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116 ربک رخف و  زا  يرود  ح )

نارگید 117 ياطخ  زا  یشوپ  مشچ  ط )

117 هعماج رد  يرتسگ  تلادع  ي )

لطاب 118 ياه  هدعو  هب  ندشن  هتفیرف  ك )

يرالاس 118 هتسیاش  ل )

120 يزیتسرقف م )

نامکاح 121 اب  مدرم  قالخا  . 2

يریذپ 121 تعاطا  فلا )
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نامکاح 122 يرای  ب )

هناصلاخ 124 یهاوخریخ  ج )

125 یلم هناسر  فیاظو 

127 همان باتک 
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هچابید

شیاین و اعد و  قاُرب  اب  دـیوج ، یم  ار  اه ، نامـسآ  هار  كاخ ، ملاع  زا  هتـسخ  یمدآ  هک  هاـگنآ  .تساـه  ناـسنا  يرطف  زاـین  شیاـین ،
هب مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  زا  هروثأم  ياهاعد  .دـهد  یم  وشو  تسـش  اعد  مزمز  رد  ار  شیوخ  ناج  نت و  دوبعم ، اب  طابترا  يرارقرب 

.دنزاس یم  ینارون  وبشوخ و  ار  شدوجو  ناتسلگ  دنیآ و  یم  وا  ددم 

نابز تسا ، نارگـشیاین  بوبحم  اه و  شیاین  تنیز  قحب ، هک  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هیداجـس  هفیحـص  اهاعد ، نیا  نایم  رد 
ماما .دنتـسه  یعامتجا  يدرف و  قالخا  رد  اه  نومـضم  نیرت  یلاعتم  نیرتهب و  هدـنرادرب  رد  اهاعد  نیا  .دراد  بان  ییاوتحم  یناـیب و 
هداهن راگدای  هب  ناگدنیآ  يارب  اعد  بلاق  رد  ار  هعیـش  بان  فراعم  ینامز ، طیارـش  نتفرگ  رظن  رد  اب  مامت و  تسارف  اب  مالـسلا  هیلع 

اـضردیمح ياقآ  بانج  دنمجرا ، رگـشهوژپ  دراد و  دـیکأت  نارگید  دوخ و  ادـخ ، اب  ناسنا  طابترا  رب  باتک  نیا  تقیقح ، رد  .تسا 
هنیمز رد  ناشیا  .تسا  هدرک  میظنت  نارگید  اب  ناسنا  طابترا  یعامتجا و  یگداوناخ _  قالخا  درکیور  اب  ار  راتشون  نیا  سانـش ، قح 

رد ار  ییوشانز  قالخا  یگداوناخ ؛ قالخا 
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یم وگزاب  ار  نیدلاو  ربارب  رد  نادنزرف  قالخا  نادـنزرف و  ربارب  رد  نیدـلاو  قالخا  رهوش ، نز و  نیب  قلخ  نسح  تیاعر  ياه  هنیمز 
نادنملاس و اب  دروخرب  یگنوگچ  ناگیاسمه ، ناتسود و  اب  هطبار  نادنواشیوخ ، اب  طابترا  زین  یعامتجا  قالخا  زادنا  مشچ  رد  .دنک 

قالخا هنیمز  رد  یتموکح  قالخا  هب  يا  هراشا  اب  سپـس  .دنک  یم  یـسررب  ار  نادـنمزاین  مدرم و  اب  دروخرب  یگنوگچ  نالاسدرخ و 
دنک یم  شالت  رگشهوژپ  هک  تسا  نیا  رد  رثا ، نیا  زراب  زایتما  .دیوگ  یمزاب  ار  یبلاطم  نامکاح  اب  مدرم  قالخا  مدرم و  اب  نامکاح 

تسد ار  نآ  دزاس و  ایوگ  یتموکح  قالخا  یعامتجا و  قالخا  یگداوناخ ، قالخا  شرورپ  هنیمز  رد  ار  یلم  هناسر  ياه  تیلوئـسم 
یمارگ نازاس  همانرب  هنیهب  هدافتـسا  دروم  ناشیا ، ياه  شالت  هک  تسا  دـیما  .دـهد  رارق  دـنمجرا  نازاس  همانرب  نازیر و  همانرب  هیاـم 

.دریگ رارق 

قیفوتلا یلو  هنا 

شهوژپ لک  هرادا  یسانش  هعماج  هورگ 
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راتفگ شیپ 

.دیاشگ یم  هدـنناوخ  يور  هب  ار  یفلتخم  ياه  قفا  تسا ، هعیـش  ناماما  زا  هدـنام  ياج  رب  ییاعد  نوتم  زا  یکی  هک  هیداجـس  هفیحص 
هب اهاعد  رد  هک  دننک  یم  نامگ  دارفا  یخرب  تسا .  مدرم  اب  طابترا  رد  یناسنا  یمالسا و  هتـسیاش  قالخا  نییبت  اه ، قفا  نیا  زا  یکی 

نیا هب  .دوش  یم  ثحب  دـنوادخ  اب  طابترا  هرابرد  طقف  اـهنآ  رد  دوش و  یمن  هتخادرپ  مدرم  اـب  طاـبترا  یگنوگچ  اـه و  نومـضم  نیا 
یقالخا یسایس و  یعامتجا ، هژیو  طیارـش  لیلد  هب  هک  مینک  یم  نایب  سپـس  میزادرپ .  یم  هیداجـس  هفیحـص  یفرعم  هب  ادتبا  روظنم ،

اب طابترا   » شخب هس  هب  ار  هیداجس  هفیحص  ياوتحم  نینچمه  .درک  یم  هدافتـسا  اعد  نابز  زا  ناشیا  مالـسلا ، هیلع  داجـس  ماما  نارود 
رد قالخا  فیرعت  نادنمـشناد و  یخرب  رظن  هب  هجوت  اب  همادا  رد  مینک .  یم  میـسقت  هعماج » اب  طابترا   » و دوخ » اب  طابترا  «، » دـنوادخ
 _ یقالخا نینچ  هب  هک  تسا  رادرک  راکفا و  ياه  تسیاشان  اه و  هتـسیاش  قالخا ، زا  ام  دارم  هک  مینک  یم  نشور  اهاعد ، تاـیاور و 

.دوش یم  هتفگ  یعامتجا  قالخا  دشاب _  یهورگ  طباور  هب  طوبرم  رگا 
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یقالخا لصا  دـنچ  شقن  زا  میزادرپ و  یم  هیداجـس  هفیحـص  رد  یعاـمتجا  قـالخا  يدـنب  هتـسد  هب  یتامدـقم ، ثحاـبم  نیا  زا  سپ 
رد قلاخ  ياضر  رب  قولخم  ياضر  نتسنادن  مدقم  یتسودرگید و  نارگید ، ياطخ  زا  یـشوپ  مشچ  عضاوت ، فاصنا ، لدع ، نوچمه 

يریگ یپ  رهوش  نز و  نادنزرف و  نیدـلاو ، روحم  هس  رد  ار  هداوناخ  رد  قالخا  ثحب  سپـس  .مییوگ  یم  نخـس  مدرم  اب  درف  طباور 
.مینک یم 

لباقتم قالخا  نادـنملاس و  نالاسدرخ ، نادـنواشیوخ ، ناگیاسمه ، ناتـسود ، ریظن  اه  هورگ  یخرب  اـب  دروخرب  قـالخا  هب  همادا ، رد 
هدـش هداد  تیمها  یعامتجا  قالخا  هب  هزادـنا  هچ  هیداجـس  هفیحـص  رد  دوش  نشور  اـت  میزادرپ  یم  نادـنمزاین  ناـمکاح و  اـب  مدرم 

.تسا
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تایلک لوا : لصف 

هراشا

تایلک لوا : لصف 

اه لصف  ریز 

عوضوم حرط  . 1

شهوژپ فادها  . 2

شهوژپ ترورض  . 3

شهوژپ ياه  شسرپ  . 4

شهوژپ ياه  هیضرف  . 5

شهوژپ هنیشیپ  . 6

یلک میهافم  یسررب  . 7

عوضوم حرط  . 1

عوضوم حرط  . 1

: دـیوگ یم  رلوم  سکم  تسا .  هتـشاد  دوـجو  هشیمه  هدوـب و  رـشب  ترطف  زا  هتـساخرب  یگدـنز و  ياـه  ترورـض  زا  یکی  شیاـین ،
نایدا رد   (1)« .دـنراذگب دـندوب  هتـسناوتن  مه  مان  ادـخ  يارب  یتح  هک  دـندوب  هدروآرب  رـس  ادـخ  هاگرد  هب  عقوم  نآ  زا  اـم  فالـسا  »

یلع ماما  تسا .  هدش  اعد  هب  يدایز  هیـصوت  هتـشگ و  يا  هژیو  هجوت  اه  ناسنا  هنایوج  ترطف  يادن  نیا  هب  مالـسا ، هژیو  هب  يدیحوت 
رد لجوّزع _  يادـخ _  دزن  اهراک  نیرت  بوبحم  ُءآعُُّدـلا ؛ ِضْرَْالا  یف    ّ َّلَجَوَّزَع ِهللا  یلإ    ِ ِلاَمْعَْالا ُّبَحََأ  : » تسا هدومرف  مالـسلا  هیلع 

(2)  «. تساعد نیمز ،

نتم هک  میرک  نآرق  رانک  رد  تسا و  ناشیا  زا  هدیـسر  ياه  تیاور  زا  یـشخب  مالـسلا ، هیلع  ناموصعم  ياه  شیاـین  اـهاعد ، نیب  رد 
.دنراد يا  هژیو  هاگیاج  دنهد ، یم  لیکشت  ار  یمالسا  ياه 

ملع خیرات  ینامعن ، یلبش  زا : لقن  هب  ص 30 ، ، 1355 عّیشت ، مق ، یتعیرش ، یقتدمحم  همجرت : همدقم و  شیاین ، لراک ، سیسکلا  - 1
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.مالک
هب ص 1646 ، ج 4 ، چ 2 ، ، 1379 ثیدحلاراد ، مق ، یخیـش ، اضردیمح  همجرت : همکحلا ، نازیم  يرهـش ، ير  يدـمحم  دـمحم  - 2

ح 8. ص 467 ، ج 2 ، یفاکلا ، زا : لقن 
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ياه شـسرپ  زا  يرایـسب  لماک  خساپ  دوش ، یم  نایب  اهراتفگ  نیرتهب  بلاق  رد  دنوادخ ، اب  حیحـص  طابترا  هکنآ  زج  اهاعد ، نیا  رد 
.میبایب میناوت  یم  نآ  دننام  یسانش و  ناسنا  مالسلا ، هیلع  ناماما  ناربمایپ و  ياه  یگژیو  دنوادخ ، ياه  تفص  هرابرد  ار  دارفا 

ریبعت هفیحص ، همدقم  رد  تسا ، هدرک  رشتنم  ار  هیداجس  هفیحص  زا  اسر  يا  همجرت  هک  ییاکیرما  دنمـشناد  کیتیچ ، مایلیو  روسفورپ 
غاب نآ  نورد  دراد و  ییاهراوید  هک  دنک  یم  فیصوت  یمیدق  يرهش  هیبش  ار  یمالسا  ندمت  يو  .دراد  یمالـسا  ياهاعد  زا  ییابیز 

: دیوگ یم  تسین ، ناسآ  راوید  تشپ  يایند  هب  دورو  هک  نایب  نیا  اب  تسا و  ییابیز  زیگنا و  لد  ياه 

 . تسا ندـمت  نیا  ناگدـنیامن  نیرت  گرزب  ياـه  بلق  دورو ، يارب  رهـش  نیا  ياـه  غاـب  نیرتراوـشد  نیرت و  لیـصا  نـیرت ، یمیدـق 
؛ دنهد یم  ناشن  مالـسا  يایوپ  هدنز و  حور  زا  ار  يدیدج  ًالماک  ریوصت  هیلوا ، مالـسا  ياه  نوتـس  زا  هدیـسر  ياهاعد  هک  تساجنیا 

یمالـسا نامرآ  لماک  ییافوکـش  زاین  شیپ  هک  ار _  يرـشب  ياه  یگژیو  اهراتفر و  عاونا  هب  میقتـسم  یـسرتسد  اـهاعد ، نیا  هکارچ 
(1) .دننک یم  مهارف  دنتسه _ 

هدنریگربرد هک  باتک  نیا  تسا .  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  زا  هدیسر  ییاعد  ياه  عبنم  نیرتهب  وزج  هیداجس  هفیحص  اهاعد ، نیب  رد 
یم هجوت  نآ  هب  مک  رایسب  فسأت ، اب  هک  تسا  هداد  ياج  دوخ  رد  ار  يرایسب  فراعم  تساعد ، نابز  هب  نایعیـش  مراهچ  ماما  نانخس 

.دوش

اب یطابترا  چیه  تسا و  یتسه  ياروام  اب  هطبار  يارب  يا  هلیـسو  طقف  اعد  هک  دندقتعم  دـنراد و  اعد  زا  یهابتـشا  تشادرب  زین  یخرب 
ناهج نیا 

ص 22. ش 8 ، زییاپ 1384 ، هنیفس ، دیدج ،» ياه  هتسیاب  یهوژپ و  هفیحص  هزوح  رد  اه  شراگن  ریس  ، » نایظفاح لضفلاوبا  - 1
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.درادن نارگید  اب  طابترا  یعامتجا و  ياه  هبنج  رد  هچ  يزومآ و  ملع  یتمالس و  ظفح  دننام  يدرف ، ياه  هبنج  رد  هچ  نآ ، لئاسم  و 
 . میهد ناشن  فیرش  باتک  نیا  رد  ار  هعماج  اب  طابترا  شور  زا  يا  هشوگ  مینآرب  شهوژپ  نیا  رد 

شهوژپ فادها  . 2

شهوژپ فادها  . 2

؛  فلتخم ياه  هورگ  يارب  کین  حیحص و  قالخا  هنیمز  رد  بسانم  ییوگلا  یفرعم  فلا )

ناسنا همه  هب  هجوت  رانک  رد  هک  دنتسه  ییاه  تاجانم  هدنرادربرد  هیداجس  هفیحص  هژیو  هب  یمالسا ، ياهاعد  هکنیا  نداد  ناشن  ب )
؛  تسا هدش  نایب  اهاعد  نیا  رد  هعماج  اب  حیحص  لماعت  ياهراکهار  عامتجا ، رد  اه 

 . یعوضوم تروص  هب  اهاعد  رد  دوجوم  فراعم  زا  یشخب  یفرعم  ج )

شهوژپ ترورض  . 3

شهوژپ ترورض  . 3

هعـسوت اب  زور  هبزور  هک  یترورـض  تسا ؛  رادروخرب  ییالاو  هاـگیاج  تیمها و  زا  مالـسا  رد  دوخ  طـیحم  اـب  ناـسنا  دروخرب  شور 
ملاـظ و رـشب ؛ دارفا  همه  اـب  یتسود  طاـبترا و  هب  دوخ ، ياـه  هاگدـید  اـب  یخرب  ناـیم ، نیا  رد  .دوش  یم  كرد  رتشیب  رـشب ، طاـبترا 

.دنناوخ یمارف  تینابهر  هب  یخرب  لباقم ، رد  دننک و  یم  شرافس  دسافریغ  دساف و  ملاظریغ ،

یم دنـسر ، یم  رظن  هب  دـنوادخ  ناسنا و  نایم  يدرف  طابترا  کی  دامن  ادـتبا  رد  هک  فلتخم  ياهاعد  اه و  تیاور  تایآ ، هب  یهاـگن 
يا هزادنا  ات  دناوت 
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.تسیچ نآ  هدودحم  عامتجا و  رد  قالخا  هب  تبسن  اهاعد  هژیو  هب  مالسا  نید  هاگدید  هک  دزاس  نشور  ار  هلئسم  نیا 

شهوژپ ياه  شسرپ  . 4

شهوژپ ياه  شسرپ  . 4

: دهد یم  خساپ  ریز  ياه  شسرپ  هب  قیقحت  نیا 

؟  تسیچ یعامتجا  قالخا  دروم  رد  هیداجس  هفیحص  هژیو  هب  هیعدا  هاگدید  فلا ) 

؟ درک باختنا  ار  اعد  نابز  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ارچ  ب )

ناریما نادـنمزاین و  ناتـسود ، هداوناخ ، دـننام : هعماج  فلتخم  ياه  هورگ  اـب  هیداجـس ، هفیحـص  ياـهاعد  نومـضم  هب  هجوت  اـب  ج ) 
؟ درک دروخرب  دیاب  هنوگچ 

شهوژپ ياه  هیضرف  . 5

شهوژپ ياه  هیضرف  . 5

یعامتجا و قالخا  دنوادخ ، اب  طابترا  ياه  هار  هیداجـس ، هفیحـص  رد  هژیو  هب  مالـسلا  هیلع  ناموصعم  زا  هدیـسر  ياهاعد  رد  فلا ) 
؛  تسا هدش  نایب  یبوخ  هب  هعماج  رد  راتفر 

؛ دوب اعد  نابز  ياریذپ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  نارود  یقالخا  یعامتجا و  طیارش  ب ) 

يا هژیو  ياه  شرافس  تسا و  رت  يرورض  ناگیاسمه  ناتـسود و  هداوناخ ، دننام  ییاه  هورگ  رد  یقالخا  ياه  تلیـضف  تیاعر  ج ) 
.تسا هدش  نانآ  هرابرد 
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شهوژپ هنیشیپ  . 6

هراشا

شهوژپ هنیشیپ  . 6

قالخا تسا .  هتـسیاشان  هتـسیاش و  يوخو  قلخ  قالخا و  هلمج  زا  نوگاـنوگ  فراـعم  اـه و  تقیقح  هدـنرادربرد  هیداجـس  هفیحص 
 . تسا باتک  نیا  رد  مهم و  ثحابم  زا  زین  یعامتجا 

اه حرش  فلا )

اه حرش  فلا )

نیا عوضوم  اب  طبترم  ياه  شخب  رب  هک  اهنآ  زا  یضعب  .تسا  هدش  هتشاگن  باتک  نیا  رب  يرایـسب  ياه  هقیلعت  اه و  حرـش  زابرید ، زا 
ار ییاه  حرش  زا  حرـش   66 هعیرذلا ، بحاص  .دنهد  یم  لیکـشت  ار  قیقحت  نیا  هنیـشیپ  هدش ، هتـشاگن  یعامتجا  قالخا  ینعی  قیقحت 

(1) .دندوب هتشون  هیداجس  هفیحص  رب  يو  نامز  ات  هک  درب  یم  مان 

رد هدـش  نایب  یعامتجا  قالخا  فراـعم  زا  يرایـسب  هک  تسا  قـالخالا »  مراـکم  ياـعد  ، » هیداجـس هفیحـص  مهم  ياـهاعد  زا  یکی 
ناوت یم  اعد  نیا  ياه  حرش  نیرت  مهم  زا  .دنا  هتشون  هناگادج  حرـش  نآ  رب  هعیـش  ياملع  زا  يا  هدع  .درادربرد  ار  هیداجـس  هفیحص 

: درک هراشا  ریز  دراوم  هب 

؛  یفسلف یقتدمحم  داتسا  قالخالا :  مراکم  ياعد  حرش  کی _ 

؛  یمتاخ هللا  حور  دیس  مراکم :  هنیآ  ود _ 

 . يرافغ حلاص  یلعدمحم  هلضاف :  هنیدم  هس _ 

، ینارهط گرزباـغآ  زا : لـقن  هب  ص 16 ، ، 1382 رئاز ، مق ، اروشاع ،) مایپ  یلجت   ) هیداجـس هفیحـص  اب  ییانـشآ  ناـیرقاب ، دـمحا  - 1
.349 صص 345 _  ج 13 ، هعیرذلا ،
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اه همان  نایاپ  ب )

هراشا

اه همان  نایاپ  ب )

 : مینک یم  دای  اهنآ  زا  هک  تسا  هیداجس  هفیحص  رد  قالخا  یسررب  زین  اه  هلاقم  اه و  همان  نایاپ  یخرب  شهوژپ  عوضوم 

هیداجس هفیحص  رد  قالخا  هاگیاج  کی _ 

دای رکـش و  لکوت ، هبوت ، هلمج  زا  یقالخا  لیاضف  ياه  هولج  یخرب  هرابرد  لـصف  کـی  رد  قـالخا ، تاـیلک  ناـیب  زا  سپ  هدنـسیون 
یم نخـس  نابز  ياه  تفآ  ایر و  يدنـسپدوخ ، یتسوداـیند ، دـننام  یقـالخا  لـیاذر  ياـه  هولج  یخرب  زا  يدـعب  لـصف  رد  گرم و 

 . تسا هدش  هراشا  یعامتجا  قالخا  هب  ایر ،»  » و نابز » تافآ   » شخب رد  اهنت  همان  نایاپ  نیا  رد   (1) .دیوگ

هیداجس هفیحص  رد  یقالخا  تیبرت  ود _ 

یم دزادرپ و  یم  هیداجس  هفیحـص  رد  قالخا  یعامتجا  ياه  كالم  هب  مه  يدرف و  ياه  كالم  هب  مه  همان ، نایاپ  نیا  رد  هدنـسیون 
لئاسم یعامتجا و  فیاظو  قوقح و  هب  هدـش ، هجوت  يدرف  ياـهراتفر  حالـصا  هب  هک  هنوگ  ناـمه  هفیحـص  رد  دـنک  تاـبثا  دـشوک 

هب تسا و  قالخا  هصرع  اـجنآ  تسا ، هفیظو  قح و  زا  نخـس  اـجره  دـنک  یم  ناـیب  يو  تسا .  هدـش  هجوت  زین  یـسایس  يداـصتقا و 
مدرم و یلاو و  قوقح  یـسایس ، هنیمز  رد  هعماج و  دارفا  رگید  هیاسمه و  تسود ، دـنواشیوخ ، هداوناخ ، قوقح  زا  يدراوم  بساـنت ،

(2) .تسا هدروآ  ار  مولظم  ملاظ و  لباقم  رد  دارفا  هفیظو 

هدکشناد مق ، ثیدح ، نآرق و  مولع  دشرا  یسانشراک  همان  نایاپ  هیداجس ، هفیحص  رد  قالخا  هاگیاج  درف ، يداصتقا  امیـس  يرپ  - 1
.1380 نیدلا ، لوصا 

هاگشناد نارهت ، ثیدح ، نآرق و  مولع  دشرا  یـسانشراک  همان  نایاپ  هیداجـس ، هفیحـص  رد  یقالخا  تیبرت  دار ، يدوواد  هدیعـس  - 2
.1375 یتیبرت ، مولع  یناسنا و  مولع  هدکشناد  سردم ، تیبرت 
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اه باتک  اه و  هلاقم  ج )

هیداجس هفیحص  یتیبرت  ماظن  یسررب  کی _ 

ارادـم و قفر و  مارتحا ، میرکت و  تسا  هدـش  هتفگ  يراتفر  شور  نایب  رد  یتیبرت ،«  ياه  شور   » ماـن هب  هلاـقم  نیا  مراـهچ  لـصف  رد 
.تسا یتیبرت  شور  عون  نیا  ياهراکهار  زا  نارگید ، يدب  لباقم  رد  ندرک  یکین 

طباور بلاـق  رد  هـک  دـناد  یم  نارگید  اـب  ناـسنا  هـطبار  ار  اـه  فدـه  زا  یکی  یتـیبرت ، ياـه  فدــه  ناـیب  رد  زین  مـجنپ  لـصف  رد 
ود رکذ  هب  یعامتجا  طباور  هنیمز  رد  هنومن ، يارب  .دوش  یم  یسررب  يداصتقا  طباور  یسایس و  طباور  یعامتجا ، طباور  یگداوناخ ،

(1) .رگیدکی ربارب  رد  اه  تیلوئسم  فیاظو و  هب  لمع  يردارب و  هنیمز  ندرک  مهارف  تسا : هدش  هدنسب  فده 

هیداجس هفیحص  رد  قالخا  ینابم  ود _

نایب هار  تفه  نایم  رد  هک  دزادرپ  یم  نآ  هرابرد  ثحب  هب  دنک و  یم  یفرعم  هیداجس  هفیحص  رد  قالخا  يانبم  ار  دیحوت  هدنـسیون ،
(2) .تسا یعامتجا  يّربت  ّیلوت و  ثحب  طقف  يونعم ، زاورپ  ياه  هار  زا  هدش 

هیداجس هفیحص  رد  یعامتجا  یناسنا و  داعبا  باتک  یفرعم  هس _ 

نآ زا  هلاـقم  ود  .دـش  رازگرب  قشمد  رد  لاس 1999  رد  هک  تسا  هیداجـس  هفیحـص  شیامه  ياه  هلاـقم  زا  يا  هعومجم  باـتک  نیا 
: میهد یم  حیضوت  هک  دنراد  ام  ثحب  اب  يرتشیب  طابترا 

« قالخا مراکم  ياعد  رب  هیکت  اب  هیداجس ، هفیحص  رد  یعامتجا  يدرف و  تیبرت  لماکت   _ » لوا

.تسرهف ، 1385 امیس ، ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  مق ، هیداجس ، هفیحص  یتیبرت  ماظن  یسررب  رف ، یمیهاربا  رغصا  یلع  - 1
ص 157. ،، 1385 امیس ، ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  مق ، هیداجس ، هفیحص  یتیبرت  ماظن  یسررب  رف ، یمیهاربا  رغصا  یلع  - 2
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دنویپ مدرم ، ناـیم  حالـصا  یبوخ ، اـب  يدـب  ییوگ  باوج  ّتنم ، نودـب  تمدـخ  یـسررب  هب  یعاـمتجا  تیبرت  ثحب  رد  هنومن ، يارب 
(1) .دزادرپ یم  متس  نتفریذپن  یعامتجا و 

 « مالسلا هیلع  داجس  ماما  نتشیوخ  هنیآ  رد  نارگید  يامیس   _ » مود

نیدـلاو و يارب  اـعد  بلطم ، نیا  هنوـمن  .دـنرادن  شترـضح  صخـش  زا  ادـج  یهاـگیاج  نارگید  مالـسلا ، هیلع  داجـس  ماـما  رظن  رد 
(2) .تسا یناکم )  تبسن   ) ناگیاسمه يارب  اعد  و  يدنواشیوخ )  تبسن   ) نادنزرف

اهنت اعد  نیا  عوضوم  تسا ، هدـمآ  زین  يدرف  قالخا  لئاسم  هفیحـص ، یعامتجا  قالخا  شخب  نایب  رب  نوزفا  اعد  نیا  رد  هک  اـجنآ  زا 
رگید رانک  رد  ارذگ و  هنیمز ، نیا  رد  هدـش  هتـشون  ياه  باتک  اه و  هلاقم  دـننام  زین  اه  همان  نایاپ  دروم  رد  .تسین  یعامتجا  قالخا 

هیداجـس هفیحـص  زا  ثحب  نیا  هب  رت ، هدرتـسگ  هناگادـج و  تسا  مزـال  ور  نیا  زا  .دـنا  هتخادرپ  یعاـمتجا  قـالخا  ثحب  هب  ثحاـبم 
.دوش هتخادرپ 

یلک میهافم  یسررب  . 7

هراشا

یلک میهافم  یسررب  . 7

اه لصف  ریز 

هیداجس هفیحص  یفرعم  فلا )

عامتجا قالخا و  ياه  هژاو  فیرعت  ب )

هیداجس هفیحص  یفرعم  فلا )

هراشا

هیداجس هفیحص  یفرعم  فلا )

اه لصف  ریز 

هیداجس هفیحص  ياهاعد  يریگ  لکش  رتسب  کی _ 

هیداجس هفیحص  ياهاعد  نیماضم  ود _ 
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هیداجس هفیحص  ياهاعد  يریگ  لکش  رتسب  کی _ 

هراشا

هیداجس هفیحص  ياهاعد  يریگ  لکش  رتسب  کی _ 

ردـپ نوچمه  دوب و  هدرک  زکرمتم  اعد  شیاین و  رب  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  رتشیب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  ارچ  هکنیا  یـسررب  زا  شیپ 
ماما مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  شنادنزرف ، نوچ  ای  درکن  مادقا  هناحلسم  هزرابم  هب  شا ، یمارگ 

ص 160. ش 9 ، ناتسمز 1384 ، هنیفس ، هیداجس ،» هفیحص  رد  یعامتجا  یناسنا و  داعبا  باتک  یفرعم  ، » يرهش نیسحدمحم  - 1
ص 72. ش 8 ، زییاپ 1384 ، هنیفس ، هیداجس ،» هفیحص  رد  قالخا  ینابم  ، » ناولهپ روصنم  - 2
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یم ناشن  ناشیا  زا  يداقتعا  یهقف و  تایاور  ندوب  كدنا  هک  نانچ   ) دادن لیکشت  هدرتسگ  ثحب  سرد و  هقلح  مالـسلا  هیلع  قداص 
باختنا رد  ناشیا  ياه  تلع  هب  هار  نیا  زا  مینک و  یـسررب  ار  ناشیا  نارود  یقالخا  یعامتجا و  یـسایس ، طیارـش  تسا  رتهب  دـهد ،)

.میبای تسد  اعد  نابز 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  نارود  یقالخا  طیارش  لوا _ 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  نارود  یقالخا  طیارش  لوا _ 

ياهرهش نیرت  مهم  زا  یکی  یلاها  دوب و  هدش  نایوما  رییغت  فیرحت و  شوختسد  ینید  ياه  شزرا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هرود  رد 
جاّـجح و داـیز ، نبا  نوـچ  يدارفا  هچیزاـب  یمالـسا  ماـکحا  .دـندرک  یم  تـعیب  وا  اـب  دـیزی  هدرب  ناوـنع  هـب  دـیاب  هنیدـم )  ) یبهذـم
، یتموکح نینچ  هیاس  رد  .درمـش  یم  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  رترب  رتهم و  ار  کلملادـبع  جاّجح ، .دوب  ناورم  کلملادـبع 

.دوب (1) هدش  هدنز  هنوگچ  یلهاج  ياه  شزرا  هدمآ و  نییاپ  رادقم  هچ  مدرم  ینید  تیبرت  هک  تسا  راکشآ 

طاطحنا دنتـشاد ، تلود  هنازخ  زا  ینالک  دمآرد  هک  شیرق  فارـشا  يرجه )  یـس  لاس  دودـح   ) نامثع تفالخ  نارود  مود  همین  زا 
.دندیرخ يرایـسب  نامالغ  نازینک و  دندروآ و  درگ  یناوارف  كالما  نازودـنا ، تورث  دـنداد و  جاور  یمالـسا  هعماج  رد  ار  یقالخا 

تاقبط هب  ار  يرگاـینخ  ینارذـگ و  شوخ  مزب و  سلاـجم  مک  مک  دـندوب ، هدـش  تیبرت  ییارآ  مزب  یگدـنناوخ و  يارب  هک  ینازینک 
نیا زا  زین  هنیدـم  هکم و  رهـش  ود  هک  تفاـی  شرتـسگ  ناـنچ  دـیزی  تموـکح  ناـمز  رد  یقـالخا  طاـطحنا  نیا  .دـندناشک  زین  رگید 

: دسیون یم  يدوعسم  .دنامن  كاپ  اه  یگدولآ 

ص540. ج 2 ، ، 1378 يداهلا ، مق ، نایوما ،) لاوز  ات  ربمایپ  تلحر  زا  افلخ  خیرات   ) مالسا یسایس  خیرات  نایرفعج ، لوسر  - 1
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مزب سلاجم  راکـشآ و  هنیدـم  هکم و  رد  زاوآ  زاس و  وا  نامز  رد  .درک  تیارـس  زین  يو  لاّمع  نایفارطا و  هب  دـیزی ، یگدولآ  داسف و 
(1) .دنتخادرپ يراوخ  بارش  هب  اراکشآ  مدرم  دش و  اپرب 

: دیوگ یم  فیض  یقوش  تفای .  همادا  نانچمه  کلملادبع  نامز  رد  عضو  نیا 

هب زین  نادهاز  ناهیقف و  هکلب  يداع ، نامدرم  اهنت  هن  هک  اجنآ  ات  دندوب ؛ هتخاس  نارگاینخ  يارب  ار  زاجح  گرزب  رهـش  ود  نیا  ییوگ 
(2) .دنتفاتش یم  نانآ  سلاجم 

، ریـسم لوط  رد  درک ، رفـس  هکم  هب  هنیدـم  زا  نارود  نآ  ناوخزاوآ  نانز  نیرتروهـشم  زا  یکی  یتقو  هک  دوب  هدیـسر  ییاـج  هب  راـک 
 . تشادن هقباس  يدهاز  ثدحم و  هیقف و  یتفم و  چیه  دروم  رد  هک  دش  لابقتسا  يو  زا  نانچ 

: دسیون یم  نارود  نآ  لیلحت  رد  ردص  دیهش 

ایند تاّذل  رد  ندش  قرغ  رطخ  يوس  هب  ار  هعماج  شیاسآ ، هافر و  اریز  دوب ؛ هدش  شیاسآ  هافر و  راچد  نامز  نآ  رد  یمالسا  هعماج 
.دناشک (3) یم  ...و  تمایق  زور  ادخ و  اب  یحور  طابترا  یشوماخ  یقالخا و  ياه  شزرا  ندش  شوماخ  و 

غیلب مالک  اب  ماما  .تسا  نآ  جـیاتن  زا  هیداجـس  هفیحـص  دـندرک و  هدافتـسا  اعد  زا  رطخ  نیا  هجلاـعم  يارب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  »
هب رد  ار  تاملک  نیرت  قیقد  یبرع ، تاریبعت  بیلاسا  رب  ناوارف  تردق  اب  درف و  هبرصحنم 

ص ج 3 ، بهذـلا ، جورم  زا : لقن  هب  ص 265 ، ، 1385 مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  هسـسؤم  مق ، نایاوشیپ ، هریـس  ییاوشیپ ، يدهم  - 1
.67

ص 347. ج 2 ، یبرعلا ، بدالا  خیرات  زا : لقن  هب  ص 265 ، نایاوشیپ ، هریس  - 2
ص 421. ق ، _. 1423 ه ارقلا ، ما  هسسؤم  توریب ، فده ، هدحو  راودا و  عّونت  تیبلا  لها  ردص ، رقابدمحم  دیس  - 3
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بجاو قوقح  یقالخا و  ياه  شزرا  نتخاس  مّسجم  شداعم و  أدبم و  هب  ناسنا  ّقلعت  شراگدرورپ ، اب  ناسنا  طابترا  ندیشک  ریوصت 
هک نیملـسم  تیبثت  رد  یمالـسا  هعماج  رد  يونعم  يّوج  اعد ، لالخ  زا  تسناوت  اهرازبا  بهاوم و  نیا  اب  ماما  .دنتـسب  راـک  هب  ناـسنا 

(1) «. دشاب نیملسم  تورث  انغ و  رصع  رد  ینیما  هاگهانپ و  ات  دروآ  دیدپ  درک ، یم  رود  راگدرورپ  زا  ار  اهنآ  ناهانگ ، نافوت 

دنویپ يارب  نارود ، نآ  رد  یتیصخش  نینچ  نتشاد  اب  وا  .دنتفرگ  یم  ریثأت  وا  شور  مارم و  هیحور و  زا  مدرم  هک  دوب  یتیـصخش  ماما 
.دندوتـس یم  ار  وا  يرهز  نوچ  يرابرد  ياملع  يوما و  ناـمکاح  یتح  هک  دوب  ناـنچ  ماـما   (2) .درک ور  اعد  هب  ادـخ  اـب  مدرم  نداد 

هداد یـسک  چـیه  هب  وت  زا  لـبق  هک  تسا  هدـش  هداد  وت  هب  يا  يراـکزیهرپ  نید و  ملع و   : » تفگ یم  ناـشیا  فصو  رد  کلملادـبع 
وا زا  ار  شیرق  زا  يدرف  چـیه   : » تفگ یم  دوب ، رـصع  نآ  يرابرد  ناملاع  زا  هک  يرهز  »(3) و  .وت هتشذگ  دادجا  رگم  تسا ، هدشن 

(4)  «. مدیدن رترب 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  نارود  یسایس  یعامتجا و  طیارش  مود _ 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  نارود  یسایس  یعامتجا و  طیارش  مود _ 

ساسا هک  يرطخ  دوب ؛ كانرطخ  رایسب  یسایس  یعامتجا و  عاضوا  تشادن و  دوجو  هناحلسم  هزرابم  ناکما  راگزور  نآ  طیارـش  رد 
رجنم یمالسا  لیصا  حور  ندش  هدومخ  هب  تسناوت  یم  درک و  یم  دیدهت  ار  تضهن 

ص 422. ق ، _. 1423 ه ارقلا ، ما  هسسؤم  توریب ، فده ، هدحو  راودا و  عّونت  تیبلا  لها  ردص ، رقابدمحم  دیس  - 1
ص 541. ج 2 ، مالسا ، یسایس  خیرات  کن : - 2

ص418. فده ، هدحو  راودا و  عونت  تیبلا  لها  - 3
.ق _. 1425ه هینامثعلاراد ، ناّمع ، دشرلا و  هبتکم  توریب ، اطوملا ، لاجرب  اطبملا  فاعسا  یطویس ، نیدلا  لالج  - 4
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لاـح رد  لداـع ، تموکح  رازبا  اـهنت  تماـما ، هک  دوب  نیا  دراوـم  نیرتزراـب  زا  .دراپـسب  یـشومارف  هب  ار  ینید  باـن  هشیدـنا  دوـش و 
ذوفن نابحاص  دوب و  هریچ  دجسم  بارحم و  ربنم و  ینعی  نارود  نآ  یطابترا  ياهرازبا  همه  رب  يوما  مکاح  ماظن  اریز  دوب ؛ یشومارف 

هیاس هعماج  رب  سرت  هک  طیارـش  نیا  رد  .دوب  هفیلخ  تمدخ  رد  تاناکما  مامت  دیرخ و  یم  لوپ  اب  ار  یلاو  یـضاق و  دننام  هعماج  رد 
(1) .دنام یقاب  اهنت  تالکشم  اب  هلباقم  رد  ماما  دوب ، هدنکفا 

يّدج یبیـسآ  راچد  نایعیـش  تشذگ و  یم  البرک  دادیور  زا  كدنا  یتدم  هک  یطیارـش  دندرب ؛ یم  رـس  هب  یطیارـش  نینچ  رد  ماما  »
سأر رد  مالسلا و  هیلع  تیب  لها  زا  يدادعت  .دنروآرب  رـس  دنناوت  یمن  رگید  نایعیـش  هک  دش  حرطم  هنوگ  نیا  رهاظ  هب  .دندوب  هدش 
اهیلع همطاف  لسن  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  روکذ  نادنزرف  زا  رفن  کی  اهنت  دندیـسر و  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اهنآ 
داجس ماما  تشاد ، دوجو  عیشت  ساسا  يدوبان  روصت  هک  یطیارش  نینچ  رد  مالسلا .]  هیلع  داجـس  ماما  ینعی   ] دوب هدنام  یقاب  مالـسلا 

(2) «. دناشکب مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تمس  هب  ار  مدرم  دنک و  عورش  رفص  زا  ار  راک  تسیاب  یم  مالسلا  هیلع 

يوما تلود  هک  ینامیا  فده و  رکف و  رب  يرادیاپ  .دنتسب  راک  هب  موجه  يرادیاپ و  يارب  ماما  هک  دوب  یـشور  اعد  عاضوا ، نیا  رد  »
تشاد رایتخا  رد  ار  تردق  ياهرازبا  مامت  هک  یتموکح  رب  موجه  دوب و  هدرک  زیهجت  نآ  دض  رب  یمالـسا  ملاع  رد  ار  دوخ  تاناکما 

ره ناکما  و 

ص190. ق ، 1418 ه . _ ثیدحلاراد ، مق ، مالسلا ، هیلع  داجسلا  مامالا  داهج  یلالج ، ینیسح  اضردمحم  دیس  - 1
ص 545. ج 2 ، مالسا ، یسایس  خیرات  - 2
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یفرط زا  دوبن و  هناحلـسم  تایلمع  ناکما  البرک  هعقاو  زا  دـعب  .دوب  گـنج  نیا  حالـس  اـعد ، دوب و  هدرک  بلـس  تما  زا  ار  یتمواـقم 
هار زا  تمواقم  تصرف  یلو  دوبن ، زین  یعامتجا  دازآ  تیلاعف  ناکما  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  نارود  دـننامه 
ره رد  رازبا  نیا  تشاد و  دوجو  دوب ، دـساف  هعماج  نآ  اب  هلباقم  يارب  یبوخ  هلیـسو  مکاح و  ماـظن  قاـمعا  رد  يذـفان  هبرح  هک  اـعد 
نآ رد  اعد  .دنک  يریگولج  نآ  زا  دناوتب  مکاح  تردـق  هک  دوبن  يا  هنوگ  هب  دـنوادخ ] اب  تاجانم   ] شور نیا  .دراد  ناکما  یطیارش 

(1) «. دش ...و  یعامتجا  تادهعت  دیکأت  داهج و  حور  نتخیگنارب  غیلبت و  تادقتعم و  نالعا  يارب  يا  هلیسو  طیارش ،

زا یخرب  هـتفگ  هـب  .دوـب  رابفــسا  اـه  فارحنا  اـه و  تعدـب  شیادــیپ  مالــسا و  ياـه  هزوـمآ  زا  مدرم  یهاـگآان  یعاـمتجا ، رظن  زا 
دنروآ اج  هب  جح  هنوگچ  دنناوخب و  زامن  هنوگچ  دنتسناد  یمن  زین  مشاه  ینب  زا  یضعب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  نامز  رد  نادنمشناد ،

ینب نایم  رد  تسا ، مالسا  نوتس  هک  زامن  لثم  يا  هضیرف  یتقو  .دنتسناد  یمن  دندوب ، هدینش  هچنآ  زج  ینید  ماکحا  هرابرد  نایعیـش  و 
هچ ات  اه  نیمزرـس  رگید  مدرم  نایم  رد  ینید  یهاگآ  هک  دز  سدـح  ناوت  یم  دـشاب ، نینچ  دنـشاب ، رت  هاگآ  همه  زا  دـیاب  هک  مشاه 

(2)  . تسا هدوب  هزادنا 

نایب اب  دیشوک  سپ  .درکن  ادیپ  ار  هعیـش  ماکحا  دیاقع و  میقتـسم  شزومآ  ناکما  راگزور ، نآ  ناقفخ  لیلد  هب  ماما  دسر  یم  رظن  هب 
راجنهبان تیعـضو  نآ  رد  مک  مک  ار  هدامآ  ياه  لد  تساه _  ناـسنا  ترطف  يزاسرادـیب  يارب  هک  اـعد _  بلاـق  رد  ینید  فراـعم 

یتقو بیترت ، نیا  هب  .دنک  نشور 

ص 191. داجسلا ، مامالا  داهج  - 1
ص 268. نایاوشیپ ، هریس  - 2
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، هعیش بان  ماکحا  دیاقع و  لاقتنا  ناکما  دش ، هتساک  یعامتجا  ناقفخ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  نامز  رد 
.تشگ مهارف  رتهب 

هیداجس هفیحص  ياهاعد  نیماضم  ود _ 

هراشا

هیداجس هفیحص  ياهاعد  نیماضم  ود _ 

کی رد  ناوت  یم  ار  هیداجـس  هفیحـص  ياهاعد  نیماضم  داد ، صاصتخا  هتـسد  کی  هب  طقف  ار  هفیحـص  ياهاعد  ناوت  یمن  دـنچره 
: درک میسقت  هتسد  هس  هب  یلک  هاگن 

يدیحوت ياوتحم  دنوادخ و  اب  ناسنا  طابترا  لوا _ 

يدیحوت ياوتحم  دنوادخ و  اب  ناسنا  طابترا  لوا _ 

ربارب رد  نتفگ  نخس  هنوگچ  زا  دیاب  يا  هدنب  ره  .دهد  یم  شزومآ  ار  لاعتم  دنوادخ  اب  نتفگ  نخس  ياه  هار  دنمـشزرا ، باتک  نیا 
نتـشگزاب هبوت و  موزل  هب  نینچمه  دنک .  تیاعر  شترـضح  ربارب  رد  ار  مزال  هفیظو  بدا و  ات  دوش  هاگآ  یبوخ  هب  دـنوادخ  یگرزب 

