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ناناوج تیصخش  رد  زامن  شقن 

: هدنسیون

یلیلخ یفطصم 

: یپاچ رشان 

رئاز

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
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ناناوج تیصخش  رد  زامن  12شقن 

باتک 12تاصخشم 

ام 12نخس 

نیزاغآ 12نخس 

12همّدقم

اهتشون 13یپ 

لّوا 13لصف 

ناناوج تیصخش  رد  زامن  13شقن 

زامن تقیقح  14حور و 

یناوج نارود  15تیمها 

ناناوج هیحور  يریذپ  16فاطعنا 

نآ خساپ  ناناوج و  16ياهزاین 

ناناوج تیصخش  رد  ینید  میلاعت  زامن و  17شقن 

اهلد شمارآ  هیام  ادخ  رکذ  18دای و 

ادخ رکذ  قادصم  نیرتزراب  19زامن 

؟  دراد یم  زاب  یتشز  زا  ار  ناسنا  زامن  19ایآ 

زامن راثآ  عناوم  21تافآ و 

زامن راثآ  عناوم  21تافآ و 

زامن رهاظ  تروص و  هب  افتکا  21فلا ـ 

 : بلق روضح  صالخا و  مدع  21ب ـ 

زامن ندرمش  کبس  فافختسا و  23ج ـ 

زامن رد  تموادم  مدع  24د ـ 
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مّود 25لصف 

زامن هب  ناناوج  زا  یخرب  یهّجوت  یب  ای  یهّجوت  مک  25للع 

نیدلاو یهجوت  یب  هداوناخ و  25طیحم 

زامن هضیرف  زا  یفاک  شنیب  یهاگآ و  26مدع 

یلبنت 26یتسس و 

بابان ناتسود  اب  ینیشنمه  27تسلاجم و 

یقالخا 27داسف 

یصخش ياهراک  يارب  زامن  نتسناد  27محازم 

رورغ 27ربکت و 

( هدنیآ هب  روما  يراذگاو   ) 28فیوست

يداقتعا 28فعض 

ینید ناغلبم  بسانمان  28راتفر 

اهلح 29هار 

اهلح 29هار 

نادنزرف تیبرت  رد  هداوناخ  شقن  129 ـ 

زامن هضیرف  زا  یهاگآ  مدع  230 ـ 

یلبنت یتسس و  330 ـ 

ناتسود اب  تبحاصم  تسلاجم و  431 ـ 

تسود باختنا  رایعم  32كالم و 

ملاس هدیقع  رکف و  ندوب  اراد  132 ـ 

ینتورف قلخ و  نسح  233 ـ 

ندوب لقاع  333 ـ 

یبوخ هب  نتشاد  ترهش  یمانشوخ و  434 ـ 

نتشاد تقادص  ندوب و  قداص  534 ـ 

تسرهف
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یتسود ورملق  35دودح و 

ناسنا تشونرس  رد  تسود  35شقن 

یقالخا داسف  36نامرد 

یصخش روما  رد  زامن  تمحازم  38هناهب 

ربکت 38رورغ و 

ربکت 38رورغ و 

يرامیب نیا  نامرد  39اّماو 

اهتشون 40یپ 

نآ زا  یئاهر  قیرط  40فیوست و 

لمع داقتعا و  41هطبار 

ینید تاداقتعا  جیاتن  41راثآ و 

ینید ناغلبم  زا  یخرب  تسیاشان  42راتفر 

مّوس 43لصف 

زامن 43هفسلف 

زامن 44هفسلف 

هلبق 44هفسلف 

( تئارق  ) هروس دمح و  46هفسلف 

عوکر 48رارسا 

هدجس 49هفسلف 

تونق 50ّرس 

دهشت 50هفسلف 

مالس 51رارسا 

مراهچ 52لصف 

مالسا رد  زامن  راثآ  52تیمها و 

تسرهف
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مالسا رد  زامن  راثآ  52تیمها و 

زامن هاگیاج  شزرا و  152 ـ 

قلخ ادخ و  طابترا  داجیا  رد  زامن  تیمها  252 ـ 

یهلا هضیرف  نیلوا  زامن  353 ـ 

دور یم  الاب  ادخ  دزن  هک  يریخ  لمع  نیلوا  زامن  454 ـ 

ربق رد  شسرپ  نیلوا  زامن  554 ـ 

یمدآ لامعا  ریاس  رب  زامن  يرترب  655 ـ 

یهلا ءایلوا  ءایبنا و  تیصو  نیرخآ  زامن  755 ـ 

ینید تیمکاح  اب  نآ  هطبار  زامن و  956 ـ 

ادخ هب  برقت  هلیسو  نیرتمهم  زامن  1057 ـ 

نیمز رد  یهلا  هرفس  ود  زامن  نآرق و  1158 ـ 

ایند تالکشم  شیاشگ  بجوم  زامن  1258 ـ 

ناهانگ ششخب  ثعاب  زامن  1359 ـ 

یهلا باذع  زا  تاجن  لماع  زامن  1459 ـ 

اهیتشز هدنرادزاب  زامن  1560 ـ 

رازگزامن هب  یهلا  تیانع  1661 ـ 

ربق ملاع  رد  زامن  راثآ  1761 ـ 

مجنپ 61لصف 

زامن نیکرات  61باذع 

زامن كرت  ایند و  61یتخس 

زامن ندرک  عیاض  هجیتن  یهارمگ  63تلالض و 

نازامنیب يارب  خزود  باذع  63نیرتتخس 

نید مادهنا  لماع  زامن  64كرت 

زامن ناگدننک  كرت  65گرم 

تسرهف
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زامن نیکرات  رب  یهلا  نیرفن  66نعل و 

تاناویح یخرب  زا  زامن  یب  ندوب  67رتتسپ 

زامن یب  هرابرد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ ثیدح  68ریسفت 

ربمایپ ثیدح  68ریسفت 

كوخ رب  گس  يرترب  169 ـ 

رفاک رب  كوخ  يرترب  270 ـ 

قفانم رب  رفاک  زایتما  يرترب و  370 ـ 

هالصلا كرات  رب  قفانم  يرترب  زایتما و  471 ـ 

مشش 71لصف 

زامن لامک  71عناوم 

ینورد 71عناوم 

ینوریب 72عناوم 

رمخ برش  172 ـ 

زامن لاح  رد  لوب  زا  يراددوخ  272 ـ 

تسا زامن  هماقا  زا  تلاسک  ثعاب  يروخرپ  373 ـ 

زامن رد  ییامندوخ  ایر و  473 ـ 

زامن لامک  عنام  مارح  لام  574 ـ 

تاکز سمخ و  اب  زامن  هطبار  674 ـ 

زامن رد  ابر  ریثأت  775 ـ 

دناسر بجاو  هب  ررض  هک  یتابحتسم  875 ـ 

زامن لامک  عنام  نیدلاو  قاع  976 ـ 

زامن لامک  عنام  ینید  ناردارب  تبیغ  1077 ـ 

زامن یلوبق  عنام  رسمه  ندرزآ  1177 ـ 

دنراد هدولآ  مشچ  هک  نانآ  زامن  ریثأت  مدع  1278 ـ 

تسرهف
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متفه 80لصف 

نایدا رد  80زامن 

یهلا يایبنا  همه  شور  80زامن 

81تشترز

تشترز نیئآ  رد  81زامن 

تشترز نیئآ  رد  81هلبق 

تشترز ناوریپ  نتخاس  وضو  81هوحن 

تشترز شیک  رد  هناگجنپ  81زامن 

زامن یتسرد  82طیارش 

ینامشیک رد  زامن  82تیفیک 

اهکیس بتکم  رد  82تدابع 

83دوهی

( مالسلا هیلع  ) یسوم ترضح  تعیرش  رد  83زامن 

زامن تامدقم  83طیارش و 

( مالسلا هیلع  ) یسیع تعیرش  رد  84زامن 

نپاژ نیچ و  بهاذم  رد  تدابع  84حور 

مالسا رد  85زامن 

متشه 86لصف 

اروشاع زامن  86مایپ 

( مالسلا هیلع  ) ماما تیدوبع  87حور 

نآ هدنزاس  شقن  زامن و  هب  88هجوت 

مهن 89لصف 

ناگرزب هریس  رد  زامن  89یلجت 

زامن هرابرد  یناهفصا  یلعنسح  الم  90تیصو 

تسرهف
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یناشاک ضیف  نسحم  الم  هاگدید  زا  90زامن 

یمق هللا  هیآ  زامن  91هزجعم 

تراسا حبص  91زامن 

وتپ ریز  رد  92زامن 

زامن هب  وا  مامتها  ینیدلا و  ءاهب  هللا  92هیآ 

زامن هب  وا  تیمها  یئاباب و  سابع  دیهش  93نابلخ 

93همدقم

تقو لّوا  رد  زامن  93فلا ـ 

ینابلخ همانیهاوگ  ذخا  رد  زامن  ریثأت  شقن و  93ب ـ 

بیغتسد هللا  ۀیآ  دیهش  زا  یندینش  94ياهرطاخ 

یندم هللا  ۀیآ  دیهش  94تاجانم 

تقو لّوا  زامن  هب  وا  هجوت  نیدلا و  نیز  94دیهش 

تقو لّوا  زامن  هب  یئاجر  دیهش  95مامتها 

یهلا میس  یب  95هاگتسد 

تقو لوا  زامن  هب  وا  تیمها  و  هللا ) همحر  ) ینیمخ 95ماما 

خی يور  رب  زامن  دنوخآ و  96جاح 

زامن هرابرد  یلازغ  96مالک 

زامن هب  وا  هجوت  انیس و  97یلعوب 

زامن 97هاگ 

98مؤسسه نورفاطمه زهرا سالم اهللا علیها

تسرهف
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ناناوج تیصخش  رد  زامن  شقن 

باتک تاصخشم 

رئاز مق  رشن :  تاصخـشم  یلیلخ  یفطـصم  ناناوج  تیـصخش  رد  زامن  شقن  روآدیدپ :  مان  ناونع و  یفطصم 1351 -  یلیلخ  هسانشرس : 
 : تشاددای ناتـسبات 1385 . موس :  پاـچ  تشادداـی :  لایر 964-640-125-2 :  1000 کـباش :  286ص . يرهاظ :  تاصخـشم  . 1379

هرگنک يدنب  هدر  زامن  عوضوم :  سیونریز  تروصهب  نینچمه  286 ؛  [ - 283  ] ص همانباتک :  تشاددای :  ناتسمز 1386 . مراهچ :  پاچ 
م5938-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/353 ییوید :  يدنب  هدر  BP186/2/خ77ن7 1379  : 

ام نخس 

نیزاغآ نخس 

 ، زامن هب  هجوت  رد  دیریگ  رظنرد  ار  ادخ  ار ،  ادخ  « : » مکنید دومع  اّهنإف  ةولّصلا  یف  هللا  هللا  ( : » مالـسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  ّیلع  مامالا  لاق 
 ، تسا رادروخرب  یـصاخ  شزرا  تیمها و  زا  دوخ  ياج  هب  ینید  ضئارف  ماکحا و  زا  کی  ره  هچ  رگ  دشاب . » زامن  هب  ناتنید  يرادیاپ  هک 

لماع نمؤم و  جارعم  هک  تسا  زامن  اهنت  نیا ،  هک  ارچ  دسرن .  زامن  هبترم  ییالاو  هب  ياهـضیرف  چیه  یهلا  تفرعم  زا  دـعب  نایم  نیا  رد  اّما 
 ، یهلا ناریفـس  مایپ  نیرخآ  تهج  نیا  هب  تسا .  هتفرگ  رارق  تابجاو  همه  شریذپ  رایعم  هدـش و  هتخانـش  ادـخ  هب  هتـسراو ،  ناسنا  برقت 

ِبوبحم اهنت  زامن ،  يرآ  دوب .  دهاوخ  نآ  زا  مه  زیخاتسر  زور  نیتسخن  شسرپ  هچنانچ  هدوب ،  نید  راوتسا  هناوتسا  نیا  زامن ،  هب  شرافس 
نانآ تسا .  نافرع  يداو  نانیـشن  تولخ  سنا  لفحم  تسود و  يوک  ناگدنیوپ  هار  غارچ  هدید و  ینـشور  قح و  ترـضح  هب  ناگدادـلد 

هار رد  دوجو  مامت  اب  و  ۀـبعکلا » برو  تزف   » دـننیب زامن  بارحم  رد  تداهـش  اب  ار  شیوخ  يراگتـسر  دـنهاوخن و  وا  داییب  ار  یگدـنز  هک 
تمقا دق  ّکنا  دهشا   » دنوش زامن  هار  ییادف  دوخ  ماجنارس  دنشوک و  وا  اب  زاین  زار و  زامن و  هماقا  شیوخ و  يادخ  دای  مان و  نتـشاد  هدنز 

رئاعش هنومن  نیرتیلاع  نیا  میظعت  هب  ار  ناگمه  دزاسیم و  نشور  ار  یهلا  هیضرف  نیا  هداعلا  قوف  تمظع  هژیو و  هاگیاج  همه ،  نیا  ةولصلا »
ریگیپ یـشالت  هعماج  رد  زامن  ینارون  گنهرف  هعاشا  تهج  رد  مه  دنـشاب و  زاین  زار و  زاـمن و  لـها  دوخ ،  مه  هک  دـنک ،  یم  راداو  یهلا 
نایاپ یب  تمحر  لومـشم  هراومه  دنـشاب و  هدومن  لمع  دوخ  ینید  هفیظو  هب  ات  ةولـصلا ، ) اوماقا  ضرألا  یف  مهاّنکم  نإ  نیذلا   ، ) دـنیامن

 ، ینید دنمـشزرا  راـثآ  راـشتنا  فیلأـت و  اـب  هک  دـنراد  میظع  سب  یتلاـسر  هزوح ،  ملق  لـها  يالـضف  اتـسار  نیا  رد  و  دـنریگ .  رارق  یهلا 
لـسن هژیوب  ناگمه  ناج  ياضف  هب  ار  تیونعم  ریذـپلد  هحیار  دـنهد و  جـیورت  ینید  هعماج  رد  ار  لاعتم  دـنوادخ  اب  سنا  زاـمن و  گـنهرف 
بانج یمارگ  لضاف  ردقنارگ  رثا  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  دـناهدومن  رـشتنم  هطبار  نیا  رد  ار  یناوارف  راثآ  نونکات  هچنانچ  دـنناسرب .  ناوج 

هسّدقم هناتسآ  یگنهرف  نامداخ  ام  و  ناناوج . » تیصخش  رد  زامن ،  شقن   » ناونع تحت  یلیلخ ،  یفطصم  ياقآ  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح 
هدش يراذگمان  مالسلا ») هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  ماما  ترضح   ، » بارحم دیهش  نیلّوا  مان  هب  هک  یلاس  ياهزور  نیزاغآ  رد  هک  میرختفم 
روما نواعم  يدوعسم و  هللا  ۀیآ  ترضح  مظعم  تیلوت  ياهتدعاسم  و  مالـسلا ) اهیلع  ) هموصعم همطاف  ترـضح  تیبلها  همیرک  تایانع  اب  ، 

گنهرف جیورت  تهج  رد  یماگ  هک  دـشاب  میدـش ; هیامنارگ  رثا  نیا  رـشن  پاچ و  هب  قفوم  ییازریم  هیقف  ياقآ  بانج  ناشیا  یلام  يرادا ، 
 . میشاب زامن  ناگدننک  هماقا  زا  هتشادرب و  ینید 

همّدقم

شیاتس تسوا .  هاگرد  هجوتم  نیـصلاخ  یعـس  نیرکاذ و  رکذ  نیدماح و  دمح  نیرکاش و  رکـش  هک  تسازـس  ار  ییادخ  ساپـس  دمح و 
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حیبست تشاذگب .  یتسار  هب  ار  ناش  نیرت  تسپ  یتح  تاقولخم  همه  لب  تشاذگن  یتساک  چـیه  شیوخ  قلخ  رد  هک  تسار  ارم و  نارکیب 
تعلخ تمارک و  وا  رب  نیمز  هرایـس  رد  تفالخ  جات  تیالو و  تادوجوم ،  همه  رب  تداعـس  ریـسم  رد  ار  یمدآ  هک  وا  ناتـسآ  رب  یهانتیال 

هک نیرفآ  ناهج  تاذ  رب  نیرفآ  دمح و  دومرف .  تلاقم  شتماق  رب  كرابتف »  » قادصم نیوکت ،  زا  دـعب  تیانع و  شمادـنا  رب  انمّرک » دـقل  »
یب دورد  و  تسا .  هتخاس  مأوت  تّزع  يدنلبرس و  هب  لوصو  يارب  تحلـصم و  اب  هارمه  رـشب  يارب  ار  میلاعت  تمکح و  اب  هتخیمآ  ار  یتسه 

دیدرگ مامت  نانآ  تمصع  هب  ادخ  تجح  نایاپ و  ناشیا  تسد  هب  تعیرـش  هک  ناکاپ  تیب و  لها  نالوسر و  صف  ناربمایپ و  متخ  رب  نایاپ 
هداهن و صالخا  فک  رد  تعیرش  ظفح  هار  رد  رس  هک  تقیقح  يوک  نادهاش  تقیرط و  هار  ناکلاس  رب  تزع  اب  مالس  ّتنم و  یب  دورد  . 

دّمحم ار  زامن  رادـقم  یب  فحـصُم  يوفطـصم ،  نأـش  رب  یهتنم  یب  دورد  یبوبر و  تاذ  رب  یهتنا  یب  دـمح  اـب  دـندرب .  هفحت  تسود  دزن 
رب دنریگ .  هرهب  هدعتـسم  سوفن  هدش ،  عیرـشت  یهلا  نایدا  یمامت  رد  هضیرف  نیرتمهم  نیرتگرزب و  هک  یهلا  هضیرف  نیا  زا  دیاش  ات  هتخاس 

فاوط ناگدازآ ،  لمع  نارکاذ ،  همه  کیبل  زامن  مالـسا ،  نیبم  نید  رد  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  هب  تفرعم  مّرکم ،  زّزعم و  ناـناوج  همه 
ياهبلق يافـش  حورجم ،  ياهلد  يوراد  ناکلاس ،  دـصقم  نالد  رادـیب  زاورپ  نالدـکاپ ،  يافـصو  یعـس  ناقـشاع ،  هبعک  تاقیم  نافراع ، 
ناناوج كاپ  بلق  ناتسوب  يوبـشوخ  لگ  ناقـشاع و  دبعم  ناملاع ،  جارعم  نادباع و  لامک  زامن  تسا .  نوتفم  ياهلد  نیکـست  نوزحم و 

هّلق هب  دنک و  یط  ار  لامک  ياههّلپ  زامن ،  اب  دناوتیم  تسا  كاپان  ياهشزرا  هنوگره  زا  غراف  دقاف و  كاپ و  بلق  دجاو  نوچ  ناوج  تسا . 
ناراکزیهرپ ياوشیپ  ارم  ایادـخ   ) ًاماما نیقتملل  ینلعجا  مهللا  ياعد  دـبای و  هار  تدایـس  يرورـس و  ماقم  هب  زامن  ییاپرب  اب  دـبایراب .  لامج 

بیـصن ار  یهلا  تاهجوت  دـیاسیمن و  ّتلذـم  كاخ  هب  ار  ناطیـش  ینیب  زامن  لثم  یلمع  چـیه  هک  نوچ  دزاس .  دوخ  مـالک  درو  ار  هدرارق )
اهناسنا نیرت  يدتبم   : » هک هنازرف  ربهر  نآ  دناهدومرف  ابیز  رایـسب  دسریمن .  برق  ماقم  هب  زامن  قیرط  زا  زج  ياهدنب  چیه  دزاسیمن و  ناسنا 

 . دیوجیم زامن  رد  ار  بوبحم  اب  دوخ  سنُا  تولخ  تشهب  زین  ادخ  ءایلوا  نیرتهتـسجرب  دننکیم .  زاغآ  زامن  هلیـسو  هب  ادخ  اب  ار  دوخ  هطبار 
سپ ( . 1 «) دـبای یم  نآ  رد  يرتـشیب  شـشخرد  هولج و  دوش  انـشآ  رتـشیب  نآ  اـب  هک  ره  تسین و  یناـیاپ  زگره  ار  زار  رکذ و  هنیجنگ  نیا 
ناهج رد  دـیاش  ات  مینز  هرگ  یهلا  نادرم  هریـس  اب  ار  شیوخ  یناوج  میبای و  هار  برق ،  ماقم  هب  زامن  هب  کسمت  اب  هک  میئامن  تّمه  میئاـیب 

رد هچ  ره  هک  دـشاب  مّلـسم  دـیاب  زیزع  ناناوج  يارب  بآم .  نسح  مهل و  یبوط  هک  مینیزگ  لزنم  ناحلاص  ناقداص و  هگلزنم  رد  ینادواـج 
 . تسا یناطیش  ياههسوسو  زا  ندومن  لوکوم  ار  تدابع  یناوج  زا  دعب  نینس  هب  دومن و  دنهاوخ  ورد  يریپ  زیئاپ  رد  دنتـشاک  یناوج  راهب 

ریپ دیاین ز  یناوج  ادرف  هک  ریگ  زورما  تعاط  هر  اناوج 

اهتشون یپ 

 . هامرهم 1370 ياهنماخ ،  هللا  ۀیآ  يربهر  مظعم  ماقم  مایپ  1 ـ 

لّوا لصف 

ناناوج تیصخش  رد  زامن  شقن 

رظن هب  تسا  يدح  هچ  ات  نآ  ریثأت  شقن و  هدوب و  يراثآ  هچ  دجوم  ناوج ،  تیصخش  راتخاس  رد  زامن  هک  عوضوم  نیا  هب  نتخادرپ  يارب 
تیمها يرگید  تسا و  زاـمن  حور  تقیقح و  تسخن  دـشاب .  يرورـض  مزـال و  باـب  نیا  رد  بلطم  دـنچ  حیـضوت  نییبـت و  هک  دـسر  یم 

ات دسر  یم  رظن  هب  تسا .  یجراخ  لماوع  لباقم  رد  ناوج ) لسن   ) لسن نیا  يریذپ  ریثأت  یلاعفنا و  هیحور  زین  یناوج و  یناوجون و  نارود 
ناناوج یگدـنز  رد  زامن  ینعی  يدابع  رما  نیا  راثآ  دـیاوف و  دـننکن  ادـیپ  ار  دوخ  هاگیاج  دوشن و  نشور  روبزم  لئاسم  بلاطم و  هک  یتقو 

هب ادتبا  رطاخ  نیمه  هب  اذل  دنکن .  ادـیپ  ار  دوخ  یقیقح  هاگیاج  عضوم و  ثحب ،  دروم  عوضوم  ًاعطق  دـنام و  دـهاوخ  ماهبا  زا  ياهدرپ  رد 
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نایب ار  ناناوج  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  نآ  شقن  يافیا  یتیصخش و  لماکت  لیدعت و  اب  زامن  طابترا  سپس  هتخادرپ ،  روبزم  بلاطم 
 . درک میهاوخ 

زامن تقیقح  حور و 

 ، یناعم نآ  زا  یکی  هک  هدوب  يدّدـعتم  یناعم  ياراد  هدـش و  دای  نآ  زا  ةالـص »  » ناونعب ام  ینید  نوتم  رد  هک  تسا  ياـهژاو  ظـفل و  زاـمن 
تیحت مالـس و  يانعم  هب  تایآ  زا  یخرب  رد  ظفل  نیا  تسا .  هدش  عیرـشت  مالـسا  نید  رد  زامن »  » مان هب  هک  تسا  یـصوصخم  لمع  نیمه 

 . ًامیلست اومّلـسو  هیلع  اوّلـص  اونمآ  نیذلا  اهّیا  ای  یبّنلا  یلع  نّولـصی  هتکئالمو  هللا  َّنإ  دنیامرف :  یم  نآرق  رد  دنوادخ  هک  اجنآ  تسا  هدمآ 
دیتسرفب و دورد  تاولص و  وا  رب  نامیا  لها  يا  مه  امش  دنتسرفیم  دورد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ رب  ناگتـشرف  دنوادخ و  انامه  »

ییادخ تسوا   » هتکئالمو مکیلع  یلـصی  يذـلا  وه  دـنیامرفیم :  ینعم  نیمه  هب  هراشا  اب  رگید  هیآ  رد  و  ( . 1 «) دیئوگ مالـس  وا  رب  میظعت  اب 
هب هک  اجنآ  تسا .  هدـمآ  تایآ  زا  یخرب  رد  مه  اعد  ياـنعم  هبو  ( . 2 «) دنتسرف یم  تمحر  تیحت و  امـش  رب  شناگتـشرف  مه  وا و  مه  هک 
اعد ناشقح  رد  اهنآ و  يارب  تاکز  نتفرگ  زا  دعب  دیامرفیم  دنوادخ  دوشیم  هداد  تاکز  نتفرگ  روتسد  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ

ریگب ار  تاقدص  نانمؤم  زا  وت  ام ،  لوسر  يا   . » مهل نکس  کتاولص  ّنإ  مهیلع  ّلصو  اهب  مهیکزتو  مهرّهطت  ۀقدص  مهلاوما  نم  ذخ  نک . 
رطاـخ یلـست  بجوم  ناـنآ ،  قح  رد  وت  ياـعد  اـنامه  نک  داـی  ریخ  ياـعد  هب  ار  اـهنآ  يزاـس و  هزیکاـپ  ار  ناـنآ  سوفن  هطـساو  نادـب  اـت 
هکلب تسین  ام  ثحب  دروم  دشاب  اعد  نامه  هک  دندرگیم  رب  دحاو  يانعم  هب  تقیقح  رد  هک  روبزم  يانعم  ود  ره  هب  ةالـص » ( . » 3 «) تساهنآ
ادـیپ تقیقح  سدـقم ،  عراش  فرط  زا  نیعم  تایئزج  صوصخم و  ناکرا  اب  صخـشم و  قیرط  اب  هک  تسا  ییانعم  نامه  ةالـص »  » زا دارم 

اهنت هن  دیـشخب .  یلمع  ققحت  ار  نآ  دوخ ،  عیرـشت و  لمع  رد  ار  هلزان  تقیقح  نآ  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) متاخ ربمایپ  تسا و  هدرک 
هنابش ار  نآ  هک  دندوب  فظوم  نیملـسم  همه  هکلب  دوب  دنب  ياپ  نادب  لمع  هب  شرمع  لوط  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ صخش 

(4 «) راد اپرب  بش  یکیرات  تیاهن  ات  دیشروخ  لاوز  زا  ار  زامن   . » لیللا قسغ  یلا  سمشلا  كولدل  ةالـصلا  مقَا  دنروآ .  ياجب  راب  جنپ  زور 
راکـشآ نشور و  نیملـسم  همه  يارب  نآ  قادصم  هک  موسرم  هویـش  نیا  اب  زامن  دراد .  هناگ  جـنپ  ياهزامن  هب  یلامجا  هراشا  هیآ  نیا  هک  . 
هدافتـسا شتیب  لها  )و  ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  ّتنـس  زا  هک  هچنآ  نوچ  دـشابن  كرد  مهف و  دروم  هک  تسین  يزیچ  تسا 

نیا و  ددرگ .  یم  متخ  مالـس  هب  عورـش و  مارحالا  ةریبکت  اب  هک  ياهـصوصخم  لامعا  ینعی  زاـمن  زا  یقلت  نیا  هک  تسا  حـضاو  رپ  دوشیم 
هتفگ زامن  نادب  ًاحالطصا  هک  يرهاظ  لمع  نیا  هک  تسا  نیا  تسا  مّلسم  هک  هچنآ  دوش .  یم  هدافتـسا  تایآ  زا  هک  يرگید  يانعم  تسا 
روما ریاس  دـننامه  نآ  ققحت  هک  یهلا  تسا  يرما  زامن  تسا .  نآ  يرهاظ  هرهچ  تروص و  نیا  هکلب  تسین  زاـمن  تقیقح  ماـمت  دوش  یم 

لاـمعا اـب  هک  تسا  ناـمه  زاـمن  يرهاـظ  ریوصت  تسا .  هتفر  تراـشا  نآ  تهج  ود  ره  هب  ینید  نوـتم  رد  هک  تسا  نطاـب  رهاـظ و  ياراد 
دنوادخ و رکذ  بلق ،  روضح  صالخا ،  زا :  تسترابع  زامن  نطاب  حور و  اّما  تسا  بجاو  ضرف و  زین  نآ  ظفح  دریگ و  ماجنا  هصوصخم 
رد هک  ییاتکی  تاذ  لباقم  رد  ندـش  وحم  يدمرـس و  دوجو  هب  نوکر  دامتعا و  یبوبر ،  تاذ  هب  یگتـسبلد  دـیما و  وا ،  لـباقم  رد  میظعت 
 ، رهاظ هب  نآ  ندومن  روصحم  دودـحم و  تسا و  نطاب  رهاظ و  يانعم  زا  معا  زامن  تقیقح  تسا .  هدومن  مایق  وا  تلالج  تمظع و  لـباقم 

يدام لکیه  یکاخ و  مسج  نیا  رد  ناسنا  تقیقح  هک  روطنامه  تسا .  يدام  مسج  هب  وا  تیناسنا  ناسنا و  تقیقح  ندومن  دودـحم  نوچ 
دقو دـیامرف :  دـنوادخ  هچناـنچ  تسا  هتفاـی  دوجو  يرهاـظ  لکـش  نیا  هب  هدـمآرد و  نوگاـنوگ  فلتخم و  راوطا  هب  هدـش و  يریگ  بلاـق 
هدـش هتفهن  وا  حور  نطاب و  رد  روما  ریاس  نوچ  مه  زاـمن  تقیقح  ( . 5 «) دیرفآ نوگانوگ  تروص  هب  ار  امـش  قیقحت  هبو   » ًاراوطا مکتقلخ 
بلاق روط و  نیمه  رد  دـیاب  ًاعطق  دـبای  ققحت  جراخ  ملاع  رد  دـهاوخب  تقیقح  نآ  هاـگره  تسا  هدـش  اریذـپ  ار  تروص  بلاـق و  نیا  هک 
نطاب حور و  اب  زامن  يرهاظ  تروص  صاخ و  بلاق  نیا  هاگره  تسا .  يرگید  هدیدپ  هکلب  هدوبن  زامن  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب و  صاخ 

(6) نید نوتس  یهلا ،  رما  نیا  هک  تسا  یتروص  نینچ  رد  دراذگیم .  ار  دوخ  ریثأت  هتفای و  ار  دوخ  تقیقح  زامن  ددرگ  نیرق  هتخیمآ و  نآ 
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دِّوسم ( ، 10) نیدحلم صئاصخ  دِّعبم  نیـصلخم ،  صالخا  لّمکم  ( ، 9) نیقتم بِّرقم  ( ، 8) نیملسم هرهچ  رگنشور  ( ، 7) نینمؤم جارعم  ، 
یطعُم دشاب  حور  دـقاف  دـشاب و  هتـشاد  رهاظ  طقف  هک  يزامن  سپ  دریگ .  یم  رارق  ( ، 12) نیرفاـک زا  نینمؤم  زّیممو  ( ، 11) نیطایش هرهچ 

لابقا و زاـمن  نیا  هب  يراـب  تاذ  يوس  زا  درک و  دـهاوخن  داـجیا  رازگ  زاـمن  رد  یکرحت  نآ ،  رهاـظ  هب  ماـیق  نیا  رباـنب  دوب .  دـهاوخن  یش 
هب دنکفایمن  رظن  لاعتم  دنوادخ   : » دندومرف هک  هدـش  تیاور  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ  لوسر  زا  هچنانچ  تسین  یهجوت 

تسا و ینطاب  يانعم  يرهاظ و  تروص  زا  معا  زاـمن  تقیقح  سپ  ( . 13 «) دنکن رـضاح  زامن  هب  دوخ  ندب  اب  ار  دوخ  لد  یمدآ  هک  يزامن 
زا دـنربخ  یب  نآ  حور  زا  هتـسج و  ثبـشت  نآ  رهاظ  هب  هک  یناسک  مه  هجیتن  رد  تسین  زامن  يرگید  نودـب  ود  نیا  زا  کی  ره  هب  کسمت 

زامن نوچ  دنرادن  زامن  زا  یتفرعم  میا  هدیـسر  نآ  تقیقح  انعم و  هب  ام  هک  دنراد  اعدا  دنناوخیمن و  زامن  هکنانآ  مه  دنلفاغ و  زامن  تقیقح 
 ، هبوت هکرابم  هروس  3 ـ  هیآ 43 .  بازحا ،  هکرابم  هروس  2 ـ  هیآ 56 .  بازحا ،  هکرابم  هروس  1 ـ  تسا .  تقیقح  دقاف  تروص  ود  ره  رد 

ج7 یفاـک ،  تیاور 68 .  ج1 ص173  بیذـهت ،  6 ـ  هیآ 14 .  نج ،  هکراـبم  هروـس  5 ـ  هیآ 78 .  ءارـسا ،  هکراـبم  هروس  4 ـ  هیآ 103 . 
ج3 ص265 یفاک ،  لوصا  9 ـ  ثیدح 1874 .  هحاصفلا ،  جهن  8 ـ  باب 4 .  تیاور 2  ج82 ص303  راونالا ،  راحب  7 ـ  تیاور 7 .  ص25 
ثیدح 1877 هحاصفلا ،  جهن  11 ـ  توبکنع .  هیآ 45  لیذ  ج7 ص447  نایبلا ،  عمجم  10 ـ  ثیدح 1878 .  هحاصفلا ،  جهن  تیاور 6 . 

 . ص668 هداعسلا ،  جارعم  13 ـ  ثیدح 1098 .  هحاصفلا ،  جهن  12 ـ  . 

یناوج نارود  تیمها 

رادروخرب ياهژیو  تیمها  صاخ و  هاگیاج  زا  یناوج  عطقم  درف ،  ره  تیـصخش  يریگ  لکـش  رد  هک  تسین  هدیـشوپ  یملع  لها  چـیه  رب 
ماوق تروص  نامه  هب  ًابلاغ  دریگ  لکـش  هک  يوحن  ره  هب  زاغآ و  نینـس  نیا  رد  یناسنا  ره  تیـصخش  تابث  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  تسا . 
هرود نیا  ناسانـشناور  زین  هتفر و  يدایز  تادیکأت  ینـس  عطقم  نیا  يرترب  تیمها و  رب  تایاور  رد  لیلد  نیمه  هب  ددرگیم و  تیبثت  هتفای و 

میرکت و رد  تفرگیم  ماهلا  یحو  همـشچ  رـس  زا  هک  مانالا  ریخ  ترـضح  مالـسا ،  تعیرـش  بحاص  دـناهدیمان .  ناـسنا  ددـجم  تاـیح  ار 
یلع نیلـسرملا  ِلضفک  ُهُّنِـس  ْتَُربَکام  َدَْعب  ُدبعَی  يذلا  خیـشلا  یلع  هابـص  یف  ُُدبعَی  يذلا  دـباعلا  ّباشلا  لضف  دـندومرف :  ناناوج  هب  مارتحا 
نوچ ددرگ  تدابع  لوغـشم  يریپ  تقو  هک  يریپ  رب  دنک  تدابع  ار  ادخ  یناوج  زاغآ  زا  هک  دـباع  ناوج  يرترب  تلیـضف و   . » ساّنلا ریاس 

یناوج  . » کمره لبق  کبابـش  منتغا  دـیامرفیم :  یناوج  شزرا  هب  هراشا  اب  رگید  ياـج  رد  و  ( . 1 «) مدرم ریاس  رب  تسا  ناربمغیپ  تلیـضف 
 : دـنیامرفیم ناناوجون  ناناوج و  اب  دروخرب  رد  نایبرم  نیدـلاو و  هب  باـطخو  ( . 2 «) دینادب ردـق  تمینغ و  يریپ  ندیـسرارف  زا  لبق  ار  نات 

ْتـسقف ُدَـمألا  مهیلع  لاطف  َاَرَق  َُّمث  ُخویـشلا  ینفلاخو  ُناّبُّشلا  ینفلاحف  ًاریذـنو  ًاریـشب  ینثعب  هللا  ّنا  ًةدـِئفا  ُّقَرَا  مّهناف  ًاریخ  نابّـشلاب  مکیـصوا 
هب ارم  دنوادخ  دنراد .  رتریذپ  تلیضف  یبلق  رتقیقر و  یلد  اهنآ  هک  منکیم  شرافس  یکین  هب  ناناوج  ناغلابون و  هراب  رد  اهامش  هب   . » مُُهبولق

تبحم نامیپ  نم  اب  دـنتفریذپ و  ارم  نانخـس  ناناوج  مناسرتب .  شباذـع  زا  مهد و  تراشب  یهلا  تمحر  هب  ار  مدرم  ات  تخیگنارب  يربماـیپ 
لاس و نهک  مدرم  هرابرد  درک و  هراشا  نآرق  زا  ياهیآ  هب  سپس  دنتساخرب .  متفلاخم  هب  دندز و  زابرـس  متوعد  لوبق  زا  ناریپ  یلو  دنتـسب 

باطخ رد  هک  راب  رهوگ  نانخـس  نیا  همه  ( . 3 «) تفگ نخـس  دناهدش  بلق  تواسق  راچد  هدیـشک و  ازارد  هب  نانآ  یگدنز  تدم  هک  ریپ 
ناوفنع تیساسح  زا  یکاح  دناهتشاد  ناناوج  اب  هک  ياهنامرتحم  هناراوگرزب و  دروخرب  یلمع و  هریس  رب  هوالع  دنتشاد  دیکأت  ناناملسم  هب 

 . تسین یناوج  یناوجون و  هرود  زا  رتمهم  ياههرب  چـیه  یناسنا  تایح  لوط  رمع و  مامت  رد  نید ،  ملع و  رظنم  زا  نیا  ربانب  تسا .  یناوج 
هلأـسم یناوـجون  رد   : » دـیوگ یم  نـینچ  یمدآ  رمع  زا  هرود  نـیا  تـیمها  رد  یل » ياـم   » رتـکد ماـنب  یبرغ  فورعم  ناسانـشناور  زا  یکی 

یط هک  تسا  یتسه  روراب  بتارم  لحارم و  زا  یکی  یناوج  یناوجون و  سپ  دوشیم  نادـیم  دراو  ون  زا  مامت  تّدـش  اب  ّتیوه  تیـصخش و 
2ـ ثیدح 2050 .  هحاصفلا ،  جهن  1 ـ  ( . 4 «) دندرک یم  حرطم  هرابود  ای  هدـش  تیبثت  لاسگرزب  تیوه  تیـصخش و  یعطق  ياهتخاس  نآ 

 . ص120 روصنم ،  دومحم  رتکد  همجرت  تیصخش ـ  یل ـ  يام  رتکد  4 ـ  ج2 ص176 .  راحبلا ،  هنیفس  3 ـ  ثیدح 372 .  هحاصفلا ،  جهن 
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ناناوج هیحور  يریذپ  فاطعنا 

 ، ناشیا تیـساسح  ناناوج و  هیحور  تیفافـش  تساراد  ار  يریذـپ  ریثأت  هیحور  نیرتشیب  هک  تسا  يدرف  هب  رـصحنم  رـشق  اهنت  ناوج  لـسن 
فادـها یقالخا و  تافارحنا  هب  نانآ  نداد  قوس  يارب  برغ ،  یگنهرف  ياههاگنب  رابکتـسا و  یتاـغیلبت  ياههاگتـسد  هجوت  یلـصا  لـماع 

هک دیـسر  هجیتن  نیا  هب  دوخ  تاـعلاطم  تاـقیقحت و  رثا  رد  برغ  ياـیند  هک  یناـمز  زا  تسرد  تسا .  هدوب  خـیرات  لوط  رد  شیوخ  دـیلپ 
داسف و هب  نانآ  نتخادنا  ماد  هب  رد  ار  دوخ  تمه  همه  یغیلبت  یگنهرف  ياههاگنب  لیکـشت  اب  دناهعماج  ره  رـشق  نیرتریذپ  بیـسآ  ناناوج 
هچ رگا  دزای .  تسد  دوخ  یبلط  هطلس  يرابکتسا و  ضارغا  هب  هکنیا  ات  تفرگ  راک  هب  رگید  سدقم  نیوانع  يدازآ و  ناونع  تحت  یهابت 

نیرتهب خـیرات  یلو  تسا  هدـش  لمع  دراو  فلتخم  حوطـس  رد  ددـعتم و  ياههار  زا  یمالـسا  ياهروشک  هب  دوخ  گنهرف  ياقلا  رد  برغ 
( دنرادن ینادنچ  ییانشآ  نید  ینابم  هب  هک  یناناوج   ) دلقم ماوع  ای  هدرک  لیصحت  ناناوج  قیرط  زا  رتشیب  ناشذوفن  هک  تسا  هاوگ  دهاش و 
فیرظ و حور  تسا .  یخیرات  هنومن  نیرتهب  ریازجلا  ناناملسم  رب  برغ  هطلس  ای  یلعف ) يایناپسا   ) سلدنا رد  مالسا  طوقس  هک  تسا  هدوب 

نیرتشیب هک  تسا  هدومن  توارط  اب  هتفکش و  یلگ  نوچ  ار  ناوج  تقادص ،  اب  لالز و  فطاوع  تفاطل ،  اب  كاپ و  تاساسحا  تسا ،  دقاب 
تـسا بلطم  نیمه  زا  یکاح  نیموصعم ،  تاملک  رد  سرون  لاهن  هب  ناوج  ناوجون و  هیبشت  تساراد .  ندش  هدرمژپ  يارب  ار  يریذپ  ریثأت 

نآ هنت  ندـیرب  اب  رگم  تسین  وا  یهد  تهج  هب  رداق  یـسک  هک  يدـنمونت  تخرد  فالخ  رب  دومن  تیادـه  یتهج  ره  هب  ناوت  یم  ار  وا  هک 
گنر هغبص و  رتمک  هک  تسا  هتخیمآ  هارمه و  ینهذ  تاشیوشت  یلاعفنا و  تالاح  یحور و  يریذپ  رثا  یعون  اب  یناوج  نیا  ربانب  تخرد . 

هاگدـید زا  هک  هچنآ  دراذـگیم .  وا  رد  ار  رثا  نیرتشیب  یفنم  ای  تبثم  تاهج  رد  یجراخ  لماوع  تهج  نیمه  هب  دراد .  یلالدتـسا  یلقع و 
و ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  هریس  تنـس و  تسا .  یلاعتم  فادها  یناسنا و  لماکت  يوس  هب  وا  نداد  قوس  تسا  مهم  مالـسا 
زا نانآ  صیرحت  قیوشت و  ناـناوج و  تاـساسحا  نتفرگ  راـکب  ًافرـص  سپ  تسا .  هتکن  نیمه  نّیبم  ناـناوج ،  هب  تبـسن  شنیرهاـط  دـالوا 

همه یناسنا ،  هیلاع  فادها  ندومن  ینالقع  نید و  ورملق  رد  نآ  نداد  قوس  هکلب  تسین  سدقم  عراش  دوصقم  یفطاع  یساسحا و  تردق 
ضرف و نیملـسم  رب  اتـسار  نیمه  رد  زامن  ًاصوصخ  یهلا  ماکحا  نید و  میلاعت  همه  هک  تسا  نیا  ام  ياـعدا  دـشابیم و  نید  ناربهر  تمه 

 . تسا هدش  بجاو 

نآ خساپ  ناناوج و  ياهزاین 

ینعی رشق  نیرترثأتم  هک  تسا  فوطعم  هتکن  نیا  رد  ینید  تادابع  همه  هفـسلف  هک  تفگ  ناوتیم  دش  رکذ  هک  یبلاطم  تامدقم و  دیهمت  اب 
اهنت نآ  هاـنپ  رد  شمارآ  تینما و  مکحم و  هاـگ  هیکت  کـی  هب  ساـسحا  نوچ  دـهدرارق .  یناـسنا  عاـمتجا  رد  رـشق  نیرترثؤم  ار  ناـناوج 

تالکشم همه  دزاس .  اهر  ینهذ  تاشیوشت  ینورد و  تابارطضا  زا  ار  وا  هدیشخب و  نانیمطا  دامتعا و  ناوج  هب  دناوتیم  هک  تسا  يرصنع 
وا رد  ار  یمیظع  ءالخ  هدوبر و  شَفَک  زا  ار  وا  تیـصخش  تابث  هتخادـنا و  رطخ  ضرعم  رد  ار  وا  ّتیوه  هک  یناور  یحور و  تالـضعم  و 

بتاـکم ناـبحاص  هـمه  تـسا .  مکحتـسم  یمئاد و  هاـگهانپ  کـی  هـب  یباـی  تـسد  مدـع  ءاـجلم و  کـی  نتـشادن  زا  یـشان  هدرک  داـجیا 
نوچ ییاهلح  هار  رطاخ  نیمه  هب  دنهاکب .  نآ  ياههلعش  زا  لقادح  ای  شوماخ و  ار  ینورد  تاساسحا  شتآ  نیا  يوحن  هب  ات  دناهدیشوک 

اههراوهاک و اههناخیم و  هب  ناشیا  یهد  تهج  نداد و  قوس  یناویح و  زیارغ  یناسفن و  ياهاوه  ياضرا  رد  ناناوج  طرش  دیقیب و  يدازآ 
هتخیر و ورف  ناشیاهفقـس  مکحتـسم ،  رهاظب  ياهنمأم  نآ  هب  ناناوج  درکیور  زا  سپ  اّما  دنداد  هئارا  هاگهانپ  ناونعب  ار  رگید  قرط  اهدـص 
 . دـنتفای یمن  هدـش  نیمأت  ار  دوخ  فادـها  یناسفن ،  ياـهاوه  عفد  اـهزاین و  ءاـضرا  اـب  نوچ  دـناهدرب .  یپ  اـهنآ  ندوب  یلاـیخ  یهاو و  هب 

نیجولب لثم  يدیدج  ًاعون  ياهسابل  ندیشوپ  و  ( pop  ) پاپ حالطصا  هب  یقیسوم  ندینش  هب  ناهج  رـسارس  ناناوج  دیدش  قایتشا  هزورما  »
تـسا یعامتجا  ياهرایعم  طباوض و  دـیق  زا  هنت  کی  لالقتـسا  مالعا  وپاکت و  كرحت و  اهدـنب و  دـیق و  زا  يدازآ  هب  لیم  لاـح  ناـبز  هک 
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روحـسم نیا  رد  دنوریم .  اجک  هب  دننادب  هکنآ  نودب  دنراذگیم  رفـس  باکر  رد  اپ  کباچ  زیت و  ناناوج  زا  يرایـسب  تسا .  حـضاو  ًالماک 
ناناوج زا  يریثک  رامش  تسا  هدش  ریگناهج  هتفرگ و  همشچرس  برغ  زا  هک  دیدج  یگدنز  هویش  لابق  رد  یگدش  ریخـست  یتح  یگدش و 

رظن زا  هک  دنداد  طابترا  يرتفرژ  للع  اب  اههدیدپ  نیا  هک  تسا  مزال  ناملـسم  ناناوج  يارب  هتکن  نیا  نتـسناد  دـناهدوب  کیرـش  ناملـسم 
ریاس نوچ  وا  دنـشابیم  ندرک  هبرجت  لاح  رد  ار  يداـیز  روما  شیوخ  یناوج  تاـیح  یگدـنز و  رد  ناـناوج  ( . 1 «) دنتسین فرطیب  يونعم 

یعون هدیـشخب و  نیکـست  هطـساو  نادب  ار  شبلق  هک  تسا  يرما  هب  یبای  تسد  ددـص  رد  نارگید  زا  رتیـساسحا  یفطاع و  اّما  هعماج  دارفا 
 . تسین یعقاوو  نئمطم  رصنع ،  نآ  هک  دباییم  رد  یهاتوک  تّدم  زا  دعب  دروآیم  يور  هک  يزیچ  ره  هب  نکیل  دیامن و  لیـصحت  ار  شمارآ 

لقعت و تصرف  ًاـبلاغ  ناـناوج  رد  یناوج  ناـجیه  روش و  تسا  راوشد  رایـسب  یناوج  یناوجون و  نینـس  يادـتبا  رد  رما  نیا  صیخـشت  هتبلا 
زا دـعب  وا  رطاخ  نیمه  هب  هدرک و  بلـس  وا  زا  ار  هدـش  قلخ  یلاعتم  فادـها  ینالوط و  تایح  یگدـنز و  کی  يارب  ناـسنا  هکنیا  هشیدـنا 
هب برغ  ًاصوصخ  نید  نانمـشد  و  درب .  دهاوخ  یپ  تسا  هدروآ  هانپ  نادب  هک  ییاهنمأم  زا  يرایـسب  یگیاپ  یب  یچوپ و  هب  یلمع ،  هبرجت 

نیمأت ار  اهنآ  فادها  هک  یتاهج  هب  ار  اهشیارگ  نیا  ات  دنهد  یم  ماجنا  يدایز  شالت  ناناوج  يزیرغ  يرطف و  ياهزاین  نیمه  كرد  رطاخ 
اهیبرغ نایم  رد  ار  شرمع  زا  يدایز  تّدـم  دوخ  هک  یـسک  دـنزاس .  فرحنم  ینید  يونعم و  تالامک  زا  ار  اـهنآ  دـنهد و  قوس  دـنک  یم 

هویـش رد   : » دـیوگ هک  تسا  نینچ  شیرواد  تواضق و  دـشابیم  ندرک  هبرجت  لاـح  رد  اـهنآ  اـب  ار  دوخ  یگدـنز  مه  نـالا  هدرک و  يرپس 
ندش قرغ  هتشذگ و  خیرات و  همه  زا  غراف  ینونک  هظحل  رد  نتسیز  هب  ار  هعماج  دارفا  هک  تسه  یشیارگ  ششک و  برغ  ینونک  یگدنز 
ندمآ قیاف  یمیاد و  ینکش  دروکر  هب  لیم  یشزرو و  نانامرهق  شتـسرپ  درادیم .  او  ینآ  یـسح  تذل  ياهظحل و  ياهیزارفرـس  بلط  رد 
ناوتیم ار  شیارگ  نیمه  رترگناریو  رایـسب  هبنج  هک  یلاح  رد  تسا  نت  هب  یلوغـشم  لد  نیا  زا  هجو  کی  هدـنهد  ناـشن  تعیبطرب  هفقو  یب 

دوخ ندومن  قرغ  يارب  سفن  شالت  زا  ًامامت  هک  دید  نآ  ریاظن  دازآ و  یسنج  طباور  یلکلا ،  تابورشم  ًاعبط  ردخم و  داوم  زا  هدافتسا  رد 
تبثم تاهج  زا  نیا  تسا و  یشوک  تخس  طابضنا و  مزلتسم  شزرو  هک  تسا  یهیدب  دراد .  تیاکح  يزیرغ  یمـسج و  ینآ  ياهتذل  رد 

هدش هداد  نت  هب  هک  تسا  یفازگ  تیمها  زا  یشان  یشزرو  نانامرهق  ندیتسرپ  شیب  امک  شزرو و  ّدح  زا  شیب  تشادگرزب  اّما  تسا .  نآ 
همه هک  تسین .  ینامـسج  ياهییوج  تذـل  هب  قایتشا  اب  طابترا  یب  ًادـبا  دوشیم  هداد  شزرو  هب  هک  یتیمها  شقن و  هکنیا  رب  هوالع  تسا . 

تفرعم و لیـصحت  اب  ناملـسم  ناوج  کی  ( . 2 «) تسا یقالخا  ياهرایعم  هب  ناناوج  داـقتعا  ناـمیا و  نتفر  تسد  زا  نمـضتم  لـماوع  نیا 
دهدن تسد  زا  ار  دوخ  تیوه  دندمآ  راتفرگ  نادب  یبرغ  ناناوج  هک  یماد  هب  هتخاس و  زهجم  ار  دوخ  دیاب  ینید  سدقم  مولع  هب  یبایتسد 

 . ص342 ددجتم ،  يایند  ناملسم و  ناوج  رصن  نیسح  رتکد  2 ـ  ص338 .  ددجتم ،  يایند  ناملسم و  ناوج  رصن ـ  رتکد  1 ـ  . 

ناناوج تیصخش  رد  ینید  میلاعت  زامن و  شقن 

ار دوخ  فادـها  نآ  اب  یبای  تسد  هب  دـهاوخیم  دزاسیم و  یفادـها  هب  هجوتم  ار  وا  هک  دراددوجو  یتاـشیارگ  تـالیامت و  ناـسنا  رد  هکنیا 
چیه هک  تسا  نیا  یهلا  هغلاب  تمکح  ياضتقا  نوچ  دشاب .  هتشاد  دوجو  یئاجلم  نینچ  دیاب  هک  تسا  نآ  هناشن  دشخبب  نانیمطا  نیکست و 

یگنسرگ یگنـشت و  عفر  ات  دشاب  یماعط  بآ و  دیاب  دنکیم  یگنـسرگ  شطع و  ساسحا  ناسنا  رگا  يرآ  دراذگن .  خساپ  نودب  ار  يزاین 
ملاع وا  درد  هب  بیبط  مادک  تسا و  شخب  افـش  وا  يارب  ییوراد  هچ  دننکیم و  عفر  ار  وا  بارطـضا  یلماوع  هچ  هک  دید  دیاب  لاح  دـیامن . 

مزج و اب  دنکیم و  تشگرب  وا  يرطف  يزیرغ و  تاشیارگ  یحور و  ياهزاین  هب  نید  میلاعت  تقیقح  حور و  هک  تسین  يدیدرت  دشاب ؟  یم 
ددجتم يایند  هب  یمالـسا  خساپ  رهوج  ناج و   . » تسین وا  یناسنا  لماکت  اب  طابترایب  نید  تاروتـسد  زا  کی  چـیه  هک  تفگ  ناوتیم  نیقی 
نوماریپ ناـهج  زا  ار  وا  یقلت  هوحن  رـشب و  رادرک  هک  تسا  تاـهج  نیمه  تسا .  هتفهن  رـشب  یگدـنز  يرکف  يونعم و  ینید و  تاـهج  رد 

ار دوخ  نامیا  توق  هک  تسا  نیا  درادرب  زیچ  ره  زا  شیپ  وا  دیاب  هک  یماگ  نیرتمهم  ناملـسم و  ناوج  کی  خـساپ  نیرتمهم  دـنزیم .  مقر 
همه تسا  ددص  رد  تسا و  هدش  هابت  جیردت  هب  ددجتم  يایند  دهدن .  تسد  زا  یمالسا  یحو  رابتعا  قدص و  هب  ار  شدامتعا  دنک و  ظفح 
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نوناق یگدنز و  هب  تبـسن  یـسدق  شرگن  زا  هک  ینید  ناونع  هب  مالـسا  اب  صوصخب  دربب و  نیب  زا  تسا  ینید  ًاعبط  سدقم و  هک  ار  هچنآ 
دناهتخاتیم و مالسا  هب  نرق  ود  دودح  یبرغ  ناقرتشم  رثکا  دراد .  تفلاخم  تسا  هدرکن  لودع  رشب  لامعا  لاعفا و  همه  هدنریگرب  رد  یهلا 

مالـسا هک  دریگ  یم  تروص  تهج  نادـب  اهـشالت  نیا  همه  ( . 1 «) دنمهفب هنوگچ  ار  دوخ  نید  هک  دـنهد  دای  نیملـسم  هب  دناهتـشاد  یعس 
نتم و رد  تسج .  وا  رد  ناوت  یم  ار  تالضعم  همه  خساپ  تسا و  تسد  رد  نآ  یعقاو  نوتم  هدشن و  فیرحت  تیدوهی  تیحیـسم و  نوچ 

مکبر نم  ٌۀـظعوم  مکتءاج  دـق  تساـهناسنا  یبلق  ضارما  همه  يافـش  نآرق  هک  دوش  یم  هداد  میلعت  ناناملـسم  هب  نآرق )  ) نید نیمه  عبنم 
هب ِملاع  دـنوادخ ،  و  ( . 2 «) تساه هنیـس  رد  هک  هچنآ  نامرد  دمآ و  امـش  يارب  ناتراگدرورپ  يوس  زا  يزردنا   . » رودصلا یف  امل  ٌءافـشو 

لماک تمالـس  ناوت  یم  نادب  لمع  اب  هک  تسا  یلماک  هخـسن  اهنت  نآرق  تسوا و  قذاح  بیبط  اهنت  سپ  هدوب  تادوجوم  همه  نلع  ّرس و 
هب شیوخ  تالکشم  لح  يارب  دینک و  بلط  افش  دوخ  ياهیرامیب  يارب  نآرق  زا   : » دناهدومرف مالـسلا ) هیلع  ) یلع هچنانچ  دروآ  تسدب  ار 

نیمه رد  زین  و  ( . 3 «) تسا یهارمگ  قاـفن و  رفک و  درد  نآ  هک  تساـهدرد  نیرتگرزب  يافـش  نآرق  رد  هکنیا  هچ  دـیئوجب  تناعتـسا  نآ 
اب هک  دیشاب  هاگآ   » بولقلا ّنئمطت  هللا  رکذب  الا  تسا .  یهلا  دای  ورگ  رد  اهناسنا  امـش  یبلق  نانیمطا  هکنیا  هب  تسا  هتفر  رایـسب  دیکأت  نید 

تـسد هب  لد  ندرپس  توهـال و  ملاـع  هب  بولق  لاـصتا  یعقاو ،  هاـگهانپ  أـجلم و  اـهنت  سپ  ( . 4 «) دـبای یم  شمارآ  اهلد  ادـخ  دای  رکذ و 
زاین همه  ندروآرب  یلصا و  خساپ  دنکرب و  لد  وا  ریغ  زا  دنبب و  هتـسباو  نادب  ار  دوخ  هکنیا  ات  تسا  رداق  قلاخ  هب  لماک  هجوت  لدبحاص و 

لیمکت تیـصخش و  لیدـعت  دـنادب و  وا  میلاعت  تاروتـسد و  هب  لمع  رد  ار  شیوخ  تیادـه  دـبای و  وا  ياـنغ  يزاـینیب و  رد  ار  دوخ  رقف  و 
ـ  2 ص352 .  ددجتم ،  يایند  ناملسم و  ناوج  1 ـ  دیامن .  وجتسج  مالسا  تاروتسد  نآرق و  میلاعت  اب  ییانشآ  سنا و  رد  ار  دوخ  تیناسنا 

 . هیآ 28 دعر ،  هکرابم  هروس  4 ـ  هبطخ 176 .  هغالبلا ،  جهن  3 ـ  هیآ 57 .  سنوی ،  هکرابم  هروس 

اهلد شمارآ  هیام  ادخ  رکذ  دای و 

یخرب يارب  اه  ینارگن  نیا  یهاگ  تسوربور .  ییاـهینارگن  تابارطـضا و  اـب  هاوخ  اـن  هاوخ  دوخ ،  یگدـنز  رد  هک  تسا  يدوجوم  ناـسنا 
زا یخرب  یهاگ  تلاح  نیا  دـنکیم .  ادـیپ  مه  يونعم  يداـم و  ریغ  هبنج  هتـشذگ و  دـح  نیا  زا  یهاـگ  تسا و  يداـم  لـئاسم  هب  دودـحم 

یتّدـم رگید ،  یخرب  رد  دـنوریم و  ایند  زا  تلاح  نامه  اب  دریگیم و  رب  رد  ار  ناشرمع  مامت  هک  دراد  یم  لوغـشم  دوخ  هب  نانچ  ار  اهناسنا 
ریبدـت اب  هاگآ  دارفا  زا  ياهدـع  اّما  تسا .  هدـش  يرپس  ناشرمع  زا  يدایز  تدـم  هک  دـننک  یم  دـنلب  رـس  ینامز  لاغـشا و  ار  ناـشتایح  زا 
تیمها زئاـح  هتکن  نیا  اـم  همه  يارب  دنـشخب .  یم  شمارآ  ار  دوخ  ینورد  یمارآ  اـن  هتفرگ و  ار  دوخ  ینورد  تـالاح  نیا  يولج  صاـخ 

 . ددرگ یم  نیمأت  نیمضت و  شمارآ  هدش و  لیدبت  هنینأمط  هب  بارطضا  نآ  هنوگچ  تسیچ و  شمارآ  نیا  لماع  مینادب  هک  تسا  يرایسب 
هک تفگ  دیاب  اّما  دریگ . » یم  مارآ  اهلد  ادخ  دای  اب  دینادب   » هک دناهداد  ار  لاؤس  نیا  خساپ  رـصتخم  هاتوک و  هلمج  کی  اب  دـنوادخ  يرآ 

همحر ) یئابطابط همالع  تسین .  نشور  نآ  ریـسفت  هدوب و  مهبم  دـیاش  ام  ياههدرک  لیـصحت  یتح  دارفا  زا  يرایـسب  يارب  یهلا  مـالک  نیا 
تـسا مدرم  يارب  یهجوت  رکذت و  یهلا  مالک  هیآ و  نیا  رد   : » دنیامرفیم هیآ  نیا  ریـسفت  نییبت و  رد  نازیملا  دنمـشزرا  ریـسفت  بحاص  ( هللا

هب ندیـسر  يارب  رگم  تسین  شیگدـنز  رد  ناسنا  يارب  یتمه  شالت و  چـیه  اریز  دـنزاس .  وا  رکذ  داـی و  هب  لـیامتم  هجوتم و  ار  اـهبلق  هک 
هک تسا  یلماع  هناگی  ببس و  اهنت  دنوادخ  تواقش و  یتخس و  یتخبدب و  رد  نداتفا  زا  سرت  رگم  درادن  یـسرت  چیه  تمعن و  تداعس و 

هجوـت و سپ  تسا .  ناـشیا  تداعـس  نماـض  ناگدـنب و  رب  رداـق  وا  و  ددرگ .  یم  رب  وا  هب  اـهیبوخ  همه  زین  تسوا و  تـسد  رد  ریخ  روـما 
دـنوشیم و نئمطم  تابارطـضا  اه و  ینارگن  زا  وا  دای  هب  اهبلق  سپ  تسا .  بولطم  لامک  یباداش و  طاشن و  بجوم  وا  هب  لاصتا  داـمتعا و 
هب ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ دش  لزان  دعر ) هروس  هیآ 28   ) هیآ نیا  یتقو  هک  تسا  هدـش  دراو  تیاور  رد  ( . 1 «) دنبای یم  نیکست 
وا لوسر  ادخ و  هک  یسک   : » دومرف دننادیم .  رتهب  شلوسر  ادخ و  دنتفگ  باحـصا  تسیچ ؟  هیآ  نیا  ینعم  دینادیم  ایآ  دومرف  شباحـصا 

هتـشاد تسود  ار  اـم  نایعیـش  ناوریپ و  تیب و  لـها  لوـسر و  ادـخ و  هک  دراد  رگید  تیاور  رد  و  درادـب . » تـسود  ار  ربماـیپ  باحـصا  و 
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 . ج11 ص370 نآرقلا ،  ریسفت  یف  نازیملا  2 ـ  ج11 ص358 .  نآرقلا ،  ریسفت  یف  نازیملا  1 ـ  ( . 2 «) دشاب

ادخ رکذ  قادصم  نیرتزراب  زامن 

هب رکذ  دوشیم و  هتفگ  رما  يادتبا  رد  ندروآ  تسدب  يانعم  هب  ظفح  هک  قرف  نیا  اب  هدمآ  فراعم  بلاطم و  ظفح  يانعم  هب  تغل  رد  رکذ 
میـسقت ینابز  یبلق و  مسق  ود  هب  ار  رکذ  رطاـخ  نیمه  هب  یلوق و  یهاـگ  تسا و  یبلق  یهاـگ  روضح  نآ  هک  نآ .  نتـشاد  رـضاح  همادا و 

رد یسررب  صحف و  زا  هچنآ  یلو  تسا  هدش  نایب  تنس  نآرق و  رد  يدایز  قیداصم  دارفا و  رکذ  يارب  رکذ :  قادصم  اّما  و  ( . 1) دناهدرک
همه رد  هک  تسا  يروتـسد  زامن  نوچ  تسا  یهلا  رکذ  یقیقح  قادصم  یعقاو و  درف  زامن ،  هک  تسا  نیا  دیآیم  تسدـب  تایاور  تایآ و 

تسا زامن  یهلا ،  رکذ  زا  دارم  هک  تسا  هدرک  حیرـصت  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  تسا و  هدوب  تابجاو  ضئارف و  ءزج  یهلا  نایدا  عیارش و 
یهلا رکذ  نیرتگرزب  زاـمن   » ربکأ هللا  رکذـلو  دـیامرفیم :  رگید  هیآ  رد  و  ( . 2 «) یـشاب نم  دای  هب  ات  راد  اپب  ار  زامن   » يرکذـل ةالـصلا  ِمقَا  . 

رثا رد  یمدآ  سفن  زامن ،  هب  مایق  لاـح  رد  هک  دـشاب  تهج  نیدـب  دـیاش  هدرک  داـی  ادـخ  رکذ  قادـصم  نیرترب  ار  زاـمن  هکنیا  ( . 3 «) تسا
نتفرگ کمک  هجو  دیاش  و  درب .  یم  دای  زا  ار  تامیالمان  اه و  یتخـس  هدش و  رود  ینورد  بارطـضا  زا  اتکی  قلاخ  یلعا و  أدبم  هب  هجوت 
هدئام هکرابم  هروس  هیآ 91  ریـسفت  رد  دشاب .  نیمه  ( 4 «) دیئوجب تناعتسا  زامن  ربص و  زا  ینعی   » ةالـصلاو ربصلاب  اونیعتـسا  هیآ  رد  زامن  زا 

ناطیـش « » نوهتنم متنأ  لهف  ةالّـصلا  نعو  هللا  رکذ  نع  مکّدصیو  رـسیملاو  رمخلا  یف  اضغبلاو  َةوادعلا  مکنیب  َعقُوی  نأ  ناطیّـشلا  دـیری  اّمنا  »
« . درک دیهاوخ  يراددوخ  ایآ  درادزاب  زامن  ادخ و  رکذ  زا  ار  امـش  دنک و  داجیا  توادع  رامق  بارـش و  هلیـسو  هب  امـش  نایم  رد  دهاوخیم 

زامن هک  تسادخ ـ  رکذ  مه  زامن  هکنیا  هب  هجوت  اب  درب ـ  مسا  ادخ  رکذ  زا  يادج  ار  زامن  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  لیلد  نیا  هب   : » هک دش  هتفگ 
نید نوتـس  هیاپ و  زامن  هک  هدـش  دراو  مه  حیحـص  تیاور  رد  دراد و  نآ  رما  هب  يرتشیب  مامتها  دـنوادخ  تسا و  یهلا  رکذ  زا  لـماک  درف 

دننکیم هدافتسا   . » ًاتوقوم نینمؤملا  یلع  تناک  ةالصلا  ّنا  دومرف :  هک  ءاسن  هکرابم  هروس  هیآ 103  رد  توقوم »  » هملک زا  زین  و  ( . 5 «) تسا
طقاس لاح  چـیه  رد  هک  تسا  یتباث  هضیرف  کی  زامن  ینعی  تسا  یهلا  هضیرف  نیا  ندوب  ریذـپان  رییغت  تابث و  زا  هیاـنک  زاـمن  رد  تقو  هک 

نیرتمک نیا  رباـنب  ( . 6 «) دوش یم  هیدـف  هب  لیدـبت  رارطـضا  ماقم  رد  هزور  ًالثم  هک  روطنآ  ددرگیمن  رگید  زیچ  هب  لیدـبت  زگره  دوشیمن و 
زا لمکا  درف  قادصم و  نیرتنشور  زامن  هدوب و  اه  یمارآان  اهـسأی و  همه  زا  اهلد  شخب  مارآ  ادخ  دای  هک  تسین  اور  بلطم  نیا  رد  دیدرت 

ًاـصوصخ اهناسنا  يارب  مکحتـسم  نمأم  نما و  هاگ  هیکت  اهنت  اهـشزغل و  همه  زا  هدـنرادزاب  لماع  اـهنت  زاـمن  هکنیا  هجیتن  تسا .  یهلا  رکذ 
باـتک رد  هک  دـشاب  ببـس  نیمه  هب  دـیاش  دـننیب و  یمن  نوـصم  ثداوـح  هکلهم  رد  نداـتفا  زا  ار  شیوـخ  سفن  زگره  هک  تسا  ناـناوج 

راکب نآرق  رد  هملک  نیا  دروم  هدراهچ  دص و  دودـح  هک  اجنآ  ات  تسا  هتفرگ  رارق  تیمها  دروم  زامن  نوچ  یتدابع  رتمک  نآرق  ینامـسآ 
هللا یلـص  ) ربمایپ اب  ار  زامن  راصنا  زا  یناوج  هک  سب  نیمه  ام  ياعدا  یتسرد  قدص و  رد  و  تسا .  هدـش  نآ  هب  رما  دروم  هدزناپ  رد  هتفر و 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ضرع  هب  ار  بلطم  نیا  دوب .  زین  یتشز  ناهانگ  هب  هدولآ  فصو  نیا  اب  دروآیم و  اجب  ملـسو ) هلآو  هیلع 
 ، نآرقلا ظاـفلا  تادرفم  1 ـ  ( . 7 «) دـنک یم  كاپ  لامعا  نیا  زا  يزور  ار  وا  شزامن   » ًاموی ُهاـنت  ًةالـصلا  ّنا  دومرف :  ترـضح  دـندناسر . 

ج6 نازیملا ،  5 ـ  هیآ 45 .  هرقب ،  هکراـبم  هروس  4 ـ  هیآ 45 .  توبکنع ،  هکراـبم  هروس  3 ـ  هیآ 14 .  هط ،  هکراـبم  هروس  2 ـ  ص181 . 
ج7 نایبلا ، ـ  عمجم  ریسفت  یـسربط ـ  موحرم  7 ـ  توریب .  پاچ  ج5 ص65  نازیملا ،  6 ـ  يدـلج . ) تسیب  هرود   ) توریب پاچ  ص123 

 . ص447

؟  دراد یم  زاب  یتشز  زا  ار  ناسنا  زامن  ایآ 

تسا هدش  هدرمش  تارکنم  اشحف و  زا  ناسنا  يرود  لماع  ّتنس  نآرق و  رد  درادیم و  زاب  تشز  لامعا  زا  ار  ناسنا  زامن  دش  هتفگ  هچنانچ 
دارفا زا  يرایـسب  ارچ  سپ  هک :  تسا  لاوئـس  نیا  ياج  دـشاب  هتـشاد  رثا  همه  نیا  هک  دـشاب  یهلا  رکذ  اـهنت  زاـمن ،  هک  فیـصوت  نیا  اـب  . 
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ءاشحفلا ِنع  یهنت  َةالـصلا  ّنِا  دیامرفیم :  نآرق  رگا  تسین ؟  دوهـشم  ناش  یگدنز  رد  يراثآ  نینچ  دنزامن  لها  هکنیا  اب  ناناوج  ًاصوصخ 
یتشز ناهانگ و  هب  نانآ  ناماد  یلو  دنناوخ  یم  زامن  دارفا  زا  يرایسب  ارچ  سپ  ( . 1 «) دنک یم  رود  یتشز  اشحف و  زا  زامن  انامه   » رکنملاو

رد تساریذـپ ؟  ار  يدـیلپ  یگدولآ و  رهاط ،  كاپ و  بلق  هنوگچ  دـشاب  نطاب  تراهط  بلق و  تینارون  زامن ،  راثآ  رگا  تسا ؟  هدولآ  اه 
زا یخرب  1 ـ  دوش .  یم  نایب  هدرشف  تروص  هب  هک  دناهتشاد  نایب  ار  يددعتم  لاوقا  نارـسفم ،  ینید و  ناملاع  لاوئـس  نیا  هب  ییوگخـساپ 
 : دیامرف یم  هک  هیآ  نیا  رد  زامن  زا  روظنم  هک  دناهتفگ  دناهدش و  قیقد  زامن ،  يانعم  موهفم و  رد  لاکشا ،  نیا  هب  باوج  ماقم  رد  ناشیا 
هب تسا  مدرم  ندومن  قیوشت  ندرک و  توعد  دارم  تساعد و  يانعم  هب  دزاسیم » رود  تارکنم  ءاشحف و  زا  ار  وت  زامن  اـنامه  ناوخب  زاـمن  »

ءاشحف و زا  ار  مدرم  یهلا  روتـسد  نیا  هک  یهلا  تاروتـسد  يوس  هب  مدرم  ندرک  توعد  هب  نک  ماـیق  هک :  تسا  نیا  هیآ  ینعم  یهلا و  رما 
زا یمـسق  هک :  تسا  نیا  ناشلوق  رگید  یـضعب  2 ـ  تسین .  راگزاس  هیآ  رهاظ  اـب  نوچ  تسین  حیحـص  لوق  نیا  دزاـس .  یم  رود  تارکنم 
 : هکنیا هب  دناهداد  باوج  نیرـسفم  زا  ياهدع  3 ـ  دنرادن .  یباتزاب  ساکعنا و  نینچ  اهزامن  همه  اّما  دنـشابیم  يراثآ  نینچ  ياراد  اهزامن 
رثا ینعی  تسین .  بترتم  هدـیاف  رثا و  نیا  زامن  هماقا  زا  دـعب  هدـش و  داجیا  وا  رد  هانگ  زا  يرود  رثا  تسا  زامن  لوغـشم  هک  مادام  رازگزامن 

کی لثم  زامن  هک :  تسا  نیا  دـش  هداد  هک  يرگید  باوج  4 ـ  تسا .  رذگ  دوز  یعطقم و  دـشاب  اه  یتشز  تارکنم و  زا  يرود  هک  زامن 
ماقم رد  بطاخم  هک  تسین  نیا  یتشز  هانگ و  زا  یهن  همزال  نکیل  نک و  بانتجا  يرود و  یتشز  ءاشحف و  زا  دـیوگ  رازگ  زاـمن  هب  ناـسنا 
یمن یتشز  زا  كرت  بجوم  دـنوادخ  یهن  تسین .  رتگرزب  هک  لاعتم  دـنوادخ  یهن  زا  زاـمن  یهن  دـشاب .  يرود  اـی  كرت  هب  روبجم  لـمع 

ادخ دای  هب  هک  دنناوخیم  نیا  يارب  ار  زامن  دناهتفگ :  روبزم  لاکـشا  عفد  رد  نیرـسفم  زا  رگید  یخرب  5 ـ  زامن .  یهن  هب  دسر  هچ  ات  ددرگ 
اهراک و ًاعطق  دشاب  ادـخ  دای  هب  هک  یـسک  و  راد . » اپب  نم  رکذ  دای و  يارب  ار  زامن   » يرکذـل ةالـصلا  ِِمقَا  دومرف :  دـنوادخ  هچنانچ  دـنتفیب 

دناوخن زامن  رگا  وا  دنزیم  هانگ  هب  تسد  زاب  دناوخیم  زامن  هک  مینیبیم  ار  یسک  رگا  و  دهدیمن .  ماجنا  دشابن  ادخ  ياضر  دروم  هک  یلامعا 
لوق 6 ـ  ( . 2) دیامن رتمک  ار  وا  تیصعم  هانگ و  هک  هتـشاذگ  ریثأت  وا  رد  رادقم  نیمه  زامن  و  درک .  دهاوخ  يرتشیب  تیـصعم  هانگ و  ًانیقی 

ندوبن یفاک  ّدر و  نمـض  ناشیا  دشاب .  لاکـشا  نیا  هب  خساپ  نیرتلدتـسم  دسریم  رظن  هب  هک  تسا  هللا ) همحر  ) یئابطابط همالع  نخـس  رخآ 
زامن مدرم  هکنیا  هب  دناهداد  روتـسد  رگا  هک  تسا  نیا  دیآ  یم  رب  زامن  تایآ  رهاظ  زا  هچنآ   : » دـنیامرفیم نینچ  روبزم  ياهخـساپ  لاوقا و 

نآ ماجنا  هک  يدابع  تسا  یلمع  زامن  هک  دنامهف  یم  لیلعت  نیا  و  درادـیم .  زاب  روجف  قسف و  زا  ار  نانآ  زامن  هک  هدوب  نیا  يارب  دـنناوخب 
بلق و دزاسیم و  رود  یتشز  ءاشحف و  زا  ار  شبحاص  یبیغ و  تسا  یـسیلپ  حالطـصا ،  هب  تفـص  نآ  هک  دروآ  یم  دـیدپ  حور  رد  یتفص 
 . دـشاب يرود  همات  تلع  هن  ءاضتقا  وحن  هب  تسا  یـصاعم  زا  بانتجا  زاـمن  یعیبط  رثا  سپ  ددرگ .  یم  كاـپ  تارکنم  یـصاعم و  زا  شلد 

زامن قیداصم  دارفا و  یـضعب  رد  دـش  هتفگ  هکنیا  سپ  تیلع .  وحن  هب  هن  ءاضتقا  وحن  هب  اّما  دراددوجو  نارازگ  زامن  همه  رد  رثا  نیا  ینعی 
هکلب تسین  یـسرد  لوق  زین  تسا  زامن  لاح  رد  طقف  شرثا  دوش  هتفگ  هکنیا  ای  و  تسین .  حیحـص  اـهزامن  همه  رد  هن  تسا  حرطم  رثا  نیا 

ار یگدنرادزاب  رثا  نیا  زامن  سپ  دنوش  یم  در  دـندرگیم و  حرط  لالدتـسا  نیا  اب  رگید  لاوقا  روطنیمه  تسا و  یگـشیمه  یمئاد و  شرثا 
 . همات ّتلع  دـح  رد  هن  ءاضتقا  ّدـح  رد  اّما  یمئاد .  مه  تسا و  یّلک  رثا  نیا  مه  ینعی  دـنکیم  داجیا  قلطم  تروصب  رازگزامن  یگدـنز  رد 
 ، زاـمن رد  یقـالخا  لـیاذر  زا  یکاـپ  يرود و  راـثآ  فلخت  سپ  ( . 3 «) ددرگ رهاظ  رثا  ات  دـندرگ  فرطرب  دـیاب  عناوم  دـش  یئاـضتقا  یتقو 
 ، زامن تخرد  رب  هاگ  ره  نیا  ربانب  تسا .  هدرک  دـس  ار  شریثأت  يولج  عناوم  نآ  هک  دـشاب .  هدوب  نآ  هار  رـس  رب  یعناوم  هک  تسا  یناـمز 
رد سپس  تخانش  ار  عناوم  نآ  دیاب  تسخن  هک  دنالیخد  نآ  رد  یعناوم  دیدرت  نودب  دریگهرهب  نآ  زا  رازگزامن  هک  تسشنن  يرمث  راب و 

نیکرات نیمئاق و  یگدنز  رد  هعلاطم  تسا و  رخآ  لوق  نیمه  هناگشش  ياهخساپ  نایم  زا  حیحـص  خساپ  عقاو  رد  دوب .  اشوک  دیاب  نآ  عفر 
زامن هب  تبسن  هک  یناسک  دندیقم و  یهلا  مارح  لالح و  هب  تبـسن  دنهد  یم  تیمها  زامن  هب  هکنانآ  نوچ  تسا .  لوق  نیمه  دیؤم  زامن  هب 

هیآ توبکنع ،  هکرابم  هروس  1 ـ  دنهد .  یم  ناشن  دوخ  زا  يرتمک  تیـساسح  ناهانگ ،  لباقم  رد  هزادنا  نامه  هب  دـنلئاق  يرتمک  تیمها 
 . ج16 ص139 نازیملا ،  3 ـ  ج16 ص138 .  نازیملا ،  ریسفت  2 ـ   . 45
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زامن راثآ  عناوم  تافآ و 

زامن راثآ  عناوم  تافآ و 

مهم هچنآ  هک  دـش  هتفگ  تسا و  رازگزامن  یگدـنز  رد  راثآ  بترت  مدـع  یلـصا  لـماع  عناوم ،  دوجو  دـش  نشور  شخب  نیا  رد  هچناـنچ 
رد نآ  تخانش  اب  دیاش  ات  دوشیم  هراشا  عناوم  تافآ و  نآ  ّمها  هب  ثحب  زا  تمسق  نیا  رد  اذل  دشابیم .  عناوم  نآ  تفرعم  یئاسانش و  تسا 

 : زا دنترابع  تافآ  نیرتمهم  اّماو  میئامن .  سمل  شیوخ  تایح  یگدنز و  رد  ار  زامن  راثآ  میشوکب و  اهنآ  عفر 

زامن رهاظ  تروص و  هب  افتکا  فلا ـ 

زا یکی  زامن ،  تقیقح  حور و  داروا و  راکذا و  هب  یبلق  یلقع و  تفرعم  نودـب  نآ ،  رهاظ  تأیه  هب  دامتعا  زامن و  تروص  هب  ندرک  هیکت 
زامن هکلب  دوشیمن  هصالخ  شرهاظ  رد  نآ ،  تقیقح  زامن و  موهفم  دش  هتفگ  ًالبق  هک  روطنامه  تسا .  نآ  يراذگ  ریثأت  مدع  مهم  لماوع 

رد ار  نآ  هک  تسا  ياهدـع  روصت  زا  رتـهدرتسگ  یـسب  زاـمن  تقیقح  ینعی  تسه  زین  نطاـب  تریـس و  ياراد  رهاـظ  تروـص و  رب  هوـالع 
هرگ دـنویپ و  نآ  حور  تقیقح و  هب  زامن  راثآ  دناهتـسج ،  ثبـشت  کسمت و  يروص  تأیه  نامه  هب  هتـسناد و  دودـحم  يرهاظ  تاـکرح 

ندوب رکذ  عقاو  رد  تسین و  نآ  تقیقح  هب  مایق  نطاب و  هب  ذوفن  زج  ياهراچ  راثآ  دیاوف و  نآ  هب  لوصو  یسرتسد و  يارب  تسا و  هدروخ 
لباقم رد  میظعت  راکذا ،  يانعم  مهف  بلق ،  روضح  هک  دـش  هتفگ  تسیچ ؟  زامن  نطاب  تقیقح و  هکنیا  اـّما  تساـنعم .  نیمه  هب  مه  زاـمن 
یناعم زا  شیوخ  ندوب  زیچاـن  يرادـقمیب و  هب  رارقا  فارتعا و  وا ،  زا  يراودـیما  ءاـجر و  یبوبر ،  تاذ  نآ  تزع  تبیه و  یهلا و  تمظع 
تسا نیا  زامن  عیرشت  تّلع   : » دندومرف دش  لاوئس  باب  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  زا  هچنانچ  ( . 1) تسا زامن  هلماک  میهافم  هینطاب و 
تیاهن عوضخ و  تیاهن  رد  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  ماـیق  یتسرپ و  تب  كرـش و  اـب  هزراـبم  تسا و  راـگدرورپ  تیبوبر  هب  رارقا  هجوت و  هک 

راـثآ همه  هب  یباـی  تسد  عقوت  نیا  رباـنب  ( . 2 «) راگدرورپ میظعت  هتـشذگ و  یـصاعم  زا  شـشخب  ياضاقت  ناـهانگ و  هب  فارتعا  عضاوت و 
 ، هیرهاظ تاکرح  ماجنا  فرـص  اب  ددرگیم  یقالخا  ياهیدـیلپ  تاروذاق و  زا  هدـنب  يرود  لد و  يالج  نطاب و  يافـص  بجوم  هک  هدـیفم 

دمح و دهاوخیم و  هچ  دیوگیم و  نخـس  هک  اب  دیوگیم و  هچ  هکنیا  زا  تلفغ  رهاظ و  هب  افتکا  نوچ  دـیامنیم  یلقع  یقطنم و  ریغ  يراظتنا 
دولآ باتع  مالک  زراب  قادـصم  نارازگزامن  هنوگنیا  دـباتیمن .  رب  ار  زامن  راثآ  زا  يزیچ  درادرب  رد  ییانعم  هچ  دروآیم  ناـبز  رب  هک  یئاـنث 

