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ترایز هفسلف 

باتک تاصخشم 

فیلات يزار  رخف  روبقلا ) هرایز   ) هلاسر حرش  همجرت و  ترایز  هفـسلف  روآدیدپ :  مان  ناونع و  حراش   - ، 1339 دمحا ، يدباع  هسانشرس : 
یبرع تشاددای :  لایر  2500: اهب کباش :  هنومن  138 ص  يرهاظ :  تاصخشم  . 1376 رئاز ، مق  رشن :  تاصخـشم  يدباع  دمحا  قیقحت  و 
يزار رخف  عوضوم :  حرـش  روبقلا . هراـیز  رگید :  ناونع  سیونریز  تروـصهب  نینچمه  129 ؛ همانباتک ص 135 -  تشادداـی :  یـسراف  - 
هـسانش اههاگترایز  عوضوم :  ترایز  اهناتـسروگ --  اهروگ و  عوضوم :  ریـسفت  دـقن و  روبقلا --  هرایز  606ق  544 - ؟ رمع ، نبدمحم 

 : ییوید يدنب  هدر  BP226/7/ف3ز90215  هرگنک :  يدنب  هدر  حرـش  روبقلا . هرایز  606ق  544 - ؟ رمع ، نبدـمحم  يزار  رخف  هدوزفا : 
م4059-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/76

رشان نخس 

لامک تهج  رد  اـهنآ  ندـیناسر  تیلعف  هب  روهظ و  ینورد و  ياهدادعتـسا  شرورپ  مالـسا ،  یتدـیقع  یقـالخا و  میهاـفم  یهلا و  فراـعم 
يرطف لایما  رد  هعلاطم  یقیقح ،  لامک  هب  لـین  اهدادعتـسا و  ییافوکـش  يارب  دراد .  رظن  روظنم  ار  یهلا  برق  هب  ندیـسر  ناـسنا و  ییاـهن 

زا لفاغ و  ادخ  دای  زا  ار  لد  هک  یلماع  ره  دیوج .  برقت  لاعتم  دنوادخ  هب  ناسنا  ات  تسا  يرورض  يرما  اهنآ  یّلک  يریگ  تهج  ناسنا و 
 ، دـنک وا  هاگرد  يوسب  انـشآ و  ادـخ  دای  اب  ار  لد  هک  یلماع  ره  تسادـخ و  زا  يرود  دـُعب و  داجیا  هلیـسو  دـنادرگ ،  فرحنم  وا  هاـگرد 

لـصا تدابع  رد  هچنآ  اذل  تسا و  ادخ  يوسب  لد  هّجوت  تاّذلابو ،  لیـصا  تدابع  ورنیا  زا  تسا .  لاعتم  دـنوادخ  هب  برقت  داجیا  هلیـسو 
 ، دریگ یم  ماجنا  ادـخ  یگدـنب  تدابع و  تین  هب  تبرق و  دـصق  هب  هک  یلامعا  یماـمت  تسا و  یهلا  سدـق  تحاـس  هب  یبلق  هجوت  تسا ، 

یهلا هاگرد  يوسب  لد  لابقا  هب  طونم  هتـشاد و  ناسنا  هزیگناو  تین  هب  یگتـسب  اهنآ  ندوب  تداـبع  ینعی  تسا ،  ضَرَْعلاـب  تاداـبع  یگمه 
نیا رد  دـنک ،  قح  میلـست  ار  لد  دروآرد و  ادـخ  تّیکولعم  رد  ار  دوخ  ینعم  مامت  هب  دـنک و  لمع  یگدـنب  هفیظو  هب  ناـسنا  یتقو  تسا . 

زا هک  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملا  ریما  ترضح  دزاس .  یم  لیان  هیهلا » تیالو   » ماقم هب  دریذپ و  یم  یگدنب  هب  ار  وا  زین  دنوادخ  تروص 
یب یفَکَو  ًادـْبَع  ََکل  َنوُکأ  ْنأ  ًاّزِع  یب  یَفَک  یهِلا   : » دـنک یم  ضرع  یبوبر  ترـضح  اب  تاجانم  ماقم  رد  تسا  تیدوبع  يداو  ناـنامرهق 
نم کلام  ّبر و  وت  هک  تسا  یفاک  میارب  راختفا  نیا  مشاب و  وت  هدنب  هک  سب  نم  يارب  تّزع  نیا  اراگدرورپ  (. » 1 «) ًّابَر یل  َنوُکَت  ْنأ  ًارْخَف 
قبط رب  زین  راتفر  لامعا و  تایئزج  رد  یّتح  یگدنز و  لحارم  مامت  رد  دزادرپ ،  یم  ادـخ  تدابع  هب  یگدـنب  ماقم  رد  هک  یـسک  یـشاب . »

یلامعا زا  دروآ و  یم  اجب  تسا ،  قح  ياضر  بجوم  اهنآ  ماجنا  هک  یلامعا  هیّلک  ینعی  دنک ،  یم  لمع  وا  تساوخ  قباطم  ادخ و  ياضر 
ات دشاب ،  تّیدحا  ترضح  لوبقم  زین  لمع  هویش  صلاخ ،  تّین  رب  هوالع  تسا  مزال  نینچمه  دنک .  زیهرپ  تسوا ،  يدونشخان  بجوم  هک 

تمصع تیب  لها  یلمع  یملع و  كولـس  و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) يوبن هریـس  میرک ،  نآرق  ددرگ .  ناسنا  دیاع  نآ  يونعم  جیاتن 
یقیرط هچ  هب  نانآ  دنتسه .  یقالخا  هلضاف  تاکلم  هب  ندیـسر  يارب  تادابع  ماکحا و  هب  لمع  رد  نید  ياهوگلا  نیرترب  مالـسلا ) مهیلع  )

(1  ) یقرواپ دندومن ؟  ناونع  دوخ  ناوریپ  يارب  ار  یهار  هچ  و  دندیـسر ؟  هللا  یلا  عاطقنا  ماقم  هب  ات  دنتـشاد  هاگن  هدنز  لد  رد  ار  ادـخ  دای 
دهاشم ترایز  لامک ،  یلاع  جرادـم  هب  سفن  ءاقتراو  حور  یلاعت  دـنوادخ و  هب  بّرقت  ياههار  زا  یکی  ص40 .  ج77 ،  راونالا ، » راحب  »

يوس زا  ياهدـیدع  تایاور  یط  رد  یلمع  كولـس  نیا  دـناهدمآ .  لیان  هیهلا  تیالو  ماقم  هب  هک  تسا  نید  نایاوشیپ  هاـگمارآ  هفرـشم و 
« تارایزلا لماک   » نوچ یلقتـسم  ياه  هعومجم  رد  ار  ینارون  ثیداحا  نیا  لامک  لضف و  باـبرا  هتفرگ و  رارق  دـیکأت  دروم  ینید  ناربهر 

فیلأـت اـبو  هدادرارق  ۀـّقادع  دروـم  یلقع  نیهارب  اـب  ار  یلمع  كولـس  نیا  زین  یهلا  هفـسالف  ءاـمکح و  هک  هنوگناـمه  دـناهدروآ .  مهارف 
یلمع يرظن و  ینابم  طابتراو  نید  لقع و  لیصا  هطبار  زا  ینافرع  یفـسلف و  راثآ  نمـض  رد  نآ  یـسررب  ایو  لقتـسم  ياه  هلاسر  نیودتو 
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ترایز باب  رد  يزار  رخف  زا  یفینـصت  دوشیم ،  میدـقت  لـضف  باـبرا  هاگـشیپ  هب  هک  رثا  نیا  دـنا .  هتـشادرب  هدرپ  لـقع  اـب  ینید  فراـعم 
اهیلع ) هموـصعم ترـضح  یمطاـف  سدـق  هناتـسآ  تاـطوطخم  سیاـفن  هب  نآ  درفب  رـصحنم  هخـسن  هک  تسا  نـید  ناـگرزب  ياـههاگمارآ 

رب هوالع  يدـباع  دـمحا  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  بانج  دـنمجرا  ققحم  هاگـشناد  هزوح و  مرتحم  لضاف و  داتـساو  دراد  قلعت  ( مالـسلا
تاقیفوت تسا .  هدش  روآدای  ار  یمالـسا  نادنمـشناد  فلتخم  ياههاگدید  هتخادرپ و  نآ  حیـضوت  حرـش و  هب  هلاسر ،  همجرت  حیحـصت و 
يدوعـسم هللاۀـیآ  ترـضح  تیلوت  مرتحم  ماقم  تیاـنع  هجوت و  نسح  زا  ناـیاپ  رد  میراتـساوخ .  لاـعتم  دـنوادخ  زا  ار  ناـشیا  نوزفا  زور 

ینادردق مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  گنهرف  فراعم و  رشن  رد  یئازریم  هیقف  نیـسح  ياقآ  بانج  هسّدقم  هناتـسآ  مرتحم  تنواعم  ینیمخ و 
 . دوشیم

راتفگشیپ

نآ زا  سپ  مالسا و  زا  شیپ  تهج  نیا  هب  دراددوجو ،  ياهدازآ  نیدتم و  صخش  ره  تشرس  داهن و  رد  نید  ناربهر  ناگرزب و  هب  مارتحا 
یفالتخا چـیه  هلأسم  نیا  رد  يرجه  مهدزای  نرق  ات  و  تسا .  هدوب  مدرم  ترایز  صاخ و  هجوت  دروم  یهلا  يایلوا  ناحلاص و  روبق  هشیمه 

ياه هبنج  هب  راثآ  نیا  زا  یخرب  دنا .  هتشاگن  عوضوم  نیا  رد  یئاه  هلاسر  اهباتک و  ود  ره  و  تسا .  هتـشادن  دوجو  ّتنـس  لهاو  هعیـش  نیب 
ياهثحب هب  زین  يرامش  تشگنا  دادعت  و  دنا ،  هدرک  نایب  راثآ  ثیداحا و  هب  دانتسا  اب  ار  نآ  تیفیک  ترایز و  بادآ  هتخادرپ و  هلأسم  یلقن 

ماما روبقلا » ةرایز   » دنمـشزرا هلاسر  راثآ  نیا  زا  یکی  دـناهداد .  رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  ارنآ  هنافوسلیف  یهاگن  اـب  هتخادرپ و  نآ  یلقع 
کش و راچد  یلقع  هلأسم  ره  رد  هدوب و  نیککـشملا  ماما  بهذـم و  یّنـس  شّفلؤم  هک  تهج  نآ  زا  هلاسر  نیا  تسا .  يزار  نیدـلا  رخف 

يا هژیو  تیمها  زا  تسا  هدادرارق  یفـسلف  یلقع و  ثحب  دروم  ار  نآ  هدادـن و  هار  دوخ  هب  يدـیدرت  چـیه  هلأسم  نیا  رد  اـما  هدـش  دـیدرت 
هدوبر و يزار  رخف  زا  ار  تقبـس  يوگ  دیدرت  کش و  رد  دمآ و  دیدپ  باهولا  دـبع  نب  دـمحم  يرجه  مهدزای  نرق  رد  تسا .  رادروخرب 
زا هک  ار  هلاـسر  نیا  وا  رگا  دـیاش  تسا .  نایعیـش  تاـصاصتخا  زا  روبق  تراـیز  هک  دوـمن  روـصتو  داد ،  رارق  راـکنا  دروـم  ار  هلأـسم  نیا 

هسدقم هناتسآ  هناخباتک  رد  هلاسر  نیا  یطخ  هخسن  اهنت  دیدرگ .  یمن  تافارحنا  نیا  راتفرگ  دوب  هدید  تسا  ناشدوخ  گرزب  نادنمـشناد 
هخـسن متـسناوتن  دایز  صحفت  ابو  دوش ،  یم  يرادهگن  هرامش 515  هب  يا  هعومجم  نمض  اهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  همطاف  یتس  ترـضح 

ـ  تسا هناـخباتک  نیا  تاـطوطخم  سئاـفن  زا  هک  دوـجوم ـ  هخـسن  اـهنت  ساـسا  رب  ار  نآ  تـهج  نـیمه  هـب  مروآ ،  تسدـب  نآ  زا  يرگید 
رد مراد .  یم  میدـقت  امهیلع  هللا  مالـس  هللا  یلا  جـئاوحلا  باـب  رتخد  دوخ  تمعن  ّیلو  رونا  رـضحم  هب  هدومن و  حرـش  همجرت و  حیحـصت و 

مالـسالا ۀـجح  مراوـگرزب  ردارب  هسدـقم  هناتـسآ  یگنهرف  روـما  مرتـحم  تیریدـم  يراـکمه  تاـمحز و  زا  مناد  یم  مزـال  دوـخرب  اـجنیا 
رشن پاچ و  هخسن و  هیهت  رد  نایدمحا ـ  اقآ  جاح  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  هناخباتک  مرتحم  لوئسم  زینو  یسابع ،  ياقآ  جاح  نیملسملاو 

ِهللا ِمِْسب  ّيزارلا  ِنیّدـلا  ِرْخَف  ِمامإلل  ِرُوبُْقلا » ِةَرایِز   » ُۀـَلاسِر ِهِذـه  مارحلا 1418  مرحم  يدباع  دـمحا  میامن .  ینادردـق  رکـشت و  باتک ـ  نیا 
 . لوُُصف ِۀََعبْرأ  یلَع  ٌۀَلِمَتْشُم  ِرُوبُْقلا ،  ِةَرایِز  ِِدیاوَف  یف  ٌۀلاسِر  ِهِذه  هرس : ) سدق   ) يزاّرلا ُمامإلا  َلاق  ُنیعَتْسَن  ِِهبَو  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا 

ُلَّوألا ُلْصَفلا 

َنَدَْبلا َّنأ  ِلیلَِدب  قاِبب ، ِنَدَْـبلا  ِءازْجأ  ْنِم  َءیـشالَو  قاب ،  َوُه  َوُه  ُْثیَح  ْنِم  ُصْخَّشلا  ُلّوألا :  ٌةَرَـشَع  َیِهَو  ِۀَـقِطاّنلا ،  ِسْفَّنلا  ِتاْبثإ  ِنیهاَرب  یف 
ِءاذَْغلا َیلإ  ُنَدَْبلا  َجاتْحا  اذِهِلف  ُهُؤازْجأ ،  ُْهنِم  ْتَلَّلََحت  ِۀـَبوُطُرلا  َعَم  ْتَعَمَتْجا  اذإ  ُةَرارَْحلاَو  ِنابْطَر . ِناّراح  امُهَو  ِثْمَطلا ،  ِمَدَو  ِِّینَْملا  َنِم  ُدَّلَوَتَی 

ْدَق یناثلا :  ِنَدَْبلا .  ُْریَغ  َوُه  َوُه  ُْثیَح  ْنِم  َصْخَـشلا  َّنأ  یناثلا :  ِلْکَـشلا  َنِم  ُِجْتُنی  ۀَِیقاب .  ُْریَغ  ِنَدَْـبلا  ُءازْجأَف  ًاْتقَوَف .  ًاْتقَو  ُلَّلَحَتَی  ام  َلَدـَب  َموُقَِیل 
َسْفَنلا ِینْعأ  ُۀَِـلقاْعلا  ُةَّوُقلا  ُِثلاثلا :  مُوْلعَِمب .  َْسَیلام  ُْریَغ  ُمُوْلعَْملاَو  ِِهنَدـَب .  ْنَع  ًاصوصُخ  ِماسْجألا ،  ِعیمَج  ْنَع  ًـالِفاغ  ِِهنْوَک  َۀـَلاح  ُهَسْفَن  ُمَْلعَی 
َةَرارَْحلا ُبِجُْوت  ُراْظنألاَو  ُراْکفألا  ُِعبارلا :  ۀَِّینََدب .  ُْریَغ  ُۀَِـلقاْعلا  ُةَّوُْقلاَف  َنیَعبْرألا ،  َدـَْعب  ُفَعْـضَت  ِنَدَْـبلا  ُۀَـلْمُجَو  َنیَعبْرألا ،  َدـَْعب  ُلُمْکَت  َۀَـقِطانلا 

ترایز زا 39هفسلف  هحفص 8 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


 : ُسِماخلا ِنَدَْبلا .  ُْریَغ  ُسْفَّنلاف  ِسْفَّنلا .  ِلامَک  ُبَبَـس  َیِهَو  ِۀَِّیبْسَْکلا ،  ِمُولُْعلا  ِلوُصُِحل  ٌبابـسأ  ُراْکفألاَو  ِنَدَْبِلل ،  ِنادِـسْفُم  امُهَو  َۀَـسُوُبْیلاَو ، 
 ، ًاَِّینامْـسِج ُّلَحَْملا  َِکلذ  َنوُکَی  ْنأ  ُعَنَتْمَیَو  ِهیف ،  ُمِسَتَْرت  ٍّلَحَم  ْنِم  اَهل  َُّدبال  ُرَوُصلا  ِهِذهَو  ِراِحْبلاَو ،  ِلابِْجلا  َرَوُص  ُرِـضْحَتْسَتَو  ُكِرْدـُت  ُسْفَّنلا 

ُهَعَم ُلَبْقَت  ًالْکَـشَو ال  ًةَروُص  َِلبَق  اذإ  مْسِج  ُّلُک  ُسِداسلا :  ًاّینامْـسِج .  الَو  ًامْـسِج  ُسْفَنلا  َنوُکَت  ْنأ ال  َبَجَوَف  ُریغَـصلا .  ُُهلَبْقَی  َمیظَْعلا ال  َّنـأل 
ُفیُضی ُناْسنإلا  ُِعباسلا :  مْسِِجب .  ْتَسَیل  ُسْفَّنلاَف  َۀلوُهُِسب .  يرُْخا  رَوُص  ِلُوبَق  ِدادِْعتْسإل  ًابَبَس  ْتَراص  ًةَروُص  ْتَِلبَق  اذإ  ُسْفَّنلاَو  يرُْخا ، ًةَروُص 

َناک َْول  ُنِماثلا :  ِهئاضْعأَو .  ِنَدَْـبِلل  ٌةَِریاغُم  َیِهَف  ِفاضُْملا .  ُْریَغ  ِْهَیلإ  ُفاضُْملاَو  ینَدـَبَو ،  یغاـمَدَو  یْبلَق  ُلوُقَیَف :  ِهِسْفَن ،  یلإ  ِهئاـضْعأ  َعیمَج 
ُدِحاْولا ُناْسنإلا  َنوُکَی  ْنأ ال  ُمَْزلَیَف  ٌةَرْدـُقَو ،  ٌْملِعَو  ٌةایح  ِءازْجألا  ْنِم  دِـحاو  ِّلُِکل  َنوُکَی  ْنأ  َناـَکل  ُمْسِْجلا  َوُه  ِةَرْدـُْقلاَو  ِْملِْعلاَو  ِةاـیَحلا  َّلَـحَم 

ُمَْزلَیَف ِلْهَْجلِاب .  ِرَخآلاَو  ِْملِْعلِاب  ِنیئْزُْجلا  ِدَحأ  ُفاّصتا  ُّحِصَی  ِریدـْقَّتلا  اذـه  یلَعَو  ٌدوُدْرَم .  ٌلِطاب  َِکلذَو  َنیرِداقَو .  ًءامَلُعَو  ًءایْحأ  َْلب  ًادِـحاو ، 
ِّلاحَْملِاب ِةَدِحاْولا  ِۀَفِـصلا  ُماِیق  ُمَْزلَیَف  ٌةَدِحاو .  ٌةَرُْدقَو  ٌدِحاو  ٌْملِع  ِءازْجألا  ِّلُِکب  ُموُقَی  ْوأ  ًاَعَم ،  دِحاو  ءْیَِـشب  ًالِهاج  ًاِملاع  ِدِحاْولا  ِناْسنإلا  ُنْوَک 

 ، ِنَدَْبلا ِناصُْقِنل  ٌبِجُوم  َوُهَف  ِسْفَّنلا  ِلامَِکل  ٌبَبَس  َوُهام  ُّلُک  ُعِساتلا :  ُمْسِْجلا .  َوُه  َْسَیل  ِتافِـصلا  ِهِذه  َّلَحَم  َّنأ  َتَبَثَف  ٌلاُحم .  َوُهَو  ِةَریثَْکلا ، 
ُّلُکَو ِْبیَْغلا .  یَلَع  ُةَرِهاطلا  ُسْفَنلا  ُِعلَّطَتَو  ُنَدَْبلا  ُلَّطَعَتَی  ُهَْدنِع  َّنإَف  ِمْوَْنلا  ِلَثَمَکَو  ِنَدَْـبلا ،  َفْعَـضَو  ِسْفَّنلا  َلامَک  ُدـیُفت  اهَّنإَف  ِۀَـضایرلا ،  ُْلثِم 

 : ُنوُطْالفأ َلاق  امَک  ِمْهَْفلا ،  ِنَع  َسْفَّنلا  ُعَنْمَیَو  َنَدَْـبلا  يّوَُقی  ُهَّنإَف  ِریثَکلا ،  ِلْکألاَک  ِسْفَنلا ،  ِناصُْقِنل  ٌبِجُوم  َوُهَف  ِنَدَْـبلا  ِلامَِکل  ٌبَبَـس  َوُهام 
َْسَیل ٌدْرَف  َوُه  اِمبَو  ِهللاِاب  ُِملاْعلاَف  دْرَِفب ،  َْسَیل  مْسِج  ُّلُکَو  ٌدْرَف .  ِِهب  ُِملاـْعلاَف  ٌدْرَف ،  ِِهب  ُْملِْعلاَـف  ٌدْرَف  یلاـعَت  ُهللا  ُرِـشاعلا :  َۀَـنْطِْفلا . » ُبِهْذـُت  ُۀَـنِْطبلا  »

 . ِهیف ٍّلاح  الَو  مْسِِجب 

یناثلا لصفلا 

ٌِملاع َوُهَف  ِْنیَفَرَّطلا ،  ِرُّوَصَت  َْدنِع  ُمُکْحَی  امَّنأ  ِقیدْصَّتلا  اذه  ُبِحاصَو  ٌناْسنإ ،  ُصْخَّشلا  اذه  َلاُقی :  ْنأ  ُّحِصَی  ُهَّنأل  ِتاّیئْزُْجلِاب ،  ٌۀَِـملاع  ُسْفَّنلا 
اُهتاکارْدإ اْنُلق : ِۀَِّینادَسَْجلا ؟  ِتالآلا  ِهِذـه  ِۀَمالَـس  یلَع  ُفَّقَوَتَی  ِتاّیئْزُْجِلل  ِسْفَّنلا  ُكارْدإ  َلاُقی  ْنأ  ُزوُجَی  َِمل ال  َلیق :  ْنإَف  ِیِّلُْکلاَو .  ِّیئْزُْجلِاب 

. ٌۀَلَّطَعُم َۀَِّینامْسِْجلا  َرِعاشَْملا  َّنأ  َعَم  ِمْوَنلا ، َْدنِع  ٌۀَلِصاح 

ُثِلاثلا ُلْصَفلا 

َّنأ َتَبَثَف  ٌۀَِیقاب .  َسْفَّنلا  َّنأ  َعَم  ٌَۀلَّدَبَتُم ،  ُۀَِّینَدَْبلا  ُءازْجألا  اّنََّیب :  ْدَقَو  ِنَدَْبِلل ،  ٌریاغُم  ٌرَهْوَج  َسْفَّنلا  َّنأل  َِکلذَو  ِنَدَْـبلا  ِكالَه  َعَم  ِسْفَّنلا  ءاَقب  ِیف 
ِءادَـعُّسلا ِیف  اّمأ  ِنآرْقلا ،  ِصوُُصِنب  ٌدِّکأَتُم  اذـهَو  ِنَدَْـبلا .  ِتْوَِمب  ُتوُمَت  َیِهَف ال  ِنَدَْـبلا ،  یلإ  اهءاَقب  یفـالَو  اـِهتاذ  یف  اـَهل  َۀَـجاحال  َسْفَّنلا 