: دینک هجوت  باتک  نیا  ياهزارف  زا  يا  هنومن  هب   (1) .تسا هدش  هراشا  ناور  لداعت  رد  هابتشا  هب  فارتعا  ریثأت  فارحنا و  هانگ و  زا 

ُْتبَجْوَتْـسا اَم  يامَدَـق ...  َرَّشَنَتَت  یَّتَح  ََکل  ُتُْمق  یتْوَص َو  َعِطَْقنی  یّتَح  ُْتبَحَْتناَو  یَنیَع ، ُرافْـشَا  َطُقْـسَت  یّتَح  َکـَیلِإ  ُتیََکب  َْول  یَهلا  اـی 
(2)  . ِیتاَئیَس ْنِم  ٍهَدِحاو  ٍهَئیَس  َوْحَم  َِکلِذب 

ات ملانب  دنلب  يادص  اب  نانچ  دزیرب و  ای  دـتفا  مه  رب  منامـشچ  کلپ  هکنیا  ات  منک  هیرگ  ردـق  نآ  وت  هاگـشیپ  رد  رگا  نم !  يادـخ  يا 
میادص هکنیا 

ص 18. ، 1385 حاّتفریم ، مق ، اهزاین ، يوگ  خساپ  اه ، مایپ  اب  هارمه  هیداجس ، هلماک  هفیحص  یحاتف ، دیمح  دیس  - 1
ياعد ، 1368 مالسالا ، ضیف  نارهت ، مالسالا ، ضیف  یقن  یلع  دیس  حرش : همجرت و  هیداجسلا ، هفیحصلا  مالسلا ، هیلع  داجس  ماما  - 2

زارف 10. ، 16
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مهاوخن مناهانگ  زا  هانگ  کی  ندوشخب  راوازـس  اه ، نیا  همه  اب  دـنک ، مرو  میاهاپ  ات  متـسیاب  اپ  رـس  نانچ  تعاـطا  يارب  دوش و  عطق 
.دوب

یم هدافتسا  میلح  معنم و  يوق ، میلع ، میحر ، ریظن  یلاعت  يادخ  ياه  تفـص  زا  دنوادخ ، اب  طابترا  نایب  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
.دهد یم  شزومآ  ام  هب  اه  تفص  نیا  نتشاد  رظن  رد  اب  ار  دنوادخ  اب  نتفگ  نخس  یگنوگچ  دنک و 

يرارقرب يارب  ...و  جح  زامن ، هزور ، ریظن  یهلا  فیلاکت  ماجنا  تیمها  رب  یتشهب ، ياه  تمعن  ترخآ و  باذـع  يروآدای  اب  نینچمه 
 . دنک یم  دیکأت  دنوادخ  اب  هتسیاش  طابترا 

دوخ اب  ناسنا  طابترا  مود _ 

دوخ اب  ناسنا  طابترا  مود _ 

ياهوزرآ كرت  اهراک ، رد  طاشن  يزومآ ، ملع  یتمالـس ، موزل  يدرف ، لئاسم  هب  هجوت  اب  هفیحـص ، نیا  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
: دننام تسا ، هدرک  هراشا  ههبش ، کش و  عفر  ندرکن و  تلفغ  ینالوط ،

(1) .ِینََدب ینیِد َو  ِیف  ِهَمالَّسلا  ِْنمَْالا َو  ِهَّحِّصلِاب َو  یَلَع  ُْنْنما  َو  َّمُهََّللا ] ]

.مندب نید و  رد  ییالب )  تفآ و  ره  زا   ) ییاهر یتمالس و  و  يدماشیپ )  ره  زا   ) ینمیا یتسردنت و  هب  راذگ ؛ ّتنم  نم  رب  ایادخ ] راب  ]

هعماج اب  ناسنا  طابترا  موس _ 

هعماج اب  ناسنا  طابترا  موس _ 

يزرو و تبحم  نانآ ، هب  نتشاذگ  مارتحا  ندیشخب و  مدرم ، اب  وکین  دروخرب  رد  ییاهدومنهر  اهروتسد و  هدنرادربرد  هفیحـص ، نیا 
.تسا نادنزرف  نیدلاو و  اب  راتفر 

زارف 3. ياعد 23 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  مالسلا ، هیلع  داجس  ماما  - 1
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مالـسلا و هیلع  موصعم  ناماما  ادـخ و  یلو  اب  طابترا  موزل  رب  یتموکح ، یعامتجا و  مهم  نیماضم  هب  نتخادرپ  نمـض  باتک ، نیا  رد 
موزل هلمج  زا  هلئـسم  يداصتقا  هبنج  هب  یعامتجا  لئاسم  رد  هکنآ  بلاج  تسا .  هدش  دیکأت  مالـسا  نانمـشد  هب  تبـسن  هنیک  ضغب و 

.تسا هدش  هجوت  زین  ندش  راکهدب  لیلد  مدرم و  زا  يزاین  یب 

عامتجا قالخا و  ياه  هژاو  فیرعت  ب )

هراشا

عامتجا قالخا و  ياه  هژاو  فیرعت  ب )

هراشا و عامتجا ،»  » و قالخا »  » هژاو ود  یحالطصا  يوغل و  يانعم  هب  هیداجـس ، هفیحـص  رد  یعامتجا  قالخا  ثحب  هب  دورو  زا  شیپ 
.مینک یم  یسررب  ار  نآ  اب  طبترم  لئاسم 

قالخا یحالطصا  فیرعت  کی _ 

قالخا یحالطصا  فیرعت  کی _ 

هب کیدزن  رایـسب  اه  فیرعت  نیا  زا  یخرب  .دنا  هدرک  رظن  راهظا  ناملـسمریغ  ناملـسم و  زا  يدایز  نادنمـشناد  هژاو ، نیا  فیرعت  رد 
.دنتسه مه  زا  توافتم  یخرب  مه و 

نودـب تسا ، یناسفن  تاکلم  تافـص و  هدـنرادربرد  قالخا  ایآ  هک  تسا  قالخا  هرتسگ  اه  فیرعت  نیا  رد  فالتخا  دراوم  زا  یکی 
؟ دراد طابترا  ناسنا  راتفر  اب  طقف  ای  تسا و  راتفر  اب  هارمه  ای  دریگربرد  ار  راتفر  لامعا و  هکنآ 

، دنک یم  ادیپ  طابترا  قالخا  اب  ام  راتفر  تروص ، ود  ره  رد  میریگب ، یناسنا  راتفر  هچ  یناسفن و  تفـص  هچ  ار  قالخا  دـنامن  هتفگان 
ًاتبـسن یفیرعت  رد  .دـنا  قالخا  اهنآ  دوخ  رگید  یفیرعت  رد  تسا و  قالخا  لامعا ، نیا  زاغآرـس  فیرعت ، کی  رد  هک  توافت  نیا  اـب 

: تسا هدش  فیرعت  هنوگ  نیا  قالخا  عماج ،
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لیـصحت هویـش  دنک و  یم  یفرعم  ار  اهنآ  اب  بسانتم  يرایتخا  راتفر  لامعا و  دب و  بوخ و  یناسفن  تافـص  هک  تسا  یملع  قالخا ،
(1) .دهد یم  ناشن  ار  دنسپان  لامعا  دب و  یناسفن  تافص  زا  يرود  هدیدنسپ و  لامعا  نداد  ماجنا  بوخ و  یناسفن  تافص 

نآ اب  بسانتم  يرایتخا  راتفر  لامعا و  دـب و  بوخ و  یناسفن  ياه  تفـص  تسا ؛ فیرعت  نیمه  قـالخا ، زا  اـم  دارم  راتـشون  نیا  رد 
: دیوگ یم  قالخا  هرابرد  يرهطم  داتسا  .دوش  یم  یقالخا  ياهدنسپان  اهدنسپ و  لماش  هک  اه  تفص 

حدـم و لباق  دراد ، وزاب  روز  هک  نامرهق  کی  راـک  تسا .  هدـیباوخ  ندوب  يزیرغ  ریغ  ینعی  باـستکا  راـیتخا و  رـصنع  قـالخا ، رد 
دوب و يدازرداـم  يرطف و  یعیبـط و  ینعی  دوب ؛ هزیرغ  ناـسنا  يارب  يراـک  ماـجنا  رگا  تسین .  قـالخا  شمـسا  یلو  تسا ؛  شیاـتس 
رد یلو  تسه ؛  حدـم  لباق  تمظعاب ، هوکـشاب و  راک  نآ  دوب ، هدرواین  تسد  هب  شدوخ  راـیتخا  هب  هدرکن و  لیـصحت  ار  نآ  ناـسنا 

.هناردام (2) تبحم  ًاصوصخم  دنزرف و  هب  تبسن  ردام  ردپ و  تبحم  لثم  تسین ، قالخا  لاح  نیع 

عامتجا هژاو  فیرعت  ود _ 

عامتجا هژاو  فیرعت  ود _ 

ناکسا ییایفارغج  صاخ  هقطنم  کی  رد  هک  مدرم  زا  یهورگ  زا  تسا  ترابع  عامتجا  : » دیوگ یم  عامتجا  فیرعت  رد  نئوک  سورب 
لابند ار  فده  کی  یعمج  روط  هب  دنهاگآ و  دوخ  نایم  ّصاخ  تدحو  هب  دنا ، یکرتشم  یگدنز  هویـش  گنهرف و  ياراد  دـنراد و 

زا ییاه  هنومن  .دننک  یم 

قـالخا و  ) مالـسلا هیلع  یلع  ماـما  هماـن  شناد  یمالـسا ، هشیدـنا  گـنهرف و  هاگـشهوژپ  قـالخا ، ماـظن  یناـبم و  یملید ، دـمحا  - 1
ص 101. ج 4 ، ، 1380 یمالسا ، هشیدنا  گنهرف و  هاگشهوژپ  راثآ  رشن  زکرم  مق ، كولس ،)

ص 43. ، 1368 اردص ، نارهت ، قالخا ، هفسلف  يرهطم ، یضترم  - 2
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(1) «. اهاتسور اه و  هلحم  اه ، ناتسرهش  اهرهش ، يرهش ، ياه  هزوح  زا : دنترابع  تاعامتجا 

یـضعب رد  ناناملـسم و  همه  لماش  ار  فیرعت  نیا  هکلب  میا ، هتفرگن  ییاـیفارغج  هقطنم  کـی  هب  دودـحم  ار  عاـمتجا  شهوژپ  نیا  رد 
.میا هتسناد  اه  ناسنا  همه  لماش  دراوم 

یعامتجا قالخا  هس _ 

یعامتجا قالخا  هس _ 

هب .دوش  یم  هتفگ  یعامتجا  قالخا  یعمج ، یهورگ  طباور  هب  طوبرم  یقوقحریغ )   ) یمازلاریغ ياهدیابن  اهدـیاب و  زا  هتـسد  نآ  هب  »
اهدیاب و ای  نادـنزرف و  نیدـلاو و  لباقتم  طباور  نیجوز و  لباقتم  طباور  ینیزگرـسمه ، هب  طوبرم  ياهدـیابن  اهدـیاب و  لاثم ، ناونع 

مکاح یمازلاریغ  ياهراجنه  اه و  شزرا  عومجم  هب  رگید ، ترابع  هب  .دنا  نینچ  مدرم  نامکاح و  لباقتم  طباور  هب  طوبرم  ياهدیابن 
شزومآ و قالخا  هداوناخ ، قالخا  .دوش  یم  هتفگ  یعامتجا  قـالخا  زین  هعماـج  تعاـمج و  عمج و  يراـتفر  ياـه  ماـظن  رب  جـیار  و 

قالخا مهم  ياه  هخاش  هرمز  رد  حلـص  گنج و  هعفارم و  قالخا  تشیعم ، راک و  قالخا  تردق ، تسایـس و  قالخا  تیبرت ، میلعت و 
(2) «. دنریگ یم  رارق  یعامتجا 

 : میروآ یم  هنیمز  نیا  رد  ار  نادنمشناد  یخرب  رظن  لاعفا ، تاقلعتم  بسانت  هب  قالخا  يدنب  میسقت  زا  سپ 

، ادـخ ربارب  رد  يراسکاخ  ادـخ ، هب  هجوت  ادـخ ، دای  لثم :  دوش ، یم  طوبرم  ادـخ  هب  هک  یناسنا  ياهراک  ینعی  یهلا : قـالخا  لوا _ 
 . ...و ادخ  زا  سرت 

ص 303. ، 1383 تمس ، نارهت ، لضاف ، اضر  یلسوت و  یلع  مالغ  همجرت : یسانش ، هعماج  ینابم  نئوک ، سورب  - 1
(. مق هاگشناد  یملع  تأیه  وضع  یسانش و  هعماج  يارتکد  ، ) يرواد هداز  یقت  دومحم  - 2
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، تسین روظنم  ادـخ  اـب  هطبار  اـهنآ  نداد  ماـجنا  رد  دوش و  یم  طوـبرم  صخـش  دوـخ  هب  هک  ییاـهراک  ینعی  يدرف : قـالخا  مود _ 
.تسا رظن  دروم  دوخ ، اب  ناسنا  هطبار  طقف  لصا  رد  یلو  دنک ، ادیپ  طابترا  مه  مدرم  ای  ادخ  اب  تسا  نکمم  دنچره 

یگدـنز نارگید و  اب  تساخرب  تسـشن و  وترپ  رد  تسا و  نارگید  اب  ناـسنا  طاـبترا  نآ ، یلـصا  روحم  یعاـمتجا :  قـالخا  موس _ 
(1) .دهد یم  لیکشت  یعامتجا  طباور  ار  اهنآ  یلصا  روحم  هک  نارگید  هب  نیهوت  ای  مارتحا  ناسحا ، لثم  دریگ ، یم  لکش  یعامتجا 

ار يدرف  قالخا  یهلا و  قالخا  زا  زین  يدراوم  نایم ، نیا  رد  .تسا  هیداجس  هفیحص  رد  یعامتجا  قالخا  یسررب  راتشون ، نیا  فده 
.دشاب بسانتم  نارگید  اب  طابترا  عوضوم  اب  هک  میروآ  یم 

ص 242. ج 1 ، ، 1378 هر ،) ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  مق ، نآرق ، رد  قالخا  يدزی ، حابصم  یقتدمحم  - 1
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یگداوناخ قالخا  مود : لصف 

هراشا

یگداوناخ قالخا  مود : لصف 

یـسررب هب  لصف ، نیا  رد  .دهد  یم  لیکـشت  ار  هعماج  اه ، هداوناخ  رگید  بیکرت  اب  هک  تسا  یعامتجا  داهن  نیرت  کچوک  هداوناخ ،
نیدـلاو اب  نادـنزرف  قالخا  نادـنزرف و  اب  نیدـلاو  قالخا  ییوشانز ، قالخا  لماش  هک  میزادرپ  یم  هداوناخ  ياضعا  نایم  رد  قالخا 

.تسا

ییوشانز قالخا  . 1

هراشا

ییوشانز قالخا  . 1

.دنـشاب رادروخرب  دیاب  یقالخا  هچ  زا  رگیدـکی  اب  لماعت  رد  هک  تسا  رهوش  نز و  هطبار  هداوناخ ، طباور  یلـصا  ياه  نکر  زا  یکی 
.میزادرپ یم  نآ  یسررب  هب  همادا  رد 

قلخ نسح  فلا )

هراشا

قلخ نسح  فلا )

: دناد یم  رسمه  اب  قلخ » نسُح   » ار مالسا  ندش  لماک  هناگراهچ  مزاول  زا  یکی  یثیدح ، رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

یلَع ُلَعْجی  اَِـمب  َّلَـج  َّزَع َو  ِهِّلل  یفَو  ْنَم  ٍضار ، ُْهنَع  َوُه  َو  َّلَـج ) َّزَع َو   ) ُهَّبَر یَِقل  َو  ُُهبُونُذ ، ْتَصُِّحم  َو  ُهُماَلِْـسا ، َلُـمَک  ِهِیف   ّ َ نُک ْنَم  ٌَعبْرَأ 
َو ِساّنِلل ، ِهِسْفَن 

هیداجس هفیحص  رد  یعامتجا  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 169زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:33

(1) .ِِهلْهَأ َعَم  ُهُُقلُخ  َنُسَح  ِساَّنلا َو  َْدنِع  ِهللا َو  َْدنِع  ٍحِیبَق  ِّلک  ْنِم  ایْحَتْسا  َو  ِساّنلا ، َعَم  ُُهناِسل  َقَدَص 

تاقالم ار  دنوادخ  یلاح  رد  دور و  یم  نیب  زا  شناهانگ  دوش و  یم  لماک  شمالـسا  دـشاب ، یـسک  رد  رگا  هک  تسا  تفـص  راهچ 
مدرم اـب  شناـبز  دـنک ؛ اـفو  تسا ، مزـال  مدرم  اـب  طاـبترا  رد  وا  رب  هک  يدراوـم  رد  یهلا  دـهع  هب  تسا :  یـضار  وا  زا  هک  دـنک  یم 
هتـشاد قلخ  نسح  شا  هداوناخ  رـسمه و  اب  دـنک و  هشیپ  ایح  تسا ، تشز  مدرم  دـنوادخ و  دزن  هک  یتشز  رما  ره  زا  دـشاب ؛ هناقداص 

.دشاب

: تسا هدمآ  قلخ  نسح  فیرعت  رد 

هب مدرم  اب  طابترا  رد  نیا ، دـنک و  یم  ناـسآ  ار  یتشز  زا  يرود  ییاـبیز و  ماـجنا  نآ ، بحاـص  يارب  هک  تسا  يا  هکلم  قلخ  نسح 
(2) .دیآ یم  تسد  هب  تبحم  ربص و  ملح و  قفر و  تاساوم و  ترشاعم و  تبحاصم و  نسح  فطل و  تدّوم و  قدص و  یکین و 

، تبحم دوخ  رـسمه  اب  راـتفر  رد  تسا  مزـال  ناـسنا  رب  تسا و  قلخ  نسح  ندـمآ  دـیدپ  مزاول  زا  وکین  تافـص  یخرب  ریبعت ، نیا  اـب 
.مینک یم  هراشا  هنیمز  نیا  رد  رهوش  نز و  یقالخا  ياه  هتسیاب  یخرب  هب  نونکا  .دنک  تاعارم  ار  قدص  تّدوم و 

ینابرهم کی _ 

ینابرهم کی _ 

رقابدـمحم زا : لـقن  هب  ص 171 ، ، 1383، ثیدـحلاراد مق ، مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مامالا  هغـالب  يرئاـحلا ، ساـبعرفعج  - 1
ص 385. ج 69 ، چ 3 ، ق ، 1403ه . _ یبرعلا ، ثارتلا  ءایحالاراد  توریب ، راونالاراحب ، یسلجم ،

ج 3، ق ، 1411ه . _ یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  مق ، نیدجاسلا ، دیس  هفیحص  حرش  یف  نیکلاسلا  ضایر  ینیـسح ، ناخ  یلع  دیـس  - 2
ص 299.
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 ْ مُکَنَیب   َ لَعَج َو  : » دنک یم  شرافس  نینچ  نارسمه  هب  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  تسا و  يرورض  رایسب  نارـسمه  نایم  ینابرهم  دوجو 
(21 مور : «. ) داد رارق  ینابرهم  یتسود و  امش  نایم  رد  و  ًهَمْحَر ؛ َو    ً هَّدَوَم

: دنک یم  هراشا  زین  قح  نیا  هب  رسمه  قوقح  نایب  رد  قوقحلا  هلاسر  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

.ِهَسَناؤُْملا (1) ِهَمْحَّرلا َو   ّ َ قَح اَهل  َّنِإَف  ِحاَکِّنلا ...  ِْکلِِمب  َِکتیِعَر  ُقَح  اَّمَأ  َو 

.دراد وت  رب  تّدوم  سنا و  ینابرهم و  قح  يو  هک  تسا ...  نآ  ترسمه  قح  اما  و 

: دیامرف یم  مالسا  یمارگ  ربمایپ  هک  نانچ  دنک ، زاربا  شرسمه  هب  ار  دوخ  تبحم  ناسنا  هک  تسا  هدش  هیصوت  یتح 

(2) .اًَدبَا اَِهْبلَق  ْنِم  ُبَهْذیَال  ِکُّبُِحا  ّینِا  ِهََاْرَْمِلل : ِلُجَّرلا  ُلْوَق 

.دور یمن  نوریب  شبلق  زا  زگره  مراد » تتسود   » هک شنز  هب  درم  هتفگ  نیا 

دیاب درم  نز و  هشیدـنا  رواـب و  رد  ینعی  دـهد ؛ یم  ناـشن  كرتشم  یگدـنز  رد  ار  باـن  یگنهرف  هاگدـید و  اـه ، ثیدـح  هیآ و  نیا 
.تسین مزال  قوقح  زا  يرایسب  هرابرد  نتفگ  نخس  دش ، نینچ  رگا  دریگ و  لکش  تبحم  ینابرهم و  ساسا  رب  یگدنز 

يراک هب  ار  نز  ای  مییامن و  مزلم  يرما  هب  ار  درم  هک  تسین  يزاین  دـش ، رارقرب  تیمیمـص  یتسود و  يانبم  رب  یگدـنز  ساـسا  یتقو  »
 . مینک راداو 

ص 46. ، 1385 رکفلاراد ، مق ، یناوریش ، یلع  همجرت : لوقعلا ،) فحت  هخسن   ) قوقحلا هلاسر  مالسلا ، هیلع  داجس  ماما  - 1
ص 200. ، 1379 ثیدحلاراد ، مق ، یمالسا ، نسح  دیس  همجرت : ثیدح ، نآرق و  رد  یتسود  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  - 2

هیداجس هفیحص  رد  یعامتجا  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 169زکرم  هحفص 52 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13168/AKS BARNAMEH/#content_note_34_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13168/AKS BARNAMEH/#content_note_34_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:35

(1) «. دنک یم  انشآ  دوخ  فیاظو  ماجنا  هب  ار  ود  ره  تیمیمص ، تبحم و  افص ، نیمه 

شمارآ داجیا  ود _ 

شمارآ داجیا  ود _ 

: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

.ًاحارَتْسُم (2) ًانَکَس َو  اَهَلَعَج  َهللا  َّنَأ  َمَْلعَت  ْنَأَف 

 . تسا هدرک  مهارف  ار  وت  شیاسآ  شمارآ و  هلیسو  وا ، شنیرفآ  اب  لاعتم  دنوادخ  ینادب  هک  تسا  نآ  ترسمه  قح  اما  و 

یم هرادا  دوخ  طیارـش  اب  يراک ، ره  ملع و  سیردت  لیـصحت و  دمآرد ، بسک  يداصتقا ، لئاسم  يارب  یجراخ  شالت  راک و  طیحم 
، تبحم سنا ، شمارآ ، لحم  هناخ ، هک  دـنادب  دـیاب  هداوناخ  ریدـم  تسا .  توافتم  اه  هعومجم  رگید  اـب  هناـخ  تیریدـم  یلو  دوش ،

(3)  . تسا رسمه  دروآ ، یم  مهارف  ار  شمارآ  هافر و  تابجوم  هک  یسک  نآ  تسا و  تیمیمص  افص و 

: دنک یم  دزشوگ  ار  یگدنز  طیحم  رد  شمارآ  موزل  ریز  هیآ 

(21 مور :  ) .ًهَمْحَر ًهّدَوَم َو  ْمُکَنَیب  َلَعَج  اهَیلِإ َو  اُونُکْسَِتل  اًجاوْزَأ  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  َو 

دیبای و شمارآ  ناشرانک  رد  ات  دیرفآ  ینارـسمه  ناتدوخ  سنج  زا  امـش  يارب  هک  تسا  نیا  وا  تیبوبر ]  تردـق و   ] ياه هناشن  زا  و 
.داد رارق  ینابرهم  یتسود و  امش  نایم  رد 

ج 2، ، 1382 باتفآ ، گنهرف  مق ، هدازریصن ، مساق  میظنت : مالسلا ، هیلع  داجس  ماما  قوقحلا  هلاسر  رد  يریس  یبرثی ، يدهم  دیـس  - 1
ص 182.

ص 46. قوقحلا ، هلاسر  - 2
ص 156. ج 2 ، مالسلا ، هیلع  داجس  ماما  قوقحلا  هلاسر  رد  يریس  - 3
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مهارف شیوخ  رـسمه  يارب  ار  یطیحم  نینچ  تسا  مزال  زین  درم  رب  دزاس و  درم  شمارآ  نوناک  ار  هناخ  طیحم  هک  تسا  مزـال  نز  رب 
دیاب دنامب ، یگدنز  نایاپ  ات  شمارآ  نیا  دـیهاوخ  یم  رگا  ینعی  دراد ؛ زاین  يرازبا  هب  شمارآ  نیا  يراگدـنام  الاب ، هیآ  رب  انب  .دروآ 

یم دـنوادخ  زا  هنوگ  نیا  ار  هداوناخ  شمارآ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما   (1) .دـینک هدافتـسا  تمحر  تّدوم و  تفلا ، مان  هب  يرازبا  زا 
(2) نک .»)  اطع  شمارآ  اهنآ  هب   ) نکم مهارف  ار  ما  هداوناخ  تشحو  بابسا  و  یِْسنُا ؛  َلْهَا  ِیب  َشِحُوت  َال  َو  : » دهاوخ

نتفگ نخس  وکین  هس _ 

نتفگ نخس  وکین  هس _ 

هدـنهدرازآ و ياـه  تبحـص  زا  ندرک  يرود  نتفگ و  نخـس  وکین  دـننک ، تیاـعر  دـیاب  نارـسمه  هک  ییاـه  یگژیو  زا  رگید  یکی 
: دنک یم  دیکأت  هداوناخ  رد  رما  نیا  تیاعر  رب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  .تسا  هدننک  تحاران 

.َهَنَْجلا (3) ُلِخْدی  لْهَْألا َو  َیلِإ  ُبِّبَحی  ِِلَجَْألا َو  یف  یِْسنی  َقْزِّرلا و  یِْمنی  َلاْملا َو  يِْرثی  ُنَسَْحلا    ُ لْوَْقلَا

یم بوبحم  شرـسمه  دزن  ار  ناسنا  دزادـنا و  یم  ریخأت  گرم  رد  دـنک و  یم  دایز  ار  يزور  دـنک و  یم  ناوارف  ار  لاـم  وکین  نخس 
.دنک یم  دراو  تشهب  هب  ار  یمدآ  دزاس و 

.دوش یم  درف  یتخبشوخ  بجوم  مه  دزاس و  یم  بوبحم  هداوناخ  دزن  ار  ناسنا  مه  وکین  نخس  ثیدح ، نیا  ساسا  رب 

ص 156. ج 2 ، مالسلا ، هیلع  داجس  ماما  قوقحلا  هلاسر  رد  يریس  - 1
، ناریا یملع  كرادـم  تاـعالطا و  زکرم  نارهت ، هعماـج ، هیداجـس  هفیحـص  یعوضوم  هماـن  هیاـمن  نارگید ، یتیارد و  یفطـصم  - 2

ص 682. ج 1 ، ، 1377
ص 3. یلاما ، قودص ، زا : لقن  هب  ص 69 ، ، 1382 باتک ، ناتسوب  مق ، نآرق ، رد  هداوناخ  یتشهب ، دمحا  - 3
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تشذگ يراگزاس و  راهچ _ 

تشذگ يراگزاس و  راهچ _ 

نیگمرـش دوخ  رادرک  زا  درک ، یهابتـشا  یکی  رگا  ییاضف  نینچ  رد  .دشاب  تشذـگ  يراگزاس و  هیاپ  رب  دـیاب  رهوش  نز و  یگدـنز 
، ناـیم نیا  رد  .دنـشوک  یم  نآ  زا  عاـفد  هیجوت و  رد  هن  دـننک و  یم  رارـصا  دوخ  هابتـشا  رارکت  رب  هن  هک  تسا  هنوـگ  نیا  .دوـش  یم 

نتفرگ زایتما  وا و  هابتشا  ندرک  دزشوگ  مرش ، تلاح  رد  رسمه  نتشاد  هگن  .دنادب  هدش  مامت  ار  هیضق  زین  لباقم  فرط  تسا  هتـسیاش 
.تسا هدـش  هدافتـسا  ءوس  يو  قالخا  زا  هک  دـنک  ساـسحا  درف  درادرب و  ناـیم  زا  ار  اـیح  هدرپ  تسا  نکمم  یتلاـح ، نینچ  رد  وا  زا 

مرکاربمایپ .دـماجنیب  لالح  نیرتدنـسپان  قالط ؛ یتح  ای   (1) رهوش نز و  طـباور  ندـش  درـس  هب  تسا  نکمم  عضو  نیا  نتفاـی  همادا 
(2) «. تسا هدرکن  لالح  دشاب ، قالط  زا  رتروفنم  وا  دزن  هک  ار  يزیچ  دنوادخ  : » دیامرف یم  يرادشه  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلص 

عفر رد  هلصوح  ربص و  اب  درذگب و  هابتشا  نیا  زا  لباقم  فرط  درکن ، ینامیشپ  راهظا  تسا ، هدرک  هابتشا  هک  یـسک  رگا  تسابیز  هچ 
ناگیاسمه ناتسود و  ياه  يدب  اب  دروخرب  رد  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  هیـصوت  تساج  هب  .دنک  لمحت  دشن ، عفر  رگا  دشوکب و  نآ 

ایادخ راب  ْمُهَئیـسُم ؛ ِناسْحِإلِاب  ِینزِجَأ  َّمُهَّللا  یْنلَعْجاَو  : » تسا رتراوازـس  رهوش  نز و  هرابرد  رما  نیا  تسا  یهیدـب  میوش و  روآدای  ار 
(3) «. مهد باوج  یکین  اب  ار  اهنآ  ياه  يدب  هک  هد  رارق  يا  هنوگ  هب  ارم 

يراکمه ب )

يراکمه ب )

نیا یفلتخم  دراوم  رد  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  .تسا  رگیدکی  اب  يراکمه  یعامتجا ، قالخا  رد  مالـسا  دیکأت  دروم  لوصا  زا  یکی 
هلمج زا  دنک ، یم  دزشوگ  ار  رما 

ص202. چ 5 ، ، 1385 حلاراد ، مق ، ایح ، گنهرف  رد  یشهوژپ  هدیدنسپ ، سابع  - 1
ص 3304. ج 7 ، همکحلا ، نازیم  - 2

زارف 3. ياعد 26 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 3
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(1) «. هدب رارق  نانآ  هب  هدننک  يرای  ارم  ایادخ  ًاریصَن ؛ ْمَُهل  ینلَعْجاَو  دوش ...« : یم  رکذتم  ار  ناکین  هب  يرای 

درم هنومن ، يارب  .تسا  رما  نیا  يارجا  رد  شور  نیرتهب  اه  راک  میـسقت  .تسا  یگدـنز  ّمهم  ياه  هماـنرب  زا  رگیدـکی  اـب  يراـکمه 
.ار هناخ  لخاد  ياهراک  نز  دهد و  ماجنا  ار  هناخ  زا  نوریب  ياهراک 

: دیامرف یم  بالقنا  مظعمربهر  .دراد  مه  یناور  هبنج  یهاگ  يراکمه  نیا 

اهدرم .دـننک  كرادـت  ًاحور  ار  رگیدـکی  هکلب  هن ! دـنوشب ، رگیدـکی  راک  مجح  دراو  هک  تسین  نیا  هب  یهاـگ  کـمک  يراـکمه و 
زا ار  اهنآ  یگتـسخ  دـنناوت  یم  .دـنهدب  هیحور  اهنآ  هب  دـنناوت  یم  اه  نز  .دـنراد  دروخرب  هعماج  رد  يرت  هدـیچیپ  لئاسم  اب  ًـالومعم 
هب درم  زاب  دنراد ، هناخ  زا  نوریب  يراک  مه  اه  مناخ  هچنانچ  رگا  .دنهد  یـشوخلد  اهنآ  هب  دننک و  مسبت  اهنآ  هب  .دـننک  نوریب  ناشنت 

(2) .دیامن تیوقت  ار  وا  دنک و  کمک  اهنآ 

یهاوخریخ ج )

یهاوخریخ ج )

یم اعد  نانآ  يارب  یهلا  هاگرد  هب  دـهاوخ و  یم  یکین  ریخ و  دـنوادخ  زا  دوخ  هداوناخ  يارب  هفیحـص  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما 
یلْهَِال َو َو  يَدـِلاِول ..ّ.  ِیل َو  ْرِفْغا  َو  : » دـنهاوخب یکین  ریخ و  بلط  رگیدـکی  يارب  دـننک و  لـمع  هنوگ  نیا  دـیاب  زین  نارـسمه  .دـنک 

ار منادنزرف  رسمه و  و  نیدلاو ...  نم و  ایادخ ، يِْدلُو ؛... 

زارف 13. ياعد 21 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 1
، نارهت ناوج ) ياه  جوز  هب  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  ياهدومنهر  زا  يا  هدیزگ   ) قشع علطم  يربکا ، یلع  جاح  داوجدمحم  - 2

ص80. چ 5 ، ، 1384 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد 
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ملاـم نادـنزرف و  رـسمه و  رب  نم ، يارب  ار  دوـخ  تکرب  ریخ و  ایادـخ ، ِیلاَـم ؛...  يِدـْلُو َو  ِیلْهَأ َو  ِیف  ِیل  ْكِِراـَب  َو   » اـی  (1)« .زرمایب
(2)  ...«. نک تیانع 

يرگراثیا د )

يرگراثیا د )

اه و يراوشد  اب  دراد و  مّدقم  دوخ  رب  ار  نارگید  دشاب و  رگراثیا  نابرهم و  دیاب  هداوناخ  نوناک  نتشاد  هگن  مرگ  يارب  بوخ  رسمه 
رگا یتح  دـنک ، يراددوخ  دـشاب ، شرـسمه  ناوت  زا  جراخ  تسا  نکمم  هک  يا  هتـساوخ  نایب  زا  .دزاسب  یگدـنز  ياه  يراگزاسان 

: مینک یم  هراشا  ناموصعم  زا  يا  هریس  هب  هتکن  نیا  نایب  رد  .دشاب  هقوذآ 

هب هن ، داد : خـساپ  مییآ ؟  نوریب  یگنـسرگ  زا  ات  يراد  ییاذـغ  ایآ  ناج ، همطاف  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ناهاگحبـص ، يزور  »
هب دوب  هچنآ  میرادن .  یفاک  ياذغ  لزنم  رد  هک  تسا  زور  ود  دنگوس ، هدیزگرب ، تماما  هب  ار  امـش  توبن و  هب  ار  مردـپ  هک  ییادـخ 
هب ارچ  ناج !  همطاف  دومرف : فسأت  اب  ماما  مدرکن .  هدافتـسا  دوجوم ، كدنا  ياذغ  زا  دوخ  مداد و  نیـسح  نسح و  منادنزرف ، امش و 
منک یم  ایح  دوخ  راگدرورپ  زا  نم  نسحلاابا !  ای  داد : خساپ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  مورب ؟  اذـغ  هیهت  يارب  ات  يدادـن  ربخ  نم 

(3) «. منک تساوخرد  وت  زا  يرادن ، ناوت  تردق و  نآ  رب  وت  دیاش  هک  ار  يزیچ 

هچ هک  دننادب  دنشوپب و  مشچ  دوخ  ياه  هتساوخ  يرایـسب  زا  مالـسلا ، اهیلع  ارهز  ترـضح  زا  يوریپ  اب  ام  ناوناب  هک  تسابیز  رایـسب 
مک و دمآرد  اب  يا  هداوناخ  اسب 

ص 612. زارف 48 ، ياعد 200 ، هعماج ، هیداجس  هفیحص  یعوضوم  همان  هیامن  - 1
ص 673. زارف 33 ، ياعد 251 ، هیداجسلا ،، هفیحصلا  - 2

، مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  یتاقیقحت  هسـسؤم  مق ، (س ،)) ارهز همطاـف  ترـضح  نانخـس  گـنهرف  ، ) هاـیحلا جـهن  یتشد ، دـمحم  - 3
ص 77. ج 2 ، بقانم ، بوشآ ، رهش  نبا  زا : لقن  هب  ص 18 ، ، 1372
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.دنتسه يدام  هافر  رد  هک  تسا  ییاه  هداوناخ  زا  رت  تخبشوخ  رایسب  دودحم ، تاناکما 

يدنمتریغ ه )_

يدنمتریغ ه )_

عافد دوخ  رسمه  زا  موزل  تروص  رد  نامرحمان ، اب  دوخ  رسمه  راتفر  رب  تراظن  اب  دشاب و  هتـشاد  تریغ  دیاب  دوخ  نز  هب  تبـسن  درم 
.دسرب ینامگدب  زرم  هب  دیابن  يزرو  تریغ  نیا  هتبلا  .دنک 

رگید ینخس  رد  ناشیا   (1)  .« تسا نامیا  زا  تریغ  هک  یتسار  هب  ِناَمیِْإلا ؛  َنِم  َهَریَْغلا  َّنِا  : » دیامرف یم  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
روز هب  هک  يدرم  زا  دراد  ترفن  یلاعت  يادخ  نامگ ، یب  ُلَتاَقی ؛  َالَف  ِِهتَیب  ِیف  ِهیَلَع  ُلَخْدی  َلُجَّرلا  ُضِْغبَیل  یلاَعَت  َهللا   ّ َ نِا : » دـیامرف یم 

(2) «. دگنجن وا  دنوش و  شا  هناخ  دراو 

نانمـشد یتح  نارگید ، يارب  هکلب  دنتـشاد ، تریغ  دوخ  لایع  لها و  دروم  رد  طقف  هن  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  هلمج  زا  ناـموصعم 
.دنداد یم  ناشن  تریغ  ترورض ، ماگنه  رد  زین  دوخ 

نوریب اهرهش  زا  ار  نایوما  مدرم ، هک  دیزی  دض  رب  هنیدم  شروش  زاغآ  رد  تسا :  هدمآ  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح  هریـس  رد 
هک تساـجنآ  هتکن  نیا  تیمها  .داد  هاـنپ  ناورم  تساوخرد  هب  ار  مکح  نب  ناورم  رـسمه  یگنادرم ، تریغ و  يور  زا  ماـما  دـندنار ،
هب راداو  ار  ماما  ات  تساوخ  رهـش  مکاح  زا  هنیدـم ، رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  زا  نتفرگ  تعیب  يارب  هک  دوب  یـسک  ناورم  مینادـب 

(3) .دناسرب لتق  هب  ار  وا  ای  دنکب  تعیب 

ح 4541. ص 444 ، ج 3 ، هیقفلا ، زا : لقن  هب  ص 4480 ، ج 9 ، همکحلا ، نازیم  - 1
ح 7074. لامعلا ، زنک  زا : لقن  هب  ص 4480 ، ج 9 ، همکحلا ، نازیم  - 2

ص 551. ج 2 ، مالسا ، یسایس  خیرات  - 3
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یلم هناسر  فیاظو 

یلم هناسر  فیاظو 

هک ینامز  دوش  هداد  ناشن  هکلب  دـننکن ، تبحـص  مه  اب  يدـنت  هب  نارـسمه  تسا  هتـسیاش  ینویزیولت  ياه  هعومجم  اه و  ملیف  رد  . 1
ناشن تشاد ، هجوت  دیاب  .دنک  یم  ییاریذپ  وا  زا  دور و  یم  لابقتسا  هب  شرـسمه  ددرگ ، یمرب  هناخ  هب  هنازور  راک  زا  هتـسخ  رهوش ،

یم ياج  رب  یفنم  رثا  رهوش  نز و  طباور  رد  ًالومعم  هناسر ، رد  ناوارف  ياه  قالط  حور و  یب  درـس و  طباور  اب  ییاه  یگدـنز  نداد 
، تسا هدش  رجنم  قالط  هب  ای  هدییارگ  يدرـس  هب  رذگدوز  قشع  رثا  رب  هک  یجاودزا  ماجنارـس  نداد  ناشن  يارب  یهاگ  هتبلا  .دراذگ 

.دنشاب دودحم  رایسب  دیاب  یلو  تسا ، دنمدوس  ثحابم  نیا  حرط 

یم تمیق  نارگ  تاناکما  اب  ییاه  هناخ  نداد  ناشن  .دوش  زیهرپ  ییارگ  لمجت  زا  نکمم  دـح  ات  اه  همانرب  رد  تسا  مزال  نینچمه  . 2
رثا نارـسمه  طباور  رب  هک  دربب  الاب  ار  راظتنا  حطـس  دـنک و  داجیا  یتالکـشم  مورحم  قطانم  رد  اه  هداوناـخ  زا  يرایـسب  يارب  دـناوت 

.دراذگ یم  میقتسم 

عوضوم تخادرپ و  نارـسمه  يراتفر  لئاسم  یـسررب  هب  ناسانـشراک  روضح  اب  ناوت  یم  هداوناخ ، هورگ  تخاس  ياه  هماـنرب  رد  . 3
ياـه ملیف  بطاـخم ، رتـشیب  بذـج  يارب  تسا  رتـهب  درک و  ناـیب  ار  یناـبرهم  تـبحم و  شمارآ ، داـجیا  يراـکمه ، نوـچمه  ییاـه 

راذگریثأت ياه  هنومن  زا  ینیسح  مالـسالا  تجح  نانخـس  اب  هناخ » رد  قالخا   » دننام يا  همانرب   ) .داد ياج  اه  همانرب  نیا  رد  یهاتوک 
(. تسا امیسوادص  رد  اه  همانرب  هنوگ  نیا 

یطابترا ياه  تراهم  هداوناخ ، همانرب  رد  ای  ربخ  زا  شیپ  دـننام  بسانم  ياه  ناـمز  اـه و  هماـنرب  رد  دـننک  شـالت  نازاـس  هماـنرب  . 4
اب ار  نارسمه 
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: دننام ابیز  یتالمج  دننک ؛ سیونریز  همانرب  نآ  نابطاخم  اب  بسانتم  هاتوک و  ياه  هلمج 

شمارآ و هلیسو  وا ، شنیرفآ  اب  لاعتم  دنوادخ  ینادب  هک  تسا  نآ  ترسمه  قوقح  زا  یکی  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما   �
( قوقح هلاسر  «. ) دومن مهارف  ار  وت  شیاسآ 

(21 مور : «. ) دیریگ مارآ  ناشرانک  رد  ات  دیرفآ  ینارسمه  ناتدوخ  دننامه  امش  يارب  هک  تسا  دنوادخ  ياه  هناشن  زا  و   » �

اه مناخ  هب  ییاه  شرافس  . 5

«. منک یم  راختفا  رتشیب  وت  هب  ینز ، یم  فرح  ابیز  یتقو  : » وگب وا  هب  درک ، ییوگ  تشز  ترهوش  رگا   �

.يوش زیزع  ات  شاب  تشذگاب   �

.نکن هسیاقم  نارگید  یگدنز  اب  ار  تدوخ  یگدنز   �

.منک یم  راختفا  وت  هب  ییوگب : وا  هب  هک  تسا  نیا  ینک ، میدقت  ترهوش  هب  یناوت  یم  هک  ییوداک  نیرتهب   �

.ینک شومارف  ار  وا  ياه  يدب  ات  نک  زکرمت  وا  ياه  یبوخ  رب   �

(1) .نکن یمشچ  مهو  مشچ  فارسا و   �

.دنک یم  نیریش  ار  تا  یگدنز  اه ، هتساوخ  ندرک  مک  تعانق و  هک  شاب  نئمطم 

نایاقآ هب  ییاه  شرافس  . 6

.نکن هتسخ  ار  ترسمه  لدج ، ثحب و  اب   �

.نک فیرعت  وا  يزپشآ  زا   �

«. متسه نیمز  يور  درم  نیرت  تخبشوخ  نم  : » وگب وا  هب  هشیمه   �

.17 صص 12 _  ، 1386 ولماش ، دهشم ، زبس ، هداوناخ  يوسوم ، ظعاو  يدهمدیس  - 1
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: ناوج ياه  جوز  دقع  مسارم  رد  نامزیزع  ربهر  ياه  هیصوت  دننام : دجنگب ، يرجم  راتفگ  رد  ناگرزب  نانخس  ای  ثیداحا  یخرب  . 7

: تبحم يال  هبال  رد  اه  ترودک  بوذ   �

هک ییاهزیچ  دیشاب  بظاوم  .دیهدن  ماجنا  دنک ، یم  مک  ار  تبحم  هک  ییاهراک  نیمه ! دنشاب ، هتشاد  تبحم  مه  هب  دیاب  رهوش  نز و 
یلیخ ییاهزیچ  هچ  يور  امـش  نز  ای  رهوش  دینیبب  دـینک ، هاگن  تسرد  .دـنزن  رـس  امـش  زا  دـنک ، یم  رازیب  دـنم و  هلگ  مه  زا  ار  امش 

