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؟ تسیک ام  ربمایپ 

باتک تاصخشم 

ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
نیسح نایراصنا ، هسانشرس : 

نایراصنا نیسح  /؟ تسیک ام  ربمایپ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
ص 6 تشهبیدرا 1385 :   31 تلاسر ،  هلاقم :  اشنم 

11 ق ترجه ـ ، زا  لبق   53 مالسا ، ربمایپ  ص ،)  ) دمحم رگفیصوت : 
يوبن  هریس  رگفیصوت : 

یقالخا 1] لیاضف  رگفیصوت : 

همدقم

تیانع نیا  رگا  هک  دوب  وا  هب  راگدرورپ  ترضح  تیانع  درک ، شبیصن  ار  یهللا  هفیلخ  ماقم  دناسر و  تیناسنا  هب  ار  ناسنا  هک  یلیلد  نیلوا 
عیمج رب  تیفرـشا  دـنتفای و  یمن  تسد  ناکما  ملاع  رد  تیروحم  هب  شنادـنزرف  مدآ و  زگره  دـیدرگ ، یمن  شلاـح  لـماش  بر  ترـضح 
قـشع تسا و  شرف  شیارب  الاب  میلقا  هک  تسا  يا  هنادـکی  ملاع ، ناگدازاوح  مدآ و  نادـنزرف  ناـیم  رد  . دـندومن یمن  هبرجت  ار  تاـقولخم 

هیلع و هللا  یلص  ) هللا دبع  نب  دمحم  هنیدم  میتی  یهللا ، بیبح  ماقم  نکاس  و  نیـسوق ) باق  ناکف   ) هلق حتاف  شرع ، شیارب  تسود  ترـضح 
هللا یلـص  ) دـمحم . دـندش تانئاک  هرمز  رد  دـندمآ و  لئان  دوجو  تبهوم  هب  شدوجو  لیفط  هب  یتسه ، مامت  ناکما و  ملاع  هک  ملـسو ) هلآ 
لوا و  [ 7  ] تیولوا [ 6  ] تموکح [ 5  ] تلاسر [ 4  ] تراهط [ 3  ] تمصع [ 2  ] نامیا [ 1  ] یگدـنب ماقم  هک  تسا  یـسک  ملـسو ) هلآ  هیلع و 
رصن هب  دیؤم  [ 10  ] باذع عنام  [ 9  ] میظع لضف  نوچ  یصئاصخ  ندوب  اراد  و  ندوب ، [ 8  ] نیدباعلا عشخا  نیدحوملا و  صلخا  نیملسملا و 

وچ ار  وا  شندوـب ، [ 16  ] نییبنلا متاـخ  و  [ 15  ] هنـسح هوسا  [ 14  ] نیملاـعلل همحر  [ 13  ] جارعم رفاـسم  [ 12  ] مــیحر فوؤر و  [ 11  ] یهلا
، تسوا یسدق  ضیف  هطـساو  نایملاع و  رب  راگدرورپ  تمحر  هناهب  ملـسو ) هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ) دمحم . تسا هدرک  دننام  یب  يدیـشروخ 

ياه هزیتس  اه و  یبدا  یب  هب  ار  شفوئر  بلق  شتوعد ، نیشنلد  يادص  ندمآرب  زاغآ  مالسا و  عولط  نامز  نامه  زا  ینادرخ  یب  هک  دنچره 
، شنابرهم بلق  کش  یب  تسا و  یهلا  تمحر  هدـنهد  دـیون  هرامه  كرابم ، هداتـسرف  نیا  تمحر و  ربمایپ  نیا  اما  دـندرک . هجنر  یلهاج 

يادص ندینـش  دنرو و  هطوغ  یگراچیب  رد  هک  یلهاج  بارعا  رابت  زا  ینادرخ  یب  هزورما  یکاته  . درادن تیرـشب  تیادـه  زج  يا  هتـساوخ 
ار زور  هک  تسا  مالسا  دلوت  نیتسخن  ياهلاس  ياه  يرهم  یب  نامه  روآدای  دنبات  یمن  رب  ار  ملس ) هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ) يدمحم يابرلد 

