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انیس نبا  هاگدید  زا  یسح  كاردا 

: هدنسیون

یلاعف یقتدمحم 

: یپاچ رشان 

مق هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
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تسرهف
5تسرهف

انیس نبا  هاگدید  زا  یسح  11كاردا 

باتک 11تاصخشم 

11هجوت

11تسرهف

انیس نبا  هاگدید  زا  یسح  11كاردا 

سفن لوا :  12شخب 

سفن ياوق   : مود 12شخب 

كاردا  : موس 13شخب 

ساسحا  : مراهچ 13شخب 

ساوح مجنپ : 14شخب 

انیس نبا  هاگدید  زا  یسح  15كاردا 

هدنناوخ اب  15ینخس 

راتفگ 15شیپ 

16همدقم

ثحب هاگیاج  - 117

 : سفن 17هلئسم 

 : تخانش 19هلئسم 

ثحب ترورض  - 222

اهلاؤس اهفده و  - 323

همانیگدنز - 424

نآ همجرت  انیس و  یلعوب  همان  25تیصو 

سفن لوا :  28شخب 
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سفن 28هاگیاج 

سفن 29تقیقح 

سفن 31تابثا 

سفن 32فاصوا 

تسارهوج سفن  . 132

سفن ثودح  . 232

تساوق عماج  سفن  . 333

هدام رد  سفن  عابطنا  . 434

سفن داسف   . 535

سفن ياوق   : مود 37شخب 

سفن 37ياوق 

دارم يانعم  هوق و  38تاحالطصا 

کی ره  كالم  اوق و  تدحو  39ددعت و 

یناسنا ياوق  یناویح و  ياوق  یتابن ، 41ياوق 

رگیدکی اب  اوق  46طابترا 

سکعلاب سفن و  اب  اوق  48طابترا 

ندب اب  اوق  49طابترا 

اوق لحم  لوا :  49هلئسم 

؟ تسیچ يراخب  حور  49کی : 

يراخب حور  تابثا  50ود : 

يراخب حور  فیاظو  51هس : 

اوق تالآ  مود :  52هلئسم 

؟ تسا مادک  نآ  قیداصم  هچ و  ینعیتلآ  52کی : 

دراد یتلآ  ياهوق  ره  53ود : 
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؟ دوشیم كرد  دوختلآ  ایآ  54هس : 

سفن تالآ  نوکت  بیترت  54راهچ : 

كاردا  : موس 58شخب 

موس شخب  58همدقم 

كاردا 60فیرعت 

كاردا طیارش  62تقیقح و 

ینهذ 63دوجو 

: ینهذ دوجو  ثحب  65هچخیرات 

: ینهذ دوجو  ياعدم  66ریرقت 

: تفایتسد هدمع  لوق  راهچ  هب  ناوتیم  ملع  تقیقح  هرابرد  67لاوقا : 

دراد رارق  فیک  هلوقم  تحت  ینهذ  70تیهام 

تاکاردا 73شزرا 

كاردا 78لحارم 

دیدج مولع  رظن  زا  كاردا  85ساسحا و 

ساسحا  : مراهچ 89شخب 

مراهچ شخب  89همدقم 

89ساسحا

مولعم ملاع و  ملع و  داحتا  لوا :  94رما 

هیرظن 94ریرقت 

101سوسحم

یلک روط  هب  سوسحم  تامیسقت  101فلا : 

جراخ سوسحم و  تبسانم  104ب : 

جراخ ناهج  تابثا  104ج : 

106ساح
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(49 ( ؟ دناینامسج ساوح  108ایآ 

 : ساوح 111دادعت 

ساسحا 113لئاسم 

سح زا  لبق  114هلئسم 1 - 

سح شقن  115هلئسم 2 -

تاروصت رد  سح  شقن  - 1115

تاقیدصت رد  سح  شقن  - 2116

ضرعلاب باستکا  116فلا : 

هبرجت قیرط  زا  باستکا  117ب : 

رتاوت قیرط  زا  باستکا  117ج : 

یئزج سایق  قیرط  زا  باستکا  117د :

ءارقتسا قیرط  زا  باستکا  117ه : 

ناهرب رد  سح  شقن  - 3118

تروص هب  انعم  زا  لاقتنا  یناعم و  هب  لین  رد  سح  شقن  - 4118

یکیرحت ياوق  رد  سح  شقن  - 5118

رطاوخ ایؤر و  رد  سح  شقن  - 6119

سفن لامکتسا  رد  سح  شقن  - 7120

نوریب ناهج  رد  سح  شقن  - 8121

سح ياه  تیدودحم  123هلئسم 3 -

؟ تسا عبنم  اهنت  سح  ایآ  125هلئسم 4 -

؟ قیدصت ایتسا  روصت  دیفم  سح  ایآ  127هلئسم 5 -

ساوح مجنپ : 130شخب 

مجنپ شخب  130همدقم 

ییاواسب 131سح 
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هسمال سح  هاگیاج  131فلا :

هسمال ياوق  132ب : 

سوملم روما  133ج : 

هسمال ياهیگژیو  134د :

( : 20  ) سامت - 1134

( : 21  ) ولخ هلاحتسا و  - 2134

( : 22  ) هطاحا - 3134

( : 23  ) تفاثک - 4135

ییاشچ 135سح 

هقئاذ سح  مسیناکم  هاگیاج و  135فلا : 

(29  ) قوذم روما  136ب : 

هقئاذ سح  ددعت  ای  تدحو  136ج : 

ییایوب 136سح 

(35  ) اهوب مسا  ناسنا و  رد  هماش  سح  137فلا :

ییایوب سح  مسیناکم  137ب : 

دنراد هماش  كالفا  138ج : 

ییاونش 140سح 

 : توص تیهام  140فلا - 

 : توص شیادیپ  تلع  140کی .

؟ تسیچ توص  142ود .

؟ تسیچ ادص  143ب : 

؟ تسا هوق  کی  هعماس  ایآ  143ج : 

دنراد هعماس  كالفا  144د : 

ییانیب 144سح 
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رصبم 144فلا : 

راصبا 149ب : 

لوح 155ج : 

یسراف همان  157باتک 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  162هرابرد 
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انیس نبا  هاگدید  زا  یسح  كاردا 

باتک تاصخشم 

1341 یقتدمحم - ، یلاعف ، هسانشرس : 
یمالسا تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  يارب ]  ] یلاعف یقتدمحم  انیسنبا / هاگدید  زا  یسح  كاردا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1376 یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  مق ، هیملع  هزوح  مق : رشن :  تاصخشم 
ص [ 335  : ] يرهاظ تاصخشم 

(78 یمالسا تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  راثآ  . 543 تاراشتنا ؛ زکرم  مق ، هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد   : ) تسورف
لایر 97500-309-424-964 لایر ؛  97500-309-424-964 کباش : 

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
Mohammad Taqi Faali. Idrak -e-hessi az didgahe - Ibn-e-Sina : یـسیلگناهب دـلج  تشپ  تشادداـی : 

.(Perception from view point of Ibn sina
همانباتک تشاددای : 

370 ق428 -  هللادبع ، نبنیسح  انیسنبا ، عوضوم : 
كاردا عوضوم : 

نرق 14 ات  یمیدق  نوتم  هفسلف -- )  ) سفن عوضوم : 
یمالسا تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  یمالسا . تاغیلبت  رتفد  مق . هیملع  هزوح  هدوزفا :  هسانش 

یمالسا تاغیلبت  رتفد  مق . هیملع  هزوح  هدوزفا :  هسانش 
4ف7 1376 فلا /BBR573 هرگنک :  يدنب  هدر 

189/1 ییوید :  يدنب  هدر 
م9169-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

هجوت

تهج هدافتـسا  هنوگ  ره  تسا و  هتفرگ  رارق  هکبـش  رد  مق  هیملع  هزوح  یمالـسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  يراکمه  اب  باتک  نیا  نتم 
 . دشابیم رشان  هزاجا  هب  طونم  نآ  رشن  پاچ و 

دییامرف . هبتاکم  لیذ  سردآ  اب  باتک  دیرخ  تهج 
Bustan-e-ketab@noornet.net

تسرهف

انیس نبا  هاگدید  زا  یسح  كاردا 

هدنناوخ  اب  ینخس 
راتفگ  شیپ 
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همدقم 
ثحب هاگیاج  - 1
سفن :  هلئسم 

تخانش :  هلئسم 
ثحب ترورض  - 2

اهلاؤس  اهفده و  - 3
همانیگدنز  - 4

نآ همجرت  انیس و  یلعوب  همان  تیصو 

سفن لوا :  شخب 

سفن  هاگیاج 
سفن  تقیقح 

سفن  تابثا 
سفن  فاصوا 

تسارهوج سفن  . 1
سفن  ثودح  . 2

تساوق عماج  سفن  . 3
هدام  رد  سفن  عابطنا  . 4

سفن داسف   . 5

سفن ياوق   : مود شخب 

سفن  ياوق 
دارم  يانعم  هوق و  تاحالطصا 

کی  ره  كالم  اوق و  تدحو  ددعت و 
یناسنا  ياوق  یناویح و  ياوق  یتابن ، ياوق 

رگیدکی  اب  اوق  طابترا 
سکعلاب  سفن و  اب  اوق  طابترا 

ندب  اب  اوق  طابترا 
اوق  لحم  لوا :  هلئسم 

تسیچ ؟ يراخب  حور  کی : 
يراخب  حور  تابثا  ود : 

يراخب  حور  فیاظو  هس : 
اوق  تالآ  مود :  هلئسم 
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تسا ؟ مادک  نآ  قیداصم  هچ و  ینعیتلآ  کی : 
دراد  یتلآ  ياهوق  ره  ود : 

دوشیم ؟ كرد  دوختلآ  ایآ  هس : 
سفن تالآ  نوکت  بیترت  راهچ : 

كاردا  : موس شخب 

موس  شخب  همدقم 
كاردا  فیرعت 

كاردا  طیارش  تقیقح و 
ینهذ  دوجو 

ینهذ : دوجو  ثحب  هچخیرات 
ینهذ : دوجو  ياعدم  ریرقت 

تفایتسد : هدمع  لوق  راهچ  هب  ناوتیم  ملع  تقیقح  هرابرد  لاوقا : 
دراد  رارق  فیک  هلوقم  تحت  ینهذ  تیهام 

تاکاردا  شزرا 
كاردا  لحارم 

دیدج مولع  رظن  زا  كاردا  ساسحا و 

ساسحا  : مراهچ شخب 

مراهچ  شخب  همدقم 
ساسحا 

مولعم  ملاع و  ملع و  داحتا  لوا :  رما 
هیرظن  ریرقت 

سوسحم 
یلک  روط  هب  سوسحم  تامیسقت  فلا : 

جراخ  سوسحم و  تبسانم  ب : 
جراخ  ناهج  تابثا  ج : 

ساح 
ساوح :  دادعت 

ساسحا  لئاسم 
سح  زا  لبق  هلئسم 1 - 

سح  شقن  هلئسم 2 -
تاروصت  رد  سح  شقن  - 1

انیس نبا  هاگدید  زا  یسح  www.Ghaemiyeh.comكاردا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 165زکرم  هحفص 13 
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تاقیدصت  رد  سح  شقن  - 2
ضرعلاب  باستکا  فلا : 

هبرجت  قیرط  زا  باستکا  ب : 
رتاوت  قیرط  زا  باستکا  ج : 

یئزج  سایق  قیرط  زا  باستکا  د :
ءارقتسا  قیرط  زا  باستکا  ه : 

ناهرب  رد  سح  شقن  - 3
تروص  هب  انعم  زا  لاقتنا  یناعم و  هب  لین  رد  سح  شقن  - 4

یکیرحت  ياوق  رد  سح  شقن  - 5
رطاوخ  ایؤر و  رد  سح  شقن  - 6

سفن  لامکتسا  رد  سح  شقن  - 7
نوریب  ناهج  رد  سح  شقن  - 8

سح  ياه  تیدودحم  هلئسم 3 -
تسا ؟ عبنم  اهنت  سح  ایآ  هلئسم 4 -

؟ قیدصت ایتسا  روصت  دیفم  سح  ایآ  هلئسم 5 -

ساوح مجنپ : شخب 

مجنپ  شخب  همدقم 
ییاواسب  سح 

هسمال  سح  هاگیاج  فلا :
هسمال  ياوق  ب : 
سوملم  روما  ج : 

هسمال  ياهیگژیو  د :
ییاشچ  سح 

هقئاذ  سح  مسیناکم  هاگیاج و  فلا : 
هقئاذ  سح  ددعت  ای  تدحو  ج : 

ییایوب  سح 
ییایوب  سح  مسیناکم  ب : 

دنراد  هماش  كالفا  ج : 
ییاونش  سح 

توص :  تیهام  فلا - 
توص :  شیادیپ  تلع  کی .

تسیچ ؟ توص  ود .

انیس نبا  هاگدید  زا  یسح  www.Ghaemiyeh.comكاردا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 165زکرم  هحفص 14 
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تسیچ ؟ ادص  ب : 
تسا ؟ هوق  کی  هعماس  ایآ  ج : 

دنراد  هعماس  كالفا  د : 
ییانیب  سح 
رصبم  فلا : 

راصبا  ب : 
لوح  ج : 

یسراف همان  باتک 

انیس نبا  هاگدید  زا  یسح  كاردا 

هدنناوخ اب  ینخس 

«. املع دقف  اسح ، دقف  نم  : » دناهتفگ هتسناد و  ملعيراجم  ار  اهنآ  هداهن و  تشگنا  تقیقحتخانـش  رد  ساوحتیمها  رب  امکح  زابرید  زا 
كدـنا ناـیم  نیا  زا  نکیل  تسا . هتـشاداو  يرت  فرژ  ياـه  تفاـیرد  رتـشیب و  لـمات  هـب  ار  ناـنآ  ، ساوـح شقن  هـب  هجوـت  درکیور و  نـیا 

ملاع رد  دننارورپ ، یم  نهذ  رد  ار  هچنآ  دننیبب و  دنناد ، یم  ار  هچنآ  دنـشوکب  دنواکب و  هبرجت  رظنم  زا  ار  هلاسم  نیا  دناهدیـشوکيرامش ،
دنیامنب . سح 

. تسا هدوب  یلقع  لمعت  لمات و  هب  افتکا  سحشقن و  نتشادنپ  ریقح  هبرجت و  جرا  زا  نتـساک  نآ  هجیتن  هدوب ، هچ  ره  يرهم ، مک  نیا  للع 
ياهزاین هدـنروآرب  ار  جـیار  يرکف  بوچراچ  هتـسیز و  یم  شیوخ  نامز  زارتارف  هک  دـناهدوب  یناگنازرف  بلاغ ، نایرج  نیا  راـنک  رد  اـما 

نیا هدوـب و  لـئاق  شزرا  زین  دوـخ  هشیدـنا  يارب  نآ ، زا  يریگ  هرهب  ناگتـشذگ و  ثاریم  هـب  مارتـحا  همهاـب  ناـنیا  دـناهدیدیمن . شیوـخ 
دناهتسناد . دقن  يواکزاب و  دنمزاین  ارثاریم 

یبرجت درکیور  ساوح و  شقن  رد  يدـج  لمات  ، شراثآ يراگدـنام  شاهزاوآ و  مان و  ییایاپ  لیلد  دوب و  ناسک  هنوگ  نیا  زا  انیـس  یلعوب 
یسانشراک نت  قیقد و  یفاکشدبلاک  هاگن  اب  تقیقح ، هب  اه ، هتشون  نیا  رد  تساعدانیا . هاوگ  شلصفم  ياههتشون  دوب . هنیمز  نیا  رد  شا 

هوحنهک جیاتن  هن  تسا ، زاتمم  راثآ  نیا  رد  هچنآ  دـنکیم . وگزاب  ار  يراجم  نیا  زا  تفرعم  بسک  هوحن  یـسرربار و  یمدآ  ساوح  هربخ ،
تسا . زومآ  سرد  یشهوژپ ، تقیقحره  يارب  اهنآ ، رد  لمات  اهنآ و  ندناوخ  تسام و  فوسلیف  یبرجت  كولس  یسررب و  هویش  و 
نانچمه تسا ، هدـش  هدـنایامن  زاب  وا  رکف  تیـصخشعونتم و  ياههبنج  هدـش و  هتـشون  یلعوب  هراـبرد  یفلتخم  ياههتـشون  نونکاـت  هچرگ 

عبتت اب  یلاعفیقت  دمحم  مالسالا  ۀجح  بانج  دوریم . رامش  هب  اهنآ  زا  یکی  رضاح  راتـشون  هک  تسارایـسب  هنیمز  نیا  رد  هدشن  ياهراک 
یلعوب هاگرظن  زا  یسح  كاردا  هاگیاج  تسا ، هدیشوکاهنآ  لیلحت  هیزجت و  نتـشاذگ و  مه  رانک  فوسلیف و  نیا  قرفتم  ياههتـشون  رد 
رایـشوه هدنناوخ  تقیقح ، هب  اما ، دـناسرب ، لامک  ماجرف و  هب  ار  راک  نیا  تقد  تیاهنابتس  هدیـشوکمرتحم  فلؤم  هچرگ  دـهد . ناشن  ار 

رثا نیا  رـشن  نیودـترد و  هک  نازیزع  همه  یعـس  دـنک . یم  کیدزن  لامک  هب  يداقتنا  هعلاطم  اـب  ار  نآ  تسا ، يرثا  ره  هکـس  يورنآ  هک 
داب . روکشم  دناهدوب ، میهس 

قفوملا . هللاو 
«. هاگشهوژپ  » یمالسا تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم 

راتفگ شیپ 
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ثحابم و زا  يرایـسب  هک  دـشاب  نیا  تهج  نیرتمهمدـیاش  تسازاتمم . یتاهج  زا  هفـسلف  عونتم  رایـسب  ياههخاش  نایم  رد  یـسانشتفرعم 
ضورفم ارتفرعم  دوجو  دـناهتفرگ ، ضرف  شیپ  زا  تیعقاو  فشک  كرد و  رد  ار  نهذ  لقع و  يدنمناوتهفـسلف  ياههخاش  رگید  لـئاسم 

لیلحت لیبق : زا  رگید  روآ  شیوشت  نکفادرم و  ثحبماههد  دننام  لئاسم  نیا  هکنآ  لاح  دناهتشاگنا . ملـسم  ار  تیکاکـش  یفن  هتـشادنپ و 
یشخباهنت مدقت  ام  ملع  هظفاح و  یسح  كاردا  ارقتسا ، ریظن  تفرعم  عاونا  تالکـشم  رواب ، هیجوتكالم  تاکاردا ، يدنمـشزرا  تفرعم ،

لئاسم زا  يرایـسب  رد  تروص  نیا  ریغ  رد  دومن  عضومذاختا  ملع ، نآ  رد  تخادرپ و  نادـب  لبق  زا  دـیاب  هک  تسایـسانشتفرع  لئاسم  زا 
تسین . توکس  زج  ياهراچ  یفسلف  یلقع و 

ات ساسحا  شقن  ریثات و  تسایقیدصتو . يروصت  تاکاردا  رگید  ساسا  هیام و  اریز  دراد . زاتمم  یشقن  یسح  كاردا  هلئسم  نایم  نیا  رد 
هتـشاگن هحفـص  اهدص  هنیمز  نیا  رد  یلعوب  دننام  ریظن  یب  یفوسلیف  هدشرکذ و  نآ  يارب  نوگانوگ  شقن  تسیب  هک  تسايداینب  اج  نادب 

دندراذگ . ماخ  مین  ار  ساسحا  راک  يدعب  نادنمشیدنا  دنچ  ره  تسا  هدرتس  نآتعلط  زا  یگنهک  رابغ  و 
دیفم تسوا  رادـماو  ملع  قح ، هب  وهدوب  راگزور  دـمآ  رـس  غباون ، رخف  هک  انیـس  نبا  نانوچ  یفوسلیف  هاگدـید  هئارا  هضرع و  دیـسر  رظن  هب 

ياربتسا یقیوشت  هک  نآ  نمض  دشاب  یقیبطت  رکفت  لمات و  هنوگ  رههیام  هیاپ و  دناوتیم  دوخ  یقیقحت  نینچ  اریز  تسا ، يرورـض  هکلب 
ره دـنک  رپ  ار  ییـالخ  اـت  تشاد  نآ  رب  یعـس  اـههنیمز  نیا  رد  دوبمک  ساـسحا  اـب  هدنـسیون  قـیمع . اـمازیر  یتاـقیقحت  هویـش  هب  نتخادرپ 

سب . تسا و  هتخاس  كالاچ  ناورهر  زا  اهنت  هار ، نیا  رد  تکرحدنچ 
اما دـمآ  دـهاوخ  مشچ  هب  داـیز  يدـح  اـت  اـهلقنهک  تسور  نیا  زا  دوب  لوا  تسد  یلـصا و  عباـنم  هب  هعجارم  شور  نیرتهب  روظنم  نیدـب 

دباییم . شهاک  هدنناوخ  هعجارم  جنر  هکنانچدوریم  الاب  اهتشادرب  نانیمطا  بیرض 
يدح ات  هک  دش  یتراشا  نیهلاتملا  ردص  قارشاخیش و  ینید  یفسلف  برشم  ود  دمآ  رس  رخاتم و  میکح  ود  يارآ  موزل  ماگنه  هب  نینچمه 

فـالخ هـک  دـشدهاوخ  هجاوـم  خیــش  زا  ییاههاگدـید  اـب  رثا  نـیا  رد  هدــنناوخ  هاـگ  هـکنآ  رگید  هـتکن  دز . قیبـطت  گـنر  راتــشون  هـب 
ینامسج ساوح  تسین ، یلاعفنا  يرماساسحا  لوقعم ، لقاع و  لقع و  داحتا  هلئسم  لیبق  زا  دناهداد  تبـسن  ودب  روهـشم  هک  تساياهیرظن 
ياهشقن ریظن  دمآ  تسد  هب  وا  زا  یهجوت  بلاج  يارآ  نینچمه  تسین  تاکاردا  عبنماهنت  سح  اوق و  هن  تسا  سفن  یلصا  ساح  دنتـسین ،

هتبلا لیلد . هار  زا  ساسحا  يدنمـشزراتابثا  لیلد و  هار  زا  جراخ  ناهج  تابثا  يرهاظ ، ساوح  هناگ  تشه  دادـعت  ساـسحا ، هناـگ  تسیب 
لماکت ددرگ و  هدوشگ  قیاقح  باتفآ  يوس  هب  لد  هنزورو  دوش  زیتبلط  شتآ  دشاب و  اشگهر  هک  نآ  دیما  تسا  ماگ  نیتسخن  همه  اهنیا 

میریگ . ندیرپ  ناوت  ات  میسر  یعافتراهب  دریگ و  تعرس  یبلق  یلقع و 
، یلمآ يداوج  هیآ ا ... ترضح  يدزی و  حابصم  ... هیآ ا ترضح  هنازرف  میکح  هیامنارگ و  داتـسا  ود  زا  هک  منادیم  ضرف  دوخرب  نایاپ  رد 

مدرب . یمن  ییاج  هب  هار  ناشهنامیرک  ياهکمک  فطل و  دوبن  رگا  منانآ و  رادماو  ار  شیوخدرخ  درخ  هک  نانآ  منک  رکشت  هنامیمص 
شیوختیانع دروم  هنادنمتواخـس  ارم  هک  نایکلمياقآ  بانج  داتـسا  ترـضح  يدـمحا و  رتکد  ياقآ  بانج  داتـسا  ترـضح  زا  نینچمه 

یمالـساتاغیلبت رتفد  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  مرتحم  لوئـسم  یهیقف  ياـقآ  باـنج  غیرد  یبیعاـسم  زا  زین  مرازگـساپس و  دـنداد  رارق 
رکـشت و هنامیمـص  راد  هقیرط  ياقآ  بانج  مرتحم  راتـساریوو  مالک  دـحاو  مرتحم  لوئـسم  یئاضر  دـمحم  ياقآ  بانج  مق و  هیملع  هزوح 

منکیم . يرازگساپس 
دهنیم . جرا  ار  هنازرف  ناملاع  ياه  یجنس  هتکنردص  هعس  تنم و  هدیداب  اذل  تسا  هداد  هئارا  مامت  ان  يراک  تسا  فرتعم  دوخ  هدنسیون 

ق . كرابملا 1417ه .  ناضمر  هام  موس  تسیب و  بش 
. یلاعف یقت  دمحم 

همدقم
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ثحب هاگیاج  - 1

. مینکیم هراشا  لامجا  روطهب  کی  ره  هنیشیپ  هب  هک  دراد  یسانشتفرعم  یسانش و  سفن  دعب  ود  یسح  كاردا 

 : سفن هلئسم 

شیادـیپ بجوم  هتـشاد و  فوطعم  دوخ  هب  ار  فلتخم  هفـسالفو  امکح  هجوت  زابرید  زا  سفن  هلئـسم  هک  دـهدیم  ناشن  رـشب  رکف  خـیرات 
رود شیوخ  لصا  زاهک  ماگنه  نآ  زا  یمدآ  تقیقح  رد  تسا . هدـیدرگ  نآ  داعم  اقب و  ، تیهاـم دوجو ، هراـبردنوگانوگ  يارآ  دـیاقع و 

تسا یلیصا  رهوگ  وا  تشرس  داهن و  رد  هک  هدرب  یپ  هتکن  نیا  هب  رکفتو  لمات  رثا  رب  هراومه  تسا  هتـشاذگ  دوجو  هصرع  هب  مدق  هدنام و 
اریز دریگ ، رارق  تادوجوم  ایـشاتفرعم و  ردص  رد  نآ  راثآ  سفن و  تفرعم  هک  تسا  نیا  قح  دـشابیم . رکف  تایح و  وتکرح  اشنم  هک 

قلاـخ و هبتفرعم  ياـنبم  نیمه ، دوریم و  رامـش  هـب  تادوـجوم  ایـشا و  تخانـشهیام  ساـسا و  نآ ، تاـیلجت  رهاـظم و  سفن و  تخاـنش 
تسا . یسانشسفن  هبیکتم  یسانشناهج  ینیبناهج و  رگید ، ترابع  هب  تسا ; لامک  تقیقح و  هب  لوصوهمدقم 

تخانش شیوخ و  هب  عوجر  رب  ناوارف  دیکات  ، مالسلا مهیلعناموصعم  ثیداحا  رد  هچ  میرک و  نآرق  رد  هچ  مالـسا ، رد  هک  تسور  نیا  زا 
هبرفرع .» دقف  هسفن  فرع  نم  : » تسا هدش  هدرمش  نآ  نیع  هکلب  بر  تفرعم  نیرق  سفنتفرعم ، هک  اج  نآ  ات  تسا  هدش  سفن 

دسیونیم : هللا  همحرسیئرلا  خیش 
سفنلابدارملا ناک  ولو  هبر » فرع  دقف  هسفن  فرع  نم   » هلوقب قحلا  لئاقهیلاراشا  امک  یلاعت  برلا  ۀفرعم  یلا  ةاقرم  سفنلاۀفرعم  ناف  اضیا  »

( . 1 .« ) کلذک سیلو  هتفرعم  صوصخینعا  هبرب  افراع  دحا  لک  ناکل  مسجلا  اذه  وه  ثیدحلا  اذه  یف 
راهظا یفلتخم  دـیاقع  ارآ و  نآ  راثآ  تیهام و  ودوجو  باب  رد  دـندوب و  دـقتعم  حور  ای  سفن  دوجو  هب  ناتـساب  ناـنوی  هفـسالف  اـمکح و 

[ سوئامیت ( ] 3  ) سوامیت و  نودیاف ]  ] نوطالفا سانشب .» ار  تدوخ  : » تفگیم تشاد و  ناعذا  نآياقب  سفن و  دوجو  هب  طارقـس  دنتـشاد .
مـسج يارب  لوا  لامک  ار  سفن  وطـسرا  . تسا هتـشاگن  لقتـسم  ياهلاسر  نآ  ندوب  نادـیواج  هراـبرد  هدرک و  ثحب  نآ  تقیقحو  سفن  زا 

هکینانوی گرزب  فوسلیف  نیا  ياههشیدـنا  راکفا و  درک ، یفرعم  مسج  تروص  ثداحار و  نآ  نوطالفا  فـالخرب  تسناد و  یلآ  یعیبط 
یفوتم  ) قاحـسا شدنزرف  و  877م ) ه /   260 یفوتم  ) قاحـسا نب  نینح  هژیو  هب  برع  نادنمـشناد  هک  ( ] 4  ) سفنلا یف  لـیبق  زا  يراـثآ  رد 

(6  ) سوـسحملاو سحلا  باــتک  و  ( [ 5 . ) دنتـشامگ تمه  سویطـسماث  یـسیدورفا و  ردنکـساحورش  نآ و  هـمجرت  هـب  910م ) ه /   298
دمآ لیان  سفن  تفرعم  دنلب  ياههلق  هب  هشیدناخیرات  رد  يو  هک  تفگ  ناوتیم  تارج  هب  هک  تسا  دنلب  قیمع و  يدح  هبتسا  هدشراهظا 

داهن . ياج  رب  دعب  هفسالف  یسانشسفن  رد  ار  ریثاتنیرتشیب  و 
رقم هب  نآ  تشگزاب  سپـس  يولع و  ملاع  زا  نآطوبه  هنیمز  رد  اـصوصخ  سفن و  باـب  رد  تاـعوسات  هب  موسوم  دوخ  باـتک  رد  نیطولف 

ياهباتکرد سوقیلبمس  سویطسماث و  یسیدورفا و  ردنکسا  سطسرف و  واث  دننام  شناوریپ  وازا  دعب  تسا . هتفگ  نخس  لیصفت  هب  یلصا 
يدح هب  داهن  ياج  رب  فرگش  يریثات  مالسا  ملاع  رد  هفسالفرب و  ایجولوثا  فورعم  باتک  دنتخادرپ . طسب  حرش و  هب  سفن  هب  عجار  دوخ 

دنمشزرا باتکنیا  دنکیم . دایتمظع  اب  اهراب  نآ  زا  تسا ، یمالـسا  روآمان  گرزب و  نافوسلیف  زا  دوخهک  هللا ، همحرنیهلاتملاردص  هک 
تسا . نآ  تایلجتو  تاکاردا  اوق ، سفن ، باب  رد  یفیرظ  قیمع و  رایسب  بلاطم  يواح 

زا معا  یمالسا  نادنمشناد  تفای . شرتسگ  تعرس  هبو  درک  ذوفن  یناریا  يدنه و  يرـصم ، فلتخم  للم  اهگنهرف و  نیب  رد  سفن  هلئـسم 
رفاو مامتها  سفن  هرابردثحب  هب  ترخآ ، ملاع  داعم و  هنیمز  رد  اصوصخ  یمالسا ، دنمـشزرا  میلاعت  لیلدهب  هفـسالف  هفوصتم و  ناملکتم ،

یخلب یناه  نب  رایس  نب  میهاربا  قاحساوبا  الثم  دناهتشاد ; راهظا  يداضتمهاگ  عونتم و  رایسب  يارآ  دیاقع و  صوصخ  نیا  رد  دناهتـشاد و 
تسا . كاردا  اوق و  ياراد  هدوب و  ندبرد  لخاد  هک  تسا  حور  زا  ترابع  ناسنا  دوب : دقتعم  ق ) ای 231 ه .  یفوتم 221   ) ماظنهب روهشم 
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هب طوبرم  یـسح  تاکاردا  زیامت  توافت و  دـناسنجکی و  زا  ساوح  همه  هک  تشاد  هدـیقع  ق ) یفوتم 255 ه .   ) ظـحاج رحب  نب  ورمع 
تسا . تاسوسحم  فالتخا  زایشان  هکلبتسین  یناسفن  ياوق 

زین رگید  یملع  ياههنیمز  زا  ینانوی  نافوسلیف  يارآزا  هدافتـسا  اب  دناهتـشاد و  یتوافتم  دـیاقع  راـکفا و  سفن ، هنیمز  رد  یمالـسا  هفـسالف 
نیب قرفلا  یف  ماـنهب  ياهلاــسر  ق ) یفوتم 220 ه .   ) اـقول نباطـسق  همجرت  لوا  هرود  رد  ینعی  يرجه  موـسنرق  لـیاوا  رد  دناهتـسج . هرهب 

دومن . يروآدرگ  ار  سونیلاج  وسوطسرفواث  نوطالفا ، فلتخم  يارآ  نآ  رد  درک و  فیلات  سفنلا  حورلا و 
یبرجت یلمع و  هــبنج  زا  رتشیب  ار  سفن  ق )  . یفوتم 313 ه ( ) 7  ) يزار يایرکز  نب  دـمحم  یناریا  گرزب  کشزپ  موس  نرق  طـساوا  رد 
باتکرد هک  ناـنچ  تشاد  اـهيرامیب  یـضعب  هجلاـعم  رد  یعـس  یبط  یناـبم  لوصا و  رب  سفنلـئاسم  قاـبطنا  اـب  داد و  رارق  هعلاـطم  دروم 

هلاسر رد  سفن  باب  رد  ار  دوخ  یفسلف  تایرظن  نینچمهوا  تسا . هدرک  هراشا  بلطم  نیا  هب  ( 8  ) یناحورلا بطلا  هب  موسوم  دوخ  فورعم 
هللا همحرخیشرصاعم  فورعم و  یعیبط  دنمـشناد  نادیـضایر و  مثیه  نبا  مراهچ  نرق  رد  تسا . هتـشادنایب  ( 9  ) ملاـعلا سفنلا و  یف  لوقلا 

تایرظن اب  هک  داد  ماجنا  یقیقد  قیمع و  رایـسب  تاظحالم  ، يرـصب كاردا  هصاـخ  یـسح ، تاـکاردا  اـیارمو و  رظاـنم  ملع  رون و  هب  عجار 
وا ياهباتک  رد  دیسرتبث  هب  یبرغ  نادنمشناد  یخرب  مان  هب  اهدعب  هک  یتاراکتبا  زا  يرایسب  دراد و  تبارقو  تهباشم  دیدج  رصع  یملع 

دوشیم . تفای 
تسناد یبتکم  راذگ  ناینب  دیاب  ار  يدنک  درب . مان  ق )  . دودح 252 ه یفوتم   ) يدنک بوقعی  وبا  زا  ناوتیم  همه  زا  شیب  یفسلف  تهج  زا 

هلاسر يو  راثآنایم  زا  دوب ، هتخیمآ  مهرد  ینوطالفا  ون  بتکم  اب  یناردنکـسا  نارـسفم  تسد  هب  هدشحرـش  ییوطـسرا  هفـسلف  نآ  رد  هک 
هب لئاق  نید  هفـسلف و  ای  نامیا  لقع و  نایم  وا  دراذـگ . ناوارفریثات  هللا  همحرانیـس  نبا  هلمج  زا  دـعب و  نافوسلیف  رد  لقع  تیهاـم  فورعم 

، نایروغاثیف نایـسمره و  ، نویقاور ناینوطالفا و  ون  وطـسرا ، نوطالفا و  وا  بتکم  رد  دـهد . ناـماس  نادـب  اتدیـشوک  دـش و  قیثو  یطاـبترا 
هلاسر نیدنچ  نتـشاگن  اب  وا  درک . داجیا  یلقع  يزادنامشچ  وا  بتکمبیترت  نیا  هب  دنتـشاد و  یمهـس  کی  ره  نانادیـضایر  ناکـشزپ و 
هلاسر ای  سفنلاهب  زمری  ام  ایؤرلا و  مونلا و  ۀـلع  یف  هلاسر  ای  سفنلل  ام  یف  هلاسر  ای  طیـسب  رهوج  سفنلا  نا  یف  ریظن  سفن ، باـب  رد  ( 10)

داد . ناشن  ار  هلئسم  نیا  تیمها  سفنلا  یف  لوقلا  یف 
و ( 12  ) سوسحملا ساحلا و  یف  و  ( 11  ) لوقعملاو لقعلا  یف  هب  موسوم  دوخ  فورعم  لئاسر  رد  ءافولا  نالخ  ءافـصلا و  ناوخا  وا  زا  سپ 

الاب ملاـع  زا  یتقیقح  ار  سفن  اـهنآ  دـنتخادرپ ، نآ  راـثآ  اوق و  تـالاح ، بتارم ، ، سفن نوماریپ  طـسب  حرـش و  هب  ( 13  ) تاذـللاۀیهام یف 
تشاد . یصاختیمها  ناشیادزن  تسا ، ناویح  زا  ناسنا  قراف  هک  هرکفم ، هوق  دشابیم . ینطاب  يرهاظ و  ياوق  يارادهک  دنتسناد 

رب هـک  ییاـه  حرـش  زج  هـب  يو  درک ، يوریپوطـسرا  زا  اتدـمع  سفن  باـب  رد  یناـث  مـلعم  هـب  فورعم  ق ) یفوـتم 339 ه .  ( ) 14  ) یباراف
ام رب  يریسفتتشاگن  وج  تانئاکو  نامـسآ  سوخاموکین ، قالخا  یجوغاسیا ، هطلاغم ، هیناثتالیلحت ، یلوا ، تالیلحت  ترابع ، تالوقم ،

هبترم مالـساملاع ، رد  راب  نیلوا  يارب  ( 16  ) لئاسملا ۀبوجا  هللا و  همحرخیـش  مهف  رب  یمهم  میقتـسم و  ریثات  هک  تشون  وطـسرا  هعیبطلا  دعب 
سفن ياوق  دیوگیم : ( 17  ) ۀلـضافلاۀنیدملا رد  یباراف  دومن . نییبت  یبلاج  زرط  هب  لاـعف  لـقع  اـب  ار  نآ  طاـبترا  و  درک . فیرعت  ار  سفن 

نیا میـسربتسینيرگید . رترب  هوق  هدام  هک  هقطان  هوق  هب  ات  تسا  رارقرب  یلوط  بیترت  اوق  نیب  هکلبتسینهبترم  کی  رد  ناـسکی و  یناـسنا 
بتارم یناسنا و  سفن  هبترم  هب  ( 18  ) قالخالا باتک  رد  نینچمه  يو  . دنکیم بسک  ار  مولع  تاعانص و  هداد  زییمت  ابیز  تشز و  نیب  هوق 

دزادرپیم . لقع 
زا دوخ ، فالـسا  ناگتـشذگ و  ياههشیدـنا  وراکفا  ثراو  هک  وا  میـسریم . هللا  همحرانیـس  یلعوبا  سیئرلا  خیـش  دوخ ، دارم  هب  ماـجنارس 

. تخادرپسفن هلئـسم  نوماریپ  قیقدـت  قیقحت و  هب  نانآ  دـننامه  تشاد  ور  شیپ  ار  یهلایحوو  دوب ، ناملـسم  يامکح  اـت  ناـنوی  هفـسالف 
سفن هلئسم  رد  هنازرف  میکح  نیا  هزادنا  هب  مالسا  نانویيامکح و  زا  کی  چیه  هک  تسا  نیا  درک  هراشا  نادب  اج  نیا  رد  دیاب  هک  ياهتکن 

هک تفگ  ناوتیم  تارجهب  دناهدومنن . مامتها  یعس و  نآ  تالکـشم  تالـضعم و  لح  رد  دناهدرکن و  یفاکـشومو  تقد  صحف و  روغ و 

انیس نبا  هاگدید  زا  یسح  www.Ghaemiyeh.comكاردا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 165زکرم  هحفص 18 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


تسا . هتشاد  نایب  يزغن  بان و  نانخس  هتشون و  دوخ  فلتخم  ياههلاسرو  اهباتک  رد  هحفص  رازه  زا  شیب  سفن  لئاسم  باب  رد  وا 
هک وا  تشذگرـس  زا  هتکن  نیا  تشاد ، لقعو  سفن  لئاسم  كرد  مهف و  هب  یـصاخ  هقالع  لـیم و  یکدوک  ناوا  ناـمه  زا  هللا  همحرخـیش 

دیآیم : تسد  هبتسا  هدرک  لیمکت  یناجزوج »  » شیافواب درگاشار  رگید  شخب  هدرک و  الما  دوخ  ار  یمسق 
هنوفرعیو هنولوقی  يذـلا  هجولا  یلع  لقعلاو  سفنلا  رکذ  مهنمحمـس  دـقو  ۀیلیعامـسالا  نم  دـعیو  نیبوصملا  یعاد  باجا  نمم  یبا  ناکو  »

( . 19 .« ) هیلا اضیا  یناوعدی  ادتباو  یسفن  هلبقت  الوهنالوقی  ام  كرداو  امهعمسا  اناو  امهنیب  ارکذت  امبر  ناکو  یخا  کلذکومه 
نیا رد  يو  تاعلاطم  تایبرجت و  تاقیقحت ، وتبابط  رما  هب  وا  لاغتـشا  سفن ، تیهاـم  تقیقح و  هب  هللا  همحرخیـش  هجوت  لـماوع  رگید  زا 
لماع . تسا هتفگ  نخـس  طوسبم  روط  هب  ندب  اب  نآ  هقالع  ناکرا و  اوق ، سفن ، زا  نوناق  باتکرد  هللا  همحرخیـش  هک  نانچ  تسا . تمـسق 

نارادفرط زا  ینالقاب  يرعشا و  ریظن  یمالـسانادنمشناد  زا  ياهدع  نآ  زا  شیپ  یمک  ای  هللا  همحرخیـش  رـصع  رد  هک  تسا  نیا  رگید  مهم 
فوـسلیف هـک  دـندرک  هغلاـبم  طارفا و  رما ، نـیا  رد  يدــح  هـب  اـهنآ  ( 20 . ) دــندرک راـکناار  حور  سفن و  دوـجو  دــندوب و  درف  رهوـج 

هقـالع و رد  لـماع  نیرت  مهم  اـهنیازج  هب  دزاـس . نشور  ار  اـهناسنا  ناـهذا  دریگ و  تـسد  هبتیادـه  غارچ  دـش  راـچان  یمالـساگرزب 
ياههتفگ تاملک و  زا  ار  هتکن  نیا  ناوتیم  هک  نانچ  تسوا . یمالسا  ینید و  صاخیگتسبلد  سفن  هلئسم  هب  هللا  همحرخیش  صاختبغر 

دروآ : تسد  هبيو 
سیلا « مهـسفنا مهیـسناف  هللا  اوسن   » نیلاضلا نم  هتمحر  نع  ءادعبلا  هرکذیف  لجو  زع  هلوقب  اذه  قادصم  یلا  ریـشی  یلاعت  هللا  باتک  تیار  »

( . 21 .« ) اهتفرعمب هتفرعمواهرکذتب  هرکذت  هنیرقت  یلع  اهیبنت  هنایسنب  سفنلا  نایسن  هقیلعت 
رد هصاخ  سفن ، باب  رد  راوتـسا  مکحم و  نانچیثحابم  يدادادـخ  يرکف  غوبن  قطنم و  توق  نامیا و  تردـق  ساـسا  رب  هللا  همحریلعوب 
وا ییاپوراو  ناملسم  فالخا  نیسحت  یتفگـش و  بجوم  اهنت  هن  هدوب و  هقباسیب  اهنآ  زا  يرایـسبهک  تسا  هدرک  حرطم  نآ ، تابثا  هنیمز 

ناوـتیم تارج  هب  هک  يدـح  هـب  تـسا . هتـشاد  یناوارفراـبتعا  ترهـش و  نـیمزبرغم  رد  وا  زا  دـعب  اـهنرق  اـت  نـیهارب  نـیا  هـکلب  هتـشگ 
تقد ثحب و  درومدیدج  یـسانش  ناور  رد  هزورما  یتح  تسا و  هتـشگ  دـیدج  هفـسلف  يانبم  هیاپ و  وا  عیدـبراکفا  تایرظن و  یخربتفگ 

دریگیم . رارق 
و ( 22  ) ربتعملا باتک  رد  ق ) یفوتم 542 ه .   ) يدادغب تاکربلاوبار  اضف » رد  هدنرپ  ناسنا   » نوسلیژ لوق  هب  ای  اضف » رد  قلعم  ناسنا   » ناهرب
. دناهدروآ ( 24  ) جاـــتلا ةرد  رد  ق ) یفوتم 701 ه .   ) نیدـلابطق همـالع  و  ( 23  ) ۀیقرـشملا ثحاـبملا  رد  ق )  . یفوـتم 706 ه  ) يزار رخف 
لــشورالود و ناژ  ینرواود ، موــیگ  دننامکیتسالوکـــسا  ياــمکح  رب  سفن  تاـــبثا  نــیهارب  رگید  ناـــهرب و  نــیا  ( 25  ) دـنیوگیم

لئاقیخرب نینچمه  تسا . هدوب  رثؤم  افش  باتک  ینیتال  همجرت  قیرط  زا  دنتسه  نیتسوگآتنس  ناوریپ  نادرگاش و  زا  هک  اترایساکادویتام 
دنشابیم . ( 27  ) لاکساپ رب  زین  و  ( 26 « ) وتیژوک » لصا رد  تراکد  رب  نآ  يراذگریثات  یتح  نیهارب و  نیا  دایز  تهابش  تبارق و  هب 

ار نیهارب  نآ  هک  دناییاپورا  ریخا  هفسالف  رگید  زا  يوسنارفروهشم  فوسلیف  نوسگرب  يرناه  ییاکیرمآ و  فورعم  فوسلیف  زمیج  مایلیو 
مـشش هلاقم  بلاـطم  ، لـصفم ياهلاـقم  رد  رتنیو  ریظن  يدنمـشناد  متـسیب  نرق  رد  یتح  دـناهدرک . رکذ  طـسبو  حرـش  اـب  لکـش و  ناـمه  هب 

. دهدیم رارق  هعلاطم  دروم  ار  افش  سفنلا ، باتک  تایعیبط ،

 : تخانش هلئسم 

ناوتیم نکل  درادـن  مولع  خـیرات  رد  يدایز  تمدـق  هقباـس و  هفـسلفزا  ياهخاـش  لقتـسم و  یملع  ناونع  هب  ( 28  ) یـسانشتخانش هچرگ 
رد تخانـش  باـب  رد  تاـیرظننیرتنهک  تسا . هدوـب  حرطم  شیباـمک  یفـسلف  ياـهنارود  نیرتمیدـق  زا  نآ  لـئاسمزا  یخرب  هک  تـفگ 

هرابرد هک  دـندش  ادـیپ  نتآ  رد  اهتسیفوس )  ) نایئاطـسفوس ماـن  هب  یهورگ  .م  قمجنپ نرق  رد  دـش . رادـیدپ  ناـنوی  هفـسلف  هرود  نیتسخن 
نودـب هنوـگچ  هـک  دـنتخومآیمدوخ  ناوریپ  هـب  ضوـع  رد  دــندرک و  کـش  دــشاب  یقیقح  حیحــص و  اـعقاو  هـک  يزیچ  فشکناـکما 
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: تفگیم تسیفوس  نیرتگرزب  ساروگاتورپ  دنیوگ . نخـس  هدننکعناق  بوخهدش و  زوریپ  تالداجم  رد  دـننک و  یگدـنز  ینیقیتفرعم 
يزیچ رگا  درادن و  دوجو  زیچ  چـیه  :» هک دوب  یعدـم  رگید  گرزبتسیفوس  سایگروگ  و  ( ، 29 « ) تسا زیچ  همه  نازیم  ساـیقمناسنا و  »

دوب نیا  هجیتن  ( 30 « ) درک لقتنم  نارگید  هب  ناوتیمن  ار  تخانش  نیا  دسانشب  مه  رگاو  دسانـشب  ار  نآ  دناوتیمن  سک  چیه  دشاب  دوجوم 
سح و ياـهاطخ  فـشک  دــیاش  دــشراکنا . جراـخ  ناـهج  تـیعقاو  یتـح  تـفرگ و  رارق  يدــج  لاؤـس  دروـم  ینیقیتـفرعم  ناـکماهک 

دوب . هقلح  نیا  ندمآ  دیدپ  للع  هلمجزا  یملع  ریغ  ضارغا  یخرب  و  ( 31  ) نآ ياهییاسران 
ترابع ار  تفرعم  نوطالفا  دنک . لمع  دناوتیم  تقیقحهیاپ  رب  اهنت  یمدآ  هک  دوب  دـقتعم  يو  تساخرب ، هزرابم  هب  هشیدـنا  نیا  اب  طارقس 

لبق حاورا  هک  دشدقتعم  و  دیمان ، روص  ای  لثم  ار  تباث  قیاقح  نیا  يو  تسناد . دنوشیمن  نوگرگد  زگرههک  ناهج  زا  ییاههبنج  مهف  زا 
راکذتسا اب  دیآیم  دیدپ  هدام  اب  طابترا  هجیتن  رد  هک  نایسن  یـشومارفرثا و  رب  لوزن  زا  سپ  هدوب  طبترم  اهنآ  هب  ندب  نیمز و  هب  طوبه  زا 

دنوشیم . ملاع 
همادا سناسنر  یطسو و  نورق  ات  وطـسرا  زا  دعب ، هرود  . درک نیودت  ار  قطنم  اهتسیفوس ، ناکاکـش و  اب  يدج  دروخرب  روظنم  هب  وطـسرا 

دمآ . دوجو  هب  رگیدتیکاکش  هلحرم  ود  تفای و 
ياههنیمز بیترت  نیدـب  تفرگ و  ماـجنا  كـال  ناـج  وزتین  پیـال  تسد  هب  یـسانشتخانش  باـب  رد  کیتامتـسیس  ياـهشهوژپ  نیتسخن 

نابهذـمیلقع وس  کـی  زا  دـمآ  دوـجو  هب  داـضتم  اـضعب  فـلتخم و  ییاـههلحن  نادـیم ، نیا  رد  دـمآمهارف . یفـسلف  هخاـش  نیا  لالقتـسا 
هک دندوب  راودـیما  مویه  یلکراب و  كال ، ریظن  نابهذـمیبرجت  رگید  يوس  زا  دـننک ، ادـیپ  تخانـش  يارب  ینیقی  الماک  يداینب  دندیـشوک 
هک تسا  نآ  زارت  مک  بتارم  هب  ملاع  هرابرد  یـسح  هبرجت  هک  دنتفایرد  اهنآ  دننک ، فشک  یـسح  هبرجترد  ناسنا  تفرعم  يارب  یـساسا 

دیسر . دهاوختیکاکش  نیرتزیمآسایهب  ناسنا  شور  نیا  اب  هک  داد  ناشن  مویه  دنتشادنپیم ، ادتبا  رد 
یتح و  ( 32 . ) دنتخاس ققحتم  لماک  روط  هب  ار  سحتلاصاو  ییارگهبرجت  دـنور ، نیمه  همادا  اب  اهتسیویتیزوپ  دـعب  اهنرق  اهلاس و  رد 

رد لاح  ره  هب  ( 33 . ) دنکفاهیاس نآ  فلتخم  یتخانـشتفرعم  ياهلدم  کیزیف و  رب  صوصخ  هب  مولع و  ربیتخانـشتفرعم  هاگدـید  نیا 
( . 34 . ) تسا هدشن  بایماک  زونه  یقطنم  مه  دشابربتعم و  مه  هک  ياهیرظن  هئارا  رد  سک  چیه  لسار  لوق  هب  برغ 

هب اج  نیا  رد  تسا ، طبترم  رگید  مولع  اب  فلتخم  ياههنوگهب  لقتسم  یملع  ناونع  هب  یسانشتفرعم  مولع : ریاساب  یـسانشتفرعم  طابترا 
مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب 

کیزیفاتم لئاسم  وس و  کی  زا  یسانشتخانشثحابمهنوگچ  هک  دهدیم  ناشن  ینشور  هب  یسانشتفرعم  هچخیرات  رب  ارذگ  يرورم   - 1
رگا هک  دندرک  حرطم  ارتفرعم  ناکما  مدـع  هلحرم  هس  ره  رد  ناکاکـش  دـنراد . مه  اب  یگنتاگنت  قیثو و  طابترا  ، رگید يوس  زا  هفـسلف  و 

تاـبثا لـصا  هب  دـسر  هچ  اـت  دوب  دـهاوخ  نکمماـن  هدوـهیب و  هلئـسمکی  یتـح  تاـبثا  دوـش  بلـس  ناـسنا  زا  تفرعم  هب  یباـیتسد  ناـکما 
تابثا هلدا  هلمج  زا  یلالدتسا و  رههیجوت  رد  نآ  شقن  ییوطسرا و  تایهیدب  نوطالفا ، یسانش  یتسه  یـسانشتفرعمقباطت و  یلاعتيراب .
دوجو يواـست  شناربلاـم ، دزن  هللا  یف  تیؤر  يروئت  تراـکد ، هفـسلف  رد  وـتیژوک  لـصاهارمهب  سفن  ادـخ و  جاتنتـسا  ماـکاهرتسا ، يراـب ،
لوصا تابثا  زا  يرظن  لقع  هدودحم  زجع  مویهییارگ ، هبرجت  ساسا  رب  ینید  تایعدم  یخرب  راکنا  یلکراب ، هفـسلف  ساسا  رب  تاروصتو 
نـشور ياهناشنهمهو  همه  ناـبز ، لـیلحت  هفـسلف  رد  يراد  اـنعم  ياـهيروئت  اـتیاهن  تناـک و  دزن  راـیتخاو  سفن  ادـخ ، ینعی  ینید  هدـمع 

ینابم هب  هک  درادیم  نآ  رب  ار  ام  تسا و  تایهلاو  هفسلف  یـسانشتفرعم ، نایم  يدج  ینتـسسگان و  مکحم ، لاصتا  طابترا و  رب  راکـشآو 
میشاب . هتشاد  يدج  یهجوت  ینید  يواعدیتخانشتفرعم 

هتخادرپ و یـسانشتفرعم  ثحابم  هب  دنا  هتفای  نطفت  رمانیدـب  هک  نوتـسلآ »  » و اجنیتنالپ » «، » نربنیوس  » نوچ یناملکتم  نارکفتم و  هزورما 
تشاگن ینید  یسانشتفرعمهنیمز  رد  دلجم  دنچ  رد  يراتـشون  ریخا  ههد  ود  رد  اجنیتنالپ » . » دنا هدش  رظن  بحاصدوخ  هنیمز  نیا  رد  یتح 

تخادرپ . یسانشتفرعم  ثحابم  هب  ادختخانش  هرود  لیمکتروظنم  هب  نوتسلآ  دروآ . دیدپ  یلوحت  باب  نیا  رد  هک 

انیس نبا  هاگدید  زا  یسح  www.Ghaemiyeh.comكاردا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 165زکرم  هحفص 20 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


. تسا یناوارف  ددعتم و  ثحابم  ياراد  دوخ  دوشیم  بوسحمهفسلف  زا  ياهخاش  هک  نید  هفسلف  نید : هفسلف  یـسانشتفرعم و  طابترا   - 2
زا یخرب  درک  وجو  تسج  ملعنیا  رد  دیاب  ار  نآ  ینابم  دـنراد و  یـسانشتفرعم  رد  هشیر  نید  هفـسلف  یـساسا  هدـمعلئاسم و  زا  ياهراپ 

دنرارق : نیا  زا  اهنآ 
لیلد ـالوصا  هک  دـنزادرپیم  بلطم  نـیا  هـب  یـسانشتفرعم  رد  دراد . مـلع  نـیا  رد  هژیو  یهاـگیاج  ینید  تایعدـمرب  لـیلد  هماـقا  فـلا )
هدـع يارب  اـیتسالیلد  لـیلد  اـهناسنا  همه  يارب  اـیآ  تسیچ ؟ لـیلد  طیارـش  تسیچ ؟ هب  لـیلد  تیلیلد  ؟ تسیچ هب  رواـب  هیجوت  تسیچ ؟

دوشیم . یلالدتسا  عون  ره  لماشثحبنیا  هک  تسادیپ  یبسنایتسا ؟ یسفن  لیلد ، تیلیلد  صاخ ؟
ایآ یخنس ؟ هچ  تسا ؟ لمع  خنس  زا  نامیا  ایآ  یخنـسهچ ؟ تسا ؟ ملع  خنـس  زا  نامیا  ایآ  تسیچ ؟ نامیا  اب  ملع  هطبار  تسیچ ؟ ملع  ب )

یخنس ؟ هچ  ؟ تسا راظتنا  دیما و  خنس  زا 
تسا ؟ رثؤم  ملع  رد  نامیا  ایآ  دراد ؟ یشقن  نامیا  دایدزا  رد  ملع  ایآ 

تسین ؟ راک  رد  یمزالت  ای  تسا ؟ قداص  تسا  حضاوهک  یبلطم  ره  ایآ  تسیچ ؟ حوضو  هلئسم  اب  ینید  هیضق  بذک  قدص و  طابترا  ج )
تسیچ ؟ حوضو  مدع  حوضو و  كالم 

هیرظن یـسررب  حیحـص و  فیرعت  كـالم  نآ و  تالاکـشاو  فیراـعت  عاونا  یـسررب  تسا . نید  فـیرعت  نید  هفـسلف  ثحاـبم  هلمج  زا  د )
تسا . یسانشتفرعم  ثحابمهلمج  زا  یگداوناختهابش 

رگا تسه ؟ ود  نآ  رد  یطالتخا  ای  تسا ؟ يرابخا  ای  ییاشناهرسکی  ینید  ياههرازگ  ایآ  تسا . نید  هفـسلف  ثحابم  رگید  زا  نید  نابز  ه )
دـشاب هنوگ  نیا  رگا  هک  ؟ تسا نآ  تالومحم  تاروصت  هعومجم  اب  يواسم  ءیـش  کی  زا  اـم  روصت  اـیآ  دنـشابيرابخا  ینید  ياـههرازگ 

نیا دـشابیم . مراد  تسود  ار  تلادـع  نم  يانعم  هبتس  لداع  ادـخ  الثم  ; تسا درف  ضغب  بح و  رگناـشن  عوضوم  يارب  یلومحم  تاـبثا 
دوشیم . یسررب  یسانشتفرعم  رد  ثحابمهنوگ 

ریبعت ینید و  هبرجت  لیبق  زا  یثحابم  هراب  نیا  رد  تساحرطم . نایدا  يراصحنا  قدـص  يوعد  ثحب  رگیدـکی  اب  نایدا  طابترا  هنیمز  رد  و )
دیآیم . باسح  هب  یسانشتفرع  ثحابم  زا  هک  تسا  حرطم  يروضح  ملع  ینید و  هبرجتتوافت  ود ، نآ  توافت  ینید و 

مدـع هب  لئاق  فلتخم  ياهیقلت  اب  ناکاکـش  تسا . تفرعمناکما  دوشیم  حرطم  یـسانشتفرعم  رد  هک  یثحب  نیلوا  هک  نیا  هرخالاب  و  ز )
اج مینک  در  ار  تیکاکششیارگ  میناوتن  یلقع  يرکف و  شالت  هنوگ  ره  عورش  زاغآ  رـس  ماگ و  یلوا  رد  ام  رگا  . دنـشابیم تفرعم  ناکما 

سفن ای  ادخ  تابثا  ریظن  ینید  يواعد  هب  دسر  هچ  ات  دوب  میهاوخن  يرما  چیهتابثا  هب  رداق  ام  دنام و  دهاوخن  یقاب  یثحب  هنوگ  چیه  يارب 
فراعم تابثا  هب  یلوصا  روط  هب  نآزا  دـعب  داد و  رارق  يدـج  هجوت  دروم  ار  ثحابم  هنوگ  نیا  زیچ  ره  رب  مدـقم  تسا  مزال  اذـل  . داـعم اـی 

تخادرپ . رگید 
دنراد . مکحم  یطابترا  یسانشتفرعماب  مالک  ملع  زا  يددعتم  لئاسم  تفگ  ناوتیم  نید  هفسلف  ثحابم  زا  ریغ  هب 

رد یـسانشتفرعم  هدـمع  ثحابم  یخرب  هک  مینکیمهدـهاشم  دوش  هعجارم  کیـسالک  قطنم  هب  رگا  قطنم : یـسانشتفرعم و  طابترا   - 3
ملع و يدابم  نآهدودـحم ، تیهاـم و  ناـیب  ملع ، فیرعت  ریظن  یثحاـبم  تسا . هدرک  ذوفن  هفـسلف  هدودـحمهب  اجیردـت  و  دوب . حرطم  قطنم 

موهفم نایم  ایآ  هک  نیا  لثم  دراد  كاکطـصا  سامت و  طاقن  یـسانشتفرعما  فلتخم  لئاسم  رد  یـضایر  قطنم  ای  دیدج  قطنم  نآ . عاونا 
رب عرف  روصت  ایتسا  کیسالک  قطنمجیار  هاگدید  هک  تساروصت  رب  عرف  قیدصت ، ایآ  دراد ؟ دوجو  یتوافت  درف  رد  رصحنمیلک  یئزج و 

دشاب ؟ یم  خاب  ریدفوزتین  پیالریظن  دیدج  هفسالف  یخرب  هاگدید  هک  قیدصت 
دوشیم : هدهاشم  هاگدید  شیارگ و  عون  ود  یلکروط  هب  ملع  ود  نیا  طابترا  هنیمز  رد  قالخا : هفسلف  یسانشتفرعم و  طابترا   - 4

یـسانشتفرعم ور  نیا  زا  دنفیرعت  لباق  یقالخا  ریباعتبسح  رب  یتفرعم  ریباعت  دـنیوگ : یم  ملـش » یچ   » ریظن هفـسالف  یخرب  لوا : هاگدـید 
دراد . تفرعم  هنیمز  رد  ياهنایارگ  لیوحت  یقلت  زرط  هاگدید  نیا  دوشیم . یقلتقالخا  هفسلف  زا  ياهخاش 
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یعون قالخا  ارف  یـسانشتفرعم و  ارف  ینعی  رتالابیحطـس  رد  لقا  ـال  درادـن  دوجو  يریذـپ  لـیوحت  ملع  ود  نآ  ناـیم  رگا  مود : هاگدـید 
یلو ددرگیم  هئاراصاخ  یلیلد  نآ  هیجوت  تهج  دوشیم و  حرطم  ملع  ود  نیا  نورد  زا  يا  هلئـسم  یهاـگ  . تشاد دـهاوخ  دوجو  يزاوت 
یلک روط  هب  یتخانـشتفرعم  ياـههرازگ  اـی  يراـجنه  قـالخا  ياـههرازگهنوگچ  هک  نیا  لـثم  دوـشیم  حرطم  ملع  ارف  ياهلئـسم  یهاـگ 
هئارا هاگدـید  هس  هنیمز  نیا  رد  قـالخا  رددراد  دوجو  يزاوت  حطـس  نیا  رد  هک  تسیچ ؟ اـهنآ  قطنم »  » رگید ریبـعت  هب  دـنوشیمهیجوت و 

تعیبطریغ هیرظن  يورگ ، تعیبط  هیرظن  زا : دنترابع  هک  دنا  هتـشاد  هضرع  هباشم  هاگدـید  هسلاونم  نیمه  هب  ناسانـشتفرعم  تسا و  هدـش 
زا يرگید  ياـههنومن  هتبلا  دنـشابیم . یلدـنیف »  » و نیملوت » » نوچمه یناـفوسلیف  موس  هیرظن  ناعفادـم  يورگ . تفرعم  ریغ  هیرظن  يورگ و 

تسا . ربارب  يواسمتلیضف و  ابتفرعم  تفگیم : وا  تشاد ; نایب  طارقس  هک  هچ  نآ  ریظن  دراد  دوجوملع  ود  نآ  نیب  طابترا 
یصاخ ماکحتسا  يراوتسا و  یمالسا  هفسلف  رد  اما  دمآشیپ ، یسانشتفرعم  هنیمز  رد  ییاهنارحب  اهناسون و  برغ  هفـسلف  رد  هک  میدید 

يوق مکحم و  تباثیلوصا ، رب  همه  هک  اج  نآ  زا  یلو  دنتسه  ینوگانوگ  ياهبرشم  ياراد  دنچ  ره  ناملـسمنافوسلیف  دوشیم . هدهاشم 
زونه یمالسا  هفسلف  رد  یـسانشتفرعم  هتبلا  دناهدوب . ناما  رد  يداینب  تارییغتو  اهییوگ  ناشیرپ  اهشزغل و  اهشزرل و  زا  دناهتـشاد  اکتا 

دوشیم . هدش و  حرطم  انمض  ای  القتسمنآ  لئاسم  زا  يرایسب  هنیمز  یلو  دوشیمن  هتخانشتیمسر  هب  لقتسم  ياهتشر  ناونعهب  مه 
ثحبم اـصوصخ  هداد و  ناـشن  یـصاخ  ماـمتها  ، تخانـش كاردا و  هلئـسم  هب  هک  تسا  یمالـسا  هفـسالف  هـلمج  زا  هللا  همحرسیئرلاخـیش 

تقداب و يو  نانخـس  تاملک و  رد  یـسک  رگا  تسا . هتخاس  حرطم  هقحالیب  یتح  هقباـسیبو و  ریظنیب  ـالماک  روط  هب  ار  یـسح  كاردا 
هنیمز رد  هللا  همحرخیـش  تفای . دـهاوخ  ار  یـسحكاردا  رایع  ماـمت  لدـم  يروئت و  کـی  هدـنهد  لیکـشت  رـصانع  دـنک  شواـک  ساوسو 

ریثات و یـسحتاکاردا ، لوصح  مسیناکم  يرهاظ ، ساوح  هنیمز  نیا  رد  وا  تسا . لوقعم  مجـسنم و  ، کیتامتـسیس یماظن  ياراد  ساسحا 
رظانم و ملع  کـیزیف ، هسدـنه ، لـیبق  زا  طوبرم  مولع  ماـمت  زاهدافتـسا  اـب  قیمع و  روط  هب  ار  ناـسنا ، رد  هچ  ناویح و  رد  هچ  نآ ، تارثاـت 

تسا . هداد  رارق  لمات  درومتاکاردا  اوق و  مامت  طابر  ناونع  هب  ار  سفن  همه ، زا  شیب  دنکیم و  یسررب  کیزیفو  بط  تایعیبط ، ایارم ،
ياههشیدـنا راـکفا و  زا  ار  وا  ناوـتیم  نکلتسا  رثاـتم  وطـسرا  صوـصخ  هب  نیئاـشم و  لوـصا  زا  هنیمز  نیا  رد  دـنچ  ره  هللا  همحرخـیش 

نییبتنییقرـشملاۀمکح باتک  رد  هک  وا  صاخ  هفـسلف  تفگ  دیاب  فسات  اب  هچ  رگ  تسناد . رثاتمزین  افـصلا  ناوخا  یباراف و  ناینوطالفاون ،
. تسین هئارا  لباق  باتک  نآ  نادقف  لیلد  هب  دوب  هدش 

ثحب ترورض  - 2

، یلقع هچ  یمهو و  هچ  یلایخ ، هچ  تاکاردا ، ریاسرد  مهم  سب  یـشقن  تسا -  هدـش  هداد  ناشن  رثا  نیمه  رد  هک  نانچ  یـسح -  كاردا 
رد یتح  سح  . دـیآیم تسد  هب  سح  زا  تالوقعم  هیاپ  ساـسا و  دـندنبياپ . نادـب  نیئاـشم  هک  دـیرجتهیرظن  هب  هجوت  اـب  اـصوصخ  دراد 

تشرس و رد  رگید  يوس  زا  ناسنا و  ياهتخانش  ریاس  رد  وس  کیزا  یسح  كاردا  نیا  ربانب  تسا ، رثؤم  جراخ  ناهج  سفن و  لامکتسا 
تیمها نیمه  لیلد  هب  تشادکش و  دـیابن  نآ  هداـعلاقوف  تیمها  رد  اذـل  دراد . شقن  ندـب  سفن و  زا  نوریب  رد  موستهج  زا  وا و  داـهن 
كاردا صوصخ  رد  نونکاـت  هلئـسم  نیا  تیمها  مغر  یلع  تسا . هتـشادار  تیاـنع  هجوـت و  لاـمک  ثحب  نیا  هب  هللا  همحرخیـش  هک  تسا 

تسیندوجوم . يرگید  عبنم  دوبن -  هدنراگن  سرتسد  رد  هک  ( - 35  ) باتک کی  زج  هللا  همحرانیس  نبا  هاگدیدزا  یسح 
یگدـنکارپ هب  هجوت  اـبتسا  طـبترم  یـسح  كاردااـب  يوحن  هب  هک  رگید  ثحبم  اـههد  رد  لـمات  تقد و  عوضوم و  نیا  یـسررب  نینچمه 

نشور و نآ  يراوشدو  یتخس  هک  تسا  يراک  اهنآ  ندوب  یمیدق  بلاطم و  تعسو  هدیچیپ و  ياهترابعو  نیگنس  ملق  بلاطم و  ناوارف 
تسا . راکشآ 

زا هلئـسم  اهدـص  اههد و  زا  یکی  رد  مه  نآ  فوسلیفکـی  هاگدـید  هئارا  روظنم  هبتسخن  یماـگ  طـقف  نیا ، هک  تشاد  ناـعذا  دـیاب  هتبلا 
هب ناوتیم  دبای  شرتسگو  همادا  یتخانشتفرع  رگید  تاعوضوم  رگید و  هفسالف  هبتبـسن  راک  نیا  رگاهک  تسا  یتخانـشتفرعم  لئاسم 
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لاح ره  هب  دومن . نیودت  نییبت و  ار  ینید  یتخانشتفرعم  ینابم  انمض  دیسریمالسا و  هفسلف  یـسانشتفرعم  هنیمز  رد  بلاج  سب  یجیاتن 
. راوشد مخ و  چیپ و  رپ  ینالوط و  سبتسا  یهارنیا 

اهلاؤس اهفده و  - 3

ياهماظن اب  خیـش  ياههاگدـید  هسیاقم  ابالثم  درک ; قیقحت  ناوتیم  نوگانوگ  داعبا  زا  هللا  همحرخیـش  هاگدـید  زا  یـسح  كاردا  باب  رد 
هللا همحرقارشا  خیش  ریظن  ناملـسم  يدعب  نافوسلیف  اب  قیبطت  دیـشک ، نوریب  ار  اهفالتخاو  اهكارتشا  اههشیر ، ناوتیم  وا  زا  لبق  يرکف 

دناوتیم قیقحت  ياههنیمز  رگید  زا  یبرجتیـسانش  ناور  ای  يژولویزیف  لیبق  زا  دیدج  مولع  یخرب  اب  هسیاقم  ای  هللا ، همحرنیهلاتملاردصای 
( . 36 . ) دوب

نیا مامت  هک  اج  نآ  زا  یلو  دریگ  رارق  رظن  دم  تسناوتیمهنیمز  نیا  رد  هللا  همحرخیش  ياههاگدید  هبتبسن  یلیلحت  ياهیسررب  نینچمه 
، نخس رگید  هب  ; تفرگ رارق  رثا  نیا  هدمع  فده  رما ، نیا  هک  هللا  همحرخیش  هاگدید  قیقد  هئارا  نآ  دنفقوتمرما و  کی  رب  یتاقیقحت  داعبا 

یبیترت اب  زین  بوبم و  مجسنم و  روط  هب  یسح  كاردا  صوصخ  ردوا  ياههشیدنا  ارآ و  تایرظن ، ات  تفرگ  رارق  نیا  ربتمه  یعس و  مامت 
دوب . دهاوخ  نیا  زا  دعب  ياهسیاقم  ای  لیلحت  ره  هک  ددرگقیسنت  یقطنم 

هاگدـید ندـش  رتنشور  روـظنم  هب  فلاـخم ، اـی  هیبشياههاگدـید  یخرب  ناـیب  هلمج  زا  دروآ ، لاـبند  هب  ار  يرگید  فادـها  قوـف  فدـه 
رگیدزا نیا  ریظن  يروما  ساسحا و  راثآ  اـهشقن و  هب  هجوت  اوق و  اـی  سفن  ثحبم  ریظن  یـسحكاردا  یناـبم  هب  هراـشا  اـی  هللا  همحرخـیش 

تسا . فادها 
زا : دنترابع  یلصا  ياهلاؤس 

تسیچ ؟ یسح  كاردا  ینابم  - 
تسیچ ؟ نآ  لحارم  شزرا و  كاردا و  - 
تسیچ ؟ ساح  سوسحم و  ساسحا و  - 

تسیچ ؟ سح  شقن  - 
تسا ؟ مادک  ساوح  درکلمع  مسیناکم و  - 

راکذت . دنچ 
، درک هزیتامویسکآ  ار  هلئسم  ره  حالطصا  هب  دومنصخشم و  اقیقد  درک و  جارختسا  ار  ثحب  ره  ياههیاپ  ینابم و  دیاب  هک  اجنآ  زا  فلا : 

هاگیاج ادـتبا  لواشخب  رد  اذـل  میدومن  ریرقت  موس  مود و  لوا و  ياهشخب  رد  ار  نآ  میدیـشک و  نوریبار  یـسح  كاردا  یناـبم  تسخن 
هب مود  شخب  رد  میتشاد  نایب  هللا  همحرخیش  رظن  زا  ار  نآ  ياهیگژیوو  تقیقح  سپـس  میداد  ناشن  دوعـص  لوزن و  سوق  ود  رد  ار  سفن 
هب ار  هیـضرا  سوفنياوق  همادا  رد  هدومن  یـسررب  ار  کـی  ره  كـالم  اوق و  تدـحو  ددـعت و  نآ  فیرعت  زا  سپو  میتـخادرپ  سفن  ياوـق 

موس شخب  رد  میداد . هئارا  هللا  همحرخیـش  هاگدید  زا  ار  ندـب  اب  سفناب و  رگیدـکی و  اب  اوق  فلتخم  تاطابترا  زین  میتشاد و  نایب  لیـصفت 
رد میتخادرپ . كاردا  لـحارمزین  باـب و  نیا  رد  اـمکح  هیرظن  یلک و  روط  هب  كاردا  هراـبرد  ثحب  هبتسا  كاردایعون  ساـسحا ، نوچ 

نیا رد  ار  هللا  همحرخیـش  هاگدـید  هک  دـش  حرطم  كاردا  باـب  رد  یلئاسمدـمآ  تسد  هب  لـبق  زا  هک  یجیاـتن  ساـسا  رب  شخب  نیا  ناـیاپ 
همحرخیش زا  رظن  نیدنچ  دشیسررب و  فلتخم  داعبا  تاهج و  زا  هک  میدیسر  ساسحا )  ) مراهچ شخب  هب  ماجنارسو  میداد  ناشن  اههنیمز 

شقن نینچمه  دـش ، زاربا  ناشیا  دوخ  تاـملک  هب  هجوت  اـب  اـقیقد  دـشابیمتسا  فورعم  يو  زا  هک  هچ  نآ  فلاـخم  دیـسر  رظن  هب  هک  هللا 
هتخادرپ اهنآ  مسیناکم  اهیگژیو و  ساوحکت و  کت  یـسررب  هب  ینایاپ  شخب  رد  ماجنارـس  دیدرگ . میظنت  نآ  ياهتیدودـحمو  سح 

دش .
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زا یضعب  هزورما  دوب و  هدش  ذاختا  میدق  تایعیبط  زاتشاد  طابترا  رضاح  راتـشون  عوضوم  هب  يوحن  هب  هک  یبلاطم  زا  يرایـسب  نوچ  ب : 
دیدرگ . نایبهصالخ  روط  هب  دوب  يرورض  رگا  هک  نیا  ای  دش و  رظن  فرص  اهنآ  نایب  زا  ای  اذل  تسیننادنمشناد  لوبق  دروم  اهنآ 

( . 37 . ) تسا هدشهدافتسا  ياهناخ  باتک  يروآدرگ  شور  زا  رثا  نیا  رد  تسا  لومعم  هک  نانچ  ج : 

همانیگدنز - 4

یناجزوج هللادیبع  شیافواب  درگاش  ار  يرگیدشخب  هدرک و  الما  دوخ  هللا  همحرخیـش  ار  نآ  تسخن  شخب  هک  ياهمانیگدـنز  تکرب  هب 
دش . فورعم  هریس  ایتشذگرس  هب  اهدعب  هتشون  نیا  تسا ، تسد  رد  هللا  همحرخیشتایح  زا  يدایز  عالطا  تسا  هتشاگن 

ۀعبیـصا یبا  نبا  ار  یکی  رگید  شرازگ  ود  نیازج ، هب  تسا . یقهیب  رثا  ۀمکحلا  ناوص  ۀـمتت  باتک  تشاد  نایب  ار  نآ  هک  ینتم  نیرتنهک 
دهدیم . تسد  هب  ءامکحلا  خیراترد  یطفق  نبا  ار  يرگید  ءابنالا و  نویع  رد 

تسا . هدروآ  هللا  همحرخیش  لاححرش  رد  ار  یتاکن  هتسج و  هرهب  یقهیبتیاور  زا  ایوگ  نایعالا  تایفو  رد  ناکلخ  نبا 
هللا . همحرخیش  ( 38  ) یفارگویب

1037م)  / 428ه 980م -   / ق 370 ه .  «، ) قحلا ۀجح  و« سیئرلا » خیش   » هب فورعم  هللادبع ،» نب  نیسح  یلعوبا   » ترهـش هللا  همحرانیـس  نبا 
دش . دلوتم  اراخب  عباوت  زا  نثیمرخ »  » رد یناریا ; مجنم  و  فوسلیف ، ، نادیضایر کشزپ ،

دوب رادهدهع  ار  تایلام  یلصحم  نایناماستموکح ، هاگتسدرد  هک  هللادبع  مان  هب  يدرم  يرمق  يرجه  زا 360  دعب  ههد  رخآ  ياهلاس  رد 
. تشگ نثیمرخ »  » هیحان زا  تایلاميروآعمج  رومام  تشاد  اراـخب  فارطا  یحاون  مدرم  لاوحا  ییاـیفارغج و  عضوزا  هک  یتخانـشتلع  هب 
«، هنشفا » مان هب  نثیمرخ  رواجم  هدکهد  زا  تیرومام  نیا  رد  هللادبع  تشاد . رارق  دنکبا » » دور يالفس  لحاس  رد  و  اراخب ، کیدزن  هیحان  نیا 

دنتشاذگ . نیسح  ار  شمان  هکدش  يرسپ  بحاص  يرمق  يرجه  لاس 370  رد  نز  نیا  زا  و  تساوخ ، ینز 
هب یتدم  نیـسح  تخاس . مهارف  ار  دوخ  نادنزرف  رگیدو  وا  شرورپ  تیبرت و  لیاسو  و  تفر ، اراخب  هب  نیـسح  دلوت  زا  دعب  یکدنا  هللادبع 
هب دش و  اراخب  دراو  ، دوب نامز  نآ  مانب  نادنمشناد  زا  هک  یلتان ، هللادبعوبا  هک  نیا  ات  دوب ، لوغشم  باسح  وهقف  بدا و  مولع  نآرق و  میلعت 

نوچ و  تخومآ ، یلتان  دزن  ار  یطسجم  سدیلقا و  لوصا  قطنم و  نیسح  تخادرپ . نیسحتیبرت  هب  و  دمآرد ، وا  هناخ  هب  هللادبع  شهاوخ 
رد صوصخب  و  تخادرپ ، تایـضایر  بطو و  یعیبط  یهلا و  مولع  رد  هعلاطم  قیقحت و  هب  ییاـهنت  هب  دوخ  درک ، تمیزع  مزراوخهب  یلتاـن 

، دـندوب هدـنامشاهجلاعم  رد  ناکـشزپ  دوب و  رامیبتخـس  هک  ار  روصنم  نب  حون  یناماس ، هاشداپهک  نانچ  تفای ، ماـمت  یتراـهم  یکـشزپ 
رد يو  دوخ  درک . رایـسب  هدافتـسا  دندوب  هتخاس  مهارف  نایناماسهک  يربتعم  هناخ  باتک  زا  تفای و  هار  نایناماس  هاگتـسد  هب  درک و  نامرد 

اراهباتک نآ  سپ  دوبهدینـشن ... ار  اهنآ  مان  یتح  یـسک  مدناوخ  مدید و  اج  نآ  رد  نم  هک  ینوگانوگ  ياهباتک  :» دـسیونیم هراب  نیا 
مدش »... دنمهرهب  اهنآ  زا  مدناوخ و 

رد دز . فینصت  فیلات و  هبتسد  یگلاس  کی  تسیبرد و  دش ، غراف  مولع  همه  میلعت  زا  تسا ، هتـشون  دوخ  هک  نانچ  یگلاس ، هدجیه  رد 
و تفگ ، كرت  ار  اراخب  یسایسعاضوا ، یناماسبان  تلع  هب  اما  دیدرگ . وا  لغش  يدصتم  انیس  نبا  و  تشذگردشردپ ، یگلاسود  تسیب و 
، یلیهـس دـمحم  نب  دـمحا  نیـسحلاوبا  شریزو  نومام و  نب  یلع  هاشمزراوخ  دزنرد  و  تفر ، مزراوخ  هینومام  يارما  تختیاپ  جـناگرگ  هب 

درک . ادیپبرقت 
هب نـینزغ  هـب  هـک  دـش  هتــساوخ  مزراوـخ  رابردنادنمــشناد  زا  و  داـتفا ، ورف  زین  مزراوـخ  رب  يوـنزغ  دوـمحم  ذوـفن  هیاـس  ماـگنه  نـیا  رد 

، تخیرگمزراوخ زا  یحیسم  لهسوبا  یهارمه  هب  دوب ، رادربخ  هاشداپ  نآ  بصعت  زا  هکهللا  همحرانیـس  نبا  دنورب . دومحم  ناطلـستمدخ 
هتفای ترهـش  نادنمـشناد  یماح  ناونع  هب  هک  ریگمـشو ، نبسوباق  هب  ات  درک  تکرح  ناگرگ  دصق  هب  سوط »  » و درویبا »  » و اسن »  » هار زا  و 

مزراوخ ردياهیرق  هب  راـچان  هللا  همحرانیـس  نبا  دوب . هدرم  سوباـق  دیـسر  رهـش  نادـب  رایـسب  تاقـشم  زا  سپهک  یتـقو  اـما  ددـنویپب ، دوب ،
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وا تمدـخ  هب  شنادرگاش ، نیرتافواب  زا  یکی  یناجزوجدـیبعوبا ، راب  نیا  و  تفر ، ناگرگ  هب  هرابود  یتدـم  كدـنا  زا  سپ  اما  تشگزاب ،
درک . فیلات  ار  تاجن » و« نوناق »  » فورعم باتک  زا  يرادقم  و  داعملا » ادبملا و  «، » طسوالا رصتخملا   » باتکرفس نآ  رد  مه  و  تسویپ ،

یلابقتسا نسح  دوجو  اب  یلو  درک ، هجلاعم  دوبرامیب  هک  ار  یملید  هلودلا  رخف  تفر . ير  هب  يرمق  لاس 405  دودح  رد  هللا  همحرانیس  نبا 
هن رهشنآ  رد  و  تفر ، نادمه  هب  اج  نآ  زا  نیوزق و  هب  دعب  لاس  لیاوا  رد  و  دنامن ، یقاب  رهـش  نآرد  يدایز  تدم  دمآ ، لمع  هب  وا  زا  هک 
رد دودح 411  ات  دیـسر و  ترازو  هب  يرمق  رد 406  و  تفرگرارق ، یملید  هلودلاسمـش  صاخ  هجوت  دروم  اج  نیا  رد  درب . رـس  هب  لاـس 

دنام . یقاب  ماقم  نیا 
ترازو انیس  نبا  هک  تساوخیم  ردپ  دننام  هلودلاءامس  . تسشن وا  ياج  هب  هلودلاءامـس  شرـسپ  تشذگرد و  هلودلاسمـش  لاس 412  رد 

، تدم نیا  رد  و  درب ، رس  هبسبح  رد  هام  راهچ  تدم  داتفا و  نادنز  هب  نادناعم  تیاعس  رثا  رب  هجیتن  رد  تفریذپنخیش . اما  دنک ، لوبق  ار  وا 
دیبعوبا شدرگاش  اب  هتخانشان  هاگ  نآ  و  دوب ، نادمه  رد  یتدم  زاب  سبح  زاییاهر  زا  دعب  دومن . فیلات  ار  دوخ  مهم  هلاسر  باتک و  دنچ 

رمع رخآ  ات  نامز  نیا  زا  انیس  نبا  تفریذپرایسب . مارتحا  یمرگ و  اب  ار  وا  هاشداپ  نآ  تفر . هیوکاک  هلودلاءالع  دزن  ناهفـصا  هبیناجزوج 
نآ رد  تـشگ و  راــمیب  دوـب  هـتفر  نادــمه  هـب  ناطلــس  نآ  هارمه  هـک  لاـس 428  ردهـک  نآ  اـت  دوـب ، هیوکاـک  هلودـلاءالع  تمدـخ  رد 

تسا . رهش  نآ  رد  نونکا  وا  هاگمارآ  دش . نوفدم  اج  نامه  تشذگردرهش و 
دورس : نینچ  هللا  همحرخیش  ياثر  رد  شنیرصاعم  زا  یکی  وا  توف  زا  دعب 

لاجرلا . يداعی  انیس  نبا  تیار 
تامملا . سخا  تام  سبحلابو 

افشلا )  ) هلان ب ام  فشی  ملف 
ةاجنلا )  ) هتوم ب نم  جنی  ملو 

( . 39 . ) دناهدرک یسرربار  نآ  تقد  اب  هک  تسا  سرتسد  رد  ینوگانوگ  عبانم  هللا  همحرخیش  تافیلات  راثآ و  هرابرد 
تایکلف و تایعیبط ، بط ، ناملاع  ياـهباتکرد  هچ  نآ  دـناسر و  لاـمک  هب  ار  شیوخ  رـصع  هفـسلف  هللا  همحرانیـس  نبا  هک  نآ  هصـالخ 

یناوارف عیدببلاطم  هوالع  هب  درک ، يروآدرگ  افش  رد  اصوصخ  لکش  نیرتراوتـسا  رد  بولـسانیرتهب و  اب  دوب  هدنکارپ  قرفتم و  تایهلا 
دوزفا . نادب 

دـشر نبا  زا : دـنترابع  اـهنآ  نیرترادـمان  هکتشاد  زین  یبصعتم  ناوارف و  ناـفلاخم  راـبتعا ، ترهـش و  تیمها و  ماـمت  اـب  هللا  همحرخـیش 
یفوتم ) یلازغ دـمحم  ماما  ق ) یفوـتم 462 ه .   ) يوره لیعامـسا  ق ) 547 ه .   ) یفوـتم يدادـغبتاکربلاوبا  ق ،) یفوتم 595 ه .   ) یسلدنا

(. ق یفوتم 630 ه .   ) ریثا نبا  و  ق ) یفوتم 671 ه .   ) يزار رخفماما  ق ) یفوتم 549 ه .   ) لحنلا للملا و  بحاص  یناتسرهش  ق ) 505 ه . 

نآ همجرت  انیس و  یلعوب  همان  تیصو 

دشاب : یهبنت  نارگید  هدنراگنيارب و  دیاش  ات  ( 40  ) مینک لقن  ار  هللا  همحرخیش  همانتیصو  زا  یشخبتسا  بسانم  نایاپ  رد 
نیب لوثملا  یلع  ۀـفوقوم  اهمدـقو  هیلا ، رظنلاب  ۀـلوحکمهسفن  نیع  نکتلو  هرهاظو . رابتعا  لک  نطاـبو  هرخآو ، هل  رکف  لوا  یلاـعت  هللا  نکیل 
رهاظ نطابهناف  هراثآ ، یف  یلاـعت  هللا  هزنیلف  هرارق ، یلا  طـحنا  اذاو  يربکلا . هبر  تاـیآ  نم  هیفو  یلعـالاتوکلملا ، یف  هلقعب  ارفاـسم  هیدـی .

یش : لکب  یش  لکل  یلجت 
ۀیآ . هل  یش  لک  یفف 
دحاو . هنا  یلع  لدت 

ذخاو يوصقلا ، ةذللا  قاذو  یلعالا ، سنالا  فلاف  . توهاللا سدق  هل  یلجتو  توکلملا ، شقن  اهیف  عبطنا  ۀـکلم  هل  لاحلا  هذـه  تراص  اذاف 
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نهوتـسم هلهـال ، مـحار  عـالطا  یندـالا  ملاـعلا  یلع  عـلطتو  ۀـنینامطلا . هـل  تـقحو  ۀنیکــسلاهیلع ، تضاـفو  یلوا ، اـهبوه  نـم  هـسفن  نـع 
هنم مهبجعت  مهنمو  اهنم  بجعتف  ۀجهباهتجهببو . ۀجهل ، اهب  یهو  هسفن  رکذتو  هقرطل . لضتـسم  هلقعل ، هب  نسحتـسم  هلقثل ، فختـسم  ، هلیحل

اهعم . سیل  هناک  اهعم ، ناکو  اهعدو ، دقو 
ءارملا . یعسلا  لطباو  لامتحالا ، رسلا  یکزاوۀقدصلا  ربلا  عفناو  مایصلا ، تانکسلا  لثماو  ةالصلا ، تاکرحلا  لضفا  نا  ملعیلو 

لاوحالا . نملاحبتلعفناو  لادجو ، ۀشقانمو  لاقو ، لیق  یلا  تفتلاام  نردلا  نع  سفنلا  صلخت  نلو 
دعـصی هیلا  لئاوالا ، لوا  هللا  ۀـفرعمو  لئاضفلاما ، ۀـمکحلاو  ملع . بانج  نع  جرفنی  ام  ۀـینلا  ریخو  ۀـین ، صلاخ  نع  ردـص  اـم  لـمعلا  ریخو 

هعفری . حلاصلا  لمعلاو  بیطلا  ملکلا 
رد دـنک و  تیوقت  وا  هب  رظن  اب  ار  دوخ  حورو  سفن  مشچودـشیدنیب  نادـب  دـیاب  ناـسنا  هک  تسا  يزیچ  نیرخآ  نیلوا و  لاـعتم ، دـنوادخ 
هک یماگنه  دنکریس .  - تسا گرزب  راگدرورپ  ياه  هناشن  نآ  رد  هک  یلعا -  توکلم  رد  شلقع  اب  هک  یلاحرد  دیامن ، عوشخ  وا  هاگشیپ 

، زیچ ره  هب  ره و  رب  تسا و ، رهاظ  نطاب و  قح  ترضح  هک  دباییمو  دنکیمهیزنت  ار  لاعتم  دنوادخ  ددرگیمرب  ایند  هب  رفس  ریـس و  نیا  زا 
تسا . هدرکیلجت 

تسا . ياهناشن  ادخ  يارب  يزیچ  ره  رد 
تسا . هناگی  وا  هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد  هک 

اب دـنکیم ، یلجت  وا  رب  توهـال  ملاـع  ددـنب و  یم  شقنوا  رد  توکلم  دوش ، هکلم  کـلاس ، صخـش  يارب  تلاـح ، نیا  هک  یماـگنه  سپ 
هـضافا وا  رب  هنیکـس  ، دناتـسیم تسا  هتـسیاش  هک  ار  هچ  نآ  شـسفن  زا  دـشچ و  یم  ار  تذـل  نیرتـالاب  ، دوـش یم  سوناـم  قـح ، ترـضح 

شیاـههار دزرویم ، تقفـش  ملاـع ، لـها  رب  هک  ياهنوگ  هب  دـباییم  هرطیـس  ، يداـم ملاـع  رب  دوشیم و  قـقحتم  وا  رب  شمارآ  ددرگیم و 
، كولـس نیا  زا  تسادـخ و  رکذـتم  امئادشـسفن  دـنیبیم و  وکین  ار  ایند  شلقعاب  درادـنپیم ، کبـس  ار  نآ  ینیگنـس  دریگیمتسـسار ،

دهد . یم  تسد  وا  هب  یبیجع  رورس  تجهب و 
لادـج شالت ، نیرتهدوهیبو  ربص  رـس  نیرتهزیکاپ  هقدـص و  ، یکین نیرتدـنمدوس  هزور و  اهنوکـس  نیرتهب  زامن و  تاکرح ، نیرترب  اـنامه 

تسا .
دیآیم . رد  رگید ، لاوحا  هب  یلاح  زا  دوشیمناهر و  اهيدب  زا  تسا  لوغشم  لاق  لیق و  لادج و  هب  هک  یماگنهات  یمدآ  سفن 

لیاضف و ردام  تمکح ، دـیآیم . تسد  هب  ملع  هار  زاهک  تسا  نآ  تین  نیرتهب  دـیآیم و  رب  صلاختین  زا  هک  تسا  نآ  لـمع  نیرتهب  و 
دشخبیم . تعفر  نآ  هب  هتسیاش  راک  دوریم و  الاب  وا  يوس  هب  هزیکاپ  نانخس  تساتفرعم . نیلوا  ادختخانش 

اهتشونیپ :
ص 7 . اهلاوحا ، ۀقطانلا و  سفنلا  ۀفرعم  یف  ۀلاسر  ( 1

. 561 ص 481 -  ج 1 ، نوطالفا ، راثآ  هرود  ( 2
. 1920 ص 1821 -  ج 3 ، نامه ، ( 3

برعلادنع وطسرا  هعومجمرد  هک  دراد  سیلاطسرال  سفنلا  باتک  یشاوح  یلع  تاقیلعتلا  مان  هب  یفیلات  هللا  همحرخیش  . ] سفن هراب  رد  ( 4
ص 362 . ] ءاشم ، تمکح  رد  لقع  زا : لقنهب  دیسر . پاچ  هب  هرهاق  رد  لاس 1947  هب  يودب  نمحرلادبع  مامتها  هب 

ص 333 و 334 . ج 2 ، یمالسا ، ناهج  رد  هفسلف  خیرات  ص 83 و 84 ; ج 1 ، اپورا ، رد  تمکح  ریس  ( 5
ص 459 . تسرهفلا ، ( 6

ص 435 .  تسرهفلا ، ص 414 ; ءابطالا ، تاقبط  ( 7
. 97 ص 1 -  یناحورلا ، بطلا  باتک  هیفسلف ، لئاسر  ( 8
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. 291 ص 281 -  نامه ، ( 9
ص 328 . هفسلف ، ناگرزب  ص 470 ; تسرهفلا ، ( 10

. 249 ص 231 -  ج 3 ، ءافولا ، نالخ  ءافصلا و  ناوخا  لئاسر  ( 11
. 417 ص 396 -  ج 2 ، نامه ، ( 12

. 84 ص 52 -  ج 3 ، نامه ، ( 13
 - ص 264 هفسلف ، ناگرزب  ; دعب هب  ص 182  ءامکحلا ، رابخا  دعب ; هب  ص 653  ءابنالا ، نویع  دعب ; هب  ص 192  ج 2 ، نایعالا ، تایفو  ( 14

. 268
ص 71 . مکحلا ، صوصف  ( 15

ص 31 . هلئسم 32 ، لئاسملا ، ۀبوجا  هلاسر  ( 16
. 26 ص 23 -  هلضاف ، هنیدم  لها  ياههشیدنا  ( 17
دعب . هب  ص 425  ج 3 ، یبارافلل ، تایقطنملا  ( 18

ص7 . اهلاوحاو ، ۀقطانلا  سفنلا  ۀفرعم  یف  ۀلاسر  ( 19
ص 47 و 48 . ج 5 ، لحنلا ، ءاوهالا و  للملا و  یف  لصفلا  ( 20

ص8 . اهلاوحاو ، ۀقطانلا  سفنلا  ۀفرعم  یف  ۀلاسر  ( 21
ص 306 . ج 2 ، ربتعملا ، ( 22

ص 224 و 225 . ج 2 ، ۀیقرشملا ، ثحابملا  ( 23
ص 691 و 692 . ج 4 ، جاتلا ، ةرد  ( 24
هدجیه . هدفه و  ص  سفن ، هلاسر  ( 25

ص 232 . یناریا ، هفسالف  خیرات  ص 693 ; ج 1 ، مالسا ، رد  هفسلف  خیرات  ( 26
ص ك . ریدصت ، تایعیبطلا ، ءافشلا ، ( 27

 Epistemology ( 28
ص 129 . هفسلف ، ناگرزب  ( 29

ص 344 . نامه ، ( 30
نیا زا  يرایـسبتشونایارم  رظانم و  هراـبرد  هک  یباـتک  رد  مثیه  نبا  دـنیامرفیم : هللا  همحریئاـبطابط  همـالع  . ] ص 20 هعبـس ، لئاسر  ( 31

درمشرب .]. ار  اهاطخ 
ص 10 . یقطنم ، مسیویتیزوپ  ( 32

. 87 ص 57 -  رصاعم ، نانادکیزیف  یفسلف  ياههاگدید  زا  یلیلحت  ( 33
ص 331 . هفسلف ، تایلک  ( 34

انیس . نبا  دنع  یسحلا  كاردالا  ( 35
،ج 2 . لقع سحتقیقح و  رد  یقیبطت  تمکح  دیدج ; یسانشناور  رب  نآ  قیبطت  انیس و  نبا  سفنلا  ملع  ك :  ر . ( 36

ص 25 . یناسنا ، مولع  رد  نآ  یبایشزرا  یگنوگچ  قیقحت و  ياهشور  ( 37
زا : دنترابع  هعجارم  لباق  عبانم  ( 38

 - ص 641 ج 2 ، ادخهدهمانتغل ، ; و 34  ص 33  ج 1 ، یـسراف ، فراعملا  ةرئاد  ; 49 ص 1 -  ج 4 ، یمالـسا ، گرزب  فراعملا  ةرئاد 
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ص 223 و ج 1 ، دروملا ، ۀـعوسوم  ; 210 ج 1،ص 203 -  هیمالـسالا ، فراعملا  ةرئاد  ; 162 ص 157 -  ج 2 ، نایعالا ، تاـیفو  ; 660
 - ص 683 ج 1 ، مالسا ، ناهج  رد  هفسلف  خیرات  ; 515 ص 449 -  ج 2 ، یمالسا ، ناهجرد  هفسلف  خیرات  ج 14ص 201 ; ۀعیرذلا ، ; 224
;550 ص548 -  ناریا ، مالسا و  لباقتم  تامدخ  ; 146 ص 89 -  ج 1 ، يرصان ، ناروشناد  همان  ; 60 ص 9 -  ناملسممیکح ، هس  ; 721

رابخا ص 437 ; ءابطالا ، تاقبط  ; 248 ،ص197 -  یناریا هفسالف  خیرات  ; 178 ص 145 -  ناریا ، رد  هفسلف  ; 11 ص 8 -  هفسلف ، ناگرزب 
ص21 ج4 ، مالسا ، نارکفتم  ; 236 ص 226 -  یمالسا ، هفسلف  خیرات  نایاپ ; ص17 -  انیس ، یلعوبا  یگدنز  دعب ; هب  ص 269  ءامکحلا ،

سفنلا . یف  هبهذم  انیس و  نبا  ; 384 ص346 -  هفسالفلادصاقم ، ; 43 - 
انیس . نبا  تافلؤم  انیس ; نبا  تافنصم  ياههخسن  تسرهف  ( 39

. حل زل و  ص  همدقم ، نییقرشملا ،  قطنم  ( 40

سفن لوا :  شخب 

سفن هاگیاج 

، نآ زا  دعب  تسا ، لوا  ادـبم  هتـشر  نیا  هلـسلسرسلوزن  سوق  رد  تسا ، یـصاخ  بیترت  هب  لئاق  یتسه  بتارم  هنیمز  رد  هللا  همحرانیـس  نبا 
تهج هسنوچ  لوا  رداص  رد  دوشیم ، رداص  دوجو  کـی  اـهنت  دـحاولا »  » هدـعاق لـیلد  هب  لوا  ادـبمزا  درادرارق ، لـک  لـقع  اـی  لوا  لـقع 

نیا دـنمانیم . جوربلا  کلف  ار  نآ  هک  لوا  کلف  مرج  سفن و  ، مود لقع  زا : تسا  تراـبع  هک  دوشیم  رداـص  رما  هس  نآ  زا  تسا  روصتم 
نیا ات  ددرگیم ، رداص  دشابرتنییاپ  کلف  مرج  سفن و  يدعب و  لقع  هک  دوجوم  هس  یلقع  ره  زا  دباییم و  لزنتتروص  نیمه  هب  هلسلس 

رصانع ملاع  نآ ، تحت  هک  دشابیم  رمقلا  کلف  هک  تسا  مهن  کلف  شیادیپ  اشنملقع  نیا  میـسریم  لقع  نیمهد  ینعی  لاعف  لقع  هب  هک 
( . 1 . ) دریگیم رارق  تانئاکو 

ناشتکرح ادبم  دنایمئاد و  تکرح  ياراد  یکلف  مارجا  : زا دنترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  دنا  یـصاوخ  فاصوا و  ياراد  یکلف  مارجا  سوفن 
عون کی ، ره  كالفا ، تساصاخ ، یـسفن  ياراد  یکلف  مرج  دـشاب ، میقتـسم  دـناوت  یمنو  هدوب  ياهریاد  تکرحنیا ، تسا . یکلف  سوفن 

ددعتو دنـشابیم  درف  هب  رـصحنم  عون  زین  لوقع  تسا  لقع  کلف  ره  ربدم  نوچو  دنـشاب  یلک  عون  کی  دارفا  هک  نیا  هن  دندرف  هب  رـصحنم 
، درادن دوجو  یکرتشم  هدام  یکلف ، مارجا  نیب  . درادن داسف  مایتلا و  قرخ و  هک  تسا  هطیـسب  ماسجا  زا  کلف  مرج  تسا . عونلاب  رثکتماهنآ 
. تسا تاسقطساملاع  هک  دنرمق  کلف  تحت  تانئاک ، ربدم  یکلف  سوفن  هک  نآ  هصالخ  دنرادنتاهج . ددحم  تسا و  يورک  اهنآ  مرج 

( . 2 . ) تسا هیلاع  يدابم  هب  هبشت  ناشتکرحتیاغ  تسا و  یضراملاع  رد  یفلتخم  ثداوح  شیادیپ  بجوم  كالفا  یئزج  تکرح 
هب یتسه  ناهج  رد  ساسا  نیا  رب  دباییم ، همادا  تسامسج  هوقلاب  ءزج  هک  یلویه  ات  دسریم و  یضرا  ملاع  هب  لوزن  سوق  رد  هلـسلس  نیا 

هدوب و یـضرا  یکلفسفن و  زا  معا  هک  سفن  دوجو  تسا ، ماـت  درجم  هک  لـقع  دوجو  دوشیم : تفاـی  رگیددوجو  عوـن  هس  لوا  ادـبم  زج 
تسا . دوجو  هبترم  نیرتلزان  هک  مسج  دوجو  موس ، دنمیدقود و  نیا  تسا و  نودام  ملاع  هب  لقع  زا  تمحر  همادا  هطساو 

، تسا مسج  لـباق  هوقلاـب و  ءزج  هک  هداـم  تسا ، نآ  شخبماوق  ءزج  مسج و  تیلعف  تهج  هک  تروص  دـشابیم : رما  راـهچ  ياراد  مسج 
ءزج بکرم  ماسجا  رد  ورابتعا  ود  هب  یلو  هدوب  تروص  نیع  هطیـسب  ماسجا  رد  تسا و  رییغت  نوکـس و  تکرحرودص و  ادـبم  هک  تعیبط 
( . 3 . ) دوشیم ضراع  نآ  ربتشگ  مامت  عون  دش و  لعفلاب  تروص  اب  مسجهدام  هاگ  ره  هک  تسا  ضرع  مراهچ  رما  دشابیم و  تروص 
کی ياراد  هباــشتم و  نآ  يازجا  هـک  تـسانآ  طیــسب  مـسج  دوــشیم ; میــسقت  بـکرم  طیــسب و  مـسق  ود  هـب  یلوا  میــسقت  رد  مـسج 

( . 4 . ) تسا نآ  فالخ  هب  بکرم  مسج  و  دنشابتعیبط ،
ماسجا هنوگ  نیا  دندجاو : ار  لیذ  صاوخ  هک  يرـصنعماسجا  رگید ، دنایکلف و  مرج  هک  يوامـس  ماسجا  دنمـسق : ود  دوخ  طیـسب  ماسجا 
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، تسا یکلفسفن  ياوق  فـالتخا  عباـت  روص ، فـالتخا  تسا ، ریغتم  اـهنآ  روص  اذـل  دـنراد  كرتشمهداـم  نوـچ  دـنداسف  نوـک و  ياراد 
دادتما ایتکرح  رادقم  نامز ، تسا و  نامز  مسار  تکرح ، هکاج  نآ  زا  دنراد ، تاهجلا  ددحم  تهج و  اذـل  تسا  میقتـسم  اهنآ  تکرح 

( . 5 . ) درک میهاوخ  ساسحا  زین  ار  نآ  نامز  مینکیم  ساسحا  ارتکرح  ام  دشابیم و  نآ 
بآ حطس  هب  هک  تسا  نیا  دشاب  بآ  ریز  هک  اوهزا  رپ  کشم  عبط  هک  نانچ  دنا ، عبط  لیم و  ياراد  هک  نیا  یـضرا  رـصانع  رگید  یگژیو 

طیسب رصانعو  یلفس  ماسجا  ( 6 . ) دراد رارق  كالفا  ملاع  طسو  رد  فلتخم  ياهباذجنا  بذجلیلد و  هب  رـصانع  ملاع  نینچمه  دـیآیم ،
نیا دنوشیم . نوکتم  هطیـسب  تاسقطـسا  هک  تسا  ادبم  نیازا  دوعـص  سوق  عورـش  شتآ . اوه و  بآ ، كاخ ، ( 7 : ) دناهنوگراهچ یضرا 

دنباییم . نوکت  تایکلف  هطساو  هب  دندسافنئاک  هک  هناگراهچ  رصانع 
تلع تسا . دوجوم  تیفیک  ود  يرصنع  ره  رد  هک  هنوگنیدب  دناهدوب  هعبرا  عیابط  ای  تایفیک  هب  لئاق  میدق  نویعیبط  هعبرا ، رـصانع  زا  ریغ 

هرخالاب بطرو و  راح  اوه ، دراب ، بطر و  بآ ، سبای ، دراـب و  كاـخ ، دـشابیم ، کـلف  زا  نآ  دـعب  برقرـصنع و  ره  تاـیفیک  فـالتخا 
، بیکرت نیا  رد  هدـش  بیکرت  رگیدـکی  اـب  تدورب  ترارح و  تسوـبی ، تبوـطر ، ینعی  هعبرا ; تاـیفیک  نیا  تـسا . راـح  سباـی و  شتآ ،

ترابع هب  دهدیم ; خر  يرثاتو  ریثات  لاعفناو و  لعف  اهنت  هکلب  هتفرن  نیب  زا  رصانع  روص  اهنآ  بیکرت  رد  دندرگیمفیلات . طیسب  ماسجا 
جازم : مان  هب  دیآیم  لصاح  یتیفیک  لاعفناو ، لعف  نیا  زا  دریگیم  تروص  هلاحتسا  طقف  رگید 

( . 8 .« ) ماسجا یف  ةداضتم  تایفیک  لعافت  نم  لصحت  ۀیفیک  وه  جازملا  نا  »
هک :  دیآیم  لصاح  دیدجیتیفیک  تایفیک ، لعافت  زا  اهنت  دنوریمن و  نیب  زا  رصانع  روص  جازم  شیادیپ  رد 

( . 9 «. ) دتفا جازم  نایم  نآ  ردنا  سپ  دننک  لعف  رگید  ردناکی  اهتیفیک  نیا  هب  دنیآ  درگ  رگید  راب  کی  نوچ  اهمسج  نیا  »
( . 10 . ) بالقنا ار  نآ  دوش  بولغم  يرگیدو  بلاغ  یتروص  رگا  دنمان و  داسف  ار  نآ  دندرگ  علخنم  دنورب و  نیب  زا  روص  رگا 

نیا رد  دـشابن و  بلاغ  يرـصنع  چـیه  هک  دـیآیممزال  اریز  درادـن ، دوجو  لدـتعم  ـالماک  جازم  لـیام ، لدـتعم و  تسا : مسق  ود  رب  جازم 
دشاب هتشادن  یعیبطزیح  رگا  دراد و  یعیبط  زیح  طیسب ، هچ  بکرم و  هچ  یمسج  ره  هک  مینادیم  زینو  تشاد  دهاوخن  یعیبط  زیح  تروص 

هاگ ره  لاح  دوب . دهاوخ  لادتعا  هب  لیام  هشیمه  جازم  اذل  درادن  دوجونوکس  تکرح و  نودب  مسج  نکاس و  هن  تسا  كرحتم  هن  مسج 
دش : دهاوخ  هضافا  نآ  مسج  هب  یتابن  سفن  دیسر  بولطم  يدح  هب  لادتعا  تهجرد  یجازم 

هذهنع لادتعالا  یلا  برقا  يا  الادتعا  رثکا  اجازتما  رصانعلا  تجزتمااذا  ۀیکلفلا  يوقلا  ببـسب  اضیا  ناوکا  رـصانعلا  هذه  نم  نوکتی  دقو  »
( . 11 .« ) یلوالا نم  فطلا  يرخا  ۀیناسفنةوقب  الوبق  دادزا  لادتعالا  یف  نعما  املکو  تابنلا  اهلواو  روکذملا 

دنهاوخ روصلابهاو  زا  رتلماک  روص  شریذپ  دادعتـسا  ، رتکیدزن لادتعا  هب  اهنآ  جازم  دـنوش و  رتریذـپلامک  رـصانع ، هچ  ره  نیاربانب 
. دوب دـهاوخ  رتلـماکیناویح  سفن  زا  یناـسنا  سفن  یتاـبن و  سفن  زا  یناویح  سفن  اذـل  درک  دنهاوختفایرديرتفیرـش  سفن  تفاـی و 

. دشابیم لادتعا  هب  لیام  جازم  شیادیپو  تایفیک  رصانع و  بیکرت  سفن ، نوکت  ادبم  هک  نآ  هصالخ 

سفن تقیقح 

سفن تفگ  ناوتیم  هصالخ  روط  هب  دوشیم . حرطمهیقیقح  يام  زا  لاؤس  میتسناد  یلک  روط  هب  ار  نآ  ادبم  سفن و  نوکت  هک  نآ  زا  دـعب 
هللا همحرخیـش  یناسناسفن . یناویح و  سفن  یتاـبن ، سفن  تسا ، عون  هس  دوخ  یـضرا  سوفن  یـضرا ، سفنو  یکلف  سفن  تسا : مسق  ود 

، دزاسیم زیامتم  ار  نآ  ماسقا  يدویق  ندرک  هفاضا  اب  سپـس  دـنکیمنایب و  دوش  نآ  عاونا  مامت  لـماش  هک  ار  سفن  عماـج  ياـنعم  تسخن 
زا : تسا  ترابع  سفنعماج  فیرعت 

( . 12 .« ) یعیبط مسجل  لوا  لامک  یه  اهدحن  یتلا  سفنلاف  »
ومن و هیذـغت ، یخرب  زا  الثم  دوشیم ; رداص  یفلتخمراثآ  لاـعفا و  اـهنآ  زا  هک  مینیبیم  مینک  یـسررب  ار  ماـسجا  رگا  ریـسفت : حیـضوت و 
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نیا لاؤس  لاح  ، یلک تاکاردا  طابنتـسا و  ياهتـسد  زا  دوشیم و  یـشان  يدارا  تکرح  یـسح و  لاعفايرگید  زا  دنزیم ، رـس  لثم  دـیلوت 
روط هب  ماـسجا  ماـمت  رد  یگژیو  نیا  هک  اـج  نآ  زا  مینک  تیمـسجهب  دنتـسم  ار  نآ  رگا  تسیچ ؟ لاـعفا  فـالتخا  ادـبم  اـشنم و  هک  تسا 

هدام و زا  مسج  رگید  يوس  زا  ، دوشیمن یـشان  فلتخم  لاعفا  كارتشا ، تهج  زا  اریز  دوب ، دهاوخن  یحیحـص  خـساپ  ، دراد دوجو  ناسکی 
یموس اشنم  نیاربانب  تسین ، توافتم  راثآ  ادـبم  مه  هداـم  اذـل  لـعف  ادـبم  هن  تسالوبق  تهج  نوچ  هداـم  تسا و  بکرم  هیمـسج  تروص 

دوب . دهاوخسفن  دشابیم ، ةدحاو » ةریتو  یلع  سیلو   » نوگانوگ لاعفا  ادبم  هک  اشنم ، نیا  تفایدیاب 
(13  ) تسا هدیزگرب  ار  لامک  وطسرا ، دننامه  مانهس ، نیا  زا  هللا  همحرخیش  لامک . تروص و  هوق ، دناهداهن : یفلتخم  یماسا  تهج  نیا  رب 

لامک : تسا مسق  ود  رب  دوخ  لامک  ددرگیم . لماک  هدـش  لصحم  عون  نآ  اب  سنج  هک  ددرگیمقـالطا  تهج  نیا  هب  ور  نآ  زا  لاـمک  . 
سپ ناویح . ياربتکرح  ساسحا و  ریظن  دـیآیمنآ  لابند  هب  عون  لـیمکت  زا  دـعب  هک  یناـث  لاـمک  ددرگیم و  ماـمت  نآ  اـب  عون  هک  لوا 

، سفن اذل  تاذرب . وا  یناث  لامک  تسا و  فقوتم  نآ  رب  تاذ  لوا ، لامک  تسا . راثآ  لعف و  دوخ  یناثلامک  تسا و  لاعفا  ادبم  لوا  لامک 
يزیچ ياربتسا  لامک  لامک ، نوچ  رگید  يوس  زا  دش . دهاوخمامت  لصحم و  سنج  هدش و  لعفلاب  نآ  اب  عون  دوب و  دـهاوخ  لوا  لامک 

مسج . ياربتسا  لامک  سفن  دشاب  ینامسج  ریغ  رهوج  ای  مسجدناوتیم  زیچ  نآ  و 
هک هچ  نآ  ینعی  یعانـص  مسج  تسا : مسق  ود  یـسنجيانعم  هب  مسج  هداـم ، ياـنعم  هب  مسج  هـن  تـسا  دارم  نآ  یـسنج  ياـنعم  مـسج  زا 
هک میریگب  رظنرد  ار  یمـسج  رگا  لاح  رجح ، ریظن  دـشابن  عونـصم  هک  یعیبط  مسج  يرگید  یـسرک و  وریرـس  لثم  تسا  ناـسنا  عونـصم 

هدوب لعف  نآ  اشنم  هک  دوب  دهاوخ  ییادبم  مسج  نیا  رد  ددرگ  رداصدشابن  نآ  تیمـسج  تهج  زا  هک  صاخ  یلعف  نآ  زا  دـشاب و  یعیبط 
لاعفا وا  زا  هک  تسین  سفن  زج  يزیچادبم  ءزج و  نیا  ددرگیم  لماک  هدش  مامت  نآ  اب  یـسنج  مسج  دـشابیم و  نآ  لعفلابو  ماوق  ءزج  و 

تسا . یعیبط  مسج  لوا  لامک  یلکروط  هب  سفن  نیاربانب  ددرگیم ، یشان  نوگانوگ 
. دش دهاوخ  یـضراسوفن  لماش  اهنت  دح ، نیا  هدش و  جراخ  فیرعت  زا  هیکلف  سوفن  مینک  هفاضا  ( 16 « ) ةویحلالاعفا لعفی  نا  هل  یلآ   » ای

مـسج فصو  دوش  هدناوخ  یلآ  رگا  دشاب و  ۀلآوذ  لامک  ینعی  تسالامک و  فصو  دوش  هدـناوخ  یلآ  رگا   ) تسا ۀـلآوذ  يانعم  هب  یلآ 
هب تالآ و  زا  تناعتـسا  اب  ار  دوخلاعفا  مسج  ای  لامک  نآ  سپ  دـشابیم ) فلتخم  ياوق  دارم  هک  تسا  یتالآ  رب  لمتـشممسج  ینعی  هدوب 

( تاذ هب  روعـش  اـی  یلک  كاردا  لـثم  تسا  تلآ  نودـب  سفن  لاـعفا  یخرب  هکتفگ  میهاوـخ   ) دـهدیم ماـجنا  یطیاـسو  رازبا و  کـمک 
سوفن هتبلا  دشاب  هدوب  ددرگیم  نکممنآ  زا  یتایح  لاعفا  رودص  نآ  اب  هک  یتالآ  رب  لمتـشم  ینعی  دـشاب  تایح  يذ  دـیاب  مسجنینچمه 

( . 17 . ) دوب نآ  لابند  هب  دوخ  لحم  رد  دیابهک  دنراد  لقتسم  یثحب  صاخ و  فیرعت  یکلف 
میزادرپیماهنآ : یلامجا  فیرعت  هب  اهنآ  رکذ  اب  نونکا  هک  دندوب  مسق  هس  یضرا  سوفن 

یتابن . سفن  فلا - 
( . 18 .« ) يذتغیویمنیو دلوتی  ام  ۀهج  نم  یلآ  یعیبط  مسجل  لوالا  لامکلا  یهو  »

کی ره  هس  نیا  هدوب و  لعف  هس  نیا  ادـبم  یتابن  سفن  ، رگید ترابع  هب  لثم ، دـیلوت  هیمنت و  هیذـغت ، تسا : یگژیو  هس  ياراد  یتاـبن  سفن 
ماجنا ار  فلتخملعف  هستلآ  هوق و  هس  نیا  اب  یتابن  سفن  اذـل  هدـلوم ، هیمنم و  هیذاغ ، هوق  زا  دـنترابع  هکدنـشابیم  لقتـسم  ياهوق  ياراد 

دهدیم .
یناویح . سفن  ب - 

( . 19 .« ) ةدارالاب كرحتیو  سحی ] نا  هناش  نم  ] تایئزجلا كردی  ام  ۀهج  نم  یلآ  یعیبط  مسجل  لوالا  لامکلا  یهو  »
ماـجنا ار  یلاـعفا  دوـخ  هب  صوـصخم  ياوـق  اـب  کـیره  هک  تسا  يدارا  تکرح  یـسح و  كاردا  یناوـیح ، سفن  زاـتمم  تیـصوصخ  ود 

دنهدیم .
یناسنا . سفن  ج - 
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ام ۀهجنم   ] يارلاب طابنتـسالاو  يرکفلا  رایتخالاب  ۀنئاکلا  لیعافالا  لعفیهنا  هیلا  بسنی  ام  ۀـهج  نم  یلآ  یعیبط  مسجل  لوالا  لامکلا  یهو  »
( . 20 [.« ) ۀیلکلا رومالا  كردی 

، یکلف سفن  راهچ  نیا  زا  دریگیم  ماـجنا  یـصاخهوق  اـب  زین  لـعف  نیا  هک  تسا  تاـیلک  كاردا  یناـسنا  سفن  هصیـصخ  نیرتهدـمع  سپ 
سوفن هب  رگاو  تسا  یناویح  سفن  دریگیم  رارق  ثحب  دروم  هلاصالاب  تسا و  رظن  دروم  راتـشون  نیارد  هچ  نآ  یناسنا  یناویح و  یتاـبن ،

دنکیم . رتنشور  ار  نآ  فلتخم  داعبا  دراد و  یناویح  سفن  ابهک  تسا  یطابترا  رطاخ  هب  دوشیم  هراشا  اهنآ  هب  طوبرم  ثحابم  رگید و 
میتخانـش و دشابیم  نآ  ربدم  هدوب ، ندب  ای  مسجلامک  هک  تهج  نآ  زا  ار  سفن  ینعی  دوب ، سفن  یفاضا  تهج  دش  رکذ  نونکات  هچ  نآ 

ثحبسفن زا  تهج  نآ  زا  تاـیعیبط  رد  هک  مینادیم  دوـشیم و  ثحب  تاـیعیبط  رد  سفن  زا  هـکتسور  نـیا  زا  ار و  نآ  تاذ  رهوـج  هـن 
سفن تقیقح  هک  نیا  باـب  رد  هتبلا  دـش . ناـیب  هک  تساسفن  یفاـضا  تهج  ثیح  نیا  دراد و  تکرح  هداـم و  هـب  ياهـقلع  هـک  دوـشیم 

بهاذـمنیا و دـناهدرک . یقلت  ود  ره  ار  نآ  ياهدـع  كردـم و  یـضعب  كرحم ، ار  نآ  یخرب  دراددوـجو : ینوگاـنوگ  کـلاسم  تسیچ 
نیا سفن  هنیمز  رد  هللا  همحرخیش  ینافرع  هاگدید  ( 21 . ) درمشربار بهذم  تسیب  رب  غلاب  ناوتیم  هک  دنناوارف  ددعتم و  يردق  هب  کلاسم 
هدرک شومارفار  دوخ  یلصا  هگلزنم  هدمآ و  راتفرگ  کیرات  ناهج  نیا  رد  هک  تسا  ياهدرک  مگ  نایشآهدنرپ  نوچ  ناسنا  حور  هک  تسا 

( . 22 . ) تسافصلا ناوخا  زا  رثاتم  هللا  همحرخیشيوس  زا  ینادنز  هتسکش  لاب  رپ و  غرم  هب  حور  هیبشت  دنیوگ  تسا .