یلإ یعِجْرا  ُۀَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیأ  ای   : ) یلاعَت ِِهلْوَقَو  (، 1 () ْمِهِّبَر َْدنِع  ٌءایْحأ  َْلب  ًاتاْومأ  هللا  ِلیبَس  یف  اُوِلُتق  َنیذَّلا  َّنَبَـسَْحت  ال   : ) یلاعَت ِِهلْوَقَکَف 
(. 3 () ًاّیِشَعَو ًاّوُدُغ  اْهیَلَع  َنوُضَْرُعی  ُراّنلا   : ) یلاعَت ِِهلْوَقَکَف  ءایِقْشألا  ِیف  اّمأَو  (. 2 () ِکِّبَر

ُعِبارلا ُلْصَفلا 

اذإ َناْسنإلا  َّنأ  ُلَّوألا :  ٌثالَثَف :  ِِرئازلا  َیلإ  ُةَدـِئاْعلا  ِدـِئاوَْفلا  اّمأ  ِروُزَْملا .  َیلإ  ُدوُعت  ْدَـقَو  ِِرئاّزلا ،  َیلإ  ُدوُعَت  ْدَـق  َیِهَو  ِرُوبُْقلا  ِةَرایِِزل  َدـِئاوَف  ِیف 
ُنوُکَت َُهلاـح  َّنأ  ُفِْرعَیَف  ُتاّذَّللا .  ِتَبَهَذَو  ُةَداـعَّسلا  ِتَیَِقبَو  َتاـم ،  َُّمث  اْینُّدـلا  ِروُرُغ  ِیف  َناـک  ُهَّنأ  َِملَعَو  ِتِّیَْملا ،  َلاوْحأ  ُرُکْذَـی  َْربَْـقلا  َدَـهاش 
ُهَّنأَکَف ِهِْربَق ،  ِةَرایِز  ِیف  َنُوبَغْرَی  َساّنلا  يرَیَو  ًادِهاز ،  ًاِملاع  ناک  ْنَم  يرَی  َناْسنإلا  َّنأ  یناثلا :  اْینُّدلا  ِّبُح  ْنَع  ًارِجاز  َِکلذ  ُریـصَیَف  َِکلذَـک . 
ِتَطْعأ یتَّلا  َیِه  ِنیِّدـلا  یف  َۀَـبْغَّرلا  َّنأ  ُمَْلعَیَف  ًالْـصأ .  ْنُکَی  َْمل  ُهَّنأَکَو  ٌدَـحأ ،  ُهُروُزَی  ُهَّنإَـف ال  َتاـم  اذإ  اهِرْـسِأب  اْینُّدـلا  َکـِلَم  ْنَمَو  ْتُمَی .  َْمل 

ِیف ُناْسنإلا  ُبَغْرَی  اَذِهلَو  ِةَرِخآلا ! ! ؟  ِیف  َْفیَکَف  اْینُّدلا  ِیف  َدُْعْبلا  یِطُْعی  اْینُّدلا  ُْرمأ  َناک  اذإَو  ِةَرِخآلا ! ؟  ِیف  َْفیَکَف  اْینُّدـلا ،  ةایَح  یف  َبْرُْقلا 
ِرْهَق َتَْحت  َنیرُوهْقَم  ِْقلَْخلا  َنْوَک  ِِلیالّدلِاب  ُفِْرعَی  ْدَق  َناْسنإلا  َّنأ  ُِثلاثلا :  َنُوِلماْعلا .  ِلَمْعَْیلَف  اذـه  ِْلثِِملَو  اْینُّدـلا ،  ِنَع  ُضِْرعَیَو  ِنیدـلا  ِبَلَط 

ِْقلَْخلا ِنْوَک  ْنِم  َفِرَع  اـم  َْنَیبَو  ُهَْنَیب  ًاـباجِح  ُةَدَـهاشُْملا  ِهِذـه  ُریـصَیَف  َهاـْجلاَو ،  َلاـْملاَو  َةَرْدـُْقلاَو  َکـْلُْملا  ُدِـهاُشی  َکـِلذ  َعَم  ُهَّنِکل  ِۀَِّیبوـُبُّرلا ، 
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(1  ) یقرواپ ایالَْجلا .  َْکِلت  ُلُمْکَتَو  ُۀَِّیْلقَْعلا  ُفِراعَْملا  َْکِلت  ُدَّکأتَیَف  ُلْقَْعلاَو ،  ُّسِْحلا  ََقباط  َتِّیَْملا  َدَـهاش  اذإَف  ِۀَِّیبُوبُّرلا .  ِرْهَق  َتَْحت  َنیروُهْقَم 
اذإ ِِرئازلا  َسْفَن  َّنأ  ُلَّوألا :  ًاْضیأ :  ٌثالَثَف  ِروُزَْملا  َیلإ  ُةَِدئاْعلا  ُدـِیاوَْفلا  اّمأَو   . 40/46 رفاغ :  ( 3  . ) 89/28 رجفلا :  ( 2  . ) 3/169 نارمع :  لآ 

ُراْونأ ُْهنِم  یّلَجَتَیَو  ُۀَِّینامْسِْجلا ،  ُبُجُْحلا  ِْبلَْقلا  ِنَع  ُلوُزَی  ِهِعُّرَضَت  ُلاحَف  یلاعَت  ِهللا  َیلإ  ُِرئاّزلا  َعَّرَضَت  اذإَف  ِروُزَْملا  ِسْفَن  َعَم  اُهتَقالَع  ْتَلَمْکَتْسا 
ِسْمَّشلا ُعاعُـش  ُسِکَْعنَی  امَک  ِتِّیَْملا  ِحُور  یلإ  ُۀَضَیاْفلا  ُراْونألا  َْکِلت  ُسِکَْعنَی  ِتِّیَْملا  ِسْفَِنب  ِقُّلَعَّتلا  َۀَّیِوَق  ُهُسْفَن  َْتناک  اذإَف  ِلالَْجلاَو .  ِلامَْجلا 

ِسْفَّنلا َْکِلِتب  ِِرئاّزلا  ُسْفَن  ْتَقَّلَعَت  َُّمث  ًۀَِـیفاص  ًۀَِـلماک  َْتناـک  اذإ  ِۀَـقِرافْملا  َسْفَنلا  َّنأ  ِیناـثلا :  ِفْقَّسلا .  َنِم  صوُصْخَم  عِضْوَم  یلإ  ِءاـْملا  َنِم 
 ، يرْخُالا َیلإ  امُْهنَم  دِـحاو  ِّلُک  ْنِم  ُعاعُّشلا  ُسِکَْعنَیَف  امِْهیَلَع  ُسْمَّشلا  ِتَقَرْـشأ  اذإَو  ِْنیَتَِلباقُْملا ، ِْنیَتآرِْملا  ِۀـَلِْزنَِمب  ِناسْفَنلا  ِتَراص  ِۀَّیِـسْدُْقلا 
ْنِم َکـَل  ٌمالَـسَف  ِنیمَْیلا  ِباحْـصأ  ْنِم  َناـک  ْنإ  اـّمأَو   : ) یلاـعَت ُُهلْوَق  َراـشأ  ِْهَیلإَو  يرْخُـالا .  ِیف  یَّلَجَتَی  اـم  اـمُْهنِم  ةَدِـحاو  ِّلُـک  یف  یّلَجَتَیَو 

ُریـصَت َفِراعَْملا  َّنأل  ِنَدَْبلِاب ،  َِۀلْوُغْـشَْملا  ِسْفَّنِلل  ْلُصْحَی  َْملام  یِّلَجَتلا  َنِم  اَهل  َلَصَح  ْدَق  َۀَـقِرافُْملا  َسْفَنلا  َّنأ  ُِثلاثلا :  (. 1 () ِنیمَْیلا ِباحْصأ 
َنِم ِهُّجَوَّتلاَو   . 91 56/90 ـ  هعقاولا :  ( 1  ) یقرواپ ِعُّرَـضَّتلا  َبَسَح  ِةَرایِّزلا  َْتقَو  اَهل  َلَصَح  ْدَق  َُۀبِراقْملا  ُسْفَّنلاَو  ِسْفَنلا  ِۀَقِرافُم  َدـَْعب  ًۀَِـیلَْجنُم 
َعَم ٌدـیدَش  ٌقُّلَعَت  اَهل  یْقبَیَف  ِتاِّیئْزُْجلِاب ،  ٌۀَـفِراع  اهَّنأ  َْتفَرَع  ْدَـق  َۀَـقِرافُْملا  َسْفَّنلا  َّنإ  َُّمث  ۀـقرافملا .  ِسْفَّنِلل  ْلُصْحَی  َْملاـم  ِۀَِّیبْسَْکلا  ِتـالامَْکلا 

ُلُـصْحَیَو ِۀَِّیباُرتلا ،  ِءازْجألا  َْکِلِتب  ِناتقَّلَعَتُْملا  ِناسْفَّنلا  ِتَراص  َُّمث  ِۀَِّیبارُّتلا  ِءازْجألا  َْکِلت  ْنِم  ُّیَْحلا  ُناـسنإلا  َبُرَق  اذإَـف  ِۀَِّیبارُّتلا  ِءازْجـألا  َکـِْلت 
ترایز  » هلاسر نیا  هلاسر :  نتم  همجرت  ْتّمَت .  يداْهلا ،  ُهللاَو  ِراْونـألا .  َنِم  ٌءْیَـش  ِّیَْحلا  یَلَع  ِۀَـقِرافُْملا  َنِم  ُضیفَیَف  ٌۀَبَـسانُم ،  َکـِلذ  ِبَبَِـسب 

نیا دیوگ :  داب ـ  سدـقم  شنطاب  هک  يزار ـ  ماما  میبلط  یم  کمک  وا  زاو  میحر  نامحر  دـنوادخ  مانب  تسا  يزار  نیدـلا  رخف  ماما  روبق »
 : تسا لصف  راهچ  يارادو  روبق ،  ترایز  ياههدیاف  نایب  رد  تسا  ياهلاسر 

لوا لصف 

یقاب ندـبءازجا  زا  کیچیه  یلو  تسا .  یقاب  تسوا  هک  تهج  نآ  زا  یـصخش  ره  لوا :  دوش  یم  رکذ  هقطان  سفن  تابثا  يارب  ناهرب  هد 
عمج اج  کی  تبوطر  ترارح و  هاگره  و  دنتـسه .  بوطرم  مرگ و  ود  نیا  و  دـیآ ، یم  دـیدپ  يدـیلپ  نوخ  ینم و  زا  ندـب  اریز  دنتـسین ـ 

نیزگیاج ات  هتـشاد  اذـغ  هب  جایتحا  ندـب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  ددرگ . یم  راخب  هب  لیدـبتو  هتفر ، لیلحت  نآ  ءازجا  زا  يرادـقم  دـنوش 
نیا مود  لکـش  قبط  يربک  يرغـص و  نیا  زا  دننام ـ  یمن  یقاب  ندب  ءازجا  نیا  ربانب  ددرگ .  تسا  هتفر  لیلحت  نآ  زا  كدـنا  كدـنا  هچنآ 
دوخ ندب  زا  یتحو  ماسجا  همه  زا  ناسنا  یهاگ  مود :  تسا . » ندب  زا  ریغ  تسوا  هک  تهج  نآ  زا  صخـش   : » هک دـیآ  یم  تسدـب  هجیتن 

لقعت يورین  موـس :  تسین .  موـلعم  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  ریغ  تسا  موـلعم  هچنآو  دراد .  دوـخ  سفن  هب  مـلع  هکیلاـح  رد  تـسا ،  لـفاغ 
 . دراذـگ یم  فعـض  هب  ور  لاس  لهچ  زا  سپ  ندـب  هکیلاح  رد  ددرگیم ،  لماک  لاس  لهچ  زا  سپ  تسا ـ  هقطان  سفن  مدوصقم  هدـننک ـ 

هکیلاح رد  دنیامن .  یم  دساف  ار  ندبو  هدوب ،  تسوبی  ترارح و  ببس  رکف  هعلاطم و  مراهچ :  تسا .  ندب  زا  ریغ  هدننک  لقعت  يورین  سپ 
ار اهایرد  اههوک و  ریوصت  سفن  مجنپ :  تسا .  ندب  زا  ریغ  سفن  سپ  دـشاب .  یم  سفن  لامک  یبسک و  مولع  ندروآ  تسدـب  ببـس  رکف 
نآ هک  تسین  نکممو  دـندنب ، شقن  نآ  رد  هک  دـنهاوخ  یم  یّلحم  اـهتروص  نیاو  دـیامن ،  یم  راـضحا  دوـخ  دزن  ار  اـهنآ  هدرک و  كرد 
ره مشـش :  دشابن .  ینامـسج  مسج و  سفن ،  دیاب  سپ  دریذـپب .  ار  گرزب  مسج  دـناوت  یمن  کچوک  مسج  اریز  دـشاب ،  ینامـسج  لحم 

ار یتروص  هاگره  سفن  هکیلاح  رد  دشاب .  يرگید  تروص  ياریذپ  نآ  اب  نامزمه  دناوت  یمن  دریذپب  ار  یتروص  ای  لکش  هاگره  یمـسج 
هب ار  دوخ  ياضعا  همه  ناسنا  متفه :  تسین .  يدام  سفن  سپ  دریذپب ،  یناسآ  هب  ار  رگید  ياهتروص  هک  دنک  یم  ادـیپ  یگدامآ  دریذـپب 
هک تسا  يزیچ  نآ  زا  ریغ  هدـش  هداد  تبـسن  وا  هب  هچنآو  نم ، » ندـب  « ، » نم زغم  « ، » نم بلق   : » دـیوگ یم  ًالثم  دـهد ،  یم  تبـسن  دوخ 

دیآیم مزال  دشاب  تردق  ملع و  تایح و  ّلحم  مسج  رگا  متشه :  تسوا .  ياضعاو  ندب  زا  ریغ  يزیچ  سفن  سپ  تسا .  هدش  هداد  تبـسن 
تایح دنچ  ناسنا  کی  هکلب  هدوبن ،  ناسنا  کی  ناسنا  کی  هک  دیآ  مزالو  دشاب ،  تردـق  ملع و  تایح و  وا  يازجا  زا  مادـکره  يارب  هک 
رگید ءزج  ملع و  ياراد  ناسنا  ءزج  کی  هک  دیآ  یم  مزال  هکنآ  رب  هوالع  تسا .  دودرم  لطاب و  نیا  و  دشاب .  تردق  دنچ  ملع و  دـنچ  و 
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شماوق تردق  کی  ملع و  کی  هکنآ  ای  دشاب . زیچ  کی  هب  لهاج  ملاع و  دحاو  ِنآ  رد  ناسناکی  هک  دـیآ  مزال  سپ  دـشاب .  لهج  ياراد 
مـسج هک :  دش  تباث  سپ  تسا .  لاحم  نیاو  دـشاب ،  هتـشاد  مایق  دایز  ياهّلحم  هب  تفـص  کی  هک  دـیآ  مزال  سپ  دـشاب ،  ءازجا  مامت  هب 
فعض سفن و  لامک  ثعاب  تضایر  ًالثم  دشاب .  یم  ندب  فعض  ببـس  تسا  سفن  لامک  ببـس  هچ  ره  مهن :  تسین .  تافـص  نیا  ّلحم 
دـشاب ندـب  توق  ببـس  هچرهو  دـش .  دـهاوخ  بیغ  رب  علطم  كاپ  ِسفن  یلو  هدـش  لـیطعت  ندـب  نآ  ماـگنه  هک  باوخ  دـننامهو  تسا ، 

هتفگ نوطـالفا  هک  روطناـمه  دراد ،  یم  زاـب  مهف  زا  ار  سفن  یلو  هدرک  تیوقت  ار  ندـب  داـیز  ندروخ  ًـالثم  تسا ،  سفن  فعـض  بجوم 
درف دیاب  زین  وا  هب  ملاع  سپ  تسا ،  درف  زین  وا  هب  ملعو  تسا ،  درف  لاعتم  يادـخ  مهد :  درب .» یم  نیب  زا  ار  یکریز  یگراب  مکـش   : » تسا

 . دشاب یمن  مسج  رد  هدننک  لولح  مسج و  تسا  درف  هک  هچ  ره  هب  ادخ و  هب  ِملاع  سپ  تسین .  درف  یمسچ  چیهو  دشاب ، 

مّود لصف 

ود هک  دـیوگ  یم  ارنآ  یتقو  مالک  نیا  هدـنیوگو  تسا » ناـسنا  صخـش  نیا   : » دوش هتفگ  تسا  حیحـص  اریز  دراد  تاـیئزج  هب  ملع  سفن 
يارب تایئزج  كاردا  تفگ :  ناوت  یمن  ارچ  دوش :  هتفگ  رگا  تسا .  تایلک  تاـیئزج و  هب  ملاـع  وا  سپ  دـشاب .  هدرک  روصت  ارنآ  فرط 

لیطعت ینامـسج  ساوح  هکنآ  اب  دراد  یتاکاردا  زین  باوخ  ماگنه  سفن  مییوگ :  تسا ؟  یندب  لیاسو  تالآ و  تمالـس  رب  فقوتم  سفن 
 . دنشابیم

مّوس لصف 

هـضرع نآ  رب  هاگماش  هاگحبـص و  شتآ ،   : » لاعتم يادخ  مالک  لثم  نادنمتو  اقـش  هرابرد  اماو  درگزاب . » ندب  كاله  زا  سپ  سفن  ءاقب 
« . دندرگ یم 

مراهچ لصف 

روبق ترایز  ياههدیاف 

هاگره لوا :  تسا :  زیچ  هس  رئاز  هب  طوبرم  ياه  هدیاف  اما  هدش .  ترایز  هب  طوبرم  یخرب  تسا و  هدـننک  ترایز  هب  طوبرم  اهنآ  زا  یخرب 
یقاب وا  تداعـسو  تسا .  هدرم  سپـس  هدوب  ایند  رورغ  رد  ًالبق  صخـش  نآ  هک  دـمهف  یم  هداتفا و  تیم  لاوحا  دای  هب  دـنیبب  ار  يربق  ناسنا 
دنیب یم  ناسنا  مود :  ددرگ .  یم  ایند  تبحم  زا  عنام  نیمهو  تسا ،  نینچ  زین  وا  لاح  هک  دمهف  یمو  تسا .  هتفر  نیب  زا  شیاهتذلو  هدنام 

دریمب هاگره  هدوب  ایند  مامت  کلام  هکیـسک  اما  تسا .  هدرمن  ًالـصا  هک  ایوگ  دـنراد ،  وا  ترایز  هب  تبغر  مدرم  هدوب  دـهاز  ملاع و  هکره 
رد یتـح  برق  بجوم  نید  رد  تبغر  هک  دـمهف  یم  سپ  تسا .  هدوبن  اـیند  رد  ًالـصا  اـیوگ  هک  يروـطب  دـنک  یمن  تراـیز  ار  وا  یـسک 

دهاوخ هنوگچ  ترخآ  رد  سپ  تسا  ایند  یگدـنز  رد  يرود  بجوم  ایند  راک  یتقو  زین  و  ترخآ ، ! ؟  هب  دـسر  هچ  ات  تسا  ایند  یگدـنز 
لمع يزیچ  نینچ  لثم  رب  ناگدـننک  لمع   » دـنک و یم  ادـیپ  اـیند  زا  ینادرگ  يورو  نید  بلط  رد  تبغر  ناـسنا  تهج  نیمه  هب  دوب . ! ؟ 
لامو تردقو  یهاشداپ  لاح  نیع  رد  نکلو  دنتـسه ،  یبوبر  رهق  روهقم  قلخ  هک  دمهف  یم  ددعتم  ياهلیلد  اب  ناسنا  یهاگ  موس :  دننک . »

اما ددرگ .  یم  دنتـسه ـ  یبوبر  رهق  روهقم  قلخ  هک  دوب ـ  هتخانـش  هک  هچنآ  وا و  نیب  باجح  هدـهاشم  نیاو  دـنکیم .  هدـهاشم  ار  ماـقم  و 
یئاههدیاف اما  دندرگ .  یم  لماک  اه  یّلجت  نآ  هدـش و  دـیکأت  یلقع  فراعم  نآ  هتـشگ و  لقع  اب  قباطم  وا  سح  دـنیبب  ار  ياهدرم  یتقو 

رئاز هاگره  سپ  ددرگ ،  لماک  هدش  ترایز  سفن  اب  رئاز  سفن  دنویپ  یتقو  لوا :  تسا :  زیچ  هس  زین  دنک  یم  تشگرب  هدش  ترایز  هب  هک 
یتقوو دیامن ،  یم  یّلجت  نآ  رب  لالج  لامج و  راونا  هدش و  لیاز  بلق  زا  ینامسج  ياه  باجح  وا  عّرضت  ماگنه  دیامن  عّرضت  ادخ  يوسب 
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عاعـش هک  هنوگناـمه  ددرگ  یم  سکعنم  زین  تیم  حور  هب  هدـش  ناـضیف  ياـهرون  نیا  دـنک  ادـیپ  تیم  سفن  اـب  یمکحم  طاـبترا  وا  سفن 
سفن هاگره  دشاب  فاصو  لماک  هک  ندب  زا  هدش  ادج  سفن  مود :  ددرگ . یم  سکعنم  فقس  زا  یـصاخ  لحم  هب  بآ  هلیـسوب  دیـشروخ 

زا عاعـش  دباتب  اهنآ  رب  دیـشروخ  هاگره  و  دوب ،  دنهاوخ  لباقتم  هنیآ  ود  دننامه  سفن  ود  نیا  دنک  لصاح  دـنویپ  یـسدق  سفن  نآ  اب  رئاز 
مـالک دراد  هراـشا  نیا  هبو  تسا .  هدوـمن  یّلجت  يرگید  رد  هچنآ  دـنکیم  یّلجت  کـی  ره  ردو  ددرگ ،  یم  سکعنم  يرگید  هـب  کـی  ره 

 ، تسا ندـب  زا  قراـفم  هک  یـسفن  موـس :  داـب . » وـت  رب  نیمی  باحـصا  زا  دورد  سپ  دـشاب  نـیمی  باحـصا  زا  رگا  اـماو   : » لاـعتم يادـخ 
یّلجت رتهب  ندب  زا  سفن  تقرافم  زا  سپ  فراعم  اریز  تسا .  هدـشن  لصاح  ندـب  هب  لوغـشم  سفن  يارب  هک  هدـش  لصاح  وا  رب  یئاهیّلجت 
سفن يارب  هک  دوشیم  لصاح  وا  رب  يا  هیبسک  تالامک  هجوتو ،  عّرضت  بسح  هب  ترایز  ماگنه  تسا  ندب  هارمه  هک  یسفنو  دنیامن .  یم 
يازجا نآ  اب  یمکحتـسم  طابترا  زونه  سپ  تسا .  تایئزج  هب  ِملاع  قرافم  سفن  هک  یتسناد  ًالبقو  تسا .  هدـشن  لصاح  ندـب  زا  قراـفم 
يازجا نیا  هب  ّقلعت  سفن  ود  نیا  ماگنه  نیا  رد  ددرگ  یکاخ  يازجا  نآ  کـیدزن  هدـنز  ِناـسنا  هاـگره  سپ  تسا .  یقاـب  شیارب  یکاـخ 
يرادقم هدنز  سفن  نیا  رب  قرافم  سفن  نآ  زا  نیا  ربانب  دیآ .  یم  دیدپ  ود  نیا  نیب  یتبـسانم  تهج  نیا  هبو  درک ،  دـنهاوخ  ادـیپ  یکاخ 

