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مالسا خیرات  عبانم 

باتک تاصخشم 

، نایراصنا مق : رـشن :  تاصخـشم  نایرفعج . لوسر  مالـسا / خـیرات  عبانم  روآدـیدپ :  مان  ناونع و   - 1343 لوسر ، نایرفعج ، هسانـشرس : 
-438-964-978 موس :  پاچ  لایر :   30000 مود ؛ ) پاچ   ) لایر  10000 لایر ؛   7000 کباش :  332 ص . يرهاظ :  تاصخشم  . 1376
 : تشادداـی . 1387 ق =.  1429 م =.  2008 موس : پاـچ  تشادداـی :  . 1382 ق = .  1424 م = .  2003 مود : پاـچ  تشادداــی :   5-010
 : عوضوم یمالسا  ناسیون  خیرات  عوضوم :  یمالسا  یسیونخیرات  عوضوم :  سیونریز . تروص  هب  نینچمه  332 ؛ [ - 331 . ] ص همانباتک :

یسانشباتک هرامش   907/2017671 ییوید :  يدـنب  هدر  DS35/65/ج7م9 1376  هرگنک :  يدنب  هدر  یـسانشباتک . خـیرات --  مالـسا -- 
م9543-77 یلم : 

دمآرد

هتـشر عاونا  رد  ناملـسم  نافل  ؤم  یماسا  زا  دوجوم  تسرهف  نیتسخن  تسا .  هدش  یناوارف  ياهراک  اهنآ ،  یخیرات  راثآ  ناخروم و  هرابرد 
بسن ناخروم  نایرابخا و  راثآ  لاح و  حرـش  هب  تسرهف ،  نیا  موس  هلاقم  تسا .  هدمآ  م 380 )  ) میدن نبا  تسرهفلارد  شناد ،  نیا  ياه 
میدن نبا  تفرگ .  غارـس  ناشراثآ  ناخروم و  زا  رگید  یخرب  زا  ناوت  یم  زین  نآ  رگید  تالاقم  رد  هچرگ  تسا ،  هتفای  صاصتخا  ناسانش 

هدـیزای تسد  گرتس  رثا  نیا  نیودـت  هب  یفاک  تیاردو  تقد  اب  هتـشاد و  ییانـشآ  اه  باتک  زا  يرایـسب  اب  یقاّرو  لغـش  نتـشاد  لیلد  هب  ، 
رد تسا .  باتک  نیا  نویدـم  اهنت  اهنت و  مراهچ ،  نرق  ات  هدـش  فیلءات  ياـه  باـتک  هراـبرد  اـم  ياـه  یهاـگآ  زا  يرایـسب  نونکا  تسا . 

يرایسب مان  هدمآ و  یعوضوم  هن  ییابفلا و  بیترت  هب  یعیش  نافل  ؤم  يامـسا  هتفرگ ،  مان  یـشاجنلا  لاجر  هک  ( 372450  ) یشاجن تسرهف 
نبا زا  ءاملعلا  ملاعمو  ( 460 358  ) یـسوط خیـش  تسرهفلا  روطنیمه  تسا .  هدـمآ  خـیرات  هلمج  زا  فلتخم و  ياه  هنیمز  رد  اهنآ  راثآ  زا 

نالعالا باتک  یکی  تسا .  هدش  فیلءات  یخرات  مهم  راثآ  خیرات و  شناد  هرابرد  مه  باتک  دنچ  نهک ،  راثآ  رد  م 588 . )  ) بوشآ رهش 
راثآ ندناسانش  رد  یشالت  خیرات و  شناد  زا  یعافد  هک  م 902 )  ) يواخس نیدلا  سمش  زا  زابلاراد ) هکم ،   ) خیراتلا لها  مذ  نمل  خیبوتلاب 

ود تسا .  هدش  همجرت  ناورف  یشاوح  اب  لاتنزور )  زا   ) مالسا رد  يراگن  خیرات  باتک  مود  دلجم  رد  رثا  نیا  تسا .  هنیمز  ره  رد  یخیرات 
نیدلا لالج  زا  خیرات  ملع  یف  خیرامـشلا  و  رد 867 ) فیلءات   ) یجیفاک ییحم  زا  خـیراتلا  ملع  یف  رـصتخم  هنیمز  نیمه  رد  رگید  باـتک 

نرق رد  هک  نآ  زا  ات  هدنامن  ياج  رب  مظنم  تروص  هب  یخیرات  تافل  ؤم  زا  یتسرهف  میرذگب ،  هک  راگزور  نآ  زا  تسا .  م 911 )  ) یطویس
نیودت ار  خـیرات  هلمج  زا  هنیمز ،  ره  رد  یمالـسا  تافل  ؤم  زا  يدـنلب  تسرهفو  تشاگن  ار  نونظلا  فشک  ( 1067  ) هفیلخ یجاح  مهدزای 
یبرعلا بدالا  خیرات  رد  ناملکورب  دش .  یم  ماجنا  يرتگرزب  راک  دیاب  یمالسا  گنهرفرد  مولع  خیرات  نیودت  يارب  هک  دوب  نشور  درک . 

نداد ناشناب  فلتخم  ياه  هتشر  رد  ار  یمالسا  تافل  ؤم  زا  یتسرهف  یخیرات ،  یعوضوم  يدنب  میسقت  ساسارب  دز و  مادقا  نیا  هب  تسد  ، 
هک رثا  نیا  زا  یههجوت  لباق  شخب  داد .  تسد  هب  یخیرات  فلتخم  ياه  هرود  رد  اهنآ  نافل  ؤم  زا  یهاتوک  لاح  حرـش  اه و  هخـسن  لـحم 

هرابرد هک  ار  دوخ  یبرعلا  ثارتلاا  خـیرات  نیگزـس  دا  ؤف  نآ ،  زا  سپ  دراد .  صاصتخا  خـیرات  شناد  هب  هدـش ،  همجرت  یبرع  هب  نآ  مامت 
 . تسا هدش  همجرت  یبرع  هب  ناملکورب ،  رثا  دننام  هب  رثا ،  نیا  درک .  فیلءات  دوب  مجنپ  نرق  ههد  ود  نیتسخن  ات  هدـش  فیلءات  ياه  باتک 
زین اهنآ و  راثآ  ناخروم و  نایرابخا و  لاـح  حرـش  هب  صاـصتخا  راو  تسرهف  تروص  هب  یخیراـتلا  نیودـتلا  ناونع  تحت  نآ  زا  يدـلجم 

هراـبرد دوخ  هژیو  يدـنب  میـسقت  رب  نوزفا  دوـخ ،  راـک  هئارا  رد  يو  دراد .  اـهنآ  راـثآ  زا  هدـنام  ياـج  رب  ياـه  هخـسن  لـحم  نداد  ناـشن 
زا یباتک  رگا  هدرک و  دای  ار  خروم  ره  دوجوم  ياه  باتک  یمومع ،  ياه  خـیرات  يوما و  هرود  يوبن ،  هریـس  یلحم ،  خـیرات  ناصـصختم 

تالاقم و زا  يرایـسب  مان  رثا ،  نیمه  رد  يو  تسا .  هدرک  هراشا  يدـعب  راثآ  رد  اـهنآ  زا  هدـنام  ياـجرب  تارقف  زا  یخرب  هب  هدـنامن ،  يو 
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هخسن ندش  تفای  اب  هارمه  هک  تسا  نشور  تسا .  هدروآ  هدش ،  هتشون  ییاپورا  ياهنابز  هب  ناخروم  نیا  هراب  رد  هک  یقیقحت  ياه  باتک 
هک تشاد  هجوت  دـیاب  دوش .  یم  ساسحا  سراهف  لـیبق  نیا  نیودـت  همادا  ترورـض  مالـسا ،  ناـهج  راـنک  هشوگ و  رد  هزاـت  یطخ  ياـه 
هب هک  یناققحم  تسا .  هدـش  ماجنا  سیراپ  ناملآ و  دـنله و  هژیو  هب  اپورا ،  رد  ناناملـسم ،  یخیرات  فورعم  مهم و  راـثآ  پاـچ  نیتسخن 

ماجنا يدایز  ياهراک  دـعب ،  هب  مهدزون  نرق  زا  اهنآ ،  نافل  ؤم  ندناسانـش  راثآ و  نیا  یفرعم  يارب  دـنتخادرپ ،  اه  باـتک  نیا  پاـچ  راـک 
ياهباتک زا  يرایـسب  خـیرات و  ءدـبلا و  یبوقعی ،  خـیرات  فارـشالا ،  باسنا  زا ) یـشخب   ) يربط خـیرات  ياهباتک  زا  پاچ  نیتسخن  دـنداد . 

یعیبط تسا .  هدـش  ماجنا  اجنامه  رد  یمالـسا  گنهرف  رد  خـیرات  شناد  روطت  هرابرد  زین  ییاهـشهوژپًاعبط  هدوب و  نیمزرـس  نآ  زا  رگید 
روطـس نیا  هدنـسیون  تارودقم  زد  يراک  نینچ  دریگ .  ماجنا  رتهب  يدعب  ياهراک  ات  دشاب  تسد  رد  اه  شالت  نیا  تسرهف  دیاب  هک  تسا 
همجرت مالـسا  رد  يراـگنخیرات  باـتک  رد  تسا ،  یـسیون  خـیرات  شناد  روطت  هنیمز  رد  هک  ناقرـشتسم  تـالاقم  نیا  زا  يرامـش  تسین . 

ناونع اب  یبرع  رد  هک  تسا  لاتنزور  سنارف  زا  هنیمز ،  نیا  رد  گرتس  اـک  تسا .  هدـمآ  1361 ش )  هرتسگ ،  رشن  نارهت ،  ) دنژآ بوقعی 
سدق ناتـسآ  تاراشتنا  دهـشم ،  دازآ ،  هللادسا  همجرت   ) مالـسا رد  يراگنخیرات  خیرات  ناونعاب  یـسراف  رد  نیملـسملا و  دنع  خـیراتلا  ملع 

هداد رارق  ثحب  دروم  مالسا  يایند  رد  ار  خیرات  شناد  روطت  هناملاع  يا  هویش  هب  رثا ،  نیا  تسا .  هدش  رشن  دلجم  ود  رد  ( 1366 يوضر ، 
زا یمالسا  قرـش  خیرات  لخدم  باتک  تسا ،  یعوضوم  لحم و  هرود و  ره  هرابرد  یخیرات  راثآ  یفرعم  رد  رتشیب  هک  رگید  باتک  تسا . 

عبانم یفرعم  رد  ( . 1366 یهاگشناد ،  رشن  زکرم  نارهت ،   . ) تسا هدنادرگرب  یـسراف  هب  ار  نآ  يراصنا  نیرفآ  شون  هک  تسا  هژاوس  ناژ 
ناققحم زا  یخرب  هک  تسا  لگرب  زا  يروتـسا  يانبم  رب  یـسراف  تایبدا  باتک  رثا ،  نیرتهب  دیاش  یـسراف ،  نابز  رد  ناریا  مالـسا و  خیرات 

هراوتـسرهف باتک  موس  دـلجم  يوزنم و  دـمحا  زا  یـسراف  ياـه  هخـسن  تسرهف  مشـش  دـلجم  دـنا .  هدرک  لـیمکت  همجرت و  ار  نآ  یناریا 
برع ناققحم  ریخا ،  ههد  دنچ  رد  تسا .  یسراف  نابز  رد  یخیرات  باتک  نارازه  هکلب  اهدص  یفرعم  رب  لمتشم  ومه ،  زا  یسراف  تسخن 

یلع داوج  رتکد  تاقیقحت ،  نیا  ماگـشیپ  تسا .  هجوت  لباق  قیقد و  رایـسب  اهنآ  زا  یخرب  هک  دـنا  هدرک  زاغآ  هنیمز  نیا  رد  ار  ییاـهراک  ، 
ار هنیمز  نیا  رد  یملع  راک  یقارعلا  یملعلا  عمجملا  هلجم  تسخن  هرامـش  دنچ  رد  يربطلا  خـیرات  دراوم  لصفم  هلاقم  شراگن  اب  هک  تسا 

زیزعلادـبع رتکد  يو ،  رب  نوزفا  تشاگن .  يدوعـسملا  خـیرات  دراوم  ناونع  تحت  يا  هلاقم  رموس  هلجم  متـسیب  لاـس  رد  ومه  درک .  زاـغآ 
 ، رـضاح لاح  رد  تشادرب .  هار  نیا  رد  يا  هزات  ماـگ  ( 1983 قرـشملا ،  راد  توریب ،   ) برعلا دنع  خیراتلا  ملع  ةءاشن  شراگن  اب  يرودـلا 

(1983 نییالملل ،  ملعلاراد  توریب ،   ) نوخر ؤلاو  یبرعلا  خـیرات  ناونع  اب  رکاش  یفطـصم  يدـلج  راهچ  باتک  دوجوم ،  راـک  نیرتلـصفم 
خیراـتلا ملع  روطت  باـتک  زا  دـنترابع  رگید  ياـه  هنومن  تسا .  هتفگ  نخـس  اـهنآ  راـثآ  ناـخروم و  زا  رورم ،  تروص  هب  رتشیب  هک  تسا 
رداصملا یف  ۀـیدقن  تاسارد  ( ، 1989 باتکلل ،  ۀماعلا  ۀئیهلا  هرهاق ،   ) دـمحا ناضمر  دـمحا  زا  یطـسولا  روصعلا  ۀـیاهن  یتح  یمالـسالا 

ۀکمب نوخر  ؤملاو  خـیراتلا  ناونع  اب  مه  دـیدج  راـک  ( . 1414 بتکلا ،  ملاع  توریب ،   ) یلع نیدـلازع  نیدـلا  لامک  دـمحمزا  ۀـیخیراتلا 
ؤم هکم ،   . ) تسا شزرا  اب  رایـسب  دنا  هدرک  یم  تسیز  هکم  رد  هک  یناخروم  ندناسانـش  رد  هک  هدش  هتـشون  هلیهلا  بیبحلا  دمحم  طسوت 
 ، توریب  . ) تسا هدش  رشتنم  ناوطع  نیـسح  زا  يومالا  رـصعلا  ماشلا  دالب  یف  ۀیخیراتلا  ۀیاورلا  ناونع  هب  زین  یباتک  ( 1994 ناقرفلا ،  ۀسس 
نآ نمـض  دوش و  یم  فیلءات  اهنآ  راثآ  ناخروم و  کت  کت  هراب  رد  هک  تسا  ییاهیراگن  کت  مهم  هنیمز ،  نیا  رد  ( 1986 لیجلا ،  راد 

دمحم يردـب  زا  ینئادـملا  نسحلاوبا  نییرابخالا  خیـش  باتک  نآ  هنومن  دـیآ .  یم  نایم  هب  نخـس  لیـصفت  هب  خروم  ره  عباـنم  هویـش و  زا 
فل ؤم  هرابرد  مامت  لیـصفت  اب  هدش ،  قیقحت  راثآ  همدقم  رد  زین  نهک  راثآ  ناققحم  زا  یخرب  تسا .  (1975 ءاضقلا ،  ۀعبطم  فجن ،  ) دهف

یسراف رد  درک .  هراشا  طایخ  نب  ۀفیلخ  خیراتو  خیراتلاو  ۀفرعملا  رب  يرمعلا  ءایض  مرکا  همدقم  هب  ناوت  یم  هک  دنیوگ  یم  نخس  وا  رثا  و 
شخب هک  تسا  یئاکذا  زیورپ  زا  ناریا  ناراگن  خیرات  باتک  نآ  هنومن  تسا .  هدش  رشن  یسراف  یخیرات  راثآ  هرابرد  هژیو  هب  ییاهراک  زین 

 . تسا يدـیمح  رفعج  زا  ناراگن  خـیرات  باـتک  رگید  هنومن  ( 1373 راـشفا ،  تاـفوقوم  داـینب  نارهت ،   . ) تسا هدیـسر  پاـچ  هب  نآ  مکی 
دنا هتشون  دوخ  ناریا  خیرات  همدقم  رد  عبانم  ندناسانش  رد  یلصفم  همدقم  مه  بوک  نریز  رتکد  ( 1372 یتشهب ،  دیهش  هاگشناد  نارهت ،  )
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مه اریخا  دنا  هتشون  مالـسا  خیرات  مهم  عبانم  ندناسانـش  رد  نارهت 1364 )  ) مالـسا رد  خیرات  ملع  ناونع  اب  یباتک  زین  دـنو و  هنیئآ  داتـسا  . 
 ، نارهت  . ) تسا هدـش  رـشتنم  هداز  ملاع  دـیاه  يداجـس و  قداص  دیـس  طسوت  مالـسا  رد  يراگنخیرات  ناونع  اب  يدـیفم  رـصتخم و  باتک 
یم راثآ  لیبق  نیا  هرابرد  یناوارف  تالاقم  دـیدج ،  یخیرات  راثآ  رـشن  بساـنت  هب  شهوژپ ،  هنیئآ  زین  باـتک و  ياـمنهار  هلجم  رد  ( 1375

ياهـشالت زا  یخرب  تاعاجرا  رد  هدـنیآ و  ثحابم  نمـض  تسین .  راثآ  لیبق  نیا  ندرک  تسرهف  ام  فدـه  اـجنیا ،  رد  اـعبط  تفاـی .  ناوت 
ناتـسود و ناوارف  ياهـشسرپ  تخیگنارب ،  رثا  نیا  نیودت  هب  ارام  هچنآ  اما  درک .  میهاوخ  یفرعم  هدش  ماجنا  هنیمز  نیا  رد  هک  زین  يرگید 

هلءاسم مینک .  یفرعم  ار  دامتعا  لباقو  مهم  ياه  باتک  هتـسشن و  یخیرات  راثآ  یبایزرا  هب  ات  دندرک  یم  تساوخردام  زا  هک  دوب  ینازیزع 
ام هتکنود  نیا  تاس .  مالسا  خیرات  رد  هدنهوژپ  ره  يارب  يرورض  یسرد  هک  دوب  مالسا  خیرات  عبانم  سرد  يارب  ینتم  ندرک  هدامآ  رگید 

هرابرد ناوت  یم  يرثا  نینچ  رد  هک  تشاد  راظتنا  دیابن  میشاب .  هتشاد  ناخروم  یگدنز  یخیرات و  مهم  راثآ  رب  يرورم  ات  تشاد  نآ  رب  ار 
هدوب و نآ  فل  ؤم  شالت  لاح  نیا  اب  درک .  هضرع  یناوارف  هزات  تاکن  تشون  نیا  زا  رت  لصفم  یباتک  اهنآ  زا  یکی  یخیرات  ياـه  باـتک 

مشچ نیا  ربانب  بویعم .  دراد ،  ییاهاطخ  شیب  امک  زین  هتفگ  رد  هک  ثیح  نآ  زا  تسا و  صقان  دیوگب  نخـس  يرثا  ره  زا  یـسانشذخءام 
نآ تخسن  تسا .  يرورض  هتکن  ود  يروآدای  دننک .  فرطرب  ارنآ  ياهبیع  دوخ ،  ياهداقتنا  اب  ات  دراد  ناگدنناوخ  ناتسود و  ملق  هب  دیما 
رد اعبط  تسا .  یمالـسا  تسخن  نرق  هس  ینعی  مالـسا ،  ردـص  خـیرات  ثداوح  رب  لمتـشم  یعون  هب  هک  تسا  یخیراوت  یفرعم  ام  يانب  هک 

خیرات رد  تسا .  هدوبنام  راک  روتـسد  رد  دیآرد ،  یخرات  عبانم  رامـش  رد  یعون  هب  دـناوت  یم  هک  ییاهباتک  همه  یفرعم  مه ،  هنیمز  نیمه 
ار یخیرات  داوم  ناوت  یم  برعلا  ناسلو  سورعلا  جات  دننام  تغل  گرزب  ياه  باتک  یتح  یبدا و  یفارغج ،  راثآ  زا  يرایـسب  زا  یـسیون ، 

مود هتکن  تسا .  هدش  هتـشون  خیرات  هزوح  رد  قیقد  يانعم  هب  هک  تسا  ییاهباتک  زا  ثحب  ام ،  فده  اما  درک ،  هدافتـسا  درک و  جارختـسا 
 ، لـیلد نیمه  هب  تسا .  مالـسا  خـیرات  عباـنم  تسخن  هجرد  رد  هکلب  تسین ،  يراـگنخیرات  یعوـضوم ،  روـط  هب  اـم  باـتک  ثحب  هکنآ ، 
 ، رثا نیا  هدمع  ياهیگژیو  زا  یکی  دـیاش  تسا .  هدـماین  اجنیا  رد  هتفگ ،  اهنآ  هرابرد  لیـصفت  هب  لاتنزور  هک  يراگنخیرات  یملع  ثحابم 

تسخن هدش .  ماجنا  تروصود  هب  راک  نیا  تسا .  هدروآ  يا  هزادنا  ات  يراگنخیرات  رد  زین  ار  هعیش  مهس  راب ،  نیتسخن  يارب  هک  دشاب  نآ 
زا لقتسم  تروص  هب  زین  يدراوم  رد  هکنآ  رگید  هدمآ و  نایم  هب  نخس  یماما  ناخروم  یخرب  زا  هدش ،  ناخروم  یگدنز  رب  هک  يریس  رد 

نابآ 1376 مهدزای  بجرملا 1418  بجر  لوا  تسا .  هدش  ثحب  هعیش  ناخروم  تیلاعف 

يراگن خیراتو  ناناملسم 

يراگن خیراتو  ناناملسم 

شناد نتخاس  روراب  يارب  نانآ  نایم  يدـنمورین  ياه  هاگتـساخ  اه و  هزیگنا  دوجو  روضح و  رگناشن  ناناملـسم ،  یخیراـت  گرزب  ثاریم 
هک تسناد  تفایرد و  ار  شناد  نیا  یگبرف  ناوت  یم  ناناملـسم  هقالع  دروم  یملع  ياه  هتـشر  رد  یقیبطت  شرگن  کـی  اـب  تسا .  خـیرات 

یناوارف ياه  هزیگنا  یموقره  نایم  ینورد ،  ظاحل  زا  تسا .  هدوب  یمالـسا  ندـمت  رد  جـیار  یملع  ياه  هتـشر  نیرتمهم  رامـش  رد  خـیرات 
زا اهنآ ،  زا  رظنفرـص  تسا .  هتـشاد  دوجو  زین  ناناملـسم  نایم  رد  ییاه  هزیگنا  نینچ  دراداو .  ناشخیرات  شراگن  هب  ار  اهنآ  ات  دراد  دوجو 

 . تسا هدوب  رث  ؤم  شناد  نیا  هب  ناناملسم  نداد  هجوت  رد  هک  درک  هراشا  یصاخ  ياه  هنیمز  هب  ناوت  یم  ینوریب ،  ظاحل 

تیلهاج رد  بارعا  یخیرات  ثاریم 

هک تسا  يزور  موی  زا  دوـصقم  حالطـصا ،  نیا  رد  دریگ ،  یم  ياـج  برعلا  ماـیا  ناوـنع  تحت  زیچره  زا  شیب  فارعا ،  یخیراـت  ثاریم 
کی هب  نیفـصلا  ۀـعقو  اـی  نیفـص  موـی  رد  هعقاو  موـیور و  نیا  زا  تـسا .  هدـش  یخیراـت  هـعقاوو  زور  نآ  هداد و  خر  نآ  رد  یمهم  هـعقاو 
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سلاجم رد  دـنداد و  یم  لاقتنا  رگید  لسن  هب  یلـسن  زا  یهافـش  روط  هب  هدرک و  ظفح  ار  اهزور  نیا  هرطاخ  اـهبرع  هک  نیا  رد  تساـنعم . 
مایا تیلهاج و  نارود  زا  یبدا  ياهباتک  رد  هچنآ  تسناد  دیاب  لاح ،  نیا  اب  درادن .  دوجو  يدـیدرت  دـندناوخ ،  یم  دوخ  یحیرفت  یبدا و 

 ، يا هرود  رد  اهنت  هدوب و  تهافـش  هیاپ  رب  یمالـسا  هرود  هب  یلهاـج  هرود  رد  اـهنآ  لاـقتنا  هدـنام ،  ياـجرب  اـم  يارب  مالـسالا  بق  برعلا 
دوجو برع  موق  نایم  هک  تسا  یخیرات  ّتینهذ  نیتسخن ،  مایا  نیا  هرطاخ  تسا .  هدش  نیودـت  یمالـسا  هرود  نادنمـشناد  طسوت  رخءاتم 

یخیرات یهاگآ  رد  برعلا  مایا  دوجو  ریثءات  هک  نیا  رد  تسا .  هتـشاد  هاـگن  هدـنز  ناـنآ  يارب  ار  هتـشذگ  ياهدادـخر  هب  هجوت  هتـشاد و 
رتشیب نتشادرب  رد  هجوت  هک  تسا  هدش  ناونع  هاگدید  نیا  رد  تسا .  هدش  يدیدرت  راهظا  هدوب ،  هزادنا  هچ  ات  ناناملـسم ،  رد  هدش  داجیا 

لاتنزور تسا .  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  یخیرات  رـصانع  نتـشادرب  رد  لیلد  هب  نامز و  تشذـگ  رد  اهنت  یخیراـت و  هن  هتـشاد  هناـبیدا  هبنج 
نآ زا  تشاد .  رارق  ناگدنونش  هب  ندیشخب  یفطاع  تذل  یمرگرس  ننفت و  داجیا  تمدخ  رد  هدمع  روط  هب  یـصصق  نینچ  تسا :  هتـشون 

ياراد تشاد ،  یم  ظولحم  یقالخا  صاخ  هبنج  زا  ار  ییاهدادـیور  ناـنچ  تخادرپ و  یم  هدـمع  ياهدادـیور  تبث  هب  برعلا  ماـیا  هکاـج 
یخیرات یلولعمو  تلع  هطبار  تهج  زا  صـصق ،  نیا  هب  دروخ ،  یمن  مشچ  هب  اهنآ  رد  یموادت  يور  چیه  هب  دنچره  دوب  یخیرات  رـصانع 

کت زا  ترابع  هک  یمالسا ،  يراگنخیرات  زا  یتروص  ًالوصا  هک  تسا  ینتفگ  هراب  نیا  رد  ( 1  . ) تساهنآ رهوج  ینامز  یب  دنرگن و  یمن 
 ، دراد برعلا  مایا  اب  یهجوت  لباق  هباشت  نامز ،  رـصنع  هب  یهجوت  مک  هیحان  زا  دشاب ،  یم  یعطقم  ثداوح  اهگنج و  هب  طوبرم  ياهیراگن 

ياوتحم هک  تسا  یتسرد  نخـس  نیا  هچرگ  دوش .  یمن  اه  يراگن  کت  نیا  ای  برعلا  مایا  یخیرات  شزرا  زا  ندـش  هتـساک  رب  لیلد  نیاو 
ساسا زا  برع ،  نایم  خیرات  يارب  یصاخ  حالطـصا  دوجو  مدع  هب  دانتـسا  اب  يرگید  هدنـسیون  تسا .  هتـشاد  یبدا  هبنج  رتشیب  برعلا  میا 

هملک کی  نتشاد  نودب  مالـسا ،  روهظ  زا  شیپ  ات  هک  تسا  یهیدب  دیـسون :  یموا  تسا !  هدش  بارعا  نایم  یخیرات  یهاگآ  دوجو  رکنم 
خیرات زا  يربخ  هک  دندوب  ینامدرم  بارعا ،  عقاو  رد  دنشاب . . .  هتشاد  خیرات  زا  يروصت  چیه  دنتسناوت  یمن  خیرات  يارب  صاخ  بسانم و 

ماهلا مالسا  زا  شیپ  بارعا  زا  يراگنخیرات ،  ّتنس  کی  نداد  شرتسگ  ندروآ و  دیدپ  يارب  دنتسناوت  یمن  ناناملـسم  نیاربانب  دنتـشادن . 
تروـص ناوـت  یمن  هک  تسا  نشور  لاـح ،  نیا  اـب  تـسا .  هدـش  يوردـنت  يردـق  تراـبع  نـیا  رد  هـک  دـسر  یم  رظن  هـب  ( 2  . ) دـنریگب

لماوع زا  یکی  ههبش  یب  اما  تسناد ؛  ربارب  هدوب  نایزات  نایم  برعلا  مایا  لکش  رد  خیرات  هچنآ  اب  ار  ناناملـسم  نایم  دوجوم  يراگنخیرات 
رد تفگ ،  دیاب  ( 3  . ) تسا دوهشم  یبوخ  هب  برعلا  مایا  رد  هتشذگ  هب  یههجوت  نینچ  تسا .  هدوب  هتشذگ  هب  هجوت  سفن  خیرات  هب  هجوت 

هژیو هب  مالـسا  زا  شیپ  بارعا  نایم  شناد  نیا  روضح  رد  هشیر  یمالـسا ،  يراـگنخیرات  ساـسا  هک  دـندقتعم  یناـسک  درواـب ،  نیا  ربارب 
زا یخرب  رظن  ثیدـح ،  زا  خـیرات  یگتفگرب  تـسین .  ثیدـح  زا  هـتفرگرب  یـشناد  یمالـسا  خـیرات  يور  چـیه  هـب  هتـشاد و  نـیمی  بارعا 

نیا هب  هداد ،  ماـجنا  يربط  عباـنم  رد  هک  یقیقحت  ساـسا  رب  دـسیون :  یم  وا  تسا .  هتفریذـپن  ار  نآ  یلع  داوج  رتکد  هک  تسا  ناقرـشتسم 
رد یـصصق  ياضف  دوجو  اب  یتح  تیلهاج  هرود  رابخا  زا  یگرزب  مجح  تسا .  ثیدح  زا  رت  نهک  یـشناد  خیرات  هک  تسا  هدیـسر  هجیتن 
هک تسا  شناد  نیمه  زا  یشخب  زین  باسنا  ملع  (4  . ) تسا هتشاد  شناد  نیا  هب  مالسا  زا  شیپ  برع  هک  تسا  یمامت  مات و  هجوت  هاشن  نآ 
هک دوش  ببـس  هیرظن  نیا  رد  يور  هداـیز  تسا  نکمم  تسین .  دـیدرت  لـحم  يور  چـیه  هب  برع  هتـشذگرد  نآدوجو  لـصا  يور  ره  هب 

بارعا یخیرات  شنیب  ياوتحم  برعلا  مامیا  هک  تسا  دـیفم  زین  هتکن  نیا  هب  هجوت  مینکب .  ییارگ  یلم  هقـالع  نتـشاد  هب  مهتم  ار  هدـنیوگ 
تیمها رگناشن  دروخرب  نیا  درک .  دروخرب  روبزم  شنیب  اب  هللا  ماـیا  حالطـصا  ندرک  حرطم  اـب  نآرق  داد ،  یم  ناـشن  ار  یلهاـج  یخیراـت 

زین باسنا  شناد  تسناد ،  یلهاج  بارعا  یخیرات  ثاریم  ناوت  یم  ار  برعلا  مایا  هک  نیا  رب  نوزفا  تسا .  حالطصاود  نیا  هناسانش  خیرات 
بلاق رد  دنچره  خیرات  هب  ناناملسم  نداد  هجوت  رد  رث  ؤم  لماوع  زا  دیآ و  باسح  هب  ثاریم  نیمه  رامش  رد  يرتمک ،  نازیم  هب  دناوت  یم 

(5  . ) دشاب بسن 

نآرق ثحابم  ریثءات 

مالسا خیرات  زا 157عبانم  هحفص 16 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هتـشاذگ ياج  هب  دوخ  زا  خیرات  هب  ناناملـسم  هجوت  رد  ار  ریثءات  نیرتقیمع  نآرق  هک  دش  یعدم  ناوت  یم  يا ،  همدـقم  هنوگ  چـیه  نودـب 
هب یبایهار  رد  ات  هدومن  خیرات  يریگارف  هب  قیوشت  ار  ناناملسم  هکلب  هدرک  هضرع  ار  یخیرات  داوم  زا  یشخب  دوخ  اهنت  هن  نآرق  (6  . ) تسا

هدوب رث  ؤم  خـیرات  هب  هجوت  يارب  اـهناسنا  دوجو  رد  ینید  هزیگنا  داـجیا  رد  ودره ،  نیا  و  دـنیوج ،  هرهب  نآ  زا  يرادـنید  تیادـه و  يوس 
یگدـنز زا  نآرق  هک  یـصاخ  يدـنمنوناق  ياتـسار  رد  هدوب و  لـطابو  قـح  تاـنایرج  یباـیزرا  هب  دودـحم  هجوـت ،  نیا  هریاد  هتبلا  تسا . 

يزاغم يور  رب  موادـم  راک  زین  ایبنا و  رب  هیکت  هژیو  هب  یمالـسا  خـیراوت  ینید  گنر  دـشاب .  یم  هدرک ،  هضرع  خـیرات  رد  رـشب  یعاـمتجا 
یخیراـت نوـتم  رد  يا  هدرتـسگ  یخیراـت  ثحاـبم  رگید ،  یلیـالد  هب  رورم  هب  هچرگ  تـسا .  شنیب  نـیمه  زا  رثءاـتم  ص )   ) ادـخ لوـسر 

رارق ناناملـسم  هجوت  دروم  عقاوم  زا  يرایـسب  رد  دوب ،  نآرق  یخیرات  ياه  تخادرپ  بلاق  هک  تربع  ناونع  اما  دیدرگ .  حرطم  ناناملـسم 
یخیرات نوتم  يوس  هب  ار  اهنآ  اهدعب  هک  هتـشذگ  يایبنا  خـیرات  هب  ناناملـسم  هجوت  دـش .  هضرع  ممالا  براجت  ناونع  هب  خـیرات  تفرگ و 

زا یـشان  تشاذـگ ،  یقاب  ناناملـسم  نایم  یخیرات  ياه  باتک  ياوتحم  يراگن و  خـیرات  گنهرف  رب  یگرزب  ریثءاتو  دـناشک  باـتک  لـها 
 . دوب ایبنا  حخیرات  هنیمز  رد  ینآرق  تایآ  ریسفت  هب  ناناملسم  هقالع 

 ( (ص ادخ لوسر  تنس  زا  يریگ  هرهب  موزل 

وزج هک  میریذپب  میناوت  یم  یتحار  هب  تشادن ،  دوجو  برع  نایم  یخیرات  ياهدادیور  هب  یلقتـسم  هجوت  هنوگ  چیه  هک  منینک  ضرف  رگا 
هک یفلتخم  ياه  باتک  دوب .  قالخا و . . .  هقف و  رد  يریگ  هرهب  يارب  (ص )  ادخ لوسر  ياهراتفر  تبث  ناثدـحم  فیاظو  نیرت  یـساسا 
ادخ لوسر  هریس  زا  یگرزب  شخب  يواح  یعوضوم ،  ای  ننس و  لکـش  رد  ای  دنـسم  تروص  هب  هچ  دنا ،  هتخادرپ  ثیداحا  يروآ  عمج  هب 

 ( ص  ) ادـخ لوسر  تلحر  زا  سپ  هک  هدـش  هتخاس  یتایاور  زا  اه  هعومجم  نیا  دوب .  ياه  لقن  نیا  ینید  ياه  هبنج  رب  دـیکءات  اـب  (ص ) 
هدمآ اهلقن  يالبالرد  هقف و  باوبا  رتشیب  رد  یخیرات  تاکن  دش .  یم  يروآدرگ  جیردت  هب  یسانش ،  نید  ترورض  هب  ناناملـسم و  طسوت 
روطب هک  تسا  باب  نیا  رد  دراد .  طابترا  ص )   ) هللا لوسر  يزاغم  اـب  هک  تسا  یهقف  باـب  نیرتکیدزن  ریـسلا  باـتک  اـی  داـهجلا  باـتکو 

هب هدیـسر  پاچ  هب  هک  يرازف  قاحـسا  وبا  ریـسلا  باتک  تسا .  هدـمآ  اهنآ  ماکحا  نتـسناد  ترورـض  هب  اهگنج  یخیراـت  لـیاسم  هدـمع ، 
هب ریسلا  باتک  تسا !  هتشاگن  ریبکلا  ریسلا  باتک  مه  ینابیـش  نسح  نب  دمحم  هکنانچ  دشاب .  یم  ناثدحم  یخیرات  هجوت  رگناشن  حوضو 
یم هتـسجرب  تیـصخش  کی  ناونع  هب  ص )   ) ادـخ لوسر  تسا .  هدـمآاه  هعومجم  نیا  یمامت  رد  یثیدـح ،  ياه  باتک  زا  یئزج  ناونع 

ناونع هب  ص )   ) ربمایپ هراـبرد  ناناملـسم  شرگن  دروآ .  دوجو  هب  ناناملـسم  ناـهذا  رد  شیوخ  يارب  ار  يا  هژیو  یخیراـت  شقن  تسناوت 
هب طوبرم  ياه  شرازگ  نیرتزیر  ام  رضاح  لاح  رد  لیلد  نیمه  هب  دوب  ترـضح  نآ  یگدنز  زا  هنافاکـشوم  قیقد و  یـسررب  مزلتـسم  هوسا 

هرود رد  یمالـسا  ياه  تیـصخش  ریاس  یگدنز  زا  تایئزج  نیمه  تبث  اب  اهنآ  هسیاقم  میراد .  تسد  رد  ار  ص )   ) ادخ لوسر  تیـصخش 
ياه خیرات  رد  يراگن  لئامش  هبعش  هنومن  ناونع  هب  تسا  هدوب  ناناملـسم  نایم  نایم  نآ  يراگن  خیرات  یخیرات و  ریثءات  رگناشن  دعب  ياه 

دح رد  هریـس  ياه  باتک  هک  دید  میهاوخ  تسا .  هدوب  ترـضح  نآ  هفایق  میـسرت  رد  لوا  لسن  شالت  زا  هتفرگرب  يا  هزادـنا  ات  یمالـسا ، 
دروم خیرات  ناونع  هب  ار  خیرات  یلوصا  روط  هب  دندنامن و  یقاب  مالـسا  یمومع  خـیرات  یتح  ای  ترـضح و  نآ  یـصخش  یگدـنز  یـسررب 

 . دندوزفا یخیرات  ياه  باتک  يانغ  هب  هداد و  رارق  هجوت 

خیرات هب  نامکاح  هجوت 

نامکاح و ناریما و  نیقی ،  هب  دـنزاس ،  رادـیاپ  خـیرات  رد  ار  دوخ  ات  دـندنمقالع  یحور  ظاحل  زا  یناسنا ،  هعماج  يداـع  دارفا  هک  یناـمز 
نیا تیبثت  یپ  رد  هدـید و  رتقیمع  هعماج  رب  ار  شیوخ  ریثءات  هک  ارچ  دـندراد ،  خـیرات  رد  شیوخ  یگدـنیاپ  يارب  يرتشیب  هقـالع  ماـکح 

ار دوخ  ندرک ،  تموکح  يارب  اهنآ  نیارب ،  نوزفا  دـننک .  دای  هتـسجرب  دارفا  ناونع  هب  اهنآ  زا  نارگیدات  دـنلیام  اـهنآ  دنـشاب .  یم  ریثءاـت 
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دروم هرود  خـیرات  شراگن  یپ  رد  مهو  دـنیآ  یم  رب  هتـشذگ  خـیرات  هعلاطم  یپ  رد  مه  ور ،  نیا  زا  دـنناد .  یم  نارگید  براجت  دـنمزاین 
هب نانآ  هجوت  ببـس  رما  نیا  دنـشاب .  هتـشاد  دوخ  نهذ  رد  اهنآ  زا  یتبثم  تاضق  ریوصت و  ناگدـنیآات  دـنلیام  ناـنآ  دنتـسه .  دوخ  هقـالع 

دنراد زین  دوخ  هقالع  دروم  هتشذگ  هب  هجوت  دوخ ،  یخیرات  هاگیاپ  تابثا  يارب  ًاعبط  تسا .  ناشدوخ  تموکح  هرود  ياهدادخر  نتشاگن 
هغالبلا جـهن  رد  هک  یتالمج  هب  هجوت  اب  ع ، )   ) یلع ماما  یمالـسا ،  هرود  ماکح  نایم  زا  دـننک .  هولج  خـیرات  رد  رتلیـصا  رتراد و  هشیر  ات 

هرهب ماما  دید ،  هیواز  تسا .  هدرک  حرطم  ار  خیرات  هب  يدـج  هجوت  هک  تسا  یتیـصخش  نیتسخن  هدـما ،  خـیرات  زا  يزومآ  تربع  هرابرد 
هجوت هیواعم  ترضح ،  نآ  زا  سپ  تسا .  ینآرق  دید  زا  يزوما  تربع  بوچجراهچ  رد  دنیآ  رد  تسرد  تکرح  يارب  هتشذگ  زا  يریگ 

اب یباتک  زین  واو  دسیونب  ار  نمی  كولم  رابخا  ات  تساوخ  هیّرـش  نب  دـیبع  زا  يو  تفرگ .  راک  هبو  درک  حرطم  تحارـص  هب  ار  هتـشذگ  هب 
ياه لقن  هب  نداد  شوگ  يارب  ار  دوخ  تاقوا  زا  یـشخب  هیواعم  هدـش  هتفگ  (7  . ) تشاگن نییـضاملا  رابخاو  كولملا  باتک  باتک  ناونع 

هب ات  تسا  هتساوخ  سانش ،  بسن  ِلَفغِد  زا  نینچمه  يو  (8  . ) درک یم  فرـص  دش  یم  هدناوخ  وا  يارب  ییاه  باتک  يور  زا  هک  یخیرات 
گنهرفاب ار  دوخ  طابترا  ات  دوب  نآرب  تشاد و  یمرگرس  حیرفت و  هبنج  رتشیب  برع  هتـشذگ  هب  هیواعم  قئالع  (9  . ) دهد بسن  میلعت  دیزی 

رد دوب و  (ص )  ادخ لوسر  هریس  هرابرد  یبلاطم  نتسناد  هب  دنمقالع  کلملادبع  هیواعم ،  زا  دعب  نافلخ  نایم  زا  دنک .  ظفح  برع  یلهاج 
هرابرد یباتک  ات  تساوخ  نافع  نب  نامثع  نب  نابازا  کلملادبع  نب  نامیلـس  (10  . ) درک یم  شـسرپ  ریبز  نب  ةورع  زا  یتاعالطا  هنیمز  نیا 
میدقت تیمها  (11  . ) درب نایم  زا  دوب  هدش  خاسنتسا  هک  ار  هچنآ  یـسایس  یلیالد  هب  نآ ،  زا  دعب  هچرگ  دوش .  هتـشاگن  ص )   ) ربمایپ هریس 

هجوت ناشن  مه  هریـس  نایب  يارب  يدـقاو  زا  نوراه  تساوخرد  تسا .  هجوت  لباق  هنیمز  نیمه  رد  زین  یـسابع  روصنم  هب  قاحـسا  نبا  هریس 
رکف هب  ماکحات  دـش  ببـس  ماوقا ،  ریاس  نایم  مالـسا  يایفارغج  ياهزرم  شرتسگ  ( 12  . ) تسا ناخروم  قیوشتو  هریـسو  خـیرات  هب  ماکح 

يردـق هب  خـیرات ،  هب  ماکح  هجوت  دـبای .  هعـسوت  يراگنخیرات  هدودـحم  زین ،  هار  ینا  زاو  دـنتفیب  ناهاشداپ  ریاس  براـجت  زا  يریگ  هرهب 
میدرک هراشا  دنا .  هتسناد  ناهاش  هژیو  ار  خیرات  ملع  بیترت  نیدب  (13  ) كولملا ملع  ربخلاو  بسنلا  ملع  دنا  هتفگ  یخرب  هک  دوب  هدرتسگ 
توعد تسا ،  هدرک  ناوارف  توعد  خیرات ،  ندـناوخ  هب  ار  مدرم  دوخ  ياه  هبطخ  رد  تربعو ،  ینآرق  ياه  هزومآ  ساسارب  ع )   ) یلع هک 

خیرات و زا  يریگ  هرهب  رد  ماما  تارابع  زا  يا  هعومجم  تسا .  نآزا  يریگ  تربعو  خـیرات  هعلاطم  يارب  نآرق  توعد  نامه  همادا  رد  ماما 
دورف هچنآ  زا  دـیزیهرپب  مینک :  یم  لقنار  دروم  کی  اهنت  اجنیا  رد  ( 14  . ) تسا هدـش  يروآدرگ  یخیرات  ثداوح  زا  نتفرگرب  هب  توعد 

هب ار  ناشلاوحا  دب  کین و  سپ  تسیابن .  دندرک و  هک  اهراتفرو  تسیاشان  ياهرادرک  رب  دندید و  هک  ییاهرفیک  زا  نیـشیپ  ياهتما  رب  دـما 
نآ دیدیشیدنا ،  ناش  یتخبدب  یتخبشوخ و  رد  دیدید و  درخ  مشچ  هب  نوچو  دیراد .  رذحرب  نانآ  هب  ندش  دننامه  زا  ار  دوخ  دیرآ و  دای 

تمعن زا  تیفاع  اب  دناشک و  ازارد  هب  ناشیدـنزگ  یب  نامز  و  دـنار ،  ناشرـس  زا  ار  نامـشد  دـنادرگ و  ناشزیزع  هکدـیوش  دراد  هدـهع  ار 
نادـب ار  رگیدـکی  ندروآ و  يور  يراوزاس  هب  ندومن و  يرود  یگدـنکارپ  نآ  و  راوتـسا .  ناـنآ  اـب  يراوگرزب  هتـشر  دـنویپ  رادوخرب و 

نتشاد و لد  رد  مه  هنیک  نوچ  تسسگ ،  ار  ناشورینو  تسکـش  ار  نانآ  تشپ  هک  راک  ره  زا  دیزیهرپب  و  ندرک ،  شرافـسو  نتخیگنارب . 
یمدرم دیرگنب  دوخ  زا  سپ  ناگتشذگ  لاوحا  رد  و  ندیشک .  رگیدکی  يرای  زا  تسد  زا  و  ندیرب ،  مه  زا  نتـشاک و  هنیـس  رد  قافن  مخت 

هار ناگمهو  دندوب .  مهارف  اه  هورگ  هک  هاگنآ  دـیرگنب  سپ  دـندومزآ . . . ؟ ار  نانآ  هنوگچ  و  دـندرب ؟ رـس  هب  ناسچ  دـندوب  نامیا  اب  هک 
هب اهریـش  راکددـم .  ار  رگیدـکی  ياه  تسدو  راوزاس  مه  اب  دوب و  تسار  اهلد  دـندوسآ و  یم  هنوگچ  دـندومیپ ،  یم  ار  وزرآ  کی  کی 

یهاشداپ نایناهج  رب  و  دـندوبن ،  نیمز  رـسارس  نارتهب  هتفات ،  زیچ  کی  یپ  رد  اه  هدارا  هتخود و  وس  کـی  هب  اـه  هدـید  هتخآ و  مه  يراـی 
دوخ تمارک  سابل  ادخ  و  دندییارگ ،  اهبزح  هب  و  داتفا ،  ییادج  ناشنایم  نوچ  دیـشک ،  اجک  هب  ناشراک  نایاپ  هک  دیرگنب  سپ  دـندومن ؟

تربع هدـنریگدنپ  ياربار  نآ  دـنام و  امـش  نایم  نانآ  ناتـساد  درک و  ردـب  ناشتـسد  زا  ار  شیوخ  خارف  تمعن  دروآ و  نورب  ناـشنت  زا  ار 
(15  . ) دنادرگ

بارعا رب  ماوقا  ریاس  یخیرات  ياه  هتشون  ریثءات 
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هژیو هب  بلطم ،  نیا  دوب .  ناناملـسم  نایم  للم ،  ریاس  یخیراـت  نوتم  ندـش  هدـنکارپ  یمالـسا ،  يراـگنخیرات  دـشر  رد  رث  ؤم  لـماوع  زا 
یمومع ياه  خـیرات  هب  یهاگن  اب  دراددوجو .  رظن  فالتخا  ریثءاـت  نیا  هراـبرد  هچرگ  تسا ؛  حرطم  اـه  یطنزیب  ناـیناریا و  راـثآ  هراـبرد 

یم راکـشآ  يربط ،  خیرات  يدوعـسم و  بهذلا  جورم  زین  يرونید و  لاوطلا  رابخا  یبوقعی ،  خیرات  ریظن  یمالـسا ؛  هرود  رد  هدـش  هتـشون 
خیرات تسا :  هتـشون  هژاوس  تسا .  هدـش  دـیلقت  زین  اه  هتـشون  هنوگ  نآ  کبـس  زا  لامتحا  هبو  هدـش  هتفرگ  هرهب  یـسراف  عبانم  زا  هک  دوش 

یلو تسا ،  هدش  رثءاتم  ینایرسو  سنازیب  ياه  هنومنزا  يرتمک  درادقم  هب  و  یناساس ،  یناریا  ياه  هنومن  زا  دوخ  دشر  رد  فرص  يراگن 
رد ینامدود  شراگن  کبس  رد  زین  لاتنزور  (16  . ) دراد رارق  یمالسا  يرکف  ياه  تخادرپ  برع  ياه  تنـس  هیاپ  رب  ًاساسا  نا  هیلوا  لکش 

لـصا اب  یناریا  يراگن  خیرات  اب  هیلوا  سامت  هجیتن  رد  ناناملـسم  دیاش  دسیون  یم  هتفریذپ و  ار  یناریا  ياه  هتـشون  ریثءات  یمالـسا  خیراوت 
عیاقو کبـس  رد  ار  یناریا  ياه  هتـشون  ریثءات  يو  ( 17  . ) دنـشاب هدش  انـشآ  نامدود  بسح  رب  یخیرات ،  راودا  يدـنب  میـسقت  رت  هدرتسگ 

 . تسا هدرک  راکنا  اهنآ  هب  ناناملسم  ییانشآ  مدع  لیلد  هب  زین  ار  یـسنازیب  ینانوی و  ياه  هتـشون  ریثءات  نیا  هکنیا  امک  هتفریذپن ،  یتشاگن 
اب ساـمت  قیرط  زا  یتشاـگن  عیاـقو  میظنت  بیترت و  هشیدـنا  نکیل  دـشن ،  ناملـسم  ناـف  ؤم  شخب  ماـهلا  صاـخ  رثا  چـیه  تسا :  هدوزفا  وا 

هرابرد يدـهاوش  رکذ  اب  سپـس  يو  ( 18  . ) دیـسرن ناملـسم  ناملع  هب  دـندمآ  رد  مالـسا  سیک  هب  هک  ینایحیـسم  ای  دنمـشناد  نایحیـسم 
عیاقو کبـس  رد  هتـشون  نآ  زا  ار  ناناملـسم  يریذـپ  ریثءاـت  اددـجم  یمالـسا ،  نادنمـشناد  دزن  روکذـم  عباـنم  زا  یخرب  ندوب  سرتسدرد 

زا هدافتـسا  هک  دـشاب  هدیـسر  نانآ  هب  دوز  ردـق  نآ  تاـعالطا  نآ  هک  تسا  هدیـسرن  تاـبثا  هب  هجو  چـیه  هب  اریز  هدرک ؛  راـکنا  یتشاـگن 
نامز هب  میراد  تسد  رد  یـصخشم  عالطا  اهنآ  زا  هک  ییاه  باتک  همه  دـیازفا :  یم  وا  دـنک ؛  ماهلا  اهنآ  هب  ار  هب  یتشاگن  عیاـقو  تروص 

هب یناریا  راثآ  دروم  رد  اما  ( 19  . ) ددرگ یم  زاب  دش  رهاظ  یمالسا  یخیرات  ياه  هتشون  رد  یتشاگن  عیاقو  لکـش  هک  نآزا  سپ  يزارد ، 
هتـشون صوصخ  هب  خـیرات و  ياه  هنیمز  رد  یناریا  ياهباتک  درک .  يریذـپ  ریثءات  يراذـگ و  ریثءات  رد  تبثم  رظن  راـهظا  ناوت  یم  یتحار 
شمان درک و  همجرت  ار  همان  يادخ  باتک  م 144 )  ) عفقم نبا  تسا .  هتفرگ  رارق  ناناملسم  سرتسد  رد  یتموکح  یملع و  یقالخا و  ياه 

هک ار  همان  راـیتخا  زین  دـیزی  نب  قاحـسا  دوب .  میجح  گرزب و  رایـسب  هک  درک  همجرت  ار  هماـن  نییآ  نینچمه  يو  داـهن .  كولملا  ریـس  ار 
کلملادبع نب  ماشه  يارب  اه  هتـشون  تسد  نیا  زا  یخرب  (20  . ) رگید ياه  باـتک  روطنیمه  درک و  همجرت  دوب ،  سرفلا  ةریـس  هب  فورعم 

هتشون رب  هدوب  دایز  هداعلا  قوف  اهنآ  یخیرات  هبنج  هک  نایدوهی  ياه  هتـشون  ریثءاترب  دیاب  صوصخب  اجنیا  رد  ( 21  . ) دش همجرت  (م 124 )
کی زا  نایدوهی  زا  دـیلقت  هب  دـش ،  یم  لماش  ار  ایبنا  طوبه و  شنیرفآ  ناتـساد  ًاعون  هک  ءادـتبملا  باتک  دومن .  دـیکءات  ناناملـسم ،  ياه 

دندوب هبنمنب  بهوو  رابحلا  بعک  رابخا  نیا  عبنم  نیرتمهم  دـمآ .  دـیدپ  ءایبنا  هرابرد  نآرق  تاـیآ  زا  یخرب  نییبت  هزیگنا  هب  زین  و  تهج ، 
 . دنداد جاور  ناناملسم  نایم  ار  نیشیپ  ياهتما  رابخا  یعیسو  روطب  هک 

ناناملسم يراگنخیرات  فلتخم  ياه  هنوگ 

ناناملسم يراگنخیرات  فلتخم  ياه  هنوگ 

 . تسا هدش  هئارا  نارگید  هژاوس و  يرودلا ،  بیگ ،  لاتنزور ،  فرط  زا  یفلتخم  ياه  يدـنب  میـسقت  یخیرات ،  ياه  هتـشون  عاونا  هرابرد 
هورگ دنچ  هب  ار  ناناملـسم  یخیرات  ياه  هتـشون  ناوت  یم  دـیآ ،  یم  تسد  هب  یخیرات  ياه  هتـشون  اه و  باتک  یماسا  زا  هک  هچنآ  هیاپرب 

 : درک میسقت 

یسیون لاح  حرش  يراگن و  هریس 

تسا ملسم  هچنآ  دنوش .  یم  هتشاگن  کبس  کی  ساسا  رب  یساسا  روط  هب  اما  دنـشاب ،  توافتم  رگیدکی  اب  یتاهج  زا  ناونع  ود  نیا  دیاش 
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یهاگدید شیادیپ  ببس  یـشرگن ،  نینچ  دنلئاق ؛  ربمایپ  يارب  الاو  یماقم  اهنآ ،  رد  توبن  رـصنع  دوجو  ظاحل  هب  ینامـسآ  نایدا  هک  نیا 
یم وا  مان  اب  یتح  ناشربمایپ و  روحم  رب  ار  ماوقا  خـیرات  هاگن  کی  رد  نآرق  تاس  هدـش  رحـصنم  ياـهیگژیو  اـب  درف  ناونع  هب  درف  هراـبرد 

ربمایپ باحـصا  ور  نیا  زا  دـهد .  یم  ناشن  زین  ار  اـیبنا  تیمها  دـناد ،  یم  نید  ار  یلـصا  روحم  هکنیا  رب  نوزفا  شور ،  يا  رد  دـناسانش . 
ار یتارطاخ  ترضح ،  نآ  ياهیگ  هژیو  یناگدنز و  حرشرد  هدرک و  ادیپ  ص )   ) ربمایپ لاح  حرشو  هریس  هب  هجوت  ادتبا ،  نامهزا  (ص ، ) 

حرش لکش  رد  زین  تاقبط  ریاس  یتح  املعو  نیطالس  افلخ ،  هرابرد  رت  یئزج  لکش  هب  يراگن ،  هریس  عون  نیا  اهدعب  دندرک .  لقنو  ظفح 
 ، تسین حلطصم  يانعم  هب  خیرات  دهد ،  یم  رارق  رظندم  ار  ینامز  رصنع  رتمک  هک  تهج  نآ  زا  لاح ،  حرـش  دیدرگ .  جیار  یـسیون  لاح 

يدرف و یگدنز  نورد  زا  هدرتسگ  اتبـسن  اهیهاگآ  نتـشادرب  رد  ظاحل  هب  نیا  دـیآ .  یم  امـش  هب  یخیرات  عبانم  نیرتمهم  زا  یتهج ،  زا  اما 
ینید و هوجو  یبایزاب  رد  یـسایس  تالوحت  تخانـش  هب  کـمک  زا  رتشیب  هک  یتاـعالطا  تسا !  عاـمتجا  صخاـش  دارفا  مدرم و  یعاـمتجا 

یب ياه  باتک  دـش .  هتفرگ  راک  هب  يا  هدرتسگ  رایـسب  دـح  رد  ناناملـسم ،  نایم  رد  يا  هویـش  نینچ  دـیآ .  یم  راک  هب  اـه  تلم  یگنهرف 
زین ناکشزپ و  هفسالف ،  ناثدحم ،  لاح  حرش  دمآرد .  شراگن  هب  فلتخم  يداقتعا  یهقف و  بهاذم  ياملع  اهقف و  لاح  حرش  رد  يرامش 

باتک راثآ  لیبق  نیا  دش .  هتشون  یلصفم  مهم و  ياه  هعومجم  نینچمه  رادمتسایس و  ای  ملاع  دارفا  هرابرد  ییاهیراگن  کت  رخاوا  نیا  رد 
هب یتراشا  لاح  نیا  اب  تسا .  هدوب  صاخ  يانعم  هب  یخیرات  ياه  هتشونرب  رورم  اهانت  رضاح  هتشون  يانب  دهاوخ .  یمار  دوخ  هژیو  یسانش 
هب راثآ  نیا  زا  يرامـش  درک .  میـسقت  هتـسد  دـنچ  هب  ار  لاح  حرـش  راثآ  ناوت  یم  یلک  يدـنب  میـسقت  کی  رد  میراد .  اه  باتک  لیبق  نیا 
نبا زا  باحصالا  ۀفرعم  یف  بایعتسالا  زا :  دنترابع  راب  نیا  رد  فورعم  باتک  راهچ  هک  دراد  صاصتخا  ص )   ) ربمایپ باحصا  لاح  حرش 

زییمت یف  ۀباصالاو  (م 630) ریثا نبا  زا  ۀباحـصلا  ۀفرعم  یف  ۀباغلا  دـسا  ( ، 430  ) یناهفصا میعنوبا  زا  ۀباحـصلا  ۀفرعم  ( ، 368463  ) ّربلادبع
زا دادغب  خـیرات  دـننام :  دـنا ،  هدروآرد  اهرهـش  خـیرات  بلاق  رد  ار  لاجر  لاحاهنآ  زا  یخرب  م 852 . )  ) ینالقـسع رجح  نبا  زا  ۀباحـصلا 

يروباشین خـیرات  لیذ  هک  قایـسلا  تسا ، )  هدـش  دوقفم  نآ  لصا  هک   ) يروباشین مکاح  زا  روباـشین  خـیرات  م 462 ، *)  ) يدادـغب بیطخ 
نرق  ) یعفار زا  نیوزق  رابخا  یف  نیودتلا  خیـشوبا ،  زا  ناهبـصءاب  نیثدـحملا  تاقبط  میعنوبا ،  زا  ناهبـصا ،  خـیرات  هدـنام .  ياجربو  تسا 

ناجرج خیرات  میدعلا ،  نبا  زا  بلح  خیرات  یف  بلطلا  ۀیغب  یبلح ،  خابطلا  بغار  دمحم  زا  ءابهـشلا  بلحلا  خـیراتب  ءالبنلا  مالعا  مشش ، ) 
ات یلـصا  نتم  زا  هک  تسا  ( 571 440  ) رکاسع نبا  قشمد  خـیرات  راثآ  نیا  نیرت  لـصفم  م 427 . )  ) یمهـس فسوی  نب  ةزمح  مساقلوبازا 
 ، قشمد ) دلجم یسرد  ین  روظنم  نبا  زا  قشمد  خیرات  رصتخم  دیسر .  دهاوخ  داتشهات  و  رکفلاراد ) توریب ،   ) هدش رـشن  دلجم  هاجنپ  نونک 

يربکلا تاقبط  اهنآ  نیرتمهم  هک  هدش  هتشون  تاقبط  تروص  هب  ناثدحم  خیرات  ناونع  هب  یخرب  تسا .  هدش  رـشتنم  رـصاعملا ) رکفلا  راد 
یکبُـس زا  هیعفاشلا  تاقبط  دننام  دراد  صاخ  بهذم  کی  ناملاع  هب  صاصتخا  يرایـسب  تسا .  یبهذ  ظافحلا  ةرکذت  طایخ و  نب  ۀـفیلخ 
یـشرق دمحم  نب  رداقلادبع  نیدـلا  ییحم  زا  هفینحلا  تاقبط  یف  ۀئیـضملا  رهاوجلاو  ای 1010 ، ) م 1005   ) یفنح رادلا  یمیمت  رداقلادـبع 

 . تسا هدرک  تسرهف  رادمتـسایس  خروم و  ثدـحم  هیقف و  زا  معا  ار  مالـسا  ناگرزب  یمامت  یئابفلا  بیترت  هب  یخرب  ( . 775 696  ) یفنح
یفاولا یبهذ ،  زا  ءالبنلا  مالعا  ریـس  ( ، 681 608  ) ناکلخ نبا  زا  نایعالا  تایفو  يومح ،  توقای  زا  ءاـبدالا  مجعم  گرزب  ياـه  هعومجم 

یناهفصا میعنوبا  ءایلوالا  ۀیلح  زا  دیاب  فیدر  نیمه  رد  دنا .  هتسد  نیا  زا  یبتک  رکاش  نبا  زا  تایفولا  تاوف  م 764 ، )  ) يدفصزا تایفولا 
هدش و هتـشون  لاجر  شناد  روحم  رب  اهانت  یـصاخ  عبانم  درک .  دای  هداد  تسد  هب  نافراعو  نادـهاز  رـشق  زا  يدـنلب  تسرهف  هک  م 430 ) )

ۀعرز یبا  خـیرات  نیعم ،  نب  یحی  خـیرات  زا :  دـنترابع  اـه  باـتک  هتـسد  نـیا  زا  یخرب  دـنا .  هدروآ  ار  دارفا  یلیـصفت  لاـخ  حرـش  رتـمک 
(654742  ) يّزم لامکلا  بیهذت  نابح ،  نبا  نیحورجملاو  تاقثللا  يزار ،  متاحوبا  لیدعتلاو ،  حرجلا  يراخب ،  ریبکلا  خیرات  یقشمدلا ، 

یخرب ومه .  بیذـهتلا  بیذـهت  و  ( 773852) رجح نبا  نازیملا  ناسل  یبنهذ ،  لادـتعالا  نازیم  يدـع ،  نبا  لاـجرلا  ءافعـض  یف  لـماکلا  ، 
نبا زا  لامکالا  ایو  یناعمـس ،  زا  باـسنالا  دـننام  دـنا .  هدروآ  ار  دارفا  لاـح  حرـش  تسا  بقل  ياـنعم  هب  اـجنیا  رد  هک  بسن  ناونع  تحت 
دنا هدروآ  ار  ناگتشذگرد  لاس ،  ره  ثداوح  لیذ  هک  دنا  یمومع  خیرات  ياهباتک  رت  لصفم  رت و  شزرا  اب  اه  نیا  همه  زا  دیاش  الوکام . 
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 . درک میهاوخ  یفرعم  دوخ  ياج  رد  ار  راثآ  نیا  ياه  هنومن  تفای .  ناوت  یمن  لاح  حرش  یمومع  عبنم  چیه  رد  ار  دارفا  نیا  زا  يرایسب  . 

مهم عیاقو  لئاسم و  رد  يراگن  کت 

هتشاگن نینچ  دنا .  هتسج  هرهب  مهم  عیاقو  تبث  رد  نآ  زا  ناناملسم  هک  تسا  یخیرات  ياه  هتـشون  زا  رگید  يا  هنوگ  هثداح ،  يراگن  کت 
اعبط يریگرد و  گنج و  ياهزور  برعلا  مایا  دراد .  برعلا  مایا  اب  تهابـش ،  تهج  نیا  زاو  تسا  هثداحرپ  ياهزور  نوماریپ  بلغا  ییاه 

تـسناد يراگنخیرات  کبـس  یلوا  زا  ارنآ  ناوت  یم  تسا و  هثداح  کی  رابخا  بیکرت  ینورد ،  ظاحل  زا  کبـس  نیا  تسا .  هدوب  ارجامرپ 
نیا رد  دوجوم  مظن  دندمآ .  دـیدپ  اهیراگن  کت  نیا  نتـسویپ  زا  یمومع  خـیراوت  اه  دـعب  تسا .  هدـش  هفترگ  راک  هب  ناناملـسم  نایم  هک 

زیر تالوحت  یلخاد  بیترت  اهنت  هثداح  نایب  لکـش  رد  هک  يروط  هب  هدـش .  هثداح  هب  رجنم  هک  تسا  یثداوح  ساسا  رب  اه ،  يراگن  کت 
نیمه هب  يراگن  کت  ناشیاه  هتشاگن  رتشیب  هک  دنتسه  یناخروم  هلمج  زا  ینیادم  یبلک و  ماشه  فنخموبا ،  دوش .  یم  تیاعر  هثداح  نآ 
لتقم نامثع ،  لتقم  يروشلا ،  باتک  نیفـص ،  باتک  لمجلا ،  باتک  تسا :  نینچ  فنخم  وبا  ياه  باتک  زا  یخرب  نیوانع  تسا .  کبس 

بیترت الاب ،  دروم  دیاش  دراوم و  زا  يرایسب  رد  ( 22  . . . ) ریبزلا و نب  راصحو  رحلا  ۀصقو  دیزی ،  هنبا  ۀیالو  هیواعم و  ةاقو  يدع ،  نبرجح 
يراگن کت  دروآ .  یم  مهارف  ینالوط  هرود  کی  هرابرد  ار  يدلج  دنچ  باتک  کی  اهنآ ،  مظنم  شنیچ  هک  تسیا  هنوگ  هب  اهیراگن  کت 

هقالع دروم  یعامتجا  یخیرات  هیواز  زا  تسناوت ،  یم  یعامتجا  تاـعوضوم  زا  هچنا  هکلب  دوبن  یـسایس  یماـظن  ثداوح  هب  طوبرم  اـهنت  ، 
ریز دراوم  هب  اـه  باـتک  هنومن  نیا  زا  تسا .  هتفر  ناـیم  زا  راـثآ  نیا  زا  يرایـسب  هنافـسءاتم  تسا .  هتفرگ  رارق  هژوـس  دریگ ،  رارق  خروـم 

 . دارفا لیابق و  ياه  یتشز  باثملا ؛  باتک  دـندرک .  ینالوط  رمع  هک  یناسک  ندناسانـش  يانعم  هب  نیرّمعملا ؛  باتک  درک :  هراشا  ناوتیم 
نارتخد تاود ؛  ؤملا  باتک  برع .  ياهرازاب  برعلا ؛  قاوسا  باتک  تفرگ .  رتوص  یناـسک  هچ  تسد  هب  اـهراک  نیلوا  لـئاوالا ؛  باـتک 

شیرق و ماندـب  نانز  مان  ندـلو ؛  نم  هیلهاـجلا و  یف  شیرق  اـیاغب  ءامـسا  باـتک  هرـصبلا ،  یلع  ۀـفوکلا  رخف  باـتک  هدـش .  روگ  هب  هدـنز 
تـسا ییاه  باتک  هنومن  اهنیا  دندرک و . . .  جاودزا  برع  نانز  اب  هک  ییاهمجع  برعلا .  یف  یلاوملا  نم  جّوزت  نم  باتک  اهنآ .  نادنزرف 

نوتم رد  هچرگا  اه  هتـشون  نیا  دنا .  هدرک  فیلءات  نارگید  ینیادم و  یبلک ،  ماشه  نوچمه  راگن ،  کت  ناخروم  نیرتگرزب  زا  یخرب  هک 
یثیدـح يربخ و  لکـش  هب  هراشا  اب  لاتنزور  دـنا .  هدرب  اهنآ  زا  ار  هرهب  نیرتشیب  یبدا ،  ياه  باتک  اما  هتفرگ  رارق  هدافتـسا  دروم  یخیرات 
یتشاگن عیاقو  تروص  يدـعب  ماگ  دـناد ؛  یم  ربخ  تبث  ینایاپ  لکـش  ار  يراگن  کت  هدوب و  یخیراـت  ياـه  شرازگ  بلاـق  ادـتبا  رد  هک 

(23  . ) تسا

یمیوقتو یمومع  یسیون  خیرات 

ای همدقم  ار  یخیرات  هبـش  ياه  هتـشون  ریاس  دیاب  مینادب ،  یخیرات  هدمآ  رد  شراگن  هب  ینامز  ریـس  ساسا  رب  هک  ار  هچنآ  اهنت  دشابانب  رگا 
هجوت دروم  يدودح  ات  يزاغم  هریس و  شراگن  رد  لامتحا  هب  تاونـس ،  ساسارب  خیرات  نتـشون  مینک .  یقلت  ياه  هتـشون  عون  نیا  هیـشاح 

 . تسا هتفرگ  رارق  هجوـت  دروـم  زین  اـهگنج  یناـمز  ریـس  (ص ، )  ربماـیپ روـحم  رب  ثداوـح  زا  داـی  رب  نوزفا  هریـس ،  رد  اریز  تسا ؛  هدوـب 
نیا زا  تسا .  هدرک  باجیا  ار  میوقتو  نامز  زا  رتشیب  يریگ  هرهب  هب  زاـین  ناـنآ ،  ناـمز  ثداوح  ناـیب  اـفلخ و  هماـن  یگدـنز  نتـشون  (24)
نیا زا  یخرب  تسا .  هتفای  شراگن  دعب  هب  موس  نرق  زا  یگمه  تسا  دوجوم  هزورما  هچنآ  میراد و  غارـس  رتمک  مود  نرق  رد  ياه  هتـشاگن 
نیا يرونید  يدوعسم  یبوقعی ،  خیرات  نوچمه  دنا ؛  هدرکن  نایب  ار  ثداوح  لاس ،  ساسا  رب  ینامز ،  ریس  نتـشادرب  رد  نیع  رد  اه  هتـشون 

هتفرگراک و هب  (25  ) هدوب موسرم  يدوهی  ناخروم  دزنهک  ار  ینامز  یلک  ریس  کی  اهنت  ءایبنا  كولم و  خیرات  تمـسق  رد  هژیو  هب  اه  باتک 
رد يوسف  و  دوخ ،  خیرات  رد  طایخ  نب  دفیلخ  روط  نیمه  تسا ؛  هدرک  نایب  تاونس  ساسا  رب  اروس  نیا  هب  مالسا  زا  ثداوح  نآ ،  زا  دعب 

م 207)  ) يدع مثیه  خیرات  باتک  هک  هدش  هتفگ  تسا .  هدش  دوقفم  نآ  نایوما  نایاپ  ات  مالـسا  خیرات  هنافـسءاتم  هک  خـیراتلاو ،  ۀـفرعملا 
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نبا دنام .  یقاب  ناناملسم  نایم  یخیرات  ياه  هتشاگن  لکش  نیرت  هتفریذپ  تروص  هب  یتاونس  شراگن  هویش  تسا .  هدوب  رامشلاس  رب  ینتبم 
حرط دنا  هدرک  هدافتسا  هویش  نیمه  زا  ناخروم  زا  رگید  يرایسب  ۀیاهنلا و  ۀیادبلا و  ردریثک  نبا  لماکلا و  رد  ریثا  نبا  مظتنملا ،  رد  يزوج 

 . تفگ میهاوخ  نخس  اهنآ  زا  لیصفت  هب  همادا  رد  هک  تساه  هتشون  لیبق  نیا  رب  رورم  باتک ،  نیا  رد  ام  ثحب  یلصا 

یسانش بسن  ساسا  رب  يراگن  خیرات 

 . دیآ باسح  هب  یلهاج  بارعا  خیرات  زا  يرگید  هبعش  دیاب  یسانشرابت  نشاد  نیقی  هب  دشاب  یلهاج  برع  یخیرات  ثاریم  برعلا  مایا  رگا 
 . دشاب دـعب  ياه  هرود  هتخاس  دـیاب  یم  هدـمآ ،  همانـسانش  بسن  تاعالطا  نایم  هک  هرود  نآ  هب  طوبرم  یخیرات  ياه  یهاگآ  زا  يرایـسب 

ياه لسن  تسد  هب  ملاـس  مه  لاـح  نیع  ردو  یهافـش  روط  هب  هدرتسگ ،  زیر و  تاـعالطا  نیا  هک  درک  رواـب  ناوت  یمن  يور  چـیه  هب  اریز 
هدوب و یخیرات  تاعالطا  رابخا و  لقن  بلاق  تیلهاج ،  نارود  نامه  زا  یـسانش  بسن  هک  تسا  ملـسم  لاح ،  نیا  اب  دشاب .  هدیـسر  يدعب 

هتـساخرب هک  زین  باسنا  شناد  دنام و  ياجرب  يا  هلیبق  راتخاس  مالـسا ،  زا  سپ  تسا .  راگزور  نامه  زا  يدـعب  راثآ  رد  دوجوم  هیلواداوم 
 . درک زاب  ار  دوخ  ياج  ناناملـسم  گنهرف  رد  خـیرات  رانک  رد  رتشیب  و  یملع ،  ياه  هتـشر  ریاس  دـشر  اب  هارمه  دوب ،  يراـتخاس  نینچ  زا 

وس و کی  زا  هلیبق  تابـصعت  دـشر  هب  رما  نیا  زین .  لاملا  تیب  میـسقت  دـش و  میظنت  لـئابق  باـسنا  ساـسا  رب  ناوید  رتفد  مود  هفیلخ  ناـمز 
شناد يروراب  رد  اهنیا  همه  دیسر و  طارفادح  هب  يا  هلیبق  ياه  بصعت  زین ،  نایوما  ناورد  رد  درک .  کمک  رگید  يوس  زا  باسنا  شناد 

هب دـش و  هدوزفا  نآ  یخیرات  راب  رب  تعرـس  هب  دـنامن و  یقاـب  فرـص  یـسانش  بسن  تروص  هب  باـسنا  شناد  ( 26  . ) داتفا رث  ؤم  باـسنا 
 ، دوب زین  يا  هلیبق  يا  هعماج  نمـض  رد  هک  یمالـسا ،  هعماج  فلتخم  تالوحت  خیرات  تخانـش  يارب  دمآرد .  خـیرات  ینتان  ردارب  تروص 

ياه نایرج  اب  لیابق  باسنا و  هلءاسم  دنویپ  ببس  یمالسا  هعماج  رد  بسن  تیمها  رایز  تسه ؛  هدوب و  ترورض  کی  یـسانشرابت  شناد 
نامز نآ  یبدا  یخیرات و  رابخا  نایوار  رب  هک  یمان  ياهرابخا  رتشیب  دهد .  ناشن  رتشیب  ارود  نیا  دنویپ  دـناوت  یم  دوخ  نیا  دـش .  یخیرات 
ياه هتـشون  زا  یخرب  رد  اهنآ  دندرک .  یم  دای  لیابق  باسنا  زا  ناوارف  دوخ  تافیلءات  رد  دنتخومآ و  یم  زین  ار  بسن  ملع  دـش  یم  قالطا 

رابخالا باتک  ناونع  اب  یباتک  يراکم  قاحـسا  نب  هللادبع  سابعلوبا  میدن  نبا  دندروآ .  یم  رگیدـکی  اب  هتخیمآ  ار  رابخاو  باسنا  شیوخ 
هدرک دای  رابخالاو  باسنا  بتک  اهباسنا و  سرفلا و  رابخا  باـتک  نوچمه  ینیواـنع  اـب  ییاـهباتک  هباـسن  نسحلوبا  زاو  ریـسلاو  باـسنالا  و 
باتک تسا .  یـسانش  بسن  اهنت  اه ،  باتک  لیبق  نیا  زا  یخرب  یلـصا  فدـه  هتبلا  تسا .  رگیدـکی  اب  ود  نیا  دـنویپ  رگناشن  اهنیا  تسا . 

(م راکب نب  ریبز  زا  شیرق  بسن  م 236 )  ) يریبز بعصم  زا  شیرق  بسن  یف  ةرهمجلا  م 204 . )  ) یبلک ماشه  زا  ریبکلا  بسنلا  نوچ  ییاه 
 ، يرذالب زا  فارـشالا  باسنا  دنا .  هداد  رارق  خیرات  نایب  ار  دوخ  یلـصا  راک  بسن  بلاق  رد  رگید  یخرب  اما  دشاب .  یم  عون  نیا  زا  ( 235
زا هنافـسءاتم  هک  یخیرات  یبسن  راثآ  نیتسخن  زا  تسا .  برعدنمتردق  لیابق  زین  یمالـسا و  هعماج  رب  مکاح  ياه  نادـناخ  لصفم  خـیرات 
يو رگید  راـثآ  ریبکلا و  بسنلا  گرزب  باـتک  زا  ییاـه  شخب  هک  تسا  م 190 )  ) یفیجع صفح  نب  رماع  ناـظقیلاوبا  راـثآ  هتفر ،  ناـیم 

ظحاج طیاخ و  نب  ۀفیلخ  جرفلاوبا ،  هبیتق ،  نبا  ياهباتک  رد  رداونلا  باتک  اهـضعب و  اهـضعب  میمت  فلح  باتک  میمت ،  رابخا  باتک  دننام 
بسن نم  فذح  باتک  هک  تسا  ملع  نیا  نیودت  تسخن  رصع  ناسانـش  بسن  رگید  زا  م 195 )  ) یسودس دیفوبا  (27  . ) تسا هدنام  یقاب 

(384 456  ) یـسلدنا مزح  نبا  برعلا  باسنا  ةرهمج  باـتک  مجنپ  نرق  زا  ( 28  . ) تسا هدیـسر  پاچ  هب  تسا و  هدـنام  ياجرب  يو  شیرق 
پاچ هرهاق  فراعملا  راد  تاراشتنا  هلـسلس  رد  نوراـه  مالـسلادبع  ار  باـتک  نیا  تسا .  شناد  نیا  رداـصم  زا  یکی  هدـنام و  ياـجرب  زین 

یقوقح صاخ  لیالد  رما  نیا  دندرک .  دـیکءات  نیا  رب  همه  زا  شیب  نایولع  اما  دـنام .  یقاب  بارعا  نایم  نانچمه  باسنا  ملع  تسا .  هدرک 
اهنآ زا  یخرب  هدـش ،  هتـشاگن  تسا  نایولع  رابخا  باسنا و  يواح  هک  یناوارف  ياـه  باـتک  تشاد .  ار  دوخ  یـسایس  یتح  یعاـمتجا و  و 

نیدلا مجن  زا  يدجملا  تسا )  یلیـصا  هتفای  بیترت  هک   ) راصتخالا ۀیاغ  م 709 )  ) یقطقط دمحم  نیدلا  یفص  زا  یلیـصالا ،  زا :  دنترابع 
لیعامـسا زا  يرخفلاو  مهن )  نرق   ) هبنع نبا  زا  بلاطملا  ةدـمع  مشـش ،  نرق   ) یقهیب زا  باسنالا  بابل  مجنپ )  نرق  زا  هباسن (  يرمعلا  یلع 
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ینالیگ دمحم  نب  دمحا  دیس  زا  باسنالا  جارس  مهدزای )  نرق   ) یندم مقدش  نبا  زا  راهزالا  فحت ء  متفه )  نرق  زا   ) یناقورزا نیـسح  نب 
 ( يزار رخف  هب  بوسنم   ) هکرابملا ةرجشلا  م 435 ، )  ) هباسن یلدیبع  دمحم  نسحلاوبازا  باقعلا  ۀیاهن  باسنالا و  بیذهت  مهد ، )  نرق  زا  )

رابخا ینئادم ،  راثآ  دننام ،  اهنآ  زا  يرایـسب  هکلب  تسین  همان  بسن  نیودـت  تروص  هب  اموزل  هدـش ،  هتـشاگن  بسن  رد  هک  يراثآ  ( 29 . )
ناظقیلوبا میدید ك  الاب  رد  روطنیمه  تسا .  هتـشون  شیرق  نانز  هرابرد  يدایز  راثآ  ینئادـم  تسا .  هلیبق  زا  یـصاخ  لئاسم  هرابرد  هژیو 

یخیرات ریس  ساسا  رب  یلوصا ،  روط  هب  بسن ،  ياه  باتک  لاح  نیا  اب  تسا .  هتشون  یباتک  میمت  ینب  نوطب  نایم  دوجوم  ياهفلح  هرابرد 
 . دنا هدش  یم  فیلءات  نوطب  دیلوت  لیابق و  شیادیپ 

هتسویپ يربخ و  کبس 

مولع ثیدح و  نتـشون  هک  اجنآ  زا  تسا .  یخیرات  ياه  یهاگآ  هئارا  هوحن  هب  طوبرم  یخیرات  ياه  شراگن  رد  يدـنب  میـسقت  رگید  عون 
 ( ص  ) ربمایپ ثیداحا  رد  رتشیب  دنـس  زا  دای  دش .  جیار  دنـس  هب  نتخادرپ  تفای و  تیمها  یهافـش  لقن  دوب ،  حرطم  رتمک  لیاوا  رد  هعبات ، 
زین خیرات  اذل  درک .  یلمحت  اهلقن  ریاس  رب  ار  دوخ  تروص  دوب ،  یمالسا  مولع  ياه  هتشر  ریاس  ردام  مکح  رد  ثیدح  هک  اجنآ  زا  اما  دوب 

هئارا تفگ ،  ناوت  یم  عقاو  رد  تخاس .  رهاـظ  اردوخ  دراوم ،  بلغا  رد  دنـس  رکذ  زاـیتما  اـب  هتبلا  عطقنم و  تروص  هب  يربخ و  لکـش  رد 
تیوه ثیدح  زا  شیپ  خیرات  هک  تسناد  انعم  نیدب  ار  نیا  دیابن  هتبلا  دوب .  یخیرات  ياه  یهاگآ  هئارا  لکـش  نیلوا  عیاقو ،  هنوگ  ثیدح 

نآ يانعم  هب  نیا  تسا .  هدش  سکعنم  دوب ،  ثدحم  کی  دوخ  هک  يربط  خـیرات  یتح  تیعـضو  نیا  يور  ره  هب  تسا .  هتـشادن  یلقتـسم 
 . دـنراد یکبـس  نینچ  رگید  ياه  هتـشون  زا  يرایـسب  نییبلاطلا و  لتاقم  فارـشالا ،  باـسنا  تسا .  هدـمآرب  ثیدـح  لد  زا  خـیرات  هکدوب 

نانآ ياه  هتفگ  هدروآ و  ادتبا  رد  ار  یفلتخم  دانسااهنآزا  یخرب  هچرگ  تسا .  رابخا  ءزج  ءزج  يارب  دنـس  لقن  اهباتک  نیا  زایتما  نیرتمهم 
ربخ یبایزرا  رد  مدق  کیاهنت  هتبلا  نیا  تسا ،  یخیرات  لقن  کی  یبایزرا  رد  مدق  یلوا  دوخ ،  دنس  دنا .  هداد  هئارا  يدنب  عمج  کی  رد  ار 
مهم رایـسب  یخیرات  ياه  لقن  یبایزرا  ردزین  نیا  هک  دهد  ناشن  رگیدکی  اب  ار  یخیرات  فلتخم  عبانم  طابترا  دـناوت  یم  دنـس  رکذ  تسا . 

 ، باتک لوا  رد  هاگ  كدنا و  يدراوم  اهنت  يدوعسم  يرونید و  یبوقعی ،  دنا ؛  هدرک  تیاعر  ار  هویش  نیا  رتمک  يا  هفرح  ناخروم  تسا . 
ار يا  هتفگ  نانآ  دنا .  هدروآ  بیترت  هب  دنا  هدرک  شنیزگ  رابخا  زادوخ  ار  هچنآ  نآ  زا  سپ  اما  دـنا .  هدـش  روآدای  ار  دوخ  عبانمزا  یخرب 

داضتم رابخا  یتح  دوخ  يربخ  کبـس  رد  يربط  دنا .  هدرک  لقن  هدش  هتفگ  نینچ  ناونع  هب  دنریذپب  ار  نا  تیلو  ؤسم  دنهاوخ  یمن  هک  زین 
اریز دنراد ؛  يراوشد  یبایزرا  يارب  ام  ناسآ  هعلاطم  يارب  دنروآ ،  یمن  ار  يربخ  ره  دنس  هک  مود  عون  زا  ياه  هتشون  تسا .  هدرک  لقنار 

 . تسا مزال  دنتسم  تایاور  رد  یتح  هک  يراک  دوش ؛  هتخادرپ  يدنس  ریغ  ياه  هار  هب  دیاب  اهنآ  یسررب  يارب 

یلحم يراگن  خیرات 

هدوب لوادتم  الماک  دعب  هب  موس  نرق  زا  یسیون ،  خیرات  کبس  نیا  تسا .  یلحم  يراگنخیرات  يراگنخیرات ،  فلتخم  ياه  هنوگ  زا  یکی 
هدمع روط  هب  اهباتک  نیا  راتخاس  تسا .  هدنام  ياجرب  نانآ  زا  یخرب  هک  هدش  ریرحت  ناناملسم  طسوت  هراب  نیا  رد  یلصفم  ياه  هتشاگن  و 

خیراوت و نیا  یلاجر  شخب  عبانم  لیبق  نیا  زا  يرایسب  رد  تمـسق  هسنیا  نایمزا  یلاجر .  یخیرات و  یفارغج ،  تاعالطا  تسا :  هیاپ  هس  رب 
تالوحت یخیرات  هینیشیپ  نآ ،  هب  طوبرم  لاوقا ،  اهرهـش و  ثادحا  یگنوگچ  نایب  تسا .  تمـسق  نیرت  لصفم  اهنآ ،  يراگن  لاح  حرش 

لوصف نیتسخن  رد  تسا ،  رهش  تالوصحم  ای  نکاما و  هب  طوبرم  هک  ییاهیهاگآ  زا  یخرب  زین  ماکح و  رهش ،  رد  هداد  خر  زاس  تشونرس 
ریهاشم یمامت  زا  هاگ  ناثدـحم و  زا  افرـص  يدراوم  رد  هدـش و  هتخادرپ  رهـش  نآ  لاجر  لاح  حرـش  هب  نا  زا  سپ  دوش .  یم  هدروا  باتک 

دوش یم  لقن  نانآ  قیرط  زا  یثیداحا  دراوم  رتشیب  رد  ثّدحم  لاجر  لاح  حرش  نمض  رد  دوش .  یم  دای  نآزج ،  ای  ییابفلا  بیترت  هب  رهش 
يدنب میسقت  رد  میدن  نبا  تسا .  هدوب  هجوت  دروم  زاغآ  نامه  زا  یلحم  یسیون  خیرات  تسا .  هجوت  لباق  رایسب  یـسانش  ثیدحرظن  زا  هک 
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ءایحا نم  زاجحلا  نم  ۀیمست  باتک  ریغصلا ،  نادلبلا  باتک  ریبکلا ،  نادلبلا  باتک  زا  نادلبلا  رابخا  یف  هبتک  ناونع  لیذ  یبلک ،  ماشه  راثآ 
رد راـثآ  لـیبق  نیا  یناوارف  مغر  یلع  هنافـسءاتم  ( 30  . ) تسا هدرک  داـی  میلاـقالا  باـتک  برعلا ،  قاوـسا  باـتک  ةریحلا ،  باـتک  برعلا ، 

هدیـسر ام  تسد  هب  هنیمز  نیا  رد  هک  يرثا  نیرت  نهک  تسا .  هدـنام  ياجرب  اهنآ  زا  یکدـنا  رامـش  ناناملـسم  یخیراـت  بوتکم  گـنهرف 
م  ) یطساو لشحب  هب  بورعم  زازر  لهـس  نب  ملـسا  زا  طساو  خیرات  باتک  31)د  () م 257  ) مکحلادبع نبا  زا  برغملاو  رـصم  حوتف  باتک 

داـی نآ  زا  ـالاب  رد  هک  تسا  راـتخاس  يارب  هنومن  کـی  میعنوبا  رثا  ناهبـصا  خـیرات  درک .  رـشتنم  ار  نآ  داوـع  سیکروـک  هک  تسا  ( 292
خیرات دراد .  یثیدـحو  هناسانـش  لاجر  رتشیب  هک  تسا  خیـشلاوبا  زا  ناهبـصاب  نیثدـحملا  تاـقبط  باـتک  روبزم ،  باـتک  هباـشم  میدرک . 
خیرات تسا .  هتفر  نایم  زا  نآ  لصا  اما  هدنام  ياجرب  گرید  عبانم  ءابدالا و  مجعم  رد  نآ  زا  یناوارف  تارقف  هک  یناهفصا  هزمح  ناهبـصا 

نآ لماک  نتم  زا  هک  رکاسع  نبا  قشمد  خیرات  روطنیمه  تسا .  هدنام  ياجرب  یمالسا  ندمت  رد  هک  تسا  ییاه  هنومن  نیرتلصفم  زا  دادغب 
هک باتک  میرت  یخیرات  ( 32  . ) تسا هتفای  راشتنا  دلجم  یسرد  هک  روظنم  نبا  زا  قشمد  خیرات  رـصتخم  هدش و  رـشن  دلجم  هاجنپ  نونک  ات 
 . تسا يرجه  موس  نرق  هتـسجرب  ناـخروم  هک  تسا .  م 262 )  ) هّبـش نب  رمع  زا  هرونملا  ۀنیدملا  خـیرات  باتک  دراد  یلحم  خـیرات  ناونع 
 ، یقزرا هکم  رابخا  تسا  رهـش  نیا  یفارغج  تاعالطا  زا  یخرب  هنیدم و  یـسایس  تالوحت  خیرات  رثا  نیا  زا  هدنام  یقاب  هدـمع  شخب  (33)
ام تسا و  يوق  رایـسب  ناش  یخیرات  هبنج  هک  تسا  هکم  رهـش  هب  طوبرم  یخیراـت  مهم  رایـسب  راـثآ  زا  (35  ) یهکاف هکم  راـبخا  زین  (34)و 

خیراوت زا  صاخ  يا  هبعـش  درک .  داـی  يدزا  لـصوملا  خـیرات  زا  دـیاب  فیدر  نیمه  رد  تفگ .  میهاوخ  نخـس  اـهنآ  هراـبرد  نیا  زا  سپ 
راثآ هب  یهاگن  تسا :  هدش  هتشوناهرهش  حتف  هرابرد  هک  تسا  يراثآ  هدوب ،  هجوت  دروم  تخس  خیرات  نیودت  تسخن  رصع  رد  هک  یلحم 

ینئادم فنخموبا و  راثآ  نایم  رد  دوش .  یم  زاغآ  ختف  ای  حوتف  هملک  اب  اهنآ  راثآ  زا  یهجوت  لباق  مجح  هک  دهد  یم  ناشن  مانب ،  ناخروم 
حوتف ناهبـصا ،  ناشاق و  مق و  ندم  حوتف  رونیدلا ،  حوتف  هلجد ،  روک  حوتف  تسا :  ناوارف  نیوانع  لیبق  نیا  ناگرید  هّبـش و  نب  رمع  زین  و 

خیراوت هنومن  نیا  زا  یتسرهف  يواخس  ( 36  . ) تسا رتشیب  همه  زا  ینئادم  مهس  شناد  نیا  نیا  رد  ناجارج و . . .  ناسارخ و  حوتف  ماشلا ، 
هک تسا  يراـک  تعـسو  زا  یکاـح  تسرهف  نیا  (37  . ) تاـس هتفر  ناـیمزا  اـهنآ  زا  يداـیز  دادـعت  هنافـسءاتم  هک  تـسا  هدروآ  از  یلحم 
زا قهیب  خیرات  زا  دنترابع :  هدیـسر  ام  تسد  هب  اهرهـش  زا  یخرب  هرابرد  هک  يرگید  ياه  هنومن  دـنا .  هداد  ماجنا  هنیمز  نیا  رد  ناناملـسم 

خیرات راهب ) ءارعشلا  کلم  حیحصت  اب   ، ) ات 725 ياهلاس 445  نایم  هدش  فیلءات  لوهجم و  یفل  ؤم  زا  ناتـسیس  خیرات  یقهیب ،  قدـنف  نبا 
هتفر نایم  زا  هک  تسا  م 450 )  ) يروباشین مکاح  روباشین  خیرات  ناریا  ياهرهش  یلحم  خیراوت  رد  مهم  رایسب  رثا  رایدنفـسا .  نبا  تاسربط 

ذخآم ریاس  رد  یتاعطق  زین  باتک  یلصا  نتم  زا  (38  . ) تسا هدنام  ياجرب  دنا  هداد  یم  لیکـشت  ار  باتک  ياهلخدم  هک  یلاجر  مان  اهنت  و 
یهاگآ اهنآ  رتشیب  زا  هک  هدـش  فیلءات  باتک  دـنچ  ای  کـی  ياهرهـش  زا  يرایـسب  يارب  ناـسارخ  هطیح  رد  اـهنت  ( 39  . ) تسا هدـش  لقن 

زا یکی  اراـخب ،  خـیرات  م 507 )  ) يدروـیبا دـمحا  نب  دـمحم  رفظملوـبا  زا  دروـیبا  خـیرات  زا :  دـنترابع  اـهنآ  زا  یخرب  تسین .  تـسدرد 
م  ) یخـشرن رفعج  نب  دمحم  رکبوبا  زا  مودو  هدنام .  یقاب  نآزا  ییاه  لقناهنت  هک  م 256 )  ) يراخب یفعج  یلعامـسا  نب  دمحم  هللادبعوبا 
زا موس  تسا .  هدش  پاچ  رـصم  رد  رد 1965  نآ  یبرع  نتم  هدـنام و  یقاب  م 522 )  ) يوابق دمحم  نب  دمحا  رصنوبا  زا  نآ  یـسراف  (348

خیرات رفن .  هن  زا  خلب  خیرات  ای 412 . ) م 410   ) راجنغ هب  فورعم  يراخب  ناملس  نب  دمحا  نب  دمحم  هللادبعوبا  زا  مراهچ  حانج و  نبدعس 
شش زا  مزراوخ  خیرات  تسا .  هتفر  نایم  زا  هک  يراوخ  حلاص  یبا  نب  یلع  زا  يرگید  هدش و  پاچ  هک  م 560 )  ) قدنف نبا  زا  یکی  قهیب 

 ، اسن خیرات  رفن .  هدزای  زا  ورم  خیرات  رفنود .  زا  شک  خیرات  رفن .  هس  زا  دنقرمـس  خیرات  تسا .  هدنامن  ياجرب  لقن  دـنچزج  يرثا  هک  رفن 
نیفیرـش نیمرح  هرابرد  هک  تسا  ییاه  خیرات  یلحم ،  خیراوت  نیرتمهم  زا  ( 40  . ) رفن هن  زا  تاره  خیرات  روباشین ،  خیرات  فسن ،  خـیرات 

تاعالطا هزادنا  ینا  ات  ایند  رد  يرهـش  چیه  دش  یعدم  ناوتب  دیاش  هک  تسا  داوم  رپ  هدرتسگ و  يردـق  هب  راثآ  نیا  تسا .  هدـش  هتـشاگن 
هکم رابخا  یهکاف ،  هکم  رابخا  زادنترابع :  هدش  هتـشون  هکم  هرابرد  هک  يراثآزا  یخرب  تساهدـشن .  طبـض  تبث و  نارود  نآ  رد  شزیر 

هللا تیب  مالعءاب  مالعالا  م 986 )  ) یموزخم هریهظ  نب  نیدلا  لامجزا  فیرـشلا  تیبلا  ءابن  لخاو و  ۀـکملا  لضف  یف  مارملا  ۀـیاغ  یقزرا ، 
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دمحا نب  دمحم  زا  ودره  نیمالا  دلبلا  خیرات  یف  نیمثلا  دقعلاو  مارحلا  دلبلا  رابخءاب  مارغلا  ءافشو  ( 988  ) یلاورهن نیدلا  بطق  زا  مارحلا ، 
م  ) يداـبآ زوریف  يزاریـش  بوقعی  نب  دـمحمزا  هنیدـم  خـیراترد  ۀـباط  ملاـعم  یف  ۀـباطملا  مناـغملاو  م 832 )  ) یلکملا یــسافلا  یلع  نـب 
 . دش هتـشون  رـصم  خیرات  رد  يدایز  ياه  باتک  دعب ،  نورق  رد  ( 41 ( . ) (م 885 دـهف نب  مجن  زا  يرقلا  ما  رابخءاب  يرولا  فاـحتاو  (817

يزغت نب  فسوی  نساحملا  یبا  نیدـلا  لامج  زا  دـلج ) رد 15   ) هرهاقلاو رـصم  كولم  یف  ةرهازلا  موجنلا  زا  دـنترابع  اهنآ  زا  هنومن  دـنچ 
ار لاسات 735  ثداوح  هک  يراداود  کبیا  نب  هللادبع  نب  رکبوبا  زا  دلج ) رد 9 ) ررغلا عماجو  رودلا  زنک  باتکو  ( 874 813  ) یکباتا يدرب 
 . تسا هتـشاد  یلحم  خیراوت  شراگن  رد  یمهـس  زین  هعیـش  تسا .  یطویـس  نیدـلا  لالج  هرـضاحملا  نسح  باتک  مه  رگید  هنومن  دراد . 
 . تسا مراـهچ )  نرق  لـئاوا   ) ینهر رحب  نب  دـمحم  زا  برعلا  لـحن  باـتک  دراد ،  مدـقت  يرثا  ره  رب  هک  هنیمز  نیا  رد  نهک  راـثآ  زا  (42)

یف برعلا  قرفت  هیف  رکذـی  برعلا  لحن  باتک  هامـس  باتک  اهنم :  فیناصت  هل  تسا :  هتـشون  وا  باتک  فل و  ؤم  نیا  هرابرد  توقاـی  (43)
نم ءزج  یلع  تفقو  مهادع .  نمیف  عقیو  ۀعیشلا  یف  هلوق  نسحیف  اینـس  وا  ایجراخ  مهنم  ناک  نمو  ایعیـش  مهنم  ناک  نمو  مالـسالا ،  دالبلا 

مجعم رد  توقای  هچنآزج  باتک  نیا  زا  ناسربط .  ناسارخ و  ناتـسجس و  مارک و  نم  ۀـصاخ  قرـشملا  لهءا  لـحن  هیف  رکذ  باـتکلا  اذـه 
دلاخ نب  دمحم  نب  دمحا  زا  نادلبلا  لاوحا  یف  ناینبلا  مان  اب  ای  ۀحاسملاو  نادـلبلا  باتک  تسا .  هدـنامن  ياج  رب  يزیچ  هدرک  لقن  نادـلبلا 

وا نادـلبلا  باتک  نامه  زا  تسا  لمتحم  هک  هتفرگ  هرهب  مق  رهـش  خـیرات  رد  باتک  نیا  زا  مراـهچ  نرق  رد  مق  خـیرات  فل  ؤم  تسا .  یقرب 
یم دروم  کی  رد  هدروآ و  مق  هب  طوبرم  یخیرات  بلاطم  یقرب  زا  لقن  هب  يددعتم  دراوم  رد  یپاچ  هخـسن  رد  ( 44  . ) دشاب هدرک  هدافتسا 
یف ناـیبتلا  باـنک  ماـن  هک  نیا  نآ  هدروآ و  نونظلا  فـشک  هک  نآ  رگید  لاـمتحا  (45  . . . ) هدروآ نـینچ  ناـینب  باـتک  رد  یقرب  دـیوگ : 

 . تسا هدـش  هداد  تبـسن  زین  دـلاخ  نب  دـمحم  ینعی  دـمحا ،  ردـپ  هب  دـحاسملاو  نادـلبلا  ماـن  اـب  باـتک  ( 46  ) تسا هدوب  نادـلبلا  لاوـحا 
يو تسا .  هتشاد  موس  نرق  رد  يریمح  عماج  نب  نیـسح  نب  رفعج  نب  هللادبع  نب  دمحم  رفعجوبا  هحاسملا  نادلبلا و  مان  اب  زین  یباتک  (47)

نیارد یباتک  دوخ  نآ  زا  سپ  هتفاین ،  ار  نآ  اما  هدرک  وجتـسج  مق  ير و  دادغب و  زا  هراب  نیا  ردو  هدوب  یقرب  دـمحا  باتک  يوجتـسج  رد 
هتشون لاس 378  رد  ار  نآ  هک  تسا  یمق  نسح  نب  دمحم  نب  نسح  زا  مق  خـیرات  هنیمز  نیا  رد  رگید  مهم  باتک  ( 48  . ) تسا هتشون  هراب 

هک یلحم  خیراوت  تسا .  هدش  هتشاگن  یمالـسا  نهک  ندمت  رد  هک  تسا  یباتک  نیرت  یملع  نیرت و  بلاج  یخیرات ،  مهم  رثا  نیا  تسا . 
بلاطمشراگن هب  تقد  هب  مق ،  خیرات  باتک  هک  یلاح  رد  تساه  رهش  لاجر  لاح  حرش  شا  هدمع  شخب  هدش  هتـشاگن  یمالـسا  ندمترد 

جنپ یسراف  همجرت  اهنت  هنافـسءاتم  هک  هدرک  میـسقت  باب  تسیب  هب  ار  باتک  همدقم  رد  فل  ؤم  تسا .  هتخادرپ  رهـش  خیرات  هرابرد  یملع 
یمق کلملادـبع  نسح  یلع  نب  نسح  زا  نا  یـسراف  نتم  تسین .  تسد  رد  يربـخ  زین  نآ  یبرع  نتم  زا  تسا .  هدـمآ  تسد  هب  نآ  باـب 

ییاهبنارگ تاعالطا  هدمآ ،  مق  رهش  هرابرد  هک  ییاهیهاگآ  زا  رظن  فرـص  باتک  نیا  رد  تسا .  هدیـسر  ماجنا  هب  لاس 805  رد  هک  تسا 
ادـخ لوسر  دزن  رد  نآ  زا  سپ  هدوب و  نمی  رد  هک  ینامز  زا  يرعـشا  هلیبق  هرابرد  هوالعب  تسا .  هدـمآ  راگزور  نآ  رد  جارخ  تیعـضوزا 
هژیو هب  تاحوتفرد  اهنآ  شقن  زا  نایم  نآ  رد  تسا .  هتخادرپ  لیصفت  هب  دنا  هدرک  ترجاهم  مق  هب  سپس  قارع و  هب  هاگنآ  هدمآ و  (ص ) 
تسا تسرهفلا  بحاص  نیدلا  بجتنم  ير  خیرات  رگید  دوقفم  اما  شزرا  اب  باتک  تسا .  هدش  هتفگ  نخس  زین  ناریا  قطانم  زا  یخرب  حتب 
نیسح نب  روصنم  دعسوبا  تسا .  هدرک  لقن  نازیملا  ناسل  رد  رجح  نبا  ار  باتک  نیا  زا  يدراوم  اهنت  تسا .  هتسیز  یم  مشـش  نرق  رد  هک 

رایدنفـسا نبا  زا  ناتـسربط  خیرات  رگید  باتک  ( 49  . ) تسا هتـشاد  ير  خـیرات  مان  اب  یباـتک  مه  ردـلارثن  جرارپ  یبدا  باـتک  فل  ؤم  یبآ 
ناخروم زا  هتـسیز ،  یم  مشـش  نرق  رد  هک  فل  ؤم  هدش و  هتـشاگن  ناتـسربط  خیرات  رد  هک  تسا  ینتم  نیرتمهم  هنادواج ،  رثا  نیا  تسا . 

زا یـشخب  باتک  نیا  رد  يو  تسا .  شزرااب  رایـسب  یلحم  خـیراوت  رگید  زا  زین  یلمآ  هللاءایلوا  انالوم  زا  نایور  خـیرات  تسا .  هدوب  یعیش 
یلحم خیراوت  رامشرد  هک  ییاه  باتک  رب  نوزفا  تسا .  هداد  تسدب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  نامزات  هژیو  هب  ار  هعیـش  یخیرات  ياه  هاگدید 
هـضرع ار  یناوارف  یلاجر  یخیرات و  تاعالطا  هدوب ،  يدودـحم  قطانم  ای  ایند  يایفارغج  نایب  ناشراک  هک  زین  یفازغج  ياه  باـتک  دـنا ، 

50)و  ) یـسدقم زا  میـساقتلا  نسحا  يرخطـصا  زا  کلامم  کلاسم و  ینادـمه ،  هیقف  نبا  زا  نادـلبلا  رابخا  نوچ  ییاه  باتک  دـنا .  هدرک 
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دش روآای  دیاب  دنتسه .  عبانم  تسد  نیا  زا  يریمح  معنملادبع  نب  دمحم  راطعملا  ضورلاو  يومح  توقای  زا  نادلبلا  مجعم  همه  زا  رتمهم 
 ، هدش هتشون  هنیمز  نیا  رد  هک  يراثآ  هرابرد  تقد  اب  هک  هدش  هتشاگن  یمالسا  ندمترد  یفارغج  تایبدا  هرابرد  یعماج  هبسنلاب  باتک  هک 

مشاه نامثع  نیدلا  حالص  هک  تسا  م 1951 )  ) یکـسفوکشتارک زا  یبرعلا  یفارغجلا  بدالا  خـیرات  باتک  نیا  ناونع  تسا .  هدرک  ثحب 
(51  . ) تسا هدرک  همجرت  یبرع  هب  ار  نآ 

یعامتجا یگنهرف و  يراگن  خیرات 

نیا زا  دراد .  شقن  نآ  رد  نامز  رـصنع  هک  هدوب  یثداوح  نآ  لابند  هب  تافو و  دلوت و  لاس  نیب  لماش  ناناملـسم ،  نایم  خـیرات  حالطـصا 
زا ترابع  ار  خیرات  عوضوم  يواخس  تسا .  یناسنا  یسایس و  هدمع  ياهینوگرگد  اه و  هثداح  لماش  اهنت  خیرات ،  زا  ناناملـسم  روصت  ور 
 . تسا ناطیـش  ياهراک  ندرک  فوقوم  نتخاس و  نامداش  ریذحت و  بیغرت و  شفده  هک  دناد  یم  بیرغ  بیجع و  هتـسجرب  ياهدادـیور 

نیرت یـساسا  وزج  هک  نآ  لاح  تسا و  هدوبن  ناناملـسم  رظن  دروم  یخیرات ،  هدـیدپ  کی  ناونع  هب  یگنهرف  تالوحت  بیترت  نیدـب  (52)
 . تسا هدـمآ  یبدا  عبانم  رد  يا  هژیو  فادـها  اب  يرگید و  تروص  رد  هکلب  یخیرات  بلاق  رد  هن  یتالوحت  نینچ  تسا .  یخیرات  ثحاـبم 

داوم زا  یمهم  شخب  يواح  دنا ،  هدش  نیودت  یعامتجا  یناسنا و  مهم  تاعوضوم  نایب  فده  هب  زین  يرعاش  رعش و  خیرات  رد  هک  یعبانم 
طابترا عقاورد  دنکب .  ناققحم  هب  يا  هتسیاش  کمک  ناناملسم ،  یگنهرف  تالوحت  ریـس  رد  عبتتو  قیقحت  رد  دناوت  یم  هک  تسا  یگنهرف 

هک دندیرفآ  ار  يراثآ  هتشاد و  یتافیلءات  هینمز  ودره  رد  تسخن  ناخروم  زا  يرایسبو  هدوب  راوتـسا  رایـسب  تسخن  نورق  رد  بدا  خیرات و 
م 240)  ) بیبح نب  دمحا  راثآ  تسا .  نارعاش  رعش و  رابخا  خیرات و  رد  ینئادم  ياه  هتـشون  زا  يرایـسب  سکع .  هب  اب  یخیرات  یبدا  راثآ 
 ، هدـنام ياجرب  هک  یبدا  ياه  هعومجم  نیرت  یمیدـق  زا  یخرب  دراد .  ار  یگژیو  نیمه  م 209 )  ) هدیبعوبا زین  و  م 207 )  ) يدع نب  مثیه 

دیزی نب  دـمحم  سابعلاوبا  زا  بدالاو  هغللا  یف  لماکلا  م 255 )  ) ظحاج زا  نییبتلاو  ناـیبلا  م 276 )  ) هبیتق نبا  زا  رابخالا  نویع  زا  دـنترابع 
زا سلاجملا  سناو  سلاجملا  ۀجهب  م 384 )  ) یخونت یضاق  زا  ةرضصاحملا  راوشن  م 328 )  ) هبردبع نبا  زا  دیرفلا  دقع  ( ، 285  ) م  ) دّربم

 ( ، مجنپ نرق  لئاوا   ) یناهفـصا بغار  زا  ءاغلبلاو  ءارعـشلا  تارواحمو  ءابدالا  تارـضاحم  (53 () م 421  ) یبآدعـسوبا ردلا  رثن  ّربلادـبع  نبا 
دمحم نب  میهاربا  زا  يرواـسملاو  نساـحملاو  م 562 )  ) نودـمح نبا  زا  (54  ) هینودمحملا ةرکدـتلا  م 538 ، )  ) يرـشخمز زا  راربـالا  عیبر 

یتاعوضوم تسا .  هدش  یخیراتو  یگنهرف  رابخا  زا  يرایـسب  لقن  هژوس  یعامتجا ،  یبدع و  مهم  تاعوضوم  اه ،  باتک  نیا  رد  یقهیب . 
یخیرات تایاور  لـقن  روحم  تواـضقو  سرت  تناـیخ ،  ملع ،  قشع ،  تلادـع ،  ناـنز ،  لاـثما ،  ياـه  گـنج  تموکح ،  تنطلـس و  ریظن 

مهارف یبدا  لوکـشک  کی  تروص  هب  هک  تسا  يا  هقطنم  راید و  هرابردو  یـصخش  زا  اـهنآ  زا  مادـکره  هک  هدـش  ینوگاـنوگ  یگنهرفو 
هدش هتـشاگن  يرعاش  رعـش و  خیرات  رد  زین  ییاهباتک  دنرادرب .  رد  یعامتجا  خیرات  نیودـت  يارب  ار  داوم  نیرتمهم  راثآ  نیا  تسا .  هدـمآ 

رتمهم هبیتق و  نبا  زا  ارعشلاو ،  رعشلا  م 231 ،   ) مالسا نبازا  ءارعشلا  تاقبط  نوچمه  دراد ؛  یگنهرف  يراگن  خیرات  رد  یناوارف  تیمها  هک 
لمتشم یسایس و  لاجر  زا  يرایسب  نارعاش و  فراعملا  ةرئاد  هک  تسا  م 356 )  ) یناهفـصا جرفلاوبازا  یناغالا  جرارپ  سیفن و  رثا  اهنآ  زا 

هتفر و نایم  زا  هک  تسا  هباشم  ناوارف  راثآ  زا  هتفرگرب  باتک  نیا  تسا .  یـسایس  تالوحت  زا  یخرب  خـیرات  یتح  یگنهرف و  ياه  لـقن  رب 
(55  . ) تسا هدنام  یقاب  ام  يارب  میظع  هعومجم  نیا  هناتخبشوخ 

نراگن هریسو  یسیون  هریس 

قاحسا نبا  زا  شیپ  یسیون  هریس 

 . دوب یساسا  تمسق  ود  هدنریگرب  رد  دیدرگ ،  حرطم  يراگنخیرات  هصخشم  اب  یصاصتخا و  هتشر  کی  ناونع  هب  یسیون  هریس  هک  ینامز 
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مود تمسق  تفای .  یم  همتاخ  ترجه  هبو  دش  یم  زاغآ  ص )   ) ربمایپ دادجا  لاح  حرش  زا  تسخن  تمسق  يزاغم .  يرگیدو  ثعبم  یکی 
ياه هتـشاگن  زا  شنارـصاعم  زا  يرایـسب  دننام  هک  قاحـسا  نبا  دش .  یم  هنیدم  نارود  یماظن  ریغ  یماظن و  ثداوح  لماش  هک  دوب  يزاغم 

خیرات هک  داد  رارق  ار  ءادـتبملا  باتک  دوخ ،  باتک  ادـتبا  رد  درک .  یم  هدافتـسا  دـندوب ،  رثءاتم  نانآ  زا  هک  یناناملـسم  زینو  باـتک  لـها 
هک اجنآ  زا  درک .  فذح  يو  باتک  زا  ار  لصف  نیا  قاحـسا  نبا  هریـس  رگ  بیذـهت  ماشه  نبا  (56  . ) دوب ص )   ) ربمایپ ات  اـیبنا  شنیرفآ و 
وا زا  لبق  هرود  هب  يرهاگن  دـیاب  تسا ،  یتامدـقم  ياـهراک  عماـجو  هریـس  هب  نادـنم  هقـالع  قرفتم  ياـه  شـالت  ناـیاپ  قاحـسا  نبا  هریس 

يراگنخیرات و يراگن و  هریـس  هینمز  رد  شـسرپ  نیتسخن  میبایرد .  رتهبار  نآ  ياـه  يریگتهج  هریـس و  نیا  تیعقوم  میناوتب  اـت  میزادـنیب 
خیرات اب  طوبرم  لا  ؤس  نیا  خساپ  ریخ ؟ ای  تسا  هدوب  یبوتکم  هتـشون  نارود  نآ  رد  ایآ  هک  تسا  نیا  مودو  لوا  نرق  رد  یـسیون  ثیدـح 

 ، دوب ترضح  نآ  یلمع  هریسو  ص )   ) ربمایپ ثیدح  هب  نتخادرپ  زا  هتفرگ  تءاشن  هریس  هب  هجوت  زاغآ  رد  اریز  دوش ،  یم  ثیدح  تباتک 
طوبرم هک  اجنآ  ات  دشاب .  هدوب  ثیدح  طابترا  یب  هتسناوت  یم  نآ  هب  هجوت  دوب و  ثیدح  زا  لقتـسم  نآ  یخیرات  هبنج  يدودح  ات  هچرگ 

ریغ روطب  ماما  تسا ،  هدش  زاغآ  یمـسر  روطب  يرجه  مود  نرق  لیاوا  رد  شراگن  تفگ ،  ناوتیم  دوش ،  یم  ثیدـح  تباتک  شراگن و  هب 
یسک نیتسخن  افلخ  نایم  زا  دنا .  هتخادرپ  یم  ثیدح  تباتک  هب  دوخ  دنا ،  هدوب  یمومع  ّوج  فلاخم  هک  یناسک  زین  نآزا  شیپ  یمـسر ، 

نبا تخادرپ  ثیدـح  تباتک  هب  نامرف  نیا  زا  دـعب  هک  یثدـحم  نیلواو  دوب  م 101 )  ) زیزعلادبع نب  رمع  درک ،  ثیدـح  نتـشون  هب  رما  هک 
فرط زا  هک  ییاه  هناهب  رطاخ  هب  افرـص  تشاد ،  ینید  هبنج  هک  نآ  لیلد  هب  ثیدح  هک  تسا  نشور  ( 57  . ) تسا م 124 )  ) يرهز باهش 

دوخ رد  ار  لکـشم  نیا  دوب ،  تسمق  نیا  هب  طوبرم  اجنآ  ات  زین  خـیرات  دوب ،  هدـش  یلکـشم  نینچ  راـچود  دـش ،  یم  زاربا  اـفلخ  زا  یخرب 
رب مکاح  ینید  ياضف  ظاحل  زا  تهج  نیمه  هب  تشاد و  یخیرات  داـعبا  هکلب  دوبن ،  ثیدـح  زا  تراـبع  اـهنت  هریـس  لاـح  نیع  رد  تشاد . 

هتشاگن ایوگ  هک  كولملا  ریس  یتح  برع و  باسنا  تیلهاج ،  رابخا  نوچ  یلئاسمو  دوب  لکـشم  راتفرگ  رتمک  يدح ،  تباتک  هزاجا  مدع 
تروص هب  هک  هیواـعم ،  دزن  ار  كولملاریـس  نیا  دوجو  ربـخ  يدوعـسم  دـیآ .  رد  شراـگن  هب  تسناوـت  یم  دوـب ،  اـه  هنیمز  نآ  رد  ياـه 
بـسن زا  یخرب  هب  هنیمز  نیمه  رد  زین  ییاه  باتک  (58  . ) تسا هدرک  شرازگ  هدـش ،  یم  هدـناوخ  شیارب  بش  ره  هتـشاد  دوجو  بوتکم 

ار واضق  هچنآ  ( 59  . ) رگید رفن  دنچ  هّیرـش و  نب  دیبع  هب  هلمج  زا  تسا ؛  هدـش  هداد  تبـسن  برع ،  تیلهاج  رابخا  هب  ناهاگآ  ناسانش و 
 ، دـنا هدز  فیلءات  هب  تسد  هاگیب  هاگ و  هک  رخءاـتم  ناـیوار  هک  تسا  نیا  هدرک  راوشد  لوا  نرق  رد  دوجوم  یلاـمتحا  تاـبوتکم  هراـبرد 

ینامز الثم  دنا .  هدرب  هرهب  نانآ  ياه  باتک  زا  اهنآ  هزاجا  اب  ای  دننک  یم  لقن  نیـشیپ  نایوار  زا  یهافـش  روط  هب  ایآ  هک  دـنا  هدرکن  نشور 
شور نیا  دعب  هب  مود  نرق  زا  دنک ؟ یم  لقن  هورع  باتک  زا  هورع ،  زاوا  هتـشاد و  يرهز  زا  هک  یتیاور  هزاجا  اب  هورع ،  زا  قاحـسا  نبا  هک 

یم یباتک  يور  زا  خیـش  رگاو  دـندروآ  یم  ار  دوخ  زیجم  خیـش  مان  اهنت  دـندرک ،  یم  لـقن  یباـتک  زا  هزاـجا  اـب  هچرگا  هک ،  دوب  لومعم 
مان ندروآ  مک  مک  هک  نیا  ات  هتشاد  همادا  يدیدم  تدم  ات  مسر  نیا  دنا .  هدروآ  یم  دنس  رد  اروا  مان  هدرک  تیاور  خیش  زا  اهنآ  دناوخ ، 

دوجو هک  تسا  یلکـشم  دوب ،  نینچ  زین  مود  نرق  زاغآ  لوا و  نرق  رد  ایآ  هک  نیا  تفای .  جاور  باـتک  فل  ؤم  زا  میقتـسم  لـقن  باـتک و 
لقن یکدنا  دراوم  ردهک  تسا  لمتحم  هچرگ  دش ،  یم  هتفرگ  دوجوم  ياه  باتک  زا  اه  لقن  هدـمع  تفگ :  ناوت  یم  لامتحا  هب  و  دراد . 

هب نآ  هرابرد  يرتشیب  شرازگ  دیاب  هدوب  ناوارف  يرجه  لوا  نرق  ياه  شراگن  رگا  هک  تسا  نآ  لاکـشا  تسا .  هتـشاد  دوجو  زین  یهافش 
ره هب  تسا .  یعطق  هدش  یم  لقن  يزیچ  هثداح ،  اب  طبترم  اما  يداع  يدارفا  زا  هک  يدراوم  رد  هژیو  هب  یهافـش  لقن  دیـسر .  یم  ام  تسد 

نیگزس تسا .  هدوب  دعب  هب  مود  نرق  مود  همین  رد  فیلءات  راک  داینب  تشاذگ ،  هایس  هوزج و  از  اهنآ  مان  دیاب  هک  اه  هتـشاگن  زا  لقن  يور 
نبا انثدح  لاق :  ۀمالـس ،  انثدـح  لاق :  دـیمح ،  نبا  انثدـح  دـسیون :  یم  دوخ  خـیرات  رد  يربط  یتقو  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  دـسیون :  یم 

باـتک زا  یتـیاور  رد  لاـثم ،  روط  هب  دـسیون :  یم  ومه  (60  . ) تسا هدرک  ساـبتقا  قاحـسا  نبا  يزاـغم  باـتک  زا  هملک  هب  هملک  قاحـسا 
نینچ و مکح . . .  نب  ۀـناوع  زا  واو  هدـیبع  وبا  زا  وا  هبـش و  نب  رمع  لوق  زا  هدرک ،  لقن  دـیرد  نب  نسح  نب  دـمحم  تسا :  هدـمآ  یناغالا 

ترابع نیع  وا  تسا و  هدوب  یناهفصا  جرفلوبا  سرتسد  رد  نافل  ؤم  زا  یکی  هدیبعوبا  ياهباتک  هک  میریذپب  دیاب  ام  تروص  نیا  رد  نانچ . 
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هناوع باتک  زا  ای  دیبعوبا و  باتک  يور  زا  ای  هبـش و  نب  رمع  باتک  زا  ای  تسا و  هتـشاد  یباتک  دیرد  نبا  اسب  هچ  دنک ؛  یم  لقن  نآ  زا  ار 
زا اـی  هبـش  نب  رمع  زا  یباـتک  جرفلوبا ،  ربخ  نیا  ذـخءام  هک  اـسب  هچو  دـشاب  هتفرگ  ار  ربخ  نیا  دـندوب  هناوع  باـتک  يوار  نت  ود  نآ  هک 

هویـش نیا  رد  هدرک و  باختنا  راـبخا  لـقن  يارب  ار  ییاور  هویـش  يربط  دـسیون :  یم  یلع  داوج  ( 61  . ) تسا هدوب  هناوعزا  اـی  هدـیبعوبا و 
زا لقن  رد  يو  هنومن  ناونع  هب  دوش .  یم  رکذ  باتک  ياج  هب  يوار  مان  هویـش ،  نیا  رد  هک  ارچ  تسا ،  هدوبن  باـتک  ماـن  زا  داـی  هب  يزاـین 
يو هک  دراد  نآ  زا  ناشن  نیا  ةرصبلا  لها  باتک  هامـس  يذلا  هباتک  یف  يرخا  ةرم  رمع  ینثدحو  دسیون :  یم  نینچ  م 262 )  ) هّبش نب  رمع 

هک تسین  نشور  دراوم  زا  يراسب  رد  هک  تسا  نآ  هویـش  نیا  لکـشم  دـیازفا :  یم  یلع  داوج  تسا .  هدرک  هدافتـسا  يو  بوتکم  راثآ  زا 
ياه هتشاگن  هک  تسا  دیفم  زین  هتکن  نیاهب  هجوت  ( 62  . ) دنا هدرک  هدافتسا  هدمآ  دنس  رد  ناشمان  هک  يدرافا  زا  کیمادک  باتک  زا  يربط 

دح رد  رتشیب  هتـشادن و  یـصاخ  نیودت  بیترت و  اه  هتـشاگن  نیا  تسا .  هدوب  هظفاح  هب  کمک  ماونع  هب  لصا  رد  مالـسا  ردـص  ناثدـحم 
هرابرد راکب  نب  ریبز  ار  یلقن  هلمج  زا  تسا .  تسد  رد  یتایاور  زین  هریـس  هشراـگن  هراـبرد  دـشاب .  هجوت  لـباق  هتـسناوت  یم  ههایـس  کـی 
راهظا هنیدـمرد  کلملادـبع  نب  نامیلـس  دـیوگ :  یم  وا  تسا .  هدروآ  نایم 96 105 ) م   ) نافع نب  نامثع  نب  نابا  طـسوت  هریـس  شراـگن 

اروا هتشونات  داد  روتـسد  بتاک  رفن  هد  هب  نامیلـس  تسا .  هداد  ماجنا  ار  يراک  نینچ  البق  تفگ  نابا  دوش .  هتـشان  يا  هریـس  ات  درک  لیامت 
شردـپ رگا  تفگ :  يو  درب ،  نایم  زا  ار  نآ  دوب ،  راصنا  لیاضف  هتـشون ،  نآ  رد  هک  نآ  لیلد  هب  نتـشون  زا  دـعب  اـما  دـننک .  حخاسنتـسا 

نابا زا  ینادـنچ  تایاور  هک  نآ  لیلد  هب  اما  تسا  لمتحم  لقن  نیا  یتسرد  درک .  دـهاوخ  خاسنتـسا  ار  نابا  باتک  رگید  راـب  دـهد  هزاـجا 
لقنزا يربط  هدافتسا  هب  هجوت  اب  ناققحم ،  زا  یخرب  تسناد .  يدودحم  رایسب  دح  رد  اروا  هتـشون  ناوت  یم  تسین ،  تسد  رد  اه  هریـسرد 

هک دنهد  ناشن  دنا  هتساوخ  دوب ،  وا  دافحا  زا  یخرب  دزن  بوتکم  روطب  هدش  هتفگ  هک  ترجه )  موس  لاس  دلوتم   ) همثح یبا  نب  لهس  ياه 
زا یضعب  هک  دهد  ناشن  تسا  هتـساوخ  فل  ؤم  نامه  ( 63  . ) تسا هتـشون  زین  يرادقم  هتـشاد و  ار  ص )   ) ربمایپ تاوزغ  شراگن  دصق  وا 

شراگن هرابرد  شرازگ  نیرت  يدـج  ( 64  . ) تسا هدرب  هرهب  هریـس  رد  یلبق  ياه  هتـشاگن  زا  وا  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  قاحـسا  نبا  نانـسا 
يزاغملا یف  فّنص  نم  لوءا  اروا  يدقاو  دراد .  دوجو  ریبز  نب  ةورع  طسوت  هریـس  نتـشون  هرابرد  هک  تسا  یـشرازگ  لوا ،  نرق  رد  هریس 

هدرک ظفح  ار  یهاگا  زا  مجح  نیا  هتـسناوت  یمن  شراگن  نودب  يو  هک  دهد  یم  ناشن  هریـس  رد  وا  ياه  لقن  یناوارف  (65  . ) تسا هتسناد 
نب ةورعل  ص )   ) هللا لوسر  يزاغم  مان  اب  یباتک  نمـض  یمظعالا  یفطـصم  دـمحم  ار  تایاور  نیا  عومجم  دراذـگب .  نارگید  رایتخا  رد  و 

بهو زا  تسا .  هدناسر  پاچ  هب  لقتـسم  روط  هب  یبرعلا )  ۀـیبرتلا  بتکم  طسوت   ) لاس 1401 هب  هدروآ و  مهارف  دوسـالاوبا  تیاور  هب  ریبز 
قاروا نآرد  شیرتـخد  هداون  قیرط  زا  وا ،  زا  تیاور  هب  معثخ  هوزغ  زینو  هکم  نارود  راـبخا  زا  یخرب  هک  هدـش  تفاـی  یقاروا  زین  هبنم  نب 

تسا هنیدم  ناسنش  هریس  ناهیقف و  ناثدحم و  زا  یمهم  عمج  لصاح  يرهز  دش ،  یمـسر  شراگن  مود ،  نرق  زاغآ  رد  ( 66  . ) تسا هدوب 
تفر و ماش  هب  نایوما ،  هب  شرطاخ  قلعت  رطاخ  هب  يو  (67  . ) هللا لوسر  يزاغمب  ملعلا  یف  امّدقم  ناک  تسا :  هتشون  شا  هرابرد  يربط  هک 

يارب ار  دوـخو  تفرگارف  ریبز  نب  ةورع  زا  هلمج  زا  ار  يزاـغم  تاـیاوروا  تفرگ .  رارق  کلملادـبع  نب  ماـشه  تمدـخ  رد  هـمه  زا  رتـشیب 
هدش هتـشاگن  يزاغم  رد  هک  تسا  يدعب  ياه  باتک  ساسا  يرهز  هک  تسا  هدرک  دییءات  بیگ  (68  . ) درک لقن  ار  تایاور  نآ  يرایـسب ، 

يروآدرگ و راکز  لیهس  طسوت  يرهز ،  باهـش  نبا  مان  هب  ۀیوبنلا  يزاغملا  ناونع  تحت  هریـس  رد  يرهز  ياه  لقن  عومجم  ( 69  . ) تسا
نامه نب  قازرلادـبع  فنـصملا  باتک  يزاغم  شخب  زا  باتک ،  نیا  یلـصا  داوم  (70  . ) تسا هدیـسر  پاچ  هب  یلقتـسم  باتک  تروص  هب 
يوس زا  ییاه  ششوک  قاحسا ،  نبا  زا  شیپ  ياه  لسن  ردو  يرجه ،  تسخن  نرق  رد  يور ،  ره  هب  تسا .  هدمآ  مهارف  م 212 )  ) یناعنص

قاحـسا نبا  هک  هنوگنا  ار  شیوخ  راک  مادک  چیه  هک  اجنآ  زا  اما  تسا .  هتـشاد  دوجو  ص )   ) ربمایپ هریـس  يروآ  درگ  ناثدحم  زا  یخرب 
فرط زا  راـیع  ماـمت  يوگلا  کـی  ناونع  هب  قاحـسا  نبا  هریـس  دـنا .  هتفرگن  رارق  هجوت  دروم  نادـنچ  دـندرکن ،  مظنم  داد ،  ناـماس  رس و 
یقلت قاحـسا  نبا  هریـس  یـشاوح  ناونع  هب  رتشیب ،  اما  دندرک ،  يروآدرگ  زین  رگید  رابخا  اهدعب  اهنآ  دش .  هتفریذـپ  تنـس  لها  ناخروم 

(71  . ) تسناد یم  قاحـسا  هب  دـنمزاین  هریـس  رد  ار  مدرم  یعفاش  هک  يروطب  تسا ،  هدـنام  ظوفحم  نانچمه  يو  هریـس  تیروحم  هدـش و 
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 : دنا هدروآ  نینچ  نیا  نیگزس  ستفروه و  دنا  هتشاد  ترهش  هریـس  رد  یتاعالطا  نتـشاد  هب  قاحـسا  نبا  زا  لبق  هک  ار  یناسک  مان  تسرهف 
نب نامثع  نب  نابا  م 103)  ) یبعش م 97)  ) بعک نب  هللادبع  م 94 )  ) بیسم نب  دیعس  م 41 )  ) همثح یبا  نب  لهس  هدابع ،  نب  دعـس  هب  دیعس 

م  ) هداتق نب  رمع  نب  مصاـع  م 107 ) رکب ( یبا  نب  دـمحم  نب  مساـق  م 123 )  ) دعس نب  لیبحرـش  (م 94) ریبز نـب  ةورع  م 96 105 )  ) نافع
 . نب رکب  یبا  نب  هللادبع  م 128 ) هبتع (  نب  بوقعی  م 127 )  ) ینادمه هللادبع  نبورمع  قاحساوبا  م 124 )  ) يرهز باهش  نب  دمحم  ( 120

م  ) یمیت دمتعملاوبا  ( 135  ) نیسح نب  دواد  م 131 )  ) يدسا نمحرلادبع  نب  دـمحم  دوسالاوبا  م 130 )  ) نامور نب  دـیزی  ( 130  ) مزح . . 
(72 ( . ) م 141  ) هبقع نب  یسوم  ( 143

هنیدم رد  يوبن  هریس  نیودت 

ربمایپ تایح  خیرات  ناونع  هبو  میناد  یم  هریس  زا  هزورما  هچنا  هک  تسا  نیا  تسناد ،  هریس  یتامدقم  تخانـش  رد  دیاب  هک  یمهم  لیاسمزا 
زا ار  شیوخ  شناد  قاحـسا  نبا  هک  نیا  تسا  ملـسم  هچنآ  تسا ؟  هدـش  میظنت  یناـسک  هچ  هلیـسو  هب  هنوگچ و  میراد ،  تسد  رد  (ص ) 

هتکن نیا  يروآدای  دنا .  هدرک  يروآدرگ  يذخآم  هچ  کمک  هب  ار  تاعالطا  يا  هنیدم  نایوار  ناملاع و  هک  دید  دـیاب  هتفرگرب و  هنیدـم 
شیارگ نیا  تشاد ؛  یصاخ  یبهذم  یـسایس و  یـشیارگ  يرهـش  ره  يرجه ،  لوا  نرق  نامه  رد  مالـسا و  خیرات  روط  رد  هک  تسا  دیفم 

نیا زا  رثءاتم  اعون  زین  رهـش  نایوارو  ناملاع  هک  دوب  یعیبط  دشابن .  هچ  دشاب و  اه  تموکح  قاذـم  قفاوم  هچ  دوب  مدرم  تیرثکا  هب  قلعتم 
يددـعتم لیالد  هب  هفوک  تسا .  هتـشاد  يوما  هرهچ  اه  تدـم  ات  ماش  دـیآ ،  یم  تسد  هب  خـیرات  زا  هک  هچنآ  ساسارب  دـندوباه .  شیارگ 

اما تشاد ؛  ینامثع  ياوه  لمج ،  رد  تکرـش  رطاخ  اب  هفوک و  اب  تباـقر  لـیلد  هب  هرـصب  داد و  شرورپ  دوخ  رد  ار  یعیـش  ياـه  شیارگ 
 ( ص  ) ربمایپ تلحر  زا  سپ  هک  ییاجنآ  زا  تسناد .  یم  دوخ  یـسایسو  ینید  شنیب  ساسا  ار  اـهنآ  دوب و  نیخیـش  رادـفرط  هنیدـم  هکم و 
هب یگتسب  یبتکم  ره  یگژیو  دمآ .  دیدپ  رهش  ره  رد  یـصاخ  یثیدح  بتکم  جیردت  هب  دندرک ،  ترجاهم  اهرهـش  هب  هباحـص  زا  یـشخب 
نب هللادبعو  هریرهوبا  هشیاع ،  دوب .  هداد  شرورپ  ار  ینادرگاشو  هدرک  تنوکس  رهش  نآرد  هک  تشاد  يذفنتم  یباحص  ای  هباحـص  هدیقع 

دوعسم نباو  ع )   ) نینم ؤملاریما  دوب .  رگید  تاورو  کلام  نب  سنا  تباث ،  نب  دیز  نآ  زا  يدعب  هبتر  دنتشاد .  هنیدم  رد  ار  ذوفن  نیا  رمع 
زین نایباحص  روضح  زا  دوجوم  یسایس  شیارگ  قطانم  زا  یخرب  رد  اهرهش .  ریاس  رد  رگید  یناسک  روط  نیمه  دنتفای و  ترهـش  هفوک  رد 

 . تسناد راذـگداینب  ار  هنیدـم  دـیاب  یـسیون ،  هریـس  دروم  رد  داد .  یم  لکـش  ار  اهرهـش  نیا  یبهذـم  تابـصعت  يوب  گنرو و  دوب  رتیوق 
مان نایم  زا  دـنا ،  هدوب  هنیدـم  لها  اهنآ  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هک  دـهد  یم  ناشن  هریـس ،  ناملاع  زا  هتـسد  نیتسخن  ماـن  هب  یهاـگن  (73)

رد هیقب  میتفاینار ،  شتایح  لحم  هک  رگید  رفن  کی  زج  هب  دـندوب ؛  هفوک  رد  یعیبس  قاحـساوبا  یبعـش و  میدروآ ،  نیا  زا  شیپ  هک  ییاه 
یم عنم  ص )   ) ربمایپ هریـس  هب  نتخادرپ  زا  یلیالد  هب  ماش  مدرم  ربارب ،  رد  دندوب .  رهـش  نیا  يرکف  ّوج  ریثءات  تحت  هتفای و  شرورپ  هنیدم 

زا ار  دوخ  تاغیلبت ،  اب  دنتـسناوت  یمن  نایوما  هدـش و  یم  هتخانـش  يوما  نادـناخ  تیهاـم  هریـس  ناـیب  رد  هک  نآ  لـیلد  نیرتمهم  دـندش . 
بعت ارما  يارب  ار  نآ  هک  ارچ  دوبن ،  مه  رمع  هریس  لقن  هب  یضار  ناورم  نب  کلملادبع  هک  نآ  بلاج  دنناسانـشب .  ص )   ) ربمایپ ناکیدزن 
دندرک یم  لقن  يزاغم  رد  یتایاور  هک  دندش  تفای  یناسک  یماش  ناثدحم  نایم  رورم  هب  هتبلا  (74  . ) تسناد یم  هدسفم  تیعر  يارب  از و 

هتفرگارف هنیدم  زا  ار  دوخ  شناد  لصا  رد  هک  يرهز  دننک .  داجیا  نایوما  يارب  یلکشم  هک  دشاب  نانچ  نادنچ و  دیابن  دارفا  نیا  اما  (75 . )
زا يو  تشاد .  دـش  تفر و  هنیدـم  ماش و  نایم  لاس  لهچ  زا  شیب  مود ،  نرق  موس  ههد  رد  رمع  نایاپ  ات  لوا  نرق  ینایاپ  ههد  ود  رد  دوب ، 

نیا رد  يو  دشاب .  ماش  هب  شناد  نیا  ناگدنهد  لاقتنا  زا  یکی  دیاب  اعبط  هتشاد و  يا  هدمع  رایسب  مهس  يزاغم  شناد  رد  هک  تسا  یناسک 
یندم و ود  ره  همثح  یبا  نب  لهسو  هدابع  نب  دعس  هب  دیعس  تفگ .  میهاوخ  نخـس  يو  زا  یمادا  رد  دوب .  يوما  تلود  تمدخ  رد  تدم 

دوب هنیدم  ياهقف  زا  بیسم  نب  دیعس  تسا .  هدروآ  هریس  رد  یتایاور  همثح  یبا  نب  لهـس  زا  لسرم  يا  هنوگ  هب  يرهز  دنتـسه و  يراصنا 
دروـم وا  تسا .  يراـصنا  کـلام  نب  بعک  نب  هللادـیبع  دنتـسه .  وا  ناـگدرورپ  تسد  زا  هداـتقو  يرهز  تشاد .  رمع  يوار  هـب  ترهـشو 
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نب ناـبا  دراد .  یتاـیاوروا  زا  زین  يرهز  هکناـنچ  تسا ؛  هدروآ  يزاـغم  ردوا  زا  یتاـیاور  قاحـسا  نبا  هتفرگ و  رارق  قاحـسا  نبا  شیاـتس 
وا زا  قاحـسا  نبا  تسا .  هریـس  هب  ملاع  دارفا  نیرتیمیدق  زاو  هدرک  لقن  ناوارف  هشیاع  زا  ندوب ،  هنیدم  یلاو  لاسرد 75  نافع ،  نب  نامثع 

دراد و یناوارف  ياه  لقن  هشیاع  صوصخ  هب  هباحص و  زا  هک  تسا  یندم  ناثدحم  نیرتمهم  زا  ریبز  نب  ةورع  (76  . ) دراد هریسرد  ییاهلقن 
رابخا يوار  هورع  نب  ماشه  شدنزرف  تسا .  هریـس  رد  دوب ،  ریبز  نادـناخ  یلاومزا  دوخ  هک  هبقع  نب  یـسوم  یتحو  (77  ) يرهز مهم  عبنم 

نب رمع  نب  مصاع  تسا .  يرهز  خیاشم  زا  هنیدم و  ناهیقف  زا  رکب  یبا  نب  دـمحم  نب  مساق  (78  . ) دنتشادن لوبق  اروا  قارع  لها  تسوا و 
نب رمعو  تفر  ماـش  هب  اهدـعبوا  تسا .  هدرک  لـقن  یتاـیاور  وا  زا  قاحـسا  نباو  هتـشاد  يزاـغم  نب  ترهـش  يو  تـسا .  يراـصنا  هداـتق ، 

رـصاعم یندم و  هبتع ،  نب  بوقعی  (79  . ) درک يوما  عماج  دجـسم  رد  هباحـصلا  بقانمو  يزاغم  صـصق  ندناوخ  هب  رما  ار  يو  زیزعلادبع 
تسا نارگید  قاحـسا و  نبا  يارب  يزاغم  رابخا  نایوار  زا  یندزم  مزح  نب  رکب  یبا  نب  هللادبع  تسا .  هدوب  يزاغم  هب  هاگآ  يدرفو  يرهز 

 . تسا هدوب  يرهز  هورع و  تایاور  هب  یکتم  هک  هتـشاد  يزاغم  رد  زین  يا  هتـشاگن  يو  تسا .  یندمو  ریبز  لآ  یلاوم  زا  نامور  نب  دیزی  . 
رد نامدقتم  زا  هبقع  نب  یـسوم  تسوا .  خـیاشم  زا  هورع  هدوب و  ریبز  نب  ةورع  رـسمه  دـنزرف  يدـسا ،  نمحرلادـبع  نب  دـمحم  دوسالاوبا 

نیا وگ  هدوب و  افلخ  هریـسو  يزاغم  رد  وا  یملع  شالت  نیرتشیب  تسا .  هدرک  یم  یگدـنز  هنیدـم  رد  هک  هدوب  يرهز  نادرگاش  يزاغم و 
لآ یلاوم  زا  زین  يو  (80  . ) تسا يرهز  هب  یکتم  وا  وا  يزاغم  هک  هدرک  دییءات  نیگزـس  تسا .  هتـشون  تاونـس  بسح  رب  زین  یخیرات  هک 
زا هک  يا  هتکن  (82  . ) دـنا هدرک  وا  يزاغم  ندـناوخ  هب  توعد  ار  مدرم  لبنح  نب  دـمحاو  نیعم  نب  یحی  سنا  نب  کـلام  ( 81  ) تسا ریبز 
هک هدرک  هراشا  زین  ستفروه  دنا .  هتشاد  هریس  يریگ  لکـش  رد  یمهم  ریثءات  ریبز  لآ  هک  تسا  نیا  دیآ  یم  رب  قوف  بلاطم  ریخا  تمـسق 

یلاوم زا  هک  نامور  نب  دیزی  نوچ  يدارفا  زا  يو  تسا .  هدرک  لقن  ناوارف  ریبز  لآ  هب  ناگتـسباو  زا  يرهز  زا  ذـخا  رب  نوزفا  قاحـسا  نبا 
زا نینچمهو  تسا  هورع  ردارب  دنزرف  زین  يو  هک  رفعج  نب  دمحم  و  ةورع ،  ردارب  دـنزرف  هللادـبع  نب  رمع  هورع و  نب  ماشه  زا  هدوب ،  هورع 

(83  . ) تسا هدرک  لقن  ریبز  نب  هللادبعنب  دابع  نب  ییح 

م 141)  ) هبقع نب  یسوم 

هدید ار  رمع  نب  هللادبع  يرجه ،  لاس 68  هب  يو  تسا .  يزاغم  شناد  رد  هتسجرب  ياهرهچ  زا  یکی  یشرق  شایع  یبا  نب  هبقع  نب  یسوم 
يزاغم هب  ریبز  نادـناخ  هقالع  هب  هجوت  اب  هدوب و  ریبز  نادـناخ  یلاوم  زا  يو  تسا ،  هدوب  یناوجون  لقادـح  نامز ،  نآ  رد  بیترت  نیدـب  و 

روط هب  هدوب و  يرهز  نادارگاش  زا  قاحسا ،  نبا  رانک  رد  يو  (84  . ) دسر یم  رظن  هب  بلاج  هتکن  نیا  میدرک  هراشا  نادب  نیا  زا  شیپ  هک 
هب راشتنا  مدـع  ار  اه  نآ  هلمج  نآ  زا  ناوت  یم  هک  یفلتخم  لیالد  هب  لاح ،  نیا  اب  لوغـشم .  يزاغم  نیودـت  راک  هب  لصفم  هتبلاو  لقتـسم 

نیا تسا .  هدرواین  تسد  هب  یترهش  رگید ،  یلئالد  ایو  تسناد ،  قاحـسا  نبا  راک  اب  سایق  رد  فیلءات  فیعـض  عون  ای  قارع  رد  نآ  عقوم 
هب يو  یساسا  دامتعا  تسا :  هتـشون  نیگزـس  تسا .  هدنامن  یقاب  نآزا  یتارقف  زج  نآ  زا  سپ  هدوب و  رایتخا  رد  يرجه  مهن  نرق  ات  باتک 
نب کلام  تسا .  هتفر  راکب  باهـش  نبا  معزو  باهـش  نبا  بلاق  ریبعت  رتشیبو  هتفر  راکب  رتمک  يرهزلا  ینثدح  ریبعت  هچرگ  تسا ،  يرهز 

هرود رد  وا  دوزفا :  يو  ۀقث .  هناف  ۀـبقع ،  نب  یـسوم  يزاغمب  میلع  تفگ :  یم  میریگبارف ،  اجک  زا  ار  يزاغم  هک  لا  ؤس  نیا  رباربرد  سنا 
يزاغم هب  سنا  نب  کلام  تیاـنع  (85  . ) دـنک تبث  دـنا  هدوب  (ص )  ادـخ لوسر  اب  هک  یناسک  مان  اـت  تفر  يزاـغم  لاـبند  هب  نس  یگرزب 

هبقع نب  یـسوم  باتک  تفگ :  یم  مه  نیعم  نب  یحی  اهدعب  دشاب  قاحـسا  نبا  هب  يو  يدامتعا  یب  اب  طابترا  یب  دـیابن  هبقع ،  نب  یـسوم 
هتـشون يزاغم  هب  يو  هجوت  يارب  هک  یناتـساد  دشاب .  دناوت  یم  یثیدح  رگید  قرط  حدـق  هب  هراشا  نیا  (86  . ) بتکلا حـصءا  يرهزلا  نع 

هریـس هراـبرد  تاـکن  یخرب  رگنـشور  دـنا  هتـشون  يزاـغم  هب  يو  هجوـت  يارب  هک  یناتـساد  دـشاب .  دـناوت  یم  يو  یثیدـح  رگنـشور  دـنا 
مهتم اروا  دوب .  يزاغم  هب  مدرم  نیرتهاگآ  زا  هک  دوب  هنیدم  رد  دعس  نب  لیبحرـش  مان  اب  یهیـش  دیگ :  یم  هنییع  بنایفـس ن  تسایـسیون . 