(3 «) دنراد لفاغ  ادخ  دای  زا  لد  هک  نارازگزامن  رب  ياو  يا   . » نوهاس مهتالص  نع  مه  نیذلا  نیلصملل  لیوف  دومرف :  هک  دنشابیم  دنوادخ 
زامن هب  هک  هچنآ  سپ  تسا .  هدرک  ناصقن  دـیوگیم  هچ  زاـمن  رد  هک  دـمهفن  دـنادن و  هک  سک  ره  دومرف :  شیمارگ  لوسر  هکنیا  اـی  و  . 
زامن هکنیا  يراب  دـشخب .  یم  لامک  یلاعت و  ار  رازگزامن  درف  هک  تسا  زامن  حور  نآ  هکلب  تسین  نآ  هیرهاظ  تاـکرح  دـشخب  یم  ینعم 

زین وا  زاـمن  تسا  يروص  ناـسنا  ناـسنا و  تروص  ناـسنا  هک  ماداـم   . » تسا یتقیقح  بل و  تروص و  رـشق و  ياراد  تاداـبع  عیمج  نوچ 
نآ طیارـش  ءازجا و  عیمج  هب  مایق  هک  یتروص  رد  تسا  یهقف  يروص  ءازجا  تّحـص و  زاـمن ،  نآ  هدـیاف  تسا و  زاـمن  تروص  يروص و 

دنکیم ادیپ  تقیقح  وا  زامن  درب  یپ  ینعم  هب  تروص  زا  نطاب و  هب  رهاظ  هبترم  زا  رگا  و  تسین .  رطاخ  دنـسپ  هاگ و  رد  لوبقم  یلو  دـنک . 
دنک و ایهم  ینامیا  جارعم  يونعم و  رفس  نیا  يارب  ار  دوخ  هک  تسا  مزال  تفرعم  مدق  هب  هللا  یلا  کلاس  تقیقح و  قح و  هب  نمؤم  رب  سپ 
ـ  3 ج3 ص4 .  هعیشلا ،  لئاسو  2 ـ  ص666 .  ةداعسلا ، ـ  جارعم  یقارن ـ  موحرم  1 ـ  ( . 4 «) دزاس رود  دوخ  زا  ار  رفس  ریس و  عناوم  قئاوع و 

 . ص22 ةالصلا ، ـ  رس  ینیمخ ـ  ماما  4 ـ   . 5 هیآ 6 ـ  نوعام ،  هکرابم  هروس 

 : بلق روضح  صالخا و  مدع  ب ـ 

صولخ نادقف  دهدن  ریس  دوعص  سوق  رد  ار  وا  دراذگن و  رازگزامن  تایح  رد  يریثأت  زامن  ات  دوش  یم  بجوم  هک  یلماوع  زا  رگید  یکی 
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دای راضحتـسا  ینعی  هللا  رکذ  هک  دـشاب  نیا  شهجو  دـیاش  دـناهدیمان  هللا » رکذ   » ار زامن  هکنیا  تسا .  نطاـب  عوشخ  بلق و  روضح  دوبن  و 
هب هجوت  اب  تسا و  روضح  صولخ و  رد  یلمع  ره  نازیم  كالم و  تسا .  حالف  حاتفم  ارـس و  ود  تداعـس  لامک و  مزالم  هک  لد  رد  ادخ 

عوکر دنتسیا و  یم  زامن  هب  نم  تما  زا  رفن  ود  انامه   : » دنا هدومرف  مالسلا ) هیلع  ) یلع نیکلاسلا  دیس  نیفراعلا و  ماما  هک  تسا  هتکن  نیمه 
تسیچ بلق  روضح  يانعم  هک  دوش  لاوئس  رگا  ( . 1 «) تسا نامسآ  نیمز و  نیبام  لثم  اهنآ  نیبام  هکنآ  لاح  تسا و  یکی  ناشدوجـس  و 

تسا لوغشم  نآ  هب  هک  یلمع  يارب  همه  زا  لد  نتخاس  غراف  ینعی  بلق  روضح   : » هک تسا  نیا  نید  يایلوا  ناگرزب و  مالک  زا  دافتـسم   ؟
عیمج ینعی  دنیوگ  یم  زین  لد  عوشخ  ار  نیا  دشاب و  هتـشاد  زامن  هب  لابقا  رکف و  زکرمت  دـیوگ و  یم  هچ  دـنکیم و  هچ  هک  دـنادب  هکنیا  ات 
رازگ زاـمن  يرهاـظ  لاـمعا  هک  تسا  حراوج  عوـشخ  يرگید  درذـگن و  يزیچ  وا  لد  رد  دوـبعم  زج  هب  دزاـس و  زاـمن  هجوـتم  ار  ساوـح 

بتارم لقادـح  تسوا و  هاگیلجت  وت  بلق  ینیبیم و  ار  وا  وت  ایوگ  هک  يوحن  هب  يادـخ  تدابع  شتـسرپ و  ینعی  بلق  روضحو  ( . 2 «) تسا
ترـضح زا  ( . 3 «) كاری هَّنإـف  هارت  نکت  مـل  نإو  هارت  کـناک  هللا  دـبعا  دـنیبیم .  ار  وـت  وا  ینیبـیمن  ار  وا  وـت  رگا  هـک  ینک  مـهف  هـکنیا  نآ 

نازرل برطضم و  وت  ياضعا  نک و  دای  ینک  دای  ارم  نوچ  یسوم  يا  دش  یحو  وا  رب  ادخ  بناج  زا  هک  هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع  ) یـسوم
دعب نک و  دای  لد  هب  لّوا  ینعی  رادـب  دوخ  لد  بقع  رد  ار  دوخ  نابز  ینک  دای  ارم  نوچ  شاب و  راقو  اب  عشاخ و  نم  داـی  تقو  رد  دـشاب و 
هیلع ) رقاب ماما  زا  و  وگتسار .  ینابز  كانسرت و  لد  اب  نم  اب  نک  تاجانم  لیلذ و  هدنب  دننام  تسیاب  یتسیاب  نم  روضح  رد  نوچ  نابز و  هب 
الاب نآ و  همه  یهاگ  نآ و  عبر  یهاگ  نآ و  ثلث  یهاگ  دور و  یم  الاب  نآ  فصن  یهاگهدنب  ياهزامن  هک :  تسا  هدش  ثیدح  مالـسلا )

 . دنک مامت  دسر  مه  هب  زامن  رد  بلق  روضح  مدع  تهج  هب  هک  یناصقن  ات  هدـش  هلفان  هب  رما  دروآ و  نآ  هب  ور  وا  لد  هچنآ  رگم  دور  یمن 
ار و اعد  تدابع و  ادخ  يارب  دنک  صلاخ  هک  سک  نآ  لاح  هب  اشوخ   : » هک تسا  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملا ریما  یشرع  مالک  نخس و  نیا  و 
دونـش و یم  شـشوگ  هک  ییاهزیچ  نآ  هطـساوب  ار  ادـخ  رکذ  دـنکن  شومارف  دـنیب و  یم  شمـشچ  هک  يزیچ  نآ  هب  شبلق  دوشن  لوغـشم 

وبا هک  دناهدروآ  مالسلا ) هیلع  ) نیدباعلا نیز  ماما  نیدجاسلا  دیس  هریـس  رد  و  تسا . » هدش  اطع  ریغ  هب  هک  هچ  نآ  هب  شلد  دوشن  نوزحم 
غراف زامن  زا  ات  درکن  تسرد  وا  داتفا  وا  فتک  زا  شکرابم  يادر  دراذـگ و  یم  زامن  هک  مدـید  ار  مالـسلا ) هیلع  ) ماما دـیوگ  یلامث  هزمح 

هب رگم  دـسریمن  لوبق  هجرد  هب  زاـمن  هک  یتسردـب  مدوب  هک  تمدـخ  رد  یناد  یم  اـیآ  دـندومرف  مدرک  ضرع  ترـضح  هب  ار  نآ  نم  دـش 
قح لوبقم  هچ  رگا  روضح  صولخ و  نودـب  زامن  هک  تسا  نیا  تایاور  رابخا و  زا  دافتـسم  نیا  ربانب  ( . 4 «) دشاب وا  هجوتم  لد  هک  يردق 

زامن یسک  رگا  ینعی  تسین .  جورع  ریسم  لوصو و  قیرط  رد  ناسنا  كرحم  يزامن  نینچ  یلو  دنکیم  فیلکت  عفر  یهقف  ثیح  زا  تسا و 
نیمه هب  تسین و  بترتم  وا  رب  هالـصلا  كرات  باذع  باقع و  تهج  نیمه  هب  هدوب و  لماع  دوخ  فیلکت  هب  دنک  هماقا  بلق  روضح  نودب 

 . تسا هالـصلا  كرات  وا و  نایم  قراف  هک  تسا  رادـقم  نیمه  هب  يزامن  نینچ  رثا  نکیل  دروخیم و  وا  رب  تحـص  رهم  یهقف  مکح  هب  لیلد 
یلـصا عنام  عدار و  تساجک .  رد  شریگ  درادن  هدـمآ  تایاور  رد  هک  ار  ینافرع  يونعم و  ریثأت  همه  نآ  ام  زامن  رگا  هک  دـش  مولعم  سپ 

میریگن و رارق  نایغاط  ناشکرـس و  هرمز  رد  ات  میـشاب  هدناوخ  يزامن  هکنیا  هب  میتسه  یـضار  ام  رثکا  میهدـیمن .  زامن  هب  لد  هک  تسا  نیا 
زامن یئوگ  وت  دوش .  یم  هدـنز  ناـهذا  رد  هدـش  شومارف  ياـهراک  زا  يرایـسب  میتسیا  زاـمن  هب  یتقو  هک  میئوگ  تهج  نآ  زا  ار  هتکن  نیا 
زامن  : » هک تسا  قداص  ( هللا همحر  ) ینیمخ ماما  مالک  نیا  ام  ياهزامن  بلاغ  رد  تسا .  تالایخ  ماهوا و  یئاشگزاب  زمر  تارطاخ و  دـیلک 

زا یکی  ( . » 5 «) تسام هیناطیـش  رطاوخ  هتتـشتم و  راکفا  هب  ندـش  لوغـشم  يارب  یتصرف  ای  باتک و  قاروا  ای  باسح  هکرچ  ای  ناکد  دـیلک 
تخادرپیم ار  شیاهدرگاش  دزم  درکیم و  باسح  هتفه  رخآ  تفابیم و  لاوج  کی  يزور  تسا و  هتشاد  لاغتـشا  یفابلاوج  هب  ادتبا  ناگرزب 

کیدزن بورغ  دماین .  ناشرطاخ  هب  دناهداد  یـسک  هچ  هب  ار  نآ  هک  دـندرک  رکف  هچنآ  داتفا  ملق  زا  لاوج  کی  باسح  ماگنه  هب  يزور  . 
زامن مامتا  زا  سپ  تسا .  هداد  یسک  هچ  هب  ار  لاوج  نآ  هک  دمآ  شرطاخ  هب  زامن  رد  دش و  زامن  لوغـشم  دوب  هدناوخن  زامن  داتـسا  دوب و 

؟  يدرکیم ادیپ  لاوج  ای  يدـناوخیم  زامن  وت  داتـسا !  تفگ :  شدرگاش  میاهداد .  ینالف  هب  ار  لاوج  تفگ  وا  هب  هتـساوخ و  ار  شدرگاش 
دیـس یـضر و  دیـس  لاح  حرـش  رد  باب  نیمه  رد  زین  و  ( . 6 «) دیدرگ دوخ  بلق  دوخ و  حالـصا  لوغـشم  دـش و  هّبنتم  هعقاو  نیا  زا  داتـسا 
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دوخ گرزب  ردارب  هب  یضر  دیس  هک  دناهدروآ  دناهدوب  هللا ) همحر  ) دیفم خیـش  هتـسراو  نادرگاش  زا  هک  يردارب  ود  يدهلا  ملع  یـضترم 
هب یضر  دیس  درک  تحیـصن  ار  یـضر  دیـس  ردام  درب و  تیاکـش  ردام  دزن  هب  رتگرزب  ردارب  درکیمن  ادتقا  تعامج  زامن  رد  یـضترم  دیس 
دزن یضترم  دیس  تفر ،  نوریب  دجسم  زا  درک و  مامت  ار  شزامن  زامن ،  ءانثا  رد  اّما  درک .  ادتقا  وا  هب  دمآ و  ردارب  دجـسم  هب  ردام  هیـصوت 

 : تفگ باوج  رد  یضر  دیس  دش .  ایوج  یضر  دیس  زا  ار  ارجام  ردام  دوب  شیپ  زا  رتدب  درک  زورما  هچنآ  یـضر  دیـس  تفگ  دمآ و  ردام 
ردام تسا ،  زامن  تحـص  طرـش  تراهط  هک  نوچ  متـسکش  ار  زامن  راچان  هب  تسا  قرغ  ضیح  نوخ  رد  مردارب  هک  مدـید  زاـمن  ءاـنثا  رد 
ضیح نوخ  ماکحا  هرابرد  ینز  دجسم  هب  نتفر  ریسم  رد  اریز  دیوگیم  تسار  تفگ  دیس  تشاذگ  نایم  رد  یضترم  دیـس  اب  ار  لاح  حرش 

ملع و سپ  ( . 7 «) هابتـشا ای  دوب  تسرد  مداد  هک  یباوج  هک  مداتفا  هشیدـنا  نیا  هب  زامن  ءاـنثا  رد  اـّما  مداد .  خـساپ  وا  هب  درک  لاؤس  نم  زا 
صالخا بلق و  روضح  هک  تسا  مزال  دنـشاب  یم  فاص  ینطاب  كاپ و  یبلق  ياراد  هک  ناـناوج  رب  ًاـصوصخ  همه  رب  هتکن  نیا  هب  یهاـگآ 

زا ار  تسا  زامن  لاح  رد  یناطیش  یهلا و  ریغ  رطاوخ  هک  عنام  نیا  دیاب  تسا و  نآ  لامک  طرش  یلو  تسین  زامن  تحص  طرش  هک  دنچ  ره 
 . نمؤملا جارعم  هالـصلا  هک  دهد  زاورپ  توکلم  هب  کلُم  ملاع  زا  ار  اهنآ  ناشزامن  ات  دنناوخب  بلق  روضح  صولخ و  اب  يزامن  هدرب و  نیب 
 : كر 4 ـ  باب 6 .  تیاور 16  ج25 ص204  راونالا ،  راحب  3 ـ  ص666 .  هداعـسلا ،  جارعم  كر :  2 ـ  ج81 ص249 .  راونالا ،  راحب  1 ـ
ـ  7 ص323 .  اهناشنیب ،  زا  ناـشن  6 ـ  ص48 .  هالصلا ،  رـس  5 ـ  دـعب .  هب  ص668  هداعـسلا ،  جارعم  ص36 .  ینیمخ ، ) ماما   ) هالـصلا رس 

 . ص323 اهناشنیب ،  زا  ناشن 

زامن ندرمش  کبس  فافختسا و  ج ـ 

هب تبسن  یلوط  هبترم  نیرتالاب  رد  زامن  میئامن  يدنب  هقبط  ار  يدرف  میلاعت  ماکحا و  میشاب  هتساوخ  رگا  مالسا  نید  تاروتـسد  میلاعت و  رد 
دیآ لمعب  لماک  هجوت  نآ  هاگیاج  هب  دـیاب  یهلا  تاروتـسد  زا  کی  ره  هب  لمع  ماـجنا  ماـقم  رد  هک  تسا  مّلـسم  درادرارق .  ماـکحا  ریاـس 
نید ماکحا  زا  یمکح  ندرمش  کبس  تسا  هتـشاد  رظن  رد  عراش  هک  تسا  یتیمها  ربانب  اهنآ  زا  کی  ره  يدوجو  تاکرب  راثآ و  هک  نوچ 

صاخ تقو  هب  نآ  نتـشادن  تبقارم  ندرکن و  تظفاحم  لماش  دناوتیم  نتـساک  نیا  لاح  میهاکب .  ار  یهلا  تیمها  نآ  هک  تسانعم  نیا  هب 
روما نیا  همه  دوـشب .  رگید  يدراوـم  نآ و  ناـکرا  ازجا و  زا  یخرب  ندرکن  ادا  تسرد  اـی  نآ و  رب  رورـض  ریغ  روـما  حـیجرت  اـی  شدوـخ 

نآ راثآ  زورب  تاکرب و  روهظ  زا  عنام  یفیعـضت  هنوگ  ره  و  دـیآ .  رامـشب  یهلا  مکح  رد  فیعـضت  اـی  عییـضت  یعون  تقیقح  رد  دـناوتیم 
یهلا ماکحا  ریاس  زا  مکح  نیا  تسا و  هدـش  يداـیز  هیـصوت  دـیکأت و  تسا  یهلا  ماـکحا  زا  یکی  هک  زاـمن  باـب  رد  دوب .  دـهاوخ  مکح 

ترخآ باذع  راوازس  درامش  کبس  ار  نآ  دهدن و  تیمها  زامن  هب  سک  ره   : » هک تسا  تیاور  مالسا  یمارگ  لوسر  زا  تسین .  ینثتـسم 
دنوادـخ درامـش  کبـس  ار  زامن  هک  یـسک   : » دـناهدومرف رگید  یثیدـح  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) تلاسر متاـخ  زین  و  ( . 1 «) تسا

( . 2 «) دریگ یم  ار  وا  ناج  تلذ  یگنشت و  یگنسرگ و  اب  دربیم و  نیب  زا  ار  شیاهراک  هجیتن  درادیم و  رب  وا  لام  رمع و  زا  ار  ریخ  تکرب و 
 : دیوگیم ددرگیم و  زاب  دوخ  بحاص  دزن  ناشخرد  دیپس و  دوش  هدرازگ  نآ  تقو  رد  نوچ  زامن ،   : » هک تسا  هدـمآ  رگید  ثیدـح  رد  و 

هدرازگ نآ  تقو  ریغ  رد  زامن ،  رگا  نکیل  دـهد .  رارق  شیوخ  ظـفح  تیاـعر و  دروم  ار  وت  دـنوادخ  يدرک  تیاـعر  ارم  هک  روط  ناـمه 
ار وت  تیادخ  یتخاس  عیاض  ارم  هک  هنوگ  نامه  دـیوگیم :  دـیآ و  یم  دوخ  بحاص  دزن  یناملظ  هایـس و  دوشن  نآ  دودـح  تیاعر  دوش و 
هک داد  روتـسد  شفیرـش  رمع  تاظحل  نیرخآ  رد  هک  تسا  فورعم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماـما  زا  تیاور  نیا  و  ( . 3 «) دزاس هابت  عیاض و 

درامش کبـس  ار  شزامن  امـش  زا  یـسک  رگا   : » دندومرف تیـصو  نیرخآ  ناونعب  دندمآ  همه  یتقو  دنوش  عمج  وا  فارطا  شتیب  لها  همه 
نیا رب  ناشهرمتـسم  هریـس  هکلب  هدوب  نید  يایلوا  همه  دـیکأت  دروم  اـهنت  هن  عوضوم  نیا  ( . 4 «) دسر یمن  نیموصعم  ام  تعافـش  هب  زگره 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نانز  زا  یخرب  دندرک .  یم  تظفاحم  دوخ  زامن  زا  رتشیب  هچ  ره  هجوت  تقد و  اب  هک  دوب  راوتـسا  ساسا 
زا دـش  یم  لخاد  زامن  تقو  هاگره  میتفگ  یم  نخـس  وا  اب  ام  تفگ و  یم  نخـس  ام  اب  دوب و  هتـسشن  ام  دزن  ترـضح  هک  دـندرک  یم  لقن 
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یتناما يادا  دومرف  تسا  هدـش  هچ  ار  وت  هک  میدرک  یم  ضرع  وا  هب  میتخانـشیمن  ار  وا  ام  ایوگ  هک  دادـیم  يور  یتلاح  ترـضح  نآ  يارب 
هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ اهنت  هن  ( . 5) دندرک ابِا  نآ  لّمحت  زا  همه  درک و  هضرع  اههوک  نیمز و  اهنامـسآ و  رب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا 

ار نآ  لامک  هب  لوصو  تداعس و  قیرط  رد  ناشیا  نیعبات  زین  دناهدوب و  کلسنم  هریس  نیا  رب  تراهط  تمصع و  تیب  لها  همه  لب  ملسو )
ماـما زا  یتـیاور  داد  یم  تـیمها  رایـسب  تـقو  لوا  زاـمن  هـب  هـک :  تـسا  لـقن  هللا ) هـمحر  ) ینیمخ ماـما  تارطاـخ  رد  دـندرکیم .  بـیقعت 
ضرع ناشیا  هب  راب  کی  نم  دوشیم .  مورحم  ناشتعافش  زا  درامش  کبـس  ار  شزامن  یـسک  رگا  هک  دندرک  یم  لقن  ( مالـسلا هیلع  ) قداص
فالخ نیا  هن  دنتفگ  دناوخن  تقو  کی  دناوخب و  تقو  کی  ار  شزامن  صخـش  هک  دشاب  ینعم  نیا  هب  دـیاش  زامن  ندرمـش  کبـس  مدرک 
يرگید زیچ  هب  عقاو  رد  دـناوخیمن  زامن  تقو  لّوا  رد  درف  دوش و  یم  رهظ  یتقو  هک  دوب  نیا  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماـما  روظنم  تسا  عرش 

تیاور ج80 ص25  راحب ،  3 ـ ص43 .  ذخأم ،  نامه  2 ـ  ج2 ص43 .  راحبلا ، ـ  هنیفـس  یمق ـ  سابع  خیـش  1 ـ  ( . 6) تسا هداد  ناحجر 
 . ص16 زامن ،  رگنس  رد  ماما  6 ـ  ص669 .  هداعسلا ،  جارعم  5 ـ  باب 16 .  ج84 ص234  راونالا ،  راحب  4 ـ   . 46

زامن رد  تموادم  مدع  د ـ 

عامجا ینـس  هعیـش و  زا  معا  ءاهقف  همه  تسا .  هدرک  بجاو  ضرف و  شناگدـنب  يارب  نیعم  تاقوا  رد  ار  هناـگجنپ  زاـمن  لاـعتم  دـنوادخ 
یعرش تاقوا  ناشیا  عابتا  دیفم و  خیـش  نوچ  هعیـش  ياهقف  زا  یخرب  یتح  تسا و  ناشتقو  هب  نآ  هماقا  زامن ،  تاقوا  لضفا  هکنیا  رب  دنراد 
نییعت ار  ياهدنکارپ  تاقوا  زامن  يارب  عراش  هکنیا  دـننادیم .  لّضفت  باب  زا  ار  تقو  ریغ  رد  نآ  لوبق  هتـسناد و  قیـضم  ار  هیموی  ياهزامن 

لمأت زا  ار  وا  يدام  لغاشم  دیامن  تّمه  تشیعم  رما  هب  دزادرپب و  ییایند  یگدنز  روما  هب  ناسنا  هاگره  هک  دشاب  نیا  شهجو  دیاش  دومرف 
يویند ياهراک  لصاوف  نایم  رد  هک  دش  رما  نمؤم  هدنب  رب  تهج  نیمه  هب  دـهدیم  رارق  تلفغ  دروم  ای  هتـشادزاب و  يونعم  روما  هب  رکفتو 

نایـسن و هداـب  هب  شاـیناسنا  تقیقح  اـت  دـنک  شنرُک  شیوخ ،  دوـبعم  لـباقم  رد  دـهد و  صاـصتخا  یحور  وا  يوـنعم  رما  هب  ار  یتاـظحل 
ناشیا دوب  دودحم  تایدام  ریسم  رد  وا  مامتها  همه  رگا  هکنیا  هچ  ددرگ  لیدعت  هطـساو  نیا  هب  یمدآ  تیـصخش  دوشن و  هدرپس  یـشومارف 

هب دوش و  داجیا  نآ  هماقا  رد  یترتف  یتسـس و  رگا  هک  دشابیم  حور  يارب  شخب  افـش  يوراد  نوچ  زامن  دوبن .  يزیامت  تاناویح  ریاس  اب  ار 
مهم هضیرف  نیا  سپ  تسا .  نیمه  مه  مسج  ضرم  رد  هچنانچ  درک  دـهاوخن  نیمأـت  ار  حور  تمالـس  ًاـعطق  دریگن  ماـجنا  موادـم  تروص 

هنوگچ ددرگ .  یقلت  ام  يراکیب  تاقوا  ندومن  رپ  ای  یگدنز  زا  یعطاقم  رد  یحور  یمسج و  تالکشم  عفر  يارب  ياهلیـسو  رازبا و  دیابن 
نیا اب  تسا .  نینچ  زین  ینید  ضیارف  ریاـس  زاـمن و  تساـهوراد .  زا  مظنم  اـجب و  هدافتـسا  ورگ  رد  ضیرم  کـی  يارب  تمالـس  يدوبهب و 

ندوب دعاسم  تروص  رد  میئامن و  كرت  ار  زامن  یهاگحبص  نیشون  باوخ  هناهب  هب  ای  ضرم و  ای  رفس  رد  هک  میـشاب  هتـساوخ  رگا  فصو 
 . درب میهاوخن  یبیـصن  هرهب و  يزامن  نینچ  زا  هک  تسا  نشور  رایـسب  میئامن  افتکا  يراکیب  تاقوا  رد  نآ  هب  ماـیق  ینامـسج و  یتمالـس  و 
رد سپ  ( . 1 «) تسا تموادـم  مدـع  یتسـس و  تدابع  تفآ   » ُةرتفلا ةدابعلا  ُۀـفآ  دـنا :  هدومرف  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ هچناـنچ 

دیاوف راثآ و  نتفر  نیب  زا  بجوم  زامن  رد  یتسس  ترتف و  هنوگ  ره  ای  نآ و  موادم  ریغ  یعطقم و  لاثتما  یهلا و  هضیرف  نیا  كرت  تروص 
هک دشاب  تهج  نیمه  هب  دیاش  تسا و  يرورـض  راثآ  بترت  يارب  نآ  رد  تموادم  دوخ و  تقو  رد  زامن  هب  مایق  نیا  ربانب  دش  دـهاوخ  نآ 

دنناوخیم و ار  ناشزامن  هراومه  هک  نانآ   » نومئاد مهتالـص  یلع  مه  نیذلا  دـنک .  یم  نایب  نینچ  ار  نینمؤم  فاصوا  زا  یکی  میرک  نآرق 
يرصانع اّما  دنیآیم  رامشب  زامن  تاکرب  روهظ  رد  یساسا  عناوم  هدمع و  تافآ  دش  نایب  هک  يدراوم  ( . 2 «) دننک یمن  كرت  ار  زامن  زگره 

عناوم و نیا  نتـشادرب  اب  ام  ناوج  لسن  ًاصوصخ  ام  همه  هک  دـشاب  دنـشاب .  یم  مهم  رایـسب  رگید  ناهانگ  ینیبدوخ و  بجع و  اـیر ،  لـثم 
ار هرهب  لاـمک  تسا  هتفهن  یهلا  گرزب  هضیرف  نیا  رد  هک  ارـس  ود  تداعـس  حـالف و  تسادـق و  افـص ،  تینارون و  زا  میناوـتب  نآ  ندودز 
ماوق و نمـضتم  ناشتیـصخش  تابث  هک  دیهـش  نوخ  ناثراو  زیزع و  ناناوج  همه  هب  مباطخ  ماتخ ،  نسح  ناونعب  لاقم  نیا  نایاپ  رد  میربب . 

یهاگآ تفرعم و  تسا  ضرف  امـش  رب  هک  تسا  نیا  تسا  عامتجا  لزلزت  شزغل و  بجوم  نانآ  راتفر  راکفا و  رد  لزلزت  هعماج و  يرادیاپ 
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اب زامن  تسا و  یگدنز  تالکشم  یقالخا و  لیاذر  همه  همشچرس  طوبه و  ردصم  طوقس و  أشنم  زامن ،  ًاصوصخ  تادابع  كرت  هکنیا  هب 
ناناوج تسا .  دوبعم  دصقم  صولخ و  بکرَم  كولس ،  دنسَم  جورع ،  فرفر  دوهش ،  جارعم  دوعص ،  نابدرن  عناوم ،  عفر  طیارش و  ظفح 

 . تسا رتمک  داسف  ياههـشیر  نآ  امـش  رد  اهدرمریپ ،  زا  دیتسه  رتکیدزن  توکلم  هب  امـش  دینک  سفن  بیذهت  دـیناوتیم  رتهب  اهامـش   » زیزع
 . دوشیمن ریپ  کـی  دـنوشیم و  حالـصا  ناوج  نارازه  دوشیم .  حالـصا  رتدوز  ناوج  تسا  لکـشم  رایـسب  دوش  حالـصا  دـهاوخب  ریپ  کـی 
ـ  یسلجم همالع  1 ـ  ( . 3 «) تفر دیاب  اجنیا  زا  تسا  نیا  ادـبم  دـینک  ءایبنا  تامیلعت  هعبت  دـیاب  ار  ناتدوخ  نالا  يریپ .  مایا  يارب  دـیراذگن 

تاراشتنا  ) ص41 دـمح ،  هروس  ریـسفت  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  3 ـ  هیآ 23 .  جراعم ،  هکراـبم  هروس  2 ـ  ج77 ص68 .  راونالا ، ـ  راـحب 
( . دمحم

مّود لصف 

زامن هب  ناناوج  زا  یخرب  یهّجوت  یب  ای  یهّجوت  مک  للع 

ینادنچ طابترا  نانآ  زا  یـضعب  ارچ  هکنیا  ای  دنهدیمن و  تیمها  زامن  هب  دیاب ،  هک  نانچنآ  یخرب  ناناوج  ناناوجون و  نایم  رد  ارچ  یتسار 
تسا یلاوئس  نیا  دنناوخ ؟  یمن  زامن  دنتسه  ناملـسم  یبهذم و  هداوناخ  زا  هکیلاح  رد  ناناوج  ناناوجون و  زا  ياهدع  ای  دنرادن و  زامن  اب 
میهد هئارا  ار  اهلح  هار  سپس  هدومن  ییاسانش  ار  نآ  لماوع  هک  میراد  یعس  تسخن  هدوب  نآ  حیحص  خساپ  لماوع و  للع و  لابندب  ام  هک 
شیپ زکارم  ناـهوژپ  شناد  یناتـسریبد ،  نازومآ  شناد  زا  يریثک  هدـع  ناـیم  رد  قیقحت  عوضوم  لاوئـس و  کـی  ناونعب  روبزم  عوضوم  . 

نیا رد  هک  میوش  ایوج  ناشدوخ  نایب  زا  ار  للع  هدنراگن  فرط  زا  ینامگ  سدح و  چیه  نودب  ات  دیدرگ  حرطم  نایوجشناد  یهاگشناد و 
هک دناهدرمـشرب  ار  یلماوع  لـلع و  یجنـس  رظن  نیا  رد  ناـنآ  ددرگ .  رتکیدزن  ینیع  تیعقاو  هب  جراـخ و  ناـمگ  نظ و  زا  هیـضق  تروص 

دناهتـشاد و نایب  ار  نآ  تیرثکا  هک  هدوب  رادروخرب  ییالاب  دصرد  زا  للع  نیا  زا  یخرب  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  تسا .  هجوت  بلاج  رایـسب 
ندرب نیب  زا  هوحن  سپس  میرامشیم  رب  ار  للع  لماوع و  نآ  تیمها ،  بیترت  هب  ام  دناهدش .  حرطم  فیعض  طسوتم و  ّدح  رد  رگید  یضعب 

 . داد میهاوخ  هئارا  یملع  كدنا  تعاضب  اب  تایاور  تایآ و  زا  دادمتسا  اب  ار  اهلح  هار  ای  اهنآ و 

نیدلاو یهجوت  یب  هداوناخ و  طیحم 

یناوجون يادتبا  رد  نانآ  يرگن  یحطـس  هناخ و  طیحم  رد  نادـنزرف  هب  تبـسن  هداوناخ  یبرم  ای  ردام  ردـپ و  یهجوت  مک  ای  ندوب  هجوتیب 
ياجب نادـنزرف  تیبرت  رد  یئازـسب  ریثأت  زامن  هضیرف  ًاصوصخ  ینید  لئاسم  هب  تبـسن  هداوناخ  ياـضعا  یتـالابم  یب  ًاـنایحا  اـی  نادـنزرف و 

ار دوخ  ینید  لئاسم  لابق  رد  ای  دهدن و  تیمها  زامن  هب  یـسک  هناخ  نآ  رد  هک  دیامن  دشر  ياهناخ  رد  رگا  دنزرف  لاثم  ناونعب  دراذگیم . 
زامن و لها  هداوناخ  نآ  دنزرف  ًاعطق  دـنیامنن  زامن  هب  قیوشت  ضیرحت و  ار  هداوناخ  دـنزرف  یلو  دنـشاب  زامن  لها  دوخ  ای  دـننادن و  لوئـسم 
هک دوب  هتـشون  یناوجون  تسا .  یفیعـض  لامتحا  نیا  هک  دروآ  يور  زامن  هب  رگید  لماوع  رثا  رب  هدنیآ  رد  دیاش  هتبلا  دش  دهاوخن  تدابع 
زا ندناوخ  زامن  عقوت  هک  درک  نایب  يرگید  دنتـسین و  زامن  لها  کی  چیه  ام  هناخ  رد  هکیلاح  رد  دورب  ندناوخ  زامن  راظتنا  نم  زا  هنوگچ 

لیامت و ناشنادـنزرف  هک  اه  هداوناخ  زا  هنوگنیا  تسا .  ییاـجیب  عقوت  دنـشابن .  زاـمن  لـها  شاـهداوناخ  ياـضعا  زا  کـی  چـیه  هک  یـسک 
هب نانآ  نایبرم  نیدلاو و  هک  دنتـسه  ییاههداوناخ  هورگ  کی  دنمـسق :  ود  رب  دنهد  یمن  ناشن  دوخ  زا  يدابع  لئاسم  هب  ینادنچ  شیارگ 

راکنا لباق  ناشدوجو  یلو  دندودحم  هچ  رگا  اههداوناخ  زا  هتـسد  نیا  دننک .  یم  دیلقت  نانآ  زا  ناشنادنزرف  ًاعبط  دنهدیمن و  تیمها  زامن 
رهم غارس  میناوخب  زامن  هک  میتخاس  وضو  ناتسود  همه  ای  رتشیب  میتفر  یـسک  لزنم  هب  ینامهم  يارب  رفن  دنچ  ام  درکیم  لقن  يدرف  تسین . 

 . ممناخ یهاگ  مناوخ و  یم  زامن  نآ  اب  نم  یهاـگ  هک  میراد  هناـخ  رد  رهُم  کـی  تفگ  اـم  هب  باوج  رد  میتفرگ  هناـخ  بحاـص  زا  زاـمن 
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زامن دنهنیمن .  یعقو  چیه  رما  نیا  رد  دوخ  نادنزرف  هب  تبسن  نکیل  دنتدابع و  لها  رادنید و  دوخ  هک  دنشاب  یم  ییاههداوناخ  رگید  هتسد 
زا زگره  تسا .  ناسکی  اهنآ  يارب  هن  ای  دنـشاب  دـنب  ياپ  ینید  لئاسم  هب  نادـنزرف  هکنیا  زا  اّما  دـنریگیم  ار  ناشهزور  دـنناوخیم و  ار  دوخ 

دننکیمن ساسحا  نانآ  لابق  رد  ار  یتیلوئـسم  چیه  دریگب .  ار  شاهزور  ای  دناوخب و  ار  شزامن  هک  دنهاوخیمن  ردام  ردپ و  ناونعب  نادنزرف 
هیجوت ندوب  هچب  اب  فیلکت  نس  زا  دـعب  یتح  ار  وا  لامعا  همه  ای  دـنک و  لمع  دوخ  مهف  نامه  اب  دـیاب  دـمهف و  یم  ار  زیچ  همه  وا  ایوگ  . 
نیارد لماع  نیرتمهم  هداوناخ  نوناک  داد .  دهاوخن  رد  نت  تدابع  هب  يدوزب  يدـنزرف  نینچ  هک  تسا  مّلـسم  نشور و  رایـسب  دـننک .  یم 

قیوشت و تبحم و  قیرط  زا  یـسک  زگره  تسا و  هدوب  یتوافتیب  نوناک  هتفای  دـشر  نآ  رد  ناوج  هک  ینوناـک  نوچ  دوشیم  بوسحم  هنیمز 
يدرف یگدنز  روما  ریاس  هب  تبـسن  ناوج  نیا  اسب  هچ  تسا .  هتـساوخن  وا  زا  ای  هدرکن و  رادا  يدابع و  روما  هب  ار  وا  دیدهت  رهق و  هار  زا  ای 

رد نیدلاو  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  تسین .  تناید  زامن و  لها  نکیل  دشاب و  هداوناخ  هاگدید  زا  یتیصخش  اب  ریذپ و  میلست  ریز و  هب  رس 
یمن هدهاشم  وا  رد  یللخ  ًاعطق  دنتـشاد  هجوت  ینید  دُعب  رد  رگا  و  دـناهدادن .  جرخ  هب  يرارـصا  ینید  روما  رد  اّما  هتـشاد  دـیکأت  روما  نآ 

 . دندرک

زامن هضیرف  زا  یفاک  شنیب  یهاگآ و  مدع 

هزیگنا و نتـشادن  مالـسا ،  رد  زامن  هاگیاج  هب  هجوت  مدع  نآ ،  ریثأت  هب  تبـسن  كدنا  رایـسب  نییاپ و  كرد  زامن ،  ياوتحم  هب  ندوبن  ملاع 
زا یکی  نآ  هب  یبای  تسد  مدـع  ادـخ و  زا  يدام  روما  تساوخرد  زامن و  هفـسلف  رارـسا و  هب  ندوبن  انـشآ  نآ ،  ییاپرب  هماـقا و  رد  فدـه 

هجوت بلج  هتکن  نیا  نانآ  زا  يرایـسب  ياههتـشون  اـههتفگ و  رد  تسا .  هتـشاد  هگن  رود  یهلا  هضیرف  نیا  زا  ار  ناـناوج  هک  تسا  یلماوع 
داد و میهاوخ  تسد  زا  ار  يزیچ  هچ  زامن  كرت  اـب  دوشیم .  هچ  میناوخن  زاـمن  رگا  دـناوخ .  زاـمن  دـیاب  هچ  يارب  مینادـیمن  اـم  هک  درکیم 

رثؤم دارفا  یگدنز  رد  دـیاب  زامن  رگا  دـننکیمن .  یقرف  دـنزامن  كرات  هک  یناسک  اب  دـنرادیم  اپرب  ار  زامن  هک  نانآ  دوشیم  هدـهاشم  ًارهاظ 
؟  تسا جاتحم  ام  زاـمن  تعکر  ود  هب  ادـخ  رگم  مینیب ؟  یمن  اـم  ًـالمع  ار  يدـنبزرم  نیا  ارچ  تسین و  سوملم  رثا  نیا  ارچ  سپ  دوش  عقاو 

اهنیا ادخ  دشاب .  هتشاد  ياهتـسیاش  راتفر  دوخ  ناعونمه  ناکیدزن و  ناگیاسمه و  ناتـسود و  اب  دیاب  ناسنا  دشاب ،  كاپ  شبلق  دیاب  ناوج 
ناسنا ام  هک  تسا  نیا  لصا  میوش .  بکترم  ار  تسیاـشان  لـمع  اهدـص  لاـح  نیع  رد  میناوخب و  زاـمن  هکنیا  هن  تسا .  هتـساوخ  اـم  زا  ار 

كاپ یبلق  لد و  هکلب  تسین  ندـناوخ  زامن  ندوب ،  بوخ  ناسنا  كالم  سپ  نآ .  كرات  اـی  میـشاب  زاـمن  هب  مئاـق  هچ  لاـح  میـشاب  یبوخ 
يارب مالـسا  رد  نآ  هاگیاج  زامن و  لئاضف  زا  یفاـک  یهاـگآ  مزـال و  تخانـش  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  اـه  هتفگ  نیا  همه  تسا .  نتـشاد 

 . تسا هدشن  لصاح  ناناوج  ناناوجون و  زا  يریثک 

یلبنت یتسس و 

ناناوجون و ًابلاغ  تسا .  یلبنت  لماع  رـصنع و  تسا  هدش  نایب  زامن  هب  یهجوت  یب  ای  كرت  رد  هک  يرگید  تلع  روکذم ،  لماع  ود  زا  دعب 
هزیگنا و اـب  هک  يروما  رد  اـی  هتـشاد و  یناـجیه  یـساسحا و  هبنج  رتـشیب  هک  يروـما  رد  رگم  دـنهدیمن  تیلاـعف  هب  نت  یناـسآ  هب  ناـناوج 

نیتسآ ناتـسمز  درـس  ياوه  رد  تسا  لکـشم  يردق  هدیـسر  فیلکت  نس  هب  تسا  لاس  دـنچ  هک  يدرف  يارب  دـشاب .  هارمه  یلبق  تخانش 
زاـمن زا  یهاـگ  رطاـخ  نیمه  هب  دـیامن  حـسم  دروآ و  رد  شیاـپ  زا  ار  نیتوپ  شفک و  اـی  دریگب و  وضو  درـس  بآ  اـب  دـنز و  ـالاب  ار  دوخ 

زا یخرب  هک  دنچ  ره  دناوخب و . . . .  ار  شزامن  دنزب و  یهاگ  حبـص  نیـشون  باوخ  زا  هک  تسا  راوشد  وا  يارب  ای  دوریم و  هرفط  ندناوخ 
لماع کی  ناونعب  دناوتیمن  تلع  نیا  هک  دسریم  رظن  هب  نکیل  دناهدرمـش و  مهم  ثحب  دروم  عوضوم  رد  ار  لماع  نیا  ناناوج  ناناوجون و 

 . دشابیم يرگید  للع  لولعم  دوخ  یلبنت  هک  تفگ  میهاوخ  ًادعب  نوچ  دیآ  باسح  هب  تلع  کی  هکلب  لقتسم و 
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بابان ناتسود  اب  ینیشنمه  تسلاجم و 

هدـیدان دـیابن  ار  یناوج  یناوـجون و  نینـس  رد  ًاـصوصخ  یناـسنا  تیـصخش  یهد  لکـش  رد  ناتـسود  مهم  رایـسب  شقن  هک  تسا  یهیدـب 
هب یمدآ  فارحنا  رد  تسیاشان  ناتـسود  دـنرثؤم و  لامک  تداعـس و  يوس  هب  ناسنا  نداد  قوس  رد  بوخ  هتـسیاش و  ناتـسود  تشاگنا . 
زا فلتخم  ياهطیحم  رد  نکیل  دنبغار و  دوخ  يرادنید  هب  دـنمقالع و  ینید  لئاسم  رد  هک  یناناوج  اسب  هچ  یقالخا .  ياهیراجنهان  تمس 

دنوش ییانـشآ  يدارفا  اب  دنزاسیم  يرپس  ار  رمع  زا  یتاعاس  نآ  رد  هک  لیـصحت  راک و  طیحم  ای  دننکیم  یگدنز  نآ  رد  هک  ياهلحم  لیبق 
 . دننک یم  راتفرگ  يرگ  یلابا  ینیدیب و ال  ماد  رد  ار  وا  جیردت  هب  هک 

یقالخا داسف 

اههداوناخ رد  لماع  نیا  هتبلا  دننادیم .  رثؤم  رایـسب  ار  یقالخا  دسافم  یبهذم ،  ینید و  میلاعت  زامن و  زا  يرود  تلع  رد  ناناوج  زا  یخرب 
هب لـماوع  نآ  زا  مادـک  ره  هک  درمـش  رب  ار  یللع  ناوت  یم  نآ  روهظ  زورب و  رد  دـشابیم و  فعـض  تدـش و  ياراد  فلتخم  ياـهطیحم  و 

تابوتکم و رد  زیمآ  کیرحت  ياه  هتـشون  هعلاطم  ندناوخ و  نوچ  یلماوع  دشاب .  یفاک  صخـش  فارحنا  نآ و  داجیا  رد  دـناوتیم  ییاهنت 
یب ای  یباجح  دـب  زین  هداوناخ و  زا  نوریب  رد  لذـتبم  ياهـسکع  ریواصت و  دـشاب ،  هدوب  مظن  تروصب  ای  ناور  رثن  اب  رگا  ًاصوصخ  تالاقم 

اههداوناخ زا  یخرب  رب  مکاح  طلغ  ياهتّنـس  یعرـش و  نیزاوم  تیاعر  مدـع  رورـس و  نشج و  مسارم  رد  یلیماف  ياضعا  زا  یخرب  یباجح 
داجیا اب  هک  یناناوج  دنتسین  مک  دنشاب .  هتشاد  يدایز  ریثأت  ناناوج  ًاصوصخ  صاخشا  یقالخا  دسافم  زورب  رد  دنناوتیم  هداوناخ  نورد  رد 
ریهطت ار  دوخ  تقو  لخاد  رد  هک  دـنرادن  ار  خـسار  میمـصت  هدارا و  نآ  هدـیدرگ و  بجاو  اهنآ  رب  لـسغ  ییاـههنیمز  نینچ  ندوب  اـیهم  و 

هک دناهتفگ  ًاتحارـص  یخرب  هچنانچ  دنروآ  اجب  ار  زامن  ياضق  دناهدرک  كاپ  ار  دوخ  تقو  جراخ  رد  رگا  ای  دنراد و  اپب  ار  زامن  هدومن و 
 . تسا یقالخا  رگید  دسافم  ییاضرا و  دوخ  هنیمز  همدقم و  اههنحص ،  ریواصت و  نیا  هب  هاگن 

یصخش ياهراک  يارب  زامن  نتسناد  محازم 

یتقو دنرادن و  دننک  هماقا  نآ  تقو  لّوا  رد  ار  زامن  هکنیا  تصرف  دنتسه  دوخ  یصخش  لامعا  اهراک و  لوغشم  زامن  تقو  رد  نوچ  یخرب 
ار زامن  هماقا  دنوشیم  تیلاعف  لوغـشم  هرابود  نوچ  تحارتسا  زا  دعب  ًاجیردـت  دورب  تسد  زا  زامن  ییاپرب  هماقا و  يارب  هیلّوا  ياهتـصرف  هک 
هب یهجوتیب  ای  كرت  يارب  تلع  کی  ات  تسا  رتهیبش  هناهب  هب  لماع  نیا  هک  تفگ  میهاوخ  هتبلا  دننادیم .  دوخ  ياهراک  ماجنا  يارب  یعنام 

 . زامن

رورغ ربکت و 

 . تسا دارفا  زا  یخرب  یـشنم  گرزب  ربکت و  یناوج و  رورغ  دـشاب  رثؤم  دـناوتیم  يدابع  ضیارف  ریاس  زاـمن و  كرت  رد  هک  يرگید  لـماع 
رد تلـصخ  نیا  هاگره  ددرگ .  یم  یـصاعم  ناهانگ و  مامت  أشنم  تفگ  ناوتب  دـیاش  هک  تسا  یناسنا  فاـصوا  نیرتتـسپ  زا  رورغ  تفص 
رد رگا  هک  درادنپ  یم  نینچ  درف  تفـص  نیا  هب  ندش  فصتم  اب  دـناشکیم  یگرزب  ياه  هکلهم  هب  ار  درف  دـبای  رارقتـسا  دریگب و  اپ  یـسک 
رـس دیابن  سک  چیه  لباقم  رد  دنامب  ظوفحم  شرورغ  یگرزب و  هکنیا  يارب  نیا  ربانب  ددرگ  یم  کچوک  دنک  هدجـس  دوخ  يادخ  لباقم 

هتخاس رود  هنادبعتم  رما  وا  همه  زا  ار  وا  هنالهاج  تاروصت  هنارعاش و  یفابلایخ  نیا  اذلف  لاعتم .  دنوادخ  لباقم  رد  ولو  دروآ  دورف  میظعت 
لباقم رد  دش  راکشآ  رهاظ و  سیلبا  رد  یتقو  هک  تسا  یفصو  نامه  نیا  درادرب .  ماگ  شیوخ  تداعس  ریـسم  رد  وا  هک  دوشیم  شعنام  و 

 . دیامن لاثتما  مدآ  رب  هدجس  رد  ار  یهلا  رما  دشن  رضاح  دز و  زابرس  دنوادخ  حیرص  روتسد 
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( هدنیآ هب  روما  يراذگاو   ) فیوست

دنـشاب و یم  فلکم  نید  تاروتـسد  میلاعت و  لباقم  رد  هدش و  فیلکت  نس  دراو  هک  تسا  یلاس  دـنچ  هکنیا  هب  هجوت  اب  ناناوج  زا  یخرب 
زا ییاههناهب  تسام و  رمع  لیاوا  هزات  میناوج و  زونه  ام  هک  تاهیجوت  نیا  اـب  یلو  دـنهن  ندرگ  ینید  ماـکحا  هب  هک  تسا  بجاو  اـهنآ  رب 

ًادـعب نم  هک  دـنک  یم  هیجوت  نینچ  نیا  ار  دوخ  ندـناوخن  زاـمن  عقاوم  زا  يرایـسب  رد  ناوـج  دـننک .  یم  كرت  ار  ینید  لاـمعا  لـیبق  نیا 
نینـس رد  دوش  یم  كرت  نم  زا  زورما  هک  یلامعا  ناوت  یم  سپ  تسا  شیپ  رد  ینالوط  رمع  مروآ .  یم  اجب  ار  نآ  ياـضق  اـی  مناوخیم و 

ار نآ  یهلا  ششخب  ترفغم و  یفرط  زا  دشاب و  ناربج  لباق  هدنیآ  رد  هک  یلمع  نیا  ربانب  درک .  هبوت  ای  داد و  ماجنا  يراکیب  نامز  يریپ و 
 . تسین ینارگن  ياج  ددرگ  لماش 

يداقتعا فعض 

هدمع شخب  هک  تسا  یبهذم  تایحور  تیوقت  ینید و  ياهرواب  دراذـگب  ار  يدایز  ریثأت  دـناوت  یم  ناناوج  هیحور  رد  هک  يرگید  لماع 
دنوش یم  بوسحم  هعماج  رشق  نیرتمهم ،  نیرتهب و  هک  ناناوج  زا  یمیظع  شخب  هزورما  دشاب .  یم  ینید  ناغلبم  هدهع  رب  تیلوئـسم  نیا 

هدش و هتفگ  نانآ  هب  يدودح  ات  ینید  لئاسم  تسه و  یتمایق  ادخ و  هک  دناهدناوخ  یـسرد  بتک  رد  دنرب .  یم  جنر  يداقتعا  فعـض  زا 
 . دراد رواب  هنادلقم  عورف  نوچ  ار  لوصا  هکلب  هتفرگن  ارف  نقتم  لدتسم و  تروصب  ار  يداقتعا  لوصا  تسا .  هدیسرن  نیقی  رواب و  هب  نکیل 

ینید روـما  اـب  هفطاـع  ساـسحا و  اـب  دـشاب  هارمه  شنیب  تیارد و  اـب  هـکنآ  زا  شیب  دـهدیمن و  ماـجنا  داـقتعا  هزیگنا و  اـب  ار  نـید  میلاـعت 
لئاق ار  صاخ  تیمها  نآ  ینید  لئاسم  هب  ناوج  هک  ددرگیم  بجوم  قطنم  هیاپرب  نآ  يراوتسا  مدع  هدیقعرد و  فعض  نیا  دراددروخرب . 

ناشدناوخ زامن  دارفا ،  زا  یـضعب  هک  دوشیم  هدـید  رایـسب  تهج  نیمه  هب  دـشاب .  هتـشادن  ار  ینید  میلاعت  هب  لماک  يدـنب  ياپ  ای  دـشابن و 
ياههام هیقب  دنناوخ و  یم  ار  ناشزامن  رفص ،  مرحم و  هام  مایا  ای  ناضمر  كرابم  هام  لثم  یصاخ  لصف  رد  ًالثم  تسا .  یلصف  یمـسوم و 

تسین نیا  دنناوخیمنًالثم .  ار  حبص  زامن  دننکیم و  لمع  بجاو  ياهزامن  زا  ات  دنچ  هب  طقف  یـضعب  ای  و  دنیوگ .  یم  عادو  زامن  اب  ار  لاس 
 . دوب دهاوخن  لح  لباق  قوف  لکشم  ددرگن ،  ناربج  فعض  نیا  ات  و  درف .  يداقتعا  فعض  زا  رگم 

ینید ناغلبم  بسانمان  راتفر 

نویناـحور ًاـصوصخ  نیّدـتم  دـهعتم و  ناـغلبم  ندرب  لاوئـس  ریز  اـی  راـکنا  روـبزم ،  ناوـنع  زا  روـظنم  هک  موـش  رکذـتم  ار  هتکن  نیا  ادـتبا 
رایسب ناناوج  اب  دروخرب  دیاب  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  نداد  هجوت  هکلب  تسین  دناهدومن  نید  غیلبت  فرـص  ار  شیوخ  تایح  هک  ياهتـسراو 

رب نید  سابل  هک  يدرف  لمعلا  سکع  کی  اب  یلو  دنـشاب  ینید  نیزاوم  هب  دیقم  هک  یناناوج  اسب  هچ  نوچ  دریگ .  ماجنا  ّتقد  تفارظ و  اب 
یتـسود و رطاـخ  هب  ناـناوج  زا  یخرب  هک  تسا  تـقیقح  نـیا  ياـیوگ  اهیجنـس  رظن  تاـقیقحت و  دـندرگ .  رازیب  نـید  زا  تـسا  هدرک  نـت 
نومیم و هدـیدپ  کـی  ناونعب  نآ  زا  دـیاب  هک  هدرک  ادـیپ  ناوـج  هبلط  ًاـصوصخ  نویناـحور  بّـالط و  اـب  هک  یکیدزن  طاـبترا  تیمیمص و 

رگا لاثم  ناونعب  ددرگیم .  نید  زا  اهنآ  نهو  یتسس و  بجوم  هک  دنونـشیم  ار  ینانخـس  ای  دننکیم و  هدهاشم  ار  يراتفر  تسیرگن  كرابم 
لوا رد  زامن  هب  یهجوت  تسا و  نارگید  تبیغ  ًانایحا  تبحـص و  لوغـشم  هتـسشن و  یلفحم  رد  یناـحور  کـی  هک  دـیامن  هدـهاشم  یناوج 

دوشیم هتفگ  یهاگ  دراذگیم .  یقاب  نارگید  هیحور  رب  ار  شا  یفنم  ریثأت  لامعا ،  نیا  دـنکیم  يدـنت  یـسک  اب  راتفر  رد  ای  درادـن و  شتقو 
تسا یلماع  مه  نیا  درادن .  هجوت  نآ  هب  نید  غلبم  ناونعب  یناحور  کی  ارچ  سپ  دراد  تلیـضف  همه  نآ  تقو  لوا  رد  زامن  ًاعقاو  رگا  هک 

نتشادن تاغیلبت ،  رد  یتساک  يدام ،  تالکـشم  نوچ  یلماع  دش  نایب  هک  ياهناگهد  دراوم  رب  هوالع  دنرادیم .  نایب  ناناوج  زا  یخرب  هک 
مدـع يدابع و  ياهناکم  دـجاسم و  یفاـک  هبذاـج  مدـع  یلحم ،  ياـهطیحم  زا  یخرب  یقـالخا  یگدولآ  دوجو  جاودزا ،  لکـشم  قّوشم ، 
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ناناوج ناناوجون و  یهجوت  مک  ای  ینادرگیور  كرت و  رد  هک  دنتسه  یلماوع  رگید  زا  اههناخزامن  دجاسم و  رد  یتشادهب  لئاسم  تیاعر 
 . دوب اشوک  نآ  ّلح  عفر و  رد  دیاب  هک  دنراد  ییازس  هب  ریثأت  زامن  ًاصوصخ  يدابع  لئاسم  هب 

اهلح هار 

اهلح هار 

رـشق نیا  يارب  یتبثم  ماگ  نآ  هئارا  اب  میناوتب  دیاش  ات  میزادرپیم  روکذـم  دراوم  زا  کی  ره  لح  هار  خـساپ و  هب  لماوع  للع و  نایب  زا  دـعب 
هدرک عفر  ار  اهنآ  یبهذم  ینید و  تالکشم  زا  یکدنا  هتشادرب و  دنهدیم  لیکشت  ار  ام  ینید  یمالـسا و  هعماج  تیعمج  تیرثکا  هک  زیزع 

 . میشاب

نادنزرف تیبرت  رد  هداوناخ  شقن  1 ـ 

هداوناخ نایبرم  ای  نیدلاو  رگا  نیا  ربانب  دنباییم  دشر  اجنآ  زا  يرـشب  عماوج  ياهلـسن  هک  تسا  يا  هسردـم  نیرتهب  نیلوا و  هداوناخ  نوناک 
رگا سکعلاب  دوب و  دـهاوخ  هداوناخ  نآ  دارفا  دـشر  یلاعت و  يارب  یملاس  طیحم  هداوناخ  نوناک  ًاـعطق  دنـشاب  یتیلوئـسم  اـب  ریدـم و  دارفا 

عامتجا يارب  يدیفم  ياهناسنا  دنوشیم  عامتجا  دراو  هناخ  نآ  زا  هک  يدارفا  ًاعطق  دشاب  یطرش  دیقیب و  لوئـسم و  ریغ  ناسنا  هداوناخ  یبرم 
نیرتهب ناونعب  ار  دـنزرف  تیبرت  بدا و  هتـشاذگ و  هداوناخ  هدـهعرب  ار  يریطخ  نیگنـس و  تیلوئـسم  نید  رطاخ  نیمه  هب  دوب و  دـنهاوخن 

یلـص ) مالـسا یمارگ  لوسر  و  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم هّمئا  زا  هک  تایاورو  صوصن  رد  تسا .  هدرک  دای  راگدنام  یثراو  حـلاص  لمع 
هب عوضوم  تبسانم  هب  اجنیا  رد  هک  دهدیم  لیکشت  یتیبرت  یقالخا و  ثیداحا  ار  نآ  زا  ياهدمع  شخب  هدیسر  ام  هب  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا 
 : دنیامرف یم  ( مالـسلا هیلع  ) یبتجم نسح  ماما  شراوگرزب  دـنزرف  هب  باطخ  ياهمان  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع دوش .  یم  هراشا  ثیدـح  دـنچ 
لد هکنآ  زا  لبق  مدرک و  هدافتـسا  تصرف  زا  وت  يزومآ  بدا  هار  رد  زیزع  دـنزرف   . » َکُّبل َلِغَتْـشَیَو  َُکْبلَق  َوُسْقَی  ْنَا  َْلبَق  ِبدالاب  َُکتْرَدابَف 

ماـجنا ار  دوخ  يردـپ  هفیظو  مدومن و  ترداـبم  وـت  تیبرت  هب  ددرگ  لوغـشم  يرگید  ياههـشیدنا  هب  تلقع  دوـش و  تخـس  تاـهناکدوک 
 . لاملا ُبدألا ال  مهئانبال  ُءابآلا  ّثرو  ام  َریخ  َّنا  دندومرف :  هک  تسا  هدمآ  نینچ  یتیاور  رد  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  زین  و  ( . 1 «) مداد

ناماما ماـمتها  همه  ( . 2 «) لاـم تورث و  هن  تسا  حیحـص  تیبرت  بدا و  دـنراذگیم  یقاـب  دوـخ  نادـنزرف  يارب  ناردـپ  هک  یثرا  نیرتـهب  »
مک یتالابمیب و  هک  يدـح  ات  دـنروآ  راب  تیلوئـسم  اب  دارفا  هداوناخ  رد  ار  ردام  ردـپ و  هک  تسا  ینتبم  رما  نیا  رب  مالـسلا ) مهیلع  ) موصعم

( مالـسلا هیلع  ) داجـس ماما  دناهدروآ .  رامـشب  هریبک  یـصاعم  ناهانگ و  زا  هداوناخ  ياضعا  نادنزرف و  روما  هب  تبـسن  ار  نیدـلاو  یهجوت 
نـسح نم  هب  هتّیلو  اّمع  ٌلوئـسم  ّکناو  هّرـستو  هریخب  اینّدـلا  لجاع  یف  کیلإ  فاضمو  کنم  ّهنا  ملعت  ناف  كدـلو  ّقح  اـّماو   : » دـنیامرفیم

ۀئاسالا یلع  ٌبقاعم  هیلإ  ناسحالا  یلع  ٌباثم  ّهنا  ملعی  نم  لمع  هرما  یف  لمعاف  هتعاط  یلع  هل  ۀنوعملاو  ّلجو  ّزع  ّهبر  یلع  ۀلالدلاو  بدألا 
رد وت  انامه  تسا و  وت  هب  هتـسباو  یگدـنز  دـب  کین و  رد  هدـمآ و  دوجوب  وت  زا  وا  ینادـب  هک  تسا  نیا  وت  هب  تدـنزرف  ّقح  اـّماو  « . » هیلإ
زا تعاطا  رد  ییامن و  ییامنهار  گرزب  دنوادخ  يوس  هب  ار  وا  هک  یلوئسم  وت  یتسه و  وا  حیحص  تیبرت  بدا و  لوئـسم  يو ،  یتسرپرس 

تیبرت نسُح  رد  دنادب  هک  یـسک  راتفر  دشاب ،  تیلوئـسم  ساسحا  اب  مأوت  تدـنزرف  تیبرت  رد  وت  راتفر  دـیاب  ییامن  شیرای  شراگدرورپ 
ادـیپ تیمها  مالـسلا ) مهیلع  ) هّمئا دزن  اجنآ  ات  هلأسم  نیا  ( . 3 «) تسا باقع  رفیک و  قحتـسم  شراتفر  ءوس  رد  باوث و  رجا و  يراددـنزرف 

نیا شراگدرورپ  لباقم  رد  مالسلا ) هیلع  ) داجس ماما  هچنانچ  دنتساوخیم  يرای  دادمتـسا و  دنوادخ  زا  هیعدا  ینافرع  تالاح  رد  هک  دنکیم 
ددـم يرای و  منادـنزرف  يراـکوکین  بدا و  تیبرت و  رد  ارم  ایادـخراب   . » مهّربو مهبیداـتو  مهتیبرت  یلع  یّنعاو  هک :  دـننک  یم  اـعد  نینچ 

زا ام  نابیدا  مالک  ذوفن  یسراف و  بدا  يانغ  هک  تفگ  ناوتب  دیاش  تسا و  ینید  ینغ  گنهرف  زا  راشرس  هک  یسراف  تایبدا  رد  ( . 4 «) امرف
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لئاـسم رد  ياـهژیو  صاـخ و  هجوت  هک  ناملـسم  ياـبُدا  تسا .  هدـش  دراو  هراـب  نیا  رد  یناوارف  ياـهمظن  رثن و  تسا  یئاور  داوم  هیاـم و 
تایاکح هک  يدعس  دندشیم .  رکذتم  هشیمه  ار  هتکن  نیا  دنتشادن  غیرد  یـششوک  چیه  زا  هعماج  یگنهرف  ءاقترا  يارب  هتـشاد و  یگنهرف 
يدنمدرخ ار  رـسپ  ياجب  دـنامب  تمان  هک  یهاوخ  وچ  تسا :  هدورـس  نینچ  باب  نیا  رد  درادربرد  ار  یبوخ  یتیبرت  تاهج  ناتـسوب  رد  وا 

درورپ شکزان  ردپ  نوچ  رسپ  درب  یتخس  هک  ار  راگزور  اسب  یـسک  دنامن  وت  زا  يریمب و  یـسب  دشابن  شعبط  لقع و  رگ  هک  يار  زومآ و 
دمحا دنراد .  دوخ  تایبدا  رد  برع  يارعـش  ار  يدعـس  رعـش  نیمه  هیبش  رادـم  شزانب  يراد  تسود  شرگ  آرب  شراگزیهرپ  دـنمدرخ و 

ار وا  هدرک و  اهر  یگدنز  مغ  زا  ار  وا  شنیدـلاو  هک  تسین  یـسک  میتی   : » دـیوگیم وا  تسا  يرـصم  روهـشم  فورعم و  نارعاش  زا  یقوش 
لئاـسم لوغـشم  هک  يردـپ  اـی  دـشاب و  دـنب  دـیقیب و  هک  دـشاب  يرداـم  وا  يارب  هک  تسا  یـسک  میتی  هکلب  دنـشاب  هتـشاذگ  راوخ  لـیلذ و 

لیـصحت اب  ناناوج  زا  یخرب  هک  دوب  لفاغ  دـیابن  هتکن  نیا  زا  نکیل  دراد و  ياهژیو  ریثأت  هک  هداوناخ  یتیبرت  شقن  تسا  نیا  ( . 5 «) ییایند
 ، دهعتم هاگآ و  ناتسود  ای  زوسلد و  نیّدتم و  نایبرم  نارواشم و  اب  تروشم  هطـساو  هب  هک  دنـسریم  یـشیدنا  رود  لمأت و  زا  يّدح  هب  ملع 
رد دـنرادیمرب و  ار  يدـنلب  ياهماگ  شیوخ  یناـسنا  تداعـس  لاـمک و  تمـس  هب  هدومن و  حالـصا  ار  شیوخ  یگداوناـخ  بادآ  راـتفر و 
 . دنوش یم  عقاو  نانآ  قاع  دروم  ردام  ردپ و  هک  دنتـسه  یناسک  ءزج  ناناوج  زا  هورگ  نیا  دـنناسریم و  غولب  هب  یمیتی  زا  ار  دوخ  تقیقح 
 . تیاور 1 ج71 ص6  راونالا ،  راحب  3 ـ  تیاور 132 .  ج8 ص150  یفاکلا ،  نم  هضورلا  2 ـ  تیاور 12 .  ج1 ص223  راونالا ،  راحب  1 ـ 
ًابأ َْوأ  ّتلخت  ًاُّما  َُمل  یقلت  يذـّلا  وه  میتیلا  َّنإ  الیلذ  هافّلخو  ةایحلا  َّمَه  نم  هاوبا  یهتنا  نم  ُمیتیلا  سیل  5 ـ  ياعد 64 .  هیداجس ،  هفیحص  4 ـ 

الوغشم

زامن هضیرف  زا  یهاگآ  مدع  2 ـ 

 . تسا ینید  ینابم  زا  مزال  تفرعم  یفاک و  یهاگآ  مدع  رطاخب  ینید  لئاسم  رد  دارفا  ياهیهاتوک  روصق و  زا  يرایـسب  دـش  هتفگ  هچنانچ 
چیه تسا و  هدـش  داجیا  درف  رد  لمع  ماجنا  زا  لبق  هک  تسا  ياهزیگنا  دوجو  هب  طونم  یلمع  ره  رد  شـشوک  شالت و  هک  تسا  یهیدـب 

تبغر و اب  دـشاب  رتشیب  لمع  نآ  رد  ناسنا  یهاگآ  ردـق  هچ  ره  هک  تسا  حـضاو  رپ  یهاگآ و  ملع و  اـب  رگم  دـیآیمن  تسدـب  ياـهزیگنا 
زامن و هب  تبـسن  ام  ناناوج  رگا  هک  تسا  نیا  ام  رواب  دبای .  یم  تدش  راک  نآ  رد  شاییاناوت  تردق و  دوریم و  نآ  لابندب  يرتشیب  لیامت 

رـضاح زگره  دنـشاب  علطم  نآ  جـیاتن  راثآ و  لئاضف و  تاکرب و  زا  دنـشاب و  هتـشاد  ار  یفاک  قیقد و  عالطا  نید  میلاعت  ضئارف و  ریاـس  اـی 
نید راوتـسا  مکحم و  هیاپ  زامن  هک  دـیامن  نیقی  دـنک و  كرد  ناملـسم  ناوج  کـی  یتقو  دـنزاس .  نآ  نیزگیاـج  ار  يزیچ  هک  دـنوشیمن 
همه هیلخت  زامن  تسا ،  یناملـسم  ماگ  نیلوا  زامن  تسوا ،  حور  شمارآ  هیام  زامن  تسوا ،  اب  راـفک  زیاـمت  یلـصا  كـالم  زاـمن  تسوا ، 

بوبحم اب  وا  يوگتفگ  هظحل  وا و  یبلق  شمارآ  تنیکس و  یکبس و  ثعاب  ینورد و  ياهدرد  ضارما و  همه  ياود  اهیدیلپ و  اهیگدولآ و 
ار نآ  هک  دش  دهاوخ  یـضار  هنوگچ  هدش  هدیناجنگ  نآ  رد  یناور  یحور و  تبثم  راثآ  اهدـص  زین  تسوا و  نید  همه  زامن  وا و  دوبعم  و 
زا یکی  میاهدرک  تلفغ  رما  ود  زا  زامن  باب  رد  هک  تسا  نیا  اـم  لکـشم  نیرتهدـمع  هک  دـسر  یم  رظنب  دـیامن .  هضواـعم  رگید  روما  اـب 
رد هک  یمهم  رارـسا  راثآ و  ینعی  رما  نیمه  دـیاش  هک  نآ  رارـسا  راثآ و  زا  يرگید  نید و  رد  نآ  عیفر  هاگیاج  مالـسا و  رد  زاـمن  تیمها 

دوش لصاح  شنیب  یفاک  رادـقم  هب  زاـمن  رد  رما  ود  نیا  زا  رگا  تسا .  هدرک  داـجیا  نید  رد  شیارب  ار  مهم  هاـگیاج  نآ  تسا  هتفهن  زاـمن 
تواقش اب  ار  شیوخ  تداعس  هک  تسا  لقاع  ناسنا  مادک  نوچ  درک  دهاوخن  كرت  شیوخ  تایح  یگدنز و  رد  ار  نآ  یلقاع  ناسنا  چیه 

 . دیامن هلدابم  يزور  هریت  اب  ار  یتخبکین  و 

یلبنت یتسس و  3 ـ 

نآ ّلح  عفر و  رد  سپس  دومن  وجتـسج  ار  نآ  شیادیپ  لماوع  دیاب  تسخن  دراد  یـصوصخ  يدرف و  هبنج  رتشیب  هک  لضعم  نیا  لح  يارب 
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دوخ یتّقدیب  دننام  یلبنت  هک  دندقتعم  عقاو  رد  دننادیم و  للع  لماوع و  يرس  کی  لولعم  ار  یلبنت  یسانشناور  مولع  نادنمـشناد  دیـشوک . 
للع ناسانشناور  درک .  وجتـسج  ار  نآ  ّتلع  دیاب  هک  تسا  یلیم  یبای  لالتخا  کی  هناشن  طقف  یلبنت  یتسـس و  هکلب  درادن  دوجو  دوخ  هب 
هکلب دننادیمن  یمئاد  ار  یلبنت  ینامسج  للع  یفطاع .  للع  یتیبرت و  للع  ینامـسج ،  للع  دناهدومن .  يدنب  میـسقت  هتـسد  هس  هب  ار  یلبنت 

دیآ دوجوب  دعاسمان  یعامتجا  ای  یگداوناخ  طیحم  زا  تسا  نکمم  للع  نیا  تقوم .  یعطقم و  تسا  يرما  هک  یگتسخ  لثم  تسا  یتقوم 
ییاهـشنزرس فده  ار  اهنآ  هسردم  ای  هناخ  رد  ًابلاغ  هک  ناوتان  قیالان و  نیدلاو  تشادـهب ،  تیاعر  مدـع  ییاذـغ ،  مک  يدام ،  رقف  لثم  . 

زا ینعی  دنتـسه  لبنت  یـشنم  ای  یفطاع  للع  هب  اهلبنت  رثکا  هک  دهدیم  ناشن  هبرجت  دش .  یم  لبنت  ياهمدآ  بیـصن  ًالومعم  هک  دناهدادرارق 
نیا عقاو  رد  تسین و  نانآ  ياهزاین  قوذ و  اب  بسانتم  اهنآ  زا  هدـش  هتـساوخ  راک  اّما  دنـشابیم  یفاک  شوه  ياراد  ملاس و  یمـسج  ظاـحل 

هک تسا  ینورد  هقالع  هزیگنا و  کی  نتـشادن  هکلب  تسین  ضرم  کی  یلبنت  تقیقح  رد  ینعی  ( . 1) دنتسین تیلاعف  زا  ناوتان  اهلبنت  زا  عون 
کی یتیلاـعف  ره  قمع  رد   : » دـیوگیم نینچ  ناسانـشناور  زا  یکی  ددرگ .  یم  رهاـظ  مسج  تیلاـعف  مدـع  تیلاـعف و  رد  ینورد  لـماع  نآ 

ًاـساسا یلبنت  هک  تفگ  ناوتیم  تقیقح  رد  دوـشیم .  لیدـبت  یلبنت  عاـنتما و  هب  تروـص  نیا  ریغ  رد  دراددوـجو و  یفطاـع  ینورد  شیارگ 
يرس کی  زا  یکاح  ار  هزیگنا  ندوبن  هقالع و  مدع  ( . 2 «) ددرگیم هدش  هتساوخ  راک  زا  وا  راجزنا  ببس  هقالع  مدع  نیا  تسا  هقالع  نادقف 

 ، تاهیبنت اهتفوکرـس و  زا  سرت  تداسح ،  سفن ،  هب  دامتعا  مدع  تراقح ،  ساسحا  ضقانت ،  بارطـضا ،  لثم  دننادیم  یفطاع  تالالتخا 
یهاگ و  دنوش .  راکـشآ  یلبنت  ببـس  تسا  نکمم  هک  دنتـسه  یلیالد  همه  فعـض ،  ردام و  ردپ و  ربارب  رد  یفطاع  دـیدهت  يرورپلایخ ، 

هک يریبدت  نیرتمهم  هریغ .  ندرک و  يزاب  ای  ندرک و  هعلاطم  ای  ندناوخ  سرد  رد  یلبنت  لثم  تسا  راک  کی  ربارب  رد  طقف  یلبنت  عون  نیا 
شکمـشک ات  دننک  کمک  ار  وا  تسا  یتّقدیب  یگقالعیب و  هجیتن  وا  یلبنت  هک  يدرف  هرابرد  نیدـلاو  نایبرم و  هک  تسا  نیا  دیـشیدنا  دـیاب 

هکنآ ياج  هب  دننک  داجیا  وا  رد  ار  هزیگنا  تخانش و  نآ  ینعی  ( . 3) دنک نیمضت  ار  وا  تیلاعف  هک  دیامن  وجتسج  ار  دوخ  ینورد  یناور و 
تسا مزال  دش  نایب  ناراکناور  ناسانـشناور و  تایبرجت  یـسانشناور و  مولع  هاگدید  زا  هک  هچنآ  رب  هوالع  دنیامن .  یلمع  هب  روبجم  ار  وا 

ناسانـشناور هچنآ  هک  میئوگب  دیاب  نآ  نایب  زا  لبق  اّما  میوش .  روآ  دای  باب  نیا  رد  ار  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم هّمئا  نید و  هاگدـید  هک 
ددرگ دروخرب  لبنت  دارفا  اب  تروص  نیمه  هب  دیاب  ینید  یبهذم و  تیبرت  ثیح  زا  تسا و  نید  دیکأت  دیئأت و  دروم  دناهتفگ  هنیمز  نیا  رد 
یمارگ لوسر  زا  مالـسلا ) هیلع  ) رقاـب ماـما  دراد .  لابندـب  یفنم  بولطم و  ریغ  هجیتـن  ساـکعنا و  ناوج ،  ناوجون و  اـب  دـنت  دروخرب  نوچ 

اب ار  نآ  میقتسم  هار  تسا ،  دنوادخ  يوق  مکحم و  نید  مالـسا   : » دنا هدومرف  هک  تسا  هدرک  ثیدح  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا
بکرم هب  هدومن و  يور  هدایز  هار ،  ندومیپ  رد  هک  دنـشابیم  يرفاسم  دننامه  دنراد  دنت  راتفر  هک  يدارفا  دینکن  يوردنت  دیئامیپب و  ارادـم 
دوصقم لزنم  هب  ماجنارـس  هدـنامزاب و  هار  ندومیپ  زا  شدوخ  هداـتفا و  راـک  زا  شبکرم  هجیتـن  رد  هدروآ  راـشف  دـح  زا  شیبدوخ  يراوـس 

یتسـس و رـصنع  نید  رظنم  زا  تسا و  هدمآ  لمعب  شهوکن  رایـسب  یلبنت  یتسـس و  زا  نید  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  ( . 4 «) تسا هدیسرن 
یسک  . » َقوقحلا َعَّیَض  َِیناوتلا  َعاطا  ْنَم  دناهدومرف :  مالسلا ) هیلع  ) یلع دشابیم .  یتخبـشوخ  تداعـس و  زا  يرود  لماع  نیرتمهم  زا  یلبنت 

َتاْهیَه دنیامرفیم :  رگید  ياج  رد  ای  و  ( . 5 «) تسا هدرک  عیاض  یگدنز  نوؤش  همه  رد  ار  دوخ  قوقح  دنک  يوریپ  یلبنت  یتسـس و  زا  هک 
( . 6 «) تسا یتخبشوخ  تداعس و  زا  نتـسج  يرود  تلاطب ،  یلبنت و  شوغآ  رد  ندیمرآ   . » َِۀلاطبلاو یناوَهلا  یِلا  ُنوُکُّسلا  ِةَداعـسلا  ِْلیَن  ْنِم 

مادک اراگدرورپ  درک  ضرع  یهلا  هاگشیپ  رد  مالسلا ) هیلع  ) یسوم ترـضح  دنیامرفیم :  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  هکنیا :  تیاور  نیرخآ  و 
یم یلبنت  تلاـطب  هـب  ار  اـهزور  هـتفخ و  رتـسب  رد  يرادرم  نوـچ  اهبــش  هـکنآ  دوـمرف :  تـسا ؟  رت  ضوـغبم  وـت  دزن  تناگدــنب  زا  کــی 

ـ  3 ص142 .  یفـالتخا ، » یــسانشناور   » يدرف ياـهتوافت  2 ـ  ص141 .  یفـالتخا ، » یــسانشناور   » يدرف ياـهتوافت  1 ـ  ( . 7 «) دنراذگ
تیاور ج70 ص160  راونالا ،  راحب  5 ـ  تیاور 3 .  ج68 ص211  راونالا ،  راحب  4 ـ  ص147 .  یفالتخا ، » یـسانشناور   » يدرف ياهتوافت 

 . ثیدح 52 ج13 ص354  راونالا ،  راحب  7 ـ  نارهت . ) هاگشناد  پاچ  يدلج  تفه  هرود   ) ج6 ص197 مکحلا ،  ررغ  6 ـ   . 7

ناتسود اب  تبحاصم  تسلاجم و  4 ـ 
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رد هچنآ  دشابیم  يریگ  لکش  لاح  رد  وا  یعامتجا  تیـصخش  تسا و  یعامتجا  یگدنز  تایح و  هب  وا  دورو  يادتبا  هک  ناوج  کی  يارب 
ناتـسود ای  تسود  باختنا  دیآ  رامـشب  یگدنز  رد  وا  تداعـس  بسک  تیقفوم و  رد  لماع  نیرتمهم  دیاش  دراد و  رارق  تیمها  لوا  هجرد 

تایـصوصخ زا  یخرب  تخانـش  دـشابیم  ناـسنا  یعاـمتجا  یگدـنز  ياـضتقا  هکلب  تسا و  مهم  هطبار  نـیا  رد  هـک  هـچنآ  تـسا و  بوـخ 
تاـیح یگدـنز و  رد  تسا .  يرورـض  مزـال و  بوـخ  تسود  باـختنا  رد  هک  تسا  ییاـهرایعم  كـالم و  اـب  ییانـشآ  دارفا و  یعاـمتجا 

ناتـسود نایم  رد  بابان  تسود  دـب و  قیفر  کی  تسا .  یکدوک  نامز  رد  هداوناخ  ياضعا  شقن  زا  رتشیب  رایـسب  ناتـسود  ریثأت  یعامتجا 
هدیسوپ هویم  کی  هک  روطنامه  دشاب  هتفرگ  رارق  ياهبعج  رد  ملاس  ياههویم  نایم  رد  هک  تسا  هدش  هیبشت  ياهدیسوپ  هویم  دننامه  بوخ 
تایاور رد  رطاخ  نیمه  هب  دزاس .  رورـش  دوخ  لثم  ار  يدایز  دارفا  هک  تسا  رداق  رـش  قیفر  کی  دربب  نیب  زا  ار  يدایز  ياـههویم  دـناوتیم 

نآ لوح  رب  وا  تشونرـس  رییغت  یهاگ  هک  یتاـیح  رما  نیا  رد  دـیاب  ناوج  کـی  هک  تسا  هدـش  دراو  ( مالـسلا مهیلع  ) نیموصعم زا  يداـیز 
رارطضالا ُهَأجلَا  ًارابتخا  ریغ  نم  ًاخا  ذّختا  نَم  دنیامرف :  یم  ( مالسلا هیلع  ) یلع دیامن .  لمع  هدیجنس  هدوب و  بقارم  رایسب  دنزیم  رود  روحم 

دعب ( . 1 «) دهد رد  نت  دساف  دارفا  رارشا و  تقافر  هب  دیاب  راچان  ددنبیم  یتسود  نامیپ  نارگید  اب  هدیجنسان  هک  یسک   . » رارشالا ۀقفارم  یلا 
رییغت ار  شتایح  یگدـنز و  ریـس  طخ  ددرگ و  عقاو  رثؤم  یناسنا  تشونرـس  رد  دـناوتیم  تسود  دـش  نشور  هک  هاتوک  همدـقم  نیا  رکذ  زا 
بوخ تسود  تاکالم  مها  زا  یخرب  نیا  ربانب  دشاب  يرورض  مزال و  بوخ  ناتسود  ياهرایعم  تاکالم و  تخانـش  هک  دیآیم  رظن  هب  دهد 

 . مّود لصف  ص416  مکحلا ،  ررغ  1 ـ  میوشن .  هدیشک  فارحنا  هب  هطساو  نادب  هکنیا  ات  هتشاد  نایب  ار 

تسود باختنا  رایعم  كالم و 

ملاس هدیقع  رکف و  ندوب  اراد  1 ـ 

نتـشاد هکنیا  هچ  دنـشاب  ملاس  يرکف  كاپ و  هدـیقع  بحاص  هک  دنـشاب  هتـشاد  ینیـشنمه  تسلاجم و  يدارفا  اب  هک  تسا  مزال  ناناوج  رب 
رطاخ هب  دنروآیم  يور  یگدنز  یتسپ  تئاند و  هب  یخرب  هکنیا  دنکیم  توعد  ملاس  یعامتجا  يدرف و  تیـصخش  هب  ار  یمدآ  ملاس  يرکف 
یمن باوصان  ریـسم  هب  ار  ناسنا  باوص  هدـیقع  زگره  هک  تسا  نشور  رایـسب  دنـشابیمن  حیحـص  كاـپ و  ياهـشیدنا  ياراد  هک  تسا  نآ 

یفیلکت یعامتجا و  تایح  مدحبـص  رد  هکلب  هدیـسرن  نآ  زورمین  هب  زونه  هک  تسا  یمدآ  تاـیح  زا  یعطقم  یناوج  یناوجون و  دـناشک . 
 . دوشن ضراع  وا  رب  سردوز  یگدرمژپ  ات  دومن  يرایبآ  كاپ  تاین  راکفا و  اب  ار  شیوخ  دوجو  لگ  حبـص ،  هماگنه  رد  دیاب  دراد و  رارق 

یناـسک اـب  مه  دراد و  هگن  ملاـس  ار  شاـیرطف  دـیاقع  اـت  دراـمگ  تمه  مه  هک  تسا  نیا  هب  یمدآ  دوجو  لـگ  یباداـش  توارط و  همزـال 
هیصوت نینچ  ینادمه  ثراح  مانب  شنارای  زا  یکی  هب  باطخ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع دنـشاب .  كاپ  دیاقع  راکفا و  ياراد  هک  دیامن  تبحاصم 

هک یناسک  اب  تقافر  زا  ثراح  يا   . » ِِهبِحاصب ٌرَبَتْعُم  َبِحاصلا  َّنِاَـف  ُُهلَمَع  ُرَْکُنیو  ُُهیأر  لـیفی  نم  ََۀباحـص  ْرَذْـحاَو  ثراـح  اـی  هک :  دـنک  یم 
داتعم لامعا و ي  راکفا و  اب  دریگیم و  وخ  شقیفر  هریـس  قالخا و  هب  یمدآ  انامه  نک ،  يرود  تسا  دنـسپان  ناشلامعا  اطخ و  ناـشراکفا 

هک هزادـنا  نامه  هب  سپ  تسا  مزـال  نآ  تبظاوم  ظـفح و  هک  تسا  ندـب  ياـضعا  زا  يوضع  هلزنم  هب  تسود  تقیقح  رد  ( . 1 «) دوش یم 
دیاقع و ات  دنک  تراظن  شیوخ  ناتـسود  راکفا  داقتعا و  رد  تسیابیم  دـسرن  وا  هب  یبیـسآ  ات  دـشوکب  دوخ  تمالـس  ظفح  رد  دـیاب  ناسنا 

ندـش ادـج  هلزنم  هب  اهنآ  نداد  تسد  زا  نوچ  دـهدن  تسد  زا  ار  ریمـض  كاپ  ناتـسود  هک  درامگ  تمه  زین  دـننکن و  دـساف  ار  شراـتفر 
هک یسک   . » هئاضعَا َفَرْشَا  َدَقَف  امَّنَاکَف  هللا  یف  ًاخَا  َدَقَف  ْنَم  دنیامرف :  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع رگید  ینخـس  رد  تسوا .  ياضعا  زا  يوضع 

هداد تسد  زا  ار  دوخ  ندـب  ياضعا  نیرتفیرـش  اـیوگ  دـهدب  تسد  زا  هتـشاد  یتسود  دـنویپ  يو  اـب  ادـخ  يارب  هک  ار  دوخ  بوخ  تسود 
 . لّوا لصف  ص414  مکحلا ،  ررغ  2 ـ  تیاور 707 .  ج33 ص508  راونالا ،  راحب  1 ـ  ( . 2 «) تسا
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ینتورف قلخ و  نسح  2 ـ 

وکین فاصوا  ینتورف و  عضاوت و  هدیدنـسپ ،  راتفر  قلخ ،  نسح  ياراد  وا  هک  تسا  نیا  تسود  باختنا  رد  مهم  ياهرایعم  زا  رگید  یکی 
يدـیلپ تاّین  زا  یکاح  وا  تسیاشان  لامعا  نوچ  تسین  یتسود  دـنویپ  طابترا و  قیال  دـشابن  رادروخرب  فاـصوا  نیا  زا  هک  يدرف  دـشاب . 