دش مامتتسا  هدننک  تیاده  ادخو  دیامن .  یم  ناضیف  رون 

يزار تاقیلعت  حرش و 

زا نیککــشملا » ماـما   » و يزار » رخف  ماــما  « ، » يزار بـیطخ   » هـب فورعم  ( 606 543 ـ   ) يزار نیدـلا  رخف  رمع  نـب  دـمحم  لـضفلا  وـبا 
ار یلقع  مولع  ینانمـس  نیدـلا  لامک  یلیج و  نیدـلا  دـجم  يوغب و  دـمحم  دزن  يو  دوریم .  رامـشب  مالـسا  ناـهج  نادنمـشناد  نیرتگرزب 

بهذـم عبات  هقف  رد  و  دوب .  ینیئوج  نیمرحلا  ماـما  یلازغ و  ریثأـت  تحت  يو  دـیدرگ .  رّحبتم  دوخ  ناـمز  جـیار  مولع  رثکا  رد  هتفرگارف و 
فلتخم ياه  ههبش  کش و  داجیا  دایز و  ياهباتک  نتـشون  اب  يو  دوب .  دنب  ياپ  ار  يرعـشا  يربج  کلـسم  تاداقتعاو  مالک  ردو  یعفاش ، 

هفـسلف اب  هلباقم  هب  هفـسالفلا » تفاهت   » نتـشون اب  یلازغ  وا  زا  شیپ  هچرگ  دـیدرگ .  حرطم  هفـسلف  دـشر  ربارب  رد  عنام  نیرتگرزب  تروصب 
دقن دروم  ار  انیس  نبا  تارظن  همه  ًابیرقت  تخادرپ و  هلاسم  نیا  هب  يرتشیب  تیدج  اب  تاراشا » حرش   » نتشون اب  يزار  رخف  اما  دوب ، هتخادرپ 

« حرج  » ار وا  حرـش  كریز  دارفا  زا  یخرب   : » دـیوگ دوخ  تاراشا » حرـش   » يادـتبا رد  یـسوط  نیدـلا  ریـصن  هجاوخ  هک  يروطب  داد .  رارق 
باـتک ناونع  هب  وا  ياـهباتک  زا  يرایـسب  هک  يروطب  تسا ،  هدوـب  فیلأـت  رد  يدـیدج  شور  کبـس و  بحاـص  يزار  رخف  دـناهدیمان . »

یبوخ هب  وا  تشاد .  زیهرپ  تّدـش  هب  یـسیون  راوشد  زمر و  ای  یئوگ  قلغم  زا  دوخ  ياهباتک  رد  وا  تفرگ .  رارق  هیملع  ياه  هزوح  یـسرد 
 . دروآیم تسدـب  ار  هدنـسیون  دوصقم  يدوز  هب  نآ  هدـنناوخ  و  دـنک ،  نایب  اـیوگ  ناور و  ياـهترابع  رد  ار  دوخ  یعقاو  دارم  تسناوت  یم 

سیلس تهج  نیا  هب  دوب و  هتخاس  دوخ  راعش  هتسناد و  رنه  ار  یسیون  هداس  وا  داد .  یم  رارق  نارگید  دمآرـس  ار  وا  ياهباتک  یگژیو  نیاو 
رگید ياهباتک  ای  هدـنیآ  هب  عاجرا  و  وا ،  هتـشون  رد  یملع  ثحابم  دـنویپ  یقطنم و  بیترت  دوب .  ناـملاع  رگید  دزناـبز  وا  ياـهترابع  ندوب 
بلطم رتمکو  تسا ،  نیککـشملا » ماما   » وا هک  مینکن  شومارف  لاح  نیع  رد  تسوا . تافیلأت  ياهیگژیو  تایـصوصخ و  رگید  زا  ندادن ، 

نیقی لزنم  رـس  هب  ندیـسر  هار  رگا  دیدرت  کش و  هچرگ  دشاب ،  هتـسیرگنن  نآ  هب  دیدرت  هدید  اب  وا  هک  دیآ  یم  تسدـب  یفـسلف  ای  یملع 
کـش و اـب  يزار  رخف  تسا .  هداد  ماـجنا  رتمک  يزار  هک  يراـک  تشذـگ ،  نآ  زا  هدومنن و  فقوت  نآ  رد  دـیاب  اـما  تسا  سدـقم  دـشاب 

دروآ دیدپ  ار  شا  هتساوخ  سکع  وا  راک  یلو  دربب ، نیب  زا  ار  هفسلف  هداد و  همادا  ار  یلازغ  دوخ  فلـس  هار  تساوخ  یم  دوخ  ياهدیدرت 
رثـکا هچرگ  تخادرپ .  ءاـشم  هفـسلف  زا  عاـفد  هب  هجو  نیرتـهب  هب  داد و  خـساپ  ار  وا  ياـه  ههبـش  همه  یـسوط  نیدـلا  ریـصن  هجاوخ  اریز  . 

تـسوا یلـصا  رظن  رگنایب  هک  وا  راثآ  زا  یـضعب  اما  دشاب  یم  دیدرت  کش و  یمهف و  جک  هباطخ و  لدـج و  زا  يا  هتخیمآ  يزار  ياهباتک 
نیا زا  روبقلا » ةرایز  « ، » حورلاو سفنلا  « ، » ۀـیلاعلا بلاطملا   » ياهباتک ًالثم  تسا .  یلالدتـساو  یناهرب  ًـالماک  هتـشادن و  کـش  هب  شیارگ 

ار يرگید  لاجم  نآ  هبناج  همه  یسررب  دقن و  رگید و  نافوسلیف  اب  وا  شور  هسیاقم  يزار و  رخف  یفسلف  تارظن  زا  ثحب  دنشاب .  یم  لیبق 
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 . تسا جراخ  همدقم  نیا  هلصوح  زا  هک  دبلط  یم 

يزار تافیلأت 

ملع يانثتـسا  هب  دوخ ـ  نامز  موسرم  لوادـتم و  مولع  همه  رد  ًاـبیرقت  و  (. 1) تسا هدرک  فیلأت  باـتک  دودح 200  يزار  نیدـلا  رخف  ماما 
يوزوح و تاـقیقحت  روحم  زونه  وا  یمـالک  تارظن  و  تسا .  هدوب  یـسرد  نتم  وا  ياـهباتک  زا  يدادـعت  تسا .  هتـشون  باـتک  ثیدـح ـ 

ترابع وا  تافیلأت  زا  یخرب  تسا .  ینـس  هعیـش و  نادنمـشناد  هجوت  دروم  وا  ياهباتک  تهج  نیا  هب  و  دشاب ،  یم  نّنـست  لها  یهاگـشناد 
ـ  6 تاّیلکلا .  حرش  5 ـ  تانیبلا .  عماول  4 ـ  میوقتلا .  ساسا  3 ـ  قارشالا .  ۀمکح  2 ـ  نیرّخأتملاو .  نیمّدقتملا  راکفأ  لّصحم  1 ـ  زا :  تسا 

ریبکلا ریسفتلا  ای  بیغلا  حیتافم  8 ـ  ص15 .  ج13 ،  ریثک ،  نبا  ۀیاهنلاو » ۀیادبلا  ( » 1  ) یقرواپ لوصحملا .  7 ـ  تاهیبنتلاو .  تاراشالا  حرش 
نیعبرألا باتک  13 ـ  تاراشإلا .  بابل  12 ـ  قطنملاو .  ۀـمکحلا  یف  صّخلملا  11 ـ  ۀمکحلا .  نویع  حرش  10 ـ  ۀیقرشملا .  ثحابملا  9 ـ  . 

حورلاو سفنلا  18 ـ  لوقعلا .  ۀیاهن  17 ـ  نیدلا .  لوصأ  یف  ملاعملا  16 ـ  نیهاربلا .  15 ـ  اهب .  قّلعتی  امو  تاوبنلا  14 ـ  نیدلا .  لوصأ  یف 
سایقلا لاطبإ  یف  باتک  23 ـ  یعفاشلا .  بقانم  باتک  22 ـ  مولعلا .  تیقاوی  21 ـ  مولعلا .  عماج  20 ـ  تانیبلا .  عماول  19 ـ  امهاوق .  حرشو 

رتکد تسا .  هدیدرگ  دوقفم  اهنآ  زا  یخرب  هنافـسأتم  و  هدشن ،  پاچ  نونکات  يزار  نیدـلا  رخف  ياهباتک  زا  يرایـسب  روبقلا .  ةرایز  24 ـ  . 
رد دراد  لامتحاو  تسا .  هدش  دوقفم  اهنآ  زا  يرایـسبو  هدشن  پاچ  نونکات  يزار  ياهباتک  رثکا   : » دـیوگ یموصعم  نسح  ریغـص  دـمحم 

عبانم هب  يزار  رخف  لاح  حرش  زا  عالطا  يارب  (. 1 «) دوش تفای  اهنآ  یطخ  ياه  هخسن  هیکرت  رـصم ،  ناریا ،  ياه  هناخباتک  یطخ  ياهباتک 
ریثا نبا  لماکلا ،  ص66 .  ج13 ،  ۀیاهنلاو ،  ۀیادبلا  ص248 .  ج4 ،  تایفولاب ،  یفاولا  ص248 .  ج4 ،  نایعألا ،  تافو  دوش :  عوجر  لیذ 

 ، یلکرز مالعألا  ص39 .  ج8 ،  تانجلا ،  تاضور  ص13 .  ج3 ،  باقلالاو ،  ینکلا  ص79 .  ج11 ،  نیّفلؤملا ،  مجعم  ص288  ج12 ،  ، 
 ، ۀیعفاشلا تاقبط  امهاوق .  حرشو  حورلاو  سفنلا  باتک  همدقم  ۀیقرشملا .  ثحابملا  همدقم  هب .  داد  رغصا  زا  يزار ،  رخف  ص313 .  ج6 ، 

 . ص5 امهاوق » حرشو  حورلاو  سفنلا   » باتک همدقم  ( 1  ) یقرواپ ص340 .  ج3 ،  لادتعالا ،  نازیم  ص33 .  ج5 ،  یکبس ، 

يزار رخف  هب  نآ  تبسن  تحصو  روبقلا  ةرایز  هلاسر 

هللا دمحب  اما ـ  تسین .  تسد  رد  هدش و  دوقفم  هنافسأتم  اهنآ  زا  يدایز  دادعت  تسا و  هدومن  فیلأت  هلاسرو  باتک  دودح 200  يزار  رخف 
قمع و رپ  یلو  مجح  مک  هلاسر  وا  هدنزرا  رایـسب  ردقنارگ و  راثآ  زا  یکی  تسا .  هدیـسر  ام  تسدـب  هدـنام و  ظوفحم  وا  راثآ  نیرتمهم   ـ
تسا 93 هتـشون  ۀیقرـشملا » ثحابملا   » رب هک  ياه  ناققحم  همدـقم  رد  يدادـغب  هللااب  مصتعم  دـمحم  ياـقآ  تسا .  روبقلا » ةراـیز   » ياوتحم

چیه یلو  (. 1) تسا هداد  رارق  روبقلا » ةراـیز  یف  ۀـلاسر   » ار وا  فیلأـت  نیمجنپ  یـسو و  تسا ،  هدرب  ماـن  ار  يزار  رخف  تاـفیلأت  زا  باـتک 
ترضح هسدقم  هناتسآ  هناخباتک  یطخ  ياهباتک  نزخم  هب  مظعملا 1417ق .  نابعش  هام  رد  تسا .  هدومنن  یفرعم  هلاسر  نیا  زا  ياهخـسن 

هب یطخ  هخـسن  لیذ  هناخباتک ،  نآ  سیفن  ياـه  هخـسن  رد  صحفت  نمـض  مدرک و  هعجارم  مق  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  همطاـف  یتس 
 . تسا هدمآ  باتک  نیا  رد  نآ  تاحفص  همه  ریوصت  و  دوب .  هحفـص  رد 6  طقف  هک  متفای  ار  يزار  رخف  روبقلا » ةرایز   » هلاسر هرامش 515 

هداعلا قوف  تیمها  تهج  هب  اما  مدش .  سویأم  باتک  نیا  زا  يرگید  هخـسن  هنوگره  نتفای  زا  هناخباتک  نیدنچ  تسرهف  هب  هعجارم  زا  سپ 
هک متفرگ  نآ  رب  هقیلعت  همجرت و  حیحصت و  هب  میمصت  یسابع  ياقآ  جاح  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  مراوگرزب  ردارب  هراشا  ابو  هلاسر  نیا 

 . ص45 لوا ،  دلج  رب  ححصم  همدقم  ۀیقرشملا » ثحابملا  ( » 1  ) یقرواپ دش .  ماجنا  یلاعت  هللا  دمحب 

هخسن رابتعا 

لاس هاجنپ  دصکی و  دودح  هب  طوبرم  هک  دوش  یم  هدز  سدح  نآ  ذغاک  طخ و  زا  یلو  درادن ،  خاسنتـسا  خـیرات  هلاسر  نیا  یطخ  هخـسن 
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هخـسن نیا  هک  هدومن  تاـبثا  ناوت  یم  یلیلد  هچ  هب  هک :  دوب  نیا  دـش  حرطم  میارب  هک  یلاؤـس  نیلوا  هخـسن  نیا  هدـهاشم  اـب  دـشاب .  شیپ 
تافیلأت ریاس  هب  هعجارم  هب  اما  تسا ،  هداد  تبسن  يزار  رخف  هب  ارنآ  تحارص  هب  لوا  هحفص  يالاب  هچرگ  تسا ؟  يزار  رخف  هلاسر  نامه 

رـشع نماثلا  لصفلا   : » دیوگ ۀیلاعلا » بلاطملا   » باتک رد  يزار  نیدـلا  رخف  دـیدرگ .  یعطقو  نشور  ًالماک  هلاسر  نیا  باستنا  تّحـص  وا 
نیـسحلا نب  ماس  نب  دمحم   : » کلملا وهو  ۀلأسملا ،  هذه  نع  كولملا  رباکأ  ضعب  ینلأس  روبقلاو :  یتوملا  ةرایزب  عافتنالا  ۀیفیک  نایب  یف 

هل تبتکف  لقعلاو .  نیدلا  لهأ  ۀسلاجم  یف  ۀبغرلا  يوق  ءاملعلا ،  یلإ  لیملا  دیدش  ۀقیرطلا ،  ّیـضرم  ةریـسلا ،  نسح  ًالجر  ناکو  يروغلا »
نیسح نب  ماس  نب  دمحم  هاش  ینعی  ص275 .  ج7 ،  ۀیلاعلا » بلاطملا  ( » 1  ) یقرواپ (. 1 ...«) مالکلا کلذ  صّخلم  انهه  رکذأ  انأو  ۀلاسر  هیف 

تساوخرد نم  زا  دوب ـ  ناگنازرفو  نانمؤم  اب  ترشاعم  هب  دنمقالعو  ناروشناد  رادتسود  برشم و  وکینو  تریس  شوخ  يدرم  هک  يروغ ـ 
نیا منک . »... یم  رکذ  اـجنیا  ارنآ  هصـالخ  هک  متـشون  يا  هلاـسر  وا  لاؤس  تباـجا  يارب  مسیونب ،  شیارب  ار  روبق  تراـیز  هدـیاف  هک  دومن 

ياهلاسر نم  دیوگ  یم  ًاحیرـص  يو  اریز  دشابیم ،  نآ  ّفلؤم  هب  هلاسر  دوجوم  هخـسن  باستناو  رابتعا  رب  دنـس  نیرتهب  يزار  رخف  ترابع 
تـسا هدرک  رکذ  باتک  نآ  رد  ار  هچنآو  مروآ .  یم  هیلاـعلا ) بلاـطملا   ) اـجنیا رد  ارنآ  هصـالخ  ما و  هتـشون  روبق  تراـیز  هدـیاف  هراـبرد 
ثحابم رد  يزار  رخف  ياهلالدتسا  عون  اب  هلاسر  نیا  ياهلالدتسا  اهترابع و  شورو  کبـس  هکنآ  رب  هوالع  دشاب . یم  هلاسر  نیمه  هصالخ 

نآ اب  هلاسر  نیا  هسیاقم  اب  تسا .  گنهامه  هیبش و  ۀیلاعلا » بلاطملا   » و ۀیقرـشملا » ثحابملا   » ياهباتک رد  یناسنا  سفن  تفرعم  هب  طوبرم 
نیع هکلب  هیبش و  هلاسر  نیا  ياهلالدتـسا  هکنانچمه  دـناهدش .  رداص  ملق  کی  زا  اـهنیا  همه  هک  دوشیم  نشور  يزار  رخف  مهم  باـتک  ود 

تحـص رد  کش  ای  دـیدرت  يارب  یئاچ  چـیه  تشذـگ  هچنآ  هب  هجوت  اـب  لاـحرهب  دـشاب .  یم  بیغلا » حـیتافم   » ریـسفت رد  وا  ياهلالدتـسا 
 . دنام یمن  یقاب  يزار  رخف  هب  هلاسر  نیا  باستنا 

هلاسر نیا  فیلأت  زا  فده 

نب ماس  نب  دمحم   » يارب ار  هلاسر  نیا  نم   : » دیوگ ۀیلاعلا » بلاطملا   » رد اما  دیآ ،  یمن  تسدب  يزیچ  هلاسر  نیا  دوخ  ياهترابع  زا  هچرگ 
ینیمزرس روغ  تسا .  هدوب  یهاشمزراوخ  نیطالس  زا  يروغ  ماس  نیدلا  باهش  نب  دمحم  نیدلا  ثایغ  ناطلس  (. 1 «) متشون يروغ » نیسح 

دروم هدومن  ترفاسم  روغ  هب  يزار  رخف  یتقو  تسا .  هدوب  اجنآ  هاـشداپ  يروغ  دـمحم  نیدـلا  ثاـیغ  ناطلـسو  تسا ،  هنزغ  تاره و  نیب 
هدش هداد  هیده  وا  هب  ناطلـس  نیمه  طسوت  يزار  ياهناسفا  لاوما  دومن . انب  وا  يارب  ياهـسردم  دش و  عقاو  نیدـلا  ثایغ  ناطلـس  لابقتـسا 

یعفاـش نییآ  هب  هتخاـس و  اـهر  وا  هیـصوت  هب  ار  هیمارک  ینعی  دوخ  بهذـم  هک  تفرگ  رارق  يزار  ریثأـت  تحت  ناـنچ  دـمحم  ناطلـس  دوب . 
وا زا  ناطلـس  زین  یهاگ  درک ،  یم  هیدـه  هاش  هب  تشون و  یم  ار  یباتک  یهاگ  دوب و  وا  مزـالم  ناطلـس  ياهرفـس  رد  يزار  رخف  دـمآرد . 

ناطلـس يارب  تسا  مالک  ملع  رد  یـسراف و  نابز  هب  هک  نیهاربلا »  » باتک (. 2) تشاگن یم  يزیچ  وا  يارب  يزار  هدومن و  یباتک  ياـضاقت 
يارب ناطلس  ياضاقت  نودب  يزار  ار  نیهاربلا »  » هک توافت  نیا  اب  روبق .  ترایز  هلاسر  نینچمه  دش و  هتـشون  ماس  نب  نیدلا  ثایغ  دمحم 

ياهثحب هب  ناطلـس  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  و  دروآرد .  شراگن  هب  ناطلـس  تساوخرد  هب  ار  روبق » تراـیز  هلاـسر   » اـما تشون  وا 
 ، ج3 نایعالا » تاـیفو   » هب دوش  عوجر  ( 2  . ) ص275 ج7 ،  ۀیلاعلا » بلاطملا  ( » 1  ) یقرواپ تسا .  هتـشاد  لیامت  هقالع و  یلقع  یمـالک و 

 . ص35 هب ،  داد  رغصا  زا  يزار » رخف   ;  » ص19 ج13 ،  ۀیاهنلاو » ۀیادبلا   ;  » ص382

هلاسر نیا  تیمها 

تایآو تسا ،  مالـسا  سدـقم  نید  رئاعـش  زا  یکی  ناحلاص  نانمؤم و  ربق  زین  و  مالـسلا ) مهیلع   ) تمـصع تیب  لـها  روبق  تراـیز  هلأـسم 
صاصتخا هلأسم  نیا  هب  داقتعا  دومن .  میهاوخ  هراشا  اهنآ  هب  هدنیآ  رد  هک  دراد  تلالد  نآ  رب  يدایز  تایاور  دـیجم و  نآرق  زا  يا  هفیرش 

تاوـما و راـیز  هب  ناناملـسم  همه  اریز  تسا ،  هدوـبن  ینـس  هعیـش و  نیب  یتواـفت  چـیه  هلأـسم  نیا  رد  میدـق  ناـمز  رد  هتـشادن و  هعیـش  هب 
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ادـخ لوسر  رهطم  ربق  ترایز  هکنانچمه  دـنا .  هتفر  یم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  دالوا  تاداس و  ربق  تراـیز  ًاـصوصخم 
اما دـشاب .  یم  ناـهج  رـسارس  زا  ناملـسم  درم  نز و  ره  يوزرآ  هدوب و  نید  یلـصا  راعـش  ناوـنعب  ناـنچمه  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )
زا رود  حول و  هداس  دارفا  زا  یخرب  هدـش و  يزادـنا  هار  هلأسم  نیا  هیلع  ياهدرتسگ  تاغیلبت  تیباهو  بهذـم  شیادـیپ  ناـمز  زا  هنافـسأتم 

تاـغیلبت موجه  دروم  ارنآ  هتـسنادان  هتـشاد و  هعیـش  هب  صاـصتخا  هلأـسم  نیا  دـناهدرک  ناـمگ  هدروخ و  ار  تیباـهو  بیرف  قطنم  لـقع و 
لوصا هب  باتک  نیا  هدنسیون  لهج  تسا .  يرافق  رتکد  غورد  ءارتفا و  رسارس  باتک  تاءارتفا  نیا  نیرتدیدج  دناهداد .  رارق  دوخ  مومسم 

 . تسا نایامن  باتک  رسارس  زا  ءارتفا  غورد و  یناطیش  حالس  زا  وا  هدافتسا  یملع و  قیقحت  ياهرایعم  طباوض و  زا  وا  یگناگیب  یمالـسا و 
هدرک شالت  بصاغ  ياهتـسینویهص  تیاضر  بلج  يارب  رودزم  هدنـسیون  نیا  دـنراد  زاین  داـحتا  هب  زیچ  ره  زا  شیب  ناناملـسم  هک  یناـمز 