سفن تابثا 

؟ ریخ ای  دراد  قادصم  جراخ  رد  یسفن  نینچ  ایآ  هک  تسانیا  لاؤس  دوشیم . حرطم  وه  له  زا  لاؤستسیچ  سفن  میتسناد  هک  نآ  زا  دعب 
ماع هلدا  نیازا  یخرب  ( 23 . ) تسا هتخادرپ  اهنادب  دوخ  ددعتم  ياهباتک  رد  هللا  همحرخیـش  هک  تسا  هدشهماقا  لیلد  دنچ  روظنم  نیدـب 

ناونع هب  اهتجح  نیا  زا  ياهراپ  رگید  يوس  زا  تسا ، یناسناسفن  هدنریگربرد  اهنت  صاخ و  یـضعب  دوشیم و  سفن  هس  ره  لماش  هدوب 
تسا . هدش  بارشا  نتشیوخ  هب  عاجرا  یعون  نآ ، رد  اریز  هیبنت ، ناونع  هب  یضعبو  هدش  رکذ  لالدتسا 

هب لاعفا  نیا  دنراد ، لثم  دیلوت  ومن و  هیذغت و  هکمینکیم  هدهاشم  ار  یماسجا  ام  ( . 24  ) مینکیم هراشا  ماع  نیهارب  زا  یکی  هب  اج  نیا  رد 
سح و هکمینیبیم  ار  یماسجا  نینچمه  دـشاب  دوجوم  یمـسج  ره  رد  هک  دوب  مزال  تروص  نیا  رداریز  تسین ، اـهنآ  ندوب  مسج  ظاـحل 
دندجاو و ار  طابنتسا  یلک و  كرد  هک  دنراد  دوجو  یماسجازین  دوشیمن ، یـشان  اهنآ  تیمـسج  زا  زین  لاعفا  نیا  دنراد ، يدارا  تکرح 
فلتخم و لاعفا  نیا  اشنم  هکدراد  دوجو  تیمـسج  زا  ریغ  رگید  یئدـبم  ماسجا  رد  نیاربانب  تسین ، اهنآ  تیمـسجتهج  زا  زین  لاعفا  نیا 

دنمانیم : سفن  یلکروط  هب  ار  ادبم  نیا  دشابیم ، ةدحاو » ةریتو  یلع  سیل  »
نا یقبف  اهتیمـسجل  اهل  کلذ  سیلو  لـثملا  دـلوتو  ومنتو  يذـتغتاماسجا  دـهاشن  لـب  ةدارـالاب  كرحتتو  سحت  امامـسجا  دـهاشن  دـق  اـنا  »

تـسیل لیعافا  رودـصل  ادـبم  نوکی  ام  لک  ۀـلمجلابو  لاعفالاهذـه  هنع  ردـصت  يذـلا  ءیـشلاو  اهتیمـسج  ریغ  کلذـل  ئدابم  اـهتاوذنوکت 
( . 25 .« ) اسفن هیمسن  اناف  ةدارالل  ۀمداع  ةدحاو  ةریتویلع 

نیمه هدش و  قلخ  اتعفد  هک  دنک  ضرف  ناسنا  رگا  : تسا نینچ  نآ  ریرقت  هک  دراد  سفن  تابثا  يارب  یفورعم  هیبنت  نینچمه  هللا  همحرخیش 
ساوح هارزا  هک  نوریب ، اـب  سفن  طاـبترا  دـناهداتفا و  راـک  زا  وا  ساوح  هک  دـنک  ضرف  نینچمه  تسادـجاو ، دراد  نونکا  هک  ار  یطیارش 
يدرـس یمرگ و  تسا و  لدـتعم  اوه  تسین  ادـص  اضف  نآ  رد  تساهتـسب ، ار  دوخ  مشچ  ایتسا  کیرات  اوه  الثم  تسا ; هدـش  عطق  تسا ،

رگا تسا . هدیـسر  لقادـح  هبوا  هسمال  ساسحا  تسا و  هلـصاف  اضعا  نیب  تسا و  قلعم  اوه  رد  دـنک  ضرف  دـنکیمنکیرحت ، ار  يو  نآ ،
توـبث زج  تسا  لـفاغ  زیچ  رهزا  هک  دـباییم  هظحل  نیا  رد  دـیآیم ، مـهارفنورد  نطاـب و  هـب  هجوـت  هـنیمز  دـبای  قـقحت  یطیارـش  نـینچ 
دباییم هچ  نآ  نیاربانب  دباییمن ، هک  تسايزیچ  نآ  زا  ریغ  دباییم  هچ  نآ  سپ  درادن  رـس  اپ و  تسد و  نم »  » هک دباییم  نینچمه  ، دوخ

( . 26 . ) تسا نم »  » ای انا » «، » تینا  » نامه دباییمهچ  نآ  تسین و  ندب  سفن  تسا و  سفن 

انیس نبا  هاگدید  زا  یسح  www.Ghaemiyeh.comكاردا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 165زکرم  هحفص 31 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


. درک هعجارم  طوبرم  ياهباتک  هب  ناوتیمهک  دراد  دوجو  زین  يرگید  ددعتم  بهاذم  کلاسم و  سفن ، تابثا  يارب  هتبلا 

سفن فاصوا 

. داد میهاوخ  حیضوت  ار  اهنآموزل  دح  ات  اج  نیا  رد  هک  تسا  لئاق  یفلتخم  ياهیگژیو  سفن  يارب  هللا  همحریلعوب 

تسارهوج سفن  . 1

، تـسا لاـمک  سفن  هـک  میتـفگ  سفن  فـیرعترد  دـنادیم . جردـنم  هلوـقم  نـیا  تـحت  رهوـج و  ار  یـضرا  سفن  هـس  ره  هللا  همحرخـیش 
رگید يوـس  زا  دـنا ، عوـضوم  یف  تـالامک  یخرب  اریز  تـسین ، ندوـب  رهوـج  ندوبلاـمک و  نـیب  ياهمزـالم  دـیامرفیم : هللا  همحرخــیش 

تسینندوب : ضرع  يانعم  هب  ندوب » يزیچ  يارب   » تسا يزیچ  يارب  تروص  لامک و  سفننوچ ،
( . 27 .« ) لامکاهنا انعضو  نم  رهوجب  سیلو  ارهوج  سفنلا  نا  دعب  انل  نیبت  ملف  »

تابثا رگید  فرط  زا  دـیآیمن ، تسد  هب  ندوب  ضرعاـی  ندوب  رهوج  دوب ، هدـش  ذـخا  نآ  فیرعت  رد  هک  سفن ، ندوب  لاـمک  زا  نیارباـنب 
، تسا يواسم  رهوج  ابدرجم  قرافم و  درادن و  دوجو  قرافم  ضرع  موق ، يانبم  قبط  دنقرافم و  هدوبن ، يدامسوفن  یخرب  هک  تسین  هدش 

( . 28 . ) تسا رهوج  سفن  نیاربانب 
هک دـنکیم  هماقا  رگید  یناهرب  هللا  همحرخیـش  بانجور  نیا  زا  دوشیم  یناسنا  سفن  لماش  اهنت  اریز  تسین ، دـیفم  نادـنچ  زین  لـیلد  نیا 

( . 29 . ) تسا ماع 
ماوق و ءزج  تهج  نیا  تسا ، یعونتم  لاعفا  ادبم  هدوباهنآ ، تیمسج  تیثیح  زا  ریغ  هک  دراد  دوجو  یئدبم  ماسجا  یخرب  رد  هک  تشذگ 

جازم هک  تسا  هوقلابتهج  هدوب و  يداـم  ءزج  رگید ، ءزج  دـسریم و  تیلعف  هب  هدـش  ماـمت  نیا  اـب  عون  ینعی  ; دـشابیم مسج  نآ  تیلعف 
سفن زج  يزیچ  صـصخت  لـماع  دریگ ، قـلعت  نادـب  سفن  اـت  دـبای  صـصختدیابتسا  سفن  دوـجو  هـبیرق  هداـم  هـک  جازم  سپ  دـشابیم 

هک دوـشیم  ضراـع  عوـضوم  هب  هاـگنآ  ضرع  رگید ، فرط  زا  دـنکیم ، لـعفلاب  ار  هبیرق  هداـم  جازم و  هـک  تـسا  سفن  نیارباـنبتسین 
نوچ سفن  یلو  تسا  عوضوم  زا  رخؤم  ضرع ، سپ  دوشیم . قحال  نادـب  نآ  زاسپ  دـشاب و  هتفای  لـصحت  هدـش و  ماـمت  ماـت و  عوضوم 

ددرگیم لطاب  عون  دوش  کفنم  رگا  هدوب و  لعفلابهدام  دراد  دوجو  سفن  هک  مادام  ور  نیا  زا  تسا و  بیرق  عوضوم  موقم  هدوب  ماوقءزج 
تسا و رهوجسفن  هک  نآ  هجیتـن  تسین ، ضرع  دوجو  ریظن  عون  يارب  سفن  دوـجو  نیارباـنب  دوشیمراـب ، هداـم  نآ  رب  رگید  یتروـص  اـی 

عوضوم . یفال  تسا  یتروص 
مـسج رب  ات  هدوبن  یـضرع  یتیمک  ایتیفیک  سفنهک  ددرگیم  تاـبثا  دوشیم و  تباـث  یناـسنا  یناویح و  سفن  ندوب  رهوج  ناـیب ، نیا  اـب 

. تسا هتفرگ  قلعت  نادب  هدیشخب  نیعت  صاخ  یندب  هب  هک  تسا  اهنع » نغتسم  عوضومیفال  رهوج ،  » هکلب دشاب  هدش  ضراع 

سفن ثودح  . 2

رگید يوس  زا  ددرگیم ، هضافا  نآ  هب  سفن  دشدعتـسم  هدامآ و  جازم  هاـگ  ره  ینعی  تسا ; هبیرق  هداـم  ؤیهت  سفن  نوکت  ادـبم  هک  میتفگ 
ادرفنمسفن و هک  اـنعم  نیا  هب  هن  تسا ، ثداـح  هدوب  مدـع  هب  قوبـسم  زین  سفن  هک  نآ  هجیتن  تسامدـع  هب  قوبـسم  دوخ  جازم ، شیادـیپ 

ثودح اب  ثداح  تسین و  میدق  سفن  رگید ، ترابع  هب  دریگقلعت ; نآ  هب  جازم  ثودح  زا  دـعب  دـشاب و  دوجوم  یعیبط  مسج  زا  لقتـسم 
( . 30 . ) مینادب دوجوم  یبوبر  عقص  رد  ندب  زا  لبق  ار  نآ  هتسناد ، میدق  ار  سفن  نوطالفانانوچ  هک  نیا  هن  تسا  ندب 

ۀیناـحور ار  نآ  هک  هیخـسانت  فـالخ  ربو  دـنکیم  یفرعم  ءاـقبلا  ۀـیناحور  ثودـحلا و  ۀینامـسج  ار  نآ  هـک  هللا  همحردـنوخآ  فـالخ  رب 
( . 31 . ) دناهدرک یقلت  ءاقبلا  ۀینامسج  ثودحلا و 
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هللا همحرخیـش  خساپ  دریگیم ؟ قلعت  صاخ  یندب  هبصاخ  یـسفن  هک  تسیچ  تلع  هک  نیا  نآ  دوشیم و  حرطم  یمهم  لاؤس  اج  نیا  رد 
هک : تسا  نینچ 

اهیف كرتشـال  ـالاو  سفن  یه  اـمب  اـهل  ۀـمزال  تـسیل  اـهقحلتلاوحاب  اـهعون  ۀـلمج  نـم  ةدـحاو  اـسفن  صخــشتت  اـمنا  سفنـالا  هذــه  نا  »
ارما اضیا  سفنالا  صخـشت  نوکیف  ضعب  نود  اهـضعبل  اضرعاببـس  عبتت  اهنال  ینامز  ۀلاحمال  ءادـتبا  نع  قحلت  ۀـقحاللا  ضارعالاواهعیمج 

نم اهثودح  قحتـسا  ندبلا  کلذ  ام  ندب  عم  ۀثداحلا  سفنلارهوج  یف  نوکیو  ندـب ... عم  اهثودـح  نوکیو  لزت  مل  ۀـمیدق  نوکتالفاثداح 
ماـسجالا لـک  نع  اهفرـصتو  اهـصخت  هـیلا  باذـجنالاو  هلاوحاـبمامتهالاو  هلامعتـساو  هـب  لاغتـشالا  یلا  یعیبـط  عازن  ۀـئیه  یلوـالايدابملا 

نوـکت تاـئیهلا  کـلتو  اصخــش  هـب  نـیعتت  اـم  تاـئیهلانم  اــهب  قـحلی  اهــصخشت  ادــبم  ناــف  ۀصخــشتم  تدــجو  اذا  اــهنا  دــبالفهریغ 
( . 32 .« ) ۀبسانملا کلتو  ۀلاحلا  کلت  انیلعیفخ  ناو  رخالل  امهدحا  حولصل  ۀبسانمو  ندبلا  کلذب  اهصاصتخالۀیضتقم 

یتبـسانم صاخ و  یـضرع  صاخ ، ياهوق  صاخ ، یتئیه  ، صاخ یلاوحا  صاخ  یندب  هب  صاخ  یـسفن  صخـشت  صـصخت و  اشنم  نیاربانب 
. ددرگیم رگیدکی  هب  صاخ  یندب  سفن و  باذجنا  بذج و  بجوم  هدوب و  دوجومسفن  اب  هک  تسا  صاخ 

تساوق عماج  سفن  . 3

تسا و عماج  ار  اوق  لک  هک  تسا  یطابر  ار  اوقنیا  هتـشاد  يددـعتم  ياوق  سفن  هک  تسا  نیا  هللا  همحرخیـش  یـسانش  سفن  تارقف  نوتس 
تساوق : عماج  سفن 

( . 33 .« ) هیلا عمتجیف  اهلک  اهعمجی  طابر  يوقلا  هذهل  نوکت  نا  بجی  هنا  »
هب بلطم  نیا  دـندجاو . ار  دوخ  هب  صوصخم  ياوقزین  یناـسنا  یناویح و  سفنو  دوـخ  صاـخ  ياوـق  یتاـبن  سفن  دـنفلتخم و  سوـفن  هتبلا 

یفلتخملاعفا یسفن  ره  زا  ( : 34  ) دیامرفیم هداد  رارق  سفن  تابثا  لیلد  طسو  دح  ار  نآ  هللا  همحرخیـشهک  تسا  ملـسم  نشور و  يدـح 
زا هیبضغ  هوق  ـالثم  دوشیم ; رداـص  یلوا  یلعف  ياهوق  ره  زاهک  تسا  هدـشتباث  اریز  تسا ، صاـخ  ياهوق  یلعف  ره  اـشنم  دوشیم  رداـص 

الثم دراد ; دوجو  یطابترااوق  نیب  هک  مینیبیم  رگید  فرط  زا  مادک ، چیه  زا  هکردم  هوق  تایذؤم و  زا  هیوهش  هوقو  دوشیمن  لعفنم  تذل 
تـسا مزال  نیاربانب  دراد ، دوجو  دناعت  عنامت و  ددعتم  ياوق  لاعفا  نیب  سکعهب  ای  دنوشیم  رثاتم  توهـش  ای  بضغ  هدـش ، لصاح  یکرد 

دحاو طبار  نیا  دـیآیم  شیپ  لبق ، روذـحمالاو  دـشاب  دـحاو  تسا  مزال  زین  نآ  دـشاب و  طبار  اهنآ  نیب  اـت  هدوب  دوجوم  اوق  زا  ریغيزیچ 
نیاربانبتسین : سفن  زج  يزیچ 

( . 35 .« ) ةریثک يوق  اهلو  ةدحاو  تاذ  سفنلا  نا  »
دومرف : هک  نیا  ای 

( . 36 .« ) کئاضعا یف  ۀثبنميوق  نم  عورف  هلو  قیقحتلا  دنع  تنا  وه  لب  دحاو  کیف  رهوج  اذهو  »
رگید ترابع  هب  تسا ; هدومیپ  ار  هار  نیا  ةاجنلا  ردهک  نانچ  دـناهدومن  هماـقا  لـیلد  نآ  يارب  هداد  رارق  اـعدا  ار  بلطم  نیمه  یهاـگ  هتبلا 
ریظن تسارارقرب  لباقتم  تارثاتو  ریثات  سفن  قیرط  زا  اوق  نیب  دراد و  دوجو  يددعتم  ياوق  نآ  ردهک  تسا  يدحاو  تاذ  سفن ، دـیوگیم 

هک : نیا 
وه عمجملا  ۀـقیقحلاب  نوکیف  بضغف ...  سحا  يذـلا  وـه  دحاوءیـش  نوـکیف  اـقح  اـمالک  اذـه  نوـکیو  انبـضغ  اذـکب  انـسسحا  اـمل  اـنا  »

( . 37 « ) اهلک يوقلا  کلذل  ادبملا  وه  سفنلا  کلذ  نوکیفسفنلا 
اهنآ فلؤم  عماج و  هدوب و  ددعتم  ياوق  ياراد  هکدـندحاو  يرهوج  یناسنا  ای  یناویح  ای  یتابن  سوفن  زا  کی  ره  هک  نیا  رد  لاح  ره  هب 

. تسا نیئاشم  رگید  هللا و  همحرخیش  یسانش  سفن  ساسا  هیاپ و  هیام و  نب  بلطمنیا  تسین و  یکش  دنشابیم 
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هدام رد  سفن  عابطنا  . 4

هدـید یفلتخم  لاعفا  ماسجا  یخرب  زا  درکهماـقا : نومـضم  نیدـب  یناـهرب  دوب  سفن  لـصا  تاـبثا  ددـصرد  هک  اـج  نآ  رد  هللا  همحرخـیش 
رگیدءزج نآ  و  دشابیم ، بکرم  نآ  لعفلاب  ماوق و  ءزج  هک  تسا  مزال  مسج  ریغ  یئدبم  اذـلتسین  اهنآ  تیمـسج  نآ  اشنم  هک  دوشیم 

هک :  نیا  دیآیم  تسد  هبتسا  سفن  تابثا  هلدا  مها  هکلالدتسا  نیا  زا  هک  ياهجیتن  تسا . ناسنا  ای  ناویح  هایگ ، دادعتسا  هبنج  یلویه و 
( . 38 « ) لامکلاک وا  ةروصلاک  وا  ةروصیه  تابنلاو  ناویحلل  ءزج  وه  لب  مسجب  سیل  سفنلا  تاذ  نا  نیبف  »

تسا : هدادرارق  سفن  ندوب  رهوج  تابثا  تهج  ياهمدقم  ناونع  هب  ار  جاتنتسا  نیمه  هللا  همحرخیش 
( . 39 .« ) مسجبتسیل سفنلا  نا  کل  مدقت  امم  فرعت  کنا  نحن  لوقنف  »

هدوب ماع  زین  هجیتن  ددرگیم  سفن  هس  ره  لماش  تساماع و  لیلد  لصا  نوچ  تسا و  مسج  شخب  ماوق  ءزج  تسین و  مسج  سفن  نیارباـنب 
درک . حیرصت  دوخ  هک  نانچ  دریگیم  ربرد  ار  یناسناو  یناویح  یهایگ ، سفن  هس  و 

، سفن هک  تسا  نیا  هللا  همحرخیـش  رظن  اـهنآ  ناـیمرد  هک  دراد  دوـجو  یفلتخم  يارآ  کـلاسم و  سفن ، تقیقح  باـب  رد  هک  مـینادیم 
هک درک  هماقایناهرب  نینچ  سفن  تابثا  تهج  ناشیا  سپس  دشابیم . دوخ  فلتخم  لاعفا  ماجناتهج  يددعتم  ياوق  ياراد  تسا و  دحاو 

هک : تسا  نیا  دهدیم  تسد  هب  لیلد  نیازا  هللا  همحرخیش  هک  یجیاتن  هلمج  زا  تساوق  نیب  سفن  ندوب  طبار  نآ  طسو  دح 
( . 40 .« ) امسجنوکی نا  زوجیال  يوقلا ... هذه  هیف  عمتجت  يذلا  دحاولا  یتلا  اذهو  »

نیا دـیآیم  تسد  هب  ینـشور  هب  قوف  بلاطم  زا  هچنآ  دـنکیم  هماقا  سفن  ندوبن  مسج  تابثا  روظنم  هب  رگید  لیلد  هس  نآ ، لاـبند  هب  و 
تسین . مسج  یناویح  سفنهلمج  زا  مسق و  هس  ره  هب  سفن  هک 

هلدا روظنم  نیدب  تسا و  یناسنا  سفن  ندوب  قرافمتابثا  تسا  هتخادرپ  نادب  ادکؤم  هللا  همحرخیـش  هک  یثحابم  هلمج  زا  رگید ، يوس  زا 
دش .) دهاوخ  رکذ  لیصفت  هب  ادعب  ( ) 41  ) تساهدرک رکذ  يددعتم  دهاوش  و 

هک تسا  نشور  تسا ، قرافم  یناـسنا  سفن  هک  نیامود  تسین  مسج  مسق  هس  ره  هب  سفن  هک  نیا  لوا  دـمآ : تسد  هب  اعدـم  ود  نونکاـت 
دنعبطنم : هدام  رد  یتابن  یناویح و  سفن  دیامرفیم  دروم  نیدنچ  رد  تاقیلعتلارد ، نکل  دنعمج ، لباق  اعدم  ود  نیا 

ةداملا نع  هدـیرجت  یه  یـشلا  ۀـیلقع  نال  اهتاوذ ، لقعت  الف  ةدرجمریغ  ۀـیناویحلا  سوفنلاو  ةدرجم  اهنال  اهتاذ  لقعت  امنا  ۀـیناسنالا  سفنلا  »
( . 42 .« ) الیختم لب  الوقعم  نکی  مل  ادرجم  نکیمل  اذاو 

دومرف : هک  نیا  ای 
( . 43 .« ) اهتاوذلقعتال یهف  ةدرجمبتسیل  ناسنالاریغ  تاناویحلا  سوفن  »

دومرف : رگید  ییاج  رد 
.« ندبلایف ۀعبطنمو  ةزیحتم  اهکف  یتابنلا  سفنلاو  یناویحلا  سفنلا  امافةدام  یف  ۀـعبطنم  یه  تسیل  اذا  اهل  زیحت  یلقعلا ال  یناسنالا  سفنلا  »

( . 44)
ایناث درادن و  دوخ  تاذ  كاردا  الوا  اذل  تسا  ندب  وهدام  رد  عبطنم  هدوبن  درجم  یناویح  سفن  هک  دـنکیم  حیرـصت  دروم  هس  نیا  رد  سپ 

دراد . تاذ  هب  روعش  هتشادن  زیحت  تسا  قرافم  نوچ  یناسنا  سفن  تسا و  تایدام  هدامصاوخ و  زا  زیحت  اریز  تسا ، زیحتم 
دـش یفن  سفن  زا  ادـتبا  رد  هچ  نآ  تفایلکـشم ، نـیا  رب  یخـساپ  هللا  همحرخیـش  یناـبم  هـب  هجوـت  اـب  ریباـعت و  رد  تـقد  اـب  ناوـتب  دـیاش 

هدوبندرجم یتابن  یناویح و  سفن  هک  تسا  نیا  درک  تابثا  اج  نیا  رد  هچ  نآ  تسین و  قداـصسفن  رب  مسج  فیرعت  ینعی  دوبتیمـسج ;
هب دشاب ; يدوجوم  تسا  نکمم  مسج  درجم و  نیب  یلودرادن  دوجو  یموس  هطـساو  يدام  درجم و  نیب  هک  مینادیم  دراد . هدام  رد  عابطنا 
اریز دشاب ، ینامسجويدام  یلو  دشابن  مسج  هدام و  خنس  زا  يدوجوم  دراد  ناکما  اریز  تسا  ندوب  مسج  زامعا  ندوب  يدام  نخس ، رگید 

ناهرب نامه  دـش  هدروآ  سفن  تابثا  يارب  هک  یناـهرب  ناـمه  مینادـبتسابلاج  یندـعم . هیعون  روص  ریظن  دراد ، هداـم  مسج و  هب  یقلعت 
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( . 45 . ) تسا هدش  هماقا  هیعون  روصتابثا  تهج 
هک دراد  دوجو  یضرف  نینچ  نیاربانب  دیآیم ، تسدهب  لیلد  ود  ره  زا  تسین -  مسج  هیعون  روص  ای  سفن  ینعی  هجیتن -  کی  هک  نآ  لاح 

نانچ ندوب  هدام  ردعبطنم  ای  ندوب  ینامـسج  زا  تسا  معا  ندوبن  مسج  رگید ، ترابع  هب  تسا ; يدام  یلوتسین  مسج  هک  دـشاب  یتروص 
یتوافت ندـب  هب  یناویح  سفن  ندـب و  هب  یناسنا  سفن  قلعت  ناـیم  هتبلا  ، دراد ندـب  هداـم و  هب  قلعت  یلو  تسا  درجم  اـتاذ  یناـسنا  سفن  هک 

اب یناـسنا  سفن  ینعی  تسا ; ریبدـتو  لاغتـشا  هقلع  ندـب  هب  هقطاـن  سفن  هقلع  هک  تسا  نـیا  رد  ود  نآ  قرف  تـفگ  ناوـتیم  ، دراد دوـجو 
تـسا ندـب  رد  لاح  یناویح  سفن  یلو  دـسریم  شیوخ  بولطم  لامک  هب  هداد  ماجناار  دوخ  لاعفا  نآ  تـالآ  اوق و  ندـب و  زا  تناعتـسا 

دراد . عابطنا  هدام  رد  یناویح  سفن  دومرف  هک  تساذل  نآ و  لحم  مسجو 
و دراد ، زیحت  نآ  عبت  هب  هدوـب  هداـم  رد  لاـح  روـطنیا  زا  تسا و  ینامـسج  یلو  تسین  مسج  اـتاذ  دـنچ  ره  یناوـیح  سفن  هک  نآ  هجیتـن 

درادن . تاذ  روعش  كرد و  هک  تساذل 
درجت دنکیم -  هماقا  یناسنا  سفن  ياربهللا  همحرخیش  هک  تسا  قلط  ءاوه  هیبنت  اهنآ  زا  یکی  هک  ناهرب -  هس  اب  هللا  همحرنیهلاتملاردص 

دوشیم . لئاق  داعم  رشح و  تاذ و  روعش  نآ  يارب  اج  نیمهزا  و  ( 46 . ) دیامرفیم تابثا  زین  ار  یناویح  سفن 
سفن هک  نیا  ریظن  تسین  تابثا  لباق  هک  دـنراد  یتاضورفم  ، یناویح سفن  هبتبـسن  اریز  درک ، هشدـخ  لـیلد  هس  نیا  رد  ناوتب  دـیاش  هتبلا 

تسا . یقاب  دحاو  یسفن  تروص  هب  متخ  ات  ودب  زا  یناویح  سفن  ایدباییم  ار  شدوخ  یناویح 
مسج و تایئزج  كردـم  دـش  لئاق  هکنآ  زا  دـعب  هللا  همحرخیـش  هک  دـنکیم  لقن  نینچ  تاثحابملا  زا  يزار  رخف  میرذـگب  هک  اهنیا  زا 
يدام و لایخ  ساسحا و  هک  نیا  هبتس  لئاق  يو  دـنیوگیم  هک  تسا  روهـشمهللا  همحرخیـش  زا  هک  هچ  نآ  فالخ  هب  تسین -  ینامـسج 

هک : دریگیم  هجیتن  نینچ  تساینامسج - 
( . 47 .« ) یقابلا رعاشلا  وه  هناو  هنیعب  دحاولا  وه  هناو  يدام  ریغ  رهوجاضیا  قطانلاریغ  ناویحلا  سفنلا  نا  سوفنلا  یف  عقوی  هلاثماو  اذه  »

سفن داسف   . 5

هک تسا  لئاق  هللا  همحرخیـش  هن ؟ ای  دوشیم  دـسافندب  داسف  اب  سفن  ایآ  هک  تسا  نیا  دوشیم  حرطم  سفن  هرابرد  هک  یثحاـبم  رگید  زا 
نیا تفگ  دیاب  ؟ ریخ ایتسه  زین  یناویح  سفن  لماش  نتشادن  داسف  ایآ  هک  تسا  حرطم  ثحب  نیانیشیپ  هلئسم  ریظن  یلو  درادن  داسف  سفن 

سفنالا نا  یف  : » تسا نینچ  نآ  ناونع  تسا ، هدرک  حرطمار  ثحب  نیا  هللا  همحرخیـش  اج  ره  الوا : اریز  تسین ، یناویح  سفن  لماش  اعدم 
هک تسا  ذوخام  هیـضقنیا  ود ، نآ  تامدـقم  رد  هک  ( 48  ) تسا هدرک  هماقا  لیلد  ود  اعدـم  نیا  رب  ایناث  و  خـسانتتال » دـسفتال و  ۀـیناسنالا 

میتسناد اثلاث  تسناد و  یناسنا  سفن  صاخ  ار  یگژیو  نیا  هللا  همحرخیـشهک  میدید  تسا و  تاذلا  ۀقرافم  تسین و  ندـب  رد  عبطنم  سفن ،
سفن تشگ  دساف  توم  اب  یناویحندب  هاگ  ره  اذل  ددرگیم  دساف  مسج  داسف  ابتسا  ینامسج  هچ  ره  تسا و  ینامسجیناویح  سفن  هک 

تسا . یقاب  دوشیمن و  دساف  ندب  داسف  اب  هک  یناسناسفن  فالخ  هب  دریذپیم  داسف  عبتلاب  نآ  رد  لاح 
ربتساـقبلا ۀینامـسج  ثودـحلا و  ۀینامـسج  یناویحسفن  هک  تسا  ینتبم  اـنبم  نیا  رب  تسا و  نیـشیپ  هلئـسم  مزاول  زا  هلئـسم  نیا  عقاو  رد 

زا لقن  هبهک  تسا  نامه  هللا  همحرخیـش  ییاهن  رظن  دوش  هتفگ  هک  نآ  رگم  تساقبلا  ۀیناحور  ثودـحلاۀیناحور و  هک  هقطان  سفن  فالخ 
زا تسین و  هداـم  رد  عبطنم  هدوب ، درجم  یناویح  سفنهک  تسا  لـئاق  هللا  همحرخیـش  مییوگب  ینعیتسا  ذوخاـم  تاـثحابملا  رد  يزار  رخف 

تسا . یقاب  ور  نیا 
رـصانع بیکرت  زا  تسا -  رثا  نیا  عوضوم  هلاصالابهک  یناویح -  سفن  هک  تسا  نیا  دـیآیم  تسد  هب  شخب  نیا  ثحابم  زا  هک  ياهجیتن 

تایئزج و كارداینعی  لـعف  ود  هک  تسا  یعیبط  مسج  لوا  لاـمک  دوشیم و  نوکتم  لادـتعا  هب  لـیامجازم  شیادـیپ  هعبرا و  تاـیفیک  و 
ثداح ندوب ، رهوج  زا : تسا  ترابع  هک  تسا  ییاهیگژیو  فاصواياراد و  سفن  نیا  دـهدیم . ماجنا  تالآ  اوق و  اـب  ار  يدارا  تکرح 
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تسا و یتابن  ياوق  دـجاو  نوچ  یناویحسفن  ندوب . یقاب  ندوب و  درجم  ییاهن -  رظن  ناونع  هب  ندوب و -  اـهنآ  عماـج  اوقدـجاو و  ندوب ،
تـسامزال اذـل  دراد  دوجو  یلباقتم  تارثات  ریثاـت و  دتـس و  داد و  لـماعت و  اوق  نیب  ور ، نیازا  یتاـبن  یناویح و  ياوق  دـجاو  یناـسنا  سفن 

دوش . حرطم  یثحابم  یلک  روط  هب  یناویح  سفن  ياوق  هرابرد 
اهتشونیپ :

ص 336 . لئاسر ، ; 84  - 79 ، 78 ، 75 ص74 ، داعملا ، ادبملا و  534 و 553 ; ص528 -  تایهلالا ، ءافشلا ، ( 1
ص47; لئاسر ، ;  34 ، 26،28 ، 19 ص16 ، ج 3 ، تایعیبطلا ، ءافـشلا ، ةاجنلا ص277 ; ; و 86  و 85   74 ص54 -  داـعملا ، ادـبملا و  ( 2

ص531 . تایهلالا ، ءافشلا ،
ص577 و 578 . لیصحتلا ، ص34 ; ج 1 ، تایعیبطلا ، ءافشلا ، ( 3

،ص46 .  لئاسر ; 31 ص27 -  یئالع ، همانشناد  ص268 ; ةاجنلا ، ; 196 ص192 -  ج 2 ، تاهیبنتلا ، تاراشالا و  ( 4
ص155 . ج 1 ، تایعیبطلا ، ءافشلا ، ( 5

ص208 و 231 . ج 2 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ةاجنلا ص268 و 271 ; ص534 ; تایهلالا ، ءافشلا ، ص83 و 84 ; داعملاو ، ادبملا  ( 6
ص147 . ج 3 ، تایعیبطلا ، ءافشلا ، ( 7

ص36 . ج 1 ، تایعیبطلا ، ءافشلا ، ( 8
ص57 . یئالع ، همانشناد  ( 9

; دعب هب  ص36و 37 و 50 و 189  250 و ج 1 ، ص33 -  ج 3 ، تایعیبطلا ، ءافـشلا ، دوش : هعجارم  لیذ  عبانم  هب  رتشیب  هعلاـطم  تهج  ( 10
ص276 . ج 2 ، تاهیبنتلا ، تاراشالا و  دعب ; هب  ص46  لئاسر ،

ادبملا و ص286 ; ج 2 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ص49 . لئاسر ، ; 101 ص78 و 80 ، یئالع ، همانشناد  ص318 و 319 ;ر.ك  ةاجنلا ، ( 11
. 96 ، 93 ص92 ، داعملا ،

ص10 . سفنلا ، باتک  ص290 ;ر.ك : ج 2 ، تاهیبنتلا ، تاراشالا و  ( 12
. 360 ص343 -  ءاشم ، تمکح  رد  لقع  ك :  سفن ر . باب  رد  وطسرا  هللا و  همحرانیس  نبا  ءارآ  هسیاقم  تهج  ص9 ; سفن ، هلاسر  ( 13

ص167 . لئاسر ، ( 14
ص291 . ج 2 ، تاهیبنتلا ، تاراشالا و  ص90 و 167 ; دودح ، هلاسر  لئاسر  ( 15

ص10 . سفنلا ، باتک  ( 16
 - ص91 داعملا ، ادبملا و  ص167 و 166; لئاسر ، ; 12 ص5 -  سفنلا ، باتک  ; 291 ص286 -  ج 2 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ر.ك : ( 17

ص318 و 319 . ةاجنلا ، ; 93
ص319 . ةاجنلا ، ص299 ; ج 2 ، تاهیبنتلا ، تاراشالا و  ص32 ; سفنلا ، باتک  ( 18

ص320 . ةاجنلا ، ص93 ; داعملا ، ادبملا و  ص299 ; تاهیبنتلا ، تاراشالا و  ص32 ; سفنلا ، باتک  ( 19
نامه . ( 20

دعب . هب  ص241  ج 8 ، رافسا ، ; 231 14 و 221 -  ص12 -  سفنلا ، باتک  ( 21
ص628 .  مود ، ءزج  فیرش ، يونثم  حرش  ریطلاۀلاسر ; ك :  ر . ( 22

صیخلت رد  هللا  همحرانیـسنبا  ص247 [  انیـس ، یلعوبا  تمکح  ; 468 ص465 -  ج 2 ، یمالـسا ، ناـهج  رد  هفـسلف  خـیرات  ك :  ر . ( 23
تساهدرک . ] هماقا  سفن  تابثا  يارب  لیلد  تفه  يو  هک  دنکیم  هراشا  وطسرا  سفن  هلاسر 

ص5 . سفنلا ، باتک  ( 24
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ص5 . سفنلا ، باتک  ( 25
ص292 . ج 2 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ص225 ; سفنلا ، باتک  ( 26

ص9 . سفنلا ، باتک  ( 27
ص176 . تاقیلعتلا ، ; 210 ص208 -  لئاسر ، ( 28

. 26 ص22 -  سفنلا ، باتک  ( 29
، ةاجنلا ; ص29  تاقیلعتلا ، و 123; ص122  یئالع ، همانـشناد  و 108 ; ص107  داـعملا ، ادـبملا و  و 199 ; ص198  سفنلا ، باـتک  ( 30

. 378 ص375 - 
ص208 . هموظنم ، حرش  ( 31

ص110 . تاقیلعتلا ، ص196 و 199 و 201 سفنلا ، باتک  ( 32
ص223 . سفنلا ، باتک  ( 33

نامه . ( 34
ص388 . ةاجنلا ، ( 35

ص25 و 185 . سفنلا ، باتک  ص305 و 306 ; ج 2 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ( 36
ص91 و 389 . ةاجنلا ، ( 37
ص6 . سفنلا ، باتک  ( 38

ص12 . سفنلا ، باتک  ( 39
ص224 . نامه ، ( 40

دعب . هب  ص175  مود ، رتفد  سفن ، تفرعم  ك : ر . ( 41
ص80 . تاقیلعتلا ، ( 42

ص82 . نامه ، ( 43
ص107 . نامه ، ( 44

دعب . هب  ص101  ج 2 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ( 45
دعب . هب  ص42  ج 8 ، رافسا ، ( 46

ص337 . ج 2 ، هیقرشملا ، ثحابملا  ( 47
، یئالع همانشناد  دعب ; هب  ،ص378  ةاجنلا ص104 و 105 ; داعملا ، ادبملا و  ; 213 ص208 -  لئاسر ، ; 207 ص202 -  سفنلا ، باتک  ( 48

ص122 و 123.

سفن ياوق   : مود شخب 

سفن ياوق 

هرابرد یثحابم  حرط  ور  نیا  زا  تسا  هدش  حرطمسفن  ياوق  زا  ياهوق  ناونع  هب  نیئاشم  رگید  هللا و  همحرخیـش  هاگدید  زا  یـسح  كاردا 
هللا همحرخیـش  رظن  زا  یـسانشهوق  نونکا  دـش و  حرطم  زاـین  دـح  اـت  سفن  یلک  ثحاـبم  نیـشیپشخب ، رد  دـیامنیم . مزـال  سفن ، ياوـق 

دریگیم : رارق  ثحب  دروم  تسا  لیذ  ثحابم  لماشهک 
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دارم . يانعم  هوق و  تاحالطصا  فلا .
کی . ره  كالم  اوق و  تدحو  ددعت و  ب . 

مادک . ره  عضاوم  رکذ  یناسنا و  یناویح و  یتابن ، ياوق  نایب  ج . 
رگیدکی . اب  اوق  طابترا  د . 

سکعلاب . سفن و  اب  اوق  طابترا  ه . 
. ندب اب  اوق  طابترا  و . 

دارم يانعم  هوق و  تاحالطصا 

نایب ار  نآ  لیذ  بیترت  هب  ناوتیم  هک  ( 1  ) تساهدومرف هراشا  نآ  يانعم  لقن  هوق و  فلتخم  یناعم  هب  تایهلالا  ءافشلا ، رد  هللا  همحرخیش 
درک :

افیک امک و  وا  زا  هک  تسا  ياهقاش  لاعفا  رودـص  ادـبمو  ردـصم  هتـشاد ، دوجو  ناویح  رد  هک  تسا  ییانعم  يارب  هوق  ظفل  عضو  نیلوا  - 1
هدافتـسا فعـضظفل  زا  لـباقم ، رد  تسا . هقاـش  لاـعفا  رودـص  ادـبم  هوق  ظـفل  هل  عوضوم  نیلوا  نخـسرگید ، هب  دوشیم ; رداـص  تردـنب 

دوشیم .
. دنک كرت  ار  نآ  ای  دهد  ماجنا  یلعف  دـناوتب  هک  ناویحيارب  یتلاح  ینعی  تردـق  تسا ; تردـق  هک  دراد  یئدـبم  قباس ، يانعم  هب  هوق  - 2

يانعم لیلحت  زا  هکهوق  مود  يانعم  نیاربانب  دیدرگ ، لامعتـسا  انعم  نآ  رد  ادعب  دش و  قالطا  دشاب  تردقهک  شادـبم  رب  هوق  ظفل  اجیردـت 
تسا . تردق  دمآ  تسد  هب  لوا 

نآ دوش  رداص  قاش  یلاعفا  يدوجوم  زا  هاگ  ره  هکنآ : حیضوت  تسا . یناسآ  هب  لاعفنا  مدع  نآو ، دراد  زین  ياهمزال  ادبم ، زج  هب  هوق  - 3
دیدرگقالطا . نآ  يانعم  مزال  هب  اجیردت  تفرگ و  تروص  یلقن  هوق ، يانعم  رد  ور  نیا  زاددرگیمن  لعفنم  یناسآ  هب  دوجوم 

لاح ره  زا  تسا  ترابع  هوق  ماع  يانعم  دندرب ; راک  هبتسا  دافتسم  لوا  يانعم  زا  هک  نآ  یسنج  ماع و  يانعم  هب  ار  هوق  هفسالف  سپس  - 4
ناوتیم سپهدارایب  اـی  دـشاب  هدارا  اـب  ضرع ، اـی  دـشاب  رهوج  هک  نیا  زا  معا  دـشابتسا  ریغ  هک  تهجنآ  زا  ریغ  رد  رثؤم  هک  یتفـص  و 

تسا . ریغ  هک  تهج  نآ  زا  ریغ  ردرثؤم  ادبم  زا : تسا  ترابع  هک  تشاد  نایب  هنوگ  نیا  ار  هوق  مراهچ  يانعم 
هب ناکما  قباس  يانعم  همزال  دـندرک ، قالطا  یلبقمزـال  ياـنعم  رب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  تفرگ  تروص  هوق  ياـنعم  رد  هک  يدـعب  لـقن  - 5

شدوجو ینعیتساهوقلاب  دوجو  دوش  هتفگ  هاگ  ره  اریز  هدمآ ، تسد  هب  اج  نیمه  زا  زین  هوقلاب  حالطـصا  ، تسا يدادعتـسا  ناکما  يانعم 
زا رگید  يوس  زا  دادعتسالا » ناکمالا و  هل  ءیش   » ای ةوقلا » هل  ءیـش   » ینعیهوقلاب ءیـش  نیا  ربانب  دراد  ققحت  ناکما  تسا و  ناکما  دح  رد 

نیا رب  ور  نیا  زا  دریذـپب  ار  لعفلاب  یتروصدـناوتیم  ینعی  دراد  ناکما  هک  يدوجو  اریز  دـیآیم ، تسد  هب  لاعفنا  لوبق و  اـمازتلاانعم  نیا 
دیدرگ . قالطا  زین  انعم 

عبرم دـخرچب  علـض  نیا  رگا  دـنوش و  عـبرم  علـضدنناوتیم  طوـطخ  یخرب  هک  تسا  نیا  دـناهدرک  رکذ  نآ  يارب  هـک  يرگید  ياـنعم  - 6
هبتبسن علـضای  طخ  تسا و  هیلع  يوقم  تروص  نیا  رد  عبرم  هک  تسا  نشور  نکل  دناهداد  رارقطخ  نآ  هوق  ار  عبرم  اذل  دوشیم  تسرد 

دوب . دهاوخن  نیشیپ  حالطصا  زا  ریغ  حالطصا  نیا  اذل  هوقلاب  نآ 
يانعم هب  یهاگ  يانعم ،  هب  ار  نآ  هاگ  ناشیاالثم  میروخیمرب ; هوق  هژاو  زا  يرگید  تاحالطـصا  هب  هللا  همحرخیـش  رگید  ياـهباتک  رد 
یناعم هک  يدروم  رد  و  ( 4  ) دـنکیم قالطا  ، یناسنا هچ  یناویح  هچ  یتابن  هچ  سفن ، رب  ینامز  و  ( 3  ) دنکیم لامعتسا  لاعفا  ردریغت  ادبم 

( . 5  ) لماک ای  نکمم و  ای  تسا و  ینالویه  قلطم و  ای  دادعتـسا  هک  دربیم  راک  هب  دادعتـسايانعم  هب  ار  نآ  درامـشیمرب  ار  هوق  یکیکـشت 
( . 6 . ) دنیبیم نوگانوگ  فلتخم ، ياهدعتسمرد  ار  نآ  دنکیم و  روصت  ضرف  هن  دادعتسا ، يانعم  هب  هوق  يارب  رگید  ياجرد 
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، دروآ باسح  هب  يدـیدج  حالطـصا  ار  نآ  ناوتیمنور  نیا  زا  تسناد  کیدزن  لاعفنا  ناکما و  يانعم  اب  ار  ریخا  يانعم  ناوتب  دـیاش  هتبلا 
یناعم رد  رگید  ضعبهب  یضعب  عاجرا  اب  ار  هوق  هژاو  یناعم  مها  ناوتیم  نیاربانبتسا  يدادعتسا  ناکما  ، ناکما زا  دارم  هک  دش  هتفگ  اریز 

دومن : عمج  لیذ 
صاخ و لعف  ادبم  ناونع  تحت  یهاگ  ریغ و  رد  رییغتادبم  یهاگ  هقاش و  لاعفا  رودص  ادبم  ناونع  هب  نآ  زا  هاگ  هک  لعف ، رودص  ادـبم  - 1

رودـص ادـبم  سفناریز ، ددرگ ، قالطا  زین  سفن  رب  انعم  نیمه  هب  هوق  دـیاش  دوشیم . هتفگ  ریغ  رد  رثؤمتفـص  تلاح و  ياـنعم  هب  یناـمز 
انعم نیمه  هب  هلعاـف  هوق  نینچمه  هیلعف و  هوـق  ریبـعت  ( . 7  ) ددرگیمقـالطا سفن  زین  هوق  رب  يدراوم  رد  دـنچ  ره  دـشابیم  فلتخم  لاـعفا 

دوشیم . لامعتسا 
نیمه هیلاـعفنا  هوق  زا  دارم  نینچمه  دوب  دـنهاوخرابتعا  نیمه  هب  لوبق  شنوگاـنوگ و  عاونا  اـب  دادعتـسا  لاـعفنا ، یناـعم  لاـعفنا ، ادـبم  - 2

تسانعم .
یناسآ . هب  لاعفنا  مدع  - 3

تردق . - 4
هوق رگید ، ترابع  هب  تسا ; دارم  لوا  ياـنعم  اـعطقتسا  یناویح  سفن  هکرحم  هکردـم و  ياوق  زا  نخـس  هک  هاـگ  نآ  هدـشدای  یناـعم  زا 
ریظن صاـخیلعف  یناوـیح ، سفن  ياوـق  ماـمت  هبتهج  نیمه  هب  دـشابیم و  ناوـیح  رد  تکرح  لعفرودـص  ادـبم  ياـنعم  هب  ـالثم  هکرحم 
یعون ار  ساسحا  هللا  همحرخیـش  دش -  دـهاوخثحب  لیـصفتهب  هک  نانچ  رگید -  يوس  زا  دوشیم ، هداد  تبـسن  لقعت  كرد و  تکرح ،
دهاوخ دارم  زین  اجنیا  رد  لاعفنا  ادبم  ینعی  هوق  مود  يانعم  ور  نیا  زا  تسین و  لعف  رودص  ادبم  یناویحهکردم  ياوق  اذل  دـنادیم  لاعفنا 

. دوریم راک  هب  لاعفنا  ادبم  لعفرودص و  ادبم  يانعم  ود  هب  هوق  سفن ، ثحابم  رد  هک  نآ  هجیتن  دوب 

کی ره  كالم  اوق و  تدحو  ددعت و 

رثکادـح دـهدیم و  ماجنا  ار  دوخ  لاعفا  ياهوق  زا  تناعتـسانودب  اتاذ و  سفن  دـشاب  یفنم  باوج  رگا  هن ؟ ای  دراد  ياهوق  سفن  اساسا  ایآ 
یناسنا ای  یناویح  ای  یتابنهاوخ  یـسفن  ره  ایآ  هک  دوشیم  حرطم  لاؤس  زاب  دراد  هوق  رگا  تشاد و  دهاوخ  یندبتالآ  هلـسلس  کی  هب  زاین 

ددعتم رگا  ددعتم ؟ ایتسا  یکی  ناویح  رد  هکرحم  هکردم و  هوق  ایآ  تشاددنهاوخ ؟ ددـعتم  ياوق  سوفن  هک  نیا  ای  دراد و  هوق  کی  اهنت 
کی هرـصاب  هماش و  هعماس ، هقئاذ ، هسمالياوق ، ایآ  دـنراد  ددـعت  رگا  هوق ؟ دـنچ  ای  دـناهوق  کی  ینطاب  يرهاظ و  هکردـم  ياوقاـیآ  تسا 

هچ هبدنددعتم  اوق  نیا  رگا  هک  نیا  رخآ  شـسرپ  تخاس . حرطم  زین  اوق  ریاس  دروم  رد  ار  لاؤسنیا  ناوتیم  نینچمه  هوق ؟ جـنپ  ای  دـناهوق 
رایعم ؟ هچ  هب  دحاو  رگاو  یکالم 

و لیـصحتلا »  » بحاص رخف و  ياهماربا  ضقنهب و  هجوت  اب  نکل  تسا  هتخاس  حرطم  ماهبا  یکدـنا  اب  هللا  همحرخیـش  دـنچ  ره  ار  ثحب  نیا 
ددرگیم . نشور  هللا  همحرنیهلاتملاردص 

فالتخا تهج  دـنچ  زا  دوشیم  رداص  سفنزا  هک  یلاعفا  دـیامرفیم : و  ( 8  ) دـنکیم زاغآ  سفن  لاعفا  فالتخا  اب  هللا  همحرخیـش  بانج 
داضتم روماهب  نتفرگ  قلعت  تکرح ، نوکس و  ریظن  هکلم  مدع و  رکف ، سدح و  لثم  ؤطب  تعرس و  ، نیقی نظ و  لثم  تدش  فعض و  دراد :

رد ود  نیا  هک  کیرحت  كاردا و  فالتخا  ریظن  ای  هزم  گنركاردا و  لثم  سنج  رد  فالتخا  رظن  زا  یهایـس و  يدیفـس و  كاردا  دننام 
( . 9 . ) دنکیم هفاضا  زین  ار  موهفم  رد  فالتخا  هللا  همحردنوخآ  . دنفلتخم زین  دیعب  سنج 

رگم دوشیم  بترتم  کی  ره  رب  هک  ییاهروذحملیلد  هب  دوشیمن  اوق  ددعت  بجوم  قوف  تافالتخا  زا  کی  چیه  دیازفایم  هللا  همحرخـیش 
دهاوخ كاردارادهدـهع  يرگید  کیرحت و  لفکتم  هوق ، کی  دـبلطیم و  لقتـسم  ياهوق  لاعفا ، زایـسنج  ره  نیاربانب  سنج  رد  فالتخا 

اهنت تسا . نیمه  هللا  همحرراینمهب  هللا و  همحرنیهلاتملاردص  راتخم  . دـشابیم لقتـسم  هوق  ود  دـنمزاین  معط  گنر و  كاردا  نینچمه  دوب 
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هناـگ هس  ياوق  يارادهک  تسا  یتاـبن  سفن  طـقف  دـنرادن و  ياهوق  یناویح  یناـسنا و  سفن  هک  تسا  دـقتعم  « ۀیقرـشملا ثحاـبم   » بحاـص
( . 10 . ) تسا هدلوم  هیمنم و  هیذاغ ،

رب غلاب  اعمج  هک  دناهدوزفا  نادب  هللا  همحرنیهلاتملاردصو  راینمهب  رخف و  ار  یلیالد  دنکیم و  هماقا  لیلد  ود  بلطم  نیا  رب  هللا  همحرخـیش 
هک یماـع  لیلددـنا  صاـخ  هیقب  دوـشیم و  اوـق  ماـمت  لـماش  ماـع و  یکی  هلدا  نیا  ناـیم  زا  تسا . هدـشهماقا  قوـف  ياـعدا  رب  لـیلد  تفه 
زج دحاو  طیسب  زا  تسا و  طیسب  هوق  هک  تسانیا  ( 11  ) دنراد نآ  زا  یصاخ  ریرقت  هللا  همحراردصالم  رخف و  هتشاد و  نایب  هللا  همحرخیش 

دشاب : یلوا  دصق  اب  لعف  کی  زا  شیب  ادبم  دناوتیمندحاو  هوق  سپ  ددرگیمن  رداص  دحاو 
( . 12 .« ) لوالادصقلاب نیعم  لاعفال  يدابم  نوکت  امنا  يوق  یه  ثیح  نم  يوقلاف  »

، گنر مان  هب  دحاو  یتیفیک  كاردا  ياربتسا  ياهوقصاخ  راصبا ، الثم  دشاب ; يدایز  لاعفا  ادـبم  دـناوتیم  هوق  کی  يوناث  دـصق  اب  هتبلا 
دـصق هب  روما  نیاكاردا  هک  ایو ... زبس  ای  هایـس  ایتسا  دیفـس  ای  جراخ  رد  گنر  یلو  دوشیم  رداص  هرـصابهوق  زا  یلوا  دصق  اب  لعف  نیا 

... مسج و لکـش ، ددع ، كردم  يوناث  دصق  هب  تسا و  درجم  روصكاردا  ادبم  یلوا  دصق  هب  هک  هلقاع  هوق  ریظن  ای  دریگیم  ماجنا  يوناث 
. 

ینعی تسا ; یـسنج  تدحو  تدـحو  نیا  زا  دارم  دـشابیمصاخ  لعف  کی  ادـبم  طقف  تسا  يرما  ادـبم  هک  تهج  نآ  زا  هوق  ره  نیاربانب 
درک . دهاوخ  رییغت  زین  نآ  ادبمدنک  رییغت  لعف  سنج  رگا 

لاحم و  صاخ ، يرما  ياربتسا  هوق  یهیهثیح  نم  هوق  ( 13 : ) دیوگیم ناشیا  تسا  توافتم  قوف  ریرقت  اب  یکدنا  هللا  همحرخیـش  نایب 
نیعم یلعفادـبم  یلوا  دـصق  هب  یه  یه  ثیح  نم  هوق  سپ  دوب  دـهاوخن  رما  نآ  ادـبم  اهتاذ  یف  هنرگو  دـشاب  نآ  زا  ریغ  يزیچ  ادـبم  تسا 
ناهرب نیا  هب  هللا  همحراردصالم  ای  يزار  رخف  هک  یتالاکـشاور  نیا  زا  دشاب ، یناوارف  لاعفا  ادبم  دـناوتیم  يوناث  دـصق  هب  دـنچ  ره  تسا 

دوب . دهاوخن  دراو  هللا  همحرخیش  ریرقت  رب  دشابیم  دحاو  زا  دحاورودص  رب  ینتبم  هک  ( 14  ) دناهدرک
تسا : نیا  اهنآ  زا  یکی  هک  هدش  رکذ  زین  يرگید  نیهارب  قوف ، لیلد  زج  هب 

زا نخان  هدام  ای  دوب  دـناوتیم  لیلد  دـنچ  هب  ساسحامدـع  نیا  نخان ، ریظن  دنتـسین  ساسحا  دـجاو  یلو  دـنراد  ومن  هک  دنتـسه  ییاهوضع 
امرـستیلباقماسجا و هنوگ  نیا  اریز  تسین ، حیحـص  لوا  ضرف  تسین ، نآ  رد  یـسح  هوق  هک  نیا  ای  وددرگیمن  لعفنم  الثم  امرگ  امرس و 

دراد ار  امرگ  امرـس و  لاعفنا  تیلباق  هک  لاح  نیع  رد  نخان  ینعی  ; تسا هجوم  مود  لامتحا  اذـل  دـنوشیم  لعفنم  اهنآ  زا  دـنراد و  اـمرگ 
هجیتـن دراد . دوجو  ومن  وضعنیا  رد  لاـح  نیع  رد  دریگیمن  تروص  ساـسحا  عون  نیا  تسین  وضع  نیا  رد  اهنآهکردـم  هوق  نوچ  یلو 

دناهوق . ود  هساح  هوق  هیمان و  هوق  هک  نآ 
ار لـیلد  نیا  دیـسر  رگید  ياوق  ددـعت  هب  قیرط  نیمهزا  درک و  یـسررب  نوگاـنوگ  تاـناویح  فلتخم  ياـضعا  رد  ناوـتیم  ار  بلطم  نیا 

تسا . هدیمان  هللا  همحراردصالم  هک  نانچ  دیمان  « يدوجو كاکفنا   » ناهرب ناوتیم 
لایخ هوق  زا  ریغ  كرتشم  سح  هوق  ( 15  ) هکنیا ریظن  دروآ ، تسد  هب  هللا  همحرخیـش  تاـملک  زا  ناوتیم  زین  ار  يرگید  نیهارب  نینچمه 

، تسا ظفحتیثیح  زا  ریغ  لوبق  تیثیح  دنکیم و  ظفح  ار  اهنآ  لایخ  دریذپیم و  ار  سوسحمروص  كرتشم  سح  اریز  تسا ، هروصم  ای 
ره يارب  دورف ، هـب  ياهرهچ  زارف و  هــب  ياهرهچ  درادهرهچ : ود  هــبنج و  ود  سفن  ( : 16  ) دـیامرفیم هک  نیا  اـی  دـناهوق . ود  نآ  ور  نیا  زا 

ضیف لوبقهیلاـع  يداـبم  زا  دراد و  قوـف  هب  ور  يرظن  هوـق  تسا و  سفن  نود  هـک  دـنکیم  ندـب  ریبدـتیلمع  هوـق  تـسا : ياهوـق  ياهـبنج 
دنايدام و ینامسج و  یناویح  هکردم  ياوق  ریظن  اوق  یخرب  ( : 17  ) دیامرفیم رگید  ياج  رد  تسا . زاین  دروم  هوق  ود  ور  نیا  زا  دیامنیم ،

دناهوق . خنس  ود  اهنیا  اذل  دندرجم  هلقاعهوق  دننام  رگید  یخرب 
. دوش حرطم  رگید  یلاجم  رد  دیاب  هک  ( 18  ) دراددوجو هللا  همحردنوخآ  رخف و  نیب  يدایز  ياهماربا  ضقن و  اوق ، ددعت  هلدا  صوصخ  رد 

فلتخم اسنج  لاعفا  هک  اج  نآ  ات  دنددعتم  اوق  نیا  دهدیمماجنا  ار  دوخ  لاعفا  اهنآ  اب  تسا و  يددعتم  ياوق  دـجاو  سفن ، هک  نآ  هجیتن 

انیس نبا  هاگدید  زا  یسح  www.Ghaemiyeh.comكاردا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 165زکرم  هحفص 40 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


: دوشیم تباث  هوق  جنپ  يرهاظساوح  صوصخ  رد  دوب . دهاوخ  اهنآ  ادبم  دحاو  ياهوق  دشاب  يدحاو  سنجياراد  لاعفا  رگا  یلو  دنشاب 
كارداای ظفح  لوبق و  ثیح  ود  ریظن  تایثیح  ددعت  نینچمه  دنفلتخم . اسنج  اهنآ  لاعفااریز  ییاونش  ییانیب و  ییایوب ، ییاشچ ، ییاواسب ،

ندوب ینامـسآ  ینیمز و  ای  ندوب  ینامـسج  ریغ  ینامـسجزین و  دنوشیم  ینطاب  اب  يرهاظ  رگیدکی و  اب  ینطاب  ياوق  ددعت  بجوم  ظفح  و 
. تسا اوق  ددعت  ياهکالم  رگید  زا  يدوجو  كاکفنا  هوالعهب  دوشیم  اوق  رثکت  ثعاب 

یناسنا ياوق  یناویح و  ياوق  یتابن ، ياوق 

تسا نوگانوگ  ياوق  دنمزاین  دوخ  نوگانوگ  لاعفا  ماجناتهج  دحاو  رهوج  نیا  تسا و  دحاو  يرهوج  یسفن  ره  میتسناد  هک  نآ  زا  دعب 
ماجنا یـصاخ  لعفهچ  ياهوق  ره  و  دراد ؟ ییاوق  هچ  دنچ و  اصخـشم  یـسفن  ره  هک  درک  یـسررب  دیاب  نونکادـنرثکتم  ددـعتم و  اوق  نیا  و 

تساجک ؟ اوق  عضاوم  و  دهدیم ؟
تسا : هوق  هس  ياراد  یتابن  سفن  . 1

( [ : 20  ) هداذغ ( ، 19  ) يذغت هوق   ] هیذاغ هوق  کی - 
( . 21 .« ) هنع للحتی  ام  لدب  هب  هقصلتف  هیف  یه  يذلامسجلا  ۀلکاشم  یلا  هیف  یه  يذلا  مسجلاریغ  امسج  لیحت  ةوق  یهو  »

اذل دشاب  للحتی  ام  لدب  ات  دنابسچیم  نادب  سپـس  ودراد  رارق  نآ  رد  هک  دنکیم  یمـسج  هباشم  ار  مسج  هک  تسا  ياهوق  هیذاغ  هوق  سپ 
هوق نیا  هب  روظنمنیدب  هک  دراد  دوجو  تابن  رد  رگید  هوق  راهچ  ددرگ . تسا  نآ  رد  هک  یمـسج  لکاشمات  هدرک  هلاحا  ار  مسج  هوق ، نیا 

، تدورب ترارح ، ینعی  هناگراهچ  تایفیک  نینچمه  هعفاد  هکـسام و  همـضاه ، هبذاج ، ياوق  زا : تسا  ترابع  راهچ  نیا  دنکیم ; تمدـخ 
دننکیم . تمدخ  اوق  نیا  هب  يوحن  هب  مادک  ره  تسوبیو  تبوطر 

( [ : 24  ) هیبرم ( ، 23  ) هدشلاب ( ، 22  ) هیمنم  ] هیمان هوق  ود - 
( . 25 .« ) ءوشنلا لامک  هب  غلبتل  اقمعو  اضرعو  الوط  هراطقا  یف  ۀبسانتمةدایز  هب  هبشتملا  مسجلاب  هیف  یه  يذلا  مسجلا  یف  دیزت  ةوق  یهو  »
قمع ضرع و  لوط و  تهج  هس  رد  بسانت  تیاعر  ابدراد  رارق  نآ  رد  هک  یمـسج  هب  ار  اذـغ  ینعی  هباشم  مسج  هک  تسا  ياهوق  هیمان  هوق 

دسرب . دوخ  يامن  وشنلامک و  هب  وضع  نآ  ات  دیازفایم 
( [ : 26  ) هد شیاز   ] هدلوم هوق  هس - 

ام جـیزمتلاو  قـیلختلا  نم  هب  هبـشتت  يرخا  ماـسجا  دادمتـساب  هیفلـعفتف  ةوقلاـب  ۀـهیبش  وـه  ءزج  هیف  یه  يذـلا  مسجلا  نم  ذـخات  ةوـق  یه  »
( . 27 .« ) لعفلاب هب  اهیبشهریصی 

دنکیم یفرـصت  رگید  ماسجا  کمک  هب  نآ  رد  هتفرگربار  هباشم  یئزج  تسا  نآ  رد  هک  یمـسج  زا  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  هوق  نیا  لعف 
( . 28 . ) دنکیم تمدخ  هدلوم  هوق  هب  هروصم  هوق  لعف ، نیا  رددنک  مسج  نآ  هیبش  ار  ءزج  نآ  ات 

عون ءاقب  صخش و  رهوج  مامتا  صخش ، رهوجظفح  زا : تسا  ترابع  بیترت  هب  هک  دنکیم  رکذ  یتایاغ  یتابن  هوق  هس  يارب  هللا  همحرخیش 
: 

ةدوصقمةدلوملا ةوقلاو  صخـشلا  رهوج  اهب  متیل  ةدوصقم  ۀیمانلا  ةوقلاوصخـشلا  رهوج  اهب  ظفحیل  ةدوصقم  ۀیذاغلا  ةوقلا  ناف  ۀـلمجلابو  »
( . 29 .« ) عونلا اهب  یقبتسیل 

، یتابن ياوق  بتارم  نآ ، ریاغت  هوق و  ره  تابثا  اذـغ ، تیهاملیبق  زا  تسا  هدـش  حرطم  یطوسبم  ثحابم  نآ  ياوق  یتاـبن و  سفن  هنیمز  رد 
درادن . یطابترا  ام  ثحب  هب  هک  یناسنا  یناویح و  سفن  اب  اوق  طابترا  هدور و  نوخ ، ، مادک ره  تالآ  عضاوم و 

، نخـس رگید  هب  هدننابنج ; ای  ییانک و  ای  هکرحم  هوقو  يابایردنا  ای  هکردـم  هوق  تسا : ةوق  ود  ياراد  تسخن  میـسقت  رد  یناویح  سفن  . 2
زا يدارا ) ) کـیرحت كاردا و  دـنیوگیم  هک  تساـج  نیا  زا  كاردا و  ادـبم  رگید  هتـسد  دـنکیرحتاشنم و  یناویح  ياوـق  زا  هتـسد  کـی 
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دناهداد تبـسن  هوق  سفن  هب  ار  كاردا  کیرحت و  هک  تسادیپ  هایگ . ياهیگژیو  زا  لثم  دـیلوت  ومن و  هیذـغت و  تسا و  ناویح  صیاصخ 
دناهتسناد . هوقار  كردم  كرحم و  ینعی 

هب اـیتسا  شزیگنا  تروص  هب  اـی  کـیرحت  رگیدتراـبع ، هب  دوشیم ; میـسقت  هلعاـف  هثعاـب و  مسق  ود  هب  هکرحم  هوـق  يدـعب ، میـسقت  رد 
دناهدرک : فیرعت  هنوگ  نیا  ار  لوا  مسق  تالضعکمک ، اب  لعف  نداد  ماجنا  تروص 

ةوقلاتثعب اهنع  بورهم  وا  ۀبولطم  ةروص  لیختلا  یف  تمـسترا  اذا  یتلاةوقلا  یهو  ۀیقوشلا  ۀیعوزنلا  ةوقلا  یه  ۀـثعاب  اهنا  یلع  ۀـکرحملاو  »
( . 30 .« ) کیرحتلا یلع  يرخالا  ۀکرحملا 

هتخیگنارب هلعاف ، هکرحم  هوق  اج  نیا  زا  ددـنبیمشقن و  هلیختم  رد  راگزاسان  ای  راگزاس  یتروص  هک  تسا  هنوگ  نیدـب  شزیگنا  مسیناکم 
ود : اـیناث دوب و  دـهاوخ  كاردا  رب  فـقوتم  کـیرحت  تسا و  كاردا  اـب  شزیگنا  عورـش  ـالوا : اذـلدروآیم  تکرح  هب  ار  تالـضع  هدـش 

دنراد . لماعت  هدوب  طبترم  رگیدکی  اب  یکیرحت  یکاردا و  هاگتسد 
هیبضغ : هیوهش و  تسا : مسق  ود  رب  دوخ  هثعاب  هوق 

ۀبعـشوةذلل ابلط  ۀعفان  وا  ۀیرورـض  ۀلیختملا  ءایـشالا  نم  هب  برقت  کیرحتیلع  ثعبت  ةوق  یهو  ۀیناوهـش  ةوق  یمـست  ۀبعـش  ناتبعـش : اهلو  »
( . 31 .« ) ۀبلغلل ابلط  ادسفم  وا  اراض  لیختملایشلا  هب  عفدت  کیرحت  یلع  ثعبت  ةوق  یهو  ۀیبضغ  یمست 

يروما زا  زیرگ  يارب  یبضغ  هوق  تسا و  هدـش  روصت  اهنآ  موزل  اـی  عفن  هک  تسا  ییایـشا  هب  یکیدزن  برق و  يارب  یناوهـش  هوق  نیارباـنب 
تسا . یگریچ  یمود  تذل و  بسک  یلوا  تیاغ  دشابروصتم . نآ  داسف  ررض و  هک  تسا 

تسا : هلعاف  هکرحم  ياوق  مود  هتسد 
ۀهجوحن یلا  ءاضعالاب  ۀلـصتملا  تاـطابرلاو  راـتوالا  بذـجتف  تالـضعلاجنشت  نا  اـهناش  نم  تالـضعلاو  باـصعالا  یف  ثعبنت  ةوق  یهف  »

( . 32 .« ) ادبملا ۀهج  فالخیلا  تاطابرلاو  راتوالا  ریصتف  الوط  اهدمت  وا  اهیخرتو  ادبملا 
ییاههرگ اهنامـسیر و  کمک  اب  هک  تساـههچیهامرد  تکرح  شیادـیپ  بجوم  هدوب  رـشتنم  باـصعا  تالـضع و  رد  هوق  نیا  نیارباـنب ،

ناوختسا و دوخ ، ندرکاهر  ندیشک و  اب  تسا و  هدروخ  هرگ  ناوختـسا  هب  هک  دراد  دوجو  ییاهخن  اههچیهامفارطا  نوچ  دریگیم  ماجنا 
دنهدیم . تکرح  فلتخم  تاهج  رد  ار  هلضع 

لوا هتسد  ( 33 . ) شـش ایجنپ  ینطاب  دناهتـسد و  تشهایجنپ  يرهاظ  هکردـم  ياوق  ینطاب ، يرهاظ و  دناهتـسد : ود  یناویح  هکردـم  ياوق 
، یمرگ يدرس و  صیخـشتيارب  یکی  تسا : رگید  هوق  راهچ  مسقم  دوخ  هوق  نیا  هک  هسمال  هقئاذ و  هماش ، ، هعماس هرـصاب ، هوق  زا : دنترابع 

ینطاـب ياوـق  سلما . نـشخ و  صیخـشت  يارب  مراـهچ  نـیل و  بلـص و  صیخــشتتهج  موـس  یکــشخ ، يرت و  صیخــشت  يارب  يرگید 
دشدهاوخ . نایب  یناویح  ياوق  لیصفت  هظفاح . همهاو و  هرکفم ، لایخ ، كرتشم ، سح  زادنترابع :

رگا هدفه -  ای  ددرگ -  بوسحم  هوق  راهچ  هسمالرگا  هدزناش -  ای  دـشاب -  هوق  کی  هسمال  رگا  هدزیـس -  یناویح  ياوق  عومجم  نیاربانب ،
داد : ناشن  هنوگ  نیا  ار  نآ  رادومن  ناوتیم  هک  تساهوق  دشاب -  هوق  شش  ینطاب  ياوق 

یناویح . سفن  ياوق 
هکرحم .
هکردم .

هیقوشهیعوزن ) ) هثعاب
هلعاف .

جراخ . زا  هکردم 
لخاد . زا  هکردم 
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هیناوهش .
هیبضغ .
هرصاب .
هعماس .
هقئاذ .
هماش .

هسمال .
كرتشم . سح 
هیمهو . همهاو ،
ةروصم . لایخ ،
ةرکاذ . هظفاح ،

هرکفم . هلیختم ،
دراب . راح و  همکاح 

سبای . بطر و  همکاح 
نیل . بلص و  همکاح 

سلما . نشخ و  همکاح 
هب ددرگیم ، قالطا  یظفل  كارتشا  وحن  هب  ود  ره  رب  لقع » » ریبعت دوشیم و  میـسقت  هملاع  هلماع و  عون  ود  هب  یناسنا  هقطان  سفن  ياوق  . 3

تسا . یلمع  يرظن و  لقع  ودياراد  ناسنا  رگید ، ترابع 
هقطان سفن  اساسا  هک  نیا  لوا  دوشیم : هدیدتسخن  هاگن  رد  بارطـضا  شیوشت و  هنوگ  ود  هللا  همحرخیـش  تاملک  رد  صوصخ  نیا  رد 
تسا هدشرکذ  هملاع  هلماع و  هوق  ود  اهنت  هقطان  سفن  يارب  هللا  همحرخیـش  ياهباتک  رثکا  رد  مینکیمدروخرب  نایب  ود  هب  دراد  هوق  دنچ 

دوشیم : نایب  هوق  هس  یئالع  همانشناد  رد  طقف 
یئانکرمتوق یکی  تسا : توق  ود  زین  ار  وا  هک  تسا  يرهوگ  یمدرمناج  دوش و  اریذپ  ار  یمدآ  ناجرم  دوب  رتلدـتعم  جازم  نوچ  سپ  »

( . 34 .« ) یلمع تفایردنا  یکی  يرظن و  تفایردنا  یکی  تساهنوگ : ود  تفایردنا  هک  دنچ  ره  ار  تفایردنا  توق  یکی  ار و 
یلمع و هکردـم  هکرحم ، هوق  هس  اج  نیا  زا  نیارباـنبتسا  هکرحم  هوق  ياـنعم  هب  یئاـنک »  » هژاو باـتک  نیا  رد  هک  تسا  مزـال  رکذـت  نیا 

دیآیمتسد . هب  ناسنا  يارب  يرظن  هکردم 
دنکیم دای  کیرحت  ادبم  ای  هکرحم  هوق  ناونع  هب  هوقنآ  زا  دراوم  یخرب  رد  ناشیا  تسا  هلماع  هوق  ای  یلمع  ریـسفت  رد  رگید  يراگزاسان 

الثم : 
( . 35 .« ) ۀیحالطصا اهصخت  ءارآ  یضتقم  یلع  ۀیورلاب  ۀصاخلاۀیئزجلا  لیعافالا  یلا  ناسنالا  ندبل  كرحم  ادبم  یه  ةوق  ۀلماعلاف  »

دراوم ياهراپ  رد  یلو  ددرگیم  رداـص  وا  زا  یئزجیلاـعفا  يورت  اـب  صاـخ  ییارآ  بسح  رب  هک  تسا  یکیرحت  ادـبم  هلماـع  هوق  نیارباـنب 
ریبعت یلمعتفایردنا »  » ناونع هب  نآ  زا  هک  دش  هدید  یئالع  همانـشناد  ياهترابع  رد  هک  هنوگ  نامهدهدیم  تبـسن  كاردا  یعون  نادـب 

زا هدوب و  فلاختم  سنج  ود  کیرحت ، كاردا و  اوقددعت ، كالم  هنیمز  رد  هللا  همحرخیـش  قباس  نانخـس  هب  هجوت  اب  موس  فرط  زا  درک .
تانایب ناحراشتاملک و  نیب  زین  هنیمز  نیا  رد  یلوا  دصق  اب  هتبلا  دوشیمن  رداص  لعف  ود  نیا  هوق  کیزا  اریز  دنتشاد ، زاین  هوق  ود  ور  نیا 

دیوگیم : يزار  رخف  دراد ، دوجو  راکشآ  یتفاهت  هللا  همحرخیش  دوخ 
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( . 36 « ) كرتی ناولعفی  نا  یغبنی  امیف  ۀیئزجلا  رومالا  یف  هیورلاب  صتخت  ةوق  ناسنالل  »
هللا همحرخیـش  هدـهع  رب  ور  نیا  زا  ددرگیمبوـسنم و  نادـبتسا  كاردا  یعوـن  دوـخ  هک  يورت  دـش  ناـیب  هوـق  زا  هک  فـیرعت  نـیا  رد 

دراد : تایئزجكاردا  سفن  دوش  لئاق  دیاب  ناشیا  هک  دراذگیم 
كاردادعب الا  نکمیال  لیمج  وا  حیبق  لعفلا  اذه  نا  یف  يورتلا  ناف  تایئزجلاكردت  سفنلا  ناب  خیشلا  فارتعاب  رعـشم  مالکلا  اذه  لوقا  »

( . 37 .« ) لعفلا اذه 
لعف ادبم  ار  یلمع  لقع  نیدلابطق ، همالع  لاحنیع  رد  درادن  یکاردا  چـیه  هوق  نیا  ( 38 : ) دیامرفیم لیصحتلا  بحاص  رگید ، يوس  زا 

(39 . ) لمع هب  قلعتمریغ  تاکاردا  لمع و  هب  قلعتم  تاکاردا  دنکیم : میسقت  مسق  ود  هب  ار  نآ  تاکارداهتـسناد  كردم  ار  يرظن  لقع  و 
. 

قوف اب  یتبسن  دراد : سایق  ود  تبسن و  ود  هبنجود و  سفن  تفایتسد : یلح  هار  هب  هللا  همحرخیش  ددعتم  ياههتفگ  رد  لمات  اب  ناوتب  دیاش 
رد نآ  اب  دنکیمدرجم و  یلک  روص  لوبق  هدـش  رثاتم  هیلاع  يدابم  زا  سفن  تسا  جایتحا  بسانم  ياهوقياهبنج  ره  يارب  نود ، اب  یتبـسن  و 

لقع ای  هملاع  هوق  ار  لوا  هتسد  لاعفا  دنکیم . یتافرصت  نآ  رد  هدرکتسایس  ار  ندب  لفسا  هبنج  رد  دوشیم و  لماک  شیوخ  تاذ  رهوج 
كردـم تسا  قوف  هبنج  هب  رظانهک  يرظن  لقع  ( 40 . ) دنکیم میظنت  یلمع  لقع  ای  هلماع  هوق  ار  مود  هتـسد  لاعفا  تسارادهدـهع و  يرظن 

نیا لاـعفا  هطیح  رد  یئزج  میهاـفم  كاردا  اذـل  ددرگیم  عـبطنم  روـصت ، هچ  قیدـصتهچ  درجم ، یلک  روـص  نآ ، رد  دـشابیم و  تاـیلک 
الومعم دنلمع و  هب  رظان  هک  یمیهافم  هتـسد  کی  : میهدیم زییمت  رگیدکی  زا  ار  میهافم  تاکاردا و  هتـسد  ود  ام  رگید ، يوسزا  تسینهوق .

رگید هتـسد  . درک دیابن  تسا و  دب  ملظ  ای  درک  دیاب  تسا و  بوخ  لدع  هک  نیا  لثم  دوشیم  نایب  نآریاظن  دیابن و  دیاب و  حبق ، نسح و  اب 
همحرخیـش تسین . لوغ  ایتسه  ادخ  دـننام  دوشیم  نایبتسینو  تسه  اب  ایاضق  هنوگ  نیا  دـنتایعقاو  هب  رظان  هدوبن و  نینچ  نیا  میهافم  زا 

نیمه هب  دـشابیم ، لمعهب  رظان  یئزج  ياهحـبق  نسح و  طابنتـسا  یلمع ، لقع  لعف  دـنکیم و  تایلک  كاردايرظن  لـقع  تسا  لـئاق  هللا 
لقع طسوت  یئزج  مکح  ایاضق  هنوگ  نیا  کمک  هب  دوشیم و  دادمتسا  هروهشمای  ینظ  ای  یبرجت  ای  یلوا  يایاضق  يرظن و  لقع  زا  روظنم 

دوشیم . رداصیلمع 
رد هللا  همحرخیـش  یئزج ، كاردا  اـی  دراد  یلکكاردا  یلمع  لـقع  اـیآ  هک  تسا  هنیمز  نیا  رد  دروـخیم  مشچ  هـب  هـک  يرگید  تفاـهت 

یکاردا كاردا  نیا  هک  نآ  لاح  دنکیم  كاردا  یلمع  لقع  ار  حیبق » ملظلاو  حیبقبذکلا  ( : » 41  ) تسا هدومرف  هنوگ  نیا  سفنلا  باتک 
دیامرفیم :  نینچ  تاهیبنتلاوتاراشالا  رد  الثم  دراد ; هوق  نیا  تاکاردا  ندوب  یئزج  هب  حیرصت  دراوم  رتشیب  رد  یلوتسا  یلک 

( . 42 .« ) ۀیئزجۀیناسنالا رومالا  نم  لعفی  نا  بجی  امیف  بجاولا  طبنتست  یتلا  یه  »
دومرف :  هک  نیا  ای 

( . 43 .« ) یئزجلا يارلا  یلمعلا  دنعو  یلکلا  يارلا  يرظنلا  دنع  نوکیف  »
دنکیم : بوسنم  هوق  نیا  هب  ار  یئزج  مه  یلک و  كاردا  مه  دراوم  ياهراپ  رد  و 

( . 44 «. ) ندز دیابن  ار  درم  نیا  یئوگ  هچنانچ  دوبيوزجو  ندرک  دیابن  متس  میتفگ  هک  نانچ  دوب  یلک  یلمع  تفای  ردنا  »
دوخ صاخ  مکح  میـشابیم و  صاخ ، یمکح  دـنمزاینصاخ  یلمع  ماجنا  تهج  اـساسا  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  عمج  هجو  ناـیب  ماـقم  رد 
حیبق ملظ  تساملظ و  لعف  نیا  هک  نیا  ریظن  داد  دـیاب  یـسایق  لیکـشت  رگید ، ترابع  هب  دـشاب ; نادـب  رظاـنهک  تسا  یلک  یمکح  جاـتحم 

هروهـشم ياـیاضق  زا  هدوب  یلک  يربک  اـهنت  تسا و  یئزج  هجیتـنو  يرغـص  تسادـیپ  هک  ناـنچ  تسا  حـیبق  لـعف  نیا  هک  نآ  هجیتـن  تسا 
هب يرظن  لقع  زا  ار  نآ  یلمعلقع  یلو  دنکیم  مکح  نادـب  هملاع  هوق  تسا و  يرظن  لقع  هب  طوبرم  يربک  تفگناوتیم  لاح  دـشابیم 

ماجنایلمع لقع  ار  یلاقتنا  نینچ  نیاربانب  دنکیم ، جارختسا  نآ  زا  یئزج  اعبط  ياهجیتنو  دزاسیم  قحلم  یئزج  يارغـص  نادب  هتفرگ  ماو 
یلک هیـضق  مکح  دنچ  ره  دریگ  تروص  لاقتنا  ات  دشابهتـشاد  دوخ  دزن  دیاب  مه  اب  ار  یئزج  یلک و  كاردا  تروص  ره  رد  یلو  دـهدیم 
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ره روظنم  نیدب  هکتسا  لمع  هب  رظان  یئزج  روما  طابنتـسا  یلمع  لقع  یـساسا  لعف  تسا و  يرظن  لقعلعف  تسا  هدش  هتفرگ  ماو  هب  هک 
لقع کمک  هب  هقطان  سفن  هک  نآ  هصالخ  تسا . يرظن  لـقع  هب  طوبرماـتلاصا  ندرک  یلک  مکح  یلو  تسا  یلک  یمکح  دـنمزاین  دـنچ 

دهدیم . تیارس  صاخدراوم  هب  ار  اهنآ  یلمع  لقع  زا  تناعتسا  اب  دروآیم و  تسد  هب  یلک  يایاضق  هلسلسکی  يرظن 
ضارغا نآ  هب  دوخ  يرایتخا  لاعفا  اب  دناوتیم  ینعی  تسايرایتخا ; یضارغا  ياراد  هک  راتخم  تسا  يدوجوم  ناسنا  هک  نآ  رگید  بلطم 

هدروخ هطـساو  دـیابدوش  لمع  هب  رظان  امیقتـسم  هک  نیا  روظنم  هب  دراد و  هلـصاف  دوش  لمع  هب  لیدـبت  هک  نیاات  یلک  يایاضق  دوش . لـیان 
امیقتسم هجیتن  نیا  دیآ و  تسد  هب  یئزج  هجیتن  ات  تسا  یلک  نادب  یئزجهیضق  ندرک  همیمض  لاقتنا ، هطساو و  نیا  دریگ ، تروص  یلاقتنا 

اهنیا ددرگیم و  کیرحت  بجوم  هکرحم  ياوق  : دیامرفیم هنیمز  نیا  رد  خیـش  تسا . یلمع  لقع  هدهع  هب  هفیظو  نیا  دـشاب  لمعهب  رظان 
زا نایرجنیا  رد  نیاربانب  دـنزاس ، كرحتم  ار  تالـضع  اهنآ  هدروآ و  تکرح  هب  ار  تاطابر  راـتواات و  دزیگنایمرب  ار  هلعاـف  هکرحم  هوق 

صاخ یلمع  هب  رظان  هک  تسا  یئزج  ياهیضق  هب  یلک  زا  لاقتنایلمع  لقع  شقن  دباییم و  همادا  هلضع  تکرح  ات  هدش  عورش  یلک  هیضق 
ادـبم هکرحم  هوق  تفگ : لمعهب  رظان  هیـضق  ینعی  هطـساو  فذـح  اب  ناوتیم  تسا و  رتکیدزن  هملاع  هوق  زا  لمعهب  هلماع  هوق  اذـل  دـشاب 

دیمان . هکرحم  هوق  ار  نآ  ناوتیم  ور  نیا  زا  تسا  تکرح 
دراد ناویح  رد  هیعوزن  هوق  اب  یتبـسن  هوق  نیا  : دیامرفیم و  ( 45  ) تسا هدرک  نایب  یلمع  لقع  يارب  رگید  رابتعا  ود  هللا  همحرخیـش  باـنج 

رگیديوس زا  ایح ، تلاجخ و  ریظن  دـنکیم  کمک  لاعفنا  لعف و  تعرـس  رد  ار  وا  هک  دـیآیمدیدپ  ناسنا  رد  یـصاخ  تاـئیه  نآ  زا  هک 
. دیآیم دیدپ  یندب  ياوق  اب  هوق  نیا  طابترا  زا  قالخا  زین  دنکیمزوربتعن و  طابنتسا  ماگنه  هب  هک  دراد  هلیختم  ياوق  اب  یتبسن  هوق  نیمه 

( . 46 . ) دیآیم دیدپ  هلیذر  تاکلم  دیدرگ  لصفنم  رگا  هلضاف و  تاکلم  دش  طلسمهوق  نیا  رگا  لاح 
دش : نشور  يدحات  يرظن  لقع  انمض  دمآ  تسد  هب  یلمع  لقع  هلماع و  هوق  فیرعت  اج  نیدب  ات 

( . 47 .« ) ةداملا نعةدرجملا  ۀیلکلا  روصب  عبطنت  نا  اهناش  نم  یهف  ۀیرظنلا  ةوقلا  اما  »
كاردا ار  درجم  یلک  روص  نینچمه  تسا  رادهدـهعهوق  نیا  ار  هیلاع  يداـبم  اـب  هقطاـن  سفن  طاـبترا  سفن و  یناـقوف  هبنج  هک  دـش  هتفگ 

دراد . یکارداروص  اب  یتبسن  هوق  نیا  اذل  دنکیم 
روـصت دادعتـسا  طـقف  ینعی  تسا ; ضحمهوقلاـب  نآ ، هبتبـسن  هوـق  نیا  لوا  تسا : لـئاق  هـلحرم  راـهچ  تبـسن  نـیا  يارب  هللا  همحرخـیش 
دجاوار هیلوا  تالوقعم  اهنت  یلو  دوش  جراخ  قلطم  دادعتـسا  زا  رگا  مود  دنیوگیم . هوقلابلقع  ای  ینالویه  لقع  نادـب  هک  دراد  تالوقعم 

. دـنیوگ هکلملاب  لقع  هلحرم  نیا  هب  ( 48 [ ) باستکا البقیدصتلا  اهب  عقی  یتلا  تامدقملا  ۀـیلوالا  تالوقعملاب  ینعا  هیلوا  تالوقعم   ] دـشاب
هب دـشابدوجوم  وا  دزن  نوزخم  تروص  هب  بستکم  روـص  نیا  دـیآ و  لـصاح  یباـستکا  یتـالوقعمنآ  يارب  هک  تسا  لـعفلاب  لـقع  موـس 

ریسفت تسا  هدش  هئارا  نآ  زا  ریسفت  ود  هک  دنمان  دافتـسملابلقع  ار  هلحرم  نیا  مراهچ  درگنب . ار  اهنآ  دناوتبتساوخ  هاگ  ره  هک  ياهنوگ 
(49 . ) دنیوگ دافتـسملابلقع  ار  نآ  دندوب  رـضاح  وا  دزن  نوزخم  روص  مامت  دیـسر و  لماک  تیلعف  هب  لعفلابلقع  هاگ  ره  هک : نآ  تسخن 

يرابتعا لعفلاب  لقع  اب  نآ  فـالتخا  اذـل  ( 50  ) تسا دافتـسملابلقع  تسا  رـضاح  لـقع  دزن  هک  لوقعم  روص  نیمه  هک : نیا  مود  ریـسفت 
راهچنیا زا  مادـک  ره  هتبلا  ( 51 . ) تسا هداد  میمعت  زین  یلمع  لـقع  هب  ار  قوف  لـحارم  يدراوم  ردهللا  همحرخیـش  نینچمه  دوـب . دـهاوخ 

( . 52 . ) تسا هدش  قبطنمرون  هیآ  رب  لحارم  نآ  تاهیبنتلاو  تاراشالا  رد  دراد و  یصاخ  هیمست  هجو  هلحرم 
تابثا هقطان  سفن  ياربتس  یناسنا  ياوق  مامتقوف  هک  رگید  ياهوق  نیا  زا  دـعب  هللا  همحریلعوب  دوشیم . لماک  یناسنا  عون  اج  نیدـب  اـت 
ماگنه هب  ۀعفدتسا  طسو  دح  لثمت  سدح ، دـیامرفیم : نینچ  هنیمز  نیا  رد  دـنمانیم ، یـسدق » هوق  » ای یـسدق » لقع   » ار نآ  دـیامرفیم و 
ترابع هب  ءوطب ; تعرـس و  هک  هنوگ  نامه  دراد  يدایز  ناـصقن و  ، سدـح رکف ، فـالخ  هبتسین  تکرح  نآ  رد  اذـل  بلاـطم  هب  تاـفتلا 

مک رگید  یخرب  دایزسدـح و  اـهناسنا  یـضعب  نینچمه  دـهدیم  يور  يدـنک  هب  یـضعب  يارب  عیرـس و  اـهناسنایخرب  هبتبـسن  رگید ،
ار یعیـسو  فیط  فرط ، ود  زا  هنیمز  ود  ره  رد  تسا و  توافتم  يدـنکو  تعرـس  رد  مه  تیمک و  رد  مه  سدـح  نیاربانب  دـنراد  سدـح 
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تیمک و رظن  زا  سدـح  رد  دـناوتیمدرف  نیا  دوب  دـجاو  ار  فیرـش  یـسفن  هیلاع  يدابم  هب  لاصتا  ظاحل  هب  يدرف  رگا  لاحدوشیم  لماش 
يارب اـهنت  هک  تسا  یـسدق  هوق  هوق ، نیا  دـشاب  لـصاح  وا  يارب  بستکم  روـما  مامتيدـیلقت  هنوـگ  چـیه  نودـب  دـسربتیاهن و  هبتعرس 

ۀیناسنالا . يوقلا  بتارم  یلعا  یه  و  ( 53  ) تسا لصاحایبنا 
تسا : هنوگ  نیا  نآ  مسر  هک  دشابیم  هوقتشه  دجاو  اعمج  تسا  یناسنا  سفن  هک  تهج  نآ  زا  یناسنا  سفن  هک  نآ  هجیتن 

هقطان . سفن  ياوق 
هلماع .
هملاع .

یناسنا . تائیه 
تعنص . طابنتسا 

یلمع . یئزج  ماکحا 
ینالویه . لقع 
هکلملاب . لقع 
لعفلاب . لقع 

دافتسملاب . لقع 
یسدق . لقع 

هوق نکل  دراد  دوجو  ناـسنا  رد  یتاـبن  یناویحياوق و  عـیمج  ناوـیح و  رد  یتاـبن  ياوـق  ماـمت  هک  درک  هراـشا  هتکن  نیا  هب  دـیاب  ناـیاپ  رد 
یـسنجماع ياـنعم  رد  اـهنت  دـنراد و  یعون  فـالتخا  دراد  رارق  ناویح  رد  هک  ياهیذاـغ  هوق  اـبتسا  دوـجوم  هاـیگ  رد  ـالثم  هک  ياهیذاـغ 
( . 55 . ) دراد یعون  فالتخا  رگید  وضع  هیذاغهوق  ابتسا  هدش  هیبعت  يوضع  رد  هک  ياهیذاغ  هوق  یتح  و  ( 54  ) دشابیم كرتشم 

ینعی هیناویح  هوق  ( 56;  ) تسا هدرک  تابثا  « هیناویح هوق   » ماـن هب  رگید  ياهوق  دروم  کـی  رد  اـهنت  هللا  همحرخیـش  هک  دوزفا  دـیاب  نینچمه 
جولفم وضع  رب  ینتبم  دـناهدروآ  یلیلد  هوق  نیا  تاـبثا  روظنم  هب  ناـشیا  ۀـکرحلاوسحلا » يوـق  لوـبقل  ءاـضعالا  دعتـست  اـهب  یتـلا  ةوـقلا  »

( . 57 . ) دناهدش رکنمار  هوق  نیا  دوجو  لصا  هتفریذپن و  ار  نآ  ۀیقرشملاثحابملا »  » بحاص هللا و  همحردنوخآهک 

رگیدکی اب  اوق  طابترا 

تـسا نیا  دوشیم  حرطم  نونکامه  هک  یلاؤس  دنرثکتمو . ددعتم  اوق  نیا  تسا و  ییاوق  ياراد  ياهلحرم  ره  رد  سفن  هک  میتسناد  نونکات 
تسا . رارقربینوگانوگ  ياهطابترا  اوق  نیب  هک  دیآیم  تسد  هب  هللا  همحرخیش  نانخس  زا  هنوگچ ؟ دراددوجو ؟ یطابترا  اوق  نیب  ایآ  هک :
خن نوچمه  سفن ، نیاربانب ، دوب  سفن  تابثا  هلدا  هلمجزا  نیا  مه  تساوق و  نیب  طبار  طابر و  سفن ، هک  دـش  نایبتسخن  شخب  رد  لوا : 

تسا . رارقرب  طابترا  سفن  قیرط  زا  اوق  نیب  ور  نیا  زا  تساهنآ  فلؤم  عمجم و  عماجو و  اوق  دنویپ  ثعاب  حیبست 
نیا هتبلا  دوشیم ، رثاتم  نآ  زا  ای  دـنکیم  ریثات  رگیدهوق  رد  ياهوق  اـی  هک  تروص  نیدـب  دراد  دوجو  لاـصتا  دـنویپ و  اوق  دوخ  نیب  مود : 
رثات ریثات و  رگیدکیرد  اوق  دوخ  طابترا  نیا  رد  یلو  دشابیم  زین  اهنآ  طابترا  طبار  تساوق  طبار  هکسفن  تسین و  هطـساو  نودب  طابترا 

دنراد .
ای كرتشم  سح  هبتبـس  لایخ  ریظن  تسا  رگید  ظفاحو  نزخم  یکی  هاـگ  دریگیم : تروص  فلتخم  ياهلکـش  هب  دـنویپ  طاـبترا و  نیا 

دننام دنکیم  فرـصترگید  ياوق  رد  ینامز  دنکرتشم  سح  تاعالطا  عبنم  هک  ساوح  لثم  دشابیم  يرگیدهوق  هدننک  نیمات  عبنم  هک  نیا 
یتروص تیؤر  اب  هک  هرـصاب  هوق  لثم  دنکیم  کیرحت  ار  رگید  هوق  ياهوقهاگ  دنکیم ، بیکرت  هیزجت و  ار  یناعم  ای  روص  هک  هلیختم  هوق 
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دنازیگنایمرب . ار  یکیرحتياوق 
سیئر یـضعب  سکعلاب  رگید و  یـضعب  مداخ  اوق  یخربینعی  تسا ; تمدـخ  تسایر و  طابترا  اوق  نیب  طابترا  مهم  ياـهتروص  زا  یکی 

هب ار  طابترا  نیایعیبط  یتح  یتابن و  یناویح  یناسنا ، ياوق  مامت  نیب  هللا  همحرخیـش  دنـسفن . مداخ  اوق  مامتدنچ  ره  دنـشابیم  رگید  ياوق 
تسا . هتشاد  نایب  لیصفت 

تسا :  هدومرف  الثم  دروخیمن ; مشچ  هب  ینشور  حیضوتتسا  هنوگچ  نآ  هوحن  تسیچ و  تسایر  تمدخ و  زا  دارم  اقیقد  هک  نیا  رد 
( . 58 .« ) اضعب اهضعبمدخی  فیکو  اضعب  اهضعب  سئری  فیک  يوقلا  هذه  لاح  یلا  رظناو  »

تسا : هدرک  نایب  هنوگ  نیا  ار  مودخم  مداخ و  قرف  نیدلابطق ، همالع 
( . 59 .« ) ۀمداخ یهو  يرخا  ةوق  لعفل  واۀمودخم  یهو  يرخا  ةوق  لعفلال  اهلعف  نوکی  نا  اما  ۀیعیبطلا  ةوقلا  »

مداخ هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  نیاربانب  ( ، 60  ) تسا هدرک  رکذ  تعاط  اب  فدارم  ار  تمدخ  دروم  دـنچ  رد  هللا  همحراردـصالم  نینچمه 
تـسا روـظنم  نیدـب  دـنکیم  مادختـسا  مداـخ  هک  یـسک  دـشاب و  يرگید  تمدـخ  رد  والاـعفا  فیاـظو و  هک  دوـشیم  قـالطا  يزیچ  هب 

هوق تروص ، نیا  ریغ  رد  دسرب  دوخ  لاعفا  وفادها  هب  دـناوتب  ات  دروآ  مهارف  يو  يارب  ار  هنیمز  دـهد و  ماجنا  شیاج  هب  ار  وا  ياهراکهک 
ینعی دنایبسنموهفم  ود  نیا  هتبلا  دوب . دهاوخ  نآ  عیطم  هدمآرد  مودـخم  مادختـسا  هب  هک  مداخهوق  روظنم  نیدـب  دـنامیم و  لطعم  مداخ 

دشابمودخم . دناوتیم  موس  هوق  هبتبسنو  مداخ  يرگید  هبتبسن  ياهوق 
همحرخیش ياههتفگ  دراد . دوجو  فالتخا  یکدناوا  ناحراش  هللا و  همحرخیش  تاملک  نیبتسا  مودخم  مادک  مداخ و  هوق  مادک  هک  نیا 

لقع يوصقلا ، ۀیاغ  لک و  مودـخم  ةاجنلا ، رد  هک  نآ  لاح  ( ، 61  ) دـشابیم لیذ  رادومنمسار  هک  تسا  ياهنوگ  هب  سفنلا  باتک  رد  هللا 
دروخرب فالتخا  زا  يدراوم  هب  رافـسا  رد  نینچمه   ، هروصم هوق  هدـلوم ، هوق  مداـخ  داـعملا  ادـبملا و  رد  و  ( 62  ) تسا هدش  یفرعمیـسدق 
ودناهلعاف هکرحم  هوق  مداخ  تاطابر ، راتوا و  هک  نیا  ایتسوا  مداخ  دافتـسم ، لقع  تسالاعف و  لقع  لک ، مودـخم  الثم  ( ; 64  ) مینکیم

راتوا . مداخ  اضعا ،
تسا : هنوگ  نیا  سفنلا  باتک  رد  هللا  همحرخیش  ياهترابع  زا  هتفرگرب  رادومن  اما 

اوق . بتارم 
دافتسم . لقع 
لعفلاب . لقع 

ۀکلملاب . لقع 
ینالویه . لقعیناسنا  ياوق 

یلمع . لقع 
همهاو .

یناویح . ياوق  عیمجهرکاذ 
هلیختم .

هیلایخ . هیعوزن 
ممیناویح . ياوق 

ایساطنفبضغ . توهش و 
سمخ . ساوحهکرحم  هوق 

یناویح . ياوق 
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هدلوم .
میتابن . ياوق 

هیمان .
هیذاغ .

یتابن . ياوق 
همضاه .