ریثأت یمدآ  راتفر  رد  وا  يوخ  قلُخ و  جیردتب  هک  تسا  نیا  دارفا  زا  هنوگنیا  اب  یتسود  طابترا و  تیزم  نیرتهب  تسوا .  نطاب  رد  هک  تسا 
دراو ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا یمارگ  لوسر  زا  یثیدح  رد  دوش .  یم  مه  لثم  تسود  ود  راتفر  شنم و  هک  يروط  دراذگ .  یم 

رد ریثأت  نیا  ( . 1 «) دوب دهاوخ  شقیفر  تسود و  هریـس  بهذم و  قبط  رب  یمدآ  شور   . » هنیرقو هلیلخ  نید  یلع  ءرملا  دـندومرف :  هک  دـش 
شناتس ود  ات  دینکن  تواضق  يدب  یکین و  هب  یسک  هرابرد   : » دندومرف ( مالسلا هیلع  ) ربمایپ نامیلـس  هک  تسا  قیثو  مکحم و  نانچنآ  راتفر 

هیلع ) یلع زین  و  ( . 2 «) ددرگیم فیصوت  شناتسود  نانیشنمه و  تافـص  هب  دوشیم و  هتخانـش  شنارقا  لاثما و  زا  یمدآ  هکنیا  هچ  دینیبب .  ار 
مدرم اب  تبحاصم  زا  « . » ُمَْلعَتال َْتنَاَو  ًارش  ِهِْعبط  ْنِم  ُقِرْسی  َکعبط  َّناَف  َریرـشلا  ُبحـصتال   : » دنیامرفیم دارفا  هنوگنیا  زا  يرود  رد  مالـسلا )

رد و  ( . 3 «) يربخیب نآ  زا  وت  هکیلاح  رد  ددزدـیم  فرحنم  عبط  زا  ار  یکاـپان  يدـب و  هاـگآدوخان  روطب  تعیبط  هک  زیهرپب  دـساف  ریرش و 
دوش نیشنمه  دب  قیفر  اب  هک  یسک  « . » ُمَلْسَیال ِءوّسلا  َبِحاص  ُبَحْصَی  ْنَم   : » هک تسا  هدمآ  نینچ  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  ینارون  مالک 

مهیلع ) نیموـصعم یناروـن  تاـملک  زا  اهرادــشه  تادــیکأت و  نـیا  هـمه  ( . 4 «) دوـش یم  هدوـلآ  یکاـپان  هـب  ماجنارــس  دـنامیمن و  ملاـس 
دوخ و ياهدرکلمع  بظاوم  یگدنز  رد  هک  دیامن  تسلاجم  وا  اب  هدومن و  باختنا  ار  یتسود  دیابن  ناسنا  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  ( مالـسلا
تسیاشان و راتفر  دـنت ،  قالخا  ياراد  هک  یـصخش  تسین و  دوخ  ياهراتفر  شنم و  هجوتم  نارگید  اـب  دروخرب  رد  یعاـمتجا  لـئاسم  رد 
( مالسلا هیلع  ) نامیلس َّنَا  يُور  2 ـ  تیاور 40 .  ج71 ص201  راونالا ،  راحب  1 ـ  تسا .  هدش  یهن  وا  اب  تقافر  زا  دـشاب  بسانمان  دروخرب 

ۀنیفس هنادخاو .  هباحصا  یلا  ُبَْسُنیو  هنارقاو  ِِهلاکشاب  ُلجرلا  ُفَْرُعی  امَّنِاف  ُبحاُصی  نم  یلا  اورظنت  یتح  ءیشب  لجر  یلع  اومکحتال  لاق : 
 . تیاور 17 ج68 ص278  راونالا ،  راحب  4 ـ  ج2 ص15 .  مارو ،  هعومجم  3 ـ  ج2 ص27 .  راحبلا ، 

ندوب لقاع  3 ـ 

هیاـم لـقاع  هاـگآ و  تسود  تسوا .  هشیدـنا  لـقع و  یهاـگآ و  ملع و  نازیم  ددرگ  ظاـحل  دـیاب  تسود  باـختنا  رد  هـک  يرگید  راـیعم 
یهاگآ و شیوخ و  تیارد  اب  یلّوا  نوچ  دومن .  دهاوخ  مهارف  ار  جـنر  یتحاران و  بابـسا  لهاج  هیفـس و  قیفر  تداعـس و  یتخبـشوخ و 
ای لضعم  شناتـسود  ناکیدزن و  يارب  مه  دوخ و  يارب  مه  هک  دراد  رظنرد  ار  راـک  بناوج  ماـمت  دوخ  لاـمعا  ماـجنا  رد  دراد  هک  یتفرعم 

اجب ندرکن  هدافتسا  یشیدنارود و  ریبدت و  مدع  كدنا و  ملع  اب  یمّود  اّما  دنکیم  عفر  ار  دوجوم  تالکشم  هکلب  هدرکن  داجیا  ار  یلکـشم 
ناتسود دوخ و  يارب  ار  یعناوم  شیوخ  تهافس  اب  هکلب  درادن  یگدنز  رد  ار  تالکشم  نتشادرب  نایم  زا  تردق  اهنت  هن  هشیدنا  لقع و  زا 

دـهد و ماجنا  ناتـسود  قح  رد  يریخ  راک  هکنیا  ات  دـشاب  هتـشاد  نهذ  رد  ریخ  یتّین  اسب  هچ  دـنک .  یم  داجیا  یگدـنز  تفرـشیپ  ریـسم  رد 
زا یتیبرت  ثیداحا  رد  هک  تسا  يدراوم  زا  یکی  مه  دروم  نیا  دـهد .  یم  ماـجنا  وا  ناـیز  هب  یلمع  يدرخ  مک  یمهف و  جـک  رثا  رب  نکیل 

هیلع ) داّجـس ماما  مینک .  یم  هراـشا  تیاور  دـنچ  هب  هنومن  باـب  زا  اـم  و  تسا .  هتفر  دـیکأت  رایـسب  نادـب  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم فرط 
 . كّرـضیف کعفنی  نأ  دیری  ّهناف  ِقمحالا  َۀَبَحاصمو  َكاِّیا  ّیُنبای  دنیامرفیم :  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  شراوگرزب  دنزرف  هب  باطخ  مالـسلا )

نایز و هیام  یمهفان  تقامح و  رثا  رب  یلو  درادرب  یمدـق  وت  عفن  هب  هک  دـنک  یم  هدارا  وا  نوچ  نک  زیهرپ  قمحا  اب  تقاـفر  زا  مدـنزرف  يا  »
هک ددرگ  یم  بجوم  ناشیا  اب  تبحاصم  نوچ  دیریگب  هلـصاف  دارفا  هنوگنیا  زا  هک  هدش  دـیکأت  رگید  ثیدـح  رد  ( . 1 «) دوش یم  وت  ررض 

( مالـسلا هیلع  ) قداص ماـما  دراذـگ .  رثا  امـش  رد  عیرـس  رایـسب  هنادرخباـن  ياـهراتفر  زا  هنوگنیا  دـیدرگ و  ناـنآ  لـثم  هدـنیآ  رد  مه  اـمش 
ياهراک ریثأت  تحت  دـنکن  زیهرپ  قمحا  اب  تقافر  زا  هک  یـسک   . » ِِهقالخأب َقَّلَختی  ْنَا  َکَشوا  ِقمحألا  ۀـبحاصم  ِْبنَتْجَی  َمل  ْنَم  دـنیامرفیم : 

یتخـس و زج  لهاج  لقاع و  ریغ  ياهناسنا  اب  یتسود  نیا  رباـنب  ( . 2 «) ددرگیم قلختم  وا  قـالخا  هب  دوز  یلیخ  دوشیم و  عقاو  يو  هناـقمحا 
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یتخـس و زج  لهاج  لقاع و  ریغ  ياهناسنا  اب  یتسود  نیا  رباـنب  ( . 2 «) ددرگیم قلختم  وا  قـالخا  هب  دوز  یلیخ  دوشیم و  عقاو  يو  هناـقمحا 
( مالـسلا هیلع  ) يرگـسع نسح  ماما  هچنانچ  تشاد .  دهاوخن  رب  رد  لکـشم  داجیا  زج  ياهفحت  دروآ و  دـهاوخن  ناغمرا  هب  ار  يزیچ  جـنر 

ُقیدص دنیامرفیم :  مالسلا ) هیلع  ) یلع ای  ( . 3 «) تسا تمحز  یتخـس و  رد  هشیمه  لهاج  ناسنا  تسود   . » ٌبِعَت لهاجلا  ُقیدص  دندومرف : 
شخب افـش  يوراد  هب  هاگآ  لقاع و  قیفر  تایاور  یخرب  رد  ًالباقتم  ( . 4 «) تسا جـنر  رد  هراومه  قمحا  ناسنا  تسود   . » بعت یف  قمحالا 

ابیز رایـسب  یتیاور  رد  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  دـیامن .  نامرد  ار  يراتفر  ياهیراجنهان  یقالخا و  ضارما  دـناوتیم  هک  تسا  هدـش  هیبشت 
همه رد  دیآیم و  باسح  هب  یگدنز  مزاول  تایرورـض و  زا  اذغ  دـننامه  هک  یـسک  لّوا  دنمـسق :  هس  یمیمـص  ناتـسود   : » دـندومرف نینچ 
جنر محازم و  يرامیب  کی  هلزنم  هب  ناسنا  يارب  وا  دوجو  هک  تسا  یـسک  مّود  تسا .  لقاع  قیفر  وا  تسا و  دنمزاین  وا  هب  ناسنا  تالاح ، 
قیفر وا  تسا و  يرامیب  دـض  شخب و  افـش  يوراد  دـننامه  تسا  عفان  شدوجو  هک  تسا  یتسود  مّوس  تسا .  قمحا  قیفر  وا  تسا و  روآ 

 ، راونالا راحب  2 ـ  تیاور 29 .  ج71 ص196  راونالا ،  راحب  1 ـ  ( . 5 («) تسا شیدنا  رود  قیمع و  يرکف  ياراد  ینعی   ) تسا بیبل  لقاع و 
 ، راونالا راـحب  5 ـ  تیاور 9 .  ج75 ص352  راونالا ،  راـحب  4 ـ  تیاور 1 .  ج75 ص374  راونالا ،  راـحب  3 ـ  تیاور 2 .  ج71 ص190 

 . تیاور 107 ج75 ص238 

یبوخ هب  نتشاد  ترهش  یمانشوخ و  4 ـ 

دنراد و ترهـش  یمان  کین  تباجن و  یکاپ و  یبوخ و  هب  اههداوناخ  زا  یخرب  مینکیم  یگدنز  نآ  رد  هک  يرهـش  ای  ییاتـسور  هعماج  رد 
نینچ حالـصا  تردـق  رگا  هک  دـشاب  نیا  رد  دـیاب  ناوج  کـی  تمه  همه  دنروهـشم  یناـمیایب  یتشز و  يدـب و  هب  رگید  یخرب  سکعلاـب 
نینچ ًابلاغ  نوچ  تسا و  ياهدیدنـسپ  راک  رایـسب  دیآ  رب  ناشحالـصا  نتخاس و  ماقم  رد  ددنبب و  یتسود  حرط  اهنآ  اب  هک  دراد  ار  يدارفا 

ياههیـصوت رد  دیـشاب .  هتـشادن  یتقافر  تسلاجم و  رـشق  نیا  اب  هک  تسا  نیا  رب  دـیکا  شرافـس  اذـل  تسا  دـیعب  ناناوج  بلاغ  زا  یتردـق 
دارفا اب  تقافر  يرگید  هدـننک و  ماندـب  سلاـجم  زکارم و  هب  ندـش  کـیدزن  یکی  تسا .  هدـش  یهن  زیچ  ود  زا  هنیمز  نیا  رد  نید  ياـیلوا 

َنِطاوَمَو َكاّیا  هک :  تسا  هدمآ  نینچ  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم نسح  ماما  شدـنزرف  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع تیـصو  رد  ماهتا .  دروم  ماندـب و 
ءوس دروم  هک  یـسلاجم  زا  تمهت و  دروم  ياهلحم  ماندـب و  زکارم  زا   . » ُهَسیلَج ُّرُغَی  ِءوَّسلا  َنیرق  َّنِاَـف  ُءوُّسلا  ِِهب  َنونظملا  ِسلجملاو  ۀَـمهُّتلا 

میظع ربمایپ  زین  و  ( . 1 «) دنکیم کیرحت  دنـسپان  راک  هب  ار  وا  دهدیم و  بیرف  ار  شتـسود  دـب ،  قیفر  هکنآ  لیلد  هب  نک  يرود  تسا  نظ 
ندرک و ماندب  يارب  مدرم  نیرتهتسیاش   . » ۀمهتلا َلها  َسَلاج  ْنَم  ِۀَمهُّتلاب  ساّنلا  یلوَا  دندومرف :  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا نأّشلا 
هب ار  وا  مدرم  دشاب و  یبوخ  دیاقع  لامعا و  ياراد  هک  یـسک  ًاعطق  ( . 2 «) دشاب هتشاد  تسلاجم  ناماندب  اب  هک  تسا  یسک  یعامتجا  گنن 
هچ دوش و  یم  عقاو  ماهتا  دروم  ًاجیردت  دشاب  هتشاد  رشن  رشح و  اهنآ  اب  دیامن و  تسلاجم  ماندب  دارفا  اب  هکیلاح  رد  دنسانشب  کین  تافص 

ج72 راونالا ،  راحب  2 ـ  تیاور 7 .  ج42 ص203  راونالا ،  راحب  1 ـ  دهد .  رارق  ریثأت  دروم  ار  وا  هدومن و  تیارـس  وا  رد  نانآ  یماندب  اسب 
 . تیاور 3 ص90 

نتشاد تقادص  ندوب و  قداص  5 ـ 

هتـشاد تقادـص  راتفر  رد  قداص و  راتفگ  رد  دـیاب  قیفر  هک  تسا  نیا  تسا  روحم  كالمیب و  ای  تسود  نیئآ  رد  هک  يرگید  فاـصوا  زا 
تسرد رد  یعس  هدوبن و  قداص  راتفگ  رد  هکنآ  دراد .  هارمه  هب  ار  ناسنا  تیصخش  لیدعت  راتفر ،  رد  تقادص  راتفگ و  رد  قدص  دشاب . 

دیامن و داجیا  دوخ  يارب  ار  بذاک  یعنـصت و  راتفر  یعون  هک  دنکیم  شالت  دوخ  راتفر  لامعا و  رد  ای  تسا و  بذاک  يایاضق  نداد  هولج 
یعـس دربیم و  جنر  ینطاب  یحور و  یتساک  دوبمک و  یعون  زا  یتخانـشناور  مولع  هاگدید  زا  دـناشوپب  ار  دوخ  یقیقح  راتفر  نآ  يارو  رد 

زا هدوب و  یقیقح  لداـعتم و  تیـصخش  ياراد  هک  یـسک  ـِالاو  دـیامن .  ناربـج  تروص  نیا  هب  ار  دوخ  یتساـک  نآ  قـیرط  نیا  زا  هک  دراد 
تباث هبرجت  اب  هک  دنا  یعدم  ناسانـشناور  دنز .  تسد  یلمع  یلوق و  بذک  هب  هک  دنیبیمن  يزاین  دشاب  رادروخرب  یناور  یحور و  لیدـعت 
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هب ار  دوخ  هک  دنراد  یعـس  دننکیم  ساسحا  دوخ  رد  یفطاع  دوبمک  ای  دـننیبیم و  دوخ  رد  یفعـض  یتیـصخش  ثیح  زا  هکنانآ  تسا  هدـش 
 ، يدـب ار  یبوخ  دـنهاوخیم  هشیمه  نانیا  تسا و  روما  رد  یئامن  گرزب  اههار  نیرتهب  زا  یکی  هک  دـنزاس  حرطم  ناتـسود  نایم  رد  يوحن 

ناـیامن دـشاب  هتـشاد  روآ  باـجعا  هزاـت و  ياـهولج  هک  يرما  ره  رود و  ار  کـیدزن  یجک ،  ار  یتـسار  تشز ،  ار  اـبیز  غورد ،  ار  تسار 
هب وگغورد  بذاک و  ناسنا  مالـسلا ) مهیلع  ) هّمئا تایاور  رابخا و  رد  هک  دشاب  لیلد  نیمه  هب  دیاش  و  دندرگ .  حرطم  دوخ  هکنیا  ات  دنزاس 

ِباّذکلا ۀقداصمو  َكاِّیا  دندومرف :  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  تسا .  هدش  یهن  ًادیدش  نانآ  اب  یتسود  نامیپ  زا  تسا و  هدش  هیبشت  بارس 
رود هک  تسا  بارـس  دننامه  وا  نوچ  شاب  رذحرب  باذک  ناسنا  اب  یتسود  زا   . » َبیرقلا کنع  ُدِّعَُبیو  َدیعبلا  کیلع  ُبِّرَُقی  ِبارـسلاک  هِّنِاَف 

تـسا هدـنبیرف  رود  زا  هدوبن و  يراد  تیعقاو  رما  بارـس  هک  هنوگنامه  ینعی  ( . 1 «) دزاس یم  رود  وت  زا  ار  کـیدزن  کـیدزن و  وت  يارب  ار 
نینچ هک  دـنادب  دـیاب  دنمـشوه  ناوج  دـنهدیم .  هولج  یعقاو  ار  یعقاو  ریغ  روما  مه  ناشیا  نوچ  دنـشابیم  نینچ  نیا  مه  بذاـک  ناتـسود 
رگید ینخـس  رد  هعیـش  بهذـم  سیئر  تسا .  ناشعفن  زا  شیب  نانآ  اب  طاـبترا  ناـیز  دوب و  دـنهاوخن  راداـفو  یتسود  ناـمیپ  هب  یناتـسود 

راکهبت صخش  اب  هک  ناملسم  ناسنا  يارب  تسین  هتـسیاش   . » باّذکلا الو  قمحألا  الو  رجافلا  یخاُوی  ْنَا  ملـسملا  ءرملل  یغبنیال  دنیامرفیم : 
نینچمه هک  دـیآیم  تسدـب  تایاور  رد  هعلاطم  زا  دـش  نایب  هک  ياهناگجنپ  تاکالم  نیا  رب  هوالع  ( . 2 «) دـنک تقافر  وگغورد  قمحا و  و 

ـ  1 دومن .  يرود  تساهلیذر  فاصوا  ياراد  هک  یـسکو  نیچنخـس  ملاظ و  نئاخ ،  سولپاـچ ،  دارفا  اـب  تقاـفر  ناـمیپ  یتسود و  زا  دـیاب 
 . ةرشعلا ص454 باتک  ج4  یفاک ،  لوصا  2 ـ  ةرشعلا ص455 .  باتک  ج4  یفاک ،  لوصا 

یتسود ورملق  دودح و 

نآ دوب و  لفاغ  نآ  زا  دـیابن  هک  دـیآ  یم  تسدـب  یقیقد  رایـسب  هتکن  کی  دـیدرگ  حرطم  ثحب  زا  تمـسق  نیا  رد  هک  یبلاطم  هب  هجوت  اب 
تفرن و رتارف  زرم  دـح و  نآ  زا  یتسود  نامیپ  رد  دـیاب  هک  تسا  يروغث  دودـح و  ياراد  نارگید  اب  تقاـفر  یتسود و  هک  تسا  نیا  هتکن 

یتسود ياول  رد  هک  تسا  ینمـشد  یعون  دوش  هتفرگ  هدیدان  دودح  نآ  رگا  ًاساسا  تسا .  دودح  نآ  ظفح  یتسود  ماوق  يرادیاپ و  همزال 
دنروآیم رب  دایرف  دایز  ینامیـشپ  تمادن و  ترـسح و  اب  تمایق  رد  یخرب  هک  تسا  دودح  نیمه  هظحالم  مدـع  رطاخب  تسا و  هدـش  رهاظ 

زا ارم  وا  ( . 1 «) مدوب هدرکن  باختنا  دوخ  تسود  ار  هارمگ ) درف   ) نالف شاک  نم !  رب  ياو  يا   . » ًالیلخ ًانالف  ذـّختا  مل  ینتیل  یتلیو  ای  هک : 
یم نایب  نینچ  ار  دودح  نیا  ابیز  رایسب  یتیاور  رد  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  دمآ .  نم  غارس  هب  یهاگآ  هکنآ  زا  دعب  دومن  هارمگ  قح  دای 
دوخ يارب  لـماک  تسود  ار  وا  دـشابن  اراد  ار  دودـح  نآ  همه  هک  یـسک  تسا  يدودـح  ياراد  نارگید  اـب  تقاـفر  یتـسود و   : » دـنیامرف

رهاظ و هکنآ :  لوا  زا ) :  دنترابع  دودح  نآ   . ) تسین تسود  تقیقح  رد  درادن  ار  دودـح  نآ  زا  کی  چـیه  هک  سک  نآ  نکن و  باختنا 
لام و هب  یباـی  تسد  هکنآ :  موس  دـنیبب .  دوخ  یتشز  ییاـبیز و  ار  وت  یتشز  ییاـبیز و  هکنآ :  مّود  دـشاب .  ناـسکی  وت  هب  تبـسن  شنطاـب 
 . دنکن هقیاضم  وت  هب  تبسن  دراد  رایتخا  رد  هچنآ  یتسود  تقافر و  باب  رد  مراهچ :  دهدن .  رییغت  وت  هب  تبسن  ار  شراتفر  ماقم  هب  ندیسر 

رارق رایعم  ار  لئاسم  نیا  هک  تسا  مزال  ام  رب  تسود  باختنا  رد  نیا  ربانب  ( . 2 «) دراذگن اهنت  اهر و  ار  وت  بئاصم  اهیتخس و  ماگنه  مجنپ : 
راحب 2 ـ  هیآ 28 .  ناقرف ،  هکراـبم  هروس  1 ـ  دشابن .  ناربج  لباق  دیاش  هک  تسا  ینارـسخ  بجوم  یتسود  دودح  نتفرگ  هدـیدان  میهد و 

 . تیاور 1 ج71 ص173  راونالا ، 

ناسنا تشونرس  رد  تسود  شقن 

تادیکأت همه  هک  تفگ  ناوتب  دیاش  دیدرگ و  صخشم  ناسنا  یگدنز  رد  ناتسود  شقن  ریثأت و  يدح  ات  دش  هتفگ  هک  یبلاطم  عومجم  زا 
هک تفگ  ناوتیم  دیدرت  نودب  تفرگ .  هدیدان  دـیابن  ناسنا  تشونرـس  رد  ار  ناتـسود  شقن  يافیا  هک  تسا  هتکن  نیا  تیمها  هب  رظان  نید 

ریثأت ناسنا  تعیبط  نوچ  دنتـسه .  وا  نارـشاعم  ناتـسود و  درف ،  هدارا  میمـصت و  زا  دعب  یمدآ  تیـصخش  یهد  لکـش  رد  لماع  نیرتمهم 
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تـسین يرما  نیا  دنکیم و  ذخا  دننیرق  بحاصم و  وا  اب  هک  نارگید  زا  ار  يدرف  دیاقع  یقالخا و  فاصوا  زا  ياهدمع  شخب  تساریذـپ و 
يرما ینید  قطنم  تهج  زا  مه  تسا و  ياهدـش  تباث  رما  یملع  ثیح  زا  مه  يریذـپ  ریثأت  یلاعفنا و  تلاح  نوچ  دـشاب  ناـمتک  لـباق  هک 

نایب ریما  تسا .  هدش  دراو  صوصخ  نیا  رد  هک  تسا  یتایاور  دنک  یم  نییبت  رما  نیا  رد  ار  نید  هاگدـید  هک  هچنآ  تسا .  هدـش  هتفریذـپ 
رظن شناتسود  هب  دیدادن  صیخشت  ار  وا  نید  دش و  هّبشتم  امـش  رب  یـسک  رما  هاگ  ره   : » دنیامرف یم  رما  نیمه  ریثأت  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
ماما ( . 1 «) درادن ادخ  نید  زا  ياهرهب  بیصن و  مه  وا  سپ  دندوبن  ادخ  نید  رب  رگا  تسادخ و  نید  وریپ  زین  وا  دندوب  نید  لها  رگا  دینک 

اهتیقاوـم یف  ُةالـصلا  لاـق :  اـمه ؟  اـمو  لـیق  ْبزعا  ّمث  ْبزعا ،  مث  ْبَزعاـف  ّـالاو  هیف  اـتناک  ْنَم  ناتلـصخ  دـندومرف :  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص
يرود نک ،  يرود  نک ،  يرود  وا  زا  هن  رگ  تسا و  یتسود  ترشاعم و  لباق  دوب  وا  رد  تلصخ  ود  هک  ره   . » ةاساوملاو اهیلع  ۀظفاحملاو 
هکنیا ( . 2 «) يدردمه يرگید  ندوب و  بظاوم  نآ  هب  ندناوخ و  شتقو  هب  ار  زامن  یکی  دومرف :  تسیچ ؟  تفـص  ود  نآ  دـش :  هتفگ  نک 
رارصا ماما  لیلد  نیمه  هب  تسا  رگیدکی  رد  دارفا  یقالخا  تافـص  يریذپ  ریثأت  تّدش  هناشن  دینک  يرود  هک  دندیزرو  دیکأت  راب  هس  ماما 

نیا موهفم  دیامن .  تیارس  امش  هب  نانآ  قالخا  ات  دیشاب  هتشاد  رشن  رشح و  ترـشاعم و  زامن  ناظفاح  نارادساپ و  زامن و  لها  اب  هک  دنراد 
ریسم زا  ار  امش  نانآ  دیشاب  هتشاد  تساخرب  تسشن و  دنتدابع  زامن و  هب  هجوتیب  هک  یناسک  ناشیا و  ریغ  اب  رگا  هک  تسا  نآ  ینارون  مالک 

ینامرد هک  نیـشن  مک  نادب  اب  تسا :  هتفگ  يونزغ  یئانـس  هچنانچ  دنـشخبیم  يّرـست  امـش  رد  ار  ناشقالخا  دنزاس و  یم  فرحنم  تداعس 
رام زا  دوب  رتدب  دب  رای  دب  رای  زا  زیرگ  یم  یناوت  ات  هک :  دـنا  هدورـس  ابیز  نینچ  يولوم )  ) یمور فراع  ای  یناسنا و  سفن  تسا  ریذـپ  وخ 

تسا رثؤم  رایسب  ناسنا  تواقش  تداعس و  رد  تسود  شقن  هک  یتسارب  دنز و  نامیا  رب  ناج و  رب  دب  رای  دنز  ناج  رب  یمه  اهنت  دب  رام  دب 
ـ  1 دوب .  اشوک  قیقد و  وا  تخانش  باختنا و  رد  دیاب  سپ  تسا .  رتمهم  رتشیب و  ناکیدزن  هداوناخ و  ریثأت  شقن و  زا  وا  شقن  رثا و  ًابلاغ  و 

َّظَح الف  هللا  نید  ریغ  یلع  اوناک  ْنِاو  هللا  نید  یلع  وهف  هللا  نید  َلها  اوناک  ْنِاَف  ِهئاطلخ  یلا  اورظناـف  ُهَنید  اوفرعت  ملو  هرما  مکیلع  هبتـشا  ِنَم 
 . نینثالا ص55 باب  قودص ،  خیش  لاصخ  2 ـ  ج3 ص197 .  راونالا ،  راحب  هللا .  نید  ْنِم  هل 

یقالخا داسف  نامرد 

ندرب نیب  زا  و  مکاح ،  رما و  نایلاو  بناج  زا  عامتجا  نیدـلاو و  فرط  زا  هداوناخ  طیحم  نتـشاد  هگن  ملاس  یقالخا ،  لضعم  نیا  ّلـح  رد 
ار نانآ  فلتخم  ياههار  زا  هک  یقالخا  دـسافم  زا  يرود  نتفرگ و  هلـصاف  يارب  دـنناوتیم  ناـناوج  تسا .  یلـصا  طرـش  هاـنگ ،  تامّدـقم 

ياهراک هب  یمرگرـس  ای  ندش  لوغـشم  نآ  دنیامن و  ذاختا  ار  یفلتخم  ياههویـش  یناطیـش ،  ياهماد  هب  ندـماین  راتفرگ  دـنکیم و  دـیدهت 
دیاش ناناوج  ناناوجون و  زا  یخرب  لاثم  ناونعب  دننیبیم .  دوخ  رد  ار  نآ  یبای  دشر  ماجنا و  دادعتـسا  یگدامآ و  هک  ینف  ای  يرنه  فلتخم 
دوش یم  هیصوت  نانیا  هب  دنراد  ار  ینف  روما  قوذ  ای  يرنه  ياهراک  یگدامآ  اّما  دنشاب  هتشادن  ار  ندرک  هعلاطم  ای  ندناوخ  سرد  دادعتـسا 

نیرتگرزب تقیقح  رد  يدرف  صاخ  دادعتـسا  قوذ و  نتـشاذگ  لـطعم  هکنیا  هچ  دنـشخب  ءاـقترا  هتفرگ و  راـکب  ار  دوخ  ياهدادعتـسا  هک 
يدام تنکم  تورث و  نآ  نیرتمهم  هک  یفلتخم  لماوع  لولعم  یقالخا  دسافم  هک  دسر  یم  رظن  هب  تسا .  یناسنا  تیـصخش  دوکر  لماع 
انامه ةدسفم  ُّيَا  ِءرَْمِلل  ٌةَدَسْفَم  هَدِجلاو  َغارفلاو  َبابَّشلا  َّنِا  دنا :  هدورـس  برع  رعاش  نآ  هچنانچ  دـشابیم ،  تسا  يراکیب  یناوج و  رورغ  ، 

دیشوک و نآ  عفر  رد  دیاب  لماوع  نیا  تخانش  زا  سپ  دننک .  یم  داجیاار  یقالخا  داسف  هدسفم و  نیرتدب  هیامرس  يراکیب و  یناوج و  هک 
هعلاطم قوذ  يرگید  دشاب و  هتشاد  يرنه  قوذ  یسک  تسا  نکمم  تسا .  فلتخم  نارگید  اب  يدرف  ره  يارب  للع ،  نآ  لاوز  عفر و  قرط 

دنک عوجر  دوـخ  هب  هک  ره  لاـح  ره  هب  یـشزرو .  ياههتـشر  رد  قاـیتشا  يرگید  دـشاب و  هتـشاد  ینف  روـما  رد  تیقـالخ  قوـش و  یکی  ، 
تیقفوم و زومر  نیرتمهم  نیرتهب و  زا  یکی  نآ  ندومن  بیقعت  هقالع و  دروم  رما  ندرک  ادـیپ  تسا .  دـنمقالع  يزیچ  هچ  هب  هک  دـمهفیم 

یسک قشاع  تسا  یقوش  يرس  ره  رد   : » هک يرفعج  یقت  دّمحم  همالع  موحرم  دناهدومرف  ابیز  رایسب  تسا و  یگدنز  رد  ناسنا  يدنلبرس 
دنک لابند  ار  نآ  هدومن و  ادـیپ  ار  دوخ  ینطاب  قوذ  یعاـمتجا ،  یگدـنز  يادـتبا  رد  هک  یناوجون  هچناـنچ  دـبایرد . » ار  شقوذ  هک  تسا 
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دـینک و راک  امـش  همه   . » هل َِقلُخ  اِمل  ٌرَّسیُم  ّلُـکف  اولَمِْعا  دـندومرف :  هک  تسا  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ مـالک  نیا  تسا و  قفوم 
(1 «) دهد یم  ماجنا  یناسآ  تلوهس و  هب  ار  نآ  تسا و  رتقیال  هدش  هدیرفآ  هک  يراک  يارب  سکره  هک  دیشاب  هجوتم  یلو  دیئامن  ششوک 

ِدبعلا نع  هللا  ضارعا  ُۀـمالع  دـندومرف :  هک  تسا  نیا  شتما  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  تیـصو  نیرتمهم  زا  یکی  زین  و  . 
سپ دروخ . » یمن  شدردب  هک  دـیامن  لوغـشم  يزیچ  هب  ار  وا  هک  تسا  نیا  شاهدـنب  زا  ادـخ  ینادرگ  يور  هناشن   . » هینْعَی امب ال  هلاغتـشا 

دنکیم يرپس  ار  یگدنز  ینطاب  قوذ  يوجتسج  هشیدنا و  لمأت و  نودب  درف  هک  دریگیم  همـشچرس  اجنآ  زا  ًابلاغ  یقالخا  لضعم  هدسفم و 
یم هدروخ  تسکش  هدروخرس و  ار  دوخ  یهاگ  ناتسود  نایم  رد  تهج  نیمه  هب  تسا و  یلبق  هعلاطم  نودب  دور  یم  یلمع  لابندب  رگا  و 

دنوادـخ هک  تسا  مزـال  ناـناوج  ناـناوجون و  همه  رب  هتکن  نیا  هب  نطفت  هجوت و  ددرگ .  یم  ـالتبم  یقـالخا  دـسافم  هب  نآ  رثا  رد  دـنیب و 
یـسک رگا  تسا و  هدومرف  تیانع  وا  هب  مه  يرکف  تیقالخ  هشیدـنا و  لقع و  تبهوم  تمعن و  یناوج ،  یباداش  طاشن و  تمعن  رب  هوـالع 

تاـیآ و رد  هکنیا  تسا .  هدومن  نارفک  هتفرگ و  هدـیدان  ار  یهلا  تاـکرب  عقاو  رد  دـنکن  هدافتـسا  یگدـنز  ریـسم  رد  یهلا  تاـمعن  نیا  زا 
ياههیامرـس هکلب  تسین  يدام  هیامرـس  طقف  روظنم  دینادب  ار  نآ  ردق  دـیراذگن و  اپ  ریز  ار  یهلا  ياهتمعن  هک  تسا  هدـش  دـیکأت  تایاور 

 . دریگب هدیدان  دیابن  مه  ار  يونعم  هیامرس  دیامن  نارفک  ار  يدام  هیامرس  دیابن  هک  روطنامه  ناسنا  تسا .  یهلا  تمعن  لومشم  مه  يونعم 
مدـع دـنکن .  يرادرب  هرهب  نآ  زا  هتفرگن و  راـکب  ار  دوخ  یهلا  دادعتـسا  ناـسنا  هک  تسا  نیا  هب  يوـنعم  هیامرـس  نارفک  نتفرگ و  هدـیدان 

دنوادخ هک  تسا  یهلا  باذع  باقع و  نآ  هجیتن  تسا و  یقالخا  دسافم  يراتفر و  تافارحنا  بجوم  یناوج  راشرس  دادعتـسا  زا  هدافتـسا 
(2 «) تسا دیدش  مباذع  تازاجم و  دیئامن  نارفک  ار  یهلا  تمعن  رگا  و  « » دیدشل یباذع  ّنا  مترفک  نئل   » تسا هدومرف  هداد و  ار  نآ  هدـعو 

هشیدنا میشخب و  یلاعت  ار  دوخ  یمالـسا  هعماج  نتـشیوخ و  میراد  تسد  رد  هک  ییاهبنارگ  ّرد  نیا  زا  یهد  تهج  ظفح و  اب  میئایب  سپ  . 
فک زا  یقالخا  تشز  لامعا  ینید و  ریغ  راکفا  هب  ندرک  هتخیمآ  اب  اردـنا  یناسنا  ءاقترا  مهم  رازبا  ود  هک  یناوج  طاشن  اب  تایح  كاـپ و 

هک نوچ  دراد  ياهژیو  تیمها  ریـسم  نیا  رد  نانآ  یگدـنز  هعلاـطم  نید و  ناـگرزب  یناوج  تاـیح  ندادرارق  هوسا  يریگوگلا و  میهدـن . 
هیلع ) یلع راب  رهوگ  مالک  تسام .  هدـنیآ  ای  لاح  نانآ  هتـشذگ  ینعی  میئامن  هبرجت  میهاوخیم  ام  هکیلاح  رد  هدومن  هبرجت  ار  یناوج  ناـنآ 

ار دوخ  لاـمعا  هک  سک  ره  ( . » بطاـعملا  ) ِبطاوعلا َنِم  َِملَـس  ِبِراـجتلا  َنِم  َمَکْحَا  ْنَم  دـندومرف :  هک  تسا  بلطم  نیمه  دـیؤم  مالـسلا )
ام عفَن  َمِرُح  ْنَم  َّیقـشلا  َّنِاَف  دـندومرف :  هکنیا  ای  و  ( . 3 «) دوب دهاوخ  تمالـسب  یهابت  طوقـس و  زا  دزاس  راوتـسا  مکحم و  تایبرجت  هیاپرب 

ياهرهب هدش  اطع  وا  هب  هک  يرئاخذ  زا  دربن و  يدوس  هبرجت  لقع و  هیامرـس  زا  هک  تسا  یـسک  تخبدب  انامه   . » ۀبرجتلاو ِلقعلا  نم  َِیتُوا 
دـهدیم و تاـجن  یقـالخا  دـسافم  تالـضعم و  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  يدـیفم  ّرثؤم و  شناد  ملع و  نارگید  ياـههبرجت  سپ  ( . 4 «) دریگن

ُْهتَظَعَو ْنَم  ُلقاعلا  دـنا :  هدومرف  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هچنانچ  دـنریگ .  دـنپ  یگدـنز  تایبرجت  زا  هک  دنتـسه  یناـسک  نادـنمدرخ  نـالقاع و 
باطخ مالسلا ) هیلع  ) یلع هدنزومآ  رایسب  تیصو  اب  ار  ثحب  زا  شخب  نیا  ( . 5 «) دریگ دنپ  تایبرجت  زا  هک  تسا  یسک  لقاع   . » ُبراجتلا
مزیزع رسپ  يا   . » دریگ رارق  ام  تیاده  ریسم  رد  یغارچ  ایاصو  نیا  هک  دشاب  میربیم .  نایاپ  هب  دناهتشاد  نایب  هنیمز  نیمه  رد  هک  شدنزرف 

هـشیدنا تقد  اب  ناشخیرات  رد  مدرک و  رظن  نانآ  ياهراک  رد  یلو  دـندوب  نم  زا  شیپ  هک  یناسک  دـننام  مدرکن  ینـالوط  رمع  نم  هچ  رگا 
ادـیپ ناگتـشذگ  زا  هک  يرابخا  مدـمآ  باسح  هب  ناـنآ  زا  یکی  دـننام  عـالطا  ترثک  زا  هک  يّدـح  اـت  مدومن  ریـس  ناـشراثآ  رد  مدومن و 

زا ار  ناشروما  ناـیرج  ماـهدرک و  یگدـنز  اـهنآ  نیرخآ  اـت  نیلوا  اـب  مدوخ  ییوگ  هک  دومن  هاـگآ  ناـنآ  عضو  هب  ارم  يردـق  هب  ماـهدرک 
سپـس مداد  صیخـشت  ار  ناشلامعا  نایز  دوس و  متخانـش و  ار  ناشراک  یگریت  ینـشور و  نانآ  خـیرات  رد  قمعت  رثا  رب  ماهدـید .  کیدزن 

ار عیاقو  ریذپلد  ابیز و  بلاطم  اهنت  مدراذـگ و  وت  رایتخا  رد  دوب  دـیفم  هدـنزومآ و  هچنآ  مدومن  لابرغ  ار  دوخ  یخیرات  تاعالطا  عومجم 
همان نیمه  همادا  رد  ( . 6 «) متـشاد هاگن  رانکرب  درادن  یلمع  یملع و  رثا  هک  هدیاف  یب  لوهجم و  يایاضق  زا  ار  تنهذ  مدـیزگرب و  وت  يارب 

دندز و اپ  تشپ  سفن  ياوه  هب  هک  دندوب  اهنآ  اریز  زومایب  ار  هبرجت  ادخ  نید  هب  ناگدـننک  يرای  راکوکین و  ناگتـشذگ  زا  هک  دـیامرفیم 
هروس 2 ـ  تیاور 10 .  ج5 ص157  راونـالا ،  راـحب  1 ـ  دـندناسر .  ترخآو  ایند  تداعـسو  حالف  هب  ار  دوخو  دـنتفرگ  هلـصاف  دـسافم  زا 
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نقش نماز در شخصیت جوانان مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفه

مبـارکه ابراهیم ، آیه 7 . 3 ـ غرر الحکـم ، ج5 ص215 )دوره 7 جلدي( . 4 ـ بحـار االنوار ، ج33 ص304 روایت 554 . 5 ـ بحار
 . زارف 13 همان 31  هغالبلا ،  جهن  6 ـ  تیاور 46 .  ج33 ص160  راونالا ، 

یصخش روما  رد  زامن  تمحازم  هناهب 

لهاج یهاگآ و  مدـع  زا  یـشان  ای  تسین  جراخ  لاح  ود  زا  دـنادب  یـصخش  هرمزور  ياهراک  لامعا و  يارب  یمحازم  ار  زاـمن  هک  یـسک 
یمالـسا ماکحا  هیقب  اب  هدوب و  ناسکی  نید  میلاعت  ریاـس  اـب  زاـمن  دـنک  یم  روصت  هک  تسا  نید  رد  نآ  هاـگیاج  زاـمن و  تیعقوم  هب  ندوب 

دودرم تهج  ود  ره  هک  دزاس  نایامن  لیلد  ناونعب  ار  هناهب  نآ  دـهاوخیم  هک  تسا  نآ  كرت  رد  هناـهب  داـجیا  رطاـخ  هب  اـی  درادـن و  یقرف 
رد تسین .  نید  ماـکحا  ریاـس  ضرع  رد  زگره  هدوـب و  اراد  نید  رد  ار  هاـگیاج  نیرترب  زاـمن  هک  تسا  نیا  هب  لّوا  روـصت  نـالطب  تسا . 

یلجتم زامن  رد  نید  همه  نوچ  دـناهدروآ  رامـش  هب  نید  مامت  هکلب  نید و  هراـصع  ار  زاـمن  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم ریباـعت ،  زا  یخرب 
ماجنا و هتـشاد و  یلیلد  هک  دراد  یعـس  نآ  كرت  ای  لـمع  ماـجنا  يارب  سکره  تسا  یعیبط  هک  تسا  نیا  هب  مود  روصت  نـالطب  و  تسا . 
یباجیا و هبنج  هک  زامن  هماقا  هک  دوش  لاوئـس  رگا  هتبلا  تسین .  تلع  نودب  يراک  چیه  نوچ  دـهدن  ماجنا  تلع  نودـب  ار  يراکره  كرت 
هک تسا  نیا  ام  خـساپ  دـشاب ؟  لیلد  دـنمزاین  ات  دـشاب  هتـشاد  یلمع  هبنج  هک  تسین  يزیچ  زامن  كرت  یلو  دراد  لیلد  هب  زاین  دراد  یلمع 
هن دنک  هماقا  لیلد  دیاب  دیامن  كرت  ار  نآ  یـسک  رگا  هدـمآ  باسحب  تابجاو  ءزج  هدـش و  هتـساوخ  هدـنب  زا  هک  تسا  یمکح  زامن  نوچ 

تمایق رد  هکنیا  لثم  تسا  لیلد  دنمزاین  ناشکرت  اهنآ و  یبلس  هبنج  هک  دراددوجو  نید  رد  يدایز  روما  و  دهدیم .  ماجنا  ار  نآ  هک  یسک 
ارچ یتـشاد  هیامرـس  هک  وت  یتـفرن ؟  جـح  هب  يدوب  عیطتـسم  هک  وت  ارچ  یتـفرگن ؟  هزور  ارچ  يدوب  ملاـس  هک  وت  دوشیم  لاوئـس  ناـسنا  زا 

کسمت اههناهب  هب  دارفا  هک  تساجنیا  اهنآ .  ماجنا  هن  تسا  لیلد  جاتحم  ناشکرت  دنراد و  یبلس  هبنج  اهنیا  همه  يدادن ؟  تاکز  سمخ و 
هک دـننادیم  دوخ  هکنآ  لاح  دـنیامن و  هئارا  دوخ  لمع  كرت  لیلد  ناونعب  ار  یلایخ  یهاو و  ياـههناهب  نآ  هک  دـنراد  شـالت  دـنیوجیم و 

هدومن و هیجوت  ار  يراک  ره  رد  یتسـس  یلبنت و  دـنک و  یـشارت  هناهب  هک  تسا  نیا  رب  يرـشب  تداع  ًـالومعم  تسین .  شیب  ياـهناهب  اـهنیا 
 . تسوا هدارا  یتسس  ای  لیامت  مدع  هناشن  لیلد و  اههناهب  رذع و  نیا  دبلطب و  راذتعا 

ربکت رورغ و 

ربکت رورغ و 

یفاک ناسنا  رد  تفـص  نیمه  دوجو  هدنب ،  زا  ادـخ  ینادرگ  يور  ضارعا و  رد  تسا و  يرـشب  فاصوا  نیرتمومذـم  زا  یکی  فصو  نیا 
نیذلا یتایآ  نع  فرـصاس  دنیامرف :  یم  ياهیآ  رد  تسا .  هدومن  شهوکن  ار  تفـص  نیا  دنوادخ  یهلا  تایآ  زا  هیآ  نیدـنچ  رد  تسا . 

رگید هیآ  رد  و  ( . 1 «) میزاس رود  دوخ  تایآ  زا  دنزرویم  ربکت  نیمز  رد  تلع  نودب  هک  یمدرم  يدوزب   . » ّقحلا ریغب  ضرالا  یف  نوربکتی 
لد بلق و  همه  ینعی  ( . 2 «) رابج رّبکتم  ره  لد  رب  دنزرهم  دنوادخ  نینچمه   . » راّبج رّبکتم  بلق  ّلک  یلع  هللا  عبطی  کلذـک  دـنیامرف :  یم 

انامه  . » نیربکتـسملا ّبحیال  ّهنا  دومرف :  لحن  هکرابم  هروس  هیآ 23  رد  و  دشاب .  هتـشادن  یبلق  تفرعم  تخانـش و  چیه  هک  دنزرهم  ار  وا 
دزرو ربک  مناگدنب  زا  هک  ره   : » دـنیامرف یم  رفاغ  هکرابم  هروس  هیآ 60  رد  زین  و  درادن . » تسود  ار  ربکتـسم  رورغم و  ياهناسنا  دـنوادخ 
تسا هدش  تفص  نیا  زا  يرایسب  مذ  تایاور ،  رد  و  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم تاملک  رد  نینچمه  و  میئامن . » مّنهج  لخاد  ار  وا  يدوزب 

هب هک  یسک   . » ربک نم  لدرخ  ْنِم  ۀّبح  لاقثم  هبلق  یف  ناک  نم  ۀّنجلا  لخدیال  دندومرف :  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا راوگرزب  یبن  . 
هک دنکیم  تیاور  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  یناشاک  ضیف  ( . 3 «) دوش یمن  تشهب  دراو  دشاب  هتـشاد  لد  رد  رورغ  لدرخ  هناد  کی  هزادنا 

روتـسد دـنکیم و  تیاکـش  لاعتم  يادـخ  هب  دوخ  یمرگ  يدایز  زا  تسا  ناربکتم  هژیو  هک  رقـس  مانب  تسا  یناـبایب  خزود  رد   : » دـندومرف
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زا تسا و  یناور  ضارما  نیرتگرزب  زا  ربک  ضرم  هکنیا  هصالخ  ( . 4 «) دنازوسب ار  خزود  همه  دشک  سفن  نوچ  درآرب  یسفن  ات  دهاوخیم 
نیا رد  هداعسلا  جارعم  دنمـشزرا  باتکرد  یقارن  موحرم  دنیالتبم .  نآ  هب  ماوع  صاوخ و  دارفا  زا  يرایـسب  هک  تسا  یقالخا  لئاذر  مظعا 

قالخا بسک  هب  ناسنا  هک  دوشیم  عنام  تفص  نیا  دناهتشگ  تواقش  ماد  راتفرگ  تفـص  نیا  هب  هک  مایا  ناگرزب  یـسب   : » دنیامرف یم  باب 
( . 5 «) دریذپ یمن  ار  تحیصن  ملح و  عضاوت و  دنیب و  یم  گرزب  ار  دوخ  یمدآ  تفص  نیا  هطساوب  نوچ  دبای  تسد  هنسح 

يرامیب نیا  نامرد  اّماو 

ربانب دریذـپ .  نامرد  شدـض  هب  يدرد  ره  دـنیوگ  افرع  ءامکح و  نوچ  تسا  ینتورف  عضاوت و  يرامیب ،  نیا  جـالع  ناـمرد و  هار  نیرتهب 
ناسنا هب  دـناوتیم  وا  ربارب  رد  يراوخ  ّتلذ و  ساسحا  دـنوادخ و  یئایربک  تمظع و  لباقم  رد  هناعـشاخ  هناعـضاخ و  هدجـس  عوکر و  نیا 
رّـسیم هار  ود  زا  ربک  جالع  نامرد و  هک  دـناهتفگ  قـالخا  ملع  ياـملع  تسا .  يزیچاـن  دوجوم  وا  هک  دـنک  داـجیا  ار  تفرعم  شنیب و  نیا 

نوچ دنک .  ادیپ  دوخ  يادخ  دوخ و  هب  تخانش  تفرعم و  ینعی  دسانشب  ار  دوخ  سفن  هک  تسا  نآ  یملع  هار  اّما  یلمع .  یملع و  تسا . 
دیمهف دهاوخ  درب و  دهاوخ  یپ  یهلا  تردق  تمظع و  دوخ و  یناوتان  فعض و  تراقح و  هب  دسانـشب  ار  دوخ  يادخ  دوخ و  ناسنا  یتقو 

كاخ زا  هک  دـنادیم  هاگآ  ناسنا  تسوا و  تقامح  لهج و  زا  یـشان  ربکت  رورغ و  همه  سپ  تسین .  زاینیب  دوخ  قلاخ  زا  ینآ  هظحل و  هک 
رازاب هب  ربک  دـشورف و  یمن  رخف  زگره  یناسنا  نینچ  دوب .  دـهاوخن  هدـنز  ایند  نیا  رد  یحابـص  دـنچ  هدـش و  قلخ  هدـیدنگ  بآ  زیچان و 

ُعَمْـسَیو محلب  مّلکتیو  محـشب  رظنی  ناسنالا  اذهل  اوبَجِْعا  دیامرف :  یم  ناسنا  شنیرفآ  باجعا  هرابرد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع دنک .  یمن  هضرع 
زا دونشیم و  یناوختسا  اب  دیوگیم و  نخس  یتشوگ  اب  دنیبیم و  یهیپ  اب  هک  دیئآ  تفگش  هب  ناسنا  شنیرفآ  يارب   . » مرَخ ْنِم  ُسَّفَنَتَیو  مْظَِعب 

دوخ تراقح  هب  قلاخ و  تمظع  هب  دنک  لمأت  رگا  هدرک و  داجیا  وا  رد  شقلاخ  ار  یتفگش  همه  نیا  ( . 6 «) دشک یم  سفن  ینیب )  ) یفاکش
یم رورغ  ضرم  یملع  نامرد  رد  دراد  ییـالوط  دـی  قـالخا  ملع  رد  هک  هعیـش  گرزب  ياـهقف  اـملع و  زا  یقارن  موحرم  درب .  دـهاوخ  یپ 

هدیدنگ و ینم  يا  نک ،  هدهاشم  ار  دوخ  نوردنا  ریگ ،  رظنرد  ار  دوخ  رخآ  لّوا و  سانـشب ،  ار  دوخ  رادـقم  ردـق و  ناسنا  يا   : » دـنیامرف
هب يا  اپ ،  تسد و  یب  زجاع  يا  نفع  کـمرک  يا  نفعتم و  روناـج  يا  تاـفاثک ،  عمجم  يا  تاـساجن و  لاوج  يا  هدیدنـسپان .  رادرم  يا 

هظحل دناهج ،  یم  اج  زا  ار  وت  یشوم  نتـسج  دریگ .  یم  وت  زا  ار  شمارآ  باوخ و  یـشپش  اجک ،  ربکت  اجک و  وت  التبم  جایتحا  رازه  دص 
زا هکنادـب  يآ و  رب  ضرم  نیا  هجلاـعم  ددـص  رد  سپ  یـسرت .  یم  تا  هیاـس  زا  کـیرات  بـش  رد  دروآ ،  یم  رد  اـپ  زا  ار  وـت  یگنـسرگ 

شیوخ و نتشیوخ  رد  درف  رگا  نیا  ربانب  ( . 7 «) تسا عضاوت  حدم  رورغ و  ربکت و  تمذم  رد  رکفت  لمأت و  ضرم ،  نیا  هصوصخم  هجلاعم 
هک تسا  نیا  نآ  یلمع  هار  اّماو  دریگ .  یم  هلـصاف  رورغ  ربک و  زا  دروآ  تسدـب  یتفرعم  شنیب و  دـیامن و  لمأت  نارگید  اب  دوخ  راتفر  رد 
رد هک  یبارعا  هب   : » دیوگ یلازغ  دمحم  دـماح  وبا  دـهد .  رارق  شیوخ  يارب  وگلا  ار  ناگرزب  راتفر  دـنک و  عضاوت  قلخ  ادـخ و  لباقم  رد 
زا یکی  هک  تسا  يرارسا  زامن  رد  نوچ  دیناوخب  زامن  هک  دیسر  روتسد  دندرک  یم  ربکت  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ يادخ  لباقم 

هاگره دنتـسناد و  یم  گننار  ندش  مخ  هک  دوب  مسر  برع  رد  نوچ  دوجـس ،  عوکر و  مایق و  لاح  رد  تسا  ینتورف  عضاوت و  نآ  رارـسا 
میکح دروآ .  یمن  دورفرس  نآ  نتسب  يارب  دشیم  هراپ  ششفک  دنب  رگا  و  دشیمن .  مخ  نآ  نتشادرب  يارب  داتفایم  شتسد  زا  یـسک  هنایزات 
تیاهن برع  دزن  دوجس  نوچ  منکن  هدجس  هداتسیا  زج  هک  مدرک  تعیب  طرش  نیا  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ اب  تفگ  مازح  نب 

( . 8 «) تسا لمع  ملع و  رد  یقیقح  لاـمک  سپ  ددرگ .  دوباـن  ناـشربک  دنکـشب و  ناـشرورغ  اـت  دـندش  رما  نآ  هب  دوب و  یتسپ  يراوخ و 
یناسنا ماوقا  همه  نایم  رد  تیرـشب  خـیرات  لوط  رد  هک  دـنادب  دـیاب  ناوج  کی  هک  تسا  نیا  یقالخا  يالب  نیا  نامرد  رد  مالک  هصـالخ 

تّزع دجم و  و  دـناهدوب .  ناشنیرترورغم  اهناسنا ،  نیرتهیامورف  نیرتتـسپ و  اهنآ و  نیرتعـضاوتم  دارفا ،  نیرتتلیـضف  اب  نیرتلماک و  هشیمه 
دنکن ادیپ  تیّرح  ات  دنکن و  ادیپ  تیّرح  ددرگن  ادـخ  دـبع  یـسک  ات  تسا و  یقیقح  دوبعم  لباقم  رد  وا  يریذـپ  میلـست  دـبعت و  رد  یمدآ 

دوخ هب  یناوتان  زجع و  یهلا و  تمظع  هب  تفرعم  ملع و  اب  زج  بتارم  نیا  همه  دوشن و  لصاو  تداعـس  هب  دـباین  لامک  اـت  دـباین و  لاـمک 
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( مالسلا هیلع  ) دواد سانشب  ار  تدوخ  سانشب و  ارم  دواد  يا   : » درک یحو  مالسلا ) هیلع  ) ربمایپ دواد  هب  لاعتم  يادخ  هچنانچ  ددرگن .  رّسیم 
يا درک :  یحو  وا  هب  لاعتم  يادـخ  انف .  زجع و  فعـض و  هب  ار  دوخ  متخانـش و  اـقب  تردـق و  یگناـگی و  هب  ار  وت  تفگ :  درک و  يرکف 

( . 9 «) يا هتخانش  ارم  دیاب  هک  هنوگنآ  دواد 

اهتشون یپ 

ـ  یناشاک ضیف  4 ـ  تیاور 30 .  ج1 ص152  راونالا ،  راحب  3 ـ  هیآ 35 .  رفاغ ،  هکرابم  هروس  2 ـ  هیآ 146 .  فارعا ،  هکراـبم  هروس  1 ـ 
ـ  7 تمکح 7 .  هغالبلا ،  جهن  6 ـ  ص216 .  هداعسلا ،  جارعم  5 ـ  ص218 .  هداعـسلا ، ـ  جارعم  یقارن ـ  موحرم  ص99 .  هنسح ، ـ  قالخا 
ـ  ینادمه دمـصلا  دبع  الم  9 ـ  ص754 .  عضاوت ،  ابـستکا  ربک و  جالع  قیرط  ج3 .  مولعلا ،  ءاـیحا  8 ـ   . 220 ص221 ـ  هداعسلا ،  جارعم 

 . ج2 ص353 فراعملا ، ـ  رحب 

نآ زا  یئاهر  قیرط  فیوست و 

دننکیم و لوکوم  هدـنیآ  هب  ار  دوخ  ینید  فیلاکت  يدابع و  لامعا  لاس  نایم  دارفا  ناناوج و  زا  یخرب  دـش  هتفگ  متـشه  لماع  رد  هچنانچ 
لـسن رب  نآ  ندرب  نیب  زا  لماع و  نیا  ّلح  رد  دـنراد .  رظنرد  ار  یهلا  وفع  شـشخب و  ای  یناسنا و  رمع  ندوب  ینـالوط  لـیبق  زا  یتاـهیجوت 
دـشاب وا  لاـح  ياـضتقم  هک  ار  ینیعم  صخـشم و  ماد  یـسکره ،  نداد  بیرف  يارب  ناطیـش  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هجوـت  ناوـج 

هب ار  یماع  دـهدیم و  بیرف  ياهنوگ  هب  ار  ملاـع  وا  دوب .  دـهاوخن  تخاونکی  ناـسکی و  همه  يارب  سیلبا  نداد  بیرف  هوحن  دـنارتسگیم و 
هب ار  درم  دزاس و  یم  هارمگ  عون  کی  هب  ار  نز  رگید .  قیرط  هب  ار  ریپ  دزاسیم و  راتفرگ  دوخ  ماد  رد  یقیرط  هب  ار  ناوج  رگید .  ياهنوگ 
هب میمـصت  هک  یناناوج  اسب  هچ  دـشاب .  ناسآ  نآ  تخانـش  هک  تسین  یـصخشم  لاـناک  سیلبا  فارحنا  لاـناک  لاـح  ره  هب  رگید .  یعون 
هک دوب  هناور  دجسم  تمـس  هب  یناوج  اسب  هچ  نکم .  باتـش  هتفگ  هتخادنا و  ریخأت  هب  ار  ناشتدابع  ماجنا  ناطیـش  نکیل  دنتفرگ و  تدابع 

دنراد یباتک  تسا  مالـسا  گرزب  ياملع  زا  هک  يزوج  نبا  تسه .  یفاک  هزادـنا  هب  تقو  هک  هدرک  ءاقلا  وا  هب  هدـنادرگرب و  ار  وا  ناطیش 
ياهوزرآ هار  زا  ناگمه  رب  سیلبا  سیبلت   » باب رد  ناشیا  تسا .  يریظن  مک  باتک  دوخ  عون  رد  هک  سیلبا » سیبلت   » مانب دنمـشزرا  رایـسب 

ار نانآ  ناطیش  اّما  دنوش  ناملسم  هتساوخ  هداتفا و  مالسا  تبحم  ناشلد  رد  هک  ینارـصن  يدوهی و  اسب   : » هک دناهدروآ  نینچ  زارد » رود و 
مدآ ناطیـش  زین  دـنریمیم و  رفاـک  اـت  دـننارذگیم  ادرف  زورما و  هب  هنوگ  نیدـب  و  زروـب .  لـمأت  نکم و  باتـش  هتفگ :  هتـشاداو و  ریخأـت  هب 
زاـب هبوت  هار  دـنکیم  اـقلا  نینچ  دزیگناـیم و  رب  تاوهـش  يوـس  هب  ار  وا  درادـیم و  زاـب  هبوـت  زا  اـهندرک  ادرف  زورما و  نیمه  اـب  ار  راـکهنگ 

نآ زا  تسد  ریگب و  ار  دـقن  نیا  دـیوگ  تیـصعم  عاونا  باکترا  رد  هک  تسا  نآ  ماوع  دارفا  رب  ناطیـش  ياهماد  زا  رگید  یکی  ( . 1 «) تسا
یکی هک  حابم  ود  نیب  رگا  درادن .  هسیاقم  ياج  سپ  تسا  مارح  اریز  تسین  دـقن  تیـصعم ،  دـمهفب  تسرد  رگا  هکنآ  لاح  رادرب !  هیـسن 
تذـل دـیوگب :  روخن  لسع  دـنیوگ :  راد  بت  هب  هک  تسا  نانچ  یماع  لاثم  اـّما  تشاد  یهجو  درکیم  شنیزگ  هیـسن  يرگید  تسا و  دـقن 

تسا و هدرتسگ  رایسب  شوفع  تسا  میرک  ادخ  دیوگب :  هک  دشاب  یسک  ماوع  مدرم  زا  هکنیا  ای  و  هیسن .  تمالـس  هدعو  تسا و  دقن  لسع 
زا روـما  نیا  هـمه  سپ  ( . 2 «) دـندرگ كـاله  دـنمان و  ءاـجر  دـیما و  ار  زارد  رود و  يوزرآ  نیا  تسا .  نـید  ءزج  یهلا  فـطل  هـب  دـیما 
نبا یناطیـش  ياهرکم  نیا  زا  يدازآ  تاجن و  قیرط  رد  درک .  ییوج  هراچ  دـیاب  نآ  زا  ییاـهر  تاـجن و  يارب  تسا و  ناطیـش  ياـههلیح 

يوزرآ زا  مینک و  ادرف  زورما و  كرت  هک  تسا  نیا  طایتحا  مکح  تشادهگن و  ار  طایتحا  بناج  دیاب   : » هک دنکیم  داهنشیپ  نینچ  يزوج 
يّدج ار  گرم  دـیاب  تساهتفآ  ریخأت ،  رد  میرادـن و  یناما  گرم  ینعی  میـسرتیم  هچنآ  زا  دـیآیمن و  زاب  هتفر  رمع  هک  مینادرگ  يور  زارد 
تسا ناطیش  رکشل  نیرتگرزب  درک ) مهاوخ  ار  راک  نالف  يدوزب  ینعی   ) فوس دناهتفگ :  هک  دومن  لیجعت  يراکوکین  هبوت و  رد  تفرگ و 
سیبلت 1 ـ  ( . 3 «) درب یم  ورف  یتخـس  هب  ار  تمادـن  هباـخلت  گرم ،  مد  هدروـخ  ار  ناطیـش  سفن و  ندرک  ادرف  زورما و  بیرف  هک  یـسک  . 
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 . ص288 سیلبا ،  سیبلت  3 ـ  ص275 .  سیلبا ،  سیبلت  2 ـ  ص288 .  سیلبا ، 

لمع داقتعا و  هطبار 

طابترا و یلمع  يرظن و  تمکح  ای  ینیب و  ناهج  يژولوئدیا و  نایم  دریگیم و  همشچرس  وا  تاداقتعا  زا  یمدآ  لامعا  هک  تسا  حضاو  رپ 
ناسنا هدیقع  هچ  ره  ینعی  تسا .  هتـسباو  یـصخش  ره  تاداقتعا  هب  ینید  فیلاکت  هب  يدـنب  ياپ  نازیم  تسا .  رارقرب  قیمع  قیثو و  دـنویپ 

ادخ و هب  دقتعم  درف  هک  تسین  تهج  یب  تسا .  رتشیب  وا  یلمع  تادـهعت  رتدـیقم و  ینید  ضئارف  ماجنا  رد  وا  دـشاب  رتشیب  نید  هب  تبـسن 
یعـس دـتفین و  مارح  هب  هک  تسا  نیا  شمامتها  همه  دراد و  رظن  ّدـم  یهلا  ياضر  هار  رد  ار  دوخ  شالت  مامت  شراتفر  لامعا و  رد  تمایق 

یگدنز رد  یـصخشم  نیعم و  فده  دشاب  يداقتعا  یب  ای  نامیا  فعـض  ياراد  هک  يدرف  دریگ .  رارق  شاهعماج  رد  يدیقم  درف  هک  دراد 
هک میوگب  رت  حیرـص  دوب .  دهاوخن  دنمتداعـس  یناسنا  نینچ  تسا و  لزلزتم  شتایح  یگدنز و  تسین  ینیعم  فده  ياراد  نوچ  درادـن و 
زا یبهذـم  تاداقتعا  دـقاف  ناسنا  لـباقم ،  رد  تسا  رت  هدـنز  دـشاب  رت  يوق  وا  تادـقتعم  هچ  ره  تسا و  هدـنز  ینید  تاداـقتعا  اـب  ناـسنا 

تاروتسد ماکحا و  هلـسلس  کی  اهنت  ینید ،  نامیا  یبهذم و  تاداقتعا  هک :  تسا  نآ  نخـس  نیا  لیلد  تسا .  هرهب  یب  یناسنا  ياهـشزرا 
 . دزاس یم  لّوحتم  ار  وا  یگدنز  ریسم  دهدیم و  رییغت  وا  رظنرد  ار  یتسه  ماظن  یلک  يامش  هکلب  دهدیمن  هئارا  ناسنا  هب  ینید 

ینید تاداقتعا  جیاتن  راثآ و 

يداقتعا و هیاپ  تیوقت  هکنیا  هب  تسین  يدیدرت  دوشیم .  هراشا  ینید  داقتعا  نامیا و  دیاوف  راثآ و  زا  یخرب  هب  دیـسر  اجنیدـب  نخـس  نوچ 
رب نیا  ربانب  دنک .  یم  اطعا  ناسنا  هب  يدایز  یباداش  طاشن و  دشاب  راوتـسا  یهاگآ  تفرعم و  رب  هک  ینید  مکحم  تادـقتعم  هب  یبای  تسد 

ینید و گنر  نودـب  یلمع  ره  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  هب  یهاگآ  دنـشاب  یم  ياهزات  نشور و  راـکفا  ياراد  هک  هدرک  لیـصحت  ناـناوج 
تایآ و رهاظ  زا  هک  تسین  ینید  نوتم  زا  ام  تشادرب  یقلت و  نخـس ،  نیا  دوب .  دهاوخ  رمث  نودب  يراک  هجیتن و  یب  یلمع  یبهذم  هغبص 

نمؤم وهو  یثنُا  َْوا  رکذ  ْنِم  ًاحلاص  لمع  نَم  دـنراد .  تلـالد  هتکن  نیا  رب  تاـیاور  تاـیآ و  حیرـص  هکلب  میـشاب  هدروآ  تسدـب  تاـیاور 
یم اطع  كاپ  ّبیط و  تاـیح  وا  هب  اـم  دـشاب  نمؤم  هکیلاـح  رد  دـهد  ماـجنا  حـلاص  لـمع  هک  درم  نز و  زا  یـسک   . » ًۀـبّیط ًةاـیح  هّنییحنلف 

دـندروآ و نامیا  هکنانآ   . » بآم نسحو  مهل  یبوط  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـلا  دـیامرف :  یم  دـنوادخ  يرگید  هیآ  رد  و  ( . 1 «) مینک
رد ار  هزیکاپ  یگدـنز  هبّیط و  تاـیح  یلّوا  هیآ  ( . 2 «) تسا ناشبیـصن  اهماجنارـس  نیرتهب  یگدنز و  نیرتهزیکاپ  دنداد  ماجنا  حلاص  لمع 

تایح  » نوچ درادربرد .  ار  تینما  اب  كاپ و  ياهعماج  ققحت  يداقتعا ،  نینچ  کش  یب  دناد و  یم  تمایق  ادخ و  هب  نامیا  داقتعا و  هورگ 
ان زا  دوب و  دهاوخ  یناسنا  هدنزاس  میهافم  نواعت و  یتسود ،  تبحم ،  حلص ،  هافر ،  تینما ،  شمارآ ،  اب  نیرق  ياهعماج  ققحت  ینعی  هبّیط 

مود هیآ  و  ( . 3 «) تسا ناما  رد  دزاسیم  هریت  ار  یگدنز  دیآیم و  دوجوب  یبلط  راصحنا  یتسرپ و  اوه  رثا  رب  هک  ییاهجنر  درد و  اهیناماسب و 
يارب مهبم  کیرات و  هدنیآ  دنـشابیم و  کین  لمع  خسار و  داقتعا  ياراد  هک  دـنادیم  یناسک  نآ  زا  ار  هدـنیآ  نیرتبولطم  تبقاع و  نیرتهب 
رکنم اهنت  هن  زورما  يرـشب  مولع  هک  تسا  نیا  بلاج  دنربیم .  نامرف  وا  زا  یگدنز  رد  هتفرگ و  یئادخ  هب  ار  سفن  ياوه  هک  تسا  یناسک 

زا دنکن  هجوت  یبهذم  میلاعت  هب  درواین و  يور  یبهذم  ینید و  تاداقتعا  هب  ات  يزورما  رـشب  هک  دراد  دیکأت  رایـسب  هکلب  تسین  یهلا  مالک 
ًاصوصخ مدرم و  ات  يرشب  عماوج  رد  تفای .  دهاوخن  ییاهر  دنکیم  دیدهت  ار  یناسنا  هعماج  هک  اهبارطضا  بوشآ و  اهیمارآ و  ان  همه  نیا 

مانب يرگید  ملاع  رد  هک  دننکن  ادیپ  داقتعا  دننیبن و  دوخ  لامعا  رظان  دهاش و  ار  ادخ  دننکن و  ادیپ  لیامت  یبهذم  دـیاقع  هب  اهنآ  نامکاح 
رد ار  اهنآ  هدرک و  دیدهت  ار  اهناسنا  هشیمه  زوس  نامهناخ  ياهگنج  تراغ و  لتق و  دنیوگ  خـساپ  دوخ  لامعا  کت  کت  هب  دـیاب  ترخآ 

یهلا اروتـسد  هب  يدـنب  ياپ  ینید و  تادـقتعم  رد  دـیاب  هک  دوش  یم  نشور  ام  يارب  هک  تساجنیا  دراد .  یم  هگن  بارطـضا  سرت و  لاح 
تسا اکیرما  رد  متسیب  نرق  فورعم  فصنم و  نادنمشناد  زا  زیمج  مایلیو  میروآ .  تسدب  ار  یعامتجا  تینما  يدرف و  شمارآ  ات  میشوکب 
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هک هتـشاد  نایب  هنیمز  نیا  رد  ار  ییابیز  رایـسب  تاـکن  وا  ناور . » نید و   » ماـنب دـناهدرک  فیلأـت  ار  یباـتک  بهذـم  ناـسنا و  هنیمز  رد  هک 
تقلخ ملاع  حور  اب  لاصتا  رگید  ترابعب  ای  زامن و  اعد و   : » دیوگ باب  نیا  رد  وا  دوش .  یم  هیصوت  هدرک  لیـصحت  ناناوج  هب  نآ  هعلاطم 

سوسحم روطب  هک  ییورین  تردـق و  نایرج  کی  داجیا  زا :  تسا  ترابع  نآ  هجیتن  هجیتن ،  رثا و  اب  تسا  يراک  ادـخ )  ) ناناج ناج  اـی  و 
هکنیا رگید  دوشیم و  ضحم  تمحر  ایئوگ  هک  دیامنیم  معط  هزم و  ياراد  ار  یگدنز  نآ  زا  هتـشذگ  دشابیم .  يونعم  يدام و  راثآ  ياراد 

رد هللا ) همحر  ) يرهطم داتسا  ( . 4 «) تسا غیرد  یب  ناسحا  ییوکین و  نآ  يرهاظ  راثآ  هک  ددرگیم  داجیا  ینطاب  شمارآ  ناـنیمطا و  کـی 
یعامتجا و طباور  دوبهب  یتسه ،  تقلخ و  ناهج و  هب  یتخبـشوخ  ار  نامیا  ینید و  داقتعا  دیاوف  راثآ و  نامیا » ناسنا و   » دنمـشزرا باتک 

یم تأشن  نید  دـیاقع  زا  هک  تسا  یجیاـتن  زا  یخرب  دـیاوف  راـثآ و  نیا  هک  دـنناد .  یم  تمواـقم  يورین  ياـطعا  اـه و  یتحاراـن  شهاـک 
نامیا و توق  راثآ  زا  دنـشخب و  یلاـعت  دـشر و  هنیمز  نیا  رد  ار  دوخ  رتشیب  هچ  ره  اـم  ناوج  لـسن  هک  تسا  هتـسیاش  نیا  رباـنب  ( . 5) دریگ
یمالـسا و بالقنا  روهظ  شیادـیپ و  هبرجت  هچنانچ  تسا  نیا  رد  یعامتجا  يدرف و  حـالف  حالـص و  هک  دـنریگ  هرهب  ینید  داـقتعا  يورین 

راب هب  ام  ناوج  لسن  ًاصوصخ  تلم  ینید  تاداقتعا  زا  هک  تسا  یجیاتن  راثآ و  هنومن  نیرتهب  ربارب ،  ان  گنج  لاس  تشه  رد  سدقم  عافد 
ـ  1 دیدرگ .  یم  دنلبرـس  گنج  رد  هن  دش و  یم  زوریپ  توغاط  لباقم  رد  هن  تلم  نیا  ًاعطق  داقتعا  نامیا و  تردق  نآ  دوبن  رگا  تسـشن و 
ـ  5 ص177 .  ناور ،  نـید و  4 ـ  ج11 ص389 .  هنومن ،  ریـسفت  3 ـ  هیآ 29 .  دـعر ،  هکراـبم  هروس  2 ـ  هیآ 97 .  لحن ،  هکراـبم  هروس 

 . 43 ج2 ص49 ـ  راثآ ،  هعومجم 

ینید ناغلبم  زا  یخرب  تسیاشان  راتفر 

دنراد هدـهع  رب  هک  یتلاسر  دـناهدش و  هتخانـش  مدرم  نایم  رد  یناحور  صخـشم  ماـن  هژیو و  ساـبل  صاـخ و  هورگ  ناونعب  ینید  ناـغلبم 
اب ینید  فیلاکت  ماجنا  هب  عورـش  هکنیا  هب  ًاصوصخ  دـنریگیم .  اـهنآ  زا  ار  دوخ  نید  مدرم  يرثکا  تقیقح  رد  تسا و  یهلا  ماـیپ  ندـناسر 
رت ریطخ  رتنیگنـس و  عامتجا  رد  ار  یناحور  کی  تلاسر  دوخ  هب  دوخ  لـئاسم  نیا  همه  تسا  هارمه  ینید  دـهتجم  ملاـع و  کـی  زا  دـیلقت 

يایلوا تافص  هب  فصتم  دیاب  نید  ملاع  کی  نیا  ربانب  دنـسانش .  یم  نید  مسا  هب  ار  وا  ياهراتفر  اه و  هتفگ  همه  هک  يروط  تسا  هتخاس 
شیوخ تیصخش  رد  دناهتشاد  نید  نایاوشیپ  هک  ار  ياهریس  دنک  یعـس  دهدن .  تسد  زا  زگره  ار  راتفر  راتفگ و  رد  تفارظ  هدوب و  نید 

ام هب  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم زا  یقالخا  تاـیاور  رد  هک  ار  هچنآ  دـشاب .  یهلا  ياـیلوا  هریـس  زا  ياـهولج  وا  تاـکرح  دزاـس و  یلجتم 
راتفر دروخرب و  يرادافو ،  یسانش و  قح  یشوپ ،  هدرپ  رتس و  يرابدرب ،  ملح و  یکین ،  ناسحا و  تشذگ ،  وفع و  نوچ  یتافـص  هدیـسر 
غیلبت رما  رد  تفارظ  دریگ .  رارق  نید  غّلبم  کی  نیعلا  بصن  دیاب  دنـشابیم  یقالخا  مراکم  ءزج  هک  يریذپ  دقن  داقتنا و  شریذـپ  یفطاع و 

داقتنا و هنوگره  لباقم  رد  يروبـص  گنـس  يریذپ ،  ملظ  مالظنا و  زا  يرود  نیع  رد  دـیاب  نید  غلبم  ناونعب  یناحور  کی  هک  تسا  نانچ 
نینچ مالـسا  خیرات  لوط  رد  تیناحور  یعقاو  هرهچ  تقیقح  رد  دنـشابیم .  نینچ  نیا  ًابلاغ  هک  دـشاب  هدوب  شیوخ  راتفر  حالـصا  رد  دـقن 

ياهراتفر رکنم  زگره  ام  تسه .  وا  رد  هابتشا  اطخ و  لامتحا  تسا  هدرکن  نت  رب  تمـصع  يادر  هدوبن و  موصعم  نوچ  نکیل  تسا و  هدوب 
ناگرزب هیـصوت  هچنانچ  میئامن .  هیجوت  ار  اهنآ  هک  درادن  دوجو  مه  يرارـصا  چیه  میتسین و  نویناحور  ینید و  ناغلبم  زا  یخرب  تسیاشان 

یم رامـشب  ام  رـصع  رد  نید  غلبم  کی  لماک  زراب و  قادـصم  هک  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  تسا .  ناغلبم  يراتفر  راتخاس  حالـصا  رد  نید 
یم و  دـنهدن .  ناـفلاخم  تسد  هناـهب  اـت  دنـشاب  دوخ  دروخرب  هجوـتم  ناوـج  بـالط  دـیاب  هک  دـندشیم  رکذـتم  هشیمه  ار  هتکن  نیا  دـنیآ 
دوـش تسُـس  تسا  هدـش  امـش  هب  هک  یهجوـت  نیا  دـیراد و  نویناـحور  امـش  هک  یبوـخ  ههجو  نیا  هتـساوخان  يادـخ  اداـبم  هک  دـندومرف 
شور اب  یمالـسا  روما  رد  هک  دـینک  تحیـصن  ار  اهنآ  دـنراد  يدـنت  تقو  کی  هتـساوخان  يادـخ  رگا  دنتـسه  امـش  نیب  رد  هک  ییاهناوج 

هاگآ و ناناوج  هب  ام  نخـس  اّما  میریذپ  یم  ار  اه  یتساک  نیا  همه  سپ  ( . 1) مینک راتفر  مدرم  اب  یمالسا  قالخا  اب  مینک و  راتفر  یمالـسا 
ار درف  هابتشا  هک  تسا  نینچ  نیا  رگید  یملع  لغاشم  رد  رگم  دوش .  مامت  نید  مسا  هب  دیابن  ییاهاطخ  نینچ  هک  تسا  نیا  هدرک  لیـصحت 
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دوخ ياطخ  هابتـشا و  اـب  ددرگ و  هابتـشا  بکترم  تباـبط  رد  یبیبط  هاـگره  لاـثم  ناونعب  دـنروآ  یم  باـسح  هب  ملع  نآ  ياـطخ  ياـج  هب 
هکلب منکیمن  هعجارم  بیبط  هب  رگید  مرادـن و  لوبق  ار  بط  ملع  رگید  نم  هک  دـیوگیمن  لـقاع  ناـسنا  زگره  دوشب  يراـمیب  گرم  بجوم 

ار ییاـطخ  ینید  غّلبم  یناـحور و  کـی  رگا  تسا .  نینچ  مه  نید  ملع  رد  مرادـن .  لوبق  ار  بیبـط  نیا  نم  هکنیا  هب  دـنکیم  مکح  شلقع 
دراوم نیا  هب  دـیابن  نید .  باسح  هب  هن  تشاذـگ  وا  یـصخش  باسح  هب  ار  نیا  دـیاب  دوش  هدیـشک  فارحنا  هب  ًـالامتحا  اـی  دـش و  بکترم 

دوخ لام  ناج و  زا  نید  ظفح  يارب  مالـسا  خـیرات  لوط  رد  ردـقچ  رـشق  نیا  هک  دـید  دـیاب  هکلب  دومن  هجوت  یـصخش  قیداـصم  یئزج و 
ریغ يرشب  عماوج  یتح  ناملسم و  ياهتلم  ات  دنتفریذپ  ار  اهدیعبت  اه و  یتخـس  اههجنکـش و  هدومن و  راثیا  ار  دوخ  یتسه  همه  دنتـشذگ و 

خیرات لوط  رد  دناهدرک  نیملـسم  يرادیب  نید و  ظفح  يارب  ار  شالت  نیرتشیب  رـشق ،  نیا  هک  نیمه  رطاخ  هب  دـنزاس .  رادـیب  ار  ناملـسم 
ای هتفگ  ینید  ياملع  راتفر  ءوس  رد  هک  یبلاـطم  زا  يرایـسب  دوش  هجوت  تقد و  یبوخب  رگا  دـناهدوب و  اـهتمهت  تآارتفا و  نیرتشیب  جاـمآ 

هشیمه نید  نانمشد  تسا .  هدوب  مدرم  نایم  رد  بَّذهم  رـشق  نیا  دنلب  هاگیاج  ندرب  نیب  زا  نید و  هب  ندز  هبرـض  ياتـسار  رد  هدش  هتـشون 
دنریگ هرهب  دوخ  ینید  دض  فادها  هب  ندیسر  ریسم  رد  دمآ  راک  يرازبا  ناونعب  ناناوج  فطاوع  تاساسحا و  زا  هک  دنراد  هتشاد و  یعس 

هک دننکیم  شالت  يزومرم  وحن  هب  دنریگب  ناشتسد  زا  ار  نید  هدومن و  دروخرب  ناناوج  ینید  تریغ  اب  دنناوتیمن  میقتـسم  تروصب  نوچ  و 
رشق نیا  هب  هدرک و  لعج  ار  يراتفر  ءوس  ياهناتـساد  رطاخ  نیمه  هب  و  دنهد .  هولج  تسُـس  فیعـض و  ار  نید  تیوقت  ياهرازبا  لماوع و 
نیا هک  تسا  نیا  ام  ناناوج  یلـصا  تیلوئـسم  دـنیامن .  شودـخم  ار  ناشیا  هرهچ  رتشیب  هچ  ره  دـنناوتب  هکنیا  اـت  دـنهدیم  تبـسن  سدـقم 

هک ار  هچنآ  ای  دننک و  ادیپ  نآ  هب  نیقی  مزج و  هکنیا  هن  دنهد  رارق  لامتحا  هتوب  رد  دنناوخیم  دنونـشیم و  ار  هچ  ره  دنـسانشب و  ار  اههئطوت 
182 ص184 ـ  تیناحور ، ـ  ماما ـ  هار  يوجتسج  رد  1 ـ  دننادب .  وا  يدرف  راتفر  ار  نآ  هکلب  دنراذگن  نید  مسا  هب  دننک  یم  هدهاشم  دوخ 

.