یم رذنم  نب  میهاربا  داتفا .  مدرم  مشچ  زاوا  يزاغم  لیلد  نیمه  هب  دهد .  یم  رارق  هقباس  دنتـشادن ،  يا  هقباس  هک  یناسک  يارب  هک  دندرک 
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نب لیبحرـش  تفگ :  نم  هب  متفگ .  دوبن ،  هنیدـم  رد  يزاغم  هب  وا  زا  رت  هاگآ  هک  لیوطلا  نبا  ۀـحلط  نب  دـمحم  هب  ار  هلءاـسم  نیا  دـیوگ : 
هراـبرد روط  نیمه  دـندرک .  یم  داـی  يردـب  ناونع  هب  دـنا ،  هدوبن  ردـب  رد  هک  يدارفا  دـندرک  مهتم  اروا  دوـب .  يزاـغم  هب  هب  ملاـع  دـعس 

يور راـک  دوب ،  داـیز  شنـس  هک  نیا  اـب  دینـش ،  هبقعنب  یـسوم  یتقو  داـتفا .  مدرم  مشچ  زا  لـیلد  نیمه  هب  ترجه .  دـحا و  رد  نارـضاح 
زا يا  هخسن  توقای  ( 87  . ) تشاگن هراب  نیا  رد  يزیچو  درک  زاغآ  ار  هنیدمو  هشبح  نارجاهم  دـحاو و  ردـب  رد  نارـضاح  یماسا  تسرهف 

هدرک بیذهت  م 789 )  ) هبهش نبا  هک  ار  يزاغم  زا  یشخب  (88  . ) تسا هدرک  هدافتسا  هدوب  یناهفصا  میعنوبا  طخ  هب  هک  ار  هبقع  نب  يزاغم 
نب یـسوم  يزاغم  صیخلت  م 463 )  ) ربلادـبع نبا  ریـسلاو  يزاغملا  راصتخا  یف  رردـلا  باتک  تسا .  هدرک  پاچ  یناملآ  همجرت  اب  وخاـس 

 . تـسا هدرک  نـیعم  ار  نآ  تاحفـص  هرامـش  نیگزــس  هـک  هدروآ  هباـصالا  رد  رجح  نـبا  ار  باـتک  نـیا  زا  یناوارف  تارقف  تـسا .  هـبقع 
 . تسا هدرک  لقن  ةوبنلا  لئالد  رد  م 458 )  ) یقهیب ار  نآ  زا  یناوارف  تارقف  نیچمه  (89)

(151 / 15085 81  ) قاحسا نب  دمحم 

هنیمز نیا  رد  لیـصا  راک  نیتسخن  ناونع  هب  نآ  رد  دوجوم  یقطنم  مظن  لیلد  هب  هک  تسا  یعماج  اتبـسن  هریـس  نیلوا  هدنـسیون  قاحـسا  نبا 
رمتلا نیع  گنج  ناریسا  زا  راسی  شدجو  هدوب  یحیسم  شناردپ  هک  تسا  یقارع  یـسراف  ای  برع  یلاوم  زا  يو  (90  . ) تسا هدش  هتخانش 
شخب هک  هنیدم  زا  يادـج  يو  دـش .  نوفدـم  نارزیخ  هربقم  رد  تشذـگرد و  دادـغب  رد  تیاهن  رد  اما  دـیلاب ،  هنیدـم  رد  يو  دوب .  قارع 

دیزی نوچ  یناسک  يرگاش  تشاد ،  رـصم  هب  یگلاس  یـس  دودح  هک  يرفـس  رد  فترگارف ،  نآ  ناداتـسازا  ار  دوخ  یثیدح  شناد  هدمع 
تفر و قارع  هب  لاسرد 132  نایسابع  يزوریپ  زا  سپ  قاحسا  نبا  (91  . ) درب هرهب  مه  وا  زا  هریس  رابخا  رد  درک و  م 127 )  ) بیبح یبا  نب 
 . تفای راشتنا  قطانم  ریاس  سپـس  هفوک و  مدرم  نایم  نامز  نآ  زا  درک و  فیلءات  ار  دوخ  يزاغم  باـتک  دوب ،  هریح  رد  روصنم  هک  یناـمز 

قارع ینعی  مالـسا  ملاع  هطقن  نیرتمهم  هب  دوب ،  هنیدم  رد  شدـلوت  هک  ار  هریـس  شناد ،  قارع  هب  هنیدـم  زا  قاحـسا  نبا  ترجاهم  عقاو  رد 
رابخارب لمتـشم  وا  باتک  تسا .  نشور  لماک  روط  هب  نآ  یخیرات  هغبـص  هک  داهن  ياجرب  دوخ  زا  ینّودم  هریـس  قاحـسا  نبا  داد .  لاقتنا 

راتخاس هب  قاحـسا  نب  باتک  زایتما  تفگ  دـیاب  درک .  فذـح  تسناد ،  یم  ص )   ) ربایپ یگدـنز  نایاپ  ات  مدآ  یگدـنز  زاغآ  زا  یخیراـت 
زا يزاغم  راک  بیکرت  دنا ،  هتـشون  ناققحم  زا  یخرب  هک  هنوگنامه  هکلب  دشاب ،  وا  دوخ  راکفا  هدییاز  ییاهنت  هب  دیابن  هک  تاس  نآ  مظنم 

يدوعـسم هک  هنوگ  نامه  تفگ ،  دـیاب  هچرگ  دـنا .  هتـشاد  لاغتـشا  راک  نیا  هب  نآ  زا  شیپ  هک  هدوب  یناـفلوم  ریاـس  يرهز و  يو  داتـسا 
هب وا  تایاور  اذلو  تفای  شرورپ  هنیدم  رد  قاحسا  نبا  ( 92  . ) تسا هدوبن  دح  نیا  رد  يا  هعومجم  یفینـصت و  نآ  زا  شیپ  هدش  دروآدای 

یگمه یندـم ،  رفن  کی  زج  هب  يو ،  باتک  نایوار  ربارب ،  رد  تسا .  يرـصم  يدراوم  كدـنا  رد  یندـم و  ياه  لقن  لـماش  هدـمع  روط 
تـشاد هجوت  دیاب  نیاربانب ،  داد .  راشتنا  قارع  رد  اما  درک ،  هیلوا  نیودت  هنیدم  رد  ار  هریـس  وا  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  دنتـسه و  یقرش 
يدـهم ای  روصنم  هب  ار  دوخ  هریـس  هریح ،  رد  يو  دراد .  ار  دوخ  صاخ  ياـه  تیدودـحم  هک  تسا  یندـم  ياـه  لـقن  رد  روصحم  وا  هک 

لها زا  رثءاتم  اما  ناملـسم  هک  نانآ  ای  یحیـسم  يدوهی و  ناـیوار  ریثءاـت  تحت  قاحـسا  نبا  ( 93  . ) درک هیدـه  دوب  دـهع  یلو  هک  یناـمز 
ماشه نبا  اهدعب  هدوب و  هتـشذگ  كولمو  ءایبنا  رابخا  رد  ءادـتبملا  باتک  هک  اردوخ  باتک  تسخن  شخب  هتـشاد و  رارق  دـنا ،  هدوب  باتک 

زا شیپ  برع  زا  يو  رابخا  اهنآ ،  رب  نوزفا  تسا .  هتـشاگن  باـتک  لـها  ذـخآم  زا  هدافتـسا  اـب  ناـنآ و  قیرط  زا  (94  ) هدرک فذـح  ار  نآ 
تسا یثیدح  هچرگ  قاحسا  نبا  شور  تسا .  نشور  الماک  اهنآ  یناتـساد  گنر  دش و  هتفرگ  زاجح  رد  دوجوم  یناتـساد  عبانم  زا  مالـسا 
هردوا اردوخ  ياـهلقن  دنـس  تسا  ترجه  زا  دـعب  نارود  هب  طوبرم  رتشیب  هک  يدراومرد  اـهنت  هدرکن و  يداـی  دانـسا  زا  دراوم  همه  رد  اـما 

هنوگنیا ای  دـندرک  تیاور  ارم  ملع  لها  هک  لـیبق  نیا  زا  یمهب  ياـهریبعت  دوش .  یم  زاـغآ  ۀـصق . . .  ریبعت  اـب  نیواـنع  نآ  زا  شیپ  تسا . 
یمامت زا  هدافتـسا  دنمزاین  دوخ  یخیرات  راک  لیمکت  يارب  وا  هک  دراد  نآ  زا  ناشن  ملعا  هللا  هلمج  اب  دیدرت  راهظا  یتح  ای  دنا  هدرک  روصت 
دوبمک اب  یتقو  هک  تسا  سیون  خـیرات  کی  شور  هکلب  تسین ،  ثدـحم  کـی  شور  هبتلا  شوور ،  نیا  هتـشاد و  هدوب  شفارطا  رد  هچنآ 

مالسا خیرات  زا 157عبانم  هحفص 31 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


میدق زا  يرایسب  هک  راعـشا  تسا  هلمج  نآ  زا  دریگ ،  یم  هرهب  يدهاش  ره  زا  تسوربور ،  دوخ  ثحب  یخیرات  راتخاس  لیمکت  يارب  عبانم 
دوجوم راعشا  هدش  اعدا  هک  يروط  هب  درک  فذح  ار  راعشا  نیا  زا  يرایـسب  ماشه  نبا  (95  . ) دنا هتـشاد  دیدرت  اهنآ  یتسرد  رد  دیدج ،  و 
هدافتسا لصفم  روط  هب  زین  نآرق  زا  ربارب  رد  تسا .  هدوب  قاحـسا  نبا  یلـصا  هخـسنرد  هک  تسا  يراعـشاا  مجنپ  کی  ماشه  نبا  هریـس  رد 

ییاه ثحب  نیرت  یلاجنج  زا  یکی  قاحـسا ،  نبا  تقاثو  مدـع  ای  تقاثو  ثحب  تسا .  هدروآ  ار  لوزن  نءاش  تاـیاور  باـب  ره  رد  هدرک و 
ناهیقف و زا  نتود  اب  هدوب ،  هلمج  نآ  زا  تباقر  دـیاش  هک  یلیالد  هب  دـب ،  هنیدـم  رد  قاحـسا  نبا  هک  یناـمز  تسا .  دوخ  عون  رد  یلاـجر 

عیشت هلمج  زا  اهتمهت  عاونا  هب  مهتم  لیلد  نیمه  هب  دش .  ریگرد  (97  ) هورع نب  ماشه  يرگیدو  (96  ، ) سنا نب  کلام  یکی  هنیدم  ناثدحم 
رد نابح  نبا  دـندروآ  ار  یفلتخم  ياه  تواضق  نوگانوگ و  ياه  لـقنوا  نوماریپ  یلاـجر  بتک  نآ  لاـبند  هب  (98  . ) دش نندوب  يردـق  و 
هبو تسین  تسرد  يزورما  حلطـصم  يانعم  هب  وا  هب  عیـشت  ماهتا  تفگ  دیاب  دـنا .  هدرک  عافد  وا  زا  تخـس  ( 99  ) سانلا دیـس  نبا  تاقثلا و 
هدش فذح  دوجوم  هریـس  رد  ماشه  نبا  طسوت  ةریـشع  راذـنا  تیاور  هلمج  زا  اهنآ  زا  يدادـعت  هک  لیاضف  زا  یخرب  لقن  تهج  هب  لامتحا 

ع  ) تیب لها  یتسود  يانعم  هب  دناوت  یم  اهنت  نبا  تسا .  هدش  عیشت  هب  مهتم  هدروآ  تسد  هب  قاحـسا  نبا  قیرط  زا  ار  نآ  يربط  اما  تسا ، 
هفیاط ب نیا  زا  رگید  ياج  ردام  تسا .  هدوبن  ماشو  هنیدـم  رب  مکاح  یناـمثع  بهذـم  تیاـضر  دروم  يور  چـیه  هب  هک  يزیچ  دـشاب ،  ( 

یلع ماما  لئاضف  زا  يرایسب  قاحسا  نبا  هک  درک  ناوت  یمن  راکنا  دنراد .  یفلتخم  تاجرد  هتبلا  هک  میدرک  دای  یقارع  هغیـش  یعون  ناونع 
رظن راهظا  لیبق  نیا  ( 100  . ) مارح لالح و  رد  هن  دنا  هتسناد  قثوم  رابخا  لقن  رد  اهنت  اروا  رگید ،  يرایسب  تسا .  هدروآ  هریـس  رد  ار  (ع ) 

قاحـسا نب  راثآ  زاار  نآ  زا  دـعب  یتح  هریـس و  رابخا  زا  یناوارف  شخب  هک  يربط  دـهد .  یم  ناشن  یخیرات  ياـهلقن  رد  ار  فلـس  حـماست 
نبا هب  یتخس  هب  تسا  نشور  الماک  وا  یعیش  ياهـشیارگ  هک  میدن  نبا  ربارب  رد  (101  . ) تسا هتسناد  قثوم  هدرک و  شیاتـس  ار  يو  هتفرگ 
نداد رارق  راعشا و  نتخاس  ( 102  ) ثیدح لها  طسوت  وا  فیعـضت  دوهی ،  زا  يو  يریذپ  ریثءات  لیبق :  زا  يدنچ  تاماهتاو  هتخات  قاحـسا 

ات تفگ :  یم  وا  شیاتس  رد  تسا  قاحسا  نبا  ناداتسا  زا  يرهز  ( 103  . ) تسا هداد  تبسن  يو  هب  ار  یقالخا  ماهتا  یتح  هریـس و  رد  اهنآ 
نبا متـشاد ،  تردـق  نم  رگا  تفگ :  یم  هبعـشو  (104  . ) تسا یقاـب  شناد  تسا ،  راـید  نیارد  قاحـسا  نبا  ینعی  لوـحا  نیا  هـک  یتـقو 

 . تسا هتفرگ  لکـش  هنیدـم  رد  يزاـغم  شناد  هـک  مـیدرک  هراـشا  نـیا  زا  شیپ  ( 105  . ) مدرک یم  مکاـح  ناثدـحم  ماـمت  رب  ار  قاحــسا 
يدارفا زا  اهنت  قاحسا  نبا  تسا  نکمم  هتبلا  (106  . ) ددرگ یم  رب  هنیدم  لها  هب  همه  قاحـسا  نبا  ثیداحا  هک  تسا  هتـشون  زین  ناملکورب 

هدرک لقن  دنا  هدوب  طبترم  ص )   ) هللا لوسر  نامز  ثداوح  اب  یلیالد  هب  هک  يداع  هتخانـشان  دارفا  زا  هکلب  دـشاب  هدرکن  لقن  میدرب  مان  هک 
نیا راک  الومعم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا ؛  هداد  لکـش  ار  تایاور  نیا  هک  تسا  یـصاخ  شرگن  شراک  ساسا  لاح ،  ره  هب  وا  اما  دـشاب ، 

دانـسا زا  هنومن  دـنچ  تسایفاک  دوش .  یم  نشور  رتشیب  هیلوا  نایوار  شقن  تیمها  هدوب  ترابع  رد  ندرب  تسد  يداقن و  نودـب  لـقن  دارفا 
نب ةورع  نع  يرهزلا  رکذ  هداتق ،  نب  مصاع  ینثدـح  هشیاع ؛  نع  ریبز  نب  ةورع  نع  ناسیک  نب  حـلاص  ینثدـح  میرواـیب :  ار  قاحـسا  نبا 

یلوم عفان  ینثدح  هلها ؛  ضعب  نع  دیز ،  نب  رماع  نع  هللادبع  نب  دمحم  ینثدح  ةورع ؛  هیبا  نع  ریبز  نب  ییحی  ینثدـح  هشیاع ؛  نع  ریبز 
ع  ) رقاب ماما  زا  كدنا  دراوم  قاحسا  نبا  هلها .  ضعب  وا  رمع  لآ  ضعب  نع  ثراحلا  نب  نمحرلادبع  ینثدح  رمع ؛  نبا  نعرمع  نب  هللادبع 

يزاغم شراـگن  رد  یتسد  هک  زین  (م 154 ) دـشار نب  رمعم  تسا .  دودـحم  هک  هدروآ  یتایاور  ع )   ) داجـس ماما  زا  يرهز  قیرط  زا  اـی  و  ( 
هجیتن نیا  هب  برع ،  یخیراـت  شناد  هراـبرد  دوخ  تاـقیقحت  نمـضزین  يرود  (107  . ) دـنک یم  تیاور  يرهز  زا  بلاـغ  روـط  هب  هتـشاد ، 

هبقع نب  یـسوم  وا ،  رظن  زا  دنا .  هدوب  وا  رگاش  ود  ره  قاحـسا  نبا  هبقع و  نب  یـسوم  هدـب و  هنیدـم  بتکم  راذـگ  هیاپ  يرهز  هک  هدیـسر 
حیرصت بیگ  قاحسا .  نبا  عضو  تسا  روطنیمه  ( 108  . ) تسا هتشاد  زین  یتافاضا  لاح  نیع  رد  هک  تسا  يرهز  شداتـسا  راک  هب  یکتم 

هدرک و يروآ  عمج  هنیدم  رد  ار  دوخ  هریس  قاحسا  نبا  (109  . ) تسا هتشاد  هنیدم  هب  صاصتخا  هریس  يرجه  مود  نرق  زا  لبقات  هک  هدرک 
هب صوصخ  هب  ودـش  ریگرد  هورع  نب  ماشه  سنا و  نب  کلام  اب  هنیدـم  رد  يو  دـشاب .  هداد  تروص  قارع  رد  ادـعب  ار  نآ  نیودـت  دـیاش 

هفوک رد  وا  دعس ،  نبا  هتشون  هبانب  تفای .  راشتنا  وا  هریس  قارع  رد  (111  . ) دیدرگ هنیدم  كرت  هب  روبجم  ( 110  ) کلام ملع  رخسمت  لیلد 
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رخآ لاس  تسیب  قاحـسا  نبا  ( 112  . ) درک تـئارق  یهورگرب  ار  شا  هریــس  زین  ير  رهــش  هریزج و  رد  نآ  زا  سپ  دــناوخ ،  ار  شا  هریس 
ار ردپ  يدهع  تیالو  هک  ینامز  یـسابع  يدهم  ای  روصنم و  هب  ار  شا  هریـس  هک  دـش  هتفگ  دـنارذگ و  سابع  ینب  هرود  رد  ار  دوخ  تایح 
 . دـشاب هدرک  رظن  دـیدجت  بلطملادـبع  نب  ساـبع  هب  طوبرم  لـئاسم  در  دـیاب  يزج  روط  هب  لـیلد ،  نیمه  هب  تسا .  هدرک  میدـقت  هتـشاد 
ای م 213   ) ماشه نب  کلملادـبع  طسوت  نآ  بیذـهت  اهنت  هدیـسرنام و  تسد  هب  لـماک  روط  هب  قاحـسا  نبا  طـسوت  هدـش  هیهت  نتم  ( 113)

یخرب زین  هدـید و  ص )   ) ربماـیپ اـب  طاـبترا  یب  هـک  ار  یبلاـطم  هدروآ ،  همدـقم  رد  هـک  هنوـگ  نآ  يو  دراد .  رارق  اـم  سرتـسد  رد  ( 218
فالتخا هنای ،  هدرک  قذح  ار  يا  هدمع  بلاطم  ماشه  نبا  هک  نیا  هرابرد  تسا .  هدرک  فذح  هتسناد  یم  عینش  هک  ار  هچنآ  (114)و  راعشا

هب ماشه  تافاضا  نکمم و  قاحسا  نبا  ياه  هتفگ  صیخشت  اقیقد  دوجوم  هریس  رد  هک  تهج  نآ  زا  لاح  نیع  رد  (115  . ) دراد دوجو  رظن 
تسا هدوب  هدافتسا  دروم  زاغآ  نامه  زا  تفای ،  ترهش  ماشه  نبا  هریس  مان  هب  هک  ماشه  نبا  بیذهت  دوب .  رازگرکش  دیاب  تسوا ،  دخ  مان 

هب طوسبم  تسا .  یحرـش  ( 581 508  ) یلیهـسلا نامحرلادـبع  زا  فنالا  ضورلا  باـتک  تسا .  هدرک  هدافتـسا  تیاور  نیمه  زا  یبوقعی  . 
بیذهت ار  نآ  ماشه  نبا  هک  تسا  قاحسا  نبا  هریس  حرش  شفده  هک  تسا  ینتفگ  زی  یلیهـس  تسا .  هدیـسر  پاچ  هب  هک  ماشه  نبا  هریس 

هدـنام صقان  هک  تسا  يدراوم  لیمکت  لکـشم و  ياه  بسن  حرـش  راوشد ،  تالمج  سونءاـمان ،  تاـغل  حرـش  شیاـنب  درک و  صیخلت  و 
نب دمحم  نب  رذوبا  تسا .  هدش  تسفا  توریب  رد  لاس 1412  رد  هدیسر  پاچ  هب  رصم  رد  لیکو  نحرلادبع  حیحصت  هب  باتک  نیا  تسا . 

زا مشاه  نبا  هچنآ  زا  يادج  ( 116  . ) تسا هدرک  فیلءات  مشاه  نبا  هریس  رب  دلجم  کی  رد  یبدا  یحرـش  زین  ( 604 533  ) ینشخ دوعسم 
 ، لضف نب  ۀملس  زا  وا  يزار و  دیمح  نب  دمحم  قیرط  زا  قاحسا  نبا  هریـس  زا  زین  يربط  هدرک  لقن  م 183 )  ) ییاّکب هللادبع  نب  دایز  قیرط 

(117  . ) تسا هدرک  هدافتسا  هدوب  هدرک  هیهت  روصنم  يارب  ار  نآ  هک  قاحسا  نبا  یلـص  نتم  زا  هملـس  نیا  تسا .  هدروآ  يدایز  ياه  لقن 
ادـیپ شکارم  رد  نآ  زا  یـشخب  اریخا  هدرب و  هرهب  نآ  زا  هباغلا  دـسا  رد  ریثا  نبا  هک  تسا  ریکب  نب  سنوی  قاحـسا  نبا  باتک  رگید  يوار 

ار یتایاور  شخب ،  نیا  يوار  ریکب  نب  نسوی  دندرک .  پاچ  حیحـصت و  هناگ  ادج  مادک  رهراکز  لیهـس  ادعب  هللا و  دیمح  دمحم  هک  دـش 
هب فرص  ياکتا  نامه  هک  قاحسا ،  نبا  هریس  یساسا  فعض  هطقن  زا  رظنفرـص  ( 118  . ) تسا هدرک  قاحسا  نبا  هریس  همیمـض  نارگید  از 

ییهجوت لباق  توق  زا  یخیرات  نتم  کی  ناونع  هب  ینورد و  ماجـسنا  تهج  زا  هریـس  نیا  تسا .  هاگدید  نامه  ساکعنا  هنیدـم و  تایاور 
يراگنخیرات شناد  تفرـشیپ  رد  یمهم  رایـسب  مدـق  ار  قاحـسا  نباراک  دـیاب  يراگنخیرات ،  دودـحم  هقباس  اب  هجوت  اـب  تسا .  رادروخرب 

وا بیگ ،  هتفگ  تسا .  هتفرگ  راک  هب  رابخا  هضرع  رد  ار  یخیرات  تینهذ  اقیقدو  هداد  یخیرات  رابخا  هب  یـصاخ  مظن  وا  تسناد .  یمالـسا 
رد وا  تسناد .  هریس  رابخا  لیلحت  یلوا  دیاب  ار  قاحـسا  نبا  (119  . ) تسا هتـشون  ار  توبن  خیرات  هکلب  هتـشونن  ار  ص )   ) ربمایپ خیرات  اهنت 

لیلد هب  يدایز  ياهیتسردان  اهیتساک و  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دهد .  یم  هئارا  لیلحت  يدنب  عمج  عون  کی  ياه ،  ثحب  زا  يرایسب  رادتبا 
اهرهش ریاس  رد  اریز  تسا ،  هریس  تایاور  زا  یشخب  هدننک  سکعنم  اهنت  روبزم  هریـس  دراد .  دوجو  وا  هریـسرد  قاحـسا  نبا  ذخآم  عبانم و 

 . تسا هتفرگن  رارق  قاحـسا  نبا  هدافتـسا  دروم  هک  هتـشاد  دوجو  دـندوب ،  هتفر  اهرهـش  نآ  هب  هک  يا  هباحـص  تسد  رد  هریـس  تایاور  زین 
تفای و همادا  هریـس  رد  ار  يدیدج  یناوارف  بلاطم  دنا ،  هدرک  هیلوا  ذخآم  رد  هک  یتاعبتت  اب  رگید  زا  یخربو  يدقاو  اهدعب  نآ ،  رب  هفاضا 

يروآ عمج  راک  هب  يدایز  نایرابخا  ناثدحم و  تفای و  همداد  هریس  رابخا  رد  عبتت  راک  قاحسا  نبا  زا  دب  دریگ .  رارق  نایرابخا  ناثدحم و 
نیدلا فرـش  طسوت  متفه  نرق  رد  قاحـسا  نبا  هریـس  تسا .  هدنام  یقاب  اهنآ  نیرتروهـشم  زا  یخرب  ياه  هتـشون  اهنت  هک  دـندش  لوغـشم 

یمق يدهم  يودهم و  رغصا  طسوت  هللا  لوسر  تریس  مان  اب  رثا  نیا  هک  تسا  هدش  صیخلتو  هدمآ  رد  یسراف  هب  رمع  نب  هللادبع  نب  دمحم 
لوسر تریس  ناونع  اب  نآ  زا  يرگید  همجرت  (120  . ) تسا هدش  پاچ  قاحسا  نبا  هریس  يراگن و  هریـس  هراب  رد  لصفم  يا  همدقم  اب  راژن 
رابخا رد  يرگید  باتک  قاحـسا  نبا  ( 121  . ) تسا هدش  پاچزین  متفه  نرق  نادنمـشناد  زا  ینادمه  دمحم  نب  قاحـسا  نیدلا  عیفر  زا  هللا 

هب طوـبرم  راـبخا  طاـیخ ،  نب  هفیلخ ة  هک  تسا  ینتفگ  (122  . ) تسا هدـنام  ياج  رب  نا  زا  ییاـهلقن  هدوب و  کـچوک  هک  هتـشاد  ءاـفلخلا 
(123  . ) تسا هدوب  وا  ءافلخلا  رابخا  باتک  نامه  زا  اعبط  هک  هتفرگ  قاحسا  نبا  زا  ار  تاحوتف  هدر و  تانایرج 
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م ح 170)  ) یلجب نامثع  نب  نابا 

رمحـالا ناـمثع  نب  ناـبءا  ناونع  اـب  يو  زا  ذـخآم  رتشیب  رد  تسا .  یلجب  ناـمثع  ناـبا  يرجه  مود  نرق  سیون  هریـس  ياـه  هرهچ  زا  یکی 
حرـش ود  طلخ  نآ  لیلد  هک  هدناسانـش  ؤل ي  ؤللا  ایرکز  نب  ییحی  نب  نامثع  نب  نابءا  ار  يو  يومح  توقای  اهنت  تسا .  هدـش  داـی  یلجبلا 

نآ هدمآ  یعیش  رداصم  رد  هچنآ  ( 124  . ) تسا هدوب  یسوط  خیش  تسرهفلا  ینعی  توقای  هدافتـسا  دروم  ذخءام  رد  توقای ،  طسوت  لاح 
دوـخ ناـیم  هچ  تسین ،  ندوـب  یمجع  ياـنعم  هب  اـموزل  ندوـب  یلوـم  زا  هک  میناد  یم  تسا .  هدوـب  هـلیجب  هلیبـق  يـالوم  زا  يو  هـک  تـسا 

ای (ص )  ادـخ لوسر  هب  تبـسن  هثراح  نب  دـیز  ءالو  نآ  هنومن  تسا .  هتـشاد  دوجو  ءالو  دـقع  نآ  زا  سپ  الامتحا  مالـسا و  زا  شیپاهبرع 
هتسناد یناطحق  يا  هلیبق  هلیجب  هلیبق  تسا .  يوق  نابءا  ندوب  یمجع  لامتحا  لاح  نیا  اب  تسا .  موزخم  ینب  هب  تبـسن  رـسای  نب  رامع  ءالو 
روضح هیـسداق  رد  دـیچوک و  قارع  هب  تاحوتف  ندـش  زاغآ  یپ  رد  رگید ،  ینمی  ای  يزاـجح  لـیابق  از  يرایـسب  دـننامه  هلیبق  نیا  تسا . 

اعبط دندمآ و  رد  تراسا  هب  زین  زا  يرایسب  دنتفریذپ  ار  اه  نآ  ءالوو  دنتـسویپ  بارعا  هب  دوخ  نایناریا  Řزا  љ گنج ش نیا  رد  تفای . 
زا یتح  دوب و  نینموملا  ریمءا  رانک  رد  نیفـص  گنج  رد  هلیجب  هلیبق  دـندمآرد .  یبرع  لـیابق  یلاوم  ناونع  هب  يدازآ  زا  سپ  جـیردت ،  هب 
 ، رمحا رب  نوزفا  تشاد .  غارـس  هلیبق  نیا  رد  ار  عیـشت  زا  يراثآ  دیاب  بیترت  نیدب  (125  . ) تسا هدرک  عافد  شنافلاخم  دـض  رب  زین  راتخم 

نابءا ناونع  اب  يو  زا  دروم  دنچ  رد  يو  تسا .  جرعالا  نآو  هدروآ  هدوب  يو  نادرگاش  زا  هک  مالس  نب  دمحم  يو  يارب  زین  يرگید  بقل 
دروم نابءا  يو  روظنم  دـیاب  هدـمآ ،  ءارعـشلا  تاقبط  رد  ررکم  هک  نابءا  زا  يو  ياه  لقن  هب  هجوت  اب  (126  . ) دـنک یم  دای  يو  زا  جرعالا 
نامثع هب  نابءا  زا  يادج  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  هب  هجوت  ( 127  . ) دشاب رمحا  هدش  فیحصت  جرعا  هک  تسه  نآ  لامتحا  دشاب .  ام  رظن 

تموکح اهلاس  هکنآ  زا  يادـج  هدوب و  موس  هفیلخ  دـنزرف  هک  دراد  دوجو  نافع  نب  نامثع  نب  نابءا  ناونع  اـب  يرگید  صخـش  رمحـالا ، 
نب نامثع  رسپ  اطخ  هب  یخرب  ات  تسا  دش  ببس  یمسا  هباشت  تسا .  هتشاد  یتسد  زین  يوبن  هریس  رابخا  رد  هک  هدش  اعدا  هتـشاد ،  ار  هنیدم 
دای نافع  نب  نامثع  نب  نابءازا  لوا ،  رـصع  ناسیون  هریـس  نایب  رد  نیگزـس  داوف  هلمج  زا  دنهد .  رارق  بهذـم  یماما  نابءا  ياجب  ار  نافع 
يو زا  یبوقعی  خـیرات  رد  هک  يدرف  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  ( 128  . ) تسا هدما  یبوقعی  خیرات  ردوا  زا  یتالوقنم  هک  تسا  هتـشون  هدرک و 

تسا ع )   ) قداص رفعج  ماما  رابخا  يوار  يو  هک  دنک  یم  حیرـصت  یبوقعی  هک  نیا  زین  نآ  لیلد  تسا .  رمحالا  نامثع  نب  نابءا  هدش  لقن 
ماما رابخا  يوار  دـناوتب  هک  هدوبندـح  نیا  رد  هدوب  هشیاع  راـنک  رد  لـمج  گـنج  رد  هک  موس  هفیلخ  رـسپ  لاـس  نس و  هک  تسا  یعیبط  . 
طبخ اطخ ،  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  نابءا ،  ثیداحا  اب  رصتخم  ییانشآ  هعیش و  یثیدح  رداصم  هب  یهاگن  هک  هوالع  هب  دشاب .  ع )   ) قداص

هب هراشا  اب  یضشاجن  تسا .  هدوب  هفوکرد  هلیجب  هلیبق  اریز  تسا .  هدوب  یفوک  يو  هک  درادن  دوجو  يدیدرت  تسا .  یگرزب  رایـسب  طلخو 
ینثم و نبرمعم  هدیبعوبا  لیبق  زا  نایرصب  زا  يرایسب  تسا  لیلد  نیمه  هب  ةرات  ةرصبلاو  ةرات  اهنکـسی  ناک  دسیون :  یم  یفوک  هلـصا  هکنآ 

یناسک تسا  هدوب  عامجا  باحصا  امش  رد  نابءا  هک  تسا  هتسناد  ( 129  . ) ةرصبلا لهءا  نم  نابءا  ناکو  هک :  تسا  هدمآ  مالس  نب  دمحم 
 . درک دیدرت  نآ  رد  دیابن  دشاب ،  تسرد  ناشیا  هب  شباستنا  تحـص  هچنآ  هک  یناسک  مهنع  حصی  ام  حیحـصت  یلع  ۀباصعلا  تعمجا  هک : 
هک تسا  هقف  فلتخم  باوبا  رد  یناوارف  تایاور  يوار  يو  تسا .  نامثع  نب  نابا  تقاثوو  یملع  يالاو  تبترم  رب  لـیلد  نیرتهب  رما ،  نیا 

دراوم تسا .  هداد  تسد  هب  لاجرلا  سوماق  رد  يرتست  همالع  ار  اهنآ  زا  یتسرهف  تسا .  هدـش  تیاور  یهقف  راـثآ  رگید  هعبرا و  بتک  رد 
همالع زین  ار  نابءا  تاورو  خـیاشم  عومجم  تسا .  هدروآا  مهارف  رگید  یققحم  ار  یفاـک  عورفلا  باـتکرد  ناـمثع  نب  ناـبءازا  هدـش  لـقن 

رد ام  هدافتسا  دروم  هتبلا  هدیسرن و  پاچ  هب  دنا ك  هدروآ  مهارف  دروم  ره  لحم  نداد  ناشن  اب  يریبش  هللا  ۀیآ  رصاعم  هیقف  سانش و  لاجر 
رد يو  لاح ،  نیا  اب  تسا .  هدرک  لقن  ناشیا  زا  هطساوالب  يدایز  رامش  هدوب و  ع )   ) قداص ماما  باحـصا  زا  دوخ  نابا  تسا .  هدوب  اجنیا 

ماما ود  نیا  زا  اهنآ  هطـساو  هب  يرامـش  یب  ثیداحا  هدرک و  يدرگاش  مالـسلا .  امهیلع  قداص  رقاـب و  ماـما  باحـصا  زا  ناـگرزب  رـضحم 
هدوب باحـصا  ناناوج  رامـش  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  باحـصا  نایم  يو  هک  دشاب  نآ  رب  یلیلد  نیا  دیاش  تسا .  هدرک  لقن  راوگرزب 
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نآ زا  همادا  رد  هک  تسوا  هریس  باتک  نیمه  یکی  تسا .  هتـشاد  زین  باتک  ود  هدرک ،  تیبرت  هک  یناوارف  نادرگاش  زا  يادج  يو  تسا . 
زا هک  هدوب  نآ  رد  يدایز  يداقتعا  یهقف و  ثیداـحا  اـعبطو  هدرک  داـی  نآ  زا  لاـمجا  هب  خیـش  هک  وا  لـصا  رگید  تفگ و  میهاوخ  نخس 

هدـمع خـیاشم  زا  نابءا  هک  ریمع  یبا  نبا  وا  نادرگاش  نیرتمهم  زا  یکی  تسا .  هتفای  هار  یثیدـح  عبانم  هب  نادرگاش  طسوت  اب  قیرط  نامه 
یلع نب  نسح  یـسیع ،  نب  دامح  يدزا ،  دایز  نب  دمحم  عایب ،  دایز  نب  دمحم  دـنترابع :  وا  تاور  زا  رگید  یخرب  دـیآ .  یم  رامـش  هب  وا 
یلع نب  نسح  يراصنا ،  دامح  نب  هللادبع  یفریـص ،  دیلو  نب  دمحم  رایزهم ،  نب  یلع  یطنزب ،  رـصن  یبا  نب  دمحم  نب  دـمحا  لاضف ،  نب 

نب دمحم  يدزا ،  بویءا  نب  ۀلاضف  دالبلا ،  یبءا  نب  میهاربا  نامحرلادبع  هب  سنوی  بوبحم ،  نب  نسح  یقرب ،  دـلاخ  نب  دـمحم  ءاشولا ، 
 . تسا هدوـب  زین  باـسنا  برعلا و  ماـیا  ارعـش ،  راـبخا  زا  یهاـگآ  لـماش  یعیـش ،  مـالک  هقف و  زجب  ناـبءا  شناد  مکح .  نب  یلع  ناـنس و 

یم يرابخا  راگزور  نآ  حالطـصا  رد  ار  دارفا  نیا  تسوا .  یملع  هنیمز  نیمه  هب  هجوت  اب  زین  ص )   ) ادـخ لوسر  هریـس  رد  يو  صـصخت 
هرصب و رد  یتدم  نابءا  هک  دنا  هتـشون  یـشاجن  یـسوط و  خیـش  تسا .  هتـشاد  یمانب  هتـسجرب و  نادرگاش  زین  هنیمز  نیا  رد  يو  دندیمان . 

يو زا  یعمج  ماّلس  نب  دمحم  ینثم و  نب  رمعم  هدیبع  وبءا  لثم  یناسک  هرـصب  رد  لیلد  نیمه  هب  تسا .  هدرک  یم  یگدنز  هفوک  رد  یتدم 
یشاجنلاو تسرهفلا  لاق  يذلا  مالس  نب  دمحم  هللادبعوباو  اذه  دنا :  هتشون  هر )   ) يرتست همالع  دنا .  هدینش  مایالاو  بسنلاو  ءارعشلا  رابخا 

یف يومحلا  لاقف  رخءاتم ،  هنکل  مالس  نب  دمحم  هلحم  یف  یتءایو  مالس ،  نب  مساق  دیبعوبءا  فورعملاو  هفرعءا  مل  اذه ،  نابءا  نع  ذخا  : 
رظن دروم  صخش  هک  درک  دیدرت  ناوت  یمن  ایوگ  ع . )   ) قداصلا باحـصا  نم  يذلا  اذه  نع  ذخءای  نءا  لکـشیف  ۀنس 232  تام  کلذ : 

هک میسانش  یم  ار  ءارعشلا  لوحف  تاقبط  باتک  صخش  نیا  زا  تسا .  ای 231  يافوتم 232  یحمج  مالس  نب  دمحم  نامه  یشاجن  خیش و 
زا دروم ،  هد  زا  شیب  باتک  نیا  رد  مالـس  نب  دـمحم  تسا .  هدـش  پاچ  رکاش  دـمحم  دومحم  یلاع  رایـسب  حیحـصت  اب  ریخا  ياـهلاس  رد 
زا ار  لقن  ود  اجنیا  رد  تفریذـپ .  ار  موحرم  همالع  نخـس  ناوت  یمن  نیا  ربانب  دـنک .  یم  لثن  ار  راعـشا  رابخا و  رمحالا ،  نامثع  نب  ناـبءا 

دیبل ّرم  لاق :  یلجبلا ،  نامثع  نب  نابءا  ینربخءا  ماّلـس :  نبا  لاـق  میروآ :  یم  هدرک  لـقن  ناـمثع  نب  ناـبءا  زا  مالـس  نب  دـمحم  هک  هچنآ 
مالغلا لاقف :  نم ؟  مث  لاقف :  هیلا ،  هودعءاف  (130  ) لیلضلا کلملا  لاقف :  اسنلا ؟ رعشءا  نم  هلءاسی :  الو  ؤس  هوعبتءاف  دهن  ینب  یف  هفوکلاب 

نبا لاق  ( 132  . ) هسفن ینعی  لیقعوبءا .  خیـشلا  لاق :  نم ؟  مث  لاق :  ۀـفرط  ینعی  نیرـشعلا  نبا  مث  لاـق :  ناـبءا :  ریغ  لاـقو  (131  . ) لیتقلا
 . مهناّبـش ضعب  لاقف  ةالّـصصلاب  يدانی  مهنذ  ؤمو  سا ،  ؤر  ینب  یف  هفوکلاب  لطخالا  ّرم  لاـق :  یلجبلا  ناـمثع  نب  ناـبءا  ینربخءا  مـالس ، 
رد نامثع  نب  نابءا  زا  هدش  لقن  دراوم  ( 133  ) سا ؤر  ینب  طسو  ربلا  سیل  ینکردت چ و  ثیح  یلصا  لاقف  یلـصتف ؟  لخدتالاءا  کلامابا 

اهلقن نیا  عون   ، . 541  ، 492  ، 491  ، 490  ، 472  ، 471  ، 439  ، 382  : 2 255 ؛ ،   ، 253  ، 103 ا ،  زا :  دنترابع  ءارعـشلا  لوحف  تاقبط 
 . تسا هدرک  دای  تاعاجرا  نآ  زا  یقرواپ  رد  باتک  ققحم  هک  تسا  هدمآ  زین  رگید  رداصم  یناغا و  رد 

نابءا يزاغم  باتک 

سرتسد رد  ادـتبا  نامه  زا  زین  نابا  باتک  تفگ ،  دـیاب  هدیـسرام ،  تسد  هب  هریـسهب  طوبرم  رابخا  رد  نابءازا  ییاـه ك  لـقن  هب  هجوت  اـب 
نآ زا  دودحم  هدافتسا  لیلد  هب  هعیش ،  راثآ  زا  يرایـسب  دننامه  دنچ  ره  تسا ،  هدوب  ناخروم  يانعم  هب  نایرابخا  ناثدحم و  زا  هک  یناسک 
هن هدروآ و  نایم  هب  وا  يزاغم  باتک  زا  یمان  هن  هدنام  یقاب  یـشخب  رد  میدن  نبا  هک  ییاجات  دوش  یم  هدید  مدـقتم  راثا  رد  يدای  رتمک  اه 
يو باتک  زا  هتشاگن ،  نایماما  راثآ  یفرعم  دصق  هب  ار  نآ  هک  دوخ ،  تسرهف  رد  یسوط  خیـش  لاح ،  نیا  اب  تسا .  هدرک  دای  يو  دوخ  زا 
خیش ترابع  تسا .  هتشاد  زین  لصا  کی  نابءا  هک  تسا  هدرک  حیرصت  هچرگ  هتخانـش  یم  وا  زا  ار  باتک  نیمه  اهنت  يو  تسا .  هدرک  دای 
نیا ةدّرلاو  ۀفیقـسلاو  ةافولاو  يزاغملاو  ثعبملاو  ءادـبملا  عمجی  يذـلا  هباتکالا  هتافـصنم  نم  فرعام  و  تسا :  نینچ  نابءا  باتک  هراـبرد 

باتکاهنآ همه  هدرک  حیرـصت  خیـش  هک  هنوگنامه  اما  دوش ،  یم  دای  باتک  ناونع  هب  مادـک  ره  زا  هک  هتـشاد  شخب  دـنچ  لصا  رد  باتک 
 . نومیمقلا هاور  اهنم  صقنءا  يرخءا  كانه  و  تسا :  هدوزفا  هاـگنآو  هدرک  ناـیب  باـتک  نیا  هب  ار  دوخ  ددـعتم  قرط  خیـش  تسا .  دـحاو 
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انشآ باتک  اب  زین  يزاجن  تسا .  هدرک  لقن  نآ  زا  ررکم  ریسفت  رد  هدوب و  یمق  میهاربا  نب  یلع  سرتسد  رد  باتک  هک  دید  میهاوخ  (134)
نیا هرابرد  ار  ترابع  نیمه  توقای  ( 135  . ) ةدرلاو ةافولاو  يزاغملاو  ءادـتبمل  عمجی  ریبک  نسح  باتک  هل  تسا :  هتـشون  يو  تسا .  هدوب 
اهنت میراد  یهاگآ  ام  هک  اجنا  ات  هک  دید  میهاوخ  ( 136  . ) هدرکن هن ،  ای  هدـید  ار  باتک  شدوخ  هک  نیا  هب  يا  هراشاو  درک  رارکت  باتک 

هدافتسا باتک  زا  هک  ینارگید  دشاب .  یم  یسربط  خیش  هدرک  حیرـصت  نابا  باتکزا  هدافتـسا  هب  هدرک و  هدافتـسا  نابا  باتک  زا  هک  یـسک 
همدقم رما  نیا  حیضوت  يارب  دنا ،  هدرواین  نایم  هب  باتک  زا  یماناما  دنا ،  هدناسر  نابءا  هب  دوخ  خیاشم  قیرط  زا  ار  تیاور  اهنت  دنا ،  هدرک 

هدوب موسرم  يرجه  لوا  نرق  نامهزا  خویش ،  زا  عامس  رانک  رد  بوتکم  راثآ  زا  هدافتسا  هک  درک  هراشا  دیاب  اتمدقم  تسا :  مزال  یهاتوک 
تئارقو عامس  یتح  ای  ییاور و  هزاجا  اب  اهنت  ار  بوتکم  راثآ  زا  هدافتسا  رابخاو ،  ثیداحا  لقن  رد  دنس  نتفای  تیمها  لاح ،  نیا  اب  تسا . 

تشاد دوجو  ناکما  نیا  نوچ  دشاب .  هتشاد  نانیمطاوا  هبو  دسانشب  اروا  خیش  هک  درک  یم  تیاور  ار  ثیداحا  نیا  وا  زا  یـسک  دروآ  یم  ، 
يارب نیا  زا  رتهب  يراک  راگزور  نآ  رد  اـما  دوب  ناوارف  لـعج  مه  لاـح  نیا  اـب  هتبلا  دـننک .  لـعج  ار  یثیداـحا  یتحار  هب  هک  یناـسک  هک 

نیا خیش  زا  زین  يرگید  صخش  ایآ  دننیبب  ات  دندش  یم  نآ  رب  مرجال  دنتشاد ،  کش  یسک  هب  رگا  دوب .  هدشن  هتخانـش  لعج  زا  يریگولج 
تـسا نآ  يارب  تاحیـضوت  نیا  دـنتفریذپ .  یمار  وا  ثیدـح  هک  دوب  تتروص  نیا  رد  اهنت  و  هن .  ای  تسا  هدرک  لثن  ار  ربخ  نامه  صخش 

نایرابخا نایوار و  يور  ره  هب  دـش .  یم  رکذ  خویـش  مان  اهنت  هکلب  دـش  یمن  هداد  عاجرا  اه  باتک  هب  تخـسن ،  نورق  رد  ارچ  مینادـب  هک 
دمحا هدرب ،  هرهب  نابءا  باتک  زا  هک  یناخروم  نیتسخن  هلمجزا  دنا .  هدرکن  حیرصت  وا  باتک  هب  اما  دنا  هدرب  هرهب  نابءا  باتک  زا  یناوارف 

رکذ نودب  هکلب  دنسم  روط  هب  ینعی  ثیدح  تروص  هب  هن  ار  خیرات  هک  تسا  یناخروم  رامش  رد  يو  تسا .  یبوقعی  حضاو  نب  دمحم  نب 
باتکلا اذه  یف  ام  هنع  انیور  نم  ناک  و  دروخ :  یم  مشچ  هب  نابءا  مان  تسرهف  نیا  نایم  رد  تسا .  هدرک  هئارااه  لقن  کت  کت  ياربدنس 

نب نامثع  نب  نابءا  هک  تسا  هتفگ  نخس  نیا  هب  دانتسا  اب  نیگزس  داوف  هک  میتفگ  زا  شیپ  ع . )   ) دمحم نبرفعج  نع  نامثع  نب  نابءا  . . . 
ات ياهلاس 95  نایم  يافوتم  موس  هفیلخ  دنزرف  نابءا  یلاح  رد  (137  ، ) تسا هدرک  هدافتسا  نآ  زا  یبوقعی  هک  هتشاد  يا  هریـس  باتک  ناقع 

هدش بکترم  زین  يرودلا  زیزعلادبع  اراطخ  نیا  دشاب .  هدرک  لقن  ع )   ) قداصلا دمحم  نب  رفعج  زا  هتسناوت  یمن  یسک  نینچ  تسا و   105
ذآم تسرهف  نامه  رد  وا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اما  هدرک  لق  ع )   ) قداص ماما  زا  دروم  نیدـنچ  رد  دوخ  خـیرات  باتک  رد  یبوقعی  تسا . 

تروص نیا  رد  تسا .  هدرک  لـقن  زین  ع )   ) قداـصلا دـمحم  نب  رفعج  زا  يرتخبلاوبا  زا  لـقن  زا  هب  یتاـیاور  هک  تسا  هدرک  حیرـصت  دوخ 
هدمآ و ع )   ) قداص ماما  زا  لقن  هب  یبوقعی  رد  هک  يدراوم  دشاب .  نابءا  زا  دناوت  یمن  هدـش  لقن  ع )   ) قداص ماما  زا  باتک  نیا  رد  هچره 

ناضمر هام  هدزاود  رد  ص )   ) ادخ لوسر  دلوت  هرابرد  یبلطم   1 تسا :  رارق  نیا  زا  دشاب  يرتخبلاوبا  ای  نابءا  قیرط  ود  زا  یکی  دناوت  یم 
یلقن  3 ص 9 ) ج 2 ،   ) تسا هدوب  هلصاف  هام  هد  ص )   ) ادخ لوسر  دلوت  هنمآ و  اب  هللادبع  جاودزا  نایم  هک  نیا  رد  یلقن   2 ص 7 ) (ج 2 ، 
هعمج زور  ناناملـسم  لیلد  نیمه  هب  هدش و  لزان  ص )   ) ادخ لوسر  رب  ناضمر  متـسیب  هعمج  زور  رد  راب  نیتسخن  لیئربج  هک  هراب  نبا  رد 

هدوب و يو  نامزرد  هژیو  يا  هلءاسم  عویـش  بساـنت  هب  یلوسر  ره  هزجعم  هک  هراـب  نیا  رد  یلقن   4 ص 2223 ) ج 2 ،   ) دنا هتـسناد  دیع  ار 
هرابرد یلقن  5 ص 35 ) ج 2 ،   . ) تسا هدوب  ص )   ) ادخ لوسر  تثعب  نامز  رد  هباطخ و . . .  عجـس و  عویـش  لیلد  هب  نآرق  هزجعم  هک  نیا 

نتفگ نخس  هرابرد  یلقن   6 ص 44 ) ج 2 ،   . ) اه گنج  عورـش  هدش و  لزان  لاتق  هیآ  هک  ینامزات  ص )   ) ادخ لوسر  راظتنا  نآرق و  لوزن 
ياهلقن ص 114 ) ج 2 ،   ) دندید یمن  ار  یـسک  اما  دندینـش  یمارادص  نارـضاح  هک  يروط  هب  ص )   ) ادخ لوسر  نیفدت  نیحرد  لیئربج 

هرابرد تسا  يربخ  نآ  هنومن  دراد .  لماک  تهابش  هدما  نابءا  زا  لقن  هب  رگید  عبانم  رد  هچنآ  اب  هک  دراد  دوجو  یبوقعی  خیرات  رد  يدنچ 
راـنک رد  تسا .  هدروآ  ار  نآ  مه  1ص 35 )  ) یبوقعی هدروآ و  دوـخ  ص 110 )  ) یلاما رد  ار  نا  دیفم  خیـش  هک  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ 

اهنآ نیرت  هدمع  هک  دـنا  هدرک  لقن  ص )   ) ادـخ لوسر  هریـس  هنیمز  رد  یناوارف  رابخا  مراهچ  موس و  نرق  یثیدـح  یهقف ،  ناوارف  تایاور 
هضور رد  هژیو  هب  ینیلک  موحرم  تسا .  دیفم  خیـش  راثآ  زا  یخرب  قودص و  خیـش  ياه  باتک  یمق و  ریـسفت  ینیلک ،  یفاک  نوچ  يراثآ 

هدما هضور  رد  هچنآ  هک  تفگ  دیاب  نیقی  هب  بیرق  سدح  هب  تسا .  هدروآ  ص )   ) ادـخ لوسر  هریـس  هرابرد  ار  نابءا  ثیداحا  زا  يرامش 
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تسا هدرک  هراشا  نومیمقلا  هاور  هک  باتک  زا  يا  هخسن  هب  تسرهف  رد  خیش  هک  هژیو  هب  تسا .  نابءا  باتک  زا  هتفرگرب  یمق ،  ریسفت  زینو 
نوراه نب  نیـسح  نب  ییحی  بلاطوبا  ص )   ) ماما تسا .  ادـخ  لوسر  هریـس  هب  طوبرم  یـشخب  ءایبنا و  خـیرات  هب  طوبرم  اـهنآ  زا  یـشخب  . 

ار يرابخا  نابءازا  دروم  دـنچ  رد  بلاطملا  ریـسیت  مان  اب  دوخ  یلاما  باتک  رد  هدوب  نالیگ  ملید و  راید  يدـیز  ناـماما  زا  هک  ( 421 340)
 : لاق دـیلولا ،  نب  نسح  نب  دـمحم  انربخا  لاق :  یبا  ینربخا  تسا :  تخاونکی  همه  نابءا ،  اـت  ثیدـح  دـنچ  نیا  دنـس  تسا .  هدرک  لـقن 

نیا نامثع .  نب  نابءا  نع  یلجبلا  ریشب  نب  رفعج  انثدح  لاق :  باطخلا ،  یبا  نب  نیسحلا  نب  دمحم  نع  رافـصلا ،  نسحلا  نب  دمحم  انثدح 
نیتسخن ناونع  هب  شمان  هک  دـیفم  خیـش  (138  . ) دـشاب نابءا  باتک  زا  هدافتـسا  هب  هراشا  دـناوت  یم  ناـبءازا  لـثن  رد  دنـس  رد  ار  كارتشا 

زا هک  تسا  هدرک  حیرصت  هک  یـصخش  اهنت  دراد .  نابءا  زا  ییاه  لقن  هدش ،  دای  نابءا  باتک  هب  یـسوط  خیـش  قیرط  نیتسخن  رد  صخش 
رد يو  تسا .  يرولا  مالعا  باتک  رد  یـسربط  موحرم  هدرک ،  ظفح  ام  يارب  نازا  یناوارف  مجح  نمـض  رد  و  دنک ،  یم  لقن  نابءا  باتک 

نیا يدراوم  رد  تسا .  هدرک  لقن  ار  نا  زا  ییاهـشخب  نابءا  لاق  ای  نابءا و  باتک  یفو  ریظن  ییاه  ریبعت  اب  ص )   ) هللا لوسر  يزاـغم  شخب 
یم لقن  اردوخ  بلاطم  ذخءام  دراوم  رتشیب  رد  یسربط  اریز  دشاب  نابءا  باتکزا  ياب  یعیبط  روط  هب  هک  دبای  یم  همادا  هحفص  دنچ  ات  لقن 
دنس لقن  مدع  لیلد  هب  اجنآ  رد  اما  دشاب ،  هدرک  هدافتـسا  باتک  نیا  زا  زین  نایبلا  عمجم  رد  یـسربط  هک  تسا  نانچ  لمتحم  ( 139  . ) دنک

زا نآ  قیرط  زا  زینوا  هدوب و  بوشآ  رهـش  نبا  رایتخا  رد  يرولا  مالعا  باتک  تسین .  صخـشم  دراوم  نیا  موصعم ،  مان  رکذ  هب  ياـفتکا  و 
ماما هدماین ،  مالعا  رد  ص )   ) ادخ لوسر  دلوت  زا  یثیدح  اهنت  نابءازا  بوشآ  رهـش  نبا  ياه  لقن  نایم  رد  تسا .  هدرک  لقن  نابءا  باتک 
لقن نیع  رد  وا  هک  تسا  نآ  هتکن  نیا  دـهاش  تسا .  هدرکن  رما  نیا  هب  هراشا  هچرگ  تسا  يرولا  مالعا  باـتک  وا  ذـخءام  دراوم  رگید  رد 

 . تسا هدروآ  بقانم  رد  هدـش  لقن  نارگید  ای  قاحـسا  نبا  زا  لقن  نامه  دـعب  لبق و  هک  یبلاـطم  هدرک  لـقن  ناـبا  زا  یـسربط  هک  یبلاـطم 
هدرک و يا  هراشا  مالعا  باتک  هب  هن  اما  هدرک  هدافتسا  يرولا  مالعا  باتک  زا  يزاغم  هب  طوبرم  شخب  رد  ءایبنالا ،  صـصق  رد  زین  يدنوار 

هنیمز رد  يرگید  بلطم  لقن ،  کی  زج  میدرک  وجتـسجام  هک  اجنآ  ات  دـنک .  تباث  ار  رما  نیا  دـناوت  یم  تارابع  تهابـش  نابا .  مان  هب  هن 
دشاب یم  برعلا  لئابق  یلع  هسفن  هللا  لوسر  ضرع  هرابرد  تسا  لصفم  اتبسن  هک  ربخ  نیا  تسا .  هدماین  نابا  زا  تنس  لها  ذخآم  رد  هریس 
همرکع نع  بلغت  نب  نابءا  نع  یلجبلا  هللادبع  نب  نابءا  نع  قیرط :  زا  یکی  دنا  هدرک  لقن  نا  يارب  دنـس  ود  یقهیب  یناهفـصا و  میعنوبا  . 

رد یقهیب  ةوبنلا  لئالد  ححـصم  رخآات .  بلغت . . .  نب  نابءا  نع  ناـمثع  نب  ناـبءا  نع  يرگیدو  بلاـط .  یبا  نب  یلع  نع  ساـبع  نبا  نع 
(9  : 1  ) لادـتعالا نازیم  رد  صخـش  نیا  زا  یفوکلا .  یلجبلا  مزاـح  یبءا  نب  ناـبءا  وـه  تسا :  هتـشون  یلجب  هللادـبع  نب  ناـبءا  ماـن  لـیذ 

ۀفالخ یف  نابءا  یفوت  تسا  هتشون  ( 355 تاقبط 6 :   ) دعـس نبا  تسا .  هدش  دای  ( 14  : 2  ) يزم لامکلا  بیذهت  ( 44 یلیقع 1 :  ءافعضلا 
نابءا نامه  تسخن  دنـس  رد  هللادـبع  نب  نابءا  هک  تسا  نکمم  ایآ  مینیبب  ات  میدروا  تهج  نیا  هب  ار  تاحیـضوت  نیا  هفوکلاـب .  رفعج  یبءا 
نیمه بلغت  نب  ناـبءا  زا  ره و  یلجب و  ناـشیا  هلیبق  بقل  و  تسا ،  ناـبا  ناـشمان  مه  و  مه ،  رـصاعم  مه  هک  یلاـح  رد  دـشاب .  ناـمثع  نب 

هب تسا .  هتـسناد  بلغت  نبا  نابءا  ار  هللادـبع  نب  نابءا  خـیاشم  هلمج  زا  يزم  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  هب  هراشا  دـنا ؟ هدرک  لقن  ار  ثیدـح 
نع بغلت  نب  نابءا  نع  نابءا  دنـس :  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  دـشاب .  هدوب  ثیدـح  نیا  زج  دـیابن  هنیمز  نیا  رد  وا  دنتـسم  يوق  لاـمتحا 

ناوارف تنس  لها  رداصم  رد  روبزم  ثیدح  هک  تسا  ینتفگ  يور  ره  هب  ( 140  . ) تسا هدش  رارکت  دروم  اه  هد  رد  سابع  نبا  نع  همرکع 
زا تفرگرب  مان  نیا  تسا .  هدوب  ءادتبملا  باتک  نابءا  باتک  شخب  نیتسخن  ( 141  . ) تسا هدش  دای  نآ  يوار  نامثع  نب  نابءاو  هدش  لقن 

نامز زا  یهلا  يایبنا  رابخا  ناینیـشیپ ،  رابخا  زا  نآ  صاخ  قادصم  تسا .  ناینیـشیپ  ای  نایلئاوا  رابخءا  يانعم  هب  لوالا  يدـبلاو ء :  ءدـبلا  : 
نآرق دوخ  زین  تاروت و  ریثءات  تحت  رما  نیا  دـندرک .  یم  زاغآ  نامز  نآ  زا  ار  ناسنا  خـیرات  ناملـسم  ناـخروم  تسا .  دـعب  هب  ع )   ) مدآ

ءادتبملا باتک  ای  ءادبملا  باتک  ای  ءادتبملا  باتک  نوچ  ینیوانع  اب  يراثآ  لصالا ،  يدوهی  هدش  ناملـسم  ملاع  هبنم  نب  بهو  تسا .  هدوب 
هدمآ نآ  زا  يداوم  زین  رگید  عبانم  يربط و  خیرات  رد  اهدعبو  هتفرگ  هرهب  نآ  زا  دوخ  ریـسفت  رد  یبلعث  هک  دراد  قلخلا  ءادـتبم  ای  هریـسلاو 

هک هدش  هتفگو  هدمآ  تسد  هب  م 228 )  ( ) هبنم نب  بهو  رتخد  دنزرف   ) نانـس نب  سیردا  نب  معنملادـبع  تیاور  هب  يو  باتک  نیا  تسا . 
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ار ءادـتبملا  باتک  دوخ  هریـس  يادـتبا  رد  زین  قاحـسا  نبا  يور  ره  هب  (142  . ) تسا هداد  یم  تبـسن  بهو  هـب  زین  ار  یلوـعجم  راـبخا  يو 
خیرات دننام  یمومع ،  خیراوت  رد  نونکا  درک .  فذـح  ار  شخب  نآ  باتک ،  نآ  هب  تبـسن  دوخ  بیذـهت  رد  ماشه  نبا  اهدـعب  هک  تشاد 

زا یکی  هدـش و  لقن  باتک  لها  زا  يرابخا  ياه ،  شخب  نیا  رد  الومعم  میتسه .  ییاه  شخب  نینچ  دوجو  دـهاش  يربطخیراـت  یبوقعی و 
نیا اب  باتک  نیدـنچ  زا  میدـن  نبا  دوش .  یم  لـقن  نآ  رد  يدوهی  عباـنم  اـی  ناـیدوهی و  لوق  زا  یناوارف  تیلیئارـسا  هک  تسا  ییاـه  شخب 
اونع تسا .  هدش  یم  هدـیمان  ءادـتبملا  باتک  زین  نابءا  باتک  تسخن  شخب  میدرک  هراشا  هک  هنوگ  نامه  ( 143  . ) تسا هدرک  دای  ناونع 

اب کیره  ار ،  باتک  کی  یهقف  باوبا  هچنانچ  دشاب .  باتک  کی  زا  یشخب  دناوت  یم  دشاب و  لقتـسم  باتک  کی  لماش  ناوت  یم  باتک 
هدرک مهارف  رگید  عبانم  زین  مالسلا و  مهیلع  ناماما  تایاور  زا  هدافتـسا  اب  ار  شخب  نیا  رابخا  نابءا  دنا .  هدرک  یم  صخـشم  باتک  ناونع 
لیلد میدرواین .  ار  ءادـتبملا  باتک  رابخا  هعومجم ،  نیا  ردام  درک .  دامتعا  ناوت  یمن  هدرک  لقن  هچنآ  همه  هب  لیلد  نیمه  هب  تسا .  هدوب 

نودب ءادتبملا  باتک  ياهلقن  هئارا  هک  هدوب  نا  ام  ساسحا  هوالع  هب  دوب .  ص )   ) ادخ لوسر  هریس  ام  هدمع  تیـساسح  هک  دوب  نآ  رما  نیا 
هدـمآ نابءا  زا  لقن  هب  فلتخم  ذـخآم  رد  هک  ار  رابخا  نیا  زا  یتسرهف  ات  میدـش  نآ  رب  لاح  نیع  رد  تسین .  یبولطم  راک  یـسررب  دـقن و 

رد دنا .  هدرک  باتک  نیا  زا  ار  لقن  نیرتشیب  يدنوار  ءایبنالا  صصق  عئارشلا و  للع  باتک  ود  يدعب ،  ذخآم  نایم  تفگ  دیاب  میهد .  هئارا 
 . دش يراددوخ  صصق  دوخ  عضاوم  دای  زا  اذل  تسا .  هدروآ  ار  ءایبنالا  صصق  زا  یکی  هک  دشاب  ياهلقن  اسب  هچ  لیذ  تاعاجرا  نایم 

تسا رارق  نیا  زا  يدعب  راثآرد  ءادتبملا  باتک  دراوم 

تسا رارق  نیا  زا  يدعب  راثآرد  ءادتبملا  باتک  دراوم 

؛  265 صاصتخالا :  ص ؛ )   ) یفطصملا ةراشب  یگنس ؛ )  پاچ  )568  ، 469  ، 304  ، 37 یمقلا ،  ریسفت   183  : 2  ، 365 یشرع 1 :  ریسفت 
؛  584  ، 578  ، 562  ، 551  ، 546  ، 418  ، 398  ، 74  ، 72  ، 69  ، 66  ، 38  ، 36  ، 35  : 28 عئارشلا 13 ،  للع  204 ؛  نایبلا 1 :  عمجم 

راونالا راحب  لامعالا ؛  باوث  502 ؛   ، 205  : 1 22 ؛  ثالثلا ،  رهشالا  لئاضف  1147 ؛  نیدلا 1 :  لامک  قودصلل :  یلامالا  رابخالا :  یناعم 
دلج 12  ، 385  ، 337  ، 331  ، 324  ، 323  ، 318  ، 317  ، 293  ، 291  ، 266  ، 181210  ، 178179  ، 175  ، 103  ، 100  ، 87 دلج 11 : 
307  ، 303  ، 256261  ، 161  ، 160  ، 130  ، 129  ، 128  ، 117  ، 116  ، 115  ، 111  ، 104  ، 85  ، 79  ، 77  ، 44  ، 39  ، 38  ، 13  ، 47 : 
 ، 448  ، 445  ، 427  ، 371  ، 270  ، 270  ، 252  ، 251  ، 219  ، 243  ، 242  ، 176178  ، 136  ، 120123  ، 3842  ، 10  : 13 دلج 341 ؛  ، 

تحت زین  يو  میناد  یم  هک  اجنآ  ات  ییوگب .  نخس  يو  طسوت  نآ  شراگن  یگنوگچ  هرابرد  ات  تسین  ام  تسد  رد  نابءا  هریس  هنافـسءاتم 
ره هک  تسا  هدنام  یقاب  ياه  شخب  نیمه  بلطم  نیا  دهاش  تسا .  هدرک  یم  لقن  دنتـسم  روطب  ار  هریـس  تایاور  ثیدـح ،  بتکم  ریثءات 
هک دراگنب  يا  هریـس  ات  تسا  هدرک  شـشوک  یعیـش  ثدحم  کی  ناونع  هب  نابا  تسا .  هدنام  ياج  رب  لقتـسم  يربخ  تروص  تمـسق ب 

یخرب هطساوب  ای  تسا و  ع )   ) قداص ماما  زا  میقتسم  طوط  هب  ای  يو  ياه  لقن  هدمع  لیلد  نیمه  هب  دشاب .  موصعم  ناماما  رابخا  هب  یکتم 
زین يداع  قرطزا  يدراوم  رد  شیوخ  باتک  لیمکت  يارب  يو  لاوحا  نیا  اـب  دـسر .  یم  ع )   ) رقاـب ماـما  اـی  قداـص  ماـما  هب  باحـصا ،  زا 

رد هدرک .  لقن  تیاور  سابع  نب  هللا  دبع  زا  همرکع  زا  بلغت  نب  نابا  زا  فلتخم  دراوم  رد  يو  لاثم ،  ناونع  هب  تسا .  هدرک  لقن  ثیدـح 
يربخ دراوم  نیا  رد  هک  تسا  نانچ  لمتحم  تسا .  هدـشن  دای  زین  موصعم  ماما  مان  یتح  هک  هنوگ  نآ  تسا  لـسرم  وا  تیاور  زین  يدراوم 

هدرواین ار  اهلقن  دنس  هدروآ و  يرولا  نالعا  رد  یسربط  راب  هریس  نیا  زا  يدایز  شخب  هک  اجنآ  زا  دشاب .  هدرک  لقن  موصعم  ناماما  ریغ  زا 
يو لقن  هب  هجوت  اب  هدنام و  یقاب  رادقم  نیمه  زا  لاح  نیع  رد  داد .  تسد  هب  ناوت  یمن  باتک  نیا  رد  نابءا  دانسا  زا  لصفم  یسررب  کی 

هکنآ هب  هجوت  اب  درب .  یپ  يو  باتک  ماکحتسا  هب  ناوت  یم  اهنآ  زجو  بلغت  نب  نابءا  ملسم ،  نب  دمحم  ریـصبوبا ،  هرارز ،  نوچ  یفاقث  زا 
یمدق ناوت  یم  ار  نابا  هریـس  زا  يزاسزاب  رادـقم  نیا  هتفر  نایم  زا  دـنا  هتـشاگن  نایعیـش  هک  یلقتـسم  هریـس  ياه  باتک  یمامت  هنافـسءاتم 
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تاراشتنا طسوت  روطس  نیا  فل  ؤم  ششوک  هب  روبزم  نتم  تسناد .  ص )   ) ادخ لوسر  هریـس  هنیمز  هعیـش  ياه  هاگدید  یـسانشزاب  هاررد 
 . تسا هدش  پاچ  مق  یمالسا  تاغیلبت  رتفد 

(207 130  ) يدقاو رمع  نب  دمحم 

يزودنا شاد  نارود  يو  تسا .  تاحوتف  يزاغم و  رد  شا  هژیو  صـصخت  مود و  نرق  ینایاپ  ياه  هد  ناخروم  زا  يدقاو  رمع  نب  دـمحم 
هدوب دوخ  يوس  هب  مان  هب  هرهچ  لیبق  نیا  ندناشک  رد  هدمع  لماع  دادغب  تیزکرم  تفر .  دادغب  هب  لاسرد 180  اما  دنارذگ ،  هنیدم  رد  ار 
دادغب هب  رگید  راب  تفر و  هّقرو  ماش  هب  نآ  زا  سپ  دمآ .  دادغب  هب  لاس 180  رد  دوب و  هنیدم  نامدرم  زا  وا  تسا :  هتشون  دعس  نبا  تسا . 

بش رد  ات  دوب  یضاق  نانچمه  وا  درپس .  يو  هب  ار  رکسع  یضاق  بصنم  دمآ و  دادغب  هب  ناسارخ  رد  نومءام  هک  دوب  اجنآ  رد  تشگزاب . 
هتفرگ رارق  ثیدح  لها  نعط  دروم  یخیرات  ياهشور  هب  شدنبیاپ  لیلد  هب  يو  (144  . ) تشذگ رد  لاس 207  ۀجحلا  يذ  مهدزای  هبنش  هس 

 . تسا هدش  عقاو  داقتنا  دروم  هدروآ ،  مهارف  ار  نتم  کی  دنس  دنچ  زا  هدرک و  رگیدکی  رد  لخاد  ار  اهلقن  دانـسا  هک  ثیح  نیا  زا  هژیوب  و 
شور زا  توافتم  يو  شور  اعبط  (145  . ) تسا راکشآ  اهنآ  یتسس  هدوب و  طوبـضم  ریغ  يدقاو  يرابخا  نوتم  هک  تسا  هتـشون  يدع  نبا 
یبهذ ( 147  !) تسا قثوم  عامجا  هب  يو  نونف  رگید  هقف و  هریـس و  نامدرم و  خـیرات  هرابرد  تسا :  هتـشون  توقای  (146  . ) تسا ناثدحم 
میروآ یم  مینک  لالدتـسا  نآ  هب  هکنآ  نودب  ار  يو  راثآ  ام  تسا .  نشور  خـیرات  يزاغم و  رد  زاین  اما  تسا  فیعـض  هقاو  تسا :  هتـشون 
بهذم هب  لیامتم  ار  وا  دیفم  خیش  هعیـش ،  ناملاع  زا  ( 149  . ) دنا هتفگ  نخـس  يو  زا  هناعفادم  نحل  اب  ریثک  نبا  سانلا و  دیـس  نبا  (148 !)

رابخا هب  مدرم  نیرتهاگآ  وا  هک  دوب  هدش  هتفگ  ( 150  . ) تسا هدوب  هقالع  یب  زین  ع )   ) نینم ؤملاریما  هب  لاح  نیع  رد  هک  هتـسنارد  ینامثع 
يو و هدرتسگ  راک  هناشن  هک  تسا  يزاغملا  وا  هدنام  ياج  رب  مهم  باتک  (151  . ) تسا هتسناد  یمن  يزیچ  تیلهاج  هدوب و  یمالسا  هرود 
زا هدافتـسا  اب  يدقاو  باتک  تعـسو  هنماد و  قاحـسا ،  نبا  هریـساب  نآ  هسیاقم  تسا .  تلحر  ات  تارجه  زا  نارود  تایاور  رد  رایـسب  عبتت 

تروص دربن  اهنآ  رد  هک  یقطانم  هب  نتفر  اب  دوخ  هتخادرپ و  ص )   ) ادـخ لوسر  يزاغم  هرابرد  قیقحت  هب  بوتکم  یهافـش و  عبانم  یمامت 
هک دید  ار  يدقاو  یصخش  هک  هدش  لقن  تسا .  هدرک  لیمکت  ار  دوخ  تاعالطا  لئابق ،  ناسانش  بسن  زا  ياهیهاگآ  نتفرگ  زین  و  هتفرگ ، 

دربن هک  ار  يا  هقطنم  دورب و  نینح  هقطنم  هب  ات  دراد  میمصت  تفگ :  تساجک :  مزاع  دیسرپ :  يو  زا  دوب .  رفس  مزاع  تشادرب  یبآ  فرظ 
هدافتسا بوتکم  الامتحا  یمسر و  عبانم  زا  يو  هک  دهد  یم  ناشن  يزاغملا  ياهدنـس  زا  یخرب  ( 152  . ) دـنیبب کیدزن  زا  هداد  خر  نآ  رد 

نب دمحم  ینثدح   : ) دننام تسا .  هدش  هدافتسا  یگداوناخ  تاعالطا  زا  يدراوم  رد  اما  دنک .  یم  لقن  يرهز  زا  هجنآ  دننام  تسا ؛  هدرک 
دیعب برع  یلیابق  یگدـنز  رد  يزیچ  نینچ  دـشاب .  هتفرگ  دـیز  نب  ۀـماسا  باقعازا  دـیاب  يو  هلها )  ضعب  نع  دـیز  نب  ۀـماسا  نب  نسحلا 

نای اب  يدقاو  هک  نآ  تفکـش  هتکن  تسا .  هدوب  دـعب  ياهلـسن  نیب  دادـحا  رابخا  ظفح  تیلهاج  زا  برع  يراگنخیرات  تنـس  هچ  تسین ، 
هدافتسا تسا  نکمم  ابآ  (153  . ) تسا هدرک  لقن  قاحـسا  نبا  زا  يزاـغم  شخب  رد  هدـمآ ،  زین  قارع  هب  هتفرگ و  هنیدـم  زا  ار  دوخ  شناد 
يربکلا تاقبط  باتک  یلـصا  هتـسه  نآ ،  رب  نوزفا  دشاب ؟ هدربن  مان  يور  زا  ثیدح ،  لها  دزن  قاحـسا  نبا  ندوب  نوعطم  لیلد  هب  هدرک و 

 . تسا هدرک  جرد  دوخ  باتک  رد  ار  نآ  دعـس  نبا  هک  (154  ) دشاب تاقبط  باتک  زین  وا  دوخ  هک  نیاوگ  تسا .  يدـقاو  نآ  زا  دعـس  نبا 
شخب دعـس  نبا  هک  دراد  نآ  زا  ناشن  نیا  هک  هدـش  لقن  يدـقاو  زا  راب  هس  لـهچ و  دـصکی و  يربک ،  تاـقبط  ممتم  دـلج  کـی  رد  اـهنت 
يدقاو زا  ار  دوخ  ياهیهاگآ  زا  یمهم  شخب  يربط  تسا .  هدروآ  دوخ  تاقبط  رد  ار  اهنآ  همه  دیاش  يدـقاو و  تاقبط  باتک  زا  یگرزب 

نبا قیرط  زا  تاعالطا  نیا  زا  یشخب  تسا .  يدقاو  زا  يربط  هدافتـسا  تعـسو  رگناشن  نیا  يربط 387 و  خـیرات  رد  يو  مان  تسا .  هتفرگ 
هعیش ار  وا  میدن  نبا  تسا .  هدروآ  ار  بلطم  دنک ،  دای  یصاخ  قیرط  زا  هک  نآ  نودب  يدقاولا و  لاق  رگید  دراوم  رد  اما  هدش  ماجنا  دعس 
نیا وا  زج  اما  (155  . ) تسا ص )   ) ربماـیپ هزجعم  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  هدوـب  نیا  شرواـب  هدرک و  یم  هیقت  وا  هک  تسا  هتـشون  هتـسناد و 

حرطم ار  ماهتا  نیا  هنوگچ  ننـست  ياههاگدید  شریذپ  رد  يو  نشور  عوضوم  هب  هجوت  اب  میدـن  نبا  هک  تسین  مولعم  هدادـن و  ار  لامتحا 
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رد مدرم  فـالتخا  و  حوتف ،  ریـس ،  يزاـغم ،  هب  ملاـع  وا  تسا :  هتـشون  وا  هراـبرد  هدـش و  هدرمـش  ار  يو  بتاـک  دعـس  نبا  تسا ؟  هدرک 
باتک زا  لقن  هب  ع )   ) یلع ماما  زا  يا  هبطخ  یـضر ،  دیـس  هک  هتـشاد  لـمج  گـنج  رد  باـتک  يو  (156  . ) تسا هدوب  ماـکحا  ثیدـح و 

هم یباتک  (158  . ) تسا هدمآ  دیفم  خیـش  لمجلا  باتک  رد  يدـقاو  لمجلا  باتک  را  یناوارف  تارقف  ( 157  . ) تسا هدروآ  يدـقاو  لمجلا 
 !( يدـقاو رمع  نب  هللادـبعوبا  مان  هب  هدـش  پاچ  دـلج ،  ود  رد  لیجلاراد  توریب ،   ) تسا هدـش  هداد  تبـسن  وا  هب  ماشلا  حوتف  ناونع  تحت 

اریخا هدرلا  باتک  ناونع  هب  يرگید  باتک  (159  . ) دننک نانیمطا  وا  هب  مدرم  ات  دنا  هداد  یم  تبسن  وا  هب  هدوب  هدش  هتـشون  یـسامح  رتشیب 
ثداوح مثعا  نبا  هک  دشاب  انعم  نادب  نیا  دراد .  هدمآ  هدر )   ) هرابرد مثعا  نبا  حوتف  رد  هچنآ  هب  يدایز  تهابش  هدیـسر و  پاچ  هب  يو  زا 
هسیاقم هب و  باتک  یمومع  تیعضو  زین  هدرلا و  باتک  تسخن  دنس  هب  یهاگن  لاح  نیا  دیاب  تسا .  هدرک  هدافتسا  يدقاو  باتک  زا  ار  هدر 
تفالخ هاگتسد  رد  يدقاو  هک  تشذگ  دشاب ! هداد  تبسن  يدقاو  هب  باتک  يا  باستنا  تحص  رد  ار  يدیدرت  يدقاو ،  يزاغملا  کبـس  اب 

زا یخرب  رد  يو  (160  . ) تسا هدش  یم  رادروخرب  تفالخ ،  اب  يراکمه  هژیو  تازایتما  زا  شیب  امک  هتشاد و  لاغتشا  اضق  راک  هب  یـسابع 
هدیرب نب  هللادبع  یلاوم  زا  وا  هک  تسا  هتفگ  دعس  نبا  هدش و  هدرمـش  مهـس  نیب  یلاوم  زا  رگید  عبانم  رد  161)و   ) نایسابع یلاوم  زا  عبانم 

(162  . ) تسا هدوب  یملسا 

(230 168  ) دعس نب  دمحم 

هب دعب  یکدـنا  اما  تسا ،  هرـصب  زا  يو  لصا  (163  . ) تسا یلاوم  زا  يدقاولا  بتاک  هب  روهـشم  يرـصب  يرهز  عینم  نب  دعـس  نب  دـمحم 
ثیدح باحصا  نعط  دروم  شیبامک  ناخروم ،  ریاس  دننامه  يو  تخادرپ .  لیـصحت  هب  وا  بتاک  ناونع  هب  يدقاو  رانک  رد  دمآ و  دادغب 

نب دمحاو  نیعم  نب  ییحی  دیآ .  یم  تسد  هب  يو  تاقبط  باتک  زا  حوضو  هب  نیاو  تسا  یبصعتم  ینس  وا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا . 
ناملاع زا  يو  دنا .  هتـسناد  قودص  اروا  رجح  نبا  یبهذ و  بیطخ ،  متاحوبا ،  میدن ،  نبا  هک  یلاح  رد  دنا ،  هدرک  بیذـکت  ار  يو  لبنح 

 ، دننک فارتعا  نآرق  قلخ  هلءاسم  هب  دـیاب  همه  هک  درک  مالعا  لاس 218  هب  نومءام  هک  ینامز  هدوب و  موس  نرق  تسخن  ههد  هس  هتـسجرب 
(164  . ) درک فارتـعا  نآرق  قـلخ  هـب  نارگید  هارمه  اـجنآ  رد  دــش و  هدــناوخارف  هـقر  هـب  رگید  يرفن  تـفه  هورگ  کـی  هارمه  زین  يو 
 ، باتک نیا  (165  . ) تسا هتـسناد  اور  تاقبط  رد  هتـشون  نیرتگرزب  ار  نآ  هفیلخ  یجاح  هک  تسا  يربکلا  تاقبط  يو  راـک  نیرتروهـشم 
وا خیاشم  رامش  (166  . ) داد هئارا  دوخ  نامزات  ناملاع ،  نیعبات و  هباحـص و  هرابرد  ار  يا  هدرتسگ  عماـج و  ياـهیهاگآ  راـب  نیتسخن  يارب 

اهنآ هاتوک  لاح  حرـش  اب  ار  ۀسماخلا  ۀـقبطلا  شخب  رد  هدـش  دای  رفن  هن  دون و  مان  یمیلـس  هک  تسا  رفن  هاجنپ  تسیود و  بیرق  تاقبط  رد 
م  ) مهف نب  دمحم  نب  نیـسحو  م 282 )  ) هماسا یبا  نب  دـمحم  نب  ثراح  يو  درگاش  ود  قیرط  زا  دعـس  نبا  باـتک  ( 167  . ) تسا هدروآ 
رد ییاه  یهاگآ  ادـتبا  رد  يو  تسادرف .  هب  رـصحنم  یناوارف  دراوم  رد  هجوت و  لباق  رایـسب  نآ  بلاطم  تسا .  هدیـسر  ام  تسد  هب  ( 289

تیعـضو هفایق و  زا  صخـش ،  هب  طوبرم  رابخا  لـقن  زا  سپ  تسا .  منتغم  رایـسب  تهج  نیا  زا  هک  دـهد  یم  تسد  هب  صخـش  بسن  دروم 
نایم تفگ  دیاب  عقاو  رد  دوش .  یم  تفای  رگید  عبانم  رد  تردن  هب  اه  یهاگآ  لیبق  نیا  دیوگ .  یم  نخـس  زین  يو  سابل  شیارآ  لکیه و 

نبا ( 168  . ) تسا دعس  نبا  تاعبط  زا  نیعبات  هباحص و  و  ص )   ) ربمایپ هب  تبـسن  هناسانـش  لئامـش  ياه  یهاگا  نیرت  نهک  دوجوم ،  راثآ 
یصاخ هویش  تسا  نیعبات  هباحص و  مجارت  هک  رگید  تادلجم  رد  تسا ،  ص )   ) ادخ لوسر  هریـس  رد  هک  تسخن  ءزج  ود  زا  يادج  دعس 

صاصتخا باتک  ریخا  ءزج  تسا .  هداد  صاصتخا  نانز  هب  ار  یـشخب  نادرم و  هب  ار  یـشخب  تسخن  هلهو  رد  يو  تسا .  هدرک  باختنا  ار 
لضف و نامیا و  رد  اهنآ  مدقت  وا  يانبمو  هدرک  میـسقت  هقبط  جـنپ  هب  ار  اهنآ  يو  هک  تسا  هباحـص  هژیو  تادـلجم  نیتسخن  دراد .  نانز  هب 

مشاه ینب   ) دنکیدزن ربمایپ  هب  هک  يدارفا  زا  نآ  هلخاد  رد  هک  دنتسه  ردب  باحـصا  هقبط  نیتسخن  تسا .  خهدوب  یناملـسم  رد  اهنآ  فرش 
یلاوم نانامیپمه و  سپـس  هتـشون و  ار  هریت  نآ  یلـصا  دارفا  ادـتبا  هدادوناخ  ره  دروم  رد  دروآ .  یم  همادا  رد  ار  نارگید  هردـک و  زاغآ  ( 

 . دنک یم  دای  ار  اه  یجرزخ  سپس  اه و  یسوا  ادتبا  دور ؛  یمراصنا  غارس  هب  يردب ،  نارجاهم  ندش  مامت  زا  سپ  دنک .  یم  تبث  ار  اهنآ 
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رد ناگدننک  تکرش  هباحص  دنا .  هشبح  نارجاهم  اهنآ  هلمجزا  دنتـشادن .  تکرـش  ردب  رد  هک  دنا  یمیدق  نایباحـص  هباحـص ،  مود  هقبط 
تلحر تقو  رد  هک  دنا  یناسک  مجنپ  هقبط  دنا و  هکم  حتف  ياه  هدش  ناملسم  راهچ  هقبط  هکم .  حتف  ياه  هدش  ناملـسم  ات  دنتـسه  قدنخ 

عون اذل  تسا و  یثیدح  کبس  نامه  يو  کبس  ( 169  . ) دنا هتشادن  تکرش  اه  گنج  زا  کی  چیه  رد  دنا و  هدوب  لاسدرخ  ص )   ) ربمایپ
نرق ناوت  یمن  نآ  نودب  هک  دراد  تیمها  يدرف  یعامتجا و  تاعالطا  رظن  زا  يردق  هب  تاقبط  دوش  یم  هئارا  دنـسم  تروص  هب  يو  رابخا 

روضح فلتخم و  ياهرهـش  هرابرد  یتاعالطا  راتخاس ،  ظاحل  هب  تاـقبط  باـتک  اـه ،  نیا  همه  رب  نوزفا  تخانـش .  ار  يرجه  مود  لوا و 
يانعم هب  یلاجر  باتک  دـیاب  ار  تاقبط  باـتک  تسا .  دـیفم  رایـسب  اهرهـش  هب  لـئابق  زا  یخرب  ترجاـهمزین  اـهنآ و  رد  نیعباـت  هباـحص و 
شخب دـنزادپ .  یم  زین  ناثدـحم  ناملاع و  ندوب  هقث  ریغ  هقث و  مذ و  حدـم و  هب  اه  لاح  حرـش  نمـض  رد  اریز  تسناد ؛  زین  نآ  حلطـصم 
دمحا طسوت  اهدعب  هدوب و  ادج  تاقبط  لصا  زا  شخب  نیا  تسا .  ص )   ) یبنلا رابخا  شناونع  ص )   ) ربمایپ هریس  تاقبط ،  باتک  تسخن 

هب مامت  تعرس  اب  هتفگ و  نخس  اهنآ  یگدنز  خیرات  نیـشیپ و  ایبنا  زاراصتخا  هب  يو  (170  ، ) دیدرگ قحلم  تاقبط  هب  باّشخ  فورعم  نب 
يو تاقبط  میدن  نبا  درادنار .  يدقاو  ای  قاحسا  نبا  لیصفت  هتخدرپ و  لئاسم  هب  رصتخم  روط  هب  مه  تمسق  نیا  رد  تسا .  هدیسر  مالسا 

يدقاو هک  دهد  یم  ناشن  باتکرد ،  دوجوم  دانسا  هب  یهاگن  تسا .  هتـسناد  ینیادم  يدع و  نب  مثیه  یبلک ،  يدقاو ،  راثآ  زا  هتفرگرب  ار 
 ، مه تاقبط  ستخن و  ءزج  ود  فیلءات  رد  مه  الوصا  درب و  یم  ار  يدقاو  مان  باتک  ياج  ياج  رد  يو  تسا .  راد  نآ  رد  يا  هدمع  مهس 
ود ياهلقنزا  دصرد  داتـشه  هک  هدش  هتفگ  تاقبط .  مه  هتـشاد و  يزاغم  مه  يدقاو  اریز  تسا ،  هدز  فیلءات  هب  تسد  دوخ  داتـسا  دننامب 

يدقاو زا  لقن  هب  تاقبط  باتک  تسخن  ءزج  ود  يالقن  زا  دصرد  داتـشه  هک  هدش  هتفگ  تاقبط .  مه  هتـشاد و  يزاغم  باتک  تسخن  ءزج 
نیکد نب  لضف  وا  يدعب  خیش  تسا .  دصرد  شش  تسیب و  يدقاو  مهس  ۀسماخلا  ۀقبطلا  شخب  رد  هک  تسا  هتشون  یمیلـس  (171  . ) تسا

نب دیلو  ( ، 170  ) حیجن نب  نامحرلادبع  رشعم  وبا  هبقع و  نب  یسوم  بوتکم  راثآ  زا  دعس  نبا  (172  . ) تسوا زا  اهلقن  دصرد  هد  هک  تسا 
نیا دنک .  رکذ  ار  اهلقن  دنـس  ات  تسا  يدـقم  دعـس  نبا  ( 173  . ) تسا هتفرگ  هرهب  هریـس  رد  زین  نیکد  نـب  لـضف  م 195 ، )  ) يوما ملـسم 

بیطخ زا  دانـسا  ندرک  لـخاد  هچرگ  هدـش  تیاـعر  تسا ،  دارفا  یـصخش  صیاـصخ  فیـصوت  هراـبرد  هک  زین  تاـیئزج  رد  یتح  بلطم 
 . دنک یفرعم  دامتعا  لباق  اروا  لاح  همه  رد  هدنادرگرب و  يدقاو  هب  هداد  وا  هب  بذک  تبـسن  هک  ار  نیعم  نب  ییحی  هتفگ  ات  تسا  هتـساوخ 
 . دیـسر پاچ  هب  دـلجم  هن  رد  ندـیل  راب د  تسخن  تاقبط  تسا .  هدـنام  یقاب  يو  زا  ریغـصلا  تاـقبط  ناونع  اـب  زین  يرگید  باـتک  ( 174)

سابع ناسحا  مدـقم  اـب  يرگید  پاـچ  نآزا ،  سپ  تسا .  هدـش  بترم  ءزج  ود  رد  مادـک  ره  هن  تفه و  راـهچ  هس و  ود  کـی  تادـلجم 
اه پاچ  نیا  يودره  درادن .  ندـیل  پاچ  اب  یتوافت  صقن  نتـشاد  هدـش و  پاچ  رادـقم  ظاحل  زا  هک  دـش  پاچ  توریب  رداص  راد  طسوت 
زا سپ  (175  . ) دیـسر پاچ  هب  دوب  مشـش  هقبط  همینات  موس  هقبط  عبر  زا  یندم  نیعبات  لماش  هک  تاقبط  زا  شخب  رد 1408  هدوب و  صقان 

پاچ هرامش 10و11 )  ) انثارت هلجم  رد  یئابطابط  زیزعلادبع  دیس  موحرم  داتسا  طسوت  مالس  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  لاح  حرش  نآ 
رد دوب .  زین  روصنم  دمحم  دایز  ممتم  ءزج  رب  لمتـشم  هک  داد  هئارا  تاقبط  زا  ار  دـیدج  پاچ  توریب  هیملعلا  باتکلاراد  تاراشتنا  دـش . 
رد دوب  هباحص  مجنپ  هقبط  لاح  حرش  لماش  هک  ار  تاقبط  هدشان  پاچ  شخب  زا  يرگید  تمسق  یمیلـسلا ،  لماص  نب  دمحم  لاس 1414 

يرامـش ریبز و  نب  هللادبع  زین  مود  دلجم  تسا و  مالـس  امهیلع  نینـسح  سابع و  دالوا  لاح  حرـش  لوا  دلجم  دـناسر .  پاچ  هب  دـلجم  ود 
دلجم راهچ  دنا .  هدرک  قیقحت  یمولسلا  زیزعلادبع  وا  تسود  ار  هباحصلا  نم  ۀعبارلا  ۀقبطلا  شخب  هک  تسا  هتشون  یمیلـسلا  (176  . ) رگید

 . دبای راشتنا  یسراف  هب  زین  نآ  تادلجم  رگید  هک  دور  یم  دیما  هدش و  همجرت  یناغماد  يودهم  یسراف  هب  تاقبط  زا 

م 407)  ) یشوگرخ دعسوبا 

همین هتسجرب  ناثدحم  املع و  زا  دوباشین  رد  شوگرخ  هلحم  هب  بوسنم  ظعاو  دهاز  یـشوگرخ  میهاربا  نب  دمحم  نب  کلملادبع  دعـسوبا 
ةوبنلا و لـئالد  تعیرـش و  وـلع  رد  هک  هدرک  هراـشا  اـهنت  هدروآ و  یناعمـس  اروا  خـیاشم  لاوـحا و  زا  یحرـش  تسا .  مراـهچ  نرق  یناـیاپ 
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بحاص یقهیب  خـیاشم  زا  يو  (177  . ) تسا هتفر  دالب  فانکا  فارطا و  هب  نآ  ياه  هخـسن  هک  هدرک  فیلءاـت  يراـثآ  داـهزلاو  داـبعلاریس 
يا هخـسن  صقاـن و  يا  هخـسن  نآ  یبرع  نتمزا  تسا .  ص )   ) یبنلا فرـش  باـتک  هدـنام  ياـج  رب  يو  زا  هک  یباـتک  تسا .  ةوبنلا  لـئالد 

ياجرب فلتخم  ياه  هخـسن  رد  ( 585 رد 557 ،  هدنز   ) يدنوار دومحم  نیدلا  مجن  زا  نآ  هدش  یـسراف  اما  تسا .  هدـش  هتخانـش  صخلم 
عخفص دودح 730  رد  باتک  مجح  تسا .  هدش  پاچ  ص )   ) یبنلا فرـش  ناونع  اب  ( 1361 نارهت ،   ) نشور دمحم  ششوک  هب  هک  هدنام 

زا مشش  نرق  رد  يربط  مالسالا  نیما  تسا .  ةوبنلا  لئالد  ص )   ) یبنلا فرش  باتک  رگید  مان  دشاب .  یم  ددعتم  سراهف  اب  هارمه  هک  تسا 
 ( ص  ) ربمایپ تازجعم  هب  طوبرم  رابخا  يواح  هدش و  میظنت  باب  تقه  هاجنپ و  رد  باتک  تسا .  هدروآ  ییاهلقن  یفطصملا  فرـش  باتک 
 ( ص  ) ربمایپ یگدـنز  یـصخش  لئاسم  هب  رتشیب  تسا ،  لئالد  ياـه  باـتک  فیدر  رد  يا  هزادـنا  اـت  هک  باـتک  نیا  تسا .  يوبن  هریـس  و 

یسپ نآرق و  رد  ربمایپ  ياهفرش  اهمان ،  اه ،  حازم  ص )   ) ربمایپ قالخا  لئامـش ،  ثحب  ترـضح .  نآ  نارود  رد  مالـسا  خیرات  ات  هتخادرپ 
هتخادرپ هریس  ثحابم  هب  نآ  زا  سپ  هک  تسا  باتک  یتامدقم  ثحابمزا  هقباس  بتک  رد  ترـضح  نآ  توبن  لئالد  ماوقا و  باسنا ،  نآ  زا 

ریبعت اب  دنـس  نودـب  تایاور  باوبا ،  نیب  رد  تسا .  لصف  نآ  بلاطم  رب  لمتـشم  هک  هدروآ  ار  يدنـس  باب ،  ره  زاـغآ  رد  فل  ؤم  تسا . 
 . دوش یم  هدروآ  یبنلا  نع  دوعسم  نبا  دننام  یباحص  يوار  مان  زا  دای  اب  اهنت  ایدنا  هدروآ 

(458 384  ) یقهیب

يو تسا .  ۀعیرشلا  بحاص  لاوحا  ۀفرعمو  ةوبنلا  لئالد  باتک  فل  ؤم  تنـس ،  لها  گرزب  ناثدحم  زا  یقهیبلا  نیـسحلا  نب  دمحا  رکبوبا 
و ( 405 321  ) يروباـشین مکاـح  یکی  وا  خـیاشم  نیرتـمهم  زا  تسا .  هتفاـی  ومن  دـشر و  قهیب  رد  هدـش و  لوـتم  روباـشین  درگورـسخ  رد 
زج هب  اما  تسا .  يربکلا  ننسلا  وا  رثا  نیرتمهم  ( 178  . ) درکدای ناوت  یم  ار  یملس  نمحرلادبعوباو  م 407 )  ) یشوگرخ دعسوبا  يرگید 
راک رد  هک  تسا  یـصاخ  ياهـشیارگ  زا  یکی  يراگن  لیالد  هک  میدرک  هراشا  يرگید  ياـج  رد  دراد .  ثیدـح  رد  یناوارف  راـثآ  زین  نآ 
هدش حرطم  توبن  تابثا  هرابرد  هک  یتهابش  هب  ییوگخساپ  ربارب  رد  نایرابخا  ار  راثآ  نیا  تسا .  هتفای  جاور  مراهچ  نرق  رد  یـسیون  هریس 
يو ذخآمو  تسا  یثیدح  یباتک  لئالد ،  باتک  تسا .  یقهیب  باتک  نیمه  اهنآ  نیرت  هدرتسگ  نیرتمهم و  زا  یکی  دـندروآ .  دـیدپ  دوب ، 

هتفرگ هرهب  زین  يزاغم  ياه  باتک  زا  لاح  نیا  اب  تسا .  حاحـص  هب  فورعم  ياه  باـتک  دـننام  یثیدـح  ياـه  باـتک  تسخن ،  هجرد  رد 
هدیـسرنام تسد  هب  نآ  نتم  یتارقف ،  زج  هک  تسا  هبقع  نب  یـسوم  يزاغملا  باتک  هدرک ،  هدافتـسااهنآزا  يو  هک  يراثآ  هلمجزا  تسا . 

نبا تایاور  زا  يداـیز  مجح  (179  . ) تسا هدـشن  دراو  رگید  ذـخآم  رد  هدروآ ،  دنـسم  تروـص  هب  يو  هک  زین  یتاـیاور  زا  یخرب  تسا . 
تسد هب  ماشه  نب  کلملادبع  تیاور  رد  ار  هریس  زا  هدش  فذح  دراوم  زا  یشخب  ناوت  یماهنآ  ساسا  رب  هک  هدمآ  باتک  نیا  رد  قاحـسا 

دوش نشور  هک  نآ  رب  طورشم  دنک .  نشور  ار  هرود  نآراثآ  زا  يرایـسب  هدش  دوقفم  تارقف  دناوت  یم  باتک  نیا  دانـسا  رد  تقد  دروآ . 
نایفـس نب  بوقعی  مان  هک  هریـس  زا  یتیاور  اسب  هچ  دنا .  هدوب  هنیمز  نیا  رد  یباتک  بحاص  دنا  هدش  دای  دنـس  رد  هک  يدارفا  زا  کیمادـک 
دوجوم بیترت  تروص  هب  لـئالد ،  باـتک  بیترت  دـشاب .  خـیراتلاو  ۀـفرعملا  باـتک  دوقفم  تسخن  ءزج  زا  یـشخب  هدـمآ ،  نآرد  يوـسف 

دید زا  لیالد  دوش .  یم  هریس  و  ص )   ) ربمایپ صخش  هب  طوبرم  تروص  ره  هب  هک  تسا  يرابخا  نآ  ياوتحم  ماما  تسین ،  يزاغم  راثآرد 
دلوم زا  ثحب  هاگنآ  تسا .  هدرک  نآرق  ص )   ) ربمایپ نادواج  هزجعم  هراشا  نآ  زا  سپ  تسا .  هزجعم  صاخ  يانعم  هب  نارگید ،  یقهیب و 
شنمو قالخا  زا  ثحب  هاگنآ  ترضح .  نآ  لئامـش  هرابرد  ینالوط  ثحب  نآ  زا  سپ  هدمآ .  تثعب  زا  شیپ  رابخا  هدش  زاغآ  ص )   ) یبنلا

تازجعم و ات  تسا  نآ  رب  فنـصم  تمـسق ،  ره  رد  دـبای و  یم  همادا  باتک  نایاپ  ات  لاور  نیا  تسا .  هتخادرپ  هرود  نیا  یخیرات  رابخا  و 
طـسوت دـلجم  تفه  رد  یجعلق  یطعملادـبع  حیحـصت  اب  ةوبنلا  لئالد  دـنک .  تسرهف  ار  هدـش  رداـص  ترـضح  نا  زا  هک  یتاداـع  قراوخ 

دوب یهقیب  رصاعم  هک  یناهفـصا  میعنوبا  ةوبنلا  لئالد  باتک  هب  سایقم  نیمه  رد  دیاب  تسا .  هدش  پاچ  لاس 1405  رد  ۀیملعلا  بتکلاراد 
 . تسا هدیسر  پاچ  هب  ررکم  زین  رثا  نیا  درک .  رظن 
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مجنپ نرق  زا  سپ  یسیون  هریس 

مجنپ نرق  زا  سپ  یسیون  هریس 

یهاگآ زونه  دوب ،  لامک  جوا  رد  ینامز  طئارش  تبسن  هبو  نیودت  رظن  هطقن  زا  دعس  نبا  يدقاو و  راثآ  زین  قاحسا و  نبا  باتک  هک  نآ  اب 
ار عبتت  قیقحت و  زاب  يو ،  زا  دعب  ناخروم  نیاربانب ،  دوب .  هدـماین  قاحـسا  نبا  هریـس  رد  یفلتخم  لیالد  هب  هک  تشاد  دوجو  یناوارف  ياه 

مان اما  هدنامن ،  ياجرب  اهنآزا  يرثا  زورما  هک  درک  نیودـت  یبلاج  ياه  هتـشون  هریـس ،  لیاسم  زا  یخرب  رد  م 214)  ) ینیدم دـنداد .  همادا 
باتک و  ص )   ) یبنلا حوتف  باتک  ص ، )   ) یبنلا نوذ  ؤی  نیذلا  ۀیمست  باتک  نوچ :  ياه  هلاسر  تساهنآ ؛  ياوتحم  رگناشن  اه  هلاسر  نآ 
یلاجر باتک  تسخن  دلجم  یتسب  نابح  نبا  داد .  صاصتخا  يوبن  هریس  هب  ار  فارـشالا  باسنا  زا  دلج  کی  يرذالب  ( 180  . ) رگید ياه 

 . درادـن يا  هزات  نادـنچ  بلاطم  هچرگ  هتفرگ ،  رارق  ناخروم  هجوت  دروم  رتمک  هک  داد  صاصتخا  ص )   ) ربمایپ هریـس  هب  ار  تاـقثلا  دوخ 
(544 474  ) ضایع یـضاق  تسا .  م 141 )  ) هبقع نب  یـسوم  يزاغم  زا  یـصیخلت  هدش  هتفگ  هک  هتـشاگن  هریـس  رد  ار  رردـلا  ّربلادـبع  نبا 

یفطـصم قوقح  نآرق و  رد  ص )   ) ادـخ لوسر  تیـصخش  هرابرد  رتشیب  هک  تشاگن  ار  ص )   ) یفطـصملا قوقح  فیرعتب  ءافـشلا  باتک 
مارتحا دروم  تخـس  روبزم  باتک  ترـضح .  نآ  یـسایس  ای  یلمع  ریـس  ات  تسا  ص )   ) ربمایپ صخـش  هرابرد  رتشیب  هک  تشاگنار  (ص ) 
طسوت شیپ  لاس  اه  هد  یجافخلا  نیدلا  باهش  دمحا  طسوت  ضایع  یضاقل  ءافـشلا  حرـش  یف  ضایرلا  میـسن  ناونع  اب  یباتک  (181)و  دوب

 . دوش یم  هتخانش  حرش  نیرتفورعم  هک  دراد  ضایع  یضاق  ءافش  رب  یحرش  م 1014 )  ) يراق یلعالم  تسا  هدش  پاچ  هرهاق  رد  رکفلاراد 
خیرات تسخن  دلج  م 571 )  ) رکاسع نبا  (183  . ) تسا هدروآرد  یـسراف  هب  ار  باـتک  نیا  لاسرد 910  یچوراهب  دـمحم  رکبوبا  ( 182)

تسا هتشاگن  تسا  يرصتخم  هریس  هک  ار  ۀیوبنلا  هریـسلا  عماوج  مه  مزح  نبا  تسا .  هداد  صاصتخا  ص )   ) ادخ لوسر  هریـس  هب  ار  قشمد 
ییحی نب  دیعس  ریـسلا  باتک  يدقاو ،  يزاغم  هبقع ،  نب  یـسوم  يزاغم  قاحـسا  نبا  هریـس  يدایز ،  ناسحوبا  خیرات  زا  باتک  نیا  رد  يو 

میق نبا  ( 184  . ) تسا هدرک  هدافتـسا  ربلادبع  نبا  رردلاو  هبیتق ،  نب  دمحا  رفعجوبا  ةوبنلا  مالعا  یناتـسجس ،  دواد  وبا  ةوبنلا  مالعا  يوما ، 
هک تسرهف  دـلج  کی  اب   ) دـلجم جـنپ  رد  ار  دابعلا  ریخ  يدـه  یف  داعملا  داز  باـتک  هیمیمت  نبا  وریپ  فیلءاـت و  رپ  ناینـس  زا  ( 751 691)

تـسخن ياه  هریـس  اب  اه ،  باتک  لیبق  نیا  کبـس  هک  میدرک  هراشا  نیا  زا  شیپ  ( 185  . ) تسا هتـشون  دوش ) .  یم  دلجم  شـش  اعومجم 
یباتک اعومجم  دوش و  یم  ثحب  دراو  مه  یهقف  تایاور  ص )   ) ربمایپ صخـش  هب  نتخادرپ  رب  نوزفا  راثآ ،  لـیبق  نیا  رد  تسا .  تواـفتم 
ثحب زا  تسا  ترابع  باتک  نیا  لوا  دـلج  ثحاـبم  دوش .  یم  هتخاـس  دـنک ،  هضرع  دـناوتب  ار  یئاـضق و . . .  یماـظن ،  یهقف ،  هریـس  هک 

عون سولج ،  عون  جاودزا ،  سابل ،  تاوزغ ،  نانابهگن ،  نانذ ،  ؤم  باّتک ،  یلاوم ،  جاوزا ،  دالوا ،  زا  ثحب  ص ، )   ) ربمایپ بسن  هراـبرد 
بادآ جح ،  هزور  تاکز  زا  ثحب  مود  دلجم  تسا .  رخآ  ثحبم  نیمه  نآ  هدمع  هک  و . . .  زامن ،  تادابع ،  تیفیک ،  تروص ،  حالصا 
اجنیا رد  هدش و  تبحص  یخیرات  بیترت  هب  ایارـس  اهگنج و  زا  نآ  نمـض  هک  تسا  داهج  هرابرد  موس  دلجم  تسا .  رگید  تایئزج  رفس و 

و ص )   ) یبنلا بط  هرابرد  مراهچ  دلجم  تسا .  هدش  حرطم  دوفو  زا  ثحب  دـلجم  نیا  ياتنا  رد  دراد .  تیمها  رایـسب  یهقف  يریگتهج  زین 
حاکن ثحب  یثیدح ،  یخیرات  ياهلقن  صاصق و  هرابرد  مجنپ  دلجم  تساهنیا .  دننام  اهیندیشون و  اهیندروخ و  یـصخش و  یگدنز  بادآ 

هقف و زا  یبـیکرت  هک  ار  دـیدج  هویـش  فل  ؤم  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  يدـنب  میـسقت  نیا  زا  تسا .  هباـشم  باوـبا  شورف و  دـیرخ و  قـالط 
زا داشرلاو  يدهلا  لبـس  باتک  مهد  نرق  زا  هریـس  ردرثا  نیرت  هتـسجرب  دیاش  تسا .  هتفرگراکب  دوخ  رثا  نیا  رد  تسا ،  خـیرات  ثیدـح و 

ۀباحـصلا ۀفرعم  یف  ۀباصالا  نیع  اهنآ  هلمجزا  هک  دراد  خیرات  رد  زین  يرگید  راثآ  يو  دشاب .  م 942 )  ) یماش یحلاص  فسوی  نب  دمحم 
یبدا ياهیراوشد  حرش  یسررب و  دقن و  ظاحل  هب  مهو  تسا  ص )   ) ادخ لوسر  هب  طوبرم  هچنآ  يروآ  عمج  رد  مه  رثا  نیا  (186  . ) تسا

لاس 1972) لنا  دـلج   ) ۀیمالـسالا نوئـشلل  یلعالا  سلجملا  طسوت  رـصم  رد  دـلجم  هد  رد  روبزم  باتک  تسا .  یبلاج  رایـسب  راک  اـهلقن ، 
هتشون شا  همدقم  رد  فل  ؤم  تسا .  هدافتسا  لباق  تهجره  زا  هریـس  تاعوضوم  میـسقت  رد  يدهلا  لبـس  هویـش  (187  . ) تسا هدـش  پاچ 
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زا ات  هدیشکوا  (188  . ) تسا هدروآ  همدقم  نامهرد  ار  اه  باتک  زا  یخرب  مان  يو  تسا .  هدرک  هدافتسا  باتک  دصیس  زا  شیب  زا  هک  تسا 
دهد یم  ناشن  نآ  باوبا  باتک و  هب  یهاگن  دروایب .  ربخ  همادا  رد  ار  لقن  ره  لکشم  بیرغ و  ظافلا  هدرک و  يراددوخ  یلعج  رابخا  لقن 

تـسد ذخآم  زا  دیاب  دنا ،  هتـشون  هریـس  رد  ریثک  نباو  ریثا  نبا  هچنآ  تسا .  دش  هتـشون  يدهلا  لبـس  دـننام  زین  نونک  ات  عونت  ظاحل  زا  هک 
رد ( 734  ) ساــنلا دیــس  نـبا  زا  هیوـبنلا  ةریــسلا  تـسا .  هریــس  یبـهذ  مالــسالا  خــیرات  زا  تـسخن  دــلجم  ود  دــیآ .  باــسح  هـب  مود 

م  ) يزیرقم عامـسالا  عاتما  و  ( 764  ) یبتک رکاش  نب  دـمحم  زا  خـیراوتلا  نویع  تسخن  دـلجم  ریثک و  نبا  زا  هیوبنلا  ةریـسلاو  (189) دلجود
یلع زا  ( 190  ) نومءاملا نیمالا  ةریس  یف  نویعلا  ناسنا  ای  هیبلحلا  ةریسلا  دنتـسه  مهن  متـشه و  نرق  زا  هنیمز  نیا  رد  يرگید  ياهراک  ( 845
دیابن هک  يدنمدوس  راثآ  زا  مهدزای .  نرق  زا  یعیدبرثا  رابخا  ضقانت  عفر  رابخا و  يروآدرگ  دید  زا  ( 1044 975  ) یبلح نیدلا  ناهرب  نب 
ياـج رد  اـم  دراد ك  زین  ار  اـفلخ  خـیرات  هتبلا  تسا و  يوـبن  هریـس  هژیو  نآ  هدـمع  شخب  هک  تـسا  سیمخلا  خـیرات  درک  تـلفغ  نآ  زا 
پاچ هب  دلجم  هسرد  م 923 )  ) ینالطـسق دمحم  نب  دمحازا  ۀیدمحملا  جـنملاب  هنیدـللا  بهاوملا  باتک  میا .  هتفگ  نخـس  نآ  زا  يرگید 

 . دشاب یم  یبلح  هریـس  هب  رظان  هک  تسا  ( 1304  ) نالحد ینیز  ۀیوبنلا  ةریـسلا  باتک  هنیمز  نیا  رد  اهراک  نیرخآزا  (191  . ) تسا هدیسر 
(192)

هریسرد فیرحت 

هب لیامت  تشاد ،  دوجو  نآ  تایئزج  و  ص )   ) ادـخ لوسر  هریـس  ظفح  هب  هک  يدـیدش  هقالع  رانک  رد  ات  دـیدرگ  بجوم  يدـنچ  لماوع 
هلیبق تافالتخا  نینیچمه  يا و  هقرف  یـسایس و  ياه  يدنب  هتـسد  زا  یـشان  تسناوت  یم  تالیامت  نیا  دیآ .  دیدپ  زین  هریـس  رابخا  فیرحت 

خوسر ببـس  ربخ ،  ره  زیچره و  يروادرگ  هب  هجوتو  تسرد  رابخا  ندرک  ادـج  هب  ناد  هریـس  ناملاع  یههجوت  یب  هکنانچمه  دـشاب ،  يا 
نایم ییاه  فالتخا  یسایس ،  لئاسم  رد  ص )   ) ادخ لوسر  تلحر  زا  سپ  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دیدرگ .  هریـس  بتکرد  یناوارف  ياهیژک 

اه حانج  زا  کیره  عبانم  ندش  ادج  ببس  تشاد ،  هتشذگ  يا  هلیبق  ياه  عازن  رد  هشیر  هک  یـسایس  ياه  يدنب  حانج  دمآ و  دیدپ  شیرق 
ماما ربارب  رد  تسخن ،  يافلخ  ثاریم  زا  ناـنآ  عاـفدو  لاسرد 41 )  ) هّیما ینب  ندـمآ  راک  يور  زا  سپ  عازن  نیا  تدـش  دـش .  رگیدـکی  زا 

تقفاوم و رد  هدننک  تکرـش  ياههورگ  مالـسا و  نیزاغآ  دهع  ثداوح  هرابرد  ار  اه  هورگ  نیا  شرگن  تسناوت  یم  راصنا ،  و  ع )   ) یلع
ياهیژک اه و  فیرحت  زا  یشخب  دهد  یم  ناشن  هک  دراد  دوجو  ییاه  هنومن  دهد .  لکش  مهزا ،  توافتم  ص ، )   ) ادخ لوسر  اب  تفلاخم 

 ، لاثم ناونع  هب  تسا .  هدرک  شالت  رگید  یخرب  بیرخت  اه و  حاـنج  زا  یخرب  میظعت  رد  هک  تسا  یـشیارگ  زا  یـشان ،  هریـس  رد  دوجوم 
نم يارب  تشون :  تشاد ،  یعیش  ياهشیارگ  هک  م 148 )  ) شمعا هب  ات 125 ) زا 105  تفالخ   ) يوما کلملادبع  نب  ماشه  هک  تسا  هدما 

هک تشون :  نآ  زا  سپ  تشاذـگ و  يدنفـسوگ  ناهد  رد  ار  ماشه  همان  خـساپ ،  رد  شمعا  سیونب .  ار  یلع  ياه  یتشزو  ناـمثع  لـئاضف 
هدمآ رگید  یلقن  رد  ( 193  . ) درادـن يررـض  عفن و  وت  يارب  یلع ،  يارب  نآ  ياه  یتشز  دـشاب و  نامثع  يارب  نیمز  لها  بقانم  مامت  رگا 

زا رگا  داد :  همادا  دـیدنخ و  هاگنآ  ع . )   ) یلع تفگ :  وا  درک .  لا  ؤس  هیبیدـح  هدـهاعم  باـتک  هراـبرد  يرهز  باهـش  زا  رمعم  هک  تسا 
دلاخ ینامز  تفگ :  نم  هب  باهـش  نبا  هک  تسا  هدروا  زین  ینئادـم  (194  !) نامثع تفگ :  دـنهاوخ  دـینکب  یلا  ؤس  نینچ  هیما )  ینب   ) نانیا

 . مدرک زاغآ  رـضم  بسن  زا  نم  مسیونب .  يو  يارب  باسنار  یباـتک د  اـت  تساوخ  نمزا  قارع ،  يوما  مکاـح  م 126 )  ) يرـسق هللادبع  نب 
ار اـهنآ  اـیآ  منک ،  هچ  ع )   ) بلاـطیبا نب  یلع  راـبخا  هربرد  متفگوا :  هب  سیوـنب .  هریـس  نم  يارب  نک و  اـهر  ار  نآ  تفگ :  دـعب  يدـنچ 

یتیاور رگید ،  هنومن  دشاب .  يو  تمذم  رد  هک  هچنآ  زا  هیانک  (195 !) دهد ناشن  منهج  رعق  رد  ار  يو  هک  هچنآ  رگم  هن ،  تفگ  مسیونب ؟ 
هک درک  تیاور  يو  دزن  رد  دیعـسوبا  هدش .  شرازگ  يردخ  دیعـسوبا  ای  ات 66 ) تفالخ 65   ) مکح نب  ناورم  دروخرب  هراـبرد  هک  تسا 

ناورم دـنام .  یم  تین  داـهج و  اـهنت  درادـن و  اـنعم  ترجه  هکم )   ) حـتف زا  سپ  دوـمرف :  ص )   ) ادـخ لوـسر  حـتف ،  هروـس  لوزن  زا  سپ 
درک دنخاوخ  تیاوروت  يارب  دنهاوخب  رگا  دنا ،  هتسشن  تخت  يور  شرانک  رد  جیدخ  نب  عفارو  تباث  نب  دیز  رگید  یباحص  هک  یلاحرد 
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 . ینک شلزع  تاقدـص  راک  زا  هک  دراد  نآ  فوخ  يرگید  يریگرب و  شا  هلیبق  يرورـس  زا  ار  يو  اـت  دراد  نآ  سرت  اـهنآ  زا  یکی  اـما   ؛
یلع ماما  لئاضف  فذحرد  هیواعم  رارـصا  دندرک ! دییءات  اروا  دندید ،  نینچ  ار  عضو  هک  یتقو  دنزب ،  اروا  ات  درک  دنلب  ار  شقالـش  ناورم 

رارصا ناحوص  هب  ۀعصعص  هک  ینامز  دنک .  يراک  تسد  دش  یم  ماما  نا  شقن  هب  طوبرم  هک  اجنآ  ات  ار  هریـس  تایاور  تسناوت  یم  (ع ) 
ناطلـس نیا  نونکااما  میـسانش ،  یم  وا  زا  رهب  ار  لئاضف  نیا  ام  تفگ :  يو  هب  هفوک  مکاح  هبعـش  نب  ةریغم  تشاد ،  ماـما  لـئاضف  لـقن  رب 

راـنک هدـش  هداد  روتـسد  اـم  هب  هچنآ  زا  يرایـسب  مینک ،  ییوـج  بیع  یلع  زا  مدرم  دزن  رد  اـت  هتـشاد  نآ  رب  اراـم  هدرک و  هبلغ  هیواـعم )  )
يرـس روطب  دـیراد  ار  ع )   ) یلع لئاضف  لقن  دـصق  رگا  زین  امـش  دـشاب .  ظوفحم  نامناج  ات  مینک  یم  راهظا  میاراچان  ار  هچنآ  هتـشاذگ و 

 ، هدـش هتخاس  ع )   ) یلع ماما  دـض  رب  هیواعم  کیرحت  هب  هک  یلعج  ثیداحا  هب  ار  یلـصف  دـیدحلا  یبا  نبا  ( 196  . ) دـینک لقن  ناتلزنمرد 
هیما ینب  دـهع  رد  هدـش ،  تیور  هباحـص )   ) لئاضف رد  هک  یثیداحا  رتشیب  هک  هدرک  دـییءات  زین  نیما  دـمحا  (197  . ) تسا هداد  صاـصتخا 

بزاع نب  ءارب  زا  یصخش  هک  دنک  کمک  ام  هب  دناوت  یم  زین  يراخب  تیاور  نیا  (198  . ) تسا هدوب  نانآ  هب  بّرقت  دصق  هبو  هدش  هتخاس 
مهم هباحص  هب  هریـس  رد  هک  هچنآ  همه  زا  رتشیب  تفگ :  دیاب  ییاضف  نینچ  رد  ( 199 (؟!  هتشاد تکرـش  ردب  رد  ع )   ) یلع ایآ  دسرپ :  یم 

زا ات  هتشاد  نآ  رب  ارنانآ  افلخ ،  هژیو  هب  هباحـص  یمامت  تلادع  هب  ناراگن  هریـس  داقتعا  دریگ .  رارق  یبایزرا  دروم  دیاب  هدش ،  هداد  تبـسن 
یـصخش هشبح ،  زا  نارجاهم  تشگزاب  زا  سپ  هک  تسا  هدـمآ  یلقن  رد  ـالثم  (200  . ) دـننک زیهرپ  تسا ،  رواب  نیا  فـالخ  رب  هچنآرکذ 

نآ مان  تیاور  کی  رد  هدرک ،  لقن  یبعـش  زا  دروم  ود  رد  هبیـش  یبا  نبا  ار  تیاور  نیا  درک .  شهوکن  هشبح  رد  ندـنام  لیلد  هب  ار  ناـنا 
 . درک شنزرـس  تدش  هب  ار  ضرتعم  ص )   ) ادخ لوسر  هک  تسا  نیا  زین  نآ  لیلد  تسا .  هدماین  رگید  تیاور  رد  و  رمع )  ) هدمآ صخش 
 : دیـسرپ ترـضح  زا  ضارتعا  يور  زا  ص )   ) ادخ لوسر  باحـصا  زا  یکی  هیبیدح  زا  سپ  هک  هدمآ  یلقن  رد  هک  نآ  رگید  هنومن  ( 201)

مان باحـصا ،  زا  یکی  ياجب  نآ  نمـض  هدـش و  لقن  يرهز  قیرط  زا  تیاور  نیمه  (202  . ) داد تبثم  خـساپ  ص )   ) ربمایپو حـتف  نیا  ایآ 
مان لقن  کی  رد  هدـش .  شرازگ  سیمخلا  موی  هب  طوبرم  تیاور  رد  فیرحت  نیمه  ریظن  ( 203  . ) تسا هدـش  رکذ  ضرتعم  ناونع  هب  رمع 

تافیرحت هنوگ  نیا  ( 204  . ) تسا هدش  لقن  اولاق  ناونع  اب  رگید  شرازگ  رد  اما  هدمآ .  هدـش  ملق  ذـغاک و  ندروآ  زا  هعنام  هک  یـصخش 
م  ) يدـقاو يزاغم  باتک  ققحم  زنوج  ندـسرام  تسا .  هتفرگ  یم  تروص  هریـس  ياه  باتک  تسخن  نایوار  زین  نابتاک و  تسد  هب  اـضعب 

موس مود و  هفیلخ  زا  یمان  دحا ،  نایرارف  یماسا  رکذ  رد  مداد ،  رارق  لصا  باتک ،  پاچ  رد  ار  نآ  نم  هک  يا  هخـسن  دـسیون :  یم  ( 207
جهن حرش  رد  هک  لقن  نامه  رد  اما  تشادن .  موس  مود و  يدقاو  زا  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  هک  لقن  نامه  رد  اما  تشادن . 

زا يرذالب  لقن  رد  تسا .  هدـش  دای  هعقاو  نآ  نایرارف  رگید  یماسا  نمـض  رفنود  نیا  مان  هدـش ،  لقن  يدـقاوزا  دـیدحلا  یبا  نبا  هغـالبلا 
 . تسا هتفرگ  رارق  فیرحت  دروم  يدقاو  تیاور  هکدوش  یم  مولعم  بیترت  نیدب  (205  . ) تسا هدش  دای  موس  هفیلخ  زا  اهنت  يدقاو 

هریس فیرحت  راصنا و  اب  ینمشد 

اب ینمشد  تظلغ  مدع  نینچمه  يراصنا و  نایوار  ترثک  دنچ  ره  تسا .  هتشاد  یلک  ریثءات  هریس ،  فیرحت  رد  راصنا ،  اب  نایوما  ینمـشد 
نانآ هب  هتـسباو  نارعاش  هیما و  ینب  طـسوت  راـصنا  وجه  هب  عباـنم ،  رد  درک .  تیبثت  هریـس  رد  ار  راـصنا  تیعقوم  يداـیز  رادـقم  هب  ناـنآ ، 

اب هیواـعم  دروخرب  ( 207  . ) دـندرک یم  حیرـصت  راصنا  وجه  رب  ار  رعاش  لـطخا  دـیزی ،  نیواـعم و  هک  تسا  هدـمآ  206)و   ) هدش حیرصت 
نایم ص )   ) هللا لوسر  رصع  رد  هچنآ  رب  هیوالع  ینمـشد  نیا  (208  . ) دیدنـسپ یمن  نانآ  يارب  ار  راصنا  بقل  يو  هک  دوب  اجنآ  ات  راـصنا 

اهدعب هک  يا  هثداح  دوب ،  يو  زا  راصنا  تیامح  مدع  هنیدـم و  رد  موس  هفیلخ  ندـش  هتـشک  ببـس  هب  دوب  هداد  يور  راصنا  اب  رفاک  شیرق 
شرازگ راّکب  نب  ریبز  تسا ك  یتیاور  یسیون ،  هریـس  رد  ینمـشد  نیا  هجیتن  دندرک .  یفالت  ار  نآ  لاس 63 ) رد   ) هرح هعقاو  رد  ناـیوما 

راثآ زا  دمآ و  هنیدم  هب  جح ،  رفس  نمض  يدهع ،  تیالو  نارود  رد  کلملادبع  نب  نامیلـس  هک  تسا  هدمآ  تیاور  نیا  رد  تسا .  هدرک 
هک ار  يا  هریس  نامثع  نب  نابا  دوش .  هتشاگن  ص )   ) ادخ لوسر  هریسات  درک  هقالع  راهظا  يو  نمض ،  نیا  رد  درک .  رادید  اجنآ  یمالـسا 
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هبقع و تعیب  نایرج  رد  راصنا  مان  دید  درک ،  هظحالم  ار  نآ  دـش و  خاسنتـسا  يو  يارب  باتک  هک  یتقو  دروآ .  يو  دزن  دوب  هتـشون  دوخ 
ای دنا  هدرک  لامیاپ  ار  اه  نآ  قوقح  نم  هداوناخ  ای  متشادن ،  غارس  اهنآ  يارب  یتلیضف  نینچ  نم  تفگ :  نامیلـس  تسا .  هدمآ  ردب  گنج 
نآ هب  يزاین  تفگو  دـننازوسب  شتآ  رد  ار  دوب  هدـش  خاسنتـسا  عچنآ  اـت  تساوخ  ناـنآ  زا  بلطم  نیا  لاـبند  هبو  دـنا ،  هدوبن  نینچ  ناـنآ 
زا سپ  دوب .  دهاوخن  يراوشد  راک  باتک  ددجم  خاسنتسا  تروص  نآ  رد  دنک .  تروشم  کلملدبع  شردپ  اب  هک  نآ  زا  دعب  رگم  درادن 
هب نینچ  بیترت  نیدب  (209 (؟ دـیراد يزاین  هچ  هدـشن ؛  دای  ام  يرترب  زا  نآ  رد  یباـتک ك  تفگ :  يو  هب  کلملادـبع  ردـپ ،  اـب  تروشم 

راصنا مان  اهنت  نآ ،  نمـض  هچنآ  زا  هکلب  دنتـشادن  ار  ص )   ) ادخ لوسر  تیب  لها  لئاضف  لمحت  اهنت  هن  يوما  نادناخ  هک  دیآ  یم  تسد 
 . دنا هدز  شتآ  ار  نآ  هدوب و  رازیب  هدش ،  هدرب  ردب  گنج  ای  هبقع و  تعیبرد 

فیرحت رد  ناراگن  هریس  شقن 

هک تسا  یلاح  رد  نیا  تسا .  هدش  نیودت  هریس  بتک  رد  هدیسر و  يدعب  نایوار  تسد  هب  یناوارف  قیاقح  اهرارصا  نیا  همهاب  تفگ  دیاب 
دوخ یـسایس  ياه  يریگ  تهج  اه و  هشیدنا  دیاقع و  بسانت  هب  نانآ  نیتسخن ،  ناسیون  هریـس  تسد  هب  قیاقح  نیا  ندیـسر  زا  دـعب  یتح 

فذح ار  يدـنچ  بلاطم  هک  تسا  هتفگ  هداد ،  تروص  قاحـسا  نبا  هریـس  هک  یبیذـهت  زاغآ  رد  ماشه  نبا  دـنا .  هدرک  دایزو  مک  ار  اهنآ 
زا مدرم  یخرب  ایو  هدوب  حیبق  اهنآ  تیاور  هچنآ  هرکذ  سانلا  ضعب  ءوسی  ضعب  هب و  ثیدحلا  عنشی  اهضعب  ءایـشءاو  هلمج :  زا  تسا  هدرک 

تلالد هک  ار  ع )   ) بلاطوبا زا  يراعـشا  يو  اـت  هدـش  ببـس  يریگ  عضوم  نیمه  (210  . ) تسا هدرک  فذـح  ار  دـنراد  تهارک  اهنآ  رکذ 
هچنآ شنیزگ  ( 211  . ) دنک فذح  دوخ  هریس  زا  هدرک  تایور  اهنآ  قاحـسا  نبا  دراد و  ص )   ) ادخ لوسر  توبن  هب  يو  نامیا  رب  ینـشو 

شخب رد  هک  هچنآ  هب  یهاگن  دـش .  يا  هقرف  يرکف و  ياهروسناس  نیرتدـیدش  راـتفرگ  نآ  زا  سپ  موس و  نرق  رد  اهدـعب  هدـش  لـقن  هک 
دـنت و ياهـشرگن  اب  هک  تسا  یتایاور  هدـش  هتفریذـپ  حیحـص  تیاور  ناونع  هب  هچنآ  هک  دـهد  یم  ناشن  هدـمآ ،  يراـخب  باـتک  يزاـغم 
رد يور  چیه  هب  هک  یناسک  دنتـسه ،  نیعبات  هباحـص و  زا  هدش و  هتخانـش  يدارفا  رابخا  نیا  يوار  تسا .  هدش  هیفـصت  یبهذم  هنابـصعتم 

هدوب اهنآ  تمدخ  رد  اهلاس  يرهز  باهـش  نبا  نوچمه  هکلب  دنرادن  هناهاوخ  تلادع  قباوس  اهنت  هن  دندرکن و  یمادـقا  نایوما  اب  تفلاخم 
لقن دنک  راد  هشدخ  ار  نانآ  تلادع  هک  یتیاور  چیه  دیابن  هک  تسا  نشور  دنـشاب ،  لداع  هباحـص ،  رفن  رازه  دـنچ  همه  هک  ینامز  دـنا . 
رارق رایعم  زا  یـشان  ای  نایوما و  عفانم  هب  طوبرم  هچنآرب  هوالع  دوش .  هتـشاذگ  رانک  دـیاب  مرج  ـال  دـنا  هدرک  لـقن  نارگید  رگا  اـی  دوش و 
ریبز لآ  نادناخ  زا  ناسیون  هریس  زا  یناسک  تسا .  هتشاد  يراگن  هریس  رد  یتاریثءات  زین  اه  يریبز  نادناخ  عفانم  دوب .  راکفاو  دیاقع  نداد 

باهش ناداتـسا  هلمج  زا  هک  تسا  ریبز  نب  شقن  ایو  لفون  نب  هقرو  هب  طوبرم  رابخا  هلمج  زا  دوب ؛  طوبرم  نانآ  هب  ییاه  شخب  رد  هدوب و 
هلاخ هک  تسا  هشیاع  زین  هورع  رابخا  ءاشنم  ریبز ،  لآ  یلاوم  زا  یخرب  زا  ایو  هدرک  لـقن  هورع  شردـپ  زا  ار  هریـس  راـبخاو  هدوب  يرهز  نب 

 . تسا هدرک  شرازگ  هریـس  راـبخا  هراـبرد  تیاور  يداـیز  دادـعت  هتـشاد ،  يرجه  تسخن  ههد  دـنچ  رد  هک  يذوفن  لـیلد  هب  هدوـب و  يو 
ناققحم یخرب  هک  هچنآ  ربانب  تشاد .  ار  مزال  طایتحا  دـیابزین  یمالـسا  تسخن  رـصعرد  يو  دوخ  شقن  سابع و  نادـناخ  راـبخا  هراـبرد 

نادب نیا  (212  . ) تسا هدروآ  دوجو  هب  سابع  لآ  عفن  هب  دوخ  هریسرد  ار  یتالیدعت  سیون ،  هریس  نیرتمهم  قاحسا  نبا  دنا ،  هدرک  هراشا 
 . تسا هدرک  میدقت  یسابع  يدهم  يو  دنزرف  ایو  روصنم  هب  اردوخ  هریس  يو  هک  تسا  لیلد 

هریس رد  یصصق  ياهریوصت 

ییاهیتساک اهیگدوزفا و  لیلد  هب  توافت  نیا  دراد .  توافت  دادـخر  نامه  یعقاو  یخیراـت و  تیاور  اـب  هثداـح ،  کـی  زا  یناتـساد  تیاور 
 ، يریوصت نینچ  همزال  تسا .  هداد  نادـب  کیتنامر  یناتـساد و  یتروص  هدـمآ و  دـیدپ  دادـخر  نآ  یخیراتو  یعقاو  تیاور  رد  هک  تسا 

مالـسا ردص  نایوگ  هصق  راک  دـشر  ببـس  یناتـساد  تایور  هب  يداع  مدرم  هقالع  تسین .  يدـمع  زین  هشیمه  هک  تسا  يدـنچ  تافارحنا 
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هب یناتـساد  گنر  زین  هریـس  ياهدادخر  زا  یخرب  رورم  هب  دش .  یم  هضرع  ناتـساد  تروص  هب  هتـشذگ  ایبنا  خیرات  اهنت  زاغآرد  دـیدرگ . 
تسا و راوشد  یناتـساد  تیاور  زا  یخیرات  تایور  صیخـشت  هطقن  کی  رد  هک  درک  يروادای  ار  هتکن  نیا  دیاب  اج  نیمه  رد  تفرگ  دوخ 
اب اهنت  هک  نانآ  دراد .  یعیبطلا  ءاروام  یترابع  هب  هدـنیآ و  زا  رابخا  هزجعم ،  یحو ،  گنر  ءاـیبنا  خـیرات  رد  هژیو  هب  هک  تسا  يدراوم  نآ 

رصانع نیارب  لمتشم  هک  ار  یتیاور  عونره  دنرادنپ ،  یم  يدام  ءازجاو  رصانع  یلجت  افرـص  ار  خیراتو  دنرادراک  رـس و  يدام  ياه  هشیدنا 
لکـشم رگا  تفگ :  دیاب  هراب  نیا  رد  دـنهد .  یم  نآ  ندوب  یخیرات  هب  تیاضر  رـصانع  نیا  فذـح  اب  اهنت  دـنناد و  یم  یناتـساد  دـشاب ، 

یفاک لیلد  ام  هک  ینامز  عقاو  رد  درک ؛  یقلت  یناتساد  تیاور  ار  يدادخر  نینچ  دیابن  يور  چیه  هب  دشاب ،  یحو  ای  بیغ و  هلءاسم  افرص 
رد اما  میهد .  رارق  راـکنا  دروم  ار  دادـیور  نآ  یبیغ ،  ياـه  هبنج  نتـشاد  لـیلد  هب  دـیابن  میـشاب ،  هتـشاد  يدادـخر  نینچ  عوقو  لـصا  رد 

راکنا دروم  ار  نا  نتم ،  دنـس و  رد  قیقد  تسین .  انتعا  رابتعا و  لباق  زین  دادخر  دنـسو  هتـشاد  هبلغ  یناتـساد  یـصصق و  گنر  هک  يدراوم 
ندرک یناتـساد  رد  دراوم  زا  يرایـسب  رد  دنا ،  هتـشاد  يریگ  مشچ  ذوفن  هعماج  رد  هک  نایارـس  هصق  نیا ك  تسا  ملـسم  هچنآ  داد .  رارق 

م  ) یبهذ (213  . ) دـنا هدرک  دـساف  مدرم  رب  ار  ثیدـح  نایارـس  هصق  هک  دوب  رواـب  نیا  رب  ینایتخـس  بویاوبا  دـنا .  هدرک  شـالت  تاـیعقاو 
زا تفگ :  یم  يرافغ  ثراح  نب  ۀلـص  (214  . ) تسا هدرک  رکذ  جارعم  هلءاسمرد  هریـسرد ،  ار  نایارـس  هصق  تاـفیرحت  هلمج  زا  زین  (748

هدرک تیاور  ییارـس  هصق  هنومن  ناوـنع  هب  (215  . ) تسا هدوب  نایارـس  هصق  دوجو  لـیلد  هب  ص )   ) ادـخ لوـسر  تنـس  هریـس و  نتفر  نیب 
ار ریوصت  نآ  بحاص  ات  تسیرگن  یم  يا  هنزور  نآ  زا  سپ  دوب و  هدید  ار  يو  سکع  هشیاع  اب  جاودزا  زا  لبق  ص )   ) ادخ لوسر  هکدوب 

امزا ثیدـح  بجو  کی  هک  ارچ  مییوگ ؛  یمن  یثیدـح  نایارـس  هصق  يارب  اـم  تفگ :  یم  دوب  اـن  هب  ناثدـحم  زا  هک  هبعـش  (216  . ) دبایب
ات دنا  هدیـشوک  دوخ .  ییارـسناتساد  تینهذ  اب  اهیرابخا  هک  درک  هراشا  دیاب  بلطم  نیا  بانک  رد  ( 217  . ) دـننک یم  شعارذ  کی  هتفرگ 

یتحو يوق  رایـسب  ناتـساد  نتخاس  رد  اهنآ  لاّوج  نهذ  دـننک .  اپو  تسد  ییاه  هصق  یمالـسا ،  یلهاج و  هرود  خـیرات  رهاظم  ماـمت  يارب 
صـصق نیا  هنافـسءاتم  دروخ .  ار  دـنروآ  یم  هراب  نآ  رد  هک  يراعـشاو  اهنآ  صـصق  هنابیدا  رثن  بیرف  دـیابن  يور  چـیه  هب  هدوب و  هنابیدا 

باذک وا  اریز  تسین ؛  دامتعا  لباق  هدش ك  هتفگ  يرکب  نسحلاوبا  هریس  هرابرد  تسا .  هدش  هریـس  رد  يدج  تافیرحتزا  يرایـسب  ءاشنم 
هجدنلک و باتک  لوغلا ،  سءار  ریظن ،  تسا  یصصق  اتدمع  يو  يا  هتشون  تسین .  دامتعا  لباق  يور  چیه  هب  هک  هدرک  لعج  ییاه  هصقو 
زا هک  تسا  يدراوم  هریس  رد  یصصق  ياه  هنیمز  زا  یکی  ( 218  . ) تسا هدوب  هیوبنلا  ةریسلا  یف  هروذلا  هتشاد  ریس  رد  هک  یباتک  مان   ؛ . . .