میعیبط . ياوق 
هبذاج . هکسام ،

هعفاد .
یعیبط . ياوق 

ترارح .
مهعبرا . تایفیک 

تدورب .
تبوطر . تسوبی و 

مامت هک  نیا  ات  دراد  همادا  هلـسلس  نیا  دزاسیم  مهارف  مودخمهوق  لعف  ماجنا  يارب  ار  طیارـش  هنیمز و  دوخ  لعف  اب  یمداخ  هوق  ره  نیاربانب 
. دنروآمهارف دشاب  یسدق  لقع  ای  دافتسملاب  لقع  هک  لک  مودخم  هوق  لعف  ماجنا  يارب  ارطیارش  دوخ  لاعفا  اب  اوق 

سکعلاب سفن و  اب  اوق  طابترا 

يارب لوا  لامک  سفن  تشذـگ  سفن  فیرعترد  هک  هنوگ  نامه  دناهتـسناد . سفن  تـالآ  مداـخ و  ار  اوق  نیئاـشم  رگید  هللا و  همحرخـیش 
راـکهب دوخ  لاـمک  هب  لـین  تهج  ار  ندـب  زین  اوق و  سفن ، دادیم  ماـجنا  ددـعتم  ياوق  تـالآاب و  ار  شلاـعفا  هک  دوب  ندـب )  ) یعیبط مسج 
يدابملا ادبم  سفن  نیاربانب  دنلاعفا  يدابم  دوخ  اوق  تساوقادبم و  سفن  دنکیم  مادختسا  لامعتـسا و  فلتخم  عاونا  هب  ار  اهنآ  ددنبیم و 

لمع هنوگچ  سفناـب  اوق  دـید  دـیاب  نونکا  دـشابیم . تاسقطـسا  ندـب و  اـهنآ و  بکرم  فلؤم و  اوق و  طاـبر  وعـمجم  عماـج و  تسا و 
ددنبیم . راک  هب  ار  اهنآ  هنوگچ  سفن  دننکیم و 

تاذ هب  هجوـت  زا  عناـم  ساوـح  هب  سفن  نتخادرپهک  تسا  نیا  دـنکیم  ناـیبتیانع  اـب  هراـب  نیا  رد  هللا  همحرخیـش  هک  یبلاـطم  هـلمج  زا 
عورـش اج  نیازا  تسا  هتـشاد  نایبتسین  یندب  ندب و  سفن ، هک  نیا  سفن و  تابثا  يارب  هک  یهیبنترد  الثم  دشابیم ; تایلک  هب  شیوخ و 

ددرگن و کیرحت  هسمال  سح  ات  میـشاب  قلط  ياوه  رد  زینو  میدنبب  ار  مشچ  الثم  میزادـنیب  راک  زا  ار  ساوح  زا  کی  ره  رگا  هک  دـنکیم 
درگنب کین  رگاتسا  تباث  شتاذ  هک  دـنیبیم  سفن  طیارـش  نیا  لوصح  زا  دـعب  دـنک  يرتمک  كاردا  سملات  میزادـنا  هقرفت  اـضعا  نیب 

( . 65 . ) تسا نآ  ءاضعا  ندب و  زا  ریغ  شتاذ  هک  دنکیم  هدهاشم 
تاذ هب  سفن  هجوت  عنام  دوخ  نیا  دـشاب  رتنوزفا  ساوحهب  سفن  هجوت  هچ  ره  هک  نیا  دـیآیم  تسد  هب  هیبنت  نیا  زا  هک  یجیاـتن  زا  یکی 

تـسا هنوگ  ناـمه  ، دـش دـهاوخ  مهارف  رتشیب  سفن  رد  روغ  تهج  هنیمز  دـشاب  رتـمک  نآ  هب  تاـفتلا  هچ  رهسکعلاـب  دوشیم و  شیوخ 
، دـعب ود  نیا  نود ، هبنج  قوف و  هبنج  تشاد : هبنج  ود  سفن  نوچ  اساساودراد  دوجو  یعنامت  اهنآ  نیب  ایوگ  هک  تالوقعم  تاسوسحم و 

روغ عنام  توهش و ... لیخت ، ساسحا ، ریظنیندب  لغاوش  دوشیم و  يرگید  زا  فارصنا  بجوم  یکی  هب  یلوغشم  لد  دندناعتمو و  عنامتم 
دوشیم : يدوهش  ینالقع و 
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لقعلاـب كاردـالا  وـهو  هئداـبم  یلاو  هتاذ  یلا  ساـیقلاب  هل  لعفوۀسایـسلا  وـهو  ندـبلا  یلا  ساـیقلاب  هـل  لـعف  نـالعف  هـل  سفنلا  رهوـج  نا  »
ندـبلا ۀـهج  نـم  هلغاوـشو  نیرمـالا  نـیب  عـمجلا  هـیلع  بعـصیورخالا  نـع  فرـصنا  امهدـحاب  لغتــشا  اذا  هناـف  ناـعنامتم  نادـناعتمامهو 

لطعت لوقعم  یف  رکفت  تذـخا  اذا  کـناب  اذـه  ملعت  تناو  عجولاوحرفلاو  مغلاو  فوـخلاو  بضغلاو  تاوهـشلاو  لـیختلاو  ساـسحالایه 
( . 66 .« ) لقعتلا نع  سفنلا  عنمی  سحلا  نا  ملعت  تناو  اهتهجیلا  اهایا  ةدار  اهرسقتو  سفنلا  یه  بلغت  نا  الا  هذه  نم  ءیش  لککیلع 

رگا هک  تسا  نیا  سفن  ناش  اریز  دشابیم ، ناشلعف  ماجنارد  رگید  ياوق  هب  سفن  کمک  زا  عنام  اوق  یخرب  هب  لاغتشا  هک  نیا  رگید  تهج 
سفن رگا  الثم  دزرویمتلفغ ; تاینطاب  زا  دـش  لوغـشم  یجراخ  روما  هب  رگا  ددرگیم و  لـفاغ  يرهاـظ  رومازا  تخادرپ  ینطاـب  روما  هب 
لاـعفا هب  رگا  دـنامیم و  زاـب  یبـضغ  هوق  زا  تخادرپ  یناوهـش  هوق  هبرگا  ددرگیم و  فیعـض  رکذـت  لـیخت و  رد  درک  سوسحم  هب  لـیم 
تروص نیا  رد  دـشابن  لوغـشماوق  زا  ياهوق  هب  هک  مینک  ضرف  رگا  لاح  سکعلاـب ، دوشیم و  لـفاغ  یکاردا  لاـعفا  زاتسب  لد  یکیرحت 

درادیم . لوغشمدوخ  هب  ار  سفن  دوشیم و  بلاغ  تساوقا  هک  ياهوق 
هب هک  تسا  نیا  خـساپ  ددرگیمن ؟ لوغـشم  نادـب  هدشفرـصنم  ياهوق  هب  نتخادرپ  زا  سفن  تلع  هچ  هب  ارچ و  هک  دیـسرپ  ناوتیم  لاـح 

تلع :  راهچ 
نوکی نا  اماو  مونلا  یف  امک  اـم  ۀـحارتسال  نوکی  نا  اـماو  فوخلایف  اـمکو  ضارمـالا  یف  اـمک  لامکتـسالا  نع  لـغاش  فعـضل  وا  ۀـفآل  »

( . 67 .« ) اهریغ نع  اهیلا  فرصنملا  ةوقلا  لامعتسا  یلا  ۀمهلا  فارصناةرثکل 
هاگ ره  تسا  صاخ  ياهوق  کی  ره  لفکتم  بذـجو و  عفد  ای  بضغ  توهـش و  ریظن  دـنزیم  رـس  یلباـقتم  لاـعفا  سفن  زا  نوچ  نیارباـنب 

لمعتسم اساساو  هکردم  هکرحم و  تالآ  لمعتـسم  هک  یـسفن  هک  تسور  نیا  زا  دنامیم و  زاب  يرگیدزا  دش  لوغـشم  یکی  لعف  هب  سفن 
لاـبقا و ییاـهراسکنا و  رـسک و  دزادرپـب و  ناـمز  مه  ناـسکیروط و  هب  اوق  سفن و  داـعبا  روما و  عـیمج  هب  دـناوتیمن  ـالومعم  تسا  ندـب 

كاردا هب  یلیام  رگا  : دـناهدومرف هک  تساج  نیا  زا  درادیم و  زاب  رگید  ناش  هب  هجوت  زا  ار  وا  یناش  هب  هجوتو  تشاد  دـهاوخ  ییاـهرابدا 
نک . زاب  لد  شوگ  مشچ و  تبقارم  اب  نکربلد و  تاسوسحم  رطاوخ و  زا  يوش  لیان  تاذ  دوهش  تالوقعم و 

نع ناش  هلغـشیال   » رهظم دناهدش  لصاو  عمجلا ، عمجماقم  هب  هک  هیلاع  سوفن  تسا  یلومعم  سوفن  هب  طوبرم  اوق  نیب  عنامت  دـناعت و  هتبلا 
درادیمن . زاب  رگید  ياوق  هبتمه  زا  ارنانآ  ياهوق  تیبرت  هدش  ناش »

تیفیک ود ، نآ  لباقتم  تاریثات  سکعلاب و  ندب و  سفنطابترا و  لیبق  زا  دوشیم  حرطم  يرگید  هجوت  لباق  بلاج و  ثحابم  هنیمز  نیا  رد 
. دبلطیم رگید  یلاجماهنآ  هرابرد  ثحب  هک  اوق ، هار  زا  کی  ره  رب  ضراع  لاوحا  لاعفا و  رد  ندب  سفنتکراشم و  ندب ، سفن و  هقلع 

ندب اب  اوق  طابترا 

. دریگیم رارق  ثحب  دروم  بیترت  هب  کیره  هک  اوق  تالآ  يرگید  اوق و  لحم  یکی  تسا : حرط  لباق  هلئسم  ود  هنیمز  نیا  رد 

اوق لحم  لوا :  هلئسم 

دنادیم : يراخبحور  مان  هب  فیطل  یمسج  ار  اوق  لحم  مدقتم ، هفسالف  رگید  دننامه  هللا  همحریلعوب 
( . 68 .« ) حورلا وه  مسجلا  کلذ  ناو  یناحورذفانملا  یف  ذفان  فیطل  مسج  یلوالا  اهتیطم  ۀینامسجلا  يوقلا  نا  »
. تساهنآ لاعفا  ندب و  واوق  طبار  اوق ، لحم  هنوگچ  تسا ؟ مادک  نآ  تابثا  لیلد  تسیچ ؟ فیطل  مسج  نیا 

؟ تسیچ يراخب  حور  کی : 

هک :  تسا  ( 69 « ) راح فیطل  مرج   » حور نیا  هک  دناهتفگ 

انیس نبا  هاگدید  زا  یسح  www.Ghaemiyeh.comكاردا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 165زکرم  هحفص 49 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


( . 71 .« ) دنطالخا فیطل  مرج  نیا  شیادیپ  اشنم  سپ  ( » 70 « ) ةدودحم ۀبسن  یلع  اهتیراخبو  طالخالا  ۀفاطل  جازتمال  ثداح  وه  »
نیا نایرج  دوشیم ، لیدـبت  طلخ  هب  هلحرم  نیتسخنرد  اذـغ  دـیآیم . تسد  هب  اذـغ  هلاحتـسا  زا  هک  لایـس  بوطرم و  هدام  تسیچ ؟ طلخ 

، دنکیم کمکنآ  هب  ندـیوج  لمع  دریگیم و  تروص  هیلوا  مضه  هدـش  طولخم  غضم  اب  ناهد  رد  اذـغهک  تسا  تروص  نیا  هب  لیدـبت 
يوب گنر و  تسا  هدش  هتخپ  هک  هیلوا ، هدش  مضه  ياذغ  دنحطـسکی ، ود  ره  ایوگ  هک  يدح  هب  دراد  دنویپ  هدعم  حطـس  اب  ناهد  حطس 
لاحط یمرگ  تسار و  تمـسرد  هک  دبک  ترارح  هدعم و  ترارح  قازب و  کمک  هب  اج  نآ  رد  دسریم  هدـعم  هب  درادـنار ، نوریب  ياذـغ 
يوناـث مضه  دراد ) رارق  نآ  رد  هک  تسا  ییاهدـیرو  ببـس  هب  هکلبتسین  شدوـخزا  لاـحط  ترارح   ) دراد رارق  نآ  پچ  تمـس  رد  هـک 

بذج هدـعم  راوید  هلیـسو  هب  سولیک  دوشیملیدـبت ، وجبآ ، هیبش  یکبآ و  تسا  ياهدام  هک  سولیک ، هب  مضه  نیا  اب  اذـغ  دریگیمماجنا 
ارفـص و یلواهک  دیآیم  تسد  هب  یتابوسر  دننام و  فک  ياهدام  خبط  نیا  زا  دوشیم ، هتخپ  یبوخهب  اج  نآ  رد  دسریم و  رگج  هب  هدـش 
، تساسراـن ماـخ و  هک  دزپیم  موزل  دـح  زا  رتمک  هاـگ  هدـشادیپ و  نتخوس  هیبـش  یتلاـح  دـشاب  دـیدش  نتخپ  نیا  رگا  تسادوس ، یمود 

بآ لیلد  هبتسارگج  رد  هک  مادام  نوخ  تسا ، نوخ  دـشاب  هدـش  هیفـصت  هعومجم  نیا  زا  هچ  نآ  دـنیوگمغلب و  ایجـف  ار  نآ  ماـختلاح 
دیاز دوشیم و  ناور  اههیلک  هب  رگج  فرط  زا  هدش و  عفد  دیاز  بآدوش  جراخ  دبک  زا  رگا  تسا و  رتفیطل  مزال  دح  زا  نآ  هارمه  دیاز 
نسح مد ، نیا  هک  دسریم  للحتیاملدب  هیهت  تهج  اضعا  هب  اهگر  قیرط  زا  دوش  جراخ  رگج  زا  هک  یـصلاخ  نوخ  ، دوریم هناثم  هب  نآ 

طالخادراد یتالوضف  کی  ره  دوشیم و  ماجنا  اضعا  رد  مراهچ  قورع و  رد  موس  مضههتشاد  رگید  مضه  ود  نوخ  نیا  هتبلا  ( 72 . ) تسا
يراخب حور  طالخا  يراخب  فیطل و  ازجا  زا  دوشیمهتخاس و  مادنا  ءاضعا و  یلوا  زا  فیطل  ءازجا  فیثک و  ءازجا  دـنراد ، ازجا  هنوگ  ود 
دوشیم دوجوم  محررد  هک  ینم  لوصحم  نیلوا  دـیآیم ، تسد  هب  ینم  زا  اذـغ  اذـغ و  زا  طلخ  طلخ و  زا  وضعنیاربانب  دوشیم ، لصاح 

( . 73 . ) دشابیمبلق وضع  نیلوا  تسا و  هروصم  هوق  نآ ، زا  دعب  تسا و  حور 
هب هک  تسا  یـصاختفاط  ياراد  مسج  نیا  دـیآیمدیدپ  ینم  اذـغ و  زا  قیرط  نیا  زا  طالخا و  زا  هک  تسا  یمرج  يراخب  حور  نیارباـنب 

دهدیمار . کچوک  ذفانم  رد  ذوفن  ناکما  نآ 
لحم هس  حور و  هس  رگید  هفـسالف  یخربو  هللا  همحرخیـش  رظن  زا  دراد ، دوجو  یفـالتخا  تساـجک  حور  نیا  لـحم  هاـگداز و  هک  نیا  رد 

دوجوزغم رد  هک  یحور  تسا و  یناویح  حور  دراد  ياج  بلق  رد  هک  یحور  دراد ، مان  یعیبطحور  تسا  دبک  رد  هک  یحور  دراد : دوجو 
( . 74 . ) تسا یناسفن  حور  دراد 

يراخب حور  تابثا  ود : 

هک :  نیانآ  تسا و  هدش  هماقا  یفیطل  مسج  نینچ  دوجو  رب  لیلد  کی  هللا  همحرخیش  راثآ  مامت  رد 
كابـش یف  ذفن  امل  ۀفاطللا  دیدش  مسجلا  اذه  نا  الولو  ۀکرحلاوسحلا  عنمت  ددـسلا  تناک  امل  مسج  طسوتب  ذـفنت  يوقلا  هذـه  نا  ولو ال  »

( . 75 .« ) بصعلااذه
یلحم کمک  هب  اوق  ذوفن  دبای  رودص  ناکما  اهنآزا  لعف  ات  دـنکیم  ذوفن  دوخ  عضاوم  تالآ و  رد  اوق  هک  تسا  نیا  قوف  لالدتـسا  دافم 

یکشزپ تاحیرـشتبلطم  نیا  رب  دوریم ، نیب  زا  وضع  تکرح  سح و  دریگن  تروص  يذوفن  رگا  ، دریگیم ماجنا  دراد  فیطل  یمرج  هک 
تالآ بصع و  كابـش  رد  دـنناوتب  ات  دـنافیطل  یبکرم  دـنمزاین  اضعاقیرط  زا  دوخ  لعف  ماجنا  ذوفن و  تهج  اوق  نیارباـنب ، تسا . دـهاش 

دننک . ذوفن 
. دـنفلتخم اوق  تساوق و  لماح  حور  هک  تسا  نیا  رییغتلیلد  تسا  ریغتم  تلاح  بسح  هب  هک  تسا  یـصوصخم  جازم  ياراد  يراـخب  حور 

کیرحت جازم  زا  ریغ  تساحـلاص  هرـصاب  يارب  هک  یجازم  نینچمه  تسا ، توهـش  جازم  زا  ریغ  دراد  تیحالـصبضغ  يارب  هـک  یجازم 
رد یلو  تسا  دحاو  يراخب  حور  نیاربانب  دنوش ، دحاو  ناشلاعفا  اوق و  هک  دمآیممزال  دوب  دحاو  حور  جازم  رگا  یلک  روط  هب  دشابیم و 
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( . 76 . ) تشاد دهاوخ  نآ  اب  بسانم  صاخ  جازم  دریگیم  رارق  هک  یتلآ  وضعره و 

يراخب حور  فیاظو  هس : 

ياهژیو هاگیاج  سفن  ثحابم  رد  حور  نیا  اذـلدنلئاق  یـساسح  لاح  نیع  رد  فلتخم و  ياهشقن  حور  نیا  يارب  نیعبات  هللا و  همحرخـیش 
درمشربهنوگ : نیا  ار  نآ  ياهشقن  ناوتیم  دراد 

ندب . سفن و  نیبتطاسو  . 1
سفن نایم  اعبط  دراد  ءزج  ود  دوجوم  نیا  اذلتسا  ندب  سفن و  زا  بکرم  یسفن  يذ  دوجوم  ره  هللا  همحرخیـش  رظن  زا  هک  تسا  فورعم 

نملاغتـشالا ۀقلع  یه  امهنیب  یتلا  ۀـقالعلاو   » تسا لاغتـشا  هقلع  هللا  همحرخیـش  ریبعت  هب  هک  تشاددـهاوخ  دوجو  یطابترا  هقلع و  ندـب  و 
سفن رگید ، ترابع  هب  دوب ; دـهاوخن  هطـساونودب  ندـب  هب  سفن  قلعت  نکل  دـسریم  لاـمک  هب  قیرط  نیا  زا  سفن  ( 77 .« ) ندبلاب سفنلا 

رد تساسفن  نود  ندب و  قوف  هک  فیطل  یمرج  تسا  مزال  اذل  دشاب  طبترم  يرـصنع  فیثکندب و  نیا  اب  هطـساو  نودب  دناوتیمن  درجم 
ای وضع  ره  هب  ندب و  هب  سفن  هقلع  لاغتـشا و  ریبدت ، اذل  درادهدهع  هبتسا  تفاطل  تیاهن  رد  هک  يراخب  حور  ار  تطاسو  نیا  دـشاب ، نیب 

دوب : دهاوخ  قیرطنیا  زا  یندب  تالآ  ای  هوق 
( . 78 .« ) حورلا اذه  طسوتب  کلذ  نوکی  ناو  هیمنتو  هربدت  كانهنمو  ندبلاب  قلعت  لوا  اهل  نوکی  نا  بجیف  ةدحاو  سفنلا  تناک  اذاف  »

تسا . ندب  يراخبحور و  سفن ، ءزج  هس  زا  بکرم  یسفن  يذ  دوجوم  ره  ساسا  نیا  رب  هک  تفگ  ناوتیم 
هظقی . مون و  . 2

تسا :  نیا  تلاح  ود  نیا  زا  هللا  همحرخیش  فیرعت 
هذـهمدع مونلا  نوکیف  اهیلا  ةرورـضال  یتلا  ةدارالاب  رهاـظ  نم  ۀـکرحملايوقلل  وا  ساوحلل  ۀلمعتـسم  اـهیف  سفنلا  نوکت  ۀـلاح  ۀـظقیلا  نا  »

( . 79 .« ) ۀلخادلا ۀهجلایلا  ۀجراخلا  ۀهجلا  نع  تضرعا  دق  هیف  سفنلا  نوکتو  ۀلاحلا 
زا رگا  تسا و  يرادـیبتلا  نیا  ددـنب  راک  هب  اراهنآ  دـیامن و  هدافتـسا  ساوح  اوق و  تالآ و  زا  دـنک و  لابقا  رهاـظ  هب  حور  رگا  نیارباـنب 

حور دوع  دریگیمتروص . يراخب  حور  هلیـسو  هبتسا  يرادیب  باوخ و  ببـس  هک  زورب  دوع و  دوبدهاوخ . مون  دنک  دوع  نطاب  هب  رهاظ 
دنکیم : هراشا  نادب  هللا  همحرخیش  هک  دراد  یللع  نطاب  هب 

نا اماو  ۀهجلا  کلت  یف  اهل  ضرع  مهمل  نوکی  نا  اماو  ۀـهجلا  هذـهنم  اهل  ضرع  لالکل  نوکی  نا  اما  هوجو  دـحا  نم  ولخیال  اهـضارعاو  »
( . 80 .« ) اهایا تالآلا  نایصعلنوکی 

ياهيرادـیب يرادـیب ، باوخ و  لـماوع  اـهباوخعاونا ، هب  نوناـق  رد  دـشابیم . قوف  تـالاح  فلاـخم  یتـالاح  لـیلد  هب  يرادـیب  اـعبط  و 
هیلوا طاـشن  هک  دـنادیم  نآ  ار  یعیبط  باوخ  هللا  همحرخیـش  ( 81 . ) تسا هتخادرپ  طوسبم  روطهب  کـی  ره  ناـمرد  ياـههار  یعیبطریغ و 
هراشا اهنادـب  باوخ  شیادـیپ  نطابهب و  حور  تشگزابته  هللا  همحرخیـش  هک  یلماوع  نیب  زا  دوش  لیاز  یلک  هب  قباستلاسکو  دـیآزاب 

سفن . تبوطر  میظع ، فوخ  دایز ، راکفا  يرادیب ، رد  دایز  تاکرح  هطساو  هب  حورلیلحت  اذغ ، مضه  جازم ، يدرس  تسا : نیا  دنکیم 
دوش لیلق  لیلحت  هطـساو  هب  رگا  تسا و  توهـش  وتعاجـش  طاشن ، حرف ، بجوم  دـشاب  هتـشاد  ترثک  حور  رگا  هک  نیا  بلاج  تاـکن  زا 

ددرگیم . ایلوخیلامیتح  نزح و  هتکس ، عرص ، ثعاب 
اوق . بکرم  . 3

تساهنآ : ثاعبنابجوم  اوق و  يدؤم  هیطم و  بکرم ، لماح ، هک  تسا  نیا  حور  شقن  نیرتمهم 
( . 82 .« ) حورلا یمسیواهلک  يوقلا  هذهل  لماحلا  وه  راح  فیطل  مرج  يوقلا  نیبو  ندبلا  نیب  »

ریغتم فلتخم  تالاح  بسح  هب  جازم  نیا  تسا ، یـصاخجازم  ياراد  حور  هک  تسا  تروص  نیا  هب  يراخب  حور  طسوت  اوق  لـمحتیفیک 
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رگا لاح  دوبن ، شیب  یکیناشلعف  دحاو و  دنتشاد  رارقتـسا  نآ  رد  هک  ییاوق  دوب  يدحاو  جازم  ياراد  حور  رگاو  دنفلتخم  اوق  اریز  تسا ،
الـصا ایتشگزاب  نطاب  هب  رهاظ  زا  رگا  دوشیم و  رداص  هوق  نآ  لعف  درکذوفن  اضعا  رد  لمح و  رهاظ  هب  نطاب  زا  ار  ياهوق  يراـخب  حور 
هیدیلج يور  جراخ  زا  یحبشتسخن  : دیامرفیم ییانیب  دروم  رد  هللا  همحرخیش  الثم  ددرگیمن ; یـشان  وا  زا  یلعف  دشن  رـشتنمهدرکن  زورب 

رد طورخم  لکـش  هب  حبـش  ود  نیا  دـنکیم  لـقتنم  بصع  ياـقتلم  هب  دراد  رارق  ییاـنیبباصعا  رد  هک  يدؤم  حور  ار  حبـش  نآ  دـتفایم ،
زغم ولج  تمسق  هب  ار  رصبم  تروص  هک  تسا  يرگیديدؤم  حور  نآ  يارو  دریگیم ، تروص  ییانیب  ساسحا  دنتفایم و  مه  يور  اجنآ 

( . 83 . ) دریگیم تروص  راصبا  لامک  اج  نآ  رد  دنکیمن  كاردا  ار  نآ  دوخ  یلو  دنکیم  لقتنمتسا  كرتشم  سح  لحم  هک 
بقع ایتسار  پچ و  هب  عیرس  رایـسب  یتاکرح  هرـصابحور  نوچ  دیامرفیم : هلمج  زا  هدرک  هراشا  ینیبود  للع  هب  نینچمه  هللا  همحرخیش 

لـصاح ینیبودهتفرگن  رارق  مه  يور  اـقیقد  روص  اذـل  دـنک  طبـض  هطقن  کـی  رد  دوشیم  دراو  هک  ار  ددـعتمروص  دـناوتیمن  دراد  ولج  و 
عیرس رایـسب  اهتکرح  نیا  دنک و  تکرح  دیاب  اوق  هیدات  روظنمهبتساوق  لصاح  هک  هنوگ  نامه  حور  رگید ، ترابع  هب  ( ; 84 . ) دوشیم

هب ناـسنا  رگا  یتـح  درادلـلحتیام  لدـب  هب  زاـین  تسا  یناـمرج  حور  هک  اـج  نآ  زا  دوشیم و  نآ  لـیلحت  بجومنیمه  دریگیم و  ماـجنا 
تکرح حور  رد  هک  تسا  نآ  ببـس  ددرگیم ، رود  مه  ایـشا  ریاـس  هکدرادـنپیم  درگنب  داـیز  دـخرچیم  هریاد  تروـص  هب  هـک  یمـسج 

، حور هک  تسا  نآ  تلع  دوشیمرپ  رگید  مشچ  هک  مینکیم  ساسحا  میدـنبب  ار  مشچ  کی  رگا  هک  نیا  ای  ( 85  ) ددرگیمثداح ریدتسم 
زاـب هک  رگید  مشچ  هب  اـج  نآ  زا  یقتلم و  هب  باـصعا  قیرط  زا  مشچ  کـی  نتـسباب  تسا ، رـشتنم  مشچ  ود  ره  رد  هک  هرـصاب ، هوق  لـماح 

( . 86 . ) دوشیم لصاح  التما  تروص  نیدب  دنکیم و  ذوفنتسا 
ببـس هب  حور  نیا  هک  دـنا  يراخب  حور  ماـن  هب  یلحمدـنمزاین  دناینامـسج  ارثکا  نوچ  فلتخم  لاـعفا  رودـص  يداـبم  اوق و  هک  نآ  هجیتن 

ببس قیرطنیا ، زا  دنکیم و  دوع  زورب و  نطاب  ای  رهاظ  هب  هدرک  ذوفن  اضعا  باصعا و  كابش  ذفانمرد و  تکرحتعرـس  تفاطل و  تدش 
. ددرگیم باوختلاح  شیادیپ  ای  يرادیبرد و  لعف  رودص  ببس  رما  نیمه  دوشیم و  نطاب  ای  رهاظ  هب  اوق  لاقتنا 

اوق تالآ  مود :  هلئسم 

هب دیاب  هک  دش  دهاوخ  حرطم  لیذ  ياهلاؤس  لاح  ، دراد یتلآ  ياهوق  ره  هک  میروخیمرب  ررکم  ترابع ، نیا  هب  هللا  همحرخیش  نانخس  رد 
طابترا تسیچتلآ ؟ اب  هوق  طابترا  سکعلاب ؟ دراد و  هوق  کی  یتلآ  ره  ایآ  تسا ؟ مادک  نآ  قیداصم  ؟ تسیچ تلآ  دوب : نآ  خـساپ  لابند 

؟ تسیچ تالآ  بیترت  دوشیم ؟ كرد  تلآ  ایآ  تسیچ ؟ ندب  ابتلآ 

؟ تسا مادک  نآ  قیداصم  هچ و  ینعیتلآ  کی : 

ینعی :  حالطصارد  دریگیم و  ماجنا  يراک  نآ  اب  هک  تسا  يرازبا  هلیسو و  يانعم  هبتغل  رد  تلآ 
( . 87 «. ) ةوقلاب هلوه  ام  اهل  بستکیل  ءیشلل  تلعج  امنا  ۀلآلا  »

دومرف : هک  نیا  ای  و 
( . 88 «. ) لعفلا یلا  جرخی  ۀلآلابف  لعفلاب  ةوقلاب ال  یه  ءیشلکاهنال  ۀلآلاب  نیعا  امناو  لعفت  وا  اهب  كردتل  سفنل  تلعج  امنا  ۀلآلا  »

يانعم بساـنت  هجو  اـج  نیمه  زا  دـسریم  تیلعف  هبتسا  هوقلاـب  هچ  نآ  نآ ، اـب  تیلعف و  هب  هوق  زا  جرخم  تسا  ياهلیـسو  تلآ  نیارباـنب 
دوشیمنشور . یحالطصا  يوغل و 

روما ربتلآ  هللا  همحرخیـش  تاـملک  رد  دـنمان . تلآددرگ  لـعف  هب  هوق  زا  جورخ  بجوـم  هک  ار  ياهلیـسو  ره  هک  تسین  اـنعم  نیدـب  هتبلا 
تسا : هدش  قالطا  یفلتخم 

رد اوه و  راصبا  رد  الثم  تسا ; زاین  یطـسوتم  ، سوسحم ساح و  زا  ریغ  يرهاـظ ، یـسح  كاردا  ره  رد  هللا  همحرخیـش  رظن  ساـسا  رب  - 1

انیس نبا  هاگدید  زا  یسح  www.Ghaemiyeh.comكاردا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 165زکرم  هحفص 52 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


( . 89 . ) تسا هدرک  تلآ  قالطا  طسوتم  رب  یهاگ  هللا  همحرخیش  . تسا جایتحا  هیباعل  تبوطر  قوذ ،
فیرعت رد  الثم  دهدیم ; ماجنا  ار  دوخ  لاعفا  نآاب  سفن  تسا و  سفن  رازبا  هوق  هک  ظاحل  نیدـب  دـناهدیمان  تلآ  ار  هوق  دراوم  یخرب  - 2

رب اهنآ  لاحمو  اوق  هبتلآ  قالطا  ناگرزب  زا  یخرب  تساوق . تلآ  زا  دارم  فیرعت  نیا  رد  یلآ » یعیبطمسجل  لوا  لامک  : » تشذـگ سفن 
( . 90 . ) دننادیم هطساو  هللا  همحرهجاوخ  عبت  هبار  هتسیاش  اسر و  ریبعت  دناهتسناد و  یحماسم  يریبعت  ار  حراوج  اضعا و 

( . 91 . ) تسا هدمآ  زین  يراخب  حور  يانعم  هبتلآ  - 3
( . 92 . ) تسا هدش  قالطا  يزیرغ  ترارح  ربتلآ  دراوم  ياهراپ  رد  - 4

( . 93 . ) تسا هدشتلآ  قالطا  نآ ، زا  یئزج  ای  غامد  رب  یهاگ  - 5
( . 94 . ) تسا هدشتلآ  قالطا  زین  بصع  رب  - 6
( . 95 . ) تسا هدمآ  زین  وضع  يانعم  هبتلآ  - 7

( . 96 . ) تسا هدیدرگ  قالطا  تلآ  ندب ، رب  نینچمه  - 8
دارم نآ  صاخ  يانعم  اج  نیا  رد  دـشاب . نآ  نیعم  سفنلاعفا ، رودـص  تهج  هک  تسا  ياهلیـسو  ره  لماش  ماـع ، ياـنعم  هبتلآ  نیارباـنب 

اوق لحم  اریز  دوشیممتـشه ، متفه و  مشـش ، مجنپ ، موس ، یناـعم  لـماش  لامعتـسا  رد  عسوت  اـب  تساوقعضوم و  لـحم و  لـماش  هک  تسا 
ره رگید  یناعم  هک  نانچ  دوشیم  هدیمان  نآ  عضوم  هک  دـنراد  ياج  يوضعرد  نآ  رد  لاح  هوق  حور و  یلو  تسا  يراخب  حور  هلاصالاب 

صاخ .» وضع  ةدرفم و  ۀلآ  ةوق  لکل   » نیاربانب دنراد ، یتبسانمکی 
زا ای  هدرک  کیرحت  ار  غامد  زا  یعضوم  هک  تروص  نیدبدندادیم  صیخشت  زغم  زا  یـشخب  رد  تفآ  داجیا  اب  میدق  بط  رد  ار  اوق  عضوم 

دومرف : هک  نیا  لثم  دندرکیم  طوبرم  عضوم  نآ  هب  داتفایم  راک  زا  هک  ار  سفن  لاعفازا  یشخب  ره  دندربیم و  نیب 
( . 97 .« ) روصتلا نم  بابلا  اذه  ۀفآ  كانه  تثدحذا  کلذلو  غامدلا  مدقم  ۀیلایخلا -  ةوقلا  عضوم  يا  اهعضومو -  »

تسا . ینثتسم  هلقاع  هوق  اهنت  تساوقمامت و  لماش  مکح  نیا  تسا  لقتسم  یعضوم  دنمزاین  شلماح  هوق و  ره  نیاربانب 
نشور تلآ  هوق و  طابترا  زین  دراد . یتلآ  ياهوق  ره  هکدمآ  تسد  هب  نینچمه  تسا  مادک  شقیداصم  تسیچ و  تلآ  هک  میتسناد  نونکات 

ریثات اـشنم  هکتسا  قیمع  يدـح  هب  طاـبترا  نیا  دـننکیم  فرـصت  نوریب  ندـب و  رد  تـالآ  قیرط  زا  اوقو  تساوق  عضوم  تلآ  اریز  دـش ،
رهاظ ندب  رد  ار  دوخ  رثا  لقتنم و  اضعا  هب  اوق  قیرط  زا  دـیآیمدیدپ و  سفن  رب  یتئیه  هاگ  هک  هنوگ  نآ  دـشابیم  ندـب  سفن و  تارثاتو 

دزاسیم :
( . 98 .« ) كرعش فقیو  كدلج  رعشقی  فیکهتوربج  یف  ترکفو  لجوزع  هللا  بناج  ترعشتسا  اذا  کنا  رظنا  »

( . 99 . ) دشابیم فیعض  رکذت  دیدش و  رکذ  بجومسبای  جازم  هک  نانچ  دتفایم  رثؤم  نآ  ياوق  سفن و  رب  صاخ  جازم  سکعلاب ، ای  و 

دراد یتلآ  ياهوق  ره  ود : 

طوبرم یتلآ  ره  تفگ  ناوتیمن  ینعی  تسین ; تسردنآ  سکع  یلو  تسا  حیحص  دراد  دحاو  یعـضوم  یتلآ و  ياهوق  ره  هک  هیـضق  نیا 
دعب دـشابیمرگید . لقتـسم  هوق  راهچ  لماش  هکلبتسین  يدـحاو  هوق  هک  تسا  لئاق  هللا  همحرخیـش  هسمالهوق  رد  الثم  تسا ; هوق  کـی  هب 
لحم وضع  کیتسا  نکمم  اریز  تسین  شیب  هوق  کی  هک  داتفاهابتشا  هب  دیابن  تسا  وضع  کی  هوق  راهچ  نیا  عضوم  هک  نیا  زا  دیازفایم 

دشاب : هتشاد  تلآ  کی  هوق  نیدنچو  دشاب  هوق  دنچ 
نا زوـجیو  اـهل  ۀـکرتشم  ةدـحاو  ۀـلآ  نوـکت  نا  زوـجی  لـب  اهـصختۀلآ  يوـقلا  هذـه  نم  ةدـحاو  لـکل  نوـکت  نا  ةرورـض  بـجی  سیلو  »

( . 100 .« ) سوسحم ریغ  تالآلا  یف  ماسقنا  كانهنوکی 
، دـشابن سوسحم  وـضع  نآ  ماـسقنا  دـنچ  ره  دـشابياهوق  تلآ  نآ  زا  یئزج  ره  ددرگ ، مسقنم  دـحاو  یتـلآ  وـضع  دراد  ناـکما  نینچمه 
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کی زا  شیبتلآ  کیو  هوق  کی  زا  هک  نآ  هجیتن  هدـش  یـشان  یفلتخم  لاعفا  تالآ ، فالتخا  بسحهب  هوق  کی  زا  تسا  نکمم  نینچمه 
. دوشیمن رداص  لعف 

؟ دوشیم كرد  دوختلآ  ایآ  هس : 

اذل دناهتخاس  لدتـسم  ناهرب  اب  ار  نیا  دناینامـسجتلآ ، دنمزاین  یناویح  ياوق  مامت  تشذگ  هک  نانچ  تسا ، یفنم  هللا  همحرخیـش  خساپ 
تسا تکرح  رودص  اب  ساسحالوصح  یسح و  تروص  عابطنا  تهج  تسا  ياهطساو  تلآ ، نکل  دوب  دنهاوخيدام  ياوق  یناویح ، ياوق 
اعدم نیا  رب  هک  یناهرب  دـنکیمن . كاردا  ار  دوختلآ  اذـل  تسا  تروص  عابطنالحم  تلآ  یکاردا  ياوق  دروم  رد  یلو  هکرحم  ياوق  زا 
عبطنم رگید  یتلآ  رد  نآ  حبـش  تروص و  تسامزال  دشاب  كردم  دوختلآ  رگا  لاحتسا  تلآ  اب  كاردا  اساسا  هک  تسا  نیا  هدشهماقا 

ارج و مـله  ددـنب و  شقن  یتروـص  رگید  یتـلآ  رد  دــیاب  یمود  زا  دــشاب  كردــم  تـلآرگا ، دوـشیم  تـلآ  نآ  رد  مـالک  لـقن  ددرگ ،
هتبلا تسا ، تاسوسحم  كاردا  هلیـسواهنت  تسین و  كردـم  تلآ  هک  نآ  هجیتن  تسیچ ؟ رد  یلوا  تلآ  اـب  نآ  قراـف  دـشابن  كردـمرگا 

مینیبیم ار  یجراخ  يایـشا  مشچ ، اـب  اـم  هک  ناـنچ  دریگیم  تروص  لـقع  هطـساو  هبكاردا  نیا  یلو  دوشیم  كاردا  تلآ  یلک  موهفم 
. دنیبیمن ار  مشچ  دوخ  هطساو ، نودب  مشچ  زگرهیلو 

سفن تالآ  نوکت  بیترت  راهچ : 

قلعت ادـتبا  رد  ندـب  ياـضعا  ماـمت  هب  سفنهک  تسا  نیا  هتخاـس  حرطم  صوـصخ  نیا  رد  هللا  همحرخیـش  هـک  ياهدـمع  ثحاـبم  زا  یکی 
همحرخیـش ؟ تسیچ دریگیم  قلعت  نادب  ائادـتبا  سفن  هک  ندـب  نوکتم  وضع  نیلوا  لاح  دـنکیمادیپ  قلعت  وضع  کی  هب  اهنت  دریگیمن و 

وا . زا  لبق  هفسالف  هک  هنوگ  نامه  ( 101 . ) دنادیم بلق  ار  وضع  نیلوا  هللا 
نیلوا دوش  هتفگ  نخـستق  اب  رگا  اذـل  تسا  يراخبحور  مان  هب  فیطل  یمرج  هطـساو  هب  هدوبن  میقتـسم  ندـب  هب  سفن  قلعت  هک  دـش  ناـیب 

حورلا و عمجمبلق  تسا ، بلق  دروخیم  دـنویپ  نادـب  حور  هطـساو  هب  سفن  هک  يوـضع  نیلوا  تسايراـخب و  حور  سفن ، قـلعتم  مسج 
بلق نیاربانبتساوق ، بکرم  لـماح و  حور  رگید  يوس  زا  حورلـحم و  تسا و  نوکتم  وضع  نیلوا  بلق  رگا  تسا ، یناـسفن  ناور  لـحم 

دوب . دهاوخاوق  لحم  نیلوا 
غامد و بلق و  طاـبترا  زا  هللا  همحرخیـش  هیجوت  دـباییمزکرمت . اـج  نآ  رد  یتکرحو  یـسح  ياوق  دوشیم و  نوکتم  غاـمد  بلق ، زا  دـعب 
، دبک هب  بلقزا  هیذـغت  هوق  و  دوشیم ، هضافا  غامد  هب  حور  طسوت  بلق  زا  یغامد  ياوق  هک  تسا  نیايرگید  هب  یکی  زا  اوق  لاقتنا  تیفیک 

دبک زغم و  اذل  دوشیم  هضافا  نآ  هب  دـبک  جازم  بسانم  هوق  و  نآهب ، زغم  جازم  بسانم  ياوق  اج  نآ  زا  تساوق و  لوا  ادـبم  بلق ، نیاربانب 
هب هسمال  هوق  یقتلم و  ای  هیدیلج  هبهرصاب  هوق  الثم  دنوشیم ; لاسرا  دوخ  بسانم  ياضعا  هب  نآ  زا  یغامد  ياوق  سپـسدنیاوق  يوناث  ادبم 

زغم و هب  اـج  نآ  زا  اوق  هدوب ، اوق  ادـبم  بلق  سپ  دـباییم ، راـشتنا  رگید  ياـضعا  هبدـبک  زا  هیذـغت  هوق  نینچمه  دوـشیم ، لـقتنم  تسوـپ 
، دنوشیم رداص  اج  نآ  رد  اهنآ  زا  لاعفا  ودنوریم  دوخ  صاخ  ياضعا  هب  ود  نآ  زا  اددجم  دوشیم و  مامت  اج  نآ  رد  هدش  لاسرادـبک 

دریگیم . تروص  باصعاریسم  زا  يراخب و  حور  طسوت  لاقتنا  نیا 
تبنم هک ، نآ  لاحتس  غاـمد  باـصعا ، تبنمارچ  تسا  هنوگ  نیا  اوق  راـشتنا  تیعـضو  رگا  هک  تسا  هدرک  حرطم  یلاؤس  هللا  همحرخـیش 

تبنمهک تسین  مولعم  هک  نیا  یکی  تسا : هداد  خـساپ  نیدـنچ  لاؤس  نیا  هب  هللا  همحرخیـش  دریگتروص . اوق  ادـبم  زا  تسا  مزـال  بصع 
طوسبم روط  هب  ناویحلا  باتک  رد  بلطم  نیا  تابثايارب  هللا  همحرخیـش  تسا . قداص  نآ  سکع  اسب  هچ  دـشاب و  بلق  هب  زغم  زا  باصعا 

زا لاقتناهک  دوب  دهاوخن  انعم  نیدب  رما  نیا  تسا  غامد  بصع ، تبنم  هک  میوش  میلست  رگا  هک  نیارگید  تسا . هدرک  ثحب  حیرـشت  هار  زا 
نآ زا  ار  یتکرح  یـسح و  ياوق  ات  هدرک  لاسرا  بلق  هبیتلآ  دوخ  دزن  زا  زغم  هک  درادـن  یلاکـشا  اریز  دریگ ، تروص  بلق  هب  غامد  قیرط 
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اب مه  بط  ردبلطم  نیا  دـشابن . بصع  تبنم  دـنچ  ره  تساوق  ادـبم  بلق ، هک  درک  اعدا  ناوتیم  قباسناهرب  اب  نیارباـنب  دـنک ، دادمتـسا 
هب اج  نآ  زا  هدـش  لاسرا  دـبک  زغم و  هب  يراخب  حور  کـمکهب  بصع و  قیرط  زا  ددـعتم  ياوق  بلق  زا  نوچ  تسا ، تاـبثا  لـباق  حیرـشت 

دوشیم . رشتنم  رگید  ياضعا 
ساـسحا زا  دوـخ  بلق  ندرک  ساـسحا  هک  تسانیا  دروآیم  تساوـق  ادـبم  بلق ، هک  اعدـم  يارب  هللا  همحرخیـش  هک  يدـهاوش  هلمج  زا 

تیفیکتهج هدرکن  هدنسب  رادقم  نیا  هب  هللا  همحرخیـش  تسین ، لمحت  لباق  بلق  درد  هک  تسورنیا  زا  تسا و  رتشیب  دوخ  غامد  ندرک 
دبلطیم . رگیدیلاجم  نآ  حرش  هک  ( 102  ) دنکیم نایب  یمکح  زغم  رد  اوق  عضاوم  تالآ و  شنیچ 

اهتشونیپ :
. 529 ةاجنلا ص524 -  ص378 و 379 و 380 ;ر.ك : تایهلالا ، ءافشلا ، ( 1

ص29 . سفنلا ، باتک  ( 2
ص306 . ج 2 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ( 3

ص32 و 216 . سفنلا ، باتک  ( 4
ص333 . ةاجنلا ، ص39 ; نامه ، ( 5

ص445 . تایهلالا ، ءافشلا ، ( 6
ص107 . داعملا ، ادبملا و  ( 7

دعب . هب  ص27  سفنلا ، باتک  ( 8
ص57 . ج 8 ، رافسا ، ( 9

ص245 . ج 2 ، ۀیقرشملا ، ثحابملا  ( 10
ص60 . ج 8 ، رافسا ، ص240 و 241 ; ج 2 ، نامه ، ( 11

ص29 . سفنلا ، باتک  ( 12
ص29 . نامه ، ( 13

ص60 و 61 . ج 8 ، رافسا ، ; 243 ص241 -  ج 2 ، ۀیقرشملا ، ثحابملا  ( 14
ص36 . سفنلا ، باتک  ( 15
ص38 و 195 . نامه ، ( 16

ص161 و 187 . سفنلا ، باتک  ( 17
. 77 ج8،ص57 -  رافسا ، ص740 و 796 و797 ; لیصحتلا ، ; 246 ص239 -  ج 2 ، ۀیقرشملا ، ثحابملا  ( 18

ص92 . داعملا ، ادبملا و  ( 19
ص78 . یئالع ، همانشناد  ( 20

، سفن هلاسر  ص78 ; یئالعهمانشناد ، ص49 ; لئاسر ، ص320 ; ةاجنلا ، ص92 ; داعملا ، ادـبملا و  هب  ص33 ;ر.ك : سفنلا ، باتک  ( 21
ص113 و 114 . هللا ،  همحرقارشا  خیش  زا  هلاسر  هس  ص13 ;

ص408 . ج 2 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ص320 ; ةاجنلا ، ( 22
ص72 . یئالع ، همانشناد  ( 23

ص47 . سفنلا ، باتک  ( 24
ص407; ج 2 ، تاـهیبنتلاوتاراشالا ، یئالع ص79 ; همانـشناد  ص92 ; داعملا ، ادـبملا و  ص320 ; ةاجنلا ، ; ص33  سفنلا ، باـتک  ( 25
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ص49 . لئاسر ،
ص79 . یئالع ، همانشناد  ( 26

ص407; ج 2 ، تاـهیبنتلاوتاراشالا ، ص79 ; یئالع ، همانـشناد  ص92 ; داعملا ، ادـبملا و  ص320 ; ةاجنلا ، ص33 ; سفنلا ، باـتک  ( 27
ص49 . لئاسر ،

ص92 . داعملا ، ادبملا و  ( 28
ص47 . سفنلا ، باتک  ( 29

تاراشالا ; ص 53  لـئاسر ، و 81; ص80  یئـالع ، همانـشناد  ص93 ; داـعملا ، ادـبملا و  ص331 ; ةاـجنلا ، ص33 ; سفنلا ، باــتک  ( 30
ص15 . سفن ، هلاسر  ص411 ; تاهیبنتلاو ،

نامه . ( 31
سفنلا . باتک  ( 32

ص93 . داعملا ، ادبملا و  ( 33
ص101 . یئالع ، همانشناد  ( 34

ص331 . ةاجنلا ، ص37 ; سفنلا ، باتک  ( 35
ص412 . ج 2 ، ۀیقرشملا ، ثحابملا  ( 36

نامه . ( 37
ص790 . لیصحتلا ، ( 38

یقرواپ ص352 و 353 . ج 2  تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ( 39
ص56 . لئاسر ، ص38 و 195 ; سفنلا ، باتک  ( 40

ص37 . سفنلا ، باتک  ( 41
ص352 . ج 2 ،  تاهیبنتلاو ،  تاراشالا  ( 42

ص96 . داعملا ، ادبملا و  ( 43
ص353 . ج 2 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ص101 ; یئالع ، همانشناد  ( 44

ص96 . داعملا ، ادبملا و  ص330 و 331 ; ةاجنلا ، ص37 ; سفنلا ، باتک  ( 45
ص331 . ةاجنلا ، ص38 ; سفنلا ، باتک  ( 46

ص39 . سفنلا ، باتک  ( 47
نامه . ( 48

ص25 .  سفن ، هلاسر  ص335 ; ةاجنلا ، ( 49
ص109 . یئالع ،  همانشناد  ص57; لئاسر ، ص40 ; سفنلا ، باتک  ص355 ; ج 2 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ص99 ; داعملا ، ادبملا و  ( 50

ص 186 . سفنلا ،  باتک  ( 51
دعب . هب  ص353  ج 2 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ( 52

ص358 و 359 . ج 2 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ص220 ; سفنلا ، باتک  ( 53
ص 228 و 229 . سفنلا ، باتک  ( 54

ص95 . داعملا ، ادبملا و  ( 55
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ص160 . لوا ، باتک  بط ، رد  نوناق  ( 56
ص150 . ج 8 ، رافسا ، ص277 ; ج 2 ، ۀیقرشملا ، ثحابملا  ( 57

ص341 . ةاجنلا ، ص40 ; سفنلا ، باتک  ( 58
ص408 . ج 2 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ( 59

ص122 . ج 8 ، رافسا ، ( 60
ص408 . ج 2 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ص40 و 41 ; سفنلا ، باتک  ( 61

ص341 . ةاجنلا ، ( 62
ص92 . داعملا ، ادبملا و  ( 63

ص130 و 131 . ج 8 ، رافسا ، ( 64
ص292 . ج 2 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ص13 ; سفنلا ، باتک  ( 65

ص369 و 370 . ةاجنلا ، ص195 و 196 ; سفنلا ، باتک  ( 66
. 700 ص696 -  ج1 ، مالسا ، رد  هفسلف  خیرات  ص153 ;ر.ك :  سفنلا ، باتک  ( 67

ص232 . سفنلا ، باتک  ( 68

ص95 . داعملا ، ادبملا و  ( 69
نامه . ( 70

تفرعم ك : ;ر . ج 2،ص321و 408  ۀیقرـشملا ، ثحابملا  و 161 ; ص17  لوا ، باـتک  بط ، رد  نوناـق  یئالع ص130 ; همانـشناد  ( 71
دعب . هب  ص441  موس ، رتفد  سفن ،

. 43 ص30 -  لوا ، باتک  بط ، رد  نوناق  ص205-218 ; ج 3 ، ءافشلا ، ( 72
ص144 . ج 8 ، رافسا ، ( 73

ص 144 و 145 . ج 8 ، رافسا ، ص130 ; یئالع ، همانشناد  ص95 ; داعملا ، ادبملا و  ( 74
ص232 . سفنلا ، باتک  ; 131 ص130 -  یئالع ، همانشناد  ص95 ; داعملا ، ادبملا و  ( 75

ص162 . لوا ، باتک  بط ، رد  نوناق  ; 233 ص232 - سفنلا ، باتک  ( 76
ص207 . سفنلا ، باتک  ( 77

ص95 . داعملا ، ادبملا و  ص233 ; سفنلا ، باتک  ( 78
دعب . هب  ص331  ج 2 ، هیقرشملا ، ثحابملا  ص104 ; (، 1) موس باتک  نوناق  ص160 ; سفنلا ، باتک  ( 79

ص161 . سفنلا ، باتک  ( 80
. 113 ص105 -  ( 1) موس باتک  نوناق  ( 81

ص130 . یئالع ، همانشناد  ص95 ; داعملا ، ادبملا و  ( 82
. 133 ص132 -  سفنلا ، باتک  ( 83

ص135 . نامه ، ( 84

ص137 . نامه ، ( 85

ص126 . نامه ، ( 86
ص160 . تاقیلعتلا ، ( 87
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ص164 . نامه ، ( 88
ص102 . سفنلا ، باتک  ( 89

ص40 . هتکن ، کی  رازه و  ( 90
ص341 . ج 2 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ( 91

ص405 . نامه ، ( 92
ص104 . یئالع ، همانشناد  ص345 ; ج 2 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ( 93

ص94 . داعملا ، ادبملا و  ( 94
ص110 . یئالع ، همانشناد  ص233 ; سفنلا ، باتک  ( 95

ص203 . سفنلا ، باتک  ( 96
ص194 . لئاسر ، ص348 ; ج 2 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ص148 ; سفنلا ، باتک  ( 97

ص306 . ج 2 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ( 98
ص165 . سفنلا ، باتک  ( 99

ص63 . نامه ، ( 100
و 409; ص408  ،ج 2 ، هیقرـشملا ثحابملا  ص161 ; لوا ، باتک  نوناـق ، و 95 ; ص94  داعملاو ، ادـبملا  ص232 ; سفنلا ، باـتک  ( 101

دعب . هب  ص74  ج 9 ، رافسا ،
.351 ص349 -  ج 2 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ( 102

كاردا  : موس شخب 

موس شخب  همدقم 

يذ هبتسا  یـضتقم  نوـنکا  دـش  یـسرربلامجا  روـط  هب  نآ  تـالآ  اوـق و  سفن ، باـب  رد  هللا  همحرخیـش  تاـیرظن  ارآ و  هک  نآ  زا  دـعب 
یساسحاياوق زا  تسادیپ -  ناشمان  زا  هک  نانچ  ینطاب -  ساوح  دننامه  يرهاظ  ساوح  دوشهتخادرپ . ساوحثحب  ینعی  رثا  نیا  همدقملا 

ۀکردـملا ةوقلا   » باـب نیا  رد  مه  هللا  همحرخیـش  ریبـعتو  دـنراد  ساـسحا  يوحن  هب  هک  دـنکرتشم  تهج  نیا  رد  اـهنآ  ماـمت  دـنا و  سفن 
لـصایسررب هبتسا  يرورـض  هکلب  بساـنم  يرهاـظ ، ساوـح  کـت  کـت  هب  نتخادرپ  زا  لـبقنیاربانب  دروـخیم  مشچ  هب  داـیز  ۀـساحلا »

دننادیم كاردا  هلزان  هیلوا و  بتارم  زا  ار  ساسحاشناوریپ  هللا و  همحرخیش  نینچمه  میزادرپب . ساوح  كرتشم  عماج  ناونع  هب  ساسحا 
تسا و كاردایعون  ساسحا  رگید ، ترابع  هب  دنـسریم ; لقعت  هب  سپـس  لاـیخ و  هب  هدرک  عورـشسح  زا  كاردا  يدـیرجت  ریـس  رد  و 

هدرک عورـش  كاردا  ثحب  زا  هک  دـنکیم  اضتقا  ثحب  یقطنمریـس  اذـل  دـشابیم  زین  یلقع  یلاـیخ و  كاردا  لـماش  نآ و  زا  معا  كاردا 
زا كاردا  ثحب  هصالخروط  هب  اج  نیا  رد  ور  نیا  زا  میـسرب ، یـسح  كاردا  ینعی  نآ  هبترم  نیلوا  هب  اـت  هتـشادنایب  ار  نآ  لـحارم  سپس 

دوشیم : هداد  هجوت  هتکن  دنچ  هب  نآ  زا  لبق  نکل  دوشیم ، هراشانارگید  يارآ  هب  موزللادنع  هدش و  حرطم  اتدمع  هللا  همحرخیش  رظن 
نانچ دناسر  هفسلف  زاغآ  هب  ناوتیم  ار  ثحب  نیا  تمدقو  هشیر  تسا ، رادروخرب  ياهژیو  تیمها  هاگیاج و  زا  تخانـشثحبم  لوا :  هتکن 

هک نانچ  هدوب  دشر  هبور  برغ  رد  دـنور  نیا  تیکاکـش ، ریظن  دروخیم  مشچ  هبثحابم  هنوگ  نیا  زا  یئاپ  درناتـساب  نانوی  هرود  رد  هک 
ياهتشر لقتسم و  یملع  ناونع  هب  یسانشتفرعم  ریخا  نرق  رد  هرخالاباتمیشابیم  نیون  تیکاکـش  دهاش  دیدج  یطـسو و  نورق  هرود  رد 

: دـناهدرک فیرعت  هنوگنیا  ار  نآ  هک  تسا  هدـش  حرطم   Theory of knowledge ای  Epistemology ناونع تحتهفـسلف  زا 

انیس نبا  هاگدید  زا  یسح  www.Ghaemiyeh.comكاردا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 165زکرم  هحفص 58 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


هب اـضعب  هک  لـضعم ، اهدـص  هب  ملع  نـیا  رد  ( «. 2  ) نتـشاد رواـب  هیجوت  رتقیقد ، فیرعتهب  اـی  رواـب  هیجوـت   » اـی یهوژپ و »  تفرعم  ملع  »
روط هب  ناهج  هبتبـسن  صاخ  ای  ماع  تخانـشیعون  مولع  مامت  یقطنم  رظن  زا  زین  دوشیم . هتخادرپ  دنا ، یـسررب  هجوت و  لباق  يدـجروط 

ثحبهب دنتسناد  نکمم  ناسنا  يارب  هلمجلا  یف  ار  تخانـش  هک  نیا  زا  دعب  هفـسلف  یتح  مولعهمه و  رگید ، ترابع  هب  دنراد ; صاخ  ای  ماع 
دراد دوجو  یناوارف  تالکـشم  لئاسم و  كاردا ، دوخهنیمز  رد  یلو  دـنغراف  ملع  تخانـش و  لصا  زا  دـنزادرپیم و  دوخ  عوضوم  هرابرد 

نیاهداعلاقوف شقنو  تیمها  رد  لاح  ره  هب  دراد ، مدـقت  زین  اقطنم  یـسانشتفرعم  ملع  نیاربانب ، دـیبلطیمار . لقتـسم  یملع  شیادـیپ  هک 
دومن . کیکشت  دیابن  ثحابم  هنوگ 

دوجو بجاو ، ملع  تایلک ، لوقعم ، لقاع و  لقع و  سفن ، ، تالوقم ثحبم  ریظن  ددعتم  دراوم  رد  كاردا  ثحبم  یمالـسا  هفـسالف  نیب  رد 
هک نانچ  دشابیم  نانآ  دزن  ثحابمنیا  تیمها  هدنهد  ناشن  رما  نیا  تسا  هدوب  حرطم  قطنملا  ءافـشلا ، رد  صوصخلایلعو  تیهام  ینهذ ،

تسا : هدومرف  باب  نیا  رد  تسا  یمالسا  لواهجرد  هتسجرب و  هفسالف  زا  هک  هللا  همحرنیهلاتملاردص 
انموی یلا  مالـسالا  ءاـملع  نم  دـحال  حـقنی  مل  یتلا  ۀـیمکحلا  لـئاسملاضمغا  نم  ۀـلوقعملا  ءایـشالا  روصل  ۀـلقاع  سفنلا  نوک  ۀـلاسم  نا  »

مهسیئر بتک  امیس  موقلا  بتک  یف  رن  ملو  اضرعو  ارهوج  رهوجلابملعلا  نوک  لاکشا  یف  انلماتو  ۀلاسملا  هذه  ۀبوعـص  انیار  امل  نحنو  ، اذه
هتقبط یف  نـم  لـکو  هاندــجو  لـب  لـیلغلا ، يوریو  لیلعلایفــشی  اـم  اـهریغو  ۀــمکحلا  نوـیعو  تاراــشالاو  ةاــجنلاو  ءافــشلاک  یلعیبا 
ءیشب هدعب  اوتای  مل  نیرخاتملا  نم  مهریغو  نیدلاریصنیسوطلا  ققحملاو  نییقاورلا  عابتا  هللا  همحرخیشو  راینمهب  هذیملتک  هعابتاوهحابشاو 

سواسو یلواو  تالایخلاو  ماهوالا  باحـصا  نمءالوه  ریغ  لاح  اـمف  ءالـضفلا  نم  نیربتعملا  ءـالوه  لاـح  ناـک  اذاو  هیلعلـیوعتلا ، نکمی 
ذا بابلا  اذه  حتف  یف  باعصلا  رومالا  لهسم  یلا  ایزیرغ  اعرضتانعرضتو  بابـسالا  ببـسم  یلا  ایلبج  اهجوت  انهجوتف  تالدجلاوتالاقملا ;

ناـسحالا هتداـع  نا  هیجاـتحمو  هیقحتــسمل  ۀــیهلالا  قیاـقحلاماهلاو  ۀــیملعلا  تاریخلا  مـالعا  باـب  یف  امیــس  اریثـک  ارارم  اــنبرج  دــقانک 
نم لـصفلا  اذـه  يدـیوست  ۀـعاس  یف  اـنیلع  ضاـفاف  ۀـضافالاراونا  طـسبو  ۀـیادهلا  مـالعا  عـفر  هتمیـشو  مـالعالاو  مرکلا  هتیجـسوماعنالاو 

( . 3 « ) میظعلا لضفلاوذ  هللاو  ءاشی  نم  هیتؤی  هللا  لضفکلذو  انیبم  احتف  هتمحر  باوبا  نم  انبولق  یلع  حتفو  ادیدج  املع  هملعنئازخ 
، نآ رد  مزال  ياـهتیفرظو  اـههنیمز  یلو  تسا  هدـشن  حرطمیمالـسا  هفـسلف  رد  لقتـسم  یملع  ناونع  هبتخانـشثحبم  زونه  هچرگ  هتبلا 

هللا همحرسیئرلا  خیشنامز  زا  صوصخ  هب  یمالسا  هفسالف  نیب  رد  كاردا  ملع و  ثحابم  دنور  ریس و  هب  رگا  ودراد  دوجو  رما  نیا  تهج 
درب . یپ  دشاب  یمالسا  هفسلف  ياههخاش  زا  دناوتیم  هک  یسانشتفرعمملع  شیادیپ  تهج  مزال  یگدامآ  هب  ناوتیم  دوشتقد ، دعب  هب 

ثحابم یخرب  ندوبن  هلئـسم  تاماهبا و  مغریلع  میرگنب  هللا  همحرخیـش  ياههشیدنا  هب  هتـشگزاب  بقع  هب  ییارقهق  ریـس  نیا  رد  رگا  هتبلا 
اهنرقدوخ نامز  زا  مه  هنیمز  نیا  رد  هللا  همحرخیـشتف  دیاب  افاصنا  هک  دیـسر  فیرظ  قیقدسب و  یتاکن  هب  ناوتیم  دش  هلئـسم  ادـعب  هک 

هب وا  قطنم  سفنلا و  باتک  اصوصختخانش  باب  رد  وا  ثحابممامت  قیقد  یسررب  اب  ناوتب  دیاش  تسا و  نویدم  وا  هب  ملع  هتفرگ و  یـشیپ 
تفای . يو  تاملک  زا  ار  رضاح  یتفرعم  تالضعم  یخرب  خساپناوتب  دیسر و  یماظن 

کیکفت هک  تسا  یمسیناکم  یتح  یتخانشتخانشو و  یتخانش  دوجو  دعب  زا  یطیلخ  هللا  همحرخیش  هاگدید  زا  تخانشثحب  مود :  هتکن 
رگیدداعبا موزللادـنع  هک  دـنکیم  اضتقا  هللا  همحرخیـش  هاگدـید  هئارا  رد  تناـما  تسا . نکمماـن  دراومیخرب  رد  لکـشم و  یـسب  اـهنآ 

دومن . هضرع  وا  رظن  زا  عماج  يریوصت  ناوتب  ات  دوش  حرطم  تخانش 
عیسو یصحف  رما ، نیا  تسا . حرطم  ددعتم  ياهباتکو  نونف  رد  هدنکارپ و  رایـسب  باب  نیا  رد  هللا  همحرخیـش  تایرظن  ارآ و  موس :  هتکن 

رگم تسین  نکممقیقد  روط  هب  هللا  همحرخیـش  ریظن  يرکفتم  هاگدید  هئارا  نینچمه  دوب ، دهاوخ  صقن  نیرق  ، درف کی  يارب  هک  دـبلطیم 
یـسررب هک  ناـنچ  دوـش  یـسررب  قـیقد  روـط  هب  ناـینوطالفاونو ، نوطـالفا  وطـسرا ، اـصوصخ  وا ، زا  لـبق  هفـسالف  تاـیرظن  ارآ و  هک  نآ 

لکش خیرات  رتسب  رد  تایرظنهشیمه  نوچ  رگید ، ترابع  هب  دوب ; دهاوخ  هدیاف  دیفم  رما  نیا  رد  وا  زا  دعب  هفسالفو  ناحراش  ياههاگدید 
يدـید مه  ناوـتیم  یمالـسا  هفـسالف  هاگدـید  زا  ملع  ثحب  هـب  سپ  درک . رظنزین  یخیراـت  دـید  زا  هلئـسم  نـیا  هـبتسا  مزـال  دـنریگیم 
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دوش ماـجنا  یتـسرد  هب  رما  نیا  رگا  دـنرگیدکیلمکم . مزـال و  ود  ره  نیا  هک  تسا  یـسررب  لـباق  يدارفنا  روـط  هب  مه  تشادیخیراـت و 
زا ناوتیمریظنت  باب  زا  هنومن و  ناونع  هب  دیـسر ، هریغ  تاـیرابتعا و  لـقعت ، ساـسحا ، كارداباـب ، رد  يدـیدج  ياـهيروئت  هب  ناوتیم 

یـسانشتفرعم ثحاـبم  هب  دوـخ  هناسانـش  نید  تاـقیقحتنایرج  رد  هک  تسا  نـید  فورعم  ناـفوسلیف  زا  يو  درب ، ماـن  نوتـسلآ » ماـیلیو  »
خساپ یسانشنید  تالکشمیخرب  هب  هلیـسو  نیدب  و  ( 4  ) دـهدیم هئارا  ار  یـسح  كاردا  يروئت  ساسحا ، ثحبصوصخ  رد  دـسریم و 

دهدیم .
. میزادرپیمیلک روط  هب  كاردا  ثحب  هب  یتامدقم  ثحب  ناونع  هب  نونکامه  لاح  ره  هب 

كاردا فیرعت 

هب فیرعت  نآ  زا  فلتخم  ياههنوگ  هب  ددعتمدراوم و  رد  يو  تسیچ ؟ هللا  همحرخیـش  رظن  زا  كاردا  دـید  دـیاب  هک  تسا  نیا  مدـق  نیلوا 
دقن هب  سپـس  هدرک  لـقن  فـیرعت  عوـن  راـهچ  هللا  همحرخیـش  زا  هللا  همحرنیهلاتملاردـص  هتبلامیا  هدروآ  ار  اـهنآ  ـالیذ  هـک  هداد  تـسد 

تسنادخیش : نآ  زا  كاردا ، فیرعت  ناونع  هب  ار  اهنآ  زا  یخرب  ناوتن  دیاش  هک  ( 5  ) تسا هتخادرپاهنآ 
( . 6 « ) كردملا ةروص  ذخا  وه  امنا  كاردا  لک  نوکی  نا  هبشیو  »

( . 7 « ) ءاحنالانم وحنب  كردملا  ةروص  ذخا  وه  امنا  كاردا  لک  نوکی  نا  هبشی  »
( . 8 « ) كردملا تاذ  یف  كردملا  ةروص  لوصح  وه  كاردالا  »

( . 9 « ) سفنلا یف  تامولعملا  روص  لوصح  وه  ملعلا  »
( . 10 « ) تادوجوملا روص  نم  بستکملا  وه  مولعلا  نا  »

ترابع .] رد  رییغت  یکدنا  اب  ( ] 11 « ) نهذلا یف  هانعم  لثمت  وه  ءیشلا  روصت  »
( . 12 « ) كردملا یف  هتروص  دوجو  ءیشلا  كاردا  »

هللا همحرهجاوخ  هللا و  همحريزار  رخف  هتخادرپكاردا و  هیبنت  هب  رتهب  ریبعت  هب  ای  فیرعت  هب  یصاختیانع  اب  دروم  کی  رد  هللا  همحرخیش 
دیامرفیم : تاهیبنتلاو ، تاراشالا  موس  طمن  رد  هللا  همحرخیشدناهدشثحب  دراو  لیصفت  اب  دروم  نیا  رد 

( . 13 « ) كردی هب  ام  اهدهاشیكردملا  دنع  ۀلثمتم  هتقیقح  نوکت  نا  وه  ءیشلا  كاردا ] هخسن   ] كرد »
یسررب . حیضوت و 

رگا ینعی  لوا  تروـص  رد  درجم . يداـم و  : تسا مـسق  ود  كردـم ، ءیـش  ( : 14  ) دـیامرفیم قوف  تراـبع  حیـضوت  رد  هللا  همحرهجاوخ 
 - دشابهدش عازتنا  نآ  یجراختقیق  زا  هک  تسا  یتروص  دوشیم  لصاح  كردم  دزن  هکنآ  لثمتم  تقیقح  دشاب  يدام  ءیـش  كردـم ،

درادن و عازتنا  هب  زاین  دـشابن  يدام  هدوب و  قرافم  كردمءیـش ، رگا  و  دـش -  دـهاوخ  هداد  حیـضوت  دوخ  لحم  رد  عازتنا  تیفیک  هرابرد 
هسفنب هدنع  ابصتنم  رـضحاذا   » يانعم هب  اذک » دنع  اذک  لثمت   » ریبعت دوب و  دهاوخ  ءیـش  نآ  یجراخ  دوجو  سفننامه  نآ  لثمتم  تقیقح 

دوشیم . قوف  لثمت  عون  ود  ره  لماش  هدوب و  هلاثمب » وا 
تسین كردم  تاذ  زا  جراخ  ای  كردم  ءیش  : دیوگیم هدومرف  هفاضا  كردم  ءیش  هب  رگید  یمـسق  دعب  یکدنا  هللا  همحرهجاوخ  سپس 

: دـشابیم وحنود  هب  مود  تروص  رد  یلو  دوب  دـهاوخ  ءیـش  ناـمه  ینیع  تقیقح  سفن  نآ  هلثمتمتقیقح  لوا ، تروص  رد  تسه ، اـی  و 
كردـم دزن  ءادـتبا  هک  دـشاب  یتروص  هک  نآ  رگید  و  دـشابجراخ ، زا  دافتـسم  كاردا  رگا  دـشاب  جراـخ  زا  عزتنم  یتروص  هک  نیا  یکی 

هاوخ هسفنب و  هاوخ  ءیشتقیقح  لثمت  زا  تسا  ترابع  كاردا ، لاح  ره  هب  دشابن . هاوخ  دشاب  نآ  زا  دافتـسمتیجراخ  هاوختسا  لصاح 
مزال عازتنا  تسا و  رـضاح  هسفنب  دـشاب  درجم  قرافم و  رگا  دراد و  زاـینعازتنا  هب  دوب  يداـم  كردـم  ءیـش  رگا  هک  كردـم ، دزن  هلاـثمب 

تسین .
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هار زا  كاردا  لوا  تروص  رد  درجم ، ای  تسايدام و  ای  كردم  ءیـش  ( : 15  ) دیامرفیم ناشیا  دراد  يرتعماج  يدنبهتـسد  بطق ، همالع 
، درجم ءیـشنیا  هک  نیا  یکی  تسا : وحن  ود  هب  دوخ  دشاب  درجم  رگا  دشاب و  هدش  عازتنا  نآ  یجراختقیقح  زا  هک  دوب  دهاوخ  یتروص 

فالخ رب  یلو  تسا  رضاح  كردم  دزن  نآ  زا  هک  دوب  دهاوخیتروص  هار  زا  كاردا  زاب  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  كردم  تاذ  زا  جراخ 
هتقیقح : » دومرفهک هللا  همحرخیـش  ترابع  و  اهـسفن » روضح  وهف   » دـشابن كردـم  زا  جراخ  هک  نآ  رگید  درادـنعازتنا و  هب  زاین  یلبق  مسق 
ایتسا ءیـشتقیقح  لثمت  كاردا  هک  دش  نینچ  كاردا  فیرعت  اجنیا  هب  ات  لاح  ره  هب  تسا . مسق  هس  ره  لماش  كردملا » دـنع  هلثمتم 

تسا . رضاح  كردم  دزن  هک  شدوخای  تروص و  هار  زا 
. دـنکیم هدـهاشم  ار  هلثمتم  تقیقحنآ  كردـی -  هب  ام  كردـم -  ینعی  كردـی » هب  اـم  اهدـهاشی  : » دـیامرفیم همادا  رد  هللا  همحرخـیش 

نوچ دیامرفیم : تسا  هدومن  هدافتـسا  تسا  یماع  ریبعت  هک  كردی » هب  ام  » ترابع زا  هللا  همحرخیـش  ارچ  هک  نیا  هرابرد  هللا  همحرهجاوخ 
. سفن تاذ  اـب  ینعیتلآ  نودـب  كارداو  تلآ  اـب  كاردا  تسا  مسقنم  مـسق  ود  هـب  كاردا  یتـهج  زا  اریز  دـشاب ، كردـم  عونودلـماش 

دنوشیم . كاردا  سفن  دوخ  اب  تلآ و  نودب  یخرب  دنکاردا و  لباق  تلآاب  كردم ، يایشا  یخرب  هک  تسا  لئاق  هللا  همحرخیش 
تلآ هار  زا  شدوخ -  هب  سفن  يروـضح  ملع  ناـمهینعی  تاذ -  روعـش  هک  دـیامرفیم  تاـقیلعتلا »  » رد اـصوصخ  ددـعتم  دراوـم  رد  يو 
ءاوه  » فورعمناهرب هار  زا  سفن  رب  هیبنت  زا  دعب  تاهیبنتلاو ، تاراشالا  موس  طمن  رد  الثم  دنکیم ; كرددوخ  اب  ار  دوخ  سفن  هکلبتسین 

دهدیم :  همادا  نینچ  قلط »
ریغ ةوقو  کلقع  ما  ةدهاشم ، كرعاشم  دـحا  کنم  كردـملايرتا  کتاذ . نم  كردـملا  امو  کتاذ  هدـعبو  هلبقو  ذـئنیح  كردـت  اذامب  »
یلا ذـئنیح  کلذ  یف  رقتفت  کنظا  ام  طسو  ریغب  ماكردـت  طسوبفا  كردـت  اهب  كرعاشم  ةوقو  کلقع  ناـک  ناـف  اهبـسانی  اـموكرعاشم 

مث طسو  الب  کنطابب  وا  كرعاشمب  نوکینا  یقبف  طسو  یلاو  يرخا  ةوق  یلا  راقتفا  ریغ  نم  کتاذ  كردـت  نا  یقبفطـسو  ـال  هناـف  طـسو 
( . 16 .« ) رظنا

هک :  نیا  ای  و 
( . 17 « ) ۀلآبال اهتاذباهب  رعشتو  اهل  موقم  وهف  اهب  روعشلا  اهعم  لعج  تاذلا  تلصح  اذا  »

تسا : هدرک  هماقا  ناهرب  بلطم  نیا  رب  هللا  همحرخیش  یتح 
تاذوهیلع ةروطفم  یه  لب  ةوقلاب ، طقف  نکی  مل  تاذـلاب  تاذـلا  روعـشولعفلاب  ةوقلاب ال  هلوه  اـم  اـهب  بستکیل  ءیـشبتلعج  اـمنا  ۀـلآلا  »

( . 18 .« ) ۀلآب نکی  مل  باستکاب  نکی  مل  اذاو  باستکاب  نکی  مل  کلذکناک  اذاو  اهل  عبطلاب  اهتاذب  اهروعشف  ةرعاش  تاذ  ناسنالا 
سفن :  هبتفرعم  هبتسا  قوبسم  سفن ، زا  ریغزیچ  ره  هبتفرعم  هک  نیا  تسا  هدومرف  باب  نیا  رد  هللا  همحرخیش  هک  یبلاج  تاکن  زا 

( . 19 « ) یتاذلیکاردا هقبسی  نا  بجیف  هتکردا  دق  ینا  لوقاو  هفصا  ام  لک  »
ناـسناو تسین  تلآ  اـب  كاردا  هک  تسا  لـئاقزین  تسا  كاردا  هلحرم  نیرخآ  هک  لـقعت  باـب  رد  سفن  هـبتفرعم  زا  ریغ  هللا  همحرخـیش 
ناشنهک تسا  هدرک  رکذ  دـهاش  ناهرب و  هد  بیرق  دوخ  ياهباتک  رثکا  رد  اعدـم  نیا  رب  وتلآ  اب  هن  تسا  كردـم  سفن  اب  ار  تالوقعم 

( . 20 . ) دشابیم هللا  همحرخیش  دزن  نآ  تیمها  هدنهد 
هنوگ نیا  هک  تسا  لئاق  یئزج  تاکاردا  الک  وتالیختم  تاسوسحم و  باب  رد  ینعی  لـقعت  سفن و  تفرعم  دروم  ریغ  رد  هللا  همحرخـیش 

دشدهاوخ . حرطم  بسانم  ياج  رد  هک  تسا  هدرک  هماقا  يددعتم  ياهناهرب  زین  بلطمنیا  رب  دوشیم و  لصاحتلآ  اب  تاکاردا 
هک :  نآ  هصالخ 

اهنافتایلقعلاو تایلکلا  اماو  اهتاذب ... لب  ۀلآب  اهکردتال  ةدرجملا  ءایشالاوۀلیختملاو  ۀسوسحملا  ءایشالا  ۀلآلا  ۀطـساوب  كردت  امنا  سفنلا  »
( . 21 « ) اهتاذب اهکردت 

سفن . دوخ  اب  ای  تسا و  تلآ  اب  ای  ار  ءیش  سفن  كاردا  هک  نآ  هجیتن 

انیس نبا  هاگدید  زا  یسح  www.Ghaemiyeh.comكاردا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 165زکرم  هحفص 61 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


هدـهاشم ریبعت  زا  كاردا  فیرعت  رد  هللا  همحرخیـشهک  تسا  نیا  لاؤس  دـیامرفیم ، حرطم  ار  یخـساپ  شـسرپ و  هللا  همحرهجاوخ  سپس 
كردمروضح فرص  دشاب  دارم  روضح  هدهاشم  زا  مه  رگا  تسین و  حیحص  فیرعت  رد  نیاو  تسا  كاردا  یعون  دوخ  هک  درک  هدافتسا 

شیپ يزیچ  اسب  هچ  دـهدیم  ناشن  هبرجت  هک  نانچ  تساطرـش  مه  سفن  تافتلا  اریز  تسین ، یفاک  كاردا  لوصح  يارب  هساـحتلآ  دزن 
كاردا دـیامرفیمخساپ : رد  هللا  همحرهجاوخ  تسا . هدوب  فوطعم  يرگید  ياج  هب  سفن  هجوت  نوچ  مینیبیمنار  نآ  ام  یلو  تسام  يور 

ود هک  نیا  هن  هـتبلا  دـشابیم  ( 22 « ) سحلا دـنع  هروضحل  كردـملادنع  ارـضاح  هنوک   » هکلبتسین تلآ  دزن  ءیـش  ندوـب  رـضاح  فرص 
ای هسفنب  ای  ءیـشتقیقح  لثمت  زا  تسا  تراـبع  كاردا  سپ  ( 23 « ) سحلا ۀطـساوب  نکل  سفنلا و  وه  كردـملاناف   » هکلب دـشاب  روضح 

. سفندوخ اب  تلآ و  نودب  ای  تسا و  لصاحتلآ  اب  ای  هک  كردم  دزن  هلاثمب 

كاردا طیارش  تقیقح و 

ای هسفنبتسا  ءیشتقیقح  لثمت  كاردا ، : دندومرف ود  ره  هللا  همحرهجاوخ  هللا و  همحرخیش  هک  نیا  نآ  تسا و  حرطم  اج  نیا  رد  یلاؤس 
كردـمدزن هک  ءیـش ، لاثمزا  دارم  رگا  تسا  هتفگ  باب  نیا  رد  يزار  رخف  دراد . ماهبا  هلاثمب  ریبعتیلو  تسا  نشور  هسفنب  زا  دارم  هلاثمب .

. دوش نایب  دـیابتسا  يرگید  زیچ  دارم  رگا  و  ةرورـضلاب » نالطبلامولعم  کلذـف   » تسا مولعم  لثامم  لثم و  هک  تسا  يزیچ  تسا  لصاح 
( . 24)

تسا یتروص  ای  دوشیم  عازتنا  ءیـش  زا  هک  تسایتروص  اج  نیا  رد  لاثم  زا  دارم  دیامرفیم ، هتـشاد  نایب  ار  نآ  زا  دارم  هللا  همحرهجاوخ 
تسا :  ءیش  تروص  هللا  همحرخیش  ریبعت  رد  لاثم  زا  دارم  تروص  ره  ردیلو  درادن  عازتنا  هب  زاین  هک  ءیش  زا 

ول يذـلا  ءیـشلا  نم  عازتنالا  یلا  جاـتحت  ـال  یتلا  ةروصلا  وا  ءیـشلانم  عزتنملا  ةروصلا  وه  هتقیقح -  لاـثم  نوکی  وا  هلوق -  یف  لاـثملاو  »
( . 25 « ) وه ناکل  جراخلا  یفناک 

همحرخیش قباس ، فیراعت  رد  هک  نانچ  دنکیمن  لحیلکـشم  نادنچ  نتـشاذگ  تروص  لاثم ، ياج  هب  ریبعت و  ندرک  ضوع  نیا  زاب  هتبلا 
رد اقیقد  نآزا  دارم  دـیاب  تسانعملاریثک و  لامعتـسالاریثک و  ریباعت  زا  تروص  هژاو  مینادیم  درکهدافتـسا و  تروص »  » هژاو زا  الومعم  هللا 

ینهذ دوجو  ناونع  تحت  هنیمز  نیا  رد  دراد  ماهبا  یعونباب  نیا  رد  هللا  همحرخیـش  تاـملک  دوخ  دـنچره  ددرگ  نشور  نیعم و  اـج  نیا 
دش . دهاوخ  هداد  مزال  تاحیضوتتسا  يدعب  ناونع  هک 

درک : هراشا  دشاب  لصاح  كاردا  نتم  رد  دیابهک  یطرش  هس  هب  یندب  ینوریب و  طیارش  رب  هوالع  ناوتیم  كاردا  طیارش  هرابرد 
تسا طابترا  یـصاخ  عون  هب  دقتعم  نآ  یجراختقیقح  اب  ینهذ  تروص  طابترا  هرابرد  هللا  همحرخیـش  كردم ، دزن  تروص  لوصح  - 1
رتـشیب يدـعبثحب  رد  طاـبترا  نیا  تسا . هدرک  ( 29 « ) حبـش  » و ( 28 « ) ۀـلثامم ( ، » 27 « ) ۀـلکاشم ( ،» 26 « ) تهباـشم  » هب ریبـعت  نآ  زا  هـک 

دش . دهاوخنشور 
كاردا ءیش  يارب  یتروص  لوصح  ره  رگید ، ترابعهب  تسا ; مزال  زین  كردم  تیناش  تروص ، لوصح  زا  ریغ  هک  نیا  رگید  طرـش  - 2

دشاب : هتشاد  ار  تیکردم  تیحالص  تیناشدیاب و  ءیش  نآ  هکلبتسین 
کلذـلو سح ، وه  ءیـشلا  یف  ۀـسوسحملا  روصلا  دوجو  سیلاـمک  كاردا ، وه  ءیـش  یف  ةروصتملاو  ةروکذـملا  ةروصلا  دوـجو  سیلو  »

وه امب  ام  اعبطت  ةروصلا  کلتب  عبطتی  نا  هناش  نم  امل  نوکینا  جاتحی  كاردـالا  لـب  هکردـمب ، تاـسوسحملا  روص  اـهیفو  ماـسجالاتسیل 
( . 30 .« ) ۀکردمةوق

دیامرفیمساسحا : لوصحتهج  هساح  هوق  دادعتسا  تیناش و  صوصخ  باب  رد  نینچمه 
اهنع رثاـتتو  ةرارحلاـب  سحت  اـمنا  ـالثم  انیدــیا  ناـف  هـل  ساوحلادادعتــسا  هـیف  ببــسلا  نوـکی  اـمنا  ساوـحلا  یف  تاـسوسحملا  لوـصح  »

يذلادادعتسالل توصلا  هیف  ثدحی  امنا  عمسلاو  هیف  وه  يذلا  دادعتساللرصبملا  روص  هیف  لعجی  امنا  رصبلاو  اهیف  وه  يذلا  دادعتـسالادنع 
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( . 31 «. ) هیف وه 
تسا : مزالنآ  تافتلا  سفن و  هجوت  كردم  تیناش  تروص و  لوصح  رب  هوالع  نینچمه  - 3
( . 32 « ) اکردم نوکیال  هیلاسفنلا  تفتلت  يذلا ال  سحلا  دنع  رضاحلا  ناف  فاک  ریغ  روضحلا  »

طیارش هعومجم  زا  ریغ  طرش  هس  نیا  سفن و  هجوت  وتیناش  ملاع ، بناج  زا  تسا و  طرـش  نآ  تروص  لوصح  مولعم ، بناج  زا  نیاربانب 
نیا تسین و  تروصنآ  زا  هوق  لاـعفنا  اـی  تروص  لوصح  فرـص  كاردا  سپ  دوش . یکاردا  دـنیارف  نیاهجیتـن  اـت  تسا  ینوریب  یندـب و 

هک تسا  بلاـج  رایـسب  و  ( 33 . ) تسا لاـعفنا  نراـقم  يرما  كاردا  : دـیامرفیم هدوـمن  هجوـت  نادـب  هللا  همحرخیـش  هک  تسا  قـیقد  يرما 
دناهدومن : هدافتسا  ریبعت  نیمه  زا  دوخ  دنمشزرا  باتکرد  نرق  گرزب  فوسلیف 

ام زغمو  باـصعا  هلـسلس  رد  هداـم  تیعقاو  هک  يریثاـت  هجیتـنرد  ساوـح  لامعتـسا  ماـگنه  هک  دـناهدرک  تاـبثا  اـم  هـب  هـبرجتو  هدـهاشم  »
نراقمو دوریم  نایم  زا  هساح  نتـشادزاب  راک  زا  ابو  دش . ادیپهساح  نتخادنا  راک  هب  اب  هک  دوشیم  ادیپ  ام  رد  يدام  یلمعلاسکعدنکیم 

( . 34 .« ) میباییم كاردا  مان  هب  ار  يزیچ  لاحنیا 
هب هجوت  اب  ار -  يرگید  طیارش  نآ ، زا  ریغ  هتسنادنآ و  هب  قوبسم  هکلب  دنادیمن  لاعفنا  سفن  ار  كاردا  هللا  همحرخیش  رگید ، ترابع  هب 

. دنادیممزال هللا -  همحرخیش  رگید  تاملک 

ینهذ دوجو 

دنکیم : هفاضانینچ  كاردا  زا  هدش  دای  هیبنت  ای  فیرعت  همادا  رد  تاهیبنتلاو ، تاراشالا  رد  هللا  همحرخیش 
نایعالا یف  لعفلاب  هل  دوجو  ـال  اـم  ۀـقیقح  نوکیف  كردا  اذاكردـملا  نع  جراـخلا  ءیـشلا  ۀـقیقح  سفن  ۀـقیقحلا  کـلت  نوکت  نا  اـماف  »

نوکی وا  الـصا  ققحتی  امم ال  ۀـسدنهلا  یف  تضرف  اذانکمتال  یتلا  تاضورفملا  نم  ریثک  لـب  ۀیـسدنهلا  لاکـشالا  نم  ریثک  لثمۀـجراخلا 
( . 35 .« ) یقابلا وهو  هل  نیابم  ریغ  كردملا  تاذ  یف  امسترمهتقیقح  لاثم 

یسررب . حیضوت و 
هک نیا  هرابرد  كردم . دزن  تسا  ءیش  تروص  لاثمروضح و  ای  كردم و  دزن  تسا  ءیشتقیقح  لثمت  كاردا ، هک  میتسناد  اج  نیدب  ات 

لاثم تروص و  هدوبن و  نآنیع  ایتسا  ءیـش  یجراختقیقح  نیع  ای  تسین : نوریب  لاح  ود  زا  تفگ  ناوتیمتسیچ  تروص  لاثم و  نیا 
دنکیمتابثا . ار  مود  مسق  لوا ، مسق  لاطبا  اب  هللا  همحرخیش  تسا . نآ 

تاـضورفم زا  يرایـسب  ریظن  دـنرادن ، دوـجو  نیعملاـع  رد  هک  میراد  یتاـکاردا  ییاـهزیچ  زا  اـم  هک  تسا  قـیرط  نیا  زا  لوا  مسق  لاـطبا 
. میراد یتاکارداروما  هنوگ  نیا  زا  هک  میباییم  نادـجولاب  یلو  دـنراد  دوجو  عانتما  جراخ  رد  اـساساهک  دوجولاعنتمم  روما  اـی  یـسدنه و 

ماسترا وا  تالآ  زا  یتلآ  ای  سفن  رد  هک  تسا  نآ  تروص  هکلبتسین  نآ  یجراـخ  نیع  دـیآیم  نهذ  رد  كاردا  ماـگنه  هب  هچ  نآ  سپ 
یقابلاوه .» و   » دباییم

دیآیم : تسدهبتیمها  زئاح  هتکن  دنچ  دوش  لمات  تقد  هب  يرطس  دنچ  ترابع  نیا  رد  رگا  لاح 
دراد . دوجو  جراخ  ناهج  - 1

یقیاقح یتح  دباییم و  لثمت  نآ  رد  یجراخ  ءایـشاقیاقح  روص  هک  دراد  دوجو  زین  ياهکارد  نهذ  ای  كردـی  هب  ام  ای  كردـم  تاذ  - 2
دندوجوم . نآ  رد  دنراد  دوجو  عانتما  یتح  ایو  دنرادن  دوجو  جراخ  ناهج  رد  هک 

دیآیم . دوجو  هب  كردمدزن  اهنآ  زا  يرثا  كاردا  ماگنه  هب  دراد و  ریثات  نهذ  كردم و  رد  جراخ  ناهج  - 3
ناهج اب  هجاوم  ماگنه  هب  سفن  ینعی  تسا ; هدشرکذ  ( 37 « ) موسر  » و ( 36 « ) انعم «، » حبش «، » تروص «، » لاثم  » نیوانع تحت  راثآ ، نیا  - 4

دنکیم . دای  یلبق  نیوانع  اب  رثا  نآزا  هک  دریذپیم  نوریب  زا  يرثا  جراخ 
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درادتقباطم . هکلبتسین  نیابم  ینیع  یجراختقیقح و  نآ  اب  تروص  ای  رثا  نیا  - 5
اب نآ  زا  سپ  ددرگیم و  ریرقت  ینهذ  دوجو  يروئتياعدـم  سپـس  دوشیم و  هداد  یتاحیـضوت  بسانم ، هب  قوف  هتکن  جـنپ  هرابرد  نونکا 
زا هدرک و  حرطم  ار  ینهذ  دوـجو  هلئــسم  اـقیقد  رکذــلا  قباـس  هصـالخ  ناـیب  اـب  هللا  همحرخیــشهک  دــیآیم  تـسد  هـب  ود  نـیا  هسیاـقم 

تسا . هدومن  يوریپ  ملع  باب  رد  امکح  فورعمهیرظن 
تسا و هنع  غورفم  يرما  یمالسا  هفسالف  اساساو  هللا  همحرخیـش  رظن  زا  جراخ  ناهج  دوجو  هک  تفگ  ناوتیم  هتکن  نیا  هرابرد  هتکن 1 : 

حرطم  mindOther ای  External world ریظن ینیوانع  تحت  یـسانشتفرعم  رد  اصوصخ  برغهفـسلف  رد  هک  یطوسبم  ثحاـبم 
دیامرفیم : دروم  کی  رد  الثم  دراد ، لمات  ياج  دوخ  نآ  تلعو  رما  نیا  هتبلا  تسا . هتشادن  ییاج  یمالسا  هفسالف  نیب  رد  الوصا  تسا 

( . 38 .« ) رهاظسوسحملا ملاعلا  دوجو  ۀلمجلابو  اهضارعاو  ماسجالا  دوجو  »
هک مینادیم  دـیامرفیم : تسا  هدوب  جراخ  رد  هسوسحمتاـیفیک  دوجو  رکنم  هک  سیطارقمیذ  لوق  در  زا  دـعب  رگید  يدروم  رد  نینچمه 

مسج ود  نآ  زا  یکیهک  مینادیم  انیقی  تروص  نیا  رد  دریذپن  رثات  يرگید  زا  هتـشگ و  رثاتم  یکی  زا  سحو  دنـشاب  دوجوم  مسج  ود  رگا 
دوجو نایب  نیا  اب  تسین و  وا  رد  یتیفیک  نینچ  هک  مود  مسج  فالخرب  هدـش  هساح  هوق  رثات  اـشنم  تیفیک ، نآ  هک  دراد  یتیفیک  یجراـخ 

دنکیم :  تابثا  جراخ  رد  ارهسوسحم  تایفیک 
ادـبم یف  ۀـیفیکب  هـتاذ  یف  صتخم  هـنا  ءیـشلا  کـلذ  هـنع  رثاـتیالرخالاو  ائیـش  سحلا  هـنع  رثاـتی  امهدـحا  نیمـسج  نا  اـنیقی  مـلعن  اـنکل  »

( . 39 « ) ۀتبلا ادوجو  تایفیکلا  هذهلاولعجی  ملف  نییعیبطلا  نم  ۀفئاطو  سیطارقمیذ  اماو  رخالا  نود  ۀساحلاۀلاحا 
اـساسا تسا و  هدرک  هماقا  ناهرب  جراخ ، رد  سوسحمدوجو  يارب  هتـسج و  کسمت  لالدتـسا  هب  هللا  همحرخیـش  رگید  ییاـج  رد  نینچمه 

ناهج تابثا  زا  زجاع  ارسح  رگید ، ترابع  هب  دـنادیم ; لقع  نیهر  ار  جراـخ  ناـهج  اـنعم  کـی  هب  تاـسوسحمیجراخ و  دوجو  تاـبثا 
رد روص  نیا  تسا و  لصاح  يروص  شکرتشم  سح  رد  نونجم  ناـسنا  : دـیامرفیم هک  تسا  نینچ  ناـشیا  لـیلد  دـنکیم . یفرعم  جراـخ 

شکرتشم سح  رد  باوخ و  ردمئان  ناـسنا  نینچمه  درادـن . لـقع  هک  تلع  نیدـب  دـنیبیم  دوجوم  ار  اـهنآ  وا  یلو  درادـندوجو  جراـخ 
بئاـغ تلاـح  نآ  رد  لـقع  هـک  تـلع  نیدـب  دـنایقیقح  روـما  هـک  دـنکیم  لاـیخیلو  درادـن  یجراـختقیقح  هـک  دـنیبیم  ار  ییایــشا 

لقع هک  اج  نآ  یلو  دـنوشیم ، هتـشادنپدوجوم  جراخ  رد  روص ، درادـن  روضح  لـقع  هک  مون  نونج و  تلاـح  ود  نیا  رد  نیارباـنب  ، تسا
تسا : تابثا  لباق  لقع  اب  تسا و  لقع  نیهر  تایجراخ  جراخ و  دوجو  نیاربانبدنزییمت  لباق  یجراخ  اتقیقح  روص  دشاب 

هاریروص كرتشملا  هسح  یف  لصحی  الثم  نونجملا  نا  کلذ  یلع  لیلدلاومهولا  وا  لقعلل  وهف  جراخ  نم  ادوجو  سوسحملل  ملعن  نا  اماف  »
نم اهل  دوجوال  نا  ملعیو  اـهریغ  لـقع  هل  نکی  مل  اـمل  نکل  اـهارایتلا ، تازجعملا  هذـه  اـم  لوقیو  جراـخ  نم  دوجو  اـهل  نوکی  ـالو  هیف ،

روصلا کلت  لوصح  کلذ  ببـسو  اهل  ۀقیقح  ءایـشا ال  كرتشملاهسح  یف  همانم  دنع  يری  مئانلا  کلذکو  ۀیئرم  ۀقیقحلاب  اهنا  مهوتجراخ 
( . 40 .« ) اهتفرعمواهربدت نع  لقعلا  ۀبیغل  کلذو  ۀقیقحلاب  اهاری  هنا  هل  لیختیف  كرتشملاهسح  یف 

رگید وا و  دزن  جراخ  ناهج  دوجو  هک  تفگناوتیم  اذـل  دوشیم  تفاـی  تردـن  هب  هللا  همحرخیـش  تاـملک  نیب  رد  دراوم  هنوگ  نیا  هتبلا 
دناهتسنادیم . هطسفس  هفسلف و  نیب  لصاف  دح  ار  نآو  هدوب  هنع  غورفم  يرما  یمالسا  هفسالف 

دیآیم . تسدهب  رگید  تاکن  يال  هبال  زا  نآ  حیضوت  تسا و  لقتسم  حیضوت  زا  زاینیب  مود  هتکن 
ریثات سفن  هساح و  ياوق  رد  احنا  زا  يوحنهب  جراخ  ناهج  هک  دـنکیم  حیرـصت  ررکم  روط  هب  دوخ  تاـملک  رد  هللا  همحرخیـش  هتکن 3 : 

دنناوتیمینورد روما  زا  یتح  هدوب  میقتسمریغ  ینطاب  هساح  ياوق  دروم  رد  میقتسم و  يرهاظهساح  ياوق  دروم  رد  سفن  ای  اوق  رثات  دراد ،
دیامرفیم : الثم  دنریذپیم ، رثا  نورد ، ای  جراخناهج  اب  ههجاوم  ماگنه  هب  نآ  ياوق  سفن و  نیاربانب  دنوش ، رثاتم  امیقتسم 

( . 41 .« ) جراخ نم  سفنلا  یلع  درتراثآ  یهو  تاسوسحملا  روص  سحلا  نا  امک  تامولعملا  روص  وه  ملعلا  »
دراد : رگید  يدروم  رد  دیآیم  نآ  ياوقای  سفن  رد  يرثا  كاردا  ماگنه  هب  هک  نیا  ملع و  فیرعت  باب  رد  ار  قوف  نایب  ریظن 
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( . 42 .« ) موسرو اهنم  راثآ  لب  سفنلا  یف  لصحت  تاوذلاکلت  نا  هب  ینعن  سیلو  سفنلا  یف  تامولعملا  روص  لوصح  وه  ملعلا  »
دیامرفیم : ار  قوف  نایب  ریظن  لقعت  هرابرد  نینچمه 

( . 43 .« ) دوجو یتاذلو  دوجو  رثالا  کلذبنوکیف  یتاذ  یف  دوجوم  هنم  رثا  نا  ینعملاب  ءیشلا  لقعا  ینا  تلق  اذا  »
لوبق لاعفنا و  تسا و  شریذـپ  لوبق و  لاعفنایعون ، ساسحا  كاردا و  نیئاـشم  هللا و  همحرخیـش  ياـنبم  ساـسا  رب  هک  مینادیم  نینچمه 

تسا . رثا  نامه  نآ  هک  دیآ  دیدپ  يزیچهک  يدروم  رد  رگم  درادن  قادصم 
تلآ نیا  ات  دـنکیم  تابثا  ینامـسج  تلآ  ساوحيارب  جراـخ  ناـهج  هساـح و  ياوق  نیب  يداـم  طاـبترا  هیجوت  روظنم  هب  هللا  همحرخـیش 
نیا رب  دهاشیگمه  لیبق  نیا  زا  رگید  يدراوم  دراوم و  هنوگ  نیا  دریذپب . يدام  يرثا  يدام  یجراخناهج  اب  ههجاوم  ماگنه  هب  ینامـسج 

تسا . مزال  هدوبنالبق  هک  يرثا  شیادیپ  كاردا  ملع و  لوصح  ماگنه  هب  هک  تسا  بلطم 
دیامرفیم : وا  دراد . دوخ  قارشالاۀمکح  رد  ار  قوف  بلطم  ریظن  هللا  همحرقارشا  خیش 

نیا هک  تسا  يواسم  نآ  دعب  ملع و  زا  لبق  هبتبـسنكردم  لاح  دیاین  دیدپ  كردـم  رد  كردـم  زا  يرثا  رگا  كاردا  لوصح  ماگنه  هب 
تسا : لاحم 

.« حم وهو  هدعبامو  ملعلا  لبق  ام  اتلاح  يوتساف  کیف  رثا  هنم  لصحیمل  نا  هتملع -  اذا  لوهجملا  ءیشلا  ناف  يا  هتاذ -  بیاغلا  ءیـشلا  ناف  »
( . 44)

یلع یلو  نورد  رد  ای  دشاب  جراخ  رد  دناوتیم  رثؤمنیا  دوب و  دهاوخن  رثؤم  نودـب  رثا  هک  نیا  تسا  هدافتـسا  لباق  اج  نیا  رد  هک  ياهتکن 
ترابع هب  ; رثؤم رثا و  طاـبترا  عون  زا  دراد  دوجو  یطاـبترا  دـشابیم  رثؤم  ناـمه  هک  ضرعلاـب  مولعمو  تسا  رثا  نآ  هک  ملع  نیب  لاـح  يا 

زا يرفم  دریذـپب  هلمجلایف  ار  كاردا  لوصح  هک  یـسک  نیاربانب  ، تسا رارقربتیلع  طاـبترا  تاذـلاب  مولعم  یجراـخ و  مولعم  نیب  رگید ،
هب هک  هزادنا  نیمه  ات  یلو  درکتابثا  لماک  روط  هب  ار  ملع  نهذ و  تقباطم  ناوتیمن  نایب  نیا  اب  هتبلا  تشاد . دهاوخنتیلع  لصا  شریذپ 

رگا یتـح  دومن و  تاـبثا  ناوتیم  ار  تسا  كاردا  نتم  زا  نوریبتلع  نیا  دـنکیمداجیا و  ار  نآ  يرثؤم  تلع و  كاردا ، لوصح  ماـگنه 
یناسک نیاربانب  دوب ، دـهاوخ  هلمجلا  یفتیلع  لصا  شریذـپ  زا  راچان  دـهدب  نآ  هب  ار  تلاصا  ای  دـشاب  لئاق  یـسح  كاردا  هب  اهنتیـسک 

نآهک درک  اعدا  ناوتیمن  نایب  نیا  اب  هتبلا  دـنرادن . تیلع  لصا  شریذـپ  زا  ریغ  یهار  دـنلئاقتلاصا  یـسح  ياـههداد  يارب  هک  مویه  ریظن 
نیا رد  ناوتیم  هک  يزیچ  اهنت  تسا  قباطم  جراـخابتسا  كردـم  دزن  هک  یتروص  هک  درک  اـعدا  ناوتیمن  زین  تسیچ و  یجراـخ  مولعم 

تسا و يرثؤمرثا  نیا  يارب  دوبن و  نآ  زا  لبق  هک  دیآیم  دـیدپ  كردـم  رد  يرثا  كاردا ، لوصح  ماگنههب  هک  تسا  نیا  دومن  تابثا  اج 
نایب جراخ  رد  هسوسحم  تایفیک  تابثا  تهج  هللا  همحرخیش  هک  لیذترابع  رد  تقد  هجوت و  تسین . نیا  زا  شیب  يزیچ  مه  تیلع  لصا 

دهدیم :  ناشن  یبوخ  هب  ار  نهذ  جراخ و  نیب  رثات  ریثات و  هطبار  تیلعلصا و  نیا  تسا  هتشاد 
ادـبم یه  ۀـیفیکب  هتاذ  یف  صتخم  هنا  ءیـشلا  کـلذ  هنع  رثاـتیال  رخـالاو  ائیـش  سحلا  هـنع  رثاـتی  امهدـحا  نیمـسج  نا  اـنیقی  مـلعن  اـنکل  »

( . 45 « ) رخالا نود  ۀساحلاۀلاحا 
دشابیم . تیلع  لصاشریذپ  مزلتسم  كاردا ، شریذپ  هک  نآ  هجیتن  تشذگ ، البق  قوف  ترابع  حیضوت 

اب ار  نآ  هللا  همحرخیـش  هک  مهم  هلئـسم  نیا  تسیچرثا ؟ نیا  هک  نیا  تسا  تیمها  زئاـح  دوشیم و  حرطم  نیازا  دـعب  هک  یبـلطم  هتکن 4 : 
نیرتمــهم زا  تــفگ  دــیاب  دــشابیم و  ینهذ  دوــجو  گنــس  نارگ  ثــحب  هیاــمریمخو  ساــسا  هیاــپ و  تــشاد ، ناــیب  رطـــس  دــنچ 

یـسرربتهج دـنچ  زا  هصالخ  روط  هب  اجنیا  رد  دراد . هتـشاد و  دوجو  یمالـسا  هفـسلف  رد  تسا  ینورق  هک  تسا  یـسانشتفرعمثحابم 
. دوشیم

: ینهذ دوجو  ثحب  هچخیرات 
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ياهلئـسم ناوـنع  هب  ( 606  - 534  ) يزار رخف  طـسوت  راـب  نـیلوا  تـسا -  هدرکیــسررب  هدـنراگن  هـک  ییاـج  اـت  ینهذ -  دوـجو  ثـحب 
( . 46 . ) تسا هدش  حرطملقتسم 

زاین نیا  اهماربا  ضقن و  اهلادـج ، اهثحب ، زا  دـعب  وجـیردت  هب  هکلب  دوشیمن  حرطم  اـتعفد  یلبق و  هنیمز  نودـب  یملع  هلئـسم  چـیه  هتبلا 
هشیر و تسا . هدرکيوریپ  یعیبـط  دـنور  نینچ  زا  مه  ینهذ  دوجو  هلئـسم  ددرگ . حرطم  لقتـسم  ياهلئـسمناونع  هب  هک  دوشیم  ساـسحا 

اهدص اههد و  ریظن  ار  ینهذ  دوجو  ثحب  هک  یـسک  دش  یعدم  ناوتیمیلو  تفای  ناوتیم  یباراف  تاملک  نیب  رد  ار  ثحب  نیا  ياههنیمز 
نوچ تسا . هللا  همحریلعوب  دروآ  ولجندش  هلئسم  زرم  ات  لقاال  ایتخاس  لقتسم  یباب  ار  نآ  درک و  هدامآ  یفـسلف  یقطنمرگید و  ثحبم 

ثحب نیا  ماخ  داوم  مامت  ابیرقت  رهام  يرگ  تعنص  ریظن  تسا و  هتخادرپ  هلئسم  نیاداعبا  زا  يرایسب  هب  دید  میهاوخ  هک  نانچ  باب  نیا  رد 
دای زا  زین  باب  نیا  رد  ار  هللا  همحرخیـش  شقندیابن  اذل  دـنداد  نآ  هب  يدـعب  هفـسالف  هک  تشاد  زاین  دـیدج  یلکـش  اهنت  و  دروآ . مهارفار 

درب .
لوق کی  رد  دراد  لزلزت  باب  نیا  رد  هدش و  لئاق  يارود  هبتسا  هتخاس  حرطم  ار  هلئـسم  نیا  هک  دروم  نیدنچ  رد  يزار  رخف  لاح  ره  هب 
رظن هدوب  يرعـشانیملکتم  زا  نوچ  دوـخ  مود  يار  رد  و  ( 47 . ) تسا هدومن  در  ملع  باب  رد  ار  هفاـضا » » هب لوق  تساـمکح و  رظن  هب  لـئاق 

( . 48 . ) تسا هتخاس  دراو  امکح  يار  هب  يریثکياهداریا  ساسا  نیا  رب  هتفریذپ و  تسا  هفاضا »  » هب لوق  هک  ار  اهنآ 
تسا . هدوب  دشابیم -  هفاضا  نامه  هک  قلعت - » » هب لئاق  ملع ، باب  رد  يو  هک  ددرگیم  زاب  يرعشا  نسحلاوبا  هب  هفاضا  هب  لوق  هتبلا 
یجراخ ینهذ و  هب  دوجو  میـسقت  ناونع  تحتار  هلئـسم  نیا  دـیرجت »  » دوخ نیرفآ  شقن  مهم و  باـتک  رد  هللا  همحرهجاوخ  رخف ، زا  دـعب 

هلئـسم نیارـس  رب  وا  ناحراش  هجاوخ  زا  دعب  ( 49 . ) تسا هدرک  هماـقا  نآ  رب  هیقیقح  ياـیاضق  رب  ینتبمقـیقد  رایـسب  یلیلد  هتخاـس و  حرطم 
. تسا باب  نیا  هدمع  لاوقا  زا  نیا  هک  تسا  هفاضا »  » هب لوق  ، ملع باب  رد  نیملکتم  رظن  لاح  ره  هب  دندرک . حرطم  يدایز  ياهثحب 

: ینهذ دوجو  ياعدم  ریرقت 

نآ صاـخ  ياـنعم  هب  ینهذ  دوجو  هب  لـئاق  هک  تساـمکح  يار  اـهنآ  ربارب  رد  ، دـناهفاضا هب  لـئاق  ملع ، باـب  رد  اـعون  ناـملکتم  میتـفگ 
تشاد :  نایب  نینچ  ناوتیم  ار  امکح  نخس  ياعدمدنشابیم 

اهراثآ هیف  اهیلع  بترتیال  رخآ  ادوجو  اـهراثآ  اـهیلع  ۀـبترتملاجراخلا  یف  ةدوجوملا  تاـیهاملا  هذـهل  نا  ءاـمکحلا  بهذـم  نم  فورعملا  »
انملع وـهو  ینهذـلا  دوـجولا  هیمــسن  يذـلا  وـه  دوـجولانم  وـحنلا  اذـهو  ۀــیجراخلا  اـهراثآ  ریغ  رخا  راـثآ  تـبترت  ناو  اهنیعبۀــیجراخلا 

( . 50 .« ) ءایشالاتایهامب
تساهتشاد . نایب  نینچ  ابیز  يرعش  بلاق  رد  ار  امکح  ياعدم  هللا  همحريراوزبس  یجاح 

نایعالا . یف  نوکلا  ریغ  ءیشلل 
( . 51  ) ناهذالا يدل  هسفنب  نوک 

دوجو ود  ایـشا  تیهام  يارب  اهنآ  ملاع . دزن  یجراـخقیاقحتیهام  روضح  زا  تسا  تراـبع  ملع  تیهاـم  هک  دـندقتعم  اـمکح  حیـضوت : 
يرگید تساهدـننازوس و  جراخ  رد  شتآ  الثم  هک  نانچ  تسا  یجراخ  راثآ  بترت  اشنم  هتـسناد  لیـصاار  نآ  هک  یجراـخو  ینیع  دـنلئاق :
صاوخ هچرگ  تسین  هدنزوس  نهذ  رد  شتآ  الثم  دراد  دوخ  هب  صوصخمرگید  يراثآ  دنچره  هدوبن  یجراخ  راثآ  اشنم  هک  ینهذ  دوجو 

دراد . ار  یناسفنفیک 
، بآ لیبق  زا  یتاـیهام  رگید ، تراـبع  هب  دـنیوگیمینهذ ; دوجو  تسین  یجراـخ  راـثآ  اـشنم  هک  نهذ  رد  دوجوم  تیهاـم  نیا  هب  اـمکح 

دوجو نکل  دنراددوجو  زین  جراخ  رد  میراد ، یتخانش  یکرد و  نهذ  رد  اهنآ  زا  هک  نیمز و ... نامـسآ ، ، شتآ ترارح ، ناسنا ، تخرد ،
راثآ اشنم  کی  ره  هک  دوشیم  دوجوم  دوجو ، ود  هب  نطوم  ود  ردتیهام  کی  نیاربانب  تساه . نآ  یجراخ  راـثآ  اـشنم  جراـخ  رد  اـهنآ 

انیس نبا  هاگدید  زا  یسح  www.Ghaemiyeh.comكاردا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 165زکرم  هحفص 66 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


ینطوم رد  رگید و  يدوجو  اب  جراـخرد  هنیعب  ناـمه  دوشیم  هتخانـش  نهذ  رد  هک  ءیـش  یتسیچ  تیهاـم و  ینعی  دـشابیمدوخ ; صاـخ 
تیاکحكالم هدوب  نیع  نهذ و  یطابترا  لپ  رما  نیمه  تسا  زیچ  کی  ءیـش  یجراخ  وینهذ  تیهاـم  نوچ  سپ  دوشیم ، دوجوم  رگید 

دوب دـهاوخن  دزاس  فوشکم  ناسنا  يارب  ار  عقاو  هک  یطابترادورب  نیب  زا  لاناک  لـپ و  نیا  رگا  دـشابیم  عقاو  زا  فشک  جراـخ و  زا  نهذ 
تشاد . دهاوخ  صاخ  يراثآ  کی  ره  هدوب و  دوجوم  دوجو  ود  هب  نطوم  ود  رد  هک  درادیتیهام  ءیش  ره  نیاربانب 

زا : دوب  دهاوخ  ترابع  دوش  جارختسا  ینهذ  دوجو  يروئت  هدمع  رصانع  رگا 
هب يزیچ  میرگنیم  ناهج  هب  مینکیم و  زاب  مشچهاگ  ره  الثم  ینعی  دیآیم ; دـیدپ  نهذ  رد  عقاو  جراخ و  زا  يزیچ  كاردا  ماگنه  هب  - 1

دوخ ینعی  دوشهتساک  ام  زا  يزیچ  هک  نیا  ای  دشاب و  يواسم  مشچ  ندرک  زاب  زا  لبق  هبتبـسن  ام  تلاحهک  نیا  هن  دوشیم  هدوزفا  ام  نهذ 
دش . دوجوم  ام  رد  دعب  دوبن و  يزیچ  هک  میباییم 

فـشک تدـحو و  كالم  نیا  مه  تساه و  نآ  یتسیچزا  ترابع  هک  تسایـشا  تیهاـم  دوشیم  ادـیپ  ملع  ماـگنه  هب  نهذ  رد  هچ  نآ  - 2
تسا . ینهذ  دوجو  هیرظن  هرهوجبلطم  نیا  دشابیم . نیع  زا  نهذ 

رد تسا . لاحم  ناشعامتجا  سپ  دنتـسه  تاذـلاب  نیابتمتالوقم  وطـسرا  يانبم  ساسا  رب  دراد و  رارق  فیک  هلوقم  تحت  ینهذ  دوجو  - 3
ناشیا دزن  ملعنوچ  دـنادیمن  هلوقم  کـیتحت  ار  ملع  تسا  ینهذ  دوجو  هب  لـئاق  هک  لاـح  نیع  ردهللا  همحرنیهلاتملاردـص  اـمکح  نیب 

رهوج و رهوج  رد  نکمم ، نکمم  رد  بجاو ، بجاو ، رد  ملع  سپتسا  بتارم  وذ  کیکـشت و  لـباق  دوـجو  ریظن  تسا و  يدوـجو  يرما 
( . 52 . ) دشابیمضرع ضرع  رد 

هب لئاق  دوخ  لوق  کی  رد  هک  ناـنچ  تسا  لواهمدـقم  رکنم  يزار  رخف  دـناهدرک . راـکنا  یهورگ  ار  قوف  رـصانع  تامدـقم و  زا  کـی  ره 
هب جراخ  ، ملع رد  هک  دیوگیم  تاذ  رد  بالقنا  هب  ندـش  لئاق  اب  ردـص  دیـس  دـنکیم و  در  ار  مودبلطم  حابـشا ، هیرظن  دـشابیم . هفاضا 

( . 53 . ) دنکیم در  ار  مود  همدقم  زین  وا  نیاربانب  دوشیم . بلقنم  نهذ 
رگا سپ  دـشابیم  دوخ  موـلعم  هلوـقم  زا  هکلبتسینفـیک  هلوـقم  زا  هشیمه  ملع  دـیوگیم  هدرک و  راـکنا  ار  ریخا  همدـقم  یناود  قـقحم 

(54 . ) دوــب دـــهاوخ  رهوــج  زین  مــلع  رهوــج ، رگا  هفاــضا و  مــه  مــلع  هفاــضا ، رگا  هدوــبفیک و  زین  مــلع  دـــشاب  فــیک  موــلعم ،
. تسا ریخا  همدقم  رکنم  انعم  کی  هب  مه  هللا  همحراردصالمنینچمه 

: تفایتسد هدمع  لوق  راهچ  هب  ناوتیم  ملع  تقیقح  هرابرد  لاوقا : 

ینهذ دوجو  هب  نهذ  رد  ایـشا  تیهاـم  دـنلئاقهک  هللا و ... همحرهمـالع  اردـصالم و  هجاوخ ، یلعوـب ، ریظن  اـمکح  ینهذ ، دوـجو  هیرظن  - 1
دنراد . كارتشا  تیهام  رد  نیع  نهذ و  درادن و  یجراخراثآ  دوجو ، نیا  دوشیم و  دوجوم 

ایـشا تیهام  ملع ، رد  دیوگیم : لوق  نیا  دنارورپ . ارنآ  یبوخ  هب  يزار  رخف  هدـش  عورـش  يرعـشا  نسحلاوبا  زا  قلعت ، ای  هفاضا  هیرظن  - 2
مولعم . ملاع و  نیب  هفاضا  فرص  زا  تسا  ترابع  ملعهکلب  دوشیمن  دوجوم  نهذ  رد 

دراو نهذ  هب  نآ  لـثم  هیبـش و  هکلب  دـیآیمن  نهذهب  یجراـخ  ءیـش  تاذ  نیع  ملع ، رد  هک  دـنلئاق  رظن  نیا  ناـبحاص  حابـشا ، هـیرظن  - 3
ریوصت عقاو  رد  تساینالف و  نیا  مییوگب  هدید  ار  یناسنا  سکع  هک  نیا  لثم  تسا  يزاجم  یلوق  تسوا » ، نیا  » مییوگیم رگا  و  دوشیم .