رطخ نیرتمهم  ناونع  هب  ار  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  تیب  لها  بهذم  هدومن و  رود  لیئارسا  زا  ار  ناناملـسم  مشخ  هک  تسا 
نید لوـصا  يارب  ناـنیا  تسا .  هدـیرخ  دوـخرب  ادـخ  بضغ  هارمهب  ار  اـکیرما  رطاـخ  تیاـضر  هلیـسو  نـیا  هـب  دـیامن و  یفرعم  نمـشد  و 
ماما ار  واو  دنرادن ،  يزار  رخف  ياهباتک  زا  رتهب  يزیچ  نآرق ـ  ریسفت  تماما و  رد  و  دیحوت ،  هلأسم  رد  دوخ ـ  يرعـشاو  يربج  تاداقتعاو 
هلأسم يزار  رخف  لاح  نیع  رد  تسا .  هدومنن  دیدرت  کش و  يزار  رخف  دیاقع  تّحص  رد  نانآ  زا  یسک  زگرهو  دننادیم .  دوخ  تاقیقحت 

هدمآرب یبوخ  هب  یفسلف  قیقد  ثحب  نیا  هدهع  زا  ًافاصناو  تسا ،  هدرک  یناهرب  ارنآو  هدادرارق  ثحب  دروم  یلقع  تروصب  ار  روبق  ترایز 
هدوب رود  یلقع  یملع و  لئاسم  زا  ًالوا  دـننک :  یم  تفلاخم  روبق  ترایز  اب  هک  ینایباهو  هک  دوش  یم  نشور  باتک  نیا  هعلاطم  اـب  تسا . 
هکلب گرزب و  ياملع  زا  هک  يزار  رخف  اریز  دنتـسین  دنب  ياپ  زین  ناشدوخ  بهذـم  نید و  هب  ًایناث  دـنرادن .  یهاگآ  لالدتـساو  قطنم  زا  و 

تفلاخم نآ  اب  هدیـسر  نارود  هب  هزات  ِنایباهو  طقف  و  تسا ،  هدوب  روبق  ترایز  هب  دقتعم  تسا  متفه  نرق  يادـتبا  رد  نانآ  بهذـم  دّدـجم 
يوس هب  یماگ  هلاسر  نیا  هعلاطم  تسا  دـیما  دـنریگیم .  هدـیدان  زین  ار  یخیراـت  دانـساو  تاـیاور  ینید و  صوصن  ناـنآ  ًاـثلاثو  دـننک . یم 

 . دشاب نادحوم  نانمؤم و  همه  رب  ینید  قیاقح  ندش  نشور 

تایاور تایآ و  رظن  زا  روبق  ترایز 

عرش یلو  تسین  رگید  لیلد  هب  يزاین  هدوب و  زیاج  نآ  هب  دامتعا  دنک  تلالد  هلأسم  کی  مکح  رب  یعطق  لقتـسم و  روطب  لقع  رگا  هچ  رگ 
نسح تحص و  رب  لقع  هکنانچمه  روبق  ترایز  ثحب  رد  دناهدومن .  دییأت  ارنآ  هدمآ و  لقع  کمک  هب  تایاور  هفیرش و  تایآ  اب  سدقم 
اجنیا رد  امو  دنکیم ،  تلالد  نآ  بابحتسا  رب  زین  يدایز  تایاور  دش ـ  دهاوخ  نایب  حورشم  لصفم و  روطب  هدنیآ  ردو  دنکیم ـ  تلالد  نآ 

ّنذختنل مهرمأ  یلع  اوبلغ  نیذلا  لاق   : ) هفیرش هیآ  لیذ  یئابطابط  همالع  مینک .  یم  لقن  هعیشو  تنـس  لها  ياهباتک  زا  ار  اهنآ  زا  یتمـسق 
هاشداپ ( 2 «) نونمؤم موق  ءالؤه  ّنإف  هروزن  ًادجـسم  انهیه  ینبن  نأ  یغبنی  کلملا  لاق   : » تسا هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  ( 1 () ًادجسم مهیلع 

نمؤم دارفا  نفد  لحم  هک  دوش  یم  هدافتسا  تیاورو  هفیرش  هیآ  نیا  زا  مینک .  ترایز  ارنآ  هتخاس و  يدجـسم  اجنیا  تسا  راوازـس  تفگ : 
داهنـشیپ هک  يدارفا  و  دومن .  اـجنآ  رد  لاـعتم  يادـخ  رکذ  هدرک و  اـنب  دجـسم  ناـنآ  ربق  دزن  هکلب  هدومن و  تراـیز  ناوت  یم  ار  دّـحوم  و 

(. 1) تسا هدومرف  زین  یئابطابط  همالع  هک  هنوگنامه  دنا ، هدوب  دّحوم  نانآ  همه  دندوب  هدرک  رکذ  ار  فهک  باحصا  ربق  رب  دجسم  نتخاس 
فهک باحـصا  هب  طوبرم  هیآ  نامه  لـیذ  زین  يزار  رخف  ص300 .  ج13 ،  نازیملا » ریسفت  ( » 2  . ) 21 هیآ :  فهک ،  هروـس  ( 1  ) یقرواپ

يدجسم دنتفگ  یم  نانآ  ینعی  (. 2 «) دجسملا کلذ  ببسب  فهکلا  باحصأ  راثآ  یقبتـسنو  هیف  هللا  دبعن  ًادجـسم  مهیلع  ّنذّختنل   : » دیوگ
زین ینوباص  مینک .  ظفح  دجسم  نآ  هلیسوب  زین  ار  فهک  باحـصا  راثآ  مینک و  تدابع  نآ  رد  ار  ادخ  ات  میزاسب  فهک  باحـصا  ربق  دزن 

رب دراد  تلالد  ینشور  هب  هک  هدومن  ریـسفت  يروط  ار  هیآ  دوخ  ریـسفت  رد  یبطرق  (. 3) تسا هدرک  نایب  ار  مالک  نیا  هیبش  دوخ  ریـسفت  رد 
رب تنـس  لها  هدیقع  هک  تسا  هدید  یتقو  یلو  دنتخاس ،  يدجـسم  فهک  باحـصا  ربق  دزن  نامز  نآ  رد  یعقاو  نادـحوم  نانمؤم و  هکنآ 

لقن ار  دنسلا  فیعض  تیاور  دنچ  هتشادرب و  هفیرش  هیآ  رهاظ  زا  تسد  دنک  تسرد  ار  تنس  لها  هدیقع  هکنآ  يارب  تسا  هیآ  نیا  فالخ 
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دوـخ هکنآ  رت  بیجع  و  ( 4  ! !) تسا هتـشاد  مدقم  دـیجم  نآرق  رب  ار  تایاور  نآ  وا  اما  دنتـسه  دـیجم  نآرق  فالخ  تایاور  نآ  هک  هدرک 
هلآو هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  تنب  ۀمطاف  تناک   : » هک تسا  هدرک  لقن  مالسلا ) امهیلع   ) دمحم نب  رفعج  ماما  زا  بلغت  نب  نابا  زا  یبطرق 

ره رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  رتخد  همطاف  ینعی  ( 1 «) ةرخصب هتمّلعو  ۀعمج  ّلک  بلطملا  دبع  نب  ةزمح  ربق  روزت  ملـسو )
ریسفتلا ( » 2  . ) ص285 ج13 ،  نازیملا » ریسفت  ( » 1  ) یقرواپ دوب .  هداهن  تمالع  یگنـس  اب  ارنآ  دومن و  یم  ترایز  ار  هزمح  ربق  ياـهعمج 

 : دیوگ یلیحز  هبهو  ياقآ  ص379 .  ج10 ،  نآرقلا » ماکحال  عماجلا  ( » 4  . ) ص187 ج2 ،  ریسافتلا » ةوفص  ( » 3  . ) ص105 ج21 ،  ریبکلا »
هب هدناوخ و  زامن  نآ  رد  ناناملسم  هکنآ  ات  هتخاس  يدجـسم  فهک  باحـصا  راغ  برد  رب  هک  دنتفرگ  میمـصت  نانآ  هاشداپ  ناناملـسم و  »
 . تسا هدادرارق  دـییات  دروم  ار  فهک  باحـصا  ّلحم  ناکم و  هب  نتـسج  كربت  ًاحیرـص  مالک  نیا  رد  يو  (. 2 «) دنیوج كربت  ناکم  نآ 

ترشاعم ناکین و  یهارمه  زا  ناسنا  ( 3 «) ءایلوالا ءاحلصلا و  ۀطلاخمو  رایخالا  ۀبحصب  ناسنالا  عفتنی   : » دیوگ دوخ  باتک  رگید  ياج  ردو 
قیبطت حیحـصت و  يارب  یلیحز  ياقآ  ًانمـض  تسا .  هدرک  لقن  نآ  هراـبرد  یثیدـح  سپـس  و  درب ،  یم  هرهب  ادـخ  ءاـیلوا  حـلاص و  دارفا  اـب 

لقن نآ  هرابرد  یثیدح  تسین و  زیاج  مالسا  عرش  رد  اهنآ  رد  ندناوخ  زامن  دجسم و  نتخاس   : » دیوگ نایباهو  بهذم  اب  هتـشذگ  تاملک 
هک تسا  هتفگن  ثیدح  نیا  دـنا و  هدـش  عقاو  نعل  دروم  روبق  نارئاز  مامت  دـشاب  تسرد  ثیدـح  نیا  رگا  هکنآ  زا  لفاغ  (. 4 «) تسا هدرک 

رگید نایدا  ای  مالسا  عرـش  هب  طوبرم  هکنآ  هچ  ار  نارئاز  مامت  هکلب  دنتـسه  ءانثتـسا  دروم  قباس  نایدا  هتـشذگ و  ياهنامز  رد  روبق  نارئاز 
لمع دیجم  نآرق  اریز  تشاد  دـهاوخن  يرابتعاو  دـشاب  یم  نآرق  فالخ  ثیدـح  نیا  تروصنیا  رد  و  تسا .  هداد  رارق  نعل  دروم  دنـشاب 

زا یضعب  رد  و  ص381 ،  ج10 ،  نآرقلا » ماکحال  عماجلا  ( » 1  ) یقرواپ تسا .  هداد  رارق  دییأت  دروم  ار  هتـشذگ  ياه  نامز  رد  ربق  نارئاز 
مامالا تاملک   » تفر یم  مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  ربق  تراـیز  هب  هعمج  ره  ماـش  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور 

 ، ج15 رینملا » ریسفتلا  ( » 4  . ) ص226 ج15 ،  رینملا » ریسفتلا  ( » 3  . ) ص226 ج15 ،  رینملا » ریسفتلا  ( » 2  . ) ص651 مالسلا ») هیلع  ) نیسحلا
هدمآ ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دزن  يدرم  فلا :  دوش :  یم  لقن  تنـس  لها  قیرط  زا  رگید  تیاور  دنچ  اجنیا  رد  ص235 . 
هاگره مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  ب :  (. 1 «) ریگ تربع  تمایق  زاو  هتفر  ناتسربق  هب   : » دومرف ترـضح  دومن ،  تیاکـش  لد  تواسق  زا  و 

هب مالـس  روبق و  ترایز  رب  یبوخ  هب  ثیدح  نیا  (. 2 «) نیملـسملاو نینمؤملا  نم  رایدلا  لها  یلع  مالـسلا   : » دومرف یم  دنتفر  یم  يربق  دزن 
ُحاورالا اهیأ  مکیلع  مالـسلا   : » دومرف یم  هتفر و  ناتـسربق  دزن  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  ج :  دراد .  تلالد  اـهنآ  ناـبحاص 

 : د (. 3 «) ینم ًامالـسو  کنم  ًاحوَر  مهیلع  لخدأ  مهللا  ٌۀـنمؤم ،  یهو  ایندـلا  نم  تجرخ  یتلا  ةرخنلا ،  ُماظعلاو  ۀـیلابلا ،  ُنادـبألاو  ۀـینافلا ، 
دای هب  دـننک و  یمن  يدـب  متفای ،  یتسار  ناگیاسمه  ار  نانیا   : » دومرف یم  هدرک و  باختنا  ار  عیقب  ناتـسربق  ترواجم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

ثیدح ص761 ،  ج15 ،  لاـمعلا » زنک  ( » 2  . ) ثیدـح 42999 ص762 ،  ج15 ،  لاـمعلا » زنک  ( » 1  ) یقرواـپ (. 1 «) دـنزادنا یم  ترخآ 
ةرایز نع  مُکتیهن  تنک   : » لاق ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  ه : ـ ثیدح 42995 .  ص761 ،  ج15 ،  لامعلا » زنک  ( » 3  . ) 42997

هللا یلص   ) ادخ لوسر  ینعی  ( 2 «) ًارجُه اولوقت  الو  اوروزف  َةرخآلا ،  رّکذـتو  َنیعلا  ُعِمْدـُتو  بولقلا  ّقرت  اّهنإف  اهوروزف  یل ،  ادـب  ّمث  روبقلا ، 
( دش لصاح  ءادب  میارب   ) دش ضوع  نم  میمـصت  نونکا  اما  متـشاد  یم  ردـخرب  روبق  ترایز  زا  ار  امـش  َالبق  نم  دومرف :  ملـسو ) هلآو  هیلع 

ترایز سپ  دننک .  یم  يروآدای  ار  ترخآ  دنزادنا و  یم  هیرگ  هب  ار  مشچ  هدش و  اهلد  یمرن  ببـس  اهنآ  اریز  دـینک  ترایز  ار  اهنآ  سپ 
« ءادب  » ًاحیرص ًالوا  اریز  تسا .  تقد  هجوت و  دروم  فلتخم  تاهج  زا  ثیدح  نیا  دیئوگن .  دوش  يرود  بجوم  هک  ینخس  ار و  اهنآ  دینک 

رما تسا و  هدومن  روبق  ترایز  هب  رما  رابود  ثدح  نیا  ًایناث  دننک ،  یم  راکنا  ار  ءادب  ثیدح  نیا  فالخ  رب  تنـس  لها  تسا و  هتفریذپ  ار 
ثیدـح نیا  ًاثلاث  تسا .  نشور  تقد  اب  درادـن و  رظح  بیقع  رما  ثحب  هب  یطبر  اجنیاو  دراد .  بابحتـسا  رب  لقا  ایو ال  بوجو  رب  تلـالد 

و دشاب .  هدش  عقاو  دناوت  یمن  یهن  دروم  زین  ًالبق  دشاب  هتـشاد  ار  اه  هدیاف  نیا  هک  يزیچ  تسا و  هدرک  نایب  ار  روبق  ترایز  فلتخم  دیاوف 
هک یمالک  نانآ  هچرگو  (، 3) دومن یم  تبحص  ناگدرم  ابو  هتفر  ناتـسربق  هب  باطخ  نب  رمع  هک  دنا  هدرک  لقن  زین  ثیداحا  یـضعب  رد  : 

ترایز تیعورـشم  رب  تلالد  ثیداحا  هنوگ  نیا  لاحرهب  اما  ( 1) دناهداد تبسن  رمع  هب  ار  تسا  هدش  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  زا 
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 ، ص761 ج15 ،  لامعلا » زنک  ( » 2  . ) ثیدح 42989 ص759 ،  ج15 ،  لامعلا » لزنک  ( » 1  ) یقرواپ دیامن .  یم  همانترایز  ندناوخ  روبق و 
زنک ( » 3  . ) تسا هدـش  لـقن  عوضوم  نیا  رد  یثیدـح  زین  ص285 ،  یبرقلا » يوذ  بقاـنم  یف  یبقعلا  رئاـخذ   » باـتک رد  ثیدح 42998 ، 

ترایز تمرح  رب  تنـس  لـها  لـیلد  نیرتمهم  هک  تسا  مهم  زین  هتکن  نیا  هب  هجوت  اـجنیا  رد  ثیدح 42977 .  ص751 ،  ج15 ،  لامعلا »
ناـنز هب  صاـصتخا  ًـالوا  ثیدـح  نـیا  و  (. 2 «) روـبقلا تارئاز  ( ملـسو هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  نـعل   : » تـسا ثیدـح  نـیا  روـبق 
اهدرم دروم  رد  ارنآ  دراد  نانز  هب  صاصتخا  هک  یمکح  هک  تسا  فسأت  هکلب  بجعت و  ياج  رایـسب  دوش و  یمن  اـهدرم  لـماشو  (3) دراد
دامتعا لباقو  حیحص  دنس  ثیدح  نیا  ًاثلاثو  دراد ،  مکح  نیا  خسن  رب  تلالد  دش  لقن  لبق  هحفص  هک  یثیدح  ًایناثو  دناهدرک ،  يراج  زین 

ارم متاـفو  زا  سپ  سکره  ( 4 «) یتایح یف  ینراز  اّمنأکف  یتافو  َدـَعب  ینراز  ْنَم  ( : » ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نع  ز :  درادـن . 
ّیلإ دفَی  ملو  ًۀعس  َدَجَو  ْنَم  ( : » ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نع  ح :  تسا .  هدرک  ترایز  ارم  متایح  نامز  رد  ایوگ  دنک  ترایز 

 ، ج15 لاـمعلا » زنک  ( » 1  ) یقرواپ تسا .  هدومن  اـفج  نم  هب  دـیاین  نم  تراـیز  هب  دـشاب و  هتـشاد  یلاـم  یئاـناوت  سکره  ( 5 «) ینافج دقف 
رگید تایاور  رد  ًایناثو  تسا  ثنؤم  عمج  ًالوا  اریز  ( 3  . ) ثیدح 42986 ص758 ،  ج15 ،  لامعلا » زنک  ( » 2  . ) ثیدح 42983 ص756 ، 

« روبقلا ءاسنلا  ةرایز  نع  یهنلا   » باب رد  ار  ثیدح  نیا  هجام  نبا  ًاثلاثو  لامعلا ، » زنک   » ثیدح 42987 لثم  هدرک  یهن  ار  نانز  ًاحیرص  زین 
ْنَم ( : » ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نع  ط :  كردـم .  ناـمه  ( 5  . ) ص81 ج1 ،  نیدـلا » مولع  ءایحا  ( » 4  . ) تسا هدرک  لـقن 

زا ریغ  يدـصق  چـیهو  دـیآ  نم  ترایز  هب  سکره  ( 1 «) ًاعیفـش هل  َنوکأ  نأ  هناحبـس  هللا  یلع  ًاّقح  ناک  یترایز  ّـالإ  هّمُهَی  ـال  ًارئاز  ینءاـج 
تیب لها  بهذم  هب  هکنآ  زا  شیپ  یلاّزع  مشاب .  تمایق  زور  رد  وا  عیفش  نم  هک  تسا  راوازس  ناحبـس  يادخ  رب  دشاب  هتـشادن  نم  ترایز 

نیا رد  يو  تسا  هتـشون  ار  نیدلا » مولع  ءایحا   » باتک ماگنه  نآ  رد  هدوب و  تنـس  لها  گرزب  ياملع  زا  ددرگ  فّرـشم  مالـسلا ) مهیلع  )
ار همان  ترایز  نیا  دورب و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  ربق  ترایزو  هنیدم  هب  هک  تسنآ  جح  بادآ  زا  یکی   : » دـیوگ باتک 

کیلع مالسلا  هللا ،  َبیبح  ای  کیلع  مالسلا  هللا ،  َنیمأ  ای  کیلع  مالسلا  هللا ،  ّیبن  ای  کیلع  ُمالسلا  هللا ،  لوسر  ای  کیلع  ُمالـسلا   : » دناوخب
کیلع ُمالسلا  مساقلا ،  ابأ  ای  کیلع  مالسلا  دّمحم ،  ای  کیلع  مالسلا  ُدمحأ ،  ای  کیلع  ُمالسلا  هللا ،  َةریخ  ای  کیلع  ُمالسلا  هللا ،  َةوفـص  ای 

 ، رهُط ای  کیلع  مالـسلا  ریذن ،  ای  کیلع  مالـسلا  ریـشب ،  ای  کیلع  مالـسلا  رـشاح ،  ای  کیلع  مالـسلا  بقاع ،  ای  کیلع  ُمالـسلا  یحام ،  ای 
ُمالـسلا نیّیبنلا ،  متاخ  ای  کیلع  ُمالـسلا  نیلـسرملا ،  َدیـس  ای  کیلع  ُمالـسلا  َمدآ ،  ِدـلو  َمرکأ  ای  کیلع  ُمالـسلا  ُرهاط ،  ای  کـیلع  ُمالـسلا 

ای کیلع  ُمالسلا  ِۀمحرلا ،  ّیبن  ای  کیلع  ُمالسلا  ّربلا ،  حتاف  ای  کیلع  ُمالسلا  ِریخلا ،  َدئاق  ای  کیلع  ُمالسلا  نیملاعلا ،  ّبر  َلوسر  ای  کیلع 
نامه ( 1  ) یقرواپ َسجرلا  مهنع  هللا  بهذأ  نیذلا  کتیب  لهأ  یلعو  کیلع  ُمالـسلا  نیلّجحملا ،  ِّرغلا  َدئاق  ای  کیلع  ُمالـسلا  ۀـّمُالا ،  َيداه 
لضفأ اّنع  هللا  كازج  نینمؤملا ،  تاهُّما  تارهاطلا  کجاوزأ  یلعو  نیبیطلا  کباحـصأ  یلعو  کیلع  ُمالـسلا  ًاریهطت ،  مهرّهطو  كردم . 
نیلّوألا یف  کیلع  یّلصو  نولفاغلا ،  کنع  لفغ  امّلکو  نورکاذلا ،  كرکذ  امّلک  کیلع  یّلـصو  هتّما ،  نع  ًالوسرو  هموق  نع  ًاّیبن  يزج  ام 

نم کب  انرّصبو  ِۀلالضلا ،  نم  کب  انذقنتسا  امک  هقلخ ،  نم  دحأ  یلع  یّلـص  ام  رهطأو  بیطأو  ّلجأو  یلعأو  لمکأو  لضفأ  نیرخآلاو ، 
هتریخو هّیفـصو ،  هنیمأو  هلوسر ،  هدبع و  ّکنأ  دهـشأو  هل ،  کیرـش  هدحو ال  هللا  ّالإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ  ۀلاهجلا ،  نم  کب  انادهو  ۀیامعلا ، 

یتح ّکبر  تدبعو  کتُّما ،  تیدهو  كّودع ،  تدهاجو  ۀّمُالا ،  تحـصنو  ۀنامألا ،  تیّدأو  ۀلاسرلا ،  تغّلب  دق  ّکنأ  دهـشأو  هقلخ ،  نم 
کلوقو تلق ـ  دق  ّکنإ  مهللا   : » دـیوگب سپـس  مظعو » مرکو  فّرـشو  ملـسو  نیبیطلا  کتیب  لهأ  یلعو  کیلع  هللا  یّلـصف  نیقیلا ،  كاتأ 

 ، کلوق انعمـس  دق  ّانإ  مهللا  ًامیحر ،  ًاباّوت  هللا  اودجول  ُلوسرلا  مهل  رفغتـساو  هللا  اورفغتـساف  كوُءاج  مهـسفنأ  اوملظ  ذإ  مّهنأ  ولو  ّقحلا : ـ 
انایاطخب نیفرتعم  انللز ،  نم  نیبئاـت  اـنرازوأ ،  نم  اـنروهظ  لـقثأ  اـمو  اـنبونذ ،  یف  کـیلإ  هب  نیعفـشتم  کـّیبن ،  اندـصقو  كرمأ ،  اـنعطأو 