مّوس لصف 

زامن هفسلف 

رایسب ام  يارب  هتکن  نیا  تسا  هتفهن  يدابع  لمع  نیا  رد  هک  تسا  يزومر  رارسا و  اب  ییانشآ  عقاو  رد  زامن  تمکح  هفسلف و  هرابرد  ثحب 
دسر وا  بناج  زا  یمکح  رگا  دزاسیمن  بجاو  شاهدنب  رب  تلع  تمکح و  نودب  ار  يروتـسد  چیه  لاعتم  دنوادخ  زگره  هک  تسا  نشور 

رد هدیدش  هدسفم  مارح  رد  تسا و  هتفهن  هدیدش  تحلـصم  بجاو  لامعا  رد  هورکم .  ای  تسا و  بحتـسم  ای  مارح و  ای  تسا و  بجاو  ای 
تسا هدیسرن  تمرح  بوجو و  دح  هب  هدوبن  دایز  ناشدسافم  حلاصم و  نوچ  نکیل  دراد و  دوجو  هدسفم  تحلصم و  هورکم ،  بحتسم و 

ماجنا و هب  مازلا  ار  شاهدـنب  دـنوادخ  مارح  بجاو و  رد  اـّما  تسا .  هدرکن  یهن  رما و  هورکم  بحتـسم و  رد  دـنوادخ  رطاـخ  نیمه  هب  و  . 
هب فلکم  ار  اهنآ  هتـساوخ  یم  ار  دوخ  ناگدـنب  حـلاصم  نوچ  دـنوادخ  هک  تسا  حـضاو  رپ  ام  يارب  بلطم  نیا  تسا .  هدومن  لـعف  كرت 
رما نیا  راگدرورپ  لباقم  رد  يریذـپ  میلـست  دـبعت و  هیحور  ثیح  زا  تسین و  اور  يدـیدرت  اـم  يارب  تسا .  هدرک  لاـمعا  زا  یخرب  ماـجنا 

يزیچ ره  هفسلف  تسا و  زامن  هفـسلف  هرابرد  ام  ثحب  نوچ  ددرگ  نشور  ام  يارب  هیـضق  یلقع  تهج  میهاوخیم  اجنیا  رد  اّما  تسا  هتفریذپ 
هفـسلف جح ،  هفـسلف  هزور ،  هفـسلف  ًالثم  دوب .  دهاوخ  انعم  نیمه  هب  دوش  هفاضا  ياهملک  هب  هفـسلف  ظفل  یتقو  زیچ .  نآ  یلقع  نییبت  ینعی 

دناوخ زامن  دیاب  ارچ  میئامن .  هئارا  یقطنم  یلقع و  خساپ  زامن  ياهـشسرپ  يارب  میهاوخ  یم  لصف  نیا  رد  نیا  ربانب  داهج .  هفـسلف  وضو و 
تسانعم هچ  هب  نتـشادرب  تونق  هب  تسد  تشاذگ ؟  نیمز  هب  یناشیپ  دیاب  ارچ  تسیچ ؟  دوجـس  عوکر و  يانعم  تسیچ ؟  زامن  تقیقح   ؟

ره يدوجو  هفـسلف  زمر و  زار و  هدرـشف  لمجم و  تروصب  ام  هک  دنوش  هداد  حیـضوت  دـیاب  هک  دنتـسه  یبلاطم  لیبق  نیا  زا  یتالاوئـس  و   ؟
 . مینک یم  هراشا  زامن  لصا  هفسلف  هب  تسخن  تشاد  میهاوخ  نایب  ار  زامن  يازجا  زا  کی 
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زامن هفسلف 

تـسا هتفرگ  تأشن  وا  زا  یتسه  هک  تسا  يرداق  قلاخ  اهنآ  شنیرفآ  أشنم  هدوب و  قح  تاذ  قولخم  لولعم و  یتسه  ماظن  ياههدیدپ  مامت 
 . دـنیوا جاتحم  دـنمزاین و  ءاقب  ماقم  رد  هکلب  ثودـح  ماـقم  رد  اـهنت  هن  و  دـناهتفای .  دوجو  قح  ضیف  زا  ناـسنا  هلمج  زا  تادوجوم  همه  . 

سپ تسا  هتـشگ  رادـهدهع  زین  ار  اهنآ  یتسرپرـس  تیبوبر و  هکلب  تسا  هدومن  اطعا  تادوجوم  هب  ار  دوجو  تمعن  اهنت  هن  دـنوادخ  ینعی 
ضرالا یف  امو  تاومـسلا  یف  ام  حبـسی هللا  دـنراد .  فارتعا  وا  تیبوبر  تیقلاخ و  هب  تادوجوم  همه  و  بر ،  مه  تسا و  قلاـخ  مه  ادـخ 

( . 1 «) ار میکح  زیزع  كاـپ  هاـشداپ  نآ  تسا  نیمز  رد  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  ار  ادـخ  دـیوگیم  حـیبست   . » مکیحلا زیزعلا  سودـقلا  کـلملا 
هک تسا  مزال  دنکیم و  یفن  وا  زا  ار  كرـش  هنوگره  تسا و  فرتعم  رقم و  وا  تینابر  هب  ترطف  ساسا  رب  تسا  تانئاک  فرـشا  هک  ناسنا 

یگدـنب تیدوبع و  راهظا  هدـنب  هک  تسا  نیمه  رد  زامن  زمر  دـیامن و  راهظا  ار  بر  تمظع  دوخ و  یکچوک  قلاخ ،  يانغ  شیوخ و  رقف 
دادنالا ُعلخو  لجو ـ  ّزع  ۀّیبوبرلاب هللا ـ  ٌرارقا  اهَّنا  ِةالـصلا  ۀلع  هک :  تسا  هدمآ  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  راب  رهوگ  مالک  رد  هچنانچ  دـیامن . 

يارب کیرش  هنوگره  یفن  ادخ و  تیبوبر  هب  رارقا  زامن  تلع   . » فارتعالاو عوضخلاو  ۀنکـسملاو  لّذلاب  هلالج  ّلج  راّبجلا  يدی  نیب  ٌمایقو 
زین تسا و  توهـش  لقع و  زا  بّکرم  یمدآ  هک  تهج  نآ  زا  ( . 2 «) تسادخ هاگشیپ  رد  یگراچیب  یکچوک و  عوضخ و  اب  نداتـسیا  وا و 
راب جـنپ  تسه  مه  ناهانگ  یـصاعم و  ياراد  ًاعطق  دـنک  یم  یگدـنز  رایتخا  اب  هکلب  درادـن  دوجو  يربج  هنوگ  چـیه  وا  يرادرب  نامرف  رد 

 . تسا لمع  ماقم  رد  ترفغم  بلط  ناهانگ و  شزرمآ  تساوخرد  هانگ و  هب  فارتعا  يانعم  هب  زامن  لاح  رد  دـنوادخ  لـباقم  رد  نداتـسیا 
اب زور  هنابـش  رد  تبون  جـنپ  نیمز  رب  تروص  نداـهن  نیـشیپ و  ناـهانگ  شزرمآ  تساوخرد  هاـنگ و  هب  فارتعا  اـب  نداتـسیا  زاـمن ،   » سپ

توعد یهاوخ  دوخ  رورغ و  هب  دهدیم و  قوس  یشکرس  تلفغ و  هب  ار  وا  هظحل  ره  سفن  ياوه  نوچ  و  ( . 3 «) تسا هارمه  ادخ ،  تمظع 
ار لیاذر  نیا  يولج  هک  دنمورین  يوق و  رایـسب  دشاب  یلماع  نآ ،  لباقم  رد  دیاب  دناوخ  یم  ارف  یهاوخ  تیمامت  یبلط و  نوزفا  هب  دنکیم و 

تسا یقالخا  مئامذ  زا  هدنرادزاب  رصنع  اهنت  زامن  نوچ  تسا  زامن  نآ  هک  دهد  قوس  یناسنا  تمظع  تزع و  تمـس  هب  ار  وا  هدومن و  دس 
بلط ناهاوخ  ینتورف و  عوشخ ،  ثعاـب  یـشکرس و  تلفغ و  زا  يرود  ادـخ و  داـی  بجوم  زاـمن   » هک تسا  هدـمآ  ثیدـح  رد  هچناـنچ  . 

دوخ و ناسنا  هک  دوریم  نآ  میب  هظحل  ره  تسا  نیجع  یـشومارف  نایـسن و  یمدآ  تشرـس  رد  نوچ  و  ( . 4 «) تسا يدام  يونعم و  شیازفا 
دزاس و يرپس  یتسپ  تیناویح و  رد  ار  يرمع  دزاس و  دوخ  هشیپ  ار  یشکرس  نایغط و  هدرپس و  یشومارف  نایـسن و  هداب  هب  ار  شراگدیرفآ 
ات دنازیگنایم  رب  زور  بش و  رد  ادـخ  رکذ  رب  تموادـم  هب  ار  وا  زامن   : » هک تساجنیا  دـنیبب  یناویح  تایح  رد  ار  شیوخ  تیناسنا  لامک و 

هرخالابو ( . 5 «) دوب دـهاوخ  یـشکرس  نایغط و  ثعاب  يراکـشومارف ،  هک  ارچ  دـنکن  شومارف  ار  دوخ  راگدـیرفآ  ربدـم و  یلوم و  هدـنب ، 
تـسا یتاذ  نآ  رب  یگنادواج  راگدرورپ و  تیبوبر  هب  رارقا  تیدوبع و  یگدـنب و  راهظا  یبوبر و  هاگـشیپ  رد  روضح  زامن ،  هفـسلف  هکنیا 
رـضحم رد  زامن  لاح  رد  ناسنا   . » دـبای تسد  دوخ  یناسنا  لامک  هب  دـیآرب و  شیوخ  تداعـس  حالـصا و  یپ  رد  هدـنب  دوشیم  بجوم  هک 

هروس 1 ـ  ( . 6 «) دوش یم  عنام  ار  وا  اه  یکیرات  اه و  یهابت  همه  زا  هتـشادزاب و  یـصاعم  زا  ار  وا  تلاـح  نیمه  تسادـخ و  داـی  هب  ادـخ و 
ـ  5 ج5 ص376 .  هـمکحلا ،  نازیم  4 ـ  ج5 ص376 .  هـمکحلا ،  نازیم  3 ـ  ج5 ص376 .  ۀـمکحلا ،  نازیم  2 ـ  هیآ 1 .  هعمج ،  هکراـبم 

 . ج5 ص376 همکحلا ،  نازیم  6 ـ  ذخأم .  نامه 

هلبق هفسلف 

دزاسیم هدامآ  ینعم  مامت  هب  ار  دوخ  هدـنب  دـیآیم  باسحب  شرمع  تاظحل  مامت  رد  ناسنا  يونعم  یناحور و  تالاح  نیرتهب  زا  زامن  تلاح 
دنک یم  ساسحا  ددرگیم  وا  اب  نتفگ  نخـس  يایهم  دریگیم و  رارق  شیوخ  دوبعم  لباقم  رد  یتقو  دبع  دیوگب .  نخـس  شیوخ  دوبعم  اب  ات 
نیا بادآ  زا  یکی  تسا .  نینچ  مه  یعامتجا  فرع  رد  هچنانچ  دیوگب  نخـس  وا  اب  بادآ  نآ  ظفح  اب  دریگب و  رظنرد  ار  یبادآ  دـیاب  هک 

www.noorfatemah.org

44نقش نماز در اخالق جوان

http://www.ghaemiyeh.com


رد قح  هبعک  ریوصت  زا  ياهنومن  تفای و  یّلجت  نآ  رد  قح  زا  ياهولج  هک  یّلحم  تسا ،  هبعک  لباقم  رد  مایق  یتوکلم ،  يونعم و  تلاـح 
بلق هدومن و  رابِدا  ایند  ّتیند  زا  دـنهاوخیم  هک  نانآ  هب  دیـسر  نامرف  اذـل  تفای .  روهظ  ناکم  نآ  رد  يداـم  يارـس  نیا  رد  رومعملا  تیب 
دیاش ات  دنیامن  لابقا  هلبق  هب  دنیامن  ادیپ  قح  هب  لاصو  قلخ  ياههبعلم  زا  عاطقنا  اب  هتـشادزاب و  نآ  هدـننک  مرگرـس  روما  همه  زا  ار  شیوخ 
نیمز رد  دنراد  هدهعب  وا  لَِبق  زا  هک  یتفالخ  اب  ار  قح  تردق  هتفای و  يّرست  نانآ  يدام  ینامسج و  دوجو  هب  ناشبلق  تینارون  هطساو  نادب 

رد هچنآ  ایند و  زا  يداتسیا  هلبق  هب  ور  يزامن  يارب  هاگره   : » دندومرف هک  تسا  لوقنم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  هچنانچ  دنزاس .  رهاظ 
ادخ تمظع  لد  مشچ  اب  نک و  یلاخ  دنکیم  لفاغ  ادخ  زا  ار  وت  هک  زیچ  ره  زا  ار  تبلق  شاب و  سویأم  دـننآ  رد  هچنآ  مدرم و  تسا و  نآ 

لبقتسا ۀلبقلا  یلـصملا  لبقتـسا  اذایهلا  تمظع  لباقم  رد  ناسنا  نداتـسیا  روآدای  دیاب  زامن  لاح  رد  هبعک  لباقم  مایق  و  ( . 1 «) نک هراظن  ار 
(2 «) تسین ییادخ  وا  زج  هک  تسا  هداتسیا  ییادخ  نآ  هب  يور  دتسیا  یم  هلبق  هب  يور  رازگزامن  هک  هاگنآ   . » هریغ هلإ  ههجوب ال  نامحرلا 

لامک ریسم  رد  دراد و  زاب  وا  زا  ار  هانگ  هک  تسا  لدبحاص  هب  لد  ندرپس  ینعی  تساجنادب  لد  ندرب  يانعم  هب  هلبق  هب  ندرک  ور  عقاو  رد  . 
زا ار  مصا  متاح   . » دـشخبن يدوس  ار  وا  زامن ،  ّالاو  دـشاب  هارمه  نادـب  ینطاب  هجوت  اب  دـیاب  هبعک  هب  يرهاظ  لابقتـسا  نیا  رباـنب  دـهد  ریس 

يوربا ود  نایم  رد  ار  هبعک  زامن  يارب  سپ  مور  زامن  عضوم  هب  مزاـس و  وضو  دـیآ  زاـمن  تقو  نوچ  تفگ :  باوج  رد  دندیـسرپ  شزاـمن 
ار زاـمن  نآ  رـس و  تشپ  ار  توـملا  کـلم  پچ و  زا  ار  شتآ  تسار و  رب  ار  تشهب  دوـخ و  مدـق  ود  ریز  ار  طارـص  منکیم و  ضرف  دوـخ 
هب زامن  لاح  رد  هلبق  هب  لابقتسا  سپ  ( . 3 «) مهد ماجنا  ار  نآ  صالخا  عوشخ و  عوضخ و  اب  اجر ،  فوخ و  اب  مرادنپ و  دوخ  زامن  نیرخآ 
زا زاـمن  رد  هلبق  هب  هجوـت  رطاـخ  نیمه  هب  و  تسوا .  ریغ  هـب  لابقتـسا  ياـنعم  هـب  هـلبق  زا  ضارعا  و  تسادـخ .  ریغ  زا  لد  رابدتـسا  ياـنعم 
نآ ایآ   : » دندومرف ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هچنانچ  هدـمآ  باسح  هب  تامرحم  زا  نآ  زا  ینادرگ  يور  هدـش و  هدرمـش  تابجاو 

رامح تروص  هب  لّدـبم  ار  شتروص  دـیامن و  خـسم  ار  وا  دـنوادخ  هکنیا  زا  دـسرتیمن  دـنادرگیم  رب  هلبق  زا  ار  شتروص  زامن  رد  هک  سک 
 ، ءاضیبلا هجحملا  4 ـ  ج1 ص339 .  مولعلا ،  ءایحا  3 ـ  ج5 ص376 .  همکحلا ،  نازیم  2 ـ  ج5 ص396 .  همکحلا ،  نازیم  1 ـ  ( . 4 «) دنک
ار وا  دـنوادخ  زامن  عورـش  رد  ریبکت  میظعت و  اـب  تسا و  زاـمن  يونعم  میرح  رد  دورو  ياـنعم  هب  ریبکت  نتفگ  ربکا  هللا  ّرـس  ج1 ص382 . 
زا هکلب  هتـسناد  رتگرزب  ار  شیوخ  قلاخ  اهنت  هن  ربکا  هللا  نایب  اب  وا  نوچ  درادب  گرزب  شرگید  ناگدنب  دزن  ار  وا  دیامن و  میظعت  میرکت و 
هک یماـگنه   : » دـندومرف هک  تسا  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع نسح  ماـما  راـب  رهوـگ  مـالک  نومـضم  نـیا  و  تـسا .  هدوـمن  كرـش  یفن  وا 

تداـبع يا  دـیامرف :  نینچ  دوخ  هکئـالم  هب  یلاـعت  يادـخ  دـیوگ  ادـخ  ياـنث  درب و  ـالاب  ربـکا  هللا  نتفگ  تهج  ار  شتـسد  ود  رازگزاـمن 
دنلب ار  شتسد  تسناد و  كاپ  ریظن  هیبشت و  کیرـش و  زا  درمـش و  میظع  گرزب و  ارم  هنوگچ  هک  ار  ماهدنب  دینیب  یمن  ایآ  نم  ناگدننک 

رد ار  وا  نم  يدوز  هب  هک  یتسرد  هب  مریگیم  دـهاش  ار  امـش  دـنلئاق  کیرـش  نم  يارب  هک  نم  نانمـشد  ياه  هتفگ  زا  تسج  يرود  درک و 
باذـع زا  مزاسیم و  كاـپ  ناـهانگ  زا  ار  وا  متمارک و  راد  یگزیکاـپ  رد  ار  وا  منادرگیم  كاـپ  درک و  مهاوخ  میظع  گرزب و  ملـالج  راد 

ياهتردق يویند و  روما  همه  یفن  ربکا ) هللا   ) ریبکت ماگنه  هب  ناتـسد  ندرب  الاب  ّرـس  دـیاش  و  ( . 1 «) منک یم  ظـفح  ار  وا  نآ  شتآ  مّنهج و 
تسا نیا  ربکا » هللا   » رگید هجو  دندومرف :  هک  تسا  لوقنم  مالسلا ) هیلع  ) یلع زا  هچنانچ  تسوا .  زا  يدام  فاصوا  همه  یفن  ای  یلاشوپ و 

ار وا  تفـص  ناگدننک  فصو  هک  تسا  نآ  زا  رتالاو  دنوادخ  دیوگیم :  هدنیوگ  ناذا  ییوگ  دـنکیم  یفن  وا  زا  ار  یگنوگچ  تیفیک و  هک 
رومأم ار  ياهتـشرف  دنک و  هجوت  وا  هب  دنوادخ  دیوگب  ار  زامن  مارحالا  هریبکت  ياهدـنب  یتقو  هک  نیمه  دوش  یم  هتفگ  ( . 2 «) دننک كاردا 

یئایربک رثا  وا  بلق  رد  دنادرگ و  دوخ  تزع  لومشم  دراد و  زیزع  دوخ  دزن  ار  وا  دراپس و  وا  تسد  هب  ار  زامن  يازجا  همه  باوث  هک  دنک 
ریبکت يانعم  تقیقح  زا  هک  دـشاب  يزیچ  وا  بلق  رد  رگا  یلو  دـشاب .  افـص  قدـص و  يور  زا  وا  ریبکت  رکذ  رگا  دزاـس  ناـیامن  ار  شیوخ 

ماما دزاس .  بوجحم  تاجانم  ینامداش  دوخ و  هب  برق  زا  دزاس و  شمورحم  دوخ  دای  ینیریـش  توـالح و  زا  ار  وا  دـنوادخ  دراد  شزاـب 
رگا يامزایب  ار  دوخ  لد  زامن  ماـگنه  هب  سپ   : » تسا نینچ  ناـشیا  هدومرف  هک  تسا  یئاـبیز  مـالک  هراـب  نیا  رد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص
دربیم تذـل  وا  اب  وگتفگ  زا  تسا و  نامداش  وا  اب  زاین  زار و  زا  تلد  یبای و  یم  ار  نآ  تجهب  رورـس و  ناج ،  قمع  رد  ار و  زاـمن  ینیریش 
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زا تیمورحم  تاجانم و  تّذـل  نادـقف  نادـب  هن  رگ  تسا و  هدومرف  قیدـصت  ياهدـنار  نابز  رب  هک  يریبکت  رد  ار  وت  دـنوادخ ،  هک  نادـب 
ارچ هکنیا  و  ( . 3 «) تسا هدنار  دوخ  هاگرد  زا  هتـسناد و  وگغورد  تاریبکت  نتفگ  رد  ار  وت  دنوادخ  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  تدابع  ینیریش 
رد ماما  مدیسرپ  مالسلا ) هیلع  ) مظاک یسوم  ماما  زا  دیوگ  مکح  نب  ماشه  تسا  تلیضف  باوث و  ياراد  زامن  يادتبا  رد  ریبکت  تفه  نتفگ 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نوچ  سپ  دـیرفآ  هناگتفه  ار  اهباجح  تفه و  ار  نیمز  تفه ،  ار  اهنامـسآ  ادـخ  ماـشه  يا   : » دـندومرف خـساپ 
دـش هتـشادرب  شیاهباجح  زا  باجح  کی  دـش  رتکیدزن  ای  نامک  ود  هلـصاف  هزادـنا  هب  شراگدرورپ  هب  وا  برق  درب و  جارعم  هب  ار  ملـسو )

دش هتشادرب  شیارب  مود  باجح  نوچ  سپ  زامن ،  هیحاتتفا  تاملک  نتفگ  هب  دومن  زاغآ  تفگ و  ریبکت  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ
ریبکت تفه  زامن  حاتتفا  يارب  تلع  نیدب  تفگ  ریبکتتفه  بانج  نآ  سپ  دیسر  باجح  تفه  هب  ات  تشذگ  لاونم  نیمه  هب  تفگ و  ریبکت 
حابصم و  ج81 ص230 .  راونالا ،  راـحب  3 ـ  ج81 ص131 .  راونالا ،  راـحب  2 ـ  ج82 ص221 .  راونالا ،  راـحب  1 ـ  ( . 4 «) دوش یم  هتفگ 

 . باب 30 ص322 عیارشلا ،  للع  4 ـ  باب 13 .  ۀعیرشلا ، 

( تئارق  ) هروس دمح و  هفسلف 

 . تسا يرورـض  نآ  عورـش  رد  هللا  مسب  نتفگ  تسا و  بجاو  دـمح  هروس  ندـناوخ  دوشیم  زامن  دراو  رازگ  زامن  هک  ریبکت  نتفگ  زا  دـعب 
هیلع هللا  یلـص  ) ربمایپ دسرن  نآ  یگرزب  هب  يرگید  هروس  چیه  دیاش  هک  يدـح  هب  هدوب  رادروخرب  ادـخ  دزن  ییالاب  تمظع  زا  دـمح  هروس 
رباج مزوماین ؟  وت  هب  هدومرف  لزان  شباتک  رد  ادخ  هک  ار  ياهروس  نیرترب  ایآ  رباج  يا   : » دومرف يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج  هب  ملسو ) هلآو 
دمح هروس  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  سپ  زومایب .  نم  هب  ار  نآ  ادخ  لوسر  يا  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  يرآ  درک :  ضرع 

لوسر ای  داب  وت  يادف  مردام  ردـپ و  ارچ  درک .  ضرع  هروس ؟  نیا  زا  مزاسن  تهاگآ  ایآ  رباج  يا  دومرف  داد و  میلعت  وا  هب  ار  باتکلا ) ّما  )
زومر نآرق  تایآ  زا  یخرب  رد  ( . 1 «) گرم زج  تسا  يدرد  ره  يافش  نآ  دومرف :  زاس .  ربخ  اب  ارم  نآ  زا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) هللا

نآ عورـش  رد  تساههروس  تایآ و  زا  هتـسد  نآ  ءزج  دمح  هروس  هک  تسا  هدومن  رایـسب  راثآو  دـیاوف  ياراد  ار  نآ  هک  تسا  يرارـسا  و 
یهلا تافـص  ءامـسا و  عیمج  عمجتـسم  هک  تسادخ  صاخ  مسا  هللا  ددرگیم .  لماک  رگید  هیآ  تفه  اب  هک  تسا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
مسب نتفگ  سپ  دوب .  دهاوخ  هجیتن  یب  دوش  زاغآ  نآ  نودب  يراک  ره  و  هللا .  مسب  اب  رگم  دشن  لزان  ینامـسآ  یهلا و  باتک  چیه  تسا و 
دمح نیملاعلا :  بر  دمحلا هللا  دراد .  یهلا  ریغ  گنر  نآ  نودب  یلمع  ره  هک  تسا .  نآ  هب  ندیشخب  یهلا  گنر  يراک  ره  يادتبا  رد  هللا 

تفرگ هدهع  رب  ار  شتیبرت  دشر و  و  تشاد ،  ینازرا  شناگدنب  رب  ّتنم  نودـب  هک  تسا  یتاکرب  تامعن و  زا  ساپـس  راهظا  يارب  رکـش  و 
مه وا  ینعی  تسوا .  هصاـخ  هماـع و  تمحر  رد  میحر  ناـمحر و  ّرـس  میحرلا :  نمحرلا  تـسین .  اـنث  دـمح و  قحتـسم  یـسک  وا  زج  سپ 
مه تسین و  هرهبیب  شماع  تمحر  زا  يدوجوم  چیه  دـش و  هدـنارتسگ  نمؤم ) رفاک و   ) تاقولخم همه  رب  شتمحر  هیاس  هک  تسا  نامحر 

 ، تایح تاظحل  همه  رد  هک  نانآ  دراد و  شیوخ  نمؤم  ناگدـنب  هب  صاخ  تیانع  شنیرفآ ،  همه  هب  ماع  هجوت  رب  هوـالع  هک  تسا  میحر 
وا هیمیحر  تمحر  لومشم  هک  دنک  یم  هدارا  میحرلا  نامحرلا  رکذ  اب  رازگ  زامن  سپ  دنرب .  یم  رسب  وا  همحرلا  راد  رد  دنراد  رظنرد  ار  وا 
 : هک دـش  هتفگ  هچناـنچ  تسا .  ناگدـنرد  ناگدـنرچ و  همه  لـماش  شاـهینامحر  تمحر  نوـچ  دـیآ  باـسحب  ناـصاخ  زا  اـت  دریگ  رارق 

موی کـلام  دراد . » نینمؤم  هب  صاـصتخا  میحر  یلو  تسا  ملاـع  همه  يارب  ناـمحر   . » هصاـخ نینمؤملاـب  میحرلاو  ملاـعلا  عیمجل  نمحرلا 
یلو تسا  هدش  وت  تیکلام  يارب  یـششوپ  ایند  رد  يزاجم  ییاورنامرف  تیکلام و  دنچ  ره  ادخ  يا  هک  تسا  ینعم  نادب  هلمج  نیا  نیدلا : 

لیلذ و ینامالغ  نوچ  هداتـسیا و  راوهدرب  وت  لباقم  رد  ناـهاشداپ  كولم و  همه  دـیامن  روهظ  قیاـقح  دوش و  هتـشادرب  اـههدرپ  هک  يزور 
دنبای و يریما  تزع و  وت  هاگراب  رد  هک  یناریـسا  دنـشاب و  تراسا  رد  هدنمرـش  هک  یناریما  اسب  هچ  زور  نآ  دـندرگ .  رهاظ  وت  شیپ  راوخ 

يزیچیب يرگناوت و  انامه   . » هللا یلع  ضرعلا  دـعب  رقفلاو  ینغلا  نِا  دنـشاب .  لوحتم  هک  ییارقف  دـنوش و  رهاظ  راوریقف  هک  یئاینغا  اـسب  هچ 
لام ناج و  رب  دوخ  یگتخاس  یعنـصت و  تیراهق  تردـق و  اب  یخرب  هک  تسا  بجعت  ياج  رایـسب  سپ  ( . 2 «) ددرگ مولعم  تمایق  زور  رد 
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نادـنمتردق نیمه  زا  ددرگیم و  رهاظ  یهلا  هقلطم  تردـق  لیاز و  یلاـشوپ  ياهتردـق  نیا  همه  يدوزب  هکیلاـح  رد  دـنناریم  مکح  نارگید 
تیمکاح زورما  مویلا ؟  کلملا  ِنَِمل  هک :  دوشیم  لاوئس  دندوب  هدرک  قیض  ناتسد  ریز  رب  ار  یگدنز  هصرع  شیوخ  دادبتـسا  اب  هک  دبتـسم 

ینوبز فعض و  هب  هک  تساجنآ  دنمتردق .  اتکی و  يادخ  نآ  زا   . » راّهقلا دحاولا  ِهللا   : ِ دنیوگ خساپ  رد  تسا ؟  یـسک  هچ  نآ  زا  تردق  و 
راکب ار  شیوخ  تمه  همه  يزامن  ره  رد  مالک  نیا  رارکت  اب  رازگزامن  دنیامن .  فارتعا  رارقا و  وا  تیراهق  تیکلام و  هب  دـنرب و  یپ  دوخ 

ایند رد  ار  یئایربک  تمظع و  هتخاس و  رود  ار  دوخ  ربکت  رورغ و  هنوگ  ره  زا  دزاس و  هدـنز  دوخ  حور  رد  ار  مالک  نیا  تقیقح  ات  دریگیم 
زا ياهمش  نیا  وا .  ریغ  هن  دزاس  وا  هدنب  ار  دوخ  دشخب و  نیکـست  داقتعا  نیا  اب  ار  شیوخ  بلق  دیامن و  هدهاشم  یبوبر  تاذ  رد  ترخآ  و 

دنبایراب نآ  رارسا  هب  یعقاو  ناکلاس  هک  هتفهن  نیدلا ) موی  کلام   ) هیآ نیا  رد  رگید  قیاقح  زا  يرایسب  یلو  دمآ  نآ  نایب  هک  دوب  تقیقح 
شندب زا  حور  دوب  کیدزن  هک  درکیم  رارکت  ردقنآ  دیسریم  هلمج  نیا  هب  یتقو  زامن  لاح  رد  مالسلا ) هیلع  ) داّجـس ماما  هک  دوبن  تهجیب  و 

يراج شیوخ  نابز  رب  ار  اهنآ  زامن  لاح  رد  هدنب  هک  دوب  یهلا  فاصوا  رکذ  لبق ،  تایآ  نیعتـسن :  كاّیإو  دـبعن  كاّیإ  ( . 3 «) ددرگ ادج 
هیلامک فاصوا  همه  زا  یلوم  لباقم  رد  ار  دوخ  هدـنب  دـمآ و  لصاح  نادـب  ملع  یتقو  هک  یبوبر  تاذ  رد  لامک  فاصوا  هب  نایب  اب  دومن . 
دناـسر نیقی  همـشچرس  هب  ار  وا  ینعم  نیا  هک  یناـمز  دـناد .  قـالطالا  یلع  ینغ  قلطم و  لاـمک  ار  وا  ضحم و  ریقف  ار  دوخ  هدـید ،  یهت 

 . نیعتسن كایا  دبعن و  كایا  هک  دیآ  نابز  هب  شدوجو  قمع  زا  نخـس  نیا  دنک و  وا  لابق  رد  تیدوبع  راهظا  شدوجو  مامت  هک  تساجنآ 
یگدرب دشاب و  تزع  بجوم  یگدنب  رگا  تسین .  یماقم  نینچ  قیال  وت  ریغ  يدَحَا  تسا و  هتـسیاش  وت  لباقم  رد  یگدنب  تیدوبع و  ینعی 

ادیپ ینعم  وا  لابق  رد  دبع  تیدوبع  یتقو  تردق .  نابحاص  ربارب  رد  تعاطا  هن  تسوت  لباقم  رد  یگدرب  یگدـنب و  طقف  تداعـس ،  ثعاب 
شایعقاو دبع  و  تسا .  تاضویف  مامت  همـشچرس  تالامک و  همه  ردصم  وا  نوچ  دشاب  وا  زا  دیاب  کمک  عون  ره  تساوخ  رد  مرجال  دـنک 
تناعتسا کمک و  تساوخرد  منکیم و  بلط  وت  زا  ار  قیفوت  هنوگره  يرای و  کمک و  ینعی  نیعتـسن  كایا  دیوگیم  انعم  نیا  هب  تفرعم  اب 

وا زا  ات  درادـن  یتنکم  وت  زج  يدوجوم  ددرگ و  بلط  وا  زا  ات  درادـن  یتردـق  وت  زا  ریغ  یـسک  نوچ  تسا  بدا  لـقع و  فـالخ  وت  ریغ  زا 
وت تردق  تمحر و  همـشچرس  زا  تسا  بحاص  هک  ار  یتردـق  هنوگره  تسا و  دـجاو  هک  ار  یلامک  فصو  ره  سکره  دوش .  تناعتـسا 

ناسنا میقتسملا :  طارصلا  اندها  تسین .  ماقم  نیا  هتسیاش  وت  زج  یسک  تسوت و  هتسیاش  تناعتـسا  تیدوبع و  هنوگره  سپ  تسا .  هتفرگ 
دنوادـخ زا  تسین  لقتـسم  درادـن و  دوخ  زا  يزیچ  هک  هتکن  نیا  كرد  اـب  یمدآ  دنـضحم .  رقف  هکلب  دـنریقف  اـهنت  هن  تادوـجوم  ریاـس  و 

هتکن نیا  زمر  دیاش  نک » تیاده  میقتـسم  هار  هب  ار  ام  ایادخ   : » دیوگیم دنوادخ  زا  نتـساوخ  کمک  زا  دعب  هلـصاف  الب  تسج و  تناعتـسا 
هک تسا  نیا  دبع  ياضاقت  تساوخرد و  تسا .  تیاده  ریـسم  رد  وا  ندادرارق  هدنب ،  زا  ادخ  يریگتـسد  قادـصم  نیرتمهم  هک  دـشاب  نآ 

نوچ دریگن  وا  زا  ار  یگدـنب  تیدوبع و  حور  ینعی  دزاس  رقتـسم  تسا  میقتـسم  طارـص  نامه  هک  تیدوبع  ریـسم  رد  ار  وا  شراـگدرورپ 
هار تسا  نیا  هک  دینک  تدابع  ارم  هکنیا  و   . » میقتسم طارص  اذه  ینودبعا  ِنَاو  تسا .  يریذپ  دبعت  هیحور  نتـشاد  تسار  هار  رد  رارقتـسا 

ياه هقیلس  زا  تیعبت  یتسرپ و  اوه  زا  ار  یمدآ  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  میقتسم  هار  رد  هک  يرارـسا  اهتمکح و  زا  یکی  و  ( . » 4 «) میقتسم
هنایم و هار  هتخاس و  رود  وا  زا  ار  طیرفت  طارفا و  هنوگره  ( . 5 «) دنادرگ یم  لیامتم  ادخ  نید  هب  شیارگ  یهلا و  تبحم  هب  جراخ و  يدرف 

تدابع دباع و  هکنیا  اب  هدمآ  ام »  » عمج تروص  هب  ارچ  اندها »  » و نیعتـسن » « ، » دـبعن  » تاملک هکنیا  اّماو  دراذـگ .  یم  وا  شیپ  ار  لادـتعا 
رد ار  دوخ  تدابع  دـباع ،  نوچ  دـناهتفگ :  یخرب  تسا :  نینچ  نآ  هصالخ  هک  دـش .  هتفگ  یفلتخم  بلاـطم  دـشابیم ؟  رفن  کـی  هدـننک 
وا تدابع  هلیـسو  نیا  هب  ات  دنک  یم  سدق  هاگراب  میدقت  دنک  یم  لوبق  ار  ناشتدابع  ادخ  هک  ءایلوا  هلمج  زا  قولخم و  ریاس  تدابع  نمض 
هک تسا  نیا  نآ  دـننکیم و  نایب  ار  يرگید  ّرـس  هتکن ،  نیا  هب  دـیئأت  اب  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  اـّما  ددرگ .  لوبقم  اـهنآ  تداـبع  راـنک  رد 

تادوجوم ماـمت  ترطف  رد  دومن و  قح  سدـقم  تاذ  هب  روـصحم  ياهدـننک  دـمح  ره  زا  ار  اهدـمح  عـیمج  دـمحلا هللا  رد  کـلاس  نوـچ 
نکلو هدمحب  حبـسی  ّالا  ءیَـش  ْنِم  ْنِاَو  دیامرف :  یم  میرک  نآرق  هچنانچ  دراددوجو .  سّدـقم  هاگـشیپ  رد  عوضخ  یناسنا ،  عون  ًاصوصخ 
رطاـخ نیمه  هب  ( . 6 «) دیمهفیمن امـش  نکیل  دنکیم و  حـیبست  شدـمح  اب  ار  ادـخ  هکنیا  رگم  تسین  يدوجوم  چـیه   . » مهحیبست نوهقفیال 
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یلاعت قح  سّدقم  تاذ  تدابع  دوخ  تانکـس  تاکرح و  همه  رد  تادوجوم  عیمج  هکنوچ  دنکیم  راهظا  عمج  هغیـص  اب  رازگزامن  کلاس 
هار یهلا ،  میقتـسم  طارـص  تسار و  هار  قادصم  نیرتزراب  مهیلع :  تمعنا  نیذـلا  طارـص  ( . 7 «) دنیوج تناعتـسا  کمک و  وا  زا  دـننک و 

هچنانچ ناحلاص .  نادیهـش و  ناقیّدص و  ءایبنا و  ینعی  تسا .  هدش  ناشلاح  لماش  نوادـخ  هصاخ  تمحر  هک  تسا  ناگدـش  هداد  تمعن 
نیحلاصلاو ءادهـشلاو  نیقیدصلاو  نییبنلا  نم  مهیلع  هللا  معنا  نیذلا  عم  کئلواف  َلوسرلاو  َهللا  ِعُطی  ْنَمو  دـناهدومرف :  نیبم  باتک  رد  دوخ 

نانآ  ) دیشخب تمعن  ار  نانآ  دنوادخ  هک  دنشاب  یناسک  اب  ناشیا  سپ  درب  نامرف  ار  شلوسر  ادخ و  هک  سک  ره  و   . » ًاقیفر کئلوا  نسحو 
ناهارمگ ناگدش و  بضغ  هک  نارگید  هار  و  ( . 8 «) دنشابیم یبوخ  ناتسود  نانآ  ناحلاص و  ادهش و  نایوگتسار و  ناربمایپ و  زا ) دنترابع 

نآ زا  ياهشوگ  هب  ام  هک  هتفهن  دمح  هروس  رد  هک  يرارسا  همه  اب  سپ  نیلاضلا ) الو  مهیلع  بوضغملا  ریغ   ) نک ادج  نم  هار  زا  ار  دنشاب 
هک دـینیبیمن  ارم  هدـنب  نیا  ایآ   : » دـیامرفب هروس  دـمح و  تئارق  زا  دـعب  شیوخ  ناگتـشرف  هکئالم و  هب  دـنوادخ  هک  دراداج  میدرک  هراشا 

تشهب رد  تفگ :  مهاوخ  وا  هب  تمایق  زور  رد  هنیآ  ره  نم ،  هکئالم  يا  مریگیم  دهاش  ار  امـش  دربیم ؟  تّذل  نم  مالک  ندناوخ  اب  هنوگچ 
هرقن زا  ياهجرد  الط ،  زا  ياهجرد  فورح  ددع  هب  دومن و  دهاوخ  تئارق  مئاد  وا  سپ  نک .  ادیپ  ءاقترا  الاب  تاجرد  هب  نک و  تئارق  نم 

اطع وا  هب  هزعلا  ّبر  رون و  زا  ياـهجرد  زبـس و  دّرمز  زا  ياـهجرد  زبـس ،  دـجربز  زا  ياـهجرد  رهوج ،  زا  ياـهجرد  ؤلؤل ،  زا  ياـهجرد  ، 
هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ زا  دوهی   : » دنیامرفیم ( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  هک  تسا  ّدح  نادب  ات  دیحوت  هروس  رارسا  اّما  و  ( . 9 «) دش دهاوخ 

هکنیا ات  دادن  ار  اهنآ  خساپ  درک و  ربص  زور  هس  ترضح  نآ  سپ  ار .  دوخ  راگدرورپ  تبسن  نک  نایب  ام  يارب  هک  دندرک  لاوئـس  ملـسو )
 : دومرف ( مالسلا هیلع  ) ترضح دش  لاوئس  هروس  نیا  هرابرد  مالـسلا ) هیلع  ) داجـس ماما  زا  زین  و  ( . 10 «) دش لزان  دـیحوت ) هروس   ) هروس نیا 

میلع ات  دـیدح  هروس  زا  یتایآ  دـحا و  هللا  وه  لـق  دـنقیمع  هشیدـنا  ياراد  هک  دنتـسه  یماوقا  ناـمزلا  رخآ  رد  هک  تسناد  یم  ادـخ  نوچ  »
ج1 نیلقثلا ،  رون  ریـسفت  3 ـ  تمکح 446 .  هغالبلا ،  جـهن  2 ـ  ج1 ص20 .  یشایع ،  ریـسفت  1 ـ  ( . 11 «) دومرف لزان  ار  رودصلا  تاذـب 
ص280 هالصلا ،  بادآ  7 ـ  هیآ 44 .  ءارسا ،  هکرابم  هروس  6 ـ  ج24 ص9 .  راونالا ،  راحب  5 ـ  هیآ 61 .  سی ،  هکرابم  هروس  4 ـ  ص16 . 
 ، یفاک لوصا  10 ـ  ج82 ص221 .  راونالا ، ـ  راحب  مالسلا ـ ) هیلع  ) يرکسع نسح  ماما  زا  تیاور  9 ـ  هیآ 72 .  ءاسن ،  هکرابم  هروس  8 ـ  . 

 . دیحوتلا ص125 باتک  ج1  یفاک ،  لوصا  11 ـ  ثیدح 1 ص122 .  هبسنلا  باب  دیحوتلا  باتک  ج1 

عوکر رارسا 

دنوادـخ یئایربک  تمظع و  هب  عوکر  رکذ  اب  شیراوخ و  ّتلذ و  هب  دوخ  لـمع  اـب  تقیقح  رد  ددرگیم  مخ  عوکر  هب  رازگزاـمن  هک  یتقو 
تمظع و هب  ار  ادـخ  وا  هک  رطاخ  نیمه  هب  تسا .  قح  یئاـیربک  ماـقم  لـباقم  رد  دـبع  عضاوت  عون  نیرتهب  نیا  و  دـنکیم .  رارقا  فارتعا و 
( مالـسلا هـیلع  ) يرکــسع نـسح  ماـما  زا  تـیاور  رد  هچناـنچ  دـشخبیم .  یگرزب  تزع و  ناگدـنب  دزن  رد  ار  وا  زین  ادـخ  درک  داـی  یگرزب 

نم هکئالم  يا  دیامرفیم :  دنکیم و  ناگتشرف  هب  باطخ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تفر  عوکر  هب  رازگزامن  نوچ   : » دندومرف هک  تسلوقنم 
یئایربک و راد  رد  ار  وا  هنیآ  ره  هک  مریگیم  هاوگ  ار  امـش  دنکیم ؟  عضاوت  نم  تمظع  یگرزب و  يارب  هنوگچ  رازگزامن  هدنب  دـینیبیمن  ایآ 
 . دوبعم لـباقم  رد  تسا  دـباع  بدا  ياـضتقا  نیا  تسوا و  تمظع  ربارب  رد  ندـش  مخ  عوکر ،  ّرـس  سپ  ( . 1 «) مزاس گرزب  مدوخ  لالج 
هب هک  یـسک  و  دوبعم .  هب  برق  دوجـس  رد  تسا و  تیدوبع  بدا  عوـکر  رد   : » هک تسا  ( مالـسلا هیلع  ) قداـص ماـما  زا  ریبـعت  نیا  هچناـنچ 

تسا و كانمیب  لیلذ و  وا  هطلس  تحت  ادخ و  يارب  عضاخ  لد  اب  هک  رآ  ياجب  ار  یسک  عوکر  سپ  دیاشن  ار  برق  درواین  اجب  بدا  یکین 
هیلع ) قداص ماما  هدومرف  نیا  دیاش  ( . 2 «) دروآ یم  دورف  ددرگ  بیـصنیب  ناگدننک  عوکر  هرهب  زا  هکنآ  سرت  هودـنا و  زا  ار  دوخ  ياضعا 
اونمآ نیذلا  اهیا  ای  دومرف :  هتسناد و  دوجس  عوکر و  هب  طونم  ار  يراگتـسر  حالف و  دنوادخ  هک  دشاب  هیآ  نیا  زا  یـسفنا  ریـسفت  مالـسلا )

وا ترضح  دیرآ و  ياج  هب  دوجس  عوکر و  ادخ  ربارب  رد  نامیا  لها  يا   . » نوحلفت مکلعل  ریخلا  اولعفاو  مکبر  اودبعاو  اودجـساو  اوعکرا 
برق هک  دنچ  ره  ( . 3 «) دیسر حالف  يراگتسر و  هب  ات  دیهد  ماجنا  ار  يریخ  راک  ره  دیشاب و  رادربنامرف  هدنب و  تایح ،  نوئـش  مامت  رد  ار 
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ره رد  صقن  نوچ  دـیاین  تسدـب  قلطم  برق  ددرگن  لماک  عوکر  رد  عوضخ  بدا  هک  ماد  اـم  نکیل  دوشیم و  لیـصحت  دوجـس  رد  لـماک 
رد شعوشخ  عوکر و  وضو و  هک  سکره   : » هک تسلوقنم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ زا  هچنانچ  دـنکیم .  تیارـس  لک  هب  یئزج 

يوضو یـسک  هاگره  دنادرگ  بجاو  مدرم  رب  ار  زامن  جنپ  دنوادخ   : » هک تسا  هدومرف  زین  و  ( . 4 «) تسا صقان  شزامن  دشابن  لماک  زامن 
یـسک دزرمایب و  ار  شناهانگ  هک  تسا  نماض  دـنوادخ  دـنک  لماک  ار  عوشخ  عوکر و  دـناوخب و  تقو  رد  دروآ و  ياجب  تسرد  ار  اهنآ 

و ( . 5 «) دنک یم  باذع  ار  وا  دهاوخب  رگا  دزرمآیم و  ار  وا  تساوخ  رگا  درادـن و  يدـهع  وا  هب  تبـسن  دـنوادخ  دـهدن  ماجنا  هنوگنیا  هک 
لامج رون  هب  ار  وا  یلاعت  دنوادخ  هکنآ  رگم  دنکن  عوکر  تقیقح  هب  ادخ  يارب  ياهدنب  چیه  هک  تسا  نیا  عوکر  هفسلف  رد  مالک  هصالخ 

 ، مّود هلحرم  دوجـس  تسا و  لّوا  هلحرم  عوـکر  دـناشوپب .  شناگدـیزگرب  هماـج  دروآ و  رد  دوـخ  یئاـیربک  هیاـس  رد  دـیارایب و  شیوـخ 
ات دـشاب  لماک  عوشخ  عوضخ و  اـب  عوکر  هک  دـیاب  سپ  هتفاـی .  ار  یمّود  یگتـسیاش  دروآ  ياـج  هب  ار  یلّوا  تقیقح  ینعم و  هک  سکره 

دیـسریم حبـص  هب  نوچ  دـناسریم و  حبـص  هب  ار  بش  عوکر  کی  اب  هک  دـننک  تیاـکح  میَثُخ  نب  عیبر  زا  ددرگ .  لـماک  نآ  عَبَت  هب  هدـجس 
دوخ تشپ  هکنیا  هب  نک  لماک  ار  دوخ  عوکر  و  میدـنام . » هار  زا  ام  دـنتفرگ و  یـشیپ  ناصلخم  هآ !   : » تفگ یم  درک و  یم  تسار  تماق 

 . وا يرای  هب  زج  درادن ) ناکما  نیا  هک   ) يآ دورف  ینک  مایق  وا  تمدخ  هب  دوخ  تمه  تردق و  هب  هک  رادنپ  نیا  زا  يراد و  هاگن  تسار  ار 
شنرک وا  ربارب  رد  هک  ینازیم  هب  ار  شیوخ  ناگدنب  یلاعت  دنوادخ  هک  هد  يرارف  شیاهگنرین  اهبیرف و  ناطیش و  ياههـسوسو  زا  ار  بلق  و 
تیاده دوخ ) ربارب  رد   ) شنرک ینتورف و  تقیقح  هب  هدـنکفا  وترپ  ناشیاهنطاب  رب  شتمظع  هک  هزادـنا  ره  هب  ار  نانآ  دـنکیم و  دـنلب  دـننک 
ياـنعم دوـش و  هدز  مـندرگ  هـچ  رگا  مراوتـسا  ادـخ  هـب  ناـمیا  رد  هـک  تـسا  نـیا  عوـکر  رد  ندرگ  ندیـشک  ياـنعم  و  ( . 6 «) دیامرف یم 

دوجو هب  مدـع  یتـسین و  زا  ارم  هک  ییادـخ  نآ  دونـش و  یم  ار  اـم  ياـنث  دـمح و  هک  تسا  نیا  هللا » عمـس   » نتفگ عوکر و  زا  نتـشادربرس 
عماج 4 ـ  هیآ 77 .  جـح ،  هکراـبم  هروس  3 ـ  ج82 ص108 .  راونالا ،  راـحب  2 ـ  ج82 ص221 .  راونالا ،  راـحب  1 ـ  ( . 7 «) تسا هدروآ 

 . ج5 ص395 همکحلا ،  نازیم  7 ـ  ج82 ص108 .  راونالا ،  راحب  6 ـ  ج7 ص276 .  لامعلا ،  زنک  5 ـ  ج4 ص44 .  هعیشلا ،  ثیداحا 

هدجس هفسلف 

هدجس حور  ندرمش ،  ریقح  ار  دوخ  نداهن و  كاخ  رب  سأر  نتسب ،  نتشیوخ  زا  مشچ  تسا و  ندیئاس  یبوبر  سدق  ناتسآ  رب  رـس  هدجس 
 . دومحم ماـقم  هب  لاـصو  تسا و  دوبعم  هب  لاـصتا  دوجـس  تقیقح  تسا و  يویند  قئـالع  زا  دـیما  عطقو  یناـف  يداـم  روما  زا  لد  ییاـهر 

برقت نک و  هدجـس   . » ْبِرَْتقاو ْدُجْـساو  دومرف :  سدـق  تاذ  نآ  هک  تسادـخ  هب  برق  تلاح  نیرتهب  یلوم و  هب  دـبع  تلاـح  نیرتکیدزن 
و تسا .  دوجـس  رد  لیوطت  قولخم  لیمکت  هناشن  هک :  مینک  اـعدا  میناوتیم  لـیلد  نیمه  هب  تسا و  هتفهن  دوجـس  رد  بُرق  نوچ  ( 1 «) يوج

هدجس ّرس  اّما  و  ( . 2 «) دناسر یهللا » لیلخ   » ماقم هب  ینالوط  ياههدجـس  رثا  رد  ار  میهاربا  ترـضح  دنوادخ   : » هک تسا  هدمآ  تیاور  رد 
یئایربک تمظع و  همه  یفن و  ار  ینیبدوخ  ربکت و  هنوگره  ياعدا  شدوبعم  لباقم  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  دـیآیم  رب  تایاور  زا  هچنانچنآ 

چیه یگدنب  هک  دیوگ  ادخ  هب  تلاح  نیا  اب  دروآ .  یم  باسح  هب  لقتـسم  یتاذ  ار  شیوخ  يادخ  هتـسباو و  ار  دوخ  دنادیم .  وا  نآ  زا  ار 
یفن و دوخ  زا  ار  نارگید  تیدوبع  مروآـیمن .  دورف  رـس  هدرکن و  عوضخ  وـت  زج  يدـنمتردق  چـیه  لـباقم  رد  تسین و  مندرگ  رب  یتردـق 
 . تسوت بناج  زا  دـشاب  یلاـمک  تعفر و  رگا  تسوت و  نآ  زا  مدوجو  هک  تسا  لـصاح  نیقی  نم  يارب  مرادرـس .  رد  ار  وت  یگدـنب  حور 

نیمز هب  دراد  روـهظ  نآ  رد  سفن  ناطلـس  هک  ار  شیوـخ  نیبـج  وـت ،  رما  هب  نم  سپ  بارت ،  هـب  وا  تـشگرب  تسکاـخ و  زا  یمدآ  لـصا 
نودـب ياهدجـس  چـیه  هک  تسا  دوجـس  رد  هتفهن  رارـسا  نیمه  ربانب  و  مراد .  بلط  وت  زا  ار  ماقم  ّولع  سفن  ياوه  نتـسکش  اـب  میاـسیم و 

هدجس لاح  رد  دنادب  رازگزامن  رگا   : » هک دش  هتفگ  دومن و  كرد  ار  نآ  تقیقح  هکنآ  دربن  نایز  زگره  تسین و  یگدنب  ماقم  رد  تعفر 
هک تسا  تیاور  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  ( . 3 «) درادرب هدجس  زا  رس  هک  دوشیمن  یـضار  زگره  تسا  یهلا  لالج  لومـشم  هزادنا  هچ 

ربمایپ كدـنا .  نم  کین  لمع  تسا و  رامـشیب  نم  ناهانگ  هللا !  لوسراـی  تفگ :  دـمآ و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ شیپ  يدرم 
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تخرد گرب  داب  هچنانچ  دزاسیم  رود  ار  ناهانگ  هدجس  اریز  روآ  ياجب  ناوارف  هدجس  دومرف :  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا یمارگ 
زا دعب  ماهدنب  هنوگچ  هک  دینیب  یمن  ایآ  نم  هکئالم  يا  دیوگ  ناگتشرف  هب  دنوادخ  دور  هدجـس  هب  رازگ  زامن  هاگ  ره  ( . 4 «) دنازیر یم  ار 

دنوادخ متـسه  وت  دزن  رد  راوخ  نم  سپ  یتسه  ایند  رد  تنکم  تلالج و  بحاص  وت  رگا  دـیوگ :  یم  نم  يارب  دـنک و  یم  عضاوت  ءاقترا 
زا هک  تسا  نیا  باب  نیا  رد  مالک  هصالخ  و  ( . 5 «) منک یم  عفد  ار  لطاب  وا  هلیسوب  مرب و  یم  الاب  قح  قیرط  زا  ار  وا  يدوز  هب  دیامرفیم : 

كاخ زا  ام  لصا  ایادخ  هک  تسانعم  نیا  هب  لّوا  هدجس   : » دندومرف دش  لاوئـس  هدجـس  هفـسلف و  هرابرد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) یلع
ایادـخ هک  تسا  نیا  مود  هدجـس  يانعم  و  يدرک .  جراخ  كاـخ  زا  ار  اـم  ایادـخ !  هک  تسا  نیا  هدجـس  زا  نتـشادرب  رـس  ياـنعم  تسا و 
كاخ زا  تمایق  رد  رگید  راب  کـی  ایادـخ  هک  تسا  نیا  ياـنعم  هب  مود  هدجـس  زا  نتـشادربرس  ینادرگ و  یم  رب  كاـخ  هب  ار  اـم  هراـبود 
يرود یشومارف و  يانعم  هب  نآ  كرت  تسا و  داعم  أدبم و  هب  سفن  رکذت  يروآدای و  يانعم  هب  هدجـس  سپ  ( . 6 «) درک یهاوخ  نامنوریب 

راحب 3 ـ  ص429 .  هالصلا ،  رارـسا  زا  لقن  هب  ج1 ص329  لئاسولا ،  كردتـسم  2 ـ  هیآ 19 .  قلع ،  هکراـبم  هروس  1 ـ داعم .  أدـبم و  زا 
 . ج1 ص391 ءاضیبلا ،  هجحملا  6 ـ  ج82 ص221 .  راونالا ،  راحب  5 ـ  ج85 ص162 .  راونالا ،  راحب  4 ـ  ج82 ص207 .  راونالا ، 

تونق ّرس 

 . تسا قلطم  ّبر  هب  ندومن  يور  قح و  ریغ  زا  ندرک  تشپ  تسا .  یگدـنب  تیدوبع و  رد  بدا  عون  نیرتهب  دوجـس  عوکر و  نوچ  تونق 
و دـبع ،  یگراـچیب  زا  تسا  یعرـضت  قلطم ،  ّینغ  ربارب  رد  تسا  رقف  راـهظا  تسا .  ینغ  راـگدرورپ  لـباقم  رد  یلاـخ  تسد  ندرک  زارد 
 . دوب دـهاوخ  عیفر  ءاقب  راد  رد  هدـنب  ماـقم  رادـقم ،  ناـمه  هب  دـشاب  لـیوط  تلاـح  نیا  هچ  ره  و  بر .  تمظع  لـباقم  رد  تسا  یعـضاوت 

ۀمایقلا موی  ۀحار  مکلوطا  ایندلا  راد  یف  ًاتونق  مکلوْطَا  دندومرف :  هک  هدـش  دراو  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ زا  ثیدـح  رد  هچنانچ 
هک تسا  تـهج  نادـب  نـیا  و  ( . 1 «) دـشاب هتـشاد  يرت  ینـالوط  تونق  هک  تسا  یـسک  تماـیق  فقوم  رد  امـش  نیرتـتحار   . » فقاوملا یف 

زامن ایادخ » ایادخ   » نتفگ اب  دومن و  زارد  تونق  رد  ار  اهتـسد  دیاب  هک  تسا  ییاونیب  عرـضت و  یگراچیب ،  تنکـسم و  راهظا  زامن  تقیقح 
زا یخرب  هک  يروـط  تسا  هـتفر  دـیکأت  نآ  رب  رایـسب  درادرب  رد  هـک  ییاـعد  صاـخ  تلاـح  نآ و  تلیـضف  رطاـخب  و  ( . 2 «) درک لـماک  ار 

هیونعم فراعم  اب  ناشیاعد  نیماضم  هک  دنتشاد  مامتها  تفرعم  لها  تهج  نیمه  هب  و  دناهتسناد .  بجاو  زامن  رد  ار  تونق  تلاح  تایاور 
 . ج1 ص349 ءاضیبلا ،  هجحملا  2 ـ  ج85 ص199 .  راونالا ،  راحب  1 ـ  دشاب .  رودب  هیدام  روما  زا  هارمه و 

دهشت هفسلف 

 . تسا مالـسا  نامیا و  رب  دیکات  عقاو  رد  هک  تسا  لوسر  ادخ و  هب  تداهـش  رارکت  دیدجت و  تسا .  لاعتم  دـنوادخ  يانث  دـمح و  دهـشت 
شدوجو همه  اب  دهد و  دنویپ  ریمـض  يافـص  اب  ار  مالک  نآ  يانعم  دیاب  دـنکیم  یگدـنب  راهظا  لوق ،  راتفگ و  ماقم  رد  هک  روطنامه  هدـنب 

يراک چیه  ماجنا  هب  رداق  وا  هدارا  تساوخ و  زج  ياهدارا  چیه  تسوا و  تسد  رد  روما  همه  هک  دنادب  دیاب  نوچ  دـیامن  یگدـنب  ار  ادـخ 
وت راگرورپ  دومرف  لجو ـ  زع  دنوادخ ـ   : » دندومرف دش  لاوئس  دهشت  رارـسا  هراب  رد  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  تسین .  یتسه  ماظن  رد 
زا دـنوادخ  تسا  رترب  هزنم و  تسین ،  باختنا  شنیزگ و  ناشیاهراک  رد  ار  ناـنآ  دـنکیم و  راـیتخا  باـختنا و  دـنیرفآیم و  دـهاوخب  هچنآ 

یگدنب شاب و  وا  نامرف  میلست  سپ  ییوگ ،  وا  رکذ  نابز  هب  هک  ناس  نآ  لمع  رد  شاب  ادخ  رازگساپس  هدنب  سپ  دنزرویم .  كرـش  هچنآ 
رب تاولـص  اـب  ار  ادـخ  زاـمن  سپ  هدرک  رما  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم شربماـیپ  رب  دورد  تاولـص و  هب  ار  وـت  رآ و  ياـجب  ار  وا 

بانج نآ  تلاسر  رب  تداهـش  هب  ار  وا  تینادـحو  هب  تداهـش  ترـضح و  نآ  تعاط  اب  ار  وا  تعاط  و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ
نـسح ماـما  زا  زین  و  ( . 1 «) يوشن لـفاغ  وا  نداتـسرف  دورد  هرهب  زا  دورن و  تتـسد  زا  باـنج  نآ  تفرعم  تاـکرب  اـت  شوکب  نک و  لـصو 
دهاوخ نینچ  هکئالم  هب  باطخ  دناوخیم  هدنب  هک  يزامن  زا  تعکر  ره  رد  مادم  لاعتم  دنوادخ   : » هک تسا  تیاور  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع
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م نشـست در این هنگام خـداي تعالی گویـد : اي مالئکه من به تحقیق به جا آورد بنده من  گفت : تا زمانی که براي تشـهد اّول و دّو
توکلم رد  متـسرفیم  انث  وا  رب  هنیآ  ره  دتـسرفیم  نم  ربمغیپ  دّـمحم  رب  دورد  دـنکیم و  ارم  يانث  هتـسشن و  نونکا  ارم و  تداـبع  تمدـخ و 

وا هب  ادخ  داتـسرف  شزامن  رد  ( مالـسلا هیلع  ) نینمؤملا ریما  رب  دورد  هک  ینامز  متـسرف و  یم  وا  حاورا  رب  دورد  هنیآ  ره  نیمز و  اهنامـسآ و 
هب وت  هچنانچ  مهدیم  رارق  وت  عیفش  ار  وا  هنیآ  ره  یتسرفیم ،  دورد  یلع  رب  وت  هچنانچ  متسرفیم  دورد  وت  رب  نم  هنیآ  ره  نم  هدنب  يا  دیوگ 
اب تسا  لوق  رادرک و  اب  تسا  راتفگ  بلق ،  اب  تسا  نابز  ندرک  گنهامه  دهـشت  ّرـس  هکنیا  هصالخ  ( . 2 «) يدرک تعافش  بلط  وا  هلیسو 
 ، راونالا راحب  2 ـ  باب 17 .  هعیرشلا ،  حابصم  1 ـ  تیالو .  ماقم  هب  لوصو  تدـحو و  هب  تسا  ترثک  ماظن  زا  روبع  ینعم  کی  هب  لمع و 

 . ج82 ص221

مالس رارسا 

لاثتما ینتورف  عوضخ و  اب  ار  شربمایپ  نید  روتسد  داهن و  ندرگ  یهلا  رما  هب  هک  یـسک  ینعی  تسا  ناما  حلـص و  يانعم  هب  ملِـس  زا  مالس 
زا لاـح  نیع  رد  دـهد و  ماـجنا  لـماک  ار  شزاـمن  یـسک  تسین  نکمم  نوچ  تسا .  ناـما  رد  يورخا  باـقع  يوـیند و  ياـیالب  زا  دوـمن 

ار تسا  یبوبر  ءامسا  زا  یمسا  یهلا و  فاصوا  زا  یفصو  هک  مالـس  تیعقاو  یـسک  تسین  نکمم  زین  دشابن و  رادروخرب  یهلا  ياههدعو 
اب تاـجانم  ناـج ،  قمع  اـب  یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ  دـشخبن .  تینیع  ار  نآ  نارگید  اـب  دروخرب  رد  دوخ  یگدـنز  رد  دـیامن و  كرد 
رد دـنامب  لفاغ  یهلا  دای  زا  لاح  نیع  رد  دـنز و  دـنویپ  هرگ و  لد  اب  ار  نآ  تقیقح  هدـناسر و  مامتا  هب  ناـما  ملِـس و  اـب  ار  شیوخ  دوبعم 
 . دننک یم  لقن  ریخلا  وبا  دیعس  وبا  زا  ار  یفیرظ  هتکن  هطبار  نیمه  رد  تسا .  یگدنز  لاوحا  مامت  رد  ندوب  ادخ  دای  یگدنب ،  رنه  هکیلاح 

و ياـهغابروغ )  ) يْزغَچ ره  نوچ  تسا  لهـس  رما  نیا  تفگ :  خیـش  دور .  یم  هار  بآ  يور  رب  ینـالف  هک  دـندروآ  ربخ  خیـش  هب  دـنیوگ 
یم اوه  هب  ندناوخ  درِو  اعد و  اب  هک  میسانش  یم  ار  یـسک  دنتفگ  دور  یم  هار  بآ  يور  رب  زین  ناوخزاوآ ) هدنرپ  کشجنگ و   ) ياهوعص

کی رد  سک  نالف  خیـش  باـنج  دـنتفگ  درپ .  یم  دـنک و  یم  زاورپ  اوه  رد  زین  سگم  و  غـالک ) هیبش  ياهدـنرپ   ) ْنَغَز ره  تفگ :  دور . 
نینچ نیا  سپ  دور  یم  برغم  هب  قرشم  زا  سَفَن  کی  رد  مه  ناطیش  دومرف :  باوج  رد  دیعس  وبا  خیش  دوریم .  يرهش  هب  يرهش  زا  هظحل 

قلخ نایم  رد  رازاب  رد  دشورفب و  درخب و  دبـسخب و  دروخب و  دزیخرب و  دنیـشنب و  قلخ  نایم  رد  هک  دَُوب  نآ  هدـنب  تسین .  یتمیق  ار  اهزیچ 
ثیدـح رد  دـش  نایب  مالـس  رارـسا  رد  هچنآ  دـشابن .  لفاغ  يادـخ  دای  زا  هظحل  کی  دزیمآرد و  قلخ  اب  دریگب و  نز  دـیامن و  دتـس  داد و 
سکره تسا و  ناما  زامن ،  ره  نایاپ  رد  مالـس  يانعم   : » هک تسا  نیا  نآ  هصـالخ  هک  هدـش  دراو  ( مالـسلا هیلع  ) قداـص ماـما  زا  ینـالوط 
ياوتحم ینعم و  ات  هداهن  تعیدو  هب  دوخ  قلخ  نایم  هک  تسا  لاعتم  دنوادخ  ياهمان  زا  یمان  مالس  تسا و  ناما  رد  دشاب  یهلا  رما  میلـست 

دوخ ياج  ار  مالـس  یتساوخ  هچنانچ  دنربب .  راک  هب  اهترـشاعم  شزیمآ و  تحـص  مه و  اب  طباور  اهیرادـتناما و  اهدتـس و  داد و  رد  ار  نآ 
یگریت هب  ار  اهنآ  و  دشاب .  تمالـس  رد  تدوخ  دنزگ  زا  تلقع  لد و  نید ،  ینک و  اورپ  ادـخ  زا  دـیاب  ینک ،  ادا  ار  نآ  يانعم  قح  یهن و 

دوخ زا  ار  نانآ  ناشیا  اب  يراتفردب  اب  يزاسن و  ناشلولم  يرازاین و  ار  اهنآ  يرادب ،  تمالس  ار  تنابهگن  ناگتشرف  دیاب  ییالاین و  ناهانگ 
تمالس رد  وا  تسد  زا  وا  هب  درف  نیرتکیدزن  سکره  هک  دشاب ) تمالس  رد  وت  بناج  زا  دیاب   ) تنمشد سپس  تتسود و  هاگنآ  یناسرتن . 

تسا و یمالس  هن  ار  وا  دهنن  شیاههاگیاج  رد  ار  مالس  هک  سک  ره  و  دوب .  دهاوخن  تمالس  رد  وا  زا  درف  نیرترود  یلوا  قیرط  هب  دشابن 
( زامن  ) يدابع لمع  نیا  رد  ( . 1 «) دیوگب مالس  مدرم  نایم  رد  راکشآ  دنلب و  هک  دنچ  ره  تسا  وگغورد  شنتفگ  مالـس  رد  یمیلـست و  هن 

هاگیاج تیمها و  زا  رتشیب  هچ  ره  كرد  اب  هک  دشاب  هدیدرگ  هراشا  تایاور  هب  دانتسا  اب  نآ  زا  ياهمـش  هب  هک  تسا  ییاسآ  هزجعم  رارـسا 
هبّیط تایح  هب  نآ  میهافم  رارسا و  زا  ياهشوگ  كرد  مهم و  هضیرف  نیا  يادا  اب  میریگرب و  ياهـشوت  مالـسا ،  زاس  ناسنا  بتکم  رد  زامن 

 ، هعیرشلا حابصم  1 ـ  میئامن .  لیصحت  ار  ياهنادنمتداعـس  یگدنز  حلـص ،  ملِـس و  اب  یهلا  تیالو  تحت  هتفای و  تسد  یعامتجا  يدرف و 
 . باب 18
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مراهچ لصف 

مالسا رد  زامن  راثآ  تیمها و 

مالسا رد  زامن  راثآ  تیمها و 

ار نآ  هاگیاج  تیمها و  هدومن و  نییبت  مالـسا  نید  رد  ار  زامن  تلیـضف  هک  تسا  نیا  رب  ثحب  زا  شخب  نیا  رد  ام  شالت  شـشوک و  مامت 
میهدرارق یبایزرا  دروم  هبترم  هجرد و  ثیح  زا  نید  رد  ار  یهلا  تاروتسد  میلاعت و  میـشاب  هتـساوخ  رگا  هک  ینعم  نیا  هب  میزاس ،  نشور 

ریخ ای  دادرارق  ینید  میلاعت  ریاس  ضرع  رد  ار  نآ  ناوتیم  ایآ  تسا ؟  يّدح  هچ  رد  نآ  هاگیاج  درادرارق و  بتارم  زا  ياهبترم  هچ  رد  زامن 
نیمه ياتـسار  رد  تفرگ  دـنهاوخ  رارق  ثحب  دروم  لصف  نیا  رد  هک  ینیواـنع  دـشاب ؟  یم  رادروخرب  نید  رد  ياـهژیو  هاـگیاج  زا  زاـمن 

 . میشاب هدناسر  يددم  ار  مرتحم  ناگدنناوخ  فده  نیا  بیقعت  رد  میناوتب  هک  هللا  ءاشنا  دناهدش .  باختنا  فده 

زامن هاگیاج  شزرا و  1 ـ 

یمن هسیاقم  لباق  نآ  اب  يدابع  لاعفا  ینید و  لامعا  زا  یلمع  چیه  هدوب و  رادروخرب  ياهژیو  هاگیاج  زا  مالسا  زاس  ناسنا  بتکم  رد  زامن 
هبترم هجرد و  نیرتالاب  رد  زامن  میئامن  صخشم  ار  ناشبتارم  هدومن و  يدنب  هجرد  ار  نید  تاروتسد  میلاعت و  میـشاب  هتـساوخ  رگا  دشاب و 

تفرعم كرد و  رگا  دنریگ .  یمن  رارق  نآ  ضرع  رد  ینید  ياهشزرا  ریاس  هک  تسا  رادروخرب  یشزرا  نانچ  زا  و  درادرارق .  ینید  میلاعت 
هیلع ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  دومن .  دـهاوخن  كرت  ار  نآ  ای  هدرکن و  یهاتوک  نآ  رد  زگره  ددرگ  لصاح  یـسک  يارب  زاـمن  شزرا  هب 

هطاحا ار  وا  فارطا  ناگتشرف  دوش و  یم  لزان  وا  رب  نامسآ  زا  یهلا  تمحر  دتسیا  زامن  هب  یسک  هاگ  ره   : » هک تسا  هدمآ  نینچ  ( مالـسلا
هیلع ) یلع اـی  و  ( . 1 «) دـش یمن  فرـصنم  زامن  زا  هاگ  چـیه  تسناد  یم  ار  زاـمن  شزرا  رازگ  زاـمن  نیا  رگا  دـیوگ :  ياهتـشرف  دـننکیم و 

يزامن هب  منکیم  شرافس  ار  امش   . » اهنع اولفغت  الف  مالسالا  ماوقو  نیدلا  دومع  یه  یتلا  ِةالصلاب  مکیصوا  دنیامرفیم :  یثیدح  رد  مالسلا )
( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مالسا مّرکم  یبن  هب  جارعم  بش  رد  دنوادخ  ( . 2 «) دیوشن لفاغ  زامن  زا  سپ  تسا  مالسا  ماوق  نید و  نوتس  هک 

هدوب زامن  دـیدرگ  راکـشآ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ رب  هک  قیاقح  نآ  زا  یکی  هک  تخاس  یلجتم  ناـیامن و  ار  يرایـسب  قیاـقح 
هب و  دـیدرگ .  رهاـظ  دوب  هدرک  هطاـحا  ار  ادـخ  شرع  فارطا  دوب و  نآ  رد  رون  عاونا  زا  عون  لـهچ  هک  رون  زا  یلمحم  تروـصب  هک  تسا 

رون ورملق  رد  تسا  سونأم  زامن  اب  هک  یسک  سپ  ( . 3 «) تسا ییانشور  رون و  زامن   . » ٌرون ةالصلا  دناهدومرف  یهلا  ریفـس  نآ  تهج  نیمه 
ربانب تسا .  هتخادنا  تملظ  یکیرات و  طیحم  رد  ار  دوخ  هداتفا و  رود  ییانشور  رون و  زا  دراد  هلصاف  زامن  اب  هکنآ  درادرارق و  ییانشور  و 
زامن شزرا  هبنوچ  دـنایکیرات و  رد  زامن  نیکرات  هک  تسا  نیا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) یبن مالک  موهفم  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  نیا 

 . تسین یتداعس  ترخآ  ایند و  یگدنز  رد  ار  ناشیا  هدوب و  یعامتجا  شزرا  رابتعا و  دقاف  نیملسم  دزن  دناهداهنن  یجرا  دوخ  یگدنز  رد 
میلاعت هب  تبسن  یتالابم  یب  یهجوت و  یب  زا  یعقاو  نمؤم  تسا و  ینید  ياهـشزرا  هب  وا  نداد  تیمها  نازیم  هب  یمدآ  تیـصخش  شزرا و 

هنوگنامه مسج ،  دبلاک  رد  حور  ندب و  رد  رس  هلزنم  هب  تسا  دنلب  سب  یهاگیاج  نید  رد  ار  زامن  سپ  تساّربم .  یهلا  ياهشزرا  ینید و 
كردتسم 2 ـ  ج3 ص265 .  یفاـک ،  لوـصا  1 ـ  دوـب .  دـهاوخن  يریخ  ار  زاـمنیب  نید  تسین  یـشزرا  ار  حوریب  مسج  رـسیب و  ندـب  هـک 

 . ج10 ص234 همکحلا ،  نازیم  3 ـ  ج1 ص172 .  لئاسولا ، 

قلخ ادخ و  طابترا  داجیا  رد  زامن  تیمها  2 ـ 

قشع دشخب و  تّدش  ار  دوبعم  دبع و  نیب  لاصتا  هقلح  دزاس و  کیدزن  شراگدرورپ  قلاخ و  هب  ار  هدنب  طقف  هک  تسین  يرما  زامن  هضیرف 
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رثا دوشیم .  رهاـظ  رازگزاـمن  یگدـنز  رد  هک  تسا  یبوـلطم  جـیاتن  راـثآ و  زا  یکی  نیا  هکلب  دزاـس  هدـنز  وا  نطاـب  بلق و  رد  ار  ادـخ  هب 
ریاس هب  تبـسن  هداد و  دـنویپ  یناسنا  هعماج  اب  ار  وا  یهلا  برق  نیع  رد  هک  تسا  نیا  دـنکیم  داجیا  نیملـسم  تاـیح  رد  زاـمن  هک  يرگید 

دراذگیمن زگره  هک  ادخ  هب  دـبعت  زامن و  حور  تسا  نیا  و  دروآیم .  راب  لوئـسم  درف  کی  ناملـسم  ریغ  ولو  شناعونمه  مامت  هکلب  اهناسنا 
یکی تسا  هتفهن  هدمع  رثا  ود  زامن  رد  سپ  دشاب .  هتـشادن  یعامتجا  تیلوئـسم  ساسحا  و  دنامب .  یقاب  توافتیب  ادخ  قلخ  لباقم  رد  درف 
ینعی دروآـیم .  راـب  لوئـسم  درف  هعماـج  رد  ار  وا  هک  تـسا  یعاـمتجا  رثا  رگید  ددرگیم و  شیادـخ  اـب  وا  یکیدزن  بجوـم  هـک  يدرف  رثا 

اذلف دنکن .  ساسحا  ار  ياهفیظو  چیه  شیوخ  ناعونمه  يرشب و  هعماج  هب  تبسن  لاح  نیع  رد  دشاب و  تدابع  زامن و  لها  یسک  دوشیمن 
لها زامن  لها  هک  تساـنعم  نادـب  نیا  تسا و  هدـمآ  زاـمن )  ) هالـص راـنک  رد  تاـکز  نآرق  ددـعتم  تاـیآ  رد  هک  مینیبیم  رطاـخ  نیمه  هب 

ار هعماج  تاقدص ،  ياطعا  تاکز و  نداد  اب  هک  دنراد  شالت  هدوب و  شیوخ  عامتجا  رکف  هب  زامن  لها  ینعی  دنتسه  زین  تاکز  تاقدص و 
ادا ار  تاکز  دیراد و  اپ  هب  ار  زامن  و   . » هللا دنع  هودجت  ریخ  نم  مکـسفنال  اومّدـقتامو  ةاکّزلا  اوتآو  ةالـصلا  اومیقاو  دـنروآ .  نوریب  رقف  زا 

بیغلاب نونمؤی  نیذلا  دـیامرف :  یم  رگید  هیآ  رد  و  ( . 1 «) تفای دیهاوخ  ادخ  دزن  ار  نآ  دیتسرف  شیپ  زا  دوخ  يارب  يریخ  راک  ره  دـینک . 
هچنآ زا  دـنراد و  یم  اپب  ار  زامن  دـنراد و  بیغ  هب  نامیا  هک  دنتـسه  یناـسک  ناگـشیپ ) اوقت   . ») نوقفنی مهاـنقزر  اّـممو  ةالـصلا  نومیقیو 

ةاکّزلا اوتآو  ةالصلا  اوماقا  ضرالا  یف  مهاّنکم  ْنِا  نیذلا  دنیامرف :  یم  نینچ  ابیز  رایسب  ياهیآ  رد  و  ( . 2 «) دننکیم قافنا  میدرک  ناشیزور 
دـنرادیم و اپ  هب  ار  زامن  میدیـشخب  تردـق  اـهنآ  هب  نیمز  رد  رگا  هک  دنتـسه  یناـسک  ادـخ  ناراـی   . » رکنملا نع  اوهنو  فورعملاـب  اورماو 

ّمتتال دـندومرف :  هک  تسا  لوقنم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ زا  و  ( . 3 «) دـننکیم رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـنهدیم و  تاکز 
هعماج یلاعت  تداعـس و  رکف  هب  هشیمه  رازگزاـمن  ياـهناسنا  ینعی  ( . 4 «) تاکز نتخادرپ  اب  رگم  دوشیمن  لماک  زامن   . » ةاـکزب ّـالإ  ٌةـالص 

دننکیم و تخادرپ  تاکز  اهنآ  هب  دنریقف  هک  دننک  هدهاشم  رگا  دنـشاب .  توافتیب  دوخ  هعماج  مدرم  هدنیآ  هب  تبـسن  دنناوتیمن  دنـشیوخ و 
لاح و همه  رد  دـنراد و  یم  زاب  تشز  لامعا  زا  هدرک و  یکین  هب  رما  ار  نانآ  دـندش  فرحنم  شیوخ  لامک  تداعـس و  زا  هک  دـننیبب  رگا 
هب لمع  ادخ و  هب  داقتعا  اه و  یبوخ  وترپ  رد  رـشب  تداعـس  هک  دندقتعم  دنـشیدنا و  یم  اهناسنا  یعامتجا  تداعـس  یتخبکین و  هب  اج  همه 

نیا هکنآ  تسا  هدیمل  نامیا  همیخ  رد  هدیمح  تایح  یگدنز و  هک  تسا  دـقتعم  زامن  لها  يروهال  لابقا  لوقب  و  تسا .  هتفهن  نید  میلاعت 
لتاق تسا  رجنخ  لاثم  ملـسم  فک  رد  زامن  رغـصا  حجار  ملـسم  بلق  زامن  رهوگ  فدص  دشاب  هلا  ال  تسا .  هدیچن  نآ  غاب  زا  یلگ  هدیدن 

ریغ زا  نتسر  قوشعم و  هب  تلـصو  نیا  ربانب  تسر  دوبعم  ره  دنب  زا  شندرگ  تسب  دوجوملاوه  اب  نامیپ  هک  ره  تسا  رکنم  یغب و  اشحف و 
1 ددرگیم .  لصاو  نآ  هب  یعقاو  رازگزامن  هک  تسا  زامن  رد  هدمع  یلصا و  رثا  ود  قولخم  يارب  تداعس  هب  لوصو  هار  رد  شالت  دوبعم و 

 . ج96 ص29 راونالا ،  راحب  4 ـ  هیآ 41 .  جح ،  هکرابم  هروس  3 ـ  هیآ 3 .  هرقب ،  هکرابم  هروس  2 ـ  هیآ 110 .  هرقب ،  هکرابم  هروس   ـ

یهلا هضیرف  نیلوا  زامن  3 ـ 

روتـسد رما و  نیرترثؤم  نیرتمهم و  اهنت  هن  زامن  مینادـب  هک  تسا  بلاج  اّما  تسا  یهلا  رما  نیرتمهم  زامن  هک  دـش  هراشا  هتکن  نیا  هب  ًـالبق 
هللا یلـص  ) مالـسا ربمایپ  زا  یتیاور  رد  هچنانچ  تسا .  هدـش  بجاو  ناگدـنب  رب  دـنوادخ  فرط  زا  هک  تسا  یمکح  نیلوا  هکلب  تسا  یهلا 

بجاو نم  تّما  رب  دنوادخ  هک  يزیچ  نیلوا   . » سمخلا ُتاولـصلا  یتّما  یلع  هللا  ضرتفا  ام  لّوا  هک :  تسا  هدـمآ  نینچ  ملـسو ) هلآو  هیلع 
توملا دنع  یقبیام  ُرخآو  ةالـصلا  هدابع  یلع  هللا  ضرفام  لّوا  ّنا  دنا :  هدومرف  رگید  یثیدح  رد  زین  و  ( . 1 «) تسا هناگجنپ  ياهزامن  درک 

طقاس وا  زا  گرم  مد  ات  هک  ياهضیرف  نیرخآ  دوب و  زامن  دش  بجاو  شناگدنب  رب  دنوادخ  فرط  زا  هک  ياهضیرف  نیلوا  انامه   . » ةالـصلا
یهلا هـضیرف  نـیا  رد  هـک  يدـیفم  جـیاتن  داـیز و  تـیمها  رطاـخ  هـب  دـیاش  ( . 2 «) تسا زاـمن  تـسا  یقاـب  ناـنچمه  شبوـجو  ددرگیمن و 

بهاذم نایدا و  همه  رد  هتکن  نیا  ایآ  هک  دوش  لاوئس  رگا  دریگ و  رارق  یهلا  رما  روتسد و  نیلوا  ءزج  هک  تسا  هدش  بجوم  هتـشاددوجو 
مالـسا نید  هب  صاـصتخا  رما  نیا  هک  تسا  نیا  خـساپ  تسا .  هدوـب  مالـسا  نید  رد  یهلا  مکح  نیلوا  طـقف  هکنیا  اـی  دراد و  تـیلک  یهلا 
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زا هک  تسا  ياهتکن  نیا  تسا و  هدوب  تعیرـش  عضو  نامز  رد  یعیرـشت  یهلا  رما  نیلوا  نآ ،  ییاپرب  زاـمن و  هماـقا  هب  روتـسد  هکلب  درادـن 
الا هلا  هللا ال  انا  یننإ  دومرف :  وا  هب  باطخ  دنوادخ  یسوم  ترضح  يربمایپ  يادتبا  رد  دوشیم .  هدیمهف  یسوم  ترضح  هب  نامرف  رد  نآرق 
نیا ربانب  ( . 3 «) راد اپرب  نم  دای  يارب  ار  زامن  نک و  شتسرپ  ارم  تسین  نم  زج  يدوبعم  متـسه  هللا  نم   . » يرکذل ةالـصلا  مقاو  یندبعاف  انا 

ـ  2 ثیدح 1885 .  ج7  لاـمعلا ،  زنک  1 ـ  دـشابیم .  زین  نید  رد  یهلا  مکح  روتـسد و  نیلوا  هکلب  تسا  نید  نکر  نیرتمهم  اـهنت  هن  زاـمن 
 . ج7 ح18899 لامعلا ،  زنک  3 ـ  ج4 ص8 .  رابخالا ،  یلائل 

دور یم  الاب  ادخ  دزن  هک  يریخ  لمع  نیلوا  زامن  4 ـ 

هب یهلا  تابجاو  زا  مادـک  ره  دُرب  دـنراد و  ار  دوخ  صاخ  راثآ  کین  لامعا  زا  کی  ره  دنرایـسب و  نید  رد  هدیدنـسپ  لاعفا  ریخ و  لاـمعا 
رادروخرب یـصاخ  هژیو و  تیمها  زا  زامن  هک  تهج  نآ  زا  تسا .  هدیدرگ  صخـشم  نییعت و  اهنآ  يارب  نید  رد  هک  تسا  یتیمها  رادـقم 

ْنِم ُعَفُریام  لّوا  دندومرف :  هک  هدش  لقن  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  زا  تسا .  رتشیب  مه  تادابع  ریاس  هب  تبـسن  وا  دُرب  تسا 
تهج نآ  زا  تفگ  ناوـتیم  سپ  ( . 1 «) تسا هناگجنپ  ياهزامن  دوشیم  هدرب  الاب  اهناسنا  زا  هک  یلمع  نیلوا   . » سمخلا تاولـصلا  مهلاـمعا 

نآ و يالاو  تیمها  رطاخب  دـیاش  دـشاب و  دـناوت  یم  مه  ریخ  لمع  نیرتمهم  دور  یم  الاب  ادـخ  دزن  هک  تسا  يریخ  لمع  نیلوا  زاـمن  هک 
راوـگرزب لوـسر  هچناـنچ  تسا .  هداد  هجوـت  نآ  هب  ار  ناناملـسم  عراـش  هدـش و  ماـمتها  نآ  هب  همه  نیا  دراد  نید  رد  هک  یعیفر  هاـگیاج 

هرابرد وت  تمه  نیرتشیب  یلو  نک  راکشآ  گرزب  کچوک و  زا  ار  مالسا  تاروتسد  همه   : » دنا هدومرف  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مالسا
 . ج77 ص129 راونالا ،  راحب  2 ـ  ج7 ص18899 .  لاّمعلا ،  زنک  1 ـ  ( . 2 «) دشاب زامن 

ربق رد  شسرپ  نیلوا  زامن  5 ـ 

رد تسا و  زامن  دیامنیم  شناگدنب  زا  تمایق  رد  دـنوادخ  هک  یلاوئـس  شـسرپ و  نیلوا  هک  تسا  هدـش  دراو  يرایـسب  تایاور  رابخا و  رد 
 . دنیآ یمن  باسح  هب  دادعا  ریاس  دشابن  ددع  نآ  رگا  دنـشابیم و  شرامـش  لباق  وا  رانک  رد  دادعا  همه  هک  تسا  يددـع  نامه  زامن  عقاو 

دبعلا اوعدی  ۀـمایقلا  موی  ناک  اذإ  ّلجو ـ  ّزع  هللا ـ  ّناف  سمخلا  تاولـصلا  یلع  اوظفاح  دـندومرف :  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ 
دوش یم  هک  تمایق  زور  اریز  دینک  تظفاحم  ار  هناگجنپ  ياهزامن   . » راّنلا یف  هب  ُّخر  ّالاو  ًۀـماق  اهب  ءاج  ناف  ةالـصلا  هنع  لأُسی  ءیـش  لّواف 

تـشهب هب   ) دـشاب هداد  ماجنا  لماک  روطب  ار  نآ  رگا  تسا  زاـمن  دـسرپ  یم  وا  زا  هک  يزیچ  نیتسخن  دـناوخیم و  ارف  ار  شاهدـنب  دـنوادخ 
تسا زامن  دوش  رظن  نآ  رد  تمایق  زور  رد  هک  هدنب  لمع  زا  يزیچ  لّوا   : » دندومرف زین  و  ( . 1 «) دوش یم  هدنکفا  شتآ  رد  هن  رگ  و  دوریم )
رگید دوش و  دودرم  دوب  صقان  رگا  ددرگ و  لوبقم  مه  نآ  عبت  هب  رگید  ياهلمع  ددرگ و  عقاو  لوبق  دـشاب  هتـسارآ  ماـمت  لاـمک و  هب  رگا 

رد تمایق  يادرف  هدنب  یتقو   : » دـناهدومرف هک  تسا  هدیـسر  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  و  ( . 2 «) دنوش قحلم  نآ  هب  ندـش  در  رد  لامعا 
بجاو جح  بجاو ،  هزور  بجاو ،  تاکز  بجاو ،  ياهزامن  دننک  یم  لاوئـس  وا  زا  هک  يزیچ  نیلوا  تفرگ  رارق  لجو  زع  يادـخ  لباقم 
لوـسر يا  تشاد  هضرع  دیـسر و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  دزن  يدرم  هک  تـسا  لـقن  ( . 3 «) تسا تیب  لها  اـم  تیـالو  و 
يدایز اب  ارم  دـندومرف :  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دـنک  لخاد  تشهب  هب  ارم  ادـخ  هک  نک  اعد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ

هللا یلـص  ) نالوسر متاخ  زا  زین  و  تسا .  زامن  دوشیم  تشهب  هب  نتفر  بجوم  هک  یلماـع  نیرتمهم  ینعی  ( . 4 «) نک یهارمه  ندرک  هدجس 
رگا دوشیم .  یگدیسر  مدآ  دنزرف  لمع  زا  نآ  هب  هک  تسا  يزیچ  لّوا  نآ  تسا و  زامن  نید  نوتس  انامه   : » هک هدش  لقن  ( ملسو هلآو  هیلع 

ج82 راونالا ،  راـحب  1 ـ  ( . 5 «) دوش یمن  یهجوت  وا  لامعا  ریاس  هب  دشابن  حیحـص  رگا  دوشیم و  یگدیـسر  لامعا  ریاس  هب  دـشاب  حـیحص 
ج3 هعیـشلا ،  لئاسو  5 ـ  ج3 ص30 .  هعیـشلا ،  لئاسو  4 ـ  ج3 ص90 .  هعیـشلا ،  لئاسو  3 ـ  ج1 ص332 .  مولعلا ،  ءاـیحا  2 ـ  ص201 . 
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یمدآ لامعا  ریاس  رب  زامن  يرترب  6 ـ 

هعجارم یئاور  بتک  هب  یتقو  تساهنآ .  نیرترب  ءزج  رگید  ریخ  لاـمعا  ناـیم  رد  زاـمن  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  ناوتیم  روکذـم  بلاـطم  زا 
مچرپ ( ، 3) نمؤم روـن  ( ، 2) نامیا هناـشن  ( ، 1) نید نوتـس  هیاپ و  ناونعب  زامن  زا  هک  مینیبیم  مینک  هدـهاشم  ار  زاـمن  باـب  تاـیاور  دوش و 
ربماـیپ زا  تسا .  يداـبع  لاـمعا  ریاـس  رب  زاـمن  يرترب  رگناـیامن  اـهریبعت  نیا  همه  هک  تـسا  هدـش  داـی  لـیبق  نـیا  زا  يریباـعت  و  ( 4) مالسا
نیرتهب زامن   . » رثکتسا َءاش  ْنَمو  ّلقتسا  َءاش  ْنَمَف  عوضوم  ٌریخ  ةالصلا  دندومرف :  هک  تسا  هدش  ثیدح  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مالسا

هکلب ایند  رد  لامعا  نیرتهب  اهنت  هن  زاـمن  و  ( . 5 «) دنک دایز  دهاوخ  هک  ره  دـناوخب و  مک  دـهاوخ  هک  ره  سپ  هدـش  ررقم  هک  تسا  يزیچ 
هکلب تسین  ایند  هب  رـصحنم  دودـحم و  هدیدنـسپ  کین و  لامعا  ریاس  رب  زامن  زایتما  يرترب و  ینعی  دـشاب  یم  زین  تمایق  رد  لاـمعا  نیرتهب 

هللا دنع  لامعالا  لضفا  َّنِا  دنیامرفیم :  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هنیمز  نیمه  رد  دـشاب .  یم  ظوفحم  زین  ترخآ  رد  زامن  يارب  يرترب  نیا 
 . تسا یلاعت  يراب  دزن  لمع  نیرتبوبحم  زامن  زین  و  ( . 6 «) تسا زامن  دنوادخ  دزن  تمایق  زور  رد  لمع  نیرتهب  انامه   . » ةالصلا ۀمایقلا  موی 

ربماـیپ زا  یتیاور  ( . 7 «) تسا زامن  دـنوادخ  دزن  لامعا  نیرتبوبحم   . » ةالـصلا هللا  یلا  لامعالا  ّبحا  دـندومرف :  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هچنانچ 
تـسا رادروخرب  يدنلب  نیماضم  زا  هک  تیاور  نیا  رد  تسا  یفیرظ  قیقد و  تاکن  يواح  هک  هدش  لقن  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا

تقو هب  زامن  دندومرف :  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تسا ؟  رتتلیضف  اب  ادخ  دزن  یلمع  هچ  هللا  لوسر  ای  هک  دش  لاوئـس  شترـضح  زا 
دیامن عیاض  ار  زامن  هک  سک  ره  تسا و  يرون  يو  هارمه  تمایق  رد  دیامن  تظفاحم  زامن  رب  سکره  دندومرف :  شمالک  همادا  رد  و  نآ . 