تسامدق . هب  بوسنم  لوق  نیا  دیآیم  لصاح  ملاع  دزن  ایشا 
ءیـشتقیقح لثمت  زا  امکح  دارم  دنتفگ  یخرب  دشلصاح  دیدرت  تسیچ  امکح  نخـس  زا  دارم  هک  نیا  رد  حابـشا  هیرظن  شیادیپ  زا  دعب 

رد فیرـشدیسریم  دـصاقم و  رد  ینازاتفت  راونـالا و  علاوط  رد  يواـضیب  یـضاق  ریظن  يدارفا  تسا ; دارم  ، حبـش هکلبتسین  اـهنآ  تیهاـم 
نیا هللا  همحریجاـح  ( 55  ) تسین حابـشا  زا  ریغ  يزیچامکح  دارم  اـساسا  هک  دـناهتفگ  مزج  روط  هب  نیعلاۀـمکح  یبتاـک ، باـتک  هیـشاح 

( . 56 . ) تسا هدرک  رکذ  ار  تبسن 
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ار هچ  نآ  مامت  ینعی  دنتـسین  جراخ  زا  حابـشا  تیاکحهب  لئاق  اهنیا  هک  تسا  نیا  رد  یلبق  هیرظن  اب  هیرظن  نیا  تواـفت  حابـشا ، هیرظن  - 4
نیا زا  دـنیبیم و  دیفـسار  هایـس  هایـس و  ار  دیفـس  هشیمه  ناسنا  الثم  دوشن ; لالتخا  بجوم  ات  مظنم  ییاهاطخیلو  تساطخ  میمانیم  ملع 

( . 57 . ) لیبق
رتمهم امکح  زا  ینهذ  دوجو  هب  لوق  نیملکتمزا و  هفاـضا  هب  لوق  اـهنآ  نیب  رد  هک  دوب  هیرظن  راـهچ  ملع ، باـب  رد  هدـمع  تاـیرظن  سپ 

تسا .
ج 2 ص 308] تاهیبنتلاو ، تاراشالا  زا  لوقنمرثا  نیمه  زا  ص 61   ] هللا همحرخیش  مالک  رد  تقد  یـسررب و  اب  ثحب :  لصا  هبتشگزاب 

رـصانع ینهذ و  دوـجو  هـیرظن  نآ  زا  دـعب  نـینچمه  دـش  رکذ  جارختــسا و  نآ  زا  دـنچیتاکن  تـشاد  ناـیب  مـلع  فـیرعت  لاـبند  هـب  هـک 
هک درک  جاتنتـسا  ناوتیم  رـصانع  نیاو  تاکن  نآ  نداد  رارق  رگیدـکی  رانک  بلطم و  ود  نیا  هسیاقم  اـب  دـیدرگ  ریرقت  نآ  هدنهدلیکـشت 
زا يزیچ  ملع  رد   ) ینهذ دوجو  لوا  رـصنع  اریز  تسا ، هتـشاد  نایب  ار  ینهذ  دوجويروئت  اقیقد  دوخ  يرطـس  دـنچ  نایب  اب  هللا  همحرخـیش 

دوجو  ) تفگ ناوتیم  مود  رـصنعهرابرد  دـمآ . تسد  هب  هللا  همحرخیـش  مالک  زا  هک  دوب  موس  هتکن  نامه  دـیآیم ) دـیدپ  نهذ  ردجراخ 
دمآ . تسد  هب  هللا  همحرخیش  شیامرف  زا  هک  دوب  مراهچ  هتکن  نامه  دوشیمدوجوم ) نهذ  رد  هک  تسا  یجراخ  ایشا  تیهام  ینهذ 

هللا همحرخیـش  هاگدـید  رگا  تسیچ ؟ دـیآیمدیدپ  نهذ  رد  كاردا  ماـگنه  هب  هک  يرثا  هک  دوـب  نیا  دـش  حرطم  اـج  نآ  رد  هـک  یلاؤـس 
يرگید زیچ  ای  حبـش  ار  رثا  نیا  رگا  تسا و  هتـشاد  ناـیب  ار  اـمکح  هیرظن  اـقیقدهللا  همحرخیـش  دـشاب  ایـشا  تیهاـم  ناـمه  رثا  نیا  هراـبرد 

تسیچ . كاردا  ماگنههب  نهذ  رد  دوجوم  رثا  زا  وا  دارم  مینیبب  لاح  دنکیمن  تقباطم  امکح  رظن  اب  وا  هاگدیددنادب 
هاـگن رد  قوـف  ریباـعت  تـسا . هدرک  تروـصهمه  زا  شیب  حبـش و  ههباـشم ، هلثاـمم ، هلکاـشم ، هـب  ریبـعت  رثا  نـیا  زا  هللا  همحرخیـش  میتـفگ 

هتـشادنایب تروص  زا  ار  شیوخ  دارم  دوخ  هللا  همحرخیـش  یلو  دـشابیم  كاردا  باب  رد  مراهچیتح  موس و  لوق  هب  رظان  رتشیبتسخن 
باب رد  هللا  همحرخیـش  ياـهباتک  ماـمتنیب  رد  لوصف  مها  هک  افـش -  سفنلا  باـتک  مود  هلاـقم  زا  مود  لـصف  رد  هللا  همحرخیـش  تسا ،

تسا : هدومرف  نینچ  تسا -  ساسحا  كاردا و 
هتروص ذـخا  وهف  يدام  ءیـشل  اکاردا  كاردالا  ناک  ناف  ءاحنالانم ، وحنب  كردـملا  ةروص  ذـخا  وه  اـمنا  كاردا  لـک  نوکی  نا  هبـشی  »
روماو لاوحا  ةداملا  ببـسب  اهل  ضرعت  ۀیداملا  ةروصلا  نافۀتوافتم  اهبتارمو  ۀفلتخم  دـیرجتلا  فانـصا  نا  الا  ام ، ادـیرجت  ةداملا  نعةدرجم 
عزنلا نوکی  ةراتو  اهـضعب  وا  اهلک  قیالعلا  کلت  عم  اعزنةداملا  نع  عزنلا  نوکی  ةراتف  ةروصلا  کلت  یه  ام  ۀـهج  نم  اهتاذـب  اهلیه  تسیل 

ۀعیبط ال ۀیناسنالا  ۀیهاملاو  ۀیناسنالا  ةروصلا  نا  هلاثمةداملا  ۀهج  نم  اهل  یتلا  قحاوللا  نعو  ةداملا  نع  ینعملا  درجی  ناب  کلذوالماک  اعزن 
صخـشلا کلذو  صخـشلا  اذه  یف  تدجو  نا  اهل  ضرع  دقودحاو  ءیـش  اهدحب  یهو  ۀیوسلاب  اهلک  عونلا  صاخـشا  اهیف  كرتشتۀـلاحم 

( . 58 .« ) ۀیناسنالا اهتعیبط  ۀهج  نم  کلذ  اهل  سیلوترثکتف 
ياهترابع یتح  هک  تسافـش  هرود  هصالخهللا  همحرخیـش  ةاجنلا  باتک  الوصا  قوف -  ياهترابع  نیع  اب  ابیرقت  نومـضم و  نیمه  هیبش  ]

تسا .]. هدمآ  ( 60  ) تایهلالا ءافشلا ، و  ( 59  ) ةاجنلارد تسافش -  ياهترابع  هیبش  ارثکا  نآ 
نآ رد  عون ، نآ  صاخـشا  مامت  دنکیم و  قدص  ریثکدارفا  رب  هک  یلک  تسا  يرما  الثم  ناسنا  تیهام  ای  تروص  تعیبط ، هک  نیا  حیـضوت 
هک تهج  نآزا  دارفا  نیا  تسا و ... ناسنا  رکب  تسا ، ناسنا  ورمع  تسا ، ناسنا  دیز  مییوگیم  هاگره  الثم  دـنراد ; كارتشا  یلک  تیهام 

تسا . قداص  دارفا  مامت  رب  انعمکی  هب  زین  ندوب  ناسنا  دنکرتشم و  تهج  نیا  رد  همه  دنناسکی و  دنناسنا 
رگید يوس  زا  دوشیم . لمح  هدوب  قداص  ریثک  دارفارب  انعم  کی  هب  موهفم  نیا  ینعی  یلک  دـحاو و  تسا  یموهفم  ناسنا ، موهفم  نیاربانب 

زا ترثک  نیا  اشنم  تسارثکتم . جراخ  رد  تسا  یعیبط  یلک  هک  ناسنا  ینعیتسین  دوجوم  تدحو  فصواب  جراخ  رد  یلک  دحاو  رما  نیا 
تراـبع هب  تساـه ; نآ  ضراوع  قـحاول و  هیحاـن  زا  زین  صاخـشا  ترثـک  تسینیناـسنا  تعیبـط  سفن  تهج  زا  تسا و  صاخـشا  هیحاـن 
ضراـع تسادـیپ  ناـشمان  زا  هک  ناـنچضراوع  نیا  دنـشابیم ، یجراـخ  ترثک  اـشنم  نیا ، عضو و  فیک ، مک ، لـیبق  زا  یـضراوع  ، رگید
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تیهامتاذ لخاد  قحاول  هنوگ  نیا  رگا  الا  و  دـنبیرغ ، نآ  هبتبـسن  هدوبن  یناسنا  تعیبطتیهام  تاذ و  لـخاد  ینعی  دـنایجراختیهام ;
هک نانچ  تسا . عون  کی  دارفا  كارتشالا  هبام  تیهام ، نوچدنـشاب  كرتشم  تهج  نآ  رد  دارفا  مامت  هک  تسا  مزال  دنـشاب  ذوخام  ناـسنا 

دومرف : هللا  همحرخیش 
لجالعضولاو نیالاو  فیکلاو  مکلا  نم  رخا  دح  وا  دحلا  اذه  یلع  یهۀیناسنالا  تناک  ول  هنال  کلذو  اهعیابط  نع  ۀبیرغ  روما  هذه  عیمج  »

یناعملا .» کلتیف  رخالل  اکراشم  ناسنا  لک  نوکی  نا  بجی  ناکل  ۀیناسنا  اهنا 
دنهدیم و صخـشت  نآ  هب  هصخـشم  ضراوع  جراخ  ردو  دشابیم  نیریثک  دارفا  رب  لمح  لباق  انعم  کی  هب  یناسنا  تروص  تیهام و  سپ 

دباییم . صخشت  ضراوعاب  جراخ  رد  یعیبط  یلک  نیا 
عازتـنا دـیرجت و  نیا  ددرگ و  دـیرجت  اجیردـت  ضراوـعهب  فوـفحم  یجراـخ و  صخـشتم  تروـص  تعیبـط و  نیا  هک  تسا  نیا  كاردا 

رد هک  یتروصهک  نیا  ددرگیم  نشور  یبوخ  هب  ناـیب  نیا  زا  هچ  نآ  دوب . دـهاوخ  كاردا  یلوط  فلتخملـحارم  اـب  بساـنتم  یجیردـت ،
دزن جراخ  زا  هک  تسا  يرثا  نامه  نیا  تسین و  ایـشا  تعیبط  وتیهام  زج  يزیچ  دـیآیم  لصاح  كردـم  دزن  هدـش  عزتنم  كاردا  ماگنه 

يوحن هب  هدش  دیرجت  كاردالحارم  رد  هک  تسایـشا  تعیبط  تیهام و  نامه  یکاردا  تروص  الوا : هک  نآ  هجیتن  . دیآیم دـیدپ  كردـم 
نیا دـشابیم . نیع  نهذ و  طاـبترا  كارتـشا و  هجو  تسایـشا  تیهاـم  هـک  تروـصنیا  اـیناث : ددرگیم ، درجم  دوـخ  ضراوـع  هداـم و  زا 

تعیبط و نیمه  رگا  تسا و  یجراـخراثآ  اـشنم  هتـشگ  رثـکتم  نآ  هقحـال  ضراوع  هداـم و  ببـس  هب  دوش  دوجوم  جراـخ  رد  رگاتعیبـط 
یئزج و تسخن  كاردا ، بتارم  بـسح  هـب  تـشاد و  دـهاوخن  راـثآ  هنوـگنآ  رگیدهدوـب  ینهذ  تروـص  دـیآ  لـصاح  نـهذ  رد  تیهاـم 

تساهدش : نایبتیهام  هرابرد  هک  هللا  همحرخیش  زا  تسا  يرگید  نایب  بلطم  دهاش  دوشیم . یلکسپس 
هب هجاوخ  طسوت  راـب  نیلوا  هدوبن و  حرطم  هللا  همحرخیـش  ناـمز  رد  طوسبم  نونعم و  روط  هب  نآ  تاراـبتعا  اـصوصخ  تاـیهام و  ثحبم  ]

( [. 61 . ) دش حرطم  لقتسم  یباب  ناونع 
ۀیهاملا کلت  یه  امب  ۀـیهاملا  رابتعا  ۀـثالث : تارابتعا  اهل  نوکیفروصتلا  یف  نوکی  دـقو  ءایـشالا  ناـیعا  یف  نوکت  دـق  ءایـشالا  تاـیهامو  »

صخت ضارعا  ذـئنیح  اـهقحلیف  ناـیعالا ، یف  یه  ثیح  نماـهل  راـبتعاو  کـلذ  یه  ثیح  نم  اـهقحلیامو  نیدوـجولا  دـحا  یلا  ۀـفاضمریغ 
ۀیلکلا لـثمو  لـمحلاو  عضولا  لـثم  کـلذ  اـهدوجو  صختضارعا  ذـئنیح  اـهقحلیف  روصتلا  یف  یه  ثیح  نم  اـهل  راـبتعاو  کـلذاهدوجو 

المح ۀیـضرع  الو  ۀیتاذ  ۀیجراخلا  تادوجوملا  یف  سیلهناف  هملعتـس ، امم  کلذ  ریغو  لمحلا ، یف  ۀیـضرعلاو  ۀیتاذلاو  لمحلا  یفۀـیئزجلاو 
( . 62 .« ) کلذ ریغ  الو  اسایق  الو  ۀمدقم  الو  اربخ  هنوک  الو  ادتبمءیشلا  نوک  الو 

دیآیم : تسد  هب  هجوت  بلاج  هتکن  دنچ  قیقد  ترابع  نیا  زا 
نآ یلو  تشاد  دـهاوخ  ار  دوخ  صاخ  ماکحا  ینطومره  رد  تیهام  هتبلا  تسا ، نهذ  نیع و  كارتشـالا  هب  اـم  هک  تسا  يرما  تیهاـم  - 1

دوب . دهاوختیهام  دزاسیم ، رارقربنیع  اب  ار  نهذ  یطابترا  لاناک  هچ 
دیاـیب نهذ  هبتیهاـم  هاـگ  ره  ینعی  تسا ; هدومرفاـج  نیا  رد  هللا  همحرخیـش  هک  تسا  ناـمه  اـقیقد  یقطنم ، هیناـث  تـالوقعم  فیرعت  - 2

نهذ رد  تیئزجو ، تیلک  لـمح ، عـضو و  ریظن  یمیهاـفم  نیارباـنب  دوـشیم  قـحلم  نادـبتسا  تیهاـمو  دوـجو  نیا  صاـخ  هک  یـضارعا 
کلذ .» اهدوجو  صخت  ضارعا  ذئنیح  اهقحلیف  ، » دنتیهام ضراوع 

میهافم ياراد  اتاذ  نهذ  دیوگیم : يو  دـشابیم ، تناکزا  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  رگید  هیرظن  ود  ربارب  رد  یقطنم  میهافم  زا  فیرعت  نیا 
يزیچ نهذ  هک : تسا  لئاقمود  هیرظن  تسا . تفرعم  تخانش و  نآ  لوصحم  هدش و  جوزمم  یجراخ  ياههداداب  هک  تسا  ياهتخاس  شیپ 

دـنلئاق و هیرظن  نیا  هب  ارگسح  هفـسالف  رگید  موـیه و  تسا ، جراـخ  ساـکعنانهذ  یتراـبع  هـب  تـسین و  دـیآیم  جراـخ  زا  هـچ  نآ  زج 
هنازخ هب  ساوح  طسوت  هچ  نآ  هک  تسايدیفـس  حول  نهذ  هکلبتسا  جراخ  زا  لقتـسم  هن  دراد و  هتخاس  شیپ  يروما  هن  نهذدـنیوگیم 

ناوارف و شـالت  یعـس و  اـب  هللا  همحريرهطم  دیهـش  هک  تـسا  ناـمه  هـیرظن  نـیا  دهدیملیکـشت . ار  نآ  ياوـتحم  دوـشیم ، دراو  نـهذ 
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، هب تالوقعم  میـسقت  رب  ینبم  یمالـسا  هفـسالفيار  هب  هیرظن ، راهچ  دـقن  لقن و  زا  سپ  دـشابیم و  نآ  هیجوت  ددـص  رد  دروم  نیدـنچرد 
( . 63 . ) دزادرپیم جراخ  ناهج  تخانش  رد  کی  ره  شقن  یفسلف و  هیناث  تالوقعم  ویقطنم  هیناث  تالوقعم  هیلوا ، تالوقعم 

دوشگن . نآ  يارب  لقتسم  یباب  هللا  همحرخیشدنچ  ره  تفای ، قوف  ياهترابع  رد  ار  تیهام  تارابتعا  ثحب  هشیر  ناوتیم  - 3
ءیـشتیهام لوصح  یـسح  كاردا  رگید ، ترابعهب  دراد ; دوجو  تاکاردا  عاونا  ماـمت  رد  تیهاـم  اـی  عزتنم  تروص  هک  نیا  موس  هجیتن 

تسا یـسح  كاردازا  دعب  هلحرم  هک  یلایخ  كاردا  رد  نینچمه  كردم  دزن  یعـضو  هقالع  اب  ضراوعهارمه و  هب  هدام و  زا  عطقنم  تسا 
هک تسا  ءیـشتیهام  تروص و  تسا  لصاح  هچ  نآ  لقعت  ای  یلقعكاردا  رد  زین  رتشیب و  يدـیرجت  اب  یلو  دراد  دوجو  تیهام  ناـمه 

هفاضا هللا  همحرخیـش  دزن  كاردانیاربانب ، ءاحنالا » نم  وحنب  كردملا  ةروص  ذخا  وهامنا  كاردا  لک   » اذل تسا . هدش  لماکو  مات  دیرجت 
ینهذ . دوجوباب  رد  تسامکح  يار  نامه  يو  يار  هدوبن و  حبش  ای 

يوحن هب  ياهلحرم  ره  رد  هکلبتسین  وحن  کی  هبدراد  دوجو  تاکاردا  عاونا  مامت  رد  هک  نآ  عازتنا  تروص و  ذـخا  هک  نیا  ییاـهن  هجیتن 
رد كارداماـگنه  هب  هک  یکاردا  تروص  نیارباـنب  دـش ]. دـهاوخ  ناـیب  كاردا  شخب  رد  نآ  تیفیکو  دـیرجت  ثحبم   ] دریگیم تروـص 

دشابیم . كاردا  نامه  كردم  دزن  تیهام  نیالوصح  هدش و  دیرجت  اجیردت  هک  تسایشا  تیهام  نامه  دوشیم  لثمتم  نهذ 
یساسا همدقم  هس  زا  همدقم  ود  نونکات  نینچمهدش  نییبت  دوب  هدمآ  تسد  هب  هللا  همحرخیش  نخس  زا  هک  ( 64  ) یمراهچ هتکن  اج  نیدب  ات 

. میزادرپیم نآ  همدقم  نیرخآ  هب  نونکا  . تشگ نایب  زین  ینهذ  دوجو  هیرظن 

دراد رارق  فیک  هلوقم  تحت  ینهذ  تیهام 

( . 65 . ) تسافش تایهلا  رد  همه  زا  رتطوسبمهک  هدرک  هراشا  تسا  یناسفن  فیک  ملع ، هک  بلطم  نیا  هب  دروم  نیدنچ  رد  هللا  همحرخیش 
رد اهلاکـشا  هدمع  تسا ، هدـش  دراو  نیملکتم  يوسزا  اهنآ  رثکا  هک  دراد  دوجو  یناوارف  ياهلاکـشا  اهههبـش و  ینهذ ، دوجو  باب  رد 

رهوج ضرع و  عامتجاای  دشاب  رهوج  تروص  كردم ، تروص  رگا  نایب  نیا  هب  رهوج ; فیک و  عامتجا  ریظنتسا  تالوقم  عامتجا  هنیمز 
تسا . لاحم  ناشعامتجا  اذل  دنراد و  تاذلاب  نیابت  دناهیلاع و  سانجاییوطسرا  تالوقم  هک  یلاح  رد  هیضرع  تالوقم  عامتجا  ای  و 
تاقیلعت رد  هللا  همحرنیهلاتملاردـص  ( 66 . ) تسا هداد  خـساپ  اـهنآ  هب  هتخادرپ و  باـب  نیا  هدـمع  ياهلاکـشا  هب  دوـخ  هللا  همحرخـیش 

زین هللا  همحرهجاوـخ  ( 67 . ) تسا هداد  تسا  یعانـص  عیاـش  یلوا و  لـمح  ودفـالتخا  هک  دوخ  ياـنبم  ساـسا  رب  یخـساپ  دوخ  طوـسبم 
تسا : هداد  باوج  ساسا ، نیا  رب  یلو  هدربن  راک  هب  ار  عیاش  یلوا و  لمححالطصا  دنچره 

... ۀیلکسانلا نم  دحاو  لکب  ۀقلعتم  اهنوک  ثیح  نمو  ۀیئزج  الثم  دیزلقع  یف  ةدـحاو  ةروص  اهنوک  ثیح  نم  ۀـیلکلا -  ۀـیناسنالا  یهف -  »
( . 68 «. ) هسفن كردتو  هیف  رظنی  امم  رخالا  رابتعالابو  رخآ  ائیشهب  كردیو  رخآ  ءیش  یف  هب  رظنی  امم  نیرابتعالا  دحاب  اهناف 

هک یباوج  هک  نآ  هصالخ  دناهتشاد . نایب  ( 69  ) دوب هتخاس  حرطم  يزار  رخف  هک  یلاکـشا  لباقم  رد  ار  قوف  بلطم  هللا  همحرهجاوخ  هتبلا 
همحريرهطم دیهش  نکل  دندومرف  هئارا  لمح  ود  فالتخا  ساسا  رب  هللا  همحرنیهلاتملاردصهک  تسا  یخساپ  دوشیم  هدش و  یقلت  عطاق 

نیا هب  رگیدکی  رد  اهنآ  يدوجو  قباطت  سمختارـضح و  باب  رد  افرع  يانبم  ساسا  رب  ماجنارـس  دندادن و  تیاضر  زین  خـساپ  نیدـبهللا 
( . 70 . ) دنهدیمباوج هنادنماضر  اهههبش  هنوگ 

هفـسالف هدـنزرا  ياهراکهاش  زا  دـنچره  اـمکح  ياـنبمساسا  رب  ینهذ  دوجو  هیرظن  لـصا  هک  ناـنچ  هدوبن  هشدـخیب  زین  خـساپ  نیا  هتبلا 
مینکیم : هدنسب  يدج  لاؤس  ود  هب  اهنت  اج  نیا  رد  . تسین هشدخیبتسا  یمالسا 

یتسیچ تیهام و  يارب  ییاج  رگید  میهد  اوتف  تیهامتیرابتعا  هب  میـشاب و  دـنب  ياـپ  رخآ  اـت  تقد و  اـب  دوجو  تلاـصا  ياـنبم  هب  رگا  - 1
هک تساذـلو  دـشاب  نـیع  نـهذ و  طاـبترا  يارجم  دـبای و  دوـجو  نطوـم  ود  رد  هدوـب و  جراـخ  نهذكارتـشا و  هـجو  اـت  دـنامیمن  ءیش 

نکل ( 71 . ) تسا لئاق  تدش  فعض و  کیکـشت و  نآ  ياربدوجو  دننامه  هتـسناد و  يدوجو  يرما  ار  ملع  اتیاهن  هللا  همحرنیهلاتملاردص 
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دنام . دهاوخ  هیجوتیب  نآ  تقباطم  عقاو و  زا  نآ  تیاکح  جراخ و  اب  نآ  طابترادشاب  يدوجو  يرما  ملع  رگا 
تیوه هک  وه » وه  ءیشلا  هب  ام   » رگید تسایشا و  دحو  یتسیچ  نامه  هک  وه » ام  باوج  یف  لاقی  ام   » یکی دراد : حالطـصا  ود  تیهام  - 2

؟ دـشابیم حالطـصامادک  هـبتس  ذوخاـم  كاردا  فـیرعت  رد  هـک  یتیهاـم  لاـح  دـشابیم ، لوا  حالطـصازا  مـعا  هدوـب  ایـشا  تـقیقح  و 
دارم ایـشا  بلاق  دـح و  ینعیتیهام  لوا  ياـنعم  هک  یتروص  رد  تسیندارم و  مود  ياـنعم  هک  تسا  نیا  رب  لاد  هفـسالف  ررکم  تاحیرـصت 

شخب هک  نآ  لاح  دریگیمن . ربرد  یفسلفو  یقطنم  زا  معا  ار  هیناث  تالوقعم  حالطـصا  هب  هدوب و  يوهام  میهافم  لماش  اهنتكاردا  دشاب 
دوشیم . لیکشتمیهافم  هنوگ  نیا  زا  يرشب  فراعم  زا  یمیظع 

نایب اب  یلو  ددعتم  تاهج  زا  هللا  همحرخیـش  هک  تسا  یـسانشتفرعمراوشد  تسخن و  ثحابم  زا  تسادیپ  هک  نانچ  ثحب  نیا  لاح  ره  هب 
اب میقتـسم  طابترا  ثحب  نیا  نوچ  . تسا هتخادرپن  حیرـص  روط  هب  ینهذ  دوجو  هلدا  هب  حالطـصا  هب  طقف  تسا و  هتخادرپنادب  دوخ  صاخ 

میهدیمن . همادا  ار  نآ  نیا  زا  شیب  درادن  هلاسر  نیا 
اهتشونیپ :

Jonathan. Dancy, An Introduction to Contemporary Epistemology, ( BasilBlackwell.1985), ( 1
. P.1

 Roderick M.Chisbolm, Theory of Knowledge, (Prentice Hall of India, 1987),P.5 ( 2
. 213 ص212 -  ج 3 ، رافسا ، ( 3

(. William P.Alston, The Reliability of Sense Perception, (Cornell UniversityPress.1993 ( 4
ص284 . ج 3 ، رافسا ، ( 5

ص344 . ةاجنلا ، ( 6
ص50 . سفنلا ، باتک  ( 7

ص69 . تاقیلعتلا ، ( 8
ص82 . نامه ، ( 9

ص361 . تایهلالا ، ءافشلا ، ( 10
ص17 . ج 1 ، قطنملا ، ءافشلا ، ( 11

ص361 . ج 2 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ( 12
ص79-75 . ] مکحلاصوصف ، ك: خیش ;ر . رب  یباراف  ریثات  كرد  هسیاقم و  تهج  ص308 [ . ج 2 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ( 13

دعب . هب  ص310  نامه ، ( 14
یقرواپ . ص310 و 312  ج2 ، تاهیبنتلا ، تاراشالا و  ( 15

ص294 . ج 2 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ( 16
160 و 161 . ، 82 ، 80 ، 30 ص79 ، تاقیلعتلا ، ( 17

ص160 . تاقیلعتلا ، ( 18

ص147 . تاقیلعتلا ، ( 19
،ص80 . تاقیلعتلا دعب ; هب  یئالع ص110  همانشناد  دعب ; هب  ةاجنلا ص35  ; 196 ص187 -  سفنلا ، باتک  ( 20

ص80 . تاقیلعتلا ، ( 21
ص311 و 312 . ج 2 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ( 22
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نامه . ( 23
ص137 . تاراشالا ، حرش  ( 24

ص313 . تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ( 25
ص60 . سفنلا ، باتک  ( 26

ص56 . نامه ، ( 27
ص308 . ج 2 ، تاهیبنتلا ، تاراشالا و  ( 28

ص124 . سفنلا ، باتک  ( 29
ص217 و 218 . سفنلا ، باتک  ( 30

ص68 . تاقیلعتلا ، ( 31
ص310 . ج 2 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ( 32

ص60 . سفنلا ، باتک  ( 33
. 59 ص58 -  ج 1 ، مسیلائر ، شور  هفسلف و  لوصا  ( 34

ص308 . ج 2 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ( 35
ص50 . سفنلا ، باتک  ( 36

ص82 . تاقیلعتلا ، ( 37
ص189 . نامه ، ( 38

ص53 . سفنلا ، باتک  ( 39
ص68 . تاقیلعتلا ، ( 40

ص166 . تاقیلعتلا ، ( 41
ص82 . نامه ، ( 42

ص78 . تاقیلعتلا ، ( 43
ص39 . قارشالاۀمکح ، ( 44
ص53 . سفنلا ، باتک  ( 45

. 309 ص299 -  ج 2 ، هیقرشملا ، ثحابملا  ص437 ; ج 1 ، هیقرشملا ، ثحابملا  ( 46
ص377 . ج 1 ، ۀیقرشملا ، ثحابملا  ( 47

دعب . هب  ص309  ج 2 ، نامه ، ( 48
ص10 و 11 . دیرجت ، حرش  ( 49

دعب . هب  ج 1 ص263  رافسا ، ۀمکحلا ص34 ;ر.ك : ۀیاهن  ( 50
هموظنم ص22 و 23 . حرش  ( 51

ص139 . افش ، تایهلا  رب  تاقیلعت  ص379 و 382 ; ج 3 ، رافسا ، ( 52
دعب . هب  ص363  ج 1 ، هموظنم ، طوسبم  حرش  ( 53

دعب . هب  ص366  نامه ، ( 54
ص274 . ج1 ، هموظنم ، طوسبم  حرش  ( 55
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یقرواپ . ص314  ج 1 ، رافسا ، ( 56
ص34 . ۀمکحلاۀیاهن ، ( 57
ص50 . سفنلا ، باتک  ( 58

ص344 . ةاجنلا ، ( 59
ص361 . تایهلالا ، ءافشلا ، ( 60

دعب . هب  ص60  دیرجت ، حرش  ( 61
ص15 . ج 1 ، قطنملا ، ءافشلا ، ( 62

ج 3، هموظنم ، طوسبم  حرش  ; دعب هب  ص71  ج 2 ، هموظنم ، طوسبم  حرش  دعب ; هب  دعب و 372  هب  ص329  ج 1 ، هموظنم ، طوسبم  حرش  ( 63
دعب . هب  ص271 

ص69 . رثا ، نیمه  ( 64
دعب . هب  ص191  ج 1 ، قطنملا ، ءافشلا ، ص515 ; ةاجنلا ، دعب ; هب  ص361  تایهلالا ، ءافشلا ، ( 65

ص 146 . تاقیلعتلا ،  دعب ; هب  ص 361  افش ، تایهلا  ( 66
دعب . هب  ص277  رافسا ج 1 ، ات 139 ; ص126  افش ، تایهلا  رب  تاقیلعت  ( 67

. 327 ص326 -  ج 2 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ( 68
. 138 تاراشالا ص 130 -  یحرش  ( 69

دعب . هب  ص374  ج 1 ، هموظنم ، طوسبم  حرش  ( 70
. دعب هب  ص286  ج 3 ، رافسا ، ( 71

تاکاردا شزرا 

دومرف :  هدرک  هراشا  اهنآ  یجراخ  قیاقحو  ینهذ  روص  طابترا  هلئسم  هب  كاردا  لصا  هرابرد  دوخ  مالک  نایاپ  رد  هللا  همحرخیش 
( . 1 « ) هل نیابم  ریغ  كردملا  تاذ  یف  امسترم  هتقیقح  لاثم  نوکی  »

ناونع هب  نآ  زا  هک  جراخ  اب  لقع  ای  لایخ و  ای  سح  هلحرمرد  هچ  ینهذ  میهافم  تقباطم  رتقیقد ، ریبعت  هب  اـی  نیع  نهذ و  طاـبترا  هلئـسم 
نیا دشابیم . هطسفسو  هفسلف  ای  مسیلآدیا  مسیلائر و  زرم  هک  تسا  تخانش  باب  هلئـسم  نیرتیـساسا  یتهجزا  دوشیم  دای  كاردا  شزرا 

یمالسا هفسالف  ياهباتک  تاملک و  نیب  رد  هتبلا  دناهتسیرگن . هلئسم  نیاهب  هنانیب  شوخ  یمالـسا  هفـسالف  تسا ، راظنا  ارآ و  هکرعم  باب 
. دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  هک  تفای  ناوتیم  یبلاطماحیولت  ای  احیرص  اهنآ  تاملک  نمض  رد  یلو  درادن  دوجو  هنیمز  نیا  رد  یلقتسمباب 

ینایم تیکاکش  مور ، نانویتیکاکـش و  هرود  هس  دنرادو . هتـشاد  هنانیبدب  یـشرگن  رتشیب  دیدج  هرود  رد  اصوصخ  برغ  نافوسلیف  یلو 
لقن زا  اج  نیا  ردام  تساعدم . نیا  دهاش  دش  زاغآ  مویه  نامز  زا  هک  نیون  تیکاکـش  هرود  سناسنر و  هبسناسنر  زا  لبق  رذگ  نارود  ای 
روط هب  ار  اـهنآ  هاگدـید  مینکفایم و  رظن  یمالـسا  ناـفوسلیفزا  یخرب  هب  اـهنت  هدرک  رظن  فرـص  برغ  هفـسالف  ياههاگدـید  یـسررب  و 

درک : میهاوخ  نایب  لامجا 
تسا : هدومرف  نینچ  هنیمز  نیا  رد  قارشالاۀمکح  رد  هللا  همحرقارشا  خیش  - 1

حم وهو  هدـعبامو  ملعلا  لبقام  اتلاح  يوتـساف  کیف  رثا  هنم  لصحیمل  نا  هتملع -  اذا  لوهجملا  ءیـشلا  ناف  يا  هتاذ -  بیاغلا  ءیـشلا  ناف  »
نم ۀقباطملا  نم  دبالف  وه -  امک  هتملع  کنا  ریدقتلا  نکل   - وه امک  هتملع  امف  جراخلا -  یف  امل  يا  قباطی -  ملو  کیف  رثا  هنم  لصحناو 

( . 2 .« ) هلاثم کیف  يذلا  رثالاف  تملعام  ۀهج 
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تلاـحتسا لـیبق  نیا  زا  مینکیم ، ساـسحا  ارنآ  ریاـظن  یگنـسرگ و  مغ ، درد ، ریظن  یتـالاح  دوـخ  رد  اـم  ـالوا  هک : نآ  بلطم  حیـضوت 
. میباییم نادجولابار  نیا  تسا و  هدش  لصاح  ام  يارب  یتخانش  مهف و  هک  مینکیم  ساسحا  میوشیمملاع  يزیچ  هب  هاگ  ره  ینعی  كاردا 

يزیچ كاردا ، ماگنه  هب  رگید ، ترابع  هب  دیآیم ; دیدپ  ام  رد  يرثاو  يزیچ  جراخ  زا  هک  تسا  تروص  نیدـبتلاح  نیا  لیـصحت  ایناث :
هدوزفا ام  رب  يزیچ  هکلب  دوش  هتساکام  زا  يزیچ  ای  دشاب و  ناسکی  ام  يارب  نآ  زا  دعب  اب  ملع  زا  لبق  تلاح  هک  نیا  هن  دوشیمداجیا  ام  رد 

لاـح ود  زا  رثا  نـیا  اـثلاث : ( 3 . ) تسا ملع  ناـمه  دوـشیم  هدوزفا  اـم  رب  كاردا  ردهـک  رثا  نـیا  دـیآیم . دـیدپ  اـم  رد  یتلاـح  رییغت  هدـش 
امک هتملع  امف   » تسین ءیـش  نآ  هب  ملع  رثانیا ، دشابن  قباطم  نآ  اب  رگا  هن ، ای  دراد  تقباطم  دوخ  یجراخ  رثؤم  قباطم و  اب  ایتسیننوریب 

بطق دشابهتـشاد . تقباطم  ءیـش  عقاو  جراخ و  اب  نآ  تروص  هک  دراد  قرف  نآ  هب  لهج  اـب  تساقداـص و  یتقو  ءیـش  هب  ملع  نوچ  وه »
ییایـشا هب  ملع  ام  هک  نیا  تسا  حضاورپ  وه » امک  هتملع  کناریدقتلا  نکمم  : » هک تسا  هدومرف  هفاضا  قارـشالاۀمکح  حرـش  رد  يزاریش 

دیآیم تسدهب  هللا  همحرقارـشا  خیـش  تاـملک  زا  هک  یجیاـتن  تسا . هدوب  هنع  غورفم  ضورفم و  هللا  همحرقارـشاخیش  يو و  دزن  میراد 
زا :  تسا  ترابع 

ءیـش روهظ  روضح و  : » دـنکیم فیرعت  هنوگ  نیاار  ملع  ناشیا  دـشابیم ، یجراخ  ءیـش  لاثم  هک  تسا  يرثا  نامه  يو  دزن  ملع  کـی :
هک هریغلرون  ای  دشابیم  سفن  هب  يروضح  ملع  هک  تسا  هسفنل  رون  ای  رون  نیا  دـنادیم  رون  ار  نآدوخ  يانبم  ساسا  رب  و  ( 4 « ) سفن يارب 

دشابیم . ینارون  ءیش  ود  نیب  هیرون  هفاضا  وحن  هب  تسه و  ریغ  هب  ملع 
ماسترا ملع  دومرف : هک  تاهیبنتلاو ، تاراشالارد  هللا  همحرخیش  ریبعت  اب  ملع  زا  اج  نیا  رد  هللا  همحرقارشا  خیش  ریبعت  هک  نیا  هجوت  بلاج 

دراد . يونعم  یظفل و  تهابشرگیدکی  ابدح  هچ  ات  تسا ، ءیش  لاثم 
رکنم هک  مویه  نوچمه  یناسک  يارب  بلطم  نیا  تسارارقرب . ود  نآ  نیبتیلع  هطبار  هدوب  رثا  رثؤم و  طابترا  نیع ، نهذ و  نیب  طابترا  ود :

دنکیمهیجوت . تیلع  لصا  ساسا  رب  ار  ملع  شیپ ، اهنرق  ناملسم  یفوسلیف  دننیبب  ات  تساهجوت  بلاج  دنتیلع  هطبار 
رد مولعم  زا  يرثا  هک  نیا  یکی  تسا : جردنمطرش  ود  یلک  روط  هب  ملع  رد  هک  دیآیم  تسد  هب  هللا  همحرقارـشا  خیـش  مالک  نیا  زا  هس :

يارب رـصاعمناسانشتفرعم  هک  تسین  هدیاف  زا  یلاخ  اج  نیا  رد  هتکن  نیا  رکذ  دشاب . قباطمنآ  اب  رثا  نیا  هک  نآ  مود  دـیآ و  دـیدپ  ملاع 
هیـضق ینعی  الوا ر ، هک  دراد  تفرعم  یماگنه  هب ر  صخـش چ  دـنیوگیم : نینچ  دـنلئاق و  طرـش  رـصنع و  هس  ( Knowledge  ) تفرعم

رصنع هستسا  مزالنیاربانب  دشاب  للدم  هجوم و  هک ر  رواب  نیا  رد  اثلاث چ  هک ر و  دشاب  هتشاد  رواب  ایناث چ  دشابقداص ، هدوب  عقاو  قباطم 
يریبعت :  هب  تسا و  هدمآ  لصاحتفرعم  تفگناوتب  ات  دشاب  دوجوم  لیلد ، جراخ و  اب  نآ  تقباطم  هیضق ، هب  رواب 

 . Knowledge Justified true belief هجوم قداص  روابتفرعم 
. تفای اهنآ  نیب  كرتشم  رـصنع  ود  ناوتیمهللا  همحرقارـشا  خیـش  مالک  نآ  ناسانـشتفرعم و  نخـس  نیا  نیب  هسیاقم  تقد و  كدـنا  اب 

تفرعم حالطصا  اب  ملع  باب  رد  هللا  همحرقارـشا  خیـش  حالطـصا  هتبلا  دراد . تراشازین  موس  رـصنع  هب  قطنملا  ءافـشلا ، رد  هللا  همحرخیش 
رد هللا  همحرخیـشتسایاضق  هب  صاخ  ناسانـشتفرعمحالطصا  ماع و  ناشیا  حالطـصا  هک  نانچ  دراد  توافت  یکدـنا  ناسانـشتفرعمدزن 

دیامرفیم : نینچ  ناهربلا  باتک 
( . 5 .« ) بستکملا انههملعلاب  ینعن  انا  اذک ... هنا  ءیشلا  یف  دقتعی  نا  وه  یقیدصتلا  ملعلاف  »

تـسد هب  یبوخ  هب  دومرف  نایب  بستکم  ابهللا  همحرخیـش  هک  نتـشاد  لیلد  تقباطم و  رواـب ، اـی  داـقتعا  رـصنع  هس  هصـالخ ، مـالک  نیا  زا 
دیآیم .

(6  ) تسا هدومرف  لالدتسا  یتح  روظنم  نیدب  وتسا  هتسناد  لاحم  ار  ملع  يارب  ندرک  فیرعت  هک  نآ  زا  سپ  هللا  همحرنیهلاتملاردص  - 2
دنکیم :  فیرعت  نینچ  ار  ملع  تسا  هدومرف  دقن  لقن و  هللا  همحرخیشزا  ار  ملع  فیرعت  راهچ  هک  نآ  زا  دعب  و 

( . 7 «. ) ۀیعضولاةداملا نع  درجملا  دوجولا  نع  ةرابع  ملعلا  نا  وه  راتخملا  بهذم  اماو  »
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دومرف : هک  نیا  ای  و 
( . 8 .« ) ةداملا نع  درجم  رما  دوجو  وحن  نع  ةرابع  ملعلالب  رمال ... ةدرجملا  ةروصلا  موهفم  سفن  نع  ةرابع  سیل  ملعلا  لوقا  »

زین ار  ملع  دوجو ، کیکـشت  باب  رد  دوخ  يانبم  ساسارب  ناشیا  رگید  يوس  زا  تسا . يدوجو  يرما  ملع  هک  تسا  لـئاق  ناـشیا  نیارباـنب 
دنادیم : تدش  وفعض  لباق  یکیکشت و  يرما 

لقع لقعلا  یفو  بجاو  بجاولا  یف  وهف  ارخاتو  امدـقتو  اصقنوالامکو  افعـضو  ةدـش  بتارملا  ۀـتوافتم  ةدـحاو  هتقیقح  دوجولاک  ملعلاـف  »
( . 9 « ) ضرعضرعلا یفو  رهوج  رهوجلا  یفو  سح  سحلا  یفو  سفن  سفنلایفو 

یلولح هن  يرودص و  مایق  سفن ، هب  ار  نآ  مایق  هتسنادلعاف و  هب  لعف  تبـسن  ار  سفن  هب  ینهذ  روص  تبـسن  سفن و  لعف  ار  كاردا  ناشیا 
تقباطم هببلاطم  نیا  نایب  زا  دعب  هللا  همحردنوخآ  تسا . سفن  تاعادـبا  زا  یکاردا  روص  ناشیا  رظن  هب  ، رگید ترابع  هب  دـنکیم ; یقلت 

فده و ار  نآ  هک  تسا  هدوب  نشور  ام  هفـسالف  دزن  يدحهب  جراخ  اب  ملع  تقباطم  هلئـسم  ( 10 . ) دـیامرفیم ناعذا  جراخ  اب  ینهذ  روص 
دناهتسنادنافوسلیف : هفسلف و  تیاغ 

( . 11 «. ) ینیعلا ملاعلل  اهباشم  ایلقع  املاع  اهتروریصو  همامتو  هلامکبهماظن  یلع  دوجولا  ةروصب  سفنلا  شاقتنا  اهتیاغف  ۀیرظنلا  اما  »
اـساسا هکلب  دـنتقباطم  هب  لئاق  ینهذ  روص  ماقم  رد  اهنتهن  ینعی  دوش  نیع  ملاع  یهاضم  هباشم و  ملع ، ماقم  رد  دـناوتیم  ناـسنا  نیارباـنب ،

دوش . ینیع  ملاعهباشم  دناوتیم  دوخ  ناسنا 
يدنمـشزرا هلئـسم  ناـشیا  دـش ، هللا  همحرییاـبطابطهمالع  ریبـک  فوسلیف  طـسوت  كاردا  ملع و  هلئـسم  هب  یـصاخ  هجوت  نرق  نیا  رد  - 3

تروصملع و هک  نیا  رب  ینبم  امکح  هیرظن  دـنداد ، هئارا  بلاج  ياهیرظن  دوخ  باب  نیا  رد  ودـندومرف  حرطم  يدـج  روط  هب  ار  تاـکاردا 
تسه : زین  ناشیا  لوبق  دروم  دوشیم  رضاح  ملاع  دزن  هک  تسایشا  تیهام 

هچ نآو  دوـجو  رد  هن  دنتـسه  یکیتیهاـم  رد  یجراـخ  دوجوماـب  ینهذ  دوـجوم  هک  تسا  نـیا  یفـسلف  ناـسل  هـب  بـلطم  نـیا  هصـالخ  »
هدوب راثآ  اشنم  یجراخ  دوجو  یکی  هک  دوجورد  فالتخا  ابتیهام  رد  دوجو  ود  داحتا  هن  دوجو  رد  لقتسم  دوجوم  ود  داحتا  تسالاحم 

( . 12 «. ) دشاب هدوب  راثآ  اشنم  ریغ  یجراخریغ )  ) ینهذ دوجو  يرگیدو  تسا 
دنیامرفیمجراخ : زا  ینهذ  روص  تیاکح  هنیمز  رد  بلطم  نیا  نایب  زا  دعب  هللا  همحرهمالع 

دوبدهاوخ و ملع  هیرورض  صاوخ  زا  هلمجلا ) یف   ) مولعم هب  ملع  قابطنايور  نیا  زا  تسا و  یکیتیهام  تهج  زا  دوخ  مولعم  اب  ملع  ره  »
فشاکهک و یملع  ضرف  يور  نیا  زا  مه  تسا و  جراخ ) زا  فشاک   ) امننوریبو هدـنهد  ناشن  یتیعقاو  ملع ، تیعقاو  رتحـضاو  یترابع  هب 

تـسایضرف دوخ  زا  نوریب  فوـشکم  کـی  نتـشادیب  فشاـک  اـمننوریبملع و  ضرف  نینچمه  لاـحم و  تسا  یـضرف  دـشابن  اـمن  نوریب 
( . 13 «. ) لاحم

هنع و یکحم  نودب  یکاح  اعبط  دـنکیم و  یقلت  فشاکو  یکاح  اب  يواسم  ار  ملع  هتـسناد  ملع  یتاذ  ار  جراخ  زا  فشک  ناشیا  نیاربانب ،
رد سک  ره  هک : نیانآ  دش و  دهاوخ  حرطم  یـشسرپ  لاکـشا و  اعبط  بلطم  نیا  نایب  لابند  هب  دوب . دـهاوخنهنع  فوشکم  نودـب  فشاک 

نوریب رگا  لاحتسا  ریذـپانراکنا  رما  نیا  دـباییم و  ار  ییاهاطخ  یـسحروص  صوصخ  هب  یلقع و  ای  یلاـیخ و  اـی  یـسح  هچ  دوخ  مولع 
تسیچ . اهاطخ  نیا  سپ  تسا  ملع  یتاذ  تیفشاکو ، ییامن 

هیجوت هصالخ  دـناهداد . صاصتخا  رما  نیا  هب  ار  مراـهچهلاقم  مجح  رتشیب  هتخادرپ  تاـکاردا  رد  اـطخ  هلئـسم  هیجوت  هب  همادا  رد  ناـشیا 
یلک و مسق  ود  هب  رگیدیمیـسقت  اـب  نینچمه  دوشیم . مسقنم  یقیدـصت  يروصت و  مسق  ود  هب  میـسقت  نیلوارد  ملع  هک  تسا  نیا  ناـشیا 

یـسح یلاـیخ و  تروص  لـماش  دوـخ  هک  تسا  یئزج  ملع  هب  قوبـسمو  فوـقوم  یلک  موـهفم  رگید  يوـس  زا  تسا ، میـسقت  لـباق  یئزج 
هدـننک نیماـت  عبنم  هناـگی  ساوحيور ، نیا  زا  دوـشیم و  ساوـح  هب  یهتنم  يروـصت  میهاـفم  تاـمولعم و  ماـمت  موـستهجزا  دـشابیم ،

تاـکاردا رد  رتنشور  همه  زا  يرـشب و  تاـکاردا  عاونا  رد  ناوارف  ياـهاطخ  دوـجوهک  نآ  رگید  بلطم  دوـب . دـهاوخ  يرـشب  تاـکاردا 
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تسا . ریذپانراکنایسح 
هب مینک  لیلحت  تسا  تاکاردا  عبنم  هک  ار  ساسحا  تقدهب  ام  رگا  دـنیامرفیم : هدـشدای  بلاطم  ساسا  رب  بلطم و  نیا  هیجوت  يارب  ناشیا 
ود نیا  رد  اطخ  درادرارق  درفم  یـسح  كاردا  رگید ، هبترم  رد  تسا  یـسح  وضع  یعیبط  لمع  هلحرم ، کیرد  میـسریم : هلحرم  نیدـنچ 

( . 14 . ) دراد دوجو  هابتشا  اطختسا و  جراخ  اب  قیبطت  وهسیاقم  مکح و  هبترم  هک  يدعب  هلحرم  رد  طقف  درادن و  هار  هلحرم 
همدقم رد  هللا  همحريرهطم  داتـسا  تسا . هدـش  یقلتیهیدـب  رما  نیا  هدوب  نآ  یتاذ  ملع ، تقباطم  تیفـشاک و  هلمظعم  رظن  هب  لاح  ره  هب 

دنیامرفیم : هلاقم  نیا  رب  دوخ  دنمشزرا 
موهومو اطخ  دص  رد  دص  رشب  تامولعم  همه  هک  نیا  ینعیتسا  یهیدب  ( هلمجلایف  ) ناسنا تاکاردا  ندوب  عقاو  اب  قباطم  ندوب و  یقیقح  »

(15 «. ) تسانکممریغ لاحم و  بلطم  نیا  رب  لالدتسا  هکلب  درادن  لالدتـساهب  جایتحا  تسادیوه و  حوضو  تیاهن  رد  سک  همه  ربتسین 
. 

ار لقتسم  یثحابم  اذل  درکیم و  ساسحا  یبوخ  هب  اربلطم  تیمها  تشاد  هک  یصاخ  ینیبکیراب  تسارف و  لیلد  هب  راوگرزب  دیهـش  نیا 
رد دندومرف و  دقنسپـس  نایب و  یلاع  يریرقت  اب  دوب  هدیـسر  ناشتـسد  هب  هک  برغ  هفـسالف  زا  یتایرظن  بابنیا  رد  داد و  صاصتخا  نادب 
هچ یقطنم و  هچ  هیوناث  تالوقعم  زا  هیلوا  تـالوقعم  کـیکفت  رب  ینتبمیمالـسا  هفـسالف  هیرظن  هضرع  تهج  ار  دوخ  شـالت  ماـمت  همادا ،

( . 16 . ) دناهتشاد فورصم  جراخ ، ناهج  تخانش  رد  کی  رهشقن  یفسلف و 
بلاطم يروآدرگ  اب  ات  مینک  شواک  يو  تاملکرانک  هشوگ و  رد  تسا  مزال  باب  نیا  رد  هللا  همحرخیـش  هاگدید  لیـصحت  روظنم  هب  - 4

میسر . دوصقم  هب  يو  نوگانوگ  راثآ  زا  فلتخم 
تروص هک  هدوب  تاذلاب  مولعم  یقیقح  مولعم  ، ضرعلاب مولعم  تاذلاب و  مولعم  دنکیم : میـسقت  مسق  ود  هب  ار  مولعم  هللا  همحرخیـش  کی :

درادتینیع : ملع  اب  تسا و  نهذ  رد  شقتنم 
وه مولعملاـف  مولعم  ضرعلاـب  وهف  هتروص  ةروـصلا  کـلت  يذلاءیـشلا  اـماو  کـنهذ  یف  ۀـشقتنملا  ةروـصلا  سفن  وـه  ۀـقیقحلاب  موـلعملا  »

( . 17 .« ) ۀیاهن ام ال  یلا  لسلستی  ناک  الاوملعلا 
دیآیم . تسد  هب  زین  مولعم  ملع و  داحتا  اوتحمرپ  یلو  رصتخم  ترابع  نیا  زا 

نیا نآ و  تروص  نامه  رثا  نیا  دـشابیم ، نآ  رثا  دـش - هراشا  هک  نانچ  تسا -  یجراخ  ضرعلاـب  مولعم  تروص  هک  تاذـلاب  مولعم  ود :
هب هک  جراخ  ایكردـم  هب  هفاضا  كردـم و  هب  هفاضا  دراد : هفاضا  ود  ینهذ  تروص  اذـل  تسین . یجراخءیـشتیهام  زج  يزیچ  تروص 

لعفلاب : ای  تسا و  هوقلاب  ای  هللا  همحرخیش  لوق 
اما جراخ  ءیـش  یلا  لـعفلا  وا  ةوقلاـب  ۀـفاضم  نوکت  نا  نم  کـفنتالو  نهذـلا  یلا  ۀـفاضالا  نم  کـفنت  ـال  نهذـلا  یف  ۀلـصاحلا  ةروصلا  »

( . 18 .« ) ادوجوم جراخ  نمءیشلا  ناک  اذاف  لعفلاب  اماو  دوجوم  ریغ  جراخ  نم  ءیشلا  ناک  اذافةوقلاب 
تسه و نیع  نهذ و  تدحو  كالم  نیا  مه  دشابیمجراخ و  نهذ و  كارتشا  هجو  اهنت  هدوب  نآ  تیهام  هک  یجراخ  ءیش  تروص  لاح 

يوعد رگا  و  میاهتخانشن » » ار ناهج  میسرن  مه  دوجو  هب  میوشن و  لئان  جراخ  یتسیچ  تیهام و  هب  ام  رگا  اریز  ، تسا نیمه  تخانـش  اساسا 
هللا :  همحريرهطم  دیهشلوق  هب  تسا و  یکی  لهج  ابتخانش  نیا  مینک  تخانش 

نیمه مه  همه  نهذ  رد  دراد و  دوـجو  جراـخ  نهذ و  ناـیم  يوهاـمقباطت  هک  تسا  هداـتفا  اـنعم  نیا  تخانـش  فـیرعت  اـنعم و  رد  الـصا  »
کی مه  نم  نهذ  رد  دراد  دوجو  يوحن  هب  جراخ  اقآ ! دـیوگبدعب  دنکبتخانـش  يارب  نیا  زا  ریغ  يرگید  فیرعت  دـناوتیمن  ناسنا  . تسا

هتـشاگنا تخانـش »  » اـب يواـسم  هک  تسا  نتخانـشن »  » نآ « تخانـش  » مراذـگیم ار  نـیا  مـسا  نـم  بوـخ  یلو  دراد  دوـجو  يرگیدياـیند 
مه نم  نهذ  رد  دـعب  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یماظن  کیو  یعـضو  کی  یلکـش و  کی  هب  یجراخ  يایند  کی  جراخ  ملاـع  رد  رگا  . دوشیم
اما ماهتخانـش  ار  نآ  میوگب  ارچ  رگید  ماهتخانـشن  ار  نآمیوگیم  نم  بوخ  دـشاب  هتـشاد  دوجو  يرگید  ماظن  کی  اب  يرگیديایند  کـی 
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مینادب نتخانش  ار  نیا  ام  رگا  رگید . تسا  بکرم  لهجزا  ریغ  نتخانشن  ماهتخانـشن ، ار  نآ  میوگیم  درادن ؟ تقباطم  جراخاب  نم  تخانش 
دوجو ایند  رد  نتخانشن  نتخانش و  نایم  یقرف  دشابن  راکرد  تیوه » وه   » ای تیوا » وا   » رگا تسه ؟ نتخانشن  نتخانـش و  نایمیقرف  هچ  سپ 

( . 19 «. ) درادن
هاگ ره  دهدیم : خساپ  نینچ  هدرک و  هراشا  ضرعو  رهوج  عامتجا  فورعم  ههبـش  هب  هللا  همحرخیـش  ینهذ ، دوجو  تاهبـش  هنیمز  رد  هس :

. دوب دهاوخ  عوضومیفال  دوش  دوجوم  جراخ  رد  رگا  هک  یتیهام  ابتسا  يواسم  هک  دیآیم  نهذ  هبنآ  تیهام  دوش  روصت  رهوج  موهفم 
تسا . یجراخ  يایشا  تیهام  دیآیم  دیدپنهذ  رد  جراخ  زا  هچ  نآ  هک  دیآیم  تسد  هب  زین  نایب  نیا  زا  ( 20)

دیامرفیم : تایفیک  تابثا  روظنم  هب  هیرظننیدنچ و  در  زا  دعب  جراخ  رد  هسوسحم  تایفیک  تابثا  هنیمز  رد  هللا  همحرخیش  راهچ :
ادـبم یه  ۀـیفیکب  هتاذ  یف  صتخم  هنا  ءیـشلا  کـلذ  هنع  رثاـتیال  رخـالاو  ائیـش  سحلا  هـنع  رثاـتی  امهدـحا  نیمـسج  نا  اـنیقی  مـلعن  اـنکل  »

( . 21 «. ) رخالا نود  ۀساحلاۀلاحا 
دوجو مه  يو  هک  دیآیم  تسد  هب  دوشتقد  تساهتخاس  دراو  هناگ  جنپ  لاوقا  رگید  هب  هللا  همحرخیش  هک  ییاهداریا  هلمج و  نیا  رد  رگا 

نهذ و تقباطمزج  يزیچ  ره  دـنوشیم  كرد  هک  دـناهنوگ  نامه  هب  تایفیک  هک  نیا  مه  تسا و  هتفریذـپجراخ  رد  ار  هسوسحم  تایفیک 
تسین . سوسحم  تایفیک  هنیمز  رد  لقاال  نیع 

تیهام ار  تسا  تاذلاب  مولعم  هک  ینهذ  روص  هک  یسکاریز  دیآیم ، تسد  هب  جراخ  اب  ملع  هلمجلا  یف  تقباطم  قوف ، ثحابم  عومجم  زا 
يادتبا رد  هک  ياهملکهک  نانچ  داد . دهاوخن  نیع  نهذ و  تقباطم  زا  ریغ  ياهجیتن  دنادیم  یکی  یجراختیهام  اب  ار  نآ  تسا و  هتـسناد 

و لـکاشم » « ، » لـثامم « ، » هباـشم  » هکلبتسین نیاـبم  اـهنت  هن  ینهذ  روـصو  تسا  بلطم  نیمه  هـب  رظاـن  هـل » نیاـبم  ریغ  : » مـیدروآ نـخس 
دشابیم : جراخ  « بسانم »

اـساح هنوکو  لعفلاب  اـساح  هنوک  دـنع  ساـحلاف  تاـسوسحملا  نمرثا  ساـحلا  یف  ثدـحی  ملاـم  هنـال  ةداـملا  نع  ةروصلا  درجی  سحلاـف  »
نکی مل  هتیهامل  بسانمریغ  ناک  نا  هنـال  سوسحملل  ابـسانمنوکی  نا  سوسحملا  نم  رثا  هیف  ثدـح  اذا  بجیو  ةدـحاو  ۀـبترم  یلعةوقلاـب 

( . 22 .« ) هب هساسحاهلوصح 
تیاغ ضرغ و  ار  نآ  هللا  همحرخیـش  یتح  هک  تساهدشیم  یقلت  یهیدبلاک  ای  یهیدب  حـضاو و  ياهزادـنا  هب  جراخ  اب  نهذ  قباطت  اساسا 

تسا : هداد  رارق  یلوا  هفسلف 
( . 23 .« ) هیلع فقی  نا  ناسنالا  نکمی  امردق  یلع  اهلک  ءایشالا  قیاقح  یلع  فقوی  نا  ۀفسلفلا  یف  ضرغلا  نا  »

ۀقاـطلا ردـقبرمالا  سفن  یف  هیلع  یه  اـم  یلع  تادوجوملا  ناـیعا  لاوحاـب  ملعلا  وه  » دـناهدرکیم فیرعت  نینچ  هفـسلف  زا  امدـق  هک  ناـنچ 
ۀیرشبلا .»

یقلت یهیدبلاک  ای  یهیدب  يرما  دبای  فوقو  اهنآ  ربو  دنک  ادـیپ  هیلع  یه  ام  یلع  یجراخ  نیع  هب  ملع  دـناوتیم  ناسنا  هک  نیا  نیا  ربانب ،
دنکیم . هراشا  نآ  هب  فلتخم  ياهنایباب  زین  هللا  همحرخیش  تسا و  هدش 

تدـحو و هب  لئاق  یمالـسا  هفـسالف  رگید  دـننامهللا  همحرخیـش  يروضح  ملع  هنیمز  رد  اما  دوب  یلوصح  ملع  باـب  رد  بلاـطم  نیا  ماـمت 
؟ تسیکسفن كردم  دیامرفیم : قلط » ءاوه   » هار زا  سفن  رب  هیبنت  زا  دعب  هللا  همحرخیش  الثم  هک  نانچدشابیم  مولع  ملع و  ملاع و  تینیع 

( . 24 . ) تسا سفن  دوخ  سفن ، كردم  هک  دسریم  هجیتن  نیا  هب  تاقیقشت  زا  دعب  و 
هللا همحرخیش  كاردا  هیرظن  هب  هک  ییاهلاکـشاهلمج  زا  دنکیم  هراشا  قیقد  یلاکـشا  هب  تاهیبنتلاو ، تاراشالا  رد  هللا  همحرهجاوخ  هتبلا 

قباـطم و كرد  زا  دــعبتقباطم  كرد  هـک  نآ  لاـحتسا  جراـخ  قباــطم  ینهذ  تروـصمیمهفیم  هنوـگچ  هـک  نـیا  تـسا  هدــش  دراو 
تسین : یلوصح  ملع  اب  كاردا  لباق  تسا  جراخ  نامه  هک  قباطم  تساقباطم و 

( . 25 «. ) جراخلا یف  امب  روعشلا  دعب  نوکی  امنا  ۀقباطملابروعشلاو  جراخلا  یف  امل  ۀقباطم  ۀینهذ  ةروص  نوکی  فیک  كاردالا  نا  »
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دهدیم :  خساپ  نینچ  لاکشا  نیا  هب  هجاوخ 
( . 26 .« ) یناثلانود لوالا  هیف  طرتشا  امناو  اهب  روعشملا  ریغ  ۀقباطملا  نا  هباوج  »

دوجو تقباطم  لصا  هک  تسین  انعم  نیا  هب  دوبن  روعـشمتقباطم  رگا  لاح  روعـشم ، ریغ  هاگ  تسا و  روعـشم  هاگ  جراـخ  اـبتقباطم  ینعی 
دراد . دوجو  كاردا  رد  تقباطم  تقباطم و  هب  روعش  هن  تسا  تقباطم  تسا  طرشكاردا  رد  هچ  نآ  درادن و 

زا یتلآ  ای  سفن  تاذ  رد  هک  یجراخ  يایـشا  تیهامو  تروص  درک : فیرعت  نینچ  ار  ملع  ناوتیم  هدـش  هتفگ  نونکاـت  هچ  نآ  ساـسا  رب 
دوخ عقاو  جراخاب و  تروص  نیا  دشابیم  نآ  زا  عزتنم  تروص  ای  تسا و  یجراخ  ءیـش  نیع  ای  تروصنیا  دـباییم و  ماسترا  نآ  تالآ 

. دراد تقباطم 

كاردا لحارم 

اج نـیا  رد  ( 27  ) تسا هدـش  راـهظا  ینوگاـنوگتایرظن  زین  هنیمز  نـیا  رد  تـسا . مـلع  دـنور  لـحارم و  هلئـسم  كاردا ، رگید  لـئاسم  زا 
نیا رد  هللا  همحرخیـش  هک  ياهیرظن  دـش . دـهاوخ  هراشا  رگید  يارآ  یخرب  هب  نمـضرد  دوشیم و  هتخادرپ  هللا  همحرخیـش  رظن  هبتسخن 

هـس ام  هک  تسا  نیا  هداس  نایب  هب  دیرجت » يروئت  .» تسا دیرجت »  » هیرظن هب  فورعم  دـنارورپ  یبوخ  هب  ار  نآ  هجاوخ  تشاد و  هضرعهنیمز 
یلقع . كاردا  و  یمهو ] كاردا  ، ] یلایخ كاردا  یسحكاردا ، میراد : كاردا  هلحرم  راهچ  ای 

یلایخ و یسح ، كاردا  عون  هس  زا  دراوم  یخربرد  تسا  هتفگ  نخـس  فالتخا  یکدنا  اب  هنیمز  نیا  رد  دوخ  ياهباتک  رد  هللا  همحرخیش 
ناونع تحت  دراومياهراپ  رد  نینچمه  تسا . هدومن  هفاـضا  ار  یمهو  ینعی  مراـهچ  عون  كاردا  رگیددراوم ، یخرب  رد  هدرک و  داـی  یلقع 

هب هجوت  اب  هتبلا  دـیوجیم . هدافتـسا  تاکاردا  فانـصا  اـی  تاـکارداعاونا  ریبعت  زا  رگید  يدراوم  رد  و  تسا . هتفگ  نخـس  كاردا  بتارم 
ای مه  قلعتم و  هللا  همحرخیـشنوچ  رگید  يوس  زا  تسا . یلوط  بیترت  لـحارم و  ياراد  كاردا  يو  تاحیرـصتو  هللا  همحرخیـش  لـیلحت 

كاردا ناوتیمن  تسا  لئاق  يرهوج  قرف  ود  نآ  نیب  هتـسناد و  تروص » » ار لیختم  سوسحم و  ای  لایخ  سح و  قلعتم  و  اـنعم »  » ار مهوتم 
قوف تسین و  یلک  نوچ  تسا  لقعنود  رظن  کی  زا  همهاو  تفگ  ینعی  اتحماسم ; رگم  تسناد  رگید  كاردا  هس  نآ  فیدررد  ار  یمهو 

دریگیم . رارق  ود  نآ  نیب  اذل  تساتروص  قوف  تسانعم  هک  مهوت  نوچ  تسا  لایخ 
تساهدومرف : هنیمز  نیا  رد  هللا  همحرخیشتسا  دیرجت  تیفیک  رد  تقد  دراد ، تیمها  هچ  نآ 

امۀهج نم  اهتاذب  اهل  یه  تسیل  روماو  لاوحا  ةداملا  ببـسب  اهل  ضرعتۀیداملا  ةروصلا  ناف  ۀتوافتم  اهبتارمو  ۀفلتخم  دـیرجتلا  فانـصا  نا  »
درجیناب کلذو  الماک  اعزن  عزنلا  نوکی  ةراـتو  اهـضعب  وا  اـهلک  قئـالعلاکلت  عم  اـعزن  ةداـملا  نع  عزنلا  نوکی  ةراـتف  ةروصلا  کـلت  یه 
كرتـشت ۀـلاحم  ـال  ۀـعیبط  ۀـیناسنالا  ۀـیهاملاو  ۀـیناسنالا  ةروـصلانا  هلاـثم  ةداـملا ، ۀـهج  نم  اـهل  یتـلا  قـحاوللا  نعو  ةداـملا  نـع  ینعملا 

اهل سیلو  ترثکتف  صخشلا  کلذو  صخشلا  اذه  یف  تدجو  نااهل  ضرع  دقو  دحاو  ءیش  اهدحب  یهو  ۀیوسلاب  اهلک  عونلا  صاخشااهیف 
ولو ددـعلاب  دـحاو  یلع  الومحم  ناسنا  دـجوی  ناک  امل  رثکتلاهیف  بجی  اـم  ۀـیناسنالا  ۀـعیبطلل  ناـک  ولو  ۀـیناسنالا  اـهتعیبط  ۀـهج  نمکـلذ 
اذـه وه  ةداملا  ۀـهج  نم  ۀـیناسنالل  ضرعت  یتلا  ضراوعلا  دـحانذاف  ورمعل  تناک  امل  هتیناـسنا  اـهنا  لـجال  دـیزل  ةدوجوم  ۀـیناسنالاتناک 

فیکلاو مکلا  نم  ردقبتلـصح  اـم  ةداـم  یف  تناـک  اذا  اـهناوهو  ضراوـعلا  نم  اذـه  ریغ  اـضیا  اـهل  ضرعیو  ماـسقنالاو  رثـکتلا  نمعوـنلا 
فیکلاو مکلا  نم  رخآ  دـح  وا  دـحلا  اذـه  یلع  یه  ۀـیناسنالاتناک  ول  هنال  کلذو  اهعیابط  نع  ۀـبیرغ  روما  هذـه  عیمج  نیـالاوعضولاو ،

( . 28 . ) یناعملا کلت  یف  رخاللاکراشم  ناسنا  لک  نوکی  نا  بجی  ناکل  ۀیناسنا  اهنا  لجال  عضولاونیالاو 
ناویح نآ  زیچ و  کی  زا  شیب  ناسنا  يوهام  موهفم  زانوچ  تسا  دحاو  یلک ، دحاو و  تسا  يرما  الثم  ناسنا  تیهام  یسررب : حیـضوت و 

كارتشا ناسناموهفم  رد  هیوسلاب  عون  نآ  صاخـشا  رگید ، تراـبع  هب  تسا ; قداـص  ریثک  دارفا  رب  نوچتسا  یلک  دوشیمن و  مهف  قطاـن 
دراد .
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نآ زا  رتقیقد  یعون  هب  هک  تسا  هدومن  هدافتـساكارتشا  ریبعت  زا  نآ  ياـج  هب  هدومرف  لودـع  نیریثـک  رب  قدـص  ریبـعت  زا  هللا  همحرخـیش 
یلک  » تسادارم اج  نیا  رد  هچ  نآ  مسق  هس  نیا  زا  تسا . مسقنم  یلقع  یقطنم و  یعیبط ، مسق  هسهب  یلک  هک  مینادیم  نینچمه  دـشابیم ،
یمک دحاو  رما  نیا  هک  دـیازفایم  هللا  همحرخیـش  دوشیمن . تیلکهظحالم  یعیبط  یلک  رد  اریز  یعیبط » ، » رتقیقد ریبعت  هب  ایتسا  یعیبط »

دوشدوجوم . جراخ  رد  دناوتیم 
دنناـسنا هک  تهج  نآ  زا  عون  نیا  دارفا  درادیلقتـسم . ثحب  دوخ  هللا  همحرخیـش  ياـنبم  ساـسا  رب  جراـخ  رد  یعیبـط  یلک  دوجو  تیفیک 

نآ ورمع  زاریغ  دیز  ینعی  دراد  فالتخا  زایتما و  یعون  ورمع  اب  دـیز  لاح  نیع  رد  یلو  تساه  نآتیناسنا  اهنآ  عماج  هجو  دـنکرتشم و 
دنشابیم . رکب و ... زا  ریغ  ود 

دنکیم : یفرعمجراخ  رد  رثکت  اشنم  ود  هللا  همحرخیش  تسیچ ؟ جراخ  رد  ترثک  اشنم  زایتما و  هجو 
هدام : - 1

رثکتلا .» نم  عونلااذه  وه  ةداملا  ۀهج  نم  ۀیناسنالل  ضرعت  یتلا  ضراوعلادحا  نذاف  »
عضو : فیک ، مک ، ریظن  یقحاول  ضراوع و  - 2

نالاو ». عضولاو  فیکلاو  مکلا  نم  ردقبتلصح  امةدام  یف  تناک  اذا  اهنا  وهو  ضراوعلا  نم  اذه  ریغ  اضیا  اهل  ضرعیو  »
دیامرفیم : هراشا  رثکت  اشنم  ود  نیا  هب  زین  تاهیبنتلاو ، تاراشالا  رد 

نم ةداـملا  همزلتــست  اـمب  مـث  يداـملا  اهــصخشب  هنیاـبی  امناواهــسفن  ۀـیناسنالا  هیــضتقت  اـمب  ـالو  ۀـیناسنالاب  اورمع  نیاـبی  ـال  ادـیز  نـال  »
( . 29 «. ) ایناث امهریغو  فیکلاو  نیالاک  ةروکذملالاوحالا 

، نامز ریظن  یضراوع  تهج  زا  مه  هدام و  تهج  زا  مهتسا  هدش  دوجوم  رکب  ای  ورمع  ای  دیز  نمـض  جراخ  رد  هک  ناسنا  تیهام  نیاربانب 
قلطم یتح  صاـختیمکو و  صاـختیفیک  ینعی  دنتـسین ; تیهاـم  تاذ  لـخاد  روما  نیا  تسا . هدـش  صخـشتمتیمک  تیفیک و  ناـکم ،
ناسنا یلو  دوب  دهاوخن  روما  نیا  نودب  دوش  دوجوم  جراخ  رد  رگا  ناسنا  تیهامدنچ  ره  دشابیمن  ناسنا  تیهام  نورد  هیمکلا  هیفیکلا و 

نیا بلطم  نیا  رب  هللا  همحرخیـش  لالدتـسا  یهالا ». تسیل  یه  یه  ثیح  نم  ءیـشلا  ۀـیهام   » حالطـصا هب  تسا و  قطان  ناویح  وه ، وهامب 
لاحمنیا دـنک و  قدـص  دارفا  رب  روما  نیا  همیمـض  هب  ناسنا  تیهام  تسا  مزـال  دـشاب ، ناـسناتیهام  تاذ  لـخاد  روما  نیا  رگا  هک  تسا 
هبتبـسن هدوب  نوریبتیهام  تاذ  نتم  زا  ضراوع  هنوگنیا  اذل  یناعملا » کلت  یف  رخالل  اکراشم  ناسنا  لک  نوکی  نا  بجی  ناکل  ، » تسا

دنتیهام . یجراخ  صخشتكالم  اشنم و  دنبیرغ و  نآ 
هنوگ نیا  اهزور  نآ  رد  اریز  تسا ، بوسنم  دوجوتلاصا  نیئاـشم  هب  دـنچ  ره  دراـبیم ، تیهاـم  تلاـصا  ثحاـبم ، هنوگ  نیا  ياپارـس  زا 

تسا . هدوبن  نشورو  صخشم  اقیقد  اهنآ  مزاول  ینابم و 
درک : نایب  هنوگ  نیا  ار  كاردا  لحارم  ناوتیم  قوف ، بلاطم  نایب  زا  دعب 

نیا رگا  تسا  هتفای  صخـشت  دوخ  صاـخ  ضراوعو  هداـم  هارمه  هب  هدـش و  دوجوم  جراـخ  رد  هک  ناـسنا  تیهاـم  تروص و  لوا : هلحرم 
دهاوخ یـسحكاردا  كاردا ، نیا  دوش  لصاح  ناویح  يرهاظ  هکردم  ياوق  زا  ياهوق  رد  قحاولاب  یلودوشیم  عزن  دوخ  هدام  زا  تروص 

دشاب : رارقرب  تروص  نآ  هکردم و  هوق  نیب  طابترا  هک  نآ  رب  طورشم  دوب 
( . 30 «. ) ذخالا کلذ  لطب  ۀبسنلا  کلت  تلاز  اذا  ةداملا  نیبو  اهنیبۀبسن  عوقو  عمو  قحاوللا  هذه  عم  ةداملا  نع  ةروصلا  ذخای  سحلاف  »

نآ هداس  لاثم  كردم . ندوب  یئزج  ضراوع 3 - وقحاول  فانتکا  هدام 2 - روضح  - 1 دراد : دوجو  طرش  هس  یسح  كاردا  رد  نیا ، ربانب 
هچ نآ  ، ددرگیم كاردا  هتـسب و  شقن  ییاـنیب  هوـق  مشچ و  رد  نوریب  زا  یتروـص  مینک ، زاـب  ار  دوـخمشچ  هاـگ  ره  تـسا ، ییاـنیب  سح 

ییاـنیبتسا رارقرب  نوریب  مشچ و  نیب  طاـبترا  هک  یماداـمموس  تسا و  یئزج  اـیناث  تسا و  ضراوع  هارمه  هب  ـالوا  تسا  ییاـنیب  كردـم 
تسا كاردا  هلحرمنیلوا  یسح  كاردا  تشاد . میهاوخن  ییانیب  كاردا  دوش  لیاز  یللع  هب  طابترا  نیا  هکنآ  ضحم  هب  و  تسا . لصاح 
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دشابیم . هایگ  زا  ناویح  زایتما  ياه  كالمزا  یکی  هدوب و  لصاح  تاناویح  مامت  يارب  هلمجلا  یف  هک 
رگید هوق  رد  دش  كاردا  نوریب  زا  هک  یتروص  یلو  دوریمنیب  زا  ییانیب  كاردا  دنچ  ره  میدنبب  ار  مشچ  قباس  لاثم  رد  رگا  مود : هلحرم 

ود نآ  یلو  درادنار  یـسح  كاردا  لوا  طرـش  یلایخ ، كاردا  رگید ، ترابع  هب  دـنیوگیم ; یلایخ  كاردانآ  هب  هک  دـنام  دـهاوخ  یقاب 
هلحرم رد  هک  یلایخ  كاردا  رد  نیاربانبتشاد  دهاوخ  هارمه  هبار  كردـم » ندوب  یئزج  ضراوع و  فانتکا   » زا دـنترابع  هک  رگید  طرش 

دوب : دهاوخ  ربکا  رثکا و  دشا و  عازتنا  عزن و  دراد ، رارق  يرتالابو  يدعب  هبترم  و 
هیف اهدوجو  یف  جاتحت  ثیحب ال  ةداملا  نع  اهذـخای  هنال  کلذو  دـشاۀئربت  ةداملا  نع  ۀـعوزنملا  ةروصلا  ئربی  هناف  لیختلاو  لایخلا  اـماو  »

ۀقالعلل امـصاق  امایا  هذـخا  نوکیف  لایخلا  یف  دوجولا  ۀـتباث  نوکتةروصلا  ناف  تلطب  وا  سحلا  نع  تباغ  ناو  ةداملا  نال  اهتدام  دوجویلا 
( . 31 « ) امات امصق  ةداملا  نیبواهنیب 

لـصاح سح  نتفای  نایاپ  زا  دعب  لایخ  هک  تسینانعم  نیدـب  دراد  رارق  یـسح  كاردا  زا  دـعب  هلحرم  رد  یلایخ  كاردا  دـش  هتفگ  هک  نیا 
ایناث تسا و  توافتكاردا  ود  نیا  نیب  الوا  یلو  دنامیم  یقاب  هدش  سکعنم  لایخ  هوق  رد  یتروص  ساسحاهارمه  هب  هشیمه  هکلب  دوشیم 

زاب جراخ  ناهج  يور  هبتعاس  کی  ار  دوخ  مشچ  رگا  الثم  دـباییمققحت ; تسا  روص  ظفح  نآ  هفیظو  هک  رگید  هوق  رد  یلایخ  كاردا 
دومرف : يور  نیا  زا  تشادمیهاوخ  هلیختم  هوق  رد  یلایخ  تروص  یسح  تروص  ره  يازا  هب  ینامز  هلصافنیا  رد  مینک 

( . 32 .« ) هتبیغو هروضحیتلاح  یف  نکلو  ةروکذملا  تائیهلا  عم  ءیشلا  کلذل  كاردا  لیختلاو  »
تسین :  مات  لماک و  ذخا  عزن و  یلو  تسین  امیقتسمهدام  روضح  هب  يزاین  تسا و  رتلماک  عزن  هچرگ  یلایخ  كاردا  رد  لاحره  هب 

لایخلا اماو  ةداملا  قحاول  نع  اهدرج  الو  امات  ادـیرجت  ةداملا  نعاهدرجی  مل  سحلاف  ۀـیداملا  قحاوللا  نع  اهدرج  دـق  نوکی  لایخلا ال  نا  »
ةروصلا بسح  یلع  یه  لایخلا  یف  یتلا  ةروصلا  نـال  ةداـملاقحاول  نع  ۀـتبلا  اـهدرجی  مل  نکلو  اـمات  ادـیرجت  ةداـملا  نع  اـهدرج  دـقهناف 

( . 33 « ) ام عضوو  ام  فییکتو  ام  ریدقت  یلعوۀسوسحملا 
تشاد و دهاوخ  صاخ  عضو  تیفیک و  تیمک و  یـسحتروص ، دننام  یلو  تسین  هدام  روضح  هب  طورـشم  دنچ  ره  یلایخ  تروص  ینعی 

یلایخكاردا هک  دـنلئاق  وا  عابتا  هللا و  همحرنیهلاتملاردـص  هتبلا  دوب . دـهاوخ  یئزج  یلایخ  تروصهللا  همحرخیـش  رظن  هب  يور  نیمه  زا 
طابترا دنکیم  صاخ  یئزج و  ار  یکاردا  تروص  هک  يزیچاهنت  درادن و  نیریثک  رب  قدص  عانتما  اریز  تسا ، یلک  یلقع  كاردا  دـننامه 

تساصاخ . دوجو  اب  میقتسم 
اهنت طرش  هس  نآ  زا  ینعی  ددرگیم  دوقفم  زین  مود  طرـش  ، هدش رتلماک  عازتنا  عزن و  تسا  یمهو  كاردا  هک  هلحرم  نیا  رد  موس : هلحرم 

تروصهن . دوشیم و  كاردا  نآ  لاثما  ترفن و  تبحم ، توادع ، ریظن  یناعم  یمهو  كاردارد  دنامیم . یقاب  ندوب  یئزج 
ینامـسج داوم  رد  طـقف  هک  نول  لکـش ، ریظن  يرومافـالخ  رب  دوـش  دوـجوم  هداـم  رد  دـناوتیم  یلو  تسین  يداـم  يرما  هتاذ  یف  اـنعم ،

دوشیم : دوجوم 
ینعمبۀطوبرم لب  ۀلوقعم  ۀـیلک  اهذـخات  نکل ال  ۀـلوقعم  یه  لب  ۀـسوسحمریغ  یناعم  ذـخای  هنال  رثکا  ةداملا  نع  ةروصلا  درجی  مهولا  مث  »

( . 34 . ) صخشلا اذه  وه  امب  لب  یلک  عفانوراض  وه  امب  عفانلاو  راضلا  مهوتی  مهولا ال  نا  الثم  سوسحم 
تسا . لمکا  ناشعزن  دنرادن  ار  طرشود  نآ  نوچ  یلو  دنشابیم  درف  درف  بسح  هب  دنا و  یئزج  مهوتم  روما  نیاربانب 

نوچ دوب  دهاوخ  دوقفم  قوف  طرـش  هس  ره  هدیـسرلامک و  هلحرم  نیرخآ  هب  عازتنا  تسا  یلقع  كاردا  هک  هلحرم  نیا  رد  مراهچ : هلحرم 
قحاول : هارمه  هب  هن  دنا و  یئزجهن  هدوب و  مات  درجم  یلقع  روص 

( . 35 « ) اضحم ادح  اهذخایو  ةداملا  ۀفاضا  نع  اهدرجیوةداملا  نع  اهدرجیف  ۀمات  ادیرجت  ةروصلا  درجی  هناف  لقعلا  اماو  »
درجم رما  تروص  رگا  یلو  دراد  نآ  قحاول  هدامزا و  عازتنا  هب  زاین  دشاب  يدام  رما  تروص  دشاب و  یلک  هک  یتروص  رد  یکاردا  تروص 

مزال اهبتارم  یلععازتنا  يدام  روص  كاردا  دروم  رد  يدامریغ  يدام و  دناهنوگ : ود  روص  رگید ، ترابعهب  تسین ; مزال  عازتنا  دـشاب  هدوب 
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رـضاح ملاع  دزن  مولعم  دوجو  نیع  دـشاب  يروضح  ملع  رگا  تسینعازتنا و  هب  يزاین  درجم  يداـمریغ و  روص  كاردا  دروم  رد  یلو  تسا 
دوب :  دهاوخ 

یلا جاـتحی  سیل  هتاذـل  لوـقعم  وـهف  هتیهاـم  نع  هتیهاـم  مزلت  ـالیتلا  ۀـبیرغلا  قـحاوللاو  ۀـیداملا  بئاوـش  نم  ءيرب  هتاذ  یف  وـه  اـم  اـماو  »
( . 36 «. ) هلقعی نا  هناش  نمام  بناج  نم  هلعل  لب  هلقعی  نا  هناش  نم  ام  هلقعی  نال  هدعی  هب  لمعیلمع 

كاردا ملع و  باب  رد  هیلاعتم  تمکح  برـشمو  هللا  همحرخیـش  هلمج  زا  نیئاشم و  زا  نیرخاـتم  بهذـم  نیب  ناوتیم  تاـفالتخا : ياهراـپ 
تسا : رارق  نیا  زا  اهنآ  یخربهک  دروآ  تسد  هب  ياهدیدع  تافالتخا 

عون ار  یمهو  كاردا  دـنادیم و  عون  هسهثـالث  ناوکا  قباـطت  باـب  رد  دوخ  ياـنبم  رباـنب  ار  تاـکاردا  عاونا  هللا  همحرنیهلاتملاردـص  - 1
( . 38 . ) تسا هتفر  يار  نیمه  رب  هللا  همحردامادریم  يو  داتسا  هک  نانچ  ( 37  ) دنادیملزان لقع  ار  نآ  هدرواین و  باسح  هب  یلقتسم 

عادـبا ءاشنا و  قلخ ، هب  هللا  همحرنیهلاتملاردـصهک  نآ  لاح  دـندیرجت  عازتنا و  هب  لئاق  هیملع  روص  باب  رد  نیئاشم  هللا و  همحرخیـش  - 2
( . 39 . ) دنادیمدعم ار  سفن  ياوق  تالآ و  هدوب  لئاق  سفن 

هکلب داحتا  وحن  هب  هللا  همحرنیهلاتملاردص  هتسناد و  ( 40  ) لاصتا وحن  هب  ار  مولع  بسک  رد  طیسب  لقع  اب  هقطان  سفن  طابترا  نیئاشم  - 3
دنادیم . نآ  رد  ( 41  ) انف

اب ار  داحتا  هب  لوق  نانآ  يامدق  نوچ  هللا  همحرنیهلاتملاردصیلو  ( 42  ) دنتسین مولعم  ملع و  ملاع و  داحتا  هب  لئاق  نیئاشم  زا  نیرخاتم  - 4
( . 43 . ) دنکیمتابثا مامت  طسب  تقد و 

نآ یخزرب  درجت  هــب  لــئاق  هللا  همحرنیهلاتملاردــصنکل  دــننادیم  ینامــسج  ار  سح  لاــیخ و  هوــق  نیئاــشم  هللا و  همحرخیـــش  - 5
دمآ .] دهاوخ  نآ  ثحب  .] دشابیم

یلو دــننادیم  يداــم  ياوــق  تــالآینعی و  ینامــسج  هداــم  هــب  مئاــق  ار  هــلیختم  هسوــسحم و  روــص  نیئاــشم  هللا و  همحرخیــش  - 6
( . 44 . ) دنکیم یقلت  ئشنم  عرتخم و  اهنآ  هبتبسن  ار  سفن  هتسناد و  لعافهب  لعف  مایق  سفن ، هب  مئاق  ار  اهنآ  هللا  همحرنیهلاتملاردص 

هتـسناد و يدوجو  رما  ار  ملع  هک  هللا  همحراردـص  المفالخ  رب  دـننادیم  یناسفن  فیک  الک  ار  یجراخ  نایعا  هب  سفن  ملع  ناـیئاشم  - 7
( . 45 . ) دنادیمن جردنم  هلوقم  تحت 

ياـنبم ساـسا  رب  هک  نآ  لاـح  دـننکیم  میـسقتيروضح  ملع  یماـسترا و  اـی  یلوـصح  مسق  ود  هب  ار  مـلع  هللا  همحرخیـش  ناـیئاشم و  - 8
تسا . يروضح  ملع  اقلطم  ملع  هیلاعتم  تمکح 

اتاذ سفن  نایئاشم  يانبم  ساسا  رب  اما  دشابیم  سفنيدوجو  فالتخا  بجوم  هدوب و  عونم  هیلاعتم  تمکح  هاگدـید  ساسا  رب  كاردا  - 9
ایبنا زا  ار  سوفناهنآ  رگید  ترابع  هب  تسوا ; یملع  ياهییاراد  سفن و  هیناث  تـالامک  رد  فـالتخاملع  رد  فـالتخا  تسا و  عون  کـی 

فیعض يدوجو  راوطا  ار  ملاع  سوفن  هللا  همحرنیهلاتملاردص  یلودننادیم  دیاز  رما  رد  ار  فالتخا  هتسناد  روط  کی  اتاذ  رافک  ات  هتفرگ 
دنکیم . یقلت  دیدش  و 

لئاسم . جیاتن و 
دوشیم : حرطم  یلئاسم  اهنآ  ساسا  رب  دیآیم و  تسد  هب  یجیاتن  قوف  بلاطم  زا 

ره رد  هک  یضراوع  ياهدام و  دراد و  دوجو  یتروص  ، تسام ثحب  دروم  العف  هک  یلقع ، یلایخ و  یسح ، كاردا  عون  هس  رد  لوا :  هجیتن 
ددرگیم . عازتنا  ضراوع  هدامزا و  تروص  ياهنوگ  هب  كاردا  زا  عون 

هب كاردا  زا  ياهلحرم  ره  ماوق  ددرگیم و  ماجنا  عازتناو  دـیرجت  صاخ  ياهلحرم  اب  بسانتم  تاـکاردا  عاونا  زا  کـی  ره  رد  مود :  هجیتن 
تسا . دیرجت 

یئزج و یلایخ  یسح و  روص  اریز  سایق ، باب  رد  یقطنمریس  فالخ  ربتسا  یلک  هب  یئزج  زا  تاکاردا  شیادیپ  یلوط  ریس  موس :  هجیتن 

انیس نبا  هاگدید  زا  یسح  www.Ghaemiyeh.comكاردا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 165زکرم  هحفص 81 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


تسا . یلک  یلقع  تروص 
زاین دنلوقعم و  دوخ  درجم  روص  دروم  رد  دراد و  مزالعازتنا  كاردا  رد  يدام  روص  درجم . يدام و  دنمسق : ود  ایـشا  روص  مراهچ :  هجیتن 

تسین : دیرجت  هب 
سفنلا نوکتف  ةداملا  نع  ةدرجم  اهـسفن  یف  ةروصلا  کلت  نـال  نوکینا  اـماو  اـهایا  لـقعلا  دـیرجتب  نوکی  نا  اـما  ةدرجم  ةروصلا  نوکو  »

( . 46 «. ) اهدیرجت یف  ۀنؤملا  تفکدق 
دنحرط : لباق  هک  یلئاسم  اما 

تسیچ ؟ هب  صخشت  لوا : هلئسم 
تسیچ ؟ كاردا  رد  هدام  زا  دارم  مود : هلئسم 

تسیچ ؟ كاردا  رد  تروص  زا  دارم  موس : هلئسم 
تسیچ ؟ دیرجت  تقیقح  مراهچ : هلئسم 

تسیچ ؟ یلک  هللا  همحرخیش  رظن  هب  مجنپ : هلئسم 
میزادرپیمقوف : لئاسم  زا  کی  ره  هرابرد  ثحب  هب  دهد  هزاجا  ماقم  هک  يدح  ات  اج  نیا  رد 

: درک یفرعم  زیچ  ود  ار  صخـشت  اشنم  هللا  همحرخیـشتشذگ  هک  ناـنچ  تسا  قحاول  ضراوع و  هب  صخـشت  نیئاـشم  رظن  زا  لوا : هلئـسم 
ناوتیم اذل  . دنجراخ رد  صخشت  یلصا  اشنم  نآ  لاوحا  هدام و  نیاربانب  دناهدام ، لاوحا  اهنیا  هک  ، نآ یـشاوغ  ضراوع و  يرگید  هدام و 

( . 47 . ) دیاوز هدام و  صخش  تفگ :
حرطم و دوجو  تلاـصا  ساـسا  رب  دـعب و  هب  اردـصالمنامز  زا  هک  فورعم  هاگدـید  دراد ، دوـجو  زین  يرگید  ياههاگدـید  هنیمز  نیا  رد 

تیهام . ضراوعهب  هن  تسا  دوجو  هب  صخشت  هک  تسا  نیا  هدش  بوسنم  یباراف  هب  ائادتبا  یخیراترظن  زا  تسا و  هدشتیبثت 
نآ رگید  یناـعم  اـبتسا  دارم  كاردا  ثحبرد  هداـم  زا  هـک  ییاـنعم  اـما  ( 48 . ) دراد يددـعتم  تاحالطـصا  هفـسلف  رد  هدام  مود : هلئـسم 

دیوگیمهنیمز : نیا  رد  يزار  رخف  تسا . توافتم 
یه ةروصلاو  لحملا  یه  ةداملا  نا  لصحف  ةروصلا ... وه  لاحلاوةداملا  وه  لحملاو  لاحو  لـحم  نم  ۀـفلؤم  تناـک  اذا  ءیـشلا  ۀـیهام  نا  »

یلویهلاک لاحلاب  اموقتم  ناک  ءاوسو  مسجلل  ءامکحلا  اهنیبیتلا  یلوالا  یلویهلاک  الوقعم  وا  هانرکذ  امک  اسوسحم  لحملا  ناک  ءاوسلاـحلا 
( . 49 «. ) ضرعلاو عوضوملاک  هل  اموقموا  یلوالا 

ات هک  نیا  نآ  تسا و  هتخاس  حرطم  یلاکشا  دوخ  ریسفتساسا  رب  ناشیا  لاحاب . تروص  لحم و  ابتسا  يواسم  هدام  رخف ، رظن  هب  نیاربانب 
رد تسا  كارداعناـم  هداـم  نیارباـنب ، ددرگیم  دـیرجت  نآ  قحاول  هداـم و  زا  تروص  كاردا  زا  ياهلحرمره  رد  هک  دـمآ  تسد  هب  لاـح 

دروـم خـساپ  نـیا  هـتبلا  هـک  تـسا  هداد  لاکـشا  نـیا  هـب  یخـساپدوخ  نآ  زا  دـعب  تـسا . لـقعت  لـباق  دوـخ  لـحم  ینعی  هداـم  هـک  یلاـح 
تـسد هب  هدامهرابرد  هجاوخ  رظن  خساپ  لاکـشا و  نیا  عومجم  زا  دیآیمرب . خـساپ  ماقم  رد  دوخ  ناشیاو  تسین  هللا  همحرهجاوختیاضر 

دیامرفیم : ناشیا  دیآیم .
( . 50 « ) ریغ یلویهلا ال  یه  انهیه  ةداملا  نا  قحلاف  »

زا دـشاب و  وا  رد  لاح  ات  تسا  ضارعا  روص و  زا  معایلاوحا  یـضتقم  هدام  هک  تسا  لیلد  نیا  هبتسا  لقعت  عنام  هدام  هنوگچ  هک  نیا  اما 
هن تسا  یلکلوقعم  نوچ  دوـب  لوـقعم  دـنناوتیمن  دنـصخشتم  هک  ثیح  نآ  زا  دـناهدام  رد  لاـح  هکلاوـحا  نیا  دـنبای . صخـشت  هار  نیا 

( . 51 . ) تسا لقعت  عنام  انعم  نیا  هب  هدام  اذل  صخشتم ،
عنام نینچمه  هدام  هک  دوزفا  دـیاب  هتبلا  دـشابیم . قوفيانعم  هب  لقعت  عنام  هک  تسالویه  تاراشا ، رگید  حراـش  هجاوخ و  رظن  هب  نیارباـنب 

دشابیم . كاردا  عون  ره  زا  عنام  هدام  اساسا  رگید  ترابع  هب  دوب و  ساسحا  طرشنآ  زا  عزن  اذل  دشابیم و  سح 
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تروص هطساویب  مولعم  تاذلاب و  مولعم  حالطـصا ، هبو  تسا  تروص  لقع  لایخ و  سح ، هلحرم  هس  ره  رد  كاردا  قلعتم  موس :  هلئـسم 
هیرظن راهچ  ملع ، بابرد  هک  دمآ  تسد  هب  دشثح  البق  هک  نانچ  تسیچ ؟ كاردا  نیا  رد  تروص  زا  دارمهک  تسا  نیا  لاؤس  دـشابیم .
تیهام دـیآیم  نهذ  هب  هچ  نآ  هک  دـندوب  دـقتعم  نینچ  نانآ  دوب ، ینهذدوجو  باب  رد  امکح  يروئت  تاـیرظن  نیا  زا  یکیتشاد  دوجو 

هدوبن ایـشا  تیهام  زج  يزیچ  كاردارد  تروص  نیاربانب  تشاد ، دـهاوخ  صاخ  یعازتنا  كاردا  زا  هلحرم  ره  رد  هک  تسایجراـخ  ایـشا 
دشابیم : دوجوم  جراخ  نهذ و  نطوم  ود  رد  هک 

( . 52 «. ) میریگدوخ هب  زیچ  نآ  تروصو  تیهام  هک  دوب  نآ  میبای  ردنا  ام  هچره  »
هب هللا  همحرنیهلاتملاردـص  یجراـخ  روص  اـبینهذ  روص  فـالتخا  هنیمز  رد  ( 53 [ ) دراد مه  رگید  تاحالطـصا  یناـعم و  تروـص  هتبلا  ]

( . 54 . ) تسا هدرک  هراشا  فالتخا  تشه 
كردـم تیلباق  تروص  ات  دریگیم  ماجنا  عازتنا » و« عزن » « » دـیرجت «، » ذـخا  » یجیردـت يوحن  هب  كاردا  لحارم  مامت  رد  مراـهچ :  هلئـسم 

نیحراشرگید هجاوخ و  تاحیضوت  هللا و  همحرخیـش  تاملک  عومجم  زا  تسیچ ؟ دیرجت  تقیقح  هکتسا  نیا  مهم  هلئـسم  دبایب . ار  ندش 
تروص ایوگ  تسا : ریشقت  یعون  دیرجت  تسا و  نداد  لقیصو  ندودز  یعون  تسا . نتساریپ  شیاریپ و  یعون  دیرجت  هک  دیآیم  تسد  هب 

دنور نیا  دوشیم ، هتساریپزغم  هداتفا و  ياهتـسوپ  كاردا  زا  ياهلحرم  ره  ابتسا  هتفرگ  ییاهرـشق  اههتـسوپ و  ارنآ  يور  هک  تسا  يزغم 
ره رد  كاردا  رد  نیارباـنب  ددرگ . لوقعم  ینعی  دـیآ ; تسد  هب  درجم  صلاـخزغم و  دـنوش و  عزن  هدـش ، هلازا  اهرـشق  ماـمت  اـت  دراد  همادا 

هلحرم تروص  يور  رب  يدـعب  هلحرمرد  دـبای و  همادا  لقع  ات  سح  زا  ددرگ و  دـیرجت  اـت  دریگیم  ماـجنا  تروص  يور  یلمع  ، ياهلحرم
عازتـنا دـیرجت و  هب  زاـین  دـش  هتفگ  هـک  دـشاب  درجم  رما  تروـص  تروـص ، هـک  نآرگم  دریگیم  ماـجنا  لـمکا  وـحن  هـب  لـمع  نـیا  لـبق 

دنهدیمماجنا . یلمع  نآ  يور  رب  هوق  هس  هک  تسا  تروص  کی  یکاردا  لحارم  مامت  رد  نیاربانبدرادن 
( . 55 « ) دشاۀئربت ةداملا  نع  ۀعوزنملا  ةروصلا  ئربی  هناف  لیختلاو  لایخلا  اما  »

دومرف : هک  نیا  ای  و 
( . 56 . ) امات ادیرجت  ةروصلا  درجی  هناف  لقعلا  اماو  رثکا ... ةداملا  نعةروصلا  درجی  مهولا  مث  رثکا ... ادیرجت  ةروصلا  ذخایف  لایخلا  اماو  »
هیرظن دوب  نیا  دـیآیم . الاب  يدوعـص  یجیردـت  دـیرجتهارمه  هب  لقع  ات  لایخ  زا  لایخ و  ات  سح  زا  هک  تسا  تروص  کی  هک  نآ  هجیتن 

دنارورپ . یبوخ  هب  ار  نآ  هجاوخو  درک  حرطم  هللا  همحرخیش  هک  دیرجت 
تـسخن هک  دوشیم  ادیپ  لکـش  نیا  هب  یلک  تروص  : دـیامرفیم ناشیا  دـناهدروآ ، یلاثم  ثحب  نیا  ندـش  نشور  تهج  هللا  همحرهجاوخ 

و دوش . وحمدارفا  تایـصوصخ  اجیردت  هک  نیا  ات  موس  درف  سپـس  رگید و  يدرف  تروص  نآ  زا  دعبهدش  ادـیپ  نهذ  رد  درف  کی  تروص 
زا دعب  دنامب  نیعم  یـشقن  نآ  زا  ات  مینز  ذغاک  يور  يرهم  هک  نیاریظن  دنامب  یقابتیلک  فصو  هب  ینعیتیـصوصخ  نودـب  یتروص  اهنت 

قدص يدارفا  رب  هک  نیعتنودبتسا  یشقن  اهنت  دنام  ياج  رب  هچ  نآ  هک  نیا  ات  مراهچ  موس و  شقن  سپس  رگیدیشقن  رگید و  يرهم  نآ 
دنک .

هصالخ تسا ، ( 57 « ) یلاـعت  » يروئت هب  لـئاقكاردا  لـحارم  باـب  رد  ناـشیا  تسا . هللا  همحرنیهلاتملاردـص  يار  هیرظن ، نیا  لـباقم  رد 
لاـحمهبترم رد  یفاـجت  نوـچ  لـقع ، هلحرم  هب  یلاـیخ  تروـص  هن  دوریم و  ـالاب  لاـیخ  هلحرمهب  یـسح  تروـص  هن  هک : تسا  نیا  هیرظن 

تروص هک  نیا  هن  دوشیم  عادـبا  هساـسح  سفن  ردنآ  زا  یتروـص  دوـشیم  هجاوـم  جراـخ  اـب  سح  هاـگ  ره  هک  تسا  نیا  تقیقحتسا 
تـسا نینچمههدرکن  یفاجت  دوخ  لحم  زا  یجراخ  تروص  ینعی  دـننکیم ; عادـبا  ار  نآ  هباشم  سفنهکلب  دـشاب  هدـمآ  نهذ  هب  یجراخ 
یتروص هلیختم  سفن  ینعی  سفن  رتیلاع  هبترم  دـش  دوجوم  سفنرد  یـسح  تروص  هاـگ  ره  نیارباـنب  یلاـیخ . تروص  یـسح و  تروص 

لقع ماـقم  ینعی  یلعا  هلحرمرد  نینچمه  دـنامیم ، یقاـب  دوخ  لـحم  رد  یـسح  تروـص  یلو  دـنکیم  عادـبا  یـسحتروص  اـب  بساـنتم 
; دـنامیم یقاب  دوخ  لحم  رد  زین  یلایخ  تروص  یلو  ددرگیم  عادـبا  یلایختروص  اب  لـثامم  لـقع و  ملاـع  اـب  بساـنتم  یلقع  یتروص 
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ترابع هب  تشاد ; دهاوخ  لقع  اب  یلایخ  تروصو  یلایخ  اب  یسح  تروص  دراد ، یسح  تروص  اب  ینیع  تروص  هک  ياهطبار  نامهینعی 
هلحرم اب  بسانتمیتروص  هلقاع  ای  هلیختم  ای  هساـسح  سفن  زا  ياهبترم  ره  رد  هکلب  دـیآیمن  ـالاب  تروصکـی  كاردا  لـحارم  رد  رگید ،

تسانبم نیدنچ  ساسا  رب  نخس  نیا  ( 58 . ) دنیرفایب یتروص  دناوتب  هلحرمنآ  ات  دشابیم . دعب  هلحرم  دعم  لبق  هلحرم  دوشیم و  عادبا  لبق 
; تسا هدـش  حرطم  سفن  ندوب  اقبلا  ۀـیناحورو  ثودـحلا  ۀینامـسج  دوجو و  تلاصا  هلمج  زا  یـسانشسفن  یـسانشیتسهشخب و  رد  هک 

لقعت هلحرمهب  دوخ  يدادتشا  يرهوج و  تکرح  همادا  رد  هدش و  هساسح  سفن  تابن ، دامج و  ویـسقطسا  لحارم  یط  زا  دعب  سفن  ینعی 
دحتم نآ  اب  سفن  عادبا و  بسانم  یتروص  ياهلحرم  ره  رد  دریگیمتروص . یجراخ  هثالث  ملاوع  ساسا  رب  سفن  تکرح  نیا  دـسریم .

تسناد : تدش  فعض و  لباق  يدوجو و  يرما  ار  ملع  هللا  همحرنیهلاتملاردص  هک  تساذلو  دوشیم .
يداـملا دوجولا  نع  هلقن  هاـنعم  لـب  ضعبلا  تاـبثاو  هنع  تافـصلاضعب  فذـحب  سیل  ـالوقعم  ریـصی  یتـح  سوـسحملا  دـیرجت  ینعم  نا  »

یلوا ۀـساسحلا  سفنلاف  سفنلا ، بناج  یف  رمـالا  کلذـکولقعلا  یلا  مث  لاـیخلا  یلا  مث  سحلا  نم  ـالوا  هلقن  هطـساوب  یلقعلا  دوجولایلا 
یف لاحلا  وه  اـمک  ةوقلاـب  ۀـلیختم  لـعفلاب ، ۀـساسح  ءادـتبالایف  یهو  تاـبنلاو  داـمجلاو  تاسقطـسالا  ۀـبترم  اـهیط  دـعب  ۀـیناویحتاجرد 

، لـعفلاب ۀـلیختم  ةوقلا  هذـه  ماکحتـسا  دـعب  ریـصت  مث  فادـصالاوتانوزلحلاو  نیطارخلاـک  اـهل  لاـیخ  ـال  یتـلا  ۀـصقانلا  تاـناویحلاضعب 
ۀلقاـع ریـصت  ۀـیلقعلا  یناـعملا  روـصب  تروـصت  اذاـف  ةوقلاـباضیا  لوـقعم  ةوقلاـب  لـقاع  هنا  اـمک  وـهو  ینـالویهلا  لـقعلا  یهو  ةوقلابۀـلقاع 

ناف ۀـقباسلا  بتارملا  فالخب  یلقعلا  ملاـعلا  یف  ـالخاد  ، ملاـعلا اذـه  تادوجوم  نع  اـجراخ  رخآ  ادوجو  اـهدوجو  راـصو  لعفلابۀـلوقعمو 
( . 59 «. ) نیملاعلا نیب  طسوتم  ملاع  نم  اهضعبو  هب  اقلعتم  وا  ملاعلااذه  نم  اهضعب 

رخف فالخ  هب  دراد  یلوط  بتارم  كاردا  هک  نیا  نآ  ودنکرتشم  تهج  کی  رد  ددعتم  تافالتخا  مغر  یلع  یلاعت »  » و دیرجت »  » هیرظن ود 
( . 60 . ) دنادیم كاردا  فلتخم  عاونا  ار  لقع  لایخ و  سح و  راکنا و  كاردايارب  ار  بتارم  الوصا  هک  يزار 

دنیوگیم : لوا  هیرظن  نایب  اب  ناشیا  . دهدیم هئارا  یلک  زا  ریسفت  عون  ود  هیرظن  ود  نیا  ساسا  رب  هللا  همحريرهطم  دیهش 
، دوـشیم ادـیپ  رگید  درف  تروـص  دـعب  دوـشیم  ادـیپ  نهذ  رددرف  کـی  تروـص  لوا ، هک  دوـشیم  ادـیپ  لکـش  نـیا  هـب  یلک  تروـص  »

دـش وـحم  تایـصوصخ  نـیا  هـک  یتـقو  دوـشیم ، وـحم  تایـصوصخنیا  اجیردـت  دـعب  رگید ، درف  تروـص  دـعب  رگید ، درف  تروصدـعب 
کی زا  ینـشور  شقن  کی  دننزیم ، ذغاک  يور  ار  یتبث  رهمکی  هک  تسا  نیا  لثم  دـناهتفگ  دـنکیم و  ادـیپ  تیلک  تلاح  کیتقونآ 

راب رگید ، راب  کی  دـعب  دوشیم  وحم  دوشیم و  شوشغمرادـقم  کی  دـننزیم ، رهم  نآ  يور  هک  رگید ، راـب  کـی  دـعب  دراد  ینیعمءیش 
دـشاب صخـشم  هک  نیا  نودب  یلو  تسه  شندوب  رهمتلاح  نامه  هک  دـسریم  ییاج  هب  مک  مک  دـننزیم  رهم  هک  رگیدراب و ...  رگید و 

( . 61 «. ) تسه یتایصوصخ  هچرهم  نیا  رد  هک 
« هدش هدییاس  هکس   » لاثم رکذ  اب  و  روکیپا » غاب   » باتکزا لقن  هب  یلک  باب  رد  اپورا  نویسح  هیرظن  نایب  روظنم  هب  رگید  يدروم  رد  ناشیا 

دنریگیمهجیتن :  نینچ  باتک  نآ  زا 
دنهاوخب هک  نیا  نودـبتسا  هدادیم  هجیتـن  ار  مویه  فرح  نیمههک  تسا  هدوـب  يوـحن  هب  مه  یلعوـب  هجاوـخ و  لاـثما  تاریبـعت  اـقافتا  »

کی دـعب  ددـنبیم  شقن  یتروص  نهذ  رد  هک  دوـشیم  ادـیپاج  نیا  زا  یلک  هک  دـنتفگیم  دـندمآیم  اـهنآ  نوـچ  دـنریگب  ار  هجیتـننآ 
مه يور  اهتروص  نیا  زا  یلیخ  هک  یتقو  ددـنبیم  شقننآ  يور  رگید  تروص  کـی  مه  دـعب  ددـنبیم  شقن  نآ  يور  مه  رگیدتروص 

تـسرد مویه  فرح  سپ  دشاب  روجنیا  رگا  بوخدیآیم  دوجو  هب  یلک »  » اهنیا هدش  وحم  زا  دوشیم و  وحم  تاصخـشمنیا  تسب  شقن 
( . 62 «. ) تسا

دنهدیم : هئارا  تروص  نیدب  یلک  زا  يریسفت  زین  مود  هیرظن  ساسا  رب  موحرم  نآ 
یلک یلاعت  اـب  یئزج  دوشیمن ، یلک  لزنت ، اـب  یئزج  ینعیتسین  هدـش  مهبم  یئزج  نآ  یلک  هن ، هک  درک  تباـث  هللا  همحرنیهلاتملاردـص  »

دریگیم شدوخ  هب  یتلاح  ام  نهذ  رد  هک  تسا  يزیچنآ  یلک  دوشیم ... یلک  ندرک  ادیپ  شیازفا  اب  دوشیمن  یلک  ندشمک  اب  دوشیم .
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یتقو دـیایب ، نهذ  رد  صخـشم  درف  کی  دـیز  مییوگبیتقو  هک  دـشاب  ددرم  رما  کی  هک  نیا  هن  تسا ... دارفا  همه  عماجدـحاو  نآ  رد  هک 
تـسا يزیچ  هکلبتسین  صخـشمان  درف  کی  یلک  يرگیدایتسا . نآ  ایتسا  نیا  ای  هک  دیایب  نهذ  رد  صخـشمان  درف  کیناسنا  میئوگب 

رت یلاع  ماـقم  رد  تسا و  سفن  ماـقم  زا  يرت  یلاـع  ماـقمکی  رد  نیا  دریگیم ... ربرد  ار  دارفا  همه  شدوختیعماـج  هب  دـحاونآ  رد  هک 
.« دریگیم ربرد  ار  همه  دـحاو  نآ  رد  دـناوتیم  هک  تساياهنوگ  هب  شخنـس  رتیلاع  دوجو  نآ  هک  تسا  هدـش  يرت  یلاع  دوجوهب  دوجوم 

( . 63)
دنیامرفیم : یلک  زا  يریسفت  نینچ  لابند  هب  و 

لقع دنتـسه ، لئاق  لقع  يارب  هک  ماقم  همه  نیا  درادـن  ماقم  همهنیا  لـقع  دـیوگیم : دـناهتفگ  هجاوخ  لاـثما  هجاوخ و  هک  هچ  نآ  ریظن  »
يرـصتخم تافرـصت  کی  تاـسوسحم  ناـمه  يور  هک  تساياهوق  ناـمه  لـقع  تسا  تاـسوسحم  تسه  هچ  ره  درادـن  ار  یماـقمنینچ 

یقلت ياهداس  رایـسب  رما  کی  مه  ار  میمعت  دیرجت و  نآ  ار ، اهنآ  دهدیم  میمعت  دیرجت و  ای  ار  اهنآ  دنکیم  بیکرت  هیزجتای و  دنکیم 
( . 64 «. ) دنتفگیم هجاوخ  لاثما  هجاوخ و  هک  هچ  نآریظن  دنکیم 

دراد يرتشیب  لمات  ياـج  دـناهدرک  رارقرباـپورا  نویـسح  هتفگ  نآ و  نیب  هک  یطاـبترا  هللا و  همحرخیـش  رظن  هب  یلک  زا  موحرم  نآ  ریـسفت 
مینکیم . رظن  فرص  نآ  زا  درادن  یمیقتسمطابترا  ام  ثحب  عوضوم  هب  نوچ  هک  ( 65)

دش . نشور  يدح  ات  زین  مجنپ  هلئسم  لیلحت  انمض  قوف  ثحابم  زا 
ود هللا  همحريرهطم  دیهـش  . ] دش نشور  تسا -  هلازايانعم  هب  هک  عازتنا -  و  ندرک -  هنهرب  يانعم  هب  هک  دیرجت -  هیمـست  هجو  نینچمه 

يانعملیدبت یلودـع و  باجیا  هب  یلیـصحت  بلـس  لیدـبت  زا  دـنترابع  هک  دـناهدرک  رکذ  عازتنا » » موهفم يارب  رگیدـکی  هب  کیدزن  يانعم 
دوریم .] راک  هب  هیناث  تالوقعم  عازتنا  دروم  رد  انعم  ود  نیا  ( 66  ) یمسا يانعم  هب  یفرح 

درک : هراشا  لیذ  دروم  هب  ناوتیم  هدمآ  تسد  هبجیاتن  رگید  زا 
تاینهذ ار  نهذ  نوچ  دـشابیم  ساسحا  نهذلیکـشت  هلحرم  نیلوا  نینچمه  تسا  یـسح  كاردا  لخدـم  نیلوا  عبنم و  اـهنت  مجنپ : هجیتن 

تایجراخ . ار  جراخ  هک  نانچ  هداد  لیکشت 
تسا : لیذ  لئاسم  دوشیسررب  هدنیآ  ياهشخب  رد  ات  تخاس  حرطم  ناوتیم  هک  یبلاج  لئاسم  هلمج  زا 

هنوگچ ؟ و  ریخ ؟ ایتسه  ینهذ  سح  شیادیپ  زا  لبق  ایآ  مشش : هلئسم 
ای يوهام  میهاـفم  هک  دـمآ  تسد  هب  دـش و  نشورلـقع  اـت  سح  زا  نآ  لـحارم  كاردا و  شیادـیپ  تیفیک  قباـس  ناـیب  اـب  متفه : هلئـسم 

دیاب رگید  يریـسمو  درک  هیجوت  ناوتیمن  قیرط  نیا  زا  ار  هیناث  تالوقعم  شیادـیپ  تیفیک  اما  دـنیآیمتسد ، هب  سح  زا  یلوا  تالوقعم 
تسج .