انل رفغاو  راصنألاو ،  نیرجاهملل  رفغا  مهللا  کیلع ،  هّقحو  كدنع  هتلزنمب  انعفراو  انیف ،  اذـه  کیبن  عّفـشو  انیلع ،  مهللا  بتف  انریـصقتو ، 
بحتـسمو دیوگ :  سپـس  نیمحارلا . » محرأ  ای  کمرح  نمو  کّیبن  ربق  نم  ِدهعلا  َرِخآ  ُْهلعجت  مهللا ال  نامیإلاب ،  انوقبـس  نیذلا  انناوخإلو 

هللا یـضر  دمحم ـ  نب  رفعج  یلع و  نب  دمحم  نیـسحلا و  نب  یلع  یلع و  نب  نسح  ربق  نامثع و  ربق  هتفر و  عیقب  ناتـسربق  هب  زور  ره  تسا 
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یلازغ دماح  وبا  مالک  رد  تقد  اب  دوب .  تنـس  لها  گرزب  ياملع  زا  یلازغ  دمحم  ماما  مالک  دش  لقن  هچنآ  (. 1 «) دیامن ترایز  ار  مهنع ـ 
زا ریغ  ینخـس  نایعیـش  هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  تسا  موسرم  نایعیـش  نایم  رد  هک  ( مالـسلا مهیلع  ) تیب لها  روبق  همانترایز  هعلاـطم  و 

رکذ یلازغ  هک  تسا  يا  همانترایز  نامه  هیبش  دوش  یم  هدـناوخ  هسدـقم  باتعا  رد  هک  یئاه  هماـنترایز  ياوتحمو  دـنرادن ،  یلازغ  مـالک 
 . تسا هدرک 

روبق ترایز  یهقف  مکح 

بوجو رب  تلالد  رما  دـناهدومن و  نآ  هب  رما  ثیدـح  ود  ره  هک  تسا  هدرک  لقن  روبق  ترایز  هراـبرد  یثیدـح  ود  دوخ  ننـس  رد  دواد  وبا 
يراخب تسا .  هدرکن  لقن  نآ  فالخ  رب  یتیاور  چـیه  هک  ًاصوصخم  بحتـسم .  ای  تسا  بجاو  ای  وا  دزن  روبق  ترایز  نیا  رباـنب  (، 2) دراد

(. 3) تسا هدادـن  يوتف  تسا و  هدوب  فقوتم  هلاسم  نیا  رد  هک  تسا  نیا  وا  مالک  رهاظو  تسا ،  هدادرارق  روبقلا » ةرایز   » ار باـب  ناونع  زین 
تسا هنیرق  نیا  تسا  هدرک  لقن  ار  زاوج  ثیداحا  طقف  نوچ  هچرگ  داد .  تبـسن  وا  هب  ناوت  یمن  ار  روبق  ترایز  زاوج  ای  تمرح  نیا  ربانب 

ص72 ج2 ،  دواد ،  وبا  زا  ملسو ») هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) یفطصملا ننس  حیحص  ( » 2  . ) 84 ص82 ـ  ج1 ،  نیدلا » مولع  ءایحإ  ( » 1  ) یقرواپ
زاوج ثیداحا  طقف  زین  ملـسم  تسا .  هتـشاد  روبق  ترایز  زاوج  هب  لـیامت  وا  هکنیا  رب  ح1199 .  ص548 ،  ج2 ،  يراخبلا » حیحص  ( » 3 . )

 : دیوگ دیامن  یم  روبق  ترایز  زاوج  رب  تلالد  هک  یثیدح  لقن  زا  سپ  ملسم  حیحص  حرش  رد  يوون  (. 1) تسا هدرک  لقن  ار  روبق  ترایز 
دوخ ننس  رد  دواد  وبا  زین  و  تسا .  دوجوم  لوصا  زا  يرایسب  زئانجلا  باتک  رخآ  زین  یبرغم و  ناهام  نب  ءالعلا  وبا  تیاور  رد  ثیدح  نیا  »

 : دیوگ يرگید  ثیدح  لقن  زا  سپو  دـشاب ، » یم  حیحـص  ثیدـح  نیا  سپ  دنتـسه  هقث  نانیا  دـناهدرک و  لقن  ارنآ  هجام  نبا  یئاسن و  و 
میراد عامجا  ینعی  مهل  ۀنس  اهترایز  ّنأ  یلع  اوعمجا  هکلب  تسا  هدش  خسن  روبق  ترایز  زا  اهدرم  یهن  هکنیا  رد  تسا  حیرص  ثیدح  نیا  »

ارنآ یخرب  دـنناد و  یم  مارح  ارنآ  یخرب  تسا ،  یفـالتخا  ناـنز  يارب  روبق  تراـیز  اـما  تسا و  ّتنـس  اـهدرم  يارب  روبق  تراـیز  هکنیا  رب 
نیا رد  درم  نز و  دـیوگ  دـنادیم و  بجاو  ار  راب  کـی  هکلبو  بحتـسم  ار  روبق  تراـیز  مزح  نبا  (. 2 «) دننادیم حابم  ارنآ  یـضعبو  هورکم 

زین نآ  ثیدـح  هدرک و  یهن  نآ  زا  رمع  اهنت  دـیوگ :  روبق  ترایز  هرابرد  حیحـص  ثیدـح  دـنچ  لقن  زا  سپ  دنـشاب و  یم  يواـسم  مکح 
ای دشاب  درم  رئاز  هک  دنک  یمن  یتوافت  دیوگ  ثیدح  حرـش  زا  سپ  هتفریذـپ و  ار  روبق  ترایز  زاوج  زین  ینالقـسع  (. 3) دشاب یمن  حیحص 

يادـص یتح  ّتیم  هکنیا  ناناملـسم و  تاوما  مارتحا  موزل  رکذ  زا  سپ  نایلبنح  گرزب  ياهقف  زا  همادـق  نبا  ای  دـشاب  ناملـسم  روزم  نز و 
هدرک لقن  لبنح  دـمحا  زا  تسین و  اهدرم  يارب  روبق  ترایز  ندوب  حابم  رد  ملع  لها  نیب  یفالتخا  چـیه   : » دـیوگ دونـش  یم  ار  مدرم  ياپ 

نینمؤملا نم  رایدلا  لها  مکیلع  مالسلا   : » دیوگب روبق  ترایز  ماگنه  تسا  بحتسم  دشاب و  یم  نآ  كرت  زا  لضفا  روبق  ترایز  هک  تسا 
جحلا باـتک  رد  زینو  (. 2 «) تسا هدرک  لقن  ار  اـهنآ  رب  رافغتـسا  اـعدو و  نیدـلاو  ربق  دزن  ار  سی  هروس  ةءارق  بابحتـساو  نیملـسملا »...  و 

مربق دزن  سکره  دومرف :  ربمایپ  هک  هدرک  لقن  هریره  وبا  زا  تسا و  بحتسم  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ربق  ترایز   : » دیوگ
ربق دزن  یبرع  هک  هدرک  لقن  یبتع  زا  ار  یتیاکح  و  میوگب .  ار  وا  مالـس  باوج  ات  دـنادرگ  یم  رب  نم  هب  ارم  حور  ادـخ  دـنک  مالـس  نم  رب 
هیلع هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  دید  باوخ  رد  یبتع  و  یـشاب ،  ادخ  دزن  نم  عیفـش  وت  ات  ماهدـمآ  هللا  لوسر  ای  درک  ضرع  دـمآ و  ادـخ  لوسر 

(1  ) یقرواپ دیوگب :  دور  یم  دجـسم  هب  هاگره  دیوگ  سپـس  دیـشخب .  ار  وا  دنوادخ  وگب  برع  صخـش  نآ  هب  دومرف  وا  هب  ملـسو ) هلآو 
 ، ص388 ج3 ،  راثآلاب » یّلحملا  ( » 3  . ) ص45 ج7 ،  يوون ،  زا  ملسم » حیحص  حرـش  ( » 2  . ) ص45 ج7 ،  يوونلا » حرشب  ملسم  حیحص  »
هللا ّالإ  هلإ  نأ ال  ُدهشأ  هقلخ ،  نِم  هتریخو  هللا  ّیبن  ای  کیلع  مالسلا  هتاکربو ،  هللا  ۀمحرو  ّیبنلا  اهّیأ  کیلع  مالـسلا  (. 1) رفاک هلأسم 600 . 

هدبع و ًادّمحم  ّنأ  دهشأو  ص424 .  ج2 ،  ریبکلا » حرشلاو  ینغملا  ( » 2  . ) ص115 ج3 ،  يرابلا » حتف  ( » 1  ) یقرواپ هل ،  کیرش  هدحو ال 
هللا َتدبعو  ۀنـسحلا ،  ۀظعوملاو  ۀـمکحلاب  ّکبر  لیبس  یلإ  توعدو  کتّمُال ،  تحـصنو  کبر ، تالاسر  تغّلب  دـق  ّکنأ  دهـشأ  ُهلوسر ، 

 ، نیلـسرملاو نییبنلا  نم  ًادـحأ  تیزج  ام  لضفأ  انّیبن  اّنع  ِزجا  مهللا  یـضریو ،  اّنبر  ّبحی  امک  ًاریثک  کیلع  هللا  یّلـصف  ُنیقیلا ،  كاتا  یتح 
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میهاربا یلع  تیّلـص  امک  دّـمحم ،  لآ  یلعو  دّـمحم  یلع  ّلص  مهللا  نورخآلاو ،  نولوالا  هب  هطبغی  هتدـعو  يذـلا  دومحملا  ماـقملا  هثعباو 
مهللا ٌدیجم ،  ٌدیمح  ّکنإ  میهاربا  لآو  میهاربا  یلع  تکراب  امک  دّمحم  لآ  یلعو  دّمحم  یلع  كرابو  دـیجم ،  دـیمح  ّکنا  میهاربا  لآو 

ُکتیتأ دقو  ًامیحر .  ًاباّوت  هللا  اودجول  لوسرلا  مهل  رفغتساو  هللا  اورفغتـساف  كؤاج  مهـسفنأ  اوملظ  ذإ  مّهنأ  ولو  قحلا :  کلوقو  تلق  ّکنإ 
لّوأ هلعجا  مهللا  هتایح ،  یف  هاتأ  نمل  اهتبجوأ  امک  ةرفغملا  یل  بجوت  نأ  ّبرای  کلئساف  ّیبر ،  یلإ  کب  ًاعفشتسم  یبونذ ،  نم  ًارفغتـسم 

ربمایپ ربق  راوید  ندیـسوبو  حـسم  دـیوگ :  سپـس  نیمحارلا .  محرأ  ای  کتمحرب  نیلّوألاو ، نیرخآلا  مرکأو  نیلئاسلا ،  حـجنأو  نیعفاشلا ، 
ربق ندیسوب  ای  حسم  نیا  ربانب  زاوج  یفن  هن  تسا  هدرک  بابحتسا  یفن  اجنیا  رد  وا  ًانمض  (. 1 «) تسین بحتسم  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  )

لوسر ربق  ترایز  بابحتـسا  هک  دـش  مولعم  تشذـگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  تسا .  حابم  هکلب  هدوبن  هورکم  ای  مارح  اـه  یلبنح  دزن  ترـضحنآ 
یفـالتخا چـیه  نآ  رد  ملع  لـها  تسا و  یعاـمجا  هلأـسم  نیا  تسا و  یلبنح  هقف  تایرورـض  تامّلـسم و  زا  ناناملـسم  روبق  هکلب  ادـخ و 

هللا یلاو  دننک ،  یم  لمع  ناشدوخ  هقف  فالخ  عامجا و  فالخ  رب  دننک  یم  يریگولج  روبق  ترایز  زا  هزورما  هک  ینایباهو  سپ  دنرادن . 
لها روبق  ًاصوصخم  روبق و  ترایز  زین  یمالـسا  بهاذـم  ریاـس   . 591 ص589 ـ  ج3 ،  ریبکلا » حرـشلاو  ینغملا  ( » 1  ) یقرواپ یکتـشملا . 

فلتخم یهقف  تارظن  ًاصوصخم  روبق و  تراـیز  هب  طوبرم  ياـهثحب  زا  رتشیب  عـالطا  يارب  (. 1) دنناد یم  بحتسم  ار  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب
عاجرا لحنلاو » للملا   » و ریدغلا »  » باتک ود  هب  ار  مرتحم  هدنناوخ  نآ  هب  طوبرم  یثیدح  یخیرات و  ياهثحب  زین  یمالـسا و  بهاذم  ياهقف 

بابحتسا ص119  راهزالا » نویع   » زین 208 و  ص206 ـ  ۀیویحیلا » دیناسألاب  ۀـیوبنلا  ثیداحألا  ررد   » باتک رد  ( 1  ) یقرواپ (. 2) میهد یم 
جحلا باتک  رد  زین  تیم و  ماکحا  زا  ثحب  رد  هراهطلا  باتک  رد  يرـشع  انثا  هعیـش  هقف  رد  و  تسا .  هدـش  حرطم  هیدـیز  دزن  روبق  ترایز 

« هعیـشلا لئاسو   » هب ناوت  یم  عوضوم  نیا  رد  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  تایاور  زا  عالطا  يارب  هک  تسا  هدش  ناونع  روبق  ترایز  زا  ثحب 
باتک هک  زین ج14  نفد و  باوـبا  زا  ياـهباب 54و55و56و57و58  زین  نفد و  باوبا  زا  باب 44  ص210  ج3 ،  تیبلا ،  لآ  هسّـسؤم  پاچ 
تسا عوضوم  نیا  رد  تیاور  دودح 600  باب و  ياراد 106  هتـشاد و  صاصتخا  رازملا  باوبا  هب  هک  ات ص601  زا ص319  تسا  جحلا 

هب هدرتسگ  تروصب  ات ص280  زا ص86  دلج 5  ریدغلا »  » ریظن یب  دنمشزرا و  باتک  رد  هیلع  هللا  ناوضر  ینیما  همالع  ( 2  . ) درک هعجارم 
ره مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملا ریما  دیوگ :  مود ص16  دـلج  رد  و  تسا .  هتخادرپ  ربق  هب  كربت  لسوت و  رئاز ،  بادآ  روبق و  ترایز  زا  ثحب 

ماما تراـیز  باوث  رد ج2 ص361  و  دومنیم .  هیرگ  هداـتفا و  ربق  رب  یهاـگ  دومن و  یم  تراـیز  ار  مالـسلا ) اـهیلع  ) ارهز همطاـف  ربـق  زور 
باتک رد  زین  یناحبس  هللا  ۀیآ  دراد .  عوضوم  نیا  رد  یبلاطم  ص88  ص154 و ج4 ،  زین ج3 ،  و  تسا .  هدرک  لقن  ار  مالـسلا ) هیلع  ) اضر
رایسب تسا و  هتخادرپ  هیمیت  نبا  تاملک  یسررب  دقن و  روبق و  ترایز  زا  ثحب  هب  ات ص330  زا ص136  ج4 ،  لحنلاو » للملا  یف  ثوحب  »
مهیلع ) تیبلا لهاو  ۀعیـشلا  نم  هفقوم  هدـئاقع ،  هتایح ،  هیمیت ،  نبا   » باتک ًانمـض  تسا .  هدرک  رکذ  ار  وا  نانخـس  خـساپ  هناـملاع  قیقد و 
تـسا هداد  رارق  دقن  دروم  ار  هیمیت  نبا  تارظن  هتخادرپ و  ثحب  نیا  هب  یبوخ  هب  یلا 186  زا ص179  دیمحلا  دبع  بئاص  فیلأت  مالسلا »)

نب دـمحم  نب  دـمحم  مینک :  هراشا  دراد  هلاسر  نیا  عوضوم  اب  طاـبترا  هک  يزار  رخف  ناـگداون  زا  یکی  باـتک  هب  تسا  مزـال  اـجنیا  رد  . 
تغل و رد  يو  دشاب ،  یم  متـشه  نرق  گرزب  ياملع  زا  نیدـلا » لامج   » هب فورعم  زا 776  سپ  یفوتم  يزار  نیدلا  رخف  ماما  نب  دـمحم 

ياه هّلحم  زا  یکی  مان  ارسکآ  دوش . یم  هتخانش  یئارـسکآ »  » ای یئارـسقا »  » بقل اب  وا  (. 1) تسا هتشاد  لماک  رّحبت  نافرع  بط و  ریـسفت و 
لوا دارم  اب  رصاعم  يزار و  رخف  ناگداون  زا  یئارـسکآ  نیدلا  لامج  (. 2) دشاب یم  دیفس  خاک  يانعم  هب  تسا و  هیکرت  رد  لوبناتـسا  رهش 

ثیدح لیذ  تسا  هتخادرپ  ثیداحا  ینافرع  حرش  هب  هک  باتک  نیا  رد  ًاثیدح . » نوعبرأ   » مانب دراد  یباتک  يو  تسا .  هدوب  ینامثع  ناطلس 
نآ داتسا  طرش  هدوب و  هلسلس  هسردم  داتـسا  يو  ( 1  ) یقرواپ دوش : یم  مامت  هلمج  نیا  اب  باتک  هتخادرپ و  روبق  تراـیز  زا  ثحب  هب  رخآ 

باتک نتم  رد  هک  هچنآ  ص41 .  یلکرز ج7 ،  مالعالا »  » هب دوش  عوجر  ( 2  . ) دشاب يرهوج  حاحص »  » باتک ظفاح  هک  تسا  نیا  هسردم 
روبقلا سأر  یلع  حاورألا  رظتنی  مویو  هیدلاو  ربق  ةرایز  لجرلل  ةرایزلا  لضفأو   . » تسا هدروآ  یلکرز  هک  تسا  يزیچ  زا  رت  قیقد  میدروآ 
تناید ترازو  هناخباتک  رد  هحفص  رد 64  باتک  نیا  یطخ  هخسن  راهظتـسالا . » نم  مهل  کلذ  ّنأل  رافغتـسالاو  ءاعدلاو  ۀقدصلاو  ةرایزلل 
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(. 1) دوش یم  يرادهگن  هیکرت 

نافوسلیف راثآ  رد  روبق  ترایز 

رد ام  تسا  هداد  رارق  ثحب  دروم  ارنآ  فوسلیف  کی  دید  زا  هتخادرپ و  روبق  ترایز  یفـسلف  ثحب  هب  يزار  رخف  روبق  ترایز  هلاسر  نوچ 
دوصقم و مهف  هب  کمک  رب  هوالع  هلیـسو  نیا  هب  ات  میزادرپ  یم  روبق  ترایز  دروم  رد  گرزب  هفـسالف  زا  يدادـعت  تاملک  لـقن  هب  اـجنیا 

یناسنا يانعم  هب  تغل  رد  وطـسرا  وطـسرا :  1 ـ  ددرگ .  نشور  هلاـسر  نـیا  رد  زین  وا  تاعادـبا  يروآ و  وـن  نازیم  يزار  رخف  يدـج  دارم 
ءاشم هفسلف  لماک  ناسنا  قح  هب  تسا  هتسیز  یم  دالیم  زا  شیپ  مراهچ  نرق  رد  هک  سخاموقین  نب  سیلاطاطـسراو  (. 2) تسا لضاف  لماک 

زا سپ   : » هک تسا  هدـمآ  ءامکحلا  خـیرات  رد  تخاس .  تیرـشب  خـیرات  هنادواج  ار  دوخ  مان  قطنمو  ءاشم  هفـسلف  يزیر  یپ  اب  يو  تسا ، 
diyanet isleri baskanligl kutuphanesierelyazmasl هـب «  دوـش  عوــجر  ( 1  ) یقرواـپ رهـش  مدرم  وطــسرا  گرم 

ۀهزن ( » 2  . ) ش177 ص166 ،  ج1 ،  هیکرت ، » تناید  ترازو  هناـخباتک  یطخ  ياـه  هخـسن  تسرهف  « . » eserlr katalogu- 1,166
نفد هداهن و  سم  زا  یفرظ  رد  ار  وا  ياهناوختسا  اریغاطـصا  ص186 .  يروزرهـش ،  ءامکحلا  خیرات  هب  فورعم  حارفالا » ۀضورو  حاورالا 

ياهراک زا  تروشم  دندش ،  یم  عمج  اجنآ  رد  یگمه  هک  دنتخاس  یعمجم  ارنآو  دوب ،  سیلاطاطسرا  هب  فورعم  هک  یعـضوم  رد  دندرک 
زا يا  هلأـسم  ّلـح  ار  ناـشیا  هاـگ  رهو  وا ،  ناوختـسا  هب  دـنتفرگ  یم  مارآو  وا ،  ربق  زا  دـندومن  یم  شیاـسآ  تحارتـسا و  بلط  گرزب و 

هکنآ ات  دـندومن ،  یم  هبولطم  هلأسم  هثحابم  هرظانم  رد  عورـشو  اـجنآ ،  دنتـسشن  یم  عضوم و  نآ  هب  دـندمآ  یم  دـش  یم  راوشد  تمکح 
میکح نآ  ناوختسا  هک  عضوم  نآ  هب  ناشیا  ندمآ  هک  دوخ  رد  هتفای  یمو  دش ،  یم  فرطرب  ناشیا  فالتخاو  تشگ ،  یم  نشور  لکشم 

رب فسأـتو  توم ،  زا  دـعب  وا  میظعت  تهج  هب  زینو  دوشیم ،  ناـشیا  راـکفا  فیطلت  ناـهذا و  حیحـصت  لوقع و  هیکزت  ثعاـب  دوب  راوگرزب 
ار وطسرا  نادرگاش  روضح  ناتـساد  رابود  ۀیلاعلا » بلاطملا   » رد زین  يزار  رخف  (. 1 «) تشگ یم  دقعنم  وا  ربق  رـس  رب  عامتجا  نیا  یئادج ، 

دقتعم سیئر  خیش  انیـس :  نبا  2 ـ  (. 2) دیدرگیم لح  نانآ  رب  یملع  تالکشم  ترایز  نیا  هلیـسو  هب  دیوگ  هدرک و  لقن  دوخ  داتـسا  ربق  رب 
تهابـش تسا  هدام  زا  قرافم  نوچ  وا  سفن  ربق  بحاص  یلو  تسا  يدام  ندب  اب  هارمه  وا  سفن  دور  یم  روبق  ترایز  هب  هک  یناسنا  تسا 
حاورالا ۀهزن  ( » 1  ) یقرواـپ میور  یم  روبق  تراـیز  هب  یتـقو  تهج  نیمه  هبو  دـشاب .  هتـشاد  يداـیز  ریثأـت  دـناوت  یم  هتـشاد و  لوـقع  هب 

صخش حور  زین ص228 .  ص131 و  ج7 ،  ۀیلاعلا » بلاطملا  ( » 2  . ) ص190 يروزرهـش ،  ءامکحلا  خیرات  هب  فورعم  حارفالا » ۀـضورو 
 ، دزاس یم  رود  وا  زا  ار  یئاهرورض  وا و  هجوتم  ار  يدایز  ياهریخ  و  دراذگ ،  یم  هدننک  ترایز  حور  رب  يدایز  رایسب  ریثأت  هدش  ترایز 

لدتعم حور  دشاب  لدتعم  جازم  یتقو  هک  تسا  نشور  و  دنک ،  یم  هیبشت  ندـب  رد  ّرثؤم  حور  هب  ار  هدـش  ترایز  ندـب و  جازم  هب  ار  رئاز  و 
مدرم سوفن  ترایز  ياـهناکم  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و  دراذـگ ،  یم  رثا  جازم  رب  ردـقچ  حور  نیا  و  دوش ،  یم  ثداـح  وا  رد  يرت 