رما نآ  ماجنا  هب  ار  دوخ  ناگتـشرف  دـنوادخ  دوب  زاـمن  زا  رتـالاب  رت و  رب  دـنوادخ  دزن  یلمع  رگا  و  ددرگ .  روشحم  ناـینوعرف  نوعرف و  اـب 
رد یـضعب  دـنعوکر و  رد  یخرب  دوـعق ،  لاـح  رد  یخرب  دـنمایق و  لاـح  رد  یخرب  دـنزامن  لاـح  رد  ناگتــشرف  هـمه  هکیلاـح  رد  درکیم 

همه نآ  دراد و  هک  یکـسانم  لامعا و  همه  نآ  اب  جـح  یتح  تسا .  زامن  هتفای  یلجت  دـنوادخ  دزن  هک  لمع  نیرتهب  نیا  ربانب  ( . 8 «) دوجس
هیلع ) قداص ماـما  تسا .  هدـش  هدرمـش  جـح  زا  رترب  زاـمن  تاـیاور  رد  دـسریمن و  زاـمن  تیمها  هب  تسا  بترتم  وا  رب  هک  یعاـمتجا  راـثآ 

هجیتن ( . 9 «) زامن رگم  تسین  جح  زا  رتالاب  یلمع  چیه  هک  یتسردب   . » ةالصلا الا  جحلا  نم  لضفا  ٌءیـش  سیل  ّهنا  اّمَا  دنا :  هدومرف  مالـسلا )
همه هک  تفگ  ناوتیم  دیدرت  نودب  تسا  هدش  زامن  يارب  هک  یتادیکأت  همه  نیا  اب  هدوب و  ادخ  هب  هدنب  یکیدزن  هلیـسو  نیرتهب  زامن  هکنیا 

ج5 هـمکحلا ،  نازیم  1 ـ  میئامن .  يرادـساپ  تسارح و  لـمع  نیرتهب  نیا  زا  یبوخب  هک  مینک  یعـس  دـنیوا  زاـمن  عباـت  یمدآ  ریخ  لاـمعا 
6 ص4 ـ  هعیشلا ،  ثیداحا  عماج  5 ـ  ج7 ص279 .  لامعلا ،  زنک  4 ـ ص50 .  رابخالا ،  باهش  3 ـ  ص59 .  رابخالا ،  باهش  2 ـ  ص370 . 

 . ج3 ص26 هعیشلا ،  لئاسو  9 ـ  ج1 ص330 .  مولعلا ،  ءایحا  8 ـ  ج82 ص233 .  راونالا ،  راحب  7 ـ ج3 ص7 .  لئاسولا ،  كردتسم  6 ـ  . 

یهلا ءایلوا  ءایبنا و  تیصو  نیرخآ  زامن  7 ـ 

تسا هدیسر  ام  هب  نید  يایلوا  یهلا و  يارفس  ناربمایپ و  زا  هک  یمالک  هیـصوت و  نیرخآ  مینادب  هک  تسا  بلاج  رایـسب  هتکن  نیا  هب  هجوت 
هب ار  ینخس  ره  دنک  رفـس  ینادواج  يدبا و  يایند  هب  دهاوخیم  هک  شتایح  تاظحل  نیرخآ  رد  ناسنا  هک  تسا  نشور  رایـسب  تسا .  زامن 

نید يایلوا  یهلا و  ءایبنا  يایاصو  هب  یتقو  دراذگب .  راگدای  هب  دوخ  زا  رمع  رخاوا  رد  ار  بلطم  نیرتمهم  هک  دراد  یعـس  دروآیمن و  نابز 
شیوـخ تیـصو  نیرخآ  ناوـنعب  ار  نآ  یهلا  ياـیبنا  همه  دـندادیم و  هجوـت  زاـمن  هب  ار  دوـخ  ناوریپ  هشیمه  هـک  مینیبـیم  مـینکیم  عوـجر 

ـ  ّلجو ّزع  هللا ـ  یلا  لامعالا  ُّبَحَا  دـندومرف :  هک  هدـش  هراشا  هتکن  نیا  هب  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  هچنانچ  دـناهدادرارق . 
هداتـسرف نیرخآ  ( . 1 «) تسا یهلا  ناربماـیپ  ياهتیـصو  نیرخآ  دـنوادخ و  دزن  اـهراک  نیرتهب  زاـمن   . » ءاـیبنالا اـیاصو  ُرِخآ  یهو  ةالـصلا 

هجوت هتکن  نیمه  هب  ار  شیوخ  تما  یهلا  نـالوسر  ریاـس  زا  تیعبت  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا راوگرزب  ربماـیپ  ینعی  دـنوادخ 
ّثَحو هللا  لوسر  هب  یصوا  ام  رخآ  ّنِاف  ةالـصلاب  کیلع  دیامرف :  یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  دنتـشاد .  دیکأت  رما  نیا  رب  رایـسب  دنداد و 
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دیکأـت نآ  رب  هدومن و  شرافـس  نآ  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  هک  يزیچ  نیرخآ  ریز  زاـمن  هب  داـب  وت  رب   . » ُةالـصلا هیلع 
ربمایپ نانیـشناج  یهلا و  ياـیلوا  همه  هکلب  دوب  یهلا  ناربماـیپ  دـیکا  تاشرافـس  زا  زاـمن  هماـقا  رب  دـیکأت  اـهنت  هن  و  ( . 2 «) دوب زاـمن  تشاد 
ناونعب شتداهـش  ماـگنه  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع دـندرکیم .  شرافـس  یهلا  روتـسد  نیا  زا  بظاوم  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا

 ، زامن زامن ،  هب  منکیم  شرافس  ار  امش  ینعی  َةالصلا .  َةالـصلا  َةالـصلا  دندومرف :  شیوخ  ناوریپ  نادنزرف و  رب  هیـصوت  تیـصو و  نیرخآ 
 ، راونالا راحب  2 ـ  ج5 ص397 .  هـمکحلا ،  نازیم  1 ـ  يوبن .  ماقم  قحب  يافلخ  یهلا و  ياـیلوا  ریاـس  تیـصو  دوب  نینچ  نیا  و  ( . 3 «) زامن

زامن تقیقح  رد  تسا و  هدش  هصالخ  زامن  رد  نید  همه  نید  مامت  ینعی  زامن  8 ـ  ج1 ص173 .  لئاسولا ،  كردتسم  3 ـ  ج84 ص236 . 
هب مئاق  هک  تسا  یـسک  رادنید  تسین و  يرادنید  لها  دـشابن  زامن  لها  سک  ره  هک  دـش  هتفگ  تهج  نیمه  هب  تسا و  نید  یعقاو  یلجت 

دناهتسناد زامن  رد  ار  رفک  نامیا و  نیب  رایعم  كالم و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  هک  دوب  رطاخ  نیمه  هبدیاش  و  دشاب .  زامن 
زامن  . » نیّدلا مده  دقف  اهکرت  نمف  نیدـلا  دامع  ةالـصلا  تخاس .  دوبان  ناریو و  ار  دوخ  نید  دـنک  كرت  ار  زامن  هک  یـسک  دـندومرف  و  . 

دقف ًادّمعتم  ةالـصلا  كرت  نم  دـندومرف :  هکنیا  ای  و  ( . 1 «) دومن دوبان  ار  نید  قیقحتب  دـنک  كرت  ار  زامن  هک  یـسک  سپ  تسا  نید  هیاـپ 
دـشاب و ناسنا  تداعـس  ظـفاح  هک  مینک  ضرف  ياـهمیخ  هلزنم  هب  ار  نید  رگا  ( . 2 «) تسا رفاک  درک  كرت  ًادـمع  ار  زاـمن  سکره   . » رفک

همیخ ًاعطق  دشابن  نوتس  رگا  دوب و  دهاوخ  همیخ  نآ  نوتس  هیاپ و  زامن  دشاب  هدرب  هانپ  همیخ  نآ  هب  شیوخ  تداعس  هب  لوصو  يارب  یمدآ 
لوسر تاشیامرف  رد  هک  تسا  یهیبشت  نیرتهب  نیا  دوب و  دـهاوخن  راک  رد  ینید  همیخ  دـشابن  زاـمن  نوتـس  اـت  سپ  دوب .  دـهاوخن  راوتـسا 

يزایتما هجو  چـیه  دـشابن  زامن  رگا  تسا و  نید  یعقاو  هناشن  یلـصا و  تمالع  زاـمن  و  ( . 3) تسا هدمآ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ
زامن نتشاد  اپرب   . » ُۀلملا اّهناف  ةالـصلا  ماقاو  دندومرف :  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نایب  ریما  هچنانچ  دوب .  دهاوخن  لطاب  زا  قح  نید  تخانـش  يارب 

ره رگا  و  دـناهدرک .  هیبـشت  نید  یلـصا  هرهچ  هب  ار  زاـمن  هـک  دوـش  یم  هدـهاشم  تاـیاور  رد  نـینچمه  و  ( . 4 «) تسا نید  یلـصا  هناشن 
ار شزامن  یـسک  رگا  سپ  تخانـش .  زامن  اب  دیاب  ار  نآ  هتفرگ و  لکـش  زامن  اب  نید  هرهچ  تسا ،  هدـش  هتخانـش  شاهرهچ  اب  ياهدـیدپ 

لوسر راب  رهوگ  مالک  تسا  نیا  و  تسا .  یعقاو  هرهچ  نودب  وا  نید  نوچ  درادن .  یـصخشم  نید  دریگب  هلـصاف  نآ  زا  ای  دـیامن و  كرت 
زا اهنت  هن  ریبعت  هیبشت و  نیا  ( . 5 «) تسامش نید  هرهچ  امیس و  زامن   . » مکنید ُهجو  ُةالصلا  هک :  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا یمارگ 
زا هک  تسا  ياهتکن  نیا  و  تسا .  هدوب  نینچ  نیا  مه  ناربمایپ  تما  مدرم و  یفرع  تشادرب  یقلت و  هکلب  هتفر  راـکب  نید  ناـگرزب  تاـنایب 
رد دنکیم  لقن  ار  مالـسلا ) هیلع  ) ربمایپ بیعـش  هصق  ناتـساد و  میرک  نآرق  یتقو  هنومن  ناونعب  دیآیم  تسدب  نآرق  تایآ  رد  تقد  هجوت و 

بیعـش میداتـسرف  ناشتیادـه  يارب  ار  بیعـش  ناشردارب  نَیْدَـم  موق  يوسب  و   : » دـیامرفیم نینچ  شدوخ  موق  اـب  یهلا  ربماـیپ  نیا  جاـجتحا 
نم هک  یتسردب  دینکن  مک  ار  وزارت  هنامیپ و  تسین و  امـش  يارب  وا  زج  ییادخ  دیتسرپب و  ار  ادـخ  نم ،  موق  يا  دومرف :  شموق  هب  باطخ 

ار مدرم  يایـشا  دیئامن و  دروخرب  تلادع  هب  مدرم  اب  مسرتیم .  دنک  هطاحا  امـش  رب  هک  يزور  باذع  زا  مهاوخیم و  ار  امـش  حالـص  ریخ و 
زامن ایآ  بیعش  يا  دنتفگ :  مالسلا ) هیلع  ) بیعش ترضح  حیاصن  هب  خساپ  رد  مدرم  دیوشن .  لوغشم  داسف  هب  نیمز  رد  دینکن و  شزرا  مک 

كرتننأ كرمات  کتالصا  بیعشای  اولاق  دندادیمماجنا .  امناردپ  هک  ار  هچنآ  میرادرب  تسد  اهتب  تدابع  زا  ام  هک  دهدیم  روتـسد  وت  هب  وت 
نامه زامن  زا  دارم  هک  دـهدیم  روتـسد  وت  هب  وت  نید  ایآ  هک  تسا  نیا  دـنکیم  رما  وت  هب  وت  زاـمن  اـیآ  هکنیا  زا  دوصقم  ( . 6 «) انؤابآ دبعیام 

ـ  3 ج1 ص331 .  ذخأم ،  نامه  2 ـ  ج1 ص331 .  مولعلا ،  ءایحا  1 ـ  زامن .  اب  يواسم  نید  تسا و  نید  اب  يواسم  زاـمن  سپ  تسا .  نید 
90 هیآ 87 ـ  دوه ،  هکرابم  هروس  6 ـ  ج1 ص270 .  یفاک ،  عورف  5 ـ  هبطخ 110 .  هغالبلا ،  جهن  4 ـ  ج1 ص639 .  هیقفلا ،  هرضحیال  نم 

.

ینید تیمکاح  اب  نآ  هطبار  زامن و  9 ـ 

رب یهلا  تیمکاح  زایتما  هصخاش و  نیرتزراب  زا  یکی  دـیاش  دراددوجو و  ینید  تموکح  تیمکاح و  رد  هک  ییاه  هناشن  مئالع و  زا  یکی 
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ياه یتشز  یهانم و  ندرب  نیب  زا  نید و  میلاعت  رشن  ییاپرب و  يارب  ینید  تموکح  رد  نامکاح  هک  تسا  نیا  دیآ  باسحب  اهتموکح  ریاس 
یتمه نینچ  زا  دـنناد  یم  فدـه  دوخ  يارب  ار  تموکح  هک  نانآ  دـننک و  یم  غیلبت  ددرگ  یم  هعماج  داسف  بجوم  هک  یعامتجا  يدرف و 

ار شیوخ  تیمکاح  تموکح و  ادخ و  يایلوا  نیشناج  ار  دوخ  دنراد و  ار  ادخ  نید  زا  يوریپ  هیعاد  هک  نانآ  دنتسین .  هدوبن و  رادروخرب 
ینعی تسادخ .  نید  میلاعت  ورملق  رد  ناشتمه  همه  دننادیم  مالسلا ) مهیلع  ) هّمئا وریپ  اتسار  نیا  رد  ار  دوخ  هتسناد و  یهلا  تیمکاح  نامه 

ای يدرف  عفاـنم  حـلاصم و  هب  ناـمکاح  ینید  ریغ  ياـهتموکح  رد  هک  تسا  نیا  رد  رگید  ياـهتموکح  اـب  تموـکح  عوـن  نیا  زیاـمت  هـجو 
نید نامکاح  مامتها  همه  ینید  تموکح  رد  اّما  دوشیم .  هداد  قوس  ریسم  نیا  رد  نامکاح  ششوک  شالت و  همه  دنشیدنا و  یم  یهورگ 

میلاعت ماکحا و  يارجا  اب  ار  نارگید  حلاصم  یتقو  ینید  مکاح  دشاب .  یم  دـیحوت  هملک  يالتعا  ققحت و  نیملـسم و  حـلاصم  ياتـسار  رد 
غیلبت و ینید  نیمکاح  مهم  فیاظو  زا  یکی  دـهد .  یم  حـیجرت  ار  نید  هماـقا  هتفرگ و  هدـیدان  ار  هورگ  حـلاصم  دـنیبب .  ضراـعت  رد  نید 
 . ةالصلا اوماقا  ضرالا  یف  مهاّنکم  نا  نیذلا  تسا .  هعماج  رد  زامن  هماقا  ًاصوصخ  دنوادخ  یگدنب  یهلا و  تیدوبع  يوسب  مدرم  تیاده 

یتـقو هک  تسین  ینعم  نادـب  هیآ  نـیا  ( . 1 «) دـنراد یم  اپب  ار  زامن  میـشخب  تردـق  ار  نانآ  نیمز  رد  هاگ  ره  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنمؤم 
هیلع ) نیـسح ماما  هچنانچ  دـننک .  یم  شالت  هعماج  رد  زامن  ییاپرب  يارب  هکلب  دـننک  یم  زامن  هماـقا  دندیـسر  تموکح  هب  ینید  ناـمکاح 

هللا یلـص  ) هللا لوسر  تیب  لها  نآ  قادصم  دش و  لزان  تیب  لها  نادناخ  ام  دروم  رد  هیآ  نیا  هک  دـندومرف  روبزم  هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا )
هّمئا هفیظو  رگا  هک  تسین  نینچ  ینعی  دنک  یمن  دودـحم  ار  هیآ  يانعم  اوتحم و  قادـصم  هک  مینادـیم  و  ( . 2) دنشاب یم  ملسو ) هلآو  هیلع 

ناشوریپ هکنانآ  و  مالسلا ) مهیلع  ) هّمئا رب  دراد  میمعت  هیآ  هکلب  دشابن  نیا  نارگید  تیلوئسم  هفیظو و  تسا  نینچ  مالـسلا ) مهیلع  ) موصعم
یهاتوک روصق و  اتسار  نیا  رد  دزروب و  لهاست  دشاب  یم  نید  هیلوا  لوصا  ینابم و  ءزج  هک  روما  نیا  رد  تیمکاح  رگا  سپ  دنـشاب .  یم 

رما نیا  هچ  رگا  تسه .  دـیدرت  نآ  ندوب  ینید  رد  ددرگ  تسـس  زامن  نوچ  نید  یـساسا  لوصا  اب  مکاح  دـنویپ  طابترا و  دـشاب و  هتـشاد 
دوش یم  هدهاشم  برع  یمالسا  عماوج  زا  يرایسب  رد  هچنانچ  دریگ  رارق  هدافتسا  دروم  يرازبا  وحن  هب  ای  يروص  یعنصت و  تروصب  دیابن 

 . ج24 ص166 راونالا ،  راحب  2 ـ  هیآ 41 .  جح ،  هکرابم  هروس  1 ـ  دنوش .  یم  لسوتم  نادب  مدرم  بیرف  يارب  نانآ  هک  . 

ادخ هب  برقت  هلیسو  نیرتمهم  زامن  10 ـ 

ره تسادـخ .  هب  یکیدزن  بّرقت و  هلیـسو  نیرتهب  زامن  هک  تسا  نیا  ینید  ماکحا  يدابع و  لامعا  ریاس  رب  زاـمن  تازاـیتما  زا  رگید  یکی 
اهنآ همه  هک  تسین  يدیدرت  یلو  دنا  هدیدرگ  عضو  حیرـشت و  دوبعم  هب  ناگدنب  یکیدزن  يارب  ینید  تادابع  ماکحا و  همه  فدـه  دـنچ 
جح لاثم  ناونعب  دنـشاب ،  یم  بتارم  تاجرد و  ياراد  مادک  ره  هکلب  دنک .  یمن  کیدزن  ادـخ  هب  ار  ناسنا  تخاونکی  ناسکی و  تروصب 

ياهجیتن رثا و  ای  تسین و  جح  رد  تسه  داهج  رد  هک  يرثا  اّما  دنیادخ  هب  یکیدزن  برق و  يارب  يا  هلیـسو  همه  تاکز  موص و  داهج و  و 
زامن ریثأت  هک  تسا  نیا  دیآیم  رب  ینید  نوتم  زا  هک  هچنآ  دنتـسین .  يواسم  اهنیا  همه  ریثأت  سپ  تسین .  تاکز  رد  دراددوجو  جـح  رد  هک 

لـضفا هک :  تسا  لوقنم  نینچ  نایعیـش  ياوشیپ  نیمتفه  مالـسلا ) هیلع  ) مظاـک یـسوم  ماـما  زا  یتیاور  رد  تسا .  رتشیب  رتـالاب و  بتارم  هب 
ادیپ بّرقت  یهلا  هاگرد  هب  نآ  هلیـسو  هب  ادخ  تخانـش  زا  دعب  هدنب  هک  يزیچ  نیرتهب   . » ةالـصلا هب  ۀفرعملا  َدـَْعب  هللا  یلا  دـبعلا  هب  بّرقتیام 

جاـتحم و ناـسنا  هکنیا  یکی  تسا  مهم  هتکن  ود  دوشیم  هدـیمهف  نآ  هباـشم  تاـیاور  تیاور و  نیا  زا  هک  هچنآ  ( . 1 «) تسا زامن  دنک  یم 
مهم هتکن  و  تسا .  یهلا  بّرقت  دنمزاین  لامک  هب  ندیـسر  يارب  یناسنا  ره  ینعی  دبایب  ار  دوخ  لامک  ات  تسا  بّرقت  یکیدزن و  هب  دـنمزاین 

نیرتهب تسا و  قاُرب  هب  زاین  یناحور  رفـس  یجارعم و  ریـس  يارب  دوشیمن .  لصاح  لماکت  بّرقت و  نیا  هلیـسو  ببـس و  نودـب  هکنیا  رگید 
( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هکنوچ  تسا .  زامن  تسا  هتفهن  نآ  وترپ  رد  یناـسنا  لـماکت  هک  لاـعتم  دـنوادخ  يوس  هب  بّرقت  قارب 
هب یکیدزن  هلیسو  نیرتهب  ناگـشیپ  اوقت  دزن  سپ  ( . 2 «) تسادخ يوس  هب  نمؤم  هدنهد  جورع  زامن   . » ِنمؤملا جارعم  ُةالـصلا  دناهدومرف : 
زار نیا  زا  هاگآ  هک  ره  تسا و  زار  نیا  زا  يرود  یقالخا  دـسافم  يراتفر و  تافارحنا  همه  أشنم  تسا و  زامن  يراگتـسر  زمر  دـنوادخ و 
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فحت 1 ـ  تسا .  زارد  رود و  یـسب  هار  وا  يارب  تسا  سامت  یب  زامن  زار  تمظع  زا  هک  یـسک  يارب  اّما  تسا  زارفارـس  یگدـنز  رد  تسا 
 . ص29 یسلجم ،  تاداقتعا  2 ـ  ص391 .  لوقعلا ، 

نیمز رد  یهلا  هرفس  ود  زامن  نآرق و  11 ـ 

فالخ رب  دـسر .  لامک  هب  ات  دـبای  دـشر  ًاجیردـت  یلولعم  یّلع و  ماظن  ساسا  رب  دـیاب  هک  دـش  هدـیرفآ  يروط  یتسه  ماظن  نیا  رد  ناـسنا 
ره یحور ) یمـسج و   ) لماکت دشر و  ریـسم  نیا  رد  دنتـسه .  اراد  دوخ  تقلخ  يادتبا  رد  ار  لماکت  دشر و  هلحرم  نیرخآ  هک  ناگتـشرف 

نیمز رد  یهلا  تامعن  زا  ردق  هچ  ره  ینامـسج  دشر  رد  دنوریم .  شیپ  یهلا  تاکرب  تامعن و  زا  يریگراکب  هدافتـسا و  اب  اهناسنا  زا  کی 
دشر رد  و  تسا .  هرهب  یب  یهلا  تاکرب  نآ  زا  هک  یسک  هب  تبـسن  دنک  ادیپ  يرتیوق  رتگرزب و  هفایق  لکیه و  دناوت  یم  دربب  يرتشیب  هرهب 
نیا ربانب  دوب .  دـهاوخ  يرتدـنلب  حور  ياراد  رتلماکتم و  رتهاگآ و  درف  دـیامن  هدافتـسا  رتهب  هلقاـع  هوق  زا  هچ  ره  یحور  لـماکت  يونعم و 

لماکت رازبا  دیاب  تسا  لماکت  هب  رداق  ناسنا  نیا  رگا  تسا  هتخاس  مهارف  وا  يارب  ار  ینامسج ) یناحور و   ) دشر لئاسو  بابسا و  دنوادخ 
نیمز رد  شحور  ياذغ  يارب  تکرب  رپ  هرفـس  ود  نورد ،  رد  ناسنالماکت  يارب  لماک  هنیمز  ندومنمهارف  رب  هوالع  دنوادخ  دشاب .  وا  رد 

هدافتسا هدرتسگ  هرفس  ود  نیا  زا  شاهشیدنا  رکفت و  روخارف  هب  دناوتیم  سک  ره  دنزامن .  نآرق و  یهلا  هرفس  ود  نآ  هک  تسا  هدومن  نهپ 
نآرق  . » هللا ُۀبدأم  ُنآرقلا  دنیامرف :  یم  اجکی  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ  لوسر  دشخب .  لماکت  ار  دوخ  حور  هدومن و 

 . تاّرم سمخ  موی  ّلک  یف  ۀـمحر  لهال  اهاّنه  دـق  ضرالا  یف  هللا  ُۀـَبدأم  ةالـصلا  ّنا  الا  دـنیامرفیم :  رگید  ياج  رد  و  تسا . » یهلا  هرفس 
سپ ( . 1 «) تسا هدومن  اراوگ  شتمحر  لها  يارب  راب  جنپ  يزور  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  نیمز  رد  ادخ  هدرتسگ  هرفس  زامن  دیـشاب  هاگآ  »

رتشیب و هچ  ره  مینیـشنب و  هدـش  هدـنارتسگ  اهناسنا  ام  يارب  نیمز  يانهپ  هب  هک  یهلا  هرفـس  ود  نیا  رانک  رد  ینالقع  رکفت  لمأت و  اب  میئاـیب 
ود نیا  زا  ندش  جراخ  ای  نتفرگ  هلـصاف  اب  تروص و  نیا  ریغ  رد  هک  میئامن  یط  ار  دوخ  لماکت  لحارم  هدومن و  هیذـغت  ار  دوخ  حور  رتهب 

ءاـب مض  هب  رگا  ۀـبدأم  هملک  2 ـ  ج1 ص170 .  لئاسولا ،  كردتـسم  1 ـ  ( . 2) دوش یمن  یسک  بیـصن  لماکت  تداعـس و  یهلا  ناتـسبد 
 . دشاب یم  هرفس  يانعم  هب  دشاب  ءاب  حتف  هب  رگا  تسا و  ناتسبدا  يانعم  هب  دوش  هدناوخ 

ایند تالکشم  شیاشگ  بجوم  زامن  12 ـ 

یم عقاو  رثؤم  دوخ  دـح  رد  اهنآ  زا  کی  ره  هکلب  دنتـسین  ریثأت  یب  ناسنا  یگدـنز  تایح و  رد  ینید  روما  يدابع و  لاـمعا  زا  کـی  چـیه 
هک دناهدرمـشرب  ار  يدایز  راثآ  زامن  ریثأت  باب  رد  تسا .  هتفرگ  رظنرد  اهنآ  يارب  عراش  هک  تسا  یتیمها  ربانب  اهنآ  ریثأـت  نازیم  دـنوش و 

نیب زا  شایدام  یگدنز  رد  ار  رازگزامن  تالکشم  تالضعم و  زا  يرایـسب  دناوت  یم  زامن  ینعی  تسا  يویند  تالکـشم  لح  اهنآ  زا  یکی 
یملع لئاسم  رد  نم  يارب  هاگ  ره  تفگ  یم  هک  تسا  فورعم  انیـس  یلعوب  یگدـنز  رد  بلطم  نیا  درادرب .  وا  هار  رـس  زا  ار  اـهنآ  دربب و 

نم لکـشم  مدناوخ و  یم  زامن  تعکر  ود  هتفر و  رهـش  عماج  دجـسم  هب  مدید  یمن  دوخ  رد  ار  نآ  ّلح  ییاناوت  دمآ و  یم  شیپ  یلکـشم 
هب تایاور  رد  نوچ  دراد .  دوجو  ءاملع  هریـس  نیا  رب  مه  یئاور  أشنم  تسه و  هدوب و  قباس  زا  نید  ياملع  همه  هریـس  نیا  دـش .  یم  لـح 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دـندشیم .  کّسمتم  زاـمن  هب  ینمـشد  ره  عفد  یلکـشم و  ره  عفر  رد  هللا  ءاـیلوا  ءاـیبنا و  هک  تسا  هدیـسر  رتاوت 
ترـضح حیاصن  اهدنپ و  رد  دندرک .  یم  هیـصوت  زامن  هب  ار  دوخ  تیب  لها  تشیعم ،  یتخـس  یگنت و  یگدـنز و  راشف  تاقوا  رد  ملـسو )

اهیکین تادابع و  زا  يزیچ  چیه  میوگیم :  امش  هب  قح  هب  نم  نارای  يا   : » دومرف یم  دوخ  نّویراوح  هب  هک  تسا  هدش  دراو  میرم  نب  یسیع 
یمئاد زامن  زا  رتالاب  رتهب و  ایند  ياهیتخس  تالکـشم و  رب  يرـصان  روای و  چیه  و  ترخآ ،  تلزنم  فرـش و  هب  نتفای  قیفوت  ندیـسر و  رد 

ياهتـسیاش لمع  ره  دـیناوخب و  زامن  دایز  دـینک و  هماقا  ار  زامن  هشیمه  سپ  تسین .  زامن  زا  ناـبرهم  يادـخ  هب  رتکیدزن  يزیچ  و  تسین . 
هدـیبع یبا  زا  قالخالا  مراکم  باتک  رد  ( . 1 «) دشاب یم  رتشیب  شرثا  تسا و  رتکیدزن  ادـخ  هب  زامناّما  دـنک  یم  کیدزن  ادـخ  هب  ار  ناسنا 
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زامن تعکر  ود   : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) ماما دش .  مگ  نم  بکرم  هک  مدوب  هارمه  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  اب  دیوگ  هک  هدش  تیاور  ءاذـح 
نآ هک  نادرگزاب  نم  هب  ار  ماهدشمگ  يروآ  یم  تیاده  هب  یهارمگ  زا  ینادرگ و  یم  زاب  ار  هدشمگ  هک  وت  دنوادخ  وگب :  دعب  راذگب و 

ار هار  هک  نانچمه  مدش  راوس  ترضح  اب  وش  راوس  يآ و  شیپ  هدیبع  ابا  يا  دومرف :  مالسلا ) هیلع  ) ماما دعب  تسوت .  شـشخب  ناسحا و  زا 
و ( . 2 «) تسا نم  رتش  هک  متفایرد  مدرک  تقد  نوچ  تسوت  رتش  نیا  دومرف :  ماما  دروخ  مشچ  هب  یهایـس  کـی  اـم  ریـسم  رد  میدومیپ  یم 
هک تسا  يدرم  لثم  رازگزامن ،  يارب  زامن  لَثَم  انامه   : » دـناهدومرف هک  تسا  هدـمآ  نینچ  رگید  یتیاور  رد  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  زین 
ات ددرگ  تجاح  بحاص  نانخس  ندینش  عامتسا و  هدامآ  تکاس و  ناطلس ،  صخش  نآ  سپ  دنک  تجاح  راهظا  ددرگ و  دراو  یناطلس  رب 

عطق وا  زا  ار  شتمحر  رظن  دـنوادخ  هداتـسیا  زامن  هب  هک  یماگنه  اـت  ناملـسم  رازگزاـمن  تسا  نینچمه  دوش  غراـف  شتـساوخرد  زا  هکنیا 
رازگزامن رد  ار  یتردق  نانچ  دـناوت  یم  زامن  سپ  ( . 3 «) ددرگ غراف  شزامن  زا  هک  یتقو  ات  تسوا  لاح  لماش  یهلا  راونا  درک و  دـهاوخن 

تسا زامن  رد  رثا  نیمه  دوجو  اب  اذل  دنک  مرن  هجنپ  تسد و  اهنآ  اب  دیآ و  قئاف  یگدنز  ياه  یتخس  تالضعم و  همه  رب  وا  هک  دنک  داجیا 
تکرح هب  ار  اهنآ  يدنت  داب  چیه  دننک و  یم  تمواقم  اه  یتخس  بئاصم و  لباقم  رد  هوک  نوچ  زامن  لها  ياهناسنا  دوش  یم  هدهاشم  هک 

هک یتمـس  ره  هب  ار  اهنآ  یگدـنز  تالکـشم  دـنرادن و  یگدـنز  رد  ار  اه  یتخـس  نیرتمک  لمحت  زامنیب  دارفا  لباقم  رد  اّما  دروآـیمن .  رد 
نوچ هک  دراد  یعنام  هچ   : » دنیامرفیم ( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  دریگ .  یم  ارف  ار  ناشدوجو  مامت  مغ  هودنا و  و  دهد .  یم  قوس  دـهاوخب 

 ، دوخ هودنا  عفر  يارب  دناوخب و  زامن  تعکر  ود  دورب و  دجسم  هب  دریگب و  وضو  دمآرد  وا  رب  ایند  ياهمغ  زا  یهودنا  مغ و  امش  زا  یکی 
 ، قالخالا مراکم  2 ـ  ص508 .  لوقعلا ،  فحت  1 ـ  ( . 4 «) ةالصلاو ربصلاب  اونیعتساو   : » دیامرف یم  ادخ  هک  ياهدینشن  رگم  دناوخب  ار  ادخ 

 . ج1 ص100 نایبلا ،  عمجم  4 ـ  ج82 ص231 .  راونالا ،  راحب  3 ـ  ص259 . 

ناهانگ ششخب  ثعاب  زامن  13 ـ 

زامن هک  ییوگ  دـهد  یم  رارق  شـشخب  وفع و  بجوم  دـیادز و  یم  ار  ناسنا  ناـهانگ  هک  تسا  نیا  یعقاو  زاـمن  تاـکرب  راـثآ و  زا  یکی 
رب هاگره  هک  تسا  يریـسکا  زامن  هک  میئوگب  رتهب  دـنک و  یم  تعافـش  شبحاص  زا  یهلا  هاگراب  دزن  هک  رازگزاـمن  يارب  تسا  ياهلیـسو 
زا دنک .  یم  داجیا  وا  نطاب  رد  تینارون  جراخ و  رازگزامن  بلق  زا  ار  یکیرات  زامن  دـیازفا .  یم  نآ  شزرا  رب  دـنک  لصاح  سامت  يزیچ 

زامن ره  مامتا  زا  دعب  دیوگ و  یم  هچ  زامن  رد  هک  دنادب  دناوخب و  زامن  تعکر  ود  هک  یسک   : » هک تسا  لوقنم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
دندومرف هک  هدش  ثیدح  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مالسا یمارگ  لوسر  زا  و  ( . 1 «) دشخب یم  ار  وا  ادخ  دشاب  دنوادخ  وا و  نیب  یهانگ 

ار نآرق  گرزب  ای  کچوک  ياه  هروس  ناکما  دـح  رد  يدرک و  تئارق  ار  باتکلا  هحتاف  يدرک و  هجوت  ياهداتـسیا و  زامن  هب  هاـگ  ره  : »
رد هک  دـشاب  یم  تناهانگ  یمامت  شزرمآ  وت  زامن  نیا  رثا  يداد  مالـس  دهـشت و  هاگنآ  يداد  ماجنا  مامت  دوجـس  عوکر و  سپ  يدـناوخ 

شزرمآ انامه  ددرگ  یم  وت  دیاع  زامن  زا  هچنآ  سپ  يدناوخ .  ًادعب  هک  يزامن  يدروآ و  اجب  ًالبق  هک  يزامن  نآ  دشابیم  يزامن  ود  نیبام 
هنازور هک  تسا  هدش  هیبشت  یبآ  رهن  هب  هناگجنپ  زامن  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ زا  یتیاور  رد  زین  و  ( . 2 «) دشاب یم  تناهانگ  هیلک 
راکنا لثم  کلهم  ناهانگ  رگم  دـنام  یمن  یقاب  یهانگ  چـیه  یناـسنا  نینچ  يارب  دـهد .  یم  وشتـسش  رهن  نآ  رد  ار  دوخ  ناـسنا  راـب  جـنپ 

هب هدولآ  هکلب  هدوبن  اّربم  ناهانگ  یـصاعم و  زا  هک  ام  رب  نیا  ربانب  ( . 3 «) ینید ناردارب  هب  متـس  ملظ و  ای  تماما و  راکنا  ناربمایپ و  تلاسر 
ینورد ياه  یگدولآ  يزاسکاپ  يارب  هلیسو  نیرتهب  زامن  میزاس و  كاپ  دوخ  رد  ار  یگدولآ  نیا  هک  تسا  ضرف  میشابیم  اهتیـصعم  عاونا 

 . ج82 ص219 راونالا ،  راحب  3 ـ  ج82 ص205 .  راونالا ،  راحب  2 ـ  ج84 ص240 .  راونالا ،  راحب  1 ـ  تساهناسنا . 

یهلا باذع  زا  تاجن  لماع  زامن  14 ـ 

ایند تسا .  هدش  قلخ  هنادواج  یـضرغ  يدبا و  یفده  يارب  ناسنا  تسین و  شیب  یهاگ  رذـگ  مینکیم  یگدـنز  نآ  رد  ام  هک  يدام  يایند 
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یناسفن تالامک  هب  ار  دوخ  هک  دوشیم  هصالخ  رما  نیا  رد  لقاع  ناسنا  تمه  شالت و  مامت  تسا .  تشادرب  ياج  ترخآ  تشاک و  ّلـحم 
تایح هک  ایند  نیا  رد  ددرگ .  رادروخرب  تسوا  يویند  لامعا  جـیاتن  راثآ و  ناـمه  هک  یهلا  تاـمعنت  زا  يورخا  یگدـنز  رد  اـت  هدـناسر 
هارمه هئیس  لامعا  اب  رگا  دراد و  لابندب  ار  یهلا  ناوضر  ترخآ  رد  دشاب  هارمه  هنـسح  لامعا  اب  رگا  هدش  نییعت  ریدقت و  نآ  رد  ام  تّقوم 

دراو هتخاس و  رود  مّنهج  زا  ار  وا  ددرگ و  یهلا  مشخ  باذع و  زا  ناسنا  ییاهر  تاجن و  بجوم  دناوتیم  هک  هچنآ  ار .  یهلا  باذع  دـشاب 
ار ناتدوخ   . » ةالصلا مکلامعا  ُریخو  اولمعا  مکسفنا  اوّجن  دناهدومرف :  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هچنانچ  تسا .  زامن  دیامن  ّتنج 

يارب هلیـسو  نیرتهب  تسا و  يورخا  هشوت  نیرتهب  زامن  ( . 1 «) تسا زامن  امـش  لامعا  نیرتهب  هک  دینک  لمع  دیهد و  تاجن  یهلا  باذع  زا 
لباـقم رد  گـنهامه  یناـسنا  بلق  مسج و  هک  تـسا  نـکمم  هنوـگچ  تـسا .  شتآ  مـیرحت  بجوـم  یلاـع و  تاـجرد  هبهدـنب  ندـناسر 

هیلع ) رقاب ماما  هچنانچ  تسین  نکمم  يزیچ  نینچ  دنازوسب ؟  دوخ  رهق  شتآ  رد  تمایق  رد  ار  ندـب  نآ  ادـخ  دـیامن و  میظعت  شراگدرورپ 
شتآ رب  ار  شمسج  ادخ  هکنیا  رگم  دشاب  مایق  ای  عوکر  ای  دوجـس و  لاح  رد  زامن  تقو  رد  هک  تسین  ینمؤم  چیه   : » دناهدومرف مالـسلا )

نم دندومرف  ترـضح  مدوب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ رـضحم  يزور  دیوگیم .  هرمـس  نب  نمحرلا  دـبع  ( . 2 «) تسا هدرک  مارح 
هچ دیئامرفب  نایب  ام  يارب  داب  وت  يادف  ام  دالوا  لها و  ناج و  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  ای  مدرک  ضرع  مدید  یبیاجع  بشید 
زا عنام  دمآ و  شزامن  لاح  نیا  رد  دندوب  هدرک  هرـصاحم  ار  وا  باذع  هکئالم  هک  ارم  تّما  زا  يدرم  مدید  دـندومرف :  ترـضح  دـیدید ؟ 

تـسد اب  هک  ار  یـشتآ  مدآ  نادنزرف  يا   : » دندومرف نینچ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  ینالوط  یتیاور  رد  ( . 3 «) دش شباذع 
زامن هک  ماگنه  نآ  دوشیم  طقاس  ناشیـصاعم  ناهانگ و  نآ  زا  دـعب  دـنریگیم  وضو  دـنزیخیمرب و  سپ  دـینک  شوماـخ  دـیاهتخورفارب  دوخ 
نیمه دنزورفایم .  شتآ  زامن  ود  نیب  ام  رد  ًاددجم  دوشیم .  هدوشخب  دـناهدش  بکترم  زامن  ود  نیب  ام  رد  هک  اهیتشز  زا  هچ  ره  دـنناوخیم 

دیاهتخورفارب شیوخ  ندـنازوس  يارب  هک  ار  یـشتآ  دـیزیخرب و  اـهناسنا  يا  هک  دـهدرد  ادـن  قح  يداـنم  دـسر  ارف  رهظ  زاـمن  ماـگنه  هک 
هدوشخب دندوب  هدش  بکترم  زامن  ود  نیب  ام  رد  هک  هچ  ره  هاگنآ  دنروآیم  اج  هب  زامن  دـنریگیم و  وضو  دـنزیخیمرب و  سپ  دـینک  شوماخ 

ياهتیـصعم نآ  هماقاو  برغم  زامن  تقو  ندیـسرارف  اب  تشذگ و  رهظ  زامن  رد  هک  تسا  نینچ  دسرارف  رـصع  زامن  تقو  هاگره  و  دوشیم . 
رد یهورگ  نآ  زا  دعب  تسین  نانآ  رب  ناهانگ  زا  يزیچ  دناهدش و  هدـیزرمآ  هکیلاح  رد  دـنباوخیم  سپ  دوشیم  هدـیزرمآ  وا  برغم  زا  لبق 

تینارون بجوم  و  وا .  رـس  رب  تسا  یجات  رـشحم  رد  ادخ  هدـنب  زامن   : » هکنیا هصالخ  و  ( . 4 «) رش هار  رد  یهورگ  دننکیم و  ریـس  ریخ  هار 
عماج 2 ـ  ج1 ص175 .  لئاسولا ،  كردتـسم  1 ـ  ( . 5 «) تسا مّنهج  شتآ  وا و  نیب  لـیاح  رتاـس و  يو و  ندـب  يارب  ساـبل  شتروـص ، 

 . ج82 ص231 راونالا ،  راحب  5 ـ  ج82 ص224 .  راونالا ،  راحب  4 ـ  ج1 ص83 .  لئاسولا ،  كردتسم  3 ـ  ج4 ص27 .  هعیشلا ،  ثیداحا 

اهیتشز هدنرادزاب  زامن  15 ـ 

نیا رد  ردـقچ  زامن  اّما  تسا  یهلا  مالک  حیرـص  نیا  هک  نوچ  تسین  يدـیدرت  دزاس  یم  رود  اـه  یتشز  اـشحف و  زا  ار  یمدآ  زاـمن  هکنیا 
ینعی نآ .  رهاظ  يدایز  رادقم  هب  هن  تسا  زامن  زا  وا  كرد  هزادنا  هب  اهیتشز  زا  رازگزامن  يرود  نازیم  هک  تفگ  دیاب  دشابیم  رثؤم  يرود 

دیـشاب هاگآ   : » دـناهدومرف ( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  هچنانچ  تسا .  رتشیب  وا  يرود  هلـصاف  دـشاب  رتشیب  زاـمن  زا  رازگزاـمن  كرد  هچ  ره 
ار شزامن  عفانم  زا  ردـقچ  هک  دـنادب  دراد  تسود  هک  یـسک  نآ  سپ  نیمز  يور  رد  دـنوادخ  فرط  زا  تسا  یلئاح  زجاح و  زامن  اـنامه 
هب زامن  عفانم  زا  سپ  تسا  تارکنم  شحاوف و  وا و  نیب  لئاح  زجاح و  شزامن  رگا  هک  درگنب  دنک و  تقد  تسا  هدرب  هرهب  هدرک و  كرد 

دراد ادخ  دزن  ماقم  ردق  هچ  دنادب  دـهاوخیم  یـسک  رگا  تسا .  هدرک  هدافتـسا  هدومن و  كرد  هدرک  يرود  شحاوف  هانگ و  زا  هک  يردـق 
لمع نآ  رگا  درگنب  شلمع  هب  تقد  هب  سپ  هداد  ماجنا  ار  یلمع  هک  یـسک  دراد و  ماقم  ردـق  هچ  وا  دزن  لاعتم  دـنوادخ  دـنیبب  دـنک  هاگن 

دنک بانتجا  تّدش  هب  لامعا  نآ  زا  دنکن و  رارکت  رگید  دوب  یتشز  ودب  لمع  رگا  و  دهد .  همادا  ار  وا  سپ  دوب  صلاخ  وکین و  هتـسیاش و 
بکترم تولخ  رد  هک  یـسک  تسا .  رتراوازـس  شتجاح  ندروآرب  شیزور و  ندرک  دایز  هب  دـنوادخ  هک  یتسار  هب  دـنک  نینچ  رگا  هک  . 
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راک راکشآ  دیاب  سپ  درک  هانگ  راظنا  نایم  رد  یسک  هچنانچ  دهد و  ماجنا  زین  ياهتـسیاش  راکو  هنـسح  تولخ  رد  دیابـسپ  دوشیم  یهانگ 
 . ج78 ص199 راونالا ،  راحب  1 ـ  ( . 1 «) دهد ماجنا  ار  یکین 

رازگزامن هب  یهلا  تیانع  16 ـ 

رب هشیمه  یهلا  تایانع  دنـشیوخ و  قلاخ  هب  جاتحم  یگدنز  تاظحل  تانآ  همه  رد  هک  دناهدش  هدـیرفآ  يروط  تاقولخم  یتسه  ماظن  رد 
زا معا  ناگدـنب  همه  هک  تسا  ماع  تیانع  نآ  مسق  کی  هک  تسا  مسق  ود  رب  یهلا  تیانع  نکیل  تسا و  يراج  يراـس و  دوخ  تاـقولخم 

یناسک صاخ  هورگ  نآ  هک  تسا  ناگدـنب  زا  یـصاخ  هورگ  صتخم  هک  تسا  صاخ  تیانع  رگید  مسق  دوشیم و  لماش  ار  رفاـک  نمؤم و 
رد هچنانچ  دراد  اهنآهب  هژیو  رظن  دـنوادخ  دـنرادروخرب و  یهلا  هصاخ  هیمیحر و  تمحر  زا  زامن  لها  ياهناسنا  دـنزامن .  لها  هک  دنتـسه 
 . هیلا ّلجو ـ  ّزع  هللا ـ  رظن  هتالـص  یف  ُنمؤملا  ُدبعلا  ماق  اذِا  هک :  دش  تیاور  نینچ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  زا  یحو  مالک 

نوچ دـنیوگ .  ار  یهلا  صاخ  هجوت  رظن و  ناـمه  نیا  هک  ( . 1 «) دنکیم رظن  وا  هب  ناحبـس  دنوادخ  دتـسیایم  زامن  هب  نمؤم  هدنب  هک  یتقو  »
رومأم ار  یـصاخ  ناگتـشرف  دـنوادخ  هک  تسا  هدـش  دراو  تیاور  رد  نینچمه  و  دوشیمن .  عطق  ياهدـنب  چـیه  زا  زگره  دـنوادخ  ماع  رظن 

دراد زامن  لها  رب  دـنوادخ  هک  یهجوت  سپ  دـنیامن .  وا  يارب  شزرمآ  بلط  دـنوادخ  زا  دـننک و  اعد  رازگزامن  ناسنا  قح  رد  هک  دزاسیم 
 . ج3 ص21 هعیشلا ،  لئاسو  1 ـ  دراد .  صاخ  هجوت  شیادخ  هب  تبسن  وا  هک  نوچ  درادن .  ناگدنب  رگید  هب  بسن  ار  صاخ  هجوت  نآ 

ربق ملاع  رد  زامن  راثآ  17 ـ 

هن هک  دوشیم  کیرات  گنت و  رایـسب  یملاع  دراو  ددرگ  هتـسب  وا  يدام  یگدنز  هحفـص  دبای و  همتاخ  ایند  نیا  رد  یمدآ  تایح  هک  ینامز 
تشحو هتفرگارف و  ضحم  یکیرات  ار  وا  فارطا  تساهنت .  ياهنت  اجنآ  رد  وا  يراک .  کمک  هن  یهدمه و  هن  یـسنوم ،  هن  تسا و  يرون 

ات هداد  ییوجلد  ار  وا  ای  دـیامن و  نشور  یغارچ  وا  يارب  یـسک  هک  تسا  نیا  شاهتـساوخ  ماـمت  تسا .  هدـناشوپ  ار  شدوجو  رـسارس  ربق 
زا یکی  زامن  تسا و  هداد  ماجنا  ایند  رد  هک  یکین  لامعا  رگم  تسین  وا  يارب  یسردایرف  چیه  ددرگ  هتـساک  شتـشحو  سرت و  زا  يرادقم 

شربق یکیرات  رد  يرون  هدش و  وا  ییاهنت  قیفر  دـسریم .  شدایرف  هب  زیگنا  تشحو  ساسح و  تاظحل  نآ  رد  هک  تسا  یناتـسود  نیرتهب 
هربق یف  هسنوی  نوّللا  رونا  صخش  ةروصب  هربق  یف  تیملا  یلا  یتأت  َةالصلا  َّنا  دندومرف :  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دنکیم .  داجیا 

وا زا  ار  خزرب  ياهتـشحو  دریگیم و  سنا  وا  اب  هدـش و  ّتیم  ربق  دراو  هرهچ  دیفـس  یناسنا  تروصب  زامن  انامه   . » خزربلا لاوها  هنع  عفدـیو 
هک نانچنآ  ام  همه  هک  دـشاب  دوب .  یهلا  هضیرف  نیا  راثآ  تیمها و  هناشن  دـش  ناـیب  هک  ياهناگهدـفه  دراوم  همه  ( . 1 «) دنک یم  فرطرب 

 . ج4 ص1 رابخالا ،  یلائل  1 ـ  میئامن .  سمل  يورخا  يویند و  تایح  رد  ار  نآ  راثآ  هدرب و  یپ  نآ  تیمها  هب  تسا  هتسیاش 

مجنپ لصف 

زامن نیکرات  باذع 

تایآ و رد  هعلاطم  یلامجا و  ریـس  اب  درک .  میهاوخ  نایب  یبلاطم  دـنکیم  دـیدهت  ار  زاـمن  ناگدـننک  كرت  هک  ياهدـنیآ  هب  لـصف  نیا  رد 
ام ینید  نوتم  رد  هک  هچنآ  زا  یخرب  دروخ  یم  مشچ  هب  زامن  نیکرات  باذـع  باقع و  هرابرد  ياهدـنهد  ناـکت  رایـسب  تاـکن  تاـیاور ، 

نامرف نیا  زا  ًانایحا  ای  هدومن و  يراگنا  لهس  رما  نیا  رد  هک  یناسک  همه  يارب  دشاب  يراذنا  دیاش  ات  هدومن  نییبت  شخب  نیا  رد  ار  هدیسر 
 . دننز یم  زابرس  یهلا 

زامن كرت  ایند و  یتخس 
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روما همه  ناسنا  هک  تسین  يدـیدرت  تسا .  يدام  تایح  شیاسآ  شیاشگ و  بجوم  ندرک  یگدـنز  وا  دای  رکذ و  اب  ندوب و  ادـخ  دای  هب 
لقع و يریگراکب  زا  هچ  ره  تشاد و  دهاوخ  يرتهب  یگدنز  دشیدنیب  رت  هنالقاع  هچ  ره  دهدیم و  همادا  دوخ  هدارا  ریبدت و  اب  ار  یگدـنز 
هک درک  شومارف  دیابن  ار  هتکن  نیا  نکیل  و  دوب .  دهاوخ  رتشیب  یگدنز  رد  وا  تالکـشم  تالـضعم و  دریگب  هلـصاف  یگدـنز  رد  هشیدـنا 

ینعی تسا  رتدباع  تسا  رتلقاع  هک  سکره  دوش  یم  هتفگ  هک  يّدح  هب  دهدیم  ناسنا  هب  تیدوبع  دـبعت و  هب  روتـسد  هک  تسا  لقع  نامه 
رکذ تدابع و  زا  هکتـسا  یـسک  لهاج  دشاب و  دباع  هک  تسا  یـسک  لقاع  سپ  تسا .  راگدرورپ  هب  تبـسن  ضحم  دبعت  رد  لقع  لماکت 

دای زا  دـنرادن  ياهرهب  ینالقع  تمعن  زا  هتفرگن و  راکب  ار  دوخ  لقع  نوچ  یناسنا  دارفا  زا  هورگ  نیا  رطاخ  نیمه  هب  دـنک .  ضارعا  ادـخ 
يرکِذ ْنَع  َضَرْعَا  ْنَمَو  تسا .  یگدنز  ياهانگنت  اه و  یتخس  رد  نتفرگ  رارق  ادخ ،  دای  زا  ینادرگیور  تلفغ و  نیا  هجیتن  دنلفاغ و  یهلا 

زور هدومن و  گنت  وا  رب  ار  یگدنز  تشیعم و  دنادرگب  يور  نم  دای  زا  هک  یـسک  و   . » یمعأ ِۀـمایقلا  موی  هرـشحنو  ًاکنـض  ًۀـشیعم  هل  َّنِاَف 
هک هتـشادن  نیب  تقیقح  مشچ  ایند  رد  هک  دشاب  لیلد  نیدب  دیاش  تمایق  زور  رد  وا  يروک  تلع  و  ( . 1 «) منکیم روشحم  روک  ار  وا  تمایق 

تقیقح هب  رارقا  دنکن و  هدـهاشم  دوخ  رمع  لوط  رد  ار  یهلا  راکـشآ  زراب و  قیاقح  هک  یـسک  دـنیبب و  نیمز  رد  ار  یهلا  قیاقح  همه  نیا 
یف ناک  ْنَمو  ددرگیم .  روشحم  انیبان  زین  تمایق  رد  دـشاب  انیبان  اـیند  نیا  رد  هک  یـسک  تساـنیبان و  اـیند  نیمه  رد  عقاو  رد  دـیامنن  یبوبر 
سپ ( . 2 «) رتهارمگ تسا و  روک  ترخآ  رد  وا  سپ  دشاب  روک  ایند  نیا  رد  هک  یـسک  و   . » ًالیبس ُّلَضَاو  یمعا  ِةرخآلا  یف  وهف  یمْعَا  ِهِذـه 

دای هب  یـسک  یتقو  دـتفایمن و  یتسه  ماظن  قلاخ  نیرفآ و  ناهج  دای  هب  دـنکن  هدـهاشم  ار  یتسه  قیاـقح  ددـنبب و  ار  دوخ  مشچ  هک  یـسک 
( مالسلا مهیلع  ) نیموصعم زا  هدراو  تایاور  رد  تسا .  یتخس  رد  ًامئاد  دتفا  ههاریب  هب  هک  یـسک  دتفایم و  ههاریب  فارحنا و  هب  دشابن  قلاخ 

نیرتدب بلق  يروک  هک  دش  هتفگ  و  تسا .  هدـش  ریبعت  يونعم  یحور و  لئاسم  دوبمک  فعـض و  هب  یگدـنز  يانگنت  یتخـس و  ییانیبان و 
یگتسباو یحور و  فعض  زا  هتفرگ  تأشن  یگدنز  ياه  یتخـس  رتشیب  هک  دندقتعم  مه  يزورما  نادنمـشناد  ( . 3) تسا یئانیبان  يروک و 

 ، تسا ناما  رد  اه  ینارگن  اه و  یتخس  زا  دشاب  هتـسب  لد  یتسه  تقیقح  هب  دراد و  ادخ  هب  نامیا  دیما و  هک  سکنآ  تسا .  يدام  روما  هب 
رد دوـبمک  رد  یگدـنز  یگنت  هک  دـننک  یم  ناـمگ  یخرب  تسا .  قداـص  یعاـمتجا  تاـیح  رد  مـه  يدرف و  یگدـنز  رد  مـه  هـتکن  نـیا 

نینچ مه  لـقع  درادـن و  يراـگزاس  چـیه  یمالـسا  گـنهرف  اـب  هدوـبن و  هتفریذـپ  نید  هاگدـید  زا  شنیب  نیا  یلو  تسا  يداـم  ياهدـمآ 
یم سپ  دوب  لح  لباق  يدام  تانکمت  لوپ و  اـب  یگدـنز  ياـه  یتخـس  اـه و  ینارگن  رگا  هک  لـیلد  نیا  هب  دـنکیمن .  دـیئأت  ار  یهاگدـید 

یتخس تالکشم و  هکیلاح  رد  دنشاب  هعماج  دارفا  نیرتدنمتداعس  هتـشادن و  یگدنز  رد  یلکـشم  چیه  راد  هیامرـس  لّومتم و  دارفا  تسیاب 
تالکـشم اـهینارگن و  تابارطـضا و  یلـصا  تلع  نآرق  هک  تسا  هتکن  نیمه  هب  هجوـت  اـب  تسا .  نارگید  زا  رتـشیب  بتارم  هـب  اـهنآ  ياـه 

نازیملا دنمشزرا  ریسفت  بحاص  یئابطابط  همالع  دنادیم .  تادابع  زامن و  كرت  ینعی  دنوادخ  دای  زا  ینادرگیور  ضارعا و  رد  ار  یگدنز 
نیا يارب  دراد  گنت  یتشیعم  دنک  ضارعا  نم  رکذ  زا  هک  یـسک  دومرف :  یلاعت  يادـخ  رگا   : » دـنیامرف یم  هط  هروس  هیآ 124  ریسفت  رد 

ار نآ  ددـنبب و  لد  نآ  هب  يو  هک  دـنامیمن  اـیند  ریغ  يزیچ  رگید  دـیامن  طاـبترا  عطق  وا  اـب  دـنک و  شوـمارف  ار  ادـخ  هک  یـسک  هک  تسا 
هعسوت ار  نآ  زور  هب  زور  دزادرپیم و  نآ  حالصا  هب  دنکیم و  نآ  رد  رـصحنم  ار  دوخ  ياهـششوک  همه  هجیتن  رد  دهد .  رارق  دوخ  بولطم 

هب دروآ  تسدب  هچ  ره  نوچ  دایز ،  هچ  دشاب و  مک  هچ  دنکیمن  مارآ  ار  وا  تشیعم  نیا  ددرگیم و  مرگرـس  نآ  عّتمت  هب  دـهدیم و  يرتشیب 
سپ ددرگ .  یهتنم  ییاج  هب  وا  صرح  نیا  هکنیا  نودـب  دزودـیم  نآ  زا  رتهدایز  هب  مشچ  ًامئاد  دوشیمن و  یـضار  هتـشگن و  عناـق  دـح  نآ 

هب تخانشیم و  ار  دوخ  يادخ  رگا  هکیلاح  رد  درادن .  هک  تسا  يزیچ  هب  دنمقالع  هشیمه  دربیم و  رسب  یتخس  رقف و  رد  ًامئاد  یسک  نینچ 
شمارآ تداعس و  یگدنز و  شیاشگ  هک  درادندوجو  يدیدرت  چیه  ياج  ناناملـسم  ام  يارب  سپ  ( . 4 «) تشادن ار  تلاح  نیا  دوب  وا  دای 

زا يرود  لقع و  يریگراکب  مدع  زا  نآ  ياهیراومهان  یگدنز و  ياهانگنت  همه  هتفهنوا و  دای  دـنوادخ و  هب  نامیا  وترپ  رد  ترخآ  ایند و 
نینمؤم ریغ  يارب  نآ  نیرتمارآان  دارفا و  نیرتنمؤم  بیـصن  ترخآ  رد  زین  ایند و  رد  یگدـنز  نیرتمارآ  و  دریگیم .  همـشچرس  نید  میلاـعت 

ج14 نازیملا ،  4 ـ  ج3 ص196 .  نیلقثلا ،  رون  ریـسفت  3 ـ  هیآ 72 .  ءارـسا ،  هکرابم  هروس  2 ـ  هیآ 124 .  هط ،  هکراـبم  هروس  1 ـ  تسا . 
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زامن ندرک  عیاض  هجیتن  یهارمگ  تلالض و 

عبات هک  دندوب  يدارفا  دندرکن  هجوت  نانآ  هنامیکح  نانخس  هب  هداد و  ناشن  تمواقم  دوخ  زا  دناهداتسیا و  یهلا  يایبنا  لباقم  رد  هک  نانآ 
تب میلـست  دـنداد و  حـیجرت  ءایبنا  ینایح  ياههتـساوخ و  رب  ار  یناسفن  ياهـشهاوخ  ینعی  دـندوب  شیوخ  یناویح  لایما  یناسفن و  ياهاوه 
رارق دوخ  يادـخ  ار  دوـخ  ياوـه  دـندوب و  ادـخ  داـی  هب  رگا  اـهنیا  هک  دـنکیم  داـی  نینچ  هورگ  نیا  زا  میرک  نآرق  دـندش .  شیوـخ  سفن 

 . دنتـسیاب یهلا  نالوسر  ادـخ و  لباقم  رد  هک  دـنداتفا  یمن  یهارمگ  نیا  هب  ًاعطق  دـنتخاس  یمن  عیاض  ار  دوخ  تادابع  زامن و  دـندادیمن و 
یهلا تاروتـسد  نید و  میلاـعت  ربارب  رد  یناـمز  ره  رد  مدرم  زا  ياهدـع  هاـگره  مینادـب  هک  تسا  یبوـخ  رایـسب  سرد  نآرق  رد  هتکن  نـیا 
تسین نکمم  نوچ  تسا .  تدابع  عییضت  دنوادخ و  دای  زا  تلفغ  هجیتن  تلالض  یهارمگ و  نیا  دناهتفرگ  عضوم  نآ  لباقم  رد  هداتسیا و 

نیا زگره  دنزرو .  تفلاخم  یهلا  يایبنا  اب  لاح  نیع  رد  دنشاب و  هتشاد  ار  دوخ  زامن  تدابع و  دنـشاب و  ادخ  دای  هب  یهورگ  ای  یـسک  هک 
زامن یهلا  يایبنا  دروآ  هر  نیرتمهم  نیلوا و  نوچ  دنزرو  تفلاخم  ناربمایپ  اب  مه  دنـشاب و  هتـشاد  ار  زامن  مه  هک  تسین  عمج  لباق  رما  ود 

ناگشیپ و تدابع  نارازگزامن و  ناگدننک و  هدجس  خیرات ،  لوط  رد  ناگتفای  تیاده  هک  تسا  یلک  هدعاق  لصا و  کی  نیا  تسا .  هدوب 
یهارمگ و نایم  قیمع  دـنویپ  مکحم و  طابترا  نانچ  دـنا .  هدوب  زامن  نیکرات  ادـخ و  دای  زا  نـالفاغ  ناتـسرپ و  اوه  نیلاـض ،  ناـهارمگ و 

نم نییبنلا  نم  مهیلع  ُهللا  معنا  نیذلا  کئلوا  دـیامرف :  یم  نینچ  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  تسا  رارقرب  زامن  عییـضت  كرت و  اب  تلالض 
ًاّیُکبو ًادّجُـس  اوُّرَخ  نمحرلا  ُتایآ  مهیلع  یلُتت  اذِا  اـنیبتجا  انیدـه و  ْنَّمِمو  لیئارـساو  میهاربا  ِۀـیرذ  ْنِمَو  حون  َعَم  اـنلمح  ْنَّمم  مدآ و  ۀـّیرذ 

ناشتمعن لومـشم  دـنوادخ  هک  دـندوب  یناربماـیپ  اـهنآ   . » ًاـّیَغ َنْوَْقلَی  َفْوَسَف  تاوهـشلا  اوعّبتاو  َةالـصلا  اوُعاـضَا  ٌْفلَخ  مهِدـَْعب  ْنِم  َفَلَخَف 
میدرک تیاده  هک  اهنآ  زا  بوقعی ،  میهاربا و  نامدود  زا  میدرک و  راوس  یتشک  رب  حون  اب  هک  یناسک  زا  مدآ و  نادـنزرف  زا  دوب  هدادرارق 
هکیلاح رد  دندرکیم  هدجـس  دنداتفایم و  كاخ  هب  دشیم  هدناوخ  نانآ  رب  نامحر  دنوادخ  تایآ  یتقو  هک  دندوب  یناسک  اهنآ  میدیزگرب  و 
يدوز هب  دندومن و  تاوهـش  زا  يوریپ  دندرک و  عیاض  ار  زامن  هک  دندمآ  راک  يور  ياهتـسیاشان  نادنزرف  نانآ  زا  دعب  اّما  دندوب .  نایرگ 

تهج نیا  هب  دیاش  تسا  هدومرف  دیکأت  زامن  يور  تادابع  مامت  نایم  زا  دنوادخ  ارچ  هکنیا  ( . 1 «) دید دنهاوخ  ار  دوخ  یهارمگ  تازاجم 
رد ندشرو  هطوغ  یهارمگ و  ددرگ  هتـسکش  دس  دوش و  هتـشادرب  عنام  نیا  هک  یتقو  تسا و  ناهانگ  زا  ناسنا  یلـصا  عنام  زامن  هک  دـشاب 

دـنداتفایم و كاخ  هب  ادـخ  دای  اب  دـندرک و  عورـش  ادـخ  دای  زا  ار  دوخ  ماقم  اقترا  ناربمایپ  روطناـمه  ینعی  تسا  نآ  یعطق  هجیتن  تاوهش 
نآ زا  يوریپ  تاوهـش و  هب  هجوـت  سپ  ( . 2 «) دش عورـش  ادخ  دای  ندرک  شومارف  زا  ناشفارحنا  طوقـس و  زین  هورگ  نیا  دندرکیم  هدـجس 
نیا اب  نیا  ربانب  تشاد .  دـهاوخن  يرگید  هرمث  هجیتن و  چـیه  تلالـض  یهارمگ و  زج  دریگب  ار  ادـخ  دای  تدابع و  زامن و  ياج  هک  یتقو 

ج13 ص102 هنومن ،  ریـسفت  2 ـ   . 59 هیآ 58 ـ  میرم ،  هکراـبم  هروـس  1 ـ  هعماـج .  هن  دریگیم و  رارق  ناـما  رد  یهارمگ  زا  درف  هن  لـمع 
( . مّود پاچ  )

نازامنیب يارب  خزود  باذع  نیرتتخس 

تایح و رد  اهنآ  يارب  یـشیاشگ  یتحار و  چیه  دنراد و  ایند  رد  ار  یگدنز  طیارـش  نیرتتخـس  زامن ،  نیکرات  هک  دش  هتفگ  لّوا  دروم  رد 
رد ار  نانآ  هاتوک و  ناشرـس  زا  ار  شیوخ  تمحر  فطل و  تسد  مه  ادخ  هجیتن  رد  دناهدرب  دای  زا  ار  ادخ  نوچ  و  تسین .  يدام  یگدنز 
رد تقیقح  رد  دننیبیم و  هتـسب  دوخ  يوس  هب  ار  یهلا  تمحر  ياهرد  دنروآیم  يور  هک  یتمـس  ره  هب  تسا .  هتخاس  اهر  یگدـنز  يانگنت 

دنقرغ و شیوخ  يدام  یناویح و  یگدنز  رازنجل  رد  دندرگن  زاب  وا  يوس  هب  دـننکن و  هبوت  یهلا  هاگرد  هب  هک  ینامز  ات  شیوخ  رمع  مامت 
زا دعب  اّما  تسا و  هدرک  ناشبیـصن  دنوادخ  ایند  نیا  رد  هک  تسا  ناشگرم  زا  لبق  باقع  باذع و  نیا  دنربیم .  رـسب  یحور  راشف  رد  ًامئاد 
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لباق ًاعطق  تسا  شیپ  رد  هورگ  نیا  يارب  هک  یباذـع  گرمزا  دـعب  دـنک .  یم  دـیدهت  ار  اهنآ  یتخـس  باذـع  ناشگرم ،  يداـم و  تاـیح 
هرظانم نآرق  تسا .  زامن  نیکرات  يارب  خزود  باذـع  نیرتتخـس  هک  دـیآیم  رب  نینچ  تایاور  تایآ و  زا  تسین .  يویند  باذـع  اب  هسیاقم 
تـشهب لها   . » نیّلـصملا نم  کن  مل  اولاق  رقـس  یف  مککلـسام  نیمرجملا  نع  نولئاستی  هک :  دـیامرفیم  نایب  نینچ  ار  نامرجم  اب  ناـیتشهب 
دنوادـخ رگید  هیآ  رد  اـی  و  ( . 1 «) میدوبن نارازگزامن  زا  ام  دـنیوگیم  داتـسرف ؟  خزود  هب  ار  امـش  زیچ  هچ  هک  ناـمرجم  زا  دـننکیم  لاوئس 

هچ ره  دـنزرویم  ربکت  دـنوادخ  هب  ندرک  تدابع  زا  هک  نانآ   . » نیرخاد مّنهج  نولخدیـس  یتدابع  نع  نوربکتـسی  نیذـّلا  ّنا  دـنیامرفیم : 
تمظع ربارب  رد  دـننزیم و  زاـب  رــس  زاـمن  زا  هـک  تـسا  یناـسک  ياـج  مـّنهج  رعق  سپ  ( . 2 «) تفر دـنهاوخ  ورف  مّنهج  هـب  هنـالیلذ  رتدوز 

یمارگ لوـسر  هچناـنچ  تسا .  تـبث  مـّنهج  لـها  تـسیل  رد  ناـشمان  گرم ،  زا  لـبق  يدارفا  نـینچ  دـنزرو  یم  رابکتـسا  ناـشراگدرورپ 
ار شزامن  ًادمع  هک  ره   . » اهلخدی ْنَّمم  راّنلا  باب  یلع  همسا  َِبتُک  ًادّمعتم  ةالصلا  كرت  ْنَم  دندومرف :  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا

ینامز دوشیمن  وحم  مرطاخ  زا  زگره  ( . 3 «) دنوش یم  نآ  لخاد  هک  یناسک  زا  هدش  هتـشون  نایخزود  ءزج  شمان  مّنهج  رد  رب  دـنک  كرت 
لقن شدوخ  زا  ار  ابیز  ناتساد  نآ  دیوگیم  نخـس  مّنهج  تشهب و  لها  فاصوا  هرابرد  هک  هعقاو  هروس  ریـسفت  رد  راوگرزب  داتـسا  نآ  هک 

ادخ زا  هک  دوب  یتدـم  نم  هک  دـندومرف  دـشاب .  رثؤم  دـیفم و  ناناوج  ًاصوصخ  ناگدـنناوخ  يارب  نآ  نایب  هک  دـسریم  رظن  هب  دـناهدرک . 
ندرم زا  لبق  نم  دـهد و  ناشن  نم  هب  ار  خزود  تشهب و  ایؤر  ملاع  رد  هک  دوب  نیا  ماهتـساوخ  نآ  مدومن و  تساوخرد  بلط و  ار  یتجاح 

زا دعب  هکنیا  ات  مدناوخیم  ار  حیتافم  رد  صوصخم  ياعد  یتّدم  مریمب .  تیؤر  زا  لبق  هک  دـشابن  يروط  منک .  ادـیپ  نآ  هب  تبـسن  یتفرعم 
ّتیم زامن  دندرک .  ناتـسربق  دراو  هدومن  نفک  لسغ و  ارم  هدش  عمج  نایفارطا  هداوناخ و  ماهدرم ،  نم  هک  مدید  باوخ  یبش  ییاهتـضایر 
دنتفر ناگدـننک  عیـشت  هکنیا  زا  دـعب  تسا . ) طلـسم  نم  مسج  رب  محور  هک  تسا  یتلاح  رد  اـهنیا  همه   ) دـندومن ربق  دراو  ارم  هدـناوخ  ار 

مهیدـیا نیب  مهروـن  یعـسی  تاـنمؤملاو  نینمؤـملا  يرت  َموـی   . ) مداـتفا هار  هب  روـن  نیا  هارمه  هب  نم  هک  دـش  رهاـظ  مرـس  يـالاب  زا  يروـن 
اب نانز  نادرم و  هک  ینیبیم  ار  يزور   . » میظعلا زوفلا  وه  کلذ  اـهیف  نیدـلاخ  راـهنالا  اـهتحت  نم  يرجت  تاـّنج  مویلا  مکیرـُشب  مهناـمیابو 
زا ییاهغاب  هب  زورما  امش  ربد  اب  تراشب  دنیوگیم ) نانآ  هب  و   ) دنکیم تکرح  تعرس  هب  نانآ  تسار  تمس  رد  ورشیپ و  ناشرون  هک  نامیا 

دراو دیدح . ) هروس  هیآ 12  « . ) تسا یگرزب  يزوریپ  نیا  دـنام و  دـیهاوخ  نآ  رد  هنادواج  تسا  يراج  شناتخرد  ریز  اهرهن  هک  تشهب 
ياهدع مدید  متفر  ولج  هب  يرادقم  مدوب  هدیدن  ییابیز  نآ  هب  یغاب  ایند  رد  نم  هک  يروط  دوب  ابیز  زبسرس و  رایـسب  هک  مدش  یعیـسو  غاب 

ار ذیذل  ياههویم  نآ  زا  يرادقم  دندومن  یئاریذپ  هب  توعد  ارم  هدش و  دنلب  مارتحا  هب  دندید  ارم  یتقو  دناهتسشن  نیگنر  ياهرفس  رـس  رب 
يزیر ياهگنـس  مدـید  مداتفا  یکیرات  هقطنم  رد  ًۀـعفد  هک  مدوب  غاب  نیا  رد  ندز  مدـق  لاح  رد  منزب .  یمدـق  هک  مدـش  دـنلب  دـعب  مدروخ 

هب يدایز  نویـش  دایرف و  تسین  ناما  رد  نآ  بیـسآ  زا  سک  چـیه  هک  یتروص  هب  دـیآیم  دورف  نامرـس  يـالاب  زا  شتآ  ياـههراپ  دـننامه 
چیه تلاح  نیا  رد  مدومن  شیاین  اعد و  هب  عورـش  هتـشادرب و  تونق  هب  تسد  منامب  ملاـس  هثداـح  نیا  زا  هکنیا  رطاـخب  نم  دیـسریم  شوگ 

زامن و يارب  دیوش  دنلب  متفگ  اهنآ  هب  دراد  همادا  هنوگنامه  دارفا  نآ  نویش  هلان و  هکیلاح  رد  دنک  یمن  تباصا  نم  هب  اهگنـس  نیا  زا  کی 
 . میرادن ار  زامن  نداتـسیا  تردق  میدوبن و  زامن  لها  ام  هک  دنتفگ  باوج  رد  اهنآ  دنکن  تباصا  امـش  هب  اهگنـس  ات  دـیرادرب  اعد  هب  تسد 

زامن كرات  ایند  نیا  رد  هک  نانآ  يرآ  مّنهج .  مه  نیا  دوب و  تشهب  عیـسو  ابیز و  غاب  نآ  هک  مدیمهف  مدش  رادـیب  باوخ  زا  هک  دوب  اجنیا 
اب هتـشادرب  اعد  هب  تسد  دـنناوتیم  دنـشاب  زامن  لها  هک  اهنآ  ددرگیم و  بلـس  نانآ  زا  ترخآ  رد  زامن  شیاـین و  تردـق  ییاـناوت و  دنـشاب 

يورخا يویند و  باذع  زا  ایند  رد  زامن  هماقا  اب  ام  همه  هللا  ءاشنا  هک  دـشاب  دـننک  بلط  تعافـش  زامن  زا  دـنیامن و  زاین  زار و  دوخ  يادـخ 
هتفرگ و هرهب  نآ  زا  ترخآ  ملاـع  رد  هدـننک  تعافـش  نیرتهب  ناونعب  هدادرارق و  دوخ  ترخآ  يارب  هشوت  نیرتهب  ار  زاـمن  هتفاـی و  تاـجن 

هکرابم هروس  2 ـ   . 43 هیآ 40 ـ  رثدـم ،  هروس  1 ـ  دسریمن .  یمدآ  دایرف  هب  تاعاط  تادابع و  زج  یلمع  چـیه  هک  ینامز  میئامن  هدافتـسا 
 . ج7 ص19090 لاّمعلا ،  زنک  3 ـ  هیآ 60 .  رفاغ ، 
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نینچ رگا  نید ،  همه  ینعی  زامن  تسا و  نید  مامت  يانعم  هب  زامن  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  تایآ و  زا  هک  دش  هراشا  هتکن  نیا  هب  ًالبق 
دوخ نید  دیامن  كرت  ار  شزامن  هک  یسک  ینعی  تسا .  نید  كرت  يانعم  هب  زامن  كرت  عقاو  رد  دشاب  نید  مامت  يانعم  هب  زامن  هک  دشاب 
ْنَمَف نیدلا  دامع  ةالصلا  دندومرف :  هک  تسا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  نشور  حیرص و  نخـس  نیا  تسا .  هداد  تسد  زا  ار 

( . 1 «) تسا هدرک  مدهنم  ار  شنید  دیامن  كرت  ًادمع  ار  شزامن  هک  یسک  سپ  تسا  نید  هیاپ  زامن   . » هنید مده  دقف  ًادمعتم  ُهَتالص  كرت 
هللا لاق  امک  مّنهج  یف  داو  ُلیولاو  لیولا  لخدی  اهتاقوا  كرت  ْنَمَو  دـنیامرفیم :  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تیاور  نیمه  همادا  رد 

ینیمزرـس لیو  دوشیم و  لیو  رد  لخاد  دـنک  كرت  ار  زامن  تاقوا  هک  یـسک  و   . » نوهاس مهتالـص  نع  مه  نیذـلا  نیلـصملل  لیو  یلاـعت 
( . 2 «) دـنلفاغ هدـننک و  وهـس  دوخ  زامن  رد  هک  ینارازگزامن  نآ  تسا  نارازگزامن  ياج  لیو  دومرف :  دـنوادخ  هک  ناـنچ  مّنهج  رد  تسا 
زا و  دنمنهج .  يداو  قحتسم  دنرامـشیم  کبـس  دننکیمن و  هماقا  نآ  تقو  هب  ار  زامن  هک  نانآ  دننید و  ناگدننک  مدهنم  زامن  نیکرات  سپ 
هللا لوسر  ای  درک  ضرع  دمآ و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  دزن  يدرم   : » دندومرف هک  تسا  تیاور  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
( . 3 « . ) تسا رازیب  وا  زا  مالسا  تّلم  دنک  كرت  ًادمع  ار  زامن  هک  یـسک  نکم  اهر  ًادمع  ار  زامن  دومرف :  ترـضح  دیئامرفب  یتحیـصن  ارم 
هک يریخ  لامعا  یمامت  تسین و  هتفریذپ  دـنوادخ  دزن  مه  وا  کین  لامعا  ًاعطق  دـهد  تسد  زا  ار  دوخ  نید  زامن  كرت  اب  ناسنا  هک  یتقو 
( . 4 «) تسا لطاب  وا  لمع  دیامن  كرت  رذع  نودب  ار  شزامن  سک  ره   : » هک دش  هدراو  تیاور  رد  هچنانچ  دوب .  دهاوخ  لطاب  دـهد  ماجنا 
اب نانیا  نوچ  دنشاب  هتـشاد  شاداپ  باوث و  عّقوت  ترخآ  رد  دیابن  دنهدیم  ماجنا  ریخ  لامعا  یلو  هدوبن  زامن  لها  ایند  رد  هک  نانآ  نیا  ربانب 
هک یبلاطم  همه  دنک  کمک  زامن  یب  هب  هک  یسک  هانگ  ار .  يورخا  شاداپ  ترخآ و  مه  دناهداد و  تسد  زا  ار  دوخ  نید  مه  زامن  كرت 

شـسرپ هک  دراددوجو  لاوئـس  نیا  ياج  اّما  دـندادیمن  تیمها  نادـب  ای  هدوبن و  زامن  لها  دوخ  هک  دوب  يدارفا  هرابرد  دـش  حرطم  لاحب  ات 
هبتالکـشم عقاوم  رد  درک و  داجیا  تقافر  یتسود و  نامیپ  نانآ  اب  ناوت  یم  ایآ  دـشاب ؟  هنوگچ  دـیاب  نانآ  اـب  راـتفر  دروخرب و  هوحن  دوش 

طابترا رگا  هک  تفگ  دیاب  لاوئـس  نیا  هب  خساپ  باوج و  رد  دراد ؟  یمکح  هچ  مالـسا  رد  زامن  یب  دارفا  اب  طابترا  دـناسر ؟  کمک  اهنآ 
رما دـنهد  ناشن  دوخ  زا  لیامت  نید  میلاـعت  ماـجنا  يارب  هک  يوحنب  ددرگ  ناـشراتفر  رییغت  دـیاقع و  حالـصا  بجوم  هورگ  نیا  اـب  نینمؤم 

يرایسب نوچ  تسا  هدش  نانآ  اب  طابترا  رب  دیکأت  زاب  دورب  نید  یلمع  هبنج  هب  نانآ  یهاگآ  رد  لامتحا  رگا  ای  تسا و  یبوخ  هدیدنـسپ و 
یم جیردت  هب  نیا  ربانب  تسا  مزال  یهاگآ  تفرعم و  مدـع  ای  یلبنت و  یتسـس و  رطاخب  دـنهدیمن  تیمها  نید  يدابع  لامعا  هب  هک  نانآ  زا 

ینید روما  هب  نانآ  ینادرگیور  رد  یلامتحا  چـیه  هچنانچ  رگا  یلو  دومن .  ناشزامن  لها  تخاس و  هجوتم  ندـناوخ  زاـمن  هب  ار  اـهنآ  ناوت 
رد هجو  چیه  هب  نانآ  اب  یتسود  طابترا و  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  ناشهیحور  رد  ینمـشد  دانع و  یعون  تقیقح  رد  دـشاب و  هتـشادن  دوجو 

هدش یهن  ًادیدش  ناشیا  هب  تبـسن  یلام  يدام و  کمک  عون  ره  زا  هکلب  اهنآ  اب  طابترا  زا  اهنت  هن  دـشاب  هتـشادن  يریثأت  ناشیحور  فاطعنا 
نیا لمع  لوق و  اب  بسانم  ياهاج  یضتقم و  دراوم  رد  تسا و  نیمه  دیآیم  تسدب  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم یلمع  هریس  زا  هچنآ  تسا . 