نیریـش و مه  تسا و  يرورـض  مه  هک  دبلطیم  يدجیـشواک  صحفت و  دش  دـهاوخ  حرطم  اضعب  هک  لیبق  نیا  زا  رگید  یلئاسم  اهنیا و 
. دشاب ام  يداقتعالئاسم  یخرب  هیام  هیاپ و  یتح  دناوتیم  ثحابم  نیا  دیآ  تسد  هب  مالک  مزاول  ودوشتقد  بوخ  رگا  و  باذج ،

دیدج مولع  رظن  زا  كاردا  ساسحا و 

میهد . رارق  ثحب  دروم  زین  هاگدیدنیا  زا  ار  كاردا  ساسحا و  مینکفیب و  زور  مولع  هب  یهاگن  تسا  بسانم  اج  نیا  رد 
ثحبم دراد  یـصاخ  هاگیاج  یـسانش  ناور  مولعزا ، هتـسد  نیا  نیب  رد  تسا . یناـسنا  مولع  رثکا  ثحب  دروم  تاـعوضوم  زا  یکی  كاردا 

رارق ثحب  درومیمومع  یـسانش  ناور  ياهباتک  رتشیب  رد  حرطم و  يریگداـی » دـنیآرف   » ناونع تحتیمومع  یـسانش  ناور  رد  كاردا 
ناور یصصخت  ياهشیارگ  زا  یکی  ار  نآ  هداد  صاصتخا  نآ  هب  اریصاخ  ملع  ثحب  نیا  هژیو  تیمها  لیلد  هب  ناسانـش  ناور  دریگیم ،

، یبرجت یسانش  ناور  ریظن  یمولعزا  تسا و  هدننک  فرـصم  ملع  ملع ، نیا  دناهداد  رارق  كاردا » ساسحا و  یـسانش  ناور  » مان هب  یـسانش 
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یتخانـش  - یتسیز ساساو  هیاپ  هک  تسا  یـسح  كاردا  ملع  نیا  عوضوم  دـنکیم ، هدافتـسايژولویزیف  هژیو  هب  یـسانشبصع و  کیزیف ،
بوچراـهچ رد  یکاردا  راـتفر  اـی  نآ  یکیژولویزیفخـساپ  هدـنز و  دوـجوم  یکیزیف ، كرحم  یــسح  كاردا  زا  فیــصوت  نـیا  رد  دراد .

دوشیم . هتخادرپ  نآ  ياهمسیناکم  یکاردا و  نیناوق  فشک  هبو  دوشیم  یسررب  یشیامزآ  ياهحرط 
خــساپ یگنوــگچ  كرحم و  یکیزیف  تایــصوصخیسررب  ثــحب و  لــماش  یفرط  زا  كاردا  ساــسحا و  عوــضوم  هــک  نآ  هصــالخ 

ياهتیعقوم رد  درف  ياههزیگناواههبرجت  اهيریگدای ، یناور ، تایـصوصخ  رگید  يوس  زا  تسا و  ساسحاای  هدنز  دوجوم  یکیژولویزیف 
زمیا بـتکم  تلاتــشگ ، هـیرظن  ریظن  یفورعم  ياــههیرظن  اــهبتکم و  هزورما  مـلعنیا  رد  دوـشیم . لــماش  ار  وا  تـشادرب  یعاــمتجا و 

یکاردا و نیناوق  هدوب  رثؤـم  ملع  نیا  شیادـیپرد  رنخف »  » و ربو »  » ياهیـسررب اـهشیامزآ و  تفگ  ناوـتیم  دراد ، دوـجو  ناـیارگراتفرو 
ینهذ تارثاتنیبتنوو  ربو و  اب  هارمه  هک  تسا  یناسک  نیلوا  زا  یکی  رنخف  تساهنآ ، ياهلیلحتو  اههدـهاشم  لصاح  نآ  ياهمسیناکم 

شجنـس روـظنم  هب  نینچمه  تسا  هداد  هئارا  ار  ثم  ژ)ب   ) لدمکیزیفوکیـسپ هنیمز  رد  هتخاـس  رارقرب  هطبار  یکیزیف  كرحم  تارییغت  و 
زا : تسا  ترابع  نآ  لومرف  تشاد  هضرع  ار  دوخفورعم  نوناق  ساسحا 

 . S klog1+ A قلطم هناتسآ  رادقم  كرحم -  تدش  متیراگل  ربو -  تباث  رادقم  ساسحا 
تقد اب  یلو  دـنوشیم  ققحم  رگیدـکی  نامزمهو  نراقم  دـنچ  ره  هک  موهفم  نیدـنچ  اب  لوا  ماگ  رد  كارداو  ساـسحا  یـسانش  ناور  رد 

تخانش .»  » و يزاس » موهفم  «، » هظفاح «، » كاردا «، » ساسحا : » زا دنترابع  میهافمنیا  میوشیم  ور  هبور  دنزیامتم ،
فلتخم . یسح  ياههدنریگقیرط  زا  یمدآ  ياهيریگدای  اههبرجت و  نیتسخن  زا  تسا  ترابع  ساسحا 

هدیمان ساسحا  تسا  يریگیپ  لباق  ینیع  تروصهب  هک  يزکرم  باصعا  متـسیس  هب  یـسح  هدـنریگ  زا  كرحم  رثا  لاقتنا  نخـس  رگید  هب 
دراد . کیژولویزیفدص  رد  دص  ساسا  ددرگیم و  لصاح  لعفنم  ياهنوگ  هب  درادن و  یتخانششزرا  ساسحا  نیا  دوشیم 

: دریگیم تروص  هلحرم  ود  رد  ساسحا  تسا . شیاـمزآو  هدـهاشم  لـباق  حوضو  هب  یمدآ  دازونو  ناویح  رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا 
عاخن هب  هدنروآ  باصعا  هارزا  دوشیم و  لصاح  ساوح  زا  یکی  هلیسو  هب  هک  یسح  وضع  رثات  يرگید  ینوردای و  ینوریب  کیرحت  یکی 

تاـیفیک و اـب  هک  دوشیم  ثحب  ساـسحا  زا  تهج  نآ  زا  كاردا  یـسانش  ناوررد  دوشیم . ساـسحا  بجوـم  لـقتنم و  یبـصع  زکارم  و 
تسا . یسح  كاردا  تیلاعف  هنوگ  ره  يارب  ياهمدقم  هدوب  طابترا  رد  یناورلامعا 

موهفم دـنیوگیم  كاردا »  » ار یـشخب  انعم  نیا  دـسریمارف ، هدـش  سح  ياهکرحم  روما و  هب  یـشخب  اـنعم  ینعی  ینهذ  دـشر  مود  هلحرم 
تاعالطا یهدنامزاسو  شنیزگ  هک  تسا  یناور  ای  ینهذ  دـنیارف  ياـنعم  هب  زورما  یـسانش  ناور  رد  تسایعیـسو و  داـعبا  ياراد  كاردا 

یط رد  هک  تسا  ینهذ  يدنیارف  كاردا  هدیدپ  رگید ، ترابع  هب  درادهدـهع ; هب  لاعف  ياهنوگ  هب  ار  اهنآ  هب  یـشخب  انعم  اتیاهن  یـسح و 
نهذ رد  عیرـس  ياهزادـنا  هب  لمع  نیا  . دـباییمرد ار  ایـشا  یناعم  روما و  طباور  ناسنا  قیرط  نیا  زا  دوشیم و  راد  اـنعم  یـسحتراجت  نآ 

هزیگنا نآ ، زا  یـشان  تاروصت  میهافم و  یـسح ، براجت  لمع  نیا  رد  دـسریم . رظنهب  ساـسحا  اـب  ناـمزمه  هک  دریگیم  تروص  یمدآ 
یکاردا ياه  يرواد  شیپ  تاراظتنا و  ساسارب  كاردا  ره  نیاربانب  دـننکیم  تلاـخد  دریگیم  تروص  كاردا  نآ  رد  هک  یتیعقوم  ودرف 

زا یعباتزین  كاردا  تسا ، كرحم  زا  یعباـت  ساـسحا  رگا  رگید ، تراـبع  هب  دریذـپیم ; تروصددرگ  رجنم  زین  اـطخ  هبتسا  نکمم  هک 
هدارا میمصت و  ذاختا  اتیاهن  یتخانـش و  ای  یفطاع  ریغتم  یـشزیگناتالاح ، تاراظتنا ، یلبق ، ياه  يریگدای  نوچمه  یـصاخ  ياه  كرحم 

تسا . هدننک  كاردا  درف 
یفاـک دـح  هب  اـهنآ  هب  یـشخب  ینعم  روما و  كردهنیمز  رد  ناـسنا  هک  یماـگنه  تسا . روصت » ندروآ و  رطاـخ  هب  هظفاـح ،  » موس هلحرم 
هظفاح نآهب  احالطـصا  هک  دزاسب  یینهذ  تروص  اهنآ  زا  هدرک  ادیپ  انعم  هدـش و  سح  روما  تبیغرد  دوب  دـهاوخ  رداق  دـیدرگ  دـنمناوت 

دنیوگیم .
تـسا نآ  رد  روصت  اب  يزاسموهفم  توافت  دزادرپبدوخ ، ینهذ  روما  زا  يزاسموهفم  هب  دـناوتیم  درف  هلحرم  نیا  رد  یفاک  نیرمت  زا  دـعب 
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ماع تروصهب  ار  روصت  نآ  تسا  رداق  يزاسموهفم  رد  اما  دروآیم  نهذ  هب  ار  هدرک  ادیپ  انعم  هدـشسح و  رما  درف  هظفاح  هلحرم  رد  هک 
دریگ . رظن  رد 

« تخانـش  » ددرگیم ببـس  روما ، یبایـشزرا  دقن و  لیلحت ، ، هیزجت رییغت ، ریبعت ، لح ، رد  ار  درف  يدـنمناوت  هک  ینهذ  دـشر  هلحرم  نیرخآ 
نیا ددرگیم و  علطم  لخادای  جراخ  يایند  تایعقاو  دوجو  زا  دوخ  یـسح  ياههدنریگ  کمک  هب  ناویح  ای  ناسنانیاربانب  دوشیم . هدیمان 

( . 67 . ) ددرگیم متخ  یتسه  ملاع  ياههدیدپ  یخربتخانش  هب  كاردا  نیا  لماکتو  دماجنایم  كاردا  هب  ریبعت  ریسفت و  زا  سپ  ساسحا 
اهتشونیپ :

ص308 . ج 2 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ( 1
دعب . هب  ص474  ج1 ، تاحراطملاو ، عراشملا  باتک  قارشا ، خیش  تافنصم  هعومجم  ك :  40 ;ر . ص39 -  قارشالاۀمکح ، ( 2

ص121 . يرظن ،  لقع  ياهشواک  ( 3
ص297 . قارشالاۀمکح ، ( 4

دعب . هب  ص168  ةاجنلا ، ص256 ;ر.ك : ج 3 ، قطنملا ، ءافشلا ، ( 5
ص278 . ج 3 ، رافسا ، ( 6

ص292 . نامه ، ( 7
ص294 . ج3 ، رافسا ، ( 8

ص139 . افش ، تایهلا  رب  تاقیلعت  ( 9
304 و 360 . ص292 ، ج 3 ، رافسا ، ( 10

ص20 . ج 1 ، رافسا ، ( 11
ص83 . ج 1 ، مسیلائر ، شور  هفسلف و  لوصا  ( 12

ص130 . ج1 ، مسیلائر ، شور  هفسلف و  لوصا  ( 13
دعب . هب  ص131  هلاقم 4 ، مسیلائر ، شور  هفسلف و  لوصا  ( 14

ص99 .  ج 1 ، مسیلائر ، شور  هفسلف و  لوصا  ( 15
دوجو ثحبم  دعب و ج 1  هب  ،ص71  لوقعم لقاع و  داحتا  ثحبم  دعب و ج 2 ، هب  تخانشثحبم ص271  ج 3 ، هموظنم ، طوسبم  حرش  ( 16

. 141 ینهذ ص51 - 
ص189 . تاقیلعتلا ، ( 17

ص95 . تاقیلعتلا ، ( 18
. 329 ص328 -  ج 3 ، هموظنم ، طوسبم  حرش  ( 19

ص146 . تاقیلعتلا ، ص361 ; تایهلالا ، ءافشلا ، ( 20
دعب . هب  ص53  سفنلا ، باتک  ( 21

. 103 ص102 -  داعملا ، ادبملا و  ( 22
ص12 . ج 1 ، قطنملا ، ءافشلا ، ( 23

ص294 . ج 2 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ( 24
ص322 . نامه ، ( 25

ص322 . ج2 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ( 26
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. 210 ص 193 -  ۀفرعملاۀیرظن ، ( 27
. 51 ،ص 50 -  سفنلا باتک  ( 28

ص325 . ج 2 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ( 29
، یئالع همانـشناد  دعبهب ; ص102  داـعملا ، ادـبملا و  ; 214 ص213 -  ج 2 ، تاـهیبنتلاو ، تاراــشالا  سفنلا ص51 ;ر.ك : باـتک  ( 30

ص29-27 . سفن ، هلاسر  ; 56 ص55 -  لئاسر ، دعب ; هب  ةاجنلا ص344  دعب ; هب  ص102 
ص51 . سفنلا ، باتک  ( 31

ص324 . ج 2 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ( 32
ص51 . سفنلا ، باتک  ( 33

قباس . رداصم  ص103 و  داعملا ، ادبملا و  ( 34
ص103 . داعملاو ، ادبملا  ( 35

. 328 ص327 -  ج 2 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ( 36
ص291 . ج 1 ، رافسا ، ( 37

ص94 . تاوزج ، ( 38
. 278 ص65 ، ج 1 ، رافسا ، ( 39

ص 294 . ج 3 ،  تاهیبنتلا ، تاراشالا و  ( 40
ص283 . ج 1 ، رافسا ، ( 41

ص212 . سفنلا ، باتک  ( 42
ص279 . ج 1 ، رافسا ، ( 43

ص70 و 276 . ج 1 ، رافسا ، ( 44
ص300 . ج1 ، رافسا ، ( 45

ص212 . سفنلا ، باتک  ( 46
ص316 . ج 2 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ( 47

ج 1 ص48 . تایعیبطلا ، ءافشلا ، ص32 و 94 ; لئاسر ، ( 48
ص141 . تاراشالا ، حرش  ( 49

ص330 . ج 2 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ( 50
ص330 . نامه ، ( 51

ص 102 . ییالع ، همانشناد  ( 52
ص28 و 29 . لئاسر ، ص447 ; تایهلالا ، ءافشلا ، ( 53

دعب . هب  ص300  ج 3 ، رافسا ، ( 54
ص51 . سفنلا ، باتک  ( 55

ص103 . داعملا ، ادبملا و  ( 56
ص150 .  ۀفرعملاۀیرظن ، ص294 ; ج 3 ، هموظنم ، طوسبم  حرش  ( 57

دعب . هب  ص360  ج 3 ، رافسا ، ( 58
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. 436 ص435 -  ج 3 ، رافسا ، ( 59
ص417 . ج 2 ، ۀیقرشملا ، ثحابملا  ( 60

ص85 . تخانش ، هلئسم  ك :  ص293 ;ر . ج 3 ، هموظنم ، طوسبم  حرش  ( 61
ص309 . ج 1 ، هموظنم ، طوسبم  حرش  ( 62

ص93 و 94 . هموظنم ج 2 ، طوسبم  حرش  ص309 و 310 ;ر.ك : ج1 ، هموظنم ، طوسبم  حرش  ( 63
ص297 . ج 3 ، هموظنم ، طوسبم  حرش  ( 64
دعب . هب  ص167  ج 1 ، هفسلف ، شزومآ  ( 65

. 356 ص317 -  ج 3 ، هموظنم ، طوسبم  حرش  ( 66
تسا : لیذ  عبانم  زا  هتفرگربتمسق  نیا  بلاطم  ( 67

هنیمز یـسانشناور ; خـیرات  ; كاردا ساسحا و  یـسانشناور  یـسانشناور ; هاگدـید  زا  كاردا  ساسحا و  كاردا ; ساـسحا و  یـسانشناور 
لوصا یـسانشناور ; رد  یـساسا  ثحابم  کیژولویزیفیـسانشناور ; يریپ ; ات  یکدوک  زا  یناور  لوحت  کـیتنژ  یـسانشناور  یـسانشناور ;

. یسانشناور

ساسحا  : مراهچ شخب 

مراهچ شخب  همدقم 

روط هب  اوق  دـنکیم . کمک  سفن  هب  لاعفا  ماجنا  ردتالآ  ناونع  هب  هک  تسا  يددـعتم  ياوق  ياراد  یناویح  سفن  هک  میتسناد  لاح  هب  اـت 
هکردـم : دـندوب مسق  ود  رب  زین  هکردـم  ياوق  هکردـم ، اـی  یکاردا  ياوق  هکرحم و  اـی  یکیرحت  ياوـق  : دـنوشیم میـسقت  هتـسد  ود  هب  یلک 

، دنـساسحا ياراد  يوحن  هب  کـی  ره  هک  دنـساوحنامه  لوا  هتـسد  نورد ; زا  هکردـم  اـی  ینطاـب  هکردـم  نوریب و  زا  هکردـم  اـی  يرهاـظ 
لـصا هراـبردیثحب  هک  دـش  هدـید  بساـنم  مزـال و  ور  نیا  زا  دنـساسحا ، ياراد  یگمه  هک  دوب  نیاساوح  ماـمت  كارتـشا  هجو  نیارباـنب 
ثحب زا  لـبق  سپ  دـشابیم ، ساـسحا  هـلمج  نآ  زا  هـک  دوـبیعاونا  ياراد  كاردا  رگید  يوـس  زا  دوـش ، حرطم  یلک  روـط  هـب  ساـسحا 

دش . هتخادرپ  ناکما  دح  ات  نادب  یلبق  شخب  رد  هک  دومنیم  يرورض  زین  كاردالصا  باب  رد  نخس  ساسحا ،
ضراوع ندوب  هارمه  هدام ، روضح  طرش  هس  هلحرم  نیارد  تسا و  كاردا  شیادیپ  هلحرم  نیلوا  ساسحا  هک  دش  هتسناد  نیشیپ  شخب  زا 

ینعی نآ  لوا  عوـن  هبناوـتیم  كاردا ، هنیمز  رد  یلک  ثحاـبم  نداـهن  رـستشپ  زا  دـعب  نوـنکا  دـشیم . هظحالمكردـم  ندوـب  یئزج  و 
رظن زا  ار  نآ  ناکرا  طیارش و  تقیقح و  تخادرپ و  نآ  یـسررب  لیلحتهب و  دنکفا و  رظن  دشابیم -  رثا  نیا  عوضوم  هک  یـسح -  كاردا 

اب دومن و  صخشم  ار  تسا  حرطلباق  ای  هدش  حرطم  ساسحا  نوماریپ  هک  یتالضعم  لئاسم و  نینچمه  تخانش . زابهللا  همحرسیئرلا  خیش 
تخادرپ . اهنآ  یسررب  هب  رثا  نیا  تیفرظ  هب  هجوت 

هـس نیا  دوجو  هب  فقوتم  طونم و  نآ  ققحت  دوشیمنققحم و  ساح  سوسحم و  ساسحا ، یلـصا  رـصنع  هس  نودب  ساسحا ، کش  نودب 
دوجو مغر  یلعرگا  نینچمه  دـنک ، ساـسحا  اـت  دـشابن  یـسفن  اـی  ياهوق  رگا  اـی  دوش  سوـسحم  هک  دـشابنیتیعقاو  رگا  اریز  تسا ، نکر 

، ساسحا ناوتیم  نیاربانب  دش ، دهاوخن  ققحتم  ساسحا  اعبط  دـشابنروما  هنوگ  نیا  ساسحا  يارب  یهار  ساح ، سفن  سوسحم و  تیعقاو 
. تخادرپ کی  ره  یسررب  هب  هدرک  یقلت  قوف  ثحبم  یساسا  نکر  هس  ار  ساحو  سوسحم 

ساسحا
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هک تسا  ساسحا  هنیمز  رد  ظافلالا  فلتخم  ینعملابیرق و  فیراعت  يواح  هللا  همحرخیـش  فلتخم  ياهباتک  تسیچ ؟ ساـسحا  فلا - 
تسا . هدشيروآدرگ  اهنآ  هدمع  لیذ  رد 

( . 1 .« ) جراخ نم  سفنلا  یلع  درت  راثآیهو  تاسوسحملا  روص  وه  سحلا  نا  امک  تامولعملا  روص  وه  ملعلا  »
نا امک  كاردالا  سفن  وهو  لقعلا  یف  ۀـلوقعملا  ةروصلا  شاقتنايا  یلقعلا  كاردالا  هب  ینعی  لـقعلاو  یـسحلا  كاردـالا  هب  ینعی  سحلا  »

( . 2 .« ) یسحلا كاردالا  سفن  وه  سحلا  یف  سوسحملاشاقتنا 
( . 3 .« ) اهیف تاسوسحملاةروصلا  لوصح  وهو  طقف  ساسحالا  الا  ساوحلل  سیل  »

( . 4 .« ) ةداملا یلا  ۀفاضابو  ةداملا  قئالع  عم  اهذخای  نکل  اماتدیرجت  هذه  درجی  سحلا ال  نکل  ةداملا ...  نع  ةروصلا  درجی  سحلا  »
( . 5 .« ) ۀینامسجلا لاوحالاو  ضارعالا  هذه  ۀطلاخم  یه  ثیحنم  ناسنالل  ام  ةروص  هیف  عبطنت  هناف  ناسنالا -  كردا  اذا  سحلا -  »

رثؤتمل هنع  تلیزا  ول  هتیهام  نع  ۀبیرغ  شاوغ  هتیـشغ  دق  نوکی  اسوسحمنوکی  ام  دنع  وهو  دهاشی ... امدـنع  اسوسحم  نوکی  دـق  ءیـشلا  »
ثیح نم  هلاـنی  سحلاو  ۀـیناسنا  ۀـیهام  ۀـقیقح  یف  رثؤـت  مل  هریغ  هلدـبمهوت  وـلو  هنیعب  رادـقمو  فـیکو  عـضوو  نیا  لـثم  هتیهاـم  هنک  یف 
( . 6 .« ) هتدامو هسح  نیب  ۀیعضو  ۀقالعب  الا  هلانی  الو  اهنع  هدرجیال  اهنم  قلخ  یتلا  هداملا  ببسب  هقحلت  یتلا  ضراوعلا  هذه  یف  رومغموه 

تساهدرک : فیرعت  نینچ  ار  ساسحا  قوف  فیرعت  لابند  هب  هللا  همحرهجاوخ  ساسا  نیا  رب  و 
یتـملاو نیـالا  نـم  ۀـسوسحم  هـب  ۀـصوصخم  تاـئیه  یلعكردـملا  دــنع  ةرــضاحلا  ةداـملا  یف  دوـجوملا  ءیــشلا  كاردا  ساـسحالاف  »

( . 7 .« ) کلذ ریغو  مکلاو  فیکلاوعضولاو 
یمدرم تقیقح  هن  دـتفا  سحتلآ  ردـنا  يو  تروـص  هک  دوـبنآ  سح  هب  يو  ندـیدو  ینیبـب  سح  هـب  ار  مدرم  نآ  هـک  تـسا  نآ  یکی  »

زا هک  تسا  یمدرم  تهج  زا  هن  تسا  هتخیمآ  یمدرم  اب  هک  نیاعضوو  تیفیکو  تیمک  نآ  يدـیپسو و  يدرزو  انهپو  ازارد  اـب  هکلبدرجم 
یمدرم و تقیقح  دـناوتن  سح  سپ  دریذـپ  ناـنچ  تروـصو  دوـب  ناـنچ  شعبط  هک  تسا  يو  ردـنا  يو  یمدرم  هک  تسا  هیاـم  نآتهج 

( . 8 .« ) دوشب سح  زا  تروص  نیا  دوش  بیاغ  تدامنوچ  زین  دیآ و  تدام  زا  هک  ییاهلوضفیب  نتفریذپ  درم  نیا  یمدرمتروص 
( . 9 .« ) ذخالا کلذ  لطب  ۀبسنلا  کلت  تلاز  اذاو  ةداملا  نیبو  اهنیبۀبسن  عوقو  عمو  قحاوللا  هذه  عم  ةداملا  نع  ةروصلا  ذخای  سحلا  »

( . 10 .« ) اهنم لاعفنالاو  اهتلثمالیبس  یلع  تاسوسحملا  اهب  كردت  یتلا  ةوقلا  یلع  عقی  انهیه  سحلا  »
( . 11 .« ) هتدام نع  ةدرجم  ءیشلا  ةروص  لوبق  وه  ساسحالا  »

( . 12 .« ) ذخالا کلذ  لطب  ۀبسنلا  کلت  تلاز  اذا  ةداملا  نیبو  اهنیبۀبسن  عوقو  عمو  قحاوللا  هذه  عم  ةداملا  نع  ةروصلا  ذخای  سحلا  »
دروآ . تسد  هب  ار  ساسحا  نوگانوگ  داعبا  دومن و  تقدو  لمات  ددعتم  تاهج  زا  ناوتیم  قوف  تاملک  فیراعت و  رد  یسررب : حیضوت و 

لوا : دعب 
هک تفگ  نینچ  ناوـتیم  میهد  تسد  هب  ساـسحا  زا  عماجاتبـسن  یفیرعت  هداـس ، یناـیب  اـب  روکذـم  فیراـعت  زا  هدافتـسا  اـب  میهاوـخب  رگا 

لوا رصنع  دیآیم : تسد  هبرصنع  هس  رصتخم  فیرعت  نیا  زا  هدام » روضح  طرـش  هب  نآ  ضراوع  هدام و  زا  تروصعازتنا  ینعی  ساسحا  »
لاح دشاب  هدام  هک  هنععزتنم  ای  هنم  ذوخام  موس ، رصنع  تسا و  تروص  هک  عزتنمای  ذوخام  مود  رـصنع  دهدیم  ماجنا  هساح  هوق  هک  یلعف 

میزادرپیم . کی  ره  یسرربهب 
عزن و زا  تسا  ترابع  هک  دهدیم  ماجنا  يراکتروص  يور  هساح  هوق  هک  تشاد  راهظا  فلتخم  ياهنایب  اب  هللا  همحرخیـش  لوا : رـصنع 
«، لوبق «، » لاعفنا «،» عزن «، » ذخا : » زا دنترابع  ریباعت  نیا  تسا  هجوت  لباق  تسا  هدرب  راک  هب  هنیمزنیا  رد  هللا  همحرخیش  هک  يریباعت  دیرجت .

رارق توافتم  هتـسد  ود  رد  ار  ریباعت  نیا  ناوتیم  نداتفا .»  » و لوصح » «، » شاقتنا «، » سفن رب  دورو  «، » ماـسترا «، » عاـبطنا «، » دـیرجت «، » لـین »
رگید هتسد  رد  دهدیم ، ناشن  ار  شریذپو  لاعفنا  یعون  افرـص  هک  دراد  دوجو  عابطنا  لوبق ، لاعفنا ، لیبق  زا  ییاههژاو  هتـسدکی  رد  داد :

دارملاح دـنتوافتم . هلوقم  ود  لاعفنا  لعف و  دنـسفن و  ای  هوق  لعف  هدـنهد  ناـشن  یگمه  هکدراد  رارق  عزنی  درجی ، ذـخای ، لـیبق  زا  يریباـعت 
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؟ دشابیم سفن  لعف  زا  ترابع  ایتسا  هساسح  هوقلاعفنا  یسح  كاردا  ایآ  تسا ؟ هنوگچ  اتقیقح  ساسحا  و  تسا ؟ مادک  هللا  همحرخیش 
يارب هللا  همحرخیش  هک  درک  دایطصا  طابنتسا و  نینچناوتب  الامتحا  تفایتسد ، یخساپ  هب  هللا  همحرخیـش  تاملک  رد  لمات  اب  ناوتب  دیاش 

تسا : لئاق  یلحارم  ساسحا 
، هدام زا  تروص  دـیرجت  زا  تسا  ترابع  لعف  نیا  دـهدیمماجنا ، یلعف  ضراوع  هدام و  اـب  هارمه  تروص  يور  رب  هساـح  هوق  لوا : هلحرم 

نیمه اقیقد  ساسحاهک  نیا  هن  درک  هراشا  دـنکیم  نینچ  سح  هک  نیا  ناونع  هب  نیا  هب  هللا  همحرخیـش  ةداملانع » ةروصلا  درجی  سحلاف  »
هارمه تروص  الا  دـنکیم و  ساسحا  هدامآ  ار  تروص  دوخ  لعف  اب  هوق  تساساسحا  یتامدـقم  هلحرم  هک  هلحرم  نیا  رد  سپ  تسا  لعف 

تسین . ندش  سوسحم  لباق  ، هدام
لعفنم نآ  زا  دوخ  دوشیم و  لصاح  هوق  رد  تروصنیا  تفایتیـسوسحم  تیلباق  دش و  هلازا  هدام  زا  تروص  هک  نآ  زا  دعب  مود : هلحرم 

ةروص لوبق  وهساسحالا  : » دومرف هک  نانچ  لوا  هلحرم  هن  دوشیم  قالطا  هلحرم  نیا  هب  هللا  همحرخیـش  دزنساسحا  دریذپیم . ار  نآ  هدش 
وا لوصح  وا  لوبق  وه  ساسحالا   » و درجی » وا  ذـخای  سحلا  . » دراددوجو قیقد  یفـالتخا  لـیذ  تراـبع  ود  نیب  رگید ، تراـبع  هب  یـشلا ;»

دیآیم . تسد  هب  مود  ترابع  زا  تسا  ساسحا  هچنآ  ةروصلا » شاقتنا 
سفن هن  تسا  هتـسناد  لاعفنا  نراقم  ار  نآو  درک ، لودـع  دـنادب  لاعفنا  ار  ساسحا  هک  نیا  زا  دروم  کی  رد  هللا  همحرخیـش  موس : هلحرم 

( . 13 «. ) ام لاعفنالنراقم  وا  ام  لاعفنا  ساسحالا  . » لاعفنا
ییاهن رظن  هک  تفگ  میهاوخ  هدـنیآ  ياهثحبرد  ، ] دنتـسناد لاعفنا  نراقم  يرما  ار  ساسحا  زین  هللا  همحرییابطابط  همالع  هک  تشذـگ  و 

دش .] دهاوخ  هداد  حیضوت  رتشیب  نراقت  يانعم  تسین و  لوبقو  لاعفنا  سفن  ساسحا  هرابرد  هللا  همحرخیش 
هداد حیـضوت  كاردا -  موس -  شخب  رد  تسا ، تروصدوشیم  لصاح  نهذ  رد  و  دـش ، عازتنا  ساسحا ، ماـگنه  هب  هچ  نآ  مود :  رـصنع 

دیرجت نآقحاول  ضراوع و  هدام و  زا  هلحرم  هب  هلحرم  اجیردت و  هک  تسایـشا  تیهام  تقیقح و  ، تروص زا  هللا  همحرخیـش  دارم  هک  دش 
دیآیم . تسد  هب  لوقعم  یلک  يانعم  هدنام و  ضحم  زغماتیاهن  دیآیم و  نوریب  دوخ  ياهرشق  اهتسوپ و  زا  يزغم  نانوچ  دوشیم و 

رد هنم  ذوخام  هنع و  عزتنم  حالطصا  هب  دوشیم و  دیرجتموس  هلحرم  رد  ضراوع  زا  مود و  لوا و  هلحرم  رد  هدام  زا  تروص  موس :  رصنع 
همحرهجاوخ رظنهب  هک  میدیسر  هجیتن  نیا  هب  میداد و  حیـضوت  البق  ار  هللا  همحرهجاوخ  رخف و  فالتخا  هدامزا و  دارم  تسا  هدام  ساسحا 

دش . نییبتزین  لقعت  زا  نآ  تیعنام  يانعم  تسا و  یلویه  يانعم  هب  اج  نیا  رد  هدام  هللا 
هک : نآ  هجیتن 

نیا رد  هتـشگ و  لعفنم  ضراوع  هارمه  تروص  زانآ  زا  سپ  هدرک  ادـج  هدام  زا  ار  ءیـشتقیقح  تیهاـم و  ساـح ، هوق  ساـسحا  رد  - 1
دوشیم . لصاح  ساسحا  نآ  نراقم  ای  ماگنه 

هتبلا كردم ، تیئزج  تروص و  اب  قحاول  ضراوع و  ندوبهارمه  هدام ، روضح  زا : تسا  ترابع  هک  دوب  طرش  هس  هب  طورشم  ساسحا  - 2
دوزفا . نآ  هبناوتیم  دوشیم  نایب  ادعب  هک  ار  صاخ  یسح  كاردا  ره  طیارش  زین  دش و  هراشا  اقباسهک  ار  كاردا  یلک  طیارش 

كاردا يدـعب  لـحارم  هداـمآ  تروـص  هتفرگ و  ماـجناشیاریپ  دـیرجت و  هبترم  نیتـسخن  تسا  كاردا  هلحرم  نیلوا  هـک  ساـسحا  رد  - 3
دوشیم .
مود :  دعب 

مزال ساسحا  تیهام  ندش  رتنشور  رتحـضاو و  يارب  لاحتسالوبق  لاعفنا و  یعون  ساسحا  هک  نیا  دـمآ  تسد  هب  هک  یجیاتن  هلمج  زا 
داد . ماجنا  لاعفنا  باب  رد  یلقتسمیسرربتسا 

تسا : رگید  ءیش  لوصح  ءیش و  کیلاوز  لاعفنا  هک  دیآیم  تسد  هب  باب  نیا  رد  هللا  همحرخیش  تاملک  هعومجم  زا  لاعفنا : 
( . 14 .« ) ءیش لوصحو  ءیش  لاوز  نوکی  امنا  لاعفنالا  »
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( . 15 .« ) لاح لاوز  عم  لاح  لوصح  وه  لاعفنالا  »
نیا دـیآ  لصاح  نآ  ياج  هب  يرگید  لاح  دوشلـیاز و  یلحم  زا  یلاـح  هاـگ  ره  ینعی  لوصح  لاوز و  زا  بکرم  تسا  يرما  لاـعفنا  اذـل 
دیآ لصاحای  دـیاین و  لصاح  نآ  ياج  هب  يزیچ  یلو  ددرگ  لیاز  ای  دوشن  لیاز  یتیفیک  یلاحرگا و  سپ  دـنیوگ  لاعفنا  ار  تلاح  لیدـبت 

رارقتسا یتلاح  رگا  اریز  ( 16 « ) هب لاعفنا  الف  رقتسملا  اما  و  . » تساهدشن ققحم  لاعفنا  تروص  هس  نیا  رد  دشاب  هتشاد  رارقتـسا  تلاح  یلو 
( . 17 . ) دوب دهاوخ  عضو »  » هلوقمزا هدوبن  لاعفنا  دبای ،

دنیوگ . داسف  ار  نآ  هکلب  تفگ ، دنهاوخن  هلاحتساو  لاعفنا  نآ  هب  دشاب ، رهوج  رد  رییغت  نیا  دریگ و  تروص  لاح  لیدبت  رگا  نینچمه 
ناک ال امو  ۀلاحتـسا  وهف  هصخـشبتباث  وهو  نخـسی  ءاملاک  اتباثهیلا  راشملا  اذـه  ثیح  نم  رهوجلا  عون  یقبی  ۀـلمجلا  هذـه  نم  ناک  اـمف  »

( . 18 .« ) داسف وهف  هریغت  دنع  هعونیقبی 
هیف اکرحت  لاعفنالاب  ینعی  و   » دوب دهاوخ  فیک » رد  كرحت  رقتسم و« ریغ  یتلاح  هب  یلاح  لیدبت  تلاح و  رییغت  هلاحتـسا  لاعفنا و  نیاربانب 

رد نوچ  دوشیمتسا و  فیک »  » الومعم هک  رگید  ضرع  ضراع  هک  تسا  يروما  زا  لعف  دـننامه  لاـعفناینعی  فیکلا »-  یف  يا  ( - 19)
لوبق یعون  هشیمه  لاعفنا  رد  اذل  دنکیم ، لوبق  ار  دیدج  تلاح  لعفنمدوشیم  نآ  نیشناج  رگید  یتیفیک  لیاز و  یتیفیک  تلاح و  لاعفنا 

( . 20 . ) دوشیم ثداح  دیدج  يرما  هشیمه  لاعفنا  رد  يور  نیا  زا  مه  دراد و  دوجوشریذپ  و 
لیدـبت و نیا  اثلاث : دوشیم و  نآ  نیـشناج  دـیدج  یتلاح  : ایناث دوشیم ، لیاز  یتیفیک  تلاح و  الوا  هلاحتـسا  لاعفنا و  رد  هک  نآ  هصـالخ 

دریگیم . ماجنا  تسا  ( 21  ) فیک الومعم  هک  ضرع  رد  هکلبهدوبن  تاذ  رهوج  رد  رییغت 
دناهدرک :  فیرعت  نینچار  نآ  دشابیم  لعفنی » نا   » هلوقم تسا  لاعفنا  هب  بیرق  هک  یمیهافم  هلمج  زا 

( . 22 .« ) نخستی مادامنخستملا  نخستک  رثاتی  مادام  رثاتملا  یف  ۀلصاح  راق  ریغ  ۀئیه  وه  »
تسا : ( 23  ) لئاق توافت  ود  لاعفنا »  » و لعفنی » نا   » هلوقم نیب  هللا  همحرخیش 

دوشیم . زین  یعفد  لوصح  لماشو  تسا  معا  لاعفنا  یلو  دراد  دوجو  ندشتلاح  و  تکرح ، جردت ، هلوقم  رد  - 1
نوچ تسین  طرـش  نیا  هب  طورـشم  هک  لاعفنا  فالخهب  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یتیاغ  هب  هجوت  نآ  رد  هک  تسا  یتلاـح  هب  صاـخ  هلوقم  - 2

تدـش فعـضلباق و  هک  تسا  نیا  لاعفنا  ياـهیگژیو  هلمج  زا  تسا . ظوحلم  یجیردـت  روما  رد  تیاـغهب  هجوتو  هدوب  یعفد  دـناوتیم 
( . 24 . ) تسا

ققحم دـیدج  یتلاـح  لوـصح  یتلاـح و  هلازاو  تلاـح  رییغت  اریز  ( ، 25  ) دراد تباـث  یلحم  هب  زاـین  هک  تـسا  نـیا  نآ  تیـصوصخ  رگید 
زیچ هدادتسد  زا  ار  يزیچ  تباـث  لـحم  نآ  اـت  دـشاب  هتـشاد  دوـجو  دـیدج  تلاـح  یلبق و  تلاـحنیبتباث  یلحم  هک  نآ  رگم  دوـشیمن 

هک دراد  رارق  لعف  لاعفنا ، ربارب  رد  دوشیم .] هتفگ  يرهوجتکرح  هنیمز  رد  عوضوم  تدحو  باب  رد  هک  هچ  نآ  ریظن  . ] دریذپب يدیدج 
دنکیم . داجیا  لعفنم  رد  لعاف  هک  تسایتیفیک  ای  يرما  زا  ترابع 

هجوت لباق  هللا  همحرخیش  دزن  ثحبم  نیا  هک  دمآ  تسدهب  انمض  لاعفنا و  هرابرد  دوب  یلک  ثحابم  هلـسلس  کی  دش  هتفگ  نونکات  هچ  نآ 
ریثات فلتخمعاونا  اجنآ  رد  و  ( 26  ) دناهتشاگن لاعفنا ،» لعف و   » ناونع تحت  لقتـسم  ياهلاسر  ناشیاهک  سب  نیمه  نآ  تمیها  رد  هدوب و 
ثلاث نف  نینچمه  تسا  هدرک  یـسررب  لاـعفنا  لـعف و  هناـگراهچماسقا  وترپ  رد  دوشیم  عقاو  يولع  اـی  یلفـس  ملاـع  رد  هک  ار  یتارثاـت  و 

تساهداد . صاصتخا  هلاحتسا  لاعفنا و  داسف و  نوک و  نوماریپ  یثحابمهب  ار  تایعیبطلا  ءافشلا ،
تاملک زا  میدرگیم . زاب  ساسحا  ثحب  هب  نآ  هدـمعياهیگژیو  هلاحتـسا و  لاعفنا و  یـسررب  زا  دـعب  نونکا  ثحب :  لـصا  هبتشگزاـب 

دیدپ دیدج  یتیفیکو  هدـش  لیاز  یتلاح  ساسحا  رد  تفگ  دـیاب  اذـل  تسا . هلاحتـسا  لاعفنا و  ساسحاهک ، دـمآ  تسد  هب  هللا  همحرخـیش 
سح هک  مادام  نایرج  نیا  دنیـشنیم و  نآ  ياج  هب  دیدج  یتروص  دوریمنیب و  زا  یلبق  تروص  مشچ ، اب  ندید  ماگنه  رد  الثم  دیآیم ;

 - ۀـیفیکلا نع  يا  اهنع -  لاحتـسا  اذا  و  : » دریگیمتروص ساسحا  دـشاب  هتـشاد  همادا  هک  مادام  تشاد و  دـهاوخ  همادا  تسا  لاعفییانیب 
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( . 27 « ) سحا
لیحم تسا  یتیفیک  دوخ  هک  نول  ییانیب  دروم  رد  الثم  ، زین ساسحا  رد  تسا  مزال  یلیحم  لعاف و  هلاحتـسا ، لاعفنا و  ماـگنه  هب  نوچ  ارهق 
ققحم رگید  مزال  طیارـشو  تفرگ  رارق  مشچ  ربارب  رد  گنر  هاگ  ره  نخـس ، رگید  هب  دـشابیم ; لعاف  توص ، ، ییاونـش هنیمز  رد  تسا و 
دهاوخ ساسحا  نآ  نراقم  قدا ، ریبعت  هب  ای  شریذپ  نیا  دریذـپیم ، ار  نآهوق  نآ  دـیآیم و  دـیدپ  هرـصاب  هوق  رد  نآ  هباشم  یتروص  دوب 

دیامرفیم : نینچ  دهدیم  خر  راصبا  رد  هک  یلاعفنا  باب  رد  الثمهللا  همحرخیش  دوب .
( . 28 .« ) اهلثمهنم لبقی  لب  هتیفیک  وا  لعافلا  ةوق  لعفنملا  خلسی  نا  سیل  لاعفنالا  »

هدش عازتنا  هدام  زا  هدوب  هصخـشم  ضراوع  هب  فنتکمهک  تسا  یجراخ  ءیـشتیهام  یـسح  تروص  هک  دش  هتفگ  ررکم  رگید ، يوس  زا 
تهج خیـش  دوبدـهاوخن ، ساسحا  دـبای  رارقتـسا  رگا  ساسحا  ور  نیا  زا  دوب  رارقتـسا  مدـع  هب  طورـشملاعفنا  هک  نیا  رگید  هتکن  دـشاب ،

نیا رد  دوش  رقتسم  دوخ  دنک و  لطاب  ار  لیصا  جازم  ئدر ، جازم  رگا  ، ئدر ای  تسا و  لیصا  ای  جازم  دروآیم : لاثم  نینچ  نهذ  هب  بیرقت 
ئدر جازم  و  دوب ، دوجوم  لیـصاجازم  رگا  یلو  دـنمان  قفتم  جازم  ءوس  ار  نآ  تروص  نیا  رد  دـش ، دـهاوخن  ساـسحا  ، لیـصا جازم  لاـح 

دنیوگ . فلتخم  جازم  ءوس  نآ  هب  ودوشیم  ساسحا  تروص  نیا  رد  ددرگ  يراط  داضم 
لاعفنا دـیامرفیم : هللا  همحرخیـش  دوب ، یلامکتـسايرما  ور  نیا  زا  تسا و  تدـش  فعـض و  لـباق  يرما  لاـعفنا  میتفگ  هک  نیا  موس  هتکن 

بیرق سوسحمهاگ  ره  تسا و  هوقلاب  بیرق ، سوسحم  هبتبـسن  ساح ، هک  دراد  دارم  نینچ  ارلامکتـسا  تسا و  یلامکتـسا  زین  ساـسحا 
ره و  دوشیم ، لیدـبت  تیلعف  هب  هوق  ساسحا ، رد  نیاربانب  دوشیملعفلاب  هتخاس ، اهر  ار  ندوب  هوقلاـب  هساـح  هوق  دـیآ  لـصاح  ساـح  دزن 

تسا : یلامکتسا  يرما  ساسحا  اذل  تسا  لمکادوخ  هوق  زا  یلعف 
.« ةوقلا یلا  لعف  لطب  نا  ریغ  نم  لعفلاب  راص  دق  ةوق  نم  ناک  يذلالامکلا  نوکی  نا  ینعا  لامکتـسا  وه  سوسحملا ... نم  ساحلا  لاعفنا  »

( . 29)
دش .] دهاوخ  هداد  رتشیب  حیضوت  سوسحم  ساح و  داحتا  ثحب  رد  هنیمز  نیا  رد  ]

ءیـش هساح و  هوق  نیبتسا  مزال  ینعیتشاد  دـهاوخلیحم  لـعاف و  هب  زاـین  ور  نیا  زا  تسا  لاـعفنا  ساـسحا ، نوچ  هک  نآ  مراـهچ  هتکن 
دنمزاین یسح  تاکارداعاونا  مامت  رد  طابترا  نیا  داجیا  دنک . هلاحتسا  ار  هوق  هدرک ، ریثات  یجراخ  ءیـش  اتدریگ  تروص  ههجاوم  یجراخ 

ییاواسبتلآ و نیب  دـیاب  هک  هسمال  سح  رگم  هشیـش و ...  بآ ، اوه ، لثمدوش  هطـساو  یـسحتلآ  یجراخ و  ءیـش  نیب  ات  تسا  طـسوتم 
ددرگ . رارقرب  میقتسم  سامتیجراخ  ءیش 

ار دـیدج  تروص  هداد  تسد  زا  ار  نیـشیپ  یـسحتروص  ات  دراد  تباـث  یلحم  هب  زاـین  تسا  لاـعفنا  نوچ  ساـسحا  هک  نیا  هتکن  نیرخآ 
هن وهوق  هن  تسا و  جازم  هن  هللا  همحرخیـش  رظن  هبتباث  رما  نیا  دـشابتباث ، يرما  تسا  يرورـضیسح  كردـم  رگید  ترابع  هب  دریذـپب ;
هک تباث  رما  نآ  یلو  دـنامیمن  یقاب  دوختلاح  رب  هدـشلعفنم  ساسحا  ماگنه  هب  هوق  مه  تلآ و  جازم و  اریز  تسا  سفن  طقف  هکلبتلآ 

نینچ قیقدرایـسب  ياهلمج  رد  هللا  همحرخیـش  تسا ، يرورـض  نآ  دوـجو  هک  تـسا  سفن  ساـسحا ، دروـمرد  تـسا  يرورـض  لاـعفنا  رد 
دیامرفیم :

اذـهلف لاعفناب  سیل  ۀـکردملا  ةوقلا  یلا  رابتعالابو  لاعفنا  وه  رخآءیـش  لصحو  ءیـش  لاز  هنا  ثیح  نم  ۀـلآلا  یلا  راـبتعالاب  ساـسحالا  »
كردی وه  ثیح  نم  هتاذ  ریغتت  نا  بجی  كردملاو ال  ۀلآنوکی  نا  بجی  لعفنملا  ناف  كردم  وه  ثیح  نم  كردملا  لعفنی  نا  حصیال 

( . 30 « ) هتلآ لاوحاو  هلاوحاتریغت  ناو 
لاعفنا سفن  قیقد ، رظن  اب  ساسحا  هک  تساهدـش  لئاق  نینچ  درک  یقلت  يو  ییاهن  هیرظن  ار  نآ  ناوتیم  هک  هیرظن  نیا  رد  هللا  همحرخـیش 

هوق و هنتسا  سفن  یـسح ، كردم  عقاو  رد  هدمآ  دیدپ  سفن  رد  یـسحتلآ  تاریغت  زا  دعب  هکتسا  لاعفنا  نراقم  رما  نامه  هکلبتسین 
هللا همحرخیـش  هک  تساـج  نیمه  زا  دـشابیم . درجم  تساتباـث ، نوچ  یناویح  سفن  هک  درک  داهـشتسا  ناوتیم  اـج  نیمه  زا  تلآ و  هن 
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نیاربانب : . تسین یلاعفنا  لقعت  دوخ  رد  یلو  تسا  طرش  یندب  یمسج و  طیارش  دوجو  هتبلادهدیمن  هار  لقع  رد  ار  لاعفنا 
( . 31 . « ) هتلآ لاوحاو  هلاوحا  ریغتت  لب  كردم  وه  ثیحنم  هتاذ  ریغتت  كردملا ال  نال  كردملام  لاعفناب  وه  سیل  كاردالا  »

ساسحا دـعم و  همدـقم و  ناونع  هب  یلو  تسالاعفنا  دـنمزاین  ساسحا  هک  دـش  نیا  ساسحا  باـب  رد  هللا  همحرخیـش  ییاـهن  رظن  نیارباـنب 
یلقع هچو  یلایخ  هچ  یـسح  هچ  شعاونا  همه  رد  كاردا  رد  نیارباـنب  تسا ، تباـث  يرما  نوچدراد  سفن  هب  راـصحنا  ساـح ، اـی  هدـننک 

هب زین  یلک  روط  هب  ار  كاردا  درجت  ناوتیم  اج  نیمه  زا  و  تساساسحا . همدقم  دعم و  تلآ ، ای  جازم  هلاحتـسا  درادن و  هار  لاعفنا  هسفنب 
دروآ . تسد 

موس :  دعب 
سپس هدرک  نایب  یلک  روط  هب  ار  مولعم  ملاع و  ملع و  داحتا  هیرظن  تسخنتسا  بسانم  هنیمز  نیا  رد  ساسحا : سوسحم و  ساح و  داحتا 

. میزادرپب باب  نیا  رد  وا  هیرظن  هللا و  همحرخیشيار  هب 

مولعم ملاع و  ملع و  داحتا  لوا :  رما 

هچخیرات : 
یباتک هنیمز  نیا  رد  يو  یتح  تسا و  هدوب  حرطم  یجوغاسیابحاص -  وطـسرا و  حراش  سویرفرف - »  » نامز زا  هلئـسم  نیا  هک  تسا  لقن 

لقعلایف لمعسویرف  رفب  فرعی  لـجر  مهل  ناـک  ۀـیاکح و  : » دـنکیم داـی  نینچ  نآ  زا  دولآ  باـتع  ینحلاـب  هللا  همحرخیـش  هک  هتـشاگن 
نم هضقان  دـق  هسفن و  سویرفرف  هنومهفی و ال  مهنا ال  مهـسفنا  نمنوملعی  مه  هلک و  وشح  وه  نوؤاـشملا و  هیلع  ینثی  اـباتک  تـالوقعملاو 

( . 32 «. ) لوالا نم  طقسا  وه  امب  ضقانملا  کلذ  وه  ضقانو  لجر  هنامز  لها 
ۀیلقع ةروص  لقع  اذا  لقاعلا  رهوجلا  نا  مهدنع  عقینیردصتملا  نم  اموق  نا  : » تسا هدومرف  نیا  زا  لبق  یکدنا  هک  یتالمج  زا  اج و  نیا  زا 

نارادـفرطهدوب حرطم  مهم  ياهلئـسم  ناونع  هب  ناـمز  نآ  رد  مولعم  ملاـع و  ملع و  داـحتا  هلئـسمهک  دـیمهف  ناوتیم  ( 33 «. ) یه وه  راـص 
یلو درک  بوسحم  لوق  نیا  نیلئاق  زا  ناوتیم  ار  نیئاشم  زا  نیمدقتمنیاربانبتس  بوسنم  زین  وطسرا  هب  لوق  نیا  تسا . هتشاد  زین  يرایسب 

تخـسرس نیلئاق  ونیعفادم  زا  شناوریپ  هللا و  همحرنیهلاتملاردص  دـنداحتا . نیرکنم  هک  تسا  فورعم  نیئاشمرگید  هللا و  همحرخیـش  زا 
. دنشابیم داحتا  هیرظن 

هیرظن ریرقت 

درک : نایبتروص  نیا  هب  ار  اهنآ  ناوتیم  هک  تسا  یتامدقم  رب  ینتبم  هیرظن  نیا  تامدقم : 
هـس نیا  ملع ، موهفم  مولعم و  موهفم  ملاـع ، موهفمزا  تسا  تراـبع  هک  دراد  دوجو  لقتـسم  موهفم  هس  اـج  نیا  رد  هک  تسین  یکـش  لوا :

، هس نیا  هدوبنملاـع  موهفم  نیع  ود  نآ  موـلعم و  موـهفم  نیع  ملع ، موـهفم  هک  تسا  نشور  دـنریاغتمدنموهفم و  هک  تهج  نآ  زا  موـهفم 
دنراد . فلاخت  اموهفم 

هب سفن  ملع  ای  تاذ  هب  تاذ  ملع  هنیمز  رد  دوشیمهدرمش  نیرکنم  زا  دوخ  هک  هللا  همحریلعوب  تسین ، عازن  لحم  تاذ  هب  تاذ  ملع  مود :
تسا و كارداهچراپ  کی  سفن  نوچ  دشاب ، مولعم  ملاع و  ملع و  نیع  هک  دنادیم  یتاذ  ار  درجم  سفناساسا  هدوب  داحتا  هب  لئاق  شدوخ 
لوقعم و لقاع  لک   » هک تسا  نیا  هللا  همحرخیـش  ینابم  زا  یکی  . دشابیم صلاخ  كردم  صلاخ و  كردم  دـشاب  كاردا  اصلاخ  هچ  نآ 
ار نآ  دریذـپیمنقلطم و  روط  هب  ار  لقاع  لوقعم  لـک  ینعی  قوف  هیـضق  سکع  هتبلا  دـشابیم . درجم  سفنیلک  نیا  قیداـصم  زا  و  لـقع »

( . 34 . ) دشاب تاذ  هب  مئاق  لوقعم  هک  دنادیم  نیا  هب  طورشم 
هلـسلس کی  لـقاع  یـسفن  ـالثم  تسین ; عازن  لـحمزین  نیا  دـشاب و  لوقعم  رگید  ثیح  زا  لـقاع و  یتهج  زا  دـناوتیم  دوجوم  کـی  موس :
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رگیدیلقاع . لوقعم  دوخ  دشاب و  یتالوقعم 
داحتا هب  لئاق  الثم  دوشیمن  ینعی  دـنادیم  يراجتاکاردا  مامت  رد  ار  نآ  تسا  مولعم  ملاـع و  ملع و  داـحتا  هب  لـئاق  هک  یـسک  مراـهچ :

دنک . راکنا  ار  ساسحا  سوسحم و  ساح و  داحتایلو  هدوب  لوقعم  لقاع و  لقع و 
رد تهج  کی  زا  دوجوم  کی  هک  تسا  نیا  مولعمو  ملاع  ملع و  داـحتا  باـب  رد  عازن  لـحم  هک  میریگیم  هجیتن  تامدـقم  نیا  ساـسا  رب 

مهو و لایخرد و  هدوب و  لوقعم  لقاع و  لقع و  نیع  لقعت  رد  ینعی  مولعم ; مه  ملاع و  مه  دـشابملع و  مه  ریغ ، هب  شتاکاردا  عاونا  مامت 
دشاب . نینچ  زین  سح 

تــسا داـحتا »  » موـهفم دراد و  ماـهبا  يدــحات  هـچ  نآ  مـیرگنب  موـلعم - » ملاـع و  مـلع و  داــحتا   - » ثـحب ناوـنع  هـب  رگا  ثـحب : ریرقت 
ياراد داـحتا  ( 35  ) دـیامرفیم ناـشیا  تـسا ، هدرک  رکذ  ار  دارم  مـسق  داـحتا و  ماـسقا  ، تـهج نـیا  هبتیاـنع  اـب  هللا  همحرنیهلاتملاردـص 

تسایماسقا :
تسین . یکشمسق  نیا  هلاحتسا  رد  دندوجو . ود  هک  تهج  نآ  زا  رگیدکی  اب  دوجوم  ود  داحتا  - 1

تسا . لاحم  زین  نیا  دنوش  یکی  کحض  ومایق  موهفم  ود  هک  نیا  لثم  دنموهفم  ود  هک  تهج  نآ  زا  رگیدکی  اب  موهفم  داحتا  - 2
مسق نیا  هللا  همحرنیهلاتملاردص  . ] تسین یکـش  زینمسق  نیا  هلاحتـسا  رد  دوش ، يرگید  یکی  هک  ياهنوگ  هب  ریاغتم  تیهام  ود  داحتا  - 3

دناهدرمش .]. مسق  ود  ار  نآ  یخرب  یلو  دناهدرکبوسحم  مسق  کی  یلبق  مسق  اب  ار 
رب موهفم  دنچ  تهج  نیا  زا  دبای و  تروریص  دوش و  يرگیدزیچ  دوخ  یلامکتسا  ریسم  رد  يدوجوم  هک  تسا  نیا  داحتا  مراهچ  مسق  - 4
مات درجم  يدوجوم  هاگ  هکتسا  مزال  رما  نیا  رد  تقد  دراد . عوقو  هکلبتسین  لاحم  اهنت  هن  مسق  نیا  دـیامرفیمناشیا : دـشاب  قداـص  وا 

يددـعتم میهافم  هناش  لج  بجاو  رب  هک  نانچ  دـشاب  موهفم  نیدـنچ  قادـصمدناوتیم  دـحاو  دوجو  هب  دوجوم  نیا  تاـقرافم . ریظن  تسا 
زین داحتا  عون  نیا  دشابیمن ، تدـحو  نآهب  رـضم  ترثک  نیا  مینادیم و  هیقیقح  هقح  تدـحو  هب  دـحاو  ار  وا  هک  یلاح  رد  مینکیملمح 

دوخرهوج رد  دوجو  نیا  دراد . ندـش  ناکما  تسا و  يدادعتـسا  ناکما  ياراد  يدوجومیهاگ  هکلبتسین  هللا  همحرنیهلاتملاردـص  دارم 
امئاد ینعی  تسا ; نینچ  نیا  سفن  هک  تسا  لئاق  ناشیا  . دسریم تیلعف  هب  هوق  زا  امئاد  دراد و  لامک  هب  فعـض  زا  یتکرح  هدوب  كرحتم 

ای دوجوم » ةروریـص  :» دومرف اذـل  تسا  نیا  سفن  دروم  رد  داـحتا  ریخا  مسق  زا  يو  دارم  دوشیم  يرگید  زیچاـتاذ  تسا و  ندـش  لاـح  رد 
لوط رد  هک  دوـجو  ود  دـبای و  یکاکدـنا  داـحتا  دوـجو ، رد  سفن  نخـسرگید ، هب  هدوـجو » یف  هل  عـقو  لامکتـساب   » اـی نکی » ملاـم  دـعب  »

دوش .» وا  نیا   » ددرگ و لماک  دوجو  فیعضدوجو ، دنرگیدکی 
سپ : تسین  نیا  زا  ریغيزیچ  تسایعدم  هللا  همحردنوخآ  هک  يرهوج  تکرح  رد  لعفهب  هوق  زا  جورخيانعم 

ياهشیدنا . همه  وت  ردارب  يا 
ياهشیر . ناوختسا و  دوخ  یقبام 

ضرع رهوج و  داحتا  عون  زا  اهنآ  داحتا  ات  دوشیم  یملعیـضرع  تروص  ياراد  سفن  هک  تسین  انعم  نیا  هب  سفن  ندـش  ملاع  نیاربانب ،
لقع و هدـش  لـعفلابلقع  لـقعت ، ماـگنه  هب  هوقلاـب  لـقع  ددرگیم ،» یملع  تروص   » و دوشیم » نآ   » سفن هکتساـنعم  نیا  هب  هکلب  دوش 

دیفـس هن  تسا ، هفطن  ندـش  ناسنا  ریظن  ندـش  ملاع  دوشیم ،» وا   » دوشملاع زیچ  ره  هب  سفن  رگید ، ترابع  هب  ددرگیم ; لوقعم  لـقاع و 
دشابیم و لقع  لاثم و  کلم و  ملاوععماج  هتـشاد  یکیکـشت  بتارم  دوجو ، ریظن  دراد و  ندش  تروریـص و  سفن ، نیاربانب  . ناسنا ندـش 

سوـسحمنیع سح ، هبترم  رد  سفن  ینعی  دـش ; لـئاق  ینیع  کیکـشت  نآ  يارب  تسناديدوـجو و  يرما  ار  ملع  اردـص  ـالم  يور ، نیازا 
« يوقلا لـک  اهتدـحو  یف  سفنلا   » نوچ دوشیم و  دـحتم  هلوقعمروص  اـب  لـقع  هبتر  رد  هلیختم و  روص  نیع  لاـیخ ، هلحرم  رد  دوـشیم و 

سفن نیاربانبتسا ، هبترم  نآنیع  دراد و  روضح  بتارم  مامت  رد  تدحو  ظفح  اب  هک  بتارم  وذ -  یلو  تسا  دـحاویتقیقح  سفن  تسا ،
( . 36 . ) تفای دهاوخيرتشیب  يدوجو  هعس  يدیدج  ملع  ره  شیادیپ  اب 
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هدـش نهربم  ریرقت و  هیلاعتم  تمکح  رد  هک  تسا  یـصاخینابم  تامدـقم و  ساسا  رب  مولعم  ملاـع و  ملع و  داـحتا  ملع و  زا  ینییبت  نینچ 
ۀیناحورو ثودحلا  ۀینامـسجسفن  تسا ، بتارم  وذ  هدـحاو  تقیقح  دوجو  يرابتعا ، تیهام  تسا و  لیـصادوجو  دـناهلمج : نآ  زا  تسا 
ماتدرجت هب  سپس  هتفای  یخزرب  درجت  دوخ  یلماکت  ریس  رد  سفن  لایستسا ، يدوجورهوج  هتشاد ، هار  رهوج  تاذ  رد  تکرح  تساقبلا ،

ای هدوبن  حرطم  ای  هللا  همحرخیـش  نامز  رد  لوصا  ینابمنیا و  هتبلا  دوشیم . یناف  نآ  رد  هکلب  دحتم  لاعف  لقع  اب  سفن  دسریم و  ینالقع 
تسا . هتشاد  فلاخمدوب  حرطم  اهنآ  زا  یخرب  مه  رگا 

مود :  رما 
همحرخیـش یعطق  رظن  مینادب  ات  مینک  یـسررب  هنیمز  نیارد  ار  هللا  همحرخیـش  هاگدید  تسا  مزال  داحتا ، هیرظن  لصا  نییبت  ریرقت و  زا  دعب 

رگیدکی اب  يو  دارمدروم  رد  وا  مالک  ناحراش  نینچمه  دروخیم ، مشچ  هب  یتفاهت  ناشیا  دوخ  تاملکنیب  تسخن ، هاگن  رد  تسیچ ؟ هللا 
رد میهدیم و  رکذتهدمآ  تسد  هب  هللا  همحرخیش  زا  حیولت  حیرـصتهب و  ای  ایفن ، ای  اتابثا  هک  ار  يدراوم  اج  نیا  رد  ام  دنراد . رظن  فالتخا 

مینکیم . هراشا  ساسحا  سوسحم و  ساح و  داحتا  باب  ردحیرص  یمالک  هب  نایاپ 
یفالتخا داحتا  هب  نیلئاق  اب  هدوب  مولعم  ملاعو و  ملع  داحتا  هب  لئاق  دروم  ود  رد  هللا  همحرخیـش  هک  دوش  هجوت  هتکن  نیا  هبتسا  مزال  ـالبق 

رد عازن  لحمنیاربانب  شدوخ . هب  سفن  ملع  ریظن  تاذ ، هب  تاذ  ملع  هنیمز  رد  يرگید  تسا و  هناـشلج  لوا  دوجو  باـب  رد  یکی  درادـن :
تسا . دروم  ود  نیا  ریغ 

مولعم . ملاع و  ملع و  داحتا  یفن  رب  ینبم  هللا  همحرخیش  نانخس  فلا : 
. دـنکیم هماقا  داحتا  در  رد  یلالدتـسا  نانآياعدـم  لقن  زا  سپ  سویرفرف و  هب  نعط  زا  دـعب  تاهیبنتلاو  تاراشالا  رد  هللا  همحرخیـش  - 1

( . 38 . ) تسا هدرک  يداقنو  لقن  ناشیا  زا  ار  لالدتسا  نیمه  اردص  الم  و  ( 37)
قوف لالدتسا  ود  نوچ  ( ] 39 . ) تسا هدـش  رکذسفنلا  باتک  رد  مولعم  ملاع و  ملع و  داـحتا  راـکنا  تهج  يرگید  لالدتـسا  نینچمه  - 2

دوشیم .]. يراددوخ  نآ  یسررب  ولقن  زا  درادن  ثحب  عوضوم  اب  میقتسم  طابترا 
دنرارق : نیا  زا  دیآیمتسد  هب  داحتا  هب  لوق  اهنآ  زا  یحیولت  روط  هب  ایتحارص  هب  هک  یتاملک  اما  ب : 

هب ددرگ ، یلقع  یملاع  ناسنا  هک  دنادیم  نیا  هبار  نآ  صاخ  لامک  هدش ، طیسب  لقع  اب  سفن  داحتا  هب  لئاق  داعم »  » ثحب رد  افـش  رد  - 1
دوش : بلقنم  لوقعم  ملاع  هب  هک  ياهنوگ 

لکلا یف  ضیافلا  ریخلاو  لکلا  یف  لوقعملا  ماظنلاو  لکلا  روصاهیف  امـسترم  ایلقع  املاع  ریـصت  نا  اهب  صاخلا  اهلامک  ۀـقطانلا  سفنلا  نا  »
اهماوقواهتائیهو ۀیولعلا  ماسجالا  مث  نادبالاب  ام  اعون  ۀقلعتملا  ۀیناحورلامث  ۀقلطملا  ۀیناحورلا  ۀفیرـشلا  رهوجلا  یلا  ۀکلاس  لکلا  ادبمۀئدتبم 

نـسحلا وه  اـمل  ةدـهاشم  هلک  دوجوملا  ملاـعلل  اـیزاوم  ـالوقعم  اـملاعبلقنتف  هلک  دوـجولا  تاـئیه  اهـسفن  یف  یفوتـسی  یتـح  کلذـک  مث 
( . 40 «. ) هب ةدحتمو  قلطملا  قحلا  لامجلاو  قلطملا  ریخلاوقلطملا 

دیآیم . تسد  هبتسا  مولعم  ملاعو و  ملع  داحتا  ینابم  زا  هک  طیسب  لقع  اب  سفن  داحتا  هب  لوق  هب ،» ةدحتم   » ریبعت زا 
کلذک و یهف  ةدام . یف  ةروص ال  لک  نا  نایب  وتاذلا  لقع  تاذـلا و  لوقعم  دوجولا  بجاو  نا  یف   » ناونع تحت  داعملا  ادـبملا و  رد  - 2

رظن اـیآ  هـک  نـیا  رد  تـسا . هدوـمن  دــییات  ار  نآ  رکذ و  ار  داــحتا  هـب  نیلئاــق  لالدتــسا  ( 41 «، ) دــحاو لوـقعملا  لـقاعلا و  لـقعلا و  نا 
هللا همحرهجاوخ  ( 42 . ) تسا هدرک  یقلت  « لودع  » ار نآ  يزار  رخف  تسا ، هدومن  زورب  یفالتخا  ریخ ، ای  هدوب  نیمه  مه  هللا  همحرخیشدوخ 

تسا :  هدومرف  هللا  همحرنیهلاتملاردصو  ( 43 . ) تسا هدومن  تاشامم  رب  لمح  ار  نآ 
ۀئاضا نم  هل  عقو  راصبتـسالا  هل  ایداقتعا  ناک  وا  ضارغالا  نمضرغ  لجال  مهبهذـمل  ۀـیاکحلا  لـیبس  یلع  کـلذ  ناـک  لـه  يردا  تسل  »

( . 44 .« ) توکلملا قفا  نم  قحلارون 
ۀلوقعم نیهارب  اذهل  و   » هدومرف داعملاو  ادـبملا  باتکزا  لصف  نامه  نایاپ  رد  خیـش  اریز  دناهتـسناد ، مود  ار  قح  رـصاعم  ناگرزب  زا  یخرب 
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اهنم .» رهظالا  اندمتعا  اهانکرت و 
زا ار  نآ  ناشیا  دوب ، دهاوخ  مزتلم  نآ  هجیتن  هب  دـنادبناهرب  يو  ار  هچ  نآ  تسا و  هدرک  ناهرب  قالطا  لالدتـسا ، نیا  رب  خیـش  نوچ  سپ 

( . 45 . ) دناهدرکلوبق هب  یقلت  خیش  بناج 
یلع دوجو  اب  تاذلا  زیامتم  ریغ  داحتا  هب  لقاع  رهوجلامک  دـیامرفیم : ةداعـسلا » ۀـجهبلا و  یف   » متـشه طمن  تاهیبنتلاو  تاراشالا  رد  - 3

( . 46 . ) ددرگیم لعفلاب  نآ  اب  یلقع  رهوج  هک  دنادیمیلامک  ار  نآ  دشابیم و  هبتارم 
( . 49 . ) دنریگیم داحتا  رب  لیلد  ار  نآیخرب  هک  دیوجیم  هدافتسا  لثمت »  » ریبعت زا  ( 48  ) كاردا و  ( 47  ) تیانع فیرعت  رد  خیش  - 4

دیامرفیم : نینچ  ایبنا  فرشا  لماک و  ناسنا  هرابرد  داعملاو  ادبملا  رد  - 5
داکی اهل : لـیق  یتلا  سفن  هناـکو  ةرهوج  یلا  اـهلیحیو  ۀـعفد  اهیفلعتـشیف  راـن  لاـعفلا  لـقعلاو  تیربک  ۀـیلقعلا  اـهتوق  ناـک  ناـسنالا  اذـه  »

( . 50 .« ) رون یلع  رون  ران  هسسمت  مل  ولو  ءیضیاهتیز 
تسا . راگزاس  داحتا  هیرظن  اب  لقع  رهوج  هب  نآ  هلاحا  سفن و  لاعتشا 

زا یکی  نیا  مینادیم  تسا و  هدـش  لوقعمقلطم  ریخ  طیـسب و  لقع  اـب  سفن  داـحتا  هب  لـئاق  ( 51 « ) سفن داعم   » ثحب لـیذ  ةاـجنلا  رد  - 6
تسا . مولعم  ملاع و  ملع و  داحتا  ینابم 

، دوخ نیا  ملعلا » سفن  وـه  مولعملاـف  ( :» 52  ) تسا هدوـمن  مکح  موـلعم ، ملع و  تدـحو  هب  هللا  همحرخیـش  تاـقیلعتلا  زا  دروـم  ود  رد  - 7
تسا . مولعم  ملاع و  ملع و  داحتا  شریذپ  رد  یماگ 

حـضاو نشور و  الماک  نآ  مزاول  ینابم و  تامدـقمهک ، نیا  نودـبو  گنر  مک  دـح  رد  لقاال  ار  داـحتا  هب  لوق  ناوتب  دـیاش  هک  نآ  هجیتن 
لودـعلیبس رب  ای  دومرف  هللا  همحرنیهلاتملاردـص  هک  نانچ  راصبتـسا  داقتعا و  بسح  رب  ای  لاح  ; تسناد بوسنم  هللا  همحرخیـش  هب  دـشاب 

تفگ . يزار  رخف  هک  نانچ 
دراو ناشیا  رب  ییاهضقن  هللا ، همحرخیـشینابم  ساسا  رب  دشاب و  داحتا  هب  لئاق  هللا  همحرخیـش  هک  ساسا  نیا  رب  هللا  همحرنیهلاتملاردـص 
ریظن شیوـخ  یناـبم  یخرب  زا  دـیاب  دـشاب  داـحتا  هب  لـئاق  دـهاوخب  هللا  همحرخیـش  رگاهک  تسا  هدوـمرف  رگید ، تراـبع  هب  تسا ; هتخاـس 
راوشد تخـس و  باـب  نیا  رد  يرواد  تواـضقلاح و  ره  هب  ( 53 . ) درادربتسد لوقع  دادـعت  ندوب  هرـشع  ای  ناسنا ، تیهام  بالقنامدـع 

دراد . لقتسم  یلحم  رت و  لماکصحف  رت ، شیب  لمات  هب  زاین  تسا و 
ساسحا سوسحم و  ساح و  داحتا  رد  حیرصلاکای  حیرص  هک  هللا  همحرخیـش  زا  ار  یتالمج  تسا  مزال  اج  نیا  رد  میداد  هدعو  هک  نانچ 

حـضاو تسا  هدرکتاشامم  موق  اب  ایتسا  داحتا  رکنم  ناشیا  هک  تبـسن  نیا  نالطب  ایناث  دوش و  نشورناشیا  رظن  ـالوا  اـت  مینک  رکذ  تسا 
رب نآ  زا  لبق  هک  دسریم  یفیارظ  قیاقد و  هب  دوخ  يرکف  ریـسمرد  يرگید  فوسلیف  ره  ریظن  هللا  همحرخیـش  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  دوش ،

دشاب . وا  دوخ  یلبقتایرظن  فلاخم  دنچ  ره  دراد . نایب  ار  دوخ  تایفشک  هک  تسا  نآ  یملع  تعاجشو  تسا  هدوب  یفخم  وا 
دیامرفیم : نینچ  سفنلا  باتک  رد  هللا  همحرخیش  - 8

سوسحملالثم لعفلاب  ساحلا  نوکیف  لعفلاب  سوسحملا  ۀلکاشم  یلا  ۀلاحتساوسوسحملاةروصل  اهنم  لوبق  هنال  ام  لاعفنا  ساسحالا  ناف  »
ساحلانوکیف سوسحملا  ةروص  نم  ساحلا  هب  روصتی  ام  وه  بیرقلا  ۀـقیقحلابسوسحملاو  ةوقلاب  سوسحملا  لثم  ةوقلاب  ساحلاو  لعفلاب 

وهف جراـخلا  اـماو  اــهنم  ۀــبیرقلا  ۀــسوسحملا  یه  یتـلا  ةروصلاــبروصتملا  هنــال  هـب  سوـسحملا  مـسجلا  ــال  هـتاذ  سحی  اــم  هـجو  نـم 
ۀطـساو يذلا ال  ساسحالا  برقا  انینع  اذا  راقلا  اهتاذ ال  سحتوجلثلا  اهتاذ ال  سحت  یهف  ةدـیعبلا ، ۀـسوسحملا  یه  یتلا  ةروصلابروصتملا 

نوکی نا  ینعا  لامکتـسا  وه  لـب  دـض ، یلا  دـض  نم  ریغتكاـنه  سیل  ذا  ۀـکرحلا ، لـیبس  یلع  سیل  سوسحملا  نم  ساـحلا  لاـعفناوهیف 
( . 54 .« ) ةوقلا یلا  لعف  لطب  نا  ریغ  نم  لعفلاب  راص  دق  ةوقلاب  ناکيذلا  لامکلا 

دیآیم :  تسد  هب  دنچ  یتاکن  نتم  نیا  زا 
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هک دـیعب  سوـسحم  رگید  تسا و  رـضاح  ساـح  دزنهک  تسا  سوـسحم  تروـص  نآ  بیرق و  سوـسحم  تسا : مـسق  ود  سوـسحم  لوا : 
عقاو رد  دـیعبسوسحم  تسا و  بیرق  سوسحم  یقیقح  سوسحم  دـیامرفیم  هللا  همحرخیـش  نآ  رب  نوزفا  ، تسا یجراـخ  ءیـش  تروـص 

دشابیمساح . دزن  سوسحم  تروص  هنع  یکحم  هکلبتسین  سوسحم 
هب يدـنب -  تروص  روصتم -  یجراـخ  مسجهک  هنوگ  ناـمه  دـنراد و  هلکاـشم  تاـکاحم و  يوـحن  رگیدـکی  اـب  سوـسحم  ود  نیا  مود :

تسا . هدش  ینهذ  بیرق  تروص  هب  روصتمزین  هساح  هوق  تسا  یجراخ  تروص 
سکعلاب و دشاب و  لعفلاب  زین  نآ  ساحتسا  يرورـضدشاب  لعفلاب  سوسحم  رگا  لاح  لعفلاب ، ای  دـناهوقلاب و  ای  سوسحم  ساح و  موس :

سکعلاب . تساهوقلاب و  زین  ساح  دشاب  هوقلاب  رگا 
ملع يروضح ، ملع  فیراـعت  زا  یکی  رگید  يوس  زا  هطـساویبتسا ، یملع  یقیقح  بیرق  سوسحم  تروـص  نآ  هب  ساـح  ملع  مراـهچ :

يروضحتسا . یملع  یسح  تروص  هب  ساح  ملع  نیاربانب  ( 55  ) تسا هطساویب 
ساـح و داـحتا  اتحارـص  قـیقد  فیطلرایـسب و  تاـملک  نیا  رد  هللا  همحرخیـش  هک  تسا  نیا  نتم  نـیا  هـتکن  نـیرتمهم  نـیرخآ و  مـجنپ :

ملاعیماگنه سفن  هک  تسا  نیا  تشذـگ -  هک  نانچ  مولعم -  ملاـع و  ملع و  داـحتا  ياـنعمتسا  هتـشاد  ناـعذا  ار  ساـسحا  سوسحم و 
همحرخیـش كاردا ، مه  كردم و  مه  تسا  كردـممه  هک  تسا  تاذ  کی  نیاربانب  دـسر ، تیلعف  هب  هوق  زا  نآ  تاذ  رهوج  هک  دوشیم 

ترابع هب  ; دوشیم لعفلاب  زین  ساح  هوق  دوش  لعفلاب  سوسحم  تروص  هک  هاگ  نآ  تسا و  هوقلابسوسحم  هبتبسن  ساح  هوق  دومرف : هللا 
: دومرف هللا  همحرخیش  هک  تسور  نیا  زا  دسریم  تیلعف  هب  هوقزا  دوشیم و  نآ »  » لعفلاب سوسحم  تروص  شیادیپ  اب  ساح  هوق  رت  قیقد 

هدـیدرگ سوسحمساـح  تـسا و  هدـش  ساـح  تاذ  نـیع  سوـسحم  نوـچ  دـنکیم  ساـسحا  ار  شیوـختاذ  ساـح ، هوـق  ساـسحا ، رد 
سوسحملا مسجلا  اهتاذ ال  سحت  ام  هجو  نم  ساحلا  نوکیف  : » دـنکیمساسحا ار  دوخ  هک  تسا  لعفلاب  دـحاو  تاذ  کـی  نیارباـنبتسا 

هب ».
زا ساح  لاعفنا  نیاربانبتسی  لاعفنا  ساـسحاسفن  هک  دوب  نیا  ساـسحا  باـب  رد  هللا  همحرخیـش  ییاـهن  رظن  هک  تشذـگ  رگید  يوس  زا 
هب دوب  هوقلابهک  یلامک  ینعی  تسا ; یلامکتـسا  وحن  هب  هکلبتسین  راخب  هب  بآ  لیدـبت  ریظن  رگیددـض  هب  يدـض  رییغت  وحن  هب  سوسحم 
; دوشیم هدوزفا  نآ  تیلعف  رب  دوش  رت  ملاع  هچ  ره  سفن  رگیدترابع ، هب  دیآ ; رد  هوق  هب  ای  هدش  لطاب  یلعف  هک  نیا  نودب  دیـسر  تیلعف 

مولعم ملاـع و  ملع و  داـحتا  مزاولزا  یکی  بلطم  نیا  دـباییم و  يرتشیب  يدوجو  هعـس  دوـشیم و  هدوزفا  نآ  يدوجوتـالامک  رب  ینعی 
داحتا باب  رد  هتبلا  دـنامیمن  یقاب  دـیدرت  کش و  ياج  قوف  ياههلمج  زا  ساسحاو  سوسحم  ساـح و  داـحتا  طابنتـسا  رد  نیارباـنب  دوب ،

هدـش نطفتم  رما  نیا  هب  يوق  سدـحاب  هللا  همحرخیـشتفگ  ناوتب  دـیاش  تسا ، هدـشن  هدـید  لیـصفت  هب  لوق  نونک  ات  مولعم  ملاع و  وملع 
تسا .

مینک : هراشا  زین  ساسحا  باب  رد  هفسالف  رگیدهاگدید  هب  هللا  همحرنیهلاتملاردص  زا  یمالک  لقن  ابتسا  بسانم  لصف  نیا  نایاپ  رد 
عم اــهفداصیو  هتداــم  نـم  هـنیعب  سوــسحملا  ةروــص  درجیسحلا  نا  نــم  ءاــمکحلا  نــم  نویماــعلا  هــمعز  اــمک  سیل  ساــسحالاو  »

ینعم اضیا  الو  اهریغ . یلا  ةدام  نم  اـهتایوهب  تاـعبطنملالاقتنا  ۀلاحتـسا  نم  ملع  اـمل  رثکا ، ادـیرجت  اـهدرجی  لاـیخلاو  ۀفنتکملااهـضراوع 
یلا سفنلل  ۀـفاضا  درجمب  الو  راصبالا  باب  یف  موق  همعزامک  هتدام  یف  ةدوجوملا  سوسحملا  ةروص  وحن  ۀـساحلا  ةوقلا  ۀـکرحساسحالا 

ۀـیملعلا ال ۀـفاضالاو  اهل ، اکاردا  تسیل  ماسجالا  یلاۀیعـضولا  ۀـفاضالا  نا  نم  رم  امل  تاحیولتلا  بحاص  همعز  امک  ۀـیداملاةروصلا  کلت 
اهب لصحی  ۀـیکاردا  ۀـیرون  ةروص  بهاولا  نم  ضیفیناب  لصحی  امنا  ساسحالا  لب  ۀـیداملا  عاضوالا  تاوذ  یلا  سایقلابروصتی  نا  نکمی 
یف ةروص  دوجو  اماو  ةوقلاـب ، ـالا  سوسحم  ـالو  ساـحالفکلذ  لـبق  اـماو  لـعفلاب  ۀـسوسحملاو  لـعفلاب  ۀـساحلا  یهف  روعـشلاوكاردالا 
اـسح ةروصلا  هذـه  نوک  یف  مـالکلاو  لـعفلاب ، ۀـساحلاوۀسوسحملا  یه  یتلا  ةروصلا  کـلت  ناـضیفل  تادـعملا  نم  یهف  ۀـصوصخمةدام 

( . 56 .« ) الوقعموالقاعو القع  ۀیلقعلا  ةروصلا  نوک  یف  مالکلاک  هنیعب  اسوسحمواساحو 
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دش . نایب  لیصفت  هب  هک  دوب  نایئاشم  يانبم  لوا : بهذم  : تسا هدرک  هراشا  ساسحا  باب  رد  بهذم  دنچ  هب  اهترابع  نیا  رد  اردص  الم 
نیا زا  یخرب  دـسریم . سوسحم  هب  هدـش  جراخ  يزیچساح  هوق  زا  ساسحا  ماـگنه  هب  دـنلئاق  هک  تسا  یناـسک  هب  طوبرم  مود : بهذـم 

نآ هوق  هدروآ و  هوقدزن  ار  سوسحم  تروص  هدش  جراخ  ءیش  نآ  دنیوگیم  رگید  یضعب  تسا و  ساسحالاصتا  نیمه  هک  دنلئاق  هتـسد 
رد هنیمز  نیا  رد   ] دنتسنادیم مشچ  زا  عاعـش  جورخ  هب  ار  نآ  دنتفگیمراصبا و  هنیمز  رد  نویـضایر  هک  هچ  نآ  ریظن  دنکیم . ساسحا  ار 

تفگ .]. میهاوخ  نخسراصبا  ثحب 
باب رد  نینچمه  تسا  یقارشا  هفاضا  هب  لئاقملع  باب  رد  ناشیا  تسا . تاحیولتلا  بحاص  هللا  همحرقارشا  خیـش  هب  طوبرم  موس : بهذم 

دشابیم . يروضح  ملع  هب  لئاق  راصبا 
تـسا یملع  یلعف  يدوجو  تروص  هک  سوـسحمتروص  هک  دـنادیم  نیا  ار  قـح  بهذـم  رظن ; هس  در  زا  دـعب  هللا  همحرنیهلاتملاردـص 

يدوجوو دـشابیم  لعفلاب  كردـم  هک  تسا  هکردـم  تروص  نامه  سوسحم  تقیقح  رد  دوشیمهضافا ، ضایف  ادـبم  زا  هک  تسا  يرون 
دراد سفن  هب  مایق  لوعجم ، تروص  ور  نیا  زا  تسا و  هدرکعادبا  لعج و  یهلا  نذا  هب  ار  نآ  سفن  هک  تعیبط  ءاروام  هاشن  زا  يرون  تسا 
روما اما  دـناهوقلابهکلب ، سوسحم  هن  دراد و  دوجو  یـساح  هن  ددرگ  عادـبا  اشنا و  تروص  نیا  هک  نآ  زا  لبق  ، شلعاف هب  لعف  ماـیق  وحن  هب 

روص نیاربانب  دوش . هضافا  یـسح  تروص  ات  دـندعم  همه  زغم  اـیبصع  اـی  یـسح  وضع  لـثم  دـنلیخد  تروص  نیا  شیادـیپ  رد  هک  رگید 
زا دـعب  هللا  همحردـنوخآ  . تسا هدومن  اشنا  لصتم  لایخ  رغـصا و  لاثم  ملاع  رد  ار  اهنآ  سفن  هک  دـناهیئاشنا  هیلاثمتادوجو  هیئزج ، هیملع 

( . 57 . ) دنکیمدییات ار  دوخ  بهذم  ایجولوثا  باتک  زا  یتاملک  رکذ  اب  بلاطم  نیا  نایب 
اهتشونیپ :

ص 166 . تاقیلعتلا ، ( 1
ص 192 . نامه ، ( 2

ص 68 . نامه ، ( 3
داعملا ص102 و 103 . ادبملا و  ( 4

ص 55 . لئاسر ، ( 5
ص 323 . ج 2 ، تاهیبنتلا ، تاراشالا و  ( 6

ص 323 . نامه ، ( 7
ص 103 . یئالع ، همانشناد  ( 8

ص 345 . ةاجنلا ، ( 9
ص 11 و 12 . سفنلا ، باتک  ( 10

ص 53 . سفنلا ، باتک  ( 11
. 174 ص 170 -  سفن ،  هرابرد  ك :  هسیاقم ر . تهج  ص 51 . سفنلا ، باتک  ( 12

ص 60 . سفنلا ، باتک  ( 13

ص 60 . سفنلا ، باتک  ( 14
ص 64 . تاقیلعتلا ، ( 15

ص 60 . سفنلا ، باتک  ( 16
ص 236 . ،ج 1 ، قطنملا ءافشلا ، ( 17

ص 124 . ج 2 ، تایعیبطلا ، ءافشلا ، ( 18
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ص 125 . نامه ، ( 19
ص 63 . سفنلا ، باتک  ( 20

ص 236 . ج 1 ، قطنملا ، ءافشلا ، ( 21
ص 235 . ج 1 ، قطنملا ، ءافشلا ، ،ص 135 ; همکحلا ۀیاهن  ( 22

ص 236 و 237 . ج 1 ،  قطنملا ، ءافشلا ، ( 23
ص 307 . ج 2 ، تاهیبنتلا ، تاراشالا و  ( 24

ص 77 . تاقیلعتلا ، ( 25
دعب . هب  ص 222  لئاسر ، ( 26

ص 61 . سفنلا ، باتک  ( 27
ص 124 . نامه ، ( 28

ص 57 . سفنلا ، باتک  ( 29
ص 77 . تاقیلعتلا ، ( 30

ص 192 . نامه ، ( 31
تاهیبنتلا ج 3 ص 295 . تاراشالا و  ( 32

ص 292 . نامه ، ( 33
ص 403 . ج 2 ، تاهیبنتلا ، تاراشالا و  ( 34

ص 196 . ج 2 ، رافسا ، ص 211; افش ، تایهلارب  تاقیلعت  ص 419 ; تایهلالا ، ءافشلا ، ك :  دعب ;ر . هب  ص 324  ج 3 ، رافسا ، ( 35
دعب . هب  ،ص 173  لوقعم هب  لقاع  داحتا  ص 68 ; نآرق ، رد  یسانشتخانش  دعب ; هب  ص 13  ج 2 ، هموظنم ، طوسبم  حرش  ( 36

دعب . هب  ص 292  ج 3 ، تاهیبنتلا ، تاراشالا و  ( 37
ص 322 . ج 3 ، رافسا ، ( 38

ص 212 و 213 . سفنلاباتک ، ( 39
ص 546 . تایهلالا ، ءافشلا ، ( 40

ص 6 . داعملا ، ادبملا و  ( 41
ص 338 . ج 1 ، ۀیقرشملا ، ثحابملا  ( 42

ص 293 . ج 3 ، تاهیبنتلا ، تاراشالا و  ( 43
ص 335 . ج 3 ، رافسا ، ( 44

ص 22 . لوقعم ، هب  لقاع  داحتا  ( 45
ص 345 . ج 3 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ( 46
ص 345 . ج 3 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ( 47

ص 308 . ج 2 ، نامه ، ( 48
ص 23 و 24 . لوقعم ، هب  لقاع  داحتا  ( 49
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سوسحم

؟ تسیچ رـصبم  هک  نیا  لیبق  زا  یثحابم  دـنا ، ماعیـضعبو  صاخ  یخربتسا  هدومرف  حرطم  سوسحم  هراـبرد  هللا  همحرخیـش  هک  یبلاـطم 
صوصخم هک  دراددوجو  هنیمز  نیا  رد  رگید  یثحابم  یلو  دنجنگیم  سح  ره  صاخثحابم  هدودحمرد  تسیچ ؟ سوملم و ... مومـشم ،

. ددرگیم حرطم  شخب  دنچ  رد  الیذ  هک  دروآ  رامش  هب  سوسحمماع  ثحابم  ار  بلاطم  هنوگ  نیا  ناوتیم  تسین . ساسحا  زا  یعون 

یلک روط  هب  سوسحم  تامیسقت  فلا : 

دیفم اـهنآ  تاحالطـصا  حرـش  یلو  دـنقبطنمرگیدکی  رب  اـضعب  دـنچ  ره  هک  تسا  هدرک  رکذ  یتامیـسقت  سوـسحم  يارب  هللا  همحرخـیش 
دوب . دهاوخ 

يوناث . سوسحم  یلوا و  سوسحم  - 1
تروص يوناـث  سوسحم  دـنکیم ، كاردا  ار  نآ  هکردـمهوق  دوشیم و  مسترم  یـسحتلآ  رد  هک  تسا  یـسح  تروص  یلوا  سوـسحم 

دنکیم . تیاکح  نآ  زا  یسحتروص  هک  تسا  یجراخ  ءیش 
هانعم ناکیجراخلا  ءیـشلا  تسـسحا  لیق  اذا  نوکی  نا  هبـشیو  كردی  هایاوسحلا  ۀلآ  یف  مستری  يذلا  وه  ۀقیقحلاب  لوالا  سوسحملاو  »

ةروصلا نا  سفنلایف  تسسحا  انعمو  یـسح  یف  تلثمت  هتروص  نا  یجراخلا  ءیـشلاتسسحا  هلوق  انعم  ناف  سفنلا  یف  تسـسحا  انعم  ریغ 
( . 1 .« ) یسح یف  تلثمت  اهسفن 

يانعم ایوگ  حالطـصا ، ناونع و  نیمهابتسا  هدـش  يروآدرگ  لئاسر  باتک  رد  هک  ( 2 « ) ریمالل سیئرلا  ۀیده   » هلاسر رد  هللا  همحرخـیش 
ای یلوا  سوـسحم  ار  طیـسب  سوـسحم  ناـشیا  بـکرم . رگید  هتـسد  دنطیــسب و  یخربتاـسوسحم  دـیامرفیم : يو  دراد ، رظن  رد  يرگید 

تشه طیـسب  تاسوسحم  دیازفایم : يو  دمانیمبکرم ، ای  يوناث  سوسحم  دناهتفای  بیکرت  طیاسو ، زا  هک  ار  اهنآ  تسا و  هدیمانلیـصا 
; تاوصا رگم  دنیآیمتسد  هب  لوا  مسق  زا  طسب  ضبق و  قیرفتو و  عمج  کمک  هب  بکرم  تاسوسحم  ودنـشابیم  هدزناش  ادرفنم  جوز و 

دنوشیم . ساسحا  كاردا و  ضبق  ابتسوبیو  طسب  ابتبوطر  عمج ، اب  تدورب  قیرفت ، اب  ترارح  الثم 
دیعب . سوسحم  بیرق و  سوسحم  - 2

ار تروص  نیا  كردـم  هک  دـیآیم  دـیدپ  ساـحهوق  رد  تسا  هصخـشم  ضراوـع  هب  فوـفحم  هک  یـسح  یتروـص  ساـسحا ، ماـگنه  هب 
دراد . تیاکحتسا  دیعب  سوسحم  هک  یجراخ  تروص  زا  بیرق  سوسحمای  یسح  تروص  نیا  دنکیم . ساسحا 

تسا :  هدش  روصتم  نآ  زا  یکاح  یتروصاب  ساح  هوق  هدش و  روصتم  یجراخ  تروص  اب  یجراخ  ءیش  نخس ، رگید  هب 
مـسجلا ـال  هتاذ  سحی  اـم  هجو  نم  ساـحلا  نوـکیو  سوـسحملاةروص  نـم  ساـحلا  هـب  روـصتی  اـم  وـه  بـیرقلا  ۀـقیقحلاب  سوـسحملاو  »

(3 .« ) ةدیعبلا ۀسوسحملا  یه  یتلا  ةروصلاب  روصتملا  وهفجراخلا  اماو  اهنم  ۀبیرقلا  ۀسوسحملا  یه  یتلا  ةروصب  روصتملا  هنال  هبسوسحملا 
. 
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دنادیم . تسا  رضاح  ساحدزن  هک  بیرق  سوسحم  ار  یعقاو  یقیقح و  سوسحم  هللا  همحرخیش  هک  دوزفا  دیاب 
هطساویب . سوسحم  هطساو و  اب  سوسحم  - 3

سوسحم تسا  نآ  هنع  یکحم  هک  ار  یجراخ  ءیـشتروص  هطـساویب و  سوسحم  دـیآیم  دـیدپ  ساح  هوق  رد  هک  یـسوسحم  تروص 
ود نیا  ياربیفلتخم  فیراعت  دوشیم ، میـسقت  يروضح  یلوصح و  مسق  ود  هب  ظاـحل  کـی  هب  ملعهک  مینادیم  ( 4 . ) دنا هدیمان  هطساواب 

ساـسا نیا  رب  تسا . هطـساواب  ملع  یلوـصح  ملع  هطـساویبملع و  يروـضح  ملع  هک  تسا  نیا  اـهنآ  زا  یکی  هک  تسا  هدـش  هئارا  مـسق 
دشابیم . يروضح  ملع  هب  مولعم  هللا  همحرخیشدزن  هطساویب  سوسحم 

لعفلاب . سوسحم  هوقلاب و  سوسحم  - 4
هوق رد  هک  تسا  یسح  تروص  لعفلاب  سوسحم  دوشسوسحم و  دناوتیم  هک  تهج  نآ  زا  تسا  یجراخ  ءیش  تروص  هوقلاب  سوسحم 

تسا . رضاح  ساح 
، لعفلاب سوسحم  هک  انعم  نیدب  دنقابطنا  لباق  رگیدکیرب  تاحالطـصا  نیا  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناوتیم  قوف  میـسقت  راهچ  رد  تقد  اب 

سوسحم لباقم  رد  دنراد و  تسایسح  تروص  نامه  هک  زیچ  کی  هب  هراشا  همه  یلوا  سوسحم  بیرق و  سوسحم  ، هطـساویب سوسحم 
رب هک  يرگیدحالطـصا  دنوشیم . قبطنم  ءیـش  یجراخ  تروص  هب  همه  زین  يوناث  سوسحمو  دیعب  سوسحم  هطـساواب ، سوسحم  هوقلاب ،

هدـش هراـشا  اـهنآ  هب  زین  هللا  همحرخیـش  تاـملک  رد  هک  تسا  ضرعلاـبسوسحم  تاذـلاب و  سوسحم  تسا  قیبطت  لـباق  زین  مسق  ود  نیا 
( . 5 . ) تسا

مولعم ینهذ ، دوـجو  هک  دـناهدومرف  موـلعم  ملاـعوملع و  داـحتا  هیرظن  ساـسا  رب  هیلاـعتم و  تمکح  ساـسا  رب  هنازرف  نیققدـم  یخرب  هتبلا 
( . 6 . ) تسا ضرعلاب  مولعم  هتفایداحتا  نآ  اب  هک  یموهفم  تاذلاب و 

عبتلاب . سوسحم  تاذلاب و  سوسحم  - 5
لـقث و تسـالم ، تنوشخ ، تسوبی ، تبوطر ، ، تدورب ترارح ، زا : دـنترابع  روما  نیا  دـیامرفیم  هللا  همحرخیـش  سوملم ، روـما  هنیمز  رد 

تـشاشهو تجوزل  نیل ، تبالـص ، ریظن  یتاسوملم  دنتاذلاب و  سوسحم  هدـشدای  سوملم  رومادـناهتفگ  هک  دـنکیم  لقن  یخرب  زا  تفخ .
دنتسه . عبتلاب  سوسحم 

ساح دوشن و  داجیا  یسح  وضع  رد  يرثا  لاعفنا و  سوسحمزا  رگا  هک  تسا  هدوب  نیا  اج  نیا  رد  عبتلاب  تاذلاب و  سوسحم  زا  اهنآ  دارم 
ور نیا  زا  دنـشابیم . عبتلابسوسحم  دنک  ساسحا  ار  اهنآ  رثا  ساح  رگا  دوب و  دنهاوخ  تاذلاب  سوسحم  اهنآدنک  كرد  ار  اهنآ  دوخ 
در اب  هللا  همحرخیـش  تسا . تبوطر  رثا  نیل ، و  تنوشخ ، رثا  تبالـص ، الثم  اریز  ، دـنا عبتلاب  سوسحم  تشاشه  تجوزل و  نیلو و  تبالص 

یجراخ سوسحم  ثدـحام »  » رثا و ددرگیمساسحا  هچ  نآ  دوشیمن و  ققحم  لاعفنا  نودـب  ساسحا  اـساسا  هک  نیا  رب  ینتبمبلطم  نیا 
رد دوخ  هباشمیتیفیک  هک  تسا  یـسوسحم  تاذـلاب  سوسحم  يو  رظن  هب  دـیامرفیم  نایب  حالطـصانیا  يارب  يرگید  كـالم  دوخ  تسا ،

عبتلاب : سوسحم  فالخ  هب  دنک  داجیا  ساح  هوق 
ام اضیا  راحلا  ناف  هنم  نوکی  لاعفنا  ریغ  نم  هب  ساـسحالا  نوکینا  تاذـلاب  سوسحملا  طرـش  نم  سیل  هنا  لوقلا  اذـه  لوقی  نمل  لوقنف  »
هب سحی  مل  کلذ  ثدحی  مل  نا  هنا  یتح  ساحلا  یف  هنمثدحی  ام  لب  سوسحملا  یف  ام  سحی  امنا  سیل  ۀـقیقحلابو  سحی  مل  نخـسیمل 

( . 7 .« ) سحیفهیف امل  ۀهباشم  ۀساحلا  ۀلالا  یف  ۀیفیک  هنم  ثدحت  يذلا  وه  تاذلابسوسحملا  نکل 
دنکیم . ادیپ  فالتخا  قیداصم  یخرب  رد  نآ  زا  دعب  هتبلا 

يوناث . دصق  هب  سوسحم  یلوا و  دصق  هب  سوسحم  - 6
ادبم دناوتیمن  تهج  نیا  زا  تسا و  يرما  ادبمتسا  هوق  هک  تهج  نآ  زا  هوق  دومرف : اوق  تدحو  ددعت و  كالم  هنیمز  رد  هللا  همحرخـیش 

يرما صاخیلعف و  ياهوق ، ره  نیاربانب  ( 8 « ) لوالا دصقلاب  ۀنیعم  لاعفال  ئدابم  نوکت  امنا  يوق  یهثیح  نم  يوقلاف  : » دـشاب يرگید  رما 
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هب هرصاب  هوق  الثم  يوناث ; دصق  هب  نکل  دشاب  رگید  یلاعفا  ادبم  هوقنیمه ، تسا  نکمم  دنچ  ره  دوشیم  یشمتم  وا  زا  یلوا  دصق  هب  نیعم 
لایخ هوق  رگید  ياهنومن  هایـس و ... ، دیفـس گنر  ساسحا  ادبم  يوناث  دـصق  هب  تسا و  نول  مان  هب  صاخ  یتیفیک  كارداادـبم  یلوا  دـصق 
توص معط ، نول ، كاردا  ادـبم  يوناث  دـصق  هب  هوق  نیمه  یلو  هداـم  روضح  نودـبتسا  يداـم  روص  یلوا  دـصق  هب  شکردـم  هک  تسا 

بوسحم یلوا  سوسحم  عاونا  هک  يوناث  دـصقهب  سوسحم  هایـس  دیفـس و  تسا و  یلوا  دـصق  هب  سوسحم  ـالثم  گـنر  اذـل  دـشابیم  ... و
دوشیم .

درفم . سوسحم  كرتشم و  سوسحم  - 7
زا دنساسحا  لباق  تاسوسحم  رگید  هطـساو  هب  هکلب  دنوشیمنساسحا  درفنم  روط  هب  ییاهنت و  هب  هک  دنتـسه  يروما  كرتشم  تاسوسحم 
ذا : » دـننکیم كاردا  ار  اهنآفلتخم  ساوح  هدوبن  ساـح  کـی  سوسحم  هک  دوشیم  هتفگ  كرتشم  سوسحم  روماهنوگ  نیا  هب  ور  نیا 

( . 9 « ) ساوحلا نم  ةدع  اهیف  كرتشت  دق 
« ریمالل سیئرلا  ۀیده   » هلاسر رد  هللا  همحرخیـش  ، ] ۀساممو دعب  برق ، لکـش ، نوکـس ، تکرح ، ددع ، عضو ، رادقم ، زا : دنترابع  روما  نیا 

رخاءایـشا یقیقحلا  اهکردم  طسوتب  اهنم  ةدحاو  لک  كردت  سمخلا  ساوحلاو  : » دـیامرفیمنینچ هدرک  رـصحنم  جـنپ  رد  ار  اهنآ  دادـعت 
ساسحا ییاـهنت  هب  قوف  روما  نیارباـنب  ( . 10 [ ) نوکـسلاسماخلا ۀکرحلا و  عبارلا  مظعلا و  ثلاثلا  ددـعلا و  یناثلا  لکـشلا  اهدـحا  ۀـسمخ 
لباقمشچ اب  گنر  کمک  هب  هکلب  دوشیمن  هدـید  ییاهنت  هب  لکـش  ـالثم  دنـساسحا ; لـباق  رگیدتاـسوسحم  کـمک  هب  هکلب  دـنوشیمن 

تسا . تیؤر 
دـشابن سوسحم  اعقاو  اتقیقح و  ات  دنتـسین  ضرعلابسوسحم  اهنیا  هک  تسا  نیا  دـیامرفیم  نایب  دـیکات  اـب  هللا  همحرخیـش  هک  ار  ياهتکن 

رگید :  سوسحم  کمک  هب  یلو  دنوشیمساسحا  روما  نیا  اعقاو  هکلب 
... ۀـقیقحلاب سحی  امل  نراقم  هنکل  ۀـقیقحلاب  اسوسحم  سیل  يذـلاوه  ضرعلاـب  سوسحملا  نـال  کـلذو  ضرعب  هذـه  سحت  اـمنا  سیلو  »

ۀقیقحلاب یه  یتلا  رومالا  نم  ریثک  ناف  ۀـقیقحلاب  هیف  لثمتمریغ  وهف  ءیـش  طسوتب  ءیـش  یف  ءیـشل  اکردـمو  الثمتم  ءیـشلا  ناک  اذاسیلو 
( . 11 .« ) تاطسوتمب نوکت  اهناف  ضرعلابتسیلو 

اب روما  نیا  تسادـیپ  كرتشم  سوسحم  مان  زا  هک  نانچهکلبتسین  صاخ  سح  کـی  صوصخم  روما  هنوگ  نیا  ساـسحا  رگید  يوس  زا 
اب روما  نیا  هک  دنادیمسک  ره  دـیامرفیم : هدرک و  هماقا  یلالدتـسا  بلطم ، نیا  يارب  هللا  همحرخیـش  دنـساسحالباق ، سح  کی  زا  شیب 

دنهاوخن كاردا  دـشابن  سوملم  رگا  هدـش  ساسحا  سمل  اب  نینچمهو  دنتـسین  كاردا  لباق  دـشابن  گنر  رگا  دـنوشیم و  كاردا  گنر 
( . 12 . ) تسین نکممیلو  هدوب  نکمم  گنر  نودب  لکش  ندید  دشاب  لصاح  طسوتم  نودب  روما  نیا  كاردارگا  لاح  دش ،

ساسحا هطـساواب  دنچ  ره  ار  روما  نیا  رگید  ساوحنوچ  دیوگیم : ۀیقرـشملا  ثحابملا  رد  يو  تسا ، هدرک  هماقا  رگید  یلیلد  يزار  رخف 
یـسررب هـب  نآ  زا  دـعب  هللا  همحرخیـش  ( 13 . ) تسین لـیطعت  دوـجو  رد  دـنام و  لـطعم  صاـخ ، سحنآ  هک  دـیآیم  مزـال  سپ  دـننکیم 

( . 14 . ) دزادرپیم كرتشم  تاسوسحم  اب  طابترا  رد  ساوح  کتکت 
دنکیم . كاردانول  هطساو  هب  ار  نوکس  تکرح و  عضو ، ددع ، لکش ، مظع ، هرصاب  سح  کی . 

دنکیم . ساسحا  تدوربو  ترارح  طسوت  هاگ  نیل و  تبالص و  کمک  هب  ار  قوف  روما  هسمال  سح  ود . 
كردم هسمال  زا  تناعتسا  اب  فیعـض و  روط  هب  ارلکـش  نوکـس و  تکرح ، اما  دنکیم ، كاردا  معط  اب  ار  ددع  مظع و  هقئاذ  سح  هس . 

تسا .
دنکیم . كاردا  همهاو  کمک  هب  هسیاقم  زا  تناعتسا  اب  ار  ددع  هماش  سح  راهچ . 

