهاربا  ...دروآرد  دوخ  ّصاوخ  ِکلـس  رد  تشاد و  یمارگ  ار  برطم  يوـمع  نیا  دیـسر ،

ت يربط : » خـیرات   » هب كر  } دیـشخب ار  وا  نومأم  مه  تبقاع  درواـین و  ماود  رت  شیب  يزور  هدراـهچ  شتفـالخ ، نارود  نکیل  دـش ،
ِناد یقیـسوم  اب  تباقر  رد  وا  .تشگ  زاغآ  دـعب  هب  نارود  نیا  زا  یگدـنزاون ، رد  میهاربا  يا  هفرح  یگدـنز  {. 5662  } ص یسراف ،

هب كر  دراوم ، نیا  زا  رت  شیب  یهاگآ  يارب  داهن ؛ داینب  برع  یقیسوم  رد  ار  مسیتنامر  تضهن  یلصوم ، میهاربا  مان  هب  ییارگ  ّتنس 
.228  - صص 226 نیمز : » رواخ  یقیسوم  خیرات  »

.342 صص 341 -  {ع : »} ماما نیمتشه  یسایس  یگدنز   » هب كر  . 34 - 3
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.(1) سنویوبا نارمع و  نب  یلع  يدولُج ، یسیع  تسا :

ینب زا  یکی  ِندـینادرگ  دـهعیلو  اـب  تساوـخ  یم  وا  هک  تسا  نیا  دـنا ، هدروآ  نومأـم  هزیگنا ي  يارب  هک  یتـالامتحا  زا  رگید  یکی 
، یلبق تالاکـشا  ناـمه  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  لاـح  ره  هب  نکیل  (2) ؛ دنک اـپو  تسد  ّتیعورـشم  ّتیبوبحم و  شیوخ  يارب  همطاـف ،

يارب هنیزگ  نیرتهب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  نیا  هن  و  دراد ، يدهعتیالو  هب  یطبر  ورم  هب  رفـس  هن  تسا : دراو  هّیرظن  نیا  رب  ناکامک 
اب سابع  ینب  تفلاخم  رب  مه  يدهعتیالو ، ماقم  هب  نایولع  زا  یتّیصخش  ره  باختنا  هک  تسا  مولعم  یفرط ، زا  .دوب  یم  نومأم  ِروظنم 

بولق ِبلج  نومأم  فدـه  رگا  هوـالع ، هب  . (3) دیـشخب یم  هتـشذگ  زا  شیب  يا  هعـسوت  ار  نایعیـش  ِتابلاطم  مه  دوزفا و  یم  نومأم 
زین و  يرجه ) ات 198   193  ) نیما اب  شا  ینالوط  تاعزانم  هماگنه ي  رد  وا  ارچ  هدوب ، شتموکح  رد  ماکحتـسا  ِداجیا  يارب  ناـیعیش 

؟ تسبن راک  هب  ار  روکذم  هبرح ي  نآ ، زا  سپ  یلاس  هس 

يدهعتیالو قیرط  زا  لوبقم -  يا  ههجو  بسک  ای  نایولع -  نیکـست  هّیرظن ي  هک  تفگ  نانیمطا  اب  ناوت  یم  تشذگ ، هک  هنوگ  نیا 
ِسپ رد  نامگ  یب  هک  تفگ  دیاب  تسا و  لاکشا  لباق  ثیح  ره  زا  مالسلا ، هیلع  اضر  ترضح 

ص:37

يرجه لاس 201  ّجح  مسوم  رد  یساّبع  نارـس  زا  یخرب  تفلاخم  زا  عبانم ، یخرب  رد  نینچ  مه  ص 338 . نامه : »  » هب كر  . 35 - 1
ص 322. ج 2 ، اضرلا : » رابخا  نویع   » هب كر  تسا ؛ هدش  دای 

ص 219. ج 1 ، ناریا : » رد  عّیشت  خیرات   » هب كر  هّیرظن ، نیا  هرابرد ي  . 36 - 2
هیلع اضر  ماما  تداهـش  زا  سپ  وا  هک  تسا  هنوگچ  هدوب ، ّتیبوبحم  بسک  راک ، نیا  رد  نومأم  دـصقم  ًاعقاو  رگا  هوالع ، هب  . 37 - 3

؟ تشادرب نایم  زا  ار  ناشیا  زا  يریثک  عمج  داهن و  نایعیش  نایم  رد  غیت  ییاورپ ، چیه  یب  مالسلا ،
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.تسا هدوب  یلصا  ِنیرفآ  شقن  يرگید  هتکن ي  دادخر ، نیا  هدرپ ي 

یم هدوب و  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاوخاوه  ًاـعقاو  وا  هک  نیا  یکی  تسناد : لـمتحم  ار  ضرف  ود  ناوـت  یم  خـساپ ، رد  تسیچ ؟ هتکن  نیا 
یفادها هرطاخم ، نیا  يارو  رد  وا  هک  نیا  رگید  و  دنک -  ادا  ار  شرذن  ای  دـنادرگزاب -  شا  یعقاو  ِنابحاص  هب  ار  تموکح  هتـساوخ 

.تسا هتشاد  شیوخ -  ّتیعقوم  میکحت  ِتهج  رد  یبالقنا و  نایولع  ِنیکست  زا  شیب  يا -  هدش  هدیجنس  شیپ  زا 

، تسا داضت  رد  نایعیش  هناکاّفس ي  یبوکرس  رد  وا  يدعب  تامادقا  مالسلا و  هیلع  ماما  ندرک  دیهش  رد  نومأم  درکلمع  اب  لّوا  ضرف 
دولایب و زین  مالسلا  هیلع  ماما  ناردارب  زا  نت  تفه  نوخ  رد  تسد  مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  تداهش  زا  سپ  وا  میناد  یم  هک  نانچ  اریز 
رب رت  شیپ  اریز  دـنهد  وشتـسش  ار  اهربنم   " هک تشون  رـصم  رد  دوخ  ِلماع  هب  هک  تفر  شیپ  نادـنچ  نایعیـش  اـب  تموصخ  راـک  رد 
هک ار -  زبـس  مچرپ  دادـغب ، رد  رارقتـسا  زا  سپ  وا  نینچ ، مه  . (1)" دوب هدـش  هدرب  اه  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  مان  ناـشزارف 
وا خاک  هب  مالـسلا  امهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ترـضح  باـقعا  ماـمت  ِدورو  زا  اـت  داد  روتـسد   " (2) و تخادـنارب دوب -  نایولع  ناـشن 

یتسار هب  مّود : ضرف  اّما  ... (3)" دوش تعنامم 

ص:38

ص 211. ع : »}  } ماما نیمتشه  یسایس  یناگدنز   » هب كر  هراب  نیرد  . 38 - 1
« : يرخف خیرات   » هب كر  رما ، نیا  رد  سابع  نب  هّللادبع  نب  یلع  نب  نامیلـس  تنب  بنیز  شقن  زا  یهاگآ  يارب  هراب و  نیرد  . 39 - 2

.135 صص 134 -  {ع : »} متشه ماما  یسایس  یگدنز   » هب كر  نینچ  مه  . 304 صص 303 - 
.78 صص 77 -  جع : »} } مهدزاود ماما  تبیغ  یسایس  خیرات   » هب كر  هراب  نیرد  . 40 - 3
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يراگدنام ِلیالد  هنایم ، نیا  رد  ایآ  تسا ؟ هدرک  یم  لابند  ار  يدصقم  تجاح و  هچ  ورم »  » هب مالـسلا  هیلع  ماما  یناوخارف  زا  نومأم 
؟ دشاب اشگهار  دناوت  یم  ورم »  » رد نومأم 

ورم رد  نومأم  يراگدنام  ییارچ  رب  یلّمأت 

، هتفگ نیا  نکیل  . (1) داد یم  حیجرت  ار  ناریا  رد  تماقا  دوب ، هدـش  هداز  یناریا  يردام  زا  نومأم  نوچ  هک  تسا  نیا  يرایـسب  نامگ 
: اریز دشاب ؛ دناوت  یمن  ناسارخ  هب  شندرپس  لد  ای  دادغب  هب  وا  ِنتفرن  يارب  یلیلد 

یحطس ِتاساسحا  فطاوع و  بوچراچ  رد  دیابن  ناوت و  یمن  ار  نومأم  نوچ  یساّیس  دنمـشوه و  رایـسب  هفیلخ ي  ياه  شنک  ًالّوا :
.درک لیلحت 

يزینک نومأم -  ردام  لجارم - »  » اریز ددرگ ؛ ناریا  هب  وا  ِندرپس  لد  ببـس  هک  هدوبن  وا  راختفا  هیام ي  هاگ  چـیه  نومأم  رداـم  ًاـیناث :
.(2) دش یم  دای  وا  زا  نومأم  ِوجه  رد  هراومه  درک و  یم  تمدخ  دیّشرلا  نوراه  هناخزپشآ  رد  هک  دوب  رادقم  یب  ور و  تشز 

«، ورم  » رد تماقا  رامش  مک  ِلاس  دنچ  زا  سپ  نومأم  هک  میناد  یم  ًاثلاث :

ص:39

ص 93. ج 1 ، یمالسا :» نورق  نیتسخن  رد  ناریا   » هب كر  هلمج  زا  هّیرظن ، نیا  هرابرد ي  . 41 - 1
؛ درک یم  دای  وا  زا  رخـسمت  اب  دیـشک و  یم  وا  ِخر  هب  ار  نومأم  ردام  ِندوب  زینک  اهراب  اهراب و  دوخ ، ياه  هماـنوجه  رد  نیما  . 42 - 2

هدیبز هب  ار  درن  يزاب  دیشّرلا  نوراه  نوچ  هک  تسا  روهشم  . 105 صص 104 -  ماما : » نیمتشه  یسایس  یگدنز   » هب كر  هراب  نیرد 
.خلا ...و  دوش  رتسبمه  لجارم ، ینعی  هناخزپشآ ، ِزینک  نیرتور  تشز  اب  دش  روبجم  وا  بناج  زا  تخاب ،
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رد ًالماک  نیمز ، ناریا  هب  وا  یگتـسبلد  هّیـضرف ي  اب  رما  نیا  هک  دـنکفا ، تماقا  ِلحر  دادـغب  رد  تشگزاب و  یبرع  ياـه  نیمزرـس  هب 
.تسا نیابت 

ای ير »  » رد تماقا  ياج  هب  ارچ  هتـشاد ، هقالع  یگتـسبلد و  نیمز  ناریا  هب  نومأـم  رگا  هک  تفگ  خـساپ  دـیاب  مه  ار  هتکن  نیا  ًاـعبار :
تماقا نومأم  رگا  هک  تسا  حرطم  شسرپ  نیا  زین  درک ؟ باختنا  شتماقا  يارب  ار  یقرش  تاّدحرـس  نیرترود  ناریا ، يزکرم  یحاون 
ناسارخ تادحرـس  نیرترود  رد  هک  ار  ورم » «، » روباـشین  » نوچ يربتعم  رومعم و  رهـش  ياـج  هب  ارچ  هتـشاد ، رظن  رد  ار  ناـسارخ  رد 

؟ درک باختنا  هدوب ، عقاو 

دوب و هتـشگ  ناسارخ  رادناتـسا  دیـشّرلا ، نوراه  ِتساوخ  هب  وا  هک  تسا  نیا  دـنا ، هدروآ  ورم »  » رد نومأم  تماـقا  يارب  یلیلد  رگید 
یلیلد زین  نیا  .داد  حیجرت  ار  ورم »  » رد ندنام  ًاراچان  دش ، تردق  ِرَس  رب  نیما ، شردارب  اب  هعزانم  ِریگرد  نوچ  نوراه ، گرم  زا  سپ 

دناوخارف ورم  هب  يرجه  لاس 201  ار  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یلاح  رد  تشکب ، ار  نیما  يرجه  لاس 198  رد  نومأم  اریز  تسین ، یفاک 
، دادـغب هب  نتفر  وا  يارب  هتبلا  هتـشاد و  ار  یگداوناخ  ياه  تفلاخم  یبوکرـس  لاجم  وا  هلاـس ، دـنچ  تصرف  نیرد  هک  تسا  مولعم  و 

ینب نادناخ  يدعب  ياه  تفلاخم  دوشب و  رظان  رضاح و  تفالخ  ِزکرم  رد  ات  تشاد  مه  ترورـض  هکلب  دوبن ، نکممان  طقف  هن  رگید 
، نیما لـتق  اـب  هک  یماـگنه  زا  ینعی  ياه 198 -  لاـس  رد  نومأـم  ارچ  هک  تساـجرب  لاؤس  نیا  ناـنچ  مه  سپ ، .دـلامورف  ار  ساـبع 

رب تفالخ 

ص:40
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؟(1) داد حیجرت  ار  ورم »  » رد تماقا  يرجه ، ات 203  ّدش -  مّلسم  وا 

: میروآ رظن  رد  ًالماک  ار  لیذ  هتکن ي  هس  دیاب  هدننک ، عناق  یخساپ  هب  یبای  هار  يارب 

ّمهم نادنچ  یتارطاخم  دشاب ؛ هدوب  يّدج  رایـسب  یتارطاخم  ضرعم  رد  یقرـش  ياهزرم  بناج  زا  دـیاب  یم  یمالـسا  روشک  تسخن :
.دزادرپب تالکشم  ّلح  هب  کیدزن  زا  دشکب و  رگشل  بناج  نآ  هب  دوخ  ِنت  هب  دیشّرلا  نوراه  ات  دش  ببس  هک 

مغریلع يرمق ، يرجه  لاـس 198  رد  نیما  شردارب  لـتق  زا  سپ  یّتح  و  تفـالخ ، ماـقم  رد  یعطق  ِرارقتـسا  زا  سپ  زین  نومأـم  مّود :
زکرم هب  تمیزع  زا  رت  مزال  ار  قرـش  رد  ندنام  لاس ، جنپ  زا  شیب  یط  دش ، یم  یـشان  وا  ِتبیغ  زا  دادـغب  رد  هک  يرادـیاپان  عاضوا 

.دید یم  تفالخ 

.دنتفریذپ ار  يدهعتیالو  سپس  ناسارخ و  رفس  تبقاع  مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  مّوس :

عاضوا هک  دنک  یم  کیدزن  هجیتن  نیا  هب  ار  ام  روکذم ، هتکن ي  هس 

ص:41

هچ .درم  اجنامه  رد  مه  تبقاع  تفر و  ناسارخ  هب  يرابود  شرمع  رخاوا  رد  دیـشّرلا  نوراـه  هک  میناد  یم  رگید ، فرط  زا  . 43 - 1
یقرـش ياهزرم  نیرترود  هب  دـنک و  اهر  ار  دادـغب  ینعی  دوخ  تموکح  نوناک  یـساّبع  ردـتقم  هفیلخ ي  نیا  هک  دوب  راـک  رد  یلیلد 

ار ناـسارخ  رـسارس  وا ، تموکح  لاّـمع  يراکمتـس  هجیتـن ي  رد  هک  هدوب  یعیـسو  شروش  رما ، نیا  لـیلد  هک  تسا  روهـشم  دورب ؟
هجو هچ  شروش  نیا  هک  دیـسرپ  دـیاب  مه  زاـب  فـصو ، نیا  اـب  174 ؛ }  } ص جیربمک : » مالـسا  خـیرات   » هب كر   } دوب هدـیدرونرد 
دوخ ِتیافک  اب  نارادرـس  مازعا  هب  هباشم ، ِررکم  دراوم  لثم  وا  ارچ  هدـیبلط و  یم  ار  دیـشرلا  نوراه  ِدوخ  ِروضح  هک  تشاد  يزیاـمت 

؟ تفاتش بناج  نآ  هب  ًاصخش  يرامیب ، مغر  هب  درکن و  هدنسب 
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اب ههجاوم  ّلحم و  رد  روضح  هب  راداو  ار  یـساّبع  هفیلخ ي  ود  هک  ساّـسح  نادـنچ  تسا ، هدوب  ساّـسح  رایـسب  نارود  نآ  ِناـسارخ 
ناوت یم  رما  نیا  زا  هک  دزادنیب  ریخأت  هب  ار  دادغب  رد  تفالخ  زکرم  هب  نتفر  دش  ریزگان  زین  نومأم  هک  داتفا  نانچ  و  درک ؛ تالـضعم 

.درک دای  قرش » هب  هاگن  تسایس   » ِناونع اب 

سابع ینب  هب  باطخ  ، (1) ماما دّمحم  هب  روهشم  یـساّبع ، یلع  نب  دّمحم  هک  تسج  يا  همان  رد  ناوت  یم  ار  تسایـس "  " نیا ییارچ 
ِروخرد یتاریبعت  همان  نیا  رد  .تفایرد  ار  نومأم  ِقرـش  هب  هاگن  تسایـس  ِزار  زمر و  حوضو  هب  نآ ، لالخ  زا  ناوت  یم  تسا و  هتـشون 

: تسا هدش  مالسا  ناهج  ِنوگانوگ  ياه  تمسق  نامدرم  زا  قّمعت 

هب دنناملسم  نامجع و  نوچ  دننابرع  دنیجراخ ، هریزج  مدرم  .نامثع  هعبت ي  نایرصب  دنتسه و  یلع  هعیش ي  همه  نآ ، مدرم  هفوک و  »
رمع و هنیدم ، هّکم و  رب  .دنسانش  یمن  يزیچ  مکارتم  لهج  راوتـسا و  ینمـشد  هّیما و  ینب  تعاطا  هیواعم و  زج  ماش  لها  .اراصن  ِوحن 

لد ملاس و  ياه  هنیـس  راکـشآ و  تعاجـش  تسا و  ناوارف  تعامج  اج  نآ  رد  هک  دینک  ور  ناسارخ  يوس  هب  .دـنا  هتفای  هبلغ  رکبوبا 
(2)« متسه نیبشوخ  تسا ، ناهج  رون  علطم  هک  قرشم ، هب  نم ، ...هتفاین  هار  نآ  هب  اه  سوه  هک  كاپ ، ياه 

ص:42

« مالسا یسایس  خیرات   » هب كر  تسوا ؛ رسپ  ماما  میهاربا  .تفای  ماما  ناونع  مشاهوبا ، تیصو  زا  سپ  یساّبع ، یلع  نب  دّمحم  . 44 - 1
ص 32 و ص 125. ج 2 ، : 

ج 2،ص 32. مالسا : » یسایس  خیرات   » زا لقن  . 45 - 2
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يارو رد  یّصاخ  ِدربهار  هکلب  هدوبن ، وا  ِتاداع  ای  فطاوع  زا  یـشان  قرـش ، رد  نومأم  يراگدنام  هک  تفگ  ناوت  یم  بیترت  نیا  هب 
هیاپ هزادنا ي  هب  يا  هقباس  قرـش ، هب  هاگن  ِتسایـس  دیآ ، یمرب  مامادّمحم  همان ي  زا  هک  نانچ  مه  عقاو ، رد  .تسا  هتـشاد  دوجو  نآ 
نیا قیمع  كرد  يارب  .تسا  هتشاد  یحاون  ریاس  زا  شیب  یتّیمها  ادتبا ، نامه  زا  نانیا  يارب  ناسارخ  دراد و  یـساّبع  تضهن  يراذگ 

: مینک يرورم  ار  ناریا  قرش  رد  مالسا  ِخوسر  خیرات  ات  تسا  مزال  عوضوم ،

 )= درگدزی ِندش  هتشک  زا  سپ  یکدنا  رماع و  نب  هّللادبع  تسد  هب  ورم ،»  » یشیجلا قوس  رهش  ِندوشگ  اب  ار  رهّنلاءاروام  حتف  مالـسا 
اب هک  دوب  نانچ  ریدقت  .تفای  همادا  قرـش  لامـش  قرـش و  تهج  رد  يدامتم ، نایلاس  یط  رد  رما  نیا  درک و  زاغآ  يرجه ،) لاس 32 
رد هرصب  هفوک و  هک  دنک  ادیپ  ار  یشقن  نامه  یقرش ، تسدرود  یحاون  هب  مالسا  خوسر  رد  رهش  نیا  ورم ،»  » رد برع  لیابق  ِناکسا 

یبرغ یحاون  حـتف  زا  رتراوشد  رایـسب  يراک  ناملـسم ، بارعا  يارب  رهّنلاءاروام  ِندومیپ  فاصوا ، نیا  اـب  . (1) دنتشاد ناریا  ندوشگ 
یعامتجا ماظن  هچ ، دوب ؛ ناریا  تالف 

ص:43

نینچ ار  ورم » ، » ورباـظفاح باـتک  نینچ ، مه  ص 92 . و  ص 89  ناریا : » گـنهرف  نیرز  رـصع   » زا نومـضم  هـب  لـقن  ط -  . 46 - 1
نآ زدـنهق  .دـیامنن  هوک  فرط  چـیه  زا  هچنانچ  هداتفا ، ینوماـه  رد  .تسا  ناـسارخ  میدـق  ياهرهـش  زا  ورم  تسا « : هدرک  فیـصوت 

گیر كان و  هروش  ورم  نیمز  .هتخاس  یمور  ردنکسا  گنسرف  کی  رد  گنسرف  کی  رادقم  رهش  ضبر  تسا و  هداهن  انب  ثرومهط 
هک دز  سدح  ناوت  یم  تافیصوت  نیا  زا  . 41 صص 39 -  ورباظفاح : » خیرات  رد  ناسارخ  یخیرات  يایفارغج   » زا لقن  ...تسا ؛» موب 

.تسا هدوب  بارعا  عبط  باب  مق ، نوچ  مه  ورم  میلقا 
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اج نیا  رد  نکاس  نامدرم  .تفگ  یمن  ار  رخآ  لّوا و  نخس  نآ  رد  یمـسر  یتشترز  نید  تشادن و  یخوسر  یحاون  نیرد  یناساس ،
نیا یـشاپورف  اب  هک  تسا  مولعم  دندوب و  هتفرگ  مارآ  یناساس ، تلود  رادـتقا  ِنمی  هب  هک  دـندوب  نیـشنزرم  ینایـشروش  همه  زا  شیب 

تـسایس عقاو  هب  .دـندوبن  هجاوم  قفاوت  میلـست و  طورـش  ِمیظنت  يارب  یتسد  کی  یعامتجا  ياه  هناماس  اب  رگید  حـتاف  نابرع  تلود ،
هنوگ چـیه  هک  دوب  هتخاس  فلتخم  للم  نایدا و  عاونا  زا  يراجنهان  هعماج ي  ار  رهّنلاءاروام  نارفاک ،"  " نایـضاران و دـیعبت  یناساس 

.(1) دنار یمن  مکح  نآ  رب  يدحاو  راتخاس 

ِتناید شرتسگ  رب  قبطنم  يور  چیه  هب  يوما ، تلود  یمسر  تسایس  هک  داتفا  قاّفتا  ینارود  رد  رهنلاءاروام  ِندوشگ  هتـشذگ ، نیزا 
اه نآ  يود  ره  ناناملـسمان ، زا  هک  دوب  هّیزج  تایلام و  يروآدرگ  نآ ، یلـصا  دـصقم  هکلب  دوبن ، راّـفک  ّتیعمج  ناـیم  رد  یمالـسا 

نیمه زا  ًاقیقد  تشادن و  یتموکح  ِتالوصو  یتساک  زج  يدرواتـسد  قرـش ، ِهوبنا  مدرم  ِندش  ناملـسم  بیترت ، نیا  هب  .دش  یم  ذخا 
مه ناناملـسمون  زا  یّتـح  هک  تشاد  یم  شوخاـن  ار  مالـسا  نید  هب  یحاوـن  نیا  ناـنکاس  ِشورگ  ناـنچ  يوـما ، تـلود  هـک  دوـب  ور 

تکرـش کی  هکلب  دوبن ، يردارب  ناـمزاس  يوما  تفـالخ  هاگتـسد  : » نادـنم هشیدـنا  زا  یکی  لوق  هب  . (2) تفرگ یم  هیزج  ناـکامک 
هب نایوما  هک  یمالسا  بیترت ، نیا  هب   (3) «. دومن یم  ار  یعافتنا 

ص:44

.92 صص 91 -  ناریا : » گنهرف  نیرز  رصع   » هب كر  . 47 - 1
ص 45. ج 2 ، ناریا : » مدرم  خیرات   » هب كر  . 48 - 2

همعط هحوتفم  تایالو  هیواـعم ، رظن  رد  : » بوک نیّرز  نیـسحلادبع  لوق  هب  ص 92 و  ناریا : » گنهرف  نیرز  رـصع   » زا لقن  . 49 - 3
رد نامثع  نبدیعس  یتقو  هکنانچ  دنک ؛ تلامتسا  بلج و  ار  ذفنتم  صاخـشا  تسناوت  یم  هلیـسو  نادب  هفیلخ  هک  دش  یم  یقلت  ییاه 
نآ داد ، ودب  ار  ناسارخ  دـشاب ، هدرک  یـضار  ار  يو  هک  نآ  يارب  هفیلخ  درک ، راهظا  دـیزی  يدـهعیلو  زا  ار  دوخ  یتیاضران  يو  دزن 

ص 35. ج 2 ، ناریا : » مدرم  خیرات   » زا لقن  .محر » هلص  همعط و  ناونع  هب  مه 
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یهاوخ و هدایز  زا  يزیگنا  ترفن  ياه  هیام  یماـمت  هب  هکلب  دومن ، یمن  مالـسا  ردـص  یلدـمه  يردارب و  نید  دـندرک ، هضرع  قرش 
قرـش رد  مالـسا  هعـسوت ي  هک  دهد  یم  ناشن  خیرات  یتفگـش ، نیع  رد  فاصوا و  نیا  اب  .تشاذـگ  یم  شیامن  هب  ار  یبلط  هعـسوت 

هک دوب  یتیّمها  اب  ِلماوع  لولعم  داد ، خر  نایوما  هتساوخ ي  شنم و  ِمغر  هب  عقاو  رد  هک  رما  نیا  دوب ؛ برغ  زا  رت  عیرـس  یّتح  ناریا ،
تسایس نامه  هجیتن ي  رد  هک  درک  هدنـسب  نیمه  هب  دیاب  اهنت  اج ، نیا  رد  (1) و  تسا جراخ  رصتخم  نیا  هلصوح ي  زا  اه  نآ  حرش 

يراگزاس ِرَس  يوما  تموکح  اب  یعون  هب  کی  ره  هک  دش  ییاه  هتسد  اه و  هقرف  عاونا  هاگهانپ  هاگتساخ و  هیحان  نیا  نایوما ، ّصاخ 
نایعیـش زا  نآ ، لالخ  رد  هک  تفای  رما  نیمه  رد  دـیاب  ار  ملـسموبا  يربهر  هب  يوماّدـض  ِشزیخ  هب  یمومع  لابقا  عقاو ، رد  .دنتـشادن 

.دنزادنارب ار  نایوما  هنارباج ي  تموکح  ات  دندش  دّحتم  مه  اب  ناسارخ ، ِنایکدزم  ات  هتفرگ 

تسایس هب  تعجر  ورم ،»  » رد يراگدنام  رد  نومأم  رادرک  نیاربانب ،

ص:45

رد ناریا  خیرات  : » تسا دیفم  مالـسا  هب  ناریا  قرـش  مدرم  شورگ  ِنوچودنچ  زا  رت  شیب  یهاگآ  يارب  لیذ  عبانم  هب  هعجارم  . 50 - 1
.119 صص 110 -  ص 57 و ص 89 و  ناریا : » گنهرف  نیّرز  رصع   » و 343 ؛  صص 336 -  یمالسا : » نورق  نیتسخن 
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دوس هب  ءافلخ ، يراکمتس  زا  رازیب  ِنایناسارخ  يورین  زا  دوب  هدش  ّقفوم  نآ  زا  شیپ  هک  یتسایس  دهد ؛ یم  ناشن  ار  سابع  ینب  ِنیرید 
هب ییاهر ، دـیما  اب  دـنتفای و  یم  ضراعت  رد  نیـشن  خاک  ِناراد  هیعاد  ِشنم  اب  ار  مالـسا  تقیقح  هک  ینایناسارخ  دـنک ؛ هدافتـسا  دوخ 

.دنتسویپ ملسموبا  يربهر  هب  یساّبع  بزح 

ياه یناشف  ناج  ِدرواتـسد  مدرم  هک  نانچ  نآ  دـش ؛ هتـشادرب  نانیا  ياه  يراـک  بیرف  زا  هدرپ  ساـبع ، ینب  رد  تفـالخ  ِرارقتـسا  اـب 
ار یـساّبع  يروطارپما  هنهپ ي  ِمامت  دش ، مّلـسم  نومأم  رب  هک  راک  ...دندید  هدش  هابت  دادغب ، بش  کیو  رازه  يوهایه  رد  ار  شیوخ 

غیلبت هن  رگید  هک  تسناد  تشاد -  هک  تناطف  يدنمشوه و  نآ  اب  نومأم -  هنوگ  نیا  دوب و  هتفرگارف  نایصع  شروش و  یتیاضران و 
هزات يرکم  وا  سپ ، .نداهن  نانآ  نایم  رد  غیت  دیشّرلا ، نوراه  نوچ  هن  دراد و  يا  هدیاف  مدرم  بلج  يارب  ملسموبا ، نارود  کبـس  هب 