ایند زا  ضارعا  ترخآ و  رّکذـت  لثم  روبق  ترایز  یناسفنو  يونعم  دـیاوف  اماو  دـنراد .  ار  حیحـص  دـیاقع  شریذـپ  يارب  يرتشیب  یگدامآ 
نم ضرغلا  ّمث   : » مینک یم  لقن  ار  انیـس  نبا  مالک  نیع  اجنیا  رد  تسین .  نآ  يدام  دـیاوف  اـب  هسیاـقم  لـباق  هدوب و  داـیز  رایـسب  اـهنآ  سپ 

طرخنیف ًيذأو ،  ّرض  َعفد  وأ  ریخ  َبلج  ةروزملا  سوفنلا  کلت  نم  دمتست  ۀقرافملا  ریغلا  ندبلاب  ۀلصتملا  ةرئازلا  سوفنلا  ّنا  ةرایزلاو  ءاعدلا 
ًاریثأت ّرثؤت  اهل  اهترواجمو  َلوقعلا  اهتهباشمل  ةروزملا  سوفنلا  ّنأ  ّدـبالف  ۀـبولطملا .  روصلا  کلتل  دادمتـسالاو  دادعتـسالا  کلـس  یف  اهّلک 

یلع ناک  اذإ  ّهنإف  ندبلا ،  جازم  لثمف  ۀینامـسجلا  اّمأ  ۀیناسفن :  وأ  ۀینامـسج  اّمإ  یهو  لاوحألا .  فالتخا  بسحب  ًاّمات  ًادادـمإ  دـمتو  ًامیظع 
نوکی ذـئنیحف  ۀـقطانلا ،  سفنلا  ۀـلآ  وهو  غامدـلا ،  فیواـجت  یف  ّرثؤـی  يذـلا  حورلا  هیف  ثدـحی  ّهنإـف  ةرطفلاو  ۀـعیبطلا  یف  ۀـلدتعم  ۀـلاح 
عمتجت یتلا  عضاوملا  لثم  ًاضیأو  اهفرشو .  سفنلا  ةوق  اهیلإ  فیضأ  اذإ  امیـس  ال  نوکی ،  نأ  نکمی  ام  نسحأ  یلع  دادمتـسالاو  دادعتـسالا 

هللا تیب  ةرایزک  ًادادعتـسا  نسحأ  سوفنلاو  ًاعمج ،  ّدـشأ  رطاوخلاو  ًءافـص ،  رثکأ  ناهذألا  نوکت  اهیف  ّنإف  نیروزملاو ،  راّوزلا  نادـبأ  اـهیف 
ۀبیجع مکح  هیفو  ۀیهلآلل ،  ةّدعملا  ۀهجلا  یلإ  هب  بّرقتیو  ۀیبوبرلا  ةرضحلا  یلإ  هب  فلدزی  يذلا  عضوملا  ّهنأ  یلع  دئاقعلا  عامتجاو  یلاعت ، 
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لغاوشلا بانتجاو  اهتابیطو  ایندـلا  عاتم  نع  ضارعإلا  لثمف  ۀـیناسفنلا  اّمأو  ربکألا .  باذـعلا  نود  یندألا  باذـعلا  نم  سوفنلا  صالخ  یف 
، ۀـقطانلا سفنلاب  لصتملا  ّمغلا  فاشکنال  ّرـسلا  یف  یلاـعت  هللا  رون  قورـشب  ۀمادتـسالاو  توربجلا  سدـق  یلإ  رکفلا  فارـصناو  قئاوعلاو ، 

طمن لصف 16و17  زا  ًانمض  (. 1 «) ریبخ ریدق  دیری  امل  ّهنإ  لاوزلل ،  ضرعملا  ملاعلا  اذه  بئاوش  نم  سفنلا  صیلخت  یلإ  كاّیإو  هللا  انادـهف 
دننامه ار  دوخ  ّرس  دناوت  یم  رئاز  صخش  هک  ریرقت  نیا  هب  دومن .  هدافتسا  خیـش  مالک  زا  روبق  ترایز  هلأسم  يارب  ناوت  یم  زین  تاراشا   9

وا ّرس  رد  یقیقح  يونعم و  ياهتذل  تروص  نیا  رد  دنک ،  شومارف  ار  دوخ  ًالماک  دهد و  رارق  هدش  ترایز  صخش  حور  ربارب  رد  يا  هنیآ 
 : دیوگ دنراد  هللا  یلا  ریس  هک  یناسک  فصو  رد  قارشالا » ۀمکح   » رد يو  يدرورهـس :  نیدلا  باهـش  خیـش  3 ـ  (. 2) تسب دهاوخ  شقن 
زا دوخ  دننک ...  یم  لابقتـسا  نانآ  زا  یتوکلم  ياه  هفحت  اب  ناگتـشرف  دـنبوک و  یم  ار  رون  ياه  هناخ  برد  ربص  تین و  صولخ  اب  نانیا  »

خیـش مالک  حرـش  همجرت و  رد  يوره  نب  دمحا  نیدلا  ماظن  فیرـش  دـمحم  (. 1 «) دـنناسریم هرهب  زین  نییاـپ  دارفا  هب  هدرب و  هرهب  ادـخ  رون 
دوش یم  ضیاف  ناصقان  سوفن  رب  تاقارشاو  راونا  دناهدومن ـ  جورع  هیلقع  بتارم  نآ  هب  هک  نالماک ـ  سوفن  نآ  زا  ینعی   : » دیوگ قارشا 

عّروتم ياملعو  ایلوا  حاورا  هب  لسوتو  تسا .  عفان  وا  تام  تایح و  لاح  رد  لماک  داتـساو  دشرم  هب  هجوت  هک  دش  مولعم  ترابع  نیا  زاو  . 
هب دوش  عوجر  ( 2  . ) ص338 ج1 ،  ةرایزلا ،  ۀیفیکو  ءاعدلا  ۀباجا  ببـس  ۀلاسر  انیـس ، » نبا  لئاسر  ( » 1  ) یقرواپ (. 2 «) هتبلا تسا  دیفم  زین 
رد یتح  ار ـ  ءاملع  ءاـیلوا و  حاورا  هب  هجوت  ًاحیرـص  تراـبع  نیا  رد  يو  ص386 .  ج3 ،  ریصن ،  هجاوخ  حرـش  اب  تاهیبنتلاو » تاراشالا  »
زا ثحب  هب  یفوسلیف  ره  زا  رتهب  يو  يزار :  نیدـلا  رخف  4 ـ  دناد .  یم  ّرثؤم  نانآ  زا  ضیف  نتفرگ  يارب  هتـسناد و  دیفم  نانآ ـ  تامم  لاح 

يدرورهـس زین  انیـس و  نبا  ياـهباتک  رد  وا  ياهلالدتـسا  هشیر  هچ  رگ  تسا ،  هدومن  یناـهرب  ارنآ  قیقد  ياـهلیلد  اـب  هتخادرپ و  هلأـسم  نیا 
روبق ترایز  یفـسلف  ریـسفت  يارب  يو  دراد .  نیـسحت  ياج  یلاع و  رایـسب  دوخ  يزار  رخف  ریـسفت  ریرقت و  لاح  رهب  اما  دوش  یم  هدـهاشم 

هدش ادج  ندب  زا  هک  یحور  مود :  همدقم  دوش .  یمن  یناف  حور  ندب  ندش  انف  اب  لّوا :  همّدقم   : » تسا هدرک  نایب  ار  همدـقم  هس  نیا  ادـتبا 
رگید فرط  زا  و  دریگ .  یم  ارف  ار  فراـعم  مولع و  همه  تسا  ندـب  هب  هتـسباو  قلعتم و  هک  تسا  یحور  زا  رت  يوق  یتـهج  زا  نوـچ  تسا 
مولع دـنک و  ادـیپ  لـماکت  دـناوت  یم  اریز  تسین  ندـب  هب  هتـسباو  هک  تسا  یحور  زا  رت  يوـق  رگید  تهج  کـی  زا  ندـب  هب  هتـسباو  حور 

طابترا موس :  همدقم  ص232 .  هیراونا ، » ( » 2  . ) ص246 ج2 ،  قارشا » خیش  تافنصم  هعومجم  ( » 1  ) یقرواپ دیامن .  لیصحت  ار  يدیدج 
يربق دزن  ناسنا  یتقو  دیوگ :  همدقم  هس  نیا  زا  سپ  دوش .  یمن  عطق  طابترا  نیا  ًاروف  گرم  زا  سپ  تسا و  هناقـشاع  طابترا  ندب  حور و 

ود نیا  ماگنه  نیا  رد  دراد  طابترا  تبرت  نآ  اب  زین  تیم  حور  نوچ  و  دـنک ،  یم  ادـیپ  طابترا  ربق  كاخ  تبرت و  نآ  اب  رئاز  حور  دور  یم 
مولع و دـنک و  یم  تیارـس  يرگید  هب  مادـک  ره  زا  رون  عاعـش و  هک  دنـشاب  یم  لباقتم  هنیآ  ود  لـثم  هدومن و  تاـقالم  رگیدـکی  اـب  حور 

اجنیا هدـش . » ترایز  يارب  مه  تسا و  دـیفم  رئاز  يارب  مه  روبق  ترایز  تهج  نیا  هب  دـسر . یم  يرگید  هب  مادـک  ره  فراـعم  قـالخا و 
كولملا رباکأ  ضعب  ینلأس  روبقلاو :  یتوملا  ةرایزب  عافتنالا  ۀیفیک  نایب  یف  رـشع  نماثلا  لصفلا   : » مینک یم  لقن  ار  يزار  رخف  مالک  نیع 

یلإ لیملا  دیدش  ۀـقیرطلا ،  ّیـضرم  ةریـسلا ،  نسح  ًالجر  ناکو  يروغلا » نیـسحلا  نب  ماس  نب  دـمحم   : » کلملا وهو  ۀـلأسملا ،  هذـه  نع 
هیف مالکلا  لوقأف :  مالکلا ،  کلذ  صّخلم  انهه  رکذأ  انأو  ۀـلاسر ،  هیف  هل  تبتکف  لقعلاو ، نیدـلا  لهأ  ۀـسلاجم  یف  ۀـبغرلا  ّيوق  ءاـملعلا ، 

سوفنلا کلت  ّنأ  ۀیناثلا :  ۀمدقملاو  نادبألا .  ۀقرافم  دعب  ۀیقاب  ۀیرشبلا  سوفنلا  ّنأ  یلع  انللد  دق  ّانأ  یلوُالا :  ۀمدقملا  تامدقم :  یلع  ّینبم 
ّنأ اّمأ  رخآ .  هجو  نم  کلت  نم  يوقأ  سوفنلا  هذـهو  هوجولا ،  ضعب  نم  نادـبألاب  ۀـقلعتملا  سوفنلا  هذـه  نم  يوقأ  اهنادـبأ  تقراف  یتلا 

فـشکناو ءاطولاو  ءاطغلا  لاز  دقف  اهنادبأ  تقراف  اّمل  سوفنلا  کلت  ّنأ  وهف :  هوجولا  ضعب  نم  سوفنلا  هذـه  نم  يوقأ  ۀـقرافملا  سوفنلا 
کلت تناکو  نادبألا .  ۀقرافم  دعب  ۀیرورض  نادبألاب  قلعتلا  دنع  ۀیناهرب  تناک  یتلا  مولعلا  تراصف  ةرخآلا ،  لزانم  رارساو  بیغلا  َملاع  اهل 

 ، تألألت تّلجتو و  شوقنلا  کـلت  تقرـشأ  ندـبلا  لاز  اّـملف  راـخب ،  راـبغ و  تحت  تناـک  ۀـیندب  سوفنلا  تناـک  نیح  ۀـیناحورلا  سوفنلا 
سوفنلا کلت  نم  يوقأ  نادـبألا  هذـهب  ۀـقلعتملا  سوفنلا  ّنأ  اّمأو  لاـمکلا .  نم  عون  قیرطلا  اذـهب  نادـبألا  نع  ۀـقرافملا  سوفنلل  لـصحف 
ۀبقاعتملا راظنالاو  ۀـقحالتملا  راکفألا  ۀطـساوب  سوفنلا  هذـهف  سوفنلا .  هذـهل  ۀـیقاب  بلطلاو  بسکلا  تـالآ  ّنـألف  رخآ  هجو  نم  ۀـقرافملا 
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اهنادبأب سوفنلا  قلعت  ّنأ  ۀثلاثلا :  ۀمدقملاو  ۀقرافملا .  سوفنلل  ۀلـصاح  ریغ  ۀلاحلا  هذهو  ًادـئاز .  ًاثحب  ًادـیدج و  ًاملع  موی  ّلک  یف  دیفتـست 
ریخلا لاصیإ  یلإ  هب  لصوتیل  بلطی  اّمنأف  ایندلا  یف  هلیصحت  بلطی  ءیش  ّلک  ّنإف  ببـسلا  اذهلو  ماتلا ،  ّبحلاو  دیدشلا ، قشعلا  هبـشی  ّقلعت 

دعب ّالإ  لوزی  قشعلا ال  کلذو  یقبی ،  لیملا  کلذف  ندبلا  اذه  سفنلا  تقرافو  ناسنإلا  تام  اذإف  اذه ،  تبث  اذإو  ندبلا .  اذه  یلّا  ۀحارلاو 
سوفنلا ّنأ  نم  هانرـصن  يذلا  بهذملا  یلع  امیـس  ال  هیلإ ،  باذجنالا  ۀمیظع  ندبلا ،  کلذ  یلإ  لیملا  ۀـمیظع  سفنلا  کلت  یقبتو  نیح . 

اذإ ناسنإلا  ّنإ  لوقنف :  تامدقملا  هذـه  تفرع  اذإو  ندـبلا .  توم  دـعب  كاردإلا  اذـهب  ۀـفوصوم  یقبت  اّهنأو  تایئزجلل .  ۀـکردم  ۀـقطانلا 
اذـه سفنل  لصح  ۀـبرتلا  کلت  نم  هسفن  ترثأتو  ۀـعاس  كانه  فقوو  ریثأتلا  دـیدش  رهوجلا ،  ِلـماک  سفنلا ،  ّيوق  ناـسنإ  ربق  یلإ  بهذ 

سفنلو ّیحلا  رئازلا  اذـه  سفنل  لصحی  ذـئنیحف  ًاضیأ .  ۀـبرتلا  کلتب  قّلعت  تیملا  کـلذ  سفنل  ّنأ  تفرع  دـقو  ۀـبرتلا ،  کـلتب  قّلعت  رئازلا 
رهاظلاو اذـک  نیتلیقـص  نیتآرمب  ناتهیبش  ناسفنلا  ناـتاه  تراـصف  ۀـبرتلا ،  کـلت  یلع  اـمهعامتجا  ببـسب  ةاـقالم  تیملا  ناـسنإلا  کـلذ 

فراعملا نم  ّیحلا  رئازلا  اذـه  سفن  یف  لصح  ام  ّلکف  يرخُالا ،  یلإ  اـمهنم  ةدـحاو  لـک  نم  عاعـشلا  سکعنی  ثیحب  اتعـضو  نیتیلقیص [
ناسنإلا کلذ  حور  یلإ  رون  هنم  سکعنی  یلاعت  هللا  ءاضقب  اـضرلاو  یلاـعت  عوضخلا هللا  نم  ۀلـضافلا  قـالخالاو  ۀـیبسکلا  مولعلاو  ۀـیناهربلا 

رئازلا اذـه  حور  یلإ  رون  اهنم  سکعنی  ّهنإف  ۀـلماکلا  ۀـیوقلا  راثآلاو  ۀفرـشملا  مولعلا  نم  ناسنإلا  کلذ  سفن  یف  لـصح  اـم  لـکو  تیملا . 
ببـسلا وه  اذـهف  روزملا .  حورلو  رئازلا  حورل  یمظعلا  ۀـجهبلاو  يربکلا  ۀـعفنملا  لوصحل  ًاببـس  ةرایزلا  کلت  ریـصت  قیرطلا  اذـهبو  ّیحلا . 

دنع ّالإ  سیل  ءایشألا  قیاقحب  ملعلا  مامتو  هانرکذ .  امم  ضمغأو  ّقدأ  يرُخا  رارسأ  اهیف  لصحی  نأ  دعبی  الو  ةرایزلا ،  ۀیعرـش  یف  یلـصألا 
ءالقعلا ةداع  ترج  ّهنأ  ۀـثلاثلا  ۀـجحلا   : » دـیوگ زین  ندـب  سفن و  تریاغم  رب  یعمـس  هلدا  زا  ثحب  رد  يزار  رخف  (. 1 «) یلاعتو هناحبس  هللا 

جیاتنو ةرهاظ  عفنلا  راثآ  نودجیف  تامهملا ، ضعب  یف  هللا  نوعدیو  اهدنع ،  نوموصیو  نّولـصیو  ۀکّربتملا ،  تارازملا  یلإ  نوبهذـی  مّهنأب 
کلت مهل  فشکنت  تناکف  اهیف ، اوثحبو  هربق  یلّا  اوبهذ  ۀلأسم  مهیلع  تبعص  امّلک  اوناک  سیلاطاطسرا  باحصأ  ّنأ  یکحی  ۀحئال .  لوبقلا 

ّالإو نادبألا  توم  دعب  ۀیقاب  سوفنلا  کلت  ّنأ  الولو  اننامز ،  یف  داهزلاو  ءاملعلا  نم  رباکألا  روبق  دنع  ًاریثک  اذه  لاثمأ  قفتی  دـقو  ۀـلأسملا . 
لجأل نّولـصی  دـق  ءایحألا  ّنأ  وه  کلذ  يّوقی  اّممو  لـطاب .  کـلذو  ًاـثبع  روعـشلاو  سحلا  نع  یلاـخلا  تیملاـب  ۀناعتـسالا  کـلت  تناـکل 

رمأ یلع  ّهلدـی  دـقو  مانملا  یف  هاری  ّهنإف  تاومألا  ضعب  ربق  دـنع  ماـن  اذإ  ّیحلا  ّنأ  ( 2) ًاریثک قفتی  دقو  مهلجأل ،  نوقّدـصتی  دـقو  تاومألا ، 
دعب ۀیقاب  سوفنلا  ّنا  یلع  ّلدی  کلذ  لکو  تامهملا ، ضعب  یلع  هههّبنی  دقو  هنع ،  ًالفاغ  ّیحلا  اذه  ناک  نیفد  یلع  ّهلدـی  دـقو  صوصخم 

 . 277 ص275 ـ  ج7 ،  یهلإلا » ملعلا  نم  ۀـیلاعلا  بلاطملا  ( » 1  ) یقرواپ (. 3 «) دـسجلا ریغ  سفنلا  ّنأ  یلع  ًالیلد  نوکی  ّهنإف  دـسجلا ،  توم 
تـسا رتهب  نکلو  تسین .  ّفلؤم  لقع  اب  بسانم  لالدتـسا  نیا  دـیوگ :  ترابع  نیا  رب  یقرواپ  رد  ۀـیلاعلا » بلاطملا   » باـتک ححـصم  ( 2)

بلاطملا ( » 3  . ) تسین دراو  ححـصم  ضارتعا  تسا و  حیحـص  يزار  مـالک  هدوبن و  ححـصم  لـقع  اـب  بساـنم  ضارتـعا  نیا  دوش :  هتفگ 
رد ار  مردپ  مدـش و  هجاوم  لکـشم  کی  اب  یفـسلف  هلأسم  کی  رد  نم  دـیوگ :  رگید  ياج  ردو  ص131 .  ج7 ،  یهلإلا » ملعلا  نم  ۀـیلاعلا 

مسا یلع  همانهاش » « ـ یّمسملا ب هباتک  فّنص  اّمل  رعاشلا  یسودرفلا »  » ّنأ تعمـس   : » دیوگ سپـس  درک  فرطرب  ارم  لکـشم  مدید و  باوخ 
یف يآرف  یـسودرفلا ،  بلق  قاض  باتکلا ،  کلذـب  قیلی  امک  هاعار  امو  بجی  امک  هّقح  یـضق  اـم  ّهنأو  نیکتکبـس ،  نب  دومحم  ناطلـسلا 
یلا بهذا  نکلو  کّقح ،  ءاضق  یلع  ردقأ  الف  تاومألا  ةرمز  یف  انأو  ًاریثک ،  باتکلا  اذه  یف  ینتحدم  دق  ّکنإ  هل :  لاقف  متسر ، »  » مانملا

« دومحم  » نم ًامرک  رثکأ  هتوم  دـعب  متـسر  ّنإ  لوقی :  رعاشلا  یـسودرفلا  ناکف  هذـخف .  ًانیفد  هیف  دـجت  ّکنإف  هیف ،  رفحاو  ینالفلا  عضوملا 
اوثحبو هربق  یلإ  اوبهذ  عوضوم  ثحب  مهیلع  لکشأ  امّلک [ حیحصلاو  اذک   [ ام لک  سیلاطاطسرأ  باحصأ  ّنأ  تعمـس  ًاضیأو  هتایح .  لاح 

لقن نیدلا » مولع  ءایحإ   » باتک زا  ار  وا  مالک  ًالبق  یلازغ :  دمحم  ماما  5 ـ  (. 1 «) لوزی لاکشإلاو  حتفنت  ۀلأسملا  تناکف  ۀلأسملا ،  کلت  یف 
لوخد بادآ  نمـض  نیدـلا » یف  بدألا   » باتک ردو  میهدـیم .  عاـجرا  نآ  هب  ار  مرتحم  هدـنناوخ  هدرک  يراددوخ  نآ  رارکت  زاو  میدرک ، 
ترضح نآ  هک  ایوگ  دورب  ترضح  نآ  ربق  دزن  هک  تسنآ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یبنلا دجـسم  بادآ  زا  یکی   : » دیوگ هرونم  هنیدم 

(1  ) یقرواـپ (. 1 «) دـنکن ربـق  هب  ار  دوـخ  تشپ  نتفر  نوریب  ماـگنهو  دـیامن ...  مالـس  هب  ادـتباو  دـیامن .  ملکت  وا  اـب  هتـسهآ  دـنیب و  یم  ار 
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رب ینتبم  یهلا  نیناوق  مامت  دیوگ  یم  هکنآ  زا  سپ  يو  یلمآ :  ردـیح  دیـس  خیـش  6 ـ  ص228 .  ج7 ،  یهلإلا » ملعلا  نم  ۀـیلاعلا  بلاطملا  »
ءایبنألا ةرایزو  دایعالاو  جحلاو  ۀعمجلاو  ۀعامجلا  ةالـص  تعـضو  ام  قیقحتلا  دـنعو   : » تسا هدومرف  تسا  ناردارب  ناکم و  نامز و  تیاعر 
ناکملا ّنأل  ۀثالثلا ،  هذه  یلع  ۀلمتـشم  ًالثم  ۀـعامجلا  یف  ةالـصلا  ّنأل  ۀـثالثلا ،  هذـه  عامتجا  لجأل  ّالإ  مالـسلا ) مهیلع   ) ۀـمئألاو لسرلاو 

 . هنودـب ةالـصلا  لصحت  يذـلا ال  نّیعملا  تقولا  وه  ناـمزلاو  یلاـعت .  هللا  تیبب  موسوم  صوصخم  ناـکم  وه  ۀـعامجلا  هیف  نولـصی  يذـلا 
یلع سقو  مهتعاط ،  لوبقو  مهئاعد  ۀـباجإ  نم  ّدـبالف  ۀـثالثلا  هذـه  تلـصح  اذإو  ناکملا .  اذـه  یف  نوعمتجملا  نوملـسملا  مه  ناوخإلاو 
ندب اب  يریبدت  هقالع  تهج  ود  زا  ۀـقطان  سفن  هک  دـندقتعم  ناشیا  دامادریم :  7 ـ  (. 2 «) تادابعلا عیمجو  تارایزلاو  دایعألاو  جـحلا  کلذ 