دنکیم . ساسحا  صاخ  يوحن  هب  وتوص  کمک  هب  ار  لکشو  ددع  تکرح ، نوکس ، رغص ، مظع ، هعماس  سح  جنپ . 
دننکیم . ساسحا  دوخ  تاسوسحم  نراقم  ار  نآ  ساوحمامت  اریز  تسا ، كرتشم  سوسحم  نیلوا  ددع ، قوف ، روما  نیب  رد  لاح  ره  هب 
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ناوتیم عمـس . يارب  توص  رـصب و  يارب  نوـل  لـثمتسا  كاردا  لـباق  ییاـهنت  هب  هک  یـسوسحم  ینعی  تسا ، درفم  سوـسحم  لـباقم  رد 
زا یلاـخ  هتکن  نیا  رکذـت  ( 15 . ) تسناد قـبطنم  حالطـصا  نـیا  رب  ار  يوناـث  كاردا  یلواكاردا و  ینعی  هللا  همحرخیـش  رگید  حالطـصا 

. تسا كرتشم  سح  زا  ریغ  كرتشم  سوسحم  هک  تسینهدیاف 

جراخ سوسحم و  تبسانم  ب : 

هنوگچ ینیع  تروص  یـسح و  تروص  طاـبترا  ودـیعب  بیرق و  سوسحم  طاـبترا  هک  نیا  تسا  حرط  لـباق  اـج  نیا  رد  هک  يرگید  ثحب 
میتفگ دـشهتخادرپ و  اقباس  لاؤس  نیا  هب  نازیم ؟ هچ  ات  و  دراد ؟ شزرا  تسا  كاردا  هک  تهج  نآ  زاساسحا  ایآ  رگید  ترابع  هب  تسا ؟

دناهتـسناد و تهادـب  هب  بیرق  اـی  یهیدـب  يرما  ۀـلمجلا  یفار  نیع  اـب  ملع  تقباـطم  ـالوصا  ناملـسم  هفـسالف  رگید  هللا و  همحرخیـش  هک 
هلئسم نیا  هتبلا  درادنوهتشادن ، دوجو  یمالسا  هفسلف  رد  تسه  هدوب و  ناکاکـش ، هژیو  هب  برغ ، هفـسالف  نیبرد  هک  ییاهراکنا  اهدیدرت و 

هب اـهنت  اـج  نیا  رد  دـشابیم . نآ  لـلع  نـیرتمهم  زا  یمالـسا  يـالاو  ياههشیدـناو  میلاـعت  تـسا  ملـسم  هـچ  نآ  تـسا ، یباـیهشیر  لـباق 
مینکیم :  افتکا  هللا  همحرخیش  زا  نشور  یترابعلقن 

ةوقلاب اساح  هنوکو  لعفلاب  اساح  هنوک  دنع  ساحلاف  تاسوسحملانم  رثا  ساحلا  یف  ثدـحی  مل  ام  هنال  ةداملا  نع  ةروصلا  درجی  سحلاف  »
نکی مـل  هتیهاـمل  بساـنم  ریغ  ناـک  نا  هنـال  سوسحمللابـسانم  نوـکی  نا  سوـسحملا  نـم  رثا  هـیف  ثدـح  اذا  بـجیو  ةدـحاو  ۀـبترمیلع 

( . 16 .« ) هب هساسحاهلوصح 
دیآیم دـیدپ  ساح  رد  لعفلاب  يرثا  ساسحا ، ماگنههب  الوا  دـشابیم : هجوت  لباق  هتکن  نیدـنچ  دـیآیم  تسد  هب  تاـملک  نیا  زا  هچ  نآ 

اب نهذ  رد  سوسحماـثلاث  دـشابیم . جراـخ  سح و  طاـبترا  كـالم  نیمه  هدوـب  یجراـخ  ءیـشتیهامتسا  سوـسحم  هـک  رثا  نـیا  اـیناث 
رد تبـسانم  نیا  رگا  دـیامرفیم : هک  نآ  بلاج  تسا  قباطم  نآ  اب  هدرکتیاکح  نآ  زا  ینعی  دراد ; تبـسانم  ضرعلاب  یجراخ  سوسحم 
نآ ابتخانـش  نیا  تسانکمم  یلو  مسانـشیم  ار  جراخ  نم  مییوگب  رگا  رگید ، تراـبع  هب  تسین ; ءیـش  نآ  ساـسحاالوصا  دـشابن  نیب 

رایعم كالم و  هتبلا  دنامیمن . یقاب  نتخانشن  نتخانش و  نیب  یقرف  الاو  تسین  لهج  نتخانـشن و  زج  يزیچ  نخـس  نیا  يانعم  دشابن  قباطم 
. تخادرپ نادب  دیاب  بسانم  ياج  رد  هک  تسا  لقتسم  ياهلئسم  دوخ  رمالا  سفنثحب  تخانش و 

جراخ ناهج  تابثا  ج : 

تقباطم دراد . تقباطم  نوریب  ناهج  یجراخ و  روصاب  ینهذ  سوسحم  روص  هک  تسا  نیا  دـمآ  تسد  هب  نیـشیپ  ثحابم  زا  هک  ياهجیتن 
هاراهنت افـش ، رد  هللا  همحرخیـش  هک  ناـنچ  ددرگیم . تاـبثا  جراـخ  رد  یکردـم  نیارباـنب  تسا . كردـمتوبث  عرف  كردـم  اـب  كردـم 

دش رکذ  البق  اهنآ  زا  یخرب  هک  دنچ -  یتانایب  لاح  نیعرد  دنادیم ، نانآ  نتخاس  ملاتم  ار  نایئاطسفوس  ینعیتیعقاو  نیرکنم  اب  دروخرب 
دشابیم . هجوت  لباق  هک  دراددوجو  هللا  همحرخیش  زا  هنیمز  نیا  رد  - 

روط هب  لاوقا  نیا  ( 17 . ) دزادرپیم اهنآ  دقن  هبسپـس  لقن و  ار  لوق  دنچ  جراخ  رد  هسوسحم  تایفیک  دوجو  باب  رد  هللا  همحرخیـش  - 1
زا : دنترابع  هصالخ 

نوچ لاکـشا  تسا ، لکـش  طـقف  دراد  دوجو  جراـخرد  هچ  نآ  دـندوب  دـقتعم  یعیبـط  مولع  نادنمـشناد  زا  ياهفیاـط  سیطارقمیذ و  لوا :
تسا و نول  ایتسامعط  ای  هک  دنراذگیم  ياج  هب  نوگانوگ  يراثآ  ساوح  رد  تهج  نیا  زا  دنتسه  یفلتخمياه  بیترت  عاضوا و  ياراد 

گنر دنچ  هب  ار  نآ  رتوبک ، ندرگ  لثم  گنر ، کی  هبتبـسن  دوخ  فقومو  عضوم  رییغت  بسح  هب  ناسنا  هک  نیا  بلطم  دـهاش  نآ . ریاظن 
اج نیا  زا  دیآیم و  رظن  هب  خلت  ضیرمناسنا ، يارب  معط  نیمه  نیریـش و  ملاس ، ناسنا  يارب  هک  تسا  صاخ  ياهزم  رگیدهنومن ، دـنیبیم ،

هدوبن يزیچءیش  لکـش  زا  ریغ  دراد  دوجو  جراخ  رد  هچ  نآ  دنرادن و  یتیعقاو  اساسا  تاسوسحمرگید  هزم و  گنر و  هک  دوشیم  مولعم 
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یبرغ نادنمشناد  نیب  رد  هزورما  تخانـش  ندوب  یبسن  هلئـسم  .] دهدیم هجیتن  نوگانوگ  تاکاردا  فلتخم  عاضوا  تاماقم و  بسح  هب  هک 
( . 19 .[ ) درک يریگ  یپ  میدق  نویعیبط  ات  ار  نآ  هشیر  ناوتیم  هتبلا  ( 18  ) دراد يدایز  نارادفرط 

طقف هسوـسحم  تاـیفیک  هکلب  درادـن  دوـجو  یتیفیکچـیه  جراـخ  رد  هک  دـناهدش  لـئاق  هدرک  در  ار  سیطارقمیذ  يار  رگید ، یموـق  مود :
دنساوح . رد  یتالاعفنا 

لثم تلآ  راـصبا و  دروم  رد  اوه  ریظن  هطـساو  دـنوشیمساسحا  تـالآ ، طـیاسو و  نودـب  تاـسوسحم  دـیوگیم ; هک  تسا  يرظن  موس :
دنیبیمن . تلآو  هطساو  دنمزاین  ار  نآ  ساسحا  نکل  هدرک  ناعذا  جراخ  رد  تایفیک  دوجو  هب  لوق  نیادشابیم  هعماس  دروم  رد  شوگ 
هاگنآ بآ  ریظن  دوب  دهاوخ  رتنشور  ساسحا  دشاب  رت  قیقرطسوتم  هچ  ره  اریز  دننادیم ، ساسحا  عنام  قئاع و  ار  طسوتم  یـضعب  مراهچ :
فرص الخ  ینعی  هتشادربنایم  زا  ار  طسوتم  رگا  اذل  رتهب . رت و  فاص  كاردا  رت ، لالز  هچ  ره  هک  دشاب  هطـساومشچ  سوسحم و  نیب  هک 

دوش . هدید  اه  نامسآ  رد  ياهچروم  تسا  نکممهک  اج  نآ  ات  دش  دهاوخ  مامت  مات و  ساسحا  حوضو  دشاب 
ندـب زا  كاردا  تلآ  هباثم  هب  دراد  هک  یتفاطل  لیلد  هبحور  نیا  تسا ، يراـخب  حور  هب  قلعتم  سفن  هک  دناهتـشادنپ  رگید  ياهتـسد  مجنپ :
هتـسد نیا  زایخرب  دزن  كاردا  ددرگیم ; زاب  هدرک  ذخا  یتروص  نآ  زا  دنکیم و  تاقالم  ار  نآ  دباییمدادتما  سوسحم  ات  هدـمآ  نوریب 

دشابیم . درادیم  هضرع  هوقای  سفن  هب  هک  یتروص  تعجارم ، زا  سپ  ایتسا  تاقالم  سفن  نیمه  ای 
زا دعب  مینکیم -  رظن  فرـص  نآ  زا  العف  هک   - دـنکیم در  يداقن و  ار  سیطارقمیذ  لوق  اصوصخ  تایرظن  نیا  کت  کت  هللا  همحرخـیش 

ندب زايراخب  حور  نینچمه  دنطیاسو ، دـنمزاین  یـضعب  تالآ و  جاتحم  ساوح ، هک  تسا  نیاقح  درادیم : راهظا  نینچ  ار  دوخ  رظن  نآ ،
رد صاخ  يریثات  ماسجا  یخرب  اریز  دـنایجراخ ، ماسجاصاوخ  هسوسحم  تاـیفیک  هک  نیا  موس  ددرگیم . دـساف  ـالا  دوشیمن و  جراـخ 

تفای مود  هتسد  ردهک  دراد  دوجو  یتیصاخ  تیفیک و  اهنآ  رد  هک  دوشیم  مولعم  اج  نیمه  زا  دنرادن  رگیدیخرب  هک  دنراد  یسح  وضع 
دوشیمن : 

ادـبم یه  ۀـیفیکب  هتاذ  یف  صتخم  هنا  ءیـشلا  کـلذ  هنع  رثاـتیال  رخـالاو  ائیـش  سحلا  هـنع  رثاـتی  امهدـحا  نیمـسج  نا  اـنیقی  مـلعن  اـنکل  »
( . 20 .« ) رخالا نود  ۀساحلاۀلاحا 

سوسحم هک  ار  رادـقم و ... ددـع ، لکـش ، ریظنیتایفیک  نینچمه  دراد  دوجو  جراخ  رد  هسوسحم  تایفیک  هللا  همحرخیـش  رظن  هب  نیاربانب 
هتـسد ود  هبتایفیکهن  تسناد  اهنآ  نراقم  رگید و  تاسوسحم  ورگ  رد  اهنآ  ندش  ساسحا  دنچره  تسناد  یعقاو  روما  دـندوب  كرتشم 
دوجو تسخن  هک  بیترت  نیدب  دمآ : دیدپ  برغ  رد  هچ  نآ  ریظندنـشابن  دوجوم  جراخ  رد  يوناث  تایفیک  دـنوش و  میـسقت  يوناث  یلوا و 

رد ملع  ياه  یتفگـش  زا  دیوگیم : « یملع ینیب  ناهج   » باتک رد  لسار » . » تایفیک لصا  نآ  زا  دعب  دـش و  راکنا  جراخرد  يوناث  تایفیک 
ملع شزرا  رابتعازا و  زور  هب  زور  دوشیم و  هدوزفا  ملع  یلمع  ینف و  شزرا  رب  ینفتردق و  رب  زور  هب  زور  هک  تسا  نیمه  یکی  ام  نامز 

، ملع رظن  زا  نآلا  هک  يروط  هب  دوشیم . هتـساکتسا  تیعقاو  فشک  نامه  دـهدیم  هئارا  ملع  هک  هچ  نآ  هک  نیا  هبنج  زا  يرظن و  هبنجزا 
( . 21 .« ) تسا دیدرت  لباق  دراددوجو  جراخ  يایند  هک  هلئسم  نیا  یتح 

زا ماسجا  ای  هدش  طولخم  ماسجا  اب  نومک  وحن  هب  هکنیا  هن  ضرع  دنفیک و  هلوقم  زا  تسادیپ  ناشمان  زا  هک  نانچ  هسوسحم  تایفیک  هتبلا 
( . 22 . ) دنشاب هتفای  بیکرت  اهنآ 

هکلب دوبن  سح  هار  زا  لالدتـسا  نیا  هک  تشگ  مولعمتقد  اب  یلو  دـش  جراخ  رد  هسوسحم  تایفیک  تاـبثا  هچرگ  نیـشیپ  تمـسق  رد  - 2
هکلب دنکیمن  جراخرد  سوسحم  تابثا  ییاهنت  هب  سح  هک  دومرف  هراشا  نادب  هللا  همحرخیش  هک  تسا  یبلطمنامه  نیا  دوب . یلقع  یلیلد 

( . 23 «. ) لقعلل وهف  جراخ  نم  ادوجوسوسحملل  نا  ملعن  نا  اماف  : » دراد هدهع  هب  ار  تیلوئسم  نیا  لقع 
نیا ( - 24 . ) تسا هدرک  ریرقت  یبوخ  هب  ارنآ  هللا  همحرنیهلاتملاردص  هک  تشاد  هضرع  یلالدتسا  اعدم  نیا  رب  نیا  زا  دعب  هللا  همحرخیش 

تایفیک ریثات و  نیا  اـشنم  هک  نیا  نکل  دوشیم  لـصاح  وا  يارب  یکاردا  هدـش  رثاـتمجراخ  زا  اـهنت  سح  نیارباـنب  تشذـگ -  ـالبق  لـیلد 
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سفن هب  یتاکاردا  تعیبط  زا  طقف  سحتفگ  میهاوخهک  نانچ  رگید ، ترابع  هب  دشابیم ; نآ  تابثا  رادهدـهع  لقع  دـندوجوم  جراخرد 
تسا . لقع  هدهع  هب  نآ  تیفیکنایب  نآ و  تابثا  یلو  دهدیم .

تسا : لقع  هفیظو  زین  نیا  دنکب و  جراخ  رد  مسج  تابثا  دناوتیمن  نینچمه  سح  - 3
هیلع لـبقی  مل  اـم  هتبثی  ـال  نکل  هرـصبی  مسج  هئازاـب  نوـکی  لـقعلانا  کـلذ  یلع  لیلدـلاو  مسجلا  دوـجو  تاـبثا  یلا  لـیبس  سحلل  سیل  »

( . 25 .« ) ةرصابلا ةوقلاریغ  تبثملا  نذاف  هدوجو  تبثی  ذئنیحفرکفلاب 
یلک روط  هب  جراخ  ناهج  یتح  سوسحم و  ناـهجدوجو  هلئـسم  حوضو  رب  لاد  یگمه  تشذـگ  اـضعب  هک  رگید  ییاـههنومنو  دراوم  نیا 
رگا دوـمرف  هک  اـج  نآ  تسا  هداد  ناـشن  ار  هار  دوـخ  صوـصخم ، یتـسارف  اـب  هللا  همحرخیـشلاح  نیع  رد  یلو  تـسا  هللا  همحرخیـش  دزن 

تسا . لقعنیهر  نآ  تابثا  درک و  ناهج  تابثا  ناوتیمن  ییاهنت  هب  سح  ابتفگ  دیاب  درک  کشیسک 
مدـع دوبن و  ناسنا  هاگ  یلو  دوب  دوجوم  يرما  ساسحاهرابرد  همه  دـشثحب  نونکات  هچ  نآ  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  لـصف  نیا  ناـیاپ  رد 

دنکیم ساسحاار  دوخ  سوسحم  ياهساح  ره  دـیامرفیم : دراد  یهیجوت  مه  بلطم  نیا  رب  هللا  همحرخیـش  . دـنکیم ساـسحا  زین  ار  ءیش 
ساح سوسحم و  نوچ  دراد  تیلعف  هک  یقیقحتسا  یساسحا  ینعیتسالعفلا  تاذلاب و  یلوا  ساسحا  ار ، دوخ  سوسحم  مدع  هک  نانچ 

هک تسا  ساسحا  مدـع  عقاو  رد  هوقلابتسایـساسحا . سوسحم  مدـع  ساسحا  یلو  دوب  دـهاوخ  لعفلاب  زین  ساسحا  سپ  دـنلعفلابود  ره 
( . 26 . ) دوب دهاوخ  هوقلاب  درادن  دوجو  لعفلاب  سوسحمنوچ  اذل  دوشیم  هتشادنپ  مدع  ساسحا 

سوسحم ساح ، هوق  ینعی  لقع ; ریظن  سح  زا  رتربتسا  ياهوق  راـک  هکلبتسین  ساـح  هب  طوبرم  كاردا  كاردا  هک  دـیازفایم  نینچمه 
( . 27 . ) دنکیم كاردا  ار  ندرک  ساسحا  هک  تسا  لقع  اهنت  درادن  یساسحا  دوخ  ساسحازا  یلو  دنکیم  ساسحا  ار 

ساح

رد ریخا  نکر  ثحابم  زا  یتمـسق  ساح . و  تشذگود -  نیا  ثحب  سوسحم -  ساسحا و  دراد : یـساسا  نکر  هس  ساسحا  هک  دـش  هتفگ 
رد رگید  یتمـسقو  و ... ریثک ؟ ای  دـندحاو  ساـح  ياوق  تسیچ ؟ هساـح  هوق  تسیچ ؟ هساـح  سفن  هکنیا  ریظن  تشذـگ  مود  لوا و  شخب 

دیآیم . دش  دنهاوخثحب  درفنم  روط  هب  ساوح  هک  هدنیآ  شخب 
هک تسا  هدومرف  رکذ  نیعم و  یفلتخم  قیداصمهللا  همحرخیـش  هنیمز  نیا  رد  تسیچ ؟ ساـح  هک  نیا  تسا  حرط  لـباق  اـج  نیا  رد  هچ  نآ 

: دنکیمدر ساح  ناونع  هب  ار  زیچ  ود  ادتبا  رد  هللا  همحرخیـش  هتبلا  تخادرپ . میهاوخ  نآ  عمج  هجوهب  سپـس  هدرک  رکذ  ار  اهنآ  تسخن 
( . 29  ) يراخب حور  يرگید  و  ( 28  ) جازم یکی 

(30 . ) دنکیم یفرعم  ساح  ار  بصع  هدـعم ، دـبکو و  هیلک  ریظن  رگید  ياه  لحم  هب  نآ  زا  دـعب  زغم و  هب  بلق  زا  اوق  راشتنا  هنیمز  رد  - 1
تسا : هتشاد  نایب  یلالدتسا  روظنم  نیدب  دنکیمن و  ساسحا  ییاهنت  هب  هسمال  بصع  : دیامرفیم هسمال  سح  دروم  رد  یلو 

( . 31 .« ) اعم لباقو  دؤم  سمللا  سحیيذلا  بصعلا  لب  طقف ...  بصعلا  وه  ساحلا  نا  نظی  نا  بجی  سیل  »
( . 32 . ) تسا ساح  محل  تعیبط  - 2

( . 33 . ) دنادیم ساح  تسا ، هدناشوپ  ار  ندب  مامت  هک  ار  دلج  هسمال  سح  دروم  رد  - 3
ساسا نیا  رب  دریگیم  قلعت  بلق  ینعی  ندب  وضع  نیلواهب  قیرط  نیا  زا  يراخب و  حور  هبتسخن  سفن ، هک  دندوب  لئاق  مدقتم  هفسالف  - 4

( . 34 . ) تسا هدش  یفرعم  ساحتساوق  راشتنا  ادبم  زکرم و  هک  بلقهللا  همحرخیش  تاملک  یضعب  رد 
ياههتشر کمک  هب  کی  ره  اج  نآ  زا  دنوریم و  غامدهب  باصعا  هلـسلس  طسوت  هکردم  ياوق  تفای  راشتنا  بلق  زا  اوق  هک  نآ  زا  دعب  - 5

( . 35 . ) تسا یسح  كردم  غامد  دیامرفیم : دروم  نیا  رد  دنوشیمدراو ، دوخ  صاخ  وضع  هب  یبصع 
دنادیم : هدننک  ساسحا  یلک  روط  هب  ار  تلآ  دراوم  یخرب  رد  - 6
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( . 36 .« ) هتسحا قوذلا  ۀلآ  یقال  اذا  معطلا  نوکیو  »
هتـسد دـش  نایب  کی  ره  ماسقا  دوشیم و  میـسقت  هکرحمو  هکردـم  مسق  ود  هب  یناویح  سفن  ياوق  هک  دـش  هتفگ  اوق )  ) مود شخب  رد  - 7

تسا . هدش  هوقهب  بوسنم  ساسحا  نیاربانب  دنساسحا  ياراد  يوحن  هب  کی  ره  ینطاب  هچ  يرهاظهچ و  هکردم  ياوق  ینعی  لوا 
ۀکردمو ». ۀکرحم  ناتوق  یلوالا  ۀمسقلاب  ۀیناویحلا  سفنلاو  »

سح رد  سپ  دـنوشیم  دراو  كرتـشم  سح  هبدـندش  ساـسحا  يرهاـظ  سح  ياوـق  زا  یکی  هلیـسو  هب  هک  نآ  زا  دـعب  یـسح  روـص  - 8
تسا :  كرتشم  سح  هب  طوبرم  اتقیقح  یسح  كاردا  دیامرفیم : هللا  همحرخیش  ، دنراد دوجو  یسح  روص  مامت  كرتشم 

یه ۀـقیقحلاب  یهو  ساوحلا  يدؤـت  اـهیلاو  بعـشلا  بعـشتت  اـهنموساوحلا  زکرم  یهو  كرتـشملا  سحلا  یمـست  یتـلا  یه  ةوـقلا  هذـهف  »
( . 37 .« ) سحتیتلا

دنباییم . ناضیفكرتشم  سح  زا  اوق  ریاس  دیامرفیم : هتسناد  رگید  ياوق  ربدم  ار  هوق  نیا  یتح  و 
اب ندب  سامت  حطس  نیلوا  زا  هک  هتـسناد  لیخدار  زیچ  تشه  یـساسحا  ره  لوصح  دروم  رد  هللا  همحرخیـش  هک  دمآ  تسد  هب  اج  نیدب  ات 

هدـننکساسحا و لقتـسم  روط  هب  روما  نیا  ماـمت  هک  تسا  نشور  دـباییم . ناـیاپ  كرتشم  سحاـت  دوشیم و  عورـشتسوپ  ینعی  جراـخ 
موس فرط  زا  رثؤم ، دـنلیخد و  يوحن  هب  یـسح  ره  درومرد  كرتـشم  سح  زغم و  اـت  بصع  زا  قوف ، روما  رگید  يوس  زا  دنتـسین  ساـح 

تامدقم تلآار و  هدش  دای  دراوم  تسا و  هدرک  یفرعم  يرگید  رـصنع  ار  یعقاو  ییاهن و  كردم  درادهک  یتاحیرـصت  رد  هللا  همحرخیش 
هلاصالاب ساسحا  دنساسحا و  دعم  حالطصاب  رازبا و  هلیـسو ، همهو  همه  بلق و ... تشوگ ، بصع ، تسوپ ، هک  نآ  هجیتن  دنادیم  كاردا 

تسا . يرگید  رصنع  هببوسنم  طوبرم و 
هدش رکذ  سفن  لدـع  مهو ، اج  نیا  رد  ( 38 . ) تسا هدرک  یفرعم  مهو  ای  سفن  ار  یـسح  كردم  دیدرت  اب  يدروم  رد  هللا  همحرخیـش  - 9

( . 39 . ) دنادیم ربکا  مکاح  ناویح ، رد  ار  نآ  هدش  لئاق  الاویهاگیاج  شقن و  نآ  يارب  هللا  همحرخیش  نوچ  تسا 
هللا همحرخیش  زا  تسا  سفن  دوخ  هب  طوبرم  تیاهنرد  اتلاصا و  ساسحا  هک  نیا  رب  لاد  حیرصلاک  ای  حیرص  یتاملک  دروم  نیا  زج  هب  -10

تسا . رارق  نیا  زا  هک  دراد  دوجو 
طوبرم ار  نآ  دناوخ و  ساسحا  همدقم  ار  لاعفناهللا  همحرخیش  هک  دش  نایب  ریخ  ایتسا  لاعفنا  سفن  ساسحا  ایآ  هک  نیا  باب  رد  - 10/1

تباث و یتاذساسحا  یلو  دـنلدبت  رییغت و  لباق  دـنا  يداـم  نوچ  تـالآ  دراد و  دوجو  رییغت  یعونلاـعفنا  رد  اریز  تسناد ، اوق  تـالآ و  هب 
دراد : زاین  رییغت  نودب 

اذـهلف لاعفناب  سیل  ۀـکردملا  ةوقلا  یلا  رابتعالابو  لاعفنا  وه  رخآءیـش  لصحو  ءیـش  لاز  هنا  ثیح  نم  ۀـلآلا  یلا  رابتعالاب  ساـسحالاو  »
كردی وه  ثیح  نم  هتاذ  ریغتت  نا  بجی  كردملاو ال  ۀلآنوکی  نا  بجی  لعفنملا  ناف  كردم  وه  ثیح  نم  كردملا  لعفنی  نا  حصیال 

( . 40 .« ) هتلآ لاوحاو  هلاوحاتریغت  ناو 
بوسنم تباث  یکردم  هب  هدـش  جراخ  اوق  تالآورملق و  هریاد و  زا  یـسح  كاردا  لصا  یلو  هدـماین  سفن  زا  یمان  هچرگ  ترابع  نیا  رد 

تسا . هدش 
دیامرفیم : رگید  ياج  رد  - 10/2

( . 41 . « ) هتلآ لاوحاو  هلاوحا  ریغتت  لب  كردم  وه  ثیحنم  هتاذ  ریغتت  كردملا ال  نال  كردمل  ام  لاعفناب  وه  سیل  كاردالا  »
تسا . ساسحا  تاکاردا ، هلمج  زا  هکمینادیم  یلو  دوشیم  تاکاردا  عاونا  مامت  لماش  تسا و  یلک  هچرگ  ترابع  نیا 

دومرف : هک  نیا  رتنشور  رتحضاو و  همه  زا  - 10/3
فرعت اهل  ۀـلآ  هنال ال  اهتاذـب  لـب  ۀـلآب  اهکردـت  ـال  ةدرجملا  ءایـشالاوۀلیختملاو  ۀـسوسحملا  ءایـشالا  ۀـلآلا  ۀـطاسوب  كردـت  اـمنا  سفنلا  »

( . 42 .« ) اهتاذب اهکردت  اهن  اف  تایلقعلاو  تایلکلا  اماوتاسوسحملاو  تایئزجلا  اهب  كردتل  تلعج  امنا  ۀلآلاو  تالوقعملااهب 
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، دشابیم سفن  تسا  كردم  هک  تباث  ءیـش  دـیامرفیمهدش  فرطربتسیچ  تباث  كردـم  هک  نیـشیپ  ترابع  ماهبا  الوا  تالمج  نیا  زا 
اهب .»  » رد ب »  » ناکمل دناهدش  یفرعم  دعم  همدقم و  اوق ، تالآ و  ایناث  تسوا و  ياوقو  تالآ  رد  تالدبتو  رییغت 

ار نآ  هللا  همحرهجاوخ  هک  هدرک  هدافتسا  ینایبزا  دنا  يدامو  ینامسج  یلایخ ، یـسح و  ياوق  هک  نیا  تابثا  تهج  هللا  همحرخیـش  - 10/4
یبلطم نینچ  هللا  همحرخیـش  دـنیوگیم  هک  یناسک  هب  یتح  دـنکیم و  ساـسحا  ، سفن هللا  همحرخیـش  رظن  هب  هک  دـنادیم  نیا  رد  حـیرص 

دریگیم : هدرختسا  هتفگن 
هنا ال هیلع  یعدا  نم  لوـق  نـالطب  هـنم  رهظیو  اـهل  سفنلا  كاردابحیرـصت  ۀـیلایخلاو  ۀیـسحلا  روـصلا  سفنلا  ۀـظحالم  خیـشلا  لوـق  یفو  »

( . 43 .« ) کلذبلوقی
رد لیخد  رـصانع  ریاس  تسا و  سفن  اتقیقحساح  یـسح و  كردـم  هک  دوب  دـهاوخ  نیا  هللا  همحرخیـش  ییاهنو  یعطق  رظن  هک  نآ  هجیتن 

ربانب دوب  ساسحاو  سوسحم  ساح و  داحتا  هب  لئاق  هللا  همحرخیـش  هک  میدـید  رگید  يوس  زا  دنـساسحادعم ، هلیـسو و  همدـقم و  ساسحا 
دوشیم . هدوزفا  سفن  يدوجو  هعس  رب  هدش  لعفلاب  هوقلاب  سفن  یساسحاره  رد  دوشیم و  دحتم  سوسحم  ابتسا  سفن  هک  ساح  نیا 

عیمجل كردـملا  نا  ناـیب  یف   » ناوـنع تحتیباـب  هک  رخف ، ثحاـبم  هب  ناوـتیم  هللا  همحرخیـش  رظن  لیـصحت  روـظنم  هب  هـنیمز و  نـیا  رد 
ترابع نیع  اب  ابیرقت  ار  بلاـطم  ناـمه  هللا  همحرنیهلاتملاردـص  و  ( 44  ) هدرک حرطم  سفنلاوه » تاکاردالا  فانـصا  عیمجب  تاکردـملا 

نیا ینعی  بلطم  نیا  دننادیم . نینچتیاهن  رد  ار  هللا  همحرخیـش  هاگدید  اهنآ  هک  دومن  هدـهاشم  درک و  هعجارم  ( ، 45  ) تسا هتشادنایب 
یف سفنلا  نا   » ای سفن  کیکـشت  ریظن  یـسانشسفن  هنیمز  رد  يو  ینابم  ساسارب  هللا و  همحردـنوخآ  ناـمز  رد  تسا  سفن  كردـم ، هک 

: دومرف ناشیا  دیـسر  دوخ  جوا  هب  هدش  نهربمو  نشور  شیپ  زا  شیب  ءاقبلا » ۀیناحورو  ثودحلا  ۀینامـسج  سفنلا   » ای يوقلا » لکاهتدـحو 
تساسفن . هب  طوبرم  هک  ساسحا  سفن  يرگید  تساوق و  تالآ و  هب  طوبرم  هک  یسح  رثاتیکی  دراد : دوجو  رما  ود  ساسحا  رد 

هدـیدان ار  اوـق  تـالآ و  شقنهللا  همحراردـصالم  مه  هللا و  همحرهجاوـخ  مه  رخف و  مـه  هللا و  همحرخیـش  مـه  هـک  نـیا  رکذ  لـباق  هـتکن 
دیامرفیم : هللا  همحرخیش  . دننادیم ساسحا  همدقم  دعم و  ار  اهنآ  هکلب  دنریگیمن 

( . 46 .« ) کئاضعا یف  ۀثبنم  اوق  نم  عورفهلو  قیقحتلا  دنع  تنا  وه  لب  دحاو  کیف  سفنلا -  يا  رهوجلا -  اذهف  »
دیامرفیم : نخس  نیا  حیضوت  رد  هللا  همحرهجاوخ 

ارـضاح نوکی  ناب  سحلا ال  دنع  هروضحل  كردملا  دنع  ارـضاحهنوک  لب  طقف  سحلا  دـنع  ارـضاح  ءیـشلا  نوک  وه  سیل  كاردالا  نا  »
( . 47 .« ) سحلا ۀطساوب  نکلو  سفنلا  وه  كردملا  نافنیترم 

هک نانچ  دوشیم  لصاح  تالآ  اوق و  هار  زا  هک  تساسفن  صاخ  عون ، ره  زا  كاردا  دراد و  اوق  زا  یعورف  تسا و  دـحاو  سفن ، نیاربانب 
دیامرفیم : يوقلا » لک  سفنلانا   » تابثا هنیمز  رد  هللا  همحراردصالم 

ۀقیقحلاب كرحملاو  كردـملا  وه  ۀـیناسفن ... ۀـکرح  لکبكرحملا  وهو  كاردـالا  لـکب  كردـملا  وه  دـحاو  ءیـش  ناـسنالا  یف  نذاـف  »
( . 48 .« ) ۀقیقح ۀلآلا  يذ  یلاو  زاجم  ۀلآلا  یلا  لعفلا  ۀبسن  نا  رم  دقو  تالآلاۀلزنمب  يوقلاو 

ياراد دـحاو  سفن  هبترم ، نآ  نیع  ياهبترم  ره  رد  وتسا  دـحاو  دوجو  هک  نانچ  دـیامرفیم : دـیحوت  هلئـسم  هب  سفن  ریظنت  اب  همادا  رد  و 
. دشابیم نآ  نیع  ياهبترمره  رد  هک  تسا  ياهریثک  نوئش 

(49 ( ؟ دناینامسج ساوح  ایآ 

هچ يرهاظ و  هچ  ساوح  هک : تسا  نیا  هدومرفحرطم  دـیکاتاب  دوخ  هطوبرم  ياهباتک  رت  شیب  رد  هللا  همحریلعوب  هک  یثحاـبم  هلمج  زا 
دیآیم تسدهب  هلدا  زا  رت  شیب  نآ  ریرقت  نوچ  یلو  دوش  نییبت  اقیقد  اعدـم  تسخن  تسا  مزـال  دـنچره  دـنا ، يداـم  ینامـسج و  ینطاـب ،

دوشب . باب  نیا  هلدا  هب  ياهراشا  ائادتبا  تسا  بسانم 
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رـضاح هدام  هک  یمادام  تسا و  طرـش  هدامروضح  یـسح  كاردا  رد  دیامرفیم : دنکیم و  هئارا  یلالدتـسا  روظنم  نیدـب  هللا  همحرخـیش 
وروضح رادـم  رئاد  ساسحا  مدـع  دوجو و  نیاربانب ، دوریم ، نیب  زا  ساـسحا  دوبن  رـضاحرگا  تفرگ و  دـهاوخ  تروص  ساـسحا  دـشاب 

تبیغ روضح و  میجنسن  یمـسج  هبتبـسن  ار  ياهدام  ات  ینعی  دنکیم ; ادیپ  انعم  مسج ، هبتبـسن  هدام  تبیغ  روضح و  تسا و  هدام  تبیغ 
رما ای  مسج  ساسحارد  نیاربانب  تسا ، رـضاح  هشیمه  هتـشاد  تلاح  کی  درفمو  درجم  رما  هبتبـسن  هداماریز  تشاد ، دـهاوخن  ییانعم  نآ 
هدام نیب  يور  نیا  زا  مه  دشابن و  یساسحا  بئاغ ، رگا  دریگ و  تروصكاردا  دوب  رضاح  نآ  لباقم  رد  هدام  رگا  ات  تسا  مزال  ینامسج 

ددرگ : ظاحل  دیاب  زین  بسانم  یعضو  تبسن و  ساسحا  ینامسجتلآ  و 
مسج ». یف  واامسج  روضحملا  نوکی  نا  الا  امسج  رضاحلا  ناک  اذا  نکمیال  اذه  »

ار تلآ  تفآ  دراوم ، یخرب  رد  نینچمه  دنکیمتابثا . ینامـسج  تلآ  هب  ار  ساسحا  يدنمزاین  لهـس  حضاو و  نایب  نیا  اب  هللا  همحرخیش 
عضوم رگا  هکتسا  هدشتباث  حیرـشت  اب  بط  رد  دیوگیم : دهدیم و  رارق  ساسحا  ندوب  ینامـسجلیلد  طسو  دح  دشاب  هک  یتلع  ره  هب 

تسا . يدام  ساسحا  سپ  دوشیم  دوبانتمسق  نآ  هب  طوبرم  ساسحا  دورب  نیب  زاو  دنیببتفآ  زغم  زا  یصاخ 
رکذ دهاش  راهچ  ناهربجن و  اعمج  دوختسینمسج  رد  ای  مسج  لوقعم  لحم  دـنک  تابثا  هک  نیا  روظنم  هب  هللا  همحرخیـش  رگید  يوس  زا 

میقتـسمریغ روطهب  ناوتیم  دـهاوش  هلدا و  نیا  زا  یخرب  زا  تسا .] هدرک  يروآعمج  لیلد  هدزاود  اعمجثحابم  بحاص  هتبلا   ] تسا هدرک 
همه زا  شیب  هلقاع  هوق  ندوبن  ینامسج  باب  رد  هللا  همحرخیـش  هک  ینیهاربزا  یکی  دروآ . تسد  هبثحب  دروم  ياعدم  رب  يدهاش  لیلد و 

دهاوخن لولح  يدام  لحم  ردسپ  درادـن  ماسقنا  ضرعلاب  هن  اتاذ و  هن  هجو  چـیه  هب  نوچ  لوقعم  تروص  هک  تسا  نیادراد  دـیکات  نآ  رب 
ار نآ  میرگنب و  یناسنا  تروص  هب  رگا  الثم  هک  نانچ  عضو  مه  تسا و  ماسقنا  مهاهنآ  رد  هک  یلایخ  یـسح و  تروص  فالخ  هبتشاد 

لاح ماسقنا . لـباق  تسا و  رادـقموذ  نآ  تروصو  دراد  رارق  يرگید  تهج  رد  وا  پچ  تسد  یتهج و  رد  وا  تسار  تسد  مینیبب  مشچاـب 
یلاـیخو یـسح  تروـص  لـحم  تسا  مزـال  سپ  دـشاب  تروـص  هنوـگ  نیا  لـباق  هدـنریذپ و  دـیابزین  نآ  لـحم  تسا  نینچ  تروـص  هـک 

ار اهنآ  ینامـسج  تلآ  اب  یـسح  هکردم  هوق  دناینامـسجلحم و  دـنمزاین  یلایخ  یمـسج و  تروص  ینعی  دـشاب  عضو  وذ  ریذـپماسقنا و 
دنکیم : كاردا 

مسجلا ». نود  ماوق  ةوقلا  کلتل  ناکل  مسجلا  نع  ادرجم  هلحم  ناکولو  ۀلاحم  امسج ال  لحت  اهکردت  یتلا  ةروصلا  ناف  مسج  یف  ةوق  لک  »
دومرف : هک  نآ  ای 

اماو مسج  اما  وهف  اهب  ۀقلعتم  وا  ۀـسوسحم  ةروص  هیف  مسترت  املکناو  ینامـسج  الو  مسجب  سیل  وهف  ۀـلوقعم  ةروص  هیف  مسترت  ام  لک  نا  »
مسج ». یفةوق 

داسف هب  اهنآ  جازم  اسب  هچ  دوشیم و  اهنآ  ضراعلالک  یعون  لمع  همادا  ابتلآ  اـب  یکاردا  ياوق  هک  نیا  تادـیؤم  دـهاوش و  هلمج  زا 
نیا هلقاع  هوق  یلو  دوریمنیب  زا  ساسحا  هاگ  دهد  خر  يوق  یلیخ  يرون  ای  دیدش  يادص  ریظن  يدـنمورینسوسحم  رگا  نینچمه  دـیارگ 

هک نیا  رگید  دهاش  دناینامـسج  سپ  دـناهنوگ  نیا  یـساسحا  ياوق  یـسحكاردا و  نوچ  رگید  ییوس  زا  تسین  يدام  سپ  تسین  نینچ 
یفعض اهنت  هن  هک  لقع  فالخ  هب  دنیارگیمیگدوسرف  هب  یسح  ياوق  هلمج  زا  وا  ياوق  هداهن  فعض  هب  ور  یگلاس  لهچ  دودحزا  ناسنا 

ددرگیمرتدنمورین . هاگ  هکلب  دوشیمن  هریچ  نآ  رب 
دنمزاین و یـسح  هکردم  ياوق  دنمـسج و  رد  مسترم  وعبطنم  یلایخ  یـسح و  تروص  هک  دیآیم  تسد  هب  قوف  دهاوش  هلدا و  عومجم  زا 

درجم یـسحكاردا  هک  نآ  هصالخ  دوشیم و  مامت  نآ  اب  هتفرگ  ماجنا  ینامـسج  تلآ  کمک  هب  ياهوقره  لـعف  يداـم و  تـالآ  جاـتحم 
تسا . ینامسج  هدوبن و 

ات دنايدام و  تلآ  دنمزاین  یـسح  ياوق  هک  تسانیا  هللا  همحرخیـش  دارم  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  دیآیم . تسد  هب  زین  اعدم  ریرقت  انمض 
همحرنیهلاتملاردصهن اریز  تسا ، هنانیب  هداس  تشادرب ، نیا  تفرگ . دهاوخن  ماجنا  ساسحا  ینعی  اهنآلعف  دشابن  ینامـسج  مادـناو  رازبا 
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ناشیا الوصا  تفریذپ و  دهاوخن  تروص  ساسحا  دـشابن  يداممادـنا  اضعا و  تالآ و  ات  هک  تسین  نیا  رکنم  يرگید  سک  چـیه  هن  هللا و 
رد هللا  همحرخیش  دارم  اعدمهچ و  نآ  تسین  دیدرت  کش و  لحم  يدام  لیاسو  هب  يدنمزاین  لصا  نیاربانب ، تفریذپدعم ، دح  رد  ار  اهنآ 

هکردـم هوق  تسا و  یمـسج  تلآ  رد  لاح  یـسح  تروص  هک  تسا  نیادرک  هدافتـسا  ناوتیم  قوف  ثحاـبم  لـالخ  زا  تسا و  ثحب  نیا 
مسج هب  هوق  مایق  زا  نخـس  اج  نیارد  نیاربانب  دنکیم ، كاردا  تلآ  نیا  کمک  هب  ار  تروص  نآ  تسا  يدام  تلآ  هب  مئاقاتاذ  هک  یـسح 

لوقعم تروص  لـباقم ، رد  يداـم . تاودا  رازبا و  هلـسلس  کـی  هب  ساـسحا  جاـیتحاو  يدـنمزاین  طـقف  هن  تسا  مسج  رد  تروص  لوـلحو 
هدـیقع نیا  فلاـخم  وا  نیعباـت  هللا و  همحراردصالمهلئـسم  نیا  رد  تسا . درجم  يور  نیا  زا  هدوـبن و  مسج  رد  ياهوـق  اـی  مـسج  ردلاـح 

. دننادیميواسم درجت  اب  ار  ملع  اساسا  دنشابیم و  یلقع  هچ  یلایخ و  هچ  یسح ، هچ  عونره  زا  كاردا  درجت  هب  لئاق  هدوب  هللا  همحرخیش 
ینامـسج مسج و  لوقعم ، لحم  نوچ  هک  نیادـنکیم  جاتنتـسا  دـهاوش  نیهارب و  هلدا و  نیا  زا  هللا  همحرخیـش  دوخ  هک  یجیاـتن  هلمج  زا 
تاذماوق رد  یناـسنا  هقطاـن  سفن  نیارباـنب  دوب ، دـنهاوخ  درجم  لوقعم  روص  دوخ  و  تسالوـقعم -  لـحم  هک  هقطاـن -  سفن  سپ  تسین 
هدافتـسا یناحور  داعم  تابثا  تهج  ياهمدـقمناونع  هب  هجیتن  نیا  زا  هللا  همحرخیـش  دوشیمن . دـساف  ندـب  داـسف  اـب  هدوب  ندـب  زا  زاـینیب 

دنکیم .
هک : نیا  تشاد  نایب  باب  نیا  رد  هللا  همحرخیش  رظن  لیمکت  ناونع  هب  ناوتیم  هک  ار  یبلطم 

نا  » تابثا تهج  هللا  همحرنیهلاتملاردـص  . دـناهدش لیخت  لایخ و  درجت  هب  لئاق  تاثحابملا  رد  ناشیا  هک  تسا  لـقن  هللا  همحرخیـش  زا  - 1
لایخ درجت  تاـبثا  يارب  هک  ياهصاـخ  نیهارب  هلمج  زا  تسا . هتـسج  هرهب  هصاـخهلدا  زینو  هماـع  هلدا  زا  يوقلا » لـک  اهتدـحو  یف  سفنلا 

بحاص زا  ار  نآ  ناشیا  ارهاـظو  ( 50  ) تسا هتـسج  کسمت  تاثحابملا  رد  نآ  هب  هللا  همحرخیـش  هک  تسا  یلیلد  ناـمه  تسا  هدرکهماـقا 
هک : دنکیم  لقن  هللا  همحرخیش  زا  هدومن  قحلم  لایخ  هب  زینار  هرکاذ  هظفاح و  ناشیا  هتبلا  ( 51 . ) دناهدومن سابتقا  ثحابم 

یقابلا ». رعاشلا  وه  هناو  هنیعب  دحاولا  وه  هناو  يدام  ریغ  رهوجاضیا  قطانلا  ریغ  ناویحلا  سفن  نا  سفنلا  یف  عقوی  هلاثماو  اذه  »
لئاق ناـشیا  هک  دومن  یقلت  هللا  همحرخیـش  زا  رظنکـی  ناونع  هب  ناوتیم  دـش و  هراـشا  نآ  هب  لوا  شخب  رد  هک  تسا  یبلاـج  هتکن  نیا  و 

(52 . ) دـشابیم لایخ  درجت  هب  لئاق  دوخ  هللا  همحردـنوخآ  هتبلا  تسا . درجمو  يداـم  ریغ  یناـسناهقطان  سفن  دـننامه  یناویح  سفن  تسا 
دنکیم . یقلت  لودع  نآ  ندوب  درجم  هب  لایخ  ندوب  يدام  زا  ار  هللا  همحرخیش  رظن  رییغتو 

سفن ار  یلصا  هدننک  ساسحا  ناشیا  هک  دش  نیاساح  هنیمز  رد  هللا  همحرخیش  ییاهن  رظن  هک  میدیسر  هجیتن  نیا  هب  نیشیپ  ثحابم  رد  - 2
میدید رگیدياج  رد  اریز  دوب ، دهاوخن  يدام  ساسحا  سفن  ساسا  نیا  رب  درک  رصحنم  اوق  تالآلاوحا و  رییغت  هب  ار  لاعفنا  تسنادیم و 

رد ناشیا  تاملک  اما  تسناد  دساف  هن  یقاب و  يرما  زینار  نآ  يور  نیا  زاو  دومن  یقلت  يدام  ریغ  ار  یناویح  سفن  یتح  هللا  همحرخیـش  هک 
اب اجیردـت  هکدرک  ناـشیا  تسخن  هیرظن  اـی  تاـشامم  رب  لـمح  ناوتیم  ار  یـسح  كاردا  اـی  یـسح  ياوـقندوب  يداـم  ینامـسج و  باـب 

راکهاش بلطم و  نیا  زراب  هنومن  تاهیبنتلاو  تاراشالا  رخآ  طمندنچ  هک  نانچ  دناهدش  لئان  بلطم  قح  هب  رت  شیب  تاقیقدـت  تاقیقحت و 
تسا . یحولاک  نیفراعلا  تاماقم  رد  ناشیا  تاملک  هللا  همحرهجاوخ  لوق  هب  تسا و  هللا  همحرخیشیملقو  ینافرع  يرکف ،

یسح كاردا  رد  نوچ  هک  دوب  نیا  درک  نایبیسح  كاردا  ندوب  ینامسج  يدام و  يارب  هللا  همحرخیـش  هک  یمیقتـسم  لالدتـسا  اهنت  - 3
لالدتسا نیاهجیتن  تفگ  ناوتیم  دوش ، لصاح  ساسحا  ددرگ و  ور  هبور  هدام  اب  ات  دشاب  یمسجتسا  مزال  سپ  تسا  طرش  هدام  روضح 

سفن هک  نیا  زا  معا  تسا  مزال  يدام  یمسج و  يرما  یـسح  كاردارد  هک  دوب  دهاوخ  نیا  طقف  قوف  لیلد  هجیتن  اریز  تساعدم ، زا  معا 
تسا و جایتحا  يدام  يرمایـسح  كاردا  رد  هک  دـنکیم  تابثا  طقف  ناهرب  نیا  رگید ، تراـبع  هب  ریخ ; اـی  دـشاب  هداـمهب  مئاـق  ساـسحا 

يارب هللا  همحرخیـش  رگید  يوس  زا  دریذپیم ، دعم  ناونع  هب  ار  نآ  هدرکنراکنا  هللا  همحراردصالم  یتح  سک  چیه  ار  رما  نیا  هک  میتفگ 
همحردنوخآ نینچمه  ( 53 . ) دـنکیم لایخ  درجت  هدافتـسا  لیلد  نیمه  زا  هللا  همحردـنوخآ  هک  تسا  هدرک  هماقا  یلیلدلایخ  ندوب  يدام 

یـسح كاردا  یلو  تسا  سفن  دـنچ  ره  تاسوسحمكردـم  هک  دـنکیم  هدافتـسا  نینچ  نآ  زا  هللا  همحرخیـش  لالدتـسا  نیع  لقن  اـب  هللا 
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( . 54 . ) دشابیم صوصخم  تبسن  سوسحم و  روضح  تلآ ، تمالسهلمج  زا  يروما  رب  فوقوم 

 : ساوح دادعت 

ساوح زا  نخس  هک  يدراوم  مامت  رد  هللا  همحرخیش  ، تسا ساوح  دادعت  هتخاس  حرطم  ساوح  هرابرد  هللا  همحریلعوب  هک  يرگید  هلئـسم 
سنجایتسا سح  کی  هسمال  سح  هک  دنادیم  تهج  نآ  زا  ار  فالتخا  ( 55  ) تسا هدرک  رکذتشه  ایجنپ  ار  اهنآ  دادعت  تسا  هدنار 

دروم : کیرد  رگم  تسا  هتفگ  جنپ  ار  ینطاب  ساوح  دادعت  نینچمه  رگید  عون  راهچ  يارب 
( . 56 .« ) تس وا  سمخ  ۀلماکلا  تاناویحلل  یتلا  يوقلاف  نطابلا  یف  اماو  »

هک نیا  نآ  و  ( 58  ) تسا هدروآ  رتهب  ياـهترابعابثحابم  بحاـص  ار  نآ  هک  ( 57  ) هتـشاد نایب  یلیلد  ایوگ  هللا  همحرخیـش  روظنم  نیدب 
افیتـساتسا یناویح  هجرد  رد  هک  ار  هچ  نآ  عیمج  هک  نآ  رگم  دوشیمن  لـقتنم  یناـسنا  ینعیقوفاـم  هجرد  هب  یناوـیح  هجرد  زا  تعیبـط 

دوجو زین  ناویح  رد  سپ  تسین  نوچ  دشاب و  زین  ناسنارد  هک  تسا  مزال  دوب  ناویح  رد  مشش  سح  ناونع  هب  یسح  رگا  سپ  دشاب  هدرک 
« سمخلا هذـه  ـالا  نوکتنا  نکمیـال  ةرهاـظلا  ساوحلا  نا   » رخف ریبعت  هب  رت ، شیب  هن  دوب و  دـهاوخجنپ  ناویحيرهاـظ  ساوح  اذـل  درادـن 

هللا همحرییابطابط  همالع  ( 59 . ) دنادیم رصحنم  جنپ  رد  ار  ساوحوا  لیلد  هللا و  همحرخیـش  ياه  ترابع  رکذ  اب  هللا  همحرنیهلاتملاردص 
تاناویح لمکا  ناسناهک  نیا  نآ  تسا و  یلـصا  رب  ینتبم  تجح  نیا  دـنیامرفیم : ناشیا  دـنراد ، هراشا  بلاـجياهتکن  هب  بلطم  نیا  لـیذ 

تسین . تابثا  لباق  رگید  تارک  رد  ناسنا  زا  رترب  يدوجوم  ناکمارب  ینبم  دیدج  مولع  تایضرف  هب  هجوت  اب  لصا  نیا  تسا و 
هب ساوـح  دادـعت  مینادـب  سح  راـهچ  ار  نآ  رگاو  جـنپ  يرهاـظ  ساوـح  مینک  بوـسحم  سح  کـی  ار  ییاواـسب  سح  رگا  لاـح  ره  هـب 
هک تسا  نیا  دارمهکلب  دشاب  هتـشاد  ار  سحتشه  ایجنپ  همه  یناویح  ره  هک  دوب  دهاوخن  انعم  نیدببلطم  نیا  هتبلا  دیـسر  دـهاوختشه 
ود نآ  دوجو  اریز  تسا ، دـجاو  ار  سح  دـنچ  نیا  زا  سح  ود  لـقاالناویح  ره  هتبلا  دراد  دوجو  ساوح  دـنچ  نیا  اـعمج  ناوـیح  عوـن  رد 

تسا : يرورض  واتایح  همادا  يارب 
لک یف  قـلخی  نا  يرورـضف  سمللاو  قوذـلا  اـما  ضعب  نوداهــضعب  هـل  اـم  هـنمو  اـهلک  سمخلا  ساوـحلا  هـل  نوـکی  اـم  ناوـیحلا  نـمو  »

( . 60 .« ) رصبیال ام  هنمو  عمسی  ام ال  هنمو  مشی  ام ال  ناویحلا  نم  نکلوناویح 
رد هک  تسین  انعم  نیدب  بلطم  نیا  هتبلا  ( 61 . ) تسا هدرک  یسررب  ساوح  نتـشاد  تهج  زا  ار  تاناویح  ناویحلا  باتک  رد  هللا  همحرخیش 

. ارهکرحم ياوق  یـضعب  دندقاف و  ار  یـسح  ياوق  اضعا  یـضعب  دیامرفیم  هکلب  دشاب  هتـشادذوفن  وا  ياضعا  مامت  رد  سح  صاخ  یناویح 
( . 62)

هک تسا  هدرک  نایب  یتایاغ  ضارغا و  اـهنآ  دوخو  ساوح  تـالآ  عضاوم  نییعت  يارب  یتح  هدرکن  هدنـسب  زین  دـح  نیا  هب  هللا  همحرخـیش 
( . 63 . ) درکهعجارم کی  ره  عبانم  هب  ناوتیم 

اهتشونیپ :
ص 53 . سفنلا ، باتک  ( 1

ص 184 و 185 . لئاسر ، ( 2
ص 56 و 57 . سفنلا ، باتک  ( 3

ص 50 . سفنلا ، باتک  ( 4
تاقیلعتلا ص 190 . ص 139 ; سفنلا ، باتک  ( 5

ص 68 . نآرق ، رد  یسانشتخانش  ( 6
ص 59 و 60 . سفنلا ، باتک  ( 7
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ص 29 . سفنلا ، باتک  ( 8
ص 40 . نامه ، ( 9

ص 186 . لئاسر ، ( 10
ص 139 . سفنلا ، باتک  ( 11

ص 141 . نامه ، ( 12
ص 320 . ج 2 ، ۀیقرشملا ، ثحابملا  ( 13

ص 139 و 141 . سفنلا ، باتک  ( 14
ص 318 . ةاجنلا ، ص 35 ; سفنلا ، باتک  ( 15

ص 102 و 103 . داعملاو ، ادبملا  ( 16
ج1 قطنملا ، ءافشلا ، دعب و 260-250 ; هب  ص148  داسفلا ، نوکلا و  باتک  ج2 ; تایعیبطلا ، ءافشلا ، دعب ; هب  ص53  سفنلا ، باتک  ( 17

ص 191 . تالوقم ،
. 42 ص 17 - هفسلف ، لئاسم  ك :  ر . ( 18

ص 84 . ج 2 ، تایعیبطلا ، ءافشلا ، ( 19
ص53 . سفنلا . باتک  ( 20

ص 298 . ج 3 ، هموظنم ، طوسبم  حرش  ( 21
دعب . هب  ص 515  ةاجنلا ، ( 22

ص 68 . تاقیلعتلا ، ( 23
ص 498 . ج 3 ، رافسا ، ( 24

ص 88 . تاقیلعتلا ، ( 25
ص 57 . سفنلا ، باتک  ( 26

نامه . ( 27
ص 72 . تاقیلعتلا ، ( 28

،ص 323 . ةاجنلا ( 29
ص 235 . سفنلا ، باتک  ( 30

ص 61 و 62 . سفنلا ، باتک  ( 31
ص 62 . نامه ، ( 32
ص 62 . نامه ، ( 33

ص 194 . لئاسر ، ص 235 و 62 ; نامه ، ( 34
ص 235 . نامه ، ( 35

ص 64 . سفنلا ، باتک  ( 36
ص 147 . نامه ، ( 37

ص 216 . سفنلا ، باتک  ( 38
ص 162 . نامه ، ( 39
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ص 77 . تاقیلعتلا ، ( 40
ص 192 . تاقیلعتلا ، ( 41

ص 80 . نامه ، ( 42
ص 377 و 378 . تاهیبنتلا ، تاراشالا و  ( 43

دعب . هب  ص 331  ج 2 ، ۀیقرشملا ، ثحابملا  ( 44
دعب . هب  ص 230  ج 8 ، رافسا ، ( 45

ص 305 و 306 . ج 3 ، تاهیبنتلا ، تاراشالا و  ( 46
ص 311 و 312 . ج 2 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ( 47

ص 222 . رافسا ج 8 ، ( 48
تسا : هدش  ذاختا  لیذ  عبانم  زا  لصف  نیا  ثحابم  ( 49

 - ص 345 ج 2 ، ۀیقرـشملاثحابملا ، دعب ; هب  دعب و 110  هب  ص 103  یئالع ، همانشناد  ; 196 171 و 187 -  ص 166 -  سفنلا ، باتک 
 - ةاجنلا ص 323 و 348 و 356 ص 64 و 77 و80 ; تاقیلعتلا ، ;104 ص 100 -  داعملاو ، ادبملا  ; 213 لئاسر ص 186 و 208 -  ; 382

. 39 ص 30 -  سفن ،  هلاسر  ; 379  - 372 ، 368 ، 361 ، 351 ص342 -  ج 2 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ; 371
ص 227 . ج 8 ، رافسا ، ( 50

دعب . هب  ص 335  ۀیقرشملا ، ثحابملا  ( 51
دعب . هب  ص 164  مودرتفد ، سفن ، تفرعم  ص 475 ; ج 3 ، رافسا ، ص 129 ; افش ، تایهلا  رب  تاقیلعت  ص 299 ; ج 8 ، رافسا ، ( 52

ص 299 . ج 8 ، رافسا ، ( 53
ص 233 . نامه ، ( 54

لئاسر ص 82 ; یئالع ، همانشناد  ص 93; داعملا ، ادبملا و  ةاجنلا ص 221 ; ص 163 ; ج 1 ، بط ، رد  نوناق  ص 34 ; سفنلا ، باتک  ( 55
ص 331 . ج 2 ، تاهیبنتلا ، تاراشالا و  ص 181 ;

ص 93 . داعملا ، ادبملا و  ( 56

ص 138 . سفنلا ، باتک  ( 57
ص 318 . ج 2 ، ۀیقرشملا ، ثحابملا  ( 58

ص 200 . ج 8 ، رافسا ، ( 59
ص 330 . ةاجنلا ، ( 60

دعب . هب  ص 61  ج 3 ، تایعیبطلا ، ءافشلا ، ( 61
ص 31 . سفنلا ، باتک  ( 62

ص 96. داعملا ، ادبملا و  دعب ; هب  ص 177  لئاسر ، ص 350 ; ج 2 ، تاهیبنتلا ، تاراشالا و  ( 63

ساسحا لئاسم 

ناوتیم میرگنب  کین  هللا  همحرخیـش  نانخـس  ردرگا  لاح  دـش  یـسررب  نآ  ندوب  ینامـسج  ساسحا و  هناگهس  ناـکرا  نونکاـت  همدـقم : 
اهنآ خساپو  تشاد  هضرع  يو  هبتسا  حرطم  ساسحا  باب  رد  هزورما  هک  ار  یتالضعم  ای  درکطابنتسا و  ساسحا  هنیمز  رد  یمهم  لئاسم 

. دوشیم هتخادرپ  نادبتیفرظ  ناکما و  دح  رد  نکل  تشاگنلقتـسم  یباتک  روظنم  نیدب  هک  تسا  نیا  بلطم  قح  هتبلا  دروآ . تسد  هب  ار 
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دیاب هکلب  هدشن  حرطمهللا  همحرخیـش  تاملک  رد  لقتـسم  روط  هب  صاخ و  یناونع  تحت  لئاسم  نیا  زا  يرایـسبهک  تسا  مزال  رکذت ، نیا 
نآ هب  دیـشک و  نوریب  ار  ناشیا  ياه  هاگدـید  لئاسم و  اهترابع ، يالبالو  راـنک  هشوگ و  زا  دومن و  هعلاـطم  یـسرربتقد و  اـب  ار  اـهنآ 

. درک هئارا  لدم  يروئت و  ساسا  نیا  رب  ناوتیم  یتح  داد و  دیدجیتئیه  لکش و 

سح زا  لبق  هلئسم 1 - 

دراد و دوجو  ياهلحرم  نینچ  رگا  دـشابن و  هلحرمنآ  رد  شعون  چـیه  هب  سح  هک  دراد  ياهلحرم  سفن  ایآ  هک  تسا  نیا  هلئـسم  تروص 
تسه ؟ هچ  سپ  تسین  یسح 

هک نانچ  دوشیم  هتخاس  تاینهذ  اـب  نهذ  اریز  درادـندوجو ، ینهذ  لـعفلاب  تروص  هب  ینعیتسا  هوقلاـب  ادـتبا  رد  نهذ  ( 1  ) خیـش رظن  زا 
هچ نآ  هکلب  یجراخروما  يرگید  جراخ و  یکی  درادن  دوجو  رگیدکی  زا  کفنم  رما  ود  جراخ  رد  رگیدترابع ، هب  تایجراخ ; اب  جراخ 
مه جراخ  تروص  نیا  رد  دـشابن  دوجوم  يرما  چـیه  جراخ  رد  اضرفرگا  هک  ياهنوگ  هبتسا  تایجراخ  اقیقد  دزاسیم  ار  جراـخ  ناـهج 

نازیم ره  هب  هکلب  درادـن  دوجوینهذ  روما  يرگید  نهذ و  یکی  زیچ  ود  زین  نهذ  ملاـع  رد  اریز  نهذ  تسا  هنوـگ  نیمه  . تشاد میهاوـخن 
رت قیقد  ریبـعت  هب  دـشاب  شیب  شتاـمولعم  هک  تسا  عسوا  یـسک  نهذ  تشادمیهاوـخ و  نهذ  هزادـنا  ناـمه  هب  دـشاب  دوـجوم  ینهذ  روـما 
رد نهذ  لاح  ره  هب  تسا ] دارم  نآ  یفسلف  يانعمو  يدوجو  تعسو  هعـس ، زا   ] دشاب نوزفا  شیاههشیدنا  هک  دراد  شیب  هعـس  یـسکسفن 

ساسحا دادعتـسادجاو  اهنت  سفن  تسین و  دوجوم  نآ  رد  سوسحم  ریغ  ای  سوسحم و  هچ  یتروص  چیهو  تسا  یلاخ  ولخ و  رما ، يادـتبا 
ای هوقلاب » لقع   » حالطصا هب  تسا و  ییالویه  هلحرم  رد  نخس  رگید  هب  ; دندیعب یضعب  بیرق و  دادعتـسا  یخرب  هک  تسا  تاکاردا  ریاس  و 
ود ره  هک  تسا  نیا  رد  ناـشهباشت  هجوو  دراد  یتهباـشم  یلویه  اـب  هک  دـنمانیم  ییـالویه  ار  نآ  ببـس  نیدـب  دـشابیم . ییـالویهلقع » »

دنراد . روص  شریذپ  تیلباق  دادعتسا و 
هتفرعم ادبم  نال  : » دوشیم عورـش  سح  زا  نهذ  اذل  دسریمتیلعف ، هب  یکاردا  روص  شیادیپ  لوصح و  اب  یجیردـت و  روط  هب  هلحرم  نیا 

هب هسیقا  ایاضق و  قیرطنیا  زا  دوشیم و  مهارف  تایلک  لقعت  هنیمز  هدیـسر  لقع  هب  اـج  نآ  زا  لاـیخ و  هب  سحزا  ( 2 « ) سحلا وه  ءایشالاب 
يادتبا رد  سفن  هک  تسور  نیا  زا  دوشیم و  هتـسب  نهذ  هفطن  كدوک ، سفنرد  یـسح  تروص  نیلوا  ندش  داجیا  اب  سپ  دنیآیم  دوجو 

تسا . هتشونان  ( 3  ) حول دننامه  هدوب  ضحمدادعتسا  هار 
ملعم وطسرا  زا  هللا  همحراردصالم  ددرگیم ، زاب  وطسراتاملک  هب  نآ  هشیر  تسا و  یمالسا  هفـسالف  مومع  قافو  دروم  هیرظن  نیا  اساسا 

( . 4 . ) دوشیم دقتعم  نادب  دوخ  هدرک  لقن  ار  يارنیمه  یناث ، ملعم  یباراف  زا  زین  لوا و 
دنادیم :  سح  اب  ار  شنادعورش  هتسناد ، مولع  زا  یلاخ  رما  يادتبا  رد  ار  سفن  هللا ، همحرقارشا  خیش  نینچمه 

اـضعباهضعب فلاخی  رومالو  اهنیب  كرتشم  رومال  هبنتی  ةروکذملا  تایئزجلابهساسحا  ۀطـساوب  نکل  مولعلا  نع  لاخ  هرما  ادبم  یف  ناسنالا  »
( . 5 .« ) تاقیدصتوا تاروصت  یه  ۀیلک  مولع  هل  لصحی  کلذ  ببسبو 

داجیا صاخ  یتئیه  ناسنا  يارب  بستکم  روما  : دیامرفیم هللا  همحرخیش  نایاپ ، هبتبـسن  اما  دوب  زاغآ  عورـش و  هنیمز  رد  دش  هتفگ  هچ  نآ 
( . 6 . ) دوشیم روشحمنآ  اب  هدوب  هارمه  يو  اب  هک  دنکیم 

هب دـقتعم  تناک  الثم  دوشیم ; زاربا  یبرغ  هفـسالفيوس  زا  ـالومعم  هک  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  يرگید  ياـه  هاگدـید  تاـیرظن و  هتبلا 
دـشاب و هتفرگجراخ  زا  ار  اهنآ  هک  نیا  هن  تسا  هدوب  اهنآ  دـجاو  دوخ  داهن  نامتخاس و  رد  ادـتبا  زالقع  هک  تسا  هناگهدزاود  تالوقم 

تسا . ینهذ  ياههنیمز  یسح و  ياههداد  بیکرت  لوصحم  تخانش 
رثکادح لقع  دشابیم و  ساسحا  نآ  هدـننک  نیمات  عبنماهنت  هکلبتسا  سح  زا  تخانـش  عورـش  اهنت  هن  هک  دـنلئاق  مویه  ریظن  رگید  یخرب 
یمالسا هفـسالفهاگدید  هضرع  هب  هدرک  یـسررب  ار  تایرظن  نیا  لیـصفت  هب  دیهـش  داتـسا  نیا ، زا  شیب  هن  ودهدیم  ماجنا  لیلحت  هیزجت و 
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دناوتیم هکلبتسین  یسح  ياههدروارف  بیکرت  هیزجت و  هب  دودحملقع  راک  یلو  دوشیم  عورـش  سح  زا  نهذ  دنیوگیم : دنزادرپیم و 
( . 7 . ) دروآ مهارف  هیناث  تالوقعم  ینعی  مود  تسد  یناعم  اهنآ  زا  دنک و  عازتنا  دیدج  یناعمهلسلس  کی 

سح شقن  هلئسم 2 -

کین تسا  یـسح  كاردا  سح و  شقن  تساهدش  حرطم  ساسحا  هنیمز  رد  هللا  همحرخیـش  تاملک  يال  هبال  رد  هک  ياهلئـسم  نیرت  مهم 
میدید نونکاتهک  هنوگ  نامه  دراد  جراخ  ناهج  یتح  سفن و  رگید ، ياوق  هبتبسن  یمیقتسمریغو  میقتسم  تاریثات  ساسحا  هک  مینادیم 

مهم تاریثاـت  سح  نیا ، زج  هب  دناهتـسب  شقن  ساوـح  ردتسخن  هـک  تـسا  يروـص  دوـشیم  دراو  لاـیخ  اـی  كرتـشم  سح  رد  هـچ  نآ 
. دومن یسررب  ار  اهنآ  لیصفت  تقدابتسا و  مزال  هک  دراد  يرگید 

تاروصت رد  سح  شقن  - 1

، دنهدیم یئزج  تاروصت  سفن  هب  ساوح  دراد . شقنتاروصت  زا  عون  ود  ره  رد  سح  یلک ، یئزج و  دـنعون : ود  تاروصت  هک  مینادیم 
روص رگیديوس ، زا  دـنا  یئزج  تسا  نآ  روضح  هداـم و  اـب  میقتـسم  تبـسن  هقلع و  دوجو  هب  طورـشمهک  اـج  نآ  زا  سوسحم  روص  اریز 

تسا : تالوقعم  عازتنا  اشنم  سح  ور  نیا  زا  دوشیم ، لیدبتلوقعم  روص  هب  لمکا  يدیرجت  اب  لیختم و  روص  هب  دیرجت  اب  سوسحم 
: ۀعبراروما تایئزجلا  نم  اهل  لصحتف  تایئزجلا ... اهیلع  اهتلمج  نم  سحلادروی  نا  اهنم  ءایشا  یف  ۀقطانلا  سفنلا  نیعت  ۀیناویحلا  يوقلا  نا  »

( . 8 .« ) اهقحاولو ةداملا  قیالعو  ةداملا  نع  اهیناعمل  دیرجت  لیبسیلع  تایئزجلا  نع  ةدرفملا  تایلکلا  نهذلا  عازتنا  اهدحا :
بلطم نیا  حیـضوت  هب  اماملع » دـقفی  نا  بجیدـقف  اـم  اـسح  دـقف  نم   » لوا ملعم  فورعم  هلمج  رکذ  اـب  قطنم  ثحاـبم  رد  هللا  همحرخـیش 

كارتشامدـع لوقعم و  كارتـشا  لـیلد  هب  سکعلاـب ، تسین و  لوقعم  تسا  سوسحم  هک  تهجنآ  زا  سوسحم  ( 9 : ) دیوگیم هتخادرپ ،
زا يرایـسب  لوصح  ادـبم  سوسحم  لاح  نیع  رد  یلو  سکعلابو  تسین  لوقعم  تسا  لیختم  هک  تهج  نآ  زا  لـیختم  نینچمه  سوسحم ،
ره هک  ناـنچ  تسا  صاـخینیا  صوصخم و  یتیمک  صاـخ ، یتـیفیک  نیعم ، عضو  اـب  ماوت  هشیمه  سوسحم  ناـسناالثم  تسا ; تـالوقعم 
نآ لقع ، سپـس  دناهدش  ضراع  هدام  تهج  زا  هک  تسا  قحاول  هب  طورـشم  هشیمهسوسحم  رگید ، ترابع  هب  تسا ; نینچ  وا  زا  يوضع 

ام نیا  زا  دعب  لقع  دیازفایم ، سپستسا  بستکمسح  زا  تالوقعم  روصت  اذل  دنکیم ، لقعت  عازتنا و  ار  نآ  تقیقح  ریشقت و  دیرجتار و 
طابنتـسا ضرعو  عون  لصف و  سنج و  اهنآ  زا  هداد  زییمت  ار  یـضرع  یتاذ و  نینچمه  دروآیم  تسدهب  ار  زایتمالا  هب  ام  كارتشـالا و  هب 

دزاسیم . هسیقاو  ایاضق  هدرک و  بیکرت  ار  اهنآ  سپس  دنکیم 
اب سپـستسا  هوقلاب  لقع  ادـتبا  رد  سفن  : دـیامرفیم ( 10  ) تسا لاـقتنا  نیا  تـیفیک  درادیم  ناـیب  هللا  همحرخیـش  هـک  یبلاـج  تاـکن  زا 

هوق زا  ار  سفن  هک  دراد  زاـین  جرخم  سپ  دوب . دـناوتن  تلع  ببـس و  نودـب  لـعف  هب  هوق  زاجورخ  دوـشیم ، لـعفلاب  یملع  روـص  شیادـیپ 
لاعف لقع  تبـسن  دنرـضاح ، وا  دزن  یملع  روص  هدوبمات  درجم  هک  تسا  لاعف  لقع  روص  یطعم  دنک . اطعا  یملع  روص  دناسر و  تیلعفهب 

ام تسا و  رون  لاعف  لقعمینیبیم  وا  ییانشور  اب  ار  ایشا  ام  تسا و  نشور  دوخ  دیـشروخ  هک  نانچ  مشچ  هبتسا  دیـشروختبسن  سفن ، اب 
مینکیم . هدهاشم  وا  هضافا  اب  ار  روص 

علطم تایئزج  رب  هیلقع  هوق  دـنوریم . لایخ  هنازخ  هبسپـس  هدـش  دراو  سفن  رب  تایئزج  ساوح  هار  زا  هک  تسا  نینچ  هضاـفا  نیا  تیفیک 
تایئزج و هعلاطم  اذلدندرگیم  لدبم  لوقعم  هب  روص  نآ  هدش  یئزج  روص  دیرجت  ببس  شبات ، نیا  دباتیمنآ ، رب  لاعف  لقع  رون  هدش و 
رد طسو  دـح  رد  لمات  هک  هنوگ  نامه  دـنک  ضیف  لوبق  لاعف  لقعزا  اـت  دزاـسیم  دعتـسم  ار  سفن  اـهنآ  باـب  رد  هشیدـنا  لـمات و  ـالک 

ندـیبات لاعف  لقع  دیـشروخ  دـنکادیپ  یئزج  روص  اب  یتبـسن  هقطان  سفن  هاگ  ره  نیارباـنب  دزاـسیم . هجیتن  لوبق  دعتـسمار  سفن  تاـسایق 
هکلب دیآیمن  مشچ  هب  یجراخ  تروص  نیع  دیـشروخ  شبات  ماگنه  هب  هک  نیاامک  دیآیم  دیدپ  سفن  رد  لوقعم  رون  نآ  وترپ  رد  هتفرگ 
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هک يرون  هدـش ، دعتـسم  تفای  لاعف  لقعاب  لاصتا  درک و  هعلاطم  ار  یئزج  روص  هک  هاگ  نآ  هقطان  سفن  دـیآیم . دـیدپ  بساـنمیتروص 
تسا . لوقعم  روص  نامه  ءوضو  رون  نیا  دوشیمرهاظ ، سفن  رد  تسا  تادرجم  خناسم 

هک يروما  روصت  زا  لقع  هتبلا  دزادرپیم ، دحاو  ریثکتو  ریثک  دیحوت  هب  سپـس  تسا و  یـضرع  یتاذ و  زییمت  لقع ، راک  نیلوا  نآ ، زا  دعب 
لقعت ناک   » دوش هتـشادربعناومو  قیاوع  نیا  هاگ  ره  نآ و  ياوق  ندـب و  هب  سفن  ندوب  لوغـشم  لیلد  هب  تسازجاـع ، دـنتیلوقعم  تیاـغ  رد 

( . 11 « ) اهذلا اهحضوا و  سفنلل و  تالقعتلا  لضفا  هذهل  سفنلا 
( . 12 . ) تسا ادص  مه  هللا  همحریلعوب  اب  هللا  همحرقارشا  خیش  زین  هنیمز  نیا  رد 

ادبم سح  دومرف : قطنملا  ءافـشلا ، رد  هدرک  تیاعرار  نآ  دودح  یلو  تسناد  لوقعم  عازتنا  اشنم  ار  سح  هک  لاح  نیع  رد  هللا  همحرخیش 
ریغعون زا  قطان  ناویح  ( 14 : ) دـهدیم حیـضوت  نینچ  هدرک  زاب  ار  بلطم  نیا  لئاسر  رد  ( 13 . ) اهنآمامت هن  تسا  تالوقعم  زا  يرایـسب 

هار ود  زا  هوق  نیا  یباستکا  تالوقعم  تسین  یلوقعمدجاو  اتاذ  تسا  ییالویه  لقع  ادـتبا  رد  هک  هوق  نیا  دوشیم  زیامتم  هلقاع  هوق  اب  قطان 
عمتجم ناضیقنایتسا  ءزج  زا  مظعا  لک  ریظن  یهیدـب  تالوقعم  لماش  تسا و  ملعت  نودـب  یهلاضیف و  ماـهلا و  اـب  یکی  دـنوشیم : دراو 

سپـس تازایتما و  تاکرتشم و  یـضرع و  یتاذ و  زییمت  اـت  هدشعورـش  ساوح  زا  ینعی  تسا ; سح  هار  زا  يرگید  دـشابیم ، دـنوشیمن ،
سح و اریز  تسینهبرجت  ای  سح  هار  زا  لوا  هتـسد  دـباییم ، نایاپ  دودـح  هسیقا و  ایاضق و  لیکـشت  اـب  هتفاـیهمادا و  لـصف  سنج و  عازتنا 

یمیهافم هک  تسا  یهلا  ماهلا  ضیف و  رگید  هار  تسا و  تایلک  لوصحياه  هار  زا  یکی  سح  الوا : نیارباـنب  دـشابیمن  نیقیجـتنم  هبرجت 
دومرف : اذل  دنکیم  اقلا  هلقاع  هوق  هب  دنمانیم  هیناث » لوقعم  » احالطصا ار  اهنآ  هک 

( . 15 « ) ۀیلقعاروص سحلا  نم  دیفتست  دق  یناعملا  هذه  روصتت  یتلا  ۀیلقعلا -  ةوقلا  يا  ةوقلا -  هذهو  »
رد هچ  روصت و  رد  هچ  اهنآ  بیکرت  یناعم و  نیاریوصت  رد  هلقاـع  هوق  یلو  دـنلقع  نیعم  یلک ، روص  طابنتـسا  رد  ساوح  دـنچ  ره  اـیناث :

لیان لامک  هبهک  نآ  زا  دعب  یلو  تسا  لایخ  سح و  دنمزاین  هار  يادتبا  رد  لقع  اثلاث : تسا ، لقتسمدوخ  تسین و  ساوح  دنمزاین  قیدصت 
همادا دوخ  ياپ  اب  هداهن  يرانک  هب  ار  اهنآ  اذل  دنوشیم  وا  عنامو  فراص  نیعم  ياوق  نیمه  هدش  زاینیب  هلزان  ياوق  نیا  مادختـسا  زا  دـش 

، دوشیم عنام  هلیـسو  نامه  ، لوصو زا  دـعب  میتسه و  یبکرم  هلیـسو و  جاتحم  يدـصقم  هب  ندیـسر  تهج  هک  هنوگناـمه  دـهدیم  ریـسم 
قوبسم یلک  ره  دنچ  ره  دشاب  سح  هب  قوبسم  یلوقعم  ره  هک  تسین  هنوگ  نیاو  دشابیمن  طرش  دیقیب و  سح  زا  لقع  هدافتـسا  نیاربانب 
حیـضوت مراهچ  هلئـسم  رد  هنیمز  نیا  رد   ] دشابنآ هدننک  نیمات  عبنم  اهنت  هک  نیا  هن  هدوب  لقع  عازتنا  اشنم  سح  اذـل  ( 16 . ) تسا یئزجهب 

.[. دمآ دهاوخ  رت  شیب 

تاقیدصت رد  سح  شقن  - 2

یـسح هاگ  تاقیدصت  دشابیم ، هدمع  شقن  دجاوزین  تاقیدصت  رد  نیعم ، تسا و  رثؤم  یلک  ای  یئزج  تاروصت  رد  هک  نآ  زا  ریغ  سح 
سح رب  فلتخم  ءاحناهب  یلقع  تاقیدـصت  زا  يرایـسب  داد ] میهاوخ  رارق  ثحب  دروم  هلئسم 5  رد  ار  یـسحتاقیدصت   ] یلقع هاگ  تسا و 

( . 17 : ) دنکیم هراشا  سح  زاتاقیدصت  عافتنا  عون  هس  هب  سفنلا  باتک  رد  هللا  همحرخیش  دنراد ، ءاکتا 

ضرعلاب باستکا  فلا : 

دنکیم بسن  عاقیا  اهنآ  نیب  سپس  لقع  دندرگیمیلک ، لوقعم و  تاروصت  نیا  درک  اقلا  نهذ  هب  يدرفم  تاروصت  سح  هک  نآ  زادعب 
ای تسا : هنوگ  ود  دوخبیکرت  لیصفت و  نیا  دنکیم  داجیا  یباجیا  ای  یبلس  لیصفت  اهنآ  نیب  نینچمه  یباجیاایتسا  یبلـس  ای  بسن  نیا 
زا ضرعلاـب  هدوب  سح  رب  یکتم  دـشاب  هک  يوحن  ره  هب  لاـح  ره  هب  تساطـسو ، دـح  ناـهرب و  رب  فقوتم  اـی  هدوب  هرطفلاـب  نیب و  فیلاـت 

( . 18 . ) تسا يدح  بیکرت  نآ  دننکیمنایب و  زین  يرگید  بیکرت  یسایق  ای  ياهیضق  بیکرت  زج  هب  نینچمه  دوشیم  باستکاساوح 
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نآ زا  هداد  رارق  يدحاو  يانعم  ار  یلصف  ای  یسنج  یناعمدناوتیم  ینعی  دراد ; دحاو  ریثکت  ریثک و  دیحوت  ناوت  هک  تسا  ياهوق  اهنت  لقع 
تسه :  زین  نیا  سکع  ماجنا  هب  رداقهک  نانچ  دزاسب  دحاو  يدح 

ذغتمو مسجورهوج  یلا  دحاو  ناسنا  لیلحتکف  ریثکتلا  اما  بیکرتلاو ، لیلحتلابدـحاولا  رثکتو  ریثکلا  دـحوت  نا  ۀـلقاعلا  ةوقلا  صاوخ  نمو  »
( . 19 .« ) ناسنالا وه  وا  دحاو  انعم  قطانلاو  ناویحلاو  مسجلاو  رهوجلانم  هبیکرتکف  ریثکلا  هدحات  اماو  قطانو  ناویحو 
. دوشیم ماجنا  يدح  بیکرت  وطسو  دح  اب  فیلات  نیب ، فیلات  وحن  هس  هب  دوخ  سح  زا  ضرعلاب  باستکا  نیاربانب ،

هبرجت قیرط  زا  باستکا  ب : 

( . 20 : ) دنکیم نییبتنینچ  نیا  ار  هبرجت  هللا  همحرخیش  دریگیم  ماجنا  سح  کمک  هب  یبرجت  تامدقم  لیصحت 
ات دوشیم  بجوم  هدـهاشم  ترثک  تسا ، رفـص  لهـسماینومقس  میدـید  اهراب  اهراب و  هک  نیا  ریظن  دـش  هدـهاشم  ررکم  روط  هب  يرما  رگا 
هنو دـنادیم  یعبط  طاـبترا  ار  رثا  تعیبـط و  طاـبترا  هدـمآ ، دـیدپ  ینوکـس  سفن  رد  ینعی  تسین ; یقاـفتارما  نـیا  هـک  مـینک  ادـیپ  نـیقی 

بجوم تسا  مسج  هک  تهج  نآ  زا  مسج  اریز  دراد ، یلع  اشنم  سپ  « ایرثکا وا  ایمئاد  نوکیـال  یقاـفتالا   » هک تسا  نهربم  اریز  يراـیتخا ،
مکح نیا  ببـس  تلع و  هکدراد  دوجو  ياهوـق  ایتیـصاخ  مسج  نآ  رد  اذـل  رگید . ماـسجا  رد  ریثاـت  نیا  مدـع  لـیلد  هب  ، تسین ریثاـت  نیا 
دشاب لصاح  یتآ  دیق  ود  و  یلقع ، تسا  يرما  هک  سایق ، مض  و  یسحتسايرما ، هک  هدهاشم ، ترثک  طرش  راهچ  رگا  نیاربانب  دشابیم .

نیا لوا  تسا : رما  ود  هب  دیقم  هکلبتسین  قلطمروط  هبتیلک  باجیا  هتبلا  درک ، دهاوخ  یلک  هدعاق  عاقیا  دوب و  دـهاوخ  نیقیجـتنم  ، هبرجت
نیب رد  یعنام  هکنآ  رگید  میوشن  تاذلاب  ام  ناکم  صخا  هچ  معا و  هچ  ضرعلابام  ذخا  هب  التبمو  دوشصخشم  اقیقد  تاذلاب  عوضوم  هک 

دشابن .
« اهلوبق بجاولا   » یهیدـب و يایاضق  هلمج  زا  ییوطـسراقطنم  رد  تایبرجت »  » اـی تاـبرجم »  » حالطـصا هب  اـی  یبرجت  ياـیاضق  هک  مینادیم 
هک نـیا  لـصاندوب  شودـخم  زین  یلقع و  ساـیق  نـیمه  ندوـب  یبرجت  فورعم  لاکـشا  اـصوصخ ، دنچیتالاکـشا  هـنیمز  نـیا  رد  تـسه 

( . 21 . ) درک هعجارم  طوبرمياهباتک  هب  ناوتیم  هک  دراد  دوجو  دنکیم ، لمع  تخاون  کیتعیبط 

رتاوت قیرط  زا  باستکا  ج : 

هبتبـسن رابخا  ای  تداهـش  ترثک  تهج  هب  هک  دنتـسهییایاضق  تارتاوتم  تسا ، هیرتاوت  يایاضق  اـی  تارتاوتم  یهیدـب ، ياـیاضق  هلمج  زا 
یـسایقو تسا  تاداهـش  رارکت  هک  یـسح  يرما  زا  بکرم  تابرجم  دـننامه  تارتاوتم  دـنکیمظ ، ;گ  ءادـیپ نیقی  نوکـس و  سفن  اهنآ 

دنشابیم . سح  هبیکتم  مه  تارتاوتم  نیاربانب  دشابیم . تسا  بذک  رب  یطاوت  عانتما  هک  یلقع 
 : زا دنترابع  هک  ( 22  ) درادیمنایب ار  یلقع  تاقیدصت  رد  سح  عافتنا  رگید  هنوگ  ود  قطنملا ، ءافشلا ، رد  هللا  همحرخیش 

یئزج سایق  قیرط  زا  باستکا  د :

هک نیا  ات  دـنوش  كاردا  سح  اب  سنج  نیا  زا  یعونصاخـشا  سپـس  دـشاب  هتـشاد  تسا  سنج  هک  یعوضوم  رب  یلک  یمکح  لـقع  رگا 
لمح  - دوبن دوجوم  هک  یقیدـصت  درک و  لـمح  دـیدج  عون  رب  ار  سنج  مکح  ناوتیم  تروصنیا  رد  دـیآ  روـصت  هب  عوـن  نیا  تروـص 

. دیآ دوجو  هب  سنج -  نیا  زا  یعون  رب  یلک  لومحم 

ءارقتسا قیرط  زا  باستکا  ه : 

طورشم تیلک  نیقی و  بجوم  هبرجت  هک  تسا  توافتمتهج  نیا  رد  هبرجت  اب  تسا و  هروهشم  يایاضق  هناگ  شـش  عاونا  زا  یکی  ارقتـسا 
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دوجو یسایق  یلقعكالم و  ارقتـسا  رد  نوچ  دنوش  ارقتـسا  سح  اب  تایئزج  هاگ  ره  سپ  دنکیم  داجیا  بلاغنظ  طقف  ارقتـسا  یلو  تسا 
رگید تروص  نیا  رد  هک  ددرگ  لیدـبت  هبرجت  هب  دـناوتیم  ارقتـسا  هتبلاتسا  یلک  رما  هب  لـقع  هبنت  بجوم  طـقف  تاـیئزج  حفـصت  درادـن 

دوب . دهاوخن  ارقتسا 
هب دـش . هراشا  تاروصت  رد  نآ  زا  عافتنا  عون  هسو  یلقع  تاقیدـصت  رد  سح  زا  هدافتـسا  عون  تفه -  ظاحل  کی  هب  و  جـنپ -  هب  نونکات 

. دیآیم سح  زا  هک  لایخ  كرتشمسح و  رد  دوجوم  روص  نیمات  هوالع 

ناهرب رد  سح  شقن  - 3

رکذ هک  ییاـنعم  هب  تاـسوسحم -  هک  تسا  نیا   - تسا نیـشیپ  هتـسد  هب  قـحلم  رظن  کـی  زا  مسق  نیا  هـچرگ  سح -  تاـعافتنا  رگید  زا 
هبتساه نآهلمج  زا  تاسوسحم  هک  ار  هیوناث  تایهیدب  تایلوا و  دودح و  هللا  همحرخیـش  دنوشعقاو ، ناهرب  داوم  دناوتیم  دش -  دهاوخ 

دنکیم : نایب  رعش  بلاق  رد  ار  انعم  نیا  تسا  موظنم  یقطنمهک  ۀجودزملا » ةدیصقلا   » رد ناشیا  ( 23 ، ) دنکیم رکذ  ناهرب  يدابم  ناونع 
ناهربلا . ۀجح  تامدقم 

ناسنالل . ةرطفلاب  ناک  ام 
لاکشاالب . اسوسحم  ناک  وا 
( . 24  ) لاثملا نم  هانبرض  امک 

تروص هب  انعم  زا  لاقتنا  یناعم و  هب  لین  رد  سح  شقن  - 4

ندیـسر تیفیک  هنیمز  رد  هللا  همحرخیـش  یناعم ، كردمتسا  ینطاب  ياوق  زا  هک  همهاو  هوق  تسا و  تروص  كردـم  سح ، هک  مینادیم 
( : 25  ) دیامرفیم هراشا  قیرط  هسهب  سوسحم  ریغ  یناعم  هب  هوق  نیا 

دلوت ماگنه  هب  ای  ددـنبیم  ار  نآ  هدرک  رطخساـسحا  شمـشچ  هب  يراـخ  ندـش  کـیدزن  ماـگنه  هب  كدوک  ـالثم  ماـهلا  قیرط  زا  کـی : 
وا هچرگ  دـنکیم  سرت  ساسحا  گرگ  زا  دنفـسوگ  هک  نانچ  تاناویح ، يزیرغ  تاـماهلاریظن  اـی  دـنکیم  رداـم  هنیـس  هب  قلعت  ساـسحا 

اهنآ يدابم  سوفن و  نیب  هک  یمئاد  تابسانم  ببسهب  تسا و  يزیرغ  روما  هنوگ  نیا  دشاب  هدیـسرن  يو  هب  يرطخ  وا  زا  هدیدن و  زگرهار 
دوشیم . ادیپ  تسا  دوجوم 

هیبشت . قیرط  زا  ود :
هارمه هب  دسرب و  یتذل  ای  يدرد  ناویح  هب  هاگ  ره  هکتسا  هنوگ  نیدب  تسام -  ثحب  لحم  هک  مسق -  نیا  مسیناکم  ۀبرجت  قیرط  زا  هس :

ود نآ  نیبتبسنهرکاذ  رد  دوشیم و  مسترم  نآ  نراقم  رما  ءیـش و  تروص  هروصم  رد  تروص  نیا  رددشاب  دوجوم  یـسح  یتروص  نآ 
لیبـس یلع   » دوب هدـش  كاردا  نآ  نراـقم  هک  ییاـنعم  دـمآ  دـیدپهلیختم  زا  جراـخ  رد  تروص  نآ  هاـگ  ره  نآ  زا  دـعب  دـباییم ، ماـسترا 

گنس و زا  گس  هک  تساجنیا  زا  دنکیم  ساسحا  ار  تروص  نآ  ار و  انعم  مهو  دوشیم و  دوجوم  هلیختم  رد  زین  « ضارعتسالا لاقتنالا و 
تسا . هدرک  ساسحاملات  درد و  نآ  هارمه  هب  هشیمه  اریز  دسرتیم ، بوچ 

تسا . هتشاد  نایبتسا  مویه  دزن  تیلع  هیجوترتسب  حرطم و  یسانش  ناور  رد  هک  ار  یناعم  یعادت  مسیناکم  اج  نیا  رد  هللا  همحرخیش 
، سح هب  هعجارم  يرگید  هظفاـح و  هب  عوجریکی  ( 26 : ) تسا هدرک  رکذ  هار  ود  تروص  هب  انعم  زا  لاـقتنا  يارب  هللا  همحرخیـش  نینچمه 

. دنکیم لمع  قباس  مسیناکم  سکع  ابیرقت  هک 

یکیرحت ياوق  رد  سح  شقن  - 5

انیس نبا  هاگدید  زا  یسح  www.Ghaemiyeh.comكاردا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 165زکرم  هحفص 118 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


همهاو هوق  یقیدـصت و  هچ  يروصت و  هچ  لـقع  ، لاـیخ كرتـشم ، سح  لـماش  یکاردا  ياوـق  رد  سح  فـلتخم  تاریثاـت  هک  نآ  زا  دـعب 
طابتراهاگتسد ود  نیا  نیب  هللا  همحرخیش  بانج  میزادرپیم . یکیرحت  ياوق  ینعی  سفن  ياوق  زارگید  هتـسد  رد  نآ  شقن  هب  دش  یـسررب 

تحـص دوشیم و  عامجا  ثعاب  دشاب  دیدش  قوش  رگا  دوشیمزاغآ  قوش  اب  هکرحم  هوق  هک  مینادیم  تسا . هدـش  لئاق  گنتاگنت  قیثو و 
رطاخ هب  بذـج  ینعیتبثمهچ  قوش  شیادـیپ  زا  هکرحم  ياوق  رگید ، ترابع  هب  دروآیم ; لابند  هب  ار  هلعاف  هکرحمياوق  تعاطا  عاـمجا 

یکاردا هاگتـسد  دـنویپ  دـباییم ، همادا  راتوا  تالـضع و  جنـشت  ات  هدـش و  عورـشملا  زا  رارف  هبلغ و  رطاخ  هب  عفد  ینعی  یفنم  هچ  تذـل و 
فیرعت رد  هللا  همحرخیـش  یتح  هک  تسا  يوق  يدحهب  یگتـسویپ  نیا  تسا  قوش  داجیا  ینعی  عورـش  هطقن  رد  سفن  یکیرحت  هاگتـسدو 

تسا : هدومرف  هدرک و  ذخا  ار  نآ  هکرحم  هوق 
( . 27 . « ) کیرحتلا یلع  يرخالا  ۀکرحملا  ةوقلا  تثعب  اهنعابورهم  وا  ۀبولطم  ةروص  لیختلا  یف  تمسترا  اذا  یتلا  ةوقلا  یه  »

زا تسا و  یـسح  روص  هنازخ  لایخ ، هک  مینادیم  کینو  دوشیم  لصاح  یلایخ  تروص  لابند  هب  بلط  بره و  ای  عفد  بذـج و  نیاربانب ،
دنترابعهک ( 28  ) دـنکیم رکذ  بترتم  ادـبم  راهچ  یناویح  تاکرح  يارب  تاهیبنتلاو  تاراشالا  رد  ناشیا  ، ددرگیم زاب  سح  هب  قیرط  نیا 

دراد . ثاثبنا  تالضع  رد  هک  ياهوق  مراهچ :  عامجا و  : موس قوش . هوق  مود : یلمع . لقع  مهو و  ای  لایخ  زا  معا  هکردم  هوق  لوا :  زا :
تلاـح نآ ، لاـبند  هب  ددـنب  شقن  هورکماـی -  بوبحم  هاوخ  یلاـیخ -  قیدـصت  سفن ، رد  رگا  ( : 29  ) دیامرفیم نینچمه  هللا  همحرخـیش 

دناشکبفعض هب  ار  نآ  هداد  رارق  دوخ  عاعشلا  تحت  ار  هیمان  هوق  دناوتیم  دوب  دیدش  رگاتالاح  نیا  دیآیم ، دیدپ  مغ  ای  رورـس  یلاعفنا 
طابنتـسا نینچ  ناوتیم  نیاربانب  درک ، هیجوت  یبوخ  هبساوح  اب  ار  نآ  طابترا  ناوتیم  تسا  ساوح  لاـیخ  اـشنم  هنیمز و  هک  اـج  نآ  زا  و 

هب هللا  همحرخیـشهک  تسور  نیا  زا  تسا و  دـیدش  هزادـنا  هچ  اـت  ندـب  رب  یتح  یتاـبن و  ياوق  رب  یکیرحتياوق و  رب  سح  ریثاـت  هک  درک 
نآ اـب  هدرک  یئوجیپ  ـالثم -  قشع -  رد  ار  اـهنآ  هشیر  ودرکیم  هجلاـعم  یناور  قرط  زا  ار  ضارما  زا  يرایـسب  قذاـح  یکـشزپ  ناونع 

فیعضت هیمان ، هوق  فیعـضت  ، تالـضع کیرحت  قوش ، داجیا  تروص  هب  دناوتیم  یکیرحت  ياوق  رد  ساوحریثات  نیاربانب  دومنیم ، اوادم 
دشاب . ملا  وتذل  لوصحتیاهن  رد  یناسفن و  تالاح  شیادیپ  ندب ،

هک تهج  نآ  زا  هکردـم  ياوق  هب  طوـبرم  قاـیتشاو  قوـش  ( : 30  ) دـیامرفیم نینچ  هدـشن  هتفرگ  هدـیدان  ریثات  نیا  طیارـش  لاح ، نیع  رد 
یتح دنتوافتمرایـسب و  ترفن  قوش و  رد  اه  ناـسنا  رگید  يوس  زا  قوش ، هن  دـنکاردا و  ياراد  طـقفیکاردا  ياوق  اریز  تسین ، دـناهکردم 

ود سفن  هک  نآ  هجیتن  دـنفلتخم  لئاسم  نیا  رد  زین  تاناویح  هکلبدوشیم  نوگانوگ  روما ، هب  شقاـیتشا  فلتخم  تـالاح  رد  ناـسنا  کـی 
هچ میقتسم و  هچ  ینتـسسگان  ومکحم  طابترا  لاح  نیع  رد  یلو  تسین  يرگید  مادک  چیه  هک  دراد  یکیرحت  یکاردافلتخم و  هاگتـسد 

فلتخم تالاح  رد  دـحاو  ناـسنا  یتح  اـه و  ناـسنا  اـیناث  دـشاب و  یفلتخم  ياـههنوگهب  دـناوتیم  هک  تسا  رارقرب  اـهنآ  نیب  میقتـسمریغ 
. دنعونتم رایسب  هنیمز  نیا  رد  تاناویحو 

رطاوخ ایؤر و  رد  سح  شقن  - 6

( . 31 .« ) سحلا يذ  ضراوع  یف  هیف  ملکتی  نا  ۀظقیلاو  مونلا  قح  نم  ناک  »
یطابترا يرادـیب  ای  مون  سح و  نیب  اذـل  تسا  سحيذدوجوم  هب  طوبرم  يرادـیب  باوخ و  نوماریپ  نخـس  هک  دـهدیم  ناـشن  هلمج  نیا 

هدوب یکیرحت  ياوقو  ساوح  هب  لوغشم  نآ  رد  سفن  هک  تسا  یتلاح  هظقی  دوش  مولعم  هظقی  مون و  يانعمتسا  مزال  تسخن  دراد . دوجو 
تسا : تلاح  نیا  مدع  مون  ددنبیم و  راک  هب  ار  اهنآ 

هذـهمدع مونلا  نوکیف  اهیلا  ةرورـض  یتلا ال  ةدارالاب  رهاظ  نم  ۀـکرحملايوقلل  وا  ساوحلل  ۀلمعتـسم  اـهیف  سفنلا  نوکت  ۀـلاح  ۀـظقیلا  نا  »
( . 32 .« ) ۀلاحلا

هدمآ رهاظ  هب  نطاب  زا  حور  نیا  رگا  تسا ، يراخبحور  مان  هب  فیطل  يرهوج  سفن ، لوا  قلعتم  ( 33 : ) دیوگیم هنیمز  نیا  رد  يزار  رخف 
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دنکن زورب  نطاب  زااساسا  ای  دـنک  دوع  نطاب  هب  رهاظ  زا  رگا  دوشیم و  لاعف  رگید  ياوق  يرهاظ و  تاـکارداو  تسا . يرادـیبتلاح  دـشاب 
رکذ یفلتخم  للع  رهاظ ، هب  نآ  زورب  مدـع  نطاب و  هب  حور  تشگزابيارب  سپـس  يو  ددرگیم . ضراع  مون  تلاـح  هدـش  لـیطعت  ساوح 

. میظع فوخ  دایز و  راکفا  تبوطر ، ، تدورب حور ، ذوفن  يراجم  کلاسم و  دادسنا  تابوطر ، زا  سفن  يالتما  حور ، تلقلیبق  زا  دنکیم :
( . 34 . ) تسا هدرک  رکذ  یفوتسم  روط  هب  اريرادیب  باوخ و  للع  هللا  همحرخیش  ناشیا  زا  لبق  هتبلا 

ود زا  روص  نیا  ( 35 . ) دوش هدهاشم  تسا  هدـش  دراوكرتشم  سح  رد  هک  يروص  هک  تسا  نیا  ایؤر  دـهدیم  يور  ایؤر  مون ، تلاح  رد 
، نیا زا  دـعب  هکتسا  روص  لـیلحت  بیکرت و  هلیختم ، هوق  هفیظو  هلیختم ، هوق  هار  زا  يرگید  ساوحقیرط و  زا  یکی  دوـشیم : نیماـت  عـبنم 

رهاظ ایؤر  تروص  هب  دـناهدمآ و  جراخ  زا  اهنآ  هک  درادـنپیمكرتشم  سح  دـهدیم ، رارق  كرتشم  سح  ضرعم  رد  ار  اـهنآ  لاـمعا 
ددرگیم . زابسح  هب  ایؤر  هطساو  کی  هب  زاب  دیآیم  سح  زا  زین  هلیختم  هوق  لیلحت  بیکرت و  درومروص  هک  اج  نآ  زا  دوشیم 

زا سح  هکلبتسا  هدـش  ساسحا  يرادـیب  رد  سحاب  هک  تسا  نامه  اـمامت  دـنیبیم  باوخ  رد  ناـسنا  هچ  نآ  هک  تسین  اـنعم  نیدـب  هتبلا 
رد نوکی  امو  ناک  ام  ناک و  روما  عیمج  هک  تسا  هدشتباث  دوخ  ياج  رد  دیازفایم  هللا  همحرخیـش  بانج  ، دـشابیم ایؤر  مهم  ياههنیمز 

فرط زا  دراد و  رهاوج  نیا  اب  ار  تابـسانم  دـشا  سفن ، رگید  يوسزا  تسا ، دوجوم  هیوامـس  هکئالم  سفنا  هیلقع و  هکئالم  يراـب و  ملع 
اهـسندتل  » ای ماسجالا » یف  اهرامغنال  » هک تسا  لباوق  هب  طوبرم  مولع  تیؤر  زا  عنام  اـهنت  اذـل  تسین  یلخب  باـجتحااهنآ و  يوس  زا  موس 

تسا . هدنام  مورحم  اهنآهدهاشم  زا  ۀلفاسلا » ۀبنجلا  یلا  ۀبذاجلا  رومالل 
هک یـسک  دوـشیم و  عـلطم  روـما  نآ  زا  تسا  تالوقعمنیـشنمه  هک  یـسک  هک  نیا  هـلمج  زا  درادیفلتخم  ياـههنیمز  اـیؤر  لاـح  ره  هـب 

یندـب و عفد  ریظنیندـب  طیارـش  مالآ و  يراخب ، حور  طیارـش  نینچمه  دوشیم ، تیادـه  اهنآ  هب  باوخرد  تسا  مدرم  لـئاسم  نیـشنمه 
تاـجرد ياراد  بذـک  تحـص و  رد  مـالحا  هتبلا  دـنرثؤم ، اـیؤر  ردهمه  همه و  تایوامـس  تاریثاـت  تـالیخت و  تـالوضف و  عفد  عوج و 

دوخ تساهنآ و  بذک  قدصنازیم و  عبات  زین  ایؤر  ریبعت  دشابیم و  جازم  لادتعا  مالک و  قدص  لماع  ود  عبات  اهنآحصا  دـنایتوافتم و 
باوختهج یعنام  دوخ  دنچ  ره  دشابیم  رثؤم  اهایؤر  رد  بش  رد  زور و  رد  ساوح  ، کش نودـب  نیاربانب  تسا . یتاجرد  عاونا و  ياراد 

تسه . زین  الاو  ياه 
دادعتـسا بسح  هب  هک  دراد  یتـالاقتنا  یناـعمو  روـما  نیب  نهذ  ( 36 . ) تـشاد رود  رظن  زا  رطاوـخ  رد  ار  سح  شقن  ناوــتیمن  نـینچمه 

صاخ يرماهب  لاقتنا  هک  تسا  سح  اهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  نوگانوگ  یللع  ياراد  رطاوخ  تالاقتنانیا  تسا  تواـفتم  قلخ ، تداـعو و 
یـسح روص  نیاربانب  دنرثؤم  زین  ینامـسآ  روما  هک  نانچ  تسینریثاتیب  تالاقتنا  رد  زین  سوسحم  رما  هب  دـعب  برق و  دـنکیم . تیادـه  ار 

. دنشابیم نآ  صاخ  تالاقتنا  للع  هلمج  زا  مهو  دنرطاوخ  هنیمز  مه 

سفن لامکتسا  رد  سح  شقن  - 7

دهاوخ رثؤم  سفن  لامکتـسا  رد  تسا  یکارداياوق  هلمج  زا  هک  ساوـح  اـعبط  ( 37  ) دنادیم سفن  لامکتـسا  ببـس  ار  اوق  هللا  همحرخیش 
هب لعفلابسوسحم  لوصح  اب  تسا و  هوقلاب  ادـتبا  رد  ساح  دـش  هتفگ  اریز  ساسحا ، سوسحمو و  ساـح  داـحتا  ساـسا  رب  اـصوصخ  دوب 
اب سفن  سپ  تسا  سفن  یقیقح  ساح  هک  میدـید  نینچمه  دـنکیم . تاذ  ساسحا  اـیوگ  ددرگیم و  سوسحم  دوخ ، دـسریم و  تیلعف 

دروخیم . مقر  سفن  ره  داعم  ترخآ و  هار  نیا  زا  دوشیم و  رتلماک  هتفای  يدوجوهعس  مد ، هب  مد  ساسحا 
بجوم یقالخا  رظن  زا  یـساسحا  اسب  هچ  نآ ، یقالخايانعم  هن  تسا  نآ  یفـسلف  موهفم  اج  نیا  رد  لاـمک  زا  دارم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
هدوزفا سفنرب  هک  تسا  لاـمک  تـسا ، يدوـجو  يرما  هـک  اـج  نآ  زا  یـسانشیتسه  یفـسلف و  هاگدـیدزا  یلو  دوـش  طوقـس  طاـطحنا و 

. دوشیم

انیس نبا  هاگدید  زا  یسح  www.Ghaemiyeh.comكاردا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 165زکرم  هحفص 120 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


نوریب ناهج  رد  سح  شقن  - 8

نآ ( 38  ) دنکیم هراشا  اهنآ  هب  هللا  همحرخیـش  هک  تسايدایز  عونت  ياراد  دنراد  دوخ  هرئاد  زا  نوریب  رد  ساوح  هک  تاریثات  هتـسد  نیا 
رارق هداـعلا  قراـخدارفا  نارحاـس و  ناـضاترم ، رگید  بتارم  رد  تسا  تاریثاـت  نیا  زا  هلزاـن  ياهبترمتسا  مخز  مشچ  هب  فورعم  هک  هـچ 

( . 39 . ) دنهنیم ياج  رب  یتاریثاتساوح  کمک  هب  دوخ و  هب  صوصخم  نوگانوگ  ياههار  زا  هک  دنراد 
ریـسافت ارآ و  هنیمز  نیا  رد  دریذـپیم  ماجنا  ایبنا  ایلواتسد و  هب  هک  تسا  یتازجعم  تامارک و  تسا  يرگید  خنـس  زا  هک  همه  زا  رتلماک 

( . 40 . ) دبلطیم رتعیسویلاجم  هک  دراد  دوجو  یفلتخم 
ریثات دوخ  ندب  رد  یتح  نوریب و  رد  مشچ  اصوصخ  وساوح  زا  یکی  قیرط  زا  هک  تسا  سفن  اههنیمز  نیا  رد  یقیقح  رثؤم  هک  دوزفا  دیاب 
هدام رد  عبطنم  هک  سفنرگا  اریز  دندرگیم ، وا  عیطم  ملاع  رصانع  هتفایتهابـش  هیلاع  يدابم  هب  دشاب  فیرـشو  يوق  رگا  سفن  دراذگیم 
نیا دنچ  ره  دنک  ریثات  دوجو  تکلمم  رد  هتـسج  یفاجت  هدام  ندـب و  زا  دـناوتیمدشابن  هدام  رد  رمغنم  هتـشادن  دـیدش  لیم  ندـب  هبتسین 

دشاب . هیسدق  هوق  هار  زا  رتیلاع  همه  زا  هکرحم و  هکارد و  ياوق  قیرطزا  ریثات 
میتخادرپ اهنآ  حیضوت  هب  ناکما  دح  ات  دشیـسررب و  هللا  همحرخیـش  تاملک  رد  دشیم  طوبرم  ساوح  هب  يوحن  هب  هک  یتاریثات  نونکات 

مینکیم : رکذزین  ار  اهنآ  زا  یتسرهف  لیهست ، تهج 
لایخ . كرتشم و  سح  سح  - 1

یئزج . روصت  سح  - 2
یلک . روصت  سح  - 3

یسح . قیدصت  سح  - 4
ضرعلاب . باستکا  یلقع  قیدصت  سح  - 7-5

نیب . فیلات 
طسو . دح  اب  فیلات 

يدح . فیلات 
هبرجت . هار  زا  باستکا  یلقع  قیدصت  سح  - 8
رتاوت . هار  زا  باستکا  یلقع  قیدصت  سح  - 9

یئزج . سایق  هار  زا  باستکا  یلقع  قیدصت  سح  - 10
ارقتسا . هار  زا  باستکا  یلقع  قیدصت  سح  - 11

ناهرب . سح  - 12
تروص . هب  انعم  زا  لاقتنا  یناعم -  هب  لین  سح  13 و 14 -

یکیرحت . ياوق  سح  - 15
ایؤر . سح  - 16

رطاوخ . سح  - 17
سفن . لامکتسا  سح  - 18

جراخ . ملاع  سح  - 19
داعم . سح  - 20

تسد هب  لیذ  جیاتن  قوف  ثحابم  عومجم  زا  تفایهللا  همحرخیـش  تاملک  رد  ساوح  يارب  يرگید  ياه  شقن  ناوتب  رت  شیب  یتقد  اب  دیاش 
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دیآیم : 
رد سفن  رگید  ياه  هاگتـسد  تاـکاردا و  ریاـس  ربسح  هک  میدـید  تسا  لـئاق  هژیو  یهاـگیاج  ساوح  ساـسحا و  يارب  انیـس  نبا  ـالوا : 

نوریب وا  یـسرتسدهطیح  زا  يزیچ  هصالخ  دراد و  ریثات  يورخا  ناسنا  رب  یتح  نوریب و  ناهج  رب  ندبرب ، سفن ، دوخ  رب  يرادیب ، باوخ و 
ساوح حالطـصا  هب  تسا و  جراخ  ناهج  اب  ندـب  سفن و  سامت  حطـسنیلوا  هدـش  بوسحم  کیرحت  كاردا و  هیامریمخ  هیاـپ و  تسین ،

دنسفن . ( 42  ) سیساوجو ( 41  ) عضاور
نآ سکع  زا  شیب  اهنآ  رب  سح  ریثات  نازیم  یلو  تسارارقرب  اهنآ  نیب  لماعت  یعون  دـنراد و  ریثاـت  زین  سفن  رب  رگید  ياوق  روما و  هتبلا 

دروآ . تسد  هب  یبوخ  هب  هللا  همحرخیش  ياههتشون  زاناوتیم  ار  هتکن  نیا  دشابیم و 
ییاج اذل  تسا  هدناشن  دوخ  ياج  رد  ار  کی  رهو  هداد  اه  نادب  ار  لقع  ناش  ینطاب و  ياوق  لایخ و  هوق  ماقم  هللا  همحرخیش  لاح  نیع  رد 

داهناو . ار  ياهوق  ناش  ماقم و  درک و  يرگید  يادف  ار  یکی  يو  مییوگب  هکتسین  هللا  همحرخیش  رب  ( 43  ) يریگهدرخ يارب 
زا فلتخم  دراوـم  رد  باـنج  نآ  اریز  تسیناـج ، هب  زین  نآ  هک  تسا  يدوهـش  ملع  هب  هللا  همحرخیـشتیانع  هبتبـسن  دـشاب  ياهدرخ  رگا 

وحن هب  هک  تسا  هدوـمرف  یتاـملک  دوـخ -  ناـبز  اـب  هتبلا  تاـهیبنتلاو -  تاراـشالا  و 9  طـمن 7و 8  رد  هژیو  هـب  سفن ، ثحاـبم  رد  هـلمج 
تسا . یقارشا  يدوهش و  يروضح و  ملع  نوماریپیلاع 

تسوا . تمدخ  نیهر  رادماو و  زورما  هبات  یتح  ملع  نکل  میلع » ملع  يذ  لک  قوف   » درادن و هتشادن و  فقی  دح  ملع ، هتبلا 
نآ زا  تبقارم  تیبرت و  رب  هدش و  هجوت  نآ  هب  يدایز  دحات  سدقم  عرش  رد  تسا  دجاو  سح  هک  ياهدمع  شقن  تیمها و  لیلد  هب  ایناث : 

تسا . هدش  دیکات 
هبنت زین  سح  ياه  تیدودحم  هبتسا  هدش  رکذـتمار  نآ  ياه  شقن  هدوب و  فقاو  سحتیمها  هب  هک  لاح  نیع  رد  هللا  همحرخیـش  اثلاث : 

دوشیم . هتخادرپ  لقتسمهلئسم  تحت  رگید  ياهراپ  هب  تشذگ و  نیشیپ  ثحابم  لالخ  رد  اه  تیدودحمنیا  زا  یخرب  دهدیم 
اهتشونیپ :

لئاسر ص 201 . ص 333 ; ةاجنلا ، ص 39 ; سفنلا ، باتک  ; 27 ص 23 -  تاقیلعتلا ، ( 1
ص 82 . تاقیلعتلا ، ( 2

ص 97 . داعملا ، ادبملا و  ( 3
. 427 ص 418 -  ج 3 ، رافسا ، ( 4

ص 278 . قارشالا ، ۀمکح  ( 5
دعب . هب  هاجنلا ص 618  ص 201 ; سفنلا ، باتک  ( 6

دعب . هب  ص 271  ص 333 و ج 3 ، ج 1 ، هموظنم ، طوسبم  حرش  ( 7
. 44 ص 40 - سفن ، هلاسر  ةاجنلا ص 2 و 271 ; ص 23 ; تاقیلعتلا ، ص 197 ; سفنلا ، باتک  ( 8

لئاسر ج2،ص 177-123 ; یمالـسا ، هفـسلف  رد  یلک  دـعاوق  ك : رتشیب ر . حیـضوت  تهج  . 222 ص 220 -  ج 3 ، قطنملا ، ءافـشلا ، ( 9
ص 9 و10 . هعبس ،

. 210 ص 208 -  سفنلا ، باتک  ( 10
ص 210 . سفنلا ، باتک  ( 11

ص 278 . قارشالا ، ۀمکح  ( 12
. 204 ص 201 - ج 1 ، هفسلف ، شزومآ  ( 13

203 و 215 . ص 201 -  لئاسر ، ( 14
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ص 202 . لئاسر ، ( 15
ص 204 . ج 1 ، هفسلف ، شزومآ  ; 73 ص 71 -  نآرق ، رد  یسانشتخانش  ( 16

. 373 ةاجنلا ص 372 -  ص 197 ; سفنلا ، باتک  ( 17
ص 209 . سفنلا ، باتک  ( 18

ص 204 . لئاسر ، ( 19
. 99 ص 98 - قطنملا ، ءافشلا ، ( 20

. 424 ص 421 - ءارقتسالل ، ۀیقطنملا  سسالا  ( 21
. 224 ص 222 -  ج 3 ، قطنملا ، ءافشلا ، ( 22

. 112  - 110  - ص ج3 ، قطنملا ، ءافشلا ، ( 23
ص 14 . نییقرشملا ، قطنم  ( 24

. 163 ص 162 -  سفنلا ، باتک  ( 25
ص 149 . سفنلا ، باتک  ( 26

ص 179 . لئاسر ، ص 321 ; ةاجنلا ، ص 33 ; سفنلا ، باتک  ( 27
ص 411 . ج 2 ، تاراشا ، ( 28
ص 205 . سفنلا ، باتک  ( 29

. 174 ص 172 - سفنلا ، باتک  ( 30
ص 161 . نامه ، ( 31

ص 160 . سفنلا ، باتک  ( 32
ات 323 . ص 321  ج 2 ، ۀیقرشملا ، ثحابملا  ( 33

ص 160 و 161 . سفنلا ، باتک  ( 34
. 420  - ص 418 ج 2 ، ۀیقرشملا ، ثحابملا  ; 161 ص 158 -  سفنلا ، باتک  ; 119 ص 117 -  داعملا ، ادبملا و  ( 35

ص 155 . سفنلا ، باتک  ( 36

ص 186 . سفنلا ، باتک  ( 37
ص 556 . تایهلالا ، ءافشلا ، داعملا ص 120 ; ادبملا و  ةاجنلا ص 698 ; ص 177 ; سفنلا ، باتک  ( 38

تعیبط . قوف  ( 39
دعب . هب  ص 241  ج 1 ، نازیملا ، ( 40

ص 233 . سفنلا ، باتک  ( 41
ص 179 . لئاسر ، ( 42

ص 297. ج 3 ، هموظنم ، طوسبم  حرش  ( 43

سح ياه  تیدودحم  هلئسم 3 -

دوشیم : رکذ  الیذ  هک  تسا  يددعتم  دراوم  لماش  نآ  ماع  يانعم  هب  اهتیدودحم  نیا 
طقف سح  هک  تسا  لئاق  رگید  يوس  زا  دـنادیمرتالابتفرعم  زا  ار  ملع  ماقم  هدـش  لئاق  توافت  ملع  تفرعم و  نیب  هللا  همحرخیـش  کی : 
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ملع . هن  تسا  تفرعم  دیفم 
( . 1 .« ) فراعملاۀیناسنالا سفنلا  اهنم  دیفتست  یتلا  قرطلا  یه  ساوحلاو  »

دومرف :  هک  نیا  ای 
( . 2 .« ) هملع یلا  ءیشلا ال  ۀفرعم  یلا  قیرط  سحلا  »

دنکیم : نایب  تسیچ ؟ هجیتن  ملع  هک  نیا  هب  خساپ  رد  همادا و  رد 
( . 3 .« ) لئاوالاب اهیلع  ۀناعتسالابتالوهجملا  صنتقن  اهبو  ۀیلقعلا  ةوقلاو  ةرکفلاب  ءیشلا  ملعن  امناو  »

ملع . وا  هب  رکف  لقع و  دهدیم و  تفرعم  ناسنا  هب  سح  نیاربانب ،
زا هچ  نآ  دـنکیم  فلتخم  ار  ود  نآ  هجیتن  هک  تساهدـش  هدـید  رکف  سح و  نیب  يرهوج  یقرف  ایتسا  حالطـصا  کی  نایب  اهنت  نیا  ایآ 

قـالطایلوا ریغ  بستکم و  ياـیاضق  هب  يو  دزن  ملع  هک  تسا  نیا  ملـسم  ردـق  هک  نیا  دـیآیمتسد  هب  هللا  همحرخیـش  تاـملک  ياوـحف 
اب یلوا  تامدـقم  زا  اریز  درک ، یفرعم  ساـیق  بیترت  هجیتـنار  ملع  تـسناد و  مـلع  لوـصح  ببـس  ار  تایهیدـب  ریخا  تراـبع  رد  دوـشیم 

حیرـصت ناهرب  نف  رد  نینچمه  ، درادـن رب  رد  بستکم  يانعم  هب  ملع  زج  ياهجیتن  جاتنتـسا  نیا  دوشیم  جارختـسالوهجم  ساـیق ، لیکـشت 
جراـخ بستکم  ریغ  تاقیدـصت  زین  تاروـصت و  اذـل  دـشاب  بستکم  : اـیناث تسا و  یقیدـصت  ملع  ـالوا : مـلع  زا  اـم  دارم  هـک  ( 4  ) دنکیم

هنوگ نیا  نینچمه  دیآیم  تسدهب  لقعت  رکف و  اب  تسا و  لیاوا  رب  یکتم  دوخ  يرظن ، دشاب و  قیدصت  هک  یملع  رگیدفرط  زا  دوشیم ،
دوب . دنهاوخ  یلک  روما 

تسا تفرعم  دیفم  هک  سح  سپ  تاروصت  یهیدب و  تاقیدصتای  بستکم  ریغ  هیـضق  دشابیم : رما  ود  تسانعم  نیدب  ملع  لباقم  هچ  نآ 
زا دناوتیم  اذل  دناهتسناد و  تایهیدبزا  یکی  ار  تاسوسحم  هفسالف  هک  تسا  نیا  لوا  يانعم  دیؤم  دشابیم  انعم  ودنیا  زا  یکی  هب  ملع  هن 

دشاب . ناهرب  يدابم 
یهیدب قیدصت  ای  یئزج  يروصت  ینعیتفرعم  سپ  دوبدهاوخ  یئزج  يرما  نآ  لوصحم  دـشاب  قوف  يانعم  ود  زا  کی  ره  تروص  ره  رد 

سوسحم ریغ  دـنچ  ره  دادمیمعت  یلک  روط  هب  یهیدـب  ياـیاضق  تاقیدـصت و  هب  اـج  نیمه  زا  ار  تفرعم  حالطـصاناوتب  دـیاش  یـصخش ،
دشاب .