ّتبحم دناوخ ، ربمایپ  تفالخ  هب  سک  نیرت  هتـسیاش  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دومن ، نت  رب  تدابع  دـهز و  سابل  درک ؛ زاس 
نایدا ياملع  اب  هرظانم  باب  هتبلا  (2) و  درک قیوشت  ار  یملع  بتک  همجرت ي  تسج ، تئارب  هیواـعم  زا  ، (1) درک رهاظت  ار  تیب  لها 

، اهراک نیا  همه ي  ماجنا  زا  نومأم  هک  تسا  راکشآ  .دوشگ  ار  بهاذم  و 

ص:46

.131 صص 130 -  {ع : »} متشه ماما  یسایس  یگدنز   » هب كر  نومأم ، تامادقا  نیا  هرابرد ي  . 51 - 1
همجرت هب  نومأم  مامتها  هرابرد ي  و  ص 9 ؛ ج 12 ، خیراوتلا : » خسان   » هب كر  هیواعم ، زا  نومأم  ییوج  تئارب  هراب ي  نیرد  . 52 - 2

ص 297. ج 3 ، مالسا : » یسایس  خیرات   » هب كر  مولع  رشن  بتک و  ي 
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مـشچ ناـیناسارخ  ییاوـن  مه  هب  هار ، نیا  رد  دـننک و  ادـج  شکاّفـس  ِناـکاین  باـسح  زا  ار  وا  باـسح  مدرم ، هک  تشاد  دـیما  مشچ 
«. متسه نیبشوخ  تسا -  ناهج  رون  علطم  هک  قرشم -  هب  نم ، ، » ماما دّمحم  لوق  هب  هک  تشاد ؛

نیا رد  وا  ياـه  شنک  ماـمت  هتبلا  و  دوب ؛ قبطنم  هدـش ، حرط  شیپ  زا  يدربـهار  رب  ًاـقیقد  ورم ، رد  نومأـم  يراگدـنام  بیترت ، نیا  هب 
.تشادن یصاع  ِمدرم  هرابود ي  قیمحت  زج  یفده  ّساسح ، ِنارود 

باسح هب  ار  نومأم  ِدرکیور  نیا  هک  تسا  لومعم  .درک  هّجوت  نایدا  بابرا  اب  هرظانم  ِتاسلج  ییاپرب  هب  دیاب  ًاصوصخ  هنایم ، نیا  رد 
کی رادمتـسایس و  کی  زیچ  ره  زا  شیپ  نومأم  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  نکیل  دـنراذگ ؛ یم  وا  هنارکفننـشور ي  ِقیالع  يرورپ و  ملع 
هقالع ناوت  یمن  زگره  نیاربانب ، .تسا  هتـشاد  شوگ  رد  ار  ْمیقَع » ُکلُْملَا   » نوچ يروهـشم  ِدـنپ  هک  عون  نآ  زا  مه  نآ  هدوب ، هفیلخ 

.تسناد وگتفگ  یب  بان و  ار  تارظانم  نآ  هب  وا  ي 

اب هرظانم  يرازگرب  هب  نومأم  ِماـمتها  همه  نآ  و  هدوب ، راـک  رد  یـصخش  تاـشیارگ  زا  شیب  یترورـض  هک  تفگ  ناوت  یم  عقاو ، رد 
ّتیبوبحم ینید و  ّتیعورـشم  بسک  يارب  شـالت  زج  هب  ییاـنعم  قرـش ، هب  هاـگن  تسایـس  ِبوچراـچرد  بهاذـم ، ناـیدا و  ياـملع 

نوچ يدنمـشوه  ِنایـساّبع  ِفیـسلاهّیقب  هدنیامن و  ِناونع  هب  نومأم -  رگید ، ترابع  هب  .تسا  هتـشادن  یـساّبع  تلود  يارب  یعامتجا 
کی هرهچ ي  ِنتـشاذگ  شیامن  هب  اذـل  تشاد و  زاین  نامدرم  نایم  رد  هزاـت  يا  ههجو  بسک  هب  ًاـقیمع  مامادّـمحم -  ماـما و  میهاربا 

ِتسایس زا  ییزج  ینید ، ِبلطدّدجت 

ص:47
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.تقیقح هب  وا  هناقداص ي  یگتسبلد  يور  زا  هن  دوش ؛ یم  بوسحم  وا  یتموکح 

یهاگن ناراگزور ، نآ  هنایم ي  يایـسآ  یمومع  هقطنم ي  هژیو  هب  ناریا و  قرـش  هب  لبق  زا  رت  قیقد  یهاگن  اب  ات  تسا  نآ  هاگ  لاح ،
خر يرتسب  هچ  رد  تارظانم ، يرازگرب  رد  نومأم  مادـقا  هک  دوش  مولعم  ات  میواکب ؛ ار  ناماس  نآ  یعامتجا  ینید و  عاضوا  مینکفا و 

.تسا هداد 

ص:48
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نایدا هاگ  مزر  قرش ،

هراشا

یبرغ يزکرم و  یحاون  اب  توافتم  یطیارش  یتموکح ، ینید و  ّتیعضو  رظن  زا  هراومه  ناریا ، تالف  یقرش  لامش  قرـش و  هقطنم ي 
حیضوت.دنراد اج  نآ  هب  نابرع  ِشروی  ِتاعبت  مالـسا و  روهظ  ماگنه  زا  رت  نهک  سب  ینارود  رد  هشیر  اه ، توافت  نیا  .تسا  هتـشاد 

تحت سرگاز ، یمومع  هقطنم ي  رد  ًاصوصخ  ناریا ، تـالف  برغ  زکرم و  رد  ناـیناریا  ینید  ياـهرواب  گـنهرف و  هک : نآ  رت  شیب 
ياه نّدمت  ریثأت  تحت  يراکشآ  لکش  هب  نایـشنماخه  ًالثم  . (1) دنتفرگ لکـش  ینیرهنلا  نیب  يارگرادتقا  ياه  نّدمت  ِعطاق  تاریثأت 
ینید ياهرواب  زا  یّمهم  تاریثأت  هیحان  نیرد  یتشترز  شیک  یّتح  دـنداد و  ناماس  ار  دوخ  یهاشنهاش  یلباب ، یمالیع و  رت  هتفرـشیپ 

ِنایتشترز نایم  رد  نآ  شتـسرپ  ًاملـسم  هک  دوش  یم  هراشا  دـیهان ) اتیهانآ =(  يونابدزیا  هب  هنومن  ضحم  هک  تفریذـپ ؛ ینیرهنلا  نیب 
.(2) تسا هدوب  نانآ  زا  يریگ  ماو  نیرهّنلا و  نیب  مدرم  اب  طالتخا  هجیتن ي  نارود ، نآ 

ص:49

.64  - صص 49 خیرات : » ات  هروطسا  زا   » هب كر  هراب  نیرد  . 53 - 1
.300 صص 297 -  ص 287 و  ج 2 ، تشترز : » شیک  خیرات   » هب كر  هراب  نیرد  . 54 - 2
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هبیتک ي .تسا  هدوب  نانآ  رد  ینید  تابّصعت  ِجاور  دنتفرگ ، یم  اپ  ناریا  برغ  رد  هک  ییاه  تموکح  ِتاّصتخم  هلمج  زا  لاحره ، هب 
عون نیرتزراـب  هتبلا  تسا و  رما  نیرب  یهاوـگ  ، (1) دراد هراشا  ناوید  شیاتـس  لحم  ندرک  دوبان  هب  هک  اـشرایاشخ  ویددـض  روهـشم 

زج هب  یبهذـم  شیارگ  هنوگره  نآ ، یط  ًـالوصا  هک  دـید  یناـساس "  " ینـالوط نارود  رد  ناوـت  یم  ار  یبهذـم  بّصعت  تنوـشخ و 
ترواجم رد  هک  ناریا  تـالف  یقرـش  لامـش  هیحاـن ي  سکعرب ، اـّما  . (2) دـش یم  بوکرـس  درط و  ًادـیدش  یمـسر ، يرگ  یتشترز 

للم اه ، نامز  نیرت  نهک  زا  هیحان  نیا  رد  هک  يروط  هب  دوب ؛ یبهذـم  ینید و  تابّـصعت  زا  غراف  يا  هقطنم  دراد ، رارق  هناـیم  يایـسآ 
.(3) دندرک یم  یگدنز  مه  رانک  رد  يدازآ و  لامک  اب  فلتخم  نایدا  ناوریپ  نوگانوگ و 

ص:50

ناوید همه  هک  دوب  ییاج  اهروشک  نیا  نایم  رد  : » دـیوگ یم  هبیتک  نیا  رد  اشرایاشخ  . 258 صص 255 -  نامه : »  » هب كر  . 55 - 1
يارب « ) ...دـنوش هدوتـس  دـیابن  ناوید  مدرک : مالعا  مدرب و  نایم  زا  ار  هدـکتب  نآ  نم  ادزم ، هروها  هدارا ي  اـب  سپ  .دـندیتسرپ  یم  ار 

.237  - صص 235 يرگ : » یتشدرز  بورغ  عولط و   » هب كر  هبیتک ، نیا  ینید  ّتیمها  زا  رت  شیب  یهاگآ 
دهع یبهذـم  دـیدش  تنوـشخ  زا  تس  يراکـشآ  ناـشن  تشترز ، هبعک ي  رد  ریترک " ، " ناـیناساس گرزب  دـبوم  هبیتـک ي  . 56 - 2

دیدپان يروطارپما  زا  ناوید  نمیرها و  ياه  شیک  و  درک « : یم  رامورات  بوکرـس و  ار  يونث  یتسرپادزم  زجب  ینید  ره  هک  یناساس 
رد اه  قیدـنز  کیتکوم و  نایحیـسم و  نایراصن و  نانمهرب و  اه و  نمـش  ناـیدوهی و  .دـندش و  هدرک  ناـمیا  ِراوازـسان  دـندیدرگ و 

« دـش هتخاس  نایادـخ  رقم  هاگ و  اه ، نآ  ياج  و  دـش ، ناریو  ناوید  ياه  هنال  دـندش و  دوبان  اه  تب  و  دـندش ، بوکرـس  يروطارپما 
درکیور هرابرد ي  زین  {. 383  ) ص ناریا : » ياـهنید   » هب زین  و  250 ؛  صص 244 -  ناتـساب : » ناریا   » هب كر  هبیتک ، نیا  هرابرد ي  }

ص 393. نایناساس : » نامز  رد  ناریا   » هب كر  نایدا ، ناوریپ  اب  ههجاوم  رد  یتشترز  نادبوم  زیمآ  بّصعت 
فالخرب دندوب ، هتساخرب  ناریا  قرش  زا  هک  نایناکشا  هک  نیا  هّجوت  بلاج  25 و ص 76 . صص 24 -  ناشوایس : »  » هب كر  . 57 - 3

.دومن یم  بّصعتمریغ  راداور و  ًالماک  یبهذم  رظن  زا  هک  دنتخاس  اپرب  یتموکح  نایناساس ،
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اب هک  تسا  نیا  دیآ  یم  ام  راک  هب  رما  نیزا  هچ  نآ  اّما  دـجنگ ، یمن  راتـشون  نیا  هلـصوح ي  رد  یبهذـم  يراداور  نیا  ِلیالد  حرش 
زین هنابّصعتمریغ و  ِبسانم  رتسب  نآ  اب  ناریا -  تالف  یقرش  لامش  قرش و  نانیا ، یبهذم  نشخ  تسایس  نایناساس و  ندمآ  راک  يور 
یم يّرفم  یتشترز ، بّصعتم  نادـبوم  ِملظ  متـس و  زا  هک  دـش  يا  ینید  ياه  تیلقا  هاگهانپ  یبرغ -  يزکرم و  یحاون  زا  شا  يرود 
یم هقطنم  نیا  رد  يا  هنادازآ  یگدنز  ِناکما  همه  همه و  ...و  نایکدزم  نایونام و  نایدوهی ، یحیـسم ، فلتخم  قرف  ِناوریپ  .دنتـسج 

.دننک غیلبت  ار  دوخ  نید  دنتسناوت  یم  یّتح  دنتفای و 

اب هچرگا  هک  دوب  یتسرپادزم  زا  ّصاـخ  يا  هنوگ  هناـیم ، يایـسآ  رد   (1) رابت ییاـیرآ  ِمدرم  ياـه  هدوت  رت  جـیار  نید  رگید  يوس  زا 
: يارف ناج  لوقب  .دوبن  نامه  یمامت  هب  اّما  تشاد ، تبارق  یمسر  يرگ  یتشترز 

(2)« .دوبن یناساس  یناریا  يراب  دوب ، یناریا  زابرید  زا  هچرگا  هنایم  يایسآ  یقرش و  ناریا  »

 )= خلب رد  ینودقم  ردنکسا  زا  سپ  هک  تشاد  ینانوی  گنهرف  يایاقب  زا  ییاهراگدای  زابرید  زا  روکذم  هقطنم ي  هتـشذگ ، اه  نیزا 
(، ایرتکاب

ص:51

هداج ي هب  موسوم  يراجت -  هارهاش  رانک  رد  هک  ناـیخلب ؛  نایدغـس و  ناـیمزراوخ ، اهاکـس ، زا : دـنترابع  ناـنیا  نیرت  ّمهم  . 58 - 1
.دندوب لوغشم  دتس  داد و  هب  مشیربا - 

ص 45. ناریا : » گنهرف  نیرز   » رصع هب  كر  . 59 - 2
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هقطنم نیرد  مسیودـنه  مسیدوـب و  نوـچ  یناـیدا  هک  درک  شوـمارف  دـیابن  هـتبلا  (1) و  دوب هدـنام  رادـیاپ  ینالوط  ینامز  تّدـم  یط 
ناـیدا عاونا  روضح  دـهاش  هیحاـن  نیا  تسوپدرز  يودـب  ماوقا  یمئاد  موجه  اـب  هک  نیا  رگید  هتکن ي  .دنتـشاد  نوزفازور  یخوـسر 

.دوب هتشگ  مه  ییادتبا 

هروطـسا ي هب  طوـبرم  ياـه  نییآ  هناـیم ، يایـسآ  یموـمع  هیحاـن ي  نیا  رد  هک  تسا  نیا  درب ، رطاـخ  زا  دـیابن  هک  یّمهم  عوـضوم 
، ذوفن رپ  يرصنع  هباثم ي  هب  شوایس ، شتسرپ  یّتح  هک  تفگ  ناوت  یم  هداهن و  نایدا  اهرواب و  مامت  رب  گرتس  يریثأت  ، (2) شوایس

نیا رد  شوایس  گوس  ياه  نییآ  هک  يروط  هب   (3) تشاد روضح  هنایم  يایسآ  نایدا  مامت  رد 

ص:52

.251 صص 225 -  خیرات ،» ات  هروطسا  زا   » هب كر  هراب  نیرد  . 60 - 1
ماجرف رد  هک  دوب  ییورابیز  روالد و  هدازهش ي  وا  .تسا  نیرت  کیتامارد  یناریا ، ریطاسا  مامت  نایم  رد  شوایس  هروطسا ي  . 61 - 2

رد تبقاع  تشگ و  ناریا  یتّنس  نانمـشد  نیمزرـس  ناروت ، هب  زیرگ  زا  ریزگان  هبادوس ، شیردامان ، هئطوت ي  اب  شـشکرپ و  یناتـساد 
سپ یّتح  هکلب  مالسا ، زا  لبق  ناریا  خیرات  مظعا  شخب  رد  طقف  هن  هروطسا ، نیا  .دش  هتشک  هنامولظم  بایـسارفا ، تسد  هب  اج و  نآ 

رد بسا  متوت  کی  تسخن  شوایس ، هک  هدنامن  ياجرب  یّکـش  هزورما  .تسا  هدش  یم  هتـشاد  ساپ  ینیئآ  یمـسارم  يارجا  اب  نآ ، زا 
ات شوایس  گوس  مسارم  .تسا  هتفای  لّدبت  هدنوشدیهش ، یهایگ  دزیا  هروطسا ي  اب  لماعت  رد  دیاش -  اهدعب -  هک  هدوب  هنایم  يایسآ 
رب گرتس  يرثا  و  روشناد } نیمیـس  رثا  نوشووس ،»  » باـتک هب  كر  هراـب  نیرد   } هدوب لومعم  ناریا  یحاون  یخرب  رد  شیپ  يدـنچ 

.تسا هداهن  ناریا  تایبدا 
يایسآ رد  شوایـس  ياه  نییآ  يریگارف  زا  رت  شیب  یهاگآ  يارب  نینچ  مه  ص 45 . ناریا : » گنهرف  نیرز  رـصع   » هب كر  . 62 - 3

دنهد یم  ناشن  دهاوش  نکیل  هدش ، هراشا  شوایس  ِزیگنا  نزح  تشذگرـس  هب  اتـسوا  رد  هک  دنامن  هتفگان  ناشوایـس .»  » هب كر  هنایم ،
ره رد  و  دراد ؛ نـیزا  شیپ  لاـس  رازه  زا 4  شیب  تشترز و  زا  لـبق  ِنارود  رد  هشیر  وا ، شتـسرپ  شیک  یعون  یّتـح  هروطـسا و  هک 

ییادـخ هبترم ي  هب  طوبرم  دـهاوش  هراـبرد ي   } تسا هدوـب  یّلم  يراوـگوس  کـی  ِنوناـک  شوایـس " ، " رود سب  ینارود  زا  لاـح ،
{. 49  - } صص 47 ناشوایس : »  » هب كر  شوایس ،
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بوسنم ِروگ  نایتشترز ، دندوب ؛ هتشاذگ  رهـش  نیا  هب  شوایـس  ِدورو  ار  خیرات  ءادبم  مزراوخ ، رد  تسا : هدوب  گرتس  میظع و  هیحان 
.(1) خلا ...و  دندرک  یم  يراز  هیرگ و  اج  نآ  رد  هتشاد ، یمارگ  ار  شوایس  هب 

هناتـسآ ي رد  هک  دنتفایرد  دندیـسر ، ناسارخ  هب  ناریا  يزکرم  یبرغ و  یحاون  حتف  زا  سپ  برع  نایرگـشل  هک  یماگنه  هنوگ ، نیا 
یم دوـخ  لـباقم  رد  یناـساس  زکرمتم  ماـظن  اـب  ار  یتـشترز  شیک  رت ، شیب  ماـگنه ، نآ  اـت  رگا  عـقاو ، رد  اریز  (2) ؛ دنرگید یناهج 

دنتـشاد و هیحان  نآ  رد  مکحتـسم  یهاگیاپ  کی  ره  هک  دنتـشگ ، هجاوم  يرـشب  یهلا و  ناـیدا  ِناوریپ  زا  یهوبنا  اـب  کـنیا  دـندید ،
.دنتسناد یم  شیوخ ، ییاهر  يارب  یتبهوم  هباثم ي  هب  ار  یناساس  تلود  یشاپورف 

راصتخا و هب  میا -  هدـیمان  گرزب  ناسارخ  ارنآ  هک  ار -  ناریا  تالف  قرـش  لامـش  قرـش و  رد  رـضاح  ِناـیدا  قرف و  نیرتّمهم  ًـالیذ 
: مینک یم  یسراو  هناگادج 

يرگ یتشترز  ( 1

رد هژیو  هب  تسا و  هدوب  یناریا  نهک  ياـهرواب  یتـشترز و  شیک  ناـبهاگن  اـی  دـهم  دغُـس ، اـت  ناتـسیس  زا  ناریا  تـالف  یقرـش  راوـن 
اب هیحان  نیرد  مالسا  راشتنا  هک  يروط  هب  هتشاد ، راوتسا  ییاه  هشیر  گرزب  ناسارخ 

ص:53

ج 3، جیربمک : » ناریا  خیرات   » هب كر  زین  ص 132 ؛  ناریا : » ورشیپ  یموب  رنه  هیزعت   » رد رطاش  رای  ناسحا  هلاقم ي  هب  كر  . 63 - 1
.561 صص 558 -  ق 1 ،

ص 91. ناریا : » گنهرف  نیرز  رصع   » هب كر  رهنلاءاروام ، ناسارخ و  نوگرگید  عاضوا  اب  بارعا  ههجاوم ي  هرابرد ي  . 64 - 2
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زا لبق  ِنارود  هب  طوبرم  هک  اهنآ  یّتح  یناریا -  ِنهک  ياـه  نیئآ  اـهرواب و  . (1) تـشگ هجاوم  یناوارف  ياه  يراوشد  اه و  تمواقم 
گوس هنالاس ي  مسارم  جاور  زا  ینوریب  ناحیروبا  ًالثم  .دـنا  هدروآ  ماود  مالـسا  زا  سپ  اـهنرق  اـت  هیحاـن  نیرد  دـنا -  هدوب  تشترز 

رارق دوخ  هاگتخت  ارنآ  نومأم  هک  ورم »  » رهش زا  ًاقاّفتا  (2) و  تسا هدرک  لقن  يرجه -  مراهچ  نرق  رد  مه  نآ  مزراوخ -  رد  شوایس 
يور رب  .تسا  هدمآ  تسدـب  ورم " هزوک ي   " هب موسوم  شوایـس ، شتـسرپ  هب  عجار  یناتـساب  دـهاوش  نیرت  نهک  زا  یکی  دوب ، هداد 
دبعم  " کـی رد  هزوـک  نیا  هک  نیا  ّتیمها  روـخرد  سب  هتکن ي  هتـشگ و  میـسرت  شوایـس  گوـس  مسارم  زا  يریواـصت  هزوـک  نیا 
هدوب فلتخم  بهاذـم  ِشزیمآ  نوگانوگ و  ِنایدا  طالتخا  ضرعم  رد  زابرید  زا  رهـش  نیا  هک  دـناسر  یم  نیا  هدـش و  ادـیپ  ییادوب "
هیحان نیمه  یناریا  یناتـساب  ياه  هناـسفا  اـه و  هروطـسا  زا  يرایـسب  هاگتـساخ  ًاـساسا  هک  هدـش  راکـشآ  هزورما  نینچ  مه  . (3) تسا
هقطنم نیا  يرجه ، مّوس  نرق  لیاوا  رد  گرزب  ناسارخ  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  رفس  ماگنه  رد  هک  دیشیدنا  ناوت  یم  سپ  (4) ؛ هدوب

زا

ص:54

موسوم یتشترز  ياه  هدکشتآ  نیرترادیاپ  زا  یکی  هک  تسا  رکذ  لباق  ص 237 . تشترز : » شیک  خیرات  هدیکچ   » هب كر  . 65 - 1
ص 236. نامه : »  » هب كر  دوب ؛ یم  رارقرب  تینما  مارتحا و  اب  مالسا  زا  سپ  اه  نرق  ات  هک  تسا  لباز  قرشم  رد  هیوکرک »  » هب

ج جیربمک : » ناریا  خـیرات  : » هب كر  زین  ص 132 ؛  ناریا : » ورـشیپ  یموب  رنه  هیزعت   » رد رطاش  رای  ناسحا  هلاـقم ي  هب  كر  . 66 - 2
.561 صص 558 -  ق 1 ، ، 3

مامت رد  شوایس  هروطسا ي  هنایم  يایـسآ  هقطنم ي  رد  دش ، هراشا  هک  يروط  نامه  . 74 صص 69 -  ناشوایس : »  » هب كر  . 67 - 3
.دوب هدرک  خوسر  جیار  نایدا  اهرواب و 

.479 صص 478 -  ج 3 ، جیربمک : » ناریا  خیرات   » هب كر  . 68 - 4
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.(1) تسا هدوب  یتشترز -  شیک  هلمج  زا  و  یناریا -  نهک  ياهرواب  زا  ینابهاگن  ياه  نوناک  نیرتّمهم  هلمج ي 

دندز تسد  مالسا -  هژیوب  و  رگید -  نایدا  اب  هرظانم  هب  اراکشآ  يرجه  مّوس  مّود و  نورق  رد  یتشترز  نادبوم  رت ، هتـشذگ  اه  نیزا 
کینامگدنکـش هلاـسر ي   » هب موسوم  ياـه  باـتک  .دـنهد  ناـشن  ناـیدا  رگید  زا  رترب  ار  دوـخ  نید  یتاداریا ، حرط  اـب  دندیـشوک  و 

ِدقن هب  اه  نآ  رد  هک  تسا  نارود  نیا  ياهراگدای  نوعلم ) هّللادـبع  « ) شیلابا کتـسجگ   » زین و  نکـش ) نامگ  هلاـسر ي  راـچیو =( »
.تسا هدش  هتخادرپ  ّتیونام  ّتیحیسم و  ّتیدوهی و  مالسا و  نوچ  ینایدا 

یلزتعم هشیدنا  زرط  مالسا ، تناید  یّلک  لوصا  نآرق ، اب  یتشترز  ياملع  ییانـشآ  زا  تیاکح  یـساّبع ، نارود  يولهپ  راثآ  عقاو ، رد 
مالـسلا هیلع  اضر  ماما  ینیرفآ  شقن  هک  دهد  یم  ناشن  دوخ  يدوخ  هب  رما  نیا  (2) ؛ دراد نآ  تاحالطصا  ثحب و  نونف  رب  ّطلـست  و 

، رگید ترابع  هب  . (3) تـسا هدوب  دنمـشزرا  یتایح و  رایـسب  ناسارخ -  نوچ  يا  هقطنم  رد  مه  نآ  یتشترز -  نادـبوم  اب  هرظانم  رد 
رد مالسلا  هیلع  ماما  هک  يا  ییایفارغج  هدودحم ي 

ص:55

اب یّتـح  دـندروآ و  ماود  ناریا  قرـش  رد  اهتّدـم  اـت  ناـیناساس  ياـیاقب  ناملـسم ، بارعا  تسدـب  ناریا  حـتف  زا  سپ  عقاو  رد  . 69 - 1
ص ج 2 ، بهذلا ،» جورم   » هب كر  هراب  نیرد  .دنبایزاب  ار  هتفر  تسد  زا  ِجات  تخت و  ات  دندیـشوک  نیچ ، ناقاخ  اب  یطباور  يرارقرب 

.241
ص 239. تشترز ،» شیک  خیرات  هدیکچ   » هب كر  . 70 - 2

« اضرلا رابخا  نویع   » هب كر  نایتشترز } گرزب  دبریه  ربکا ={ " ذبره   " اب مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هرظانم ي  زا  یهاگآ  يارب  . 71 - 3
دید ینشور  هب  ناوت  یم  نایدا ، بابرا  اب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تارظانم  یناوخزاب  رد  هک  دنامن  هتفگان  . 340 صص 339 -  ج 1 ، : 
هدش طبر  یب  بلاطم  یخرب  ینیزگیاج  و  اهوگتفگ ، زا  یّمهم  ياه  هراپ  نتفر  نایم  زا  ببس  نهک ، ِّتقد  یب  يراگن  عیاقو  ّتنـس  هک 

ّتیونث و  " روحم لوح  دیاب  هدعاقلا  یلع  یتشترز ، یناحور  کی  اب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هرظانم ي  عوضوم  لاثم ، ناونع  هب  .تسا 
نیا ِشرازگ  رد  هک  یلاحرد  دـنا ؛ هدوب  شلاچ  دروم  یمالـسا  نارود  لوط  رد  هک  دـشاب  مهلاثما  و  مراحم " نیب  جاودزا  "، " دـیحوت

یلکـش هب  یتشترز ، دـبوم  اب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هرظاـنم ي  ًـالمع  سکعرب  تسین و  تاـعوضوم  نیا  هب  هراـشا ي  نیرت  مک  وگتفگ ،
يا هراپ  يدوهی ، تولاجلا " سأر  و  یحیسم " قیلثاج   " اب تارظانم  طوسبم  حرش  رد  زین  .تسا  هدش  هصالخ  رطـس  دنچ  رد  یعّنـصت 

، قودص خیـش  موحرم  هک  ّدـح  نآ  هب  ات  دراد ؛ نالقان  نایوار و  یتّقد  یب  زا  تیاکح  یگلمج  هک  دـیآ  یم  مشچ  هب  ّمهم  تالاکـشا 
.دنا هدش  بلاطم  حیحصت  رّکذت و  زا  ریزگان  يدراوم  رد  باتک  نیا  نامجرتم  زین  اضرلا و  رابخا  نویع  هدنسیون ي 
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ِنهک ياـهرواب  زین  يرگ و  یتشترز  ياـه  نوناـک  نیرت  یتّنـس  نیرت و  ّمهم  زا  یکی  ًاـقیقد  دـندز ، تسد  مالـسا  قیاـقح  ِرـشن  هب  نآ 
.دوب ییایرآ 

تّیحیسم ( 2

یتیاور هب  اـنب  : (1) دوب ّتیحیـسم  نییآ  نوزفازور  جاور  دـهاش  یناـساس ، نارود  هناـیم ي  زا  ورم »  » رهـش هژیو  هب  گرزب و  ناـسارخ 
مان هب  ینانوی  یشیشک  طسوت  نوفـسیت  رد  هک  یناساس -  یمناخ  هدازهاش  هلیـسو ي  هب  يدالیم و  دودح 360  رد  حیسم  نییآ  ینید ،