ار نآ  تحارص  هب  نآرق  هچ  تسین ؛  نج  دوجو  یفن  يانعم  هب  ام  نخس  نیا  هک  تفگ  دیاب  هراب  نیا  رد  دوش .  یم  لقن  يراعـشا  نج  لوق 
دنرادن و روضح  ص )   ) ادخ لوسر  اهنآ  رد  هک  تسا  ییاه  دادخر  رظن  دم  دراوم  هکلب  هیآ 1 ) نج ،  هروس   ) تسا هداد  رارق  دییءات  دروم 

ترجه رکبوبا  هارمه  ص )   ) ادخ لوسر  هک  هاگنآ   : ) دینک تقد  ربخ  نیا  رد  دنتسه  ناطیش  ای  نج و  يادص  ندینش  یعدم  یلومعم  دارفا 
هزاوآ زا  یتایبا  هک  دـمآ  هکم  نییاپ  زا  نج  زا  يدرم  ههک  نآ  اـت  تسا  هتفروس  نیمادـک  هب  میتسناد  یمن  میدرک و  ربص  بش  هس  اـم  درک )

هکم يالاب  زا  هک  نآات  دندید  یمن  اروا  اما  دندینـش  یم  اروا  يادص  دـندرک .  یم  لابند  اروا  زین  مدرم  دـناوخ .  یم  زاوآ  هب  ار  برع  ناخ 
هک تسا  رکبوبا  رتخد  ءامـسا  تیاور  نیا  يوار  دبعم  ما  یتمیح  الح  نیقیفر  هئازج  ریخ  سانلا  بر  هللا  يزج  دوب :  نیا  وا  رعـش  دـمآ .  رد 

ترجه و لحم  هب  طوبرم  ربخ  همادا  زین  يدـعب  يراعـشا  تسا .  هدرک  لقن  وا  زا  هورع  نب  ماشه  زا  يرهز  قیرط  زا  المتحم )  ) قاحـسا نبا 
تحلصم هباهنآ  زورب  هک  ار  یتامادقا  نارادمتسایس ،  زا  یخرب  زین  اهدعب  هک  دوزفا  دیاب  (219  . ) تسا رکبوبا  و  ص )   ) ادخ لوسر  تماقا 

نیمه هب  نج  ناطیـش و  شقن  ( 220  . ) دـنداد یم  تبـسن  نج  هب  زین  يراعـشا  نآ  دـییءات  رد  دـندرک و  یم  بوسنم  نج  هب  دـندید ،  یمن 
لیکـشت ترجه ،  زا  شیپ  یکدنا  شیرق ،  یتروشم  سلجم  رد  ناطیـش  روضح  هلمج  زا  دروحخ ؛  یم  مشچ  هب  زین  رگید  عیاقو  رد  ناونع 

ینـشخ سابل  هک  یلاح  رد  سیلبا ،  اهنآ  نایم  هک  تسا  هدمآ  تایاور  نآ  رد  دنریگب .  يدج  میمـصت  ص )   ) ادخ لوسر  هرابرد  ات  دـنداد 
نشور (221  . ) داد هئارا  ار  ص )   ) ادخ لوسر  نتشک  داهنشیپ  هک  تسا  ناطیش  نیمه  دیدرگ ،  دراو  لیلج  يدرم  تئیه  رد  دوب ،  هدیـشوپ 

هکم رد  يرفاسم  وا  هک  تسا  لمتحم  تسا .  هدش  رهاظ  يدرم  سابلرد  هک  هدوب  یناطیش  لیلج !  خیش  هک  هداد  صیخشت  یسک  هچ  تسین 
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بصن عقاو  رد  تسا .  ناطیش  زا  هیانک  هک  يدجن  خیـش  نیا  تسا .  هدش  عمج  نآ  لخاد  نامز  نآ  هک  هدوب )  يدجن  هک  هدش  هتفگ  (و  دوب
هک نآ  زا  سپ  تسا :  هدـما  رگید  يدروـم  رد  ( 222  . ) دراد روضح  زین  تشاد  لاـس   35 ص )   ) ادـخ لوسر  هک  یناـمز  رد  دوسءا  نکر 
ایآ اه  هناخ  نابحاص  نیا  درک :  دایرف  يدـنلب  يادـص  اـب  هبقع  زارف  رب  ناطیـش  دـندرک ،  تعیب  ص )   ) ادـخ لوسر  اـب  هبقع  رد  برثی  مدرم 

لوسر هک  هدش  هدوزفا  لقن  نیا  رد  دندرک .  عامتجا  امـش  اب  گنج  يارب  نانآ  دـیتسه ؟ شهارمه  ( 224  ) نایبئاص 223)و   ) مومذم هجوتم 
لیلد هب  هتبلا  رام .  يارب  يرگید  مان  ای  تسا  ناطیـش  يارب  یمان  بزءا  هک  تسا  هدـمآ  تغلرد  (225  ) ۀبقعلا بزا  ازه  دومرف .  (ص )  ادـخ
میوش نئمطم  زین  هدوب و  ناطیـش  يانعم  هب  بزءا  هک  دوش  دییءات  هک  یتروص  رد  تسا ،  دادـخر  رـضاح  رظان و  ص )   ) ادـخ لوسر  هکنآ 

زا مینک .  دییءات  ار  ربخ  میناوت  یم  تروص  نیا  رد  دشاب ،  تفـص  ناطیـش  ناکرـشم  زا  یخربزا  یتیانک  هک  نآ  هن  هدوب ،  ومه  دوصقم  هک 
زین يرگید  دراوم  دناوخ ،  یم  يرعش  هدرک و  دایرف  یفتاه  لکش  رد  ای  دوش  یم  رضاح  ناسنا  سابلرد  نج  اب  ناطیش  هک  رابخا  هنومن  نیا 

صـصق عوـن  زا  ار  ردـب  هوزغ  زا  شیپ  هکتاـع  باوـخ  هب  طوـبرم  تیاور  یخرب ،  ( 226  . ) تسیناـهنآ لیـصفت  لـحماجنیا  هک  دراد  دوجو 
باوخ هب  يداـقتعا  یب  زا  یـشان  یلک  روطب  یـشرگن  نینچ  دـسر  یم  رظن  هب  (227  . ) تسا هدرک  خوسر  هریـس  رد  هک  دـنا  هتـسناد  هنایماع 
دشاب هتشادن  یعیبط  قوف  هبنج  رگا  یتح  روبزم ،  يایور  تفریذپ .  ناوت  یم  ار  نتم  دشاب ،  هتشاد  یلکشم  تیاور  دنـس  رگا  تسا .  ندید 
هیجوت لباق  دـندرک ) یم  حرطم  گنج  زا  شیپ  اهنآ  دوخ  زا  یناسک  هک   ) گنج زا  شیرق  یلامتحا  تشحو  هب  هجوت  اب  يداـم  ظاـحل  زا  ، 

ار راوس  يدرم  يرادـیب  باوخ و  رد  تفگ  وا  تسا .  هدـش  راهظا  هدرک ،  ناونع  تلـص  نب  میهج  هچنآ  هرابرد  نینچمه  راکنا  نیا  تسا . 
 ( هکتاع دننامه   ) يو تفگ :  زین  وا  هرابرد  لهجوبا  دندش .  هتشک  فلخ . . .  نب  ۀیما  مکحلوبا و  هبیـش ،  هبتع ،  تفگ :  داتـسیا و  هک  دید 

تـالاح نیا  دریگ .  رارق  راـکنا  دروم  یگداـس  هب  دـیابن  زین  يا  هعقاو  نینچ  ( 228  . ) تسا فاـنم  دـبع  نب  بلطم  نادـناخ  زا  يرگید  یبن 
 ، رورم هب  اهلقن  نیا  هک  هتـشاد  هجوت  دیاب  هوالعب  دشاب .  ضحم  يرادیب  رد  رگا  یتح  دشاب ،  هتـشاد  یناوارف  هباشم  دراوم  دناوت  یم  یناور 

ناوت یمن  دراوم  نیا  زا  يرایـسب  رد  تسا .  هتـشاد  يرتلوقعم  تروص  نآ  یخیرات  تیاور  لصا  المتحم  هتفرگ و  دوخ  هب  یناتـساد  گـنر 
 . تخادرپاهنآ یلک  نومضم  هب  دیاب  هکلب  درک ،  هیلکت  هدمآ  تیاور  رد  هک  یمیهافم  رب  اقیقد 

یسیون هریس  رد  لوحت 

دراد و ترهش  هریس  ناونع  اب  هک  تسا  ییاه  باتک  نامه  یکی  تسا .  هدش  هتـشون  باتک  عون  دنچ  ص )   ) ادخ لوسر  تیـصخش  هرابرد 
مالسا ردص  ياهدادخر  زا  یخیرات  ریوصت  کی  هئارا  راثآ ،  نیا  شراگن  هزیگنا  تسا .  يدقاو  يزاغم  قاحسا و  نبا  هریـس  اهنآ  نیرتمهم 

زین يا  هنیشیپ  دراد .  مان  يزاغملا  باتک  مود  شخبو  ثعبملا  باتک  هریس  نی  لوا  شخب  دشاب .  یم  (ص )  ادخ لوسر  تیصخش  روحم  رب 
 ، هدش هتـشون  هریـس  ناونع  تحت  هک  ییاهـشراگن  زا  يادج  تسا .  هدمآ  زاغآ  رد  تیلهاج  راکفا  دیاقع و  شیرق و  برع ،  خیرات  هرابرد 

باتک ناونع  تسا .  هدش  هتـشون  مالـسا  ردص  ياهدادخر  و  (ص )  ادـخ لوسر  تیـصخش  هرابرد  يا  هژیو  ياهـشیارگ  اب  زین  يرگید  راثا 
 . دوش یم  هئارا  اهگنج  هرابرد  دنتـسم  شرازگ  ادـعت  دراوم  ینا  رد  تسا .  هدـمآ  یثیدـح  ياه  باـتک  رد  تسخن  شخب  نودـب  يزاـغملا 

ییاهشرازگ ياوتحم  م 235 )  ) هبیش یبا  نبا  فنصملا  باتک  يراخب و  حیحص  رد  زین  و  م 211 )  ) قازرلادبع فنصملا  رد  يزاغملا  باتک 
رابخا قلخلا  ءدـب  باتک  نمـض  يراخب  نوچمه  اه ،  باتک  نیا  زا  یخربرد  تسا .  هدـش  هضرع  ثیدـح  کبـس  رد  هک  تسا  يزاـغم  رد 

زج دوش ،  یم  هئارا  تاوزغ  هب  طوبرم  یخیرات  ياهـشرازگ  نیا  زا  يددـعتم  دراوم  زین  داهجلا  باـتک  رد  تسا .  دروآ  ترجه  اـت  ار  هریس 
باتک ناونع  اب  هاـگ  داـهجلا ،  باـتک  تسا .  ماـظن  ياهدادـخر  نآ  یهقف  ياـه  هبنج  تساـم  رظن  دروم  هچنآ  دراوم  هنوگ  نیا  رد  هک  نآ 

يوتحم رد  یهقف  یخیراـت و  شیارگود  هب  اـجنیا  اـت  تسا .  م 186 )  ) يرازف قاحـساوبا  ریـسلا  باتک  نآ  هنومن  دوش ؛  یم  هدناوخ  ریـسلا 
هب ار  ةوبنلا  لئالد  مان  دیدج  اباب  نیا  دش ،  هدوشگ  يرگید  باب  رورم  هب  میدرک .  هراشا  ار  (ص )  ادخ لوسر  هریـس  هب  طوبرم  ياهـشرازگ 

اهنآ دوب .  ص )   ) ادـخ لوسر  توبن  لئالد  تازجعم و  هرابرد  دـیآ  یم  تسدـب  ناشناونع  زا  هک  هنوگناـمه  اـه  باـتک  نیا  تفرگ .  دوخ 
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راثآ نیا  دندرک .  یم  ار  مزال  يروآدای  دنبایب ،  توبن  زاجعا و  زا  یناشن  دنتـسناوت  یم  هک  اجره  رد  هدرک و  هریـس  ياهدادخر  رب  يرورم 
م 275)  ) یناتسجس دوادوبا  زا  ةوبنلا  لئالدزا  دنترابع  ياه  باتک  نیا  زا  یخرب  تسا .  هدرک  ریوصت  یعیبط  ریغ  يدودح  ات  ار  هریس  هرهچ 
م  ) یبرح قاحسا  نب  میهاربا  قاحـساوبا  زا  ةوبنلا  لئالد  (م 281 ، ) ایندـلا یبا  نبا  زا  ةوبنلا  لئالد  ( ، 276  ) يونید هبیتق  نبا  زا  ةوبنلا  مـالعا 

لئالد م 395 )  ) هدـنم نبا  زا  ةوبنلا  لـئالد  م 369 ، )  ) نایح نبا  خیـشلاوبا  زا  ةوبنلا  لـئالد  م 349 )  ) لاسع دـمحاوبا  زا  ةوبنلا  لـئالد  ( 285
يرگیدو م 430 )  ) یناهفصا میعنوبا  زا  هوبنلا  لئالد  یکی  هنیمز  نیا  رد  مهم  باتکود  ( 229  . . . ) و م 407 )  ) یشوگرخ دیعسوبا  زا  ةوبنلا 

م  ) رابجلادـبع یـضاق  میا .  هتفگ  نخـس  اهنآ  هرابرد  يرگید  ياج  رد  ام  هتفاـی و  شراـگن  مجنپ  نرق  رد  تسا  م 458 )  ) یقهیب رکبوـبا  زا 
رب هنوالع  دراد .  يرتشیب  یلیلحت  یمالک و  ياه  هبنج  هک  هوبنلا  لئالد  تیبثت  ناونع  تحت  تشاگن  یباـتک  هوبنلا  لـئالد  باـبرد  زین  ( 415

(ص ادخ لوسر  یقالخا  ياه  هبنج  رب  لمتشم  باب  نیا  هک  دش  هدوشگ  یسیون  هریـس  رد  زین  ملهچ  باب  لئالد  یهقف و  یخیرات  ياه  هبنج 
ناوت یم  هدش ،  هتشون  هراب  نیا  هک ر  ییاه  باتک  نیرتمهم  زا  دوب .  ناشیا  يدوجو  صیاصخ  ترـضح و  نا  تیـصخش  هرابرد  ثحب  و  ( 
مولع ۀسسوم  یبارافلا و  ۀبتکم  قشمد ،  ) درب مان  یـسلدنا  یـسوم  نب  ضایع  یـضاق  زا  ص )   ) یفطـصملا قوقح  فیرعتب  ءافـشلا  باتک  هب 

هتـشاگن هراب  نیا  رد  رـصم ) ساره ،  لیلخ  دمحم  قیقحت   ) یطویـس نیدـلا  لالج  ار  يربکلا  صئاصخلا  باتک  نینچمه  میرکلا )  ینآرقلا 
هدوب (ص )  ادخ لوسر  صتخم  هک  تسا  یصئاصخ  تازجعم و  رب  لمتشم  شباتک  هک  تسا  هتـشون  باتک  نیا  همدقم  رد  یطویـس  تسا . 

رد دنتـسه .  لیلحت  شیارگ  زا  یلاخ  هاتوک ،  ياه  یـسررب  ودـقنزج  اهنآ ،  ياـه  باـتک  نیا  همه  دـیاش  ياـه و  باـتک  نیا  رتشیب  تسا . 
لومعم مهدزای  ات  مهن  نرق  رد  هریـس  شراگنرد  زین  يرگید  کبـس  تساهنآ .  تیوبت  میظنت و  رابخا و  لـقن  رب  زکرمتم  ناـنآ  راـک  ضوع 

 . تشادـن هقباس  نامز  نآ  ات  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  نآ  تیوبت  هوحن  اما  دـش .  یم  يروآدرگ  هریـس  رابخا  مامت  کبـس ،  نیارد  تسا .  هدوب 
 ( (ص ادخ لوسر  هب  طوبرم  رابخا  یعوضوم ،  روطب  هاگنآ  دنتشون .  یم  ار  هریـس  زا  یلامجا  يریـس  زاغآ  رد  اه ،  باتک  لیبق  نیا  نافلوم 

مامت رب  يرورم  هک  نآ  تسخن  دلج  اهنت  هنافسءاتمو  هتـشاد  يدصق  نینچ  عامـسالا  عاتما  فیلءات  زا  يزیرقم  ایوگ  دندرک .  يدنب  هقبط  ار 
نیا دوش .  یم  دای  زین  هیماشلا  ةریـسلا  ناونع  هب  نآ  زا  هک  تسا  داـشرلاو  يدـهلا  لبـس  رگید  هنومن  تسا .  هدـش  پاـچ  تسا  هریـس  راـبخا 
مهد دلج  اتو  هتفای ،  صاصتخا  ایارـس  هب  مشـش  دلج  يزاغم و  هب  مجنپ  مارهچ و  دلج  نآ ،  زا  سپ  تسا .  هریـس  رابخا  موس  دـلجات  باتک 

رابخا یخیرات  ریـس  رد  دـیدج ) پاچ  زا   ) موس دـلج  ات  زین  هیزوج  مّیق  نبا  داعملاداز  تسا .  ص )   ) ربماـیپ یگدـنز  یـصخش  تاـعوضوم 
اب ییاه  باتک  يراگن ،  هریـس  دیدج  ياهراک  رد  تسا .  هدش  هتخادرپ  یعوضوم  يدنب  هقبط  بسح  رب  هریـس  لئاسم  هب  نآزا  سپ  هریس و 
 . دـنا هدوب  هریـس  زاون  یکرد  یپ  رد  راـثآ  نیا  یطوبلا .  ناـضمر  دیعـس  زا  يرگید  یلازغ و  دـمحم  زا  هک  هدـش  هتـشون  هریـسلا  هقف  ناونع 

نیا ییاپرب  هار  رد  داهج  سپـس و  هشیدنا و  کی  نیوکت  لابند  هب  یـسراف  نیدلا  لالج  داتـسا  زا  مالـسا  یلماکت  بالقنا  دننام  مه  يراثآ 
 . تسا هدوب  تلود 

یسیون هریس  نایعیش و 

نارگید یبلکو و  فنخموبا  دننام  یقارع  نایعیش  هب  تبسن  مهم  هلءاسم  نیا  تسا .  هدرتسگ  رایسب  یمالسا  یـسیونخیرات  رد  نایعیـش  مهس 
هریسرد یماما  نایعیـش  هک  ییاه  باتک  غارـس  هب  تشاد و  میهاوخ  باب  نیا  رد  یتراشا  اهنت  نابهذم .  یماما  هب  تبـسن  مه  تسا و  قداص 

دمحا (230  . ) تسا هتشاد  ع )   ) نیسح ماما  لتقم  رد  هک  تسا  یعیش  نافلوم  نیرت  نهک  زا  هتابن  نب  غبصا  تفر .  میهاوخ  دنا  هتشون  يوبن 
 ، بلاط یبا  لآ  لتاقم  رابخا  یف  ۀّـضیبملا  باتک  زا  تسا  ترابع  يو  ياه  باتک  زا  یخرب  نیواـنع  تسا .  رگید  هنومن  یفقث  هللادـیبع  نب 
 : زا دنترابع  یـشاجن ،  تایور  هب  رانید ،  نب  ایرکز  نب  دمحم  راثآ  زا  یخرب  (231  . ) مهعابتا ۀیما و  ینب  مذو  مشاه  ینب  لیـضفت  یف  باتک 

رابخا دـیز ،  رابخا  نینموملاریما ،  لـتقم  ناوجرهنلا ،  باـتک  ( 232  . ) نیـسحلا لتقم  ریبکلا ،  نیفـص  رـصتخملا ،  لمجلا  ریبکلا ،  لـمجلا 
هک دراد  یخیرات  يراثآ  دش  یماما  دعب  دوب و  بهذـم  يدـیز  ادـتبا  هک  زین  يو  تسا .  یفقثلا  دـمحم  میهاربا  رگید  هنومن  (233  ، ) همطاف
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رثا نیا  هک   ) تاراغلا رادا ،  باتک  نامثع ،  رابخا  رمع ،  راـبخا  ةدرلاو ،  يزاـغملاو  ءادـتبملا  باـتک  زا  تسا  تراـبع  نآ  نیواـنع  زا  یخرب 
تالوحت نیمه  هنیمز  رد  زین  یفعج  دـیزی  نب  رباج  راثآ  (234  . ) میهاربا شردارب  هیکز و  سفن  دـمحم ،  رابخا  دـیز ،  رابخا  هدـنام )  یقاب 

یخیرات راثآ  زا  یخرب  ( 235  . ) نیسحلا لتقم  باتک  نینمومل ،  اریما  لتقم  باتک  ناورهنلا ،  باتک  نیفص ،  باتک  لمجلا ،  باتک  تسا . 
نیوانع زا  یخرب  ( 236  . ) ۀفوکلا باتک  و  تاراشبلا ،  باتک  ءایبنالا ،  باتک  لئالدلا ،  باتک  زا  دنترابع  لاضف  نب  یلع  نب  نسح  نب  یلع 

باتک لمجلا ،  باتک  زا :  تسا  تراـبع  هدوب  هرـصب  رهـش  فورعم  یعیـش  ناـملاع  رامـشرد  هک  يدزا  يدولج  زیزعلادـبع  یخیراـت  راـثآ 
یلع دعب  ۀعیشلا  لآم  باتک  یبنلا ،  بورح  یف  ع )   ) یلع رکذ  باتک  جراوخلا ،  باتک  تاراغلا ،  باتک  نیمکحلا ،  باتک  (237  ، ) نیفص

زیزعلادبع نب  رمع  رابخا  ع )   ) دـمحم نب  رفعج  یبا  رابخا  نیـسحلا ،  نب  یلع  رابخءا  راتخملا ،  رابخءا  ةدرولا ،  نیعو  نیباوتلا  رابخءا  (ع ) 
نب دـمحا  ع . )   ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  تارظانم  باتک  دزالا ،  تایار  باـتک  مانـصالاو ،  شیرق  راـبخا  ءارعـشا ،  نم  قشع  نم  راـبخءا  ، 

یـشاجن هک  تسا  یـسابعلا  باتک  وا  راثآ  نیرتمهم  زا  تسا .  هتـشاد  یخیرات  يراثآ  هدوب ،  مق  نامدرم  زا  هک  یلجب  هللادـبع  نب  لیعامـسا 
 . نیمالا رابخءا  هنم  تیءار  ۀیـسابعلا .  ۀـلودلاو  ءافلخلا  رابخا  نم  ۀـقرو  فالآ  ةرـشع  نم  وحن  میظع  باتک  وهو  تسا :  هتـشون  نآ  هرابرد 
رد یباتک  زین  یناّوج  دمحا  نب  یلع  (238  . ) هدرک لقن  مق  خـیرات  رد  نآزا  درومراهچ  هدوب و  یمق  نسح  نب  دـمحم  تسد  رد  باتک  نیا 

یمق هتسجرب  ثدحم  یقرب  دلاخ  نب  دمحم  نبدمحا  (239  . ) تسا هتشون  نسح  نب  هللادبع  نب  ییحی  رابخا  رد  یباتک  خف و  بحاص  رابخا 
 ، ءارعـشلاو رعـشلا  باتک  زا :  تسا  ترابع  هک  دراد  يرگید  یخیرات  راثآومه  تسا .  هتـشاد  هریـس  رد  يزاـغملا  باـتک  ناونع  اـب  یباـتک 

نامثع نب  نابا  ناماما ،  رصع  رد  خروم  ياه  هرهچ  نیرت  هتـسجرب  زا  ( 240  ، ) باسنالا باتک  خیراتلا ،  باتک  ۀحاسملاو ،  نادـلبلا  باتک 
یعیـش و شرگن  ود  توافت  رد  ناوت  یم  هعیـش ،  نایم  يراـگن  هریـس  هراـبرد  میتفگ .  نخـس  وا  هراـبرد  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  یلجب  رمحا 

ترـضح نآ  تمـصع  ار  ساسا  هتـسیرگن و  (ص )  ادخ لوسر  یگدنز  هب  يرت  هناسدقم  دید  اب  هعیـش  هک  درک  حرطم  ار  هلءاسم  نیا  ینس 
هب اما  تسا ،  حرطم  الماک  ترضح  نآ  یگدنز  هب  تبسن  باجعا  تلاح  هچرگ  ینس ،  یـسیون  خیرات  رد  هک  تسا  ینتفگ  دهد .  یم  رارق 
هک ( 241  . ) دوب طاّشم  لضفلاوبا  طسوت  ءایبنالا  ّۀلز  ناونع  اب  یباتک  فیلءات  نآ  هنومن  دوش .  یمن  هجوت  شداعبا  همه  رد  مه  نآ  تمصع 

نرقرد هیمامالا  دقتعم  باتک  هعیـش  فل  ؤم  ار  هشیدنا  ود  نیا  يربارب  (242  . ) تسا هدش  هتشون  یضترم  دیـس  ءایبنالا  هیزنت  باتک  ربارب  رد 
راکنا دروم  هتبلا  هک  تشون  ءایبنالا  یصاعم  مان  اب  یباتک  يرگید  ینـس  ملاع  موس  نرق  رد  یتح  (243  . ) تسا هدرک  شرازگ  يرجه  متفه 
يزاغم میلعت  تفگ  دیاب  دوش ،  یم  طوبرم  يوبن  هریس  هب  اجنآ  ات  ( 244  . ) تفرگ رارق  يدیرتام  روصنموبا  ینعی  روهشم  يدنقرمس  ملکتم 
ةروسلا ملعن  امک  هللا  لوسر  يزاغم  ملّعن  اّنک  دومرف :  هک  تسا  (ع )  داجـس ماما  نخـس  دـهاش  نیرتمهم  تسا .  دوب  ناماما  راک  روتـسد  رد 

هدمآ بوتکم  ذخآمرد  اهنآ  زا  يرایسبو  هدوب  یناوارف  هریس  رابخا  زین  مالس  اهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  رابخا  نایم  رد  (245  ) نآرقلا نم 
تاقبط رد  اه  هنومن  نیا  زا  یخرب  تسا .  هدرک  لقن  دوخ  هریـسرد  (ع )  رقاب ماـما  زا  يدـنچ  يراـبخا  قاحـسا  نبا  هنومن ،  ناونع  هب  تسا . 
خیرات هریـس و  هب  طوبرم  رابخا  رد  یمق  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  مراهچ  کی  بیرق  یعیـش ،  راـثآ  ناـیم  رد  دوش .  یم  هدـید  زین  دعـس  نبا 
شخب هک  تسا  يراثآ  هلمجزا  هدش  هدافتسا  یبوتکم  راثآ  زا  هدش ،  ماجنا  رثا  دنچ  زا  نآ  ییاهن  نیودت  عمجرـس  باتک  نیا  رد  تسایبنا . 

دوراجلا یبا  ریـسفت  ندـش  لخاد  نآ  لیلد  یکی  تسا .  مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  رابخا  زا  يراصحنا  روط  هب  ابیرقت  نآ  هریس 
راـبخا تسا .  هدـمآ  نآرد  هریـس  زا  یبلاـطم  تاـیآ ،  لوزن  نءاـش  بساـنت  هب  هدوـب و  ع )   ) رقاـب ماـما  زا  نآ  راـبخا  ماـمت  هک  تسا  نآ  رد 

 . تسا هدروآ  راحب  رد  انیبن  خیرات  تادلجم  رد  یـسلجم  همالع  ار  بانتک  نیا  رابخا  یمامت  دشاب .  یم  زیامتم  اهتمـسق  ریاس  زا  دوراجلاوبا 
هدوب ع )   ) قداص ماما  رقاب و  ماما  رابخا  يوار  دوخ  هک  تسا  حادـقلا  نومیم  نب  هللادـبع  زا  ص )   ) هرابخاو یبنلا  ثعبم  باتک  رگید  هنومن 
هقالع دروم  زین  مومع  روط  هب  مالـسا  خیرات  اما  هریـس .  رابخا  هب  نایعیـش  ناماما و  هجوترب  تسا  يدـهاوش  اهنیا  يور  ره  هب  (246  . ) تسا

 : مینک یم  هراشا  دراد  یعوضوم  هبنج  رتشیب  هدش و  هتـشون  (ص )  ادـخ لوسر  هرابرد  هک  يراثآزا  يرامـش  اجنیا  رد  تسا .  هدوب  نایعیش 
یخرب ) رزنم نب  دمحم  نب  رزنم  زا  ص )   ) یبنلا یلا  برعلا  دوفو  باتک  ص 430 ) یشاجن ،   ) بهو نب  بهوزا  ص )   ) یبنلا تافص  باتک 
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نامیا یف  هلءاسم   418  ( ص یـشاجن ،   () تاراغلا باتک  ناورهنلا ،  باتک  نیفـص ،  باتک  لمجلا ،  باتک  زا :  دـنترابع  يو  راثآ  زا  رگید 
دیفم خیـش  زا   ( ص  ) یبنلا ۀـفرعم  یف  هلءاسم  باـتک  ص 404 ) یـشاجن ،   ) يرفعج ةزمح  نب  نسح  نـب  دـمحم  وـبا  زا  ص )   ) یبـنلا ءاـبآ 
باتک مان  اب  یباتک  زین  و  ( 391 یشاجن ص 398 ،   ) قودص خریش  زا  مالسلا  مهیلع  نیـسحلاو  نسحلاو  نینموملا  ریما  یشاجن ص 402 ) )

 ( ص  ) یبنلا ءابآو  بلاط  یبا  نامیا  یف  نامحرلا  ةریخ  نع  نایبلا  باـتک  ص 390 ) یـشاجن ،  ) وا زا  بلاط  یباو  هللادبع  بلطملادبع و  یف 
ص 213) یـشاجن ،   ) حادقلا مومیم  نب  هللادبع  زا  هرابخاو  ص )   ) یبنلا ثعبم  باتک  ص 265 ) یشاجن ،   ) يدزالا یبلملا  لالب  نب  یلعزا 

ناک ص )   ) یبنلا نا  معز  نم  یلع  درلا  باـتک  ص 187 ) یشاجن ،   ) یناقرودذا یناتـسوارب  باطخلا  نب  ۀملـس  زا  ص )   ) یبنلا ةافو  باتک 
یلع ناک  ص )   ) یبنلا معز  نم  یلع  درلا  باـتک  ص 121 ) یـشاجن ،   ) يدنقرمـس بویا  نب  دمحا  نب  رفعج  زا  ةوبنلا  لبق  هموق  نید  یلع 

يو یفوک .  رامع  نب  دمحم  نب  دمحا  یلعوبا  زا  ص )   ) یبنلا رابخا  باتک  ص 44 ) یشاجن ،   ) یناسارخ بیکشا  نب  نیسح  زا  هموق  نید 
زا کلذ  قرطو  بهارلاو  ةرخـصلاو  ص )   ) یبنلا ذک  باتک  ص 95 ) یشاجن ،   . ) تسا هتـشاد  بلاط  یبا  نامیا  باتک  ناونع  اب  زین  یباتک 
 ، یشاجن  ) يرعشا یـسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  زا  ص )   ) یبنلا لضف  باتک  ص 94 ) یشاجن ،   ) ینادمه یعیبس  دیعـس  نب  دمحم  نب  دمحا 

یبنلا یلع  دوفولا  باتک  ص 68 ) یشاجن ،   ) يرفوزب نایفس  نب  یلع  نب  نیسح  زا  نیکرشملا  یف  ع )   ) همئالاو یبنلا  ةریـس  باتک  ص 81 )
دوفولا رابخا  باتک  ص )   ) یبنلا بتک  باتک  ص )   ) یبنلا بسن  باـتک  ص 65 . ) یشاجن ،   ) يدزالا یلع  نب  دمحم  نب  نیـسح  زا  (ص ) 
ءامسءاو هللا  لوسر  تالآءامـسءا  باتک  ص 241 244 ) یـشاجن ،   . ) تسا يدزا  يدولج  زیزعلادـبع  زا  ناوـنع  هس  نیا   ( ص  ) یبـنلا یلع 

یقرب دـلاخ  نب  دـمحا  زا  يزاغم  باتک  ص 258 ) یـشاجنلا ،  لاـجر   . ) لاـضف نب  یلع  نب  نسح  نب  یلع  زا  یبنلا  ةاـفو  باـتکو  هحـالس 
نیا زا  دوخ  رثا  نیدـنچ  رد  سوواـط  نبا  يزارلا .  نبا  مق  یلع  نب  دـمحا  نب  رفعج  دـمحموبا  زا  یبنلا  رهز  نع  یبـنلا  ص 76 ) یشاجن ،  )

هجوت دروم  زین  اهدعب  يوبن  ریس ه  ص 44 ) یشاجن ،  ) دازرخ نب  نسح  زا  ص ، )   ) هللا لوسر  ءامسا  باتک  ( 247  . ) تسا هدرک  لثن  باتک 
یبا نبا  دوب .  هعیش  رظن  دروم  یمالک  ثحابم  ریسم  رد  رتشیب  مه  نآ  نآ ،  زا  یهاگآ  هنیمز  رد  اهنت  هجوت  نیا  اما  دوب .  هعیش  یملع  هعماج 

یـصخش دوب .  دادغب  باودلا  برد  رد  شلزنم  هک  متفر  هعیـش  بهذم  هیقف  يولع  دعم  نب  دـمحم  دزن  لاس 608  رد  دسیون :  یم  دـیدحلا 
یم هنحص  زا  دحا  گنج  هک  دوب  هدرک  یسک  هب  هراشا  نالف  نالف  هملک  اب  هک  يدقاو  زا  یلقن  هب  دیـسر  دناوخ .  یم  يدقاو  يزاغم  وا  دزن 

هک تسین  یـسک  هباحـص  نایم  رد  تفگ :  وا  مدرک و  راکنا  نم  تسا .  رمع  رکبوبا و  دوصقم  تفگ :  نم  هب  دـعم  نب  دـمحم  دـنتخیرگ . 
زا هک  مدرک  ساسحااما  متفریذپن  زاب  نم  دنراذگب .  شیاجب  ار  نالف  هملک  هدرواین و  ار  شمان  دـشاب  مزال  هک  دـشاب  هتـشاد  تیعقوم  نانچ 

کی متفه  نرق  لئاوا  مشـش و  نرق  رد  یعیـش  هتـسجرب  خروم  دنمـشناد و  یط ،  یبا  نبا  راـثآ  ناـیمرد  ( 248  . ) تسا هدیجنر  تخـس  نم 
هتشاد ییاه  شالت  زین  ءایبنا  خیرات  هنیمز  رد  هعیش  تسا .  هدنامن  یقاب  نا  زا  يرثا  هنافسءاتم  هک  دش  یم  هدید  يزاغم  رد  يدلج  هس  باتک 

زا رشب  خیرات  لماش  حالطـصا  نیا  تسا .  هدش  ماجنا  ناناملـسم  یثخیرات  راثآ  رد  ادتبملا  باتک  ناونع  اب  هنیمز  نیا  رد  راک  الوصا  تسا . 
نآ دراوم  هک  رمحا  نامثع  نب  نابا  يزاغملاو  ثعبملاو  ادـبتملا  باتک  شخب  هنیمز ،  نیا  رد  دوش .  یم  یهلا  ربمایپ  نیرخآ  زا  لبق  ات  ادـتبا 

نامه هتبلا  تسا .  هدوب  رابخا  لیبق  نیا  شراگنرب  یمسر  نایعیش  نایم  هک  دهد  یم  ناشن  میدروآ ،  يزاغملاو  ثعبملا  باتک  همدقم  رد  ار 
روط هب  ءایبنا  خـیرات  شخب  یعیـش ،  عبانم  نایم  رابتعا .  لباق  ریغ  اـعبط  تسا و  یلیئارـسا  عباـنم  زا  یخرب  هک  تسا  يراـبخا  يواـح  زین  رثا 

هدروآ راحب  مهدراهچ  ات  مهدزای  دلجم  رد  ار  رابخا  نیا  هعومجم  یـسلجم  همالع  تسا .  هدـمآ  هدرتسگ  رایـسب  یتروص  هب  اما  هدـنکارپ ، 
هک هنوگنامه  تساهنآ و  دننام  نایبلا و  عمجم  ریسفت  یشایع ،  ریـسفت  یمق ،  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  قودص ،  راثآ  رد  اهنآ  هدمع  تسا . 

هبنم نب  بهو  هژیو  هب  مالـس و  نب  هللادـبع  رابحالا ،  بعک  نوچ  یناسک  زا  هتفرگرب  هک  تتنـس  لها  رابخا  راـثآ ،  لـیبق  نیا  رد  دـش  هتفگ 
یبلطم هتـسناد  یقرب  نامحرلادبع  نب  دلاخ  نب  دـمحم  زا  ار  نا  هک  ءایبنالا  صـصق  مان  اب  یباتک  زا  سوواط  نبا  تسا .  هدـمآ  ناوارف  تسا 
ياجرب لقتـسم  تروص  هب  هچنآ  نایم  زا  تسا .  هدادن  ربخ  باتک  نیا  زا  رگید  یـسک  ایوگ  اما  (249  . ) تسا هدرک  لـقن  مومهملا  جرف  رد 

داینب طسوت  ناینافرع  اضرمالغ  داتـسا  قیقحت  اب  هک  درک  هراـشا  ( 573  ) يدنوار نیدـلا  بطق  زا  ایبنالا  صـصق  باتک  هب  ناوت  یم  هدـنام ، 
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زا ص 280 مهدزون  باب   ) ترضح نآ  تازجعم  لماش  زین  یشخب  ءایبنا ،  خیرات  رب  نوزفا  رثا ،  نیا  تسا .  هدش  پاچ  یمالسا  ياهشهوژپ 
 . دریگ رارق  هجوت  دروم  دـیاب  زین  قیح  نیا  زا  دـشاب و  یم  باتک  متـسیب  باب  هک  تسا  (ص )  ادـخ لوسر  لاوحا  لماش  یـشخب  و  دـعب ) هب 
 . درادـن هدـش  هتخانـش  یباتک  زا  رظن  دروم  بلطم  ندـش  هتفرگرب  زا  ناشن  هدروآ ،  هک  يدنانـسا  هدرکن و  هراـشا  دوخ  ذـخآم  هب  يدـنوار 

یف نیبـملا  روـنلا  باـتک  يدـنوار ،  زا  سپ  دـشاب .  یمق  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  زا  نآ  متـسیب  باـب  زا  یمهم  شخب  هک  دور  یم  لاـمتحا 
 . تسا هتخادرپ  ءایبنا  صصق  هب  هژیو  روط  هب  م 1112 )  ) يرئازج هللا  تمعن  دیس  زا  ءایبنالا  صصق 

ناسیون خیرات  یسیون و  خیرات 

مجنپ نرق  ات  زاغآزا 

 ، یلهاج برعلا  مایا  ریثءات  تحت  شناد  نیا  تسا .  هدوب  ریگارفو  ایوپ  دنمورین ،  یتنـس  ناناملـسم ،  نایم  يراگنخیرات  تنـس  هک  تشذگ 
یخیرات ياهدادخر  نایب  يارب  ار  هتفگشیپ  شناد  هس  رد  جیار  ياهشور  زا  یبیکرت  درک و  دشر  تعرس  هب  ثیدح  شناد  ینآرق و  صصق 

دنس زا  دای  نودب  اهلقن  یثیدح ،  هویش  تاعارم  نودب  يدراوم  رد  هدرک و  دشر  ثیدح  بلاق  رد  اه  هتـشون  زا  یـشخب  رد  خیرات  دیزگرب . 
هب یناـمز  تواـفتم  هلحرم  ود  رد  یخیراـت  راـثآ  شیادـیپ  هک  نیا  تشاد  هجوـت  نادـب  دـیاب  راـک  هویـش  ظاـحل  زا  هک  هچنآ  درک .  هضرع 

صاصتخا صاخ  یثحبم  هب  مادـک  ره  هک  دوب  ییاهیراگن  کـت  بلاـق  ردو  لوا  نرق  زا  هک  دوب  يا  هویـش  تسخن  دـش .  هضرع  تروصود 
يا هویـش  نیا  نآدننامو .  لتقم ،  هعقو ،  رابخا ،  زا  دوب  ترابع  دش  یم  هدـیزگرب  اهیراگن  کت  لیبق  نیا  يارب  هک  یلک  ياهناونع  تشاد . 

رخاوا زاو  دوب  رت  هتفرـشیپ  يا  هویـش  هک  يدعب  هویـش  دندرک .  باختنا  مود  نرق  رد  یبلک  ینئادم و  فنخموما ،  دننام  یناخروم  هک  تسا 
رب ای  اهباتک ،  نیا  دوب .  يا  هرود  یمومع و  خـیرات  تروص  هب  یخیرات  راثآ  نتـشون  دـش ،  حرطم  مراهچ  موس و  نرق  رد  رتشیب  لوا و  نرق 

هدافتسا اهیراگن  کت  زا  يرایسب  زا  اهنآ  نیودت  رد  اعبط  درک .  یم  هضرع  ار  یخیرات  لئاسم  رامشلاس  تروص  هب  ای  افلخ و  بیترت  ساسا 
رد يرونید و  یبوقعی ،  طایخ ،  نب  ۀفیلخ  زا  دنترابع  مود  لسن  هتـسجرب  ناخروم  دـش .  یم  جرد  یمومع  خـیرات  رد  اهنآ  بلاطم  هدـش و 
اب توافتم ،  هویـشود  نیا  هک  تسا  نشور  دروآ .  دـیدپ  اردوخ  میظع  خـیرات  اهیراگن  کـت  يرایـسب  زا  يریگ  هرهب  اـب  هک  يربط  تیاـهن 
راک هب  دش ،  یم  حرطماهیراگن  کت  رد  هک  یئزج  ثحابم  زا  يرایـسب  درادو .  هتـشاد  اردوخ  صاخ  تازایتما  مادـک  ره  هدوب و  رگیدـکی 
ياه یهاگآ  داـیز  مجح  تفرگ .  تروص  دـعب  هرود  رد  اـهیراگن  کـت  فیلءاـت  رد  هک  یعاـطقنا  اـب  اـعبط  دـمآ و  یمن  یمومع  خـیراوت 
قمع دناوت  یم  فنخموبا ،  ینئادم و  هتفر  نیب  زا  ياهیراگن  کت  هب  یهاگن  تفر .  نیب  زا  یعامتجا  گنهرف و  خیرات و  هژیو  هب  یخیرات ، 
راکب نب  ریبز  دننام  دنراد .  ار  دوخ  صاخ  هویـش  هرود ،  نیا  ناخروم  زا  یخرب  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  دـهد .  ناشن  ار  یگنهرف  هعجاف  نیا 

ياهیراگن کت  زا  يرایسب  دوخ  ربحملاو  قمنملا  رد  هک  بیبح  نب  دمحمای  تسا .  هدیزگرب  ار  صاخ  یـشور  تایقفوملا  تافیلءات  رد  هک 
هتـشاد تیمها  اهیراگن  کت  نیا  هزادـنا  هچ  ات  هک  دز  سدـح  ناوت  یم  اهنآ  ياوتحم  زاو  هدروآ  مهارف  مه  راـنک  يا  هناـهب  هب  ار  هدـنکارپ 

 . تسا

ح 90157)  ) فنخموبا

هب هدش و  دییءاتوا  یعیـش  شیارگ  (250  . ) تسا يرجه  مود  نرق  مان  هب  ناـخروم  زا  يدزا  میلـس  نب  فنخم  نب  دیعـس  نب  ییحی  نب  طول 
نبا (251  . ) داد یم  مانشد  ار  هباحص  دوب و  یضف  ار  وا  تسا :  هتـشون  نابح  نبا  دنا .  هتـسناد  كورتم  اروا  ثیدح  باحـصا  لیلد ،  نیمه 

هک تشاد  هجوت  مه  هتکن  نیا  هب  دـیاب  ثیدـح  باحـصا  دزن  يو  ندوب  كورتـم  رد  (252  . ) دوب یطارفا  یعیـش  وا  هک  تسا  هتـشون  يدع 
 . دنا هدرک  دییءات  اروا  یعیش  ناسانش  لاجر  اهنیا ،  ربارب  رد  (253  ) هتسنادن قثوم  ندوب  يرابخا  لیلد  هب  اروا  یبهذ  خرومو .  تسا  يرابخا 
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 ( ع  ) قداصلا دمحم  نب  رفعج  زا  وا  تشاد .  دامتعا  شیاه  لقن  هب  ناوتیم  دوب و  هفوک  رد  باحصالا  خیش  فنخموبا  تسا :  هتشون  یشاجن 
هب لمج  گنج  رد  يو  تسا .  ع )   ) یلع یلع  ماما  نارایو  (255  () ص  ) ربمایپ باحصا  زا  میلس  نب  فلخم  يو  دج  ( 254  . ) دراد تیاور 

فنخموبا هژیو  صصخت  دش .  ناهفـصا  مکاح  ماما  فرط  زا  زین  نآزا  دعب  تشاد .  روضح  ع )   ) یلع ماما  رانک  رد  دزا  هفیاط  ربهر  ناونع 
رابخا اـهیراگن ،  کـت  نیا  رتشیب  تسا .  هتـشاد  ییاـهیراگن  کـت  هقطنم  نیا  مهم  ياـهگنج  رتشیب  هراـبرد  (256)و  دوب قارع  ثداوـح  رد 
میدن نبا  تسرهف  رد  وا  تافیلءات  هب  یهاگن  تسا .  ثعـشا  نب  دمحم  نب  نامحرلادبع  مایق  جراوخ و  ياهیریگرد  هرابرد  یخرب  نایعیش و 
يوما دهع  رخاوا  ات  مالسا  خیرات  رابخا  هدمع  شخب  لماش  ابیرقت  ریـس  نیا  (257  . ) دهد یم  ناشن  تهج  نیا  رد  اروا  یفیلءات  راک  ریـس  ، 

دوب هعیش  هک  نا  اب  فنخموبا  ( 258  . ) تسا هدمآ  يو  ياهیراگن  کت  رد  لقتسم  ینیوانع  تحت  هرود  نیا  مهم  ياهدادیور  رتشیب  تسا . 
یبا نبا  لیلد  نیمه  هب  دـیاش  دـنا .  هدرک  لقن  وا  تایاور  زا  زین  تنـس  لها  هک  يروطب  درک ،  ظفح  رابخا  لـقن  رد  ار  مزـال  ردـص  هعـس  ، 

رد هدش  تیاور  وا  طسوت  هک  يدایز  بلاطم  تسا .  هتفرگن  رارق  نارگید  دـییءات  دروم  هک  ینخـس  (259  ، ) هدرک راکنا  اروا  عیشت  دیدحلا 
هرهب هدش ،  تیاور  یبلک  قیرط  زا  رتشیب  هکوا  ياه  هتشون  يربط  تسا .  تیمها  زیاح  رایسب  تهج  نیا  زاو  هدوب  درف  هب  رـصحنم  دوخ  عون 
لتاقم رد  زین  یناهفصا  جرفلوبا  (260  . ) دشاب یم  تیاور  هدروآ 586  فنخموبا  زا  لقن  هب  يربط  هک  یتایاور  هعومجم  تسا .  هدرب  یفاک 

رثکا يربط  هک  تسا  ع )   ) نیـسحلا لتقم  وا  ياـهراک  نیرتدنمـشزرا  زا  ( 261  . ) تسا هدرک  ناوارف  هدافتـسا  وا  زا  یناـغا  زین  نییبلاـطلا و 
 ، لقتسم روط  هب  ع )   ) نیسحلا لتقم  ناونع  اب  یلوعجم  هتـشون  (262  . ) تسا هدـنامن  ياج  رب  نآ  لصا  هنافـسءاتم  هدروآ و  ار  نآ  تایاور 
 . دوش یم  دـییءات  نآ  یتسرداـن  هدـمآ ،  يربـط  خـیرات  رد  هچنآ  اـب  نتم  اـب  نآ  هسیاـقم  اـب  هک  هدـش  پاـچ  ررکم  فلنخم  وبا  هب  هبوـسنم 
هب بوسنم  ياـه  هتخاـس  زا  داـیز ،  نبا  راـتخملا و  باـتک  راـتخملا و  لـتقم  ناونع  اـب  يو  هب  بوسنم  نتم  ود  هک  روطناـمه  تسرد  (263)
نب یلع  دـلوم  ناونع  اب  يا  هلاـسر  هک  تسا  ینتفگ  (264  . ) تسا راـگزاسان  هدرک  لـقن  فنخموبا  زا  يربـط  هچنآ  ياوتحم  اـب  هک  تسوا 

هب هدش و  هتخاس  اهدعب  یخیرات  ياه  هتـشون  یخرب  هک  روطنامه  دـسر  یم  رظن  هب  تسا .  هدـش  پاچ  فلنخم  وبا  مان  اب  مه  ع )   ) بلاطیبا
رظن دروم  نیـسحلا  لتقم  باتک  زا  دـشاب .  هدـش  ماجنا  نآ  هباشم  زین  فنخموبا  هرابرد  تاـحوتف  هنیمزرد  رتشیب  هدـش  هداد  تبـسن  يدـقاو 
هدوب شمهمم  راثآ  زا  وا  لمجلا  باتک  ( 265  . ) تسا هدنام  ياج  رب  ناهج  فلتخم  ياه  هناخ  باتک  رد  لبق  نورق  زا  یناوارف  ياه  هخسن 

 ( ع  ) نینموملا ریما  باحصا  زا  يراعـشا  رکذ  هلمج  نآ  زا  هدروآ و  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  ار  نآ  ياه  لقن  زا  يا  هراپ  هک 
رکذ ار  اهنآ  تسرهف  نیگزس  هک  هدنام  ياجربوا  زا  هدنکارپ  روط  هب  زین  يرگید  راثآ  (266  . ) تسا هدمآاهنآ  رد  تیاصو  هملک  هک  تسا 

فنخم وبا  ياهلقن  زا  یتسرهف  ات  تسا  هدیشک  ۀفالخلا  رـصع  يربطلا  خیرات  یف  فنخم  یبا  تایورم  باتک  هدنـسیون  ( 267  . ) تسا هدرک 
یخیرات ياه  هتشون  رد  هک  هدرک  فیلءات  شیارگ  نیا  اب  ار  دوخ  باتک  يو  دنک .  دقن  يروآ و  عمج  تسخن  يافلخ  تفالخ  هرود  رد  ار 

هک فنخموبا  خیاشم  لیـصفت  هب  شباتک  همدـقم  رد  يو  درادـن .  رابتعا  ینـس  کی  دـیدزا  نیاربانب  دراد و  دوجو  یعیـش  شیارگ  يربط ، 
 . درک دای  دنتسه  یعیش  ریغ  ناملاعو  قارع  عّیشتم  هتسجرب  ياه  هرهچ 

م 212)  ) يرقنم محازم  نب  رصن 

یعیـش قئالع  يور  زا  هک  تسا  یناراگن  کت  لسن  زا  يو  تسا .  يرجه  مود  نرق  مود  همین  يرابخا  ناـخروم  زا  يرقنم  محازم  نب  رـصن 
فنخموبا هقبط  زا  اروا  هدرک ،  دای  يو  زا  میدـن  نبا  تسا .  هتخادرپ  قارع  یعیـش  ياهنایرج  هب  طوبرم  راـبخا  يروآ  عمج  راـک  هب  دوخ ، 

نب رجح  لتقم  باتک  لمجلا ،  باتک  نیفـص ،  باتک  تاراغلا ،  باتک  شراثآ  هلمج  زا  تسا .  هدوب  راطع  يو  هک  تسا  هتـشون  هتـسناد و 
 . تسوا یعیش  شیارگ  مه  نآ  لیلد  هدش و  مهتم  تنس  لها  ناسانش  لاجر  يوس  زا  رصن  (268  . ) تسا ع )   ) نیسحلا لتقم  باتک  يدع ، 
زا نآ  زا  سپ  دنک .  یم  تیاور  نافیعـض  زا  يو  هک  دـیازف  یم  هتبلاو  دـناوخ  یم  رمالا  حـلاص  ۀـقیرطلا ،  میقتـسم  اروا  یـشاجن  ربارب ،  رد 

نیرخآ ثداوح  هب  طوبرم  ریخا  نتم  (269  . ) دنک یم  دای  ایارسلاوباو ،  میهاربا  نب  دمحم  رابخا  باتکو  بقانملا ،  باتک  ناورهنلا ،  باتک 
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رد دیدحلا  یبا  نبا  هدافتـسا  دروم  رد  مهم ،  يراگن  کت  نیا  تسا .  نیفـص  ۀـعقو  وا  هدـنام  ياجرب  باتک  اهنت  تسوا .  یگدـنز  ياهلاس 
هللا جرف  لاس 1301  رد  تسا .  هدـش  پاچ  يرمق  لاس 1300  ردو  هدوب  دادـغب  هزوم  رد  نآ  زا  يا  هخـسن  تسا .  هدوب  هغالبلا  جـهن  حرش 
لاس هب  نوراه  مالسلادبع  برع ،  ناهج  هتـسجرب  ققحم  قیقحت  اب  نآ  لوبقم  پاچ  ماما  درک ،  پاچ  ار  نآ  حیحـصت  اب  نارهت  رد  یناشاک 

یلاع و رایسب  یـسراف  هب  یکباتا  زیورپ  طسوت  نیفـص  راکیپ  مان  اب  هدش و  تسفا  مه  ناری  ارد  پاچ  نامه  تسا .  هدش  ماجنا  يرمق   1365
کت نیا  تمیها  رگناشنو  هدـنام  ياـجرب  مو  نرق  زا  هک  تسا  ییاـهیراگن  کـت  نیرتهب  زا  نیفـصلا ،  ۀـعقو  باـتک  تسا .  هدـمآ  رد  اویش 

يدایز یگنهرف  همطل  رثاآ ،  لیبق  نیا  نداد  تسد  زا  اب  هعیـش ،  هژیو ،  هب  هتفر  ناـیم  زا  اـهنآ  دـصرد  جـنپ  دون و  زا  شیب  هک  تساـهیراگن 
گنج نیا  تایئزج  تبث  ردو  هدرروآ  ار  دوخ  بلاطم  دنس  عقاوم  رتشیب  رد  يو  دنسم .  تسا  یباتک  محازم ،  نب  رـصن  باتک  تسا .  هدید 

هب هک  نآزج  هدـمآ ،  ناوارف  مثعا  نبا  حوتفلا  باتک  رد  محازم  نب  رـصن  مان  تسا .  هتفرگ  راکب  ار  دوخ  ناوت  یمامت  مالـسا ،  خـیرات  مهم 
رد ار  محازم  نب  رـصن  راثآ  تارقف  زا  يرایـسب  نیاربانب ،  تسا .  هدشن  هلءاسم  نیا  هجوتم  ححـصم  هنافـسءاتم  هدما و  محازم  نب  میعن  اطخ 

 . تفای ناوت  یم  حوتف 

(206 204  ) یبلک دمحم  نب  ماشه 

رشب نب  بئاس  نب  دمحم  يو  ردپ  تسا .  یمالـسا  هرود  ناخروم  نیرتگرزب  رامـش  رد  یبلک  ورمع  نب  رـشب  نب  بئاس  نب  دمحم  نب  ماشه 
هک تسا  هتـشون  دعـس  نبا  تسا .  هدرب  هرهب  ناوارف  ردـپ  یملع  ثاریم  زا  دـنزرف ،  هدوب و  شیوخ  نامز  مانب  ناملاع  زا  زین  م 146 )  ) یبلک
هب ردپ  يو و  ( 270  . ) دندیگنج یم  ع )   ) یلع رانک  رد  لمج  گنجرد  نامحرلادبعو  دیبع  بئاس و  شنادـنزرفو  ورمع  نبرـشب  يو  دـج 

ناوارف نعط  دروم  یعیش ،  ياهشیارگ  لیلد  هب  زینو  دنا ،  هتشاد  یخیرات  ياهشور  خهدوب و  نوریب  ثیدح  باحصا  کلس  زا  هک  نآ  لیلد 
هک هدوب  يردق  هب  دمحم  شناد  لاح ،  ینا  اب  (271  . ) دنا هدرک  دای  هدوب  ضفاور  رگید  مان  هک  اهییابس  امـش  رد  ار  دمحم  دنا .  هتفرگ  رارق 
رد هک  نآ  تیاهن  (272  . ) دـنک تیاور  يو  زا  هطـساو  اب  دـش  روبجم  اهدـعب  دـنک ،  لقن  يو  زا  تساوخ  یمن  لئاوا  هک  بیهـص  نب  داـبع 
 . دنا هدرکن  دامتعا  يو  هب  ثیدـح  رد  اما  دـنا ،  هدرک  تیاور  يو  زا  ینـس  قثوم  ياه  هرهچ  تشادـن  دـننام  هدـش  هتفگ  هک  ریـسفت  شناد 
 ، هتـشاد صـصخت  سانلا ،  مایا  رابخا و  ریـسفت و  رد  هدوب و  هفوک  ناملاع  زا  م 146 )  ) بئاس نب  دمحم  هک  تسا  هتـشون  میدـن  نبا  ( 273)

برع ثیداحا  رابخا و  ریـسفت ،  رد  درجتم  اروا  ثعـشا ،  با  مایق  رد  وا  تکرـش  هب  هراشا  اـب  يربط  (274  . ) تسا هتشون  زین  يریـسفت  يو 
ار بئاس  نب  دمحم  هینک  وا  دیوگ :  یم  یناعمس  تسا .  هدرک  لقن  تیاور  يو  زا  رصنوبا  انثدح  ریبعت  اب  قاحـسا  نبا  (275  . ) تسا هتسناد 
رد هدوب و  هعیش  شا  هداوناخو  ردپ  دننامه  وا  تسا .  رادروخرب  يرتشیب  یگتسجرب  زا  دمحم ،  دنزرف  ماشه  ( 276 !) دوشن هتخانش  ات  هدروآ 
زا هباحص ،  بلاثم  نتشون  هتشاد و  رواب  تعجر  هب  يو  هک  هدش  هتفگ  تسا .  هدش  هیلکت  رما  نیا  رب  یفاک  هزادنا  هب  يو ،  لاح  حرش  عبانم 

ياه يراگن  کت  بحاـص  يو  ( 278  . ) انبهذمب صتخی  ناک  هک :  تسا  هتـشون  یـشاجن  (277  . ) تسا هدش  هتـسناد  وا  عیـشت  ياه  هناشن 
نآ سیون  خـیرات  نافلوم  زا  يرایـسب  تسا .  هدـنام  ياج  رب  عبانم  ریاس  رد  اهنآ  زا  یتارقف  اهنت  هتفر و  نایم  زا  اهنآ  رتشیب  هک  هدوب  یناوارف 
هب طوبرم  رابخا  زینو  تیلهاج  رابخا  رتشیب  يو  يراک  هزوح  دـنا .  هدرک  هدافتـسا  وا  یخیرات  تایاور  زا  هدوب و  يو  نادرگاش  زا  راـگزور 

هدوب خروم  کی  ردـپ  دـننامه  زین  وا  اـعبط  تسا .  هدرک  يروآدرگ  هنیمز  نیا  رد  یمیظع  ياـه  هعومجم  هک  نیا  وگ  هدوب و  نمی  ناریا و 
زا یسک  منک  یمن  نامگ  تسا .  بسن  رعـش و  بحاص  ماشه  هک  تسا  هتفگ  وا  هرابرد  لبنح  نب  دمحا  لیلد  نیمه  هب  ثدحم .  هن  تسا و 

اهدعب هک  تسا  يراثآ  ردام  هنیمز ،  نیا  رد  يو  تافیلءات  تسا .  باسنا  شناد  رد  ماشه  هدـمع  صـصخت  ( 279  . ) دنک لقن  یتیاور  يو 
 : تسا هتـشون  یلع  داوج  يو .  یخیرات  دـنلب  غوبن  زا  تسا  یناشن  روآ و  باجعا  ماشه  راـک  تعـسو  تسا .  هدـش  هتـشاگن  هتـشر  نیا  رد 
زین ار  یسراف  نابزوا  تفرگ .  یشیپ  شردپ  رب  سرف  خیراتو  هریح  خیرات  رد  هژیو  هب  بوتکم  زا  قئاثو  یلصا و  عبانم  زا  هدافتـسا  رد  ماشه 
دوب خروم  کی  يوس  کی  زا  خیرات  یملع  مهف  يانعم  هب  هک  داد  ناشن  دوخ  زا  ار  يدشر  تیلباق و  وا  هنیمز  نیارد  تسناد .  یم  یبوخ  هب 
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دیدج تاقیقحت  دندرک ،  تایاور  لقن  رد  بذـک  ریوزت و  هب  مهتم  ارواو  هدـنامن  ناما  رد  ثیدـح  باحـصا  تاماهتا  زا  ماشه  هک  نیا  اب  . 
رد ار  يدنلب  ياهماگ  دوب و  قفوم  شیوخ  راک  رد  وا  دندوبن .  باوص  رب  دـنتفگ  وا  هرابرد  هچنآره  هرابرد  وا  نانمـشد  هک  دـهد  یم  ناشن 

مدـع يربط و  ییاور  هویـش  هب  هراشا  اب  رگید  ياـج  رد  یلع  داوج  (280  . ) تشادرب یملع  شور  ساسا  رب  یخیراـت  راـثآ  فیلءاـت  تهج 
رد دوخو  تشگ  یم  یمـسر  دانـسا  لابند  هب  دـک ك  یم  شیاتـس  یبلک  هویـش  زا  اهلقن ،  یتسردان  یتسرد و  یـسررب  رد  نآ  ندوب  یفاک 

یتافیلءات زین  یمالـسا  هرود  رابخا  هرابرد  ماشه  ( 281  . ) دزادرپب قیقحت  هب  اهنآ  زا  هدافتـسا  اب  ات  دوب  اه  باتک  لاـبند  هب  اـهریدو  سئاـنک 
 ، هحفـص هس  رد  میدن  نبا  دوب .  یعیـش  فنخموبا  رابخا  يوار  هدمع  روط  هب  يو  دیآ  یمرب  يربط  خـیرات  باتک  زا  هک  روطنامه  تشاد و 

رابخا یلهاج ،  رابخا  لئاوالا ،  باسنا ،  اهنامیپ ، )  ) فالحا هلمجزا ،  ینوگانوگ  ياه  هنیمز  رد  راثآ  نیا  تسا .  هدرمـشرب  اروا  تاـفیلءات 
رد نایمخل  روبق  ياه  گنس  ندناوخ  رد  وا  یملع  تاقیقحت  (282  . ) دشاب یم  برع  مایا  ءارعش و  رابخا  اهرهش ،  رابخا  یمالـسا ،  نارود 
 ، ریبکلا بسنلا  وا  فورعم  رثا  دـنچو  ( 284  . ) هدرک تسرهف  نیگزـس  اروا  هدنام  ياجرب  راثآ  (283  . ) تسا يراکتبا  بلاج و  رایـسب  عون 
نآ تیاکح  هک  هدـش  لقن  بلاج  یتیاور  ماشه  عّیـشت  رد  تسا .  هدـش  پاچ  حیحـصت  دـنچ  اب  ریبکلا  نمیلاو  دـعم  بسن  باتکو  مانـصالا 
مدش ضیرم  ینامز  نم  تفگ :  زور  کی  مدناوخ .  یم  نارق  وا  رب  متـشاد  دمآو  تفر  یبلک  دزن  نم  دیوگ :  هدئاز  تسین .  فطل  زا  یلاخ 

 . مدروآ رطاـخ  هب  ار  زیچ  همه  هاـگنآ  داـهن .  مناـهد  رد  اردوخ  ناـبزوا  هتفر ،  دـمحم  لآ  زا  یکی  دزن  سپ  مدرک .  شومارف  ار  زیچ  همهو 
لآ هب  وا  يداقتعا  هب  لیلد  هب  هدـئاز  رظن  راـهظا  ینا  (285  . ) درک مهاوخن  لقنوتزا  یتیاور  هاگ  چـیه  ادـخ  هب  متفگ :  وا  هب  دـیوگ ،  هدـئاز 

 . تسا هدوب  ع )   ) دمحم

م 207)  ) يدع نب  مثیه 

ابیرقت اما  هدنامن  ياجرب  يو  زا  يزیچ  لقتسم  تروص  هب  هچرگ  هک  تسا  يرجه  مود  نرق  مود  همین  ناخروم  زا  يدع  نب  نامحرلادبعوبا 
نبا تسا .  هدمآ  وا  زا  سپ  هرود  ذخآم  رتشیب  رد  يو  مان  هک  يروط  هب  دنا ؛  هدرک  هدافتسا  يو  راثآ  زا  مراهچ  موس و  نرق  ناخروم  رتشیب 

خیرات راگن و  کت  لسن  هنایم و  يو  تسا .  هدرک  دای  باسنالا  رثآملاو و  بقانملاو  باثملاو  رابخالاو  رـشعلاب  ملاع  ترابع  اب  يو  زا  میدن 
 . یمومع خـیرات  مهو  تسه  ینئادـم  فنخم و  وبا  راثآدـننام  ییاهیراگن  کت  مه  يو ،  راثآ  رد  لـیلد ،  نیمه  هب  تسا و  سیون  یمومع 
نآ يراگن  خـیرات  هزوح  هک  يو  هقالع  دروم  تاعوضوم  عونت  هتـشون و  باتک  هلاسر و  یبسن ،  یخیرات و  ثحاـبم  ماـسقا  عاونا و  رد  يو 

باتک برعلا ،  قارتفاو  مدآ  طوبه  باتک  زادـنترابع :  شیاه  باتک  نیوانع  زا  یخرب  تسا .  هدرتسگ  رایـسب  دـنک ،  یم  راکـشآ  ار  هرود 
یف یلاوملا  نم  جوزت  نم  باتک  ریبکلا ،  بلاثملا  باتک  ۀیما ،  ینب  مجعلا و  خیرات  باتک  ۀلودلا ،  باتک  ناسارخو ،  داوسلاب  برعلا  لوزن 

ءافلخلا خیرات  باتک  ءافلخلا ،  میتاوخ  باتک  نینـسلا ،  یلع  خیراتلا  باتک  جراوخلا ،  باتک  نیثدحملاو ،  ءاهقفلا  تاقبط  باتک  قبرعلا ، 
باتک هدامآ  هرفس  رـس  اهدعب  هک  یناسک  فالخرب  ماما  هتفرگ  هرهب  دوخ  زا  شپ  عبانم  زا  يدع  نب  مثیه  ( 286  . . . ) ۀفوک و ةالو  باتک  ، 

هتفرگرب هتسجرب  ياه  تیصخش  لئابق و  نایم  لوا  تسد  عبانم  زا  ار  دوخ  رابخا  زا  يرایـسب  ینئادم  فنخموبا و  دننامه  وا  دنا ،  هتـسشن  اه 
مثیه میدـن  نبا  لقن  هب  هک  تسا  دیعـس  نب  دـلاجم  اهنآ  زا  یکی  دـنا .  هدوب  يرابخا  يو  خـیاشم  دـیتاسا و  زا  یناسک  لاـح  نیا  اـب  تسا . 

هک ( 243  ) يدایزلا ناسح  وبا  هلمج  زا  دـنا .  هدوب  خـیرات  لـها  هک  تشاد  زین  ینادرگاـش  يو  (287  . ) تسا هتـشاد  وا  زا  یناوارف  ياـهلقن 
نب دمحم  راثآ  دعس ،  نبا  تاقبط  باتکرد  تسا .  هتشاد  ءارعـشلا و . . .  تاقبط  باتک  ریبز و  نب  ةورعل  يزاغملا  باتک  دننام  ياه  باتک 

هدمآ ررکم  يدع  نب  مثیه  مان  یناهفـصا  جرفلوبا  راثآ  يدوعـسم و  بهذلا  جورم  يربط ،  خیرات  یبوقعی ،  خیرات  لاوطلا ،  رابخا  بیبح ، 
رداصم هلمج  زا  هک  تسا  هدروآ  دوخ  مالـسالا  خیرات  هدقم  رد  یبهذ  تسا .  هدوب  روبزم  دارفا  هدافتـسا  دروم  شراثآ  دـهد  یم  اشن  نیاو 

(288  . ) تسا يدع  نب  مثیه  خیرات  يو 
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(213 ای ای 211   209 110  ) ینثم نب  رمعم  هدیبعوبا 

دعب هب  موس  نرق  زا  هک  تسا  یگرزب  راثآ  هدننک  هیذغت  وا ،  ناوارف  ياه  يراگن  کت  هک  تسا  يا  هتـسجرب  ياه  هرهچ  رگید  زاهدـیبعوبا 
یلیامت هک  يور  نآزا  ای  لیلد ،  نیا  هب  هدوب و  کلسم  یبوعش  يدرف  يو  (289  . ) تسا هدرک  شیاتس  يو  زا  ظحاج  تسا .  هدش  فیلءات 

رد وا  راـثآ  رتشیب  ( 290 !) درکن تکرـش  يدـحا  يو  هزانج  عییـشت  رد  هدـش ك  هتفگ  تسا .  هدوبن  مدرم  يانتعا  دروم  هتـشاد ،  جراوخ  هب 
اهدـعب ظحاج و  هچنآ  هیبش   ) فلتخم تاناویح  هرابرد  تاعالطا  رابخا و  يروآ  عمج  نآرق  تاغل  هراب  رد  يراثآ  تسا .  یبدا  تاعوضوم 

وا یخیرات  ياه  باتک  نیوانع  زا  یخرب  تسا .  تاحوتف  هژیو  هب  یخیراـت ،  راـثآ  زین  و  دـنداد ) ماـجنا  ناویحلا  ةاـیحو  ناویحلا  رد  يریمد 
 ، ۀنیمرا حوتف  باتک  ةرـصبلا ،  ةاضق  باتک  نامثع ،  لتقم  باتک  تاراغلا ،  باتک  نیفـصو ،  لمجلا  باتک  فارـشالا ،  لتاقم  زا :  دنترابع 

نادلبلا و حوتف  رد  يرذالب  هدافتـسا  دروم  تاحوتف  رد  يو  راثآ  (291  . ) ۀبعکلا ۀـضق  باتک  جاجحلا ،  رابخا  باتک  زاوهالا ،  حوتف  باتک 
وازا لقن  رد  اریز  دنا .  هدرک  لقن  يو  ياه  باتک  زا  میقتسم  روط  هب  اهنآ  تسا .  هتفرگ  رارق  هدوب ،  يو  يرهشمه  هک  طایخ  نب  ۀفیلخ  زین 
ظفح یهکاف  هکم  رابخا  رد  صن  هدزای  دادعت  دوب ،  هتشون  هکم  ياه  هاچ  هرابرد  هدیبع  وبا  هک  یباتک  زا  ( 292  . ) دنروآ یمن  يدنس  چیه 

يو ندش  مهتم  ببس  هتشاگن ،  سرفلا  لئاضف  ناونع  هب  هک  يرثا  زین  هتـشون و  یبرع  لئابق  بلاثم  رد  يو  هک  ییاهباتک  (293  . ) تسا هدش 
 . تسا هدش  يرگ  یبوعش  هب 

(294 () 228 135  ) ینیادم نسحلوبا 

رد تفر و  نئادم  هب  نآ  زا  سپ  دمآایند .  هب  هرـصب  رد  بدـنج )  نب  ةرمـس  یلاوم  زا   ) ینیادـم فیـس  یبا  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  نب  یلع 
عقاو تنس  لها  دامتعا  دروم  هک  تسا  یناخروم  دودعم  زا  يو  تشذگ .  رد  یلصوم  قاحسا  شتسود  هناخ  رد  یگلاس  نس 92  رد  دادغب 

نب ییحی  (295  . ) دنا هتـسناد  قثوم  ار  يو  يدادغب  بیطخ  نیعم و  نب  ییحی  تسا .  هتخیگنارب  وا  هب  تبـسن  یـصاخ  کش  رما  نیاو  هدـش 
هدروآ وا  زا  دنـسم  تیاوروا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  (296  . ) دسیونب ار  ینئادـم  ياه  باتک  هک  درک  یم  هیـصوت  ریهز  نب  دـمحا  هب  نیعم 

ياه شیارگ  نتـشاد  زا  دیابن  هتفرگ  بقل  ینیادم  هتفر و  نیادم  هب  اهدعب  هچرگ  هتفای ،  دشر  هرـصب  رد  ینیادـم  هک  اجنآ  زا  (297  . ) تسا
تسا ینیادم  نیمه  هدوب ،  يوهلا  ّینامثع  توقایهتفگ ،  هب  هک  زین  مکح  نب  ۀناوع  رابخا  يوار  اذل  دشاب  هرهب  یب  هرصب  رد  دوجوم  ینامثع 

تلع یتقو  دندرک .  یم  لوبق  ار  یثارم  تایاور  اهنت  نایوما  تسا :  هتفگ  ینئادم  هک  تسا  هدـمآ  دروآ  ینئادـم  زا  ظحاج  هک  يربخ  رد  . 
میدن 239 نبا  شرامش  اسا  رب  يو  تافیلءات  هرامش  ( 298 !) دوب قالخا  مراکم  رب  لمتشم  لیبق  نیا  هک  دوب  نآ  شلیلد  تفگ :  دندیسرپ  ار 

یم ات 261  یخرب  لقن  هب  هک  هدش  دای  زین  يرگید  ياه  باتک  هداد ،  يو  راثآ  زا  توقای  هک  یتسرهف  رد  هک  تسا  یلاحرد  نیا  تسا .  رثا 
 ( ص  ) ربمایپ هب  طوبرم  ناونع  تفهو  تسیب  دنهدب .  ینئادم  هبار  نییرابخالا  خیش  بقل  یخرب  ات  هدش  ببـس  فیلءات  زا  مجح  نیا  دشر . 

فارشا و نایم  جاودزا  هلءاسم  نانز و  رابخا  هرابرد  ناونع  هسو  یـس  شیرق ،  هتـسجرب  ياه  تیـصخش  شیرق و  هرابرد  ناونع  کیو  یس 
 . تاحوتف هرابرد  ناونع  تفه  یس  مالسا .  زا  دعب  برعلا  مایا  هرابرد  ناونع  تفه  ستیب و  افلخ .  رابخا  هرابرد  ناونع  تفه  کلذ .  لاثما 
اه هتشون  نیا  یماسا  زا  هک  هنوگنامه  رگید .  تاعوضوم  رد  هیقب  و  ءارعش ،  رابخا  هرابرد  ناونع  ود  یـس و  برع .  رابخا  هرابرد  ناونع  هد 

تاعوضومو اهدادخر  هرابرد  يراگن  کت  شراگنرب  مسر  هک  تسا  يا  هرود  رد  سیون  خیرات  نافل  ؤم  نیرتمهم  زا  ینئادم  دـیآ .  یم  رب 
ياه هبنج  هب  وا  لاثم  ناونع  هب  تسا .  راکـشآ  يو  ياه  هتـشون  زا  الماک  تاعوضوم  لیبق  نیا  هب  ینئادم  صاخ  هقالع  تسا .  هدوب  صاخ 
 ( ، ص  ) یبنلا دوهع  باتک  ص ، )   ) یبنلا عاطقا  باتک  ص )   ) یبنلا تاـهما  باـتک  دـننام :  ییاـه  هلاـسر  هدرک و  هجوت  هریـس  زا  یـصاخ 

شیارگ نیا  تاقدـصلا  یلع  ص )   ) یبنلا لامع  باتک  ص ، )   ) یبنلا جاوزا  باتک  نیقفانملا ،  رابخءا  باتک  ص ، )   ) یبنلا لئاسر  باـتک 
تالاقم دح  رد  دـیاب  هدیـسر ،  پاچ  هب  هدـنام و  ياجرب  اهنآ  زا  یکدـنا  هک  ار  تافیلءات  نیا  زا  يرایـسب  دـهد .  یم  ناشن  حوضو  هب  اروا 
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 . تسا هدوب  گرب  شش  ات  جنپ  اهنت  هدرک  هظحالم  ار  نا  یخونت  هک  وا  قیـضلاو  ةدشلا  دعب  جرفلا  باتک  لاثم  ناونع  هب  تسناد .  کچوک 
زا نیناز  هرابرد  هلاسر  نیا  تسا .  هاتوک  هدیسر  پاچ  هب  نوراه  مالسلادبع  طسوت  هک  زین  ینئادم  شیرق  ءاسن  نم  تافدرملا  هلاسر  (299)
 . تسا هدـنام  ياـجرب  زین  وا  صاوخلا  ملع  يزاـعتلا و  هلاـسرود  دـنا .  هدـمآرد  يرگید  جاودزا  هب  رهوـش ،  گرمزا  دـعب  هک  تسا  شیرق 

ناونع هب  تسا .  هدـماین  تسد  هب  يو  راثآ  لیبق  نیا  زا  يربخ  نونک  اـت  هتبلا  هک  هدوب  زین  يدـنلب  راـثآ  يو ،  تاـفیلءات  ناـیم  تسا  نکمم 
هدـمآ يدـعب  ياهباتک  رد  وا  دوقفم  راثآ  زا  يدایز  ياه  شخب  تسا .  هدوب  دـلجم  هس  رد  هک  هدـش  هتفگ  وا  يزاغملا  باتک  هرابرد  لاـثم 

 . تسا هدـمآ  یناهفـصا  جرفلاوـبا  نییبلاـطلا  لـتاقم  باـتک  رد  نییبلطـالا  نم  لـتق  نـم  ءامـسا  باـتک  زا  یناوارف  تارقف  هـلمج  زا  تـسا . 
هرابرد وا  ياه  باتک  زا  يدایز  ياه  شخب  هک  روطنامه  تسرد  ( 301  . ) تسا هدرک  لقن  ینئادم  زا  تیاور  اعمج 1416  يرذالب  (300)

رد يربط  ( 303  . ) تسا هدرک  لقن  ار  ینئادم  راثآ  زا  ییاه  شخب  زین  دـیدحلا  یبا  نبا  (302  . ) تسا هدمآ  ءاسنلا  تاغالب  رد  هتشون  نانز 
رد زین  يرذالب  روطنیمه  تسا .  هتـسج  دوس  ناسارخ  حوتف  وا  رثا  هژیو  هب  ینئادم  ياه  هتـشون  زا  یناوارف  دراوم  رد  ناسارخ  خـیرات  شخب 

هرهب نیرتشیب  ایوگ  هک  هدوب  یمهم  راثآ  زا  یکی  مه  يو  ءافلخلا  خیرات  باتک  دراد .  ینئادم  زا  یناوارف  ياهلقن  نایوما ،  زینو  هریـس  رابخا 
يو زا  دراد .  یمالـسا  هرود  رابخا  هب  صاـصتخا  اـهنت  یگدرتسگ  همه  اـب  ینئادـم  راـثآ  يور  ره  هب  ( 304  . ) تـسا هدرب  نآ  زا  يربـط  ار 
اذل تسا .  یمالسا  هرود  هب  طوبرم  وا  ياه  هتشون  ریاس  هدیـسر و  تیلهاج  زا  یکدنا  راثآ  هدنامن .  ياجرب  يزیچ  ءادتبملا  عوضوم  هرابرد 

دهاوخ یم  ار  یمالـسا  هرود  رابخا  یـسک  رگا  دناوخبار و  هدیبعوبا  ياه  باتک  دهاوخ  یم  ار  تیلهاج  هرود  رابخا  یـسک  رگا  دـنا  هتفگ 
هرود خـیرات  هطیحرد  ینئادـم  زا  هچنآ  زا  دـنلب  یتسرهف  مامت ،  هلوصح  اـب  دـهف ،  دـمحم  يردـب  داتـسا  ( 305  . ) دـناوخب ار  ینئادـم  راثآ 

راثآ رد  يدایز  راـبخا  زین ،  یبدا  نوتم  رد  (306  . ) تسا هداد  تسد  هب  فلتخم  ذـخآم  زا  یخیرات ،  بیترت  ظفح  اب  هدـش ،  لـقن  یمالـسا 
(307  . ) تسا هدش  لقن  ینئادم  زا  نارگید  یناهفصا و  جرفلوبا  هبردبع ، :  نبا  دّربم ،  راکب ،  نب  ریبز  ظحاج 

(240  ) طایخ نب  ۀفیلخ 

خیراتلا ۀـمئا  نم  ناونع  اب  يو  زا  ریثک  نبا  هک  تسا  يرجه  موس  نرق  مهم  ناخروم  زا  (308  ) يرفصع بابش  هب  فورعم  طایخ  نب  ۀفیلخ 
همه سءار  ردو  هلزتعم  يریگتخس  ایو  هنحملا  يارجام  ریگرد  هک  هدوب  ینامز  رد  دعس  نبا  دننامب  تسرد  زین  يو  (309  . ) تسا هدرک  دای 

تـسخن تسا .  هدرمـشرب  يو  يارب  باتک  جـنپ  هدرک و  دای  يو  زا  میدـن  نبا  (310  . ) تسا هدـش  نآرق  قلخ  باـب  رد  نارگید  رب  نومءاـم 
تیاهنرد نایمعلاو و  یـضرملاو  ناجرعلاو  ینمزلا  خیرات  باتک  مراهچ  ءارقلا .  تاقبط  باتک  موس  خـیراتلا .  باتک  مود  تاقبطلا .  باتک 

يو هرابرد  تسا .  هدـش  پاچ  هدیـسر و  ام  تسد  هب  وا  تاقبط  خـیرات و  باتک  ود  اهنت  میهاگآ  هک  اجنآ  ات  (311  . ) نآرقلا ءازجا  باتک 
ياه شیارگ  نتشاد  لیلد  هب  اه  يرصب  تسا و  يرصب  يو  دننک .  یم  قیثوت  ار  يو  اعون  هچرگ  تسا ،  فالتخا  لاجر  باحـصا  نایم  زین 

هدجیه رد  دوخ  باتک  رد  يراخب  دنوش .  دییءات  ثیدح  باحصا  يوس  زا  هک  تسا  ناشرای  تخب  ینئادم  دننام  نآ  هب  کیدزن  ای  ینامثع 
فارتعا دیاب  دنیوگب .  نخس  رتمک  يو  حدق  رد  يدعب  ناسانش  لاجر  ات  خهدوب  رگید  یتصرف  زین  نیا  هدرک و  لقن  يو  زا  یتایاور  دروم ، 

 . دوش یمن  تفای  هفیلخ  یقارع  عیشت  عون  زا  قئالع  نیرتمک  تسا .  ثیدح  باحصا  لوبقم  نیا  دراد و  دنس  هب  یفاک  يانتعا  يو  هک  درک 
يرمعلا ءایض  مرکا  ششوک  هب  يرمق  لاس 1386  رد  هدنام ،  یقاب  ( 276 201 () 312  ) یبطرق دلخم  نب  یقب  تیاور  هب  هک  وا  خیرات  باتک 

هدش هضرع  نا  زا  يرگید  پاچ  راکز  لیهس  شـشوک  هب  لاس 1414  رد  هدیـسر و  پاچ  هب  قارع )  یملع  عمجم  تدعاسم  هب  قارع (  رد 
تسا هدروآ  همدقم  رد  هدوب  تسد  رد  شنادناخ  يو و  هرابرد  هک  ار  هچنا  يو و  لصفم  لاح  حرش  يرمعلا  رکفلاراد . ) توریب ،   ! ) تسا
تسا هدرک  هیکت  قاحسا  نبا  رب  هدمع  روط  هب  هریـس  رد  فیلخ  تسا .  هداد  تسد  هب  هب  وا  خیرات  رد  ار  هفیلخ  ذخآم  زا  یتسرهف  يرعملا  . 

لقن قاحـسا  نبا  زا  تفالخ  نیتسخن  هرود  هرابرد  يددـعتم  تایاورو  هدرب  هرهب  زین  قاحـسا  نبا  ءاـفلخلا  خـیرات  باـتک  زا  نینچمه  يو  . 
هک يرگید  هدنسیون  ای  يوار  ( 313  . ) تسا هدمآ  هفیلخ  خیرات  باتک  رد  قاحـسا  نبا  مان  راب  دـص  زا  شیب  هدـش ك  هتفگ  تسا .  هدرک 
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رعشم وبا  هتشون  تسا .  هتفرگ  رارق  تاقبط  رد  دعس  نبا  هدافتسا  دروم  شراثآ  ایو  تایاور  زا  هک  تسا  ریرج  نب  بهو  هدرب  هرهب  وا  زا  يو 
هتفگ تسا .  هدرک  لقن  يو  زا  میقتسم  روط  هب  واو  هدوب  يو  یمسر  ناداتـسا  زا  ینئادم  تسا .  هدوب  هفیلخ  ذخآم  زا  هتفر ،  نایم  زا  هک  زین 

نیفـص و باتک  لمج ،  باتک  زا  لامتحا  هب  ینئادـم  زا  اهلقن  دـصرد  هاجنپ  تسخن ،  ياـفلخ  هرود  راـبخاو  تاـحوتف  شخب  رد  هک  هدـش 
اب اهنآ  تابوتکم  زایو  هک  تسا  لـمتحم  دـنا و  هدوب  ییاـه  باـتک  بحاـص  یخرب  هک  وا  خـیاشم  رگید  زا  (314  . ) تسوا جراوخ  باـتک 

م  ، ) صفح نب  میحـس  یبلک ،  ماشه  م 209 )  ) ینثم نبرمعم  هدیبعوبا  زا  دـنترابع  دـشاب ،  هدرک  لقن  ار  یتایاور  اهنآ  زا  اهافـش  ای  هزاجا و 
یمیدق باتک  نیا  هک  تسا  هدش  هتفگ  هفیلخ  خیرات  هرابرد  ( 316) رگید يرایسب  هریغم و  نب  هللادبع  (315  ، ) یمذحق ماشه  نب  دیلو  ( 190

رامآ هک  تسا  نآ  باتک  رگید  زایتما  تسا .  هدیسر  ام  تسد  هب  هدرک و  تبث  ار  ثداوح  رامـشلاس  تروص  هب  هک  تسا  یخیرات  رثا  نیرت 
هتخادرپ رتمک  بلهم  نب  دیزی  شروش  دننام  مالسا  يایند  یلخاد  ثداوح  هب  يو  تسا .  هدماین  رگید  عبانم  رد  هک  هدرک  تبث  ار  یماقرا  و 

نارـصاعم هک  هدش  هتفگ  تشذگ ،  فیلخ  خـیرات  هرابرد  هچنآ  همه  اب  ( 317  . ) تسا هدروآ  يرتشیب  رابخا  تاـحوتف  هراـبرد  ضوع  رد  و 
رد مه  نآ  راب  کی  اهنت  يربط  دنا .  هدرکن  لقن  نآزا  هدش ،  فیلءات  نآ  زا  سپ  یکدنا  هک  يراثآ  رد  هدرکن و  یلابقتسا  وا  باتک  زا  يو 

ریثک نبا  ای  یبهذ و  اهدعب ،  اما  ( 318  ) هدرب هرهب  نآ  زا  دوخ  لصوم  خیرات  رد  م 334 )  ) يدزا تسا .  هدرک  دای  يو  زا  لاس 141  ثداوح 
لاس يانعم  هب  نهک ،  ناخروم  هاگن  رد  خـیرات  تسا .  هدوبن  اهنآ  سرتسد  رد  باتک  هک  تسا  نانچ  لـمتحم  دـنا .  هدرکن  هدافتـسا  نآ  زا 

رد هفیلخ  دور .  یم  راک  هب  اهنیا  دننام  ثداوح و  نداد  خر  لاس  تشذـگرد ،  دـلوت ،  لاس  زا  معا  میوقت  يانعم  هب  هدـمع  روط  هب  تسا و 
تدم نانز و  هدـع  زین  شیوخ و  هزور  جـح و  راک  نامدرم  تسا و  خـیرات  باتک  نیا  دـسیون :  یم  خـیرات  فصو  رد  دوخ  باتک  همدـقم 

بارعا هک  ددعتم  یخیرات  ياهءادبم  زا  هاگنآ  دیوگ و  یم  نخـس  يرجدزی  خیرات  زا  نآ  زا  سپ  دننک .  یم  نییعت  خیرات  اب  ار  دوخ  نوید 
خیرات شیادـیپ  نآ  زا  سپ  تسا .  هدوب  هکم  هب  ههربا  هلمح  اهنآ  نیرخآ  دـندرک و  یم  ظـفح  ار  نآ  يدـنچ  يارب  هثداـح ،  ره  زا  سپ  زا 

هدمع ياهیگیژیو  زا  دـهد .  یم  همادا  لاس 232  ات  زاغآ و  (ص )  ربمایپ دلوت  زا  ار  دوخ  یخیرات  ثحب  نآ  لابندـب  هتفگ و  نخـس  يرجخ 
ار اهرهش  تسرهف  باتک ،  ياج  لاجرد  يو  تسارهش .  ره  رد  لاس و  ره  رد  یتموکح  نابصنم  بحاص  هرابرد  ییاهیهاگآ  هئارا  باتک ، 
اب سایق  رد  هک  تسا  هتفه  ياـهزور  زین  اـهلاس و  زا  داـی  رگید  یگژیو  (319  . ) دـنک یم  دای  نآ  نابـصنم  بحاص  ریاس  ناریما و  زا  دای  اـب 

روآدای دـیاب  زین  دراد .  یگزات  الماک  (320  ) هرح لمج و  ناگتـشک  زین  همامی و  ناگتـسک  تسرهف  زا  دای  تسا .  هجوت  لباق  رگید  ذـخآم 
یلاخ تسا ،  راکشآ  اهنآ  رد  یسایس  یبهذم و  ياهـشیارگ  هک  يدوعـسم  یبوقعی و  دننام  ییاهباتک  فالخرب  هفیلخ ،  خیرات  نتم  هک  دش 

نیا رد  هک  تسا  يراـثآ  نیرت  نهک  زا  دعـس  نبا  تاـقبط  راـنک  رد  هک  تسوا  تاـقبط  باـتک  فیلخ ،  رگید  رثا  تسا .  يریگ  عـضوم  زا 
دعـس نبا  تاـقبط  هب  تبـسن  يرت  عیـسو  ییاـیفارغج  هنماد  زا  راـصتخا ،  مغر  یلع  فـیلخ ،  تاـقبط  باـتک  تسا .  هدـنام  ياـج  رب  هنیمز 

یلع تاقبط  باتک  ( 321  . ) تسا هدرکدای  زین  رتدرخ  ياهرهش  زا  يرایسب  زا  مالسا ،  يایند  گرزب  رهـش  دنچ  رب  نوزفاو  هدوب  رادروخرب 
زین اهنآ  تنوکـس  لحم  هرابرد  يدراوم  رد  هک ،  نآ  هلمج  زا  تسا .  صاخـشا  هرابرد  يا  هژیو  یخیرات  ياهیهاگآ  يواـح  راـصتخا  مغر 

 . دراد ار  دوخ  صاخ  شزرا  یلحم  خیرات  دید  زا  هک  دیوگ  یم  نخس 

م 245)  ) بیبحنب دمحم 

کت هک  تسا  یناروشناد  لـسن  زا  يرجه و  موس  نرق  هتـسجرب  ناسانـش  بسن  ناـخروم و  زا  يدادـغب  یمـشاه  هیما  نب  بیبح  نب  دـمحم 
دمحم نب  سابع  نادنزرف  یبدوم  يو  یمسر  لغش  دوب و  نایـسابع  یلاوم  زا  يو  تسا .  هتـشاگن  عونتم  تاعوضوم  رد  یناوارف  ياهیراگن 

 . تسا یبدا  یبسن و  یخیرات  لئاسم  هب  دنمقالع  يرابخا و  يانعم  مامت  هب  یملاع  يو  تسا .  هدوب  روصنم ) حافس و  ردارب  سابع   ) یـسابع
هسیاقم ینئادمو  یبلک  ماشه  اب  اروا  ناوتب  هدوب ،  يو  هقالع  دروم  هک  یتاعوضوم  رظن  زا  ناراگزور  نآ  ناخروم  ریاس  اب  هسیاقم  رد  دیاش 

ۀغللاو رابخالاو  باسنالاب  دادـغب  ءاـملع  نم  ناـک  ریبعت  اـب  يو  زا  میدـن  نبا  تسا .  ینئادـم  زا  رتمک  رایـسب  وا  يراـک  مجح  هچرگ  درک ، 
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هدوب ءارعش  رابخا  خیرات و  بانـسا ،  ملع  رد  وا  راثآ  ۀحیحـص .  هبتکو  تسا :  هتفگ  هدرمـشرب و  ار  يو  راثآ  هدرک و  دای  لئابقلا  رعـشلاو و 
رد مدـید  ار  هخـسن  نم  تشاگن و  ناقاخ  نب  حـتف  يارب  ار  نآ  يو  دـسیون :  یم  مایالاو  ریبکلا  لئابقلا  باـتک  زا  داـی  زا  سپ  میدـن  تسا . 
اب يرثا  وا  راثآ  نایم  رد  (322  . ) تسا ءزج  لـهچ  هک  دـش  یم  هتفگ  دوب و  رتشیب  یتح  یگرب و  تسیود  ءزج و  تسیب  زا  شیب  هک  یلاـح 
زین يو و  گرزب  رثا  ود  تسا .  هدـشن  تفاـی  يو  زا  يرثا  نونک  اـت  وا  رگید  راـثآزا  يرایـسب  دـننام  هک  هدـش  داـی  زین  ءاـفلخلا  خـیرات  ماـن 
یم رظن  هب  رمجملازا ،  يرگیدو  قمنملا  یکی  تسا .  هدنام  ياجرب  یطخ ،  هخسن  کی  طقف  مادک  ره  یئاسآ ،  هزجعم  روط  هب  وا  هلاسرود 

بحاص ریبعت  اب  اروا  يو  زا  دای  زا  سپ  هلصافالب  بیطخ  لیلد ،  نیمه  هب  هتشاد و  یناوارف  ترهـش  مجنپ  نرق  رد  ربحملا ،  باتک  هک  دسر 
ارماس رد  لاس 245  هجح  يذ  رد  اما  هدوب  دادغب  لصارد  يو  دراد .  تیاور  یبلک  ماشه  زا  يو  هک  تسا  هتـشون  هدرک و  دای  ربحملا  باتک 

سابتقا نارگید  بتک  زاوا  هک  تسا  هتفگ  ینابزرم  تسا .  هدروآ  ینابزرم  میدـن و  زا  ار  يو  لاح  حرـش  توقای  ( 323  . ) تسا هتشذگ  رد 
اب يدوعسم  (324  . ) تسا هدرکن  دایز  مک و  مه  هملک  کی  یتح  هک  ار  یباتک  يو  هلمج ،  زا  تشاذـگ .  یم  دوخ  ياـهباتک  ردو  درک  یم 
رد ار  ربحملازا  يا  هخسن  متفه ،  نرق  یعیش  ملاع  هدعق 664 ) يذ  م   ) سوواط نبا  ( 325  . ) تسا هدرب  هرهب  شیاهباتک  زا  يو ،  مان  زا  داـی 

هدـش لقن  هعتم  زاوج  هرابرد  ناش  هدـیقع  یعبات  شـش  یباحـص و  شـش  اج  نآرد  هک  هدرک  لقن  فئارط  باـتک  رد  نآزا  هتـشاد و  تسد 
نبا دسر  یم  رظن  هب  تسا .  هدشن  دای  یعبات  چیه  زا  هدش و  دای  یباحـص  جنپ  ززا  اهنت  یلعف ،  نتم  رد  تسا :  هدـش  هتـشون  گربلک  تسا . 
پاچ هب  ار  باتک  نآ  اـسا  رب  ققحم  هک  اـیناتیرب  هزوم  رد  دوجوم  هخـسن  اـهنت  زا  هک  هتـشاد  تسد  رد  فیلءاـت  نیا  زا  يا  هخـسن  سوواـط 
هکا خهدوب  سوواط  نبا  رایتخا  رد  بیبح  نب  دمحم  زا  هتوعد  تبیجتـسا  نم  مان  اب  زین  يرگید  باتک  (326  . ) تسا هدوب  توافتم  هدناسر 

 . تسین تسد  رد  يرثا  رثا  نیا  زا  تسا .  هدرک  لقن  نآ  زا  لاـمعالا  لاـبقا  تاوعدـلا و  جـهم  رد  يو  تسا .  هدرک  زین  صیخلت  ار  نآ  يو 
 . تسا درف  هب  رصحنم  شزرااب و  رایسب  یخیرات  رابخا  يواح  يو ،  هدنام  ياجرب  رثا  ود  رـضاح  لاح  رد  هک ،  نیا  تسا  مهم  هچنآ  ( 327)
ره تلاسر  هک  تسا  یکچوک  ياه  هلاسر  رب  لمتشم  برع و  یلئابق  یعامتجا و  تابـسانم  یگدنز و  زا  تسا  ییاهیهاگآ  باتک ،  ود  نیا 
هبو شیرق  هرابرد  (328  ) قمنملا باتک  رابخا  رتشیب  هک  تفگ  ناوت  یم  تسا .  یخیرات  یعامتجا و  تاعالطا  زا  صاـخ  یعون  تبث  مادـک 

لوضفلا فلح  نآ  زا  سپ  هدما و  نایم  هب  نخـس  سابع  لئاضف  زا  هدش ،  زاغآ  شیرق  بسن  اب  تحب  تسا .  تیلهاج  نارود  زا  هدمع  روط 
نامه يالبال  رد  هک  نآ  رگید  شخب  تسا .  هدش  هتفگ  نخـس  لیـصفت  هب  شیرق  ياهنادناخ  نایم  ياه  عازن  تارفانم و  فالحا و  ریاس  و 

یمالـسا هرود  هب  مه  نآ  زا  يرابخا  دراد .  یناوارف  شزرا  یخیراـت  رظن  زا  هک  تسا  شیرق  صاـخ  برعلا  ماـیا  زا  ثحب  هدـمآ ،  ثحاـبم 
 ( ص  ) هللا لوسرب  نوهبـشملا  شیرق ،  نم  نوءزهتـسملا  ص )   ) هللا لوسرل  نوذ  ؤملا  نوچ :  ياه  ثحب  هنومن ،  ناونع  هب  دراد .  صاصتخا 

ینارـصن ناشردام  هک  یناسک  یفرعم  هب  زین  و  شیرق ،  ياه  جسوک  شیرق ،  نالوحا  شیرق ،  ناروک  هب  رگید  ياه  شخب  رد  شیرق .  نم 
عقاو رد  یمالسا و  هرود  هب  طوبرم  ( 329  ، ) بیبح نبا  ربحملا  باتک  تسا .  هدش  هتخادرپ  دنا  هدوب  يدنـس  یـشبح و  ای  یطبن  يدوهی ،  ، 

زا تسا .  هدمآ  نآ  رد  راصتخا  هب  هچرگ  هریس ،  مهم  ثحابم  هتخیرگ  هتـسج  تسا .  عونتم  تاعوضوم  رد  کچوک  ياه  هلاسر  هعومجم 
لوسر يابقن  كوبت ،  رد  نافلختم  ردب ،  رد  ناگدننک  تکرـش  یماسا  ایارـسو ،  تاوزغ  (ص )  ربمایپ نانز  ةاخا ،  ؤم  ص ، )   ) یبنلا دـلوم 
هدیمان دمحم  هک  راصنا  نادنزرف  زا  یناسک  تسا .  هدـش  هدناسانـش  نآ  قیداصم  دـش و  باختنا  یتاعوضوم  اهنیا ،  رانک  رد  (ص . )  ادـخ

رهوش گرم  زا  دعب  هک  ینانز  رابخا  ناسغ ،  دنک و  ریمح و  ناهاش  دندرک ،  مارح  دوخرب  ار  رمخ  ندروخ  تیلهاجرد  هک  یناسک  دندش ، 
 ، دنتـشاد نز  هد  مالـسا  ندـمآ  تقو  رد  هک  ینادرم  اهنآ ،  هیبلت  تیلهاـج و  جـح  رد  برع  ياهتنـس  برع  ياـهتب  دـندرکن .  جاودزا  دوخ 
زا رثا ،  ود  نیا  رد  يو  تسد .  نیا  زا  یثحابم  دندرک و . . .  رهوش  هس  زا  شیب  یگدنز  رد  هک  ینانز  فارشا ،  زا  ناگتخیوآراد  هب  یماسا 
وا اب  يو  يراک  هنیمز  هدوب و  وا  خـیاشم  زا  هک  یبلک  ماشه  مان  همه  زا  شیب  دـیاش  تسا .  هدرب  مان  دوخ  زا  شیپ  مانب  ياهرهچ  زا  يرایـسب 
نبا نارمع ،  نب  زیزعلادبع  يدع ،  نب  مثیه  ینثم ،  نب  رمعم  هدیبعوبا  دنترابع :  نارگید  دروخ .  یم  مشچ  هب  يو  راثآ  رد  هدوب و  كرتشم 

مالـسلادبع طسوت  ءارعـشلا  نم  هما  یلا  بسن  نم  باتک  ناونع  اـب  بیبح  نبا  زا  يرگید  هلاـسر  دـش ،  هتفگ  هچنآ  زج  يدـقاو .  قاحـسا ، 
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زا يرگید  هلاسر  مالـسلادبع  تسا .  هدوب  روهـشم  بیبح  شردام  ماـن  هب  مه  يو  دوخ  هک  تسا  بلاـج  (330  . ) تسا هدـش  پاچ  نوراه 
(331  . ) تسا هدرک  پاچ  ءارعشلا  نم  لتق  نم  ءامسءا  مالسالاو و  ۀیلهاجلا  یف  فارشالا  نم  نیلاتغملا  ءامسا  ناونع  ابار  بیبح  نب  دمحم 
(333  . ) همءاـب مهنم  فرعی  نـم  ءارعـشلا و  باـقلا  هلاـسرو  ( 332  ) همـسا یلع  هتینک  تـبلغ  نـم  ءارعـشلا و  ینک  ناوـنع  اـب  يا  هلاـسر  زین 

هدمآ نآ  رد  ریغ  رعاش و  زا  فورعم  ياه  هرهچ  ناریما  افلخ و  زا  يرایسب  لاح  حرش  هک  تسا  ناگدش  هتشک  یماسا  هلاسر  اهنیا  نیرتمهم 
رد بیبح  نب  دـمحم  یلاما  باتک  ( 334  . ) تسا هتخادرپ  ع )   ) نانم ؤم  ریما  تداهـش  رابخا  لـقن  هب  مه  يا  هحفـص  دـنچ  هلمج  زا  تسا . 

هتشاد و یعیش  تالیامت  يو  هک  تسا  هدش  هتفگ  ( 335  . ) تسا هدرک  لقن  نآزا  یفلتخم  تادلجم  رد  يو  هدوب و  دیدحلا  یبا  نبا  رایتخا 
هنع هللا  یـضر  ریبعت  هدمآ  ع )   ) یلع ماما  مان  هجیدخ و  مان  اجکره  هدروآ و  هللا  همحر  ریبعت  هدمآ  رمع  رکبوبا و  مان  اجک  ره  هک  نا  دهاش 

ار دوخ  هدش  ناملسم  زینک  ندروآ ،  مالـسا  زا  لبق  هک  نیاو  ( 337  ) هدوب لوحا  رمع  تسا  هتفگ  هک  نآ  رگید  دـهاش  (336  . ) تسا دروآ 
هئارا تسا .  هدروآ  ار  اهنآ  نادنزرف  هباحـص و  شیرق و  زا  رایـسب  ياهیتشز  مامت  تراسج  اب  فل  ؤم  تفگ  دـیاب  (338  . ) تسا هدز  کتک 
یقلت هباحـص  حدق  وا  یعیـش  تالیامت  ای  وا و  یـشیدنا  دازآ  رب  يدی  ؤم  دناوت  یم  مه  ناشنادـنزرف  هباحـص و  ناگدروخ  دـح  زا  یتسرهف 

(339  . ) دشاب خیرات  لوط  رد  ینس  ناروشناد  طسوت  قمنملا  باتک  هب  یهجوت  یب  لیلد  هلءاسم  نیمه  دیاش  دوش . 

م ح 248)  ) یقزرا

هکم خیرات  رد  هنادواج  يرثا  اهتیدوا ،  اهلابج و  اهرابخا و  هکم و  باتک  مهم  رثا  هدنـسیون  یقزرا ،  دمحا  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  دـیلولوبا 
یگرزب باتک  اروا  هکم  باتک  هدروآ و  رامـش  هب  ناـخروم  زا  یکی  نیارباـنبو  ریـسلا  باحـصا  نییراـبخالا و  دـحا  اروا  میدـن  نبا  تسا . 

مالـسا يایند  رهـش  نیرت  سدقم  خـیرات  يو  هکنآ  لیلد  هب  اما  تسا ،  یلحم  خـیرات  یعون  هچرگا  فل ،  ؤمرثا  نیا  ( 340  . ) تسا هدناوخ 
هب راثالا  نم  اهیف  ءاج  ام  ۀـکم و  رابخا  مان  هب  باتک  نیا  تسا .  هدـمآرد  مالـسا  خـیرات  يارب  مهم  یعبنم  تروص  هب  لـمع  رد  هتـشاگنار ، 

شقن هک  نآزج  تسا ؛  هللادبع  نب  دـمحم  نآ  زا  باتک  هک  نآ  هتـشاد  هجوت  باتک  فلوم  هب  تبـسن  دـیاب  هک  هچنآ  تسا .  هدیـسر  پاچ 
ناوتب ساسا  نیا  رب  دیاش  نارگید .  زا  یکدنا  رامـش  اهنت  تسا و  دیلو  نب  دمحا  شدج  زا  باتک  مظعا  شخب  تیاور  باتک ،  نیا  رد  يو 

زین باتک و  رد  رگید  دانـسا  زا  یخرب  دوجو  زا  هک  تسا  رواب  نیا  رب  دلفنتـسو  دننام  هب  يو  وا .  دوخ  هن  تسناد  يو  ّدج  ار  یلـصا  فلوم 
یلعف مجح  زا  رتکچوک  لصا  رد  هکم  رابخا  باتک  هک  دیآ  یمرب  نینچ  هدـمآ ،  ماشه  نبا  هریـس  رد  هچنآ  اب  باتک  نیا  نایم  ياه  تهابش 

هدش صیخلت  راب  نیدنچ  هکم  رابخا  باتک  (341  . ) تسا هدش  هدوزفا  نآ  مجح  رب  رگید ،  بلاطم  یخرب  ندرک  همیمض  اب  وررم  هب  هدوب و 
هبعک و زا  یخیرات  يریس  هدرک و  زاغآ  هبعک  خیرات  زا  ار  هکم  خیرات  دوخ ،  نیتسخن  لوصف  رد  هکم ،  رابخا  تسا .  هدمآرد  زین  رعش  هب  و 
 . تسا هدمآ  یپ  رد  شیرق  نآ  زا  دعب  هعازخ و  سپس  هکم و  رب  ناشتیمکاح  نایمهرج و  زا  ثحب  تسا .  هداد  تسد  هب  ار  مارحلا  دجـسم 
دب هکمو  هبعک  خـیرات  نآ  زا  سپ  یلهاج .  نارود  رد  يراذـگ  جـح  زین  تیلهاج و  رد  نآ  جاور  لئالد  یتسرپ و  تب  زا  ثحب  روط  نیمه 

اب هارمه  مامت  لیصفت  اب  مارحلا  دجـسم  زین  نآ و  رگید  ياهـشخب  هبعک و  ناکرا  زا  ثحب  نایوما و . . .  طسوت  نآ  ندز  شتآ  ات  مالـسا  زا 
مالسا زا  سپ  نارود  رد  هکم  هتسجرب  ياه  تیصخش  لزانم  تالحم و  اه و  هناخ  رهش ،  قیقد  يایفارغج  هئارا  تسا .  هدمآ  اهنآ  هچخیرات 

لاس 1858 رد  دلفنتسو  طست  راب  تسخن  باتک  نیا  تسا .  باتک  رگید  باوبا  زا  اهناتسروگ . . .  رهش ،  تالحم  هرابرد  يرگنشور  زین  و 
ححصم تسا .  هدش  ماجنا  سحلم  يدشر  قیقحت  اب  يرمق  لاس 1352  رد  نآ  جیار  یلعف  پاچ  دش .  پاچ  اپورا  رد  هخـسن  هس  ساسا  رب 

هدمآ و هکم  رد  رخاوا  نیا  ات  هک  ییاهلیـس  زا  یحرـش  زین  هدروآ و  یقزرا  هک  ینارود  زا  سپ  زا  هبعک  يزاسزاب  خیرات  هرابرد  ییاهتـسویپ 
طـسوت باتک  نیا  تسا .  هدش  تسفا  مق  رد  سحلم  يدشر  پاچ  يور  زا  لاس 411  هب  هکم  رابخا  تسا .  هدوزفا  باتک  رب  رگید  یلئاـسم 

 . تسا هدمآرد  یسراف  هب  یناغماد  يودهم  دمحم  رتکد 
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(م 256) راکب نبریبز 

نیا دوب .  اهدادخر  يراگن  کت  هکلب  یمومع  خـیرات  شراگن  هن  ناشراک  هویـش  هک  تسا  یلـسن  هب  قلعتم  يدارفا  نیرخآ  زا  راکب  نبریبز 
کت کی  رایـسب  مجح  نآ  اب  ار  محازم  نب  رـصن  نیفـص  ۀـعقودیاب  هنومن  يارب  هکارچ  تسین ؛  هاتوک  یـسیون  هلاقم  يانعم  هب  يراگن  کت 

(342  . ) تسا هدرک  دای  يرابخا  ناونع  اب  راکب  نب  ریبز  زا  توقای  دراد .  رابخا  دـنوشیپ  راکب  نب  ریبز  راـثآ  رتشیب  میروآ .  رامـش  هب  راـگن 
ربارب رد  درک و  ینارمکح  قارع  زاجح و  رب  اهلاس  هک  ریبز  نب  هللادبع  دنزرف  تباث  دوب و  تباث  نب  بعـصم  نب  هللادبع  دنزرف  راکب  نب  ریبز 

ریبز نب  ةورع  اهنآ  نیمدقتم  زا  تسا .  هتشاد  دوجو  یملع  قیالع  ریبز  نادناخ  رد  دش .  هتشک  يرجه  لاس 73  رد  تبقاع  داتسیا و  نایوما 
ریبز يومع  بعـصم  راکب .  نب  ریبز  نیمه  يرگید  يریبز و  بعـصم  یکی  اهنآ  نیرخءاتم  زا  تسا و  هشیاع  راـبخا  يوار  هدـمع  هک  تسا 

هدـنام ياجرب  شیرق  بسن  رد  یباتک  اـهنآ  يودره  زا  هکنآ  مهم  دـهاش  تشاد .  يو  اـب  كرتشم  هنیمز  یملع  رظن  زا  اـقیقد  و  دوب ،  راـکب 
ریبز تسا .  هتشاد  قیمع  يدنویپ  مه  اب  هک  هدوب  یمولع  اهنیا  تسا .  بدا  رعـش و  بسن و  خیرات ،  راکب ،  نب  ریبز  یملع  راک  هنیمز  تسا . 

ناشن اهرابخا  شیرق و  بسن  باتک  مه  و  وا ،  تایقفوم  باتک  مه  تسا .  یخیرات  یبدا  ياه  یهاگآ  لـیبق  نیا  ناتـسد  هریچ  زا  راـکب  نب 
قیقحت اـب  هک  تسا  ص )   ) یبـنلا جاوزا  هدـناک ،  يو  زا  رگید  یباـتک  دراد .  شیرق  ذوفنرپ  هلیبـق  بسن  یخیراـت و  راـبخا  رب  وا  هطاـحا  زا 

 ، موس نرق  هدنام  ياجرب  راثآ  هک  مینک  هراشا  تسا  بسانم  اجنیا  رد  تسا .  هدش  پاچ  ( 1403 ۀلاسرلا ،  ۀسسوم  توریب ،   ) یباهش هنیکس 
یعامتجا راشف  ریز  زونه  هک  تسا  يرابخا  زا  ولمم  راثآ  نیا  دـیآ .  رامـش  هب  یخیراـت  تمینغ  دـیاب  تهج  ره  زا  نآ  تسخن  همین  هژیو  هب 

دنچ يانثتسا  هب  عقاو  رد  نرق  نیا  راثآ  هوالع ،  هب  تفای .  اهنآرد  ار  یناوارف  تسرد  رابخا  ناوتیم  هدروآ و  تقاط  يدح  ات  دوجوم  یبهذم 
نرق ود  یخیرات  تالوحت  لیلحت  رد  ام  هاگ  هیکت  مرجالو  هدیـسر  ام  تسد  هب  هک  تسا  يراثآ  نیرت  نهک  مود  نرق  زا  دـنلب  هاـتوک و  نتم 

اهـشیارگ زا  یخرب  دوجو  اب  یتح  هک  يراـثآ  دـنراثآ ؛  هنوگ  نیمه  رامـش  رد  راـکب  نب  ریبز  هدـنام  ياـج  رب  راـثآ  تسا .  يرجه  تسخن 
هسو لهچو  دصکی  هتشاد ك  هکم  رابخا  رد  مه  یباتک  دنشزرا .  اب  رایـسب  درف و  هب  رـصحنم  یخیرات  رابخا  يواح  يا ،  هفیاط  ینادناخ و 

هرابرد يدابآ  زوریف  مناغملا  رد  یمهم  شخب  زین  وا  هنیدـملا  خـیرات  باـتک  زا  (343  . ) تسا هدـش  ظفح  یهکاـف  هکم  راـبخا  رد  نآ  صن 
یسایس یگدنز  زا  ( 344  . ) تسا هدرک  لقن  هباصالا  رد  ار  نا  زا  یصوصن  رجح  نبا  نینچمه  هدنام .  یقاب  هنیدم  رد  لئابق  تنوکـس  لحم 

هدوب هکم  رهش  یضاق  دوخ ،  یگدنز  ینایاپ  ياهلاس  رد  يو  هک  میناد  یم  اهنت  تسین .  تسد  رد  یناوارف  یهاگآ  راکب  نب  ریبز  یعامتجا 
اب يو  زین  نآ  زا  شیپ  دوـب .  هدرک  راذـگاو  يو  هب  شاداـپ  ناوـنع  هب  یـسابع  تـسپ  مو و  ؤـشم  فـیلخ  یـسابع  لـکوتم  ار  تمـس  نـیا  و 

یـسابع لکوتم  دـنزرف  قفوملا  ۀـحلط  دـمحا  وبا  مان  زا  هتفرگرب  تایقفوملا  باتک  نیمه  مان  هلمجزا  تسا ؛  هدوب  طبترم  یـسابع  تموکح 
درواین و ماود  تفـالخ  ماود  تفـالخ  يارب  شرمع  اـما  تشاد ،  ار  يدـهعتیالو  ماـقم  متعم ،  شردارب  تفـالخ  دـهع  رد  دـمحاوبا  تسا . 
ره هب  دراد .  نایـسابع  نادناخ  اب  يو  کیدزن  طباور  زا  تیاکح  نیا  تشاذگ و  يو  مان  هبار  تایقفوملا  باتک  راکب  نب  ریبز  تشذگرد . 

زارد اتبسن  يرمع  هک  هژیو  هب  دمآ ؛  یم  رامش  هب  هتسجرب  یتیـصخش  یعیبط  روط  هب  دوب و  شیرق  هفیاط  هب  قلعتم  ذوفنرپ و  یملاع  وا  يور 
لاـس 256 هجح  يذ  رد  یگدـنز  لاـس  راـهچ  داتـشه و  زا  سپ  يو  دـیازفایب .  شیوـخ  ذوـفن  هنماد  رب  اـت  تـشاد  ار  نآ  تـصرف  تفاـی و 

دنتـسه یناسک  رامـش  رد  يدادغب  بیطخ  يوغب و  ینطقراد ،  دنا .  هدرک  قیثوت  اروا  یلک  روط  هب  تنـس  لها  یلاجر  رداصم  تشذگرد . 
نالعاج رامـشرد  هدناوخ و  ثیدـحلا  رکنم  اروا  هتخات  يو  رب  تخـس  ینامیلـس  یلع  نب  دـمحا  اما  (345 ( ؛  دـنا هدرمـش  قثوم  ار  يو  هک 
ینامیلـس ياهرایعم  ام  دوب .  طاتحم  وا  رابخا  هراـبرد  دـیاب  يو ،  زا  رجح  نبا  عاـفد  مغر  هب  تروص  نیا  رد  (346  . ) تسا هدروآ  ثیدـح 

مه دـیاش  هدـش ؛  مهتم  نینچ  نیا  هدروآ  هفیقـس  هرابرد  يو  هک  رابخا  یخرب  رطاخ  هب  دـیاش  میناد ؛  یمن  قیثوت  فعـضت و  رد  ار  روکذـم 
رد يا  هژیو  یهاگا  ینامیلس  هک  تسا  لمتحم  زین  نیا  دشاب .  هدش  روبزم  فیعضت  ببـس  تسا  هدوب  نایرابخا  ریگنماد  هک  یمومع  ینیبدب 

دننک رابرپ  رت و  میجح  ار  روخ  یخیرات  بتک  ات  دنداد  یم  نت  نآ  هب  نایرابخا  هک  يراک  فیعض  نایوار  زا  اروا  تیاور  ایو  هتشاد  وا  هراب 
ره هب  درادن .  يراگزاس  هدرک  دای  ثیدـح  نالعاج  رامـش  رد  ار  يو  هدروآ و  ریبز  هرابرد  ینامیلـس  هچنآ  اب  يرخآ ،  نیا  تسا .  هتـسناد 
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تباب نیا  زا  هک  تفای  ناوت  یم  ار  یخروم  رتمک  هدوب و  یگشیمه  نایرابخاو  ناخروم  هرابرد  فیعضت  قیثوت و  لکشم  تفگ ،  دیاب  يور 
ره هک  تسا  یتایاور  هعومجم  يو  تایقفوم  باتک  هناتخبـشوخ  تفگ ،  دیاب  میرذگب  هک  راکب  نب  ریبز  صخـش  زا  دـشاب .  هدـنام  نوصم 

ناوت یم  تهج  نیا  زا  درادار و  دوخ  لقتسم  دنس  تیاکح  رح  ینعی  تسا ؛  مکاح  نآرب  یثیدح  کبـسو  هدش  لقن  دنتـسم  روط  هب  مادک 
روبزم تیاور  تسین ك  انعم  نآ  هب  نآ  تیاور  ندوب  ملاسو  دنـس  نتـشاد  هک  تفگ  شاف  ار  تقیقح  نیا  دـیاب  لاح  نیا  اب  درک .  یبایزرا 
رابخا نوتم  یبایزرا  هب  يرتشیب  تقد  اب  دیاب  سپ  تسا .  هدوبن  يراوشد  راک  ربخ  لعجدننامه  دنـس  لعج  هچ ،  دوب ،  دهاوخ  تسرد  امتح 

ياهدادـخر هربارد  يراگن  کت  ای  راگزور  نآ  خـیرات  ياه  باتک  هک  میدرک  هراشا  داد .  ماجنا  زین  يدنـس  راک  نآ  راـنک  رد  تخادرپ و 
تـسا يراگن  کت  عون  زا  يراگنخیرات  لسن  هب  طوبرم  راکب  نب  ریبز  هک  میتفگ  و  یخیرات ؛  هرود  کی  یمومع  خیرات  ایو  تسا  يا  هژیو 

زا مادک  ره  تسا .  یخیرات  ربخ  هدنریگربرد 429  تایقفوم  باتک  تسا .  یباتک  هنوگچ  تایقفوملارابخا  تسا ك  نآ  شـسرپ  نونکا  . 
اهنآ یلصا  روحم  تسا .  یبدا  رتمک  یخیرات و  هدمع  روط  هب  تایاکح  نیا  دشاب .  یم  هحفص  هس  ود  ای  رطس  هس  ود  رب  لمتشم  رابخا  نیا 
نیا هعومجم  زا  اـت  هدوب  نآرب  راـکب  نب  ریبز  راـک  عقاو  رد  تسا .  يرجه  تسخن  نرق  ود  یگنهرفو  یعاـمتجا  یـسایس ،  مهم  لـئاسم  زین 
يو تفگ  دـیاب  تهج  نیا  زا  دـنک .  هضرع  باـتک  نیا  رد  هدرک  نیچلگ  هدوب  مهم  هدـنزومآ و  يریـش  بلاـج و  هک  ار  هچنآ  تـالوحت ، 

کبـس ياراد  دوخ ،  اما  دیآرد ،  یمومع  خـیراوت  رامـش  رد  ای  دوش  هتخانـش  هعقاو  کی  زا  يراگن  کت  کی  بلاق  رد  دـناوت  یمن  هچرگ 
 . تسا شنیزگ  لصا  دراد ،  تیمها  هچنآ  نایم  نیا  رد  تسا .  هدرک  یندـناوخ  خـیرات  هب  نادـنم  هقـالع  يارب  ارنا  هک  تسا  يون  يرایـسب 
ار نآ  دـیاب  ام  هتـشاد و  یـصاخ  يریگ  تهج  راـبخا  همه  اـبیرقت  دزاـس .  یم  رتراکـشآ  ار  نآ  شزرا  باـتک  بلاـطم  تسرهف  رب  يرورم 

تـشاددای نیا  هک  میناد  یم  تسا .  هدروآ  مهارف  يا  هچرتفد  رد  ار  اهنآ  دوخ  یگدنز  لوط  رد  هک  مینادب  یخروم  ياهتـشاددای  هعومجم 
همدقم نامه  رد  باتک  ققحم  تسا .  دنمـشزرا  هزادنا  هچ  اهلاس ،  لوط  رد  مه  نآ  هدـمآ ،  مهارف  خروم  کی  طسوت  نآ ك  ظاحل  هب  اه 

يرابخا مود  تسا ؛  هدـماین  يرگید  ردـصم  چـیه  رد  هک  يرابخا  یکی  دراد .  ربخ  هنوگ  هس  باتک  نیا  رد  راکب  نب  ریبز  هک  تسا  هتـشون 
هدمآ زین  گید  رداصمرد  هتبلا  هک  يرابخا  موس  و  تفای ؛  اجنیا  رد  يداب  ار  نآ  لیصفت  هدمآ و  رگید  رداصمرد  رـصتخم  روط  هب  اهنت  هک 

ؤم میراد .  رایتخا  رد  هدش ،  فیلءات  يرجه  موس  نرق  لوا  همین  رد  هک  یباتک  رد  ار  رابخا  نیا  ام  هک  تشاد  هجوت  دیاب  يور  ره  هب  تسا . 
هدوزفا باتک  نیا  یخیرات  شزرا  رب  تهج  نیا  زا  هدوب و  رـصاعم  نومءام  هرود  اـی  مود  نرق  رخاوا  هب  طوبرم  ياـیاضق  زا  يرایـسب  اـب  فل 
لیلحت يرکف و  يریگ  تهج  شنیزگ  نیا  تسا .  راـبخا  شنیزگ  رد  فـلوم  تیـساسح  دـسر ،  یم  بلاـج  رظن  هب  هـک  هـچنآ  دوـش .  یم 
يرجه لوا  نرق  ود  خـیرات  لیلحت  رد  اـهلقن  نیا  رتشیب  رگید ،  تراـبع  هب  دـشاب .  بلاـج  يروص  ظاـحل  زا  افرـص  هک  نآ  هن  دراد ؛  يروق 

زا دـناوتب  ات  دـناوخب  ار  یباتک  نینچ  یماـمت  دـیاب  ققحم  کـی  هتبلا  درک .  رظن  فرـص  نآ  زا  ناوتب  هک  تسا  يربخ  رتمک  دراد و  دربراـک 
تسا هتشادن  ار  يراک  نینچ  يانب  فلوم  ساسا  زا  درادن و  یصخشم  یخیرات  بیترت  باتک  اریز  دیوجب ؛  رهب  تسا  هدنکارپ  نآ  رد  هچنآ 
یقاب خسن  هنافسءاتم  هک  مییوگب  تایقفوم  باتک  هرابرد  مه  ار  بلطم  نیا  میـشاب ،  هتـشاد  نآ  ياوتحم  رب  رتقیقد  يرورم  هک  نآ  زا  شیپ  . 
ققحم لاح  نیا  اب  تسا .  هتفرگ  رارق  ام  رایتخا  رد  تسا  لصفم  اتبـسن  تفگ  دیاب  هک  باتک  زا  یـشخب  اهنت  هدوبن و  لماک  باتک  زا  هدـنام 

 . دـنک يزاسزاب  یعون  هب  دـنا  هتفرگرب  نآ  زا  هتـشذگ  ياهنرق  رد  نارگید  هک  يرابخا  کمک  اب  ار  نآ  دوقفم  تمـسق  ات  هدرک  شالت  نآ 
هب ص 573   ) باتک نایاپ  رد  تسا .  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  زا  اتدمع  هدوب و  یخیرات  ربخ  لماش 58  نآ ك  عئاضلا  مسق  اذل 
رد باتک  نیا  ییوگ  شاـف  هک  دـسر  یم  رظن  هب  دوب .  راذگـساپس  شخب  نیا  ندرک  همیمـض  رطاـخ  هب  ققحم  زا  دـیاب  تسا .  هدـمآ  دـعب )

دروم موس  نرق  رگید  راثآزا  يرایـسب  دـننامه  روبزم  باتک  تهج  نیا  زا  هدرک و  لمحت  لباق  ریغ  نابـصعتم ،  يارب  ار  نآ  یخیرات  راـبخا 
یبسانم طباور  مشاه  ینب  اـب  ریبز  نادـناخ  هکنآ  مغر  هب  تسا .  هتفر  نیب  زا  نآ  زا  یهباـنتم  شخب  لـیلد  نیمه  هب  هتفرگ و  رارق  يرهم  یب 
یـصوی هللا  لوسر  ناونع  تحت  اهنآ  نیرتبلاج  زا  کی  دراد .  ع )   ) یلع ماما  هرابرد  یهجوت  لباق  رابخا  تایقفوملا ،  رابخا  تسا .  هتـشادن 

نب یلع  ۀیالوب  ینقدص  هللااب و  نمآ  نم  یصوا  هلآو .  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لااق :  رـسای  نب  رامع  نع  تسا . . . :  نینچ  یلع  ۀیالوب 
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همادا يو  ( 347  . ) لجوّزع هللا  بحا  دقف  ینبحا  نم  ینبحا و  دقف  هبحا  نمو  هللا ،  یلوت  دقف  ینالوت  نم  ینالوت و  دـقف  هالوت  نم  بلاطیبا ، 
راـبخا ع )   ) یلع ماـما  هراـبرد  تسا .  ثیدـح  یتـسرد  رب  فلوم  دـیکءات  ناـشن  رما  نیا  تسا .  هدرک  لـقن  ربـخ  نیا  يارب  رگید  دنـس  هس 

ش 49 ص 111 ،  ع )   ) یلع مامالا  ءاضق  نم  ش 35  ص 88 ،  ع )   ) یلع مامالا  ءاضق  نم  زا  دنترابع  اه  نآ  زا  یخرب  دراد ك  زین  يرگید 
ناورهنلاب نیفصلا  نیب  ع )   ) یلع ۀبطخ  ماما )!!  تداهش  زا  هشیاع  رورس  یلاحشوخ و  ربخ   ) ش 59 ص 131 ،  ع )   ) یلع داهشتساو  هشیاع 

ۀصق ش 215  ص 363 ،  ع )   ) یلع مامالا  ءاـضق  نم  ش 202  رکب ص 247 ،  یبا  نـب  دـمحم  یلع  ع )   ) یلع نزح  ش 181  ص 3235 ، 
صاعلا ص نب  رمع  یلع  راصنالا  نم  ع )   ) یلع هعفادم   231 ش 230 ،  ص 275 376 ،  اهیلع ،  هللا  مالـس  ۀمظاف  عم  ع )   ) یلع ماما  جیوزت 

ماما هرابرد  مه  ربخ  ود  نمض  رد  تسا .  هدش  دای  اهنآ  رد  ع )   ) یلع ماما  زا  يوحن  هب  هک  دراد  زین  يرگید  رابخا  اهنیا  زج  ش 386   ، 595
ۀفینح یبا  عم  قداـصلا  رفعج  ةرواـحم  يرگید :  و  ش 73 ) ص 149 ،   ) هلتق نم  روصنملا  عنمی  دـمحم  نب  رفعج  ءاـعد  کـی  دراد ،  (ع ) 

هزادـنا هب  رابخا  نیا  تسا .  شیرق  اب  راصنا  فالتخا  هرابرد  یناوارف  رابخا  دانـسا و  يواح  نینچمه  تایقفوملا  باـتک  ش 25 ) (ص 75 ، 
راصنا نایم  عازن  یگنوگچ  رابخا  داد .  تسد  هب  هراب  نیا  رد  ار  یمظنم  لیلحت  ناوت  یم  اهنآ  ساسا  رب  هک  هدـمآ  باتک  نیا  رد  بترم  يا 

زین باتک  ياه  شخب  ریاس  رد  نآ  زج  تسا .  هدمآ  تایقفوملا  باتک  تاحفص 227 256  يرعشو  یبدا  ياهدروخرب  بلاق  رد  نایوما ،  و 
یبا ۀعیب  دعب  راصنالا  یلع  شیرق  دـشءا  (ص 285 ، ) راصنالاو نومءاملا  الثم :  تسا ،  هدـش  هتخادرپ  راصنا  ثحب  هب  هدـنکارپ  یتروص  هب 

نب میوـعو  يدـع  نب  نعم  در  ( ، 585) راصنالا یلع  ردـی  شیرق  رعاـش  ص 285 ، )  ) شیرق یلع  درلا  یف  ناـسح  رعــش  (ص 583 ، ) رکب
(ص راصنالا باوج  هفیقسلا و  موی  صاعلا  نبورمع  لوق  (ص 590 ، ) امیوعو انعم  بتاعی  ورمع  نب  ةورف  (ص 587 ، ) راصنالا یلع  ةدعاس 

یف تباث  نبب  ۀمیزخ  رعش  ص 591 )  ) یلع باوجو  راصنالا  یلع  دری  صاـع  نب  رومع  ص 594 )  ) هفیقسلا موی  دیعس  نب  دلاخ  رعـش  (591
یلع هنع  یـضری  یتح  هنیدـملا  نم  جرخی  صاعلا  نب  رمع  ( 597) راصنالا ةرـصن  یف  سابعلا  نب  لضفلا  رعـش  ص 596 ، )  ) شیرق ۀبطاخم 

یلوصا عضوم  ناوت  یم  یبوـخ  هب  نیواـنع  نیا  زا  (ص 599 ) رجهلاب مه  رکذیو  راصنالا  متـشی  ۀبقع  نب  دـیلولا  ص 599 )  ) نورجاهملاو
ور نیا  زا  دادـن .  ناـشن  هفیقـس  رد  اردوـخ  یلوـصا  عـضوم  نیا  یلخاد ،  تاـفالتخا  لـیلد  هب  هچرگا  تفاـیرد ،  شیرق  ربارب  رد  ار  راـصنا 
نا هک :  دنک  یم  لقن  قاحسا  نب  دمحم  زا  راکب  نب  ریبز  دنتـساخرب .  عازن  هب  رگیدکی  اب  رکبوبا  نتـساوخنرس  رب  جرزخ  سوا و  هلـصافالب 
نآ نخس  نیا  يانعم  ص 578 ) !!) ریضح نب  ریسا  غیاب  نم  لوا  نا  جرزخلا  معزت  و  دعس ؛  نب  نب  ریشب  رکبابا  عیاب  نم  لوا  نا  معزت  سوالا 

افلخ و نامه  هک  شیرق  یـسایس  بزح  هک  دوش  یم  نشور  نیوانع  نیمه  زا  دنتـشاذگ .  یم  فلاـخم  هلیبق  هدـهعرب  ار  لوا  تعیب  هک  دوب 
لـضفو ع )   ) یلع ربارب ،  رد  دنرک .  یم  دروخرب  راصنا  اب  هنوگچ  دندوب ،  رگید  یخرب  هبقع و  نب  دیلو  صاع ،  نب  ورمع  ریظن  اهنآ  يدایا 

 . دوب شیرق  بزح  تیمکاح  فلاخم   ( ع  ) یلع ماما  هک  میدرک  هراشا  رتشیپ  هک  تسا  يا  هتکن  نامه  نیا  دندش و  راصنا  عفادـم  سابع  نب 
دـض عضوم  نتـشاد  هب  يو  تسا .  نرق  نیمه  ناسانـش  بسن  ناـیرابخا و  زا  راـکب و  نب  ریبز  يوـمع  م 233 )  ) يریبز هللادـبع  نب  بصعم 

 . تسا هدیسر  پاچ  هب  هدنام و  ياجرب  يو  زا  شیرق  بسن  باتک  هدوب و  هرهش  يولع 

(262 173  ) هّبش نب  رمع 

يراثآ مهم  رداصم  زا  يو  ياه  هتشاگن  تسا .  مانب  يرـصب  ناخروم  زا  ریمن ) ینب  یلاوم  زا   ) يرـصب يریمن  دیبع  نب  هبـش  نب  رمع  دیزوبا 
يو راثآ  هدـمع  تسا .  هدروآ  ار  يو  تافیلءاتزا  یتسرهفو  هدرک  دای  يو  زا  میدـن  نبا  تسا .  هدـش  نیودـت  دـعب  ياه  هرود  رد  هک  تسا 

ءارما باتک  هفوکلا ،  ءارما  باتک  ةرـصبلا ،  باتک  هفوکلا ،  باتک  تسا .  یبسنو  یبدا  راثآزا  یخربو  هنیدمو  هکم  هرـصبو و  هفوک  هرابرد 
هدنام ياجرب  جرارپ  ممهم و  رثا  ( 348  . . . ) نسح و نب  هللادبع  ینبا  میهاربا  دمحم و  نامثع ،  لتقم  باتک  ۀنیدملا ،  ءارما  باتک  ةرصبلا ، 

هدش پاچ  دلجمود )  ) ءزج راهچرد  توتلـش  دمحم  میهف  قیقحت  اب  هخـسن  نیرتاهنت  ساسا  رب  هک  تسا  ةرونملا  هنیدملا  خـیرات  باتک  يو 
هدنام ياجرب  يدوهمـس  ءافولا  ءافو  رد  نآ  زا  ییاه  شخب  هک  تسا  هلابز  نبا  هنیدم  خیرات  باتک  هنیدم  خـیرات  نیرت  نهک  (349  . ) تسا
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صقان رثا  نیا  زا  هدنام  ياجرب  هخسن  هنافسءاتم  تسا .  هدرک  پاچ  هلابز  نبا  هنیدملا  خیرات  مان  اب  يا  هچباتک  رد  ار  تاعطق  نآ  دلفنتـسوو 
هب طوبرم  تمسق  موسو  رمع  هب  طوبرم  تمسق  مود  (ص )  ربمایپ هب  طوبرم  تمـسق  تسخن  تسا .  تمـسق  هس  لماش  تسه  هچنآ  تسا . 

ياهیهاگآ هبـش  نبا  تسا .  دنمـشزرا  منتغم و  رایـسب  هدـنام  ياجرب  هزادـنا  نیمه  اما  تسا ؛  صقان  ماجنا  زاغآزا و  شخب  هس  ره  نامثع . 
هرود نیا  یـسایس  خیرات  هبوا  تسا .  هداد  تسد  هب  يدابآ  یندمت و  ثیح  زا  نآ  تیعـضو  هنیدـم و  زا  باتک  تسخن  شخب  رد  ار  یقیقد 

يدجاسم دننام  ییاه  ثحب  تسا .  هداد  تسد  هب  ار  یقیقد  رصحنم  ياهیهاگآ  تالحم  نکاما و  فصو  رد  ربارب ،  رد  دراد و  هجوت  رتمک 
لحمو عیقب  ناتسربق  هب  طوبرم  رابخا  ( 85 79  ) هدمآ دـحا  هوک  هرابرد  هک  یثیداحا  ( 79 57  ) هدرازگ زامن  اهنآرد  (ص )  ادـخ لوسر  هک 
هرابرد رگید  یبلاطم  هنیدـم و  ياه  يداو  زا  داـی  ( 110 104  () (ص ارهز همطاف  ترـضح  نفد  لحم  (104 86  ) نآرد نوفدـم  ناگرزب  ربق 
هرابرد ناوتیم  اهنی ،  ارب  نوزفا  تسا .  هتفگ  نخـس  هنیدم  رد  ع )   ) یلع ماما  و  ص )   ) ربمایپ تاقدص  زا  لیـصفت  هب  يو  هنیدـم .  يایفارغج 

رد يو  هک  نآ  هبـش  نبا  باتک  رد  مهم  هتکن  تفای .  باتک  نیا  رد  ار  يرابخا  هریـس ،  رگید  بلاطم  زا  يرایـسب  اهدـفو و  اهگنج ،  راـبخا 
باتک نیا  لیلد  نیمه  هب  دراد .  یـصاخ  تحارـص  هدش ،  مالعا  هعونمم  ثیدح  باحـصا  دـید  زا  مراهچو  موس  نرق  رد  هک  يرابخا  لقن 
مدرم شروشو  نامثع  هب  طوبرم  شخب  رد  هژیو  هب  رابخا  نیا  دنک .  یم  المرب  ار  هرود  نآ  یخیرات  تایعقاوهک  تسا  یمهم  رابخا  زا  ولمم 

بلاطم تسا .  هدادن  تسد  هب  ار  ارجام  نآ  زیر  بلاطم  باتک  نیا  تقد  هب  یباتک  چیه  هراب ،  نیا  رد  تسا .  هدـمآ  طوسبم  روط  هب  يو  رب 
هراـبرد نآ  بلاـطم  نیتسخن  هک  رمع  هرود  راـبخا  سپ  نآ  زاو  تسا  ص )   ) ربماـیپ نارود  راـبخا  هحفـص 651  ات  تسخن  دـلجم  زا  باتک 

ياه هنیمز  رد  يو  تاعادـبا  زینو  رمع  يراد  تموکح  هویـش  شخب ،  نیا  رد  دـشاب .  یم  تسوا  مالـسا  تیلهاج و  رد  وا  عضو  وا ،  بسن 
نیرخآ تسا .  هدمآ  لیـصفت  هب  ص 859 )  ) رمع تاقفاوم  رمع ،  هریـس  لیبق  زا  لئاسم  رگید  جـیوارت و  زاـمن  سیـسءاتو  هلمجزا  فلتخم 

نامثع هب  طوبرم  رابخا  ص 868 . )  ) تسا نآ  رابخا  تفالخ و  ياروش  لیکشت  وا و  ندش  هتشک  هب  طوبرم  لئاسم  رمع ،  هب  طوبرم  شخب 
نینچمه تاعیرـشت و  زا  یخرب  هلمج  زا  رمع  ینید  تامادـقا  هب  طوبرم  نیواـنع  نیتـسخن  شخب  نیا  رد  دوـش .  یم  زاـغآ  هحفص 952  زا 

نیا رد  رتمامت  هچره  لیـصفت  اب  هک  تسا  ناـمثعرب  شروش  راـبخا  تیاـهن  رد  و  اـهنآ ،  ندرک  ناـسکی  نآرق و  خـسن  عمج  رد  يو  شـالت 
زاو هدوب  هجوت  لباق  نآ  رابخا  ثیح  ره  زا  هک  نهک  تسا  یعبنم  هبعـش  نبا  نیدـم  خـیرات  تفگ  دـیاب  بیترت  نیدـب  تسا .  هدـمآ  باـتک 

يواح رگید  يوس  زا  لوسرلا و  ۀـنیدم  خـیرات  مه  نآ  یلحم  خـیراوت  رد  مهم  ینتم  ناونع  هب  وس  کی  زا  هک  تسا  یخیرات  نوتم  نیتسخن 
نآ و رب  هطاحا  نودب  دناوت  یمن  مالـسا  خیرات  ققحم  چـیه  اعبط  تسا .  هدیـسر  ام  تسد  هب  نیتسخن ،  يافلخ  تفالخ  هرود  زا  مهم  رابخا 

یباتک هنیدملا ،  یخرات  رب  نوزفا  دـنک .  قیقحت  تسخن  يافلخ  تفالخ  نارود  هنیدـم و  خـیرات  هرابرد  نآرد ،  دوجوم  عونتم  تاعوضوم 
رد وا  ةرصبلا  لها  رابخا  باتک  زا  یتارقف  تسا .  دوجوم  هرهاق  رد  نآ  هخسن  هک  برعلا  راعشا  ةرهمج  مان  اب  هدنام  ياجرب  يو  زا  طوطخم 

رجح نبا  هباصالا  رد  هکم  رابخا  زا  یتارقف  زین  تسه .  یناغالا  رد  یتارقف  يو  ریمن  ینب  رابخا  باـتک  زا  (350  . ) تسا هدنام  يربط  خیرات 
(351  . ) تسا هدرک  لقن  زین  يو  هللادبع  ینبا  میهاربا  دمحم و  رابخا  باتک  زا  لتاقمرد  یناهفصا  جرفلوبا  تسا .  هدش  لقن 

(276 213  ) هبیتق نبا 

رد يراثآ  يو  تسا .  يرجه  موس  نرقرد  تنـس  لها  ناـخرومو  اـبدا  زا  يونید  يزورم  هبیتق  نبا  هب  فورعم  ملـسم  نب  هللادـبع  دـمحموبا 
وا دوخ  هدوب ،  ورم  زا  يو  ردپ  تسا .  هدنام  ياجرب  هدافتـسا ،  ترثک  لیلد  هب  اه  نآزا  يرایـسب  هک  دراد  خیرات  نآرق و  ثیدـح ،  بدا ، 

ییحی ص 231 )  ) یحمج مالس  نب  دمحم  دادغب ،  رد  يو  خیاشم  هلمجزا  تسا .  هدوبیـضاق  رونید  رهـش  رد  یتدم  هدش و  دلوتم  دادغب  رد 
هرود نیا  هتـسجرب  نیرابخا  ناثدحم و  زا  رگید  يرامـش  و  ای 255 ) م 248  یناتسجس (  دمحم  نب  لهـس  متاحوبا  ( 242  ) یضاق مثکا  نب 
بدا ظفللا ،  یف  فالتخالا  ةوبنلا ،  لئالد  ثیدحلا ،  فلتخم  نآرقلا ،  لکـشم  نآرقلا ،  بیرغ  زا  دـنترابع  يو  راثآ  زا  یخرب  دـنا .  هدوب 

يو یخیراـت  رثا  نیرتمهم  ( 352  ) فراعملاو ءارعـشلا  تاقبط  راـبخالا ،  نویع  مجعلا ،  یلع  برعلا  لـضف  ۀـبوجالاو ،  هلئـسالا  بتاـکلا ، 
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هب تسا .  هدش  نیودت  مالسا  خیرات  هرابرد  مزال  ياهینتـسناد  هرابرد  يرـصتخم  فراعملا  ةرئاد  تروص  هب  رثا  نیا  تسا .  فراعملا  باتک 
هفینحوبا ياـهباتک  بلاـطم  هک  هدرک  مهتم  ار  هبیتـق  نبا  يدوعـسم ،  هک  تسا  نآ  بیجع  تسا .  یعیدـب  راـک  دوـخ  عوـن  رد  لـیلد  نیمه 

تسه تسین  لاح  حرش  باتک  کی  مکح  رد  هک  فراعم  باتک  زا  یلصف  ( 353  . ) دراذگ یم  دوخ  ياه  باتک  رد  هتشادرب و  ار  يرونید 
یلصف دهد .  یم  تسد  هب  یسابع  دمتعملا  نامز  ات  ار  نانآ  زا  يرصتخم  حرشو  افلخ  هب  یلـصف  نآ  زا  سپ  دراد .  صاصتخا  هباحـص  هب  ، 

حرش رد  یلصف  همادا  رد  تسا .  هدش  هداد  صاصتخا  دنا  هتشاد  یـشقن  نامز  مهم  ثداوح  رد  یعون  هب  مادکره  هک  ناگرزب  فارـشا و  هب 
ناملعم و راعـشا ،  نایوار  نایرابخا ،  ناسانـش و  بسن  ناـیراق ،  تسا .  هدـمآ  ثیدـح  لـها  یفرعمرد  یلـصف  نآ  زا  سپ  نیعباـت و  لاـح 
ناهاش و ناریبد  و  نابتاک ،  اـه ،  هقرف  قارع ،  ناـمکاح  تاـحوتف ،  (355  ، ) لـئاوالا زا  یثحب  تسا .  هدـمآ  نآ  زا  سپ  (354  . ) نارجاهتم

عماج یباتک  فیلءات  ددص  رد  هبیتق  نبا  هک  دنک  یم  دییءات  تسرهف  نیا  تسا .  هدـمآ  اهتنا  رد  زین  مجع  و  هریح ،  هشبح ،  ناهاش  ناریما ، 
لاس  ) یـضر تاراشتنا  طسوت  زین  مقرد  هک  تسا  هشاکع  تورث  پاچ  پاچ ،  نیرتهب  تسا .  هدوب  رـصتخم  اما  یخیرات  یفراـعملا  ةرئاد  و 
نیا تسا .  رابخالا  نویع  باـتک  هدـمآ ،  نآرد  یناوارف  خـیرات  ياـه  یهاـگآ  هک  يو  راـثآ  رگید  زا  ( 356  . ) تسا هدـش  تـسفا  ( 1373

 ، یخیرات لقن  ره  نآ  باب  ره  هک  تسا  یبدا  ای  یسایس  یعامتجا  عوضوم  کی  هب  اصتخا  نآ  باب  ره  هک  تسا  یبدا  راثآ  هلمج  زا  باتک 
باتکلاد طسوت  دـلج  راهچ  رد  روبزم  باتک  دوش .  یم  يروآ  عمج  هدـش  لقن  عوضوم  نآ  نوماریپ  هک  يراصق  هملک  اـی  تیاـکح  رعش ، 

نارعاش زا  یناوارف  رامش  لاح  حرش  يواح  زین  هبیتق  نبا  ءارعشلاو  رعـشلا  باتک  تسا .  هدش  تسفا  زین  مق  رد  هدش و  رـشتنم  توریب  یبرعلا 
بوسنم يو  هب  هک  یخیرات  راثآ  رگید  زا  تسا .  هدـمآ  نآرد  تایبدا  خـیرات  يارب  یناوارف  داومو  هدوب  یمالـساو  یلهاج  نارود  هتـسجرب 
تسخن دناد .  یم  تسردان  هبیتق  نبا  هب  ار  باتک  نیا  تبسن  فراعملا  باتک  ححـصم  هشاکع  تورث  تسا .  ۀسایـسلاو  ۀمامالا  باتک  هدش 

هدرکن دای  وا  يارب  یباتک  نینچ  طابـش ،  نبا  هب  بورعم  يزوت  هللادبعوبا  زج  دنا ،  هتـشون  يو  يارب  هک  ییاهلاح  حرـش  رد  هک  لیلد  نادـب 
زا باـتک  نتم  رد  زین  تسا .  هتفرن  رونید  هب  زج  دادـغب  زا  هبیتـق  نبا  هک  یلاـح  رد  هدوب  قشمد  رد  فل  ؤـم  هک  هدـمآ  باـتک  نتم  رد  دـنا . 
 ، باتک رد  هک  نآ  راهچ  تسا .  هبیتق  نبا  دـلوت  زا  لبق  لاس  نیاو 65  هدوب  یضاق  هفوک  رد  لاسردوا 148  هک  یلاح  رد  هدش  لقن  یلیلوبا 
نب یـسوم  هلمح  زا  فلوم  درادن .  يراگزاس  هبیتق  نبا  دلوت  لاس  زاب  هک  هدـمآ  سلدـنا  حـتف  هرابرد  يربخ  هدـید  اروا  فلوم  هک  ینز  زا 

 . تسین راگزاس  هبیتق 276  نبا  گرم  لاساب  نیاو  هتخاس  لاس 445  رد  نیفشات  نب  فسوی  ار  رهش  نیا  هک  دنک  یم  دای  شکارم  هب  ریـصن 
نآرب نوزفا  دشاب .  وا  راثآ  رگید  اب  نآرثن  يراگزاس  مدع  هبیتق ،  نبا  هب  هسایسلاو  همامالا  باتک  تحـص  مدع  لیلد  نیرتمهم  دیاش  ( 357)

ابوا یبهذم  شیارگ  درادن .  بسانتو  قفاوت  هدمآ  ۀمامالا  رد  هچنآ  اب  هداد  ماجنا  فراعملا  رد  هچنآ  نایم  خیرات ،  رد  يو  شراگن  هویـش  ، 
فالتخالا باتک  رد  يو  هتبلا  درادن .  یناوخمه  هدمآ  هرود  نآرد  ناناملسم  فالتخا  ناتـساد  هفیقـس و  هرابرد  همامالا  رد  هچنآ  ياوتحم 

هبشم اب  هلباقم  اب  يو  (358  . ) دهد خساپ  نآ  زا  تسا  هتساوخ  هشاکع  هک  هتخیگنارب  وا  هب  تبسن  ار  یعیـش  شیارگ  مهوت  هک  دراد  یترابع 
لیلد هب  ثیدـح  لها  زا  زین  يرگید  ياج  رد  تسا .  هدرک  وربور  دـنا  بصعتم  تخـس  ناینـس  ثیدـح ك  لخا  اب  ار  دوخ  يا  هزادـنا  ات  ، 

 ( ضفاور  ) نافلاخم رطاخ  هب  دیاب  ارچ  هک  دـنک  یم  تیاکـش  تسا و  تحاران  ریدـغ  ثیدـح  هژیو  هب  ع )   ) یلع ماما  لئاضف  ندرک  ناهنپ 
ۀسایسلاو ۀمامالا  باتک  يور  ره  هب  درادن .  یعیش  هقلع  چیه  تسا و  ینـس  وا  لاح  نیا  اب  (359  . ) دننک نامتک  ار  قیاقح  نیا  ثیدج  لها 

رکبوبا ینیشناج  زا  ثحب  تسافلخ .  خیرات  لصا  رد  باتک  نیا  تسا .  موس  نرق  زا  یخیرات  شزرااب  راثآزا  دشابن ،  هبیتق  نبا  زا  رگا  یتح 
هک تسا  يرصحنم  ياه  لقن  باتک ،  نیا  رابخا  زا  يرایسب  تسا .  هتفر  شیپ  ریما  ندش  هتـشک  ات  قارع ،  ثداوح  رب  هیکت  اب  هدش و  زاغآ 

افلخ خـیرات  هیلوا  عبانم  رثا  نیا  دـیاب  لیلد ،  نیمه  هب  تسا .  هدـماین  رگید  ياهلقنرد  اهنآ  نیع  اما  تساهنآ ،  دـی  ؤم  رگید  یخیرات  نئارق 
ماجنا یبلحلا  یبابلا  یفطصم  ۀعبطم  طسوت  لاس 1388  هب  هرهاقرد ،  ۀسایسلاو  ۀمامالا  نیشیپ  پاچ  تسناد .  یسابع  لوا  رـصع  ات  نیتسخن 

(361  . ) تسا هدش  پاچ  يریش  یلع  طسوت  سراهفاب  دیدج  پاچ  (360  . ) تسا هدش 

ح 195 277)  ) يوسف نایفس  نب  بوقعی 
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ندینـش ياربار  شیوخ  رمع  زا  ینالوط  ياـهلاس  هک  تسا  يرجه  موس  نرق  ناـخروم  ناثدـحم و  زا  يوسف  نایفـس  نب  بوقعی  فسویوبا 
 ، هکم هب  ثیدح  يریگارف  يارب  هک  سراف  ياسف  زا  لصا  رد  يو  داد .  صاصتخا  مالـسا  يایند  فلتخم  ياهرهـش  هب  ترفاسم  هب  ثیدـح 

لاس 277 بجر  مهدزیس  رد  تشادرمع ،  لاس  داتشه  زا  شیب  هک  یلاحرد  يو  تسا .  هدرکرفس  قارع  فلتخم  ياهرهـشو  ماش ،  رـصم ، 
 . تسا هدش  پاچ  يرمعلا  ءایـض  رکا  حیحـصت  اب  دلجم  راهچ  رد  هک  تسا  خیراتلاو  ۀفرعملا  باتک  يو  رثا  نیرتمهم  تشذـگ .  هرـصب  رد 

ودره زا  بیکرت  باتک  هک  دید  میهاوخ  رامـشلاس .  خـیرات  يانعم  هب  خـیراتلا  ریبعت  تسا و  لاجر  تخانـش  يانعم  هب  ۀـفرعملا  ریبعت  (362)
نیا تسا .  هدش  دای  یقتم  دهاز و  دباع و  یـصخش  ناونع  هب  يو  زا  هدش و  قیثوت  لاجر  باحـصا  يوس  زا  انثتـسا  نودب  يو  تسا .  هویش 

هک دیـسر  ربخ  يرافـص  ثیل  بوقعی  هب  تسا :  هتـشون  ریثک  نبا  (363  . ) تسا هدرک  مهتم  عیـشت  هـب  ار  يو  ریثا  نـبا  تـسا ك  یلاـح  رد 
ام يزجس  نافع  نب  نامثع  هرابرد  وا  تفگ :  بوقعی  ریزو  تفو ،  نیا  رد  دننک .  شراضحا  ات  داد  روتسد  دیوگ .  یم  دب  نامثع  زا  يوسف 

یطبر هچ  نم  هب  یباحـص  نامثع  دینک ،  شیاهر  داد :  خساپ  بوقعی  دیگ .  یم  دب  یباحـص  نافع  نب  نامثع  هرابرد  هکلب  دیوگ ،  یمن  دب 
 . تسا هدـش  دوقفم  نآ  تسخن  دـلجم  دـلجم ،  هس  زا  زین  نآ  هک  هدـنام  ياجرب  خـیراتلا  ۀـفرعملا و  باتک  يو  راـثآ  ناـیم  زا  ( 364 !) دراد
نآ زا  فلتخم  ذـخآم  رد  ررکم  هدوب و  يدـعب  ناخروم  تسد  رد  وا  هفرعملا  باتک  تسا .  هدـنام  یقاـب  وا  هخیـشملا  باـتک  زا  یـشخبزین 

همادا حافس  نامز  اتو  هدوب  رامشلاس  ساسا  رب  مالـسا  یمومع  خیرات  نآ ،  دوقفم  شخب  هنافـسءاتم  (365  . ) تسا هدش  شیاتس  هدافتـسا و 
رگید دلجم  ود  ( 366  . ) تسا هداد  عاجرا  همدقم  رد  هدش  لقن  رگید  ياهباتکرد  شخب  نیا  زا  نآ  زا  هچنآ  باتک ،  ححصم  تسا .  هتشاد 

ار لاس  نآ  ثداوح  زا  یتسرهف  لاس  ره  رد  يو  تسا .  هدرک  لابند  ات 242  لاس 136  زا  ار  مالسا  خیرات  ثداوح  همادا  هدنام ،  ياجرب  هک 
نرق یمومع  خـیراوت  زا  فیلخ ،  هژیو  هب  يرونید و  یبوقعی و  باـتک  راـنک  رد  ار  يوسف  باـتک  دـیاب  بیترت  نیدـب  تسا .  هداد  تسد  هب 

رـصاعم هک  ییاهلاس  ثداوح  نمـض  رد  يو  تسا .  هاتوک  رـصتخم و  هتبلا  هدرک  لقن  لاس  ره  لیذ  يو  هک  یبلاـطم  مینادـب .  يرجه  موس 
دجـسمراوید رب  هک  هچنآ  زا  یخرب  زینو  يرهز  باهـش  نبا  ربق  لحم  نییعت  هلمج  زا  تسا .  هداد  تسد  هب  یبلاج  ياهیهاگآ  هدوب ،  اـهنآاب 

 ، لاس 242 ثداوح  نایب  زا  سپ  ( 367  . ) تسا هدوب  هدش  هتشون  ینآرق  تایآو  زینو  انب  خیرات  هرابرد  کلملادبع  نب  دیلو  نامز  زا  قشمد 
روط هب  دروآ .  یم  ار  نیعبات  لاح  حرش  سپسو  هباحص  لاح  حرش  ادتبا  يو  تسا .  هتفرگ  دوخ  هب  لاجر  لاح و  حرش  تروص  يو  باتک 

رابخا سپس  ماش و  نیعبات  ماش و  روطنیمه  دندش ،  دراو  نآ  هب  هک  يا  هباحص  رـصم و  لئاضف  ةاضقلا  ۀفرعم  لیبق  زا  ینیوانع  يدارطتـسا ، 
 ، دید نیا  زا  دـیآ .  یم  همادا  رد  شمعا  زین  وا و  باحـصا  هفینح و  وبا  هرابرد  یلـصف  زین  دـنا و  هدوب  نآرد  هک  ینیعباتو  هباحـص  هفوک و 
هب اـنب  يو  دروـخ .  یم  مشچ  هب  ناوارف  فـلتخم  یخیراـت  تاـعالطا  مجارت ،  نـیمه  رد  تـسا و  دعـس  نـبا  تاـقبط  باـتک  هیبـش  باـتک 
هک هتفرگ  یبلاطم  زین  نیـشیپ  نافلوم  ناملاع و  زا  نارب  نوزفا  تسا .  هدرک  لقن  خیـش  زا 232  اعمج  باتک ،  نیا  رد  ححصم ،  ياصقتـسا 

هدش لقن  دیابن  وا  باتک  زا  ححصم  رظن  هب  هک  هدرک  لقن  هریـس  رد  ریبز  نب  ةورع  زا  صن  عمج 40  رد  تساهنآ .  ياهباتک  زا  يدراوم  رد 
هرهب ناشراثآزا  يو  لامتحا ،  هب  هک  رگید  ناملاع  زا  یخرب  تسا .  يوسف  رداـصمزا  هدوب ،  نآرد  يرهز  ثیدـح  هک  مه  یباـتک  دـشاب . 