هدوب و یمالـسا  قالخا  بادآ و  يوگلا  دوخ  هک  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ  لوسر  دندومن .  یم  جیورت  غیلبت و  ار  تنس 
َناعَا ْنَم  دنیامرف :  یم  نینچ  دـیدش  رایـسب  ینحل  رد  دـنا  هدرک  توعد  نید  هب  دوخ  یهلا  يوخ  قلخ و  اب  ار  كرـشم  ياهناسنا  زا  يریثک 

ای یماعط  نداد  اب  زامن  كرات  هب  هک  یـسک   . » دّـمحم مهرَخآو  مدآ  مهلَّوا  ًاّیبن  نیعبـس  لـتق  اـمَّناکف  ةوسک  وا  ۀـمقلب  ةالـصلا  َكراـت  یلع 
ترـضح ناشیا  رخآ  مدآ و  ترـضح  اـهنآ  لّوا  هک  هدـناسر  لـتق  هب  هتـشک و  ار  ربمغیپ  داـتفه  هک  تسا  نیا  لـثم  دـناسر  کـمک  یـسابل 

ـ  4 ج3 ص29 .  هعیشلا ،  لئاسو  ص71 3 ـ  رابخالا ،  عماج  2 ـ  ص71 .  رابخالا ،  عماج  1 ـ  ( . 5 «) تسا ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم
 . ص71 رابخالا ،  عماج  5 ـ  ص71 .  رابخالا ،  عماج 

زامن ناگدننک  كرت  گرم 

www.noorfatemah.org

65نقش نماز در اخالق جوان

http://www.ghaemiyeh.com


يدابع لامعا  زا  کی  چیه  هب  ولو  فیلکت  زا  دعب  دسرب و  غولب  هب  ددرگ و  ّدلوتم  ناملـسم  ياهداوناخ  زا  هک  سکره  ناناملـسم ،  نایم  رد 
نینچ هب  عقاو  رد  نوچ  تسا  يرگید  زیچ  رما ،  تقیقح  نکیل  تسا و  نینچ  یهلا  نایدا  ریاس  رد  هچنانچ  دنناوخ  ناملـسم  ار  وا  دـهدن  نت 

هبنج نید ،  یلـصا  نکر  تسین و  قداص  یناملـسم  تقیقح  دنتـسین  دـنبیاپ  دـیقم و  ینید  میلاعت  تاروتـسد و  زا  کی  چـیه  هب  هک  يدارفا 
دنچ ره  دنکیمن  لمع  مالـسا  تاروتـسد  لقادـح  هب  یلو  تسا  هدـش  هتخانـش  نیملـسم  نایم  رد  ناملـسم  ناونعب  هکنآ  و  تسا .  نآ  یلمع 

ینادـنچ قرف  رافک  ریاس  اب  وا  یمالک ،  هاگدـید  عرـش و  تقیقح  رد  نکیل  دـننادیم و  بترتم  وا  رب  ار  هقف  ماکحا  یهقف  هاگدـید  زا  ءاهقف 
هدش تیاور  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  زا  هچنانچ  تسا .  باتک  لها  رافک و  ریاس  اب  دروخرب  دننامه  وا  اب  دروخرب  و  درادن . 

ار شزامن  هک  یسک   . » ًایسوجم وا  ًاینارصن  وا  ًایدوهی  َتومی  ْنَا  یلابُا  الف  اهباقع  فاخی  الو  اهباوث  وُجرَیال  َةالـصلا  َكََرت  ْنَم  دندومرف :  هک 
ای ینارـصن  اـی  دریمب  يدوـهی  هـک  تـسین  یکاـب  سپ  تـسین .  كانـسرت  نآ  باـقع  باذـع و  زا  دـشابیمن و  شباوـث  هـب  دـیما  دـنک  كرت 

نیا رب  هک  تسا  هدـش  دراو  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ زا  يرگید  ثیدـح  رد  يدـنت ،  نحل  نینچ  زا  رتـالاب  یتح  و  ( . 1 «) یسوجم
زامنیب هدرم  دسج و  رب  تسا  مزال  ضرف و  ناملـسم  هزانج  رب  هک  یمارتحا  تمرح و  نآ  دوش و  یمن  يراج  مالـسا  يرهاظ  ماکحا  هورگ ، 

میظعت و همه  ددرگ  كرت  وا  زا  زامن  یتقو  تسا و  هتفرگ  تأشن  شزامن  زا  ملـسم ،  ناسنا  رب  مارکا  تمرح و  همه  اـیوگ  دـشابیمن و  مزـال 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ راب  رهوگ  مالک  نآ  ددـنبیم .  رب  تخر  گرم  زا  دـعب  شاهزانج  رب  تایح و  لاـح  رد  وا  تیـصخش  رب  اـهمارکا 

ار شزامن  زور  هس  هک  یسک   . » نیملسملا روبق  یف  نفدیالو  نفکیالو  ُلُسْغَیال  َتام  اذاف  مایا  ۀثالث  َةالصلا  كرت  ْنَم  تسا :  نینچ  ملـسو )
زامن یب  درف  هدرم  ندب  اب  دروخرب  عون  ینعی  ( . 2 «) ددرگ یمن  نفد  نیملسم  ناتـسربق  رد  دوشیمن و  نفک  لسغ و  دریمب  هاگره  دنک  كرت 

دـش هتفگ  هچنانچ  تسا .  نینچ  مه  زامنیب  ناملـسم  ناج  یب  مسج  درادن  یتمرح  رادرم  هنوگچ  تسا .  رادرم  تاناویح  اب  دروخرب  دننامه 
نیا نکیل  دنراذگ و  یمن  زامن  لها  وا و  نیب  یقرف  ًارهاظ  دنناد و  یم  يراج  ناناملـسم  زا  هتـسد  نیا  يارب  ار  یهقف  ماکحا  ءاهقف  دـنچ  ره 

دنـشاب هدوب  گرم  زا  سپ  ملاع  رد  باذع  نیرتدـیدش  رظتنم  دـیاب  زامنیب  دارفا  دـبای .  تاجن  ترخآ  باذـع  زا  وا  هک  دوشیمن  بجوم  رما 
ناج تقـشم  یتخـس و  تّدـش  ددرگیم و  زاغآ  نداد  ناـج  گرم و  نیح  زا  هورگ  نیا  باذـع  هک  هدـش  دراو  تاـیاور  یخرب  رد  هچناـنچ 

رد هکنیا  هب  ناشیا  نتـسب  دـیما  و  دـنهد .  یم  ناـج  تلاـح  نیرتتخـس  اـب  ینعی  تساـهناسنا .  همه  زا  رترب  رتـالاب و  هورگ  نیا  يارب  ندـنک 
دومن دهاوخن  هتساک  ار  ناشباذع  زا  يزیچ  هدرکن و  اود  ار  يدرد  دندرک  یم  نفک  نفد و  مارتحا  اب  دش و  دنهاوخ  نفد  نیملسم  ناتـسربق 
یمارگ ربمایپ  هک  دشاب  لیلد  نیمه  ربانب  دیاش  تسین و  يزیامت  نیکرشم  رافک و  لامعا  وا و  لامعا  نیب  هک  تسا  نیا  مه  هتکن  نیا  لیلد  . 

زج كرش  هدنب و  نایم   . » َكرشَا دقف  اهَکرت  اذِاَف  ةالصلا  كرت  ّالا  كرشلاو  دبعلا  نیب  سیل  دندومرف :  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا
جهن 3 ـ  ص71 .  رابخالا ،  عماج  2 ـ  ص71 .  رابخالا ،  عماج  1 ـ  ( . 3 «) تسا كرشم  دنک  كرت  ار  زامن  نوچ  تسین و  هلصاف  زامن  كرت 

 . ص506 هحاصفلا ، 

زامن نیکرات  رب  یهلا  نیرفن  نعل و 

رابخا و رد  دنرادن  نآ  هب  یهجوت  انتعا و  دنریگ و  یم  هدیدان  ار  نآ  یهلا  یـسدق  رما  نیا  زامن و  لیاضف  هب  یهاگآ  ملع و  يور  زا  هکنانآ 
یثیدح عماوج  یئاور و  بتک  رد  هک  اجنآ  ات  دـناهتفرگ  رارق  همجه  هلمح و  نیرتدـیدش  نیرتشیب و  دروم  نید  نایاوشیپ  بناج  زا  تایاور 
ثیدح تیاور و  دح ،  نیا  ات  ياهتسد  چیه  يارب  دیاش  دنا و  هتفرگن  رارق  باتع  دروم  زامنیب  دارفا  دننامه  یهورگ  چیه  تسا  هدش  قیقحت 

هتفرگ رارق  دیدهت  دروم  تخـس  یفیک  تهج  زا  مه  یمک و  تهج  زا  مه  هورگ  نیا  ینعی  دشاب .  هدشن  لقن  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم زا 
زامن رد  يرارـسا  هچ  هک  ددرگ  یم  ریحتم  ناسنا  یهاگ  هک  هدوب  تیمها  زئاح  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم رظن  زا  هلأسم  نیا  ناـنچ  و  دـنا . 
كرت يارب  ار  یهیجوت  هار  چیه  هک  تسا  دنت  نانچ  نید  نایاوشیپ  ریباعت  زا  یخرب  تسا .  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  همه  نیا  هک  تسا  هتفهن 
تمارک اب  وا  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  يرایـسب  دراوم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نایب  ریما  راب  رهوگ  تانایب  رد  لاثم  ناونعب  دراذگ .  یمن  یقاب  نآ 
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و بزرگواري و لطافت و روح بلنـدي که داشـته انـد در حّق دشـمنان سرسـخت خود دعا کرده و از خـدا می خواهد که آنان را مورد   
عفو و بخشـش قرار دهد ولی با همه این اوصاف وقتی می خواهد در باره افراد بی نماز سـخن بگوید میفرماید : اللهّم العن َمْن ترك
ریاـس تاـنایب  راـتفگ و  رد  ار  ناـیب  نیمه  هباـشم  و  ( . 1 «) دـنک یم  كرت  ار  شزامن  ًادـمع  هک  یـسک  نک  نعل  ایادـخ   . » ًادّـمعتم َةالـصلا 

ِةالـصلا ُكرات  دـناهدومرف :  نینچ  یـشرع  مالک  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) يوبن ماـقم  دوشیم .  هدـهاشم  ( مالـسلا مهیلع  ) نیموصعم
یف نوعلم  لیئاکیم  ناسل  یف  نوعلم  لـیئربج  ناـسل  یف  نوعلم  نآرقلا  یف  ٌنوعلم  روبزلا ،  یف  ٌنوعلم  لـیجنالا  یف  ٌنوعلم  ِةاروتلا  یف  ٌنوعلم 
نابز هب  هتفرگ و  رارق  نیرفن  نعل و  دروم  نآرق  روبز و  لیجنا و  تاروت و  رد  زامن  هدـننک  كرت   . » دّـمحم ناسل  یف  نوعلم  لیفارـسا  ناسل 

هک تسا  نشور  رایسب  ( . 2 «) تسا هتفرگ  رارق  تنعل  دروم  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم لیفارسا و  لیئاکیم و  لیئربج و  ناگتـشرف ) )
سپ دنیامن .  نعل  تساوخرد  دنوادخ  زا  نید  نایاوشیپ  نیموصعم و  هک  یهورگ  دـنک .  یم  دـیدهت  ار  هورگ  نیا  یکانتـشحو  بقاوع  هچ 

هتساوخ هکنیا  يارب  میریگب  يدج  ار  تادیدهت  همه  نیا  هتخاس و  انـشآ  نآ  تیمها  هب  ار  نارگید  میزرو و  مامتها  یهلا  رما  نیا  رد  میئایب 
ياههبنج رد  هچ  اعد و  ار  نآ  ًاحالطـصا  هک  دـشاب  تبثم  تاهج  رد  هچ  تسا  باجتـسم  یهلا  هاگراب  دزن  مالـسلا ) هیلع  ) موصعم ياـعد  و 

یب اب  ناراکهانگ  ریاس  توافت  ص197 .  هیادهلا ،  راونا  2 ـ  ج4 ص76 .  هعیشلا ،  ثیداحا  عماج  1 ـ  دنمان .  نیرفن  ار  نآ  هک  دشاب  یفنم 
ياهناسنا میهاوخب  رگا  دراددوجو .  ناراکهنگ  ریاس  اـب  زاـمن  یب  دارفا  ناـیم  یقرف  هچ  مینادـب  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هجوت  زاـمن 

يدودح ات  هتـشذگ  بلاطم  زا  هک  دنچ  ره  دریگ ؟  یم  رارق  اجک  رد  زامنیب  ةالـصلا و  كرات  درف  میهد  رارق  مه  رانک  رد  ار  راک  تیـصعم 
دراو دروم  نیا  صوصخ  رد  هک  تسا  یتایاور  نایب  رطاخب  نآ  يارب  ياهناگادـج  ناونع  حرط  یلو  دـیمهف  ناوت  یم  ار  هلأـسم  نیا  خـساپ 

( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  زا  يزور   : » هک دـنک  یم  ثیدـح  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماـما  کـیدزن  هباحـص  زا  هرارز  نب  دـیبع  تسا .  هدـش 
هیلع ) یلع راتشون  رد  گرزب )  ) هریبک ناهانگ  دندومرف  خساپ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ترـضح دنمادک ؟  هریبک  یـصاعم  ناهانگ و  هک  مدیـسرپ 

ابر ندـش ) عقاو  ردام  ردـپ و  نیرفن  نعل و  دروم   ) نیدـلاو قاع  سفن ، ) لتق   ) ناـسنا نتـشک  دـنوادخ ،  هب  رفک  تسا :  زیچ  تفه  ( مالـسلا
لاوئـس ماما  زا  دـیوگ  هرارز  نب  دـیبع  عاجترا .  تیلهاج و  هب  تشگرب  ادـخ ،  هار  رد  داهج  گنج و  زا  رارف  میتی ،  لام  ندروخ  يراوخ ، 

مدرک ضرع  زامن .  كرت  دندومرف :  مالسلا ) هیلع  ) ماما زامن ؟  كرت  ای  تسا  رتشیب  شهانگ  ندروخ  میتی  لام  زا  مهرد  کی  ایآ  هک  مدرک 
 . دنوادخ هب  رفک  مدرک .  ضرع  دوب ؟  هچ  هریبک  هانگ  نیلوا  دومرف :  ترـضح  دـیدرواین  باسح  هب  هریبک  ناهانگ  زا  ار  زامن  كرت  امـش  : 

دناهدرک دادملق  كرـشم  رفاک و  ار  زامنیب  هک  یتایاور  ( . 1 «) تسا رفاک  دنک  كرت  ار  زامن  تلع  نودب  هک  یـسک  تسین  یکـش  دندومرف 
 : دـندومرف ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ مینک .  یم  هراـشا  رگید  یـضعب  هب  هدومن و  هراـشا  یخرب  هب  هنومن  باـب  زا  اـم  هک  دنرایـسب 

ناشن  : » دنیامرف یم  رگید  ثیدح  رد  و  ( . 3 «) تسا كرشم  زامن  كرات   : » دندومرف زین  و  ( . 2 «) تسا زامن  كرت  نامیا  رفک و  نیب  هلصاف  »
توعد يو  یلو  دناوخ  یم  يراگتسر  هب  ار  وا  دهدیم و  ادن  زامن  هب  هک  دونشب  ار  ادخ  يدانم  یـسک  هک  تسا  نآ  قافن  رفک و  تنوشخ و 

تیـصعم ریاس  اب  ار  وا  تسا و  رتشیب  دارفا  همه  هانگ  زا  زامن  یب  هانگ  هک  دوش  یم  هدـیمهف  تاـنایب  نیا  همه  زا  ( . 4 «) دنکن تباجا  ار  یهلا 
رد ًالثم  تسا  هدـشن  قالطا  قفانم  كرـشم و  رفاک و  دـنهدیم  ماجنا  رگید  ناـهانگ  هک  يدارفا  هب  زگره  نوچ  تسین  یـسایق  چـیه  ناراـک 

رگا ای  هدـماین و  اهنیا  هرابرد  كرـشم  رفاک و  ریبعت  نکیل  تسا و  هدـش  يدـیدش  راذـنا  رمخ  براش  زاب و  رامق  راـکانز ،  دارفا  هب  تاـیاور 
وا هدـنیآ  رتتـسپ و  اهناسنا  همه  زا  زامن  كرات  تسا و  رتشیب  ناهانگ  همه  زا  زامن  كرت  هانگ  سپ  تسا .  لیلق  رداـن و  رایـسب  دـشاب  هدـمآ 
 ، هحاصفلا جهن  3 ـ  ج5 ص403 .  همکحلا ،  نازیم  2 ـ  ج11 ص254 .  هعیشلا ،  لئاسو  1 ـ  تسا .  نارگید  زا  رتکانتشحو  رتکیرات و  رایسب 

 . ص279 هحاصفلا ،  جهن  4 ـ  ص506 . 

تاناویح یخرب  زا  زامن  یب  ندوب  رتتسپ 

اب تادامج  تاتابن و  تاناویح و  یتح  تادوجوم  همه  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدـیمهف  تاـیاور ) نآرق و   ) ینید نوتم  رد  هعلاـطم  زا  هچنآ 
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نوهقفتال نکلو  هدمحب  ُحِّبـُسی  ّالا  ءیـش  نم  ْنِاَو  دندومرف :  دنوادخ  هچنانچ  دننکیم .  دیمحت  حیبست و  ار  ادخ  دنراد  هک  ینیوکت  تیاده 
هب يدوجوم  ره  ینعی  ( . 1 «) دیمهف یمن  ار  اهنآ  حیبست  امش  یلو  دیوگیم  وا  دمح  حیبست و  هکنیا  رگم  يدوجوم  چیه  تسینو  مهحیبست . »

تسا یقیقح  یعقاو و  نانآ  حیبست  هکلب  تسین  زاجم  تروصب  ناشراگدرورپ  رب  شیاتس  هوحن  تسا و  لوغشم  ادخ  يانث  دمح و  هب  یعون 
هچنانچ تسا .  ياهدش  هتفریذپ  مَّلسم و  یلـصا  ام  يارب  نانآ  شیاتـس  لصا  هکنیا  هب  هجوت  اب  میرادن  نادب  ینادنچ  تفرعم  اهناسنا  ام  یلو 

هیلع ) رقاـب ماـما  زا  قوـف  هیآ  لـیذ  رد  هللا ) همحر  ) یئاـبطابط همـالع  موـحرم  و  تـسا .  هدـش  حیرـصت  نآ  هـب  ددـعتم  تاـیاور  تاـیآ و  رد 
زا هک  یلامث  هزمح  وبا  دنیوگیم  هچ  اهنیا  دینادیم  دومرف :  دینش  ار  یناکشجنگ  يادص  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  هک :  دننکیم  تیاور  ( مالـسلا

اهنآ  . » َّنُهَموَی توق  نلئسیو  لجو ـ  زع  َّنُهَّبَر ـ  نحبسی  دومرف :  ماما  میناد .  یمن  ریخ  مدرک  ضرع  ماما  هب  دیوگ  دوب  ماما  کیدزن  هباحص 
دننک و شیاتـس  ار  ادـخ  تادوجوم  همه  هک  یتقو  ( . 2 «) دنهاوخ یم  وا  زا  ار  دوخ  يزور  دـنیوگ و  یم  ار  ناشراگدرورپ  ادـخ و  حـیبست 

ریغ رد  دهد و  رارق  شتـسرپ  دروم  ار  شیوخ  يادـخ  رتشیب  رتهب و  دـیاب  تسا  تاقولخم  فرـشا  هک  ناسنا  دـنیامن  حـیبست  ار  شیوخ  ّبر 
نآ زا  دیامن  كرت  ار  تسا  یهلا  دمح  هناشن  وگلا و  نیرتهب  هک  زامن  دنز و  زابرـس  شراگدرورپ  دـمح  شیاتـس و  زا  ناسنا  هک  تروصنیا 
دوب دهاوخ  رتتسپ  تاناویح  زا  وا  تسا و  زایتما  وا  رب  ار  تاناویح  ًاعطق  دنادرگرب  يور  تدابع  زا  وا  دنتدابع و  لوغـشم  تاناویح  هک  ثیح 
هبنج هب  هاگره  یلو  دوب  دـهاوخ  رترب  ناگتـشرف  زا  دوش  هداد  قوس  شیوخ  یناسنا  تهج  هب  یمدآ  رگا  هدـش  دراو  ینید  نوتم  رد  هکنیا  . 

هتفهن زامن  رد  نآ  لـماک  يوگلا  هک  تسا  قح  شیاتـس  یگدـنب و  تیدوبع و  رد  شِّرـس  رتتـسپ ،  یناویح  ره  زا  دوش  هداد  تهج  یناویح 
لفاغ تدابع  زا  رگا  یلو  دریگیم  رارق  هکئالم  دوجـسم  هک  دـسریم  یماقم  هب  دـشاب  زامن ) لها   ) یگدـنب تیدوبع و  لها  رگا  ینعی  تسا . 

 . رحبلاو ّربلا  یف  مهانلمحو  مدآ  ینب  انمرک  دقلو  هیآ  قادصم  دشاب  یگدنب  لها  رگا  یمدآ  سپ  دنریگ .  یم  تقبس  وا  رب  تاناویح  ددرگ 
تیدوبع فـصو  زا  رگا  یلو  دریگیم  رارق  ( . 3 «) میدرک لمح  ایرد  یکـشخرد و  ار  اهنآ  ار و  مدآ  نادنزرف  میدیـشخب  تمارک  قیقحتب  «و 

ٌناذا مهلو  اـهب  نورـصُبیال  ٌُنیْعَا  ْمَُهلَو  اـِهب  نوهقفیـال  ٌبولق  مهل  سنـالاو  نجلا  نم  ًاریثک  منهجل  اـنأَرَذ  دـقلو  هیآ  قادـصم  دریگب  هلـصاف 
هک نانآ  میدـیرفآ  منهج  يارب  ار  هنجا  نایمدآ و  يرایـسب  ام  قیقحتب   . » نولفاغلا مه  کئلوا  لضا  مه  لب  ماعنالاک  کئلوا  اـهب  نوعمـسیال 

دننامه ناشیا  دنونشیمن  هک  یئاهشوگ  دننیبیمن و  هک  دنشاب  یم  یئاهمشچ  ياراد  دننک .  یمن  كرد  نآ  هطساوب  یلو  دنتسه  بولق  ياراد 
نایب ار  یتایاور  ًالبق  رگا  سپ  تفرگ .  دـهاوخ  رارق  ( . 4 «) دنـشاب یم  یلفاغ  ربخ و  یب  دارفا  نانآ  نایاپراچ ،  زا  رتهارمگ  هکلب  دننایاپراچ 

رایعم و هک  دیآ  یم  تسدب  هتکن  نیا  روبزم  تایآ  یسررب  لیلحت و  زا  دناهتسناد  زامن  ار  كرش  دیحوت و  رفک و  نامیا و  رایعم  هک  میدرک 
ینخـس رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ  لوسر  تسا .  زامن  تیناویح  تیناسنا و  نیب  هلـصاف  ناویح و  ناسنا و  ماقم  كالم 
ریزنخلا لوقیو  ًاریزنخ .  ینُقلْخَی  ملو  ًاـبلک  ینقلخ  يذـلا  دـمحلا هللا  بلکلا  لوقی  دـنا :  هدومرف  حیرـشت  نینچ  ار  بلطم  نیمه  اـبیز  رایـسب 

لوقی قفاـنملاو  ًاـقفانم .  ینلعجی  ملو  ًارفاـک  ینتقلخ  يذـلا  دـمحلا هللا  ُرفاـکلا  لوقیو  ًارفاـک .  ینقلخی  ملو  ًاریزنخ  ینقلخ  يذـلا  دـمحلا هللا 
قلخ كوخ  دیرفآ و  گس  ارم  هک  منک  یم  رکـش  ار  ادخ  دیوگ  یم  گس   . » ةالـصلا كرات  ینقلخی  ملو  ًاقفانم  ینتقلخ  يذـلا  دـمحلا هللا 

هک منک  یم  شیاتس  ار  يادخ  دیوگ  یم  رفاک  دیرفاین و  رفاک  درک و  قلخ  كوخ  ارم  هک  میوگ  یم  ساپـس  ار  ادخ  دیوگ  كوخ  درکن و 
( . 5 «) دیرفاین زامن  یب  درک و  قلخ  قفانم  ارم  هک  میوگ  یم  ساپـس  ار  يادخ  دیوگیم  قفانم  ناسنا  دادـن و  رارق  قفانم  درک و  قلخ  رفاک  ارم 
هیآ فارعا ،  هکرابم  هروس  4 ـ  هیآ 70 .  ءارسا ،  هکرابم  هروس  3 ـ  ج13 ص119 .  نازیملا ،  ریسفت  2 ـ  هیآ 44 .  ءارسا ،  هکرابم  هروس  1 ـ 

 . رخآ ثیدح  ص71  رابخالا ،  عماج  5 ـ   . 179
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لباق ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  مالک  نیا  هنوگچ  هدوب و  هچ  تیاور  نیا  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دوصقم  هکینا 
باسح رایسب  ثیدح  ياهزارف  نیا  زا  مادک  ره  مدقت  دوش .  یم  نایب  هصالخ  تروصب  هک  دراد  ریـسفت  حیـضوت و  هب  زاین  دشاب  یم  هیجوت 

يرترب و رطاخب  هالـصلا  كرات  رب  قفانم  قفانم و  رب  رفاک  رفاـک و  رب  كوخ  كوخ و  رب  گـس  مدـقت  ینعی  تسا  هدـش  ناـیب  قیقد  هدـش و 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  ّالاو  دشاب  یم  ناشتازایتما  تهج  هب  مادـک  ره  بیترت  ینعی  دراد .  يرگید  رب  مادـک  ره  هک  تسا  يزایتما 

كوخ ای  تسا و  هدرکن  قلخ  كوخ  ارم  هک  مرکاش  ار  ادخ  دیوگ  یم  گس  هکنیا  دنیامرفن .  تیاعر  ار  بیترت  نیا  دنتـسناوت  یم  ملـسو )
دیوگ و یم  ساپـس  ار  ادخ  هدشن  قفانم  نوچ  رفاک  مرکاش و  ار  وا  تسا  هدیرفاین  رفاک  ارم  ادـخ  هکنیا  دـیوگ  یم  شیوخ  یناویح  نابز  اب 

هتفهن تالمج  نیا  رد  يّرـس  دیاب  يرهاظ .  هن  تسا  یعقاو  زامن  یب  هک  دـنچ  ره  دـشابن  زامن  یب  هک  هدـش  یـضار  دوخ  قافن  هب  قفانم  زین 
 . مینک یم  هراشا  رارسا  نآ  زا  یخرب  هب  ام  هک  دشاب 

كوخ رب  گس  يرترب  1 ـ 

تایصوصخ و گس  رد  تسا و  يزایتما  كوخ  رب  ار  گس  هک  دهد  یم  ناشن  یسانش  تسیز  نادنمشناد  نادنمـشیدنا و  یملع  تاقیقحت 
یم مشچب  یناویح  رتـمک  رد  هک  تسا  یتـسپ  تافـص  كوخ  يارب  فرط  نآ  زا  دراددوجو و  یناوـیح  رتـمک  رد  هک  تسا  ییاـه  یگژیو 
هناخ رد  رگا  اهگس  زا  یخرب  تسا .  يراکش  گس  نآ ،  عون  نیرتهب  دنشاب  یم  یفلتخم  ياهداژن  ياراد  اهگس  هک  دوش  یم  هتفگ  دروخ . 

زگره دنریگ .  رارق  رتشیب  هجوت  دروم  هک  دنزاسب  رتهب  ار  دوخ  ای  دننک  باختنا  دوخ  يارب  يرگید  هداوناخ  تسا  نکمم  دنشابن  تحار  يا 
نمض گس  فاصوا  باب  رد  ناویحلا  تایح  باتک  رد  يریمد  نیدلا  لامک  ( . 1) دنک یمن  هلمح  گس  هلوت  ای  رگید  گس  هب  گس  کی 
بلک درم  هب  اسب  هچ  تسا و  یفورعم  ناویح  گس )  ) بلک  : » دیوگیم نینچ  شاهدیدنسپ  تافـص  یخرب  يرادتناما و  زا  دیجمت  فیرعت و 
ناویح گس  تسا .  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دادجا  زا  يدرم  مسا  بالک  تسا و  بالک  نآ  عمج  هک  دـش  هتفگ  هبلک  نز  هب  و 

اهناسنا اب  تشاددوجو  وا  رد  ییوخ  هدنرد  يرگیـشحو و  رگا  نوچ  دـشاب  یم  رودـب  وا  زا  یگدـنّرد  تسا و  یـشکتمحز  رادافو و  رایـسب 
یماگنه زور  ًابلاغ  یگتـسخ و  باوخ و  هب  زاـین  تقو  رد  تسا  دوجوم  نیرترادـیب  نیرترایـشوه و  ناویح  نیا  تفرگ .  یمن  تفلا  سنُا و 

لمحت ینعی  دـشون  یمن  بآ  یلو  دوش  یم  هنـشت  دروخیمن و  یلو  دوشیم  هنـسرگ  دـباوخیم .  درادـن  وا  تسارح  ظفح و  هب  زاین  ناسنا  هک 
لباـقم رد  لّـمحت  باوخ ،  تقو  رد  يرادـیب  یـشوک ،  تخـس  يرادـتناما ،  يراداـفو ،  فـصو  سپ  ( . 2 «) دراد ار  یگنـشت  یگنـسرگ و 

رد هکلب  دوش  یمن  هدهاشم  رگید  تاناویح  نایم  رد  اهنت  هن  تافص  نیا  هک  دنشابیم  یئوکین  هدیدنـسپ و  فاصوا  زا  یگنـشت  یگنـسرگ و 
یعامتجا طباور  نایم  رد  هک  ار  یناسنا  ياه  یگژیو  صئاـصخ و  زا  یخرب  دـیاب  سپ  دـنروخیمن .  مشچ  هب  مه  اـهناسنا  زا  يرایـسب  ناـیم 

کی هزات  دوب  یبوخ  رادتناما  يدرف  رگا  هک :  راوگرزب  هنازرف و  داتسا  نآ  دناهدومرف  ابیز  رایسب  دومن .  وجتسج  اهگـس  نایم  رد  تسادیپان 
رتالاب و یـسب  وا  ماقم  نوچ  تسا  هدش  یبوخ  رادـتناما  کی  هک  تسین  راختفا  ياج  ناسنا  يارب  سپ  تسا  هدـش  یبوخ  هدـید  میلعت  گس 

اّما و  رگید ،  دوجوم  هن  دـیرفآ  گس  ار  وا  دـنوادخ  هک  دروآ  اجب  ار  یهلا  رکـش  دـمح و  گس  هک  دراد  اـج  نیا  رباـنب  تسا .  نیا  زا  رترب 
تافـص دش ،  نایب  گس  يارب  هک  یفاصوا  فالخ  رب  كوخ  رد  هک  تسا  نیا  شّرـس  دشن  قلخ  كوخ  هک  دومن  رکـش  ار  ادخ  ارچ  هکنیا 

ریاـس ناـیم  رد  ناویح  نیا  یتـشز  يدـیلپ و  تسا .  روکذـم  هطوبرم  ياـهباتک  رد  تافـص  نیا  زا  یخرب  هک  دراددوجو  ياـهلیذر  تشز و 
 : تسا هدـمآ  نینچ  يریمد  ناویحلا  تاـیح  رد  دـنا .  هتـسناد  هاـبور  زا  رتـالاب  ار  وا  يزاـبلغد  يراـکبیرف و  تسا و  همه  زا  شیب  تاـناویح 
ار اـهرام  دـشابیمن .  تیبرت  لـباق  یکـشخ )  ) ییاـیرد ریغ  كوـخ  یکـشخ ،  كوـخ  و  يرحب )  ) یبآ كوـخ  تسا .  مـسق  ود  رب  كوـخ  »

یسنج لئاسم  زا  یخرب  تیاعر  ( . 3 «) دـشاب یم  هابور  زا  رتزاب  گنرین  ناویح  نیا  دراذـگ و  یمن  ریثأت  وا  رد  رام  مس  هکیلاح  رد  دروخیم 
روهـشم یـسنج  يراب  دـنب و  یب  هب  كوخ  رطاخ  نیمه  هب  دروخیم و  مشچ  هب  رتمک  ناویح  نیا  رد  تسا  يزیرغ  رما  کی  تاناویح  رد  هک 

ریسفت لها  زا  یخرب  رطاخ  نیمه  هب  و  دنداد .  یم  تبسن  كوخ  هب  دنهد  هداز  انز  تبسن  دنتساوخ  یم  ار  یـسک  یتقو  هتـشذگ  رد  تسا . 
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تشادن و ردپ  یـسیع  ترـضح  نوچ  دنتفرگ  یم  رارق  مالـسلا ) هیلع  ) حیـسم یـسیع  ترـضح  لباقم  رد  اهیدوهی  هک  ینامز  هک :  دنا  هتفگ 
هیلع ) ترـضح هک  دنداد  یم  اوران  تشز و  تبـسن  ینعی  دندومن  یم  فذق  ار  وا  دیدرگ  ّدلوتم  مالـسلا ) هیلع  ) میرم ترـضح  زا  ردپ  نودب 
لتق هب  میمصت  اهیدوهی  ًادعب  هک  دندمآرد .  كوخ  تروص  هب  نانآ  مالسلا ) هیلع  ) یسیع ترضح  نیرفن  اب  درک و  نیرفن  ار  نانآ  مالـسلا )

اب یتخسرس  ینمـشد  هک  تسا  یناجیه  رپ  نیگمـشخ و  رایـسب  ناویح  كوخ   : » هک تسا  هدمآ  نینچ  تاقولخملا  بیاجع  رد  دنتفرگ .  وا 
( . 4 «) دـشاب یم  وا  يادـص  رییغت  رـس و  ندرب  الاب  وا  مشخ  تمـالع  تسا  رگید  تاـناویح  زا  شیب  وا  تینابـصع  مشخ و  دراد  هداـم  سنج 
هک دـنا  هتفگ  همه  و  دـنراد .  عامجا  قافتا و  شتـشوگ  تمرح  رب  ینـس  هعیـش و  ياهقف  همه  ناویح  نیا  داـیز  يدـیلپ  تساـجن و  رطاـخب 

نیا لاح  هک  دش  هتفگ  زین  دندومرف و  هراشا  هتکن  نیا  هب  هرقب  هروس  رد  شریسفت  رد  یبطُرق  تسا .  سجن  مارح و  كوخ  تشوگ  ندروخ 
يدایز ياه  هدافتـسا  وا  زا  ناوتیم  هک  گس  فـالخ  رب  تسین  زیاـج  وا  زا  يرادرب  هرهب  هنوگ  چـیه  نوچ  دـشاب  یم  گـس  زا  رتدـب  ناویح 

شتساجن يدیلپ و  ردقنآ  دنا و  هتسناد  بجاو  ار  كوخ  نتشک  رگید  یخرب  یلو  تسا  بحتسم  دنا  هتفگ  یخرب  كوخ  نتشک  رد  دومن . 
نیا مالسا  رد  هک  دشاب  شا  يدیلپ  نیمه  رطاخ  هب  دیاش  ( . 5 «) دیوشب راب  تفه  دیاب  دسرب  ناویح  نیا  هب  شتسد  یسک  رگا  هک  تسا  دایز 

 ، يربکلا ناویحلا  تاـیح  2 ـ  هرامـش 10 ص5 .  تعیبط ،  نآرق و  1 ـ  تسا .  هدـش  كوخ  تشوگ  ندروخ  تمرح  عنم و  رب  دـیکأت  همه 
 . ج1 ص305 ناویحلا ،  تایح  5 ـ فرح خ .  ج2  ناویحلا ،  تایح  هیشاح  4 ـ  ج1 ص303 .  ناویحلا ،  تایح  3 ـ  ج2 ص278 . 

رفاک رب  كوخ  يرترب  2 ـ 

نیوکت ماظن  رد  كوخ  ياعد  نیا  درکن و  قلخ  رفاک  ار  يو  هک  دـیوگ  یم  ساپـس  ار  ادـخ  وا  كوخ ،  رد  تشز  فاـصوا  همه  دوجو  اـب 
رفاک هکیلاح  رد  دشاب  هتـشاد  يرترب  رفاک  رب  كوخ  دوش  یم  هنوگچ  هک  تسا  حرطم  لاوئـس  نیا  دـشاب .  یم  كوخ  رب  رفاک  یتسپ  هناشن 

اب ناسنا  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  نشور  رایـسب  لاوئـس  نیا  خـساپ  تسا ؟  ناویح  زا  رتالاب  یناسنا  تعیبط  ناویح و  كوخ  تسا و  ناسنا 
هب هجوت  اب  اّما  دـش .  قلخ  یناویح  زیارغ  اب  هکلب  لقع ،  ترطف و  نودـب  ناویح  یلو  دـش  هدـیرفآ  هشیدـنا  لقع و  بحاص  یناسنا و  ترطف 

هچنانچ دیوگیم  حـیبست  ار  ادـخ  شیوخ  یناویح  نابز  اب  تسا و  میلـست  یتسه  تقیقح  لباقم  رد  یناویح  زیارغ  يانبم  رب  ناویح  هتکن  نیا 
هروس 1 ـ  ( . 1 «) دـیوگ یم  حـیبست  ار  ادـخ  دنتـسه  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ   . » ضرالاو تاومـسلا  یفام  ِ ِهللا  ُحّبـُسی دـیامرف :  یم  نآرق 
قیاقح همه  هک  دـسر  یم  ییاج  هب  ییوج ،  تقیقح  ترطف  ندوب  اراد  هشیدـنا و  لقع و  نتـشاد  اب  ناـسنا  نکیلو  هیآ 1 .  هعمج ،  هکرابم 

نیا رد  دزاـس  یم  دوـخ  هشیپ  ار  رفک  دراذـگ و  یم  شـشوپ  اـهنآ  همه  يور  رب  ددرگ و  یم  رکنم  ار  دـنوادخ )  ) هقلطم تقیقح  یتـسه و 
ناسنا زا  یتسه  تقیقح  لباقم  رد  دوخ  حیبست  اب  تاناویح  ریاس  كوخ و  هک  تساجنیا  ددرگ و  یم  نایاپراهچ  زا  رتدب  هک  تسا  تروص 

 . دنیوج یم  يرترب  مدقت و  دیامن  ار  وا  سیدقت  حیبست و  هتفگ و  ار  ادخ  دمح  تسین  رضاح  هک  رفاک 

قفانم رب  رفاک  زایتما  يرترب و  3 ـ 

دوخ هک  تسا  نیمه  ناشلمع  هدیقع و  دناهدش .  رکنم  ار  دوخ  يادخ  هتشاذگ و  شـشوپ  یتسه  قیاقح  يوررب  هک  دنتـسه  یناسک  رافک 
مارم و نیا  هک  دـنچ  ره  دـنیوا .  میلاعت  تاروتـسد و  عبات  هن  دـنراد و  لوبق  ار  ادـخ  هن  تسا  نیمه  ناـشنطاب  رهاـظ و  دـنیامن و  یم  راـهظا 

دوخ يارب  هرهچ  ود  دـنرادن و  ار  دوخ  هدـیقع  راهظا  تماهـش  هک  نانآ  لباقم  رد  نکیل  دـناهتفرگ و  شیپ  اـهنیا  هک  تسا  یلطاـب  کلـسم 
دناهرهچ ود  ياراد  هک  دنتـسه  یناسک  وا  زا  رتدب  یلو  تسا  رفک  هرهچ  نآ  دراد و  هرهچ  کی  رفاک  لاح  ره  هب  دنرتهب .  دناهدومن  رایتخا 

ار شنطاب  هک  تسین  وا  رد  تعاجـش  ردـقنیا  ناملـسم و  رهاظ  رد  تسا و  رفاک  نطاب  رد  هک  یـسک  نطاب .  هرهچ  کی  رهاظ و  هرهچ  کی 
رد یسربط  موحرم  ( . 1 «) تسین ناشیاهبلق  رد  هک  دـنیوگیم  ییاهزیچ  ناشنابز  اب  ینعی   » مهبولق یف  سیلام  مههاوفاب  نولوقی  دزاس و  رهاظ 

جراخ رفک  فرط  هب  نامیا  زا  هکنیا  ای  رفک  اب  رفاک  يوس  هب  دوشیم و  جراخ  نامیا  اب  نمؤم  يوسب  قفاـنم   : » دـنیامرفیم قفاـنم  هیمـست  هجو 
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مانب یکی  دزاسیم  هنـالود  وسار  اـی  ییارحـص  شوم  دراد .  جورخ  يارب  يرگید  برد  هک  نیمز  ریز  رد  تسا  یبقن  خاروس و  ْقَفَن  دوشیم ، 
زا هدش و  ءاقفان  دراو  ءاعصاق  رد  دربیم  هلمح  وا  هب  نمشد  یتقو  تسا .  راکشآ  هک  ءاعـصاق  مانب  يرگید  درادیم و  یفخم  ار  نآ  هک  ءاقفان 
زا رتدب  قفانم  دوشیم و  جراخ  رفک  خاروس  زا  دراو و  نامیا  خاروس  زا  هک  دنیوگ  قفانم  تهج  نآ  زا  ار  قفانم  و  ( . 2 «) دوش یم  جراخ  نآ 
هک یتسارب   . » راّنلا نم  لفسالا  كردلا  یف  نیقفانملا  َّنِا  تسا .  رفاک  يارب  یلپ  وا  نوچ  تسوا  زا  رتتخـس  رتدیدش و  شباذع  تسا و  رفاک 

یلا الو  ءالؤه  یلا  کلذ ال  نیب  نیبذبذم  نوچ  تسا  رتتخـس  ناشباذع  ارچ  ( . 3 «) دنراد رارق  مّنهج  شتآ  زا  تاکرد  نیرتتـسپ  رد  نیقفانم 
لآ هکراـبم  هروس  1 ـ  ( . 4 «) دـنراد لیامت  رافک )  ) اهنآ هب  هن  دنتـسه و  نانمؤم )  ) اهنیا هب  لیامتم  هن  دنـشابیم  یفدـهیب  دارفا  نانآ   . » ءـالؤه

هکرابم هروس  4 ـ  هیآ 145 .  ءاسن ،  هکرابم  هروس  3 ـ  ج7 ص98 .  نآرق ،  سوماق  2 ـ  هیآ 12 .  حتف ،  هکرابم  هروس  و  هیآ 167 .  نارمع ، 
 . هیآ 143 ءاسن ، 

هالصلا كرات  رب  قفانم  يرترب  زایتما و  4 ـ 

رتدب هناگراهچ  فانصا  نیا  همه  زا  زامن  یب  هک  دوش  یم  هنوگچ  دش  نایب  قفانم  رفاک و  كوخ و  گس و  يارب  هک  یتسپ  تیاهن  دوجو  اب 
نیا دـهد  یم  ماجنا  هک  يراک  لقادـح  قفانم  هک  تسا  نآ  خـساپ  تسا ؟  یمدآ  عون  نایم  رد  دارفا  نیرتدـب  هک  قفانم  زا  ًاـصوصخ  دـشاب 

هک ار  شزامن  دـناد  یم  ناملـسم  ار  دوخ  هکنیا  اب  زامن  یب  درف  یلو  دـیامن  یم  تیناقح  راـهظا  دـنک و  یم  ظـفح  ار  دوخ  رهاـظ  هک  تسا 
رد هک  تسین  رضاح  دراد ،  وا  تامعن  تاکرب و  دنوادخ و  زا  هک  یتفرعم  یهاگآ و  هب  هجوت  اب  هدومن و  كرت  تسا  یناملسم  نکر  نیلوا 

همه هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دروآ و  دورف  میظعت  رـس  شیوخ  راگدیرفآ  ربارب  رد  هدومن و  يرازگ  رکـش  هدش  اطعا  تامعن  همه  نآ  لباقم 
تفرعم اب  یـسک  رگا  یتسار  دـنیامن .  یم  شنرُک  شیوخ  قلاخ  تمظع  لـباقم  رد  دـنقح و  يوگحیبست  یعون  هب  یتسه  ماـظن  تاـقولخم 

رگم دراد ؟  یبیصن  هرهب و  هچ  مالـسا  زا  دراذگب  رانک  ار  تسا  مالـسا  هیاپ  نیرت  یـساسا  هک  زامن  لاح  نیع  رد  دشاب و  هتفریذپ  ار  مالـسا 
سپ تسا .  هیجوت  لباق  هلئسم  یتروص  نینچ  رد  هک  دشاب  هتشادن  ییانـشآ  مالـسا  رد  زامن  هاگیاج  هب  هدوبن و  هاگآ  مالـسا  ینابم  زا  هکنیا 
هتشاد زامن  يدابع  لمع  ًاصوصخ  ماکحا  میلاعت و  زا  یفاک  تیارد  زین  دشاب و  هتفریذپ  ار  مالـسا  یهاگآ  تریـصب و  اب  یـسک  هچنانچ  رگا 

ایند و رد  شعـضو  هک  تسین  يدـیدرت  دریگرارق  نازامن ) یب   ) هالـص نیکرات  فص  رد  هدومن و  كرت  ار  شزاـمن  فصو  نیا  اـب  دـشاب و 
كوخ كوخ و  زا  رتدب  رفاک  رفاک و  زا  رتدب  قفانم  هک  تفگ  ناوتیم  سپ  دوب .  دهاوخ  رتدـب  تاناویح  ریاس  نیقفانم و  رافک و  زا  ترخآ 

دمع و يور  زا  هناملاع و  هناهاگآ و  درف  ینعی  دش  نایب  هک  یتاحیـضوت  هب  هجوت  اب  هتبلا  تساهنیا .  همه  زا  رتدب  زامن  یب  گس و  زا  رتدـب 
 . تسا يرگید  مکح  ار  نیلهاج  نیلفاغ و  هک  تلاهج  تلفغ و  يور  زا  هن  دیامن  كرت  ار  شزامن  دانع 

مشش لصف 

زامن لامک  عناوم 

ینورد عناوم 

رد زامن  یعقاو  راثآ  هک  دـنراذگ  یمن  دنـشاب و  یم  لیخد  زامن  لاـمک  اـی  یلوبق  رد  هک  میرامـش  رب  ار  یعناوم  میهاوخ  یم  شخب  نیا  رد 
عناوم عوضوم ،  تیمها  تهج  هب  نکیلو  دش  هتفگ  یبلاطم  هنیمز  نیا  رد  هتـشذگ  ثحابم  رد  هک  دنچ  ره  ددرگ .  رهاظ  رازگزامن  یگدنز 

یمو دنا  هتسد  ود  عناوم  نیا  هک  دیآ  یم  تسدب  نینچ  تایاور  تایآ و  رد  یلامجا  ریس  اب  میئامن .  یم  نایب  اجنیا  رد  لیـصفت  هب  ار  یلـصا 
زامن هماقا  لاح  رد  هک  دنـشاب  یم  ینورد  عناوم  ءزج  اهنآ  زا  مسق  کی  دومن .  يدـنب  میـسقت  هناگادـج  ًالماک  تمـسق  ود  هب  ار  اـهنآ  ناوت 
مـسق ددرگیم .  رب  رازگزامن  راتفر  درکلمع و  هب  هک  دنتـسه  ینوریب  عناوم  رگید  مسق  دومن و  نآ  عفر  رد  یعـس  تشاد و  هجوت  نادب  دـیاب 
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شخب اّما  دش و  نایب  ًالبق  زامن ،  رد  تموادم  مدع  زامن و  ندرمـش  کبـس  زامن ،  رهاظ  هب  افتکا  بلقروضح ،  مدـع  زا  دوب  ترابع  هک  لّوا 
كدنا تعاضب  اب  هک  دوش  یم  یعـس  هتخادرپ و  اهنآ  هب  لصف  نیا  رد  هک  هدوب  تیمها  زئاح  رایـسب  دنـشاب  یم  ینوریب  عناوم  هک  نآ  رگید 

 . میئامن نایب  مادک ،  ره  لیذ  رد  ار  یتاحیضوت  یملع 

ینوریب عناوم 

رمخ برش  1 ـ 

تادابع و صقن  بجوم  دـیامن  جراخ  لداعت  تلاح  زا  ار  ناسنا  ای  دـشاب و  هتـشاد  یپ  رد  ار  لـقع  لاوز  هک  يا  هداـم  ره  رمخ و  ندیـشون 
هکرابم هروس  رد  تسا .  هدومرف  یهن  ندـناوخ  زامن  زا  ار  تسم  ياهناسنا  میرک  نآرق  ياج  دـنچ  رد  دـنوادخ  دوشیم .  زاـمن  یلوبق  مدـع 

هب دیتسه  تسم  هکیلاح  رد  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   . » يراکـس متناو  هالـصلا  اوبرقتال  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  هدومرف :  هیآ 43  ءاسن 
اب دـیوگ و  یم  هچ  زامن  لاح  رد  دـنادیمن  وا  هکنوچ  تسین  رثا  ياراد  هدوبن و  قح  لوبقم  شزامن  تسم  درف  ینعی  دـیوشن . » کیدزن  زامن 

تادابع و ریاس  هکلب  تسین  اراد  ار  لامک  راثآ  قح  هاگرد  رد  ناشزامن  اـهنت  هن  تسم  دارفا  ًـالوصا  تسا .  زاـین  زار و  لاـح  رد  یـسک  هچ 
ینید میلاعت  تابجاو و  هب  یلیامت  دنهدیم  نت  دنوادخ  تیـصعم  یهلا و  یهن  هب  هک  یناسک  نوچ  تسا .  هجاوم  لاکـشا  اب  ناشینید  لامعا 
تسا هدومرف  نآرق  رد  هچنانچ  دربیم .  نوریب  ناشبلق  زا  ار  دنوادخ  دای  رکذ و  ناطیش  دندرگ و  یم  لفاغ  دنوادخ  دای  زا  ًاجیردت  دنرادن و 
ناطیش  . » نوهتنم متنا  لهف  هالصلا  نع  هللا و  رکذ  نع  مکدصیو  رـسیملاو  رمخلا  یف  ءاضغبلاو  ةوادعلا  مکنیب  عقُوی  ْنَا  ناطیـشلا  دیری  اّمنا  : 

داسف نایز و  همه  نیا  اب   ) ایآ درادزاب  زامن  ادخ و  رکذ  زا  ار  امش  هدرک و  داجیا  توادع  رامق ،  بارش و  هلیـسو  هب  امـش  نایم  رد  دهاوخیم 
هک یسک   : » دنا هدومرف  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  بارـش  ندیـشون  تّمذم  تّدش  رد  ( . 1 (» ؟  درک دـیهاوخ  يراددوخ  دـیکا ) یهن  نیا  اب  و 
دنچ يرفیک  باقع و  دـنک  كرت  اهزور  نیا  رد  هک  ار  يزامن  رگا  سپ  تسین  لوبق  شزاـمن  زور  لـهچ  اـت  ددرگ  تسم  دـشونب و  بارش 
زامن هکنیا  ینعی  تسا  لامک  مدـع  یتسم ،  لاح  رد  زامن  لوبق  مدـع  زا  دارم  هک  تسادـیپ  ماما  مـالک  رهاـظ  زا  ( . 2 «) تشاد دهاوخ  ربارب 
نخـس نیا  تسا و  ربارب  دنچ  وا  باقع  دـناوخن  زامن  رگا  هک  دـنا  هدومرف  نوچ  دـشاب .  یمن  اراد  ار  لامک  طرـش  یلو  دوش  یم  عقاو  لوبق 

هناگادج باذع  هک  رگید  تیصعم  زامن  كرت  دراد و  ار  دوخ  باقع  باذع و  هک  تسا  تیصعم  کی  بارش  ندیـشون  هک  تسانعم  نادب 
وا رب  لامک  راثآ  درادـن و  ریثأت  یتلاـح  نینچ  رد  زاـمن  هماـقا  هک  تسا  نآ  رطاـخب  هدـش  یهن  یتسم  لاـح  رد  زاـمن  زا  رگا  سپ  دراد .  يا 

تسین و رمخ  برش  زا  رتدب  یهانگ   : » دندومرف هک  تسا  هدیـسر  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  رگید  تیاور  رد  هچنانچ  ددرگ .  یمن  بترتم 
تسد زا  ار  دوخ  هشیدنا  لاح  نآ  رد  وا  اریز  دوش  یم  رتسبمه  شرتخد  رهاوخ و  ردام و  اب  اهر و  ار  بجاو  زامن  یتسم  لاح  رد  راوخبارش 

شطع و یـسک  رب  رگا  هکنیا  هب  دنا  هداد  اوتف  اهقف  زا  يرایـسب  هک  دشاب  رمخ  تساجن  تمرح و  تّدـش  رطاخ  هب  دـیاش  و  ( . 3 «) تسا هداد 
رب یناسنا  لوب  ندیشون  دزاس .  فرطرب  ار  شیوخ  شطع  هک  دشاب  هتشادن  سرتسد  رد  یندیشون  چیه  بارـش ،  زج  دروآ و  راشف  یگنـشت 

رهاظ شیگدـنز  رد  زامن  راثآ  هک  دـشاب  نیا  دـصرتم  دـیابن  دـشاب  مه  زامن  لها  رگا  راوخ ،  بارـش  ناسنا  نیا  ربانب  دراد .  حـیجرت  بارش 
 . ج17 ص250 هعیشلا ،  لئاسو  3 ـ  ص551 .  لامعالا ،  باوث  2 ـ  هیآ 91 .  هدئام ،  هکرابم  هروس  1 ـ  ددرگ . 

زامن لاح  رد  لوب  زا  يراددوخ  2 ـ 

دشاب هتشادن  یلماکت  ریثأت  هدیـشخبن و  رثا  رازگزامن  حور  رد  زامن  هک  دوشیم  ثعاب  تسا و  زامن  لامک  مدع  بجوم  هک  یلماوع  هلمج  زا 
تـسا رتهب  ینعی  دناهتـسناد  زامن  رد  تاهورکم  زا  ار  نآ  دیلقت  عجارم  هیلمع  ياههلاسر  رد  هچنانچ  تسا .  هدـعم  داب  لوب و  زا  يراددوخ 

الَو ِنقاحل  َةالـص  ال  دـناهدومرف :  هک  تسا  هدـش  دراو  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  دـنکن .  زامن  هب  مایق  درف  تلاح  نیا  رد  هک 
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هک دشاب  تهج  نادب  دـیاش  نیا  هتبلا  ( . 1 «) تسین لماک  شزامن  دناوخب  زامن  هدـعم  داب  ای  لوب  زا  يراددوخ  لاح  رد  هک  یـسک   . » بقاح
هتشادن نادب  هجوت  يدابع  لمع  لاح  رد  هک  یـسک  تسین .  شزامن  رکف  هب  هدوب و  ساوح  زکرمت  دقاف  یتلاح  نینچ  رد  رازگزامن  صخش 

 . ج1 ص254 ءاضیبلا ،  ۀجحملا  1 ـ  دید .  دهاوخن  زین  ار  نآ  جیاتن  راثآ و  هک  تسا  مّلسم  دشابیم  يراک  هچ  لوغشم  هک  دنادن  دشاب و 

تسا زامن  هماقا  زا  تلاسک  ثعاب  يروخرپ  3 ـ 

هب ناـیز  اـهنآ ،  زا  یکی  هک  دراد  یپ  رد  يرایـسب  تارـضم  ندروـخرپ  تسا .  هتفر  يداـیز  ياهتّمذـم  مالـسا  نید  رد  يروـخرپ ،  هراـبرد 
نوچ دشخبیمن  يدوس  وا  هب  شزامن  دربیمن و  ياهرهب  نادـنچ  شزامن  زا  دـیامن  زامن  هب  مایق  رپ  مکـش  اب  هک  یـسک  تسا .  زامن  تدابع و 
قمع هب  ددنبن و  یفْرط  نادنچ  شتدابع  زا  یصخش  نینچ  تسا و  هدرک  هجوت  دنوادخ  هب  یلاحیب  تلاسک و  اب  هکلب  یباداش  طاشن و  نودب 

( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ زا  سابع  نبا  هچنانچ  تسین  یهار  اهنامـسآ  توکلم  رد  ار  وا  رطاخ  نیمه  هب  دـسرن  تدابع  تقیقح  و 
( . 1 «) دوشن نامـسآ  توکلم  دراو  دـشاب  رپ  شمکـش  هک  یـسک   . » ُُهنَطب ءـالَم  ْنَم  ِءامـسلا  توـکلم  لُخْدـیال  دـندومرف :  هک  درک  تیاور 
ایند نید و  رد  نمؤـم  ياـهناسنا  يریـس و  رد  ار  تیـصعم  لـهج و  دـناهداهن و  یگنـسرگ  رد  ار  تمکح  ملع و  هک  تـسا  هـتفگ  یمیکح 
لبط لَثَم  مکـش  لَثَم  دیوگ :  یکم  بلاطوبا  دشابن .  ندروخرپ  زا  رتراکنایز  يزیچ  ار  ترخآ  بلاط  دناهدیدن و  یگنـسرگ  زا  رتدنمدوس 

ینالوط ادخ  يارب  مایق  رتشوخ و  توالت  دشاب  یلاخ  مکـش  نوچ  سپ  تسا  یهت  گنت و  کبـس و  هک  تسا  شوخ  نیا  هب  نآ  زاوآ  تسا 
( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ زا  سپ  هک  یتعدـب  لّوا  دـناهدومرف :  هک  تسا  موصعم  زا  تیاور  ًارهاـظ  دـشاب .  كدـنا  باوـخ  رت و 

یعفانم يروخ  مک  رد  ( . 2) دش لیامتم  ایند  يوس  هب  هدرک و  یشکرس  اهنآ  سفن  دش  ریس  نامدرم  مکش  نوچ  دوب و  يریس  دش  هتـشاذگ 
 ، بلق تواسق  لد ،  ندرم  تدابع ،  رد  تلاسک  دـنوادخ ،  زا  يرود  درادـن .  دوجو  عفاـنم  نآ  زا  کـی  چـیه  يروخرپ  رد  هک  تسا  هتفهن 

ررض و همه  نیا  ات  دزیهرپب  نآ  زا  تسا  هتسیاش  یملاع  لقاع و  ره  رب  هک  تسا  يروخرپ  رابنایز  راثآ  زا  همه  مسج  يرامیب  نطاب و  يدیلپ 
 . ُةدابعلا َیِه  ِماعطلا  ُۀـّلقو  ِةدابعلا  ُفصن  رکفلا  هک :  تسا  تیاور  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) متاخلوسر زا  دزاسن .  دوخ  هجوتم  ار  ناـیز 

يرود يروخرپ  زا   : » هک تسا  نیا  مالـسلا ) هیلع  ) یلع راـب  رهوگ  مـالک  و  ( . 3 «) تسا تداـبع  يروخ  مک  تسا و  تداـبع  فصن  رکفت  »
ناقفانم زامن  تلاسک  اب  زامن  هک  مینادـیم  و  ( . 4 «) تسا ندب  یهابت  ببـس  زامن و  هماقا  زا  تلاسک  ثعاب  بلق و  تواسق  بجوم  هک  دـینک 

 ، مکحلا ررغ  4 ـ  ج3 ص171 .  مولعلا ،  ءایحا  3 ـ  ج3 ص171 .  مولعلا ،  ءایحا  2 ـ  ج3 ص171 .  مولعلا ،  ءایحا  1 ـ  ( . 5) نانمؤم هن  تسا 
 . هیآ 54 هبوت ،  هکرابم  هروس  و  هیآ 142 .  ءاسن ،  هکرابم  هروس  5 ـ  ص80 . 

زامن رد  ییامندوخ  ایر و  4 ـ 

 ، دـشاب شزامن  رد  ایر  هبئاش  هک  سک  نآ  تسا و  صالخا  بلق و  روضح  زامن ،  تحـص  لامک و  طرـش  هک  دـش  هراشا  هتکن  نیا  هب  ًـالبق 
نآ رد  یهلا  ریغ  فادـها  ضارغا و  هک  یلمع  ره  دوب و  دـهاوخن  ادـخ  يارب  يزامن  نینچ  هماقا  نوچ  دریگ .  یمن  رارق  قح  لوبقم  وا  زامن 

هدیسر مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  ثیدح  ردتسین  نآ  يارب  یـشریذپ  یهلا  هاگراب  دزن  اّما  تسا .  هتفریذپ  فده  نامه  ياتـسار  رد  دشاب 
 : دنیوگ یم  يو  هب  دنک  یم  اعدا  نینچ  زین  دوخ  هدوب و  زامن  لها  هک  دنروآیم  ار  ياهدنب  دـسرارف  تمایق  زور  نوچ   : » دـندومرف هک  تسا 

زامن نوچ  ( . 1 «) دنربب شتآ  يوس  هب  ار  وا  دسریم  روتـسد  هکئالم  هب  سپ  دـننک  شیاتـس  حدـم و  ار  وت  هک  يدرازگزامن  تهج  نادـب  وت 
یم بوسحم  زین  كرـش  یعون  دوخ  ددرگ  هماقا  دوبعم  قلاخ و  ریغ  يارب  رگا  دـشاب  یم  دوبعم  هب  دـبع  شیاتـس  هناشن  تسا و  یهلا  نامرف 
نآ دوبن  ادـخ  ریغ  رگا  یتح  و  تسا .  هدوب  لیخد  مه  ادـخ  ریغ  نآ  فدـه  تیاغ و  رد  دریگ  ماجنا  ادـخ  يارب  دـیاب  هک  یلمع  نوچ  دوش 

هماقا نارگید  حدـم  شیاتـس و  ای  مدرم و  هب  دوخ  نداد  ناشن  يارب  ار  شزامن  هک  يرازگزامن  رطاـخ  نیمه  هب  تفرگ و  یمن  ماـجنا  لـمع 
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یسک  . » كرْشَا ْدَقَف  اهب  یئاُری  ًةالص  یّلـص  ْنَم  دناهدومرف :  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هچنانچ  تسا .  هدش  یقلت  كرـشم  دیامن 
یلمع ره  رد  ییامندوخ  ایر و  هکلب  تسادـخ  هب  كرـش  زامن  لاح  رد  ءایر  اهنت  هن  ( . 2 «) تسا كرـشم  دناوخب  زامن  ییامن  دوخ  يارب  هک 
نادب ای  ایر  دوشیم .  كرـش  هب  رجنم  نآ  تهج  ود  ره  هک  تسا  تهج  ود  ياراد  یئامن  دوخ  ایر و  عون  ره  نوچ  ددرگیم  بوسحم  كرش 

ای دوخ  هک  تسانعم  نادب  ای  هداد و  رارق  وا  تاقولخم  ضرع  رد  هک  هدومن  کچوک  نانچ  ار  یهلا  تمظع  نأش و  ناسنا  هک  دـشابیم  ینعم 
 . ج67 ص222 راونالا ،  راحب  2 ـ  ج62 ص301 .  راونالا ،  راحب  1 ـ  تسا .  هدرب  الاب  قلاخ  تمظع  هب  ار  نارگید 

زامن لامک  عنام  مارح  لام  5 ـ 

تیاعر مدـع  شیوخ و  هقح  قوقح  هب  ندوبن  عناق  نارگید ،  لاوما  هب  عمط  تسا .  مارح  لام  زا  هدافتـسا  زامن  لاـمک  عناوم  زا  رگید  یکی 
ردقنآ مالـسا  رد  یهلا  مارح  لالح و  تیاعر  رد  تسا .  لامک  هب  ناسنا  ندیـسر  يارب  یگرزب  عنام  ندیماشآ  ندروخ و  رد  عرـش  نیزاوم 

هک تسا  ششوپ  رد  نیا  تسین .  حیحص  شزامن  دشاب  هدش  هیهت  مارح  لام  زا  یـسک  نهاریپ  همکد  رگا  میراد  تیاور  رد  هک  هدش  دیکأت 
هیلع هللا  یلص  ) ربمایپ زا  تسا .  رتمهم  نیا  زا  هلأسم  مارح ،  لام  ندروخ  رد  هک  تسا  نشور  رایسب  هدش ،  يریگتخس  نآ  هرابرد  نینچ  نیا 

كدنا هک  سک  نآ  دهد  یم  مایپ  سدقملا  تیب  رب  ياهتـشرف  بش  ره  دنوادخ  فرط  زا  انامه   : » دـندومرف هک  هدـش  تیاور  ملـسو ) هلآو 
(1 «) ار بجاو  زامن  لدع  دنیوگ و  ار  یبحتسم  زامن  فرص  هک  یلدع .  هن  درک و  دهاوخ  لوبق  وا  زا  یفرص  هن  دنوادخ  دروخب  یمارح  لام 

دناوخب زامن  ساـبل  نآ  اـب  هک  ماداـم  دـشاب  مارح  مهرد  هد  نآ  زا  مهرد  کـی  مهرد و  هد  هب  درخب  ساـبل  یـسک  ره   : » دـنا هدومرف  زین  و  . 
زور لهچ  ات  وا  ياعد  هدـشن و  لوبق  بش  لهچ  ات  وا  زامن  دروخب  مارح  همقل  کی  هک  یـسک  ره   » و ( . 2 «) دریذپ یمن  ار  زامن  نآ  دنوادخ 

ار شاءوس  تارثا  مه  يدابع  لامعا  ریاـس  رد  هکلب  دزاـسیم  رهاـظ  زاـمن  رد  ار  شرثا  اـهنت  هن  مارح  لاـم  هیامرـس و  ( . 3 «) ددرگن باجتسم 
رب رگا  دـشابن و  لوبق  دـهد  هقدـص  رگا  دـنک  بسک  مارح  لام  هک  سکره  هک :  تسا  تیاور  ( مالـسلا هیلع  ) موصعم زا  هچناـنچ  دراذـگیم 

تشوگ و نآ  دشاب  هتشاد  نایرج  مارح  زا  هک  ینوخ  دیورب و  مارح  زا  هک  یتسوپ  تشوگ و  سپ  ( . 4) تسا شتآ  نآ  هشوت  دراذگ  ياج 
زا هلصاف  نآ و  زا  هبوت  ای  كرت  اب  رگم  تسین  هدیاف  دیفم  هصیصخ  نیا  اب  زامن  و  باوث .  بجوتـسم  هن  تسا  خزود  شتآ  قحتـسم  تسوپ 

ج2 مولعلا ،  ءایحا  4 ـ  ج1 ص503 .  راحبلا ،  هنیفس  3 ـ  ج2 ص195 .  مولعلا ،  ءایحا  2 ـ  ج103 ص16 .  راونالا ،  راـحب  1 ـ  مارح .  لام 
 . ص196

تاکز سمخ و  اب  زامن  هطبار  6 ـ 

لاوما زا  هتـشاذگ و  اپ  ریز  ار  نارگید  قوقح  هک  تسین  نیا  رد  رـصحنم  مارح  لام  هدافتـسا  ای  بسک و  هک  تسا  نشور  رایـسب  هلأسم  نیا 
قیداـصم نارگید  قوقح  زا  يرادرب  هرهب  زا  ریغ  مارح  يارب  هکلب  میئاـمن  هدافتـسا  هدـمآ  تسدـب  عورـشم  ریغ  قـیرط  زا  هک  مدرم  یبـصغ 

دـشاب هدشن  هداد  نآ  تاکز  سمخ و  هک  تسا  يا  هیامرـس  لاوما و  زا  هدافتـسا  نآ  دروم  کی  هک  تسا  هدش  نییعت  عرـش  رد  مه  يرگید 
ياهیامرس نینچ  زا  هدافتسا  هکنیا  رب  دنراد  قافتا  ینید  ياملع  اهقف و  همه  تسا .  هدشن  تخادرپ  ناسنا  یصخش  لاوما  زا  یهلا  قح  ینعی 

طرـش یتروص  نینچ  رد  زامن  ینعی  تسین .  حیحـص  دوش  هدـناوخ  هدـشن  سیمخت  لوپ  زا  هک  ییاهـسابل  شـشوپ  اـب  زاـمن  و  تسا .  مارح 
ای سمخ  هک  یلوـپ  نیع  اـب  رگا   : » دـنیامرف یم  نینچ  هراـب  نیا  رد  ناـش  هیلمع  هلاـسر  رد  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماـما  تسین .  اراد  ار  لاـمک 

تسا تیاور  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  ( . 1 «) بجاو طایتحا  هب  تسا  لطاب  سابل  نآ  رد  ندناوخ  زامن  درخب  سابل  هدادـن  ار  نآ  تاکز 
هیلع ) یلع هـکنیا  اـی  و  ( . 2 «) تسین هتفریذـپ  شزاـمن  دزادرپیمن  ار  دوخ  تاـکز  هک  یـسک  و   . » َُهل ةاـکزال  نمل  َةالَـص  ـالَو  دـندومرف :  هک 

نآ نیا  ربانب  ( . 3 «) دوش یمن  لوبق  شزامن  دوش  تاکز  نداد  عنام  هک  سکره   . » ةاکزلا عنم  ْنَّمِم  َةالـصلا  هللا  لبقیال  دنیامرفیم :  مالـسلا )
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تسدب لالح  یعرش و  ریسم  زا  هیامرس  لاوما و  هک  یسک  اب  دنکیم  بسک  یعرش  ریغ  قیرط  زا  ياهیامرـس  دروخیم و  مارح  لام  هک  سک 
هیهت یـسابل  هیامرـس  نیا  اب  رگا  دنا و  هدش  مارح  هب  التبم  یعون  هب  ود  ره  دنکیمن  تخادرپ  ار  تاکز ) سمخ و   ) یهلا قح  یلو  دروآ  یم 
لامک تحص و  طرش  رد  هک  دوش  یعس  دیاب  سپ  دوب .  دهاوخن  لاکـشا  نودب  زامن ،  نآ  هک  تسین  يدیدرت  دنناوخب  زامن  نآ  اب  هدومن و 
همحر ) ینیمخ ماما  هلاسر  1 ـ  دنراد .  مه  اب  قیمع  دـنویپ  کیدزن و  طابترا  اهنیا  هک  دومن  ظاحل  روما  نیا  اب  ار  نآ  طابترا  دـنویپ و  زامن ، 

 . ج96 ص29 راونالا ،  راحب  3 ـ  ج84 ص252 .  راونالا ،  راحب  2 ـ  هلأسم 820 .  هللا ، )

زامن رد  ابر  ریثأت  7 ـ 

هبراحم و هبترم  رد  ابر  قیرط  زا  دـمآرد  بسک  لیـصحت و  دـیآ  تسدـب  اـبر  قیرط  زا  هک  تسا  یتورث  مارح ،  هیامرـس  قیداـصم  هلمج  زا 
دشاب ادخ  نمشد  هک  یسک  تسا و  هدرک  راهظا  ار  وا  اب  ینمشد  دشاب  گنج  لاح  رد  ادخ  اب  هک  یـسک  تسا  مّلـسم  تسادخ و  اب  گنج 

متنک نإ  اوبرلا  َنِم  یقبام  اورذو  هللا  اوقتا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  دنا :  هدومرف  دنوادخ  میرک  نآرق  رد  دیامن ؟  تدابع  ار  وا  دناوت  یم  هنوگچ 
طرش ینعی  ( . 1 «) دـیتسه نمؤم  رگا  دـینک  اهر  ار  هدـنام  یقاب  ابر  زا  هچنآ  دیـسرتب و  ادـخ  زا  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   . » نینمؤم

هب تبسن  شنامیا  رد  دزاسیم  هتخیمآ  ابر  اب  ار  دوخ  هیامرس  لاوما و  یـصخش  تالماعم  رد  هک  سک  نآ  تسابر و  زا  يرود  ادخ  هب  نامیا 
هزرابم گنج و  رد  یهلا  نوناق  اب  ناراوخ  ابر  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  هرقب  هروس  رخاوا  تاـیآ  زا  هچنآ  تسا .  دـیدرت  راـگدرورپ 

دارفا زا  هتـسد  نیا  ءزج  زامن  لها  تسا و  یمئاد  اهنآ  باذـع  تمایق  رد  دنتـسین  نمؤم  نوچ  دـنرادن و  نامیا  يدارفا  نینچ  ًاعطق  دنتـسه و 
اب ار  ادخ  دنـشاب و  تدابع  لها  هک  یناسک  نوچ  تسین  شخب  رثا  یعقاو و  زامن  ناشزامن ،  دـنناوخب  مه  زامن  يدارفا  نینچ  رگا  دنتـسین و 

فرع نایم  رد  يراوخ  ابر  لمع  دیاش  هچ  رگا  دننک .  یم  يرود  هدومن  یهن  نآ  زا  ًادیدش  دنوادخ  هک  یلامعا  زا  دنیامن  شتـسرپ  تفرعم 
يرایسب زا  نآ  تمرح  تدش  نکیل  دشاب و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یتشز  حبق و  دشاب و  هدمآرد  جیار  تنس  کی  ناونع  هب  نیملسم  هعماج 

نم هللا  دنع  ُّدَشا  ابرلا  نم  ٌمهرد  هک :  تسا  هدمآ  تیاور  رد  هچنانچ  تسا .  رتالاب  رتشیب و  مینک  یم  روصت  ام  هک  ییاهتیصعم  ناهانگ و  زا 
رهاظ و راوخ  ابر  درف  زاـمن  سپ  ( . 2 «) تسا مالـسا  رد  انز  لمع  یـس  زا  رتدیدش  دنوادخ  دزن  ابر  مهرد  کی   . » مالـسالا یف  ًۀـّینز  نیثالث 

نینچ تسا  مّلـسم  درادـن .  دوجو  نآ  رد  حور  هک  يدـسج  دـننامه  تسا  نطاـب  حور و  دـقاف  هک  یتروص  اـّما  تساراد  ار  زاـمن  تروـص 
رد تادابع  راثآ  ندـش  رهاظ  يارب  تسین .  ریثأت  یب  يدابع  لامعا  ماجنا  تادابع و  رد  ابر  ندروخ  نیا  رباـنب  تسین .  یتیـصاخ  ار  يزاـمن 

امَّنِا دـندومرف :  ماما  هک  دـنک  یم  تیاور  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  ملاس  نب  ماشه  تسج .  يرود  زین  مارح  لمع  نیا  زا  دـیاب  یگدـنز 
عانتما هدیدنسپ  کین و  راک  زا  مدرم  ات  هدومن  مارح  ار  ابر  دنوادخ   . » فورعملا عانطـصا  ْنِم  سانلا  عنتمی  الیکل  ابرلا  لجو ـ  زع  هللا ـ  مرح 
یعونب هکنیا  رگم  دوریمن  نوریب  ایند  زا  راوخ  ابر   . » ناطیـشلا هطبختی  یتح  ایندـلا  نم  جرخیال  ابرلا  لکآ  دـنا :  هدومرف  زین  و  ( . 3 «) دنزرون
نیلقثلا رون  ریسفت  3 ـ  ص422 .  ابرلا ،  باوبا  ج12  هعیشلا ،  لئاسو  2 ـ  ج2 ص196 .  مولعلا ،  ءایحا  1 ـ  ( . 4 «) دش دهاوخ  التبم  نونج  زا 

 . ج1 ص291 ، 

دناسر بجاو  هب  ررض  هک  یتابحتسم  8 ـ 

هچ رگا  تابحتسم  ماجنا  تسا .  لفاون  هب  تبـسن  یطارفا  دح و  زا  شیب  هجوت  ددرگ  یم  ضئارف  هب  نایز  بجوم  هک  يروما  زا  رگید  یکی 
نوچ تسا  نآ  ماـجنا  زا  رتـهب  نآ  كرت  ددرگ  تاـبجاو  هب  یهجوت  مک  بجوم  درذـگب و  دوخ  دـح  زا  رگا  نکیل  تسا و  لاـمک  بجوم 
نوچ يرایـسب  تابحتـسم  لفاون و  هب  سدـقم  عرـش  رد  دنـشاب .  تابجاو  لـمکم  هک  تسا  یتروص  رد  تابحتـسم  ماـجنا  رد  بّرقت  طرش 
هجوت لامک  ياه  هلق  هب  ندیسر  يارب  رگید  ّتنـس  اهدص  ینید و  ناردارب  تاجاح  عفر  ینابز ،  رکذ  ندوب ، ) وضولا  مئاد   ) یمئاد تراهط 
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نیا تقیقح  رد  دیشخب .  دهاوخن  يدوس  چیه  ددرگ  كرت  نآ  رانک  رد  بجاو  کی  هک  مادام  هبحتسم  ننـس  نیا  همه  ماجنا  اّما  دش .  هداد 
رد هتخاس  رورسم  لامعا  نیا  اب  ار  وا  لوغشم و  تابحتسم  زا  یخرب  ماجنا  هب  ار  یمدآ  هک  تسا  یناطیش  سواسو  یسیلبا و  رطاوخ  زا  یکی 
اذإ لفاونلاب  َۀبرقال  دنیامرف :  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناکلاس  دیـس  نافراع و  ماما  تسا .  هدومن  بلـس  وا  زا  ار  بجاو  هب  مایق  تّذل  هکیلاح 

لصا و کـی  نیا  ( . 1 «) دوب دنهاوخن  ادـخ  هاگرد  هب  برقت  بجوم  دـنناسر  ررـض  تابجاو  هب  رگا  تابحتـسم  لفاون و   . » ضئارفلاب ْتَّرَض 
يرتشیب دیکأت  زامن  صوصخ  رد  اّماو  تسا .  نآ  ماجنا  زا  یلوا  دناسر  تابجاو  هب  ینایز  هک  ینامز  تابحتسم  كرت  هک  تسا  یلک  هدعاق 

یلا ُّبحا  َةالصلا  ّناف  ِةالصلا  نم  کعنمی  ًاموص  ْمُصَتال  دنیامرفیم :  هراب  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) مظاک یـسوم  ماما  تسا .  هدش  تایاور  رد 
هعدـخ و نیا  سپ  ( . 2 «) تسا هزور  زا  رتهب  زامن  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  هک  ارچ  ریگن  دوشیم  زامن  ماجنا  عنام  هک  ياـهزور   » مایـصلا نم  هللا 

كرت ار  زاـمن  رگا  يوشن ،  لـفاغ  يرهاـظ  روما  زا  نک  یعـس  سپ  درذـگ  یم  شیوخ  قح  زا  ادـخ  دـیوگ :  هک  تسا  سفن  ياوـه  بیرف 
عاـطق راـکفا ،  هنوگنیا  هک  مینادـب  دـیاب  تسا .  نیمه  رد  یهلا  ياـضر  هک  نک  شـالت  ماـمتها و  قـلخ  يریگتـسد  هب  تسین  یکاـب  يدرک 

ررغ 1 ـ  تسا .  تداعـس  لامک و  هب  دوعـص  هنیمز  كرادت و  بجوم  تابجاو  هبقع  رد  تابحتـسم  ماجنا  هدوب و  لامک  هبلوصو  هار  قیرطلا 
 . ج2 ص43 لئاسولا ،  كردتسم  2 ـ  ص345 .  مکحلا ، 

زامن لامک  عنام  نیدلاو  قاع  9 ـ 

دراو تایاور  رد  تسا .  هدش  يدایز  تادیکأت  نآرق  مالسا و  رد  ردام  ردپ و  يالاو  ماقم  هب  نداهن  تمرح  نیدلاو و  هب  مارتحا  مارکا و  رد 
بترتم نآ  رب  يویند  باقع  راثآ و  يورخا  باذـع  رب  هوـالع  دراذـگیم و  یقاـب  ار  دوخ  رثا  اـیند  رد  هک  یناـهانگ  زا  یکی  هک  تسا  هدـش 

هوالع دنوادخ  دوش  عقاو  ردام  ردپ و  نیرفن  نعل و  دروم  هک  دنک  يراک  دنزرف ،  رگا  ینعی  تسا .  نیدـلاو  قاع  هانگ  تیـصعم و  دوشیم . 
یکین ناسحا و  ردام  ردپ و  هب  هک  هدش  دـیکأت  حیرـصت و  میرک  نآرق  زا  یتایآ  رد  دـنکیم .  باذـع  ایند  نیمه  رد  ار  وا  خزود  باذـع  رب 

ار نیدلاو  هب  ناسحا  هیآ  راهچ  رد  هک  تسا  هدش  هراشا  هتکن  نیا  هب  میرک  نآرق  تایآ  زا  هیآ  جنپ  رد  دـیناجنرن .  دوخ  زا  ار  اهنآ  هدومن و 
ردام ردـپ و  هب  تبـسن  دـنزرف  یمارتحا  یب  تناها و  هک  دـشاب  نیا  نآ  تهج  دـیاش  تسا .  هدروآ  دـنوادخ  هب  ندـیزرون  كرـش  رانک  رد 

نیدلاو هب  یکین  ناسحا و  دنوادخ ) هب  كرش  مدع   ) یبوبر تاذ  هب  دیحوت  تایآ ،  نیا  زا  یکی  رد  ددرگ .  بوسحم  ادخ  هب  كرش  یعون 
دیامرف یم  ناناملـسم  هب  باطخ  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  تسا .  هتفرگ  شناگدنب  زا  دـنوادخ  هک  تسا  ییاهدـهع  اهنامیپ و  ءزج  زامن  هماقا  و 

لثم هک  دینک  یعس  امش  سپ  دندید  ار  دوخ  ینکش  نامیپ  هجیتن  دندومن و  ینکش  دهع  نانآ  یلو  میتفرگ  لیئارـسا  ینب  زا  ار  قاثیم  نیا  ام 
ًاناسحا نیدـلاولابو  هللا  ّالا  نودـبعتال  لیئارـسا  ینب  قاثیم  انْذَـخَا  اْذِاَو  دـیامرفیم :  هک  تسا  نینچ  میرک  نآرق  رد  هیآ  باطخ  دیـشابن  ناـنآ 

دای هب   ) و نوضرعم .  متناو  مکنم  ًالیلق  ّالا  متیلوت  ّمث  َةاکزلا  اوتآو  ةالـصلا  اومیقاو  ًانْـسُح  ساـنلل  اولوقو  نیکاـسملاو  یماـتیلاو  یبرقلا  يذو 
نامیتی ناکیدزن و  ردام و  ردپ و  هب  تبسن  دینکن و  شتـسرپ  ار  هناگی  دنوادخ  زج  هک  میتفرگ  نامیپ  لیئارـسا  ینب  زا  هک  ار  ینامز  دیروآ )

( دیدوب هتسب  دهع  نامیپ و  هکنیا  اب   ) سپس دیهدب  تاکز  دیراد و  اپ  رب  ار  زامن  دیئوگب ،  نخـس  یبوخ  هب  مدرم  اب  دینک و  یکین  نایاونیب  و 
هک تسا  دح  نادب  ات  ردام  ردپ و  هب  مارتحا  تیمها  ( . 1 «) دیدنادرگرب يور  دوخ  نامیپ  زا  و  دیدرک ،  یچیپ  رس  یمک  هدع  زج  امـش  همه 

شرامش لباق  یهلا  ياهتمعن  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا  هتـسناد  یهلا  ياهتمعن  هب  ساپـس  هبترم  رد  ار  اهنآ  هب  يرازگ  رکـش  ساپـس و  دنوادخ 
تایاور تاـیآ و  زا  ( . 2 «) یئامن رکـش  ار  تردام  ردـپ و  ارم و  هکنیا   » کیدـلاول یل و  رکـشا  ِنَا  تسا :  هدومرف  ناـمقل  هروس  رد  تسین . 

