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مالسلا هیلع  يدهم  ماما  تبیغ  نوماریپ  خساپو  داقتنا  هد 

: هدنسیون

( دیفم خیش   ) نامعن نب  دمحم  نب  دمحم 

: یپاچ رشان 

یمالسا تاراشتنا  رتفد 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 

4 ده انتقاد و پاسخ پیرامون غیبت امام زمان علیه السالم

www.noorfatemah.org



تسرهف
5تسرهف

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  تبیغ  نوماریپ  خساپو  داقتنا  7هد 

باتک 7تاصخشم 

رتفد 7همدقم 

باتک ثحب  7عوضوم 

باتک 8فلؤم 

فلؤم یملع  8ماقم 

فلؤم یملع  9راکفا 

باتک نیا  همجرت  زا  9فده 

فلؤم 10همدقم 

اهشسرپ 10هدرشف 

( تدالو ندوب  ناهنپ   ) نآ خساپ  12داقتنا 1 و 

تسا یعطق  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  15تدالو 

( تدالو راکنا   ) نآ خساپ  16داقتنا 2 و 

( مالسلا هیلع  يرگسع  نسح  ماما  یصو   ) نآ خساپ  23داقتنا 3 و 

مالسلا هیلع  مشش  ماما  تیصو  23تیفیک 

( دشاب دنزرف  ندرک  ناهنپ  لماع  دناوت  یمن  سرت   ) نآ خساپ  24داقتنا 4 و 

( مالسلا هیلع  يدهم  ماما  ینالوط  ندوب  ناهنپ  ندوب  دیعب   ) نآ خساپ  25داقتنا 5 و 

( ینالوط رمع  ندوب  فرع  فالخ   ) نآ خساپ  27داقتنا 6 و 

( ینالوط تبیغ  رد  تماما  فیاظو  ماجنا  ندش  فقوتم   ) نآ خساپ  30داقتنا 7 و 

( دریذپ یمن  ار  نارگید  تبیغ  هیماما  ارچ   ) نآ خساپ  31داقتنا 8 و 

( تبیغ نوماریپ  هیماما  ضقانت   ) نآ خساپ  34داقتنا 9 و 

( دنک هزجعم  دناوت  یمن  ربمایپ  زا  ریغ  يدرف   ) نآ خساپ  37داقتنا 10 و 

تسرهف
5 ده انتقاد و پاسخ پیرامون غیبت امام زمان علیه السالم

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


38مؤسسه نور فاطمه زهرا سالم اهللا علیها

تسرهف
6 السالم علیه زمان امام غیبت پیرامون پاسخ و انتقاد ده

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلع  يدهم  ماما  تبیغ  نوماریپ  خساپو  داقتنا  هد 

باتک تاصخشم 

یـصلاخ رقاب  دمحم  مجرتم : دیفم ) خیـش   ) نامعن نب  دمحم  نب  دمحم  فیلأت : مالـسلا  هیلع  يدهم  تبیغ  نوماریپ  خساپو  داقتنا  هد  ناونع :
تیعضو 12×20س.م  ؛. 95ص يرهاظ : تاصخشم  مق  هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  هب  هتـسباو  یمالـسا ، تاراشتنا  رتفد  رـشن : تاصخـشم 

هبیغلا یف  هرشعلا  لوصف  : ناونع يالاب  تشاددای :  تبث ) تاعالطا   ) یسیونتسرهف راظتنا  رد  یسیون : تسرهف 

رتفد همدقم 

هکلب دشاب ، طوبرم  نایعیش  هب  طقف  هک  تسین  یعوضوم  وا ، مایق  روهظ و  و  فیرـشلا » هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع   » يدهم ماما  هلأسم  کش ، یب 
مرکا ربمایپ  ناناملسم ، حیرـصت  هب  دنتـسه . وا  ندمآ  راظتنا  رد  تیرـشب ، تفگ  ناوت  یم  هکلب  ناناملـسم  رگید  هک  تسا  ریگارف  يا  هلأسم 

یلع و دالوا  زا  ترضح ، نآ  هک  هدومن  نایب  اراکشآ  هداد و  ربخ  نامزلارخآ  رد  ار  راوگرزب  نآ  ندمآ  اهراب  ملـسو » هلآو  هیلع  هللا  یلـص  »
روهظ هب  نامزلارخآ و  رد  وا  جورخ  و  فیرـشلا » هجرف  یلاـعت  هَّللا  لـجع   » يدـهم هلأـسم  لـصا  نیارباـنب ، تسا . مالـسلا » اـمهیلع   » همطاـف

و ملسو » هلآو  هیلع  هللا  یلص   » مرکا ربمایپ  زا  يوریپ  هب  تسا . مالسا  میلاعت  وزج  ملسو » هلآو  هیلع  هللا  یلص   » يدّمحم بان  مالسا  ندیناسر 
نآ رمع  لوط  هلأسم  فیرـشلا » هجرف  یلاـعت  هَّللا  لـجع   » يدـهم ترـضح  هب  عجار  ناملـسم ، نادنمـشناد  مالـسلا » مهیلع   » نیموصعم همئا 
زا یکی  همجرت  رضاح ، باتک  دنا . هتشون  هتفگ و  رایسب  نانخس  شجورخ ، هب  طوبرم  لئاسم  تبیغ و  لاح  رد  وا  يدوجو  دیاوف  ترـضح ،

ناگدنناوخ هب  هک  تسا  ۀبیغلا » یف  ةرـشعلا  لوصفلا   » مان هب  همحرلا -  هیلع  دـیفم -  خیـش  راوگرزب ، هیقف  رثا  دنمـشزرا ؛ ياه  هتـشون  نامه 
ملاـع هتفگ  هب  هک  ومه  دوش ؛ هدـنز  اـه  هرطاـخ  رد  گرزب  هنازرف  نآ  زا  يداـی  هدرب و  هرهب  نآ  زا  تفرعم  لـها  هک  دـیما  دوش ، یم  هضرع 

[. 1 . ] تسا هدیدرگ  رختفم  دیفم »  » بقل هب  فیرشلا » هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع   » نامزلا بحاص  ترضح  يوس  زا  بوشآرهش ،» نبا   » راوگرزب
دروم هک  دیما  دهد ، یم  رارق  نادنم  هقالع  رایتخا  رد  هتسارآ و  عبط  رویز  هب  ار  نآ  دنچ ، یتاحالصا  شیاریو و  یسررب ، زا  سپ  رتفد ، نیا 

رتفد مق -  سردآ : هب  دـنراد ، يداهنـشیپ  ای  داقتنا  رگا  میهاوخ  یم  مرتحم  ناگدـنناوخ  زا  همتاخ ، رد  دریگ . رارق  لاعتم ، دـنوادخ  ياـضر 
رتفد ناوارف  رکشت  اب  دنراد . لاسرا  یتسپ 749 ، قودنص  یسراف -  شخب  مق -  هّیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  هب  هتسباو  یمالسا ، تاراشتنا 

ص 631. هیوضرلا ، دئاوف  [ 1  ] یقرواپ مق  هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  هب  هتسباو  یمالسا  تاراشتنا 

باتک ثحب  عوضوم 

هک یباتک  و  هدـش . هتـشون  يددـعتم  ياهباتک  لاح ، هب  ات  دراد ، هدـیقع  نآ  هب  هعیـش  هک  مالـسلا » هیلع  » يدـهم ترـضح  تبیغ  عوضوم  رد 
یبلطم تسا . هدیسر  پاچ  هب  نونک  ات  هک  دشاب  ییاهباتک  نیرتهب  زا  دوخ  عون  رد  دیاش  دراد ، رارق  مرتحم  ناگدنناوخ  ربارب  رد  نآ  همجرت 

، وا دوجو  هب  تبـسن  نآ  لـماک  حیحـص و  لـح  مدـع  هتفرگ و  رارق  وگتفگ  ثحب و  دروم  يدـهم ، دوجو  هب  داـقتعا  هلأـسم  رد  هراومه  هک 
هب داقتعا  هچنآ  رتحـضاو  ترابع  هب  و  نآ . یجراخ  یفیک و  هبنج  هن  هدوب ، نآ  یفـسلف  یملع و  هبنج  اهنت  هدیدرگ ، دیدرت  کش و  بجوم 
نآ اـب  يدرف  تبیغ  هک  تسا  رکف  نیا  دـهد ، یم  رارق  لاکـشا  دروم  هشیدـنا ، رکف و  ياراد  دارفا  راـظنا  رد  ار  مالـسلا » هیلع  » يدـهم تبیغ 

تیاهن هکنیا  اب  رـضاح  باـتک  و  هن ؟ اـی  تسا  ریذـپ  ناـکما  یفـسلف  یملع و  رظن  زا  اـیآ  دـنک ، یم  اـعدا  هعیـش  هک  یتیفیک  تیـصوصخ و 
، تسا هدرک  لح  ار  نآ  تالاکشا  ًالماک  هدومن و  یسررب  ار  هبنج  نیا  هجو  نیرتهب  هب  هدرب ، راک  هب  ثحب  نیا  ماجنا  زاغآ و  رد  ار  راصتخا 
. دراذگ یمن  یقاب  يدرف ، نینچ  دوجو  ناکما  هب  تبسن  ار  يداریا  لاکشا و  چیه  ياج  ضرغ  یب  فصنم و  صخش  يارب  هک  يا  هنوگ  هب 
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باتک فلؤم 

یم ملعم » نبا   » هب فورعم  ننـست ، لها  دزن  و  دـیفم »  » هب روهـشم  هعیـش  دزن  هک  تسا  نامعن » نب  دـمحم  نب  دـمحم   » باتک نیا  فلؤم  مان 
ناضمر موس  هعمج  بش  رد  و  دمآ . ایند  هب  دادـغب  یحاون  زا  « ربکع  » هیرق رد  يرمق ، يرجه  لاس 336  هدعقیذ  مهدزای  زور  رد  يو  دشاب .

هک دادغب  ياهنادیم  نیرتگرزب  رد  هدوب ، وا  نادرگاش  نیرتگرزب  زا  هک  یضترم  دیس  تفر و  ایند  زا  دادغب  رهش  رد  يرمق  يرجه  لاس 413 
نادـیم رد  دیـس  اب  هعیـش  ینـس و  زا  هک  ینارازگزامن  تیعمج  هک  یلاح  رد  دـناوخ ، زاـمن  شا  هزاـنج  رب  دوب ، فورعم  نانـشا »  » نادـیم هب 

هعیش و زا  رفن  رازه  داتشه  هک  دنا  هدرک  لقن  یضعب  و  دوب . رتشیب  نادیم ، تعـسو  هزادنا  زا  بتارم  هب  دندناوخ ، زامن  شا  هزانج  رب  روکذم 
يوق و يا  هظفاح  ياراد  دادعتسا ، رپ  يدرف  فلؤم ، دندرک . هیرگ  شگرم  رب  نمـشد ، تسود و  یمامت  هدناوخ و  زامن  شا  هزانج  رب  ینس 

زین یملع  رظن  زا  هدوب و  هداس  رایـسب  یگدنز  نشخ و  یـسابل  ياراد  دهاز و  دباع و  لاح ، نیع  رد  نایب و  شوخ  عیرـس ، اسر و  يا  هشیدنا 
. تشاد رارق  ناشیا  تسد  رد  رصع ، نآ  رد  هیماما » هعیش   » تسایر هتشاد و  يرترب  یبهذم  ریغ  یبهذم و  نافیدرمه  نارقا و  همه  رب 

فلؤم یملع  ماقم 

هب قیوشت ، شناد و  نونف  شرتسگ  رد  فلتخم ، ياههار  زا  دندیـسر ، تردـق  هب  ساـبع ، ینب  ياـفلخ  یمالـسا ، روشک  رد  هک  یماـگنه  زا 
رد هرظانم ، ثحب و  سلاجم  لیکـشت  یتح  دـندرک و  شـشوک  یعـس و  یملع  فلتخم  ياه  هتـشر  رد  باتک ، همجرت  فینـصت و  فیلأت و 

ار سلاجم  هنوگنیا  زین  ناشدوخ  رـضحم  رد  یهاگ  و  دـندرک . یم  قیوشت  نآ  هب  هداد و  هزاجا  زین  ار  فلتخم  لـیاسم  دـیاقع و  بهاذـم و 
ًاـصوصخ یمالـسا  روشک  رد  هک  دـش  بجوم  دوب ، لطاب  شرورپ  نآ  فدـه  دـیاش  هک  هیـضرم  هریـس  شور و  نیا  و  دـنداد . یم  لیکـشت 

يا ینید  ای  یفـسلف و  یملع و  هدیقع  بهذم و  هچنآ  دسر و  روهظ  هب  فلتخم ، یملع  ياه  هقرف  ددعتم و  بهاذـم  نیرهنلا ، نیب  ياهرهش 
. ددرگ هدـنز  دوب ، هدـش  شومارف  ًالـصا  ای  هدوب و  فعـض  لاح  رد  شیپ ، اهنرق  زا  اپورا ، رد  ای  کیدزن و  رود و  رواـخ  ياـهروشک  رد  هک 

زین هعیش  ًارهق  و  دشاب . هتشاد  رادفرط  اسب  هچ  هدرک و  ییامن  دوخ  دوب ، هدمآ  دیدپ  اه ، هرظانم  اهثحب و  زا  هک  يدیاقع  ارآ و  نآ ، رب  هوالع 
و دـندیدرگ . ددـعتم  يارآ  فلتخم و  ياـه  هقرف  ياراد  ینید ، ریغ  ینید و  لـیاسم  رثـکا  رد  هدـنامن و  نوصم  دـیاقع ، ارآ و  ددـعت  نیا  زا 
دیاقع و نیا  همه  هاگشیامن  مییوگب  رتهب  ای  یملع و  تختیاپ  دوب ، سابع  ینب  تلود  یـسایس  تختیاپ  رـصع ، نیا  رد  هک  هنوگنامه  دادغب ،

مامت هکلب  دوب  رتغاد  اهثحب  نیا  مامت  زا  هک  یثحب  رتریاد و  رـصع  نآ  رد  اه  فـالتخا  نیا  همه  زا  هک  یعازن  فـالتخا و  نکیل  دوب . زین  ارآ 
هتخیر و اهنوخ  فالتخا ، نیا  تحت  هک  دوب » ینـس  هعیـش و  فالتخا  ، » دش یم  حرطم  ود ، نآ  زا  یکی  ناونع  تحت  رگید ، يارآ  فالتخا 

چیه راـگزور ، نآ  رد  نایعیـش  تقیقح ، رد  و  داد . یم  هعیـش  ار  تاـفلت  نیرتشیب  فـالتخا ، عازن و  نیا  رد  و  دـش . یم  هدرب  اـمغی  هب  اـهلام 
شناد ملع و  هصرع  هب  اپ  یناکم ، ینامز و  نینچ  رد  ماـقمالاو ، فلؤم  دـندرب . یم  رـس  هب  سرت  هیقت و  لاـح  رد  هشیمه  هتـشادن و  یتردـق 

، تفرگ ندیشخرد  شناد  ملع و  نامسآ  رد  وا  لابقا  هراتس  دش و  رـضاح  سرد  ياه  هزوح  رد  فلؤم  هک  یلیاوا  نامه  زا  تسا . هتـشاذگ 
رطاـخ هب  دـش ، یم  رتشیب  زور  هب  زور  شناـفلاخم ، راـظنا  رد  وا  يوربآ  دـیدرگ و  یم  حرطم  شیپ  زا  رتـشیب  رت و  مرتـحم  روط  هب  زین  هعیش 

سردم و داتـسا و  هک  یلاح  رد  رگم  دمآ  یمن  نوریب  سلجم  نآ  زا  تشاذگ ، یم  اپ  هک  يا  هرظانم  ثحب و  ای  سرد  سلجم  ره  رد  هکنیا 
تردق زا  يردـق  هب  اهثحب  رد  نافلاخم  و  [ 1  ] دوب هدرک  موکحم  روهقم و  لدتـسم ، نیریـش و  تانایب  اب  ار  سلجم  نآ  ناگدـننک  هرظانم  ای 

« بیقن نبا   » هب فورعم  فافخ » مساـقلا  یبا  خیـش   » هب شگرم  ربخ  یتقو  هک  دـندوب  هدـمآ  گـنت  هب  وا ، نهذ  تعرـس  قیقد و  رکف  ناـیب و 
هب هدمآ و  شندید  هب  هک  درک  مالعا  دوخ  ناتسود  نارادفرط و  هب  دننک و  تنیز  ار  شلزنم  داد  روتسد  هک  دش  لاحـشوخ  ردق  نآ  دیـسر ،
نبا رگا  : » تفگ یم  تسا -  تنـس  لها  ناگرزب  زا  هک  يدادـغب - » بیطخ  «. » دـش اراوگ  نم  رب  گرم  الاح  : » تفگ دـنیوگب و  کیربت  وا 

، یملع تاماقم  رد  ردق  نآ  باتک ، فلؤم  هصالخ ، دـناوت .» یم  تسالط ، زا  دـنک  تباث  دـشاب  یم  بوچ  زا  هک  ار  ینوتـس  دـهاوخب  ملعم 

8 ده انتقاد و پاسخ پیرامون غیبت امام زمان علیه السالم

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هقرف نیققحم  نایوجـشناد و  هدش و  سیردـت  ثحب و  روحم  دوخ ، یتدـم ، كدـنا  زا  سپ  هک  تفرگ  رارق  هجوت  دروم  یمالک ، یفـسلف و 
یملع راکفا  زا  هدیدرگ و  رـضاح  وا  سرد  سلجم  رد  ینید ، ریغ  ینید و  ياه  هتـشر  نیـصصختم  یبهذـم و  ریغ  یبهذـم و  فلتخم  ياه 

ملع و ناگدنیوج  لیـس  دیـسر و  یمالـسا  ياهرهـش  همه  هب  وا  یملع  دشر  هزاوآ  كدنا  كدنا  دندرک و  یم  هدافتـسا  وا  هناققحم  دنلب و 
رد هعیش  هک  نوچ  دنتشاد  هدیقع  يو  هب  یمالـسا  ناهاشداپ  همه  : » دسیون یم  یماش » ریثک  نبا  . » دیدرگ ریزارـس  شا  هناخ  فرط  هب  شناد 
وا تبحـص  ثحب و  سلجم  رد  یبهذـم  ریغ  یبهذـم و  فلتخم  ياه  هقرف  زا  يداـیز  نادنمـشناد  دوب و  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  ناـمز  نیا 

یـسایس یملع و  عجرم  اهنت  هن  فلؤم ، هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنایب  هتفگ  نیا  «: » ینیما همـالع   » موحرم هدومرف  هب  [. 2 «. ] دندش یم  رضاح 
هاشداپ یهیوب » هلودـلادضع   » اهراب هک  دـنا  هدرک  لـقن  زین  و  تسا . هدوب  زین  یمالـسا  تما  ماـمت  یـسایس  یملع و  عجرم  هکلب  هدوب ، هعیش 
یضترم دیس  هدرک و  رکذ  سلاجملا » نویعلا و   » باتک رد  ار  تارظانم  نیا  عومجم  فلؤم ، [ 1  ] یقرواپ [. 3 «. ] تفر یم  شترایز  هب  تقو ،

ص ج 3 ، ریدغلا ، [ 3 . ] رصم پاچ  ص 15 ، ج 12 ، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  [ 2 . ] تسا هدروآ  زین  ةراتخملا » لوصفلا   » باتک رد  ار  اهنآ  هصـالخ 
.245

فلؤم یملع  راکفا 

رحبت و نآ  رد  راوـگرزب  فـلؤم  هک  درادـن  دوـجو  ینامـسآ  ناـیدا  ناوریپ  نیب  رد  لوـمعم  موـلع  زا  يا  هتـشر  چـیه  هک  تـفگ  ناوـت  یم 
زا تسا و  راکـشآ  مولعم و  ًـالماک  يو ، ياـهباتک  هب  هعجارم  زا  بلطم  نیا  دـشاب . هتـشونن  یباـتک  نآ  رد  اـی  هتـشادن و  لـماک  یگدـیزرو 

ردقچ یمالسا ، یمسر  مولع  زا  لماک  یهاگآ  رب  هوالع  يو  هک  تفای  دهاوخ  رد  شوه  اب  هدنناوخ  زین  رصتخم  رایسب  باتک  نیمه  يالبال 
خیراـت زا  هک  یهیقف  اـب  ناد ، خـیرات  هیقف  تاـیرظن  ارآ و  هک  درک  اـعدا  ناوت  یم  هکنآ  لاـح  و  دراد . هطاـحا  يرـشب  یموـمع و  خـیرات  هب 
صخش اب  ناد ، خیرات  صخش  یبهذم  ینید و  دیاقع  ارآ و  هک  هنوگنامه  دراد ، یشحاف  توافت  دشاب ، هتشادن  یعالطا  هنوگ  چیه  یمومع 
ياهباتک يالبال  زا  ار ، ماقمالاو  فلؤم  يداقتعا  یملع و  تایرظن  رگا  اذـل  تسا و  زیامتم  رگیدـکی  زا  یلکب  یخیرات ، تانایرج  زا  هاگآان 
یعالطا خـیرات  زا  هک  یمالـسا  ياملع  ریاس  يداقتعا  یملع و  يارآ  اـب  سپـس  دـننک و  یـسررب  هظحـالم و  تقد  اـب  شیداـقتعا ، یهقف و 

نشور و رکف  زا  هدوب و  هناققحم  دیـشر ، دنمـشناد  نیا  ینید  یملع و  تایرظن  هزادـنا  هچ  هک  دـش  دـهاوخ  مولعم  دـنیامن ، هسیاقم  دـنرادن 
یضعب و  ةرـصبلا » برح  یف  لمجلا   » و تالاقملا » لئاوا   » باتک هب  دازآ  هاگآ و  درف  هک  تسا  یفاک  تسا . هتفرگ  همـشچرس  دازآ ، هشیدنا 

زا يدایز  دادـعت  هک  فیح  دـص  یلو  دـبایرد . ار  رما  نیا  تقیقح  ات  دـنک  هعجارم  شزرارپ  باـتک  نیمه  هب  زین  شا و  هناـگهد  لـیاسر  زا 
ندـیل و ياه  هناخباتک  هب  ای  هدرب و  نیب  زا  ار  اهنآ  ، ینادان لهج و  تسدو  تسین  سرتسد  رد  ، نأشلا میظع  فلؤم  ساـسح  مهم و  ياـهباتک 
زا تاراختفا و  زا  نانآ  یمامت  دنتـسه و  يدایز  هدع  هک  ماقمالاو  فلؤم  نادرگاش  نایم  رد  تسا . هدرک  لقتنم  اهنآ  لاثما  نلرب و  ندـنل و 

هغبان نیا  يرکفنشور  یشیدنا و  دازآ  تفگ  ناوت  یم  هک  يدارفا  دنا ، هدوب  زین  هعیـش  ریغ  نیـسحت  باجعا و  دروم  هعیـش و  گرزب  ياهقف 
یسررب تقد و  زا  سپ  نم  دنتسه . يولع  دنمشناد  نشور و  رایسب  ردارب  ود  یـضر » دیـس   » و یـضترم » دیـس  ، » دنا هدرب  ثرا  هب  ار  گرزب 

مناوت یمن  یبهذم  یملع و  لیاسم  رد  یمالـسا ، گرزب  دنمـشناد  ود  نیا  قیقد  نشور و  راکفا  يارب  یحیحـص  یعیبط و  لیلد  چـیه  دایز ،
یمالـسا خیرات  صوصخب  يرـشب  خیرات  رب  نانآ  لماک  هطاحا  نآ  مدرک و  نایب  ناشماقم  الاو  داتـسا  هراب  رد  هک  يزیچ  نامه  رگم  مریذپب 

حوضو هب  یـضترم  دیـس  یهقف  ياهباتک  زا  یـضعب  و  ءاـیبنالا » هیزنت   » و صئاـصخ »  » و یفاـش »  » ياـهباتک هب  هعجارم  زا  بلطم  نیا  تسا و 
. دوش یم  راکشآ 

باتک نیا  همجرت  زا  فده 

وجشناد ناناوج  هقبط  نیب  رد  ینارنخس  غیلبت و  راختفا  هک  شیپ  اهتدم  زا  هک  دوب  نیا  درک ، راداو  باتک  نیا  همجرت  هب  ار  بناج  نیا  هچنآ 
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هیلع » يدهم ترضح  تبیغ  هراب  رد  یتاهبش  تالاکـشا و  هراومه  هک  مدرک  یم  دروخرب  يدارفا  هب  ًارارک  مدرک ، ادیپ  ار  رکفنـشور  دارفا  و 
ار تالاکـشا  نآ  نم  تشاد ، يا  هدرتسگ  تبحـص  ثحب و  هب  جاـیتحا  تالاکـشا  نآ  زا  یـضعب  خـساپ  نوچ  دـندرک و  یم  حرط  مالـسلا »
ثحب و يارب  یبسانم  تصرف  تشذگ و  اهتدم  هنافسأتم  یلو  منک ، ینارنخس  ثحب و  لصفم  روط  هب  اهنآ  هراب  رد  ًادعب  ات  مدرک  تشاددای 

سرتسد رد  يا  هتـشون  تروص  هب  مدوب ، هدرک  تشاددای  هک  ار  تالاکـشا  نآ  ات  مدـش  نآ  رب  ور  نیا  زا  دادـن ، تسد  نآ  هراـب  رد  وگتفگ 
ةرشعلا لوصفلا   » باتک دوخ ، مان  هب  یلقتسم  هتشون  میظنت  ضوع  رد  هک  متفرگ  میمصت  یسررب ، رکف و  زا  سپ  یلو  مهد . رارق  نادنمقالع 

: مداد ماجنا  لیلد  هس  هب  ار  راـک  نیا  مهد و  رارق  سرتسد  رد  هدرک و  همجرت  ار  مرتحم  فلؤم  موحرم ، سانـش ، مالـسا  فیلأـت  ۀـبیغلا » یف 
هیلع » يدهم ترـضح  تبیغ  هب  طوبرم  یملع  تاداقتنا  لیاسم و  متـشاد ، رظن  رد  نم  هچنآ  زا  رتبلاج  رتهب و  باتک  نیا  هکنیا  رطاخ  هب  لوا :

ندرگ رب  گرزب  یقح  هک  نأشلا  میظع  ملاع  نآ  تامحز  زا  راک ، نیا  نمـض  رد  مّود : تسا . هداد  رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  ار  مالـسلا »
یفرعم قّقحم  هدـیمهف و  دارفا  هب  ار  هعیـش  ربتعم  ملاع  نیا  راک ، نیا  اب  موس : مشاب . هدرک  یـسانشردق  دراد ، هعیـش  نادنمـشناد  املع و  همه 

رثا نیا  دـنمجرا ، فلؤم  و  جـع )  ) رـصع یلو  ترـضح  رطاخ  هب  هک  تسا  نانچ  عقوت  تین ، نسح  ياراد  ضرغ و  یب  دارفا  زا  مشاب . هدرک 
1360 / 10 یصلاخ 15 / رقاب  دمحم  دننک . یفرعم  شناد  لها  هب  هدرک و  قیوشت  غیلبت و  ار  گرزب 

فلؤم همدقم 

نآ رد  هتخانـش و  ار  شهار  هک  ار  یناسک  هداد ، يزوریپ  هدژم  دـننک و  يرای  ار  شنید  هک  نانآ  هداد  يرای  هدـعو  هک  ار  يادـخ  شیاـتس 
دیاب اهنت  ددرگ و  یم  وا  يوس  هب  لیم  بجوم  شتمعن ، هک  ییادخ  دننک . یم  راکنا  ار  وا  هک  نانآ  زا  ار  تداعـس  دراد  یم  زاب  دنهن و  ماگ 

هک شنادـناخ  رب  و  ملـسو » هلآو  هیلع  هللا  یلـص  » دـمحم اـم  ياوـشیپ  رب  ناوارف  دورد  و  درب . هاـنپ  شـسدقم  تاذ  هب  شماـقتنا  باذـع و  زا 
زایتما ناماما و  تمـصع  زا  باتک  نآ  رد  متـشون و  تماما  موزل  هراب  رد  یباتک  ًاقباس  بناـج  نیا  دـنمدرم . نیتسار  ناـیامنهار  ناـیاوشیپ و 
تلالد ًالماک  هک  ار  يدـهاوش  متفگ و  نخـس  لصفم  روط  هب  وکین ، لامعا  یناسفن و  تالامک  لیاضف و  ندوب  اراد  هب  مدرم ، ریاس  زا  نانآ 
رگنایب هک  ملـسو » هلآو  هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ زا  ییاه  هتفگ  نآرق و  زا  یتایآ  نآ  رب  هوالع  و  متـشاد . ناـیب  دراد ، ناـنآ  ياـعدا  یتسرد  رب 

نیا زین  و  مدومن . حیرـشت  ناهرب  لیلد و  اب  ار  نیفلاخم  هدـیقع  نالطب  داسف و  باتک ، نآ  رد  مدرک و  لـقن  تسا ، ناـنآ  لـماک  تاصخـشم 
رد هتسشن و  تکاس  رگید  یضعب  هدرک و  یگداتسیا  نارگمتس  ربارب  رد  هدومن و  مایق  نانآ  زا  یـضعب  ارچ  هک  مداد  حرـش  ًالـصفم  ار  هتکن 

بجوم هک  ار  یبابسا  نایاپ ، رد  و  دنا . هدادن  ناشن  دوخ  زا  یشنکاو  هنوگچیه  نآرق  اب  نانآ  ياهتفلاخم  اهیزیرنوخ و  اه و  يرگمتـس  ربارب 
اب مرتحم و  ناتسود  زا  یضعب  سپس  مدومن . نایب  حورشم  روط  هب  هدیدرگ  نارگمتس  راظنا  زا  شندش  ناهنپ  هعیش و  ياوشیپ  نیرخآ  تبیغ 

بحاص  » تماما صوصخ  رد  یتاداقتنا ) تقیقح  رد  و   ) ییاهشسرپ تسین ، يدیدرت  ناش  هدیقع  تحص  تلیضف و  یگرزب و  رد  هک  نامیا 
هتشون میارب  هک  یبیترت  نامه  هب  ار  اهشسرپ  نآ  ياهخساپ  نم  کنیا  هک  دنتساوخ . خساپ  نم  زا  هدیسر و  ناشنهذ  هب  جع »)  ) يدهم نامزلا 

هار رد  دوخ  رمع  زا  یشخب  فرص  هب  يزاین  نآ ، كرد  مهف و  رد  دمهفب و  دناوتب  يا  هشیدنا  رکف و  بحاص  درف  ره  هک  يا  هنوگ  هب  دنا و 
زا هار  نیا  رد  مهد و  یم  رارق  ناگدـنناوخ  راـظنا  رد  دـشابن ، بناـج  نیا  رگید  بتک  هعجارم  هب  جاـتحم  هتـشادن و  شناد  ملع و  لیـصحت 

. مبلط یم  يرای  دنوادخ 

اهشسرپ هدرشف 

یـسوم نب  یلع  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  نـسح   » هـب دـنوادخ  هـک  دـنک  یم  اـعدا  [ 1 « ] هیماـما هعیـش   - » 1 تـسا : رارق  نـیا  زا  اهـشسرپ  نآ 
یب وا  دوجو  زا  شنادـناخ  هک  یلاح  رد  هدرک  تیانع  يرـسپ  دوب ، هدـنز  هک  یلاح  رد  ( نایعیـش ياوشیپ  نیمهدزای  ««) مالـسلا مهیلع  » اضرلا
نب رفعج   - » 2 دسر ؟ یمن  رظن  هب  دـیعب  يزیچ  نینچ  ایآ  دـنا . هدرکن  تقفاوم  هیماما »  » اب اعدا  نیا  رد  يا  هتـسدو  هقرف  چـیه  دـندوب و  ربخ 
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گرم زا  لبق  هچ  یلع » نب  نسح   » هک ار  رما  نیا  هدوب ، يو  هب  دارفا  نیرتکیدزن  زا  و  دمحم » نب  یلع  نب  نسح   » ردارب هک  دـمحم » نب  یلع 
بحاـصت ار  یلع » نب  نسح   » لاوما يو  گرم  زا  سپ  هکنیا  یتـح  تسا ، هدرک  راـکنا  ًادـیدش  هدوـب ، يرـسپ  ياراد  گرم ، زا  سپ  هچ  و 

زا اـت  داتـسرف  ار  يدارفا  زین  هفیلخ  دـننک و  یم  ییاـعدا  نینچ  شردارب  ناوریپ  زا  يا  هدـع  هک  داد  ربـخ  تقو  ناطلـس  هفیلخ و  هـب  هدرک و 
تـسد هب  یلمح  عضو  اـی  ینتـسبآ و  راـثآ  هنوگچیه  یلو  دـننک  قیقحت  یلع » نب  نسح   » نازینک ناـنز و  لـمح  عضو  اـی  ندوـب و  نتـسبآ 

ناسیون خیرات  مامت   - 3 دـنک . یم  دـییأت  هدوب  يرـسپ  ياراد  یلع » نب  نسح   » هک ار  اعدا  نیا  ندوب  باوصان  دوخ  بلطم  نیا  دـندرواین و 
دوخ یصو  شیاهفقو ، لاوما و  مامت  رد  هدوب  نسحلا » ما   » شا هینک  و  ثیدح »  » شمان هک  ار  شردام  یلع » نب  نسح   » هک دنا  هتـشون  هعیش 

رب يرگید  دهاش  بلطم  نیا  هدرواین و  نایم  هب  دـمآ ، دـهاوخ  ایند  هب  ای  هدـمآ و  ایند  هب  هک  يرـسپ  زا  یمان  همانتیـصو ، نآ  رد  هداد و  رارق 
نسح رـسپ   » هک هدش  بجوم  زیچ  هچ  هک  تسا  نیا  دوش  یم  دیدرت  کش و  بجوم  زیچره  زا  شیب  هچنآ   - 4 تسا . هّیماما  ياعدا  نالطب 