تروص تهج  زا  ندـب  اـب  حور  يریبدـت  طاـبترا  گرم  اـبو  نآ ،  هیرهوج  تروـص  تهج  زا  يرگید  ندـب و  هداـم  تهج  زا  یکی  دراد ، 
نیمه هبو  دـنام .  یم  ظوفحم  نآ  هدام  اب  حور  طابترا  اـما  دوش .  یم  ضوع  ندـب  نآ  تروص  تهج  نیمه  هب  دوش  یم  عطق  نآ  يرهوج 
یلقیـص هنیآ  لثم  روبق  ترایز  ماگنه  راّوز  حورو  دیامن ،  ریخ  بسک  دناوت  یم  تسا  هدش  یـشالتم  هک  یندـب  نیمه  هلیـسوب  حور  تهج 
ذقنملا  » باتک هارمه  هدش  پاچ  نیدـلا » یف  بدألا  ( » 1  ) یقرواپ دش .  دـهاوخ  سکعنم  يرگید  هب  مادـک  ره  زا  رون  هک  تسا  هدـش  هداد 

روبق نایتإو  تارایزلا  رمأ  اّمأف   : » تسا نینچ  دامادریم  تراـبع   . 285 ص284 ،  راونألا » عبنمو  رارسألا  عماج  ( » 2  . ) ص172 لالضلا » نم 
ۀیسدقلا مهدهاشم  یف  ۀیلقعلا  تاقارشإلاب  ةءاضتسالاو  ۀیرونلا ،  مهـسوفنو  ۀیرمألا  مهحاورأ  نم  دادمتـسالاو  نیحلاصلا  دقارمو  ءایفـصألا 

 ، توکلملا سدق  ضرأ  اهتاذ  رهوج  نطومو  لقعلا ،  ملاع  ُنیْدـم  اهرهوج  خنـس  ندـعم  ۀـقطانلا  سفنلا  ّنأ  وهو  رخآ .  لصأ  نع  عرفنمف 
تمادام اهتیـصخشب ،  ءاقبلا  ۀظفحنملا  ۀیـصخشلا  ةداملا  ثیح  نم  امهدحأ  نیلیبس :  نم  ۀیریبدتلا  ۀقالعلاب  ینالویهلا  ندبلا  یلع  اهناطلـسو 

یلإ سایقلاب  ۀیریبدتلا ،  ۀقالعلا  لطبت  توملابف  ةدسافلا .  ۀنیاکلا  ۀیندبلا  ۀیرهوجلا  ةروصلا  صخش  ثیح  نم  رخآلاو  ضرألاو .  تاومـسلا 
ءاقبلا ةدساف  ریغف  اهیلع  ةدراوتملا  روصلا  تابالقنا  یف  ۀیقابلا  هتدام  ثیح  نم  هیلإ  سایقلاب  اهتقالع  اّمأف  ةروصلا .  ثیح  نم  یصخشلا  اهندب 

رـشحلا دنع  ةروصلا  هذـهل  ۀـلثامملا  ةروصلاب  قلعتلا  فانیتساو  ندـبلا  رکو  عاجترا  ۀـحّجرم  ةداملا  ثیح  نم  ۀـیقابلا  ۀـقالعلا  کلتو  ًادـبأ . 
ریخلا دایطـصاو  ضیفلا  بالتحا  ُكالم  ةداملا  ثیح  نم  یـصخشلا  ندـبلا  اذـهب  ۀـیقابلا  ۀـقالعلا  کلت  نذإف  هناحبـس . هللا  نذإب  ینادـسجلا 

 ، بابلا اذـه  یف  ۀّـمج  دـئاوف  هل  ۀـیتوکلملا  ءاوضألاو  ۀـیهلإلا  راونألاب  ۀقرـشملا  نیرئازلا  سفنأ  عامتجا  ّمث  دـهاشملا .  نایتإو  روبقلا  ةرایزب 
 . ۀفیعضلا ۀشمعلا  نویعلا  اهقیطت  ثیح ال  اهیلع ،  راونألا  قورش  فعاضتیو  اهنم  ءاوضألا  ۀعـشأ  سکاعتت  یتلا  ةرینتـسملا  ۀلیقـصلا  ایارملاک 

هظحالم ارنآ  ًـالبق  هک  تسا  هدرک  لـقن  ار  يزار  رخف  مـالک  سپـس  (. 1  ...«) ۀـیلاعلا بلاطملا  باتک  یف  مهمامإو  نیککـشتملا  ۀـمالع  لاق 
مالـسا ناهج  فوسلیف  نیرتگرزب  قح  هب  هک  اردص  الم  نیّهلأتملا :  ردص  7 ـ  دش .  يراددوخ  نآ  هرابود  لقن  زا  تهج  نیمه  هب  دـیدومن ،

 . دنور یم  رامشب  یمالسا  هفسلف  رد  یفطع  هطقنو  لوحت  أشنم  تارظن  نآ  زا  مادکرهو  دراد ،  هفسلف  رد  يدایز  تاراکتبا  دور  یم  رامشب 
ياتسور زا  يرمق  لاس 1037  یلوالا  يداـمج  متفه  هعمج  زور  يو  تسا .  لوقعم  هب  لـقاع  داـحتا  تاـبثا  وا  دـیدج  تارظن  نیا  زا  یکی 

هیـشاح رد  يو  ددرگ .  یم  نشور  وا  يارب  هلأسم  نیا  دوش و  یم  فرـشم  مالـسلا ) اهیلع   ) هموصعم همطاف  ترـضح  ترایز  هب  مق  کـهک 
امهیلع هللا  مالس  رفعج  نب  یـسوم  تنبل  ًارئاز  مق  یلإ  تئجف  مق ،  يرق  نم  کهکب  ماقملا  اذه  يدیوست  نیح  تنک   : » دیوگ رافـسا  باتک 

باب موس  لصف  رد  نیّهلأتملا  ردـص  يراوزبس :  يداه  الم  9 ـ  (. 2 «) یلاعت هللا  نوعب  رمألا  اذه  یل  فشکناف  ۀعمج  موی  ناکو  اهنم  ًادمتـسم 
رد یتروص  کی  سفن  یهاگ  هدش و  لحمـضم  لطاب و  ندب  نآ  یهاگ  دومن  تقرافم  ندـب  زا  سفن  یتقو   : » دـیامرف یم  سفن  رفـس  لوا 

تسنآ قح   : » دیوگ رافـسا  رب  دوخ  تاقیلعت  رد  يراوزبس  يداه  الم  جاح  دیامن . » یم  ظفح  ار  هدام  نآ  تعیبط  هک  دراذگ  یم  یقاب  نآ 
 ، ص455 تاسبقلا » ( » 1  ) یقرواپ (. 1 «) تسین نیا  زج  يزیچ  زین  روبق  ترایز  تلع  دراذگ و  یم  یقاب  ندب  رد  ار  یتروص  نینچ  سفن  هک 

ءایلوا زا  یخرب  ندب  دروآ  ناوت  یم  فوسلیف  ود  نیا  مالک  يارب  هک  يدـهاشو  ص108 .  لوقعم ، » هب  لقاع  داحتا  سورد  ( » 2  . ) ص456
نب ّرح  رّهطم  ندب  فهک ،  باحـصا  هرابرد  هک  هچنآ  لثم  تسا  ملاس  ناشندب  زونه  نانآ  تافو  زا  نرق  دنچ  تشذگ  زا  سپ  هک  تسادخ 
دوخ تاقیلعت  رد  ناشیا  ینیمخ :  ماما  10 ـ  تسا .  هدش  لقن  مهیلع ـ  یلاعت  هللا  ناوضر  یسلجم و ... همالع  قودص ،  خیـش  یحایر ،  دایز 
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هقالع گرم  زا  سپ  تفگ  ناوت  یم  دومرف :  هّلظ  ّدـم  يدابآ  هاش  لماک  فراـع  مداتـسا   : » دـنیامرف یم  يرـصیق  مکحلا  صوصف  حرـش  رب 
ناوت یم  زین  ایند  نیمه  رد  ار  ناگدرم  تهج  نیمه  هب  تسا و  هدوب  نآ  ّومن  وشن و  ّلحم  هناخ و  ندـب  اریز  تسا  یقاـب  زونه  ندـب  هب  حور 

ای یسح  ندب  هب  لّثمت  يانعم  هب  ندرک  هدنز  هک  دومن  اعدا  ناوت  یم  هچ  رگ  تسا ،  هدمآ  دیجم  نآرق  رد  هک  ریزُع  ناتساد  لثم  دومن  هدنز 
هب بوسنم  هک  یسراف  هلاسر  رد  دامادریم  موحرم  دندرک  نایب  ًءادتبا  ناشیا  ار  هچنآ   : » دیامرف یم  ینیمخ  ماما  سپس  دشاب ، » یم  زین  یلاثم 
ود ياراد  سفن  هدومرف :  تسا  منهد  هب .  هک  هنوگنآ  يو  تسا ،  هتفهن  نآ  رد  تاوما  ترایز  رـس  و  تسا ،  هدومن  هراـشا  زین  تسا  ناـشیا 

طابترا اما  دوش  عطق  نآ  يروص  طابترا  هک  دوش  یم  ثعاب  گرمو  يدام .  یطابتراو  يروص ،  یطابترا  تسا :  ندـب  اـب  طاـبترا  هقـالع و 
 ، رافسا هب  فورعم  ۀیلاعتملا » ۀمکحلا  ( » 1  ) یقرواپ (. 1 «) تسا هدش  عیرـشت  تاوما  ترایز  تهج  نیمه  هب  دـنام و  یم  ظوفحم  نآ  يدام 

ادیپ دایز  صحفت  مغریلع  تسا  هتسناد  دامادریم  هب  بوسنم  ارنآو  هدرک  لقن  یسراف » هلاسر   » ناونع هب  ینیمخ  ماما  ار  هچنآ  ص49 .  ج8 ، 
امو دشاب  هدش  هابتشا  یسراف  هلاسر  اب  ناشیا  فیرـش  رطاخ  رد  هک  دشاب  دامادریم  تاسبق »  » مالک نامه  هک  تسنآ  يوق  لامتحاو  مدرکن ، 

تـسا هتـشاد  لوبق  ارنآ  تسا  هدرک  لقن  دامادریم  زا  هیلع  هللا  ناوضر  ینیمخ  ماما  هک  ار  هچنآ  لاحرهب  میدرک .  لقن  ار  تاسبق  مالک  ًـالبق 
دییأت دروم  هدش و  ناونع  روبق  ترایز  ثحب  زین  يرظن  نافرع  ياهباتک  رد  ًانمض  تسا .  هتخاسن  نآ  هجوتم  یلاکـشا  ای  دقن  هنوگچیه  اذلو 
نامیا دیوگ  هدرمـش و  مزال  ار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ربق  ترایز  یبرع  نبا  نیدلا  یحم  ًالثم  تسا  گرزب  يافرع  همه 

رعش نیا  ( 3) ارت دق  نم  رئاسک  متنکل  ّیبنلا  ربق  ةرایز  الولو  هک :  تسا  هدرک  لقن  ار  رعـش  نیا  رگید  ياج  ردو  ( . 2) تسین لماک  نآ  نودب 
رعش هدنیوگو  همرکم ،  هکم  هرونم و  هنیدم  رهش  ود  نیب  هسیاقم  یسوم و  نب  یسیع  نب  دواد  تیلوت  هرابرد  دراد  یندناوخ  ابیز و  یناتساد 

« ، مکحلا صوصف  حرش  یلع  تاقیلعت  ( » 1  ) یقرواپ (. 4) دوش عوجر  تاحوتف  هب  نآ  زا  عالطا  يارب  تسا  سوبلعس  زیزعلا  دبع  نب  یـسیع 
 . یلا 246 زا ص232  كردم  نامه  ( 4  . ) كردم ص241 نامه  ( 3  . ) باب 72 ص230 ،  ج11 ،  ۀیکملا » تاحوتفلا  ( » 2  . ) ص175

« روبق ترایز   » هلاسررب تاقیلعت 

 ... یف لّوألا :  لصفلا 

سفن تابثا  دـهاوخ  یم  اهنت  هک  تسنآ  ناونع  نیا  رهاظ  تسا .  هداد  رارق  هقطان » سفن  تاـبثا  ياـهناهرب   » ار لـصف  نیا  ناونع  يزار  رخف 
اعدا ناوت  یم  دننک  یم  تابثا  زین  ار  سفن  دّرجت  دنا  هدش  رکذ  لصف  نیا  رد  هک  یئاه  ناهرب  مامت  هکنآ  هب  هجوت  اب  نکلو  دـیامن ،  ۀـقطان 

تیافک ثحب  ود  نیا  زا  مادـکچیهو  نآ .  دّرجت  تابثا  حور .  دوجو  تابثا  تسا :  هتـشاد  رظنرد  ار  زیچ  ود  لصف  نیا  رد  ّفلؤم  هک  دومن 
ياهمـسا سفن  ًانمـض  دنیامن .  تابثا  ار  اعّدم  ود  ره  هک  تسا  هدرک  باختنا  ار  یئاه  ناهرب  يزار  تهج  نیمه  هب  دـنک .  یمن  يرگید  زا 

ارنآ یهاگو  دوش ،  یم  دای  سفن »  » هب نآ  زا  یفـسلف  یقالخا و  ياهباتک  رد  ًـالومعم  دوش :  یم  هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  یفلتخم 
عقاو رد  هچرگ  دـنک  یم  كرد  ار  تالوقعم  اریز  دـنیوگ  یم  لقع »  » ارنآ یهاگو  دراد . فقوت  نآ  رب  ندـب  تاـیح  اریز  دـنمان  یم  حور » »

 . دـشاب یم  فلتخم  تالاح  ینوگرگد و  لوحت و  ياراد  اریز  دـنیوگ  بلق »  » ارنآ یهاگو  نآ .  دوخ  هن  تسا  سفن  لـمع  راـک و  كاردا 
رب لیلد  نایب  رد  عورـش  زا  شیپ  يزار  رخف  دوب  مزال  دـنا . هتفر  راکب  زین  يرگید  ياهانعم  رد  اهباتک  یـضعب  رد  تاملک  نیا  یهاگ  هچرگ 
 : تسا هدرک  فیرعت  هنوگنیا  ار  سفن  تاراـشا  حرـش  رد  ریـصن  هجاوخ  سفن :  فیرعت  دومن .  یم  رکذ  ارنآ  فـیرعت  هقطاـن  سفن  تاـبثا 

رودـص هلیـسو  تلآ و  یعیبط  مسج  نآ  تسا و  یعیبط  مسج  لوا  لاـمک  سفن  ینعی  (1 «) ةوقلاب ةاـیح  يذ  یلآ  یعیبط  مسجل  لّوا  لاـمک  »
يارب یئاهفیرعت  (3 «) ۀیقرشملا ثحابملا   » زین و  ( 2 «) حورلاو سفنلا   » باتک رد  زین  يزار  رخف  دشاب .  هوقلاب  تایح  بحاص  دـشاب و  وا  لاعفا 

یتوکلم يرهوج  سفن   : » هدومرف سفن  فیرعت  رد  یقارن  موـحرم  دـشاب .  یم  هجاوـخ  فـیرعت  هب  هیبـش  رایـسب  هک  تسا  هدرک  رکذ  سفن 
يارب يا  هلیـسو  دوخ  ياضعا  همه  اب  ندب  تسوا و  هب  ناسنا  تاذ  تقیقح و  دریگ و  یم  تمدخ  هب  ار  ندـب  دوخ  ياهراک  يارب  هک  تسا 
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 . تسا رّـسعتم  نآ  قیقد  تخانـش  فیرعت و  دوش و  یم  ریبعت  ناج »  » اـی نم »  » هب نآ  زا  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  سفن  لاـحرهب  ( . 4 «) تسوا
یحیضوت دیق  یهاگ  سفن  يارب  هقطان »  » تفـص دادرارق ،  هقطان » سفن  تابثا  ياهناهرب   » ار ثحب  ناونع  يزار  رخف  هک  تسنآ  رگید  هتکن 

زا ناشدوصقم  دـنهدیم و  رارق  هیوهـش » سفن   » و هیبضغ » سفن   » لباقم رد  ار  هقطان » سفن   » قالخا ياهباتک  رد  يزارتحا .  یهاـگ  تسا و 
ثحابملا ( » 3  . ) ص27 امهاوق » حرـش  حورلاو و  سفنلا  باـتک  ( » 2  . ) ص290 ج2 ،  تاهیبنتلاو » تاراشالا  حرـش  ( » 1  ) یقرواپ هقطان » »

 ، ج1 تاداعسلا » عماج  ( » 4  . ) تسا هدمآ  سفن  فیرعت  رد  یبلاج  رایسب  تاکن  باتک  نیا  یقرواپ  رد  یلا 237 .  ص231  ج2 ،  ۀیقرشملا »
هنئمطم سفن  هس  ياراد  ناسنا  دـنیوگ  یم  ًالثم  دوش  یم  ریبعت  سفن »  » هب سفن  ياوق  زا  قالخا  ياهباتک  رد  تسا .  يزارتحا  دـیق  ص28 . 
ياـنعم هقطاـن » سفن   » زا يزار  رخف  دوصقم  فلتخم .  ياهـسفن  هن  دنـشاب  یم  سفن  لاـعفاو  ياوق  اـهنیا  هکیلاـح  رد  تسا ، هراـماو  هماولو 

هلب دـشاب .  یمن  نآ  یقالخا  يانعم  هب  هجوت  ًالـصا  تسا و  هتفر  راکب  ناسنا  لصف  ياـنعم  هب  اـجنیا  رد  قطاـن  ینعی  تسا  یفـسلف  یقطنم و 
هب يراک  وا  لاـحرهب  دـشاب .  یناویح » سفن   » و یتاـبن » سفن   » اـی یکلف » سفن   » زا زارتحا  هقطاـن » سفن   » زا وا  دوصقم  هک  درادـن  یلاکـشا 

تابثا رب  لیلد  هد  هلاسر  نیا  رد  يزار  هکنآ  رگید  هتکن  درادـن .  هلاسر  نیا  رد  یـضراو  یتاـبن  يوامـس و  سفن  زین  سفن و  یقـالخا  هبنج 
دوخ رگید  ياهباتک  رد  اریز  دـشاب ،  یمن  لیلد  هد  نیا  هب  سفن  تاـبثا  هلدا  راـصحنا  وا  دوصقم  زگره  اـما  تسا ،  هدرک  رکذ  هقطاـن  سفن 

زین یناسنا و  سفن  دوجو  تابثا  نیهارب  هلدا و  تفگ  ناوتب  دـیاشو  تسا .  هدرواـین  اـجنیا  رد  هک  تسا  هدرک  رکذ  زین  يرگید  ياـه  لـیلد 
هتفرگ رارق  صحفت  دروـم  یقـالخا  یمـالک و  یفــسلف و  ياـهباتک  رگا  ًاـصوصخم  دــیامن .  زواـجت  یلقع  لـیلد  دــص  زا  نآ  درجت  هـلدا 

ًاعقاو هلأسم  نیا  دروم  رد  تافـشاکم و ... اهباوخ و  تایاور و  تایآ و  یلقن و  هلدا  اـماو  دوش .  عمج  هلأـسم  ود  نیا  رب  اـهنآ  ياهلالدتـساو 
 ، تسا هدرکن  هدافتـسا  یلقن  ياه  لیلد  زا  سفن  درجت  ای  دوجو  تابثا  يارب  هلاسر  نیا  رد  يزار  رخف  تسا .  شرامـش  ءاصحا و  لـباق  ریغ 

دننک یم  تابثا  زین  ار  سفن  درجت  دوجو و  یلقن ،  هلدا  نامهو  تسا .  هتفر  یلقن  هلدا  غارس  هب  ندب  كاله  زا  سپ  سفن  ءاقب  هلأسم  رد  اما 
دروم هدرتسگ  تروصب  ار  هلأسم  بناوج  مامت  هک  هتـساوخن  هتـشاد و  راـصتخا  رب  ءاـنب  وا  اریز  تسا  نشور  زین  يزار  رخف  رذـع  لاـحرهب  . 

هتخادرپ ترورـض  ردق  هب  ثحابم  نیا  هب  دیامن  ریـسفت  یفـسلف  تروصب  ار  روبق  ترایز  هلأسم  دـناوتب  هکنآ  يارب  اهنتو  دـهد .  رارق  ثحب 
ناهانگ و تارکنم و  مامت  سأر  نیّهلأتملا  ردـص  هک  تسا  یفاـک  هتکن  نیمه  سفن  درجت  دوجو و  هلأـسم  تیمها  هب  ندرب  یپ  يارب  تسا 

رکذ سفن  تاـبثا  يارب  يزار  هک  ار  یلیلد  نیلوا  قاـب .  وـه  وـه  ثیح  نم  صخـشلا  (. 1) تسا هتـسناد  سفن  درجت  راکنا  رد  ار  تاـفارحنا 
ندـبلا ءازجا  نم  ءیـشال  قاب .  وه  وه  ثیح  نم  صخـشلا  تسا :  نینچ  سایق  تروص  دـشاب ،  یم  قطنم  مود  لکـش  قیرط  زا  تسا  هدرک 

وه وه  ثیح  نم  صخشلاف  دنک :  نایب  هنوگنیا  ار  سایق  هجیتن  يزار  رخف  هک  دوب  رتهب  هتبلا  ندبلا .  ریغ  وه  وه  ثیح  نم  صخـشلاف  قابب . 
لکـش هجیتن  دـیاب  هکیلاح  رد  تسا ،  لومحملا  ۀـلودعم  هبجوم  تسا  هدرک  نایب  يزار  هک  ار  ياـهجیتن  ًـالوا  اریز  ندـبلا .  ءازجا  نم  سیل 

الم زا  بیغلا » حیتافم  ( » 1  ) یقرواپ تسا .  هدادن  رارق  هجیتن  رد  لومحم  قیقد  تروصب  ار  يربک  عوضوم  ًایناثو  دشاب . هلـصحم  هبلاس  یناث 
و درادن ،  تابثا  هب  جایتحا  يرغص  تروصنیا  رد  تسا و  یهیدب  ناسنا  ءاقب  هک  دنک  اعدا  یـسک  دیاش  يرغـص .  تابثا  ص604 .  اردص ، 

تابثا هب  اهنت  لیلد  حیـضوت  رد  اذل  هتـشادن و  نآ  تابثا  هب  يزاین  رگید  تسا  یهیدب  همدقم  نیا  هک  تسا  هدوب  دقتعم  نوچ  زین  يزار  رخف 
یم یقاب  تباث و  ار  دوخ  هشیمه  دـنک و  یمن  رییغت  نیا  تسا و  شدوخ  شدوخ  یناسنا  ره  هک :  هلأسم  نیا  لاحرهب  تسا .  هتخادرپ  يربک 

هب دشاب  يرظن  هک  ضرف  رب  و  دـشاب . هتـشاد  تابثا  هب  جایتحا  ات  دـشاب  هتـشاد  دـیدرت  نآ  رد  یـسک  منک  یمن  رکف  تسا و  یهیدـب  دـناد ، 
قباس صخـش  نامه  تسا  نآلا  هک  هچنآ  هک  دـناد  یم  دروآ و  یم  دایب  ار  دوخ  هتـشذگ  یناسنا  ره  ًالثم  دومن  تابثا  ارنآ  ناوت  یم  یناسآ 

ود نیا  تسا و  هدمآ  دـیدپ  نوخ  ینم و  زا  ناسنا  ندـب  يربک :  تابثا  اماو  تسا .  یقاب  هشیمه  تسوا  هک  تهج  نآ  زا  ناسنا  سپ  تسا . 
تهج نیا  هب  دوش ،  دوبان  هدـش و  راخب  هب  لیدـبت  بوطرم  ءیـش  ءازجا  هک  دوش  یم  ثعاب  مرگ  ءیـش  هشیمهو  دنتـسه ،  بوطرم  مرگ و 

 . ددرگ دوش  یم  دوبان  هچنآ  نیزگیاج  ای  للحتی  ام  لدب  هک  دراد  یئاذـغ  هب  جایتحا  تسا و  فعـض  لیلحت و  لاح  رد  هشیمه  ناسنا  ندـب 
تابث ءاقب و  ندـب  هک  دوشیم  مولعم  سپ  دوش  یم  رغال  سپـس  قاچ و  ناسنا  کـی  یهاـگ  رگید  فرط  زا  دنتـسین .  یقاـب  ندـب  ءازجا  سپ 
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(. 1) تسا ندب  زا  ریغ  ناسنا  دوشیم  مولعم  تسین  یقاب  ندب  تسا و  یقاب  ناسنا  نوچ  سپ  درادن . 