م  ) میعن نب  لضف  میعنوبا  (م 175 ) دعس نب  ثیل  (م 153 ) دشار نب  رمعم  م 150 )  ) جیرج نب  کلمدبع  قاحسا ،  نب  دمحم  زا  دنترابع  هدرب 
(368  . ) ناثدحم زا  رگید  يرامش  و  ( 219

ات 278)  272 217  ) یهکاف قاحسا  نب  دمحم 

هدیـسر ام  تسد  هب  هکمرابخا  ناونع  اب  وا  مهم  باتک  زا  یمین  هک  تسا  يرجه  موس  نرق  ناخرومزا  یهکاف  قاحـسا  نب  دمحم  هللادبع  وبا 
خیراوت رامـش  رد  رهاظ  هب  هک  تسا  يراثآ  زا  هبـش ،  نبا  هرونملا  ۀنیدملا  خیرات  زینو  یقزرا  هکم  رابخا  باتک  دـننامب  باتک ،  نیا  تسا . 

مالسا خیرات  عبانم  ریاس  فیدر  رد  دیاب  تسا  هنیدم  هکم و  یلصا  رهش  ود  هرابرد  ییاهیهاگآرب  لمتـشم  هک  نآ  لیلد  هب  اما  تسا ،  یلحم 
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لاح حرش  قیلعتلا  قیلغت  رد  رجح  نباو  نیمثلا  دقعلا  رد  یساف  اهنت  هدما و  نهک  عبانمرد  رتمک  یهکاف  لاح  حرش  دریگب .  رارق  هجوت  دروم 
يا هدنکارپ  ياهیهاگآ  ات  تسا  هدیـشوک  یهکاف ،  باتک  دنمجرا  ححـصم  شیهد ،  نب  کلملادبع  دنا .  هداد  تسد  هب  يو  زا  يرـصتخم 

رد وا  رگا  هک  تسا  يافوتم 227  روصنم  نبدیعس  وا ،  یخـش  نیرت  یمیدق  ( 369  . ) دروایب باتک  همدـقم  تسا ،  تسد  رد  هرابرد  هک  ار 
لسا 272 رد  يو  هک  تسا  هتفگ  یـساف  وس ،  نیا  زا  دـشاب .  لاس 217  رد  وا  دلوت  دـیاب  هتـشاد  یم  لاس  هد  مک  تسد  يو  زا  لقن  ماگنه 

هکم يارما  اب  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  اـهلقن  زا  یخرب  زا  (370  . ) تسا ات 278 لاس 272  نایم  وا  تشذـگرد  لامتحا ،  هب  تسا .  هدوب  هدـنز 
رد اهنتواو  هدش  هئارا  دنسم  تروص  هب  هکم  رابخا  باتک  تسا .  هدوب  هتسجرب  یملاع  ربتعم و  یصخش  نیاربانبو  هتشاد  تساخرب  تسشن و 

ملسم يراخب ،  لیعامـسا  نب  دمحم  زا :  دنترابع  يو  مهم  خیاشمزا  یخرب  تسا .  هدرک  لقن  تیاور  خیـش  زا 231  دوخ  باتک  مود  دلجم 
يو خیاشم  مان  ححصم  راکب .  نب  ریبزو  يدبع  هفرع  نب  نسح  ینازوج ،  بوقعی  میهاربا  یناجرج ،  هعرزوبا  يزار ،  متاحوبا  جاجح ،  نب 

يارب هک  یـشالت  زا  يادـج  یهکاف ،  باتک  تیمها  تسا .  هداد  تسد  هب  یلودـج  نمـض  هدروآ ،  اهنآ  زا  هک  ییاهلقن  رامـش  نییعت  اـب  ار 
دجـسم هکم و  خـیرات  باـتک  زا  يو  تسا .  نآ  رد  دوقفم  ياـهباتک  زا  یخرب  نوـتم  يرادـهگن  هدرک  یخیراـت  مهم  راـبخا  ندروآ  مهارف 

ریبز راثآزا  صن .  شـشو  تسیب  هکم  هراب  رد  يدـقاو  باتک  زا  تسا .  هتـشاد  هاگن  ار  صن  تفهو  لهچ  جاس  نب  ورمع  نب  نامثع  مارحلا 
هدزای هدوب  هکم  ياه  هاچ  هرابرد  شباتک  هک  ینثم  نب  رمعم  ةدیبعوبا  باتک  زا  صن .  تفه  لهچ و  دصکی  هتشاد  هکم  رابخا  هک  راکب  نب 

(371  . ) تسا هدرک  ظفح  یتاعطق  هتفر ،  نایمزا  هک  یثیدـح  راثآ  زا  یخرب  زا  روطنیمه  صن .  هدزیـس  هبقع  نب  یـسوم  يزاغملا  زا  صن . 
 ، میهاربا ماـقم  هبعک ،  فاوط  مزتلم ،  دوسـالا ،  رجح  دـننام  نآ  هکربـتم  ءازجا  مارحلا و  دجـسم  هب  ار  دوخ  لوصف  زا  يرامـش  هکم  راـبخا 

ییاهلیس تارییغتو و  تالوحت  هکم و  رهش  خیرات  هب  اردوخ  لوصف  زا  يرگید  رامش  هداد و  صاصتخا  هورم  افـص  مارحلا ،  دجـسم  مزمز ، 
تروص رت  مامت  هچره  تقد  اب  هک  اه  هناخ  تالحم و  تیعقوم  نییبت  هب  یلـصف  هئارا  ( 372  . ) تسا هدمآ  نآ  رد  مالـسا  سپ ز  شیپ و  هک 
تافرع ینم و  تیعقوم  اه ،  هار  اه ،  هاچ  زا  معا  هکم  هرابرد  ياـیفارغج  ياـهیهاگآ  ریاـس  تسا .  باـتک  ياهلـصف  نیرت  تبلاـج  زا  هتفرگ 

لئاسمزا یخرب  اعقبط  تسا .  هدش  هئارا  يدنچ  لوصف  نمض  هدرازگزامن ،  اهنآ  رد  (ص )  ادخ لوسر  هک  یلزانم  يدجاسم و  زینو  رعشمو 
نمـض زین  لیبق  نیا  زاو  هکم  ياه  هناخ  هراجا  شورفو و  دـیرخ  ماکحا  ای  مرح و  ماکحا  هب  طوبورم  تایاور  هدوب و  هجوت  دروم  زین  یهقف 

زا ار  هکم  خـیرات  هب  طوبرم  ثحابم  هدـش ،  دوقفم  باتک ك  تسخن  ءزج  دـسیون :  یم  باتک  ححـصم  تسا .  هدـش  هئارا  صاخ  یلوصف 
ار تثعب  هرود  بلاطم  هدروآ ،  هبقع  تعیب  هرابرد  ینم  زا  ثحب  رد  هچنآ  زجب  هک  نآ  دـهاش  تسا .  هتـشاد  (ص )  ربماـیپ ترجه  اـت  ادـتبا 

یـشخب دنا ،  هدروآ  یهکاف  باتک  لوا  ءزج  زا  نارگید  نیمثلا و  دقعلا  رد  یـساف  هک  هچنآ  ساسا  رب  يو  میبای .  یمن  هدنام  یقاب  شخبرد 
ءزج هک  تسا  ححصم  رظن  نامه  يرگناشن  شخب ،  نیا  تایاور  تسا .  هدوزفا  دعب ) هب  هحفص 111  زا   ) مجنپ دلجم  رد  قحلم  ناونع  هب  ار 

 . تسا هدوب  هنیدم  هب  ص )   ) ادخ لوسر  ترجه  ات  تیلهاج  زا  هکم  خیرات  باتک  تسخن 

ات 180 279)  170 يرذالب (  ییحی  نب  دمحا 

 ، تسین هتسناد  يو  دلوت  لاس  تسا .  موس  نرق  ناسانش  بسن  ناخروم و  نیرتممهم  زا  بتاک ،  يدادغب  يرذالب  رباج  نب  ییحی  نب  دمحا 
یم نس  لاس  ات د  تفه  دیاب  يو  نامز ،  نآ  هتشذگ و  رد  لاس 197  رد  تسا  حارج  نب  عیکو  هکوا  خیـش  نیرت  یمیدق  هک  هدش  هتفگ  اما 

شراثآ هلمج  زا  هک  تسا  هتسناد  یبرع  هب  یـسراف  ياهباتک  نامجرتم  زا  ار  يو  هدرک و  دای  شراثآ  وا و  زا  میدن  نبا  (373  . ) تسا هتشاد 
دیآ یم  رب  نینچ  توقای  طسوت  يو  خیاشم  رکذ  زا  هدرک و  دای  وا  زا  يرتشیب  لیـصفت  اب  توقای  (374  . ) تسا رعش  هب  ریشدرا  دهع  همجرت 

 . تسا هتفگ  یم  تایوجه  رتشیبو  هدوب  زین  رعش  لها  يرذالب  ( 375  . ) تسا هتفرگرب  یقارع  یماش  ناثدحم  زا  ار  دوخ  شناد  يرذالب  هک 
دیاش (376  . ) تسا هدوب  م 251 )  ) نیعتسم سپس  و  م 147 )  ) یسابع لکوتم  نامیدن  زا  یکی  اهدعب  دراد و  نومءام  شیاتس  رد  راعشا  يو 
هفیلخ ار  زیزعلادبع  نب  رمع  نامثع و  رمع و  اهنت  نایوما ،  زا  هک  تسا  نیا  نآ  دـهاشو  هدـش  يو  رد  یـسابع  ياهـشیارگ  ببـس  رما  نیمه 

مالسا خیرات  زا 157عبانم  هحفص 67 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هک نادـلبلا  حوتف  یکی  تسا :  هدـنام  ياجرب  يرذالب  شزرا  اب  باـتک  ود  تسا .  هتفگن  ینخـس  زین  سلدـنا  ناـیومازا  يو  تسا .  هدـیمان 
حتف ریـس  هرابرد  باـتک  نیا  درادـن .  غارـس  نآزا  رتهب  یباـتک  اهرهـش  حـتف  رد  هک  تسا  هتفگ  يو  هتفرگ و  رارق  يدوعـسم  شیاتـس  دروم 

بسن بلاق  رد  ار  یمالسا  نارود  خیرات  هک  تسا  فارـشالا  باسنا  يو  رگید  شزرا  اب  باتک  دشاب .  یم  مالـسا  تسخن  نورق  رد  اهرهش 
مهرابخا فارـشالا و  باسنا  فارـشالا ،  باسنا  لـمج  باـسنالاو ،  راـبخالا  رثا ،  نیا  رگید  ياـه  ماـن  تسا .  هدروآ  ینادـناخ  یـسانش و 

رابخا زین  يربط  زا  دراوم ،  زا  يرایـسب  رد  یخیرات ،  داوم  هئارا  رظن  زا  اما  هتفای  شراگن  بسن  ساـسا  رب  رثا  نیا  تسا .  فارـشالا  خـیراتو 
رد مه  هک  هداد  تسد  هب  ار  يدراوم  دهد ،  هئارا  ار  هتسجرب  دارفا  لاح  حرـش  ات  هدیـشوک  يو  اجنآ ك  زا  تسا .  هدرک  هضرع  ار  يرتشیب 
یب یقطنم  یمظن  نتـشاد  زا  اعبط  دراد .  یخیرات  ياهباتک  ریاـس  رب  رثا  نیا  تسا ك  يزاـیتما  نیا  لاـح .  حرـش  مه  تسا و  خـیرات  هزوح 
نیا هراـبرد  يربط  تاـیاور  هعومجم  یلاـح ك  رد  هداد  تسد  هب  تیاور  هب 3483  کیدزن  ناـیوما  هراـبرد  لاـثم ،  ناونع  هب  تسا .  هرهب 

بسن نایب  ار  باسنا  زا  ثحب  يرذالب  ( 377  . ) تسا نایوما  رابخا  فارـشالا  باسنا  باتک  موس  کی  یترابع  هب  تسا .  لقن  نادناخ 628 
زا سپ  هداد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  يرتشیب  مجح  هک  سمـش  دبع  ینب  زا  نآ  زا  سپ  مشاه و  ینب  زا  ادتبا  تسا .  هدرک  زاغآ  اه  یناندـع 
اب يو  تسین و  ام  سرتسد  رد  هزورما  هدرب ،  هرهب  اهنآ  زا  يو  هک  يذـخآم  رتشیب  تسا .  هتخادرپ  رگید  لیابق  هب  شیرق  رابخا  ندرک  ماـمت 

تسا هدرک  لقن  تیاور  ینئادم 1416  زا  اهنت  يو  تسا .  هداهن  ياجرب  ار  شزرا  رپ  بلاج و  عیدبرایسب ،  ینتم  هداد  تروص  هک  یشنیزگ 
فارشالا باسنا  تسا .  هتفرگ  رارق  ناخروم  يوهس  يدمع و  تلفغ  دروم  يدممتم  ياه  هرود  رد  وا  باتک  هک  تسا  نآ  بجعت  (378 . )

لاس 1883 رد  رشع  يداحلا  ءزجلا  ناونع  هب  فارشالا  باسنا  زا  یـشخب  تسا .  هدش  پاچ  هدنکارپ  تروص  هب  نآ ،  ریخا  پاچ  زا  يادج 
مسقلا يرگید  لوالا و  مسقلا  عبارلا  ءزجلا  ناونع  هب  یکی  هک  دلج  ود  تسا .  هدش  پاچ  ناملآ  رد  لوهجم  فلوم  کی  زا  ینتم  ناونع  هب 

هب اهدعب  دلجم  ود  نیمه  تسا .  هدش  پاچ  سدـق  رد  ياهلاس 1938 و 1971  رد  مجنپ  مراهچ و  دـلجم  ناونع  هب  تسا  هیواعمب  صاـخلا 
ءزج دیسر .  پاچ  هب  توریب  رد  ینامآ  دهعم  طسوت  دایز  مک و  یکدنا  اب  لوالا  ءزجلا  نم  عبارلا  مسقلا  ناونع  هب  ترابع  ناسحا  شـشوک 

طـسوت يرودـلا  زیزعلادـبع  شـشوک  هب  دـشاب ،  یم  شنادـنزرف  بلطملادـبع و  نب  سابع  رابخا  هک  ثلاثلا  مسقلا  ناونع  هب  نآزا  يرگید 
اب دومحم  رقاب  دـمحم  داتـسا  شـشوک  هب  تسا  نایبلاط  رابخا  هک  نآ  بلاـث  ءزجزا  یمـسق  یناـث و  ءزج  تسا .  هدـش  پاـچ  دـهعم  ناـمه 

لاس هب  دلجم  کی  رد  لکـش  رییغت  اب  ریخا  ءزج  ود  تسا .  هدش  پاچ  یملعالا  هسـسوم  طسوت  لاس 1974  هب  دلجود  رد  لصفم  یـشاوح 
هدش پاچ  فراعملاراد  طسوت  رـصم  رد  هللا  دیمح  دـمحم  طسوت  تسا ،  هریـس  رابخا  هک  مه  دـلجم  کی  تسا .  هدـش  پاچ  مقرد   1416

تاقبط زا  نآ  ياهلقن  هدمع  هک  هدش  پاچ  ضایر  رد  لاس 1414  رد  دمعلا  ناسحا  طسوت  رمعو  رکبوبا  رابخا  يواح  مه  يدلجم  تسا . 
Hebrew  ) هدـش پاـچ  هـنیمثلا  لـیلخ  طـسوت  تمــسق ب ،  مشــش  دـلج  ناوـنع  اـب  باـتک  نـیا  زا  يرگید  دــجم  تـسا .  دعــس  نـبا 

رئاس فارـشالا  باسنا  ناونع  اـب  نآ  زا  يرگید  شخب  (379  . ) تسا کلملادـبع  نب  ماـشه  هب  طوـبرم  شخب  هک   ( (University1993
يزمر حیحـصت  اب  مه  رگید  یـشخب  تسا .  هدـش  پاچ  یناملآ  دـهعم  تاراشتنا  هلـسلس  رد  حیحـصت و  سابع  ناسحا  طسوت  شیرق  عورف 

پاچ ریز  رـشان  نامه  رارج  رهام  حیحـصت  اب  هریـس  شخب  تسا .  هدش  پاچ  یناملآ  دـهعم  طسوت  برعلا  لئابق  رئاس  تمـسق  هک  یکبلعب 
(380  . ) دوش رشن  رشان  نامه  طسوت  گنولدام  حیحـصت  اب  هونبو  یلع  تمـسق  و  دیـسلا ،  ناوضر  حیحـصت  اب  نایناورم  شخب  رارق  تسا . 
هک نیا  اب  (381  . ) تسا هدش  هضرع  رازاب  هب  یکرز  ضایر  راکز و  لیهس  طسوت  هدزیس  رد  يدیدج  پاچ  رکذلا ،  قوف  ياهپاچزا  يادج 
رد یتح  مینیب .  یمن  نآزا  يدای  یناهفـصا ،  جرفلوبا  هژیو  هب  يدعب  ياه  هتـشون  رد  هتفای  فی  لءات  موس  نرق  رد  فارـشالا  باسنا  باتک 

(382  . ) دشاب یم  هدنکارپ  زین  نآ  یطخ  خسن  لیلد  نیه  هب  هتفرگ و  تروص  یلقن  نآ  زا  رتمک  زین  دعب  نورق 

م 282)  ) يرونید فینحوبا 

اجنآرد تفر و  ناهفصا  هب  لاس 235  رد  يو  تسا .  هدوب  خروم  نآ  زا  سپ  بیداو و  مجنم  ناد و  یضایر  لوا  هجرد  رد  ( 383  ) يرونید
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هک دنا  هتفر  اجنآ  ات  يو  یبدا  ماقم  هرابرد  هدش .  لوغشم  دوخ  هناخ  دصر  یموجن  تابساحم  جیاتن  تبث  تئیه و  یـسانش و  هراتـس  راک  هب 
 . تسا رت  نیریش  ظحاج  ینعی  نامثعوبا  راتفگ  رتشوخ و  هفینحوبا  نایب  هک  تسا  هتفگ  یفاریـس  دیعـسوبا  هدرک و  هسیاقم  ظحاج  اب  ار  يو 

هتفرگرب اروا  شناد  هدرمـشرب و  ار  يرونید  راثآ  میدـن  نبا  تسا .  هدـش  دای  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  رثا  کی  تسیب و  يرونید  يارب  (384)
هدرمـش قثوم  ار  يو  هدرک و  یفرعم  تئیهو  باسح  هسدـنه و  تغل و  رد  درجتم  ار  يرونید  وا  تسا .  هتـسناد  اـه  یفوک  اـه و  يرـصب  زا 

هدوب یناریا  يو  تسا .  لوا  تسد  عیدـب و  يرابخا  يواح  شزرا و  اب  رایـسب  لاوطلا  لابخا  مان  اب  وا  مهم  رثا  لاح ،  نیع  رد  ( 385  . ) تسا
وا باتک  دـیآرد .  ناریا  خـیرات  يارب  یمهم  ذـخءام  شباتک  ات  تسا  هدـش  ببـس  ناریا  هب  شهجوت  درادـن ،  یبوعـش  شیارگ  هک  نآاب  و 
لاس ات  یمالسا  نارود  رابخا  موس  شخب  ناریا ،  رابخا  مود  شخب  هتـشذگ ،  كولم  ایبنا و  رابخا  تسخن  شخب  تسا :  تمـسق  هس  لماش 

خیراـت راـنک  رد  یمالـسا ،  يراـگنخیرات  یگدـنلابو  دـشر  نارود  رد  هک  تسناد  یمومع  خـیراوت  هلمج  زا  دـیاب  ار  لاوطلا  راـبخا   . 227
 . تسا هفوک  تالوحت  قارع و  هرابرد  يو ،  رابخا  هدمع  شخب  تسا .  هدمآ  دیدپ  رگید  دوقفم  راثآو  طایخ  نب  ۀـفیلخ  خـیرات  یبوقعی و 

یهجوت لباق  بلاطم  زین  نایوما  زا  سپ  هرود  رد  يو  هچرگ  تسا .  کیدزن  فنخموبا  ياـه  هتـشون  اـب  وا  هجوت  دروم  هزوح  تهج  نیا  زا 
نامثع و زا  ثحب  تسا .  هتفگ  نخـس  تاحوتف  زا  اهنت  تسخن .  يافلخ  نارود  زا  هتخادرپ و  يوبن  هریـس  هب  باـتک  نیا  رد  يورنید  دراد . 

نایسابع نایوما و  زا  نآزا  سپ  تسا .  هدمآ  همادا  رد  ع )   ) یلع ماما  نارود  یمالسا  خهعماج  یسایس  یگدنز  حرـش  يو و  نارود  لئاسم 
تشذگرس هیکز و  سفن  مایق  ملسموبا ،  ندش  هتشک  دادغب ،  سیسءات  زا  ثحب  تسا .  هدشن  جراخ  قارع  ثداوح  هزوح  زا  هتفگ و  نخس 

رابخا هئارا  دـصق  افرـص  يو  تسا ك  نآ  رگناشن  ریـس ،  نیا  تسا .  لاوطلا  رابخا  یلـصا  ياهثحبزا  کـباب  شروش  زین  نومءاـم و  نیما و 
هک البرک  هب  طـبورم  شخب  هلمج  نآزا  تسا .  شزرااـب  رایـسب  قارع  ثداوح  زا  يو  ياـهلقن  زا  یـشخب  تسا .  هتـشاد  ار  ناریا  هب  طوبرم 

نیع رد  تسا .  يدایز  مجح  دراوم ،  ریاس  اـب  ساـیقرد  مجح  نیا  صـص 229 262 )  . ) تسا هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  يدایز  تاـحفص 
یتآ تافالتخا  نوراه  روضح  رد  (ع )  رفعج نب  یسوم  تسا  هدروآ  هک  يو  زا  يربخ  درک .  ناوت  یمن  يو  عّیشت  هب  يا  هراشا  چیه  لاح ، 

نب دیبع  زا  یـضاملا  رابخاو  كولملا  باتک  هلمج  زا  باتک  دنچ  زا  لاوطلا  رابخا  رد  دیامن .  یم  تفگـش  هدـش  روآدای  ار  نومءام  نیما و 
یبلکلا لاق  يدع )  نب   ) مقیهلا لاق  لیبق  زا  ییاهریبعت  نآ ،  رانک  رد  تسا .  هدش  دای  هدرک  یم  لقن  خیرات  هیواعم  يارب  هک  یمهرج  هّیرش 

مجح اب  لاوطلا  رابخا  وا  باتک  هک  نآ  لیلد  هب  یخرب  تسا .  باـتک  ذـخآم  زا  یخرب  رگناـشن  هک  دوش  یم  هدـید  یعمـصالا و . . .  لاـق  ، 
لیلد دناوت  یمن  نیا  اما  (386  . ) دشاب يرگید  فل  ؤم  رثا  دوجوم ،  اتک  دـنا ك  هداد  ار  نآ  لامتحا  تسین ،  راگزاس  دوجوم  يدـلج  کی 
قداص طسوت  تسخن  تسا .  هدـمآرد  یـسراف  هب  رابود  لاوطلا  رابخا  باتک  دـشاب .  روکذـم  باتک  هدـش  هتخانـش  تبـسن  یفن  رب  یتسرد 
یناغاد يودهم  دومحم  طسوت  رگید  راب  تسا .  هدش  پاچ  ناریا  گنهرف  داینب  طسوت  يدیـشروخ  لاس 1346  رد  شا  همجرت  هک  تءاشن 

زکرم طسوت  هریسلا  رون   cd رد نآ  یـسراف  همجرت  یبرع و  نتم  اریخا  تسا .  هدـش  پاچ  ین  رـشن  طسوت  لاسرد 1371  ياه  همجرت  هک 
 . تسا هدش  هضرع  مق  رد  یمالسا  مولع  رتویپماک 

م 283)  ) یفقث

دوعسم نب  دعس  لسن  زا  يو  تسا .  يرجه  موس  نرق  مود  همین  ناخروم  زا  یناهفصا  یفوک  یفقث  دیعـس  نب  دمحم  نب  میهاربا  قاحـساوبا 
 . تسا هدرمشرب  لیـصفت  هب  ار  شراثآ  هدرک و  دای  يو  زا  یـشاجن  دوب .  نئادم  رد  ع )   ) یلع ماما  مکاح  هدوب و  راتخم  هدازومع  هک  تسا 

یتعامج دیورگ .  هیماما )   ) ام بذم  هب  نآزا  سپ  دوب و  بهذم  يدیز  وا  دیزگ .  انکـس  اجنآ  رد  دـمآ و  ناهفـصا  هب  يو  دـسیون :  یم  وا 
 . دنوب ناوارف  نآ  رد  نایبصان  هک  دیزگرب  لیلد  نادب  ار  ناهفـصا  تفریذپن و  وا  دیایب ،  مق  هب  دنتـساوخ  وا  زا  یقرب  دمحا  دندمآاه  یمقزا 

باتکناونع ششو  یـس  هاگنآ  دراد .  یناوارف  راثآ  يو  دسیون :  یم  نآ  زا  سپ  دنک .  تیاور  اجنآ  رد  ار  شیاهباتک  ات  تفرگ  میمـصت  وا 
فنخموبا هک  هچنآ  دننام  تسا  ییاهیراگن  کت  عون  زا  یفقث  ياه  هتـشون  تسا .  یخیرات  هیقب  دروم ،  دنچ  زج  هک  درمـش  یم  رب  وا  يارب 
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ءادـتبملا زا :  دـنترابع  نیوانع  زا  یخرب  تسا .  قارع  یعیـش  تالوحت  هب  طوبرم  زیناـهنآ  رتشیب  دـنا .  هتـشون  یم  یبلک  ماـشه  ینئادـم و  و 
باتک نیمکحلا ،  باتک  نیفـص ،  باتک  رمع ،  رابخا  هدرلا ،  باتک  كدـف ،  باتک  هفیقـسلا ،  باـتک  يزاـغملا ،  باـتک  ةریـسلا ،  باـتک 

 ( ، ع  ) نیـسحلا لتقم  باتک  ع )   ) نسحلا سمایق  باتک  ع ، )   ) هرابخاو هلئاسر  باتک  ع ، )   ) یلع لتقم  باتک  تاراغلا ،  باتک  ناورهنلا ، 
ات هدرک  فیلءات  رگیدـکی  رانک  رد  ار  اهباتک  نیا  يو  دـسر ،  یم  رظن  هب  تساـم و  زا  ـالاب  ياـهباتک  بیترت  ( 387  . . . ) نیباوتلا و باـتک 

میشاب هتشاد  هجوت  دیاب  مینک ،  یم  تبحـص  يراگن  کت  زا  یتقو  تالومعم  دشاب .  هتـشاگن  هرود  نیا  تالوحت  یمامتزا  یمومع  یخیرات 
دور و یم  راکب  هقف  باوبا  هرابرد  هچنآدننامه  اجنیا ،  رد  باتک  ناونع  دشاب .  باتک  کی  فلتخم  باوبا  دناوت  یم  اهیراگن  کت  نیا  هک 

يو تاراغلا  باتک  اهنت  یفقث ،  ياه  باـتک  ناـیم  زا  دـشاب .  لـصف  اـی  باـب  ياـنعم  هب  دـناوت  یم  تسا ،  تسخن  نارود  ثاریم  زین  وا  مه 
يومرا داتسا  دیـسر .  پاچ  هب  یلم  راثآ  نمجنا  طسوت  لساس 1355  رد  يومرا  ثدحم  داتـسا  حیحـصت  اب  هک  يرثا  تسا .  هدنام  ياجرب 

هدروآ همدقم  رد  دـنرفن  هدزاود  هک  يو  نایوار  زین  دـنرفن و  ود  یـس و  هک  فل  ؤم  خـیاشم  تسرهف  اب  هارمه  ار  فلوم  لصفم  لاح  حرش 
عطقم هب  صاصتخا  باتک  نیا  تسا .  هدـش  رـشتنم  توریب  رد  لاس 1407  رد  ینیـسح  ءارهزلادـبع  حیحـصت  اب  رثا  نیا  رگید  پاچ  تسا . 
لواپچ يارب  ار  دوخ  نایهاپس  قارع ،  رتشیب  هچره  فیعـضت  يارب  هیواعم  هک  ینامز  دراد .  ع )   ) یلع ماما  تداهـشو  ناورهن  نایم  یخیرات 
خیرات یفقث  هک  تسا  تاراغ  نیمه  تالمح ،  نآ  لصاح  درک .  یم  لیـسگ  نمی  زاجح و  ثارع و  فلتخم  یحاون  هب  هک  ینماان  داجیا  و 

تسا هتفگ  نخس  ترضح  نآ  ياهیگژیو  و  ع )   ) یلع ماما  صخش  هراب  رد  يدایز  رادقم  هب  تاراغ ،  رب  نوزفا  يو  تسا .  هتشاگن  ار  اهنآ 
م  ) سوواط نبا  تسد  رد  باتک  نیا  تسا .  هدوب  بلاثم  بقاـنم و  باـب  رد  هک  هدوبوا  ۀـفرعملا  باـتک  یفقث ،  قاحـساوبا  راـثآ  هلمج  زا  . 

باتک نیمه  ایوگ  (388  . ) تسا هدرک  داـیو  لـقن  نآ  زا  دوخ  ۀـجحملا  فشکو  فئارط  دوعـسلا ،  دعـس  نیقیلا ،  باـتکرد  هدوـب و  ( 664
زا يربخ  يرولا  مالعا  رد  زین  یـسربط  دـش .  رهـش  نآ  زا  يو  لاقتنا  ببـس  دـندادن ،  يو  هب  ار  نآ  تیاور  هزاجا  هفوک  رد  یتقو  هک  تسا 

هتشاد تسدرد  زین  ار  یفقث  مارحلاو  لالحلا  باتک  سوواط  نبا  (389  . ) تسا هدرک  لقنربیخ  حتف  هرابرد  یفقث  قاحـساوبا  هفرعملا  باتک 
هک تسوا  ماکحالاو  هقفلا  یف  عماج  باتک  ناـمه  لاـمتحا ،  هب  باـتک ،  نیا  هک  هدـش  هتفگ  تسا .  هدرک  لـقن  نآزا  لاـمعالا  لاـبق  رد  و 

(390  . ) تسا هدرک  دای  نآ  زا  یشاجن 

 ( موس نرق   ) ۀیسابعلا ۀلودلا  رابخا 

ياج رب  نآرصحنم  هخـسن  هک  رثا  نیا  تسا .  ۀیـسابعلا  ۀلودلا  رابخا  باتک  موس ،  نرق  یخیرات  شزرا  اب  اما  فلوملا  لوهجم  راثآزا  یکی 
لماک روط  هب  یسکع  تروص  هب  راب  کی  روبزم  هخسن  تسا .  هدشن  هتخانش  شفلوم  نآ ،  تسخن  تاهفـص  ندوب  صقان  لیلد  هب  هدنام و 
خیرات تسخن  دوب .  ءزجود  رب  لمتـشم  باتک  نیا  تسا .  هتفای  راشتنا  یـسور  نابز  هب  تاقیلعت  همجرت و  اب  مه  نآزا  یـشخب  هدش و  پاچ 
تحت ار  نآ  مود  شخب  یبلطم  رابجلادـبعو  يرود  زیزعلادـبع  رتـکد  یـسابع .  تلود  راـبخا  مود  ناـیوما  خـیراتو  تفـالخ  تسخن  هرود 

هک ینئارق  هب  هجوت  اـب  ققحم  ( 1971 هعیلطلاراد ،  توریب ،  ) دنا هدناسر  پاچ  هب  هدـلو  سابعلا و  رابخا  هیف  ۀیـسابعلا و  ۀـلودلا  رابخا  ناونع 
نب حـلاص  نب  دـمحم  ار  نآ  فلوم  لامتحا ،  ساسا  ربو  هتـسناد  موس  نرق  زا  هدـش  فیلءات  ار  روبزم  باـتک  هدرک ،  داـی  نآ  زا  همدـقمرد 

رایسب اهنآ ،  تلود  يریگ  لکـش  یـسابع و  توعد  شیادیپ  رابخا  رب  نآ  لامتـشا  ظاحل  هب  رثا  نیا  دناد .  یم  م 252 )  ) حاطنلا نبا  نارهم 
زا یخرب  مان  هک  هدـش  هفترگ  یمان  هب  ناخروم  راثآ  زا  باتک  نیا  رابخا  دـیآ .  یم  امـش  هب  زاتمم  يرثا  تهج  نیا  زا  هدوب و  تیمها  زئاـح 

يدقاو نوچ  یناسک  زین  و  م 235 )  ) ینئادم م 207 )  ) يدعنب مثیه  م 147 )  ) مکح نب  ۀناوع  م 157 )  ) فنخم وبا  زا :  تسا  ترابع  اه  نآ 
ناوتحم زا  هک  نانچنآ  دراد و  سابع  ینب  هب  تبسن  هناراداوه  نالماک  يرظن  فل  ؤم  مالـس .  نب  دمحم  و  يریبز ،  بعـصم  یبلک ،  ماشه  ، 
شرگن باتک ،  رب  مکاح  شرگن  تسا .  هدرب  هرهب  زین  اه  نآ  ياهیهاگآ  زا  هتـشاد و  روبزم  نادناخ  اب  هناتـسود  طابترا  دـیآ ،  یمرب  باتک 
هراـبرد فل  ؤم  هک  ییاـه  یهاـگآ  يور  ره  هب  ( 391  . ) تسا یـسابع  يدـهم  تفالخ  زا  لـبق  دـیکءات ت  اـب  تسخن و  هرود  رد  یـسابع 
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رصحنم شزرا و  اب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هدروا و  نایعاد  نابیقن و  زا  یتروص  هداد و  دعب  هب  ترجه  دص  لاس  زا  یـسابع  توعد  شیادیپ 
تسا

م 284)  ) یبوقعی

بتاک ناونع  هب  يو  تسا .  هدش  دای  لاح  حرـش  عبانم  رد  یبوقعی  زا  هک  تسا  یمان  حضاو ،  نب  بهو  نب  رفعج  نب  بوقعی  یبا  نب  دمحا 
وا یئانشآ  يو و  ندوب  خروم  رابتعا  هب  مود ،  بقل  تسا و  یسابع  رابرد  رد  يریبد  لغش  هب  هراشا  تسخن ،  بقل  دراد .  ترهش  يرابخا  و 

هدمآ ایند  هب  دادغب  رد  يو  دوخ  دراد .  وا  دادجا  ینطو  قلعت  زا  ناشن  هک  هدش  دای  مه  یناهفصا  يرصم و  ناونع  ابوا  زا  یخیرات .  رابخا  اب 
لیلد نیمه  هب  هدوب و  یـسابع  روصنم  یلاوـم  زا  حـضاو  وا  ّدـج  هک  تساـجنآزا  يو ،  يارب  یـسابع  بقل  تسا .  هدرک  تسیز  اـحنامه  و 

يرجه لاس 284  ار  شتافو  خیرات  يومح  توقای  اما  ستین ؛  هتـسناد  يو  دلوت  خـیرات  دـنا .  هدرمـش  نایـسابع  یلاوم  زا  یبوقعی  نادـناخ 
عیبرات لاس 279  بجر  متـسیب  زا  تفالخ   ) یـسابع دضتعم  هب  ار  باتک  یخیرات  لاور  دوخ ،  سانلا  ۀلکاشم  باتک  رد  يو  تسا .  هتـسناد 

تسا هدرک  دای  هداتفا  قافتا  لاس 292  رد  هک  ناینولوط  طوقس  زا  (392  ) نادلبلا باتک  رد  يو  هوالع ،  هب  تسا .  هداد  همتاخ  یناثلا 289 )
ناجیابرذآو و هینیمرا  مکاح  یتدـم  روصنم  نامزرد  حـضاو  ( 393  . ) دشاب هدوب  هدـنز  لاس 292  ات  لـقا  دـح  دـیاب  يو  تروص  نیا  رد  . 

اما هدماین ،  تسدب  یتاعالطا  یبوقعی  لغاشم  زا  تسا .  هدوب  دیرب  ناوید  هبتر  یلاع  نادـنمراک  زا  یبوقعی  ردـپ  هک  نانچمه  هدوب ؛  رـصم 
زا یکی  رد  يریبد  راـک  یعوـن  هـب  سـشردپ  دـننام  هـک  دـشاب  نآ  هـب  هراـشا  دـناوت  یم  دـشاب ،  يو  دوـخ  بـقل  بتاـک  هـک  یتروـص  رد 

رصم دیرب  لو  ؤسم  ینامز  رد  هک  تسا  هدوب  ومهو  هتشاد  یعیش  قئالع  يو ،  دج  حضاو  هک  تسا  هدش  هتفگ  تسا .  هدوب  لوغشماهنآوید 
يداه تسد  هب  ایوگ  هتشاذگ و  راک  نیا  رـس  رب  ار  شناج  هداد و  يرارف  برغم  هبار  هیکز  سفن  ردارب  نسح  نب  هللادبع  نب  سیردا  هدوب ، 

هب قئالع  نیا  هتشاد و  دوجو  یتنـس  تروص  هب  یبوقعی ،  نادناخ  رد  عیـشت  تفگ ،  دیاب  بیترت  نیدب  ( 394  . ) تسا هدیـسر  لتق  هب  سابع 
يرادا ياهراک  هب  تلود ،  لخاد  رد  عیشت ،  نیع  رد  نارود ،  نیا  رد  یماما ،  نایعیـش  هک  تسا  هتـسناد  تسا .  هدیـسر  زین  خروم  یبوقعی 

کش نودب  تسا .  هدوب  لوغشم  یسابع  تلود  رد  ع )   ) مظاک ماما  روتسد  هب  هک  تسا  نیطقی  نب  یلع  نشور ،  هنومن  دنا .  هتشاد  لاغتـشا 
هفیقـس ناتـساد  رد  يو  راـبخا  تسا .  نـشور  ـالماک  شخیراـت  باـتک  رد  يو  عیـشت  راـثآ  هـک  یبهذـم  هعیـش  تـسا  یخروـم  یبوـقعی  ، 

دراد يو  لدتعم  يا  هزادنا  ات  اما  لماک  عیشت  زا  ناشن  دهد ،  یم  تسدب  ع )   ) نانم ؤمریما  تفالخ  زا  هک  يریـس  زین  نافلخ و  ياهدروخرب 
يور يارب  هک  ینیوانع  تازاوم  هب  هیواعم ،  تموکح  زا  ثحب  زاـغآ  زا  سپ  زا  هداد ،  هئارا  مالـسا  ثداوح  خـیرات  زا  هک  يریـس  رد  يو  . 

نب یلع  ةافو  یلع ،  نب  نیـسح  لتم  یلع  نب  نسحلا  ةافو  نوچ  ینیوانع  دیوگ :  یم  نخـس  زین  ع )   ) هعیـش ناماما  زا  دراد  افلخ  هدـمآ  راک 
ةافو مالسلا  مهیلع  ع ، -   ) رفعج نب  یسوم  ةافو  هبادآ ،  دمحم و  نب  رفعج  هللادبع  یبا  ةافو  یلع ،  نب  دمحم  نب  رفعج  یبا  ةافو  نیـسحلا ، 

باتک دـنک .  یم  لقن  ناراوگرزب  زا  زین  يراصق  تاملک  اهنآ  لـیذ  هک  تسا  نیواـنع  نیا  هلمج  زا  (395  ) يداهلا یلع  نبدـمحم  نب  یلع 
مامت لامجا  اب  دیز  مایق  زا  يو  هک  نیا  تسا .  هتفگن  نخس  ع )   ) يرکسع ماما  تافو  زا  نیاربانب  هدروآ و  ار  لاس 259  ات  ثداوح  یبوقعی 

نادیفارغج خروم و  ناونع  هب  یبوقعی  تفگ  دـیاب  یبوقعی  راثآ  هرابرد  اما  ( 396  . ) تسا هدش  ناونع  وا  ندوب  یماما  دـهاش  هتفگ ،  نخس 
بوسنم يو  هب  فلتخم  عبانم  رد  هک  یباتک  نیدنچ  نایمزا  تسا .  هدـش  فیلءات  هنیمز  ود  نیمه  رد  زین  يو  راثآ  (397  . ) دوش یم  هتخانش 

هیقیرفا و حـتف  کلامملاو ،  کلاسملا  باتک  زا :  دـنترابع  يو  دوقفم  ياهباتک  نیوانع  تسا .  هدـنام  ياـجرب  يو  یباـتک  هس  اـهنت  هدـش ، 
ۀلکاشم نادـلبلا و  خـیرات  زا :  دـنترابع  هدیـسر  پاچ  هب  هس  ره  هدـنام و  ياجرب  هک  يو  باتک  ناونع  هس  اما  نیرهاطلا .  راـبخا  اـهرابخا ، 

هدش همجرت  زین  یسراف  نابز  هب  هک  نادلبلا  دنا .  هدیـسر  مه  پاچ  هب  دنا و  مجح  مکود  ره  هلکاشم ،  نادلبلا و  باتک  ود  مهنامزل .  سانلا 
يوخ قلخ و  زا  نامزره  نامدرم  دـیلقت  هرابرد  زین  هلکاشم  باتک  دراد .  یمهم  رایـسب  یخیراـت  دـئاوف  تساهرهـش و  یمومع  یفازغج  رد 

یبوقعیلا خیرات  زج  یـصخشم  مان  هک  تسوا  خیرات  يو  باتک  نیرتمهم  تسا .  هدـش  هئارا  یخیرات  ياه  هنومن  اب  هک  تسا  مکاح  فیلخ 
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مالـسا روهظ  هب  هک  نآزا  سپ  هدش و  زاغآ  مدآ  طوبه  زا  هک  تسا  یمومع  خیرات  هرود  کی  یبوقعی ،  خیرات  تسا .  هدـشن  دای  نآ  يارب 
یمیدق یبوقعی ،  خـیرات  هک  تسناد  دـیاب  رثا ،  نیا  شراگن  خـیرات  اب  هجوت  اب  (398  . ) تسا هداد  هـمادا  لاس 259  ات  ار  ثداوح  هدیـسر ، 

نآ زا  شیپ  طایخ  نب  ۀـفیلخ  خـیرات  هتبلا  تسا .  هدیـسر  اـم  تسد  هب  هدـش و  هتـشاگن  یمالـسا  ندـمت  رد  هک  تسا  یمومع  خـیرات  نیرت 
 . تسا هدش  پاچ  راب  نیدنچ  یبوقعی  خیرات  شنیرفآ .  يادتبا  زا  هن  هدرک  زاغآ  مالسا  زا  ار  دوخ  یخیرات  ثحب  هک  نآ  زج  هدش  هتـشاگن 

باتک نیا  تسین .  تسد  رد  يو  زا  ینادنچ  یطخ  ياه  هخـسن  هتـشذگ ،  ياه  هرود  رد  نآ  جاور  مدـع  لیلد  هب  تفگ ،  دـیاب  هنافـسءاتم 
رقاب قداص  دمحم  تاقیلعت  همدـقم و  اب  دـلج  هس  رد  فجن  رد  نآزا  سپ  هدـش و  پاچ  يرمق )   1301  ) لاس 1883 هب  دـنله  رد  راب  کی 
مدآ یگدنز  يادتبا  زا  لوا ،  دلجم  تسا :  دلجود  رد  توریب  رداص  راد  تاراشتنا  زا  نآ  جیار  پاچ  (399  . ) تسا هدیسر  پاچ  هب  مولعلا 

نیدب یثیدح .  هن  تسا  یخیرات  يا  هویش  باتک ،  نیا  شراگن  هویش  لاس 259 .  ات  ممالسا  يادتبا  زا  مئود  دلجم  مالسا .  شیادیپ  ات  (ع ) 
هب هکلب  هدرواین ،  دنـس  هلـسلس  رکذ  اب  ثیدـح  کی  تروص  هب  ار  یخیرات  ثداوح  ثدـحم ،  ناـخروم  زا  یخرب  دـننام  یبوقعی  هک  اـنعم 

لاوطلا رابخا  باتک  هیبش  ثیح  نیا  زا  وا  راک  تسا .  هدرک  فیلءات  ار  دوخ  باتک  فلتخم ،  ذخآم  زا  هدافتسا  زا  سپ  خروم ،  کی  ناونع 
هب اما  تسا  یخیرات  باتک  فیلءات  لکش  هچرگ  هک ،  هتـشاد  هجوت  دیاب  يربط .  خیرات  دننام  هن  تسا  يدوعـسم  بهذلا  جورم  يرونید و 

باتک ینودـت  ریـس  نآرب ،  نوزفا  تسا .  هتـسب  ناققحم  رب  اهلقن  دنـس  یـسررب  يارب  ار  هار  هدرواین  ار  دوخ  بلاطم  دنـس  يو  هک  نآ  لـیل 
هک تسا  هویـش  زین  هویـش  نیا  تسافلخ .  ندمآ  اک  يور  دننام  یخیرات  ياهلـصفرس  ساسا  رب  هکلب  تسین ،  رامـشلاس  ساسا  رب  یبوقعی ، 

ثعاب هک  يا  هتکن  تسا .  هدمآ  رامـشلاس  تروص  هب  ثداوح  يربط  خیرات  رد  اما  هدرک  يوریپ  نآ  زا  بهذلا  جورم  باتک  رد  يدوعـسم 
زین نآ و  نیودت  تیفیک  لیلد  نیمه  هب  هتفر و  نیب  زا  لوا  دـلجم  همدـقم  هدـنام ،  ياجرب  دودـحم  ياه  هخـسن  رد  هک ،  نآ  تسا  فسءات 

اب یبوقعی ،  باتک  لوا  دـلجم  هک ،  نیا  تسا  ملـسم  هچنآ  تسا .  هدیـسرن  ام  تسد  هب  هدرک ،  نایب  دوخ  باتک  يارب  فل  ؤم  هک  يذـخآم 
هتشون يدایز  يذخآم  ساسا  رب  هدوب ،  هدمآرد  یبرع  هب  للم  ریاس  گنهرف  زا  يدایز  راثآ  هک  هتسیز  یم  يرـصعرد  يو  هک  نآ  هب  هجوت 

 ، هدوـب سرتـسد  رد  هک  یعباـنم  اـعبط  درادـن .  دوـجو  رگید  یعبنم  رد  هک  تسا  يرـصحنم  ياـهیهاگآرب  لمتـشم  لـیلد  نیمه  هب  هدـش و 
هتـشادن دوجو  لماک  روط  هب  اهنآ  هب  دامتعا  ناکما  لیلد  نیمه  هب  هدش و  فیلءات  هتـسباو  ياه  گنهرف  رد  لومعم  ياه  هویـش  اب  مادـکره 

هناتخبـشوخ تسا .  هدرب  رهب  اهنآ  زا  ایبنا  رابخا  رد  تسخن و  دلجم  رد  یبوقعی  هک  دوش  یم  زین  یلیئارـسا  عبانم  لماش  بلطم ،  نیا  تسا . 
هک ینایرابخاو  ناخروم  یماسا  نیرت  هتـسجرب  تسا .  هدرک  هراشا  دوخ  عبانم  زا  یخرب  لامجا  هب  يو  تسا و  تسد  رد  مود  دلجم  همدقم 

يرق بقو  نب  بهو  يرتخبلاوبا  دنک ) یم  لقن  مشاه  ینب  خویش  زا  هک   ) یمشاه نامیلس  نب  قاحـسا  زا :  دنترابع  هدروآ  ار  اه  نآ  مان  يو 
یئاکب تیاور  هب   ) ماشه نب  کلملادـبع  دـمحم ، ) نب  رفعجزا   ) یلجب نامثع  نب  نبا  (400 () دنکیم لقن  نارگید  دـمحم و  نب  رفعجزا  هک  )

زا  ) یـشرق ریثک  نب  دمحم  ینادـمه ، )  سابع  نب  هللادـبع  زا   ) يدـع نب  مثیه  نارگید ، )  یبلک و  زا   ) يدایز ناسحاوبا  قاحـسا ، )  نبا  زا 
يو ات  هدش  ببـس  ریخا  عبنم  زا  هدافتـسا  (401  . ) مجنم یمزراوخ  یـسوم  نب  دـمحم  یندـم ،  رـشعموبا  ینئادـم ،  نارگید ، )  حـلاصوبا و 

دلجم همدـقم  رد  یبوقعی  دـنک .  صخـشم  تقد  هب  هفیلخ  ره  ندـمآ  راک  يور  یموجن  نامز  نییعت  رد  ار  يا  هدرتسگ  یموجن  ياهیهاگآ 
هدرک فذح  نآزا  ار  ینالوط  رابخا  نینچمه  راعـشا و  زا  يرایـسب  اذـل  هتـشاد و  ار  رـصتخم  یباتک  فیلءات  دـصق  هک  هدـش  روآدای  مود ، 
رگید ياه  باتک  رد  هک  هدروآدوخ  باتک  رد  ار  یعیدـب  رایـسب  راثآاب  یبوقعی  خـیرات  نایم  هاتوک  يا  هسیاقم  لاح ،  نیا  اب  (402  . ) تسا
شیب باتک  نیا  رد  تسا .  هجوت  لباق  هدماین  رگید  عبانم  رد  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  باتک  نیارد  دوجوم  یمـسر  دانـسا  مجح  تسا .  هدماین 

زا یبوقعی  رابخا  نآ  رب  نوزفا  تسا .  هدمآ  نتم  نیع  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هدـش و  هراشا  اهنت  اهنآزا  یخرب  هب  هتبلا  هک  هدـمآ  همان  زا 460 
 . دشاب عقاو  هب  هدیسر  رد  ققحم  يامنهار  هباشم ،  نوتم  ریاس  اب  هیساقم  رد  دناوت  یم  تسا و  توافتم  عبانم  ریاس  رد  جیار  رابخا  اب  یتاهج 
 . تسا هدرک  هضرع  ار  یخیرات  جرارپ  باتک  نیا  زا  یقیقد  تسرهف  هک  هدیسر  پاچ  هب  دلجم  کی  رد  یبوقعیلا  خیرات  سراهف  یگزات  هب 
 ، 271 تاحفـص 229 ،  رد  نآ  زا  هدوب و  صـصقلاو  خـیراوتلا  لمجم  فل  ؤم  يداـش  نبا  تسد  رد  مشـش  نرق  رد  یبوقعی  خـیرات  ( 403)
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 . تسا هدرک  هدافتسا   278

(310 / 223 5  ) يربط ریرج  نب  دمحم 

روهـشم رثا  ود  اما  هدوب  هقف  رد  وا  هدـمع  راک  تسا .  یمالـسا  نارود  یماـن  ناـخرومزا  ( 404  ) يربط دـیزی  نب  ریرج  نب  دـمحم  رفعجوبا 
هب شیارب  ییازـسب  ترهـش  كولملاو  ممالا  لسرلا و  خـیرات  مان  اب  خـیرات  شناد  يرگید  نایبلا و  عماج  ماـن  اـب  ریـسفت و  شناد  رد  یکیوا 

لباق رثا  (405  . ) تسا هتـشاد  دوخ  زا  سپ  نرق  کـی  اـت  زین  یناوریپ  هک  تسا  یـصاخ  یهقف  بهذـم  راذـگناینب  وا  تسا .  هدروآ  ناـغمرا 
 . تسا هدـنام  ياجرب  نامز  رذـگ  رد  هک  راد  دـلج ) شـشرد   ) راثالا بیذـهت  ناونع  هتـشاذگ  مامت  ار  نآ  هک  يو  ییاور  یهقف و  هظحالم 

لداعتم دانتـسا و  لیـصفت و  ثیح  زا  باـتک ،  ياـهیگژیو  هب  طوبرم  یتیلوبقم  نینچ  (406  . ) تفای ماع  تیلوبقم  ادـتبا  ناـمه  زا  وا  خـیرات 
يا هصالخ  هدرک و  هیلکت  نآ  ياهلقن  رب  يدعب ،  یخیرات  ياهباتک  ات  دـش  ببـس  تیلوبقم  ینا  تسا .  تس  لها  هعماج  رظن  زا  نآ ،  ندوب 

دنسم ار  اهلقن  هک  نیا  هب  هراشا  اب  باتک ،  زاغآرد  يربط  دنا .  هدرک  ار  يراک  نینچ  ریثک  نباو  ریثا  نبا  هیوکـسم و  نبا  دنروایب .  ار  نآ  زا 
زا يدایز  مجح  هدـش  ببـس  هک  لاح  نیع  رد  يا  هویـش  نینچ  دـنک .  هئربت  تسردان  بلاـطم  لـقن  رطاـخ  هب  ار  دوخ  اـت  هتـساوخ  هدروآ ، 

رمع نب  فیس  نوچ  ییوگغورد  دارفا  زا  لقن  صوصخ  هب  اهلقن ،  زا  يربط  تشردان  ياهشنیزگ  لیلد  هب  دنامب ،  ظوفحم  یخیرات  ياهلقن 
لها لوصا  ذـخآم  زا  هدافتـسا  رد  يربـط  هک  تسا  هتـشون  یلع  داوج  ( 407  . ) تسا هتفرگ  رارق  ناـققحم  زا  یخرب  راـکنا  دروـم  قـح  هب  ، 

يدقاو تایاور  رب  هدر  يایاضق  رد  ار  رمع  نب  فیس  تایاوروا  تسا .  هدرک  تیاور  مه  فیعض  ياه  هرهچ  زا  هتفرگن و  رظنرد  ار  ثیدح 
تسا هتشادن  يو  هب  تبـسن  يدعاسم  رظن  يربط  دوخ  یتح  هدوب و  هقدنز  هب  مهتم  وا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا .  هداد  حیجرت  ینئادم  و 

رد يربط  تروص ،  نیدـب  دـبای و  یم  همادا  لمج  گنج  نایاپ  ات  هدـش و  زاغآ  هدر  ياـهگنجزا  يربط  خـیرات  رد  فیـس  روضح  ( 408 . )
یم هوشم  رمع  نب  فیـس  بذک  ياهلقن  اب  اردوخ  خیرات  تساه ،  هقرف  همه  يارب  یبهذم  خـیرات  زا  یـشخب  هک  یخیرات  عطقم  نیرتساسح 

رد هک  روطنامه  تسرد  تسا ،  یلیئارـسا  رابخا  زا  ولمم  تسا ،  ثعبم  ات  شنیرفآ  زا  ناهج  خـیرات  هک  يربط  خـیرات  تسخن  دـلج  دـنک . 
تسخن نرق  رخاوا  رد  سک  ره  زا  شیب  هک  تسا  هبنم  نب  بهو  قیرط  زا  ربخا  نیا  عون  تسا .  هدمآ  یناوارف  تایلیئارـسا  زین  يربط  ریـسفت 

اما درک ،  الما   290 ات ياهلاس 283  هلـصاف  رد  اردوخ  یخیرات  باتک  يربط  ( 409  . ) درک رشتنم  ناناملـسم  نایم  ار  رابخا  لیبق  نیا  يرجه 
نیعبات هباحص و  لاح  حرش  رد  لیذملا  لیذ  ناونع  اب  یباتک  نآ  رب  نوزفا  دوزفا .  نآرب  يرجه  لاس 303  یناثلا  عیبر  ات  ار  عیاقو  نآزا  دعب 

بختنملا ناونع  اب  هدنام و  یقاب  هدـش  ماجنا  (م 370 ) دعـس نب  بیرع  طسوت  نآ  صیلخت  اهنت  هک  تشون  اهنآ  تشذـگرد  لاس  ساـسا  رب 
 . دنتشون يربط  خیرات  باتک  رب  یلویذ  دعب ،  هرود  ناگدنسیون  زا  رفن  نیدنچ  تسا .  هدیسر  پاچ  هب  شخیرات  نایاپ  رد  لیذملا  لیذ  نم 
 . داد همادا  لاسات 360  ار  نآ  م 363 )  ) یباص نانس  نب  تباث  تشون .  يربطلا  خیرات  ۀلـص  ناونع  ار  لاس 320  ات  ثداوح  دعس  نب  بیرع 

ینادمه کلملادبع  نب  دـمحم  نآ  زا  سپ  تسا .  لاس 479  ات  نآ  همادا  خـیراوتلا  نویع  تشون .  ار  لاس 448  ات  یباص  نسحم  نب  لـاله 
باتک رب  هک  ییاه  هملکت  لویذ و  هرابرد  ( 410  . ) تسا دوقفم  هک  هدش  هتشون  مه  يرگید  ياه  هملکت  تشون .  ار  لاس 478  ات  (م 521 )

دنـس ادتبا  وا  دوش .  یم  هضرع  یثیدح  بلاق  رد  هدمع  روط  هب  يربط  تایاور  (411  . ) تسا هداد  یتاحیضوت  نیگزس  هدش ،  هتـشون  يربط 
بویا انثدح  لاق  مکحلابع ،  نب  هللادبع  نب  دمحم  انثدـح  دـسیون :  یم  هنومن  ناونع  هب  دـنک .  یم  لقن  ار  ربخ  نتم  نآ  زا  سپ  هدروآ و  ار 

مان هبدنا  هدوب  ثداوح  دهاش  هک  یناسک  زا  ریخا  دلجم  رد  هدروآ و  نالف  ینثدـحریبعت  اب  زین  يدراوم  رد  دـیلولا . . .  هل  لاقف  دـیوس ،  نب 
نبا لاق  هیبش  ییاه  ریبعت  تسا .  هدرک  لقن  ار  ربخ  نتم  لها . . .  نم  ۀعامج  ینثدـح  ای  یباحـصا  ضعب  یل  رکذدـننام  ییاهریبعت  اب  یبلطم 

ندوب دنـسم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  لاـح  نیع  رد  تسا .  هدرب  هرهب  اـهنآ  بوتکم  راـثآ  زا  يو  هک  تسا  نا  ناـشن  یبلکبلا  لاـق  قاحـسا ، 
زا هدافتـسا  ابو  هتـشاد  رایتخا  رد  ار  ناینیـشیپ  ياهباتک  زا  یهوبنا  يو  تسین .  یهافـش  عبانم  زا  اهنآ  يروآ  عمج  يانعم  هب  يربط  تاـیاور 
یم لقن  اه  باتک  نآ  زا  دوخ ،  خیاشم  مان  دایابو  دنـسم  قیرط  هب  دروآ ،  نایم  هب  باتک  زا  یمان  هک  نآ  نودب  نآ ،  لاثما  ای  یتیاور  هزاجا 
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تسا نآ  يربط  رگید  یگژیو  ( 412  . ) تسا هدرک  يدنب  هتـسد  يربطلا  خیرات  دراوم  ناونع  تحت  یلع  داوج  داتـسا  ار  يربط  عبانم  دنک . 
یم رارق  ققحم  رایتخا  رد  ار  مزال  تصرف  هویـش ،  نیا  دروآ .  یم  فلتخم  دانـسا  اب  هثداح  کی  زا  ار  یفلتخم  ياهلقن  ییاور ،  لقن  رد  هک 

 . دزادرپب قیقحت  هب  اهنآ  فارطا  رد  یملع ،  ياهـشور  هب  هجوت  اب  هدروآ و  تسد  هب  هثداح  کی  هرابرد  ار  صراعم  ياه  هاگدـید  ات  دـهد 
لقن دـسر ،  یم  هک  یفالتخا  تمـسق  هب  زین  يدراوم  رد  اـما  دـنک .  یم  نارگید  ثیدـح  رد  لـخاد  ار  یـضعب  ثیدـح  یهاـگ  زین  وا  هتبلا 

رایسب دراوم  رد  زجو  دراد  ار  ییاور  هویش  نیا  دوخ  خیرات  ریـسفت و  رد  وا  دروآ .  یم  ار  نیـشیپ  تیاور  همادا  سپـس  هدروآ و  ار  ضراعم 
باّذک ناخروم  زا  هچنآ  اهلقن ،  دنـس  هب  هجوت  اب  هک  تسا  ناققحم  نافل و  ؤم  رب  ( 413  . ) دـهد یمن  تسد  هب  دوخ  زا  يرظن  راهظا  ردان ، 

قداص اریز  تسین .  تسرد  اهلقن  یبایزرا  رد  زین  دنس  هب  يافتکا  هک  دنشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  نمـض  رد  دنراذگن .  يربط  ياپ  رب  هدش  لقن 
ار یلقن  دوخ  فطاوع  ءارآ و  ریثءات  تحت  دوخای  هدوب و  طـلغ  صخـش  نآ  ذـخآم  اـسب  هچ  تسین ،  وا  لـقن  یتسرد  رب  لـیلد  يوار  ندوب 

هتشاد هک  یخیرات  صاخ  شنیب  لیلد  هب  يربط  تسا .  یسررب  يارب  یملع  ياهشور  یمامت  زا  هدافتسا  تسا  مهم  هچنآ  تسا .  هداد  لکش 
هک تسا  یعیبط  تسا .  هدماین  يرگید  ذـخءام  چـیه  رد  تالیـصفت  نیا  يددـعتم ،  دراوم  رد  هدروآ و  ثداوح  هب  عجار  رایـسب  لیـصفت  ، 

افرص یترابع  هب  اب  یخیرات  افرص  اهلقن  تسا و  یکتم  لقن  هب  اهنت  وا  دشاب .  یعامتجا  ياه  یهاگآ  هدنریگربرد  هتـسناوت  یمن  يربط  هویش 
رد تفای ،  ناوت  یم  يدوعسم  راثآ  رد  هک  نانچنآ  یگنهرف  یندمت و  ياه  هنیمز  رد  ییاهیهاگآ  نتفای  تروص ،  نیا  رد  دنتسه .  یـسایس 

یلک بیترت  یعوضوم و  تروص  هب  ار  مالـسا  زا  شیپ  ات  ثداوح  يربط  درکءانثتـسا .  دیاب  ار  یکدنا  دراوم  تسا .  رمث  یب  يربط  خـیرات 
عبانم هرابرد  یطوسبم  حرـش  یلع  داوج  تسا .  هدرک  هئارا  يرامـشلاس  تروص  هب  ار  ثداوح  مالـسا ،  زا  سپ  اما  تسا .  هدروآ  یخیراـت 

رد هک  هدوب  يریسفت  راثآ  رابخا و  مالـسا ،  زا  شیپ  ناریا  ایبنا و  خیرات  شخب  رد  يربط  ذخآم  يو ،  هدیقع  هب  تسا .  هداد  تسد  هب  يربط 
رتشیب ناریا ،  دروم  رد  تسا .  دوب  هدمآ  مهارف  نامز  نآ  ات  فلتخم  ذخآمزا  هدافتسا  اب  ینآرق  تایآ  حرش  رد  سابع  نبا  نادرگاش  بتکم 

رد يو  تسا .  هدرک  هدافتسا  هدوب ،  ینغ  رایـسب  هنیمز  نیارد  هک  یبلک  ياهباتک  زین  عفقم و  نبا  راثآ  دننام  یـسراف  زا  هدش  همجرت  راثآ  زا 
رد تسا .  هدرک  لقن  ار  بلاطم  مجعلا  ضعب  لاق  دـننام  ییاهریبعت  اـب  هدرکن و  داـی  بلاـغ  روط  هب  ار  ناـفل  ؤم  اـی  رثآ و  ماـن  اهـشخب ،  نیا 
رد تسا .  هدرک  لقن  وا  زا  رـصحنم  روط  هب  هک  قارع  خیرات  هرابرد  هژیو  هب  هدرب ،  هرهب  یبلک  راثآ  زا  مالـسا ،  زا  لبق  برع  خـیرات  شخب 
ود عقاو  رد  تسا .  هتفرگرب  یظرق  بعک  دمحم ب  هبنم و  نب  بهو  زا  مه  وا  هک  هدرک  هدافتـسا  قاحـسا  نبا  بلاطم  زا  نمی  خـیرات  دروم 

سایق رد  مور  خیرات  هرابرد  دنتـسه .  يربط  خیرات  تسخن  دـلجم  ایبنا ر  خـیرات  هب  طوبرم  رابخا  عبنم  رابحالا ،  بعک  همیمـض  هب  ریخا  رقن 
یناورف دراوم  اما  (414  . ) تسا قاحـسا  نبا  هریـس  رب  لصا  هریـس  لوا  شخب  رد  تسا .  هدماین  یمهم  بلطم  هدروآ ،  ناریا  هرابرد  هچنآاب 

رب يربط  هیکت  دش ،  هراشا  هک  هنوگنامه  تسا .  هدروآ  يدع  نب  مثیهو  دعـس  نب  لیبحرـش ،  نافع ،  نب  نامثع  نابا  ریبز ،  نب  ةورع  زا  مه 
زا هدمع  روط  هب  يوما ،  رـصع  نایاپ  ات  قارع  ثداوح  نایب  رد  نآزا  سپ  تسا .  رمع  نب  فیـس  تایاور  رب  لمج ،  نایاپ  ات  هدر  تانایرج 

شزرا نیرتالاب  ( 415  . ) دوش یم  هدروآ  همادارد  یبلکو  هبـش  نب  رمع  يدقاو ،  مکح ،  نب  ۀناوع  ینئادم ،  تایاور  هدش و  لقن  فنخموبا 
هدرک و هدافتـسا  هتـشاد  رایتخا  رد  هک  ار  رـصع  نآ  جـیار  ریغ  ای  جـیار  یخحیرات  تابوتکم  يرایـسب  زا  هک  تسور  نآ  زا  يربط ،  باـتک 

نیـسحلا لتقم  باتک  راثآ  نیرتهب  زا  یکی  دـیاش  تسا .  هدـنامن  ياج  رب  يرثا  هتـشاد ،  هاگن  ام  يارب  اهباتک  نآزا  يربط  هچنآ  زج  هزورما 
هنیمز رد  هبنم  نب  بهو  راـثآ  هراـبرد  رما  نیمه  تسا .  هدـش  ظـفح  يربـط  خـیرات  قیرط  زا  اـهنت  نآ  مهم  شخب  هک  هدوب  فـنخموبا  (ع ) 

نبا هریس  لصا  هخسن  زینو  مالسا  زا  شیپ  سرف  برع و  خیرات  هرابرد  یبلک ،  یبعش و  یعمسا ،  هیرش ،  نب  دیبع  راثآ  فلس ،  يایبنا  رابخا 
رد وا  تسا .  راکـشآ  الماک  راـبخا ،  شنیزگ  رد  يراـگنخیرات و  رد  يربط  ینید  عضوم  ( 416  . ) تسا قداص  يزاغم  شخب  رد  قاحـسا 
زا هچنآ  تسا .  هداد  ناشنار  دوخ  ینید  عضوم  نیا  رابخا ،  نآ  لقن  زا  يراددوخ  اب  هدوب  نامثع  لتق  هرابرد  يرابخا ك  هلمج  زا  يدراوم 
هب رگید  ياج  رد  ام  دـهد .  یم  ناشن  اروا  ینید  عضوم  رییغت  لامتحا  دـیآ .  یم  ربوا  تاـیح  رخاوا  رد  يربط  تاـفیلءات  زین  اـهلقن و  یخرب 

هیالوالا باتک  اهنآ  هلمجزا  (417  . ) میا هدرک  یگدیـسر  دـهد  یم  ناشن  يربط  رد  ار  یعیـش  شیارگ  دوجو  لاـمتحا  هک  تاـشرازگ  نیا 
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رهاوخ دـنزرف  ناونع  هب  یناوارف  عبانم  رد  هک  ( 383 323  ) یمزراوخ رکبوبا  ( 418  . ) تسا هتـشون  ریدغ  ثیدـح  قرط  رد  نآ  هک  تسوا 
يربط هک  دوخ  ياهییاد  هب  ار  دوخ  عیشت  يرعش  رد  درادن  دوجو  وا  عیـشت  تبـسن و  نیا  رد  يدیدرت  نیرتمک  هدش و  هدناوخ  خروم  يربط 
یناف ثارت  نع  ایضفار  کی  نمف  هلاخءرملا  یکحی  یلاوخاف  ریرجونبو  يدلوم  لمآب  دیوگ :  یم  يو  تسا .  هداد  تبـسن  تساهنآزا  یکی 

ینامثع ثیدح و  باحـصا  نعط  دروم  دادغب  رد  دوخ  رمع  ینایاپ  ياهلاس  رد  يو  هک ،  نیا  تسا  ملـسم  هچنآ  ( 419  ) هلالک نع  یضفار 
توقای تسا .  هدوب  راشف  تحت  تخـس  هتـشون ،  ریط  ثیدـح  قرط  تحـص  رد  یباتکزین  هیالولا و  باتک  فیلءات  تباب  زا  هدوب و  اهبهذـم 

 ، تنـس لها  ناگدنـسیون  زا  یخرب  ریخا ،  ياهلاس  رد  ( 420  . ) تسا هدروآ  ءابدالا  مجعمرد  يو  لاـح  حرـش  رد  ار  اـهرازآ  نیا  شرازگ 
زا یخرب  هدش و  طلخ  یعیش  يربط  متسر  نب  ریرج  نب  دمحم  اب  يو  هک  دنا  هتفگ  یعیش ،  رصتخم  شیارگ  نیا  زا  يربط  ندرک  رود  يارب 
 . تسین قداص  وا  هیالولا  باتک  هرابرد  دشاب ،  هنیمز  رخ  رد  ییاطخ  نینچ  تسا .  هدش  هداد  تبـسن  فورعم  يربط  هب  اطخ  هب  اهنآ  بلاطم 

لاس رد  يربط  خیرات  باتک  هک  تسا  هدش  هتفگ  تسا .  دوجوم  هک  هدروآ  مهارف  مه  ار  نآ  زا  یـصیخلت  هدید و  ار  باتک  نآ  یبهذ  اریز 
یمعلب تسد  هب  ار  رثا  نیا  همجرت  هماـنخیرات ،  قـقحم  دـش .  همجرت  یـسراف  هب  اهینامـس  تراـما  هاگتـسد  رد  یمعلب  یلعوـبا  طـسوت   352

هب یمعلب  حـخیرات  زا  زین  ار  نآ  مان  بیترت  یندـب  یمعلب  بوسنم  هدـینادرگ  تسا :  هتـشون  باتک  دـلج  يور  رب  و  ( 421  ) هتسناد تسردان 
هویش دننامه  يو  تسا .  هدروآ  دوخ  باتکرد  صیخلت  اب  زین  ار  رابخا  نتمو  هدرک  فذحار  دانـسا  يو  تسا .  هداد  رییغت  يربط  همانخیرات 

یسراف همجرت  راب  کی  هک ،  نآ  فیطل  تسا .  هدرک  اهلقنو  رابخا  عقوم  دروم و  رد  یتافرـصت  لخد و  راگزور ،  نآرد  همجرت  جیار  ياه 
 ، دیـسر پاچ  هب  دلجم  ود  رد  يدابانگ  نیورپ  راهب و  ءارعـشلا  کلم  شـشوک  هب  راب  تسخن  یمعلب  خیرات  تسا !  هدش  همجرت  یبرع  هب  ، 

تاراشتنا طسوت  نشور  دمحم  ششوک  هب  لاس 1374  رد  دلجم  ود  نیا  دش .  یم  لماش  سرف  خـیرات  ات  ار  كولم  ءایبنا و  خـیرات  اهنت  هک 
نشور ياقآ  ششوک  هب  دش  یم  م 529 )  ) هللااب دش  رمتسملا  تفالخ  ات  دلجم  هس  ات  یمعلب  یخیرات  همادا  نآ ،  زا  سپ  دش .  پاچ  شورس 
خیرات نتم  تسا .  تسد  رد  دـلجم  جـنپ  رد  يربط  همانخیرات  باـتک  نونکا  بیترت  نیدـب  دـش .  پاـچ  لاس 1373  رد  زربلا  رـشن  طسوتو 
تروص توریب  رـصمرد و  نآزا  يررکم  ياهپاچ  دـش .  تسفا  ناریا  رد  رابکی  پاچ  نامه  دیـسر و  پاچ  هب  اپورا  رد  راب  نیتسخن  يربط 

مهد دلجم  طسوا  ات  خیرات  نتم  تسا .  میهاربا  لضفلوبا  دمحم  يدلج  هدزای  پاچ  رـضاح ،  لاح  رد  اهنآ  نیرتهبو  نیرت  جـیار  اما  هتفرگ 
بختنملا یبطرق و  دعـس  نب  بیرع  زا  يربطلا  خیرات  ۀلـص  رب  لمتـشم  مهدزای  دلجم  تسا .  باتک  سراهف  نآ  همادا  دـسر و  یم  نایاپ  هب 

هدش رشتنم  دلجم  هدزناپ  رد  هدنیاپ  مساقلوبا  طسوت  هک  نآ  یـسراف  همجرت  اب  يربط  خیرات  لماک  نتم  تسا .  يربط  دوخ  لیذملا  لیذ  نم 
 . تسا هدش  هضرع  یمالسا  مولع  يرتویپماک  زکرم  طسوت  ةریسلا  رون  ناونع  اب   cd کی يور  رب  ، 

م 314)  ) یفوک مثعا  نب  دمحا 

ناخروم يوس  زا  ریخا  هرود  ات  هک  تسا  حوتفلا  ياوتحمرپ  باتک  هدنسیون  (422  ) یفوک مثعا  نب  یلع  نب  دمحا ) ای  یلع  دمحموبا  ) دمحم
هتفرگ و رارق  ناققحم  سرتسد  رد  هک  تسا  ههد  ود  کی  اهنت  يو  باـتک  یبرع  نتم  دوب .  هدـش  عقاو  تلفغ  دروم  ناـسیون  لاـح  حرـش  و 

لیمکت مشش  نرق  زا  هدنام  یقاب  یـسراف  نتم  هلیـسو  هب  یبرع  نتم  زا  ياهـشخب  ( 423  . ) تسا هدیـسر  پاچ  هب  هخـسن  اهنت  يور  زا  اـیوگ 
لقن ار  نآ  سوواط  نبا  هک  باتک  نیا  زا  يدروم  دشاب .  یلصا  نتم  یمامت  رب  لمتـشم  دیابن  رـضاح  نتم  هک  دسر  یم  رظن  هب  تسا .  هدش 

تسا و رادروخرب  ییالاب  تیمها  زا  یبدا  ثیح  زا  هک  دازآ  هک  تسا  يا  همجرت  همجرت ،  نیا  (424  . ) تسا هدماین  رضاح  نتم  رد  هدرک ، 
ار نیعتـسم  تفالخ  نایاپ  اـت  دهـش و  عورـش  ص )   ) ربماـیپ تلحر  زا  سپ  زا  باـتک  یبرع  نتم  درادار .  ع )   ) نیـسح ماـما  عیاـقو  اـت  اـهنت 

نیع رد  تفای .  ناوت  یم  عبانم  ریاس  رد  ار  نآ  رابخا  زا  يرایسب  اما  هدرکن ،  دای  دوخ  ذخآم  زا  دراوم  رتشیب  رد  مثعا  نبا  تسا .  هتفرگربرد 
 ، يدقاو (425  ، ) محازم نب  رـصن  یبعـش ،  زا  دـنترابع  انـشآ  ياهمانزا  یخرب  تسا .  هدرک  دوخ  عباـنم  زا  یخرب  زا  داـی  يدراوم  رد  لاـح 
اب ار  اهنیا  تایاور  همه  نم  دـسیون :  یم  تسا  فیحـصت  اـب  هارمه  اـعون  یماـسا  هک  دانـسا  نیا  زا  داـی  زا  سپ  يو  یبلک ،  ماـشه  يرهز ، 

مالسا خیرات  زا 157عبانم  هحفص 75 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رد يو  ( 426  . ) مداد بیترت  دـحاو  ینومـضم  اب  ار  تیاور  کـی  اـهنآ  عومجم  زا  مدرک و  يروآ  عمج  اـهنآرد  دوجوم  تاـفالتخا  دوجو 
عوـمجمزا تیاور  کـی  هک  ار  هلمج  ناـمه  اـقیقد  هداد و  تسد  هب  یگتفـشآ  ناـمهاب  ار  دانـسا  یماـسا و  نیمه  دـننام  مه  يرگید  ياـج 

زا الاب  دنـس  رد  هک  نآ  رب  نوزفا  هدوب و  فنخموبا  راثآ  وا  ذخآم  نیرتمهم  زا  یکی  ههبـش  یب  (427  . ) تسا هدروآ  هدرک و  مهارف  تاـیاور 
يدراوم رد  روطنیمه ،  (428  . ) تسا هدرک  لقن  فنخموبا  زا  یبلاطم  دوخ  لقتسم  دنـس  اب  دراوم  یخرب  رد  هدرک ،  دای  يو  زا  یبلک  قیرط 

دروم رد  ار  دانسا  زا  يا  هتشر  يو  اضیا  ( 429  . ) تسا هدروآ  یبعـش )  زا  شایع  نب  هللادبع  زا  واو   ) يدع نب  مثیه  زا  لقن  هب  ار  ینیعم  لقن 
ارم درک  ثیدـح  تسا . . .  نینچ  نآ  تیاهن  هک  هدـمآ  زین  يدنـس  اهنآ  نایم  رد  دراد .  لصفم  یـسررب  هب  زاـین  هک  هداد  تسد  هب  يرگید 

يدقاو يرقنم ،  محازم  نب  رصن  انـشآ  ياهمان  دانـسا  نیا  رد  شناردپ .  زا  شردپ  زا  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  زا  دمحم  نب  صفح  رمعوبا 
هب طوبرم  راـبخا  رد  مثعا  نبا  ( 430  . ) دـشاب یم  يرتخبلوباو  بءاد  نبا  يدـع ،  نب  مثیه  مکح ،  نب  ۀـناوع  فنخموبا ،  زا  یبلک  ماـشه  ، 

دمحا زا  يرگید  دروم  رد  (431  . ) تسا هدرک  لقن  ینئادم  زا  یبلاطم  بترم  روط  هب  نایـسابع ،  تفالخ  زاغآ  نایـسابع و  نایوما و  گنج 
هک روطنامه  تسا .  هدرب  هرهب  ینئادـم  باتک  زا  ناسارخ  حـتف  شخب  رد  مثعا  نبا  ( 432  . ) تسا هدروآ  ار  ییاهلقن  يرذـالب )   ) ییحی نب 

هدافتـسا هتـشاد  ناجیابرذآو  هینیمرا  حـتف  ناونع  اب  باتک  ود  هک  ینثم  نب  رمعم  هدـیبعوبا ،  ياهباتک  زا  ناجیابرذآ ،  هینیمرا و  حـتف  هرابرد 
يا هدـیزگ  دوش و  یم  زاغآ  تسوا  باتک  يوار  ای  مثعا  نبا  دوخ  هتفگ  هک  لاق  اـب  اـهلقن  دراوم  رتشیب  رد  يور  ره  هب  ( 433  . ) تسا هدرک 

 . دراد یناوارف  رصحنم  بلاطم  هدش و  هتشون  لوا  تسد  ذخآم  يور  زا  باتک  ههبـش ،  نودب  دریگ .  یم  رد  ار  عیاقو  هب  طوبرم  تایاور  زا 
نآ لابند  هب  تسا .  هدمآ  دیشرلا  عم  یعفاشلا  مامالا  ۀیاکح  ناونع  نآ  زا  سپ  اما  دوش ،  یم  مامت  متشه  دلجم  هحفص 244  ات  حوتف  باتک 
مت ریبعت  دیاب  ای  تسا .  هتفای  همادا  تسا  دیشر  نارود  خیرات  هک  باتک  یعیبط  لاور  رگید  راب  434)و   ) هدمآ زین  یعفاشلا  ربخ  اضیا  ناونع 

یناوارف تهابـش  حوتف ،  باتک  ریخا  شخب  دشاب .  هدوزفا  نآرب  ار  ینایاپ  شخب  فیلءات  زا  دعب  فلوم  هک  نآ  ای  دشاب  طلغ  حوتفلا  باتک 
شخب اب  یناوارف  ياهتهابـش  هک  دش  پاچ  يدقاو  زا  هدرلا  باتک  مان  اب  یباتک  ریخا ،  ياهلاس  رد  هک  تسا  ینتفگ  دراد .  يربط  ياهلقن  هب 

رگید سدح  هدرک و  فیلءات  ار  شخب  نیا  يدقاو  باتک  زا  هدافتـسا  اب  مثعا  نبا  هک  تسا  نا  سدح  کی  دراد .  حوتفلا  باتک  هدر  رابخا 
نبا دراد .  رتشیب  قیحقت  هب  زاین  هلءاسم  نیا  تسا .  هدش  يدـقاو  هب  بوسنم  هدـمآ و  مهارف  ینتم  مثعا  نبا  باتک  نیا  اسا  رب  اهدـعب  هک  نآ 

تـسخن يافلخ  هرابرد  اریز  دـنک ؛  یم  در  ار  یلیعامـسا  يدـیز و  ای  یماما و  عیـشت  ماهتا  شباـتک  هب  یهاـگن  تسا .  عیـشت  هب  مهتم  مثعا 
نیا تسا .  هداد  ياج  دوخ  رد  ناوارف  دـیآ ،  یم  نایعیـش  راـک  هب  هک  زین  ار  یتاـیعقاو  لاـح  نیع  رد  تسا .  هدروآ  يداـیز  تبثم  بلاـطم 
نیا زا  رثءاتم  دیاب  زین  مثعا  نبا  تسا .  عیشت  رب  لصا  یفوک  نایرابخا  نایوار و  هرابرد  میناد  یم  ددرگ .  یم  زاب  وا  یقارع  عیـشت  هب  هلءاسم 

ع  ) نیسح ماما  تداهش  زا  لئربج  نداد  ربخ  ناگتشرف و  دش  تفر و  و  ع )   ) نیسح ماما  دلوت  لئاسم  هب  یهاگن  دشاب .  عیشت  زا  صاخ  عون 
هدروآ ار  بلاطم  نآ  اه ،  نآ  نحل  رد  رییغت  نودب  هدرک و  هدافتـسا  یعیـش  ذخآمزا  يو  هک  دـهد  یم  ناشن  ياه ،  لقن  نیا  یگنوگچ  و  ( 

ربخ البرک  رد  ترضح  نآ  تداهش  زا  ع )   ) نیسح ماما  و  ص )   ) ربمایپ یهاگآ  هرابرد  هک  تسا  يرابخا  عبنم  حوتف  باتک  ( 435  . ) تسا
راحبلا و کلم  ناک  امنا  ص )   ) یبنلا ءاج  يذـلا  کلملا  نا  نوع :  یبا  نبا  لیبحرـش  لاـق  دـیرگنب :  لـقن  نیا  هب  هنومن  ناونع  هب  دـهد  یم 

بایث اوسبلا  راحبلا ! باحصا  ای  لاق :  ۀحیص و  حاص  هیلع و  هتحنجا  رـشن  مث  مظعالا ،  رحبلا  یلا  لزن  سیدارفلا  ۀکئالم  نم  اکلم  نا  کلذ 
 ، کـتمءا نم  ناـتقرف  ضرـالا  هذـه  یلع  لـتتقی  هللا !  بیبح  اـی  لاـقف :  ص )   ) یبنلا یلا  ءاـج  مث  لوتقم ،  حوبزم  دـمحم  خرف  ناـف  نزحلا 
نم ۀضبق  هلوان  مث  لاق :  دمحم ! ای  هتبرت  هذه  و  ءالبو .  برکـضرءاب  کتنبا  نبا  نیـسحلا  کخرف  نولتقی  ۀقـساف ،  ۀیدتعم  ۀملاظ  امهادـحا 
مرف ۀحنجا  ضعب  یف  نیـسحلا  ۀبرت  نم  کلملا  کلذ  لمح  مث  کلذ :  ۀمالع  يرت  یتح  كدنع  ۀبرتلا  هذـه  نوکت  لاق :  ءالبرک و  ضرءا 
هدمآ دادترا  ياهگنج  هرابرد  باتک  نیا  رد  هک  یبلاطم  ( 436  . ) ربخ رثا و  هدنع  اهیف  راص  ۀبرتلا و  کلت  ّمشالا  ایندلا  ءامس  یف  کلم  قبی 
ماما قح  زا  عافد  هب  هک  دندوب  یناسک  دندش ،  هدیمان  دترم  هک  یناسک  زا  یخرب  دهد  یم  ناشن  هک  تسا  يرابخا  يواح  رصحنم  روط  هب  ، 

نآ رابخا  رب  نوزفا  قارع ،  ثداوح  هرابرد  نآ  بلاطم  دندوب .  هدشن  رکبوبا  تموکح  هب  تاکز  تخادرپ  هب  رـضاح  تیب  لها  و  ع )   ) یلع
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بوسحم البرک  هسامح  لوا  تسد  ذخآمزا  روبزم  دلجمو  هدوب  البرک  هرابرد  يدلج  تشه  پاچ  زا  دـلج  کی  تساهرهـش .  ریاس  هرابرد 
هعیـش نمـض  هدروآ و  ار  يو  هاتوک  لاح  حرـش  توقای  تسا .  هدمآ  یمزراوخ  زا  نیـسحلا  لتقم  رد  رییغت  كدنا  اب  نتم  نیمه  دوش .  یم 

ثداوحرب لمتـشم  وا  خـیرات  باتک  مود  نوراه و  ات  رکبوبا  نامز  زا  وا  خـیرات  تسخن  تسا .  هدرک  دای  يو  يارب  باـتک  ود  وا ،  نتـسناد 
تفالخ زا  رضاح  باتک  هک  یلاح  رد  هتسناد  نوراه  هرود  ات  رکبوبا  تفالخ  زاغآ  زا  ار  يو  لوا  باتک  وا  ( 437  . ) ردتقم نارود  ات  نامز 
سلجم طسوت  ناخ و  دـیعملادبع  دـمحم  تبقارم  تحت  دـنه  رد  باتک  نیا  تسخن  پاچ  دوش .  یم  لماش  ار  مصتعم  تفـالخ  اـت  رکبوبا 

 . تسا هدش  تسفا  هدـیدجلا  ةودـنلاراد  طسوت  توریب  رد  پاچ  نیمه  تسا .  هدـش  پاچ  نکد  دابآ  ردـیح  رد  هینامثعملا  فراعملا  ةرئاد 
کی تسرهف  پاچ  نیا  زاـیتما  تسا .  هدـش  ماـجنا  نونفلاراد  طـسوت  توریب  رد  يریـش  یلع  قیقحت  اـب  حوتف  یبرع  نتم  زا  يرگید  پاـچ 

هدـش و دای  لصا  یـشاوح  رد  نآ  زا  هک  هدوب  هخـسن  کی  ساسا  رب  دـنه  رد  حوتف  پاـچ  هک  میدرک  هراـشا  تسا .  باـتک  نتم  رب  يدـلج 
مه یباتک  هک  هدوزفا  هدرک و  دای  ار  باتک  نیا  زا  یفلتخم  ياه  هخسن  نیگزس  تسا .  هدرک  نتم  يور  اهباتک  ریاس  زا  یتاحالصا  ححـصم 

(438  . ) دشاب حوتف  نیمه  زا  یشخب  تسا  نکمم  هک  تسه  اناجنم  هناخباتک  رد  نیفص  ۀعقو  ربخ  ءادتبا  ناونع  اب 

م 323)  ) يرهوج رکبوبا 

اه نآ  زا  یناوارف  تارقف  اما  هتفر  نایم  زا  يو  راثآ  هک  تسا  یناخروم  نایرابخا و  زا  يدادغب  يرصب  يرهوج  زیزعلادبع  نب  دمحم  رکبوبا 
نب دـمحم  يرگید  ةرونملا و  ۀـنیدملا  خـیرات  فل  ؤم  هبـش  نب  رمع  یکی  يو  هتـسجرب  خـیاشم  زا  نت  ود  تسا .  هدـنام  ياجرب  اـهباتک  رد 
لقن وا  زا  (439  ) نییبلاطلا لتاقمو  یناغالا  رد  ار  يو  زا  رابخا  هک  تسا  یناهفصا  جرفلوبا  داتـسا  دوخ  يو  تسا .  م 298 )  ) یبالغلا ایرکز 
نیا هب  وا  خهدوب و  دیدحلا  یبا  نبا  رایتخا  رد  باتک  نیا  تسا .  كدـف  هفیقـسلا و  باتک  هدـش  دای  ذـخآم  رد  يو  زا  یباتک  تسا .  هدرک 

هدافتـسا نآزا  همغلا  فشک  رد  هدوب و  م 692 )  ) یلبرا یـسیع  نب  یلع  تسد  رد  نینچمه  باـتک  نیا  ( 440  . ) تسا هدرک  حیرـصت  هتکن 
ار تارقف  نـیا  ینیما ،  يداـه  دـمحم  داتـسا  تـسا .  ناوارف  رایـسب  هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد  نآزا  هدـش  لـقن  تارقف  ( 441  . ) تـسا هدرک 

عماج يو  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  باتک ،  تایاور  زا  (442  . ) تسا هدرک  يزاسزابار  يرهوج  رکبوبا  كدف  ۀفیقـسلا و  باتکو  يروآدرگ 
هدـشن یفرعم  هعیـش  يدرف  ناونع  هب  عباـنم ،  رد  يور  چـیه  هب  يو  تسا .  هدرکن  صاـخ  هقرف  زا  يرادـبناج  تهج ،  نیا  رد  هدوب و  راـبخا 
خیرات باتک  دوقفم  شخبزا  رابخا  نیا  دـسر  یم  رظن  هب  تسا .  هبـش  نب  رمعزا  یناوارف  تایاور  يواح  كدـف ،  هفیقـسلا و  باتک  تسا . 

دناوت یم  هبـش ،  نبا  ۀـنیدملا  خـیرات  دوقفم  تمـسق  زا  یـشخب  بیترت  نیدـب  تسا .  هدوب  نآ  رد  هفیقـس  رابخا  هک  هدوب  هبـش  نبا  ۀـنیدملا 
نیا رد  یبالغ  زا  یتایاور  زین  دوش .  یم  هدـید  باتک  رد  دوجوم  دانـسا  زا  يرایـسب  لخدـم  رد  هبـش  نب  رمع  دـیزوبا  مان  دوش .  يزاـسزاب 

 . تسا هتسجرب  نایرابخا  زا  دوخ  هک  دشاب  ومه  راثآزا  دیاب  زین  اه  نآ  هک  هدمآ  باتک 

)؟ (م 337 رفعج نب  ۀماّدق 

یفتکملا تسد  هب  هک  دوب  ینارصن  يو  يدج  هک  تسا  هتـشون  میدن  نبا  تسا .  يرجه  مراهچ  نرق  ناخروم  زا  همادق  نب  رفعج  نب  ۀمادق 
 . هسایسلا و باتک  جارخلا ،  باتک  زا  دنترابع  وا  ياهباتک  زا  یخرب  تسا .  نادقطنم  هفسالفو و  احصف  اغلب و  زا  يو  دش .  ناملسم  یسایع 

تارابع اب  تسا و  فیلءات  شوخ  وا  هک  تسا  هتـشون  هدرک و  يا  هتـسیاش  شیاتـس  يو  زا  بهذلا ،  جورم  همدقم  رد  يدوعـسم  ( 443 . . )
 . یبایرد ارام  نخـس  یتسرد  ات  نک  هاگن  وا  جارخلا  باتک  عیبرلا و  رهز  باتک  هب  هنومن ،  يارب  دـنک .  یم  هضرع  ار  يدـنلب  یناعم  هاـتوک 

هدـماین باتک  نیا  مان  تسرهفلا ،  دوجوم  نتم  رد  اما  تسا ،  هدروآ  میدـن  نبا  زا  لقن  هب  اروا  رابخالا  یف  عیبرلا  ارهز  باتک  توقای  ( 444)
نیا هرابرد  يو  تسا .  هدوب  تارفلا  نبا  بتاـک  يو  هک  تسا  هتـشون  توقاـی  تسین .  تسد  رد  يو  یگدـنز  زا  ینادـنچ  یهاـگآ  تسا . 

درادن يدامتعا  يزوج  نبا  نخس  هب  هک  دسیون  یم  تشذگرد  یسابع  عبطم  نامزرد  لاس 337  رد  وا  تسا :  هتشون  هک  يزوج  نبا  نخس 
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ياّتم اب  یفاریـس  هرظانم  سلجم  يو  لاس 320  رد  هک  تسا  هتفگ  ناـیحوبا  هک  نآ  هدیـسروا  تسد  هب  همادـق  هراـبرد  هک  يربخ  نیرخآو 
زین یکی  هدـنام و  ياجرب  يو  یبدا  راثآ  زا  یخرب  تسوا .  ۀـباتکلا  ۀعانـص  جارخلا و  باـتک  تسا  مهم  هچنآ  ( 445  . ) تسا هدوـب  یقطنم 

لزنمراهچ لزنم ،  تشه  زا  هک  ار  باتک  نیا  يو  تسا .  هدش  روآدای  همدقم  رد  جارخلا  باتک  ححـصم  هک  هدش  پاچ  نیـسح  هط  طسوت 
لزیم لاثم ،  ناونع  هب  تسا .  هدرک  فیلءات  دنا  هتشاد  یفلتخم  لئاسم  نتسناد  هب  زاین  هک  نابتاک  يامنهار  ناونع  هب  هدنام  ياجرب  نآ  ریخا 

رد تسین .  تسد  رد  یتسرد  یهاگآ  تسخن  لزنم  ود  عوضوم  زا  ءاشنا .  هرابرد  نآ  مراهچ  لزنم  هدوب و  تغـالب  رما  رد  نآ  دوقفم  موس 
برغ قرـش و  زا  ار  نیمز  ياـیفارغج  مشـش  لزنم  رد  هتفگ .  نخـس  یتموکح  ياـهناوید  زا  تسا ،  دوجوم  شخب  نیتـسخن  هک  مجنپ  لزنم 
هعماج لاوز  ندمآرب و  نآ و  یگبرف  هعماج و  شیادیپ  هراب  رد  متـشه  لزنم  رد  اهدـمآرد و  لاوما و  زا  متفه  لزنم  رد  تسا .  هدرک  ثحب 
ییاه یهاگآ  تسا .  هدوب  زین  هسایـسلا  باتک  مان  اب  یباتک  وا ،  تافیلءات  رد  هک  میدرک  هراـشا  روما .  هرادا  تسایـس و  نینچمه  یناـسنا و 

زا وا  یهاـگآ  فل و  ؤم  یفـسلف  ياهـشیارگ  هب  هجوت  اـب  هداد ،  تسد  هب  نآ  لوحت  ریـسو  یناـسنا  هعماـج  يریگ  لکـش  هنیمز  رد  يو  هک 
یباب نمـش  هک  تسا  نآ  متفه  لزنم  باتک ،  مهم  باوبا  زا  تسا .  هناسانـش  هعماج  ياهیـسررب  دنمزاین  مهم و  رایـسب  جیار ،  ياه  هشیدـنا 

ات هفحص 256  زا  لزنم  نیا  مهدزون  باب  تسا .  هداد  ار  یبلاج  یلیصفت  رابخا  تاحوتف  هنیمز  رد  هتفگ و  نخس  اهرهش  حتف  رابرد  طوسبم 
 . دوش یم  هدید  ناخروم  ناثدحمو و  نایوار  زا  ینسک  مان  هاگ  ثحابم ،  نایم  رد  فلتخم .  قطانم  حتف  زا  تسا  يا  هچخیرات  هحفص 424 

ییحی 448)و   ) يدقاو (447  . ) تسا هدرک  هدافتـسا  وا  لاومالا  باتکزا  لامتحا  هب  هک  تسا  مالـس  نب  مساق  دـیبعوبا  زا  هنومن  کی  ( 446)
هراب رد  هک  هچنآ  لاح  نیا  اب  دـیآ .  یمن  تسد  هب  فل  ؤم  یبهذـم  قئالع  باتک ،  زا  تسا .  هدـمآ  یفلتخم  تاحفـص  رد  ( 449  ) مدآ نب 

نیـسح دـمحم  شـشوک  هب  جارخلا  باتک  ( 450  . ) تـسا هجوـت  لـباق  (ص )  ارهز همطاـف  يارب  اـهیلع  هللا  ناوـضر  ریبـعت  هدروآ و  كدـف 
 . تسا دیسر  پاچ  هب  دادغب  رد  لاس 1981  رد  يدیبزلا 

م 333)  ) یمیمت دمحا  نب  دمحم 

رد عیدب  يرثا  هک  تسا  يرجه  مراهچ  نرق  یمالـسا  قرـش  رد  هتخانـشان  يا  هیقیرفا  ناخروم  زا  یکی  یمیمت  دـمحا  نب  دـمحم  برعلاوبا 
تاـیبدا رد  تسا .  نحملا  باـتک  يو  جرارپ  باـتک  تسا .  هدروآ  دـیدپ  هدـنام ،  ياـجرب  هناتخبـشوخ  هک  یمالـسا  نارود  يراـگنخیرات 

لتقم هرابرد  راثآ  زین  میراددنا .  هدیسر  لتق  هب  هنوگرورت  هنادرمناوجان و  هک  یناگدش  هتشک  هرابرد  يراثآ  اهباتک ،  نمض  رد  ام  یخیرات 
دوجو يراثآ  هنیمز  نیمه  رد  میدرک .  هدهاشم  يراگن  کت  هرود  فلتخم  ناگدنسیون  راثآ  نایم  ار  نآ  ياه  هنومن  هک  فلتخم  صاخشا 
باتک م 171 )  ) بءاد نبا  زا  نینم  ؤملا  ریما  ۀنحم  باتک  دننام  تسا .  هدرک  تسرهف  ار  یصاخ  یـصخش  ياه  تنحم  بیاصم و  هک  دراد 

 . یناوفـص دمحا  نب  دـمحم  زا  مهئادـعا  نحا  رکذ  لوسرلا و  نحم  باتک  م 265 *)  ) لبنح نب  دـمحا  نب  حاص  زا  لبنح  نب  دـمحا  ۀـنحم 
نمض رد  اهنآ  زا  يرایسب  هدش و  اهتنحم  بیاصم و  راتفرگ  یعون  هب  مادکره  هک  تسا  یلاجر  زا  یتسرهف  يواح  یمیمت  باتک  اما  ( 451)
دناوت یم  هک  نهک  تسا  يرثا  اعبط  تسا  مراهچ  نرق  تسخن  همین  رد  باتک  فیلءات  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  دـنا .  هدـش  هتـشک  بیاـصم  نیا 
ماسقا عاونا و  نحم ،  زا  يو  دوصقم  دنا .  هتـشاد  هدهعرب  یخیرات  یـشقن  راگزور  نآ  رد  هک  دشاب  یمهم  صاخـشا  هرابرد  یعیدـب  رابخا 

 . دـنا هدـش  نآ  راتفرگافلخو  ارما  اهقف و  املع و  نیعبات و  هباحـص و  هک  اهنیا  زج  لـتق  هجنکـش و  دـیعبت و  نادـنز و  دـننام  تسا  یبیاـصم 
یتفم بصنم  هب  تیاـهن  رد  هدروآ و  ملعو  سرد  هب  يور  هک  تسا  يا  هیقیرفا  ناـگدازهاش  زا  نحملا ،  باـتک  هدنـسیون  یمیمت  برعلوبا 

هیقیرفا رد  سیـسءاتلا  دیدج  یمطاف  تلود  اب  شیوخ  نامز  رد  هک  تسا  یناسک  زا  يو  تسا .  هدـش  باختنا  راید  نآ  رد  یکلام  بهذـم 
نایب رد  يو  ( 452  . ) تسا ناونع  هدراهچ  هک  هتـشاگن  هیقرفا  ياملع  لاح  حرـش  خیرات و  هقف و  رد  يددعتم  راثآ  يو  تسا .  هدش  ریگرد 

سپـس رمع و  رورت  زا  نامثع ،  لتق  هب  یتراـشا  زا  سپ  هدرک و  زاـغآ  ـالب  تنحم و  هراـبرد  یثیدـح  يا  همدـقم  اـب  ار  ثحب  دارفا ،  تنحم 
هدوب دانسا  زا  هدافتسا  يو  هویش  دروآ .  یم  یخیرات  بیترت  مظن و  ساسا  رب  ار  يدعب  ياه  هنومن  همادا  رد  هتفگ و  نخـس  نامثعزا  اددجم 
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لخاد مهرد  ار  هباشم  تیاور  دنچ  ربخ ،  کی  بیکرت  هب  هداد  لکش  يارب  هاگ  هچرگ  دنک ،  یم  لقن  دنسم  تروص  هب  ار  شیوخ  رابخا  و 
ناگدش هتشک  هرابرد  هدوب  نامثع  یلاوم  زا  هک  نیصح  نب  دواد  باتک  يدروم  رد  (453  . ) دروآ یم  زاغآرد  ار  نایوار  یماسا  دنک و  یم 

ار ربـخ  ره  دنـس  یتـحار  هب  ناوـت  یم  اـهلقن  رتـشیب  رد  بیرقت  يور ،  ره  هب  (454  . ) تسا هدـش  لقن  يدـقاو  قیرط  زا  اـج  کـی  هرح  زور 
نامثع رمع ،  زا :  دـنترابع  هدـمآ  باتک  نیا  رد  اهنآ  تنحم  ای  لتق  ربخ  هک  يدارفا  زا  یخرب  درک .  یبایزرا  ار  نآ  هیواز  نیا  زا  هظحالم و 

نبورمع ترا ،  نب  بابخ  هیواعم ،  ياهتراغو  لمج ،  نالوتقم  یخرب  رکب ،  یبا  نب  دـمحم  رامع ،  ریبزو و  هحلط  ع )   ) بلاـطیبا نب  یلع  ، 
نخـس لیـصفت  اب  تمـسق  نیا  رد   ، ) هرح زور  ناگدـش  هتـشک  ع ، )   ) یلع نذ  ؤم  نادـمه  یناـه و  نب  ریمع  ع ، )   ) یلع نب  نسح  قمح ، 

دیعس لیمک ،  یلیل ،  یبا  نبا  دننام  مجامج  گنج  ناگدش  هتشک  هبجن ،  نب  بیسم  درص ،  نب  نامیلس  دعس ،  نب  رمع  تسا ، )  هدش  هتفگ 
رشتنم توریب  یمالسالا  برغلاراد  طسوت  لاسرد 1403  يروبجلا  بیهو  ییحی  شـشوک  هب  نحملا  باـتک  و . . .  هیکز ،  سفن  ریبج ،  نب 

 . تسا هدش 

م 364)  ) يدوعسملا نیسحلا  نب  یلع 

نتـشادرب هب  قفوم  هنیمز  نیا  رد  زین  يدوعـسم  دوخ  هدرک و  يا  هظحالم  لباق  دشر  خـیرات ،  شناد  تسیز ،  یم  يدوعـسم  هک  ینارود  رد 
دـصق هب  هک  تسا  یمالـسا  روشک  ياهزرم  زا  جراخ  هب  وا  زارد  لوط و  ياهرفـس  وا ،  تامادقا  نیرتمهم  زا  تسا .  هدش  يا  هزات  ياهماگ 

زا يو  هناسانـش  هعماج  ياهتـشادرب  اب  هارمه  هکاهرفـس  نیا  راثآ  (455  . ) تسا هتـشاد  للم  ریاـس  نوماریپ  تاـعالطا  راـبخا و  يروآ  عمج 
(456  . ) تسا هدناوخ  برع  تودره  اروا  رمیرک  لیلد  نیمه  هب  تسا .  راکشآ  بهذلا  جورم  رد  هدوب  فلتخم  نامدرم  یعامتجا  یگدنز 

دـالوازا برغم و  ناـمدرمزا  يو  دـسیون :  یم  وا  تسا .  هدوـب  يو  رـصاعم  هک  هدـمآ  میدـن  نبا  تسرهفلا  رد  يو  لاـح  حرـش  نیرت  نهک 
كولملاو فارـشالا  فـحت  یف  رهوـجلا  نداـعم  بهذـلا و  جورم  هلمج  زا  يو  راـثآ  زا  یخرب  زا  سپـس  (457  . ) تسادوعـسم نب  هللادـبع 

 . تسا هتفر  اطخ  هب  يو  ندوب  یبرغم  رد  ایوگ  (458  . ) تسا هدرک  دای  مجعلا  وبرعلا  نم  ممالا  رابخا  یف  خیراتلا  باتکو  تایرادلا  ءامساو 
هک هتـسناد  يدادغب  اروا  هدش ،  دـلوتم  لباب  رد  هکتـسا  هتفگو  هدروآ  دوخ  جورم  باتک  مود  رفـسرد  يدوعـسم  هچنآ  هب  دانتـسا  اب  توقای 
زین تسا .  دروآ  بهذلا  جورم  رد  ار  اهنآزا  يرامش  یماسا  دوخ  هک  هتـشاگن  يددعتم  ياهباتک  يدوعـسم  ( 459  . ) تسا هدش  رصم  میقم 

نیگزس ار  اهنآ  تسرهف  هک  هدمآرد  شراگن  هب  ناقرشتسم  طسوت  يدایز  تالاقم  يو  ياه  هاگدید  يدوعـسم و  یخیرات  ياهراک  هرابرد 
نایفـس يرهاظ و  یلع  نب  دواد  هفینحوبا ،  کلام ،  یعفاش ،  یهقف  ءارآرب  لمتـشم  هک  يا  هلاسر  زا  داـی  اـب  یکبـس  ( 460  . ) تـسا هدروآ 
یعفاش ار  يو  هدرک ،  الما  يو  رب  اروا  یـشخب  هدرک و  تئارق  جرـس  نب  ساـبعلوبا  نآ  هدنـسیون  رب  يدوعـسم  ار  باـتک  نیاو  هدوب  يروثلا 
تابثا باتک  زا  وا  راثآ  نایم  هدرک و  دای  شراثآ  يو و  زا  یـشاجن  دـنا .  هتـسناد  یماـما  یعیـش  ار  وا  هعیـش  ناـملاع  (461  . ) تسا هتـسناد 
تاـبثا باـتک  بیترت  مظن و  هک  تسا  نآ  تیعقاو  اـما  تسا .  یماـما  یعیـش  دـشاب ،  وا  نآ  زا  رگا  هبـش  یب  هـک  ( 462  ) هدرک دای  هیـصولا 

یم اهنت  هتسناد ،  يدوعسم  زا  ار  نآ  مجنپ  نرق  رد  یـشاجن  هک  نیا  هب  هجوت  اب  (463  . ) تسا توافتم  رایسب  جورم  شراگن  عون  اب  هیـصولا 
باسنا دشاب ،  خروم  يدوعسم  یبیرقت  رصاعم  هک  هعیش  ناملع  نایم  يدوعسم  نیـسح  نب  یلع  ینعی  مان ،  نیمه  اب  یـصخش  نتفای  اب  ناوت 

جورم رد  دراد ،  هیکت  نآ  رب  هعیـش  هک  ار  فلـس  يایبنا  هرابرد  تیاـصو  هیرظن  لاـح ،  نیع  رد  تسناد .  لـطاب  خروم  يدوعـسم  هب  ار  نآ 
زج هب  یماما  عیشت  زا  راثآ  اما  تسا .  هدرتسگ  رایـسب  يو  یعیـش  قئالع  هک  دهد  یم  ناشن  بهذلا  جورم  هب  یهاگن  مینیب .  یم  زین  بهذلا 

تحت یلقتـسم  هلاسر  يو  لاـح  نیع  رد  (464  . ) درادـن دوجو  باتک  نیا  رد  روآ .  یم  یماما  بهذـم  دـید  زا  ماما  طئارـش  هراـبرد  هچنآ 
باتک رد  يو  دشاب .  رشع  انثا  ناماما  لاح  حرش  رد  دیاب  اقیقد  هک  هتـشاد  (465  ) ۀعیشلا نم  ۀیعطقلا  ۀمئالا  ءامـسءا  یف  نایبلا  ۀلاسر  ناونع 

هب هک  ار  ربمایپ  ثیدـح  هدرک  تیاور  يو  زا  شایع  یبا  نب  نابا  هک  سیقنب  میلـس  باـتک  هب  دانتـسا  اـب  هدرک و  داـی  هیعطق  هقرف  زا  شرگید 
یم دای  هیعطق  زا  مه  ریمض  اب  هک  يدوعـسم  تسا .  هدروآ  دیتسه  قح  هب  ماما  تنادنزرف  زا  (466) رفن هدزاود  وت و  دـیامرف :  یم  ع )   ) یلع
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اذـه اـنتقو  یف  هروـهظ  رظتنملا  مهماـما  نا  دـیازفا :  یم  نآ  زا  سپ  تسا .  هدرکن  لـقن  ار  تیاور  نیا  میلـس  زج  یـسک  دـسیون :  یم  دـنک 
هب يو  تسا  نکمم  ایآ  ( 467  . ) نیعمجا مهیلع  هللا  ناوضر  بلاطیبا ،  نب  یلع  نب  نب . . .  یلع  نب  نسحلا  نب  دـمحم  اـنباتک :  هب  خروملا 

هیبـشت یعون  يور ،  ره  هب  دـشاب ؟ هدرک  يراددوخ  بهذـلا  جورم  رد  حیرـص  يریگ  عضوم  زا  موـمع ،  يارب  یباـتک  ندروآ  مهارف  لـیلد 
 . تسا توافتم  يدیز  یتح  یلیعامسا و  یماما ،  عیـشت  اب  دح  نیا  رد  هک  دیآ  یم  تسد  هب  بهذلا  جورم  باتک  زا  حیرـص  رایـسب  یقارع 

ثحبم هب  يو  هک  دـهد  یم  ناشن  يدوعـسم  راثآ  تسرهف  هب  یهاگن  ( 468  . ) تسا عیشت  زا  یلقتـسم  عون  دوخ  یقارع  عیـشت  هک  میناد  یم 
لیواقءا فصو  ۀمامالا و  یف  راصبتسالا  زا :  دنترابع  هدنامن  ياجرب  کی  چیه  هک  هنیمز  نیا  رد  يو  ياهباتک  دراد .  يا  هژیو  هقالع  تماما 

باتک ۀـمامالا ،  یف  راصتنالا  باتک  ۀـمامالا ،  یف  ةوصلا  باتک  مهنم ،  قیرف  لک  جاجح  رایتخالا و  صنلا  باحـصءا  نم  کلذ  یف  ساـنلا 
باوبا ۀیکزلا  ۀیرذلاو  ۀیرونلا  ةوفصلل  راثالا  فئارظ  رابخالا و  رهازم  باتک  مالـسلاو ،  ةالـصلا  هیلع  دمحم  لآ  رابخءا  یف  ناهذالا  قئادح 

هچ نآ  میناد  یمن  اما  دوش ،  یم  هدافتـسا  دودحم  یقارع  عیـشت  کی  زا  شیب  يزیچ  اهباتک  نیا  نیوانع  زا  ( 469  ) ۀمکحلا عیبانیو  ۀمحرلا 
هک تسا  یباتک  ود  صیخلت  هدیـسر ،  پاچ  هب  راب  نیدـنچ  نونک  ات  رثا  نیا  تسا .  بهذـلا  جورم  نامه  يو  باتک  نیرتمهم  تسا .  هدوب 

ياهلاس 1966 هلصاف  رد  الب  لراش  طسوت  هک  تسا  نآ  يدلج  تفه  پاچ  يو  پاچ  نیرتهب  تسا .  هدرک  نیودت  باتک  نیا  زا  شیپ  يو 
نامزلا رابخا  مان  اب  یباـتک  هک  هدرک  هراـشا  همدـقمرد  وا  ( 470  . ) تسا هدیـسر  پاـچ  هـب  ناوارف  سراـهف  اـب  هارمه  توریب ،  رد  ات 1979 

ات هدش  ممـصم  هاگنآ  هدروآ و  مهارف  خـیرات  رد  ار  دوخ  طسوا  باتک  نآ  زا  سپ  تسا .  هدوب  مالـسا  نامز  ات  تقلخ  زاغآزا  هک  هتـشاگن 
لاس رد  يو  تسا .  رهوجلا  نداعم  بهذـلا و  جورم  نیمه  هک  دـناجنگب  یباتکرد  هدروآ ،  لیـصفت  هب  باتک  ود  نآ  رد  هک  ار  هچنآ  مامت 

تسا نآ 345  خـیرات  هک  ار  یبلطم  يزیرقم  دوزفا .  نآرب  ار  لاس  نآ  ات  عیاقو  لاس 336  رد  دـعب  ماما  درک ،  فیلءات  ار  جورم  باتک   333
(471  . ) تسا هدیسرن  ام  تسد  هب  نآ  هخسن  اما  هدوزفا  دوخ  باتکرب  زین  زاب  يدوعسم  ناققحم ،  یخرب  رظن  هب  تسا .  هدرک  لقن  جورم  زا 

يربط خیرات  زا  اج  نامه  رد  تسا .  دنمجرا  رایسب  هک  هدروآ  ار  شنامز  رد  دوجوم  یخیرات  ياهباتک  نیرتمهم  زا  یتسرهف  همدقم  رد  يو 
رفعج و نب  ۀمادق  زا  زین  هدئافرپ .  دنمدوس و  تسا  یباتک  هدروآ و  مهارف  ار  رابخا  عاونا  وا  هک  تسا  هتـشون  هدرحک و  ار  شیاتـس  نیرتشیب 
شیادـیپ و ناتـساد  اب  باـتک  تسا .  هدروآ  هم  دـقم  رد  ار  دوخ  باـتک  باوبا  زا  یتسرهف  يو  تسا .  هدرک  دـیجمت  زین  وا  جارخلا  باـتک 
 . دبای یم  همادا  ملاع  یخیرات  يایفارغج  و  یهاش ،  ياه  هلـسلس  اهنیمزرـس ،  فلتخم ،  ياهتما  خـیرات  زا  همادا  رد  دوش و  یم  زاغآ  تقلخ 
 ، ییایفارغج یخیرات ،  ياهیهاگآ  زا  يا  هعومجم  درگن و  یم  هتشذگ  هب  تهج  ره  زا  هکلب  تسین  یخیرات  افرص  وا  هاگن  ثحابم ،  نیا  رد 

خیرات دراو  دـسر و  یم  ص )   ) ربمایپ دـلوت  هب  ثحابم  نیا  زا  سپ  دـهد .  یم  تسد  هب  ار  دـئاقع و . . .  ناـیدا و  میواـقت ،  مولع ،  خـیرات 
نیرخآ وش .  یم  هتفگ  نخـس  يو  راگزور  ثداوح  زا  هفیلخ  ره  مان  لیذ  تسافلخ و  تفـالخ  ساـسا  رب  يدـنب  میـسقت  دوش .  یم  مالـسا 

هکلب خیرات ،  هزوح  رد  اهنت  يو  هک  نیا  نآ  لیلد  هدوب و  ناوارف  رایسب  يو  عبانم  تسا .  يزجه  لاس 346  هدش  دای  نآ  ثداوح  هک  یلاس 
ناتساد ءادتبملا و  باتک  ثحابم  هک  باتک  تسخن  یهاهشخب  رد  يو  تسا .  هتفگ  نخس  رگید  یعامتجا  يرکف و  ياه  هزوح  زا  يرایسب 

 ، یلوالا بتکلاو  ةاروتلا  لها  رکذ  باتکلا ،  لها  رکذ  سوجملا ،  تمعز  دق  و  باتکلا ،  لها  رثکا  بهذدننام  ياهریبعت  هدمآ  نآ  رد  ایبنا 
بهو ریسلاو  ءادتبملا  باتک  هب  يو  تسا .  هدرک  هدافتـسا  باتک  لها  رداصم  زا  يو  هک  سا  نآ  رگ  ناشن  اعبط  هک  هدروآ  ار  اهنآ  دننام  و 

هدافتسا ماشه )  نبا  طسوت  نآ  هدش  بیذهت  قیرط  زا   ) قاحـسا نبا  يزاغم  زا  هریـس  شخب  رد  يو  ( 472  . ) تسا هدرک  هراـشا  زین  هبنم  نب 
م 155)  ) یماطقلا نبا  هب  فورعم  نیـصح  نب  دـیلو  زا  اهنیا  زج  نمی و  باسناو  نیفـص  هب  طوبرم  یخیرات  ياهلقن  یخرب  رد  تسا .  هدرک 
زا افلخ  هرابرد  هک  م 171 )  ) بءاد نبا  رکب  نب  دیز  نب  یسیع  مان  زین  تسا .  هدش  دای  دراوم  زا  يرایـسب  رد  فنخموبا  مان  تسا .  هدرب  مان 
 ، يدقاو م 207 ، )  ) يدـع نب  مثیه  هب  ناوت  یم  هدرک  لقن  اهنآزا  وا  هک  ییاهیرابخاو  ریهاشم  رگید  زا  تسا .  هدـش  داـی  دهـش  راـبخا  يو 
زا هدیزگرب  يدوعسم  باتک  هک  تشاد  هجوت  دیاب  عومجم  رد  (473  . ) درک هراشا  رگید  يرایـسب  ینثم و  نب  رمعم  هدیبعوبا  زینو  ینئادم ، 

سراهفرد هک  نتم  رد  هدراو  باتک  یماسا  تسرهف  هب  یهاگن  تسا .  هتفر  نیب  زا  اهنآ  دصرد  دون  زا  شیب  هزورما  هک  تسا  یباتک  اهدـص 
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يرونید فینحوبا  باتک  زا  ار  یبلطم  يو  هراب ،  نیمه  رد  دـهد .  ناشن  ار  عبانم  نیا  زا  يا  هشوگ  دـناوت  یم  هدـمآ  بهذـلا  جورم  باـتک 
نیا وا  هدروآ و  دوخ  ياهباتک  رد  هتفرگرب و  وا  ياهباتک  زا  هبیتق ،  نبا  ار  بلطم  نیا  یمامت  هک  تسا  هتشون  نآزا  سپ  درک و  لقن  ایفارغج 

رد زین  ار  یهافـش  ناارف  ياهیهاگا  دوخ ،  یلاوتم  ياهرفـس  زا  هدافتـسا  اب  يو  ( 474  . ) تسا هدرک  مه  يرونید  هفینحوبا  ياهباتک  اـب  راـک 
عیقب رد  (ع )  راـهطا همئا  ربـق  يور  يو  هک  تسا  يا  هتـشبنگنس  لـقن  يو ،  راـثآ  رد  رگید  بلاـج  هنوـمن  تسا .  هدروآ  مهارف  شیاـهباتک 

ربق اذـه  ممرلا ،  ییحم  ممـالا و  دـیبم  هللادـمحلا  تسا :  هدـش  هتـشون  نآ  يور  هک  تسه  عیقب  رد  يرمرم  دـسیون  یم  يو  تسا .  خـهدوب 
یلع نب  دـمحم  و  یلع ،  نب  نیـسحلا  نب  یلع  و  بلاـط .  یبا  نب  یلع  نب  نسحلاو  نیملاـعلا  ءاـسنلا  ةدیـس  ص )   ) هللا لوـسر  تـنب  ۀـمطاف 
لاس رد  ینشج  بش  شرازگ  اهنآ  هلمج  زا  هک  ار  شتارطاخ  زا  یخرب  نینچمه  يو  ( 475  . ) نیعمجا مهیلع  هللا  ناوضر  دمحم  نب  رفعجو 

 ، یگنهرف لئاسم  زا  يرایـسب  هکلب  تسین  یخیرات  رابخا  رب  لمتـشم  اهنت  بهذـلا  جورم  باـتک  ( 476  . ) تسا هدروآ  هدوـب  رـصم  رد   330
باـتک تسین .  تسد  رد  نوـنکا  هک  هدرب  رهب  یعباـنم  ار  وا  زین  اهـشخب  نیارد  تسا .  دـش  سکعنم  نآرد  یبدا  زین  یمـالک و  يا و  هـقرف 

لاس 345 ات  مالسا  زا  سپ  شیپ و  ناهج  یمومع  خیرات  زا  یلامجا  نآ  نمض  هک  تسا  فارشالاو  هیبنتلا  هدنام  ياجرب  يو  زا  هک  يرگید 
مود ییایفارغج ،  لئاسم  تسخن  تسا .  هدرک  هضرع  ار  دوخ  بلاطم  شخب  هس  رد  باتک  نیا  تسا .  هدروآ  تسا ،  عیطملا  تفالخ  نامز 

لـصا رد  هک  هدـما  هتـشذگ  هناگتفه  ياهتما  هرابرد  یلئاسم  مودو  لوا  شخب  هناـیم  یمالـسا .  نارود  خـیرات  موس  مور ،  سراـف و  خـیرات 
باتک نیا  تسا .  هدش  جرد  فلتخم  ياهتما  دزن  خـیرات  نییعت  هرابرد  لصف  ود  زین  موس  مود و  شخب  نایم  رد  تسا .  مود  شخب  همدـقم 

 . درک پاچ  لاس 1894  رذ  نآ  هیوخدرگید  راب  دـش .  پاچ  یکاس  مان  اب  یقرـشتسم  طـسوت  همجرت  اـب  هارمه  لاس 1810  رد  راـب  تسخن 
ناـمزلا راـبخا  گرزب  باـتک  زا  یـشخب  ناونع  هب  هک  یکچوک  باـتک  ( 477  . ) تفرگ تروـص  ررکم  توریبو  رـصمرد  يدـعب  ياـهپاچ 

(478  . ) تسا هتفرگ  رارق  یلع  داوج  دیدرت  دروم  هدش  پاچ  يدوعسم 

(248356  ) یناهفصا جرفلوبا 

بدا خیرات  تبث  رد  ناملسم  نافلوم  نیرت  هتسجرب  زا  یکی  کلملا ،  دبع  نب  ماشه  لسنزا  يوما  یشرق  مثیه  نب  نیسحلا  نب  یلع  جرفلوبا 
دای يو  زا  تسوا ،  نارـصاعم  زا  دوخ  هک  میدـن  نبا  تسا .  یمالـسا  ندـمت  رد  گنهرف  خـیرات  رد  مهم  یخیراـت  دراوم  شراـگن  یبرع و 
لاح حرـش  هک  زین  یناغالا  باتک  يو  اما  تسا .  نییبلاطلا  لتاقم  وا  ضحم  یخیراـت  رثا  (479  . ) تسا هدرب  مان  شراـثآ  یخرب  زا  هدرک و 
هژوس یگرزب  مان  هک  نآ  درجم  هب  اجنآ ،  رد  تسا .  مالـسا  ردـص  ثداوح  یخیرات  ياه  لقن  زا  راشرـس  تسا ،  ناناوخ  هزاوآ  نارعاش و 

زا یکی  یناغا  باتک  تسا .  هدمآ  هتـشاد  یتکراشم  اهنآ  رد  وا  هداد و  خر  يو  نوماریپ  هک  یثداوح  زا  یخیرات  یحرـش  دوش ،  یم  نخس 
لباق یبرع ،  بدا  خـیرات  یبدا و  رظن  زا  هدـنام و  ياجرب  یمالـسا  بوتکم  گـنهرف  رد  يرجه  تسخن  نورق  زا  هک  تسا  يراـثآ  نیرتهب 
پاچ هب  ودره  هک  دراد  تارایدـلا  باتکو  ءابرغلا  بدا  باتک  دـننام  یکچوک  ياـه  هلاـسر  جرفلوبا  تسین .  يرگید  رثا  چـیه  اـب  هسیاـقم 

 . هماّدـق نب  رفعج  يربـط ،  ریرج  نب  دـمحم  يراـبنالا ،  نب  رکبوـبا  دـیرد ،  نب  رکبوـبا  زادـنترابع :  يو  خـیاشم  زا  یخرب  تـسا .  هدیـسر 
ار يو  یعیـش  شیارگ  تسا ،  بلاط  یبا  لآ  ناگدـش  هتـشک  لاوحا  زا  یحرـش  هک  يو  نییبلاطلا  لتاقم  باتک  هب  یلاـمجا  یهاـگن  (480)

هبش یقارع و  عیـشت  یعون  وا ،  عیـشت  لاح ،  نیا  اب  تسا .  زیگنا  تفگـش  بسن  رد  وا  هدوب  يوما  هب  هجوت  اب  هلءاسم ،  نیا  دهد .  یم  ناشن 
ببـس وا  لدتعم  شیارگ  نیا  (481  . ) عّیـشتی یناورم  هنءا  بئاجعلا  نم  و  تسا : .  هتـشون  بتاک  داـمع  نبا  یماـما .  عیـشت  هن  تسا  یلزتعم 
یثیدح هویش  هب  تخـس  لتاقم ،  باتک  زین  یناغا و  رد  يو  تسا .  هدش  هئارا  یبهذم  بصعت  نودب  دنک  لقن  ار  یناوارف  رابخا  يو  ات  هدش 

هتبلا هک  تسا  هدروآ  مهارف  هدرک ،  لقن  هک  یتایاور  عبانم  رد  قیقحت  يارب  ار  یبساـنم  تصرف  تهج ،  نیا  زا  تسا و  دـنبیاپ  دانـسا  داـی  و 
 . دشابن رابتعا  انتعا و  لحم  نادـنچ  ینید  رظن  هطقن  زا  ات  هدـش  ببـس  صاقر  راوخ و  بورـشم  قساف و  یتشم  یناغا  راعـشا و  هب  يو  هجوت 
زا یناوارف  ياهـشخب  رابخا  هدـنکارپ  روط  هب  تسابدا ،  لاـح  حرـش  شعوضوم  هک  نآ  زا  رظنفرـص  یناـغا ،  باـتک  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
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تلود ریبز و  نب  هللادبع  زا  ثحب  هینکـس ،  شدنزرف  و  ع )   ) نیـسح ماما  هرابرد  يو  طوسبم  ثحب  تسا .  هدروآدوخ  رد  ار  مالـسا  خیرات 
ياهـشخب ات  تسا  مزـال  تسا .  هدـش  جرد  یناـغا  باـتک  رد  هبـشاتم ،  دروم  اهدـص  تیلهاـج و  رد  برعلا  ماـیا  زا  یناوارف  ثداوح  يو ، 

رد مهدزون  نرق  تسخن  همین  رد  یناغا  باتک  زا  یـشخب  دـسرب .  پاچ  هب  بترم  یخیرات  لسلـست  ساسارب  کیکفت و  باتک  نیا  یخیرات 
 . درک هضرع  نآزا  یحقنم  پاچ  رـصم  بتکلاراد  یتدم  زا  سپ  دیـسر و  پاچ  هبرـصم  رد  نرق  نامه  رخاوا  رد  اهدـعب  دـش .  پاچ  اپورا 

لتاقم باتک  تسا .  هدیـسر  پاچ  هب  دلجم  هدزیـس  رد  هک  تسا  توریب  رد  یبرعلا  خیراتلا  ءایحاراد  زا  لصفم  شراهف  اب  نآ  پاچ  يرخآ 
لتاقم رابخا  یف  هضیبملا  باتک  ناونع  اب  یباتک  یفقث  هللادیبع  نب  دمحا  جرفلوبا  زا  شیپ  تسا .  شزرا  اب  رایسب  دوخ  عون  رد  زین  نییبلاطلا 

رد يدایز  رابخا  هدـنام و  ياـجرب  رثا  نیا  يور  ره  هب  تسا .  هدوب  هنیمز  نیا  رد  مه  يرگید  راـثا  اـیوگ  (482  . ) دوب هتـشون  بلاط  یبا  لآ 
(483  . ) تسا هدیسر  پاچ  هب  رقص  دمحا  قیقحت  اب  روبزم  باتک  تسا .  هتشاد  هاگن  ار  نایولع  نادناخ  تشذگرس 

 ( ماهچ نرق  همین   ) یسدقم رصنوبا 

يرثا هک  تسا  خـیراتلاو  ءدـبلا  باتک  فلوم  يو  تسا .  يرجه  مراـهچ  نرق  ناـفلوم  ناـخروم و  زا  یـسدقم  رهاـط ) اـی   ) رهطم نب  رهطم 
نیا يو  دوخ  485)و   ) تسا يرجه  لاس 355  رد  باتک  فیلءات  نامز  (484  . ) تسا يدوعسم  بهذلا  جورم  هب  هیبش  یتاهج  زا  یخیرات و 

دیزوبا مان  هب  سیراپ  رد  راوه  ناملک  طسوت  لاس 1899  رد  باتک  نیا  لوا  ءزج  (486  . ) تسا هدروآ  شیوخ  باتک  همدقم  رد  ار  بلطم 
رهاط نب  رهطم  زا  باتک  هک  دمآ  دش  پاچ  لاس 1903  هب  هک  موس  ءزج  تسخن  هحفص  يور  اما  دش .  پاچ  ( 322  ) یخلب لهس  نب  دمحا 

هتفایرد دوب  هدمآ  یبلاعث  ریـسلا  ررغ  رد  هچنآ  زا  ار  بلطم  نیا  يو  تسا .  یخلب )  لهـس  نب  دمحا  دـیز  یبال  هفیلءات  بوسنملا   ) یـسدقم
ای دـلوت  لحم  لامتحا  هب  هک  ییاـج  (488  ) هدرک فیلءاـت  ناتـسجس  تسب  رد  ار  باـتک  نیا  يو  هک  تـسا  هتـشون  نیگزـس  (487  . ) تـسا

نینچمه يو  تسا .  هدروا  تسا ،  هدـمآ  شباـتک  رد  هچنآ  ساـسا  رب  ار  وا  خـیاشم  زا  یتـسرهف  یعیفـش  ياـقآ  تسا .  هدوـب  زین  وا  تسیز 
رد هک  رـصم  ماش و  قارع و  هکم و  روپاش و  يدنج  سارف ،  ناتـسزوخ ،  ناذبـسام ،  ناجریـس ،  ورم ،  ناتـسیس ،  هب  ار  فل  ؤم  ياهترفاسم 

یخیرات ياهلقن  یبایزرا  رد  یسدقم  هک  دیآ  یم  رب  باتک  رب  يو  همدقم  زا  ( 489  . ) تسا هدش  روآدای  هدرک  هراشااهنآ  هب  باتک  يواطم 
یم دای  ییاه  بئاجعلا  بئارغ  زا  يو  تسا .  لقع  هب  رادافو  هدش  هتفگ  نآ  رد  دوجوم  ءارآ  راکفا و  هتـشذگ و  ناهج  هراب  رد  هک  هچنآ  و 

رد قح  زا  يا  هرهب  هدوب و  لطاب  یگمه  هک  يرامـساو  لیطابا  تاهرت و  تسا .  دودرم  ینالقع  دـیدزا  هدرک و  لقن  ناناوخ  هصق  هک  دـنک 
يو زا  هک  هدرک  دای  نـالف  ریبعت  اـب  هدوب  یلـصا  نتم  رد  شماـن  دـیاش  هک  وا  ماـن  داـی  نودـب  یـصخش  زا  نآ  زا  سپ  ( 490  . ) تسین اـهنآ 
دح نع  اجراخ  ولعلا ،  ۀـجرد  نع  اطحنم  دـیامن . . .  نیودـت  يو  يارب  طیرفت  طارفا و  زا  رودـب  تاهرت و  نیا  زا  یلاخ  یباتک  ات  هتـساوخ 
نم نیمهتملا  تاعوضوم  صاصقلا و  ریواوزت  زئاـجعلا و  تاـفارخو  تـالاسغلا  طاقـس  نع  یفـصم  دـّیزتلا ،  بئاوش  نم  ابذـهم  ریـصقتلا ، 

مالسالا ۀضیب  نع  ّابز  مالـسا  زا  عافد  دصق  هب  ار  شباتک  دناد و  یم  ینید  الماک  فده  کی  لاح  نیع  رد  ار  دوخ  فده  يو  نیثدحملا . 
ای شنیرفآ  اب  ثحب  دـهد .  یم  تسد  هب  ار  شباتک  رد  هحورطم  ثحابم  یلامجا  تسرهف  همدـقمرد  يو  دراـگن .  یم  يواـنم  دـیکل  ادر  و 
ات ار  افلخ  رابخا  هاگنآ  هدروآار و  مجع  برع و  ناهاش  ياه  هلـسلس  اهلـسن و  مماو و  ایبنا  رابخا  نآزا  سپ  دوش .  یم  زاغآ  ءادتبملا  نامه 

نتفر محالم و  تایاور  لقن  نآ  دراد و  دنیآ  هب  مه  يرظن  تیاهن  رد  دـنک .  یم  لقن  تسا  يرجه  لاس 355  هک  باتک  نیا  شراگن  نامز 
میلاقا و یگنوگچ  نیمز ،  يدابآ  نارمع و  نوچ  یلئاسم  هب  نیب  نیا  رد  تسا .  هدـمآ  همدـقتم  بتک  رد  هک  هچنآ  ساسارب  مه  نآ  تسا ، 

یم مزال  شباـتک  لوصف  نیتسخن  رد  ار  يداـقتعا  یثحب  يو  تشذـگ  هچنآ  همه  اـب  تخادرپ .  دـهاوخ  زین  اـهگنج  تاـحوتف و  کـلامم ، 
لصف هیبشت .  درو  دیحوت  دنوادخ و  دوجو  تابثا  رد  مود  لصف  رظن .  لقع و  یبایزراو  یسانش  تخانـش  ثحابم  رد  تسخن  لصف  درمش . 