لباقم رد  دنزرف  ریقحت  تناها و  دـیآیم و  باسح  هب  هانگ  تیـصعم و  ردام  ردـپ و  لباقم  رد  یمارتحایب  نیرتمک  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ 
یـصخش زامن  هک  تفگ  دیاب  هلأسم  نیا  اب  زامن  هطبار  دنویپ و  صوصخ  رد  اّما  دش و  دـهاوخ  نید  میلاعت  زا  دـنزرف  فارحنا  بجوم  نانآ 

هیلع هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  زا  دوب .  دهاوخن  اراد  ار  لامک  طرـش  هدوبن و  شخب  رثا  دشاب  هتـشاد  لد  رد  ار  ردام  ردـپ و  ضغب  هینک و  هک 
لوبق دـشاب  هدـش  عقاو  نیدـلاو  نیرفن )  ) قاع دروم  هک  یـسک  زاـمن   . » ّقاـعلا َةالـص  ُهللا  لـبقیال  دـندومرف :  هک  تسا  لوقنم  ملـسو ) هلآو 
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هل هللا  لبقی  مل  هل  ناملاظ  امهو  تقاـم  رظن  هیوبا  یلا  رظن  ْنَم  دـندومرف :  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  زا  زین  و  ( . 3 «) تسین
(4 «) تسین لوبق  یهلا  هاگشیپ  رد  شزامن  دنک  هاگن  دناهدرک  متـس  يو  هب  هک  دوخ  ردام  ردپ و  هب  هنیک  ضغب و  مشچ  اب  سکره   . » ًةالص

ردام ردپ و  هرهچ  هب  دنزرف  هنانابرهم  زیمآ و  تبحم  هاگن  هک  میراد  یثیداحا  رابخا و  روکذم ،  تایاور  لباقم  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  . 
یقیرط ره  هب  دـیامن و  عفر  ار  نآ  هک  دـیامن  یعـس  تشاد  دوخ  یگدـنز  رد  ار  عناـم  نیا  ینمؤم  ناوج  رگا  سپ  دـنا .  هتـسناد  تداـبع  ار 
ياضر هکنیا  يارب  دیامن .  بلج  دوخ  هب  تبـسن  ار  نانآ  تیاضر  دشاب ) هدش  وا  هب  یمتـس  ملظ و  ردام  ردپ و  بناج  زا  هکنیا  ولو   ) نکمم

ادخ ياضر   . » نیدلاولا یضر  َعَم  هللا  یضر  دندومرف :  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هچنانچ  تسا .  هتفهن  ردام  ردپ و  ياضر  رد  یهلا 
هللا یلـص  ) ربمایپ زا  تیاور  ترخآ و  رد  هن  دنیبیم و  ریخ  ایند  رد  هن  دـشاب  نیدـلاو  قاع  هک  یـسک  سپ  ( . 5 «) تسا ردام  ردـپ و  ياضر  زا 

(6 «) دشاب نیدلاو  قاع  هک  یسک  ار  نآ  دونشیمن  نیا  دوجو  اب  دوشیم و  هدینش  هار  هلاس  رازه  زا  تشهب  يوب   : » هک تسا  ملـسو ) هلآو  هیلع 
تاولص دونشب و  ارم  مان  هک  یسک  راوخ و  بارش  نیدلاو و  قاع  رگم  دید  دنهاوخ  ارم  نیملـسم  عیمج   : » دناهدومرف رگید  تیاور  رد  و  . 

لاعتم دنوادخ  درادرب .  رد  ار  يا  هدنهد  ناکت  هتکن  هک  میهد  یم  رارق  یسدق  ثیدح  ار  مالک  زا  تمسق  نیا  شخب  نایاپ  و  ( . 7 «) دتسرفن
ار ناربمغیپ  عیمج  تدابع  نیدلاو  قاع  رگا  هک  دـنگوس  ملالج  تّزع و  هب   : » دـنیامرف یم  نینچ  شربمایپ  هب  باطخ  ینایحو  مالک  نیا  رد 
ردپ و هک  ره  تسین  ییادخ  نم  زجب  هک  ییادخ  منم  هک  دوب  نیا  دـش  هتـشون  ظوفحم  حول  رد  هک  يزیچ  لّوا  منکیمن و  لوبق  وا  زا  دـنکب 

هروس 1 ـ  ( . 8 «) مکانمـشخ وا  زا  زین  نم  دشاب  كانمـشخ  وا  زا  ردام  ردپ و  هک  ره  متـسه و  یـضار  وا  زا  زین  نم  دـشاب  یـضار  وا  زا  ردام 
ج13 لئاسولا ،  كردتـسم  4 ـ ج13 ص332 .  لئاسولا ،  كردتـسم  3 ـ  هیآ 14 .  ناـمقل ،  هکراـبم  هروس  2 ـ  هیآ 83 .  هرقب ،  هکراـبم 
 ، هداعـسلا جارعم  8 ـ  ص408 .  هداعـسلا ،  جارعم  7 ـ  ج2 ص257 .  تاداعـسلا ،  عماج  6 ـ  ج74 ص80 .  راونالا ،  راـحب  5 ـ  ص332 . 

 . ص407

زامن لامک  عنام  ینید  ناردارب  تبیغ  10 ـ 

نآ نایب  ماقم  ردام  هک  هدـش  نایب  يدایز  بلاطم  نید  رد  تبیغ  تمذـم  رد  تسین .  هدیـشوپ  یـسک  رب  هاـنگ  نیا  ءوس  رثا  تبیغ و  تمرح 
لاوئـس تسا .  زامن  رد  تبیغ  راثآ  ای  زامن و  تبیغ و  هطبار  تسا  حرطم  اجنیا  رد  هک  هچنآ  دشاب .  یمن  باب  نیا  رد  ام  ثحب  نوچ  میتسین 

عرـش رد  هک  هچنآ  ریخ ؟  ای  ددرگیم  رهاظ  مه  تادابع  رد  تبیغ  راثآ  اـی  دراد و  ریثأـت  مه  زاـمن  رد  ینید  ناردارب  تبیغ  اـیآ  هک  دوش  یم 
نآ شهاک  ای  تدابع و  كرت  اب  قیمع  کیدزن و  دـنویپ  طابترا و  تبیغ  هک  تسا  نیا  دـنا  هداد  میلعت  اـم  هب  نید  ناـیاوشیپ  هدـمآ و  رّونم 

یثیدـح رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دـشاب .  یم  تادابع  ریاس  زامن و  ریثأت  يارب  یگرزب  عناـم  تبیغ  تیـصعم  هکنیا  اـی  دراد و 
درم تبیغ  هک  سکره   . » هبحاص َُهل  رفغی  ْنَا  ِّالا  ًۀلیلو  ًاموی  نیعبرا  ُهَمایص  الو  هَتالص  ُهللا  لبقی  َْمل  ًۀملـسُم  َْوا  ًاملـسُم  َباتغا  ِنَم  دناهدومرف : 

كـالم و و  ( . 1 «) دیاشخبب ار  وا  هدـنوش  تبیغ  هکنیا  رگم  تسین  هتفریذـپ  شاهزور  زامن و  زور  هنابـش  لهچ  ات  دـیامن  ار  یناملـسم  نز  ای 
رایعم كالم و  نیا  دـنیامرفیم :  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  هک  تسین .  یـضار  وا  هک  يزیچ  هب  ار  وا  ینک  داـی  هک  تسا  نیا  تبیغ  رد  راـیعم 

زا یکی  مه  تبیغ  نیا  رباـنب  تبیغ .  هاـنگ  يرگید  تمهت و  باـقع  یکی  دراد  باـقع  ود  تمهت  رطاـخ  نیمه  هب  تسه و  مـه  تـمهت  رد 
 . ج75 ص258 راونالا ،  راحب  1 ـ  دیآ .  یم  باسح  هب  زامن  لامک  عناوم  زا  هک  تسا  هریبک  ناهانگ  یصاعم و 

زامن یلوبق  عنام  رسمه  ندرزآ  11 ـ 

 . دـشاب یم  رـسمه  هب  متـس  نتـشاد  اور  رازآ و  تیذا و  تسا  هدـش  هراشا  نادـب  تایاور  صوصن و  رد  زامن  لامک  يارب  هک  يرگید  عناـم 
نید و يایلوا  ياه  هیصوت  رد  تسا .  هناخ  رد  رـسمه  هب  ملظ  دشاب  هتـشاد  مه  يرتدیدش  باقع  دیاش  هک  ملظ  قیداصم  نیرتزراب  زا  یکی 
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و دـشاب .  مکاح  دـیاب  ینید  قالخا  تشذـگ و  وفع و  هکلب  تلادـع  هداوناخ  ياـضعا  ناـیم  رد  هک  هدـش  يداـیز  شرافـس  ینید  ناـگرزب 
عنام دوش  یم  بوسحم  لمع  نیرت  تشز  نیرت و  حیبق  هک  لمع  نیا  و  درادن .  یعرـش  هیجوت  چـیه  ناتـسد ،  ریز  هب  تبـسن  متـس  نیرتمک 

زامن و دهد  رازآ  ار  دوخ  رسمه  هک  یسک   : » دندومرف هک  تسیورم  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ زا  تسا .  زامن  لامک  يارب  یگرزب 
هتـشاد هزور  رمع ،  مایا  مامت  رد  دنچ  ره  دیامن  یـضار  ار  وا  ای  دیامن  کمک  ار  وا  هکنیا  رگم  دنوادخ  دزن  تسین  هتفریذـپ  وا  کین  لامعا 
نارای باحـصا و  زا  ( . 1 «) درادـب اور  ملظ  شرـسمه  هب  هک  یتروص  رد  تسا  باقع  باذـع و  زا  عون  نیمه  ياراد  مه  رهوش  زین  دـشاب و 
هیصوت نادب  ار  دوخ  ناکیدزن  هتشاد و  دیکأت  رایـسب  زیچ  هس  هب  ناشترـضح  هک  تسا  هدش  لقن  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ 

زامن زامن ،   . » مکیدـیا یف  ٌناوع  َّنُهَّناف  ءاسنلا  یف  هللا  اوقتاو  نوقیطیال  ام  مهوُفِّلکت  مکناـمیا ال  تکلم  اـمو  ةالـصلا  ةالـصلا  دـندومرفیم : 
ریز اب  تلادع  زامن و  ( . 2 «) دنیامش تسد  ناریسا  نانآ  هک  نانز  راک  رد  دیـسرتب  ادخ  زا  دینک و  راتفر  یکین  هب  ناتـسد  ریز  هب  دیرازگب و 
رظن هب  دناهداد .  هجوت  نادب  ار  دوخ  ناکیدزن  ناوریپ و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هک  دنتـسه  یمهم  رما  هس  یهلا  ياوقت  ناتـسد و 

هدومن يرود  نارگید  قوقح  هب  يدعت  ملظ و  زا  رازگزامن  هک  دوشیم  بجوم  یعقاو  زامن  هک  دشاب  نیا  رد  رما  هس  نیا  طابترا  هک  دـسریم 
لاح نیع  رد  دـیامن و  متـس  ملظ و  نارگید  هداوناخ و  هب  هک  یـسک  ًالباقتم  و  ددرگ .  رتشیب  وا  بلق  رد  ادـخ  زا  سرت  ناـمیا و  تاـجرد  و 
هدمآ نادرم  يارب  مه  یمکح  نینچ  تسا .  دقاف  ار  لامک  طرش  ًاعطق  یلو  تسا  اراد  ار  تحـص  طرـش  دنچ  ره  شزامن  دناوخب .  مه  زامن 

زا يرایـسب  ثیداـحا  و  دـشوکب .  رهوـش  تیاـضر  رد  دـیاب  نز  هک  تـسا  هدـش  يداـیز  تادـیکأت  تاـیاور  رد  ناـنز .  يارب  مـه  تـسا و 
یلـص ) ناربمایپ متاخ  مالـسا و  تعیرـش  بحاص  زا  تسا .  هدش  نایب  رهوش  تیاضر  اب  تادابع  طابترا  باب  رد  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم

بارـش تسا ،  هدرک  رارف  دوخ  يالوم  زا  هک  ياهدـنب  دریذـپ  یمن  ار  هورگ  جـنپ  زاـمن  دـنوادخ   : » هک تسا  تیاور  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا 
عرـش و نیزاوم  تیاعر  رد  زامن  سپ  ( . 3 «) دشابن یـضار  وا  زا  شرهوش  هک  ینز  دریگ و  رارق  نیدلاو  قاع  هک  یـسک  راوخ ،  ابر  راوخ ، 

زامن تادابع و  رب  تبظاوم  هک  نانآ  ینعی  دـنک  یم  اـفیا  ار  یمهم  شقن  ییوشاـنز  طـباور  رد  تشذـگ  وفع و  یگداوناـخ و  یگدـنز  رد 
نیمه زامن  راثآ  نیرتمک  نوچ  دـنرتکیدزن .  یهلا  برق  ماقم  هب  رتدـیقم و  عرـش  نیزاوم  ظفح  هب  دـنهدیم  تیمها  نادـب  دـنراد و  شیوخ 

یصاعم زا  تسین  لئاق  یتیمها  هجوت و  زامن  ظفح  هب  هکنآ  دبای و  يّرـست  هعماج  هب  اجنآ  زا  ددرگ و  رهاظ  هداوناخ  لها  نایم  رد  هک  تسا 
میناشوپب لمع  هماج  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ ینارون  مالک  نیا  هب  میئایب  سپ  درادن .  ییابِا  هعماج  هداوناخ و  هب  تبـسن  ناهانگ  و 

اهِجوز ِقلُخ  ءوس  یلع  ْتربَـص  ْنَمو  هئـالب  یلع  بویا  یطعا  اـم  لـثم  رجـالا  نم  هللا  هاـطعا  هتأرِما  قلُخ  ءوس  یلع  َرَبَـص  ْنَم  دـندومرف :  هک 
هک دـهد  نآ  لـثم  يدزم  ار  يو  یلاـعت  قـح  دـنک  ربـص  دوـخ  نز  ییوخدـب  رد  هک  يدرم   . » َنوـعرف ةأرما  َۀیـسآ  ِباوـث  لـثم  ُهللا  اـهاطعا 

هیـسآ شاداپ  باوث و  لثم  یباوث  ار  يو  یلاعت  قح  دنک  ربص  دوخ  رهوش  یقالخا  دب  رب  هک  ینز  ره  و  الب .  رد  داد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) بویا
ـ  4 ج13 ص332 .  لئاسولا ،  كردتسم  3 ـ  ج2 ص90 .  مولعلا ،  ءاـیحا  2 ـ  ج14 ص116 .  هعیـشلا ،  لئاسو  1 ـ  ( . 4 «) دهد نوعرف  نز 

 . ج2 ص90 مولعلا ،  ءایحا 

دنراد هدولآ  مشچ  هک  نانآ  زامن  ریثأت  مدع  12 ـ 

هدش ریبعت  نآ  زا  سیلبا  صالخ  ریت  ناونعب  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم ینارون  تاملک  رد  هک  هریبک  یـصاعم  ناهانگ و  نیرتگرزب  زا  یکی 
لق دومرف :  رون  هروس  رد  تسا .  هدومن  یهن  راـک  نیا  زا  ار  دوخ  ناگدـنب  ًادـیدش  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  تسا .  دولآ  هاـنگ  هاـگن  تسا 

ّنهراـصبا نم  َنْضُـضْغَی  تاـنمؤملل  لـقو  نوعنـصی  اـمب  ریبـخ  هللا  َّنِا  مهل  یکزا  کـلذ  مهجورف  اوُظَفْحَیو  مهراـصبا  نم  اوُّضُغَی  نینمؤـملل 
رت هزیکاپ  اهنآ  يارب  نیا  دـننک  ظفح  ار  دوخ  جورف  دـنناشوپب و  مرحمان ) هاگن  زا   ) ار دوخ  ياهمـشچ  وگب  نانمؤم  هب   . » ّنهجورف َنْظَفْحَیو 

ناماد دـنناشوپب و  دولآ ) سوه  هاگن  زا   ) ار دوخ  ياهمـشچ  وگب  نامیا  اب  نانز  هب  و  تسا .  هاگآ  دـیهد  یم  ماـجنا  هچنآ  زا  دـنوادخ  تسا 
مه ار  مرحمان  هب  هاگن  ینارچ و  مشچ  هلأسم  دناهدش  دراو  هراب  نیا  رد  هک  یتایاور  تایآ و  هیآ و  نیا  قباطم  ( . 1 «) دننک ظفح  ار  شیوخ 
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لوزن نأش  رد  هچنانچ  دیـسرت .  نآ  بقاوع  زا  تسج و  يرود  نآ  زا  تّدـش  هب  دـیاب  هک  تسا  هدومن  میرحت  نانز  يارب  مه  نادرم و  يارب 
تـشپ رد  ار  دوخ  هعنقم  ناـنز  زور  نآ  رد  دـش و  وربور  ینز  اـب  دوخ  ریـسم  رد  راـصنا  زا  یناوج  هک  دـش  هتفگ  روـن  هروـس  زا  روـبزم  هیآ 

تـشذگ نز  هک  یماـگنه  تخود  وا  هب  ار  دوـخ  مشچ  درک و  بلج  دوـخ  هب  ار  ناوـج  نآ  رظن  نز ،  نآ  هرهچ  دـنداد ،  یم  رارق  اهـشوگ 
هب نانچمه  زاب  دش و  یگنت  هچوک  دراو  هکنیا  ات  دادیم  همادا  ار  دوخ  هار  هکیلاح  رد  دوب  هدـش  هریخ  وا  هب  دوخ  نامـشچ  اب  نانچمه  ناوج 

تفاکش ار  شتروص  دوب  راوید  رد  هک  ياهشیش  هعطق  ای  ناوختسا  يزیت  دروخ و  راوید  هب  شتروص  ناهگان  درک  یم  هاگن  دوخ  رس  تشپ 
ادـخ هب  تفگ  دوخ  اب  هتخیر  شاهنیـس  سابل و  هب  تسا و  يراج  شتروص  زا  نوخ  دـید  دـمآ و  دوخ  هب  ناوج  تشذـگ  نز  هک  یماگنه 

هللا یلـص  ) ادخ لوسر  مشچ  هک  یماگنه  منک  یم  وگزاب  ار  ارجام  نیا  مور و  یم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تمدخ  نم  دـنگوس 
( . 2 «) دروآ ار  قوف  هیآ  دـش و  لزان  لیئربج  ماگنه  نیا  رد  درک  لقن  ار  ارجام  ناوج  تسا ؟  هدـش  هچ  دومرف  داتفا  وا  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع 

هریبک ناهانگ  ریاس  دننامه  هریبک  تیـصعم  نیا  زا  زامن  لها  هک  تسا  هجوت  لباق  هتکن  نیا  دولآ  هانگ  هاگن  اب  زامن  طابترا  دنویپ و  باب  رد 
ناهانگ یـصاعم و  زا  ار  وا  دـیاب  دـشاب  راثآ  ياراد  وا  يدابع  لامعا  هدوب و  تداـبع  تعاـطا و  لـها  ًاـعقاو  یـسک  رگا  نوچ  دنـشابیم  اربم 
نیرتهب دشاب و  هدوب  ناهانگ  لباقم  رد  عدار  عنام و  نیرتهب  دیاب  وا  زامن  ینعی  درادـبهگن .  ظوفحم  نوصم و  گرزب  هانگ  نیا  زا  ًاصوصخ 

هک يزامن  و  دراد .  تسارح  زین  دوخ  ناگدید  رب  ًاعطق  دـنکیم  تظفاحم  دوخ  زامن  تادابع و  رب  هک  یناوج  نانمـشد .  ریت  ربارب  رد  وا  رپس 
دـسرن ادخ  هب  يزامن  نینچ  تسا .  یلـصاح  یب  زامن  دیدرت  نودب  تسا و  هدرکن  ذوفن  رازگزامن  لد  رد  دیامن  ظفح  ار  لد  هدید و  دناوتن 

دومن یحو  وا  رب  دنوادخ  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) ربمایپ دواد  یگدنز  رد  دوشیم .  هدز  شتروص  هب  هک  هدمآ  تیاور  رد  یتح  و 
هتـشاد رود  مدوخ  زا  ار  شیادص  منزیم و  شتروص  هب  ار  زامن  نآ  نم  دناوخیم و  زامن  دتـسیایم و  زامن  هب  ياهدـنب  اسب  هچ  دواد  يا   : » هک

میرح اه و  هناخ  هب  دایز  هک  تسا  یـسک  وا  تسا ؟  یـسک  هچ  رازگزامن  نآ  ینادیم  ایآ  دواد  يا  دسرن  نم  هب  شتئارق  يادـص  هک  يروط 
زا دوشب  مدرم  رب  مکاح  ریما و  رگا  هکنیا  هب  دنکیم  هسوسو  ار  وا  شـسفن  هک  تسا  یـسک  نیا  دـنکیم و  هاگن  هانگ  قسف و  مشچ  اب  نینمؤم 

دنشابیم زامن  لامک  عناوم  دش  نایب  هک  ياهناگدزاود  دراوم  همه  هک  تسا  نیا  لصف  نیا  رد  بلطم  هصالخ  ( . 3 «) دنزب ار  اهندرگ  ملظ  هار 
رهاظ وا  یگدنز  رد  زامن  یعقاو  راثآ  دنز ،  رانک  ار  عناوم  نیا  دـناوتن  رگا  یلو  دـشاب  شتدابع  زامن و  هب  دـیقم  صخـش  هک  دـنچ  ره  سپ 

هک درک  وجتـسج  دـیاب  دوشیمن  لصاح  ام  يارب  یلماـکت  ینید ،  يداـبع و  لاـمعا  ماـجنا  ادـخ و  يوس  هب  ماـیق  اـب  مینیبیم  رگا  و  دوشیمن . 
رازگزامن يارب  ار  یتاماقم  دـناوتیم  لامک  عنام  نودـب  هناصلاخ و  زامن  کی  نوچ  دـناهدوب  لماکت  دـشر و  عنام  لماوع  نیا  زا  کیمادـک 

یم تسدـب  ینید  نوتم  زا  هچنآ  تسا .  تدابع  راـثآ  روهظ  يارب  یلـصا  ماـگ  نآ  ندرب  نیب  زا  عناوم و  تفرعم  تخانـش و  دروآ .  دوجوب 
قلعت رگید  تسا و  لایخ  هوق  يریگراکب  یکی  دننک .  یم  تشگرب  یلـصا  أشنم  ود  هب  ینوریب  ینورد و  عناوم  نیا  همه  هک  تسا  نیا  دـیآ 

یناطیش همـشچرس  ود  نیا  دشوکب و  عنام  ود  نیا  عفر  رد  رازگزامن  دیاب  دشاب .  یم  ناهانگ  همه  سأر  رد  هک  تسا  یئایند  روما  هب  رطاخ 
زین درادب و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  وا  دشاب و  يوق  ناسنا  هلّیخم  هوق  هک  مادام  ددرگن .  يراج  نآ  زا  يدـیلپ  فارحنا و  ياهرهن  ات  دـناشوپب  ار 

هدهاشم دوخ  یگدنز  رد  نآ  زا  يرثا  دشاب  لوغـشم  تدابع  زامن و  هب  مه  لاس  اهلاس  رگا  دیامن  دـشر  ایند  هب  یتسود  بح و  لاهن  لد  رد 
تسا لایخ  تسد  رد  وا  تادابع  یتح  روما  همه  مامز  تسین و  یتایح  ار  شلقع  دشاب  هدنز  لایخ  وا  رد  هک  ینامز  ات  نوچ  درک .  دهاوخن 

رگا يدرف  نینچ  دوریم  شیپ  لایخ  مهو و  يانبم  رب  وا  یگدـنز  روما  همه  هکلب  يونعم  روما  تدابع و  زاـمن و  اـهنت  هن  نیا  رباـنب  لـقع .  هن 
رد هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  تسا .  يدام  فادها  هب  یسرتسد  ای  ندیسر و  يارب  دوش  یم  لوغـشم  ادخ  شتـسرپ  هب  دنک و  یم  مه  تدابع 

یکی ددرگیم .  رب  أشنم  ود  نآ  هب  روما  هدمع  هک  دراد  گرزب  أشنم  ود  بلق  روضح  رد  عنام  رطاخ و  تتـشت  همه   : » دنیامرف یم  هنیمز  نیا 
لهچ هک  تسا  نیمه  رطاـخ  هب  و  تسا .  يویند  تاـیثیح  هب  رطاـخ  ّقلعت  اـیند و  بح  رگید  أـشنم  تسا و  لاـیخ  ندوب  راّرف  يدرگ و  هزره 

ار ام  دشاب  سدقم  ماقم  نآ  هب  سنا  هیام  قح و  برق  جارعم  دیاب  هچنآ  تسین و  ترودـک  تملظ و  زج  يرثا  لد  رد  ار  ام  زامن  لاس  هاجنپ 
يراـسکاخ و شاـهرمث  تشاد  تیدوبع  زا  ییوب  اـم  زاـمن  رگا  هدرک .  رود  اهگنـسرف  سنا ،  ماـقم  هب  جورع  زا  روجهم و  برق  تحاـس  زا 
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سپ ( . 4 «) تسا لقتسم  یببس  ناسنا  تواقش  تکاله و  يارب  کی  ره  هک  راختفا  ربک و  یـشورف و  دوخ  بجع و  هن  دوب  ینتورف  عضاوت و 
نافراع و ماقم  هب  هدومن و  سمل  ار  زامن )  ) یهلا میظع  رما  نیا  راثآ  میبای و  تسد  يزوریپ  نیا  هب  یگدنز  رد  ات  میئامن  یعـس  ام  همه  دیاب 
ج14 هنومن ،  ریـسفت  2 ـ   . 31 هیآ 30 ـ  رون ،  هکراـبم  هروـس  1 ـ  میدرگ .  لصا  تسا و  یناسنا  تقلخ  یلـصا  فدـه  هک  ناقـشاع  هبترم 

 . ص30 هالصلا ،  رس  4 ـ  ج84 ص257 .  راونالا ،  راحب  3 ـ  ص435 . 

متفه لصف 

نایدا رد  زامن 

نایدا و ناوریپ  و  تسا .  نایدا  همه  نیب  كرتشم  هکلب  درادن  مالـسا  نید  هب  صاصتخا  یهلا  میلاعت  ماکحا و  زا  يرایـسب  هک  تسین  یکش 
دومن میسقت  هتسد  ود  هب  ار  مالسا  رد  تاروتسد  ماکحا و  ناوتیم  تهج  نیمه  هب  دندرک .  یم  لمع  هتشاد و  داقتعا  نآ  هب  هتشذگ  بهاذم 
ینامز ناوتیمن  ینعی  دنایخیرات  ارف  ماکحا  مّود  مسق  دنـشابیم و  رودـص  زا  یـصخشم  نامز  ياراد  هدوب و  یخیرات  هک  یماکحا  لّوا  مسق  . 

ریاس رد  هکلب  تسین  مالـسا  نید  صتخم  هک  تسا  یتاروتـسد  ماکحا و  نآ  زا  یکی  زامن  و  دومن .  صخـشم  نییعت و  اهنآ  رودص  يارب  ار 
تسا و مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم تایاور  رابخا و  مه  اعدا  نیا  لیلد  تسا .  هتـشاد  دوجو  يدابع  رما  نیا  یهلا ،  نایدا  ینامـسآ و  عیارش 

ردقنآ زامن  هک  هتکن  نیا  هب  تسا  ناوج  لسن  تخانش  یهاگآ و  يارب  نایدا » رد  زامن   » مانب هناگادج  یلـصف  حرط  تلع  نایدا .  خیرات  مه 
رد هکلب  هدـمآ  باسح  هب  نید  تابجاو  ءزج  هدـش و  دـیکأت  نآ  هب  همه  نیا  مالـسا  رد  اهنت  هن  هک  تسا  رثؤم  ناسنا  تاـیح  یگدـنز و  رد 

تیـصخش یهد  لکـش  رد  ار  ییازـسب  شقن  ریثأت و  زامن »  » رگا و  دـشاب .  یم  زامن »  » بجاو لمع  نیرتمهم  زا  یکی  بهاذـم  نایدا و  همه 
بیغرت و نادب  لمع  هب  ار  دوخ  ناوریپ  نایدا  نابحاص  دـشیمن و  هدرمـش  یهلا  ریغ  یهلا و  نایدا  رد  تابجاو  ءزج  ًاعطق  درکیمن  افیا  ناسنا 

 . میهدیم رارق  یسررب  دروم  ار  عوضوم  مهم ،  رما  نیا  هب  رتشیب  تخانش  یهاگآ و  يارب  اذل  دندرکیمن .  قیوشت 

یهلا يایبنا  همه  شور  زامن 

هک دروخ  یم  مشچ  هب  يرایـسب  تایاور  ثیداحا و  تسا  ینید  ياملع  ناگرزب و  تامحز  لـصاح  هک  یثیدـح  عماوج  یئاور و  بتک  رد 
هللا یلـص  ) مالـسا یمارگ  لوسر  دوش .  یم  هراشا  هنومن  باب  زا  تیاور  دنچ  هب  دنا .  هدـش  رکذـتم  هتکن  نیا  هب  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم

ياهتنس زا  زامن   . » ءایبنالا ُجاهنم  َیِهَف  ّلجو ـ  ّزع  ّبرلا ـ  ُةاضرَم  اهیفو  نیدلا  عیارش  ْنِم  ُةالـصلا  دناهدومرف :  یثیدح  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع 
ءایبنا شور  هار و  زامن   . » ءایبنالا جاـهنم  ُةالـصلا  دـناهدومرف :  زین  و  ( . 1 «) تسا ناربمایپ  شور  هار و  راگدرورپ و  يدونـشخ  هیاـم  نید و 
يدنع اَهلَو  ناکمب  اهَّناف  ِةالصلاب  کیلع  دیامرفیم :  نینچ  مالسلا ) هیلع  ) یـسوم ترـضح  هب  باطخ  دنوادخ  رگید  یثیدح  رد  ( . 2 «) تسا
یهلا يایبنا  ناربمایپ و  زا  ( . 3 «) دـشاب یم  نم  شیپ  یمکحم  نامیپ  عیفر و  ناکم  ياراد  زامن  انامه  سپ  زامن ،  هب  داـب  وت  رب   . » ٌقیثو ٌدـهع 
رسمه هک  یتقو  ( مالسلا هیلع  ) ربمایپ میهاربا  زا  هچنانچ  دشاب .  یم  نآ  لئاضف  تیمها و  هرابرد  هک  تسا  لوقنم  یثیداحا  تایاور و  هتشذگ 

دنع عرز  يذ  َریغ  داوب  یتیّرذ  ْنِم  ُتنکـسا  ینا  اـنبر  دـنک .  یم  لـقن  نینچ  نآرق  درب  زاـجح )  ) هکم نیمزرـس  هب  ار  لیعامـسا  شدـنزرف  و 
تسا وت  مرح  هک  يا  هناخ  رانک  رد  یفلع  بآ و  یب  نیمزرس  رد  ار  منادنزرف  یـضعب  نم  اراگدرورپ   . » َةالـصلا اومیقیل  اّنبر  مَّرحملا  کتیب 
ّینبای دیامرف :  یم  نآرق  تسا  ربمایپ  دواد  اب  رـصاعم  هک  میکح  نامقل  ياهتحیـصن  اهدنپ و  زا  و  ( . 4 «) دنراد اپرب  ار  زامن  ات  متخاس  نکاس 

فورعم هب  رما  راد و  اپرب  ار  زامن  مرـسپ !   . » رومُالا مْزَع  ْنِم  کلذ  ّنِا  کباصا  ام  یلع  ربصاو  رکنملا  ِنع  هناو  فورعملاب  ُرماو  َةالـصلا  مقا 
یـساسا مهم و  ياهراک  زا  نیا  هک  شاب  روبـص  شاـب و  تماقتـسا  اـب  دـسریم  وت  هب  هک  یبئاـصم  اهیتخـس و  ربارب  رد  نک و  رکنم  زا  یهن  و 

 . تسا هدـش  تباث  ام  يارب  بلطم  مالـسلا )) مهیلع  ) نیموصعم زا  هدراو  ثیداحا  رابخا و  هقیرط   ) قیرط نیا  زا  هکنیا  رب  هوـالع  ( . 5 «) تسا
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ثیداحا عماج  1 ـ  دراد .  یم  نایب  ار  نآ  ناوریپ  تداـبع  هوحن  هک  تسا  ناـیدا  خـیرات  نآ  دراددوجو و  عوضوم  تاـبثا  يارب  يرگید  هار 
هکرابم هروس  5 ـ  هیآ 37 .  میهاربا ،  هکرابم  هروس  4 ـ  ص257 .  هللا ،  هملک  3 ـ  ج82 ص231 .  راونالا ،  راحب  2 ـ  ج4 ص22 .  هعیشلا ، 

 . هیآ 17 نامقل ، 

تشترز

تشترز نیئآ  رد  زامن 

ار وا  یضعب  دنناد و  یم  خلب  لها  ار  وا  یخرب  دناهتسناد .  ( مالسلا هیلع  ) حیسم دالیم  زا  شیپ  لاس  ار 6500  تشترز  روهظ  خیرات  نیخروم 
یهلا يایبنا  تقلخ  هباشم  هک  دنیامن  یم  لقن  ار  یلئاسم  وا  تقلخ  هوحن  رد  دنرامش .  یم  ناجیابرذآ  رابت  زا  ار  وا  رگید  یخرب  ير و  لها 

هب ار  مدرم  هدوـب و  یتـسرپ  اـتکی  وا  میلاـعت  هک  تـسا  لوـقنم  خـیرات  رد  دنـشاب .  یمن  مکحتـسم  مـکحم و  نادـنچ  لاوـقا  نـیا  اـّما  تـسا 
ناریا رد  نامز  نآ  رد  تسا .  یتسرپ  اتکی  نآ  تسا و  یکی  ناهج  رد  تقیقح   : » دوب نیا  وا  شرافـس  دومن .  یم  توعد  اتکی  يادزماروها 

نیا زا  تشترز  هک  دـندوب  لوغـشم  تعارز  ناـیاپراهچ و  شرورپ  هب  يرهـش و  یگدـنز  ياهتـسد  دـندرک  یم  یگدـنز  مدرم  زا  هورگ  ود 
نایب ماقم  ردام  هک  دنتشاد  یـصاخ  ینید  موسر  بادآ و  نیئآ  نیا  ناوریپ  ( . 1) دندوب درگ  ارحص  نیـشن و  رداچ  رگید  هورگ  دوب و  هورگ 

و هلبق )  ) صاخ تهج  هب  نداتـسیا  هوحن  هک  شیک  نیا  رد  تسا  زامن  يدابع  لـمع  دوجو  دراد  تیمها  اـم  يارب  هک  هچنآ  اـّما  میتسین .  نآ 
 . ج1 ص170 ناهج ،  نایدا  خیرات  دعب و  هب  ص453  نایدا ،  عماج  خیرات  ك :  ر .  1 ـ  تسا .  هدش  نایب  زامن  وضو و  طیارش 

تشترز نیئآ  رد  هلبق 

 . شتآ غارچ و  هام ،  باتفآ ،  لیبق  زا  دشاب  رون  تمـس  تهج و  هب  دـیاب  هک  تسا  هدـش  دـیکأت  ندـناوخ  زامن  ماگنه  تشترز ،  شیک  رد 
رامش هب  یقطنم  لوقعم و  رایسب  رما  کی  اهنآ  يارب  لمع  نیا  ( . 1) دومن نیعم  ار  یتهجو  دودح  ادخ  يارب  ناوتیمن  هک  دندقتعم  نانآ  اریز 
راونا تایلجت  هب  ار  ناسنا  هک  هتـسناد  حور  توارط  تیونعم و  زا  يرادومن  ار  ییانـشور  تقیقح و  یّلجت  ار  رون  نانآ  هکنیا  رطاخب  دـمآیم 

رون هک  یتهج  ره  هکلب  تشادن  ینّیعم  صخـشم و  يوس  تمـس و  نایتشترز  هلبق  هدیقع  نیا  هب  هجوت  اب  نیا  ربانب  دزاسیم  هجوتم  یهلا  هقح 
 . ج1 ص182 ناهج ،  نایدا  خیرات  1 ـ  دشیم .  بوسحم  نانآ  هلبق  تمس  نامه  تشاد  دوجو 

تشترز ناوریپ  نتخاس  وضو  هوحن 

وـشتسش زیمت  بآ  اب  راب  هس  ار  كزوق  ات  اهاپ  زین  یناـشیپ و  يـالاب  شوگاـنب و  اـت  تروص  چـم و  اـت  اهتـسد  ناـنآ  نتفرگ  وضو  هقیرط  رد 
كاپ كاخ  يوررب  ار  تسد  راب  هس  رگید  للع  اـی  تروص و  تسد و  مخز  رطاـخ  هب  اـی  بآ  هب  یـسرتسد  مدـع  تروص  رد  و  دـندادیم . 

 . ج1 ص182 ناهج ،  نایدا  خیرات  1 ـ  ( . 1) دنیوگ یم  ممیت  ار  نآ  هک  دنشکیم  تروص  تسد و  تشپ  هب  سپس  دننزیم و 

تشترز شیک  رد  هناگجنپ  زامن 

هاـگ نواـه  1 ـ  زا :  دـنترابع  تـقو  جـنپ  نآ  هـک  دـش  هـتفرگ  رظنرد  تداـبع  زاـمن و  تـقو  جــنپ  زور  هنابــش  ره  يارب  تـشترز  نـیئآ  رد 
هس ات  تسا  رهظ  ماگنه  زا  ( repithwingah  ) هاگ نیو  تپیر  2 ـ  رهظ . )  ) زورمین ات  تسا  دیـشروخ  ندمآرب  زا  هک  ( havangah)
هاگ میرتور  سیویا  4 ـ  هراتس .  ندش  ادیپ  بش و  لّوا  ات  رهظ  زا  دعب  هس  تعاس  زا  ( oziringah  ) هاگنیریزا 3 ـ  زورمین .  زا  دعب  تعاس 
ره دیـشروخ .  ندمآ  رب  ات  تسا  بش  همین  زا  ( ushinhingah  ) هاگ نیهشا  5 ـ  بش .  همین  ات  بش  لّوا  زا  ( aiwisruthrimgah)
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یم تقو  ینعم  هب  کی  ره  رخآ  رد  هاگظفل  هدمآ و  اهنآ  یماسا  هک  دراد  صاصتخا  ناگتشرف  زا  یکی  مسا  هب  هناگجنپ  تاقوا  نیا  زا  کی 
 . ج1 ص180 ناهج ،  نایدا  خیرات  1 ـ  ( . 1) دشاب

زامن یتسرد  طیارش 

 . دشاب یمن  حیحص  زامن  نآ  نودب  هک  هتفرگ  رظنرد  ار  یطیارـش  زامن  یتسرد  تحـص و  يارب  یهلا  عیارـش  ریاس  دننامه  نیئآ  نیا  ناوریپ 
نهاریپ ندیشوپ  3 ـ  يدیلپ .  هنوگره  زا  سابل  ندوب  كاپ  2 ـ  تساجن .  تفاثک و  هنوگره  زا  نت  ندوب  كاـپ  1 ـ  زا :  دنترابع  طیارش  نآ 

 . دندنب یم  رمک  هب  صاخ  یبیترت  اب  ار  نآ  هدش و  هتفاب  مشپ  زا  هک  یبانط  دیفس و 

ینامشیک رد  زامن  تیفیک 

نید دومن و  دادملق  ربمایپ  ار  دوخ  هک  دوب  هلاس  شش  تسیب و  یناوج  لاس 242  زورون  رد  وا  دننادیم  لباب  لها  یناریا و  نیخروم  ار  ینام 
وا دناسر .  ماجنا  هب  ار  دوخ  نیئآ  تاغیلبت  هک  تشاذگ  دازآ  ار  ینام  وا  یلو  تشاد  هضرع  یناساس  هاشداپ  لّوا ،  روپاش  رابرد  رد  ار  دوخ 

یهلا هداتسرف  نیرخآ  متـسه و  نم  داد  هدعو  یـسیع  ترـضح  هک  يربمایپ  هک  دومن  اعدا  تشون و  ناگروپاش »  » مانب ار  دوخ  باتک  نیلوا 
رد بجاو  زاـمن  راـهچ  تسا  هناـگراهچ  زاـمن  وا  نـیمارف  ماـکحا و  زا  یکی  هـک  دومنهـضرع  شیوـخ  ناوریپـهب  اریمیلاـعت  وا  ( . 1) مشابیم

باتفآ هب  يور  سپـس  دومن  حـسم  ار  دوخ  ياهاپ  اهتـسد و  تروص و  دـکار  ای  ناور  بآ  اـب  دـیاب  لّوا  هک  تسا  بیترت  نیا  هب  ینامـشیک 
ناّحبسم وا .  نابهگن  ناگتشرف  تسا  كرابم  ربمایپ .  يامنهار  تسا  كرابم  تفگ :  دیاب  هدجس  لاح  رد  تفر و  هدجـس  هب  دعب  داتـسیا و 

ناشفا و وت  رپ  ینام  يا  وت  هدـش  داـی  یکاـپ  هب  دـیوگب  دور و  هدجـس  هب  هراـبود  دتـسیاب و  دوش و  دـنلب  سپـس  وا .  ناـشفا  وترپ  نایرکـشل 
مّوس هدجس  هب  دوشیم و  دنلب  زین  تسا و  شخب  يدوبهب  شمامت  هک  یتسه  گرزب  هرجش  یتسیز و  لاهن  ییانشور و  هشیر  هک  ام  يامنهار 

ییاهرکذ دور و  یم  مراهچ  هدجـس  هب  دوشیم و  دنلب  هتـشادرب و  موس  هدجـس  زا  رـس  نآ  زا  دـعب  دروآیم و  نابز  هب  رگید  يراکذا  دوریم و 
هناگ هد  ياهزامن  نیا  زا  تغارف  زا  سپ  دروآیم .  ياجب  هدجـس  هدزاود  ات  روطنیمه  دزاسیم و  يراج  نابز  رب  ار  یلبق  ياهرکذ  نامه  هیبش 

ـ  2 تسا .  دیـشروخ  لاوز  ماـگنه  رد  لّوا  زاـمن  تقو  1 ـ  زا :  دـنترابع  هناگراهچ  ياهزامن  تاـقوا  و  ( . 2) دنک یم  عورـش  ار  رگید  زامن 
ـ  4 هتـشذگ .  بش  زا  تعاس  هس  ات  تسا  باـتفآ  بورغ  زا  موس  زاـمن  تقو  3 ـ  تسا .  باتفآ  بورغ  رهظ و  لاوز  ناـیم  مّود  زاـمن  تقو 
رد هک  دـهد  ماجنا  ار  يراک  نامه  دـیاب  اه  هدجـس  اهزامن و  نیا  مامت  رد  و  بش .  همین  ات  هتـشذگ  بش  زا  تعاس  هس  مراـهچ  زاـمن  تقو 

3ـ ج1 ص217 .  ناهج ،  نایدا  خـیرات  2 ـ  ج1 ص202 .  ناهج ،  نایدا  خـیرات  1 ـ  ( . 3) دروآ یم  اجب  تسا  ریـشب  زامن  مان  هب  لّوا  زاـمن 
 . ج1 ص218 ناهج ،  نایدا  خیرات 

اهکیس بتکم  رد  تدابع 

ناودنه زا  يدایز  هدع  هک  دشابیم  ونشیو »  » اهنآ يادخ  هک  ودنه .  بهذم  مالـسا و  نید  زا  هتخیمآ  تسا  یبهذم  ( sikhism  ) مزیهکیس
طالتخا و زا  هک  تسا  یثلاث  نیئآ  کی  هکلب  ناملسم .  هن  دنتسه و  ودنه  هن  اهکیـس  هک  تسا  نیا  رکذت  لباق  هتکن  دنتـسه .  ادخ  نآ  وریپ 
زا یتمسق  رد  و  دش .  سیسأت  ( babananak « ) کناناباب  » مانب يدرم  هطساوب  شیک  نیا  تفای .  لیکـشت  ود  نیا  كرتشم  تاکن  عمج 
هب هدـنام و  هیحان  نامه  رد  تّدـم  نیا  رد  درذـگ و  یم  نآ  سیـسأت  زا  لاس  دـصراهچ  دودـح  تفای و  شرتسگ  ناتـسودنه  یبرغ  لامش 
نآ ناوریپ  يارب  دشاب  یم  ودـنه  مالـسا و  زا  یبیکرت  هک  ناسآ  هداس و  تروصب  کنان  میلاعت  ( . 1) تسا هدرکن  خوسر  رگید  ياهروشک 

 . دراد ياج  یمدآ  لد  رد  دراد و  روضح  یتسه  ملاع  رـسارس  رد  ادخ  هک  تسا  دقتعم  وا  تسا .  دیحوت  وا  بتکم  ساسا  دـیدرگ .  حرطم 
(2) تفای تسد  وا  هب  ناوت  یم  ملعم  میلعت  هلیسوب  تسا  دوجوم  اهلد  همه  رد  وا  اریز  نکم .  وجتسج  لد  زا  جراخ  رد  ار  ادخ  تفگ  یم  وا 
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 . تسین هاگآ  یـسک  ار  تیاهمان  زار  يرادـن .  ياهقرف  داژن و  گنر و  ناشن و  هک  یناـمه  وت  هک :  تسا  نیا  اـهنآ  تاداـبع  زا  ياهـشوگ  . 
يرادـن و ساره  یـسک  زا  يرادـیاپ .  هشیمه  تسین و  ینایاپ  ار  وت  يرادـن و  قولخم  یئابیز .  وت  یناـهج .  هنیجنگ  هک  ار  وت  منک  هدـجس 
هب هودنا  مغ و  زا  تسا و  وت  زا  نیمارف  ماکحا و  مامت  یتسه .  نادواج  هشیمه  یلماک و  مسلط  هک  ار  وت  منک  هدجس  دناسرتن .  ار  وت  یـسک 

ار یلامتسد  لقا  دوبن ال  یهالک  رگا  دنهن و  رس  رب  یهالک  ًامتح  دیاب  دارفا  همه  هک  تسا  نینچ  ناشدبعم  رد  اهنآ  مسارم  و  يرود و . . . . 
میظعت هدمآ  سدقم  باتک  هاگرارق  لحم  يرتم  کی  ات  هاتوک  ياهماگ  اب  دوشیم  دبعم  دجسم و  دراو  هک  کیـس  درف  ره  دنراذگ و  رـس  رب 

 ، ذخأم نامه  3 ـ  ج2 ص431 .  ناهج ،  نایدا  خـیرات  2 ـ  ج2 ص421 .  ناهج ،  نایدا  خـیرات  1 ـ  ( . 3  . . . ) دور و هدجـس  هب  دـیامن و 
 . ص129 ناهج ،  هدنز  نایدا  و   . 439 ص437 ـ 

دوهی

( مالسلا هیلع  ) یسوم ترضح  تعیرش  رد  زامن 

دوخ ربماـیپ  زا  هک  دنـشاب  یم  یماـکحا  میلاـعت و  ياراد  میـسانش  یم  دوهی  ناونعب  ار  ناـنآ  اـم  هزورما  هک  یـسوم  ترـضح  یعقاو  ناوریپ 
دیاش هزورما  هک  دنچ  ره  دندیقم  ماکحا  نیمارف و  نیا  هب  دنـشاب  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم نید  یقیقح  یعقاو و  عبات  هک  نانآ  دـنا .  هتفرگارف 

زا زین  نیخروم  دوجوم و  ناش  ینید  نوتم  رد  ینید  تاروتـسد  میلاعت و  نکیل  دنـشاب و  هدز  اـپ  تشپ  تاروتـسد  نآ  هب  ناـشیا  زا  يرایـسب 
تـسا هدش  دراو  دوهی  نید  رد  تسا .  زامن  اهنآ ،  يدابع  ماکحا  میلاعت و  زا  یکی  دـناهدرک .  لقن  ار  یلئاسم  هتـشذگرد  نید  نیا  ناوریپ 
ًابیرقت ات  تسا  رجف ) عولط   ) باتفآ عولط  زا  لـبق  هاگحبـص  زاـمن  تقو  1 ـ  زا :  دـنترابع  هک  تسا  بجاو  نانآ  رب  زاـمن  هس  زور  هنابـش  هک 

ات تسا  باتفآ  بورغ  زا  هاگماش  زامن  تقو  3 ـ  باتفآ .  بورغ  ات  تسا  هتشذگ  رهظ  زا  یـساپ  زورمین  زامن  تقو  2 ـ  حبص .  هن  ای  تشه 
 . دنناوخ یم  تاجانم  باتفآ  عولط  ات  بش  همین  زا  دعب  تعاس 3  زا  اهبش  زا  یضعب  و  بش ) همین   ) بش هدزاود  تعاس 

زامن تامدقم  طیارش و 

تامدقم و زا  یخرب  دشاب .  دجاو  ار  نآ  طیارش  هدومن و  مهارف  ار  نآ  تامدقم  دیاب  دروآ  اجب  حیحـص  ار  شزامن  دهاوخب  یـسک  هاگ  ره 
هنوگره زا  ار  شـسابل  دیامن و  لسغ  دیاب  ادـتبا  دـشاب !  هتـشاد  ندرگ  رب  تبانج  لسغ  یـسک  رگا  1 ـ  دشاب .  یم  حرـش  نیدـب  نآ  طیارش 

هوهی اب  عوشخ  عوضخ و  اـب  هداتـسیا  سدـقملا  تیب  فرطب  دـنیوش و  یم  ار  اهتـسد  تروص و  سپـس  دزاـس .  كاـپ  یگدولآ  تساـجن و 
ياهتمـسق نیا  هک  دندقتعم  نانآ  دشاب .  یم  سدقم  باتک  هناگ  هس  ياهتمـسق  رطاخ  هب  زامن  هس  نیا  دننک .  یم  زاین  زار و  دوهی ) يادخ  )

دروم ار  دارفا  ناهانگ  سدقم  تاذ  دنوادخ و  هلیسو  نادب  دش و  هتشون  سدقلا  حور  تیانع  تردق و  هب  تاروت )  ) سدقم باتک  هناگ  هس 
یعقاو لماک و  زامن  دشاب و  هتـشاد  دوجو  لماک  بلق  روضح  دیاب  زامن  رد  هک  تسا  هدمآ  دوهی  دوملت  رد  دهد .  یم  رارق  شـشخب  وفع و 
هتـشاد مه  ياهتـساوخ  رگا  هدـش و  عقاو  لوبق  دروم  يزامن  نینچ  دـیامن .  نآ  هب  زکرمتم  ار  شیوخ  ساوح  یماـمت  درف  هک  تسا  يزاـمن 

نیا دیاب  تسا  هتـشادن  ساوح  زکرمت  تردـق  ای  هدوبن  صلاخ  شتّین  یـسک  رگا  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  اّما  ددرگ .  یم  هدروآ  رب  دـشاب 
لیبق زا  یلئاسم  تسا  هدش  نایب  ( مالسلا هیلع  ) یسوم تعیرـش  رد  هدمآ  زامن  هرابرد  مالـسا  رد  هک  هچنآ  هباشم  دیامن .  كرت  ار  ینید  لمع 

مالـسا و نیب  كارتشا  تاکن  دـبعم  هسینک و  تسادـق  زامن و  بوجو  يارب  یعرـش  غولب  تعامج ،  ياهزامن  ماجنا  ناـعونمه ،  يارب  اـعد 
یم حبـص  زامن  رد  ًاصوصخ  شود  رب  ( telit  ) تیلط نتخادنا  زامن ،  ییاپرب  يارب  همدـقم  نیمود  2 ـ  دـشاب .  یم  زامن  صوصخ  رد  دوهی 

یمرچ هظفحم  ود  نیلیفت   . ) دوش هجوـت  نادـب  دـیاب  هک  تسا  يرگید  همدـقم  یناـشیپ  تسد و  هب  ( tephilin  ) نیلیفت نتـسب  3 ـ  دشاب . 
نآ يور  هک  دراد  رارق  تسوپ  زا  یکزان  ياه  هقرو  اهنآ  نورد  هدـش و  لصو  نآ  هب  یمرچ  ياه  همـست  هک  تسا  لکـش  بعکم  کچوک 
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ياجب ّتقد  هب  ار  نیلیفت  تیلط و  نامرف  سکره  هک  تسا  هدـمآ  ناـنآ  ینید  بتک  رد  تسا .  هدـش  هتـشون  تاروت  بلاـطم  زا  هعطق  راـهچ 
نادرم يارب  مراهچ  همدـقم  4 ـ  دندنب .  رمک  وا  تمدـخ  هب  رازگتمدـخ  رازه  دـنچ  زیخاتـسر  زور  رد  هدـنیآ  رد  هک  دـبای  یم  قیفوت  دروآ 

مزال و يرازگزامن  ره  يارب  قوف  هناگراهچ  تامدـقم  ظفح  ( . 1) دشاب یم  دوخرس  ياهوم  ندناشوپ  نانز  يارب  رـس و  رب  هالک  نتـشاذگ 
نیئآ رد  هک  تسا  يروتـسد  نیا  دوب .  دهاوخن  حیحـص  زامن  دشاب  هدوبن  مهارف  طیارـش  تامدـقم و  نیا  زا  یکی  رگا  ینعی  تسا  يرورض 

یط ار  فارحنا  ریسم  نامز  تشذگ  رثا  رب  اهدعب  یهلا  ربمایپ  نیا  ناوریپ  زا  يرایسب  هک  دنچ  ره  تسا .  هدمآ  ( مالسلا هیلع  ) یسوم ترضح 
ناناملـسم ام  تسین .  ینامـسآ  تعیرـش  نیا  لصا  نالطب  رب  لیلد  ناـشیا  یهارمگ  فارحنا و  یلو  دـناهدش  هدیـشک  یهارمگ  هب  هدومن و 

هدوب قح  دوخ  نامز  رد  هدروآ  هک  یتعیرش  مه  تسا و  یهلا  هداتسرف  ادخ و  قح  هب  ربمایپ  مالسلا ) هیلع  ) یسوم ترـضح  مه  هک  میدقتعم 
لیـصفت و يارب  1 ـ  دـش .  دراو  دـمآ  یم  نآ  رـس  رب  دـیابن  هک  هچنآ  هتفرگ و  رارق  ناـفّرحم  فـیرحت  دروـم  نید  نیا  ًاجیردـت  یلو  تـسا 

 . دوش هعجارم  دعب  هب  ج3 ص307  نایدا ،  خیرات  باتک  هب  رتشیب  حیضوت 

( مالسلا هیلع  ) یسیع تعیرش  رد  زامن 

هک هچنآ  همه  ًابیرقت  دش  لزان  مالسلا ) هیلع  ) ربمایپ ياسیع  رب  دنوادخ  فرط  زا  دوهی  ندش  هدیشک  فارحنا  هب  زا  دعب  هک  یحیسم  تعیرش 
ار هچنآ  دـنامن .  ظوفحم  فیرحت  فارحنا و  زا  لبق ،  تعیرـش  لثم  مه  تعیرـش  نیا  اّما  هدـش  نایب  لزان و  نآ  رد  هتـشاد  دوجو  دوهی  رد 

مالـسا رد  هک  یـصاخ  هویـش  هب  زاـمن  تعیرـش ،  نیا  رد  تسا :  حرـش  نیدـب  دـننک  یم  لـقن  نید  نـیا  يداـبع  لاـمعا  باـب  رد  ناـخروم 
دوخ ادتبا  دیاب  درف  هک  تروص  نیدب  تسا ،  هدش  نییبت  دـنوادخ  ربارب  رد  زیمآ  اجتلا  ياهاعد  زامن ،  ياجب  هکلب  تسین  حرطم  دراددوجو 

هک دـندقتعم  نانآ  نوچ  دـهاوخب  دـنوادخ  زا  هژیو  بادآ  صوصخم و  تلاح  اـب  ار  دوخ  تاـجاح  دنیـشنب و  وناز  يور  هدومن و  ریهطت  ار 
زا ناوت  یم  نیا  ربانب  دراد  طابترا  شاهدنب  اب  ینامز  ره  رد  تسا و  رضاح  اهناکم  همه  رد  هکلب  هتـشادن  روضح  یـصاخ  ياج  رد  دنوادخ 

رگا دوب و  لوغـشم  يدام  روما  يارب  دـیاب  ار  زور  اّما  دومن  رارقرب  طابترا  دـنوادخ  اب  بش  همین  اـت  برغم  زا  باـتفآ و  عولط  اـت  رجف  عولط 
دوش دراو  ینایز  وا  رب  يدام  ثیح  زا  هکنیا  زج  ددرگ  ادخ  اب  شیوخ  تاجاح  نایب  اعد و  لوغـشم  دـشکب و  راک  زا  تسد  زور  رد  یـسک 

تادابع هیعدا و  رد  ام  هک  تسا  یطیارـش  تامدـقم و  نامه  هیبش  ًابیرقت  دـناهدرک  حرطم  اعد  تباـجا  يارب  هک  یطیارـش  درب .  یمن  یعفن 
ددعتم ياههورگ  اب  ّتیحیسم  هزورما  ( . 1) هنازور ياهراک  رد  يونعم  يورین  شیادیپ  ادخ و  هب  دیما  اعد ،  رد  صولخ  لثم  میراد  شیوخ 
لاریبل ای  ناتستورپ  ای  کیلوتاک  زا  معا  یحیـسم  تاجتـسد  اههورگ و  همه  ینعی  دنراد  قفاوت  هنیمز  نیا  رد  ًابیرقت  دنروخ  یم  مشچ  هب  هک 

ياهناکم رد  ًابلاغ  ینید  بادآ  یبهذم و  رئاعـش  دنـشاب .  یم  اراد  ار  یکرتشم  دراوم  يدابع  لامعا  يداقتعا و  لئاسم  رد  راک  هظفاحم  ای  و 
تشذگ رثا  رب  هک  تسا  فارحنا  یعون  مه  نیا  ( . 2) ددرگ یم  رازگرب  مه  یصاخ  ياهزور  رد  دریگ و  یم  ماجنا  اهاسیلک  نوچ  صخشم 

 . ص363 ناهج ،  هدنز  نایدا  2 ـ ج3 ص346 .  ناهج ،  نایدا  خیرات  1 ـ  دش .  ادیپ  تیحیسم  تناید  رد  نامز 

نپاژ نیچ و  بهاذم  رد  تدابع  حور 

بهاذم و نیرتشیب  هک  دنتسه  يدرف  هب  رصحنم  روشک  ود  هک  نپاژ  نیچ و  رد  ًاصوصخ  فلتخم  ياهروشک  رد  بهاذم  ترثک  هب  هجوت  اب 
تدابع یعون  بهاذم ،  نآ  رد  هعلاطم  اب  دنتسه .  یهلا  ریغ  يرشب و  بتاکم ،  بهاذم و  نآ  بلاغ  هک  دنچ  ره  دنـشابیم .  اراد  ار  بتاکم 
ناوریپ رب  ار  نآ  لمع  تعاطا و  هدومن و  یحارط  ار  تدابع  زا  ياهقیرط  هوحن و  نایدا  نآ  نابحاص  و  دروخیم .  مشچب  اهنآ  رد  شتسرپ  و 
دناهداد صاصتخا  دوخ  هب  روشک  ود  نیا  رد  ار  ناوریپ  نیرتشیب  دیاش  نپاژ  رد  وتنیش  نیچ و  رد  سویسوفنک  دنا .  هتسناد  يرورض  مزال و 
یقالخا بتکم  کی  ناونعب  رتشیب  هک  سویـسوفنک  بهذم  ًاصوصخ  هتـشاد ،  هجوت  قالخا  بادآ و  هب  رتشیب  بهذم  ود  نیا  هک  دنچ  ره  . 

همه و  ( . 1) دننک یم  هیصوت  شیوخ  ناوریپ  هب  ار  ندرک  اعد  هویش  زا  صاخ  یعون  يدابع و  ياه  همانرب  نکیل  و  تسا .  فورعم  نیچ  رد 
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تـسانعم نادب  یهلا  ریغ  یهلا و  نایدا  رد  تدابع  زا  صاخ  عون  کی  دوجو  ینعی  تساهناسنا  يرطف  یحور و  ياهزاین  هدـنهد  ناشن  اهنیا 
ار رما  نیا  تردق  ناوت و  مهرـشب  یعامتجا  حور  دـنزاس و  هدروآ  رب  ییاهنت  هب  ار  دوخ  تاجاح  اهزاین و  همه  هک  دنتـسین  رداق  اهناسنا  هک 
هب شتـسرپ  تدابع و  يونعم و  لئاسم  زا  ار  دوخ  زگره  دراد  هک  يدام  يویند و  تاـشیارگ  تاـهجوت و  همه  اـب  ناـسنا  نیا  سپ  درادـن . 

نانچنآ رما  نیا  تسا .  يرـشب  تایح  لئاسم  نیرتنـشور  نیرت و  یهیدـب  زا  نیا  دـنیبیمن و  زاینیب  يرـشب  تردـق  ياور  ام  قوف و  ام  تردـق 
ياراد وا  بتکم  دیاب  هک  تسنادیم  دیامنب  رـشب  نایم  رد  ار  یتعیرـش  ندروآ  ياعدا  هتـساوخ  هک  یـسک  هاگره  هک  تسا  نشور  حـضاو و 

 ، يرشب نایدا  بتاکم و  نیـسسؤم  ناراذگناینب و  زا  کی  چیه  اذلف  دشاب  هتـشاد  ینید  يونعم و  كولـس  يدابع و  ياههمانرب  هلـسلس  کی 
هب نوچ  دناهدنیاجنگ .  ار  يدابع  يداقتعا و  ياههمانرب  نآ  رد  هکنیا  رگم  دناهدرواین  ناغمرا  هب  هدرکن و  لعج  رشب  يارب  نیئآ  ای  بهذم 
اب يرشب  بتاکم  زا  يرایسب  هچنانچ  درک .  دنهاوخن  ادیپ  يذوفن  دشاب  هتـشاددوجو  یـصقن  تهج  نیا  زا  رگا  هک  دناهتـشاد  ملع  هتکن  نیا 

شخب ج3  ناهج ،  نایدا  خیرات  باتک  رد  بلطم  رتشیب  حیضوت  1 ـ  دنا .  هدش  رجنم  تسکش  هب  نآ  فعض  ای  يونعم و  ياههمانرب  نتشادن 
 . نایدا عماج  خیرات  ناهج و  هدنز  نایدا  2 و3 و 

مالسا رد  زامن 

نایدا زا  یخرب  رد  تدابع  زامن و  زا  نوچ  شخب  نیا  رد  نکیل  میاهتـشاد و  نایب  ار  یبلاطم  ًالبق  مالـسا  نیبم  نید  رد  زامن  هاگیاج  هراـبرد 
یهلا نایدا  نیرتلماک  هک  مالـسا  نید  رد  میراد .  یم  نایب  عوضوم  تبـسانم  هب  ار  ياهلمج  دـنچ  میاهتفگ .  نخـس  يرـشب  بتاکم  یهلا و 

ره رب  راب  جنپ  زور  هنابش  لمع  نیا  دناهتسناد .  نید  نوتس  ار  نآ  تساهتدابع و  همه  هحولرس  زامن  یناهج ،  هنادواج و  تسا  ینید  تسا و 
هدیقع دیآ .  یم  باسح  هب  تیـصعم  هانگ و  نیرتگرزب  نآ  كرت  نوچ  دنهد  ماجنا  ار  نآ  شتقو  هب  دیاب  تسا و  مزال  بجاو و  یناملـسم 

یب اهملظ و  همه  لـباقم  رد  یمیظع  عناـم  هتخاـس و  رود  دنـسپان  تشز و  ياـهراک  هنوگره  زا  ار  ناـسنا  زاـمن  هک  تسا  نیا  رب  ناناملـسم 
یمن اپ  ریز  ار  نارگید  قوقح  دـیوگ ،  یمن  غورد  دـشاب  زامن  لها  تسا و  ناملـسم  هک  یناسنا  تسا .  یقالخا  تسَپ  لیاذر  اه و  یتلادـع 

ناملــسم دـناسر .  یمن  رازآ  تـّیذا و  ناـعونمه  هـب  دوریمن ،  مارح  بـسک  لابندـب  دراد ،  یمن  اور  تناـیخ  نارگید  تناـما  رد  دراذـگ ، 
هب یتح  ینید  ناردارب  هب  یـشاحف  درب .  یمن  راـکب  حـیبق  تشز و  تاـملک  دـنزیمن ،  ءارتفا  تمهت و  دـنک ،  یمن  نارگید  تبیغ  رازگزاـمن 

تردق ناوت و  هک  اجنآ  ات  نامورحم  نایاونیب و  هب  دهد .  یمن  غورد  تداهش  ییاضق  مکاحم  رد  دنک .  یمن  دنتسین  ناملسم  هک  یناعونمه 
ددرگ نارگید  ریقحت  بجوم  هک  دنکیمن  راتفر  يروط  تسا .  لداعتم  نارگید  اب  دروخرب  رد  دیامنیم .  يونعم  يدام و  کمک  دشاب  هتشاد 
بجاو ياـهزامن  هکنیا  هصـالخ  دـنادیم .  شیوخ  راـگدرورپ  نآ  زا  ار  ییاربک  ماـقم  هکلب  هتـسنادن  دوخ  تیـصخش  ءزج  ار  رورغ  ربـک و 

وا زا  ار  تشز  تافص  مامت  داجیا و  وا  رد  ار  یناسنا  قالخا  فاصوا و  همه  دناوتیم  هک  تسا  شخب  رثا  ناملسم  کی  يارب  نانچ  هناگجنپ 
هک دراد  دوجو  مه  يرگید  ياهزامن  تسا  بجاو  نآ  ندروآ  اجب  هماقا و  یناملـسم  ره  يارب  هک  هناگجنپ  ياهزامن  رب  هوالع  دزاس .  رود 

بحتـسم بجاو و  ياهزامن  زا  مادک  ره  دنوش .  یم  بجاو  صاخ  ياهتقو  رد  هک  يزامن  دنچ  رگم  دنـشاب  یم  بحتـسم  اهنآ  زا  يرایـسب 
ینید لامعا  زا  یکی  زامن  هتبلا  تسا .  هدش  نایب  دیلقت  راوگرزب  عجارم  هیلمع  ياه  هلاسر  رد  هک  دنتسه  یصاخ  طیارـش  تامدقم و  ياراد 

دوب نیا  تسا .  حرطم  زین  يرگید  يداـبع  لاـمعا  نآ  راـنک  رد  دـشاب و  یم  بجاو  تسا  ناملـسم  هک  يدرف  ره  يارب  نآ  ماـجنا  هک  تسا 
يارب هک  تسا  هدوب  نیا  شخب  نیا  نییبت  زا  فدـه  و  میدومن .  نایب  راصتخا  هب  هک  فلتخم  نایدا  رد  تدابع  زاـمن و  ثحب  زا  ياهـصالخ 

ناوریپ يارب  ار  ياهمانرب  نینچ  ینیئآ  بتکم و  ره  هکلب  درادن  مالسا  نید  هب  یـصاصتخا  چیه  تدابع  زامن و  همانرب  میزاس  نشور  ناناوج 
ًاقیقد تسا و  نآ  رد  فعـض  نیرتگرزب  هناشن  ینید  ره  رد  يداقتعا  همانرب  رانک  رد  يدابع  همانرب  یتساک  دوبن و  دـناهتفرگ و  رظن  رد  دوخ 

ار بتاکم  نایدا و  هک  تسا  هیـضق  تهج  نیا  و  دوب .  دـهاوخن  رادـیاپ  يدابع  يونعم و  هماـنرب  دوجو  نودـب  یبتکم  چـیه  هک  تسا  نینچ 
یلمع روتـسد  نودـب  یبتکم  چـیه  دراددوجو و  يدابع  لئاسم  نایدا  همه  رد  هک  دـش  نشور  اـم  يارب  هک  یتقو  دـشخب .  یم  ماوق  ماود و 
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يرـشب صقان  رکف  هتخادرپ  هتخاس و  هک  میئامنب  ییاههمانرب  هب  دـیقم  ار  دوخ  میهد و  نت  يرـشب  میلاـعت  تاروتـسد و  هب  ارچ  تسین  هارمه 
قلاـخ و نوناـق  هب  ارچ  دـنک  یگدـنز  نید  ناوـنع  تحت  ییاـههمانرب  نیناوـق و  هلـسلس  کـی  تحت  دـیاب  ًاـمتح  ناـسنا  هک  یتـقو  و  تسا . 
درواینرد و دوخ  قلاخ  دبع  هدنب و  ار  دوخ  ارچ  دش  قلخ  دبع  هدنب و  ًاترطف  ًاتاذ و  ناسنا  رگا  ددرگن  میلـست  دهدن و  نت  شیوخ  راگدرورپ 
رد طقف  هک  تسا  نشور  رایـسب  ناملـسم  ام  يارب  دـنیوا .  ياتمه  قلُخ  قلَخ و  رد  هک  دـیامنب  ار  يرگید  ياـهناسنا  یگدرب  یگدـنب و  ارچ 

نیا هک  تسا  يرـشب  تایح  تداعـس  لامک و  نمـضتم  اههمانرب  نامه  ماـجنا  تسا و  هتفهن  یتخبکین  تداعـس و  یهلا  ياـههمانرب  نیودـت 
یط ار  یتـسرد  هار  دـندرکیم  لـمع  نادـب  ناـمز  ناـمه  رد  هک  ناـنآ  تشاددوجو و  حیـسم  دوهی و  ینعی  هتـشذگ  یهلا  ناـیدا  رد  میلاـعت 

ایند و رد  رـشب  يارب  یتداعـس  رگا  دیدرگ و  نایب  حرطم و  نید  نیا  رد  لماک  تروصب  یهلا  میلاعت  نآ  مالـسا  روهظ  زا  دـعب  اّما  دـندرکیم 
ار يراد  هنماد  تاغیلبت  دوخ  قارطمط  رپ  ياهراعـش  اب  هزورما  هک  يرـشب  بتاکم  نایدا و  رد  هن  تسا .  هتفهن  نید  نیمه  رد  دـشاب  ترخآ 

میلاعت هب  میئایب  سپ  دـنا .  هداد  رارق  شیوخ  فدـه  هتفرگ و  هناـشن  یمالـسا  عماوج  اـهروشک و  رد  ار  ناملـسم  ناـناوج  هتخادـنا و  هار  هب 
 . میئامن نیمضت  دوخ  هعماج  شیوخ و  يارب  ار  تداعس  لامک و  ات  میزاس  دیقم  ار  دوخ  زامن  هب  ًاصوصخ  نآ  يدابع  لامعا  مالسا و 

متشه لصف 

اروشاع زامن  مایپ 

یلاس تسا .  يزیگنا  مغ  دولآ و  هم  هعیلط  ملاع  ناگدازآ  رارحا و  همه  يارب  هکلب  نیملسم  يارب  اهنت  هن  يرجه  کی  تصش و  لاس  هعیلط 
تیناقح نید و  باـتفآ  هک  ياـهعیلط  دوش .  یم  زاـب  تاحفـص  نیرتکیراـت  اـب  هک  يرتفد  زاـغآ و  يرـشب  خـیرات  هثداـح  نیرتگرزب  اـب  هک 
هـصرع نیا  رد  تیرـشب  ات  هک  یمیظع  هثداح  بیجع و  هنحـص  تخاس .  نایامن  ار  امن  مدآ  ياهـسکرک  هیرک  هرهچ  درک و  عولط  نیملـسم 

نآ هرتسگ  هک  ياهثداح  دومن .  دهاوخن  وحم  اههرطاخ  زا  ار  نآ  زگره  يرـشب  خیرات  درک و  دـهاوخن  شومارف  ار  نآ  دراد  تایح  یکاخ 
 . تسا هتخاس  فوطعم  دوخ  هب  ار  رگید  نایدا  نارکفتم  ملاع و  ناگدازآ  راکفا  هک  تساهنرق  هکلب  هدوبن  دودحم  نیملسم  راکفا  ورملق  رد 

شوگ هب  ار  نآ  تمظع  هدرکن و  دادما  یبیغ  شورس  زورما ،  هب  ات  يرجه  کی  تصـش و  لاس  رد  هثداح  عوقو  نامز  زا  هک  دوریمن  نامگ 
نآ اب  هک  تسین  یبلق  تسا و  يرشب  كاپ  ياهترطف  همه  يارب  انـشآ  يزور  اروشاع  يرآ  دشاب .  هدناسرن  یتسه  ملاع  نایتوکلَم  نایکُلم و 

مرحم ياروشاع  هب  ناـهذا  یعادـت  نکیل  تساروشاـع و  هب  یمـسم  بارعا  دزن  لاـس  ياـههام  همه  زور  نیمهد  هچ  رگا  دـشابن .  یمیمص 
یلو دیامن  ریوصت  میـسرت و  ار  زور  نآ  هعقاو  دناوتب  ناخروم  ثیدح  ناراگن و  عیاقو  راتفگ  دـیاش  هک  دـنچ  ره  تسا .  روصحم  دوقعم و 
دنا هدومن  تیاور  نایوار  هک  ار  هچنآ  دـجنگ .  یمن  خـیرات  گنت  تاحفـص  رد  هثداـح  عوقو  تمظع  هک  تسا  نیا  تسا  مّلـسم  هک  هچنآ 
نیب يریگرد  عازن و  نایب  رب  هوالع  دناهتـشاد  روضح  البرک  ییاروشاـع  هنحـص  فارطا  رد  هک  ناـنآ  نآ .  لومـش  هن  تسا  نآ  زا  يا  همش 

نییبت ددـص  رد  هک  هچنآ  میتسین .  تاکن  نآ  نایب  ماقم  رد  لاقم  نیا  رد  ام  هک  دـناهدرک  ثیدـح  ار  یقیقد  فیرظ و  تاکن  لطاب ،  قح و 
ریاس نوچ  هک  ياهریـس  لمع و  تساروشاع .  رهظ  هتـسجرب  فئارظ  زا  هدیـسر و  رتاوت  هب  هک  تسا  ياهتکن  رازه  زا  هتکن  کی  میتسه  نآ 

نآ یعقاو  نارای  ناوریپ و  هدوب و  قح  رکشل  تاراختفا  زا  تمایق  زور  ات  دنکیم و  ؤلألت  نایاروشاع  نیبج  رب  مالسلا ) هیلع  ) موصعم ماما  ریس 
يزامن تسارهز .  كاپ  دنزرف  ياروشاع  رهظ  ةالص  مه  نآ  و  دنزرویم .  تاهابم  نایملاع  رب  دوخ  ياوشیپ  هریـس  لمع و  نآ  زا  مامه  ماما 
تاظحل نیرتساسح  نآ  رد  زامن  يارب  مایق  یتسار  تراهط .  زامن  مه  دوب و  قشع  زاـمن  مه  تداهـش ،  زاـمن  مه  دوب و  رهظ  هضیرف  مه  هک 

یلجب و نیق  نب  ریهز  دوخ  رای  ود  هب  دوب  نمـشد  ياهریت  فدـه  وس  ره  زا  هکنیا  اـب  اروشاـع  رهظ  رد  ماـما  ارچ  تساـنعم .  هچ  هب  فاـصم 
روذعم ماما  رارطـضا ،  عقوم  نآ  رد  رگم  ایآ  مراد .  اپ  هب  ار  زامن  نم  ات  دیدرگ  نمـشد  ياهریت  عنام  امـش  دومرف  یفنح  هللا  دـبع  نب  دـیعس 

نآ اب  تمایق  رد  دنوادخ  ایآ  و  دوبن ؟  روجأم  دندیشون  یم  تداهش  تبرش  دندرک و  یمن  هماقا  شتقو  لّوا  رد  ار  زامن  ماما  رگا  ایآ  دوبن ؟ 
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تعکر ود  نیرگیاج  ماما  راثیا  صالخا و  همه  نآ  ایآ  و  دندرکیم ؟  تساوخرد  لاوئـس و  وا  زا  اروشاع  رهظ  هضیرف  كرت  زا  شراثیا  همه 
؟  دـنک هماقا  ار  زامن  نآ  هیلوا  تاظحل  رد  تسیابیم  ماـما  هک  تسا  بجاو  شتقو  لوا  رد  زاـمن  اـیآ  و  دـشیمن . ؟  وا  ياروشاـع  رهظ  زاـمن 