، دراد درم  هک  یتداع  کی  زا  نز  هکدـییامرفب  ضرف  ًالثم  .دـننک  یم  ییانتعا  یب  اه  یـضعب  .دـینک  باـنتجا  اـهنآ  زا  تسا ، ساـسح 
نز دییامرفب  ضرف  .اه  نز  روط  نیمه  تسا ؛ دب  نیا  .دـنک  یم  رارکت  زاب  ار  تداع  نآ  تسانتعا و  یب  مه  درم  نیا  .دـیآ  یم  شدـب 
یم حـیجرت  رهوش  شیاسآ  یتحار و  رب  ...و ) میورب  اج  نالف  میرخب ، ار  زیچ  نـالف   ) ار دوخ  یـصخش  ياـه  سوه  هکدنتـسه  ییاـه 

.دیشاب نابرهم  رگیدکی  اب  دیشاب ، هتشاد  ار  رگیدمه  .دنیامش  عرف  ایند  همه  .دیتسه  رفن  ود  امش  راک ، لصا  دراد ؟ یموزل  هچ  دنهد ،

فرح کی  دیابن  .دیربب  نیب  زا  دینک و  شبوذ  تبحم  يال  هبال  دیاب  دـمآ ، شیپ  یترودـک  کی  هدرکن _  يادـخ  یتقو _  کی  رگا 
(1)  . ...دشاب دیابن  اهنیا  .دنهدب  شک  بترم  دننک و  گرزب  ار  یکچوک 

: یعقاو کمک  يراوخ ؛ مغ   �

یم ادیپ  يراتفرگ  شا  یگدنز  هرود  رد  یسکره  .دننک  فرطرب  مه  لد  زا  ار  اه  مغ  رفن  ود  هک  تسا  نیا  يرگید ، هب  یعقاو  کمک 
وا هب  دباتـشب و  شرـسمه  کمک  هب  دیاب  یتیعقوم  نینچ  رد  رفن ، ود  زا  مادکره  .دنک  یم  ادیپ  يدیدرت  دنک ، یم  ادـیپ  یماهبا  دـنک ،

يولج دنز ، یم  رس  وا  زا  دراد  ییاطخ  دنیب  یم  رگا  .دنک  فرطرب  ار  وا  هابتـشا  دنک ، ییامنهار  درادرب ، وا  لد  زا  ار  مغ  .دنک  کمک 
(2) .دریگب ار  وا 

ص72. قشع ، علطم  - 1
(. درک جارختسا  باتک  نیمه  زا  زین  ار  يرگید  دراوم  ناوت  یم   ) ص82 قشع ، علطم  - 2
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هنماخ هللا  تیآ  ترضح  ياهدومنهر   ) قشع علطم  باتک : ریظن  دنوش ، یفرعم  هنیمز  نیا  رد  دیفم  ياه  باتک  اه ، همانرب  یخرب  رد  . 8
زا يرادرـسمه  يرهاظم و  هللا  تیآ  زا  هناخ  رد  قالخا  يوسوم ؛ ظعاو  يدـهم  دیـس  ملق  هب  زبس ، هداوناـخ  ناوج ؛) ياـه  جوز  هب  يا 

تـسود نابرهم ، رای  باتک ، اب  سنا  ریظن  یهاتوک  همانرب  یناگرزاب ، ياه  مایپ  شخپ  زا  شیپ  تسا  هتـسیاش  .ینیما  میهاربا  هللا  تیآ 
.دنک یفرعم  دیفم  ياه  باتک  فلتخم ، دارفا  اهرشق و  يارب  فلتخم و  ياه  عوضوم  رد  هدنیوگ  دوش و  شخپ  ...و  یمیدق 

نادنزرف هب  تبسن  نیدلاو  قالخا  . 2

هراشا

نادنزرف هب  تبسن  نیدلاو  قالخا  . 2

هب مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  .مینک  یم  نشور  يا  هزادنا  ات  ار  نادـنزرف  ربارب  رد  نیدـلاو  قالخا  مالـسلا ، هیلع  داجـس  ماما  زا  ینایب  اب 
: دیامرف یم  شدنزرف 

یِلا ُهّدَوَْملا  ُهْعَدَت  َْمل  ْنَم  ِءاَْنبَْاِلل  ِءابْآلا  َریَخ  َّنَأ  ْمَلْعا  َو    َ ِکب ینِـصوی  ْمَلَف  ََکل  ِینیِـضَر  َو  ِیب ، َكاَصْوَأَف  ِیل  َکَضْری  َْمل  َهللا   ّ َ نِا  ّ َ یَُنب ای 
(1)  .ِ قوُقُْعلا َیلِإ  ُریصْقَّتلا  ُهْعَدی  َْمل  ْنَم  ِءَابْآِلل  ِءاَْنبَْألا  ُریَخ  َو  ِهِیف ، ِطیْرفَّتلا 

رد ار  وت  تبحم  لیم و  یلو  درک ، شرافس  وت  هب  نم ، هب  تبـسن  نیمه  لیلد  هب  دادن و  رارق  وت  رد  ارم  لیم  تبحم و  دنوادخ  مدنزرف ،
ناشیا ، ] ناوارف نتـشاد  تسود  هک  دننانآ  نادنزرف ، يارب  ناردپ  نیرتهب  هک  نادب  .درکن  شرافـس  نم  هب  وت  هب  تبـسن  داد و  رارق  نم 

يادا رد  [ ) ار ناشیا  ، ] یهاتوک هک  دـننانآ  ناردـپ ، يارب  نادـنزرف  نیرتهب  دـناشکن و  نادـنزرف )  حیحـص  تیبرت  رد   ) یهاتوک هب  ار ]
.دناشکن نیدلاو  ینامرفان  قوقع و  هب  فیاظو ) 

ص 350. ج 1 ، ررّدلا ، رثن  زا : لقن  هب  ص 197 ، مالسلا ، هیلع  نیسحلا  نب  یلع  مامالا  هغالب  - 1
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هب يزاین  رگید  هک  دنک  یم  نایب  هراشا و  تبحم ، مان  هب  ردام ، ردپ و  رد  يا  هزیرغ  دوجو  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ثیدح ، نیا  رد 
تیبرت رد  تسا  نکمم  دوشن ، راهم  رگا  نادـنزرف  هب  نانآ  یعیبط  لـیم  نیا  تسین و  نادـنزرف  هب  ناـسحا  یکین و  رب  دـنوادخ  دـیکأت 

.دنک داجیا  للخ  نادنزرف  تسرد 

یم هراشا  دماجنا ، یم  نانآ  تسرد  تیبرت  هب  هک  نادنزرف  ربارب  رد  نیدلاو  قالخا  نیرت  مهم  زا  یخرب  هب  همادا ، رد  حیـضوت ، نیا  اب 
: مینک

مزال ياه  تراهم  تسرد و  هدیقع  قالخا و  شزومآ  فلا )

مزال ياه  تراهم  تسرد و  هدیقع  قالخا و  شزومآ  فلا )

یقالخا ياه  تلیضف  هب  هتسارآ  هدیقع و  رد  حلاص  ینادنزرف  هک  دهاوخ  یم  دنوادخ  زا  هیداجس  هفیحص  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 
(1) «. رادب ملاس  نم  يارب  ار  ...و  ناشقالخا  نییآ و  و  ْمُهَقالْخَأ ؛ ْمُهَنایْدَأ َو  ِیل ...   ّ َ حِصَأَو : » دشاب هتشاد 

نانآ طباور  رد  دنریگن و  رارق  فرحنم  دارفا  قالخا  یفارحنا و  ياه  هدیقع  ریثأت  تحت  نانآ  نادنزرف  هک  دنـشاب  بقارم  دیاب  نیدلاو 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دننک  مادقا  نانآ  هب  ینید  بان  فراعم  شزومآ  يارب  تقد و 

(2) .ُهَئِجْرُْملا ُمِهَیِلا  مُکَِقبُست  ْنَا  َْلبَق  ِثیِدَْحلِاب  ًمُکَثادْحَأ  اوُرِداب 

.دنوش هریچ  نانآ  رب  ناشراکفا  اب  فرحنم  ياه  هورگ  هکنآ  زا  شیپ  دینک ، باتش  ثیدح  هب  ناتناناوجون  ندرک  انشآ  رد 

زارف 2. ياعد 25 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 1
ص150. ، 1386 ثیدحلاراد ، مق ، هدیدنسپ ، سابع  مجرتم : راکمه و  كدوک ، همان  تمکح  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  - 2
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اریز دنزن ؛ رـس  اهنآ  زا  دنـسپان  قالخا  هک  دنـشاب  بقارم  دوخ  رادرک  راتفگ و  رد  دیاب  سپ  .دنکدوک  ناداتـسا  نیتسخن  ردام ، ردپ و 
(1) .دنریگ یمارف  ار  نآ  تعرس  هب  میقتسم و  تروص  هب  نادنزرف 

ادخ اب  زاین  زار و  اعد ، هزور ، زامن ، دننام  يدابع  ياه  هضیرف  یبهذـم و  مهم  بادآ  هک  مینک  قیوشت  ار  كدوک  تسا  مزال  نینچمه 
يرای وا  زا  دـیوگب و  ادـخ  هب  ار  دوخ  تالکـشم  بلق ، روضح  اب  هک  میزوماـیب  وا  هب  .دـهد  ماـجنا  ار  اـه  تمعن  زا  يرازگ  ساپـس  و 

(2) .دنک يرازگ  ساپس  دش ، لصاح  شدارم  نوچ  دیوجب و  تیاده  کین ، ياهراک  ماجنا  رد  دوخ  قیفوت  يارب  دهاوخب و 

زا شـسرپ  هب  ار  كدوک  دیاب  تراهم  نیا  بسک  يارب  .تسوا  ندیـشیدنا  تردق  ندربالاب  كدوک ، زاین  دروم  ياه  تراهم  زا  یکی 
ناسانـشراک رظن  زا  يریگ  هرهب  اـب  يو و  ياـه  يزاـب  عون  رد  تقد  اـب  ار  يرگـشسرپ  نیا  هنیمز  مینک و  قیوشت  دوخ  فارطا  طـیحم 

گرزب رد  دسرپب ، یلاسدرخ  رد  سکره  ِهِرَبِک ؛ ِیف  َباجَأ  ِهِرَغِص  ِیف  َلَأَس  ْنَم  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .میروآ  مهارف 
(3) «. دهد یم  خساپ  یلاس 

: دنرارق نیا  زا  هداد ، شزومآ  ناکدوک  هب  دیاب  تایاور  هب  هجوت  اب  هک  يدراوم  زا  رگید  یخرب 

؛ میرک نآرق  شزومآ  _ 

ص ج 1 ، ق ، _. 1421ه بتکملاراد ، قشمد ، هنّـسلا ، نآرقلا و  ءوض  یف  لافطالا  هیبرت  طوراق ، دـمحم  دـمحم  يویدـب و  فسوی  - 1
.435

ص211. ، 1386 قافآ ، نارهت ، یمالسا ، تیبرت  ریسم  رد  یماگ  یمولظم ، یلع  بجر  - 2
ص132. كدوک ، همان  تمکح  - 3
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یقالخا و يداقتعا ، زاین  دروم  ياه  یهاگآ  هدـنرادربرد  دـیاب  اهرعـش  نیا  هک  دـیآ  یمرب  نینچ  تاـیاور  زا  هدـنزومآ : ياهرعـش  _ 
؛ دشاب مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  سنا  كدوک و  يراتفر 

؛ نتشون _ 

.يزادناریت انش و  ریظن  ییاه  شزرو  _ 

كاپ نادنزرف  شرورپ  ب )

كاپ نادنزرف  شرورپ  ب )

هتکن نیا  هب  دیاب  سپ  .دـنوش  دـنوادخ  ربنامرف  كاپ و  راکزیهرپ ، شنادـنزرف ، هک  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
: دنریگ رارق  يداقتعا  تسرد  ریسم  رد  نادنزرف  هک  تساوخ  دنوادخ  زا  دیاب  یتیبرت ، لوصا  تیاعر  رب  نوزفا  هک  تشاد  هجوت 

(1) ََکل .  َنیِعیِطُم  َنیِعِماس  َءارُصب  َءایِْقتَأ  ًاراْربَأ  ْمُْهلَعْجا  َو 

 . هد رارق  دوخ  ناربنامرف  و  تسار )  نخس   ) ناگدنونش و  قح )  هار   ) نایانیب ناراکزیهرپ و  ناراکوکین و  ار  ناشیا 

: دنک یم  دیکأت  نادنزرف  يوکین  حیحص و  تیبرت  رب  هنوگ  نیا  ماما 

(2)  . ْمِهِِّرب ْمِِهبیِدَْأت َو  ْمِِهتِیبَْرت َو  یلَع  یِّنِعَأ  َو 

.امرف يرای  ناشیا  ندرک  یکین  و  ندومن )  هدیدنسپ  هار   ) بیدأت شرورپ و  رد  ارم  و 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نانچ  تسا ، ردام  ردپ و  ندرگ  رب  وا و  قوقح  زا  دنزرف  تیبرت 

.3 زارف ياعد 25 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 1
زارف 5. ياعد 25 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 2
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(1) .ِِهبیِدَْأت ِیف  ُهََغلابُْملاَو  ِهِمْسا  ُنیِسَْحت  ِِهتَِدلاِول َو  ُهُراِیتْخِإ  ٍلاصِخ : ُثالَث  ِهِِدلاو  یلَع  َِدلَْوِلل  ُبَِجت 

.وا تیبرت  رد  ناوارف  شالت  نداهن و  وا  رب  کین  مان  وا ، يارب  بوخ  ردام  ندیزگرب  تسا : ردپ  هدهع  رب  دنزرف  يارب  زیچ  هس 

بسانم و ياه  هویـش  زا  هدافتـسا  اب  دشوکب و  رایـسب  نادنزرف  تیبرت  رد  دیاب  ردپ  ینعی  تسا ؛ هدـش  دـیکأت  تیبرت  رب  تیاور  نیا  رد 
هظحل زا  تیبرت  هک  تسناد  دیاب  هتبلا  .دـنک  فرـص  نادـنزرف  تیبرت  رد  ار  دوخ  تمه  مامت  تقد ، اب  هناروبـص و  دـنوادخ ، هب  لکوت 

اریز دمهف »؛ یمن  تسا و  هچب   » هک درک  نامگ  دیابن  زگره  دبای و  یم  همادا  نآ  زا  سپ  غولب و  نایاپ  ات  دوش و  یم  زاغآ  هفطن  داقعنا 
.دراذگ یم  ریثأت  وا  رد  یکدوک  زا  نایفارطا  ردام و  ردپ و  ياهراک  زا  يرایسب 

هب امـش  كدوک  یتقو  هنومن ، يارب  .دنریگ  راک  هب  ار  ماگنهب  هیبنت  قیوشت و  هویـش  ردام  ردپ و  تسا  مزال  یهاگ  نادـنزرف  تیبرت  رد 
وا يارب  ار  شا  هقالع  دروم  یکاروخ  ای  سابل  دـینک ، هژیو  تبحم  وا  هب  درک ، هتـسارآ  باـجح  هب  ار  دوخ  ناـترتخد  اـی  دـمآ  دجـسم 

.دینک قیوشت  ار  وا  بسانم  يا  هویش  هب  دیرخب و 

یکی مان  هک  يدنزرف  .تسا  هدش  دیکأت  رایـسب  نآ  رب  تایاور  رد  هک  تسا  يو  يارب  وکین  مان  باختنا  دنزرف ، تیبرت  رد  رگید  هتکن 
نآ هب  یقالخا  یحور و  رظن  زا  ار  دوخ  دنک  یم  شالت  ور ، نیازا  .دنک  یم  ساسحا  وا  دوخ و  نیب  يا  هطبار  دراد ، ار  نید  يایلوا  زا 

نیا .دزاس  کیدزن  صخش 

ص322. لوقعلا ، فحت  زا : لقن  هب  ص40 ، كدوک ، همان  تمکح  - 1
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اه هتکن  نیا  هب  ار  دوخ  دـنزرف  نیدـلاو ، دـیاب  هتبلا  .درادزاب  اوران  ياهراک  ماجنا  زا  ار  يو  دـناوت  یم  مان  ِبحاص  اـب  ینورد  طاـبترا 
(1) .دنهد هجوت 

حیحص ياهوگلا  یفرعم  ج )

حیحص ياهوگلا  یفرعم  ج )

ردام ردپ و  تسا  مزال  ور ، نیازا  .دننک  يوریپ  نارگید  شور  قالخا و  زا  دـنراد  تسود  دنتـسه و  وگلا  نتـشاد  ِدـنمزاین  نادـنزرف ،
، نادنزرف هک  دنزاس  انـشآ  هنادنمرنه  يا  هویـش  هب  دنیادخ ، رادتـسود  هک  يدارفا  اب  ار  نانآ  نادنزرف ، هب  وکین  قالخا  شزومآ  نمض 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  .دنوشن  لهاان  دارفا  هتفیرف  دندرگ و  دارفا  نآ  هتسب  لد 

(2) .َنیِضِْغبُم َنیِِدناعُم ُو  َِکئادْعَأ  ِعیِمَِجل  َنیِحِصانُم َو  َنیِّبُِحم  َِکئاِیلْوَِألَو 

 . هد رارق  تنانمشد  همه  يارب  ناراد  هنیک  نانمشد و  تناتسود و  يارب  ناهاوخریخ  نارادتسود و  ار  نانآ 

(3) هد .» رارق  نانآ  هدننک  يرای  یهلا و  يایلوا  هشیدنا  هناصلاخ  رادتسود  ار  نانآ  ، » هیداجس هفیحص  ناحراش  زا  یکی  هتفگ  هب 

نادنزرف نیب  تلادع  تیاعر  د )

نادنزرف نیب  تلادع  تیاعر  د )

ماما هب  نوچ  تسا  هدش  تیاور  .دننک  راتفر  تلادع  هب  اهنآ  اب  دیاب  دنراذگب و  توافت  رسپ  ای  رتخد  دوخ ، نادنزرف  نیب  دیابن  نیدلاو 
ایآ يِوَسَأ ٌ؛ّ  : » دومرف یم  هکلب  دیـسرپ ، یمن  وا  ندوب  رـسپ  ای  رتخد  زا  ناشیا  دنداد ، یم  ار  يدـنزرف  تدالو  هدژم  مالـسلا  هیلع  داجس 

، دوب ملاس  نوچ  و  تسا »؟  ملاس 

ص213. ایح ، گنهرف  رد  یشهوژپ  - 1
زارف 3. ياعد 25 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 2

ص 646. ج 1 ، ق ، _. 1420ه كالملاراد ، توریب ، حورلا ، قافآ  هللا ، لضف  نیسحدمحم  دیس  - 3
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(1) «. درکن قلخ  وضعلا  صقان  یقولخم  هک  رکش  ار  ادخ  ًاَهَّوَشُم ؛ ًائیَش  ُهُْقلْخی  َْمل  يِذَّلا  ِهِّللُدْمَْحلَا  : » دومرف یم 

یلم هناسر  فیاظو 

هراشا

یلم هناسر  فیاظو 

تسرد ياهراکهار  ندناسانش  امیـسوادص ، مهم  ياه  تلاسر  زا  یکی  نایم ، نیا  رد  .تساه  هداوناخ  مامت  هغدغد  نادنزرف ، تیبرت 
: دوش هدناجنگ  عوضوم  دنچ  امیسوادص  فلتخم  ياه  همانرب  رد  تساجب  تسا و  نادنزرف  تیبرت 

ياهراکهار توعد و  یـسانشراک ، يارب  یمالـسا ، ینابم  هب  انـشآ  ناسانـش  ناور  زا  هباشم ، ياه  همانرب  هداوناخ و  ياه  همانرب  رد  . 1
نایب دـهدب ، دوخ  نادـنزرف  هب  دـیاب  هداوناخ  هک  ار  ییاه  شزومآ  نینچمه  .دوش  نییبت  فلتخم ، نینـس  رد  نادـنزرف  تیبرت  حـیحص 

اه همانرب  نیا  زا  یخرب  تسا  مزال  دنتـسین ، هناخ  رد  اه  حبـص  ندوب ، لغاش  لیلد  هب  ناردام  زا  يرایـسب  ناردپ و  هک  اجنآ  زا   ) .دـننک
(. دوش شخپ  رصع  زا  یبسانم  تعاس  رد 

: درک انشآ  حیحص  تیبرت  اب  ناوت  یم  تروص  دنچ  هب  ار  نیدلاو  اه ، هعومجم  اه و  ملیف  رد  . 2

میقتسم فلا )

میقتسم فلا )

دنزرف يا ، هداوناخ  نینچ  رد  اهنت  اریز  اهنآ ؛ تیبرت  رد  ردام  ردپ و  تیمها  شقن و  نایب  ناگرزب و  یگدنز  زا  یملیف  نتخاس  کی _ 
(2) .دوش یم  تیبرت  نامیااب  دادعتسااب و 

: زا لـقن  هب  ص 437 ، ج 3 ، ق ، _. 1419ه سدـق ، ناتـسآ  ياه  شهوژپ  داینب  دهـشم ، هیعدالا ، هعوسوم  یناهفـصا ، یمّویق  داوج  - 1
ص 488. مقر 1692 ، ج 10 ، قالخالا ، مراکم  یسربط ،

هامریت 1387. متفه  ناوجون ، كدوک و  همانرب  رد  یتشهب ، دیهش  همانرب  هژیو  - 2
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مورحم  ) هیبنت قیوشت و  نازیم  دـننام : ییاهروحم  دوش ؛ هداد  ناشن  نادـنزرف  حیحـص  تیبرت  ياهراکهار  اـه ، ملیف  نتخاـس  رد  ود _ 
صاصتخا یهارمه ، نیا  يارب  وا  قیوشت  ناشیا و  ندرب  هارمه  اب  یبهذم  سلاجم  دجـسم و  هب  وا  ندرک  دـنم  هقالع  دـنزرف ، نتخاس )

دح رد  ادهش  ناگرزب و  یگدنز  اب  كدوک  ندرک  انشآ  دنزرف و  رد  ندیـشیدنا  تردق  ندرب  الاب  دنزرف ، اب  طابترا  يارب  یفاک  نامز 
.نانآ كرد 

رد ار  ناناوج  لاثم ، يارب  دشاب ، هتـشاد  یفنم  ياهدمآ  یپ  دیابن  راک  نیا  هتبلا  .نادنزرف  تسردان  تیبرت  ماجنارـس  نداد  ناشن  هس _ 
.دناشکن یمارتحا  یب  هب  نیدلاو ، اب  دروخرب 

میقتسمریغ ب )

میقتسمریغ ب )

يارب .دندرگ  هارمه  راک  نیا  رد  ردام  ردپ و  اب  دنـشاب و  رثؤم  نادـنزرف  تیبرت  رد  دـنناوت  یم  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  ياه  همانرب 
یم هتخاس  ناکدوک  يارب  هک  ییاه  ملیف  رد  .دنوش  قیوشت  ندناوخزامن  هب  اه  هچب  هنادـنمرنه ، يا  هویـش  هب  اه ، همانرب  نیا  رد  هنومن ،

ور ندناوخ  زامن  هب  ناکدوک  ینتـشاد ، تسود  نایرجم  هنادنمرنه  قیوشت  اب  ای  دنهدب  تیمها  اعد  زامن و  ندناوخ  هب  ناکدوک  دوش ،
هقباسم ناوت  یم  نینچمه  .دوش  هداد  هولج  تیمهااب  ناشیارب  زامن  باذـج ، تاـغیلبت  اـب  سیلپ » ناراـیمه   » دـننام یحرط  رد  .دـنروآ 

.درک حرطم  نادنمزاین  ناعون و  مه  ناتسود ، نیدلاو ، هب  کمک  دننام  یقالخا  ياه  تلیضف  نآ ، همجرت  زامن و  عوضوم  اب  ییاه 

سیونریز . 3
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شالت نداهن و  وا  رب  کین  مان  ندیزگرب ، وا  يارب  بوخ  ردام  دراد : هفیظو  هس  دنزرف  ربارب  رد  ردـپ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما  فلا )
ص322) لوقعلا ، فحت   ) .وا تیبرت  رد  ناوارف 

رب ناشراکفا  اب  فرحنم  ياه  هورگ  هکنآ  زا  شیپ  دینک  باتش  ثیدح  هب  ناتناناوجون  ندرک  انشآ  رد  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما  ب )
ص111) ج 8 ، ماکحالا ، بیذهت   ) .دنوش هریچ  نانآ 

، هیداجـس هفیحـص   ) .امرف يرای  ناشیا  هب  ندرک  یکین  منادنزرف و  بیدأت  شرورپ و  رد  ارم  ایادـخراب ! مالـسلا :  هیلع  داجـس  ماما  ج )
ياعد 24)

اهنآ هب  دندش ، گرزب  یتقو  هک  تسا  ییاهزیچ  دـنریگارف ، دـیاب  ناناوجون  هک  ییاه  شناد  نیرتراوازـس  مالـسلا :  هیلع  یلع  ماما  د )
، دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( ) .دننیبب یبوخ  هب  زین  ار  اهادرف  دنناوتب  ات  دنشاب  شیدنارود  دیاب  ناناوجون   ) .تشاد دنهاوخ  زاین 

ص333) ج20 ،

وا رب  هکنآ  هن  تیبرت و  يارب  دـش ، غولب  نس  کـیدزن  كدوک ، یتـقو  هک  تسا  نیا  یـشزومآ  هزور  مالـسلا :  هیلع  داجـس  ماـما  ه )_
ص 86) ج 4 ، یفاکلا ،  ) .دوش یم  هتشاداو  نتفرگ  هزور  هب  دشاب ، بجاو 

.دنوش یفرعم  ناگرزب  زا  يا  هتسیاش  ياهوگلا  نادنزرف ، مهف  نس و  اب  بسانتم  تسا  مزال  و )

.دنک تداع  کین  راک  ماجنا  هب  ات  دینک  قیوشت  رایسب  ار  وا  داد ، ماجنا  يا  هتسیاش  راک  دنزرف  هک  یماگنه  ز )

میسن ریظن : ییاه  باتک  دوش ، یفرعم  نانآ  هب  دنمدوس  ياه  باتک  یتیبرت ، ياه  هویش  اب  نیدلاو  رتشیب  ییانشآ  يارب  تسا  هتسیاش  . 4
زا رهم 
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زا مالسلا  هیلع  تیب  لها  بتکم  رد  نادنزرف  قوقح  يرهش ، ير  داتـسا  زا  ثیداحا ) هعومجم   ) كدوک همان  تمکح  يونهد ، داتـسا 
.یمولظم یلع  بجر  رتکد  زا  غولب ) ات  یکدوک  زا   ) یمالسا تیبرت  ریسم  رد  یماگ  یسبط ، جّورم  داوجدمحم 

ردام ردپ و  اب  نادنزرف  قالخا  . 3

هراشا

ردام ردپ و  اب  نادنزرف  قالخا  . 3

نآ هب  دیحوت ، هب  توعد  زا  دعب  دیجم ، نآرق  رد  هک  دراد  تیمها  یمالسا  گنهرف  رد  ردق  نآ  ردام  ردپ و  هب  ندرک  یکین  مارتحا و 
 : تسا هدش  شرافس 

(24 ءارسا :  ) .ًاناَسْحِإ   ِ نیَِدلاَْولِاب َو    ُ هایِِإ َّالِإ  اوُُدبْعَت  َّالَأ    َ کُّبَر یضَق  َو 

 . ...دینک یکین  ردام  ردپ و  هب  دیتسرپن و  ار  وا  زج  هک  تسا  هداد  عطاق  نامرف  تراگدرورپ 

هنخر مه  یمالسا  ياهروشک  هب  نآ  ياه  یکیرات  هنافـسأتم  هک   ) برغ يدام  گنهرف  یمالـسا و  گنهرف  نیب  هاتوک  يا  هسیاقم  رد 
، هدش مک  نیدلاو  هب  نادـنزرف  یفطاع  هطبار  اهنت  هن  تسا .  هدـمآ  نییاپ  اهروشک  نآ  رد  هداوناخ  شزرا  هک  مینیب  یم  تسا ،)  هدرک 

تیبرت رب  ار  تاناویح  شرورپ  يا  هدع  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، شهاک  هب  ور  زین  نادنزرف  هب  نیدلاو  یفطاع  هطبار  رتدـب ، نآ  زا  هکلب 
.دنهد یم  حیجرت  دوخ  نادنزرف 

اب دروخرب  رد  هدیدنـسپ  قالخا  موزل  ردام و  ردپ و  يالاو  هاگیاج  تیمها و  هیداجـس ، هفیحـص  ياهاعد  یـسررب  اب  تمـسق ، نیا  رد 
 . مینک یم  نییبت  ار  نانآ 
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یم يرای  دنوادخ  زا  اهنآ ، دروم  رد  دوخ  فیاظو  هب  ییانشآ  يارب  هک  دناد  یم  الاب  ار  نیدلاو  ماقم  ردق  نآ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 
: میوش انشآ  ردام  ردپ و  اب  دروخرب  هدیدنسپ  قالخا  فیاظو و  اب  دیاب  زین  ام  هک  دهد  یم  ناشن  نخس  نیا  .دبلط 

(1) .ًامامَت ِهِّلُک    َ ِکلذ ِْملِع  ِیل  ْعَمْجا  ًاماْهلِإ َو  یَلَع  امَُهل  ُبِجی  اُم    َ ْملِع ِینْمِْهلَأ  ُو 

.زومایب نم  هب  ار  ود  نآ  هب  يرازگتمدخ  شناد  همه  نک و  ماهلا  نم  هب  مردام  ردپ و  هب  تبسن  ار  ما  هفیظو  ایادخ ) )

 : تسا جراخ  دنزرف  ناوت  زا  ردام  ردپ و  قح  يادا  هک  دراد  یم  نایب  رگید  ياج  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

(2) .امِِهتَمْدِخ َهَفیَظَو  ٍضاِقب  اَنَأ  امَُهل َو ال   ّ َ یَلَع ُبِجی  ام  ُكِرْدُأ  امُهَّقَح َو ال  یِّنِم  ِناِیفْوَتْسی  ام  َتاَهیَه 

مناوتن زگره  تساهنآ ، هتـسیاش  هک  ناس  نآ  زین  نم  دننک و  افیتسا  یمامت  هب  دنراد ، نم  ندرگ  رب  هک  ار  یقح  همه  دنناوتن  زگره  هن !
 . مروآ ياج  هب  ار  ناشتمدخ  قح  مناوتن  زگره  مسانشب و  ار  ناشقح 

: دهد شاداپ  نانآ  هب  دنک و  رکشت  نانآ  زا  هک  دهاوخ  یم  دنوادخ  زا  همه ، نیا  اب  و 

(3)  . ِیتَمِرْکَت یلَع  امُْهِبثَأ  ِیتِیبَْرت َو  امَُهل  ْرُکْشا   ّ َ مُهّللَأ

ناشرادروخرب هتسیاش  یـشاداپ  زا  نم ، تشاد  یمارگ  ربارب  رد  نک و  اطع  وکین  شاداپ  نم ، شرورپ  تیبرت و  ساپ  هب  ار  نانآ  ایادخ 
.امرف

زارف 3. ياعد 24 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 1
زارف 11. ياعد 24 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 2

زارف 7. ياعد 24 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 3
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دنوادخ تاعاط  ماجنا  لیلد  هب  نیا  تسوا و  نداد  ازج  دنوادخ ، بناج  زا  رکـش  : » تفگ دیاب  ناگدنب  زا  دنوادخ  رکـش  حیـضوت  رد 
(1)  «. دوش یم  هارمه  راگدرورپ  بناج  زا  گرزب  ياه  باوث  اب  هک  تسا 

هتـشاد دیاب  يراتفر  هچ  نیدلاو  هب  تبـسن  نادنزرف  یلو  دـناسر ، یم  ار  نانآ  هاگیاج  تیمها و  ردام  ردـپ و  زا  دـنوادخ  رکـشت  سپ 
؟ دنشاب

نیدلاو هب  یکین  فلا )

هراشا

نیدلاو هب  یکین  فلا )

هدـش شرافـس  نآ  هب  رایـسب  تایاور  تایآ و  رد  هک  تساهنآ  هب  یکین  رداـم  ردـپ و  ربارب  رد  نادـنزرف  فیاـظو  نیرت  مهم  زا  یکی 
: دینک هجوت  ریز  تیاور  هب  .تسا 

 : متفگ نآ .  تقو  رد  زامن  دومرف : تسا ؟  رت  بوبحم  دـنوادخ  دزن  لمع  مادـک  مدیـسرپ :  مالـسا  ربماـیپ  زا  دـیوگ  یم  دوعـسم  نبا 
(2) .ادخ هار  رد  داهج  دومرف : یلمع ؟  هچ  دعب  مدیسرپ :  نیدلاو .  هب  یکین  دومرف : یلمع ؟  هچ  سپس 

: دراد ناوارف  ياه  هنومن  ردام  ردپ و  هب  یکین 

نیدلاو هب  کمک  کی _ 

، دنا هدیـشک  تمحز  دوخ  نادنزرف  يارب  يرمع  هک  ردام  ردپ و  .تسا  نانآ  يارب  ندوب  راک  کمک  نیدـلاو ، هب  یکین  ياه  هولج  زا 
نیا دوخ  نادنزرف  يارب  اعد  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  .دـننک  ناش  يرای  نادـنزرف  هک  دنتـسه  نآ  راوازـس  یلاس  نهک  رد  هژیو  هب 

: دنک یم  دزشوگ  ار  هفیظو 

(3)  . ِیتَجاح یلَع  ْمِِهب  یِّنِعأ  َو  يِدَوَأ ...  ْمِِهب  ِْمقَأ  يِدُضَع َو  ْمِِهب  ْدُدْشا   ّ َ مُهّللَأ

ص 63. ج 4 ، نیدجاسلا ، دیس  هفیحص  حرش  یف  نیکلاسلا  ضایر  - 1
ص 155. ق ، 1424ه . _ ریثک ، نبا  راد  رشن  قشمد ، نیحلاّصلا ، ضایر  يوونلا ، ایرکز  یبا  - 2

زارف 14. ياعد 24 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 3
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يرای ارم  مزاین  ندمآرب  رد  نانآ  تسد  هب  ...و  امرف  حالـصا  نانآ  هب  ار  مروما  لالتخا  دـنمورین و  ناشدوجو  هب  ار  میوزاب  ایادـخ ، راب 
.هد

 : هک تسا  لقن  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا 

(1) ْمِِهب .  ُنیِعَتْسی  ٌْدلُو  َُهل  َنوُکی  ْنَأ  ِلُجَّرلا  ِهَداعَس  ْنِم 

.دریگب کمک  یگدنز  ياه  همانرب  رد  نانآ  زا  هک  دشاب  هتشاد  ینادنزرف  هک  تسا  نیا  درم  ياه  یتخبشوخ  زا 

(2)  ». شاب ردام  ردپ و  هدننک  يرای  ظفاح و  و  ًارِصان ؛ ِنیَِدلاْوِلل َو  ًاِظفاح  ْنُک  َو  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

دوجو ناشهار  رـس  هک  تسا  ییاه  هثداح  اه و  بیـسآ  اهرطخ ، زا  ردام  ردـپ و  دوجو  ظفح  یناـسر ، يراـی  يرادـساپ و  زا  دوصقم 
(3) .ناشیوربآ ظفح  هب  یناسر  يرای  یتح  یناوتان و  يریپ و  نارود  رد  نانآ  هب  ندناسر  يرای  زین  دراد و 

یگشیمه ییوگاعد  ود _ 

اعد ییوگ  .دنک  شومارف  زامن  ره  زا  سپ  ار  ردام  ردپ و  يارب  اعد  ادابم  هک  دهاوخ  یم  دنوادخ  زا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ترـضح 
هکلب درادن ، نامز  نیا  هب  صاصتخا  ردام  ردپ و  يارب  اعد  .تسا  زامن  تابیقعت  زا  نانآ  يارب 

ح 1610. ص 471 ، ج 1 ، قالخالا ، مراکم  زا : لقن  هب  ص 7084 ، ج 14 ، همکحلا ، نازیم  - 1
زارف 13. ياعد 24 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 2

زارف 4. ياعد 25 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 3
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: دهاوخ یم  دنوادخ  زا  ار  ندوب  نانآ  دای  هب  زور  بش و  زا  یتعاس  ره  رد  ترضح 

(1)  . يِراهَن ِتاعاس  ْنِم  ٍهَعاس  ِّلُک  ِیف  ِیلَیل َو  ِءانآ  ْنِم  ًانِإ  ِیف  ِیتاوَلَص َو  ِرابْدأ  ِیف  امُهَرْکِذ  ِینِْسُنت  ال   ّ َ مُهَّللَأ

.ربم ملد  نهذ و  زا  ار  ناشریخ  دای  مزور ، بش و  ياه  تعاس  اه و  هظحل  زا  کی  چیه  رد  میاهزامن و  سپ  رد  هاگ  چیه  ایادخ ! راب 

یهاوخ شزرمآ  هس _ 

: دنوش یم  یهلا  شیاشخب  راوازس  نادنزرف ، هب  یکین  لیلد  هب  هک  تسا  دایز  ردق  نآ  ردام  ردپ و  ياه  جنر 

.ًاْمتَح (2)   ً هَرِفْغَم ِیب  امِهِِّرِبب  امَُهل  ْرِفْغا  َو  ... 

.هد رارق  یمتح  نارفغ  لومشم  دنا ، هتشاد  نم  قح  رد  هک  ییاه  یبوخ  ببس  هب  ار  ناشیا  و  ... 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنکن  شومارف  ار  نانآ  دهاوخب و  شزرمآ  دوخ  ردام  ردپ و  يارب  دیاب  حلاص  دنزرف 

(3) .ُهُرِفْغَتْسی ٌِحلاص  ٌَدلَو  ِنِمْؤُْملا  ِهِْدبَع  ْنِم  ِهللا  ُثاریِم 

.دبلطب شزرمآ  وا  يارب  هک  تسا  یحلاص  دنزرف  شنمؤم ، هدنب  يارب  ادخ  ثاریم 

نیدلاو زا  تعاطا  ب )

نیدلاو زا  تعاطا  ب )

بحتسم لمع  نیا  دنرادزاب و  یبحتـسم  لمع  ماجنا  زا  ار  دنزرف  رگا  هک  اجنآ  ات  دنک ، يوریپ  ردام  ردپ و  ياهروتـسد  زا  دیاب  دنزرف 
رازآ بجوم 

ص 136. ج 14 ، ق ، 1412ه . _ یبرعلا ، ثارتلا  ءایحالاراد  توریب ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، رح  خیش  - 1
هب ص 164 ، ، 1380 نایبرم ، ایلوا و  نمجنا  نامزاس  تاراشتنا  نارهت ، مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  هاگدید  زا  هداوناخ  یمئاق ، یلع  - 2

ص 64. مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  ناوید  يردیک ، نیّدلا  بطق  زا : لقن 
هب ص 164 ، ، 1380 نایبرم ، ایلوا و  نمجنا  نامزاس  تاراشتنا  نارهت ، مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  هاگدید  زا  هداوناخ  یمئاق ، یلع  - 3

ص 64. مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  ناوید  يردیک ، نیّدلا  بطق  زا : لقن 
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: دینک هجوت  يربهر  مظعم  ماقم  زا  ییاوتف  هب  .تسا  مارح  دوش ، ود  نآ  زا  یکی 

هب ای  دننک و  تفلاخم  يا  هلئسم  رد  یلک  روط  هب  ای  دنوش  ناسنا  عنام  ...و  نارکمج  هب  نتفر  لثم  یبحتسم  لامعا  رد  نیدلاو  رگا  س :
؟ تسا بجاو  اهنآ  زا  تعاطا  دنشاب ، هتشاد  رارصا  يراک 

(1) .تامرحم كرت  تابجاو و  ماجنا  رد  رگم  تسا  مارح  نانآ  ندرک  تیذا  نکل  تسین ، بجاو  نیدلاو  زا  تعاطا  ج :

نیا رد  ینامرفان  اب  هک  دناد  یم  دنزرف  یلو  دروخب ، تبرـش  بآ ، ياج  هب  دهاوخب  دـنزرف  زا  نیدـلاو  زا  یکی  تسا  نکمم  حیـضوت :
، تسا هدشن  بکترم  ار  یمارح  راک  یچیپرس ، نیا  اب  تسا ، بولطم  ردام  ای  ردپ  هیـصوت  هب  لمع  هچرگا  .دوش  یمن  تیذا  وا  دروم ،

یتیاضران بجوم  زین  ام  هتـساوخ  رگا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  سپ  .دنک  تعاطا  دیاب  دهدب ، ار  نیدـلاو  ندـش  تیذا  لامتحا  رگا  یلو 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هک  نانچ  میرادب ، مّدقم  ار  نانآ  هتساوخ  تسا  هتسیاش  دشاب ، ردام  ردپ و 

(2) .امُهاضِر ياضِر  یلَع  َمِّدَقَأ  امُهاوَه َو  ياوَه  یلَع  َِرثوأ  یّتَح  ... 

.مراد مّدقم  شیوخ  يدونشخ  رب  ار  ناشیا  يدونشخ  منیزگرب و  دوخ  يوزرآ  رب  ار  اهنآ  هتساوخ  ات  هد ) مقیفوت  ایادخراب  ... )

دشاب و هتـشاد  تفلاخم  دـنوادخ  نخـس  اب  ردام  ردـپ و  فرح  هک  تسا  ینامز  نآ  هدـش و  انثتـسا  دروم ، کی  طقف  روتـسد ، نیا  رد 
رما ماجنا 

.لوادتم ياه  شسرپ  شخب  يربهر ، مظعم  ماقم  تیاس  - 1
زارف 5. ياعد 24 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 2
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یچیپرس یهلا  روتسد  زا  نیدلاو  هب  مارتحا  اب  دیاب  نادنزرف  دروم ، نیا  رد  .دوش  رجنم  مارح  باکترا  ای  بجاو  لمع  كرت  هب  نیدلاو 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  نانچ  دننکن ،

(1)  . ِِقلاْخلا ِهیِصْعَم  ِیف  امَُهل  َهَعاط  َو ال  ِنیَکِرْشُم ، اناک  ْنِا  ٌبِجاو َو  ِنیَِدلاْولا  ُِّرب 

.درک تعاطا  دیابن  نانآ  زا  قلاخ ، تیصعم  رد  یلو  دنشاب ، كرشم  هچرگا  تسا  بجاو  ردام  ردپ و  هب  یکین 

: دنک یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  اهنآ  زا  تعاطا  ردام و  ردپ و  هب  یکین  تلصخ  ود  هب  يدنب  ياپ  موزل  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

(2)  . ِفُوئَّرلا   ّ ِمُْألا َِّرب  امُهَُّربَأ  ِفوُسَْعلا َو  ِناْطلُّسلا  َهَبیَه  امُُهباهَأ  ِیْنلَعْجا   ّ َ مُهَّللَأ

لاح دریگ و  ياج  ملد  رد  هماکدوخ  دبتـسم و  ناهاشداپ  هوکـش  نوچمه  مردام ، ردـپ و  هوکـش  تبیه و  هک  نک  منانچ  ایادـخ ! راـب 
.مشاب نابرهم  يردام  نوچ  نانآ  اب  هکنآ 

دننام دشاب ، مرظن  رد  هاشداپ  کی  دننام  نانآ  تبیه  هکنآ  نمـض  ات  تسا  هدرک  هراشا  مه  دـض  رهاظ  هب  راک  ود  هب  ماما  زارف ، نیا  رد 
ینعی تسا ؛  فرط  ود  تیمها  تیاهن  هدـنهد  ناشن  هدـش و  نایب  ابیز  رایـسب  بلطم  نیا  .منک  راتفر  منیدـلاو  اب  ناـبرهم  رایـسب  يدرف 

اهنآ هب  ندوب و  ناـبرهم  رایـسب  ناـنآ  اـب  لاـح ، نیعرد  ناـشیا و  زا  نتفرگ  هلـصاف  یعون  رداـم و  ردـپ و  هب  مارتـحا  تبیه و  هب  هجوت 
.ندش کیدزن 

: دنک یم  نایب  تبحم  زا  هدنکآ  ابیز و  رایسب  ییاه  هلمج  اب  ار  نانآ  زا  تعاطا  نیدلاو و  هب  یکین  رد  ناوارف  قوش  رگید ، يزارف  رد 

ص 55. ، 74 ج 72 _  راونالاراحب ، زا : لقن  هب  ص 7092 ، ج 14 ، همکحلا ، نازیم  - 1
زارف 5. ياعد 24 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 2

هیداجس هفیحص  رد  یعامتجا  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 169زکرم  هحفص 77 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13168/AKS BARNAMEH/#content_note_59_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13168/AKS BARNAMEH/#content_note_59_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:60

.ِناْمَّظلا (1) َِهبْرَش  ْنِم  يِرْدَِصل  َجَْلثأ  ِنانْسَْولا َو  ِهَْدقَر  ْنِم  ِینیَِعل  َّرَقَأ  امِِهب  يِِّرب  يَِدلاِول َو  ِیتَعاط  ْلَعْجا  َو 

یب نتفر  باوخ  هب  زا  رت  شخب  يداـش  نم  يارب  ناـشیا  قح  رد  ارم  یناـبرهم  یکین و  رداـم و  ردـپ و  زا  يرادرب  ناـمرف  ایادـخ ! راـب 
 . ...نادرگ ناگتخوسرگج  ندیشون  درس  بآ  ناگدیشک و  یباوخ 

ندیـشون زا  دیاب  تمدخ  نیا  هک  دـنک  یم  نایب  ار  نیدـلاو  هب  یکین  تعاطا و  موزل  تیمها و  هیبشت ، نیا  اب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
.دشاب رت  شخب  تذل  هتسخ  ناسنا  نامشچ  هب  باوخ  هنشت و  ناسنا  يارب  بآ 

ندش رورغم  نداهن و  تنم  زیواتـسد  ار  نآ  دیابن  میدرک ، یکین  دوخ  ردام  ردپ و  هب  رگا  هک  تسا  نیا  درک ، تقد  دـیاب  هک  يا  هتکن 
.میهد رارق 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

(2) .َُرثَک ْنِإ  امِِهب َو  يِِّرب   ّ ُ لِقَتْسأ َو   ّ َ لَق ْنِإ  ِیب َو  امُهَِّرب  ُِرثْکَتْسأ  َو  ... 