یگدنز وا  نامز  زا  رتزیگنا  ساره  رت و  تخـس  ینامز  رد  شناردپ  هکنآ  لاح  و  دنک ؟ یگدنز  یفخم  هدش و  دلوتم  یفخم  دیاب  یلع » نب 
فالخ رب  هیماما »  » ياعدا ًاـساسا   - 5 تسا . هدـیدرگن  ماجنا  یناهنپ  رد  نانآ  زا  مادـکچیه  تدـالو  هدـشن و  یفخم  زگره  دـنا ، هدرک  یم 

هوحن ناکم و  زا  يربخ  هنوگچیه  یلو  دـشاب  هدـنز  ینالوط  تدـم  نیا  رد  یـصخش  هک  درادـن  ناکما  ًارهاظ  هکنیا ، تلع  هب  تسا ، تداع 
رـسپ يدـهم   » دـنیوگ یم  نانآ  هکنیا  نآ  تسا و  تداع  فالخ  رب  زین  يرگید  تهج  زا  هیماما »  » ياعدا  - 6 دیاین . تسد  هب  يو  یگدـنز 

« هد دـصراهچ و   » لاس هک  نامز  نیا  ات  هدـمآ و  ایند  هب  هداتفا ، قافتا  لاس 260  رد  هک  شردـپ  گرم  زا  لبق  لاس  نیدـنچ  یلع » نب  نسح 
رب انب   - 7 دنک . رمع  رادقم  نیا  يدرف  دناوت  یمن  تسین و  نکمم  ًاتداع  هک  تسا  يزیچ  زین  رما  نیا  درب و  یم  رس  هب  تایح  لاح  رد  تسا ،

دوب دهاوخ  راب  درب ، یم  رس  هب  یناهنپ  رد  هراومه  هک  یماما  دوجو  رب  يرثا  هدیاف و  هچ  دشاب ، عقاو  قباطم  حیحـص و  هیماما »  » ياعدا هکنیا 
هدرک يراج  ار  مالسا  دودح  زا  يدح  دناوتب  هن  دهد و  ماجنا  مالـسا  يارب  یغیلبت  هن  هک  دراد  يربهر  دوجو  هب  یجایتحا  هچ  رـشب  ًاساسا  و 

ناکما هن  دـهد و  ماجنا  يرکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هن  دـنک و  ییامنهار  ار  یهارمگ  هن  دـیامن و  ناـیب  ار  نآ  ماـکحا  زا  یمکح  هن  و 
نایاوشیپ ندوب  ناهنپ  هدنز و  ياعدا  هیماما »  » دننام هک  دراد  دوجو  یبهاذم  هعیـش  نایم  رد   - 8 دنک ؟ داهج  مالسا  هار  رد  هک  دشاب  هتـشاد 

ياعدا رد  بهاذـم  نآ  لاح  نیع  رد  دـنناد و  یم  دودرم  ار  نانآ  هدـیقع  هدرک و  راکنا  ار  نانآ  ياعدا  ًادـیدش  هیماما  دـننک و  یم  ار  دوخ 
متفه ماما  رفعج » نب  یسوم   » هک دننک  یم  اعدا  هروطمم »  » ًالثم دننک ؛ یم  لالدتـسا  هیماما  هک  دننک  یم  لالدتـسا  ییاهزیچ  نامه  هب  دوخ 

هدنز و هیفنح » نب  دمحم   » هک دـننک  یم  اعدا  هیناسیک » . » دـنک روهظ  بسانم  مزال و  تقو  رد  ات  درب  یم  رـس  هب  ناهنپ  رد  هدـنز و  نایعیش ،
. تسا ناهنپ  هدنز و  نایعیش  مشش  ماما  دمحم » نب  رفعج   » هک دننک  یم  اعدا  هیـسووان » . » دنک یم  مایق  ماجنا  رـس  دنک و  یم  یگدنز  ناهنپ 

دودرم ار  بهاذم  نیا  ناوریپ  ياعدا  هیماما »  » رگا و  تسا . ناهنپ  هدـنز و  دـمحم » نب  رفعج  نب  لیعامـسا   » هک دـننک  یم  اعدا  هیلیعامـسا » »
ضقانت زا  یلاخ  جـع »)  ) يدـهم  » روهظ تبیغ و  هراـب  رد  هیماـما  راـتفگ   - 9 دـننادب . دودرم  زین  ار  ناشدوخ  ياعدا  ًاـمتح  دـیاب  دـنناد  یم 

راظنا زا  دهاوخب  تقوره  هک  هداد  هزاجا  ماما  هب  تمحرم ، فطل و  يور  زا  دـنوادخ  دـننک ، یم  اعدا  فرط  کی  زا  هکنیا  رطاخ  هب  تسین ؛
هب تحلـصم و  يور  زا  رگم  دـهد ، یمن  هعماج  نایاوشیپ  هب  یقح  هزاـجا و  چـیه  دـنوادخو  ددرگ  جراـخ  دارفا  سرتسد  زا  هدـش و  ناـهنپ 

تحلـصم هک  دـنیوگ  یم  ماما  بصن  موزل  هفـسلف  رد  رگید ، فرط  زا  و  قح . نآ  هب  ناگدـنب  جایتحا  دوجو  هعماـج و  ریبدـت  ظـفح  رطاـخ 
زا يدرف  نینچ  رگا  دنـشاب و  هتـشاد  یـسرتسد  دنک ، ناشهاگآ  نید  نیناوق  لیاسم و  زا  دناوتب  هک  يدرف  هب  مدرم  هک  تسا  نیا  ماما  بصن 

هدرکن و تاعارم  ار  يرشب  ماظن  تحلصم  دنوادخ  دنشاب ، هتشادن  ار  نید  ماکحا  نتخومآ  ناکما  مدرم ، ددرگن و  بوصنم  دنوادخ  فرط 
 - 10 دنراد . ضقانت  رگیدکی  اب  ًالماک  اعدا  ود  نیا  هک  تسا  حضاو  رپ  و  تسا . هدادن  ماجنا  نسحا  لماک و  وحن  هب  ار  ناگدنب  روما  ریبدـت 
رب انب  و  تسادخ . ناگداتـسرف  صاخ  میالع  زا  ناربمغیپ و  صوصخم  هزجعم ، هک  دنراد  قافتا  رما  نیا  رب  یمالـسا  ياهتلم  بهاذم و  مامت 
هار نیا  زا  ات  دناسانشب و  مدرم  هب  هزجعم  هلیسو  هب  ار  دوخ  هک  دوب  دهاوخ  روبجم  دنک ، روهظ  نانآ  بیاغ  ماما  هک  یماگنه  هیماما »  » ياعدا

هزجعم نودـب  نامز ، نآ  مدرم  زا  مادـکچیه  هک  ارچ  تشاد ؛ دـهاوخن  دوجو  يرگید  هار  دـنکن ، تباـث  ناـنآ  رب  ار  دوخ  تماـما  تحص و 
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زا یلیاسم  ای  هلأسم و  رد  يدرف  زا  هک  تسا  یهورگ  يانعم  هب  تغل  رظن  زا  هعیـش » [ » 1  ] یقرواپ دنسانشب . ًاصخشم  ار  وا  تسناوت  دنهاوخن 
یبا لآ  هعیـش   » البرک رد  دعـس » رمع   » نایرکـشل هب  مالـسلا »» هیلع  » نیـسح ماما   » تهج نیمه  هب  دننک و  يوریپ  یبلق ، هقالع  داقتعا و  يور 

! نایفس یبا  لآ  ناوریپ  يا  «. » مکایند یف  ًارارحا  اونوکف  نید  مکل  نکی  مل  نا  نایفس ! یبا  لآ  ۀعیـش  ای  : » دیوگ یم  هدرک و  قالطا  نایفس »
قالطا مالـسلا »» هیلع  » بلاط یبا  نب  یلع   » ناوریپ هب  اهنت  ناناملـسم ، حالطـصا  فرع و  رظن  زا  و  دیـشاب .» درم  دازآ  سپ  دـیرادن  نید  رگا 

ار تماما  هچ  دـننک  یم  يوریپ  وا  صخـش  زا  هتـشاد و  تسود  ار  مالـسلا »» هیلع  » یلع  » هک دنتـسه  یناسک  قلطم  یلع »  » ناوریپ دوش و  یم 
هیلع » یلع ترضح   » ناوریپ زا  هتسد  نآ  دارم ، دوش ، هفاضا  هیماما »  » ظفل هب  هعیش »  » ظفل هاگره  و  دننادن . ای  دننادب  مزال  يرشب  هعماج  يارب 
ربهر ماما و  هکنیا  باب  زا  ار  مالـسلا »» هیلع  » نینمؤملاریما  » دـنناد و یم  مزال  يرـشب  هعماج  هرادا  يارب  ار  تماما  هک  دوب  دـهاوخ  مالـسلا »»
لوبق تماما  هب  ار  مالـسلا »» هیلع  » یلع  » اهنت يا  هراپ  زین ، هدـیقع  نیا  نابحاص  دـننک و  یم  باختنا  ییاوشیپ  هب  هدوب ، قلخ  هتـسیاش  قیـال و 

هیلع » نیـسح هفاضا  هب  ار  ود  نآ  رگید ، يا  هدـع  دـنا و  هتفریذـپ  ماقم  نیا  هب  ار  مالـسلا » امهیلع  «» نسح ماما  »و« یلع ماما   » يا هراپ  دـنراد و 
هن «، » یماما تشه  «، » یماما تفه  «، » یماما شـش  «، » یماما جنپ   » رگید هورگ  و  یماما » راهچ   » نانآ زا  یهورگ  دـنا و  هدرک  لوبق  مالـسلا »

دنتسه هیماما » هعیش   » زا هتسد  نآ  دارم  دوش ، هفاضا  هیرشعانثا »  » ظفل هب  هیماما »  » ظفل هاگره  تروص ، نیا  رد  دنتـسه و  نآ  لاثما  و  یماما »
نـسح دـنزرف  يدـهم  ترـضح   » ناـشنیرخآ و  مالـسلا »» هـیلع  » یلع  » ناـنآ لوا  هـک  دـنناد  یم  ماـما  صخـشم  روـط  هـب  ار  رفن  هدزاود  هـک 
بلاطم نیا  رب  اههورگ  نآ  مامت  یلو  دوش ، یم  میـسقت  يددـعتم  ياههورگ  هب  هکنیا  اب  هیماـما » هعیـش  «. » تسا مالـسلا » اـمهیلع  » يرکـسع

دناوت یمن  نانآ  یجنـس  تحلـصم  مدرم و  رایتخا  هب  تماما  دنک و  حیرـصت  ماما »  » صخـش هب  دیاب  ًامتح  ربمغیپ   - 1 هک : دـنراد  رظن  قافتا 
ًاحیرـص ار  شنادنزرف  و  مالـسلا » هیلع  » یلع تماما  مالـسا  ربمغیپ  اذل  تسوا و  ربمایپ  ادـخ و  تسد  هب  اهنت  نآ  باختنا  رایتخا  هکلب  دـشاب ،

رداص نانآ  زا  هک  یهانگ  نیرتکچوک  دنـشاب و  موصعم  دـیاب  هریغـص  هریبک و  ناـهانگ  زا  همه  ناـماما  ناربمغیپ و  - 2 تسا . هدرک  مـالعا 
نانمـشد و زا  دیاب  هعیـش  کی   - 3 دوب . دـهاوخ  تماما  يارب  نانآ  تیحالـص  مدـع  زا  فشاک  هدوب و  ناـنآ  تماـما  مدـع  رب  لـیلد  دوش ،

دیاب دراد و  هگن  رود  هب  ار  دوخ  هتسج و  يرازیب  هراومه  دنرگمتس ، ملاظ و  هک  یناناملسم  زا  ای  دنرابج و  رگمتـس و  هک  یتدیقع  نافلاخم 
. دنک یتسود  نانآ  اب  هدرک و  قیوشت  هراومه  لداع ، حلاص و  نادرم  زا 

( تدالو ندوب  ناهنپ   ) نآ خساپ  داقتنا 1 و 

ریاس زا  هداوناخ و  دارفا  زا  مالـسلا »» مهیلع  » یلع نب  نسح  رـسپ  يدهم   » دـلوت ندوب  ناهنپ  دـنیوگ : یم  هک  ناگدـننک  داقتنا  ههبـش  نیا  اما 
چیه يراـک ، نینچ  هکنیا  رطاـخ  هب  دـشاب ؛ یم  ساـسا  یب  تسـس و  رایـسب  تسا ، تداـع  فرع و  فـالخ  رب  شندوب  ناـهنپ  همادا  مدرم و 

خیرات دـناد و  یم  نکمم  تاقوا  زا  يا  هراپ  رد  ار  یلمع  نینچ  ناهرب ، لقع و  هکلب  تسین ، تداع  فلاخم  اـی  ندوب و  فراـعتم  زا  جراـخ 
ناسنا تسا  نکمم  یهاگ  ًالثم  دنک . یم  دییأت  یتایح ، حلاصم  زا  يا  هراپ  رطاخ  هب  نادرمتلود  ناهاشداپ و  نادنزرف  دروم  رد  ار  نآ  لاثما 

نز تداـسح  اـت  هدرک  جاودزا  وا  زا  ریغ  ینز  اـب  وا  هـک  دـنادب  شیمـسر  نز  دـهاوخ  یمن  دوـش و  دـنزرف  ياراد  دوـخ  یمـسر  ریغ  نز  زا 
ار هچب  تدالو  ربخ  تهج ، نیمه  هب  دناشکب و  یهابت  داسف و  هب  ار  شیگدنز  هدیدرگ و  ینمشد  هنیک و  بجوم  هدش و  کیرحت  شیمسر 
ات ار  رما  نیا  اسب  هچ  و  ددرگ . فرط  رب  یگدنز  یگدیشاپ  مه  هب  زا  شـساره  هک  ینامز  ات  دراد  یم  هگن  ناهنپ  دوخ  نادنواشیوخ  همه  زا 

عییـضت شیلام  قوقح  دنامن و  لوهجم  شدـنزرف  بسن  ات  دـنک  راکـشآ  ار  شزار  گرم ، ماگنه  رد  اهنت  دراد و  هگن  یفخم  شگرم  نامز 
ینامز ات  دهد ، یمن  ار  شدنزرف  دـلوت  ياشفا  هزاجا  هاشداپ  نآ  دوش و  یم  يدـنزرف  ياراد  یهاشداپ  هک  دـتفا  یم  قافتا  اسب  هچ  ددرگن و 

لقن دـنه »  » و مور » «، » ناریا  » ناـهاشداپ زا  يا  هدـع  هراـب  رد  رما  نیا  هکنیا  اـمک  دـیآرد ، يدـنمونت  ناوج  تروـص  هب  هدـش و  گرزب  هک 
ایند هب  ار  ورـسخیک » ، » دوب شخو » هایـس   » نز هک  كرت »  » هاشداپ بایـسارفا »  » رتخد دیرفافـسو » : » هک دنا  هتـشون  نیخروم  تسا . هدـیدرگ 

زا يدایز  ياهتدـم  ات  سواکیک »  » تشاد و ناهنپ  دوب ، نیمز  قرـشم  رتشیب  و  لباب » » هاشداپ هک  سواکیک »  » شدـج زا  اهتدـم  ار  وا  دروآ و 
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لقن حورـشم  روط  هب  خیرات  ياهباتک  رد  ربخ  نیا  درک . یم  وجتـسج  شندرک  ادیپ  يارب  لاس  نیدنچ  هکنیا  لاح  تفاین و  یعالطا  وا  لاح 
رد يربط » ریرج  نب  دمحم  . » دنا هدرک  رکذ  ار  وا  صخش  ندرک  یفخم  شتدالو و  نتشاد  هگن  ناهنپ  تلع  سراف »  » ناسیون خیرات  هدش و 

ار نآ  ندوب  ناهنپ  نانیب ، هدرخ  هک  تسا  جـع »)  ) يدـهم  » هصق دـننام  هصق  نیا  و  [ 1 . ] تسا هدرک  لقن  زین  ار  هصق  نیا  شخیراـت ، باـتک 
يدـنزرف ياراد  دارفا ، زا  یخرب  هک  تسا  نکمم  یهاگ  دـنریذپ . یم  خـیرات  يالبال  رد  ار  هصق  نیا  ریاظن  هک  یلاح  رد  دـننک ، یم  راـکنا 

تـسا نکمم  دنوش ، هاگآ  شدوجو  زا  يو  نادنواشیوخ  رگا  هک  تهج  نیدب  دنراد ، هگن  ناهنپ  دوخ  ناشیوخ  زا  اهتدـم  ات  ار  وا  دـنوش و 
دوجو یماگنه  وا  دـنروآ و  رد  رایتخا  هب  ار  وا  لاوما  دوخ  شگرم ، زا  سپ  ات  دـنزاس ، دوبان  ار  شدـنزرف  درف ، نآ  ثرا  رد  عمط  رطاـخ  هب 

ای نتفرگ و  نز  ناسنا  هک  تسا  نکمم  یهاگ  دناسرب . يدنزگ  وا  هب  دناوت  یمن  یسک  دنک  ادیپ  نانیمطا  هک  دنک  یم  راکـشآ  ار  شدنزرف 
نایم رد  ار  بلطم  نیا  ام  دنک و  جاودزا  دنک ، یمن  جاودزا  دنزرف  بحاص  درم  اب  هک  ینز  اب  ات  دراد ، هگن  ناهنپ  ار  شندـش  دـنزرف  ياراد 

، یتکلمم حـلاصم  هظحالم  رطاخ  هب  ناهاشداپ ، زا  یـضعب  هک  تسا  روهـشم  بلطم  نیا  تسایـس  ناهج  رد  میا . هدـید  دوخ  مشچ  هب  مدرم 
قح دشابن ، روشک  هاشداپ  لسن  زا  هک  یـسک  دنا ، هتـشاد  هدیقع  يروشک  مدرم  یهاگ  ًالثم  دنا ؛ هتـشاد  هگن  یفخم  مدرم  زا  ار  دوخ  دنزرف 
هن ای  دش  دنهاوخ  جراخ  شتعاطا  زا  تیعر  شترا و  ایآ  هک  دنادب  ات  هدرک  ناهنپ  ار  شدنزرف  تدالو  زین ، هاشداپ  درادـن و  ار  وا  ینیـشناج 

بـصن دوخ  ینیـشناج  هب  ار  رظن  دروم  قیال و  يدرف  هتفاـی ، رارقتـسا  تکلمم  روما  هک  یتدـم  زا  سپ  اـت  هداد  همادا  ار  راـک  نیا  هراومه  و 
ار دوخ  حـلاصم ، زا  يا  هراپ  هظحالم  رطاخ  هب  یهاشداپ  یهاـگ  تسا . هتخاـس  رهاـظ  ار  شدـنزرف »  » لـمع نیا  نداـتفا  اـج  زا  سپو  هدرک 
ای تینما و  رظن  زا  تیعر  ناـیم  رد  يو  گرم  اـیآ  دـنادب  اـت  هدرک  شخپ  شروشک  مدرم  نیب  رد  ار  دوخ  گرم  هعیاـش  اـی  هدرک و  یفخم 
هک میراد  غارس  ار  يدایز  نادنزرف  ام  تسا . هداتفا  قافتا  دایز  زین  نیملسم  نیب  رد  روما  نیا  لاثما  یتح  هن و  ای  دنک  یم  ریثأت  يرگید  روما 

دهاش ود  هلیـسو  هب  اهنت  هتخانـش و  یمن  ار  وا  يدرف  چـیه  تدـم  نیا  رد  هدـش و  تباث  شردـپ  هب  يو  باستنا  ردـپ ، گرم  زا  دـعب  اهتدـم 
اشفا ار  يو  اب  دنزرف  نالف  تبسن  هک  هدرک  تیصو  ردپ  هک  تسا  هدوب  تهج  نیا  هب  راک  نیا  تسا ، هدیـسر  تابثا  هب  بلطم  نیا  ناملـسم ،

هب هن  دناد  یم  باستنا  لماع  یحلاصم  رطاخ  هب  ار  نآ  مالسا  عرـش  هک  هدوب  شارف  تهج  زا  اهنت  يو ، اب  دنزرف  نآ  باستنا  هک  ارچ  دننکن ،
نانآ ریغ  ناهاشداپ و  نیب  رد  دنزرف  گرم  راهظا  ای  ندرک و  ناهنپ  يارب  ار  اه  هزیگنا  نیا  لاثما  میرگنب  خیرات  هب  رگا  ام  [ 2  ] تقیقح روط 

«« مالسلا هیلع  » لیلخ میهاربا   » تدالو هک  دنا  هدرک  لقن  قافتا  روط  هب  یمالسا  ریغ  یمالـسا و  ناسیون  خیرات  مامت  زین  و  دید . میهاوخ  دایز 
هک هنوگنامه  [ 3 . ] تفاین یهاگآ  نآ  رب  وا  ناشیوخ  زا  يدـحا  هک  دـش  ماجنا  يا  هنوگ  هب  شنامز  هاشداپ  تسد  هب  ندـش  هتـشک  سرت  زا 
دنک یم  نایب  ًاحیرص  نآرق  تفرگ و  ماجنا  یناهنپ  نوعرف ،»  » تسد هب  شندش  هتشک  سرت  زا  زین  مالسلا »» هیلع  » نارمع نب  یسوم   » تدالو
ملاس شدـنزرف  هک  دوب  هدرک  ادـیپ  نانیمطا  یحو ، قیرط  زا  تخادـنا و  ایرد  نایم  هب  داـهن و  یقودنـص  ناـیم  رد  ار  وا  یـسوم » رداـم   » هک

داـقتنا اـیآ  قوف ، بلاـطم  هب  هجوت  زا  سپ  [. 4 . ] داد ماجنا  یـسوم  ترـضح  حـلاصم  ظفح  رطاخ  هب  ار  راک  نیا  يو  رداـم  دـنام و  دـهاوخ 
ار لمع  نیا  هدرک و  راکنا  ناتسود ، نادنواشیوخ و  زا  ار  شدنزرف  تدالو  یلع » نب  نسح   » نتشاد هگن  ناهنپ  ناکما  دنناوت  یم  ناگدننک 

رتراکـشآ هدشدای ، دارفا  تدالو  ندش  ناهنپ  لماوع  زا  يدهم »  » تدالو ندرک  ناهنپ  لماوع  هکنیا  لاح  و  دـننادب ؟ تداع  لقع و  فالخ 
ورـسخیک و  » هصق يربـط  [ 1  ] یقرواـپ درک . میهاوـخ  ناـیب  ار  لـماوع  نیا  هدـنیآ  تاحفـص  رد  اـم  و  تـسا . رت  یعیبـط  رت و  لاکـشا  یب  و 
زا هک  تشاد  شخوایـس »  » مان هب  يرـسپ  دوب ، خـلب »  » رد شیهاشداپ  زکرم  هک  دابقیک » نب  سواـکیک  : » دـنک یم  لـقن  نینچ  ار  سواـکیک »

شناد ملع و  هدـیدرگ و  بسانم  تیبرت  ياراد  یحور ، یمـسج و  رظن  زا  هکنیا  رطاـخ  هب  دوب و  ریظن  یب  يونعم  تـالامک  ییاـبیز و  ثیح 
هک نامیرن » نب  مهـس  نب  طرثا  نب  بساـشرگ  نب  گـنروح  نب  ناـمارب  نب  ناتـسد  نب  متـسر   » هب ار  وا  سواـکیک » ، » دـنک بسک  ار  مزـال 

. تشامگ تمه  شتیبرت  هب  هدرب و  ناتسیس  هب  یکدوک  نینـس  رد  ار  شخوایـس »  » زین وا  درک ؛ میلـست  دوب ، نآ  یحاون  و  ناتـسیس » دبهپـس  »
يراوس بسا  رد  ار  وا  هدومن و  رضاح  شیارب  فلتخم  ياه  هتشر  رد  هدیزرو  ناراگزومآ  دیسر ، یناوج  نس  هب  شخوایـس »  » هک یماگنه 

ًالبق سواکیک » . » داتسرف شردپ  دزن  ار  وا  لماک  یگدیزرو  زا  سپ  دینادرگ و  دمآرس  رـصع ، مولع  رد  زین  یهدنامرف و  يروآ و  گنج  و 
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نیا تسا . هدوب  نمی »  » هاشداپ رتخد  نز ، نیا  هک  دنا  هتفگ  یـضعب  و  دوب . هدرک  جاودزا  ناتـسکرت »  » هاشداپ بایـسارفا »  » رتخد هبادوس »  » اب
رتسبمه هب  ار  وا  هدش و  قشاع  دوب ، رادروخرب  لماک  ییابیز  زا  شخوایس »  » هکنیا رطاخ  هب  هبادوس » . » دوب داتسا  هدیزرو و  رحس »  » رد رتخد 

هکنیا اـت  درک  ییوگدـب  يو  زا  سواـکیک »  » دزن هبادوـس »  » رطاـخ نـیمه  هـب  دـیزرو و  یم  عاـنتما  شخوایــس »  » یلو درک ، توـعد  ندـش 
زا دشاب ، رود  هب  هبادوس  رکم  دیک و  زا  هکنیا  دصق  هب  شخوایـس  دـینازیگنا . رب  شخوایـس  هیلع  هدومن و  نیبدـب  وا  هب  تبـسن  ار  سواکیک 

جاودزا ماگنه  رد  سواـکیک  وا و  نیب  هک  یحلـص  طورـش  هب  هک  بایـسارفا ، گـنج  هب  اـت  دریگب  هزاـجا  شردـپ  زا  هک  تساوخ  متـسر » »
دومن و مهارف  يو  يارب  یمیظع  رکشل  زین  شردپ  تفرگ و  هزاجا  شیارب  سواکیک  زا  متسر  دورب . دوب ، هدرکن  لمع  تفرگ  ماجنا  هبادوس 
ار شردپ  شخوایس  دش و  رارق  رب  حلص  ناشنیب  دندرک ، تاقالم  رگیدکی  اب  ود  نآ  هک  یماگنه  داتسرف . بایسارفا  گنج  هب  ار  شخوایس 
ار گـنج  همادا  شخوایـس  رگید ، فرط  زا  داد . ار  گـنج  همادا  ناـمرف  يو  هب  هدومن و  موکحم  ار  وا  شردـپ  یلو  درک  ربـخ  اـب  حلـص  زا 

دیمهف هدیزرو و  عانتما  گنج  زا  تهج  نیمه  هب  تسناد و  یم  روآ  گنن  تشز و  راک  دنک ، ضقن  ار  حلص  طورش  بایسارفا  هکنیا  نودب 
زا یکی  هلیـسو  هب  شخوایـس  ببـس  نیدـب  دـشاب ، هتفرگ  ماـقتنا  شخوایـس  زا  اـت  هدرک  اـقلا  شردـپ  هب  هبادوـس  ار  گـنج  هـمادا  رکف  هـک 

قحلم سواکیک  هب  زین  يو  رکشل  دش و  قحلم  يو  هب  هتساوخ و  ناما  بایـسارفا  زا  ناغـسیو » نب  ناریف   » مان هب  كرت  هتـسجرب  ياهتیـصخش 
دروآرد و وا  جاودزا  هب  دش ، ورـسخیک  ردام  ًادعب  هک  ار  دیرفافـسو »  » دوخ رتخد  هدومن و  ناوارف  مارتحا  ار  شخوایـس  بایـسارفا ، دـندش .
لقع و رطاخ  هب  تبقاع  هکنیا  اـت  دوب  بایـسارفا  دـح  یب  مارتحا  دروم  هراومه  يونعم ، یمـسج و  تـالامک  ندوب  اراد  تلع  هب  شخواـیس 

دیدرگ كانمیب  شتنطلس  رب  وا  زا  هدرب و  تداسح  يو  هب  بایسارفا  ، تخاس رهاظ  دوخ  زا  شخوایس  هک  یتقایل  یمسج و  ییاناوت  شناد و 
دزن هدرب و  تداسح  يو  هب  زین  شرـسپ  ود  و  ناجنـشف » نب  ردـیک   » ماـن هب  بایـسارفا  ردارب  هک  دوب  نیا  درک  رتشیب  ار  وا  سرت  هک  يزیچ  و 

هک یلاح  رد  نانآ  و  دنناسرب . لتق  هب  ار  يو  ات  داد  هزاجا  نانآ  هب  داتفا و  رثؤم  نانآ  تاکیرحت  هکنیا  ات  دندرک  ییوگدـب  يو  زا  بایـسارفا 
یلو دننک  طقس  دراد  مکش  رد  هک  ار  ینینج  دنتساوخ  دندرک و  هلثم »  » سپس هتشک و  ار  وا  دوب ، نتسبآ  ورسخیک  هب  بایسارفا  رتخد  شنز 

وا هدناسرت و  متسر  سواکیک و  ماقتنا  زا  ار  بایسارفا  دوب ، هدیدرگ  شخوایس  میلـست  هطـساو  هک  ناریف » ، » یفرط زا  و  دشن . رثؤم  ناشراک 
. دشکب لمح  عضو  زا  سپ  ار  شدازون  هکنیا  ات  دراپـسب  يو  هب  نامیرن »  » نامز ات  ار  دیرفافـسو »  » تفگ يو  هب  درک و  خـیبوت  شلمع  رب  ار 
ات دومن  ناهنپ  ار  وا  هکلب  تشکن  ار  وا  هدرک و  محرت  ناریف » ، » دـمآ ایند  هب  دازون  هک  یماگنه  یلو  درپس ، يو  هب  ار  شرتخد  زین  بایـسارفا 
زا ات  داتسرف  ار  زرذوج » نب  یب   » مان هب  یـصخش  دیدرگ و  هاگآ  رما  نایرج  زا  سواکیک  رگید  فرط  زا  دیـسر . یناوج  نس  هب  دازون  هکنیا 

هکنیا ات  داد  همادا  دوخ  يوجتـسج  هب  هجیتن  نتفرگ  نودـب  دایز  ياهتدـم  زین  روکذـم  صخـش  دـنک و  وجتـسج  شا  هداون  لاح  یگنوگچ 
رتـشیب یهاـگآ  يارب  . ) درب سواـکیک  دزن  هـب  هداد و  يرارف  ار  شدـنزرف  بایــسارفا و  رتـخد  يا  هـلیح  حرط  اـب  هدرک و  ادـیپ  ار  وا  ناـکم 

انز رگید  صخش  رسمه  اب  یـصخش  رگا  هک  تسا  ملـسم  هلأسم  نیا  یمالـسا  هقف  رد  [ 2 (. ] رصم فراعم  پاچ  ،ج1،ص504، يربط ر.ك:
دیاب دوب و  دـهاوخ  هدـننک  اـنز  نز  رهوش  هب  قلعتم  دـنزرف  نیا  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  يدـنزرف  لـمع  نیا  زا  هک  دوش  اـعدا  سپـس  دـنک و 

ار هدمآ  دوجو  هب  دنزرف  دناوت  یمن  يدراوم  نینچ  رد  عرـش  مکح  نیا  هک  تسا  حضاو  رپ  دننک . راسگنـس  ار  نز  نآ  هدننک و  انز  صخش 
، تروص نیا  رد  هک  دوـب  دـهاوخ  یعیبـط  تهج ، نیمه  هب  درادـب و  ظوـفحم  مدرم  ناـیم  رد  تلجخ  یگتـسکشرس و  زا  یگدـنز  یط  رد 

دهاوخ هگن  یفخم  دوخ  هب  ار  وا  باستنا  هراومه  هکلب  دـنک ، رارقا  يدـنزرف  نینچ  هب  دارفا ، راظنا  رد  دوشن  رـضاح  هدـننک ، اـنز  نز  رهوش 
زا سوس »  » لها هک  دنا  هتفگ  یضعب  تسا ؛ فالتخا  ناسیون  خیرات  نیب  مالسلا ،»» هیلع  » میهاربا ترـضح   » یلـصا نطو  هرابرد  [ 3 . ] تشاد

فارطا زا  يرهـش  هک  ءاـکرو »  » یخرب و  یثوک »  » یحاون يا  هدـع  و  لـباب »  » رد شدـلوت  لـحم  دـنیوگ  یم  یـضعب  هدوب و  زاوـها  یحاوـن 
یم یضعب  تسا ؛ فلتخم  ناسیون  خیرات  لاوقا  لیلخ ، میهاربا  نامز  هاشداپ  هراب  رد  هکنیا  امک  دنناد ، یم  نارح »  » یضعب هدوب و  رکـسک » »

و تسا . هدوب  رادناتسا  كاحـض »  » فرط زا  هک  هدوب  حون » نب  ماس  نب  سوک  نب  ناعنک  نب  دورمن   » مان هب  یـصخش  وا  نامز  هاشداپ  دنیوگ 
یهاشداپ نایـسراف ، زا  لبق  هدوب و  نافـساهط » نب  یهرز   » شیلـصا مسا  لقتـسم و  یهاشداپ  شدوخ  دورمن » هک  دنیوگ  یم  رگید  یـضعب 
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ات دارفا  زا  شدوجو  دیدرگ و  ماجنا  یفخم  میهاربا  تدالو  هکنیا  تلع  تسا . هتشاد  شرتسگ  نیمز  برغم  قرشم و  رب  شتنطلـس  هتـشاد و 
رد ام  هک  دنداد  ربخ  وا  هب  دورمن »  » رابرد ناسانـش  هراتـس  ، میهاربا تدالو  ندش  کیدزن  ماگنه  دوب  نیا  دش ، یم  هتـشاد  هگن  ناهنپ  اهتدـم 

دهاوخ امش  شور  نید و  فلاخم  هک  دش  دهاوخ  دلوتم  میهاربا »  » مان هب  يرسپ  وت  رهـش  رد  يدوز  هب  هک  میا  هدناوخ  یـسانش  هراتـس  ملع 
هدرک نایب  ار  نآ  تایـصوصخ  نیمجنم »  » هک میهاربا  دلوت  لاس  هک  یماگنه  درب . دهاوخ  نیب  زا  نیعم  خیرات  رد  ار  امـش  ياهتب  همه  دوب و 

جاودزا ماگنه  نوچ  میهاربا  ردام  یلو  دنریگب ، رظن  ریز  هدنکفا و  نادنز  هب  ار  نتسبآ  ياهنز  مامت  هک  داد  روتسد  دورمن  دیـسر ، ارف  دندوب 
هدومن و در  تدش  هب  ار  یلوا  هعیش  تایاور  تسا و  فالتخا  خیرات  لها  نیب  هدوب ، خرات »  » ای رزآ و  میهاربا  ردپ  هکنیا  رد   ) میهاربا ردپ  اب 

هیآ ماعنا ، هروس  هب  ( ) تسا هدوب  رزآ  شردپ  هک  دنک  یم  نیا  رب  تلالد  میرک  نآرق  رهاظ  یلو  دـنک  یم  دـییأت  ار  یمود  دـیکأت ، لامک  اب 
رد دوب . هدـیدرگن  نایامن  نادـنچ  يو  رد  لمح  راثآ  تسا ، هدوب  جاودزا  نیا  هرمث  نیلوا  میهاربا  هدوب و  یـسرون  رتخد  دوش ،) هعجارم   74

هنایفخم دومن ، نامیاز  درد  ساسحا  میهاربا  ردام  هک  یماگنه  دش . یم  هتشک  دورمن  روتـسد  هب  دیدرگ  یم  دلوتم  هک  يرـسپ  ره  لاس  نیا 
هدراذگ راغ  رد  دناشوپ و  سابل  هدرک و  زیمت  ار  وا  سپس  دروآ و  ایند  هب  ار  میهاربا  راغ ، نآ  رد  درب و  هانپ  دوب ، رهش  کیدزن  هک  يراغ  هب 

تـشگنا هک  دـید  یم  تفر ، یم  شندـید  هب  هک  تقوره  دز و  یم  رـس  وا  هب  مزال  تاـقوا  رد  تشگرب و  شا  هناـخ  هب  تسب و  ار  نآ  ِرد  و 
زا يریگربخ  يارب  اهتدم  ات  شردام  دوب . هداد  رارق  تشگنا  نامه  زا  ار  وا  ياذغ  دنوادخ  هک  دـنیوگ  یم  یـضعب  دـکم . یم  ار  دوخ  ماهبا 

دوب هک  راغ  رد  يو  دننک  یم  لقن  دیـسر . دشر  دح  هب  دش و  گرزب  میهاربا  هکنیا  ات  دومن  یم  یگدیـسر  وا  هب  تفر و  یم  راغ  هب  میهاربا 
شردام یتدم  زا  سپ  هکنیا  ات  تشذگ  یم  یلاس  هزادنا  هب  یهام  یهام و  هزادنا  هب  وا  رب  يا  هتفه  هک  يدح  هب  درک  یم  دـشر  تعرـس  هب 
هعلاـطم هب  میهاربا  هک  دوـب  ناـمز  نیا  رد  تشاداو . دـمآ  تفر و  هدوارم و  هـب  مدرم  نـیب  رد  دروآ و  رهـش  هـب  درک و  جراـخ  راـغ  زا  ار  وا 

هدرک لقن  نآرق  هک  هنوگنامه  دومن ، یم  هرظاـنم  اـهنآ  هراـب  رد  درک و  یم  رکف  ناگراتـس  دیـشروخ و  هاـم و  هراـب  رد  هتخادرپ و  ینیوکت 
هراب رد  [ 4 (. ] دننک هعجارم   120 ص 121 -  ج 1 ، يربط ، خـیرات  ، ) هب نادـنم  هقالع  تسا ؛ هدـش  رکذ  زین  يرگید  وحن  هب  هصق  نیا  تسا .