(، يرجه مراــهچ  نرق  ینوریب = (  ناــحیروبا  هـتفگ ي  هـب  زین  . (2) تفاـی جاور  ورم »  » رد دوـب -  هدـمآرد  حیـسم  نید  هـب  ابـشرب " "

.(3) دنتفرگ یم  نشج  ورم ،»  » رد ّتیحیسم  ِنتفای  جاور  دای  هب  ار  نئوژ  ِهام  ِمکیو  تسیب  مزراوخ ، ِنایحیسم 

نایناساس نارود  طساوا  زا  گرزب  ناسارخ  یقرش  یحاون  عقاو ، رد 

ص:56

.81 صص 79 -  یسراف : » تایبدا  رد  حیسم  هرهچ ي   » هب كر  هراب ، نیرد  رت  شیب  یهاگآ  يارب  . 72 - 1
ص 27. ناتسیس : » خیرات   » هب كر  . 73 - 2

ص 26. نامه : »  » هب كر  . 74 - 3
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ِخوسر لـیلد  نیرت  ّمهم  (1) ؛ تـسا هدوب  نآ  فلتخم  ياه  هقرف  ّتیحیـسم و  روضح  دـهاش  دـعب ، هب  يدالیم ) مراـهچ  نرق  رخاوا  )= 
ندـیورگ اـب  اریز  (2) ؛ درک وجتـسج  حیـسم  ناوریپ  ِناکـسا  دـلب و  یفن  رد  ناـیناساس  تسایــس  رد  دـیاب  ار  ناـسارخ  رد  ّتیحیــسم 

ِمجنپ نوتس  هب  یناریا  ِنایحیـسم  مومع  یناساس ، ناهاشنهاش  مشچ  رد  رگید  يدالیم ، رد 313  ّتیحیسم  هب  مور  روطارپما  نیتناتسنک 
رگید ياه  نیمزرسرد  نانآ  ِنداد  نمیشن  ناشموبداز و  زا  نایحیسم  ندناچوک  هک  دوب  ور  نیا  زا  . (3) دندش لّدبم  نایمور  هّوقلاب ي 

اپ یحیسم  ياه  ینلک  ناریا  قرش  زا  یفلتخم  قطانم  رد  جیردت  هب  هجیتن ، رد  دیدرگ ؛ نایناساس  یمسر  تسایس  يدالیم  لاس 339  زا 
نآ داد و  يور  دـعب  نرق  کی  زا  شیب  رد  اـهنت  دیـشخب ، يدوبهب  ناریا  نایحیـسم  ّتیعـضو  هب  يا  هزادـنا  اـت  هک  یلّوحت  . (4) دنتفرگ

رد دمآ و  دوجو  هب  ّمهم  یقاقش  یقرش  مور  ياسیلکرد  هک  دوب  یماگنه 

ص:57

تیعمج زا  يا  هدـنکارپ  ياـههورگ  ياراد  یناـساس  هرود  رخاوا  هناـیم و  رد  یلک  روـطب  قرـشم  ناـسارخ و  دـننام  ناتـسیس  . 75 - 1
لقن هب  .دندروآ » ماود  یمالسا  هرود  لیاوا  ات  تفر ، یم  شهاک  هب  ور  ناشرامش  هچرگ  یحیسم ، رصانع  نیا  و  تسا ، هدوب  یحیـسم 

{. 24  } ص ناتسیس : » خیرات   » زا
ص 41. ناریا : » گنهرف  نیرز  رصع   » هب كر  تسایس ، نیا  هرابرد ي  . 76 - 2

اب یناساس  نادبوم  تفلاخم  هک  نیا  زا  یهاگآ  يارب  زین  . 450 صص 449 -  ج 1 ، ناریا : » مدرم  خیرات   » هب كر  هراب  نیرد  . 77 - 3
يارب نینچ  مـه  ص 363 . ناـیناساس : » ناـمز  رد  ناریا   » هب كر  یبهذـم ، ياـه  هزیگنا  اـت  دوب  یـسایس  لـیالد  هب  رت  شیب  نایحیـسم 
صـص نامه : »  » هب كر  نانآ ، لاوحا  رب  ّتیحیـسم  هب  مور  ِندـیورگ  ریثأت  زین  یناساس و  دـهع  ِناریا  نایحیـسم  ّتیعـضو  زا  یهاگآ 

.423  - 365
ص 24. ناتسیس : » خیرات   » هب كر  . 78 - 4
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يا هناگادج  شرگن  حیسم ، یهولا  تافـص  ناسنا و  هرابرد ي  کیره  هک  يروتـسن - "  " و یبوقعی "  " ِمصاختم هقرف ي  ود  نآ  یط 
رد و  457م ) داتفا =(  نایبوقعی  تسد  هب  اهرلا )  )= اسدا رد  نایروتـسن  ّمهم  زکرم  دادـیور ، نیا  لابند  رد  .دنتـشگ  رادـیدپ  دنتـشاد - 

یحیـسم ياـسیلک  ماـگنه  نیرد  . (1) دنتخیرگ ناریا  نوگاـنوگ  یحاوـن  هـب  ناـنآ  ناـیناحور  نایروتــسن و  زا  یناوارف  رامــش  هجیتـن 
ياسیلک هب  یـسایسًالماک ، یمادـقا  رد  دـیدرگ و  ادـج  ناتـسنمرا  یـسنازیب و  ياه  نیمزرـس  ياسیلک  زا  ًامـسر  یناساس ، يروطارپما 

دیدرت ّکش و  هجرد ي  زا  دش و  مامت  ناریا  نایحیـسم  عفن  هب  يدودـح  ات  سنازیب ،) زا  نتـسسگ  رما =(  نیا  .داد  ّتیمـسر  يروتـسن 
.(2) دشن لصاح  زگره  نانآ  يارب  لماک  ّتینما  نکیل  تساک ، نایناساس 

زا دندرک ؛ یم  ینیرفآ  شقن  زین  یحیسم  رگید  قرف  هکلب  دندوبن  رضاح  نایروتـسن  اهنت  ناسارخ ، رد  هک  تسناد  دیاب  رگید  فرط  زا 
هب رهش  نیا  یبوقعی  نایحیسم  تخاس ، تراغ  بهن و  شوختسد  تخـس  ار  اسدا  يدالیم  رد 609  زیورپ  ورسخ  هک  نآ  زا  سپ  هلمج 

کی رد  یّتح  دنتـشاد و  ناریا  رد  یناگدـنیامن  زین  سکودوترا  نایحیـسم  ایوگ  نینچ  مه  . (3) دندش هداد  چوک  ناسارخ  ناتـسیس و 
هب مزراوخ  ینعی  هیحان 

ص:58

.394 صص 393 -  نایناساس : » نامز  رد  ناریا   » هب كر  هراب  نیرد  . 79 - 1
.25 صص 24 -  ناتسیس : » خیرات   » هب کن  . 80 - 2

ص 27. نامه ، هب  کن  . 81 - 3
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رد اریز  دوب ، هتخانـش  ناتـسیس  ِنایحیـسم  رب  مه  ینیـشنرید  ینابهر و  یگدـنز  هوالع  هب  . (1) دندش لیدبت  ّتیحیـسم  ِّطلـسم  هقرف ي 
.(2) درک انب  يرید  ناتسیس  رد  نفتساارام "  " هک هدمآ  850 م ) دودح 236 ق /  هتشون  يرصب ( " حاند  عوسا   " ینمادکاپ باتک 

یم دوب و  نایحیـسم  روضح  دهاش  زابرید  زا  ورم »  » رهـش صوصخ  هب  گرزب و  ناسارخ  رـسارس  هک  دـناسر  یم  تشذـگ  هک  اه  نیا 
نامه نکاس  ًالمتحم  ، (3) تـشگ مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هرظانم ي  فرط  ورم  رد  تایاور ، قبط  رب  هک  یقیلث  اـج  نآ  دیـشیدنا  ناوت 

.تسا هدوب  هیحان  نآ  ِنایحیسم  ینید  ربهر  و  رهش ،

نایدوهی ( 3

يّدـج فصو ، نیا  اب  . (4) دراد یـشنماخه  یهاشداپ  يرازگ  ناـینب  هزادـنا ي  هب  نهک و  سب  يا  هقباـس  ناریا ، رد  ناـیدوهی  ِروضح 
نیرهنلا و نیب  رد  يدوهی  راتخمدوخ  ياه  تموکح  سیـسأت  و  يدـالیم )  30 نایناکـشا =(  نارود  هب  نانآ  روضح  ياه  هناـشن  نیرت 

هسیاقم رد  یبسن -  ّتینما  زا  نانیا  یناساس ، نارود  رد  ًالمتحم  . (5) ددرگ یمزاب  ناریا  برغ 

ص:59

صـص نامه  هب  كر  دـهد : یم  تسدـب  هنیمز  نیا  رد  یمهم  كردـم  مزراوخ  ناییاکلم  دایعا  زا  یتسرهف  ندروآ  اب  ینوریب  . 82 - 1
ص 28. نامه ، لقن  هب  .سکودوترا » نارطم  مه  هتشاد و  يروتسن  نارطم  مه  ورم  رهش  یناساس  هرود  رخاوا  رد  . »... 28  - 27

ص 30. ناتسیس : » خیرات   » هب كر  . 83 - 2
صص 317 ص 313 و  ج 1 ، اضرلا : » رابخا  نویع   » هب كر  نایحیسم ، قیلثاج "  " اب مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هرظانم  هرابرد ي  . 84 - 3

.332-
ص 422. یسراپ : » يدوهی و  نارالاسرز   » هب كر  . 85 - 4

.دوب نبایدآ "  " اه تلود  نیا  نیرت  ّمهم  ص 424 ؛  نامه : »  » هب كر  . 86 - 5
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.دنا هدوب  دنم  هرهب  نایدا -  ریاس  اب 

لومعم قباطم  نانیا  .تسا  هدوب  نایدوهی  هدنکارپ ي  ِروضح  دهاش  روشک -  یحاون  ریاس  دـننامه  ناریا -  ِقرـش  رـسارس  لاحره ، هب 
رد ًاجیردـت  هتبلا  دـندیدرون و  یمرد  ار  مشیربا ) هداج  قرـش =(  هب  برغ  یناگرزاب  ياههار  ریـسم  هک  دـندوب  ینارجات  ای  نارگادوس 
رد . (1) دندـیزگ ینکـس  ناتـسناغفا ، رد  روغ  نوچ  یـسرتسد  زا  رود  یناتـسهوک  هیحان ي  رد  یّتح  تسب و  گنرز و  نوچ  یقطانم 

نخس مالسلا  هیلع  اضر  ماما  اب  نایدوهی  ياوشیپ  ناونع  هب  تولاجلا » سأر   » هب موسوم  یـصخش  نایم  هرظانم ي  زا  یمالـسا ، تایاور 
.دهد یم  ناشن  ار  گرزب  ناسارخ  رد  نانیا  رثؤم  روضح  هک  تسا  هتفر 

نایونام ( 4

رد 242 یناساس  لّواروپهاش  سولج  اب  نامز  مه  هک  دوب  ْگـِتَپ ) کـتاف =(  هب  موسوم  یناکـشا ، دـهع  ياـبجن  زا  یکی  دـنزرف  یناـم 
.(3) دوـب ییادوـب  و  ّتیحیـسم ، یتـشترز ، نید  زا  بیجع  یطـالتخا  وا  بهذـم  . (2) تـشاد هضرع  مدرم  رب  ار  دوـخ  نـید  يدـالیم ،

تفلاخم اب  رما  نیا  نکیل  ، (4) داد نادیم  ینام  هب  ناریا ، رد  ینید  تدحو  داجیا  يارب  شالت  رد  لّواروپهاش 

ص:60

ص 24. ناتسیس ، خیرات  هب  كر  . 87 - 1
.263  - 260 نایناساس : » نامز  رد  ناریا   » هب كر  . 88 - 2

ینام  » هب كر  يونام ، ياهرواب  ِنوچودنچ  زا  رت  شیب  یهاگآ  يارب  زین  442 ؛  صص 438 -  ناریا : » مدرم  خیرات   » هب كر  . 89 - 3
.106 صص 55 -  وا ،» نید  و 

یتـموکح ینید  هنیمز ي  یناـم ، یطاـقتلا  شیک  اـب  هک  تشاد  دـیما  دـیمان و  یم   " نارینا ناریا و  هاـشداپ "  ار  دوـخ  روپاـش  . 90 - 4
.433 صص 432 -  ج 1 ، ناریا : » مدرم  خیرات   » هب كر  هراب  نیرد  دنکفا ؛ یپ  ار  یناهج 
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نایونام يایاقب  هک  دوب  هنوگ  نیا  . (1) دیدرگ نایونام  رازآ  لتق و  هبرجنم  هدش و  هجاوم  یتشترز  يارگ  ّتنس  ِنادبوم  دیدش  رایـسب 
هعقاو هب  نیچ ،) دودح  ات   ) يزکرم يایسآ  زا  ناسارخ و  لامش  یحاون  رد  شیک ، نیا  ناوریپ  روضح  اذل  دنداهن و  قرش  بناج  هب  ور 

.ددرگ یمزاب  یناساس  نارود  لیاوا  رد  اه  نآ  یبوکرس  ي 

يزکرم يایـسآ  رد  دوخ  ياه  هاگزیرگ  زا  یناـم  ناوریپ  زا  يریثک  هدـع ي  ناملـسم ، ناـبرع  تسد  هب  ناـیناساس  تلود  ضارقنا  اـب 
اب هارمه  يرجه )  169  - 158 يدهملا (  تفالخ  تحت  هک  یتخـس  ِبیقعت  رثا  رد  زاب  یلو  دندرک ، تعجارم  نیرهنلا  نیب  هب  هبترمود 

يزکرم يایسآ  هب  رگیدراب  هک  دندش  ریزگان  تسویپ ، عوقو  هب  هقدانز  همکاحم ي  ندومن  اپرب  دیاقع و  سسجت  باستحا و  هاگتـسد 
يدنمورین نابیتشپ  يروغُیا -  ناکرت  تلود  صوصخ  هب  اه -  تلود  زا  یـضعب  تیامح  تحت  رد  اج ، نآ  رد  هک   (2) دننک ترجاهم 

زا یمایق  نیرهنلا ، نیب  زا  نایونام  جارخا  لابند  هب  ناسارخ و  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تمیزع  زا  شیپ  یکدـنا  نینچ  مه  . (3) دنتفای
عوقو هب  يرجه ) لاس 180  ناگرگ =(  رد  نانآ  ناشیک  مه  يوس 

ص:61

.316 صص 314 -  يرگ : » یتشدرز  بورغ  عولط و   » هب زین  437 و  صص 436 -  نامه : »  » هب كر  . 91 - 1
ص 59. ج 2 ، مالسا : » یسایس  خیرات   » هب كر  ناقیدنز ، هب  تبسن  يدهملا ، ياه  يریگ  تخس  هرابرد ي  . 92 - 2

.288 صص 287 -  نایناساس : » نامز  رد  ناریا   » هب كر  . 93 - 3
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.دراد يرجه  مّوس -  نرق  یّتح  و  مّود -  نرق  ياهتنا  رد  نانآ  تردق  تّوق و  زا  ناشن  هک   (1) تسویپ

نانآ هرظانم ي  نومأم و  رابرد  رد  نایونام  روضح  رب  ینقتم  دهاش  شیلابا » کتـسجگ  ناکیتام   » یتشترز هلاسر ي  اه ، نیا  رب  هوالع 
موسوم يونام  کی  اب  ناداز " خرف  رـسپ  غبنرف ، رذآ  هرظانم ي "  حرـش  هلاسر ، نیا  رد  .تسا  نایدا -  ریاس  ناوریپ  دیاش  نادبوم -  اب 

ياه لاس  دودح  رد  ار  هلاسر  نیا  شراگن  خیرات  .دماجنا  یم  يونام  درم  ِدرط  یگدنکفارـس و  هب  نایاپ  رد  هک  هدـش  جرد  شیلابا  هب 
هک نیا  بلاج  هتکن ي  .دنا  هتسناد  مالسلا ) هیلع  اضر  ماما  يدهعتیالو  نارود  رب  قبطنم  يرجه و  ًاحیجرت 202   ) يرجه ات 218   198
رد نومأم  زا  ینانخس  نآ ، لالخ  رد  هک  دراد  دوجو  هّللادیبع  نب  دمحم  یلاعملاوبا  رثا  نایدالا ، نایب  باتک  رد  هرظنم  نیزا  یشرازگ 

.(2) تسا هدش  لقن  يونام  درم  اب  جاجتحا 

.تسا هقدانز  يرکف  شبنج  نآ  هدوب و  ّتیمها  زئاـح  نآ  هّیلوا ي  نورق  هژیو  هب  مالـسا و  خـیرات  رد  مه  رگید  یتهج  زا  یناـم  شیک 
دنا هدوب  نایونام  نیمه  نآ  زا  دارم  هک  تسا  کیدنز  هدش ي  برعم  لکـش  قیدنز ، هژاو ي  هک  هدنامن  اجرب  يدـیدرت  ًابیرقت  هزورما 

لیوأت هب  لیاق  هک 

ص:62

صص 378. لّوا ، ج  یمالسا : » نیتسخن  نورق  رد  ناریا  خیرات   » هب كر  . 94 - 1
هتفگان شیلابا .» کتـسجگ  ناکیتام  هلاسر ي   » همجرت ي رب  رظان  يازریم  میهاربا  همّدـقم ي  هب  كر  رت ، شیب  یهاگآ  يارب  . 95 - 2

.دنا هتفرگ  کیدزن  هّللادبع ، اب  یضعب  و  سیلبا ، هژاو ي  اب  یخرب  ار  شیلابا  تسا و  نوعلم  ینعم  هب  کتسجگ  هک  دنامن 
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رد هژاو  نیا  .دـندیمان  یم  کیدـنز  ار  ناـیکدزم  هاـگ  ناـیونام و  یناـساس ، بّصعتم  نادـبوم  . (1) دندوب هتشگ  اتـسوا ) حرـش  دنز =(
اـضر ماما  اب  ناقیدـنز  نیا  هرظانم ي  زا  تایاور  رد  .دـش  قالطا  مه  اه  يرهد  ادـخ و  نارکنم  هب  نایونام ، رب  هوالع  یمالـسا  نارود 

.(2) تسا هدش  دای  مه  مالسلا  هیلع 

نایکدزم ( 5

يونام کی  لصا  رد  وا  هک  دـنا  هتفگ  .درک  روهظ  یناساس -  ناوریـشونا  ردـپ  داـبق - ) ذاوک =(  یهاـشداپ  نارود  لـیاوا  رد  كدزم 
، لاوما رد  كارتشا  رب  ینتبم  ار  وا  میلاعت  .درک  هیارا  ار  يرگ  یتشترز  تیونام و  زا  دیدج  يریسفت  هک  دوب  سودنوب »  » مان هب  بهذم 

نیگنس تسکش  زا  سپ  مدرم  ياه  هدوت  ِدولآ  تنحم  نارود  زا  یباتزاب  ار  اه  نآ  دنا و  هتسناد  فارـشا  هطلـس ي  یفن  يرگ و  هحابا 
، داد نادیم  كدزم  هب  رابرد ، رب  فارشا  هقئاف ي  تردق  نتـسکش  مهرد  يارب  شالت  رد  یناساس  دابق  . (3) دنا هتفگ  هلطایه ، زا  ناریا 

اب نانیا  شبنج  دش و  هداهن  نایکدزم  نایم  رد  غیت  ناوریشونا ، نارود  رد  .تشگ  تنطلس  زا  وا  یتّقوم  ِعلخ  هب  رجنم  راک  نیا  نکیل 

ص:63

دادرهم موحرم  ار  اه  نآ  نیرتهب  زا  یکی  هک  هدش  یناوارف  ياه  ثحب  کیدـنز ، ای  قیدـنز  هژاو ي  یـسانش  هشیر  هرابرد ي  . 96 - 1
.282 صص 279 -  ناریا : » گنهرف  رد  يراتسج   » هب كر  تسا : هداد  هیارا  راهب 

.271 صص 265 -  ج 1 ، اضرلا : » رابخا  نویع   » هب كر  هراب  نیرد  . 97 - 2
كدزم هرابرد ي  جـیار  تاّیرظن  رب  راـهب  دادرهم  موحرم  هک  دـنامن  هتفگاـن  . 425 صـص 424 -  ناریا : » ياـهنید   » هب كر  . 98 - 3

هب كر  هراب  نیرد  تسا ؛ هتـسناد  كدزم  هرهچ ي  بیرخت  يارب  نادـبوم  لعج  درواتـسد  ار  ناـنآ  رت  شیب  هدرک و  یندوتـس  يدـقن 
.278 صص 245 -  كدزم ، هرابرد ي  هزات  ياه  هاگدید  هلاقم ي  ناریا : » گنهرف  رد  دنچ  يراتسج  »
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رگ ناشن  هک  تسا  تسد  رد  يدـهاوش  دـنتفرن و  نایم  زا  یکدزم  ياه  هشیدـنا  فاـصوا ، نیا  اـب  .تشگ  هجاوم  يراـبنوخ  بوکرس 
نرق یط  عقاو ، رد  .تسا  ناسارخ  قرـش  لامـش  یحاون  رد  هژیو  هب  و  مالـسا ، زا  سپ  اـه  نرق  اـت  مه  نآ  ناریا ، رد  ناـیکدزم  ِروضح 

شک و نوچ  مه  ناارخ  یقرـش  یحاون  رد  زین  يرجه  مشـش  نرق  زاغآ  رد  ير و  یکیدزن  رد  زونه  هقرف  نیا  ناوریپ  يرجه ، مراـهچ 
.(1) دنتسیز یم  اراخب ، هموح ي  رد  دنچ  یتاهد  زین  بشخن و 

شخب ماـهلا  یکدزم ، ياـهرواب  ءارآ و  نکیل  دـندرواین ، دوجو  هب  یکاـنرطخ  ماـیق  شبنج و  یمالـسا  هرود ي  رد  ناـیکدزم  هچرگا 
رد یسایس  يا  هنزو  تروص  هب  يرگ " یکدزم  ، " يرجه متشه  نرق  طساوا  زا  هک  تفگ  ناوت  یم  دش و  يددعتم  ياه  هقرف  شروش 

روصنم تفالخ  نارود  رد  يروباشین » دابنس   » مایق یکدزم ، ياهرواب  اب  طبترم  ياه  تکرح  نیرتروهشم  . (2) دوب هدرک  ملع  دق  ناریا 
.تسا يرجه  رد 192   (3)« نانیدمرخ  » و

تروص هب  ملـسموبا  هک  تفگ  تشگ و  شندوب  هدـنز  یعدـم  يو  لـتق  زا  سپ  دوـب و  ملـسموبا  ناوریپ  هرمز ي  رد  تسخن  دابنـس » »
دیفس يرتوبک 

ص:64

يا هقرف  ناونع  هب  هّیکدزم  موادت  هرابرد  زین  375 ؛}  - } صص 374 ج 1 :  یمالسا ،» نیتسخن  نورق  رد  ناریا  خیرات   » هب كر  . 99 - 1
ص 486. نایناساس : » نامز  رد  ناریا   » هب كر  یمالسا  نارود  رد  يّرس 

ص 58. كدزم : » بتکم  هچخیرات   » هب كر  . 100 - 2
.تسا هدوب  ّتیکلام  نز و  كارتشا  نآ  ییاهن  دصقم  هک  دنا  هتفگ  كدزم  بهذم  عورف  زا  یکی  ار  ینید  مرخ  . 101 - 3
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ِنامأوت بذـج  يارب  دابنـس  ياـهاعّدا  نیا  هک  تسا  راکـشآ  . (1) تـسا هتـسشن  سم  زا  يراصح  رد  يدـهم  كدزم و  اـب  هدـمآرد و 
شـشوک و  ناسارخ ، رد  نایکدزم  ّرثؤم  روضح  زا  یناشن  لاحره  هب  دوب و  هدـش  یحاّرط  نایکدزم  زین  ملـسموبا و  ناراداوه  ناـیعیش ،

دوجو یناوارف  تابوتکم  زین  کپاپ »  » نانآ ربهر  نانیدمرخ و  هرابرد ي  . (2) تسا نانآ  زا  يریگ  هرهب  يارب  دابنس »  » هدش ي باسح 
.دنراد يرجه  مّوس  نرق  يادتبا  رد  یکدزم  ياهرواب  زا  یخرب  موادت  زا  ناشن  یگلمج  هک  دنراد 

.تسا نایـسابع  نارود  زاغآرـس  رد  یکدزم  ياهرواب  يریگ  جوا  لیالد  درک ، هراشا  نآ  هب  دـیاب  اج  نیرد  هک  یّمهم  رایـسب  هتکن ي 
 - نایوما نانمشد  همه ي  یجازم ، نّولت  یّتح  يرادمتسایس و  اب  هک  دید  ملسموبا  ییانثتسا  ِشنم  رد  دیاب  ار  رما  نیا  لماع  نیرت  ّمهم 

ییاون مه  ناکرـشم  نادـترم و  اب  یتح  نایـسابع ، عفانم  رطاخ  هب  تخاـس و  قفّتم  دوخ ، ِدرگ  رب  ار  ناـیکدزم -  ناـیتشترز و  هلمج  زا 
 - ناوریـشونا طـسوت  ناـش  یبوکرـس  زا  سپ  راـب -  نیتسخن  يارب  هک  دـمآ  مهارف  ناـکما  نیا  ناـیکدزم  يارب  هجیتـن  رد  داد ؛ ناـشن 

.(3) دننک رشتنم  مدرم  نایم  رد  ناش  ياهرواب  دنیوگ و  كرت  ار  یفخم  یگدنز 

ص:65

هب كر  يروباشین  دابنـس  مایق  هراـبرد ي  نینچ  مه  ص 374 . ج 1 ، یمالـسا : » نیتسخن  نورق  رد  ناریا  خـیرات   » زا لقن  هب  . 102 - 1
.406 صص 405 -  مالسا : » زا  دعب  ناریا  ، » بوک نیرز  نیسحلادبع ،

مه كدزم  هک "  دش  یعّدم  یّتح  هار  نیرد  دنک و  کیدزن  رگیدـکی  هب  ار  نایعیـش  نایکدزم و  ات  تشاد  شـشوک  دابنـس  . 103 - 2
.81 صص 80 -  كدزم : » بتکم  هچخیرات   » هب كر  تسا ؛ " هدوب  هعیش 

60 و ص 80. صص 58 -  نامه : »  » هب كر  . 104 - 3
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نایئادوب ( 6

ییادوب نید  مالـسا ، نراـقم  عقاو  رد  .دوب  مسیدوب  ِنوزفازور  هعـسوت ي  ضرعم  رد  ناـیناساس  نارود  زا  ناریا  قرـش  لامـش  قرش و 
.درک یم  خوسر  ناریا  نیمزرس  نورد  هب  تعرس  اب  و  تساپرب ) نانچمه  نایماب  رد  ادوب  میظع  ياهتب  دوب =(  هدرک  حتف  ار  ناتـسناغفا 

مالسا زا  هبترم  راهچ  رهـش  یلاها  اراخب ، رد  ًالثم  .دیـشک  لوط  مالـسا  يالیتسا  زا  سپ  ینامز  رید  ات  یحاون  نیرد  ییادوب  نید  ماود 
ناملسم یلاها  رتشیب  درک و  حتف  ار  رهـش  يرجه  لاس 94  رد  ملـسم  نبهبیتق  هک  نآ  زا  سپ  یّتح  دندش و  ییادوب  ًاددجم  هتـشگرب و 

نیرت ّمـهم  زا  یکی  خـلب  رد  زین  . (1) دندروآ ماود  رهـش  نیرد  يرجه -  مراهچ  نرق  اـت  مه  نآ  ناـییادوب -  زا  یتیلقا  مهزاـب  دـندش ،
.(2) دوب نایدا -  ریاس  ناوریپ  یّتح  و  نامدرم -  مارتحا  دروم  هکمارب و  نادناخ  تیلوت  تحت  راهبون -  هب  موسوم  ییادوب -  ياهدبعم 

ورم رد  ییادوب  يدبعم  يایاقب  ، دش هراشا  رت  شیپ  هک  يروط  نامه  دوب و  هتفای  مامت  هب  یخوسر  مسیدوب  بهذـم  زین  ورم »  » رهـش رد 
ناسانش ناتساب  تسد  هب 

ص:66

.401 صص 395 -  یمالسا : » نورق  نیتسخن  رد  ناریا  خیرات   » هب كر  . 105 - 1
رایـسب میظعت  ار  نآ  .دوب  اه  هناختب  مظعا  نآ  دندناوخ و  یم  راهبون  ار  نآ  هک  دوب  هدرک  انب  هناخ  خلب ، رد  رهچونم  دـنیوگ  . 106 - 2

يایفارغج  » زا لقن  .يدندروآ » اجنادب  روذن  ایاده و  يدندرک و  ّجح  اجنادب  يدنتشاد و  مّظعم  ار  نآ  كرت  سرف و  لها  ...يدندرک 
رب نایکمرب  تسایر  راهبون و  دبعم  تمظع  هوکش و  زا  رت  شیب  یهاگآ  يارب  . 43 ص 42 -  وربا : » ظفاح  خیرات  رد  ناسارخ  یسایس 