هکنآ . دوب نانآ  هار  هقردب  وا  ریخ  ياعد  هرامه  اما  دومن  یم  یناملظ  بش  نوچ  ملس ) هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  نامـشچ  شیپ  رد 
یمن یهیجوت  هار  ار  ناطیش  نارودزم  یکاته  هک  دنچره  تسا ؟ یهانگ  هچ  ار  دسانـش  یمن  ار  ملـس ) هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم زورما 
تفای يدنمدرخ  ایآ  دنناسانشب ؟ نایناهج  هب  تسا  هتسیاش  هک  نانچنآ  ار  دوخ  زیزع  ربمایپ  هرهچ  دنا  هتـسناوت  ناناملـسم  ایآ  اما  تفای  ناوت 
تسود تسا ، شهوکن  دروم  اناد  نمشد  زا  شیب  هکنآ  کش  یب  ؟ دیاشگن وا  شیاتس  هب  نابز  بلق  میمص  زا  دسانـشب و  ار  وا  هک  دوش  یم 

رد . تسا زجاع  دیاب ، هک  ناسنآ  وا  یتوکلم  هرهچ  یفرعم  زا  ای  دراذـگ و  یم  شیامن  هب  تمحر  ربمایپ  زا  سوبع  يا  هرهچ  هک  تسا  نادان 
رادروخرب یـصاخ  تیولوا  زا  تسیک ، ام  ربمایپ  مییوگب  نایناهج  هب  هک  فده  نیا  يریگیپ  ملـس ) هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ) مظعا ربمایپ  لاس 

هار رد  یناملـسم  ره  اـت  دراد  ار  نآ  ياـضتقا  تیعقاو ، نیا  دوش و  یم  روصت  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  رایـسب  ناناملـسم  ياـه  تیعقوم  تسا .
ترضح ياهیگژیو  زا  يا  همش  نایب  هب  ریز  راتشون  . درادرب دوخ  ناوت  روخ  رد  یمدق  ملس ،) هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا ربمایپ  ندناسانش 
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. دشاب ینامسآ  هولج  نآ  ندناسانش  يارب  يراکهار  دناوتیم  نآ  نایب  هک  دزادرپ  یم  ملس ) هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ) دمحم

مرکا ربمایپ  هریس  قالخا و 

هک سب  نیمه  ترـضح  نآ  تمظع  رد  . تسا ناربمایپ  مامت  رالاس  گرزب و  ناـسنا و  نیرتلماـک  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر 
وگلا یناسنا  ناونع  هب  ار  وا  دـهدیم و  رارق  باطخ  دروم  یبّنلا » اهّیا  ای   » و لوسّرلا » اـهّیا  اـی   » ریبعت اـب  ار  وا  دـیجم  نآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ 

ییوکین يوگلا  امش  يارب  ادخ  ربمایپ  نخس ) هریس و  ) رد «;  » ٌۀَنَسَح ٌةَوْسُأ  ِهّللا  لوُسَر  یف  مَُکل  َناک  ْدََقل  : » دیامنیم یفّرعم  نایناهج  مامت  يارب 
ُقلُخ یلََعل  ّکنِإ  : » دیاتـس یم  نینچ  ار  وا  شیادـخ  . دوب یناسنا  تـالامک  لـیاضف و  ماـمت  ِعماـج  لـماک و  یقـالخا  ياراد  ّقح  هب  وا  .« تسا
یم لد  تخـس  وخدـنت و  رگا  «;  » َِکلْوَح ْنِم  اوُّضَْفنَال  ِْبلَْقلا  َظـیلَغ  ًاّـظَف  َْتنُک  َْولَو  .« » یتسه قـالخا  نیرتهب  ياراد  وت  ربماـیپ  يا  «;  » میظَع

میالم نیتم و  دروخرب  وکین و  قالخا  مالـسا ، تفرـشیپ  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  ور ، نیا  زا  دـندش ». یم  هدـنکارپ  تفارطا  زا  مدرم  يدوب 
زا ایادخ  : » تفگ یم  هشیمه  شیاین  ماقم  رد  . دنارذگب تلاطب  هب  ار  شتقو  دشن  هدید  زگره  وا  یناگدنز  لوط  رد  . دوب مدرم  اب  ترضح  نآ 

ار فاـصنا  لدـع و  بناـج  هشیمه  وا  . دومن یم  ضیرحت  ندرک  راـک  هب  ار  ناناملـسم  و  مرب ،». یم  هاـنپ  وت  هب  ینوـبز  یلبنت و  یگراـکیب و 
هلداجم و یـسک  اب  درک و  یمن  يریگتخـس  هلماعم  رد  هاگ  چـیه  دـش و  یمن  لّسوتم  سیلدـت ، غورد و  هب  تراـجت  رد  درک و  یم  تیاـعر 