مشش لصف  قلخ .  يادتبا  شنیرفآ و  رد  مجنپ  لصف  یحو ،  تیفیک  نآ و  تابثا  توبن و  هرابرد  مراهچ  لصف  يراب .  تافص  هرابرد  موس 
لـصف شنادنزرف .  مدآ و  روهظ  رد  متـشه  لصف  نیمز .  نامـسآ و  تقلخ  رد  متـسه  لصف  یـسرک و . . .  شرع و  ملق و  حول و  زا  دای  رد 
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خیرات مهدزاود  لصف  مجع .  ناهاش  هرابرد  هدزای  لصف  ءایبنا  حـخیرات  رد  مهد  لـصف  تماـیق .  ماـیق  اتاهدادـخر  واـه  هنتف  زا  داـیرد  مهن 
 . . . و تثعب .  ات  ص )   ) ربمایپ دـلوت  زا  رد  مهدزناپ  لصف  برع .  باسنار  مهدراهچ د  لصف  نیمز .  يایفارغج  رد  مهدزیـس  لصف  ناـیدا ، 

اه هتـشون  ریاس  رب  تهج  ود  زا  هک  میراد  راک  رـس و  یخیرات  یباتک  اب  اـم  نیارباـنب  ( 491  . ) یـسابع يافلخ  زا  دای  رد  مود  تسیب  لـصفات 
رد هویـش  نیا  نتف .  محالم و  تایاور  دید  زا  ناهج  هدنیآ  هب  یهاگن  رگید  راک و  يادتب  رد  يداقتعا  یثحبم  نتـشاد  تسخن  تسا .  زاتمم 
دنک یم  فیلءات  دوخ  ۀیاهنلاو  ۀیادبلا  باتک  رب  باب  نیا  رد  يا  همیمض  ریثک  نبا  اهدعب  هچرگ  درادن .  دوجو  راگزور  نآ  هباشم  ياهباتک 
لاثم ناونع  هب  تسا .  هدش  هدافتسا  هلزتعم  راثآ  زا  یخرب  زا  یلقع ،  ياهثحب  رد  يدراوم ،  رد  تسا .  هدش  داای  دانـسا  زا  رتمک  باتک  رد  . 

نادنمـشناد هب  بوسنم  راثآ  زا  يرایـسب  زا  یفـسلف  ثحابم  رد  تسا .  هدروآ  یخلب  یبعک  مساقلوبا  ۀـلدالا  لئاوا  باتک  زا  یلـصفم  ثحب 
نیئباصلا بهاذـم  فصو  یف  ۀـلاسرو  مازر  نبا  ۀـینطابلا  یلع  ضقنلا  هب  ناوت  یم  هدـش  دای  هک  يرگید  راثآ  زا  تسا .  هدرک  لـقن  یناـنوی 

يزجـسلاب فورعملا  جاـججلا  دـمحم  نب  دـمحا  ینثدـح  تـسا :  هدـمآ  دروـم  کـی  رد  (492  . ) درک هراـشا  یـسخرس  بـیط  نـب  دـمحا 
 . تسا هدمآ  رگید  سک  ره  زا  شیب  يدـقاو  مان  ناخروم  نایم  زا  باتک  نیا  رد  تسا .  ناجریـس  نامه  نیا  ( 493  . ) ۀنس 325 ناجریشلاب 

 . . . ةدـیبعوبا يور  يدـقاولاو و  قاحـسا  نب  ۀـیاور  یف  راجفلا  برح  تجاه  ۀنـس ،  نیرـشع  غلب  اـملف  ص : )   ) ربماـیپ هراـبرد  يدروم  رد 
نبا ءادتبملا  باتک  زا  همه  زا  شیب  یـسدقم  تسا .  هدمآ  مراهچو  موس  مود و  دـلجم  زا  یناوارف  تاحفـص  رد  زین  قاحـسا  نبا  مان  ( 494)

هباتک و یف  لوقی  قاحـسا  نب  دـمحم  اـما  دـسیون :  یم  يدروم  رد  يو  تسا .  هدرک  هدافتـسا  هدرک  فذـح  ار  نآ  ماـشه  نبا  هک  قاحـسا 
 . تسا دروآ  باتک  لها  زا  قاحـسا  نبا  زا  لقن  به  یبلاـطم  تسخن ص 169  دـلجم  رد  ( 495  . . . ) قلخلا ءدـب  یف  لمع  باـتک  لواوه 
 ، دهاجم سابع ،  نبا  زا  ار  شخب  نیا  بلاطم  هک  دسیون  یم  تسا  نیمزو  نامـسآ  تقلخ  هرابرد  هک  باتک  متفه  لصف  همدـقم  رد  (496)
 . تسا هدروآ  دنراد  یتسد  ملع  نیا  رد  هک  نارگید  لتاقم و  یبلک ،  يدنـسلا ،  هبنم ،  نب  بهو  رابحالا ،  بعک  كاحـض ،  قاحـسا ،  نبا 

یم ار  باتک  لها  بلاطم  ام  دـیوگ :  یم  نآزا  سپ  باوصاب  هبـشالاو  قحلل  طـسقالاو  مهتاـیاور  نم  حـصالا  رکذـنلف  دـهد :  یم  همادا  وا 
یبلک زا  اهنآ  رد  هک  يراوم  یماـمت  (497  . ) مینک یمن  بیذـکت  میبای  یم  هحیحـص  رابخا  ای  نآرق  زا  ار  نآ  فـالخ  هچنآرد  زج  میروا و 

هب هجوت  اب  هک  دوش  یم  هدرب  يدوعـسم  زا  مه  یمان  دوش .  یم  طوبرم  ءادـتبملا  بتک  هب  هک  (498  . ) تسا مود  دلجم  هب  طوبرم  هدـش  لقن 
رعش تیب  ود  هیسرافلاب  هربحمملا  هتدیصق  یف  يدوعسملا  لاق  ترابع  زا  سپ  يو  دشاب .  خروم  يدوعسم  زا  هک  تسا  دیعب  هدش  لقن  دروم 

شنامرف یک  دوب  اشداپ  یتیگهب  یلاس  یـس  وچ  یهاگ  شیب  نورد  یتیگب  شتفرگ  یهاشب  ذمآ  ثرمویک  نیتسخن  دـنک :  یم  لقن  یـسراف 
نرمـش و یم  گرزب  ار  راعـشا  نیا  نایـسراف  هک  مدید  یم  هک  اریز  مدروآ ،  ار  راعـشا  نیا  دسیون :  یم  نآ  لابند  هب  يو  دوب  اور  ییاج  هب 
 : دیوگ یم  دوخ  یـسراف  هدیـصق  نایاپ  رد  يدوعـسم  دسیون :  یم  رد ص 137  نآ  زا  سپ  (499  . ) دنناد یم  دوخ  خـیرات  دـننامب  ار  نآ 
زا اریز  دشاب ،  نآ  هب  کیدزن  يزیچ  ای  بصعتم  ریغ  یلزتعم  ینس  دیاب  یسدقم  اناهج  رد  دندنار  شیوخ  ماک  وچ  اناورـسخ  اشن  ذش  يرپس 

شدوخ نامزرد  ار  هقدـنز  هک  اجنآ  دـهد ،  یم  ناشن  دوخ  زا  ینطاب  دـض  ياهـشیارگ  لاـح  نیع  رد  دراد .  زین  ییاـهداقتنا  لازتعا  بتکم 
يو (501  . ) دنک یم  دای  ۀینطابلاب  ۀموسوملا  ۀسیسخلا  همذرشلا  هذه  زا  مه  يرگید  ياجرد  ( 500  . ) دناوخ یم  هینطابلا  نطابلا و  ملع  ماناب 

ثحب ییعـش  ياه  هقرف  هرابرد  هحفـص 134  ات  مجنپ  دلجم  هحفـص 124  زا  يو  تسا .  هداد  صاصتخا  مالـسالا  لها  تالاقم  هب  ار  یلـصف 
يو تسا .  هدش  جرد  مهم  هبسنلاب  اما  هاتوک  یسانش  هقرف  ياهیهاگا  شخب  نیا  رد  درادن .  یصاخ  يریگ  عضوم  نآ  نمـض  اما  دنک ،  یم 

تالاوم راهظا  ع )   ) یلع ماما  تایح  رد  هک  هتـسناد  ساـبع  نب  هللادـبع  رذوباو و  رباـج  دادـقم و  ناملـسو و  راـمع  ار  یعیـش  هقرف  نیتسخن 
همتاخ نیبیطلا  نیرهاطلا  هلاو  یبنلا  دمحم  اندیس  یلع  هتاولصوریبعت  اب  باتک  مراهچ  ءزج  نایاپ  (502  . ) دندرک یم  ترضح  نآ  هب  تبسن 

يدلجم يروبج  هللادبع  تسا .  هدش  پاچ  توریب  رداص  راد  طسوت  تسفا  تروص  هب  دلجم  شـش  رد  خـیراتلاو  ءدـبلا  باتک  تسا .  هتفای 
خیرات شنیرفآ و  مان  هب  خیراتلاو  ءدـبلا  باتک  تسا .  هدرک  پاچ  ادـغب  رد  لاس 1965  رد  خیراتلاو  ءدبلا  باتک  سراهف  ناونع  اب  لقتـسم 

 . تسا هتفای  راشتنا  دلجمود  ءزج و  شش  رد  هدش و  همجرت  یسراف  هب  ینکدک  یعیفش  داتسا  طسوت  یسراف  هب 
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(413 336  ) دیفم خیش 

 . تسا يرجه  مجنپ  نرق  تسخن  ههد  مراهچ و  نرق  مود  همین  رد  هعیـش  هتـسجرب  ناملاع  زا  يدادغب  نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  هللادبعوبا 
رد ار  شیگدـنز  هک  تسا  یملاع  يو  تسا .  هتـشاذگ  راگدای  هب  دوخ  زا  يدـنمجرا  راثآ  هنیمز  ره  رد  تسا و  خروم  هیقف و  ملکتم ،  يو 

باتک ود  تسا .  هیواز  نیا  زا  يو  شراگن  هاگن و  عون  هتـشذگ و  هعیـش  رباربرد  یعدـم  ياه  هقرف  اب  هلباقم  هرظانم و  هعیـش و  يربهار  هار 
تیبلا لا  هسـسوم  طسوت  لجم  ود  رد  هک  تسا  دابعلا  یلع  هللا  ججح  ۀفرعم  یف  داشرالا  تسخن  تسا .  هدـنام  ياجرب  يو  زا  یخیرات  مهم 

 ( ع  ) یلع ماما  یگدنز  هب  طوبرم  نآ  تسخن  دلجم  هک  ع )   ) هعیـش ناماما  یگدنز  زا  تسا  یحرـش  باتک  نیا  تسا .  هدش  رـشن  قیقحت و 
هب لاحا ،  نیع  رد  ات ص 195 )  ) تسا ص )   ) ربمایپ نارود  رد  ترـضح  نآ  یگدنز  هب  طوبرم  لکرد  دـلجم ،  نیا  تسخن  شخب  تسا . 
 . تسا هدمآ  ع )   ) ناماما ریاس  یگدـنز  مود  دـلجم  رد  و  ع )   ) یلع ماما  یگدـنز  نآ  زا  سپ  تسا .  هتخادرپ  زین  هریـس  لئاسم  زا  يرایـسب 
اب باتک ،  هعلاطم  اب  اهنآو  هدـمآ  نایعیـش  راک  هب  هک  هدرک  نیودـت  يا  هنوگ  هب  ار  باتک  ینوگاـنوگ ،  ذـخآم  زا  هدافتـسا  اـب  دـیفم  خـیش 
ار شیوخ  ياهلقن  دنس  باتک ،  ياج  ياجرد  هتشاد و  زین  دانسا  عبانم و  هب  هجوت  يو  لاح ،  نیا  اب  دنوش .  انشآ  شیوخ  نایاوشیپ  یگدنز 

رمعوبا یعافر و  ماشهوبا  دشار ،  نب  لیعامسا  فنخموبا  زا  ار  یبلاطم  ع )   ) یلع ماما  تداهـش  هب  طوبرم  رابخا  هرابرد  يو  تسا .  هدروآ 
ینئادـم یبلک و  ماـن  نینچمه  (504  . ) تـسا هدـمآ  اـهلقن  زا  یخرب  هناتــسآ  رد  يدـقاو  و  فـنخموبا ،  ماـن  ( 503  . ) دــنک یم  لـقن  یفقث 

دمحم رفعج  یبا  باتک  یف  تدجو  تسا .  هدرک  هدافتـسا  یـصاخ  باتک  زا  هک  دنک  یم  دیق  يدراوم  رد  (506  ) یناهفصا جرفلوبا  (505)
ءاملع ای  ۀماعلاو و  ۀصاخلا  نم  راثالا  ۀلقن  ای  راثالا  لهاو  ریسلا  لخا  دنک  یم  هراشا  یلک  روط  هب  مه  يدراوم  رد  ( 507  ) يزارلا سابعلا  نب 

اما هدروآ  ار  لوا  يوار  مان  یثیدـح ،  دراوم  لقن  رد  ( 508  . ) دنا هدرک  عامجا  نینچ  ای  دنا  هدرک  لقن  نینچ  راثالاو  ةریـسلا  ۀـلقنو  رابخالا 
يرگید دروم  رد  (509  . ) ماشه نبا  بیذهت  زا  اما  هدرک  هدافتـسا  قاحـسا  نبا  زا  هریـس ،  شخب  رد  تسا .  هدرکن  دای  دوخ  یباتک  ذـخءام 

ماشه نبا  یئاکب و  تیاور  زا  لقتـسم  تیاور  سنوی ،  تیاور  هک  میناد  یم  ( 510  ، . ) قاحـسا نبا  نع  ریکب  نب  سنوی  يور  تسا :  هدمآ 
یعیـش ياهباتک  قیرط  زا  يدعب ،  ناماما  هب  طوبرم  یخیرات  یثیدـح و  ياهلقن  (511  . ) تسا دـیفم  خیـش  راصم  زا  مه  یبلک  ماشه  تسا . 

لمج گنج  هژیو  يراگن  کت  کی  هک  تسلا  ةرـصبلا  برح  یف  ةرتعلا  ةدیـسل  ةرـصنلا  ای  لمجلا  باتک  دـیفم  خیـش  رگید  باـتک  تسا . 
 ، یبلک مشاه  فنخموبا ،  هلمج  زا  تسا .  هدـش  فیلءاـت  موسو  مود  نرق  رد  يراـگن  کـت  نیدـنچ  لـمج  گـنج  هراـبرد  (512  . ) تـسا

باتک هدمع  یگژیو  ( 513  . ) دنا هدرک  فیلءات  هنیمز  نیا  رد  ییاهباتک  هبیش  یبا  نبا  یفقث و  میهاربا  ینئادم و  محازم ،  نب  رصن  يدقاو ، 
ءاـشنم لـمج ،  گـنج  هک  تسا  نآ  تیعقاو  تسا .  هدرک  هضرع  یمـالک  ثحب  کـی  تروـص  رد  ار  خـیرات  يو  هک  تـسا  نآ  لـمجلا ، 

دیابو تشاد  اردوخ  صاخ  عضوم  هعیـش  هنیمز  نیا  رد  دـش .  قسفو  نامیا  رفک و  فیرعت  هرابرد  ناناملـسم  يدـعب  ياهفالتخا  زا  يرایـسب 
هک دـیفم  خیـش  دـنک .  نشور  رتهب  ار  ارجام  یخیراـت  تیعقاو  اـت  دوب  نآ  دـنمزاین  هعیـش  درک .  یم  راکـشآ  ار  ناـفلاخم  عضوم  یتسرداـن 

دروم ار  هعقاو  نیا  يا  هزاـت  هویـش  اـب  هکلب  مود ،  نرق  ناـخروم  دـننام  هن  دوب ،  عباـنم  هب  يانـشآ  هتـسجرب و  یخروـم  تسدربز و  یملکتم 
هب ار  تایاور  زا  يدایز  مجح  عبنم  اما  درادن ،  ار  اهباتک  زا  دای  يانب  دـیفم  خیـش  درک .  فیلءات  ار  لمجلا  نادواج  رثا  داد و  رارق  يرگنزاب 

فل ؤم  رفن  کی  تسخن ،  يوار  دنچ  نایم  زا  هکلب  تسین ،  یهافش  لقن  يانعم  هب  دنـس  زا  دای  هک  میا  هدرک  هراشا  ررکم  دهد .  یم  تسد 
هک یباتک  مان  اما  هدرک  جرد  يوخ  باتک  رد  انیع  ار  نآ  هدـید و  دنـس  اب  ار  لقن  نآ  یباتک  رد  يو  هک  تسا  نکمم  زین  نیا  تسا .  باتک 
دای ةرـصبلا  برح  یف  هفّنـص  باتک  ناونع  اب  فنخموبا  لمجلا  بتک  زا  لـمجلا  باـتک  رد  تسا .  هدرواـین  هدوب  نآ  رد  دنـسم  تیاور  نآ 

باتک ظحاج و  نییبتلاو  نایبلا  هفیذح ،  یبا  نامثع  لتقم  ظحاج ،  ۀـلزتعملا  ۀلیـضف  قاحـسا ،  نبا  ةریـسلا  باتک  زا  زین  (514  . ) تسا هدش 
هب یهاگناب  (516  . ) تسا هدـش  دای  لاضف  نب  نسح  نب  یلع  یبنملا ء  زین  515)و   ) ةرصبلا برح  یف  هفنـص  باتک  ناونع  اب  يدقاو  لمجلا 

باتک بیترت  نیدـب  هدرک و  جرد  دوخ  باتک  رد  ار  يدـقاو  لمجلا  باتک  زا  یناوارف  شخب  فل  ؤم  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  نینچ  باتک ، 
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زا دوش .  یم  هدـید  دانـسا  یخرب  رد  مه  يرگید  ناخروم  مان  تسا .  شزرا  اب  دوقفم  باتک  کی  زا  ياهـشخب  رب  لمتـشم  دـیفم ،  لـمجلا 
 ، دراد یمالک  تروص  هک  زین  دیفم  خیـش  راثا  رگید  زا  يرایـسب  ( 517  ) ینئادم یبلک و  بئاس  نب  دـمحم  يرقنم ،  محازم  نب  رـصن  هلمج 

(518  . ) تسا راگزور  نآ  دوقفم  ياهباتک  زا  هدمع  روط  هب  هک  تسا  ناوارف  یخیرات  ياهلقن  رب  لمتشم 

(421 320  ) نیوکسم دمحم  نب  دمحا  یلعوبا 

ياهراک هب  هجوت  اب  (519) رگیدرامـش یب  راثآو  لماوشلاو  لماوهلا  قالخالا ،  بیذهت  دـننام  يراثآ  ممالا و  براجت  جرارپ  هدنـسیون  يو 
زاتمم نارگید  زا  هتخادرپ  یخیرات  راـک  هب  هدوب و  یـضایر  قـالخا و  رد  ققحم  فوسلیف و  یملاـع  هک  ثیح  نیازا  اروا  دـیاب  يو ،  یملع 

تادـهاشم و زا  تسوا ،  دوـخ  تاـیح  نارود  هب  طوـبرم  هک  یتمـسق  اـما  تسا ،  يربـط  خـیرات  صیخلت  باـتک  نـیا  زا  یـشخب  تـسناد . 
ماـن زا  هک  يزیچ  تسا ،  خـیرات  هب  تبـسن  وا  شرگن  دراد  تیمها  هیوکـسم  نبا  خـیرات  رد  هچنآ  تسا .  هدرک  هدافتـسا  دوـخ  تاعومـسم 

تـشذگرس مدز و  قرو  ار  ناهاش  همانراک  نامدرم و  تشذگرـس  نوچ  دسیون :  یم  شباتک  زاغآرد  يو  دیآ .  یم  تسد  هب  زین  وا  باتک 
شیاتمه دـیآ و  یم  شیپ  هشیمه  شدـننام  هچنآ  رد  اهنآزا ،  ناوت  یم  هک  متفای  اهزیچ  نآ  رد  مدـناوخار ،  خـیرات  ياه  هماـن  اـهروشک و 

هتفای و هار  اهنآ  زا  سپـس  هک  ییاه  هنخر  اه و  یهاشداپ  شیادیپ  اه و  تلود  زاغآ  شرازگ  نوچمه  تفرگ .  دنپ  دـهدیم ،  يور  هتـسویپ 
شیاهر دندنام و  شه  یب  نآ  زا  هک  یناسک  یتسـس  و  تشگزاب ،  زور  نیرتهب  هب  ات  دـنا  هدرک  هراچ  اه  هنخر  نازا  هک  یناسک  يزاسراک 

هدوب اهتلود  نداتفا  رب  ندمآرب و  نتفای  دنب  رد  وا  هک  تسا  راکـشآ  يو  ترابع  نیا  زا  دیـسر . . .  یتسینو  یگتفـشآ  هب  ناشراک  ات  دندرک 
هنوـگ نیا  زا  رگا  مدـید ،  زین  دـسیون :  یم  هتخادرپ  تربـع  ثحب  هب  سپـس  يو  تسا ،  هداد  یم  یناوارف  تیمها  تـلود  لاوز  ثـحب  هـبو 

هیام هچ  نآ  زا  دشاب ،  هدش  ناگدنیآ  يامنهار  ناش  نومزآ  دنشاب و  هدومزآ  ار  نآ  ناگتشذگ  هک  مبایب  يا  هنومن  هتـشذگ  رد  اهدادیور ، 
روخرد دـننامه  ناـهج  ياـهراک  هچ  دـنا .  هدز  گـنچ  رگید ،  یناـسک  یتـخبکین  هیاـم  نادـب  هتـسج ،  يرود  دوب  یم  یناـسک  يراـتفرگ 

هدمآ راچوداهنآدب  دوخ  ییوگ  تسوا ؛  دوخ  هدومزآ  یگمه  ییوگ  درپس ،  یم  دای  هب  یمدآ  هک  تسد  نیا  زا  ییاهدادیور  دنرگیدکی . 
ياه هتـشون  يو  تسا .  هدوب  وربور  اـهنآ  اـب  دوخ  هتـسیز و  اـهنآ  هماـگنه  رد  دوخ  ییوگ  هدـش ؛  راوتـسا  هنازرف و  اـهنآ  اـب  دروخرب  رد  و 
لتم نوچ  ای  دننام ،  هناسفا  مدید  ییاهشرازگ  اب  هتخیمآ  ار  اهشرازگ  هنوگ  نیا  کیل ،  دسیون :  یم  هتـسناد  اه  هناسفا  اب  هتخیمآ  ار  یخیرات 
زاغآ نایدادشیپ  ار ا  دوخ  خیرات  يو  ( 520  . ) دشابن اهنآ  زا  يا  هراپ  یگزات  اب  ندـش  مگرـس  ای  ندروآ  باوخ  زج  يدوس  اهنآ  رد  هک  اه 
يربط یبوقعی و  دننام  يرگید  یخیرات  عبانم  شور  اب  توافتم  دراد و  وا  رد  یناریا  يراگنخیرات  خوسر  زا  ناشن  وا  مادـقا  نیا  دـنک .  یم 

ات ناریا  خیرات  لامجا  نایب  زا  سپ  هیوکـسم  دنا ،  هدناسر  مالـسا  هب  هدرک و  شرازگ  ءایبنا  خیرات  طوبه و  شنیرفآ  زا  ار  خـیرات  هک  تسا 
ارچ هک  دـشن  نشور  (521  . ) تسا بازحا  گـنج  خـیرات  ثـحب ،  نیتـسخن  یپاـچ ،  نـتم  رد  هدیـسر و  یمالـسا  هرود  هـب  یناـساس  هرود 

یسکع تروص  هب  یناتیاک  مانب  قرشتسم  طوست  راب  نیتسخن  دلج  ود  رد  هیوکسم  يراگنخیرات  تسا .  هدماین  نتم  نیا  رد  یلبق  ياهـشخب 
اهدعب دوب .  يربط  خیرات  ملکم  مشـشو  مجنپ  ینعی  دعب  ءازجا  هک  دوب  يور  نآ  زا  مراهچ ،  ات  مود  تادلجم  پاچ  مدـع  دیـسر .  پاچ  هب 

لاس زا   ) مجنپ ءزج  نامه  هک  ار  ممالا  براجت  زا  دلجود  رگید ،  قرشتسم  زور  دما  دماین .  تسد  هب  هدنام  یقاب  ءازجا  پاچ  يارب  یتصرف 
 ، یمالـسالا باتکلاراد   ) دـناسر پاچ  هب  رـصم  رد  دوب  یناثلا )  ءزجلا  لاـس 329 369  زا   ) مشـش و  لوـالا )  ءزجلا  ناونع  هب  ات 329   295
 . دوب لیذ  ود  لمتـشم  هک  نآ )  يور  رب  ثویلگرم  راک  اب  همادارد  درک (  پاچ  ممالا  براجت  لیذ  ناونع  اب  يدـلجم  نآرب  نوزفا  هرهاـق ) 

ءزج مود  تشادرب .  رد  ار  ات 389  ياهلاس 369  ثداوح  دوب و  يروارذور  نیدلا  ریهظ  هب  بقلم  نیسح  نب  دمحم  عاجـشوبا  لیذ  تسخن 
 ( ثلاـثلا ءزجلا  ناونع  هب   . ) دوب هدـمآ  نآ  رد  ات 393  ياهلاس 389  ثداوح  هک  یباص  نّسحم  نب  لاله  نیـسحلاوبا  خـیرات  باتک  متـشه 

نویعلا مان  اب  یفلوملا  لوهجم  باتک  اـب  هارمه  دوب ،  ات 251  ياهلاس 198  نایم  ياهدادخر  رب  لمتشم  هک  زین  ار  براجت  زا  رگید  یتمـسق 
هک تسا  ینهک  راثآ  زا  نویعلا  باتک  هک  تسا  ینتفگ  (522  . ) تسا هدیسر  پاچ  هب  ندیل  رد  لاس 1869  رد  قئاقحلا  رابخا  یف  قئادحلاو 
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لبق ات  نیاربانب  درادرب .  رد  یـسابع  قثاو  تفالخ  زاغآ  ات  ار  يوما  کلملادبع  نب  دیلو  تفالخ  هنایم  ثداوح  هدـشن و  هتخانـش  نآ  فلوم 
تادلجم ( 1366 شورـس ،  نارهت ،  ) دـنک پاـچ  درک و  حیحـصت  ار  براـجت  باـتک  مود  لوا و  دـلجم  یماـما  مساـقلوبا  رتکد  هک  نآ  زا 

اما دندرک .  هکجرت  زین  یـسراف  هب  ار  لوا  دـلجم  ناشیا  دوب .  هدیـسرن  پاچ  هب  دوب ،  هدـش  پاچ  یـسکع  هک  تسخن  دـلج  زج  هب  تسخن 
نآرب ار  وا  شرگن  هویـش  نیا  تسا .  هدـماین  نوریب  پاچ  زا  مک  تسد  ای  هدـناسرن و  ماجنا  هب  باتک  لماک  پاچ  يارب  ار  دوخ  حرط  زونه 
يارب تسخن  هجرد  رد  ار  شباتک  هک  دنک  یم  حیرـصتوا  دنیزگرب .  دیآ  یم  راک  نیدب  هک  هچنآ  اهنت  مالـسا  زا  شیپ  ثداوحزا  ات  هتـشاد 

 ، تاقبط ریاس  يارب  سپـس  هدرک و  فیلءات  هصاخ  هماع و  ربتعم  هدیزگرب و  ياه  تیـصخش  نارادمتـسایس و  هاپـس ،  ناهدنامرف  ناریزو ، 
درک دیکءات  نآرب  دیاب  يا  هتکن  ( 523  . ) دنرب هرهب  نآ  زا  تسود  اب  دروخرب  لزنملا و  ۀسایـس  رد  دنناوت  یم  مه  تاقبط  نیرت  نییاپ  یتح 

ار خیرات  هک  یتقو  رد  اما  تسیرگن ،  یم  یفسلف  رظنم  زا  ار  خیرات  تسیاب  یم  دوب ،  هداد  همدقم  رد  هک  یلوق  هبانب  هیوکـسم  هک  تسا  نیا 
هب ار  جیاتن  نآ  دوخ  هدنناوخ  ینمض  روط  هب  ات  تسا  هتـساوخ  اهدادخر ،  شنیزگ  اب  ییوگ  هدنامن و  رادافو  هتکن  نیا  هب  نادنچ  هتـشاگن ، 

هنافـسءاتم دنک .  یم  هضرع  ار  يا  هزات  ياهیهاگآ  يربط  ممتم  لمکم و  ناونع  هب  هک  تسا  نآ  ریخا  ءازجا  براجت ،  نتم  زا  دروآ ! تسد 
اهلاس نآ  زا  يزیچ  دوب ،  هدنز  نازا  دـعب  نرق  مین  بیرق  يو  هک  نیا  اب  تسا و  لاس 369  هدرک  شرازگ  ارنآ  رابخا  يو  هک  یلاـس  نیرخآ 

 . تسا هدرواین  دوخ  باتک  رد 

مالسا ردص  خیرات  عبانم 

مجنپ نرق  زا  سپ 

ار نآ  زا  سپ  عبانم  تسناد و  لوا  تسد  عبانم  هدش  هتـشون  مالـسا  ردص  خـیرات  هرابرد  موس  نرق  ات  هک  ار  یعبانم  ناوت  یم  رابتعا  کی  هب 
تسد رد  رـضاح  لاح  رد  هک  دنا  هدرک  هدافتـسا  تسخن  نوتم  زا  يرایـسب  زا  مجنپ ،  نرق  ات  دوجوم  عبانم  هک  نآ  لیلد  هب  اما  مود .  تسد 
هرابرد هک  هچنآ  وس ،  نیا  هب  مشـش  نرق  زا  دروآ .  باسح  هب  لوا  تسد  عبانم  رامـش  رد  زین  ار  اـهنآ  ناوت  یم  حـماست  یکدـنا  اـب  تسین ، 

زا اهنت ،  درادن .  ییانثتـسا  صاخ و  يدراوم  رد  زج  هب  ینادنچ  تیمها  هزات ،  داوم  رب  لامتـشا  ثیح  زا  هدش ،  هتـشون  مالـسا  ردص  خـیرات 
هب عبانم  نیا  دراد .  تیمها  دنا  هتشاد  زاربا  یخیرات  دراوم  زا  یخرب  هب  تبـسن  هک  يرظن  دقن و  انایحا  اهنآرد و  دوجوم  ياه  هاگدید  ثیح 

نیا دوش .  یم  تفای  اهنآرد  زین  هزات  تاکن  هتخیرگ  هتـسح  هتـشذگ ،  هک  روطنامه  هچرگ  دنتـسه  نیـشیپ  عبانم  زا  یـصیخلت  هدمع ،  روط 
هتخانش نافلوم  زا  یتسرهف  یشنیزگ  روط  هب  اجنیا  رد  تسا .  رت  قداص  تسا ،  رتکیدزن  اهنآرصع  هب  هک  ییاهدادخر  صوصخ  رد  هلءاسم 

تسا و یسراف  هب  يرگید  شخب  یبرع و  راثآزا  یشخب  تمسق ،  نیا  رد  میهد .  یم  هئارا  دعب  هب  مشش  نرق  زا  اراهنآ  یخیرات  راثآ  هدش و 
 . دوب دهاوخ  دارفا  تشذگ  رد  خیرات  ساسارب  مه  بیترت 

یبرع عبانم 

م 548)  ) یسربط یلعوبا 

يریـسفت باتک  لیلد  هب  هک  تسا  يرجه  مشـش  هدـس  هتـسجرب  نادنمـشناد  زا  یـشرفت )   ) یـسربط نسح  نب  لـضف  یلعوبا  مالـسالا  نیما 
رد يو  دراد .  ترهـش  یگلاس )  داتفه  رد  لاس 542  هب  فیلءات   ) عماوجلا عماوج  و  لاس 530 ) هب  فیلءات   ) نایبلا عمجم  ناونع  اـب  شمهم 

ۀنازخلل ۀـینیدلا  بادالا  هب  ناوت  یم  يو  راـثآ  رگید  زا  دـیآ .  یم  رامـش  هب  هرود  نیا  رد  ییعـش  لدـتعم  ناـملاعزا  هتـسیز و  یم  ناـسارخ 
باتک رد  نامیرک  داتـسا  ار  يو  نامز  عاضوا  زین  وا  راثآ  یلیـصفت  یـسررب  يو ،  لصفم  لاح  حرـش  درک .  هراـشا  وحنلا  رهاوج  هینیعملا و 
نتخاس هاگآ  يانعم  هب  يدـهلا  مـالعءاب  يرولا  مـالعا  جرارپ  باـتک  زین  یکی  يو  راـثآ  رامـش  رد  تسا .  هدروآ  ناـیبلا  عمجم  یـسربط و 
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(س ارهز همطاف  و  (ص )  ادخ ربمایپ  هریس  رد  تسخن  نکر  هتفای :  بیترت  نکر  راهچرد  باتک  نیا  تسا .  تیاده  ناماما  لاوحا  زا  قیالخ 
و ع )   ) يرگـسع نسح  ماما  ات  ناماما  یگدـنزو  تماما  حرـش  رد  موس  نکر  ع ؛ )   ) بلاطیبا نب  یلع  تماـما  یگدـنز و  رد  مود  نکر  ( . 

هعیش یخیرات  هاگدید  زا  يزجوم  ات  تسا  هدوب  نآ  رب  باتک  نیا  رد  یسربط  ع . )   ) نامز ماما  رشع و  انثا  همئا  تماما  هرابرد  مراهچ  نکر 
هتـسناوت یم  ینتم  نینچ  اتدعاق  دنک .  هضرع  اهنآ  تماما  ثحب  هارمه  هب  ناماما ،  یگدنز  هچخیرات  و  (ص ، )  ادخ لوسر  هریـس  هرابرد  ار 

تراشا هتکن  نیدب  یثحب ،  ره  نایاپ  رد  الومعم  وا  دندوب .  هدرتسگرایسب  ناریا  رد  نامز  نآرد  هک  دشاب  هدش  هتشان  یعیش  ياه  هدوت  يارب 
هعیش ناهاش  زا  یکی  هب  ار  دوخ  باتک  يو  دننک .  عوجر  رت  لصفم  نوتم  هب  لیـصفت  ناراتـساوخ  میدروآ ؛  راصتخا  هب  ار  بلطم  هک  دراد 

نخـس يو  زا  ناوارف  شیاتـس  اب  همدقم  رد  هدرک و  ءادها  دـنواب  لآ  زا  تنطلـس 511 د534 )  ) نوراق نب  رایرهـش  نب  یلع  مان  اب  ناردنزام 
 . دندرک شالت  هیحان  نآرد  هعیـش  طسب  هب  ینالوط  ینارود  رد  هدوب و  ناردنزام  هطخ  بهذم  هعیـش  نیطالـس  زا  هلـسلس  نیا  تسا .  هتفگ 

نرق زا  هک  تسا  یـشزرا  اب  راثآزا  يروباشین ،  لاتف  نیظعاولا  ۀـضور  همغلا و  فشک  دـیفم و  داشرالا  رانک  رد  يرولا  مالعا  باتک  ( 524)
تسور نآ  زا  اهباتک  نیا  شزرا  دراد .  هنیمز  نیا  رد  ار  یلـصا  عبانم  مکح  هدش و  هتـشاگن  موصعم  هدراهچ  یگدنز  هرابرد  متفه  ات  مجنپ 

رارق نایعیش  هژیو  هب  ناناملسم  رایتخا  رد  هدید و  كرادت  ع )   ) ناموصعم يارب  یلاح  حرـش  نیـشیپ ،  عبانمو  رداصم  زا  ات  دنا  هدیـشوک  هک 
نایعیش نایم  يرولا  مالعا  باتک  تسا .  هدش  یم  اهباتک  ناگدنناوخ  لاح  تاعارم  زیچ  ره  زا  شیب  اه ،  باتک  رد  هک  تسا  یعیبط  دنهد . 
نودب وا  هداتفا و  یسک  یتسد  باتک  نیا  زا  زاغآ  نودب  يا  هخـسن  دعب ،  نورق  یط  رد  دسر ك  یم  رظن  هب  تسا .  هتـشاد  ییالاو  هاگیاج 

 ، هتـشاد هجوت  باتک  ود  نیا  نایم  تهابـش  هب  هک  یـسلجم  همالع  تسا .  هداد  تبـسن  سوواط  نبا  هب  هعیـشلا  عیبر  مان  هب  ار  نآ  یهاـگآ ، 
تبـسن يرولا و  مالعا  هرابرد  دیدرت  نیرتمک  لصا  رد  تسا .  هدرک  دامتعا  يرولا  مالعا  هب  یتسرد ،  هب  هداهن و  يرانک  هب  ار  هعیـشلا  عیبر 

اما دنناوارف ،  ناریارد  هچرگ  نایعیـش  هک  دنک  یم  یگدـنز  زا  يا  هرود  رد  یـسربط  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  درادـن .  دوجو  یـسربط  هب  نآ 
ات دوش  هتـشاگن  لدـتعم  یتروص  هب  اهنآ  ياه  هتـشون  ات  دـش  یم  ببـس  هلءاسم  نیا  تسا .  تنـس  لها  راـیتخا  ردـطاقن  رتشیب  رد  تموکح 

ینیوزق لیلجلادبع  لقم  ناریا ،  رد  دوخ  هرودمه  هعیش  ناملاع  دننامه  یسربط  نآ  رب  نوزفا  دوشن .  هعیـش  دض  رب  نارگید  کیرحت  ثعاب 
 . میبای یم  رد  ینشور  هب  ار  لادتعا  نیا  راثآ  وا  ریسفت  رد  زین  باتک و  نیا  رد  لیلد  نیمه  هب  (525  . ) تسا لدتعم  يا  هعیش  يزار  یماوق  ، 

مود لوا و  هفیلخ  اب  ترضح  نآ  طباور  تیمکاح و  اب  يو  دروخرب  هب  يا  هراشا  نیرتمک  (س )  ارهز ترـضح  یگدنز  رد  هنومن  ناونع  هب 
اما هدرک ،  يو  يادصورـس  هشیاع و  روضح  هب  هراشا  هک  نآ  اب  ع )   ) یبتجم ماـما  نفد  ثحب  رد  يو  ( . 301 1/300 کن :   . ) تسا هدشن 

دندروآ و تمس  نآ  هب  دهع  دیدجت  يارب  ار  يو  هکلب  دننک  نفد  ربمغیپ  شدج  رانک  رد  ار  ماما  ات  دوب  رارق  لصا  زا  هک  هدروا  ار  ربخ  نیا 
داشرا دننام  تسرد  همئا ،  یناگدز  زا  ثحبرد  يو  هویش  ( 415 414  / 1  . ) دوش نفد  دسا  تنب  همطاف  شا  هدـج  رانک  عیقب  رد  ات  دوب  رارق 

تماما و تفالخ و  تدـم  نادـنزرف و  یفرعم  زین  نآ و  تیفیک  تافو و  دـلوت و  لاسو و  نس  یـصخش  تایـصوصخ  نایب  زا  راـثآ  ریاـس  و 
رد هک  ییاه  لقن  همادا  رد  دنک .  یم  ادیپ  همادا  ثحب  یلقن  یلقع و  لیالد  اب  ماما  ره  تماما  تابثا  زا  نآ  لابند  هب  هدش و  زاغآ  نفد  لحم 

لیـصفت هب  ص )   ) مرکا لوسر  ریـس  زا  دوش .  یم  هضرع  ماما  ره  یگدـنز  رابخا  زا  یـشخب  بسانت  هب  زین  هدـش و  هدروآ  ناـماما  تازجعم 
نیـسح ماما  یگدنز  رد  هدش .  هتفگ  نخـس  ترـضح  نآ  لئاضف  زا  هدمع  روط  هب  هک  ع )   ) یلع ماما  زا  روطنیمه  تسا .  هدش  هتفگ  نخس 

ار دوخ  رداصم  زا  دای  يانب  یسربط  هک  تسا  نآ  تیعقاو  تسا .  ع )   ) نیـسح ماما  لتقم  هدمع  ثحب  هدش و  تیاعر  لیـصفت  نیا  زین  (ع ) 
هب يزاین  یفده ،  نینچ  ندرک  دروآرب  دشاب .  نام  اما  یگدنز  تخانش  رد  نایعیش  دربهار  ات  دروآ  مهارف  ینتم  ات  هدیشوک  رتشیب  هتشادن و 
 ، لیلد نیمه  هب  تسین .  رداصم  لقن  زین  وا  راثآ  رگید  رد  یسربط  هویش  نیا ،  رب  هوالع  تسا .  هتشادن  اه  نآ  ذخآم  ای  ثیداحا  دانسا  رکذ 
نم ۀعامج  يور  راثالا ،  یف  ءاج  رابخالا  ۀـلقنای  راثالا  ۀـلقن  يور  ترابع  اب  هدروآ و  ذـخءام  زا  دای  نودـب  ار  دوخ  باتک  رابخا  رتشیب  يو 
زین دنـس  رکذ  زا  هدروآ  ار  یحیحـص  ثیداحا  هک  يدراومرد  يو  تسا .  هدرک  لقن  ار  بلاطم  خیراتلا  لها  نم  ۀعامج  يور  ریـسلا ،  لها 

ار دنس  رابخالا  داقن  دنع  ۀحصلاب  ۀموکحم  بتک  نم  اهلقن  نءا  یلع  دامتعاو  راثالا  ۀلقن  نیب  اهراهتشا  لیلد  هب  دسیون  یم  هدرک  يراددوخ 
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لقن یـصخش  زا  رگا  ای  هدرک و  دای  ار  یباتک  مان  یـسربط  هک  دراد  دوجو  يدراوم  لاح  نیا  اـب  ( 395 / 1 کن :   . ) تسا هدرک  فذـح  زین 
لقن دیفم  خیـش  زا  باتک  نیا  رد  يزیچ  یتقو  الومعم  تسا .  هدوب  يو  رظن  دروم  فل  ؤم  نآ  زا  یـصاخ  باتک  هک  میتسه  نئمطم  هدرک ، 

ؤم زا  یـصاخشا  زا  هک  تسه  يدراوم  نآرانک ،  رد  ( 1/477 کن :   . ) دـنک یم  لقن  داـشرا  زا  ار  نآ  هک  دوب  نئمطم  ناوت  یم  دوش ،  یم 
دسیون یم  الثم  میرادن .  هدرک  لقن  وا  زا  یباتک  هچ  زا  هک  نیا  هب  نانیمطا  هدرواین ،  ار  يو  باتک  مان  هک  نآ  لیلد  هب  اما  هدرک ،  لقن  نافل 
هدنامن ياجرب  اهنآزا  يرثا  هک  دراد  دوجو  باتک  دنچ  يو ،  عبانم  نایم  رد  ( 1/477  . . . ) هلئاسم ضعب  یف  یضترملا  لجالا  دیسلا  رکذ  و 

باتک نآ  هنومن  تسا .  هداد  تسد  هب  اهنآزا  یـسربط  هک  تسا  یلقن  دـنچ  نیه  ناـش ،  هدـنام  ياـجرب  تارقف  اـهنت  اـهنآ  زا  یخرب  تسا . 
باتک همه  زا  رتمهم  و  یمق ،  يرعـشا  ۀمکحلا  دراون  ینیـسح ،  دمحموبا  میهفتلا  یتسیرود ،  هیدیزلا  یلع  درلا  يرفعج ،  مشاه  ینب  رابخا 

هک ییاهباتک  مان  رب  ارذـگ  يورم  اجنیا  رد  تسا .  هدرک  لقن  ار  نآزا  یناوارف  ياهتمـسق  یـسربط  هک  تسا  رمحا  نامثع  نب  نابا  يزاـغملا 
نب دـمحم  نب  دـمحا  زا  يرفعجلا ،  دواد  مشاـه  یبا  راـبخا  زا : .  دـنترابع  اـهباتک  نیا  (526  . ) میراد هدرک  لـقن  اـهنآ  زا  یبلطم  یـسربط 

( اضرلا رخافم  ایو  ) روباشین خـیرات  مکاـح ،  كردتـسم  یقهیب ،  رکبوبا  زا  ةوبنلا ،  لـئالد  يراـخب ،  حیحـص  يرهوج ؛  شاـیع  نب  هللادـیبع 
دمحم دعسوبا  زا  ص )   ) یفطصملا فرش  هبقع ،  نب  یسوم  زا  يزاغملا  ملـسم ؛  حیحـص  راسی ؛  نب  قاحـسا  نب  دمحم  زا  هیوبنلا ،  ةریـسلا 

یتسیرود دمحا  یبا  نب  دمحم  نب  رفعج  هللادبعوبا  زا  هیدیزلا  یلع  درلا  هخیشملا ؛  باتک  406 ؛ )  ) یشوگرخ دههاز  ظعاو  کلملادبع  نب 
نسح نب  دمحم  زا  هدحاولا  یـسوط ؛  خیـش  زا  هبیغلا ،  قودص ؛  خیـش  زا  نیدلا  لامک  یمق ؛  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  دربم .  زا  لماکلا ،   ؛

زا میهفتلا  يدقاو ؛  رمع  نب  دمحم  زا  يزاغملا  یناهفصا ؛  جرفلوبا  زا  نییبلاطلا  لتاقم  قودص ؛  خیـش  زا  رابخالا  نویع  یمع ؛  روهمج  نب 
دنسم یمق ؛  يرعـشا  نارمع  نب  ییحی  نب  دمحا  نب  دمحم  زا  ۀمکحلا  دراون  دیفم ؛  خیـش  زا  داشرالا  ینیـسحلا ؛  ةزمح  هب  نسح  دمحموبا 

 . رمحا نامثع  نب  نابا  زا  يزاغملاو  ثعبملا  ینیلک ؛  رفعجوبا  خیش  زا  یفاکلا  یضترم ؛  دیس  زا  همامالا  یف  یفاشلا  اضرلا 

 ( مشش نرق   ) ینارمع

يو زا  یباتک  اهنت  تسین .  تسد  رد  يو  زا  یعالطا  نیرتمک  هک  تسا  يرجه  مشـش  نرق  ناخروم  زا  ینارمع  دـمحم  نب  یلع  نب  دـمحم 
تفالخ نارود  رد  هدوب و  مشـش  نرق  هنایم  رثا ،  نیا  فیلءات  خیرات  تسا .  ءافلخلا  رابخا  یف  ءابنالا  شناونع  هک  هدنام  اجب  هخـسن  کی  رد 

هدرک دای  نینموملا  ریما  هللااب  دجنتـسملا  انالوم  اندیـس و  ناونع  هب  دجنتـسم  زا  هدقم  رد  فل  ؤم  تسا .  هدش  هتـشاگن  ( 566 555) دجنتسملا
 . دروآ تسد  هب  يرتشیب  رابخا  هک  تسا  هتسناوتن  هدوب و  رود  دادغب  زا  هک  تسا  هتـشون  لاس 560  رد  هریبه  نبا  تاـفو  زا  سپ  يو  تسا . 
زا یتسرهف  باتک ،  نیا  رد  تسا .  هدش  افلخ  یگدـنز  دراو  هتخادرپ و  ماوقاو  دالواو  بسن  زا  دای  هب  ص )   ) ربمایپ یگدـنز  زا  ءابنلا  باتک 

اهنت ساسا  رب  باتک  نیا  تسا .  هدش  تفگ  نخس  تراشا  هب  اهنآ  نارود  مهم  ثداوح  زینو  يو  نابتاک  ءارزو و  لامع و  زا  یخرب  افلخ و 
 . تسا هدیسر  پاچ  هب  دهشم  رد  لاس 1363  رد  تاقیلعت ،  اب  هارمه  شنیب  یقت  ياقآ  طسوت  هدنام  یقاب  هخسن 

(613 567  ) يدزا رفاظ  نب  یلع 

لودلا رابخا  باتک  يو  زا  هدـنامزاب  رثا  تسا .  يرجه  مشـش  نرق  ناخروم  زا  يدزا  یبلح  نیـسح  نب  رفاظ  روصنم  یبا  نب  یلع  نسحلوبا 
تسا يرصم  هک  يو  ( 527  . ) تسا هدش  پاچ  ینارهزلا  نیسح  نب  رفسم  نب  دمحم  حیحصت  اب  هک  تسا  ۀیـسابعلا  ۀلودلا  خیرات  هعطقنملا 
خیرات هک  يو  باتک  زا  دنا .  هتشاد  تکرش  نارعاش  نابیدا و  زا  یناوارف  عمج  شا  یبدا  لفحم  رد  تشاد و  بدا  رد  صـصخت  لصا  رد  ، 
رابخا رب  لمتشم  هدنام ك  یقاب  ءزج  کی  اهنت  هدوب ،  یجاهنص  يا و  هجاس  يدیـشخا ،  ینولوط ،  ینادمح ،  یمطاف ،  یـسابع ،  ياهتلود 

 ، يزوج نبا  مظتنملا  خـیراتلاو ،  ءدـبلا  یبوقعی ،  يربط ،  خـیرات  زا  باتک  نیا  فیلءات  رد  يو  ححـصم  هتفگ  هبانب  تسا .  یـسابع  تلود 
دمحا راکب ،  نب  ریبز  نوچ  نایرابخا  زا  یخرب  یماسا  تارابع  نایم  زین  تسا .  هتفرگ  هرهب  مراهچ )  نرق  ) ریبز نب  دیشر  فحتلاو  رئاخذلاو 
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يو زا  سپ  هک  یخیرات  راثآزا  یخرب  تسا .  هدمآ  يرگید  رامـش  و  م 365 )  ) نانس نب  تباث  م 323 )  ) هیوطفن هفرع  نبا  یخلب ،  لهس  نب 
هدافتسا رثا  نیا  زا  م 697)و . . .   ) ینورزاکلا نبا  رشبلا  خیرات  رـصتخم  و  م 674 )  ) یعاسلا نبا  ءافلخلا  رابخا  رـصتخم  دننام  هدش  فیلءات 

 . درادرب رد  تفالخ 575 ) عورش   ) هللا نیدلا  رصانلا  ات  ار  سابع  ینب  يافلخ  خیرات  هدش  پاچ  شخب  ( 528  . ) دنا هدرک 

ای 510 597)  508  ) يزوجلا نبا 

رثا نیرتـمهم  تسا .  يرجه  مشـش  نرق  گرزب  ناـخروم  ناـظعاو و  نارـسفم ،  زا  يزوـج  نبا  دـمحم  نب  یلع  نب  نامحرلادـبع  جرفلوـبا 
دادغب هدرک  لیصحت  يو  تسا .  ممالاو  كولملا  خیرات  یف  مظتنملا  باتک  هدوب  يدعب  ناگدنسیون  هدافتسا  دروم  هراومه  هک  يو  یخیرات 

دنه رد  دعب ) هب  لاس 257  ثداوح  زا   ) نآ ریخا  ثلث  ود  رد  راـب  تسخن  باـتک  نیا  تسا .  هتخادرپ  یم  ظـعو  هب  رهـش  نیمه  رد  تسا و 
رداقلادبع یفطـصم  اطع و  رداقلادبع  دمحم  حیحـصت  اب  سراهف  دلج  کی  همیمـض  هب  دلج  هدجیه  نمـض  نآ ،  یمامت  اریخاو  هدش  پاچ 

نآزا سپ  تسا .  هدرک  لابند  لاس 574  ات  ار  یخیرات  ثداوح  مظتنملا  تسا .  هدـش  پاچ  ( 1412 ۀـیملعلا ،  بتکلاراد  توریب (  رد  اطع 
لاس 578 ات  نآرب ،  لاس  راهچ  ندوزفا  اـب  هدرک و  صیخلت  دوهعلا  خـیرات  یف  دوقعلا  روذـش  ماـن  اـب  رگید  يرثا  رد  ار  دوخ  باـتک  فلوم 

مان اب  یسداق  نب  دمحم  مه  یلیذ  تسا .  هتشون  لاسات 590  ار  ثداوح  هتشون و  نآرب  لیلکالا  ةرد  مان  اب  مه  یلیذ  يو  (529  . ) تسا هدمآ 
يرگید لویذ  تسا .  هدـمآ  نآ  رد  لاس 616  ات  ثداوح  هک  هدرک  فی  لءات  دـلجم  شـش  رد  رـصانلا  مامالا  مایا  ثداوح  رکذ  یف  رخافلا 
هتفرگرب هک  تسخن  تمـسق  درک .  میـسقت  تمـسق  ود  هب  دیاب  یبایزرا ،  ظاحل  زا  ار  مظتنملا  باتک  ( 530  . ) تسا هدش  هتـشون  نآ  رب  مه 

هرهب يرگید  رداصم  زا  هک  مود  تمـسق  و  دنک .  یم  لقن  نارگید  ینئادم و  یبلک و  فنخموبا و  زا  وا  لقن  هب  تسا و  يربط  خـیرات  تسا 
نـشور یخونت .  زا  ةرـضاحملا  راوشن  و  م 336 )  ) یلوص قاروالا  باتک  دـننام  تسا .  دوقفم  نآزا  ییاهـشخب  اـی  ساـسا و  زا  اـی  هک  هدرب 

ؤم راک  شور  هرابرد  یهاـتوک  مدـقم  اـب  باـتک  تسا .  منتغم  رایـسب  نآ ،  مشـش  مجنپ و  نرق  ثداوح  هژیو  هب  نآ ،  مود  شخب  تسا ك 
 ، اه هوک  هناگتفه ،  میلاقا  شنیرفآ ،  زا  ثحب  همادا  رد  هدش و  ادخ  تابثا  هرابرد  یهاتوک  ثحب  سپس  دوش .  یم  زاغآ  خیرات  دئاوفو  فل 
رد هدش و  لقن  ص )   ) دـمحم ترـضح  روهظ  ات  ایبنا  خـیرات  هاگنآ  دـیآ .  یم  نایم  هب  مدآ  طوبه  سیـسو  ملاع  بیاجع  اهدور ،  اهایرد ، 

طساوا زا  تسا .  نایسراف  رابخا  ایبنا و  هب  طوبرم  مود  همین  ات  لوا  دلجم  دیدج  پاچ  رد  دوش .  یم  (ص )  ادخ لوسر  هریس  زا  ثحب  همادا 
خیرات هرابرد  فل  ؤم  هویـش  دور .  یم  شیپ  هب  رامـشلاس  ساسا  رب  ثداوح  همادا  رد  تسا و  هریـس  ثحب  موس  دـلجم  رخاوا  ات  مود  دـلجم 

یصاخشا زا  سپس  دوش .  یم  دای  مهم  ثداوح  لاس  ره  لیذ  رد  دورگ .  یم  راصتخا  هب  جیردت  هب  اما  تسا ،  طسب  حرـش و  افلخ ،  نارود 
تسا و یلاجر  یخیرات  ثحب  زا  یبیکرت  هویـش  نیا  لصا ،  رد  دوش .  یم  دای  دـنا  هتـشذگ  رد  لاـس  نآرد  ناـگرزب  ناریما و  ناـملاع و  زا 

مظتنملا باتک  تسا .  هدرک  هدافتسا  دوخ  رثا  رد  هویش  نیا  زا  لیصفت  هب  هک  تسناد  یـسک  نیتسخن  نآ ،  عدبم  هن  رگا  ار  يزوج  نبا  دیاب 
هداد هئارا  هبسح  روما  یماظن ،  تابیترت  يرادا ،  متـسیس  هرابرد  یناوارف  ياهیهاگآ  رب  لمتـشم  هکلب  تسین  فرـص  یـسایس  لئاسم  يواح 
ياه هلـسلس  هرابرد  ییاهیهاگآ  لیلد  نیمه  هب  دریگ و  یم  رب  رد  ار  رـصم  ات  ناسارخ  زا  خـیرات ،  نیا  هزوح  هک  هتـشاد  هجوت  دـیاب  تسا . 

ثحب دهد .  یم  تسد  هب  اهیدیشخا  اهاینولوط  يوس  نآ  رد  نایقوجلس و  نایهیوب ،  نایرافص ،  نایرهاط ،  دننام  لقتـسم  همین  ای  لقتـسم و 
ناکرتو ناملید  ناـیم  یموق  لـئاسم  اـب  یعون  هب  هدوب و  دادـغب  لـئاسم  نیرتمهم  زا  مجنپ  مراـهچ و  نرق  یط  رد  هک  یبهذـم  ياـه  عازن  زا 

یم درف  هب  رصحنم  يو  ياهیهاگآ  دراوم  زا  يرایـسب  ردو  هدوب  يزوج  نبا  هجوت  دروم  هدروآ  دیدپ  ار  يرامـشیب  ثداوح  هردوخ و  دنویپ 
لقن زا  سپ  يدروم ،  رد  توقاـی  دـنا .  هدرک  لـقن  ار  يو  تاراـبع  نیع  هنیمز  نیا  رد  ریثک ،  نبا  ریثا و  نبا  دـننام  نیـسپ ،  ذـخآم  دـشاب . 

دنک یمن  دـییءات  ار  نآ  رگید  رداصم  هدرک و  لقن  ار  نآ  ییاهنت  هب  يزوج  نبا  هک  هچنآ  رب  نم  دـسیون :  یم  يزوج  نبا  مظتنم  زا  یبلطم 
هدیسر ددع  اـت 374  اـهنآ  مقر  هک  دراد  يرگید  ناارف  راـثآ  مظتنملا  زج  هب  يزوـج  نبا  ( 531  . ) دراد ناوارف  طلخ  وا  اریز  مرادـن  داـمتعا 
ناونع تحت  میهاربا  هللادبع  ۀـیجان  اه  نآ  زا  یتسرهف  تسا .  ریـس  تیاکحو و  یفازغج  خـیرات و  هرابرد  ناونع   92 دادـعت ،  نیا  زا  تسا . 
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تـسد رد  گنهرفو  شزومآ  خـیرات  رد  يو  زا  هک  يراثآ  هلمج  زا  (532  . ) تسا هدروآ  ار  اهنآ  يزوجلا  نبا  تاـفل  ؤم  یف  ةدـیدج  ةءارق 
نآ یخیرات  یگنهرف  لئاسم  ظعوو و  یناوخ  هصق  شیادـیپ  هرابرد  ار  یناوارف  داوم  هک  تسا  نیرکذـملاو  صاصقلا  جرارپ  باتک  تسا ، 

 . تسا هدروآ 

(630 555  ) ریثا نبا 

يرجه متفه  نرق  عبر  مشش و  نرق  مود  همین  ناخروم  زا  يزوج  ریثا  نبا  هب  فورعم  ینابیـش  دمح  نب  دمحم  مرکلا  یبا  نب  یلع  نسحلوبا 
یف ابللا  باتک  نآزج  تسا .  ۀباحـصلا  ۀفرعم  یف  ۀباغلا  دـسا  مود  خـیراتلا و  یف  لماکلا  تسخن  وا  میظع  باتک  ود  هب  يو  ترهـش  تسا . 

 . تسا لصوم  نایگنز  نادناخ  هرابرد  هک  رهابلا  مان  اب  یباتک  زین  تسا .  یناعمس  باسنالا  باتک  صیخلت  هک  هتـشاگن  ار  باسنالا  بیذهت 
 ، ردارب ود  هارمه  يو  تسا .  هدـمآ  لـصوم  هب  هک  تسا  تارف  دور  لامـش  رد  هریزج  هقطنم  زا  رمع  نـبا  هریزج  دـلوتم  لـصا  رد  ریثا  نـبا 
راک رد  زین  اهنآ  هک  رعاـشلاو  بتاـکلا  بدا  یف  رئاـسلا  لـثملا  بحاـص  نیدـلا  ءایـض  مود  لوصـالا و  عماـج  بحاـص  نیدـلادجم  تسخن 

 . تسوا رثا  نیرخآ  هک  تسا  لماکلا  باـتک  ریثا  نبا  رثا  نیرتمهم  ( 533  . ) تسا رادروخرب  یصاخ  ترهـش  دنا ،  هدوب  فیلءات  شراگن و 
سپ يراثآ  يربط و  زا  سابتقا  هک  یشخب  دوش .  یم  لیکشت  شخب  ود  زا  هدش  فیلءات  اه  هرود  نیا  رد  هک  يراثآ  دننام  هب  زین  باتک  نیا 
نرق ياهدادخر  هب  طوبرم  هدمع  روط  هب  هدـش و  هتـشاگن  فل  ؤم  یـصخش  تادـهاشم  اهیراگن و  کت  رب  هیکت  اب  هک  یـشخب  تسوا و  زا 

راثآزا سابتقا  رد  هتفرگ و  شیپ  رد  ار  یبلاـج  هویـش  يربط  صیخلت  رد  ریثا ،  نبا  لاـح ،  نیا  اـب  دوش .  یم  متفه  نرق  تسخن  عبر  مشش و 
هتخیمآ شخب  ره  رد  يربط  خیرات  دنک .  ادیپ  ناوارف  ترهش  يربط ،  خیرات  زا  سپ  وا  خیرات  هدش  ببس  هک  هدرب  راکب  ار  یبولـسا  رگید ، 

یباتک هب  هک  یناسک  يارب  اما  تسا ،  هدافتـسا  لباق  رگـشهوژپ  يارب  رثا  نیا  هعلاـطم  تسا .  ءارآ  هکرعم  هک  فلتخم  تاـیاور  زا  تسا  يا 
لیلد نیمه  هب  درک و  لح  دوخ  گرتس  فیلءات  اب  ار  لکـشم  نیا  ریثا  نبا  تسین .  دـیفم  نادـنچ  دنتـسه ،  دـنمزاین  یمومع  تسد و  کـی 

دوجوم راثآ  هب  هعجارم  زا  سپ  هک  دسیون  یم  هتفگ و  نخـس  خـیرات  هب  دوخ  هقالع  زا  باتک  همدـقم  رد  ریثا  نبا  تفای .  ترهـش  وا  باتک 
برغ ثداوح  هب  دنا ،  هتـشونار  مالـسا  خیرات  قرـش  رد  هک  یناسک  نآ  رب  نوزفا  رـصتخم .  رایـسب  ایودنا  لّوطم  رایـسب  ای  اهنآ  هک  هتفایرد 

 . دشاب قرـش  برغ و  ناهاش  رابخا  عماج  هک  دراگنب  خیرات  ات  هدرک  شالت  وا  لیلد  نیمه  هب  سکع .  هب  روطنیمهو  دنا  هجوت  یب  یمالـسا 
ار هچنآ  هک  دوش  یعدم  دناوت  یم  اما  تسا  هدروآدوخ  باتک  رد  ار  خیرات  همه  هک  تسین  نآ  یعدم  هک  دنک  یم  دزشوگ  هلـصافالب  هتبلا 

روآدای يو  تسا .  هتفگ  نخس  دوخ  راک  هویش  زا  همادا  رد  يو  تسا .  هدماین  مهارف  يرگید  باتک  رد  تسا  هدروآ  مهارف  دوخ  باتک  رد 
راک نیا  رد  يو  تسا .  هدوزفا  نآرب  هدوب  اهباتک  ریاس  رد  هک  ار  هچنآ  هدرک و  صیخلت  ار  يربط  خیرات  تسخن  نرق  هس  رد  هک  تسا  هدش 

باتک ثحب  نیتسخن  تسا .  یبلاـج  ثحب  هک  هدروآ  خـیرات  دـیاوف  رد  زین  یثحب  ریثا  نبا  تسا .  هدرک  هدافتـسا  روهـشم  ربتعم و  عباـنم  زا 
هدمآ ءایبنا  یگدنز  مدآ و  طوبه  شنیرفآ ،  ثحب  نآ  زا  دعب  هلصافالب  تسا .  رمع  تفالخ  نارود  رد  نآ  شیادیپو  يرجه  خیرات  هرابرد 

 ، هدوب رامـشلاس  ساسا  رب  لماکلا  تسا .  هدش  يوبن  هریـس  دراو  سپـسو  هدمآ  یلهاج  برع  یمدق و  ناهاش  زا  ثحب  نآ  لابند  هب  تسا . 
زا شیب  هدمآ ،  نآرد  هک  یلیصفتو  ثداوح  شخب  اعبط  تسا .  هدش  هداد  صاصتخا  لاس  ره  ناگتشگرد  هب  یشخب  ثداوح و  هب  یـشخب 

هزات تاکن  هدوب و  فل  ؤم  دوخ  رـصاعم  هک  تسا  یثداوح  لماکلا  شخب  نیرتمهم  تسا .  لاس  ره  ناگتـشذگرد  زا  دای  ینعی  مود  شخب 
ساسا رب  ار  اهنآ  شرازگ  رثا  نیا  هک  دوب  یمالـسا  قرـش  هب  نالوغم  تالمح  اب  فداصم  يو  یگدـنز  ياـهلاس  نیرخآ  تسا .  ناوارف  نآ 

زا يادج  تسا .  هدش  پاچ  نیدنچ  لماک  باتک  ( 534  . ) تسا هدرک  لابند  لاس 628  اتار  ثداوح  يو  تسا .  هتشاگن  دوخ  تاعومـسم 
ءایحاراد طسوت  دلجم  هن  رد  نآ  رگید  پاچ  تسا .  هدـش  ماجنا  دـلجم  هدزیـس  رد  توریب  رداص  راد  طسوت  نآ  جـیار  پاچ  اپورا ،  پاچ 

خیرات لماک ،  مان  اب  لماکلا  یسراف  همجرت  دراد .  یبوخ  هبـسنلاب  سراهف  پاچ  ودره  تسا .  هدش  پاچ  ( 1414 توریب ،   ) یبرعلا ثارتلا 
همجرت تسا .  هدـش  پاچ  دـلجم  تفهو  تسیب  رد  یملع  یتاعوبطم  هسـس  ؤم  طـسوت  هدـنیاپ و  مساـقلاوبا  طـسوت  ناریا  مالـسا و  گرزب 
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باتک دشاب .  یم  ( 1370 نارهت ،   ) ریطاسا تاراشتنا  نآ  رشانو  هدش  ماجنا  دلجم  تفه  نونک  ات  یناحور  نیـسح  دمحم  طسوت  نآ  دیدج 
دلج راهچ  رد  نآ  تسخن  شخب  تسا .  ادخ  لوسر  باحـصا  لصفم  لاح  حرـش  هک  تسا  هباحـصلا  ۀـفرعم  یف  هباغلا  دـسا  فل  ؤم  رگید 
رجح نبا  ۀـباصالاو  ربلابع  نبا  بایعتـسالا  رانک  رد  رثا  نیا  تسا .  نز  نایباحـص  لاـح  حرـش  دـلجم  کـی  رد  نآ  یناـیاپ  یـشخبو  لاـجر 

دمحم انبلامیهاربا ،  دمحم  قیقحت  اب  نآ  حقنم  پاچ  تسا .  هدش  هتـشاگن  هباحـص  لاح  حرـش  رد  هک  تسا  يراثآ  نیرتمهم  زا  ینالقـسع 
(535  . ) تسا هدش  پاچ  رصم  رد  دیاف  بهولادبع  دومحم  و  دروشاع ،  دمحا 

م 623 6854)  ) يربعلا نبا 

هب نالوغم  مجاهت  زا  سپ  دش و  دلوتم  ریغص  ناتسنمرا  رد  عقاو  هیطلم  رد  یبرعلا  نیدلا  لامج  جرفلوبا  هب  روهشم  انحوی  سویروغیروغ  رام 
بدا موجن ،  بط ،  شناد  رد  يدـنچ  ياـهباتک  (536  . ) دـش هتـسجرب  يدنمـشناد  رهام و  بیبط  دـناوخ و  بط  سرد  يو  تفر .  هیکاطنا 

نیرتاهنت وا  تفگ  ناوتب  دیاش  تسا .  هتـشاد  زین  خـیرات  رد  یتسد  يو  تسناد .  یم  یبوخ  هب  ار  ینایرـس  يربع و  یبرع ،  نابز  هتـشاگن و 
 . تسا هتـسیرگن  یحیـسم  هیواز  زا  مالـسا  يایند  یخیرات  ریـسم  هب  هدز و  یخیرات  رثا  کی  فیلءات  هب  تسد  هک  تسا  هرود  نیا  یحیـسم 
ار رثا  نیا  شتشذگرد  زا  شیپ  يدنچ  تسا .  هتـشون  نآرد  ار  يدالیم  لاس 1285  ات  شنیرفآ  زا  هک  هدوب  نامزلا  رابخا  يو  خـیرات  باتک 

ۀلاسر يو  رگید  یخیرات  باـتک  تسا .  هتـشاذگ  لودـلا  رـصتخم  خـیرات  ار  شماـن  هدرک و  همجرت  یبرع  هب  ینایرـس  زا  رییغت  یکدـنا  اـب 
پاچ هب  دروفسکآ  هاگـشناد  رد  يدنچ  حورـش  اب  هارمه  يدالیم  لاس 1650  رد  هک  تسا  مهدئاوعو  مهلـصا  برعلا و  رابخا  یف  ۀـیخیرات 

 . دش پاچ  دروفسکآ  هاگـشناد  رد  ینیتال  همجرتاب  هارمه  لاس 1663  رد  راب  تسخن  لودلا  رـصتخم  خیرات  باتک  ( 537  . ) تسا هدیسر 
توریب قرشملاراد  طسوت  لاس 1992  رد  سراهف  دیدج و  حیحصت  اب  نآ  یبرع  نتم  پاچ  دش .  پاچو  همجرت  یناملآ  هب  لاس 1783  رد 

هناگتـشه ياهتلود  تسا .  هدـش  میـسقت  تلود  هد  بلاق  هب  باتک  ياهلـصف  تساهدـش .  تسفا  مق  رد  باتک  نیا  تسا .  هدیـسر  ماجنا  هب 
نخس لوغم  تلود  زا  نازا  سپ  تسا .  باتک  یلصا  شخب  هک  تسا  یمالـسا  تلود  مهن  تلود  تسا .  مالـسا  زا  شیپ  هب  طوبرم  تسخن 
تـسد هب  نآ  تسخن  ياهـشخب  تسا .  هدوب  يو  لوطم  خیرات  هک  هدش  پاچ  يو  زا  نامزلا  خیرات  مان  اب  يرگید  باتک  تسا .  هدش  هتفگ 

رد ناناخلیا  تلود  هاگنآ  لوغم و  هلمح  سپـس  یقوجلـس و  تلود  نآ  زا  سپ  تسا .  یـسابع  تلود  هدش  پاچ  شخب  نیتسخن  هدـماین و 
 . تسا هدش  پاچ  ( 1991  ) توریب قرشملاراد  طسوت  زین  باتک  نیا  تسا .  هدمآ  همادا 

(692 625  / 620  ) یلبزا

تموکح تسخن  هرود  یـسابع و  تموکح  ياهلاس  نیرخآ  نابتاک  نابیدا و  زا  یلبرا  حتفلا  یبا  نب  یـسیع  نب  یلع  نیدلا  ءاهب  نسحلاوبا 
زا بدا  خـیرات و  رد  يراثآ  دوخ ،  يرادا  راک  رب  نوزفا  هک  تسا  يرجه  متفه  نرق  هتخیهرف  نایعیـش  هلمج  زا  يو  تسا .  لوغم  ناـناخلیا 

ۀیرخفلا ةرکذت  وا  رگید  باتک  تسا .  هدیسر  پاچ  هب  هک  تسا  فیطلا  ۀلاسر  يو  یبدا  ياهباتک  هلمجزا  تسا .  هتشاذگ  راگدای  هب  دوخ 
نتـشاد مغر  یلع  هتـشاد و  طاـبترا  دوخ  رـصع  ناوشناد  زا  يرایـسب  اـب  يو  تسا .  بدا  رد  زین  نآ  هک  دراد  ماـن  رد 671 ) هدـش  فیلءات  )
ناتسود زا  مه  راگزور  نآ  قارع  هتـسجرب  نایعیـش  تسا .  هتـشاد  رارقرب  یتسود  ياهدنویپ  مه  تنـس  لها  ناملاع  اب  یماما  هعیـش  بهذم 
يرعاش يو  تسا .  هتـشاد  طاـبترا  م 664 )  ) سوواط نبا  دیـس  مهو  یـسابع  مصعتـسم  ریزو  م 656 )  ) یمقلع نبا  اـب  يو  دـنا .  هدوـب  يو 

لاح حرـش  ۀـمئالا  ۀـفرعم  یف  ۀـمغلا  فشک  ناونع  اب  يو  یخیرات  مهم  رثا  تسا .  هدـنام  ياـجرب  يو  راعـشا  زا  يرادـقم  هدوب و  هتـسجرب 
هتفرگ رارق  مهد  مهنو و  متشه  نرق  مجع  برع و  ناسیون  خیرات  زا  یناوارف  عمج  هدافتسا  دروم  فیلءات  زا  سپ  هک  تسا  موصعم  هدراهچ 

هک باتک  اه  هد  زا  هدافتـسا  اب  باتک  نیا  درک .  فیلءاـت  رد 687  ار  مود  دـلجم  لاس 678 و  رد  ار  باـتک  نیا  تسخن  دـلجم  يو  تسا . 
هعیـش ینـس  مهم  عبنم  شباتک  دوب ،  یلدـتعم  هعیـش  یلبرا  هک  اجنآزا  تسا .  هدـش  فی  لءات  تسا  دوقفم  رـضاح  لاحرد  اه  نآ  زا  یخرب 
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 . تسا تسد  رد  اه  همجرت  لصا و  زا  یناوارف  ياه  هخسن  هدش و  همجرت  یـسراف  هب  اهراب  همغلا  فشک  باتک  تفرگ .  رارق  دعب  نرق  ياه 
زیربت رد  يرگید  پاچ  تسا .  هدـش  پاچ  دـلجم  هس  رد  بقاـنملا  همجرت  ناونع  تحت  مهد )  نرق   ) يا هراوز  همجرت  اـب  هارمه  یبرع  نتم 

نیا فیلءات  رد  یلبرا  هک  یعبانم  تسا .  هدیـسر  پاچ  هب  تریب  رد  دـلجم  هسرد  زین  اـهنت  یبرع  نتم  تسا .  دـلجم  ود  رد  هک  هدـش  ماـجنا 
اهنت هدنام ،  ياجرب  همغلا  فشک  باتک  رد  هچنآو  دـنا  دوقفم  راثآ  نیا  زا  یخرب  دـسر .  یم  داتـشه  ات  ناشرامـش  هدرک ،  هدافتـسا  باتک 

نآ هب  يرگید  ياـج  رد  هک  تسا  يرهوـج  رکبوـبا  زا  كدـف  ۀفیقـسلا و  باـتک  اـهنآ  هلمجزا  تـسا .  راـثآ  نآ  زا  هدـنام  ياـجرب  یتارقف 
(538  . ) میا هدروآ  ار  نآ  عبانم  همغلا  فشک  فیلءات  یگنوگچ  یلیصفت ،  لاح  حرش  يرگید  ياج  ردام  میتخادرپ . 

(697 611  ) ینورزاکلا نبا 

یهتنم یلا  نامزلا  لوا  نم  خیراتلا  رـصتخم  يدلج  کی  باتک  هدنـسیون  ینورزاکلا  نبا  هب  فورعم  يدادـغب  دـمحم  نب  یلع  نیدـلا  ریهظ 
ینورزاک لصا  رد  فل  ؤم  تسا .  هدش  پاچ  دادغب  رد  يرمق  لاس 1390  رد  داوج  یفطصم  قیقحت  اب  باتک  نیا  تسا .  سابعلا  ینب  ۀلود 

رب یلیذ  هک  تسا  فورعم  خروم  م 637 )  ) یثیبد نبا  وا  خیاشم  نیرتمهم  زا  یکی  تسا و  یعفاش  يو  تسا .  هتفای  دشر  دادغب  رد  اما  هدوب 
يایند نالوغم  هک  يا  ههرب  تسا .  هدرک  یگدنز  یـساسح  رایـسب  یخیرات  ههرب  کی  رد  ثحب ،  دروم  خروم  تسا .  هتـشون  دادغب  خـیرات 
یباتک زین  خیرات  رد  هتشاگن و  يزرواشکو  یضایر  بدا ،  هقف ،  رد  يراثآ  يو  دنتفای .  طلست  دادغب  رب  لاس 656  هبو  هدیدرونرد  ار  مالسا 
تسا هتفگ  نخس  لیصفت  اب  يوبن  هریس  شخبرد  يو  ( 539  . ) تسا هتشاد  یمومع  خیرات  رد  بیرالا  ۀضور  ناونع  اب  یباتک  زینو  هریس  رد 

وا نابجاح  نایـضاق و  ناریزو و  نادـنزرف و  نفدـم و  تافوو و  يرتشگنا  شقن  هفاـیق و  زا  هدرک  داـی  ار  يا  هفیلخ  ره  زا  سپ  همادا  رد  وا  . 
زا مجح ،  یکچوک  اب  خـیراوتلا  رـصتخم  دـبای .  یم  همادا  تروص  نیمه  هب  رخآ  هب  اـت  تسد  کـی  تروص  هب  باـتک  تسا .  هتفگ  نخس 

یمـسج ياهیگژیو  افلخ و  يرتشگنا  شقن  هرابرد  ییاهیهاگآ  زین  نایـضاق و  ناریزو و  افلخ و  زا  یتسرهفو  هدوب  رادروخرب  یـصاخ  تقد 
 . دهد یم  تسد  هب  اهنآ 

(709 660  ) یقطقط نبا 

نادنمـشناد و زا  ءالبرک و  فجن و  هلح ،  نایولع  هتـسجرب  بیقن  یقطقط ،  نبا  هب  فورعم  اـبطابط  نبا  یلع  نب  یلع  نب  دـمحم  هللادـبعوبا 
نیدلا جات  فیرش  يو  ردپ  دندوب .  هدش  یلوتسم  دادغب  رب  نالوغم  هک  ینارود  تسا ،  يرجه  متفه  نرق  مود  همین  بهذم  هعیـش  ناخروم 

ناسانـش بسن  ناخروم و  نابیدا و  زا  یقطقط  نبا  دیـسر .  تباقن  هب  شدنزرف  يو  زا  سپ  دش .  هتـشک  لاس 672  رد  دوب و  ناـیولع  بیقن 
هیقف یلح  دیعـس  نب  ییحی  ۀمغلا ،  فشک  بحاص  یلبرا  یـسیع  نب  یلع  زا  دنترابع  يو  خـیاشم  زا  یخرب  تسا .  هدوب  هرود  نیا  هتـسیاش 

رد ۀیمالـسالا  لودـلاو  ۀیناطلـسلا  بادالا  یف  يرخفلا  یکی  يو  مهم  باـتک  ود  ( 540  . ) رگید يرامـش  و  یطوف ،  نبا  یعیـش ،  هیاـپ  دـنلب 
لاس 701 رد  هک  يرخفلا  باتک  دنتـسه .  دوخ  عون  رد  راثآ  نیرتهب  رامـش  رد  بسن  رد  نییبل  اطلا  باـسنا  یف  یلیـصالا  يرگید  خـیرات و 

شناد هرابرد  ات 72 )  ) تسخن لصف  تسا .  هدش  میظنت  لصف  ود  رد  لصوم  رهـش  مکاح  یـسیع  نیدـلا  رخف  مان  هب  هدـش  مامت  نآ  فیلءات 
نایاپ ات  ص )   ) ربمایپ تلحر  زا  سپ  زا  یمالـسا  تلود  خـیرات  هرابرد  تسا ،  باتک  نایاپ  ات  هک  مود  لـصف  تسا و  يرادـکلمو  تساـیس 

یخیراـت ياـه  هنوـمن  زا  يریگ  هرهب  نمـض  هتخادرپ و  نآ ،  ماـسقا  تسایـس و  لـیلحت  هب  تسخن ،  شخبرد  يو  تسا .  یـسابع  تفـالخ 
تبیه يراد ،  تموکح  رد  مرکو  وفع  يریگراکب  فلتخم ،  ماوقا  نایم  تسایس  شناد  نآ ،  ماسقا  تسایـس و  نوچ  ییاه  عوضوم  هرابرد 

ياهیگژیو یسابع و  و  يوما ،  یمالسا ،  يورسک ،  تلود  زا  یلک  فیرعت  يءار ،  هب  دادبتسا  تروشم و  تموکح ،  ظفح  رد  نآ  شقن  و 
ياهلیلحت هئارا  زا  لاح  نیع  رد  هتـسشن و  یخیراـت  ثحب  هب  مود  لـصف  رد  تسا .  هتفگ  نخـس  تیعر و . . .  قوقح  هاـش ،  قوقح  اـهنآ ، 

لیلحت بارعالا  یلا  ةرـساکالا  نم  کلملا  لاقتنا  هراـبرد  ناریارب ،  بارعا  يزوریپ  زا  ثحب  رد  يو  تسا .  هدرکن  يراددوخ  هنارگتـسایس 
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باتک ياج  ياجرد  هتشاد و  تیمها  هدنسیون  يارب  روما  نیا  لماوع  للعو و  تلود  لاوز  ندمآرب و  ثحب  تسا .  هداد  هئارا  یسایس  ینید 
شخب نیرخآ  رد  تسا .  فل  ؤم  هجوت  دروم  لئاسم  زا  هداد  خر  نآرد  هک  ییاهینوگرگد  روطتو و  ترازو  هلءاسم  تسا .  هتخادرپ  نآ  هب 

هب تسا .  هجوت  لباق  یقطقط  نبا  ياهـشرازگ  تسا ،  یـسابع  تفـالخ  طوقـس  مصعتـسم و  هرود  رد  یـسابع  تموکح  حرـش  هک  باـتک 
همدقم رد  یقطقط  نبا  ( 541  . ) دنک یم  لقن  شدنزرف  لوق  زا  یسابع  تلود  ریزو  نیرخآ  یمقلع  نبا  هرابرد  ار  یبلطم  يو  لاثم ،  ناونع 

دنک نایب  ار  شیوخ  دوصقم  ناور  ابیزو و  هاتوک  یتارابع  اب  ایناثو  دنکب  ار  قح  تاعارم  الوا  ات  دیشوک  باتک  فیلءات  رد  هک  هدش  روآدای 
يرمق و ياهلاس 1317  رد  لاس 1895 و  رد  گروبنرد  ششوک  هب  اتوگرد  دراولآ  ششوک و .  هب  لاس 1860  رد  راب  تسخن  باتک  نیا  . 

هدش تسفا  مق  رد  هدیسر و  پاچ  هب  توریب  رد  يا  همدقم  چیه  نودب  باتک  نیمه  (542  . ) تسا هدیسر  پاچ  هب  هرهاق  رد  يدالیم   1923
یسمش لاس 1367  رد  یگنهرف  یملع و  تاراشتنا  تکرـش  طسوت  همجرت و  یناـگیاپلگ  دـیحو  دـمحم  طـسوت  باـتک  نیا  (543  . ) تسا

راثآ زا  هدرک ،  فیلءات  م 715 )  ) یـسوط نیدلا  ریـصن  هجاوخ  دنزرف  نیدلا  لیـصا  مان  هب  ار  نآ  هک  وا  یلیـصالا  باتک  تسا .  هدش  پاچ 
يداـع رثـن  تروـص  هب  ححـصم  طـسوت  هدوـب  رّجـشم  تروـص  هب  هک  رثا  نیا  تسا .  هدـش  هتـشاگن  ناـیبلاط  باـسنا  رد  تسا ك  یمهمم 
هدوزفا نآ  رب  بلاطم  زا  یخرب  زین  نآزا  دعب  دـش و  فیلءات  لاسرد 698  هک  روبزم  باتک  (544  . ) تسا هدیسر  پاچ  هب  هدش و  هدروآرد 

هتشاد نیشن  يولع  زکارم  هب  هک  تسا  ییاهترفاسم  نینچمه  باسنا و  ياه  هدیرج  زین  و  نیشیپ ،  راثآزا  فل  ؤم  يریگ  هرهب  لصاح  هدش ، 
باتک هک  تسا  ینتفگ  ( 545  . ) تسا هدرک  ترفاسم  زین  زاریـش  هب  هتـشاد و  ناشاکو  مقو  مق  ناهارف و  هب  دوخ  رفـس  هب  هراشا  يو  تسا . 
تـسا یلیـصا  باتک  نیمه  لصا  رد  هدش  پاچ  ررکم  رابغلا  نم  ۀظوفحملا  ۀـیولعلا  تاتویبلا  رابخا  یف  راصتخالا  ۀـیاغ  ناونع  اب  هک  یبسن 

اب یباتک  یقطقط  نب  راثآ  تسرهف  رد  ( 546  . ) تسا هدش  ثحب  ناوارف  هراب  نیا  رد  تسا .  هدـش  هداد  نآ  بیترت  رد  يرییغت  رـصتخم  هک 
لاس رد  هدش  فیلءات   ) فلـسلا براجت  ناونع  اب  ار  نآ  یناوجخن  هاشودـنه  هک  دراد  دوجو  ءارزولاو  ءافلخلا  رابخا  یف  ءالـضفلا  ۀـینم  مان 

لیصا هخـسن  يور  زا  یـسکع  تروص  هب  باتک  نیا  رگید  راب  درک .  پاچ  ار  براجت  لابقا  سابع  راب ،  نیتسخن  تسا .  درک  پاچ  ( 714
براجت باتک  هک  اعدا  نیا  مود ،  پاـچ  همدـقم  رد  (547  . ) دـش پاچ  ( 1361  ) ناهفـصا رد  نایتاضور  نسح  ریما  شـشوک  هب  دوجوم ، 

 . تسا ءالضفلا  ۀینم  همجرت  باتک  هک  هدش  هتفگ  هدش و  هتسناد  لطاب  تسا  يرخفلا  همجرت  فلسلا 

(732 672  ) ءادفلاوبا

ناناد و یفارغج  نامجنم ،  زا  دـی ،  ؤملا  کلملا  هب  روهـشم  یبویا و  ناـگدازهاش  زا  دومحم ،  نب  یلع  نب  لیعامـسا  ءاـفولاوبا  نیدـلادامع 
شناد لـیلد  هب  تدـم ،  نیا  رد  تشاد و  شیوخ  رمع  ناـیاپ  اـت  لاس 720  زا  ار  ةاـمح  تموکح  يو  تسا .  يرجه  متـشه  نرق  ناـخروم 

هک تسا  رشبلا  رابخا  یف  يرـصتخملا  وا  خیرات  فورعم  باتک  (548  . ) درک یم  تیامح  تخـس  ناگتخیهرف  ناـملاع و  زا  دوخ ،  یتسود 
شیوخ باتک  همدقم  رد  ءادفلوبا  تسا .  هتـشاذگ  رـشبلا  رابخا  یف  رـصتخملا  ۀمتت  ار  شمان  هدرک و  لییذت  صیخلت و  ار  نآ  يدرولا  نبا 

زا دنترابع  هدرک  دای  اه  نآ  زا  يو  دوخ  هک  یعبانم  دنک .  مهارف  لصفم  خیراوت  زا  يرـصتخم  خیرات  ات  هدش  ممـصم  يو  هک  تسا  هتـشون 
خیرات وا  هتـشون  هبهک  يرفظملا  خیراتلا  نایبلاو ،  ۀجحلا  لیبس  یلع  ملاعلا  نامز  ینـس  خـیرات  نع  نایبلا  ممالا ،  براجت  ریثا ،  نبا  لماکلا 

 ، هعطقنملا لودلا  خیرات  یجاهنص ،  نایبلاو  عمجلا  هرامع ،  هیقف  زا  نمی  خیرات  نایعالا ،  تایفو  هتشاگن ،  دلجم  شش  رد  ار  یمالـسا  تلم 
 ، یناهفـصالا ةزمح  خیرات  بویا ،  ینب  رابخا  یف  بورکلا  جرفم  برغملا ،  لها  رابخا  یف  برغملا  ماجعالا ،  مما  خیرات  یف  مالرحالا  ةذـل 

هدمآ نآ  رد  لاس 749  ثداوح  ات  شنیرفآ  خـیرات  زا  همادا  رد  زاغآ و  خـیرات  هرابرد  همدـقم  کی  اب  باتک  تاروت .  زین  طالخ و  خـیرات 
 . تسا هدش  پاچ  رهاق ) یبنتملا ،  ۀبتکم   ) دلجم ود  رد  رصتخملا  تسا . 

(733 677  ) يریون
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باتک يو  رثا  نیرتمهم  تسا .  يرجه  متـشه  نرق  ناـسیون  فراـعملا  ةرئاد  ناـخروم و  زا  يریون  باهولادـبع  نبا  دـمحا  نیدـلا  باـهش 
هب ای  دـلجم  تفه  تسیب و  نمـض  روبزم  باتک  تسا .  باتک  تسخن  تادـلجم  ياوتحم  رگناشن  باتک  مان  تسا .  بدالا  نونف  یف  برالا 
مقر ات  باـتک  نیا  تادـلجمرد  تسا .  هدیـسر  پاـچ  هب  ۀـماعلا ،  ةرـصملا  هسـسوملا  طـسوت  هرهاـق ،  رد  رفِـس  تفهو  تسیب  فل  ؤم  ریبعت 
نیا ياه  عوضوم  دوش .  یم  هضرع  ياه  عوضوم  ماـسقاو  عاونا  نوماریپ  اـهلقن  تاـیاکح و  دوش و  یم  وگتفگ  زیچ  همه  هراـبرد  هدزاود ، 

 ، نامـسآ شنیرفآ  نوچ  یتاـعوضوم  لوا  دـلجم  رد  دـیآ .  یم  خـیرات  راـکب  هک  تسا  يداوم  زا  وـلمم  اـما  تسین ،  یخیراـت  تادـلجم ، 
اهرهن اهایرد ،  اه ،  هوک  هعبـس ،  میلاقا  نیمز ،  تفلخ  فلتخم ،  ياهتما  تایعا  زور ،  بش و  شتآ ،  اوه و  ناراب و  ربا و  هام ،  دیـشروخ و 

اهرصق و بدا  اهنآ ،  ییادیپ  ملاع و  بیرغ  ياهانب  مهم ،  ياهرهش  ياهیگژیو  سدقملا ،  تیب  هنیدم ،  هللا ،  تیبو  هکم  فلتخم ،  قطانم  ، 
اب رت و  مامت  هچره  لیـصفت  اب  ملاع  یمومع  خیرات  همادا  رد  هدش و  هتخادرپ  خیرات  هب  مهدزیـس  دلجم  زا  دـشاب .  یم  هنکـسزا  یلاخ  لزانم 
ات یسوم  زا  سپ  زا  هدراهچ  دلجم  ع . )   ) یسوم یگدنز  نیاپ  ات  مدآ  تقلخ  زا  مهدزیس  دلجم  تسا .  هدمآ  دیدپ  عونتم  عبانم  زا  هدافتـسا 

ناهاش یناساس ،  ات  یناریا  ناهاش  مارها ،  رصم ،  رابخا  رد  مهدزناپ  دلجم  كرت . . .  نیچ و  ناهاش  رابخاو  نینرقلوذ  نآ  زا  سپ  یـسیع و 
 . عادولا ۀـجح  ات  يدوبن  هریـس  رد  مهدزناش  دـلجم  راق .  يذ  مویات  هدـمآ  طوسبم  رایـسب  هک  برعلا  مایا  برع ،  ناـهاش  راـبخا  مور و . . . 

ربمایپ سابل  نینچمه  یلاوم و  ناشیوخ و  ماوقا و  زا  ترضح  نآ  یگدنز  یـصخش  لئاسم  ات  ص )   ) ربمایپ رب  برع  دوفو  زا  مهدفه  دلجم 
ندش هتـشک  ات  تفالخ  خیرات  مهدزون  دلجم  نایاپ .  ات  ایارـس  و  (ص )  ادخ لوسر  تاوزغ  مهدـجیه  دـلجم  ترـضح .  نآ  نفد  ات  (ص ) 

ات لاس 65  زا  مهم  ثداوح  خـیرات  مکیو  تسیب  دـلجم  قارع .  رد  نیباوت  ماـیق  اـت  ع )   ) یلع ماـما  تفـالخ  خـیرات  متـسیب  دـلجم  ناـمثع . 
نایاپ هحفـص 3325  ات  موسو  تیـسب  دلجم  لاسات 289 .  نایـسابع  تفالخ  زاغآ  زا  یمومع  خـیرات  مودو  تسیب  دـلجم  نایوما .  نداـتفارب 
حرـش زاغآزا و  هیقیرفا  حـتف  رد  مراـهچ  تسیب و  دـلجم  سلدـنا .  رد  يوما  تلود  رـصم و  یمطاـف  تلود  نآ  زا  سپ  یـسابع و  تفـالخ 
دلجم یناماس .  يرافـص و  ياهتلود  هطمارق ،  جنزلا ،  بحاص  نایولع ،  ياهمایق  مجنپ  تسیب و  دـلجم  دـنا .  هدوب  برغم  رد  هک  ییاهتلود 

نایهاشمزراوخ مور و  هقجالس  هرابرد  تسا  دلجم  نیرخآ  هک  متفهو  تسیب  دلجم  نایقوجلس  هیوب و  لآ  دایز ،  لآ  هرابرد  مشـشو  تسیب 
 . نالوغم و 

(748 673  ) یبهذ نیدلا  سمش 

زا یلاجر و  ياملع  نیرت  هتـسجرب  زا  یبهذ  نیدـلا  سمـش  هب  فورعم  یعفاش ،  یقـشمد  ینامکرت  زامیاق  نب  ناـمثع  نبدـمحا  نب  دـمحم 
رد وا  هدمع  صصخت  تسا و  یخیرات  یلاجر و  باتک  اه  هد  هدنـسیون  يو  تسا .  يرجه  متـشه  نرق  تسخن  همین  ناخروم  نیرتروهـشم 

نیا هک  تسا  نآ  ینالقسع  رجح  نبا  یبهذ و  هرابرد  مهم  هتکن  (549  . ) تسا ناثدحمو  نایرابخا  نایوار و  لیدعت  حرج و  لاجر و  شناد 
هتفر نایم  زا  راثآ  نیا  زا  يرایسب  اهنآزا ،  سپ  هتشاد و  یـسرتسد  مالـسا  تسخن  نورق  ياهباتک  يایاقب  هب  هک  دنتـسه  يدارفا  يرخآ  ود ، 
ؤمزا يو  تسینام .  رایتخا  رد  هزورما  فسءات  لامک  اب  هک  تسا  هتـشذگ  زا  یناوارف  نوتم  ظفح  یبهذ ،  ياـهباتک  شزرا  نیارباـنب  تسا . 

 ، لاجر ملع  رد  راـثآ  نیا  رتشیب  (550  . ) تسا هدرمـشرب  يو  زا  رثا  بیرق 270  خیـشلا ،  راتـسلادبع  هک  يروط  هب  تسا ،  فیلءات  رپ  ناـفل 
نونک ات  هک  تسوا  مالـسا  خـیرات  باتک  مالـسا ،  ناهج  یمومع  خـیرات  رد  يو  باتک  نیرتمهم  تسا .  ناینیـشیپ  راـثآ  صیخلت  خـیرات و 

موس دـلجم  يزاغملا ،  مود  دـلجم  ۀـیوبنلا ،  ةریـسلا  نآ  دـلجم  نیتسخن  تسا .  هدـش  پاـچ  نآزا  دـلجم  نمض 46  لاس 620  اـت  ثداوح 
هدرک روصت  ار  هقبط  داتفه  يو  تسا .  هدـمآ  لاس  ره  ناگتـشذگرد  ثداوح و  رامـشلاس  هویـش  ساسا  رب  نآزا  سپ  نودـشارلا و  ءافلخلا 

لاس هد  ود  ای  لاس  هد  تروص  هب  ساسا  نیمه  رب  زین  مالسالا  خیرات  هدش  پاچ  تادلجم  تسا .  هتفرگ  رظن  رد  ار  لاس  هد  هقبط  ره  ياربو 
لاس هد  هک  ات 300  ياهلاس 40  هنایم  ثداوح  رد  تسا .  هتفرگراکب  ار  هویش  ود  هتشذگ ،  راکفا  لاح  حرـش  نایبرد  يو  تسا .  هتفای  رـشن 

زا سپ  دسیونب .  ار  اهنآ  لاح  حرـش  هک  نآ  نودـب  درمـش  یم  رب  ار  لاس  نآ  ناگتـشذگرد  لاس ،  ره  زاغآرد  هدرک ،  ضرف  هقبط  کی  ای 
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ساسا رب  اجکی  ای  لاس  هد  نآ  هتشذگ  رد  دارفا  لاح  حرـش  لیـصفت  هب  ۀقبطلا  هذه  مجارت  ناونع  تحت  دش  مامت  رظن  دروم  لاس  هد  هک  نآ 
مجارت نآ  زا  سپ  دبای .  یم  همتاخ  ههد  نآ  ات  دنک  یم  لقن  ار  لاس  ره  ثداوح  ءادـتبا  دـعب  هب  لاس 301  ثداوح  زا  اما  دروآ .  یم  اـبفلا 

لاس نامه  لیذ  رد  ار  لاس 423  ناگتـشذگرد  دـیاب  هک  يروط  هب  دروآ  یم  هنانلاس  تروص  هب  ابفلا  بیترت  هب  ار  لاس  ره  ناگتـشذگ  رد 
تـسد هب  ار  دوخ  ذخآم  زا  یلامجا  یتسرهف  يوبن  هریـس  همدـقمرد  يو  تایفو .  لقتـسم  شخب  رد  هکلب  ثداوح  شخب  رد  هن  هتبلا  دـید ، 

 . تسین دوجوم  رضاح  لاح  رد  هدرک ،  دای  يو  هک  را  ثآ  زا  یخرب  لاح  نیا  اب  تسا .  ناینیشیپ  هدش  هتخانش  راثآ  هدمع  روط  هب  هک  هداد 
خیراـت دعـس ،  نبا  يربکلا  تاـقبط  بتاـک ،  ذـئاع  نبا  يزاـغملا  قاحـسا ،  نبا  یبنلا  ةریـس  یقهیب ،  ةوبنلا  لـئالد  زا :  دـنترابع  يو  عباـنم 

خیرات سالف ،  صفحوبا  خیرات  يزنع ،  ینثم  نب  دمحم  خیرات  يوسف ،  بوقعی  خـیرات  همثیخ ،  یبا  نب  دـمحا  خـیرات  يراخب ،  هللادـبعوبا 
رمع نب  فیس  حوتفلا  یقشمد ،  هعرزوبا  خیرات  طایخ ،  نب  ۀفیلخ  تاقبط  خیرات و  يدع ،  نب  مثیه  خیرات  يدقاو ،  خیرات  هبیـش ،  یبا  نبا 

روباشین خـیرا  اهنآ ت  هلمج  زا  تسا .  هدرب  هرهب  هدرک  صیخلت  ار  اهنآ  هک  مه  يرگید  راثآ  زا  يو  یبـالغ .  ناـشغ  نب  لـضفم  خـیرات  ، 
زا یکی  نیشیپ ،  گرزب  راثآ  صیخلت  تسا .  یناعمس  باسنالا  ناکلخ و  نبا  نایعالا  تایفو  رکاسع و  نبا  قشمد  خیرات  روباشین و  مکاح 

ياجرب هناتخبـشوخ  هک  هدرک  خروم  يربط  ریدـغ  ثیدـح  قرط  باتک  زا  یـصیخلت  نایم ،  نیا  رد  تسا .  یبهذ  یملع  ياهراک  نیرتمهم 
ۀلـصو خیرات  یـضرفلا ،  نبا  خیرات  ریثا ،  نبا  خیرات  يربط ،  خیرات  رثا  نیا  فیلءات  يارب  دیازفا :  یم  همدقم  نامه  رد  یبهذ  تسا .  هدنام 

دنسم يزاغم  هریـس و  باتک  رابخا  دراوم  رتشیب  رد  ( 551  . ) تسا هدرک  هعلاطم  ار  نامزلا  ةآرم  هلمجزا  يرگید  ياهباتک  و  لاوکـشب ،  نبا 
رد ار  یبهذ  راک  هنماد  ناوت  یم  هک  تسا  دراوم  نآ  يروآدرگ  زا  تسا .  هدـمآ  فل  ؤم  مانزا  دـیا  اب  لقن  یباتک  عبنم  مک  تسد  ای  هدوب و 

یلک تسرهف  کی  اهنت  نیا  هک  دـهد  یم  ناشن  مالـسالا  خـیرات  باتک  هب  یهاگن  يور  ره  هب  دروآ .  تسد  هب  فلتخم  ذـخآم  زا  هدافتـسا 
ۀعیشلا خیرات  نآ  هنومن  تسین .  رایتخا  رد  رضاح  لاح  رد  هک  هدرب  هرهب  يرامشیب  ياهباتک  زا  اه  لاح  حرـش  ياج  ياج  رد  یبهذ  تسا و 

ش 46) شهوژپ ،  هنیآ   . ) میدرک يروآ  درگ  لقتـسم  یلاقم  رد  ام  ار  یبهذ  مالـسالا  خـیرات  رد  هدـش  لقن  تاعطق  هک  تسا  یط  یبا  نبا 
تسا هدرب  نایاپ  هب  تشاد  لاس  لهچ  هک  یلاح  رد  لاس 714  رد  ار  مالسالا  خیرات  باتک  ریرحت  نیتسخن  يو ،  هک  نیا  تسا  بلاج  هچنآ 

نبا تایفولاب ،  یفاولا  رد  يدفص  دننام  يا  هتـسجرب  نافل  ؤم  راثآ  یلـصا  ذخآم  رداصم و  زا  مالـسالا  خیرات  باتک  یبهذ  زا  سپ  ( 552 . )
 . دـمآرد رگید  يرامـش  ۀـیاهنلاو و  ۀـیادبلا  رد  ریثک  نبا  و  ۀـیعفاشلا ،  تاـقبط  رد  یکبـس  نیدـلا  یقت  خـیراوتلا ،  نویع  رد  یبـتک  رکاـش 
 ، مالسالا لود  زا :  دنترابع  یبهذ  رگید  یخیرات  راثآ  زا  یخرب  ( 553  . ) دش صیخلت  توافتم  ياه  هنوگ  هب  راب  راهچ  باتک  نیا  نینچمه 

خیرات رد  صیخلت  لصا  رد  باتک  نیا  (554  . ) نآ لیذو  ربع  نم  ربخ  یف  ربعلا  ات 744 ) لاس 700  زا   ، ) مالسالا لود  لیذ  لاس 700 ) ات  )
ءـالبنلا مـالعا  ریـس  ینعی  یبهذ  رگید  گرتس  رثا  زا  ناوت  یمن  اـجنیا  رد  دراد .  نآرب  ياـه  هدوزفا  يدراوم  كدـنا  رد  اـما  تسا  مالـسالا 
مالـسا ناهج  هطقن  ره  کلـسم و  هقرف و  ره  زا  مالـسا  يایند  ناگرزب  زا  يرامـشیب  ياـه  هرهچ  مجارت  نآ  نمـض  هک  يرثا  تفگن .  نخس 

 . تسا هدیـسر  پاچ  هب  تروص  نیرتهب  هب  دلج  رد 23  ط  ؤنرالا .  بیعـش  رظن  ریزو  ۀلاسرلا  ۀسـسوم  طسوت  باتک  نیا  تسا .  هدـش  جرد 
ظافحلا ةرکذت  باتک  تسا .  هدوزفا  نآ  رب  ار  يا  هدـشان  پاچ  مسق  هدرک و  هضرع  نآ  زا  يرگید  پاچ  پاچ  زین  توریب  رکفلاراد  اریخا 

یبهذ هک  درک  ناهنپ  دیابن  تسا .  هدـش  هتـشون  نایوار  ناثدـحم و  ندناسانـش  هضرع  رد  هک  تسا  یجرا  رپ  راثآ  زا  زین  لادـتعالا  نازیم  و 
نیا تسا .  هتـشاذگ  یتوافت  زیامت و  یعون  هب  يرگید  اب  مادک  ره  نایم  هداد و  ياج  دوخ  فلتخم  ياهباتک  رد  ار  دوخ  یلاجر  ياهیهاگآ 

ياهـشیارگ تسا .  صیخلت  لیـصفت و  هب  هاگ  رگیدـکی و  اب  ناملاع  ناریما و  ندرک  دراو  رد  هاگ  يا ،  هقبط  يدـنب  میـسقت  هب  هاـگ  زیاـمت 
 ، اـهداقتنا یخرب  هب  هراـشا  مغر  یلع  ( 728 661  ) هیمیت نبا  زا  يو  شیاتـس  تسا و  یثیدـح  لـها  یفلـس و  ياهـشیارگ  یبهذ ،  یبهذـم 

لیلد نیمه  هب  ( 555  . ) تسا هدرک  فیلءات  ۀیمیت  نبا  ةریـس  یف  همیتیلا  ةردلا  ناونع  اب  درفم  یباتک  يو  تسوا .  یبهذـم  تالیامت  رگناشن 
يذ موس  رد  يو  (556  . ) تسا نشور  افعض  یبایزرا  رد  يو  لادتعالا  نازیم  رد  یبوخ  هب  هلءاسم  نیا  تسا و  يوق  وا  یعیش  دض  شیارگ 

 . دش نوفدم  ریغصلا  باب  تاسربق  رد  تشذگرد و  قشمد  رد  لاس 748  هدعق 
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(691749  ) يدرولا نبا 

یلاها زا  يدرولا ،  نبا  خیرات  ای  رـشبلا  رابخا  یف  رـصتخملا  ۀمتت  باتک  هدنـسیون  يدرولا  نبا  هب  فورعم  دمحم  نب  رمع  نب  رفظم  نب  رمع 
ناسرخلا يدهم  دـمحم  همالع  ار  يو  لصفم  لاح  حرـش  تسا .  هدـش  هتخانـش  خروم  رعاش و  هیقف ،  و  صمح )  یلاوح  رد   ) نامعنلا ةرعم 

یفلتخم راثا  يو  (557  . ) تسا هداد  ناشن  شناوارف  راعـشا  هئارا  اب  مولع  ریاس  بدا و  رد  ار  يو  یگتـسجربو  هدروآ  يو  خیرات  همدقم  رد 
نبا تسا .  هدـش  پاچ  اـپورا  رد  لاـس 1824  رد  نآ  یفارغج  شخب  هک  تسا  بئارغلا  ةدـیرف  بئاـجعلا و  ةدـیرخ  اـهنآ  هلمج  زا  هک  دراد 

 ، نآ زا  ناوارف  دـیجمت  ات  و  ءادـفلاوبا ،  رـشبلا  رابخا  یف  رـصتخملا  باـتک  هدـهاشم  زا  سپ  هک  تسا  هدـش  دروآ  داـی  همدـقم  رد  يدرولا 
ریبعت اب  اه  هدوزفا  دیازفایب .  نآ  رب  ار  دوخ  زا  يراعشا  بلاطمو و  فذح  ار  نآ  داوم  زا  یخرب  هتسشن ،  نآ  بیذهت  هب  ات  تسا  هدش  ممصم 
زاغآ نآرب  اردوخ  لیذ  يو  تسا  لاس 709  هک  رصتخملا  باتک  همتاخ  زا  سپ  زا  نآ ،  رب  نوزفا  دبای .  یم  متاخ  ملعا  هللا  زاغآ و  رد  تلق 
تسد رد  ءادفلاوبا  باتک  زا  هک  يا  هخسن  هک  تسا  نآ  هدروآ  همدقم  رد  ناسرخ  همالع  يا ك  هتکن  تسا .  هدناسر  الس 749  ات  هدرک و 

رد (558  . ) تسا هتشادن  یهاگآ  هتفای  هماداا  لاسات 729  هک  ءادفلوبا  دوخ  هدوزفا  زا  يو  هتـشاد و  لاس 709  ات  ثداوح  هدوب  يدرولا  نبا 
 ( ع  ) نامز ماما  تبیغزا  يو  مینک .  یم  هظحالم  ار  ع )   ) هعیـش ناماما  تشذگرد  دلوت و  خـیرات  ناکلخ ،  نبا  تایفو  دـننامه  باتک ،  نیا 
ود رد  هیبهولا  ۀـبتکم  طوست  يرمق  لاس 1285  رد  راـب  تسخن  يدرولا  نبا  خـیرات  (559  . ) تسا هتفگ  نخـس  هعیـش  بهذم  ساسا  رب  زین 

(560  . ) تسا هدش  رشتنم  فجن  رد  ۀیردیحلا  ۀعبطملا  طسوت  ناسرخ  همالع  همدقم  اب  نآ  يدعب  پاچ  دش .  پاچ  دلج 

(764 686  ) یبتکلا رکاش  نبا 

فیلءات یـشزرا  اب  یخیرات  راثآ  هک  تسا  يرجه  متـشه  نرق  کلـسم  یفوص  ناخروم  زا  یبتک  دمحا  نب  رکاش  نب  دمحم  نیدـلا  حالص 
هدروآ تسد  هب  هنیمز  نیمه  زا  زین  ار  شیوـخ  شناد  هتخادرپ و  باـتک  شورف  دـیرخو و  یقاّرو  هب  یلاـم  زاـین  يور  زا  يو  تـسا .  هدرک 

هک يو  خـیراوتلا  نویع  باـتک  زا  تسا .  تاـیفولا  تاوف  يرگید  خـیراوتلا و  نویعلا  باـتک  یکی  مجارت ،  خـیارت و  رد  يو  رثا  ود  تسا . 
دنچ اهنت  تسا ،  هاگآ  روطـس  نیا  فل  ؤم  هکاجنآ  ات  تسا ،  فل  ؤم  نام  زات  تثعب  يادـتبا  زا  مالـسا  ناهج  یمومع  یخیراـت  هرود  کـی 

ۀبتکم طسوت  لاس 1980  هب  یـسدقلا  نیدلا  ماسح  قیقحت  اب  هک  تسا  يوبن  هریـس  هب  طوبرم  دلجم  نیتسخن  تسا .  هدیـسر  پاچ  هب  دلجم 
ؤر روطـس  نیا  فل  ؤم  زین  ار  باتک  موس  تسیب و  و  مکی ،  تسیب و  تسیب ،  ءزج  دزاود ،  ءزج  تسا .  هدیـسر  پاچ  هب  هیرـصملا  ۀـضهنلا 

لاسره ثداوح  ادتبا  هباشم  دراوم  دننامه  باتک  نیا  تسا .  ات 670  ياهلاس 645  هب  طوبرم  تسیب  دلجم  ثداوح  (561  . ) تسا هدرک  تی 
يرگید زا  یکی  هک  نیا  رب  نخسو  دراد  ۀیاهنلاو  ۀیادبلا  هب  یصاخ  تهابـش  باتک  دناسانـش .  یم  ار  لاس  نآ  ناگتـشذگ  رد  نآزا  سپ  و 

اب وا  رگید  باتک  تسا .  ناوارف  رامـشلاس  یخیرات  عبانم  رد  سابتقا  لـیبق  نیا  تسا .  ۀـیادبلا  زا  شیپ  نویع  فیلءاـت  اـیوگ  حرطم .  هتفرگ 
ناونع اب  يدفص  دوخ  رصاعم  لصفم  باتک  زا  هدافتسا  اب  هتبلا  ناکلخ و  نبا  نایعالا  تایفو  لیمکت  رد  اهیلع  لیذلاو  تایفولا  تاوف  ناونع 

(563  . ) تسا هدش  رشن  حیحصت و  سابع  ناسحا  طسوت  يدلج  جنپ  رثا  نیا  (562  . ) تسا هدش  هتشون  تایفولاب  یفاولا 

(768 698  ) یعفای

بّلقتو نامزلا  ثداوح  نم  ربتعی  ام  ۀفرعم  یف  ناظقیلا  ةربعو  نامزلا  ةارم  باتک  هدنـسیون  ینمی  یعفای  یلع  نب  دعـسا  نب  هللادـبع  دـمحاوبا 
ثداوح و رامشلاس  تروص  هب  تسا ك  يرجه  متشه  نرق  یخیرات  راثآ  زا  نایعالا  نم  نیروهـشملا  ضعب  توم  خیرات  ناسنالا و  لاوحا 

دامع نبا  تسا .  هدوب  یعفاش  بهذم ،  رب  هدرک و  لیـصحت  ندع  رد  یتدم  تسا و  ینمی  يو  تسا .  هدش  هتـشون  لاس ،  ره  تایفوو  جارت 
نیمه هب  هتفگ و  نخس  هیمیت  نبا  دض  رب  هتشاد و  بصعت  يرعـشا  بهذم  يور  هدش ،  دلوتم  لاس 700  زا  شیپ  یکدنا  يو  تسا :  هتشون 
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شیاتـس تخـس  يو  ییارگ  مدرمو  راتفر  شنم و  زا  يو  تسا .  هتفرگ  رارق  یهجوت  یب  دروم  هیمیت  نبا  بصعتم  نارادفرط  فرط  زا  لیلد 
زا داـمع ،  نبا  نوچ  یخروـم  هک  نآ  بجعت  (564  . ) دـمآ یم  رامـش  هب  هکم  رترب  ملاـع  تشذـگرد ،  تقو  رد  هک  تـسا  هتـشون  هدرک و 
یم ناشن  ار  يو  هنایفوص  قئالع  هک  هدرک  فیلءات  لاح  حرـش  یخیرات و  باـتک  نیدـنچ  يو  تسا .  هدرکن  داـی  يو  ناـنجلا  ةآرم  باـتک 

نیساملا رشن  رداقلادبع ،  خیشلا  رابخا  یف  رخافملا  ۀصالخ  نیحایرلا ،  شور  خیراوتلا ،  فارطا  زا :  دنترابع  اه  باتک  نآ  زا  یخرب  دهد . 
رد يو  ( 565  ) ۀیناطحقلا بسن  نمیلا و  صئاصخ  یف  ۀینامیلا ،  نساحملا  رشن  ۀیلاعلا ،  تاماقملا  باحصا  ۀیفوصلا  خئاشم  لضف  یف  ۀیلاغلا 
رد يو  تسا .  هداد  همادا  يرجه  لاس 750  ات  هدرک و  زاغآ  يرجه  تسخن  لاس  زا  ار  ثداوح  هاتوک ،  همدـقم  کی  زا  سپ  ناـمزلا  ةآرم 

كولم و افلخ و  زینو  وا  نیعبات  باحصاو و  ربمایپ  هرابرد  ریـس  خیراتلها و  هک  يراثآ  زا  تسا  یـصیخلت  يو  باتک  هک  تسا  هتفگ  همدقم 
رد هک  ةرمـس  نبا  خـیرات  هب  نمی ،  هرابرد  هدرک و  هراشا  ناکلخ  نبا  یبهذ و  راثآ  هب  هژیو  هب  يو  دـنا .  هتـشون  لاس  ره  ثداوحو  ناـهاش 

دناوت یم  ینمی ،  خـیراوت  زا  يو  هدافتـسا  تسا .  هدرک  تیاعر  ار  راصتخا  لاح ،  ره  رد  يو  تسا .  هدوب  نمی  ياملع  يامدـق  لاح  حرش 
ياهتیـصخش یگدنز  هجوت  لباق  تاکن  اهلاح ،  حرـش  نایب  نمـض  باتک ،  ياج  ياج  رد  یعفای  دـیآ .  رامـش  هب  يو  باتک  يارب  يزایتما 

رد نامزلا  ةآرم  باتک  دهد .  یم  هئارا  مالـسا  يایند  یگنهرف  يرکف و  یگدـنز  هرابرد  ار  یمهم  تاکن  هیواز  زا  هدرک و  نایب  ار  هتـسجرب 
حیحصت اب  لاس 1405  رد  روبزم  باتک  تسا .  هدش  تسفا  رـصم  توریب و  رد  هدش و  پاچ  دنه  نکدلا  دابآردـیح  رد  لاس 1337 1339 

زا نامزلا  ثداوح  یف  نامجلا  دـقع  ناونع  اب  نانجلا  ةآرم  زا  یـصیخلت  دـش .  رـشتنم  توریب  رد  هلاـسرلا  ۀسـس  ؤم  طـسوت  يروبجلا  ییحی 
(566  . ) تسا هدیسر  پاچ  هب  مهن . )  نرق  مود  همین   ) يرمیص حلفم  نب  دشار  نب  نسح 

(774 701  ) ریثک نبا 

هتکن ود  يروآدای  مییوگب ،  ریثک  نبا  هک  نآزا  شیپ  تسا .  يرجه  متـشه  نرق  ناخروم  زا  یعفاـش ،  یقـشمد  ریثک  نب  رمع  نب  لیعامـسا 
ومن دـشر و  تاماش  رـصم و  رد  هطقن ،  ره  زا  شیب  نرق ،  نیا  رد  رگید  ياهـشناد  مه  خـیرات و  شناد  الوصا  هک  نآ  تسخن  تسا .  مزـال 

راتفرگ وس  کی  زا  قرـش  سکع ،  هب  دوب .  مکاح  راـید  نیا  رد  هک  دوب  یـشمارآ  ینید و  مولع  زا  کـیلامم  تیاـمح  نآ ،  لـیلد  تشاد . 
هب يزودنا  شناد  زا  ینالوط  یتدم  يارب  لیلد  نیمه  هب  دوب .  راتفرگ  تخـس  رگید  يوس  زا  هدـش و  نایرومیت  سپـس  ناناخلیاو و  نالوغم 

دجاسم سرادم و  ربارب  نیدنچ  قرش  رد  اه  هاقناخ  رامش  قرش .  توق  هب  هن  اما  دوب ،  يوق  مه  یمالسا  برغم  رد  فوصت  هتبلا  داتفا .  رود 
 . مینک یمو  هدرک  یفرعم  اراه  نآزا  یخرب  اجنیا  رد  هک  میتسه  یگرزب  یمومع  ياه  خیرات  ییادیپ  دـهاش  هرود  نیا  رد  يور  ره  هب  دوب . 

نیا زا  شیپ  دـنا .  همیمیت  نبا  ریثءات  تحت  یعون  هب  هک  تسا  ناـیعفاش  اـی  هلباـنح و  تسد  ریـسا  هرود ،  نیا  رد  خـیرات  هک  نآ  رگید  هتکن 
صاوخ زا  دوخ  ریثک  نبا  مینیب .  یم  وا  راـثآ  رد  ار  يرگ  یفلـس  بصعت و  راـثآ  مدـید و  ( 728  ) هیمیت نبا  زا  ار  یبهذ  شیاتـس  دـیجمت و 

 ، یصاخ لئاسم  رد  بیترت ،  نیدبو  دراد  ار  هیور  نامه  رت  هدرتسگ  يدح  رد  یعیبط و  روط  هب  تسا و  یبهذ  567)و   ) هیمیت نبا  نادرگاش 
باتک هیبش  یمومع ،  خـیرات  یعون  هک  تسا  ۀـیاهنلاو  ۀـیادبلا  باتک  ریثک  نبا  رثا  نیرتمهم  دوش .  دروخرب  يو  باتک  اب  هضحالم  اب  دـیاب 

ۀیادـبلا باتک  تسیناـم .  ثحب  دروم  رـضاح  لاـح  رد  هک  تسوا  ریـسفت  يو  رگید  فورعم  باـتک  تسا .  خـیراتلا  یف  لـماکلاو  مظتنملا 
 . تسا هدروآ  نآ  نمـض  هدادـخر  ات . . .  شنیرفآ  يادـتبا  زا  هک  یثداوح  فل  ؤم  هک  یمومع  خـیراوت  ریاس  دـننامه  تسا  يرثا  ۀـیاهنلاو 

یمومع ثداوح  همادا  رد  تسخن و  يافلخ  خـیرات  هریـس و  نآ  زا  سپ  ءاـیبنالا ؛  صـصق  همادا  رد  تسا .  قلخلا  ۀـیادب  نآ  تسخن  شخب 
لقتسم تروص  هب  باتک  نیا  ياهتمسق  زا  یخرب  لاس  نآ  ثداوح  لیذ  رد  لاس  ره  ناگتشذگرد  لاح  حرـش  اب  هارمه  رامـشلاس  ساسارب 

هژیو هب  ءایبنالا و  صصق  روطنیمه  تسا .  هدش  پاچ  لقتسم  روط  هب  لمجلا  دمحم  میهاربا  طسوت  وا  قلخلا  ۀیادب  هلمج  تسا .  هدش  پاچ 
راهظا ظاحل  هب  يوبن ،  هریس  ءایبنالا و  صصق  شخب  تسا .  هدیسر  پاچ  هب  ررکم  ۀیاهنلاو و  ۀیادبلا  زا  یشخب  زین  نآ  هک  وا  ۀیوبنلا  ةریسلا 

هب تسین /  هدوب  نیـشیپ  عبانم  رد  هچنآ  رارکت  زج  یخیرات ،  رظن  زا  اـما  تسا ،  هجوت  لـباق  تایلیئارـسا  اـب  يو  دروخربو  فل  ؤم  ياـهرظن 
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زا همادا  رد  يربط و  صیخلت  ياهشخب  تسا .  هتشذگ  راثآ  صیخلت  ۀیادبلا ،  باتک  تسا .  هتفرگن  هرهب  يا  هتخانـشان  ثارت  زا  يو  ترابع 
اب نآ  لـیذ  زا  نآ  زا  سپ  تـسا .  هدروآ  ار  لاس 665  ات  ثداوح  هک  هماشوبا  خـیرات  زا  تیاـهن  رد  هدرک و  هدافتـسا  ریثا  نبا  يزوج ،  نبا 
زا سپ  هچنآ  هک  تسا  هتفگ  هدرک و  هراشا  هتکن  نیا  هب  لاس 738  ثداوح  لیذ  رد  يو  دوخ  هدرب و  هرهب  هماش  یبا  خیراتل  یفتقملا  ناونع 

صصق شخب  رد  فل  ؤم  هک  دهد  یم  ناشن  باتک  هب  یهاگن  ( 568  . ) لاس 751 ثداوح  ات  خیرات  نامهرب  تسوا  لییذ  دروآ  دهاوخ  نیا 
ۀعبطم رد  لاس 1935  رد  يادبلا ة  باتک  تسا .  هتشذگ  راصتخا  اب  هدمآ ،  رتولج  هچره  اما  هدروآ  ینالوط  ياهثحب  يوبن  هریـس  ءایبنالا و 
توریب رد  ررکم  پاچ  نامه  هک  دـش  پاچ  رگید  راب  لاس 1351  رد  زا  سپ  تسا .  هدیسر  پاچ  هب  دلج  هدراهچ  نمض  رـصم ،  هیلفـسلا 

پاچ هب  لصفم  یتسرهف  اب  دـلجم  تفه  نمـض  یبرعلا  ثارتلا  ءایحاراد  رد  يریـش  یلع  حیحـصت  اب  نآ  دـیدج  پاـچ  تسا .  هدـش  تسفا 
 . تسا دنیآ  خیرات  عقاو  رد  نتف و  محالم و  ياهلقن  رب  لمتشم  هک  هتشاگن  ۀیاهنلا  مان  اب  یباتک  ۀیادبلا  لیمکت  رد  فل  ؤم  تسا .  هدیسر 

(808 7323  ) نودلخ نبا 

یملع یسانش  هعماج  راذگناینب  ناونع  هب  همدقم  شراگن  لیلد  هب  هک  تسا  مالـسا  يایند  هیاپ  دنلب  نادنـشیدنا  زا  ننودلخ  نب  نامحرلادبع 
هشیدنا راکفا و  يریگ  لکش  هزات  یعون  هب  مادک  ره  نمـض  هک  هدش  فی  لءات  یناوارف  راثآ  يو  ياه  هشیدنا  هرابرد  تسا .  هدش  هتخانش 

تیـصخش رب  نوزفا  دمآ و  ایند  هب  سنوت  رد  و ي  دـنا .  هدرک  حیرـشت  هعماجرد  لوحت  هرابرد  ار  شیاههاگدـید  هدرک و  حرطم  اروا  ياه 
ار یتلود  نیمارف  تباتک  لغـش  شکارم  ساف  لاس 755  رد  يو  دـنارذگ .  مه  یتموکح  ياهراک  رد  ار  شیوخ  رمع  زا  ياهـشخب  یملع ، 

هدهع ار  ملاظم  ناوید  سپـس  ءاشنا و  ناوید  تسایر  رگید  راب  هاگنآ  دـنام .  نادـنز  رد  لاسود  بیرق  لاس 758  زا  تسا .  هتـشاد  هدهعرب 
هبرجت نیتسخن  دش .  ایناپـسا  رد  هناطرغ  مزاع  لاس 764  رد  يدنچ  یسایس  ياهتـسکش  نتـشاذگرس  تشپ  زا  تشپ  زا  سپ  يو  دش .  دراد 
شراک درک و  رادید  هیلیبشا  رد  هک  دوب  لوا  وردپ  ماناب  ایناپسا  یحیسم  ناطلس  اب  ینامیپ  نتسب  يارب  هناطرغ  ناطلس  یگدنیامن  وا  یـسایس 

تفر اقیرفا  لامش  رد  هیاجب  هب  رگید  راب  لاس 765  رد  يو  دنک .  كرت  مه  ار  هناطرغ  ات  دش  روبجم  دعب  یکدـنا  داد .  ماجنا  تیقفوم  اب  ار 
نبا درک و  طوقـس  هللادـبعوبا  دـعب  لاسکی  دـش .  هدرپس  وا  هب  رهـش  هرادا  راکو  تفای  یلماـک  مارتحا  صفح  ینب  ناطلـس  هللادـبعوبا  دزن  و 

يارب یتصرف  ره  او ز  دروآ  يور  یملع  ياهراک  هب  هک  نآ  زا  سپ  يو  (569  . ) درک یظفاحادخ  تسایس  اب  هشیمه  يارب  راب  نیا  نودلخ 
رـصاعم خیرات  ات  دوب  ددص  رد  ادـتبا  يو  دـش .  داجیا  نودـلخ  نبا  رد  نامز  نیا  زا  خـیرات  شراگن  هشیدـنا  درب .  هرهب  فیلءات  سیردـت و 

نامه هک  یئور  هیال  دراد .  هیالود  خیرات  هک  دیسر  هیرظن  نیا  هب  هتـشذگ ،  ياهخیرات  رد  هعلاطمزا  سپ  یکدنا  دسیونب .  ار  اقیرفآ  لامش 
لـلع و دـندوب ،  هدرکن  یهجوت  نآ  هب  نیـشیپ  ناـخروم  ناـمز  نآ  اـت  يو  رظن  هب  هک  نیریز  هیـال  تسا .  یخیراـت  ياهدادـخر  ثداوح و 
 . دومن حرطم  درک ،  سیسءات  دوخ  هک  یصاخ  یملع  هتـشر  رد  ار  لماوع  نیا  زا  ثحب  يو  تسا .  یخیرات  ياهدادخر  هدرپ  تشپ  لماوع 
ات دش  ممـصم  دنک ،  حرطم  ار  شناد  نیا  فلتخم  لئاسم  دناوتب  مامت  تقد  اب  هک  نآ  يارب  يو  تشاذگ .  نارمعلا  ملع  شناد  نیا  مان  يو 
 . هبرجت مه  درک و  یم  لیمکت  مه  ملاع  خیرات  رد  راکابار  دـیدج  شناد  روصت  دـیاب  وا  دـنک .  نیودـت  هعلاطم و  ار  ناهج  یمومع  خـیرات 

ربکالا نالطـسلاوذ  نم  مهرـصاع  نمو  ریربلاو  مجعلا  برعلا و  خیرات  یف  ربخلاو  ءادتبملا  ناویدو  ربعلا  مان  هک  شخیرات  يارب  نودلخ  نبا 
خیرات موس  ملاع و  یمومع  خیرات  مود  دوب .  نارمع  ملع  نامه  هک  همدقم  تسخن  تفرگ .  رظن  رد  ار  شخب  هس  نتـشون  دوب ،  هدیزگرب  ار 

لاس 478 رد  اهدعب  داد .  ماجنا  خیرات  باتک  زا  ار  شنیودـت  نیتسخن  سنوت  رد  لاس  راهچ  تدـم  يارب  يو  (570  . ) اقیرفآ لامش  رصاعم 
اب دوب  مالسا  ناهج  طاقن  نیرت  ندمتم  زا  نامز ،  نیا  رصم  تفرگ .  هدهعرب  ار  اه  یکلام  ةاضقلا  یـضاق  بصنم  اجنآ  رد  تفر و  رـصم  هب 
هب ار  يدـیدم  تدـم  مه  نآزا  سپ  يو  دـنک .  کمک  شخیرات  لیمکت  راک  رد  ار  نودـلخ  نبا  تسناوت  یم  مهم  ياه  هناـخباتک  نتـشاد 

تـسخن شخب  دش  هراشا  هک  هنوگ  نامه  تشذـگرد .  رـصم  رد  لاس 808  رد  تیاهن  رد  دـنارذگ و  ماـش  فلتخم  ياهرهـش  رد  شدرگ 
نبا دـش و  زاـغآ  ناـهج  یمومع  خـیرات  همدـقم  زا  سپ  دراد .  يا  هداـعلا  قوف  تیمهاو  شزرا  هک  تسا  همدـقم  دـننامه  خـیرات ،  باـتک 
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رتمک ات  دیـشوک  دوخ  يارگدرخ  شور  لیلد  هب  هک  نآ  زج  درک  هدافتـسا  نیـشیپ  ياهباتک  ياهیهاگآ  نامه  زا  تمـسق ،  نیا  رد  نودـلخ 
 . میهد یم  تسد  هب  ار  باتک  ياوتحم  زا  ییامن  ( 571  ) يدـلج تشه  پاچ  ساسا  رب  اجنیا  رد  دریگ .  رارق  اه  هصق  هناسفا و  ریثءات  تحت 

صاـخ ياـه  هرود  مه  نآ  يا  هقطنم  لـئاسم  هب  رتـشیب  هنوـگ .  تلود  مظن  هن  دراد و  هنارامـشلاس  مظن  هن  نودـلخ  نـبا  يا  هـقطنم  لـئاسم 
هراشا میدناوخ .  نآزا  شیپ  ار  نآ  ثداوح  زا  یـشخب  هک  دـبای  یم  لاقتنا  يرگید  هطقن  هب  عطق و  ثحب  هتـشررس  راب  ره  هدـش و  هتخادرپ 

زاغآ ات  ثحبو  دسر  یم  مالـسا  خیرات  هب  سپـس  دوش ،  یم  زاغآ  برع  رابخا  زا  مود  دـلجم  تسا .  همدـقم  نامه  تسخن  دـلجم  هک  دـش 
ناتسربط نایولع  تلود  شیادیپ  هب  هنایم  رد  تسا .  یسابع  تلود  يوما ،  تلود  هرابرد  لماش  موس  دلجم  دور .  یم  شیپ  هیواعم  تفالخ 

دزادرپ و یم  نایقوجلـس  نایمطاف و  نایهیوب ،  ناینادـمح ،  هطمارق ،  نایناماسو ،  نایرافـص  جـنزلا ،  بحاـص  شروش  رـصم ،  ناـینولوط  و 
یم همتاخ  نآ  راک  دلجم  نامهرد  هک  تسین  انعم  نیا  هب  اه  تلود  نیا  زا  ثحب  دنک .  یم  لابند  یسابع  تفالخ  ياهتنا  ات  ار  مالسا  خیرات 

هب لقتـسم  ياهتلود  نایم  ياه  يریگرد  مشـش و  ات  موس  نورق  لوط  رد  مالـسا  يایند  فلتخم  لئاسم  هب  رگید  راب  مراهچ  دلجم  رد  دـبای . 
زا تیاهنرد  تسا و  لصومو  تاماش  یحاون  رد  مالـسا  يایند  یبرغ  قطانم  خیرات  زا  ثحب  مجنپ  دـلجم  دزادرپ .  یم  قارع  قرـشرد  هژیو 

ياهتلود خیرات  دزادرپ و  یم  سلدنا  اقیرفآ و  لامش  هب  متفه  مشش و  دلجم  رد  دیوگ .  یم  نخس  قرش  یحاون  هب  نالوغم  ياهیـشکرکشل 
دمحملادبع رتکد  طسوت  نودلخ  نبا  خـیرات  هک  تسا  ینتفگ  تسا .  باتک  سراهف  متـشه  دـلجم  دـنک .  یم  وگزاب  ار  یحاون  نآ  یلحم 

 . دوب هدش  همجرت  دلجم  ود  رد  يدابانگ  نیورپ  طسوت  نودلخ  نبا  همدقم  مه  نآ  زا  شیپ  تسا .  هدمارد  یسراف  هب  یتیآ 

(809 750  ) قامقد نبا 

یخیرات ناوارف  راثآ  هک  تسا  يرجه  متـشه  نرق  مود  همین  ناخروم  زا  قامقد ،  نبا  هب  روهـشم  یئالع  رمدیءا  نب  دمحم  نب  نیدلا  مراص 
ۀیادبلا دننام  یخیرات  رامشلاس  کی  هک  تسا  هدمآ  تسد  هب  اهنآ  زا  یکدنا  اهنت  اما  هدرک  فیلءات  دوخ  هب  کیدزن  راگزور  خیرات  هرابرد 
هـصالخ دـناوت  یم  وا  هک  یباتک  ( 572  . ) تسا تسد  رد  باـتک  نیا  زا  ییاهـشخب  تسا .  هدوب  دـلجم  هدزاود  رد  اـهنیا  دـننام  ۀـیاهنلاو و 

رد يو  تسا .  نیطالـسلاو  كولملاریـس  یف  نیمثلا  رهوجلا  دـشاب ،  مالـسا  ناهج  یمومع  رـصتخم  خـیرات  کـی  یتراـبع  هب  اـی  هتفگـشیپ 
ۀیاـهن یبوقعیلا ،  خـیرات  يدوعـسم ،  فارـشالاو  هیبنتلا  هب  ناوت  یم  اـه  نآ  هلمج  زا  هک  هدرب  هرهب  یناوارف  رداـصم  زا  باـتک  نیا  فیلءاـت 
نیمثلا رهوجلا  باتک  ( 573  . ) درک هراشا  دربم ،  بدالا  یف  لماکلاو  تایفولاب ،  یفاولا  نایعالا ،  تایفو  ةرهاقلا ،  طـطخ  يریون ،  برـالا 
تفالخ خیرات  نایب  هب  مالسا ،  خیرات  ناگرزب  زا  يدایز  رامش  لاح  حرش  نایب  نمض  هک  رامشلاس  تروص  هب  افلخ  خیرات  رب  تسا  يرورم 

لاس هب  یلع  نیدـلازع  نیدـلا  لامک  دـمحم  حیحـصت  اب  باتک  نیا  تسا .  هتخادرپ  اهنآ  نابتاک  نایزو و  زین  تشذـگ و  رد  ناـمز  اـفلخ ، 
 . تسا هدش  پاچ  بتکلا  ملاع  طسوت  دلجم ،  کی  رد  ءزجود  رد   1405

(821 756  ) يدنشقلق

يواح هک  یباتک  دراد .  ترهـش  ءاـشنالا  ۀعانـص  یف  یـشعالا  حبـص  شجرا  رپ  باـتک  هب  زیچ  ره  زا  شیب  يدنـشقلق ،  هللادـبع  نب  دـمحا 
 ، نآرب نوزفا  يو  تساه .  نیا  دـننام  تباتک و  يریبد و  اشنا و  هرابرد  هکلب  خـیرات  هن  نآ  عوضوم  اما  تسا ،  یخیراـت  دانـسا  زا  يرایـسب 

بتکلا ملاع  طسوت  توریب  رد  جارف  دمحا  راتسلادبع  حیحـصت  اب  دلج  هس  رد  رثا  نیا  دراد .  ۀفالخلا  ملاعم  یف  ۀفانالا  رثآم  ناونع  اب  یباتک 
تحب نیتسخن  ( 574  . ) تسا هدـش  داـی  نآ  رد  زین  لاـس 818  ثداوح  زا  یتح  تسوا و  فیلءاـت  نیرخآ  رثا  نیا  تسا .  هدیـسر  پاـچ  هب 

زا دای  زا  سپ  تسا .  هتخادرپ  افلخ  خـیرات  زا  ثحب  هب  رکبوبا ،  تفالخ  زا  ثحب  اب  نآ  زا  سپ  تسا .  تفالخ  لصا  هرابرد  يو  یتامدـقم 
نآ يراج  مهم  ثداوح  زا  یـشرازگ  هتفالخ  یف  راصمالا  تیالو  تفالخ و  یف  تایرجاملاو  ثداوحلا  ناونع  تحت  یثحبم  اـب  هفیلخ ،  ره 

نآزا سپ  دور .  یم  شیپ  هب  بیترت  نیمه  هب  مود  دلجم  هحفـص 220  ات  باتک  ثحابم  تسا .  هداد  تسد  هب  دالب  ریاس  يارما  زین  هرود و 
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رد تفالخ  نایعدم  هرابرد  موس  لصف  فلتخم .  ياهنارود  رد  يافلخ  هاگتخت  هرابرد  یثحب  مود  لصف  دوش .  یم  حطم  لقتسم  ثحب  دنچ 
نیا رگید  ياه  هنومن  تسا .  هدمآ  همادا  رد  هدش  یم  هتشون  افلخ  يارب  هک  ییاه  همان  دهع  اه و  همان  تعیب  نتم  تسا .  فلتخم  ياه  هرود 

 . تسا هدمآ  یپ  رد  فلتخم ،  ياهتروص  هب  دانسا  لیبق 

م 911)  ) یطویس

ابیزاهنآونع و اب  يو  رامش  یب  راثآ  تسا .  هدرک  روهظ  مالـسا  خیرات  رد  هک  تسا  ینادنمـشناد  نیرت  فیلءات  رپ  زا  یطویـس  نیدلا  لالج 
خیرات باتک  مالسا ،  خیرات  رد  وا  جیار  رثا  تسا .  هدشرـشن  تروص  نیرتهب  هب  اه  نآ  زا  يرایـسب  هدش و  هتفای  يا  هناخباتک  هرد  عجـسم ، 

زاین دوخ  تسد  رانک  رد  هک  دشاب  یققحم  یتح  هدنناوخ و  ره  يامنهار  دـناوت ،  یم  رـصتخم  يرثا  یناونع  هب  باتک  نیا  تسوا ،  ءافلخلا 
دوخ نامز  ات  افلخ  یمامتزا  یتسرهف  باتک ،  نیا  رد  يو  ات  هدـش  ببـس  یطویـس  یـسیون  رـصتخم  قوذ  دراد .  اـفلخ  خـیراترد  یباـتک  هب 

نخـس وا  زا  يو  هک  يا  هفیلخ  نیرخآ  دنک .  نایب  ار  نانآ  ياهیگژیو  زا  یخرب  زین  راگزور و  نآ  مهم  ثداوح  زا  یلامجا  دروآ و  تسدب 
تلود یمطاـف و  تـلود  یــسلدنا ،  ياـهتلود  زا  نآ  زا  سپ  تـسا .  هتــشذگ  رد  يرجه  لاـس 903  رد  هک  تـسا  هللا  یلع  لـکوتم  هـتفگ 

رد يو  (575  . ) تسا هدیـسر  پاچ  هب  ررکم  باتک  نیا  تسا .  هتفگ  نخـس  لامجا  هب  هداد  خر  نرق  ره  رد  هک  ییاـه  هنتف  زینو  هیناتـسربط 
 . دراد ةرضاحملا  نسح  ناونع  اب  یباتک  زین  رصم  خیرات 

م 966)  ) يرکب راید 

 . تسا فالتخا  يو  تافو  لاس  رد  هدوب و  هکم  یـضاق  يو  تسا .  يرجه  مهد  نرق  ناخروم  زا  يرکب  راید  نسح  نب  دـمحم  نب  نیـسح 
 . دراد لاس 982  رد  مود  میلـس  ناطلـس  تافو  هب  هراشا  هک  تسوا  خـیرات  رد  هتـشون  اما  هتـشذگرد  لاـس 966  رد  يو  هک  دـنننآ  رب  رتشیب 
 . تسا هتفرگ  هزادـنا  ار  نآ  شدوخ  هک  دراد  مارحلادجـسم  هبعک و  تحاـسم  نییعت  رد  مه  یباـتکو  جـح  کـسانم  رد  یباـتک  يو  (576)
زیر فورح  اب  یلحر  دـلجم  ود  رد  رثا  نیا  تسا .  سیمخ  خـیرات  هب  روهـشم  سیفنلا  سفنالا  لاوحا  یف  سیمخلا  باتک  يو  مهم  خـیرات 

خیرات رد  مود  ص ، )   ) ربمایپ تخانش  رد  تسخن  دراد .  همدقم  هس  باتک  نیا  تسا .  هدیسر  پاچ  هب  توریب  رداص  راد  تاراشتنا  طسوت 
 . تسا ثعبم  ات   ( (ص ربمایپ دـلوتزا  باتک  تسخن  نکر  هنمآ .  اب  جاودزا  ربمایپ و  ردـپ  لاح  حرـش  رد  موس  ءایبنا ،  اـت  شنیرفآ  زا  ناـهج 

رکذ رد  تسخن  لـصف  تسا .  لـصف  ود  رد  باـتک  همتاـخ  نآ  زا  سپ  تلحر .  اـت  تثعب  زا  موـس  نکرو  ترجه .  اـت  تثعب  زا  مود  نـکر 
کیلامم و درک و  كولم  نایمطاف و  نایـسابع و  نایوما و  اـت  تلحر  زا  سپ  كولم  اـفلخ و  خـیرات  رد  مود  لـصف  هریـس ،  هقرفتم  لـئاسم 

مین دلجم و  کی  زا  شیب   ) باتک هدمع  مجح  تسا ك  نآ  هریـس  شخب  هب  سیمخلا  یخیرات  شزرا  موس .  دارم  ناطلـس  نامزات  ناینامثع 
رد یبایزرا و  يداقن و  فلتخم ،  ياهلقن  ناـیم  اـت  هدیـشوک  هدروآ و  مهارف  شخب  نیا  رد  ار  یناوارف  دراوم  يو  تسا .  شخب  ناـمهرد  ( 

 . دیایب مه  یعمج  هجو  يدراوم 

(1032 939  ) ینامرق

رابخاو لودـلا  رابخا  باتک  يو  روهـشم  رثا  تسا .  يرجه  مهدزای  مهد و  نرق  ناخروم  زا  یناـمرق  یقـشمد  دـمحا  نب  فسوی  نب  دـمحا 
هدوب نیلسرملاو  ءایبنالا  نم  نیلوالا  ریس  صیخلت  شفده  هک  هدش  روآ  دای  همدقم  رد  يو  (577  . ) تسا هدیسر  پاچ  هب  خیراتلا  یف  لوالا 

تسخن تسا .  لصف  تفه  رب  لمتشم  باتک  همدقم  دناسانشب .  ار  ملاع  بیارغ  بیاجع و  زین  هتشذگ و  ياهتما  خیرات  ات  هتشاد  نآ  يانب  و 
نیمز و خیرات  رد  مراهچ  سناو ؛  نج  تقلخ  رد  موس  شنیرفآرد ؛  مود  يرجه .  خیرات  زا  لبق  خیراوت  نآ و  عوضوم  خیرات و  يانعم  رد 
رد باتک .  بلاطم  تسرهف  متفه  لصف  ءایبنا . . .  رامـش  تلاسر و  توبن و  ياـنعم  رد  مشـش  اهنامـسآ .  تقلخ  رد  مجنپ  نآ .  ياـیفارغج 
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يافلخ خـیرات  يوبن ،  هریـس  ءاـیبنا ،  خـیرات  هب  ماـمت ،  راـصتخا  هب  يو  تسا .  هداد  تسد  هب  ار  باـتک  یلیـصفت  تسرهف  يو  متفه  لـصف 
فلتخم قطانم  نالک  درخ و  ياهتلود  زا  يرایـسب  و  هکم ،  فارـشا  نایولع ،  کیلامم ،  نایبویا ،  نایمطاف ،  نایـسابع ،  نایوما ،  تسخن ، 

ار رگید  بلاطمزا  يرایسبو  مالسا  ملاع  مهم  ياهرهش  زا  یلامجا  یتخانـش  تیاهن  رد  هدرک و  يوفـص  تلود  هب  یتراشا  هدروآ .  ار  ملاع 
نآ رد  هچنآ ك  همه  هب  لامجا ،  هب  هزادـنا  هچ  ات  هدنـسیون  هک  تفاـیرد  ناوت  یم  باـتک ،  تسرهف  ندـید  اـب  اـهنت  تسا .  هداد  تسد  هب 

 . تسا هدرک  یتراشا  دوب  نکمم  ملاع  خیرات  زا  نآ  نتسناد  نامز ، 

(10321089  ) یلبنح دامع  نبا 

یط رد  مالسا  خیرات  رامشلاس  لصفم  باتک  فلوم  یلبنح ،  دامعلا  نبا  هب  فورعم  یقـشمد  یلبنح  دمحم  نب  دمحا  نب  یحلابع  حالفلوبا 
مظنتملا ار  نآ  زاغآ  هطقن  دیاب  هک  تسا  ییاهباتک  نیرخآ  رامـش  رد  رثا ،  نیا  تسا .  بهذم  رابخا  یف  بهذـلا  تارذـش  مان  اب  لاس  رازه 

هب هتـسنادن و  حالـص  ار  هتـشذگ  رارکت  ناخروم ،  زا  یخرب  مومع ،  هب  تسناد .  ریثک  نبا  یبهذ و  ریثا و  نبا  راک  همادا  رد  يزوجلا و  نبا 
خیرات هدرک و  عورـش  زاغازا  دامع ،  نبا  هلمج  زا  تفر و  ناشدای  هک  نانآ  دننامه  یخرب  اما  دـنا .  هتخادرپ  شیپ  را  ثآ  یـسیون  لیذ  راک 

لءات جنپ  زا  شیب  يو  زا  تسا .  هتشذگرد  هکم  رد  هدرک و  لیصحت  هرهاق  رد  تسا .  یقشمد  دامع  نبا  دنا .  هدرک  لابند  دوخ  نامز  ات  ار 
هدـمع یگژیو  دراد .  بدا  رد  یباتک  ریـسفت و  رد  یباتک  هقف ،  رد  یباتک  تسا .  تارذـش  باتک  نیمه  اهنآ  نیرتمهم  هک  هدـشن  داـی  فی 

رد راصتخا  اب  يرجه  لاسات 1000  ترجه  تسخن  لاس  زا  رامـشلاس  تروص  هب  ار  مالـسا  خیرات  هرود  کی  هک  تسا  نآ  تارذش  باتک 
راثآ دـننامب  یخیرات  یلاجر  یباتک  اعبط  ناگتـشذگرد .  لاس و  نآ  ثداوح  داد ،  تیمها  بلطم  ود  لاـس  ره  رد  تسا .  هداد  ياـج  دوخ 

شراـگن هـب  يو  زا  شیپ  هـک  تـسناد  ییاـهباتک  صیخلت  ارنآ  دـیاب  نیارباـنب  هدرب و  هرهب  نآ  عباـنم  زا  هرود  رهرد  وا  تـسا .  يو  نیــشیپ 
تسخن لاس  زا  مالسا  خیرات  اب  ار  خیرات  هتفگن و  نخس  ءایبنا  صصق  شنیرفآ و  ناتساد  زا  هتفگـشیپ ،  راثآ  فالخرب  يو  تسا .  هدمآرد 

اـملع و تاـیفو  زا  یتـسرهف  اـت  هدوـب  نآ  یپ  رد  ثداوـح ،  لـقن  رب  نوزفا  هک  هدـش  روآ  داـی  هممدـقمرد  يو  تسا .  هدرک  زاـغآ  ترجه 
 ، لامکلا نوچ  يراثآ  رد  نآزا  دعب  هدرب و  هرهب  یبهذ  راثآ  زا  یباتک ،  ره  زا  شیب  دسیون :  یم  نآ  زا  سپ  دراذـگب .  رایتخا  رد  ناثدـحم 

قافالا راد  طسوت  باتک ،  نیا  نیـشیپ  پاچ  ( 578  . ) تسا هدرک  هدافتـسا  ناکلخ  نبا  نایعالا  تایفو  و  یفاصلا ،  لهنملا  ءاـیلوالا ،  ۀـیلح 
هک نآ  دیدج  پاچ  اما  دش .  پاچ  نآ  يارب  دلجم  کی  رد  یتسرهف  ریخا  ياهلاس  رد  هک  هدیـسر  ماجنا  هب  دلجم  راهچرد  توریب  هثیدحلا 
 . تسا هدش  هضرع  ریثک  نبا  تاراشتنا  طسوت  سراهف  رد  لقتـسم  يدلجم  اب  هارمه  دلجم  هد  رد  هدـش  ماجنا  طو  ؤانرا  رداقلادـبع  رظن  ریز 

(579)

(1111 1049  ) یکم یماصع 

یف یلاوعلا  موجنلا  طمـس  باتک  فلوم  عیقب )  رد  نوفدم   ) یکم ناخروم  زا  یعفاش  یکم  یماصع  کلملادبع  نب  نیـسح  نب  کلملادبع 
ثداوح يو  تسا .  هکم  رهـش  نداد  رارق  روحم  اب  دوخ  راگزور  ات  مالـسا  یمومع  خـیرات  رد  يدـلج  راهچ  يرثا  یلاوتلاو  لـئاوالا  ءاـبنءا 

خیرات هچرگ  هک  تسا  هدش  روآ  دایو  هدرک  خـیرات  تیمها  هب  هراشا  باتک  همدـقم  رد  يو  تسا .  هدروآ  دوخ  باتک  رد  ار  لاسات 1099 
خیراتلا ملع  تسا  هتفگ  هک  هدرک  لقن  یعفاش  زا  يو  تسا .  رابتعا  تربع و  زا  هدـنکآ  نطاـب  رد  اـما  تسا  ثداوح  تشم  کـی  رهاـظ  رد 

اعدا هـک  هدروآار  ربـیخ  ناـیدوهی  يوـس  زا  يا  هماـن  لـعج  ربـخ  هدرک و  هراـشا  هدـمآ  خـیرات  رد  هـچنآ  يداـقن  هـب  وا  لـقعلا .  یف  دــیزی 
نیا یتقو  تسا .  هدوب  زین  هباحص  زا  یعممج  تداهش  نآ  رد  هتـشون و  نانآ  زا  هیزج  طاقـسا  رد  ار  نآ  ریبخ  رد  ص )   ) ادخ لوسردندرک 

هک نیا  اب  دشاب ،  همان  نیا  ياپ  هیواعم  تداهش  تسا  نکمم  روطچ  تفگ :  درک و  بیذکت  ار  نآ  دیـسر ،  يدادغب  بیطخ  تسد  همان ب 
قدـنخ هوزغ  زا  سپ  يو  هک  یتروص  رد  دـشاب  ذاـعم  نب  دعـس  تداهـش  تسا  نکمم  هنوـگچ  زین  تسا ؟  هدـش  ناملـسم  هکم  حـتف  رد  وا 
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هرهب دوخ  باتک  فیلءات  رد  اه  نآ  زا  يو  هک  راثآزا  یخیرات  باتک  رب 105  لمتشم  یتسرهف  همدقم  نامه  رد  یماصع  تسا !  هتشذگرد 
زین نونک  ات  اهنآزا  یخرب  هک  تسا  یخیرات  راثآ  زا  يریگ  هرهب  رد  يو  راک  هنماد  رگناـشن  تسرهف  نیا  (580  ) تسا هداد  تسد  هب  هتفرگ 
مود شخب  ربمایپ ،  ءابآ  فلـس و  يایبنا  هرابرد  تسخن  شخب  تسا .  هدـش  مظنم  شخب  راهچرد  باتک  نیا  تسا .  هدـنام  یقاب  هتخانـشان 

هب يو  شخب  نیا  رد  فلوم .  نامزات  يوما  تلود  زا  ینایاپ  شخب  و  ع )   ) نسح ماما  ات  تسخن  يافلخ  خـیرات  رد  وس  شخب  يوبن ،  هریس 
دلجم هحفص 110  زا  باتک ك  همتاخ  تسا .  هتفگ  نخـس  ینامثع ،  و  ینامکرت ،  یبویا ،  یمطاف ،  یـسابع ،  يوما ،  ياهتلود  زا  بیترت 

هزات تاکن  رب  لمتـشم  ثیح  ره  زا  شخب  نیا  تسا .  فارـشا  نادناخ  هکم  يولع  نامکاح  نایبلاط و  باسنا  هرابرد  ( 584  ) باتک مراهچ 
 . تسا نآ  یلحم  ياهدادخر  هکم و  رهش  هرابرد  يا 

یسراف عبانم 

حیضوت

همه هچرگ  هدـمآ و  یـسراف  تاـیبدا  خـیرات  رد  راـثآ  نیا  زا  یتـسرهف  تسا .  دـعب  هب  مجنپ  نرق  زا  یـسراف  ناـبز  هب  یخیراـت  راـثآ  روهظ 
تـسا نکمم  هچرگ  هک  تسا  يراثآ  اجنیا  رد  اـم  دوصقم  تسا .  ناوارف  اـهنآ  ناـیم  زین  یجرارپ  راـثآ  اـما  تسین ،  يدنمـشزرا  راـثآاهنآ 

تسا هتخادرپ  مه  یمالسا  تسخن  نرق  هس  خیرات  هب  اما  تسا  نیمه  هب  راثآ  نیا  شزرا  قافتا  هک  دشاب  هدرک  نایب  ار  دوخ  نارود  ثداوح 
تیارد و زا  رودب  رظن  دروم  راثآزا  یخرب  دنا .  هتشون  ار  شیوخ  رصاعم  ياه  هلـسلس  ثداوح  هک  یـسراف  شزرا  اب  خیرات  راثآ  دنناوارف  . 