.32 صص 27 -  یناریا :» برع و  نیخّروم  تایاور  هب  انب  نایکمرب   » هب كر  نآ ،
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.(1) دراد نایناساس  راک  ماجرف  رد  نید  نیا  روضح  زا  ناشن  هک  هدیدرگ  فشک 

یم ینیرفآ  شقن  نانچ  مه  يرجه ، مّوس  نرق  زاغآرـس  رد  مالـسلا ، هیلع  اضر  ماـما  ترفاـسم  ماـگنه  هب  ییادوب  نید  تروص ، ره  هب 
ییاه شـسرپ  دروآ ، ناوت  یم  اعّدم  نیا  رب  هک  يدهاش  .تسا  هدوبن  ریثأت  یب  نامدرم  ياهرواب  رد  نآ ، ّصاخ  ياه  هشیدـنا  هدرک و 

.(2) تسا هدش  یم  خسانت »  » مقس ای  تّحص  هب  عجار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ورم  رد  هک  تسا 

ییادتبا نایدا  ( 7

زا ار  یحاون  نیا  جـیردت  هب  هک  قرـشم  لامـش و  زا  نادرگ  نابایب  ياهزات  تخات و  زا  تسا  رپ  هنایم  يایـسآ  اـی  یقرـش  ناریا  خـیرات 
تکرح برغ  تمـس  هب  ناریا  تالف  قیرط  زا  خـیرات  لوط  رد  هراومه  نامدرم ، نیزا  یمیظع  جاوما  . (3) دندرک یلاخ  یناریا  رصنع 

ار یناهج  ماجنارـس  هک  نالوغم  ناـکرت و  اـی  دـندرک و  دوخ  راذـگ  جارخ  ار  یناـساس  هاـشداپ  دـنچ  هک  اـه  نوه  لـثم  دـندرک ؛ یم 
ناغمرا هب  ار   (5) مسیمینآ (4) و  یتسرپ متوت  نوچ  يودب  ياهرواب  نایدا و  زا  یعاونا  دوخ  هارمه  هب  نانیا  .دندومیپ 

ص:67

ص 47. ناریا : » گنهرف  نیرز  رصع   » هب كر  نینچ  مه  هراب  نیرد  . 107 - 1
.485 صص 484 -  ج 2 ، اضرلا : » رابخا  نویع   » هب كر  هراب  نیا  رد  . 108 - 2

ص 52. ناریا : » گنهرف  نیرز  رصع   » هب كر  . 109 - 3
تاناویح و یضعب  هب  مارتحا  نامیا و  زا  تسترابع  یتسرپ  متوت  تسا و  مرتحم  یئیـش  ینعم  هب  یتسوپ  خرـس  نابز  رد  متوت  . 110 - 4

.دهد یم  ناشن  ار  یتسرپ  متوت  زا  يا  هنومن  دنتسه ، گرگ  لسن  زا  هکنیا  هب  تسوپدرز  ماوقا  یخرب  رواب  .ناهایگ 
رهاظم هکنیا  هب  داقتعا  زا  تسا  ترابع  مسیمینآ  .تسا  هدش  قتـشم  ناور  ناج و  ینعم  هب  امینآ  ینیتال  هژاو ي  زا  مسیمینآ  . 111 - 5
ناسنا تشونرـس  رد  دـناوت  یم  تسا و  ناور  حور و  ياراد  يزیچ  ره  هکنیا  ای  .دنتـسه  یلقتـسم  ياهناج  حاورا و  بحاـص  تعیبط ،

.تسا مسیمینآ  زا  يا  هنومن  یتسرپ  هراتس  .دشاب  ّرثؤم 
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دنتخاس و یم  نک  هشیر  ارنآ  تسوپدرز ، نایودب  نیا  دوب ، یمن  دنمناوت  یمالـسا  گنهرف  نید و  رگا  هک  تسراکـشآ  .دندروآ  یم 
.تسا هدوب  یساسا  رایسب  نایودب ، لیلحت  مضه و  رد  یعیش  یمالسا و  ناسارخ  شقن  دهد  یم  ناشن  هک  تسا  یتّیعقاو  نیا 

يدنه نایدا  ( 8

يدنه گنهرف  خوسر  .تسا  هدوب  دنـس  هّرد ي  ياه  نّدـمت  اب  یگنهرف  يراجت و  تالدابم  دـنیآرف  ضرعم  رد  زابرید  زا  ناریا  قرش 
، مالسا هبلغ ي  اب  نینچ  مه  .درک  هدهاشم  ناتسچولب  ناتسیس و  رد  موسرم  یقیسوم  رد  ناوت  یم  مه  هزورما  یّتح  ار  ناریا  قرـش  رد 

یگنهرف تالدابت  دوخ  اـب  ناریا ، ناـیتشترز  اـب  اـه  نوناـک  نیا  هطبار ي  دـنتفای و  شیپ  زا  شیب  یتّیمها  دـنه  رد  یتشترز  ياـهنوناک 
.دروآ ناغمرا  هب  یناریا ، گنهرف  يدنه و  نایدا  نایم  ار  يرتشیب 

یسانش ناتساب  ياه  شواک  زین  دنتشاد و  رارق  يدنه  گنهرف  ذوفن  تحت  لباک  هنزغ و  نوچ  ییاهرهش  ناریا ، حتف  نراقم  لاحره  هب 
.(1) تسا هدوب  يّدج  رایسب  مسیئودنه  خوسر  ناتسناغفا  یبونج  یحاون  مارگب و  رد  هک  دهد  یم  ناشن 

یمالسا قرف  ( 9

لوا تمسق 

ياه نیمزرس  نورد  رد  يرکف  تافالتخا  اه و  يریگرد  ِرت  شیب 

ص:68

ص 48. ناریا : » گنهرف  نیرز  رصع   » هب كر  . 112 - 1
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یب تالاؤس  ورم ، رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تماقا  نامز  رد  هک  نیا  و  دـنتفای ؛ یم  یـساکعنا  گرزب  ناـسارخ  رد  هراومه  یمالـسا ،
یم ناشن  هدش ، یم   (3)« ردق اضق و   » ای  (2)« ملاع ِندوب  میدق  ای  ثداح   » ای  (1)« رایتخا ربج و   » نوچ یثحابم  هب  عجار  ناشیا  زا  ینایاپ 

.تسا هتشاد  دوجو  اج  نآ  رد  تاعوضوم  نیا  هب  تبسن  یناوارف  شطع  هک  دهد 

یمن لّمحت  يزکرم  یحاون  رد  يور  چـیه  هب  هک  دوب  هدـش  ییاه  هتـسد  اه و  هقرف  عاونا  هاگیاپ  زابرید  زا  گرزب  ناسارخ  هوـالع ، هب 
رد .دراد  ترهش  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  باحـصا  زا  ناش  ییادج  تیاکح  هک  دنتـسه  جراوخ » ، » نانیا لاثم  نیرت  هتـسجرب  هک  دندش 

ياـهزرم نیرترود  هب  نیرهّنلا  نیب  زا  هک  دوب  هدـمآرد  جراوخ  هاـگهانپ  تروص  هب  زاـبرید  زا  ناتـسیس ، هژیو  هب  ناریا و  قرـش  عقاو ،
لاس 36 رد  دبای ، ماوق  ماکحتـسا و  نییآ  شیک و  نیا  هکنآ  زا  لبق  یّتح  نانآ ، ناورـشیپ  نیلّوا  .دندوب  هتخیرگ  یمالـسا  يروطارپما 

ناگداپ نوشق  يارب  ناشدوجو  نوچ  اّما  دـندرک ، يورـشیپ  دـنمریه ) دور  بصم  گـنرز =(  اـت  باـتع  نبهکـسح  يربهر  هب  يرجه 
نیا اب  . (4) تشادرب نایم  زا  ار  ناشیا  دوب ، هتفای  لیسگ  اجنآ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  فرط  زا  هک  يرادرس  تشاد ، هرطاخم  ناتسیس 

ات هتشگ و  نایجراوخ  روضح  نوناک  نیرت  هدمع  ناتسیس  يرجه ، مّود  نرق  زا  فصو ،

ص:69

.301 صص 291 - صص 288-290 و  ص 249 و  اضرلا ج 1 : » رابخا  نویع   » هب كر  . 113 - 1
ص 271. ج 1 ، اضرلا : » رابخا  نویع   » هب كر  . 114 - 2

ص 287. نامه : »  » هب كر  . 115 - 3
.32 صص 31 -  نامه : »  » هب كر  . 116 - 4
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.(1) دش هتخادنا  هار  هب  نانآ  طسوت  یناوارف  ياه  مایق  دعب ، لاس  دص  دنچ 

قرف نانآ  ناـیم  رد  جـیردت  هب  نکیل  دـندوب ، هچراـپ  کـی  یتروص  هب  شیباـمک  ناـشروهظ ، زا  سپ  لاـس  یـس  دودـح  اـت  جراوخ ،
يرخآ نیا  هک  هدراجع ،»  » و هبلاعث » «، » هیوطع «، » هیسیهب «، » هیـضابا «، » هیرفـص «، » هقرازا  » نوچ ییاه  هقرف  دمآ ؛ دوجو  هب  ینوگانوگ 

بلاج هتکن ي  . (2) دندرک ینیرفآ  شقن  ناتـسیس ، یمومع  هقطنم ي  رد  دـندوب و  درجع  نب  میرکلا  دـبع  ناوریپ  هدراجع -  ینعی  - 
، ناریا قرـش  رد  جیار  یتشترز  ياهرواب  اب  جازتا  رد  دوش ، یم  هدـیمان  هینومیم »  » هک هدراجع  زا  بعـشنم  قرف  زا  یکی  هک  نیا  هّجوت 

یقرف درم  نز و  نایم  تفالخ  رما  رد  هیبیبش »  » مان هب  نانیا  زا  يا  هقرف  هک  دـنا  هتفگ  زین  و  (3) ؛ دندرمش یم  زاجم  ار  مراحم  اب  جاودزا 
دوب ناسارخ  یقرش  تاّدحرس  رد  جراوخ  یلصا  زکرم  ورم ، رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  روضح  نراقم  لاحره ، هب  . (4) دنتشاذگ یمن 
لاس زا  هّللادـبع -  نب  هزمح  ای  كرذآ -  نبهزمح  يربهر  هب  جراوخ  راد  هنماد  گرزب و  مایق  نآ ، رد  هک  تسا  ییاـج  ناـمه  نیا  و 

.(5) دیماجنا لوط  هب  يرجه  ات 213   175

هب مالـسلا ، هیلع  داّجـس  ماما  تداهـش  زا  سپ  هک  دندوب  یناسک  نایدیز ، .دنتـسه  هّیدیز » ، » درک دای  نانآ  زا  دـیاب  هک  يا  هقرف  رگید 
نب دیز  تماما 

ص:70

.67 صص 66 -  ناریا : » رد  مالسا   » هب كر  . 117 - 1
صص قرفلا : » نیب  قرفلا   » هب كر  هدراجع ، تادقتعم  زا  یهاگآ  يارب  زین  . 36 صص 31 -  ناریا : » رد  جراوخ   » هب كر  . 118 - 2

.56  - 55
ص 37 و ص 46. نامه : »  » هب كر  . 119 - 3

.ششو یس  ص  یمالسا : » قرف  گنهرف   » رب یچ  هناش  ریدم  مظاک  همّدقم ي  هب  كر  هراب  نیرد  . 120 - 4
.307 صص 306 -  نامه : »  » هب كر  . 121 - 5
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یلع نب  دیز  هک  دنا  هتفگ  .دنتفریذپن  ار  رما  نیا  رب  مالسلا  هیلع  رقابدّمحم  ماما  ناحجر  هدش و  لیاق  مالـسلا  مهیلع  نیـسحلا  نب  یلع 
لازتـعا لـها  رامـشرد  هّیدـیز  ور ، نـیزا  دوـب و  هلزتـعم  ياوـشیپ  لاّزغ ، ءاـطع  نـب  لـصاو  درگاـش  مشاـه و  ینب  ماـن  هـب  ياـبطخ  زا 

نعل زا  هک : نیا  هلمج  زا  دنتشاد ؛ یـساسا  ياهرظن  فالتخا  هّیماما -  هژیو  هب  نایعیـش -  اب  يرامـش  یب  دراوم  رد  نانیا  . (1) دندمآرد
طرش ار  مایق  جورخ و  دندرمـش ، یم  زاجم  ار  لضاف  رب  لوضفم  تماما  ِمّدقت  دنتـسناد ، یم  مارح  ار  هعتم  دندرک ، یم  عانتما  ؟ نیخیش

.(2) خلا ...و  دندوب  رکنم  ار  ءادب  هّیقت و  ّتیودهم و  دنتشادن ، رواب  ماما  ِتعجر  تمصع و  لصا  ود  هب  دنتفگ ، یم  تماما 

دناوت یم  رما  نیمه  (3) و  دوب هّجوت  لباق  مالسلا ، امهیلع  یلع  نب  دیز  تداهـش  زا  سپ  ًاصوصخ  ناسارخ ، رد  نانیا  یکیزیف  روضح 
راذـگرثا یمالـسا  کلامم  مامت  رد  يدـیز  ياه  هشیدـنا  لاحره ، هب  . (4) دـشاب هیحان  نیا  رد  دـیز  نب  ییحی  ماـیق  هدـننک ي  هیجوت 

.دندوب

صخش هعیش ، تایاور  رت  شیب  رد  هک  نیا  قّمعت  روخرد  هتکن ي 

ص:71

.تشهو یس  ص  نامه : »  » هب كر  هراب  نیرد  . 122 - 1
.218 صص 214 -  یمالسا : » قرف  گنهرف   » هب كر  دراوم  نیرد  . 123 - 2

هراب نیرد  دنتخیرگ ؛ یقرش  لامـش  یناتـسهوک  یحاون  ناسارخ و  هب  وا ، ِنارادفرط  زا  يدایز  رامـش  دیز ، تداهـش  زا  دعب  . 124 - 3
ص 21. ناریا : » رد  هیدیز  شبنج   » هب كر 

رب بالقنا  زکرم  تروص  هب  ار  خلب } هّطخ ={  نیا  تفر و  ناسارخ  هب  وا ، هلاس ي  هدجیه  ِرسپ  ییحی  دیز ، تداهش  زا  سپ  . 125 - 4
؛ دـنک مایق  وا ، یهاوخنوخ  هیعاد ي  اـب  اـت  دـش ، یمنتغم  تصرف  ملـسموبا  يارب  ییحی ، هناـمولظم ي  تداهـش  .دروآرد  ناـیوما  هیلع 

.24 ص 21 -  ناریا : » رد  هیدیز  شبنج   » هب كر  دراوم ، نیا  هرابرد ي 
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، مایق زا  ار  وا  دـصقم  راهطا  همئا ي  اه ، نآ  رد  هدـش و  دادـملق  رود  هب  یتاشیارگ  نینچ  زا  مالـسلا  مهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز 
رت مک  رگید  هک  تفر  شیپ  یتمـس  هب  يدیز  ياه  هشیدنا  نامز ، تشذگ  اب  نکیل  . (1) دنا هتسناد  تیب  لها  هب  تفالخ  ِندنادرگزاب 

ناریا لامش  رد  مکحتسم  یهاگیاپ  يدیز ، شبنج  ورم ، هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  رفس  ماگنه  رد  .تشاد  يرشع  ینثا  عّیشت  اب  یتبارق 
.داد ناشن  يرادیاپ  اه  نرق  ات  هک  تشاد 

ار دوخ  يزوریپ  عقاو  هب  هک  درک  داـی  مه  ناـسارخ  رد  یـساّبع  عّیـشت  روضح  زا  دـیاب  یـساّبع ، تلود  فلاـخم  ياـه  هقرف  رب  هوـالع 
.دنتسناد یم  دوب  ملسموبا  يربهر  هب  هک  نایناسارخ  نیمه  نویدم 

لآ نم  اضّرلا   » هناکریز ي ِراعـش  اب  بلّطملادبع ، نب  سابع  نب  هّللادبع  نب  دّـمحم  يربهر  هب  يرجه و  مدـص  لاس  رد  یـساّبع  عّیـشت 
هب ار  نایولع  یهارمه  تردـق ، هب  لـین  رد  شیوخ  یلـصا  ّتین  ِندرک  یفخم  اـب  ناـنیا  .تفرگ  اـپ  ملـسو » هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم 

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  تبترم  یمتخ  ترـضح  دـالوا  زا  یکی  هب  ار  تفـالخ  دـنهاوخ  یم  هک  دـندرک  دومناو  دـندروآ و  تسد 
یعدم اهدعب  نایسابع  .دوب  یناسارخ  ملسموبا  سپـس  و  ناهام » نب  ریکب   » مان هب  یناریا  یناگرزاب  تسخن  نانیا  یلمع  ربهر  .دنراپـسب 

هتفرگ فک  هب  ار  تردق  هناهب  نیا  هب  دنا و  هدرک  رظنفرـص  تفالخ  زا  نانآ ، عفن  هب  مالـسلا  امهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دالوا  هک  دندش 
.(2) دندز تسد  نایولع  راتشک  هب  نایوما  زا  رت  شیب  یتواسق  اب  هلصافالب  هتبلا  و 
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نادرگ يور  نایـساّبع  زا  وا ، ناهاوخاوه  زا  يدایز  تعامج  یـساّبع ، روصنم  تسد  هب  ملـسموبا  ندش  هتـشک  اب  هک  تسادیپ  هتفگان 
زا اج و  همه  رد  یمالسا ، روشک  یمسر  نییآ  ِناونع  هب  یمالسا و  ياه  هقرف  رگید  اب  ضراعت  رد  یساّبع  عّیـشت  فصو  نیا  اب  دندش ؛

.دش یم  غیلبت  ًاّیوق  ناسارخ ، هلمج 

« نایدا هاگ  مزر  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  »

هدهاشم زین  و  دراد ؛ یـضقن  ای  صقن  هدش ، هدروآ  يدهعتیالو  هعقاو ي  هب  عجار  هک  لیالد  نآ  مامت  هک  میدـید  یلبق  ياه  شخب  رد 
هدوب مکاـح  گرزب ، ناـسارخ  یمومع  هقطنم ي  رد  نوگاـنوگ  ینید  ياـه  هقرف  عّوـنت  ِثیح  زا  یبـیجع  ینارحب  طیارـش  هک  میدرک 
رفـس زار  زمر و  هک  تسا  دقتعم  درادن ، ار  نامّدقتم  تاّیرظن  یفن  درط و  دصق  يور  چـیه  هب  هک  نیا  نمـض  روطـس ، نیا  مقار  .تسا 

، نآ ِندیناسر  ناماس  هب  يارب  شترضح  ششوک  ناریا و  قرـش  ینید  نارحب  نامه  بوچراچ  رد  ناوت  یم  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
.درک ریسفت 

ناسارخ رفس  ماگنه  رد  مالـسلا ، امهیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  ِدوخ  راتفگ  دنک ، یم  باجم  یـشرگن  نینچ  رد  ار  ام  هک  هچ  نآ 
: دنیامرف یم  هک  اج  نآ  تسا ؛

یتیالو وت و  دهع  زج  تسین  يدهع  ادنوادخ !  ...مدرک  رایتخا  ار  رما  نیا  ترورـض  هب  دندومن و  هارکا  ارم  هک  ینادیم  وت  ادنوادخ !  »
ییوت انامه  .مرادب  هدنز  ار  وت  ربمغیپ  ّتنس  مراد و  اپرب  ارت  نید  هک  ارم  هد  قیفوت  سپ  وت ؛ بناج  زا  رگم  دشاب  یمن 
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(1)« .یتسه يروای  الوم و  وکین  هچ  و  نم ، روای  یلوم و 

، نخس نیا  هدرمش و  نتشیوخ  رفس  ِتلاسر  ار  ربمایپ » ّتنـس  ادخ و  نید   » ِنتـشاداپرب مالـسلا  امهیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  یلب ،
البرک هب  تمیزع  تقو  رد  مالـسلا ، هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  فورعم  هلمج ي  اـب  روآ -  تریح  هکلب  و  زیگنارب -  لـّمأت  یتهاـبش 

: دندومرف هیفنحدّمحم  هب  دوخ  روهشم  ّتیصو  رد  هک  اج  نآ  دراد ؛

.(2)« منک يریگولج  تارکنم  زا  مهد و  جاور  ار  نید  مهاوخ  یم  مدش ، نوریب  مّدج  تّما  حالصا  يارب  انامه  «و 

دویپ ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ّتنس  ادخ و  نید  ِنتـشاد  ياپرب  اب  ار  ناسارخ  هب  رفـس  مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ور  هچ  زا  یتسار 
ینید و یب  اب  ههجاوم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ییالبرک  تکرح  دراد ؟ دوجو  ود  نیا  نایم  یطابترا  ای  هباشت  هجو  هچ  دنا ؟ هداد 
ای بسانت  هچ  ناـسارخ  رفـس  عوضوم  نکیل  تسا ؛ مولعم  ناـگمه  رب  هتبلا  نآ  تارمث  دوب و  دـساف  ِناـیوما  دـیزی و  يراذـگ  تعدـب 

؟ دراد ماما " يرادمنید   " رصنع ثیح  زا  البرک  هعقاو ي  اب  یهباشت 

تشگ و یم  اپرب  نوگانوگ  بهاذـم  نایدا و  ياملع  نایم  نومأم ، راکتبا  هب  هک  میـسر  یم  يا  هرظانم  سلاجم  هب  هک  تساـج  نیا  زا 
لاکـشا لباقم  رد  ار  ناشراوگرزب  ّدـج  ثاریم  تغالب ، تحاصف و  تیاهن  اب  مالـسلا  اـمهیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماـما  اـه ، نآ  رد 

نایدا هدیزگرب ي  ناملاع  رمک  دوخ ، ياهتنم  یب  ِشناد  ملع و  ددم  هب  دندرک و  تظفاحم  نارگید ، ياه  یشارت 
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نآ هب  نتخادرپ  لاـجم  ار  رـصتخم  نیا  هک   (1) دراد دوجو  اه  باتک  رد  تارظانم  نیا  حرـش  .دـندناسر  میلـست  كاـخ  رب  ار  فلتخم 
هک دنا  هتسناد  یم  هتـشاد و  مشچ  هرظانم  تاسلج  نآ  هب  ناشیا  هک  تسا  مولعم  ردق  نیا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  نخـس  زا  اّما  تسین ،

.تشاد دنهاوخ  هثحابم  رگید ، نایدا  بابرا  اب  ورم »  » رد

نیا هب  تسخن  اـت  تسا  مزـال  نارود ، نآ  ِناـسارخ  رد  ینید  عاـضوا  یگنوـگچ  هرظاـنم و  سلاـجم  نآ  ِّتیمها  هب  نتخادرپ  زا  شیپ 
فیفخت دنا ، هتفگ  یخرب  هک  يروط  نامه  ایآ  تسا ؟ هدوب  هچ  یسلاجم  نانچ  لیکشت  زا  نومأم  دصقم  هک  دوش  هداد  خساپ  شسرپ 

ماما ِندش  موکحم  اب  هک  نیا  و  تسا ؟ هدوب  یساّبع  هفیلخ ي  نیا  یلصا  فده  مالسلا  امهیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  هب  نیهوت  و 
؟(2) دوش راد  هشدخ  نایعیش  ًاصوصخ  مدرم  مومع  نایم  رد  شترضح  رابتعا  نأش و  سلاجم ، نآ  رد  مالسلا  هیلع  اضر 

یم ار  یگقیلـس  یب  ياهتنم  رگید ، نایدا  ياملع  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  هرظانم  دادـیور  زا  یلیلحت  نینچ  نیا  روطـس ، نیا  مقار  رواـب  هب 
، نایدا رگید  ياملع  ياه  شسرپ  اب  ههجاوم  رد  یساّبع " تلود  یمـسر  دهعیلو   " یگدنامرد لاحره  هب  هک  تسا  مولعم  هچ  دناسر ؛
و دوب ؛ رگید  نایدا  ناوریپ  مشچ  رد  مالسا -  نید  نینچ  مه  و  تلود -  نیا  رابتعا  تیعورشم و  ِنداتفا  هّکـس  زا  هلزنم ي  هب  ًامیقتـسم 

یشکردارب اب  هک  ار  یتلود  تشاد ، یمن  نانیمطا  مالسلا  هیلع  ماما  یعطق  هبلغ ي  زا  شیپاشیپ  نومأم  رگا  هک  تسا  حضاو  رپ 

ص:75

.388 صص 313 -  ج 1 ، اضرلا : » رابخا  نویع   » هب كر  . 130 - 1
ص 387. ج 2 ، اضرلا : » رابخا  نویع   » هب كر  هلمج  زا  هّیرظن ، نیا  هرابرد ي  . 131 - 2

نایدا هاگ  مزر  رد  مالسلا  هیلع  اضر  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 140زکرم  هحفص 81 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/656/AKS BARNAMEH/#content_note_75_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/656/AKS BARNAMEH/#content_note_75_2
http://www.ghaemiyeh.com


.تشاذگ یمن   (1) يواد نانچ  رد  دوب ، هدروآ  فک  هب 

مود تمسق 

دزن رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  لوبقم  هرهچ ي  بیرخت  تارظانم ، نآ  زا  نومأم  فده  هک  هّیرظن  نیا  ِشریذپ  يارب  رگید ، ترابع  هب 
؛ دش یم  لیکشت  یمالسا  نامّلکتم  املع و  روضح  اب  طقف  روکذم  ِسلاجم  هک  نیا  نآ  تسا و  هّیلوا  طرـش  کی  مزلتـسم  هدوب ، مدرم 
هک دوـب  نومأـم  تموـکح  رکیپ  رب  گرزب  هبرـض ي  یمالـساریغ ، ناـیدا  ياـملع  لـباقم  رد  مالـسلا  هـیلع  اـضر  ماـما  تسکـش  اریز 

ماما تسکـش  يدهعیلو ، رما  دوجو  اب  لاح  ره  رد  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  رگید ، فرط  زا  .تشاد  رـس  رد  ار  قرـش  رد  ییاشگروشک 
يارب رخـسمت  نارـسخ و  زج  يرمث  ناناملـسمان ، لباقم  رد  هچ  یمالـسا و  ياملع  لباقم  رد  هچ  تارظانم ، نآ  رد  مالـسلا  هیلع  اـضر 

هب هتکن  نیا   ) .دوب هتخاس  دوخ  نیـشناج  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  اه ، تفلاـخم  همه  نآ  دوجو  اـب  هک  دروآ  یمن  ناـغمرا  هب  نومأـم 
( .میروآ دای  هب  ار  نایساّبع  قرش  هب  هاگن  تسایس  مامادّمحم و  همان ي  هک  دنک  یم  ییامندوخ  یماگنه  هژیو 

راکشآ یفارتعا  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  ِندوب  دمآرس  رب  ًاصخش  هدوب و  دنمشناد  يدرم  دوخ  نومأم  هک  تساج  نیا  هتکن  عقاو  رد 
يوگتفگ یب  ینید  یملع و  ِناحجر  رب  وا  دـهد  یم  ناـشن  هک  هدـنام  یقاـب  یتـالمج  یـساّبع  راـکبان  هفیلخ ي  نیا  زا  .تسا  هتـشاد 

ورم هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  ندروآ  رومأـم  هک  كاحـض  یبا  نب  ءاـجر  هب  باـطخ  وا  هلمج  زا  .تسا  هدوب  فرتـعم  فقاو و  شترـضح 
وا كاّحض ، یبا  رسپ  يا  یلب  تفگ ...« : دوب ، هتشگ 
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هب تبـسن  نادـنچ  نومأـم  هک  تفگ  ناوت  یمن  سپ   (1)« ...تساـهناسنا نیرت  هشیپ  تداـبع  نیرتدنمـشناد و  نیمز ، يور  درف  نیرتهب 
یمرب یخیرات  عبانم  زا  هوالع  هب  .تسین  ناشیا  اب  هرظانم  يارای  ار  یـسک  هتـسناد  یمن  هک  هدوب  هاگآان  مالـسلا  هیلع  ماما  خـماش  ماقم 

خیش هک : نیا  هلمج  زا  .دنا  هتشاد  ریگ  ملاع  یترهش  يدنمشناد ، ییاناد و  هب  هنیدم ، رد  تماقا  نارود  نامه  زا  ترـضح  نآ  هک  دیآ 
: تفگ هک  هدرک  لقن  يوره  تلصلاوبا  زا  یسربط 

...ما هداد  تداهش  نم  هچنآ  لثمب  داد  تداهش  هکنآ  رگم  یملاع  مدیدن  مالـسلا و  امهیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  زا  يرتملاع  مدیدن  »
یم زجاع  هلئسم  زا  هاگره  دندوب و  رایسب  هنیدم  رد  ءاملع  هرّونم و  هضور ي  رد  متسشن  یم  نم  دومرف  یم  هک  ترضحنآ  زا  مدینش  و 

.(2)« متفگ یم  باوج  نم  دنداتسرف و  یم  نم  يارب  ار  دوخ  هلکشم ي  لئاسم  دندرک و  یم  عوجر  نم  هب  ًاعیمج  دندش ،