. هدومن نایب  نارگید  یگدنز  حرش  زا  رت  طوسبم  ار  وا  یگدنز  حرش  هتفگ و  نخـس  يربمغیپ  ره  زا  شیب  میرک  نآرق  نارمع » نب  یـسوم  »
هک ینامز  دنیوگ  یم  ناسیون  خیرات  دوش . هعجارم  خیرات  ياهباتک  هب  زین  ماعنا و  فارعا و  ءایبنا ، ءارعـش ، هط ، ياه  هروس  هب  هطبار  نیا  رد 

(. 198 ص 199 -  ج 1 ، يربط ، ، ) دوب ناهنپ  نوعرف  زا  تدم ، نیا  رد  دوب و  هلاس  داتشه  دش ، هدیزگرب  يربمغیپ  هب  یسوم 

تسا یعطق  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تدالو 

هکلب عقاو ، اب  فلاخم  تسرداـن و  رایـسب  تسا  یبلطم  هدادـن ، ربخ  یلع » نب  نسح   » يارب يرـسپ  دوجو  زا  سک  چـیه  هک  اـعدا  نیا  اـما  و 
زا دارفا  نادـنزرف  ریاـس  دوجو  هراـب  رد  هک  تسا  یناـنیمطا  زا  رتـشیب  یلع ،» نب  نسح   » يارب يدـهم »  » ماـن هب  يدـنزرف  دوـجو  هب  ناـنیمطا 
هک قیرط  نیا  هب  لوا : تسا : نکمم  هار  نیدـنچ  زا  ناسنا  يارب  دـنزرف ، تدالو  تابثا  هکنیا  رطاخ  هب  ددرگ . یم  لصاح  فراعتم  ياههار 

. دـنک حیرـصت  رظن ، دروم  صخـش  يارب  دولوم ، ندوب  دـنزرف  هب  مدرم  روضح  رد  دوش و  رـضاح  تدالو  ماگنه  رد  يرگید  نز  ای  هلباـق و 
دوجو هب  رارقا  ردپ ، هک  دنهد  تداهش  لداع  ناملـسم  رفن  ود  موس : تسا . هدیدرگ  يدنزرف  بحاص  هک  دنک  فارتعا  شارف  بحاص  مود :

زا ملع و  لـضف و  لـها  زا  يداـیز  هورگ  هک  هنوگ  نیا  هب  تسا . هدیـسر  تاـبثا  هب  اـههار  نیا  همه  يدـهم »  » دروـم رد  تسا . هدرک  دـنزرف 
فارتعا يدـهم »  » مان هب  يدـنزرف  دوجو  هب  يو  صخـش  هک  دـنا  هدرک  لقن  یلع » نب  نسح   » زا هراومه  ادـخ ، اـب  نیدـتم و  ناـنز  نادرم و 

رد رگید  یضعب  هب  تیلوفط و  لاح  رد  ار  يدهم »  » نانآ یضعب  هب  و  تسا . هدرک  حیرصت  دوخ  زا  دعب  شتماما  هب  نانآ  روضح  ردو  هدومن 
، شردـپ زا  سپ  يدـهم »  » صخـش هک  هدیـسر  تاـبثا  هب  بلطم  نیا  زین  و  تسا . هداد  ناـشن  هدوـب ، یـسرون  ناوـج  تروـص  هب  هک  یلاـح 

دنا هدرک  یم  میلست  يو  ناگدنیامن  هب  ار  دوخ  یلام  هوجو  نایعیش ، هدرک و  یم  یهن  رما و  نانآ  هب  هداد و  یم  خساپ  ار  نایعیش  ياهشسرپ 
زین دـنا و  هدوب  شروضح  رد  هراومه  هدرک و  لـقن  یلع » نب  نسح   » زا ار  بلاـطم  نیا  هک  ناـنیمطا  دروـم  دارفا  زا  يا  هدـع  ياـهمان  نم  و 
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هَّللا ۀـفرعم  یف  داشرالا   » باتک رد  ًاصوصخ  میاهباتک  رد  دـنا ، هدیـسر  یم  شتمدـخ  هب  یلع » نب  نسح   » زا سپ  هک  یناـسک  رتشیب  یماـسا 
. دننک عوجر  اهنآ  هب  دنرتشیب  یهاگآ  بلاط  هک  یناسک  ما ، هدرک  لقن  ۀبیغلا » ۀمامالا و  یف  حاضیالا   » باتک و  دابعلا » یلع 

( تدالو راکنا   ) نآ خساپ  داقتنا 2 و 

« نسح  » گرم زا  سپ  تهج  نیمه  هب  هدرک و  راکنا  ًادیدش  ار  شردارب  يارب  يدنزرف  دلوت  یلع » نب  رفعج  : » دـنیوگ یم  ناگدـننک  داقتنا 
یناسک نوخ  نتخیر  تشاداو و  نانآ  ندوب  نتسبآ  يوجتـسج  هب  نانز و  نازینک و  فیقوت  هب  ار  تقو  هاشداپ  هدرک و  بحاصت  ار  شلاوما 

تهج دـنچ  زا  هدوب و  ساسا  یب  ًالماک  یلبق  داقتنا  دـننام  داقتنا  نیا  درمـش . یم  زیاج  دـنا ، هدرک  یم  شردارب  يارب  يرـسپ  ياـعدا  هک  ار 
هب هابتشا  اطخ و  زا  صخـش  نآ  هک  تسا  هتفریذپ  حیحـص و  یتروص  رد  لمع ، نآ  تحـص  رب  يدرف  لمع  هب  لالدتـسا   - 1 تسا : دودرم 

هتـشادن و ار  یماقم  نینچ  یلع » نبرفعج   » هک دـنراد  قافتا  رما  نیا  رد  یمالـسا  ياهتما  همه  دـنزن و  رـس  وا  زا  یهاـنگ  زگره  هدوب و  رود 
دنا هدوب  يدایز  دارفا  هتشذگ  رد  هکنآ  بلطم  نیا  رب  دییأت  هدرک . یمن  نکمم  شیارب  ار  هانگ ) زا  تمـصع   ) ماقم نیا  شندوب ، ماما  دنزرف 
لیلخ میهاربا  نب  قاحـسا  نب  بوقعی   » نارـسپ هک  دنک  یم  لقن  ًاحیرـص  نآرق  دنا . هدش  بکترم  یگرزب  ناهانگ  هدوب و  ربمایپ  دـنزرف  هک 

« بوقعی  » هک يدیدش  نامیپ  دهعت و  نآ  اب  هدرک و  ملظ  فسوی »  » دوخ ردارب  قح  رد  دندوب ، هداز  ربمغیپ  هکنیا  اب  مالسلا »» مهیلع  » نمحرلا
هب ار  بوقعی »  » اهتدـم دـندنکفا و  هاچ  رد  شارخلد  عضو  نآ  اب  ار  وا  هدروخ و  ار  ناطیـش  بیرف  زاب  دوب ، هتفرگ  نانآ  زا  فسوی  ظفح  رد 

ار ترـسپ  هک  دنتفگ  هدـش و  لسوتم  غورد  هب  بوقعی ، دزن  دوخ ، نداد  هولج  هانگ  یب  يارب  دـندرک و  التبم  فسوی »  » قارف هصغ  هودـنا و 
هشیدنا و یتسردان  هب  ملع  اب  بوقعی  نارـسپ  نوچمه  یناگداز » ربمغیپ   » هک یماگنه  دندروخ . دـنگوس  زین  غورد  نیا  رب  هدروخ و  گرگ 
زا دشاب  یم  رت  نییاپ  بتارم  هب  اهنآ  زا  شماقم  هک  یسک  زا  یلامعا  نینچ  ریظن  هک  تسا  دیعب  ایآ  دنوش  بکترم  یلامعا  نینچ  دوخ ، راک 
قبط یعیبط و  رایـسب  هتـشاد ، نآ  دوجو  هب  ملع  هکنیا  اب  شردارب ، دـنزرف  هب  تبـسن  رفعج »  » راـکنا  - 2 دوش ؟ رداـص  یهاـگآ  ملع و  يور 

: ًالوا دوب : رایـسب  دـنک ، راکنا  ار  شردارب  دـنزرف  هک  درک  راداو  نامز  نآ  رد  ار  رفعج  هک  يا  یعیبط  بابـسا  هکنیا  رطاخ  هب  تسا ؛ راـظتنا 
یناسفن و ياه  هتساوخ  مامت  هب  نآ  هلیـسو  هب  تسناوت  یم  دیـسر ، یم  رفعج »  » تسد هب  رگا  هک  دوب  يدایز  لاوما  ياراد  یلع » نب  نسح  »

همه رد  ار  وا  نایعیش  هک  دوب  ییالاو  دنمجرا و  ماقم  نانچنآ  ياراد  نایعیـش ، راظنا  رد  یلع » نب  نسح  : » ًایناث دسرب . دوخ  يدام  ياهوزرآ 
ار وا  بضغ  دـنوادخ و  ياـضر  ار  وا  ياـضر  دـندوب . رادربناـمرف  عیطم و  وا  ربارب  رد  هتـشاد و  مدـقم  دوخ  رب  یعاـمتجا ، یـصخش و  روما 

دارفا همه  دوب و  نایعیـش  يونعم  يدام و  روما  لوؤسم  عجرم و  دوخ ، نامز  رد  یلع » نب  نسح  : » ًاـثلاث و  [. 1 . ] دنتسناد یم  دنوادخ  بضغ 
قاقحتـسا هک  يدارفا  هب  وا  ات  دـندرک  یم  میدـقت  وا  لیکو  هب  ای  وا و  هب  یهلا  هفیظو  کـی  ناونع  هب  ار  دوخ  لاوما  تاـکز  سمخ و  هعیش ،

ماـجنا وا  ینیـشناج  هب  تبـسن  یلع » نب  نسح   » زا سپ  ار  لـمع  نیا  نایعیـش  هک  تـسناد  یم  رفعج  دـناسرب و  دـنراد ، ار  اـهنآ  زا  هدافتـسا 
داقتنا مه  زاب  هتـشاد ، دوجو  رفعج  فرط  زا  يدـهم »  » راکنا يارب  هک  يا  هدـننک  کـیرحت  ياـه  هزیگنا  همه  نیازا  سپ  اـیآ  داد . دـنهاوخ 

لالدتسا تقیقح  رد  دننادب !؟ دوخ  ياعدم  یتسرد  رب  يدهاش  ار  شراکنا  هدرک و  لالدتسا  یـصخش  نینچ  راکنا  هب  دنناوت  یم  ناگدننک 
هیلع هللا  یلص  » دمحم  » يربمایپ یفن  رب  يراصن  دوهی و  زا  يا  هدع  لالدتسا  دننام  رفعج ، راکنا  هب  جع »)  ) يدهم تماما   » یفن رب  هتـسد  نیا 

اب دـشاب . یم  يو  اب  نانآ  ندرک  گـنج  و  هیما » ینب   » و مشاـه » ینب  رثکا   » راـکنا مالـسا و  ربمغیپ  يومع  بهلوبا »  » راـکنا هب  ملـسو »» هلآو 
بش و تشاد و  دوجو  يو  يربمغیپ  رب  هزجعم »  » راکـشآ حضاو و  لیلد  هک  درک  یم  راکنا  ار  دـمحم »  » تلاسر یلاح  رد  بهلوبا »  » هکنیا
زا هک  وا  لاثما  یناسک  رفعج و  يارب  تقیقح  فشک  هکنیا  لاح  و  تشگ . یم  رهاظ  يو  توبن  ياه  هناشن  میالع و  شمشچ  شیپ  رد  زور 

راکنا هب  بلاطم  هنوگنیا  راکنا  رد  هک  یناسک  هصالخ ، دوبن . ناسآ  نادـنچ  دـندش  یم  هتـشاد  هگن  رود  هب  یحلاصم  رطاخ  هب  رما  تقیقح 
ياهقف زا  ای  فرط و  یب  نادنمـشناد  فیدر  رد  ار  نانآ  ناوت  یمن  دـننک  لالدتـسا  بهل » یبا   » و لـهج » یبا   » راـکنا اـی  و  یلع » نب  رفعج  »
تبسن هک  نایعیش  ریغ  زا  هتسد  نآ  هعیش و  ناسیون  خیرات   - 3 دش . دنهاوخ  بوسحم  نانادان  ماوع و  وزج  تقیقح  رد  هکلب  درمش ، مالسا 
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عـضو يا  هدع  دـنراد ، یـصاخ  تقد  هجوت و  ددرگ  یم  نانآ  تایرظن  ارآ و  روهظ  هزیگنا  هک  يروما  نانآ و  راکفا  دارفا و  تشذگرـس  هب 
هدرک راداو  ار  وا  هدیدرگ و  شردارب  دـنزرف  يدـهم »  » هب تبـسن  يو  راکنا  بجوم  هک  ار  یلماوع  و  یلع » نب  رفعج   » یناگدـنز یقالخا و 

حـضاو رما  تقیقح  منک  نایب  ار  اهنآ  نم  رگا  هک  دنا  هدرک  لقن  دـنک ، کیرحت  شنایعیـش  نسح و  نیـشناج  هب  تبـسن  ار  تقو  هفیلخ  هک 
دالوا زا  هک  تسا  نیا  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  یم  زاب  راک  نیا  زا  ارم  دـنچ ، يروما  نکیل  دومن ، دـنهاوخ  كرد  ار  رفعج  تین  ءوس  هدـش و 

هب هک  دنرادن  شوخ  دننک و  یم  فارتعا  وا  يالاو  ماقم  و  يدـهم »  » دوجو هب  هتفایرد و  ار  تقیقح  هک  دـنراد  دوجو  يدایز  دارفا  رفعج ،» »
هک ما  هدیدن  ار  رفعج  دالوا  زا  سکچیه  ما  هدرک  هعلاطم  تقد و  نامز  نیا  رد  نم  هک  رادقم  نآ  هکلب  دوش ، هداد  یـصاخ  تبـسن  ناشدج 

دنتـسه وا  روهظ »  » رظتنم هدوب و  جع ) ) يدهم ندوب » هدنز   » هب لیاق  نانآ  همه  هکلب  دشاب ، هتـشاد  يداقتعا  هیماما »  » فالخ رب  هلأسم  نیا  رد 
ناـیم هـب  يرکذ  ناـنآ  هتــشذگ  زا  هدرکن و  راد  هـحیرج  ار  ناـنآ  بوـلق  زین  نـم  هـک  تـسا  نـیا  یمالــسا  یناـسنا و  قـالخا  ياـضتقم  و 

« یلع نب  نسح   » دنزرف هک  ینارکف  هتوک  همه  باوج  دش ، نایب  اجنیا  رد  هک  رصتخم  نیمه  اب  یهگناو  درادن . دوجو  رفعج »  » لاوحا . مرواین
نیا رکذ  [ 1  ] یقرواپ دـشاب . یمن  رکذ  هب  يزاـین  دوش و  یم  هداد  [ 2  ] هئجرم جراوخ و  هیدیز ، هیوشح ، هلزتعم ، دـننام  دـننک ، یم  راکنا  ار 

« ناقاخ هَّللا  دیبع  نب  دمحا   » سلجم رد  يزور  هک : دـنک  یم  لقن  داشرا »  » باتک رد  هللا  همحر  فنـصم  تسین . تبـسانم  یب  اجنیا  رد  هصق 
هکنیا اب  دـمحا » . » دـمآ نایم  هب  نایعیـش  ام  ماما  زا  تبحـص  دوب ، مق  ییاراد  سیئر  یـسابع » هَّللاب  نیعتـسملا   » و هَّللاـب » ّزتعملا   » فرط زا  هک 

نب دمحم  نب  یلع  نب  نسح   » قالخا تالامک و  لیاضف و  رد  یلماک  لصف  دوب ، نمشد  رایـسب  یلع  دالوا  اب  تشاد و  ننـست » لها   » بهذم
« یلع نب  نسح   » دـننام ار  سک  چـیه  يراوگرزب  ینمادـکاپ و  مارتحا و  راقو و  رظن  زا  مدوب  هک  ارماـس  رد  نم  : تفگ هدرک و  ناـیب  اـضرلا »

دوخ رب  سلاـجم ، رد  ار  وا  هدرک و  مارتـحا  ار  وا  هراومه  زین  روـشک  يارزو  شترا و  ناهدـنامرف  مرتـحم و  رایـسب  نادرمریپ  یتـح  مدـیدن .
مد رد  اضرلا » نب  دمحموبا  : » تفگ دنلب  يادص  اب  هدش و  دراو  یتمدخ  شیپ  هک  مدوب  هتـسشن  مردپ  سلجم  رد  يزور  دنتـشاد . یم  مدقم 

مدرک بجعت  رایسب  دندرب  مان  هینک  هب  مردپ  رضحم  رد  ار  یسک  هکنیا  زا  نم  دیهد . هزاجا  دز : دایرف  دینش  ار  ربخ  نیا  ات  مردپ  تسا . هناخ 
سپ دهد . روتسد  هفیلخ  هک  ار  یسک  ای  و  هفیلخ » دهعیلو   » ای هفیلخ »  » زج دنربب  مان  مسا  زا  ریغ  هب  ار  یسک  وا  رـضحم  رد  هک  دوبن  انب  نوچ 

. دـش دراو  يا  هدـننک  هریخ  راقو  تبیه و  اب  یناوج و  نس  رد  تروص ، وکین  الاب ، دـق و  شوخ  نوگمدـنگ ، یـصخش  هک  مدـید  یقیاقد  زا 
دیسوب ار  وا  هنیس  تروص و  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  تفاتش و  شلابقتسا  هب  یمدق  دنچ  رایتخا  یب  داتفا ، يو  هب  مردپ  مشچ  هک  یماگنه 

ارزو شترا و  ناهدـنامرف  و  مشاه » ینب   » زا سکچیه  اب  يدروخرب  نینچ  زگره  هک  یلاـح  رد  دـیناشن  دوخ  ياـجرب  هتفرگ و  ار  شتـسد  و 
رب مسر  هشیمه  و  تسا . هار  رد  دوب -  هفیلخ  نادنزرف  زا  هک  یسابع - » قفوم   » هک داد  ربخ  یتمدخ  شیپ  يا  هقیقد  دنچ  زا  سپ  درک . یمن 

هاگیاج ات  قاطا  رد  زا  دـندش و  یم  دراو  وا  نایفارطا  ناتمدخـشیپ و  وا ، زا  لـبق  دـش ، یم  دراو  مردـپ  رب  قفوم »  » هک ناـمز  ره  هک  دوب  نیا 
شیپ هک  ینامز  اـت  درک  یم  تبحـص  یلع » نب  نسح   » اـب ناـنچمه  مردـپ  دوش . جراـخ  هک  یماـگنه  اـت  دنداتـسیا  یم  فص  هب  شنتـسشن 
هقردب ار  وا  سپـس  ورب و  یهاوخ  یم  رگا  موش ! تیادف  تفگ : نسح »  » هب مردـپ  ماگنه  نیا  رد  دـندش . دراو  قفوم »  » یـصوصخ ناتمدـخ 

اب مردپ  دروخرب  نیا  زا  نم  دننک . جراخ  دـتفین ، وا  هب  قفوم  مشچ  هک  يرگید  رد  زا  هنایفخم  ار  وا  ات  داد  روتـسد  ناتمدـخ  شیپ  هب  درک و 
نآ وا  هب  حبـص  زورما  هک  يدرم  نآ  متفگ  متفر و  شتمدـخ  هب  اشع  زامن  زا  سپ  بش ، رد  هکنیا  ات  مدوب  تفگـش  رد  تیاـهن  یب  نسح ،» »

تسا و نایـضفار »  » ماما اضرلا » نبا   » هب فورعم  یلع » نب  نسح   » وا تفگ : دوب ؟ یـسک  هچ  یتفگ ، یم  موش  تیادـف  يدرک و  مارتحا  همه 
ماقم نیا  قاقحتسا  وا  زجب  مشاه » ینب   » زا سکچیه  دور ، نوریب  سابع » ینب   » يافلخ زا  تماما  رگا  مرسپ ! تفگ : توکس ، یتعاس  زا  سپ 
دیوگ یم  دمحا  دوب . یمرتحم  دنمشناد و  درم  رایـسب  زین  شردپ  تسا و  یتیحالـص  اب  راگزیهرپ و  دنمـشناد و  درم  رایـسب  نوچ  درادن ، ار 

اهقف و ةاضق ، نایـشترا ، ای  مشاه » ینب   » زا يدرف  ره  زا  منک . وجتـسج  وا  هراب  رد  هک  متفرگ  میمـصت  هتفرورف و  رکف  هب  مردـپ  راتفگ  زا  نم 
یم مدقم  ناگمه  رب  ار  وا  دـنراذگ و  یم  مارتحا  هداعلا  قوف  وا  هب  هدومن و  فیرعت  يو  زا  مدـید  مدومن ، شـسرپ  وا  هراب  رد  هک  نانآ  ریغ 
لباق هک  تسین  يدرف  رفعج  داد  خساپ  مردپ  دندرک ، لاؤس  نسح »  » ردارب رفعج »  » هراب رد  مردـپ  زا  اه » يرعـشا   » زا یـضعب  يزور  دـنراد .
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یمارتحا چیه  تسا و  راب  دـنب و  یب  دـشون ، یم  بارـش  دـنک ، یم  قسف  هک  تسا  يدرم  رفعج  ددرگ . هسیاقم  نسح  اب  ای  دـشاب و  شـسرپ 
صخش هزادنا  نیا  ات  مدرک  یمن  نامگ  هک  مدینش  ییاهتبحص  وا  زا  مردپ  رضحم  رد  شردارب  تافو  زا  سپ  يزور  تسین . لیاق  دوخ  يارب 
لاسره ضوع ، رد  نم  هد و  رارق  نم  يارب  ار  مردارب  هبتر  ماـقم و  هک  درک  یم  شهاوخ  مردـپ  زا  هکنیا  نآ  و  دـشاب . يا  هیاـمورف  تسپ و 

ردـپ و ناوریپ  هب  ًامیاد  هفیلخ  نادان ! يا  تفگ : يو  هب  هدـمآ و  بضغ  هب  تاملک  نیا  ندینـش  زا  مردـپ  مهد . یم  وت  هب  راـنید  رازه  تسیب 
دراد و زاـب  ود  نآ  يوریپ  یتسود و  زا  ار  ناـنآ  هک  ّتین  نیا  هب  تسا ، هدـیبوک  ناـنآ  قرف  رب  هشیمه  هدروآ و  دراو  راـشف  ًادـیدش  تردارب 

يرای کمک و  هب  یجایتحا  چـیه  یـشاب ، هتـشاد  ار  ماقم  نآ  تردارب  ردـپ و  ناوریپ  راـظنا  رد  وت  رگا  تسا ، هدـشن  يراـک  نینچ  هب  قفوم 
وا هب  سپـس  تشاد . دـهاوخن  تیارب  يریثأت  چـیه  ام  يرای  غیلبت و  یتشادـن ، یماقم  نینچ  نانآ  دزن  رگا  و  تشاد . یهاوخن  وا  ریغ  هفیلخ و 

« ارماس  » زا هک  یماگنه  نم  تفر و  ایند  زا  مردـپ  هکنیا  ات  دـنهدن  ار  هناخ  هب  دورو  هزاـجا  وا  هب  رگید  هک  داد  روتـسد  هدومن و  ییاـنتعا  یب 
ناوریپ و  تفای . یمن  وا  زا  يرثا  یلو  دیدرگ  یم  یلع » نب  نسح   » دنزرف لابند  هب  هشیمه  زین  هفیلخ  دوب و  لاح  نیمه  رب  زین  وا  مدش  جراخ 

تبیغ لاح  رد  تسا و  وا  نیشناج  تما » تماما   » رد هک  تسا  هتشاذگ  يرـسپ  دوخ  زا  نسح  هک  دنراد  هدیقع  هراومه  زین  یلع » نب  نسح  »
پاچ ، 363 ص 366 -  داـشرالا ، . ) دـیناهر دـهاوخ  روج  ملظ و  زا  ار  اـیندو  دومن  دـهاوخ  روـهظ  يزارد ، تدـم  زا  سپ  درب و  یم  رـسب 

يدایز ثحب  لیصفت و  جاتحم  هدرک ، دای  اهنآ  زا  ًارارک  مظعم  فلؤم  هک  باتک  نتم  رد  هدش  دای  ياهناونع  حیـضوت  [ 2 (. ] يدسا يدهشم 
ادـیپ یهاگآ  ظافلا  نیا  قیاقح  یناعم و  زا  يا  هزادـنا  ات  مرتحم  ناگدـنناوخ  هکنیا  يارب  یلو  تسین ، نآ  لـحم  باـتک  یقرواـپ  هک  تسا 

هک تسا  نیا  هلزتعم »  » ندـمآ دوجو  هب  هراب  رد  یمالـسا » نیملکتم   » نیب روهـشم  هلزتعم  میزادرپ : یم  اهنآ  حرـش  هب  لامجا  روطب  ام  دـننک 
نیع رد  دندوب و  يدایز  يا  هدع  هک  جراوخ »  » نیب یساسح  رایسب  ثحب  دوب ، يرصب » نسح   » باحـصا وزج  لازغ » ءاطع  نب  لصاو   » یتقو
زاغآ دوب ، هدننک  داقتنا  شوه و  اب  رایسب  درم  هک  يرصب » نسح   » نیب دندرک و  یم  دروخرب  يرشق  تخسرس و  رایـسب  دوخ  دیاقع  رد  لاح 

دـنرفاک و دارفا  نیا  دـنتفگ  یم  جراوخ » « ؟ نمؤم ای  دـنرفاک  دـنوش ، یم  هریبک  ناهانگ  بکترم  هک  یناـسک  اـیآ  دوب  نیا  ثحب  نآ  دـش و 
رب دـیاب  ار  نامیا  ماکحا  دـنا و  نمؤم  دارفا  نیا  هک  دـنتفگ  یم  يو  نادرگاش  و  يرـصب » نسح  . » درک يراج  نانآ  رب  دـیاب  ار  رفک  ماـکحا 
زا هتسد  نیا  هک  درک  ادیپ  داقتعا  دوب ، نسح  دنمشناد  مهم و  نادرگاش  زا  هک  اطع » نب  لصاو  ، » دایز ياهثحب  زا  سپ  تخاس . يراج  نانآ 

سلجم زا  سپـس  داهن و  مان  طسو » دـح  هدـیقع  نیتلزنملا ، نیب  ۀـلزنملا   » هب ار  هدـیقع  نیا  دـنا و  قساـف  هکلب  نمؤم ، هن  دـنرفاک و  هن  دارفا ،
، یکدـنا تدـم  زا  دـعب  داد و  لیکـشت  يا  هناگادـج  هسلج  نسح ، سلجم  لها  زا  يا  هدـع  اب  هدرک و  يریگ  هرانک  يرـصب » نسح   » سرد

تهج نیا  هب  لاحره  هب  درک . نوریب  دوخ  سرد  سلجم  زا  ار  نانآ  نسح  هک  دنا  هدرک  لقن  یـضعب  دش . قحلم  يو  هب  زین  دیبع » نبورمع  »
و جراوخ »  » هب تبـسن  يا  هناگادـج  هدـیقع  هدـیزگ و  تلزع  نسح  سرد  سلجم  زا  هک  یناـسک  ینعی  دـندش ؛ روهـشم  هلزتـعم »  » هب ناـنآ 

یـسوم نب  نسح  . » تسا هدش  نایب  يرگید  زیچ  مسا ، نیا  هب  نانآ  يراذگمان  تلع  ربتعم ، ياهباتک  زا  یـضعب  رد  دندرک . باختنا  نسح » »
هتـشک نامثع »  » هک یماگنه  دنا : هتفگ  قرفلاو » تالاقملا   » باتک رد  یمق » يرعـشا  هَّللادبع  نب  دعـس   » و ۀعیـشلا » قرف   » باتک رد  یتخبون »

دندنام و یقاب  مالـسلا » هیلع  » یلع تعیب  رب  هتـسد  کی  دندرک ، ادـیپ  فالتخا  یتدـم  زا  سپ  یلو  دـندرک  تعیب  یلع »  » اب مدرم  مامت  دـش ،
هملـسم نب  دمحم  «، » باطخ نب  رمع  نب  هَّللادبع  «، » صاقو یبا  نب  دعـس   » دـننام ربمغیپ ؛ باحـصا  ناسانـشرس  زا  يا  هدـع  اب  رگید ، هتـسد 

اب گنج  رد  هن  ترضح و  نآ  اب  گنج  رد  هن  هدیزگ ، تلزع  مالـسلا »» هیلع  » یلع  » اب تعیب  زا  یبلک » هثراح  نب  دیز  نب  ۀماسا   » و يراصنا »
دنا و هدیمان  هلزتعم »  » ار نانآ  تهج  نیمه  هب  و  تسین . زیاج  هتـسد  ود  نیا  زا  مادـکچیه  اب  گنج  دـنتفگ  دـندرکن و  تکرـش  وا  نافلاخم 
زا يا  هدع  اب  یمیمت » سیق  نب  فنحا   » یتدم زا  سپ  هک  دنا  هتـشون  زین  ناهاگآ  زا  یـضعب  دـندیدرگ . هلزتعم »  » ناراذـگناینب هشیمه  يارب 

رطاخ هب  دوش  ظفح  ملام  ناج و  هک  مدرک  يریگ  هرانک  گنج  زا  تهج  نیدب  نم  تفگ : دش و  ادج  مالـسلا » هیلع  » یلع زا  زین  میمت » ینب  »
: دـیوگ یم  هتـشون ، قرفلا » تالاقملا و   » باتک رب  هک  ییاه  یقرواپ  رد  روکـشم ، داوج  رتکد  مشاب . هتـشاد  يریگ  هراـنک  هب  داـقتعا  هکنیا 
زا هدننک  ضارعا  ریگ و  هشوگ  دارفا  داهز و  وزج  رما ، لوا  رد  نانآ  هک  دناد  یم  نیا  مسا  نیا  هب  ار  نانآ  يراذگمان  تلع  رهـسیت » دـلوج  »
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یمهرد ای  رانید  کی  هک  یلاح  رد  تفر  ایند  زا  هک  هدش  لقن  يو  تالاح  رد  تسا . هدوب  هتسد  نیا  زا  زین  اطع » نب  لصاو   » دنا و هدوب  ایند 
قالطا هلزتعم » نایاسراپ  زا  يدرمریپ   » ناونع نانآ  رب  هک  مینیب  یم  ار  دارفا  زا  یـضعب  يرجه  مهدراهچ  نرق  رد  ام  یتح  دـنامن . یقاب  وا  زا 