هتـشون ربتعم  عبانم  هب  دانتـسا  اب  هک  دوش  یم  تفای  زین  يراثآ  اهنآ ،  نایم  رد  تسا .  ربتعمان  راثا  زا  هتفرگرب  هدش و  هتـشاگن  يدـقن  شرگن 
زا یخرب  يور  نآ  زا  تسا ،  تسخن  نورق  یبرع  ذخآم  نامه  مالـسا ،  ردص  خیرات  ذخآم  هک  هتکن  نیا  لوبق  اب  لاح ،  ره  هب  تسا .  هدـش 

نیا زا  نآ ك ه  يروآدای  لباق  هتکن  مینک .  یم  یفرعم  ار  راثآ  نیا  زا  يرامـش  هدـش ،  هتفرگ  نهک  دوقفم  عبانم  زا  مه  یـسراف  عباـنم  نیا 
دوجوم یناوارف  رامـش  دـنا ،  هتخدرپ  دوخ  نامز  ات  شنیرفآ  زا  یمومع  خـیرات  ناـیب  هب  نآ  زا  سپ  مهد و  نرق  رد  هک  ییاـه  هتـشون  تسد 
ياهباتک هراوتسرهف  موس  دلجم  زین  يوزنم و  یسراف  ياه  هخسن  تسرهف  مشش  دلجم  زین  يروتـسا و  یـسراف  تایبدا  رد  اهنآ  مان  هک  تسا 

زج هدوب و  ناسکی  يا  هویـش  مالـسا ،  ردص  ات  زاغآ  زا  یمومع  خیرات  هرابرد  هژیو  هب  راثآ  نیا  شراگن  هویـش  تسا .  هدمآ  ناشیا  یـسراف 
نیا شزرا  تسین .  اهنآ  نایم  ناریپ  لاح  حرش  تبث  هنایفوص و  ياهشیارگ  هژیو  هب  اهنآ  یبهذم  ياهشیارگ  انایحا  صیخلت و  لیـصفت و  رد 

هب دوخ  تسیز  لحم  هقطنم  ایو  دوخ  رـصاعم  هرود  زا  هک  ییاهیهاگآ  ینعی  تسااه .  نآرـصاعم  یناکمو  یناـمز  تیعقوم  هب  طوبرم  راـثآ 
یم رگید  عبانم  هدـهع  هب  ار  لیـصفت  هتخادرپ و  مهد  ات  مجنپ  نرق  یـسراف  راثآ  نیرتفورعمزا  يرخب  یفرعم  هب  اجنیا  رد  دـنهد .  یم  تسد 

 . میرازگ

 ( مجنپ نرق   ) يزیدرگ

باتک تسا .  هدوب  رصاعم  دومحم ،  رـسپ  دیـشرلادبع  هنزغ ،  ناطلـس  اب  يزیدرگ  دومحم  نب  كاحـض  نب  یحلادبع  دعـسوباای ) ) دیعـسوبا
نآ نمـض  تسا و  ناسارخ  خیرات  تسخن و  يافلخ  يوبن ،  هریـس  ناریا ،  ناهاش  هرابرد  باتک  نیا  تسا .  رابخالا  نیز  يو  هدنام  ياجرب 

هدناسر پاچ  هب  یسمش  لاس 1333  رد  یـسیفن  دیعـس  ار  باتک  نیا  تسا .  هدمآ  یبلاطم  رگید  نایدا  زا  یخرب  خیرات  زین  يرامـش و  هاگ 
(581  . ) تسا هدرک  پاچ  لاس 1347  رد  ار  نا  ناریا  گنهرف  داینب  هک  تسا  یبیبح  یحلادبع  زا  نآ  رگید  پاچ  تسا . 

 ( مشش نرق  تسخن  همین   ) يداش نبا 
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خیراوتلا لـمجم  باـتک  هدیـسر  پاـچ  هب  فلوملا  لوـهجم  ناوـنع  هب  هدـش و  هتـشون  یـسراف  هب  مشـش  نرق  رد  هک  یخیراـت  راـثازا  یکی 
ناققحم زا  یکی  اریخا  تسا .  هتشون  يرجه  لاس 520  هب  ار  نآ  فیلءات  راهب  ءارعشلا  کلم  موحرم  نآ  نمجرا  ححصم  تسا .  صصقلاو 
نادمهرد فل  ؤم  هک  دیآ  یم  تسد  هب  باتک  زا  (582  . ) دشاب یم  يداش  نبا  زا  باتک  نیا  هک  تسا  هدرک  راهظا  نینچ  يدنچ  دهاوش  اب 

يدـنچ فل  ؤم  تسا .  هدـش  پاچ  رواـخ  هلـالک  تاراـشتنا  بحاـص  یناـضمر  موحرم  تمه  هب  روبزم  باـتک  تسا .  هدرک  یم  یگدـنز 
يربط خیرات  یناهفصا ،  هزمح  خیرات  زا :  دنترابع  اهنآ  زا  يرامش  هک  هدرک  دای  ار  دوخ  هدافتسا  دروم  راثآ  زا  یخرب  مان  هدرک و  هدافتـسا 

داـبقیک و ماـس و  وناـمیرن  راـبخا  ینادـمه ،  یـسیع  نب  نامحرلادـبع  هماـن  نادـمه  یناهفـصا ،  همزح  ناهفـصا  خـیرات  یبوقعی ،  خـیرات  ، 
باب ات  هدش .  نیودـت  باب  جـنپ  تسیب  رد  باتک  نیا  ( 583  . . . ) یبآدعـسوب و هعومجم  حوتفلا ،  باـتک  یخلب ،  دـی  ؤموبا  زا  بایـسارفا 

هحفصات 225)  . ) تسا ءایبنا  مور و  ناودنهو و  ناکرت  خیرات  مالسا و  زا  شیپ  مهدجه  ات  مهن  باب  تسا .  ناهاش  افلخ و  لودج  متشه ، 
باب تسا .  باتک  باوبا  زا  باب  نیرت  لصفم  نیا  تسا .  هدروآ  دوخ  ناـمز  اـت  ار  اـفلخ  خـیرات  هک  هدیـسر  مالـسا  خـیرات  هب  نآ  زا  دـعب 

بابرد هداد و  صاصتخا  فلتخم  دالبرد  ناهاش  باقلا  هب  ار  مکی  تسیب و  باب  هتخادرپ و  افلخ  رـصاعم  ناـهاش  ناریما و  هب  مکیو  تسیب 
ادتبا هدش ،  هداد  صاصتخا  تیب  لها  هب  یلصف  باب  نیارد  تسا .  هدرک  دای  اهنآ  رابخا  ناگدش و  هتـشک  ناگرزب و  رباقم  زا  مود  تسیب و 

هک ارچ  تسین  وا  عیـشت  يانعم  هب  نیا  هتبلا  ( 584  . ) تسا هدروآ  ار  ماما  هدزاود  لاح  حرـش  نآزا  سپ  هتفگ ،  نخـس  (ص )  ارهز همطاف  زا 
لها ماما  تریـشع و  دیـس  ار  ناشیا  نایولع ،  تعیـش و  لها  هک  دننآ  تعامج  نیا  و  دـسیون :  یم  ناماما  لاح  حرـش  نایب  زا  سپ  شدوخ 

باـتک یناـیاپ  اـهباب  دـیوگ .  یم  نخـس  ع )   ) نسح ماـما  نادـنزرف  زا  ناـیولعریاس  نآ  زا  سپ  (585  . ) دنرمـش مالـسلا  هیلع  ربماـغیپ  تیب 
 . تسا ملاع  يایفارغجرد 

رد 664 686) هدنز   607  ) جارس جاهنم 

رانک رد  ار  شیوخ  رمع  يو  تسا .  يرصان  تاقبط  یخیرات  باتک  فل  ؤم  یناجزوج  دمحم  نیدلا  جارس  نب  نامثع  رمعوبا  نیدلا  جاهنم 
نیدلارصان مان  هب  هک  يرـصان  تاقبط  باتک  تسا .  هدوب  ناملاعو  نایـضاق  فیدر  رد  دوخ  هدرک و  يرپس  دنه  رد  ناگرزب  ناگدازهاش و 

هب نایوما و  موس  نیتسخن ،  يافلخ  مود  ءایبنا ،  خـیرات  تسخن  تسا .  هقبط  هس  تسیب و  لماش  هدـش ،  هتـشون  شمتتیا  دـنزرف  هاش  دـمحم 
همدقم رد  يو  لوغم .  شروی  دش و  دراو  مالسا  رب  یبئاصم  اهتنا  رد  نایرافص و  نایرهاط ،  نمی ،  ناهاش  مجع ،  ناهاش  نایسابع ،  بیترت 

يور ره  هب  ماما  تسا  نیکتکبـس  دمحم  ناطلـس  نادناخ  خیرات  نایب  یمالـسا ،  تسخن  رـصع  خیرات  نایب  زا  دـعب  شفدـه  هک  دراد  هراشا 
مجنپ نرق  رد  ناریا  ذخآم  نیرتمهم  زا  يرصان  تاقبط  هبش  یب  ( 586  . ) دوش هتخورفا  عمج  نآ  رد  یعمش  نامدود  ره  زا  ات  هدرک  ششوک 

پاچ دلجم  کیو  ءزج  ود  رد  یبیبح  حیحـصت  اب  باتک  نیا  درادن .  ینادـنچ  شزرا  مالـسا  ردـص  ثداوح  هب  تبـسن  اما  تسا ،  مشـش  و 
(587  . ) تسا هدش 

 ( م 730  ) یتکانب

متشه نرق  تسخن  همین  ناخروم  زا  نوحیس ،  دور  بانک  رد  عقاو  تکانب  رهـش  زا  یتکانب  دمحم  لضفلوبا  نیدلا  جات  نب  دواد  نامیلـسوبا 
ناونع تسا .  هدـش  رختفم  یئارعـشلا  کلم  بقل  هب  لوغم  راـبرد  رد  هدوب و  رعاـش  يو  تسا .  ناـخ  نازاـغ  لوغم ،  ناـخیا  ناـیفارطا  زا  و 

 . تسا باسنالاو  خیراوتلا  ۀفرعم  یف  بابلالا  یلوا  ۀـضور  هتفای  ترهـش  یتکانب  خـیرات  هب  يو  دوخ  مان  تبـسانم  هب  هک  يو  خـیرات  باتک 
هک باسناو  خیراوت  ملع  رد  هک  هدمآ  رطاخرد  تسا . . .  هتـشون  هدـقم  رد  يو  تسا .  هتفای  نایاپ  يرجه  لاس 717  هب  باتک  نیا  فیلءات 

مومع باـسنا  خـیراوت و  رب  لمتـشم  هک  میزاـس  یباـتک  تسا ،  نوحـشم  نآ  رکذ  هب  ناـیدا  عـمج  رد  يوامـس  فحـص  یهلا  بتک  مظعم 
متاخ نیلـسرملا و  دیـس  اصوصخ  یلواو ،  ایبنا  ریهاشم  باسنا  فلتخم و  ناـیدا  زا  یموق  ره  خـیراوت  فـالتخا  ناـیبو  ملاـع  لـها  فیاوط 
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هباحـص و ریهاشم و  نیطالـس و  وافلخ  نیرهاط و  همئا  دالوالا و  بعـشو  تایحتلا  لمکا  تاولـصلا و  لضفا  هیلع  یفطـصم  دـمحم  نییبنلا 
زا يرطش  منک و  مدآ  ینب  ماوقا  ریاس  نیناوخ و  وارما  نیقاوخ و  كولم و  نید و  ياملع  ءاّرق و  ثیدح  باحـصاو  تاقبط  خیاشم  نیعبات و 

عماج باتک  صیـصخت  هب  هدومن  غیلب  صحفت  هدینـش و  يا  هباسن  یخروم و  زا  هدـید و  یباتکره  رد  هک  ناشیا  تاـیاکح  لاوحاو و  لاوقا 
لوغم اطخ و  دنه و  زا  ملاع  خیراوت  بتک  زا  هارث  باط  ریزو  نیدلادیشر  هجاوخ  ناخ ،  نازاغ  مالـسا  ناطلـس  غیلری  مکح  هب  هک  خیراوتلا 

يو ذخآم  هرابرد  تسا .  یفاک  يو  تاحیضوت  ( 588  . ) میامن زاب  زاجیا  هجو  رب  هدرک  عمجو  هتشاد  بلط  کلامم  نازا  مه  ریغ  جنرفاو و 
لماش خیراوتلا ،  عماج  دننام  یمالـسا ،  رگید  خـیاروت  فالخرب  یتکانب ،  خـیرات  باتک ،  ححـصم  هتفگ  هبانب  هک  دوزفا  دـیاب  مه  ار  نیا  ، 

راثآ زا  یخرب  مان  ( 589  . ) لوغم اه و  ینیچ  دونه و  نایوسیع و  دوهی  لثم  ناملـسم  ریغ  للم  لاوحا  زا  تسا  قیقد  طوسبم و  هبـسنلاب  حرش 
نایبلا عمجم  یمالسا ،  ناسارخ  ةالو  خیرات  بسنلا ،  ناوید  یبلاعث ،  ریسلا  ررغ  هلمج  نازا  هک  هدمآ  باتک  نتمرد  یخیرات  ریغ  یخیرات و 
مـسق هن  رد  باتک  ( 590  . ) دشاب یم  يزار  رخف  زا  ملاع  لها  بهاذم  لاوحا  حرـش  بهذـلا ، )  جورم  دـیاش   ) يدوعـسم باتک  یـسربط ، 

نامجنم هک  یخیراوت  نایب  هب  مسق  نیا  زا  یـشخب  رد  ع . )   ) میهاربا ات  مدآ  خـیرات  باسنا و  تخانـش  رد  تسخن  مسق  تسا .  هدـش  میظنت 
هب تسا .  ماما  هدزاود  افلخ و  خیرات  ص ، )   ) ربمایپ بسن  رد  موس  مسق  یناساسات .  ناریا  ناهاش  مود  مسق  تسا .  هدش  هتخادرپ  دـنا  هداهن 
 . دوهی يایبنا  خیراترد  مجنپ  مسق  نایسابع .  هرود  رد  یناریا  لقتـسم  ياهتلود  رد  مراهچ  مسق  یـسابع .  يوما و  نادناخ  خیرات  نآ  لابند 

خیرات مهن  مسق  نیچ .  خیرات  رد  متشه  مسق  دنه .  ناناملسم  نایدنه و  خیراتر  متفه د  مسق  اهپاپ .  ات  جنرفا  اراصن و  خیرات  رد  مشش  مسق 
هب و  ص )   ) رمبایپ ات  ار  شنیرفآ  خـیرات  هک  نهک  نوتم  فالخرب  يو  هک  دوش  یم  راکـشآ  يدـنب ،  میـسقت  نیا  زا  ناخ .  نازاغ  اـت  لوغم 

هدزاود ناینس  لسن  زا  هک  هداد  ناشن  يو  هک  نآ  رگید  هتکن  تسا .  لمءات  لباق  هک  هدرک  يدیدج  يدنب  لصف  دروآ ،  یم  رگیدکی  لابند 
روط نامه  یتکانب ،  خیرات  صص 98 134 )  ) ار ماما  هدزاود  خیرات  مه  و  ( 98 92  ) هدروآ مارتحا  اب  ار  افلخ  خـیرات  مه  اریز  تسا ؛  یماما 

 . تسا لمءات  لباق  رایسب  هک  دراد  زین  هناسانش  بسن  ياهیهاگآ  هکلب  تسین ،  یخیرات  باتک  اهنت  دیآ ،  یم  تسد  هب  شا  یلصا  مان  زا  هک 
 . دهد یم  هئارا  ار  يو  باقعا  زا  یحرشو  دیوگ  یم  نخـس  نمی  رد  يو  نادنزرف  زا  ع )   ) نسح ماما  لاح  حرـش  لیذ  رد  لاثم ،  ناونع  هب 

 . تسا هدیسر  پاچ  هب  یلم  راثآ  نمجنا  تاراشتنا  طسوت  راعش  رفعج  ششوک  هب  لاس 1348  رد  یتکانب  خیرات 

زا 738) دعب   693  ) يا هراکنابش 

يرخآ هتـسشن و  باتک  نیا  فیلءاـت  هب  لاس 733  رد  باسنالا  عمجم  باـتک  فلوم  يا  هراکنابـش  نیـسح  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  دـمحم 
ات ثداوح  هک  هتـشون  باتک  نیا  رب  یلیذ  يدمویرف  بیان  یلع  نب  نیدلا  ثیاغ  تسا .  لاس 738  هجح  يذ  باتک  نیا  رد  هدش  دای  خیرات 

پاچ هب  ریبک  ریما  تاراشتنا  طـسوت  یـسمش  لاس 1363  رد  ثدـحم  مشاـهریم  شـشوک  هب  لـیذو  نتم  تسا .  هدوزفا  نآرب  ار  لاس 738 
 . دبای یم  نایاپ  هدش ،  هراشا  نادب  الابرد  هک  ینامز  ات  هدش و  زاغآ  نایرافص  خیرات  زا  هدش  پاچ  نتم  تسا .  هدیسر 

م 750)  ) یفوتسم

هک ینارود  تسا .  لوغم  ناناخلیا  هطلـس  هرود  ینعی  يرجه ،  متـشه  نرق  تسخن  همین  رد  ناریا  يرادا  لاـجر  زا  یکی  یفوتـسم  هللادـمح 
مالـسا ردـص  ثداوح  هب  ار  یـشخب  راـثآ ،  نیا  زا  یخرب  اـهنت  تسا .  هدـش  هتـشون  يددـعتم  راـثآ  هتفرگ و  جوا  ناریا  رد  يراـگن  خـیرات 

رعـش هب  وا  هماـنرفظ  باـتک  تسخن  تسا .  جرارپ  رثا  ود  فلوم  يو  تشاد .  میهاوـخ  اـهنآ  رب  يرورم  اـجنیا  رد  هک  دـنا  هداد  صاـصتخا 
ياهاج ایناتیرب و  هزوم  رد  يا  هخـسن  باتک  نیا  زا  (591  . ) تسا هتفگ  لوغم  نامز  ات  شنیرفآ  يادـتبا  زا  ار  ناریا  ناهج و  یمومع  خـیرات 

 . لاس 730 ات  شنیرفآ  زا  ناهج  یمومع  خیرات  رب  يرورم  هک  تسا  هدـیزگ  خـیرات  وا  جـیار  یخیرات  باتک  ( 592  . ) تسا دوجوم  رگید 
دروم هدـیزگ  خـیرات  باتک ،  ققحم  هتفگ  هب  تسا .  يدنمـشزرا  رایـسب  بلاطم  يواـحو  هدـش  هتـشاگن  ناور  یملق  اـب  هنادواـج ،  رثا  نیا 
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رارق هرهم  یب  دروم  ریخا  نرق  هس  ود  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا .  هدوب  ریمدـناوخو  يرتشوش  هللارون  یـضاق  نوچ  یناـملاع  هدافتـسا 
ار لقتسم  ياه  هلسلس  زین  یسابعو و  يوما  يافلخ  تسخن ،  يافلخ  خیرات  یمالسا ،  نارود  خیرات  شخب  رد  هدیزگ  خیرات  تسا .  هتـشاد 

رثا نیا  هرود ،  نآزا  یـسراف  خـیرات  عبانم  دوبمک  لـیلد  هب  هدوب و  ناریا  رتشیب  یـسراف ،  باـتک  نیا  رد  وا  رظن  اـعبط  تسا .  هداد  تسد  هب 
دراوم زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  دوجوم  باـتک  نیا  رد  يرامـشیب  ياـهلاح  حرـش  مجارت و  خـیرات ،  رب  نوزفا  دراد .  یناوارف  رایـسب  شزرا 
حرـش تسخن ،  يافلخ  یگدنز  رب  نوزفا  يو  تسا .  هدمآ  باتک  نیا  رد  هک  تسا  یبلاطم  هب  رـصحنم  اهنآ  هرابرد  هدـش  هداد  ياهیهاگآ 

دای و ابفلا  بیترت  هب  ار  ص )   ) ربمایپ باحـصا  زا  یناوارف  رامـش  همادا  رد  صـص 192 207 )  . ) تسا هدروآ  زین  ار  ع )   ) ماما هدزاود  لاـح 
هتفر نایوما  غارـس  هب  نآ  زا  سپ  هدناسانـش و  اـبفلا  بیترت  هب  ار  نیعباـت  همادا  رد  صـص 207 246 )  . ) تسا هدرک  اهنآ  باب  رد  یتراـشا 

نیموس هک  تسا  تسد  رد  ریرحت  هس  باتک  نیا  زا  تسا .  هدرک  صیخلت  همجرت و  نیوزق  هرابرد  ار  یعفار  نیودـتلا  زا  یلـصف  زین  تسا . 
خیرات ( 593  . ) تسا هدوزفا  نآ  رب  ار  ات 744  ياهلاس 730  ثداوح  هک  نیدـلا  نیز  فلوم  دـنزرف  زا  تسا .  ییاه  هدوزفا  اب  هارمه  ریرحت 

یفوتـسم رگید  هنادواج  رثا  تسا .  هدـش  پاچ  ریبک  ریما  تاراشتنا  طـسوت  یـسمش  لاس 1339  رد  یئاون  نیـسحلادبع  حیحـصت  اب  هدیزگ 
هدناسر و پاچ  هب  جـنرتسل  ار  باتک  نیا  تسا .  نآ  شزرا  تیمها و  رگناشن  نآ ،  هب  یلامجا  یهاگن  هک  تسا  یفارغج  رد  بولقلا  ۀـهزن 

 . تسا هدش  تسفا  پاچ  نامه  يور  زا  ناریا ،  رد 

زا 845) دعب   777  ) یفاوخ یحیصف 

یتلزنم نایرومیت  هرابردو  تفای  دشر  اجنامه  دش و  دلوتم  تاره  رد  یفاوخ ،  حیـصف  هب  فورعم  دمحم  نیدلا  لالج  نب  دمحا  نب  حیـصف 
لاس ات  یمالـسا  لاجرو  خیرات  زا  تسا  يدنمـشزرا  هدـیزگ  هدـش :  هتفگ  نآ  هرابرد  هک  تسا  یحیـصف  لمجم  باتک  فلوم  يو  تفای . 

زا تسخن  شخب  تسا .  دش  هتفگ  نخـس  زین  ناریا  ناهاش  زا  نآ  نمـض  رد  هک  ص )   ) ربمایپ تثعب  ات  مدآ  ترـضح  خیرات  همدـقم   . 845
خّرف دومحم  حیحـصت  اـب  هک  باـتک  نیا  تاره .  هراـبرد  مه  يا  همتاـخ  يرجه .  لاـس 845  اـت  ترجه  زا  مود  شخب  ترجه و  اـت  تثعب 

(594  . ) تسا هدیسر  هدش  پاچ  هب  دهشم  رد  یسمش  لاسرد 1339 و 1341 

م 894)  ) یمور یکز 

ۀجهب باتک  فل  ؤم  يو  تسا .  ینامثع  دارم  ناطلس  هرود  یسایس  لاجر  زا  یمور ،  یکز  نیدلا  نیز  نب  دمحا  نیدلا  باهش  نب  هللارکش 
ربمایپ بسن  ءایبنا ،  خیرات  شنیرفآ ،  زا :  دـنترابع  باتک  فلتخم  ياهـشخب  تسا .  هدرک  فیلءات  لاس 861  رد  ار  نآ  هک  تسا  خـیراوتلا 

 ، يوما ياه  هلسلس  مالسا و  يامکح  ناگرزب .  املع و  زا  يرامـش  لاح  حرـش  ع )   ) ماما هدزاود  افلخ ،  ترـضح .  نآ  لاح  حرـش  (ص ) 
(595  . ) تسا تسد  رد  یناوارف  ياه  هخسن  باتک  نیا  زا  ینامثع .  و  یقوجلس ،  يولع ،  یسابع ، 

(903 837  ) دناوخریم

لصفم هبسنلاب  نیرتروهشم و  زا  یکی  هدنسیون  يو  دوب .  اراخب  لها  تاداس و  زا  دناوخریم ،  هب  فورعم  دومحم  نب  هاش  دنواخ  نب  دمحم 
باتک مان  تسا .  نابز  یسراف  هعماج  رد  نآ  هزادنا  یب  تیبوبحم  رگناشن  نآ  یطخ  خسن  یناوارف  هک  تسا  دهع  نیا  یسراف  خیراوت  نیرت 
هریـس درگدزی .  ات  شنیرفآ  خـیرات  زا :  دـنترابع  باتک  فلتخم  ياهـشخب  تسا .  ءافلخلاو  كولملاو  ءایبنالا  ةریـس  یف  افـصلا  ۀـضور  يو 

شنانیـشناج زیگنچ و  یـسابع .  تفالخ  رـصاعم  لقتـسم و  ياه  هلـسلس  یـسابع .  يوما و  يافلخ  ماما و  هدزاود  تسخن .  يافلخ  يوبن و 
تسا ریسلا  بیبح  باتک  قباطم  تمسق  نیا  عقاو  رد  هتفای و  همادا  لسات 929  هک  وا  نادنزرفوارقیاب  نیسح  ناطلس  شناگدنامزابو .  رومیت 
متـشه دـلج  ناونع  هب  هک  دراد  دالب  يایفارغج  رد  مه  يا  همتاخ  تسا .  هدرک  لـیمکت  دـناوخریم  يرتخد  هداون  ریمدـناوخ  ار  شخب  نیا  . 
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 . تسا هدش  پاچ  لاس 1845  هب  یئبمب  ردراب  کی  باتک  نیا  ( 596  . ) تسا باتک  یمامت  رگشیاریو  ریم  دناوخ  دوش .  یم  هتخانش  باتک 
لاـس 1338 هب  نارهت  رد  دـلجم  تفه  رد  تیاـهنرد  لاـس 1308 و  رد  رگید  راــب  نارهت .  رد  يرمق  ات 1271  لاــس 1265  رد  نآ  زا  سپ 

سابع نیگنس  رثن  اب  ریخا  ياهلاس  رد  افصلا  ۀضور  باتک  يرصان .  يافـصلا  ۀضور  ناونع  اب  هدات  تشه  زا  يدلج  هس  همیمـض  یـسمش و 
نارهت  ) یملع تاراشتنا  طسوت  دیدج  راک  دش .  رازاب  هناور  هدش  صیخلت  بیذهت و  نتم  تروص  هب  دش و  ددـجم  يریرحت  ییوخ  بایرز 

 . تسا ءزج  شش   ) لماش دلجم  ود  رد  هدش ،  هضرع  ( 1373 ، 

ای 942)  941 880) ریم دناوخ 

یناوج رد  يو  تسا .  افـصلا  ۀضور  خیرات  بحاص  دناوخ  ریم  يرتخد  هداون  ریم ،  دناوخ  هب  روهـشم  دمحم  نیدلا  مامه  نب  نیدـلا  ثایغ 
زین اهدعب  نیسح .  ناطلـس  گرزب  دنزرف  نامزلا  عیدب  تمدخ  رد  نآزا  سپ  دوب و  ارقیاب  نیـسح  ناطلـس  ریزو  یئاون  ریـشیلع  ریما  رانک  رد 

رد رتشیب  هدرک و  فیلءاـت  لاس 903  رد  ار  نآ  هک  تسا  كولملا  رثآم  باتک  يو  یخیرات  راـثآ  هلمج  زا  هاـش .  نویاـمه  رباـب و  راـنک  رد 
نایب یف  رابخالا  ۀصالخ  وا  رگید  باتک  تسا .  هدیـسر  پاچ  هب  ثدحم  مشاهریم  طسوت  رثا  نیا  تسا .  يراد  تکلمم  تایاکح  بادآ و 
ياه هلسلس  ناتساب .  نانوی  هفسالف  امکح و  ص )   ) ربمایپ ات  ایبنا  خیرات  تسا .  هتشون  لاسات 875  ار  یمومع  خیرات  ات  تسا  رایخالا  لاوحا 

نایرومیت و لوغم و  یناریا و  لقتسم  ياه  هلسلس  یسابع و  يوما و  نادناخ  ناماما .  تسخن و  يافلخ  يوبن .  هریـس  برع .  ناریا و  یهاش 
(597  . ) تسا هدیـسرن  پاچ  هب  ایوگ  اما  تسا  تسد  رد  یناوارف  ياه  هخـسن  باتک  نیا  زا  نآ .  لاـجر  تاره و  رهـش  هراـبرد  يا  همتاـخ 

یمومع خیرات  نیا  يو  تسا .  رـشبلا  دارفا  رابخا  یف  ریـسلا  بیبح  باتک  دروآ ،  تسدب  ییازـسب  ترهـش  هک  ریم  دـناوخ  باتک  نیرتمهم 
هداد ماجنا  لاسرد 935  ار  شموس  ریرحت  سپس  يرجه و  لاس 931  رد  ار  شمود  ریرحت  نآ  زا  سپ  يرجه و  لاس 927  رد  ادتبا  اردوخ 

 . برع ناریا و  مالـسا  زا  شیپ  ناهاشداپ  نادنمـشناد .  ناربمایپ و  تسخن  دلجم  تسا .  دلجم  هس  همدـقم و  کی  لماش  باتک  نیا  تسا . 
هرابرد موس  دلجم  رصاعم .  لقتـسم  ياه  هلـسلسو  یـسابع  يوما و  نادناخ  ماما ،  هدزاود  یگدنز  لماش  مود  دلجم  افلخ .  و  ص )   ) ربمایپ
ارقیاب نیسح  ناطلسات  نایرومیت  هن .  ات  متفه  نرق  یناریا  لقتسم  ياه  هلسلس  رصم ،  کیلامم  وا .  نایشناح  زیگنچ و  ناتسکرت ،  ياه  ناخ 

پاچ یسمش  لاس 1333  رد  دلجم  راهچ  رد  باتک  نیا  (598  . ) بیارغ زا  دای  ناهج و  يایفارغج  رد  مه  همتاخ  يوفص .  لیعامـسا  هاش  . 
 . تسا هدش 

ناماما یگدنز  خیرات  رد  یماما  نایعیش  راثآ 

متفه نرق  ات  ماما  هدزاود  خیراوت 

حیضوت

ناماما تافو  دلوت و  ياهلاس  نآ  رد  هک  تسا  رد  هباشم ،  یماسا  تیبلا و  لها  تایفو  دیلاوملا و  خیرات  ای  همئالا  خـیرات  مان  اب  نهک  باتک 
نب رصن  هب  هاگ  باشخ  نبا  هب  هاگ  رثا  نیا  تسا .  هدمآ  نآرد  مالسلا  مهیلع  يرکـسع  ماما  اضر و  ماما  قداص ،  ماما  رقاب ،  ماما  زا  لقن  هب 

ییاهباتک نیرت  نهک  رامـش  رد  دیاب  تسه  هچره  دوش .  یم  بوسنم  جلثلا  یبا  نبا  زین  یبایرف و  دمحم  نب  دـمحا  هب  هاگو  یمـضهج  یلع 
ناماما یگدنز  رد  دیاب  هک  ججحلا  خیراوت  جهملا و  ةرهز  مان  اب  مه  یباتک  (599  . ) تسا هدنام  ياجب  موس  نرق  زا  هنیمز  نیا  رد  هک  دشاب 

ماما هدزاود  لاح  حرش  هب  یـصاخ  ياهباتک  ( 600  . ) تسین نآ  هرابرد  یـصاخ  یهاگآ  اما  هتفرگ  رارق  سوواط  نبا  دانتـسا  دروم  دـشاب ، 
هرابرد نیا  زا  شیپ  هک  تسا  دیفم  خیش  داشرالا  باتک  هتخادرپ ،  ثحب  نیا  هب  لیصفت  هب  هک  هنیمز  نیا  رد  رثا  نیرت  نهک  تسا .  هتخادرپ 

فیلءاـت ار  نآ  یقارع  ناـخروم  هک  قارع  رد  دوجوم  بتک  هب  هک  تسا  نآ  دراوم  نیا  رد  دـیفم  خیـش  هدـمع  یگژیو  میتفگ .  نخـس  نآ 
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هب دـیاب  نآزا  سپ  دراذـگ .  یم  رایتخا  رد  ناماما  هراب  رد  ییاهیهاگا  زین  دـیفم  خیـش  هعیـشلا  راسم  تسا .  هدوب  انـشآ  الماک  دـندوب  هدرک 
رگید هنادواـج  رثا  میتفگ .  نخـس  يو  زا  نیا ،  زا  شیپ  هکدرک  هراـشا  م 548 ) یـسربط (  نسح  نب  لضف  یلعوبا  زا  يرولا  مالعا  باـتک 
باتک اهدص  زا  يریگ  هرهب  اب  لصفمو ،  مهم  رثا  نیا  تسا .  یناردنزام  يرورـس  بوشآ  رهـش  نبا  هب  فورعم  یلع  نب  دمحم  زا  بقانملا 

یگدنز لماش  باتک  مظعا  شخب  تسا .  هداد  ماجنا  یشزرااب  راک  اهنآ ،  یماسا  زا  دای  فلتخم و  رداصم  زا  لقن  اب  فلوم  هدش و  فیلءات 
هب طوبرم  راـبخا  همادا  رد  هدروآ و  زین  ار  يوبن  هریـس  نآ  زا  شیپ  اـما  تسا .  تنـس  لـها  رداـصم  زا  ترـضح  نآ  لـئاضف  ناـنموم و  ریما 
زا ثحب  هب  دوخ ،  رداصم  لقن  نودب  هک  تسا  يرگید  رثا  م 508 )  ) يروباشین لاتف  زا  نیظعاولا  ۀضور  باتک  تسا .  هدرک  لقن  ار  ناماما 
زا مالـسلا  مهیلع  رـشع  ینثالا  ۀمئالاو  یبنلا  لاوحا  رـصتخم  باتک  متفه ،  نرق  زا  رگید  هدنامزاب  رثا  تسا .  هتخادرپ  ماما  هدزاود  یگدـنز 

ءایبنالا ریـس  مان  اب  ار  یباتک  نیدلا  بختنم  ( 601  . ) تسا هدنام  ياجرب  نآ  زا  يا  هخـسن  هک  تسا  ینارحب  قاحـسا  میهاربا  نب  دشار  خیش 
باتک زا  ومه  (602  . ) تسا هدـنامن  نآزا  يرثا  هک  هدرک  داـی  ير  نکاـس  یمق  هیوباـب  نب  نیـسح  نب  نـسح  مالـسالا  سمـش  زا  ۀـمئالاو 
هقالع دروم  زونه  شناد  نیا  هک  تسا  نآ  رگناشن  هک  هدرک  دای  يرفعج  قاحسا  نب  دیز  مساقلوبا  ریسلا  زا  ریـسلاو  يزاغملا  مان  اب  يرگید 
راربالا ۀمئالا  يرات  یف  راونالا  ناونع  اب  یباتک  مه  یلصوم  دمحا  نب  نامثع  نب  هللا  ۀبه  نب  یلع  نسحلاوبا  خیـش  تسا .  هدوب  هعیـش  هعماج 

هتفرگرب هک  رثا  نیا  تسا .  یلبرا  یسیع  نب  یلع  زا  همئالا  ۀفرعم  یف  ۀمغلا  فشک  باتک  متفه  نرق  زا  رگید  مهم  رثا  ( 603  . ) تسا هتشاد 
رد یمهم  رایسب  شقن  دعب ،  هب  متفه  نرق  رخآ  عبر  رد  نآ  فیلءات  خیرات  زا  هدش ،  هتـشاگن  لدتعم  رایـسب  تسا و  ینـس  هعیـش و  ذخآم  زا 

هدراهچ یگدنز  خیرات  زا  تسا  یحرـش  باتک  نیا  تسا .  هدش  همجرت  یـسراف  هب  اهراب  هتـشاد و  هدـهعرب  مالـسا  ملاع  رد  عیـشت  جـیورت 
خیـش زا  میماهللا  همئالا  بقانم  یف  میظنلا  ردـلا  رگید  باتک  میا .  هتخادرپ  نآ  عبانم  رثا و  نیا  یـسررب  هب  یلقتـسم  باـتکرد  اـم  موصعم . 

ناماما و لاح  حرـش  رد  هدنام  ياج  رب  نآ  زا  یخـسن  هکزین  ریثا  نبا  ( 604  . ) تسا م 676 )  ) یلح ققحم  رگاش  یماش ،  متاـح  نب  فسوی 
هدوب هجوت  دروم  مه  اروشاع  يارب  یسیون  لتقم  هرود  نیارد  تسا .  تاداس  ناگرزب و  يانعم  هب  ترابع  نیا  رد  میماهل  تساهنآ .  لئاضف 
لتقم باتک  تسا .  هتشاگن  نیسحلا  لتق  یف  نیـشلا  عرـصملا  مان  اب  يرگید  فوهللا و  مان  اب  یکی  باتک  ود  م 664 )  ) سوواط نبا  تسا . 

رثا نیا  هک  تسا  لمتحم  تسا .  نرق  نیمه  هب  بوسنم  هک  تسا  ییاهباتک  زا  تسین ،  لصا  قباطم  تقیقحرد  تسا و  جـیار  هک  فنخموبا 
(605  . ) دشاب سوواط  نبا  نآ  زا  مه 

مششات مراهچ  نرق  زا  لئالد  ياهباتک 

 . تسا هدش  هتـشاگن  اهنآ  ماما  تابثا  دصق  هب  ناماما  تازجعم  تبث  يارب  ساسا  زا  هک  تسا  ییاهباتک  یعیـش  یخیرات  ياهباتک  زا  یـشخب 
نب دمحم  همئالا  لئالد  باتک  هنیمز  نیا  رد  راثآ  نیرتیمیدق  زا  تسا .  هدش  جرد  زین  ناماما  یخیرات  یگدـنز  زا  یـشخب  راثآ  نیا  رد  اعبط 
نبا اب  رثا  نیمه  هلمج  زا  يو  راثآ  هتـسیز و  یم  دنقرمـس  رد  هک  تسا  مراهچ  نرق  لـئاوا  موس و  نرق  رخاوا  یعیـش  ملاـع  یـشایع  دوعـسم 
زین تسا  ولغ  هب  مهتم  هک  یفوک  مساقلوبا  زا  تازجعملاو  لئالدـلا  باتک  تسا .  هدـنامن  ياجرب  باـتک  نیا  (606  . ) تسا هدرک  دای  میدـن 

طـسوت ص )   ) یبنلا لئالد  ناونع  اب  زین  یباـتک  (607  . ) تسا هتـشون  ءایبنالا  هوبن  تیبثت  باـتک  ناونع  اـب  یباـتک  ومه  تسا .  هنیمز  نیا  رد 
مه تخبون  نب  لهـس  یبا  نب  قاحـسا  نب  یلع  نب  لیعامـسا  (608  . ) تسا هدـش  هتـشون  یفوک  یفوـص  يدوا  میکح  نب  ییحی  نب  دـمحا 
نب هللادبع  سابعلوبا  زا  یکی  لئالدـلا  باتک  ناونع  اب  باتک  ود  (609  . ) تسا هتـشاگن  ص )   ) یبنلا ةوبنل  جاجبتحلا  باتک  ناونع  اب  یباتک 

 . تسا هدوـب  شراـثآ  زا  یخرب  رد  سوواـط  نبا  رداـصم  زا  یناـمعن  رفعج  نـب  مـیهاربا  نـب  دـمحم  هللادـبعوبا  زا  يرگید  يریمح و  رفعج 
ناونع اب  مه  یباتک  هک  نیا  امک  هتـشاد  لئالد  مان  ار  یباتک  مشـش  نرق  رد  هعیـش  ياملع  زا  يرـصب  دمحم  نب  یقابلادبع  دـمحم  وبا  (610)
باتک (611  . ) تسا هتشاد  نیعمجا  مهیلع  همالس  هللا و  تاولص  نیدلا  ۀمئا  رـشع  دحالا  هدالواو  نینموملا  ریما  ۀماما  یف  نیهاربلاو  ججحلا 

زا حئارجلا  جئارخلا و  رگید  هنومن  (612  . ) تسا هدیسر  پاچ  هب  هک  تسا  یسوط  خیش  رصاعم  يربط  ریرج  نب  دمحم  ۀمامالا  لئالد  رگید 
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 ، هنافسءاتم ( 613  . ) تسا هتفگ  نخـس  مالـسلا  مهیلع  ناـماماو  ربـمغیپ  تازجعم  زا  لیـصفت  هب  هک  تـسا  م 573 )  ) يدنوار نیدـلا  بطق 
نتم تسا .  هدـش  همجرت  نینموملا  ۀـیافک  ناونع  اب  زین  نآ  صیخلت  هدـش و  صیخلت  باتک  نیا  تسا .  هدرکن  داـی  ار  دوخ  عباـنم  يدـنوار 
یف بقاـثلا  باـتک  تسد ،  نیا  زا  رگید  نهک  هنومن  تسا .  هدیـسر  پاـچ  هب  ع )   ) يدـهملا ماـمالا  هسـس  ؤـم  طـسوت  دـلجم  هس  رد  یبرع 
ادخ لوسر  ءایبنا  تازجعم  رد  يرابخا  زین  رثا  نیا  تسا .  زادعب 552 ) يافوتم   ) هزمح نبا  هب  فورعم  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  زا  بقانملا 

اـضرلا رخافم  باتک  باتک ،  نیا  رداصم  زا  یکی  تسا .  هدروآ  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ریاس  همطاـف و  ترـضح  تازجعم  نینچمهو  (ص ) 
عوضوم نیمه  رد  یناهفصا  میعنوبا  زین  یقهیب و  زا  ةوبنلا  لئالد  نوچ  ياهباتک  تنس  لها  نایم  رد  تسا .  يروباشین  مکاح  زا  مالسلا  هیلع 

تروص هب  ار  ثحب  هک  نآ  زج  هدرک  لابند  ار  هویش  نیمه  زین  ینادمه  رابجلادبع  یضاق  زا  ةوبنلا  لئالد  تیبثت  باتک  تسا .  هدش  فیلءات 
 . تسا هدرک  هضرع  یمالک 

یخیرات یمالک  ياهباتک 

هدش هدیشک  خیرات  زا  ثحب  هب  اموزل  هتشاد ،  هعیش  نایم  تماما  هب  طوبرم  ياهثحب  هک  یتیمها  بسانت  هب  هعیش  یمالک  تافیلءات  زا  یشخب 
شخب تسا و  نآ  قاول  ماما و  دوجو  ترورـض  تابثا  رد  یبلاطم  هک  یلقع  یـشخب  تسا .  شخب  ود  لماش  اتدمع  تماما  ياهثحب  تسا . 
شخب دنک .  یم  هضرع  هباحص  زا  داقتنا  رد  زین  و  صن ،  هب  نارگید ،  يانتعا  مدع  لیلد  صن ،  دوجو  تابثا  رد  یخیرات  یثحابم  هک  رگید 

هنیمز نیا  رد  هجوت  لباق  هتکن  دوش .  یم  دای  نآ  زا  نعاطم  ناونع  تحت  هک  يزیچ  تسافلخ ،  تفالخ و  زا  داقتنا  اعون  راـثآ  نیا  یخیراـت 
نیا زا  يا  هنومن  دوش .  یم  هئارا  ثیدح  لکش  اتدمع  هک  یمالک  یخیرات  یخرب  تسا و  یخیرات  یمالک  راثآ  نیا  زا  یخرب  هک  تسا  نآ 

باتک تسا .  هدیـسر  مه  پاچ  هب  هک  تساّولغ  هب  مهتم  یفوک  مساقلوبا  زا  ۀـثالثلا  عدـب  یف  هثاغتـسالا  باتک  هدـنام ،  ياـجرب  هک  اـهباتک 
زا یخیرات  عافد  رد  نهک  یـصن  دراد  دوجو  نآ  رابخا  زا  یخرب  دروم  رد  هک  یتاهبـش  زا  رظنفرـص  هک  تسا  سیق  نب  میلـس  باـتک  رگید 
زج یسک  زا  یعطق  روط  هب  دیاب  هک  زین  ار  يدوعـسم  ۀیـصولا  تابثا  (614  . ) تسا تماما  بابرد  ثیدح ،  بلاق  رد  هعیـش  یمالک  دـئاقع 

راثآ نیرت  نهک  رامشرد  (615  . ) درک ناونع  یمالک  یخیرات  یثیدح  راثآ  فیدر  رد  ناوت  یم  تسناد ،  بهذلا  جورم  بحاص  يدوعسم 
پاچ ار  نآ  مق  رد  یمالـسا  تاراشتنا  هک  تسایر  رهـش  ياهیاتـسور  زا  ییاتـسور  يداـبآ  ّدـس  زا  ۀـمامالا  یف  عنقملا  باـتک  هنیمز  نیا  رد 
ناونع تحت  یسوط  خیش  تسا .  هدیسر  پاچ  هب  هک  تسا  یضترم  ریـس  یفاشلا  باتک  راثآ  نیا  نیرتروهـشم  زا  تسا .  کچوک  هدرک و 
نخس م 413 )  ) دـیفم خیـش  هراب  رد  نیا  زا  شیپ  تسا .  هدیـسر  پاچ  هب  زین  نآ  هک  هداد  تسدـب  نآ  زا  يدـیدج  ریرحت  یفاشلا  صیخلت 
باتک زا  دراد .  نآ  زجای  تیالو و  يانعم  ریدغ و  ثیدح  تبسانم  هب  هک  تسا  یناوارف  یخیرات  بلاطم  يواح  يو  يددعتم  راثآ  میتفگ . 
تسا یعیش  ضحم  یخیرات  راثآ  همادا  رد  رثا  نیا  سکعلاب .  هن  درک  دای  یمالک  یخیرات  رثا  کی  ناونع  هب  رتشیب  دیاب  دیفم  خیـش  لمجلا 

دوخ رظن  دروم  یخیرات  لئاسم  تیبثت  يارب  یقارع  نایعیـش  هک  تسا  یخیرات  ياهیراگن  کت  دادتما  ردـت  هدوب و  لومعم  موس  نرق  رد  هک 
ياه هاگدید  تابثا  يارب  يا  هلیـسو  ار  یملع  خیرات  دـیفم  خیـش  هک  نیا  اما  تسین ،  دـیدرت  لباق  رثا  نیا  ندوب  یخیرات  دـنا .  هتـشاگن  یم 
باتک رباربرد ،  ( 616  . ) تسا مالک  شناد  اب  یخیرات  بتکم  قیقلفت  رد  دیفم  خیـش  تاعادـبا  زا  هداد  رارق  هلزتعم  هینامثع و  رباربرد  هعیش 

رد هک  ییاهباتک  تسا .  هدـمآ  نآ  رد  زین  یخیرات  ياهیهاگآ  زا  یخرب  هک  یمالک  ابلاغ  هک  تسا  یباتک  یلح  همالع  (617  ) نیقیلا فشک 
دون زا  شیب  یتهابـش  هک  مهم  رثا  ود  تسا .  یخیرات  مالک  ياهثحب  يواـح  یعون  هب  هدـش  هتـشاگن  یعیـش  قرف  يریگ  لکـش  تشذـگرس 
يذ تاعالطا  يواح  رثا  ود  نیا  تسا .  يرعـشا  هللادبع  نب  دعـس  قرفلاو  تالاقملا  یتخبون و  هعیـشلا  قرف  ياهباتک  دنراد ،  مه  هب  دصرد 

هرابرد ياهیهاگآ  هدروآ ،  مهارف  ار  تارظانم  هچرگ  هک  تسا  ییاهباتک  رامش  رد  زین  یسربط  جاجتحلا  باتک  دنا .  هعیـش  خیرات  زا  تمیق 
دقن رد  یثیدح  یخیرات و  ياهیهاگآ  رب  لمتشم  زین  بهاذملا  ۀفرعم  یف  فئارطلا  باتک  (618  . ) تسا هدمآ  نآ  رد  ناریا  ناماما  یگدنز 

 . تسا فلاخم  بهذم 
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یخیرات یثیدح  ياهباتک 

راثآ نایم  رد  ثیدـح .  رب  هاگ  هدوب و  خـیرات  رب  دـیکءات  هاـگ  هنیمز  نیا  رد  دـنا .  هتـشاد  یکیدزن  طاـبترا  خـیرات  ثیدـح و  هک  یناد  یم 
ثحب هب  هک  یـشخب  یفاک  باتک  رد  دوش .  یم  تفای  یناوارف  یخیرات  رداوم  تنـس ،  لها  دننامه  مراهچ ،  موس و  نرق  رد  هعیـش  یثیدـح 

رد یفاک  ریظن  يرگید  نهک  باتک  هنافـسءاتم  درادرب .  رد  ار  ناماما  یگدـنز  زا  یخیرات  یبلاطم  هدـش ،  هداد  صاصتخا  تجح  ای  تماما 
اضر ماما  یگدنز  خیرات  هرابرد  دراد .  یخیرات  یبلاطم  شیبامک  زین  نآ  هک  درک  هراشا  تاجردلا  رئاصب  هب  ناوتب  دیاش  تسین .  هنیمز  نیا 

رد الماک  هرود  نیا  رد  هعیـش  ماما و  یگدنز  تسا .  رثا  نیرت  هتـسجرب  قودـص  خیـش  زا  مالـسلا  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  هنادواج  رثا  (ع ) 
نیا رد  عیارـشلا  للع  باتک  تسا .  یخیرات  رابخا  رب  لمتـشم  يوحن  هب  کی  ره  زین  قودـص  راثآ  رگید  تسا .  هدـش  سکعنم  باتک  کی 

فیلءات نایرج  ییادـیپ  هناتـسآ  رد  قودـص  هک  اجنآزا  تفای .  ناـت  یم  ار  راـبخا  لـیبق  نیا  زین  یلاـما  رد  دراد .  صاـخ  یگتـسجرب  ناـیم 
دیاـب هدرب ،  هرهب  دوخ  عباـنم  رد  اـهنآ  زا  يرایـسب  زا  هدوـب و  هعیـش  يا  هلاـسر  ثارت  زا  یـشخب  نتفر  نیب  زا  ناـمزمه  مجحرپ و  ياـهباتک 
خیرات زا  یمهم  شخب  مادـکره  هک  هدـنام  ياجرب  شزرا  اـب  باـتک  هس  تبیغ  خـیرات  هنیمز  رد  درمـش .  منتغم  هیواز  نیا  زا  اروا  ياـهباتک 

راثآ نیرتهم  زا  ینامعن  هبیغلا  باتک  یـسوط و  خیـش  هبیغلا  باتک  قودص ،  نیدلا  لامک  باتک  دـنک .  یم  سکعنم  موس  نرق  رد  ار  هعیش 
زا هنومن  ود  تسا .  هتفر  نایم  زا  هک  هدوب  یناوارف  هباشم  راثآ  تسا .  رثا  دنچ  نیارب  ینتبم  هرود  نیا  رد  هعیش  خیرات  دنتسه .  هنیمز  نیا  رد 

يرامشرد تسا .  هدمآ  نیدلا  لامکرد  نآ  بلاطم  زا  یشخب  هک  هدوب  يرجه  موس  نرق  دنمشناد  ینهر  رحب  نب  دمحم  هب  قلعتم  لیبق  نیا 
 ، هنیمز نیا  رد  اهباتک  نیرت  نهک  زا  تسا .  يراگنخیرات  یعون  هب  زین  راثآ  لیبق  نیا  درک .  دای  بقانم  ياهباتکزا  دـیاب  یثیدـح ،  ياهباتک 
زا ولمم  باتک  نیا  (619  . ) تسا هتسیز  یم  موس  نرق  رد  هک  تسا  یـضاق  یفوک  نامیلـس  نب  دمحم  زا  نینموملا  ریما  مامالا  بقانم  باتک 
هک نآ  مغر  یلع  درب .  هرهب  نآزا  ناوت  یم  نانموملا  ریما  یگدـنز  زین  و  ص )   ) ادـخ لوسر  هریـس  هنیمز  رد  هک  تسا  یخیرات  ياهیهاگآ 

ریظن تسرد  دراد .  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یناوارف  تایاور  نمی ،  نایدـیز  ماما  قحلا  یلا  يداـهلا  نایـضاق  تسا و  يدـیز  هعیـش  فلوم 
هک تسا  م 363 )  ) یبرغم یمیمت  دمحم  هب  نامعن  یـضاق  زا  (620) رابخالا حرش  جرارپ  باتک  بهذم ،  یلیعامسا  نایعیـش  نایمالاب  باتک 

دعب هک  لئاضف  رد  تسا  یباتک  رثا  نیا  تسا .  نایمطاف  تموکح  نارود  لوط  رد  بهذم  یلیعامسا  ملاع  نیرت  هتسجرب  فیلءاترپ و  رایسب 
ماما یهارمه  زا  تسا  یحرـش  هدمآ ،  هدش  پاچ  نتم  لوا  دـلجم  رد  هک  نآ  موس  مود و  ءزج  لاثم  ناونع  هب  تسا .  يوق  مه  نآ  یخیرات 
حرـش باتک  مراهچ  ءزجو  نآ  زجو  قدـنخ ،  دـحا ،  ردـب ،  ياهگنج  رد  ناشیا  تکراشم  هلاو و  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـب  ع )   ) یلع
مهدو مهن  متـشه و  متفه ،  ءزج  يدع .  نب  رجح  لتقم  ات  مجنپ  ءزج  تسا .  نیفـص  رابخا  همادا  مجنپ  ءزج  تسا .  نیفـص  لمج و  گنج 

ماما لئاضف  مهدزاود  ءزج  تسا .  س )   ) ارهز همطاف  لئاضف  هژیو  هب  تیب  لها  لئاضف  همادا  مهدزای  ءزج  تسا  ع )   ) نینموملا ریما  لـئاضف 
نآ نمض  هک  تسا  تیب  لها  بئاصم  همادا  زین  مهدزیس  ءزج  مالـسا .  هیلع  نیـسح  ماما  لتقم  هارمه  ماما  نآ  یگدنز  خیرات  و  ع )   ) نسح
ءزج تسا .  هدـش  هتخادرپ  يرگید  يرایـسب  و  ع )   ) داجـس ترـضح  بلاـط و  یبا  نب  رفعج  هـلمج  زا  تـیب  لـها  ناـگرزب  زا  يرایـسب  هـب 

مهدزناپ ءزج  یمطاف  يدـهم  روهظ  یـسابع و  دـضتعم  نامز  ات  تسا  هعیـش  ياـه  هقرف  هچخیراـت  و  ع )   ) قداـص ماـما  زا  ثحب  مهدراـهچ 
 ، تیب لها  خیرات  شراگن  ظاحل  هب  رثا  نیا  تسا .  نایعیش  لئاضف  رد  نآ ،  ءزج  نیرخآ  ناونع  هب  مهدزناش  ءزج  تسا و  يدهم  صئاصخ 
هب ریظن  یب  دوخ  ینامز  هدودحم  ردو  عماج  ربتعم و  يرثا  دیاب  نآ  یلیعامـسا  رـصتخم  ياهـشیارگ  زا  رظنفرـص  و  نآ ،  تمدـق  هب  هجوت  اب 

نیا تیمها  هب  هتفرگرب ،  يربط  ۀیالوالا  باتک  زا  ار  دوخ  باتک  نیا  ریدغ  رابخا  نامعن ،  یـضاق  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  رگا  دیآ .  رامش 
يارب يذـخءام  يو  هنافـسءاتم  هچرگ  درب ،  میهاوخ  یپ  هدوب  وا  سرتسد  رد  بوتکم  راثآ  رد  هک  اه  هتفگان  زا  يرایـسب  رب  لامتـشا  رد  رثا 

 . درمش راثآ  لیبق  نیمه  زا  دیاب  زین  ار  قیرطب  نبا  ةدمعلا  دروآ .  یمن  دوخ  ياهلقن  زا  يرایسب 

یخیرات یلاجر  ياهباتک 
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ؤم ای  و  ناماما ،  باحـصا  زا  یتسرهف  اهراب  هدوب و  هجوت  دروم  هبعـش  نیا  زین  هعیـش  رد  تسا .  خـیرات  مهم  بعـش  زا  یکی  یلاـجر  شناد 
زا یمهم  شخب  هک  هدنام  ياجرب  رثا  نیرتمهم  تسا .  هتفر  نیب  زا  اهنآ  زا  يرایسب  هنافسءاتم  هک  هدش  هتشاگن  یعیـش  رابخا  نایوار  نافل و 

باتک دوش .  یقلت  مهم  دیاب  رظن  ره  زا  هک  تسا  یـشک  لاجر  ای  لاجرلا  ۀفرعم  رایتخا  باتک  هدـمآ ،  نآ  رد  هعیـش  یخیرات  ياه  هاگدـید 
ندوب یلاجر  زا  رظن  فرص  زین  یشاجنلا  لاجر  باتک  دوش .  یقلت  مهم  دیاب  رظن  ره  زا  زنی  ندوب و  یلاجر  زا  رظنفرص  زین  یـشاجنلا  لاجر 
هچره اما  هدـش  نیودـت  رتمک  دـعب  ياه  هرود  رد  راثآ  لیبق  نیا  تسا .  هعیـش  یگنهرف  خـیرات  نآ ،  یـسانشباتک  شزرا  اب  تاعالطا  زین  و 
همالع لاجر  نینچمهو  یـسوط  خیـش  لاجر  زین  تسرهفلا و  ریظن  يراـثآ  دریگ .  رارق  هجوت  دروم  دـیاب  یخیراـت  ثیح  زا  هدـش ،  نیودـت 
تابثا دوخ  ياج  رد  هک  یبلطم  دوش .  یقلت  یعیـش  الماک  رثا  کـی  دـیاب  زین  میدـن  نبا  تسرهفلا  جرارپ  باـتک  تسا .  تسد  نیا  زا  یلح 
تسا هدش  دوقفم  هنافسءاتم  هک  هتشاد  ۀیمامالا  تاقبط  مان  اب  یباتک  يافوتم 630  يرجه و  متفه  نرق  یعیش  ملاع  یط  یبا  نبا  تسا .  هدش 

نبا خیرات  باتک  وا  رگید  مهم  باتک  تسا .  هدروآ  یباحـص  ثوغی  لاح  حرـش  لیذ  رد  هباصالا  رد  ار  نآ  زا  یلقن  ینالقـسع  رجح  نبا  . 
تسا انیبان  نایمان  لاوحارد  هک  نایمهلا  تکن  رد  يدفص  ار  نآزا  هدنامزاب  لقن  هدوب و  هدش  میظنت  اهلاس  بسح  رب  ایوگ  هک  هدوب  یط  یبا 

نایعیـش نایم  زین  شناد  نیا  درک .  تلفغدـیابن  تسا ،  طوبرم  خـیرات  شناد  هب  يوحن  هب  هک  زین  باسنا  ياهباتک  زا  ( 621  . ) تسا هدروآ 
يرمعلا دـمحم  نب  یلع  نبدـمحم  نب  یلع  نسحلوـبا  زا  لاس 443 ) فیلءات   ) يدـجملا باـتک  اـهنآ  نیرت  نهک  زا  یکی  هتـشاد و  یجاور 

تسا يراخب  رصنوبا  ۀلسلسلا  ّرس  يرگید  و  تسا .  شناد  نیا  رد  نابهذم  یماما  رگناشن  نیا  (622  . ) تسا بهذم  یماما  یملاع  هک  تسا 
ریغ شناد  زا  یـشعرم  هللا  ۀیآ  ار  هباسن  ناملاع  زا  تسا  یتسرهف  تسا .  ضامغا  لباق  ریغ  شناد  زا  هبعـش  نیا  تیب  لها  خیرات  شخب  رد  . 
دای رب  هوالع  اهباتک  نیا  رتشیب  تسا .  هدروآ  یقهیب  باقلالا  بابل  همدقم  رد  یـضعرم  هللا  ۀیآ  ار  هباسن  ناملاع  زا  یتسرهف  تسا .  ضامغا 

ای ءاملعلا و  ضایر  ریظن  يرت  لصفم  ياه  هعوسوم  راجاق  يوفـص و  هرود  رد  هک  ینامز  تسه .  زین  یخیرات  بلاطم  رب  لمتـشم  بسنزا ، 
 . دهد یم  رارق  ام  رایتخا  رد  گنهرف  خیرات  هنیمز  رد  هژیو  هبار  يرت  لصفم  یخیرات  ياهیهاگآ  دوش ،  یم  هتشاگن  تانجلا  تاضور 

یماما هدزاود  ناینس  یسراف  یبرع و  راثآ 

هرابرد يراثآ  هک  تساهنآ  زا  یناسک  زا  يادـج  نیا  دـنا .  هتـشون  ماما  هدزاود  یگدـنزرب  حرـش  یلیالد  هب  یناسک  زین  تنـس  ها ل  نایم  زا 
ار اهنآ  انثارت  رد  هیبرعلا  ۀبتکملا  یف  تیب  لها  ناونع  اب  دوخ  تالاقم  هلـسلس  رد  یئابطابط  ار  زیزعلادـبع  هداتـسا  موحرمو  هتـشون  تیب  لها 

دودح رد  هک  يداش ،  نبا  زا  صـصقلاو  خیراوتلا  لمجم  درک .  دای  ناوت  یم  یماما  هدزاود  هعیـش  حالطـصا  اب  دارفا  نیا  زا  دنا .  هدناسانش 
 . . . دوب قیدص  رکبوبا  مالـسلا  هیلع  ربماغیپ  زا  و  دسیون :  یم  رمغیپ  زا  سپ  تفالخ  خیرات  شخب  رد  هدـش ،  فیلءات  یـسراف  هب  لاس 520 

مالسلا هیلع  مالسا  ربماغیپ  تیب  لها  زا  یتعامج  رکذرد  یلصف  رگید  یشخبرد  ومه  تسا .  هدروآ  مه  ار  افلخ  ریاس  لاح  حرش  نآ  زا  دعب 
هب نآ  زا  سپ  هتـشون  ار  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  شنادـنزرف  لاح  حرـش  هدرک ،  زاغآ  مالـس  اهیلع  ارهز  همطاف  زا  اجنآرد  هدروآ . 

فسوی رثا  صاوخلا  ةرکذت  ( 623  . ) تسا هدروآ  راصتخا  هب  مالـسلا  مهیلع  يرکـسع  نسح  نب  دمحم  مساقلوبا  ات  ار  ناماما  ریاس  بیترت 
ماما هدزاود  هلمجزا  تیب و  لها  بقانم  حرـش  هب  ( 654 581  ) يزوجلا نب  نامحرلادبع  جرفلاوبا  نبا  طبـس  يدادغب  هللادـبع  نب  یلغرف  نب 
لیبق نیا  زا  دیاب  زین  م 370 )  ) هیولاخ نبا  زا  لالا  باتک  دیآ .  رامـش  هب  راثآ  نیتسخن  زا  یکی  دیاب  لیبق  نیا  زا  يراثآ  هنیمز  رد  هتخادرپ و 

دمحم نیدلا  لامک  زا  لوسر  لآ  بقانم  یف  لاو  ؤسلا  بلاطم  تسا .  هدرک  لقن  همغلا  فشک  رد  ار  نآ  زا  يدراوم  یلبرا  هک  دشاب  اهباتک 
 . تـسا هدرک  شیاتـس  هدروآ  ار  ماـما  هدزاود  لاـح  حرــش  دوـخ  باـتک  رد  هـک  نآ  لـیلد  هـب  يو  زا  یلبرا  م 652 . )  ) یعفاـش هحلط  نـب 

اهنت ۀیولعلا ،  ۀیمطافلا  تیبلا  لها  فراعم  ۀـیوبنلا و  ةرتعلا  ملاعم  باتک  رد  م 611 )  ) يدابانگ رـضخا  نبا  هب  فورعم  دمحم  نب  زیزعلادبع 
م  ) یفوتسم هللادمح  زا  هدیزگ  خیرات  ( 624  . ) تسا هتفرگ  رارق  یلبرا  یـسیع  نب  یلع  داقتنا  دروم  لیلد  نیمه  هب  هدـمآ و  مهدزای  ماما  ات 

ریما ماما  لئاضف  یگدنز و  حرـش  نایب  هب  سپـس  هداد و  تسدب  ار  تسخن  يافلخ  خیرات  زا  یحرـش  ادتبا  دوخ ،  باتک  زاغآرد  يو  ( 740
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نب نسح  یبتجم  ماما  نیملاعملا  بر  لوسر  دفاحو  نینم  ؤملا  ریما  ياگدـنز  زا  یحرـش  هحفـص 198  رد  همادا  رد  دزادرپ .  یم  نینم  ؤملا 
رکذ رد  هک :  ترابع  نیا  اب  هداد  صاصتخا  ناـماما  رگید  هب  زین  ار  باـتک  میـس  باـب  زا  میـس  لـصف  تسا . .  هدروآ  ع )   ) یـضترملا یلع 
هنـس ناضمرات  نیعبراو  عست  هنـس  رفـص  عبار  زا  ناشتماما  تدم  دندوب .  قلخلا  ۀجح  هک  ینعمجا  مهیلع  هللا  ناوضر  نیموصعم  همئا  یمامت 

ار كربت  دـندوب  ناشیا  قحتـسم  نوچ  اما  دـندرکن  تفالخ  هچرگا  موصعم  همئا  هام .  تفه  لاس و  هدزناپ  تسیود و  نیتءامو  نیتسو  هعبرا 
لوصفلا ( 625  . ) تسا هتفای  همادا  ع )   ) نامز ماما  یناگدـنز  نایب  اـت  حرـش  نیا  دور .  یم  داریا  زاـجیا  لـیبس  رب  يا  همـش  ناـشیا  لاوحازا 

سمش زا  ۀیمامالا  دنع  ۀیرـشع  ینثالا  همئالا  مجارت  یف  ۀیبهذلا  تارذشلا  م 855 . )  ) یکلام غابـص  نبا  زا  ۀمئالا  لاوحا  ۀفرعم  یف  ۀمهملا 
رابخا ( 626  . ) یتکانب نب  دمحم  لضفلوبا  نیدلا  جات  نب  دواد  نامیلـسوبا  نیدلارخف  زا  یتکانب  خـیرات  م 953 )  ) نولوط نب  دمحم  نیدـلا 

ناروشناد زا  يو  اـسراپ .  دـمحم  هجاوخ  زا  بلاـطخلا  لـصف  م 1032 . )  ) ینامرق فسوی  نب  دـمحا  زا  خـیراتلا  یف  لوـالا  راـثآ  لودـلا و 
ار ناماما  لاوحا  زا  حرـش  ضفاور  دـض  رب  دـنت  يریگ  عضوم  یتح  ننـست و  رب  رارـصا  دوجو  اب  هک  تسا  يرجه  مهن  نرق  کلـسم  یفوص 
يرجه و مهد  نرق  زا  خـیراوتلا  ۀـجهب  تسا .  هدیـسر  پاچ  هب  مراـهچ  رتفد  ناریا  یمالـسا  ثاریم  رد  باـتک  زا  شخب  نیا  تسا .  هدروآ 

شیورد زا  نانجلا  تانجو  نانجلا  تاـضور  ( 627  . ) تسا هدروا  ار  ناماما  افلخ و  یگدـنز  زا  یحرـش  ینامثع ،  هزوح  رد  هدـش  فیلءات 
ۀیـسو تسا .  هدیـسر  پاچ  هب  روبزم  باتک  تسا .  هداد  صاصتخا  ناـماما  لاـح  حرـش  هب  دـنلب  یلـصف  زین  مهد  نرق  زا  یئـالبرک  نیـسح 
يوفص تلود  عیشت و  اب  تیدض  هب  هک  م 927 )  ) یجنه ناهبزور  نب  هللا  لضف  زا  موصعم  هدراهچ  تاولص  حرش  رد  مودخملا  یلا  مداخلا 
تلود هیاس  رد  يرجه  مهد  نرق  تاـفلوم  زا  راـبخالا  هنک  ( 628  . ) تسا هدش  فیلءات  موصعم  هدراهچ  یناگدـنز  حرـش  رد  تسا ،  هرهش 

 ، هتـشاگن ضفاور  رب  در  رد  ار  نآ  هک  یمتیه  نبا  رثا  ۀـقرحملا  قعاوصلا  ( 629  . ) دراد ار  ماما  هدزاود  لاح  حرـش  هدش و  فیلءات  ینامثع 
 ، تسخن يافلخ  لاح  حرـش  زا  سپ  يو  یمراوخ ؛  نیدلا  لامک  زا  یـصقالا  دصقملا  تسا .  اهنآ  بقانم  ناماما و  لاح  حرـش  رب  لمتـشم 

خیرات نآ  نمض  هک  (م 903 ) دناوخریم زا  افلخلاو  كولملاو  ءایبنالا  ةریـس  یف  افـصلا  ۀضور  تسا .  هدروآ  ار  ماما  هدزاود  افلخ و  خـیرات 
لاس 900 دودـح  رد  هک  باتک  نیا  يداـبآ .  رتسا  نسح  نیدـلا  جاـت  نب  دـمحا  زا  يدـمحا  هضور  تسا .  هدروآ  ار  ماـما  هدزاود  اـفلخ و 
زا ءادهـشلا  ۀضور  ( 630  . ) ماـما هدزاود  تسخن و  ياـفلخ  هراـبرد  نآ  همتاـخ  تسا و  يوبن  هریـس  هراـبرد  تسا ،  هدـش  فیلءاـت  يرجه 
نآ رد  هدروآاهنآ و  يارب  يرادازع  رد  یبلاطم  زین  ماما و  هدزاود  ءایبنا و  یگدنز  زا  رـصتخم  یحرـش  نآرد  هک  تسا  یفـشاک  نیـسحالم 

 . تسا هداد  صاصتخا  ع )   ) نیسح ماما  هب  ار  شخب  نیرت  لصفم 

مهد ات  متفه  نرق  زا  نابهذم  یماما  یسراف  راثآ 

مهد ات  متفه  نرق  زا  نابهذم  یماما  یسراف  راثآ 

زا ضقن  ناونع  اب  هنادواج  يرثا  تسا .  هجوت  لباق  دوخ  دح  رد  هک  هدنام  ياجرب  هرود  نیا  رد  نابز  یـسراف  نایعیـش  زا  یکدـنا  ياهباتک 
مهم رثا  نیا  دوب .  هدش  هتشون  هعیش  در  رد  هک  یباتک  ربارب  رد  هعیش  زا  عافد  رد  یخیرات  یمالک  تسا  یباتک  هک  يزار  ینیوزق  لیلجلادبع 

 . تسا هرود  نآ  یسایس  انایحا  یگنهرف و  تیعضو  زین  هعیش و  هرابرد  هژیو  هب  يرجه  مشش  نرق  زا  درف  هب  رصحنم  ياهیهاگآ  رب  لمتشم  ، 
دای لیلد  نیا  هب  ار  بلطم  نیا  يو  (631  . ) تسا هتـشاگن  هشیاع  زا  عافد  ای  کفا  ثیدح  هرابرد  یباتک  هک  هدش  روآای  باتک  نامهرد  يو 

ناهفصا رد  متفه  نرق  رخاوا  رد  یعیش  راکرپ  دنسیون  کی  زا  رثا  هس  دننز .  یمن  هنعط  ادخ  لوسر  نارسمه  هب  نایعیش  دیوگب  هک  دنک  یم 
راربالا ۀـفحت  نیرهاطلا و  بقانم  ییاهب ،  لماک  هدننـسیون  يربط  نیدـلا  دامع  تسا .  یخیرات  یمالک  ياـهراک  یگمه  هک  هدـش  فیلءاـت 
باـتک تسا .  هداد  تسد  هب  ییاـهیهاگآ  هاـگیب  هاـگ و  زین  دوخ  هناـمز  زا  هدرک و  یعیـش  مهم  تاـعوضوم  رب  یخیراـت  یمـالک  یـشرگن 

لاس رد  موصعم  ناماما  یگدنز  حرـش  رد  ینیمارو  هاشبرع  نب  دیز  یبا  نب  دمحم  دیـس  زا  راربالا  ۀـمئالا  ۀـفرعم  یف  رابکلا  نسحا  مجحرپ 
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زا راونالا  عماول  مان  اب  نآ  هصالخ  هدنام و  ياجرب  یـشعرم  هللا  ۀیآ  هناخباتک  رد  هلمج  زا  نآ  زا  ییاه  هخـسن  هدـش و  هتـشاگن  يرجه   740
ءایبنا و خیرات  رد  يدلج  هد  يرثا  بستحم  نیـسح  نب  دمحم  زا  دمحم  لآ  يازفا  شمار  باتک  تسا .  تسد  رد  يا  هراوز  نسح  نب  یلع 

بوشآ رهـش  نبا  بقانم  رد  نا  زا  لقن  ود  هکناـنچ  (632  ) هدناوخ فل  ؤم  دزن  ارنآزا  یـشخب  هدـید و  ار  نآ  نیدـلا  خـتنم  هک  هدوب  ناماما 
اما هدش  دای  نآ  زا  نیدـلا  بجتنم  تسرهفلا  ردو  (633  . ) تسا ع )   ) قداص ماما  ملع  هرابرد  رگید  یتبجم و  ماـما  هراـبرد  یکی  هک  هدـمآ 

یعیـش هتـسجرب  هدنـسیون  يردیک  نیدلا  بطق  زا  ججحلا  جهانم  یف  جهملا  جهابم  تسا .  هدـشن  تفای  متـشه  نرق  زا  سپ  زا  يو  زا  يرثا 
یعیـش نیـسح  نب  نسح  طـسوت  هدوب  یبرع  هب  هک  باـتک  نیا  تسا .  هدرک  یم  یگدـنز  مشـش  نرق  رد  يوـق  رایـسب  لاـمتحا  هب  هک  تسا 

ماظن هجاوخ  هب  ار  همجرت  نیا  يو  تسا .  هتـشاذگ  جـهابملا  ۀـجهب  ار  شمان  مجرتم  تسا و  هدـمآرد  یـسراف  هب  متـشه  نرق  رد  يراوزبس 
هدرک ادها  هتـشاد  تموکح  ناسارخ  رد  يرادبرـس  نایاورنامرف  زا  یکی  ناونع  هب  ات 759  لاس 753  زا  هک  نیدلا  سمـش  نب  ییحی  نیدلا 

يراوزبس یعیش  نسح  (634  . ) تسا هدش  هدیـشک  مظن  هب  ینوت  یتریح  مان  اب  یناشاک  يرعاش  طسوت  مهد  نرقرد  جـهابملا  ۀـجهب  تسا . 
تازجعم مه  تیب و  لها  ربمایپ و  یگدـنز  هرابرد  یفیاطل  اهتیاکح و  رب  لمتـشم  هک  حابـشالا  سنوم  حاورـالا و  ۀـحار  ماـن  اـب  مه  یباـتک 
تـسرهف ای  ماما  هدزاود  خیرات  ای  يدیـشر  خیرات  ای  يدمحم  خـیرات  ناونع  اب  ینتم  ( 635  . ) تسا هدیـسر  پاچ  هب  هدش  هتـشاگن  تساهنآ 

متـسیب خیرات  اب  مظن  هب  ناشربق  ياج  هاگداز و  بقل و  بسنو و  مان  اب  ناماما  ربمایبپ و  دلوت  خیارت  رد  هدـش :  هتفگ  نآ  فصو  رد  هک  همئا 
هک تسا  یشاک  نسحالم  زا  رثا  نیا  (636  . ) دوش یم  يادهگن  هرامش 3626  هب  زیربت  یلم  هناخباتکرد  نآ  زا  يا  هخسن  هک  هدعق 819  يذ 
زا لاس  تصـش  هک  لاس 708  رد  ار  باتک  نیا  يو  دراد .  ازـسب  یمهـس  هرود  نآ  عیـشت  رد  هدوب و  هدـنبادخ  دـمحم  ناطلـس  ناکیدزن  زا 

هدش فیلءات  بلح  رد  لاس 803  رد  ترتع  خـیرات  مان  اب  مه  یباتک  (637  . ) تسا هتـشاگن  دادغب  هلحرد و  هدوب  هدرک  يرپس  ار  شیگدنز 
 ، دیاب هعیش  نانابز  یـسراف  نایم  مالـسا  ردص  خیرات  هنیمز  رد  راثآ  نیرت  لصفم  زا  ( 638  . ) تسا هدرک  پاـچ  هوژپ  شناد  ار  نآ  نتم  هک 

نیسح نب  دمحم  زا  رثا  نیا  تسا .  هدش  پاچ  یناوریـش  دمحم  حیحـصت  اب  تسا  یلاس  دنچ  هک  درک  دای  ملاوعلا  ناتـسب  مارکلا و  ۀهزن  زا 
زا تسا  يرابخا  يواح  دـلجم  ود  رد  باـتک  تسا .  هتـسیز  یم  يرجه  متفه  نرق  لـئاوا  مشـش و  نرق  رخاوا  رد  هک  تسا  يزار  نسح  نب 

لئاسمو رکبوبا  هرابرد  هدـش  پاچ  باتک  لوا  دـلجم  رد  هک  ما  یـس  باب  اـت  نآ  زا  سپ  و  مکی .  تسیب و  باـبات  (ص )  ادـخ لوسر  هریس 
رابکلا نسحا  رانک  رد  دیاب  رثا  نیا  تسا .  هدروآ  ع )   ) نامز ماما  ات  ار  نیموصعم  تازجعم  رابخا  متـصش  باب  ات  باتک  مود  دلجم  رگید . 

هک نیا  اب  باتک  نیا  هک  تسا  ینتفگ  دوش .  یقلت  مالـسا  ردص  خیرات  زا  نرایا  خـیرات  ینایم  هرود  هعیـش  یـسراف  راثآ  نیرتلماک  زا  یکی 
رد دننک .  همجرت  شیارب  ات  هداد  ار  نآ  هتـسناد  یمن  یـسراف  هک  يوو  هتفرگ  رارق  سوواط  نبا  هجوت  دروم  تیمها  ظاحل  هب  هدوب  یـسراف 

يزار رخافملا  طسوت  مشش  نرق  رد  مظن  هب  هتبلاو  یـسراف  هب  مه  یلتقم  ( 639  . ) تسا هدرک  لـقن  مومهملا  جرف  رد  نآ  زا  مه  دروم  کـی 
 . تسا هدمآ  ءادهشلا  ۀضور  رد  نآ  زا  يرعشا  هک  هدش  هدورس 

یعیش ياهشیارگ  مالسا و  خیرات  نهک  عبانم 

نآ هک  یلو  رون  دمحم  رتکد  زا  (640  ) يرجه لوالا  نرقلا  یف  هیخیراتلا  تایاورلا  یف  عیـشتلا  رثا  باتک  رب  میراد  يرورم  تمـسق  نیا  رد 
یعیبط روط  هب  اما  تسا ،  باتک  کی  رب  رورم  هچرگ  راتفگ ،  نیا  تسا .  هتشون  یخیرات  ياه  هتشونرب  یعیـش  ياهرواب  ریثءات  هنیمز  رد  ار 
تسا مزال  هتکن  ود  يروآدای  ثحب ،  هب  دورو  زا  شیپ  میدرک .  جرد  اجنیا  رد  ار  نآ  اذل  تسا و  کیدزن  مالسا  خیرات  هرابرد  ام  ثحب  هب 
تسا هدوب  نابز  رس  رب  نخس  نیا  دنتشاد ،  هلزتعم  هعیش و  دننام  راهق  نمـشد  ود  هک  قارع  بهذم  یلبنح  ناسانـش  لاجر  نایم  میدق  زا   1 : 

ياهـشیارگ یگمه  يزاغم  باحـصا  تسا :  هتفگ  سنوی  نب  دمحا  لاثم ،  ناونع  هب  تسا .  هدش  هتـشون  یعیـش  قئالع  اب  مالـسا  خیرات  هک 
قئالع نامه  نآ ،  هدنـسیون  هک  رـضاح  باتک  ( 641  ) نارگید و  يوما ،  دیعـس  نب  ییحی  رعـشموبا  قاحـسا ؛  نبا  لاثم  دنا ؛  هتـشاد  یعیش 

رـصاعم ياهیباهو  يدوعـس و  رتشیب  دننامه  تسرد  تسا ؛  نینچ  شرواب  دراد ،  ار  دادـغب  يرجه  مراهچو  موس  نرق  یطارفا  هلبانح  يرکف 
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اه نآ  نایوار  هکار  ص )   ) ادخ لویسر  تایاور  زا  يرایسب  ات  دندیشوک  مراهچو  موس  نرق  رد  هلبانح  يراگزور  دنراد .  ار  رواب  نیمه  هک 
مدرم هب  یعقاو  تنـس  ثیدـح و  ناونع  هب  ار  هلبانح  یطارفا  یثیدـح  راـثآ  هدرک و  جراـخ  رود  زا  دـندوب  قارع  عیـشتم  كاـپ  ياـه  هرهچ 
نیرت یئزج  مالـسا ،  بوتکم  خـیرات  نداد  ناشن  یعیـشاب  ات  دنـشوک  یم  اـهیباهو  هدـش و  رارکت  تیعـضو  ناـمه  نونکا  دـنهد .  لـیوحت 

 ، يربطلا خیرات  یف  فنخم  یبا  تایورم  باتک  راشتنا  زا  سپ  يدنچ  دـننک .  طقاس  تیجح  زا  تیـسین  راگزاس  اهنآ  دـئاقع  اب  هک  يرابخا 
عبانم هب  دانتـسا  يارب  ار  هار  یمالـسا  یـسیون  خیرات  رد  عیـشت  ریثءات  ندرک  ناونع  اب  ات  هدش  رـشتنم  رـضاح  باتک  ةدشارلا  ۀـفالخلا  رـصع 

زا یخرب  یعیـش  شیارگزا  هک  لاـح  نیع  رد  اـم  دـنک .  دـس  ثیدـح  لـها  اـهیباهو و  یطارفا  دـئاقع  یتسرداـن  نداد  ناـشن  يارب  دوـجوم 
یطارفا ناینس  هک  هدوب  عیشتم  ننست  یعون  يانعم  هب  هکلب  زورما  یعیش  حالطصا  دننام  هن  عیشت  نیا  هک  مینک  زاربا  دیاب  میهاگآ ،  ناخروم 

هیاپ رب  عقاو  رد  دوب .  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ننـست  هعماـج  زا  یگرزب  شخب  موس ،  اـت  لوا  نرق  رد  يراـگزور  دـنا و  هدرب  نیب  زا  ارنآ 
یم ینمـشد  نامثع  اب  هک  دندش  یم  رفن  رازه  داتـشه  رب  غلاب  نیفـص  گنج  رد  هک  ع )   ) یلع ماما  یباحـصا  یمامت  اهباتک ،  لیبق  نیا  رواب 

هک تفگ  دیاب  دشاب  نینچ  رگا  دنوش .  هتخانـش  یلاغ  یـضفاردیاب و  هکلب  هعیـش  اهنت  هن  دنتـشاد ،  رارـصا  هیواعم  اب  گنج  رد  دـندیزرو و 
دننادب و كاپو  لداع  ار  یباحص  ره  اضرف  هک  دنتشادن  ییاهرواب  نینچ  لوا ،  نرق  تسخن  همین  قارع  رد  يور  چیه  هب  ناینـس ،  نیا  فلس 
 ، دندش یم  هتشک  دوخ  رگا  دنتشک و  اراهنآ  هدرک و  دربن  اه  نآ  اب  ع )   ) یلع ماما  نامرف  هب  یطیارش ،  رد  هکلب  دننکن  دیدرت  وا  تقاثو  رد 

عیشتم نایرج  ار  نآ  مراهچ  موس و  نرق  هلبانح  هک  تسا  يزیچ  تسخن ،  رـصع  ننـست  يور  ره  هب  دنتـسناد .  یم  روجءام  دیهـش و  اردوخ 
 . دـنناد یم  تسرد  نییآ  ار  نآ  هتفرگ و  لصا  ار  يوما  ننـست  ربارب ،  رد  دـننک .  یم  رارکت  ار  ننانخـس  ناـمه  اـهیباهو  نونکاو  دـندناوخ 

هداد ناشن  ار  دوخ  يرگ  یلبنح  بصعت  باتک  ياج  ياج  رد  فلوم  داد .  رارق  هجوت  دروم  لیلحت  نیا  ياتـسار  رد  دـیاب  ار  دـیدج  باتک 
رد دـنک .  یم  در  هدرک  دـیدرت  نآ  رد  هیمیت  نبا  هک  نآ  طاخب  ار  ةاخا  ؤم  ثیدـح  دـننام  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  لئاضف  نیرت  عیاـشو 
رب لیلد  هتـشاد  مشچ  کی  مود  هفیلخ  هدرک :  لـقن  هک  ار  بیبح  نب  دـمحم  تیار  نیا  دریذـپ و  یمن  اـفلخ  ياربار  تصقنم  نیرتمک  ربارب 

قیقدـت قـیقحت و  رظن  زا  اـما  تسا ،  هدیـشک  تمحز  شیبو  مـک  عـبتت  رظن  زا  هـچرگ  ثـحب ،  دروـم  باـتک  فـلؤم   2 دننادیم ! يو  عیـشت 
هب ینـشور  هاگدید  چـیه  اما  دوش  هتـشاذگ  مه  رانک  عبانم  زا  یناوارف  ياهیهاگآ  هک  تسد  نیا  زا  ییاه  هنومن  دراد .  یناوارف  ياهیراوشد 
هن دشاب  رظن  دم  دـیاب  سناسیل  قوف  هلاسر  کی  دـح  رد  اهنت  رـضاح  رثا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اعبط  تسا .  ناوارفنآ  رد  دوشن  هداد  تسد 
یب نیا  زا  ییاه  هنومن  تسا  باتک  رب  هاتوک  رورم  کی  ام  فدـه  هک  نیا  اب  تسا .  هدرک  فیلءات  شهوژپ  اهلاس  زا  سپ  یملاـع  هک  يرثا 

ناونع اـب  تسخن  قیقحت  تسا .  هدرک  هراـشا  ثحب  دروم  هنیمز  رد  قیقحت  هس  هب  همدـقم ،  رد  فل  ؤم  تفگ .  میهاوـخ  هراـشا  هب  ار  یتـقد 
اب دیتاسا  زا  رفن  دنچ  روضح  اب  يدرگزیم  لصاح  مود  تسا .  سیحملا  هللادبع  نب  حلاص  رتکد  زا  یمالـسالا  خیراتلا  یف  هعیـشلا  هتلخدلاام 

ةدوعلا نامیلس  مان  اب  درگزیم  نامه  دارفا  زا  یکی  زا  موس  رثا  تسا .  هدیـسر  پاچ  هب  نآ  هک  دشاب  یم  خیراتلا  ۀباتک  یف  عیـشتلا  رثا  ناونع 
هدرک میظنت  لصف  دنچ  رد  باب  ره  باب و  جـنپ  رد  ار  باتک  هدنـسیون  دـشاب .  یم  هیخیراتلا  ۀـباتکلا  یف  اهرثاو  عیـشتلا  ۀـعزن  ناونع  تحت 
باب یلاغ  نایرابخا  نایوار و  لوا :  باب  تسا  بیترت  نیا  هب  باتک  هناگجنپ  باوبا  تسا ،  هعیـش  فیرعت  هرابرد  هک  مدـقم  زا  سپ  تسا . 

تلاسر و رصع  یخیرات  تایاور  رب  عیشت  ریثءات  مراهچ :  باب  هعیش  ناخروم  موس :  باب  نایرابخا  نایوار و  نایم  زا  عیشت  هب  نامهتم  مود : 
رد هک  تسا  یفلتخم  فیراعت  هرابرد  باتک  همدـقم  يوما  نارود  یخیرات  تایاور  رب  ریثءات  مجنپ :  باـب  تسخن  ياـفلخ  تفـالخ  نارود 

لادتعالا نازیم  همدـقم  رد  یبهذ  هچ  نآ  زا  يادـج  هک  تفگ  ناوت  هدـمآ و  فلتخم  عبانم  زا  یلاوقا  تسا .  هتفرگ  تروص  هعیـش  زا  عبانم 
تهج تسا .  تیاصو  تماما و  هلءاسم  تسخن  تسا .  هدمآ  هیعش  دیاقع  زا  یخرب  نآ  لابند  هب  تسا .  هدشن  زاربا  يا  هزات  نخس  هدروآ ، 
دنتسم ع )   ) یلع ماما  دندوب  یـصو  راکنا  هیمیت ،  نبا  زا  لقن  هب  نیرخءاتم  زا  هشیاع و  زا  لقن  هب  يو  هک  تسا  ضحم  راکنا  فل  ؤم  يریگ 
زاغآزا مامت ،  بصعت  اب  فل  ؤم  تسا .  هباحص  هرابرد  هعیـش  رواب  هدما  هعیـشلا  دئاقع  ضعب  ناونع  تحت  هک  هلءاسم  نیمود  تسا !  هدرک 

زا سپ  هدروآ و  اـه  نآ  هراـبرد  ار  اـملع  لاوقا ،  هدرک  رکذ  دـهاش  ناونع  هب  ار  یتاـیآ  هتفگ و  نخـس  اـهنآ  تلادـع  هباحـص و  يرترب  رد 
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هدش ناونع  يرواد  شیپ  يریگ و  تهج  اب  ثحابم  نیا  هک  تسا  راکشآ  تسا .  هدرک  لقن  هباحص  هرابرد  ار  هعیش  هدیقع  هحفـص  نیدنچ 
نیموس دنک .  يروآ  عمج  هعیـش  ياهباتک  زا  دنناد  یم  نارگید  دننامب  ار  هباحـص  هک  ار  هعیـش  ياملع  لاوقا  ات  تسا  هدیـشوک  يو  تسا . 

تیاهنرد و  تسا .  هدمآ  نایم  هب  ابـس  نب  هللادبع  ياپ  زاغآ  نامه  هک  تسا  تعجر  ثحب  هدمآ  هعیـش  دئاقع  نمـض  هک  يو  رظن  زا  هلءاسم 
زا هک  روطنامه  ( 642  ) سب تسا و  تسا  راهچ  نیا  زا  ترابع  یعیش  مالسا  ییوگ  تسا !  فل  ؤم  نیا  هاگن  رد  هعیـش  دئاقع  اه  نیا  هیقت . 

هعیش عیشت و  هب  مهتم  ای  دنا  یلاغ  ای  هک  یناخروم  نایوار و  زا  تسا  یتسرهف  زا  ترابع  باتک  موس  ات  لوا  باب  دیآ  یم  رب  باتک  تسرهف 
نآ عیشت  هرابرد  ار  يداوم  ات  هدیـشوک  هداد و  تسد  هب  ار  دارفا  زا  یتسرهف  نآزا  سپ  هدش ،  دراو  رـصتخم  یثحب  اب  فلوم  شخب  رهرد  . 

ناخروم و غارـس  هب  موس  باب  رد  تسا و  تسخن  نایرابخا  نایوار و  هب  يو  هجوت  مود  لوا و  باـب  ود  رد  دـنک .  يروآدرگ  عباـنم  زا  اـه 
زا یفیرعت  تسا  یلاغ  نایرابخا  نایوار و  شناونع  هک  باب  نیتسخن  همدـقم  رد  فلوم  ات  دوب  مزال  تسا .  هتفر  باتک  بحاص  ياه  هرهچ 

تبث یلاغ  ناونع  هب  هک  ییاـهرهچ  شخب  نیارد  اـجنیا .  رد  هن  هدروآ و  باـتک  همدـقم  رد  هن  ار  يراـک  نینچ  يو  داد .  یم  تسد  هب  ولع 
تشاد هجوت  دیاب  دنا .  هدرک  دای  عیـشتلا  یف  ایلاغ  ناک  ریبعت  اب  ار  اهنآ  موس ،  نرق  یلبنح  سناش  لاجر  هک  دنتـسه  یناسک  اعون  دناه  هدش 
مدـقم هک  ارچ  درادـب ؛  مدـقم  نیخیـش  رب  ار  ع )   ) یلع ماما  تسا ،  ولغ  هب  مهتم  صخـش  هک  تسا  دـح  نادـبات  تراـبع  نیا  رد  یلاـغ  هک 

 . تسا ضفر  رتالاب  هبترم  اهنآ  رظن  زا  عیشت !  رد  ولغ  نیخیش  رب  ترضح  نآ  نتشاد  مدقم  تسا و  عیشت  نامثع  رب  ماما  نتشاد 

باتک لوصف  بابا و  رب  میراد  يرورم  اجنیا  رد 

دارفا نیا  تسا .  هدـمآ  اه  نآ  زا  لوقنم  یخیرات  رابخا  زا  یخربو  هدـش  ییاسانـش  یلاـغ  ناـیوار  زا  رفن  دـنچ  تسخن  باـب  لوا  لـصف  رد 
يو يرازف .  لیعامسا  نبورمع  رمـش ،  نبورمع  ةریـصح ،  نب  ثراح  هصفح ،  یبا  نب  ملاس  نامحرلادبع  دانق ،  دامح  نب  ۀبح  زا :  دنترابع 
ۀبح زا  الثم  دزادـنب .  ّتیجح  زا  هتـسناد  یعیـش  يرابخا  ار  رابخا  نیا  ات  هدوب  نآرب  اعبط  هدرک و  لقن  یخیرات  ربخ  هنومن  دـنچ  مادـکره  زا 

حلاص نب  نامحرلادبع  زا  دروآ .  نامیا  هبنـش  هس  یلع  ماما  هدـش و  ثوعبم  هبنـشود  ص )   ) ادـخ لوسر  هک  هدـش  لقن  تیاور  نیا  ینرعلا 
یلع ترـضح  هک  تسا  هدروا  یئاسن  هک  هدش  لقن  تیاور  نیا  دامح  نب  رمع  زا  تسا .  هدرک  لقنار  لمج  گنج  رد  بءاوح  بالک  ربخ 
یمن نینچ  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف :  مکباقعا  یلع  مهبلقنا  لتق  وا  تام  نافءا  هیآ  لوزن  زا  سپ  ص )   ) ادـخ لوسر  تاـیح  ناـمز  رد  (ع ) 

هب هجوت  اب  نایوار  نیا  یعیـش  رابخا  ات  هدش  شـشوک  شخب  نیا  رد  بیترت  نیدب  تسا !  يرکنم  ثیدح  هک  یبهذ  نخـس  مه  دـعب  مینک . 
طسوت رابخا  نیا  ایآ  هک  نیا  هرابرد  دروم  چیهرد  فل  ؤم  دوش ،  فیعضت  موس  نرق  یطارفا  یلبنح  نناسانش  لاجر  دزن  اه  نآ  يرابتعا  یب 

نب میلـس  اهنآ  تسخن  دراد .  یلاغ  نایرابخا  هب  صاصتخا  لوا  باب  مود  لصف  تسا .  هتفگن  نخـس  هن  ای  تسا  هدش  لقن  اهنیا  زج  ینایوار 
نب غبسا  زا  نآ  زا  سپ  تسا .  هتفگ  نخس  میلس  باتک  ضفر  ولع و  زا  لاح  نیع  رد  هتسناد و  یلایخ  یـصخش  اروا  فلوم  هک  تسا  سیق 

نینچ دوجو  لصا  رد  هدـش ،  لقن  نآ  زا  جرفلاوبا  نییبلاطلا  لتاقم  نوچ  تسا :  هتـشون  هاگنآ  يو .  نیـسحلا  لتقم  باتک  هدرک و  دای  هتابن 
ناوارف لاوقا  تسا .  لصف  نیا  موس  رفن  یفعج  نب  رباج  تسا !  نایعیش  ياه  هتخاس  زا  هتشاد  لتقم  وا  هک  نخس  نیا  میراد و  دیدرت  یباتک 

 . تسا مراهچ  رقن  یبلک  بئاس  نب  دمحم  تسا .  هدش  هراشا  يربط  رد  يو  تایاور  زا  یخرب  هب  هدـمآ و  يو  هرابرد  ینـس  ناسانـش  لاجر 
 . دـنا يدـعب  دارفا  یلجب  ناـمثع  نب  ناـبا  فنخموبا ،  درادـن .  يروآداـی  هب  يزاـین  عباـنم  رد  يو  هدرتسگ  ياـهلقن  عیـشت و  هب  يو  ترهش 

تسا هحفـص  دصکی  زا  شیب  اب  یباتک  دح  رد  يوبن  هریـس  رد  وا  ياه  لقن  هک  یلاح  رد  هدرک  لقن  تیاور  کی  طقف  نابا  زا  هکنآ  بیجع 
 . تسا رتشیب  شردپ  زا  يو  ترهـش  هک  تسا  يدعب  رفن  بئاس  نبدـمحم  نب  ماشه  تسا .  هدـناسر  پاچ  هب  ار  نآ  روطـس  نیا  فلوم  هک 

نیا رد  يو  دنراد .  ترهـش  ضفر  هب  هاگ  عیـشت و  هب  اعون  هک  دنا  يدـعب  يدارفا  محازم  نیرـصن  یلفون ،  نسلحوبا  ریمع ،  یبا  نب  دـمحم 
گرزب اقآ  نخس  هب  فلوم  دنا .  هدرکن  دای  يو  عیـشت  زا  نهک  ناسانـش  لاجر  هک  تسا  بلاج  تسا .  هدرکدای  بیبح  نبدمحم  زا  شخب 

! دوب اـنیبان  شمـشچ  کـی  رمع  هکنآ  یکی  هدروآ :  يو  عیـشت  دـهاش  ناونع  هب  اروا  زا  لوقنم  ربـخ  ود  وا  عیـشت  دـییءات  ردو  هدرک  دانتـسا 
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 . تسا هدز  کتک  ندروآ  مالـسا  رطاخ  هب  هدشن  ناملـسم  زونه  هک  یتقو  رد  هدوب ،  هدش  ناملـسم  هک  ار  دوخ  زینک  وا  هک  ربخ  نیا  رگیدو 
دیعـس وبا  دعب  رفن  تسا .  هدـش  هتـسناد  يو  عیـشت  تمالع  هدربن  راک  هب  هللا  همحر  ریبعت  رمع  يارب  بیبح  نبا  هک  نآ  هوالع  هب  ربخود  نیا 
يدعب رفن  یفقث  قاحساوبا  هاعیاب  نا  دعب  ایلع  التاق  ۀنجلا  ریبزلاو  ۀحلط  لخدی  نا  نم  لعا  هللا  هک  تسا  نآ  شلاوقا  هلمج  زا  تسا  ینجاور 

جهن حرـش  زا  ار  نآ  زا  لوقنم  دراوم  هدـیدن و  هدـش  پاـچ  توریب  نارهت و  رد  ررکم  هک  ار  يو  تاراـغلا  باـتک  باـتک ،  فـلوم  تسا . 
یبالغ ایرکز  نب  دمحم  شارخ و  نب  نمحرلادـبع  ص 106 . )  . ! ) تسا هداد  ماجنا  یمهم  راک  هکنآ  ناـمگ  هب  هدرک  يروآدرگ  هغـالبلا 

یم بورشم  یناوج  رد  دیزی  هک  تسا  نیا  هدرک  لقن  اذل  تسوا و  عیشت  لیلد  فلوم  معز  هب  دیاش  هک  یبالغ  تیاور  کی  دنا .  هعیـش  زین 
سابعلاوبا يرهوج ،  زیزعلادـبع  نب  دـمحا  رکبوبا  یـسوباق ،  نب  دـمحم  نبرذـنم  مساقلوبا  زا :  دـنترابع  رگید  ياـه  هنومن  تسا .  هدروخ 

متـسر نب  ریرج  نبدمحم  دیفم ،  خیـش  قودص ،  خیـش  يدولج ،  ییحی  نب  زیزعلادبع  دمحاوبا  جلثلا ،  یبا  نبا  یفقث ،  هللادـیبع  نب  دـمحا 
مود باب  درادـن .  دوجو  دـیدرت  عیـشت  رد  اهنآ  ولغ  رد  فلوم  معز  هب  هک  دـنا  یناسک  نانیا  تسا .  هدـش  رمتـسملا  بحاـص  یماـما  يربط 
نیا هک  يا  هتکن  دـنا .  هدـش  هدناسانـش  عیـشت  هب  مهتم  نایوار  تشخن  لصف  رد  دـنا .  هدـش  عیـشت  هب  مهتم  هک  تسا  یناسک  هرابرد  باتک 

اما دنا ،  هدش  عیشت  رد  ولغ  یتح  عیشت و  هب  مهتم  ییوس  زا  هچرگ  دارفا  نیا  هک  نآ  دنک  یم  ادج  هدمآ  تسخن  بابرد  هچنآ  زا  ار  تمـسق 
هک دـسر  یم  رظن  هب  اما  دـنا ،  هدـش  قیثوت  مه  نیـشیپ  باب  ياه  هرهچ  زا  یخرب  هتبلا  دـنا .  هدرک  قیثوت  ار  نانآ  ناسانـش  لاجر  زا  یناسک 

ياه هرهچ  زا  یشخب  هک  نیا  بلاج  تسا .  هتشاد  دیدرت  هراب  نیا  رد  باب  نآ  رد  هک  یلاح  رد  هتفریذپ  ار  روبزم  ماهتا  باب  نیا  رد  فلوم 
نب ةراز  رداب  نیعا  نب  کلملادبع  نآ  هنومن  تسا .  هدروآ  عیشت  هب  نیمهتم  شخب  رد  ار  اهنآ  فلوم  اما  دنا ،  یماما  نایعیـش  زا  شخب  نیا 

هتـسناد ییاهقیثوت  نیمه  رد  ار  اهنآ  ییادج  رایعم  شخب ،  ود  نیا  دارفا  تیعـضو  ندوب  یکی  نمـض  فلوم  ایوگ  يور  ره  هب  تسا .  نیعا 
درف عیـشت  هرابرد  ناسانـش  لاجر  لاوقا  نآ  زا  سپ  دوش ؛  یم  دای  صخـش  مان  ادتبا  زین  اجنیا  رد  تسا .  هدـمآ  اهنآ  هرابرد  شیب  مک و  هک 

 : زا دنترابع  شخب  نیا  ياه  هرهچ  رگید .  راثآ  ای  يربط  خیرات  رد  يو  تالوقنم  زا  ربخدنچ  تیاهن  رد  ووا  حدـق  ای  قیثوت  زین  رظن و  دروم 
نب نامیلس  ناعدج ،  نب  دیز  نب  یلع  یملسا ،  نایفـس  نب  ةدیرب  يدنک ،  هللادبع  نب  حلجا  لیهک ،  نب  ۀملـس  يرماع ،  کیرـش  نب  هللادبع 

 ، يدـبع هلیمج  یبا  نب  فوع  لهـسوبا  دایز ،  یبا  نب  دـیزی  نیعا ،  نب  کلملادـبع  ریمع ،  نب  عیمج  تیب )  لها  لئاضف  راـبخا  يوار   ) مرق
نب رفعج  یشرق ،  دعس  نب  ماشه  یمابـش ،  رابجلادبع  هایـس ،  زیزعلادبع  ملـسم ،  نب  کلملادبع  یـشرق ،  فیلخ  نب  رطق  سیق ،  هب  یـسوم 
دوب هیوعم  شمان  هک  یسک  ره  يو  هک  نآ  يرخآ  نیا  عیشت  دهاش  یمسبع . ،  یسوم  نب  هللادبع  یملسا ،  یلعی  نب  ییحی  یعبض ،  نامیلس 

هعیـشاه نآ  نیرتشیب  هک  دارفا  نیا  هب  عیـشت  تبـسن  هدمع  عبنم  دش  هراشا  هک  هنوگنامه  دونـشب .  یثیدح  يو  زا  ات  داد  یمن  هار  دوخ  دزن  ، 
همه يانب  اهنآ  هک  ارچ  تسا ،  ثیدح  لها  يراصحنا  یلاجر  شناد  عقاو ،  رد  تسا ؛  ثیدـح  لها  هلبانج و  یلاجر  راثآ  دنتـسه ،  یقارع 
دـض شیارگ  نیرتکچوک  اهنآ  هاگنزاو  ور  نیا  زا  دنتـشاد .  یـشناد  نینچ  هب  يزاین  ثیدح  یـسررب  رد  دـنداهن و  یم  تالوقنم  رب  ار  زیچ 

هب مهتم  ياهیرابخا  هرابرد  مود  باب  مود  لصف  دنتـشاد .  یـشیارگ  نینچ  اه  یفوک  بلاغ  دـیآ .  یم  باسح  هب  عیـشت  نامثع ،  اـی  هیواـعم 
رفن يدقاو  تسا .  نشور  يو  عیشت  هک  تسا  بلغت  نب  نابا  اهنآ  تسخن  دنتسه .  یمهم  ياه  هرهچ  اما  كدنا  اه  نیا  رامـش  تسا .  عیـشت 

رب تسا  ینعط  هک  نامثع  هرابرد  وا  هکنآ  لیلد  هب  شعلا  فسوی  نارخءاتم  زاو  هتـسناد  هعیـش  اروا  میدن  نبا  اهنت  نامدقتم ،  زا  تسا .  مود 
نیا هعیش  يو  تسا .  فنصملا  يدلج  هد  باتک  بحاص  يو  تسا .  موس  رفن  یناعنص  قازرلادبع  تسا .  هدرک  دادملق  هعیش  اروا  نامثع ، 

 : هدمآ دراد  هیواعم  نامثع و  دض  هبنج  هک  وا  هعیشت  هرابرد  هدروآ .  لیصفت  هبار  نیخیش  رابخا  تایاور و  یلو  نامثع .  اب  تیدض  دح  رد 
هدش لقن  رمع  زایو  داقتنا  رد  مه  يرگید  دهاوش  نکن .  فیثک  وا  دای  اب  ارام  سلجم  تفگ :  قازرلادبع  درب .  هیواعم  زا  مان  يو  دزن  یسک 

تـسیاب یم  اعبط  تسا .  هدـش  يو  زا  یتایاور  يربط  خـیرات  لثم  یخیراـت ،  راـثآ  رد  هک  تسا  هتـشون  فل  ؤم  دـه .  یم  عیـشت  يو  هب  هک 
نیمراهچ و هدـقع  نبا  تسا .  هدروآ  فلتخم  ياهتبـسانم  هب  يرامـشیب  یخیراـت  ياـهلقن  دوخ  فنـصم )   ) يو رد  هک  درک  یم  يروآداـی 

ناگرزب زا  يو  دوش .  هدروآ  عیـشت  هب  نیمهتم  نمـض  رد  هک  دوبن  يزاین  تسا و  نشور  الماک  شبهذـم  هک  تسا  هعیـش  يراـبخا  نیرخآ 
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نآ زا  اما  دنا  هدـش  عیـشت  هب  مهتم  هک  هتفای  صاصتخا  یناخروم  نایرابخا و  نایوار و  هب  موس  لصف  تسا .  يدوراج  يدـیز  عیـشت  بتکم 
 ، هدیقع نیا  هک  تسا  رواب  نیا  رب  اما  دنا ،  هدش  عیشت  هب  مهتم  اذهل  دنا و  هتـشاد  مدقم  یلع  رب  ار  نامثع  اهنیا  هک  هتفریذپ  فل  ؤم  دنیاّربم . 

رابخا هک  تسا  اهنآ  زا  یکی  ینهد  هیواعم  نب  رامع  هیواعم  وبا  دنا !! هتشاد  ار  هدیقع  نیا  روهشم  ناینس  زا  يرایـسب  تسین و  عیـشت  رب  لیلد 
رگید ياه  هنومن  هدـش .  يو  هرابرد  یهاـتوک  ثحب  هک  قاحـسا  نبا  تسا ،  مهم  يا  هنومن  هک  مود  دروم  دراد .  یعیـش  يور  گـنر  يو 

ینامثع يور  ره  هب  هتـسناد و  یم  لضف  بیترت  رد  فیلخ  نیموس  ار  یلع  یلعب .  ثلثی  ناـک  هدـش :  هتفگ  هک  يروثلا  نایفـس  زا :  دـنترابع 
دمحم یمـضهج ،  یلع  نب  یلع  زا :  دنترابع  رگید  دارفا  نیعم .  نب  ییحی  يوسزا  زج  هدشن ،  عیـشت  هب  مهتم  ینیدم  نب  یلع  تسا .  هدوبن 

نیرت یمیدـق  هکنآ  هلمجزا  تساطخ .  یخرب  هک  هداد  یتاحیـضوت  يربط  راثآ  هرابرد  يربط ؛  ریرج  نب  دـمحم  یئاـسن ،  يولع ،  یلع  نب 
رد هیوکسم  نبا  اریز  تساطخ  حوضو  هب  هک  هتـسناد  م 579  يزوج (  نبا  مظتنملا  ار  هدرک  لقن  يو  خـیرات  باتک  زا  هدروآ  هک  ار  یعبنم 
نآ لوا  لصف  تسا .  هعیـش  ناخروم  هرابرد  باتک  موس  باب  تسا .  يروباشین  مکاـح  رگید  هنومن  تسا .  هدرک  لـقن  ار  نآ  مراـهچ  نرق 

هد یط  رد  دراد  وا  عیـشت  رب  تلـالد  هک  ار  يو  لاوقا  هک  تسا  یبوـقعی  اـهنآ  تسخن  دـنراد .  عیـشت  رد  وـلغ  هک  تسا  یناـخروم  هراـبرد 
لـصف تسا .  هدرک  فیدر  هحفـص  هدراهچ  یط  رد  زین  ار  وا  یعیـش  یخیرات  ياهلقن  هک  تسا  يدوعـسم  مود  دروم  تسا .  هدروآ  هحفص 

رد هک  تسا  یناهفـصا  جرفلوبا  يرگید  مثعا و  نبا  یکی  هدش  هدروآ  هنومن  ود  دنا .  هدـش  عیـشت  هب  مهتم  هک  تسا  یناخروم  هرابرد  مود 
یبلاج دراوم  مثعا ،  نبا  هب  تبـسن  هژیو  هب  هراب ،  نیا  رد  تسا .  هدـش  هئارا  ناشیاهبتک  یخیرات  ياهلقن  رد  اـهنآ  عیـشت  ریثءاـت  نآ ،  نمض 

ؤم یعیـش  هدـیقع  ریثءات  لیلد  هب  اه  نآ  بیذـکت  یپ  رد  اهلقن  لیبق  نیا  ندرک  فیدر  اب  ینمـض  روط  هب  فل  ؤم  هچرگ  تسا ؛  هدـش  هئارا 
ریبعت هب  ای  تسخن  يافلخو  يوبن  رـصع  هب  طوبرم  یخیرات  تایاور  رب  هعیـش  بهذـم  ریثءات  هرابرد  باتک  مراهچ  باـب  تساـهنآ .  رب  فل 
ةاخا ؤم  تیاور  هب  تسخن  ثحبم  رد  تسا .  هتخادرپ  رکبوبا  تفالخ  يوبن و  دـهع  هب  لصف ،  نیتسخن  رد  تسا .  هدـشار !  تفالخ  فلوم 
ثحب شور  زا  اجک  ات  فلوم  هک  دهد  یم  ناشن  شخب  نیا  هعلاطم  تسا .  هتخادرپ  مالسلا  هیلع  یلعو  هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نایم 
دنراد رارق  یعیـش  نایوار  باب ،  نیا  تایاور  زا  یخرب  قیرط  رد  دـیوگ :  یم  يو  هدرک ؛  شیوخ  هشیپ  بصعت  قیرط  هدوبرود و  هب  یملع 

رجح نبا  راکنا  هکنآ  مغر  یلع  دراد و  ةاخا  ؤم  راکنا  رد  هیمیت  نبا  ثحب  رب  ریکءات  هب  نآ  زا  سپ  دنک .  یم  رکذ  ار  ییاه  هنومن  سپـس  و 
نبا نخـس  هب  لیامت  اهتنا  رد  درادن ،  دوجو  یعیـش  درف  چیه  ثیدح  نیا  زا  يرگید  قرط  رد  هک  دریذـپ  یم  هدروآ  هیمیت  نبا  هب  تبـسن  ار 

ینـس و زا  قیرط  اه  هد  زا  هک  یثیدـح  نینچ  بیترت ،  نیدـب  دامتعا ! لـباق  ریغ  اـعبط  تسا و  فیعـض  تیاور  نیا  قرط  همه  هک  دراد  ریثک 
هراـبرد مود  ثحبم  تسا .  هدـش  هیمیت  نیا  زا  يوم  هنـالهاج  يوریپ  فل و  ؤم  روک  بصعت  راـتفرگ  هدـش ،  تیاور  عیـشت  هب  مهتم  هعیش و 

هدرک ثیدح  یعیـش  نایوار  زا  دای  يو  تسا .  هتفرگ  تروص  مه  روبزم  ثیدح  اب  هنابـصعتم  دروخرب  نیمه  تسرد  تسا .  ریدغ  ثیدح 
رد هک  دراد  ار  نآ  قح  هیمیت  نبا  ییوگ  تسا !  هدرک  دـیدرت  ثیدـح  تحـص  رد  هیمیت  نبا  اما  دـسیون :  یم  نآ  قرط  ترثک  مغر  یلع  و 

فلتخم قرط  زا  هباحـصلا  لئاضف  باتک  رد  ارنآ  لبنح  دـمحا  ماما  یتح  هدـش و  تیاور  نیعبات  هباحـص و  زا  قیرط  اهدـص  زا  هک  یثیدـح 
بـصعت زا  ینزوس  رـس  داد ،  عاجرا  اهنآ  هب  یقرواپ  رد  هک  یعجرام  ددـعت  مغر  یلع  باتک ،  یفلـس  فل  ؤم  دـنک .  دـیدرت  هدرک  تیاور 

هب ار  خروم  يربط  هیالولا  باتک  هداد  گرزب  اقآ  خیـش  هک  یلامتحا  ساـسا  رب  يو  هک  تسا  ینتفگ  تسا .  هدـشن  ادـج  دوخ  يرگ  یفلس 
يربط زا  هیالولا  باتک  هک  هتفایرد  زین  امتح  هک  دـیمهف  یم  تسیاـب  یم  یبهذ  باـتک  هب  هعجارم  اـب  يو  تسا .  هداد  تبـسن  یماـما  يربط 

نآ تایاور  زا  یخرب  هب  هک  تسا  هفیقـس  ربخ  يدـعب  تیاور  تسا .  هدرکن  بلطم  نیا  هب  هراشا  یبهذـم  بصعت  ظاحل  هب  اما  تسا  خروم 
نآ یعیش  تایاور  رد  یمومع  شیارگ  تسا :  هتشون  هدرک و  هراشا  هدما  رگید  عبانم  يربط و  رد  عیـشت  هب  نامهتم  زا  یناسک  قیرط  زا  هک 

هتخات نادب  تخـس  رد  هک  دراد  همطاف  هناخ  قارحا  ذفنق و  ربخ  هب  مه  يا  هراشا  تسا .  هدوب  هبلغ  رهق و  اب  هارمه  رکبوبا  اب  تعیب  هک  تسا 
لئالد زا  ار  نسحم  طقـس  ربخ  هکناـنچ  تسا .  هدروآ  هسایـسلاو  هماـمالا  باـتک  يرهوج و  رکبوبا  زا  مه  ار  قارحا  هب  دـیدهت  ربخ  تسا . 

يرایسب رد  هک  ارچ  تسا ،  فاصنا  زا  رود  هب  هک  تسا  هتسناد  یعیش  يربخ  مه  ار  ریبز  ندیشک  ریـشمش  ربخ  يو  تسا .  درک  لقن  ۀمامالا 

مالسا خیرات  زا 157عبانم  هحفص 116 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دراد یخیرات  ياهلقن  زا  هتـسد  نآ  هب  هراشا  فلوم  هک  تسا  هماسا  هاپـس  هب  طوبرم  رگید  ربخ  تسا .  هدش  لقن  تنـس  لها  لوقنم  عبانم  زا 
نیا رد  ییوگ  تسا !  هدروآ  هیمیت  نبا  لوق  زا  ار  نآ  بیذکت  يو  دراد .  هماسا  هاپس  هب  نتسویپ  رد  باحـصا  زا  یخرب  یهاتوکزا  ربخ  ك 
يو هاگن  زا  دنا ،  یعیـش  ریغ  ساسا  زا  ینـشور و  هب  اهنآ  زا  یخرب  هک  تاور  رگید  تسا و  هیمیت  نبا  مه  نآ  دراد  دوجو  ینـس  کی  ملاع 

تسا هدش  بیذکت  تدش  هب  دنا  هدرب  هماثع  هاپس  رد  رمع  رکبوبا و  هک  دنا  هدروآ  يرذالب  دعس و  نبا  هک  ربخ  نیا  یتح  دنا .  یعیـش  همه 
ربتعم شنخس  تسا ،  هتـسیز  یم  ترجه  متـشه  نرق  رد  هیمیت  نبا  زج  خروم  مادک  مینک ،  اهنم  ننـست  زا  ار  اهنیا  همه  رگا  تسین  نشور  . 

قاحـسا و نبا  لقم  یعیـش  نایوار  زا  تاـیاور  یخرب  دوجوم ،  عباـنم  رد  هک  نیا  هب  اـهنت  هک  تسا  دادـترا  ربخ  يدـعب  دروم  دوب ؟ دـهاوخ 
همه هک  دراد  یتیاور  هعیـش  اهنت  تسا .  قباطم  ینـس  تایاور  اب  تاـیاور  نیا  دـیوگ :  یم  فل  ؤم  تسا .  هدـش  هراـشا  هدـمآ  یبلک  ماـشه 
اریز تسا .  هدـش  یتقد  یب  راتفرگ  اجنیا  رد  فلوم  دـسر  یم  رظن  هب  رفن .  دـنچ  رگم  دـندش  دـترم  ص )   ) ادـخ لوسر  زا  دـعب  باحـصا ، 
دترم لیابق  یخرب  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  هدروآ  حوتفلا  رد  مثعا  نبا  هدرلا و  باتکرد  يدـقاو  هچنآ  هژیو  هب  دادـترا ،  راـبخا  زا  يرایـسب 

نب کلام  ربخ  هب  مه  يا  هراشا  چیه  فلوم  دندش .  دادترا  هب  مهتم  مالسا  هب  فارتعا  اب  یتح  تاکز  تخادرپ  مدع  لیلد  هب  هکلب  دندشن ، 
عیشت ریثءات  هرابرد  مراهچ  باب  مود  لصف  ده .  یم  ناشن  ار  یباحـص  دیلو  نب  دلاخ  هنادرمناوجان  دروخرب  هک  یتیاور  تسا .  هدرکن  ریون 

تیموکحم رد  یعوـن  هب  هک  یتـیاور  عوـن  ره  اریز  تسا ،  نشور  شخب  نیا  فـیلکت  تسا .  ناـمثع  تفـالخ  هرود  یخیراـت  تاـیاور  رد 
نآ باب  نیا  یعیش  تایاور  هصخشم  يو ،  هتشون  هب  دنا .  هدرک  لقن  یعیش  نایوار  هک  تسا  یتیاور  فلوم  رظن  زا  دشاب ،  نامثع  تامادقا 
نیا رد  يدقاو  تایاور  تسا .  رورش  قساف و  دارفا  يرامش  هب  ياهرهـش  راک  ندرپس  یکی  هک  هدش  بکترم  ار  يدایز  ياهاطخ  نامثع  هک 

یفلـس رظن  زا  اما  دنا ،  هتـشاد  یعیـش  قئالع  ناخروم  زا  يرایـسب  هک  میا  هدرک  هراشا  ررکم  ام  تسا .  هدـش  سکعنم  یعیـش  یتایاور  باب 
 ، دیآ باسح  هب  یعیش  تیاور  دیاب  هتـشون  باذک ،  رمع  نب  فیـس  هچنآ  زج  هب  مالـسلا  ردص  يراگنخیرات  عون  ره  بصعتم  یلبنح  ياه 

یمن يو ،  يزاغملا  باتک  هب  هجوت  اب  يدـقاو  تایاور  هک  تسا  نشور  تسا .  هدـش  هتخادرپ  موس  هفیلخ  تافلخت  هب  اه  نآ  رتشیب  رد  اریز 
زین لقادح  نیا  هک  نآ  تفگـش  دوش .  یم  هتخانـش  يو  درگاش  بصعتم  ینـس  دعـس  نبا  هک  یـسک  مه  نآ  دشاب ،  یعیـش  یتایاور  دـناوت 

 ، دراد صاصتخا  ع )   ) یلع ماما  تفالخ  یخیرات  تایاور  رد  عیشت  ریثءات  هب  باب  نیا  موس  لصف  تسین .  بصعتم  ياه  یفلـس  لوبق  دروم 
 . تسا هتـسناد  یعیـش  تایاور  زا  هدـمآ ،  نامثع  لتق  رب  هشیاـع  ضیرحت  اـهنآ  رد  هک  ار  يراـبخا  اـهلقن ،  یخرب  ندرک  تسرهف  اـب  فلوم 
هک هدش  دیکءات  يرعـشا  یـسوموبا  تلاهجرب  اه  نآ  نمـض  هک  هدش  شرازگ  یعیـش  رابخا  ناونع  هب  يرابخا  زین  ناورهن  نیفـص و  هرابرد 
زا هبعک  ندز  شتآ  هزح و  هعقاودیزی  هیواعم و  تفالخ  نارود  یخیرات  رابخا  رب  عیـشت  ریثءات  هب  باتک  مجنپ  باب  درادن ! لوبق  فلوم  هتبلا 
 ، راـتخم نیباوت ،  تکرح  دراد .  صاـصتخا  يوما  ياـه  فـلخ  تفـالخ  نارود  یخیراـت  تاـیاور  رب  نآ  ریثءاـت  زین  و  ماـش ،  هاپـس  يوـس 

یخیرات تایاور  هکنآ  تسخن  تسا .  هدرک  يریگ  هجیتن  دنچ  نایاپ  رد  فل  ؤم  تسا .  هلمج  نآ  زا  ثعـشا ،  نبا  مایق  ریبز ،  نبا  یبوکرس 
قارع تالوحت  ینعی  هدوب  طوبرم  ناـشدوخ  هب  هک  یثداوح  هب  افرـص  اـهنآ  هکنآ  مود  تساـه .  نآ  یبهذـم  ياـهرواب  اـب  بساـنتم  هعیش ، 
مراهچ تسا .  ناوارف  اه  نآ  نایم  تفلاخم  دراوم  هحیحـص !  تایاور  اب  اهنآ  تاـیاور  یخرب  تقفاوم  مغر  یلع  هکنآ  موس  دـنا .  هتخادرپ 

ار رابخا  دوخ  صاخ  هویـش  اب  هعیـش  ةالغ  هک  نآ  مجنپ  دـننک .  یم  مه  ربخ  لعج  دوخ  عماـطم  هب  ندیـسر  يارب  هعیـش  ةـالغ  هک  نآ  هکنآ 
هک نآ  متفه  تسا .  تنس  لها  یخیرات  رداصم  رد  یعیش  تایاور  زا  يدایز  مجح  مشـش  دشاب .  ناشفادها  تهج  رد  ات  دننک  یم  صیخلت 
هک نآ  متـشه  هدمآ .  صلاخ  یعیـش  ياهباتک  رد  هک  تسا  یبلاطم  زا  رت  ینتفریذپ  تنـس  لها  یخیرات  رداصم  رد  دوجوم  یعیـش  تایاور 

نیا هک  نآ  مهن  تسا .  هدوب  ناش  یخیرات  ياهباتک  میظنت  يارب  عباـنم  دوبمک  ناربج  يارب  هعیـش  یخیراـت  عباـنمزا  ینـس  رداـصم  هدافتـسا 
ینس نایوار  زا  یخرببات  هدرک  تیاور  ار  اهنآ  هتفرگ  رارق  یعیـش  تایاور  ریثءات  تحت  مه  ینـس  نایوار  زا  یخرب  ات  هدش  ببـس  یگتخیمآ 

رداـصم رد  هعقاو ،  ره  هراـبرد  يداـیز  عـبتت  دـیاب  هکنآ  مهد  دنـشاب .  هدرک  تیاور  ار  اـهنآ  هتفرگ  رارق  یعیـش  تاـیاور  ریثءاـت  تحت  مه 
قباطم زین  اهنآ  تایاور  هک  ارچ  دوب ؛  مه  یلاغ  ریغ  نایعیـش  بقارم  دیاب  هک  نآ  مهدزای  دـیآ .  تسد  هب  حیحـص  تیاور  ات  دریگ  تروص 
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مییازفایب و ار  هتکن  کی  دیاب  زینام  دوش .  لابند  رتعیـسو  داعبا  رد  دـیاب  عیـشت ،  ریثءات  ینعی  ثحب ،  نیا  هک  نآ  مهزاود  تسا .  ناشدـئاقع 
شالت رگا  تسین .  سرتسد  رد  هعیـش  عبانم  زج  يزیچ  میـسانشب ،  قارع  تالوحت  خیرات  يارب  یعبانم  دشاب  رارق  رگا  عقاو ،  هب  هک  نیا  نآ 

هرود نیا  خیرات  زا  یمهم  ياهشخب  زا  نامتسد  نونکا  دوبن ،  دنا  هدوب  یلاغ  هعیش  ود  هدنسیون  نیا  هتفگ  هب  هک  یبلک ،  ماشه  فنخم و  وبا 
روطـس يا  هدنـسیون  دراد .  دوجو  عبانم  نیا  رد  هک  تسا  یلادتعا  اب  هارمه  لاح  نیع  نیا  تسا و  هدرتسگ  رایـسب  هعیـش  مهـس  دوب .  هاتوک 

یناخروم هک  یعیش  هب  لیامتم  ای  یعیش  عبانم  اما  دراد ،  يرتشیب  یسررب  هب  زاین  یعیـش  یخیرات  تایاور  یخرب  رد  هک  دریذپب  تسا  نکمم 
فلوم تفگ  دـیاب  تسا .  هرود  نیا  لوبق  لباق  رـصحنم و  عبانم  دـنا ،  هدرک  داـمتعا  نآ  هب  نارگید  يرذـالب و  يو  زا  شیپ  يربط و  نوچ 

هنوگ ره  اهنآ  یلبنح .  ثیدح و  لها  دعب  یکدنا  دندش و  یم  هدناوخ  ینامثع  مود  نرق  رد  هک  تسا  يا  هلحن  هب  قلعتم  ثحب  دروم  باتک 
هک انثتـسا  نیا  اب  اهنت  تبـسن و  نامه  هب  یبصعت  اب  هلحن  نیا  نونکا  دـندرک .  یمن  لمحت  هتـسناد و  یلاـغ  عیـشت  عیـشت و  ار  یعیـش  لـیامت 

نیا هوساو  وگلا  دراد .  ددـجم  يراگنخیرات  يانب  یلعف  جراوخ  ياعدا  دـننام  تسرد  دـنا  هدـش  لیامتم  ع )   ) یلع ماـما  هب  تبـسن  یکدـنا 
 . تسا ینس  يراگن  خیرات  روهشم  نالاّعج  زا  هداد و  هئارا  نآ  ینامثع  لکش  رد  ار  زیچ  ره  هک  تسا  باذک  رمع  نب  فیس  راثآ  شرگن ، 

يوفص هرود  رد  مالسا  خیرات  عبانم 

ياه حرش  رارکت ،  دوکر ،  راتفرگ  میلع  ياه  هنیمز  بلاغ  رد  فیلءات  متفهو ،  مشش  نرق  ات  یمالسا  ندمت  هوکـش  نارود  نارذگ  زا  سپ 
نادنچ اه  هنیمز  زا  یخرب  رد  هاگ  درک و  انثتسا  ار  اهنآ  دیاب  هک  دراد  دوجو  يردان  دراوم  دوش .  یم  یملع  ياهـشور  دقاف  بلغا  هدوهیب و 

ياشگناهج ای  خـیراوتلا و  عماج  ریظن  يراثآ  دراد و  ییالاب  تبترم  لوغم  رـصع  رد  یـسیونخیرات  شناد  لاثم ،  ناونع  هب  تسین .  رداـن  زین 
يا هتـسجرب  نادنمـشناد  هک  رـصم  تاماش و  ياه  هزوح  زج  هب  نآ  زا  دعب  تسالاو .  تبترم  نیا  رگناشن  ور  بآ  ظفاح  راثآ  زین  ینیوج و 

يربخ قرش  رد  هدرک ،  تیبرت  ار  رگید  يرایسب  یبتک و  يزیرقم ،  یماش ،  یحلاص  یلبنح ،  دامع  نبا  رجح ،  نبا  يدفـص ،  یبهذ ،  ریظن 
ير خیرات  ای  ناجرج  خیرات  ای  قهیب  خیرات  ای  روباشین  خیرات  ریظن  تسخن  نورق  رد  هک  ار  يا  هتسجرب  راثآ  نایعیـش  هن  ناینـس و  هن  تسین . 

دوکر راتفرگ  اهتلود  زا  یخرب  هب  تبـسن  یلحم  خـیراوت  زجب  هرود  نیا  یـسیونخیرات  و  دـنرادن .  رگید  دـندرک ،  دـیلوت  ار  اه  نآ  لاـثما  و 
يدودحم راثآ  دنراد ،  هطلس  قرش  رد  نامز  نیا  رد  هک  ینایفوص  دوش .  یمن  ماجنا  يراک  زین  مالسا  خیرات  هرابرد  تبسن  نیمه  هب  تسا . 