ّتیبوبحم زا  نتساک  مالسلا و  هیلع  ماما  ِندرک  موکحم  يارب  ار  هرظانم  تاسلج  نآ  نومأم  مینک  نامگ  هک  تسین  تسرد  هنوگ ، نیا 
.تخادنا یم  تخس  يا  هرطاخم  رد  ار  وا  تلود  ناکرا  رما  نیا  دمآ ، هتفگ  هک  يروط  نامه  هچ  تسا ؛ هداد  یم  لیکشت  ناشیا 

هعدخ و هلیح و  اهراک  رد  هک  دوب  يدرم  ثیبخ  هتبلا  نومأم  نیا 
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ص 863. لامآلا : » یهتنم   » زا لقن  هب  . 134 - 2
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، یقرـش ياهزرم  بناج  زا  هژیو  هب  یـساّبع ، يروطارپما  وا ، تفـالخ  ِتقو  رد  هک  دـیامن  یم  نینچ  نکیل  تشاد ، رامـش  یب  گـنرین 
ینافلاخم نادترم و  نایـضاران و  ِهاگهانپ  زابرید ، زا  رهّنلاءاروام -  ناسارخ و  ینعی  هیحان -  نیا  ًاساسا  اریز  هدوب ؛ هرطاخم  رد  تخس 

.دندوب هدیزگرب  ار  اهزرم  نیرترود  نانیشندادغب ، ِتبرض  زا  ییاهر  يارب  شالت  رد  هک  دوب  هتشگ 

نیرد یمالساریغ  ياهرواب  نایدا و  ِروآ  تریح  ِجاور  ای  عّونت  زا  مه  مینکفیب ، يرظن  نایدا » هاگ  مزر  قرش :  » شخب هب  رگید  راب  رگا 
ِتماقا موادت  لیلد  روطس ، نیا  مقار  رواب  هب  عقاو  رد  .میبای  یمرد  ار  هرظانم  سلاجم  نآ  زار  مه  و  دش ؛ میهاوخ  هدز  تفگـش  هیحان ،

هک دوب  هداتفا  ناـنچ  تشاد و  ناـیرج  گرزب  ِناـسارخ  رد  هک  دوب  یمیظع  نارحب  نیما ، رب  هبلغ  زا  سپ  مه  نآ  ناـسارخ  رد  نومأـم 
اب ًاصخـش  ات  تفر  هیحان  نیا  هب  يراب  ود  زین  دیـشّرلا  نوراه  هک  يروط  نامه  دراـمگ ؛ تّمه  تاـطاخم  عفر  رب  شیوخ  ِنت  هب  هفیلخ 
هب مالـسلا  هیلع  ماما  ندـمآ  يارب  نومأـم  هناّرـصم ي  تساوخرد  رظنم ، نیزا  . (1) دنک دربن  نادـترم -  نایعیـش و  زا  معا  نانمـشد - 

لاکـشا یپ  رد  تخـس  هک  ناـیدا  رگید  ناوریپ  نارفاـک و  ِریثـک  ّتیعمج  اـب  ههجاوم  رد  دوب  هتفاـیرد  وا  هک  دوب  نآ  زا  یـشان  ورم ،» »
ِرونام زا  لاح  نیع  رد  (2) و  تسا ناوتان  دندوب ، تموکح  هیلع  مایق  مالسا و  رب  ندرک 

ص:78

.تسا مالسلا  هیلع  ماما  عجضم  بنج  رد  رارق  زا  وا  ِروگ  درمب و  سوط  رد  دیشرلا  نوراه  تبقاع  . 135 - 1
راک نیا  هب  رتشیب  نومأم  نکیل  دوب ، هدرک  قیوشت  ار  نیدـحلم  اب  یمالـسا  ياملع  هرظانم  یـساّبع ، يدـهم  نومأم ، زا  شیپ  . 136 - 2

یمالسا ياملع  نایم  هثحابم  يارب  یسلجم  نتسارآ  هب  ار  هبنش  هس  ره  درک و  یم  تکرش  تارظانم  رد  ًاصخـش  هاگ  وا  .درامگ  تّمه 
فصو نیا  اب  { 434  - ) صص 433 مالـسا : » زا  سپ  ناریا   » هب كر   } دوب هداد  صاصتخا  هقدانز  یّتح  فلتخم و  نایدا  نایناحور  اب 

.دوب رت  شیب  رت و  قیمع  رایسب  رما  نیا  هب  نومأم  درکیور 
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.تخادرپ میهاوخ  نآ  هب  هک  تشاد  مشچ  رد  ار  ّصاخ  يدصقم  يدهعتیالو 

هک دـهد  ءاقترا  يا  هبترم  هب  يرادـمنید  ثیح  زا  ار  دوخ  ات  تشاد  نآ  ِرَـس  قرـش ، هب  هاـگن  تسایـس  بوچراـچ  رد  نومأـم  عقاو  رد 
تبرـض اب  رگید  نایناسارخ ، راک  هک  تسناد  یم  کین  لاح  نیع  رد  دنک و  يرادرب  هرهب  گرزب ، ناسارخ  رد  هتفهن  يورین  زا  دناوتب 

هک تشاد  هرهب  يدنمشوه  زا  هجرد  نآ  زا  یملع ، یمالک و  تارظانم  هصرع ي  رد  وا  .دیآ  یمن  تسار  نافلاخم ، راتشک  ریـشمش و 
ملع لها  ِدمآرـس  تاهج ، عیمج  رد  هک  دـیآ  یمرب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  همه  زا  شیب  فلتخم ، نایدا  ياملع  اب  نداتفارد  دـنادب 

يارب یتـقو  فـلتخم  ناـیدا  ياـملع  رب  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  هـبلغ ي  هـک  تـسناد  یم  راـکبان  ِساّیـس  نـیا  رگید ، فرط  زا  .دوـب 
ماـما يزوریپ  هنوگ  نیا  دوش و  یقلت  تموکح  نیا  يازجا  زا  ییزج  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  هک  تشاد  دـهاوخ  رمث  شتموکح 

لیمحت زار  نیرت  ّمهم  ناوـت  یم  ار  رما  نـیا  .ددرگ  دادـملق  نومأـم  تموـکح  ّتیعورـشم  شیازفا  ببـس  تسناوـت  یم  مالـسلا  هـیلع 
راک نیا  اب  نومأم  هک  دیشیدنا  (1) و  تسناد يدهعتیالو 

ص:79

ِندادرارق دهعیلو  هک  تسناد  یم  وا  هک  نیا  هلمج  زا  دـشاب  مه  يرگید  یعرف  تاهج  رب  رظان  دـناوت  یم  نومأم  مادـقا  هتبلا  . 137 - 1
تـساوخ یم  نومأم  نآ  اب  هک  دوب  یتکرح  نیا  دـیاش  دزادـنا و  یم  ساـّبع  لآ  لد  رد  ار  ینتفگاـن  یـساره  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما 

رد مه  ار  رگید  يا  هجیتن  يدهعتیالو  لیمحت  زا  نومأم  دیاش  زین  دـنوش ! یـضار  بت  هب  ات  دریگب  گرم  هب  ار  دوخ  فلاخم  ِنایـساّبع 
.تسا نانآ  نایم  رد  فالتخا  دیلوت  یبالقنا و  ِنایولع  دزن  رد  مالسلا  هیلع  ماما  تمشح  زا  نتساک  نآ  هتشاد و  یم  مشچ 
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نارادفرط هاگودرا  هب  ار  تاثحابم  رد  هدش  بوکنم  نافلاخم  مالسلا ، هیلع  ماما  ياهتنم  یب  ملع  زا  يرادرب  هرهب  نیع  رد  هتـساوخ  یم 
.دنک قحلم  دوخ 

دوبن ّمهم  نانچ  نآ  نایـساّبع ، نایولع و  ياه  يریگرد  تافالتخا و  نایدا ، ریاس  ناوریپ  يارب  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  رگید ، ترابع  هب 
رد مالسا -  ِدامن  رهظم و  هک  دندوب  فرط  یساّبع  تلود  اب  ًالمع  ناگدنهد ، هیزج  .دریگب  رارق  مالـسا  هب  عجار  ناشتواضق  ِرایعم  هک 

هیلع اضر  ماما  طسوت  يدهعتیالو  ِشریذپ  زار  زمر و  فشک  نانآ ، زادـنا  مشچ  رد  هجیتن ، رد  .دـش  یم  بوسحم  نآ -  ِمکاح  لکش 
تلود یمـسر  دـهعیلو  اب  هرظاـنم  زا  دوب  تراـبع  یگداـس  لاـمک  رد  عوضوم  ناـنآ ، يارب  هکلب  دـشاب ؛ حرطم  تسناوت  یمن  مالـسلا 

ناغمرا هب  ار  یتموکح  یسایس و  ینید و  ِّتیعورشم  هنوگره  زا  مالسا -  زین  و  یساّبع -  تلود  ِندش  طقاس  وا ، رب  هبلغ  هک  یمالـسا ؛
هتسناوت مالسلا  هیلع  اضر  ماما  رگا  بیترت ، نیا  هب  سپ  .دش  یم  هتشون  یـساّبع  تلود  نامه  ياپ  هب  وا ، هب  ندش  میلـست  و  دروآ ؛ یم 

هن و  عّیـشت -  مالـسا و  ياـپ  هب  ناـش  يزوریپ  هک  هنوگ  نآ  دـنیامن ، ءاـقلا  ار  یقارتفا  یـسابع  تلود  دوخ و  ناـیم  یعون  هب  هک  دـشاب 
يرترب هک  تسا  يا  هتکن  نامه  ًاقیقد  نیا  و  تسناد ؛ ییانثتسا  لیدب و  یب  یتواکذ  ِدرواتسد  دیاب  ار  رما  نیا  دوش ، هتشون  نایـساّبع - 

ههجو ي هرظانم ، تاسلج  نآ  زا  شیپ  مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  اریز  دناشن ، یم  اه  مشچ  رب  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  شنم 

ص:80
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: دندش لیان  نآ  هب  ًاقیقد  دندوب و  هداد  رارق  ّمهم  نیمه  هب  لین  ار  دوخ  تّمه 

يربع و هب  نیئباص  اب  ناشروبز و  اب  روبز  لها  اب  ناش و  لیجنا  اب  لیجنا  لها  اب  ناشتاروت و  اب  تاروت  لها  اب  هک  دـنیبب  نومأم   ] نوچ »
ار همه  هک  هاگ  نآ  و  منک ، یم  ثحب  ناـشدوخ  ناـبز  هب  ءاـملع  زا  يا  هقرف  ره  اـب  یمور و  هب  ناـیمور  اـب  یـسراف و  هب  ناـیتشترز  اـب 

یم شددصرد  هچ  نآ  هک  دیمهف  دهاوخ  نومأم  دـنتفریذپ ، ارم  نخـس  نانآ  همه  مدـش و  زوریپ  یگمه  رب  ثحب  رد  مدرک و  باجم 
(1)« ...دش دهاوخ  نامیشپ  نومأم  هک  تسا  عقوم  نیرد  تسین ، وا  هتسیاش ي  دشاب ،

تلود دییأت  ياج  هب  تاسلج  نآ  ِنیموکحم  هک  دندرک  ییوگ  شیپ  تیارد ، يدنمشوه و  اب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  رگید ، نخـس  هب 
ّققحت اب  هک  دندرک  مالعا  شیپاشیپ  دـش و  دـنهاوخ  فقاو  ناشیا  ِصخـش  ِناحجر  ّتیملعا و  هب  یمالـسا ، تموکح  ماقم  رد  نومأم 

، هدش ریبعت  رگید  يا  هنوگ  هب  عبانم  زا  يرایـسب  رد  ثیدح  نیا  فسالا ، عم  اّما  .تشگ  دهاوخ  نامیـشپ  شرادرک  زا  نومأم  رما ، نیا 
.(2) تسا هتشاد  دیّما  ار  مالسلا  هیلع  اض  ماما  ّتیموکحم  هرظانم ، تاسلج  يرازگرب  زا  نومأم  ایوگ  هک  نانچ  نآ 

ص:81

ص 316. ج 2 ، اضرلا : » رابخا  نویع   » هب كر  . 138 - 1
ماما یملع  ماقم  هب  نومأم  ِتداـسح  هب  ار  عوضوم  هدنـسیون  هک  ص 387 ؛  ج 1 ، اـضرلا : » راـبخا  نویع   » هب كر  هلمج  زا  . 139 - 2

زا تسا ، هدیـسرن  دوخ  فدـه  هب  هک  دـش  هّجوتم  یتقو  نومأم  هک  تسا  نیا  ّتیعقاو  لاحره ، هب  .تسا  هداد  طبر  مالـسلا  هیلع  اـضر 
نیرد دنک ؛ هدنکارپ  ناشیا  درگ  زا  ار  مدرم  ات  دومن  شـشوک  درک و  تعنامم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  طسوت  ثحب  تاسلج  يرازگرب 

.171 صص 170 -  ج 2 ، اضرلا : » رابخا  نویع   » هب كر  هراب 
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، ناوارف ياهرارصا  ماربا و  زا  سپ  هک  ناسارخ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  تمیزع  هک  دید  ناوت  یم  میدرگ : یم  زاب  یلـصا  ثحب  هب  يراب ،
« ناـیدا هاـگ  مزر   » ار اـج  نآ  ناوت  یم  هک  دوب  يا  هیحاـن  يداـقتعا  ِعضو  هب  نداد  ناـماس  يارب  هدـیافرپ  میظع و  گرتـس و  یتـکرح 
هک نآ ، شوخان  ماجرف  هراب ي  نیدنچ  يروآدای  ناسارخ و  ِرفـس  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  ررکم  ياه  تفلاخم  لاح ، نیع  رد  و  تسناد ؛

هنارّوزم ي ياهریبدـت  ِندرک  ّتیـصاخ  یب  يارب  ّرثؤم  رایـسب  یتکرح  درک ، ادـج  سابع  ینب  تموکح  زا  ار  ناشیا  باسح  لـمع  رد 
.دوب نومأم 

کی زا  دـندش : ور  رد  ور  جـنرغب  هلأسم ي  ود  اب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  نومأـم ، يوس  زا  يدـهعتیالو  داهنـشیپ  اـب  رگید ، تراـبع  هب 
هیحان نآ  ینید  نارحب  هعسوت ي  ادخ و  تّجح  زا  ناسارخ  ِتتشتم  هصرع ي  ِندنام  یلاخ  هلزنم ي  هب  رفس ، نیا  ِندرک  یفتنم  فرط 
یهتنم شتموکح  يارب  ّتیعورـشم  بسک  ثیح  زا  وا  یباـیماک  هب  هک  دوـب  نکمم  نومأـم  ِتوـعد  لوـبق  رگید  فرط  زا  و  دوـب ، یم 

يارب يا  هنادنمـشوه  ياهرونام  ماجنا  نمـض  تشاذـگ و  هیام  دوخ  كراـبم  ناـج  زا  ود  ره  نیا  لـباقم  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  .دوش 
رد گرتس  يراک  هنوگ  نیا  دـنداد و  همتاـخ  یـساّبع -  تموکح  هن  و  عّیـشت -  دوس  هب  ًـالماک  ار  تارظاـنم  نآ  نومأـم ، ِندرکاوسر 

.دجنگ یمن  یفیصوت  چیه  رد  هک  دندناسر  ماجنا  هب  دوخ  ّدج  نید  يایحا  تهج 

رد .تسین  لیلحت  لباق  نومأم  رابجا  ماربا و  بوچراچرد  ًافرـص  يّداع و  يرما  مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  رفـس  هعقاو ي  بیترت ، نیا  هب 
داحلا رفک و  اب  دربن  هب  ناسارخ  هب  رفس  اب  نیمز ، رب  ادخ  تّجح  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  یعیـش ، ياه  هشیدنا  يانبم  رب  عقاو ،

هب خیرات  رد  هچنآ  دنتفاتش و 

ص:82
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یفاک طرـش  ناونع  هب  دناوت  یمن  هجو  چـیه  هب  نکیل  تسا ، رما  نیا  يارب  مزال  طرـش  هک  دـنچره  هدـش ، هدروآ  نومأم  رابجا  ناونع 
يرگید روط  نومأم  اب  تسناوت  یم  مالـسلا  هیلع  ماـما  دوب ، یمن  راـک  رد  ماـما  يرادـمنید  لـصا  تّزع و  تمکح و  رگا  .دوش  یقلت 

اب هثحابم  هلباقم و  هب  ناج  راثیا  اب  ومه  دوب و  نیملسم  يادتقم  اوشیپ و  ماما و  مالسلا ، امهیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  اّما  دنک ، كولس 
یـسوم نب  یلع  تاـیاور  رد  هک  تسور  نیمه  زا  ًاـقیقد  (1) و  دناسر كاـخ  هب  ار  اـه  نآ  همه ي  تشپ  تفر و  رفک  ياـملع  مظاـعا 
ترایز رد  رطاـخ ، نیمه  هب  تسرد  (2) و  دنا هدش  یفرعم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  لآ  ملاع  ناونع  هب  مالـسلا ، امهیلعاضرلا 

.دنا هتشگ  فصو  هئابآ » نید  کنید و  یلا  یعاّدلا  کلدعب و  مئاقلا  کنید ، یلو   » ترابع اب  شترضح  هصوصخم ،

ًاـصوصخم یمالـسا و  مولع  ياه  نوناک  نیرتایوپ  زا  یکی  ناـسارخ  رد  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  دّـمحم  لآ  ملاـع  روضح  رثا  رد  يرآ ،
ینوناک تفرگ ، اپ  یعیش 

ص:83

یسوم نب  یلع  ترضح  اب  ات  درک  یم  توعد  فلتخم  نایدا  ياملع  زا  تشاد و  مامتها  یملع ، سلاجم  لیکـشت  هب  نومأم  . 140 - 1
رد فلتخم  نایدا  ياملع  زا  یعیسو  فیط  نآ  قباطم  هک  دنا  هدروآ  قودص  خیش  زا  یتیاور  .دننیشنب  هثحابم  هب  مالـسلا  امهیلعاضرلا 

ءاسؤر تسا و  دوهی  گرزب  هک  تولاـجلا  سأر  تسا و  يراـصن  سیئر  هک  قیلثاـج  لـثم  دـنا ...: هدـش  یم  رـضاح  نومأـم  سلاـجم 
دشاب و ناتسرپ  شتآ  گرزب  هک  ربکا  ذبره  دنتسه و  مالـسلا  هیلع  حون  نید  رب  دننک  یم  نامگ  هک  دنتـسه  یناسک  ناشیا  نیئباص و 
هک هدش  لقن  یلفون  دّمحم  نب  نسح  زا  {. 900  ) ص لامآلا : » یهتنم   » زا لقن  هب  } ...نیملکتم یمور و  ساطسن  تشدرز و  باحـصا 

ارنانآ تفگ و  نخس  ناشیاهباتک  يانبمرب  ناشدوخ و  نابز  هب  ءاملع  نیزا  مادک  ره  اب  مالسلا  امهیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح 
(. تسا هدروآ  ار  ترضح  تاجاجتحا  حورشم  هک   911 صص 901 -  نامه : »  » كر هراب  نیرد   ) دومرف باجم 
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يارزو زا  يرایـسب  هک  دـیروایب  دایب  عوضوم  ّتیمها  كرد  يارب  .درک  ءاـفیا  یتاـیح  یـشقن  عیـشت  مالـسا و  تسارح  رد  اهدـعب  هک 
مالـسا و ناهج  يودب ، نیمجاهم  نیا  تیادـه  لرتنک و  اب  دـندرب و  هرهب  ضیفرپ  نوناک  نیزا  هک  دـندوب  ینایعیـش  نالوغم ، ناکرت و 

ماما ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  تبترم  یمتخ  ترضح  هک  تسین  هدوهیب  سپ ، .دندرک  ظفح  نانآ  راتشک  يرگ و  ناریو  زا  ار  عیـشت 
یلع ترضح  اهنت  اهنت و  ناشیا ، زجب  هک  دوش  یم  مولعم  اجنآ  زا  رما  نیا  ّتیمها  (1) و  دندیمان دوخ  نت  هراپ ي  ار  مالسلا  هیلع  اضر 

.دنا هدش  فصو  یّنم » هعضب   » تفص هب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  مالسلا و  هیلع 

، مالـسلا مهیلعراهطا  همئا ي  یناگدـنز  هوجو  نیرت  ّمهم  زا  یکی  هک  تفگ  ناوت  یم  يدـنب  عمج  کـی  رد  تشذـگ و  هچ  نآ  رباـنب 
زا تنایـص  هب  ار  ّتیحجرا  مالـسلا ، هیلع  ماما  یتکرح ، دادیور و  ره  رد  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛  نانآ  یبهذم  ِّتیروحم  يرادمنید و 

نایم رظنم ، نیزا  تسا و  تفایرد  لباق  ناسکی  هب  حلص  رد  هچ  گنج و  رد  هچ  درکیور ، نیا  .دهد  یم  عّیـشت  بهذم  مالـسا و  نید 
رد زین  مالـسلا  امهیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  .تسین  یتوافت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شزیخ  اـب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ِحـلص 

نوناک نیرتایوپ  زا  یکی  نداهن  داینب  اب  دـندرک و  مایق  نید "  " زا تسارح  يارب  ناش ، نارود  ّصاخ  طیارـش  رد  و  بوچراـچ ، نیمه 
.دندیشخب ییاهر  يدعب  یلبق و  ِتافارحنا  رطخ  زا  ار  نید  ناسارخ ، رد  یعیش  ياه 

ص:84
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مالسلا هیلع  اضر  ماما  طسوت  نومأم  يدهعتیالو  شریذپ  ییارچرب  یلّمأت 

دنا هدروآ  هکاج  نآ  هّصاخ  تسا ؛ هتفر  یّمهم  ياه  یتساک  زین  مالـسلا  هیلع  ماما  طسوت  يدـهعتیالو  شریذـپ  ییارچ  رد  نامگ ، یب 
ار يدـهعتیالو  يارب  نومأم  ِفیلکت  ناج ، ِمیب  زا  ناشیا  درک و  دـیدهت  گرم  هب  ار  مالـسلا  امهیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  نومأم 

یمن ًاـعقاو  هک  ارچ  تسا ؛ لوبقماـن  تخـس  دوش ، یم  رارکت  هراومه  رباـنم ، یخرب  رد  فسـالا  عم  هک  هتفگ  نیا  ... (1) دنداهن ندرگ 
نانچ ساره ، يور  زا  اـهنت  ًافرـص و  دوش ، یم  دادـملق  نیمز  رب  دـنوادخ  تّجح  هک  یتمظع  اـب  ضیفرپ و  ِدوجو  هک  درک  لوبق  ناوت 

ترــضح دوـب ، یم  راـهطا  هـمئا ي  يریگ  میمــصت  ِكـالم  هـکلهم ، رد  نداـتفا  زا  زیهرپ  مـیب و  طـقف  رگا  هـک  دریذــپب ؛ ار  یفیلکت 
، نیاربانب .دش  یمن  هدیرفآ  زگره  البرک  هسامح ي  دومرف و  یم  تعیب  دیزی  اب  هنیآ  ره  مالسلا ، امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ءادهـشلادّیس 

لیلحت هناراگنا  هداس  نانچ  ار  ناسارخ  رفـس  نومأـم و  يدـهعتیالو  هب  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ِنداد  نت  هک  تسین  لوقعم  هتـسیاش و 
.دوشب زین  تماما  ماقم  ِنهو  بجوم  يراب ، هک  مینک 

نآ هک  دوش  هتفرگ  هدرخ  روطس  نیا  مقار  رب  هک  تسا  نکمم  هتبلا 

ص:85
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ِشریذـپ لیلد  ار  ندـش  هتـشک  زا  ساره  مالـسلا  هیلع  ماما  اه  نآ  ساسا  رب  تسا و  لوقنم  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  هک  اـه  تیاور 
نامتفگ هبلغ ي   " نامه هجیتن ي  رد  هتبلا  هک  درک  هراشا  یتاکن  هب  دیاب  لاکـشا ، نیا  هب  خساپ  رد  تسیچ ؟ دـنا ، هدروآ  يدـهعتیالو 

: تسا هدوب  ییانتعا  یب  دروم  مدروآ -  همّدقم  رد  هک  یملع - " هناهاگآ ي  شرگن  رب  هنایارگ  هحون 

، هکلهم زا  زیهرپ  ِرطاخ  هب  يدهعتیالو و  شریذپ  رد  ناشیا  رابجا  رب  ریاد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  هک  یثیداحا  زا  هتـسد  نآ  تسخن :
؛ دنا هدرک  لاکشا  راک  نیا  رب  هنابّجعتم ، مالسلا ، هیلع  ماما  یبلطاوزنا  دهز و  هب  هراشا  اب  هک  هدوب  یناسک  هب  خساپ  رد  همه  هدش ، لقن 
رد تلـص  نب  ناّیر  هک  دـنا  هدروآ  لاثم ، ناونع  هب  .دـنا  هتفگ  خـساپ  لاح  ِروخارف  هب  اه ، نآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  مولعم  و 

ار نومأم  يدـهعتیالو  دـیراد ، یم  راهظا  هک  ییاسراپ  دـهز و  لاـمک  اـب  امـش  : » هک درک  ضرع  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  شـسرپ ، ماـقم 
: دندومرف خساپ  ماقم  رد  شترضح  هک  دیا »؟ هتفریذپ 

ار نآ  ندش ، هتـشک  رما و  نیا  لوبق  نایم  دش  ریاد  رما  یتقو  یلو  مدیدنـسپ ؛ یمن  ار  راک  نیا  ّدح  هچ  ات  نم  هک  دناد  یم  دوخ  ادـخ  »
(1)« .مدیزگرب سفن  لتق  رب 

هیلع فسوی  ترـضح  شیوخ و  ِنیبام  یـسایق  نانخـس ، تسد  نیا  ِلابند  رد  هلـصافالب  هراومه و  مالـسلا ،  هیلع  اضر  ترـضح  مّود :
: تسا قّمعت  روخ  رد  سب  هک  دنا  هدومن  مالسلا 

هب درک  ءاضتقا  نوچ  دوب و  ربمایپ  فسوی  هک  دنناد  یمن  ایآ  »
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و دیشک ، راک  نیا  هب  یشوخان  هارکا و  لامک  اب  يراچان ، ترورض و  مه  ارم  ...ضرالا ،" نئازخ  یلع  ینلعجا  : " تفگ رـصم  هاشداپ 
هدش جراخ  نآ  زا  هک  یسک  دننام  رگم  متشگن ، لخاد  راک  نیرد  متفریذپ و  هارکا  هب  ار  نآ  مدوب ، كاله  هب  فرشم  هک  نیا  زا  سپ 

(1)« .دشاب

ناسارخ رد  دوخ  تداهش  زا  تحارص  هب  شترضح  اه  نآ  یط  هک  تسا  تسد  رد  يددعتم  ثیداحا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  مّوس :
: دنا هداد  ربخ 

ثیدح نم  يارب  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  شا  یمارگ  ياین  زا  مردپ  دنگوس ، ادخ  هب  »
(2)« ...موش یم  هتشک  مولظم  مور و  یم  ایند  زا  ًامومسم  نومأم ]  =] وت نامز  رد  نم  هک  درک 

فرط زا  و  دـنا ، هدرک  هسیاقم  سفن » لتق   » نوچ يریطخ  رما  اب  ار  يدـهعتیالو  ِنتفریذـپن  مالـسلا  هیلع  ماما  فرط  کـی  زا  نیارباـنب ،
اب سایق  دنک ، یم  هّجوت  بلج  تخـس  ود ، نیا  ِنیبام  رد  هک  هچ  نآ  .دـنا  هداد  ربخ  ناسارخ  رد  ار  شیوخ  تداهـش  ًاتحارـص  رگید ،

هیلع ماما  داد و  تاجن  یطحق  زا  ار  مدرم  فسوی  هک  نیا  هن  تسیچ ؟ هسیاقم  نیا  زمر  .تسا  مالسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  ّتیعـضو 
؟ نید رد  یهاگآان  ءارآ و  ِتتشت  زا  مالسلا 

 - دیآ یمرب  نآرق  زا  هک  نانچ  مه  مالسلا -  هیلع  فسوی  هک  نیا  هّجوت  بلاج 

ص:87

عقوـم ترـضح ، نآ  رد  هک  يرگید  ثیدـح  ندـید  يارب  زین  312 ؛  صص 311 -  ج 2 ، اـضرلا : » راـبخا  نویع   » زا لـقن  . 145 - 1
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هیلع اضر  ماما  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  دـید ؛ یم  نامدرم  يارب  یعفن  راک  نآ  رد  نوچ  تفریذـپ ، ار  رـصم  يزرواشک  رب  تسایر  دوخ ،
، مدرم ياه  هدوت  يارب  شیوخ  يدـهعتیالو  ياهدرواتـسد  هب  بیترت ، نامه  هب  دـنا  هتـساوخ  یم  لیثمت ، نیا  يریگراک  هب  اـب  مالـسلا 