نسح زا  اطع » نب  لصاو   » هک ینامز  زا  هلزتعم  هکنیا  هب  تسا ، فلؤم  خیـش  حیرـصت  دنک  یم  دییأت  ار  روهـشم  هیرظن  هچنآ  یلو  دننک ، یم 
لبق نکی  ملو  : » دیوگ یم  روهشم  هیرظن  لقن  زا  سپ  مشش » هحفص  تالاقملا ، لئاوا   » باتک رد  خیش » . » دنا هدمآ  دوجوب  دش ، ادج  يرصب 

« لازتعا  » مان هب  یتکرح  ای  و  هلزتعم »  » ماـن هب  یهورگ  نیا ، زا  لـبق  : » ینعی ساـنلا .» نم  قیرف  یلع  ًاـملع  ناـک  ـال  لازتعـالا و  فرعی  کـلذ 
«، یخلب مساقلا  یبا   » دـننام هلزتعم  ناگرزب  زا  یـضعب  اب  يو  هک  تسا  هجوت  لـباق  زین  تهج  نیا  زا  خیـش »  » رظن و  دوب .» هدـیدرگن  هتخاـنش 
نآ هلزتعم  يراذگمان  تلع  هچ  لاحره ، هب  تسا . هدوب  نامزمه  يرصب » نیسحلا  یبا   » و يرختـسا » دیعـس  یبا  «، » يزار رابجلادبع  یـضاق  »
هب ناـنآ  هک  تسا  ملـسم  رما  نیا  یلو  میدرک ، لـقن  هک  دـشاب  یبلطم  ود  زا  یکی  نآ  تلع  هچ  دـنا و  هتفگ  نییمـالک »  » روهـشم هک  دـشاب 

ياراد مالسا ، یملع  يداقتعا و  لیاسم  رد  نانآ  دنا ؛ هدش  حرطم  نیملسم  خیرات  رد  یصاخ ، دیاقع  ياراد  مهم و  رایسب  هورگ  کی  ناونع 
زا يرـصتخم  زین  ام  هک  هدرک  رکذ  ار  نانآ  دیاقع  ًالـصفم  لحن » للم و   » باتک رد  یناتـسرهش » میرکلادبع   » دنتـسه و یـصوصخم  دـیاقع 
یم تقیقح  هب  ندیسر  ياههار  زا  یکی  ار  نآ  دنک و  تموکح  دناوت  یم  ینید  لیاسم  رد  لقع  دنیوگ : یم  هلزتعم  مینک . یم  لقن  ار  اهنآ 

رد یسابع » تلود   » یتدیقع لوصا  زا  هدوب و  یتموکح  هاگتسد  دییأت  دروم  یـسابع » لکوتم   » نامز ات  نومأم »  » نامز زا  هدیقع  نیا  دنناد و 
و دنک . یم  نایب  ار  نآ  مکح  اهنت  عرش »  » دهدب و صیخشت  دناوت  یم  لقع »  » طقف ار  لاعفا  حبق  نسح و  دنیوگ : یم  تسا . هدوب  تدم  نیا 
وا تاذ  وزج  ار  اهنآ  هکلب  تسین ، وا  تاذ  رب  دیاز  دنوادخ  تافص  دندقتعم  نینچمه  و  دنناد . یم  بجاو  دنوادخ  رب  ار  حلصا  تقلخ  نانآ 

قولخم و ار  میرک  نآرق  و  دوش . قالطا  دناوت  یمن  رگید  دوجوم  چیه  رب  تسا و  دنوادخ  هژیو  میدق »  » تفـص هک  دنیوگ  یم  دنناد و  یم 
بجاو دنوادخ  لاعفا  رد  ار  تحلصم  تمکح و  هظحالم  و  دنناد . یمن  ندید  لباق  ار  دنوادخ  ترخآ ، ایند و  رد  دنناد و  یم  ادخ  هدیرفآ 
بجاو دـنوادخ  رب  ار  هریبک  ناهانگ  ناگدـنوش  بکترم  ندرک  تازاجم  رادربنامرف و  عیطم و  ناگدـنب  هب  نداد  وکین  شاداپ  و  دـنناد . یم 

هب تسا و  یمالـسا  بهاذم  نیرتکیدزن  هعیـش »  » بهذم هب  تبـسن  هلزتعم » ، » يداقتعا رظن  زا  هک  میوش  یم  روآدای  ار  هتکن  نیا  دـنناد . یم 
هک ییاهزیچ   - 1 تسا : هدمآ  انعم  نیدنچ  هب  تغل  رد  وشح »  » هّیوشح دنراد . لماک  قفاوت  هدشدای ، دیاقع  مامت  رد  هعیـش ، اب  تهج  نیمه 

ییاهزیچ  - 3 تسپ . ریقح و  مدرم  ای  رادقم  یب  ریقح و  يایشا   - 2 هچراپ . ياه  هزیر  ای  هبنپ و  دننام  دـنراذگ ، یم  فاحل  ای  کشت  لخاد 
رد و  دنیوگ . یم  هیشاح » یـشاوح و  ، » هّجوم مهم و  صخـش  نایفارطا  هب  تهج ، نیمه  هب  دیاش  و  دشاب . درخ  کچوک و  مسج  رظن  زا  هک 

نارظن بحاص  زا  يا  هدع  هب  مالک  لها  نایم  رد  تهج  نیمه  هب  دشاب و  هتـشادن  يا  هدیاف  چیه  هک  تسا  يدـیاز  زیچ  يانعم  هب  حالطـصا 
همّلـسم و تایاور  قطنم و  لقع و  اب  هک  ار  ناماما  ربمایپ و  هب  بوسنم  تایاور  زا  هدـع  کی  نانآ  هکنوچ  دـنیوگ ؛ یم  هیوشح » ، » یمالـسا
. دننک یم  لقن  ار  اهنآ  هتسناد و  ربتعم  حیحص و  دوش ، یم  باسح  تایاور  وزج  هک  ببس  نیا  هب  اهنت  تسین ، راگزاس  نآرق  همکحم  تایآ 

نانآ هتسد  رس  دوش و  یم  دای  هیرتب »  » مان هب  یهاگ  و  هیوشح »  » مان هب  نانآ  زا  یهاگ  هک  دنتـسه  يرابخا »  » هفیاط نامه  نانآ  تقیقح  رد  و 
«، سنا نب  کلام  «، » یعفاش سیردا  نب  دمحم  «، » یلیل یبا  نبا  «، » هَّللادـبع نب  کیرـش  «، » يروث نایفـس   » دـننام دـنا ؛ تنـس  لها  زا  يدارفا 

تاداـقتعا باـب  رد  هیوشح » ... » و لـیهک » نب  ۀملـس  «، » هنییع نب  مکح  «، » هصفح یبا  نب  ملاـس  «، » اونلا ریثـک  «، » یح نب  حـلاص  نب  نسح  »
ریخ لامعا  ماجنا  رد  ناسنا  دنیوگ : یم  هیوشح » : » مینک یم  لقن  ار  اهنآ  زا  یضعب  ام  هک  دنتسه  یصاخ  تایرظن  دیاقع و  ياراد  یمالـسا ،

سفن و ياراد  ناسنا ، دننام  دـنوادخ  و  تسا !! ناسنا  هیبش  تقلخ ، رظن  زا  دـنوادخ »  » دـندقتعم نانآ  تسا . رایتخا  نودـب  روبجم و  رـش ، و 
درف هک  ار  یتـیاور  ره  روـطنیمه  و  دـننک . یم  لالدتـسا  نآرق  تاـیآ  رهاـظ  هب  هراـب  نیا  رد  و  دـشاب !! یم  تسد  مشچ و  شوـگ و  ندـب و 
ربتعم تجح و  نانآ  رظن  زا  تیاور  نآ  دنک ، رکذ  صخشم  روط  هب  ار  نآ  نایوار  هلـسلس  دنک و  لقن  ربمغیپ  زا  يدامتعا  دروم  دنمـشناد و 

اطخ رگیدـکی  اـب  گـنج  رد  هشیاـع »  » و ریبز » «، » هحلط ««، » مالـسلا هیلع  » یلع  » دـندقتعم هک  تسا  نیا  ناـنآ  دـیاقع  رگید  زا  دوب . دـهاوخ 
اب نانآ  گنج  دنداد و  ماجنا  حیحص  لمع  هتفر و  تسرد  هار  دنتسشن ، تکاس  هدرکن و  کمک  نانآ  زا  مادکچیه  هب  هک  یناسک  دندرک و 
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یم او  ادخ  هب  ار  نانآ  دب  بوخو و  مینک  یم  يوریپ  ناشلامعا  ریاس  زا  میراد و  تسود  ار  ناشدوخ  یلو  تسین  ام  دـییأت  دروم  رگیدـکی ،
هک دـش  ققحم  یماگنه  زا  وا  تماما »  » یلو تسا  ملعا  لضفا و  مدرم  ماـمت  زا  مالـسلا »» هیلع  » یلع : » دـنیوگ یم  ناـنآ  نینچمه  میراذـگ .
«، یتخبون هعیشلا  قرف   » ياهباتک هب  رتشیب  یهاگآ  يارب  دوبن !!! ماما  نآ  زا  لبق  دندرپس و  وا  تسد  هب  ار  تفالخ »  » هدرک و تعیب  وا  اب  مدرم 

ماما دـنزرف  دـیز »  » زا یهاوخاوه  يوریپ و  ياعدا  هک  دنتـسه  یهورگ  هیدـیز »  » هیدـیز دوش . عوجر  لحن » للم و   » و قرفلا » تـالاقملا و  »
تبـسن یمالـسا ، ياهتلم  خیرات  رد  دننک . یم  یلع » نب  نسح  رـسپ  دیز   » و نیدباعلا » نیز   » هب فورعم  نیـسحلا » نب  یلع   » نایعیـش مراهچ 

« دیز  » نأش رد  تسا . دودرم  یلکب  هدیسر ، ام  هب  يو  هراب  رد  هعیش  نایاوشیپ  زا  هک  یتایاور  رظن  زا  اهتبـسن  نیا  هک  دنا  هداد  دیز »  » هب ییاه 
زا یکی  دـیز »  » میومع دـیوگ : یم  یـسابع » نومأم   » هب يو  هراب  رد  مالـسلا »» امهیلع  » یـسوم نب  یلع   » نایعیـش متـشه  ماما  هک  سب  نیمه 

، دیسر تداهش  هب  وا  هار  رد  هکنیا  ات  تخادرپ  داهج  هب  شنانمشد  اب  وا  رطاخ  هب  دمآ و  شورخ  هب  ادخ  يارب  دوب ، دمحم » لآ   » نادنمشناد
داهج ادـخ  هار  رد  و  :» ینعی 78 ؛) جـح /  ...« ) ْمُکیبَتْجا َوُه  ِهِداهِج  َّقَح  ِهَّللا  ِیف  اوُدِـهاجَو   » دوب هیآ  نیا  لها  زا  دـیز »  » هک دـنگوس ! ادـخ  هب 
حدم رد  نومـضم  نیمه  هب  بیرق  زین  مالـسلا »» امهیلع  » دمحم نب  رفعج  ماما  ...«. » دیزگرب ار  امـش  وا  دییامن ! ادا  ار  شداهج  ّقح  و  دـینک ،

رکنم و زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زج  يزیچ  يوما ، هفیلخ  کلملادبع » نب  ماشه   » دض رب  وا  هناحلـسم  مایق  هزیگنا  تسا و  هتفگ  نخـس  دیز 
« نسحلا ینب  تاداـس   » فرط زا  هک  ییاـهمایق  رثکا  هک  تفگ  ناوت  یم  هکلب  تسا . هدوبن  يو  سلجم  رد  مالـسا  ربـمغیپ  هب  مانـشد  ندـینش 
قح و رب  ماما  هب  توعد  نانآ  مامت  راعـش  هدوب و  هعیـش » ناماما   » دامتعا دروم  قحرب و  ماما  هب  توعد  ناونع  هب  قح و  هیاپ  رب  هتفرگ ، ماجنا 

نب ییحی   » هک هنوگنامه  دنا ، هدرک  یم  نآ  هب  حیرـصت  عقاوم ، زا  یـضعب  رد  و  تسا . هدوب  دمحم » لآ  نم  اضرلا   » قلخ ادـخ و  لوبق  دروم 
، هدیدرگ لقن  خـیرات  رد  هیدـیز » بهذـم   » مان هب  هچنآ  و  درک . مالعا  ار  بلطم  نیا  تقو ، مکاح  تردـق  اب  گنج  مرگ  امرگ  رد  زین  رمع »

هچنآ نیارب ، انب  درادـن . دـیز »  » صخـش هب  یطابترا  چـیه  هتـسویپ و  عوقو  هب  وا  ییادـف  نارادـفرط  ناهاوخاوه و  فرط  زا  هک  تسا  يزیچ 
فیدر رد  ار  وا  هدرک و  لـقن  مود  لوا و  هفیلخ  تبـسن  هب  شداـقتعا  زا  يو ، هراـب  رد  لـحن » لـلم و   » باـتک رد  یناتـسرهش » میرکلادـبع  »

دندنار و دوخ  زا  ار  وا  يو  صاخ  دـیاقع  رطاخ  هب  هفوک  نایعیـش  هک  دـنک  یم  اعدا  هتـشادنپ و  هلزتعم »  » سیئر اطع » نب  لصاو   » نادرگاش
هتسد دنچ  هیدیز » . » درادن يا  هیاپ  چیه  هدوب و  ساسا  یب  یگمه  هدرک ، هرظانم  اهراب  دیاقع  نیا  هراب  رد  يو  اب  شردارب  رقاب » دمحم  ماما  »
ماقم رد  ام  هک  هدش  لقن  یضیقن  دض و  بلاطم  نانآ  دیاقع  هب  عجار  هینامیلس .»  » و هیرتب » «، » هیبوقعی «، » هیبحاص «، » هیدوراج :» دننام دنتسه ؛

هدـیقع هیدـیز »  » زا يا  هدـع  مینک . یم  رکذ  دـنا ، هدرک  لقن  نانآ  زا  خـیرات  ياهباتک  رد  هک  ار  هچنآ  طقف  میتسین ، اـهنآ  قیقحت  یـسررب و 
باختنا ار  وا  زا  ریغ  هک  دنتـشاد  قح  مدرم  لاح ، نیع  رد  تسا و  هدوب  مدرم  لضفا  مالـسا  ربمغیپ  زا  سپ  بلاط ،» یبا  نب  یلع   » هک دـنراد 

رگاو تسا . بجاو  زین  وا  زا  مدرم  تعاطا  هدوب و  قحب  دـندرک ، باختنا  تیاضر  يور  زا  مدرم  هک  ار  یـسک  تموکح  تیـالو و  دـننک و 
سک نآ  رگا  یتـح  مشاـه » ینب   » و شیرق »  » زا سکره  دوش و  یم  تباـث  شتماـما  دـندرک ، عاـمتجا  وا  زا  ریغ  یـصخش  رب  یمالـسا  تما 
هدوب یـشیدنا  رود  تمکح و  يور  زا  رکب » یبا   » باختنا و  دوب !! دهاوخ  هارمگ  رفاک و  دـنک  تفلاخم  مدرم ، بختنم  درف  اب  دـشاب ، یلع » »
ییاه یبلط  قح  رطاخ  هب  زین  هداد و  ماجنا  هک  یتازرابم  اهگنج و  رطاخ  هب  بلاط ،» یبا  نب  یلع   » اـب ناملـسم  مدرم  تیرثکا  هکنوچ  تسا ؛

ریگتخـس و درف  هب  مدرم  هدوت  ًالوصا  و  دندرک . یمن  تعاطا  وا  زا  هدوبن و  قفاوم  دوب ، هدیـسر  روهظ  هب  وا  زا  یگدـنز ، یط  رد  هراومه  هک 
رتکیدزن هدومن و  لیم  رتشیب  لدتعم  راگزاس و  دارفا  هب  هراومه  دیآ و  یمن  ناششوخ  يدرف  نینچ  زا  هدادن و  ناشن  یلیامت  نادنچ  هدندکی 

هب ام  رب  ار  يریگتخـس  محر و  یب  درم  رکب » یبا   » هک دش  دنلب  مدرم  دایرف  درک ، باختنا  ار  رمع » «، » رکب یبا   » هک یماگنه  یتح  دنوش . یم 
دوب و هداتفین  رد  یسک  اب  هتـشکن و  ار  یـسک  هک  دوب  لدتعم  میالم و  يدرم  ریپ  یلع ،»  » فالخ رب  رکب » یبا   » یلو تسا . هتـشامگ  تفالخ 

نآ رد  ربمغیپ  هفیلخ  هک  دومن  یم  اضتقا  نیملسم  مالـسا و  تحلـصم  دندرک و  یم  تعاطا  هدوب و  یـضار  وا  زا  مدرم  همه  رطاخ  نیمه  هب 
مدرم لضفا  ملسو » هلآو  هیلع  هللا  یلـص  » مرکا ربمغیپ  زا  سپ  یلع » : » دنیوگ یم  نانآ  زا  يا  هدع  دشاب . يدرف  نینچ  کی  لاوحا ، عاضوا و 
دندرک يوریپ  نانآ  زا  هک  ربمغیپ  تما  زا  هتـسد  نآ  هدـیدرگ و  رفاک  دـنتفرگ ، مالـسلا » هیلع  » یلع زا  ار  تفالخ  ماقم  هک  یناـسک  و  تسا .
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ماما زا  سپ  هدوب و  مالـسلا » مهیلع  » نیـسح ماما  قح  نسح ، ماما  زا  دعب  نسح و  ماما  قح  یلع ، ترـضح  زا  دعب  تماما  و  دـنا . هدـش  رفاک 
ییاروش و وحن  هب  ود  نآ  دالوا  نیب  رد  ًالوا : هکنیا  طرـش  هب  دـنوش  باختنا  نیـسح  نسح و  ماما  دالوا  زا  دـیاب  ماـما  مالـسلا » هیلع  » نیـسح

دنیشنب هناخ  رد  هک  یسک  یلو  دهد . لیکشت  تموکح  هدومن و  هناحلسم  مایق  دیاب  دوش  یم  باختنا  هک  یسک  ًایناث : دریگ و  ماجنا  یباختنا 
روط هب  هک  نیـسح  نسح و  نادـنزرف  زا  درف  ره  و  دوب . دـهاوخن  تماـما  ماـقم  قیـال  دـنکن ، یتوعد  چـیه  هدیـشک و  دوـخ  يور  رب  هدرپ  و 

هدننک هارمگ  وا  زا  يوریپ  لطاب و  شتماما  کش  نودب  دشابن ، لیاق  يرگید  نادـنزرف  يارب  ار  قح  نیا  دـنک و  تفالخ  ياعدا  يراصحنا ،
: هکنیا لوا  میوش : یم  روآدای  ار  هتکن  هس  اجنیا  رد  دنرادن . لوبق  ایند  هب  ار  هعیـش  ناماما  تشگزاب  تعجر و  نانآ ، زا  يرگید  هدـع  تسا .

ًابلاغ یلمع ، عورف  ماکحا و  رظن  زا  یلو  دننک ، یم  يوریپ  هلزتعم  زا  یبهذم  راکفا  یتدیقع و  لوصا  رظن  زا  هیدـیز » ، » عالطا لها  لقن  قبط 
یم طابنتسا  نینچ  نانآ  هناحلـسم  ياهتکرح  عومجم  زا  هیدیز و  یگدنز  خیرات  يالبال  زا  هکنیا : مود  دنـشاب . یم  هفینحوبا »  » بهذم وریپ 

ای مدرم  باختنا  هناحلـسم و  مایق  دـنا و  هداد  رارق  هجوت  دروم  هناگادـج  روط  هب  ار  تماما  تفالخ و  هلأسم  ود  زا  مادـک  ره  ناـنآ  هک  دوش 
یهلا ینورد و  طقف  ار  تماما  هلأسم  اما  دـنا و  هتـسناد  یم  طرـش  تموکح  تفالخ و  هلأسم  رد  اهنت  ار  نیـسح  نسح و  نادـنزرف  باـختنا 

قرف «، » يرعشا قرفلاو  تالاقملا   » ياهباتک هب  هتکن  نیا  فشک  يارب  دنا ، هتـسنادن  مزال  ار  یطورـش  نینچ  ًادبا  ماما ، باختنا  رد  هتـسناد و 
زین ییاهتموکح  یمالسا ، ياهنیمزرس  زا  یضعب  رد  خیرات ، راودا  رد  هیدیز » : » هکنیا موس  دوش . عوجر  یـسلجم » راحب   » و یتخبون » هعیـشلا 

رد يدالیم   791 ياهلاس 926 -  رد  مالسلا »» هیلع  » یبتجم نسح  ماما   » دالوا هلیسو  هب  نانآ  ياهتلود  زا  یکی  دنا . هداد  لیکشت  دوخ  مان  هب 
رد مالسلا »» هیلع  » یبتجم نسح  ماما  دالوا   » هلیسو هب  زین  يرگید  و  تشگ . روهشم  نییـسیردا »  » تلود مان  هب  هک  دش  لیکـشت  اقیرفآ  لامش 

دوجو رخاوا  نیا  ات  هک  دیدرگ  لیکشت  نمی »  » رد رگید ، تلود  و  دیدرگ . سیسأت  ناردنزام » ناتسربط ،  » رد يدالیم   863 ياهلاس 928 - 
ناـمرف تعاـطا و  زا  هک  دوـش  یم  قـالطا  یهورگ  اـی  درف و  ره  رب  تـغل ، رظن  زا  جراوـخ »  » ظـفل جراوـخ  دـش . ضرقنم  سپـس  تـشاد و 

هک دنتسه  يدارفا  زا  هتسد  نآ  دوصقم  مالسا ، خیرات  حالطـصا  رظن  زا  و  دنک . هناحلـسم  مایق  نآ  هیلع  هدرک و  یلاخ  هناش  تقو ، تموکح 
وا هیلع  هداد ، تیاضر  نیمکح »  » هب یلع »  » هکنیا هناـهب  هب  هدـش و  ادـج  مالـسلا »» هیلع  » بلاـط یبا  نب  یلع   » رکـشل زا  نیفـص »  » گـنج رد 

« هیواعم  » و یلع »  » نیب گنج  نیفص ، رد  هک  یماگنه  مینک : یم  وگزاب  زیزع  ناگدنناوخ  يارب  راصتخا  وحن  هب  ار  هعقاو  نیا  ام  دندیروش و 
« صاعورمع  » اما دـشاپب  مه  زا  يو  شترا  دروخب و  تسکـش  یعخن » رتشا  کلام   » هلیـسو هب  هیواعم  رکـشل  هک  دوب  کـیدزن  دـش و  هبولغم 
دنشکب و گنج  زا  تسد  هک  دنک  راداو  ار  نانآ  دهد و  بیرف  ار  مالـسلا » هیلع  » یلع نارادفرط  هکنیا  رطاخ  هب  هیواعم »  » صوصخم رواشم 

مالعا دـننک و  هزین  رـس  رب  ار  نآرق »  » ماش لها  ات  داد  روتـسد  دروآ ، لمع  هب  يریگولج  هیواـعم  رکیپ  رب  ییاـهن  هبرـض  دورو  زا  هلیـسونیدب 
لها دنا . میلـست  هب  رـضاح  دهدب  فرط  نآ  هب  قح  نآرق  هک  یفرط  ره  هب  دنک و  قیدصت  نآرق  هک  يا  هنادنمتفارـش  هحلاصم  هب  هک  دـنراد 

ثعـشا ، » دیدرگ ماجنا  هناراکایر  لمع  نیا  هک  يا  هظحل  نیلوا  رد  هک  ینعم  نیا  هب  داتفا ، رگراک  ًالماک  هلیح  نیا  دـندرک و  نینچ  زین  ماش 
هدمآ و مالسلا » هیلع  » یلع رـضحم  هب  هتفگ و  کیبل  نانآ  يادن  هب  ییاط » نیـصح  نب  دیز   » و یمیمت » یکدف  نب  رعـسم  «، » يدنک سیق  نب 

یم توعد  نانآ  رب  ندز  ریـشمش  هب  ار  ام  وت  دنا و  هدرک  توعد  نآرق  مکح  هب  ار  ام  نانآ ، هکنوچ  تسین ؛ زیاج  گنج  نیا ، زا  دعب  دنتفگ 
گنج رد  نوـچ  ناـنآ  تسین ، شیب  یبـیرف  ناـشراک  نیا  دـنیوگ و  یم  غورد  دارفا ، نیا  تفگ : ناـنآ  خـساپ  رد  مالـسلا » هیلع  » یلع ینک .
گنج زا  تسد  وگب  رتشا » کلام   » هب ای  دنتفگ : مالـسلا » هیلع  » یلع خـساپ  رد  نانآ  دـننک ، یم  هحلاصم  ياعدا  راچان  دـنا  هدروخ  تسکش 

هدیـشک و تسد  گنج  زا  کلام  ات  داد  روتـسد  دش و  راچان  مالـسلا » هیلع  » یلع میدرک . نامثع »  » اب هک  درک  میهاوخ  نآ  وت  اب  ای  درادرب و 
قح هک  دنیامن  صخشم  نآرق  يور  زا  یضاق  ود  نآ  ات  دننک  نییعت  یضاق  ود  گنج ، نیفرط  هک  دش  نیا  رب  انب  سپس  ددرگرب . هاگرارق  هب 

دنتفگ هدرکن و  لوبق  دارفا  نآ  یلو  دومن ، نیعم  راک  نیا  يارب  ار  سابع » نب  هَّللادـبع  « » مالـسلا هیلع  » یلع تسا . فرط  ود  زا  کیمادـک  اب 
يارب ار  يرعـشا » یـسوموبا  « » مالـسلا هیلع  » یلع يأر  هب  هجوت  نودب  ماجنارـس  درک . دهاوخ  مکح  وت  عفن  هب  ًارهق  هدوب و  وت  ناشیوخ  زا  وا 

تواـضق هب  هدـش و  عـمج  لدـنجلا » ۀـمود   » ماـن هب  یناـکم  رد  ود  نآ  درک . نییعت  ار  صاـعورمع »  » مه هیواـعم  دـندومن و  نیعم  تواـضق 
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زا ار  مالـسلا » هیلع  » یلع دومن و  بوـصنم  تفـالخ  هب  ار  هیواـعم  داد و  بیرف  ار  یـسوموبا  صاـع ، ورمع  هک  دـش  نیا  هجیتـن  دـنتخادرپ و 
« مالـسلا هیلع  » یلع رب  زاب  دـش ، یهتنم  یـسایس  حاضتفا  نینچ  هب  ود ، نآ  تواضق  هجیتن  دـندید  هک  یماگنه  هتـسد  نیا  درک . علخ  تفالخ 

مکح نوچ  يا ؛ هدش  رفاک  وت  سپ  یتفریذپ ، ار  مدرم  هیرظن  دنوادخ  نید  رد  يداد و  تیاضر  نیمکح  هب  ارچ  هک  هناهب  نیا  هب  دـندیروش 
بهو نب  هَّللادبع  «، » روعا نب  باتع  «، » ءاوک نب  هَّللادبع   » یگدرکرـس هب  رفن  رازه  هدزاود  بیرق  تبقاع  و  تسا . دـنوادخ  هب  رـصحنم  طقف 

نب هَّللادـبع   » اب هدـش و  عمج  هفوک  کیدزن  ءارورح »  » مان هب  یعـضوم  رد  هیدـثلا » وذ   » و مصاع » یبا  نب  دـیزی  «، » ریرج نب  ةورع  «، » یبسار
هیلع » یلع تبقاـع  دـندش و  بوشآ  تراـغ و  لـتق و  لوغـشم  هیواـعم ، و  مالـسلا » هیلع  » یلع هیلع  شروش  ناونع  هب  دـندرک و  تعیب  بهو »

هب رفن  ود  نامع ،»  » هب رفن  ود  دندرک ، رارف  ناشرفن  ُهن  طقف  هدش و  هتشک  گنج  نیا  رد  نانآ  عطاق  تیرثکا  هدومن و  گنج  نانآ  اب  مالسلا »
رد ییاهتعدـب  دـندرک و  اپ  رب  ییاه  بوشآ  یحاون  نیا  رد  هتفر و  نمی »  » هب رفن  کی  و  زاجح »  » هب رفن  ود  ناتـسیس ،»  » هب رفن  ود  نامرک ،» »

و هیـضابا » «، » هیرفـص «، » هیدـجن «، » هقرارزا «، » هیـسهیب «، » همکحم  » ناـنآ نیرتمهم  هک  دـنهورگ  نیدـنچ  جراوخ » . » دـندراذگ مالـسا  نید 
یموق ره  رد  رگا  هک  يزیچ  نامه  ینعی  هدوب ؛ سدـقت  اب  مأوت  لهج  رب  نوچ  جراوخ »  » یلـصا هاگ  هیکت  رکفت و  ساسا  دنتـسه . هدراجع » »
نیمه هب  ددرگ ، یم  راک  لغد  نادایـش  تسد  هب  نانآ  رامحتـسا  رامثتـسا و  لماع  هدش و  نانآ  یگداتفا  بقع  یتخبدب و  ثعاب  دوش ، ادـیپ 
هطقن هدوب و  دـقتعم  نآ  هب  ناـنآ  همه  هچنآ  یلو  تسا . هدیـسر  روهظ  هب  ناـنآ  زا  یـضقانتم  اـسب  هچ  نوگاـنوگ و  تاـیرظن  ارآ و  رطاـخ ،

یم راذگتعدب  ادخ  نید  رد  نیفـص »  » رد میکحت »  » نتفریذـپ هلیـسو  هب  ار  مالـسلا » هیلع  » یلع  - 1 هک : تسا  نیا  دراد  رارق  ناـنآ  كرتـشم 
یگدنب هنوگره  رب  ار  ود  نآ  زا  نتسج  تئارب  دنیوج و  یم  يربت  ود  نآ  زا  هتسناد و  نیرفن  نعل و  بجوتسم  ار  نامثع  یلع و   - 2 دنناد !!!

، دنوش یم  هریبک  هانگ  بکترم  هک  ار  یناسک   - 3 دنا . هداد  رارق  رما  نیا  لوبق  رب  زین  ار  نداد  نز  نتفرگ و  نز  دنراد !! یم  مدقم  یتعاط  و 
رب دنک ، لمع  ربمغیپ  تنـس  فالخ  رب  دوش و  جراخ  مالـسا  نوناق  دودح  زا  هفیلخ  ای  ماما  هک  یتروص  رد  دنیوگ  یم   - 4 دنناد . یم  رفاک 

ناکدوک اهنز و  نتـشک  هدرمـش و  رفاک  ای  كرـشم  ار  دوخ  نافلاخم  مامت   - 5 دـنروشب . وا  رب  هدرک و  ماـیق  وا  هیلع  هک  تسا  بجاو  تـما 
ریغ و  لحن » للم و  «، » ۀعیـشلا قرف  «، » تالاقملا  » ياهباتک هب  دنناوت  یم  دـنرتشیب  یهاگآ  بلاط  هک  یناسک  دـنناد . یم  حابم  ار  نانآ  غلابان 

لامعتـسا ریخأـت »  » ياـنعم هب  یهاـگ  لامعتـسا ، رظن  زا  یلو  هدـش  هتفرگ  ءاـجرا »  » تغل زا  لـصا  رد  هـئجرم »  » هـئجرم دـنیامن . هـعجارم  نآ 
هب یهاگ  و  ار .» وا  هدب  تلهم  زادـنیب و  ریخأت  هب  هک  دـنتفگ  : » ینعی 111 ؛( فارعا /  ...« ) ُهاخَاَو ْهِجْرَا  اُولاق  » هفیرـش هیآ  نیا  دننام  هدـیدرگ .