یلو دوب  اراد  یهلا  هاگراب  دزن  ار  ماقم  هاگیاج و  نامه  دناوخیمن  مه  ار  رهظ  زامن  نآ  ماما  رگا  هک  تسا  نیا  روبزم  تالاوئـس  مامت  خـساپ 
هک ياهزیگنا  دوب و  يرگید  يزیچ  دـنناوخب  شتایح  تاظحل  نیرت  ینارحب  نیرتساسح و  نآ  رد  ار  رهظ  زامن  ماـما  دـش  بجوم  هک  هچنآ 
یم رظن  هب  ددرگن  كرد  لماع  ود  نیا  رگا  هک  تسا  هدوب  مهم  هزیگنا  ود  نآ  داد و  یم  لکـش  ار  وا  مایق  روحم  دیدرگ  ثعاب  ار  لمع  نآ 
هیلع ) ماما يریذـپ  میلـست  تیدوبع و  حور  فلا ـ  زا :  دـنترابع  رـصنع  ود  نآ  تسا .  هدـشن  كرد  لماک  تروصب  اروشاـع  ماـیپ  هک  دـسر 

 . نآ یگدنزاس  شقن و  زامن و  هب  تیمها  نداد و  هجوت  ب ـ  شیوخ .  دوبعم  لباقم  رد  مالسلا )

( مالسلا هیلع  ) ماما تیدوبع  حور 

رد هک  تسا  هدوب  نیا  رب  یهلا  ءایلوا  ءایبنا و  همه  هریـس  بأد و  تسا و  هتفهن  وا  تیدوبع  رد  یمدآ  نامیا  یلجت  هکنیا  رد  تسین  يدیدرت 
هک میسریم  هجیتن  نیا  هب  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم هّمئا  لامعا  راتفر و  رد  هجوت  تقد و  اب  دناهدوب .  میلـست  شیوخ  قلاخ  دوبعم و  لباقم 

ندرمـش و تسپ  قلاخ و  تمظع  لباقم  رد  يریذپ  دـبعت  هیحور  لوصحم  اهنآ  یناحور  بتارم  ینافرع و  تاجرد  يونعم و  تالامک  همه 
گرزب نانآ  رظنرد  دنوادخ   . » مهنیعا یف  هنودام  َرُغَـصَف  مهـسفنا  یف  قلاخلا  مظع  تسا .  هدوب  یعنـصت  یلاشوپ و  ياهتردق  هب  انتعا  مدـع 

میلاعت تاروتسد و  لباقم  رد  یگداتسیا  اب  يرادنید  هک  تسا  هتکن  نیا  نّیبم  اهنآ  یلمع  هریس  ( . 1 «) کچوک اهنآ  هدید  رد  وا  ریغ  تسا و 
هب یعقاو  رادنید  تسین و  عمج  لباق  دشاب  هرطاخم  ضرعم  رد  یمدآ  ناج  ای  تسا  نارگید  ضرعت  رد  ناسنا  يدام  عفانم  هک  ینامز  نید ، 

ظفاح هشیمه  هک  تسا  هدرکن  رایتخا  نآ  يارب  ار  نید  دـنک و  بلط  یـصخش  يدام و  عفاـنم  ظـفح  يارب  ار  نید  هک  دوشیمن  هتفگ  یـسک 
تـسین وا  تایح  یتحار  شیاسآ و  رازبا  نید  دزاس .  اهر  ار  نآ  دیدرگ  لزلزتم  راگزور  ثداوح  رثا  رد  عفانم  نآ  هاگره  دـشاب و  وا  عفانم 

هاگره هک  تسین  نینچ  دوشیمن .  لیـصحت  راعـشاب  یلاعت  قح  نامیا  يرادنید و  و  ددـنبرب .  تخر  وا  زا  نید  یگدـنز  رد  نآ  بلـس  اب  هک 
ْنَا ساّنلا  بسحا  دـیامن .  ءاضما  ار  شنامیا  شیامزآ ،  هنتف و  ضرعم  رد  وا  ندادرارق  نودـب  دـنوادخ  ماهدروآ  ناـمیا  نم  دـیوگب  یـسک 
هک دنتـشادنپ  مدرم  ایآ   . » نیبذاکلا ّنملعیلو  اوقدـص  نذـلا  هللا  َّنملعیلف  مهلبق  نم  نیذـلا  انتف  دـقلو  نونتفیـال .  مهو  اـنما  اولوقی  نا  اوکرتی 

ناشیا زا  شیپ  هک  نانآ  میدرک  ناحتما  ام  هک  یتسارب  دـنریگیمن و  رارق  شیامزآ  دروم  دـنوشیم و  اهر  میروآ  نامیا  ام  دـنیوگب  هک  نیمه 
یگرزب ياهاعدا  هک  ییاهناسنا  ( . 2 «) دبای ققحت  دنیوگیم  غورد  هک  یناسک  دنیوگیم و  تسار  هک  یناسک  دروم  رد  ادخ  ملع  دیاب  دـندوب 

رارق یهلا  تاشیامزآ  ناحتما و  ضرعم  رد  هک  نیمه  اهناسنا  نامه  اّما  دـندوبن  مک  يرـشب  خـیرات  لوط  رد  دنتـشاد  ناشدوبعم  هب  نامیا  رب 
راـگزور ینوگرگد  ناـمز و  لوحت  ماـیا و  تشذـگ  يرآ  تسا .  هدوب  ناـشنامیا  نید و  دـنا  هداد  فـک  زا  هک  ار  يزیچ  نیلوا  دـنا  هتفرگ 

بیع  ) نادرم ياهرهوگ  تالاح  شدرگ  رییغت و  رد   . » لاجرلا ِرِهاوج  ُملِع  ِلاوحالا  ِبُّلَقَت  یف  تسا .  یمدآ  ریامض  ییادیپ  لماع  نیرتمهم 
کحم راگزور  ثداوح  اب  یناـبز  نارادـنید  نید و  هب  ناـملاع  زا  یقیقح  نارادـنید  نید و  هب  نـالماع  ( . 3 « . ) دوش هدـیمهف  اهنآ ) رنه  و 

یتخاونکی زا  هداد و  رارق  تامیالمان  شوختـسد  ار  یناسنا  تایح  دـتفا و  قافتا  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  يا  هعقاو  هاگره  دـنروخیم 
دنکن و ادیپ  ناسون  یمدآ  یگدنز  تایح و  هک  مادام  تسیک .  یقیقح  دبعتم  یعقاو و  رادـنید  هک  دـش  دـهاوخ  مولعم  هاگنآ  دزاس  جراخ 
هب لاغتشا  دراد .  ترهش  نامیا  هب  مدرم  رظنم  دید و  رد  قفانم  دشاب  هتشاد  نوکس  تلاح  هکلب  هتـشادن  طسب  ضبق و  تلاح  دوخ  ریـسم  رد 
 ، یمومع عماجم  لفاحم و  رد  نتفرگ  رارق  يویند ،  عاتم  تورث و  باستکا  یملع ،  تاماقم  هب  یبای  تسد  یعامتجا ،  ماقم  بصنم و  کی 

ینطاب و تایحور  رگا  دـشاب .  هدوب  یهلا  تاشیامزآ  تآالتبا و  زا  دـناوتیم  رگید  لـئاسم  اـههد  یـصخش و  تاـعزانم  تاـفالتخا و  عوقو 
داجیا شتالاح  رد  یتوافت  كدنا  رگا  یلو  تسا  قداص  شیرادنید  رد  يدرف  نینچ  دـنام  تباث  تالاح  نیا  همه  رد  ناسنا  يرهاظ  لامعا 

 . دروخ یم  مشچ  هب  رایـسب  ام  ینید  ناگرزب  یگدنز  رد  تباث  راوتـسا و  تالاح  نیا  تسا .  هدرک  هنخر  وا  رد  قافن  هزادـنا  نامه  هب  دوش 
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ياهنید نالّومتم  نامکاح و  عیمطت  اب  هن  دـنتفر  یمن  نید  اب  هلماعم  ياپ  هب  دنتـشاد  هک  یتالکـشم  بئاصم و  همه  اب  اـیند  رد  هک  یناـگرزب 
ناشناج یتح  راگزور  ثداوح  رد  دش .  یم  هتساک  نید  رد  ناشتماقتـسا  زا  ياهّرذ  ناقفانم  نادناعم و  دیدهت  اب  هن  دش و  یم  لزلزتم  نانآ 

تماقتـسا و دـندمآ .  یمن  هاـتوک  يا  هرذ  دوـخ  نید  زا  نکیل  دـنتخادنایم و  رطخ  ضرعم  رد  ار  شیوـخ  سیماوـن  دـندرک و  یم  راـثیا  ار 
هک تسا  یضراعتم  داضتم و  فصو  ود  نید  تاروتسد  لباقم  رد  ضحم  میلـست  ینتورف و  عضاوت و  نانمـشد و  لباقم  رد  موادم  يرادیاپ 

عرو تعاجـش ،  تراسج و  اب  تفوطع  بلق و  تقر  تیدوبع ،  اب  هارمه  تیّرح  عوضخ ،  اب  هارمه  رورغ  تسا .  عمج  یعقاو  نارادـنید  رد 
هک تسا  يداضتم  فاصوا  زا  میلـست  اب  هزرابم  سرت و  اب  تشحو  تلادع ،  يرتسگداد و  اب  تردق  ادـتقا و  تردـق ،  تموکح و  اب  اوقت  و 

نادنزرف و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع وا  لصف  الب  فلخ  مالـسا و  مّرکم  یبن  زراب  تافـص  زا  میزومآ .  یم  ( مالـسلا مهیلع  ) نیموصعم هریـس  زا  ام 
دنتشاد نایتوغاط  ادخ و  نانمـشد  لباقم  رد  ار  مشخ  رورغ و  جوا  ینعی  تسا .  هدوب  فاصوا  نیا  هب  ندوب  فصتم  مالـسلا ) مهیلع  ) شکاپ

لاـبق رد  لـماک و  یگدازآ  تیّرح و  ادـخ  ریغ  لـباقم  رد  دـندادیم .  ناـشن  دوـخ  زا  نـید  میلاـعت  لاـبق  رد  ار  ینتورف  عوـضخ و  لاـمک  و 
هریـس نیا  دندرکیم .  ظفح  ار  دوخ  تمـشح  ناربکتـسم  ناملاظ و  لباقم  رد  تشحو و  یهلا  باذع  زا  دـناهدوب .  ضحم  دـبع  راگدرورپ 
تـسا یهلا  نادرم  يریذپ  میلـست  تیدوبع و  هیحور  هجیتن  اهنیا  همه  و  دـناهداد .  میلعت  دوخ  ناوریپ  هب  هک  تسا  هدوب  نید  يایلوا  رمتـسم 

قیاقد نیرتساـسح  هک  شیوخ  تکرب  اـب  تاـیح  تاـظحل  نیرخآ  رد  ًاـصوصخ  یگدـنز  تـالاح  همه  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  هک 
دنلب مایپ  دـناهداد .  ناشن  دوخ  زا  زامن  هماقا  قح و  تاذ  لباقم  رد  مایق  اب  لد ،  تخـس  نانمـشد  اب  فاصم  رد  اروشاع  زور  رد  ار  یگدـنز 

طیارش نیرتتخس  رد  هقلح  نیا  هک  تسا  شیوخ  بوبحم  اب  بُِحم  قوشعم و  اب  قشاع  تلص  تیاغ و  نّیبم  مالـسلا ) هیلع  ) ماما تکرح  نیا 
دراد رسرد  ار  قح  لاصو  هب  قشع  ضحم و  تعاطا  هیعاد  هک  سک  نآ  ره  قح و  ناقـشاع  همه  هوسا  وگلا و  تسا  نیا  تسین .  ینتـسسگ 
هبطخ هغالبلا ،  جهن  1 ـ  تسا .  هدوب  تقیقح  نیمه  هدننک  تباث  یمالسا  سدقم  ماظن  رد  ام  يادهش  یگدنز  رـسارس  هک  دشاب  نینچ  دیاب 

 . ص208 تمکح ـ  مالسالا ـ  ضیف  هغالبلا ، ـ  جهن  مالسلا ـ ) هیلع  ) یلع 3 ـ   . 2 هیآ 3 ـ  توبکنع ،  هکرابم  هروس  2 ـ  زارف 5 .   184

نآ هدنزاس  شقن  زامن و  هب  هجوت 

ءزج تسا و  مالسا  رد  دیکا  میلاعت  زا  زامن  هک  تسا  نیا  تفرگ  اروشاع  رهظ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما زامن  هماقا  زا  ناوتیم  هک  یمایپ  نیمود 
سمخ جح و  هزور و  دننامه  زامن  ددرگ .  طقاس  فّلکم  زا  جرح  رـسع و  اب  یگدنز و  ساسح  عقاوم  رد  هک  دشاب  یمن  یفیلاکت  ماکحا و 

مکح مالسا  تعیرـش  رد  دوش .  هتـشادرب  نآ  زا  بوجو  مکح  رارطـضا ،  نامز  رد  هدمآ  اهنآ  رب  بوجو  مکح  هکنیا  اب  هک  تسین  داهج  و 
چیه دراد  نید  رد  زامن  هک  یهاگیاج  تسین .  زامن  دـننام  لامعا  نآ  زا  کـی  چـیه  نکیل  تسا و  هدـش  راـب  لاـمعا  زا  يرایـسب  رب  بوجو 
سأر ةالـصلا  تسا .  راثآ  نیرترب  زا  نآ  تاکرب  راثآ و  تیعقوم و  نیرتالاب  نید  رد  زامن  تیعقوم  ینعی  دـنرادن .  رگید  ماـکحا  زا  مادـک 

شندرگ زا  ددرگ  التبم  يرامیب  هب  ای  دـشاب و  رفـس  رد  ناسنا  رگا  هک  تسین  هزور  نوچ  زاـمن  سپ  ( . 1 «) تسا تدابع  رـس  زامن   . » ِةدابعلا
راب کی  رمع  تدم  مامت  رد  یلام  تعاطتسا  نامز  رد  هک  تسین  جح  لثم  ای  و  دروآ .  اجب  ار  نآ  ندب ،  تمالس  رضح و  طرش  هب  طقاس و 

رد یگدنز  لحارم  مامت  رد  هک  تسا  یلوصا  زا  زامن  دشاب .  ینامسج  تمالس  هب  طورـشم  هک  تسین  داهج  دننامه  و  ددرگ .  بجاو  وا  رب 
دوشیمن طقاس  ناسنا  زا  رگید  ياههناهب  تقو و  دوبمک  يرامیب ،  ضرم و  وضع ،  صقن  رفـس ،  هناهب  هب  زگره  تساجرباپ و  یمدآ  تاـیح 

رب تخر  ملاع  نیا  زا  رـشب  هک  ینامز  ات  تشاذـگ  یکاخ  ناهج  نیا  هصرع  هب  اپ  رـشب  هک  يزور  زا  اهناسنا  یگدـنز  تاظحل  مامت  رد  رگا 
ماما ار  صخـش  نآ  اروشاع و  رهظ  ار  ناـمز  نآ  دـیاب  ددرگ  طـقاس  ناـسنا  زا  زاـمن  ناـمز  نآ  رد  هک  درک  ظاـحل  ار  یناـمز  ناوتب  ددـنبیم 

اروشاع زور  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  طیارـش  زا  رتساسح  رتتخـس و  هک :  تفگ  ناوتیم  تأرج  هب  نوچ  تسناد .  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسح
يرشب خیرات  لوط  رد  اهناسنا  نیرت  یقش  تسد  زا  ار  خیرات  ياهالب  مامت  ییاهنت  هب  ماما  تقیقح  رد  تسویپن و  عوقو  هب  یناسنا  چیه  يارب 
حاورا رب  دورد  مالـس و  زا  دـعب  ناشترایز  رد  هک  تساـجب  هتـسیاش و  سپ  یتسار  دـنامن .  لـفاغ  شیوخ  زاـمن  زا  نکیل  دـیرخ و  ناـج  هب 
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زامن هب  تیانع  هجوت و  همه  نیا  سپ  يدرک . » هماقا  ار  زامن  وت  هک  مهدیم  تداهش  نم   . » ةالـصلا تمقا  دق  کنا  ُدَهْـشَا  میئوگب :  ناشکاپ 
هک سک  نآ  تسا و  هدروخ  هرگ  نید  رد  زامن  اب  ناـسنا  تشونرـس  هکنیا  رب  تسا  شیوخ  ناوریپ  هب  ماـما  یلمع  ماـیپ  نیرتاـیوگ  هناـشن  ، 

ماما یعقاو  راوگوس  رادازع و  ناوتیم  هنوگچ  نوچ  تسا .  دـیدرت  شیرادـنید  رد  تسین  لئاق  ار  صاخ  هژیو و  هاگیاج  نید  رد  زامن  يارب 
رد دیامن  يرادازع  ماما  يارب  یسک  هک  دوشیم  هنوگچ  و  درمـشن .  مهم  ار  تشاد  تیمها  همه  نآ  ماما  دزن  هک  زامن  هب  لاح  نیع  رد  دوب و 

يارب دراپسن .  ادخ  هب  لد  یلو  دنزب  هنیس  وا  يارب  درامش .  کبـس  ار  زامن  دنادب و  وا  هب  دنمقالع  ار  دوخ  دشابن .  دوخ  زامن  ظفاح  هکیلاح 
عیـشت و زا  یناشن  مرآ و  نیرتزراب ،  یلو  دنادب  وا  بتکم  درگاش  هعیـش و  ار  دوخ  دشاب .  هتـشادن  لد  رب  یهلا  کشر  یلو  دزیرب  کشا  وا 

ياهـشوگ یلو  دـناسرب  نارگید  شوگ  هب  ار  نآ  يادـص  دروآ و  رد  ادـص  هب  ار  البرک  نادیهـش  يازع  لـبط  دـشاب .  هتـشادن  ار  وا  يوریپ 
ار ناشزامن  اروشاع  زور  رد  شنارای  ماما و  هک  دشاب  هتشاد  نیقی  دشاب و  انـشآ  سیلبا  لبط  يادص  نیطایـش و  نوزومان  گنهآ  اب  شدوخ 

ناوریپ زا  ار  دوخ  لاح  نیع  رد  دشاب و  هتشاد  يراتفر  نینچ  هک  یسک  دنز .  اپ  تشپ  زامن  هب  هناهب  نیرتکچوک  اب  دوخ  یلو  دندرکن  كرت 
تـسانعم نیدب  اروشاع  رهظ  رد  ماما  زامن  مایپ  نوچ  تسا .  هدرکن  كرد  ار  ییاروشاع  گنهرف  اروشاع و  مایپ  ًاعطق  دنادب  اروشاع  بتکم 

دیابن یگدنز  هثداح  هعقاو و  نیرتگرزب  زین  تسین و  هتفریذپ  نآ  كرت  رب  يرذع  چیه  دوش و  زامن  كرت  بجوم  دناوتیمن  یلماع  چـیه  هک 
( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  هچنانچ  تسا  نیمه  رد  دـبع  تیدوبع  قدـص  ددرگ و  شتقو  زا  زامن  نداتفا  هلـصاف  ثعاـب 
 . ْبزعا ّمث  بزعاف  اـنوکت  مل  ْنِاَـف  لاـملاب ،  مهناوخـال  ُتاـساوملاو  ةالـصلا  تاـقوا  یلع  ُۀـظفاحملا  نیتلـصخب  یتعیـش  اوربتخا  دـندومرف : 

هلـصاف اهنآ  زا  دنـشابن  نینچ  رگا  دوخ و  ینید  ناردارب  هب  یلام  کمک  زامن و  ياهتقو  رب  تبقارم  دـیئامزایب :  تلـصخ  ود  هب  ارم  نایعیـش  »
لابندـب ار  مایپ  نیا  لقادـح  نامز ،  نیرتساسح  نیرتریطخ و  رد  اروشاـع  رهظ  زاـمن  هک  میریگیم  هجیتن  نیا  رباـنب  ( . 2 «) ریگب هلصاف  ریگب ، 

دشاب هدرک  تباث  راوگرزب  ماما  نآ  زا  ار  دوخ  يوریپ  دناوتب  ات  دشاب  هتشاد  ناشن  ود  دیاب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  نیتسار  هعیـش  هک  دراد 
هعیش ناشن  مرآ و  ود ،  نیا  هک  یگدنز  تالاح  مامت  رد  زامن  تاقوا  هب  نتـشاد  مامتها  رگید  يریذپ و  میلـست  دبعت و  حور  نتـشاد  یکی  . 
مهیلع ) موصعم نایاوشیپ  هریـس  تنـس و  هک  دناهتفگ  هعیـش  تهج  نادـب  ار  هعیـش  تسا و  ندـنکارپ  عویـش و  يانعم  هب  هعیـش  نوچ  تسا . 
هچنانچ تسا .  یلمع  قیرط  اهنآ  شنم  کلـسم و  جیورت  عویـش و  قیرط  نیرتهب  دنزاسیم و  هدـنکارپ  جـیورت و  نیمز  رد  ار  دوخ  مالـسلا )

(3 «) دینک توعد  مالسا  هب  ناتلامعا ) اب   ) ناتیاهنابز ریغ  اب  ار  مدرم   . » مکتنسلا ریغب  ساّنلا  ةاعد  اونوک  دناهدومرف  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
هک ار  زامن  میشاب و  نید  هب  لماع  دوخ  نایاوشیپ  نوچ  یگدنز  ياهبیـشن  زارف و  همه  رد  ناوج  لسن  ًاصوصخ  نیملـسم  ام  همه  هک  دشاب  . 
اب هک  میئامنن  كرت  هتفرگن و  هلـصاف  يدابع  لامعا  ریاس  زامن و  زا  ياهناهب  چـیه  اب  زگره  میرادـب و  اج  رب  اپ  هشیمه  تسا  نید  ناـکرا  زا 

ماما هعیـش  بهذـم  سیئر  هچنانچ  ناش .  یتشز  هیام  هن  میئآ  رامـشب  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم هّمئا  نید و  ناربهر  تنیز  هیاـم  لـمع  نیا 
ـ  1 ( . 4 «) ام یتشز  بجوم  هن  دیـشاب  ام  تنیز  هیام  هک  دینک  یعـس   . » اْنیَـش انیلع  اونوکت  الو  اْنیَز  اَنل  اونوک  دندومرف :  مالـسلا ) هیلع  ) قداص

 . ج70 ص299 راونالا ،  راحب  4 ـ  ج5 ص195 .  راونالا ،  راحب  3 ـ ج2 ص672 .  یفاک ،  لوصا  2 ـ  ج3 ص92 .  لئاسولا ،  كردتسم 

مهن لصف 

ناگرزب هریس  رد  زامن  یلجت 

يونعم يدام و  یگدنز  رد  نآ  تاکرب  راثآ و  لئاضف و  مالسا و  رد  نآ  تیمها  هاگیاج و  زامن و  باب  رد  یلئاسم  یسررب  ثحب و  زا  سپ 
میهاوخ یم  میوش .  ایوج  یهلا  نادرم  ناگرزب و  املع و  یلمع  هریس  یگدنز و  رد  ار  نآ  تیمها  هک  میراد  رظنرد  لصف  نیا  رد  نانمؤم ، 

 . تسا هتـشاد  یلجت  ناشیویند  یگدـنز  تایح و  رد  زامن  يّدـح  هچ  ات  دنتـشاد و  مامتها  یهلا  رما  نیا  هب  ردـقچ  نید  ناگرزب  هک  مینادـب 
هدافتـسا اهنرق  تیرـشب  نانآ  دروآ  تسد  زا  هدیدرگ و  صاخ  ماع و  هرهـش  هتفای و  تسد  یگنهرف  یملع و  يالاب  ماقم  هب  هک  نانآ  یتسار 
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زا ار  تیرشب  شیوخ  ششوک  شالت و  اب  هتشاد و  ار  یگدنزاس  شقن  هک  نانآ  ایآ  دنا .  هتشاد  طابترا  شیوخ  يادخ  اب  دح  هچ  ات  دندرک 
دنویپ قح و  اب  طابترا  نودب  ایآ  و  دنوادخ ؟  يرای  نودب  ریخ  ای  تسا  هدوب  یهلا  تاقیفوت  تایانع و  اب  دناهدیـشخب  تاجن  یقالخا  لئاذر 

تداعـس هب  ار  نانآ  هداد و  قوس  يونعم  لامک  يوس  هب  ار  شیوخ  هعماج  دوخ و  هک  تسا  رداق  یـسک  یهلا  لازیال  تردق  أشنم  أدبم و  اب 
تمه همه  هکنیا  رطاخب  تسین  یـسک  رودقم  يراک  نینچ  یبهذم  ینید و  هیحور  نودب  هک  تفگ  ناوتیم  يدیدرت  چیه  نودـب  دـناسرب ؟ 
غوبن ياراد  هچ  رگا  نادنمـشناد  ناملاع و  سپ  دوشیم .  هصالخ  ناـشدوخ  یحور  یقـالخا و  تالکـشم  ّلـح  رد  ناـنید  یب  نابهذـمال و 

شیوخ تاقیفوت  هنماد  طسب  رد  یتح  دـناهدوبن  هرهب  یب  يدـنوادخ  تاـقیفوت  یهلا و  تاداـبع  زا  یلو  دـنا  هدوب  يدـنلب  هشیدـنا  يرکف و 
ات ردقچ و  هک  عوضوم  نیا  هب  زیزع  ناناوج  ندومن  انشآ  عوضوم و  يرگنشور  يارب  ام  دنتفرگ .  یم  ددم  شیوخ  يادخ  زا  زامن  هطـساوب 

هنیمز رد  خیرات ،  نانیرفآ  شقن  زا  یخرب  هریـس  هب  هتـشاد  شقن  ناشدنلب  ماقم  هب  گرزب  ياهناسنا  ندـناسر  رد  زامن  یهلا  هضیرف  دـح  هچ 
قیرط نیمه  زا  ناملسم  ناوج  رـشق  ًاصوصخ  ام  همه  هک  دشاب  میئامنیم  هراشا  زامن  صوصخ  رد  یماظن ،  یـسایس و  یعامتجا ،  یگنهرف ، 

 . دبای تسد  يدنلب  ماقم  هب  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  شیوخ  ياهتیلاعف  رد  هدومن و  شالت  تدابع ) قیرط  )

زامن هرابرد  یناهفصا  یلعنسح  الم  تیصو 

زا ناشن   » دنمـشزرا باتک  تسا  لوقنم  يرایـسب  تامارک  وا  زا  تسا  هعیـش  مانب  ياـفرع  اـملع و  هلمج  زا  یناهفـصا  یلعنـسح  ـالم  موحرم 
رمع رخاوا  تالاح  رد  تسا .  هدروآ  ار  هتـسراو  فراع  نیا  تامارک  زا  ياهمـش  هدـش  پاچ  دـیدجت  راـب  نیدـنچ  لاـحب  اـت  هک  اـهناشنیب »

درم و مهاوخ  هبنـشکی  حبـص  نم  هک  دنتـشاد  راهظا  دییارگ .  تماخو  هب  وا  لاح  هک  دوب  هبنـشراهچ  زور   : » هک دـناهدروآ  نینچ  شفیرش 
« . دیزاس هشیپ  اوقت  دیـسرتب و  يادخ  زا  هک  میدرک  تیـصو  امـش  هب  امـش و  زا  شیپ  ناربمایپ  هب  هنیآ  ره   : » دندومرف حرـش  نیدب  ییایاصو 

دـشابن يوقت  هار  نیا  رد  رگا  ياهـشوگ  رد  هنب  ار  اولح  ناـن و  *** ياهـشوت هر  نیا  رد  اوـقت  زج  تسین  ءاـسن : ) هکراـبم  هروـس  هیآ 131  )
ماما تشاد .  دهاوخن  یلاعت  قح  هاگرد  زا  يرود  زج  ياهجیتن  درادن و  يرمث  نارـسخ  زج  تسین و  يرثا  زگره  ار  تادـهاجم  تاضایر و 
لمع ملع  هب  هاگره  انامه   . » ًادـُعب ّالا  هللا  نم  ددزی  ملو  ًارفک  ّالا  هبحاص  ددزی  مل  هب  ْلَـمْعَی  مل  اذا  ملعلا  َّنِا  دـندومرف :  مالـسلا ) هیلع  ) داـجس

اّما دزادرپب  سفن  تدـهاجم  هب  زور ) لهچ   ) نیعبرا کی  یمدآ  رگا  تشاد . » دـهاوخن  يرمث  قح  هاگرد  زا  دـُعب  رفک و  شیازفا  زج  دوشن 
دش اضق  محبص  زامن  زور ،  کی  اهنت  دوخ  رمع  مامت  رد  هک  نادب  تساوه  يور  درگ  زور  لهچ  نآ  هجیتن  دوش  اضق  وا  زا  حبص  زامن  کی 

ياهدش قحتسم  حبص ،  زامن  توف  تلع  هب  ار  نادقف  جنر  نیا  هک  دنتفگ  ارم  هاگرحس  تفر .  تسد  زا  زور  نآ  بش  متشاد  يا  هچب  رسپ  . 
اهبش و يرادیب  تکرب  هب  ماهدیسر  ییاجب  رگا  مشکیم .  ییالب  راظتنا  بش ،  نآ  حبص  ددرگ  كرت  مبـش ) زامن   ) مدجهت یبش  رگا  کنیا  . 

ياهزامن هکنآ  لّوا :  منکیم .  شرافس  تیصو و  اهزیچ  نیا  هب  ارت  مرسپ  نونکا  تسا .  هدوب  تاهورکم  كرت  بحتـسم و  روما  رد  تبقارم 
هک شیدنیم  زگره  یشوکب و  یناوتیم  هک  ردق  ره  مدرم  جئاوح  ماجنا  رد  هکنآ  مود :  يروآ .  ياج  هب  اهنآ  تقو  لوا  رد  ار  شیوخ  هیموی 

هکنآ موس :  دومن .  دـهاوخ  يراـی  ار  وا  زین  ادـخ  درادرب  یماـگ  قـح  هار  رد  ادـخ  هدـنب  رگا  اریز  تسین  هتخاـس  نم  زا  گرزب  راـک  نـالف 
نکم تلفغ  بش  زامن  دجهت و  زا  مراهچ :  ینک .  جرخ  فرص و  ناشیا  هار  رد  يراد  هچ  ره  يرامش و  مرتحم  یمارگ و  رایـسب  ار  تاداس 

دوب هتـشذگ  باتفآ  عولط  زا  تعاس  ود  یکی  ق ) لاس 1361 ه . ـ نابعـش  مهدفه   ) هبنـشکی زور  هکنیا  ات  زاس .  دوخ  هشیپ  زیهرپ  اوقت و  و 
هک دیـشاب  هاگآ   . » راد یلا  راد  نم  نوبلقنی  لب  نوتومی  هللا ال  ءایلوا  ّنِا  الا  تفاتـش .  یقاب  راـید  هب  دومن و  میلـست  نیرفآ  ناـج  هب  ناـج  هک 

 . 33 ص30 ـ  اهناشنیب ،  زا  ناشن  1 ـ  ( . 1 «) دنوش یم  لقتنم  رگید  هناخ  هب  ياهناخ  زا  هکلب  دنریمیمن  ادخ  يایلوا 

یناشاک ضیف  نسحم  الم  هاگدید  زا  زامن 

دـش لوبقم  هاگره  تسا  نید  نوتـس  زامن  هک :  تسا  هدش  دراو  يوبن  ثیدـح  رد  هکنانچ  تسا  تادابع  نیرتلـضاف  تاعاط و  نیرتهب  زامن 
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دیدـجت تسا و  یلاعت  قح  دای  زاـمن  زا  یلـصا  دـصقم  نوچ  تسا و  دودرم  تاداـبع  همه  تشگ  دودرم  رگا  تسا و  لوبقم  تاداـبع  همه 
رـضاح زا  تسا  راچان  ار  هدـنب  هنیآ  ره  سپ  عوضخ ،  لاهتبا و  هب  وا  زا  تامهم  لاوئـس  عوشخ و  تنکـسم و  يور  زا  وا  يانث  وا و  اب  دـهع 

ناگدنب اب  هک  یتمارک  مرک و  طرف  تمحر و  تیاهن  تفأر و  تیاغ  زا  دنوادخ  نابز . . . .  هب  دیوگیم  هچنآ  ندیمهف  نآ و  رد  لد  نتخاس 
ددرگ ناگدنب  بّرقت  هلیـسو  هبراقتم ،  تاعاس  رد  دهع  دیدجت  رکذ و  رارکت  ات  هدومرف  رما  زامن  هب  تقو  جنپ  رد  زور  هنابـش  ار  نانآ  دراد 

رب زاین  يور  عوضخ  عوشخ و  اب  مه  یتعاس  و  بابرالا .  بر  هب  تبـسن  دوش  ناشیا  لد  رد  بُح  ِّبَح  ندـش  روراـب  ببـس  باـنج و  نآ  هب 
درد ياود  دـنیوگ و  وا  فطل  اب  دوخ  مغ  دـنهد  هضرع  بویغلا » مّـالع   » ترـضح رب  لد  زار  و  دـنهن .  زاـسراک  زاون  هدـنب  يادـخ  هناتـسآ 

 . 7 ص6 ـ  یناشاک ، ـ  ضیف  نسحم  الم  زامن ـ  رارسا  1 ـ  ( . 1) دیامرف لّضفت  وا  ات  دنیوج .  وا  مرک  زا  شیوخ 

یمق هللا  هیآ  زامن  هزجعم 

یبهذـم دـض  ياهتراسج  هب  تبـسن  ضارتعا  رطاـخب  هک  ير  رهـش  هب  يافوتم 1366 ق )  ) یمق نیـسح  اـقآ  جاـح  هللا  هیآ  تکرح  لابندـب 
دـصق هب  اهبـش  زا  یکی  رد  يو  دش .  هرـصاحم  دوب  میظعلا  دبع  ترـضح  مرح  راوج  رد  هک  ناشیا  تماقا  ّلحم  تفریذپ  تروص  ناخاضر 

هب دومن و  يراددوخ  رد  ندرک  زاب  زا  رومأم  موش .  فرـشم  ترایز  هب  ات  نک  زاب  ار  رد  دومرف :  دوب  غاب  رد  نابهگن  هک  يرومأم  هب  ترایز 
یم مینک و  یم  زاب  ار  رد  دوخ  ام  دومرف :  نابهگن  هب  باطخ  هللا ) همحر  ) یمق هللا  هیآ  درکیمن .  انتعا  دادن و  شوگ  وا  ررکم  ياهتـساوخرد 
زاب دوخ  هب  دوخ  غاب  رد  ماگنه  نیا  رد  دـناوخ  ییاعد  نآ  زا  سپ  دروآ و  اج  هب  زامن  تعکر  ود  سپـس  میرادـن .  وت  هب  یجاـیتحا  میور و 

زامن دنکب  اهراک  وت  زوس  هک  زوسب  الد  تشگزاب .  غاب  هب  ترایز  ماجنا  رهطم و  مرح  هب  دورو  زا  سپ  دیدرگ و  جراخ  غاب  زا  ناشیا  دش و 
 . ص164 ءاملع ،  تامارک  1 ـ  ( 1) دنکب الب  دص  عفد  یبش  همین 

تراسا حبص  زامن 

قافتا هب  ام  دوب  هدـمآرد  یمالـسا  ياهورین  ریخـست  هب  واف »  » رهـش رجفلاو 8  هنادـنمزوریپ  تایلمع  لاـبند  هب  هک  یتقو  هبنـش  هس  زور  رـصع 
هک یسامح  راعش  نیا  زور  نآ  میتشگ .  واف  دراو  میدش و  مدقم  طخ  مزاع  رکشل  يرادهب  زا  یتیرومأم  یط  رگدادما  ناتـسود  زا  يدادعت 
هب راعش  نیا  زور  نآ  دناوخ . » دیاب  هراوس  ار  رفظ  حبص  زامن   : » درک بلج  دوخ  هب  ار  مرظن  دیـشخردیم  راوید  هنیـس  رب  دیـشروخ  نوچمه 
هب ار  نآ  منک و  ادـیپ  شیارب  يرگید  عرـصم  هک  مدرک  یم  یعـس  هشیمه  نآ  زا  سپ  تسب و  شقن  منهذ  رد  رعـش  عرـصم  کـی  تروـص 

عولط رد  هکنیا  ات  مدیـسریمن  ییاج  هب  مدرکیم  لمأت  رکفت و  مدروآ و  یم  راـشف  منهذ  هب  هچ  ره  اـّما  مروآرد .  لـماک  تیب  کـی  تروص 
میتسناوتن دربـن  مدـقم  طـخ  رد  دـیدرگ :  لـیمکت  هنوگ  نیدـب  رعـش  تیب  يرادـهب  رگنـس  رد  دربـن و  مدـقم  طـخ  رد  هبنـش  جـنپ  زور  رجف 

رد دـیامن و  لـماک  ار  هرـصاحم  هقلح  تسناوـت  دوـب  هدرک  هرـصاحم  ار  اـم  فرط  هس  زا  هک  نمـشد  مییاـمن .  مهارف  يداـیز  تاماکحتـسا 
نیا زا  میدـش  سویأم  کمک  تفایرد  ناکما  زا  زین  ام  دـییارگ و  يدـیپس  هب  هتفر  هتفر  بش  دوش .  طلـسم  ام  ياهرگنـس  رب  بش  ياههمین 
دـسر هچ  ات  مینکب  میتسناوتیمن  یتکرح  هنوگچیه  رگید  اوه  ندش  نشور  اب  درزآیم  ار  ام  رگید  زیچ  ره  زا  شیب  تراسا  رکف  دـعب  هب  نامز 

 . دش لیمکت  هنوگنیا  دمآ و  منهذ  هب  رعش  مود  عرـصم  هک  دوب  تاظحل  نیا  رد  تسرد  و  مییایب .  نوریب  زامن  هماقا  وضو و  يارب  هک  نیا  هب 
لخاد رد  هک  دیدش  ینارگن  برطضم و  تلاح  نامه  اب  و  دناوخ ؟  دیاب  هنوگچ  تراسا  حبـص  زامن  دناوخ  دیاب  هراوس  ار  رفظ  حبـص  زامن 

هب ار  تراسا  حبص  زامن  نیلوا  هراشا ،  تلاح  هب  سپـس  هدز و  نیمز  رب  ممیت  تین  هب  ار  میاهتـسد  همتابمچ ،  تروصب  مدوب ،  هتـسشن  رگنس 
ددرگ و كرت  دیابن  تایح  تاظحل  نیرتساسح  رد  یتح  یگدنز  زا  ياههرب  چیه  رد  زامن  هک  دـش  هراشا  هتکن  نیا  هب  ًالبق  ( . 1) مدروآ اج 

نآ هماقا  زا  زگره  نمؤم  و  دشن .  هتفرگ  رظنرد  ییانثتسا  نآ  يارب  نانز ،  تاداع  مایا  رد  رگم  مالسا ،  رد  هک  تسا  یتدابع  اهنت  زامن  دیاش 
قارع ثعب  بزح  لباقم  رد  سدقم  عافد  لاس  تشه  رد  مالـسا  نید  ظفح  ادـخ و  هار  یعقاو  نادـهاجم  ار  هلأسم  نیا  و  دـنام .  یمن  لفاغ 
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رد زامن  زا  ناشتلفغ  مدع  هنومن  نارازه  زا  دـندش .  یمن  لفاغ  دوخ  زامن  زا  اه  یقارع  اب  دربن  نامز  نیرتساسح  رد  نانآ  دـناهدرک .  نشور 
 . ص45 تراسا ،  رد  زامن  1 ـ  دریگ .  رارق  ام  يارب  یسرد  دیاش  ات  میراد  یم  نایب  ار  هنومن  کی  دربن ،  تخس  تاظحل 

وتپ ریز  رد  زامن 

نآ میدناوخ .  هتـسب  ياهمـشچ  اپ و  تسد و  اب  ار  زامن  هرـصب  ياهنادنز  رد  سبح  هتفه  کی  اهیقارع و  مدـقم  طخ  تشپ  هب  لاقتنا  زا  سپ 
دودح هک  ار  ام  دعب  هتفه  کی  دنوشن .  هجوتم  اه  یقارع  هک  میدرکیم  هماقا  ار  زامن  يروط  دـیاب  ام  مینادـب  ار  هلبق  تهج  هکنیا  نودـب  مه 

دندومن سبح  دـناشوپیم  ار  نآ  فک  وتپ  کی  هک  رتم ،  داعبا 6×4  هب  یقاتا  رد  دـندرک و  لقتنم  دادـغب  تینما  نامزاس  هب  میدوب  رفن  هاجنپ 
ار هلبق  حیحص  تهج  میتسناوت  لیلد  نیمه  هب  داتفایم .  لولس  راوید  يوررب  دیـشروخ  رون  نآ  قیرط  زا  هک  تشاد  ياهچیرد  کی  قاتا  نیا 

دندوب تسم  هک  ثعب  یتینما  نازابرـس  ههقهق  اما  دـنک  هماقا  يداع  تلاح  هب  ار  زامن  ات  تساـخرب  اـه  هچب  زا  یکی  زور  ناـمه  مینک .  ادـیپ 
ات دندرک  روبجم  ار  ام  ازـسان ،  شحف و  نداد  هچیرد و  تشپ  زا  ناهد  بآ  نتخادنا  اب  اهنآ  دادن .  ام  زا  مادـک  چـیه  هب  ار  راک  نیا  تصرف 
زا دـعب  کی  تعاس  رد  لاس  هکنیا  لایخ  هب  ام  دوب و  لاس 65  نیدرورف  لّوا  هعمج  زور  زور ،  نآ  مینک .  هماقا  هتـسشن  تروص  هب  ار  زاـمن 
هب ار  ام  دـعب  زور  دـنچ  میدرک .  بلط  تراسا  دـنب  زا  ار  اه  هچب  يدازآ  دـنوادخ  زا  میتفگ و  کـیربت  رگیدـکی  هب  دوش  یم  لـیوحت  رهظ 

 . ص25 تراسا ،  رد  زامن  1 ـ  ( . 1) میدناوخ یم  وتپ  ریز  رد  ار  زامن  هتفه  کی  ات  زین  اجنآ  رد  دندرک  لقتنم  يدامر 10  هاگودرا 

زامن هب  وا  مامتها  ینیدلا و  ءاهب  هللا  هیآ 

 : دنیامرف یم  نینچ  بحتسم  بجاو و  ياهزامن  هب  تبـسن  صاخ  هجوت  تیمها و  باب  رد  ینیدلا  ءاهب  اضر  اقآ  جاح  هللا  هیآ  قالخا  داتـسا 
یم ناسنا  یتقو  تسا  جارعم  زامن  نیا  دـشاب  غورد  دـنز  یم  زامن  رد  هک  ییاـهفرح  دـشاب و  هناـقداص  ناـسنا  زاـمن  رگا  تسا  جارعم  زاـمن 

ار ادخ  ریغ  هک  دشاب  يدوجوم  ناسنا  رگا  تسا .  یلاعت  قح  هب  رـصحنم  نم  یگدـنب  تدابع و  ینعی  نیعتـسن  كاّیاو  دـبعن  كاّیا  دـیوگ : 
تکرح ادـخ  يوس  هب  ارچ  دـننک  یمن  ادـیپ  جورع  سوفن  ارچ  یلو  تسوا .  جارعم  زامن  دـیوجن  تناعتـسا  هللا  يوس  ام  هب  دـنکن و  تدابع 

زامن رگا  تسین .  هناقداص  شزامن  هک  تسا  نیا  يارب  نیا  دنکیم  یکافـس  يردلق و  مه  دـناوخیم  زامن  مه  هک  تسا  هنوگچ  دـننک ؟  یمن 
نیا يارب  نیعتـسن  كایا  دـبعن و  كایا  رارکت  جـع )  ) نامز ماما  زامن  رد  دـناسریمن .  ییاج  هب  ار  مدآ  یفابغورد  دراد .  جورع  دوبهناقداص 

زا هدـنب   : » دـنیامرف یم  نینچ  شلاح  حرـش  رد  و  ( . 1 «) دینک یم  ادیپ  طوقـس  دیتفگ  غورد  اتدـص  رگا  یلو  دـینک .  ادـیپ  جورع  هک  تسا 
نیلوا دناهدوب .  میارب  یناوارف  تاریخ  راثآ و  أشنم  هک  ماهتشاد  سنا  اهنآ  اب  يرایسب  ياهلاس  مدوب  دنمقالع  بش  زامن  هزور و  هب  یناوجون 

ماما نوچ  يدارفا  یتح  مدرکیم  لمحت  ار  یتخس  راشف  هزور  تّدش  زا  هک  دوب  یماگنه  دندمآ  ام  غارـس  هب  گرزب  ياملع  حاورا  هک  يراب 
قشع زین  بش  زامن  هب  مداد .  یم  ناشن  اهنآ  هب  یناوارف  هقالع  دوب و  رایسب  نآ  تاکرب  راثآ و  اّما  دندرک  یم  هزور  كرت  هب  هیصوت  ینیمخ 

نم رد  قشع  روش و  نیا  يّدـح  هب  دوب .  شزرا  یب  نآ  ربارب  رد  نیریـش  باوخ  هک  يروط  هب  مدرکیم  ساـسحا  دوخ  رد  داـیز  ياـهقالع  و 
رثا رد  مدوب  رامیب  هک  ش ،  لاس 1365ه ـ رد  تسه  مدای  درک  یم  رادیب  ارم  یبیغ  تسد  یهاگ  مدـشیم و  رادـیب  دوخ  یهاگ  هک  دوب  دایز 

رد اّما  مدیدیمن .  دوخ  رد  ار  نآ  ناوت  نوچ  منک  لیطعت  ار  بش  زامن  بش ،  نآ  رد  هک  مدش  نآ  رب  مدرک  ادـیپ  يدـیدش  فعـض  تلاسک 
هب بش  نآ  رد  وش .  بش  زامن  لوغشم  وش و  دنلب  دیوگیم  هک  مدید  باوخ  رد  ار  هرـس ) سدق  ) ینیمخ هللا  حور  اقآ  جاح  بش  نامه  رحس 
یم لصاح  تامّرحم  زا  يرود  هانگ و  زا  ندیـشک  تسد  اب  بش  زامن  هزور و  ریثأت  هتبلا  مدـش .  بش  زامن  لوغـشم  ناـشیا  نانخـس  رطاـخ 

ریبکت و شلوا  هک  تسین  نیا  هب  تسین  زامن  هرکیپ  هب  زامن  تمظع  تسا .  یناسآ  راک  دینکن  نامگ  تسا .  یگرزب  راک  زامن ،  ( . 2 «) دوش
تسا و تیدوبع  رد  صالخا  دـیحوت و  يارب  نوچ  تسا  گرزب  زامن  دـشاب  دوعق  مایق و  راکذا و  لاعفا و  لاوقا و  ياراد  میلـست و  شرخآ 
ادـخ و ریغ  زا  عاطقنا  هب  يداـقتعا  دـیحوت  یلمع و  دـیحوت  هب  رـشب  جورع  تسا .  كرـشم  دـناوخب  زاـمن  هک  مه  لاـس  دـص  ناـسنا  هن  رگ 
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وابسـتگی و اتصـال به خـداي تعالی است . در این مرحله است که بشـر منتهاي عبودیت و تکامل را طی کرده است«)3( . 1 ـ نردبان  
 . ص164 نامسآ ،  نابدرن  3 ـ  ص97 .  تریصب ،  تیآ  2 ـ ص268 و163 .  نامسآ ، 

زامن هب  وا  تیمها  یئاباب و  سابع  دیهش  نابلخ 

همدقم

هب دیهش  نارادرس  ادهش و  ریاس  نوچ  ار  وا  هک  تسا  یسک  رتمک  تسا و  یلیمحت  گنج  يادهش  هدش  هتخانش  ياه  هرهچ  زا  یئاباب  دیهش 
رارـصا هب  هک  سب  نیمه  وا  سفن  تزع  رد  دسانـشن .  گنج  رد  تعاجـش  تداشر و  نطاـب و  تسادـق  تراـهط و  سفن و  تزع  یکاـپ و 

دوب هتفگ  ناتسود  ّدح  زا  شیب  يراشفاپ  رد  هدشن و  فّرشم  هکم  هب  جح  مسارم  رد  تکرش  ادخ و  هناخ  هب  نتفر  يارب  ناکیدزن  ناتسود و 
نیا تیصخش  هرابرد  ( . 1) دنتفر رای  ياقل  هب  هدیشون و  تداهش  تبرـش  نابرق  دیع  زور  رد  مناسریم و  امـش  هب  ار  مدوخ  نابرق  دیع  ات  هک : 
يارب ار  نآ  نایب  هک  دراددوجو  فیرظ  رایـسب  هتکن  ود  یکی  تادابع  هب  وا  تیمها  نازیم  اب  هطبار  رد  اّما  تسا  رایـسب  ینتفگ  تاـکن  زیزع 

 . ص17 تیاهن ،  یب  ات  زاورپ  1 ـ  مینیب .  یم  يرورض  مزال و  دشاب  هدوب  ام  يارب  یسرد  هکنیا 

تقو لّوا  رد  زامن  فلا ـ 

هیآ تشاد  يرتشیب  تغارف  هک  اهتقو  یضعب  رد  دناوخیم .  عوشخ  شمارآ و  اب  رایـسب  ار  شزامن  سابع  هک  دنکیم  لقن  شناکیدزن  زا  یکی 
لماک روط  هب  ار  شاهزور  یگلاس  تشه  نس  زا  مراد  دای  هب  درک  یم  رارکت  رابکشا  ینامشچ  اب  راب  تفه  ار  نیعتسن » كایاو  دبعن  كایا  »

ات درک  یم  میظنت  ياـهنوگ  هـب  ار  شیاـهتیرومأم  اـهترفاسم و  هـک  دوـب  ساـسح  دـیقم و  ناـضمر  هاـم  هـب  تبـسن  يردـقب  وا  تـفرگ .  یم 
یم قیوشت  تقو  لّوا  زاـمن  هب  زین  ار  اـم  دـناوخ و  یم  تقو  لّوا  رد  ار  شزاـمن  هشیمه  وا  دوشن .  دراو  شاـهزور  هب  يا  همطل  نیرتـکچوک 

 : هک دوب  نیا  زور  نآ  رد  شیاههتفگ  زا  یکی  تفگیم .  يرتنیـشنلد  نانخـس  دـمآ  ام  هناـخ  هب  هک  يراـب  نیرخآ  منک  یمن  شومارف  درک . 
حبـص ات  راذگب و  نم  رـس  يور  ار  تتـسد  نیا  ادخ  يا  وگب  تسیاب و  هلبق  فرط  هب  یتفرگ  وضو  هکنیا  زا  سپ  دوش  یم  حبـص  ناذا  یتقو 
زگره ناطیـش  دـشاب  نامرـس  يور  ادـخ  تسد  رگا  تفگ :  نینچ  خـساپ  رد  وا  مدیـسرپ .  وا  زا  ار  راک  نیا  لـیلد  یخوش  هب  رادـنرب .  ادرف 

 ، تیاهن یب  ات  زاورپ  1 ـ  ( . 1 «) دوش یم  رارکت  نم  شوگ  رد  رایتخا  یب  سابع  هتفگ  نیا  لاح  هب  ات  زور  نآ  زا  دهد .  بیرف  ار  ام  دناوتیمن 
 . ص66

ینابلخ همانیهاوگ  ذخا  رد  زامن  ریثأت  شقن و  ب ـ 

هب دراو  هزات  يوجشناد  ره  تسیاب  یم  هدکشناد  تاررقم  قباطم  تفر  اکیرما  هب  لاس 1349  رد  ینابلخ  هرود  ندنارذگ  يارب  یئاباب  دیهش 
ماجنا ار  دوخ  ینید  تابجاو  مامت  اهنت  هن  طیارـش  نامه  رد  سابع  نوچ  دـش  یم  قاتا  مه  ییاکیرما  نایوجـشناد  زا  یکی  اب  هام  ود  تّدـم 
سابع تاـیحور  اـه و  یگژیو  زا  هک  یـشرازگ  رد  وا  یقاـتا  مه  درک  یم  زیهرپ  برغ  هعماـج  رد  دوجوم  يراـب  دـنب و  یب  زا  هکلب  دادـیم 
یفنم عضوم  ياراد  برغ  گنهرف  هب  تبـسن  هک  دـیآیم  رب  وا  راتفر  عون  زا  دـشاب و  یم  يوزنم  درف  یئاباب  هک  دوش  یم  روآداـی  دـسیونیم . 

هب وا  هک  دوب  هتفگ  نینچمه  تسا .  لامرن  ریغ  صخـش  هکنیا  هصالخ  و  دشاب .  یم  دـنبیاپ  یناریا  تنـس  گنهرف و  هب  ًادـیدش  دـشاب و  یم 
ات دـش  بجوم  یئاـکیرما  نآ  ياهـشرازگ  تسا .  هدوب  ندـناوخ  اـعد  زاـمن و  وا  روـظنم  هک  دـنزیم  فرح  شدوـخ  اـب  دوریم و  ياهـشوگ 

لزنم رد  يزور  دوب .  هدروآ  تسدـب  يزاورپ  هدر  رد  ار  تارمن  نیرتـهب  وا  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  دوـشن و  اـطعا  وا  هب  یناـبلخ  هماـنیهاوگ 
رطاخب یلو  دوب  هدـش  مامت  اکیرما  رد  ام  یناـبلخ  هرود  هک :  دـنتفگ  نینچ  ناـشیا  دـش  لاوئـس  وا  زا  بلطم  نیا  هب  عجار  ناتـسود  زا  یکی 
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کی هک  هدکشناد  لوئسم  رتفد  هب  يزور  ماجنارـس  ات  دندادیمن  همانیهاوگ  نم  هب  دوبن و  نشور  مفیلکت  دوب  ماهدنورپ  رد  هک  ییاهـشرازگ 
دوب يدرف  نیرخآ  وا  دوب  زیم  يور  وا  يولج  رد  ماهدنورپ  منیـشنب .  هک  تساوخ  نم  زا  متفر  شقاتا  هب  مدـش  راضحا  دوب  ییاکیرما  لارنژ 

ساسحا درادن .  نم  هب  تبـسن  یـشوخ  رظن  هک  دوب  ادیپ  وا  تالاوئـس  زا  درکیم .  رظن  راهظا  نم  ندش  در  ای  یلوبق  هب  تبـسن  تسیابیم  هک 
ادـص هب  قاـتا  رد  هک  مدوب  رکف  نیمه  رد  مدرگرب  ناریا  هب  یلاـخ  تسد  اـب  دـیاب  تسا و  يدوباـن  لاـح  رد  نم  هلاـسود  جـنر  هک  مدرکیم 

متعاس هب  مدـنام  اهنت  قاتا  رد  یتاظحل  نم  لارنژ ،  نتفر  اب  دورب .  قاطا  زا  جراخ  هب  یمهم  راک  يارب  اـت  تساوخ  وا  زا  یـصخش  دـمآرد . 
مامت مزامن  ات  هللا  ءاشنا  مناوخ  یم  ار  زامن  اج  نیمه  تسین  زامن  زا  رتمهم  يراک  چـیه  هک  متفگ  تسا .  رهظ  زامن  تقو  مدـید  مدرک  هاگن 

سرت و اب  دـش .  دراو  لارنژ  زاـمن  لاـح  رد  مدـش .  زاـمن  ندـناوخ  لوغـشم  هدرک و  نهپ  ياـهمانزور  هتفر  قاـتا  هشوگ  هب  دـیآیمن  وا  دوش 
درک يرادانعم  هاگن  نم  هب  وا  مدرک .  یهاوخرذع  لارنژ  زا  منیشنب  یلدنص  يور  متساوخ  یتقو  مدرک .  مامت  هداد و  همادا  ار  زامن  تشحو 

زا نیعم  ياهتعاس  رد  هک  تسا  نیا  رب  روتسد  ام  نید  رد  متفگ  هدب  حیضوت  رتشیب  تفگ  مدرکیم .  تدابع  متفگ  يدرکیم ؟  هچ  تفگ .  و 
نیا هدرک و  هدافتـسا  امـش  ندوبن  زا  مه  نم  دوب و  هدیـسرارف  نآ  نامز  تعاس  نیا  رد  میزادرپب و  شیاـین  هب  دـنوادخ  اـب  دـیاب  زور  هناـبش 

نیمه هب  عـجار  هک  نیا  لـثم  هدـمآ  وـت  هدـنورپ  رد  هک  بلاـطم  نیا  هـمه  تـفگ  داد و  ناـکت  يرـس  لارنژ  مداد .  ماـجنا  ار  ینید  بـجاو 
شاّشب ياهرهچ  اب  دمآ .  شـشوخ  نم  تقادـص  زا  ایوگ  دز و  يدـنخبل  وا  تسا .  روطنیمه  يرآ  مداد  خـساپ  تسین ؟  روطنیا  تساهراک 

نم يوس  هب  ار  شتـسد  تساخرب و  اج  زا  زیمآ  مارتحا  تلاح  اب  سپـس  درک .  ءاضما  ار  ماهدـنورپ  دروآ و  نوریب  شبیج  زا  ار  سیوندوخ 
رکش زامن  تعکر  ود  متفر و  یتولخ  لحم  هب  هظحل  نیلوا  رد  نآ  زا  دعب  دیدش .  لوبق  امـش  میوگ  یم  کیربت  امـش  هب  تفگ  درک و  زارد 

 . 44 ص42 ـ  تیاهن ،  یب  ات  زاورپ  1 ـ  ( . 1) مدروآ اجب 

بیغتسد هللا  ۀیآ  دیهش  زا  یندینش  ياهرطاخ 

رفس مزاع  بیغتسد  هللا  ۀیآ  قافتا  هب  دومرف :  هک  دننکیم  لقن  دنشابیم ،  بارحم  يادهش  زا  یکی  هک  یناهفـصا ،  یفرـشا  هللا  ۀیآ  دیهـش  زا 
بیغتـسد هللا  ۀیآ  تلاح  میدوب  هتـسشن  هک  امیپاوه  لخاد  دوب .  رهظ  ناذا  اب  فداصم  امیپاوه  زاورپ  تعاس  میدوب .  سدـقم  دهـشم  يوسب 

 . دتفایم ریخأت  هب  ام  زورما  تقو  لّوا  زامن  دندومرف :  دـمآ ؟  شیپ  یلکـشم  مدیـسرپ  وا  زا  تسا .  يزیچ  نارگن  مدرک  ساسحا  دوبن  يداع 
سدقم يرفس  يارب  هک  متشادن  تسود  دندومرف  میناوخ .  یم  دهشم  رد  ار  زامن  میـسریم و  دصقم  هب  رگید  تعاس  ود  یکی  مدرک  ضرع 

 . دش رتشیب  ناشیا  ینارگن  هکلب  هدشن  عناق  ناشیا  هدـنب  تاهیجوت  اب  دیـسر و  مامتا  هب  ناشیا  اب  ام  تبحـص  دوش .  توف  تقو  لّوا  زا  مزامن 
هاگدورف هناخزامن  هب  مه  اب  داتفا .  ریخأت  هب  تعاس  مین  زاورپ  ینف ،  صقن  رطاخب  هک  دـندومن  مالعا  امیپاوه  لـخاد  رد  هظحل  دـنچ  زا  دـعب 

 . میتشگرب امیپاوه  لخاد  هب  زاورپ  تعاس  يارب  سپس  میدناوخ  ار  زامن  هتفر و 

یندم هللا  ۀیآ  دیهش  تاجانم 

بـش همین  رد  میدوب  رگهراظن  ناتـسبش  ياهتاجانم  رد  ار  ناشیا  ینارون  تالاح  ام  دیوگ  یندـم  هللا  ۀـیآ  بارحم  دیهـش  ناکیدزن  زا  یکی 
اقآ مدید  مدش  دنلب  هک  باوختخر  زا  دـیآ  یم  هلان  يادـص  غاب  ناتخرد  نایم  زا  مدـید  نم  نادـمه  کیدزن  یلحم  رد  یناتـسبات  زور  کی 
ارم هک  تسیک  يزاس  میاهر  یهدن و  باوج  نم  هب  وت  رگا  مدمآ  نم  ایادخ  دـیوگ :  یم  دـنک و  یم  هیرگ  ناتخرد  نایم  رد  هتفر  تسین و 

 . ص292 زامن ،  هرابرد  هتکن  کی  رازه و  1 ـ  ( . 1) تخیر یم  کشا  تفگ و  یم  ار  اهنیا  دبایرد ؟ 

تقو ّلوا  زامن  هب  وا  هجوت  نیدلا و  نیز  دیهش 

ناشیا دادیم .  تیمها  رایسب  تقو  لوا  زامن  هب  مالسلا )) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  رکشل  هدنامرف   ) نیدلا نیز  يدهم  دیهش  رادساپ  رکشلرس 
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زا یکی  شتداهش  زا  سپ  دش .  یم  هدامآ  زامن  هضیرف  يادا  يارب  زامن  تقو  ندیـسر  ضحم  هب  دوب  هک  ياهقطنم  ره  رد  طیارـش و  ره  رد 
؟  دیاهراک هچ  اجنیا  امـش  دوب  هدیـسرپ  دندوب .  شلابند  مه  ياهدـع  تسادـخ .  هناخ  ترایز  لوغـشم  هک  دـید  باوخ  رد  ار  وا  ناردارب ، 

هتکن کی  رازه و  1 ـ  ( . 1 «) دنا هدرک  راذگاو  نم  هب  ار  اهنیا  یهدنامرف  اجنیا  رد  ماهدـناوخ  هک  تقو  لّوا  ياهزامن  نآ  رطاخب  دوب :  هتفگ 
 . ص75 زامن ،  هرابرد 

تقو ّلوا  زامن  هب  یئاجر  دیهش  مامتها 

اب وا  دوب .  تقو  لوا  رد  زامن  ندناوخ  هب  ناشیا  تیمها  ناریا ) یمالسا  يروهمج  مرتحم  تسایر   ) یئاجر دیهش  زراب  تایصوصخ  زا  یکی 
نیرتساسح رد  هک  دـشن  هدـید  تقو  چـیه  درک .  یم  شـالت  راـک  نیا  يارب  تشاد و  ماـمتها  هلئـسم  نیا  هب  بیجع  صولخ  دوجو و  ماـمت 

نیرت و لکشم  عوضوم و  نیرتمهم  هک :  دوب  دقتعم  وا  ددرگ .  لفاغ  تقو  لّوا  زامن  زا  یتکلمم  مهم  تاسلج  نیرتراتفرگ  رد  یتح  طیارش 
یهرگ ره  قح  فطل  تیانع و  اب  زامن  يادا  زا  سپ  دوش  هتـشاذگ  رانکب  ادـخ  لباقم  رد  نداتـسیا  زامن و  رطاـخب  یتقو  روما  نیرت  هدـیچیپ 

زامن تقو  دش و  یم  هدیـشک  ساسح  ياجب  هرکاذـم  ثحب و  هک  تلود  تأیه  تاسلج  رد  اهراب  دـش .  دـهاوخزاب  یناسآ  هب  دـشاب  هتـشاد 
1 ( . 1) تخادرپ یم  ادخ  اب  رکذ  زامن و  هماقا  هب  ًاروف  دش  یم  دنلب  اج  زا  و  تشاذگ .  یم  مامتان  ار  ثحب  فراعت  هنوگچیه  نودب  دیـسریم 

 . ص123 مراد ،  دایب  یئاجر  دیهش  زا  هک  ییاههرطاخ   ـ

یهلا میس  یب  هاگتسد 

يردـق ناـگداپ  نلاـس  رد  یتقو  دـندوب  هتفر  هناـخپوت  زکرم  یماـظن  ناـگداپ  هب  هک  ناهفـصا  هب  ناـش  هرظتنم  ریغ  ياهدـیدزاب  زا  یکی  رد 
ناتـسا نآ  اب  طابترا  رد  يرادناتـسا  نانواعم  زا  یکی  ایوگ  دـننزب .  ار  ناـشیاهفرح  هک  دنتـساوخ  نالوئـسم  زا  نآ  زا  سپ  دـندرک  تحبص 

نیا تسا  نکمم  دنیب  یم  هک  یئاجر  دیهـش  رهظ .  ناذا  ات  دبای  یم  همادا  تحبـص  مک  مک  دـنک  یم  حرطم  ار  طوبرم  تالکـشم  لئاسم و 
اب تسا  مزال  یمهم  راک  يارب  نم  هک  دنـشاب  هداد  عالطا  نالا  نیمه  رگا  دنیوگ :  یم  نومـضم  نیا  هب  ردارب  نآ  هب  دـشکب  ازارد  هب  هسلج 
هک تسه ؟  هزاجا  قح و  نیا  ایآ  دریگب  تقو  هقیقد  تسیب  تسا  نکمم  ینفلت  هرکاذـم  نیا  منک و  رارقرب  ینفلت  طابترا  یئاـج  اـی  يزکرم 
یم راهظا  یئاجر  دیهـش  هاگنآ  هلب .  دـنتفگ  بجعت  اـب  همه  مینزب  ینفلت  ساـمت  زا  سپ  ار  اـهفرح  همه  و  میراد .  هگن  ار  تحبـص  اـجنیمه 

طابترا زامن  هماقا  اب  هک  میناد  یم  فظوم  ار  دوخ  ام  هداد و  رصع  رهظ و  هضیرف  ماجنا  زا  ربخ  یهلا  میس  یب  هاگتسد  نالا  نیمه  هک  دنراد 
 . ص131 میراد ،  دایب  یئاجر  دیهش  زا  هک  ییاههرطاخ  1 ـ  ( . 1) میئامن رارقرب  دوخ  يادخ  اب  ار  دوخ 

تقو لوا  زامن  هب  وا  تیمها  و  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما 

زا تیصوصخ  نیا  دنداد  یم  تیمها  اه  هلفان  هب  دندناوخیم و  تقو  لوا  رد  ار  زامن  هشیمه  هک  دوب  نیا  ماما  ترضح  مهم  تایـصوصخ  زا 
رکف ادتبا  ام  دندرک :  یم  لقن  ناتسود  زا  نت  دنچ  تشاد  دوجو  ناشیا  رد  دنتشادن  لاس  تسیب  زا  رتشیب  زونه  هک  یتقو  یناوج  زاغآ  نامه 

راک نیا  رگا  هک  مینک  يراک  میتشاد  یعس  رطاخ  نیمه  هب  دنناوخیم .  تقو  لوا  ار  زامن  رهاظت  يور  زا  ناشیا  هدرکان  يادخ  هک  میدرکیم 
ًالثم میدرک  ناحتما  ار  ناشیا  فلتخم  ياهقیرط  هب  اهراب  میدوب و  رکف  نیا  رد  يداـیز  تدـم  میریگب .  ار  نآ  يولج  تسا  رهاـظت  يور  زا 

 : دندومرف یم  ناشیا  اّما  میداد  یم  رارق  زامن  تقو  لّوا  ار  ترفاسم  هب  نتفر  تقو  ای  میتخادنا و  یم  ار  اذغ  هرفـس  زامن ،  تقو  لّوا  تسرد 
دیورب امـش  دندومرف :  یم  ترفاسم  عقوم  رد  ای  و  مروخیم . » نم  دنامب  هک  هچ  ره  مناوخ .  یم  ار  مزامن  مه  نم  دیروخب  ار  ناتیاذغ  امـش  »

دنتـشاداو مه  ار  ام  هکلب  دشن  كرت  ناشتقو  لوا  زامن  ناشیا  اهنت  هن  تشذـگ و  هلأسم  نیا  زا  اهتدـم  مسر .  یم  امـش  هب  میآ و  یم  مه  نم 
شردپ هک  دیـسرپ  ماما  زا  خیرات 26/10/62  رد  یناوجون  دـش  یم  ماما  زا  هک  یتالاوئـس  رد  و  ( . 1 «) مناوخب ار  ناـمزامن  تقو  لوا  رد  هک 
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وا فیلکت  دراد و  یقح  نینچ  ردـپ  ایآ  یناوخب !  زامن  نم ،  لزنم  رد  هک  متـسین  یـضار  نم  هک  هتفگ  وا  هب  تسا و  نید  یب  یلاـباال و  درف 
 ، باتفآ هیاس  رد  2 ـ  ص15 .  زامن ،  رگنس  رد  ماما  1 ـ  ( . 2 «) درادن لاکـشا  دناوخب  زامن  دورب  تسا  هدرک  طلغ   : » دندومرف ماما  تسیچ ؟ 

 . ص246

خی يور  رب  زامن  دنوخآ و  جاح 

يدایز بلاطم  درم  نیا  لئاضف  تامارک و  رد  دنـشابیم  رـصاعم  هتـسراو  يافرع  املع و  زا  دـنوخآ  جاح  هب  فورعم  یتبرت  سابع  الم  جاـح 
يارب ار  نآ  هعلاطم  هک  هدش  هتـشون  یمان  فراع  نیا  همان  یگدنز  لاح و  حرـش  رد  هدش » شومارف  ياهتلیـضف   » دنمـشزرا باتک  دـناهتفگ 

دوب تقو  لّوا  زامن  دندوب  دیقم  نآ  ندومن  لمع  هب  دنداد و  یم  تیمها  رایسب  نادب  ناشیا  هک  یلئاسم  زا  یکی  میئامن .  یم  هیصوت  ناناوج 
هنوگ چـیه  نوچ  زین  ارم  دروایب .  مزیه  هک  تشگ  كزیراک  مزاـع  مردـپ   . » تسا یندینـش  هک  دـننک  یم  لـقن  ناشدـنزرف  ار  ياـهرطاخ  . 

زا ینیجروخ  مزیه و  راب  کی  هکنآ  ات  میدوب  كزیراک  رد  بش  ود  درب .  دوخ  اـب  میدوب  گـنتلد  میتشادـن و  تبرت  رد  یـشدرگ  حـیرفت و 
میداتفا هار  هب  تبرت  هب  نتفر  يارب  كزیراک  زا  هدنام  حبص  ناذا  هب  تعاس  کی  مود  بش  دندرک .  مهارف  یناتسمز  یندروخ  مزاول  یضعب 
يدرـس رایـسب  بش  دوب .  يراوشد  راک  لگ ،  نایم  رد  غالا  اب  ندومیپ  هار  دش و  یم  زاب  نیمز  خی  دـیآرب  باتفآ  ات  میدـنام  یم  رگا  اریز  . 

غـالا ود  دـنازوس .  یم  ار  اـپ  تسد و  ندرگ و  شوگ و  اوه  يدرـس  یلو  دـندوب .  ناـشخرد  تشرد و  ناگراتـس  فاـص و  نامـسآ  دوب . 
بیبح خیش  مان  هب  دوب  يدرم  دندرک .  راوس  نآ  يور  ارم  هدرک و  رگید  یکی  راب  ار  نیجروخ  دندوب و  هدرک  راب  مزیه  ار  یکی  هک  میتشاد 

ام هارمه  دراد  هلـصاف  كزیراک  اب  رتمولیک  هس  تسا و  تبرت  هب  كزیراک  هار  رد  هک  دابآ  جاح  ياتـسور  اـت  مردـپ  نادـیرم  ناتـسود و  زا 
یم لحم  رد  هک  ینابنا  ياهـشکتسد  دـننک  غالا  راـب  دـش  یم  هتـسب  یـصاخ  زرط  هب  هک  ار  اـهمزیه  دنتـساوخ  یم  نوچ  وا  مردـپ و  دـمآ و 

یظفاحادـخ دـندوب  هدرک  کمک  ام  هب  میدوب و  اهنآ  هناخ  رد  هک  شرهوش  همع و  زا  هراوس  نم  هدایپ و  ود  نآ  دنتـشاد  تسد  هب  دـنتخاس 
وا اب  زین  بیبح  خیـش  دناوخ و  ار  شبـش  زامن  دـمآیم  هدایپ  هکنانچمه  مردـپ  دابآ  یجاح  ات  كزیراک  هلـصاف  رد  میداتفا .  هار  هب  میدرک و 
هدز خی  ياهنیمز  نآ  يور  دیزویم  هک  ینارب  دنت و  داب  درس و  ياوه  نآ  رد  دیمد و  حبص  میدیـسر  دابآ  یجاح  هب  نوچ  درکیم .  یهارمه 

سپس دنتفگ و  ناذا  تسخن  درک .  ادتقا  وا  هب  بیبح  خیش  هلبق و  هب  ور  داتسیا  ولج  دنوخآ  جاح  موحرم  درکیم .  کشخ  ار  ناسنا  ندب  هک 
امرـس تدـش  زا  نم  نامـشچ  زا  هک  یلاح  رد  دـناوخ  یم  هشیمه  هک  دـناوخ  یهجوت  عوضخ و  هنینأمط و  نامه  اب  ار  حبـص  زاـمن  هماـقا و 

هار ام  تشگرب و  كزیراک  يوس  هب  بیبح  خیـش  زاـمن ،  زا  سپ  تسب .  یم  خـی  میاـه  هنوگ  يور  کـشا  ياـه  هناد  تخیر و  یم  کـشا 
 ، هدش شومارف  ياهتلیـضف  1 ـ  ( . 1 «) میدیـسر تبرت  هب  رهظ  کـیدزن  تقـشم  هچ  اـب  مسیونب  هک  تسین  مزـال  میتفرگ و  شیپ  رد  ار  تبرت 

 . ص137

زامن هرابرد  یلازغ  مالک 

ناشیا دشاب .  تداعـس » يایمیک   » باتک اهنآ  نیرتهب  دیاش  هک  دنـشابیم  يدیفم  یقالخا  ینافرع و  راثآ  ياراد  یلازغ  دّمحم  ماما  دماح  وبا 
شخب رد  دـناهدرک .  ار  راک  نیمه  مولعلا » ءایحا   » دنمـشزرا باتک  رد  هچنانچ  دـنا  هداد  صاصتخا  تادابع  هب  ار  روبزم  باـتک  زا  یـشخب 

نید داینب  تسا و  یناملـسم  نوتـس  زامن  هک  نادـب   : » تسا نیا  نآ  هصالخ  هک  دناهتـشاد  نایب  زامن  باب  رد  ییابیز  زغن و  نخـس  تاداـبع 
هب شیوخ و  طرـش  هب  ءاشع ) برغم ،  رـصع ،  رهظ ،  حبـص ،  زامن   ) هضیرف جنپ  نیا  هک  سکره  تساهتدابع .  همه  دیـس  ورـشیپ و  تسا و 

تـسد هریبک  ناهانگ  زا  نوچ  دـشاب و  يو  تیاـمح  ناـما و  رد  هک  یلاـعت ،  قح  اـب  ار  يو  دیآهتـسب  يدـهع  دروآ  ياـج  هب  شیوخ  تقو 
تـسد هک  ره  تسا  نید  نوتـس  زامن  دندومرف :  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  دـشاب .  يو  هانگ  هیقب  ترافک  يو  زامن  تشادرب 
دومرف نتشاد و  ياپ  هب  شیوخ  تقو  هب  زامن  دومرف :  تسا ؟  لضفا  اهراک  همه  زا  راک  هچ  دندیسرپ  وا  زا  درک و  ناریو  دوخ  نید  تشادب 
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زا رتبوبحم  دیحوت  زا  سپ  دینادرگن  مزال  بجاو و  زیچ  چیه  شیوخ  ناگدـنب  رب  یلاعت  يادـخ   : » دومرف و  تسا . » زامن  تشهب  دـیلک   » هک
دنزاـمن لاـح  رد  هشیمه  ناگتـشرف  نوچ  دومن .  یم  لوغـشم  نادـب  ار  ناگتـشرف  دوب  زاـمن  زا  رتـبوبحم  يزیچ  رگا  دـشاب و  يو  دزن  زاـمن 

يور زا  ار  زامن  کی  هک  ره   : » دومرف و  هتـسشن » لاح  رد  یهورگ  ماـیق و  لاـح  رد  یهورگ  دوجـس و  ردـنا  یهورگ  عوکر و  رد  یهورگ 
دنریذپب دوجو  طرـش  هب  دشاب و  مامت  رگا  تسا .  زامن  دنرگنب  نادـب  تمایق  رد  هک  يزیچ  لوا   : » دومرف و  ددرگ . » رفاک  دومن  كرت  دـمع 

نآ نادزد  نیرتدب   : » دومرف و  دننز .  زاب  يو  يوررب  ار  لامعا  همه  زامن و  دـشاب  صقان  رگا  ددرگ و  هتفریذـپ  وا  زا  تیعبت  هب  لامعا  رگید 
دومن و یهاتوک  ریـصقت و  زامن  رد  ناوتیم  تادـیکأت  نیا  همه  دوجو  اـب  هک  دـنک  ناـمگ  دـیابن  ناوج  سپ  ( . 1 «) ددزدـب زامن  زا  هک  تسا 

تلیـضف تسا و  شیوخ  هبترم  ّدح و  رد  یتدابع  ره  لضف  دریگیم .  رارق  دـنوادخ  شـشخب  وفع و  دروم  تادابع  ریاس  دـننامه  زامن  كرت 
يایمیک 1 ـ  دومن .  لضف  راهظا  لاح  نیع  رد  درک و  كرت  یگدـنز  رد  ار  لئاضف  سأر  ناوت  یمن  سپ  تسا .  لئاضف  همه  سأر  رد  زامن 

 . ص136 تداعس ، 

زامن هب  وا  هجوت  انیس و  یلعوب 

بط رد  نوناق  باتک  هک  سب  نیمه  وا  يرکف  غوبن  زا  هک  تسا  هعیش  گرزب  هفسالف  زا  انیس  نب  هللا  دبع  نب  نیـسح  یلع  یبا  سیئرلا  خیش 
برغ و نادنمشیدنا  نیرتگرزب  هدافتسا  دروم  زونه  نرق  دنچ  زا  دعب  زورما  هب  ات  هتشون و  یناوج  يادتبا  رد  ار  تمکح  هفسلف و  رد  افـش  و 

شیارب یملع  لئاسم  رد  یلضعم  لکشم و  هاگره  هک  تسا  لقن  وا  تکرب  رپ  تایح  یگدنز و  يونعم  هبنج  ینید و  دُعب  رد  دشابیم .  قرش 
تدابع و زامن و  هب  هجوت  دشیم .  لح  وا  يارب  یملع  لکشم  نآ  دروآیم و  اج  هب  زامن  تعکر  ود  هتفر و  رهش  عماج  دجـسم  هب  دمآیم  شیپ 
هب میـشاب  هتـساوخ  رگا  تسا .  نایامن  یبوخب  وا  تافیلأت  راثآ و  رد  یناسنا  سفن  ندوب  فیعـض  دنوادخ و  هب  گرزب  فوسلیف  نیا  مامتها 
هب هک  دـشابیم  تاهیبنت » تاراشا و   » مهن طمن  ًاـصوصخ  مهن  متـشه و  طـمن  هعلاـطم  هار  نیرتهب  میدرگ  هاـگآ  ناـشیا  تاـیح  يونعم  هبنج 

نارگید کمک  اب  رگم  دهد  ماجنا  ًالقتسم  ار  اهراک  دناوتب  هک  دشن  قلخ  يا  هنوگ  هب  ناسنا  نوچ   : » دوش یم  هراشا  وا  تانایب  زا  ياهشوگ 
دیاب عراش  دشاب و  تلادع  نآ  ظفاح  هدش  هدروآ  عراش  کی  هلیسوب  هک  یتعیرـش  دشاب و  تلادع  دتـس و  داد و  مدرم  نایم  دیاب  ور  نیا  زا 

یلماع دیاب  تخانـش  تفرعم و  اب  و  تسا .  بجاو  دنوادخ )  ) عراش تخانـش  نیا  ربانب  دشاب .  تعاطا  هتـسیاش  وا  اهنت  هک  دشاب  ياهنوگ  هب 
و دـیدرگ .  بجاو  ضرف و  تسا  دوبعم  روآدای  هک  تدابع  ور  نیا  زا  دوش .  شومارف  دراذـگن  دـنک و  ظفح  ار  تخانـش  هک  دـشاب  هارمه 

وخ یـشور  نینچ  هب  اهراک  ماجنا  رد  هک  نانآ  هب  سپ  دوش .  ظـفح  رارکت  اـب  دـنوادخ  داـی  اـت  دـیدرگ  ضرف  مدرم  رب  تداـبع  نیا  رارکت 
لمع تعیرـش  قباطم  هکیناسک  يارب  هاگنآ  دش .  دـهاوخ  هداد  ترخآ  رد  يردـقنارگ  شاداپ  يویند ،  گرزب  هدـیاف  رب  هوالع  دـناهتفرگ 

نیدـب رطاخ و  نیدـب  هک  رگنب  سپ  تسا .  هدـش  هدوزفا  تسا  نآ  يوس  هب  نانآ  يور  هک  هچنآ  رد  تسا  نانآ  صاخ  هک  یتعفنم  دـننکیم 
میقتسم قح  يوس  هب  ار  دوخ  هجوت  ار و  عرش  راداپب  سپ  دزاس .  هریخ  ارت  نآ  بیاجع  هک  ینک  هظحالم  ار  قح  ناتسآ  ات  تمحر  تمعن و 

رارمتـسا و يارب  تسا و  مزـال  بجاو و  دـنوادخ  تداـبع  تفرعم و  یلقع  یقطنم و  ثیح  زا  انیـس  یلعوـب  هاگدـید  زا  نبا  رباـنب  ( . 1 «) راد
 . ج3 ص371 تاهیبنت ،  تاراشا و  1 ـ  تسا .  هدیدرگ  بجاو  ناگدنب  رب  هریغ  هزور و  زامن و  نوچ  یتادابع  تفرعم  ظفح 

زامن هاگ 

یب دـنب  رب  دناهدورـس .  زامن » هاگ   » ناونع اب  هک  میهدـیم  رارق  هللا » هظفح   » یلمآ هداز  نسح  هللا  ۀـیآ  هناـفراع  راعـشا  ار  لاـقم  عطقم  نسُح 
ناـکرا درآ  هزرلب  مسرت  دـیآرب  ماـهلان  رگ  مناـما  یب  درد  زا  ار  ناـمأوت  شیوـخ  زا  يزاـس  هریخ  هک  نادـنچ  ار  ناـیم  لد  راـک  رد  یخارت 
دیشروخ هتفه  ود  هم  نآ  زا  هتفهن  دب  هک  يزار  ار  ناشوهم  ياهرس  شسوب  ياپ  هب  ینیب  دیاشگ  شتعلط  زا  میاشگلد  بوبحم  ار  ناشکهک 

مدامد سدـقلا  حور  ار  ناشن  یب  رای  ناز  یناشن  رگا  یهاوخ  یناشن  لد  ناج و  رب  ار  يدـمحم  فشک  ار  نارواـخ  تشد  رد  وگ  شرواـخ 
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ار ناوجون  هنازرف  يریپ  زغن  زمر  زا  هگآ  دـناهدومنب  هاگرحـس  تولخ  رد  ار  ناج  ناهج  یب  اـی  شیوس  رادـب  ار  ناـج  دزورف  یم  رهم  نوچ 
نارتـخا و هدـنب  اـت  دـیامن  نسح  ّرـس  نآرق  ثحب  سرد و  زا  ار  ناذا  هزاوآ  منارذـگب  شرع  زا  يوجن  قوذ  قوش و  زک  مهاوـخ  زاـمن  هاـگ 

تافارحنا همه  زا  ببس  نادب  ات  ناشچب  ناوج  لسن  ًاصوصخ  ناگدنب  همه  هب  ار  ّتبحم  تفرعم و  نیریـش  معط  اهلا  ( 1) ار نامسآ  هدنشخر 
نالماح هک  زین  ار  ناشیا  يدادرارق  تاهژیو  فطل  تیانع و  دروم  ار  تاءایلوا  همه  هک  هنوگنآ  دندرگ و  ظوفحم  نوصم و  تاجاجوعا  و 

اب ار  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا هک  هنوگنآ  اراـگدرورپ  هدرارق .  تّصاـخ  هجوت  دروم  دنـشابیم  موب  زرم و  نیا  ناـناوج  نیرتصلاـخ  نوـخ  ماـیپ 
ار تاءایلوا  يداد و  اقترا  دومحم  ماقم  هب  شدجهت  اب  ار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) دمحا يدناسر و  ّتلخ  ماقم  هب  ینالوط  ياههدجس 

لیلخ ماقم  هب  تاهیمیحر  تمحر  اب  هدـناشچ و  ار  یگدـنب  تیدوبع و  معط  لیلذ  دـبع  نیا  هب  يدیـشخب .  اضر  ماقم  تاهـصاخ  تایانع  اب 
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