خیرات زین  مالـسا و  خیرات  زا  یـشخب  لماش  اعبط  هک  دوب  خیاشم  هلـسلس  اهنآ و  باطقا  تاقبط  حرـش  اعون  هک  دنروآ  دیدپ  مهن  نرق  رد  ار 
جاور یـسیون  لاح  حرـش  رین  خیرات و  رد  یبرجت  ریغ  شرگن  یعون  هنایفوص ،  شرگن  هبلغ  لیلد  هب  خیراوت  نیا  رد  دش .  یم  هعیـش  ناماما 

لومعم هرئاد  زا  جراخ  باطقا  یگدنز  دوب .  نآ  زا  شیپ  نرق  دـنچ  رد  نآ  لاثما  ایلوالا و  تاقبط  فیلءات  هتـشر  نآ  هلـسلس  رـس  هک  تفای 
اعون هک  یخیرات  راثآ  لیبق  نیا  زا  یلیوط  تسیل  دراد .  رارق  دوخ  یعیبط  دـح  زا  رتارف  اهراب  زیچ  همهو  دریگ  یم  لکـش  اـهناسنا  یگدـنز 

تایبدا رد  تسا ،  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  شزرا  فوصت  نتفر  ناـیم  زا  اـب  ناـمزمه  هدوب و  يراـگنخیرات  هزوح  رد  یملع  شزرا  دـقاف  زین 
یخیرات شرگن  اتدمع  مدرم  هک  کلسم  یفوص  تنس  لها  نایم  اهنآ  نیرتروهشم  زا  یخرب  تسا .  هدمآ  خیرات ،  شخب  يروتسا ،  یسراف 

تسین و تسد  رد  یتسرد  یهاگآ  یبرع  نتم  زا  یـصقستملا ،  ۀمجرت  طیف  یـصقالا  دصقملا  زا :  دوب  ترابع  دـنتفرگ  یم  اهنآ  زا  ار  دوخ 
یفطصملا ةریـس  یف  یبتجملا  باتک  نم  یبتجملا  (643  . ) تسا هدـش  ماجنا  مهن  نرق  رد  یمزراوخ  نیـسح  نیدـلا  لامک  تسد  هب  همجرت 

زا اضیا  ةوتفلا  لها  نیقی  ۀیوقتل  ةوبنلا  دـهاوش  (646  ، ) یماج زا  يدمحم  هانپ  تلاسر  ترـضح  دولوم  (645  ، ) یماج زا  یبنلا  ریـس  (644)
لامج زا  نیلسرملا  دیس  لاوحا  قئاقح  نایب  تسا .  هدنام  ياجرب  نآ  زا  یطخ  هخسن  اهدص  هتفای و  ترهـش  رایـسب  باتک  نیا  (647  ) یماج

نیا ( 649 () م 907  ) یهارف نیدلا  نیعم  زا  ۀتفلا  جرادم  یف  ةوبنلا  جراعم  (648) روهشم یفوص  لامج  ریپ  هب  روهشم  یناتسدرا  دمحا  نیدلا 
ینیـسح هللا  لضف  نب  هللا  ءاطع  نیدـلا  لاـمج  ریما  زاباحـصالاو  لـآلاو  یبنلا  ریـس  یف  باـبحالا  ۀـضور  دراد .  یناوارف  ترهـش  زین  باـتک 

لآ بقانم  یف  ءابحالا  ۀـهفحت  (650  . ) تسا هدوب  رادروخرب  يریگمـشچ  ترهـش  زا  هدـش و  فیلءاـت  لاس 900  رد  هک  يزاریـش  یکتـشد 
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يدابآرتسا نیدلا  فیـس  نب  نسح  نیدلا  جات  نب  دـمحا  زا  يدـمحا  راثآ  (651  . ) تسا هدـش  هتـشاگن  تیب  لها  بقانم  رد  ومه  زا  ءاـبعلا 
پاچ بوتکم  ثاریم  تاراشتنا  يرـس  رد  ثدـحم  مشاه  ریم  ياقآ  شـشوک  هب  زین  اریخا  تسا و  یماما  هدزاود  ناینـس  راـثآ  زا  هک  (652)
ریظن ینیوانع  تسا .  ناوارف  هرود  نیا  رد  هنایفوص  عون  زا  یـسدق  یـشرگن  يواح  مظن و  هب  ای  تسا  رثن  هب  اب  هک  رگید  يراثآ  تسا .  هدش 

تایبدا رد  هک  تسا  يریثءات  لیلد  هب  لاقم ،  نیا  رد  اهباتک  نیا  زا  دای  يرفنـضغ .  هبراحم  يردیح ،  هلمح  رارـسالا ،  رحب  جارعملا و  ردان 
ياه هاگدید  اقیقد  هک  تسا  یفشاک  نیسحالم  ءادهشلا  ۀضور  تایبدا ،  ود  نیا  طابترا  رد  حضاو  هنومن  تسا .  هتشاد  هعیش  يراگنخیرات 

 . تسا هدوب  نایعیش  نایم  ذوفنرپ  ینتم  لاس  اهدص  ات  دوخ  هداد و  لاقتنا  ناریا  عیشت  هب  ار  تاره  رب  مکاح 

يوفص هرود  رد  یعیش  يراگن  خیرات 

تسا ییاهتلود  انایحا  يوفص و  تلود  خیرات  تالوحت  تبث  هب  طوبرم  یـسیون  خیرات  زا  یـشخب  يوفـص ،  هرود  رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
فلتخم ياهارآ  ملاع  نآ  روهشم  ياه  هنومن  هک  ار  تافیلءات  لیبق  نا  یگنوگچ  حرـش  هصق  اجنیا  رد  ام  دنا .  هدوب  تلود  نیا  دمآ  رد  هک 

زا معا  مالـسا  ردص  خیرات  هب  هک  تسا  یخیرات  ياهباتک  هب  هراشا  نامدصق  افرـص  هلکب  میرادن  تساهنآ  زج  خیراوتلا و  ۀصالخ  ای  (653)
يرگید هفیاط  هکلب  نید ،  ناملاع  هن  لوا ،  عونزا  راثآ  نافلوم  هکتـسا  ینتفگ  دنا .  هتخادرپ  ع )   ) ناماما خیراتو  ص )   ) ادـخ لوسر  هریس 

زا ظاحل و  نیا  زا  هک  ار  راجاق  يوفص و  هرود  اجنیا  رد  دندوب .  نارعاش  انایحا  ناریبد  نایشنم و  دننام  يوفص  رصع  هعماج  ناگتخیهرف  زا 
هب يوفص  تلود  لیکشت  تسخن  هلحرم  تشذگ  اب  میهد .  یم  رارق  هجوت  دروم  اجکی  دنراد ،  تهابش  رگیدکی  هب  الماک  تاهج  يرایـسب 

یبلصا ياهمرها  زا  دوب .  نآ  لفکتم  بسامهط  هاش  هک  دیسر  يوفص  هرود  تیبثت  هرو  ینعی  نآ  مود  هلحرم  هب  تبون  لوا ،  لیعامسا  دهع 
بلطم نیا  كرداب  بسامهط  هاش  دوب .  دیدج  تلود  یلصا  ياهداینب  زا  یکی  ناونع  هب  نآ  زا  ینابهاگنو  عیـشت  هب  هاش  هجوت  تلود ،  نیا 

 ، خـیرات هزوح  رد  درک .  شالت  لاـس  لـهچ  رما  نیا  میکحت  يارب  فلتخم  ياـیاوز  زا  تخادرپ و  ناریا  رد  یعیـش  هشیدـنا  قیمعت  راـک  هب 
ردـص رد  همئا  نافلاخم  لامعا  دـقن  يداقتعا ،  رظن  زا  ناماما و  یگدـنز  اب  مدرم  ندرک  انـشآ  یتابثا  هبنج  زا  مدرم  ییانـشآ  هدـمع  فدـه 

هب ییانشآ ،  نیا  هعـسوت  يور  ره  هب  اما  دندوب ،  انـشآ  همئا  بقانم  اب  الماک  یقرـش  شخب  رد  هژیو  هب  ناریا ،  هک  تسا  ینتفگ  دوب .  مالـسا 
ار همغلا  فشک  شزرا  اب  باتک  همجرت  روتـسد  راب  هس  بسامهط  هاـش  هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  درک .  یم  کـمک  عیـشت  رتشیب  هچ  ره  جاور 

یکی يوضر  شیرق  نب  هللا  تمعن  تسا .  رکذلا  قوف  بلطم  رب  يدی  ؤم  ندوب ،  مدرم  نایم  عیشت  هعاشا  فده  هب  اقیقد  نیا  هدرک و  رداص 
دوب نیا  رب  هجوت  بسامهط  هاش  رخافم  عماج  نآ  رطاع  رطاخ  هراومه  نوچ  دسیون  یم  شا  همجرت  همدـقم  رد  يو  تسا .  نامجرتم  نیا  زا 

تفرعم دـنلفاغ و  ع )   ) نیبیط همئا  لاوحا  رثکا  زا  نامز  نیا  نامدرم  رتشیب  هک  دوب  ررقم  مولعم و  دوش و  راکـشآ  مدرم  نایم  اربت  الوت و  هک 
 ، باب نیا  رد  تسا  بتک  نیرت  عماج  هک  ۀمئالا  ۀفرعم  یف  همغلا  فشک  باتک  هک  دومرف  دـنرادن .  لصاح  لیـصفت  هب  ناشیا  بقانم  بقوث 

لماش و یتکرب  میظع و  یتمعن  نیا  دـنوش و  مامت  لماک و  ناـماما  تفرعم  رد  همه  ناـیلاوم  و  وش ماع  نآ  عفن  دنک  یسراف  هب  یـسک  رگا 
دشر هرود ،  نیا  رد  مالسا  خیرات  هب  نتخادرپ  رگید  لیلد  ( 654  . ) درک مایق  تمدخ  نیا  هب  يو  هک  دهد  یم  حرش  سپس  يو  دوب .  میمع 

هقف يرگیرابخا ،  هبلغ  وس و  کی  زا  داهتجا  باب  ندـش  هتـسب  زین ،  تنـس  لها  نایم  هک  میناد  یم  دوب .  یثیدـح  يراـبخا و  ياـه  هشیدـنا 
هقف مه  دـیفم ،  خیـش  زا  سپ  هلحرم  نیا  زین  هعیـش  رد  داد .  زورب  لاجم  لاجرو  خـیرات  هب  ضوع  رد  اما  درک  فیعـضت  ار  هفـسلف )   ) لقعو

دـشر اب  دش .  دودحم  لاجر  خیرات و  ضوع  رد  درک و  دشر  هفـسلف  مالک و  مه  دوب و  هدـش  هتـسب  رابخا  باب  نوچ  دـش  تیوقت  يداهتجا 
رد نآ  ندش  دودحم  ببـس  يرگید  لماع  هک  نآ  زج  تفای .  ورهظ  لاجم  زین  خیرات  يا  هزادـنا  ات  يوفـص ،  هرود  رد  يرگیرابخا  ددـجم 
رد موس  نرقرد  هکدوب  ییاـهنامه  ثحاـبم  نیا  دـش .  تماـما  ثحاـبم  یـصاصتخا  روـط  هب  مه  نآ  مـالک  ياـهثحب  رد  خـیرات  زا  هدافتـسا 

ناریا زا  جراخ  نایعیش  هزوح  رد  یتح  يوفـص ،  هرود  راثآ  هدمع  یگژیو  کی  دوب .  هدش  رهاظ  هثالثلا  عدب  یف  هثاغتـسالا  ریظن  ییاهباتک 
ياهباتک هک  یلبراو  سوواط  نبا  ناـمز  فـالخرب  ناـمز ،  نیا  رد  تسا .  هدوبن  ناـشرایتخا  رد  هدرتسگ  یخیراـت  هک  تسا  نآ  نیرحب  رد 

مالسا خیرات  زا 157عبانم  هحفص 119 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هچنآ تسا .  هدوب  رایتخا  رد  یعیـش  ياـهباتک  اـهنت  دـنا ،  هدرب  یم  هرهب  اـهنآ  زا  مه  نایعیـشو  هتـشاد  لـماک  یجاور  قارع  رد  تنـس  لـها 
سوواط و نبا  قیرطب ،  نبا  قیرط  زا  اعون  هک  تسا  یبلاطم  هدمآ ،  اه  نآ  زج  ای  راحب  ای  ةادهلا  تابثا  ریظن  يراثآرد  تنس  لها  ياهباتکزا 

خیرات ریظن  نهک  یخیرات  عبانم  درک .  انثتـسا  ار  اهنآ  لاثما  تغل و  دودـحم  باتک  دـنچ  دـیاب  هتبلا  تسا .  هدـش  لـقن  اـهنآ  لاـثما  یلبرا و 
کی زین  زونه  تسا .  هدوبن  یعیـش  ناملاع  رایتخا  رد  هدوب و  تنـس  لها  ناهج  رد  راـثآ  نیرت  عیاـش  هک  ریثک  نبا  اـی  یبهذ  راـثآ  اـی  يربط 
یعیـش يرثا  هک  زین  یبوقعی  خیرات  زا  تسا .  هدش  هدناسانـش  یـشعرم  هللا  تیآ  هناخباتک  تسرهف  دلجم  تسیب  رد  يربط  خـیرات  زا  هخـسن 
لمجلا باتک  يا ز  هخـسن  هک  تسناد  دـیاب  زینو  درادـن .  دوجو  ناریا  رد  نآزا  یطخ  يا  هخـسن  هکلب  تسین  تسرهف  نیا  رد  يداـی  تسا 

جیار یخیرات  عبانم  نتشاد  ظاحل  زا  هرود ،  يا  هک  دهد  یم  ناشن  همه  نیا  تسا .  هتشادن  رارق  یـسلجم  همالع  ریاتخا  رد  یتح  دیفم  خیش 
يوفص تلود  مود  همین  رد  هک  هلاسر  نیدنچ  تسا .  هدوب  ریقف  رایسب  رایسب  نآ ،  لاثما  فارشالا و  باسنا  ریظن  یبانمگ  عبانم  هب  دسر  هچ 

کی هک  ینامز  و  نایـسابع !  عفادـم  ای  تسا  یماما  هعیـش  کی  يو  ایآ  هک  هتـشاد  دوجو  دـیدرت  نیا  زونه  هدـش ،  هتـشون  ملـسموبا  هرابرد 
ییوگ هک  هتفگ  نخس  نآ  زا  يا  هنوگ  هب  هتـشاد و  رایتخا  رد  ار  بهذلا  جورم  اهنت  دهد ،  ناشن  نایـسابع  عفادم  اروا  ات  هتـساوخ  هدنـسیون 

هدش هتشون  ع )   ) نماما رابخا  هریـس و  هنیمز  رد  هرود  نیا  رد  یناوارف  یبرع  یـسراف و  ياه  هتـشون  ( 655  . ) تسا هتفای  هتخانـشان  يرهوگ 
مهدراهچ ات  مهدزای  دلجم  زا  دسر .  یمن  یـسلجم  همالع  راونالا  راحب  تادلجم  ياپ  هب  مظن  یگدرتسگ و  ظاحل  زا  مادـکچیه  اما  تسا . 

ریسفت ینآرق  تایآ  همیمـض  هب  هدوب ،  هراب  نیا  رد  هچنآ  هعیـش ،  رداصم  نیرتمهم  زا  نآ  نمـض  هک  دراد  صاصتخا  ءایبنا  صـصق  هب  راحب 
اتبسن هک  تسا  ات 22  دـلجم 15  زا  دـلجم  تشه  لماش  يوبن  هریـس  تسا .  هدروآ  مهارف  مزال  بلاطم  شدوخ ،  تاحیـضوت  انایحا  اهنآ و 

زا مهدزناپ  دلج  تسا .  هدش  ماجنا  تقد  اب  اه  تمسق  ریاس  دننام  هجوت و  لباق  یسلجم  همالع  يدنب  میـسقت  عون  دشاب .  یم  لصفم  رایـسب 
ياهتنا ات  هجیدـخ  اب  جاودزا  نایرجام  زا  مهدزناش  دـلجم  تسا .  هتفای  همادا  ترـضح  نآ  یناوج  اتو  هد  زاـغآ  ص )   ) ادـخ لوسر  دادـجا 
تمسق کی  رد  مهدفه  دلجم  تسا .  هتفرگربرد  ار  ترضح  اه  نآ  ننـس  قالخا و  هلمجزا  ص )  ادخ ( لوسر  هب  طوبرم  یـصخش  لئاسم 

همادا رد  تازجعم و  مهدجه  دلجم  تسخن  شخب  تسا .  ترضح  نآ  تازجعم  رب  لمتـشم  همادا  ردو  یبنلاوهـس  تمـصع و  ثحب  لماش 
همادا متـسیب  دـلجم  دوش .  یم  لماش  ار  ردـب  هوزع  ات  تثعب  نارود  رابخا  مهدزون  دـلجم  تسا .  هدـمآ  جارعم  ربخ  نآ  ياـهتنا  رد  ثعبم و 
دلجم تسا .  هتفای  دادتما  عادولا  ۀجحات  مکیو  متسیب  دلجم  تسا .  ناریما  ناهاش و  هب  يراگن  همان  هیبیدح و  ات  ص )   ) ادخ لوسر  تاوزغ 
طوبرم رابخا  اهتنا  رد  ترضح و  نآ  صاوخ  باحصا و  زا  یخرب  نارسمه و  هژیو  هب  ص )   ) ادخ لوسر  براقا  رابخا  لماش  مود  تسیب و 

دلجم تسا .  هدش  هداد  صاصتخا  تماما  ثحبم  هب  متفه  تسیب و  ات  موس  تسیب و  دلجم  زا  تسا .  هدروآ  ار  ص )   ) ادخ لوسر  تافو  هب 
هب موس  هاجنپ و  ات  مود  یـس و  دـلجم  زا  تسا .  هدـش  پاچ  یگزات  هب  هک  دراد  صاـصتخا  اـفلخ  خـیرات  هب  مکی  یـسات و  متـشه  تسیب و 

هدش هتفرگ  رظن  رد  دلجم  کی  رگید  یخرب  يارب  دـلجم و  دـنچ  ات  ناماما  زا  یخرب  يارب  هک  هدـش  هداد  صاصتخا  ناماما  هریـس  خـیرات و 
هنیمز نیا  رد  یعیش  راثآ  زا  هک  هچ  نآ  هدیدن ،  هک  دیفم  خیش  لمجلا  باتک  دننام  یعیش  راثآ  زا  یخرب  زا  رظنفرص  یسلجم  همالع  تسا . 
تـسا يراک  هدوب و  مولعلا  ملاوع  شمان  هک  هدـش  ماجنا  يو  نامز  رد  همالع  راک  دـننام  رگید  یباتک  تسا .  هدروآ  دوخ  رثا  نیا  رد  هدوب 
مامالا ۀسـسوم  طسوت  ناماما  هراب  رد  زین  نآ  تادـلجم  زا  یخرب  عونتم .  تاعوضوم  رد  یعیـش  راثآ  ندرک  هچراپکی  رد  همـالع  راـک  ریظن 
موصعم هدراهچ  خیرات  رد  یـسراف  ار  نویعلا  ءالج  باتک  یـسلجم  همالع  هک  تسا  ینتفگ  تسا .  هدیـسر  پاچ  هب  مالـسلا  هیلع  يدـهملا 

رح خیـش  زا  ةادـهلا  تابثا  باتک  تسا .  هدوب  نیموصعم  هریـس  هنیمز  رد  ریخا  هدـس  دـنچرد  یـسراف  راـثآ  نیرتجیار  زا  یکی  هک  هتـشاگن 
زین از  تازجعم  رابخا  هعومجم  تسا .  دننام  مک  عماج و  یباتک  دوخ  عون  رد  ناماما  یگدنز  زا  يدنچ  رابخا  نایبو  تماما  باب  رد  یلماع 

 . تسا هدیـسر  پاچ  هب  دلجم  تشه  رد  یگزات  هب  رثا  نیا  تسا .  هدروآ  مهارف  زجاعملا  ۀنیدم  رد  ای 1109  م 1108   ) ینارحب مشاه  دیس 
دقاف اهنآ  مظعا  شخب  ابیرقتو  هدوب  شرامش  دح  زا  جراخ  هدش  هتـشون  ناماما  خیرات  تماما و  بقانم و  رد  هرود  نیا  رد  هک  ییاه  هتـشون 
هرود رد  ناریا  یجراـخ  تابـسانم  ندـش  رتهب  مغر  یلعو  هدوب  تخاونکی  راـجاق  هیوفـص و  نارود  رد  تیعـضو  نیا  تسا .  یملع  شزرا 
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یمن تروص  زین  يا  هزات  هدمع  راک  لیلد  نیمه  هب  درادن و  دوجو  ناریا  رد  يا  هناخباتک  دشر  جح  تابتع و  هب  دمآ  تفر و  هژیو  هب  راجاق 
هژیو هب  مالـسلا  خـیرات  رد  فیلءات  راک  هب  زین  یتموکح  ناریبد  هکلب  ینید ،  ناملاع  اهنت  هن  راجراق  هرود  رد  هک  تسا  رکذـت  لـباق  دریگ . 
پاچ بوتکم  ثاریم  طسوت  اریخا  هدش و  هتـشون  ابیز  يرثن  اب  تسا ك  راگن  عیادب  عومدلا  ضیف  نآ  هنومن  دـنتخادرپ .  یم  یـسیون  لتقم 

ار رگید  یحاون  سراف و  تموکح  يدامتم  ياهلاس  يارب  هک  تسازریم  سابع  دنزرف  هلودلا  دـمتعم  ازریم  داهرف  رگید  هنومن  تسا .  هدـش 
گرزب هعوسوم  (656  . ) تسا هدـش  پاچ  ررکم  هک  هتـشاگن  نیـسح  ماما  لتقم  رد  ار  راـتب  ماصمـص  زاـخز و  ماـقمق  باـتک  يو  تشاد . 

یخیرات و شزرا  دقاف  نآ  هیراجاق  خـیرات  شخب  زجب  رـضاح  لاح  رد  هک  تسا  رهپـس  یقت  دـمحم  زا  خـیراوتلا  خـسان  هرود  نیا  یخیرات 
 . تسا خیراوتلا  خوسنم 

اروشاع یسیون  لتقم 

رد تسا .  هدرک  بلج  دوخ  هب  هشیمه  يارب  ار  ناناملـسم  هجوت  نآ ،  زا  سپ  هک  تسا  مالـسا  خـیرات  كاـندرد  ثداوح  زا  ـالبرک  هثداـح 
دادـخر نیا  هرابرد  یناوارف  راثآ  هعیـش ،  ینـس و  زا  تسا و  يدـج  ارجاـم  نیا  هب  هجوت  تسخن ،  نورق  رد  قارع  ناـخروم  تاـفلوم  ناـیم 

يربط خیرات  رد  نآ  هدمع  ياهـشخب  هک  دـشاب  فنخموبا  نیـسحلا  لتقم  باتک  هدـنام  ياجرب  هک  اهنآ  نیرتهب  دـیاش  تسا .  هدـش  هتـشون 
مثعا و نبا  حوتفلاو  يرذالب  فارـشالا  باسناو  دعـس  نبا  يربکلا  تاقبط  رد  البرک  خیرات  رگید  هدنام  ياجرب  راثآ  تسا .  هدـنام  ياجرب 

نیودـت مود  نرق  رد  هک  یناوارف  ياهیراگن  کت  زا  هدافتـسا  اب  راثآ  نیا  تسا .  دـیفم  خیـش  داشرالاو  یناهفـصا  جرفلاوبا  نییبلاطلا  لتاقم 
قاحسا لوبا  ایو  هتابن  نب  غبصا  نیسحلا  لتقم  دننام  البرک  هرابرد  یعیش  نادنمشناد  ياهیراگن  کت  هنافسءاتم  تسا .  هدش  فیلءات  هدش ، 

يدـنمقالع اب  تسا .  هدـش  هتخادرپ  هثداح  نیا  هب  یمومع  راثآ  رد  دـعب ،  هب  مشـش  نرق  زا  تسا .  هتفر  ناـیمزا  رگید  دروم  اـه  هد  یفقث و 
دیدپ يراثآ  مظن  رثن و  زا  معا  یـسراف  نایبدا  رد  دـعب ،  هب  مشـش  نرق  زا  اروشاع  مسارم  يرازگرب  هب  ناریا  فلتخم  طاقن  رد  ینـس  هعماج 

 . تسا هدش  فیلءات  تاره  رد  يرجه ،  مهد  نرق  لئاوا  رد  هک  تسا  یفـشاک  نیـسحالم  ءادهـشلا  ۀشور  تسد ،  زا  باتک  نیرخآ  دمآ . 
هب ار  البرک  دادـخر  نآ ،  مدـع  ای  اهلقن  ندوب  دنتـسم  زا  رظنفرـص  هتخیر و  ابیز  يرایـسب  یبدا  بلاق  کی  رد  ار  البرک  ناتـساد  باـتک  نیا 
رد ثیمع  یلوحت  هدرب و  هرهب  نارگید  دوـخ و  راعـشا  زا  مهو  دوـخ  ياـبیز  رثـن  زا  هار  نیا  رد  وا  تسا .  هدرک  هئارا  لکـش  نیرت  یناـجیه 
اب ( 657  . ) میا هتفگ  نخـس  ءادهـشلا  ۀـضور  هرابرد  لقتـسم  یلاقم  ردام  تسا .  هدرک  داـجیا  هدوب  باـب  زین  نآ  زا  شیپ  هک  یناوخ  لـتقم 

دـیازت و رد  نانچمه  تیعـضو  نیا  دـش .  فیلءات  لتقم  رد  هزات  یفوتم  تفای و  تدـش  اروشاع  مسارم  يوفـص ،  تلود  ندـمآ  راـک  يور 
ثاریم رب  مظن  رثن و  زا  هنیمز  نیا  رد  یتاـفیلءات  اـی  فی و  لءاـت  لاـس  رهو  هتفاـی  همادا  نآزا  سپ  راـجراق و  هرود  ياـهتنا  اـت  هدوب و  دـیازت 
هدـشن هدافتـسا  قیقد  رداصم  زا  تشذـگ ،  هک  هنوگنامه  درادـن و  دوجو  یخیرات  تقد  هرود  نیا  رد  هنافـسءاتم  دوش .  یم  هدوزفا  نیـشیپ 

هیضق هب  ءالتباو  تبیـصم  مغ و  هودنا و  هیواز  زا  ات  اتدمع  هک  نآ  دراد  دوجو  هرود  نیا  ياهیـسیون  لتقم  رد  یـشنیب  ظاحل  زا  هچنا  تسا . 
 . دنک هیهت  یناوخ  هضور  دـصق  هب  مه  نآ  از  نزح  ینتم  دراذـگب  رایتخا  رد  یخیرات  ینتم  هک  نآ  زا  شیپ  ات  هدـش  هدیـشوک  هدـش و  هاگن 

هنومن تسا .  هدوب  هیرگ  يارب  هنیمز  ندرک  مهارف  شا  هدمع  فده  هدش و  فی  لءات  يراوگوس  سلاجم  يارب  هرامش ،  هب  راثآ  نیا  بلاغ 
ءـالتبا مـینک :  یم  لـقن  تـسا  يراـجاق  هرود  زا  اـهنآ  هدـمع  هدـش و  فیلءاـت  دــعب  هـب  يوفــص  هرود  زا  هـک  ار  اـه  باـتک  نـیا  زا  ياـه 
رارسا یف  ةدابعلا  ریسکا  ( ، 61 هعیرذ 11 / ) ءاکبلا یف  ماهوالا  ۀلازا ،  يروتـسا )  مان  اب  سپ  نیا  زا   993 يروتسا ،  یسراف ،  تایبدا  ) ءایلوالا
هعیرذ  ) نیموصعملا بئاصم  یف  اکبلا  رحب  ( 7165 یشعرم ،   979 يروتسا ،   ) ءاکبلا حاوما  ( ، 986 يروتسا ،   ) يدنب رد  اقآالم  زا  ةداهشلا 
ءاکب (1001 يروتسا ،   ) متام ناتـسب  ( 964 يروتـسا ،   ) مغ رحب  یـشعرم 2592 ، )  ) عومدلا رحب  ( 990 يروتـسا ،   ) نزحلا رحب  ( 84  / 26

 ، يروتـسا  ) بئاصملا هصالخ  ( 9076 يروتـسا ،   ) نازحالا تیب  (960 يروتـسا ،   ) البرک دادیور  رد  ءالتباو  ءالب  (6582 یـشعرم ،   ) نیعلا
ۀبیصملا یف  ۀبکاسلا  ۀعمدلا  (996 يروتـسا ،   ) نیـسحلا صئاصخ  یلع  نیعلا  عمد  یشعرم 2916 )  ، 964 يروتسا ،   ) مغ ناتـساد  ( 1017
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یشعرم  ) صاوخلا ۀضور  ( 6545 یشعرم 6224 ، ،   951 يروتسا ،   ) هینسح هضور  ( 6 هعیرذ 1 / ) ءاکبلا ضایر  ( 264 هعیرذلا 8 /  ) هبتارلا
یبا ۀبیصم  یف  رارسالارس  ( 958 يروتـسا ،   ) ةداسلا بئاصم  رکذ  یف  ةداهـشلا  ضایر  ( 156 یشعرم ،   ) يدزی ءادهـشلا  ۀضور  ( ، 3001 ، 
نیع يروتـسا 982 ) ) ءاکبلا نامع  (967 يروتـسا ،  ) ءاـکبلا ناـفوط  ( 164  / 15 هـعیرذ ،  ) ءاـبکلا قـیرط  ( 996 يروتـسا ،  ) راهطالا ۀـمئالا 

نیکابلا زنک  (989 يروتـسا ،   ) نازحالا تاـسبق  ( 988 يروتـسا ،   ) عومدـلا ضیف  ( ، 440 یـشعرم ،   ) عومدلا نیع  (941 يروتسا ،  ) ءاکبلا
نیع بـل  ( 987  ، 969 يروتــسا ،   ) بئاــصملا زنک  ( 991 يروتــسا ،   ) نـحملازنک ( 4550 یــشعرم ،   ) نیکاـبلازنک (969 يروتــسا ،  )

سلاجم (5006 یـشعرم ،   ) نویعلا یکبم  ( 975  ، 963 يروتـسا ،   ) هدکمتام ( 970 يروتـسا ،   ) نیرکاذـلا ناسل  ( 942 يروتسا ،  ) ءاکبلا
عمجم ( 6643  ، 5425  ، 3369 یـشعرم ،   ) بئاطالا بئاون  یف  بئاصملا  عمجم  (40 هعیرذ 2 /  ) ءاکبلا يرجم  (945 يروتـسا ،   ) ۀعجفملا

دیس بئاصم  یف  نازحالا  نزاخم  ( 945 يروتسا ،  ) ءازعلا طیحم  يروتسا 943 )  ) بولقلا قرحم  ( 6572 یشعرم ،   ) یناردنزام بئاصملا 
حاتفم (3017 یـشعرم ،  ) ءادهـشلا دیـسلا  لتقم  یف  ءاکبلا  ندعم  ( 969 يروتـسا ،   ، 1645 یـشعرم ،  ) ءاکبلا نزخم  نانجلا ،  لـها  باـبش 

عبنم یـشرعم 3455) ) ءاکبلا لـهانم  ( 921  / 5 يرهطم ،  هناـخباتک  ) ءاـکبلا حاــتفم  یـشعرم 2363 ) ) اـبع لآ  صماـخ  ۀبیـصم  یف  ءاـکبلا 
(372 هعیرذ 24 /  ) ءاکبلا زاوج  یف  نیعلارون  (1000 يروتسا ،   ) نیصاعلا تاجن  ( ، 959 يروتسا ،   ) نازحالا جیهم  /( هعیرذ 22 358 ) ءاکبلا

نیسح الم  مرحملا ، )  رهش  یف  مغ  مه و  ( 3083 یشعرم ،   ) عومدلا عوبنی  ( 961 يروتسا ،   ) ةاجنلا ۀلیسو  یشعرم 5500 ) ) ءاکبلا ۀلیسو  ، 
دیس راصتنال  راکبالا  راصبا  یشعرم 1731)  ) یناقراوهد فسوی  دمحم  ناجـشالا ،  ۀحیـص  نازحالا  ۀحون  یـشعرم 5627)  ) نسح یلع  نب 

رگناشن اهباتک ،  نیا  یماسا  رد  تقد  ف 5/77 ) يرهطم ،  دیهش  هناخباتک   ) نیسحلا بئاصم  یف  نینوکلا  ضایر  ( 9  / 12 سلجم ،  ) راربالا
هرود نیا  رد  البرک  تبیـصم ،  کشا ،  ءالتبا ،  نزح ،  ءاـکبزا ،  تسا  تراـبع  هک  دراد  دوجو  اـهنآ  رد  يدـیلک  موهفم  دـنچ  هک  تسا  نا 
رگید هتکن  تسا .  هدوب  رظن  دـم  نآ  رد  یخیراتدـید  رتمک  دـش  هراشا  هک  هنوگنامه  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  میهاـفم  نیا  هیواز  زا  رتشیب 

دایدزا هب  ور  نمـشد  ياه  هتـشک  رامآ  اـت  تسا  هدـش  ببـس  ع )   ) نیـسح ماـما  باحـصا  تسکـش  زا  بجعت  هک  تسا  نآ  راـثآ ،  نیا  رد 
هک ار  یموجن  ماقرا  لیبق  نیا  یناشاک ،  هللا  بیبحالم  ءادهشلا  ةرکذت  یتح  يردنباقآالم و  ةداهشلا  رارسا  هب  یهاگن  هراب  نیا  رد  دراذگب . 

ملاع دوخ  هک  يرون  نیـسح  ازریم  هک  دوب  عقاو  زا  رود  يردق  هب  راثآ  لیبق  نیا  دهد .  یم  ناشن  تسین  تابثا  لباق  یخیرات  كالم  چیه  اب 
هب ناجرم  ؤل و  ؤل  باتک  تشون  اب  اـت  تشاد  نآ  رب  دروآ ،  مهارف  لـئاسو  كردتـسم  رد  ار  فاعـض  تاـیاور  مظعا  شخب  دوب و  يراـبخا 

هتفرگ و دوخ  هب  يا  هزات  تروص  عضوم ،  رییغت  یکدـنا  اب  راصعم ،  هرود  رد  یـسیون  لتقم  دورب .  ناناوخ  لتقم  ناـسیون و  لـتقم  گـنج 
 . درک میهاوخ  یفرعم  دعب  شخبرد  ار  اهنآزا  یشخب  هک  هدش  قلخ  دیدج  راثآ 

ریخا ههد  دنچ  رد  یسیون  خیرات 

 . تشاد همادا  هنهک  ياهبلاق  نامهرد  مالـسا ،  ردـص  هب  طوبرم  یخیرات  راـثآ  شراـگن  نآ ،  زا  دـعب  اهتدـم  یتح  راـجاق و  هرود  ماـمت  رد 
رارق هدافتـسا  دروم  یبهذـم  موسر  بادآ و  ظفح  رد  مدرم  ماوع  ياهتـساوخ  نیمءات  يارب  رازبا  کی  ناونع  هب  رتشیب  هاگن ،  نیا  رد  خـیرات 

 ، یبهذـم ناخروم  يوس  زا  اه  نآ  دـییءات  يارب  مدرم  یعیبط  زاین  و  هعماج ،  رد  یبهذـم  موسر  بادآ و  توق  لـیلد  هب  اـعبط  تفرگ .  یم 
دروم مالـسا  خیرات  رگید  ياهـشخب  اب  هسیاقم  رد  سدقم ،  هرود  کی  ناونع  هب  ناماما  خیرات  هوالع ،  هب  دوب .  هدش  هتـسب  رظن  دـقن و  باب 

تاعوضوم ریاس  هرابرد  هک  نانچنآ  هناملاع ،  ثحبم  کـی  ناونع  هب  خـیرات  هتـشر  اـب  نآ ،  رب  نوزفا  تفرگ .  یمن  رارق  لـیلحت  یـسررب و 
یملع ياه  هزوح  رد  لوصو .  لباق  عبانم ،  هعلاطم  فرص  اب  دوب  تحیصن  هظعوم و  هلیـسو  خیرات  دش .  یمن  هاگن  دش ،  یم  دروخرب  ینید 
هجرد نیدنچ  هشیمه  هک  دوب  ربنم  لها  دارفا  راک  نآ  هب  نتخادرپ  الوصا  هکلب  دش ،  یمن  دروخرب  یملع  هتـشر  کی  ناونع  هب  سرد  نیا  اب 
هتفرگ رارق  رتشیب  هجوت  دروم  وس ،  نیا  هب  لبق  ههد  نیدـنچ  زا  خـیرات  شناد  دـندش .  یم  هتـسناد  رت  نییاـپ  یمالـسا  مولع  نیـصصختم  زا 

یم ار  خیرات  لیلحت  نآ ،  رد  املع  ندـش  ریگرد  هک  ناریا  یـسایس  تالوحت  تسخن  دـشاب :  اهنیا  نآ  لئالد  نیرتهم  دـیاش  ( 658  . ) تسا
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رـصم و هژیو  هب  یبرع  ياهروشک  زا  يراثآ  دورو  هک ،  نا  رگید  دننک .  یقلت  رت  يدج  ار  مالـسا  خیرات  ات  تشاداو  رابجا  هب  اهنآ  دیبلط و 
کی ناونع  هب  خیرات  شناد  تقیقح  رد  دربب .  یپ  یمالـسا  مولع  نایم  خیرات  تیمها  هب  هعیـش  هعماج  ات  دش  ببـس  ناریا  هب  قارعو  هیروس 
يوس هب  هدمآ و  دیدپ  قطانم  نآ  رد  راثآ  نیا  لیلد  نیمه  هبو  دوب  رتشیب  دنداد ،  یم  يرتشیب  ياهب  لقن  هب  هک  تنس  لها  نایم  یلقن  شناد 

 ، نآ هنومن  تشگ ،  یمرب  خیرات  هباهنآ  زا  یشخب  هک  دوب  یلئاسم  هب  نارکفنشور  ياهداقتنا  نتفرگالاب  رگید  لماع  دش .  ریزارس  زین  ناریا 
تسیب و باتک  رگید  هنومن  درک .  داجیا  ییوگخساپ  يارب  خیرات  هب  ار  املع  زا  یجوم  هک  دوب  عیـشت  مالـسا و  اب  طابترا  رد  يورـسک  راثآ 
اهیبرغ و یسیون  خیرات  ياه  هویش  ریثءات  درک .  رت  يدج  ار  ص )   ) ادخ لوسر  هریـس  رد  شهوژپ  قیقحت و  هنیمز  دوخ  زین  نآ  هک  لاس  هس 

خیرات یبالقنا  ياهـشخب  لیلحت  رد  هژیو  هب  هلءاسم  نیا  تسا .  یبایزرا  لباق  خـیرات  هب  ام  هعماـج  ددـجم  درکیور  رد  زین  اهتـسیسکرام  زین 
ره رد  يور و  ره  هب  هک  هدوب  البرک  خـیرات  هعیـش ،  هعماـج  يارب  خـیرات  شخب  نیرت  سوسحم  تسا .  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  رتشیب  هعیش 
زا شیب  ات  هدش  ببـس  نآ ،  ساسح  یـسایس  شقن  و  هعیـش ،  هعماج  رد  هعقاو  نیا  تیمها  تسا .  هدش  یم  رورم  وگزاب و  خـیرات  نیا  لاس 

 . دیآ دیدپ  هنیمز  نآ  رد  يراثآ  تفرگ و  رارق  هجوت  دروم  رگید  هرود  ره 

يوبن هریس  رد  دیدج  راثآ  هدیزگ 

يوبن هریس  رد  دیدج  راثآ  هدیزگ 

یم هدش  هتـشاگن  يوبن  هریـس  هرابرد  نونکات  شیپ  ههد  دنچ  هژیو  هب  هتـشذگ  هدـس  رد  هک  ییانتعا  لباق  راثآ  زا  یخرب  یفرعم  هب  اجنیا  رد 
نع نآرقلا  ثیدح  یبرعلا  باتکلاراد  توریب ،  یناتکلا ،  یحلادـبع  ج 2 ،  ۀیرادالا ،  بیتارتلاب  یمـسملا  ۀیوبنلا  ۀموکحلا  ماظن  میزادرپ . 

نیوکتلا نم  ص )   ) لوسرلا ۀلود   1413 یمالسالا ،  برعلا  راد  توریب ،  دباع ،  لآ  رکب  نبدمحم  ردبوبا  ج 2 ،  ص ، )   ) لوسرلا تاوزغ 
رشان و نودب   ) مهدزیس پاچ  لکیه ،  نیـسح  دمحم  ص ، )   ) دمحم ةایح   1993 رامع ،  راد  ندرا ،  سقدلا ،  ۀمالـس  لماک  نیکمتلا  یلا 
 ، یجعلق ساور  دمحم  ۀیوبنلا ،  ةریسلل  ۀیسایس  ةءارق   1413 يرقلا ،  اما  ۀعماج  هکم ،  نابضغ ،  دمحم  رینم  ۀیوبنلا ،  ةریسلا  هقف  رـشن ) لاس 

1404 عیزوتلاو ،  رـشنلل  ۀیملعلا  ثوحبلاراد  توریب ،  یجعلق ،  ساور  دمحم  ۀیوبنلا ،  ةریـسلل  ةدـیدج  ةءارق   1416 سئاـفنلاراد ،  توریب ، 
دهعلا يوبنلا ،  رـصعلا  یمالـسالا ،  خیراتلا  ۀعوسوم   1416 هوسا ،  نارهت ،  يونـش ،  ماوـق و  دـمحم  ج 3 ،  ص ، )   ) هتریـس یبـنلا و  ةاـیح 
ارهزلا سن ،  ؤم  نیـسح  ۀـیوبنلا ،  ةریـسلا  یف  تاـسارد   1417 یمالـسالا ،  رفکلا  عـمجم  مق ،  يورغلا ،  یفـسویلا  يداـه  دـمحم  یکملا ، 

هتیب و  ص )   ) یبنلا رـصع   1417 دـشرلا ،  ۀـبتکم  ضایر ،  یلوزج ،  نوعماـس  یمزحا  میرکلا ،  نآرقلا  یف  ةرجهلا   1405 یبرعلا ،  مالعالل 
ةزع دـمحم  میرکلا ،  نآرقلا  نم  هسبتقم  روص  ص ، )   ) لوـسرلا ةریـس  هیبرعلا 1964  ۀـظقیلراد  توریب ،  هزورد ،  ةزع  دـمحم  ۀـثعبلا ،  لبق 

 ، یلعلا حلاص  دـمحا  ج 2 ،  ص ، )   ) لوـسرلا دـهع  یف  ۀـلودلا   1983 تاعوسوملل ،  ۀـیبرعلا  رادـلا  ییحی ،  لآ  یـسیع ،  هرهاـق  ةزرود ، 
لوسرلا تاوزغ  یف  ۀیرکسعلا  ۀیرقبعلا   1402 ۀیمالسالا ،  بتکلاراد  هرهاق ،  یلازغلا ،  دمحم  ةریسلا ،  هقف   1988 یقارعلا ،  یملعلا  عمجملا 
ۀلبقلاراد ضایر  ینامی ،  هدبع  دمحم  ةوزغلاو ،  ۀنیدملا  يربکلاردب ،  يرمق .  یبرعلا 1377  رکفلاراد  هرهاق ،  جرف ،  دمحم  عاص  (ص ، ) 

 ، یسراف نیدلا  لالج  مالسا ،  یلماکت  بالقنا   1406 فراعتلاراد ،  توریب ،  ینسحلا ،  فورعم  مشاه  ص ، )   ) یفطصملا ةریـس   1415 ، 
ج يوبن ،  هریس  1347ش .  داشرا ،  هینیسح  نارهت ،  نارهت ،  ناگدنـسیون ،  زا  یعمج  ج 2 ،  ناربمایپ ،  متاخ  دمحم   1349 ایسآ ،  نارهت ، 
يربمایپ و داهج ،  يربمایپ و  بالقنا ،  يربمایپ و   1372 یمالسا ،  داشرا  ترازو  تاراشتنا  پاچ و  نامزاس  نارهت ،  داشلد ،  یفطصم   ، 3

دهشم يرباص ،  نیسح  همجرت  هرهزوبا ،  دمحم  ناربمایپ 3ج  متاخ  باتک .  ماجنا  هسسوم  نارهت ،  یسراف ،  نیدلا  لالج  3ج ،  تموکح ، 
یـسایس خـیرات  نارهت  هاگـشناد  تاراشتنا  نارهت ،  یتیآ ،  میهاربا  دـمحم  ص ، )   ) مالـسا ربمایپ  خـیرات   1373 یمالـسا ،  ياشهوژپ  داینب 

یسایس همانراک   1373 یمالـسا ،  داشرا  ترازو  تاراـشتنا  پاـچ و  ناـمزاس  نارهت ،  ناـیرفعج ،  لوسر   - (ص ادـخ لوسر  هریـس  مالـسا 
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ینامز یفطصم  همجرت  رفظم ،  نیسح  دمحم  دمحم ،  یقالخا  یعامتجا 

هریس رد  دیدج  یفیلءات  حیحصلا 

دنا هتسشن  یم  اهلقن  رصتخم  یسررب  هب  هاگ  ناینیشیپ  تسا  هدوب  راوتسا  يداقن  هن  و  لقن ،  ساسا  رب  نونک  ات  ناناملسم  یـسیون  هریـس  تنس 
 . دـنا هدرک  یم  زاربا  ار  یعبنم  ای  ربخ  هب  عجار  یفنم  رظن  لیق ،  ریبعت  ایو  اهنآ  زا  دای  مدـعو  اهلقن  یخرب  هب  یهجوت  یب  اـب  هدـمع  روط  هب  و 
 . تسا هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  يرتشیب  يداقن  اب  مه  یمالسا  هرود  خیرات  هدش ،  هتفرگرت  يدج  یقیقحت  يراگنخیرات  هک  دیدج  رصع  رد 

قیقحت راک  هک  تسا  نآ  زا  عنام  ینید  ياه  بصعت  هژیو  هب  تسا .  فیعـض  مه  زونه  ناناملـسم  دوخ  نایم  رد  يداقن  تنـس  لاح ،  نیا  اب 
زا ص   ) مظعالا یبنلا  ةریس  نم  حیحصلا  مان  اب  هریس  رد  يدیدج  هتـشون  دهاش  ریخا  ياهلاسرد  دورب .  شیپ  هب  هدرتسگ  تروص  هب  يداقنو 

یمالـسا خیرات  ياهـشخب  ریاس  رد  قیقحت  يارب  ییوگلا  دـناوت  یم  یخیرات ،  قیقحت  عبتت و  ثیح  زا  هک  میدوب  یـضترم  رفعج  دیـس  ملاع 
ات تسا  هدیشوک  ریگ  رارق  هجوت  دروم  هظحالم  نیا  اب  دیاب  اعبط  هدش و  هتشون  هعیـش  ملاع  کی  يوس  زا  هتبلا  هک  هتـشون  نیا  (659  . ) دشاب

دقن هب  هثداح ،  کی  هب  طوبرم  ياهلقن  رد  دوجوم  تاضقانت  هب  هجوت  و  صوصن ،  یسررب  نآزا  رتمهم  تایاور و  دنـس  شجنـس  رب  هیکت  اب 
 . تسا هدش  هجوت  نآ  هب  رتمک  نونک  ات  هک  تسا  يا  هتکن  ربخ ،  کی  لقن  رد  دوجوم  ياه  ضقانت  زا  ثحب  دزادرپب .  هدما  عبانم  رد  هچنآ 

دروم هتخادرپ  هریـس  فیرحت  هب  یبهذـمو  یموق ،  يا ،  هلیبق  ياـه  هزیگنا  اـب  هک  یناـهنپ  ياهتـسد  هب  تبـسن  صوصخ  هب  باـتک ،  ینا  رد 
نوگرگد دوب  لومعم  نونک  ات  هک  ار  يا  هریـس  يدنب  ناوختـسا  يدودح  ات  باتک  نیا  رب  مکاح  شرگن  اجنآ  زا  تسا .  هتفرگ  رارق  تیانع 

زا دـنرادن ،  ار  اهلقن  نآ  بیذـکت  تءارج  تایاور  نیا  ترهـش  زا  هک  یـسرت  لـیلد  هب  یناـسک  هک  تسا  نکمم  ور  نیا  زا  تسا .  هتخاـس 
زا یخرب  ترهش  هک  تسناد  دنهاوخ  تالاکشا ،  نیا  ددعتم  ياه  هنومن  اب  ییانـشآ  اب  جیردت  هب  اما  دننک ،  بجعت  ناشیا  موادم  ياهراکنا 

تـسخن دلج  تسا .  هدشن  ظوفحم  یندم  ریغ  نایوار  یتح  تیب و  لها  ياه  هاگدـید  اهلقن  نیا  رد  هژیو  هب  و  تسا ،  بذاک  یترهـش  اهلقن 
یخرب نایوما و  یمالسا  دض  ياهشالت  هب  یهاگن  دراد .  تسا  يرورض  مالسا  خیرات  مهف  يارب  هک  یتامدقم  ياهثحب  هب  صاصتخا  باتک 

اـسا زا  هب  یگنهرف  ياهتـسایس  زا  یخرب  نآ ،  زا  سپ  تسا .  هدمآ  ادتبا  رد  هدوب و  ص )   ) ربمایپ ربارب  رد  یعون  هب  هک  یـسابع  نامکاح  زا 
ان ياهتیصخش  زا  یخرب  ندرک  حرطم  ثیدح ،  نیودت  عنم  زا  ثحب  تسا .  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  هدش  خیرات  ياهفیرحت  زا  یخرب  ببس 

ناشراکفا رـشن  يارب  يدوهی  گنهرف  زا  نارثءاتم  نایدوهی و  هب  هداد  هزاجا  یمالـسا ،  تسخن  رـصع  رد  اوتف  ملع و  عبنم  ناونع  هب  بولطم 
تنس لها  هاگدید  زا  ثحب  تسا .  هدمآ  همادا  رد  یمالسا ،  گنهرف  خیرات  رد  ناناوخ  هصق  یفنم  شقن   ( تایلیئارـسا  ) یمالـسا هعماجرد 

زا عیشتم ،  یعیش و  ایوار  تایاور  در  یبصان و  نایوار  هب  رابتعا  نداد  هدوب ،  هریس  رابخا  قیقد  تبث  رد  یمهم  عنام  دوخ  هک  هباحص  هرابرد 
 . تسا هدـمآ  یـسیونخیرات  رد  قیقد  طباوض  تیاهن ،  رد  تسا .  هدز  همطل  مالـسا  خـیرات  قیقد  تبث  هب  یعون  هب  هک  تسا  يرگید  لئاسم 

فلوم ياهثحب  زا  شخب  نیرت  ساسح  دیاش  تسا .  راکـشآ  الماک  يدعب  تادلجم  دلجم و  نیا  رد  فل  ؤم  يدوهی  گنهرف  دض  شیارگ 
زا باتک  مود  دلجم  تسا .  هدش  تسا ،  تنس  لها  بوبحم  ياهتیـصخش  يارب  تیلیـضف  یعون  هب  هک  يرابخا  دقن  رد  هک  دشاب  ییاهثحب  ، 

یـسررب دروم  لصف  نیتسخن  رد  شیرق  تیعقوم  هبعک و  خـیرات  برعلا ،  ةریزج  زا  ثحب  دوش .  یم  زاغآ  مالـسا  خـیرات  ياـهثحب  نیتشخن 
نارود نآ  زا  سپ  قاحـسا .  هن  تسا  لیعامـسا  حـیبذ ،  هک  تسا  هتکن  نیا  زا  ثـحب  تمـسق ،  نـیا  مـهم  ياـهثحب  زا  تـسا .  هـتفرگ  رارق 

نیتسخن رد  هک  یلوعجم  تسردان و  ياهلقن  هتفرگ .  رارق  تخـس  راکنا  دروم  ردـص  قش  ناتـساد  هدـش و  تبحـص  ص )   ) ربماـیپ یکدوک 
یمامت رد  تسا .  هتفرگ  رارق  یـسررب  دروم  تسا ،  راگزاسان  یخیرات  یلقع و  تایهیدـب  اب  هدـمآ و  ذـخآم  رد  ماش  هب  ص )   ) ربماـیپ رفس 

نیا خهدوب و  هجوت  دروم  رتمک  تنس  لها  ذخآم  رد  هاگن  نیا  تسا .  هناموصعم  هناسدقم و  یهاگن  ص )   ) ربمایپ هب  هعیش  هاگن  تادلجم ، 
دنز یم  همطل  ص )   ) ادخ لوسر  تیثیح  هب  یعون  هب  هک  يرابخا  ات  تسا  نآ  یپ  رد  فل  ؤم  تسا .  هتشاد  هریس  رابخا  لقن  رد  يدب  ریثءات 
زین و  (ص )  ربمایپ دادجا  نامیا  دننام  هتـشاد ،  هیکت  نآ  يور  هعیـش  هک  یلئاسم  زا  یخرب  نآ ،  رب  نوزفا  دهد .  رارق  یبایزرا  ودـقن  دروم  ، 
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و ص )   ) ربمایپ تثعب  مالـسا ،  هدـشر  لـلع  هراـب  رد  یثحب  تسا .  هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  ثحب  دنتـسم  روط  هب  باـتک  نیا  رد  بلاـطوبا ، 
تثعب مراهچ  لاس  دودح  رد   ) مقرا هناخ  رد  ترـضح  روضح  نامز  هک  رذوبا  مالـسا  ات  تسخن  دـلجم  هدـمآ و  همادا  رد  یحو  زاغآ  نامز 

وراصنا اب  تعیب  فئاط ،  هب  ترجه  بلاط ،  یبا  بعـش  هشبح ،  هب  ترجه  جارعم ،  ثحب  رب  لمتـشم  موس  دـلجم  تسا .  هتفای  ناـیاپ  هدوب  (
هدش هتخاس  لئابق  دارفا و  زا  یخرب  عفن  هب  هک  تسا  ییاهلقن  دقن  رب  فل  ؤم  هیکت  دلجم ،  نیا  ياج  ياج  رد  دـشاب .  یم  نیدـم  هب  ترجه 

زا مراـهچ  دـلجم  تسا .  هتـشاد  هجوـت  نآ  هب  يوـما  هرود  هژیو  هب  یمالـسا ،  تسخن  نورق  رب  مکاـح  یبهذـم  تسایـس  هک  يزیچ  تسا . 
دننام یبنلا و  وهـس  دـننام  ییاهثحبرد   ) ؤم ل ف یمالک  هاگن  دوش .  یم  لماش  ار  ردـب  زا  شیپ  تاوزغاـت  هنیدـم  هب  ص )   ) ربماـیپ ترجه 
هدـمآ لیـصفت  هب  مالـسا  رد  داهج  هفـسلف  زا  ثحب  تسا .  نشور  باتک  نیا  رد  یمالـسا  ماکحا  زا  یخرب  زا  عاـفد  هب  شیارگزین  و  اـهنیا )

 ، هزور یهقف  مکح  زاغآ  ثحب  رد  تسا .  هدش  نایب  لیصفت  اب  یمالسا  تموکح  لیکشت  يادتبا  رد  ترضح  نآ  تامادقا  نیتسخن  تسا . 
ثداوح ات  ردب  زا  باتک  مجنپ  دلجم  رد  تسا .  هتفرگ  تروص  دنناد  یم  قحتسم  ار  نآ  تنـس  لخا  هک  اروشاع  موص  هب  یلیـصفت  یهاگن 

يدنس و ياهیسررب  هب  هجوت  اب  هتخادرپ و  ردب  ثداوح  هب  مامت ،  لیصفت  اب  دلجم  نیا  رد  تسا .  هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  ار  دحا  زا  شیپ 
چیه هدـش ،  فیلءات  ریخا  ههد  دـنچ  رد  هک  ییاباتک  نایم  رد  تسا .  هتخادرپ  یخیرات  ياهلقن  یبایزرا  هب  ياهلقن  نایم  تاـضقانت  نینچمه 

هب طوبرم  لئاسم  زا  یخرب  دحا و  گنج  هرابرد  هدـمع  روط  هب  باتک  مشـش  دـلجم  تسا .  هتخادرپن  ثحابم  نیا  هب  لیـصفت  نیا  ار  یباتک 
هتفای صاصتخا  هنوعم  رئب  عجیر و  هثداح  هب  هدمع  روط  هب  متفه  دلجم  تسا .  هنیدـم  رد  مالـسا  يدوبان  يارب  اه  نآ  ياهـشالت  نایدوهی و 

ریضنلا ینب  هوزغ  هب  متشه  دلجم  تسا .  هدش  هتخادرپ  ترجه  مراهچ  لاس  یئزج  ثداوح  زا  یخرب  نآ  نمـض  صص 139 361 )  . ) تسا
 . تسا هتفای  صاصتخا  قدـنخ  هوزغ  هب  طوبرم  راـبخا  یـسررب  هب  لـماک  روط  هب  مهن  دـلجم  دراد .  صاـصتخا  قدـنخ  زا  شیپ  ثداوح  و 

 . هللاءاشنا دبای  همادا  يدوبن  هریس  نایاپ  ات  ثحب  هدنیآ ،  ءازجا  رد  هک  تسا  رارق  تسا .  باتک  سراهف  مهد  دلجم 

 ( ع  ) ناموصعم هرابرد  دیدج  راثآ  یخرب 

لباق دـیاش  مینک .  یم  هراشا  اهنآزا  یخرب  هب  هک  هدـش  هتـشاگن  ماما  هدزاود  ای  موصعم  هدراهچ  یگدـنز  هراـبرد  يددـعتم  ياـه  هعومجم 
ماما کی  هب  صاصتخا  مامالا . . .  ةایح  ناونع  اب  يدلج  ود  ای  کیره  هک  دشاب  یشرق  فیرـش  رقاب  داتـسا  هعومجم  هعومجم ،  نیرت  هجوت 

هب مه  اهنآ  رتشیب  هدـش و  رـشتنم  ع )   ) ناماما ریاس  یگدـنز  ع )   ) یلع ماـما  یگدـنز  زجب  نونک  اـت  مراد ؛  عـالطا  هدـنب  هک  اـجنآات  دراد . 
نسحم دیس  ناموصعم  هریس  باتک  ع )   ) ناماما یناگدنز  رب  تسا  يرورم  ینالیم ،  هللا  ۀیآ  زا  انتداق  هعومجم  تسا .  هدش  رـشتنم  یـسراف 

باتک هنیمز .  نیا  رد  راوتـسا  تسا  ینتم  هدـش ،  هتفرگرب  ۀعیـشلا  نایعا  باتک  زا  لصا  رد  هک  یناـمرک  یتجح  یلع  داتـسا  همجرت  اـب  نیما 
يرورم هدـمآ ،  رد  یـسراف  هب  هدنـشخر  دـمحم  طسوت  ماما  هدزاود  یگدـنز  مان  اب  هک  ینـسح  فورعم  مشاهزا  رـشع  ینثالا  ۀـمئالا  ةریس 

مه یـسراف  هب  هداد و  رارق  یـسررب  دروم  ار  ماما  هدزاود  یگدنز  راصتخا  اب  لّیخد  یلع  زا  انتمئا  باتک  ماما ،  هدزاود  یگدـنز  رب  یمومع 
هریس تسا .  ناماما  زا  یخرب  یگدنز  زا  لیلحت  یتاکن  رب  لمتشم  يرهطم ،  داتسا  زا  ع )   ) راهطا همئا  هریـس  رد  يریـس  تسا .  هدش  همجرت 
تسا يرثا  يرکسع  یضترم  همالع  زا  نید  ءایحا  رد  همئا  شقن  تسا .  ماما  هدزاود  یگدنزرب  لمتشم  یئاوشیپ  يدهم  نایاقآ  زا  نایاوشیپ 
یبرع هب  هک  ةرتعلاو  یفطـصملا  ۀـعوسوم  باتک  فلوم  يرکاش  ياقآ  يرکف .  تاـفارحنا  ربارب  رد  ع )   ) ناـماما يرکف  عضاوم  رد  یلیلحت 
کی ره  هک  يا  هعومجم  رد  يدراطع  هللازیزع  داتـسا  دزادرپب .  موصعم  هدراهچ  یناگدنز  یلیـصفت  یـسررب  هب  ات  هدیـشوک  هدـش ،  هتـشون 

ای ماما  کی  زا  هک  يرابخا  یمامت  ات  هدیشوک  هدش ،  هدیمان  مامالا . . .  دنـسم  ناونع  اب  دراد و  ماما  کی  هب  صاصتخا  نآدلج  دنچ  ای  دلج 
ةریس باتک  تسا .  هدش  رشتنم  نآ  تادلجم  زا  يرایسب  نونک  ات  دنک .  يروآ  عمج  هدش ،  لقن  ینس  هعیش و  عبانم  رد  ترضح  نآ  هرابرد 

یـسایس يرکف و  تایح  باتک  تسا .  موصعم  هدراهچ  یناگدنز  رب  لمتـشم  هدـش ،  رـشن  تیب  لها  عمجم  طسوت  هک  هتیب  لهاو  هللا  لوسر 
ۀمئال ۀیـسایسلاو  ۀیرکفلا  ةایحلا  ناونع  اب  یبرع  رد  پاچ و  نیا  زا  شیپ  هدـش ،  هضرع  نآ  دـیدجت  رـضاح  لاح  رد  هک  ع )   ) هعیـش ناماما 
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زا  ( ع  ) نینموملا ریما  یناگدـنز  تسا .  هدـش  رتشنم  باتک  نیدـنچ  ع )   ) نانموم ریما  یگدـنز  صوصخرد  تسا .  هدـش  پاچ  تیبلا  لـها 
یحرـش يرهطم  دمحا  موحرم  زا  دلج ،  جنپ  رد  تلاسر  ياه  حرط  باتک  هینمز .  نیا  رد  لصفم  تسا  یباتک  یتالحم  یلوسر  مشاه  دیس 
يدیعس ینیسح  میهاربا  دیـس  زا  امن  قح  هنیئآ  یلع  باتک  ع . )   ) یلع ماما  تداهـش  ات  ص )   ) ادخ لوسر  تلحر  زا  دعب  تالوحت  زا  تسا 

عبتت و اب  تسا  يرثا  یبرع ،  نابزرد  ینادـمه  یناـمحر  دـمحا  زا  یلع  ماـمالا  ماـما .  یناگدـنز  زا  یمومع  تسا  یحرـش  دـلج ،  هس  رد  ، 
زا تداهـش  ات  تدالو  زا  یلع  باتک  یناحبـس ،  رفعج  داتـسا  زا  ع )   ) یلع یگدـنز  نوماریپ  یـشهوژپ  باـتک  تسا .  هدـش  هتـشون  قیقحت 
 ( ع  ) یلع ماما  هعفادو  هبذاج  باتک  (ع ، )  دص ثداص  دمحم  زا  نینموملا  ریما  ةایح  باتک  یمظاک ،  یلع  همجرت  اب  ینیوزق  مظاک  دـمحم 
نآ یگدـنز  هرابرد  هک  تسا  يرامـشیب  راثآ  زا  ییاه  هنومن  نادـئاق  رغـصا  زا  ع )   ) یلع ماـما  یماـظن  تسایـس  باـتک  يرهطم ،  داتـسا  زا 

یگدنز هب  طوبرم  نوتم  هنـسلاو  باتکلا  یف  یلع  مان  اب  يدلج  هس  هعومجم  کی  رد  يرکاش  نیـسح  ياقآ  تسا .  هدـش  هتـشون  ترـضح 
هماـنباتک تسا و  هدـش  هتـشون  یناوارف  ياـهباتک  (س )  ارهز ترـضح  یگدـنز  هراـبرد  تسا .  هدرک  يروآدرگ  ار  ترـضح  نآ  لـئاضفو 

 ، ینیما میهاربا  داتـسا  زا  مالـسا  هنومن  يوناب  زا :  دنترابع  وناب  نآ  یگدنز  هنیمز  رد  راثآ  زا  یخرب  تسا .  هدش  نیودت  زین  ناشیا  یگدـنز 
ۀجهب ارهزلا  ۀمطاف  ییاقآ ،  دیسروپ  دوعسم  زا  رتسب  رد  همشچ  یسانش  نامز  ءارهز و  یمرهج ،  رادمتعیرش  لوسرلادبع  دیس  زا  نایبلا  ۀبخن 

اب ملعوبا  قیفوت  زا  ارهز  همطاف  ینیوزق ،  مظاک  دمحم  زا  دحللا  یلا  دهملا  نم  ارهزلا  ۀمطاف  ینادـمه ،  ینامحر  دـمحا  زا  یفطـصملا  بلق 
یلع زا  ءارهز  همطاف  هریس  لیلحت  يرفعج ،  يدهم  زا  همطاف  دنسم  يدراطع ،  هللا  زیزع  زا  ءارهزلا  همطاف  دنسم  یقداص ،  ربکا  یلع  همجرت 

راـبخا اـت  هدیـشوک  يوفطـصم ،  نسح  داتـسا  زا  یبتجملا  ماـمالا  باـتک  ع ، )   ) یبتجم نسح  ماـما  یگدـنز  صوصخ  رد  هداز .  اـباب  ربکا 
یسراف هک  جرارپ  تسا  یباتک  نیسای  لآ  یضار  خیش  زا  نسحلا  حلاص  دنک .  میظنت  جارختـسا و  دوجوم  عبانم  زا  ار  ترـضح  نآ  یگدنز 

لضف داوج  دمحم  زا  ع )   ) نسحلا مامالا  حلص  باتک  تسا .  هدش  رشتنم  يا  هنماخ  هللا  ۀیآ  طسوت  یبتجم  نسح  ماما  حلـص  مان  اب  نآ  هدش 
نـسح باـتک  يرهطم ،  دـمحا  موحرم  زا  ع )   ) یبتجم ماـما  يرادـمامز  باـتک  دـیفم .  یندـناوخ و  هتبلا  یبرع و  ناـبز  رد  تسا  يرثا  هللا 

راثآ زا  همه  یشرق ،  ربکا  یلع  زا  ع )   ) یبتجم ماما  تیصخش  باتک  ینامز و  دمحا  زا  ناهنپ  قئاقح  باتک  یناپمک ،  هلللا  لضف  زا  تسیک 
یـسررب هب  اهنت  یـضترم ،  رفعج  داتـسا  زا  ع )   ) نسحلا مامالل  ۀیـسایسلا  ةایحلا  باتک  دنا .  هدـش  هتـشون  هنیمز  نیا  رد  هک  دنتـسه  يدـیفم 
ییاهلقن نیرتشیب  رب  لمتشم  يدراطع  يراقآ  زا  ع )   ) یبتجمملا مامالا  دنـسم  باتک  تسا .  هتخادرپ  افلخ  نارود  رد  ترـضح  نآ  یگدنز 

یماما ره  زا  شیب  ع )   ) نیسح ماما  یگدنز  هرابرد  هک  تسین  يدیدرت  تسا .  هدمآ  ینس  هعیـش و  عبانم  رد  ترـضح  نآ  هرابرد  تسا ك 
رد درک .  یمهاوخ  یفرعم  ار  دـیدج  رثا  دـنچ  اـجنیا  رد  میدرک .  هراـشا  راـثآ  نیا  زا  یـشخب  هب  شیپ  ثحاـبمرد  اـم  تسا .  هدـش  هتـشون 

خیـش موحرم  مومهلا  سفن  باتک  تسا .  یندـنام  بوخ و  راثآزا  مرقم ،  قازرلادـبع  زا  نیـسحلا  لـتقم  باـتک  یـسیون ،  لـتقم  صوصخ 
ود رد  نیفطصملا  تاربع  جرارپ  باتک  تسا .  هروآرد  یسراف  هب  ینارعش  موحرم  هک  عبانم  هب  یکتم  هناعبتتم و  تسا  يرثا  زین  یمق  سابع 

تسا اروشاع  تضهن  و  ع )   ) نیسح ماما  هرابرد  لوا  تسد  یخیراترابخا  رب  لمتشم  يدومحم  رقاب  دمحم  خیش  همالع  خیش  همالع  زا  دلج 
تداهـش تشذگرـس و  زا  يا  هشوگ  باتک  یتیا ،  میهاربا  دمحم  زا  اروشاع  خیرات  یـسررب  باتک  زا  دیاب  یمومع  ياه  باتک  شخب  رد  . 

دیس نیسحلا  هللادبع  یبا  ابع  لآ  سماخ  یناگدنز  باتک  یمالسالا ،  نیـسح  زا  نادیهـش  رالاس  باتک  يروفغ ،  یلع  زا  ع )   ) نیـسح ماما 
بدا باتک  یبحاص ،  داوج  دمحم  زا  سمـشلا  لتقم  باتک  یحرف ،  یلع  دیـس  زا  ینیـسح  تضهن  باتک  باحـس ،  مساقلوبا  زا  ءادهـشلا 

دای درفنم  يرظن  یلع  زا  البرک  هصق  باتک  ردیح و  دسا  زا  هتضهن  یف  نیـسحلا  عم  باتک  ینادمه ،  يرباص  دمحا  زا  هتـسامح  نیـسحلا و 
نیدـنچ تشاد و  لابند  هب  ار  يدایز  ياهـشنکاو  هک  دوب  يدابآ  فجن  یحلاص  زا  دـیواج  دیهـش  باتک  نیتسخن  لیلحت ،  شخب  رد  درک . 

یخرب دش .  هتشون  نآ  رب  یناگیاپلگ  یفاص  هللا  ۀیآ  زا  هاگآ  دیهش  باتک  و  يدراهتـشا ،  هانپ  یلع  خیـش  زا  هلاس  تفه  باتک  هلمج  زا  دقن 
یلع هب  نیسح  باتک  داژن ،  یمشاه  میرکلادبع  دیهش  زا  تخومآ  دیاب  ع )   ) نیـسح زا  یـسرد  باتک  زا :  دنترابع  رگید  یلیلحت  ياهباتک 

 ( ع  ) نیسح ماما  يرکف  يرابفلا  باتک  يدیهش ،  رفعج  دیس  داتـسا  زا  لاس  هاجنپ  زا  دبع  باتک  يدزی ،  دمحم  هللا  ۀیآ  زا  میـسانشب  رتهب  اب 
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يدهم همجرت  اب  نیدلا و  سمـش  يدهم  دمحم  زا  ع )   ) نیـسح ماما  یگدـنز  نوماریپ  یـشهوژپ  باتک  ینامرک ،  یحلاص  اضر  دـمحم  زا 
ۀعوسوم لصفم  باتک  یمجن و  قداص  دـمحم  زا  یلع  نب  نیـسح  نانخـس  باتک  زا  دـیاب  ع )   ) نیـسح ماـما  نانخـس  شخب  رد  ییاوشیپ . 
يرصتخم فراعملا  ةرئاد  ناونع  یثدحم ،  داوج  ياقآزا  اورشاع  گنهرف  درک .  دای  یفیرش و . . .  دومحم  زا  ع )   ) نیسحلا مامالا  تاملک 

 . تسالبرک يادهش  لاح  حرش  يوامس  دمحم  یخـش  زا  نیعلا  راصبا  باتک  همجرت  اروشاع  نازاس  هسامح  اروشاع .  تضهن  هرابرد  تسا 
ياهـشهوژپ داینب  خیرات  هورگ  زا  نارگـشیاین  لامج  داجـس  ماما  باتک  تسا .  سرتسد  رد  باتک  نیدنچ  ع )   ) داجـس ماما  یگدنز  هرابرد 

مرقم و قازرلادبع  زا  ع )   ) نیدـباعلا نیز  مامالا  باتک  يدیهـش ،  رفعج  دیـس  رتکد  زا  ع )   ) نیـسحلا نب  یلع  یناگدـنز  باتک  یمالـسا ، 
دومحم زا  نیدباعلا  نیز  مامالا  يدل  ۀیسایسلا  ۀیرظنلا  باتک  یناحور ،  بیبح  زا  نیدباعلا  نیز  ماما  یناگدنز  ناونع  اب  نآ  یسراف  همجرت 

لصا رد  هک  ع )   ) داجس ماما  یگدنز  زا  یلیلحت  باتک  یلالج و  ینیسح  اضر  دمحم  دیـس  زا  (ع )  داجـسلا مامالا  داهج  باتک  يدادغبلا ، 
زا (ع )  رقابلا مامالا  ةایح  تسخن  تسه .  باتک  ود  اتلاجع  ع )   ) رقاب ماما  هرابرد  تسا .  یشرق  فیرش  رقاب  ع )   ) داجسلا مامالا  ةایح  همجرت 

صوصخ رد  یمالـسا .  ياهـشهوژپ  داینب  خـیرات  هورگ  زا  شناد  قفا  رد  تماما  هولج  رقاب  دـمحم  ماما  باتک  رگید  یـشرق و  فیرـش  رقاب 
دمحم زا  قداصلا  مامالا  باتک  تسا .  ردـیح  دـسا  زا  هعبرالا  بهاذـملاو  قداصلا  مامالا  باتک  رثا  نیرتلـصفم  ع )   ) قداص ماما  یگدـنز 
مامالا ۀـعوسوم  باتک  و  هللا ،  لضف  داوج  دـمحم  زا  قداصلا  مامالا  باتک  یناپمک ،  هللا  لضف  زا  قداـص  ترـضح  باـتک  رفظم ،  نیـسح 

مادک ره  يدنجلا ،  میلحلادـبع  هرهزوبا و  ناینـس  زا  دـنا .  هنیمز  نیا  رد  رگید  راثآ  دـلج  راهچ  رد  ینیوزق  مظاک  دـمحم  زا  ع )   ) قداصلا
همجرت ع )   ) مظاک ماما  یناگدنز  زا  یلیلحت  باتک  دـلج  ود  ع )   ) مظاک ماما  هرابرد  دـنا .  هتـشون  قداصلا  مامالا  ناونع  تحت  باتک  کی 
لیـصفت هب  يدراطع  ياقآزا  ع )   ) مظاکلا مامالا  دنـسم  باتک  تسا .  رثا  نیرت  لـصفم  یـشرق  فیرـش  رقاـب  مظاـکلا  ماـمالا  ةاـیح  باـتک 

باتک رثا  نیرتمهم  ع )   ) اضر ماـما  یگدـنز  هراـبرد  تسا .  هدروآ  مهارف  دـلجم  هس  رد  ددـعتم  عباـنم  زا  ار  ماـما  نآ  هب  طوبرم  تاـعالطا 
زیورپ طسوت  ع )   ) اضر ماما  یسایس  یناگدنز  ناونع  تحت  هک  تسا  یلماع  یضترم  رفعج  دیس  داتسا  زا  (ع )  اضرلا مامالل  ۀیسایسلا  ةایحلا 
تسا هدش  همجرت  نایلیلخ  لیلخ  طسوت  ماما  نیمتشه  یسایس  یگدنز  ناونع  تحت  نآ  هدش  یسراف  هصالخ  هدمآرد و  یـسراف  هب  یکباتا 

ماما نآ  هرابرد  اه  شهوژپ  نیرت  هزات  يواح  یبرع ،  دـلجم  هس  یـسراف و  دـلجم  هس  رد  ع )   ) اضر ماما  یناهج  هرگنم  تالاقم  هعومجم  . 
ماما یگدـنز  هرابرد  تسا .  هدـش  فیلءات  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  يرگید  بوخ  رثا  هللا  لضف  داوج  دـمحم  زا  اضرلا  مامالا  باـتک  تسا . 
هدش همجرت  زین  یسراف  هب  یسراف و  هب  هدش و  رشتنم  یضترم  رفعج  دیس  داتسا  زا  داوجلا  مامالل  ۀیـسایسلا  ةایحلا  رـصتخم  باتک  (ع )  داوج

زا داوـجلا  یلع  نب  دـمحم  ماـمالا  باـتک  ینیوزق ،  مظاـک  دـمحم  زا  ع )   ) داوـجلا ماـما  زا :  دـنترابع  هنیمز  نیا  رد  رگید  ياـهباتک  تسا . 
ناونع تحت  هک  مرقم  قازرلادبع  زا  داوجلا  مامالا  ةافو  باتک  و  يدراطع ،  ياقآ  زا  داوجلا  مامالا  دنسم  باتک  دمحم ،  نامثع  ءارهزلادبع 

 ( ع  ) يداهلا مامالا  ةایح  باتک  ع )   ) ثداخ ماما  یگدنز  صوصخ  رد  تسا .  هدمارد  یسراف  هب  روالول  زیورپ  طسوت  داوج  ماما  یناگدنز 
يداه و ماما  باتک  تسا .  هدمآرد  یسراف  هب  یئاطع  اضردمحم  ياقآ  طسوت  يداه  ماما  یگدنز  زا  یلیلحت  مان  تحت  یشرق  فیرش  رقاب 

جاـهنم باـتک  هیوبیـس ،  اضردـمحم  زا  يداـهلا  ماـمالا  باـتک  تسا .  هنیمز  نیا  رد  يرگید  رثا  ياـیرد  لوـسر  دـمحمزا  ناـیولع  بضهن 
یگدنز صوصخ  رد  دنا .  هنیمز  نیا  رد  رگید  يراثآ  یعیفر  یلع  زا  تماما  دیشروخ  نیمهد  باتک  و  ع ، )   ) يداهلا مامالا  دنع  كرحتلا 

مالا ةایح  باتک  تسا .  هدش  هتشون  هک  تسا  یباتک  نیرت  لصفم  یسبط  داوج  دمحم  زا  يرکـسعلا  مامالا  ةایح  باتک  ع )   ) يرکـسع ماما 
دنسم باتک  رد  تسا .  هدش  همجرت  یسراف  هب  ع )   ) يرکسع نسح  ماما  یناگدنز  ناونع  تحت  مه  یشرق  فیرش  رقاب  داتسا  زا  يرکـسعلا 

ياهباتک ع )   ) يدـهم ماما  یگدـنز  هرابرد  تسا .  هدـمآ  مهارف  ماـما  نآ  هب  طوبرم  راـبخا  مه  يدراـطع  داتـسا  زا  ع )   ) يرکـسعلا ماـمالا 
ماما اب  ییانـشآ  زا :  دنترابع  اهباتک  نیا  زا  یخرب  تسا .  هدمآ  ع )   ) يدهم ترـضح  همانباتک  رد  اهنآ  تسرهف  هک  هدش  فیلءات  يرامـشیب 
باتک يزیربت ،  لیلجت  بلاطوبا  داتـسا  زا  يدهملاوه  نم  تسا .  هدـمآرد  یـسراف  هب  ۀعیـشلا  نایعا  زا  هک  نیما  نسحم  دیـس  زا  ع )   ) نامز

زا دوعوم  يدهم  یناهج و  حلـصم  یناگیاپلگ ،  یفاص  هللا  ۀـیآ  زا  رثالا  بختنم  باتک  يزاریـش ،  مراکم  رـصان  زا  گرزب  یبالقنا  يدـهم 
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زا یعمج  زا  يدهم  رون  باتک  یلاخلخ ،  يدهم  دـمحم  رظن  ریز  لوحت  يرخآ  باتک  یهاش ،  ورـسخ  يداه  دیـس  زا  تنـس  لها  هاگدـید 
هک تسا  يرثا  هک  نیسح  مساج  داتسا  زا  مهدزاود  ماما  تبیغ  یسایس  خیرات  باتک  و  یماهلا ،  دواد  زا  دیما  نیرخآ  باتک  ناگدنـسیون ، 

 . تسا یندناوخ  زین  يرغصلا  هبیغلا  خیرات  باتک  تبیغ .  هلءاسم  رخآ و  ناماما  یگدنز  رد  شزرا  اب 

یمالسا ياه  هقرف  تخانش  عبانم 

یمالسا ياه  هقرف  تخانش  عبانم 

قرف هب  طوبرم  تاعالطا  هکنآرب  طورـشم  دـیاقع ،  اضعب  بهادـم و  قرف و  رد  تسا  يراثآ  میا ،  هدناسانـش  شخب  نیا  رد  هک  ییاـهباتک 
نـشور میا .  هدرواین  ار  نآ  زا  سپ  راثآ  هدوب و  يرجه  مهد  نرق  زا  لـبق  هب  طوبرم  یگمه  هدـش  یفرعم  ياـهباتک  دـشاب .  ناوارف  اـهنآرد 
راثآرد يا ،  هقرف  ياهیهاگآ  زا  يرایـسب  تسا .  یـسانش  هقرف  هب  صتخم  هک  تفاـی  يراـثآ  رد  اـهنت  دـیابن  ار  يا  هقرف  تاـعالطا  هک  تسا 

مان اب  يو  سرد  تاریرقت  ةوبنلا و  لئالد  تیبثت  ینغملا ،  دـننام  رابجلادـبع  یـضاق  ياهباتک  لاثم ،  ناونع  هب  تسا .  یخیرات  زین  یمـالک و 
زا تسا ك  هک  تسا  ییاـهباتک  زا  یخرب  لـقن  یتح  قرف و  هراـبرد  درف  هب  رـصحنم  ياـهیهاگآ  رب  لمتـشم  یگمه  ۀـسمخلا  لوصا  حرش 
درک هراشا  ۀیدیزلا  همئالا  رابخا  مهم  باتک  هب  دـیاب  دـیاب ،  یخیرات  راثآ  رامـش  رد  تسا .  هتفر  نایم  زا  هدـب و  ياه  هقرف  ناوریپ  ناربهر و 
 . . . نییبتلاو و نایبلا  دننام  یبدا  راثآ  تسا .  هقرف  نیا  هرابرد  یمهم  بلاطم  يواح  هدرک و  حیحـصت  نیودت و  ار  نآ  گنولدام  داتـسا  هک 
نمض اریخا  هک  دراد  قرف  هرابرد  یبلاج  ياهیهاگآ  یناعمـس  باسنالادننام  ییاهباتک  یتح  دراد .  یمهم  يا  هقرف  بلاطم  هدنکارپ  روط  هب 

هک یثیدح  هبش  ياهباتک  هب  دیاب  دنتـسه ،  ثیدح  لها  نامه  هک  تنـس  لها  فلـس  صوصخ  رد  (660  . ) تسا هدش  پاچ  لقتـسم  یباتک 
يدیدج راثآ  رانک  رد  اهنیا  همه  درک .  هعجارم  لبنح ،  نب  دمحا  نب  هللادبع  زا  ۀنسلا  دننام  تسا ،  ۀنـسلا  هلمک  يواح  یعون  هب  اهنآ  رتشیب 

يا هقرف  ياهدانع  رس  زا  هک  يراثآ  هن  هبتلا  دنا .  هدرک  يا  هدرتسگ  شالت  اه  هقرف  زا  يرایسب  هب  تبسن  يرگنشور  رد  هک  دوشهعلاطم  دیاب 
یئابفلا بیترت  هب  اهباتک  هک  تسا  يروآ  داـی  هب  مزـال  ( 661  . ) تسا هدـش  اهنآ  نافلوم  ینیب  عقاو  زا  عنام  یبهذـم  بصعتو  هتفای  شراـگن 

 . دنا هدش  یفرعم 

نیکرشملاو نیملسملا  قرف  تاداقتعا   1

دعس ؤرلادبع ف  هط  حیضوت :  حرش و   . 1398 هیرهزالا ،  تایلکلا  ۀبتکم  یفوتم 606 ،  يزار )  رخف   ) بیطخلا رمع  نب  دمحم  نیدـلارخف 
رد شوکتخـسو  کلـسم  يرعـشا  ناملکتم  زا  بهذـم و  یعفاش  ناملاع  زا  يزار  رخف  نیمـالا  دـشرملا  ناونع  تحت  يراوهلا :  یفطـصم  ، 

یهجوت لباق  ینالقع  ياهشیارگ  اما  دراد ،  يرگیرعشا  هب  يراکـشآ  شیارگ  شراثآ ،  هعومجم  رد  هک  نیا  اب  وتـسا .  فینـصت  فیلءات و 
لوا باب  تسا .  هداد  ناماس  یباوبا  رد  ار  نآ  فل ،  ؤم  تسا و  رـصتخم  رایـسب  هدـش  دای  باـتک  تفاـی .  ناوت  یم  شراـثآ  يـالبال  رد  زین 
هجوو تردق و . . .  ملع و  دـننام  دـنوادخ ،  تافـص  رد  هلزتعم  تاکرتشم  زا  نآ  نمـض  رد  هک  لصف  هس  رد  تاس  هلزتعم  ياه  هقرف  حرش 
قارتفا نییبت  هقرف و  کی  تسیب و  درک  دای  اب  دزادرپ ،  یم  جراوخ  زا  ییاـه  هقرف  شرازگ  هب  مود  باـب  تسا .  هتفگ  نخـس  هلزتعم  هیمـست 

نامه هب  هراشا  هاگنآ  و  مان ،  نیا  هب  نانآ  هیمـست  هجو  تسا  ضفاور  هرابرد  يو  ریبعت  هب  موس  باب  ارذگ .  يا  هنوگ  هبو  رگیدکی  زا  نانآ 
هقرف شرازگ  هب  هاگنآ  دنک و  یم  دای  ار  هیدیز  زا  هقرف  هس  باب ،  نیا  رد  يزار  رخب  تسا .  هدش  هیناسیک  هیماما و  هیدیز و  روهشم  میـسقت 
ناونع هب  مهدزیس  هقرف  زا  هیماما  رگید  ياه  هقرف  درک  دای  نمض  رد  وا  درامـش .  یم  رب  نانآ  زا  یکی  ناونع  هب  ار  ةالغ  دزادرپ و  یم  هیماما 

نیا رد  وا  ص 58 )  . . . ) رحب نم  ةرطق  ۀیمامالا  یف  هانرکذ  يذـلا  اذـهو  دـسیون :  یم  لصف  نیا  هماداردو  دـنک  یم  دای  راظتنالا  باحـصا 
دننام تسا و  هتفگ  نخـس  هبـشم  زا  مراهچ  باب  رد  تسا !  هدرمـش  هیماما  هعیـش  ةالغ  قرق  زا  ار  هیئابـسو و . . .  هیباطخ ،  هیناسیک ،  لـصف 
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 . تسا هدرک  دای  هیمکحلا  مان  هب  لوا  هقرف  زا  اذل  و  تسا ؛  هدوب  هبـشم  زا  مکح  نب  ماشه  هک  تسا  هدرک  هیکت  یهاو  رادنپ  نیا  رب  يرایـسب 
يراگزور هک  تسا  هتخاس  هیمارک  هژیو  ار  مجنپ  باب  تسا .  هدرک  در  لبنح  نب  دـمحا  هب  هیبشت  تبـسن  رد  ار  هلزتعم  نخـس  نآ  همادا  رد 

هدیقع هک  تسا  هتفگ  نآ  نمـض  هدنار و  نخـس  نایربج  زا  مشـش  باب  رد  دـنا .  هتـشاد  هدرتسگ  يذوفن  نایونزغ  دـهعرد  ناریا  قرـش  رد 
باب تسا .  هتفگ  نخس  هیرکب  هیرارـض و  هیراجن ،  هیمهج ،  زا  لصف  همادا  رد  دنتـسین ؛  دوخ  لاعفا  رب  رداق  ناگدنب  هک  تسین  نیا  هرعاشا 
نخـس قرف  زا  مهن  بابرد  نانآ .  ياه  نایرج  اه و  هقرف  درک  دایو  هیفوص  لاوحا  رد  متـشه  باـبو  تسا ،  هئجرم  ياـه  هقرف  هراـبرد  متفه 
نیلوا زا  دنتـشاد .  یناوارف  تردـق  يو  راگزور  رد  هک  دـیوگ  یم  نخـس  هینطاب  زا  زاغآرد  دـندرک و  یم  مالـسا  هب  رهاظت  هک  دـیوگ  یم 

باب زا  دشک ،  یم  دقن  هبار  نانآ  ياهرواب  لقع ،  هب  هیکت  ناکما  مدع  هرابرد  نانآ  هدیقع  لقن  نمض  درامش و  یم  ار  هیحاّبص  نانآ  هورگ 
هب نآ  بلاطمو  رصتخم  هداعلا  قوف  باتک  نیا  سوجم و . . .  يراصن ،  دوهی ،  دننام ،  تسا :  یمالـسا  ریغ  ياه  هقرف  هرابرد  دعب ،  هب  مهد 

نارگید راثآ  زا  شنیزگ  اب  هاتوک  يا  هلاسر  هک  تسا  هتشاد  نآ  گنهآ  يزار  رخف  ایوگ  دراد ؛  دوجو  قرف  رگید  ياهباتک  رد  یکدنا  زج 
 . دروآ دیدپ  هنیمز  نیا  رد 

ماغطلا ۀینطابلا  ةدئفال  ماحفالا   2

باتک مان  زا  هیردنکـسا .  فراعملا ،  ۀـبتکم  راـشنلا .  یماـس  یلع  رتکد  نوع  ریدـب  لـصیف  قیقحت :  ( 745 669  ) يوـلعلا هزمح  نب  ییحی 
اه هتشون  سا  یخرب  اب  سامت  رثا  رد  هک  تسا  هیدیز  نایاوشیپ  زا  فل  ؤم  تسا .  هیلیعامسا  ياه  هشیدنا  ءارآ و  در  دقن و  هک  تسا  نشور 

مدقم رد  يو  تسا .  هتخادرپ  نانآ  ءارآ  در  دقن و  ناونع  هب  رثا  نیا  نتشاگن  هب  هتشاد ،  نانآ  اب  هک  یتاثحابم  یلیعامسا و  ناملاع  دارفا و  و 
ماحفا تفه  رد  باتک  تسا .  هدیزرون  تلفغ  نشور  هتکن  نیا  زین  باتک  نتم  ياج  ياج  رد  هدـیهوکن و  رایـسب  ار  هیلیعامـسا  نیئآ  باتک 
دوجو هلا  ود  هک  دنرواب  نیا  رب  نایلیعامـسا  دـیوگ  یم  ك  تایهلا ،  رد   1 تاس .  هتفای  ناماس  نتخاس )  زجاع  ییوگخـساپ  رد  ار  یـسک  )

یم نآ  در  دـقن و  هب  دروآ ،  یم  هنیمز  نـیا  رد  هـک  یتاحیـضوت  زا  سپ  تـسا .  یمود  قلاـخ  یلوا  و  یلاـت ،  يرگیدو  قباـس  یکی  دراد ، 
هتخادرپ تّوبن  زا  هیلیعامسا  ریسفت  هب  شخب  نیا  رد   2 تسا .  لدج  تروص  هب  ییاهمتـسق  رد  یناهرب و  دراوم  رد  يو  درو  ضقن  دزادرپ . 

يا هیسدق  هوق  یلات ،  هطساو  هبوا  رب  قباس  زا  هک  تسا  یسک  یبن  هک  دندقتعم  دنـشیدنا و  یم  هفـسالف  نوچ  دروم  نیا  رد  نانآ  دیوگ  یم 
هب ریقحت  زا  هدنکآ  یتارابع  اب  فلوم  هاگنآ  دوش .  یم  هتـسب  شقن  نآرب  یلک  سفن  اب  لاصتا  نایرج  رد  تسا و  شقن  یب  هک  هدـش  هفاضا 

دیاب هرود  ره  رد  دـندقتعم  نانآ  هک  تسا  هتفگو  هدروآ  تماما  هرابرد  ار  نانآ  هاگدـید  تمـسق  نیا  رد   3 تسا .  هتخادرپ  ناـنآدر  رقن و 
وا هب  یلو  تسا ،  دـننامه  ربمایپ  اب  ملع  تمـصعرد و  ماما  دوش .  عجارم  وا  هب  رهاظ  تالیوءات  رد  هدوب و  قح  هب  مئاـق  هک  دـشاب  یموصعم 

ص 70)  . ) تسا هدش  خسن  ص )   ) دمحم نب  رفعج  زا  دعب  ص )   ) ربمایپ نییآ  هک  دنرواب  نیا  رب  هیلیعامـسا  دـیوگ  یم  وا  دوش  یمن  یحو 
تایآ اب  یفانت  رد  ار  دوخ  ياهرادـنپ  نوچ  نانآ  دـیوگ  یم  وا  تسا ؛  هتخادرپ  نآرق  رهاوظ  زا  نایلیعامـسا  تـالیوءات  هب  لـصف  نیا  رد   4
یناعم ینوگرگد  هب  هک  يرعش  روما  تارابع و  رد  لیوءات  تسا :  یتاهج  رد  تالیوءات  نیا  دنا ؛  هدیزای  تسد  نآ  تالیوءات  اب  دنا  هدید 

نبدـمحم مایق  نآ  نمـض  رد  هک  تماـیق و . . .  دـننام  يورخا  روماو  شحاوف  یناـعم  رد  لـیوءاتو  تسا ،  هدـیماجنا  مـالتحاو و . . .  ممیت 
تسا هتخادرپ  نانآ  لاطبا  لالدتسا و  ياه  هویش  هب  شخب  نیا  رد   5 ص 73 )  ) دنا هدرک  دای  تمایق  ناونع  هب  تعیرش و  خسان  ار  لیعامـسا 
یعرـش مولع  يریگارف  هزوح  رد  نانآ  کسمت  در  دـقن  هب  تمـسق  نیا  رد   6 تسا .  هدـنایامن  ار  ناـنآ  بتکم  یمیلعت  هجو  تـقیقح  رد  و 
يورخا لیاسمو  تمایق  هرابرد  نانآ  ءارآ  دـقن  هب  متفه  شخب  رد  هرخـالابو   7 دشاب .  ماما  قیرط  زا  دـیاب  همه  دـنیوگ  هک  تسا ،  هتخادرپ 

تـسا رثا  عومجم  ردو  هتفاـی  ناـماس  هحفـص  رد 1216  باـتک  تسا .  هیلیعامـسا  هـب  طوـبرم  ياـهثحب  نیرتیلاـجنج  زا  یکی  هـک  هـتخادرپ 
زین قرف  بتک  ریاس  رد  هچنانچ  تساهنآ ؛  دوخ  لوبق  دروم  ردقچ  هدش  هداد  تبسن  هیلیعامسا  هب  هک  هچنآ  تسین  مولعم  هچرگ  یندناوخ . 

 . تسا يراج  لصا  نیمه 
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دحلملا يدنوارلا  نب  یلع  درلاو  راصتنالا ،  3

رـصم جربین ،  رتکد  قیلعت :  قیقحت و  یلزتعملا .  طایخلا  نامثع  نب  دـمحم  نب  میحرلادـعب  نیـسحلاوبا  موس )  نرق  همین  رد  هدـش  تشاگن  )
رظن هطقن  زا  هدنام و  نوصم  ثداوح  تسد  زا  نامز  هاگرذگ  رد  هک  تسا  هلزتعم  مهم  راثآزا  باتک  نیا  هیرصملا .  باتکلاراد  1344 ق ، 

ۀلیـضق ناونع  اـب  دراـگن ؛  یم  یباـتک  ظـحاج  تسا ك  هنوگ  نیدـب  نآ  شراـگن  ببـس  تسا .  هجوت  لـباق  رایـسب  عبنم  هلزتـعم  تخاـنش 
ظحاج و ءارآ  هب  یناسر  يرای  تاهج  رد  وگتفگ  دروم  باتک  هلزتعملا .  ۀحیـضف  مان  هب  دسیون  یم  یباتک  يدنوار  نبا  سپـس  خـهلزتعملا 

تـسا هدش  داحلا  هب  مهتم  نآزا  سپ  هدوب و  یلزتعم  زاغآ  رد ،  هدمآ  راصتنا  همدقم  رد  هچنآ  هبانب  دنوار  نبا  تسا .  يدنوار  نبا  درو  دقن 
نافلاخم زا  اتدمع  يدنوار  نبا  هرابرد  هدش  لقن  ياه  يرواد  هک  تسا  ینتفگ  دنا .  هداد  تبـسن  زین  ندوب  یـضفار  هب  ار  يو  هک  نیا  وگ  . 

بلغا تسا .  هتـشاگن  يدـنوار  نبا  هلزتعملا ،  هحیـضف  در  رد  ار  راـصتنا  باـتک  هدوب ،  هلزتعم  ناـیاوشیپ  زا  هک  زین  طاـیخ  تسوا .  یلزتعم 
يدنوار نبا  تسا .  هدـمآ  یهقف  ياهثحب  انایحا  يداقتعا و  رت  یئزج  ياهثحب  زین  يدراوم  رد  هدوب و  تایعیبط  تایهلا و  رد  باتک  ثحابم 

زا هک  دنک  یم  مهتم  ار  يدنوار  نبا  طایخ  اما  تسا .  هدرک  دقن  لقن و  ار  نآ  تسا  هتشاد  هلزتعم  یمالک  هاگدید  رب  هک  یتفگـش  ۀطاحا  اب 
طارفا اب  ایو  هدیمهفن  ار  هلزتعم  بلاطم  رگید  يوس  زاو   4 دنک یمن  تیاعر  ار  تقادص  نیریاسو  ظحاج  دیاقع  بلاطم و  لقن  رد  وس  کی 
گنج تماما ،  تعاطتـسا ،  رهظ ،  زامن  لدـع ،  هب  طوبرم  ثحابم  دـنوادخ ،  تردـق  ملع و  هرابرد  ثحب  تسا .  هدرک  دروخرب  يدـنت  و 

ات دشوک  یم  يدنوار  نبا  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  باتک  زا  يددـعتم  دراوم  رد  تسا .  باتک  ياهثحب  هنومن  زا  و . . .  هیواعم ،  اب  ع )   ) یلع
يادتبا رد  طایخ  تسا .  هدرک  حرطم  ار  تالاکشا  ینس  کی  عوضوم  زا  ثحب  تبـسانم  هب  مه  يدراوم  رد  اما  دنک ،  عافد  یماما  عیـشت  زا 

دیاقع هک  یلاح  رد  تسا ؛  هدوب  ةالغ  راتفگ  ساسا  رب  هعیش  رب  هلزتعم  تالمح  زا  يرایـسب  دیوگ  یم  يدنوار  نبا  هک  تسا  هدروآ  باتک 
یبلاطم هک  دـشوک  یم  باتک  نایاپ  رد  فل  ؤم  يور  نیا  زا  تسا .  بلاـج  وا  مهم  رایـسب  هتکن  نیا  تسا و  بلاـطم  نیا  زا  هتـساریپ  عیـشت 

هنیمز نیا  رد  قیقحت  يارب  یبوخ  رایـسب  ياشگهار  دـناوت  یم  تسا  هدروآ  مکح  نب  ماشه  هرابرد  ار  هچنآ  هژیو  هب  دروایب ؛  هضفار  هیلعار 
نبا دراد .  هعیـش  ياهاگدـید  زا  يدـنوار  نبا  هک  تسا  يراکـشآ  ابیرقت  تیامح  لیلد  هب  هضفار  لیاسم  رب  فل  ؤم  دـیکءات  اـیوگ  دـشاب . 
نبا ص 3 . )  ) منک در  دـناهدرک  دای  عیـشت  ناونع  هب  ار  هچنا  ات  مشوک  یم  کـنیا  دـیوگ :  یم  هلزتعم  تاـملک  درو  دـقن  زا  سپ  يدـنوار 

مکح و نب  ماشه  زا  يو  عافد  دنک ؛  یم  در  دقن و  ار  هعیـش  هیلع  هلزتعم  تالمح  تسا ،  هدمآ  ظحاج  باتک  رد  هچنآ  هب  هراشا  اب  يدنوار 
نیا رد  فل  ؤم  تسا .  عیـشت  زا  عافد  هب  وا  شیارگ  راکـشآ  دراوم  زا  وا ،  ءارآ  يـالاو  شزرا و  نداد  ناـشن  هلزتعم و  هب  يو  ءارآ  هسیاـقم 

ياهدقن لقن و  هیـش و  فرط  زا  ءادب  هب  داقتعا  دـهد .  خـساپ  ار  ظحاج  تایرظن  رب  يدـنوار  نبا  ياهدـقن  اه و  هتفگ  ات  دـشوک  یم  دراوم 
هباحص ریفکت  رد  هعیش  ماهتا  يدنوار  نبا  ( . 30  ) تعجر هب  طوبرم  ثحبرد  نینچمه  ص 127 . )  ) تسا باتک  مهم  دراوم  زا  نآ  هرابرد 

فرتعم يدنوار  نبا  تالکـشا  رب  دریذپب و  ار  قح  رتمک  ات  تسا  هدش  ثعاب  هلزتعم  زا  هنابـصعتم  يرادـبناج  ص 137 )  . ) دـنک یم  در  ار 
هدیمهفن ار  اهنآ  مالک  هلزتعم  ناملاع  دـیوگ :  یم  وا  تسا .  هعیـش  يوس  زا  هعیـش  هدـیقع  یفن  يدـنوار ،  نبا  بلاج  تادـیکءات  زا  دوش . 

هرسکی طایخ  ( 163  ، 157  ، 156 صـص 148 ،   ) تسا هجوت  لباق  زین  هعیـش  زا  ةالغ  دیاقع  ندرک  ادجرب  يدنوار  نبا  دیکءات  ( . 144) دنا
هب رما  نیتلزنملا ،  نب  ۀلزتنملا  دیعو ،  هدعو و  لدـع ،  دـیحوت ،   ) هسمخ لوصا  دـیوگ :  یم  هتخادرپ  هلزتعم  هشیدـنا  زا  هناتخـسرس  عافد  هب 
 ، صـص 126 ) دوب دـهاوخ  لازتعا  زا  جراخ  دریذـپن  ار  روما  نیا  زا  یکی  یـسک  رگا  تسا و  ربتعم  هلزتعم  همه  زن  رکنم ) زا  یهن  فورعم و 
 . تسا دـنمدوس  هک  هدـمآ  رگید  یتاکن  باتک و  مالعا  یفرعم  رد  ححـصم  تاقیلعت  نا ،  هماداردو  هحفـص  باتک 127  یلـصا  نتم  ( 127

هعیش دیاقع  هرابرد  زین  کلـسم و  ینـس  هلزعتم  هعیـشتم و  هلزتعم  رظن  فالتخا  هلزتعم ،  دیاقع  تخانـش  رد  یلـصا  رداصم  زا  طایخ  باتک 
هتفای راشتنا  لاس 1957  هب  توریب  رد  هیکیلوثاـکلا  ۀـعبطم  رد  نآ  يوسنارف  همجرت  اـب  هارمه  باـتک ،  نیا  زا  يرگید  پاـچ  تسا .  هیماـما 

 . تسا
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هب لهجلا  زوجی  الو  هداقتعا  بجی  امیف  فاصنالا   4

1963 یجناخلا ،  ۀسـسوم  يرثوکلا ،  نسحلا  نب  رهاز  دمحم  قیقحت :  لاس 403  يافوتم  يرصبلا ،  ینالقابلا  بیطلا  نب  رکب  یبا  یـضاقلا 
زا دـنمدوس  ایوگ و  يا  هصالخ  باتک ،  نیا  رد  وا  تسا .  مراهچ  نرق  رد  يرعـشا  شوکتخـس  راکرپ و  ناگدنـسیون  نامکتم و  زا  ینالقاب 

نایرعـشا و ياـه  هشیدـنا  ءارآ و  شرازگ  نیا  رب  هدوزفا  باـتک  نیا  رد  ینـالقاب  تسا .  هدروآ  تسد  هب  ار  يرعـشا  هعیـش  بهذـم  دـیاقع 
یتامدـقم ییاه  ثحب  اب  باتک  تسا .  هتفگ  نخـس  اهنآ  در  رد  هتخادرپ و  زین  نافلاخم  ياه  هاگدـید  لـقن  هب  نآ ،  تاـبثا  يارب  لالدتـسا 

هتفای همادا  قلخ  ملع  هللا و  ملع  هب  ملع  يدـنب  میـسقت  اب  سپـس  هدـش و  زاغآ  تسا ،  زاین  دروم  یلاعت  يراب  تخانـش  رد  هک  یمولع  هرابرد 
هتـسناد و یلالدتـسا  ار  مود  ملع  وا  تسا .  هتفای  همادا  قلخ  ملع  هللا و  ملع  هب  ملع  يدنب  میـسقت  اب  هتـسناد  لالدتـسا  ار  مود  ملع  وا  تسا . 
هب ار  ثحب  رهوج و . . .  ضرع و  مسج و  رد  ثداحو  میدق ،  ثداحرد و  دوجومو  مودـعم ،  دوجومرد و  ملع  راصحنا  هب  داقتعا  اب  هاگنآ 
 : تسا زیچ  جنپ  قح  تخانش  عبانم  دیوگ :  یم  ینالقاب  تسا .  هدرک  ثحب  دنوادخ  تافص  زا  نآ  همادا  رد  هدیـشک و  ملاع  ثودح  تابثا 

حیضوت حرش و  هب  سپـس  ( 57 56) دزادرپ یم  نامیا  تیهام  نییبت  هب  هاگنآ  ینالقع ،  لالدتـسا  ساـیق ،  تما ،  عاـمتجا  تنـس ،  باـتک ، 
زا نآ  رد  هدـمآ و  تماما  ثحب  هدـش  دای  ثحابم  زا  سپ  ص 61 )  ) دزادرپ یم  لسر  لاـسرا  نآ و  هب  طوبرم  ثحاـبم  توبن و  یگنوگچ 

حیرصت زین  تیب  لها  تلیضف  هب  دنتسه  همالا  ریخ  هللا  لوسر  باحـصا  کنیا ه  هب  حیرـصت  اب  نآ  نمـض  رد  هتفگ و  نخـس  افلخ ،  تفالخ 
يدعب ثحبم  هدروآ  نآ  ءزج  ار  تسایـس  تیارد و  تیافک و  داهتجا و  ندوب و  یـشرق  ینالقاب  هک  ماما  طیارـش  ص 68 . )  . ) تسا هدرک 

! دنا هلزتعم  نانآ  نیرتدب  هک  دنک  یم  راهظاو  ص 70 ؛ )  . ) تسا هتخادرپ  هلزتعم  جراوخ و  درک  داـی  هب  همه ،  نیا  زا  سپ  ص 69 )  ) تسا
دنوادخ هدارا  تابثا  هرخالاب  (ص 143 . ) دیوگ یم  نخس  لیصفت  هب  نآ  زاو  دزادرپ  یم  ادخ  مالک  تمدق  هب  باتک ،  زا  شخب  نیا  رد  وا 

رد باتک  دـهد .  یم  نایاپ  ار  باتک  تمایق ،  رد  تی  ؤر  تابثا  زین  و  دـنوادخ ،  تی  ؤر  تعافـش و  هلءاسم  لامعا ؛  لاـعفا و  همه  قلخ  رد 
 . تسا دمآراک  دنمدوس و  یعبنم  نیرعشا  ياه  هشیدنا  نآ و  یگنوگچ  زا  عالطا  يارب  هتفای و  ناماس  هحفص   193

راّخزلا ربحلا   5

تسا و يدریز  نارکفتم  نایاوشیپ و  زا  هدنـسیون  ۀـلاسرلا .  ۀسـس  ؤم  توریب  یفوتم 860 ،  یـضترملا ،  نب  ییحی  نب  دـمحا  ج 1(51 36 )
 . تسا لحن  للم و  هرابرد  هدش  دای  تاحفـص  رد  باتک  شخب  نیلوا  تسا .  هداد  ناماس  یمالـسا  مولع  زا  یفراعملا  ةریاد  دـننام  ار  باتک 

شش ار  یمالسا  قرف  وا  تسا .  هتفای  همادا  یمالسا  بهاذم  زا  یـسررب  ثحباب و  هدش و  زاغآ  یمالـسا  ریغ  قرف  زا  یـشرازگ  اب  ثحب  نیا 
اما تسا ،  داقتنا  اـب  هارمه  هیماـما  هب  تبـسن  وا  يرواد  ص 39 )  ) هیوشح هماـع ،  هئجرم ،  جراوخ ،  هلزتـعم ،  هعیـش ،  تسا :  هتـسناد  هورگ 
زا جراخ  ار  هینطاب  وا  تسا .  هدوتس  ار  نانآ  هتفگ و  نخس  نانآ  یملع  یقالخا و  رابتعا  رد  تسا و  هدرک  ثحب  هنارادبناج  هیدیز  هب  تبسن 

هدرک یفرعم  هیجان  هقرف  ار  هیدیز  هدروآ ،  هیجان  هقرف  هرابرد  یتاحیـضوت  زا  سپ  هرخالابو  تسا  هدیهوکن  ار  ناشدیاقع  هدرمـش و  مالـسا 
 . تسا هیبشت  ربج و  زا  رود  هب  تیب و  لها  ءارآ  هب  یکتم  هک  دهد  یم  ناشن  يا  هقرف  ار  نآ  و  (ص 51 )

نایدالا نایب   6

نآ ححصم  هچنآ  ساسا  رب  باتک   1312 انیس ،  تاراشتنا  نارهت  لابقا  سابع  حیحصت  يولعلا ،  ینیسحلا  دمحم  یناعملوبا  فیلءات 485 ) )
لوا بابرد  تسا :  هتفای  ناماس  باب )  جـنپ  رگید  پاچ  ردو   ) باب راهچ  رد  تسا و  لحن  للم و  هب  طوبرم  یـسراف  نتم  نیرتنهک  هدروآ ، 

هک موس  بابرد  تسا ؛  هتفگ  نخـس  یمالـسا  ریغ  بهاذـم  زا  راصتخا  هب  مود  باـبرد  تسا ؛  هدروآ  دـنوادخ  هراـبرد  ار  فلتخم  دـیاقع 
یماسا و هب  نیوانع  زا  کی  ره  لیذ  رد  تسا و  هتخادرپ  یمالـسا  قرف  نایب  هب  هدش  زاغآ  تما  فالتخا  هراب  رد  ربمایپ  ثیدح  هب  يا  هراشا 
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یمالـسا قرف  نییبت  لیـصفت و  هب  مراـهچ  باـبرد  هاـگنآ  تسا .  هدادـن  تسد  هب  نآ  زا  یفیرعت  هنوگچیه  هدرک و  هدنـسب  قرف  تاباعـشتنا 
ثیدح لها  يرعشا و  بهذم  حیـضوت  تمـسق ،  نیا  شخب  نیرتشیب  تسا .  هدرک  عورـش  تعامج  تنـس و  بهذم  زا  ار  ثحب  هتخادرپ و 

هفینحوبا ناونع  نیا  زا  دـیوگ و  یم  نخـس  يءار  لها  زا  نآزا  سپ  اهنآ .  هیمـست  هجو  اه و  هقرف  درک  دای  نآ  زا  هاتوک  یفیرعت  اـب  تسا ، 
ثحب هیـش  بهذم  هرابرد  يدعب  تمـسق  رد  دنک .  یم  دای  هعومجم  نیا  رد  يا  هقرف  ناونع  هب  زین  هلزتعم  زا  دنک .  یم  دارم  ار  شباحـصاو 

ار تنس  لها  اب  نانآدیاقع  ياه  توافت  زا  یبلاجو  ایوگ  تسرهف  نآ  نمض  رد  هدروآ و  ار  نانآ  دیاقع  ءارآزا و  يا  هدیزگ  زاغآ  هدرک و 
هیلاغ هیناسیک و  زا  سپـس  دـنک .  یم  زاغآ  ار  بلطم  هیدـیز  هرابرد  وگتفگ  زاو  دزادرپ  یم  هعیـش  قرف  درک  دای  هب  هاگنآ  تسا .  هدرک  دای 

نشور ثحب  يالبال  زا  یلو  دنک ،  یمن  دای  یصخشم  ناونع  اب  مراهچ  هقرف  زا  درامش .  یم  رفاک  احیرـص  ار  ریخا  قرف  لها  دنک و  یم  دای 
اهنآ زا  ار  حابص )  نسح  ناوریپ   ) هیحابص و  ورسخ ) رصان  ناوریپ   ) هیرصان هقرف  ود  کنیا  هچ  دنتسه ؛  هطمارق  هیلیعامـسا و  دارم  هک  تسا 
اهنآ هزادنا  هب  عیـشت  هورگ  چـیه  باتک ،  فی  لءات  تقو  رد  دـیوگ :  یمو  هدروآ  مجنپ  ناونع  هب  ار  هیماما  هعیـش  (ص 37 39 ) درامش یم 

 ، رمع تافو ،  دلوم ،  بقل ،  هینک ،  مان ،  یلودج ،  رد  نآ  لابند  هب  هدش و  هدروآ  یهقف  دیاقع  زا  يا  هدیزگ  ادتبا  ثحبم  نیا  رد  دـشابن . 
رد دـسیون :  یم  هدرک و  هراشا  جـع  يدـهم  ترـضح  تبیغ  هب  شخب  نیا  رد  وا  تسا .  هدروآ  لیـصفت  هب  ار  ناماما  نیلتاق  رداـم و  ردـپ ، 

نانآ یخیرات  هقباس  زا  ادتبا  هک  دسر  یم  جراوخ  هب  تبون  هاگنآ  تسا .  هتشذگ  ترضح  نآ  تبیغ  زا  لاس   230 باتک ،  فی  لءات  تقو 
هدروآ ار  نانآ  تاباعـشناو  اه  هاگدید  لیـصفت  هب  سپـس  و  ص 44 49 ؛   ) هتـشاذگ ثحب  هب  ار  اهنآ  نیزاـغآ  يریگ  لکـش  هتفگ و  نخس 

نیا هتفگ  شیپ  پاچ  دنا .  هدوزفا  نآ  رب  تاحیـضوت  تاقیلعت و  ححـصم  تسا و  هدش  هتـشاگن  بصعت  نودب  فارـصنا و  اب  باتک  تسا . 
مشاه ياقآ  تسا .  هدماین  نآ  رد  باتک  مجنپ  باب  هتشاد و  یسرتسد  نآ  هب  لابقا  سابع  موحرم  هک  هدوب  ضشقان  يا  هخـسن  ساسا  رب  رثا 

ص ج 1 ،   ) نیمز ناریا  گنهرف  رد  هوژپ  شناد  یقت  دـمحم  هچنآ  ساـسا  رب  ار  مجنپ  باـبو  هتـشامگ  تمه  نآزا  رگید  یپاـچ  هب  یـضر 
دای اب  دوش و  یم  عورش  هملیسم  هرابرد  ثحب  اب  هک  توبن  ناراد  هیعاد  زا  تسا  یـشرازگ  باب  نیا  تسا .  هدوزفا  نآرب  هدروآ  ( 318 283
عون هب  هک  یعمج  باـب  رد  دـننام :  تسا ،  هدـمآ  باـب  نیا  یپ  رد  زین  يرگید  لوـصف  دـبای .  یم  همادا  یـسنع و . .  دوـسا  هحیلط ،  درک ، 

تاحیـضوت و دـنا و . . .  هدرک  اـهاوعد  سنج  نیا  زا  هتـشاد  نآرب  غاـمد  یکـشخ  هک  یهورگ  تیاـکح  اـی  دـنا  هدرک  جورخ  اـه  يوـعد 
ناشیا تاقیلعت  هحفـص 558  ات  نآ  هیقب  تسا و  هحفـص  پاچ 78  نیا  رد  باتک  نتم  تسا .  لصفم  رایـسب  یـضر  مشاه  ياـقآ  تاـقیلعت 

کی ار  نایدالا  نایب  باب  جنپ  یقایسریبد ،  داتـسا  تسا .  بهاذم  قرف و  هب  طقورم  بلاطم  زا  یفراعملا  ةریاد  ناشیا  دوخ  راهظا  هبانب  تسا 
 . دندناسر پاچ  هب  هنزور  تاراشتنا  طسوت  لاس 1374  رد  اج 

هنالطب هینطابلا و  بهذم  نایب   7

هلاسر هلودلا 1938  ۀعبطم  لوبناتسا ،  ۀیناملالا ،  نیقرشتسملا  ۀیعمجلا  نامطورتش ،  ر .  حیحـصت :  فیلءات 707 )  ) یملید نسح  نب  دمحم 
دیوگ یم  هدرمش و  ةالغ  زا  ار  هیلیعامسا  باتک ،  همدقم  رد  فل  ؤم  اهنآ .  در  هیلیعامسا و  هرابرد  تشرد  ریباعت  زا  هدنکآ  دنت و  تسا  يا 

يا همدقم  زا  سپ  هاگنآ  ص 2 . )  ) هینطابلا زیلهد  هیمامالا  دـنا :  هتفگ  هک  تسا  نیاو  دـنکرتشم  لیاسم  يرایـسب  رد  هیماماو  ةالغ  اب  نانیا  : 
 . تسا هتخادرپ  اهنآ  هب  لیصفت  هب  دعب  و  هتفگ ،  نخس  هیلیعامسا  هرابرد  هحفـص ،  دزناپ  رد  ارذگ و  يا  هنوگ  هب  ادتبا  ةالغ ،  هرابرد  هاتوک 
وگ نانیا  تسا ؛  هدوب  نانآ  نارگتوعد  يرخآزا  يونث  حادـق  نومیم  دـنداهن و  داـینب  هفـسالف  دوهیو  سوجم  ار  هیلیعامـسا  دـیوگ :  یم  وا 

نانآ دـیاقع  هطمارق و  زا  هاگنآو  هدروآ  حادـق  نومیم  هراب  رد  یبلاطم  فل  ؤم  ضحملا .  رفک  مهنطاـب  یلو  دنتـسه  یعیـش  رهاـظ  هب  هکنیا 
هک هدروآ  مدرم  بلجرد  نانآ  ياهدـنفرتو  اه  هلیح  هرابرد  یثحب  تسا .  هتفگ  نخـس  داـعمو  تعیرـش  تماـما ،  توبن ،  دـیحوت ،  هراـبرد 

شیادیپ خیراتزا  باتک  یلیصفت  لوصف  زا  لوا  لصف  رد  تسا .  هدروآ  هینطابلا  حئاضف  رد  یلازع  ار  نآ  دننام  و  یندناوخو ؛  تسا  نیریش 
هب نخـس  باقلا  نیا  هیمـست  هجو  نانآ و  باقلا  هرابرد  ثحب  دـندش ،  یم  بذـج  نانآ  هب  هک  یمدرم  عون  نآ ،  ییاـه  هنیمز  هیلیعامـسا و 
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فل ؤم  تسا .  هدش  ثحب  نآ و . . .  در  دقن و  نانآ و  ياهرواب  دیاقع و  اهدـنفرت و  اه و  هلیح  زا  يدـعب  ياهلـصف  رد  تسا .  هدروآ  نایم 
تسا رهاوظ  زا  نانآ  تالیوءات  یگنوگچ  رگنایب  مجنپ  لصف  دنرادن .  رواب  ربمایپ  توبن  هب  نانیا  دیوگیم :  نانآ  دیاقع  یـسررب  نمـض  رد 

رفک تابثا  هب  فلوم  مشـش ،  لصف  رد  تسا .  تایآ  رهاوظ  زا  نانآ  تالیوءات  یگنوگچ  مجنپ  لصف  دـنرادن .  ردواب  زین  داعم  هب  نانیا  هک 
بـصعت ریثءات و  رگناشن  تسا و  یندناوخ  هوجو  لیالد و  نیا  زا  یخرب  هک  دـنک ؛  یم  دانتـسا  هجو  تسیب  زا  شیب  هب  تسا و  هتخادرپاهنآ 

ياـه هعومجم  زا  اـیوگ  هک  غـالبلا  دـننام  تسا ؛  هدرک  هعجارم  يرایـسب  رداـصم  هب  رثا ،  نیا  نتـشاگن  يارب  فـلء  م  تساـه .  يرواد  رد 
شخب نایاپ  تسا .  هدـش  ثحب  نانا  یعرـش  مکح  هرابرد  متفه  لصف  نونکملا و . . .  ملعلا  عماـجلا  یهتنملاو ،  ءدـبملا  تسا ،  هیلیعامـسا 

ۀمطارقلا یلع  درلا  یف  رباتلا  ماسحلا  ماـن  هب  تسا  يرثا  اـیوگ  باـتک  هدـمع  ذـخءام  تسا .  باـتک  ياـیوگو  عماـج  ياـه  تسرهف  باـتک 
 . تسا هتسج  ددم  رایسب  نآ  زا  فل  ؤم  هک  راّفکلاو 

مانالا تالاقملا  ۀفرعم  یف  ماوعلا  ةرصبت   8

 . 1364 ش ریطاسا ،  ددـجم ،  راشتنا  سلجم 1313 ،  هعبطم  لابقا ،  سابع  حیحـصت  يزار ،  ینیـسح  یعاد  نب  یـضترم  دیـس  هب  بوصنم 
فل ؤم  هرابرد  لیصفت  هب  همدقم  رد  باتک  ححصم  تسین .  صخشم  یعطق  تروص  هب  نآ  فل  ؤم  هدش و  هتـشاگن  یـسراف  نابز  هب  باتک 

هس شیپ  اهلاس  یناجنز ،  يربیـش  یـسوم  دیـس  ياقآ  بانج  رـصاعم ،  یلاجر  ققحم  تسا .  هدربن  ییاج  هب  هار  اما  هتفگ ،  نخـس  یلامتحا 
هجوت لباق  هک  دنا  هتـشون  يزار  نسح  یعاد  نب  یـضترم  دیـس  هب  باتک  تبـسن  یعطق  لاطبا  لابقا و  موحرم  همدقم  بلاطم  دـقن  رد  هلاقم 

سپ دیاب  ار  باتک  نیا  لاح  ره  هب  ص 53 ) هرامش 10 ،  و  ص 54 ؛  هرامش 9 ،  و  ص 47 ؛  هرامش 8 ،  لوا ،  لاس  مالسلا ،  بتکم   ) تسا
 ، هفسالف ياه  هشیدناو  ءارآ  زا  هحفص  رد 27  ادتبا  فلوم  تسناد .  لحنو  للم  عوضوم  رد  یـسراف  دوجوم  نتم  نیرتنهک  نایدالا  نایب  زا 
هب اهنت  دنکیم و  رظن  راهظا  زین  دوخ  فلتخم  دـیاقع  ءارآ و  شرازگ  نمـض  رد  فلوم  تسا .  هدرک  ثحب  نایئباص  نایدوهی ،  نایـسوجم ، 
 ، ناوفـص نب  مهج  هلتزعم ،  تسا .  هدرک  عورـش  جراوخزا  هتخادرپ و  یمالـسا  قرف  درک  دای  هب  مراـهچ  باـب  زا  دـنک .  یمن  هدنـسب  لـقن 

ءارآ دیاقع و  زا  ثحب  نمض  رد  وا  تسا .  هدمآ  نایم  هب  نخساهنآ  زا  هک  تسا  یقرف  رگید  زا  و . . .  ههبـشم ،  هیمارک ،  هیراجن ،  هئجرم ، 
 . دوش یم  هدـید  رتمک  رگید  یـسانش  هقرف  ياه  باتکرد  يا  هویـش  نینچ  تسا .  هتخادرپ  زین  یهقف  ياه  ثحب  هب  یهاگ  اه ،  هقرف  یمالک 

هتخادرپ و نانیا  ياه  هشیدنا  ءارآو و  هیماما  هعیشو  عامجا ،  تنـس و  لها  ياهثحب  هب  رتشیب  دعب ، ) هب  زا ص 142   ) باتک ینایاپ  تاحفص 
ناونع هب  نآ  زا  دیاب  و  تسا .  ناوارف  نآ  رد  هزات  بلاطم  ناور و  باتک  رثن  تسا .  هدز  نعط  تنس  لها  دیاقع  يارب  هعیش ،  زا  عافد  نمض 

 . درک دای  یمالسا  ياه  هلحن  اه و  هقرف  تخانش  یلصا  نتم  زا  یکی 

 . نیکاهلا قرفلا  نع  ۀیجانلا  ۀقرفلا  زییمت  نیدلا و  یف  ریصبتلا   9

هب ارذگ  یهاگناب  1359 ق .  يراونالا ،  ۀعبطم  هرهاق ،  يرثوکلا ،  نسحلا  نب  دهاز  دـمحم  قیقحت  يافوتم 471 ،  ینیارفسالا ،  رفظملاوبا 
دراد هدرتسگ  یتهابش  یناوارف و  ینوگمه  يدادغب  قرفلا  نیب  قرفلاب  باتک  نیا  هک  تفایرد  ناوت  نیدلا ،  یف  ریـصبتلا  نیوانع  تسرهف و 
هقرف هسو  داتفه  دزادرپ و  یم  قرف  شرامش  هب  مود  باب  رد  دنک و  یم  زاغآ  یمالسا  تما  رد  فالتخا  عورـش  نایب  ابار  لوا  باب  فلوم  . 
هچنآ قبط  هیناسیک ،  هیماما ،  هیدیز ،  زا  تسا و  هتفگ  نخس  ضفاور  دیاقع  زا  موس  باب  رد  درامـش .  یم  رب  دنا  تنـس  لها  زا  همه  هک  ار 

نیا رد  يو  بلاطم  تسا .  هدوزفین  هدروآ  يدادغب  هچنآ  رب  یبلطم  چیه  باب  نیا  رد  وا  تسا .  هدرک  دای  تساهباتک ،  نیا  نافل  ؤم  لومعم 
شیادـیپ هب  يا  هراـشا  نآ  نمـض  رد  هک  جراوـخ  ءارآ  زا  تسا  یـشرازگ  مراـهچ  باـب  تسا .  تـالمح  هارمه  نعط و  اـب  هـتخیمآ  شخب 

حیاضف ناونع  اب  هدوب ،  تسردان  شرادنپ  هب  هچنآو  تاس  هتفگ  نخـس  هیردـق  هلزتعم  زا  مجنپ  بابرد  ص 27 )  . ) تسا هدـمآ  زین  جراوخ 
 ، هیرارـض راجن ، ) دـمحم  هب  نیـسح  هب  بستنم   ، ) هیراجن نآ ،  هب  طوبرم  ياه  هقرف  هئجرم و  زا  يدـعب  لوصف  رد  تسا .  هدرک  دای  ناـنآ 
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شرازگ یهاگ  و  تسا ،  هدروآ  نایم  هب  نخـس  زین  یتـالداجم  زا  باـتک ،  نمـضرد  فل  ؤم  تسا .  هدرک  ثحب  هیمارک  هیرکب و  هیمهج ، 
ناطلـس ریزو  ینیارفـسا  ياـه  يرهـشمه  زا  یکی  یتقو  هک  نیا  هلمج  زا  تسا .  یندـناوخ  اـهنآ  زا  یخرب  هک  هتخیمآ  يا  هبیاـطم  هب  ار  نآ 
هدیسر هار  زا  زات  هک  شریزو  هبدمحم  ناطلس  تخاس ،  بولغم  اروا  درک و  ثحب  هیمارک  زا  یملاع  اب  ناطلس ،  رـضحم  رد  يونزغ  دومحم 
تـسا هدـش  لقن  یـسراف  هب  باتک  رد  ریخا  هلمج  نیا  هک  دز ؛  ناشیا  رـسب  ار  نایمارک  يادـخ  وت  يرهـشمه  نیا  يدوب ،  اجک  تفگ ،  دوب 

 ، هعیـش ةالغ  دـننام  دـناد ،  یم  رفاک  ار  نانآ  فلوم  دـنا و  هدرک  مالـسا  هب  بستنم  ار  دوخ  هک  تسا  هبـشم  هراـبرد  مهدزاود  باـب  ( . 66)
تنـس و لها  دـیاقع  زا  مهدزناپ  بابرد  مالـسا و  زا  لـبق  ياـه  هقرف  زا  مهدراـهچ  باـبرد  جراوخ و . . .  ۀـنومیملا ،  هلزتعم ،  ۀـیرامحلا ، 

صـصخت زا  تسا و  هدرک  یقلت  هیجان  هقرف  نامه  ار  نیرخآ  نیا  باب ،  نیا  زا  یـشخب  رد  صص 91 114 )  . ) تسا هتفگ  نخـس  تعامج 
قرفلا زا  نآ  هجوت  لباق  يداینب و  بلاطم  هحفص و  رد 121  باتک  تسا .  هدرک  دای  ار  نانآ  نافل  ؤم  هدرک و  ثحب  یمالـسا  مولعرد  نانآ 

 . تسا تشردو  دنت  هتفگ  شیپ  باتک  فلوم  دننام  زین  يو  نحلو  تسا  هدش  هتفرگ  قرفلا  نیب 

فوصتلا لها  بهذمل  فرعتلا   10

فرعتلا هرهاق 1380 ق .  رورس ،  یقابلادبع  هط  دومحم ،  میلحلادبع  روتکدلا  قیقحت  يافوتم 380 ،  يذابالکلا  دمحم  رکبوبا  مالسالا  جات 
هتفگ فوصت  خیاشم  زا  یخرب  هک  اجنادـب  ات  ور ؛  یم  رامـش  هب  فوصت  تخانـش  عبانم  نیرتهم  زا  دراد ،  هک  يزاجیا  یگدـیزگ و  همه  اب 

 . تسا هتـشاگن  ناـیفوص  ءارآو  دـیاقع  زا  تاـماهبا  زا  یخرب  ندودز  هزیگنا  هب  ار  باـتک  فلوم  فوصتلا .  فرع  اـمل  فّرعتلا  ـالول  دـنا : 
هیفوص هاگدید  هدش و  حرط  بهاذم  قرف و  نیب  فالتخا  دروم  نیوانع  زا  صاخ  ناونع  یباب  ره  رد  هدـش و  نیودـت  باب  رد 75ب  باتک 

دبای و یم  همادا  ثحب  فوصت ،  لاجر  درک  دای  اب  مود  باب  رد  دزاغآ و  یم  هیفوص  هیمست  هجو  نییبت  اب  باتک  تسا .  هدمآ  هنیمز  نآ  رد 
ص  ) دروآ یم  رامش  هب  نانآ  ءزجار  نیعبات  هباحـص و  رابک  زا  یخرب  مالـسلا و  مهیلع  قداص  ماما  رقاب ،  ماما  داجـس ،  ماما  یلع ،  فلوم ، 
و دوش ،  یم  زاغآ  دـیاقع  باـبرد  ناـیفوص  ياههاگدـید  هاـگنا  تسا .  هتفگ  نخـس  ناـیفوص  ناـفلوم  نافنـصم و  زا  نآ  نمـض  رد  27)و 
هکئالم و و  ۀفرعم ، . . . ،  تعافش ،  دنراد  نایرعشا  دننام  یهاگدید  هک  تی  ؤر  هلءاسم  ادخ ،  مالکو  نآرق  دنوادخ ،  تافـص  دیحوتزا ، 

نانآ ءارآ  اه و  هاگدید  فالتخا  هاگ  رگید  دـنک و  یم  لقن  ار  نایفوص  عمجا  هاگ  اهثحب ،  نیا  رد  فل  ؤم  تسا .  هدـش  ثحب  ءایبنا و . . . 
دزن قثوا  هچنآ  هب  دیاب  دیوگ :  یم  یهقف  لئاسم  رد  و  رد ص 93 97 ؛ ) هلمج  زا   ) دنک یم  دانتـسا  ناموصعم  زا  يراتفگ  هب  یهاگ  وا  ار . 

دنراد هژیو  یمیلعت  ریبعت و  اهنآ  زا  نایفوص  هک  یکولس  یقالخا و  نیوانع  حیضوتو  نییبت  هب  هرخالابو  ص 84 )  ) تشاد رواب  تسا  ناهیقف 
 . . . برقو و سنا  قرفت ،  عمج و  دوهـش ،  بیغ و  صالخا ،  اضر ،  درجت ،  تبحم ،  لاصتا ،  رقف ،  ربج ،  دـهز ،  دـننام  تاـس ،  هتخادرپ 
فل ؤم  هک  نیاسک  لاوقا  رتاسر ،  يریبعت  هب  ای  و  فوصت ،  ناملاع  زا  ناگیدزگرب  لاوقا  زا  تسا  يا  هعومجم  باتک  هکنآ  نخـس  هدـیزگ 

هـشیدنا ءارآ و  اب  راگزاس  دـیاقع  تیعرـش و  اب  هارمه  تسا ،  هدـش  هضرع  باتک  نیا  رد  هک  یفوصت  تسا .  هتـشادنپ  یم  یفوص  ار  نانآ 
دنلب ياهباتک  زا  فرعتلا  تسین .  یثحب  ارذگ  هنوگ  هب  ولو  تماما  زا  ثحب  باتک  عومجم  رد  هکنآ ،  هجوت  بلاج  تسا .  تنـس  لها  ياه 

هجاوخ فوصتلا  بهذمل  فرعتلا  حرـش  هجوت  لباق  مهم و  حرـش  هلمج  زا  دراد .  يرایـسب  ياه  حرـش  يور  نیا  زا  تسا و  فوصت  هزاوآ 
 . يراخب دمحم  نب  لیعامسا  میهارباوبا  ماما 

عدبلاو ءاوهالا  لها  یلع  ّدرلاو  هیبنتلا   11

قرف و نهک  ياهباتک  زا  روبزم  رثا  يرثوکلا .  نسحلا  نب  دهاز  دمحم  قیقحت  م 377 )  ) یعفاشلا یطلملا  نمحرلادبع  نبدمحم  نیسحلاوبا 
قرفلا نیب  قرفلا  هلمج  زا  رگید ،  عبانم  رد  هک  تسا  هدـمآ  نآ  رد  یبلاطم  دـنا  هتـشاد  راهظا  نآ  ناققحم  هچنآ  ساسا  رب  تسا و  بهاذـم 
هدیزگ اگنآ  و  ات ص 10 )  . ) تسا هتفگ  نخس  نید  غالبا  هار  رد  ربمایپ  ياه  جنر  اه و  یشوکتخس  زا  ادتبا  فل  ؤم  تسا .  هدماین  يدادغب 
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لداع و ناطلـس  رب  ربص  نّیفخ ،  نب  حسم  نآ  رـشو  ریخ  یهلا و  ردق  هب  نامیا  دنام  تسا ؛  هدرک  هضرع  ار  تنـس  لها  دیاقع  ءارآ و  زا  يا 
نیا رد  ار  هقرف  هدـجیه  دزاغآ و  یم  هضفار  ياه  هقرف  زا  ار  قرف  هرابرد  ثحب  فل  ؤم  مکاح و . . .  هیلع  ریـشمش  اب  جورخ  تمرح  ملاـظ . 

زا نآ  نمـض  رد  دـنک و  یم  دای  هیماما  هعیـش  زا  مهدزاود  هقرف  ناونع  اب  وا  خـسانت و . . .  باحـصا  هطمارق ،  هیئبس ،  دـنک .  یم  دای  شخب 
هیلیعامـسا هیبش  اهیهاگدـید  رد  وا  هتفگ  هب  هک   ) مق هیلعامـسا  زا  تسا .  هتخادرپ  نآ  درو  دـقن  هب  هتفگ و  نخـس  مکح  نب  ماـشه  نبا  ءارآ 

هب دادـغب  هلزتعم  هکنآ  هفرط  تسا .  هدـش  دای  هعیـش  ياه  هقرف  اونع  هب  زین  دراد  ییاه  هقرف  دوخ  هک  هیدـیز  يرغـص ،  يربک و  هعیطق  دـنا )!
ياه هقرف  لازتعا ،  هب  نآ  هیمـست  هجو  زا  شخب  نیا  رد  فل  ؤم  دـنا .  هلزتعم  يدـعب  هورگ  دـنا .  هدـش  یفرعم  هیدـیز  مراـهچ  هورگ  ناونع 
رظن زا  بلاطم  نیا  تسا .  هدرک  دای  راـید  نآ  یلزتعم  ناـملاع  زا  یخرب  و  ص 36 ؛ )  ) هتفگ نخـس  لازتعا  هناگجنپ  لوصاو  نآ ،  فلتخم 

؛ ) ص 42  ) تسین اه  فالتخا  حرط  ياج  باتک  نیا  هک  دـنک  یم  يروآدای  دراوم  نیا  رد  فلوم  تسا .  يا  هژیو  تیمها  ياراد  یخیراـت 
تنـس و لها  بهذم  رب  هتـساوخ  یم  هک  تسا  هدش  هتـشاگن  یـسک  خساپ  رد  باتک  هک  دـیمهف  ناوت  یم  لامجا  هب  ياه  تمـسق  نیا  زا  و 
 . تسا تفرگ  رارق  ثحب  دروم  ناشدئاقع  ءارآ و  تسا و  هدمآ  نایم  هب  نخـس  هئجرم  زا  يدعب  شخب  رد  دوش .  داشراو  دبای  هار  تعامج 
ار ثحب  همّکحم  زا  نآ ،  فلتخم  ياهاهورگ  زا  ثحب  نمـض  رد  و  ص 47 )  ) هفترگ رارق  وگتفگ  دروم  هک  تسا  يرگید  ناـیرج  جراوخ 

هورگ ناونع  هب  ییاهمان  شخب  رد  تسا .  هدرک  دای  یجراخ  بیـش  باحـصا  زا  نآزا  دعب  تسا و  هداد  همادا  هقارازا  اب  تسا و  هدرک  زاغآ 
ریسفت هب  تاحفـص 54 91 ،  رد  فل  ؤم  دش ،  دای  هچنآ  زا  سپ  دنا .  هدشن  دای  رگید  عبانم  رد  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  هدـمآ  جراوخ  ياه 

ارهاظ هک  دزادرپ  یم  ییاه  هقرف  ءارآ  در  دقنو و  ثحب  هب  سپس  دنا .  هتـشادنپ  رگیدکی  ضقان  ار  هقدانز  وا  هتفگ  هب  هک  دزادرپ  یم  یتایآ 
هیونام هلطلعم ،  زا  شخب  نیا  رد  وا  تسا .  نیـشیپ  ياهـشخب  زا  رتلـصفم  ءارآ  دـیاقع و  همادا ،  رد  اـما  تسا ،  يرارکت  نآ  بلاـطم  یخرب 

یم داهـشتسا  هبنم  نب  بهو  راـبحالا و  بعک  ياـه  فرح  هب  ناوفـص  هب  مهج  ءارآ  دـقن  در و  رد  هروآ و  ناـیم  هـب  نخـس  هـیکدزم و . . . 
زا نآ  زا  سپ  تسا .  ناروشناد  هشیدـنا  رد  تایلیئارـسا  ریثءات  هنومن  اه  هد  زا  هنومن  نیاو  145 ؛ )  ، 142  ، 133  ، 102 صص 101 ،  ) دنک

ص  . ) تسا هتخادرپ  ریخا  هقرف  ياه  هاگدید  ءارآ و  ّدر  دقن  هب  هتخادرپ و  هیردـق  ضفاور و  هب  رگید  رابو  هدـش  ثحب  هئجرم  هقرف  هدزاود 
 . تسا یمالسا  ياه  هقرف  تخانش  دمآ  راک  مهم و  راثآ  هلمج  زا  باتک  نیا  لاح ،  ره  هب  ( 156

صص 36 215)  ) نیعلا روحلا   12

ص 29 50)  ) نیعلا روحلا  ناونع  تحت  يا  هلاسر  رثا ،  نیا  زاغآ  رد  یفطـصم .  لماک  قیقحت  يافوتم 573  يریمحلا ،  ناوشن  نب  دیعسوبا 
لحن للم و  هب  باتک  نیا  زا  یمهم  شخب  تسا .  هدش  هتخادرپ  هدش  دای  هلاسر  حیـضوتو  حرـش  هب  باتک  نتم  رـسارس  رد  سپـس  هدـمآ و 
تفای ناوت  یم  عوضوم  نیا  رد  يدنمدوس  بلاطم  بیترت ،  مظن و  نودب  هدنکارپ و  هنوگ  هب  زنی  نآ  رگید  تاحفـص  رد  هتفای و  صاصتخا 
فلوم تسا .  هدش  هتخادرپ  یمالسا  قرف  ییاسانش  هب  هاگنآ  هدش و  هتخادرپ  یمالـسا  ریغ  قرف  یفرعم  هب  هدش  دای  باتک  هحفص 141  ات  . 

اب جراوخ  دراوم  رد  يو  هماـعو .  هیوشح ،  جراوخ ،  هعیـش ،  هئجرم ،  هلزتعم ،  دـنک :  یم  داـی  هقرف  شـش  زا  یلک  يدـنب  میـسقت  کـی  رد 
صـص 184 189)  ) تسا هدروآ  یناوارف  بلاطم  هیدـیز  هرابرد  يور  نیا  زا  تسا و  بهذـم  يدـیز  فل  ؤم  تسا .  هتفگ  نخـس  لیـصفت 

ینمی فل  ؤم  هک  يور  نآ  زا  نمی  رد  هیلیعامـسا  هچخیرات  زا  شدرک  داـیو  درادرب ،  رد  زین  یبلاـج  تاـکن  هیدـیز  هنیمز  رد  وا  تاـعالطا 
زا شخب  نیا  هعومجم  رد  دراد و  دنمدوس  یتاکن  زین  اه  هقرف  هیمـست  هجو  نایب  رد  دهد .  یم  تسد  هب  دنمدوس  يدناوخ و  یبلاطم  تسا . 

مامت دیاب  رگ  وجتسج  هدنناوخ  يور  نیا  زا  یگتفشآ ؛  یگتخیر و  مهرد  اب  صاخ و  بیترت  نودب  اما  دراد ؛  يدنمشزرا  تاعالطا  باتک 
 . دیوج دوس  نآ  ياه  یهاگآزا  درگنب و  تقد  هب  ار  تاحفص 

( راثالاو ططخلا  رکذب  رابتعالاو  ظعاوملا   ) هیزیرقملا ططخلا   13
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تخانـش مهم  عبانم  باتک ا  نیا  رداص .  راد  توریب  يافوتم 845  يزیرقملا ،  یلع  نب  دمحا  سابعلاوبا  نیدـلا  یقت  ص 344 362  ج 2 ، 
هرابرد یناوارف  ثحابم  لئاسم و  رـصم ،  هب  طبورم  بلاطم  شرازگ  ثحب و  راـنکرد  تسا .  خـیرات  لوط  رد  نآ  رذـگ  یگنوگچ  رـصم و 

زا یتاحفص  خیرات .  لکش  رد  یمالسا  گنهرف  زا  یفراعملا  ةریاد  يزیرقم  ططخ  تقیقح  رد  تسا .  هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  یمالسا  قرف 
هب اهنآ  ددع  ندیـسر  یمالـسا و  قرف  فالتخا  رد  ربمایپ  ثیدـح  زا  ادـتبا  وا  تسا .  یمالـسا  ياه  هقرف  شرازگ  یـسررب و  رد  باتک  نیا 

ناوریپ دـیدج  يدـنب  عمج  کی  رد  يزیرقم  تسا .  هتخادرپ  اه  هقرف  ناـیب  هب  نآ  زا  سپ  هدرک و  ثحب  ثیدـح  لـصا  هقرف و  هس  داـتفه و 
یم نخـس  هلزتعم  زا  ءادـتبا  شخب ،  نیا  رد  تسا .  هدـناسر  هد  هب  ار  اهنآ  دادـعت  هدرمـش و  ناگدـنوش  كاله  رامـش  رد  ار  قرف  زا  یخرب 

تحت يزیرقم  دنا .  هقرف  تفه  هک  دیوگیم  نخس  هبشم  زا  نآ  زا  سپ  شیاهباعـشنا .  نایرج و  نیا  نارـس  زا  يدای  نآ و  شیادیپ  دیوگ و 
 . تسا داینب  یب  یماهتا  حیرـص و  یبذـک  هک  درامـش  یم  هورگ  نیا  زا  مکح  نب  ماشه  دـننام  ار  هیماما  ناملکتم ،  زا  یخرب  تاغیلبت  ریثءات 

هئجرم مجنپ  هرّبجم و  مراهچ  هقرف  دننک .  یم  دارم  ار  هلزتعم  هقرف ،  نیا  زا  هرعاشا  الومعم  تسا ك  هدروآ  نایم  هب  نخـس  هیردق  زا  هاگنآ 
دنجراوخ نامه  هک  دنتسه  هیرورح  مشش  هقرف  تسا .  هدمآ  هئجرم  فلتخم  ياه  هورگ  ءاجرا و  هرابرد  یحرش  نآ ،  نمض  رد  هک  دنتسه 

هب اراهنآ  فلوم  هک  ضفاور  متـشه  هقرف  و  دنتـسه .  هیراجن  متفه  هقرف  دنراد .  دیکءات  دیعو  رب  اهنآ  دندیروش ؛  ع )   ) یلع رب  ارورح  رد  و 
اهنآ روهـشم  هک  دیازفا  یم  درامـش و  یم  ددع  دصیـس  ار  هعیـش  قرف  فلوم  دنک .  یم  میـسقت  و . . .  هیدیز ،  هیباطخ ،  هیناسیک ،  هیماما ، 
هیعـش رد  فلتخم  ياه  هقرف  داجیا  شا  هزیگنا  هدـش و  داجیا  مود  نرق  يادـتبا  زا  هیماـما ،  ماـن  اـب  هقرف  ریثکت  نیا  اـیوگ  تسا .  هقرف  تسیب 
ناوت یم  زین  ار  ییاه  هقرف  يزیرقم ،  شرازگ  نایب  رد  دنا .  هتخاس  هقرف  ع )   ) قداص ماما  هباحـص  زا  يرایـسب  مان  هب  هک  هدش  هدـید  تسا . 