حالطصا رد  و  دنوادخ .» ششخب  ناراودیما  : » ینعی 106 ؛) هبوت /  ...« ) ِهَّللا ِْرمَِال  َنوَجُْرم  »... هیآ نیا  دننام  هدش ؛ لامعتسا  نداد » دیما   » يانعم
ندوب تحار  رطاخ  هب  مالسلا » هیلع  » یلع ندش  هتشک  زا  سپ  هک  دوش  یم  قالطا  نایعیش  نیملسم و  زا  هتـسد  نآ  هب  یمالـسا ، ناناد  خیرات 

هولج هجوم  يارب  دنتخانـش و  تیمـسر  هب  ار  وا  هدروآ و  ور  هیواعم »  » هب ندـیدرگ ، دـنم  هرهب  ایند  تمعن  زا  ندرک و  یگدـنز  تینما  رد  و 
تـسا دیما  هدوب و  نمؤم  دننک ، يراج  نابز  رب  ار  نیتداهـش  هک  یناسک  هلبق و  لها  هک  دنتفگ  هدرک و  تسرد  يا  هفـسلف  دوخ ، راک  نداد 

چیه یبلق ، رفک  اب  هک  هنوگنامه  دـناسر ، یمن  ررـض  یهانگ  چـیه  یبلق ، نامیا  اب  هک  دـنتفگ  یم  و  درذـگب . نانآ  ناهانگ  زا  دـنوادخ  هک 
هدرک و هئطخت  نامثع »  » و رمع » «، » رکب یبا   » تفالخ هب  تبـسن  ار  دوخ  یلبق  دیاقع  هتفر و  رتارف  زین  مه  نیا  زا  نانآ  درادـن . هدـیاف  یتعاط 

اهنت يرطف  یعیبط و  رظن  زا  ناسنا  لوا : لیلد  دنا : هدرک  هماقا  لیلد  ود  اعدا  نیا  رب  هتفرگ و  ماجنا  یتسار  قحب و  رکب » یبا   » تفالخ دـنتفگ 
لیماف و ياراد  هک  يدرف  فلا -  دشاب : هتشاد  ار  یگژیو  هس  نیا  زا  یکی  هک  دنک  یم  يوریپ  هدروآ و  دورف  رس  دارفا  زا  هتسد  نآ  ربارب  رد 
هدیاف و وا  لام  تورث و  زا  هک  دشاب  یتورث  لام و  ياراد  هک  يدرف  ب -  دنک . عافد  وا  زا  نارگید  ربارب  رد  دناوتب  هک  دشاب  يدایز  هریـشع 
ام دربب . يونعم  ای  يدام  عفن  صخـش ، نآ  نید  زا  دناوتب  عبات ، درف  هک  دشاب  ینامیا  نید و  ياراد  هک  یـصخش  ج -  دسرب . يو  هب  يا  هرهب 

نودـب نیاربانب  تشاد ، يویند  تورث  هن  دوب و  هریـشع  ياراد  هن  يو  هک  مینیب  یم  مینک ، یم  تقد  ًالماک  رکب » یبا   » لاوحا رد  هک  یماگنه 
زا هک  تسا  يربخ  مود : لیلد  تسا . هدوبن  يرگید  زیچ  يونعم ، ینید و  هبنج  زج  هب  وا  نامرف  زا  مدرم  تعاطا  ندش و  میلـست  تلع  کش ،
هک میناد  یم  ام  و  دنک .» یمن  دحتم  هابتشا  یهارمگ و  رب  ار  متما  زگره  دنوادخ  : » دومرف هک  هدش  لقن  ملـسو » هلآو  هیلع  هللا  یلـص  » ربمغیپ
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رکب یبا  باختنا  رد  مالسا  تما  رگا  و  دنداد . تیاضر  نآ  هب  هدومن و  قافتا  رکب  یبا  تفالخ  تماما و  رب  مالسا  ربمغیپ  زا  سپ  مدرم  مامت 
ماجنا طلغ  هب  باـختنا  نیا  رگا  یهگناو  تسا . ساـسا  یب  غورد و  ربمغیپ  هتفگ  هک  دوب  دـهاوخ  اـنعم  نیا  هب  دوخ  نیا  دنـشاب ، هدرک  اـطخ 
همشچ رـس  رکب  یبا  باختنا  زا  هک  تسا  ییاهراک  ندوب  طلغ  ینید و  تابجاو  ریاس  هزور و  زامن و  نالطب  بجوم  دوخ ، نیا  دشاب ، هتفرگ 

، هورگ دنچ  نیا  زا  مادک  ره  و  هیحلاص »  » و هینموت » «، » هینابوث «، » هیناسغ «، » هیدیبع : » زا دنترابع  هک  دنهورگ  نیدـنچ  هئجرم » . » تسا هتفرگ 
هطوبرم ياهباتک  هب  رتشیب  عـالطا  يارب  دـنراد . قفاوت  رگید ، ياـههورگ  زا  یـضعب  دـیاقع  اـب  عضاوم ، زا  يا  هراـپ  رد  هک  دـنراد  يدـیاقع 

. دییامرف هعجارم 

( مالسلا هیلع  يرگسع  نسح  ماما  یصو   ) نآ خساپ  داقتنا 3 و 

یـصو و نسحلا » ما  ثیدـح ،  » دوـخ رداـم  گرم ، هب  رجنم  يراـمیب  رد  مالـسلا »» اـمهیلع  » یلع نـب  نـسح  : » دـنیوگ یم  ناگدـننک  داـقتنا 
نسح  » هک تسا  نیا  رب  لیلد  دوخ ، نیا  دومن و  راذگاو  وا  هب  ار  اهنآ  رد  فرـصت  رایتخا  هداد و  رارق  دوخ  لاوما  فاقوا و  عیمج  تسرپرس 

نب نسح  دنزرف  ندومن  راکنا  رد  نآ  هب  ناوتب  هک  تسین  يزیچ  هدوب و  ساسا  یب  تسـس و  زین  داقتنا  نیا  تسا . هتـشادن  يدنزرف  یلع » نب 
تدالو و هتساوخ  یم  يو  هک  تسا  بلطم  نیا  دیؤم  شردام ، هب  مالسلا » هیلع  » نسح تیصو  هکنیا  رطاخ  هب  درک ، نانیمطا  دامتعا و  یلع ،

رگا اریز  دنک ؛ يریگولج  دنا ، هتـسناد  یم  لالح  ار  يراک  نینچ  هکنانآ  تسد  هب  شنوخ  نتخیر  زا  هتـشاد و  ناهنپ  ار  دوخ  دـنزرف  دوجو 
فده یلاع و  دوصقم  دش و  یم  ضرغ  ضقن  دیدرت  نودب  درک ، یم  تیـصو  وا  هب  ًاصخـش  ای  درب و  یم  دوخ  دنزرف  زا  یمان  تیـصو ، رد 
یماسا دـیدرگ  روبجم  یلع  نب  نسح  ًاـصوصخ  دـمآ ، یمن  تسد  هب  دوب ، بساـنم  مزـال و  ناـمز  يارب  يدـهم »  » ندرک ظـفح  هک  ییاـهن 

رد ار  نامز  فورعم  دوهـش  زا  نانآ  ریغ  و  هبر » دبع  نب  حتف  «، » نومأم نب  دمحم  يالوم  «، » قثاو يالوم  :» دننام هفیلخ ؛ صوصخم  نایرابرد 
ببـس هدـشن و  شدـنزرف  هب  تبـسن  نانآ  تیـساسح  بجوم  هدـش و  ربتعم  یـسابع ، تلود  رظن  زا  تیـصو  هکنیا  اـت  دـنک  جرد  همانتیـصو 

شتماـما هب  داـقتعا  زا  زینو  دوخ  يارب  يدـنزرف  دوجو  هب  داـقتعا  تمهت  زا  ار  نایعیـش  ًانمـض  ددرگن و  شندرک  ادـیپ  يارب  ناـنآ  شـشوک 
هتـسناد و هیماما »  » داقتعا نالطب  رب  لیلد  ار  شردام  هب  یلع » نب  نسح   » تیـصو يدرف  رگا  هک  دش  حضاو  هتـشذگ  بلاطم  زا  [. 1 . ] دناهرب

دوب دهاوخ  يدرف  هکلب  تسناد ، شنیب  مهف و  ياراد  ناوت  یمن  ار  يدرف  نینچ  دـنادب ، نسح »  » يارب ناهنپ  رد  يدـنزرف  ندوبن  رب  يدـهاش 
. تسا هدوبن  هاگآ  یسایس  ياهراک  نایرج  رد  اهناسنا ، تداع  فرع و  هریـس  زا  هتـشادن و  ییانـشآ  همهم  روما  ریبدت  رد  القع  شور  هب  هک 
متفگ و نخـس  هدرپ  تشپ  زا  يداه » ماما   » رهاوخ داوج » ماما   » رتخد همیکح »  » اـب لاس 262  رد  دیوگ : یم  میهاربا » نب  دـمحا  [ 1  ] یقرواپ

نب ۀجح  نانآ  نیمهدزاود  : » تفگ نینچ  دیـسر و  ماما  نیرخآ  هب  هکنیا  ات  درب  مان  ار  نانآ  همه  يو  مدیـسرپ ، نامز  ره  ماما  هب  عجار  وا  زا 
: تفگ يا ؟ هدرک  تفایرد  ربخ  قیرط  زا  ار  رما  نیا  ای  يا  هدید  ًاصخـش  ار  وا  ایآ  متفگ : يو  هب  دشاب .» یم  مالـسلا » مهیلع  » یلع نب  نسحلا 
. درب یم  رـس  هب  ناـهنپ  رد  تفگ : تساـجک ؟ نسح »  » دـنزرف متفگ : تسا . هتـشون  شرداـم  هب  یلع » نب  نسح   » هک تسا  يربـخ  نیا  هکلب 
هب هک  مورگب  یـسک  هب  نم  ایآ  متفگ : یلع . نب  نسح  ردام  هب  تفگ : دننک ؟ عوجر  یـسک  هچ  هب  دیاب  دوخ  ینید  روما  رد  نایعیـش  متفگ :

شرهاوخ هب  رما  رهاظ  رد  زین  نیـسح »  » نوچ هدرک ؛ ادتقا  یلع » نب  نیـسح   » شدج هب  راک  نیا  رد  نسح » : » تفگ دـنک ؟ یم  تیـصو  ینز 
نیا دیسر و  یم  نیـسحلا » نب  یلع   » زا تقیقح  رد  دش ، یم  رداص  بنیز  زا  رهاظ  رد  هک  یتاروتـسد  نیمارف و  یلو  درک ، تیـصو  بنیز » »

(. ص 99 ج 22 ، راحب ، نسح . هدام  ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس   ) دنامب ظوفحم  نیسحلا » نب  یلع   » ناج نآ ، ریز  رد  هک  دوب  یششوپ  راک ،

مالسلا هیلع  مشش  ماما  تیصو  تیفیک 

دوخ یصو  ار  رفن  راهچ  دنک ، تیصو  تساوخ  شتداهش  ماگنه  نایعیش ، مشش  ماما  دمحم » نب  رفعج   » هک دنا  هتشون  هعیـش  نیخروم  مامت 
و یـسوم »  » شرـسپ مراهچ  و  يربرب » هدـیمح   » شرـسمه موس  هفیلخ . رابرد  ریزو  عیبر »  » مود تقو . ردـتقم  هفیلخ  روصنم »  » لوا داد ، رارق 
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تـسناد یم  هک  دوب  نیا  درواـین ، دوخ  رگید  نادـنزرف  زا  يرکذ  هکنیا  تلع  [. 1 . ] درک طلـسم  شفاـقوا  لاوما و  همه  رب  ار  رفن  راـهچ  نیا 
قدص رب  یفاک  دهاش  دوخ  نیا  دربب ، همانتیصو  رد  ار  نانآ  زا  یمان  رگا  دیدرگ و  دنهاوخ  يو  ینیشناج  یعدم  وا  زا  سپ  نانآ  زا  یـضعب 
دنزرف دننام  دوبن و  يربهر  دشر  ییاسراپ و  دـهز و  لامک و  لضف و  هب  روهـشم  مدرم  نایم  رد  یـسوم »  » رگا و  دـش . دـهاوخ  نانآ  ياعدا 

تیـصو هنوگ  نیا  تلع  دروآ و  یمن  دوخ  يایـصوا  فیدر  رد  ار  وا  مسا  ماما ، کـش  نودـب  دوب ، فورعم  ریغ  ماـنمگ و  یلع » نب  نسح  »
تیـساسح هدرک و  ررـض  عفد  دوب ، وا  نیتـسار  نیـشناج  یقیقح و  یـصو  هک  یـسوم »  » زا هک  دوب  نیا  مالـسلا »» هیلع  » قداـص رفعج  ماـما  »

ناهذا ندنادرگ  رب  مالـسلا »» امهیلع  » یلع نب  نسح   » فده هکنیا  رب  تسا  يرگید  دـهاش  هصق ، نیا  دربب . نیب  زا  وا  هب  تبـسن  ار  روصنم » »
هیلع » قداص رفعج  ماما   » هک تسا  هدرک  تیاور  یسوط » خیش  [ » 1  ] یقرواپ تسا . هدوب  جع »)  ) يدهم  » زا نامز  نآ  مکاح  میژر  نارادفرط 

، هنیدم یلاو  نامیلـس ، نب  دمحم  هفیلخ ، روصنم  شرـسمه ، هیربرب  هدـیمح  : » زا دـنترابع  نانآ  تسا و  هدرک  تیـصو  رفن  جـنپ  هب  مالـسلا »»
و هَّللادـبع » «، » روصنم  » هب اـهنت  ترـضح ، نآ  هک  تسا  هدرک  لـقن  بقاـنم »  » رد بوشآرهـش » نبا   » یلو ماـما .» رـسپ  ود  یـسوم  هَّللادـبع و 

(. دمحم نب  رفعج  لاوحا  ج 11 ، راحب ، ر.ك : . ) تسا هدومن  تیصو  یسوم » »

( دشاب دنزرف  ندرک  ناهنپ  لماع  دناوت  یمن  سرت   ) نآ خساپ  داقتنا 4 و 

زا يربخ  هنوگچیه  هتـشاد و  هگن  ناهنپ  ندـش  هتـشک  زا  سرت  رطاخ  هب  ار  دوخ  دـنزرف  یلع » نب  نسح   » رگا دـنیوگ : یم  ناگدـننک  داقتنا 
هب تفرگ . یم  ماجنا  وا  زا  لبق  ناـماما  هراـب  رد  یلوا  قیرط  هب  دـیاب  رما  نیا  ًاملـسم  تسا ، هدرکن  ناـیب  مدرم  يارب  وا  یناگدـنز  تدـالو و 

نایعیـش و هب  تبـسن  نانآ  هیحان  زا  هک  يدـیدهت  راشف و  دنتـشاد و  دوخ  نامز  يافلخ  زا  هعیـش  ناماما  هک  یـسرت  بارطـضا و  هکنیا  تلع 
نآ رد  نایعیـش  هک  شدـنزرف  و  یلع » نب  نسح   » نامز فالخ  رب  دوب ، رت  زیگنا  ساره  رتدـیدش و  بتارم  هب  تفرگ ، یم  ماـجنا  ناـشناماما 
هک درک  راداو  ار  یلع » نب  نسح   » هچنآ هکنیا  رطاخ  هب  تسا ؛ ساسا  یب  ًالماک  زین  داقتنا  نیا  دـندوب . رتدـنمتورث  رتشیب و  بتارم  هب  ناـمز 

ناهاشداپ افلخ و  هک  دوب  نیا  دادن ، نایعیش  هب  ار  وا  زا  هراشا  مان و  رکذ  هزاجا  یتح  هتـشاد و  یفخم  ار  وا  تایح  همادا  شدنزرف و  تدالو 
هدومن و زیهرپ  تنطلس  روما  رد  تلاخد  زا  تفالخ و  تردق و  نارادمامز  اب  دروخرب  زا  هراومه  نانآ  هک  دنتسناد  یم  نیـشیپ  ناماما  نامز 

یهاگ یتح  دندرک . یم  هیصوت  هیقت » موزل   » ناونع تحت  دوخ ، ناوریپ  هب  زین  ار  بلطم  نیا  و  دننک . یمن  زیوجت  ار  نانآ  هیلع  هناحلسم  مایق 
دندومن و یم  موکحم  ار  نانآ  لمع  هدرک و  خیبوت  ًادیدش  دـندز  یم  تسد  نانآ  هیلع  هناحلـسم  هزرابم  هب  هک  ار  دوخ  ناشیوخ  زا  یـضعب 
زا ییادص   » ندینش مّود : رهظ . ماگنه  دیشروخ » دوکر  : » لّوا تسین : زیاج  دوشن  عقاو  هیـضق  دنچ  هک  یماگنه  ات  هناحلـسم  مایق  دنتفگ : یم 

نیرخآ هک  دوـب  دـهاوخ  ماـگنه  نیا  رد  دور . ورف  نیمز  هب  ءادـیب  رد  يرکـشل  مّوـس : دـنک . مـالعا  ار  یـصوصخم » درم   » ماـن هک  نامـسآ »
تیمها نامز ، نآ  يافلخ  رطاخ  نیمه  هب  دزاس . دوبان  ار  رورپ  لطاب  رگمتـس و  ياهتلود  ات  دـنک  یم  زاـغآ  ار  هناحلـسم  ماـیق  قح ، ياوشیپ 

هک ینایعیـش  نیا ، رب  هوالع  و  دـنداد . یمن  دـندرک ، یم  غیلبت  نانآ  يارب  هک  یناـسک  هب  ناـنآ و  روهظ  و  هعیـش » ناـماما   » دوجو هب  يداـیز 
زا سپ  اما  دندوب . كدنا  رایـسب  راگزور  نآ  رد  دنداد ، یم  تبثم  خساپ  یتوعد  نینچ  هب  ای  دـندنارورپ و  یم  رـس  رد  هناحلـسم  مایق  ياوه 

نامز دیدرگ و  يرپس  دندرک ، یمن  زیوجت  ار  هناحلسم  دربن  هک  یناسک  دوجو  نیشیپ ، ناماما  نامه  ییوگشیپ  قبط  یلع » نب  نسح   » گرم
هک دش  بجوم  رما  نیا  و  دیـسر . ارف  تفرگ ، دـهاوخ  هدـهع  هب  ار  راک  نیا  يربهر  ًامتح  دـنک و  یم  زیوجت  ار  لمع  نیا  هک  یـسک  دوجو 

مایق نیا  دنزاس ، دوبان  هتفرگ و  ار  نسح » دنزرف   » رگا هک  دندرک  یم  روصت  دـیدرگ و  رتدـیدش  يو ، يدوبان  يریگتـسد و  يارب  وجتـسج ،
یجراخ یلخاد و  عضو  هک  میراد  هدـیقع  نایعیـش ، ام  یهگناو  [. 1 . ] درب دـنهاوخ  نیب  زا  ار  نآ  هنیمز  هدرک و  یثـنخ  ار  كاـنرطخ  مهم و 

. دوش یم  نییعت  دـنوادخ  میقتـسم  روتـسد  ماهلا و  اب  هراومه  نانآ ، یـسایس  یعامتجا و  مهم  ياهتکرح  قیقد  طخ  هعیـش و  نیتسار  ناـماما 
رب دوب ، دنهاوخ  ناما  رد  ندش  هتـشک  زا  دـنوش  رهاظ  نیـشیپ ، ناماما  رگا  تسناد  یم  دـنوادخ  هک  دـسر  یمن  رظن  هب  دـیعب  چـیه  نیاربانب ،
یم اضتقا  یهلا  ریبدت  تمکح و  دش ، یم  هتـشک  يدهم » ، » ناردپ زا  یکی  رگا  دـش . دـهاوخ  هتـشک  دوش ، رهاظ  رگا  هک  يدـهم »  » فالخ
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دنوادخ هک  درک  یمن  اضتقا  اهناسنا  روما  ریبدت  تحلصم و  دوش ، هتـشک  يدهم »  » رگا یلو  ددرگ ، بصن  وا  ياج  هب  يرگید  ماما  هک  درک 
تبـسن یـسابع » يافلخ  فرط   » زا نامز  نیا  رد  هک  یقانتخا  راشف و  تدش  هراب  رد  [ 1  ] یقرواپ دـیامن . بصن  يو  ياج  هب  ار  يرگید  ماما 

باتک رد  ینیلک »  » هلمج زا  دنا . هدرک  لقن  خـیرات  رد  یبیجع  عیاقو  دـیدرگ ، یم  لامعا  مالـسلا »» هیلع  » نسح ماما   » ناشیوخ نایعیـش و  هب 
شدنزرف و  یلع » نب  نسح   » ناگدـنیامن الکو و  همه  هک  تفرگ  میمـصت  هفیلخ ، ریزو  نامیلـس » نب  هَّللادـبع   » هک تسا  هدرک  لقن  یفاک » »

دنهاوخ یم  هکنیا  ناونع  هب  ات  دینک  رومأم  ار  یسانشان  دارفا  هک  دشاب  یم  هنوگ  نیدب  راک  نیا  هار  تفگ : هفیلخ  دنک . ریگتسد  ار  يدهم » »
ریگتـسد ًاروف  دـننک ، تفاـیرد  ار  اـهنآ  هک  يدارفا  و  دـنوش . کـیدزن  نونظم  دارفا  هب  دـنناسرب ، دوخ  ماـما  هب  ار  دوخ  یعرـش  لاوما  هوجو 
تفایرد هیعرـش » هوجو   » يدرف چـیه  زا  يدـعب  هزاجا  ات  هک  داد  روتـسد  دوخ  ناگدـنیامن  الکو و  مومع  هب  ماـما »  » رگید فرط  زا  دـنیامن .

تالاح رد  یفاک   » رد زین  و  دنتفریذپ . یمن  هیعرـش  هوجو  يدرف  چیه  زا  زین  ناگدـنیامن  و  دـنیامنن . یفرعم  ام  اب  هطبار  رد  ار  دوخ  دـننکن و 
ناتسربق البرک و  ترایز  هب  سپ ، نیازا  هک  دش  رداص  يروتسد  نایعیـش  مامت  هب  مالـسلا »» هیلع  » يدهم  » فرط زا  هک  دنک  یم  لقن  يدهم »

ره دش : رداص  هفیلخ  فرط  زا  ینامرف  هلصافالب  و  دنورن . دندش ) یم  نفد  اجنآ  رد  نایعیـش  رثکا  هک  دوب  ییاج  شیرق  ناتـسربق  «، ) شیرق »
هب تسا ؛ يدهم »  » صوصخم ناگدنیامن  زا  یکی  هک  دیعـس » نب  نامثع  . » دـننک شریگتـسد  ًاروف  دورب ، ناکم  ود  نیا  ترایز  هب  هک  يدرف 

یکمک نانآ  هب  هک  دنک  یمن  تأرج  يدرف  چیه  دـنرب و  یم  رـس  هب  یتخـس  رد  ترـضح  نآ  هداوناخ  تفگ : يریمح » رفعج  نب  هَّللادـبع  »
(. یناپمک پاچ  ص 94 ، ج22 ، راحب ،  ) دیامن یتسود  راهظا  نانآ  هب  ای  دنک و 

( مالسلا هیلع  يدهم  ماما  ینالوط  ندوب  ناهنپ  ندوب  دیعب   ) نآ خساپ  داقتنا 5 و 

یم يدایز  تدم  هک  لاح  هب  ات  هتفای  تدالو  هک  يزور  زا  يدـهم »  » هک دـسر  یم  رظن  هب  دـیعب  رایـسب  ًاتداع  دـنیوگ : یم  ناگدـننک  داقتنا 
يدرف ره  اریز  دنرواین ؛ تسد  هب  وا  زا  يربخ  هتـسنادن و  ار  وا  ياج  شنادنواشیوخ  ناوریپ و  زا  سک  چیه  درب و  رـس  هب  ناهنپ  رد  درذـگ ،
تبقاع دنک و  یمن  زواجت  لاس  تسیب  زا  شندش  ناهنپ  تدم  ًابلاغ  دـنک ، یم  ناهنپ  ار  دوخ  يرگید  رما  رطاخ  هب  ای  نمـشد و  سرت  زا  هک 

دنسر و یم  شرادید  هب  وا  یصوصخ  ناتـسود  ناکیدزن و  زا  یـضعب  تسا ، ناهنپ  هک  یتدم  نامه  رد  هکلب  دوش ، یم  فشک  وا  هاگیفخم 
ناوریپ ناتـسود و  زا  يا  هدـع   - 1 تسا : لاکـشا  دروم  تهج  نیدـنچ  زا  هدوب و  تسردان  زین  داـقتنا  نیا  دـندرگ . یم  هاـگآ  وا  لاوحا  زا 

ماکحا و هدومن و  تاقالم  ار  يدـهم »  » هراومه دـنا ، هدوب  نایعیـش  وا و  نیب  هطـساو  زار و  مرحم  اهتدـم  هک  یلع » نب  نسح   » داـمتعا دروم 
دیعـس نب  نامثع   » هلمج زا  دنا . هداد  یم  لیوحت  يو  هب  هتفرگ و  نایعیـش  زا  ار  یمالـسا  یلام  قوقح  دنا و  هدرک  لقن  وا  زا  يدـنچ  لیاسم 

ینب  » زاوها و رد  رایزهم » ینب   » و دیعـس » ینب   » زین دـندوب و  يو  دارفا  نیرت  قثوم  زا  ودره  هک  نامثع » نب  دـمحم   » شرـسپ و  يرمع » نامس 
فورعم هیدیز »  » و هیماما »  » دزن یگمه  هک  زکارم  ریاس  و  مق »  » و نیوزق »  » لها زا  يا  هدع  دادـغب و  رد  تخبون » ینب   » هفوک و رد  یلوکرلا »

هعیش ریغ  هعیـش و  دامتعا  دروم  دنمـشناد و  هدیمهف ، نیما ، لقاع ، نامدرم  ناشمامت  دنـسانش و  یم  ار  نانآ  ننـست  لها  رثکا  دنروهـشم و  و 
نیا رطاخ  هب  ًالوا : تشاد : یلیالد  ندراذگ  مارتحا  نیا  تشاذـگ و  یم  مارتحا  نانآ  هب  زین  تقو  ناطلـس  هفیلخ و  هکنیا  بلاج  و  دـنا . هدوب 

، دندرک یم  دراو  نانآ  هب  نانمشد  هک  یتاماهتا  هب  ًادبا  هفیلخ  هک  يا  هنوگ  هب  دندوب ، یلداع  تلیـضف و  اب  ياهناسنا  مدرم  دزن  نانآ  هک  دوب 
هناهب هک  يزیچ  زگره  دندرک و  یم  زیهرپ  یسایس  ساسح  تاداقتعا  ارآ و  نایب  زا  ًادیدش  نانآ  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  ًایناث : درک . یمن  انتعا 

هداد ربخ  وا  زا  لبق  ناماما  همه  ربمغیپ و  دوش ، دلوتم  يدهم »  » هکنیا زا  لبق  اهتدم   - 2 دندرک . یمن  راهظا  دهدب ، ناشنانمشد  تسد  هب  يا 
رایـسب مود ، تبیغ  هاتوک و  لوا ، تبیغ  دـنک ، يرپس  ار  تبیغ »  » ود دـیاب  ًامتح  دـنک ، مایق  هدـش و  رهاظ  هکنیا  زا  لـبق  يدـهم »  » هک دـندوب 

هنوگچیه مود ، تبیغ  رد  یلو  تفگ ، دنهاوخ  نارگید  هب  ار  شناکم  رابخا و  شیـصوصخ ، ناتـسود  لوا ، تبیغ  رد  دوب . دهاوخ  ینالوط 
ار شیاهراک  هدوب و  وا  تمدخ  رد  هراومه  هک  اوقت  اب  نمؤم و  ناتسود  زا  يا  هدع  ار  شناکم  اهنت  تشاد و  دنهاوخن  شرابخا  زا  یعالطا 
، هدـش هتـشون  شدـج  ردـپ و  و  یلع » نب  نسح   » دـلوت زا  لبق  هک  نایعیـش  ياهباتک  رد  رابخا  نیا  [. 1 . ] تسناد دـنهاوخ  دـنهد ، یم  ماجنا 
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لیلد هچ  هب   - 3 تخاس . راکشآ  ار  هیماما »  » هدیقع تحص  رابخا و  نیا  قدص  هنوگچ  تبیغ ، ود  نیا  ققحت  هک  میدید  ام  و  تسا . دوجوم 
ای ناشیوخ و  زا  يا  هدـع  دـیاب  ًامتح  دوش ، ناهنپ  مدرم  راـظنا  زا  نآ  ریغ  ینید و  روما  زا  يرما  رطاـخ  هب  هک  يدرف  ره  درک  اـعدا  ناوت  یم 
رد نانآ  زا  يربخ  چیه  هدش و  ناهنپ  راظنا  زا  هک  دنا  هدوب  يدایز  دارفا  هکلب  دنشاب  هتشاد  یهاگآ  شلاوحا  ناکم و  زا  شکیدزن ، ناتسود 
ریغ یمالـسا و  ناسیون  خـیرات  ماـمت  لوا : مینک : یم  رکذ  اـجنیا  رد  ار  دارفا  نیا  زا  يدادـعت  اـم  تسا و  هدـماین  تسد  هب  ناـشتبیغ  ماـگنه 
نب یـسوم   » زا لبق  اهتدـم  مالـسلا »» هیلع  » رـضخ ترـضح   » مان هب  ناربمغیپ  زا  یکی  هک  دـنا  هدرک  لقن  ینامـسآ  نایدا  ناوریپ  زا  یمالـسا 

ای هدرک و  فشک  ار  يو  تنوکس  لحم  هتسناوتن  يدحا  دهد و  یم  همادا  دوخ  یگدنز  هب  نامز  نیا  ات  هدش و  ناهنپ  مالـسلا »» هیلع  » نارمع
. تسا هدرک  لقن  نارمع » نب  یسوم   » اب وا  زا  یهاتوک  هصق  نآرق  اهنت  دروآ . تسد  هب  يربخ  دنراد  ترشاعم  یتسود و  وا  اب  هک  یناسک  زا 
زا يا  هراپ  و  دوش . یم  رهاظ  سانـشان  روط  هب  اسراپ »  » دارفا زا  یـضعب  يارب  تاقوا  زا  یهاگ  وا  دـنیوگ : یم  زین  ناسیون  خـیرات  یـضعب  زا 

هدیسر ناشنهذ  هب  دنا  هدش  ادج  وا  زا  هکنیا  زا  سپ  دنا و  هتخانشن  یلو  هدید  ار  وا  ادخ » اب  نادرم  نایاسراپ و   » زا یضعب  دنیوگ : یم  مدرم 
میژر سرت  زا  يو  ندـش  ناـهنپ  شنطو و  زا  یـسوم »  » رارف هصق  میرک ، نآرق  رد  مّود : [. 2 . ] تسا هدوب  رضخ » ترضح   » صخـش نآ  هک 

شندـش ناهنپ  ناکم  یـصخش و  عضو  زا  يدرف  چـیه  ینالوط ، تدـم  نآ  رد  هک  هدـمآ  نینچ  نآرق  رد  زین  و  دـنک . یم  ناـیب  ار  نوعرف » »
هروس میرک  نآرق  مّوس : دومن . تشگزاب  رـصم  هب  شموق  توعد  يارب  دوب و  هدش  ثوعبم  يربمغیپ  هب  هک  ینامز  رگم  درکن ، ادیپ  یهاگآ 

یم نایب  ار  يو  ندش  دوقفم  هصق  فسوی و  تشذگرس  هروس ، نآ  رد  هداد و  صاصتخا  مالسلا »» هیلع  » فسوی ترـضح   » مان هب  ار  یلماک 
دهد یم  حرـش  نآرق  تسا . هدش  یم  یحو  وا  هب  هدوب و  يربمغیپ »  » ماقم ياراد  بوقعی »  » شردپ هک  هدش  ماجنا  یلاح  رد  رما  نیا  و  دنک .
هبترم نیدنچ  شناردارب  دوب و  رصم  هاشداپ  وا  دنتشادن ، وا  زا  يربخ  هنوگ  چیه  شناردارب  ردپ و  دوب و  ناهنپ  فسوی  هک  ینامز  نامه  رد 

ات تسا  هتـشگمگ » فسوی   » نامه وا ، هک  دنتـسناد  یمن  یلو  دندرک  یم  تبحـص  يو  اب  دـندیرخ و  یم  سنج  وا  زا  هدرک و  تاقالم  وا  اب 
فیعـض شندب  هدیمخ و  شرمک  فسوی »  » يرود هصغ  زا  بوقعی » ، » تدم نیا  رد  دیدرگ و  يرپس  دایز  ياهتدم  تشذگ و  اهلاس  هکنیا 

، زیگنا تفگـش  ياه  هصق  زا  یکی  مراهچ : دـیدرگ . نیـشن  هناخ  انیبان و  دوب  هدرک  وا  قارف  رد  هک  يدایز  هیرگ  رثا  رد  شمـشچ  رغـال و  و 
نیب رد  اهتدـم  سنوی ، هک  تفرگ  ماجنا  ماگنه  نآ  هعقاو  نیا  تخیرگ . شموق  تسد  زا  هک  تسا  ربمغیپ  مالـسلا »» هیلع  » سنوی ترـضح  »

زا سنوی  ترـضح  هک  تدـم  نیا  رد  دـنتفرگ و  یم  هرخـسم  هب  ار  وا  ياه  هتفگو  هدرکن  ییانتعا  شتوعد  هب  ناـنآ  یلو  درک  غیلبت  شموق 
رد هدنز  روط  هب  اهتدـم  ار  يو  هک  دوب  وا  سدـقم  تاذ  نیا  اریز  دوبن ؛ هاگآ  وا  ناکم  زا  دـنوادخ »  » زج يدرف  چـیه  دوب ، ناهنپ  نانآ  راظنا 
هب تبسن  سنوی  داد . رارق  ودک »  » تخرد ریز  ردو  دروآ  نوریب  گنهن  مکش  زا  ار  وا  دنوادخ  سپس  تشاد و  هگن  ایرد  رد  گنهن » مکـش  »

راظنا زا  ندش  ناهنپ  هنوگنیا  هک  تسین  کش  ياج  تشادـن و  یتخانـش  هنوگ  چـیه  دوب ، هدـش  هدایپ  اجنآ  رد  هک  ینیمز  نآ  تخرد و  نآ 
مامت هدـش و  رکذ  نآرق  رد  هک  تسا  يزیچ  نیا  نکل  دـسر ، یم  رظن  هب  دـیعب  رایـسب  عقاو  رظن  زا  هدوب و  فرع  تداـع و  فـالخرب  مدرم ،
هصق سنوی ، هصق  زا  رتزیگنا  تفگش  مجنپ : دنا . هدرک  رکذ  دوخ  خیرات  ياهباتک  رد  ار  هصق  نیا  ینامسآ ، نایدا  مالـسا و  بهاذم  ناوریپ 
میرک نآرق  رد  دوب ، هدش  عقاو  تسد  رود  رد  هک  يراغ  هب  ناشنتفر  ناشموق و  زا  نانآ  رارف  حرش  يا  هزادنا  ات  هک  تسا  فهک » باحـصا  »

، راغ لباقم  رد  گس  نآ  یلو  دندش ، نآ  لخاد  هتفر و  راغ »  » فرط هب  یگـس »  » هارمه نان  هک آ  هدـیدرگ  نایب  نینچ  نآ ، رد  هدـش و  رکذ 
هتفرورف یلومعم  باوخ  رد  هک  یصخش  دننام  دندنام و  راغ  نآ  رد  لاس  « 309  » تدم یگمه  تشاذگ و  شتسد  ود  يور  رب  ار  دوخ  رس 

، دیزو یم  نانآ  ياهندب  هب  زین  داب  دـیبات و  یم  نانآ  هب  باتفآ  تدـم ، نیا  رد  هک  یلاح  رد  و  دـندیتلغ . یم  ولهپ  نآ  هب  ولهپ  نیا  زا  دـشاب ،
يدرف نانآ  درک و  هدنز »  » ار نانآ  دنوادخ  تدم ، نیا  ياضقنا  زا  سپ  تفاین . هار  نانآ  هب  يداسف  یتسـس و  چیه  دـنام و  ملاس  ناشداسجا 

، تدم نیا  رد  هدیدرگ ، نایب  نآرق  رد  هک  هنوگنامه  دنک . هیهت  ییاراوگ  ذیذل و  ياذغ  ات  دنداتسرف  ناشدوخ  نامز  جیار  لوپ  اب  هارمه  ار 
ًاحیرـص رگا  .و  دیامن یم  لاحم  ًافرع » ًاتداع و   » يا هصق  نینچ  هک  تسین  دـیدرت  ياج  دنتـشادن . نانآ  زا  يربخ  هنوگ  چـیه  نانآ  نانطومه 