مک دـشاب ، رایـسب  دـنچره  اهنآ  هرابرد  ار  دوخ  ییوکین  مرامـش و  رایـسب  دـشاب ، كدـنا  دـنچره  دوخ ، هرابرد  ار  ناش  ییوکین  و  ... 
.منادب

نیدلاو هب  تبحم  ج )

نیدلاو هب  تبحم  ج )

داجس ماما  تسا .  هدش  دیکأت  ردام  ردپ و  هب  تبسن  یلو  هدش ، شرافس  رایـسب  نانمؤم  هب  تبحم  ینابرهم و  هب  یمالـسا ، گنهرف  رد 
: دیامرف یم  شنیدلاو  يارب  اعد  رد  مالسلا  هیلع 

.ًاقیِفَش (3) امِهیَلَع  ًاقِیفَر َو  امِِهب  ِینْریَص  ِیْبلَق َو  امِهیَلَع  ْفِطْعا  َو 

زارف 5. ياعد 24 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 1

زارف 6. ياعد 24 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 2

زارف 6. ياعد 24 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 3
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.هد رارق  زوس  لد  راتفر و  شوخ  ود  ره  هب  تبسن  ارم  زاس و  نابرهم  ود  ره  هب  ار  مبلق  و 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تسا .  هدش  دیکأت  زین  ناماما  رگید  تایاور  رد  نیدلاو  هب  ینابرهم  موزل 

.ِهِکُولْمَِمب (1) َقَفَر  ِهیَِدلاو َو  یلَع  َقَفْشأ  َفیِعَّضلا َو    َ مِحَر َو  َمِیتْیلا ، يَوآ  ْنَم  ِهَّنَْجلا :  ِیف  ًاتَیب  َُهل  ُهللا  یَنب  ِهِیف   ّ َ نُک ْنَم  ٌَعبْرأ 

درف هب  دسرب ؛ یمیتی  داد  هب  هک  یسک  دهن : یم  انب  تشهب  رد  يا  هناخ  شیارب  دنوادخ  دشاب ، یـسک  رد  رگا  هک  تسا  تلـصخ  راهچ 
.دنک یتسود  شناتسدریز  اب  دزروب و  تقفش  شنیدلاو  رب  دنک ؛ ینابرهم  یفیعض 

ییوخ مرن  د )

ییوخ مرن  د )

دنوادخ زا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  .تسا  ییوخ  مرن  نآ  هژیو  ياه  هولج  زا  یکی  هک  دراد  يدایز  تیمها  نیدـلاو  ربارب  رد  ینتورف 
: دنک راتفر  تبحص و  نانآ  اب  عضاوت ، تیاهن  رد  دشاب و  وخ  مرن  ردام  ردپ و  اب  هک  دهاوخ  یم 

(2)  . ِیتَکیِرَع امَُهل  ِْنلأ  یِمالَک َو  امَُهل  ْبِطأ  ِیتْوَص َو  امَُهل  ْضِّفَخ   ّ َ مُهَّللأ

 . نادرگ مرن  ار  میوخ  دنیاشوخ و  ار  منخس  هتسهآ و  ناشیا  ربارب  رد  ار  میادص  ایادخ ! راب 

: دیامرف یم  ( 24: ءارسا  «ِ ) هَمْحَّرلا   َ نِم  ّ ِ لُّذلا   َ حاَنَج اَمَُهل    ْ ضِفْخاَو  » هیآ ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(3) .امُهَماُّدق ْمَّدَقَتَت  امِهیِدیأ و ال  َقْوَف  َكَدیال  امِِهتاوْصأ َو  َقْوَف  َکَتْوَص  ْعَفَْرتال  ٍهَّقِر َو  ٍهَمْحَِرب َو  ّالِإ  امُهَیلِإ  ِرَظَّنلا  َنِم  َکیَنیَع  أَلْمَت  ال 

ص 392. ج 71 ، راونالاراحب ، - 1
زارف 6. ياعد 24 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 2

ص 547. ج 4 ، ق ، _. 1419ه یملعا ، رشن  توریب ، ناهرب ، ریسفت  ینارحب ، مشاه  دیس  - 3
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زا ار  يراک   ) ربم نانآ  تسد  يـالاب  ار  تتـسد  نکن و  رتدـنلب  ناـنآ  زا  ار  تیادـص  تبحم و  يور  زا  رگم  نکن ، هاـگن  اـهنآ  هب  هریخ 
.دشابن رتولج  نانآ  زا  تمدق  و  هدن )  ماجنا  رتولج  نانآ 

ریبعت هب  هکلب  تسا ، عونمم  نیدـلاو  هب  اـه  یمارتحا  یب  رگید  ندز و  کـتک  نداد ، شحف  طـقف  هن  هک  دوش  یم  هدافتـسا  زارف  نیا  زا 
: تسا کیدزن  هیآ  نیا  هب  انعم  رظن  زا  هتکن  نیا  .تفگ  نخس  نانآ  اب  هناراوگرزب  فیطل و  نخس  اب  دیاب  میرک ، نآرق 

(23 ءارسا :  ) .ًامیِرَک ًالْوَق  اَمَُهل  ُْلق  اَمُهْرَْهنَت َو  َالَو   ّ ٍ ُفا اَمَُهل  لُقَت  َالَف  ... 

.وگب اهنآ  هب  هناراوگرزب  فیطل و  راتفگ  نزم و  دایرف  اهنآ  رب  و  رادم ) اور  اهنآ  هب  یتناها  نیرتمک   ) وگن فا  نانآ  هب  ... 

نیدلاو زا  نتفرگن  ماقتنا  ه )_

نیدلاو زا  نتفرگن  ماقتنا  ه )_

؟ دریگب ماقتنا  نانآ  زا  تلادع ، هناهب  هب  هک  دراد  قح  دنزرف  ایآ  دندرک ، تیذا  ار  وا  متس و  دنزرف ، هب  ردام  ردپ و  رگا 

: دهد یم  خساپ  هنوگ  نیا  دنک ، یم  حرطم  ار  نیدلاو  قح  ندرک  هابت  ای  متس  ضرف  هکنآ  زا  دعب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

(1)  ... . ٍْلثِم یلَع  امُهیِزاجا  ْوا  ٍلْدَِعب  امُهَّصاُقا  ْنا  ْنِم   ّ َ يََدل ًهَّنِم  ُمَظْعا  َو  َیلإ ، ًاناسْحإ  ُمَْدقأ  َو   ّ َ یَلَع اقَح  ُبَجْوأ  امُهَف 

، داد لدـع و  هب  ار  اهنآ  مهاوخب  نم  هک  تسا  نآ  زا  شیب  ناشتمعن  رت و  نیرید  نم  هب  ناش  یکین  رت و  بجاو  نم  رب  ناشیا  قح  اریز 
 . ...منک لثم  هب  هلباقم  ای  صاصق 

زارف 10. ياعد 24 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 1
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نیدلاو قاع  زا  يرود  و )

نیدلاو قاع  زا  يرود  و )

راوازـس دنـشاب و  ردام  ردپ و  عیطم  ناناملـسم ، مامت  نادنزرف  شنادنزرف و  هک  دهاوخ  یم  دنوادخ  زا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح 
: دنشابن نیدلاو » قاع  »

(1)  . َنِیئِطاخال َنیِِفلاُخمال َو  َنیِّقاع و  َنیِصاع َو ال  َریَغ    َ نیِعیِطُم

.راکاطخ هدننک و  تفلاخم  هدننکدب و  هن  راکهانگ و  هن  هد ، رارق  رب  نامرف  ارم )  روتسد ، ماجنا  رد   ) و

 : دوش نیدلاو  قاع  ادابم  هک  دهاوخ  یم  دنوادخ  زا  ردام  ردپ و  يارب  اعد  رد  ماما 

(2)  . َنوُمَلْظیال ْمُه  ْتَبَسَک َو  اِمب  ٍسْفَن   ّ ُ لُک يزُْجت  َمْوی  ِتاهَّمُْألا  ِءابْآِلل َو  ِقوُقُْعلا  ِلْهأ  ِیف  ِیْنلَعَْجت  َو ال  ... 

رارق یناسک  هگرج  رد  دوش ، یمن  متـس  اهنآ  هب  هک  یلاحرد  دوش ، یم  هداد  ازج  تسا ، هدرک  هچنآ  هب  یـسفن  ره  هک  يزور  ارم  و  ... 
.دنا هدرزآ  ار  اهنآ  هدرک و  يراتفردب  ناردام  ناردپ و  اب  هک  هدم 

يانعم هب  نیدلاو  قوقع  تسا و  ندیرب  نتفاکـش و  يانعم  هب  يوغل  رظن  زا  قوقع ، تساجک ؟  نآ  زرم  دح و  تسیچ و  نیدـلاو  قاع 
نانآ رازآ  بجوم  هک  تسا  يراک  ره  اهنآ و  اب  طاـبترا  عطق  ندرمـش و  کـچوک  ناـنآ ، هب  یمارتحا  یب  رداـم ، ردـپ و  زا  یناـمرفان 

.دوش

قاع هرابرد  تایاور ، رد   (3) .دزاس مهارف  ار  نانآ  یتیاضران  ینارگن و  هنیمز  تسیاشان  ياهدروخرب  اب  هک  تسا  یـسک  نیدلاو  قاع 
.دنک یم  نایب  ار  نآ  هجیتن  قادصم و  زرم ، هک  تسا  هدمآ  ییاه  ثیدح  نیدلاو 

زارف 4. ياعد 25 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 1
زارف 11. ياعد 24 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 2

(daneshnameh.roshd.ir  ) یقالخا ثحابم  گنهرف ، شخب  دشر ، تیاس  - 3
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: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(1) ُْهنَع .  یهََنل  ُْهنِم  َنَوْهَا  ًائیَش  لَجَوَّزَع َ)ّ   ) ُهللا َِملَع  َْول  َو  ٍّفُأ »   » ِقوُقُْعلا یَنْدَأ 

.درک یم  یهن  نآ  زا  دوب ، نیا  زا  رت  تسپ  رت و  نییاپ  يزیچ  شملع  رد  دنوادخ  رگا  تسا و  فا »   » قوقع هبترم  نیرت  نییاپ 

: دیامرف یم  قوقع  ياه  قادصم  دروم  رد  ناشیا 

.امِهَیلِإ (2) َرَظَّنلا  َّدِحیَف  ِهیَِدلاَو  یلِإ  ُلُجَّرلا  َرُْظنی  ْنَأ  ِقوُقُْعلا  َنِم 

.دنک هاگن  هریخ  نانآ  هب  ناسنا  هک  تسا  نآ  نیدلاو ، ینامرفان  قوقع و  دراوم  زا 

.دریگب تروص  فلتخم  ياه  هویـش  هب  تسا  نکمم  نیا  دننیب و  رازآ  ردام  ردـپ و  هک  تسا  نآ  نیدـلاو  قوقع  ققحت  رد  یلک  رایعم 
نیا تسا و  نیدلاو  روتـسد  رب  مّدقم  دنوادخ  روتـسد  تامرحم ، كرت  تابجاو و  ماجنا  رد  میتفگ ، نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه  هتبلا 

.دنا هدش  انثتسا  دراوم 

: دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  .مینک  یم  هدنـسب  هنومن  کی  هب  هک  دراد  یناوارف  يورخا  يویند و  ياهدـمآ  یپ  نیدـلاو  قاـع 
(3) «. دناشک یم  تلذ  هب  دراد و  یپ  رد  یتسد  گنت  نیدلاو ، ینامرفان  ِهَّلِّذلا ؛  َیِلا  يِّدَؤی  َهَّلِْقلا َو  ُبِّقَعی  ُقوُقُْعلَا  »

هانگ نیا  هک  مینک  نشور  نایب و  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یثیدـح  زا  هدافتـسا  اب  ار  ردام  ردـپ و  ینامرفان  ندوب  مارح  لیلد  تساجب 
: دراذگ یم  عامتجا  هداوناخ و  درف ، رب  يرگناریو  راثآ  هچ 

تمعن نارفک  دراد ؛ یمزاب  ردام  ردپ و  هب  مارتحا  ادخ و  نامرف  هب  مارتحا  زا  ار  نادنزرف  اریز  دومرف ؛ مارح  ار  نیدلاو  قوقع  دـنوادخ 
ماجنا

ص 755. ج 4 ، ق ، 1419ه . _ يوضر ، سدق  ناتسآ  یمالسا  ياه  شهوژپ  داینب  دهشم ، راحبلا ، هنیفس  یمق ، سابع  خیش  - 1

ص 755. ج 4 ، ق ، 1419ه . _ يوضر ، سدق  ناتسآ  یمالسا  ياه  شهوژپ  داینب  دهشم ، راحبلا ، هنیفس  یمق ، سابع  خیش  - 2
ص 84. ج 74 ، راونالا ، راحب  زا : لقن  هب  ص 7100 ، ج 14 ، همکحلا ، نازیم  - 3
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یم رـشب  لسن  يدوبان  یمک و  بجوم  دور ؛ یم  نایم  زا  يرازگ  ساپـس  .دـنا ) یهلا  گرزب  ياه  تمعن  زا  رداـم  ردـپ و  ( ؛ دریگ یم 
زا اهردام  ردـپ و  دنـشاپ ؛) یم  مه  زا  اه  هداوناخ  و   ) دوش یم  محر  عطق  دـبای ؛ یم  یتساک  ناشیا  هب  تبـسن  ینیب  قح  مارتحا و  دوش ؛

(1) .دراد یپ  رد  ار  دنزرف  تیبرت  هب  تبسن  نانآ  یلیم  یب  دنوش و  یم  درس  لد  ندش  راددنزرف 

یلم هناسر  فیاظو 

یلم هناسر  فیاظو 

یم مارتحا  نیا  تاکرب  راثآ و  ناشنیدـلاو و  هب  ادهـش  املع و  مارتحا  زا  ییاه  هنومن  .دوش  هیهت  عوضوم  نیا  اب  یناتـساد  ياه  ملیف  . 1
ار شیوخ  تیقفوم  لماوع  زا  یکی  يرهطم  داتـسا  هنومن ، يارب  .دـشاب  ناـضمر  كراـبم  هاـم  رد  هژیو  هب  اـه  ملیف  نیا  عوضوم  دـناوت 

: دناد یم  نینچ 

هدش و ما  یگدنز  رد  تکرب  ریخ و  ثعاب  هک  یلئاسم  زا  یکی  منک  یم  ساسحا  مشیدنا ، یم  میاهراک  دوخ و  یگدنز  هب  هک  یهاگ 
رد هژیو  هب  دوخ  نیدـلاو  هب  هک  تسا  هدوـب  یناوارف  یکین  مارتـحا و  تسا ، هدرک  نم  لاـح  لـماش  ار  یهلا  فـطل  تیاـنع و  هراوـمه 

یلام و رقف  دوجو  اب  داد ، یم  هزاجا  ما  ییاناوت  هک  اجنآ  ات  یفطاع ، يونعم و  هجوت  رب  نوزفا  .ما  هدرک  يرامیب  ماگنه  يریپ و  نارود 
(2) .ما هدرک  تدعاسم  کمک و  نانآ  هب  یگدنز  جراخم  هنیزه و  رظن  زا  ما ، یگدنز  رد  يدام  تالکشم 

: دیوگ یم  دروم  نیا  رد  زین  يرهطم  دیهش  نادنزرف  زا  یکی 

رد .میورب  ناشردام  ردپ و  لزنم  هب  ادتبا  هک  دنتشاد  یصاخ  دیکأت  مردپ  میدرک ، یم  رفس  يرهطم ) ياقآ  هاگداز   ) نامیرف هب  هاگره 
ور هبور  عقوم 

ص479. ج2 ، لا ، هبتکم  مق ، عیارشلا ، للع  قودصدمحمرفعجوبا ، - 1
ص151. ، 1385، يداهلا مق ، مراد ، تسودارامشردام  ردپ ، این ، كاپ  میرکلادبع  - 2
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(1) .میسوبب ار  ناشیا  تسد  هک  دندرک  یم  هیصوت  زین  ام  هب  دندیسوب و  یم  ار  نانآ  تسد  ردام  ردپ و  اب  ندش 

يرجم راتفگ  نشیمینا و  هاتوک ، ملیف  بلاق  رد  نانآ  هب  یکین  ردام و  ردپ و  زا  تعاطا  موزل  ناناوجون ، ناکدوک و  ياه  همانرب  رد  . 2
.دـهد یم  ماجنا  قایتشا  اب  ار  اهنآ  ياهروتـسد  یـسرد ، فیلاکت  ای  دایز  یگتـسخ  دوجو  اـب  دـنزرف  هک  دوش  هداد  ناـشن  هدـناجنگ و 
.دـنک یم  تبحم  یکین و  نانآ  هب  تعاطا و  نیدـلاو ، زا  هک  داد  ناشن  ار  شزرو  سرد و  رد  قفوم  يزومآ  شناد  ناوت  یم  نینچمه 

.درک حرطم  يرجم  راتفگ  ای  ملیف  تروص  هب  ناگرزب  یگدنز  رد  ار  نیدلاو  هب  مارتحا  ياه  تکرب  راثآ و  ناوت  یم  نینچمه 

ییاه همانرب  رد  ای  دناوخب  ار  هاتوک ) ثیداحا  رگید  ای  و   ) نیدـلاو يارب  اعد  زا  يزارف  همانرب  هدـنیوگ  ویدار ، ياه  همانرب  نایم  رد  . 3
: دننام یتالمج  دوش ؛ جرد  سیونریز  تروص  هب  امیس  نآرق  هکبش  ای  هداوناخ  دننام 

نهذ زا  ار  مردام  ردپ و  ریخ  دای  مزور  بش و  ياه  تعاس  اه و  هظحل  زا  کی  چیه  رد  میاهزامن و  سپ  رد  هاگ  چیه  ایادـخ ! راب   » �
(13 زارف ، 24 ياعد هیداجس ، هفیحص  «. ) ربم ملد  و 

یـشاداپ زا  نم ، تشاد  یمارگ  ربارب  رد  نک و  اـطع  وـکین  شاداـپ  نم ، شرورپ  تیبرت و  ساـپ  هـب  ار  مرداـم  ردـپ و  ایادـخ ! راـب   » �
(7 زارف ياعد 24 ، هیداجس ، هفیحص  «. ) امرف ناشرادروخرب  هتسیاش  روخرد و 

ص151. ، 1385، يداهلا مق ، مراد ، تسودارامشردام  ردپ ، این ، كاپ  میرکلادبع  - 1
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یب نتفر  باوخ  هب  زا  رت  شخب  يداش  نم  يارب  ناشیا  قح  رد  ارم  ینابرهم  یکین و  ردام و  ردـپ و  زا  يرادرب  ناـمرف  ایادـخ ! راـب   » �
(5 زارف ياعد 24 ، هیداجس ، هفیحص  «. ) ...نادرگ ناگتخوسرگج  ندیشون  درس  بآ  ناگدیشک و  یباوخ 

تعاطا دیابن  نانآ  زا  قلاخ  تیصعم  رد  یلو  دنشاب ، كرـشم  هچرگا  تسا ، بجاو  ردام  ردپ و  هب  یکین   : » مالـسلا هیلع  اضر  ماما   �
ص 7092) ج 14 ، همکحلا ، نازیم  «. ) درک

، نیدـلاو هب  مارتحا  هرابرد  نانآ  ياه  شـسرپ  هب  ناسانـشراک  دوش و  رازگرب  نایوجـشناد  نازومآ و  شناد  روضح  اب  ییاه  هسلج  . 4
يارب یبسانم  نامز  ناضمر ، هام  ياه  بش  .دنیوگ  خساپ  یبرغ  عماوج  رد  ردام  ردپ و  هب  یمارتحا  یب  یفنم  راثآ  نآ و  دیاوف  راثآ و 

.تسا ناناوج  يارب  مهم  یقالخا  ياه  عوضوم  هب  نتخادرپ 

يزارف همانرب ، يادـتبا  رد  هنومن ، يارب  .دوش  هدـناجنگ  نانآ  هب  یکین  نیدـلاو و  زا  يرب  نامرف  عوضوم  فلتخم ، ياه  هقباسم  رد  . 5
رد هنیمز  نیا  رد  ییاه  شـسرپ  اـی  دوش ) هدافتـسا  دـنب 3  دراوم  زا   ) دوش هدـناوخ  هیداجـس  هفیحـص  مراهچ  تسیب و  ياعد  زا  هاتوک 
اب نآ  رادـقم  نیرتمک  تسیچ و  نیدـلاو  قاع  زا  روظنم  دراد ؟ ییاهدـمآ  یپ  هچ  تسیچ و  نیدـلاو  قاع  ریظن : دوش ، حرطم  هقباـسم 

؟ تسیچ نیدلاو  قوقع  ققحت  رد  یلصا  لماع  تسا ؟ مادک  تایاور  هب  هجوت 

هیداجس هفیحص  رد  یعامتجا  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 169زکرم  هحفص 85 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:68

یعامتجا قالخا  موس : لصف 

هراشا

یعامتجا قالخا  موس : لصف 

اه لصف  ریز 

نادنواشیوخ اب  طابترا  رد  یعامتجا  قالخا  . 1

ناگیاسمه ناتسود و  اب  طابترا  رد  یعامتجا  قالخا  . 2

نالاسدرخ نادنملاس و  اب  دروخرب  رد  یعامتجا  قالخا  . 3

نادنمزاین مدرم و  اب  دروخرب  رد  یعامتجا  قالخا  . 4

نادنواشیوخ اب  طابترا  رد  یعامتجا  قالخا  . 1

هراشا

نادنواشیوخ اب  طابترا  رد  یعامتجا  قالخا  . 1

راثآ هدش و  یهن  رایـسب  نانآ  اب  طابترا  عطق  زا  لباقم ، رد  تسا و  نانآ  اب  طابترا  ظفح  نادـنواشیوخ ، دروم  رد  شرافـس  نیرت  مهم 
دننک یم  دـیکأت  محر ، هلـص  هب  شرافـس  رانک  رد  نید  يایلوا  مینک .  یم  هراـشا  اـهنآ  هب  همادا  رد  هک  تسا  هدـمآ  نآ  يارب  یناوارف 

.میشاب هتشاد  طابترا  دنا ، هدرک  هطبار  عطق  ام  اب  هک  یسک  اب  یتح 

محر عطق  هن  محر ، هلص 

هراشا

محر عطق  هن  محر ، هلص 

هدیرب تّدوم  هتـشر  هک  سک  نآ  اب  ...هد ) قیفوت  ارم  ایادخ ! راب  ( ؛ ِهَلِّصلِاب ِینَعَطَق  ْنَم  ِیفاکَأ  َو  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
ماما .تسا  نادنواشیوخ  نآ ، هتـسجرب  دراوم  زا  یکی  یلو  دـنک ، یمن  نادـنواشیوخ  هرابرد  ار  هیـصوت  نیا  ماما   (1)« .مدنویپب تسا ،

وت اب  نانآ  هچرگا  نکن ، محر  عطق  تنادـنواشیوخ  اب  َکَعَطَق ؛ ْنِإ  َکَمِحَر َو  ْعَطْقَت  ال  : » دومرف ربمایپ  زا  لـقن  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص 
(2) «. دندرک هطبار  عطق 
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: دومرف مالسا  ربمایپ 

زارف 9. ياعد 20 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 1
ص 594. ج 8 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2
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(1)  . ُهَمَرَح ْنَم  یِطْعی  ُهَعَطَق َو  ْنَم  َلَصَو  ُهَمَلَظ َو  ْنَّمَع  افَع  ْنَم  ِهَرِخْآلا :  اْینُّدلا َو  ِلْهَأ  ِقالْخَأ  ِریَخ  یلَع  ْمُکُّلُدَأ  الَأ 

سک نآ  اب  دـیاشخبب و  تسا ، هدرک  ملظ  وا  هب  هک  ار  يدرف  هک  یـسک  مهد :  ربخ  ترخآ  ایند و  لها  قالخا  نیرتهب  هب  ار  امـش  اـیآ 
.دنک ششخب  اطع و  تسا ، هدرک  مورحم  ار  وا  هک  یسک  هب  دزاس و  رارقرب  طابترا  هدرک ، هطبار  عطق  وا  اب  هک 

 : مینک یم  نایب  ار  اهنآ  دروم  ود  هک  دراد  ییاهدمآ  یپ  محر  عطق 

ایند رد  لابو  فلا )

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(2)  . َُهبِذاْکلا ُنیِمْیلا  ِمِحَّرلا َو  ُهَعیِطَق  یْغَْبلَا َو  نَُهلاب َ:ّ  يری َو  یّتَح   ّ َ نُُهبِحاص ُتوُمیال  ٍلاصِخ  ُثالَث 

 . غورد مسق  محر و  عطق  متس ، دنیبب : ایند  نیا  رد  ار  نآ  ینیگنس  لابو و  ات  دریم  یمن  نآ  بحاص  هک  تسا  تلصخ  هس 

ینامیا یب  ب )

هک یـسک  ُهَمِحَر ؛ َعَطَق  ْنَم  ِهللاِاب  َنَمآ  ام   : » تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  یثیدـح  رد  .دراد  لابند  هب  ار  ینامیا  یب  محر ، عطق 
(3)  «. تسا هدرواین  نامیا  ادخ  هب  دنک ، محر  عطق 

ص 287. ق ، _. 1414 ه تیبلا ، لآ  هسسؤم  مق ، رفعج ، لآ  ءالع  قیقحت : رابخالا ، عماج  يراوزبس ، دمحم  نب  دمحم  - 1
: زا لقن  هب  ص 327 ، ق ، _. 1414 ه تیبلا ، لآ  هسـسؤم  مق ، رفعج ، لآ  ءالع  قیقحت : رابخالا ، عماج  يراوزبس ، دمحم  نب  دـمحم  - 2

ص 587. ملعلا ، هیاده  مالسالا ، خیش 
.لوادتم ياه  شسرپ  شخب  يربهر ، مظعم  ماقم  تیاس  - 3
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عطق نیا  زا  نادـنواشیوخ  هک  تسا  نآ  محر  عـطق  كـالم  و  دـسرن ، محر  عـطق  زرم  هب  هک  یتروـص  رد  تسا  بحتـسم  مـحر  هـلص 
.دنوش تحاران  طابترا 

درف نیا  دـنک و  یم  هدافتـسا  هراوهام  زا  تسین ، یعرـش  لئاسم  هب  دـیقم  شردارب  هک  دوب  هدیـسرپ  يربهر  مظعم  ماـقم  زا  يدرف  س :
؟ میامن محر  عطق  وا  اب  تسا  زیاج  ایآ  .تسا  طابترا  نیا  رد  شیوخ  نادنزرف  تیبرت  نارگن 

زین نآ ) لاثما  همان و  نفلت ، دننام   ) رگید ياه  هار  زا  هکلب  تسین ، دیدزابودید  رد  رصحنم  محر  هلص  یلو  تسا ، مارح  محر  عطق  ج :
(1) .دوش یم  ققحم 

عطق ار  دوخ  دیدزابودید  سمخ ، ندرکن  تخادرپ  دننام  لئاسم  یخرب  لیلد  هب  ناسنا  تسین  يزاین  هک  درک  تقد  دیاب  ساسا ، نیارب 
.دنک

: دیلقت عجارم  زا  ییاتفتسا  رب  انب 

؟ دراد یمکح  هچ  دننک ، یمن  تخادرپ  سمخ  هک  يا  هداوناخ  اب  دمآو  تفر  س :

هچنانچ تسا و  زیاج  زین  نآ  ندروخ  هتفرگ ، قلعت  سمخ  اهنآ  ياذغ  هب  دشاب  هتشادن  نیقی  رگا  درادن و  لاکشا  نانآ  اب  ترشاعم  ج :
(2) .دنک داشرا  ار  نانآ  دهدب ، ریثأت  لامتحا 

یلم هناسر  فیاظو 

یلم هناسر  فیاظو 

.1386 فراعم ، رشن  مق ، ییوجشناد ، هلاسر  ینیسح ، یبتجم  دیس  - 1
ص 98. یلاما ، دیفم ، زا : لقن  هب  ص 328 ، مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  هاگدید  زا  هداوناخ  - 2
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رگا تساشگهار و  هدیدنسپ و  رایـسب  يرما  يرگید  ياطخ  زا  تشذگ  هک  دوش  هداد  ناشن  تسا  مزال  یگداوناخ  ياه  همانرب  رد  . 1
.دنک ظفح  وا  اب  ار  دوخ  طابترا  نکمم  دح  ات  لباقم  فرط  درک ، طابترا  عطق  نادنواشیوخ  زا  یکی 

: دوش حرطم  يرجم  راتفگ  ای  سیونریز  تروص  هب  ثیداحا  یخرب  . 2

(9 زارف قالخالا ، مراکم  ياعد  هیداجس ، هفیحص  «. ) مدنویپب تسا ، هدیرب  تدوم  هتشر  هک  سک  نآ  اب  هد ، قیفوت  ارم  ایادخ ! راب   » �

ج 8، هعیـشلا ، لـئاسو  «. ) دـندرک هطبار  عطق  وت  اـب  ناـنآ  هچرگا  نکن ، محر  عـطق  تنادـنواشیوخ  اـب   : » مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما   �
ص594)

ناگیاسمه ناتسود و  اب  طابترا  رد  یعامتجا  قالخا  . 2

هراشا

ناگیاسمه ناتسود و  اب  طابترا  رد  یعامتجا  قالخا  . 2

باختنا هرابرد  يرایـسب  ياه  هزومآ  اهروتـسد و  دـنرادروخرب و  ییـالاو  هاـگیاج  زا  ناـگیاسمه  ناتـسود و  یمالـسا ، گـنهرف  رد 
ياه هتـسیاب  نایب  زا  شیپ  تساجب  نیاربانب ، .دراد  دوجو  نانآ  اـب  طاـبترا  یگنوگچ  ناـگیاسمه و  قوقح  تاـعارم  بوخ ، ناتـسود 

.مینک نایب  ار  بوخ  تسود  ياه  یگژیو  راصتخا ، هب  ناگیاسمه ، ناتسود و  اب  طابترا  رد  یقالخا 

؟  مینک یتسود  یسک  هچ  اب  فلا )

؟  مینک یتسود  یسک  هچ  اب  فلا )

هیداّجس هفیحص  زا  یلک  يرایعم  اب  ناوت  یم  درک ، یتسود  دیابن  یناسک  هچ  اب  دراد و  ار  یتسود  یگتسیاش  یـسک  هچ  هکنیا  هرابرد 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  .داد  خساپ 

(1) َِکتَعاط .  ِلْهَأ  َِکئایلْوَِأب َو  َِکب َو  َْسنُْألا  ِیل  ْبَهَو 

زارف 11. ياعد 21 ، هیداجّسلا ، هفیحصلا  - 1
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 . شخبب نم  هب  دننک ، یم  تعاطا  ییاه  نامرف  زا  هک  ار  یناسک  تناتسود و  دوخ و  هب  نتفرگوخ  یتسود و  و 

اب فیدر  مه  یتسود ، نیا  دـننک ، یم  يوریپ  یهلا  ياهروتـسد  زا  هک  ناـنآ  یهلا و  ياـیلوا  اـب  یتـسود  هب  شرافـس  اـب  اـعد ، نیا  رد 
ییاهراک كرت  یهلا و  تابجاو  ماجنا  اب  هک  دشاب  یناسک  اب  یتسود  لابند  هب  دیاب  ناسنا  سپ  تسا .  هدش  هدناوخ  دـنوادخ  یتسود 

.دننک یم  تعاطا  ار  وا  تسا ، هدرک  یهن  ادخ  هک 

؛  َکُّبِحی ْنَم   َّ َ بُح َکَّبُح َو  َُکلَئْـسَأ  : » دـنک یم  نایب  ار  نومـضم  نیمه  زین  يرگید  ثیداحا  اـهاعد و  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما 
تسود ار  ادخ  یسک  نیقی ، هب   (1)  « .منک یم  تلئـسم  دنراد ، تسود  ار  وت  هک  یناسک  هب  ّتبحم  تدوخ و  هب  ّتبحم  وت  زا  ایادـخ !

.تسا اشوک  وا  يرادرب  نامرف  رد  هک  دراد 

؟  دـینک یم  ینیـشن  مه  هعماج  نییاپ  هقبط  زا  ییاه  ناسنا  ماوقا و  اب  ارچ  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  ریبج  نب  عفان  تسا  لقن 
زا هک  منک  یم  ینیـشن  مه  یناسک  اب  نم  ِینیِد ؛ ِیف  ِِهتََـسلاجُِمب  ُعِفَْتنَأ  ْنَم  ُِسلاُجا  ِنإ  یِّ : » دیامرف یم  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 

تبحـص و دشاب و  تعاط  لمع و  لها  هک  دناسر  یم  دوس  ناسنا  هب  نید  رد  یـسک  »(2) و  .دسرب يدوس  منید  هب  نانآ  اب  ینیـشن  مه 
.دهد دشر  ار  ناسنا  ینید  فراعم  وا  اب  ینیشن  مه 

: درمش یمرب  ناسنا  ياه  یتخبشوخ  زا  ار  هتسیاش  راگتسر و  تسود  مالسلا ، هیلع  داجس  ماما  رگید ، یثیدح  رد 

(3) نیِِحلاص . ..َ.  ُهُؤآطَلُخ  َنوُکی  ...ْنَأ  ِءْرَْملا  ِهَداعَس  ْنِم 

ص 211. چ 5 ، ، 1375 قح ، مایپ  نارهت ، هرشع ، سمخ  تاجانم  نانجلا ، حیتافم  یمق ، سابع  - 1
ص 300. ج 3 ، بقانم ، زا : لقن  هب  ص 240 ، مالسلا ، هیلع  نیسحلا  نب  یلع  مامالا  هغالب  - 2

ص 258. ج 5 ، یفاک ، لوصا  زا : لقن  هب  ص 152 ، مالسلا ، هیلع  نیسحلا  نب  یلع  مامالا  هغالب  - 3
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.دشاب هتشاد  هتسیاش  حلاص و  یناتسود  هک  تسا  نآ  ناسنا  یتخبشوخ  دراوم  هلمج  زا 

؟  میزیهرپب یناسک  هچ  اب  یتسود  زا  ب )

هراشا

؟  میزیهرپب یناسک  هچ  اب  یتسود  زا  ب )

هدش یهن  دنتسه ، نوریب  دنوادخ  يرب  نامرف  ریسم  زا  هک  یناسک  رادرکدب و  ياه  ناسنا  اب  طابترا  یتسود و  زا  الاب ، هورگ  لباقم  رد 
(1) «. ناهرب ناراک )  هنگ   ) شیوخ قولخم  دب  دارفا  زا  ار  ملد  ایادخ ) راب  ( ؛  َکِْقلَخ ِرارِش  ْنِم  َهَشْحَْولا  ِیْبلَق  ْسِْبلَأ  َو   : » تسا

(2) «. مدنویپب دنا ، هدیرب  وت  زا  هک  نانآ  اب  هک  نکم  نانچ  و  َْکنَع ؛  َقَّرَفَت  ْنَم  َهَعِماُجم  «َو ال 

مه یتسود و  زا  هک  تسناد  يدارفا  وزج  ناوت  یم  دنتـسه ، نوریب  دـنوادخ  ناـمرف  ریـسم  زا  هک  ار  یناـسک  ماـمت  یلک ، یتشادرب  رد 
.دنا هدش  ریبعت  قلخ » رارش   » هب هک  دنتسه  راک  هنگ  ناگدنب  نامه  يدارفا  نینچ  تسا و  هدش  یهن  اهنآ  اب  یتبحص 

: دوش تقد  اهنآ  هب  دیاب  هک  تسا  هدش  نایب  رت  هتسجرب  دارفا ، نیا  ياه  یگژیو  یضعب  اهاعد  رد 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ربمایپ و  نانمشد  کی _ 

(3)  . ِْسنِْالا ِّنِْجلا َو  َنِم  ًابْرَح  ِِهتَیب  ِلْهَِألَو  َِکلوُسَِرل  َبَصَن  ْنَم    ّ ِّلُک ِّرَش  ْنِم  یتیِّرُذَو )  ِینْذِعَأَو  )

زارف 11. ياعد 21 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 1

زارف 11. ياعد 20 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 2
ص 286. چ 5 ، ق ، 1416ه . _ یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  مق ، يرافغ ، ربکا  یلع  حیحصت : لوقعلا ، فحت  یناّرح ، هبعش  نبا  - 3
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هتخاس راکشآ  هدرک و  اپرب  ینمـشد )   ) یگنج شنادناخ  تربمایپ و  يارب  هک  یـسنا  نج و  ره  رـش  زا  ار ) منادنزرف  نم و  ایادخراب ! )
 (. هد هانپ  ... )

ناراذگ تعدب  ود _ 

(1)  . ِعَِدْبلا ِلْهَأ  ِْضفَر  َو  ِیل )  َِکلذ  ْلِمْکَأ  (َو 

(. ناسرب بولطم  لامک  هب  ...تعدب (  لها  نتشاذگورف  اب  نیقتم ) تافص  نیا  رد  ادخ  يا   ) ارم و 

فرحنم ياه  هورگ  هس _ 

(2) .ِعَرَتْخُْملا ْيأَّرلا  ِلِمْعَتْسُم  ِْضفَر )  (َو 

.ناسرب بولطم  لامک  هب  ...ناسک  هدروآرد  دوخ  زا  ياهرواب  ناوریپ  درط  رد  نیقتم ) تافص  نیا  رد  ادخ  يا   ) ارم و 

زگره دـننک ، یم  غیلبت  ار  تییاهب  ریظن  یفارحنا  ياه  هشیدـنا  اه و  سابل  اهدـم ، عاونا  هک  يدارفا  اب  دـیاب  ناـسنا  ثیدـح ، نیا  رب  اـنب 
.دزاسن رارقرب  هطبار 

نارذگ شوخ  راهچ _ 

(3) .ٍدیِفَح ٍفِْرتُم   ِ ّ لُک ِّرَش  ْنِم  ِیتیِّرُذ )  ِینْذِعَأ َو  (َو 

 . هد هانپ  تمعن  زان و  رد  قرغ  نارذگ  شوخ  ره  رش  زا  ار ) منادنزرف  نم و  ایادخ ! راب  )

زارف 6. ياعد 23 ، هیداجّسلا ، هفیحصلا  - 1
ص 26. ج 4 ، نیدجاسلا ، دیس  هفیحص  حرش  یف  نیکلاسلا ، ضایر  - 2

مان هب  ار  یگتخاـس  هیرظن  نآ  یهورگ  تسا  نکمم  ارذـگ و  تسا  يرما  عرتخم ، يأر  زارف 10 ، ياعد 23 ، هیداجّسلا ، هفیحصلا  - 3
.دوش یم  هدرپس  یشومارف  تسد  هب  دتفا و  یم  رثا  زا  یتدم  زا  سپ  یلو  دنورب ، نآ  یپ  زا  دنریذپب و  نید 
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ار وا  دایز  تمعن  دنک و  یم  ینارذگ  شوخ  هک  یـسک  تسا ؛  هدش  قرغ  ایند  ياه  توهـش  اه و  تذل  رد  هک  تسا  یـسک  فرتم » »
(1)  . تسا هتخاس  رورغم 

یم نآ  میب  اریز  تسین ؛ هدیدنسپ  ناشرورغ  ببـس  هب  دنتـسه ، یناهج  نیا  ياه  تمعن  ینارذگ و  شوخ  قرغ  هک  يدارفا  اب  یتسود 
.دنناشکب يداو  نیا  هب  زین  ار  تسود  هک  دور 

ناتریس تشز  جنپ _ 

: دومرف شنادنزرف  زا  یکی  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

َهَبَحاصُم َكاِیا َو  مالـسلا :  هیلع  َلاق  ْمُه ؟  ْنَم  َِهبَأ  ای  َلاقَف  ٍقیِرَط ، ِیف  ْمُهِْقفاُرت  ْمُْهثِداُحت َو ال  ـال  ْمُْهبِحاـُصتالَف َو  ًهَسْمَخ  ْرُْظنا  یَُنب َ!َّ  اـی 
ْنِم   ّ َُلَقَأ ْوَأ  ٍهَلْکُِأب  َکَعیاب  ُهَّنِإَف  ِقِساـْفلا  َهَبَحاَـصُم  َكاـِیا َو  َبیرَْقلا َو  َکـَل  ُدِّعَبی  َدـیِعَْبلا َو  َکـَل  ُبِّرقی  ِبارَّسلا  َِهلِْزنَِمب  ُهَّنِإَـف  ِباّذَـکلا ،

َکَعَْفنی ْنَأ  ُدـیری  ُهَّنِإَف  ِقَمْحَْألا  َهَبَحاصُم  َكایِإ َو  َو  ِهَیلِإ .  ُنوُکَت  ام  َجَوْحَأ  ِِهلام  ِیف  َُکلُذْـخی  ُّهَََنإَف  ِلیِخَْبلا  َهَبَحاـصُم  َكاـیِإ َو  َکـِلذ َو 
(2) .ِهللا   ِ باتِک ِیف  ًانوُْعلَم  ُُهتْدَجَو  یِّنِإَف  ِهِمِحَِرل  ِعِطاْقلا  َهَبَحاصُم  َكایِإ َو  َكُّرُضیَف َو 

شدنزرف نکم ! تفادها )  تهج  رد  و   ) یهار رد  یتسود  وگو و  تفگ  ینیـشن و  مه  نانآ  اب  شاب و  هورگ  جنپ  بظاوم  مدنزرف !  يا 
هلزنم هب  وا  اریز  دیوگ ؛ یم  غورد  رایسب  هک  يدرف  اب  ینیـشن  مه  زا  شاب  رذحرب  دومرف : ماما  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  نانیا  مردپ  تفگ : 

ار رود  هار  هک  تسا  یبارس 

زارف 12. ياعد 20 ، هیداجّسلا ، هفیحصلا  - 1
زارف 6. ياعد 33 ، هیداجّسلا ، هفیحصلا  - 2
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رـس رب  اریز  نک ؛  يرود  قساف  درف  ینیـشن  مه  زا  دـهد و  یم  هولج  رود  وت  يارب  ار  کیدزن  هار  دـهد و  یم  ناـشن  کـیدزن  وت  يارب 
هب وت  تجاح  تیاهن  رد  وا  اریز  زیهرپب ؛ سیـسخ  لیخب و  اب  ینیـشن  مه  زا  دـنک و  یم  هلماعم  وت  رـس  رب  نآ  زا  رتمک  اـی  همقل و  کـی 
اب ینیـشن  مه  زا  .دـنز  یم  ررـض  یلو  دـناسر ، دوس  وت  هب  دـهاوخ  یم  وا  اریز  زیهرپب ؛ قمحا  درف  ینیـشن  مه  زا  .دراذـگاو  ار  وت  يو ،