میتخانش ناشبابـسا  هار  زا  ار  ایـشا  ام  رگا  ( 5 : ) دـیامرفیمتاقیلعتلا رد  ددرگیمن ; فقاو  قیاـقح  رب  دـسریمن و  روـما  هنک  هب  سح  ود : 
هب سح  سپ  مینکیمادیپ  تفرعم  اهنآ  هب  ساوح  قیرط  زا  هکلب  هدوبن  بابـسا  هار  زا  ام  تخانـش  الومعمیلو  میاهتخانـش  ار  اهنآ  قیاقح 

دیوگیمنینچمه : تسا  تفرعم  نآ  هجیتن  اهنت  دوشیمن  لیان  ءیشتقیقح 
( . 6 .« ) سحلاوه ءایشالل  هتفرعم  ادبم  نال  ۀتبلا  ءیشلا  ۀقیقح  فرعیال  ناسنالا  »

یشاوغ اب  هارمه  یسح  روص  نوچ  هک  دریگیمهجیتن  نینچ  داد  حیـضوت  ار  یـسح  روص  عازتنا  تیفیک  هک  نآ  زا  دعب  یئالع  همانـشناد  رد 
دوشیمن : لیان  رما  تقیقح  هبسح  سپ  دوب  دناوتن  درجم  تسا و  يدام 

( . 7 .« ) دیآ تدام  زا  هک  ییاهلوضفیبنتفریذپ  درم  يدرم  تروصو  یمدرم  تقیقح  دناوتن  سح  سپ  »
هدـش يرب  هدام  دوخ  يداـم و  روما  ضراوع و  عیمجزا  هدوب  رـشقم  ناـیرع و  تخل و  هک  تسا  يدرجم  تیهاـم  ناـمه  ءیـشتقیقح  اذـل 

تسا . لوصح  لباق  لقعت  هار  زا  ای  نآ و  بابسا  قیرطزا  ای  ءیشتقیقح  هب  ملع  دشاب ،
دومرف : هللا  همحراردصالم  هک  نانچتسا  لیصحت  لباق  بلاوق  رهاوظ و  اهنت  نآ  اب  سپ  دسریمن  تقیقح  هب  سح  رگا 

( . 8 .« ) اهنطاوبواهقیاقح نود  تایهاملا  بلاوقو  ءایشالا  رهاوظ  الا  لانیال  سحلا  نا  »
لوصو یلو  ددرگ ، طیـسب  لقع  هدش  دحتم  اقادصمنآ  اب  ددرگ و  یلقع  یملاع  هلقاع  هوق  هک  دـنادیم  هنوگ  نیا  ار  تقیقح  هب  لین  ناشیا 

مود تسا و  تیهامیعون  تقیقح  دنامیم  یقاب  فذح  زا  دعب  هچ  نآ  هک  لیلحت  هیزجت و  هار  زا  یکی  : دوب دـهاوخ  تروص  ود  هب  روص  هب 
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هللا همحرخیش  هک  تساج  نیا  زا  دیآ . تسد  هبتسا  ءیشتقیقح  درادیعمج و  تدحو  هک  یعون  موهفم  ات  هدوب  یناعم  بیکرت  قیرط  زا 
نینچمه درادن ، ود  نآ  نیبتیلعهطبار  یتاذ و  طابترا  زا  یکرد  دنکیم و  ءیش  ود  تبحاصم  تافلؤم و  كرد  طقفسح  ( 9 : ) دیوگیم

هب اـت  تـسا  یناـهرب  یناـیب  دـنمزاین  نـیا  دــهدیمن و  ینیقی  یلک و  هیــضق  ییاـهنتهب  ناـسنا  هـب  هـبرجت  رد  سح  هار  زا  هدــهاشم  ترثـک 
الک روما و  هنوگنیا  تسین  كردم  ار  یقطنمای  یفـسلف  میهافم  ریاس  هک  هنوگ  نامه  درادن  زین  تیلع  كرد  سح ، اذـل  دـسربتلعفشک 

درادقح مویه  ریظن  دـیوج  کسمت  سح  هب  اهنت  هک  یـسک  نیاربانبتسا  لوصح  لباق  یلقعیـشواک  اب  لقعت و  هار  زا  اهنت  هیناث  تالوقعم 
دسرن . یلولعم  یلع -  هطبار  فشک  هب  نآ  اب  هک 

لیاز هدام  رگا  لاـح  دوب  هداـم  روضح  ساسحاطیارـش  هلمج  زا  اریز  ( 10 ، ) دراد داـسف  تسا  سوـسحم  هک  تهج  نیا  زا  سوـسحم  هس : 
تسا :  ثداح  سح  نخس ، رگیدهب  دوریم ، نیب  زا  زین  ساسحا  نیا  ددرگ 

( . 11 .« ) كردن مل  نا  دعب  كارداوهو  هلبق  هکردن  مل  اثداح  ائیش  كردن  نا  وه  ۀقیقحلاب  ساسحالاو  »
یلیدـبت رییغت و  هنوگ  چـیه  تسا  درجم  نوچ  هک  لقع  فالخهب  ددرگیم  لیاز  هدام  تبیغ  ابتسین  یقاب  تباث و  يرما  ساسحا  نیارباـنب ،

هنوگ نامه  درادن  ییاقب  تابثو و  دشابیم  ریذپلاوز  يدام و  تامدقم  دـنمزاین  تسا  هدام  دـنب  ياپ  نوچ  ساسحایلو  درادـن  هار  نآ  رد 
دنراد . ماود  تابث و  دندرجم  ینالقع و  نوچ  يورخاتاذل  ور  نیا  زا  تسا و  رادیاپان  زین  یسح  تذل  هک 

تایلک لقعت  زا  زین  دوخ و  روعـش  زا  ار  سفن  ینعینآ  فراص  دنـسفن و  لغاش  سوسحم  روما  سح و  هک  تشذـگ  لوا  شخب  رد  راـهچ :
دنکیم : هراشا  تارک  هبار  بلطم  نیا  هللا  همحرخیش  دنرادیم ، زاب 

، لـقعلاب كاردـالا  وهو  هئداـبم  یلاو  هتاذ  یلا  ساـیقلاب  هل  لعفوۀسایـسلا  وـهو  ندـبلا  یلا  ساـیقلاب  هل  لـعف  نـالعف ، هل  سفنلا  رهوـج  نا  »
ندـبلا ۀـهج  نم  هلغاوـشو  نیرمـالا . نیب  عـمجلا  هیلع  بعـصیو  ، رخـالا نـع  فرـصنا  امهدـحاب  لغتـشا  اذا  هناـف  ناـعنامتم ، نادـناعتمامهو 
کیلع لطعت  لوقعم  یف  رکفت  تذخا  اذا  کناب  ملعت  تناو  عجولاوجرفلاو . مغلاو  فوخلاو  بضغلاو  تاوهـشلاو  لیختلاو  ساسحالا  : یه

( . 12 .« ) لقعتلا نع  سفنلا  عنمی  سحلا  نا  ملعت  تناو  . اهتهج یلا  اهایا  ةدار  اهرسقتو  سفنلا  یه  بلغت  نا  الا  هذه  نم  ءیشلک 
دیؤـم مه  هبرجت  و  ( 13 . ) دنکیم رکذ  یـسح  یـشاوغار  تسا  لوغـشم  یـسح  روما  هب  رتشیب  سفن  هک  نیا  تلع  تاهیبنتلاو  تاراشالا  رد 

هجوتاهنآ هب  دیاب  هک  هتشاد  يروغث  دودح و  دوخ  دراد ، يرشب  فراعم  رد  هک  یتیمها  مامت  ابسح  هک  نآ  هجیتن  دشابیم . بلطم  نیمه 
عبانم زا  یکی  اهنت  سح  تسین و  سح  زا  تاکارداو  تاـمولعم  ماـمت  ـالوا : اریز  تشادـنپ ، قلطم  هراـک و  همه  ار  نآ  تسیاـبیمن  دوش و 
بلاق رهاظهب و  سح  اثلاث : تسا ، لـقعتو  رکف  لوصحم  ملع  ملع و  هن  دـهدیم و  تفرعم  اـهنت  سح  : اـیناث دـشابیم ، مولعم  هدـننک  نیماـت 

لقعت و اب  اسماخ : تسا ، ریذپلاوز  هتشادن  ییاقب  تابث و  ساسحا  : اعبار تسا ، جراخ  نآ  ورملق  زا  ءیشتقیقح  نطاب و  دراد و  یـسرتسد 
نآ دـح  هب  هجوت  اب  ارياهوق  ره  ماقم  ناش و  هللا  همحرخیـش  بانج  هک  مینیبیم  اذـل  تساـه ، نآ  زا  فراـص  هدوبن  راـگزاسيروضح  ملع 

ار سح  ریغ  هتـسناد ، یکی  كردم  اب  ار  سوسحم  ارچ  هک  دریگیم  هدرخاهارگسح  یخرب  هب  ناشیا  تسا . هدرکن  طارفا  دهدیم و  نادب 
نعط اـهنآ  ربتسین  سوـسحمقشع  لـثم  يروـما  هک  نیا  زین  تسین و  سوـسحم  سح  دوـخ  هک  نـیا  یلک و  كاردا  ضقناـب  دـنرکنم و 

( . 14 . ) دنزیم

؟ تسا عبنم  اهنت  سح  ایآ  هلئسم 4 -

درک : جاتنتسا  ار  يروما  ناوتیم  نیشیپ  ثحابم  زا 
هدـش هدـییاس  هکـس  دـننامه  تایلک  رگیدترابع ، هب  دـنادیمن ; سح  عرف  ار  نآ  تسا و  لئاق  تلاـصا  لـقع  يارب  هللا  همحرخیـش  کـی :

لصفو سنج  تایلک و  فیلات  بیکرت و  یناعم ، ریوصت  ياراد  هدوب  لقتسم  دوخ  لقع  هکلبدنـشاب  لزان  یـسح  تروص  هک  نیا  ات  تسین ،
تاقیدصت . رد  هچ  تاروصت و  رد  هچ  تسا 
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سح زا  شیب  ناهج  تخانـش  رد  اهنآ  ناش  رگا  هکتسا  یلوا  تالوقعم  زا  ریغ  تـالوقعم  زا  يرگید  هتـسد  دـجاو  نهذ  رگید ، يوس  زا 
دــش هدـهاشم  هـک  ناـنچ  دـنکیم  داـی  تـالوقعملا » یناوـث   » ناوـنع تـحت  هتــسد  نـیا  زاهللا  همحرهجاوـخ  تـسین ، نآ  زا  رت  مـک  دـشابن 

هک نآ  زا  دـعب  ینعی  تسناد ; تایهام  ینهذضراوع  زا  ار  عضو و ... لمح ، سایق ، هیـضق ، موهفم  ریظن  یقطنم  میهاـفم  هللا  همحرخیـشهک 
نهذزین تسا  یقطنم  هیناث  تالوقعم  زا  تراـبع  هک  دـنوشیم  ینهذ  صاوخ  ياراد  نهذ  ردمیهاـفم  نیا  دـندمآ  نهذ  هب  يوهاـم  میهاـفم 

لیان تسا ، یجراخ  ناشفاصتا  ینهذ و  ناشـضورع  هکیفـسلف  هیناث  تالوقعم  نیعم  رگید  یمیهافم  هب  یتاسیاقم  هاگدـید و  اـب  دـناوتیم 
درادن میقتـسمیشقن  اهنآ  شیادیپ  رد  سح  دنا و  یلقع  میهافم  هنوگ  نیا  تسناد  یهلا  ماهلا  ضیفار و  اه  نیا  هللا  همحرخیـش  هک  ددرگ 

هب لین  زا  دعب  لقع  هک  تسور  نیا  زا  تسا و  لقع  راک  هلاصالابمیهافم  هنوگ  نیا  نتخادرپ  نتخاس و  هنرگ  دنکیم و  هیهت  عوضوم  اهنت  و 
ددرگ . زاینیب  نآ  زا  دنز و  بقع  ار  سح  نابدرندناوتیم  روما  نیا 

(15 ، ) تسناد يروضح  هطساویب و  ار  بیرق  روصهب  سفن  ملع  هللا  همحرخیش  تسا ، يدوهش  ملع  ملع ، هدننک  نیمات  عبانم  رگید  زا  ود : 
هاگیاج و رصاعمیمالسا  هفـسلف  رد  يروضح  ملع  هتبلا  تسناد  رـسیم  نکمم و  سفن  دوخ  اب  ار  تاذروعـش  دوخ و  هب  سفن  ملع  نینچمه 

فراعم مولع و  نیمات  تهج  یساسا  عبنم  هستیاهن  رد  ناوتیم  نیاربانب  ( 16 . ) تسا هدش  یفرعم  تخانش  يانب  گنس  هتفای  ار  دوخ  شقن 
تسا : یلوصح  ملعهب  طوبرم  نآ  مسق  ود  هک  يدوهش  ملع  لقع و  سح ، درک : لاصحتسا  هللا  همحرخیش  تاملکزا  يرشب 

هفـسالف رظن  هئارا  اب  و  لگه ، تناک و  مویه ، هژیوهب  برغ  هفـسالف  ياه  هاگدید  يداقن  یـسررب و  زا  دـعب  يرهطم  یـضترم  دیهـش  داتـسا 
( : 17  ) درادیمهضرع هیرظن  هس  اعمج  یمالسا 

زا اهنآ  دنرادن  یسح  ياههدروآرف  هب  یطابترا  چیه  ودنلقع  نامتخاس  ءزج  رگید  یضعب  هدش و  ذخا  سح  زا  ینهذ  میهافم  یخرب  لوا : 
هیرظن نیا  دـیآیمدوجو  هبتخانـش  تفرعم و  اـهنآ  بیکرت  زا  هدـش  ماوت  مه  اـب  ود  نیا  تسه  نهذ  دوـخرد  مه  نیا  دـنیآیم و  جراـخ 

تسا . تناک  هب  طوبرم 
دوشیم باریس  اهرهن  نیا  زا  هک  تسا  یضوح  لثم  طقفنهذ  تسا و  هدمآ  سح  زا  امیقتسم  هک  تسا  نامه  تسا  نهذ  رد  هچ  ره  مود : 

تسا . مویه  ریظن  برغ  نویسح  هب  طوبرم  هیرظن  نیا  دهدیم . میمعت  هدرک  بیکرتای  هیزجت  ار  اهنآ  طقف  لقع  و 
مه لقع  راک  رگید  يوس  زا  دنرادن ، دشاب  ناشنامتخاسءزج  هک  یموهفم  چیه  نهذ  لقع و  دنلئاق  هک  تسا  یمالسا  هفـسالف  هیرظن  موس : 

اب ار  اهنآ  هک  تساهیناث  تالوقعم  مان  هب  دـیدج  یناعم  هلـسلس  کـی  دـجاو  هکلبتسین  یـسح  ياـههدروآرفبیکرت  هیزجت و  هب  دودـحم 
دروآیم . تسد  هب  عازتنا 

عبانم زا  یکی  اهنت  سح  هکلب  تسا ، مولععبنم  اهنت  سح  هک  تسا  نیا  هللا  همحرخیـش  هاگدـید  ( 18  ) تشادنپ هک  تسین  حیحص  نیاربانب 
تسا . سح  اب  نهذ  راک  عورش  دنچ  ره  تسا 

 - دروم کی  رد  اهنت  دوشیم ، نشور  نآ  هیجوتهجو  دش  هدید  هللا  همحرخیـش  زا  فلاخم  يریبعت  انایحا  رگا  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب  لاح 
دیامرفیم : نینچ  هللا  همحرخیش  هک  دراد  دوجو   - تسا هدرک  یسررب  هدنراگن  هک  اج  نآ  ات 

( . 19 .« ) هنع لاعفنالاوسوسحملا  ءیشلاب  ساسحالا  الا  سیلو  سفنلل  وه  امنا  كاردالا  »
دومرف : هک  نانچ  تسا ، سح  عورش  هطقن  هدش  یهتنمسح  هب  یلقع  روما  تایلک و  هک  تسا  نیا  قوف  ترابع  يانعم  تفگ  ناوتب  دیاش 

( . 20 .« ) سحلا وه  ءایشال  هتفرعم  ادبم  »
هب لیلعت  همادا  رد  هک  نیا  شدهاشتسا  سح  رد  رصحنم   - نتشاد ینامسج  همدقم  ای  ندوب  يدام  يانعم  هب  ینامسج -  كاردا  هک  نیا  ای 

دیامرفیميدوهش : یقارشا و  ملع  هبتبسن  دیکات  همه  نآ  اب  هللا  همحرقارشا  خیش  هک  نیا  لوا  هیجوتدیؤم  تسا ، هدرک  لاعفنا 
( . 21 .« ) تاسوسحملا نع  ۀعزتنم  انمولع  عیمج  »

. دوشیم عورش  سح  اب  نهذ  دوب ، یلاخ  مولعزا  نهذ  سفن و  رما ، يادتبا  رد  نوچ  دیامرفیم  هلمج  نیا  حرش  رد  هللا  همحربطق  همالع 
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؟ قیدصت ایتسا  روصت  دیفم  سح  ایآ  هلئسم 5 -

همحراردصالم هک  سب  نیمه  نآ  تیمها  رد  دـبلطیمقیقد و  یـصحف  قیمع و  يروغ  تسا و  باب  لئاسم  قدا  مها و  زا  یکی  هلئـسم  نیا 
تسا . هتشاگن  هنیمز  نیا  رد  قیدصتلا  روصتلا و  ۀلاسرمان  هب  یقیقد  لقتسم و  هلاسر  هللا 

تخاس : حرطم  هدودحم  وورملق  راهچ  رد  ناوتیم  ار  هنیمز  نیا  رد  نخس  هک  نیا  تفگ  ناوتیم  الامجا  هچ  نآ 
دراو یئزج  تاروصت  سفن  هب  سح  دومرف : هللا  همحرخیشهک  میدید  قباسثحابم  رد  دشابیم ، روصت  دیفم  اعطق  سح  تاروصت : فلا - 

نآ تاروصتتسا  هداـم  روضح  هب  طورـشم  سح  هک  اـج  نآ  زا  دوشیم و  يرادـهگن  لاـیخ  هنازخ  ردیـسح  یئزج  روـص  نیا  دـنکیم ،
دـشابیم لقع  تاـیلک ، كردـم  اریز  تسا ، لـقع  هب  طوبرمهدوب  جراـخ  سح  هطیح  زا  اـساسا  یلک  تاروصت  رگید  فرط  زا  دـنا  یئزج 

یلک تالوقعم  دـعمو  تسا  یئزج  تاروصت  دـیفم  هسفنب  سح  نیاربانب  دـیآیم  تسد  هب  سح  زا  دـیرجتيوحن  اب  یلک  تاروصت  هچرگ 
تسازروصت . سح  دیدرت ، یب  هک  نآ  هجیتن  ینالقع ،

تسا سح  زا  یشان  نوگانوگ  ياحنا  هبتسا  مکاحنآ  رد  لقع  هک  تاقیدصت  یخرب  هک  تسین  یکـش  نینچمه  یلقع : تاقیدصت  ب - 
هار زا  باستکا  رتاوتهار ، زا  باستکا  هبرجت ، هار  زا  باستکا  ضرعلاب ، باستکا  ياههنوگ  هب  شتاقیدصترد  لقع  تشذگ  هک  هنوگ  نامه 

دومرف : دوشیمدنمهرهب ، عفتنم و  سح  زا  ارقتسا  هار  زا  باستکا  یئزج و  سایق 
.« سحلا نم  ببـسب  ایقیدـصت  املع  لقعلا  ةدافتـسال  یتلا  ءاحنالایه  هذـهف  هوجو ... یلع  سحلاـب  بستکی  تـالوقعملا  قیدـصت  نا  لوقن  »

( . 22)
زین نیا  رد  یتح  دراد  تلاخد  ياهنوگ  هب  لقع  کی  رهرد  نوچ  تسا  نشور  دناهدرک  بوسحم  یلقع  تاقیدـصت  ار  اه  نیا  هک  نیا  تلع 

تـسا دعم  طقف  سحو  تسا  لقع  ددـم  هب  هیـضق  نیا  تیلک  ةراح » ران  لک   » لثم دـنوش  نایب  یلک  رگا  هسوسحميایاضق  هک  تسین  یکش 
دنک : یلک  یمکح  لقع  هطساو  هب  سفن  هک 

( . 23 .« ) مکحلا کلذ  تایئزجب  ساسحالانم  لقعلا  هدافتسا  یلقع  مکحف  هراح  ران  لک  ناب  مکحلا  اما  »
نیا هک  دوشیم  اـهنآ  هب  طوبرم  یناـعمباب  رد  یمکح  تاـسوسحم  دروم  رد  ( 24 : ) دیامرفیم هللا  همحرخیـش  یمهو : تاقیدـصت  ج - 

ای روصترد و  هچ  سح  هنیمز  نیا  رد  تبحم ، توادع و  ریظن  دنتـسین  سوسحم  دوختعیبطرد  یناعم  هک  نیا  یکی  تسا : وحن  ود  هب  دوخ 
دنکیممکح . اهنآ  هب  سپس  هدرک  كاردا  مهو ، ار  یناعم  درادن و  یشقن  قیدصت  رد 

هدید ار  يدرز  ءیـش  هک  نیا  لثم  دـناهدماین  سحهب  دوشیم  مکح  هک  ینامز  یلو  دـنا  سوسحم  یناعم  نیا  هاگ  هک  تسا  نیا  مود  هنوگ 
نینچ تساتاسوسحم  سنج  زا  دـنچ  ره  میاهدرواـین  سح  هب  مکح  ناـمز  رد  ار  نآ  ینیریـش  هکنآلاـح  دـننکیم  نآ  ینیریـش  هب  مکح 

تسا . نآ  هب  مکاح  مه  و  هدوبن ، یسح  یمکح  زین  یمکح 
ره اثلاث  دنا و  سوسحم  ود  ره  نآ  لومحم  عوضومایناث و  تسا و  یئزج  الوا  هک  میشاب  هتـشاد  یقیدصت  رگا  لاح  یـسح : تاقیدصت  د - 
زا دنشابیم و  یسح  يروصت  ، دنايروصت رما  ود  هک  تهج  نآ  زا  لومحم  عوضوم و  تروص  نیا  رد  دناهدشساسحا ، مکح  نامز  رد  ود 

دراد دوجو  یـسح  مکح  تاقیدصت  هنوگ  نیا  رد  هک  نیا  تسا  ثحب  لحم  قوفبلاطم  رکذ  زا  دـعب  هچ  نآ  تسین  يروذـحم  تهج  نیا 
تسه ؟ زینقیدصت  عقومو  بجوم  تسا  روصت  دیفم  هک  نیا  زا  ریغ  سح  ایآ  رگید  ترابع  هب  ریخای ؟

ایاضق رادومن  ایاضق  نیب  رد  نآ  هاگیاج  ندش  نشور  روظنمهب  ام  هک  تسا  تادهاشم  ای  تاسوسحم  یهیدب  يایاضق  هلمج  زا  هک  مینادیم 
( . 25 . ) مینکیممیسرت ار  هللا  همحرخیش  رظن  زا 

دنکیم . یفرعم  ار  هیضق  عون  یس  رادومن  نیا  رد  هللا  همحرخیش 
نینچ تاسوسحم  فیرعت  دـنتایلوا ، ای  هیلوا  تایهیدبمیـسق  هک  دـشابیم  اهلوبق  بجاولاو  یهیدـب  يایاضق  هلمج  زا  تاـسوسحم  نیارباـنب 
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تسا :
اهنوـکو سمــشلا  دوـجوب  اـنمکح  لـثم  سحلا  نـم  اـهب  قیدصتلادیفتــسا  اـمنا  یتـلا  اـیاضقلا  یهف  تاــسوسحملاکف  تادــهاشملا  اــما  »

اناو ابـضغو  اـفوخ  اـنل  ناو  ةرکف  اـنل  ناـب  اـنتفرعم  لـثم  سحلاریغ  يوـق  ةدـهاشمب  ۀـیرابتعا  اـیاضقکف  ةراـح  راـنلا  نوـکب  انمکحوۀئیـضم 
( . 26 .« ) انتاوذ لاعفابو  انتاوذبرعشن 

دنمان و هیرابتعا  يایاضق  ار  نآ  هک  نطاب  سح  اب  ار  رگیدياهتـسد  میباییم ، رهاظ  سح  اب  ار  ياهتـسد  دناهتـسد : هس  تاسوسحم  نیاربانب 
میباییم . تلآ  نودبو  سفن  دوخ  اب  ار  موس  هتسد 

تشاد : نایب  ةاجنلا  رد  تسا ، هدش  هدافتساسح  زا  اهنآ  هب  قیدصت  رد  هک  دومرف  نینچ  تاسوسحم  هرابرد  رگید  يوس  زا 
( . 27 «. ) ضیباجلثلا کلوقک  سحلا  اهب  قیدصتلا  عقوا  روما  یه  تاسوسحملا  »

( . 28 .« ) دنادیم کیرش  ار  سایق  سح و  قیدصت  عاقیا  رد  تابرجم  رد  نینچمه 
دومرف : هبرجت  رد  سح  زا  سفن  عافتنا  هنیمز  رد 

ایلاـت وا  بلــسلا  وا  باـجیالا  اـمزال  عوـضومل  مـکحلا  اـمزالالومحم  سحلاـب  دــجوی  نا  وـهو  ۀــیبرجتلا  تامدــقملا  لیــصحت  ثلاــثلا  »
( . 29 .« ) هل فانم  ریغ  ۀبولسم  وا  دانعلا  بجوم  وا  ۀبولسم  وا  لاصتالابجوم 

مه یلات و  ای  لومحم  ءیـش  مه  سح  اب  اذـل  دوشیمتفای  مزال  یلات  زین  و  یبلـس -  هچ  یباجیا و  هچ  مزـال -  لومحم  سح ، اـب  نیارباـنب 
تسین . ناسکی  سح  هلیسو  هب  اهنتفای  نیا  دنچ  ره  دیآیم ، تسد  هب  شنتشادمزال  مه  نآ و  ندوب  یلات  لومحم و 

فرب نیا  هیـضق  رد  الثم  هک  دوب  نیا  یلـصا  لاؤسهک  میراد  داـی  هب  دـهدیمن  ار  یلـصا  لاؤس  خـساپ  تسا و  فلتخم  ریباـعت  هک  تسادـیپ 
دوجو زین  یمکحو  قیدـصت  روصت ، ود  نیا  زج  هیـضق  نیا  رد  دـنکیم  اقلا  سفن  هب  ار  لومحم  روصتو  عوضوم  روصت  سحتسا ، دـیفس 
ترابع هب  دـنک ; مکح  دوخ  ات  دزاسیم  دعتـسم  ار  سفن  روصتود ، هئارا  اب  اـهنت  سح  هک  نیا  اـی  دـهدیم و  سح  ار  مکح  نیا  اـیآ  دراد 

بستکم سح  زا  نآ  يازجا  هک  نیايانعم  هبتسا  یـسح  مکحتفگ  ناوتیم  طقف  ایتسا  سح  زا  مکح  ایآ  سوسحميایاضق  رد  رگید 
دنچهیضق هک  نیا  مود  تسیچ ؟ قیدصت  روصت و  تیهام  هک  نیا  یکی  تسا : رگید  هلئسمهس  یسررب  ورگ  رد  قیقد  شسرپ  نیا  خساپ  دنا .

تسیچ ؟ ساح  هک  نیا  موس  دراد و  ءزج 
همحرخیش هب  يرهطم  یضترم  دیهش  داتسا  هکنآ  رگید  تسا ، سفن  یقیقح  ساح  هللا  همحرخیـش  رظن  هب  هک  دش  نایب  تفگ : دیاب  الامجا 

هیمکحتبسن لومحم ، روصت  عوضوم ، روصت  دنا : ءزج  راهچ  ياراد  هبلاس  هبجوم و  يایاضقتسا  لئاق  ناشیا  هک  ( 30  ) دهدیم تبسن  هللا 
(31  ) دننادیم یلقع  مکح  یجراخ  همزال  ار  نآ  هتـسنادنهیضق  تیهام  ءزج  ار  هیمکحتبـسن  هللا  همحرییابطابط  همالع  دنچ  ره  مکح ، و 

( . 32 . ) دشاب مکح  دقاف  دناوت  یمن  تسا ، هیضق  هک  تهج  نیا  زا  هیضق  دراددوجو و  مکح  هیضق  ره  رد  نیاربانب 
نینچ هللا  همحرخیـش  حـضاو  ریغ  نانخـس  ساسا  رب  ناوتبدـیاش  تسا . سفن  لعف  ایتسا  یـسح  يرما  تاسوسحم  رد  ایآ  مکح  نیا  لاـح 

ات دزاسیم  دعتسمار  سفن  اهنآ  نیبتبسن  تاروصت و  ياقلااب  اهنت  سح  دشابیم و  لقع  سفن و  هبطوبرم  اساسا  مکح  هک  درک  طابنتـسا 
انا : » دـیامرفیم الومعم  ایاضق  رد  ندرک  مکح  باب  رد  هللا  همحرخیـش  دـنک . يرگید  زا  یکی  بلـس  ای  يرگید  يارب  یکی  توبث  هب  مکح 

احیرـص تاسوسحمدروم  رد  دـنکیم  يوریپ  خیـش  زا  اههنیمز  نیا  رد  الومعم  هک  هللا  همحرقارـشا  خیـش  هک  نآرگید  دـهاش  مکحن » دـق 
دیامرفیم : 

( . 33 .« ) هیلايداو سحلا  كردا  امب  لقعلل  مکحلا  لب  مکح  سحلل -  يا  هل -  سیلو  »
( . 34 . ) دنادیمن قیدصتعقومو  بجوم  تسا  سح  ولت  یلات  هک  ار  لایخ  هللا  همحرخیش  بانج  هک  نیا  رگید  دهاش 

سفن عقاو و  هک  تسا  یتروص  تهج  کی  زا  تسا : هبنجود  ياراد  مکح  : » دـیوگیم مکحتیهام  هرابرد  مسیلائر  شور  هفـسلف و  لوصا 
تروص یلوصح و  ملعار  وا  دـیاب  هبنج  نیا  زا  دزاسیم ، فشکنم  عوضوم  اب  ار  لومحم  طابترا  یجراـخ  دوجوو  دـهدیم  هئارا  ار  رمـالا 
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تسین و یـسایق  شدوجو  هبنج ، نآ  زا  هک  دراد  يرگید  صاخ  هبنج  هبنجنیا ، رب  هوالع  رگید  فرط  زا  و  مینادب ، یلاعفنا  تیفیک  ینهذ و 
مکح ناـعذا و  رارقا و  ماـن  نآ  هب  هک  تساهبنج  نآ  زا  دراد و  زاـیتما  تاـیناسفن  ریاـس  زا  فوشکم ) عبت  هب  هن   ) دوخ دوـجو  وـحنبسح  هب 

( . 35 . ) دریگیم رارق  یناسفن  روما  ریاس  فیدر  رد  تسین و  یجراخ  يرما  تروص  هکیناسفن  تسا  یلعف  هبنج ، نآ  زا  میهدیم و 
هن تسا  یجراـخ  ضارعا  روـص  دوشیملـیان  نادـب  سح  هـچ  نآ  ( 36 : ) دـنیامرفیم هنیمز  نیا  رد  هللا  همحریئاـبطابط  همـالع  نـینچمه 

لقع دـهدیم و  سفن  هب  یتاروصت  سح  هک  هنوـگ  نیدـب  تسا ; لـقع  هب  طوـبرم  طقفقیدـصت  هکلب  اـهنآ  بلـس  اـی  توـبث  هب  قیدـصت 
لاعفا زا  مکح  نیا  تسین و  ایتسه  تباثجراخ  رد  ءیـش  هک  تسا  نیا  قیدـصت  دافم  اریز  دـنکیم ، باـجیا  بلـس و  هب  مکح  اـهنآنیب 

دنکیمن . نآ  یفن  ای  جراخ  ناهج  تابثا  سح  هکتشذگ  اریز  سح ، هن  تسا  لقع  ای  سفن 
مکح عاقیا  اقلا و  تسا  سح  هک  تهج  نآ  زا  سحو  ( 37  ) تسین سح  زا  مکح  سفن  تادهاشم ، ای  هسوسحم  يایاضق  رد  هک  نآ  هجیتن 
هجیتن نیا . زاشیب  هن  دـهدیم و  تسد  هب  ار  رما  ود  نیبتبحاصم  تافاوم و  رثکادـح  تسا و  روصتدـیفم  طـقف  سح  نیارباـنب  دـنکیمن ،

دنک ادیپ  جراخ  اب  یطابترا  دشاب و  نایم  رد  قیدصت  مکح و  هکتسا  ییاج  صوصخم  اطخ  اریز  درادـن ، هار  سح  رد  اطخ  هک  نیا  رگید 
تسا . نیا  زا  شیب  یتقد  لمات و  دنمزاین  ثحب  نیا  هتبلا  دوب . دهاوخ  درومیبسح  دروم  رد  نیا  و 

اهتشونیپ :
ص 23 و 82 . تاقیلعتلا ، ( 1

ص 148 . نامه ، ( 2
ص 148 . تاقیلعتلا ، ( 3

ص 296 . ج 3 ، قطنملا ، ءافشلا ، ( 4
ص 77 . تاقیلعتلا ، ( 5

ص 82 . نامه ، ( 6
ص 103 . یئالع ، همانشناد  ( 7

ص 367 . ج 3 ، رافسا ، ( 8
ص 6 . افش ، تایهلا  رب  تاقیلعت  ص 270 ; تایهلالا ، ءافشلا ، ( 9

ص 26 . تاقیلعتلا ، ( 10
ص 77 . نامه ، ( 11

داعملا ص 129 . ادبملا و  ص 368 و 380 ; ةاجنلا ، 153 و 210 ; ، 196 ص 195 ، سفنلا ، باتک  ( 12
ص 395 . ج 2 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ( 13

. 9 ص 2 -  ج 3 ، نامه ، ( 14
ص 477 . يراوزبستمکح ، هموظنم  حرش  رب  هقیلعت  ( 15

دعب . هب  ص 152  هفسلف ج 2 ، شزومآ  ( 16
. 392 ص 379 -  هفسلف ، دعب ;و ر.ك :  هب  ص 283  ص 333 و ج 3 ، ج 1 ، هموظنم ، طوسبم  حرش  ( 17

ص 329 . ج 1 ، هموظنم ، طوسبم  حرش  ( 18
ص 23 . تاقیلعتلا ، ( 19

ص 82 . نامه ، ( 20
ص 278 . قارشالاۀمکح ، ( 21
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ص 222 و 224 . ج 3 ، قطنملا ، ءافشلا ، ( 22
ص 216 . ج 1 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ( 23

ص 147 و 148 . سفنلا ، باتک  ( 24
. 227 ص 212 -  ج 1 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ( 25

ص 215 . ج 1 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ( 26
ص 113 . ةاجنلا ، ( 27
ص 113 . نامه ، ( 28

ص 197 . سفنلا ، باتک  ص 372 ; ةاجنلا ، ( 29
. 48 ص 44 -  ج 2 ، مسیلائر ، شور  هفسلف و  لوصا  ( 30

ص 251 . همکحلا ، ۀیاهن  ( 31
ص 165 . ج1 ، هفسلف ، شزومآ  دعب ; هب  ص 45  یهاوگ ، یهاگآ و  ( 32

ص 120 . قارشالاۀمکح ، ( 33
ص 171 . سفنلا ، باتک  ( 34

ص 52 . ج 2 ، مسیلائر ، شور  هفسلف و  لوصا  ( 35
ص 262 . همکحلاۀیاهن ، ( 36

.41 ص 40 - ۀفرعملاۀیرظن ، ( 37

ساوح مجنپ : شخب 

مجنپ شخب  همدقم 

هایگ اریز  داد ، رارق  یندعم  رهاوج  دامج و  زا  لمکاار  نآ  دـیرفآ و  يرـصنع  داوم  زا  ار  یتابن  سفن  ناحبـس  دـنوادخ  هک  میتسناد  نونکات 
نیا رد  لاعتم  يادـخو  درادیم  زاتمم  نآ  لاـثما  بوچ و  گنـس و  زا  ار  وا  زین  رگید  ياوق  تسا و  قورعقیرط  زا  اذـغ  هبذاـج  هوق  ياراد 

میدـق دـهع  رد  یتح  یفلتخم  ياهباتک  نآ ، رد  یهلا  ياه  تمکحو  تابن  اب  طابترا  رد  درک و  ماـمت  ار  دوخ  تردـق  تمکح و  دوجوم 
نیا شراگن  دـنچره  تسا  هداد  صاصتخا  هایگ  رد  یهلا  تردـق  تمکح و  نایب  هب  ار  ( 1  ) تابنلاباتک هللا  همحرخیش  . تسا هدش  هتشاگن 
دراد . یکشزپ  ملع  رد  یمهم  شقن  هک  نآ  صاوخ  ازجا و  هایگیحیرشت و  یسانشزاب  هلمج  زا  دنکیم  لابند  ار  يرگید  فادها  باتک 

زا لمکا  دـش و  قلخ  یتسه  هنحـص  رد  يدارا  تکرحو  ساسحا  یگژیو  ود  اـب  يدوجوم  تفرگ و  قلعت  لـمکا  يدوجو  هب  یهلا  تیاـنع 
هب همات  تفالخ  دادعتساناسنا  رد  ناحبس  يادخ  تخاس ، لقع  رون  هب  نیزم  ار  وا  تسا و  بضغ  توهشيارو و  هک  دادرارق  ار  ناسنا  نآ ،

داهن . اهنآ  شود  ربتیاده  لعشم  ودرک  تیانع  یسدق  هوق  ار  دوخ  صاخ  ناگدنب  داهن و  تعیدو 
 - تشذـگ اهنآ  یلک  ثحاـبم  هک  دـشابیم -  کـیرحتو  كاردا  هدر  ود  رد  يددـعتم  ياوق  دـجاو  یناـسنا  یناویح و  سفن  لاـح  ره  هب 
دنچ هب  هجوت  نآزا  لبق  یلو  میـشابیم  ساوح  کت  کت  یـسررب  ددص  رد  هدرک  لقتنم  ساوح  تایئزجهب  یلک  لئاسم  زا  ار  ثحب  نونکا 

دوب : دهاوخ  دیفم  هتکن 
رگا تسا  یلوا  هرـصاب  هوق  تعـسو ، تهج  زا  الثم  ; درک تیاـعر  ار  یفلتخم  ياـهرایعم  اـه و  كـالم  ناوتیم  ساوح  رکذ  بیترت  رد  - 1

هدولآ و رضمياهاذغ و  صیخـشت  رد  هک  تهج  نآ  زا  ییاشچ  سح  دوب . دهاوخ  مدقم  هسمال  سحدوش  یندب  شـشوپ  تعـسو  هب  هجوت 
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هجوت اب  دشابیمن  نیعتم  اهرایعم  نیا  زا  کی  چیه  هتبلا  دوش  حرطملوا  دناوتیم  دراد  ییازس  هب  شقن  ندبتحـص  يرامیب و  رد  هجیتن  رد 
هعماـس و هماـش ، هقئاذياوق ، زا  نآ  لاـبند  هب  هدرک  عورـش  هسمـال  هوق  زا  زین  اـم  هللا  همحرخیـش  ياـهباتک  رثـکا  رد  هدـشظاحل  بیترت  هب 

درک . میهاوخثحب  هرصاب  هرخالاب 
 : دومرف هچ  نانچ  دوشیم  ناویح  سملاب  ناویح  الوصاو  تسا  يرورض  ناویح  يارب  هقئاذ  هسمال و  هوق  ود  هک  تسا  نآ  بیترت  نیا  دیؤم 

نکلوناویح لک  یف  قلخی  نا  يرورضف  سمللاو  قوذلا  اما  ضعب  نوداهـضعب  هلام  هنمو  اهلک  سمخلا  ساوحلا  هل  نوکیام  ناویحلا  نمو  »
( . 2 .« ) رصبی ام ال  هنمو  عمسی  ام ال  هنمو  مشی  ام ال  ناویحلا  نم 

دومرف : هک  نیا  ای 
ةوق ةوق  دـقفی  نا  زوجیو  ۀـیذاغ  ةوق  هل  ناف  ۀیـضرا  سفن  يذ  لـکنا  اـمک  هناـف  سمللا  وه  اـناویح  ناویحلا  هب  ریـصی  يذـلا  ساوحلا  لوا  »

سکعنی ـالو  يرخـالا  نـم  ةوـق  ةوـق  دـقفی  نازوـجیو  سمللاسح  هـلف  ۀـیناویح  سفن  يذ  لـک  لاـح  کلذــک  سکعنی  ـالو  يرخـالانم 
( . 3 .« ) ناویحلا يوقرئاس  دنع  سملا  لاح  هیف  ۀیضرالا  سفنلا  يوق  ریاس  دنع  ۀیذاغلالاحو 

دشابیم . سفنلاباتک  رد  روکذم  بیترت  تسا  ظوحلم  ساوح  نیب  باتک  نیا  رد  هک  یبیترت  نیاربانب ،
زا کی  ره  صوصخ  رد  ار  یحورشم  بلاطم  میدقتایعیبط  زا  يوریپ  اب  نیرخاتم  یتح  مدقتم و  هفـسالف  رگید  دننامه  هللا  همحرخیـش  - 2

رکذ هکنیا  روکذم و  لیلد  هب  اذل  دـنکیمن  قیبطت  اهنآ  زا  یـضعب  زورما  تایفـشک  اب  هک  دـناهدرکرکذ  هرـصاب ، سح  اصوصخ  ساوح ،
عبانم هب  ار  نآ  حورشم  هدرک  هراشا  اهنآ  هب  موزل  دح  ردطقف  مینکیم و  يراددوخ  اهنآ  طوسبم  نایب  زا  دوب  دهاوخ  لالم  بجوم  اهنآ 

بلاطم هب  ناشنامردتیفیک  اهنآ و  ياه  يراـمیب  اـه و  بیـسآ  یـسح و  ياـضعا  حیرـشت  هنیمز  رد  نینچمه  ، داد میهاوخ  عاـجرا  طوبرم 
اهنآ عبانم  هب  اهنت  يراددوخ و  اهنآ  لقن  زا  درادن  عوضوم  اب  ینادنچطابترا  نوچ  هک  میروخیمرب  يزیگناتفگـش  باذج و  حورـشم و 

مینکیم . هراشا 
یقیبطت یثحابم  طوبرم  ياه  شناد  رگید  یسانشبصع و  ، یسانش ناور  يژولویزیف ، ریظن  یمولع  زا  هدافتـسا  اب  ناوتیم  هنیمز  نیا  رد  - 3

. دبلطیم رتعیسو  یلاجم  هدوب و  جراخ  رضاح  راتشون  هلصوح  زا  زیناهنآ  هک  تخاس  حرطم  ار 

ییاواسب سح 

تسا : هدرک  فیرعت  نینچ  هللا  همحرخیش  ار  سح  نیا 
( . 4 .« ) بیکرتلا ۀئیهل  ۀلیحملا  وا  جازملل  ۀلیحملا  ةداضملاب  هیف  رثؤیوهسامی  ام  كردت  همحلو  هلک  ندبلا  دلج  باصعا  یف  ۀبترم  ةوق  یه  »

سامت تسوپ  اب  هک  ار  هچ  نآ  هوق  نیا  تسا ، هدـناشوپابیرقت  ار  ندـب  رـسارس  تسا و  ندـبتشوگ  تسوپ و  باصعا  رد  هسمال  هوق  لـحم 
دنکیم . كرد  دنز  مه  رب  ار  ندب  بیکرتتئیه  ای  جازم  دشاب و  هتشاد 

: تفگ میهاوخ  نخستمس  راهچ  رد  هنیمز  نیارد  هک  درک  حرطم  ار  ثحابم  ریاس  ناوتیم  دش  نشور  هوق  نیا  فیرعت  هک  نآ  زا  دعب 

هسمال سح  هاگیاج  فلا :

هک تسا  هدرک  هماقا  یلیلد  بلطم  نیا  رب  هللا  همحرخیـش  . تسا ساوح  هجرد  نیرتصقان  یناویح و  سح  نیلوا  ییاواـسب  اـی  هسمـال  سح 
همحرییابطابط همالع  نکل  تسا  هدرک  ناـهرب  هب  ریبعت  لـیلد  نیا  زا  هللا  همحردـنوخآ  ( ] 5 . ) دناهدرکرکذ ار  نامه  زین  وا  زا  دـعب  هفـسالف 

ناهرب .]. هن  تسا  ناهرب  هیبش  مالک  دنیامرفیم : هتسناد  هحماسم  رب  ینبم  ار  نآهللا 
لوبق دـعم  هک  هدوب  جازم  بیکرت  نیا  لوصحم  ، تسا هسوسحم  تایفیک  رـصانع و  زا  بکرم  ناویح  ندـب  ( : 6  ) دیامرفیم هللا  همحرخیش 

تسا و جازم  لادتعانیهر  ندبتحص  حالص و  اذل  دوریم  نیب  زا  ادعب  هدش  دساف  جازم  دوش  لتخم  ، تایفیک بیکرت  رگا  دشابیم ، سفن 
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هک دشاب  يزیچ  هعیلط  نیلوا  تسا  مزال  نیاربانبتسا  سفن  هعیلط  سح ، ، رگید يوس  زا  دوب ، دنزیم  مه  هب  ار  لادتعا  هچ  نآ  بقارم  دـیاب 
لـصا داسف  زا  جراخ  ررـض  عفد  ای  عفنبسک  يارب  یقیرط  تسا  نکمم  رگید  ساوح  هتبلا  ددرگ . نومنهر  ندب  داسف  حالـصرب و  ار  سفن 

تسا . رتمهم  رتولج و  دشاب  ندبماوق  لصا  هب  طوبرم  هک  يداسف  یلو  دشاب  ندب 
، تسا مدـقا  ررـض  عـفد  تسا و  تعفنم  بلج  روـظنمهب  زین  نیا  یلو  دـشاب  نوـمنهر  تاـموعطم  صیخـشت  تهج  تسا  نکمم  هـقئاذ  هوـق 

لباق سمل  هار  زااهنت  نآ  دوش و  دراو  ناهد  زا  ریغ  يرگید  هار  زا  ندب  یبیکرت  تئیه  ای  جازم  دسفم  لماعتسا  نکمم  هک  نیا  زا  هتشذگ 
. دشاب مسج  ماوق  ظفاح  دـنک و  رود  نآ  زا  ار  تارـضم  هدوب  ندـب  لصاداسف  بقارم  تسا  مزال  سفن  هعیلط  نیلوا  نیاربانب  تسا ، ساسحا 
، هدرک علطم  نآ  زا  ار  سفن  دسانـشیمدشاب و  دمجم  ای  قرحم  دیاش  هک  ار  ندـب  فارطا  ياوه  هک  تسا  هسمال  سح  ساوحهعیلط ، نیلوا 

ناویحهسمال ندوب  اب  طقف  یلو  دـنتفایم  راک  زا  ساوح  رگید  اـی  هقئاذ  یـسح ، یتفآ  زوربظاـحل  هب  هک  تسا  رایـسب  اذـل  درادیم  هگن  رود 
دنامیم : یقاب 

یضرا ». ناویح  لکل  هنم  دبالو  ساوحلا  لوا  وه  سمللاف  »
نینچ دـیاب  زین  تکرح  دراد  مدـقت  یعون  سح  هچ  نانچو  تسا  سح  زارطمه  ناویح  ياربتکرح  تسا : هدـش  حرطم  یبلطم  اج  نیا  رد 

رد هللا  همحرخیـش  . فادـصا عاونا  یخرب  ریظن  دـنتکرح  دـقاف  یلو  دـنراد  هسمال  تاناویح  یخرب  هک  تسانیا  روهـشم  هک  نآ  لاح  دـشاب 
ضبق و تکرح  مود  دوشیم . لـقتنم  رگید  هطقن  هب  ياهطقنزا  ءیـش  هچ  ناـنچ  یلاـقتنا  تکرح  تسا : عون  ود  تکرح  دـیوگیم : خـساپ 
دنتکرح و مود  عون  ياراداه  جنفـسا  اه و  فدص  دنوشیم ، طسبنم  ضبقنم و  یلو  هتـشادن  یلاقتنا  تکرح  اضعایخرب  هک  نیا  ریظن  طسب 

صیخـشت ناوتیم  دشاب  یعون  ره  هبتکرح  زا  ار  هسمال  سح  اساسا  دنـسربنآ و  هب  دننک و  بلط  اذغ  دنناوتب  ات  دادتما ، فاطعنا و  دجاو 
تسیننآ . رد  هوق  نیا  دوجو  مهف  يارب  یهار  دشاب  هتشادن  دوجو  یتکرح  عون  چیه  رگا  الاو  داد 

نییاپ يوس  هب  الاب  زا  ضرا  اریز  دنـشابیمنینچ ، زین  تاتابن  رـصانع و  ( : 7  ) دـیامرفیم تسا و  هداد  میمعت  ار  لیلد  نیا  هللا  همحردـنوخآ 
نیا دـنکیم ، ضوع  ار  دوـخ  ریـسم  دوـش  هجاوـم  یعناـم  اـب  وـمن  دـشر و  ریـسم  رد  هاـگره  هاـیگ  هچ  ناـنچ  سکعلاـب  شتآ  دزیرگیم و 

دیوگیم : رخف  یلو  تسا . میالم  ریغ  میالم و  روعش  یعون  ربتلالدروما 
( . 8 .« ) هیلاسفنلا لیمت  امم ال  تادامجلل  كاردالاو  روعشلا  تابثاف  ۀلمجلابو  »

هسمال ياوق  ب : 

كـالم هلمج  زا  اوق )  ) مود شخب  رد  ( 9 . ) دنکیمیفرعم عون  راهچ  يارب  سنج  ار  نآ  دـنادیمن و  هوق  کی  ار  هسمال  هوق  هللا  همحرخـیش 
هکیلوا لعف  عون  راهچ  نوچ  دـیوگیم : رایعم  نامه  هب  کسمت  اب  اج  نیا  رد  هللا  همحرخیـش  دـشنایب ، سنج  رد  فالتخا  اوق  ددـعت  ياه 

عمتجم تلآ  کی  رد  دنچ  ره  دـش  مزتلم  زیامتم  وتوافتم  هوق  راهچ  هب  دـیاب  دراد  دوجو  هسمال  رد  دـنراد  فالتخا  رگیدـکی  اب  سنج  رد 
تسا لطابيرادنپ  نیا  یلو  دناهتسناد  هوق  کی  ار  نآ  هدرک  دانتـسا  دنراد  عامتجا  تلآ  کی  رد  همههک  لیلد  نیمه  هب  یخرب  هتبلا  دنـشاب 

لیلد ندوبتلآ  کـی  رد  فرـص  سپ  دـناهوق ، ود  هک  یلاـحرد  دـنراد  دوجو  تلآ  وضع و  کـی  رد  هقئاذ  هسمـال و  هوق  هک  هنوگ  ناـمه 
دنلعف عون  راهچ  لاعفانیا  نوچ  نیاربانب  دـنباییم ، زیاـمت  رگیدـکی  زا  اـضعا  ریاـس  رد  هقئاذ  هسمـال و  هوق  ودنوچ  دوشیمن ، هوق  تدـحو 
دحاو یتلآ  رد  یتح  ای  دـشاب و  رـشتنم  تلآ  کی  رد  هوق  دـنچ  هک  دراددوجو  یناکما  نینچ  هتبلا  هوق . کـی  هن  تسا  هوق  راـهچ  هب  طوبرم 

دشاب . ياهوق  هب  صاخ  یئزج  ره  دشاب و  هتشاد  دوجو  سوسحمانیماسقنا 
زا : دنترابع  هسمال  سح  هناگراهچ  ياوق 
دراب ; راح و  نیب  داضت  رد  همکاح  هوق 

بطر ; سبای و  نیب  داضت  رد  همکاح  هوق 
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نیل ; بلص و  نیب  داضت  رد  همکاح  هوق 
سلما ; نشخ و  نیب  داضت  رد  همکاح  هوق 

. فیفخ لیقث و  نیب  داضت  رد  مکاـح  زاتسا  تراـبع  هک  ( 10  ) تسا هدوزفا  نآ  هب  ار  رگید  یمـسق  یخرب  زا  لـقن  هب  هللا  همحراردـصالم 
بیکرت زا  هک  دنطیسب  تاسوسحم  قوف  روما  ( 11 . ) دنکیم زیهرپ  نآ  هرابرد  نخسزا  هتسنادن  مهم  ار  فالتخا  نیا  هللا  همحرقارـشا  خیش 

( . 12 . ) دیآیم لصاح  بکرم  تاسوسحم  طسب  ضبق و  قیرفتو و  عمج  عاونا  زا  هدافتسااب  اهنآ و 

سوملم روما  ج : 

درک میسقت  عون  راهچ  هب  ار  هسمال  سح  هک  اجنآ  زا  لئاسر  ةاجنلا و  رد  هللا  همحرخیش  دروخیم ، مشچ  هب  یفالتخا  سوملم  روما  هرابرد 
، تسوـــــبی تدورب ، ترارح ، ( : 13  ) دـــنکیم یفرعم  سوــملم  تــشه  اــعمج  تــسنادتیفیک  ود  كردـــم  مکاــح و  ار  عوــن  ره  و 
، هدوزفا نادب  ار  تفخ  لقث و  ای  یکبـسو  ینارگ  ینعی  رگید  سوملم  ود  یئالع  همانـشناد  رد  تسالم . تنوشخ و  نیل ، تبالـص ، ، تبوطر

تجوزل سفنلاباتک  رد  هللا  همحرخیش  اما  ( 15 . ) تسا هدرک  نایب  زین  ار  نآهللا  همحردنوخآ  و  ( 14  ) دناسریم هد  هب  ار  تاسوملم  دادعت 
( . 16 . ) دناسریم هدزاود  هب  ار  دادعت  هدوزفا  اهنآهب  ار  یمرن  ایتشاشه  و 

هوق نیا  عاونا  دادـعت  تسا  مزال  اذـل  تسا  تاسوملمزا  لباقتم  تفج  کی  رادهدـهع  هسمال  سح  زا  یعون  ره  هک  مینادیم  رگید  يوس  زا 
، تفاثک تفاطلینعی ، رگید  مسق  راهچ  هللا  همحرییابطابط  همالع  دـناهدرک  نایب  عون  راهچ  هسمال  سحيارب  هک  نآ  لاـح  دـسرب  شـش  هب 

دسربتشه . هب  اوق  دادعت  تسامزال  تروص  نیا  رد  هک  ( 17 . ) دننکیم هفاضا  اهنآ  هب  ار  تلب  فافج و 
تشاشه و نیل ، تبالـص ، ینعی  تاسوملم  مسقراهچ  یـضعب  هک  نیا  تسا  هدومرف  حرطم  هطبار  نیا  رد  هللا  همحرخیـش  هک  يرگید  ثحب 

نایب ار  شیوخصاخ  رظن  قیداصم  یخرب  رد  فالتخا  اهنآ و  كالم  دراب  ناشیا  هک  دـناهدیمان  یناـثسوسحم »  » حالطـصا هب  ار  تجوزل 
تشذگ . نآ  ثحب  هک  تسا  هتشاد 

ملا . تذل و  يرگید  و  لاصفنا ، دوعو  لاصتا  قرفت  یکی  تسا : هدش  لئاق  هوق  نیا  يارب  رگید  ساسحا  عون  ود  هللا  همحرخیش 
ینامز تسا و  جازم  هب  بوسنم  هاگ  ضرم  تمالساذل و  تسا  هدش  نوکتم  تایفیک  رـصانع و  بیکرت  زا  جازم  جازم و  زا  ناویح  مینادیم 

، دش دـهاوخ  يرامیبو  یـشوخان  ثعاب  کی  ره  دور  نیب  زا  رـصانع  بیکرت  ای  دوش  جراخ  لادـتعا  زا  جازمرگا  ینعی  بیکرت ; هب  بوسنم 
دیاب یـسح  نیاربانب  روآگرم . یهاگ  یتح  تسا و  يراـمیب  ضرمداـجیا و  لـماوع  زا  یکی  بیکرت  ندـش  لـیاز  نتفر و  نیب  زا  نیارباـنب 

داسف و زا  ات  دنک  كرد  ار  لاصفنادوع  ینعی  نآ  لباقم  دوشیم و  لصاح  ندب  یگدـیرب  ماگنه  هچ  نانچ  بیکرت  لاصتاقرفت و  ات  دـشاب 
دنک . ساسحا  ار  رما  ود  نیادیاب  هسمال  سح  ور  نیا  زا  دوش  يریگولج  تکاله 

هک هنوگ  نیدب  ( 18  ) دراد دوجو  یتوافت  ساوح  ریاسو  هسمال  نیب  هنیمز  نیا  رد  تذـل ، ثعاـب  نآ  دوع  تسا و  ملا  بجوم  لاـصتا  قرفت 
هکلبتسینندینـشتهج زا  دوش  لصاح  يدرد  دیدش  يادص  زا  شوگ  يارب  رگا  الثم  دنرادن ; ملاو  تذـل  دوخ  يدوخ  هب  شوگ  مشچ و 

نیا زا  هکلبتسین  ندـید  تهج  زا  دـمآدیدپ  یملاـت  صاـخگنر  زا  مشچ  يارب  رگا  نـینچمه  تـسا  خامـص  هدرپ  ندرک  سمل  ثـیح  زا 
یهاگ سمل  ملا  تذل و  هتبلا  ، دراد تذل  ملا و  هسفن  یف  هسمال  نکل  تسا  هدـش  ملاتم  دـیدش  گنر  سمل  زا  مشچتسوپ  هک  تسا  ثیح 

تسا : نینچ  نیا  لاصفنا  دوع  زا  لصاح  تذل  و  لاصتا ، قرفتزا  لصاح  ملا  هچ  نانچ  تسا  رگید  سوسحم  هطساو  هب 
ملایوذتلی ام  اهنمو  ملا ، الو  اهـسوسحم  یف  اهل  ةذل  الام  اهنم  يرخالاساوحلا  نال  کلذو  ساوحلا ، ریاس  ینعملا  اذـه  یف  سمللا  قرافیو  »

کلذکو . لخاد نم  ذتلتو  کلذ  نم  ملات  سفنلا  لب  ملای ، الو  ناولاب  ذتلی  الرـصبلا  لثمف  اهیف  ةذـل  یتلا ال  اماف  تاسوسحملا . دـحا  طسوتب 
ثیح نملب  رـصبت ، وا  عمـست  ثیح  نم  ملات  تسیلف  ءوضلاک  طرفم  نول  نمنیعلاو  دـیدش  توص  نم  نذالا  تملات  ناف  نذالا ، یف  لاـحلا 

ۀیفیکب افیکتاذا  ناذتلیو  ناملایف  قوذلاو  مشلا  اماو  ۀیـسمل . ةذل  کلذ  لاوزباهیف  ثدـحت  کلذـکو  یـسمل ، ملا  اهیف  ثدـحی  هنال  سملت ،
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قرفتب لب  لوالا  سوسحملانم  ۀیفیک  طسوت  ریغب  ذتلیو  ملای  دقو  اهبذتلیو ، ۀـسوململاۀیفیکلاب  ملای  دـق  هناف  سمللا  اماو  ۀـمئالم . وا  ةرفانم 
( . 19 .« ) همائتلاو لاصتالا 

. تسا لدبتم  ریغتم و  هک  نآ  ریظن  يزیچ  ای  جازمهن  تسا ، سفن  مان  هبتباث  يدوجوم  اتیاهن  تذل  ملا و  كردم  هک  نیا  رخآ  هتکن 

هسمال ياهیگژیو  د :

: تسا رارق  نیا  زا  هک  تسا  ییاهیگژیو  صاوخ و  ياراد  سح  نیا 

( : 20  ) سامت - 1

دوخ سوسحم  اب  لاصتا  هب  زاین  شوگ  ای  مشچ  الثم  يرهاظ ; ياوقریاس  فالخ  هبتسا  مزال  سوسحم  اـب  ساـمت  هوق ، نیا  دروم  رد  طـقف 
نآ زا  یتروص  دـناوتیمن  ییاـنیبسح  دوشیم و  لاـعف  مشچ  هسمـال  سح  میلاـمب  مشچ  حطـس  هب  ار  سوسحم  مسجرگا  یتح  دـنرادن و 
هب ار  نآ  هدرک  قـالطا  نآ  لـعف  رب  ار  سح  مـسا  ینعی  درک ; سمل  دـیاب  ار  ءیـشدنیوگیم  فرع  رد  هـک  تساـج  نـیا  زا  دـنک و  ذاـختا 

تلآ نیاربانب  سوسحم ، مسج  اب  میقتـسم  لاصتاوسامت  هب  هوق  نیا  جایتحا  رد  هغلابم  تدش  ظاحل  هب  دنربیم  راک  هب  نتفرگ  سامتيانعم 
. تسا سوملم  اب  هرشابملاب  میقتسم و  طابترا  دنمزاین  هسمال  سح  يارب  بصع  هچو  محل  هچ  یبصع و  محل  هچ  یسمل 

( : 21  ) ولخ هلاحتسا و  - 2

دریگیم و تروص  هلاحتسا  دراد  دوجو  سوسحم  ءیش  رد  هک  یتیفیک  ببسهب  نآ  جازم  رد  درک  رارقرب  طابترا  سوملم  ابتسوپ  هاگ  ره 
ای بصع  ای  دلج  ایتسا  سفن  ایآ  تسیچهدننک ؟ ساسحا  اقیقد  هک  نیا  باب  رد  هللا  همحرخیش  . ] دوشیم عقاو  سمل  ساسحا  نآلابند  هب 
رد نیاو  ددرگ  لعفنم  تسا  مزـال  هلاحتـسا  تهج  سح  نیا  تلآ  لاـحره  هب  تشذـگ ] نآ  ثحبهک  تسا  هدرک  حرطم  ار  یثحاـبم  محل ؟

هرابرد دـنک . لقتنم  يزکرم  باصعا  هبو  دریذـپب  ار  دـیدجرثا  دـناوتب  ات  دـشاب  یجراـخ  صاـختیفیک  نآ  دـقاف  تلآ ، هک  تسا  یتروص 
ضرف نیا  هک  دشاب  هتـشادنیظح  چیه  تدورب  ترارحتیفیک و  ود  زا  الثم  هک  نیا  لوا  درک : ضرف  ناوتیمتروص  ود  هسمال  سحتلآ 

هک تسا  نیا  مود  ضرف  دـشابیم . صاـخ  یتـیفیک  جازم و  دـجاو  دوخ  هدوبتاـیفیک  رـصانع و  زا  بکرم  وضع  ناـمه  اریز  تسا ، میقس 
داجیا نآرد  وضع  دوختیفیک  زا  فعضاای  دشا  یتیفیک  رگا  سپ  دراد  لادتعا  هب  لیم  نآ  جازم  نکل  دشاب  هتـشاد  تیفیک  ودنآ  زا  یظح 

درکیفرعم داـضتم  سوـملم  ود  نیب  مکاـح  ار  هسمـال  ساوـح  هک  تساذـل  دریگیم و  تروصساـسحا  هک  تسا  تروـص  نـیا  رد  ددرگ 
دجاو دوخ  نوچ  هدوب و  نآ  لثامم  الا  دـشاب و  یجراخصاختیفی  نآ  دـقاف  هک  دـنکیم  سح  یتروص  رد  سمل  تلآ  وضع و  نیارباـنب 

نوچ تسا و  رت  فیطلنآ  ساسحا  دـشاب  رتکـیدزن  لادـتعا  هب  هسمـال  جازم  هچ  ره  ور  نیا  زا  تشاد ، دهاوخنیـساسحا  نآ  زا  تسا  نآ 
. تساه سمل  برقا  واسمل  تسا  رت  کیدزن  لادتعا  هب  تاناویح ، نایم  ناسنا  جازم 

( : 22  ) هطاحا - 3

هب دراد  یـسمل  تیـساسحتس  هدرک  هطاحا  ار  ندب  هک  تسوپ  مامتینعی  دوشیم ; ندب  مامت  لماش  هک  نیا  هسمال  سح  صاوخ  رگید  زا 
مزال تسا  ساوح  هعیلط  هک  هسمالسح  هک  تسا  نیا  رما  لـیلد  دـشابیم ، ندـب  زا  صاـخ  یعـضوم  هب  دودـحم  هک  ساوحرگید  فـالخ 

هـسمال اضرف  هک  وضع  عضوم و  کی  زا  رگا  دنک و  لالتخا  داجیا  دناوتن  يدـسفم  دراوهزات  چـیه  ات  دـشاب  ندـب  تادراو  مامت  ظفاحتسا 
ماـمت تـسا  يرورـض  نیارباـنب  دـنک  لـالتخاداجیا  هـطقن  ناـمه  زا  اـسب  هـچ  اریز  دوـشیم ، ضرغ  ضقن  دوـش  دراو  دـناوتب  دـشابن  نآرد 

اهنآيارب وضع  کی  نتـشاد  دـننکیم  ساسحا  رود  هار  زا  سامت و  نودـب  ساوح  ریاس  نوچرگید  يوس  زا  دـشاب ، ساـسح  ندـبتسوپ 
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. دنراد هگن  رود  نآ  زا  ار  ندب  هدش  ررض  هجوتم  ات  تسا  یفاک 

( : 23  ) تفاثک - 4

ار نآ  فیطل  هچ  فیثک و  هچ  تفس  هچ  بلـص و  هچ  ماسجا  مامتاذل  تسا  يراس  ندب  يازجا  اضعا و  مامت  رد  هسمال  سح  هک  اج  نآ  زا 
سپ دنتفاطل  تیاهن  رد  رـصب  عمـسلثم و  ساوح  نیا  زا  یخرب  دراد . دوجو  صاخ  وضع  کی  رد  هک  ساوح  ریاس  فالخهب  دنکیم  لوبق 

نکلدنتسین سح  ود  نآ  تفاطل  هب  دنچ  ره  مش  قوذ و  ریظن  رگید  یـضعب  دنـشاب  فیطلهتـشاد  بسانت  ناشدوخ  اب  ناشعـضوم  تسا  مزال 
رون یتهج  زا  نآ  كردـم  نوچ  هک  هرـصاب  اصوصختسا  هتفای  جازتما  تاراخب  ای  قیقر  ماسجا  زا  اـهنآ  لـحم  اذـل  دـنفیطل  دوخ  دـح  رد 

ره هب  درادندوجو  فیثک  يازجا  رد  هدوب  دودحم  صاخ  يوضع  رد  اذل  دوب  دهاوخ  سنج  نامهزا  دراد  داحتا  نآ  اب  هک  شکردـم  تسا 
نیا رب  ار  اهنآ  لومـش  مدع  لومـش و  تسا و  لئاق  تفاثکو  تفاطل  سحتلآ  وضع و  يارب  هلات  قوذ  ساسا  رب  هللا  همحراردـصالم  لاح 

( . 24 . ) دنکیم هیجوت  ساسا 

ییاشچ سح 

تسا : نینچ  سح  نیا  فیرعت 
یتلا ، ۀبذغلا ۀبوطرلل  ۀطلاخملا  هل ، ۀـسامملا  مارجالا  نم  ۀـللحتملا  موعطلاكردـی  ناسللا ، مرج  یلع  شورفملا  بصعلا  یف  ۀـبترم  ةوق  یه  »

( . 25 .« ) هلیحتف هیف  یه 
نآ دزن  هیباعل  تبوطر  هطـساو  هب  هک  ار  ییاـههزم  سحنیا  درادرارق و  نآ  رب  ییاـشچ  سح  هک  تسا  شورفم  یبصع  ناـبز ، مرج  رب  سپ 

دنکیم . كاردا  تسا  هدش  هدروآ 
( . 26 . ) میزادرپیماهنآ نایب  هب  بیترت  هب  هک  تسا  حرطم  دنچ  یبلاطم  سح  نیا  باب  رد 

هقئاذ سح  مسیناکم  هاگیاج و  فلا : 

تـسا کلهم  دسفم و  عقاوم  یـضعب  رد  اذغ  دباییمدشر ، دنکیم و  هیذغت  اذـغ  هار  زا  ناویح  اریز  تسا ، هسمال  سح  ولت  یلات  سح  نیا 
رد هسمال  سحهک  هنوگ  نامه  دوش  ندـب  هب  نآ  کلهم  دورو  عناـم  دـهد و  صیخـشت  ار  فلاـخم  ياذـغات  دـشاب  یـسحتسا  مزـال  سپ 

هدرک بذـج  ار  فلاخم  عیام  هاـگ  تسا  سح  نیا  دـقاف  نوچ  هکتاـبن  فـالخ  هبتشاد  هدـهع  رب  ار  ياهفیظو  نینچ  رتهدرتسگ  یحطس 
سح اب  ار  سح  نیا  ور  نیازا  دناهتـسناد . هسمال  سح  زا  دـعبتیمها  رد  ار  سح  نیا  هک  تساـج  نیا  زا  دوشیمدوخ و  ندیـشکخ  ببس 

دننادیم . دیفم  طقف  هن  يرورض و  ناویح  يارب  هسمال 
اریز قوذ ، فالخ  هبتسا  سوملم  يدؤم  تسمالمسفن  هسمال  رد  هک  توافت  نیا  اـب  دراد  دوجو  زین  سمل  تاـقوا  رثکا  رد  سح  نیا  رد 
سح رد  دـناسربییاشچ  هوق  هب  ناـبز  حطـس  رد  ذوـفن  اـب  هدرک  لوـبق  ار  معط  هک  تسا  نیا  طـسوتم  هفیظوو  تسا  طـسوتم  دـنمزاین  هقئاذ 

مزال دریذـپیم  ار  یفلتخم  ياههزم  نوچ  و  دوشیم ، ثعبنم  ( [ 27  ) هعلبم  ] هبعلم مان  هب  یتلآ  زا  هک  تسا  هیباعل  تبوطر  طـسوتم  ییاـشچ 
دوـخ هب  ياهزم  دـیاز  طلخببـس  هب  يوارفـص  رورمم و  دارفا  دروـم  رد  اـی  ضرم  لـثم  طیارـش  یخرب  رد  یلو  دـشابمعط  دـقاف  دوـختسا 
كرد یتـسرد  هب  ار  اـههزم  رادبت  اـصوصخ  ضیرم  دارفا  هک  تساذـل  دـناسربهقئاذ  هوـق  هب  دـناوتیمن  ار  اذـغ  هزم  ور  نیا  زا  دریگیم و 

دننکیمن .
دراد : دوجو  هیرظن  ود  هیباعل  تبوطر  شقن  هنیمز  رد 

هوق هب  دـنکیم و  ذوفن  ناـبز  حطـس  رد  سپ  دنوشیمرـشتنم  نآ  رد  ازجا  هک  يوـحن  هب  هدـش  طوـلخم  رادهزم  يازجا  اـبتبوطر  نیا  لوا :
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دریگیمتروص . ییاشچ  كاردا  دسریم و 
نآ هب  فیکم  تبوطر  دوخ  هکلب  دوش  معط  اب  ییازجالماح  اـی  طولخم  ازجا  اـب  هک  نیا  نودـب  هتفرگ  تروص  هلاحتـسا  تبوطر  رد  مود : 

دوشیم . تیفیک 
ار رادهزم  يازجا  هطـساو ، نودـب  سح  سپ  تسا  هدرکلمح  هوق  هب  لوصو  ات  ار  اهنآ  تبوطر  هک  تسا  ازجا  سوسحم  لوا ، تروص  رد 

تبوطر سفنسوسحم  مود ، تروص  رد  ساـح . ياربتسا  سوسحم  لوصح  لیهـست  طـقف  تبوـطرشقن  لاـح  نیا  رد  دـنکیم  كاردا 
ناـکما رگا  هک  يوحن  هبتسین  ياهطـساو  سوسحم  ساـح و  نیبزین  تلاـح  نیا  رد  تسا  هدـش  ماـعط  صاـختیفیک  هب  فیکتم  هک  تسا 
دنمزاین هک  هرصاب  فالخ  هبدیـسریم  دسرب  سح  هب  رگید  يرما  هطـساو  اب  ای  هطـساو  نودب  دوشیم  دراو  جراخ  زاهک  یـسوسحم  تشاد 
تروـص ییاـنیب  كاردا  میهد  رارق  نآ  يور  اـی  میلاـمب  مشچ  حطـس  هب  ار  یمـسجهک  نیا  لـثم  دـشاب  هطـساو  نودـب  رگا  تسا و  هطـساو 

یلو درامـشیم  لمتحم  ارهجو  ود  ره  هللا  همحراردصالم  دنکیم و  رکذ  دیدرت  اب  ار  هجو  ود  نیا  هللا  همحرقارـشا  خیـش  تفرگدـهاوخن .
دیوگیم : هللا  همحرخیش 

( . 28 .« ) اعم طلتختوفیکتت  اهناو  لیهستلل  ۀبوطرلا  هذه  نوکت  نا  يرحلاب  هنکل  »

(29  ) قوذم روما  ب : 

، تصوفع ضبق ، یـشرت ، ایتضومه  یخلت ، ایترارم  ینیریـش ، ای  توـالح  تسا : هدرک  رکذ  هوق  نیا  يارب  قوذـم  هن  سفنلا ، باـتک  رد 
. دـــشابیم بآ  هزم  ریظن  ریخا  هزم  یگزمیب . اـــی  هـــفت  یگزمدـــب و  اـــیتعاشب  یبرچاـــیتموسد ، يزیت ، اـــی  يدــــنت و  اـــیتفارح 

( . 30 . ) دننادیم اهنیا  زا  بکرم  ار  موعط  ریاس  دناهدوزفا و  اهنآ  هب  ار  تحالم  هللا  همحریئابطابطهمالع 
; دنایـسمل ریثات  یمعط و  تیفیک  بیکرت  زايدنیارف  اههزم  نیا  زا  یخرب  هک  نیا  دـنکیم  نایب  اج  نیا  رد  هللا  همحرخیـش  هک  یبلاج  هتکن 

يزیتو يدـنت  هزم  الثم  تسین ; زییمت  کیکفت و  لباق  کی  ره  ریثات  نازیم  هک  دـناهدروآ  دوجوهب  ار  ياهزم  هتفای و  بیکرت  سح ، ود  ینعی 
ار اه  نیا  حرش  دیآیم  دیدپ  ناخسا  نودب  قیرفت  زا  یشرتایتسا  هدمآ  دوجو  هب  ناخـسا  قیرفت و  عومجم  زا  هک  تسا  یمعط  تفارح ، ای 

. دش ایوجدیاب  یبط  ياهباتک  زا 

هقئاذ سح  ددعت  ای  تدحو  ج : 

فلاخت لیلد  نامه  اهنآ  لیلد  دناهتـسناد . ددعتمياوق  هسمال  سح  ریظن  ار  نآ  یخرب  یلو  دـنادیم  هوق  کی  ار  هقئاذ  هوق  هللا  همحرخـیش 
، دراد دوجو  زین  یئاشچهوق  رد  رما  نیا  تسا و  هوق  نیا  یـسمل  لاعفا  ددعت  هسمال ، هوق  ددعت  تلع  دنیوگیم : ، تسا هوق  نیا  لاعفا  یـسنج 

يداضت تدورب  ترارح و  ایتسوبی  تبوطر و  نیب  الثم  تشاد ; دوجو  داضتتاسوسحم  نیب  هسمال  سح  رد  هک : دـناهداد  خـساپ  اـمکح 
هوق کی  هک  تسا  داضت  کی  اهنت  دـشابمه  رگا  دوشیمن و  هدـید  یلباقت  داضت و  نینچ  يرگید  اب  مادـک  چـیه  تاقوذـم  نیب  یلو  ، تسه

دراد . ینالوط  یقیقحت  هراب  نیا  رد  هللا  همحرخیشهتبلا  دشاب ، اهنآ  هب  رعاش  مکاح و  دناوتیم 
یفلتخم ياه  نامرد  هتخادرپ  سح  نیا  ياهتفآو  اـه  يراـمیب  هب  ناـبز  ناـهد و  حیرـشت  اـب  دوخ  یبط  باـتک  رد  هللا  همحرخیـش  باـنج 

( . 31 . ) دهدیم داهنشیپ 
( . 32 . ) تسا هداد  رارق  یسررب  درومفلتخم  تاناویح  رد  ار  نآ  سح  نیا  تالآ  حیرشت  نمض  ناویحلا  باتک  رد  نینچمه 

ییایوب سح 

ۀطلاـخملا ۀـحئارلا  نم  قشنتـسملا  ءاوهلا  هیلا  يدؤـی  اـم  كردـی  ، يدـثلا یتـملحب  نیتـهیبشلا ، غامدـلا  مدـقم  یتدـئاز  یف  ۀـبترم  ةوـق  یه  »

انیس نبا  هاگدید  زا  یسح  www.Ghaemiyeh.comكاردا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 165زکرم  هحفص 136 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


( . 33 .« ) ۀحئار يذ  مرج  نم  ۀلاحتسالاب  هیف  عبطنملاو  حیرلاراخبل ،
دنکیم . كاردادناسریم  نآ  هب  اوه  هک  ار  ییاهوب  هک  تسا  غامد  مدقم  هدیاز  ود  هوق  نیا  لحم 

( . 34 : ) تسا لیذ  روما  لماش  شخب  نیا  ثحابم 

(35  ) اهوب مسا  ناسنا و  رد  هماش  سح  فلا :

دیفم وا  يارب  دـنکیم  بسانم  ياذـغ  ربتلالد  ار  ناویحهوق  نیا  هک  اج  نآ  زا  هسمـال ، زا  هقئاذ  تسا و  رت  فیطل  هقئاذ  سح  زا  سح  نیا 
ياراد تاـناویحنایم  رد  ییاــیوب  سح  رد  ناــسنا  دــنا . يوـق  یخرب  فیعــض و  یخرب  هدوـب ، تواــفتمسح  نـیا  رد  تاــناویح  تـسا .
کمک اب  دـنچ  ره  تسین  تاناویح  ریاس  رد  تیـصوصخ  نیا  دزیگناربشلام و  اـب  ار  یـصاخ  ياـهوب  دـناوتیم  اریز  تسا ، یـصاختلیح 

رد تسا و  يوق  کیدزن  ياـهوب  هبتبـسنناسنا  تسا . كرتشم  تاـناویح  رگید  اـبتهج  نیا  رد  هک  دـسرب  وب  اـشنم  هب  دناوتیمقاشنتـسا 
تباثیتروص و وا  لایخ  رد  ور  نیا  زا  تساراد  ار  فیعض  هجرد  تاناویح  نایم  رد  وب  شریذپهبتبـس  اساسا  فیعـض و  رود  ياهوب  دروم 

تهج ود  زا  یکی  اـب  رگم  تسا  هدـشن  عضو  یـصاخ  مساسح  نیا  سوسحم  يارب  هک  تسور  نیا  زا  مه  درادـن و  دوجو  وب  زا  صخـشم 
لیذ :

دب . يوب  بوخ و  يوب  مییوگیم  هک  نانچ  فلاخم  قفاوم و  ثیح  زا  لوا :
هک نانچ  صاخ  عوضوم  هب  نآ  باستنا  ثیح  زا  ای  یشرتای  ینیریش  يوب  مییوگیم  هک  نیا  لثم  یصاخ  هزم  هب  نآ  باستنا  تهج  زا  مود :

. لگ يوب  مییوگیم 

ییایوب سح  مسیناکم  ب : 

هب هدرک  لمح  یتسرد  هب  ار  هحئار  دناوتب  ات  دـشاب  وبزا  یلاخ  دـیاب  طسوتم  دـناسرب ، هماش  هوق  هب  ار  وب  ات  تسا  طسوتم  دـنمزاین  سح  نیا 
لوقهفاـضا هب  هک  دـنکیم  لـقن  لوق  هس  هللا  همحرخیـش  دراد . دوجو  یفـالتخا  هحئار  لوصو  تیفیکهنیمز  رد  دـهد . لـیوحت  هکردـم  هوق 

دوشیم : لوق  راهچ  اعمج  يو  راتخم 
اوه اـب  نآ  يراـخب  يازجا  دوریم و  لـیلحت  هدـشراخب  رادوب  مرج  هک  هنوگ  نیا  هب  دوشیم  طوـلخم  رادوـب  يازجا  اـب  طـسوتم  لوا : لوـق 

دنیوگیم . راخب  باحصا  ار  هفیاط  نیا  دنکیم . ساسحا  ار  ازجا  يوب  هماش ، هوقتروص  نیا  رد  دنکیم . ادیپ  طالتخا 
تفایرد اب  ییایوب  سح  دـسریم و  هوق  هب  لیحتـسمياوه  هتفرگ ، تروص  هلاحتـسا  نآ  رد  دوش  طلاخم  طـسوتم  هک  نیا  نودـب  مود : لوق 

عقاو ياهطلاـخمنآ  رد  تروص  نیا  رد  هک  هدـش  صاـختیفیک  هب  فیکتم  اوـه  نیارباـنب  دوـشیم . لـصاحرادوب  يازجا  هن  رادوـب  ياوـه 
دنمان . هلاحتسا  باحصا  ار  هتسد  نیا  دوشیمن .

هک تسا  وحن  نیدـب  لوصو  تیفیک  هکلب  هلاحتـسا  قیرطزا  هن  تسا و  هطلاخم  هار  زا  هن  هوق  هب  وب  يدات  هک  دـنیوگیم  موق  نیا  موس : لوق 
نیا رد  هک  نیانودـبتسا  هطـساو  وبیب  یمـسج  ود  نآ  نیب  هک  نآ  لاـح  دـنکیم  ریثاـت  تسا  وـبیب  دوـخهک  ياهماـش  رد  رادوـب ، مسج 

نآ يراذـگریثات  طیارـش  هک  تسا  نیا  طقف  طسوتم  شقن  هکلبدوش  طولخم  نآ  اب  ای  دـنک  فیکتم  ار  نآ  هک  نیا  لثم  دـنک  ریثات  طسوتم 
تسا . هدرک  هراشا  هللا  همحرخیش  طقف  لوق  نیا  هب  دنیوگ . هیدات  باحصا  ار  موق  نیا  دروآ . مهارفهماش  هوق  رد  ار  مسج 

دراد . دوخ  صاخ  ياهلدا  ای  لیلد  لاوقا ، نیا  زا  کی  ره 
لوا : لوق  لیلد  ود 

تدورب سکعرب ، تشگیمن و  وب  ندش  شخپ  ببس  ، شلام ای  نداد  راخب  ترارح و  زگره  دوشن  رشتنم  لیلحت  ببـس  هب  هحئار  رگا  کی :
سح هب  ازجا  لوصوببـس  نآ  اب  طسوتم  ياوه  طالتخا  نتفر و  لیلحت  ندـش و  راخب  نیاربانب  دـشیمننآ ، ياـفخ  بجوم  ندرک  درـس  و 
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تسا . ییایوب 
راـشتنا ببـس  لـیلحت  سپ  تسا ، هتفر  لـیلحتدایز  نآ  زا  هک  تسا  نآ  تلع  دوشیم  ماـمت  نآ  يوب  مینک  وـب  داـیز  ار  یبیـس  هاـگ  ره  ود :

تسوب .
مجح دوش و  هتساک  شنزو  زا  رادوب  مسج  هک  تسا  مزالدوش  رشتنم  لیلحت  ببس  هب  وب  رگا  دنیوگیم  هلاحتـسا  باحـصا  مود : لوق  لیلد 

تسینهنوگ . نیا  یلو  ددرگ  مک  زین  نآ 
باحـصا رب  يدر  شیوخ و  رظن  دیؤم  ناونعهب  ار  نآ  هللا  همحرخیـش  هک  تسا  هدـش  رکذ  لوق  نیا  يارب  یمود  لیلد  ثحابم  رافـسا و  رد 

دش . دهاوخرکذ  راتخم  لوق  رد  اذل  تسا  هدرک  رکذ  راخب 
رد الثم  تسین ; راگزاس  طسوتم  هلاحتسا  هب  لوق  اب  لیلحتهب و  لوق  اب  هک  مینیبیم  ار  يروما  ام  دنیوگیم : هیدات  باحـصا  موس : لوق  لیلد 

يوام ات  تسا  هدوبن  راوخـشالدوجو  هقباس  هنوگ  چـیه  اج  نآ  رد  هک  نآ  لاحتسا  هداتفایم  قافتا  یگنج  هاگمیدـق  نانوی  ياه  نیمزرس 
اهراوخشال ، گنج زا  دعب  لاح  نیع  رد  تسا  هتشاد  دوجو  هلصاف  اه  گنسرف  ناراوخـشالدالب  ات  نیمزرـس  نآ  نیب  رگید  يوس  زا  دنیزگ ،
راـخبتفگ ناوتیمن  درک ، هیجوت  ناوتیمن  وب  قیرط  زا  زجيزیچ  ار  ترجاـهم  نیا  اذـل  دـناهدمآ  اـج  نآ  هب  رود  رایـسب  ياـه  تفاـسم  زا 

رادقم ات  هلاحتـسا  ای  راشتنانوچ  دشاب  هدرک  یط  ار  تفاسم  نیا  دناوتیمن  تروص  ود  نیا  رد  اریز  تسا ، هتفایهلاحتـسا  اوه  ای  هدش  لیلحت 
تسا . لوقنم  وطسرا  زا  همخر »  » ناتساد لصا  هتبلا  ، دندرون رد  ار  اه  گنسرف  هک  نیا  هن  دنراد  درب  یصخشم 

ره اساسا  هک  دـش  تابثا  ایناث : دراد ، زاین  یتبـسنزین  هیدات  ـالوا : اریز  دـنادیم ، دـیعب  ار  نآ  هدرک ، در  ار  شلیلد  لوق و  نیا  هللا  همحرخـیش 
ناراوخشال دالبات  ار  وب  يوق ، ياهدابتسا  نکمم  همخر » ثیدح   » هرابرد اثلاث : دوشیم و  یسح  هوقسوسحم  هلاحتسا ، یعون  اب  یطسوتم 

نیا هک  هنوگ  نامه  دـننک  ساسحا  ار  رود  فیعـض و  ياهوب  دـنناوتیمدنا  يوق  هداعلاقوف  سح  نیا  رد  اهنآ  نوچ  دـشاب و  هدرک  لقتنم 
نآ هب  هدـید  ار  کچوکياهشال  هدیـشک  کلف  هب  رـس  ياه  هوک  يـالاب  زا  دـنناوتیم  هک  دـنراد  توق  ياـنیب  سح  رديدـح  هب  تاـناویح 

دنادیم . تابثالباق  یسدنه  رظن  زا  ار  بلطم  نیا  یتح  هللا  همحرخیش  دنوش . روهلمح 
يوریپ يو  زا  تهج  نیا  رد  هللا  همحراردـصالمو  ثحابم  بحاص  تسا و  مود  لوا و  رظن  ود  زا  کـی  ره  تحـص  هللا  همحرخیـش  راـتخم 

دناهدرک : 
نوکیف ۀـحار  هل  ریـصیف  ۀـحئارلا  يذ  نم  لیحتـسی  هسفن  ءاوـهلانوکی  نا  زوـجیو  راـخبلا  وـه  مومـشملا  نوـکی  نا  زوـجی  هنا  نحن  لوـقنف  »

یلا الیحتـسم  ءاوه  وا  اراخب  ناک  اهیقالو  مشلا  ۀـلآ  غلب  اذاذـفنی  نا  هناش  نم  ءازجـالا  فیطل  ءیـش  لـک  نوکیف  راـخبلا  مکح  اـضیاهمکح 
( . 36 .« ) ۀلاحتسالاب هیلا  لصوی  طسوتم  لک  نا  تملع  دقو  هب  سحاۀحئارلا 

دنراد هماش  كالفا  ج : 

كالفا و هک  تسا  لقن  سمره  ثروغاثیفو و  نوطـالفا  زا  ( 37 : ) دیامرفیم هک  نیا  تسا  هدرک  حرطم  هللا  همحراردـصالم  هک  یثحابم  زا 
دناهتفگهدرک در  ار  نآ  نیئاشم  دراد . دوجو  تسا  رت  شوخ  ربنع  کشم و  يوب  زا  هک  یـشوخياهوب  اج  نآ  رد  دنراد  هماش  هوق  بکاوک 

رب هتـسناد  فیعـض  ار  رما  نیا  هللا  همحراردـصالم  تسادوقفم . اـج  نآ  رد  ود  نیا  تسا و  راـخب  اوه و  دوجو  هب  طورـشم  وـب ، كاردا  هک 
نآ اب  هک  دـنکیملقن  لضافا  یخرب  زا  سپـس  تسا ، مزال  یطرـش  نینچ  يرـصنع  ملاع  رد  دـنچ  رهدـنیبیمن  لوقعم  یلیلد  یطرـش  نینچ 

صوصخم ییوب  یبکوک  ره  يارب  دیازفایم  سپس  درادن  یتبـسنینیمز  ياهوب  اب  هک  دناهتفای  ییاهوب  اج  نآ  رد  هدرک  رارقرب  لاصتا  ملاع ،
تفایرد . ار  نآ  نآ ، اب  لاصتااب  ناوتیم  هک  تسا 

ناـشن ار  ناـمرد  ياـه  هار  هتخادرپ  نآ  تلآو  سح  نیا  ياـه  يراـمیب  هب  دوـخ  یبـط  باـتک  رد  هللا  همحرخیـش  هک  دوزفا  دـیاب  ناـیاپ  رد 
( . 38 . ) دهدیم
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( . 39 . ) دنزادرپیمفلتخم تاناویح  رد  نآ  یسررب  ییایوب و  سح  عفانم  هب  ناویحلا  باتک  رد  نینچمه 
اهتشونیپ :

تابنلا . باتک  ج 2 ، تایعیبطلا ، ءافشلا ، ( 1
ةاجنلا ص 330 . ( 2

سفنلا ص 58 . باتک  ( 3
ص 322 . ةاجنلا ، ص 34 ; سفنلا ، باتک  ( 4

ص 435 و 436 . سفنلالئاسم ، نویع  قارشالا ص 451 ; ۀمکح  ص 159 ; رافسا ج 8 ، ص 279 ; ج 2 ، ۀیقرشملا ، ثحابملا  ( 5
ص 58 . سفنلا ، باتک  ( 6
ص 163 . رافسا ج 8 ، ( 7

ص 208 . ج 2 ، ۀیقرشملا ، ثحابملا  ( 8
هاجنلا ص 323 . ص 62 و 63 ; سفنلا ، باتک  ( 9

ص 161 . ج 8 ، رافسا ، ( 10
ص 452 . قارشالاۀمکح ، ( 11
ص 184 و 185 . لئاسر ، ( 12

لئاسر ص 184 . ص 323 ; هاجنلا ، ( 13
ص 83 . یئالع ، همانشناد  ( 14

ص 161 . ج 8 ، رافسا ، ( 15

ص 59 . سفنلا ، باتک  ( 16
ص 115 . همکحلا ، ۀیاهن  ( 17

. 193 ص 191 -  ۀیبوبرلا ، دهاوشلا  ( 18
ص 61 . سفنلا ، باتک  ( 19

ص 452 . قارشالاۀمکح ، ص 161 ; رافسا ج 8 ، ص 82 ; یئالع ، همانشناد  ص 61 ; سفنلا ، باتک  ( 20
قارشالاۀمکح ص161 و 162 ; رافسا ج 8 ، تاقیلعتلا ص 72 ; ص 280 ; ۀیقرشملا ج 2 ، ثحابملا  ات 63 ; ص 61  سفنلا ، باتک  ( 21

ص 452 .
ص 452 . قارشالاۀمکح ، ص 62 ; سفنلا ، باتک  ( 22

ص 160 و 161 . ج 8 ، رافسا ، ( 23
ص 191 . ۀیبوبرلا ، دهاوشلا  ( 24

ص 322 . ةاجنلا ، ص 34 ; سفنلا ، باتک  ( 25
ج ۀیقرشملا ، ثحابملا  ص86 ; یئالع ، همانشناد  لئاسر ص 177 و 184 ; ص 64 و 65 ; سفنلا ، باتک  زا : دـنترابع  لصف  نیا  عبانم  ( 26

ات 167 . ص 157 و165  ج 8 ، رافسا ، قارشالا ص 452 ; ۀمکح  ص 281 و 282 ; ، 2
ص 281 . ج 2 ، هیقرشملا ، ثحابملا  ( 27

ص 65 . سفنلا ، باتک  ( 28
ص 102 و 103 . ج 4 ، رافسا ، ص 309 و 310 ; ج 1 ، ۀیقرشملا ، ثحابملا  ( 29
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ص 115 . همکحلا ، ۀیاهن  ( 30
. 336 ص 322 -  ( 1  ) موس باتک  نوناق ، ( 31

ص 264 و 265 . ناویحلا ، باتک  ج 3 ،  تایعیبطلا ، ءافشلا ، ( 32
سفنلا ص 34 . باتک  ص 322 ; ةاجنلا ، ( 33

ص 281 و 282; ج 2 ، هیقرشملاثحابملا ، ص 84 و 85 ; یئالع ، همانشناد  ص 178 و 183 ; لئاسر ، ; 69 ص 65 -  سفنلا ، باتک  ( 34
قارشالاۀمکح ص 452 و 453 . ; 169 ص 167 ، رافسا ج 8 ،

ص 104 . رافسا ج 4 ، ص 311 ; ج 1 ، هیقرشملا ، ثحابملا  ( 35
ص 67 . سفنلا ، باتک  ( 36
ص 169 . ج 8 ، رافسا ، ( 37

. 320 ص 295 -  ( 1) موس باتک  نوناق ، ( 38
. دعب هب  ص 262  ناویحلا ، باتک  ج 3 ، تایعیبطلا ، ءافشلا ، ( 39

ییاونش سح 

دوختیانع اب  ناحبـس  دنوادخ  دـشاب  راوید  تشپرگا  الثم  دوشیمن ; هدـید  نمـشد  یهاگ  هک  ( 1  ) دـناهتفگ سح  نیا  تمکح  هـنیمز  رد 
يزایتما تاناویحنایم ، تهج  نیا  زا  ناسنا  دـنک . ظفح  ار  دوخ  هتـشگ  رطخ  هجوتم  توص  هار  زا  وا  اتدادرارق  عمـس  ناسنا  ناویح و  يارب 

دراد . تاوصا  مهف  رد  صاخ 
زا :  تسا  ترابع  ییاونش  سح 

مواقم عورقمو  عراق  نیب  طغـضنملا  ءاوهلا  جومت  نم  اهیلا  يداتیام  ةروص  كردت  خامـصلا  حطـس  یف  قرفتملا  بصعلا  یف  ۀبترم  ةوق  یه  »
سامتو هتکرح  لکـشب  هکرحیو  خامـصلا  فیوجت  یف  دـکارلاروصحملا  ءاوهلا  یلا  هجومت  يداـتیف  توص  هنم  ثدـحی  فنعب  اطاغـضناهل 

( . 2 .« ) عمستف ۀبصعلا  ۀکرحلاکلت  جاوما 
نآ رواجم  ياوه  هب  اوه  جومت  قیرط  زا  هک  ار  یعومسمروص  تسا و  هدش  عقاو  خامص  هدرپ  بصع  رد  هک  تسا  ياهوق  هعماس  سح  سپ 

سپـس میهد و  تسدهب  ار  توص  تیهام  تسخن  تسا  مزال  اذل  دنکیم  توص  كاردا  عمـس ، رگید ، ترابعهب  دنکیم ; كاردا  دسریم 
( . 3 . ) مینکهراشا رگید  یبلاطم  هب  همادا  رد  نآ و  ساکعنا  نوماریپ  ثحب  اب 

 : توص تیهام  فلا - 

. دناهداد مالک  لیوطت  باب  نیا  رد  اذل  تسا  ادص  توص و  تخانشتسا  هدوبحرطم  هنیمز  نیا  رد  هفسالف  نایم  هک  ياهلئسم  نیرت  شیب 

 : توص شیادیپ  تلع  کی .

دنا تباث  یلو  ضرع  دـنچ  ره  هک  لکـش  داوس و  ضاـیب و  فـالخ  هبتسین  دوجولاتباـث  تسا و  تاذ  هب  مئاـق  يرما  توص  هک  مینادیم 
تلع دــنمزاین  ارهق  يرما  نـینچ  دــساف  ثداـحتسا و  يرما  توـص  نیارباـنب ، درک ، تاـبثا  دوـجو و  دادــتما  ضرف  اـهنآ  رد  ناوـتیمو 

ندیبوک . ای  عرق  يرگید  ندنک ، ای  علق  یکی  دناهدرک : رکذببس  ود  الومعم  توص  ياربتسا 
دنک . داجیا  یتوص  هدرک  دروخرب  رگید  هرخصهب  هک  ياهرخص  ریظن  یمود  مینک و  ادج  نآ  زا  ار  یتخرد  هخاش  هک  نیا  لثم  یلوا 

مـسج ود  ناـیم  زا  دـهج  هب  هک  دـتفا  ار  وا  هک  دوز  تشرد ، یندینابنجببـس  هب  دوب  اوه  ندز  جوـم  زا  زاوآو  دوـب  ار  زاوآ  رم  ندینـش  اـما  »
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ردناات باتشبتخس  نتسج  ردنا  دفاکشب  ار  وا  هک  یمسج  نایم  ردنادهج  ردنا  ای  ارو . جوم  باتش  هبتخس  نتـسج  دننز  رگید  رب  کیهک 
اجنآهک یکاواک  هب  دوب  هداتسیا  شوگ  نوردنا  هک  ار  اوه  نآ  دسر  شوگهب  نوچ  تخس  باتش  هب  دوش  زاب  نهپ  جوم  نآو  دتفا  جوم  يو 

( . 4 .« ) دناهاگایب ار  اونشبصع  يو  جومو  دریذپ  جوم  نانچمه  اوه  نآ  تسدمآ  هدیرفآ 
رگید یمـسج  هب  نیل  یعرق  اب  ار  مشپ  لـثم  یمـسج  رگا  : لوا طرـش  تسا : یطیارـش  ياراد  دوخ  توص  شیادـیپ  تهج  علق ، عرق و  تلع 
سلما مسج  ود  نآ  هکنیا  رگید  طرش  دشابتبالـص . تمواقم و  ياراد  مسج  نآ  تسا  مزال  سپ  دوشیمنهدینـش  ییادص  نآ  زا  میبوکب 

يوس هب  مسج  ود  تکرح  موس ، طرش  دنامیم . سوملم  ذفانم  يالهبال  نآزا  یخرب  دوشیمن و  ادج  سلما  ریغ  ماسجا  زا  اوه  اریز  دنـشاب ،
ای دشاب  اریسی  اریسی  یجیردت و  علق  رگانینچمه  دشاب . یخارت  نودب  عیرس و  اهنآ  مامضنا  حالطصا  هب  هدوب و  یتخـس  فنعاب و  رگیدکی 
اوه جومتبجوم  علق  عرق و  طرش  هس  نیا  اب  دسریمن  شوگ  هب  اهنآ  زا  یتوص  دنشابن  سلماهک  نیا  ای  دشاب و  هتشادن  تبالص  مسج  ود 

دوشیم . ققحم  عمس  هتخاس  جومتم  ار  خامص  رواجم  ياوه  رما  نیا  هدش 
دوجو تکرح  ود  عرق  رد  دـیامرفیم : هللا  همحرخیـش  . تشاد دوجو  یتکرح  نآ  رد  تسا و  توص  ثودـح  للع  هلمج  زا  عرق  هک  میدـید 
یهاگ ويرگید  يوس  هبتسا  یکی  زا  یهاگ  یلوا  تکرح  دوشیم . ادـیپ  یلوا  لابند  هب  هک  نآزا ، دـعب  يرگید  نآ و  زا  لبق  یکی  دراد :
دیدـپ مود  تکرح  اهنآ  زا  دـننکیم و  تباـصا  رگیدـکیهب  هدرک  تکرح  مه  تمـس  هب  عورقم  مه  عراـق و  مه  ینعی  تسوس ; ود  ره  زا 

رگا الا  دـشاب و  هتـشادرگید  نآ  يور  هبور  سوسحم  یمایق  دریگ و  رارق  يرگید  لـباقم  یکی  لـقاال  تسامزـال  تروص ، ره  رد  دـیآیم .
عورقم مه  تسا و  عراق  مه  توص  لعاف  اذـل  دـش  دـهاوخن  ققحم  یتوصدـشاب  سوسحم  ریغ  نامز  رد  دـنچ  ره  دوش  عفدـنم  یکی  لـقاال 

اریز دشاب ، بلـص  هک  تسین  نآ  مایقنیا  طرـش  دنچ  ره  دشاب  دـشا  شتمواقم  دوب و  رت  شیب  شتبالـص  هک  تسا  نآ  تیلعافهب  یلوا  نکل 
اوه قرخ  ببـس  رما  نیا  دـنکیم و  دروخرب  نآ  هب  تدـش  اب  تعرـس و  هب  عراق  یلوبآ  لـثم  تسا  تبوطر  تیاـهن  رد  یمـسج  اـسب  هچ 
دوش ءزج  هس  اوه  تسا  نکمم  یتح  میـشکبآ  رد  تدش  هب  ار  ياهنایزات  هک  نیا  لثم  دیآیم  دـیدپ  توص  دوشیم و  طغـضنم  اوههدـش 

تبالص و هیلواتلع  نیاربانب  دوشیم  ببس  ار  توص  دیآ و  نوریب  ود  نآ  نیب  زا  هک  طغضنم  یئزجو  مواقم  یئزج  داب و  لثم  عراق  یئزج 
تسا : نیمسج  تمواقم  جومت  توص و  شیادیپو  ثودح  یلصا  تلع  هکلب  دنانیعم  اه  نیا  دنچ  ره  تسین  فثاکت 

( . 5 « ) کلذک وه  ثیح  نم  نیمواقتم  نیکاصتم  نیمسجنیب  اطغضنم  لایسلا  بطرلا  مسجلا  جومت  نم  ثدحی  توصلاف  »
نیب دشابیم  اوه  یگدرـشف  ندـش و  اهر  تالفنا و  تسایلبق و  تکرح  لابند  هبتکرح  نیا  دراد  دوجو  یمود  تکرح  عرق ، رد  نینچمه 

رواجم ياوه  هب  هدمآنوریب  دورن ، ورف  جرف  للخ و  رد  هدـش  رـشتنم  ياوه  ات  دـهدیم  کمک  نآ  هب  فثاکتو  تبالـص  هک  عورقم  عراق و 
دسرب . شوگ 

هدناسر شوگ  هب  نآ  عبنم  زا  ار  جومت  ات  دشابیم  طسوتمجاتحم  عمـستسا  طسوتم  دنمزاین  رـصب  هک  نانچ  هک  نآ  باب  نیا  رد  رگید  رما 
ناولا ات  کلف  اوهو و  تسا  بآ  ییانیب ، دروم  رد  هک  هنوگ  نامه  اوه  تسا و  بآ  ییاونـش  دروم  رد  طسوتمالومعم  دوش  لـصاح  ییاونش 

همحرخیش يوس  زا  جومت  لوبق  دنناسریم  شوگ  هب  ار  نآ  هدرک  جومتلوبق  هک  تهج  نآ  زا  اوه  بآ و  دناسر . مشچ  هب  ار  رگید  تارک 
دناهزم ای  وب  يدات  ببس  هک  تهجنآ  زا  یلو  دنراد  مان  فیفش  دنـشابیم  مشچ  گنر  يدؤم  هک  تهج  نآ  زا  هک  نانچدناهدش  هدیمان  هللا 

دنیوگیم . تبوذع  دناسریمهقئاذ  هوق  هب  ار  معط  هک  یتبوطر  هب  دنچ  ره  دنمانیب 
لصاح عامـس  هک  نیا  تسا  هدومرف  حرط  ار  نآزین  هللا  همحرنیهلاتملاردص  هدرک و  ثحب  الالقتـسا  ثحابم  بحاص  هک  یثحابم  هلمج  زا 
تـسا يرما  نیاو  دـسربتسا  شورفم  نآ  رب  ییاونـش  باصعا  هک  خامـص  هدرپ  رواجم  ياوه  هب  هدرـشفياوه  هک  یماگنه  رگم  دوشیمن 
ققحم عمس  دوش  دسنم  بیوجت  رگا  نومضم : نیدبتسا  هتفرگ  تروصییاه  ماربا  ضقن و  هدش و  هماقا  هجو  جنپ  رما  نیا  رب  سپس  رهاظ .

کی هب  ار  شناهد  یـسک  رگا  ای  ودش  دهاوخ  رذعتم  ای  رـسعتم  عمـس  ددرگ  عنام  یمـسج  تئاص  عماس و  نیب  رگا  هک  نیا  ایدـش  دـهاوخن 
هن دـمهفیم  ار  نآ  رگید  فرط  اـهنت  دـنک  داـجیا  نآ  رد  ییادـص  دـهنب و  رگیددرف  شوـگ  هـب  ار  رگید  فرط  دراذــگب و  ياهلوـل  فرط 
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دسرب . شوگ  ییاونش  باصعا  هب  دیابعورقم  عراق و  نیب  هدش  هدرشف  ياوه  هک  دنراد  تلالد  يوحن  هب  همه  هک  نیا ، ریاظنو  نارگید ،
مامت رگا  دیآ  دیدپ  اوه  رد  یجومت  دیوگب و  ینخـسناسنا  هاگ  ره  هک  نیا  هلمج  زا  دناهدرک  دراو  هلئـسم  نیا  رب  ییاهلاکـشا  نآ  زا  دـعب 

ار نآ  لک  کیچیه  هک  تسا  مزال  دسرب  نآ  زا  یئزج  کی  ره  هب  رگا  دنمهفن و  ار  نآ  زا  يزیچ  نارگیددـیاب  دـسرب  صخـش  کی  هب  نآ 
تسا و لصاح  اوه  ءزج  ءزج  رد  هکلبتسین  ازجا  نود  اوه  لکهب  صوصخم  تسا  فرح  لعاف  هک  جومت  دناهتفگ : خساپ  نیلئاق  دـنمهفن .
هب هک  ییاوه  هطـساوهب  سفن  هک  تسا  نیا  قح  دیامرفیم : هللا  همحردنوخآ  دش . دـهاوخ  هدینـش  همامتب  دـسر  شوگهب  نیا  زا  یئزج  رگا 

دنسر شوگ  هب  کی  ره  جومتم  ددعتم و  ياهاوه  ای  دناسر  شوگ  هب  ارنآ  هدش  فیکتم  اوه  هک  نیا  هن  دوشیم  هبنتم  دسریم  هعماستلآ 
امامت نآ  تامدقم  وشوگ  هک  شوگ  هن  تسا  سفن  عماس  دش -  هداد  حیـضوت  البق  هک  نانچ  هللا -  همحرخیـش  ناشیارظن و  هب  لاح  ره  هب 

دنساسحا : دعم 
اقلعت سفنلا  هبتقلعت  دـحاو  ءیـش  امهناک  ثیحب  رواجملا  ءاوهلاکهب  لصتا  امب  اهقلعت  بجوی  ندـبلاب  سفنلا  قلعت  نا  لاقی  نا  قیقحتلاو  »

اهل یتلا  ۀـهجلاو  اـهنیب  داـعبالا  ریداـقمو  تاـئیهلا  نم  ساوحلانمءیـشب  هکاردا  سفنلل  نکمی  اـمم  ءیـش  هیف  ثدـح  اـملکف  ضرعلاـبولو 
( . 6 .« ) هیلع وه  امک  هل  سفنلا  تکردافاهریغو 

؟ تسیچ توص  ود .