: مشـش دنناد . یم  لاحم  ار  نآ  نییعیبط » نییدام و   » هک هنوگنامه  ، دـندرک یم  راکنا  ار  نآ  ام  نافلاخم  ًامتح  دوب ، هدـیدرگن  رکذ  نآرق  رد 
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ربمغیپ ار  وا  اراصن  دوهی و  و  [ 3  ] هدش رکذ  ینامـسآ  بتک  ریاس  نآرق و  رد  هک  تسا  غالا » بحاص   » تشذگرـس رگید ، روآ  تریح  هصق 
تفگ دوخ  اب  هدیدرگ ، ناریو  بارخ و  رهـش  نآ  هک  دید  تشذگ و  يرهـش  زا  وا   » هک دشاب  یم  هنوگ  نیدب  هصق  نیا  هصالخ  دـنناد . یم 

دنک تباث  هکنیا  يارب  دـنوادخ  دـنادرگ !؟ یم  هدـنز  هدـنامن ، یقاب  نانآ  زا  يرثا  دـنا و  هدرم  تسا  اهتدـم  هک  ار  یمدرم  هنوگچ  دـنوادخ 
چیه هدنام و  هزات  يو ، هارمه  ياهیکاروخ  هک  یلاح  رد  درک ، هدنز  لاس  دص  زا  سپ  دـناریم و  ار  وا  دومن ، دـهاوخ  هدـنز  ار  نانآ  هنوگچ 

هب وا  رد  يرییغت  ًادـبا  هدـنامیقاب و  دوب  لوا  زا  هک  یلاح  ناـمه  هب  و  [ 4  ] درب یم  رـسب  ندـیرچ  لاح  رد  زین ، وا  غـالا »  » دوب و هدرکن  يرییغت 
رگنب زین  هدرم  ياهناسنا  ياهندب  ياهناوختـسا  هب  هدرکن و  يرییغت  ًادبا  هک  نک  هاگن  تیاذغ »  » هب تفگ : يو  هب  دنوادخ  دوب . هدماین  دوجو 

تروص هب  ار  اهنآ  مینایور و  یم  اهنآ  يور  تشوگ ، هدومن و  لصو  رگیدکی  هب  هدروآ و  نوریب  كاخ  ریز  زا  ار  نآ  تاّرذ  ام  هنوگچ  هک 
«. تساناوت يراک  ره  رب  دنوادخ  هک  متـسناد  لاح  :» تفگ دید ، ار  ناگدرم »  » ندـش هدـنز  نایرج  هک  یماگنه  ریزع » . » میروآ یم  رد  هیلوا 

هـصق نیا  دیدرت  نودب  دنراد . داقتعا  نآ  هب  هدرک و  لقن  ار  نآ  زین  باتک  لها  هدش و  رکذ  میرک  نآرق  رد  هصق  نیا  میتفگ : هک  هنوگنامه 
یم راکنا  ًادیدش  ار  نآ  هفـسلف » نایعدم   » و نییعیبط »  » و نییدام »  » همه رطاخ  نیمه  هب  درادن و  یقفاوت  چیه  فراعتم  يداع و  نایرج  اب  زین 

رد اه  هصق  نیا  ریظن  هدـشدای . ياه  هصق  ات  تسا  رتکیدزن  تداع  لقع و  هب  يدـهم ،» تبیغ   » هراب رد  هیماـما »  » ياـعدا هکنیا  لاـح  دـننک و 
رطاخ هب  دایز  ياهتدـم  سراف » ناهاشداپ   » زا یـضعب  هک  دـنا  هدرک  لقن  خـیرات  لـها  تسا . هدـیدرگ  رکذ  رایـسب  ناـیدا  خـیرات  ياـهباتک 
يربخ نانآ  لاوحا  ناکم و  زا  يدرف  چـیه  ناشتبیغ »  » تدـم رد  هدـش و  ناـهنپ  دوخ  ناـنطومه  زا  یتکلمم ، حـلاصم  زا  يا  هراـپ  هظحـالم 

دنه مور ،  » يامکح زا  يا  هدع  يارب  زین  اه  هصق  نیا  لاثما  و  دنتـشگ . یمرب  دوخ  روشک  هب  ینالوط ، تدم  ندش  يرپس  زا  سپ  تشادـن و 
، میدرک يراددوخ  اهنآ  رکذ  زا  ام  یلو  تسا ، جراخ  تداع » فراعتم و   » زا اهنآ  مامت  هک  هدـش  لقن  خـیرات  ياهباتک  رد  ناـشناهاشداپ » و 

یم در  ار  عیاقو  نیا  همه  تسا ، تداع »  » فلاخم هکنیا  فرص  هب  هدرک و  راکنا  ار  اهنآ  تحص  لهاج ، ناگدننک  داقتنا  میناد  یم  هک  ارچ 
ادخ مالک  ار  نآ  نیملسم  مومع  هکنوچ  دشابن ؛ دیدرت  ههبـش و  ياج  چیه  هک  میدومن  افتکا  میرک  نآرق  زا  ییاه  هصق  لقن  هب  اهنت  دننک و 

. نارهت پاـچ  ج 51 ، راونــالاراحب ، ر.ك : [ 1  ] یقرواـپ دـنا . هدرک  قاـفتا  نآ  یتـسرد  رب  یمالـسا  فـیاوط  و  بهاذـم ، ماـمت  هتــسناد و 
خیرات دـننام : مالـسا ، خـیرات  ياهباتک  هب  يدـعب ، ياـه  هصق  دروم  رد  هراـب و  نیا  رد  [ 2 . ] یـسوط تبیغ  ینامعن و  تبیغ  مالـسالاةراشب .

يا هدـش  ناریو  هیرق  رب  هک  یـسک  نآ   » هب اهنت  غـالا » بحاـص   » زا نآرق  [ 3 . ] دوش عوـجر  اـهنآ  ریغ  ج 5 و  راونـالاراحب ، ریثا ، نبا  يربط ،
ود ره  و  دنا . هدرک  رکذ  ایمرا »  » رگید یضعب  و  ریزع »  » ار وا  مان  نانآ  زا  یضعب  تسا . هدمآ  فلتخم  وا  مان  خیرات  رد  هدرک و  دای  تشذگ »
... 7 و 14 و ج10 ، راحب ، ر.ك : . ) دراد دوجو  هصق  نیا  تایـصوصخ  رد  يرگید  ياهفالتخا  و  تسا . هدش  لقن  زین  یبهذـم  رابخا  رد  مسا 
رد هن ، ای  درک و  حور  ضبق  ریزُع  دوخ  دـننام  زین  ار  ریزُعرامح  دـنوادخ ، ایآ  هکنیا  رد  [ 4 (. ] هرقب هروس  زا  هیآ 259  ریسفت  ج 1 و  يربط ،

، درادـن لوا  لقن  اب  یقفاوت  نادـنچ  میرک  نآرق  رهاظ  یلو  دـنا ، هدرک  لقن  ار  مود  یخرب  لوا و  يا  هراـپ  هدـش ، لـقن  فـالتخا  هب  خـیرات ،
(. هرقب هروس  زا  هیآ 259  ریسفت  هب  دوش  عوجر  )

( ینالوط رمع  ندوب  فرع  فالخ   ) نآ خساپ  داقتنا 6 و 

هب ات  هدش  دلوتم  ههد 260  ياهلاس  نیب  رد  هک  یلع » نب  نسح   » دنزرف تسا  لاحم  تداع ،» فرع و   » رظن زا  دـنیوگ : یم  ناگدـننک  داقتنا 
« هیماما  » ياعدا قبط  هکنآ  ًاصوصخ  دباین ، هار  وا  رد  یناوتان  يریپ و  ای  یتسـس  فعـض و  دـنامب و  هدـنز  تسا ، يرجه  لاس 411  هک  لاح 

تداع فالخ  رب  هک  تسا  يزیچ  بلطم  نیا  و  دوب . دهاوخ  يدـنمورین  تیاهن  لقع و  شوه ، یناوج ، لامک  رد  دـنک ، روهظ  هک  یماگنه 
تداع فالخ  رب  هچرگ  اعدا  نیا  هکنیا  رطاخ  هب  تسا ، ساسا  یب  تسس و  هتـشذگ  ياهداقتنا  دننام  زین  داقتنا  نیا  تساهناسنا . فراعتم  و 

يدهاوش کنیا  تسین و  هتشذگ  ياهرصع  ياهناسنا  فرع  فالخ  رب  هجو  چیه  هب  نکل  تسا ، رشب  ینونک  ياهرصع  رد  اهناسنا ، فرع  و 
خیراـت نادنمـشناد و  همه   - 1 ددرگ : راکـشآ  حـضاو و  رما ، تقیقح  اـت  منک  یم  لـقن  ناگدـنناوخ  يارب  ینـالوط  ياـهرمع  مسق  نیا  زا 
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نیـسپاو ات  يو  تقلخ  يادـتبا  زا  هک  یلاح  رد  درک  رمع  لاس » رازه   » بیرق رـشبلاوبا » مدآ   » هک دـنا  هتـشون  ینامـسآ ، نایدا  وریپ  ناـسیون 
، یناوج تیلوفط ، دننام : دوش ؛ یم  ادیپ  رگید  ياهناسنا  رد  هک  یفراعتم  تالاح  دشن و  لصاح  يرییغت  وا  رد  ًادـبا  تفر ، ایند  زا  هک  يزور 

رایـسب هتکن  تفر . ایند  زا  ات  دوب  تروص  يوخ و  قلخ و  کـی  رب  هراومه  تفاـین و  هار  وا  رد  یلکب  لـهج ، ملع و  تردـق ، فعـض ، يریپ ،
، دـندوبن رـشب  عون  زا  يردام  ردـپ و  وا ، يدوجو  أشنم  رگید ، ياـهناسنا  دـننام  هک  دوب  نیا  تفرگ ، ماـجنا  وا  دروم  رد  هک  يرگید  بیجع 

یبابسا هلیسو و  زگره  هک  یلاح  رد  دیرفآ ، ناسنا  تعیبط  ترطف و  تروص و  لکـش و  هب  هدنبـسچ » تخـس و  لگ   » زا ار  وا  دنوادخ  هکلب 
یتسرد و هب  ار  شموق  لاـس   950 مالسلا » هیلع   » حون ترـضح  هک  دنک  یم  مالعا  ًاحیرـص  نآرق   - 2 [. 1 . ] دربن راـک  هب  وا  شنیرفآ  يارب 
زجع و یناوتان ، يریپ ، یتسـس ، فعـض ، ًادبا  هک  یلاح  رد  درک ، یگدنز  ینالوط  ياهتدـم  نامز ، نیا  زا  لبق  دومن و  توعد  یتسرپ  ادـخ 

نیا هتبلا  تشادن . دوجو  رشب  نایم  رد  لیلخ » میهاربا   » زا لبق  ات  يریپ »  » هک دنـسیون  یم  ناملـسم  نادنمـشناد  تفاین . هار  شدوجو  هب  لهج 
 - 3 دـنراد . لماک  قافتا  رما  نیا  تحـص  رب  همه  ینامـسآ ، نایدا  ناوریپ  نکل  دـننک ، یم  راکنا  نیدـحلم » نییداـم و  نییعیبط ،  » ار بلطم 

زیتـس و گـنج و  ياـه  هصق  ناـیب  یگدـنز و  حرـش  رـشب و  فانـصا  ریاـس  مجع و  برع و  نیرمعم »  » رکذ زا  تـسا  وـلمم  خـیرات  رـسارس 
مان هب  مفورعم  باتک  رد  ار  نانآ  زا  يا  هدع  یماسا  نمو  دنک . یمن  کش  اهنآ  تحص  رد  يدنمشوه  درف  چیه  هک  ناشراعشا  اهینارنخس و 

دنناوت یم  دنراد  هقالع  هک  یناسک  تسا ، هدش  رکذ  خیرات  مجارت و  ياهباتک  رد  نانآ  مامت  یماسا  ما و  هدرک  رکذ  ۀـمامالا » یف  حاضیالا  »
یماسا رکذ  هک  تهج  نیا  زا  اجنیا  رد  نم  [ 2 . ] دنروآ تسد  هب  اه  یفاحص  نادنمشناد و  ارما و  ناهاشداپ ، ياه  هناخباتک  زا  ار  اهباتک  نیا 

ناناد خـیرات  لقن  قبط  هک  تسا  داع » نب  نامقل   » نانآ زا  یکی  فلا : منک : یم  افتکا  نانآ  زا  یـضعب  مان  رکذ  هب  تسین ، رودـقم  اـهنآ  همه 
ار وا  تفرگ و  یم  ار  یـسکرک  هک  هنوگنیا  هب  هدرک ، رمع  سکرک »  » تفه هزادنا  هب  هک  دنا  هتفگ  یـضعب  هدرک و  رمع  لاس   3500 ربتعم ،

زین ار  واو  هـتفرگ  ار  يرگید  سکرک  دیـسر ، یم  رخآ  هـب  سکرک  نآ  رمع  هـک  یماـگنه  درک و  یم  تـیبرت  يرادـهگن و  ناتــسهوک  رد 
سکرک نیرترمع  رپ  نآ  دوب و  دبل »  » اهنآ نیرخآ  هک  دناسر  رخآ  هب  ار  سکرک  تفه  رمع  هکنیا  ات  دریمب  ات  درک  یم  يرادهگن  تیبرت و 

« نامقل  » هراب رد  ار  راعـشا  نیا  فورعم ، رعاـش  [ 4 « ] یشعا [. » 3 . ] دـبل رمع  دیـسر  رخآ  هب  رید  هچ  هک  هدـش  هتفگ  دـبل »  » هراب رد  تساه و 
«. يدرک یم  باختنا  ار  يرگید  رسن  تفر ، یم  يرسن  هک  هاگره  يداد . شرورپ  رگیدکی  زا  سپ  ار  رـسن  تفه  دوخ  يارب  : » تسا هدورس 

رـسن نیرخآ  هب  تفگ  و  « .»؟ تفای دهاوخ  همادا  دبا  ات  ناگدنز  یگدنز  ایآ  دـنریم و  یمن  نم  ياهرـسن  تفگ : هک  درک  رمع  ردـقنآ  سپ  »
نب بهو  نب  عبـض  نب  عیبر   » نیرمعم زا  رگید  یکی  ب : یناد .» یمن  ار و  داع  رـسپ  يدـناریم  يدُرم و  تخیر : یم  شیاـهرپ  هک  یماـگنه 

: تسوا زا  راعـشا  نیا  هدرک و  كرد  ار  مالـسا  ربـمغیپ  هدومن و  رمع  لاـس  هک 340  تسا  ةرازف » نب  يدـع  نب  دعـس  نب  کـلام  نب  ضیغب 
نامسآ تفر و  ناتسمز  هک  یماگنه  اما  و  «. » دنک یم  ناوتان  ار  درم  ریپ  ناتـسمز  هک  ارچ  دینک ؛ ظفح  ًادیدش  ارم  دیـسر ، ناتـسمز  هاگره  »

هب وا  ياه  یـشوخ  مامت  سپ  درک ، رمع  لاس  تسیود  صخـش  هاگره  «. » دنک یم  تیافک  ار  وا  یکزان  يابع  ای  هماج  ریز  کی  دـش ، مارآ 
هراب رد  ار  راعـشا  نیا  هدرک و  رمع  لاـس  هک 333  تسا  بعک » نب  ۀـعیبر  نبرغوتـسم  ، » نیرمعم زا  رگید  یکی  ج : تسا .» هدیـسر  يدوبان 
لاس دص  «. » مدرک رمع  لاس  دصیـس  هزادنا  هب  مدش و  رازیب  یگدنز  ندوب  ینالوط  زا  کش  نودب  : » تسا هدورـس  دوخ  رمع  ندوب  ینالوط 

د: مدرک .» رمع  زین  ییاهلاس  اههام ، مایا  هدـع  هزادـنا  هب  نآ  رب  هفاضا  دـمآ و  رگید  لاس  تسیود  لاـس ، دـص  نآ  لاـبند  هب  هک  مدرک  رمع 
وا هب  هدرک و  كرد  زین  ار  مالـسا  ربمغیپ  ناـمز  دومن و  رمع  لاـس  ( 380 [ ) 5  ] هک تسا  يدـسا » یفیـص  نب  مثکا  ، » نیرمعم زا  رگید  یکی 

هنابیدا رایـسب  ياه  هبطخ  راصق و  تاملک  یخیرات و  ياهتیاور  مثکا »  » زا درک و  تافو  دـیامن ، تاقالم  ار  وا  هکنیا  زا  لـبق  و  دروآ . ناـمیا 
«. تسا ینادان  درف  ًامتح  وا  سپ  دشن ، رازیب  یگدنز  زا  لاس و  دص  ات  دنک  رمع  لاس  دون  یـسک  رگا  : » تسوا زا  راعـشا  نی  او  هدش  لقن  يا 

« مثکا نب  حایر  نب  یفیص  ، » نیرمعم زا  رگید  یکی  ه : تسین .» شیب  يدنچ  ياهبـش  نم  دزن  رد  نیا  مدرک و  رمع  لاس  نم 210  لاح  هب  ات  »
رد ار  رعـش  نیا  يرکـشی » سملتم   » درکن و يرییغت  چـیه  وا  رکف  لقع و  درک و  رمع  لاس  هک 276  تسا  رابدرب »  » هب فورعم  مثکا »  » ردـپ

و: دـنادب .» ات  دریگ  یم  دای  ار  يزیچ  تهج  نیا  هب  ناسنا  و  [. 6 . ] دـشن هدز  نیمز  هب  اصع  زورما  هب  ات  رابدرب  يارب  : » تسا هدورـس  يو  هراب 
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دشن رهاظ  وا  رد  يریپ  تمالع  ًادبا  درک و  رمع  لاس  هک 220  تسا  ورمع » نب  مهس  نب  دعس  نب  دیعس  نب  ةریبض  ، » نیرمعم زا  رگید  یکی 
نس 220 رد  یمهس » هریبض  : » تفگ هک  دنک  یم  لقن  شردپ  زا  یبتع »  » زا یسابر » متاح  وبا  . » درواین مالسا  یلو  درک ، كرد  ار  مالـسا  و 

هدورس ار  رعش  نیا  وا  گوس  رد  يدع » نب  سیق   » شیومع رسپ  دوب و  ملاس  شیاهنادند  هایـس و  یگمه  شیاهوم  هکیلاح  رد  درم  یگلاس 
فالخ رب  شندرم  دوبن و  ریپ  زونه  هک  یلاح  رد  درم  درم . یمهـس  هریبض  هکنیا  زا  دعب  دـنام  دـهاوخ  ناما  رد  گرم  زا  یـسک  هچ  : » تسا

« یمـشج همـص  نب  دیرد  ، » نیرمعم زا  رگید  یکی  ز : دباین .» رد  ار  امـش  ندرک  ربخ  نودـب  گرم  هکنیا  ات  دـیوش  هدامآ  سپ  «. » دوب راظتنا 
شترا گرزب  ناهدـنامرف  زا  یکی  نینح »  » گـنج رد  دـیدرگن و  ناملـسم  یلو  تفاـیرد  ار  مالـسا  درک و  رمع  لاـس  تسیود »  » هک تـسا 

تسا يدیبز » ملاظ  نب  نابتع  نب  نصحم  ، » نیرمعم زا  رگید  یکی  ح : دش . هتشک  درک و  دربن  مالـسا  ربمغیپ  اب  زور  نآ  رد  دوب و  نیکرـشم 
: تسوا زا  راعشا  نیا  درک و  رمع  لاس  دصراهچ »  » هک تسا  یسود » هممح  نبورمع  ، » نیرمعم زا  رگید  یکی  ط : درک . رمع  لاس  هک 255 
رد ياپ  زا  ارم  گرم ، زونه  سپ  «. » دسر یمن  نایاپ  هب  شبـش  هک  متـسه  يا  هدیزگ  رام  نم  ایوگ  هک  دش  دایز  مرمع  ردق  نآ  مدـش و  ریپ  »

مراهچ نرق  هک  تسا  کیدزن  نآلا  تسا و  هتـشذگ  نم  رب  لماک  نرق  هس  «. » يراهب شوخ و  ياـهلاس  نم  رب  تسا  هتـشذگ  نکلو  هدرواـین 
ار راعـشا  نیا  درک و  رمع  لاس  دص » راهچ   » هک تسا  یمهرج » ضاضم  نب  ثرح  ، » نیرمعم زا  رگید  یکی  ي : دـسرب .» نایاپ  هب  زین  مرمع 

فقوت اجنآ  رد  نانآ  زا  یباوخبـش  هک  ایوگ  ام و  هلیبق  زا  یتسود  افـص  ات  نوجح  هبقع  نیب  هدوبن  نکاس  زگره  هک  ایوگ  : » تسا هدورـس  وا 
زا رگید  یکی  ك : راـکاطخ .» هشیدـنا و  یب  ناردـپ  راـگزور و  تشذـگ  ار  اـم  درک  هراوآ  نکل  میدوـب ، هکم  لـها  اـم  هن ، یلو  «. » هدرکن

یسیع  » وا هک  دنیوگ  یم  یمالسا  ریغ  یمالسا و  نادنمشناد  رثکا  هک  تسا  یسراف » ناملس   » نانآ ریغ  نیملسم و  همه  قافتا  دروم  نیرمعم 
هدـنز باطخ » نب  رمع   » تفالخ طساوا  ات  ترـضح  نآ  زا  سپ  تسا و  هدرک  كرد  زین  ار  مالـسا  ربمایپ  هدـید و  ار  مالـسلا »» هیلع  » حیـسم

زین رمع »  » فرط زا  اجنآ  تایلام  لوؤسم  نئادم و  رادناتـسا  هک  دنا  هتفگ  یـضعب  هدوب و  نیملـسم  یـضاق  نئادم »  » رد نامز  نآ  رد  هدوب و 
زا رت  ینالوط  نانآ  رمع  هک  دـنا  هدوب  يدارفا  نانآ ، میدـق  ناهاشداپ  دـنیوگ : یم  یناریا  ناـناد  خـیرات  تسا . رت  حیحـص  هتفگ  نیا  هدوب و 

ار ناگرهم » نشج   » هک تسا  یسک  نامه  هدرک ، يزارد  رمع  هک  سراف  ناهاشداپ  زا  یکی  هک  دنسیون  یم  تسا و  هدوب  هدربمان  دارفا  رمع 
برع نیب  رد  هک  يدارفا  ًالوا : هک : مدربن  نانآ  زا  یمان  تهج  نیدب  نم  و  تسا . هدومن  رمع  لاس  وا 2500  و  [ 7  ] تسا هدرک  يراذگ  هیاپ 

کیدزن ام  نامز  هب  دارفا  نیا  ًایناث : دنا . هتشاد  ینالوط  رمع  نایـسراف  نیب  رد  هک  دنتـسه  يدارفا  زا  رتشیب  دنا  هدوب  ینالوط  ياهرمع  ياراد 
سراف نیرمعم  رمع  لوط  فالخ  رب  تسا  قافتا  دروم  برع ، نادنمـشناد  دزن  رد  دارفا  نیا  رمع  لوط  ًاثلاث : سراف . نیرمعم  نامز  اـت  دـنرت 

ياج هدش و  رکذ  خیرات  ياهباتک  رد  ناشمان  هک  دنتـسه  ینیرمعم  زا  يدادـعت  نانیا  دـنناد . یم  دودرم  هتـسناد و  دـیعب  ار  نآ  يا  هدـع  هک 
اهنت رمع ، لوط  نیرکنم  و  تسا . یمتح  زین  نآ  عوقو  هدوب و  ریذـپ  ناکما  رـشب ، دارفا  نایم  رد  رمعلا  لـیوط  دارفا  دوجو  هک  تسین  دـیدرت 

یقرواپ دنراد . رظن  قافتا  ًالماک  بلطم  نیا  رد  ًامامت  ینامسآ ، نایدا  ناوریپ  اما  دنا ، سانش  هراتـس  نادنمـشناد  ادخ و  نیرکنم  زا  يا  هدع 
موحرم [ 2 . ] دوش عوـجر  نآ  ریغ  ج1 و  يربط ، خـیرات  یناپمک و  پاچ  ج 5 ، راحب ، باـتک  هب  حون ، تشذگرـس  هصق و  نیا  هراـب  رد  [ 1]

ار سکرک  ینالوط  رمع  ياهلاس  نیرخآ  برع  [ 3 . ] تسا هدرک  لقن  ار  نیرمعم  زا  يا  هراپ  مان  نارهت ، پاچ  راـحب ، دلج 51  رد  یسلجم 
هب رابجا  هب  ار  وا  هکنیا  رگم  درادـن ، زاورپ  لاح  هدـش و  ناوتان  زجاع و  دوخ ، ینالوط  رمع  ياهلاس  رد  وا  هکنیا  رطاـخ  هب  دـمان ، یم  دـبل » »

[4 (. ] تاقولخملا بئاجعو  ناویحلا  ةایح  ر.ك : «، ) دنک یم  رمع  لاس  رازه  سکرک  : » دـنیوگ یم  سانـش  ناویح  ياملع  دـنروآرد . زاورپ 
رعاش بقل 22  یشعا »  » و تسا . هدمآ  روک  بش  مدآ  يانعم  هب  زین  دور و  یم  نوریب  هناخزا  بش  هشیمه  هک  تسا  یـسک  يانعم  هب  یـشعا 
تسا یناسک  زا  و  همامی »  » لها يو  تسا . صخـش  نیمه  فلؤم  دارم  دشاب و  یم  سیق » یـشعا   » نانآ نیرتروهـشم  نیرتگرزب و  هک  تسا 
ناناد یقیسوم  دراد و  رارق  یصاخ  هجوت  دروم  یبرع ، یقیسوم  نف  رد  شرعش  هک  تسا  ینارعاش  نیرتهب  زا  هدومن و  كرد  ار  مالـسا  هک 

( برع نزرات   ) هب برع  ياـبدا  نیب  رد  رطاـخ  نیمه  هب  دـندرک و  یم  هدافتـسا  رایـسب  وا  راعـشا  زا  ساـبع  ینب  هیما و  ینب  ياـفلخ  هراـب  رد 
رد ار  دوخ  راعـشا  رتشیب  دـنارذگ و  هشبح  سراـف و  یحاون  برعلا و  ةریزج  ياهنیمزرـس  رد  ترفاـسم  هب  ار  دوخ  رمع  يو  تسا ، روهـشم 
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نیا يارب  برع و  رد  دشاب  یم  یلثم  نیا  [ 6 . ] تسا هتشون  لاس  ار 330  يو  رمع  ج 22 و 87 ، راحب ، رد  [ 5 . ] تسا هدورس  ناهاشداپ  حدم 
دروم شینالوط ، نس  دروم  رد  برظ » نبرماع   » هک تسا  نیا  نآ  لصا  دزاس و  هجوتم  شیاطخ  ماگنه  ار  شدوخ  تسود  ناـسنا  هک  تسا 

مدش نوریب  تسرد  نخس  زا  نم  هک  دیدید  هاگره  : » تفگ شنادنزرف  هب  وا  سپ  اذل  دندرمـش . لقاع  ریغ  ار  وا  شموق  تفرگ و  رارق  نعط 
شرمع هکنیا  اـب  راـبدرب  هک : تسا  نیا  رعاـش  دارم  موش .» هجوـتم  نم  اـت  دـینزب  نیمز  هب  اـصع  اـب  مدز ، مد  طوبرماـن  ياـهفرح  نتفگ  هب  و 

هک تسا  يزور  ناگرهم » [ » 7 . ] دننزب نیمز  رب  اصع  وا  يارب  هک  تسین  نیا  جاتحم  هدادـن و  تسدزا  ار  دوخ  لقع  زونه  اما  هتـشگ  ینالوط 
رایـسب يدرم  هک  كاحـض »  » هب روهـشم  بسداورا » نیب  بسا  رویب   » رب دیـشمج » نب  نایفثا  نب  نودـیرف   » يربهر هب  لباب »  » هدیدمتـس مدرم 

ياههوک رد  عقاو  يراغ  رد  هدرک و  ریـسا  ار  وا  خـیرات ، لها  زا  یـضعب  لـقن  هب  اـنب  دـندش و  زوریپ  هدرک و  شروش  دوب ، رگمتـس  راـبج و 
، زور نیا  تهج  نیدب  دوب . هامرهم  ياهزور  زا  یکی  زور  نیا  دندرامگ و  وا  رب  ار  نیطایـش  ناینج و  زا  يا  هدعو  هتـسب  ریجنز  هب  دـنوامد » »
هزین و هن  هزادـنا  هب  وا  لوط  هک  يدـح  هب  هدوب  دـنمونت  رایـسب  یمـسج  رظن  زا  نودـیرف » : » دـنیوگ یم  دوش . یم  هدـیمان  ناـگرهم »  » زور هب 

. تسا هدوب  تسد  شش  لوط  هزادنا  هب  يا  هزین  ره  هزین و  راهچ  هزادنا  هب  شا  هنیس  ضرع 

( ینالوط تبیغ  رد  تماما  فیاظو  ماجنا  ندش  فقوتم   ) نآ خساپ  داقتنا 7 و 

یمالسا هعماج  تما و  لاوحا  زا  ندرک  تبظاوم  مالسا و  تعیرـش  يرادهگن  ظفح و  هعماج ، رد  ماما »  » شقن دنیوگ : یم  ناگدننک  داقتنا 
هب دیاب  هک  نانمـشد  اب  داهج  ماکحا و  يارجا  دودح و  هماقا  دنک و  ادیپ  همادا  دنیوگ ، یم  هیماما »  » هک هنوگنآ  هب  ماما ، تبیغ  رگا  و  تسا .
اب یماما  نینچ  دوجو  نیارباـنب ، ددرگن ، هدروآرب  هدـیدرگ  وا  بصن  بجوم  هک  یجاـیتحا  ددرگ و  فقوتم  یگمه  دوش ، ماـجنا  وا  هلیـسو 

صخش هب  رصحنم  مالسا ، غیلبت  قح و  هب  توعد  ًالوا : هکنیا : رطاخ  هب  تسا ، هیاپ  یب  تسـس و  زین  داقتنا  نیا  دوب . دهاوخ  يواسم  شمدع 
بهذـم و جـیورت  غـیلبت و  هک  دننایعیـش  نیا  هراوـمه ، هک  تسا  نیا  هن  رگم  تسا ، نینمؤـم  نیملـسم و  همه  هفیظو  نیا  هـکلب  تـسین  ماـما 
هک هنوگنامه  درادن ، ار  راک  نیا  نتفرگ  هدهع  هب  جایتحا  ًاصخش  ماما  دنهد . یم  ماجنا  هتفرگ و  هدهع  هب  مدرم  هب  ار  حیحص  هار  ندناسانش 

فرط رب  دارفا  هناهب  رذع و  زین  رادقم  نیمه  هب  و  تسا . هدوب  اهنآ  هب  نینمؤم  ناوریپ و  هلیسو  هب  هراومه  ناربمغیپ  توعد  شرتسگ  روهظ و 
زین نانآ  تافو  زا  سپ  دنرادن و  ندیسر  ماما  روضح  هب  کیدزن  زا  رفس و  لمحت  هب  یجایتحا  نانآ  دوش و  یم  مامت  نانآ  رب  تجح  هدش و 

ناهدنامرف ناگدنیامن و  هدـهع  هب  زین  نانمـشد  اب  داهج  ماکحا و  دودـح و  يارجا  دریذـپ و  یم  ماجنا  هنوگ  نیمه  هب  قح ، جـیورت  غیلبت و 
نودب ار  روما  نیا  نانآ  ناهدنامرف  ناگدنیامن و  ناربمغیپ ، نامز  رد  تهج ، نیمه  هب  تسین . نانآ  صخـش  هب  رـصحنم  زگره  هدوب و  نانآ 
بلطم نیا  قوف ، تانایب  زا  دنزادرپب . اهراک  نیا  هب  ًاصخش  ناشدوخ  دیاب  هک  دنتفگ  یمن  زگره  دنداد و  یم  ماجنا  يریخأت  یتسـس و  چیه 

نانآ هفیظو  هک  هنوگ  نامه  هب  هدـش و  ظفح  مالـسا  نوناق  تعیرـش و  هک  تسا  نیا  ماما  دوجو  هب  جایتحا  تلع  هک  دـش  نشور  حوضو  هب 
ناهنپ ای  دنامب و  تکاس  دراد  قح  ماما  تروص  نیا  رد  دننک  مایق  روما  نیا  هب  هک  دـنوش  ادـیپ  یناسک  ای  یـسک و  رگا  ددرگ و  غیلبت  تسا 
نوناق قح و  هار  زا  ناشمامت  تفرگن و  هدـهع  هب  ار  راک  نیا  نانآ  زا  یـسک  هدرک و  قافتا  لمع  نیا  كرت  رب  تما  همه  هک  هاـگره  دوش و 

، بلطم نیمه  دهد . ماجنا  ًاصخـش  ار  اهراک  نیا  هدش و  رهاظ  دیاب  هکلب  دنامب ، ناهنپ  رد  هک  درادن  قح  ماما  ًارهق  دنوش ، فرحنم  حیحص ،
یم بلطم  نیا  تسا ، بجاو  دـنوادخ  رب  ًالقع  هچنآ  ًایناث : دـنک . یم  تباث  ار  وا  بصن  بوجو  هداد و  لیکـشت  ًالقع  ار  ماما  دوجو  هفـسلف 

هـشیپ ار  متـس  ملظ و  هار  تما ، هک  یماگنه  دنک . بصن  ار  یماما  تینما ، لیـصحت  تعیرـش و  نوناق  ظفح  تما و  تیاده  يارب  هک  دـشاب 
هدـش و وا  هفیظو  ماجنا  همادا  عنام  هک  دنتـسه  تما  اهنت  نیا  اجنیا  رد  دـننک ، ار  وا  يدوبان  دـصق  دـندرگ و  وا  هفیظو  ماجنا  عناـم  دـنزاس و 

ماما دنوادخ  رگا  یلو  دوب ، دنهاوخ  نآ  لوؤسم  ناشدوخ  دوش ، دیلوت  رما  نیا  زا  هک  يداسف  هنوگره  دنا و  هدیدرگ  وا  ندش  ناهن  بجوم 
لماع رـصقم و  تروص  نیا  رد  ددرگ ، جرم  جره و  داسف و  بجوم  ماما ، ندرکن  بصن  اـی  ندـناریم  دـنکن و  بصن  ار  وا  اـی  دـناریمب و  ار 

. دوش یمن  جرم  جره و  داسف و  بجوم  زگره  یلاعت  قح  هک  تسا  حـضاو  رپ  دوب . دـهاوخ  دـنوادخ  جرم  جره و  داسف و  داجیا  رد  یلـصا 
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نیدلاریصن هجاوخ   » مالک حیضوت  زا  سپ  ماما » بصن  بوجو   » ثحب رد  دارملا » فشک   » باتک رد  یلح » همّالع   » موحرم [ 1  ] یقرواپ [. 1]
رب وا  تموکح  تسا و  دنوادخ  فطل  مدرم  يارب  ماما  دوجو  ینعی  انم ؛ همدع  رخآ و  فطل  هفرـصت  فطل و  هدوجو  : » هدومرف هک  یـسوط »

بجوم هک  میتسه  ام  نیا  دریگ ، یمن  تسد  هب  ار  هعماج  روما  هرادا  ًاصخـش  ماما  نامز  نیا  رد  رگاو  نانآ  يارب  تسا  يرتهب  فطل  هعماـج 
: دوش یم  لصاح  زیچ  دنچ  هب  يرـشب  عامتجا  رد  تماما  يوکین  هرمث  هدـیاف و  هک  تسا  نیا  هراب  نیا  رد  قیقحت  : » دـیوگ یم  میدـش ،» نآ 

هداد ماجنا  دنوادخ  ار  راک  نیا  دـهدب ، وا  هب  ار  مدرم  روما  حیحـص  هرادا  ناکما  دـنک و  بصن  حـضاو  روط  هب  ار  ماما  دـنوادخ  هکنیا : لوا 
ماجنا دوخ  هبون  هب  ماما  زین  ار  راک  نیا  دوشب . دوخ  هفیظو  ماجنا  هدامآ  هدیدرگ و  تماما  بصنم  لوبق  هب  رضاح  زین  ماما  هکنیا : مود  تسا .
يرای وا  روما ، هرادا  رد  دـنریذپب و  ار  وا  نامرف  هک  انعم  نیا  هب  دـننک  لـمع  يو  هب  تبـسن  دوخ  هفیظو  هب  زین  مدرم  هکنیا : موس  تسا . هداد 
تبسن دنوادخ  فطل  ندش  لماش  زا  هک  دنا  هدوب  تما  اهنت  نیا ، رب  انب  سپ  دنا . هدادن  ماجنا  ار  نآ  مدرم  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دنهد .