؟ دننک هراشا 

، نآ رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  قّـمعت  روـخ  رد  رایـسب  یثیدـح  دـنک ، یم  ماـمت  اـم  رب  ار  تّجح  هـک  يرگید  هـتکن ي 
فصو نینچ  دش ، نومأم  يدهعتیالو  لوبق  هب  رجنم  هک  ار  يرابجا  ِعون  هفرع ، نبدّمحم  مان  هب  یصخش  شسرپ  لباقم  رد  شترـضح 

(1)« .دیامن تکرش  يرفن ) شش  اروش =( رد  هک  تشاداو  ار  نینمؤملاریما  مّدج  هک  زیچ  نامه  : » دنا هدومرف 

نیمه هب  تسرد  دوب و  نیبصاغ  اب  تاشامم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هزیگنا ي  اهنت  مالـسا ، ناـیک  زا  تسارح  هک  تسا  مولعم 
عفر و هب  ّتیعقوم ، نیا  زا  يریگ  هرهب  اب  اـت  دـنتفریذپ  ار  يدـهعتیالو  ناـسارخ و  هب  رفـس  زین  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  هک  دوب  بیترت 

.دنزادرپب تاهبش  ِعوجر 

اب ناشیا  نکیل  تسا ، هدومن  یم  مّلـسم  یتروص  ره  رد  تداهـش  رما  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  يارب  هک  دوش  یم  راکـشآ  بیترت  نیا  هب 
ِتکرـش ِعوـضوم  اـی  رـصم  زیزع  فـسوی و  هصق ي  اـب  هسیاـقم  لـباق  یتاـهج  هب  ار  يدـهعتیالو  شیوـخ ، ِّتیعقوـم  زا  قـیمع  كرد 

يرای نآ  دوش و  یم  دافتـسم  هجیتن  کی  طقف  لـیثمت ، ود  ره  نیا  زا  .دـنا  هتفریذـپ  ، هرفن شـش  ياروش  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
.گرم زا  زیهرپ  میب و  هن  تسا ؛ مالسا  نایک  ظفح  مدرم و  هب  ندناسر 
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ماجرف

رد لیامت  نیا  رت  شیب  يدهعتیالو ، شریذپ  مالـسلا و  هیلع  اضر  ماما  رفـس  ِلیلعت  هیجوت و  رد  هک  میدید  تشذـگ ، هچ  نآ  ساسا  رب 
درکیور نیا  .دـنهد  ناشن  اّربم  ياّبع ، ملاظ  مکاح  اب  يراکمه  هیاریپ ي  هنوگره  زا  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  يوحن  هب  هک  هدوب  راک 

نکیل تسا ؛ ّقح  هب  تسرد و  نامگ  یب  دشاب ، یخیرات  عبانم  رد  قیقحت  ِدرواتسد  رگا  تشذگ -  رـضاح  ِراتـشون  رد  هک  نانچ  مه  - 
هک هداتفا  نانچ  هدرک و  ادـیپ  مّدـقت  اه  یهاوگ  رد  شاـکنک  رب  مالـسلا ، هیلع  ماـما  هئربت ي  هب  شیارگ  هک  هداـتفا  ناـنچ  فسـالا  عم 

.دنا هدش  يدهعتیالو  ِلوبق  هب  راچان  هنالعفنم  شترضح 

.متـشاد هیالگ  هناهاگآ  شرگن  رب  شا  هبلغ  زا  رت  شیپ  هک  تسا  يا  هنایارگ  هحون  ِنامتفگ  ناـمه  عوضوم ، اـب  دروخرب  هوحن ي  نیا 
يا هویش  دهد ، ناشن  شیپ  زا  شیب  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هیـضق ي  رد  هنایارگ  هحون  ِنامتفگ  يالیتسا  دناوت  یم  هک  يدهاش  اّما ،
ماما یناگدـنز  حرـش  اه ، باتک  نیا  ِقاّفتا  بیرق  رثکا  رد  .دراد  دوجو  شترـضح  همان ي  یگدـنز  ياه  باتک  ِرت  شیب  رد  هک  تسا 

یم زاغآ  يدـهعتیالو  دادـخر  نومأم و  ِتوعد  اب  ناشردام ، مان  ناشیا و  ِدـّلوت  ِماگنه  ِرَـس  رب  يا  هشقاـنم  زا  سپ  مالـسلا ، هیلع  اـضر 
، دوش
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، عبانم ِّتلق  هک  دسرب  رظن  هب  ادـتبا  رد  دـیاش  .ددرگ  يا  هراشا  دادـیور  ود  نیا  هلـصاف ي  رد  شترـضح  یگدـنز  عیاقو  هب  هک  نآ  یب 
رد مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تارظانم  زا  یحرـش  تایاور ، رد  تسین و  نینچ  يور  چـیه  هب  هک  یلاـحرد  دنتـسه ، یتساـک  نیا  بجوم 

.دراد دوجو  تشذگ -  ورم  رد  اهدعب  هچ  نآ  هباشم  هفوک -  هرصب و 

ياملع اب  لّصفم  یتارظانم  هفوک ، هرصب و  هب  يرفـس  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  نومأم ، ِندیـسر  تردق  هب  زا  شیپ  اه  لاس  عقاو ، رد 
رد تارظانم ، نیا  هک  دیشیدنا  ناوت  یم  و  دنتشاد ؛ ودنه -  یّتح  یتشترز و  هلزتعم و  ات  هتفرگ  یحیسم  يدوهی و  زا  فلتخم -  ِنایدا 
نآ رد  لهس  نب  لضف  دش  ببس  هک  دوب  ترهش  نیمه  عقاو  رد  . (1) دوب هدروآ  دیدپ  هداعلا  قوف  یساکعنا  ترهش و  یمالسا  ناهج 

ناونع ناناملـسم  تاماهبا  هب  ییوگ  خـساپ  ار ، ورم  هب  توعد  لـیلد  تشون ، مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  هب  نومأـم  يوس  زا  هک  يا  هماـن 
.(2) دنک

رد نکیل  تشاد ؛ ار  عیدب  یسایس  رونام  کی  مکح  نومأم  يارب  نایدا ، ياملع  اب  هرظانم  تاسلج  يرازگرب  هچرگا  رگید ، ترابع  هب 
لیصا ِتلاسر  کی  هقباس و  هب  قوبسم  رما  نارگشسرپ ، ییامنهار  تاماهبا و  هب  ییوگ  خساپ  مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ياهزادنا  مشچ 

.تشادن يرادمتسایس  تسایس و  هب  یطبر  چیه  هک  دومن  یم 
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زا ات  دـش  نآ  رب  درک  یم  بلط  ار  نیون  یتّیعورـشم  دوب و  شناـکاین  اـب  تواـفتم  يا  ههجو  بسک  یپ  رد  هک  نومأـم  بیترت ، نیا  هب 
، مالسلا هیلع  ماما  يدهعتیالو  اب  هک  دیزرو  یم  دیّما  لاح  نیع  رد  وا  .دریگ  هرهب  شفده  ِدوس  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  یملع  ِتبترم 

مه هنوگ  نیا  .دنوش  يرت  شیب  هچ  ره  ِّتتـشت  یمگردرـس و  راچد  شنافلاخم  هک  دنک  دولآ  مهو  نادنچ  ار  یلخاد  یـسایس  ياضف 
ِندرکدهعیلو ِلَِبق  زا  نومأم  هک  یتّیعورشم  نآ  فصو ، نیا  اب  .دندش  دیدش  يا  هقرفت  راچد  یبالقنا  ِنایولع  مه  نایـساّبع و  مه  دش ،

ياـه کـیتکات  نیا  ذاـّختا  اـب  هک  ددرگ  یمزاـب  شترـضح  یکریز  هب  نیا  دـماین و  لـصاح  درک ، یم  بلط  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما 
: دندرک بآرب  شقن  ار  نومأم  ياه  هشقن  مامت  هنادنمشوه ،

ماما ینانیمطا  یب  نومأم و  صالخا  مدع  رب  ناگمه  هک  دندرک  لمع  نانچ  هنیدم  زا  یظفاحادـخ  تقو  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ( 1
.دندش فقاو  وا ، هب  مالسلا  هیلع 

ًانلع نینچ  مه  هکلب  دـندرک ، بلـس  دوخ  زا  ار  ییارجا  ِرایتخا  هنوگ  ره  طـقف  هن  يدـهعتیالو  شریذـپ  رد  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ( 2
.دنداد یهگآ  ارنآ  شوخان  ماجرف 

، دوش مامت  ینومأم  تلود  عفن  هب  هک  يا  يریگ  عضوم  هنوگره  زا  طقف  هن  ناـیدا ، ياـملع  اـب  هرظاـنم  رد  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ( 3
هلأسم ي راکشآ  حرط  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تّوبن  تابثا  اب  يدراوم  رد  هکلب  دندرک ؛ زارتحا 
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.(1) دندروآ ناغمرا  هب  ار  نومأم  ِراظتنا  فالخ  يا  هجیتن  تیب ، لها 

ناشناکاین زا  يا  هلسلس  تروص  هب  ًارثکا  يدرف ، هب  رصحنم  لکش  هب  دندرک ، یم  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  یثیداحا  ِدنـس  ( 4
ماما یثیدح ، ره  لقن  اب  بیترت  نیا  هب  .دش  یم  متخ  دنوادخ ، لیئاربج و  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  ترـضح  هب  ًاتیاهن  هک  دوب 

.دندومن یم  ناریو  ار  وا  یهاوخ  ّتیعورشم  ياه  هنیمز  دندرک و  یم  دراو  نومأم  رب  ینعط  مالسلا  هیلع  اضر 

زا هکلب  دـنتخیرگ ، نومأم  ياه  هلیح  دـنمک  زا  طقف  هن  مالـسلا  امهیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  هناکریز ، رایـسب  ياـهرونام  نیا  اـب 
تسا یماما  نیا  و  دندرک : يرادرب  هرهب  یعیش ، ِلیصا  ياهرواب  هعسوت ي  يارب  یمالسا و  تناید  عفن  هب  ورم ، رد  هدمآ  شیپ  تصرف 

.تسناد نایدا » هاگ  مزر   » ِحتاف ار  وا  ناوت  یم  ّقح  هب  هک 
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مالسلا امهیلعاضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  مالک  رد  یسانش  ماما  موس : شخب 

هراشا
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دمآرد

ینانوی و یفـسلف  بتک  همجرت ي  ِجاور  اب  فرط ، کی  زا  دوب : هتـشگ  نیرق  ّمهم  يراوشد  ود  اب  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  تماـما 
يوـس زا  دوـب و  يرگ  تیادـه  داـشرا و  ِدـنمزاین  هعماـج  یگنهرف  هصرع ي  مالـسا ، رب  يریگ  هدرخ  رد  رگید  ِناـیدا  ِناوریپ  شبنج 

نایم رد  يدایز  تاماهبا  دوخ ، يارب  ماـما "  " بقل ِندـیزگرب  دـهز و  هماـج ي  ِندیـشوپ  رد  راـکبان ، هفیلخ ي  نیا  يراـکایر  رگید ،
.دوب هدروآ  دیدپ  نایعیش -  هژیو  هب  نامدرم - 

هرـصب و نوچ  یتّتـشت  رپ  ياه  نوناک  رد  دنداهن و  يرکف  ِمزر  ِنادیم  رد  اپ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  میدـید  هک  نانچ  طیارـش ، نیا  رد 
ياشفا تهج  رد  ناناملـسم  ناهذا  يرگ  نشور  هب  لاـح  نیع  رد  و  دنتـشگ ؛ ناـیدا  ياـملع  نارگ و  شـسرپ  يوگ  خـساپ  ناـسارخ ،
تیّمها لیلد  هب  هک  دوب  ماـما »  » ِنأـش ماـقم و  ِندناسانـش  تهج  رد  اـه ، يرگ  نشور  نیا  زا  یکی  .دـندرک  مادـقا  نومأـم  ياـهریوزت 
.ددرگ لقن  اضّرلا » رابخا  نویع   » باتک زا  دروم ، نیا  رد  شترضح  ياّرغ  ّلدتسم و  هبطخ ي  لماک  نتم  دش  هداد  حیجرت  عوضوم ،
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مالک و تّوق  دوخ  ات  دنک  اضاقت  دنمجرا  هدنناوخ ي  زا  يریسفت ، حیـضوت و  هنوگره  ياجرب  هک  دهد  یم  حیجرت  روطـس ، نیا  مقار 
.دبایرد ار  تماما  تیالو و  يامظع  ماقم  ياه  لالدتسا  ینشور 

یبرع نابز  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هبطخ ي 

یبرع نابز  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هبطخ ي 

ِمامالا ِهَمامالا َو    ِ فْصَو یف  مالسلا  هیلع  اضِّرلا  ِنَع  َءاج  ام  ُباب 

ِِهتَْبتُر مامالا َو    ِ لْضَف ِرْکِذ  َو 

ِیلَع ِْنب  ِدّـمحم  ُْنب    ُ مِساـْقلا َدَـمْحَأ  ُوبَأ  انَثَّدَـح  لاـق َ:  هنع ) هللا  یـضر  ) ِیناـَقلاّطلا َقاحْـسإ    ِ ْنب َمیِهاربإ  ُْنب  ُدّـمحم  ِساـبَعلاُوبأ  انَثَّدَـح 
ْنَع ٍِملْـسُم ، ُْنب  ُمِساقلا  ینَثَّدَح  َلاق : ِماّقَّرلا    ِ مِساقلا   ِ ْنب   ِ نَسَحلا   ِ نَع َمیِهاْربإ ، ِْنب  یَـسُوم  ُْنب  ُنارْمِع  ٍدِماح  ُوبأ  ینَثَّدَح  َلاق : ینوُراهلا 

 ِ مْوَی یف  اهِعِماج  ِدِجْـسَم  یف  اَنْعَمَتْجاَف  َوْرَِمب ، مالـسلا ) امهیلع  ) اـضِّرلا یَـسُوم  ِْنب  ِیلَع  ِماـّیَأ  یف  اـّنُک  َلاـق : ٍِملْـسُم  ِْنب  ِزیِزْعلا  ِدـْبَع  ِهیِخَأ 
هیلع اضِّرلا ( يالْوَم  يِدِّیَـس َو  یلَع  ُْتلَخَدَـف  اهیف  ِساَّنلا    ِ فالِتْخا َهَْرثَک  اوُرَکَذ  ِهَماـمإلا َو  َْرمأ  ساـّنلا  َرادأَـف  انمَدـْقَم ، ِءْدـَب  یف  ِهَعُمُْجلا 

: َلاق َُّمث  مالسلا ) هیلع  َمَّسَبَتَف (  َهِیف ، ُساَّنلا  َضاخ  ام  ُُهتْمَلْعَأَف  مالسلا ،)

َنیِّدلا َُهل  َلَمْکَأ  یّتَح  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ُهَِّیبَن ِْضبْقَی  َْمل  یلاعَت  َكَرابَت َو  هَّللا  َّنإ  ْمِِهنایْدَأ ، ْنَع  اوُعِدُخ  ُمْوَْقلا َو    َ لِهَج ِزیِزَْعلا  َْدبَع  ای 
َنآرُْقلا ِْهیَلَع  َلَْزنَأ  َو 
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ِیف انْطَّرَف  ام  : » َّلَج َّزع َو  َلاقَف  ًالُمَک  ِْهَیلإ  ُجاتُْحی  ام  َعیِمج  َماکْحَألا َو  َدوُدُـحلا َو  َمارَْحلا َو  َلـالَْحلا و  ِهیف  َنََّیب  یَـش ٍء ، ِّلُـک  ُلیِـصْفَت  ِهِیف 
یتَمِْعن ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  ْمُکَنیِد َو  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  ( » هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) هِرْمُع ُرِخآ  یِه  ِعادِولا َو  ِهَّجَح  َلَْزنأ  َو  یَـش ٍء » ْنِم  ِباتِکلا 

«. ًانیِد َمالْسإلا  ُمَُکل  ُتیِضَر  َو 

ِدْصَق یلَع  ْمُهَکََرت  َو  ُمُهَلِیبَس ، ْمَُهل  َحَضْوَأ  َو  ْمِِهنیِد ، َِملاعَم  ِِهتَّمُِال  َنََّیب  یّتَح  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ِضْمَی َْمل  َو  ِنیِّدلا ، ُمامَت  ِهَمامِالا  ُْرمَأَو 
ْلِمُْکی َْمل  َّلَج  َّزع َو  هَّللا  َّنَأ  َمَعَز  ْنَمَف  ُهَنََّیب ، ّالإ  ُهَّمُالا  ِْهَیلإ  ُجاتْحَی  ًاْئیَـش  َكََرت  ام  َو  ًامامإ ، ًامَلَع َو  مالـسلا ) هیلع  ًاِیلَع (  ْمَُهل  َماـقَأ  ِّقَْحلا َو 

اهیف زوُجَیَف  ِهَّمُالا  َنِم  اهَّلَحَم  ِهَمامإلا َو  َرْدَـق  َنُوفِْرعَی  ْلَـه  ٌِرفاـک ، َوُهَف  یلاـعَت  هَّللا  َباـتِک  َّدَر  ْنَم  َو  َّلَـج ، َّزع َو  هَّللا  َباـتِک  َّدَرْدَـقَف  ُهَنیِد ،
!؟ ْمُهُراِیتْخا

ْوأ ْمِِهئارِآب ، اهُولانَی  ْوأ  ْمِِهلوُقُِعب ، ُساَّنلااَهَُغْلبَی  ْنأ  ْنِم  ًارْوَغ  ُدَْـعبأ  َو  ًاِبناج ، ُعَْنمَأ  َو  ًاناکَم ، یلْعَأ  َو  ًانْأَش ، ُمَظْعَأ  َو  ًارْدَـق ، ُّلَجَأ  َهَمامإلا  َّنِإ 
َو اِهب ، ُهَفَّرَش  ًهَلیِـضَف  ًهَِثلاث َو  ًهَبَتْرَم  ِهَّلُْخلا  َو  ِهَُّوبُّنلا ، َدَْعب  مالـسلا ) هیلع  َلِیلَْخلا ( َمیِهاْربإ  اِهب  هَّللا  َّصَخ  َهَمامإلا  َّنَأ  ْمِهِرایتْخِِأب ، ًاماِما  اوُمیُقی 
َّزع َو هَّللا  َلاق  یتَّیِّرُذ » ْنِم  َو   » اِهب ًاروُرُـس  مالـسلا :) هیلع  ُلِیلَْخلا (  َلاقَف  ًامامإ » ِساَّنِلل  َُکلِعاج  یِّنإ  : » َّلَـج َّزع َو  َلاـقَف  ُهَرْکِذ  اـِهب  َداـشَأ 

َّلَج َّزع َو  هَّللا  ُهَمَرْکأ  َُّمث  ِهَْوفَّصلا ، ِیف  ْتَراص  َو  ِهَمایِقلا ، ِمْوَی  یلإ  ٍِملاظ  ِّلُک  َهَمامإ  ُهَیآلا  ِهِذـه  ْتَلَْطبَأَف  َنیِِملاّظلا » يِدـْهَع  ُلانَی  ال  : » َّلَـج
ْمُهاْنلَعَج َنیِحلاص َو  اْنلَعَج  ًّالُک  ًهَِلفان َو  َبوُقْعَی  َقحْـسإ َو  َُهل  اْنبَهَو  َو  : » َّلَج َّزع َو  َلاقَف  ِهَراهَّطلا ، ِهَْوفَّصلا َو  ِلـْهَأ  ِِهتَّیِّرُذ  یف  اـهَلَعَج  ْنَأـِب 

«. َنیِِدباع اَنل  اُوناک  ِهوکَّزلا َو  َءاتیإ  ِهالَّصلا َو  َماقإ  ِتاْریَْخلا َو  َلِْعف  ْمِْهَیلإ  اْنیَحْوَأ  انِْرمَِأب َو  َنوُدْهَی  ًهَِّمئَأ 
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ِساَّنلا َیلْوَأ  َّنِا  َّلَـج : َّزع َو  هَّللا  َلاـقَف  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ِیبَّنلا اَـهَثِرَو  یّتَح  ًاـنْرَقَف  ًاـنْرَق  ٍضَْعب  ْنَع  ٌضَْعب  اـُهثِرَی  ِِهتَّیِّرُذ  یف  ْلَزَی  ْمَلَف 
هَّللا ِْرمِأب  ًاِّیلَع  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) اهَدَّلَقَف ًهَّصاخ ، َُهل  َْتناکَف  َنینِمْؤُْملا » یلَو  هَّللا  اُونَمآ َو  َنیِّذلا  ِیبَّنلا َو  اَذه  ُهوُعَبَّتا َو  َنیِذََّلل  َمیِهاْربِإب 
َلاقَف : » َّلَج َّزع َو  ِِهلْوَِقب  َناْمیِألا  َْملِْعلا َو  هَّللا  ُمُهاتآ  َنیِذَّلا  ءایِفْـصألا  ِِهتَّیِّرُذ  یف  ْتَراصَف  َّلَج  َّزع َو  هَّللا  اَهَـضَرَف  ام  ِمْسَر  یلع  َّلَـج  َّزع َو 

یلإ ًهَّصاخ  مالـسلا ) مهیلع  ) ِیلَع ِْدلُو  یف  یهف  ِْثعَبلا » ُمْوَی  اذهَف  ِْثعَْبلا  ِمْوَی  یلإ  هَّللا  ِباتِک  یف  ُْمْتِثَبل  ْدََـقل  َنامیإلا  َْملِعلا َو  اُوتُوا  َنیِذَّلا 
!؟ ُلاَّهُجلا ِءالُؤه  ُراتْخَی  َْنیَأ  ْنِمَف  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ٍدَّمَُحم َدَْعب  ِیبَن  الْذإ  ِهَمایِقلا  ِمْوَی 

ُثاریم َو  َنینِمْؤُْملاِریمَأ ، ُماقَم  َو  ِلوُسرَّلا ، ُهَفالِخ  َّلَج َو  َّزع َو  هَّللا  ُهَفـالِخ  َهَماـمإلا  َّنإ  ِءایِـصْوَألا ، ُثْرا  و  ِءاـِیبنْألا ، َُهلِْزنَم  یِه  َهَماـمإلا  َّنإ 
(. مالسلا مهیلع  ) ِْنیَسُْحلاَو ِنَسَْحلا 

ِمامإلِاب یِماّسلا ، ُهُعْرَف  یِماَّنلا َو  ِمالْـسإلا  ُُّسا  َهَمامإلا  َّنإ  َنینمْؤُْملا ، ُّزِع  َو  اْینُّدـلا ، ُحالَـص  َو  َنیِملْـسُْملا ، ُماِظن  َو  ِنیدِّلا ، ُمامِز  َهَمامإلا  َّنإ 
ِروُغُّثلا َو ُْعنَم  َو  ِماـکْحَألا ، ِدوُدُـحلا َو  ُءاـْضم  َو ِإ  ِتاـقَدَّصلا ، یَْفلا ِء َو  ُرِیفَْوت  َو  ِداـهِْجلا ، ِّجَـحلا َو  ماـیَّصلا َو  ِهاـکَّزلا َو  ِهـالَّصلا َو  ُماـمَت 

.ِفارْطَألا

ِهَظِعْوَْملا ِهَمْکِْحلِاب َو  ِهِّبَر  ِلِیبَس  یلإ  وُعْدَـی  َو  هَّللا ، ِنیِد  ْنَع  ُّبُذَـی  َو  هَّللا ، َدوُدُـح  ُمیُِقی  َو  هَّللا ، َمارَح    ُ مِّرَُحی َو  هَّللا ، َلالَح  ُّلُِـحی  ُماـمإلا 
.ُراْصبَالا يِْدیَألا َو  اَُهلانَت  ُْثیَِحب ال  ُِقفُْالِاب  یِه  َِملاْعِلل َو  ِهَِعلاّطلا  ِسْمَّشلاَک  ُمامإلا  ِهَِغلابلا ، ِهِّجُْحلا  َو  ِهَنَسَْحلا ،

ُمْجَّنلا َو  ُعطاَّسلا ، ُروُّنلا  َو  ُرِهاَّزلا ، ُجارِّسلا  ُرِینُْملا َو  ُرْدَْبلا  ُمامإلا 

ص:98

نایدا هاگ  مزر  رد  مالسلا  هیلع  اضر  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 140زکرم  هحفص 104 

http://www.ghaemiyeh.com


يدَّرلا َنِم  یِْجنُْملا  يدُْهلا َو  یَلَع  ُلاَّدلا  ِءامِظلا َو  یَلَع  ُبْذَْعلا  ُءاْملا  ُمامإلا  ِراِحبلا ، ِجَُجل  ِرافِقلا َو  ِدـْیَْبلا  یجُّدـلا َو  ِبِهاَیَغ  یف  يِداهلا 
.ٌِکلاهَف ُهَقَراف  ْنَم  ِکلاهَْملا ، یف    ُ لِیلَّدلا َو  ِِهب ، یلَطْصا  ِنَِمل  ُّراْحلا  ِعافَیلا ، یَلَع  ُراّنلا  ُمامإلا 

.ُهَضْوَّرلا ُریِدَْغلا َو  َو  ُهَریِزَْغلا ، ُْنیَْعلا  َو  ُهَطیِسَْبلا ، ُضْرَالا  َو  ِهَئیِضُْملا ، ُسْمَّشلا  َو  ُلِطاهلا ، ُْثیَْغلا  َو  ُرِطاملا ، ُباحَّسلا  ُمامإلا 

.ِهَیِهاَّدلا یف  ِدابِعلا  ُعَْزفَم  َو  ُقیِقَّشلا ، ُخَألا  َو  ُقیِفَّشلا ، ُِدلاولاَو  قِیفَّرلا ، ُنیمَألا  ُمامإلا 

.َّلَج َّزع َو  هَّللا  ِمُرُح  ْنَع  ُّباَّذلا  هَّللا َو  َیلإ  یِعاُّدلا  هِدِالب ، یف  ُُهتَفِیلَخ  َو  هِدابِع ، یلَع  ُُهتَّجُح  َو  ِهِضْرَأ ، یف  هَّللا  ُنیِمَأ  ُمامإلا 

َو َنیِِقفانُْملا ، ُْظیَغ  َو  َنیِملْـسُْملا ، ُّزِع  َو  نیِّدلا ، ُماِظن  ِْملِْحلِاب ، ٌموُسْرَم  ِْملِْعلِاب ، ٌصوُصْخَم  ِبُویُْعلا ، َنِم  ُءَّرَبْملا  ِبونُّذلا ، َنِم  ُرَّهَطْملا  ُمامإلا 
.َنیِرفاکلا ُراَوب 

ِْریَغ ْنِم  هِّلُک  ِلْضَْفلِاب  ٌصوُصْخَم  ٌریِظَن ، ٌْلثِم َو ال  َُهل  َو ال  ٌلَدـَب ، ُْهنِم  ُدَـجُوی  َو ال  ٌِملاع ، َُهلِداُعی  َو ال  ٌدَـحَأ ، ِهِینادـُی  ال  هِرْهَد ، ُدِـحاو  ُمامإلا 
! تاْهیَه َتاْهیَه  ُهُراِیتْخا !؟ ُُهنِکُْمی  َو  ِمامإلا ، َهَفِْرعَم  ُُغْلبَی  يِذَّلااَذ  ْنَمَف  ِباّهَولا ، ِلَّضَفُْملا  َنِم  ُصاِصتْخا    ِ َلب ، ٍباـِستْکا َـال  َُهل َو  ُْهنِم  ٍبَلَط 

ِتَرَـصاقَت َو  ُءاـمَکُحلا ، ِتَرَّیََحت  َو  ُءاـمَظُْعلا ، ِتَرَغاـصَت  َو  ُنوـُیُْعلا ، ِتَرـَـسَح  َو  ُباـْبلَالا ، ِتَراـح  َو  ُموـُلُْحلا ، ِتَهاـت  َو  ُلوـُقْعلا ، ِتَّلَض 
ْوَأ ِهنْأَش ، ْنِم  ٍنْأَش  ِفْصَو  ْنَع  ُءاـغَُلْبلا  ِتَِییَع  َو  ُءاـبَدُألا ، ِتَزَجَع  َو  ُءارَعُـشلا ، ِتَّلَک  َو  ُءاـِّبلَالا ، ِتَلِهَج  َو  ُءاـبطَْخلا ، ِتَرِـصَح  َو  ُءاـمَلُْحلا ،

ِزْجَْعلِاب ْتَّرَقَأَف  ِهِلئاضَف ، ْنِم  ٍهَلیِضَف 

ص:99

نایدا هاگ  مزر  رد  مالسلا  هیلع  اضر  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 140زکرم  هحفص 105 

http://www.ghaemiyeh.com


ّینَأ َْفیَک َو  ال ، ُهانِغ ، ینُْغی  ُهَماقَم َو  ُموُقَی  ْنَم  ُدَجُوی  ْوَأ  ِهِْرمَأ ، ْنِم  یَش ٌء  ُمَهُْفیْوَأ  ِهِْهنُِکب ، ُتَْعُنی  ْوَأ  هِّلُِکب   ) ُفَصُوی َْفیَک  َو  ِریِـصْقَّتلا ، َو 
.َنیِفِصاولا ِفْصَو  َنِیلِوانَتُْملا َو  يِْدیَأ  ْنِم  ِمْجَّنلا  ُثیَِحب  َوُه  َو 