یم تسناد و  یم  یگدـنز  ماوق  ار  تناـما  يادا  راـتفگ و  قدـص  وا  . تخادـنا یمن  يرگید  ندرگ  هب  ار  دوخ  راـک  دوـمن و  یمن  تجاـجل 
ناراکمتـس ربارب  رد  تمواقم  هب  فّظوم  هعماـج ، دارفا  همه  وا  رظن  رد  . تسا هدـش  دـییأت  دـیکأت و  ناربمغیپ  میلاـعت  همه  رد  ود  نیا  دومرف :

يرای ینعم  دنتفگ : باحـصا  امن ! يرای  مولظم ، هچ  دشاب و  ملاظ  هچ  ار  تردارب  دومرف : یم  . دنـشاب هتـشاد  رگاشامت  شقن  دیابن  دنتـسه و 
ییامیـس ناربمایپ  ! دـنک متـس  یـسک  هب  دـناوتن  ات  دـیریگب  ار  شتـسد  دومرف : مینک ؟ يراـی  هنوگچ  ار  ملاـظ  یلو  میتسناد ، ار  مولظم  ندرک 

ار اهمـشچ  هک  يزومرم  وترپ  ناشیناشیپ  زا  تسادیپ ، تردق  تّهبُا و  زا  رتشیب  تّیمیمـص  تقادص و  ناشراتفر  رد  دـنراد ، ینتـشاد  تسود 
نآ اههاگن  نیرت  هداس  . لوهجم بیغ  زار  نوچمه  اّما  تسا  سوسحم  مد » هدـیپس  ِدـنخبل   » نوچمه هک  ییوترپ  تسا ، عطاس  دراد  یم  هریخ 

امرگ و دنـساّسح ، زار  انعم و  ییابیز و  ربارب  رد  هک  ییاهحور  . تفای دنناوتیم  يراوشد  هب  اهغوبن  نیرت  هدـیچیپ  اّما  دـننیب  یم  یگداس  هب  ار 
رد ار  نآ  دننک و  یم  سح  ییابیز  ناهنپ  ادیپ و  هفیطل  و  دـیّما »  » کی قرب  قشع ،»  » کی يامرگ  نوچمه  ار  نآ  تفگـش  زمر  ییانـشور و 

، ناشنتـسشن ناشنتفر ، هار  ناش ، هشیدـنا  شخب  یتسم  رطع  ناشیاوآ ، رتسگ  نماد  نینط  ناـشهاگن و  هبذـجرپ  زار  ناشیامیـس ، زومرم  وترپ 
یم نایرج  ناشنورد  رد  ماهلا » ، » یتفگـش یناور و  هب  .و  دننک یم  سمل  دنبای و  یم  دننیب ، یم  ناشندرک  یگدـنز  ناشتوکـس و  ناشنخس ،
نیا یپ  رد  اج  همه  هشیمه و  ار  اهناسنا  مییآرب  خـیرات  هّلق  يدـنلب  رب  هاـگ  ره  هک  تسا  نیا  .و  دـنوش یم  زیربل  راشرـس و  ُرپ ، نآ  زا  دـبای و 
نیا خیرات  ِگرزب  ناربمایپ  یسیع ، یسوم و  حون ، میهاربا ، دنا ». هتخود  نانآ  هب  مشچ  هناقشاع   » هک مینیب  یم  تفگـش  اّما  هداس  ياه  هرهچ 

یمرب هرجاشم  هب  يو  اب  هک  یناسک  ربارب  رد  ؟ تسا هنوگچ  تسا  اـیبنالا  متاـخ  هک  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم اـّما  . دـنا هدوب  نینچ 
یمن لدج  هب  درک و  یم  نایب  یعیبط  هداس و  یکبـس  اب  ار  شیوخ  هدیقع  ای  درک و  یم  افتکا  نآرق  زا  یتایآ  ندـناوخ  هب  اهنت  يو  دنتـساخ 
تشاد یم  هنسرگ  نادنچ  ار  دوخ  هاگ  دادیم  حیجرت  يریس  رب  ار  یگنسرگ  . دروآ یم  دای  هب  ار  نادهاز  نایاسراپ و  شا ، یگدنز  . تخادرپ

درک و یم  تشذـگ  نانچ  دـندرزآ  یم  ار  وا  هک  یناسک  ربارب  رد  . دـهد فیفخت  یکدـنا  ار  نآ  ِرازآ  اـت  تسب  یم  گنـس  شمکـش  رب  هک 
يرتسکاخ تشط  يا  يدوهی  تشذگ ، یم  هک  يا  هچوک  رانک  زا  زور ، ره  . تخاس یم  هدنمرـش  ار  نانآ  هک  داد  یم  خساپ  رهِم  هب  ار  يدب 