(. ص 285 دارملا ، فشک  «. ) ماما صخش  هن  دنوادخ و  هن  دنا ، هدروآ  لمع  هب  يریگولج  دوخ  هب 

( دریذپ یمن  ار  نارگید  تبیغ  هیماما  ارچ   ) نآ خساپ  داقتنا 8 و 

رد اههورگ  زا  یضعب  هک  تسا  ییاعدا  نامه  نیع  بیاغ » ماما   » هراب رد  هیماما »  » ياعدا دنیوگ : یم  ناگدننک  داقتنا  نآ  خساپ  داقتنا 08 و 
یم مالـسلا » هیلع   » بلاـط یبا  نب  یلع  هراـب  رد  [ 1 « ] هیئابـس : » ًالثم دـننک ؛ یمن  لوبق  ار  اعدا  نآ  هیماما  دـننک و  یم  اـعدا  رگید  دارفا  هراـب 

روهظ بسانم  نامز  رد  تسا و  هدنز  هیفنح  نب  دمحم  : » دنیوگ یم  هیناسیک » «. » دنک یم  یگدنز  ناهنپ  رد  هکلب  هدشن  هتـشک  يو  : » دنیوگ
«. دـنک یم  هناحلـسم  ماـیق  هدومن و  روـهظ  نیعم  ناـمز  رد  هکنیا  اـت  تسا  هدـنز  دـمحم  نب  رفعج  : » دـنیوگ یم  هیـسووان » «. » درک دـهاوخ 

مایق ات  تسا  هدنز  هدرمن و  وا  دنیوا و  راظتنا  رد  همه  هک  تسا  يرظتنم  مئاق  نامه  دمحم  نب  رفعج  نب  لیعامـسا  :» دنیوگ یم  هیلیعامـسا » »
. دنیوگ یم  نینچ  ناشناماما  هراب  رد  زین  هیدیز » «. » تسا هدنز  رفعج ، نب  لیعامـسا  نب  دمحم  : » دـنیوگ یم  هیلیعامـسا »  » زا یـضعب  دـنک .»

یب لطاب و  ار  اهاعدا  نیا  هیماما  یتقو  دنراد ، زین  هدش  هتـشک  یهاش  هقطنم )  ) رد هک  [ 2 « ] رمع نب  ییحی   » هراب رد  ار  اـعدا  نیمه  نیع  یتح 
ناشدوخ ياعدا  لماش  اهاعدا ، نیا  لاطبا  يارب  ناشلیلد  هک  ارچ  دوب ؛ دهاوخ  ساسا  یب  زین  نانآ  دوخ  ياعدا  ًامتح  سپ  دـنناد ، یم  ساسا 

نیدـب ار  اهاعدا  نیا  هیماما  ًالوا : هکنیا : رطاخ  هب  تسا . ساسا  یب  یهاو و  زین  داـقتنا  نیا  دـید ، دـیهاوخ  هک  هنوگناـمه  نکل  دوش . یم  زین 
تداهش نانآ  ندش  هتشک  رب  زین  نانآ  زا  دعب  ناماما  دنا و  هدش  هتشک  ملسم  عطق و  روط  هب  دارفا  نیا  زا  یـضعب  هک  دنناد  یم  دودرم  تهج 

رگید یـضعب  و  تسا . دودرم  لطاب و  القع  دزن  ، یعطق یـسح و  روما  ندرک  راکنا  درادـن و  دوجو  نآ  رد  يدـیدرت  ياج  چـیه  دـنا و  هداد 
هب هک  يرما  چـیه  هیماما ، ياعدا  رد  سکع ، رب  یلو  دـنا  هداد  تداهـش  نانآ  ندرم  رب  زین  يدـعب  ناماما  دـنا و  هدرم  عطق  روط  هب  زین  ناـنآ 

. تسا هتشادن  دوجو  دهد ، تداهش  نانآ  ياعدا  فالخ  رب  هک  یماما  زین  يدهم »  » زا سپ  درادن و  دوجو  دشاب ، هتفرگ  تروص  یسح  روط 
شیب يزیچ  تقیقح ، فیرحت  زج  تقیقح  رد  هدوب و  ناهرب  لیلد و  یب  نادـجو » لقع و   » تداهـش هب  اـعدا  ود  نیا  نیب  هسیاـقم  نیارباـنب ،

اه ندـش  ناهنپ  نینچ  ًاتداع  ای  هدوب و  ینالوط  دارفا ، نیا  تبیغ  تدـم  هک  مینک  یمن  در  تهج  نیا  هب  ار  اهاعدا  نیا  ام  ًایناث : دوب . دـهاوخن 
لیلد نیا  هب  ام  فرط  زا  اهاعدا  نیا  راکنا  هکلب  دوش ، دودرم  هتفگ  نامه  هب  زین  ام  ياعدا  هکنیا  ات  دـبای ، همادا  دـناوت  یمن  يدایز  تدـم  ات 
هنوگ چیه  ياج  نآ  رد  دنهد و  یم  تداهش  نادجو  سح و  ملع و  نانآ  زا  رگید  یضعب  ندرم  نانآ و  زا  یضعب  ندش  هتشک  رد  هک  تسا 

هک یتیاور  ربخ و  چیه  هدیـسرن و  تابثا  هب  ًادبا  دشاب ، هعیـش  لوبق  دروم  هک  هنوگنآ  هب  دارفا ، نیا  تماما  یهگناو  تسین . يدیدرت  کش و 
یقرواپ درک . دـهاوخن  یفن  ای  تباث و  ار  يزیچ  يدارفا ، نینچ  تبیغ  ياعدا  نیا ، رب  انب  تسا . هدادـن  یهاوگ  نآ  رب  دـشاب ، ناـنیمطا  دروم 

روط هب  دـننک  لصاح  یهاگآ  هدـمآ ، ثحب  زا  شخب  نیا  رد  هک  ییاه  ناونع  قیاقح  زا  يا  هزادـنا  اـت  مرتحم  ناگدـنناوخ  هکنیا  يارب  [ 1]
بهو نب  هَّللادبع   » زا هک  دنتسه  یهورگ  هیئابس »  » هک تسا  نیا  یمالسا » نیملکتم   » نیب روهشم  هیئابـس  میزادرپ : یم  اهنآ  حرـش  هب  لامجا 

تسا و هتشادن  یجراخ  دوجو  یصخش  نینچ  هک  دننک  یم  اعدا  نایعیش  زا  یضعب  یلو  دننک . یم  يوریپ  ابس »  » هب روهشم  ینادمه » یبسار 
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نینچ هک  اعدا  نیا  ام  رظن  هب  یلو  دـنا ، هتفاب  مه  هب  نآ ، ساسا  نداد  هولج  هیاپ  یب  رطاخ  هب  عیـشت  نانمـشد  هک  تسا  ییاـهزیچ  نآ  زا  نیا 
: دنیوگ یم  ناهاگآ  زا  یـضعب  میراذگ . یماو  رگید  ینامز  هب  ار  هراب  نیا  رد  قیقحت  تسا و  هیاپ  یب  فیعـض و  هتـشادن ، دوجو  یـصخش 

يو تفریذـپ . ار  مالـسلا » هیلع  » یلع يربـهر  هدروآ و  مالـسا  سپـس  دوـب ، نمی » ياعنـص  ناـیدوهی   » زا يدرف  لوا ، رد  ابـس » نـب  هَّللادـبع  »
ار نآ  ددرگ و  نیمز  ناطلس  هدرک و  روهظ »  » ات درم  دهاوخن  هدرمن و  یسوم »  » یصو نون » نب  عشوی  : » تفگ یم  دوب ، يدوهی  هک  یماگنه 

هیلع » یلع هراب  رد  ار  هدـیقع  نیمه  نیع  زین  دروآ  مالـسا  هکنیا  زا  سپ  دـشاب ، هدـش  متـس  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگناـمه  دـنک ، تلادـع  زا  رپ 
رب هیئابـس » !!! » تسا هدـش  هتفرگ  تیدوهی  زا  عیـشت  ساسا  دـنیوگ : یم  هعیـش  نیفلاخم  هک  تساـج  نیمه  زا  تشاد و  یم  راـهظا  مالـسلا »

. تسا نامزلا  رخآ  رد  وا  روهظ  و  مالـسلا »» هیلع  » یلع  » ندوب هدنز  هب  هدیقع  اهنآ  زا  یکی  هک  دنراد  یـصوصخم  دیاقع  خیرات ، لقن  بسح 
رب يو  هک  دنتفگ  یم  هدرک و  ادیپ  هدیقع  مالسلا » هیلع  » یلع ییادخ »  » هب یگدنز ، ياهلاس  نیرخآ  رد  نانآ  هک  دننک  یم  لقن  یضعب  هکلب 
اب دیـسر  هَّللادـبع »  » هب مالـسلا » هیلع  » یلع تداهـش  ربخ  هک  یماگنه  دـننک  یم  لـقن  تسا . هدـش  ناـهنپ  ناـنآ  رظن  زا  هدرک و  بضغ  قلخ 

« دیهـش  » یلع هک  دیناد  یمن  رگم  دنتفگ : نانآ  هب  ناشناتـسود  زا  یـضعب  دندرک  یلع  اب  تاقالم  ياضاقت  هتفر و  یلع  هناخ  رد  هب  شناوریپ 
یم ار  زیچ  همه  نآلا  وا  دزاس ، رارقرب  ریـشمش  اب  ار  تلادع  هکنیا  ات  درم  دهاوخن  زگره  تسا و  هدنز  هدشن و  هتـشک  وا  هن ، دـنتفگ : هدـش ؟

ناماما رد  دنوادخ  دوجو  زا  يا  هراپ  هک  دنراد  هدیقع  نینچمه  تسا و  مارح  هیقت »  » هک دندقتعم  نانآ  دونـش . یم  ار  اهتبحـص  همه  دـنیب و 
ایند هب  نامزلارخآ  رد  مالسلا » مهیلع  » ناماما و  ملسو » هلآو  هیلع  هللا  یلص  » ربمغیپ دنیوگ : یم  تسا . هدرک  لولح  مالـسلا » هیلع  » یلع زا  دعب 

هب فورعم  بلاط » یبا  نب  یلع  نب  دـمحم   » ناوریپ هیناسیک »  » هیناسیک درک . دـنهاوخ  تموکح  نیمز ، هرک  مدرم  مومع  رب  دـندرگ و  یمرب 
دـنوش و یم  میـسقت  هورگ  هدزاـی  هب  ًاـبیرقت  هدرک و  فـالتخا  دوـخ  نیب  رد  زین  ناـنآ  دنـشاب . یم  وا  تماـما  هـب  دـقتعم  و  هـیفنح » دـمحم  »

ناهنپ هکم  کیدزن  يوضر » هوک   » رد يو  هک  دنراد  هدیقع  هتـسناد و  رظتنم  يدهم »  » ار دـمحم »  » هک دنتـسه  هتـسد  نآ  نانآ  نیرتروهـشم 
« هیناـسیک  » هب هتـسد  نیا  يراذـگمان  تلع  رد  دومن !! دـهاوخ  رارق  رب  نیمز  رد  ار  لدـع  درک و  دـهاوخ  روـهظ  بساـنم ، ناـمز  رد  هدـش و 

نیرتگرزب و  دـمحم »  » ریزو تقیقح  رد  وا  هدوب و  ناسیک » «، » یفقث هدـیبع  یبا  نب  راتخم   » مان نوچ  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب  تسا ؛ فـالتخا 
نیا هیناسیک »  » هب نانآ  يراذگمان  تلع  هک  دـنا  هتفگ  رگید  یـضعب  دـنا . هدـش  فورعم  هیناسیک »  » هب تهج  نیمه  هب  تسا ، هدوب  يو  غلبم 
يو رب  یحو  لوزن  هب  لیاق  راتخم و  هاگتـسد  درف  نیرتگرزب  يو  هدوب و  ناـسیک » ، » راـتخم ینابرهـش  سیئر  هرمعاـبا »  » ماـن نوچ  هک  تسا 
مان هب  یتسود  مالـسلا »» هیلع  » بلاـط یبا  نب  یلع   » هک دـنا  هتفگ  رگید  یـضعب  دـنا . هدـش  فورعم  هیناـسیک »  » هب تهج  نیدـب  تسا ، هدوب 

ناـنآ هب  تهج  نیدـب  درک ، یم  کـیرحت  مالـسلا »» هـیلع  » نیـسح  » ناگدنـشک زا  نـتفرگ  ماـقتنا  رب  ار  يو  هراوـمه  هـک  تـشاد  ناـسیک » »
تـسد یلع  دوب . هتـسشن  مالـسلا » هیلع  » یلع لباقم  رد  یکدوک  ماگنه  راتخم »  » يزور هک  دنیوگ  یم  رگید  یـضعب  دنیوگ . یم  هیناسیک » »

« هیناسیک . » دوش یم  قالطا  هیناسیک »  » نانآ رب  ببـس  نیدب  و  شاب .» گنرز  شاب ، گنرز  سیک ؛ سیک   » دومرف هدیـشک ، وا  رـس  رب  شزاون 
ار مالـسا  تاروتـسد  زا  نآ  ریغ  داهج و  جح ، تاکز ، هزور ، زامن ، نانآ  تسا . درف  کی  زا  يرادربنامرف  زا  ترابع  يرادنید ، دـنیوگ : یم 
. دننک یم  كرت  ار  مالسا  ماکحا  همه  دنتفریذپ ، ار  وا  تعاطا  هدش و  يدرف  میلـست  هک  یماگنه  رطاخ ، نیمه  هب  دننک و  یم  ریـسفت  درف  هب 

امهیلع » دمحم نب  رفعج   » ندرم هک  دنتـسه  یناسک  هیـسووان »  » هیـسووان دنا . هدـیقع  مه  هیفوص »  » ياههورگ رثکا  اب  هتـسد  نیا  تقیقح  رد 
، دندش قرفتم  هتـسد  شـش  هب  نایعیـش  درک ، تافو  دمحم » نب  رفعج  ماما   » هک یماگنه  دنـسیون : یم  خیرات  لها  دنرادن . رواب  ار  مالـسلا »»
دریگب و تسد  هب  ار  مدرم  تموکح  هدـش و  رهاـظ  هکنیا  اـت  دریم  یمن  تسا و  هدـنز  دـمحم  نب  رفعج  هک  دـنتفگ  یم  ناـنآ  زا  هقرف  کـی 

داقتعا هب  هک  دندرک  یم  لقن  مالسلا » هیلع  » رفعج ماما  صخش  زا  یتیاور  هطبار  نیا  رد  تسین و  يرگید  صخش  وا  زج  جع ») ) مئاق يدهم  »
ربخ امش  هب  دمآ و  یسک  رگا  دینکن و  رواب  ار  مندرم  دتلغ ، یم  یهوک  زا  هدیرب و  مرـس  دیدید  رگا  : » دومرف يو  هک  تسا ) یلعج  نایعیش 

تلع رد  درک .» دهاوخ  هناحلـسم  مایق  هک  متـسه  يا  يدهم  نامه  نم  نوچ  دینکن ؛ شقیدصت  زگره  هدومن ، نفد  هداد و  لسغ  ارم  هک  داد 
ناراذگ هیاپ  هک  تسا  يا » هیرق   » نآ مان  سووان »  » هک دنا  هتفگ  یـضعب  تسا ؛ فالتخا  دنا  هدـش  روهـشم  مان  نیا  هب  ارچ  هتـسد  نیا  هکنیا 
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رطاخ هب  دنناوخ  یم  هروطمم »  » ار نانآ  مدرم  زا  يا  هراپ  تسا . دادغب  فارطا  رد  رابنا »  » کیدزن هیرق  نآ  دـنا و  هدوب  اجنآ  لها  هتـسد  نیا 
؛ دیتسه هروطمم » ناگس   » دننام امـش  دنگوس ! ادخ  هب  هک  دنتفگ  نانآ  هب  دارفا ، زا  یـضعب  دندرک  راهظا  ار  اعدا  نیا  هکیماگنه  نانآ  هکنیا 
هک دنراد  هدیقع  هیلیعامسا »  » هیلیعامسا دنروآ . یمن  تسد  هب  ندروخ  يارب  يزیچ  دنرادن و  ییاج  هک  درگلو  ضیرم و  ناگس  دننام  ینعی 

هدرم وا  هک  دـش  عیاش  شردـپ  نامز  رد  هچنآ  درکن . تافو  شردـپ  نامز  رد  واو  هدوب  لیعامـسا  شرـسپ  دـمحم » نب  رفعج   » زا دـعب  ماـما 
رد هک  تسا  رظتنم » يدهم   » نامه وا  دراد و  هگن  ناهنپ  نانمـشد  تسد  زا  ار  وا  تساوخ  یم  لمع  نیا  اب  ماما  دوبن و  شیب  يرهاظت  تسا ،
هب یمالـسا  بهاذـم  نیب  رد  هتـسد  نیا  دریگ . تسد  هب  ار  مدرم  روما  هرادا  دوش و  رهاظ  بسانم  ناـمز  رد  هکنیا  اـت  درب  یم  رـس  هب  ناـهنپ 

، دنناد یم  حادق » نومیم  نب  هَّللادبع   » ار نانآ  یلصا  ربهر  یضعب  تسا ؛ فالتخا  نانآ  یلصا  ربهر  هراب  رد  دنروهشم . هصلاخ » هیلیعامـسا  »
هب تهج  نیمه  هب  دنناد و  یم  باطخلا » یبا   » هب روهـشم  عدـجا ،» يدـسا  بنیز  یبا  نب  دـمحم   » ار نانآ  یلـصا  گرزب و  ربهر  ًارثکا  یلو 

نازابرـس نیب  فرط و  کـی  زا  شنارادـفرط  وا و  نیب  هک  نـت  هـب  نـت  ياـهگنج  زا  یکی  رد  صخـش  نـیا  . دـنیوگ یم  زین  هیباـطخ »  » ناـنآ
زا رفن  داتفه  اهزور ، زا  یکی  رد  تسا : رارق  نیا  زا  نانآ  هصق  رصتخم  دش و  هتـشک  تفرگ ، ماجنا  رگید  فرط  زا  یـسابع  هفیلخ  روصنم » »

هداجس دجـسم ، ياهنوتـس  زا  یکی  ياپ  رد  مادک  ره  تدابع ، ناونع  هب  هدش و  هفوک  دجـسم  دراو  باطخلا » یبا   » يربهر هب  نانآ  ناگرزب 
. دندرک یم  توعد  هناحلـسم  مایق  دوخ و  یتسدمه  هب  ار  نانآ  هدرک و  انـشآ  دوخ  دیاقع  اب  ار  مدرم  هنایفخم  نمـض ، رد  دندرک و  نهپ  يا 

نب یلع  نب  یسوم  نب  یـسیع   » هب ار  نانآ  تایـصوصخ  مامت  دندوب ، سابع  ینب  نارادفرط  زا  دیاش  هک  دجـسم  رد  رـضاح  مدرم  زا  یـضعب 
هفاضا نآ  رب  زین  يرگید  ياهزیچ  ربخ  نانآ  نیا ، رب  هوالع  دندناسر و  دوب ، هفوک  رادناتسا  روصنم ، فرط  زا  هک  سابع » هَّللادبع  نب  دمحم 

. دنناوخ یم  باطخلا  یبا  يربمغیپ  هب  ار  مدرم  دنراد و  لاوما  رد  تیکارتشا  هب  هدیقع  هتسناد و  لالح  ار  زیچ  همه  نانآ  هک  دنتفگ  هدرک و 
نیب یتخس  گنج  تبقاع  هدشن و  میلست  باطخلا  یبا  دارفا  یلو  دنریگب ، ار  نانآ  ات  داتسرف  ار  يا  هدع  ربخ ، نیا  ندینش  درجم  هب  یـسیع » »

هک هجیدـخ » یبا   » هب فورعم  لامج » مرکم  نب  ملاس   » مان هب  رفن  کی  زج  دـندش  هتـشک  ًامامت  باطخلا  یبا  نارادـفرط  تفرگ و  رد  ناـنآ 
هنوگ چـیه  باطخلا  یبا  نارادـفرط  تفرگ ، رد  ناـنآ  نیب  رد  گـنج  هک  یماـگنه  دـنک . رارف  يداـیز  تمحز  اـب  تسناوت  دـش و  حورجم 

رثا نانآ  رد  هزین  دننام  امش  ياهبوچ  هک  دینادب  دینک و  گنج  تفگ : نانآ  هب  باطخلا  یبا  دنتـشادن . گنـس  هتخت و  بوچ  زج  يا  هحلـسا 
گنج لوغشم  رفن  هد  رفن  هد  باطخلا  یبا  روتـسد  هب  سپـس  دومن ، دهاوخن  امـش  رد  يریثأت  هنوگ  چیه  نانآ  ياهحالـس  یلو  درک  دهاوخ 

يا هک  دـندرک  باطخ  يو  هب  هدروآرب و  دایرف  باـطخلا ، یبا  نارادـفرط  تقو ، نیا  رد  دـندش . هتـشک  ناـنآ  زا  رفن  یـس  هکنیا  اـت  دـندش 
رب انب  دنا . هدش  هتشک  ام  زا  رفن  یس  تسا و  هتسکش  اهنآ  همه  دنک و  یمن  نانآ  رد  يریثأت  چیه  ام  ياهبوچ  هک  ینیب  یمن  رگم  ام ! ياوشیپ 
هب تبـسن  دنوادخ  میمـصت  ینعی  هدش ؛ لصاح  ادب »  » امـش هب  تبـسن  دنوادخ  يارب  ناردارب ! يا  داد : باوج  باطخلا  یبا  تنـس ، لها  لقن 

دیهـش امـش  هک  دهاوخ  یم  دنوادخ  دیوش و  یم  ناحتما  گنج  نیا  هلیـسو  هب  امـش  تفگ : نانآ  هب  هعیـش  لقن  هب  انب  و  هدـش !! ضوع  امش 
نیا زا  سپ  تشک . دـنهاوخ  ار  امـش  مه  زاب  دـیوش ، میلـست  رگا  هک  دـینادب  نیقی  دـیتفا و  تلذ  هب  اـت  دـینک  میلـست  ار  دوخ  اداـبم  دـیدرگ 
يو دندرب و  یسوم » نب  یسیع   » دزن هب  هدرک و  ریسا  ار  باطخلا  یبا  دندش و  هتشک  ناشمامت  هداد و  همادا  گنج  هب  نانآ  هاتوک ، ینارنخس 

دارفا زا  سک  چیه  عقاو  رد  یلو  دنا  هتشک  ار  نانآ  هک  دندرک  لایخ  یـسیع  نازابرـس  دنا : هتفگ  يو  نارادفرط  زا  یـضعب  تشک . زین  ار  وا 
یلاح رد  دنتفر  نوریب  دجسم  ياهرد  زا  نانآ  دندیگنج و  دمحم » نب  رفعج   » روتـسد هب  نانآ  هکنوچ  دندشن ؛ ریـسا  ای  هتـشک  باطخلا  یبا 

همه هک  دندید  حبـص  ماگنه  هدیـسر و  بش  هکنیا  ات  دنا  هتـشک  ار  رگیدکی  گنج ، رد  یـسیع  نازابرـس  دـیدن و  ار  نانآ  يدرف  چـیه  هک 
هدوب هداتسرف  ربمغیپ و  رفعج ،»  » فرط زا  باطخلا  یبا  هک  دنراد  هدیقع  هیلیعامسا  : » دننک یم  لقن  یضعب  دنا . هدوب  ناشدوخ  زا  ناگتشک ،
هقرف نیا  هزادـنا  هب  تموکح ، نتفرگ  تسد  هب  هار  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  يا  هقرف  رتمک  دـیاش  تموکح : هلأـسم  هیلیعامـسا و  تسا .»

لاس رد  دندش ، تموکح  تلود و  لیکـشت  هب  قفوم  نآ  لابند  هب  هک  نانآ  هنادنمزوریپ  تکرح  نیلوا  یلو  دـشاب ، هدرک  شـشوک  شالت و 
بقل نمی » روصنم   » هک بشوح » نب  نیـسح   » مان هب  نانآ  فورعم  ناگدـننک  توعد  زا  یکی  هک  دوب  نیا  نآ  داتفا و  قافتا  نمی »  » رد  266
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ار نمی  هیلیعامـسا  تلود  نیلوا  یلیعامـسا ،» رظتنم  ماما   » مان هب  دروآ و  درگ  دوخ  رود  هب  ار  نمی  یلاـها  زا  يداـیز  دارفا  تسناوت  تفرگ ،
هب ار  نانآ  لیابق  یهارمه  داتـسرف و  یلامـش  ياقیرفآ  هنایمرواخ و  ياهرهـش  هب  يدایز  ناگدـننک  توعد  اجنآ  زا  سپـس  دـهد و  لیکـشت 

نیا رد  دش . ماجنا  طمرق » نادمح   » مان هب  يدرم  تسایر  هب  هطمارق »  » هلیـسو هب  نیرحب »  » رد نانآ ، هنادنمزوریپ  رگید  تکرح  دروآ . تسد 
دراو جح  مسوم  رد  تشادن ، دوجو  نانآ  هار  رـس  رب  یعنام  چـیه  هک  یلاح  رد  دـنداد و  تسکـش  ار  نایـسابع  نایرکـشل  هطمارق ، تکرح ،

هب هک  دوب  رصم »  » رد دنداد ، لیکشت  هک  یتلود  نیموس  دندرب . رجه »  » دوخ تختیاپ  هب  هدنک و  دوخ  ياج  زا  ار  دوسالارجح »  » هدش و هکم 
نب ییحی  [ » 2 . ] تسا هدش  رکذ  خیرات  ياهباتک  رد  نآ  لیـصفت  دیماجنا ، لوط  هب  مین  نرق و  ود  دودـح  هدـش و  فورعم  نییمطاف »  » تلود

تدم رد  هک  تسا  یلع » نب  نیسح   » نادنزرف زا  یبالقنا  درم  نیمود  بلاط » یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  نب  نیسحلا  نب  رمع 
ندرگ هب  ینهآ  دومع  یهاگ  هک  دوب  يدـنمورین  ندـب  نانچنآ  ياراد  یمـسج ، رظن  زا  تناـید و  هریـس و  نسح  هب  روهـشم  دوخ ، یگدـنز 

هب يدایز  دارفا  اب  درک و  ماـیق  لاس 235  یـسابع » لکوتم   » مایا رد  يو  دـنک . زاب  ار  نآ  تسناوت  یمن  وا  زا  ریغ  یـسک  دـیچیپ و  یم  يدرف 
زا ار  شدارفا  وا و  اـجنآ ، رادناتـسا  رهاـط » نب  هَّللادـبع   » یلو تخادرپ ، تفـالخ  هاگتـسد  هیلع  شروش  يارب  ناـسارخ  مدرم  ندرک  توعد 
زا سپ  زین  وا  درک . دازآ  سبح  رایسب و  ندز  کتک  زا  سپ  ار  وا  لکوتم » . » داتسرف دادغب  هب  هتفرگ و  ار  وا  صخـش  درک و  نوریب  ناسارخ 
زا يا  هدـع  یهارمه  هب  اـجنآ  رد  هدرک و  تکرح  هفوک  فرط  هب  یـسابع  هفیلخ  نیعتـسم »  » ناـمز رد  دوـمن ، فـقوت  دادـغب  رد  هک  یتدـم 
درک دازآ  دندوب  ینادنز  نآ  رد  هک  یناسک  دومن و  زاب  ار  نادنز  هدرک و  فیقوت  دوب  لاملا  تیب  رد  هچره  دش و  هفوک  دراو  هنابش  بارعا ،

ار رهش  هدومن و  نوریب  ار  رهش  رادناتـسا  درک و  مالعا  دوب ، نایعیـش  لوبق  دروم  ماما  دارم  هک  دمحم » لآ  زا  اضر   » مان هب  ار  دوخ  توعد  و 
هعیـش و زا  دادغب  لها  دروخ و  تسکـش  رکـشل  یلو  داتـسرف ، وا  گنج  هب  يرگـشل  دش ، هاگآ  راک  نیا  زا  هک  هفیلخ  دروآرد . فرـصت  هب 
وا گنج  هب  رهاط » نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم   » روتـسد هب  يرگید  رکـشل  سپـس  دنتـشاد . تسود  ار  وا  تدش  هب  هتفریذپ و  ار  وا  تسایر  ینس 

یقاب وا  اب  یمک  هدع  اهنت  دندرک ، رارف  هدروخ و  تسکـش  ییحی  رکـشل  گنج ، نیا  رد  دیدرگ و  زاغآ  گنج  یهاش »  » کیدزن رد  دمآ و 
هدرک و ادج  ندب  زا  ار  شرـس  دمحم  نایرکـشل  تشک . هدز و  نیمز  رب  ار  ییحی  داتفا و  رد  ور  هب  ییحی  بسا  گنج ، نمـض  رد  دندنام و 

(. 42 ص 43 -  ج 2 ، ءادفلاوبا ، 235 و  لاس 250 -  ثداوح  يربط ، . ) دندرب نیعتسم  يارب 

( تبیغ نوماریپ  هیماما  ضقانت   ) نآ خساپ  داقتنا 9 و 

بـصن بوجو  تلع  رد  فرط ، کی  زا  هکنیا  رطاخ  هب  دنا ؛ هدش  ضقانت  راچد  يدهم ، تبیغ  هراب  رد  هیماما  دـنیوگ : یم  ناگدـننک  داقتنا 
شقن دیدرت ، نودب  تسین و  ریذپ  ناکما  وا  یهن  رما و  ماما و  روهظ  بصن و  نودب  یمومع  تحلصم  ظفح  هک  دنیوگ  یم  دنوادخ  رب  ماما 

زا و  تسین . راکنا  لباق  مدرم ، روما  ریبدت  رد  لداع  ناطلس  شقن  دننام  یماظن  يداصتقا و  یـسایس و  یعامتجا ، روما  ریبدت  رد  يو  ساسح 
قلخ راظنا  زا  دهاوخب  دـنادب و  تحلـصم  هک  تقوره  ات  هداد  هزاجا  دوخ ، بناج  زا  بوصنم  ماما  هب  دـنوادخ  هک  دـنیوگ  یم  رگید  يوس 

: ًالّوا هکنیا : رطاخ  هب  تسا ؛ ساسا  یب  لطاب و  زین  داقتنا  نیا  دراد . دوجو  ضقاـنت  هیرظن  ود  نیا  نیب  هک  تسا  راکـشآ  ًـالماک  دوش . ناـهنپ 
حلاصم هکنیا  ببـس  هب  دنرادن . یعالطا  هنوگ  چیه  دنوادخ ، لاعفا  رد  دسافم  حـلاصم و  یگنوگچ  زا  دـننک ، یم  ار  داقتنا  نیا  هک  یناسک 
یجراخ تایصوصخ  لاوحا و  رییغت  ماگنه  حلاصم  نیا  تسا و  راوتسا  تحلصم  شجنـس  هیاپ  رب  هراومه  دنمـشناد ، میکح و  نادرم  لاعفا 