هیلع هللا  یلـص   ) ِلوُسَّرلا ِلآ  ِْریَغ  یف  ُدَجُوی  َِکلذ  َّنَأ  اوُّنَظَأ  اذه ؟ ُْلثِم  ُدَـجُوی  َْنیَأ  َو  اذـه ؟ ْنَع  ُلوُقُْعلا  َْنیَأ  َو  اذـه ؟ ْنِم  ُراِیتْخِالا  َْنیَأَف 
( هلآو

ٍلوُقُِعب مامإلا  َهَماقإ  اُومار  ْمُهُماْدقَأ ، ِضیـضَحلا  َیلإ  ُْهنَع  ُّلَِزت  ًاضْحَد ، ًابْعَـص  یقَتُْرم  اْوَقَتْراَف  ُلیِطابَالا ، مُْهتَّنَم  ْمُهُـسُْفنَأ َو  هَّللا  ْمُْهَتبَذَک َو 
الَض ًال اُّولَـض  َو  ًاْکفإ ، اُولاق  ًابْعَـص َو  اُومار  ْدََقل  َنوُکَفُؤی َو  ّینَأ  هَّللا  ُمُهََلتاق  ًادُْعب ، ّالإ  ُْهنِم  اوُدادْزَی  ْمَلَف  ٍهَّلِـضُم ، ٍءارآ  ٍهَِصقان َو  ٍهَِرئاب  ٍهرئاخ 
َو َنیرِـصبَتْسُم ، اوناک  ام  ِلِیبَّسلا َو  ِنَع  ْمُهَّدَـصَف  ْمَُهلامْعَأ  ُناْطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَز  َو  ٍهَریَِـصب ، ْنَع  َماـمإلا  اوُکََرتْذإ  ِهَْریَحلا  یف  اوعَقَو  َو  ًادـیَِعب ،
ِهَّللا َو َناْحبُس  ُهَرَیِخلا  ُمَُهل  َناک  ام  ُراتخَی  ُءاشَی َو  ام  ُُقلْخَی  َکُّبَر  َو  : » ْمِهیِداُنی ُنآْرُْقلاَو  ْمِهِراِیتْخا ، َیلإ  ِهلوُسَر  ِراِیتْخا  هَّللا َو  ِراِیتْخا  اُوبِغَر 

ْمِهِْرمَأ ْنِم  ُهَرَیِْخلا  ُمَُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ًاْرمَأ  ُُهلوُسَر  ُهَّللا َو  یَضَق  اِذا  ٍهَنِمُؤم  ٍنِمؤِمل َو ال  َناک  ام  َو  : » َّلَج َّزع َو  ُهَّللا  َلاَق  َو  َنوُکرُْشی » اَّمَع  یلاعَت 
یلإ ٌهَِغلاب  انیَلَع  ٌناْمیَأ  ْمَُکل  مَأ.َنورَّیََخت  اَمل  ِهیف  مَُکل  َّنِأ  َنوُسُرْدـَت ، ِهیف  ٌباتِک  ْمَُکل  ْمَأ  َنوُمُکَْحت  َْفیَک  ْمُکل  ام  : » َّلَج َّزع َو  ُهَّللا  َلاَق  َو  « 

: َّلَج َّزع َو  َلاَق  َو  َنیقِداص .» اُوناک  ْنأ  ْمِِهئاُک  َرُشب  اُوتأَْیلَف  ُءاکَرُـش  ْمَُهل  ْمَأ  .ٌمیِعَز  َِکلِذب  ْمُهُّیَأ  ْمُْهلَـس  َنوُمُکَْحت ، اَمل  ْمَُکل  َّنإ  ِهَمیِقلا  ِمْوَی 
َّرَـش َّنإ  َنوُعَمْـسَی  ْمُه ال  انْعِمَـس َو  اُولاق   » ْمَأ َنوُهَقْفَی .» ْمُهَف ال  ْمِِهبُوُلق  یلَع  ُهَّللا  َعَبَط  ْمَأ  «. » اُهلاْفقَأ ٍبُوُلق  یلَع  ْمَأ  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَـتَی  الَفَأ  »

ْمِهیف هَّللا  َِملَع  َْول  َنُولِقْعَی َو  َنیِذَّلا ال  ُمُْکْبلا  ٌّمُّصلا  هَّللاَْدنِع  ِّباوِّدلا 
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ِلْـضْفلا اوُذ  ُهَّللا  ُءاشَی َو  ْنَم  ِهِیتُْوی  ِهَّللا  ُلْضَف   » َوُه َْلب  اْنیَـصَع » انْعِمَـس َو  اولاق   » َو َنوُضِْرعُم »   ْ مُه اْوِّلَوََتل َو  ْمُهَعَمْـسَأ  ُْول  ْمُهَعَمْـسَال َو  ًاْریَخ 
«. ِمیِظَْعلا

، ِهَدابِْعلا ِْملِْعلا َو  ِهَداهَّزلا َو  ِکُسُّنلا َو  ِهَراهَّطلا َو  ِسْدُْقلا َو  ُنِدْعَم  ُلَْکنَی ، ٍعار ال  َو  ُلَهْجَی ، ٌِملاع ال  ُمامإلا  َو  ِمامإلا !؟ ِراِیتْخِاب  ْمَُهل  َْفیَکَف 
ُبَـسَّنلاَف ٍبَسَح ، وُذ  ِهِینادـُی  َو ال  ٍبَسَن ، یف  ِهیفَزَمْغَم  ال  ِلُوتَْبلا ، ِهَرَّهَطُملا  ُلْـسَن  َوُه  َو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ِلوُسَّرلا ِهَوْعَدـِب  ٌصوُصْخَم 

ُعْرَْفلا َو  ِفارْشَألا ، ُفَرَش  َّلج ، َزَع َو  ِهَّللا  َنِم  اضِّرلا  َو  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) ِلوس َّرلا  ِلآ  ْنِم  ُهَْرتِْعلاَو  ٍمِشاه ، ْنِم  ُهَوْرِّذلاَو  ٍْشیَُرق ، ْنِم 
ِهَّللا ِدابَِعل  ٌحِـصان  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ِْرمَِأب  ٌِمئاق  ِهِعاَّطلا  ُضوُْرفَم  ِهَسایِّسلِاب  ٌِملاع  ِهَمامْإلِاب  ٌِعلَطْـضُم  ِْملِْحلا ، ُلِماک  ِْملِْعلا ، یِمان  ٍفاـنَم ، ِدـْبَع  ْنِم 

هِمْکُح هِْملِع َو  ِنوُزْخَم  ْنِم  ْمِهِیتؤَی  ُهَّللا َو  ُمُهُقِّفَوَی  ْمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَص  َهَمَئَالا  َءایْبنَألا َو  َّنِإ  ِهَّللا  ِنیِِدل  ٌِظفاح 

ّالِإ يِّدـهَی  ْنَّمَأ ال  َعَبَُّتی  ْنأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلإ  يدـْهَی  ْنَمَفَأ   » یلاعَت ِهلْوَق  یف  .نامِّزلا  ِلْهَأ  ِْملِع  ِّلُک  َقْوَف  ْمُهُْملِع  َنوُکَیَف  ْمُهَْریَغ  ِهِیتْؤَی  ـالام 
َّنإ : » َتُولاط یف  َّلَجَوَّزَع  ِِهلْوَق  َو  ًارِیثَک » ًاْریَخ  ِیتُوا  ْدَقَف  َهَمْکِْحلا  َتْؤَی  ْنَم  َو  : » َّلَجَوَّزَع هلْوَق  َو  َنوُمُکَْحت !؟» َْفیَک  ْمَُکل  امَف  يدـُْهی  ْنَأ 
هللا یلـص   ) هِّیبَِنل َّلَجَوَّزَع  َلاَـق  َو  ٌمِیلَع » ٌعِساو  ُهَّللا  ُءاـشَی َو  ْنَم  ُهَْکُلم  یتُْؤی  ُهَّللا  ِمْسِْجلا َو  ِْملِْعلا َو  یف  ًهَطَْـسب  ُهَداز  ْمُْکیَلَع َو  ُهافَطْـصا  َهَّللا 

ام یلَع  َساَّنلا  َنوُدُـسْحَی  ْمَأ   » ِهتَّیِّرُذ ِهتَْرتِع َو  ِهْتَیب َو  ِلْهَأ  ْنِم  ِهَِّمئألا  ِیف  َّلَجَوَّزَع  َلاَق  َو  امیظَع » َکـْیَلَع  ِهَّللا  ُلْـضَف  َناـک  َو  (: » هلآو هیلع 
یفَک ُْهنَع َو  َّدَص  ْنَم  ْمُْهنِم  ِهب َو  َنَمآ  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ًامیِظَع ، ًاْکُلم  ْمُهاْنیَتآ  َهَمْکِْحلا َو  َباتِکلا َو  َمیِهاْربإ  َلآ  اْنیَتآ  ْدَقَف  ِهلْضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ 

هِدابِع ِرُومُال   ِ َّلَجَوَّزَع ُهَّللا  ُهَراتْخا  اَذإ  َْدبَْعلا  َّنإ  َو  ًاریِعَس » َمَّنَهَِجب 
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َوُه َو  ِباوَّصلا ، ِنَع  ِهیف  ُدیِحَی  ٍباوَِجب َو ال  ُهَدَْعب  یْعَی  ْمَلَف  ًاماْهلِإ ، َْملِْعلا  ُهَمَْهلَأ  َو  ِهَمْکِْحلا ، َعِیبانَی  ُهَْبلَق  َعَدْوَأ  َو  َِکلاِذل ، ُهَرْدَص  ُهَّللا  َحَرَش 
،َو هِْقلَخ یلَع  ُهَدِـهاش  َو  هِدابِع ، یلَع  ُهَتَّجُح  َنوُکَِیل  َِکلذـِب  ُهَّللا  ُهُّصُخَی  َراثِعلا ، ََللَّزلا َو  اـیاطَْخلا َو  َنِمَأ  ْدَـق  ٌدَّدَـسُم ، ٌقَّفَُوم  ٌدَّیَُؤم  ٌموُصْعَم 

ِهَفَّصلا ِهِذـِهب  ْمُهُراتُْخم  ُنوُکَی  ْوَأ  ُهوُراتْخَیَف  اذـه !؟ ِْلثِم  یلَع  َنوُرِدـْقَی  ْلَهَف  ِمیِظَعلا ، ِلْضَفلاوُذ  ُهَّللا  ُءاشَی َو  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْـضَف  َکـِلذ 
ُهوُذَـبَنَف َو ُءافِّشلا  يدُْـهلا َو  ِهَّللا  ِباتِک  یف  َو  َنوُمَْلعَیال ، ْمُهَّنَأَک  ْمِهِروُهُظ  َءارَو  ِهَّللا  َباتِک  اوُذَـبَن  َو  َّقَْحلا ، ِهَّللا  ِْتَیب  اْوَّدَـعَت َو  ُهُومِّدَُـقیَف ؟

يِدـْهَی َهَّللا ال  َّنإ  ِهَّللا  َنِم  يدُـه  ِْریَِغب  ُهیوَه  َعَبَّتا  ِنَّمِم  ُّلَضَأ  ْنَم  َو  : » َّلَجَوَّزَع َلاـقَف و  ْمُهَـسَْعتَأ  ْمُهَتَقَم َو  ُهَّللا َو  ُمُهَّمَذَـف  ْمُهَءاوْهَأ ، اوُعَبَّتا 
ُعَبْطَی َِکلذَک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َدـْنِع  ِهَّللا َو  َدـْنِع  ًاتْقَم  َُربَک  : » َّلَجَوَّزَع َلاق  َو  ْمَُهلامْعَأ ،» َّلَضَأ  ْمَُهل َو  ًاسْعَتَف  : » َّلَجَوَّزَع َلاق  َو  َنیِِملاظَّلا » َمْوَْقلا 
َنارْمِع ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  َْنب  یلَع  َو  یْنیَلُْکلا ، ٍماصِع  ُْنب  دمَُّحم  ُْنب  ُدّمَُحم  ِثیِدَْحلا  اَذِهب  ینَثَّدَح  َو  ٍراّبَج » ٍرِّبَکَتُم  ِْبلَق  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا 

( هنع هللا  یضر   ) ُبِّدَؤُملا ٍماشِه  ِْنب  َدَمْحَأ  ِْنب  َمیِهاْربإ  ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  ُبِّدؤُْملا َو  َدَمْحَأ  ُْنب  ُنسَْحلا  َو  ُقاَّرَولا ، ِهَّللاُْدبَع  ُْنب  ِیلَع  َو  ُقاّقَّدلا ،
ِزیِزَْعلاِْدبَع ِهیِخَأ  ْنِع  ٍِملْـسُم  ُْنب  ُمِساْقلا  انَثَّدَح  َلاق : ِءالَعلا ، ُْنب  ُمِساْقلا  ٍدمَُّحم  ُوبَأ  انَثَّدَـح  َلاق : یْنیَلُْکلا  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدّـمحم  انَثَّدَـح  اُولاق :

(1) (. مالسلا هیلع  اضِّرلا ( ِنَع  ٍِملْسُم  ِْنب 
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یسراف نابز  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هبطخ ي 

دجـسم رد  هعمج  زور  دورو ، زاغآ  رد  .میدوب  ورم  رد  مالـسلا  اـمهیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  ناـمز  رد  دـیوگ : ملـسم  نب  زیزعلادـبع 
اقآ و دزن  نم  دندرک ، یم  وگتفگ  ثحب و  دروم  نآ  رد  مدرم  ِدایز  تافالتخا  تماما و  هرابرد ي  میدوب و  هدمآ  درگ  رهش  نآ  عماج 

: دندومرف دندرک و  یمّسبت  ترضح  مدناسر ؛ ناشیا  ضرع  هب  ار  مدرم  ياهوگتفگ  متفر و  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  مرورس 

حور ضبق  ار  دوخ  ربمایپ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دنا ؛ هدـش  هارمگ  گنرین  هب  دـنرادن ، یعالّطا  دوخ  نید  زا  مدرم  زیزعلادـبع ! يا  »
، مارح لالح و  .دومرف  لزان  وا  رب  تسا ، نآ  رد  زیچ  همه  نایب  هک  ار  نآرق  دینادرگ و  لماک  وا  يارب  ار  نید  هکنیا  زا  دعب  رگم  درکن 
رد « ؛» یَش ٍء ْنِم  ِباتِْکلا  یف  انْطَّرَف  ام   » تفگ دومرف و  نایب  نآ  رد  لامک  مامت و  روط  هب  ار  اه  يدنمزاین  زا  یعمج  ماکحا و  دودح و 
دش عقاو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  رمع  رخآ  رد  هک  عادولا  هجح  رد  »(1) و  میا هدرکن  یهاتوک  هجو  چیه  هب  باتک 

ُمَُکل ُتیِضَر  یتَمِْعن َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  ْمُکَنیِد َو  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  : » دومرف لزان  ار  هیآ  نیا 
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امـش يارب  نید ، ناوـنع  هب  ار  مالـسا  مدوـمن و  ماـمت  امـش  رب  ار  متمعن  مدرک و  لـماک  ناـتیارب  ار  امـش  نـید  زورما  « ؛» ًاـنیِد َمالْـسإلا 
زا لبق  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  و  تسا ، نید  هدننک ي  لماک  هدننک و  مامت  تماما ، هلأسم  »(1) و  مدیدنسپ

داد و رارق  ّقح  ریـسم  رد  ار  نانآ  درک ، راکـشآ  نانآ  يارب  ار  نآ  هار  و  دومرف ، نییبت  هداد ، حیـضوت  مدرم  يارب  ار  نید  دوخ ، تاـفو 
سک ره  دومن ، نایب  دـندنمزاین ، نآ  هب  مدرم  هک  ار  هچنآ  مامت  و  دومرف ، نییعت  ناشیارب  امنهار  ماـما و  ناونع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 
رفاک دنک ، ّدر  ار  ادخ  باتک  سک  ره  و  تسا ، هدرک  ّدر  ار  ادخ  باتک  تقیقح  رد  هدرکن ، لماک  ار  دوخ  نید  دـنوادخ  دـنک  نامگ 

.تسا

ُمیِظَع رتردقلا ، لیلج  تماما ، دشاب .!؟ لوبق  لباق  ناشباختنا  ات  دنهاگآ  تّما  نیب  رد  نآ  ِّتیعقوم  تماما و  شزرا  ردـق و  هب  مدرم  ایآ 
ار نآ  شیوخ  دـئاقع  ءارآ و  اـب  اـی  دـننک ، كرد  ار  نآ  دوخ  لوقع  اـب  مدرم  هک  تسا  نآ  زا  رت  قـیمع  رت و  عـینم  رتـالاو ، َرت ، ْنأَّشلا 
رد یهللا ) لیلخ  ماقم   ) تَّلُخ تّوبن و  زا  دـعب  دـنوادخ  هک  تسا  يزیچ  تماما  .دـننیزگرب  یماما  دوخ  باختنا  اب  دـنناوتب  اـی  دـنمهفب 

دنوادخ درک ، هزاوآ  دنلب  ار  وا  مان  و  دومرف ، فرـشم  تلیـضف  نآ  هب  هداد  صاصتخا  نادـب  ار  مالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  مّوس ، ماقم 
یلاحـشوخ زا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  »(2) و  مدـیزگرب ماـما  مدرم ، يارب  ار  وت  میهاربا ! يا  « ؛» ًاـماِما ِساَّنِلل  َکـُلِعاج  یِّنإ  : » دـیامرف یم 

نم لسن  نادنزرف و  ایآ  « ؛» یتَّیِّرُذ ْنِم  َو  : » تفگ
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ره تماـما  هیآ  نیا  »(2) و  دسر یمن  نیملاظ  هب  نم  دـهع  « ؛» َنیِِملاّظلا يِدـْهَع  ُلانَی  ال  : » دومرف دـنوادخ   (1) »؟ يا هدـیزگرب  ماما  مه 
تماما نداد  رارق  اب  دنوادخ  سپـس  تفرگ  رارق  ناکاپ  صاوخ و  رد  تماما  بیترت  نیدب  .دـنک و  یم  لاطبا  تمایق  زور  ات  ار  یملاظ 
ْمُهاْنلَعَج َنیِحلاص َو  اْنلَعَج  ًالُک  ًهَِلفان َو  َبوُقْعَی  َقحْـسإ َو  َُهل  اْنبَهَو  َو  : » دومرف تشاد و  یمارگ  ار  يو  وا ، لسن  زا  ناکاپ  صاوخ و  رد 

هفاضا ار  بوقعی  زین  قحـسا و  « ؛» َنیِدـِباع اَنل  اُوناک  ِهوکَّزلا َو  َءاتیإ  ِهالَّصلا َو  َماقإ  ِتاْریَْخلا َو  َلِْعف  ْمِْهَیلإ  اْنیَحْوَأ  اـنِْرمَِأب َو  َنوُدـْهَی  ًهَِّمئَأ 
یم تیاده  ام  روتسد  هب  هک  میداد  رارق  یناماما  ار  نانآ  میداد ، رارق  نیحلاص  زا  ار  نانآ  یگمه  و  میدیشخب ، وا  هب  شا -  هتـساوخرب 

(3)« دندرک یم  تدابع  ار  ام  و  میداد ، روتسد  هدرک ، یحو  نانآ  هب  ار  تاکز  تخادرپ  زامن و  هماقا  کین و  ياهراک  ماجنا  دندرک و 
مالـسا ربمایپ  هکنیا  ات  دندرب  یم  ثرا  هب  ار  نآ  لسن ، هب  لسن  يرگید ، زا  دعب  یکی  دوب و  یقاب  وا  لسن  رد  بیترت  نیمه  هب  تماما  و 

.دیدرگ نآ  ثراو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

هتسیاش نیرتراوازس و  « ؛» َنینِمؤُْملا ِیلَو  ُهَّللا  اونَمآ َو  َنیِذَّلا  ِیبَّنلا َو  اَذه  ُهوُعَبَّتا َو  َنیذََّلل  َمیِهاْربِاب  ِساّنلا  َیلْوَا  َّنِا  : » دیامرف یم  دنوادخ 
دنوادـخ .دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  زین  ربمایپ و  نیا  دـندومن و  يوریپ  ار  وا  هک  دنتـسه  یناسک  میهاربا  هب  باستنا  رد  مدرم  نیرت 

هک هنوگنامه  هب  ادخ  رما  هب  هک  دوب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  صاخ  تماما  نیا  »(4) و  تسا نینمؤم  یلو 
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هک مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  لـسن  زا  هتـسد  نآ  رد  سپـس  داد و  رارق  مالـسلا  هیلع  یلع  هدـهعب ي  دوـب  هدوـمرف  بـجاو  دـنوادخ 
ْدََقل َنامیإلا  َْملِعلا َو  اُوتُوا  َنیِذَّلا  َلاقَف  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  .تفرگ  رارق  هداد ، ناشیا  هب  ناـمیا  ملع و  دـنوادخ  دـندوب و  هدـیزگرب 
دعب هک  ینیمرجم  هب  باطخ   ) دوب هدـش  هداد  ناشیا  هب  نامیا  ملع و  هکیناسک  « ؛» ِْثعَبلا ُمْوَی  اذـهَف  ِْثعَْبلا  ِمْوَی  یلإ  ِهَّللا  ِباتِک  یف  ُْمْتِثَبل 
هدنام ربق  رد  تمایق  زور  ات  ادخ ، ملع  باتک و  رد  امـش  دنتفگ : دیا ) هدنامن  ربق  رد  ینامز ، كدنا  زا  شیب  دنتفگ : یم  تمایق  مایق  زا 

زا دعب  يربمایپ  اریز  دوب ، دهاوخ  تمایق  زور  ات  مالـسلا  هیلع  یلع  دالوا  رد  تماما  نیا  سپ   (1)« تسا تمایق  زور  نامه  زورما  دیا و 
ثرا و  ءایبنا ، ماقم  تماما  دـننک .؟ باختنا  دـنهاوخ  یم  نالهاج  نیا  هنوگچ  لاح  .دـمآ  دـهاوخن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم 
مهیلع نیـسح  نسح و  ثاریم  نینمؤملاریما و  ماقم  و  ربماـیپ ، ینیـشناج  و   ّ َ لَـج َّزع و  دـنوادخ -  یگدـنیامن  تماـما  تسا ، ءایـصوا 

.تسا مالسلا 

هجیتن ي هخاش و  مالـسا و  هدـنیاپ ي  هیاپ ي  تماما  .تسا  نینمؤم  تّزع  ایند و  حالـص  نیملـسم و  مظن  ِثعاـب  نید و  ِماـمَز  تماـما 
روفُو تاقدص  ِیف ِء(2) و  و  دـسر ، یم  دوخ  لامک  هب  داهج  ّجـح و  هزور و  تاکز و  زامن و  هک  تسا  ماما  طسوت  .تسا  نآ  يـالاو 
مارح ار  ادخ  مارح  و  لالح ، ار  ادخ  لالح  ماما  دوش ، یم  تسارح  ظفح و  اهزرم  و  ددرگ ، یم  يراج  ماکحا  دودـح و  و  دـبای ، یم 

هار هب  ار  مدرم  عطاق ، ِلیلد  وکین و  هظعوم ي  تمکح و  اب  هدومن ، عافد  ادخ  نید  زا  دیامن و  یم  يراج  ار  وا  دودح  و  دنک ، یم 
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رد اه  مشچ  اه و  تسد  ِسرتسد  زا  رود  هک  يدیشروخ  تسا ، ناهج  ِناشخرد  ِدیـشروخ  نوچمه  ماما  دناوخ ، یم  ارف  شراگدرورپ 
بآ و یب  کشخ و  ياهارحص  اه و  یکیرات  ِلد  رد  امنهار  هراتس ي  عطاس و  ِرون  ناشخرد ، غارچ  ینارون ، ِهام  ماما ، دراد ، رارق  قفا 

.تسا اهایرد  كانتشحو  ياه  جوم  فلع و 

ياه يدنلب  رد  تسا  یـشتآ  نوچمه  ماما  .تسا  تکاله  زا  یجنم  تیادـه و  يامنهار  تسا ، ناگنـشت  رب  اراوگ  بآ  نوچمه  ماما ،
تـسد وا  زا  سک  ره  .دـنک  یم  یئامنهار  اه  هکلهم  رد  و  دـنک ، یم  مرگ  ار  وا  دَرب ، هانپ  شتآ  نآ  هب  امرـس  زا  هک  یـسک  اه ، ناـبایب 

.دش دهاوخ  كاله  دشکب 

.تسا هکِْرب  غاب و  ناشوج و  همشچ ي  وا  تسا ، هدرتسگ  نیمز  ناشخرد و  دیشروخ  تسا ، تکرب  رپ  ناراب  ناراب و  رپ  ربا  ماما ،

.تسا ناگدنب  ِهانپ  بئاصم  رد  تسا ، ینت  ِردارب  وا  نابرهم ، تسا  يردپ  هارمه ، تسا  ینیما  ماما ،

ادخ يوسب  مدرم  هدننک ي  توعد  ماما  تسوا ، روشک  رد  ادخ  هفیلخ ي  وا  تسا ، ناگدـنب  رب  وا  تّجح  نیمز و  رد  ادـخ  نیما  ماما ،
هیام تسا ، رابدرب  میلح و  دراد ، صاصتخا  وا  هب  ملع  يّربم ، بویع  زا  تسا و  كاپ  ناهانگ  زا  ماما  .تسا  یهلا  ياـهتمرُح  عفادـم  و 

.تسا نیرفاک  تکاله  نیقفانم و  مشخ  ثعاب  تسا ، نیملسم  تّزع  نید و  ِمظن  ي 

، درادن دننام  لثم و  درادن ، لدب  تسین ، زارطمه  وا  اب  يدنمشناد  چیه  تسین ، کیدزن  وا  هب  یـسک  درادن ، ریظن  دوخ  نارود  رد  ماما ،
هدنیاشخب ِدنوادخ  تسا و  هتفای  صاصتخا  وا  هب  تلیضف  دشاب ، هدروآ  تسدب  تلیضف  دوخ  ای  دشاب و  تلیـضف  لابند  هب  هکنیا  نودب 

، تلیضف اب  ي 
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فـصو رد  زگره ، زگره ، هن ، دـنک .؟ باختنا  ار  وا  ای  دسانـشب  ار  ماما  دـناوتب  هک  تسیک  سپ  .تسا  هداد  صاـصتخا  وا  هب  ار  لـضف 
ناوتان هدنامرد و  ناگدید  و  تسا ، هدنام  نادرگرـس  ناریح و  هداتفا و  یهارمگ  هب  لوقع  وا  لئاضف  زا  یتلیـضف  وا و  نوؤش  زا  ینأش 

ءالقع دنا و  هدنامزاب  هباطخ  زا  ءابطخ  تسا ، هاتوک  ءالقع  ِلقع  دنناریح ، ءامکح  و  دـنیامن ، یم  یکچوک  ساسحا  ناگرزب  هتـشگ و 
هدش ناوتان  هتـسخ و  ءاغُلب  دنا و  هدیدرگ  زجاع  ابُدا  دنا و  هتـشگ  ناوتان  نتفگ  رعـش  زا  ءارعـش  دنا و  هدش  زجاع  شکرد  زا  نایاناد  و 

ار وا  راک  زا  يزیچ  ای  دومن  ناـیب  ار  وا  هنک  هدرک و  فصو  ار  وا  ناوت  یم  هنوگچ  دـنفرتعم ، دوخ )  ) یناوتاـن زجع و  هب  یگمه  دـنا و 
؟ دریگب ار  وا  ياج  هک  تفای  ار  یسک  ای  دیمهف 

؟  تسا مدرم  تسد  اه و  هراتس  نوچمه  شناگدننک  فصو  وا و  تبسن  هکنآ  لاح  و  تسا ؟ نکمم  هنوگچ  هن ،

نامگ تفای ؟ یـصخش  نینچ  ناوت  یم  اجک  ًالـصا  اجک ؟ تلزنم  نیا  كرد  اجک و  لوقع  اجک ؟ ماقم  نیا  اجک و  مدرم  باختنا  سپ 
لیطابا هتفگ و  غورد  نانآ  هب  ناشـسفن  مسق  ادـخب  تفاـی .؟ ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  لآ  ریغ  رد  ار  وا  ناوت  یم  هک  دـنا  هدرب 

هب دیزرل  دهاوخ  نآ  زا  ناشیاهاپ  هک  دنا  هدراذگاپ  هدنزغل  لکـشم و  دنلب و  یهاگترپ  هب  هجیتن  رد  تسا و  هتخادنا  وزرآ  رد  ار  نانآ 
زا يرود  زج  هک  دنا  هدمآرب  ماما  بصن  ددص  رد  هدـننک  هارمگ  يدـئاقع  ریاب و  صقان و  نادرگرـس ، یلوقع  اب  .داتفا  دـنهاوخ  نیئاپ 
ّقح فالخ  هدمآ و  رب  لکـشم  سب  يراک  ددص  رد  دنا ؟ هدش  هدرب  اجک  هب  دشکب ! ار  نانآ  ادخ  تفرگ ، دنهاوخن  يا  هجیتن  دـصقم 