 . تسا هدش  یفرعم  نوعلم  وا  نآرق )   ) دنوادخ باتک  رد  اریز  زیهرپب ؛ محر  عطاق 

ناگیاسمه ناتسود و  اب  قالخا  دومن  ج )

هراشا

ناگیاسمه ناتسود و  اب  قالخا  دومن  ج )

هورگ ود  نیا  یناسمه  .تسا  هداد  صاصتخا  ناتسود  ناگیاسمه و  هب  ار  هیداجس  هفیحص  ياهاعد  زا  یکی  مالسلا ، هیلع  داجـس  ماما 
رد هژیو  هب  یبرغ  یگدـنز  لکـش  اب  هنافـسأتم  یلو  درک ، رارقرب  طابترا  ناتـسود  دـننام  زین  ناـگیاسمه  اـب  دـیاب  هک  دـهد  یم  ناـشن 

.دسر یمن  زین  یلومعم  ییانشآ  هب  یهاگ  ناگیاسمه ، اب  طابترا  گرزب ، ياهرهش 

: زا دنترابع  رگیدکی  ربارب  رد  ناگیاسمه  ناتسود و  یقالخا  فیاظو  یخرب 

نافیعض هب  يرای  ییوخ و  مرن  کی _ 

نافیعض هب  يرای  ییوخ و  مرن  کی _ 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

(1)  . مِهِفیِعَض ِقافِْرا  ِیف  َِکبَدَأ  ِنِساحَِمب  َذْخَْألَا  ْمُهْقِّفو )  (َو 

.ناشناناوتان اب  ییوخ  مرن  يرای و  رد  دنریگارف  ار  وت  يوکین  ياهدومنهر  هک  هد  يرای  ارم  ناگیاسمه  ناتسود و  ایادخ ! راب 

ریبعت ناگیاسمه  ناتسود و  دروم  رد  دراد ، یمومع  دیکأت  هعماج  رد  فیعض  دارفا  هب  يرای  موزل  رب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هچرگا 
ار قافرا »  » رت فیطل 

زارف 2. ياعد 26 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 1
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ناتـسود و هب  يرای  سپ   (1)« .دـیآ یم  زین  ندـناسر  دوس  ینعم  هب  قافرا  ...راک و  تفاطل  ییوخ و  مرن   » ینعی قافرا  .دـنک  یم  ناـیب 
.دوش یم  دیکأت  اهزارف  نیا  رد  ناشیا  هب  ندناسر  دوس  رد  شالت  نانآ و  هب  ییوخ  مرن  اب  هارمه  ناگیاسمه 

اهزاین عفر  ود _ 

اهزاین عفر  ود _ 

(2)  ». ناشناناوتان يدنمزاین  رقف و  زا  يریگولج  رد  هد )  قیفوت  ار  نانآ  ( ؛  ْمِِهتََّلَخ ِّدَس  ْمُهّْقِّفَو ...)  َو  »)

فرطرب ناربج و   » ینعی دـس »  » .دنتـسه ناوتان  اـی  ریقف  یتقو  هژیو  هب  دنـشاب ، هتـشاد  زاـین  مه  هب  تسا  نکمم  ناتـسود  ناـگیاسمه و 
(3) «. هشیر زا  يزیچ  ندرک 

عفر تهج  رد  دیاب  تسا و  رتشیب  شا  هفیظو  ناگیاسمه ، ناتـسود و  لابق  رد  یلو  دراد ، هفیظو  هعماج  نادنمزاین  همه  ربارب  رد  ناسنا 
ناتـسود ناگیاسمه و  هب  اه  هزومآ  نیا  هب  هجوت  اب  همه  رگا  یتسار ، هب  .درادرب  ماگ  اهنآ  يارب  هنادنموربآ  دشوکب و  رتشیب  نانآ  رقف 

.دش یم  فرطرب  هعماج  رد  رقف  دندرک ، یم  کمک  دوخ  ریقف 

ربمایپ زا  لقن  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تسا .  هدـش  شرافـس  زین  ناماما  رگید  تایاور  رد  ریقف  ناـگیاسمه  لاـح  هب  یگدیـسر  موزل 
: دومرف هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

صص 155 و 156. ج 4 ، نیکلاسلا ، ضایر  - 1
زارف 2. ياعد 26 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 2

ص 156. ج 4 ، نیکلاسلا ، ضایر  - 3
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هدرواین نامیا  نم  هب  تسا ، هنسرگ  شا  هیاسمه  هک  یلاحرد  دباوخب  ریس  بش  هک  یسک  ٌِعئاج ؛ ُهُراج  َو    َ ناَْعبَش َتاب  ْنَم  ِیب  َنَمآ  ام  »
هک يا  هیرق  یلاها  زا  کی  چـیه  هب  دـنوادخ  ِهَمایِْقلا ؛ َمْوی  ْمِهَیلِإ  ُهللاُرُْظنی  ٌِعئاج  ْمِهِیف    ُ تِیبی ٍهیْرَق  ِلْهَأ  ْنِماـم  َو  : » دومرف زین  »(1) و  .تسا

(2) «. دنک یمن  رظن  تمایق  زور  رد  دباوخب ، هنسرگ  يدرف  نآ  رد 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  نانچ  درک ، غیرد  ناگیاسمه  ناتسود و  زا  دیابن  ار  ششخب  هنادنمتواخس و  هاگن 

.ِلاْضفِْإلا (3) ِهَدِْجلِاب َو  ْمِهیَلَع  ِدْوَْعلاَو 

(. رادب ّقفوم   ) ناوارف ششخب  شکشیپ و  میدقت  زا  ندیزرون  غیرد  هب  ار ) مناگیاسمه  ناتسود و  ایادخ ! راب  )

ندرک اعد  هس _ 

ندرک اعد  هس _ 

زا لاثم ، يارب  .تسا  رگیدـکی  يارب  ندرکاـعد  هدـش ، شرافـس  ناـگیاسمه  ناتـسود و  هراـبرد  مالـسا  رد  هک  یمهم  دراوم  زا  یکی 
رش زا  ناگیاسمه  ناکیدزن و  هک  دهاوخ  یم  دنوادخ  زا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  .دنهاوخب  يرگید  يارب  ار  هانگ  زا  يرود  دنوادخ 

: دنشاب ناما  رد  ناطیش 

ٍنْـصِح ٍزِراح َو  ٍزْرِح  ِیف  ُْهنِم  ِتانِمْؤُْملاَو  َنِینِمؤُْملا  َنِم  انَناریِج  اِنتابارَق َو  انِماحْرا َو  يِوَذ  انِیلاها َو  انَدالْوا َو  اِنتاهَّما َو  اـنَءابآ َو  ْلَـعْجا  َو 
(4)  . ٍِعنام ٍفْهَک  ٍِظفاح َو 

ص 490. ج 5 ، هعیشلا ، لیاسو  - 1
زارف 2. ياعد 26 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 2
زارف 2. ياعد 26 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 3

زارف 10. ياعد 17 ، هیداجّسلا ، هفیحصلا  - 4
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وا رـش  زا  نامیا  لها  نانز  نادرم و  زا  ار  ام  ناگیاسمه  ناکیدزن و  ناشیوخ و  اه و  هلیبق  نادنزرف و  ناردام و  ناردـپ و  ایادـخ ) راب  )
 . هدب رارق  هدنرادزاب  هاگهانپ  هدنراد و  هگن  هعلق  راوتسا و  ياج  رد 

ردارب رب  ردارب  قح  زا  یـشخب  اـعد  ببـس ، نیمه  هب  تسین و  يرهاـظ  يرما  تسا و  ناـنمؤم  ناـیم  یعقاو  دـنویپ  یتسود ، مالـسا ، رد 
(1) .دشاب یناهنپ  اعد  نیا  هچرگا  تسا ،

تسرد هار  هب  نانآ  تیاده  راهچ _ 

تسرد هار  هب  نانآ  تیاده  راهچ _ 

(2)  «. ناشیوج هار  ییامنهار  رد ) رادب  قفوم  ار  مناگیاسمه  ناتسود و  ایادخ ! راب  ( ؛  ْمِهِدِشْرَتْسُم ِهیادِه  «َو 

دنراد هفیظو  ناگیاسمه  ناتسود و  دیایب ، شیپ  یلکـشم  تسرد  هار  باختنا  رد  نانآ  نادنزرف  ای  ناسنا  هیاسمه  ای  تسود  يارب  رگا 
هب تسا  راوازس  دراد ، ییانشآ  تسوا ، ناتسود  زاین  دروم  هک  نید  لیصا  فراعم  اب  يدرف  رگا  نینچمه  .دنباتـشب  وا  يرای  هب  تقد  اب 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نانچ  دهد ، شزومآ  ّتنم  یب  دوخ  ناتسود 

.اِهب (3) ُهللا  ُهَمَْزلَأ  ِیتَّلا  ِِدئارَْفلا    ِ نُوُنف ْنِم  ُهَبِحاص  َدیِزی  ْنَأ  یلاعَت ، ِهللا  ِنیِِدب  امِهِمَلْعَأ  یلَع  ُبِجاْولا  َو 

هدومرف تمارک  وا  هب  دـنوادخ  هک  يدـیفم  ياه  شناد  زا  تسا  مزـال  تسا ، رتشیب  ینید  لـئاسم  رد  وا  ملع  هک  ناـشیا  زا  مادـکره  و 
.درادن غیرد  يرگید  زا  تسا ،

سدق ناتسآ  ياه  شهوژپ  داینب  دهشم ، ریژآ ، اضردیمح  یخیش و  اضردیمح  همجرت : ناتسود ، یتسود و  یسردم ، يداه  دیـس  - 1
ص 40. ، 1384 يوضر ،

زارف 2. ياعد 26 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 2
ص167. ق ، _. ،1403ه یملعا توریب ، هعیرشلا ، حابصم  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  - 3
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هناصلاخ یهاوخریخ  تروشم و  جنپ _ 

هناصلاخ یهاوخریخ  تروشم و  جنپ _ 

(1)  «. ناهاوخ تروشم  يارب  یهاوخریخ  رد ) رادب  قفوم  ار  مناگیاسمه  ناتسود و  ایادخ ! راب  ( ؛  ْمِهِریِشَتْسُم ِهَحَصانُم  «َو 

ات دیوگب  نانآ  هب  دناد ، یم  ار  هچنآ  ناسنا  تسا  مزال  دندرک ، هعجارم  ناسنا  هب  يراک  رد  تروشم  يارب  ناگیاسمه  ناتـسود و  رگا 
.دنریگب میمصت  رتهب  دنناوتب 

یشوپزار شش _ 

یشوپزار شش _ 

مه ياهزار  زا  رتشیب  هک  ناتـسود  ناگیاسمه و  رب  رما  نیا  تسا ، ناگمه  هفیظو  رگیدکی  ياه  بیع  اهزار و  زا  یـشوپ  هدرپ  هچرگا 
 ِ ناْمتِک َو  : » دنک یم  دیکأت  نینچ  ناتسود ، ناگیاسمه و  یشوپ  هدرپ  رب  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  .تسا  رت  يرورـض  دنوش ، یم  هاگآ 

ناشاه بیع  ندناشوپ  ناشاهزار و  ندرک  ناهنپ  رد  رادـب ) قفوم  ار  مناگیاسمه  ناتـسود و  ایادـخ ! راب  ( ؛  ْمِِهتارْوَع ِْرتَس  ْمِهِرارْـسَأ َو 
(2) «.

هب ًهَّدَوَم ؛  ِبیَْغلِاب  ْمَُهل  ُّرِـسُأ  َو  : » دـنزاس شاف  ار  دوخ  تسود  بیع  زار و  دـهد ، یمن  هزاجا  اـهنآ  هب  ناـگیاسمه  ناتـسود و  یناـبرهم 
(3)  «. مراد هگن  یفخم  ار  ناشرارسا  زین  ناشبایغ  رد  نانآ  هب  تبحم  رطاخ 

ندرب وکین  نامگ  تفه _ 

ندرب وکین  نامگ  تفه _ 

تقد دیاب  دراوم  نیا  رد  .دربب  دـب  نامگ  نانآ  هب  يدراوم  رد  ناسنا  دوش  ببـس  تسا  نکمم  ناگیاسمه ، ناتـسود و  اب  رتشیب  طابترا 
نامگ رب  دیکأت  اب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  .تسا  ندرکن  سسجت  ندرب و  کین  نامگ  رب  لصا  درک 

زارف 2. ياعد 26 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 1

زارف 2. ياعد 26 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 2

زارف 3. ياعد 26 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 3

هیداجس هفیحص  رد  یعامتجا  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 169زکرم  هحفص 99 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13168/AKS BARNAMEH/#content_note_80_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13168/AKS BARNAMEH/#content_note_80_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13168/AKS BARNAMEH/#content_note_80_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:81

مناگیاسمه ناتـسود و  همه  هرابرد  هکراد ) نآ  رب  ارم  ایادـخ ! راب  ( ؛  ْمِِهتَّفاـک ِیف   ّ ِ نَّظلا َنْسُح  ُلِمْعَتْـسَأ  َو  : » دـیامرف یم  ندرب  کـین 
(1)  «. مشاب هتشاد  کین  نامگ 

يزور دراد  ناکما  هکارچ  دهد ؛ رارق  دوخ  مرحم  ار  نانآ  دیوگزاب و  نانآ  هب  ار  دوخ  رارسا  ناسنا  هک  تسین  انعم  نیا  هب  وکین  نامگ 
َ؛َّ  یَلَع ِْرتِّسلا  ِیف  ِّبَر  ْمِِهب  ِْقثَا  َْمل  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  .دـنزاس  شاف  ار  وا  ياـهزار  دـندرگ و  ناـسنا  نمـشد  ناـنآ 

(2) مدرکن .» دامتعا  دوخ  رب  یشوپزار  رد  دنواشیوخ ) هیاسمه و   ) ناشیا هب  نم  اراگدرورپ !

نتشادن دسح  تشه _ 

نتشادن دسح  تشه _ 

زا تسا  نکمم  هاگ  .تسا  رتشیب  نانآ  رد  يزرودـسح  ناکما  دـنراد ، طابترا  رگیدـکی  اب  رتشیب  ناـگیاسمه  ناتـسود و  هک  اـجنآ  زا 
هشیر مک  مک  ساسحا  نیا  .دوش  هتفرگ  وا  زا  تمعن  نیا  دننک  وزرآ  دنوش و  تحاران  تمعن  ای  ملع  ای  ماقم  هب  دوخ  تسود  ندیـسر 
یمن دوخ  هیاسمه  تسود و  يارب  ار  تمعن  يدوباـن  طـقف  هن  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  ور ، نیازا  .دـنک  یم  تسـس  ار  یتسود  ياـه 

ْمُهَْدنِع ِهَمْعَّنلا  َءاَقب  ُّبِحُأ  َو  : » دوش ینتـشاد  تسود  ناشیا  يارب  ناگیاسمه  ناتـسود و  هب  تمعن  ندیـسر  دـهاوخ  یم  هکلب  دـهاوخ ،
(3)  «. مرادب تسود  ناشیا  دزن  ار  یشوخ )  يزور و   ) یگشیمه تمعن  هناصلاخ  و  ًاحُْصن ؛

ناگیاسمه ناتسود و  اب  ینتورف  هن _ 

ناگیاسمه ناتسود و  اب  ینتورف  هن _ 

رادیاپ یتسود  هطبار  دنهد ، ناشن  يدنسپدوخ  دنـشورفب و  رخف  مه  هب  ناتـسود  رگا  یلو  تسین ، راوازـس  سک  چیه  هب  نتخورف  رخف 
مزال سپ  .دنام  یمن 

زارف 3. ياعد 26 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 1
زارف 22. ياعد 32 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 2

زارف 3. ياعد 26 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 3
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ِیِبناج ُنِیلُأَو  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  .دنـشاب  نتورف  مه  اب  ناگیاسمه  ناتـسود و  یتسود ، هطبار  شرتسگ  يارب  تسا 
(1) «. منک رس  یمرن  هب  عضاوت  يور  زا  نانآ  اب  و  ًاعُضاَوت ؛ ْمَُهل 

کین ياهراک  ماجنا  رد  کمک  هد _ 

کین ياهراک  ماجنا  رد  کمک  هد _ 

يارب ناتـسود  ای  ناگیاسمه  زا  یکی  هاگره  .دنـشاب  مه  رگ  يرای  کین ، ياهراک  ماـجنا  رد  ناـگیاسمه  ناتـسود و  تسا  هدیدنـسپ 
ار وا  تسا  مزال  ناتسود  رب  دنک ، یم  شالت  يرگید  هناهاوخریخ  راک  ای  هنسحلا  ضرق  قودنص  يزادنا  هار  ای  یبهذم  هسلج  لیکشت 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  .دننک  يرای 

(2) نوُعاْملِاب ِ.  ْمِِهتاساُوم  ِنْسُح  ِیف )  َِکبَدَأ  ِنِساحَِمب  َذْخَْألَا  ْمُهْقِّفَو  (َو 

ياهراک رد  ناشندرک  کمک  بوخ  رد  يا )  هدومرف  رما  نآ  هب  ار  ناگدـنب  هک  دوخ  کین  قالخا  نتفرگارف  رد  ار  نانآ  ایادـخ  راب  )
 (. هد قیفوت   ) کین

دروخرب رد  تاواسم  هدزای _ 

دروخرب رد  تاواسم  هدزای _ 

.ددنسپ یم  زین  ناتسود  ناگیاسمه و  هژیو  هب  نارگید  يارب  ددنسپ ، یم  شناکیدزن  ناشیوخ و  دوخ و  يارب  ار  هچنآ  ناملـسم  ناسنا 
: دنک یم  نایب  ریز  زارف  رد  ار  یگژیو  نیا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

(3)  . ِیتَّصاَِخل یعْرَأ  ام  ْمَُهل  یعْرَأ  ِیتَّماِحل َو  ُبِجوُأ  آم  ْمَُهل  ُبِجوُأ  َو 

یم روظنم  دوخ  ناکیدزن  ناصاخ و  يارب  هچنآ  مهاوخب و  مناگیاسمه  ناتسود و  يارب  مهاوخ ، یم  دوخ  نادنواشیوخ  يارب  هچنآ  و 
.مریگب رظن  رد  ناشیا  يارب  مراد ،

زارف 3. ياعد 26 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 1

زارف 2. ياعد 26 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 2

زارف 3. ياعد 26 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 3
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اب سپ  .مینک  یم  مهارف  دوخ  هداوناخ  هژیو  هب  ناکیدزن و  يارب  ار  اه  هرواشم  اه و  ییاـمنهار  نیرت  هناـصلاخ  تاـناکما و  نیرتهب  اـم 
یکی ار  رما  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .مینادب  نتشیوخ  دننام  ار  اهنآ  میـشاب و  هنوگ  نیا  دیاب  زین  ناگیاسمه ) ناتـسود و   ) نارگید

: دنک یم  رکذ  نمؤم  ردارب  بجاو  قوقح  زا 

(1)  . ِهِسْفَِنل  ّ ُ بِحی ام  َُهل  َّبِحی  ْنَأَو  ...اهِیف  َعَنَص  اّمَع  ُُهِلئاس  ُهللا  َو   ّ َ لَج َّزَع َو  ِهللا  َنِم  َُهل  ٍهَبِجاو  ٍقوُقُح  ِهَْعبَس  ِنِمْؤُْملا  یَلَع  ِنِمْؤُْمِلل 

، دـهد یم  ماـجنا  هنیمز  نـیا  رد  هـچنآ  هراـبرد  وا  زا  دـنوادخ  دراد و  دـنوادخ  زا  بـجاو  قـح  تـفه  نمؤـم  رگید  ندرگ  رب  نمؤـم 
.ددنسپب زین  وا  يارب  ددنسپ ، یم  دوخ  يارب  هچنآ  اهنآ ) زا  یکی  :... ) دنک یم  تساوخزاب 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا .  هدمآ  تایاور  رد  یهباشم  ریبعت  زین  هیاسمه  يارب 

زا یـسکره  راصنا و  رجاهم و  نیب  يا  هتـشون  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  مدناوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  باتک  رد 
 : تسا نیا  نآ  رد  هلمج  نیا  هک  تشون  یم  دش ، یم  قحلم  اهنآ  هب  هک  هنیدم  لها 

شدوخ هزادـنا  هب  تسا ، ناسنا  دوخ  دـننام  هیاسمه   (2) .ِهِیبَأ ِهِّمُأ َو  ِهَمْرُحَک  ِّراجلا  ُهَمْرُح  ٍِمثآالَو َو  ٍّراـضُم  َریَغ  ِسْفَّنلاَـک  َّراـجلا   ّ َ نِإ َو 
قح رد  دـشاب و  هتـشاد  ررـض  هیاسمه  يارب  هک  يا  هیاسمه  رگم  دـیآ ، لمع  هب  تظافح  يو  زا  دوش و  وا  لاـح  تیاـعر  تسا  مزـال 

تیانج و مرج و  هب  هیاسمه 

ص ج 2 ، ، 1384 یبوط ، ناغمرا  نارهت ، هداز ، نسح  قداص  همجرت : همومذملا ، هحودـمملا و  لاصخ  قودـص ، دـمحم  رفعجوبا  - 1
.519

ص 167. ج 19 ، راونالاراحب ، زا : لقن  هب  ص 542 ، ج 6 ، ، 1369 يدازآ ، مایپ  نارهت ، ناقشاع ، راید  نایراصنا ، نیسح  - 2
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(1)  . تسا ردام  ردپ و  مارتحا  ناس  هب  هیاسمه  شزرا  مارتحا و  دوش و  هدولآ  تنایخ 

اه لکشم  اه و  یتخس  رد  ییوجلد  هدزاود _ 

اه لکشم  اه و  یتخس  رد  ییوجلد  هدزاود _ 

هک اجنآ  ات  دننک و  ییوجلد  مه  زا  اه  يراتفرگ  اه و  یتخـس  رد  دـیاب  دـشاب ، تبحم  رهم و  هیاپ  رب  ناتـسود  ناگیاسمه و  هطبار  رگا 
، یلکشم لیلد  هب  ای  دوش  راچد  یحور  لکشم  هب  يزیزع  نداد  تسد  زا  لیلد  هب  یتسود  اسب  هچ  .دنـشاب  مه  ناسر  يرای  دنناوت ، یم 

.دناشکب وا  لکـشم  عفر  رد  یعـس  وا و  اب  یلدمه  هب  ار  ناسنا  دیاب  یعقاو  یتسود  هک  تساجنیا  رد  .دـشاب  هتـشاد  زاین  ماو  نتفرگ  هب 
هتـشاد تقر  ناشناراتفرگرب  ینابرهم  اب  و  ًهَمْحَر ؛  ْمُْهنِم  ِءالَْبلا  ِلْهَأ  یلَع    ّ ُقِرَأَو : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  هک  تسا  نیا 

(2)  «. منک ییوجلد  مشاب و 

: دیامرف یم  یعقاو  ناتسود  فصو  رد  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(3)  . ِِهتافَو َو    ِ ِهتَبیَغ ِِهتَبْکَن َو  ِیف  ثالَث ٍ:  ِیف    ُ هاخَأ َظَفْحی  یّتَح  ًاقیِدَص  ُقیِدَّصلا  ُنوُکیال 

شگرم زا  سپ  وا و  بایغ  رد  شا ، یتخـس  ماگنه  رد  دراد : هگن  تلاح  هس  رد  ار  شردارب  هکنآ  رگم  دوب ، دهاوخن  تسود  تسود ،
.

نارامیب تدایع  هدزیس _ 

هراشا

نارامیب تدایع  هدزیس _ 

َو  : ») تسا رت  يرورـض  ناگیاسمه ، ناـکیدزن و  ناتـسود و  دروم  رد  هتبلا  هدیدنـسپ و  ناناملـسم ، همه  هراـبرد  ناراـمیب  زا  تداـیع 
(4)  «. ناگیاسمه ناتسود و  نارامیب  زا  تدایع  رد  هد ...)  قیفوت  ار  نانآ  و  ( ؛ ْمِهِضیِرَم َهَدایِع   (... ْمُهْقِّفَو

ص 519. ج 2 ، همومذملا ، هحودمملا و  لاصخ  - 1
زارف 3. ياعد 26 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 2

تمکح 134. هغالبلا ، جهن  زا : لقن  هب  ص 152 ، ثیدح ، نآرق و  رد  یتسود  - 3
زارف 2. ياعد 26 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 4
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هنومن ناونع  هب  ار  دروم  ود  هک  دنک  تیاعر  ار  يدراوم  راک  نیا  رد  دیاب  ناسنا  تسا و  قیقد  رایسب  يراک  مالسا  رد  نارامیب  تدایع 
 : مینک یم  رکذ 

تدایع تدم  ندوب  هاتوک  لوا _ 

: دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  ار  یثیدح  یلماع  یضترم  رفعج  داتسا 

یعقوم رگم  دنیـشنب ، مک  رامیب  دزن  دنک و  تدایع  رامیب  زا  هدـننک  تدایع  هک  تسا  یتقو  دراد ، ار  رجا  نیرتشیب  هک  ییاه  تدایع  زا 
لوط  ) ار بلطم  نیا  رامیب  دـهدب و  لوط  رتشیب  ار  شرانک  رد  نتـسشن  هدـننک ، تدایع  هک  دـشاب  هتـشاد  تسود  دـهاوخب و  رامیب  هک 

(1) .دنک تساوخرد  وا  زا  ار ) هدننک  تدایع  سولج 

رامیب هب  نداد  هیده  مود _ 

نارادتـسود زا  یکی  تدایع  دصق  ناشنارای  زا  یهورگ  دـش  رادربخ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  یتقو  هک  تسا  هدـش  تیاور 
باوج تسه »؟  دوع  زا  يا  هعطق  ای  شوخ  يوب  زا  يرادـقم  ای  يا  هیدـه  اـی  يا  هفحت  امـش  هارمه  اـیآ  : » دومرف دـنراد ، ار  ترـضح 

: دومرف ماما  سپ  تسین ».  يزیچ  ام  هارمه  : » دنداد

هب دوش ، یم  رتهب  شا  يرامیب  ینعی  دوش ، یم  هدرب  وا  يارب  هک  يزیچره  هلیـسو  هب  دـبای  یم  شمارآ  رامیب  صخـش  دـیناد  یمن  رگم 
(2) .دنتسرف یم  وا  يارب  مدرم  هک  يا  هیده  رطاخ 

ص 174. مالسا ، رد  یکشزپ  بط و  بادآ  - 1
ص 181، ، 1380 یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق ، يدشار ، فیطل  همجرت : مالسا ، رد  یکشزپ  بط و  بادآ  یلماع ، یـضترم  رفعج  - 2

ص 118. ج 3 ، یفاک ، لوصا  زا : لقن  هب 
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لابقتسا هدراهچ _ 

لابقتسا هدراهچ _ 

(1)  ...«. ناش هدیسر  رفس  زا  ِرادید  دهع و  دیدجت  رد  نک )  کمک  ار  نانآ  و  ( ؛  ْمِهِمِداق َدُّهَعَت  ْمُهْقِّفَو ...)  َو  »)

لقن شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  .دهد  یم  ناشن  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  هریـس  رد  ار  راک  نیا  تیمها  ریز  ثیدح 
: دنک یم 

ْنَأ یلِإ   » ِهیَنیَع َنَیب  ام  َلَّبَق  ُهَقَناع َو  ًهَوْطُخ َو  َهَرْـشَع  یَتَْنثا  ُهَلَبْقَتْـسا  ِهَیلِإ َو  َماق  ِهَشَبَْحلا  َنِم  ٍِبلاط  یبَا  ُْنب  ُرَفْعَج  ُهَءاـج  اَّـمل  ِهللا  َلوُسَر    ّ َنِإ
(2) .ِِهتیْؤُِرب ًاحَرَف  یَکبَو  َلاق » 

هب ماگ  هدزاود  تفر و  وا  يوس  هب  دـمآ ، شدزن  هشبح  زا  بلاـط  یبا  نب  رفعج  هک  یماـگنه  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـنامه 
زا شندـید  زا  لوسر )  ترـضح   ) و دومرف ) ماما  هک  اجنآ  ات   ) دیـسوب ار  وا  مشچ  ود  نیب  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  تفر و  وا  تمس 

 . تخیر کشا  قوش ، يور 

نانآ لاح  زا  ندش  ایوج  هدزناپ _ 

نانآ لاح  زا  ندش  ایوج  هدزناپ _ 

دننادب ینعی  تسا ؛ رگیدـکی  لاح  زا  ندـش  ایوج  دـننک ، تقد  دـیاب  رگیدـکی  هب  تبـسن  ناگیاسمه  ناتـسود و  هک  يدراوم  زا  یکی 
یخرب تسا و  هدـش  گنر  مک  هزورما  هک  تسا  مهم  رایـسب  دارفا  یتسود  همادا  رد  رما  نیا  .درب  یم  رـس  هب  یتیعـضو  هچ  رد  يرگید 

.دنرادن ربخ  مه  زا  اه  تدم  ناتسود 

زارف 2. ياعد 26 ، هیداجس ، هفیحصلا  - 1
ص 490. ج 5 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2
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ْنَأ َو  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  تسوا  هب  نداد  هیدـه  ناسحا و  هیاسمه ، تسود و  زا  ندـش  ایوج  ياه  هار  زا  یکی 
(1)  «. میوش ایوج  نامناگیاسمه  زا  اطع  ناسحا و  اب  و  هیِطَْعلاو ؛  ِلاْضفِْإلِاب  اَنَناریِج  َدَهاعَتَن 

دای هب  ناسنا  هک  دـهد  یم  ناشن  هیاسمه  تسود و  هب  هناصلاخ ، هناـقداص و  یلو  دـشاب ، کـچوک  هچرگا  نداد  هیدـه  کـین و  راـک 
هیده رگیدکی و  رادـید  هب  ناگیاسمه  ناتـسود و  نادـنواشیوخ و  هلمج  زا  کیدزن ، دارفا  مامت  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسوا . 

: دیامرف یم  شرافس  نداد 

(2)  . َهَّدَوَْملا ُِتْبُثت  َهَرایِّزلا  َهَمیِخَّسلا َو  ُّلُسَت  َهیِدَْهلا   ّ َ نِإَف اْوّداهَت  اُورَواَجت  الَو  اوُرَواَزت  َِهبارَْقلا  َلْهَأ  ای 

رادید درب و  یم  نیب  زا  ار  هنیک  هیده  اریز  دیهدب ؛ هیده  دینکن و  متـس  مه  هب  دـیورب و  مه  ترایز  هب  رگیدـکی ، هب  کیدزن  دارفا  يا 
.دنک یم  رادیاپ  ار  امش  نیب  تّدوم  رگیدکی ،

یلم هناسر  فیاظو 

یلم هناسر  فیاظو 

نینچمه .دوش  هدـناجنگ  اه  ملیف  رد  نانآ ، مهف  اب  بسانتم  يا  هنوگ  هب  ناتـسود  اب  طابترا  ناناوجون ، ناکدوک و  ياـه  هماـنرب  رد  . 1
رد .تسا  بوخ  ملاس  تباقر  هتبلا  دـینک ، يدوسح  ناتناتـسود  هب  ادابم  دـننک : ناـیب  ار  تاـکن  نیا  اـه  هچب  ینتـشاد  تسود  ناـیرجم 

دنک قیوشت  بوخ  ياهراک  هب  ار  ام  هک  درک  یتسود  دیاب  یسک  اب  .دیشابن  ربکتم  رورغم و  نانآ  لباقم 

زارف 10. ياعد 44 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 1
یمالسا یگنهرف  هسسوم  مق : یناتسدرا ، یقداص  دمحا  خیش  بیترت : حیحصت و  تایرفعجلا ، یفوکلا ، ثعشالا  دّمحم  نب  دّمحم  - 2

ص 252. ، 1375 روپناشوک ،
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(1)« .دیورب وا  تدایع  هب  دش ، رامیب  ناتتسود  رگا  : » دومرف مالسلا  هیلع  داجس  ماما  .دزادنیب  دنوادخ  دای  هب  و 

یپ دـشاب و  ناـنآ  كرد  زا  جراـخ  راوـشد و  نینـس ، نیا  رد  ناـکدوک  يارب  یـشوپزار ، دـننام  لـئاسم  یخرب  ندـنامهف  دـیاش  هـتبلا 
هب لذتبم ، ملیف  نداد  دننام  یقالخاریغ  يراک  رد  ار  دوخ  تسود  هابتـشا  كدوک ، لاثم ، يارب  .دروآ  لابند  هب  يرتراب  نایز  ياهدمآ 

.دنکن نایب  یشوپزار  لیلد 

ياه هکبـش  رد  نینچمه  دـندایز ، ناوج  ناوجون و  نابطاخم  هک  ویدار  ناوج  هکبـش  ای  امیـس  هکبـش 3  دننام  اه  هکبـش  یخرب  رد  . 2
تسود ياه  یگژیو  یتمـسقدنچ ، هاتوک و  يا  همانرب  رد  ای  یـشزرو  يا  هقباسم  شخپ  کیدزن  ًالثم  بسانم ، ینامز  رد  يزرم  نورب 

لاح زا  ندـشایوج  یـشوپزار ، نانآ ، ياه  يدـنمزاین  عفر  ییوجلد ، دـننام : .دوش  نایب  ثیداـحا  زا  وا  اـب  طاـبترا  یگنوگچ  بوخ و 
.دشاب بسانم  اه  همانرب  نیا  يارب  دناوت  یم  یقیقح » تسود   » و هنامیمص »  » دننام ییاه  ناونع  ...و .  نانآ 

هدش قفوم  و  ...و ) سرد  رد  ندرک  کمک  دجـسم ، هب  تیاده   ) هدرک کمک  یگدنز  رد  اهنآ  هب  ناشبوخ  ناتـسود  هک  يدارفا  اب  . 3
.دوش نایب  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  نانخس  زا  وا  اب  طابترا  یگنوگچ  بوخ و  تسود  ياه  یگژیو  همادا ، رد  .دوش  وگو  تفگ  دنا ،

مان اب  دجاسم  رد  اه  یتسود  هژیو  هب  دـجاسم  هرابرد  يا  همانرب  دجـسم ، اب  ناناوجون  رتشیب  ییانـشآ  يارب  دوش  یم  داهنـشیپ  نینچمه 
تئیه دجاسم و  ياه  هاگیاپ  اه و  نوناک  ناگدیزگرب  اب  دوش و  هیهت  تسود » هناخ  رد  یتسود   » و دجـسم » ياه  هچب  اب   » دـننام ییاه 

اه و ناتسا  رد  ناناوج  یبهذم  ياه 

زارف 2. ياعد 26 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 1
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ناشن نازیزع  نیا  تیمیمص  یشزرو و  یملع ، طاشن  روش و  وگو و  تفگ  یگتخاس ) ياضف  زا  رود  و   ) هنامیمـص فلتخم ، ياهرهش 
تـسرد يوگلا  ناتـسود ، نیتسخن  باختنا  رد  ات  دنـشاب  ناناوجون  ناکدوک و  اه  همانرب  نیا  یلـصا  بطاـخم  تسا  مزـال  .دوش  هداد 

.درک ارجا  دجسم  ياه  هچب  عمج  رد  ار  هلحم » هقباسم   » ریظن اه  همانرب  یخرب  ناوت  یم  .دوش  هداد  شزومآ  نانآ  هب  باختنا 

ياه بیع  هکنآ  اب  هیاسمه ، مناخ  .دوش  هداد  ناشن  ناتـسود  ناگیاسمه و  اـب  طاـبترا  تسرد  يوگلا  اـه ، هعومجم  اـه و  ملیف  رد  . 4
( رترب باجح  و   ) الاب تالیـصحت  دوجو  اب  يا  هیاسمه  دنک ، یم  يراددوخ  نارگید  هب  نآ  ندرکوگزاب  زا  دناد ، یم  ار  دوخ  هیاسمه 

.دنک یم  ییوجلد  نانآ  زا  یگدیسر و  اهنآ  تالکشم  هب  تسا ، عضاوتم  اه  هیاسمه  رگید  لباقم  رد 

نالاسدرخ نادنملاس و  اب  دروخرب  رد  یعامتجا  قالخا  . 3

هراشا

نالاسدرخ نادنملاس و  اب  دروخرب  رد  یعامتجا  قالخا  . 3

اه لصف  ریز 

نادنملاس فلا )

نالاسدرخ ب )

یلم هناسر  فیاظو 

نادنملاس فلا )

هراشا

نادنملاس فلا )

 . تسا هدش  هدرمـشرب  دنوادخ  هب  مارتحا  ياه  قادصم  زا  نانآ  هب  مارتحا  دنرادروخرب و  يا  هژیو  هاگیاج  زا  اه  تیاور  رد  نادنملاس 
قیداصم زا  ِِملْسُْملا ؛  ِهَبیَّشلا  يِذ  ِلالِْجا  ِهللا  ِلالِْجا  ْنِم  دومرف : هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

هیلع داجـس  ماما  زا  هک  ناـنچ  دـنراد ، ییـالاو  شزرا  دـنوادخ  دزن  دارفا  نیا   (1)« .تسا ناملـسم  ریپ  ناسنا  میرکت  دـنوادخ ، میرکت 
زا يرون  يریپ  ایادـخ ! َكِراِنب ؛  َكَرُون  َقِرُْحت  ْنّأ  ٌلاـحُمَف  َكِراْونّأ  ْنِم  ٌرُون    ُ هّبیَّشلَا یهلِإ ، : » تسا هدـش  لـقن  ریز  ياـعد  رد  مالـسلا 

(2) «. دوش هدنازوس  شتآ  اب  وت  رون  هنوگچ  سپ  تسا ، تدوجو  راونا 

ص 193. ج 2 ، چ 2 ، ق ، _. 1425 ه هوسا ، مق ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - 1
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 َّ نِإَف ِرِیبَْکلا ، ُّقَح  اَّمَأ  َو  : » دیامرف یم  دناد و  یم  ناشیا  هب  مارتحا  ار  نالاس  نهک  قوقح  زا  یکی  یثیدح ، رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
(1)  «. يراذگ مارتحا  ار  وا  یگدروخ  لاس  هک  تسا  نآ  لاس ] نهک  و   ] هدروخ لاس  درف  قح  ِهِّنِس ؛  ُرِیقَْوت  ُهَّقَح 

: دیوگ یم  کلام  نب  سنا  .دراد  یناوارف  يویند  يورخا و  ياه  تکرب  نتشاذگ  مارتحا  نیا 

.ِهَمایِقلا (2) َمْوی  ِیئاقَفُر  ْنِم    ْ نُکَتَرِیبَْکلا ِرِّقَو  ِهِیف َو  َلاقَف  ٍلاصِخ  ِسْمَِخب   9 ِهللا ُلوُسَر  ِیناصْوَأ 

دیراذگب مارتحا  تما  نانزریپ  ای  نادرمریپ  هب  هک  دوب  نیا  اهنآ  زا  یکی  .دومرف  هیصوت  زیچ  جنپ  هب  ارم  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
.دیشاب نم  ناتسود  زا  تمایق  رد  ات 

: دنک یم  نایب  زین  ار  نانآ  هب  مارتحا  زا  ییاه  هنومن  ناگدروخ ، لاس  قح  همادا  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

نتفرگن عضوم  ندرکن و  ینمشد  کی _ 

نتفرگن عضوم  ندرکن و  ینمشد  کی _ 

(3)  «. يرذگب وا  ربارب  رد  يریگ  عضوم  زا  ِماصِْخلا ؛ َْدنِع  ِِهتََلباقُم  ُكَْرت  »

نیا نتـشاد  لـیلد  هب  تسا  نکمم  دراد و  نارگید  زا  يرتـشیب  ياـهراظتنا  تسا ، هتـشذگ  وا  زا  يرمع  هک  یناـسنا  یعیبـط ، روـط  هـب 
: دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  .دـماجنا  یم  يریگرد  ینمـشد و  هب  یهاگ  هک  دـنادب  نارگید  راکبلط  ار  دوخ  هشیمه  هیحور ،

ریگرد وا  اـب  نارگید  دـنک  یم  اـضتقا  وا  مارتـحا  دـناشکب ، نارگید  اـب  يریگرد  تمـس  هـب  ار  وا  هـیحور ، نـیا  دراد  لاـمتحا  نوـچ  »
(4) «. دنوشن

 . ص 80 قوقحلا ، هلاسر  - 1
ح 9777. ص 394 ، ج 8 ، لیاسولا ، كردتسم  زا : لقن  هب  ص 396 ، ج 3 ، مالسلا ، هیلع  داجس  ماما  قوقحلا  هلاسر  رد  يریس  - 2

ص 80. قوقحلا ، هلاسر  - 3
ص 400. ج 3 ، مالسلا ، هیلع  داجس  ماما  قوقحلا  هلاسر  رد  يریس  - 4
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ناشیا رس  تشپ  نتفر  هار  ود _ 

ناشیا رس  تشپ  نتفر  هار  ود _ 

(1)  «. يرادنرب مدق  وا  زا  رتولج  يریگن و  یشیپ  وا  رب  نتفر  هار  رد  و  ٍقیِرَط ؛  ِیف  ُهَّمَُؤت  الَو  ٍقیرَط  یلِإ  ُهِْقبْسَت  الَو  »

هنالقاع دروخرب  هس _ 

هنالقاع دروخرب  هس _ 

(2)  «. يزروب يرابدرب  وت  درک ، ینادان  وت  اب  وا  رگا  ینکن و  ینادان  وا  اب  و  َْتلَّمََحت ؛  َکیَلَع  َلِهَج  ْنِإ  ُْهلِهْجَتْسَت َو  الَو  »

.دوش یم  هدینـش  دنمدرخ  ناسنا  زا  هک  دیوگب  ینانخـس  دریگن و  تروص  ینالقعریغ  راک  دوب  بقارم  دـیاب  نادـنملاس  اب  دروخرب  رد 
راظتنا وا  زا  هک  دـش  يراج  وا  ناـبز  رب  یطوبرماـن  نخـس  یحور _  یمـسج و  ياـهورین  فعـض  ـالاب و  لاـس  نس و  لـیلد  هب  رگا _ 

(3) .دنک دروخرب  وا  اب  دیابن  تسین ،

نالاسدرخ ب )

هراشا

نالاسدرخ ب )

: دیامرف یم  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  .دنراد  يا  هژیو  هاگیاج  ام  نید  ناگرزب  رظن  رد  زین  نالاسدرخ 

.ٌرِیبَک (4) ِهللاَْدنِع  ْمُهَریِغَص  َّنِإَف  َنیِِملْسُْملا  َنِم  ًادَحَأ  َّنَرِّقَُحتال 

 . تسا گرزب  ادخ  دزن  مه  نانآ  لاسدرخ  نوچ  دیرامشن ؛ کچوک  ار  اه  ناملسم  زا  کی  چیه 

: دنک یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  هورگ  نیا  قح  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

ندرک ینابرهم  کی _ 

ندرک ینابرهم  کی _ 

 . ص 80 قوقحلا ، هلاسر  - 1
 . ص 80 قوقحلا ، هلاسر  - 2
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ص 401. ج 3 ، مالسلا ، هیلع  داجس  ماما  قوقحلا  هلاسر  رد  يریس  - 3
ص 39. ج 1 ، مارو ، هعومجم  زا : لقن  هب  ص 395 ، ج 3 ، مالسلا ، هیلع  داجس  ماما  قوقحلا  هلاسر  رد  يریس  - 4
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(1)  «. ینک ینابرهم  وا  اب  هک  تسا  نآ  لاسدرخ  قح  ُُهتَمْحَرَف ؛  ِریِغَّصلا  ُّقَح  اَّمَأ  «َو 

یم دـجو  هب  ترـضح  ندـید  اب  ناـکدوک  تشذـگ ، یم  رازاـب  هچوک و  زا  رگا  هک  دوب  ناـنچ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  شور 
نالاسدرخ اب  دروخرب  رد  ربمایپ  ینابرهم  زا  ناشن  ناکدوک  راک  .دندرک  یم  توعد  يزاب  رد  تکرش  يارب  ار  ترضح  هاگ  دندمآ و 