ندرک كاپ  زا  سپ  داتسیا و  یم  يا  هشوگ  دش و  یم  در  یمارآ  هب  دوش ، نیگمشخ  هکنآ  یب  وا  تخیر و  یم  شرـس  رب  هناخ  ماب  زا  مرگ 
کی . درک یمن  ضوع  ار  دوخ  ریـسم  دـش  دـهاوخ  رارکت  راک  نیا  زاب  تسناد  یم  هکنآ  اـب  رگید  زور  . داـتفا یم  هار  هب  شـسابل  ور و  رس و 

هب زورما  ام  قیفر  تفگ : يا  هناراوگرزب  دـنخبل  اب  دّـمحم  دـشن ! يربخ  رتسکاخ  تشط  زا  بّجعت  لامک  اـب  تشذـگ  یم  اـجنآ  زا  هک  زور 
ّتیمیمـص و نانچ  دوب  هدـمآ  شتدایع  هب  هک  دّـمحم  هرهچ  رد  رامیب  . تفر شتداـیع  هب  دـیاب  تفگ : . تسا راـمیب  دـنتفگ : دـماین ! اـم  غارس 
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همـشچ نینچ  ربارب  رد  يدوهی  درم  . دراد ییانـشآ  یتسود و  نیرید  هقباس  يو  اب  تسا  اهلاس  ییوگ  هک  درک  ساـسحا  يا  هناـقداص  تّبحم 
لیم یتسرپرازآ و  يدنسپدب و  ِموش  ياه  هّکل  دش و  هتـسش  شحور  هک  درک  ساسحا  هرابکی  ریخ ، ینابرهم و  افـص و  زا  یناشوج  لالز و 

یگدنز . تشاد یماو  باجعا  هب  ار  ّربکتم  رورغم و  هاوخدوخ و  برع  هک  دوب  عضاوتم  نانچ  . دیدرگ كاپ  شریمـض  زا  تنایخ  یجک و  هب 
یگداس . داد یم  ماهلا  ار  حور  ییابیز  هشیدـنا و  يدـنلب  تماقتـسا و  صولخ ، تردـق ، ّتبحم ، شا  یقالخا  تاّیـصوصخ  شراتفر و  شا ،

ره تسشن و  یم  عوضخ  هب  شربارب  رد  یلد  ره  . تساک یمن  شتیونعم  هبذج  ّتیصخش و  تبالـص  زا  شا  ینتورف  ییوخمرن و  شراتفر و 
.« دوب نایامن  همه  رب  وا  يرترب  یعمج  ره  رد  . دش یم  باریس  وا  ِبوخ  ابیز و  ِتمظع  ياپ  رد  نتسکش  زا  يرورغ 

مرکاربمایپ ياهیگژیو  تافص و 

زا تشگزاب  رد  هک  نانچ  تفرگ ، یمن  ار  وا  يزوریپ  ِرورغ  هک  دوب  نیا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  تافـص  نیرتراکـشآ  زا 
هب نآ  زا  سپ  هکلب  تشادن ، ریثأت  يو  رب  دحا  تسکـش  هک  روط  نامه  دش ، یمن  دیما  ان  تسکـش  زا  زین  و  داد ، ناشن  هّکم  حتف  ردب و  دربن 

، تشاذگن يریثأت  وا  هیحور  رب  بازحا  هاپس  هب  نانآ  نتسویپ  هظیرق و  ینب  نامیپ  ضقن  زین  دش و  هدامآ  دسألاءارمح »  » گنج يارب  تعرس 
وا اب  هلباقم  يارب  هدرک ، یبایزرا  هلیسو  نیدب  ار  نمـشد  يورین  هک  دوب  زیهرپ  طایتحا و  وا  رگید  تافـص  زا  . دینادرگ مدق  تباث  ار  وا  هکلب 

رگید تفـص  . دوب رایـشوه  بقارم و  هکلب  داد ، یمن  تسد  زا  ار  طایتحا  زین  زامن  هماقا  ماگنه  یّتح  . دز یم  تسد  تازیهجت  رازبا و  هّیهت  هب 
ماکحا اهروتسد و  طیارش ، نیا  رییغت  تعرس  ببـس  هب  دوب و  رادروخرب  نآ  زا  یگنج  رّیغتم  طیارـش  رد  هک  دوب  تبالـص  اب  هارمه  یمرن  وا 