رد هتشگ و  راچد  یقیمع  یهارمگ  هب  دنا و  هتفگ  نخس 
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ّقح ِهار  زا  ار  نانآ  دیشخب و  تنیز  ناشرظن  رد  ار  ناشلامعا  ناطیش  و  دنا ، هدرک  كرت  ار  ماما  یهاگآ  اب  اریز  دنا ، هداتفا  ینادرگرس 
.(1) دنا هدوب  ریصب  انیب و  هک  نآ  لاح  تشادزاب ،

باطخ نانآ  هب  دنلب  یئادـص  اب  نآرق  هکیلاح  رد  دـنتفرگ ، رظن  رد  ار  دوخ  باختنا  هدراذـگ ، رانک  ار  شلوسر  ادـخ و  باختنا  نانآ 
دهاوخب ار  هچنآ  وت  راگدرورپ  و  « ؛» َنوُکرُْشی اَّمَع  یلاعَت  ِهَّللا َو  َناْحبُـس  ُهَرَیِخلا  ُمَُهل  َناک  ام  ُراتخَی  ُءاشَی َو  ام  ُُقلْخَی  َکُّبَر  َو  : » دنک یم 

َناک ام  َو  : » دـیامرف یم  زین  »(2) و  تسا رترب  هّزنم و  اهنآ  كرـش  زا  دنوادخ  دنرادن و  باختنا  ّقح  نانآ  دـنیزگ  یمرب  دـنیرفآ و  یم 
دنداد روتسد  يراک  هب  شلوسر  ادخ و  هک  هاگنآ  « ؛» ْمِهِْرمَأ ْنِم  ُهَرَیِْخلا  ُمَُهل  َنوُکی  ْنأ  ًارمَا  ُُهلوُسَر  ُهَّللا َو  یَـضَق  اذإ  ٍهَنِمُْؤم  ٍنِمؤُِمل َو ال 
ٌباتِک ْمَُکل  ْمَا  َنوُمُکَْحت *    َ ْفیَک ْمَُکلاـم  : » دـیامرف یم  زین  »(3) و  تشاد دـهاوخن  باختنا  ّقح  دوخ  شیپ  زا  ینمؤم  نز  درم و  چـیه 

کلذـب ْمُهُّیأ  ْمُْهلَـس  َنوُمُکَْحت *  اَمل  ْمَُکل  َّنإ  ِهَمیِْقلا  ِمْوَی  یِلا  ٌهَِغلاـب  اـْنیَلَع  ٌناـْمیَا  ْمَُکل  ْمَا  َنوُرَّیََخت *  اـَمل  ِهیف  ْمَُکل  َّنإ  َنوُسُرْدـَت *  ِهیف 
ینامـسآ یباتک  ایآ  دـینک ؟ یم  مکح  هنوگچ  دوش ؟ یم  هچ  ار  امـش  « ؛» َنیقِداص اوناک  ْنإ  ْمِِهئاکَرُِـشب  اُوتأَْیلَف  ُءاکَرُـش  ْمَُهل  ْمَا  ٌمیِعَز * 

هکنیا رب  ینبم  تمایق -  ات  رادیاپ  ینامیپ -  دهع و  ای  دوب ؟ دیهاوخ  اراد  دیهاوخب  دوخ  هچنآ  هک  دیناوخ  یم  نینچ  نآ  رد  هک  دـیراد 
سرپب نانآ  زا  دیا ؟ هتفرگ  ام  زا  تشاد  دیهاوخ  دینک  یم  مکح  هچنآ  ره 

ص:109
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زین »(1) و  دنروایب ار  دوخ  ياکرش  دنیوگ  یم  تسار  رگا  دنراد ؟ یناکیرش  ایآ  دننک  یم  تنامض  ار  يزیچ  نینچ  نانآ  زا  کیمادک 
(2) »؟ تسا هدش  هدز  لفق  اهلد  رب  ای  دننک  یمن  ربدت  نآرق  رد  ایآ  « ؛» اُهلاْفقَا ٍبُوُلق  یلَع  ْمَا  ُنآْرُْقلا  َنورَّبَدَتَی  الَفَا  : » دیامرف یم  دنوادخ 

رظن زا  ناگدبنج  نیرتدـب  دنونـش ، یمن  هکنآ  لاح  میدینـش و  دـنیوگ  یم   » ای دـنمهف ، یمن  رگید  هدز و  رهم  نانآ  لد  رب  دـنوادخ  ای 
ار نانآ  رگا  درک و  یم  اونـش  ار  نانآ  تشاد  غارـس  نانآ  رد  يریخ  ادـخ  رگا  و  دنـشیدنا ، یمن  هک  دنتـسه  ییاه  لالورک  دـنوادخ ،

تـسا دنوادخ  لضف   » نآ هکلب  « (4) مینک یم  ینامرفان  میونـش و  یم  دنیوگ :  » (3) و دندومن یم  ضارعا  هدرک  تشپ  درک  یم  اوـنش 
«. (5) تسا گرزب  یلضف  ياراد  دنوادخ  دیامرف و  یم  اطع  دهاوخب  هک  ره  هب  هک 

یتخـس هک  تسا  ییاورنامرف  و  درادن ، هار  وا  رد  لهج  هک  تسا  یملاع  ماما  هکنآ  لاح  دننیزگرب و  ار  ماما  دنهاوخ  یم  هنوگچ  سپ 
هدوب وا  قح  رد  طقف  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ياعد  تسا  یگدنب  ملع و  تدابع و  یگزیکاپ و  تسادق و  ندعم  دـهد ، یمن 

تماما هب  ار  وا  طقف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ای  و  هریغ ) َسْجرِّلا و  ُمُْهنَع    ْ بِهْذَا َّمهَّللا  ای ) و   ) ُهالاو ْنَم  ِلاو  َّمهَّللَا  لثم :  ) تسا
وا بسن  رد  یبیع  چیه  تسا و  هرهاط  هقیدّص  ترضح  لسن  زا  يو  تسا  هدناوخ  ارف 
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يرتشیب تفارش  شیرق  هیقب  زا  هک  تسا  مشاه  ینب  زا  شیرق  نیب  رد  تسا و  شیرق  زا  وا  بسن  تسین  وا  زارطمه  یفرش  چیه  تسین ،
یضرم و دنوادخ  رظن  زا  ماما  تسا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  ناکیدزن  لآ و  زا  ینعی  ترتع  زا  نایم  نآ  رد  دنراد و 
لماک و وا  يرابدرب  ملح و  تسا ، ینوزفا  هب  ور  ًامئاد  وا  ملع  .تسا  فانمدبع  لسن  زا  وا  تسا ، فارـشا  نیرتفیرـش  .تسا  هدیدنـسپ 

نامرف هب  تسا ، بجاو  شتعاطا  تسا ، هاگآ  ملاع و  تّما  روما  هرادا  هوحن  هب  تسا  دـنمتردق  اناوت و  تماما  رما  رب  تسا  راـیع  ماـمت 
ءایبنا دنوادخ  تسوا ، نید  ظفاح  ادخ و  ناگدنب  هاوخ  ریخ  تسا ،) یهلا  نیمارف  رماوا و  يرجم  ای   ) هدومن مایق  تماما  رما  هب  دنوادخ 

زا نانآ  ملع  اذل  تسا و  هدادـن  نارگید  هب  هک  دـهد  یم  نانآ  هب  یمولع  دوخ  نوزخم  تمکح  ملع و  زا  دـهد و  یم  قیفوت  ار  همئا  و 
يدُهی ْنَأ  ّالإ  يّدِـهَی  ْنَّمَأ ال  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ّقْحلا  یلإ  يدـْهَی  ْنَمَفأ  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  .تسا  رتالاب  رترب و  نامز  لها  مولع  یمامت 

ای دـننک  تیّعبت  وا  زا  هک  تسا  رت  هتـسیاش  تسا  ّقح  يوس  هب  مدرم  هدـننک ي  تیادـه  دوخ ، هکنآ  اـیآ  « ؛» َنوُمُکَْحت َفـْیَک  ْمَُکلاـمَف 
َتْؤی ْنَم  َو  : » دیامرف یم  زین  (1) و  »؟ دینک یم  مکح  هنوگچ  ار ؟ امـش  دوش  یم  هچ  دبای ، یمن  تیاده  دـننکن  شا  ییامنهار  ات  هکنآ 

هدومرف تولاط  دروم  رد  »(2) و  تسا هدروآ  تسدب  يریثک  ریخ  دنهد ، تمکح  هک  ار  سکنآ  ره  « ؛» ًارِیثَک ًاریَخ  ِیتوا  ْدَـقَف  َهَمْکِْحلا 
امش رب  ار  وا  دنوادخ  « ؛» ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهَّللا  ُءاشَی َو  ْنَم  ُهَْکُلم  یتُْؤی  ُهَّللا  ِمْسِْجلا َو  ِْملِْعلا َو  ِیف  ًهَطَْسب  ُهَداز  ْمُْکیَلَع َو  ُهافَطْصا  َهَّللا  َّنإ  : » تسا
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یم اطع  دهاوخب  سک  ره  هب  ار  دوخ  یهاشداپ  دنوادخ  و  دومرف ، ءاطع  ینامـسج  تردق  ملع و  رد  ینوزفا  وا  هب  هوالع  هب  دیزگرب و 
وت رب  ادـخ  لضف  « ؛» ًامیِظَع َْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْـضَف  َناـک  َو  : » دـیامرف یم  شربماـیپ  هب  زین  »(1) و  تساناد دنمناوت و  ینغ ، دـنوادخ  دـنک و 

ْدَقَف ِهلْضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  ام  یلَع  َساَّنلا  َنوُدُسْحَی  ْمَأ  : » دیامرف یم  شلسن  نادناخ و  تیب  لها  زا  همئا  دروم  رد  زین  »(2) و  تسا میظع 
ایآ « ؛» ًاریِعَـس َمَّنَهَِجب  یفَک  ُْهنَع َو  َّدَـص  ْنَم  ْمُْهنِم  ِهب َو  َنَمآ  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ًاـمیِظَع ، ًاـْکُلم  ْمُهاـْنیَتآ  َهَمْکِْحلا َو  َباـتِکلا َو  َمیِهاْربإ  َلآ  اـْنیَتآ 

ناـنآ هب  میداد و  تمکح  باـتک و  میهاربا  لآ  هب  اـم  دـنزرو ؟ یم  دـسح  تسا  هداد  ناـنآ  هـب  دـنوادخ  هـک  یلـضف  رطاـخ  هـب  مدرم 
.(3)« تسا یفاک  منّهج  شتآ  دندرک و  ضارعا  نآ  زا  یهورگ  دندروآ و  نامیا  نانآ  زا  یضعب  سپ  میدومن  اطع  یگرزب  یهاشداپ 

یم تیانع  ار  راک  نیا  لماک  یگدامآ  ردص و  حرـش  وا  هب  دـنیزگرب  شناگدـنب  روما  هرادا ي  يارب  ار  يا  هدـنب  دـنوادخ ، هاگ  ره  و 
یخـساپ چیه  زا  نآ  زا  دعب  دیامرف و  یم  ماهلا  وا  هب  ًالماک  ار  ملع  دهد و  یم  رارق  تمکح  ناشوج  ياه  همـشچ  شبلق  رد  دیامرف و 

رد دـهد و  یم  قیفوت  ار  وا  دـنوادخ  دـّیؤم ، تسا و  موصعم  وا  .دوش  یمن  فرحنم  رود و  حیحـص  راتفگ  راتفر و  زا  دـنام و  یمن  رد 
هداد رارق  هنوگنیا  ار  وا  طقف  دـنوادخ  تسا ، ناـما  رد  طوقـس  شزغل و  ياـطخ  زا  دراد ، یم  هگن  مکحم  اـجرباپ و  یتسرد  یتسار و 

ات تسا 
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ياراد دنوادخ  دهد و  یم  دهاوخب  سک  ره  هب  هک  تسادخ  لضف  نیا  و  شقلخ ، رب  دشاب  وا  هاوگ  شناگدنب و  رب  دشاب  ادخ  تّجح 
نینچ نانآ  بختنم  درف  اـی  دـننیزگرب ؟ ار  وا  دـنناوتب  اـت  دـنراد  یـسرتسد  ییاـناوت و  يزیچ  نینچ  رب  اـیآ  لاـح  تسا ، گرزب  یلـضف 

شهوکن ار  نانآ  دـنوادخ  اذـل  دـنا و  هدرک  زواجت  قح  زا  هک  ادـخ  هناخ  هب  مسق  دـنرادب .؟ مّدـقم  نارگید  رب  ار  وا  ات  دراد  یفاـصوا 
لمع هنارـس  دوخ  یهلا  يامنهار  یب  هکنآزا  رتهارمگ  یـسک  هچ  : » دیامرف یم  هدرک  كاله  هدومن و  بضغ  ترفن و  درومو  هدومرف 

رد ار  ناشیاهراک  دـنوادخ  نانآ و  رب  داب  تکاله  « ؛» ْمَُهلامْعَأ َّلَضَأ  ْمَُهل َو  ًاـسْعَتَف  : » هدومرف و  .دـیامنن » هار  ارناراکمتـس  ادـخ  دـنک و 
ٍرِّبَکَتُم ِْبلَق  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  ُعَبْطَی  َِکلذَـک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َدـْنِع  ِهَّللا َو  َدـْنِع  ًاتْقَم  َُربَک  : » تسا هدومرف  زین  »(1) و  داد رارق  یهارمگ  ههاریب و 

یم رهم  راـّبج  ربّـکتم و  ياـهناسنا  بلق  ره  رب  دـنوادخ  هنوـگ  نیا  نینمؤـم ، دزن  ادـخ و  دزن  تسا  ینمـشد  ترفن و  گرزب  « ؛» ٍراـّبَج
(2) «. دهن

هتفگ هدرک و  لقن  میارب  هنع  هللا  یضر  بدّؤم  ماشه  نب  دمحا  نارمع  نبدّمحم  نب  یلع  یّنیلک و  ماصع  نب  دمّحم  ار  ثیدح  نیا  (و 
نب زیزعلادـبع  شردارب  زا  وا  ملـسم و  نب  مساق  زا  وا  ءالعلا و  نب  مساق  دّـمحم  وبا  زا  ار  ثیدـح  نیا  یّنیلک  بوقعی  نبا  دّـمحم  دـنا :

.( (3) تسا هدومن  لقن  ناشیارب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  ملسم 
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عبانم تسرهف 

.1375 لّوا /  پاچ  همشچ /  رشن  راهب /  دادرهم  ییایسآ : نایدا 

.1376 لّوا /  پاچ  همشچرشن /  روپ /  لیعامسا  مساقلاوبا  يروآدرگ  راهب /  دادرهم  خیرات : ات  هروطسا  زا 

.1354 مراهچ /  پاچ  مایپ /  تاراشتنا  زرواشک /  میرک  همجرت ي  چیوولواپ /  ایلیا  ناریا : رد  مالسا 

؟ /  تیب لها  گنهرف  رشن  رتفد  يوفطصمداوج /  دّیس  همجرت ي  ینیلک /  خیش  یفاک : لوصا 

؟ /  توریب تاعوبطملل  فراعتلراد  نیما /  نسحم  دیس  همالع  هعیشلا : نایعا 

.1354 مّوس /  پاچ  روکشم /  داوج  همجرت ي  يدادغب /  رهاقلادبع  روصنموبا  قرفلا : نیب  قرفلا 

.1370 متشه /  پاچ  یگنهرف /  یملع و  تاراشتنا  تکرش  نیعمدّمحم /  همجرت ي  نمشریگ /  نمور  مالسا : ات  زاغآ  زا  ناریا 

.1377 لّوا /  پاچ  سونقق /  رشن  رف /  بقاث  یضترم  همجرت ي  رفوهسیو /  فزوی  ناتساب : ناریا 

.1368 مشش /  پاچ  باتک /  يایند  یمسای /  دیشر  همجرت ي  نس /  نتسیرک  روترآ  نایناساس : نامز  رد  ناریا 

 / مراهچ پاچ  یگنهرف /  یملع و  تاراشتنا  تکرش  يروطالف /  داوج  همجرت ي  رلوپـشا /  دلوترب  یمالـسا : نورق  نیتسخن  رد  ناریا 
.1373

.1363 لّوا /  پاچ  ریبکریما /  تاراشتنا  هشونا /  نسح  همجرت ي  راوه /  ناملک  یناریا : نّدمت  ناریا و 

.يرمق پاچ 1385  هیمالسالا /  هبتکملا  یسلجم /  رقاب  دّمحم  همالع  دلج 49 : راونالاراحب ،
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 / یگنهرف یملع و  تاراشتنا  تکرـش  هدـکیم /  نیـسحلادبع  همجرت ي  اووب /  نیـسول  یناریا : برع و  نیخّروم  تایاور  هب  ناـیکمرب 
.1365 مّوس /  پاچ 

.1377 لّوا /  پاچ  ریبکریما /  تاراشتنا  مارآ /  دمحا  همجرت ي  جیربمک : مالسا  خیرات 

.1363 لّوا /  پاچ  دنژآ /  بوقعی  همجرت ي  سیئول /  درانرب  نایلیعامسا : خیرات 

1355 مّود /  پاچ  ریبکریما /  تاراشتنا  بوک /  نیّرز  نیسحلادبع  مالسا : زا  دعب  ناریا  خیرات 

.1373 مّود /  پاچ  ریبکریما /  تاراشتنا  هشونا /  نسح  همجرت ي  لّوا :) تمسق  مّوس ، دلج   ) جیربمک ناریا  خیرات 

.1375 لّوا /  پاچ  نایراصنا /  تاراشتنا  نایرفعج /  لوسر  ناریا : رد  عّیشت  خیرات 

.1353 مّود /  پاچ  یقایس /  ریبد  دّمحم  همجرت ي  ینیسحلا /  نیّدلا  مامه  نب  نیّدلا  ثایغ  ریسلا : بیبح  خیرات 

.1360 مراهچ /  پاچ  نادیواج /  تاراشتنا  نامزاس  هدنیاپ /  مساقلاوبا  همجرت ي  نسح /  میهاربا  نسح  مالسا : یسایس  خیرات 

مّود پاچ  ریبکریما /  تاراشتنا  یهللا /  تیآ  یقت  دّمحم  دیس  همجرت ي  نیسح /  مساج  جع :)  ) مهدزاود ماما  تبیغ  یـسایس  خیرات 
.1377 / 

پاچ ریبکریما /  هشونا /  نسح  همجرت ي  ثروساب /  دروفیلک  دنومدا  نایراّفص :) تلود  ندمآرب  ات  نایزات  ندمآ  زا   ) ناتسیس خیرات 
.1377 مّود / 

 / باـتک همجرت ي  رـشن و  هاـگنب  یناـگیاپلگ /  دـیحو  دّـمحم  همجرت ي  یقطقط /  نبا  هب  فورعم  اـبطابط  نبدّـمحم  يرخف : خـیرات 
.1350

.1362 مّود /  پاچ  ریطاسا /  تاراشتنا  هدنیاپ /  مساقلاوبا  همجرت ي  يربط /  ریرج  نب  دمّحم  يربط : خیرات 

.1374 لّوا /  پاچ  سوت /  تاراشتنا  هداز /  یتعنص  نویامه  همجرت ي  سیوب /  يرم  تشترز : شیک  خیرات 
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.1371/ مّوس پاچ  / ریبکریما تاراشتنا  بوک /  نیّرز  نیسحلادبع  مالسا :) زا  لبق   ) ناریا مدرم  خیرات 

.1366 لّوا /  پاچ  هاگآ /  تاراشتنا  یشاب /  دازهب  همجرت ي  رمراف /  جروج  يرنه  نیمزرواخ : یقیسوم  خیرات 

.1371 لّوا /  پاچ  سوت /  تاراشتنا  داشرا /  يرکف  ریگناهج  همجرت ي  امیلک /  رکاتوا  كدزم : بتکم  هچخیرات 

.1353 روکشم /  داوج  دّمحم  فیلأت  همجرت و  یتخبون /  یلع  نب  نسح  دّمحموبا  یتخبون : هعیشلا  قرف  همجرت 

.1376 مّوس /  پاچ  زور /  رکف  تاراشتنا  راهب /  دادرهم  ناریا : گنهرف  رد  يراتسج 

پاچ تاعالطا /  تاراشتنا  مارهرو /  اضرمالغ  حیحـصت  یفاوخ /  هّللادبع  نیّدلا  باهـش  وربا : خیرات  رد  ناسارخ  یخیرات  يایفارغج 
.1370 لّوا / 

.1363 مّود /  پاچ  هفسلف /  تاراشتنا  تقیقح /  عیفرلادبع  ناریا : رد  هیدیز  شبنج 

.1377 لّوا /  پاچ  هاشیلع /  یفص  تاراشتنا  هداز /  یتعنص  نویامه  همجرت ي  سیوب /  يرم  تشترز : شیک  خیرات  هدیکچ 

.1369 لّوا /  پاچ  نیعم /  تاراشتنا  نایرآ /  رمق  یسراف : تایبدا  رد  حیسم  هرهچ 

.1379 لّوا /  پاچ  ناریا /  مالسا و  یسانشزاب  زکرم  يرختفم /  نیسح  ناریا : رد  جراوخ 

.1377/ لّوا پاچ  / هدید ناهاگآ  تاراشتنا  گنهرفرهچونم /  رتکد  همجرت ي  نرگ /  ندیووئگ  ناریا : ياهنید 

 / لّوا پاـچ  دـنمریه /  تاراـشتنا  رظاـن /  يازریم  میهاربا  نادرگرب  ناداز /  خرف  غـبنرف  رذآ  شیلاـبا : کتـسجگ  ناـکیتام  هلاـسر ي 
.1376

.1374 متفه /  پاچ  راشتنا /  یماهس  تکرش  ینایتشآ /  نیّدلا  لالج  سدنهم  تموکح : انسیدزم و  تشترز ،

هسسؤم يزابهش /  هّللادبع  ناریا :) رد  ایناتیرب  رامعتسا   ) یسراپ يدوهی و  نارالاسرز 
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.1377 لّوا /  پاچ  یسایس /  ياهشهوژپ  تاعلاطم و 

.1370 لّوا /  پاچ  راتساریو /  رشن  يراّتس /  لالج  ناریا : مدرم  گنهرف  هنیمز 

 / نایلیلخ لیلخ  همجرت ي  ینیسح /  یضترم  رفعج  مالسلا : امهیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  ماما ، نیمتـشه  یـسایس  یناگدنز 
.1377 مهدزای /  پاچ  گنهرف /  رشن 

لّوا 1375. پاچ  زور /  رکف  تاراشتنا  يرداق /  رومیت  رتکد  همجرت ي  رنیز.یس.رآ /  يرگ : یتشترز  بورغ  عولط و 

.1368 سدق /  ناتسآ  یمالسا  ياهشهوژپ  داینب  روکشم /  داوج  دّمحم  یمالسا : قرف  گنهرف 

.1371 لّوا /  پاچ  دیحوت /  تاراشتنا  یناحبس /  رفعج  یمالسا : بهاذم  دیاقع و  گنهرف و 

.1376 مراهچ /  پاچ  يدازآ /  مایپ  تاراشتنا  نایراصنا /  نیسح  همجرت ي  هّیداّجس : هلماک  هفیحص 

.1375/ مّوس پاچ  شورس /  این /  بجر  دوعسم  همجرت ي  يارف /  .ن  دراچیر  ناریا : گنهرف  نیّرز  رصع 

.1372 لّوا /  پاچ  قودص /  رشن  يرافغ /  ربکا  یلع  دیفتسم و  اضردیمح  همجرت ي  قودص /  خیش  اضّرلارابخا : نویع 

پاچ 1413. هلاسرلا /  هسسؤم  افصلاهوفص /  خیشلا  لاّمعلازنک :

پاچ 1363. هرجهلراد /  تاراشتنا  يدوعسم /  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نسحلا  یبا  بهذلا : جورم 

.1376 مراهچ /  پاچ  دنمریه /  تاراشتنا  افص /  هّللا  حیبذ  همجرت ي  نس /  نتسیرکروترآ  میدق : ناریا  رد  یتسرپادزم 

.1376 متشه /  پاچ  ینیسح /  یتاعوبطم  یمق /  ساّبع  خیش  جاح  لامآلا : یهتنم 

پاچ 1348. هیمالسا /  یشورفباتک  تاراشتنا  رهپس /  ناخ  یلقسابع  خیراوتلا : خسان 
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نارکمج دجسم  تاروشنم 

 : تس هدومن ا  رشتنم  نارکمج  سّدقم  دجسم  تاراشتنا  نونک  ات  هک  ییاه  باتک 

تشذگ هچ  البرک  رد   - 1

بقاّثلا مجن   - 2

يرهوج راعشألا  نئازخ   - 3

ییالط ياه  هشوخ   - 4

مالسلا هیلع  مئاق  يوجتسج  رد   - 5

مالسلا هیلع  يدهم  دای   - 6

ررّدلا دقع   - 7

نانجلا حیتافم  تایّلک   - 8

حیتافملا بختنم   - 9

هیدمحا هیده   - 10

نارکمج سّدقم  دجسم  هچخیرات   - 11

هسّدقم هیحان  ترایز   - 12

مالسلا هیلع  يدهملا  تامارک   - 13

رون يوجتسج  رد   - 14

ادیپ دیشروخ  نیرخآ   - 15

مالسلا اهیلع  همطاف  راقفلاوذ  كدف   - 16

لامعا هفیحص  ریهطت  فاکتعا ،  - 17

مالک ِملع  هاگدید  زا  تبیغ  تماما و   - 18
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تماما روهظ ، تبیغ ،  - 19

...و هماقا  ناذا و  ّتیمها   - 20

اونین رادمچرپ   - 21

تیالو نابات  غورف  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح   - 22

تیالو لالز  زا   - 23

مالسلا هیلع  دوعوم  يدهم   - 24

ناراب راهب و  راظتنا   - 25

ام اب  یلو  ادیپان   - 26

تیالو دیراورم  مالسلا  هیلع  یلع   - 27

مالسلا اهیلع  هّیبنیز  صیاصخ   - 28
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ّتیودهم نامتفگ   - 29

رصاعم ناسنا  راظتنا و   - 30

بیاغ رکذم  درفم   - 31

یبرع رعش  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  يامیس   - 32

دمآ رترید  هکنآ  و   -... 33

رانا خرس  دورس   - 34

اونین روشنم   - 35

تمحر باحس   - 36

گرم زا  سپ  یگدنز   - 37

نارظتنم فیاظو   - 38

( دلج  2  ) مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  خیرات   - 39

بیس رطع   - 40

رادید هنشت  دوخ  اقس   - 41

نارک یب  رهم   - 42

وا روهظ  ياه  هناشن   - 43

( تسود رادید  ترسح  رد   ) هدشلد  - 44

خیرات نایاپ  مالسلا و  هیلع  یلع   - 45

مالسلا هیلع  نامزلا  بحاص  هاگیلجت   - 46

هرخالا لزانم   - 47

راونالا تاکشم   - 48
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همکحلا عیبانی   - 49

تکرب رون و  هنیجنگ   - 50

مالسلا هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  خیرات   - 51

مالسلا هیلع  نامز  ماما  زا  ییاهناتساد   - 52

ناهج للم  بهاذم و  مالسا و  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ   - 53

رارسا هنییآ   - 54

مالسلا مهیلع  تیبلها  هب  یسیون  هضیرع   - 55

( مالسلا هیلع  نانمؤمریما  مالک  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما   ) ثیدح لهچ   - 56

راظتنا هماکچ  رای و  ياه  هناشن   - 57

قیاقش غاد   - 58

تاجن دیّما و  مسجت  مالسلا  هیلع  يدهم   - 59

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  خیرات   - 60

نایدا هاگمزر  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما   - 61

یمالسا هشیدنا  رد  مالسلا  هیلع  رظتنم  يدهم   - 62

مالسلا هیلع  دمحم  لآ  فسوی   - 63
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نارکمج سّدقم  دجسم  تاراشتنا 

دریذپ یم  لاعف  یگدنیامن  روشک  رسارس  ياه  ناتسرهش  اه و  ناتسا  زکارم  رد 

نارکمج سّدقم  دجسم  تالاؤس  هب  خساپ  دحاو 

تالاؤس دیناوت  یم  .دشاب  یم  نازیزع  امش  يداقتعا  یهقف و  یعامتجا ، یتیبرت ، یقالخا ، تالکشم  تالاؤس و  هب  ییوگخـساپ  هدامآ 
هک تسا  هجوت  نایاش  .دییامن  لاسرا  نارکمج  سدقم  دجسم  یگنهرف  تاقیقحت  دحاو  یتسپ 617  قودنص  مق /  سردآ : هب  ار  دوخ 

اهنآ يرادهگن  ظفح و  رد  و  هدوب ، ناشیا  رارـسَا  هلزنم  هب  دنیامن ، یم  هبتاکم  یتسپ  قودنـص  نیا  اب  هک  ینازیزع  ياه  همان  بلاطم و 
.دش دهاوخ  تبقارم  تقد و  ًالماک 
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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

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 140زکرم  هحفص 137 

http://www.ghaemiyeh.com


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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