ره يارب  هک  نآ  تاباعشنا  تسا و  جراوخ  مهد  هقرف  ص 354 )  . . . ) و هیعاش ،  هیکیرـش ،  دننام  دننارخءاتم ،  هتخادرپ  هتخاس و  هک  تفای 
تسا هجوت  لباق  هک  دزادرپ  یم  اه  هقرف  نیا  شیادیپ  خیرات  ثحب  هب  يزیرقم  دش ،  دای  هچنآ  زا  سپ  تسا .  هتشون  يروطس  اهنیا  زا  مادک 

بهذم شرتسگ  دعب  تاحفص  رد  ص 358 )  . ) میسجتو لازتعا  نیب  تسا  یبهذم  هک  هدمآ  يرعشا  بهذم  تقیقح  رد  شخب  نیمه  رد  . 
نیب زا  لاوز و  زا  یشرازگ  سپس  تسا و  هتفرگ  رارق  فلوم  یبایزرا  دروم  نآ  شرتسگ  لیلد  ناونع  هب  نآزا  نامکاح  تیامح  يرعـشا و 

نایاپ رد  هچنآ  تسا .  هدمآ  تمـسق  يرخآرد  وا  ءارآزا  يا  هدیزگ  يرعـشا و  یناگدنز  زا  یحرـش  تسا .  هدـمآ  ياه  هقرف  یـضعب  نتفر 
هتساک دوخ  باتک  یملع  شزرا  زا  لمع  رد  دوخ ،  فلاخم  قرف  ریاس  عیـشت و  هب  ماهتا  مانـشد و  اب  يزیرقم  هکنیا  تسا  هاتوک  یفرعم  نیا 

 . تسا

 ( هلزتعم تاقبط  لازتعالا و  لضف  باتکرد :  هدش  پاچ   ) هلزتعملا رکذ  باب   14

هلزتعم رکذ  باب  (1 رثا :  هس  يواح  لازتعالا  لضف  باـتک  ما .  سنوت 1974  دیـس ،  دا  ؤف  قیقحت  يافوتم 319 ،  یخلبلا .  هللادبع  مساقلوبا 
م 494)  ) یـشبح مکاح  زا  لئاسملا  نویع  حرـش  باـتک  زا  هدزاود  هدزاـی و  هقبط  ( 3 ق )  م 415   ) رابجلادـبع یـضاق  زا  هلزتعم  تاقبط  ( 2
رد ار  نآزا  يا  هخـسن  ققحم  هک  تسا  نییمالـسالا  تالاقم  ناونع  اب  یخلب ،  باتک  زا  باب  کـی  میتسه ،  نآ  یفرعم  یپ  رد  کـنیا  هچنآ 

هاگنآ دنراد ؛  قفاوت  اهنآ  هب  داقتعا  رد  هلزتعم  هک  دوش  یم  زاغآ  يدیاقع  درک  دای  اب  روبزم  رثا  تسا .  هدرک  نآ  رشن  هب  مادقا  هتفای و  نمی 
 ، دیبع نب  ورمعو  ءاطع  نب  لصاو  زا  تسخن  دهد .  یم  هئارا  زین  ار  نانآ  یصاصتخا  دیاقع  ءارآ و  مامت  تقد  اب  هلزتعم ،  لاجر  درک  دای  اب 

هدرک یعـس  فلوم  ناملاع ،  لاح  حرـش  شرازگرد  دزادرپ .  یم  نارگید  لاح  حرـش  هب  هاگنآ  و  دیوگ :  یم  نخـس  نانآ  يراذـگداینب  و 
؛  تسا هدروآ  دنا  هدوب  ناوارف  نآ  رد  هلزتعم  هک  ییاهرهـش  یماسا  نینچمه  دـنک .  دای  ینامز  بیترت  هب  ار  رهـش  کی  ناملاع  ات  هک  تسا 

یلزتعم ار  مودو  لوا  نرق  ناثدـحم  زا  يرایـسب  اـت  هدیـشوک  تسا ،  لزتـعم  رثا  نیا  فلوم  هک  اـجنآزا  ( . 113  ) نامرک ناتـسزوخ و  دننام 
( . ردقلا يری  ناک   . ) دنا هدرک  هیردق  هب  مهتم  ار  نانآ  ثیدح )  لها   ) تنس لها  نایلاجر  هک  دنتسه  یناسک  دارفا  نیا  رتشیب  دنک .  یفرعم 
اب نانآ  یهارمهو  نامز  ناـمکاح  هیلع  هلزتعم  جورخ  زا  ییاـه  هنومن  درک  داـیو  هلزتعم  هیمـست  هجو  هراـبرد  ثحب  صص 101 108و . . . 
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زا يدنمدوس  تاعالطا  تسا و  یندـناوخ  يور  هب  رـضاح  رثا  تسا .  باتک  رگید  بلاطم  زا  هیکز  سفن  ردارب  نسحلا  هللادـبع  نب  میهاربا 
 . دهن یم  هدنناوخ  دیدارف  ار  هلزتعم 

هیمهجلا یلع  درلا   15

زا هدـشدای  باـتک  ندـیل 1960 .   witeotau yoota زا سراـهف  همدــقم و  قـیقحت ،  م 282 ، )  ) یماردـلا دیعـس  نب  نامثع  دیعـسوبا 
دایزا تسا ؛  هیمهج  راتفگ  لقن  زا  رتاروازـس  اراصنو  دوهی  تاملک  لقن  هک  كرابم  نبا  هتفگ  هب  هراشا  اب  فلوم  هیمهج  در  عبانم  نیرتنهک 
تافـص تابثا  هب  باتـش  اب  نیا  زا  سپ  فلوم  تسا .  هدرک  هدنـسب  لیطعت  هب  نانآ  داقتعا  شرازگ  هب  اـهنتو  هدز  زابرـس  ناـنآ  دـیاقع  درک 

دوجو ات  تسا  هدیشوک  نآ  نمض  فلوم  تسا و  ص 81 )  ) ضرع هب  نامیا  هرابرد  داقتعا  لامجا  هب  یتایاور  هضرعاب  هتخادرپ و  دـنوادخ 
عوـمجم ار  شرع  هک  تسا  نارگن  هیمهج  هیرظن  نیا  زا  وا  دـنک .  تباـث  تاـیاور  هب  دانتـسا  اـب  هدـش  هراـشا  نآ  هـب  نآرق  رد  هـک  ار  شرع 

دقن هب  یتایاور  هضرع  اب  نآ  نمض  رد  هک  تسا  يدعب  باب  شرع  رب  نامحر  يراوتـسا  ص 9 . )  ) ینا هتسناد  اهنآ  نایم  نیمزو و  اهنامسآ 
تهج نآ  رد  ار  بلاطم  هک  تسادیپ  ینـشور  هب  یلو  دنک ،  یمن  حیرـصت  شرع  ندوب  يدام  هب  فلوم  هک  نیا  وگ  هتخادرپ  هیمهج  يارآ 

دندقتعم هک  دنک  یم  هلمح  هدحلملا !  ۀباصع  هب  لوزنلا ،  بابو  باجتحالا  باب  ناونع  تحت  رثا  نیا  زا  يدـعب  بابرد  فلوم  دراگن .  یم 
اپو تسد  دنوادخ  يارب  يا  هژیو  ناکم  باجتحا ،  نداد  هولج  یناکم  نمـض  هک  دنک  یم  شالت  هاگنآ  تسا .  هکئالم  اب  هشیمه  دـنوادخ 

باب هک  يدبع  باب  رد  تسا .  هداد  تسد  هب  نابعـش و . . .  همین  رد  لوزن  نوچ  ینیوانع  دـنوادخ ،  لوزن  تایاور  رکذ  زا  سپ  يو  دـنک !
یمن رب  ار  ینالقع  ياهثحب  دـنک و  یم  هیکت  روثءام  رب  اهثحب  هنوگنیا  يو  هک  دـهد  یم  ناـشن  تی  ؤر  ثیداـحا  ندروآ  اـب  تسا ،  هی  ؤرلا 
رواب دنوادخ  قباس  ملع  هب  نانآ  هکنیا  زاو  دنک  یم  زاربا  لیطعت  هب  نادـقتعم  زا  ار  دوخ  ینارگن  يالعت  هللا  ملع  رکذ  بابرد  (ص 56 ) دبات

تایآ و هضرع  اب  ار  هللا  مـالک  يدـعب ،  باـبرد  (ص 65 ) دـنک یم  داقتنا  دـنراد ،  فارتعا  قلخ  زا  سپ  دـنوادخ  ملع  هب  افرـص  دـنرادن و 
رد ثحب  نیا  همادا  رد  هیمهج .  هیلع  تسا  یلالدتـسا  شرادـنپ  هب  هک  دزادرپ  یم  یبلاـطم  هئارا  هب  هاـگنآ  و  تـسا ؛  هدرک  حرطم  یتاـیاور 
نآ ندوب  ثداح  ندوب و  قولخم  لباقم  رد  هک  دـیوگ  یم  نخـس  هفقاو  زا  هاگنآ  دـیارگ و  یم  نآرق  تمدـق  تابثا  هب  لقتـسم  یباب  نمض 

نابز هب  لصفم  يا  هرخوم  باتک  ححصم  تسا .  نانآ  نداد  هبوت  بوجو  و  هیمهج ،  رفک  تابثا  رد  باتک  نیایاپ  باوبا  دنا .  هدرک  فقوت 
 . تسا هدرک  لقن  قشمد  خیرات  زا  ار  فل  ؤم  لاح  حرشو  هدروآ  یناملآ 

لدعلاو دیحوتلا  لئاسر   16

دمحم قیقحت  ۀسارد و  یضترملا .  فیرشلا  نیسح  نب  یلع  دمحا ،  نب  رابجلادبع  یضاقلا  یسرلا ،  مساقلا  مامالا  يرصبلا ،  نسحلا  مامالا 
ياهثحب اما  تسین  بهاذم  قرف و  هرابرد  امیقتـسم  هکنیا  وگ  تسا ،  هدمآ  باتک  نیا  نمـض  رد  هک  یلئاسر  هعومجم  لوا .  دـلج  هرامع . 
يرـصب نسح  هتـشاگن  لوا  هلاسر  تسا .  دـنمدوس  اه  نآ  زا  یخرب  تخانـش  رد  هک  دراد  اه  هقرف  ياه  هشیدـناو  اهروابزا  یقیقد  يداقتعا 

رد ار  هلاسر  نیا  يرـصب  نسح  تسا .  موسوم  هیردقلا  یف  ۀلاسر  هب  تسا و  هتـشون  ردق  هرابرد  ناورم  نب  کلملادـبع  هب  باطخ  هک  تسا 
تابثا هب  یتایآ  ساسا  رب  ار  شداقتعا  ات  تسا  هدیـشوک  يو  دـنتخاس .  یم  مهتم  ندوب  يردـق  هب  اروا  هک  تسا  هتـشاگن  یناسک  هب  خـساپ 

ّدر یهلا و  فراعم  تخانـش  رد  لقع  شقن  نییبت  هب  دـیحوتلاو ،  لدـعلا  لوصا  ناونع  اب  تاس ،  هاـتوک  رایـسب  هک  يدـعب  هلاـسر  دـناسرب . 
فل ؤم  تسا .  هتخادرپ  ههبـشم  در  هب  دیمحلا ،  دحاولا  هللا  نع  هیبشتلا  یفن  دیحوتلاو و  لدعلا  ناونع  اب  موس  هلاسر  تسا .  هتخادرپ  ههبـشم 

ریـسفت فلوم  تسا .  هربجم  رب  ّدر  نآ  رگید  شخب  تسا .  هتخادرپ  اهنآ  لیوات  ریـسفت و  هبو  هدروآ  دـنا  هیبشت  رگناشن  ارهاظ  هک  ار  یتایآ 
ياهشخب رد  دراد .  يریسفت  هبنج  رتشیب  زین  ثحب  نیا  تسا .  هدنار  نخس  نآ  دقن  رد  هدرک و  لوبق  هب  یقلت  ار  هربجم  يرگیردق  زا  هلزتعم 

لمتـشم يرگید  هلاسر  رد  سپـس  تسا .  هدش  ثحب  نامیا و . . .  تیهام  هبوت ،  نیتلزنملا ،  نیب  ۀـلزنم  نییبت  هئجرم ،  در  رد  هلاسر ،  رگید 

مالسا خیرات  زا 157عبانم  هحفص 137 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یلع درلا  ناونع  اب  يرگید  لاـسر  رد  تسا .  هتخادرپ  لدـع و ) . . .  دـیحوت ،   ) هسمخ لوصا  زا  يرـصتخم  حیـضوت  هب  هحفـص ،  کـی  رب 
 ( تسا یسر  مساق  زا  هلاسر  هس  نیا   . ) تسا هداد  رارق  لیوءات  ریسفت و  دروم  دنتسه ،  ربج  رگناشن  ارهاظ  هک  ار  یتایآ  لیصفت  هب  هربجملا 

ناوـنع تحتو  رابجلادـبع  یـضاق  زا  متفه  هلاـسر  تسا .  هدـش  هتفگ  نخـس  دـیحوت  هراـبرد  هحفـص ،  ود  نمـض  رد  مشـش و  هلاـسر  رد  . 
هتخادرپ هیبالک  هشیدنا  دقن  هب  لوصا ،  نایب  زا  سپ  تسا و  هلزتعم  دیاقع  لوصا  زا  رـصتخم  یثحب  راد  هدـهع  نیدـلا  لوصا  یف  رـصتخملا 

ربجلا نم  رـشبلا  ذاقنلا  ناونع  اب  هر و  یـضترم  دیـس  هلاسر  اب  دلجم  نیا  تسا .  هلاسر  نیا  رگید  ثحابم  زا  هداراو ،  تیور  زا  ثحب  تسا . 
ءارآ و تسا .  هدرک  نییبت  ار  رایتخا  ربج و  فلتخم  داعبا  هتخادرپ و  ردـقو  اضق  مهم  ثحب  هب  القتـسم  هلاسر  نیا  دـبای .  یم  نایاپ  ردـقلاو 

نیا ننمض  رد  هحفـص ،  تصـش  رد  یـضترم  یفیرـش  هلاسر  تسا .  هدمآ  هدنکارپ  روط  هب  هلاسر  نیا  رد  زین  رگید  ياه  هقرف  ياه  هشیدنا 
ج نآرقلاراد .  مق  یضترملا .  فیرشلا  لئاسر   . ) تسا هدش  پاچ  زین  یضترم  فیرش  لئاسر  هعومجم  نمـض  هلاسر  نیا  تسا .  هدمآ  رثا 

2 ص 178)

دیحوتلاو لدعلالئاسر   17

هب هک  تسا  هیدـیز  ناگدنـسیون  ناملاع و  زا  هدنـسیون  لالهلاراد .  مود .  دـلج  رامع ،  دـمحم  قیقحت ،  ۀـسارد و  نسحلا  نب  ییحی  مامالا 
اب لوا  هلاسر  فلتخم .  تاعوضوم  رد  تسا  ییاـه  هلاـسر  يواـح  هعومجم ،  نیا  تسا .  هتـشذگ  رد  لاس 298  رد  هدش  دـلوتم  لاس 245 

هلدا مود ،  شخب  رد  هتخادرپ و  هربجم  دانتسا  دروم  تایآ  زا  ییوگخـساپ  هب  نآ  لوا  شخب  رد  هک  تسا  هیردقلا  ةربجملا  یلع  درلا  ناونع 
یتالوقم زا  ثحب  هب  مود  هلاسر  تسا .  هتخادرپ  لدعلا  لها  دییءات  رد  ینالقع  ثحب  هب  هاگنآ  تسا .  هداد  هئارا  ار  هیلدـع  هاگدـید  ینآرق 

هدرک ضفاور  شیادیپ  هب  یتاراشا  هتخادرپ و  يو  ننایـشناج  و  ع )   ) یلع تاما  ربمایپ ،  هب  نامیا  دـیعو ،  هدـعو و  لدـع ،  دـیحوت ،  نوچ 
زا يدایز  تاحفـص  هک   ) يدـعب هلاسر  تسا .  هلاسر  نیا  ثحابم  رگید  زا  لالـض و . . .  تیادـه ،  رکنم ،  زای  هن  فورعم و  هب  رما  تسا . 
نب نسحلا  یلع  جاجتحالاو  دّرلا  ناونع  هب  ربج و  تابثا  رد  هفینح  نب  دـمحم  نب  نسح  باتکرب  تسا  ّيدر  دـقن و  تسا )  هتفرگ  ار  باتک 
هدش حرطم  لئاسم  تسا .  هدش  هداد  خساپ  دممحم  نب  نسح  يوس  زا  هدش  حرط  لکـشم  هس  لهچ و  هب  هلاسر  نیا  رد  هفینح ،  نب  دـمحم 

نب دمحم  نب  نسح  هلاسر  هک  میناد  یم  تسا .  دنمدوس  رگید  ءارآ  یخرب  نایردق و  هاگدید  زا  هلزتعم  یقلت  تخانـش  رد  باتک ،  نیا  رد 
تسا يرصتخم  هلمجلا  مان  اب  يدعب  هلاسر  تسا .  هدش  پاچ  ینامآ  سا  ناف  طسوت  نیملسملا  دنع  مالکلا  ملع  تایآ  ناونع  نمـض  هیفنح 

 . هبشم در  رد  تسا  يا  هلاسر  دلجم  ياشخب  نیاپ  نآ ،  لوصاو  نید  تخانش  رد 

هنیزلا باتک   18

هتسجرب ناملاع  زا  هدنـسیون  یئارماسلا  مولـس  هللادبع  قیقحت  م 322 )  ) يزار نادمح  نب  دـمحا  متاحوبا  صـص 229 312 )  ) ثلاثلا مسقلا 
هدیسر پاچ  هب  زین  وا  هنیزلا  باتک  شخب  ود  هدش و  پاچ  وا  ةوبنلا  مالعا  باتک  تسا .  روبزم  مارم  گرزب  نایعاد  زا  هیلیعامسا و  بهذم 

فلتخم تاعالطا  هئارا  رظن  زا  هدوب و  هناقداص  هنافرط و  یب  الماک  باتک  شور  تسا .  یمالـسا  ياـه  هقرف  تخانـش  رد  موس  شخب  رد  و 
رد تعدبو  اوها  فیرعت  رد  يو  ثحب  دـیآ .  یم  رامـش  هب  زاتمم  ینتم  اه ،  هقرف  يراذـگمان  هجو  ندناسانـش  و  یخیرات ،  یبدا و  يوغل ، 
رد همادارد ،  تسا .  هتخادرپ  بصانم )   ) يانعم حرـش  هب  نا  زا  سپ  هدرک و  دای  تعامج  تنـس و  ياـنعم  زا  همادا  رد  تسا .  هدـمآ  زاـغآ 
زا رگیدراب  اه ،  هقرف  زا  یخرب  رب  يورم  زا  سپ  هدـمآ و  نآ  زا  سپ  هئجرم  ثحب  هدرک ،  زاغآ  هعیـش  زا  یمالـسا ،  ياه  هقرف  باـقلا  ناـیب 
هب رد ص 286  رگید  راـب  تسا .  ینـالوط  نآ  فلتخم  ياـه  هقرف  جراوخ و  زا  دـعب  اـما  هاـتوک  هلزتعم  زا  ثحب  تسا .  هدرک  ثحب  هضفار 

ریغو یلاغ  زا  هعیـش  فلتخم  ياه  هقرف  تسا .  هداد  ناـشن  ار  دوخ  ندوب  یلیعامـسا  هک  تساـجنآرد  هتخادرپ و  هعیـش  ياـه  هقرف  زا  ثحب 
يوـتحم باـتک  شخب  ره  تسا .  تعجر  باحـصا  خـسانت و  باحـصا  زا  ثحب  نیرخآ  تسا .  هدـش  ثحب  لیـصفت  اـب  هـمادا ،  رد  یلاـغ 
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 . درادندوجو مالسا  ياه  هقرف  هرابرد  تسرد  یقیقحت  هب  ندیسر  ناکما  نآ  نودب  هدوب و  ون  ياهیهاگآ 

هقدنزلاو عدبلا  لها  یلع  درلا  یف  ۀقرحملا  قعاوصلا   19

ءارآ و در  دـقن و  هزیگنا  هـب  رـضاح  رثا   1965 ةرهاقلا .  ۀـبتکم  فیطللادـبع ،  باهولادـبع  قیقحت  م 97ب 4 : )  ) یمثیهلا رجح  نب  دـمحا 
اما تسین ؛  قرف  هرابرد  رـضاح  باتک  ور ،  نیا  زا  تسا .  هدش  هتـشاگن  لوا  هفیلخ  تفالخ  تابثا  رد  نآ ،  زا  رتارف  و  هعیـش ،  ياه  هشیدنا 
رد دـنک ،  یم  داـی  تفـالخ  هراـبرد  فلتخم  ياـه  هلحن  زاو  دروآ  یم  ار  ضفاور )  يو  ریبـعت  هب  و   ) هعیـش راـکفا  ءارآ و  هک  تهج  نادـب 
 . تسا هداد  صاصتخا  ع )   ) همئا تایح  هب  ار  رگید  شخبو  فالخ ء  تایح  هب  ار  باتک  زا  یـشخب  يو  دوب .  دناوت  دنمدوس  قرف  تخانش 

یم یلو  دریذـپ ؛  یم  دـنرفن  هدزاود  شنانیـشناج  هکنیا  دروم  رد  ار  ص )   ) ربمایپ ثیدـح  فلوم  هک  تسا  نیا  رد  شخب  نیا  بلاج  هتکن 
ات تسا  هدرک  یثبع  شالت  فلوم  دنتـسه ؛  باختنا  هب  دـقتعم  هک  تنـس  لها  رگید  تفـالخ  رب  و  (ص 26 . ) دنک هیجوت  ار  نآ  ات  دـشوک 
هب متـشه  باب  زا  دنک ،  یم  هولج  باتک  نیا  رد  هچنآ  تسا .  هدوب  هیرکب  هدـیقع  نیا  ص 29 )  . ) دـهد هولج  صوصنم  ار  رکبوبا  تفالخ 

لیاضف نیا  یلو  دریذـپ ؛  یم  ار  لیاضف  هک  دـهد  ناشن  دـهاوخ  یم  فل  ؤم  تسا .  هتخادرپ  ع )   ) تیب لها  لیاضف  ناـیب  هب  هک  تسا  دـعب 
 . تسا هدمآرد  تیب  لها  نابلاط  يارب  يردـصمو  هیامـسد  رثا ،  نیا  روبزم  ياهـشخب  يور ،  نیا  زا  دوب .  دـناوتن  دـیفم  تماما  تابثا  يارب 

هللارون یـضاق  موحرم  رثا  هقرهملا ،  مراوصلا  اهنآ  نیرتمهم  هک  دنا  هتـشون  يددـعتم  ياهباتک  هدـش  دای  رثا  هیلع  هعیـش ،  ناققحم  ناملاع و 
 . دراد ییاهیتساک  دوب  هتفرگ  تروص  یلحر  همین  عطق  هب  هک  نآ  نیشیپ  پاچ  هب  تبسن  ایوگ  هدش  دای  پاچ  تسا .  يرتشوش 

فئاوطلا بهاذم  ۀفرعم  یف  فئارطلا   20

لباق راثآزا  هدش  دای  باتک  مایخ .  ۀعبطم  مق  یئاجرلا ،  يدهم  دیسلا  قیقحت  م 664 ، )  ) ینسحلا سوواط  نب  یسوم  بن  یلع  نیدلا  یضر 
قرف و هابرد  القتسم  زین  باتک  نیا  تسا .  هدش  هتشاگن  هعیش  روهـشم  ناملاع  زا  یکی  ملق  هب  تسا و  يرجه  متفه  نرق  دنمـشزرا  هجوت و 
هب هماـع و  نهک  عباـنم  هب  قیقد  دانـسا  اـب  ورثا  نیا  لوا  شخب  رد  فل  ؤـم  دراد .  هنیمز  نیا  رد  يدـنمدوس  تاـعالطا  اـما  تسین ؛  بهاذـم 

دیاقع مود  شخب  رد  تسا .  هتخادرپ  تماما  رد  هماع  هاگدید  یـسررب  دقن و  هب  نآ  نمـض  ردو  هدرک  ثحب  ع )   ) یلع لیاضف  زا  لیـصفت 
رب لمتشم  ياه  هاگدید  يور  نیا  زا  دنادیم ؛  هربجم  زا  ار  لبنح  نب  دمحاو  یعفاش  کلام ،  باحصا  يو  تسا .  هدرک  وگتفگ  تنـس  لها 

میـسجت هرابرد  ار  هلبانح  ددعتم  تایاور  دزادرپ و  یم  همـسجم  دیاقع  حرـش  هب  نآ  سپ  صـص 308 344 )  ) تسا هدرک  دقنو  لقنار  ربج 
زا هفیلخ و . . .  باختنا  يارب  تما  تیحالـص  مدـع  تیاصو ،  و  ناماما ،  تنـس ،  لها  هاگدـید  زا  ایبنا  تمـصع  زا  ثحب  دـنک .  یم  لـقن 

ققحم دنراد .  هثالث  يافلخ  رادرک  لامعا و  رب  هعیـش  هک  یتاداقتنا  زا  لصفم  تسا  یلـصف  باتک  شخب  نایاپ  تسا .  باتک  رگید  ثحابم 
 . تسا هدرک  طبض  زین  ار  اهلدب  هخسن  یهاگ  هداد و  ناشن  ار  تایاور  عبانم  ابلاغ  اهتشوناپ ،  رد 

ۀینامثعملا  21

در هزیگنا  هب  ار  رضاح  باتک  ظحاج   1374 رصم .  نوراه .  دمحم  مالسلادبع  قیقحت  صص 150 255 )  ) ظحاجلا رحب  نبورمع  نامثعوبا 
یبهذم و تاحالطصا  نیتسخن  هک  یناد  یم  تسا .  ع )   ) یلع رب  يو  يرتربو  نامثع  لیاضف  رب  هیکت  زین  نآ  ياوتحم  هتشاگن و  نایعیش  رب 
 . دنام یقاب  نرق  ود  ات  تنـس  لها  بهذم  يارب  ینامثع  مان  دـمآ .  دـیدپ  لمج  گنج  رد  هک  هدوب  ینامثع  یعیـش و  حالطـصا  ود  يا  هقرف 
هن تسا و  هدوب  هرصب  هلزتعم  زا  عقاو  زا  ظحاج  دنک .  یم  عافد  تنس  لها  هماع  دئاقع  زا  يو  تسا .  بلاطم  نیا  رب  يدهاش  ظحاج  باتک 
 ( ع  ) یلع رب  رکبوبا  مدقت  رادنپ  اب  ار  ثحب  فلوم  لاح  ره  هب  دـندوب .  عیـشت  هب  لیامتم  مود  هورگ  نامثع و  هب  لیامتم  لوا  هورگ  دادـغب . 

ماما نامز   ) هدش هتشاگن  ات 250  ياهلاس 240  زا  نایمرد  باتک  دزادرپ .  یم  نانآ  درو  ضفاور  ءارآ  هضرع  هب  نآ  نمـض  رد  دزاغآ و  یم 
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زا ثحب  هب  باتک  رگید  تاحفـص  رد  تفای .  ناوت  یم  یبوخ  هب  ار  نایعیـش  ترثک  نآ  تاحفـص  يالبال  زاو  تسا  ع ))   ) يرکـسع نسح 
م 240)  ) یفاکـسا رفعجوـبا  تسا .  هتخادرپ  مالـسا  ردـص  ثداوـح  رد  ناـنآ  شقن  و  یلع ،  اـفلخ و  لـیاضف  وا ،  نس  و  ع )   ) یلع مالـسا 

یبا نبا  هغالبلا  جهن  حرش  رد  نآ  زا  یمهم  ياهشخب  یلو  تسین ،  تسد  رد  نآ  لصا  کنیا  هک  هتشاگن  هینامثعلا  رب  يدر  ظحاج  نامزرد 
اب زین  يرگید  دـقن  ظحاج  باـتک  رب  تسا .  هدرک  لـقن  ات 343  تاحفـص 281  رد  ار  دراوم  نیا  باتک  نیا  ققحم  تسا .  هدـمآ  دـیدحلا 
هک هدش  هتـشاگن  م 673 )  ) ینـسح سوواط  نب  یـسوم  نبدـمحا  لئاضفلوبا  ملق  هب  ۀـینامثعلا  هلاسرلا  ضقن  یف  ۀـیولعلا  ۀـلاقملا  ءانب  ناونع 
 ، هرامـش 6 انثارت ،  کن :  دـنا .  هتخادرپ  نآ  در  دـقن و  هب  زین  رگید  ناملاع  اهنیا ،  رب  توزفا  تسا .  هدـش  پاچ  تیبلا  لآ  هسـسوم  طسوت 

 . صص 36 34

رابخالا نویع   22

؛  تسا يدننام  لوکـشک  یبدا و  راثآ  هلمج  زا  رابخالا  نویع  صص 140 155  یبرعلا ج 2 ،  باـتکلا  راد  توریب  ( . 276 213  ) هبیتق نبا 
دلج رد  يرـشخمز و . . .  راربالا  عیبر  یـسلدنا ،  هبردبع  نب  دـیرفلا  دـقع  دـننام  فلتخم ؛  تاعوضوم  رد  نوگ و  هنوگ  بلاطم  زا  هدـنکا 

بلاطم نیا  بلغا  تسا .  هدرک  فلتخم  ياه  هقرف  هرابرد  بلاطم  زا  یخرب  هب  هراشا  نیدـلا  یف  مالکلاو  ءاوهالا  ناونع  اـب  باـتک  نیا  مود 
هک دروآ  یم  ار  فسویوبا  فورعم  نخـس  نآ  زا  سپ  تسا و  هدروآ  نومءام  اب  ع )   ) اضر ماما  زا  يا  هرظانم  ادتبا  تسا .  هعیـش  هب  طوبرم 

هرابرد يرهش  یناسیک ،  بهذم  رد  يریمح  ریسو  ریثک  زا  يراعـشا  ربج ،  بهذم  هب  يا  هراشا  ص 141)  ) قدنزت مالکلاب  نیدلا  بلط  نم 
باب تسا .  باب  نیا  رگید  بلاطم  زا  (ع )  رقاب ماما  هراـبرد  یمجع  ةریرهوبا  زا  يرعـش  و  مکح ،  نب  ماـشه  زا  يا  هرظاـنم  هعیـشلا ،  ةـالغ 

اب باتک  ناققحم  تسا .  هدـمآزین  نایتشترز  دـبوم  اب  مکح  نب  ماشه  زا  یتارظانم  نآ  رد  هک  نیدـحلملا  یلع  درلا  ناونع  اب  دراد  زین  رگید 
 . دنا هدوزفا  رثا  نیا  يدنمدوس  رب  یحیضوت ،  ياهتشوناپ  نتشاگن  لحنو و  للم  ياهباتک  هب  هعجارم 

قرفلا نیب  قرفلا   23

مجنپ نرق  ینس  ناگدنسیون  زا  رهاقلادبع  366 ص .  رصم .  دیمحلادبع ،  نیدلا  ییحم  دمحم  قیقحت  م 429)  ) دمحم نیهاط  نیرهاقلادبع 
باتک درک .  میهوخ  یفرعم  ینا  زا  دعب  هک  تسا  لحنلاو  للملا  باتک  هیمارکلا و  حـئاضف  هلزتعملا ،  حـئاضف  نوچ  يراثا  فلوم  يرجه و 

 ( ص  ) ربمایپ ثیدـح  هرابرد  لوا  باب  تسا :  هدرک  بیوبت  باب  جـنپ  رب  ار  اه  ثحب  يو  تسا .  یمالـسا  ياـه  هقرف  زا  ثحب  هژیو  رـضاح 
هقرف دیاقع  لیصفت  نایبرد  موس  باب  هقرف .  ودو  داتفه  هب  نیملسم  قرف  میسقت  یگنوگچ و  هرابرد  مود  باب  یمالسا .  تما  قارتفا  هرابرد 

زا يو  نامز  رد  الامتحا  هک  دنک  یم  زاغآ  ضفاور  زا  ادتبا  وا  تسا .  هدش  هتفگ  نخس  قرف  زا  لیـصفت  هب  باب  نیا  رد  تسا .  ءاوها  لهاو 
ياـه هقرف  تـسا .  هدرک  ثـحب  هـئجرم  هلزتـعم و  جراوـخ ،  زا  نآزا  سپ  صـص 28 72 )  ) دـنا هدوب  رادروخرب  یهجوت  لـباق  يو  تیمها 

بوسنم هک  تسا  ییاه  هقرف  هژیو  مراهچ  باب  تسا .  هدـش  هراشا  اهنآ  هب  راصتخا  هب  هک  دنتـسه  ییاه  هقرف  زا  هیرکب ،  هیمهج و  هیراجن و 
بـصعت هـب  نآ  یگتخیمآ  هـب  هجوـت  اـب  دراد ،  هـک  یترهـش  اـب  باـتک  نـیا  دنمالــسا .  زا  جراـخ  فـلوم  هاگدـید  زا  یلو  دنمالــسا ؛  هـب 

هتخاس المرب  ار  نآ  يرابتعا  یب  هدیشک و  دقن  هب  هعیـش  هرابرد  ار  باتک  نیا  بلاطم  ینیما  همالع  تسا .  یملع  رابتعا  دقاف  يرگنوسکیو ، 
ریثءات یب  باتک  شراگن  رد  دادغب ،  رد  هلزتعم  زین  هعیش و  ذوفن  شرتسگ  هیوب و  لآ  ندما  راک  يور  ایوگ  ص 91 ) ج 3 ،  ریدغلا ،   ) تسا
دمحم دزرو .  یمن  غیرد  یششوک  چیه  زا  عیـش  ندرک  رابتعا  یب  رد  فلوم  هک  تسا  نآ  رگنـشور  باتک  تاحفـص  هکارچ  تاس ،  هدوبن 
ینعسد قازرلادبع  ملق  هب  زین  نآ  هدیزگ  تسا .  هدناسر  پاچ  هب  لاس 1330  هب  تاقیلعتو  همدقم  ابو  هدرک  همجرت  ار  باتک  روکشم  داوج 

 . تسا هتفای  رشن  رصم  رد  يدالیم  لاس 1924  هب  یتح  پیلف  حیحصت  و 
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ۀقدزنلا غیزلا  لها  نیب  ۀقرفتملا  قرفلا   24

هب باتک  همدقم  زا  سپ  فلوم   . 1961 اراکنآ ،  ياولتوق ،  راشی  روتکدلا  قیقحت  یفنحلا ،  یقارعلا  نسحلا  نب  هللادبع  نب  نامثع  دمحموبا 
 ، هیربج هضفار ،  هیبصان ،  دـنک :  یم  میـسقت  یلـصا  هقرف  شـش  هب  ار  اه  هقرف  ناناملـسم ؛  قرفت  هراـبرد  ربماـیپ  فورعم  ثیدـح  هب  هراـشا 

داتفه و هیجان ،  هقف  ناونع  هب  يا  هقرف  ندوزفا  اب  سپـس  دـنک و  یم  میـسقت  هقرف  هدزاود  هب  ار  اه  هقرف  زا  یکره  هاگنآ  هللطعمو .  ههبـشم ، 
زا ار  هعومجم  نیا  هک  تسا  هدیـشوکو  هداهن ،  هقرف  هس  داتفه و  دوجو  هب  ار  باتک  ساـسا  نوچ  فلوم  دروآ .  یم  مه  یپ  رد  ار  هقرف  هس 

الثم تسا .  هدیزای  تسد  نوگ  هنوگ  یماسا  تخادرپ  قرف و  لعج  هب  هداتفا و  انگنت  هب  قرف  لیمکت  رد  دشک ،  نوریب  هدـش  دای  هقرف  شش 
اه هقرف  ءارآ  دیاقع و  ادتبا  هک  تسا  نآ  فلوم  هویش  تسا .  هدیشارت  زین  هیخارمش  هیزوک و  دنتسه ،  جراوخ  يو  ریبعت  هب  هک  هیبصان  يارب 
رد هژیو  هب  اه ،  هورگ  دـیاقع  باب  رد  یلیـصفت  ناوت  یم  باـتک ،  نیا  رد  ور  نیا  زا  دزادرپ .  یم  نآ  ّدرو  دـقن  هب  هاـگ  نآ  دروآ و  یم  ار 
 . تسا هدرک  دای  هیدیز  ةالغو و  هیماما  ناونع  هب  نانآ  زا  تسا و  هتفر  نخس  ضفاور  زا  جراوخ  هورگ  زا  سپ  درک .  ادیپ  یهقف  ياه  هنیمز 
زا نخس  ص 43 )  . ) درب یم  نایاپ  ار  شخب  نیا  هعومجم ،  نیارب  رگید  هقرف  ود  يزاـس  نوزفا  ضفاور و  زا  هقرف  هدزاود  حرط  زا  سپ  يو 
زا سپ  تسا .  باتک  يدـعب  ثحبم  دـنا .  یلازتعا  ياـه  هقرف  زا  هدـمع  روط  هب  هک  نوگ  هنوگ  ياـه  هقرف  نآ و  قادـصم  اـنعم و  هیردـق و 

هیربج زا  هیغورفملا  هقرف  ثحب ،  نیا  رد  يو  هیلسکلا و . . .  هیرکفلا ،  هیفوخلا ،  تسا :  هزات  اهمان  رتشیب  هک  هدرک  وگتفگ  هیربج  زا  هیردق 
 ، هیکرات هیقراس ،  ياه  هقرف  زا  سپـس  هتفر و  نخـس  ناشدیاقع  زا  ادتبا  هک  تسا  هبـشم  دعب  هقرف  ص 65 )  ) تسا هدرک  بستنم  دوـهی  هبار 

هقدانز هیمهج و  زا  نآ  نمـض  رد  تسا و  هدش  هتخادرپ  نادب  هک  تسا  يا  هقرف  نیرخآ  هللطعم  ص 85 . )  ) تسا هدش  دای  و . . .  هیدـحل ، 
ریغ بهاذم  یخرب  رگنایب  هک  مهفانصاو ،  ةرفکلا  رکذ  یف  ناونع  تحت  تسا  یلصف  باتک ،  شخب  نایاپ  تسا .  هتفر  نخـس  زین  هطمارق  و 

 . دزادرپ یم  ياه  هقرف  هیمست  هجو  هب  یهاگ  اما  دراد ؛  یخیرات  ثحب  تردن  هب  فلوم  تسا .  یمالسا 

لحنلاو `Ę Ș او للملا  یف  لصفلا   25

هلحن اه و  هقرف  تخانش  رد  راثآ  نیرتروهشم  زا  رضاح  باتک   1975 ۀفرعملاراد ،  توریب ،  يرهاظلا ،  مزح  نب  دمحا  نب  یلع  دـمحم  یبا 
دنک یم  هضرع  هک  یئارآ  راکفا و  هرابرد  نآ  ياج  ياج  ردو  دنک ،  یمن  هدنـسب  دقن  نودب  شرازگ  هب  اهنت  رثا  نیا  رد  مزح  نبا  تساه . 

هدروآ و ار  نایدوهی  دیاقع  سپس  دزاغآ .  یم  دنتسه  ملاع  مدق  هب  دقتعم  هک  یناسک  هاگید  دقن  در و  اب  ار  باتک  دیامن .  یم  زین  يرواد  ، 
نبا تسا .  هتسشن  یمالسا  قرف  هرابرد  ثحب  هب  ماجنارس  هتخادرپ و  دوجوم  لیجنا  تاضقانت  اراصن و  زا  ثحب  هب  هاگنآ  دشک ؛  یم  دقن  هب 

قارتفا هجو  رد  یتایلک  نیا ،  زا  سپ  جراوخ ،  هعیـش ،  هئجرم ،  هلزتعم ،  هسنلا ،  لها  دنک :  یم  میـسقت  هورگ  جنپ  هب  ار  یمالـسا  قرف  مزح 
رب رتشیب  رضاح  باتک  هکنیاوگ  دزادرپ .  یم  هیبشتو  دیحوت  بابرد  فلتخم  دیاقع  نییبت  هب  دنک و  یم  نایب  تنس  لها  اب  اه  هقرف  نیا  یلک 
 ( مود ءزج   ) هحفـص 116 رد  فلوم  تسین .  یلاخ  زین  اه  هلحن  هرابرد  یتاحیـضوتو  قرف  درک  دای  زا  اما  تسا ؛  هتفای  لکـش  دیاقع  روحم 
نا زا  فلوم  هچ  نآ  تسا .  هدروآ  هیزخملا  حئاضفلا  نم  هیجنملا  حـیاصنلا  ناونع  اب  یباتک  رد  يا  هقرف  يدـنب  میـسقت  هک  دـنک  یم  هراشا 

 ، عیش زا  تسا  ییاهثحب  لماش  باتک  زا  شخب  نیا  تسا .  هدمآ  زین  ات 227 ) صص 179   ) رـضاح باتک  مراهچ  ءزج  رد  تاس ،  هدرک  دای 
تسا باتک  ثحابم  رگید  زا  تماما  ءایبنا ،  تمصع  دیعو ،  دعو و  زاجعا ،  ردق ،  اضق و  هرابرد  ییاهثحب  هئجرم و . . .  جراوخ ،  هلزتعم ، 

هشیدنا دنار .  یم  ریفکت  پوچ  هب  دنشیدنا  یمن  وا  نوچ  هک  ار  ییاه  هلحن  اهنایرج و  زا  يرایسب  هنایارگ  رهاظ  یـشیدنا  مزج  اب  مزح  نبا  . 
اب طابترا  رد  هک  تسا  ذخآم  زا  يرایـسب  زا  لقن  رد  باتک  نیا  شزرا  تسا .  هدنامن  رود  هب  دعب  نارکفتم  هناداقن  هاگدـید  زا  وا  ءارآ  اه و 

 . تسا هدناسر  پاچ  هب  لیلجلاراد  ار  نآ  يدلج  جنپ  پاچ  تسا .  هدش  دوقفم  رضاح  لاح  رد  هدوب و  قرف  نایدا و 

نساحملاو نویعلا  نم  ةراتخملا  لوصفلا   26
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رضاح رثا  دیفم .  خیش  هرازه  تشادگرزب  هرگنک  مق ،  2ج ،  دیفم ،  خیش  راثآ  هعومجم  ( ، 413) دیفملا خیشلا  نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم 
اب دـیفم  خیـش  تارظانم  رب  لمتـشم  رثا  نیا  ثحابم  هدـمع  تسا .  نساحملاو  نویعلا  ناونع  اـب  دـیفم  خیـش  رتلـصفم  باـتک  زا  يا  هدـیزگ 

دئاقع اه و  هقرف  زا  یخرب  هرابرد  يدـنمدوس  بلاطم ،  باتک  يالبالرد  تسا .  تماـماو  ثحاـبم  تفـالخ  هراـبرد  دوخ  يا  هقرف  ناـفلاخم 
ص 47)  ) تعافش رد  هئجرم  هاگدید  لاطبا  رد  طایخ  نبا  زا  یمالک  لقن  ص 45 )  ) ملکتم مالک و  ینعم  رد  ثحب  تفای .  ناوت  اهنآ  هژیو 
رد هچنآ  تسا .  باتک  ثحابم  هلمج  زا  نآ ؛  هرابرد  يا  هرظانم  تعجر و  يانعم  نآ  هرابرد  هعیـش  هاگدید  تبیغ و  هلاسم  رد  يا  هرظانم  ، 

دراد ام  عوضوم  اب  میقتـسم  طابترا  باتک  رد  هچنآ  تسا ،  هدمآ  زین  فلتخم  ياه  هقرف  ياه  هشیدـناو  راکفا  زا  يرایـسب  نآ  نمـض  باتک 
هب يا  هراشا  هاگنآو  هدش  هداد  تسد  هب  هیماما  زا  یفیرعت  تسخن  تاحفص  نیا  رد  تسا .  هدمآ  تاحفص 239 226  رد  هک  تسا  یبلاطم 

و فلتخم ،  ياه  هقرف  زورب  روهظ و  و  ع )   ) قداص ماما  زا  سپ  تافالتخا  تسا .  هدش  فل  ؤم  رصع  رد  نآ  رازاب  يدرسو  هیناسیک  بهذم 
زا ثحابم ،  مامت  رد  دـیفم  خیـش  موحرم  تسا .  باتک  ثحابم  رگید  زا  تسا ،  هدـمآ  دوجو  هب  ع )   ) متـشهو متفه  ماـما  زا  سپ  هچنآ  زین 
هک تسا  یعیش  گرزب  ناملاع  هلمج  زا  يو  دیآ .  یم  نوریب  تماق  تسار  راوتسا و  دوش و  یم  هاگدروآ  دراو  گرتس  یملکتم  هاگگیاج 

تمه نیرتشیب  تسین .  تسد  رداهنآزا  يرایسب  هنافسءاتم  هک  تسا  هتشاگن  یفرژ  راثآ  هشاد و  ییالوط  دی  اه  هلحنو  اه  هقرف  تخانـش  رد 
 . تسا هدوب  هعیش  بهذم  ندناسانش  اهثحب  نیا  رد  يو 

هینطابلا حیاضف   27

یبزح هینطاب  هک  هدـش  هتـشون  يراگزور  رد  رـضاح  باتک   . 1964 رـصم ،  يودب  نمحرلادـبع  قیقحت  م 505 )  ) یلازغلا دمحم  دـماحوبا 
زا یکی  هک  تسا  نایلیعامسا  رگید  ناونع  هینطاب  درک .  یم  دیدهت  ار  یسابع  تفالخ  يدنمناوت  اب  هیروسو  رـصم  ناریا و  رد  دوب و  ردتقم 

ینحل هژیو و  هاگدید  اب  رضاح  رثا  یلو  تسا ؛  هتفگ  نخس  هینطاب  هیلع  دوخ  راثآزا  يرایسب  دراوم  رد  یلازغ  دنیآ .  رامـش  هب  هعیـش  بعش 
 . دنزادرپ یم  قرف  شیادیپ  خیرات و  هب  ابلاغ  قرف  ياهباتک  هک  دنک  یم  هراشا  باتک  همدقم  رد  یلازغ  تسا .  هینطاب  هیلع  هرـسکی  هدنزگ ، 

ص  ) دننک یگدیـسر  دیاقع  هب  اهنت  دیاب  شدوخ  لاثما  هب  هراشا  عرـش  ناملاع  هک  تسا  دقتعم  دناد و  یم  خیرات  لها  هفیظو  ار  راک  نیا  وا 
رد یلازغ  دور .  یم  نانآ  ياـه  هشیدـنا  ءارآ و  غارـس  هب  هرـسکی  هکلب  دزادرپ ؛  یمن  هیلیعامـسا  یخیراـت  هشیر  هب  يو  يور ،  نیا  زا  ( . 9
راد هدهع  لوا  لصف  رد  دـهد و  یم  همادا  ار  ثحب  سپـس  دراد .  تیونث  رد  هشیر  نانیا  دـیاقع  هک  تسا  هدروآ  ار  مزح  نبا  نخـس ،  زاغآ 

 . تسا هدش  هداد  تبسن  نانآ  هب  اهنآ ،  نانمشد  يوس  زا  هینیدمّرخ و . . .  هیکلاب  دننام  يرایـسب  هک  هدش  اه  هقرف  نیا  هیمـست  هجو  زا  ثحب 
دیاقع هژیو  مراهچ  باب  دـنک ،  یم  نایب  دارفا  بذـج  رد  ار  هینطاب  ياه  هلیحو  اه  هویـش  دراد ،  يدـناوخ  بلاج و  یثحاـبم  هک  موس  باـب 

یهقف و ءارآ  زا  یخرب  يدــعب ،  ياهلــصف  رد  ص 37 . )  ) رـشن رـشح و  توـبن ،  تاـیهلا ،  تسا :  هدـمآ  شخب  راـهچ  رد  هک  تسا  ناـنآ 
یفلتخم ياهلاثم  دقن  لقن و  مشـش  باب  تسا .  هدـمآ  يددـع  روما  هب  لالدتـساو  تنـس  باتک و  رهاوظ  زا  نانآ  هنایارگ  ینطاب  تالیوءات 

هیکتاب تما  تماما  رب  ّصن  ثحب  نآ ،  همادا  رد  (ص 73 . ) دنا هدروآ  موصعم  زا  میلعت  تابثا  یلقع و  رظن  ناطبا  رد  نایلیعامـسا  هک  تسا 
توبث هب  ار  نانآ  ریفکت  یعرش  مکح  ات  تسا  هدیشوک  فلوم  متشه  بابرد  ص 132 ) تسا (  هدـمآ  نآ  ینالقع  یخیرات و  ياه  هبنج  رب 
ثحب نآ  ظفح  تماما و  لباقم  رد  ار  ناناملـسم  هفیظو  مهد  باب  رد  هتخادرپ و  تقو  هفیلخ  تماما  تابثا  هب  مهن  بابرد  هاگنآو  دـناسر . 
هراـشا بصعت  هب  نآ  یگتخیمآ  هب  رتـشیپ  هک  تسا  هتـسج  دوـس  رایـسب  يدادـغب  قرفلا  نیب  قرفلا  زا  باـتک  نـیا  رد  یلازغ  تـسا .  هدرک 

 . تسا هتخاس  نشور  یناتسرهش  زا  ار  يو  ریثءات  نینچمه  هفحص د )  ) تاس هدرک  هراشا  هدرتسگ  ریثءات  نیا  هب  همدقم  رد  يودب  میدرک ، 

نیفلاخملا رئاسل  مهتنیابمو  هلزتعملا  تاقبطو  لادتعالالضف   28

یمالسا مولع  ییافوکش  جوا  رد  هک  تسا  هلزتعم  ناملاع  نیرتروهـشم  زا  هدنـسیون  سنوت  دیـس ،  داوف  قیقحت  م 415 )  ) رابجلادبع یضاق 
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لازتعا بهذم  م 407 )  ) نومءام نب  نومءام  سابعلاوبا  مزراوخ ،  نامکاح  زا  یکی  هک  هدوب  رثا  نینچ  شراگن  تسا .  هتسیز  یم  هدنـسیون 
یم ار  باتک  نیا  يو  خساپ  رد  واو  دراگنب  هنیمز  نیارد  یباتک  ات  دهاوخ  یم  فل  ؤم  زا  راید  نآ  زا  یخیـش  يور ،  نیا  زا  دریذـپ .  یم  ار 

ار لازتعا  دیاقع  وا  تسا .  نانآ  هشیدنادیوم  لقع  هک  نآ  رگناشن  دعب  لصف  تسا و  ینالقع  ياهلالدتسا  تیجح  يو  ثحب  نیلوا  دسیون . 
نمـض دهد و  یم  همادا  ناناملـسم  فالتخا  ياه  هشیر  اب  ار  ثحب  فلوم  دنک .  یم  ثحب  زین  لدع  تفـص  زا  دروآ و  یم  دیحوت  باب  رد 
نامز رد  ربج  هدـیدپ  شیادـیپ  ار  فالتخا  لماع  نیمود  تسا .  هتـسناد  نامثع  هرابرد  ار  تفالخ  زاغآ  نآ ،  یخیرات  ياه  هنومن  درک  داـی 

هب تایاور ،  هب  دانتسا  اب  هاگنآ  دیوگ .  یم  نخـس  دنا ،  هدروآ  دوجوب  ربج  هب  داقتعا  اب  هیما  ینب  هک  يدسافم  زا  سپـس  دناد و  یم  هیواعم 
اهفارحنا و شیادـیپ  ياه  هشیر  هب  هجوت  رابجلادـبع  باتک  هجوت  لباق  تاـکن  زا  صـص 141 145 )  . ) دزادرپ یم  يرگیربج  هشیدنا  دـقن 

دیاقع نییبت  نانا و  ياهـشیارگ  یگنوگچ  هئجرم و  شیادـیپ  دـننک .  تیبثت  یتایاور  اب  ار  دوخ  ياعدـم  دنـشوک  یم  اـبلاغ  هک  ییاـه  هلحن 
ار نآرق  قلخ  مدـع  هب  نیلئاقو  دزادرپ  یم  هلزتعم  هشیدـنا  ساسا  رب  نآرق  قلخ  هلءاسم  هب  سپـس  تسا .  باتک  رگید  لوصف  زا  ناـشیطارفا 

صـص  . ) تسا هدش  هتخادرپ  تیور  هرابرد  نانآ  هاگدید  زا  شرازگ  هرعاشا و  شیادیپ  هب  هدش  دای  ثحابم  نایاپ  رد  دـناوخ .  یم  ههبـشم 
 . مالسا ي نیتسخن  نورق  رد  یلزتعم  مانب  ناملاع  زا  تسا  یحرش  هدنریگرب  رد  هک  هدش  دای  هلزتعم  تاقبط  زا  نآ  لابند  هب  ( 158 149

هطمارقلا  29

باـتک نـیا  72 ص .   ، 1390 یمالـسالا ،  بـتکملا  تاروـشنم  توریب ،  غابـصلا .  دـمحم  قـیقحت  م 597 . )  ) يزوـجلا نبا  نمحرلادـبع 
طساوا رد  ادتبا  هک  نایلیعامسا  زا  یهورگ  زا  تسا  يرگید  حالطصا  هطمارق  مظتنملا .  ناونع  اب  يزوج  نبا  رگزب  خیرات  زا  تسا  یشنیزگ 

 ، هیلیعامـسا اب  نانآ  طابترا  هرابرد  ناقرـشتسم  دنتفای .  يدایز  ترهـش  مراهچ  نرق  رد  دندروآ و  گنچ  ارف  ار  تردق  نیرحب  رد  سپـس  و 
هدرک هراشا  نآ  هب  فلتخم  ثداوح  ناـیب  نمـض  رد  يزوج  نبا  هک  تسا  ییاـهرظن  راـهظا  هعومجم  باـتک  نیا  دـنا .  هدرک  ثحب  ناوارف 

یلصا تیوه  تسا و  هدرمش  ناسکی  نایکدزمو  نایسوجم  اب  هرسکی  ار  نایلیعامسا  يور  زا  تسا .  تنس  لها  نابصعتسم  زا  فلوم  تسا . 
زا نانآ  توعد  یگنوگچ  دنا ،  هتشاد  ترهشاهنآدب  نایلیعامسا  هک  فلتخم  ياه  هیمست  هجو  رد  یثحب  دناد .  یم  سوجم  نید  ار  هطمارق 

 . تسا باتک  رگید  بلاطم  هلمج  زا  نانآ ،  دیاقع  زا  يا  هدیزگ  و  دوخ ،  بهذم  هب  مدرم 

ینوراهلا یلع  درلا  یف  هیفاکلا   30

زا یکی  بلاغ .  یفطصم  روتکودلا  میدقتو :  قیقحت  م 411)  ) ینامرکلا نیدلا  دیمح  دمحا  ینامرکلا . )  لئاسر  هعومجم  رد  هدش  پاچ  )
 . تسا هتخادرپ  نآ  در  دقن و  هب  ینامرک  نیدلا  دیمح  هک  هتشاد  يراتفگ  نایلیعامسا  هاگدید  دقن  رد  ینسح  ینوراه  مان  هب  يدیز  ناملاع 

148 لئاسرلا . . .  بتکلا و  تسرهف   . ) تسا هتـشاگن  فلتخم  تاعوضوم  رد  فلوم  هک  تسا  يا  هعومجم  زا  هلاسر  نیمهدزای  هلاسر  نیا 
باوج سپـس  ینوراه و  دـقن  هاگنآ  هدـمآ و  لاکـشا  لصا  هلءاسملا ،  نیع  نیواـنع  اـب  ادـتبا  هک  تسا  تروص  نیدـب  هلاـسر  میظنت  ( 144

 . . تاکز ةالـص و  ریظن  عرـش ،  يرهاظ  نیوانع  يارب  هیلیعامـسا  ارچ  هک  تسا  نیا  هلءاسم  نیلوا  تسا .  هدـش  هدروآ  يو  زا  نیدـلادیمح 
یم دای  هنیمز  نیا  رد  زین  يراثآو  اه  باتک  هدـناسر و  تاـبثا  هب  رهاوظ  رب  ار  نایلیعامـسا  داـقتعا  اـت  دـشوک  یم  یناـمرک  دـندقتم .  نطاـب 

 ، تسا يدـیز  ینوراه  هک  نیا  اب  هجوت  اب  تسا و  تفرگ  رارق  ثحب  دروم  تماما  باـتک ،  يدـعب  تاحفـص  رد  صص 151 165 . ) ) دنک
رد نیا  دـنک  حیرـصت  يدـعب  ماما  رب  یماما  نوچ  هک  دـهد  یم  باوج  ینامرک  تسا .  هتفریذـپ  لوا  ماما  هس  هرابرد  اهنت  ار  تماما  رب  صن 

تـسا هیلیعامـسا  ناماما  نیرت  یلاجنج  زا  هک  هللااسرماب  مکاحلا  زا  لاوس  تسا و  هدـش  حرطم  تبیغ  هلءاسم  هاـگنآ  تسا .  یبنلا  صن  عقاو 
داعم و هرابرد  يرگید  ثحابم  رب  لمتشم  رـضاح  رثا  تسا .  هدمآ  افلخ  هب  تبـسن  نایلیعامـسا  هدیقع  اهنیا  زا  سپ  تسا و  هدمآ  نآزا  دعب 

 . تسا هدمآ  هیلیعامسا  هرابرد  زین  يرگید  ياه  هلاسر  هعومجم  نیا  رد  یندناوخ .  تسا  يرثا  عومجمرد  و  دراد ؛  رگید  ینید  لئاسم 
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بدالاو ۀغللا  یف  لماکلا   31

تسا دنمدوس  رایسب  راثآ  هلمج  زا  لماکلا  صص 163 366  رصم ج 3  میهاربا .  لضفلوبا  دمحم  قیقحت  دربملا .  دیز  نب  دمحم  سابعلاوبا 
زا يرود  یتاهج  هب  هک  دنتـسه  یهورگ  جراوخ  تسا .  هداد  صاصتخا  جراوخ  هرابرد  ثحب  هب  ار  نآ  موس  دـلج  مظعا  شخب  فلوم  هک 

دربم دـنراتفرگ .  عضو  ینه  هب  زونه  زین  اهنآ  يایاقب  دـنرادن و  یمالـسا  بداو  گنهرف  رد  هجوت  لـباق  یمهـس  یملع ،  یگنهرف و  زکارم 
 . تسا هتخادرپ  جراوخ  ندناسانـش  ییاسانـش و  لیـصفت  هب  تسین ،  مولعم  اـم  رب  هک  یلیـالد  هب  يرجه  مراـهچ  نرق  تسد  هریچ  هدنـسیون 
 ، تسا هدروآ  نانآ  هدیاقع  هرابرد  هدش  دای  تاحفص  يالبال  رد  زین  یناوارف  بلاطم  اما  دراد ،  یخیرات  هبنج  رتشیب  هکنیا  وگ  دربم  بلاطم 

تیهام قیقد  یـسانشزابرد  یمهم  شقن  خـیرات  یـسررب  یـسایسو ،  يرکف  یگنهرف و  ياهنایرج  اـه و  هلحن  تخانـش  رد  هک  تسا  نشور 
 . دوب دناوت  دنمدوس  رایسب  موس  نرق  زا  هدنام  یقاب  نهک و  تسا  ینتم  هکنیا  هب  هجوت  اب  ظاحل و  نیا  زا  دّربم  باتکو  تشاد ؛  دهاوخ  نانآ 

دایاب دزاغآ و  یم  ار  بلطم  جراوخ  شیادیپ  زاغآ  زا  باتک  تفای  ناوت  جراوخ  هرابرد  نهک  راثآ  نایم  رد  لماکلا  لیصفت  هب  یباتک  رتمک 
ياهیرواد نانآ و  دیاقع  زا  يرایسب  هب  ثحابم  نیا  نمض  رد  و  دهد ،  یم  همادا  ناورهن  يارجام  و  ع )   ) یلع اب  نانآ  ییورایور  رابخا  درک 

الومعم دـیوگ و  یم  نخـس  جراوخ ،  هتـسجرب  ياه  هرهچ  زا  قزرا  نب  عفان  زا  لیـصفت  هب  سپـس  دـنک .  یم  هراشا  جراوخ  هب  تبـسن  اهقف 
 . تسادـنمدوس نانآ  تاـیحور  دـیاقع و  تخانـش  رد  یبدا ،  شزرا  رب  نوزفا  هک  دور  یم  ناـنآ  زا  يراعـشا  ياهتیـصخش  درکداـی  نمض 

ساسا رب  يدراوم  رد  فلوم  تسا .  هدمآ  لیـصفت  هب  هک  تسا  یبلاطم  هلمج  زا  جراوخ  اب  فسوی  نب  جاّجح  هّیما و  ینب  دروخرب  نینچمه 
رد تسا .  هجوت  نایاش  يرکف  یخیرات و  ظاحل  هب  هک  هدرک  لقن  رگیدـکی  هب  ار  نانآ  ياه  هماـن  یخرب  هدروآ و  یبلاـطم  جراوخ ،  عباـنم 

 . تسا هدش  دای  لیصفت  هب  جراوخ  اب  زین  بلهم  ياهگنج  زا  هتفر و  نخس  هرصب  نایلاو  اب  جراوخ  ياهیریگرد  زا  رگید  تاحفص 

هّینطابلا رارسا  فشک   32

صم يرثوکلا ،  نسحلا  دهاز  نب  دمحم  میدقت  قیقحت و  يرجه )  مجنپ  نرق  طساوا   ) ینامیلا يدامحلا  لئاضفلا  یبا  نب  کلام  نب  دمحم 
 . تسا هدیسر  پاچ  هب  هحفـص  لهچ  رد  ینیارفـسا ،  نیدلا  یف  ریـصبتلا  باتک  نایاپ  رد  هک  هیلیعامـسا  در  رد  رـصتخم  يا  هلاسر   1995 ، 

 ( ، تسا هدروآ  زین  نانآ  يارب  ییاهلاثمو   ) ینطاب دراد و  يرهاظ  ینید  میهافم  زا  یموهفم  ره  نایلیعامـسا  فورعم  هدـیقع  هب  هراشا  اب  يو 
هک مدرم  بذـج  بلج و  يارب  ناـیعاد  هویـش  تسا .  هتخادرپ  هتخاـس و  ار  تـالیوءات  نیا  هـک  دـنک  یم  يرگیحاـبا  هـب  مـهتم  هـب  ار  ناـنآ 

ار اهنآ  رطخ  ات  تسا  هدیـشوک  تاعد  یخیرات  ءاشنم  هب  نتخادرپ  اب  فلوم  سپـس  تسا .  باتک  يدعب  بلاطم  زا  تسا  بلاج  يدناوخ و 
يارب اروا  ياهـشالتو  دـنناد  یم  يو  لسن  زا  ار  یلیعامـسا  ياـفلخ  هک  تسا  حادـق  نومیم  نب  للادـبع  ثحبروحم  اـعبط  هک  دـنک  نشور 

یلع ایرکز ،  نب  دمحم  ینادمه ،  نسح  هطمارق ، )  سیئر   ) یبانج دیعـسوبا  دننام  زین  رگید  ياه  هرهچ  زا  دنک و  یم  دای  مارم  نیا  جـیورت 
 . تسا هدمآ  لیصفت  هب  هار  نیا  رد  يو  ياه  شالتو  اهدروحخرب  نایلیعامسا و  هب  ریخا  درف  لاصتا  دنک .  یم  دای  یندجلا و . . .  لضف  نب 

تسا هلاسر  یندناوخ  ياهشخب  زا  دراد و  یبلاج  تاکن  هک  تسا  هدمآ  هلاسر  نیا  رد  دادغب  هفیلخ  هب  یطمرق  دیعسوبا  زا  يا  همان  نینچمه 
هزات و تاکن  زا  هیلیعامسا  اب  هطمارق  دنویپ  و  تسا ،  باتک  رگید  بلاطم  زا  برغم ،  رد  نانآ  تلود  لیکشت  هیلیعامسا و  شیادیپ  خیرات  . 

 . دشاب یم  نآ  هجوت  نایاش 

جراوخلا فانصا  جهانم  نع  فشکلا   33

یبدا و ياهباتک  هلمج  زا  ردـلا  رثن  ص 237 229 ) رصم 1987 ،  ج 5 ،  یبالا ،  دیعـسوبا  ردـلا ،  رثن  رد  هدـش  پاچ   ، ) دابع نبا  بحاـص 
 ، هداد صاصتخا  یمالسا  هقرف  ود  هب  طوبرم  یبدا  تاکنو  اه  هصق  لقن  هب  ار  ییاهلصف  باتک  مجنپ  دلج  رد  دیآ ،  یم  رامش  هب  یلوکشک 
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 . تسا هدروآ  جراوخ  هرابرد  دابع  نب  بحاص  زا  یهاـتوک  هلاـسر  جراوخ ،  هب  طوبرم  بلاـطم  نمـض  رد  جراوخ .  يرگیدو  هعیـش  یکی 
رد تسا .  هدرمشرب  ار  جراوخ  قرف  نآ  زا  سپ  هدروآ و  ع )   ) یلع ماماو  نامثع  ریفکت  رد  ار  جراوخ  هیلع  قفتم  بلطم  زاغآ  رد  بحاص ، 
مان هقرف  جنپو  یـس  زا  اعومجم  يو  تسا .  هدرکاهنآ  هژیو  تادقتعمزا  یخرب  هب  هراشا  يدراوم  رد  زین  نآ و  راذـگناینب  زا  هقرفره  مان  لیذ 

لوسر رب  ادخ  رب  دورد  تساوخرد  اهنآزا  تئارب  رهظا  اب  هدومن و  نایب  ةارـش  جراوخ و  هب  ار  اهنآ  يراذـگمان  هجو  نآ  زا  سپ  تسا .  هدرب 
هلاسر نیا  و  تسا .  هداد  نایاپ  ار  دوخ  هاتوک  هلاسر  اریهطت  مه  رهطو  سجرلا  اـمهنع  هللا  بهذا  هک  ترـضح  نآ  تیب  لـها  وا و  مع  نباو 

نینچمه دشاب .  یم  هجوت  بلاج  جراوخ  زا  یخرب  تنوکـس  لحم  زینو  جراوخ  ياس  ؤر  زا  يدایز  رادـقم  یماسا  رب  نآ  لامتـشا  ظاحل  هب 
 . تسا تیمها  زئاح  قرف  نیا  یلک  تخانش  رد  هدش و  نایب  تقد  اب  جراوخ  قرف  زا  یخرب  صاخ  ءارآ 

ۀعامجلاو ۀنّسلا  لها  دیاقع  دعاوق  یف  ۀلدالا  عمل   34

همدقم اب  رضاح  باتک  يرمق .   1385 رصم ،  دومحم ،  نیسح  ۀیقوف  روتکد  قیقحت  میدقت و  ( 478 419  ) ینیوج کلملادبع  نیمرحلا  ماما 
 . دزاغآ یم  تسا  دمآراک  دنمدوس و  رایسب  هک  باتک  باوبا  حیـضوت  نیمرحلا و  ماما  یناگدنز  هرابرد  باتک  ققحم  زا  هنارگـشهوژپ  يا 
 . دوش یم  زاغآ  ملاع  ثودـح  زا  ثحب  اـب  نآ ،  گرزب  ناـیاوشیپ  زا  یکی  زاو  تنـس  لـها  دـیاقع  زا  تسا  يرـصتخم  هک  زین  باـتک  نتم 

هدیشک دقن  هب  ار  نانآ  هدیقع  هتخادرپ و  نافلاخم  رگید  نایلازتعا و  لاوقا  هب  بلطم ،  حیضوت  نمـض  هتافـص ،  هللا و  ناونع  اب  مود  تمـسق 
دنوادخ یبلس  تافص  زا  تسا  یثحب  تسا ك  هدمآ  يرابلا  فاصوا  یف  لیحتسی  ام  رکذ  ناونع  تحت  یثحب ،  شخب  نیا  همادا  رد  تسا . 

اب دنوادخ  تیور  ناکما  رب  هللا ،  ۀی  ؤر  ناونع  اب  مراهچ  تمـسق  رد  دبعلا  ةداراو  هللا  ةدارا  ناونع  اب  تسا  یلـصف  رب  لمتـشم  موس  تمـسق  . 
اب هتخادرپ و  تیقیلاخ  رد  دیحوت  ثحب  هب  قلخلاو ،  برلا  ناونع  اب  مجنپ  تمسق  رد  صص 97 101 ) ) دنک یم  ینالقع  لالادتسا  رس  مشچ 
 ، باتک شخب  نایاپ  و  تسا .  يدـعب  ثحب  نا  یگنوگچ  هزجعم و  تاس .  هتخادرپ  توبن  تابثا  هب  رـشب ،  لاـعفا  ندوب  یباـستکا  هب  هراـشا 
هب هک  بیترت  نامه  هبار  هعبرا  يافلخ  ياه  تیلضفا  دزادرپ و  یم  هیواعم  ياهرادرک  هیجوت  هب  ثحب  نیارد  فلوم  تسا .  تماما  زا  ثحب 

 . دنک یم  ثحب  تماما  طیارش  زا  سپس  و  دناد ! یم  دنا  هدیسر  تفالخ 

ۀمامالا لئاسم   35

باتکالا نم  تافطتقم  همامالا و  لـئاسم  باـتک  یلـصا  ماـن   1971 توریب ،  سا ،  ناـف  قـیقحت  موـس ، )  نرق  ) ربکـالا یـشان ء  هب  بوـسنم 
نب رفعج  نا  زا  ار  باتک  گنولدام  هدش و  دیدرت  باستنا  نیا  رد  تسا .  هدش  هداد  تبسن  ربکا  یـشان ء  هب  هک  تسا  تالاقملا  یف  طسوالا 

ياهرواب تماما و  ثحبم  رد  تفالخ  باب  رد  هدـنام  ياجرب  نتم  نیرت  نهک  دـیاش  مهم و  تسا  یباـتک  يور  ره  هب  تسا .  هتـسناد  برح 
هک هدـش  هتفگ  نخـس  فـالتخا  نیلوا  زا  تسخن  تسا .  هتفر  شیپ  یعیبـط  یقطنم و  رایـسب  باـتک  ثحب  نآ .  هراـبرد  فـلتخم  اـه  هـقرف 

دـمآ و شیپ  نامثع  رب  شروش  هک  نآ  ات  تفر  شیپ  تفـالخ  ریـسم  نآ  زا  سپ  نایعیـش ،  نارجاـهم و  راـصنا  دـندش .  هقرف  هس  ناناملـسم 
هدوزفا زین  هئجرم  جراوخ و  هیوشح و  هقرفود  ع )   ) یلع ماما  تفالخ  زا  دعب  دندش .  میسقت  هیـسیلح  هلزتعم و  هعیـشو  هینامثع  هب  ناناملـسم 

ياهیهاگآ زا  ولمم  باتک  تسا .  هدش  تماما  ثحب  هب  هجوت  اب  عیش  یلخاد  ياهباعشنا  ثحب  دراو  دعب ،  هب  ود  تسیب و  هحفـص  زا  دندش . 
بابرد هلزتعم  هئجرم و  جراوخ ،  دـئاقع  زا  همادا  رد  تسا .  یعیـش  ياه  هقرف  تخانـش  يارب  یمهم  رایـسب  ذـخآم  دـیدج و  ياهلیلحت  ون ، 

 . ناناملسم یسایس  ءارآ  تخانش  رد  تسا  یباتک  هکلب  یسانش  هقرف  باتک  کی  اهنت  هن  باتک  نیا  تسا .  هدش  ثحب  تماما 

نیلصملا فالتخاو  نییمالسالا  تالاقم   36

نهک عبانم  زا  باـتک  نیا  رـصم 1369 ق .  دیمحلادبع ،  نیدلا  ییحم  دمحم  قیقحت  يافوتم 330 )  ) يرعشالا لیعامـسا  نب  یلع  نسحلوبا 
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رد فالتخا  اب  ار  ثحب  يرعشا  تسا .  هجوت  لباق  رایسب  تسا ،  يرعشا  بهذم  ياوشیپ  نآ  هدنسیون  هک  تهج  نآ  زا  تسا و  لحن  للم و 
میسقت هیدیز  هضفارو و  ةالغ  هورگ  هس  بار ه  هعیش  وا  تسا .  هیـش  قرف  هرابرد  يو  لصفم  ياهثحب  نیلوا  زا  هک  تسا  هدرک  زاغآ  تماما 

اما دـناد ؛  یم  ادـج  هضفار  زا  ار  ةالغ  وا  تسا .  هتفگ  نخـس  نآدـیاقع  زا  یفالتخا ،  لئاسم  دروم  رد  نانآ  ياه  هقرف  درکداـی  اـب  هدرک و 
ماشه هب  ار  میـسجت  داینب  یبو  فورعم  ماهتا  هکنیا  اب  فلوم  دـنکیم .  دای  زین  هضفار  لـیذ  رد  ار  هیبرح  هیناـیب و  دـننام  ةـالغ  قرف  زا  یخرب 

رت لداعتم  رایـسب  قرف ،  دیاقع  نییبت  رد  يرعـشا  دـنا .  هدوبن  میـسجت  هب  قتعک  هضفار  هک  دـنک  یم  حیرـصت  ص 104)  ) تسا هداد  تبـسن 
هدمآ يدـعب  تاحفـص  رد  هئجرم  جراوخ و  زا  ثحب  تسا .  هداد  جرخ  هب  بصعت  رتمک  اه  هاگدـید  هئارارد  هدوب و  وا  لاثما  يدادـغبزا و 

هک دوخ  دیاقع  زا  لیصفت  هب  نآزا  سپ  هتخادرپ و  فلتخم  دیاقع  نییبت  هحفص 320  ات  فلوم  تسا .  هدرک  هراشا  هلزتعم  هب  هاگنآ  تسا و 
لئاسم هرابرد  تسا  فلتخم  ياه  هقرف  ناملاع  لاوقا  لقن  باتک  مود  دلجم  تسا .  هتفگ  نخـس  تسا  يرعـشا  بهذم  هدنزادرپ  هدنزاس و 

دننام زین  يرگید  يا  هقرف  ناوارف  ثحابم  یـسانش و . . .  ناسنا  مسج ،  تیهام ،  تکرح ،  یـسانش ،  تفرعم  ثحاـبم :  هلمج  زا  یفـسلف ؛ 
 . تسا باتک  زا  شخب  نیا  ثحابم  هلمجزا  تسد ،  نیا  زا  رگید  یتالوقم  و  دیلقت ،  داهتجا و  يدنوادخ ،  تافص  هکئالم  تماما 

 ( ۀعیشلا قرف   ) قرفلاو تالاقملا   - 37

1361 یگنهرف ،  یملع و  تاراشتنا  زکرم  روکشم ،  داوج  دمحم  قیلعت  میدقت و  حیحـصت و  یمقلا ،  يرعـشالا  فلخ  یبا  هللادبع  نب  دعس 
کنیا هدـش  داـی  باـتک  تسا .  هعیـش  ياـه  هلحن  اـه و  هقرف  هتخانـش  هنیمز  رد  هجوـت  لـباق  رایـسب  نهک و  عباـنم  هلمج  زا  رـضاح  رثا  ش . 
تدحو یتخبون  یسوم  نب  نسح  زا  هعیـشلا  قرف  باتک  اب  نا  طابترا  یگنوگچ  هرابرد  ناققحم  زونه  تسا و  وگتفگ  دروم  هک  تساهلاس 
فورعم باتک  آلام  دنا و  باتک  کی  ودره  رـضاح  باتک  یتخبون و  هعیـشلا  قرف  هک  دنراب  نیا  رب  لابقا  سابع  دـننام  یخرب  دـنرادن .  رظن 

هباشت ثحب ،  لحم  هتکن  تسا .  یتخبون  زا  عیشلا  قرف  دندقتعم  یناجنز  هللا  لضف  خیش  دننام  یناسک  یلو  تسین ؛  یتخبون  زا  هعیـشلا  قرف 
نیا هب  نراـقت  هباـشت و  اـما  تسا ؛  هدوـب  لوـمعم  رایـسب  ناینیـشیپ  ناـیم  رد  ساـبتقا  لـقن و  هویـش  هکنیاوـگ  تسا .  باـتک  ود  نـیا  ناوارف 
لاس انثارت ،   ) يا هنارگشهوژپ  هلاقم  نمـض  یلالج  ینیـسح  اضر  دمحم  داتـسا  دشاب .  هجوم  سابتقاو  لقن  هیجوت  اب  دناوت  یمن  یگدرتسگ 

زا هعیـشلا  قرف  هک  تسا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  يرعـشالل ص 27 ) ما  یتخبونلل  ۀـیمامالا  تالاقملا  وا  هعیـشلا  قرف  هلاقم  لوا ،  هرامـش  لوا 
خیـش هک  هتـشاد  یباتک  هینمز  نیا  رد  یتخبون  هک  تسا  ینتفگ  تسا .  قرفلاو  تالاقملا  باتک  نامه  زا  صقان  يا  هخـسن  هدوبن و  یتخبون 

رب هدـش  هتفرگ  یلیلد  دوخ  نیا  درادـن .  دوجوم  هعیـشلا  قرف  اب  یتهابـش  بلاطم  نآو  هدروآ  نساحملاو  نویعلا  رد  ار  نآ  زا  یبلاطم  دـیفم 
یلو دـنک .  یم  دای  یتخبون  زا  تانایدـلاو  ءارـآلا  ناونع  اـب  یباـتک  میدـن  نبا  نآرب ،  نوزفا  تسین .  یتخبون  زا  دوجوم  هعیـشلا  قرف  هکنیا 
ماما زا  دعب  ینعی  نآ ،  نایاپ  ات  ار  هعیـشلا  قرف  هدش ،  پاچ  باتک  هک  یتروصرد  تسا .  هدشن  قفوم  نآ  مامتا  هب  يو  هک  دـنک  یم  هفاضا 
هدوب سرتسد  رد  یتخبون  باتک  يور ،  ره  هب  دـشاب .  يو  زا  يرگید  باتک  تانایدـلاو  ءارـآلا  باـتک  تسا  نکمم  دراد .  ع )   ) يرکـسع

ار ع )   ) يرکـسع نسح  ماما  زا  دعب  لئاسم  دروم  کی  رد  اریز  تسا ،  هتـشاگن  ات 289  ياهلاس 265  نیب  ار  باتک  الامتحا  يرعـشا  تسا . 
هکم نتفرگ  اـه و  هار  نتـسب  هطمارق و  لاـس 289  هلمح  اـب  هک  تسا .  هدرک  حیرـصت  هطمارق  تکوش  مدـع  هب  رگید  يدروـم  رد  هدروآ و 

دش پاچ  یناتسرهش  نیدلا  ۀبه  دیس  همالع  موحرم  همدقم  اب  رتیور و  رتکد  قیقحت  هب  لوبناتسا  رد  تسخن  هعیـشلا  قرف  درادن .  يراگزاس 
هب نآ  دوجوم  هخـسن  ود  ساسا  رب  راب  نیلوا  قرفلاو  تالاقملا  اما  تسا .  هدش  رـشن  دـیدج  ینیچ  فورح  اب  ایو  تسفا  اهراب  نآ  زا  سپ  و 
رب نوزفا  نآ  نمـض  رد  تشون و  باتک  رب  لـصفم  يا  همدـقم  ققحم ،  دـش .  رـشتنم  لاس 1341  هب  روکـشم  داوج  دـمحم  قیلعت  قیقحت و 
اب دوش و  یم  زاغآ  تماما  رـس  رب  تما  فالتخا  زا  باتک  نتم  همدـقم ،  زا  سپ  دروآ .  یتاحیـضوت  زین  باتک  هب  عجار  فلوم ،  یناگدـنز 

هـصالخ جراوخ  هلزتعم و  هئجرم و  هعیـش ،  هقرف  راهچرد  ار  قرف  یمامت  هراب ،  نیا  رد  نارگیدو  هئجرمو  هلزتعم  فلتخم  ياه  هاگدید  لقن 
زا سپ  عیـشت  رد  باعـشنا  تسا .  هدش  یـسررب  باب  نیا  رد  هیماما و . . .  هیدیز و  هرابرد  هرـسکی  باتک  دش ،  دای  هچنآزا  سپ  دنک .  یم 
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هدما هعیـش  ةالغ  دـیاقع  رباربرد  عیـش  همئا  عضوم  هب  تبـسن  هک  تسا  يردـقنارگ  تاعالطا  باتک ،  دـنمدوس  دراوم  هلمج ،  زا  ع )   ) یلع
رد هک  ققحم  دنمشزرا  تاقیلعتو  همدقم  تفای .  ناوت  یم  یمهم  ياهیهاگآ  نآ  تاحفـص  يالبال  رد  زین  هیلیعامـسا  ءاشنم  هرابرد  تسا . 

هعیـش رد  هک  تسا  ینوتم  هلمج  زا  هدش  دای  باتک  لاح  ره  هب  تسا .  هدوزفا  باتک  يدنمدوس  رب  دـنا ،  هتـشاگن  نتم  حیـضوت  ای  لیمکت و 
قرف باتک  روکشم ،  داتسا  تسین .  زاین  یب  نآ  زا  نتفرگ  هرهب  نتسیرگنرد و  زا  یسانش  هعیـشو  رگـشهوژپ  چیه  تسا و  دمآراک  یـسانش 

(1361 یگنهرف ،  یملع و  تاراشتنا  نارهت ،   . ) دنا هدرک  رشن  همجرت و  یسراف  هب  مه  ار  یتخبون  هعیشلا 

لحنلاو للملا  باتک  حرش  یف  لمالاو  هینملا   38

يو راخزلا  رحبلا  باتک  ییاسانش  نمض  رد  هدنسیون ،  نیا  زا  رتشیپ  1316 ق .  دنه ،  دلنرا ،  ساموت  قیقحت  یضترم ،  نب  ییحی  نب  دمحا 
تایاغ ناونع  اب  دراگنب  یباتک  هک  تسا  هتـشاد  نآ  گنهآ  فلوم  تسا .  هدروآ  نآ  هرخومرد  باتک  ققحم  هچنآ  ساسا  رب  میدرک .  داـی 
يدـیز فلوم  تسا .  لحن  للم و  هژیو  هک  راخزلا  رحبلا  زا  لوا  باب  حرـش  رد  راّخزلا ،  رحبلا  بئاجعب  ۀـطیحملا  راظنالا  تایاهن  راکفالا و 

دـشوک و یم  دـج  هب  هلزتعم  ءارآ  اه و  هشیدـنا  تابثا  رد  باتک  نیا  رد  يور  نیا  زا  دـشیدنا ؛  یم  نایلازتعا  نانوچ  ـالآم  تسا و  بهذـم 
نابز هب  يا  هرخوم  رب  لمتـشم  رـضاح  رثا  دهد .  هولج  یلزتعم  ار  لوا  نرق  هتـسجرب  ياهتیـصخش  لاجر و  هک  ددنب  یم  راک  هب  یغیلب  یعس 

یم هدوزفا  باتک  يدـنمدوس  هب  دـش ؛  یم  همجرت  رگاو  تسا  هداد  تسد  هب  ار  باتک  هدنـسیون و  لاوحا  زا  یـشرازگ  هک  تسا  یـسیلگنا 
هدرب هرهب  ناوارف  میدرک  دای  رتشیپ  هک  رابجلادبع  یخلب و  باتکزا  باتک  نیا  فلوم  هک  دوب  دهاوخ  دنمدوس  زین  هتکن  نیا  يروآدای  دش . 
ناونع تحت  شیوخ ،  ببلاطم  رب  ییحی  نب  دمحا  رگید  ياه  حرش  هک  دنا  هدرک  هراشا  نآ  همدقم  رد  لازتعالا  لضف  باتک  ققحم  تسا . 

تسا و هلزتعم  تخانش  باب  رد  مهمرداصم  زا  رـضاح  باتک  لاح  ره  هب  تسا .  دوجوم  نمی  رد  ءاعنـص  هناخباتک  رد  راکفالا  تایاغ  یلک 
 . دراد درف  هب  رصحنم  تاعالطا  یخرب 

لحنلاو للملا  باتک   39

هدنسیون  1986 قرـشملاراد ،  توریب ،  رداـن ،  يرـصن  ریبـلا  قیقحت  م 429 )  ) يدادـغب یمیمت  دـمحم  نب  رهاـط  نب  رهاقلادـبع  روصنم  وبا 
هب دانتسا  ابو  هتفگ  نخس  باتک  ود  نیا  ياهتافت  زا  يا  همدقم  رد  ححصم  تسا .  قرفلا  نیب  قرفلا  فورعم  باتک  هدنسیون  نامه  باتک ، 

نیمه هب  تسا .  هدرک  فیلءات  شرگید  باـتک  زا  شیپ  ار  دوخ  لـحنلاو  لـلملا  باـتک  رهاقلادـبع ،  هک  تسا  هتفگ  قرفلا  نیب  قرفلا  نتم 
نآ ياه  هقرف  جراوخ و  ثحب  هب  هلصاف  الب  هدش  ثحب  هیناسیک  زا  باتک  شخب  نیتسخن  تسین .  قرفلا  باتک  صیخلت  لملا ،  باتک  لیلد 
زا نآ  دـعب  هلزتـعم و  جراوخ  زا  سپ  تسا .  هتفر  نیب  زا  هدوب  هعیـش  هقرف  هراـبرد  هک  باـتک  تسخن  شخب  زا  اـیوگ  تسا .  هدـش  هتخادرپ 

 . تسا هیجان  هقرف  ناونع  هب  تنس  لها  هراب  رد  یباتک  ینایاپ  باب  تسا .  هدش  ثحب  هیمهج  هیراجن و  زا  تیاهن  رد  هئجرم و 

لحنلاو للملا   40

ناملاع زا  هدنـسیون  یـضر .  تاروشنم  مق ،  تسفا  هرهاق ،  ناردب ،  هللا  حتف  نب  دـمحم  قیقحت  م 548 )  ) یناتـسرهش میرکلادبع  نب  دمحم 
للم هنیمز  رد  ینارف  تاعالطا  یناتسرهش  باتک  تسوا .  رثا  نیرتروهشم  نیرتمهم و  زا  هدش  دای  باتک  تسا و  يرجه  مشش  نرق  روهـشم 

رد هک  يرداصم  زا  یتسردان  تاعالطا  يدراومرد  تسا  نکمم  هچرگ  هدیشوک و  قرف  دئاقع  حیرـشت  رد  يو  دهد .  یم  تسد  هب  لحن  و 
یشیارگ نانناملـسم ،  نایم  رد  اه  فالتخا  نیتسخن  نایبرد  يو  شرازگ  دراد .  یمـسر  يریگعـضوم  رتمک  دوخ  دنک ،  لقن  هتـشاد  تسد 

اب ار  باتک  یناتـسرهش  و  هماسا و . . .  هاپـس  هللا و  باتک  انبـسح  سیمخلا ،  موی  يارجاـم  زا  وا  درک  داـی  دـننام  دـهد .  یم  ناـشن  ار  یعیش 
دنک یم  دای  هیربج  زا  سپس  دهد ،  یم  همادا  نانآ  دیاقع  هتـسجرب  تاکن  زا  یـشرازگ  هلزتعم و  ياه  هلحن  اب  دزاغآ و  یم  هلزتعم  زا  ثحب 
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بهذـم هرابرد  یحیـضوت  نآ  اب  هک  تسا  هیتافـص  موس  ناونع  ص 83 )  ) نآ قرف  ناوـنع  هب  هیرارـض  هیراـجن و  هّیهمهج و  زا  نـینچمه  و 
رد وا  دسر .  یم  يرعشا  هقرف  نیمود  ناونع  هب  هبشم  هب  یقیبطت ،  يا  هنوگ  هب  نآ  نارس  دیاقع  نییبت  اب  دزاغآ و  یم  ار  نآزا  ثحب  يرعشا 

تسا ساسا  یب  یلک  هب  ماهتا  نیا  هک  میا  هدرک  دای  یفرعم  نیا  نمض  اهراب  ام  هک  دناد  یم  ههّبشم  زا  ار  مکح  نب  ماشه  ثحب ،  نیا  نمض 
ماشه يارآ  زا  یخرب  هک  میهدـب  ار  رکذـت  نیا  دـیاب  هچرگ  ماسجالاکال . ) . .  مسج  ۀـلوقم  هلاـقم :  ص 7 .  هرامـش 19 ،  انثارت ،  کن :  )

جراوخ و بابرد  يدعب  ثحب  تسا .  هدروآ  هبـشم  موس  هورگ  ناونع  هب  ار  هیمارک  یناتـسرهش  تسا .  هدرک  مهمارف  ار  یماهتا  نینچ  هنیمز 
هرابارد رگید  باب  تسا .  هدـش  هجوت  رگید  ياهبعـشو  هقرازا  یلوـالا ،  ۀـمّکحم  زا  نآ  یخیراـت  ریـس  هب  هک  تسا  نآ  فلتخم  ياـه  هقرف 
تـسا نآ  فلتخم  ياه  هقرق  هعیـش و  هرابرد  مشـش  باب  دراد .  یهجوت  لباق  تاکن  دزاغآ و  یم  ءاجر  يانعم  یحرـش  اب  تسا ك  هئجرم 
هدرمـش یعیـش  ياه  هقرف  زا  تنـس  لها  ناملاع  رگید  دـننام  ار  هیناسیک  وا  تسا .  هدا  صاصتخا  دوخ  هب  ار  باـتک  تاحفـص  نیرتشیب  هک 

هتخاـس و لـیطابا  ثحب  همادا  رد  و  ص 133 )  ) تسا هجوت  لـباق  هیفنح  نب  دـمحم  زا  يو  هداـعلا  قوـف  ياهدـیجمت  باـب ،  نیارد  تسا . 
دقن هب  هنارگـشهوژپ  هناملاع  رگید ،  يراوم  ار  یناتـسرهش  بلطم  نیای  نیما  همالع   ) تسا هدروآ  هعیـش  اـب  طاـبترارد  ار  مزح  نبا  هتخادرپ 

زا ینشور  هب  هیماما  قرف  شرامش  رد  وا  هیماما .  هاگنآ  تسا و  هیدیز  هرابرد  يدعب  ثحب  ص 142 . ) ج 3 ،  ریدغلا ،  کن :  تسا  هدیشک 
باب رد  يو  دـنا .  هتـشادن  یجراخ  دوجو  زگره  هک  دـنک  یم  فیدر  ار  ییاه  هقرف  يور ،  نیا  زا  تسا .  رثءاتم  ناراگن  لحنو  لـلم  رگید 

زا ثحب  تسا .  دـیدرت  دروـم  ناـنآزا  یخرب  هک  تسا  هدروآاـهنآ  هراـبرد  ار  هدـش  هتفگ  ياهتبـسن  ماـمت  دـنار و  نخـس  لیـصفت  هب  ةـالغ 
ساسا رب  قرف  يدنب  میسقت  فلوم  هزات  راک  تسوا .  هرودرد  هیلیعامـسا  توق  لیلد  هب  نیاو  تسا  رادروخرب  يا  هزات  تاکن  زا  هیلیعامـسا 

زا للملا ،  حیـضوت  ناونع  اب  لـحن  لـلم و  همجرت  تسا .  نآ  عباـنم  داـهتجا و  يءار و  ثیدـح و  لـها  نیدـهتجم  فانـصا  زین  تاـعورف و 
هلاسر یننچمه  تسا .  هدش  رشن  دلجم  ود  رد  ینیئان ،  یلالج  اضر  دمحم  دیـس  ياقآ  قیقحت  حیحـصت و  هب  یمـشاه و  دادقلاخ  یفطـصم 

یناتسرهش لحن  للم و  زا  دیفم  تسا  يا  هدیزگ  روکـشم  رتکد  ياقآ  نآ ،  ققحم  هتفگ  هب  هک  تسا  تسد  رد  دئاقعلا  ةرکذت  ناونع  اب  يا 
 . تسا هدمآ  درک  میهاوخ  دای  نآزا  هک  تلم  هس  داتفه و  باتکرد  هلاسر  نیا  . 

بهاذم تاداقتعا  ای  تلم  هس  داتفه و   41

هلاسر  . 1355 ییاطع ،  یتاعوبطم  نارهت ،  روکـشم ،  داوج  دمحم  رتکد  قیقحت  فلوملا .  لوهجم  مهن . )  ای  متـشه  نرق  رد  هدش  هتـشون  )
 . تسا مهن  اـی  متـشه  نرق  ناـملاع  زا  نآ  هدنـسیون  ـالامتحا  باـتک  قـقحم  رظن  راـهظا  ساـسا  رب  هک  یماالـسا  قرف  رد  رـصتخم  تسا  يا 

ققحم هچنآ  ساسا  رب   ) باتک نیا  رد  قرف  زا  رایسب  یماسا  تسا .  هدنار  نخـس  نارگید  ریفکت  رد  رتمک  تسا و  کلـسم  یفوص  هدنـسیون 
ياه هلحن  اهتلم و  درک  دای  نایم  رد  تسا .  یندناوخ  رایـسب  نافراع و  هناملاع و  نیریـش ،  رایـسب  باتکرثن  تسا .  هزات  تسا )  هتفگ  باتک 
دننام تسا .  یگتخاسدوخ  زین  يو  تاحالطصا  زا  یخرب  نینچمه  ص 83 )  . ) تسا هدمآ  زین  هیاطسفوس  نوچ  یمالسا ،  ریغ  ینایرج  هاگ 

ره هب  دنناد .  یمن  رث  ؤم  نآ  رد  ار  ندومن  هانگ  ای  ندرک و  یکین  دنراد و  رواب  هدش  نییعت  شیپ  زا  تشونرس  هب  هک  یناسک  يارب  هیقباس ، 
 ، هقرف ره  زا  درک  دای  زا  سپ  اذل  دناد و  یم  تعامج  تنس و  لها  زا  ار  دوخ  فلوم  تسا .  هدش  دای  هقرف  هس  داتفه و  زا  رثا  نیا  رد  لاح ، 

لادتعا هب  دنک و  یم  دای  هّینس  مان  هب  يا  هقرف  زا  باتک  هحفـص  نیرخآ  رد  وا  دروآ .  یم  ياه  هقرف  یتسردان  یتسرد و  رد  ار  نانآ  يرواد 
زا تسا  یبرع  یتالمج  يواح  باتک  دـیامن .  یم  اقلا  ار  نانآ  تیناقح  ناس  نیدـب  و  دـنک ! یم  حیرـصت  طیرفت  طارفا و  زا  نانآ  يرود  و 
 . تسا هدش  پاچ  زین  دئاقعلا  درکذت  میدروآ  رتشیپ  هکنانچ  باتک  نیا  هارمه  رابخا .  تایآ و  زینو  قرف  ناملاع  زا  یخرب  ای  ناعبات و  لوق 

اهتشون یپ 
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هجوت هک  تسا  هتفگ  سابع  ناـسحا  -3 ص 296 .  ج 3 ،  مالسا ،  رد  هفـسلف  خیرات  صص 3332 2- ج 1 ،  مالـسا ،  رد  يراگن  خیرات  -1
یفرظ رد  هتبلا  تسا ،  یبرعلا  ماـیا  شرگن  زا  نـتفرگرب  هریـس ،  هـب  ناـشهجوت  زاـغآرد  ص )   ) ربماـیپ ياـهگنج  يزاـغم و ،  هـب  ناناملـسم 

رد يراگن  خیرات  خیرات  کن :  -5 صص 157158 .  تسخن ،  شخب  يربطلا ،  خیرات  دراوم  کن  ص 13 4- هریسلا ،  نف  کن :  یمالـسا ؛ 
 ، بهذلا جورم  ص 102 8- تسرهفلا ،  -7 ص 39 .  مالسا ،  رد  يراگن  خیرات  -6 ص 13 .  مالـسا ،  رد  يراگن  خیرات  ص 32 ،  مالسا ، 

يزاغملا -10 ص 136 .  ج 1 ،  نوخروملاو ،  یبرعلا  خیراتلا  -9 ص 124 .  ج 1 ،  نوخروملاو ،  یبرعلا  خیراتلا  زا :  لقن  هب  ص 72  ج 2 ، 
 ، ج 5 يربکلا ،  تاقبط  ص 102 ؛  اهوفلومو ،  یلوالا  يزاغلا  -12 333332 صص ،  تایقفوملا ،  -11 2120 صص ،  اهوفلوم ،  يروالا و 

تاراشتنا نیدلا ،  سمـش  يدهم  دمحم  مالـسلا ،  هیلع  یلع  مامالا  دنع  خیراتلا  ۀکرح  کن :  ص 357 14- ج 1 ،  رهزملا ،  ص 315 13-
خیرات ص 29 17 - یمالسا ،  قرـش  خیرات  لخدم  -16 219218 صص ،  يدیهش ، )  داتـسا  همجرت   ) هغالبلا جهن  -15 هغالبلا .  جهن  داینب 

ج نوخروملاو ،  یبرعلا  خیراتلا  ص 106 20- نامه ،  -19 9492 صص ،  ج 1 ،  نامه ،  ص 10-6 18- ج 1 ،  مالسا ،  رد  يراگنخیرات 
 ، ج 1 مالسا ،  رد  يراگنخیرات  خیرات  تسرهفلا ص 105 23- -22 ص 487 .  ج 4 ،  ۀیمالسالا ،  فراعملا  ةرئاد  صص 148143 21-  ، 1

شخب يربطلا ،  خیرات  دراوم  -25 دنک .  یم  نیعم  هتشذگ  ترجه  زا  هک  ییاه  هام  شرامـش  هیاپ  رب  ار  تاوزغ  خیرات  يدقاو  ص 85 24-
حالص ششوک  هب  ص 71 28- ةرصبلا ،  یخروم  تاماهسا  ص 147 27- تسخن ،  شخب  يربطلا ،  خیرات  دراوم  ص 173 26 - تسخن ، 

اهنت هدرواـین و  لـماک  روـط  هب  ار  شیرق  بسن  يو  هک  تساـنعم  نـیا  هـب  فذـح   . 1976 دـیدجلا ،  باـتکلاراد  توریب ،  دـجنم ،  نیدـلا 
 ، راصتخالا ۀـیاغ  زج  هب  -29 دراد .  يو  هرابرد  یبدا  ای  یخیرات  یلقن  سک  ره  زا  داـی  زا  سپ  يو  تاـس  هدرک  داـی  نایـشیرق  زا  یـشنیزگ 

109 تسرهفلا ،  -30 تسا .  مق  رد  یـشعرم  هللا  ۀـیآ  هناخ  باتک  تاروشنم  زا  رکذـلا  قوف  راثآ  یقاب  راهزالا ،  ۀـفحت  بلاـطملا و  ةدـمع 
 ، ملع رون  هلجم  کن :  نآ  هرابرد  رصاعملا 33- رکفلراد  قشمد ،  -32 1415 ۀینیدلا ،  ۀفاقثلا  ۀبتکم  هرهاق ،  رمع ،  دمحم  یلع  قیقحت  -31

هرابردچ -35 ش 9 .  تاقیم ،  هلجم  کن :  نآ  هرابرد  - 34 تفگ .  میهاوخ  نخس  هنیدم  خیرات  زا  ینا  زا  سپ  صص 156 151 ،  ش 40 . 
لقن هب  خـیبوتلاب  نالعالا  صص 112 134 37 - ةرـصبلا ،  یخروم  تاماهـسا  -36 صـص 239 221 .  ش 3 ،  تاـقیم ،  هـلجم  کـن :  نآ 

 ، ص 173 ج 1 ،  مالـسا ،  رد  يراگنخیرات  خیرات  رد  لاتنزور  صص 326 289 ؛  ج 2 ،  مالـسا ،  رد  يراگنخیرات  خیرات  رد :  نآ  همجرت 
ار اهنآ  تافل  ؤم  ناـفل و  ؤم  ص 253 201  ءزج 2 ،  ج 1 ،  یبرعلا ،  ثارتلا  خیرات  رد  زین  نیگزـس  هدروآ .  هراب  نیا  رد  یتاعالطا  دـعب  هب 
اب ینکدک  یعیفش  طسوت  لاس 1357  رد  دوب  هدش  رـشتنم  قیقحت  نودـب  نیا  زا  شیپ  هک  تسرهف  نیا  -38 تسا .  هدرک  داـی  هنیمز  نیا  رد 
هب دیرگنب  صص 121 118 40- ش 2 ،  دـیواج ،  ثاریم  هلجم  کن :  نآ  هرابرد  -39 هگآ .  نارهت ،  دش  پاچ  ناوارف  تاقیلعت  یـشاوح و 

هکم و خیرات  رد  يدایز  ياه  باتک  -41  . 1990 هرصب ،  هاگشناد  یقیدحلا ،  راتـسلادبع  ناطحق  ناسارخ ،  میلقال  هیحلملا  خیراوتلا  باتک 
هب دیرگنب  -42 تسا .  هدمآ  دنا  هدرک  یم  یگدنز  هکم  رد  هک  یناخروم  لاح  حرـش  لیذ  رد  ۀکمب  نوخر  ؤملاو  خیراتلا  باتک  رد  هنیدم 

ءابدالا مجعم  -43  . 1376 نایراصنا ،  مق  مود .  رتفد  یخیرات  تالاقم  رد  روطس  نیمه  فل  ؤم  زا  یلحم  خیرات  رد  رثا  راهچ  هعیـش و  هلاقم 
نایبتلا باتک  زا  هدش  لقن  دراوم  یسردم  ياقآ  -44 ص 83 .  ص 24 ،  هعیرذلا ،  ص 244 ؛  ج 2 ،  تایفولا ،  یفاولا  ص 31 ؛  ج 18 ،  ، 

صص 44 نیودتلا  رد  یعفار  هک  تسا  يروآدای  لباق  ص 18 .  مق ،  هب  طوبرم  راثآ  یـسانش  باتک  کن :  دنا .  هدرک  دای  مق  خیرات  رد  ار 
-47 ش 497 .  ص 145 ،  ج 3 ،  هعیرذـلا ،  کن :  ص 56 46 - مق ،  خـیرات  - 45 تسا .  هدرک  لقن  نایبتلا  باـتک  زا  دروم  نیدـنچ   48

میساقتلا نسحا  باتک  یـسدقم و  هرابرد  ص 254 50 هعیرذـلا ج 3 ،  ص 355 49 - یـشاجنلا ،  لاجر  ص 145 48- ج 3 ،  هعیرذـلا ، 
ۀیحانلا نم  میلاقالا  ۀفرعم  یف  یساقتلا  ۀفرعم  یف  میساقتلا  نسحا  هباتک  ۀسارد  هجهنم ،  هتایح و  يراشبلا  یسدقملا  ناونع  اب  یلصفم  باتک 

-52 1408 یمالــسالا ،  برغلارلاد  توریب ،  -51 تسا .  هدـش  پاـچ  فـجن  رد  لاس 1393  رد  صلخم  فسوی  يدـع  طـسوت  ۀـیخیراتلا 
هنیآ هلجم  کن :  نا  هرابرد  صص 62 61 و 141 53- ج 2 ،  مالـسا ،  رد  يراگن  خیرات  خیراترد  نآ  همجرت  زا  لقن  هب  خیبوتلاب ،  نالعالا 
پاچ توریب  رداص  راد  طسوت  لاس 1996  رد  سابع  رکب  ساب و  ناسحا ع  حیحـصت  اب  باتک  نیا  صص 38 31 54- ش 20 ،  شهوژپ ، 
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ياه هتـشون  رد  بلاـغ  روط  هب  یلـصف  نینچ  صـص 174 187 56 - مالـسا ،  یبرع و  مولع  نوماریپ  ییاـهراتفگ  کـن :  -55 تسا .  هدـش 
هرود خیرات  هب  نآ  زا  سپو  هدروآ  زاغآ  رد  ار  ءادتبملا  باتک  رگید  يرایسب  یبوقعی و  يربط ،  هکنانچ  دیدرگ ؛  دراو  ناناملـسم  یخیرات 

هب ص 72  ج 2 ،  بهذلا ،  جورم  - 58 1369 دا ،  ؤف  تاراشتنا  مق  ثیدح ،  نیودت  خـیرات  رب  يا  همدـقم  کن :  - 57 دنتخادرپ .  یمالسا 
صـص 43 291 یخیراتلا  نیودتلا  ءزج 2 ،  ج 1 ،  یبرعلا ،  ثارتلا  خـیرات  ص 124 59 - ج 1 ،  نوخر ،  ؤملا  یبرعلا و  خـیرات  زا :  لـقن 
ص تسخن ،  شخب  يربطلا ،  خیرات  دراوم  ص 179 62- نامه ،  ص 170 61 - یمالـسا ،  یبرع و  مولع  خیرات  نوماریپ  ییاهراتفگ  -60

نیا رب  هریسو  ریـسفت  ثیدح ،  نوچمه  یمالـسا  مولع  یمامت  رد  ار  انب  نیگزـس  الوصا  ءزج 20 ،  ج 1 ،  یبرعلا ،  ثارتلا  خـیرات  -63 166
صص 19 17 یلعداوج ،  مالسالا ،  یف  برعلا  خیرات  کن :  زین  هراب  نیارد  تسا .  هدوب  تسد  رد  لوا  نرق  نامه  زا  یتانودم  هک  هتشاذگ 
 ، تسرهفلا ص 101 ؛  ج 9 ،  هیاهنلاو ،  هیادبلا  ص 133 ؛  ج 5 ،  يربکلا ،  تاقبط  ص 23 65-  ، 2 ءزج ج 1 ،  یبرعلا ،  ثارتلا  خیرات  -64

يدایز تاـبوتکم  هرح ،  هعقاو  رد  شردـپ  هک  تسا  هتفگ  مورع  نب  ماـشه  ریبز ؛  نب  ةورعل  هللا  لوسر  يزاـغم  همدـقم  زا  لـقن  هب  ص 123 
-68 ص 97 .  لیذملا ،  لیذ  نم  بختنملا  ص 186 67- تسخن ،  شخب  يربطلا ،  خیرات  دراوم  -66 تسا .  هدرب  نیب  زا  اراهنآ  هک  هتشاد 

صص ءزج 2 ،  ج 1 ،  یبرعلا ،  ثارتلا  خـیرات  ص 214 ؛  ج 2 ،  مالـسا ،  رد  يراگنخیرات  خـیرات  زا  لقن  هب  ص 88 ،  خیبوتلاب ،  نالعالا 
؛  ص 219 ج 1 ،  دادغب ،  خیرات  -71 1401 رـصاعملا ،  رکفلاراد  قشمد ،  ص 486 70- ج 4 ،  ۀیمالـسالا ،  فراعملا  ۀهرئاد  -69 7976

نبا هژیو  هب  نارگید  زا  رت  حیحص  ار  نآ  سنا  نب  کلام  تشاد و  یمظنم  هریس  هبقع  نب  یـسوم  هتبلا  ص 227 ؛  ج 1 ،  بهذلا ،  تارذش 
ستفروهو یبرعلا  ثارتلا  خیرات  رد  نیگزسار  روبزم  دارفا  لاح  حرـش  ص 118 72- ج 29 ،  لامکلا ،  بیذهت  کن :  تسناد  یم  قاحـسا 

هریس هب  طوبرم  سرادم  یفطصم ،  رکاش  -73 دنا .  هدروآ  نوخروملاو  یبرعلا  خیراتلا  رد  یفطصم  رکاشو  اهوفل  ؤمو  یلوالا  يزاغملا  رد 
يارب يدهاوش  دناد  یم  ماشرد  ادتبا  کچوک  ولو  ار  هریـس  بتکم  ای  هردم  یلوا  وا  تسا .  هدرک  میـسقت  گرزب  کچوک و  سرادم  هب  ار 
هیلعف وزغلا  رماو  مساـقملا  هدارا  نم  هک :  تسا  هدروآ  هنییع  یبا  زا  لاـثم  ناوـنع  هب  درادـن .  بلطم  نیا  رب  یتلـالد  هدروآ  هتکن  نیا  تاـبثا 

 ، مادت سبانت  هب  هک  تسا  گنج  یهقف ،  لیاسم  دوصقم  هک  یلاح  رد  هتفرگ  ماش  رد  هریس  دوجو  رب  لیلد  ار  ياهتفگ  نینچ  وا  ماشلا  لهاب 
دنا هدوب  یماش  هک  ماش  تاحوتف  رابخا  نایوار  مان  ندروآ  اب  نینچمه  تسا .  خهدوب  حرطم  راید  نآ  رد  رتشیب  ماش ،  ياه  ههبج  رد  گنج 

دنشاب هدرک  لقن  ار  ماش  تاحوتف  تایاور  یناسک  نیعبات  هباحص و  زا  هک  نآ  ضرف  رب  دهد ،  ناشن  يزاغم  تبث  ار  رهش  نآ  مدقت  هتساوخ 
 ، ۀیاهنلاو ج 9 ۀیادبلا  ص 119 122 74- ج 1 ،  نوخروملاو ،  یبرعلا  خیراتلا  کن :  درادن  ص )   ) هللا لوسر  يزاغم  لقن  اب  یطابترا  نیا  ، 

ص 173 77- ج 1 ،  ظافحلا ،  ةرکذت  کن :  صص 52 54 76- نییرجهلا ،  یناثلاو  لوالا  نینرقلا  یف  ریسلاو  نییماشلا  ۀیاور  ص 66 75-
خیرات ص 145 79- ج 1 ،  ظافحلا ،  ةرکذت  ص 71 78- ءزج 2 ،  ج 1 ،  یبیرعلا ،  ثارتلا  خـیرات  ص 307 ؛  ج 9 ،  بیذهتلا ،  بیذهت 

صص یخیراتلا ،  نیودتلا  یبرعلا ،  ثارتلا  خیرات  ص 48 80- اهوفل ،  ؤمو  یلوالا  يزاغملا  ص 72 ؛  یخیراتلا ،  نیودتلا  یبرعلا ،  ثارتلا 
يزاغملا ص 148 ؛  ج 1 ،  ظافحلا ،  ةرکذـت  ص 22 ؛  ج 1 ،  لیدـعتلاو ،  حرجلا  ص 148 82- ج 1 ،  ظافحلا ،  ةرکذـت  -81 184 186

ص ج 29 ،  لامکلابیذت ،  صص 115 116 85- ج 29 ،  لامکلا ،  بیذـهت  ص 88 89 84- نامه ،  ثص 71 83- اهوفل ،  ؤم  یلوـالا و 
پاچ  ، ) ص 1008 ج 4 ،  نادـلبلا ،  مجعم  ص 119 88- ج 29 ،  لامکلا ،  بیذـهت  ص 119 87- ج 29 ،  لامکلا ،  بیذـهت  -86 118
کی تسا .  هدش  رشتنم  هتشون و  یناوارف  تاقیقحت  قاحـسا  هرابرد  ص 85 90- یخیراتلا ،  نیودتلا  یبرعلا ،  ثارتلا  خـیرات  -89 اپورا . )

FrankfortJ fuck Muhammad هب راصن   Main am 1923 إب هک  دوب  هدـش ا  هتـشون  يو  هرابرد  ناونع  نیا  اب  لقتـسم  هلاسر 
 ، هرهاـق  ) هدــش پاــچ  یبرع  نیـسح 1995  طـسوت  اـهوفلومو  یلوـالا  يزاـغملا  ناوـنع  Horowitz زارگید قـــیقحت   ibn hshaq

هدمآ و رگید  رداصم  رد  قاحسا  نبا  زا  هچنا  اب  هارمه  ماشه و  نبا  تافاضا  نودب  ار  قاحـسا  نبا  هریـس  یلـصا  نتم  يرگید  ققحم  (1946
life The P U O . Guillaume . A تـسا :  رارق  نـیا  زا  نآ  تاصخــشم  درک .  پاـچ  دوـب  هدـش  فـح  ماـشه  نـبا  هریــس  رد 

برعلا كوـلمو  نادـلبلا  یلا  ص )   ) هللا لوـسر  ثعب  رکذ  نم  هیف  باـتک  ماـن :  تحتوا  زا  يا  هلاـسر  هـلمجزا  -Muhammad of 91
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جورم ص 117 92 - یبنلا ،  ةریـس  یف  ۀـسارد  هلاـقم   ، 1385 تارـضاحملاو ،  ثوحبلا  کـن :  مهثعب .  نیح  هباحـصال  لاـق  اـم  مجعلاو و 
هعومجم کلذ  لبق  نم  نکت  مل  ءادـتبملاو و  رابخءاو  ریـسلاو  يزاغملا  بتک  عمج  نم  لوا  ص 211 : ) ص 116(ج 5 ،  ج 4 ،  بهذلا ، 

عون رد  رثا  نیتسخن  قاحسا ،  نبا  ءادتبملا  باتک  تسا :  هتفگ  یـسدقم  ص 211 94- ج 1 ،  دادغب ،  خیرات  -93 ۀفنـصم .  الو  هفورعم  الو 
 . دنا هدرک  حیرصت  هریسرد  دوجوم  راعشا  زا  يرایسب  ندوب  یگتخاس  هب  میدن  نباو  توقای  ص 149 95- خیراتلاو ج 1 ،  ءدبلا  دوب :  دوخ 

صص تارضاحملاو ،  ثوحبلا  زا :  لقن  هب  ندیل )   ) ص 4 ءارعشلا ،  تاقبط  ص 92 ؛  تسرهفلا ،  ص 400 ؛  ج 6 ،  ءابدالا ،  مجعم  کن : 
قاحسا نبا  تفگ :  یم  زین  کلام  ص 106 .  ج 6 ،  لاجرلا ،  ءافعض  یف  لماکلا  کلام .  ملع  رطایب  انا  تفگ :  قاحسا  نبا  -96 128 127

نیگمـشخ تخـس  ماشه  لیلد  نیمه  هب  دوب و  هدرک  لثن  وا  نز  زا  یتیاور  هک  دوب  نآ  ماشه  اب  شفالتخا  لیلد  - 97 ۀلجاجدلا .  نم  لاجد 
هب هک  هدش  هتفگ  ص 274 .  ج 1 ،  نیعم ،  نب  ییحی  خیرات  -98 دنک ؟ یم  لقن  ثیدـح  يو  زا  هک  درک  رادـید  يو  نز  اب  هنوگچ  هک  دوب 
 ، ج 1 رثالا ،  نویع  کـن :  ص 106 99- ج 6 ،  لاجرلا ،  ءافعـض  یف  لماکلا  تسا .  هدروخ  دـح  مکاح  دزن  رد  ردـق ،  هب  شداقتعا  لیلد 

لیذملا لیذ  نم  بختنملا  - 101 225 صص 60 ،  ج 1 ،  نیعم ،  نب  ییحی  خیرات  ص 173 ،  ج 1 ،  ظافحلا ،  ةرکذت  صص 67 54 100 -
اهنآ هک  تسا  نیمه  ثیدح  لها  يوس  زا  ناخروم  فیعضت  لیلد  ص 103 ،  ج 6 ،  لاجرلا ،  ءافعض  یف  لماکلا  کن :  ص 654 102- ، 

دنناوت یمن  دـننک ،  یم  یخیرات  راک  هک  نآ  لیلد  هب  اعبط  دـنراد .  ار  دوخ  صاخ  شور  دنتـسین و  تایاور  لـقن  رد  اـهنآ  لوصا  هب  دـنبیاپ 
ص 105 105- ج 6 ،  لاجرلا ،  ءافعـض  یف  لماکلا  ص 102 104- تسرهفلا ،  -103 دننامب .  یقاب  حیحص  دانـسا  هبوچراهچ  رد  نادنچ 
 ، یخیراتلا نیودتلا  یبرعلا ،  ثارتلا  خیرات  ص 11 107- ج 3 ،  یبرعلا ،  بدالا  خیرات  ص 107 106- ج 6 ،  لاجرلا ،  ءافعض  یف  لماکلا 

ص 486 ج 4 ،  ۀیمالسالا ،  فراعملا  ةرئاد  -109 یسیلگنا )  نتم  صـص 3332( برعلا ،  دنع  خیراتلا  ملع  ةءاشن  یف  ثحب  ص 92 108-
ص دادغب ،  خیرات  ص 19 ؛  ج 1 ،  لیدعتلاو ،  حرجلا  ص 20 19 111- ج 1 ،  لیدعتلاو ،  حرجلا  ص 173 ؛  ج 1 ،  لا ؟؟؟  هرکذت  -110

صص راکز ،  زا  يزاغملاو  ریـسلا  باتک  همدقم  ص 81 ؛  اهوفلومو ،  یلوالا  يزاغملا  ص 402 113- يربکلا ،  تاـقبط  ممتم  -112 223
مزب ص 130 115 - تارـضاحملاو ،  ثوحبلا  کن :  هدماین .  ماشه  نبا  نتم  رد  هک  تسه  ریکب  نب  سنوی  هخـسنرد  يراعـشا  -114 1314

هک دراد  دوجو  هریس  رد  يدراوم  29 30 ؛  وا ،  هریـس  ماشه و  نبا  هلاقم :  ش 5 ،  لاس 2 ،  شهوژپ ،  هنیآ  هلجم  کـن :  ص 97 و  دروآ ، 
دهد یم  ناشن  هک  ربخ  نیا  الثم  تسا ؛  هدوزفا  نآ  رب  هدوب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  عفن  هب  ار  یبلاطم  یهاگ  ماـشه  نبا  هک  دـهد  یم  ناـشن 

ةریسلا کن :  دننک ؛  میلست  ص )   ) ادخ لوسر  مکحرب  ار  دوخ  يدورزب  نان  ات  دش  ببـس  هظیرق ،  ینب  هعلق  ریخـست  رب  ع )   ) یلع بیهن  هک 
یـشب ء و نآرقلا  نم  هیف  لزنام  و  رکذ ،  هیف  هللا  لوسرل  سیل  امم  تسانینچ . . .  فذـح  رد  ماـشه  نبا  تراـبع  ص 240 .  ج 3 ،  هیوبنلا ، 

دراومزا هتیاورب .  ملعلا  لها  نم  ادحر  مل  راعشاو  راصتخالا  نم  ترکذ  امل  هیلع  ادهاش  الو  هلاریسفت  الو  اهفرعی  رـشعلاب  یـشل ء  اببـس  سیل 
 ! تسا ردـب  رد  بلطملادـبع  نب  ساـبع  شقن  تاـیور  زین  تثعب  زا  لـبق  رد  ص )   ) ربماـیپ هب  طوـبرم  تاـیاورزا  یخرب  ماـشه  نبا  یفذـح 

یتیاور زین  و  تسا .  هدماین  ماشه  نبا  هریـس  رد  تسه  سنوی  هخـسن  رد  هک  ندروآ  مالـسا  ياربار  ع )   ) یلع ماما  توعد  تیاور  روطنیمه 
صص 107 دروآ ،  مزب  ۀمیلعلا 117- بتکلاراد  توریب ،  رد  تسفا  هلنورب ،  سلوب  حیحـصت  -116 رکبوبا .  ندروآ  مالـسا  تیفیک  هرابرد 
رب يودـهم  رتکد  همدـقم  کن :  نینچمه  تسا .  هجوت  لـباق  هک  هتخادرپ  قاحـسا  نبا  زا  ریکب  نب  سنوی  تیاور  یـسررب  هب  فلوم   ، 102

پاج تسفا  تروص  هب  زین  مق  رد  قاحسا  نبا  هریس  باتک  تسا .  هدناسانش  ار  قاحـسا  نبا  فلتخم  نایوار  يو  ص . )   ) هللا لوسر  تریس 
تکرش نارهت ،  ص 487 120- ج 4 ،  هیمالـسالا ،  فراعملا  ةرئاد  ص 478 119- ج 4 ،  ۀیمالـسالا ،  فراعملا  ةرئاد  -118 تسا .  هدش 
هرابرد ص 90 ؛  یخیراتلا ،  نیودتلا  یبرعلا ،  ثارتلا  خـیرات  -122 1373 كرم ،  رشن  نارهت  -121 1368 یگنهرف ،  یملع و  تاراـشتنا 

 . دناسر پاچ  هبار  قاحسا  نبا  ءافلخلا  یخرات  زا  اهوفلومو  یلوالا  يزاغملا  صص 321 122 ؛  ج 7 ،  يربکلا ،  تاقبط  کن :  قاحسا  نبا 
تاقبط کن :  -126 65 63 برعلا ج 1 ؛  لئابق  مجعم  ص 179 125- تسرهفلا ،  کن :  -124 - 123 تسا .  رارق  نیا  زا  نآ  تاصخـشم 

ص یخیراتلا ،  نیودتلا  یبرعلا ،  ثارتلا  خـیرات  -128 دنداد .  يریبش  هللا  ۀیآ  ترـضح  ار  لامتحا  نیا  -127 482 ج 2 ؛  ءارعشلا ،  لوحف 
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ءارعشلا ج لوحف  تاقبط  دبعلا 132- نب  ۀفرط  وهو  131 سیقلا .  ءرماوه  ص 263 299 130-و  یفاکلا ،  هباتکو  ینیلکلا  خیشلا  - 129 70
یطویسلل ج رهزملا  ص 77 ؛  هدمعلا ج 1 ،  ص 168 ؛  دیدحلا ج 20 ،  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ءارعشلا ص 44 ؛  تاقبط  ص 52 ؛   ، 1
ص 313 134- یناغءالا ج 8 ،  نع  شماهلا  یف  و  ص 471 ،  ءارعشلا ج 2 ،  لوحب  تاقبط  ص 142 133- ءارعشلاو ،  رعشلا  ص 79 ؛   ، 2
 ، یبرعلا ثارتلا  خیرات  -137 109 صص 108 ،  ؤابدءالا ج 1 ،  مجعم  ص 13 136- یشاجنلا ،  لاجر  -135 19 صص 18 ،  تسرهفلا ، 

ذخآم هرابرد  لقتـسم  یلاقم  ردام  ماد 139- يربیـش  داوج  مالـسالا  ۀـجح  روشناد  تسود  تاداـفا  زا  ص 70 138- یخیراـتلا ،  نیودـتلا 
 ، 271  : 14 265 ؛   : 13 286 ؛   : 5 46 ؛  راونالا 2 :  راحب  کن :  هداد ا 140- تسد  هباهنآ  زا  یتسرهف  هدرک و  ثحب  يرولا  مالعءا  باـتک 

44 98 ؛   : 43 247 ؛   : 39 102 ؛   : 38 277 ؛   : 36 106 ؛   : 32 119 ؛   : 23 432 ؛   : 22 247 ؛   : 20 313 ؛   : 19 206 ؛   : 15 445 ؛   ، 371
یقهیب ج ةوبنلا  لئالد  کن :  -141  . 136  : 92 181 ؛   : 90 140 ؛   : 81 49 ؛   : 78 73 ؛   : 71 137 ؛   : 70 334 ؛   : 63 239 ؛   : 60 257 ؛  : 

نازیملا ناسل  کنو :  مقر 35684 .  ص 522 ،  ج 12 ،  لامعلازنک ،  مقر 214 ؛  ص 282 ،  یناهفصا ،  میعنوبا  ةوبنلا  لئالد  ص 427 ؛   ، 2
يربک ج تاقبط  -144 122  ، 106 صص 92 ،  تسرهفلا  ص 186 143 - تسخن ،  شخب  يربطلا ،  یخیراـت  دراوم  ص 24 142- ج 1 ، 

مجعم ص 110 147- یبرح ،  کسانملا  رب  رـساج  دـمح  همدـقم  کـن :  ص 243 146 - ج 6 ،  لاجرلا ،  ءافعـض  یف  لـماکلا  -145  ، 7
 ، ج 3 ۀیاهنلا ،  ۀیادبلا و  ص 26 ؛  ج 1 ،  رثالا ،  نویع  ص 194 149- ج 26 ،  لامکلا ،  بیذهت  کن :  ص 325 148- ج 18 ،  ءابدالا ، 

ص 325 ج 8 ،  لاجرلا ،  سوماق  ص 224 150-

ات 300  151

مجعم کن :  ص 31 154- برعلا ،  دـنع  خـیراتلا  ملع  ةءاشن  هدرلا 153- باتک  همدـقم  کن :  ص 9 152- ج 3 ،  دادغب ،  خـیرات  -151
ص 422 ج 5 ،  يربکلا ،  تاقبط  -156 126 صـص 124 ،  اهوفل ،  ؤم  یلوالا و  ص 111 ؛  تسرهفلا ،  ص 282 155- ج 18 ،  ءابدالا ، 
رد ص خیش  ص 574 .  مالعا ، )  تسرهف   ، ) یعفش ریم  یلع  حیحصت  دیفم ،  خیـش  لمجلا ،  کن :  هبطخ 231 158- هغالبلا ،  جهن  -157
ص 422 یبرعلا ج 3 ،  بدالا  خیرات  کن :  -159 تسا .  هدرک  هراشا  هدرک ،  فینصت  ةرـصبلا )  برح   ) هرابرد يدقاو  هک  یباتک  هب   131
ص ج 3 ،  نایعالا ،  تاـیفو  ص 428 161- ج 5 ،  هدش ؛  هدرمـش  نومءام  یـصو  يو  صص 427 426 ،  ج 5 ،  يربکلا ،  تاـقبط  -160

برغلاراد طسوت  یـسوم  رمع  نیدـلازع  زا  هتاقبط  دعـس و  ماـن  اـب  یکچوک  باـتک  ص 428 163- ج 7 ،  يربـکلا ،  تاـقبط  -162 473
نب ریهز  نیعم ،  نب  ریهز  نیعم ،  نب  ییحی  نوراه ،  نب  دیزی  یلمتـسم  ملـسم  وبا  زا :  دـندوب  ترابع  دارفا  رگید  هدش 164- پاچ  ( 1407)

ص ج 8 ،  يربطلا ،  خیرات  کن :  یقرودلا .  نب  دمحا  يداوقلا ،  بتاک  قاحساوبا  دوعسم  یبا  نب  لیعامـسا  دواد ،  نب  لیعامـسا  برح ، 
زا ص 27 .  ۀسماخلا ،  هقبطلا  يربکلا ،  تاقبط  رب  یملسلا  همدقم  ص 272 ،  ج 10 ،  ۀیاهنلاو ،  هیادبلا  ص 423 ،  ج 6 ،  لماکلا ،   ، 434
 ، نارمع لآ  هیآ 28  هب  دانتسا  اب  ار  اهنآ  راک  نیا  هک  تسا  ناتسبرع  ياه  هدرک  لیـصحت  زا  دوخ  فل  ؤم  هک  ریخا  ردصم  رد  بلاج  تاکن 

ۀسماخلا ۀقبطلا  تاقبطلا ،  ص 320 167- ج 3 * یبرعلا ،  بدالا  خیرات  ص 1099 166- ج 2 ،  نونظلا ،  فشک  هدرک 165- هیقت  رب  لمح 
 ، اهوفلوم یلوالا و  يزاغملا  ۀسمخلا ص 64 170- ۀقبطلا  تاقبطلا  ص 32 169- برعلا ،  دنع  خیراتلا  ملع  ةءاشن  صص 32 54 168 - ، 

ص ۀسماخلا ،  ۀقبطلا  تاقبطلا ،  همدقم  -172 ( 1990 دادغب ،  ص 55( ۀخیخیراتلا ،  ۀباتکلا  یف  ةرصبلا  یخر  ؤم  تاماهسا  ص 127 171-
همدقم کن :  تسا .  هدوب  مه  طایخ  ۀـفیلخ ب  هدافتـسا  دروم  رـشعموبا  هریـس  ص 129 .  ج 4 ،  يربکلا ،  تاقبط  کـن :  ـالثم  -173 33

مکحلاو مولعلا  ۀبتکم  هنیدم ،  ص 560 175- ج 3 ،  لادتعالا ،  نازیم  ص 321 ؛  ج 5 ،  دادغب ،  خیرات  -174 18 طایخ ،  نب  ۀفیلخ  خیرات 
ص 94 109 همدـقم ج 1 ،  رد  ةوبنلا  لئالد  ققحم  صص 350 351 178- ج 2 ،  باسنالا ،  -177 1414 قیدصلا ،  ۀـبتکم  فئاط ،  -176

ررکم باتک  نیا  صص 144 113 181- تسرهفلا ،  ص 89 180- همدـقم ،  ةوبنلا ،  لئالد  -179 تسا .  هدرمـشرب  اروا  خیاشمزا  يرامش 
تایبدا ص 273 183- دکمب ،  نوخروملاو  خـیراتلا  -182 تسا .  (1415  ) توریب رکفلاراد  زا  ام  هدافتـسا  دروم  پاچ  تسا .  هدـش  پاچ 
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مارعالل ءارهزلا  رهاـق ،  سیوع ،  میلحلادـبع  يراـضحلاو ،  یخیراـتلا  ثحبلا  یف  هدوهج  یـسلدنالا و  مزح  نبا  ص 768 184 - یـسراف ، 
زا يرگید  پاچ  -187 ص ط .  ج 1 ،  يدهلا ،  لبس  -186 1412 ۀلاسرلا ،  ۀسـس  ؤم  توریب ،  صص 152 153 185 -  ، 1409 یبرعلا ، 
هب لاسرد 1414  تسا ،  رگید  نارـشان  طسوت  هدش  هدام  راثآ  ینیچفورح  رد  صـصختم  هک  ۀیملعلا  باتکلاراد  طسوت  دلج  هدزیـس  رد  نآ 
 ، وتـسم نیدلا  ییحم  يوارطخلا و  دیعلا  دمحم  حیحـصت  -189 4 صـص 3 ،  ج 1 ،  يدهلا ،  لبـس  -188 تسا .  هدـش  هناور  باتک  رازاـب 

توریب نانجلا ،  نیدـلا  ییحم  نب  نومءام  حیحـصت  -191 پاچ )  لاـس  نودـب   ، ) ۀـفرعملاراد توریب ،  -190 1413 ریثـک ،  نباراد  قشمد 
تارذش - 193 تسا .  هدش  رـشن  دلجم  ود  رد   1416 یبرعلا ،  ثارتلا  ءایحاراد  توریب ،  رد  ریخا  پاـچ  - 192 1416 ۀیملعلا ،  بتکلاراد 

همادا رد  یناهفصا  ج 22 ،  یناغالا ،  ص 343 195- ج 5 ،  قازرلادقبع ،  فّنصملا  ص 221 194 - ج 1 ،  بهذ ،  نم  رابخءا  یف  بهذلا 
تـسا هتفگ  شرازگ  نیا  لقن  اب  زنوج  ندسرام ،  نینم ،  ؤملا  ریما  یلع  هللا  تاولـصو  مهحبق  هالاو و  نم  ادلاخ و  هللا  نعل  دسیون :  یم  ربخ 

جهن حرش  ص 189 197 - ج 5 ،  يربطلا ،  خیرات  ص 19 196- يزاغملا ،  همدـقم  کن :  تسا ؛  هدوب  حرطم  نامز  نآ  زا  هریـس  هملک  هک 
ج 11 دیدحلا ،  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  قم :  ص 213 ،  نیما ،  دمحا  مالسالا ،  رجف  ص 63 198 - ج 4 ،  دیدحلا ،  یبا  نبا  هغالبلا ، 
رد ریشق  نب  بتعم  هک  ربخ  نیا  هرابرد  ماشه  نبا  لاثم  ناونع  هب  ص 5 200 - ج 3 ،  يدنسلا )  ۀیشاح  اب   ) يراخبلا حیحص  ص 44 199- ، 

ردب گنج  رد ،  ص )   ) ادخ لوسر  باحـصا  زا  وا  هک  نیا  نآ  لیلد  تسرد و  نیا  دیوگ :  یم  هدوب  ناقفانم  رامـش  رد  قدنخ  گنج ،  مای 
 ، فنصملا ص 415 202- قم :  ص 351 * ج 7 ،  هبیش ،  یبا  نبا  فنـصملا ،  ص 222 201 - ج 3 ،  هیوبنلا ،  ةریـسلا  کن :  تسا ؛  هدوب 
 ، و ج 3 ص 178 ،  ص 7 ،  ج 4 ،  يراخبلا ،  حیحـص  قم :  ص 110 204 - ج 9 ،  نایبلا ،  عمجم  ص 384 203- ج 7 ،  هبیـش ،  یبا  نبا 

صص 228 227 تایقفوملا ،  ص 20 206- ج 1 ،  يزاغم ،  یسراف  همجرت  کن :  ص 18  ج 1 ،  يزاغملارب ،  زنوج  همدقم ،  ص 91 205-
ةریسلا صـص 334331 210- تایقفوملا ،  رابخالا  صـص 48 42 209- ج 16 ،  یناـغالا ؛  ص 170 208- ج 6 ،  دـیرفلا ،  دـقعلا  -207

يزاغملا وا 7 ص 21 20 212- هریـس  ماشه و  نبا  ش 5 ،  س 2 ،  شهوژپ ،  هنیآ  هلجم  کـن :  ص 4 211- ج 1 ،  ماشه ،  نبا  ۀـیوبنلا ، 
ص 34 نیرکذـملاو ،  صاصقلا  رب :  ییارماس  رتکد  همدـقم  کن :  ص 11 214 - ج 3 ،  ءایلوالا ،  ۀیلح  ص 81 213- اهوفلومو ،  یلوالا 
 ، نامه ص 106 217- يزوج ،  نبا  نیرکذـملاو ،  صاصقلا  ص 193 216- ج 2 ،  ۀـباصالا ،  ص 281 ؛  ج 3 ،  ۀباحـصلا ،  ةایح  -215

نخس هورگ  نیا  هرابرد  لیصفت  هب  مالـسا  خیرات  رد  ناناوخ  هصق  یعامتجاو  ینید  شقن  هرابرد  یـشهوژپ  باتک  ردام  صص 103 100 ، 
ص ج 2 ،  ماشه ،  نبا  ۀیوبنلا ،  ةریسلا  ص 112 219 - ج 1 ،  لادتعالا ،  نازیم  ص 24 ،  ج 4 ،  داشرلاو ،  يدهلا  لبس  -218 میا .  هتفگ 
ج يروباشین ،  مکاح  نیحیحصلا  یلع  كردتسملا  ص 255 ؛  ج 2 ،  ریثک ،  نبا  ۀیوبنلا ،  ةریسلا  ص 380 ؛  ج 2 ،  يربطلا ،  خیرات  478 ؛ 
ود يرذالب  صص 231 229 ،  ج 1 ،  يربکلا ،  تاقبط  کن :  ص 57 ؛ ،  ج 6 ،  دئاوزلا ،  عمجم  هدرک ؛ )  لقن  تیب  تشه   ، ) ص 10  ، 3
يو صص 178 177 ،  یلازغ ،  ةریـسلا ،  هقف  ص 262 220- ج 1 ،  فارـشالا ،  باسنا  هداد ؛  تبـسن  يرعاش  هب  ار  نآ  هدرک و  لـقن  تیب 

یـصصقق لصا ،  زا  تیاورو  درادن  دوجو  نآرب  يدهاش  اما  هدرک ؛  نامتک  ار  شنامیا  هک  دناد  یم  هکم  رد  ینموم  درف  زا  ار  راعـشا  لصا 
دنک راکنا  ار  نآ  یسک  رگا  هکلب  دنرادن ،  ییابا  فتاه  هب  داقتعا  زا  بارعا  دسیون :  یم  ظحاج  فتاه  هب  داقتعا  هرابرد  تسا .  یناتساد  و 

اب یباتک  رد  ار  ینینچنیا  رابخا  زین  ایندلا  یبا  نبا  ص 716 ؛ ) ج 6 ،  لصفملا ،  رد :  اجنآ  زا  و  ص 202 ،  ناویحلا ج 6 ،   ) دننک یم  بجعت 
ضورلا دجن ؛  هملک  لیذ  سورعلا ،  جات  کن :  ص 481 222- ج 2 ،  ماشه ،  نبا  هیونلا ،  ةریسلا  هدرک 221- يروآ  درگ  فتاوهلا  ناونع 

ج داشرلاو ،  يدهلا  لبس  رد :  دنیبب  رگید  يا  هعقاو  رد  ار  رگید  هنومنو  ص 734 ،  ج 6 ،  لصفملا ،  ص 291 ؛  ج 1 ،  یلیهسلا ،  فنالا ، 
 ، ۀیوبنلا ةریسلا  -225 دندناوخ .  یم  یبئاص  دش  یم  ناملسم  هک  ار  یسک  نیکرـشم  -224 ص )   ) ادـخ لوسر  هب  هراشا  ص 60 223-  ، 5

افتاه تعمـس  تروص  هب ،  هک  يراعـشا  زا  دروم  هدزناپ  ینیما  همـالع  ص 190 ؛  يربکلا ،  تاقبط  کـن :  -226 442 ج 2 ،  ماـشه ،  نبا 
 ، ریدغلا کن :  تسا ؛  هدش  مدرم  تیاده  ببـس  اعبط  هک  هدوب  (ص )  ادخ لوسر  تازجعم  زااهنآ  هک  دنا  هتـشون  هدروآ و  هدش  لقن  لوقی 

ءاوضا کن :  و  ص 618 ،  ج 2 ،  ماشه ،  نبا  ۀیوبنلا ،  ةریسلا  ص 20 228 - زنوج ،  ندسرام ،  يزاغملا ،  همدقم  صص 16 9 227- ج 2 ، 
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 ، میدن نبا  تسرهفلا  ص 150 231- ضج ،  لاقملا ،  حیقنت  صص 90 92 230- ج 1 ،  ةوبنلا ،  لئالد  ص 51 229- ةریـسلا ،  بتک  یلع 
ریما مامالا  بقانم  همدـقم  کن :  تسا .  هدوب  بهذـم  يدـیز  عماـجم  رد  یفوک  نامیلـس  نب  دـمحم  تیاور  هب  باـتک  نیا  ص 166 232-

بلاطم یفوک  ص 177 ) ج 3 ،  باتک ،  نامه  موس  دـلجم  کن :  ) دروم هاجنپ  رد  زین  بقانم  باـتک  نیمه  رد  ص 12 .  ج 1 ،  نینموملا ، 
یشاجنلا لاجر  هدروآ 233- رانید  نبایرکز  نب  دمحم  زا  تسا  یخیرات  اهنآ  زا  يرایسب  هک  مالسلاو  ةالصلا  هیلع  نینموملا  ریما  لئاضف  رد 

ص 233 235- ج 1 ،  ءابدالا ،  مجعم  صص 103 102 ؛  ج 1 ،  نازیملا ،  ناسل  کـم :  و  ص 18 ،  یشاجنلا ،  لاجر  صص 347 234- ، 
ود وا  نیفـص  باتک  زا  تاوعدلا  جهمرد  سوواط  نبا  ش 676 237 - ص 258 ،  یـشاجنلا ب ،  لاجر  ص 129 236- یشاجنلا ،  لاجر 
 ، یشاجنلا لاجر  ص 525 238- سوواط ،  نبا  هناخ  باتک  کن :  تسا .  هدرک  لقن  هدناوخ  نیفص  گنج  زا  شیپ  یلع 7  ماما  هک  ییاعد 
مق خیرات   ، 237  ، 236  ، 200  ، 145 تاحفص ،  رد  هدش  لثن  دراوم  ص 19 .  مق ،  هب  طوبرم  راثآ  یسانشباتک  کن :  ش 242 ،  ص 97 ، 

ص ضقن ،  باتک  ص 244 242 - ضقن ،  باتک  ش 182 241- ص 76 ،  یشاجنلا ،  لاجر  ص 263 240- یشاجنلا ،  لاجر  هدمآ 239-
قالخال عماجلا  -245 725 يروتسا ،  یسراف  تایبدا  کن :  -244 ( 1339 نارهت ،  هوژپ ،  شناد  پاچ  ص 47( ۀیمامالا ،  دقتعم  -243 11

ص 213 یشاجنلا ،  لاجر  ص 20 246- ج 4 ،  داشرلاو ،  يدهلا  لبـس  ص 242 ؛  ج 3 ،  ۀیاهنلاو ،  ۀـیادبلا  ص 288 ؛  ج 2 ،  يوارلا ، 
ص 486 سوواط ،  نبا  هناـخباتک  ص 23 24 249 - ج 15 ،  هغالبلا ،  جهن  حرـش  - 248 450 ص 449 ،  سوواط ،  نبا  هناـخباتک  -247
 ، یبوقعیلا خیرات  کن :  تسا .  هدروآ  رخاوا 158 ) زا  تفالخ   ) یـسابع هرود  ياهقف  نایمرد  ار  فنخموبا  مان  هک  تسا  نآ  بیجع  - 250
 ، ج 3 لادتعالا ،  نازیم  ش 2110 253- ج 6 ،  لاجرلا ،  ءافعض  یف  لماکلا  ص 344 252 - ج 4 ،  نازیملا ،  ناسل  ص 403 251 - ج 2 ، 
؛  ص 76 ج 5 ،  ص 215 ،  ج 4 ،  ص 183 ،  ج 2 ،  دمحا ،  دنـسم  کن :  ش 875 255- ص 320 ،  یشاجنلا ،  لاجر  ش 2992 254-

ءابدالا مجعم  کن :  -256 تسا .  هدـش  لقن  ربمایپ  دزن  يو  ندـمآ  تیفیک  هرابرد  یتایاور  عبانم  نیا  رد  ص 167 ،  ج 7 ،  یئاسنلا ،  ننس 
ص تسرهفلا ،  ص 106 257- تسرهفلا ،  هریـسو .  زاجح  يدـقاو  سراف و  دـنه و  ناسارخ و  صـصختم  مه  ینئادـم  ص 41 .  ج 17 ، 

فلنخموباو دسیون :  یم  دـیدحلا  یبا  نبا  ص 178 259- ج 1 ،  نوخروملاو ،  یبرعلا  خـیراتلا  ص 320 258- یـشاجنلا ،  کنو :   ، 105
ص 147 260- ج 1 ،  هغالبلا ،  جهن  حرش  اهتالاجر ،  یف  اودعم  الو  ۀعیشلا  نم  سیلو  رایتخالاب  ۀمامالا  هحـص  يری  نمم  نیثدحملا و  نم 

تدـش زا  نآ  هدـنروآدرگ  هدـش و  يروآدرگ  يربط  خـیراترد  فلنخم  یبا  تایورم  اونع  اب  یباتک  ص 58 261 - فنخم ،  یبا  تاـیورم 
اب هاگادـج  یباتکر  د  تمـسق ،  نیمه  اریخا  -262 تسا .  هدرک  دراو  یتاداـقتنا  دنـس  ثیح  زا  تاـیاور  زا  كریه  رب  یعیـش  دـض  بصعت 

تـسا سرتسد  رد  فنخموبا  لتقم  ناونع  هب  هناگادـج  هچنآ  تسا .  هدـش  پاچ  یمالـسا  تاراـشتنا  طـسوت  فطلا  ۀـعقو  تسرداـن  ناونع 
تایورم رد  اه  نآ  زا  یتسرهف  صص 48 49 265- فنخم ،  یبا  تایورم  ص 155 264- ج 1 ،  باقالاو ،  ینکلا  یم 263 - تسرداناعطق 

رد هدش  لقن  تاعطق  ص 447 ؛  ج 7 ،  لاجرلا ،  سوماـق  ص 145 ؛  ج 1 ،  هغالبلا ،  جهن  حرـش  -266 تسا .  هدمآ  فنخم ص 53  یبا 
Abu U sezgnymaiyadischen der کـن :  تـسا  هدروآ  مـهارف  فـنخموبا  لـمجلا  باـتک  زا  ار  دـیدحلا  یبا  نـبا  يربـط و 
صص 130 ءزج 2 ،  ج 1 ،  یبرعلا ،  ثارتلا  خیرات  -Hitorograghie zur Beifarhg ein Minaf1971 Leiden Zeit 267

ءافعضلا یف  لماکلا  ص 395 271- ج 6 ،  ایربکلا ،  تاـقبط  ص 428 270- یـشاجنلا ،  لاـجر  ص 106 269 - تـسرهفلا ،  -268 128
(ص ربمایپ هب  يو  لاح  رد  لیئربج  ینامز  تفگ :  هک  هدش  لقن  يو  زا  زنط  هب  دیاش  ص 86 .  ج 5 ،  باسنالا ،  ص 115 ؛  ج 6 ،  لاجرلا ، 
ص 83 ج 3 ،  تایفولاب ،  یفاولا  کن :  درکن .  یحو  ع )   ) یلع هب  لـیئربج  تفر و  يراـک  يارب  ص )   ) ربماـیپ شراـنک .  رد  یلع  دوب و  ( 
ص 107 275- تسرهفلا ،  ص 120 274 - ج 6 ،  لاجرلا ،  ءافعض  یف  لماکلا  ص 116 273- ج 6 ،  لاجرلا ،  ءافعض  یف  لماکلا  - 272
ص 558 556 276- ج 3 ،  لادــتعالا ،  نازیم  ص 385 ؛  ج 6 ،  يربـکلا ،  تاـقبط  کـن :  و  ص 652 ،  لیذـملا ،  لـیذ  نم  بختنملا 

یناعمس ص 75 .  ج 19 ،  هعیرذ ،  ص 13 ؛  ج 2 ،  بهذلا ،  تارذش  ج 47 ص 304 ؛  لادتعالا ،  نازیم  ص 86 277 - ج 5 ،  باسنالا ، 
ص 87 280- ج 5 ،  باسنالا ،  ش 1164 279- ص 434 ،  یشاجنلا ،  ص 86 278- ج 5 ،  باسنالا ،  عیشتلا  یف  ایلاغ  ناک  تسا :  هتشون 
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ص 435 283- یشاجنلا ،  صص 110 108 ؛  تسرهفلا ،  ص 168 282- نامه ،  ص 149 281- تسخن ،  شخب  يربطلا ،  خـیرات  دراوم 
ص ج 6 ،  لاجرلاءافعضلا ،  یف  لماکلا  ص 8 285- ج 3 ،  یبرعلا ،  بدالا  خیرات  ص 52 284- ءزج 2 ،  ج 1 ،  یبرعلا ،  ثارتلا  خـیرات 

مالسالا خیراتثث  ص 103 288- تسرهفلا ،  ص 112 287- تسرهفلا ،  ص 86 286 - ج 5 ،  باسنالا :  کن :  وا ،  عیـشت  هراـبرد  115 ؛ 
ص 59 292- تسرهفلا ،  ص 59 291- میدـن ،  نبا  تسرهفلا ،  ص 374 290- ج 1 ،  نییبتلاو ،  ناـیبلا  ص 13 289 - ۀیوبنلا ،  ةریـسلا 
 : دنا هتـشون  توافتم  اروا  تشذگرد  خیرات  -294 34 همدـقم ،  یهکاف ،  هکم ،  رابخا  صص 136 142 293- ةرصبلا ،  یخروم  تاماهـسا 

ج دادغب ،  خیرات  باسنالا ج 4 296- ص 253 ؛  ج 4 ،  نازیملا ،  ناسل  ص 55 ؛  ج 12 ،  دادغب ،  خیرات  - 295 234  ، 231  ، 225  ، 215
 ، ةدشلا دعب  جرفلا  -299 ( 1380 هرهاق ،  ص 320( نییبتلاو ،  ناـیبلا  -298 213 ج 5 ،  لاجرلا ،  ءافعـض  یف  لـماکلا  ص 55 297-  ، 12

صص 26 28 نییرابخالا ،  خیش  رد :  دیرگنب  ار  نآ  دراوم  ص 7 300- ج 1 ،  یخونت ، 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com
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