یتسود نیا  ندوبن  .دنتـشاد  ار  نآ  لامک  مالـسلا ، هیلع  ناماما  ربمایپ و  هک  دراد  هشیر  یناسنا  ترطف  رد  زین  ندـیزرو  رهم  نیا  .دراد 
(2)  . تسا ناسنا  حور  رد  يدوبمک  زا  یشان  اه 

ندرک مارتحا  ود _ 

ندرک مارتحا  ود _ 

 : تسا لقن  مالسا  ربمایپ  هرابرد  .تسام  نید  ناگرزب  هریس  نانآ ، هب  مارتحا  ناکدوک و  هب  تبحم 

.ْمَُهل (3) ُفِقیَف  ُناْیبِّصلا  ُهاّقَلَتیَف  ِرَفَّسلا  َنِم  ُمَدْقی  َناک 9 

یم نانآ  مارتحا  هب  درک ، یم  دروخرب  مدرم  ناکدوک  اب  هار  رد  تشگ و  یمرب  يرفس  زا  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  ینامز 
.داتسیا

وکین ياـه  تنـس  زا  یکی  ار  ناـنآ  هب  ندرک  مالـس  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  سب  نیمه  ناـکدوک  هب  مارتـحا  تیمها  رد 
: دومرف یم  درک و  یم  یفرعم 

(4) .يِدَْعب ْنِم  ًهَّنُس  َنوُکِیل  ِناْیبِّصلا  یَلَع  ُمِیلْسَّتلاَو  ِتامُْملا ...  یَّتَح  َّنُهُعَدَأال  ٌسْمَخ 

ص 82. قوقحلا ، هلاسر  - 1
ص 407. ج 3 ، مالسلا ، هیلع  داجس  ماما  قوقحلا  هلاسر  رد  يریس  - 2

ج ءاضیبلا ، هجحم  زا : لقن  هب  ص 499 ، ، 1379 نایراصنا ، مق ، مالسلا ، هیلع  داجـس  ماما  هاگدید  زا  قوقح  یخیاشم ، هللا  تردق  - 3
ص 366. ، 3

ص 84. چ 3 ، ، 1383 باتک ، ناتسوب  مق ، مالسلا ، هیلع  تیب  لها  بتکم  رد  نادنزرف  قوقح  یسبط ، یجورم  داوجدمحم  - 4

هیداجس هفیحص  رد  یعامتجا  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 169زکرم  هحفص 113 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13168/AKS BARNAMEH/#content_note_92_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13168/AKS BARNAMEH/#content_note_92_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13168/AKS BARNAMEH/#content_note_92_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13168/AKS BARNAMEH/#content_note_92_4
http://www.ghaemiyeh.com


ص:93

نایم رد   ) نم زا  سپ  هکنیا  ات  تسا ، ناـکدوک  هب  ندرک  مالـس  یکی  منک ...  یمن  كرت  ار  اـهنآ  گرم  هظحل  اـت  هک  تسا  زیچ  جـنپ 
.دوش تنس  ناناملسم )

اه هابتشا  ششخب  هس _ 

اه هابتشا  ششخب  هس _ 

نارود ياه  هزیرغ  تسا و  فیعـض  اهنآ  كاردا  اریز  تسا ؛  رتشیب  ناـکدوک  رد  نآ  لاـمتحا  تسین و  نمیا  هابتـشا  زا  یناـسنا  چـیه 
نیرتهب نیاربانب ، .دوش  نارگید  هجوتم  ینایز  تراسخ و  نآ ، رثا  رب  تسا  نکمم  هک  دنک  یم  راداو  ییاهراک  هب  ار  اهنآ  زین  یکدوک 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما   (1) .تساهنآ ياهاطخ  زا  تشذگ  یشوپ و  مشچ  اهنآ  تیبرت  يارب  هار 

(2) َِهبْوَّتِلل .  ٌبَبَس  ُهَّنِإَف  ِِهتَثادَح  ِِرئارَج  یلَع  ُْرتَّسلا  ...َو  ُْهنَع  ُْوفَْعلاَو 

.دوش وا  تشگزاب  هبوت و  بجوم  هک  ینک  یشوپ  هدرپ  شا  هناکدوک  ياه  شزغل  رب  ...ینک و  تشذگ  وا  قح  رد 

یلم هناسر  فیاظو 

یلم هناسر  فیاظو 

نالاسدرخ . 1

رد مالسا  یمارگ  ربمایپ  هریس  زا  هک  ار  يدراوم  ناوت  یم  هنومن  يارب  هک  تسا  نانآ  هب  مارتحا  نالاسدرخ  هرابرد  مهم  دراوم  زا  یکی 
دجـسم و رد  نالاسدرخ ، هب  مارتحا  دراوم  زا  رگید  هنومن  .دروآ  هداوناـخ  هماـنرب  رد  يرجم  نتم  اـی  سیونریز  تروص  هب  دـمآ ، نتم 

: درک هدافتسا  ریز  بلاطم  زا  ناوت  یم  امیس  نآرق  هکبش  ای  ناضمر  هام  هژیو  ياه  همانرب  رد  هک  تسا  تعامج  ياهزامن 

ص 410. ج 3 ، مالسلا ، هیلع  داجس  ماما  قوقح  هلاسر  رد  يریس  - 1
ص 82. قوقحلا ، هلاسر  - 2
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ار نانآ  تینابصع  اب  دنهد و  یم  ناشن  یفنم  شنکاو  تعرس  هب  تعامج  زامن  ياه  فص  رد  نالاهنون  هدهاشم  اب  نارازگزامن  یخرب 
هیحور دهد ، یم  خر  یهاگآان  رس  زا  هک  طلغ  ياهدروخرب  نیا  .دننک  یم  نوریب  دجـسم  زا  ای  دننز  یم  رانک  نارازگزامن  عامتجا  زا 
هیـصوت تسا  راوازـس  .دـنک  یم  لیم  یب  يدابع  زکارم  هب  نتفر  یبهذـم و  لامعا  رارکت  هب  ار  ناـنآ  فیعـض و  ار  ناـکدوک  یبهذـم 

.مینک لمع  دراوم  نیا  رد  ار  ناموصعم 

نانآ : » دومرف ترضح  .دنا  هدرک  تکرـش  تعامج  زامن  رد  هک  مدیـسرپ  یناکدوک  هرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگ : یم  رباج 
(1) «. دینکفیب ییادج  ناشنایم  رد  اهرت ) گرزب  نداتسیا  اب   ) هکلب دینزن  سپاو  رخآ  ياه  فص  هب  زامن ، رد  ار 

نادنملاس . 2

هب يزرم  نورب  ياه  همانرب  ناناوجون و  ناکدوک و  ياه  همانرب  اه و  هعومجم  اـه ، لایرـس  اـه ، ملیف  رد  نادـنملاس و  هب  مارتحا  فلا )
.دشاب اهروحم  زا  یکی  ناضمر ، هام  ياه  لایرس  رد  دناوت  یم  عوضوم  نیا  .دوش  هدیشک  ریوصت 

ياه ثیدـح  هورگ ، نیا  هرابرد  ناناوج  مدرم و  رظن  زا  ندـش  ایوج  نادـنملاس و  اب  وگو  تفگ  زا  دـعب  يربخ  ياه  شرازگ  رد  ب )
.دوش هدروآ  نانآ  هب  مارتحا  هرابرد  هدش  حرطم 

نادنمزاین مدرم و  اب  دروخرب  رد  یعامتجا  قالخا  . 4

هراشا

نادنمزاین مدرم و  اب  دروخرب  رد  یعامتجا  قالخا  . 4

اه لصف  ریز 

يزاین یب  ای  يدنمزاین  فلا )

مدرم زا  يزاین  یب  ب )

یگدنز رد  تعانق  ج )

زآ ربارب  رد  تعانق  د )

لخب ربارب  یگدنشخب ، ه )_

يدنمتواخس ياه  هولج  و )
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؟  تسا یفاک  ناریقف  يدام  زاین  عفر  ایآ  ز )

تواخس حیحص  هاگیاج  تخانش  ه )_

یلم هناسر  فیاظو 

اه سیونریز 

يزاین یب  ای  يدنمزاین  فلا )

يزاین یب  ای  يدنمزاین  فلا )

هیداجـس هفیحـص  زا  شـسرپ ، نیا  هب  خـساپ  يارب  ریخ ؟ ای  تسا  بوخ  نارگید ، زا  نتـساوخ  یلام  کـمک  ندرک و  تساوخرد  اـیآ 
.میریگ یم  کمک 

ص83. مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  بتکم  رد  نادنزرف  قوقح  - 1
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هانپ وت  هب  ایادخ ! ِشاعَْملا ؛ ِْکنَض  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  : » درب یم  هانپ  دنوادخ  هب  یتسد  گنت  رقف و  زا  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترـضح 
(1)  «. تخس یگدنز  زا  مرب  یم 

تخس و ار  ما  یگدنز  و  ًاّدَک ؛ ادَک  یشیَع  ْلَعَْجت  َو ال  : » دشابن هارمه  یتسد  گنت  اب  شا  یگدنز  هک  دهاوخ  یم  دنوادخ  زا  ترضح 
(3)  .« تسا وت  زا  نم  یگدنز )   ) شیاشگ هک  مدرگن  دنمزاین  زیچ و  یب  و  یِعْـسُو ؛ َكِْدنِع  ْنِم  َو   ّ َ نَرِقَْتفَأ الَو   » (2)  .« هدم رارق  راوشد 
ما يدنمجرا  و  َِکقْزِر ؛  َلْهَأ  َقِزْرَتْسَأَف  ِراْتقِْإلِاب  یِهاج  ْلِذَْتبَت  َو ال  : » دنک یم  تساوخرد  ار  رقف  لابند  هب  يزیروربآ  زا  ندنام  نمیا  و 

(4)  ». مهاوخب يزور  تناروخ  يزور  زا  هک  ناس  نآ  نادرگم ؛  راوخ  یتسد  گنت  هب  ار 

بقارم دیاب  ناناملسم  هک  دنک  یم  دزشوگ  يدنمتورث  رد  ار  یگرزب  رطخ  مالسلا ، هیلع  داجس  ماما  ترـضح  میدید ، هک  هنوگ  نامه 
: دنتسه زین  تکربرپ  تراجت  تحار و  یگدنز  ناهاوخ  هک  یلاحرد  دنشاب ، نآ 

(5)  . ِینیِْهُلتال ًهَکَرابُم  ًهیِمان  ًهَراِجت  ِینیِغْطیال َو  ًالِضاَف  ًارِیثَک  ًابیَط  ًالام  َِکلْضَف  ْنِم  ِیْنقُزْرا   َ ّ مُهلَّلَأ

هک نک  اطع  یتکربرپ  دوسرپ  تراجت  درادناو و  نایغط  هب  ارم  هک  نک  يزور  یندشن  مامت  دایز  كاپ و  لام  نم  هب  تلـضف  زا  ایادخ !
.درادناو ایند  هب  ندش  مرگرس  هب  ارم 

ِریَغ ْنِم  ِیتَرِخآ  ِیف  اْینُّدـلا َو  ِهایَح  ِیف  َکَیِلا  اِهب  ُلَّصََوتَأ  ِیتاـجاح َو    ِ عیِمَج یلَع  اـِهب  يْوقَأ  ًهَشیِعَم  ِهَشیِعَْملا ، َریَخ  َکـُلَأْسَا  یِّنِإ   ّ َ مُهَّللَأ
(6)  . یقْشَاَف  َّ َ یَلَع اهَرِّتَُقت  ْوأ  یغْطأَف  اهِیف  ِینَفِْرُتت  ْنَأ 

ص 110. ق ، _. ،1400ه نیلقثلا هبتکم  مق ، هیداجّسلا ، هثلاثلا  هفیحصلا  یناهفصا ، يدنفا  هللادبع  - 1
زارف 22. ياعد 20 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 2
زارف 14. ياعد 20 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 3
زارف 26. ياعد 20 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 4

زارف 7. ياعد 36 ، ص 379 ، هعماج ، هیداجس  هفیحص  یعوضوم  همان  هیامن  - 5
زارف 26. ياعد 251 ، ص 673 ، هعماج ، هیداجس  هفیحص  یعوضوم  همان  هیامن  - 6
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یگدنز رد  وت  هب  نآ  هلیـسو  هب  مشاب و  رداق  میاهزاین  مامت  يادا  رب  هک  یناگدنز  نآ  مهاوخ ، یم  ار  یناگدـنز  نیرتهب  وت  زا  ایادـخ !
 . مدرگ تخبدب  ات  دوش  تخس  نم  رب  ای  منک  نایغط  نآ  اب  هک  دزاس  هدرورپزان  ارم  هکنآ  نودب  مبای ؛  لاصتا  مترخآ  ایند و 

(1) .ًانایْغُط ُْهنِم  ُبَّقَعَتَأ  ام  ْوَأ  یَْغب  یلِإ  ًایِّدََأتْوَأ  ًهَلیِخَم  ِیل  ُثِدْحی  ام  ِلاملا  َنِم  یِّنَعِد  ْزا  َو 

.زاس رود  نم  زا  موش ، یشکرس  راچد  نآ  یپ  رد  ای  دناسرب  يرگمتس  هب  ای  دروآ  شیپ  يدنسپدوخ  میارب  هک  ار  یلام  و 

(2) .ًاّدَک ًادَّک  یِشیَع  ْلَعَْجت  َو ال    ِ هَعَّدلا َنْسُح  ِینْحَْنما  ِهَعَّسلِاب َو  یِِّنتْفَت  َو ال 

 . نکم راوشد  ار  متشیعم  نک و  مرادروخرب  یگدنز  رد  شیاسآ  زا  نکم و  مشیامزآ  لام  تعسو  هب  ایادخ ) راب  )

.دنک یم  هراشا  دایز  تورث  رد  یشکرس  ینامرفان و  رطخ  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ترضح  اهزارف ، نیا  رد 

ضرعم رد  هکنآ  يارب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  تسا .  ریذـپان  باـنتجا  یمتح و  لاـم ، شیاـشگ  رد  دـنوادخ  ناـحتما  تفگ  دـیاب  »
هجاوم یلاعت  يراب  تخـس  ياه  شیامزآ  اب  ات  دـهدن  داـیز  تورث  وا  هب  هک  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  دریگن ، رارق  نیگنـس  تاـناحتما 

عقاو ناحتما  هقیـضم  رد  هکنآ  يارب  تسا ، موصعم  هکنآ  اـب  ترـضح  نآ  تسا ، هدـنزومآ  رایـسب  مدرم  مومع  يارب  زارف  نیا  .ددرگن 
رگا دـنیوگ : یم  یتسد  یهت  لاح  رد  يداع  دارفا  زا  یـضعب  اـما  دـهدن ، تورث  هزادـنا  زا  شیب  وا  هب  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  دوشن ،

هفیظو ماجنا  یبوخ  هب  مییامن و  یم  نانچ  نینچ و  دنک ، تیانع  تورث  ام  هب  دنوادخ 

زارف 3. ياعد 30 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 1
زارف 22. ياعد 20 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 2
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ار ناـشراکفا  تورث ، تسا  نکمم  دـنناد  یمن  اـما  دـنیوگب ، نخـس  یکاـپ  صوـلخ و  يور  زا  عـقوم  نآ  رد  تسا  نکمم  مینک .  یم 
(1) «. دننک طوقس  یلام  ناحتما  رثا  رب  دنک و  ضوع 

نامورحم و لاح  هب  یگدیسر  زا  زین  یعامتجا  رظن  زا  .دروآ  یم  يور  یهلا  هاگرد  هب  رتمک  دوش ، تورث  هتفیش  هتسب و  لد  هک  یسک 
دنام یم  زاب  زین  دوخ  هداوناخ  هافر  زا  ایند ، هب  هقالع  لخب و  لیلد  هب  هاگ  هعفنملا و  ماع  ياهراک  ماجنا  تاکز ، تخادرپ  نادنمتـسم ،

.دراد یم  شوخ  لد  هکس ، نتخودنا  هب  و 

هنازور ياهزاین  نآ ، رد  هک  یگدـنز  داجیا  شالت و  راک و  هب  تسا و  دنـسپان  یتسد ، یهت  رقف و  مالـسلا ، هیلع  داجـس  ماما  هاـگن  رد 
.دنامب لداعت  لاح  رد  هشیمه  ناسنا  تسا  رتهب  .دوش  یم  هداد  روتسد  دوش ، فرطرب  ناسنا 

َْول : » دومرف دنک ، یم  هیرگ  يریقف  دید  یتقو  ترضح  هک  تسا  هدش  لقن  ایند  لام  هب  نتـسبن  لد  نایب  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا 
، تفر یم  نیب  زا  دوب و  درف  نیا  تسد  رد  ایند  مامت  رگا  یِْکبی ؛  ْنَأ  َُهل  یِغَْبنی  َناک  ام  ُْهنِم  ْتَطَقَـس   ّ َ ُمث اذه  ِّفَک  ِیف  َْتناَک  اْینُّدلا   ّ َ نَأ

(2) «. دنک هیرگ  هک  دوبن  راوازس 

مدرم زا  يزاین  یب  ب )

مدرم زا  يزاین  یب  ب )

؟ تسا دنسپان  نتساوخ  هقدص  نتفرگ و  ضرق  يارب  ریقف ، يوس  زا  زاین  راهظا  ایآ 

ص 224. ج 3 ، قالخا ، مراکم  ياعد  حرش  - 1
: زا لـقن  هب  ص 187 ، ق ، _. ه  1418 ثیدحلاراد ، مق ، مالـسلا ، هیلع  داجـسلا  مامالا  داهج  یلالج ، ینیـسح  نیـسح  دمحم  دیـس  - 2

ص 106. ج 2 ، همغلا ، فشک 
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دراوـم رد  رتـشیب  ظـفل  نیا  تسا ، حرطم  زین  ...و  ماـقم  هصرع  رد  تـسین و  يداـصتقا  ياـهراک  رد  طـقف  مدرم  زا  يزاـین  یب  هـچرگا 
امرف زاین  یب  نارگید )  زا   ) ارم و  َِکقْزِر ؛  ِیف   ّ َ یَلَع ْعِسْوَأ  ِیِننْغَأَو َو  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  .دور  یم  راک  هب  يداصتقا 

: تسا هدمآ  رگید  يزارف  رد  (1) و   .« هد شیاشگ  نم  رب  ار  تا  يزور  و 

 .ِ ناسْحِْإلا َتْوَف  َكِْدنِع  ْنِم   ََّ َ قَحَتْـساَو ِنامْرِْحِلل  َضَّرَعَت  ْدَقَف  َکَنوُد  اهِحُْجن  َبَبَـس  ُهَلَعَجْوَأ  َکِْقلَخ  ْنِم  ٍدَحَأ  یلِإ  ِِهتَجاِحب  َهَّجََوت  ْنَم  َو 
(2)

يدـیمون هب  دـهد ، رارق  تجاـح  نآ  ندـمآرب  ببـس  ار  وت  زج  اـی  دروآ  يور  تناگدـیرفآ  زا  یکی  هب  دوخ  تجاـح  يارب  سکره  و 
 . تسا هدیدرگ  وت  زا  نتفاین  ناسحا  راوازس  هدییارگ و 

: دهاوخ یم  دنوادخ  زا  ار  نارگید  هب  دوخ  روما  ندرکن  راذگاو  ماما  اهزارف ، یضعب  رد 

(3) .یتیافِک  ّ َ لََوت یتَجاِحب َو  َدَّرَفَت  َْلب  َکِْقلَخ  یلِإ  ِیْنلِکَت  َو ال 

 . شاب نم  زاسراک  دوخ ، روآرب و  ار  ما  هتساوخ  هطساو  یب  هکلب  راذگماو ، شیوخ  قلخ  هب  ارم  و 

اوُّمَذ ًـالیوَط َو   ّ َ یَلَع اوُّنَم  ًادِـکَن َو  ًـالِیلَق  اْوَطْعَأ  اْوَطْعأ  ْنِإ  ِینُومَرَح َو  ِیتـَبارَق  یلِإ  ِینَتْأَْـجلَأ  ْنِإ  ِینوُـمَّهََجت َو  َکـِْقلَخ  یلِإ  یِنتَلَکَو  ْنِإ 
(4) .ًارِیثَک

ییاطع دننک ، اطع  رگا  دنزاس و  ممورحم  یهد ، تلاوح  مماوقا  هب  رگا  دنـشک و  مه  رد  يور  يراذـگاو ، شیوخ  قلخ  هب  ارم  رگا  و 
.دننک رایسب  شهوکن  دنهن و  ناوارف  ّتنم  نم  رب  دنهد و  رسدردرپ  كدنا و 

زارف 3. ياعد 20 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 1
زارف 14. ياعد 13 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 2

زارف 2. ياعد 22 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 3

زارف 3. ياعد 22 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 4
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: دنا هتفگ  ناگرزب 

هب ار  وا  روما  ادخ  دروآرب ، ار  شا  هتساوخ  دنوادخ  هب  زاین  نودب  دناوت  یم  دنوادخ ) زا  ریغ   ) يرگید ای  دوخ  دشاب  دقتعم  هک  یـسک 
(1) .دنک یم  راذگاو  يرگید  هب  ای  دوخ 

: دنا هدش  انثتسا  دارفا  زا  یضعب  ییوگ  رگید ، ياهزارف  رد  تشاد  هجوت  دیاب  رگید  يوس  زا 

.َکِْقلَخ (2) ِرایِِخب  َِکب َو  ِیتیافِک  ِیئانِْغتْسا َو  یِسْفَن َو  َْسنُأ  ِیْبلَق َو  نوُکُس  ْلَعْجا  َِلب  ًهَجاح  ْمِهَیلِإ  ِیبال  َو 

ار میاهراک  نتفرگ  ماجنا  يزاین و  یب  ناج و  شیاسآ  لد و  شمارآ  هکلب  نکم ، جاتحم  راجف ) نارفاک و   ) ناـنآ هب  ارم  ایادـخ ) راـب  )
 . يامرف رصحنم  تراکوکین  ناگدنب  هب  دوخ و  هب  اهنت 

هب مدرم  اریز  تسین ؛ هنوگ  نیا  : » دوـمرف ترـضح  نک ».  زاـین  یب  تقلخ  زا  ارم  ایادـخ   : » تفگ مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  دزن  يدرم 
(3)  ». نک زاین  یب  دوخ  دب  ناگدنب  زا  ارم  ایادخ  : » وگب هکلب  دنراد ، زاین  رگیدکی 

ناگدـنب زا  ارم  لـمع ، نیا  رطاـخ  هب  ایادـخ ! َکـِْقلَخ ؛  ِرارِـش  ْنَع  ینِغ  یِهلِإ  اـی  َکـِلذ  ْنـِم  ینِطْعَأ  : » دـیامرف یم  رگید  يزارف  رد  و 
(4) «. نک اطع  يزاین  یب  دوخ  رادرکدب 

، هدـش یهن  هچنآ  تـفگ  ناوـت  یم  هیداجـس ، هفیحـص  ياـهاعد  هـب  هجوـت  اـب  مینادـب ، نارگید  زا  ندرکن  اـضاقت  ار  اـنغ »  » ینعم رگا 
زا هک  تفر  يدارفا  دزن  زاین  عفر  يارب  دیاب  زاین ، تروص  رد  هک  تسا  نآ  حیحـص  رظن  .تسا  دنوادخریغ  هب  اهراک  لماک  يراذگاو 

دنشاب دنوادخ  بوخ  ناگدنب 

ص 499. ج 3 ، نیکلاسلا ، ضایر  - 1
زارف 12. ياعد 21 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 2

ص 285. لوقعلا ، فحت  - 3
زارف 3. ياعد 78 ، ص 421 ، هعماج ، هیداجس  هفیحص  یعوضوم  همان  هیامن  - 4
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ار ناسنا  يراوگرزب  هک  يرادرکدب  ناگدنب  هن  دنناد ، یم  دارفا  زاین  نتخاس  هدروآرب  يارب  يا  هلیسو  دنوادخ و  هب  هتـسباو  ار  دوخ  و 
.دنزادنا یم  رطخ  هب  شزاین ، عفر  رد 

بولطم زاـین  عفر  يارب  وا  کـین  ناگدـنب  اـی  دـنوادخ  زا  ندرک  تساوخرد  دـنچره  هک  تسا  نیا  درک ، شومارف  دـیابن  هک  يا  هتکن 
.دندرک یم  توعد  شالت  راک و  هب  ار  دنمزاین  دارفا  هک  دوب  نیا  ناموصعم  هریس  تسا ،

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

یلَع َحَـتَف  ْنَم  ُهللا َو  ُهانْغَأ  ینْغَتْـسا  ِنَم  َلاق :  ْنَأ  یلِإ  ِقوُّسلِاب  َکیَلَع  َلاقَف :  ِنیَمْوی ، ُذـْنُم  ًاماعَط  ُتْمِعَط  ام  َلاقَف :  ِیبَّنلا  َیلِإ  ٌلُجَر  َءاـج 
(1) .ٌء یَش  اهانْدَأ  ُّدُسیال  ِْرقَْفلا  َنِم  ًاباب  َنیِْعبَس  ِهیَلَع  ُهللا  َحَتَف  ًَهلَأْسَم  َباب  ِهِسْفَن 

( دومرف هک  اجنآ  ات   ) ندرک تراجت  هب  داب  وت  رب  دومرف : ترـضح  .ما  هدروخن  اذغ  شیپ  زور  ود  زا  تفگ :  دمآ و  ربمایپ  شیپ  يدرم 
، دـیاشگب ار  ندرک  لاؤـس  ِرد  دوـخ  يور  رب  سکره  دـنادرگ و  یم  زاـین  یب  ار  وا  دـنوادخ  دـنک ، مدرم  زا  يزاـین  یب  بلط  سکره 

.دنک یمن  رپ  يزیچ  ار  نآ  نیرتمک  هک  دیاشگ  یم  ار  رقف  زا  رد  داتفه  وا  رب  دنوادخ 

یگدنز رد  تعانق  ج )

یگدنز رد  تعانق  ج )

یفاک دروآ ، يور  ندرک  راک  هب  هک  نیمه  ایآ  دورب ؟ دـیاب  یهار  هچ  دـنک ، يراددوخ  نارگید  هب  زاـین  راـهظا  زا  ناـسنا  هکنآ  يارب 
دوجو اب  یگدـنز  رد  يدارفا  دـشابن و  یفاک  نیا ، دـسر  یم  رظن  هب  دـنک ؟ یم  زاین  یب  ار  وا  ندوب  تراجت  راک و  لاـبند  ینعی  تسا ؛

سپ .دنروآ  یم  يور  دوخ ) هناخ  ندرک  رتهب  يارب  ماو  تساوخرد  هنومن ، يارب  نارگید ( ، هب  زاین  راهظا  هب  زاب  ندرک  راک 

ص 157، ج 8 ، ، 1369 نالیگ ، هعمج  زامن  يرازگرب  داتـس  یمومع  طباور  تشر ، نیقداّصلا ، راثآ  یتشر ، شخب  ناسحا  قداص  - 1
ص 584. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  زا : لقن  هب 
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.تسا یگشیپ  تعانق  نارگید ، زا  يزاین  یب  ياه  هار  نیرترثؤم  زا  یکی  تسج .  يرگید  هار  دیاب 

هفیحـص رد  .دنـشاب  فاـفک »  » هجرد رد  یگدـنز  رد  هک  دـنهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  مالـسلا  هیلع  ناـموصعم  اـهاعد ، اـه و  تیاور  رد 
؛  ِفافَْکلا   ِ نادـِْقف ْنِم  َِکب ...)  ُذوُعَن  : ») تسا هدـمآ  تیاـفک »   » یهاـگ و  فاـفک »   » هژاو یهاـگ  یگـشیپ  تعاـنق  هراـبرد  هیداـجس 

(1)  «. يدنمزاین هزادنا  هب  يزور  نتفاین  زا  میرب ...)  یم  هانپ  وت  هب  ایادخ ! )

ٍ؛  لِصاو ٍفافَک  ْوَأ  ٍلِضاف  ٍعْسُِوب    ُ هنِم ِینْرِجَأ  َو  : » دیامرف یم  زین  نارگید  هب  نتشاد  نیَد  تلذ  زا  ییاهر  يارب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
(2)  ». ناهرب نیَد )  ّتلذ  زا  هشیمه ،  ) يدنمزاین تجاح و  هزادنا  هب  يزور  ای  رایسب  يرگناوت  هب  ارم  ایادخ ) راب  )

هب ار  دـمحم  لآ  يزور  ایادـخ ! اًـفافَک ؛ ٍدَّمَُحم  ِلآ  َتوـُق  ْلَـعْجا  َّمُهّللَأ  : » دـنک یم  تساوـخرد  دـنوادخ  زا  زین  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ 
(3) «. ...هد رارق  فافکردق 

زا ار  شبحاص  هک  نانچ  دشاب ، زاین  تجاح و  ردق  هب  دـشابن و  شدـح  زا  رتدایز  هک  تسا  يزیچ  نآ  : » دـنا هتفگ  فافک  فیرعت  رد 
«. دراد یمزاب  نارگید  هب  زاین  راهظا  بلط و 

ما يزور  ردق  نآ  هن  ینعی  نک ؛»  يزور  فافک  نم  هب  ایادخ ! فافَْکلا َ؛  یْنقُزْرا   ّ َ مُهَّللَأ : » تسا هدمآ  هیداجس  هفیحـص  زا  ییاعد  رد 
(4)  . متفا تقشم  یتخس و  هب  هک  دشاب  مک  ردق  نآ  هن  موش و  نایغط  راچد  هک  دشاب  دایز 

زارف 7. ياعد 8 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 1
زارف 2. ياعد 30 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 2

ص70. ج 2 ، ، 1370، تمکح نارهت ، يوبتجم ، نیدلا  لالج  همجرت : تاداعسلا ، عماج  یقارن ، يدهم  - 3
ص 141. ق ، _. 1420ه ءاضیبلا ، هجحملا  راد  توریب ، هیداجسلا ، هفیحصلا  حرش  یف  راونالارون  يریازج ، هللا  تمعن  - 4
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نیا زج  ایادخ ! راب  « َِکتَُّوق ِلْضَِفب  َنوُفَتْکُْملا  یِفَتْکی  امَّنِإ  َّمُهّللَأ  : » دنک یم  تساوخرد  ار  یگدنز  رد  تیافک »  » ماما اهزارف ، یخرب  رد 
(2)  «. ناشوپب يزاین  یب  جات  هب  ار  مرس  و  ِهیافِْکلِاب ؛  ِینْجَِّوت  َو   » ای  (1)« .دنزاین یب  وت ) ریغ  زا   ) وت هّوق  لضف  هب  نازاین  یب  هک  تسین 

(3) «. دبای ققحت  ریغ  زا  يزاین  یب  هک  دوش  یم  هتفگ  ینامز  تسا و  يزاین  یب  تیافک ، یناعم  زا  یکی  »

نداتسیا زاب  فّفعت و  ياراد  دشابن ، مه  ینغ  رگا  هک  تسا  يراوگرزب  نتشاد و  مرتحم  گرزب و  زا  هیانک  تیافک ، يارب  جات »   » رکذ
(4) .دنرادنپ یم  مرتحم  گرزب و  ار  ناشیا  مدرم  هک  تسا  تقلخ  زا  يانغتسا  لاؤس و  زا 

تفگنه و تورث  ییاراد و  ینعم  هب  تیافک  ّدح  رد  یگدنز  اریز  دراد ؛ توافت  هیقب  اب  وا  یگدنز  دـبای ، تسد  تیافک  هب  هک  یـسک 
زا سپ  دـسرب ، شیاـسآ  هب  لوـپ  هاـنپ  رد  دـیاب  دـشیدنا  یم  همه  زا  رتـشیب  هـک  سک  نآ  نیارباـنب ، .تـسین  روـیز  رز و  ياـه  هریخذ 

نارازه رگا  تسین و  وا  تسردان  یهت و  لایخ  هانپ  رد  شمارآ ، هک  دـبای  یمرد  شیاه  هتـساوخ  هب  ندیـسر  اـه و  یتخـس  ندـنارذگ 
يانعم تشاذگ  دهاوخن  شیاسآ  نیلاب  رب  رـس  زگره  دشاب ، هتـشادن  ناج  لد و  شمارآ  یحور و  تینما  یلو  دشاب ، هتـشاد  نیا  ربارب 

ماما نخس 

زارف 11. ياعد 5 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 1
زارف 22. ياعد 20 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 2

ص 203. ج 3 ، قالخالا ، مراکم  ياعد  ریسفت  حرش و  - 3
ص 343. ، 1384 هیمالسا ، نارهت ، قالخالا ، مراکم  ياعد  حرش  یتابوبح ، اضر  دّیس  - 4
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هدوب یبوبر  ترـضح  تیافک  هانپ  رد  نتـسیز و  شمارآ  رد  َِکتَُّوق «  ِلْضَِفب  َنوُفَتْکُْملا  یِفَتْکی  اـمَّنِإ  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلع  داـجس 
(1) .تسا

زآ ربارب  رد  تعانق  د )

زآ ربارب  رد  تعانق  د )

 . تسا هدش  یفرعم  تعانق  هجیتن  يزاین ، یب  زین  تایاور  رد  .دناسر  یم  يزاین  یب  تیافک و  هب  ار  ناسنا  تعانق ،

يزور وا  هب  ادخ  هچنآ  هب  سکره  ِساَّنلا ؛ یَنْغَأ  ْنِم  َوُهَف  ُهللا  ُهَقَزَر  اِمب  َعَنَق  ْنَم  : » دننک یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  زا 
(2)  «. تسا نامدرم  نیرتزاین  یب  زا  وا  دشاب ، عناق  تسا ، هدرک 

راهظا بجوم  دنوادخ ، ياه  تمعن  ربارب  رد  يرکشان  رانک  رد  اریز  درب ؛ یم  هانپ  دنوادخ  هب  تعانق  یمک  زا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 
(3)  «. تعانق یمک  زا  مرب ...)  یم  هانپ  وت  هب  ایادخ ! راب  ( ؛  ِهَعانَْقلا ِهَِّلق  ْنِم  َِکب ...)  ُذوُعَأ  : ») دوش یم  نارگید  هب  ناسنا  زاین 

هب تسا  ناسنا  تیاضر  تعانق ، هکلب  تسین ، تعانق  هداوناـخ ، رب  يریگ  تخـس  لـخب و  هک  درک  هجوت  دـیاب  تعاـنق ، زرم  نییعت  رد 
.دزادنین یتخس  هب  رتشیب  تورث  لوپ و  بسک  يارب  ار  دوخ  ات  دراد  هچنآ 

نیرت گرزب  زا  وکین و  یتفص  تسا و  يویند  روما  رگید  لام و  زا  ترورـض  زاین و  رادقم  هب  افتکا  نآ  تسا و  صرح  دض  تعانق ، »
لیاسو

ص 257. ج 1 ، ، 1381 امس ، یگنهرف  هسسؤم  مق ، تخانش ، دوهش و  یحودمم ، نسح  - 1
ص 168. ج 2 ، چ 5 ، ق ، _. 1425 ه هوسا ، مق ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - 2

زارف 1. ياعد 8 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 3
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(1) «. دزادرپ یم  دوخ  ياهراک  هب  هدوسآ  هک  دراد  لاغتشا  زا  رود  مارآ و  يا  هشیدنا  عناق ، درف  تسا و  یگشیمه  تداعس  هب  ندیسر 

هدارا لیم و  يدنمزآ و  رد  يور  هدایز  صرح ،  (2)  . تسا يدنمزآ  دـیدش و  يوزرآ  يور  زا  يزیچ  هب  سفن  لیامت  يانعم  هب  عمط ،
َنِم َصَقَن  اَمَّلُک  َو  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دهد  یم  قوس  عمط  صرح و  يوس  هب  ار  ناسنا  ندرکن ، تعانق  تسا (3) و 

(4) «. دوش یم  رتدایز  عمط )  صرح و   ) ناسنا تبغر  دشاب ، رتمک  تعانق  هچره  ِهَبْغَّرلا ؛ ِیف  َداز    ِ هَعانَْقلا

توهش عمط و  هشیر  دریگب ، تروص  ...و ) تورث  یناسفن ، تالیامت  توهش ، كاروخ ، كاشوپ ،  ) یگدنز روما  همه  رد  رگا  تعانق 
صرح و لـباقم ، رد  .تخادرپ (5)  يونعم  روما  هب  ناوت  یم  لـماک  هجوت  رطاـخ و  شیاـسآ  اـب  دوش و  یم  عطق  یناـسفن  ياـهاوه  و 
اب یلو  دنک ، زاین  راهظا  نارگید  هب  درذگب و  سفن  تمارک  وربآ و  زا  دوش  یم  رـضاح  هک  اجنآ  ات  دـنک  یم  دـنمزاین  ار  ناسنا  عمط ،

.دروآ یمن  يور  نارگید  هب  زاین  راهظا  هب  نکمم ، دح  ات  ناسنا  تعانق ،

: دنک یم  فیصوت  هنوگ  نیا  ار  مدرم  هب  زاین  راهظا  عمط و  زا  يرود  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

ص 379. ، 1382 نیدم ، مق ، هیمالسالا ، بادآلا  قالخالا و  نیمالا ، دمحم  هئیه  - 1
ص 689. ج 2 ، ، 1362 يوضترم ، نارهت ، ینیسح ، يورسخ  اضرمالغ  همجرت : نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  یناهفصا ، بغار  - 2
ص 472. ج 1 ، ، 1362 يوضترم ، نارهت ، ینیسح ، يورسخ  اضرمالغ  همجرت : نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  یناهفصا ، بغار  - 3

ص 202. هعیرشلا ، حابصم  - 4
ص 163. ، 1382 يوفطصم ، همالع  راثآ  رشن  زکرم  نارهت ، هعیرشلا ، حابصم  حرش  همجرت و  يوفطصم ، نسح  - 5
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ِیف  ّ َ لَـجوَّزَع ِهللا  َیلِإ  ُهَْرمَأ  َّدَر  یَـش ٍء َو  ِیف  َساـّنلا  ُجْری  َْمل  ْنَم  ِساـّنلا َو  يِدـیَأ  ِیف  اّـمَع  ِعَمَّطلا  ِعْطَق  ِیف  َعَمَتْجا  ِدَـق  ُهَّلُک  َریَْخلا  ُتیَأَر 
.ٍء (1) یَش   ِ ّ لُک ِیف  َُهل   ّ َ لَجَوَّزَع ُهللا  َباجَتْسا  ِهِرُومُأ  ِعیِمَج 

رد ار  شرما  دـشاب و  هتـشادن  مدرم  هب  يدـیما  چـیه  سکره  تسا و  مدرم  تسد  زا  عمط  ندـیرب  رد  هک  مدـید  ار  یکین  ریخ و  ماـمت 
.دنک یم  تباجا  ار  وا  يا  هتساوخ  ره  رد  دنوادخ  دراذگاو ، لجوّزع ّ_  يادخ _  هب  يراکره 

؛ ...َو ِعَمَّطلا  َنِم  َِکبُذوُعَأ  : » دیامرف یم  درب و  یم  هانپ  دـنوادخ  هب  عمط ، صرح و  رگناریو  ياهدـمایپ  زا  زین  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
زا ارم  ایادـخ ! ِصْرِْحلا ؛  ِلـْهأ  ِعَلَه   َ ْنِم ...ِینْذِـعَا  َو  : » دـیامرف یم  رگید  ياـج  رد  »(2) و  .مرب یم  هاـنپ  وت  هب  يزرو ، عمط  زا  ایادـخ !

(3)  «. هد هانپ  نادنمزآ  صرح 

لخب ربارب  یگدنشخب ، ه )_

لخب ربارب  یگدنشخب ، ه )_

هک دننک  یم  یگدنز  هعماج  رد  زین  يدارفا  درک ، يراددوخ  نارگید  هب  زاین  راهظا  زا  يرود و  رقف ، زا  دیاب  ششوک  راک و  اب  دنچره 
هدش هداد  يدایز  ياهروتسد  مالـسا  رد  .دنرادن  ار  دوخ  ياهزاین  نیمأت  ییاناوت  تسرپرـس ، یگداتفاراکزا  ای  نداد  تسد  زا  لیلد  هب 
نایب هب  نابز  دارفا  نیا  دـنراذگن  هک  تسا  نآ  رت  هتـسیاش  دوش و  یگدیـسر  ناـنآ  لاـح  هب  دارفا ، نیا  يراوگرزب  ظـفح  اـب  هک  تسا 
 (... هد قیفوت  ار  نانآ  ایادخ ! راب  ( ِ؛  لاؤُّسلا َْلبَق  ْمَُهل  ُبِجی  ام  ِءاطْعِإ  َو   : » مالـسلا هیلع  داجـس  ماما  هدومرف  هب  .دـنیاشگب  دوخ  ياهزاین 

رد

ص 334. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
ص 162. ق ، _. 1411ه رئاخذلاراد ، مق ، تادابعلا ، جهنم  تاوعدلا و  جهم  سوواط ، نب  دیس  - 2

زارف 15. ياعد 14 ، هیداجّسلا ، هفیحصلا  - 3
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هب دوش ، دیدهت  ناشـسفن  تمارک  هکنآ  زا  لبق  دـیاب  سپ   (1)« .دـنیاشگب لاؤس  هب  بل  هکنآ  زا  شیپ  ناشنادـنمزاین  تجاح  ندروآرب 
.درک یگدیسر  نانآ  لاح 

: دیوگ یم  تاداعسلا  عماج  رد  یقارن 

هار هدنیوپ  ره  هک  تسا  راوازس  سپ  تسایند .  یتسود  هویم  لخب  هک  نانچ  تسا ، دهز  ياه  هویم  زا  نآ  تسا و  تواخس  لخب ، ّدض 
تـسین یکـش  دنک و  هشیپ  يراکوکین  تواخـس و  دراد ، یلام  تورث و  رگا  دزرو و  تعانق  تسا ، یهت  لام  زا  شتـسد  رگا  ترخآ 

تسا و يراگتـسر  ياـه  هشیر  زا  یکی  دور و  یم  رامـش  هب  یناـسنا  قـالخا  نـیرترب  تافـص و  نـیرت  فیرـش  زا  اخـس  دوـج و  هـک 
تسا نوریب  هرامش  زا  هدیسر ، نآ  شیاتس  رد  هچنآ  تسا و  یهلا  ناگداتسرف  قالخا  نیرت  فورعم  ناربمغیپ و  فاصوا  نیرتروهشم 

(2).