ای لاوقا  هب  هنیمز  نیا  رد  دراد  باـب  نیا  رد  يروحم  شقن  توص ، تیهاـممهف  اذـل  تسا  توـص  دونـشیم  شوـگ  قـیرط  زا  سفن  هچ  نآ 
تسا : هدومرف  رکذ  دوخ  هللا  همحرخیش  ار  اهنآ  رثکا  هک  میروخیمرب  يددعتم  هدش  حرطمتالامتحا 

تسا . عرق  ای  علق  سفن  توص  لوا :
تساضراع . اوه  رب  دوشیم و  لصاح  علق  عرق و  زا  هک  تسا  یتکرح  سفن  توص  مود :

لباق ساوح  زا  یکی  اب  علق  عرق و  سفن  ایتکرحنیا  لوا : در  دنکیم . در  تروص  کی  هب  لیلد و  ود  اب  ار  لامتحا  ود  نیا  هللا  همحرخـیش 
لباق سملابتکرح  وجومت  ای  نول  طسوت  نکل  دنتیؤر  لباق  مشچ  اب  علق  عرق و  الثم  دشاب ; رگید  یـسوسحمطسوت  دنچ  ره  تسا  ساسحا 

زا گرزب  ياهژد  مده  روظنم  هب  میدق  رد  الوصا  دوشیم و  اه  هوک  مده  بجومدیدش  توص  ای  دوشیم . ملا  ثعاب  الثم  هک  نانچ  دنسح 
علق و ای  جومت  ایتکرح  توص ، رگا  مود : در  . تسین ساسحا  لباق  ساوح  رگید  اب  هک  توص  فالخ  هب  دنتسجیم  دادمتـسا  يوقتاوصا 
ای جومتای  علق  ای  عرق  توص  نیارباـنبتسین  هنوگ  نیا  هک  نیا  لاـح  دـمهفب  زین  ار  توص  دـمهفیمار  روما  نیا  هک  یـسک  دـیاب  دـشاب  عرق 

دشابیمن . اهنآ  زا  لصاحتکرح 
تاـیفیک یقاـب  یفاـنرب  هچ  نآ  جراـخ  رد  توصدوجو  یفاـن  رب  هک  نیا  نآ  دراد و  يدـیؤم  رما  نیا  لـئاق  تسین  جراـخ  رد  توص  موـس :

زا ترابعهک  دنک  تابثا  جراخ  رد  تسا  شوگ  رد  توص  بجوم  هک  ار  یتیفیک  دناوتیم  وا  اریز  ، دـیآیمن مزال  دـیآیم ، مزال  هسوسحم 
هک تسا  يرما  تسا  جومت  لوعفم  هک  توص  یلو  دراد ، دوجوجراخ  رد  تسا  یتیصاخ  هک  جومت  دیوگب  رگید ، ترابع  هب  تسا ، جومت 

سفن رد  دـهنیم  ياج  ربيرثا  هک  يرثؤم  ره  تسین  مزال  اریز  دـشاب ، جراخ  رد  هک  نیا  هن  دوشیم  ثداح  شوگهب  نآ  لوصو  ماـگنه  هب 
دشاب : رثا  نآ  دجاو  دوخ 

ام لک  نوکی  نا  اضیا  بجی  سیلو  يرخا  ۀـلآب  سحت  ـال  ۀـیفیکلاکلتو  يرخا  ۀـلآب  سحی  جومتلاو  ءیـش  توصلاو  ءیـش  جومتلا  ناـف  »
( . 7 .« ) رثالا کلذ  لثم  هسفن  یفف  ارثارثؤی 

تـساوه هک  تهج  نآ  زا  دوش  لکـشتم  فورحعطاـقم  هب  رگا  اوه  دـنیوگیم  هک  میروـخیمرب  نویقارـشا  يار  هب  لاوـقا  نیب  رد  مراـهچ :
ببـس هک  تسورنآ  زا  هکلب  دشاب  لکـش  ظفاح  دوخ  يدوخ  هب  دناوتیمن  ظاحل  نیدـب  تسا و  شیوشتلاو  مایتلالاعیرـس  اوه  اریز  تسین ،

هب نآ  زا  يدرف  ره  هک  یلک  تسا  يرما  توص  رگید  يوس  زا  تسااوه . رد  فورح  تاعیطقت  ظفاح  هک  تادرجم  یضعب  لثم  دراد  یبئاغ 
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( . 8 « ) ۀفلتخمللع هل  نوکی  نا  زوجی  عونلاب  دحاولا  نا   » فورعم هدعاق  لیلد  هب  دوشیم  ققحتمصاخ  یتلع 
تدش اوه  الوا : اریز  تسین ، علق  ای  عرق  ببس  هباوه  رد  یتیفیک  توص  دیوگیم : هتخادرپ  نیئاشم  يار  در  هب  سپس  هللا  همحرقارـشا  خیش 

دیاـبدوش شوـشم  یـسک  شوـگ  دزن  اوـه  رگا  اـیناث : دـشابتیفیک ، نآ  هدـنراد  هگن  دـناوتیمن  ورنیا  زا  دراد و  ماـیتلا  تعرـس  نـالیس و 
لخاد ود  نآ  سپ  تسا  یقاـب  علق  عرق و  نتفر  نیبزا  ، زا دـعب  توص  هک  مینیبیم  اـثلاث : دونـشب ، رگید  ياهنوـگ  هب  اـی  دـنوشن  ار  تاـجومت 

رظن هب  الوصا  دنتادرجمنآ و  ظفاح  هک  تساوه  رد  یلکشت  تیفیک و  توص  نویقارشا  رظن  ساسا  رب  نیاربانب و  ، دنشابیمن توص  تقیقح 
لباـق ریغ  یهیدـب و  طـئاسب ، هدوب و  طیـسب  سوسحم  نوچ  تسا  روصتلایهیدـب  اریز  تسین ، فیرعت  لـباق  توـص  هللا  همحرقارـشا  خـیش 

دنفیرعت .
هکلب :  هدوبن  قوف  روما  زا  کی  چیه  توص  مجنپ :

جومتلل تائیهلا  نم  ام  ۀـئیهک  رماو  ةوقلاـب  عومـسم  وه  ثیح  نملـب  لـعفلاب  عومـسم  وه  ثیح  نم  ـال  جراـخ  نم  اـم  ادوجو  توصلل  نا  »
( . 9 .« ) جومتلا سفنریغ 

تهج و كرد  قـیرط  زا  ار  رما  نیا  هللا  همحرخیـشتسا  نآ  زا  یتـئیه  هکلبتسین  جوـمت  نـیع  دراد و  دوـجو  جراـخ  رد  توـص  نیارباـنب 
زا دـعبو  تسه  جراخ  رد  توص  سپ  دـنامیمن ، یقاب  شوگ  ات  جومت  رد  شرثا  تهج  نوچدزاسیم  للدـم  توص  اب  دـعب  برق و  كرد 

جومت عبتتـسم  هک  تسا  یتیـصاخ  تیفیک و  توص ، هکمیریگیم  هجیتـن  تسین  جومت  تکرح و  عرق ، علق ، سفن  توص  دـشتباث  هک  نآ 
. دش دهاوخ  عومسم  توص  دسرشوگ  هب  هاگ  ره  جومت  تسا و 

؟ تسیچ ادص  ب : 

زا ادص  دوشیم . زین  توص  لماش  هدوب  نآ  زا  معا  يانعمهب  داص -  رسک  هب  یـسراف -  رد  تسا و  توص  ساکعنا  يانعم  هب  یبرع  رد  ادص 
دنک دروخرب  راوید  ایهوک  ریظن  یمواقم  ءیـش  هب  هدش  اهر  یجومت  هاگ  ره  ینعی  دوشیم ; ثداحتسا  رگیدجومت  زا  لصاح  هک  یجومت 

هب دـنک و  دروخرب  یمـسج  هب  هک  يورک  ءیـش  ریظن  ددرگیمرب ، بقعهب  هدـش  هدرـشف  يرگید  ياوه  مواـقم  ءیـش  نآ  جوـمت و  نآ  نیب 
تیـصاخ تیفیک و  هباـشم  ، تیفیک رد  ادـص  اذـل  دوب  دـهاوخ  یلوا  جوـمت  تئیه  لکـش و  نآ ، تئیه  لکـش و  ور  نیازا  ددرگزاـب . بقع 

دشابیم . توص 
هک تسا  لوا  ياوه  جومت  مزـال  رما  اـی  دوشیمیـشان  یناـث  ياوـه  جوـمت  زا  ادـص  اـیآ  هک  تسا  نیا  هدـش  حرطم  اـج  نیا  رد  هک  یثـحب 

دننادیم . نآ  تیفیک  هباشم  ار  نآ  تئیه  تفص و  اذل  دناهتسناد  قح  اریلوا  نارگید  هللا و  همحرخیش  تسا . هتشگزاب 
اهنآ صیخـشت  هب  رداـق  شوگ  تسا  بیرق  ومک  سکاـع  توصم و  تفاـسم  نوـچ  هاـگ  نکل  دراد  ادـص  یتوـص  ره  هک  نآ  رگید  هتکن 

لثم تسابلـص  سکاع  ای  هک  لیلد  نیا  هب  دـهد  صیخـشت  دـناوتیم  شوگ  هک  يوحن  هبتسادایز  هلـصاف  تفاـسم و  یهاـگ  یلو  تسین 
. دشابیم زییمت  صیخشت و  لباقنامز  ود  هک  تسا  يدح  رد  تفاسم  هک  نیا  ای  دناوخیم  مامح  رد  هک  یسک 

؟ تسا هوق  کی  هعماس  ایآ  ج : 

روما سح  نیا  اریز  دـشاب ، هوق  دـنچ  دـجاو  دـیابزین  هعماـس  دوب  يددـعتم  ياوـق  ياراد  هسمـال  هک  ناـنچ  دـیوگب  یککـشم  تسا  نکمم 
ات دشابهتـشاد  دوجو  دـیاب  هوق  دـنچ  سپ  دـنکیم . كاردا  ار  مرن  توص  تخـس و  توص  اـی  دـنلبتوص  هتـسهآ و  توص  ریظن  يداـضتم 
ای دوش  ققحم  جراخ  رد  رگا  توص  تسا و  توصهعماس  لوا  سوسحم  دیوگیم : باوج  رد  هللا  همحرخیـش  دنـشاب . داضتم  روما  كردم 

و هتاذل -  کی  رههسمال  رد  اما  دنوشیم ، ضراع  توص  رب  جراخ  رد  هک  دنتسه  یضارعا  اه  نیا  نخـسرگید ، هب  دنلب ; ای  تسا و  هتـسهآ 
سح هک  نآ  لصاح  تسین . هوق  دنچ  دـنمزاین  هعماس  ور  نیا  زا  وتسه  یتوافت  اهنآ  نیب  اذـل  دـنوشیم  ساسحا  رگید -  رما  ببـس  هب  هن 
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ار نآ  ییاونـش  تالآ  زا  دادمتـسااب  سفن  هک  تسا  یجراخ  يرما  توص  دـشابیم و  توص  شلوا  سوسحم  هک  تساسح  کـی  هعماـس 
. دنکیم كاردا  ساسحا و 

دنراد هعماس  كالفا  د : 

هک دـناهدرک  تباـث  وا  ناینیـشیپ  نوطـالفاریظن و  تمکح  نیطاـسا  هک  تسا  لـئاق  هللا  همحرنیهلاتملاردـص  هک  تـسا  نـیا  هـتکن  نـیرخآ 
هب هکتسا  لقن  ثروغاثیف  زا  دـنامیم . بجعتم  سفن  ریحتم و  اهنآ  ندینـش  زا  لقع  هک  دـنرادبیرغ  تامغن  بیجع و  تاوصا  كـالفا ،

عوجر نیمز  ندب و  هب  سپس  دینـش  ار  اهنآ  تاکرحتاوصا  كالفا و  ياههمغن  بلق  ياکذ  سفن و  يافـص  اب  درک و  جورع  يولع  ملاع 
درک . لیمکت  ار  یقیسوم  ملع  اههمغنو  ناحلا  نتخاس  بترم  اب  درک و 

یفـشک و قوذ  دراد و  دوجو  دنکیم  ساسحا  سحهک  ار  هچ  نآ  تاوصا و  حـئاور و  موعط ، بکاوک  كالفا و  ملاع  رد  هک  نآ  هصالخ 
دنکیم . دییات  ار  نآيدوجو  تابسانم  یلقع و  ناهرب 

نامرد نآ و  ياه  بیسآ  تشادهب و  وشوگ  حیرشت  هب  ( 10  ) نوناق رد  هللا  همحرخیش  هک  درک  هراشا  هتکن  نیا  هبتسا  بسانم  همتاخ  رد 
رد ار  نآ  هدرک و  حیرـشت  طوسبم  روط  هب  ار  شوگ  ازجا  اضعا و  ( 11  ) ناویحلا باتکرد  تسا و  هتخادرپ  ییاونـش  شوگ و  ياه  يرامیب 

. تسا هدرک  یسررب  توافتمتاناویح 

ییانیب سح 

ساـمت ندـب  اـب  هک  ییایـشا  كرد  روظنم  هب  دوشیمبوسحم  ناـسنا  ناویح و  ساوـح  ناـیم  رد  سح  نیرت  مهم  یتـهج  زا  هک  سح  نیا 
ار هچ  نآ  راویدتشپ و  هک  نانچ  دراد  مه  ییاه  تیدودحم  سح ، نیا  هتبلا  دراد . ار  تهج  كرد  زینو  تسا  هدش  قلخ  دنرود ، هتشادن و 

دناهدرک : فیرعت  نینچ  ار  ییانیب  سح  دوشیم . كاردارگید  ساوح  اب  اهنآ  تارطخ  دنک و  یمن  ساسحا  تسا  روتسم 
ماسجالایف ۀیداتملا  نوللا  تاوذ  ماسجالا  حابـشا  نم  ۀـیدیلجلا  ۀـبوطرلایف  عبطنی  ام  ةروص  كردـت  ۀـفوجملا  ۀبـصعلا  یف  ۀـبترم  ةوق  یه  »

( . 12 .« ) ۀلیقصلا ماسجالا  حوطس  یلا  لعفلاب  ۀفافشلا 
. دـنکیم كاردا  ار  ماسجا  حابـشا  نیگنر ، ماسجا  روصعابطنا  اب  دراد و  رارق  مشچ  یلاخ  وت  بصع  رد  هک  تسا  ياهوق  ییانیب  سح  سپ 

تایعیبط هب  طوبرماهنآ  زا  يرایسب  هک  تسا  هتفگ  نخس  رت  شیب  ساوح  رگید  زا  هداد و  مالک  لیوطت  ، سح نیا  هنیمز  رد  هللا  همحرخیش 
ياه تمـسق  رد  مادنا  يژولویزیف  کیزیف و  هسدنه ، ریظن  زور  مولع  ردو  تسا  هدـش  هتفرگ  تیراع  هب  رظانم  ایارم و  ملع  زا  ای  هدوب  میدـق 

رد اه  يروآون  تاراکتبا و  رانک  رد  مه  نآتایفشک  شالت و  تقد ، همه  نیا  دنچ  ره  تسا . هدش  حرطم  رگید  ياهنوگ  هبثحابم  ، طوبرم
هب . تسا هتشاد  مولع  دشر  رد  میظع  رایسب  یشقن  اعبط  تسا و  زیگناتفگش  ریگمـشچرایسب و  هللا  همحرخیـش  يوس  زا  رگید  فلتخم  مولع 

( . 13 . ) درک میهاوخ  حرطم  تمسق  دنچ  رد  ار  باب  نیا  ثحابم  لاح  ره 

رصبم فلا : 

قیرب ءوض و  عاعش ، نول ، رون ، لیبق  زا  یمیهافمباب  رد  ار  هللا  همحرخیش  امدق و  هاگدید  تسا  مزال  رـصبم  تیهام  ندش  نشور  روظنم  هب 
نیا هب  هکهسدنه  کیزیف و  رد  اهنآ  لامعتسا  رد  یلو  دنوریم  راک  هب  رگیدکی  ياج  هب  فدارتمهاگ و  دنچ  ره  میهافم  نیا  مینک ، نشور 

درکهجوت . فطع  اهنآ  هب  دیاب  هک  هتشاد  دوجو  ییاه  توافت  دراد  طابترا  ثحب 
رـصبم یتیفیک  هک  روهظ  نیا  دـندش  رهاظلعفلاب  هاگ  ره  نولم  ماـسجا  دـیامرفیم : یلک  يدنبمیـسقت  کـی  رد  هللا  همحرخیـش  رون : لوا . 

ار یمود  ءوضار و  یلوا  تسا . ریغ  زا  هک  تسا  يروهظ  ایتسوا  دوخ  زا  نآ  ییانشور  هک  دیشروخلثم  تسا  هتاذ  نم  ءیش  يارب  ایتسا 
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( . 14 [ ) ارون رمقلا  ءایض و  سمشلا  لعج  يذلاوه  دناهدرک : سابتقا  هفیرش  هیآ  زا  ار  حالطصا  نیا  دیاش  . ] دنمانیم رون 
نامه دنمان  قیرب  ار  نآ  دشاب  هریغ  نم  رگا  عاعـشدشاب و  هتاذ  نم  رگا  هک  دوشیم  هدهاشم  یناعمل  یگدنـشخرد و  ایـشا  رد  هاگ  نینچمه 

نآگنر دـنک  هرانتـسا  نآ  زا  دریگ و  رارق  رین  ئیـضم و  ءیـش  لباقم  یمـسج  رگا  نیاربانب  درادشـشخرد . قرب و  یهاگ  هنییآ  هک  هنوگ 
دوشیم . هتفگ  رون  تیفیک ، نآ  هبهک  ددرگیم  نآ  گنر  روهظ  ثعاب  دوشیم  عقاو  ماسجا  نیا  رب  هک  یتیفیک  هدش  رهاظ 

دیامرفیم : هللا  همحراردصالم  سوسحم ، رون  فیرعت  باب  رد 
( . 15 .« ) دوجولاک ۀطیسب  ۀقیقح  نوکیف  هسفن  لب  دوجوللقواسم  وهف  هریغل  رهظملاو  هتاذب  رهاظلا  هب  دیرا  نا  رونلا  نا  »

دروخیم : مشچ  هبیلاوقا  رون ، تقیقح  نایب  هنیمز  رد  نکل  دنادیم  فیرعت  زا  ینغ  ار  نآ  اساسا  ناشیا 
رد هتشگ  لصفنم  نآ  زا  هک  تسا  يراغـص  ماسجا  هکلبتسین  تیفیک  دباتیم  ماسجا  رب  رینم  ءیـش  زا  هک  يرون  دناهتـشادنپ  یخرب  کی : 

دناهدرکهماقا : لیلد  هس  لوق  نیا  هب  نیلئاق  دندرگیم . رهاظ  هدش  رینتسم  نآ  اب  ماسجا  ودوشیم  هدنکارپ  فلتخم  تاهج 
دوشیمن تکرح  تسا و  تکرح  رما  نیا  دوشیم ، مسجهجوتم  هدش  ادج  نآ  ریظن  يرینم  ءیش  ای  دیشروخ  زا  راچان  هب  عاعش ، لوا : لیلد 

مسج . يارب  رگم 
تساقداص . مسج  دروم  رد  لاقتنا  دوشیم و  لقتنم  ئیضم  لاقتنا  اب  عاعش  مود : لیلد 

مزال سپ  تسا ، ینامـسج  یتکرح  ساکعنا  دـباتیمرگید و  ءیـش  هب  دوشیم و  سکعنم  نآ  زا  هدرک  دروخرب  ایـشا  هب  عاعـش  موس : لیلد 
دهدیم . خساپنینچ  هتسناد  دودرم  ار  لیلد  هس  نیا  هللا  همحرخیش  یضرع . هن  يرهوج  تسا  يرما  ور  نیازا  مه  دشاب و  مسج  رون ، تسا 

عاعـش هک  تسا  نیا  رما  تقیقح  تسا ، يزاجم  یظافلاددرگیم  لصفنم  ای  دوشیم  ادـج  عاعـش  هک  نیا  لثم  یظافلا  لوا : لیلد  زا  باوج 
تکرح هدـش  لزانایوگ  دوشیم  هتـشادنپ  نانچ  دوشیم  ثداـح  یلاـع  مسج  زا  ـالومعم  نوچ  ددرگیمثداـح و  اـتعفد  لـباقم  مسج  رد 

دربیمن . نامز  دوشیمنهدید و  هار  نیب  رد  اریز  تسین ، نینچ  هلئسم  تیعقاو  یلو  دنکیم 
مسج . تسا و  رهوج  هیاس  هک  دش  مزتلم  ناوتیم  تفگناوتیم و  ایآ  لاحتسین  هیاس  لاقتنا  زا  شیب  عاعش  لاقتنا  مود : لیلد  زا  باوج 

ثداح مود  مسج  رد  هک  یعفد  تسا  يرما  زین  نآاذـل  تسین  دیـشروخ  زا  رون  ندـش  ادـج  زا  شیب  عاعـش  ساکعنا  موس : لـیلد  زا  باوج 
ددرگیم .

نآ در  رب  لیلد  راهچ  ۀیقرـشملا  ثحابملا  بحاصو  درادیم  نایب  هیرظن  نیا  در  رب  هناگ  هس  یهوجو  القتـسم  اه  نیا  زج  هب  هللا  همحرخـیش 
( . 17 . ) تسا هتسناد  دودرم  الح  اضقن و  ار  هلدا  نآهللا  همحرنیهلاتملاردص  و  ( 16 . ) دنکیم هماقا 

مشچ رب  دبای  روهظ  تدش  هاگ  ره  گنر  اریز  تسیننآ ، گنر  روهظ  تدش  زج  يزیچ  دیشروخ  رون  هک  دناهتفگ  نینچ  رگید  یخرب  ود : 
ناعمل بش  ردتاناویح  یخرب  هک  تساذل  گنر و  يافخ  هن  تسا  مشچ  زجع  رما  نیا  لیلد  دوشیمهدـید ، قیرب  تروص  هب  دـیآ و  بلاغ 

روهظ تدـش  ببـس  هب  ءوضو  رون  ناعمل ، سپ  دوشیمن  زرابو  رهاظ  ناشگنر  دـش  زور  هاگ  ره  دوشیمن و  ساسحا  اـهنت  گـنر  دـنراد و 
دروم ار  يدـعبهیرظن  هدرکن  یهجوت  نادـنچ  لوـق  نیا  هب  نارگید  هللا و  همحرخیـش  تسین . نآ  زا  ریغ  نآ و  زاشیب  يزیچ  تسا و  گـنر 

دناهداد . رارق  هقادم 
عمال يایشا  روهظ  هک  دناهتفگ  ناشلوق  ریسفت  رد  نانیا  ، تسا گنر  روهظ  طقف  درادن و  یلقتـسم  يانعم  رون  هک  دناهدش  لئاق  یـضعب  هس : 

فیعـض یکیراـتو  تملظ  رد  نوچ  سح  اذـل  دیـشروخ  روهظ  زا  نآ  هاـم و  روهظ  زا  غارچ  روـهظ  تسارت و  مک  غارچ  روـهظ  زا  بش  رد 
یناعمل دوشتیوقت  غارچ  رون  هطـساو  هب  رگا  هک  نآ  لاح  دراد  دوجودـیاز  یتیفیک  بش  رد  عمـال  ءیـش  روهظ  يارب  هک  درادـنپیم  تسا 

، دش دهاوخ  رتحضاو  رما  نیا  دسر  دیـشروخرون  هب  ات  دوش  رت  شیب  رون  هچ  ره  تسا و  هتفر  نیب  زا  سح  فعـض  اریز  دـنیبیمننآ ، يارب 
نآ . رب  دیاز  یتیفیک  هن  دشابیم  نآ  روهظ  هکلبتسین  گنر  زا  يادج  يرما  رون  نیاربانب 

یلع لدـی   » دوخ نیا  هک  ددرگ  لعفلاب  ینولهک  نآ  لوا  يانعم  دوشیم : مهف  اـنعم  ود  نول  روهظ  زا  دـیامرفیم : خـساپ  رد  هللا  همحرخـیش 
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هیفنوللا ثودح  یلع  لدی   » نیا دوش و  لعفلاب  مشچ  ياربتسا  دوجوم  هک  یگنر  هک  نیامود  يانعم  ( 18 «. ) انول هدوجو  وا  نوللا  ثودح 
( . 19 .« ) ۀبسنلا کلت  دوجو  وا 

رگا و  دشاب . هتشادن  هسفن  یف  ماوق  هدوبتبـسن  رون  هکتسا  مزال  دشاب  مشچ  هب  گنر  تبـسن  سفن  رون ، رگا  اریز  تسا ، لطاب  مود  يانعم 
دهاوخ لوا  يانعمهک  تسا  گنر  سفن  نیا  ای  لاح  دید  دهاوخ  ار  نآ  دـشاب ، مشچ  رگا  هک  تسا  ياهنوگهب  گنر  هک  دـشاب  انعم  نیا  هب 

زا دارم  ای  لوا  يانعم  باب  رد  دـشاب . نول  زا  ریغ  رون  هک  تسا  مزالدوشیم  هدـید  گنر  دوش  ثداـح  هاـگ  ره  هک  تسا  يزیچ  رگا  دوب و 
دهاوخن ییانعم  روهظ  هکتسا  نول  سفن  يانعم  هب  اـی  دوب و  دـهاوخن  هرانتـسا  دـحاو ، نآ  زا  دـعب  سپ  تسا  لـعف  هبهوق  زا  جورخ  روهظ ،

هک نیا  ات  دشاب  نول  نراقم  تقوم  ای  مئاد  هک  تسا  یلاح  روهظ  هک  تسانعمنیدـب  ای  تسا و  نول  نامه  هرانتـسا  هک  تفگ  دـیاب  تشاد و 
نول رب  دـیاز  یتیفیک  يرما و  رون  تروصنیا  رد  هک  تسا  یقاب  دوجوم و  لاح  ود  ره  رد  نول  تملظ و  دـشابن  رگا  تسا و  روندـشاب  رگا 

دوب : دهاوخ 
وه داوسلا  یف  وه  يذـلا  هسنج  ۀـعیبط  ینعا  نوللاو  ضایبلا  ریغوه  کلذـکو  ۀـلاحم  ـال  هداوس  ریغ  ییـضم  دوسـالا  هب  يذـلا  ینعملا  ناـف  »

( . 20 .« ) ءوضلا وه  یسنجلا  قلطملا  نوللا  سیلفهل  اضراع  ضایبلا ال  سفن  وه  ضایبلا  یف  يذلا  نوللاو  داوسلاسفن 
هک :  دنکیم  جاتنتسانینچ  نایاپ  رد  هدرک  هماقا  هیرظن  نیا  در  رب  رگید  لیلد  شش  نیا ، زج  هب  هللا  همحرخیش 

رـصبملا نا  کش  الو  هریغ  ۀلعب  اهتاذب ال  رـصبملل  ام  ۀیفیک  اضیاوهو  فافـش  وه  ثیح  نم  فافـشلل  اهتاذـب  لامک  یه  ۀـیفیکوه  ءوضلاف  »
( . 21 .« ) لعفلاب افافش  فافشلا  اهب  لمکیف  ءییضملا  نم  فافشلاریغ  مسجلا  اهدیفتسی  ۀیفیک  رونلاو  هئاروام  راصبا  نع  بجحی  اضیاهتاذب 

ینعی دـشابیمن ; یلقع  ینهذ و  يرما  ایناث : دریگرارق ، هفاضا  هلوقم  تحت  ات  تسین  یبسن  يرما  رون ، ـالوا  دـیامرفیم : هللا  همحراردـصالم 
جراخ رد  دوجوم  تسایتیفیک  ینعی  تسا ; يرهوج  ریغ  يدوجو و  يرما  رون  هک  نآ  هجیتن  دراد و  سوسحمو  ینیع  یجراـخ و  يدوجو 

دنرادیم : نایب  نینچ  ار  دوخيار  ناشیا  نآ ، ریغ  ایتسا  نول  نیع  رون  ایآ  هک  دید  دیاب  لاح 
نا یلع  يارلا  رقتــسا  یتـح  كاـنه  ترکذ  یتـلا  هوـجولل  انتامواقمدـنع  نییقارــشالا  طـباوض  یلع  اـنقیلاعت  یف  کـلذ  یف  اـنملکت  دــقو  »

هئازاب جراخلا  یف  يذلا  اماو  ملاعلا  اذه  ریغ  یف  سفنلا  دنع  رضاحرصبملا  رهوجلا  دوجو  وحن  نع  ةرابع  سوسحم  وه  امب  سوسحملارونلا 
( . 22 « ) ۀحودقم هوجوامهتریاغم  یلع  لالدتسالا  عقو  يذلاو  نوللا  دوجو  یلع  هدوجو  دیزیالف 

هب درامشیمربتسا و  هدش  هماقا  گنرو  رون  تریاغمرب  هک  ار  یهوجو  سپس  ناشیا  تسا  نول  روهظ  نامه  رون  هیرظن ، نیا  ساسا  رب  سپ 
درک . رایتخا  ار  ود  نآ  تریاغم  هدوب  ناشیا  فلاخم  رما  نیا  رد  هللا  همحرخیش  . دهدیم خساپ  اهنآ  کت  کت 

روهظ ار  رون  يو  هک  تسا  نیا  دـمآ  تسدهب  هتـشذگ  هناـگهس  لاوقا  هبتبـسن  هللا  همحرخیـش  ياـه  ماربا  ضقن و  زا  هک  ياهجیتـن  راـهچ :
رد هکتسا  يرما  گنر  نیاربانب  نآ ، روهظ  نیع  هن  تسا  گنر  روهظ  ببـس  رون  سپ  دـنادیمرگیدکی ، ریاـغم  ار  ود  نآ  هتـسنادن  گـنر 

زورب و ببس  یضرع  رون  ددرگیم و  ثداح  نآ  رد  اتعفدرون  هدش  رینتسم  دوش  عقاو  رینم  ءیـش  لباقم  مسج ، نآ  رگا  دراد و  دوجو  مسج 
نیمه ثحابم  بحاص  . دشابیمن تیؤر  لباق  گنر  تروص  نیا  رد  هک  تسا  تملظ  دوبن  يرون  رگا  دوشیمنآ و  گنر  ییادـیپ  روهظ و 

تـسار ار  دوخ  هیرظن  ات  تخادرپ  نآ  لاطبا  هب  هللا  همحراردصالم  هک  تسانامه  هلدا  نیا  درک . هماقا  لیلد  جـنپ  نآ  رب  دـیزگرب و  ار  يار 
( . 23 . ) دنک

هب هک  نآ  روهظ  ببس  گنر و  زا  لقتـسم  تسایتیفیک  هکلب  دشابیمن  راغـص  ماسجا  رهوج و  رون  هللا  همحرخیـش  يار  ربانب  هک  نآ  هجیتن 
گنر دناوتبمشچ  ات  ددرگیم  رهاظ  نآ  گنر  هدش ، ثداح  نآ  رد  اتعفد  رین  ءیش  ربارب  رد  فافشهن -  فیثک -  مسج  نتفرگ  رارق  ماگنه 

اتحماـسم میماـنیم و  تملظ  ار  رون  دوـبن  دـشابن  روـن  هاـگ  رهینعی  تسا ; یمدـع  يرما  هک  دراد  رارق  تملظ  نآ  لـباقم  رد  دـنیبب ، ار  نآ 
تسه : تملظ  مییوگیم 

( . 24 .« ) رینتسی نا  هناش  نم  ام  یف  ءوضلا  مدع  ۀملظلا  ناف  »

انیس نبا  هاگدید  زا  یسح  www.Ghaemiyeh.comكاردا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 165زکرم  هحفص 146 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


( . 25 . ) تساهدرک هماقا  لیلد  ود  تسا  یمدع  يرما  تملظ  هک  نیا  ربثحابم  بحاص  یتح 
دوشیم : هراشا  اهنآ  هب  الیذ  هک  تسا  هدوبجیار  يددعتم  لاوقا  امدق  نیب  گنر  تقیقح  تیهام و  نایب  هنیمز  رد  نول : مود . 

یجراخ يرما  هک  حزق  سوق و  لثم  تشاد  دهاوخن  ساسحاو  سح  يارو  يدوجو  هک  تسا  یلایخ  یتیفیک  درادن و  تقیقح  گنر  کی :
دیدپ فافش  ماسجا  اوهطالتخا و  زا  دیفس  گنر  دنهدیم  خساپ  تسیچ ؟ مینیبیم  هک  ییاه  گنر  سپ  هک  دوشلاؤس  اهنآ  زا  رگا  تسین 

طالتخا تسا و  هدش  دراو  اوه  نآ ، مکارتم  فافش  راغـص  يازجا  رد  هک  تسیننیا  زج  يزیچ  بآ  فک  يدیفـس  ببـس  هک  نانچ  دیآیم 
هب دیفس  فاکش ، عضوم  دوش  داجیا  یفاکشنآ  رد  رگا  گرزب  فافش  مسج  فربتس و  نینچمه  تسا . دیفس  گنر  دومن  ببـس  ، ود نیا 

تساه . نآ  ساکعنا  مسج و  نآ  يازجا  اب  رون  ای  اوه  جازتما  ظاحل  هب  دیفسگنر  دراوم  نیا  مامت  رد  دسریم . رظن 
ینیع و دوجو  دنوشیم  بوسحم  یلصا  گنر  ود  هکیهایس  يدیفس و  نیاربانب  دیآیم ، دیدپ  نول  تلاح  دض  تملظ و  زا  یهایـس  گنر 

دنرادن . یجراخ 
، بآ هک  تسا  نآ  تلع  دوب  دهاوخ  رت  لیامتم  هایس  گنرهب  دوش  سیخ  رت  شیب  هچ  ره  سابل  هک  تساذل  تسا و  یهایس  ببس  بآ ، ود :

لوق هیبش  لوق  نیا  . دوشیم هایـس  مسج  ور  نیا  زا  دنک و  ذوفن  نآ  رد  دناوتیمن  رون  اذل  دـنکیم  لیاز  ار  نآتیفافـش  هدرک  جراخ  ار  اوه 
تسا . قباس 

تسا خالسنا  لباق  هایس  گنر  هک  تسا  نیا  رد  ود  نآتوافت  تسا ، یـضراع  هک  دیفـس  گنر  فالخ  هبتسا  یقیقح  گنر  یهایـس  هس :
. تسین یقیقحگنر  يدیفـس  سپ  تسا  يراع  گـنر ، زا  دوختسا  ناولا  لـباق  هچ  نآ  دراد و  ار  یگنرره  شریذـپ  تیلباـق  ضاـیب  یلو 

دوخ هداد  تبـسن  دیفـس  گنر  شیادیپ  تیفیک  هنیمز  رد  هللا  همحرخیـشهب  فلاخم  ارهاظ  لوق  ود  اج  نیا  رد  ۀیقرـشملا  ثحابملا  بحاص 
نودب هنیعبار و  بلاطم  نیمه  هللا  همحراردـصالم  و  ( 26 . ) دـنکیم رکذ  دوشیم  لصاح  رگید  قرط  زا  گنر  نیاهک  نیا  رب  لـیلد  راـهچ 

( . 27 . ) درادیم نایب  یتساک  مک و  چیه 
دیفس گنر  اهنآ  زا  دنوش  بیکرت  رگا  طئاسبنیا  دنفافش و  تاسقطـسا  مامت  هک  نیا  دنکیم  لقن  هللا  همحرخیـش  هک  يرگید  لوق  راهچ :

هک دنتسه  ییایاوزياراد  هایـس  ماسجا  دنکیم و  ذوفن  اهنآ  رد  مشچ  رون  دنراد  رارق  مشچ  يور  هبورهک  یفافـش  ماسجا  دیآیم . لصاح 
دوب . دنهاوخ  یناملظ  هتشادن  ذوفن  اهنآ  رد  رون  اذل  دنفافشا  عنام 

عاعش دشاب  دایز  مسج  ذفانم  رگا  نکل  دشابن  صاخ  ینولياراد  هک  تفای  ار  یمسج  ناوتیمن  دننولم و  همه  ماسجا  هک  دنلئاق  یخرب  جنپ :
دوش . اهنآ  ياروام  شیادیپببس  نیا  هدش  جراخ  نآ  زا 

گنر زا  ریغ  ار  رون  عاعش و  دشاب ، نول  نیع  عاعشهک  نیا  در  اب  ناشیا  هک  دیآیم  تسد  هب  هللا  همحرقارشا  خیش  ياهباتک  هب  هعجارم  زا 
رد اذل  تسینیبسن  يرما  گنر  اریز  تسین ، تسرد  نیا  هک  تسا  مشچ  يارب  روهظ  سفن  يانعمهب  رگا  نول  هک  دنکیم  لالدتـسا  هتـسناد 

یمهم هلئـسم  نیا  هک  دنکیم  هراشا  نایاپ  رد  دنتـسه . اهنآ  شیادیپو  روهظ  ببـس  ءوض  عاعـش و  دراد و  دوجو  ضایب  داوس و  نیع  ملاع 
( . 28 . ) تسا نول  زا  ریغ  عاعش  هک  تسا  نیا  قح  دنچ  ره  دشاب  ینتبم  نآ  رب  يرگید  مهملئاسم  ات  تسین 

جراخ رد  گنر  هک  دیامرفیم  رگید  ضعب  هب  یـضعبعاجرا  یعیبط و  هوجو  هب  هجوت  اب  قباس  لاوقا  یخرب  دراب  هللا  همحرخیـش  لاح  ره  هب 
لعفلاـب ار  نآ  هدوبنآ  روهظ  ببـس  هکلب  دـشابیمن ، نول  روهظ  رون ، هک  ناـنچ  تسین  رون  ءوض و  دوـجونیع  نآ ، دوـجو  دراد و  دوـجو 

دنکیم :
ریغب لــعفلاب  یه  اــمع  یه  تـسیلف  کــلذ  عـمو  اــهل  تاروهظءاوضــالا  ــالو  ءاوـضا  اــهنا  اــهدوجو  سیلو  تادوـجوم  نذا  ناولــالاف  »

( . 29 .« ) ۀیاغلا هذه  یلا  هنایب  اندرا  ام  اذهو  دوجوم  اضیا  فشملاوءاوضالا 
خـساپ يار  نیا  هب  هللا  همحرخیـش  تسا ، راصبا  عنامکیرات  ياوه  نکل  دـنراد  دوجو  ماسجا  رد  لـعفلاب  اـه  گـنر  هک  دناهتـشادنپ  یخرب 

مدـع لیلدهب  هک  تسا  یتلاح  یکیرات  سپ  دـشابیمن  گنر  رتاس  كاردا و  عناـم  اذـل  تسین  ملظمهسفن  یف  اوه  هک  دـیوگیم  دـهدیم و 
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ماسجا رد  گنر  نیاربانب  دـنیبن ، ار  يزیچو  ددـنبب  ار  دوخمشچ  ناـسنا  هک  هنوگ  نآ  دـنوشیمن  هدـید  نآ  ياـه  گـنر  ایـشا و  رون  دوجو 
يارب نآ  گنر  دشدهاوخ و  ئیـضتسم  رینتـسم و  مسج  نآ  دشاب  يرون  رگا  دشابیم و  نیعم  طسوتم و  هکلبتسین  عنام  اوه  دراد و  دوجو 
هتشاد دوجو  مسج  نآ  مشچ و  نیب  طسوتم  دنک و  دروخرب  نیگنر  مسجرب  نآ  رون  دشاب و  ئیضم  ءیـش  رگا  سپ  ددرگیم . لعفلاب  مشچ 
طرـش اوه  ای  بآ  ریظن  طسوتمدوجو  اذـل  دـنکیم  تیؤر  ار  نآ  مشچ  هدـش  لعفلاب  گنر  دـشاب  رارقرب  اهنآ  نیب  یبساـنمطابترا  دـشاب و 
یخرب ( 30 : ) دـنکیم میـسقت  هتـسد  ود  هب  ار  ماسجا  هللا  همحرخیـش  ور  نیا  زا  دنـشابطسوتم  دـنناوتیمن  ماـسجا  یخرب  هتبلا  تسا . راـصبا 

نولم ئیضم ، یلک  هتسد  هس  هب  ار  ماسجا  ( 31  ) رگید ياج  رد  تسین و  ای  تسا و  نولم  ای  دوخ  بجاح ، دنفافـش و  رگید  یخربو  بجاح 
تسا . هدرک  يدنبهتسد  فافش  و 

گنر ود  نیا  جازتما  طالتخا و  زا  اه  گنر  هیقبتسادقتعم  دنادیم و  يدیفس  یهایس و  ار  یلصا  گنر  ود  وطـسرا  دننامه  هللا  همحرخیش 
ار یلصا  ياه  گنرنوطالفا  دناهتـسناد . زبس  درز و  خرـس ، دیفـس ، هایـس ، گنر  جنپ  ار  یلـصا  ياه  گنررگید  یـضعب  دوشیم ، لصاح 

تسا . هتسناد  عمال  خرس و  دیفس ، هایس ، گنر  راهچ 
تسا : رارق  نیا  زا  هللا  همحرخیش  رظن  زا  اه  گنر  بیکرت 

تسا . ةربغ )  ) یکاخ گنر  شیادیپ  بجوم  دیفس  هایس و  طالتخا  - 
گنر دـشاب  بلاغ  یهایـس  رگا  دوش  طولخم  نآاب  شتآ  هک  یهایـس  دود  ای  دـباتب  نآ  هب  دیـشروخ  هک  يربا  لثم  ءوض  هایـس و  طالتخا  - 

دهدیم . هجیتن  درز  گنر  بولغم  رگا  خرس و 
تسا . زبس  گنر  شیادیپ  ببس  هایس  اب  درز  طالتخا  - 

دیآیم . دیدپ  یلین  گنر  خرس و  گنر  جازتما  زا  یناوغرا  گنر  - 
دوشیملصاح . خرس  یمک  یهایس و  و  هیثارک )  ) ریس زبس  گنر  طالتخا  زا  یلین  گنر  - 

رد دروآ -  تسد  هب  زین  هللا  همحرقارـشاخیشو  هللا  همحراردـصالم  تاـملک  زا  ار  نآ  ناوـت  یم  هک  هللا -  همحرخیـش  حرط  هک  نآ  هجیتـن 
نیمز رد  یماـسجا  هاـم و  دیـشروخ و  لـثم  ئیـضم  رینم و  دنتـسه  یماـسجا  ملاـع  ردهک  تسا  نینچ  روـن  گـنر و  ثیح  زا  ناـهج  دروـم 
ینعی رگید  طرـش  دـباتب و  اهنآ  هب  رونهاگ  ره  دراد و  دوجو  رون  زا  لقتـسم  هک  تسا  یتیفیک  اهنآ  گنر  دـنگنر ، ياراد  هک  دـنرادرارق 

. تفاـی دـهاوخ  قـقحت  راـصبا  هدـش  لـعفلاب  مـشچ  يارب  گـنر  دـشاب  هتـشاد  دوـجومشچ  نآ و  نـیب  اوـه  اـی  بآ  ریظن  فافــش  طـسوتم 
دنکیم : لعفلاب  مشچ  يارب  ار  نآ  رون  هک  تسا  گنر  یقیقح  رصبم  ، نیاربانب

( . 32 .« ) ناولالا یه  ۀقیقحلاب  رصبلا  تاکردمو  »
دومرف :  اج  نیا  رد  هللا  همحرخیش 

نوکی ». فیک  هنا  راصبالالاح  ربخن  نا  انیلع  یقب  دقو  ۀیاغلا  هذه  یلا  هنایب  اندرا  ام  اذه  »
اهتشونیپ :

ص 157 . رافسا ج 8 ، ص 178 ; لئاسر ، ( 1
ص 34 . سفنلا ، باتک  ص 322 ; هاجنلا ، ( 2

ص رافسا ج 8 ، ; 309 1،ص305 -  جهیقرشملا ثحابملا  ; 287 ص 283 -  هیقرـشملا ج 2 ، ثحابملا  ; 76 ص 70 -  سفنلا ، باـتک  ( 3
 - قارشالا ص 453 و 274 ۀمکح  ص 85 و 86 ; یئالع ، همانشناد  لئاسر ص 178 و 183; ; 102 ص 97 -  رافسا ج 4 ، ; 178  - 169

. 281
ص 86 . یئالع ، همانشناد  ( 4

ص 75 . سفنلا ، باتک  ( 5
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ص 99 . ج 4 ، رافسا ، ( 6
ص 72 . سفنلا ، باتک  ( 7

ص 277 . قارشالا ، ۀمکح  ( 8
ص 73 . سفنلا ، باتک  ( 9

. 294 ص 274 -  ( ، 1) موس باتک  نوناق ، ( 10
دعب . هب  ص 261  ناویحلا ، باتک  تایعیبطلا ، ءافشلا ، ( 11

ص 34 . سفنلا ، باتک  ص 322 ; ةاجنلا ، ( 12
;94 ص 87 -  یئالع ، همانشناد  ;183 لئاسر ص 181 -  ; 327 ةاجنلا ص 322 -  تاقیلعتلا ص 69 ; ; 141 ص 79 -  سفنلا ، باتک  ( 13
ص ج 8 ، رافسا ، ص 97 ; ص 85 -  ج 4 ، رافسا ، ; 305 ج 1،ص293 -  ۀیقرشملا ، ثحابملا  ; 318 ص 287 -  ج 2 ، ۀیقرشملا ، ثحابملا 

. 274  - 261 صقارشالاۀمکح ; 200  - 178
. 5 ۀیآ : ( 10  ) سنوی ( 14

ص 88 و 89 . ج 4 ، رافسا ، ( 15
ص 293 و297 . ج 1 ، ۀیقرشملا ، ثحابملا  ( 16

ص 90 و 91 . ج 4 ، رافسا ، ( 17
ص 88 . سفنلا ، باتک  ( 18

نامه . ( 19
ص 89 . سفنلا ، باتک  ( 20

ص 92 . نامه ، ( 21
ص 92 و 93 . ج 4 ، رافسا ، ( 22
. 95 ص 93 -  ج 4 ، نامه ، ( 23

ص 81 . سفنلا ، باتک  ( 24
ص 304 . ج 1 ، ۀیقرشملا ، ثحابملا  ( 25

ص 407 و 408 . ج 1 ، ۀیقرشملا ، ثحابملا  ( 26
ص 85 و 86 . ج 4 ، رافسا ، ( 27

. 267 ص 266 -  قارشالا ، ۀمکح  ( 28
ص 101 . سفنلا ، باتک  ( 29

ص 80 . نامه ، ( 30

ص 92 . نامه ، ( 31
ص 183. لئاسر ، ( 32

راصبا ب : 

هاگدید اهنآ  لقن  اب  هک  تسا  هدوبجیار  یتوافتم  لاوقاهفـسالف  زا  نیرخاتم  امدق و  نایم  ندید  ققحت  تیفیک  ییانیب و  مسیناکم  هنیمز  رد 
داد . میهاوخ  حیضوت  ار  هللا  همحرخیش 
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تروص هب  مشچ  زا  ییاه  عاعش  هک  دوشیم  لصاحهنوگ  نیا  ندید  ینعی  تسا ; عاعش  جورخ  هب  راصبا  هک  دندوب  دقتعم  نویـضایر  کی : 
دنتـسه یعورف  وبعـش  ياراد  دوخ  اه  نیا  یئرم . حطـس  رب  نآ  هدعاق  تسا و  قبطنم  مشچ  زکرم  رب  اهنآسار  دوشیم و  جراخ  طورخم 

، مشچ زکرم  دزن  نآ  فارطا  هک  دننادیم  میقتسم  هیعاعش  طوطخ  زابکرم  ار  نآ  رگید  یضعب  تسا و  تمـصم  طورخم  هک  دنلئاق  یخرب 
طورخم لکـش  هـب  مـشچ  زا  جراخعاعـش  دـنیوگیم : رگید  یخرب  دـنوشیم . قرفتم  رــصبم  يور  رب  هتفاـی  دادـتما  سپــسو  تـسا  عـمج 

یمارف ار  نانآ  دنکیم و  تکرحتعرستیاغ  رد  نآ  حطس  رب  دیسر  یئرم  هب  نوچ  هدشجراخ  مشچ  زا  هک  تسا  هیعاعش  طخ  هکلبتسین 
لیختم میقتـسم  طـخ  تروـص  هب  هلزاـن  ناراـب  هرطقهک  ناـنچ  تسا  طورخم  تئیه  رب  هک  دوـشیم  لاـیخ  نینچ  شتکرح  نـیا  اـب  دریگ و 

ياربهوجو نیمه  هب  هللا  همحرخیـش  . ] دوشیم هدـهاشم  ریدتـسم  طخ  هریگ -  شتآ  ریظن  دـنزیمرود -  تعرـس  هب  هک  ياهطقن  ای  دوشیم 
« عاعـش جورخ   » لوق هب  هک  تسا  لوق  نیمه  لاوقا  مدـقاالامتحا  لاح  ره  هب  تسا ] هتـسج  کسمت  فلتخم  دراوم  رد  كرتشم  سح  تابثا 

( . 1 . ) دناهدرک فوسلیف  نوطالفا  هب  بوسنم  ار  نآ  و  دنمانیم ، عاعش  باحصاار  نآ  نیلئاق  تسا و  فورعم 
جراخ مشچ  زا  عاعش  هک  دناهدش  لئاق  ( 2  ) دناهتفگناکشزپ ار  اهنآ  هک  رگید  ياهدع  دش  دراو  قباس  لوق  رب  هک  یتاروذحم  لیلد  هب  ود :

یم یئرمهب  اوه  دـنکیم و  دوختیفیک  هب  فیکتم  ار  نآ  هدـش  لـصتم  مشچ  رواـجم  ياوه  هب  هکلبدوریمن  یئرم  اـت  دوـخ  یلو  دوـشیم 
دوشیم . ییانیبتلآ  نآعاعش  مشچ و  هارمه  هب  اوه  رگید  ترابع  هب  دوشیم ; ییانیب  ببس  دسر و 

مشچ رد  یمسج  نوچ  هک : نیا  زا  دنترابع  اهنآزا  یخرب  دناهدرک ، رکذ  لیلد  هد  زا  شیب  لوا  لوق  ياربثحابم  بحاص  هللا و  همحرخیش 
ای ینیب  ربهدـش  جراخ  مشچ  زا  يرون  هک  دـنیبیم  نینچ  یکیرات  لاح  رد  ناسنا  دوشیم  جراخ  نآزکرم  زا  ندـید  عقوم  رد  دراد و  دوجو 

مشچ شیپ  ییاه  عاعش  هک  دنک  یم  ساسحا  دهد  شلام  اردوخ  مشچ  حبـص ، ماگنه  هب  ناسنا  هاگ  ره  هک  نیا  ای  دباتیم  وا  کیدزن  ءیش 
نیا مراهچ  تساهدـش . رپ  تسا  زاب  هک  رگید  مشچ  هک  مینکیم  ساسحا  میدـنبب  ار  مشچ  کی  هاـگ  ره  هک  نآرگید  دـنوشیم ، تیؤر  وا 
يارب ساسحا  ات  هدرک  رارقرب  سامت  ییاهزیچ  اب  دـیاب  عمـس  مش و  ، قوذ سمل ، ینعی  دـننکیم ; كاردا  سامت  اـب  طـقف  رگید  ساوح  هک 
هلصاف لقادح  دیاب  دوشیمن و  لصاحییانیب  الوصا  دبای  سامت  نآ  حطس  رب  يزیچ  رگا  ینعی  تسا ; سکعرب  رصب  یلودوش  لصاح  اهنآ 

مـشچهب سوسحم  زا  يزیچ  ای  دـسریم و  نآ  هب  هدـش  جراخ  مشچ  زا  يزیچ  ای  لاـحتسامزال  لاـصتا  هک  لاـح  نیع  رد  دـشاب  هتـشاد  ار 
عاعـش جورخ  ینعی  لوا  ضرف  نیاربانب ، دـشابیم  لاحم  ضرعلاقتنا  تسا و  ضرع  سوسحم  تروص  اریز  تسا ، لاحم  یمود  دـسریم ،

دوشیم . نیعتم 
ملاـع تارک  هب  هدـش  جراـخ  مشچ  زا  يزیچ  تسا  نکممهنوگچ  هک  نیا  لـثم  تسا  هدـش  دراو  لوا  لوق  رب  یتالاکـشا  مود  هقرف  يوس  زا 
جراخ مشچ  زا  هچ  نآمییوگب  دیاب  اذل  ددرگ  زاب  مشچ  هب  مشچ  نتسب  اب  یمیجح  نیا  هب  مسج  اددجم  دنیببار و  تارک  ناسنا  الثم  دسرب و 

، لک ور  نیا  زا  دهدیم و  ماجنا  ار  عاعش  هفیظو  تیفیک  نامه  هب  فیکت  اباوه  دیشروخ  ات  مشچ  رواجم  زا  دوریمن و  شیپ  یلیخ  دوشیم 
دنراصبا . تلآ 

کح و هک  تفگ  ناوتیمن  دیوگیم : سمل  وکح  ههبش  لباقم  رد  تسا . هداد  خساپ  لوا  لوق  ياهلالدتسا  کت  کت  هب  هللا  همحرخیش 
زا يرایـسبيارب  نیا  دراد و  ناعمل  هک  تسا  یماسجا  زا  شدوخ  هقدـح  هکلب  دوشیم ، تملظرد  هیرون  ياـه  عاعـش  ثودـح  ببـس  سمل 

دوشیم . عطاس  رون  میلامب  رومستشپ  ای  هدخم  ای  شیرربتسد  یکیرات  رد  رگا  هک  نانچ  رام ، ای  ریش  ریظن  دراد . دوجو  تاناویح 
ود زا  یکی  رگا  هک  دراد  رارق  يراخب  حور  ماـن  هب  یفیطلمسج  ییاـنیب  هفوجم  بصع  رد  تسا : هداد  خـساپ  نینچ  ـالتما  ههبـش  هب  نینچمه 

ساسحا زاب ، مشچرد  هک  تساذـل  دوشیم و  دراو  رگید  مشچ  هب  یقتلم  رد  عقاو  باـصعا  قیرط  زا  هدرکرارف  لـیطعت  زا  دوش  هتـسب  مشچ 
هکلب دـسرب  مشچ  هب  ات  دوشیمن  ادـج  تروص  مان  هب  یـضرع  یتیفیکسوسحم  زا  دـیوگیم : ضرع  لاقتنا  ههبـش  دروم  رد  دوشیم . يرپ 

دیآیمن . مزال  تسا  تالاحم  زا  هک  ضرع  لاقتنا  اذل  دوشیم  عبطنم  هرصابهوق  رد  نآ  لثامم 
تهج لیصفت  هب  کی  ره  دناهتفرگ و  ماو  هب  ایارم  ورظانم  ملع  ناینیـشیپ  زا  هک  تسا  هنیآ  هلئـسم  عاعـش  باحـصا  تاکـسمت  نیرت  مهم  زا 
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مینکیمرظن . فرص  نآ  نایب  زا  دح  زا  شیب  لیوطت  لیلد  هب  هک  دناهتسج  کمک  نآ  زا  لباقمفرط  لالدتسا  در  ای  لالدتسا 
نیا هن  ددرگیم  ییانیب  ببـس  نیا  دوشیم و  جراخمشچ  زا  عاعـش  مان  هب  یمـسج  هک  تسا  نیا  تسا  كرتشم  قباـس  لوق  ود  نیب  هچ  نآ 

دسریممشچ . هب  سوسحم  زا  يزیچ  هک 
ای هلدا  در  اب  اریز  دـنکیم ، لاطبا  لیلد  ابزین  ار  نانآ  ياعدـم  لصا  داد  خـساپ  اهنآ  ياهههبـشو  لـیالد  هب  هک  نآ  زا  دـعب  هللا  همحرخـیش 

دودرم لـیلد  اـب  زین  ار  اعدــم  لــصا  تـسا  مزــال  یقطنم  رب  تـسا و  هطلاــغم  هوـجوزا  یکی  نتــسناد  دودرم  ار  اعدــم  مـصخ ، تاــهبش 
هلاحتسا اب  راصبا  هک  تسا  نیادنکیم  نایب  هللا  همحرخیش  هک  یلک  مکح  دنکیم  لصا  سیـسات  تسخن  روظنم  نیدب  هللا  همحرخیـش  . دنک

دوب دـناوتیمن  یبسن  يرما  اوه  تلاح  تسا و  تلآ  لیدـبتو  رییغت  ياـنعم  هب  هلاحتـسااریز  تسین ، دوش  رـصب  نیعم  هک  ياهنوگ  هب  اوه  رد 
تلاح یلو  دریگ  تروص  تیؤر  ات  دنک  ادیپ  رظاناب  یتبـسن  لیحتـسم  ياوه  دوخ  دیاب  دنچ  ره  دنک  توافت  رظان  نود  يرظان  بسح  هبهک 
تسا مزال  زیننآ  تلع  ور  نیا  زا  تسا  تدش  فعـض و  لباق  يرما  دبای  رییغت  دیاب  اوه  هلاحتـسا  ردهک  تلاح  نیا  تسین ، یبسن  يرما  اوه 
تسا نینچ  هک  لاح  دنکیم . داجیا  فیعض  تلاح  فیعـض  تلعو  يوق  تلاح  يوق ، تلع  رگید ، ترابع  هب  دنک ; تدش  فعـض و  لوبق 
دـشاب يوق  یمـشچ  رگا  ددرگيوقا و  اوه ، رد  یتلاح  نینچ  ثودح  دنبای  ماحدزا  دـنوش و  دایز  ددـعتم و  رگا  هرـصبمياوق  دـیآیم  مزال 

رانک یمـشچ  فیعـض  رگا  نینچمه  دننیبب  رت  يوق  دیاب  دننک  عامتجا  مشچ  فیعـضدنچ  رگا  اذـل  دـشاب  دـشا  اوه  هلاحا  هک  دـیآیم  مزال 
مـشچ فیعـض  لاح  هک  دیآیم  مزال  زین  دوب . دهاوخدارفنا  زا  دشا  عامتجا  تلاح  رد  اهنآ  ياوه  هلاحا  نوچ  دنیبب  رتهب  دنیـشن  مشچيوق 

دوب : دهاوخ  رثؤم  ندید  رما  رد  یجراخ  کمک  اریز  دشابنوحن ، کی  هب  فاص  ردک و  ياوه  رد 
يار رـصبلا  يوق  بنج  دـعق  اذا  رـصبلا  فیعـض  ناو  فعـضا  اواراوـقرفت  اذاو  يوـقا  اوار  اوـعمتجا  اذا  راـصبالا  ءافعـض  نوـکی  نا  بجیف  »

یفهتنوعمو ةروصلا  هئادا  نوکیف  دشا  ۀلاحتـسا  ۀیوقلاو  هریثکلا  للعلاعامتجابتناک  فیک  ۀئیهلا  کلت  یلا  لیحتـسی  ءاوهلا  نال  کلذودشا 
نا اـمک  دـحاولا  فعـض  لوـصحک  سیل  اـعم  نیفیعـضلا  عاـمتجافکلذ  یف  ـاللخ  دـیزی  رــصبلا  سفن  فعــض  ناـک  ناو  يوـقا  راـصبالا 
مث العف  يوقا  ۀلاحم  ناک ال  جراخ  نم  ۀنوعم  دجو  اذا  فیعضلانال  یفاصلا  ءاوهلاو  ردکلا  ءاوهلا  یف  هراصبا  لاح  يوقی  رـصبلافیعض ال 
( . 3 .« ) لطاب ۀمدقملا  نا  نیبف  هراصبا  یف  ءیش  هعم  رصبلا  ءافعض  ةرثکعامتجا  وا  هب  رصبلا  ءایوقا  نارتقا  هدیزیال  رصبلا  فیعض  دهاشننحن 

دنک . دوخ  نیعم  هدرک  هلاحا  اراوه  دناوتیمن  مشچ  دریگیمن و  تروص  ياهلاحتسا  اوه  رد  ندید  رد  هک  نآ  هجیتن 
اوه رما  هک  تسا  نیا  دنکیم  نایب  لصا ، همدقمنیا و  زا  دعب  هک  یلیصفت  اما  داهن  ناینب  ار  نآ  ادتبا  رد  هللا  همحرخیش  هک  تسا  یلصا  نیا 

ره يدؤم . ایتسا  ساسحایتسا  تلآ  رگا  تلآ و  ای  تسا و  هطـساو  ایتسا  ضرع  رگا  ضرع ، ای  تسارهوج و  ای  تسین : نوریب  راهچ  زا 
اوه الثم  هک  دوب  دهاوخ  انعم  نیا  هب  ساسح  تسا و  تلآ  هک  تسا  یضرع  اوهدییوگب  رگا  اریز  تسا ، لطاب  هناگراهچ  ماسقا  نیا  زا  کی 

. دوش رثاتم  نآ  زا  ات  درادـن  هار  اـج  نادـباوه  هک  مینیبیم  ار  یبکاوک  نکل  دـناسرب ، مشچ  هب  ار  ساـسحا  نیا  دـنک و  ساـسحا  اربکاوک 
یمـشچارچ سپ  تسا  لـصتم  ناـسکی  روط  هب  اـه  مشچ  همه  هب  رگید ، تراـبع  هب  درادـنلاصتا ; رـصب  نود  يرـصب  هب  اوه  هک  نآ  رگید 

رود بکاوک  هب  اـت  هدرک  هلاـحا  ار  اوـه  لـک  دـناوتب  اتدـشاب  يوـق  دـیاب  مشچ  دـح  هچ  اـت  هک  نآ  موـس  دـنیبیمن . رگید  مشچ  دـنیبیم و 
دییوگب رگااما  ددرگیم  لاطبا  قوف  هلدا  ناـمه  اـب  هک  دـشابیم  مشچ  هب  يدؤم  تلآ  هدوب و  ضرعاوه  هک  نیا  رگید  ضرف  دـسربتسد .

تاـیح هوق  لوبق  رـصب  زا  اوه  هک  دوب  دـهاوخ  تروص  نیاهب  اـیآ  رما  نیا  دـشاب . مشچ  ندـید  تلآ  هک  نیا  هن  هطـساو  تسا و  ضرع  اوـه 
تسا و يوقا  مشچزا  تهج  نیا  رد  دیشروخ  هک  دوشیم  لعفلاب  فافـش  رـصب  کمک  هب  هک  تسا  وحن  نیاهب  ایتسین  نکمم  هک  دنکیم 

لاح ره  هب  دنیبب . دیابن  دش  مرگ  هاگ  ره  دنکیم  درس  ار  نآ  رصب  رگاو  دنیبب  دیابن  دش  درس  هاگ  ره  سپ  دنکیم  نیخست  ار  نآ  رـصب  رگا 
زا هک  یمـسج  ینعی  دوب  رهوجرگا  اما  دشاب . ضرع  دـناوتیمن  ماسقا  زا  کی  چـیه  هب  اوه  نیاربانب  درادـن  یلوبقم  ضرفچـیه  تروص  نیا 
ای : دراد تلاح  راهچ  ضرف  نیا  دناهتفگ . نینچ  عاعش  باحصا  رثکا  هک  نانچ  دوب  يرهوجيرما  تسا  ندید  ببس  دوشیم و  جراخ  مشچ 

تسا و لصتم  رصبم  ضعب  هب  ای  لصفنم  رصبم  زا  تسالصتم و  رصبم  ره  هب  ایتسین  لصفنم  رصبم  چیه  زا  تسا و  لصتم  يرـصبم  ره  هب 
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زا يزیچ  ینعی  تسالاحم ; لوا  ضرف  تسین . لصتم  رصبم  هب  تسا و  جراخ  رصبم  زا  ای  هرخالاب  دنکیمنیقرف و  دشاب  هنوگ  ره  رـصبم  اب 
اب ددرگزاـب و  مشچ  هب  نآ  ماـمت  میتـسب  ار  مشچ  هک  نیمه  دسربینامـسآ و  ماـسجا  هب  دـنک و  رپ  ار  ملاـع  فـصن  هک  دوـش  جراـخ  مشچ 

دشاب یئرم  هب  يرهوج  عاعشلوصو  هبتیؤر  رگا  هک  نآ  رگید  دوش . رارکت  یندوشگ  نتـسب و  ره  اب  رما  نیا  دوشجراخ و  ددجم  ندوشگ 
جراخ مسج  اریز  دراد ، يرت  شیب  هلاحتـسا  مود  ضرف  دـشاب . هتـشاد  یتوافت  کیدزناب  دـیابن  ینعی  مینیبیم  کـچوک  ار  رود  يایـشا  ارچ 

یلو تسین  یطابترا  چیه  مشچ ، نآ و  نیب  هک  نآلاح  دنکیم  سمل  ار  اهنآ  دباییم و  دادتما  یبطق  ياههراتـس  ات  هدـش  لصفنم  مشچزا 
یضعبتسا مزالدشاب  لصتم  رصبم  ضعب  هب  رگا  اریز  تسا ، لطاب  زین  موس  ضرف  دنک . ساسحا  مهمشچ  دنکیم  ساسحا  ار  هچ  نآ  دیاب 

زا هچ  نآ  ینعی  رخآ  ضرف  اما  ددرگ . دحاو  تلآ  هدش  دـحتم  عاعـشاب  دـناوتیمن  اوه  روکذـم  لیلد  هب  رگید  يوس  زا  دوشن ، هدـید  رگید 
ار دوخ  رثات  رواجم  ياوهو  رواجمياوه  هب  ار  نآ  رود  ياوه  سپس  دوشن  لصتم  رـصبم  هب  دنک و  يذوفن  كدنا  اوه  رددوش  جراخ  مشچ 

اوه روکذـم  عورف  ماـمت  لاـطبا  اـب  هک  نآ  هجیتـن  يدؤم  هن  تسا و  ساـسحهن  اوـه  هک  تشذـگ  اریز  تسا ، لـطاب  زین  نیا  دـناسر  رـصب  هب 
دوشیم . هتفرگ  ناشتسد  زا  عاعش  باحصا  هدمع  لیلد  نیا  ور  نیا  زا  دوش و  هلاحتسايوحن  چیه  هب  دناوتیمن 

هک :  دنکیم  لقن  يرگید  لوق  لئاسر  رد  هس : 
( . 4 .« ) اهکردتفةرصبملا تاسوسحملا  اهتاذب  یقالت  ةروصتملا  ةوقلا  نا  نورخآ  معز  »

دیوگیم : نآ  حیضوت  رد 
اذا رــضاحلاک  بئاـغلا  لـعج  دـقف  اـهیف  سوـسحملا  ةروـص  عابطناباهتاذـب  ةروـصتملا  ةوـقلا  وـه  یئرملل  كردــملا  نا  اولاـق  نیذــلااماو  »

لیختلاـب لـب  راـصبالاب  ذـئنیح  یحلا  فـصوی  نا  ریغ  نـم  هیفسوـسحملا  ۀـبوبیغ  عـم  سوـسحملا  ةروـص  اـهیف  دـجوی  دـق  ةروـصتملاةوقلا 
یف اـمهیلا  جاـتحی  ـالو  ةدـئاف  نایدـجی  ـال  نـیلطعم  اهبیکرتوۀـقلخ  اوـلعج  ذا  اذـه  نـم  مـظعا  ۀعنــش  اوـبکترا  دـق  ءـالؤه  نا  یلعرکذــلاب 

( . 5 .« ) ۀلآلا ۀئیهت  ۀنؤم  ۀعیبطلایفکتو  تاسوسحملا  اهتاذب  یقالت  ةروصتملا  ةوقلا  ذا  يرصبلاكاردالا 
دشابن . یمهم  نادنچ  لقتسم و  لوق  يار  نیا  هک  دسریم  رظن  هب 

تـسد هب  هللا  همحرخیـش  تاـملک  زا  تسایباراـف و  وطـسرا و  هب  بوسنم  هیرظن  نیا  دنحبـش ، هب  لوق  اـی  عاـبطنا  هب  لـئاق  نویعیبط  راـهچ : 
رد حبـش  لوصح  هب  ار  راصبا  هدرک  راکنا  ار  عاعـش  جورخ  زین  يزار  يایرکزنبا  دـمحم  تسا . هدوب  هدـیقع  نیا  رب  زین  ناشیا  هک  دـیآیم 

( . 6 . ) تسا هتسناد  مشچ 
دیامرفیم : هللا  همحرخیش 

لعفلابفشملا مسجلا  طسوت  دنع  نیعلا  نم  ۀیدیلجلا  ۀبوطرلا  یف  ۀیئرملاتاسوسحملا  حابـشا  عابطناب  يرـصبلا  كاردالا  نا  نورخا  لاقو  »
ۀقیرطهذـهو اهیف  ۀـعبطنملا  ةروصلا  تکردـال  ةرـصاب  ةوق  تاذ  تناـک  یئارملانا  ولف  یئارملا  یف  ةروصلا  عاـبطنا  هیلع  ءوضلا  قارـشا  دـنع 

( . 7 .« ) دمتعملا حیحصلا  لوقلا  وهو  فوسلیفلا  سلاطوطسرا 
نآ زا  یحبش  دریگ  رارق  ئیضتسم  نولم و  مسج  نآلباقم  هاگ  ره  ینعی  دنکیم ; لمع  هنیآ  دننامه  مشچ  هک  دنلئاق  هفـسالف  زا  هتـسد  نیا 
هک نیا  هن  دوشیمعبطنم  هنیآ  رد  ناسنا  تروص  هک  نانچ  دباییم  عابطنا  نآ  رد  هدیـسر  مشچ  رد  هیدیلجتبوطر  هب  فافـش  مسج  طسوت 
اب هکلبتسا  لاحم  هدوب و  ضرع  لاقتنا  نیا  هک  دوش  ادج  سوسحمزا  يزیچ  هک  نیا  هن  تسا و  لاحم  نیا  هک  هدش  جراخ  مشچ  زا  يزیچ 

تـسا روص  شریذـپ  دعتـسم  هکمشچ  دـش  مهارف  هک  رون  نولم و  مسج  هلباقم و  اریز  دوشیم ، ثداح  مشچ  رد  یتروص  ، طیارـش لوصح 
دوشیم . ثداح  نآ  رد  یجراخ  سوسحملثامم  یتروص  دسریم و  تیلعف  هب  شدادعتسا 

موزل اهنآ  هدـمع  هک  ( 8 ، ) دزادرپیم نافلاخم  تاداریاو  اهنآ  در  هب  سپـس  دـنکیم و  رکذ  عاـبطنا  رب  لـیلد  تشه  ثحاـبملا ، بحاـص 
، ترابع نیعاب  یتح  وحن و  نیمه  هب  زین  هللا  همحرنیهلاتملاردـص  تسا ، هدـش  راهظا  سونیلاج »  » يوسزا هک  تسا  ریغـص  رد  ریبک  عاـبطنا 

( . 9 . ) تسا هدرک  نایب  ار  اهنآ 
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ار طوسبم  لصف  هس  هدرک و  نآ  یعرف  لاوقا  عاعـشباحصا و  ياهههبـشو  اهتجح  هلدا ، در  فرـص  ار  شیوختمه  رثکا  هللا  همحرخیش 
لـصا هلدامامت و  لاطبا  ایوگ  تسا ، هدرک  رکذ  حبـش  دـیئات  تابثا و  رد  دـهاش  اـی  لـیلد  هس  اـهنت  ناـشیا  . تسا هداد  صاـصتخا  رما  نیا  هب 

تسا . هتسناد  حبش  هب  لوق  تابثا  هب  مزالم  ار  نیفلاخم  ياعدم 
لباق هک  ( 10  ) تسا هدروآ  تسا  رتدرخکیدزن  ایشا  زا  رود  ایشا  حبـش  ارچ  هک  نیا  رب  یـسدنه  یلیلد  یئالع  همانـشناد  رد  هللا  همحرخیش 

تسین . روکذم  یلیلداج  نآ  رد  عابطنا  ياعدم  لصا  رب  یلو  تسانتعا 
، ینک لیخت  اددجم  ار  نآ  یتساوخ  هاگ  ره  هکنیا  ات  دنامیم  یقاب  لایخ  رد  یئرم  حبش  تسا : رارق  نیا  زا  هللا  همحرخیـش  تادیؤم  هلدا و 

نامزتدم دیـشروخ  هب  هاگ  ره  هک  نیا  رگید  دـیؤم  دوشیم . عبطنم  نآ  رد  دـنکیم و  تفایردحبـشتسا  نآ  زا  لبق  هک  هرـصاب  هوق  سپ 
موس دشابیم . عابطنا  هب  لوق  تحص  هناشن  نیا  هک  دنامیممشچ  رد  یتدم  يارب  نآ  تروص  مینادرگرب  يور  سپـس  مینک و  هاگن  ینالوط 

نآ ببس  دوشیم . هدهاشمهریاد  تروص  هبتسا  راود  هک  ياهطقن  ای  میقتسم  طخ  تروص  هب  دوشیم  لزاننامـسآ  زا  هک  ياهرطق  هک  نآ 
نوچ دیآیم  نآ  لابند  هب  رگید  ياه  تروص  نینچمه  نآ و  لابند  هب  یتروصسپـس  دوشیم  هدـهاشم  الاب  رد  هرطق  زا  یتروص  هک  تسا 

نآ هبتسا  یقاـب  زونه  هک  يدـعب  تروصو  تسا  هتفرن  نیب  زا  تسا و  یقاـب  زونه  مود  تروص  هدـهاشم  عقوم  رد  تسخن  حبـشو  تروص 
ددرگیم : عبطنم  حبش  مشچ  رد  سوسحم  زا  نیاربانب  مینیبیملصتم  ار  اهنآ  ور  نیا  زا  دوشیم ، قحلم 

ولو هحبش  اذا  وهف  همـسج  کلذ  سیل  ذاو  انیلع  سوسحملا  نم  ءیـشدوروب  اذا  وهف  سوسحملا  یلا  انم  ءیـش  جورخب  راصبالا  سیل  نذاف  »
( . 11 « ) ۀلطعم هتئیهو  اهنم  ةدحاو  لک  لکشلاواهتابوطرو  اهتاقبط  یلع  نیعلا  ۀقلخ  ناکل  يارلا  اذه  قحلا  ناال 

، مشچ نآ و  نیب  رگا  دوش و  لعفلاب  نآ  نول  ددرگئیـضتسم  ینولم  مسج  دنک و  یناشفارون  ات  دـشاب  ئیـضم  یمـسج  رگا  هک  نآ  لصاح 
نامه هک  دـهنیميریثات  مشچ  رد  مسج  نیا  دنـشاب  ملاـس  نآ  هب  طوبرم  تـالآو  مشچ  رگا  نینچمهدوش  هطـساو  اوه  ریظن  یفافـش  مسج 

دنک : رثا  لوبق  ات  فیثک  مسج  هن  تسا  فافش  طسوتم  اریز  ، دراذگ يریثات  طسوتم  رد  هک  نآ  نودب  دشابیم  نآ  حبش  تروص و 
یف رخآ  ءیـش  دوـجو  یلا  جـتحی  مـل  امیلــس  رــصبلا  ناـکو  لـعفلاباناولا  ناولـالا  تناـکو  لـعفلاب  افافــش  ناـک  اذا  ءاوـهلا  نا  نـظن  اـناف  »

( . 12 .« ) راصبالالوصح
دومرف : هک  نیا  ای 

مسج امهنیبورصبلا  لوبق  حبشلل  الباق  ناک  اذا  هلباقی  يذلا  مسجلا  یف  لعفینا  نولملا  رینتـسملاو  هتاذب  ئـضملا  مسجلا  ناش  نم  نا  لوقنف  »
( . 13 .« ) فافش هنال  لباق  ریغ  وه  ذا  ائیش  طسوتملا  یف  لعفینا  ریغ  نم  هتروص  لثم  ةروص  وه  اریثات  هل  نول  ال 

دنکیم : نایب  نینچ  اهتنا  ات  ادتبا  زا  ار  يرصب  كاردا  یعیبط  مسیناکمو  لحارم  هللا  همحرخیش 
نمالصا فافـشلا  رهوج  هلبقی  نا  ریغ  نم  رینلا  سلمالا  ءییهتملا  لباقلاوضعلا  یلا  فافـشلا  طسوتب  يداتی  رـصبملا  حبـش  نا  وه  قحلا  لب  »

راصبالاناو ۀیدیلجلا  ۀـبوطرلا  یف  عبطنی  امنا  عبطنی  ام  لوا  رـصبملا  حبـشناو  نامز  یف  ۀـلباقملا ال  بسحب  عقی  لب  ةروصلا  کلت  وه  ثیح 
اذه نکلونیسمل  ناک  نیدیلاب  سمل  اذا  امک  نیحبش  نیتیدیلجلا  یف  هل  نال  نیئیشيری  دحاولا  ءیشلا  ناکل  الاو  اهدنع  نوکی  ۀقیقحلاب ال 
نا امکو  . حیرشتلا یف  ملکتن  نیح  امهلاح  کل  نیبن  ناتبصع  امهو  بیلـصلا  ۀئیهیلع  امهاقتلم  یلا  نیتفوجملا  نیتبـصعلا  یف  يداتی  حبـشلا 

يداتی ۀیدیلجلایف  يذلا  حبـشلا  کلذک  ۀیدیلجلا ، حطـس  ءارو  هتیواز  عقوی  نایلا  قدتـسی  طورخم  مهولا  یف  اهنم  دتمی  ۀجراخلا  ةروصلا 
ۀیحبش ةروص  امهنم  دحتتفكانه  ناعطاقتیو  ناطورخملا  یقتلیف  طورخم  ۀئیه  یلع  امهاقتلمیلا  نیتبـصعلا  یف  یتلا  ۀیدؤملا  حورلا  ۀطاسوب 

كاردالا قرتفال  الاو  يرخاةرم ، ۀکردم  رـصبملل ال  ۀیدؤم  احور  کلذ  ءاروام  نا  مث  ةرـصابلا  ةوقلللماحلا  حورلا  نم  ءزجلا  دـنع  ةدـحاو 
عبطنتف غامدـلا  نم  مدـقملا  ءاـضفلایف  ۀبوبـصملا  حورلا  یلا  ذـفنتو  رـصبملا  رهوـج  نم  یه  ۀـیدؤملاهذهو  نیتبـصعلا . قارتفـال  يرخا  ةرم 

.« راصبالا لامک  وهو  ةروصلا  کـلتكرتشملا  سحلا  لـبقیف  كرتشملا  سحلا  ةوقل  ۀـلماحلا  حورلا  کـلتیف  يرخا  ةرم  ةرـصبملا  ةروصلا 
( . 14)
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تروص هب  تروص  نیا  سپـس  دوشیم  عبطنم  مشچ  هیدیلجتبوطر  يور  ائادـتبا  اوه  ریظن  یفافـش  مسج  طسوت  یحبـش  یئرم ، زا  نیاربانب 
تروص طورخمود ، نیا  دریگیمرارق ، مه  يور  رب  سکعنم  روط  هب  دراد  رارق  مشچ  تشپ  هک  ییانیب  بصع  هتـشرود  ياقتلم  رد  طورخم 

هب يدؤـم  حور  طـسوت  تروـص  نآ  زا  دـعب  دـنکیم . ساـسحا  ار  نآ  تساـقتلمرد  هـک  هرــصاب  هوـق  لـماح  حور  دـنزاسیم . ار  يدـحاو 
ار نآ  دشابیم  رقتـسم  غامد  مدقم  رد  هکكرتشم  سح  هوق  لماح  حور  دـباییم ، عابطنا  اج  نآ  رد  هدیـسر  غامد  مدـقم  رب  بوبـصمحور 

تسا : ناج  سفن و  هب  طوبرم  اتقیقح  یسح  كاردا  هک  تشذگ  هتبلا  دباییم . ققحتراصبا  لامک  هک  تساج  نآ  رد  هدرک  كاردا 
( . 15 .« ) دبای ردنا  ار  وا  ناج  سپ  دسرییانیب  ياج  هبو  دتفا  مشچ  ردنا  يربارب  هب  اهزیچ  تروص  سپ  »

رد مشچ  لماک  حیرـشت  باـب  رد  و  ( 16  ) نوناقرد نآ  نامرد  اـه و  بیـسآ  اـه و  يراـمیب  مشچ و  حیرـشت  هنیمز  رد  هک  نیا  هتکن  نیرخآ 
( . 17 . ) تسا هتفگ  نخس  طوسبم  روط  هب  ناویحلا  باتک 

رد يو  هک  دوشیم  لقن  مثیه  نبا  زا  هک  نانچ  تسا  لوقکی  تیاهن ، رد  عابطناو  عاعش  جورخ  هب  لوق  هک  دنلئاق  رصاعم  ناگرزب  زا  یخرب 
جورخ هبراصبا  هک  دـنکیم  حیرـصت  نآ  رگید  ياج  دـنچ  رد  هک  نآ  لاحتسا  عاعـش  جورخ  هب  لئاق  « ایارم ورظانم   » مان هب  شیوخ  باتک 
تسا هدش  هتشادنپ  نینچ  تسا  عاعش  جورخ  هب  راصبا  هک  دناهتفگقلطم  روط  هب  عاعش  باحصا  نوچ  تسا و  یئار  يوس  هب  یئرم  زا  عاعش 

لاد تایعیبطلا  ءافشلا ، زا  ياهخسنزا  ياهقیلعت  سپـس  ناشیا  تسا . یئرم  زا  اهنآ  دارم  هک  نآ  لاحتسا  مشچ  زا  عاعـشجورخ  روظنم  هک 
( . 18 . ) دننکیم لقن  بلطم  نیمه  رب 

دهد . تسد  هب  ار  اهنآ  دارم  ات  تسا  یفاکعابطنا  باحصا  تایرظن  اهنآ و  ياهههبش  عاعش و  باحصا  هلدا  رد  تقد  یلو 
زا دـعب  فوسلیف  ود  زا  رگید  هیرظن  ود  هبتمـسق  نیانایاپ  رد  تسا  بسانم  دـش ، یـسررب  ییانیب  كاردا  باب  رد  يار  راهچ  اج  نیدـب  اـت 

مینک . هراشا  هللا  همحرخیش 
ساسا رب  درک  یفن  راصبا  هنیمز  رد  ار  عاعـشجورخ  عابطنا و  هدیقع  هک  نیا  زا  دعب  هللا  همحريدرورهـس  نیدلاباهـش  دیهـش  خیـش  جـنپ : 

لباقم تساتبوطر  نآ  رد  هک  یسح  وضع  اب  رینتـسم  هاگ  ره  ینعی  تسا ; يروضح  ملع  یعونراصبا  هک  دش  لئاق  شیوخ  یقارـشا  ینابم 
ار نآ  يروضح  ملع  اـب  سفن  دوشیم و  لـصاح  سوسحم  هبيروـضح  یقارـشا  ملع  سفن  يارب  ددرگ  فرطرب  عـناوم  دوـش و  ور  هبور  و 

دباییم :
الو تارـصبملا  یقالی  عاعـش  جورخب  ـال  فافـش  مرج  طـسوتبنیعلا  لـباقی  اـمل  ۀـکردملا  ۀـفوجملا  ۀبـصعلا  یف  ۀـبترم  ةوق  یهو  رـصبلاو  »
قبس ام  یلع  هلک  کلذ  نالطبل  لالدتساب  الو  نیتفوجملا  نیتیبصعلایقتلم  یف  الو  ۀیدیلجلا  ۀبوطرلا  یف  ۀیئرملا  روصلا  عابطناب  الوهساکعناب 

کلذ یلع  يروضح  یقارـشا  ملع  سفنلل  عـقی  حـف  ۀـیئارم  ۀلیقـصۀفافش  ۀـیفاص  ۀـبوطر  اـهیف  اـم  یهو  ۀمیلـسلا  نیعلل  رینتـسملا  ۀـلباقمبلب 
( . 19 .« ) ةدهاشم سفنلا  هکردتف  اهل  لباقملارصبملا 

ياوق ندب و  ربدم  رون  نیا  نآ . منص  مسلط و  ندبلکیه  تسا و  هیدبهپسا  رون  لظ  یندب  ياوق  هک  تسا  يار  نیا  رب  هللا  همحرقارشا  خیش 
نیا درادراـصبا و  لاـیخ و  هب  قارـشا  رون  نیا  تسوا  يارب  زا  ساوح  عیمج  ساـسحا  ور  نیا  زا  ودنتـسین  بئاـغ  وا  زا  اـهنآ  اذـل  تسوا و 

دنوشیم : ندید  ببس  اه  قارشا 
اهب كردی  ۀـیلک  يرخا  هلو  تاسوسحملا  عیمج  اهب  كردـی  یتلا  یهوۀـیئزج  يوق  هل  ناب  مکاحو  هاوقو  ندـبلاب  طیحم  دبهفـسالا  رونلاو  »

دحاو ءیش  یلا  ۀلـصاح  دبهفـسالا  رونلا  یف  عجری  ندبلا  عیمجیف  قرفت  امو  ساوحلا  عیمج  سح  وهو  هتاذب  مکحلا  هلف  تالوقعملاعیمج 
یلع قارـشاو  ۀیدادعتـسالا  ۀـنطابلا  يوقلا  یهو  لاـیخلاوحنو  لاـیخلا  لـثم  یلع  قارـشا  ربدـملا  روـنللو  اهتاذـل  ۀـضایفلا  ۀـیرونلااهتاذ  وـه 

( . 20 .« ) ةروصلا نع  ینغتسملاراصبالا 
هب هن  عاعـش و  جورخ  هب  هن  ار  ییانیب  ناشیا  تسا ، یمالـساریبک  فوسلیف  نیهلاتملاردـص  هب  طوبرم  راـصبا  باـب  رد  هیرظن  نیرخآ  شش : 

دنکیم : نییبت  نینچ  هتسناد  ییاشنا  يرما  ار  نانآ  هکلب  دنادیم  یئرم  رب  سفنیقارشا  ملع  هب  هنو  عابطنا 
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ۀیجراخلا ةداملانع  ةدرجم  یناسفنلا  توکلملا  ملاع  نم  هللا  ةردقب  هل  ۀلثاممةروص  ءاشناب  راصبالا  نا  وهو  ۀثالثلا  هذـه  ریغ  اندـنع  قحلاو  »
( . 21 .« ) هلباقب لوبقملا  مایق  هلعافبلعفلا ال  مایق  اهب  ۀمئاق  ۀکردملا  سفنلا  دنع  ةرضاح 

نآ دـجوم  ئـشنم و  سفنو  تسا  هدام  زا  درجم  تروصنآ  تسا و  یناسفن  توکلم  ملاع  زا  یئرماب  لثامم  تروص  ياشنا  راصبا  نیاربانب 
یلولح . مایق  هن  تسا  يرودصمایق  سفن  هب  نآ  مایق  هدوب 

رب ار  بلطم  نیا  ناشیا  تسا . سفن  تیقالخ  هب  راصبااذـل  تسا  رـضاح  نآ  دزن  هک  تسور  نیا  زا  هدرک و  اشنا  ار  نانآ  یهلا  نذا  هب  سفن 
هب اتحارـص  دوخ  زاشیپ  ار  لوق  نیا  دـنکیم . تابثا  كاردا  بتارم  عیمج  رد  لوقعم  هب  لقاع  داحتا  هلمجزا  شیوخ  صاخ  ینابم  ساـسا 

دنکیم : بوسنم  ایجولوثا »  » بحاص مظعم  فوسلیف 
( . 22 .« ) كانه همالک  نم  هانلقن  امب  ایجولوثاب  فورعملا  هباتکیف  مظعملا  فوسلیفلا  راصبالا  باب  یف  هانرتخا  ام  یلع  صن  دقو  »

( . 23 : ) تسا هدیشک  مظن  هب  ییابیز  هب  ار  باب  هدمع  لاوقا  هللا ، همحریجاح 
عابطنالاب . راصبالا  لیق  دق 
عاعش . نم  جراخلاب  لیقو 

یطورخم . وا  رخآلا  برطضم 
طوطخ . نم  فلا  وا  تمصم 

تبث . هسار  ۀیدیلجلا  يدل 
توح . یئرملا  یلع  هنم  ةدعاق 

ۀلاحتساب . فشملا  فیکت 
هلاق . ضعب  نیعلا  ءوض  فیکب 

قارشالاو . سفنلا  باستنابو 
قارشالا . يدل  جراخل  اهنم 

ردصلا . ياروه  ءارآلا  ردصو 
يردی . ایار  سفنلا  لعجب  وهف 

روصلا . ۀضافا  دادعا  وضعلل 
رتتسا . يذلاک  هنع  امایق  تماق 

رظن هک  نآ  زا  دعب  دزادرپیم  قارـشا  عابطنا و  عاعـشجورخ و  ینعی  قوف  هدـمع  هناگ  هس  لاوقا  دـقن  هب  فلتخم  عضاوم  رد  رافـسا  رد  هتبلا 
. دهدیم هئارا  دش  نایب  هک  هنوگنآ  راصبا  باب  رد  ار  دوخ  ینافرع 

لوح ج : 

الوصا تسا . نیئیشک » دحاولا  یشلا  ۀیور  ببس  یف  » هللا همحرخیش  حالطصا  هب  ای  ینیبود  لوح و  للع  یـسررب  باب ، نیا  ثحابم  هلمج  زا 
هدش جراخ  مشچ  رهزا  هک  يرون  دنیوگیم  اهنآ  تسا . هدش  حرطم  لقتسم  روط  هب  هک  هدوب  عاعش  باحصاتاکسمت  هلمج  زا  ثحب  نیا 
رارق رگیدکی  يور  رـصبم  رد  طورخم  ود  نیا  هدعاق  رگا  دریگ  رارق  سوسحمرب  نآ  هدـعاق  دـبای و  دادـتما  طورخم  تروص  هب  یئرم  هب  ات 

دوشیم و هدید  ءیش  ود  ءیش  کی  اذلدوشیمن  عقاو  مه  يور  اقیقد  هدعاق  ود  نیا  هک  دوشیم  هاگ  یلو  دنوشیم  هدید  ءیشکی  دنریگ 
دوشیم . ینیبود  لوح و  ببس  نیا 

دناهدرک : رکذ  ببس  راهچ  هدمآرب  نآ  هیجوتیپ  رد  دوخ  ینابم  ساسا  رب  و  لوح ، لصا  شریذپ  اب  حابشا  عابطنا و  باحصا 
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فیطل حور  یکاردا ، هوق  لـماح  هک  اـنبم  نیا  ربو  تسا  مشچ  رد  سوسحم  تروـص  حبـش و  ثودـح  هب  راـصبا  هک  نیا  ساـسا  رب  کـی : 
ینیبودتسخن هجو  دوریم . نییاپ  ـالاب و  بقع ، ولج و  ینعی  دراد ; فلتخم  تاـجرد  عیرـسياه و  تکرح  حور  نیا  دـشابیم و  يراـخب 

طورخم تروص  هب  هک  ار  حبـش  ود  اذل  دراد  بات  چـیپو و  لاتفنا  دـناسریم  بصع  ياقتلم  هب  هیدـیلج  زا  ار  حبـش  هک  یتلآ  هک  تسا  نیا 
رگیدـکی رب  حبـشود  نیا  اذـل  دریگیم  رارق  نآ  رد  بترم  حور  اقتلم و  زا  یئزج  رد  نآ  زا  یئزج  ره  هکلبدـناسریمن  لـحم  کـی  هبتسا 

دوشیم . هدید  ءیش  ود  تروص  هب  هدشن  عقاو 
برطـضم يراـخب  يور  نوچ  لاـحتسا  بارطـضااب  هارمه  تکرح  نیا  هاـگ  دراد  پچ  تسار و  هب  جوـمت  تکرح و  هرـصاب ، حور  ود : 

دتفایم . ررکتم  جومتم ، بآ  رد  هک  دیشروخ  لکش  ریظن  دوشیم ، مسترم  نآ  رد  برطضمتروص  هب  حبش  دیآیم ، عطاقت  لحم  زا  شیپ 
تـسا عیرـستکرح  رد  اقتلم  كرتشم و  سح  نیب  امئادحور  نوچ  دراد ، بارطـضا  بقع  ولج و  يوس  هب  يراخب  حور  تکرح  هاگ  هس : 

سح رد  یتابثنامز  یتروص  ره  اریز  دوش ، وحم  یلبق  تروص  هک  نآ  زا  لبق  دـناسریم  كرتشم  سحهب  سح  زا  ار  یتروص  یهاـگ  اذـل 
سح رد  هک  رگید  ءزج  زا  یلبق  حبـش  وحم  زا  لـبق  هدرک  لمععیرـس  دـناسریم  اـج  نآ  هب  ار  تروص  هک  حور  زا  یئزج  دراد و  كرتشم 

دراد . تروص  ود  دحاو  نآ  رد  ور  نیا  زا  دنکیم  لوبق  ار  نآ  دناسریم و  ار  يدعبتروص  تسا  كرتشم 
نامز رد  ناسنا  رگا  هک  تسور  نیا  زا  مه  مینیبیمرودم و  ار  نآ  ام  هک  هریگ  شتآ  ریظن  تسا  راود  هطقن  عیرستکرح  بلطم ، نیا  دهاش 
ثداح ینارود  تکرح  ، حور رد  اریز  دنخرچیم ، زین  ایشا  ریاس  هک  درادنپیم  دنک  هاگن  دخرچیم  رودمتروص  هب  هک  یئیـش  هب  ینالوط 

تسا . هدش 
هب یهاگ  مشچ  خاروستکرح  اریز  دـشاب ، هتـشاد  بارطـضادوشیم  مشچ  خاروس  ضراع  هک  یتکرح  هک  تسا  نیا  رخآ  ببـس  راـهچ : 

ءیـشتفایتعسو رگاو  ربکا  ءیـش  دـش  گنت  رگا  تسا ، جراخ  هب  هاگ  لخاد و  هب  ینامز  یگنت ، تمـس  هب  یهاگو  تسا  يداشگ  يوس 
لبق رگا  اصوصخ  ددرگیم ، عبطنم  تشرد  زیر و  حبش  دنچ  ای  ود  ءیش  کیزا  دش  برطضم  تاکرح  نیا  رگا  لاح  دوشیم . هدید  رغصا 

دوش . دراو  تسا  توافتم  نآ  ابتعسو  رد  هک  يدعب  تروص  یلبق  تروص  ندشوحم  زا 
دوشیم . هتفرگ  ناشتسد  زا  عاعش  باحصا  کسمت  هجو  نیرخآ  هلیسو  نیدب 

اهتشونیپ :
ص 181 . لئاسر ، ( 1

ص 87 . یئالع ، همانشناد  ( 2
ص 106 و 107 . سفنلا ، باتک  ( 3

تسا .]. ناتسابنانوی  فوسلیف  سیطارقمیذ  هب  بوسنم  لوق  نیا  هک  تسا  هدش  لقن  لصف  نیا  حرش  رد   ] لئاسر ص 181 ( 4
ص 182 و 183 . لئاسر ، ( 5

ص 197 . ج 2 ، ۀیقرشملا ، ثحابملا  ( 6
idea روصت -  و   - perceptions تاکاردا -  میسقت  اب  مویه  تسا و  هتفای  هار  زین  برغ  هفسلف  رد  عابطنا  هژاو  .] ص 181 لئاسر ، ( 7

نافوسلیف ك : ر . دناسر . تاعابطنا  هب  ار  تخانش  ره  همـشچرس  كال  دننامه  تسنادتاساسحا و  دننام  هبرجت  یجنایمیب  ياههداد  ارنآ  - 
ص 312-313 . ] هفسلف ، تایلک  ص 281-286 ; مویهات ، رباه  زا  یسیلگنا 

ات 309 . ص 299  ج 2 ، هیقرشملا ، ثحابملا  ( 8
ات 191 . ص 183  ج 8 ، رافسا ، ( 9

. 94 ص 92 -  یئالع ، همانشناد  ( 10
ص 326 و 327 . ةاجنلا ، ( 11
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ص 108 . سفنلا ، باتک  ( 12
ص 128 . نامه ، ( 13

ص 132 و 133 . سفنلا ، باتک  ( 14
ص 91 . یئالع ، همانشناد  ( 15

. 270 ص 200 -  ( 1  ) موس باتک  نوناق  ( 16
دعب . هب  ص 255  ناویحلا ، باتک  تایعیبطلا ، ءافشلا ، ( 17

. 205 ص 201 و 204 -  لوقعم ، هب  لقاع  داحتا  ( 18
حاولا ص487-485 و ج3 ، تاحراطملاو ، عراشملا  باتک  ج1 ، قارشا ، خیش  تافنصم  هعومجم  ك :  قارشالا ص 454 ;ر . ۀمکح  ( 19

. 126 ص 125 - يدامع ،
ص 474 . قارشالا ، ۀمکح  ( 20

. 180 ص 179 -  ج 8 ، رافسا ، ( 21
ص 181 . ج 8 ، رافسا ، ( 22

.285 ص 283 -  هموظنم ، حرش  ( 23

یسراف همان  باتک 

میرک . نآرق  زا  سپ 
نیسحمالغ . ینانید ، یمیهاربا 

. 1358 ناریاهفسلف ، نمجنا  نارهت : ج 2 . یمالسا ، هفسلف  رد  یفسلف  یلک  دعاوق  - 
ۀعبیصا . یبا  نبا 

هرهاق 1299 . ءابطالا . تاقبط  یف  ءابنالا  نویع  - 
مزح . نبا 

هلاسرلا 1947 . هرهاق : لحنلاو . ءاوهالاو  للملا  یف  لصفلا  - 
رکبیبا . نب  دمحم  نب  دمحا  ناکلخ ، نبا 

. 1364 یضرلا فیرش  تاروشنم  مق : نامزلا . ءانبا  ءابنا  نایعالا و  تایفو  - 
هللادبع . نب  نیسح  انیس ، نبا 

یلم 1331 . راثآ  نمجنا  نارهت : سفن . هلاسر  - 
1404 و 1405 و 1406 . یفجنلا . یشعرملا  یمظعلا  هللاۀیآ  ۀبتکم  تاروشنم  : مق ج 1 و 3 . قطنملا ، ج 1 و 2 و 3 و  تایعیبطلا ، ءافشلا ، - 

رادیب . تاراشتنا  مق : تایهلالا . ءافشلا ، ء -
یفجنلایشعرملا 1405 . یمظعلا  هللا  ۀیآ  ۀبتکم  تاروشنم  مق : نییقرشملا . قطنم  - 

نارهت 1363 . هاگشناد  يراکمه  اب  لیگکم  هاگشنادیمالسا  تاعلاطم  هسسؤم  تاراشتنا  نارهت : داعملاو . ادبملا  - 
رادیب 1400 . تاراشتنا  مق : انیس . نبا  لئاسر  - 

نارهتهاگشناد 1362 . تاراشتنا  نارهت : تالالضلا . رحب  یف  قرغلا  نم  ةاجنلا  - 
. 1403 باتک رشن  رتفد  نارهت : ج 1 و 2 و 3 . تاهیبنتلاو ، تاراشالا  - 
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ادخهد 1353 . یشورفباتکتاراشتنا  نارهت : تایعیبطو . تایهلا  یئالع ; همانشناد  - 
ءارهزلا 1370 . تاراشتنا  نارهت : ریطلا ، ۀلاسر  - 

یمالسالا 1404 . مالعالا  ۀبتکم  تاراشتنا  مق : تاقیلعتلا . - 
هلاسرلا . رصم : اهلاوحاو . ۀقطانلا  سفنلا  ۀفرعم  یف  ۀلاسر  - 

یطفقلا . نبا 
. 1928 هرهاق : ءامکحلا . رابخاب  ءاملعلا  رابخا  - 

افصلا . ناوخا 
. 1405 یمالسالا مالعالا  ۀبتکم  مق : ءافولا . نالخو  افصلا  ناوخا  لئاسر  - 

نیسح . دیس  رصن ، مجرتم ;)  ) دمحا مارآ ،
ریبکریما 1371 . تاراشتنا  هسسؤم  يراکمه  ابیبیج  ياهباتک  یماهستکرش  تاراشتنا  نارهت : ناملسم . میکح  هس  - 

هدنسیون )  ) نوراب ووود ، اراک  مجرتم ;)  ) دمحا مارآ ،
یمالسا 1361 . گنهرف  رشن  رتفد  نارهت : یمالسا . نارکفتم  - 

يدهم . ینایتشآ ،
نارهت 1352 . هاگشناد  يراکمه  اب  یمالساتاعلاطم ، هسسؤم  نارهت : يراوزبستمکح . هموظنم  حرش  رب  هقیلعت  - 

کیردرف . نوتسلپاک ، مجرتم ;)  ) نیدلالالج ریما  ملعا ،
. 1370 شورس تاراشتنا  نارهت : مویه . ات  زباه  زا  یسیلگنا  نافوسلیف  - 

نیطولفا .
ناریا 1398 . هفسلف  یهاشنهاش  نمجنا  تاراشتنا  نارهت : ایجولوثا . - 

ناگدنسیون )  ) رجلا لیلخو  يروخافلاانح  مجرتم ;)  ) دمحملادبع یتیآ ،
یمالسا 1340 . بالقنا  شزومآ  تاراشتنا  نامزاس  يراکمهاب  نامز  باتک  تاراشتنا  نارهت : یمالسا . ناهج  رد  هفسلف  خیرات  - 

میرکدمحم . یهانپادخ ، دومحم و  یناوریا ،
تمس 1372 . نارهت : كاردا . ساسحا و  یسانشناور  - 

هدنسیون )  ) لایل نوستاو ، نامجرتم ;)  ) دمحا دنمژرا ، رایرهش و  ینارحب ،
ریبکریما 1369 . تاراشتنا  نارهت : تعیبط . قوف  - 

هدنسیون )  ) يرنه ساموت ، مجرتم ;)  ) نودیرف ياهردب ،
یگنهرف 1365 . یملع و  تاراشتناتکرش  يراکمه  اب  ناهیک  تاراشتنا  نارهت : هفسلف . ناگرزب  - 

ناگدنسیون ) ) دراگنیا نوسنیکتا و  مجرتم ;) ) یقت دمحم  ینهارب ، رظن ) ریز  )
دشر 1366 . تاراشتنا  نارهت :  یسانشناور . هنیمز  - 

هدنسیون ) ) دنارترب لسار ، مجرتم ;)  ) رهچونم رهمگرزب ،
یمزراوخ 1356 . تاراشتنا  نارهت :  هفسلف . لئاسم  - 

رینم . یکبلعبلا ،
نییالملل 1980 . ملعلاراد  تاراشتنا  توریب :  دروملا . ۀعوسوم  - 

تاکربلاوبا . يدادغبلا ،
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. 1357 ۀینامثعلا ، فراعملاةرئاد  ۀیعمج  ةرادا  دابآردیح :  ربتعملا . - 
ناگدنسیون )  ) یت دروفیلگ ، مجرتم ;) ) دومحم دازهب ،

کیژولویزیف . یسانشناور  - 
نابزرم . نبا  راینمهب ،

هاگشناد 1349 . تاراشتنا  نارهت :  لیصحتلا .  - 
هدنسیون ) ) دمحمریم فیرش ، مجرتم ;) ) هللارصن يداوج ، روپ  ( رظن ریز  )

. 1362 یهاگشناد رشن  زکرم  تاراشتنا  نارهت :  مالسا . رد  هفسلف  خیرات  - 
هدنسیون ) ) يد ما . نونرو ، مجرتم ;)  ) یلع سدقم ، روپ 

لعشم 1342 . تاراشتنا  ناهفصا :  كاردا . ساسحا و  یسانشناور  - 
هدنسیون )  ) قاحسا نب  دمحم  میدنلا ، مجرتم ;) ) اضردمحم ددجت ،

ریبکریما 1366 . تاراشتنا  نارهت :  تسرهفلا . - 
گرزباقآ . ینارهت ،

ءاوضالاراد 1983 . توریب :  ۀعیشلا . فیناصت  یلا  ۀعیرذلا  - 
هللادبع . یلمآ ، يداوج 

ءاجر 1372 . یگنهرف  رشن  زکرم  نارهت :  نآرق . رد  یسانشتخانش  - 
یسوم . ناوج ،

نیگنرتاراشتنا 1347 . نارهت :  ج 2 . لقع ، سحتقیقح و  رد  یقیبطت  تمکح  - 
یناردنزام . يرئاح 

. 1362 دمحم رشن  یملع و  تاراشتنا  نارهت :  ج 1 . انیس ، یلع  وبا  تمکح  - 
يدهم . يدزی ، يرئاح 

راشتنا 1360 . یماهستکرش  نارهت :  يرظن . لقع  ياهشواک  - 
ناریا 1360 . هفسلفو  تمکح  یمالسا  نمجنا  تاراشتنا  نارهت :  یهاوگ . یهاگآ و  - 

نسح . یلمآ ، هداز  نسح 
یگنهرفو 1362 . یملع  تاراشتنا  زکرم  نارهت :  رتفد 2 و 3 .  سفن ، تفرعم  - 

ءاجر 1365 . یگنهرف  رشن  زکرم  نارهت :  هتکن . کی  رازه و  - 
ریبک 1371 . ریما  تاراشتنا  نارهت :  سفنلا . لئاسم  نویع  - 

تمکح 1404 . تاراشتنا  نارهت :  لوقعم .  هب  لقاع  داحتا  - 
رغصایلع . یبلح ،

. 1361 راوز تاراشتنا  نارهت : زورما . ات  مالسا  زاغآ  زا  یناریا  هفسالف  خیرات  - 
هدنسیون ) ) نسحلا نب  دمحم  نب  دمحم  یسوط ، حراش ;)  ) رهطم نب  یلع  نب  فسوی  یلح ،

يوفطصملا . ۀبتکم  مق : داقتعالا . دیرجت  حرش  یف  دارملا  فشک  - 
نیدلاءاهب . یهاشمرخ ،

یگنهرف 1361 . یلع و  تاراشتنا  زکرم  نارهت : یقطنم . مسیویتیزوپ  - 
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هللاحتف . فیلخ ،
ۀیبرعلا 1974 . توریب  ۀعماج  توریب : سفنلا . یف  هبهذم  انیس و  نبا  - 

دارمیلع . يدواد ،
ادخهدتاراشتنا 1342 . نارهت : انیس . نبا  ات  وطسرا  زا  ءاشم  تمکح  رد  لقع  - 

ادخهد .
سلجم 1325 . تاراشتنا  نارهت : ادخهد . همانتغل  - 

هدنسیون )  ) نام ل . نامرن . سابتقاو ;) همجرت   ) دومحم یچتعاس ،
ریبکریما 1362 و1363 . تاراشتنا  نارهت : یسانشناور ج 1 و 2 . لوصا  و - 

رفعج . یناحبس ،
. 1411 ۀیمالسالا تاساردلل  یملاعلا  زکرملا  تاراشتنا  مق : ۀفرعملا . ۀیرظن  - 

يداه . الم  يراوزبس ،
هیمالسا 1367 . هیملع  تاراشتنا  نارهت : هموظنم . حرش  - 

هدنسیون )  ) رصنوبا یباراف ، مجرتم ;)  ) رفعج دیس  يداجس ،
يروهط 1361 . تاراشتنا  نارهت : هلضاف . هنیدم  لها  ياههشیدنا  - 

رفظم . يزابرس ،
ناریاياههناخباتک 1372 . هعسوت  تکرش  تاراشتنا  نارهت : انیس . یلعوبا  یگدنز  - 

ییحی . نیدلاباهش  يدرورهس ،
یگنهرف 1373 . تاعلاطم  یناسنا و  مولع  هاگشهوژپتاراشتنا  نارهت : قارشا ج 1 و 3 . خیش  تافنصم  هعومجم  و - 

هفسلف 1397 . یهاشنهاش  نمجنا  نارهت : قارشا . خیش  زا  هلاسر  هس  - 
ربکایلع . یسایس ،

هاگشناد 1322 . تاراشتنا  : نارهت دیدج . یسانشناور  رب  نآ  قیبطتو  انیس  نبا  سفنلا  ملع  - 
هدنسیون )  ) هللادبع نب  نیسح  انیس ، نبا  مجرتم ;)  ) نمحرلادبع يدنکفرش ،

شورستاراشتنا 1370 . نارهت : لوا . باتک  و  ( 1  ) موس باتک  بط  رد  نوناق  و - 
یلع . يرادمتعیرش ،

مئاق 1347 . تاراشتنا  ناهفصا : هفسلف . - 
ربکایلع . داژن ، يراعش 

یمالسابالقنا 1354 . نایهاپس  هاگشناد  تاراشتنا  نارهت : یمومع . یسانشناور  - 
هدنسیون )  ) ییحی نیدلاباهش  يدرورهس ، حراش ;)  ) نیدلابطق يزاریش ،

رادیب . تاراشتنا  مق : قارشالا . ۀمکح  حرش  - 
نیدلاءایض . نب  دمحم  نیدلابطق  يزاریش ،

تمکح 1365 . تاراشتنا  نارهت : جاتلا . ةرد  - 
دمحم . نیدلاردص  يزاریش ،

يوفطصملاۀبتکم 1383 . تاراشتنا  مق :  رافسا ج 1 و 2 و 3 و 4 و 8 و 9 . - 
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یهاگشناد 1360 . رشن  زکرم  نارهت : ۀیبوبرلا . دهاوشلا  - 
رادیب . تاراشتنا  مق : افش . تایهلا  رب  تاقیلعت  - 

رقاب . دمحم  ردص ،
. 1977 تاعوبطملل فراعتلاراد  توریب : ءارقتسالل . ۀیقطنملا  سسالا  - 

تاعوبطملل 1400 . فراعتلاراد  توریب : انتفسلف . - 
نیسح . دمحم  دیس  ییابطابط ،

یگنهرف 1362 . یملع و  داینب  تاراشتنا  مق : هعبس . لئاسر  - 
یمالسالا . رشنلا  ۀسسؤم  مق : ۀمکحلا . ۀیاهن  - 

تاعوبطملل 1970 . یمالسالا  ۀسسؤم  تاروشنم  توریب : نازیملا . - 
ملعلاراد 1350 . تاعوبطمتاراشتنا  مق : مسیلائر ج 1 و 2 . شور  هفسلف و  لوصا  - 

رمع . نب  دمحم  نیدلارخف  يزار ، نیدلاریصن و  یسوط ،
یفجنلایشعرملا 1403 . یمظعلا  هللا  ۀیآ  ۀبتکم  تاروشنم  مق : تاراشالا . یحرش  - 

هدنسیون )  ) وطسرا مجرتم ;)  ) د م . ع .
تمکح 1369 . تاراشتنا  نارهت : سفن . هرابرد  - 

دمحم . یلازغ ،
فراعملاراد 1961 . تاراشتنا  هرهاق : ۀفسالفلا . دصاقم  - 

رصنوبا . یباراف ،
یفجنلا 1408 . یشعرملایمظعلا  هللا  ۀیآ  ۀبتکملا  تاروشنم  مق : یبارافلل . تایقطنملا  - 

رادیب 1405 . تاراشتنا  مق : مکحلا . صوصف  - 
نامزلاعیدب . رفنازورف ،

هاگشناد 1347 . تاراشتنا  نارهت : فیرش . يونثم  حرش  - 
یلع . دمحم  یغورف ،

راوز 1344 . تاراشتنا  نارهت : اپورا . رد  تمکح  ریس  - 
دیمحلادبع . ، سنوی یکز و  میهاربا  دیشروخ ، دمحا و  يوانتنشلاو ، تباث  دمحم  يدنفلا ،

ناهج 1933 . تاراشتنا  نارهت : ۀیمالسالا . فراعملا  ةرئاد  - 
یتاونق .

هرهاق 1950 . انیس . نبا  تافلؤم  - 
هدنسیون )  ) ل ف . لوم . مجرتم ;)  ) دمحم یلع  نادراک ،

یهاگشناد 1367 . رشن  زکرم  نارهت : یسانشناور . خیرات  - 
يدهم . ینشلگ ،

ریبکریماتاراشتنا 1369 . نارهت : رصاعم . نانادکیزیف  یفسلف  ياههاگدید  زا : یلیلحت  - 
هدنسیون )  ) نوطالفا مجرتم ;)  ) نسح دمحم  یفطل ،

یمزراوختاراشتنا 1366 و 1367 . نارهت : نوطالفا ج 1 و 2 و 3 . راثآ  هرود  و و - 
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هدنسیون )  ) يرناه نبرک ، مجرتم ;)  ) هللادسا يرشبم ،
ریبکریما 1371 . تاراشتنا  نارهت : یمالسا . هفسلف  خیرات  - 

ناگدنسیون ) ) موروآ لورتسا ، دراچیر و  نیکپاپ ، مجرتم ;)  ) نیدلا لالج  دیس  يوبتجم ،
تمکح 1354 . تاراشتنا  نارهت : هفسلف . تایلک  - 

نیسحمالغ . بحاصم ، رظن ) ریز  )
نیلکنارف 1345 . تاراشتنا  نارهت : یسراف . فراعملاةرئاد  - 

یقت . دمحم  حابصم ،
یمالساتاغیلبت 1364 . نامزاس  تاراشتنا  نارهت : هفسلف ج 1 و 2 . شزومآ  و - 

یضترم . يرهطم ،
اردص 1371 . تاراشتنا  نارهت : تخانش . هلئسم  - 

اردص 1362 . تاراشتنا  نارهت : ناریا . مالسا و  لباقتم  تامدخ  - 
تمکح 1366 . تاراشتنا  : نارهت موس . مود و  لوا و  هموظنم ج  طوسبم  حرش  - 

دومحم . روصنم ،
رهچتاراشتنا 1350 . نارهت : يریپ . ات  یکدوک  زا  یناور  لوحت  کیتنژ  یسانشناور  - 

مظاک . يدرونجب ، يوسوم  رظن ) ریز  )
یمالسا 1370 . گرزبفراعملاةرئاد  زکرم  تاراشتنا  نارهت : یمالسا . گرزب  فراعملا  ةرئاد  - 

ییحی . يودهم ،
. 1343 هاگشناد تاراشتنا  نارهت : انیس . نبا  تافنصم  ياههخسن  تسرهف  - 

یلقیلع . هنطلسلا ، داضتعا  ازریم  رظن ) ریز  )
رکفلاراد 1379 . نارهت : يرصان . ناروشناد  همان  - 

میرم . یقارن ، فیس  هللاتزع و  يردان ،
. 1369 ردب تاراشتنا  نارهت : یسانشناور . هاگدید  زا  كاردا  ساسحا و  - 

ردب 1369 . تاراشتنا  : نارهت یناسنا . مولع  رد  نآ  یبایشزرا  یگنوگچ  قیقحت و  ياهشور  - 
نامثع . دمحم  یتاجن ،

هرهاق 1942 . انیس . نبا  دنع  یسحلا  كاردالا  - 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
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رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
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یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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