هّجوت و یهدنامرف ، زکرمت  هب  دوب و  یـساسا  یطرـش  يّدج ، لئاسم  اب  هلباقم  يارب  وا ، دزن  یهدنامرف  رد  تعرـس  . درک یم  رداص  يدـیدج 
یم تیوقت  اهنآ  نایم  رد  ار  شمارآ  دامتعا و  حور  تشاد و  حالـصا  بذج و  رب  ینتبم  يراتفر  دوخ  موق  نارای و  اب  . تشاد ناوارف  دـیکأت 

ناسحا یکین و  نانیکـسم  ناریقف و  هب  داد ، یم  هانپ  هدرک و  دونـشخ  ار  میتی  تشاد ، یم  یمارگ  ار  گرزب  درکیم ، محر  کـچوک  هب  . درک
هیلع هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  ِتّیناسنا  ياه  هنومن  نیرتمهم  زا  . درک یم  یهن  اهنآ  رازآ  زا  دومن و  یم  مّحرت  مه  تاناویح  هب  یّتح  درک ، یم 
مدع مدرم و  اب  ارادـم  یتسود و  هب  درک  یم  مازعا  نمـشد  اب  گنج  ایارـس و  يارب  هک  ار  ییاهورین  ترـضح  نآ  هک  دوب  نیا  ملـسو ) هلآو 

ِنادرم هک  نیا  هن  دنک ، داقنم  حلص  يوس  هب  ار  نمشد  تشاد  تسود  رتشیب  وا  . دومرف یم  شرافس  ّتیصو و  ناشیا  هیلع  نوخیبش  شروی و 
یتقو . دـننکن هلثُم  هجنکـش و  ار  لوتقم  ندـب  دنـشکن و  ار  نانز  ناکدوک و  نادرم ، ریپ  ات  درک  یم  شرافـس  ترـضح  نآ  . دـشکب ار  ناشیا 
لماک حلص  هب  وا  . دومرف تقفاوم  نمی ، زا  مدنگ  هّیهت  يارب  ناشیا ، ياضاقت  اب  وغل و  ار  نانآ  يداصتقا  هرـصاحم  دندروآ ، هانپ  وا  هب  شیرق 

هب داتـسرف  یم  ناهاشداپ  يوس  هب  هک  ییاه  همان  . تشاد زیهرپ  يراچان ، ترورـض و  ماگنه  هب  زج  گنج ، زا  درک و  یم  توعد  ناـهج  رد 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  . دوب هداد  رارق  مدآ  نادنزرف  نیب  رادـید  رد  مالک  زاغآ  يارب  ار  نآ  دوب و  نیّزم  هتـسارآ و  حلـص ، مالس و 

لوصا نیب  داد و  یم  رارق  نآ  تیوقت  رکـشل و  یهدـنامرف  يارب  قیقد  یطباوض  درک ، یم  نییعت  هدـنامرف  کی  زا  شیب  اـهگنج  رد  ملـسو )
همانرب وا  . تسناد یم  يرادربنامرف  دایقنا و  طابـضنا ، يارب  يزمر  ار  ناهدـنامرف  زا  تعاطا  تخاس و  یم  رارقرب  طاـبترا  یماـظن  یـسایس و 
رکشل . دیزگرب تخانش  یگتـسیاش و  ساسا  رب  ار  رکـشل  یهدنامرف  و  تشاذگ ، داینب  ار  رترب  یهدنامرف  هنومن و  یهدنامزاس  يّدج ، يزیر 

. دیشخب یم  نانآ  هب  رتشیب  دوب  ناگدنمزر  ییاناوت  عسو و  رد  هک  هچنآ  زا  و  درک ، عمج  دوخ  یهدنامرف  رد  ناسکی  روط  هب  ار 

یقرواپ

.23 هرقب : [ 1]
.285: هرقب [ 2]
.74 ءارسا : [ 3]
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.33 بازحا : [ 4]
.164: نارمع لآ  [ 5]

.65 ءاسن : [ 6]
.6 بازحا : [ 7]

.163-161 ماعنا : [ 8]
. ] 113 ءاسن : [ 9]
.33: لافنا [ 10]
.40 هبوت : [ 11]

.128 هبوت : [ 12]
.1 ءارسا : [ 13]

.107 ءایبنا : [ 14]
.21 بازحا : [ 15]
.40 بازحا : [ 16]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 
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