 : تسا هدش  لقن  یگدنشخب  راثآ  نایب  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  زا 

(3) ُهوُجْریال .  ْنَم  یطْعَأ  ْنَم  ِساّنلا  َدَوْجَأ   ّ َ نِإ َلِذَر َو  َلَِخب  ْنَم  َداس َو  َداج  ْنَم 

هک تسا  یسک  مدرم  نیرت  هدنشخب  دوش و  یم  راوخ  دزرو ، لخب  هک  نآ  دبای و  یم  یگرزب  تدایس و  دنک ، یگدنـشخب  هک  یـسک 
.دنک ششخب  اطع و  درادن ، وا  هب  یگدنشخب  دیما  هکنآ  هب 

.دوش یم  شزرا  یب  مدرم ، رظن  رد  لیخب  یلو  دنراذگ ، یم  مارتحا  وا  هب  مدرم  دنک ، راتفر  هنادنم  تواخس  نارگید  اب  هک  یسک 

زارف 2. ياعد 26 ، هیداجّسلا ، هفیحصلا  - 1
ص 155. ج 2 ، تاداعسلا ، عماج  - 2

: زا لقن  هب  ص 20 ، ق ، _. 1418ه ییابطابط ، همالع  رشن  دهشم ، مالسلا ، هیلع  نیسحلا  تاعمل  ینارهط ، ینیسح  نیسحدمحم  دیس  - 3
ص 184. هّمغلا ، فشک 
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ص:107

: دیامرف یم  هنوگ  نیا  لیخب  ناسنا  یتخبدب  یخس و  ناسنا  تلیضف  نایب  رد  مالسا  ربمایپ 

ِهَّنَْجلا َنِم  ٌدیَِعب  ِساّنلا  َنِم  ٌدیَِعب  ِهللا  َنِم  ٌدـیَِعب  َلیِخَْبلا   ّ َ نِإ ِراّنلا َو  َنِم  ٌدـیَِعب    ِ هَّنَْجلا َنِم  ٌبیِرَق  ِساّنلا  َنِم  ٌبیِرَق  ِهللا  َنِم  ٌبیِرَق  یِخَّسلا   ّ َ نِإ
(1) .ِراّنلا َنِم  ٌبیِرَق 

رود منهج  زا  یلو  تسا ، کیدزن  زین  تشهب  هب  دراد و  تیبوبحم  تبارق و  زین  مدرم  دزن  تسا و  کیدزن  دـنوادخ  هب  دنمتواخـس  درف 
 . تسا کیدزن  منهج  هب  رود و  تشهب  مدرم و  دنوادخ و  زا  لیخب  درف  لباقم ) رد  و   ) تسا

مرب یم  هانپ  وت  هب  ایادخ ! ِلُْخْبلا ؛ َنِم ...  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ   َّ َ مُهَّللَأ : » درب یم  هانپ  دنوادخ  هب  لخب  ياهدمآ  یپ  زا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 
(2)  «. لخب ...زا 

يدنمتواخس ياه  هولج  و )

هراشا

يدنمتواخس ياه  هولج  و )

اه لصف  ریز 

هنسحلا ضرق  کی _ 

نارگید نید  يادا  ود _ 

هقدص هس _ 

هنسحلا ضرق  کی _ 

هنسحلا ضرق  کی _ 

َهللا ُضِْرقی  يِذَّلااَذ  ْنَم  : » دنک یم  نایب  هزمحوبا  ياعد  رد  ار  راک  نیا  تیمها  میرک ، نآرق  زا  نتفرگ  ماهلا  اب  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما 
هلمج زا  دوش ، یم  روآدای  هیآ  دنچ  رد  ار  هنسحلا  ضرق  شزرا  میرک  نآرق   (3) »؟ دهد وکین  ماو  ادخ  هب  هک  نآ  تسیک  ًانَسَح ؛ ًاضْرَق 

نیدنچ شیارب  ار  نآ  ات  دهد ، وکین  ماو  ادخ  هب  هک  نآ  تسیک  هَرِیثَک ً؛  ًافاعْضَأ    ُ َهل   ُ هَفِعاَضیَف ًانَـسَح  ًاضْرَق  َهللا    ُ ضِْرقی يِذَّلا  اَذ  ْنَم  : »
(245 هرقب : «. ) دیازفیب ربارب 

ص 171. فراعتلاراد ، بعصراد و  توریب ، رظاونلا ، ههزن  رطاوخلا و  هیبنت  سارف ، یبا  نب  مارو  - 1
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ص 358. یلامث ، هزمحوبا  ياعد  نانجلا ، حیتافم  - 2

ص 337. یلامث ، هزمحوبا  ياعد  نانجلا ، حیتافم  - 3
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ص:108

زیچ هک  تسیک  نآ  میِرَک ٌ؛  ٌرْجَأ    ُ َهلَو   ُ َهل   ُ هَفِعاـضیَف ًانَـسَح  ًاـضْرَق  َهللا    ُ ضِْرقی يِذَّلا  اَذ  ْنَـم  : » دـیامرف یم  دـیدح  هروـس  رد  دـنوادخ 
(11 دیدح : «. ) تسا یشزرارپ  شاداپ  وا  يارب  دنک و  فعاضم  شیارب  ار  نآ  ادخ  دهد و  ضرق  ادخ  هب  یبوخ 

یـضعب وکین و  ماو  ار  یـضعب  هک  تسا  هنوگدـنچ  نداد ، ماو  هک  دـنک  یم  هراشا  تقیقح  نیا  هب  اه  هیآ  نیا  رد  ًانـسح » ًاـضرق   » ریبعت
تمعن ماـمت  هدنـشخب  هک  ییادـخ  تسا ؛ یبیجع  ریبعت  یتسار ، هب   (1) .درمـش ناوـت  یم  شزرا  یب  یتـح  اـی  شزرا  مک  ماو  ار  رگید 

ماقم رد  هدرمـش و  لاوما  نابحاص  ار  ام  تسوا ، يارب  دریگ و  یم  هرهب  وا  ضیف  نایاپ  یب  يایرد  زا  هراومه  اـم  دوجو  همه  تساـه و 
، ربارب نیدـنچ  وا  دـنهد ، یم  سپزاب  ار  رادـقم  نامه  نیع  هک  یلومعم  ياه  ماو  فالخرب  نینچمه  .تسا  هدـمآرب  اـم  زا  ماو  نتفرگ 

یمن ار  ششزرا  ادخ  زج  گرزب و  تسا  یشاداپ  هک  دهد  یم  زین  میرک »  رجا   » هدعو .دیازفا  یم  نآ  رب  ربارب  رازه  هاگ  اهدص و  هاگ 
(2) .دناد

مالسلا هیلع  داجـس  ماما  .دنزرو  یم  لخب  نارگید  هب  ندناسر  يرای  رد  یلام  ییاناوت  نتـشاد  نیع  رد  هک  دنتـسه  یناسک  همه  نیا  اب 
: دیامرف یم 

(3) .َْکنَع اُولِخَبَف  ًانَسَح  ًادْعَو  ِهیَلَع  ْمُهَتْدَعَو  ًافَلَخ َو  ُْهنِم  ْمَُهل  َْتنِمَض  ْمِهیَلَع َو  ِِهب  َْتلَّضَفَت  اّمِم  ًاضْرَق    َ كَدابِع َْتلَأَس   ّ َ مُهَّللَأ

، يداد نانآ  هب  وکین  هدعو  باوث و  تنامـض  شرطاخ  هب  يدرک و  نانآ  رب  یلـضفت  نآ  اب  هک  یتساوخ  یـضرق  تناگدـنب  زا  ایادـخ !
.دندیزرو لخب  نانآ  یلو 

ص ج 23 ، چ 35 ، ، 1380 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، هنومن ، ریسفت  ناگدنسیون ، زا  یعمج  يراکمه  اب  يزاریش  مراکم  رـصان  - 1
.322

ص ج 23 ، چ 35 ، ، 1380 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، هنومن ، ریسفت  ناگدنسیون ، زا  یعمج  يراکمه  اب  يزاریش  مراکم  رـصان  - 2
.321

زارف 1. ياعد 77 ، ص 420 ، هعماج ، هیداجس  هفیحص  یعوضوم  همان  هیامن  - 3
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ص:109

نارگید نید  يادا  ود _ 

نارگید نید  يادا  ود _ 

هیلع نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح  .درک  یم  هیرگ  دیـسر ، شتافو  ماگنه  نوچ  دـیز  نب  هماـسا  نب  دـیز  دـیوگ : یم  راـنید  نب  ورمع 
هب رداق  تسا و  رانید  رازه  هدزناپ  نم  هدـهع  رب  هک  رطاخ  نیا  هب  تفگ : هماـسا  نب  دـیز  ینک »؟  یم  هیرگ  ارچ  : » دومرف وا  هب  مالـسلا 

شنید وا  بناج  زا  ماما  سپ  یتسه ».  اربم  نآ  يادا  زا  وت  دشاب و  نم  هدـهع  رب  نآ  نکن !  هیرگ  : » دومرف ترـضح  متـسین .  نآ  يادا 
(1) .درک ادا  ار 

رد دـنرادن و  ار  دوخ  یهدـب  تخادرپ  ییاناوت  هک  يدارفا  هب  يرای  يارب  تسا  هدـنزومآ  یـسرد  مالـسلا ، هیلع  داجـس  ماما  راتفر  نیا 
.دننک مادقا  ناشیا  نید  يادا  يارب  نانآ ، يدنمزاین  زا  نتفای  نانیمطا  زا  سپ  اراد ، دارفا  تسا  بوخ  هچ  .دنرب  یم  رس  هب  نادنز 

هقدص هس _ 

هقدص هس _ 

يدایز باوث  راک  نیا  يارب  شرافس و  نآ  هب  رایسب  تایاور ، تایآ و  رد  تسا و  یگدنشخب  ياه  هولج  زا  نادنمزاین  هب  نداد  هقدص 
در رب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  تسا .  هدش  هتفرگ  رظن  رد  نادنمزاین  هب  یهجوت  یب  يارب  ینیگنس  يازج  لباقم ، رد  تسا و  هدش  رکذ 
دزن زا  ار  يریقف  هک  يدرکرما  ام  هب  ایادخ ) ( ؛ اِنباوبَأ ْنَع  ًِالئاس  َّدَُرن  ْنَأ ال  انَتْرَمَأ  َو  : » دـنک یم  حیرـصت  هنوگ  نیا  ناتـسد  یهت  ندرکن 

(2)  ». مینکن در  دیماان )  ) دوخ

: دیامرف یم  یناهنپ ، تروص  هب  هژیو  هب  ناریقف  هب  نداد  هقدص  تیمها  نایب  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

ص 149. ج 2 ، ق ، _. 1413ه دیفم ، خیش  هرگنک  مق ، داشرالا ، دیفم ، نامعن  نب  دمحم  - 1
ص 358. نانجلا ، حیتافم  - 2
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ص:110

ِرُمُْعلا َو ِیف  َنْدِزی  َّنُهَّنِإَف  ِمِحَّرلا  ِهَلِـص  ِّرِّسلا َو  ِهَقَدَـص  ِِّرْبلِاب َو  َکـیَلَعَف  ُهاـْقَلت  َمْوی  َکَْـبنَذ  َکـَل  َرِفْغی  َکَـتَتیِم َو  ُهللا  َبیَطی  ْنَأ  َتْدَرَأ  اذِإ 
.ٍءْوَس (1) َهَتیِم  َنیِْعبَس   ّ َ نِِهبِحاص ْنَع  َنْعَفْدی  َْرقَْفلا َو  َنیِْفنی 

دیاب سپ  دـیاشخبب ، ینیب ، یم  ار  دوخ  لاـمعا  هماـن  هک  یماـگنه  ار  وت  هاـنگ  دزاـس و  تحار  ار  تگرم  دـنوادخ  هک  یتساوخ  نوچ 
یم نیب  زا  ار  رقف  دنزاس و  یم  نوزفا  ار  رمع  اهنآ  اریز  یـشاب ؛  هتـشاد  طابترا  نادنواشیوخ  اب  یهدـب و  یناهنپ  هقدـص  ینک و  یکین 

.دننک یم  عفد  ار  دب  گرم  داتفه  دوخ  بحاص  زا  دنرب و 

 . تسا هدش  یفرعم  لخب  نامرد  هار  نداد ، هقدص  مالسلا ، هیلع  ناموصعم  تایاور  رد 

یبای تاجن  لخب  یتسپ  زا  ات  نداد  هقدـص  هب  داب  وت  رب  ِحُّشلا ّ؛  ِهَءانَد  ْنِم  ُجـْنَت  ِهَقَدَّصلاـِب  َکـیَلَع  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
(2) «.

ناشیاهزاین ترضح  هک  دندرک  ادیپ  ار  هنیدم  یلاها  زا  هناخ  دص  تفر ، ایند  زا  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  یتقو  تسا  هدش  لقن 
(3) .تخاس یم  هدروآرب  ار 

هیلع داجـس  ماما  تسا .  هدش  هراشا  اذغ  سابل و  نداد  دـننام  اهنآ  زا  یخرب  هب  تایاور  رد  هک  دراد  یفلتخم  ياه  هنومن  نداد  هقدـص 
: دیامرف یم  مالسلا 

: زا لقن  هب  ص 170 ، ق ، _. 1420ه لیلد ، نارهت ، یلامثلا ، رانید  نب  تباث  هزمح  یبا  دنـسم  نیدلا ، زرح  نیـسحدمحم  قازرلادبع  - 1
ص 101. یعاّدلا ، هّدع  یّلح ، دهف  نبا 

،1376 ثیدحلا ، راد  مق ، يدنجریب ، ینسح  نیـسح  خیـش  قیقحت : ظعاوملا ، مکحلا و  نویع  یطـساولا ، نسحلا  یبا  نیدلا  یفاک  - 2
ص 333.

فـشک زا : لقن  هب  ص 133 ، ، 1426 یبرقلا ، يوذ  تاروشنم  فرـشا ، فجن  هماـمإلا ، هوـبّنلا و  قـالخا  یناـشاک ، ضیف  دـمحم  - 3
ص 198. هّمغلا ،
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ص:111

(1)  . ِهیَرِْخنَم یلَع  ِراّنلا  ِیف  ُهللا  ُهَّبَکَأ  ِهَیلِإ  ُهْعَفْدی  ْمَلَف  ِهَیِلا  ُجاتْحی  ٌنِمُْؤم  ِِهتَرْضَِحب  ُهَّنَأ  َِملَعَف  ٍبَْوث  ُلْضَف    ُ هَْدنِع َناک  ْنَم 

، دـهدن وا  هب  ار  نآ  دراد و  زاین  سابل  نآ  هب  ینمؤم  رـضاح  لاح  رد  هک  دـنادب  دـشاب و  هتـشاد  دوخ  زاین  رب  هفاـضا  ساـبل  هک  یـسک 
.دزادنا یم  شتآ  رد  تروص  اب  ار  وا  دنوادخ 

لوق زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا .  هدش  هدناوخ  زامن ، یلوبق  ياه  طرـش  زا  یکی  یتح  هک  تساجنآ  ات  نادنمزاین  هب  یگدیـسر 
: دیوگ یم  یلاعت  يادخ 

(2)  .َ.. . يِراْعلا وُسْکیَو  َِعئاْجلا  ُمِعْطی  ْنَِمل ...    َ هالَّصلا ُلَْبقَأ  امَّنِإ 

 . ...دناشوپب سابل  دنرادن ، سابل  هک  ار  يدارفا  دهد و  اذغ  ار  ناگنسرگ  هک ...  منک  یم  لوبق  یسک  زا  ار  زامن  انامه 

؟  تسا یفاک  ناریقف  يدام  زاین  عفر  ایآ  ز )

؟  تسا یفاک  ناریقف  يدام  زاین  عفر  ایآ  ز )

ّتنم اب  زاین  عفر  نیا  رگا  ایآ  .دراد  ثحب  ياج  تسا ، یفاک  اهنآ  يدام  زاین  ندرک  فرطرب  ایآ  هکنیا  ناریقف و  اـب  طاـبترا  یگنوگچ 
تسناد و یناسنا  هعماج  زا  یهورگ  دیاب  ار  اهنآ  ای  تسا و  هدیدنسپ  دشاب ، هارمه  نانآ  تیصخش  ندرک  کچوک  ای  اهنآ  رب  يراذگ 

؟ دیشوک نانآ  یفطاع  زاین  نتخاس  فرطرب  رد  ناشتمارک ، ظفح  اب 

هب ایادخ ! ( ؛ َنیِّلِقُْملِاب ِءارْزْإلا  َنِم )  َِکب  ُذوُعَأ  : ») درامشب کچوک  ار  يریقف  ادابم  هک  دهاوخ  یم  دنوادخ  زا  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما 
(3)  «. نادنمزاین ندرمش  راوخ  زا ) مرب  یم  هانپ  وت 

ص 183. ج 1 ، چ 2 ، ق ، _. 1416 ه مالسلا ، هیلع  تیب  لها  یناهج  عمجم  مق ، نساحملا ، یقرب ، دلاخ  دمحم  نب  دمحا  - 1
ص 79. ج 1 ، چ 2 ، ق ، _. 1416 ه مالسلا ، هیلع  تیب  لها  یناهج  عمجم  مق ، نساحملا ، یقرب ، دلاخ  دمحم  نب  دمحا  - 2

زارف 3. ياعد 8 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 3
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.دنک یم  دیکأت  ناتسد  یهت  هب  نداهن  مارتحا  رب  تیاور  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح 

ای تسا و  نانآ  هب  تناها  مزلتسم  هک  يراک  اب  ای  نانآ ، ندرک  هرخسم  اب  ای  دنراد  یم  دنسپان  نانآ  هک  تسا  ینخـس  اب  ای  ارقف  ریقحت  »
(1)  ». تسا حیبق  عرش  لقع و  رظن  زا  هک  دراوم  نیا  لاثما  دوشب و  نانآ  هب  تناها  بجوم  هک  تسا  يراک  كرت  ای  نخس  كرت  اب 

: دنک یم  لقن  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  سابع  نبا 

(2) .ُهیِضْری یّتَح   ّ َ لَجَوَّزَع ِهللا  ِْتقَم  یف  ْلَزی  َْمل  ِهللا َو   ِّ قَِحب  ّ َ فَخَتْسا ِدَقَف  ِِهب   ّ َ فَخَتْسا ِهِْرقَف َو  ِلْجَأ  ْنِم  ًاِملْسُم  ًاریِقَف    َ ناهَأ ْنَم 

هدرمـش و تسپ  کبـس و  ار  دـنوادخ  قح  عقاو ، رد  درامـش ، تسپ  ار  وا  دـنک و  تناها  شرقف  لیلد  هب  یناملـسم  ریقف  هب  هک  یـسک 
.دنک یضار  ار  ریقف  نآ  ات  تسا  دنوادخ  ترفن  دروم  هشیمه 

، وا ندرک  کمک  نیا  دراذگب ، ّتنم  وا  رب  دهاوخب  دهد و  یلوپ  يدـنمزاین  هب  هک  یـسک  .تسا  ندراذـگ  ّتنم  ریقحت ، عاونا  زا  یکی 
يریخ راک  ره  ماجنا  رد  هک  دنک  یم  دزشوگ  مدرم  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  .درب  یم  نیب  زا  ار  هقدص  باوث  ریقف و  یناسنا  تمارک 

: داهن ّتنم  نانآ  رب  دیابن  نادنمتسم  هب  نداد  هقدص  هلمج  زا 

(3)  ّ.ِ نَْملِاب ُهْقَحْمَت  َریَْخلا َو ال  يِدی  یلَع  ِساّنِلل  ِرْجَأ  َو 

ص 362. ج 2 ، نیکلاسلا ، ضایر  - 1

ص 362. ج 2 ، نیکلاسلا ، ضایر  - 2
زارف 3. ياعد 20 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 3
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نداهن تنم  هب  ار  نآ  و  منک ) ناسحا  ناشیا  هب  ات  نادرگ  مرگناوت   ) زاـس ناور  نم  تسد  هب  ار  مدرم  يارب  یکین  ریخ و  ایادـخ )! راـب  )
.امرفم لطاب 

مناوت یم  هک  تسا  يراک  نیرتمک  نیا  تفگ : دـنمزاین  هب  تسناد و  کـچوک  شزرا و  یب  يراـک  دـیاب  ار  ناریقف  هب  ندرک  کـمک 
یمرب هنوگ  نیا  ار  نادـنمزاین  هلمج  زا  مدرم  هب  تمدـخ  لامک  طیارـش  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  نانچ  مهد ، ماجنا  امـش  يارب 

: درامش

.َأَنْهَِتل (1) اِهلیِْجعَِتب  َرَهْظَِتل َو  اهِماتِْکتْسِاب  َو  َمُظْعَِتل ، اهِراغِْصتْسِاب  ٍثالَِثب :  ّالِإ  ِِجئاوَْحلا  ُءاضَق    ُ میِقَتْسی ال 

راکـشآ دوخ ، ات  نآ  نتـشاد  ناهنپ  .دـیامن  گرزب  دوخ ، ات  نآ  نتـسناد  کچوک  اب  دـنام : یم  رادـیاپ  زیچ  هس  اب  طقف  دارفا  زاین  عفر 
.دشاب اراوگ  ات  نآ  ندروآرب  رد  باتش  .دوش 

.درک ییوجلد  نانآ  زا  تشاد و  یتسود  نانآ  اب  دـیاب  يونعم  یفطاع و  زاین  هب  یگدیـسر  يارب  نادنمتـسم ، يدام  زاـین  عفر  رب  نوزفا 
(2) « . نادرگ بوبحم  میارب  ار  ناریقف  ینیشن  مه  ایادخ ! راب  ِءارَقُْفلا ؛ َهَبْحُص   ّ َ َیلِإ ْبِّبَح  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

تواخس حیحص  هاگیاج  تخانش  ه )_

تواخس حیحص  هاگیاج  تخانش  ه )_

درادن ترورض  هسردم  نتخاس  ینامز  اسب  هچ  .تسا  مهم  رایـسب  دهد ، جرخ  هب  تواخـس  دنک و  قافنا  يدراوم  هچ  رد  ناسنا  هکنیا 
اه تیولوا  دشاب و  عقوم  هب  اج و  هب  تواخس ، هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  نتـسناد  سپ  .تسا  تیولوا  رد  دجـسم  نتخاس  ینامز  و 

تخانش .میریگب  رظن  رد  ار 

تمکح ، 1379 مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  یگنهرف  یتاقیقحت  هسـسؤم  مق ، یتشد ، دـمحم  همجرت : هغالبلا ، جـهن  یـضر ، دیـس  - 1
.101

زارف 4. ياعد 30 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 2

هیداجس هفیحص  رد  یعامتجا  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 169زکرم  هحفص 136 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13168/AKS BARNAMEH/#content_note_113_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13168/AKS BARNAMEH/#content_note_113_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:114

کمک يدرف  هب  رتدنمزاین ، يدرف  ياج  هب  ناسنا  دراد  ناکما  تسا و  مهم  دنرب ، یم  رس  هب  یتخـس  رد  رتشیب  یلام  رظن  زا  هک  يدارفا 
وا هب  ار  قافنا  تسرد  هار  هک  دهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تسین .  یعقاو  دـنمزاین  ای  دراد  يرتمک  زاین  هک  دـنک 
ریخ ياه  هار  رد  ار ، مندرک  جرخ  قافنا و  و  ِیقاْفنِإ ؛ ِِّرْبلا    ِ باْوبَأ ِیف    ْ هِّجَو َو  : » دنکن ششخب  لذب و  دنمزاینریغ  دارفا  هب  دهد و  ناشن 

(1)  «. نادرگب یکین  و 

َعِـضْوَم َفَداَص  ام  ِءآخَّسلا  ُریَخ  : » دنک یم  دـیکأت  هنوگ  نیا  زاین  عضوم  رد  يدنمتواخـس  رب  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
(2) «. دوش عقاو  تسا ، زاین  هک  ییاج  رد  هک  تسا  نآ  يدنمتواخس  نیرتهب  ِهَجاْحلا ؛ 

یلم هناسر  فیاظو 

یلم هناسر  فیاظو 

رب نداد ، هقدص  هب  مدرم  قیوشت  رب  نوزفا  نایرجم  ناسانـشراک و  لاس ، ياهزور  رگید  يراکوکین و  نشج  اه و  هفطاع  نشج  رد  . 1
زاین عفر  ایآ   ) شخب نیا  رد  هدش  حرطم  ثیداحا  زا  دننک و  دیکأت  نداد ، هقدـص  رد  دارفا  تمارک  ظفح  نادـنمزاین و  رب  نداهنن  تنم 

.دوش هدافتسا  دنراد ، دیکأت  ّتنم  نودب  ندرک  کمک  موزل  رب  هک  تسا )؟ یفاک  نادنمتسم  يدام 

رد هک  دوش  هتخاس  یملیف  لاثم ، يارب  .دوش  هتـسجرب  دـمآرد  مک  ریقف و  دارفا  يوربآ  تمارک و  ظفح  اه ، هعومجم  اـه و  ملیف  رد  . 2
ار اهنآ  ناتسد ، یهت  تیصخش  ظفح  اب  دنشوک  یم  دادما  هتیمک  نانکراک  نآ ،

زارف 3. ياعد 30 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 1

ص 239. ظعاوملا ، مکحلا و  نویع  . 2 - 2
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.دوش هداد  ناشن  اه  همانرب  رد  نادنمزاین  هب  ندرک  کمک  تاکرب  راثآ و  نینچمه  .دننک  ییاسانش 

.دـشاب هداس  دارفا ، یگدـنز  تالمجت ، زا  زیهرپ  اب  اه  ملیف  رد  تسا  مزال  .دوش  حرطم  تعانق  موزل  اه ، همانرب  رگید  اـه و  ملیف  رد  . 3
.درب یم  الاب  ار  اه  هداوناخ  عقوت  حطـس  اه  ملیف  رد  نآ  دـننام  للجم و  ياه  هناخ  اه و  لـیبموتا  تمیق ، نارگ  ياـه  لـبم  نداد  ناـشن 
للجم نانچ  نآ  یماظتنا  يورین  رـسفا  کی  یگدـنز  دوش  یم  هدـید  یهاگ  .تسین  گنهامه  یعاـمتجا  ياـه  تیعقاو  اـب  زین  یهاـگ 
يرود یتسیز و  هداس  گنهرف  رگنایامن  فلتخم ، ياه  همانرب  تسا  مزال  عومجم ، رد  .درادن  یگنهامه  ناشقوقح  نازیم  اب  هک  تسا 

.دنشاب تالمجت  زا 

رد .دوش  هداد  شزومآ  اـه  هماـنرب  اـه و  ملیف  رد  فلتخم ، ياـه  هویـش  هب  فارـسا  زا  يرود  ییوج و  هفرـص  گـنهرف  تسا  مزـال  . 4
ناوت یم  مه  اه  ملیف  رد  .دوش  حرطم  ییاه  هنومن  یجراخ ، ياهروشک  رد  ییارگ  فرصم  زا  هداوناخ ، همانرب  يربخ و  ياه  شرازگ 

.داد ناشن  يراطفا  ياه  هرفس  اه و  ینامهم  رد  ییاریذپ  عون  لزنم ، مزاول  دیرخ  نوچ  يدراوم  رد  ار  گنهرف  نیا 

اه سیونریز 

اه سیونریز 

(4 زارف ياعد 30 ، هیداجس ، هفیحص  «. ) نادرگ بوبحم  میارب  ار  ناریقف  اب  ینیشن  مه  ایادخ ! راب   : » مالسلا هیلع  داجس  ماما   �

ياعد 20، هیداجس ، هفیحـص  «. ) امرفم لطاب  نداهن  ّتنم  هب  ار  نآ  زاس و  ناور  نم  تسد  هب  ار  مدرم  يارب  یکین  ریخ و  ایادخراب !  » �
(3 زارف
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ص333) ظعاوملاو ، مکحلا  نویع  «. ) یبای تاجن  لخب  یتسپ  زا  ات  نداد  هقدص  هب  داب  وت  رب   : » مالسلا هیلع  یلع  ماما   �

ماما زا  نارگید ، نید  يادا  ثحب  لیذ  تواخس ، ياه  هولج  رد  شخب  نیا  رد  هچنآ  دننام  تسا ؛ دیفم  زین  تیاکح  ناتـساد و  نایب  . 5
.دش رکذ  مالسلا  هیلع  داجس 
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یتموکح قالخا  مراهچ : لصف 

هراشا

یتموکح قالخا  مراهچ : لصف 

تایاور رد  یمالسا  تموکح  لیکشت  موزل  رب  ور ، نیازا  .تسا  هعماج  رد  نآ  يارجا  نماض  نید و  زا  یـشخب  تسایـس ، مالـسا ، رد 
رد نیمز ، رد  ادـخ    ّ یلو ياه  یگژیو  نایب  تسا .  هدـش  ناوارف  دـیکأت  هیداجـس  هفیحـص  رد  هلمج  زا  مالـسلا ، هیلع  موصعم  ناـماما 
مزال ياه  یگژیو  نایب  نینچمه  .دراد  رما  نیا  زا  ناشن  وا  يرای  تعاطا و  موزل  وا و  يارب  حتف  ياضاقت  نمـض  متفه ، لهچ و  ياعد 
یم تیاکح  نآ  زا  عاـفد  موزل  یمالـسا و  تموکح  هب  ماـما  هاـگن  عون  زا  متفهو ، تسیب  ياـعد  رد  یمالـسا  تموکح  نارادزرم  رد 

تسا هدش  هتخادرپ  شیبو  مک  مدرم  نامکاح و  قالخا  یمالسا و  تموکح  هب  طوبرم  لئاسم  هب  زین  هفیحص  رگید  ياهاعد  رد  .دنک 
.

 . مینک یم  یسررب  ار  نامکاح  اب  مدرم  قالخا  مدرم و  اب  نامکاح  قالخا  لصف ، نیا  رد 
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مدرم اب  نامکاح  قالخا  . 1

هراشا

مدرم اب  نامکاح  قالخا  . 1

اه لصف  ریز 

ردص حرش  فلا )

تیعطاق ب )

ینابرهم ج )

هناصلاخ یهاوخریخ  د )

هعماج رد  تدحو  داجیا  ه )_

عضاوت و )

يدنسپدوخ زا  يرود  ز )

ربک رخف و  زا  يرود  ح )

نارگید ياطخ  زا  یشوپ  مشچ  ط )

هعماج رد  يرتسگ  تلادع  ي )

لطاب ياه  هدعو  هب  ندشن  هتفیرف  ك )

يرالاس هتسیاش  ل )

يزیتسرقف م )

ردص حرش  فلا )

ردص حرش  فلا )
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تامیالمان و ربارب  رد  یحور  يرکف و  تیفرظ  ندرب  ـالاب  رگید ، تراـبع  هب  هنیـس و  شرتسگ  ندرک و  زاـب  ياـنعم  هب  ردـص » حرـش  »
اه و یماکان  اب  دروخرب  رد  نتفر  رد  هروک  زا  دوز  یتیفرظ و  مک  يانعم  هب  ردص » قیـض  ، » لباقم رد  ردص » حرـش   » .تسا تالکـشم 

.تساه یتخس 

هار نیا  ياه  یتخس  نمشد و  ربارب  رد  هلباقم  ناوت  ادخ  زا  دورب ، نوعرف  بناج  هب  تفای  تیرومأم  نوچ  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح 
: هط  «.) نادرگ هداشگ  نیگنس )  هفیظو  نیا  لمحت  يارب   ) ار ما  هنیـس  اراگدرورپ ! تفگ  يِرْدَص ؛  ِیل    ْ حَرْـشا  ّ ِ بَر   َ لاق : » تساوخ ار 

(25

هب ایادخ ) ( ؛  يِرْدَص ِِهب  ْحَرْشا  َو  : » دنک تیانع  ردص  حرش  ناشیا  هب  نآرق  هطساو  هب  دهاوخ  یم  دنوادخ  زا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
یم ردـص  حرـش  ياضاقت  زین  نید  رد  تیادـه  ياه  هار  هب  ندیـسر  يارب  رگید  ياج  رد  »(1) و  .زاس هداشگ  ار  ما  هنیس  نآرق  هلیـسو 

(2) («. زاس هدامآ  لباق و   ) زاس هداشگ  دوخ  نید  فادها  دصاقم و  يارب  ار  ملد  و  ِیْبلَق ؛ َِکنیِد  ِدِشارَِمل  ْحَرْشاَو  : » دنک

اه يراوگان  اه و  یتخـس  ربارب  رد  ندروآ  بات  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  ياـه  یگژیو  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما 
: تسا یمالسا  هعماج  ریدم  يارب  ردص  حرش  نامه  عقاو ، رد  هک  دنک  یم  یفرعم 

(3)  . ُهَنََدب ِهوُرْکَْمِلل  َکِیف  َضَّرَع  ُهَسْفَن َو  َكِْرمَِأل  َبَصَن  امَک 

زارف 13. ياعد 153 ، ص 545 ، هعماج ، هیداجس  هفیحص  یعوضوم  همان  هیامن  - 1
زارف 5. ياعد 23 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 2

زارف 4 و5. ياعد 2 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 3
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تبیـصم ـالب و  ياـهریت )  ) جاـمآ ار  دوـخ  نت  هار ، نیا  رد  تشاداو و  تقـشم  یتخـس و  هب  وـت  ناـمرف  ماـجنا  رد  ار  شیوـخ  ناـج  وا 
.دینادرگ

، تیعطاق دننام : دنریگ ، یم  هیام  ردص  حرـش  زا  تافـص ، نآ  زا  يرایـسب  هک  تسا  ییاه  یگژیو  دنمزاین  هتـسیاش ، ریدم  تفگ  دیاب 
یهاوخریخ ینتورف و  هعماج ، رد  تدـحو  داـجیا  نارگید ، ياـطخ  زا  یـشوپ  مشچ   (1)، لـفاغت تماقتـسا ، ربص و  تفأر ، تمحر و 

.دارفا تیبرت  میلعت و  هناصلاخ و 

تیعطاق ب )

تیعطاق ب )

رد رییغت  ببـس  دیابن  هناضرغم ، ای  هناهاوخریخ  وا ، اب  دارفا  تفلاخم  دنک و  لمع  تیعطاق  اب  اه  يریگ  میمـصت  رد  دیاب  ریدم  مکاح و 
رـصم تموکح  هب  ار  يو  هک  یماگنه  رتشا  کلام  هب  دوخ  همان  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  .تسا  هتفرگ  تقد  اـب  هک  دوش  یمیمـصت 
نیرت عطاق  و  ِمْکُْحلا ؛ ِحاضِّتا  َْدنِع  ْمُهَمَرْصَأ  َو  : » دنشاب هتـشاد  تیعطاق  هک  دنیزگرب  تواضق  يارب  ار  يدارفا  درک  شرافـس  تشامگ ،

(2) «. ...دش مولعم  مکح  هک  یماگنه  اهنآ 

نید ياه  هزومآ  زا  هتسد  نآ  يایحا  رد  دیاب  مکاح  دیامرف : یم  هعماج  رد  مکاح  تیعطاق  موزل  رب  دیکأت  اب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
: دراد تیعطاق  هب  زاین  تسا ، هعماج  رد  جیار  روما  اب  تفلاخم  راک ، نیا  نوچ  دشوکب و  دنا ، هدرک  وحم  هعماج  رد  ناملاظ  هک 

(3) .َِکتَقیِرَط ْنَع  ِرْوَْجلا  َءادَص  ِِهب  ُلْجا  َِکنیِد َو  ِِملاعَم  ْنِم  َنوُِملاّظلا  ُهَتاَمَأ  ام  ِِهب  یْحَأ  َو 

ص 106. ، 1380 عساو ، دهشم ، ثیدح ، نآرق و  هاگدید  زا  تیریدم  لوصا  نیدول ، نیهش  - 1
همان یتشد ، همجرت : هغالبلا ، جـهن  ص 124 ؛ ، 1380 عساو ، دهـشم ، ثیدح ، نآرق و  هاگدید  زا  تیریدـم  لوصا  نیدول ، نیهـش  - 2

زارف 8. ، 53
زارف 62. ياعد 47 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 3
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زا ار  متـس  راگنز  نادرگ و  هدـنز  دـنا ، هدرک  هابت  ناراک  متـس  هک  ار  دوخ  نید  ياه  هناـشن  راـثآ و  دوخ  یلو  هلیـسو  هب  ایادـخ ! راـب 
.يادزب يو  تسد  هب  تنییآ  يامیس 

رد یهلا  دودـح  يارجا  نامرجم و  عقوم  هب  تازاجم  اب  رما  نیا  تسا و  نامکاح  تیعطاق  ياه  هولج  زا  یکی  هعماج  رد  تینما  داـجیا 
يارب یلم  تاناکما  مامت  زا  دـهدن و  هار  دـیدرت  دوخ  هب  تینما ، داجیا  هار  رد  هک  تسا  یـسک  قفوم  مکاـح  .دوش  یم  داـجیا  هعماـج 

.دنک هدافتسا  رما  نیا  ققحت 

ینیریش هعماج ، رد  تینما  دوجو  ینعی  دنک ؛ یم  هیبشت  یخلت  لباقم  رد  ینیریش  هب  ار  هعماج  رد  تینما  دوجو  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 
ناراک متـس  زا  سرت  یخلت  و  ِهَنَمَْألا ؛ َهَوالَح  َنیِِملاّظلا  ِفْوَخ  ِهَرارَم  ْنِم  ِیْنلِْدبَأ )  َو  (« ؛ دروآ یم  ناغمرا  هب  مدرم  يارب  ار  یماکداش  و 

(1)  ». نک لیدبت  ناشیا )  زا   ) ندوب نمیا  ینیریش  هب  ار 

ینابرهم ج )

ینابرهم ج )

ردص حرـش  وترپ  رد  ینابرهم  تسا  یهیدـب  .تسا  وا  ینابرهم  تمحر و  مدرم ، ربارب  رد  یمالـسا  مکاح  ياه  یگژیو  زا  رگید  یکی 
(2) .دنتسین ارادم  هب  رداق  دنوش و  یم  دنت  ریبدت ، یب  اجبان و  تیفرظ ، مک  ياه  ناسنا  لباقم ، رد  دریگ و  یم  لکش 

یم هراشا  ناشیا  یگژیو  نیا  هب  یمالسا ، تیمکاح  نامکاح و  يوگلا  ماقم  رد  مالـسا ، ربمایپ  فیـصوت  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
یلَع  ّ ِ لَصَف  ّ َ مُهَّللَأ : » دنک

زارف 7. ياعد 20 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 1
ص 123. ثیدح ، نآرق و  هاگدید  زا  تیریدم  لوصا  - 2
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(1) «. تسا ینابرهم  تمحر و  ياوشیپ  ...هک   9 دمحم رب  تسرف  دورد  ایادخ ! راب  ِهَمْحَّرلا ؛   ِ مامِإ ...ٍدَّمَُحم 

نیا هک  دنک  یم  شرافـس  زین  قحرب  نامکاح  هب  دزاس و  دنم  هرهب  یهلا  تفوطع  تمحر و  زا  ار  يو  هک  دهاوخ  یم  دنوادخ  زا  ماما 
؛ ُهَنُّنََحت َهَفُّطَعَت َو  ُهَتَمْحَر َو  ُهَتَفَأَر َو  اـَنل  ْبَه  َو  : » دوـش هدوـشگ  مدرم  يوـس  هب  ادـخ    ّ یلو اـب  هطبار  ياـه  هار  زا  یکی  اـت  دنـشاب  هنوـگ 

(2)  «. شخبب ام  هب  ار  وا  تقفش  تفوطع و  ینابرهم و  تمحر و 

تناتـسود يارب  ار  دوخ    ّ یلو و  َِکئایلوَِأل ؛  ُهَِبناج  ِْنلَأ  َو  : » دـناد یم  یمالـسا  مکاح  ياه  یگژیو  زا  ار  مدرم  اـب  ییوخ  مرن  نینچمه 
(3)  «. نادرگ رابدرب )  ) مرن

، تیعطاق نیع  رد  دناوت  یم  یسک  طقف  تفأر و  تمحر و  مه  دشاب و  هتشاد  تیعطاق  مه  هک  تسا  یـسک  هتـسیاش  ریدم  مالـسا ، رد 
(4) .دشاب رادروخرب  یبسانم  یحور  يرکف و  تیفرظ  ردص و  حرش  زا  هک  دشاب  هتشاد  شمرن 

هناصلاخ یهاوخریخ  د )

هناصلاخ یهاوخریخ  د )

مزال مدرم  مومع  يارب  قالخا  نیا  هب  یگتسارآ  هک  تسا  مدرم  هب  تبسن  هناصلاخ  یهاوخریخ  یمالسا ، مکاح  ياه  یگژیو  زا  یکی 
 . تسا رت  مهم  یمالسا  مکاح  دروم  رد  یگژیو  نیا  دوجو  یلو  تسا ،

زارف 3. ياعد 2 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 1
زارف 63. ياعد 47 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 2
زارف 63. ياعد 47 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 3

ص 124. ثیدح ، نآرق و  هاگدید  زا  تیریدم  لوصا  - 4
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قح ْمَُکل ؛  ُهَحیِـصَّنلاَف  یَلَع  ْمُکُّقَح  اّمَأَف  : » دـناد یم  نامکاح  رب  مدرم  قوقح  زا  یکی  ار  یگژیو  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ترـضح 
(1)  «. مزرون غیرد  امش  یهاوخریخ  زا  هک  تسا  نآ  نم  رب  امش 

یمالسا هعماج  مکاح  ماقم  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  ياه  هصخاش  زا  ار  یگژیو  نیا  زین  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما 
(2) «. تخانشن اپ  زا  رس  ناگدننک  تباجا  یهاوخریخ  تحیصن و  رد  و  َِکتَوْعَد ؛ ِلْهَِأل  ِحْصُّنلِاب  اَهَلَغَش  َو  : » دنک یم  رکذ 

ود رد  یگدـنز  فدـه  نیرتهب  هب  ندیـسر  يارب  هعماج  هرادا  زا  تسا  تراـبع  هک  مالـسا  رد  تسایـس  تموکح و  فیرعت  هب  رظن  اـب 
مکاح .درادـن  دوجو  رادـم  تسایـس  مکاح و  يارب  یموهفم  نآ ، نودـب  هک  تسا  یترورـض  یهاوخریخ ، یعاـمتجا ، يدرف و  ورملق 

ياه یـشوخان  اه و  یـشوخ  هجیتن ، رد  دـنادب و  راد  مامز  تیـصخش  رـصانع  ازجا و  ار  هعماج  دارفا  هک  تسا  مدرم  هاوخریخ  یناـمز 
نتـشاد اب  هیحور ، نیا  تسا  یهیدـب   (3) .دـیامن ساسحا  دوخ  نورد  رد  ار  نانآ  نایم  رد  یگدـنز  هدـننک  لـتخم  ياـهداضت  مدرم و 

اهنآ زا  یـشخب  هعماج و  ياضعا  رگید  دـننام  ار  دوخ  دـناوت  یم  ریدـم  هنوگ ، نیا  دریگ و  یم  لکـش  ردـص  حرـش  يرکف و  تیفرظ 
.دنادب

هعماج رد  تدحو  داجیا  ه )_

هعماج رد  تدحو  داجیا  ه )_

لقن هب  ص 2113 ، ج 4 ، ، 1372 هرذ ، نارهت ، هغالبلا ،) جهن  میهافم  یلیـصفت  گنهرف   ) باتفآ گنهرف  هاوخیداعم ، دـیجملادبع  - 1
زارف 3. هبطخ 34 ، یتشد ، همجرت : هغالبلا ، جهن  زا :

زارف 15. ياعد 2 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 2
ص 26. ج 9 ، ، 1376 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، هغالبلا ، جهن  ریسفت  همجرت و  يرفعج ، یقتدمحم  - 3
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داجیا رت ، کچوک  حطـس  رد  ای  بهاذـم  ماوقا و  اه ، هورگ  عاونا  نیب  تدـحو  داـجیا  یمالـسا ، مکاـح  ياـه  یگژیو  زا  رگید  یکی 
اهراک و رتهب  ماجنا  رد  يا  هدرتسگ  تبثم و  ياهدمآ  یپ  رما  نیا  .تسا  مکاح  رظن  ریز  هعومجم  ای  رهش  ای  اتـسور  دارفا  نیب  تدحو 

داجیا رد  ییالاب  تیفرظ  اب  دـیاب  یـسک  نینچ  اریز  دراد ؛ زاین  ردـص  حرـش  هب  رما  نیا  يارجا  .دراد  هعماج  نآ  زا  نانمـشد  عمط  عطق 
هب ردـص  حرـش  اب  دـنک و  شالت  تسا ، هدوب  رارقرب  ناـنآ  نیب  زین  يا  هریت  طـباور  هاـگ  هک  فلتخم  ياـه  هورگ  دارفا و  نیب  تدـحو 

یگژیو زا  یکی  ار  رما  نیا  جـع )   ) يدـهم ترـضح  تموکح  میـسرت  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  .دزادرپب  رما  نیا  رد  يزیر  همانرب 
: درامش یمرب  تموکح  نآ  ياه 

(1)  . ...و انَْقتَف  ِِهب  ُْقتْراَو  انَعْدَص  ِِهب  ْبَعْشاَو  انَثْعَش  ِِهب  ْمُْملا   ّ َ مُهَّللَأ

ار ام  یگدنکارپ  وا  هلیـسو  هب  ربب و  نیب  زا  ار  ام  نایم  فاکـش  فالتخا و  نک و  لیدبت  ندش  یکی  هب  ار  ام  هقرفت  وا  هلیـسو  هب  ایادخ !
 . نک لیدبت  دنویپ  طابترا و  هب 

عضاوت و )

عضاوت و )

ردص و حرـش  هب  یگژیو ، نیا  هب  یگتـسارآ  هتبلا  تسا و  رتابیز  رت و  هتـسیاش  دراد ، رارق  تردـق  هاگیاج  رد  هک  یـسک  يارب  عضاوت 
هنوگره زا  دنک و  يربهر  هناعضاوتم  مدرم ، ناتسدریز و  لباقم  رد  ماقم ، هب  ندیـسر  اب  مکاح  درف  ات  دراد  زاین  ییالاب  یحور  تیفرظ 