یم شناد  ملع و  هحلاص و  قالخاو  بادآ  شناتـسود  اـی  ناـشیوخ و  دـالوا و  هب  یهاـگ  اـناد ، میکح و  صخـش  ًـالثم  دـنک ؛ یم  رییغت  زین 
چیه زا  هتفرگ و  رارق  مارتحا  دروم  مدرم  راظنا  رد  ات  دراذگ  یم  نانآ  رایتخا  رد  ار  دتـس  داد و  تراجت و  لیاسو  يدام  رظن  زا  زین  دزومآ و 

راک هب  شناد و  نتخومآ  رد  صخش ، نآ  ناتـسود  دالوا و  رگا  نیاربانب ، دنـشاب . هتـشادن  نارگید  هب  جایتحا  يونعم ، ای  يدام و  زیچ  هنوگ 
هک تسا  نیا  تحلـصم  ياضتقم  دـنهد ، همادا  هلماعم  تراجت و  هب  صاـخ ، هظحـالم  تقد و  اـب  هدومن و  شـشوک  هحلاـص  قـالخا  نتـسب 

یلو دهد . همادا  نانآ  يارب  بدا  ملع و  بابسا  ندرک  هدامآ  تراجت و  لیاسو  تاناکما و  لیوحت  هیهت و  هب  زین  دنمـشناد  میکح و  صخش 
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دنهد و رده  هب  ار  بسک  تراجت و  هیامرس  هدادن و  ناشن  يا  هقالع  تفرعم  بسک  بدا و  ملع و  لیـصحت  هب  تبـسن  نانآ  سکع ، رب  رگا 
، يونعم يدام و  تاناکما  لیوحت  زا  هدیجنـس  میکح و  صخـش  ًامتح  دـنزن ، رـس  يرگید  زیچ  نانآ  زا  تسردان ، ياهتکرح  یگزره و  زج 
ضقانت و چیه  فلتخم ، شور  ود  نیا  رد  هک  تسا  حضاو  رپ  تسین . لئاق  یتّیمها  دوخ  ناتـسود  نادـنزرف و  هب  تبـسن  هدرک و  يراددوخ 

تسین هدیـشوپ  فراع  دنمـشناد و  دارفا  رب  و  تسا . هدرب  راک  هب  ار  قفاوت  بسانت و  لامک  میکح  صخـش  هکلب  هدیـسرن ، روهظ  هب  يداضت 
لقع و شناگدنب  هب  دنوادخ  هک  انعم  نیا  هب  دوش ، یم  ماجنا  هنوگ  نیمه  هب  ناگدنب  نیب  رد  وا  هنامیکح  تنـس  دنوادخ و  ریبدت  هوحن  هک 

ماجنا هب  ینامـسآ ، ياهباتک  ایبنا و  ییامنهار  هلیـسو  هب  دـننک و  كرد  ار  هدیدنـسپ  ياهـشور  قالخا و  نآ ، هطـساو  هب  ات  هدرک  اـطع  رکف 
، ترخآ ایند و  رد  راک ، نیا  ببـس  هب  دندنب و  راک  هب  دوخ  یگدـنز  رد  ار  وکین  ياهتنـس  لامعا و  نانآ  ات  هدرک  رما  وکین  قالخا  لامعا و 

نانآ دنوادخ  دنهد ، ارف  شوگ  راگدرورپ  نیمارف  هب  هتـسب و  راک  هب  ار  رکف  لقع و  شناگدنب  رگا  نیاربانب ، دندرگ . راگتـسر  دنمتداعس و 
یلو دـهد . یم  رارق  ناشرایتخا  رد  ناوارف  ار  وکین  لمع  ماجنا  قح و  زا  رتشیب  هچره  يوریپ  لـیاسو  هدومن و  يراـی  یبیغ  ياهدادـما  هب  ار 

ار دوخ  یبیغ  دادما  قیفوت و  دنوادخ  هدرک و  رییغت  عضو  دنهدن ، ارف  شوگ  یهلا  تاروتـسد  هب  هدرکن و  يوریپ  قطنم  لقع و  زا  نانآ  رگا 
تـسا يزیچ  نامه  لمع ، رد  توافتم  فلتخم و  شور  ود  نیا  دـنک و  یم  لزان  نانآ  رب  ار  دوخ  تبوقع  باذـع و  هدرک و  غیرد  ناـنآ  زا 

هک تسا  نیا  هن  رگم  درادن . دوجو  یضقانت  هنوگ  چیه  قطنم ، لقع و  رظن  زا  فلتخم  شور  ود  نیا  رد  هدرک ، اضتقا  ار  نآ  تحلصم »  » هک
هک يراک  دـنروآ ، نامیا  شناربمایپ  توبن  وا و  یگناـگی  هبو  هدومن  رارقا  وا  دوجو  هب  هک  هدرک  توعد  ار  دوخ  ناگدـنب  هراومه  دـنوادخ 

رطخ و زا  سرت  رطاخ  هب  شناگدنب  رگا  هک  هدومرف  مالعا  ًاحیرص  لاح  نیع  رد  تسا و  هداد  ماجنا  ناگدنب  تحلـصم  هیاپ  رب  دیدرت  نودب 
، دنا هدادن  ماجنا  یهانگ  چـیه  دـننک ، راکنا  ار  ناربمغیپ  تلاسر  ای  هدرک و  يراج  نابز  رب  زیمآ  رفک  تاملک  دـنوش  روبجم  ناشنوخ  ظفح 

رییغت نیا  هک  تسا  راکشآ  و  دوب . دهاوخ  هتفهن  زیمآ  رفک  تاملک  نیمه  نتفگ  رد  نانآ  تحلـصم  کش  نودب  هدرک و  باوص  نیع  هکلب 
ماجنا ناگدنب  تحلصم  هیاپ  رب  زین  فلتخم  تلاح  ود  نیا  رد  نامرف ، ود  توافت  دراد و  یگتسب  ناگدنب  شور  لاوحا و  رییغت  هب  تحلـصم 

زا هتـسد  نآ  ینعی  قـح ؛ نیرکنم  نارگمتـس و  لاـعفا  یتـسرد  دـیؤم  شور ، هفیظو و  رییغت  نیا  هک  تسا  حـضاو  زین  هـتکن  نـیا  دریگ . یم 
هدوب و دنـسپان  حیبق و  یلقع  رظن  زا  دیدرت  نودب  نانآ  لاعفا  هکلب  دوش ، یمن  دـننک ، یم  راتفگ  نیا  نتفگ  هب  روبجم  ار  نینمؤم  هک  يدارفا 

هیاپ رب  ار  ود  نآ  ندروآ  اجب  هدومن و  بجاو  شناگدنب  رب  ار  داهج » جح و   » ماجنا دنوادخ ، دوب . دهاوخ  ناگدـننک  رابجا  تبوقع  بجوم 
بلج و دشاب ، هتشادن  دوجو  نانآ  هار  رـس  رب  یعنام  هدوب و  ود  نآ  ماجنا  هب  رداق  هک  هاگره  شناگدنب  هداد و  رارق  نانآ  هدیاف  تحلـصم و 
ود نآ  تحلصم  بلج  دننک ، يریگولج  نآ  ماجنا  زا  يدارفا  دنشابن و  نآ  رب  رداق  هاگره  یلو  تسا . مزال  نانآ  رب  تحلـصم  نیا  لیـصحت 

يریگولج لامعا  نیا  ماجنا  زا  هک  يدارفا  نآ  زین  و  دوب . دـهاوخ  لاـمعا  نآ  كرت  رد  ناـنآ  تحلـصم  هکلب  دوب ، دـهاوخن  مزـال  ناـنآ  رب 
لیبق نیمه  زا  جـع ) ) يدـهم تبیغ  روهظ و  هلأسم  هک  تسین  کش  ياج  دـنباذع . تبوقع و  قحتـسم  عرـش ، لـقع و  رظن  زا  ًاملـسم  دـننک ،

هدومن و يرادربنامرف  دوخ  ناـماما  زا  مدرم  رگا  هک  تسا  نیا  ناگدـنب ، تحلـصم  ظـفح  ریبدـت و  نسح  ياـضتقم  هک  هنوگ  نیا  هب  تسا .
زا مدرم  هاگره  یلو  دنـشاب  ناگدـنب  سرتسد  رد  دـنوش و  رهاظ  ناماما ، دـیاب  ًاملـسم  دـننک ، يرای  قح ، دربشیپ  هفیظو و  ماجنا  رد  ار  نانآ 

راظنا زا  دـنناوت  یم  زین  ناماما  دـندیزرو ، يراددوخ  لماکت ، قح و  هملک  يالعا  ریـسم  رد  نانآ  يراـی  زا  هدومن و  یچیپرـس  ناـنآ  ناـمرف 
اهنت دنا و  هدیدرگ  ناشندش  ناهنپ  بجوم  هک  تسا  یناسک  رب  اهنت  راک  نیا  نایز  دنـشاب و  رود  هب  نانآ  سرتسد  زا  هدیدرگ و  ناهنپ  نانآ 

هنوگنامه هب  يو  تمالس  دوجو و  لصا  موزل  اب  ماما ، ندش  ناهنپ  یتسرد  کش  نودب  و  دنوش . یم  خیبوت  تمالم و  ًالقع  هک  دنتسه  نانآ 
هیدیز و هئجرم ، هلزتعم ، دننام  دنریگ  یم  هیماما  رب  ار  ضقانت »  » داقتنا نیا  هک  يدایز  هورگ  ًایناث : درادن . يداضت  چیه  میدرک ، نایب  ًالبق  هک 
؛ دنتـسه هیرظن  ود  ياراد  تماما ، هلأسم  رد  اهنیا  هکنیا  رطاخ  هب  دوش ، یم  دراو  زین  ناـشدوخرب  داـقتنا  نیا  هک  دنتـسه  یناـسک  [ 1  ] هیربج
. دنناد یم  بجاو  عرـش  رظن  زا  مه  لقع و  رظن  زا  مه  ار ، ماما »  » بصن هئجرم ،»  » زا يرایـسب  و  يدادغب » ياهیلزتعم   » دننام نانآ  هتـسد  کی 

نیا يود  ره  دنناد و  یم  بجاو  عرـش  رظن  زا  اهنت  ار  يو  بصن  اهیربج »  » زا يا  هدع  و  يرـصب » ياهیلزتعم   » و اهیدیز »  » دننام رگید  هتـسد 
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حیرـصت رگید ، روما  رب  هوالع  ماما ، صخـش  نییعت  رد  هیماما  هک  تسا  نیا  تهج  نآ  دـنفلاخم و  هیماما »  » اـب تهج  کـی  زا  هچرگ  هتـسد 
مسا و هب  حیرصت  ربمایپ  هک  یتروص  رد  دنیوگ  یم  اههورگ  نیا  یلو  دنناد ، یم  مزال  وا  یـصخش  تایـصوصخ  مسر و  مسا و  هب  ار  ربمایپ 

هناحلـسم مایق  ًاصخـش  ای  دـننک و  شباختنا  مدرم  ای  هک  تسا  نیا  رما  ود  نآ  تسا و  یفاـک  وا  نییعت  رد  رما  ود  زا  یکی  دـنکن ، ماـما  مسر 
يارب اهنت  مدرم ، طسوت  ماما  ندرک  رایتخا  دنیوگ : یم  هدش  دای  ياههورگ  نیا  همه  نکل  درادن ، ربمایپ  حیرـصت  هب  یجایتحا  ًادـبا  دـیامن و 

هک تسا  يراک  نیرتهب  ماما  بصن  دنیوگ : یم  يدادغب » نیلزتعم  . » دریذپ یم  ماجنا  یمالسا  تما  هدیاف  لیـصحت  ناگدنب و  حلاصم  ظفح 
رایتخا زا  نیزواجتم  نارگمتـس و  رگا  هک  دـننک  یم  فارتعا  ًاحیرـص  اههورگ ، نیا  همه  و  دـنک . یم  ظفح  ار  مدرم  يایند  نید و  حـلاصم 

هب ماـما  نودـب  هدیـشک و  تسد  ماـما  نییعت  زا  ناگدـننک ، راـیتخا  هک  دوب  دـهاوخ  نیا  حلـصا  تروص ، نیا  رد  دـنوش ، عناـم  مدرم  ندرک 
ياههورگ هدـیقع  هک  تسین  هدیـشوپ  هاگآ  انیب و  دارفا  رب  دـنرب . رـس  هب  هیقت »  » لاح رد  هراومه  هداد و  همادا  دوخ  ینید  یناسنا و  فیاـظو 

دارفا نیا  هنوگچ  مناد  یمن  دنا . هتشادنپ  ضقانت  هتفرگ و  هدرخ  هیماما  رب  ار  نآ  هب  داقتعا  نانآ  هک  تسا  يزیچ  نامه  ماما ، هراب  رد  هدربمان 
هدـیقع هک  دنتـسه  یهورگ  هیربج » [ » 1  ] یقرواـپ دـننک . یم  داـقتنا  هناروـکروک  هدرک و  تلفغ  حـضاو  هتکن  نیا  زا  رکف  هتوـک  یحطس و 

نانآ تسا . ناگدنب  قلاخ  اهنآ  لعاف  تقیقح  رد  یلو  دنناگدنب  دوخ  اهنآ  لعاف  هک  دوش  یم  روصت  رهاظ  رد  هچرگ  ناگدنب  لاعفا  دنراد ،
« مهرد نب  دعج   » صوصخم نادرگاش  زا  هک  دنا  « ناوفـص نب  مهج   » نارادـفرط هیمهج »  » هقرف ناشنیرتروهـشم  نکل  دـنا  هتـسد  نیدـنچ  رب 

يدرم ناوفص » نب  مهج  ، » يا هدع  لقن  قبط  دناسر . لتق  هب  داحلا » هقدنز و   » ماهتا هب  ار  وا  لاس 124  رد  يرسق » هَّللادبع  نب  دلاخ   » تسا و
نارادفرط اب  تاقوا  زا  يا  هراپ  رد  يو ، هک  دننک  یم  لقن  تشادن . لوبق  ار  نآرق  تایآ  مالـسا و  دیاقع  زا  يرایـسب  هک  دوب  هجهللا  حیرص 

بوخ : » تفگ یم  هنعط  يور  زا  نایماذـج ، هب  هراشا  اب  دومن و  یم  دوخ  نارادـفرط  هب  باـطخ  تفر و  یم  نایماذـج  ناتـسرامیب  هب  دوخ ،
« ربج  » هب هدیقع  هکنیا  اب  مهج » (. » ص 86 یناتسرهش ، لحن  للم و  «، ) تسا هدرک  هچ  دوخ  هراچیب  ناگدنب  اب  نیمحارلا » محرا  ، » دینک هاگن 

هفیلخ نیرخآ  رامح » ناورم   » نامز ردو  تخادرپ  گنج  هب  نانآ ، ياه  يرگمتـس  رطاخ  هب  هیما ، ینب  يافلخ  اب  لاـح  نیع  رد  یلو  تشاد ،
هتشک ینزام » زوحا  نب  ملـس   » تسد هب  رخآ  رد  دیروش و  ناسارخ  یلاو  رایـس » نب  رـصن   » رب ثراح » نب  جیرـس   » مان هب  یـصخش  اب  يوما ،

هک یتافـص  هب  ار  دنوادخ  ناوت  یمن   - 1 هک : تسا  نیا  اهنآ  هلمج  زا  هک  دـنراد  زین  يرگید  دـیاقع  ربج ، هدـیقع  رب  هوالع  هیمهج » . » دـش
«، دنمتردق رداق ؛  » دننام اهنآ  ریغ  هب  ار  وا  ناوت  یم  یلو  داد  تبـسن  دنمـشناد » ملاع ؛ «، » هدـنز یح ؛  » دـننام دنتـسه  اهنآ  ياراد  وا  ناگدـنب 
رب رداق  ناسنا ،  - 3 دناد . یمن  شتقلخ ، ایو  ماجنا  زا  لبق  دنوادخ  ار  يراک  چیه   - 2 داد . تبسن  هدننیرفآ » قلاخ ؛  » و هدنهد » ماجنا  لعاف ؛ »
هک هنوگنامه  تسا  زاجم  وحن  هب  ناسنا  هب  لاعفا  زا  يا  هراپ  نداد  تبـسن  تسا و  رایتخا  یب  روبجم و  دوخ  لاعفا  رد  تسین و  يراـک  چـیه 

دییور و نیمز  دـش ، يراج  بآ  درک ، عولط  ای  بورغ و  دیـشروخ  مییوگ  یم  هک  یماگنه  ًالثم  دوش ؛ یم  هداد  تبـسن  تادامج  هب  یلاعفا 
، یناهنپ یئرمان و  دوجو  نآ ، ریغ  ندییور و  ندش ، يراج  یقیقح  لعاف  رثؤم و  لماع  هکلب  هدشن ، رداص  ایشا  نیا  زا  لاعفا  نیا  اهنیا ، لاثما 
تشهب و رد  تشهب » لـها   » ندوب  - 4 میهد . یم  تبـسن  بآ ، نیمز و  دیـشروخ و  هب  ار  لاعفا  نیا  ًازاجم  ام  یلو  تسا . دـنوادخ »  » ماـن هب 

يدوجوم چیه  هک  هنوگ  نامه  اریز  دش ؛ دـنهاوخ  یناف  تبقاع  زین  منهج  تشهب و  هکنیا  امک  تسین ، نایاپ  نودـب  منهج ، رد  منهج » لها  »
رب زین  ار  دنرب » یم  رـس  هب  تشهب  رد  هشیمه  تشهب  لها  اهیف ؛ نیدلاخ  : » هیآ و  دشاب . دناوت  یمن  رخآ  نودب  يزیچ  چیه  تسین ، لوا  نودب 
َِّالا ُضْرَْالاَو  ُتاومَّسلا  ِتَمادام  اهیف  نیدلاخ  : » دـننک یم  لالدتـسا  هیآ  نیا  هب  بلطم  نیا  تابثا  يارب  تقیقح . رب  هن  دـننک  یم  لمح  هغلابم 

اب دهاوخب .» دنوادخ  هک  نامز  نآ  ات  دوب  دـنهاوخ  منهج  تشهب و  رد  هشیمه  دنمتداعـس ، یقـش و  دارفا  (. » 107 دوه /  ...«، ) َکُّبَر َءاش  اـم 
تشهب و رد  ندوب  هشیمه  تسا ، هدرک  دوخ  هدارا  نتـساوخ و  هب  طورـشم  منهج ، تشهب و  رد  ار  نانآ  ندوب  هشیمه  دنوادخ  هک  نایب  نیا 
وا دوجو  نابز  اب  سپس  دسانشب و  ار  دنوادخ  نانیمطا  ملع و  يور  زا  هک  یـسک   - 5 تسین . راگزاس  انعم  رظن  زا  نآ  ندش  دـیقم  اب  منهج ،

یبلق و نامیا  هب  میـسقت  لباق  ناـمیا   - 6 دور . یمن  نیب  زا  ینابز  راـکنا  هب  ملع  تفرعم و  هکنیا  رطاـخ  هب  دوش  یمن  رفاـک  دـنک ، راـکنا  ار 
یم تیفیک  کی  هب  نینمؤم  ناربمغیپ و  نامیا  هکلب  دـشاب ، یمن  زین  فعـض  تدـش و  لـباق  هکنیا  اـمک  تسین  یلوق  ناـمیا  یلمع و  ناـمیا 
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(. مجرتم دوش -  هعجارم  یمالک  ياهباتک  هب  رتشیب  عالطا  يارب  . ) دشاب

( دنک هزجعم  دناوت  یمن  ربمایپ  زا  ریغ  يدرف   ) نآ خساپ  داقتنا 10 و 

دنورب و دنیایب و  يددعتم  ياهلـسن  دوش و  يرپس  يدایز  ياهنرق  هک  دوش  ناهنپ  راظنا  زا  يردق  هب  ماما  هاگره  دنیوگ : یم  ناگدننک  داقتنا 
بسن و تحـص  رب  یناهرب  لیلد و  چیه  رـصع ، نآ  رد  رـضاح  دارفا  يارب  دـنک ، روهظ  هک  یماگنه  نیاربانب ، دـننیبن ، کیدزن  زا  ار  وا  ًادـبا 

نیا دشاب و  ربمایپ  دیاب  ای  دناسانـشب  مدرم  هب  ار  دوخ  هزجعم  قیرط  زا  دهاوخب  رگا  تشاد و  دـهاوخن  دوجو  هزجعم »  » زج هب  شتماما  تابثا 
دشابن و ربمایپ  رگا  ای  دمآ و  دهاوخن  يربمغیپ  مالسا ، ملسو » هلآو  هیلع  هللا  یلـص  » ربمغیپ زا  سپ  هک  تسا  نیملـسم  مامت  قافتا  فالخ  رب 
زا ریغ  تسا و  يربمایپ  صاخ  میالع  زا  هزجعم  دـنیوگ  یم  هک  تسا  نیملـسم  همه  قافتا  فالخ  رب  دوخ  نیا  دـنک ، هزجعم  لاـح  نیع  رد 

يدایز رابخا  ًالوا : هکنیا : رطاخ  هب  تسا  دودرم  هتـشذگ  ياهداقتنا  دننام  زین  داقتنا  نیا  دشاب . هزجعم  ياراد  دناوت  یمن  يرگید  درف  ربمایپ ،
هناحلـسم مایق  رب  تلالد  یگمه  هک  ار  وا  روهظ  زا  لبق  ياه  هناشن  هک  تسا  هدیـسر  دنا ، هدوب  هعیـش  ناماما  نانآ  همه  هک  يدهم  ناردپ  زا 

« لاجد  » مان هب  یصخش  روهظ  رگید ، هناشن  و  [ 1  ] تسا ینایفس »  » مان هب  یصخش  هناحلـسم  مایق  اهنآ  زا  یکی  دنا . هدرک  نایب  دنک ، یم  يو 
هدومن و هناحلـسم  مایق  هنیدـم  رد  هک  تسا  مالـسلا »» مهیلع  » بلاط یبا  نب  یلع  نب  نسح   » دـالوا زا  يدرف  ندـش  هتـشک  نینچمه  و  تسا .
رد نیمز  هب  زهجم » شترا   » کی نتفرورف  يدـهم ، روهظ  زا  لبق  ياه  هناـشن  رگید  زا  دـنک . یم  توعد  يدـهم »  » زا يرادـفرط  هب  ار  مدرم 
هللا یلـص  » مرکا ربمایپ  زا  ییاهتیاور  زین  ننـست  لها  هعیـش ، رب  هوالع  نآ ، ریغ  اه و  هناشن  نیا  هراب  رد  و  تسا . هکم  کیدزن  ءادـیب »  » ناـبایب

نیتسار هناشن  هک  تسا  یتازجعم  اهنیا  تقیقح  رد  و  دنک . یم  تلالد  عیاقو  نیا  یمتح  ماجنا  رب  ًامامت  هک  دنا  هدرک  لقن  ملـسو » هلآو  هیلع 
رطاخ هب  تسین ؛ نانآ  يربمایپ  رب  لیلد  ناماما »  » تسد هب  تازجعم ، اه و  هناـشن  روهظ  ًاـیناث : دـشاب . یم  وا  ياـعدا  یتسرد  بسن و  تحص 
هدننک اعدا  یتسرد  تحـص و  رب  لیلد  اهنت  لامجا ، روط  هب  تازجعم ، هکلب  درادـن ، صاصتخا  يربمایپ  یعدـم  هب  تازجعم ، ندروآ  هکنیا 

نآ يربمایپ  رب  لیلد  هزجعم  دنک ، يربمایپ  ياعدا  یعدم ، رگا  سپ  يرگید . ياعدا  هچ  دـشاب و  يربمایپ  ياعدا  اعدا »  » نآ هچ  ددرگ ، یم 
نمؤم رگا  دیدرگ و  دهاوخ  صخـش  نآ  تماما  قدـص  رب  لیلد  هزجعم  دـشاب ، هتـشاد  يربهر  تماما و  ياعدا  رگا  دوب و  دـهاوخ  صخش 

مکح و ندینش  ياعدا  هلیسو  نادب  ای  دنک و  توعد  یماما  ای  ربمایپ  تعاطا  يوریپ و  هب  ار  يرگید  درف  نآ  هلیـسو  هب  يراگزیهرپ  حلاص و 
نیا بلطم  يرآ  دوب . دـهاوخ  نمؤم  نآ  ياعدا  یتسرد  رب  لیلد  دـهاش و  هزجعم  تروص  نیا  رد  دـیامن  يربماـیپ  اـی  ماـما و  زا  ینخـس  اـی 
نیا دنـشاب و  نوصم  ظوـفحم و  هریبـک  ناـهانگ  باـکترا  يرکف و  یهارمگ  زا  هک  تسا  دارفا  زا  هتـسد  نآ  صوـصخم  هزجعم  هک  تسه 

رد ًاحیرـص  هک  ار  دروم  ود  هنومن  ناونع  هب  دـشاب . هتـشاد  دوجو  نانآ  ناوریپ  باحـصا و  رد  مه  ایبنا و  رد  مه  دـناوت  یم  هک  تسا  يزیچ 
نآرق داتـسرف . یم  نامـسآ  زا  هراومه  ار  وا  يزور »  » دنوادخ هک  تسا  نارمع »  » رتخد میرم » : » لوا دروم  مینک : یم  لقن  هدـش ، رکذ  نآرق 

َّنِا ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  َوُه  َْتلاق  اذه  َِکل  ّینَا  ُمَیْرَم  ای  َلاق  ًاقْزِر  اهَْدنِع  َدَـجَو  َبارْحِْملا  اَّیِرَکَز  اْهیَلَع  َلَخَد  امَّلُک  : »... دـیامرف یم  نینچ  هراب  نیا  رد 
هک نامز  ره  [. » 2 «. ] ِءاعُّدلا ُعیمَـس  َکَّنِا  ًۀَـبِّیَط  ًۀَّیِّرُذ  َکنُدـَل  ْنِم  یل  ْبَه  ِّبَر  َلاق  ُهَّبَر  اّیِرَکَز  اعَد  َِکلانُه  ٍباسِح ، ِْریغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْری  َهَّللا 
زا تفگ : میرم  تساـجک ؟ زا  اهاذـغ  نیا  تفگ : میرم  هـب  دراد . دوـجو  یماـعط  شربارب  رد  هـک  دـید  یم  دـش ، یم  دراو  مـیرم  رب  اـیرکز 
هک درک  اـعد  اـیرکز  هک  دوب  ماـگنه  نیا  رد  دـهد . یم  يزور  باـسح  نودـب  دـهاوخب  ار  هکره  دـنوادخو  هدـمآ  میارب  دـنوادخ  هاگـشیپ 
لاح داد و  ماجنا  میرم  هراب  رد  ار  هزجعم  نیا  دنوادخ  يونش .» یم  ارم  شهاوخ  وت  امرف و  اطع  يدنمجرا  كاپ و  دالوا  نم  هب  اراگدرورپ !
ردام مّود : دروم  تسا . هدوبن  شیب  دـنوادخ  راـگزیهرپ  حـلاص و  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  هکلب  دوب ، ادـخ  هداتـسرف  هن  ربمغیپ و  هن  میرم  هکنیا 

ُِّما یِلا  اْنیَحْوَاَو  : » دیامرف یم  نینچ  هنیمز  نیا  رد  میرک  نآرق  درک . یحو  يو  هب  دنوادخ  نآرق ، حیرصت  قبط  هک  تسا  نارمع » نب  یـسوم  »
یسوم ردام  هب  ام  و  [. » 3 « ] َنیلَسْرُْملا َنِم  ُهُولِعاجَو  ِْکَیِلا  ُهوُّدار  اَّنِا  ینَزَْحت  الَو  یفاَخت  الَو  ِّمَْیلا  ِیف  ِهیْقلَاَف  ِْهیَلَع  ِْتفِخ  اذِاَف  ِهیعِضْرَا  ْنَا  یسُوم 

هک شابن  نوزحم  هدم و  هار  دوخ  هب  سرت  ًادبا  نکفیب و  شیایرد  هب  يدیسرت  وا  رب  نمشد  زا  هک  یماگنه  هد و  ریش  ار  وا  هک  میدرک  یحو 
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میدرک و یحو  یسوم  ردام  هب  ام  هک  دیوگ : یم  هیآ  نیا  رد  ًاحیرـص  دنوادخ  داد .» میهاوخ  رارق  شربمایپ  مینادرگ و  یم  رب  وت  هب  ار  وا  ام 
تسرد دنوادخ ، هداتسرف  هنو  هدوب  ربمغیپ  هن  هک  یـسوم  ردام  رب  یحو  نداتـسرف  دشاب ، ناربمایپ  صوصخم  هزجعم  یحو ، رگا  هکنیا  لاح 

رگید نایعدم  زا  ار  وا  ات  دـهد  ماجنا  يدـهم  هراب  رد  ار  تازجعم  نیا  ریظن  دـنوادخ  هک  تشاد  دـهاوخ  یعنام  هچ  نیاربانب ، دوب . دـهاوخن 
رهابلا  » مفورعم باتک  ود  رد  يدنمدوس  ثحابم  هزجعم »  » نوماریپ رد  نم  و  دیامن ؟ صخشم  نیغورد  ياهاعدا  زا  ار  وا  ياعدا  هداد و  زیمت 
عوجر باتک  ود  نآ  هب  دنـشاب  هراب  نیا  رد  هنارگنـشور  یـسررب  قیقحت و  بلاط  هک  یناسک  ما ، هتـشاد  نایب  حاـضیالا »  » و تازجعملا » نم 

اهخـساپ نیا  رد  مدومن و  افو  دوخ  نامیپ  هب  راگدرورپ ، قیفوت  هب  متفرگ و  هدـهع  هب  ار  اهنآ  هب  نداد  خـساپ  هک  یتاداقتنا  دوب  نیا  دـنیامن .
هراب رد  [ 1  ] یقرواـپ تساـنیب . هاوگ و  نیا ، رب  دـنوادخ  متـشادن و  هدولآ ، زا  كاـپ  نداد  زیمت  لـطاب و  زا  قح  ندـش  راکـشآ  زج  یفدـه 
نایغط فارحنا و  رهظم  زا  هیانک  ظفل ، نیا  هکنیا  ای  تسا  یـصاخ  درف  يانعم  هب  ینایفـس »  » اـیآ هک  دراد  دوجو  ثحب  نیا  ياـج  ینایفـس » »
دوجو تسا و  یبیرف » ماوع  و« يزاب » هقح   » و اـیر »  » و ریوزت »  » رهظم لاـجد ،»  » زا دارم  يوق  ناـمگ  هب  هکنیا  اـمک  تسا  تقیقح  قح و  هیلع 
یصاخ درف  ینایفس  هکنیا  رب  انب  دوش . یم  هدافتسا  ًالماک  بلطم  نیا  تایاور  یضعب  زا  دشاب و  یم  ریذپ  ناکما  نامز ، ره  رد  يدارفا  نینچ 
ياهمان هب  رگید  یـضعب  رد  و  هسبنع » نب  نامثع   » مان هب  اهنآ  زا  یـضعب  رد  هدش . هتفگ  نخـس  فالتخا  هب  تایاور  رد  وا  مان  هراب  رد  دشاب ،

ناکم رد  هکنیا  امک  دومن  دنهاوخ  روهظ  نامز ، ره  رد  هک  دنرفن  نیدـنچ  ینایفـس »  » هک هدـش  حیرـصت  یـضعب  رد  هدـش و  هدـناوخ  رگید 
« نمی  » رگید یـضعب  رد  و  ندرا »  » یـضعب رد  و  نیطـسلف »  » رد سبای » يداو   » تایاور یـضعب  رد  تسا ؛ فـالتخا  تاـیاور  رد  زین  وا  روهظ 

ینایفـس هریـس  هراب  رد  هنوگنامه  و  تسا . هدـش  نایب  يرگید  ياهناکم  تایاور  زا  یـضعب  رد  و  ناـسارخ »  » رگید یـضعب  رد  هدـش و  رکذ 
هدشدای يدرف  هب  وا  زا  رگید  تایاور  یضعب  رد  یلو  هدش ، دای  دنسپان  شور  و  هریس » ِءوس   » هب وا  زا  تایاور  رثکا  رد  دراد . دوجو  فالتخا 

یم هدافتـسا  هیتبیغ » ، » تایاور زا  هچنآ  لاح ، ره  هب  درپس . دهاوخ  يدهم »  » هب ار  تفالخ  رخآ ، رد  دوب و  دـهاوخ  هریـس » نسح   » ياراد هک 
مان هب  يدرف  ًامتح  يدـهم ، روهظ  زا  لبق  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا ، ناـمز  ماـما  روهظ  هیمتح  ياـهتمالع  زا  ینایفـس  جورخ  هک  تسا  نیا  دوش 

ود رب  يدهم »  » روهظ ياهتمالع  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  زا  هچنآ  درک . دهاوخ  جورخ  هیواعم » نب  دیزی   » دالوا زا  ینایفس » »
هک يدایرف  ینایفـس و  روهظ  دننام  تفرگ  دهاوخ  ماجنا  ًانیقی  هک  تسا  ییاه  هناشن  زا  هتـسد  نآ  یمتح و  ياهتمالع  لوا : مسق  تسا : مسق 

« یبتجم نسح  ماما   » دالوا زا  نسحلا » نب  دمحم   » مان هب  يدرف  ندش  هتـشک  دش و  دـهاوخ  هدینـش  نیمز  يور  مامت  رد  ناضمر  هام  همین  رد 
نآ رد  لیدـبت  رییغت و  ناکما  ای  هک  تسا  ییاه  هناشن  اهتمالع و  مّود : مسق  لاـجد .» جورخ   » میهاربا و ماـقم  نکر و  نیب  مارحلادجـسم  رد 

بجوم اهنآ  ندرمـش  رب  هک  تسا  يدایز  روما  اهنآ  دیدرگ و  دـهاوخ  ماجنا  یمومع  یلک و  روط  هب  دوش  ماجنا  ًامتح  رگا  ای  دراد و  دوجو 
لآ [ 2 (. ] دوش عوجر  مالسالاةراشب ، يدهم و  تالاح  لامآلا ، یهتنم  ج 13 . راحب ، ياهباتک : هب  هراب  نیا  رد   ) تسا یقرواپ  ندـش  ینالوط 

.7 صصق /  [ 3 . ] 37  - 38 نارمع / 
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