.دشاب رود  هب  یشورفرخف 

يدنسپدوخ زا  يرود  ز )

يدنسپدوخ زا  يرود  ز )

زارف 24. ياعد 70 ، ص 415 ، هعماج ، هیداجس  هفیحص  یعوضوم  همان  هیامن  - 1
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روصت دوش و  يدنـسپدوخ  راچد  دنیب ، یم  مدرم  زا  هک  يدایز  ياه  مارتحا  لیلد  هب  تسا  نکمم  دراد ، یماقم  هعماج ، رد  هک  یـسک 
مالسلا هیلع  داجس  ماما  ور ، نیازا  تسا .  یحلاص  درف  دوش ، یم  وا  زا  هک  ییاهریدقت  تسا و  هداد  ماجنا  مدرم  هب  هک  یتمدخ  اب  دنک 

: دشاب یسفن  هتسکش  ناسنا  دوشن و  ینیب  گرزبدوخ  راچد  مدرم ، دایز  ياه  مارتحا  لباقم  رد  هک  دهاوخ  یم  دنوادخ  زا 

(1) .اَهَْلثِم یِسْفَن  َْدنِع  ِینَتْطَطَح  ِّالا  ًهَجَرَد  ِساّنلا  ِیف  ِینْعَفَْرتال  َو 

.یهاکب مدوخ  دزن  نم  ماقم  تلزنم و  زا  هکنیا  رگم  ازفیم ، نم  تلزنم  ماقم و  رب  مدرم ، هاگشیپ  رد  ایادخ ! راب 

ربک رخف و  زا  يرود  ح )

ربک رخف و  زا  يرود  ح )

، دنوش راچد  نارگید  ربارب  رد  ینیب  گرزبدوخ  یـشورفرخف و  هب  ناشبـصنم  رطاخ  هب  تسا  نکمم  دنـسر ، یم  یماقم  هب  هک  یناسک 
نانچ دور ، یم  رامش  هب  نامکاح  تالاح  نیرتدب  زا  ربک ، رخف و  .دننک  دروخرب  مدرم  اب  هناعضاوتم  يا  هیحور  اب  دیاب  هک  یتروصرد 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک 

.ِْربِْکلا (2) یَلَع  ْمُهُْرمَأ  َعَضوی  ِرْخَْفلا َو   ُّ بُح ْمِِهب   ّ َ نَظی ْنَأ    ِ ساّنلا ِِحلاص  َْدنِع  ِهالُْولا  ِتالاح  ِفَخْسَأ  ْنِم   ّ َ نِإ

ربک و رب  نانآ  تموکح  دنـشیاتس و  رادتـسود  نامکاح  دـنرب  نامگ  هک  تسا  نیا  ناـحلاص  دزن  ناراد  ماـمز  تـالاح  نیرت  تسپ  زا 
.دشاب راوتسا  يدنسپدوخ 

زارف 4. ياعد 20 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 1
زارف 3. هبطخ 216 ، هغالبلا ، جهن  - 2
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نارگید ياطخ  زا  یشوپ  مشچ  ط )

نارگید ياطخ  زا  یشوپ  مشچ  ط )

اهنآ رب  دـشوپب و  مشچ  دـناوت ، یم  هک  اجنآ  ات  مدرم  دوخ و  ناتـسدریز  ياهاطخ  زا  دـیاب  دـسر ، یم  یماـقم  تردـق و  هب  هک  یـسک 
يو دننک  لایخ  نانآ  هک  يا  هنوگ  هب  دـهد ، ناشن  ربخ  یب  ار  دوخ  دزرو و  لفاغت  نانآ  ياهاطخ  ربارب  رد  دـیاب  عقاوم  یخرب  .دـشخبب 

.دشاب اج  هب  ود  ره  تیعطاق  اطخ و  زا  یشوپ  مشچ  تشاد  تقد  دیاب  هتبلا  .تسا  هدیدن  ار  نانآ  ياطخ 

ماما هک  نانچ  تسا ، رادروخرب  يدایز  تیمها  زا  وا  يارب  تفـص  نیا  دنک و  شـشخب  دیاب  مکاح  ریدم و  يدراوم  رد  تروص  ره  هب 
، تردق لاح  رد  هک  تسا  یسک  دارفا  نیرت  هدننکوفع  انامه  ٍهَرُْدق ؛ ْنَع  یفَع  ْنَم  ِساّنلا  یَفْعَأ   ّ َ نِإ : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

(1) «. درذگب نارگید  زا 

نیرت کچوک  اب  مکاـح  ریدـم و  رگا  تروص ، نیا  ریغ  رد  .دریگ  یم  لکـش  يرکف  تیفرظ  ردـص و  حرـش  وترپ  رد  مه  تفـص  نیا 
.دوش یم  یقلت  هنا  دبتسم  وا ، تیریدم  دهد ، ناشن  تیعطاق  ینامرفان ، يراوگان و 

هعماج رد  يرتسگ  تلادع  ي )

هعماج رد  يرتسگ  تلادع  ي )

دـشوکب دـیاب  تسا ، مکاح  رایتخا  رد  تردـق  هک  اجنآ  زا  تسا .  هعماج  رد  تلادـع  يارجا  مدرم ، ربارب  رد  مکاح  فیاـظو  زا  یکی 
ققحت جع )   ) يدهم ترـضح  یناهج  تموکح  رد  نامرآ ، نیا  .دزاس  یلمع  تلادـع  شرتسگ  هار  رد  ناکما  دـح  ات  ار  تردـق  نیا 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  دبای و  یم  لماک 

ص 84. همغلا ، فشک  زا : لقن  هب  ص 20 ، نیسحلا ، تاعمل  - 1
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ار لدع  زاس و  دوبان  ار  متس  جع ،)   ) نامز ماما  هلیسو  هب  ایادخ ! َلْدَْعلا ؛  ِِهب  ْرِهْظَأ  َرْوَْجلا َو  ِِهب  ِْتمَأ  مُهَّللَأ ...َ ّ  : » دیامرف یم  هراب  نیارد 
(1)  «. نک راکشآ 

مکاح ات  تسا  ریذـپ  ناکما  مکاح  يـالاب  یحور  تیفرظ  ردـص و  حرـش  یگژیو  ندـش  تیوقت  یپ  رد  هعماـج  رد  تلادـع  شرتسگ 
.دریگن رارق  دارفا  ياجبان  ياه  هتساوخ  ریثأت  تحت  دنک و  هلباقم  هعماج  رد  روج  اب  دناوتب 

لطاب ياه  هدعو  هب  ندشن  هتفیرف  ك )

لطاب ياه  هدعو  هب  ندشن  هتفیرف  ك )

لطاب هدعو  نم  هب  هکنآ  زا  و  ِینَدَّعََوت ؛ ْنَّمِم  ًهَماَلَس  َو  : » دیامرف یم  دنوادخ  زا  دوخ  ياه  تساوخرد  نمـض  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
(2)  «. شخبب یتمالس  ارم  دهد ، یم 

اب تسا و  متـس  رما  نیا  نتفریذـپ  .دـنهدب  ریدـم  ای  هعماج  مکاـح  هب  یفلتخم  ياهداهنـشیپ  زاـیتما ، نتفرگ  يارب  يدارفا  تسا  نکمم 
.درادن یناوخ  مه  هعماج  رد  تلادع  يارجا 

يرالاس هتسیاش  ل )

يرالاس هتسیاش  ل )

ریدم دناوت  یمن  یلو  دراد ، ار  ندوب  ملعم  ییاناوت  يدرف  اسب  هچ  .دزادرپب  راک  هب  هنیمز  نآ  رد  دیاب  هک  دراد  ییاه  ییاناوت  یـسکره 
هک يراک  هب  ندز  تسد  زا  زین  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  .تسا  يرالاس  هتـسیاش  مکاح ، ریدـم و  ياه  یگژیو  زا  یکی  .دـشاب  یبوخ 
زا مرب ...)  یم  هانپ  وت  هب  ایادخ ! ( ٍ؛ّ  قَِحب اَنل  َسَیل  ام  َموَُرن  ْوَأ  َِکب ...)  ُذوُعَأ  ّیَنِإ  َّمُهَّللَأ  : ») درب یم  هانپ  دـنوادخ  هب  دـشابن ، نآ  راوازس 

(3)  «. میبلطب تسین ، ام  قح  هچنآ  هکنیا 

زارف 26. ياعد 119 ، ص 480 ، هعماج ، هیداجس  هفیحص  یعوضوم  همان  هیامن  - 1
زارف 8. ياعد 20 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 2

زارف 4. ياعد 8 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 3
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یم يور  هعماج  رد  اه  یهابت  اه و  یماجرفان  عاونا  درادـن ، یتیلوئـسم  يارب  ار  مزال  یگتـسیاش  تسین و  يراک  بساـنم  یـسک  یتقو 
میرح اب  هک  سک  نآ  دـنک و  یم  رود  یناسنا  قـالخا  زا  ار  درف  درادـن ، ار  نآ  یگتـسیاش  هک  یهاـگیاج  رد  درف  نتفرگ  رارق  .دـهد 
تسد دنک و  یم  زواجت  يونعم  يدام و  یعامتجا ، يدرف ، ياه  میرح  هب  یتحار  هب  دهد ، یم  ماجنا  يراک  هدش  ناریو  یقالخا  ياه 

(1) .دیاشگ یم  يدعت 

: دهد یم  رادشه  هنوگ  نیا  يرالاس  هتسیاش  تیاعر  موزل  هرابرد  رتشا  کلام  هماندهع  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم ، ریما 

(2) .اهُرِیثَک ِهیَلَع  ُتَّتَشَتیال  َو  اهُرِیبَک ، ُهُرَهْقی  ال  ْمُْهنِم ، ًاسْأَر  َكِرُومُأ  ْنِم  ٍْرمَأ   ّ ِ لُک ِْسأَِرل  ْلَعْجاَو 

.دنک ناشیرپ  ار  يو  نآ ، يرایسب  هن  دزاس و  ناوتان  ار  وا  راک  یگرزب  هن  هک  رامگب  نانآ  زا  یلوئسم  تیاهراک  زا  کیره  رس  رب 

، دنوادخ رطاخ  هب  : » دیامرف یم  هلا  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  فیصوت  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  يرالاس ، هتسیاش  لصا  رب  انب 
هنوگ نیا  دیاب  یهلا  مکاح   (3)« .دش کیدزن  نید  هب  لیام  ناگناگیب  اب  تسـسگ و  دندوب ، دنوادخ  فلاخم  هک  شیوخ  ناکیدزن  زا 

ار نانآ  دهعت ، يرالاس و  هتسیاش  ساسارب  يدنواشیوخ ، ییانـشآ و  هب  هجوت  نودب  اه  لغـش  يدصت  يارب  دارفا  باختنا  رد  هک  دشاب 
: دنک يرود  ضیعبت  هنوگره  زا  باختنا و 

.146 صص 144 _  چ 7 ، ، 1379 ایرد ، نارهت ، هغالبلا ،) جهن  رد  يرادا  قالخا   ) تناما بابرا  ینارهت ، داشلد  یفطصم  - 1
زارف 8 همان 53 ، هغالبلا ، جهن  - 2

.11 زارف 9 _  ياعد 2 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 3
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.َنِیبَْرقَْألا (1) َکِیف  يداع  َنیِدَْعبَْألا َو  َکِیف  یلاو  ََکل َو  ْمِِهَتباِجتْسا  یلَع  َنیَْصقَْألا  َبَّرَق  ْمِهِدوُحُج َو  یلَع  َنیَنْدَْألا  یَْصقَأَو 

رب ار  ناگناگیب )   ) نارود و  تسـسگ ) اهنآ  اب  ار  یتسود  هتـشر   ) دـینادرگ رود  ار ) وت   ) ناشراکنا رثا  رب  ار  ناشیوخ )   ) ناکیدزن و  ... 
.درک ینمشد  ناشیوخ  اب  وت  رطاخ  هب  درک و  یتسود  مدرم )   ) نیرترود اب  وت  هار  رد  تخاس و  کیدزن  ار ) وت  نید   ) ناشنتفریذپ رثا 

يزیتسرقف م )

يزیتسرقف م )

نامورحم قح  راک ، نیا  اب  .دـنک  یم  شالت  نآ  عفر  رد  دـنام و  یمن  هجوت  یب  هعماـج  دارفا  رقف  یگنـسرگ و  ربارب  رد  لداـع  مکاـح 
رد تلادـع  رما ، نیا  يارجا  اب  دـنراد و  قح  لاملا  تیب  رد  هعماج  ياضعا  زا  يوضع  ناونع  هب  هک  يدارفا  دوش ؛ یم  هدناتـس  هعماـج 

یمالسا یلاع  تموکح  هک  ار  جع )   ) يدهم ترضح  تموکح  ياه  هولج  زا  یکی  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  .دبای  یم  ققحت  ناشنایم 
: دنک یم  فیصوت  یتسد  گنت  رقف و  عفر  تسا ،

(2) ...اَنَتَرْسُع .  ِِهب  ْرِّسی  انَِلئاع َو  ِِهب  ِنْغَأ  انَتَّلَخ َو  ِِهب  َّدُس  اَنَْرقَف َو  ِِهب  ُْربْجا  انِمَْرغَم َو  ْنَع  ِِهب  ِْضِقا  مُهَّللَأ ..َ.ّ 

هب ار  ام  یتخـس  نک و  ینغ  ار  ام  هداوناخ  زاس و  عفترم  ار  ام  زاین  ربب و  نیب  زا  ار  ام  رقف  نک و  ادا  ار  ام  یهدب  وا  هطـساو  هب  ...ایادـخ 
 ... . نک لیدبت  یناسآ 

.12 زارف 9 _  ياعد 2 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 1
زارف 24 و 25. ياعد 70 ، ص 415 ، هعماج ، هیداجس  هفیحص  یعوضوم  همان  هیامن  - 2
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نامکاح اب  مدرم  قالخا  . 2

هراشا

نامکاح اب  مدرم  قالخا  . 2

دـنرادروخرب و مدرم  دزن  یقوقح  زا  زین  نامکاح  دنتـسه ، یفیاظو  ياراد  نامکاح  دـنراد و  قح  نامکاح  دزن  مدرم  هک  هنوگ  نامه 
.دنراد یفیاظو  اهنآ  ربارب  رد  مدرم 

يریذپ تعاطا  فلا )

يریذپ تعاطا  فلا )

ماما .دننک  يوریپ  تعاطا و  مکاح  نیا  زا  هعماج ، دشر  تلادع و  يارب  هک  تسا  مدرم  رب  دشاب ، لداع  یناملسم  هعماج ، مکاح  یتقو 
میلست ناشنامرف ، رما و  يارب  ْمِِهتَعاط ؛ ِیف  َنیِدِهَتْجُْملا  ُمِهِْرمَِأل  َنیِمِّلَسُْملَا  : » دنک یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  رما  نیا  موزل  مالسلا  هیلع  داجس 

(1) «. دنشوک یم  ناش  يوریپ  تعاط و  رد  دننرب و  نامرف  و 

يا هداد  نامرف  شنتـشادزاب ، یهن و  زا  نداتـسیا  زاب  شیاه و  ناـمرف  يرب  ناـمرف  هب  و  ِهیْهَن ؛ َدـْنِع  ِءاـِهْتنِْإلا  ِهِِرماوأ َو  ِلاـِثْتمِاب  َتْرَمَأ  «َو 
(2) «.

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  نانچ  تسا ، یمتح  ناشتسکش  دنشاب ، هتشادن  يریذپ  تعاطا  حلاص  ربهر  زا  مدرم  رگا 

ْمُکِّقَح َو ْنَع  ْمُِکقُّرَفَت  ْمِِهلِطاب َو  یلَع  ْمِهِعاِمتْجِاب  ْمُْکنِم  َنُولادیَـس  َمْوَْقلا  ِءالُؤه  َّنَأ   ّ ُ نُظََأل ِهللا  یِّنِإ َو  ِنَمْیلا َو  یَلَع  َعَلَّطا  ِدَق  ًارُْـسب  ُْتِئْبنُأ 
(3)  . ِلِطاْبلا ِیف  ْمُهَمامِإ  ْمِِهتَعاط  َو   ّ ِ قَْحلا ِیف  ْمُکَمامِإ  ْمُِکتیِصْعَِمب 

، شیوخ نامگ  هب  یلاوحا ، عاضوا و  نینچ  اب  هک  دنگوس  ادخ  هب  تسا .  هدـش  هریچ  نمی  هب  رـسب »  » هک تسا  هدیـسر  شرازگ  نم  هب 
شیوخ لطاب  روحم  رب  نانآ  اریز  دنریگ ؛ رایتخا  رد  ار  تلود  امش ، ياه  فعض  هطقن  زا  هدافتـسا  اب  نانآ  هک  منیب  یم  نینچ  ار  هدنیآ 

روحم زا  امش  دنتسه و  عمج 

زارف 64. ياعد 70 ، ص 415 ، هعماج ، هیداجس  هفیحص  یعوضوم  همان  هیامن  - 1

زارف 60. ياعد 70 ، ص 415 ، هعماج ، هیداجس  هفیحص  یعوضوم  همان  هیامن  - 2
زارف 2. هبطخ 25 ، هغالبلا ، جهن  زا : لقن  هب  ص 335 ، ج 1 ، باتفآ ، گنهرف  - 3
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.دیبات یم  رس  ناتربهر  زا  دوخ  قح  هار  رد  امش  اما  دنا ، شیوخ  ربهر  عیطم  ناشلطاب  هار  رد  اهنآ  .دیا  هدنکارپ  ناتقح 

زا ار  ناسنا  بوخ  لامعا  راثآ  هک  اجنآ  ات  تسا ، هدش  یهن  رگمتـس  ربهر  زا  يرب  نامرف  حلاص ، ربهر  زا  تعاطا  هب  شرافـس  رانک  رد 
: دیوگ یم  دنوادخ  زا  لقن  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .درب  یم  نیب 

ْنَع  ّ َ نَوُفْعََأل َو  هیِقَت ً،  ًهََّرب  َاِهلامْعَأ  ِیف  ُهیِعَّرلا  َِتناک  ْنِإ  َو   ّ َ لَجَوَّزَع ِهللا  َنِم  َسَیل  ًاِرئاج  ًامامِإ  ْتَعاطَأ  ِمالْـسِْإلا  ِیف  ٍهیِعَر   ّ َ لُـک  ّ َ ِنبِّذَـعَُأل
.ًهَئیِسُم (1) ًهَِملاظ  اِهلامْعَأ  ِیف  ُهیِعَّرلا  َِتناک  ْنِإ  َو   ّ َ لَج َّزَع َو  ِهللا  َنِم  ًایِداه  ًامامِإ  ْتَعاطَأ  ِمالْسْإلا  ِیف    ٍ هیِعَر  ّ ِ لُک

رد تیعر  نآ  رگا  یتح  دنک ؛ تعاطا  تسین ، دـنوادخ  بناج  زا  هک  يرگمتـس  ربهر  زا  مالـسا  رد  هک  ار  يرادرب  نامرف  تیعر و  ره 
زا هک  يرگ  تیادـه  ربـهر  زا  مالـسا  رد  هک  يرادرب  ناـمرف  تیعر و  ره  منک و  یم  باذـع  دـشاب ، یقتم  رادرکوـکین و  شیاـهراک 

.دشاب راکهانگ  ملاظ و  شلامعا  رد  تیعر  نآ  رگا  یتح  مهد ؛ یم  رارق  شزرمآ  دروم  دنک ، تعاطا  دشاب ،   ّ لجوّزع يادخ  بناج 

نامکاح يرای  ب )

نامکاح يرای  ب )

رد یـسکره  رگا  تسین .  ریذپ  ناکما  هعماج  تفرـشیپ  نانآ ، کمک  نودب  دنا و  هعماج  دارفا  همه  مدرم و  نامکاح ، تردـق  يوزاب 
یم هبناج  همه  یلاعت  دـشر و  هب  هعماج  دـشاب ، ریذـپ  تیلوئـسم  شالت ، ّتقد و  تیاـهن  اـب  دوش ، یم  راذـگاو  وا  هب  هک  يا  هفیظو  ره 

ناوارف شالت  اب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  نانچ  دسر ،

ق، _. 1391 ه قودصلا ، هبتکم  نارهت ، يرافغ ، ربکا  یلع  حیحـصت : لامعالا ، باقع  لامعالا و  باوث  قودص ،)  ) دمحم رفعجوبا  - 1
ص 245.
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: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  .دهد  دشر  ار  نآ  لیکشت و  ار  یمالسا  هعماج  دوخ  نارای 

(1)  . ُهوُفَناک ِهِرْصَن َو  ِیف  َنَسَْحلا  َءالَْبلا  اُوَْلبَأ  َنیِذَّلَأ  ََهباحَّصلا َو  اُونَسْحَأ  َنیِذَّلَا  ًهَّصاخ ...  ٍدَّمَُحم  ُباحْصَأ  َو   ّ َ مُهَّللَأ

رد هک  نانآ  دندرب و  نایاپ  هب  وکین  ار  ترـضح  نآ  اب  ندوب  هارمه  هک  ار  نانآ  هژیو  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نارای  ایادـخ ! راب 
[. امرف اطع  رایسب  شاداپ  ازج و   ] دنتساخرب وا  يرای  هب  دندرک و  اه  يریلد  شا  يرای 

ناشیاه یگژیو  زا  ار  تموکح  هب  نانآ  یناسر  يرای  هعماج ، ناهفرم  لباقم  رد  ماوع  مدرم  فیـصوت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
: درمش یمرب 

.ِهَّصاْخلا ِلْهَأ  ْنِم  ...ِءالَْبلا  ِیف  َُهل  ًهَنوُعَم   ّ ُ لَقَأ ِءاخَّرلا َو  ِیف  ًهَنُوئَم  ِیلاْولا  یَلَع  ُلَْقثَأ    ِ هیِعَّرلا َنِم  ٌدَحَأ  َسَیل  َو 

هفرم تاقبط   ) صاوخ ...زا  رتمک  ناش  يرای  یتخـس ، راگزور  رد  تموکح و  رب  ینیگنـس  راب  هدـننک  لـیمحت  مدرم ، زا  یـسک  چـیه 
(2)  . تسین هعماج ) 

رد درک و  دنهاوخ  لیمحت  مکاح  رب  دوبمک  ینارگ و  زا  ینیگنس  راب  زور  ره  رایسب ، ياه  شاپو  تخیر  اب  ناراک  فارسا  هعماج ، رد 
ياهدـماشیپ الب و  ماگنه  تشاد ، دـنهاوخ  تموکح  رب  ناشیاه ، يراـک  فارـسا  نیمأـت  یپ  رد  هک  راـشف  لـیمحت و  همه  نیا  لـباقم 

، لباقم رد  .دیشک  دنهاوخ  رانک  هکرعم  زا  فعضتسم  نامدرم  زا  شیپ  راوگان ،

زارف 3. ياعد 4 ، هیداجسلا ، هفیحصلا  - 1
ص ، 1366 یمالـسا ، گنهرف  رـشن  رتفد  نارهت ، مالـسلا ، هیلع  یلع  ماما  هاگدید  زا  يرادروشک  نییآ  ینارکنل ، لضاف  دـمحم   2 - 2

همان 53. یتشد ، همجرت : هغالبلا ، جهن  زا : لقن  هب  ، 112
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دنهاوخن غیرد  زین  يرای  کمک و  زا  دـنناوتب ، هک  اجنآ  ات  دـنوش و  یم  رت  عناق  رتروبـص و  تالکـشم ، گـنج و  ماـگنه  نافعـضتسم 
(1) .درک

هناصلاخ یهاوخریخ  ج )

هناصلاخ یهاوخریخ  ج )

ترضح .دنشاب  هنوگ  نیا  دیاب  دوخ  نامکاح  نایلاو و  ربارب  رد  زین  مدرم  دنشاب ، مدرم  هاوخریخ  دیاب  هعماج  نامکاح  هک  هنوگ  نامه 
: دناد یم  ناهن  راکشآ و  رد  هناصلاخ  یهاوخریخ  ار  مدرم  رب  مکاح  قوقح  زا  یکی  مالسلا  هیلع  یلع 

(2) .ِبیِغَْملا ِدَهْشَْملا َو  ِیف  ُهَحیِصَّنلا  ِهَعیَْبلِاب َو  ُءافَْولاَف  ْمُکیَلَع  یِّقَح  اَّمَأ  َو  ... 

.دینک یهاوخریخ  میارب  ناهن  راکشآ و  رد  دیشاب و  رادافو  نم  اب  تعیب  هب  هک  تسا  نیا  امش  رب  نم  قح  اما  و 

هعماج رد  هناضرغم  يداقتنا  يدـیماان و  ياضف  داجیا  تفلاـخم و  ياـنعم  هب  سپ  .تسا  ناـمکاح  زا  تعاـطا  نمـض  یهاوخریخ  نیا 
طقف هن  نامکاح  ربارب  رد  یهاوخریخ  يرگ و  تحیـصن  هیحور  دوجو  تشاد .  تافانم  نامکاح  زا  تعاطا  ياـنعم  اـب  هنرگو  تسین ،

یملع و دشر  یتح  مدرم و  یسایس  دشر  یسایس و  هعماج  ندوب  هدنز  ییایوپ و  هدنهد  ناشن  هکلب  تسین ، یـسایس  ياه  ماظن  فعض 
يارب مدرم  اریز  تسا ؛  ناربهر  مکاـح و  یـسایس  ماـظن  هب  مدرم  قشع  هقـالع و  هدـنهد  ناـشن  رگید ، يوس  زا  تسا .  ناـنآ  یگنهرف 

.دنزادرپ یم  نامکاح  تحیصن  هناقفشم و  یهاوخریخ  هب  یسایس ، ماظن  تیبثت  نآ و  يدوبان  زا  يریگ  شیپ  تموکح و  ماود 

ص 112. مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  هاگدید  زا  يرادروشک  نییآ  - 1
زارف 3. هبطخ 34 ، هغالبلا ، جهن  زا : لقن  هب  ص 2113 ، ج 4 ، باتفآ ، گنهرف  - 2
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یلم هناسر  فیاظو 

یلم هناسر  فیاظو 

فلتخم قطانم  رد  نالوئسم  ياهراک  زا  شرازگ  هیهت  نمض  همانرب ، نآ  رد  دوش و  هتخاس  نالوئـسم » مدرم و   » ناونع اب  يا  همانرب  . 1
.ددرگ نایب  ناسانشراک  رظن  شخب و  نیا  بلاطم  هب  هجوت  اب  نالوئسم  مدرم و  لباقتم  فیاظو  مورحم ، قطانم  هژیو  هب 

ياـه ناـمز  زا  یکی  .دوش  حرطم  مالـسا  رظنم  زا  هتـسیاش  ریدـم  ياـه  یگژیو  نآ ، رد  هیهت و  روـشک ، نالوئـسم  يارب  يا  هماـنرب  . 2
زا يرایـسب  ناـمز ، نیا  رد  اریز  تسا ؛ وـیدار  زین  نآ  بساـنم  هناـسر  حبـص و  هـیلوا  ياـه  تعاـس  هماـنرب ، نـیا  شخپ  يارب  بساـنم 

.دنتسه دوخ  راک  لحم  هب  نتفر  لاح  رد  نالوئسم 
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همان باتک 

همان باتک 

 . نایراصنا نیسح  داتسا  همجرت :  میرک ، نآرق   �

.1379 نینمؤملاریما 7 ، یگنهرف  یتاقیقحت  هسسؤم  مق ، یتشد ، دمحم  همجرت :  یضر ، دیس  هغالبلا ، جهن   �

.1385 امیس ، ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  مق ، هیداجس ، هفیحص  یتیبرت  ماظن  یسررب  رغصا ، یلع  رف ، یمیهاربا  .1

.1369 نالیگ ، هعمج  زامن  يرازگرب  داتس  یمومع  طباور  تشر ، نیقداّصلا ، راثآ  قداص ، یتشد ، شخب  ناسحا  .2

.1362 يوضترم ، نارهت ، ینیسح ، يورسخ  اضرمالغ  همجرت :  نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  بغار ، یناهفصا ، .3

 . ق _. 1400 ه نیلقثلا ، هبتکم  مق ، هیداجسلا ، هثلاثلا  هفیحصلا  هللادبع ، یناهفصا ، يدنفا  .4

، نارهت ثیدـح ، نآرق و  مولع  دـشرا  یـسانشراک  هماـن  ناـیاپ  هیداجـس ، هفیحـص  رد  قـالخا  هاـگیاج  امیـس ، يرپ  درف ، يداـصتقا  .5
.1380 نیدلا ، لوصا  هدکشناد  مق ، تایهلا ، هدکشناد  زکرم ، یمالسا  دازآ  هاگشناد 

.1368 مالسالا ، ضیف  نارهت ، مالسالا ، ضیف  یقن  یلعدیس  حرش :  همجرت و  هیداجسلا ، هفیحصلا  مالسلا ، هیلع  داجس  ماما  .6

.1385 رکفلاراد ، مق ، لوقعلا ،) فحت  هخسن   ) یناوریش یلع  همجرت : قوقحلا ، هلاسر  .___________، 7

 . ق _. 1403ه یملعا ، توریب ، هعیرشلا ، حابصم  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  .8
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.1369 يدازآ ، مایپ  نارهت ، ناقشاع ، راید  نیسح ، نایراصنا ، .9

.1382 رئاز ، مق ، اروشاع ، مایپ  یلجت  هیداجس ، هفیحص  اب  ییانشآ  دمحا ، نایرقاب ، .10

 . ق _. 1419 ه یملعا ، توریب ، ناهرب ، ریسفت  مشاه ، دیس  ینارحب ، .11

 . ق _. 1421 ه بتکملاراد ، قشمد ، هنسلا ، نآرقلا و  ءوض  یف  لافطالا  هیبرت  طوراق ، دمحم  فسوی و  يویدب ، .12

ق _. 1416 ه مود ، پاچ  تیب 7 ، لها  یناهج  عمجم  مق ، یلاجر ، يدهم  دیـس  قیقحت :  نساحملا ، دلاخ ، دمحم  نب  دمحا  یقرب ، .13
.

.1382 باتک ، ناتسوب  مق ، نآرق ، رد  هداوناخ  دمحا ، یتشهب ، .14

.1385 يداهلا ، مق ، مراد ، تسود  ار  امش  ردام ، ردپ ، میرکلادبع ، این ، كاپ  .15

 . ق _. 1412 ه نایراصنا ، مق ، يدیجم ، نیسح  مالغ  بیترت :  يدنب و  عوضوم  یعوضوم ، هحاصفلا  جهن  مساقلاوبا ، هدنیاپ ، .16

.1385 مجنپ ، پاچ  ثیدحلاراد ، مق ، ایح ، گنهرف  رد  یشهوژپ  سابع ، هدیدنسپ ، .17

زییاپ 1384. متشه ، هرامش  هنیفس ، هیداجس ، هفیحص  رد  یقالخا  ینابم  روصنم ، ناولهپ ، .18

.1385 مهدفه ، پاچ  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  هسسؤم  مق ، نایاوشیپ ، هریس  يدهم ، ییاوشیپ ، .19

 . ق _. 1420 ه ءاضیبلا ، هجحملا  راد  توریب ، هیداجسلا ، هفیحصلا  حرش  یف  راونالارون  هللا ، تمعن  دیس  يریازج ، .20

.1376 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، هغالبلا ، جهن  ریسفت  همجرت و  یقتدمحم ، يرفعج ، .21

.1378 مود ، پاچ  يداهلا ، مق ، مالسا ، یسایس  خیرات  نایوما ،) لاوز  ات  ربمایپ  تلحر  زا  ءافلخ  خیرات  ، ) لوسر نایرفعج ، .22

.1383 ثیدحلاراد ، مق ، مالسلا ، هیلع  نیسحلا  نب  یلع  مامالا  هغالب  سابعرفعج ، يرئاح ، .23

(، ناوج ياـه  جوز  هب  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح  ياـهدومنهر  زا  يا  هدـیزگ   ) قشع عـلطم  داوجدـمحم ، يربـکا ، یلع  جاـح  .24
.1384 مجنپ ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ،
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زییاپ 1384. متشه ، هرامش  هنیفس ، دیدج ، ياه  هتسیاب  یشهوژپ و  هفیحص  هزوح  رد  اه  شراگن  ریس  لضفلاوبا ، نایظفاح ، .25

.1384 هیمالسا ، نارهت ، قالخالا ، مراکم  ياعد  حرش  اضر ، دیس  یتابوبح ، .26

 . ق _. 1412ه مشش ، پاچ  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحالاراد  توریب ، هعیشلا ، لئاسو  نسح ، نب  دمحم  یلماع ، رح  .27

 . ق _. 1416ه مجنپ ، پاچ  یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  مق ، يرافغ ، ربکا  یلع  حیحصت :  لوقعلا ، فحت  هبعش ، نبا  یناّرح ، .28

 . ق _. 1420ه لیلد ، نارهت ، یلامثلا ، رانید  نب  تباث  هزمح  یبا  دنسم  نیسحدمحم ، قازرلادبع  نیدلارزح ، .29

 . ق _. 1418ه ثیدحلاراد ، مق ، مالسلا ، هیلع  داجسلا  مامالا  داهج  نیسحدمحم ، یلالج ، ینیسح  .30

 . ق _. 1418ه ییابطابط ، همالع  رشن  دهشم ، مالسلا ، هیلع  نیسحلا  تاعمل  نیسحدّمحم ، دیس  ینارهط ، ینیسح  .31

 . ق _. 1411ه یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  مق ، نیدجاسلا ، دیس  هفیحص  حرش  یف  نیکلاسلا  ضایر  ناخ ، یلع  دیس  ینیسح ، .32

.1386 متشه ، پاچ  فراعم ، رشن  مق ، ییوجشناد ، هلاسر  یبتجم ، ینیسح ، .33

هاگـشناد نارهت ، ثیدح ، نآرق و  مولع  دشرا  یـسانشراک  همان  نایاپ  هیداجـس ، هفیحـص  رد  یقالخا  تیبرت  هدیعـس ، دار ، يدواد  .34
.1375 یتیبرت ، مولع  یناسنا و  مولع  هدکشناد  سردم ، تیبرت 

، ناریا یملع  كرادـم  تاعالطا و  زکرم  نارهت ، هعماـج ، هیداجـس  هفیحـص  یعوضوم  هماـن  هیاـمن  نارگید ، یفطـصم و  یتیارد ، .35
.1377

.1372 نینمؤملاریما 7 ، یتاقیقحت  هسسؤم  مق ، (، 3 ارهز همطاف  ترضح  نانخس  گنهرف   ) هایحلا جهن  دمحم ، یتشد ، .36

.1379 متفه ، پاچ  ایرد ، نارهت ، هغالبلا ،)  جهن  رد  يرادا  قالخا   ) تناما بابرا  یفطصم ، ینارهت ، داشلد  .37

هیداجس هفیحص  رد  یعامتجا  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 169زکرم  هحفص 161 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:138

گنهرف و هاگشهوژپ  مق ، كولس ،)  قالخا و  شخب   ) یلع 7 ماما  همانشناد  باتک  زا  هلاقم   ) قالخا ماظن  ینابم و  دمحا ، یملید ، .38
.1380 یمالسا ، هشیدنا 

 . ق _. ،1414ه تیبلا لآ  هسسؤم  مق ، رفعج ، لآ  ءالع  قیقحت :  رابخالا ، عماج  دمحم ، نب  دمحم  يراوزبس ، .39

 . ق _. 1411ه رئاخذلاراد ، مق ، تادابعلا ، جهنم  تاوعّدلا و  جهم  سوواط ، نب  دیس  .40

 . ق _. 1425ه هینامثعلاراد ، نامع ، دشرلا و  هبتکم  توریب ، أّطوملا ، لاجرب  أطبملا  فاعسا  نیدلا ، لالج  یطویس ، .41

ناتسمز 1384. مهن ، هرامش  هنیفس ، هیداجس ، هفیحص  رد  یعامتجا  یناسنا و  داعبا  باتک  یفرعم  نیسحدمحم ، يرهش ، .42

.1373، ناهرب نارهت ، قالخالا ،)  مراکم  ياعد  حرش   ) هلضاف هنیدم  یلعدمحم ، يرافغ ، حلاص  .43

، رـشنلا قـیقحتلل و  يرقلا   ّ ما هسـسؤم  توریب ، فدـه ، تدـحو  راودا و  عوـنت  مالـسلا )  مـهیلع   ) تیبـلا لـها  رقابدـمحم ، ردـص ، .44
 . ق _. 1423ه

.1383 یبوط ، ناغمرا  نارهت ، هداز ، نسح  قداص  همجرت :  همومذملا ، هحودمملا و  لاصخ  دمحم ، رفعجوبا  قودص ، .45

1391 ه_ قودصلا ، هبتکم  نارهت ، يرافغ ، ربکا  یلع  حیحـصت : لامعالا ، باقع  لامعالا و  باوث  ._______________، 46
.ق . 

.1380 یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق ، يدشار ، فیطل  همجرت :  مالسا ، رد  یکشزپ  بط و  بادآ  یضترم ، یلماع ، .47

.1372 هیملع ، مق ، مالسا ، هاگدید  زا  نادنزرف  رب  نیدلاو  قوقح  يدهم ، دیس  يولع ، .48

.1366 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، یلع 7 ، ماما  هاگدید  زا  يرادروشک  نییآ  دمحم ، ینارکنل ، لضاف  .49

.1385 حاّتفریم ، مق ، اهزاین ، يوگ  خساپ  اه ، مایپ  اب  هارمه  هیداجس  هلماک  هفیحص  دیمح ، دیس  یحاّتف ، .50

 . ق _. 1420ه كالملاراد ، توریب ، حوّرلا ، قافآ  نیسحدمحم ، دیس  هللا ، لضف  .51
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.1372 موس ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، قالخالا ، مراکم  ياعد  ریسفت  حرش و  یقتدمحم ، یفسلف ، .52

 . ق _. 1426ه یبرقلا ، يوذ  تاروشنم  فرشا ، فجن  همامإلا ، هّوبنلا و  قالخا  دمحم ، یناشاک ، ضیف  .53

.1380 نایبرم ، ءایلوا و  نمجنا  نامزاس  تاراشتنا  نارهت ، نینمؤملاریما ، هاگدید  زا  هداوناخ  یلع ، یمئاق ، .54

.1378 يوضر ، سدق  ناتسآ  یمالسا  ياه  شهوژپ  داینب  دهشم ، راحبلا ، هنیفس  سابع ، یمق ، .55

.1375 مجنپ ، پاچ  قح ، مایپ  نارهت ، نانجلا ، حیتافم  .___________، 56

 . ق _. 1419ه يوضر ، سدق  ناتسآ  یمالسا  ياه  شهوژپ  داینب  دهشم ، هیعدالا ، هعوسوم  داوج ، یناهفصا ، یمویق  .57

 . ق _. 1405ه هرجهلاراد ، مق ، رینملا ، حابصم  دمحا ، یمویق ، .58

.1355 عیشت ، مق ، یتعیرش ، یقتدمحم  همجرت :  همدقم و  همدقم ،)  شخب   ) شیاین سیسکلآ ، لراک ، .59

 . ق _. 1425ه مجنپ ، پاچ  هوسا ، مق ، یفاک ، لوصا  بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ، .60

.1383 تمس ، نارهت ، لضاف ، اضر  یلسوت و  یلع  مالغ  همجرت : یسانش ، هعماج  ینابم  سورب ، نئوک ، .61

یمالـسا یگنهرف  هسـسؤم  مق ، یناتـسدرا ، یقداص  دـمحا  خیـش  حیحـصت :  تاـیرفعجلا ، ثعـشالا ، دّـمحم  نب  دّـمحم  یفوکلا ، .62
.1375 روپناشوک ،

.1380 عساو ، دهشم ، ثیدح ، نآرق و  هاگدید  زا  تیریدم  لوصا  نیهش ، نیدول ، .63

 . ق _. 1403ه موس ، پاچ  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، راونالاراحب ، رقابدمحم ، یسلجم ، .64

.1379 مود ، پاچ  ثیدحلاراد ، مق ، یخیش ، اضردیمح  همجرت :  همکحلا ، نازیم  دمحم ، يرهش ، ير  يدمحم  .65

.1379 ثیدحلاراد ، مق ، یمالسا ، نسح  دیس  همجرت : ثیدح ، نآرق و  رد  یتسود  .______________________، 66

.1386 ثیدحلاراد ، مق ، هدیدنسپ ، سابع  مجرتم : راکمه و  كدوک ، همان  تمکح  ._____________________، 67
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سدق ناتسآ  ياه  شهوژپ  داینب  دهشم ، ریژآ ، اضردیمح  یخیش و  اضردیمح  همجرت : ناتسود ، یتسود و  يداهدیس ، یـسّردم ، .68
.1384 يوضر ،

.1376 مود ، پاچ  شورس ، نارهت ، قالخا ، هفسلف  اضردمحم ، یسّردم ، .69

.1383 موس ، پاچ  باتک ، ناتسوب  مق ، مالسلا ، هیلع  تیب  لها  بتکم  رد  نادنزرف  قوقح  داوجدمحم ، یسبط ، یجورم  .70

.1379 نایراصنا ، مق ، مالسلا ، هیلع  داجس  ماما  هاگدید  زا  قوقح  هللا ، تردق  یخیاشم ، .71

.1378 هر ،)   ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  مق ، نآرق ، رد  قالخا  یقتدمحم ، يدزی ، حابصم  .72

دازآ هاگشناد  نارهت ، ثیدح ، نآرق و  مولع  دشرا  یسانشراک  همان  نایاپ  هیداجس ، هفیحص  رظنم  زا  هنـسح  بادآ  ارهز ، حابـصم ، .73
 . تایهلا هدکشناد  زکرم ، یمالسا 

.1382 يوفطصم ، همالع  راثآ  رشن  زکرم  نارهت ، هعیرشلا ، حابصم  حرش  همجرت و  نسح ، يوفطصم ، .74

.1368 متفه ، پاچ  اردص ، نارهت ، قالخا ، هفسلف  یضترم ، يرهطم ، .75

.1371 متفه ، پاچ  قفش ، مق ، مالسا ، رد  هداوناخ  نیسح ، يرهاظم ، .76

.1372 هّرذ ، نارهت ، هغالبلا ،)  جهن  میهافم  یلیصفت  گنهرف   ) باتفآ گنهرف  دیجملادبع ، هاوخیداعم ، .77

 . ق _. 1413ه هر ،)  ) دیفم خیش  هرگنک  مق ، داشرإلا ، نامعن ، نب  دمحم  دیفم ، .78

، مجنپ یـس و  پاچ  هیمالـسالا ، بتکلاراد  نارهت ، هنومن ، ریـسفت  ناگدنـسیون ، زا  یعمج  يراکمه  اـب  رـصان ، يزاریـش ، مراـکم  .79
.1380

.1381 ءامس ، یگنهرف  هسسؤم  مق ، تخانش ، دوهش و  نسح ، یحودمم ، .80

.1370 تمکح ، نارهت ، يوبتجم ، نیدلا  لالج  همجرت :  تاداعسلا ، عماج  يدهم ، یقارن ، .81

 . ق _. 1424ه ریثک ، نبا  راد  قشمد ، توریب ، نیحلاّصلا ، ضایر  ایرکز ، یبا  يوّونلا ، .82

.1382 نیدم ، مق ، هیمالسالا ، بادالا  قالخالا و  نیمالا ، دمحم  هئیه  .83

.1373 یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  رشن  پاچ و  زکرم  نارهت ، تیریدم ، قالخا  زا  ییاه  سرد  مساق ، یقثاو ، .84
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.1376 ثیدحلاراد ، مق ، يدنجریب ، ینسح  نیسح  قیقحت :  ظعاوملا ، مکحلا و  نویع  نسحلا ، یبا  نیّدلا  یفاک  یطساو ، .85

.1386 ولماش ، دهشم ، زبس ، هداوناخ  يدهم ، دیس  يوسوم ، ظعاو  .86

 . فراعتلاراد بعص و  راد  توریب ، رظاونلا ، ههزن  رطاوخلا و  هیبنت  سارف ، یبا  نب  مارو  .87

.1382 باتفآ ، گنهرف  مق ، هدازریصن ، مساق  میظنت :  مالسلا ، هیلع  داجس  ماما  قوقحلا  هلاسر  رد  يریس  يدهم ، دیس  یبرثی ، .88
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
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