هسفن ملعی  دق  یناثلا 

منک یم  رکف   » ای مدینش »...   : » میئوگ یم  تسا  مهم  ام  يارب  هک  يزیچ  هرابرد  ندرک  رکف  ای  تبحص  ماگنه  هک  تسنآ  لیلد  نیا  حیـضوت 
چیه هک  يروطب  میتسه ،  لـفاغ  نآ  ینطاـب  يرهاـظ و  ياـضعا  ماـمت  ندـب و  زا  یتح  میراد ،  تلفغ  يداـم  زیچ  ره  زا  عقوم  نیا  رد  و  ...« 

مه دحاو  نآ  رد  زیچ  کی  هک  درادن  ناکماو  میرادن .  تلفغ  دوخ  زا  لاح  نیع  رد  اما  میرادن  دوخ  بلق  ای  زغم  ای  تسد  هب  یهجوت  هنوگ 
(. 2) دـشاب یم  زغم  بلق و  ندـب و  زا  ریغ  يزیچ  ناسنا  دوخ  نیا  ربانب  دـیآ .  یم  شیپ  ضقاـنت  اریز  تلفغ ،  دروم  مه  دـشاب و  هجوت  دروم 

تلفغ دوخ  زا  یلو  تسا  لـفاغ  زیچ  همه  زا  هدـش و  هدـیرفآ  دازآ  ياوه  رد  ًۀـعفد  اـیوگ  هکیـسک  هراـبرد  انیـس  نبا  یبرجت  ناـهرب  ًاـنمض 
حورلاو سفنلا  باتک   » هب دوش  عوجر  لـیلد  نیا  رتشیب  حیـضوت  يارب  ( 1  ) یقرواپ دـشاب .  یم  يزار  رخف  لیلد  نیا  أشنمو  لـصا  (، 3) درادن

ص91;  ج9 ،  ریبکلا » ریسفتلا   ;  » ص198 نویعلا » حرش  یف  نویعلا  حرس   ;  » ص239 ج2 ،  ۀیقرشملا » ثحابملا   ;  » ص37 امهاوق » حرشو 
بلاطملا  » ص91 و ج9 ،  ریبکلا » ریـسفتلا   » ص40 و اـمهاوق » حرـشو  حورلاو  سفنلا  باـتک   » هب ( 2  . ) ص101 ج7 ،  ۀـیلاعلا » بلاطملا  »

 . تسا هدمآ  ص238  ج2 ،  ۀیقرشملا » ثحابملا   » رد لیلد  نیا  حیضوت  ( 3  . ) دوش عوجر  ص105 .  ج7 ،  ۀیلاعلا »

ۀلقاعلا ةوقلا  ثلاثلا : 

كارداو مهف  اما  دنور ،  یم  فعض  هب  ور  نآ  ياوق  ندب و  نس  تلوهک  رد  ًالثم  دنـشاب ،  یم  نآ  ياوق  سفن و  سکع  رب  نآ  ياوقو  ندب 
توق رد  دیاب  دوب  يدام  سفن  رگا  سپ  تسا .  فیعض  وا  كاردا  يوق و  ندب  یناوجون  نس  رد  و  دوش .  یم  يوق  تسا  سفن  ياوق  زا  هک 
تسا هدش  فیعـض  نانآ  ندب  یتقو  ضیرم  ای  ریپ  دارفا  زا  یخرب  ارچ  هک :  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اجنیا  رد  (. 1) دشاب ندب  عبات  فعض  و 

تسا و مسج  هب  هتـسباو  اما  تسا  سفن  رد  هک  یتاکاردا  اهراک و  نیب  قرف  هب  دـیاب  نآ  خـساپ  رد  دوش .  یم  فیعـض  زین  ناـنآ  تاـکاردا 
(. 2) دوش عوجر  لصفم  ياهباتک  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  تشاد .  هجوت  درادن  مسج  هب  جایتحا  اهنآ  ماجنا  يارب  هک  سفن  دوخ  لاعفا 

 ... بجوت راظنألاو  راکفألا  عبارلا : 

فرط زا  دشاب .  زیچ  کی  ناصقن  ببس  مه  لامک و  ببـس  مه  دناوتیمن  دحاو  نآ  رد  زیچ  کی  دیوگ  یم  مراهچ  لیلد  نیا  رد  يزار  رخف 
یم سفن  لامک  ببـس  رکف  لاح  نیع  رد  دـنک و  یم  دـساف  ار  ندـب  هجیتن  رد  ددرگ و  یم  زغم  ندـش  کشخ  ترارح و  ثعاب  رکف  رگید 
سپ ددرگ ،  یم  لماک  سفنو  دروآ ،  یم  تسدـب  ار  یبسک  مولع  دـسر و  یم  تیلعف  هب  هوق  زا  دوخ  تـالقعت  رد  سفن  رکف  اـب  اریز  دوش 

 ، اردص الم  بیغلا » حیتافم   » زین ص8 ; و  ج1 ،  تاداعسلا » عماج   » هب دوش  عوجر  ( 1  ) یقرواپ (. 1) تسا ندب  زا  ریغ  سفن  دوش  یم  مولعم 
 . تسا هداد  عاجرا  قطنم  موس  لکش  هب  ار  لیلد  نیا  اجنآ  رد  ص378 .  ج2 ،  ۀیقرشملا » ثحابملا   » لثم ( 2  . ) ص526

 ... كردُت سفنلا  سماخلا : 

رب لیلد  ارنآ  یـسک  ما  هدـیدن  هلاسر  نیا  زا  ریغ  ردو  دـننک ،  یم  رکذ  ینهذ  دوجو  تابثا  يارب  یفـسلف  ياهباتک  رد  ًـالومعم  ار  لـیلد  نیا 
ناسنا سفن  هک  دوش  یم  هتفگ  لیلد  نیا  رد  تسا .  يزار  رخف  ياهیروآون  تاعادبا و  زا  نیا  و  دهد ،  رارق  نآ  درجت  هقطان و  سفن  تابثا 

یتقو رگید  فرط  زا  دندنب .  شقن  نآ  رد  هک  دـنراد  یّلحم  هب  جایتحا  اهتروص  نیاو  دـنک ،  روصت  دـناوت  یم  ار  اهایرد  اههوک و  تروص 
نشور نیاو  دنیآ .  یم  نهذ  هب  دنراد  هک  یگرزبو  تعسو  نامه  اب  هکلب  دنوش  یمن  کچوک  زگره  دنیآ  یم  ناسنا  نهذ  هب  اهتروص  نیا 

هدوب و يدام  ریغ  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  يرگید  لحم  کی  دیاب  سپ  ددـنب .  شقن  کچوک  ءیـش  رب  دـناوت  یمن  گرزب  ءیـش  هک  تسا 
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« ۀیلاعلا بلاطملا   ;  » ص381 ج2 ،  ۀیقرشملا » ثحابملا  ( » 1  ) یقرواپ دیاین .  مزال  ریغص  رد  ریبک  عابطنا  ات  دندنب ،  شقن  نآ  رب  اهتروص  نیا 
 . ص92 ج9 ،  ریبکلا » ریسفتلا   ;  » ص119 ج7 ، 

 .. اذإ مسج  لک  سداسلا : 

هتـسب شقن  نآ  رب  هک  یتروص  ره  اریز  دریذپب ،  ار  فلتخم  ياهتروص  اهلکـش و  دـناوت  یمن  مسج  کی  هک :  تسنآ  مشـش  لیلد  حیـضوت 
لکش هکنآ  رگم  ددرگ  عبرم  دناوت  یمن  دراد  ثلثم  لکش  هک  یمـسج  ًالثم  دنک .  لوبق  ار  يرگید  لکـش  دناوتب  ات  ددرگ  لیاز  دیاب  تسا 
یمن ار  يرگید  سکع  ذـغاک  نآ  تسا  هتـسب  شقن  يذـغاک  رب  ریوصت  کی  هک  یتقو  ایو  ددرگ ،  عبرم  ات  دـهدب  تسد  زا  ار  ندوب  ثلثم 
کی رد  ار  تالوقعم  تاسوسحم و  زا  یفلتخم  ياهتروص  یناسنا  سفن  رگید  فرط  زا  یلبق .  ریوصت  نداد  تسد  زا  اب  رگم  دریذپب  دـناوت 

تفریذـپ هک  ار  یتروص  ره  هکلب  دریذـپب .  ار  رگید  تروـص  اـت  دوـش  لـیاز  نآ  زا  یتروـص  دـشاب  مزـال  هکنآ  نودـب  دریذـپ ،  یم  هظحل 
هتـشاد رتشیب  هعلاطم  يرکف و  تضایر  ناسنا  هچ  ره  اذلو  دنک .  یم  ادـیپ  رگید  تروص  شریذـپ  يارب  يرتشیب  توقو  تردـق  یگدامآ و 

یقالخا باتک  رد  هیوکـسم  نبا  تسین .  يدام  یناسنا  سفن  هک  دش  مولعم  نیا  ربانب  ددرگ .  یم  رتشیب  زین  يریگارف  يارب  وا  تردـق  دـشاب 
بیذهت ( » 1  ) یقرواپ (. 1) تسا هدومن  يوریپ  وا  زا  زین  یقارن  موـحرمو  ( 1) تسا هداد  حرـش  یبوخب  ار  لیلد  نیا  قالخالا » بیذـهت   » دوخ

هب ار  اـهنآ  يزار  رخف  هک  مشـش  مجنپ و  مراـهچ ،  موس ،  لـیلد  هک  تسا  هجوت  لـباق  هتکن  نیا  ًانمـض  ص29 .  قارعالا » ریهطتو  قـالخالا 
یم هسیاقم  یمسج  ره  اب  ار  سفن  یتقو  هک :  نایب  نیا  هب  دنشابیم .  لیلد  کی  هب  عاجرا  لباق  تسا  هدومن  حرطم  لقتسم  لیلد  راهچ  ناونع 

زا ار  یکی  هکنآ  رگم  دریذپب و  ار  فلتخم  تروص  ود  دناوت  یمن  مسج  ًالثم  تسا  يرگید  دض  مادک  ره  لاوحا  هک  دوش  یم  مولعم  مینک 
دریذپب دناوت  یمن  ار  گرزب  ياه  مسج  ریوصت  ندب  زینو  دریذپب .  دناوت  یم  ار  تروص  دنچ  سفن  اما  دریذپب ،  ار  يرگید  ات  دـهدب  تسد 

 . دـشاب یم  داـضتم  ندـب  سفن و  رب  شرثا  ینعی  ددرگ  یم  ندـب  فعــضو  سفن  لاـمک  ثعاـب  رکف  زینو  دریذــپ ،  یم  ار  اـهنآ  سفن  اـما 
زا هک  یئاهناسنا  زا  یخرب  رگید  فرط  زا  دور .  یم  لامک  هب  ور  وا  سفن  فعـض و  هب  ور  شندـب  یگلاس  لـهچ  زا  سپ  ناـسنا  نینچمهو 

اهناسنا یضعب  و  دنز ،  نیمز  ار  نانآ  دناوت  یمن  ياهثداح  چیه  هک  دنتسه  یگرزب  سفن  حور و  ياراد  دنتسه  رغال  فیعض و  يرهاظ  رظن 
مک ثعاب  دایز  برـش  لکا و  نینچمه  دـناسفنلا .  فیعـض  رایـسب  یناسفن  یحور و  رظن  زا  یلو  يوق  يرهاظ  رظن  زا  هدوب  ناـنآ  سکع  رب 
وا سفن  یلو  فیعـض  ناسنا  ندب  باوخ  عقوم  زین  و  دوش .  یم  تفرعم  لقع و  دشر  ثعاب  سفن  داهج  تضایرو و  تفرعم ،  لقع و  ندش 

سکع رب  ًالماک  سفن  ماکحا  هک  دوش  یم  مولعم  И هچنآ گ هب  هجوت  اب  ص5 .  ج1 ،  تاداعسلا » عماج  ( » 1  ) یقرواپ دشاب .  یم  يوق 
ار هدام  ماکحا  زا  مادـکچیه  تهج  نیمه  هبو  يدام ،  ریغ  تسا  يزیچ  سفن  هک  دوش  یم  مولعم  سپ  تسا ،  ماسجا  ریاس  ندـب و  ماـکحا 

(. 1) دریذپ یمن 

 ... عیمج فیضی  ناسنإلا  عباسلا : 

اب « ، » متفرگ متـسد  اب   : » دـیوگ یم  یناسنا  ره  لیلد :  حیـضوت  تسا .  یناسنا  هقطان  سفن  تابثا  ياه  لـیلد  نیرتفورعم  زا  یکی  لـیلد  نیا 
اپ تسد ،  دراوم  نیا  مامت  رد  و ... نم » بلق  « ، » مزغم « ، » ملایخ « ، » مرکف « ، » مدینش مدوخ  شوگ  هب  « ، » متفگ مدوخ  نابز  اب  « ، » متفر میاپ 

نیا همه  عماج  هک  تسا  يزیچ  ناسنا  رد  دوش  یم  مولعم  سپ  تسا .  هداد  تبـسن  دوخ  هب  ار  بلق  زغم و  لاـیخ ،  رکف ،  شوگ ،  ناـبز ،  ، 
و نتفگ ،  هن  تسا  ندینـش  طقف  شوگ  راک  ًالثم  تسین .  یتاکاردا  نینچ  عماج  ندـب  ياضعا  زا  مادـکچیهو  تساهنآ .  تاکاردا  اـضعا و 

لیلد نیا  سیئر  خیـش  دشابیم .  ندب  يارو  ام  يزیچ  دوش  یم  ریبعت  نم »  » هب نآ  زا  هک  ناسنا  نیا  ربانب  ندـید و ... هن  تسا  ملکت  نابز  راک 
یم لیلد  نیا  رد  يزار  رخف  تاکرب  هللا  مادا  یلمآ  هداز  نسح  هللا  ۀیآ  داتـسا  ترـضحو  تسا ، هدرک  رکذ  دوخ  سفنلا  ۀـفرعم  هلاسر  رد  ار 

یمن تافص  نیا  لحمو  دنرادن ،  دوجو  ًالقتسم  دوخب و  دوخ  دنراد و  لحم  هب  جایتحا  هک  دنتـسه  یتافـص  تردق  تایح و  ملع و  دیوگ : 
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یقرواپ دشاب .  تافص  نیا  لحم  هدوب و  ینامسج  مسج و  ریغ  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  یّلحم  کی  دیاب  سپ  دشاب ،  ینامسج  ای  مسج  دناوت 
فیرشلا هدوجو  ص92 .  ج9 ،  ریبکلا » ریسفتلا   ;  » ص40 امهاوق » حرـشو  حورلا  سفنلا و  باتک   » هب دوش  عوجر  رتشیب  حیـضوت  يارب  ( 1)

(. 1) تسا هدومرف  لقن  لماک  تروصب  نویعلا » حرس   » باتک رد  ار  هلاسر  نآ 

... ملعلاو و ةایحلا  ّلحم  ناکول  نماثلا : 

نیا ّلحم  ینامـسج  ندب  نیمه  رگا  دیوگ :  یم  دشاب  ینامـسج  مسج و  دناوت  یمن  تافـص  نیا  ّلحم  هکنآ  تابثا  حیـضوت و  يارب  سپس 
لطاب مسق  ود  رهو  دنریگ .  یم  قلعت  اهنآ  ضعب  هب  ای  دریگ  یم  قلعت  تردق  تایح و  ملع و  ندب  ءازجا  کت  کت  هب  هکنآ  ای  دشاب  تافص 

دیآ یم  مزال  دنریگ  قلعت  ندب  ءازجا  مامت  هب  تافـص  نیا  رگا  لوا :  مسق  نالطب  اما  دشاب .  تافـص  نیا  لحم  دناوت  یمن  ندب  سپ  تسا . 
کی تایح و  کی  ملع و  کی  ياراد  هک  یناسنا  کی  تروص  نیا  ردو  دنـشاب ، تردق  تایح و  ملع و  ياراد  ندـب  يازجا  کت  کت  هک 

رفن کی  هب  هکلب  دنمتردق .  رادناج ،  ملاع ،  میئوگن  ناسنا  کی  هب  دوشب و  تردق  دنچ  ملع و  دنچ  تایح و  دنچ  ياراد  دـیاب  دوب  تردـق 
ملع و کی  ناسنا  یتقو  هک  دـنک  روصت  یـسک  رگاو  تسا .  نشور  مالک  نیا  نالطبو  نادـنمتردق .  نارادـناج ،  ناملاع ،  میئوگب :  دـیاب 
دایز و ياهلحم  هب  دحاو  تفـص  کی  هک  دیآ  یم  مزال  تروص  نیا  رد  دریگ  یم  قلعت  ندب  يازجا  مامت  هب  تایح  ای  ملع  نآ  دراد  تایح 

رگا مود :  مسق  نالطب  اـما  ص199 .  نویعلا ، » حرش  یف  نویعلا  حرـس  ( » 1  ) یقرواپ تسا .  لاـحم  لـطاب و  زین  نیاو  دریگ .  قلعت  فلتخم 
ِملاع و مه  ناوت  یم  زیچ  کی  هب  تبسن  ار  ناسنا  کی  تروص  نیا  رد  ازجا ،  مامت  هب  هن  دنریگ  قلعت  ندب  يازجا  زا  یضعب  هب  تافـص  نیا 

ضقانت هکلب  داضت  و  دروآ ،  رامشب  زجاع  مه  رداق و  مه  زیچ  کی  هب  تبسن  دحاو و  نآ  رد  ار  ناسنا  کی  نینچمه  و  تسناد ،  لهاج  مه 
(. 1) دشاب ینامسج  ای  مسج  دناوت  یمن  تافص  نیا  ّلحم  هک  دش  مولعم  نیا  ربانب  تسین .  هدیشوپ  یسک  رب  تالمج  نیا  نتشاد 

 ... لامکلل ببس  وه  ام  ّلک  عساتلا : 

مجنپ و مراهچ و  موس و  لیلد  عماج  هک  میدرک  رکذ  ار  یلیلد  کی  ًالبق  امو  دـنک ،  یم  تشگرب  مشـش  لیلد  ناـمه  هب  عقاو  رد  لـیلد  نیا 
 . درادـن یلاکـشا  چـیه  زین  هلدا  نیا  زا  کـی  ره  نداد  رارق  لقتـسم  هچ  رگ  دریگ .  یم  رارق  لـیلد  ناـمه  لـیذ  زین  لـیلد  نیاو  دوب ،  مشش 
 ، ج2 ۀیقرـشملا » ثحابملا   ;  » ص33 اـمهاوق » حرـش  حورلاو و  سفنلا  باـتک   » هب دوش  عوجر  لـیلد  نیا  رتشیب  حیـضوت  يارب  ( 1  ) یقرواپ

سکاعتم داضتم و  ندـب  سفن و  ماکحا  هک  دـنک  یم  اـعدا  لـیلد  نیا  رد  يزار  رخف  لاـحرهب  ص6 .  ج1 ،  تاداعـسلا » عماج   ;  » ص387
 . دوش یم  سفن  فعض  بجوم  تسا  ندب  لامک  ببس  هچنآ  زین  دشاب و  یم  ندب  فعض  ببـس  تسا  سفن  لامک  بجوم  هچنآ  دنتـسه ، 

بیغ ملع  رب  نآ  عالطا  یتح  سفن و  تردق  ببس  اما  دندرگ  یم  ندب  ندش  لیطعت  ای  فعض  بجوم  باوخ  سفن و  تضایر  دهز و  ًالثم 
سپ ددرگ .  یم  كاردا  فعـضو  سفن  فعـض  ندـب و  تیوقت  ببـس  هک  تسا  يروخ  ُرپ  یگراـب و  مکـش  نآ  سکع  ربو  دـندرگ .  یم 

یگتخیهرف يانعم  هب  اجنیا  رد  اما  تسا ،  شزرو  ياـنعم  هب  تضاـیر  ۀـضایرلا .  لـثم  تسا .  يداـم  ندـب  زا  ریغ  سفن  هک  دوش  یم  مولعم 
ار دنـسپان  تافـصو  لاح  یگتخیهرف ،  شزرو ،  ۀـضایرلا :  : » تسا هدـمآ  دـئارلا » گنهرف   » رد نآ .  بیذـهت  سفن و  تضایر  ینعی  تسا 

بیذـهت زا  تسترابع  هیفوص  حالطـصا  رد  تدابع ،  ینیزگ و  تولخ  ندـیدرگ ،  کین  تافـص  هب  فصتم  نآ  ياج  هب  نتـشاذگ و  راـنک 
مالک نیا  يزار  رخف  ۀنطفلا .  بهذی  ۀنطبلا  نوطالفأ :  لاق  امک  (. 1 «) تدابع هب  نتخادرپ  اه و  ینتساوخ  زا  ندیشک  تسد  هلیـسو  هب  سفن 
رکف دنک  یم  عنم  ماعط  زا  مکش  يرپ  دیوگ :  موس  ثیدح  حرش  رد  يراسناوخ  موحرم  نآ  يارب  یعبنمو  تسا ،  هدرک  لقن  نوطالفا  زا  ار 

« دئارلا یئابفلا  گنهرف  ( » 1  ) یقرواپ (. 5) دشابن رسیم  لّمأت  رکف و  لاح  نآ  اب  ددرگ و  غامد  رب  راخب  هبلغ  ندب و  ینارگ  ببس  هک  اریز  ار ، 
لقن مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  زا  یلو  متفاین  دوش .  عوجر  ص92  ج9 ،  ریبکلا » ریسفتلا   » هب مهن  لیلد  نیا  حیضوت  يارب  ص890 .  ج1 ، 
دوجو یکریز  یگراب  مکش  اب  ( = 2) ۀَنِْطب َعَم  َۀَنِْطف  ال  دوشیمن .  عمج  یگرابمکش  اب  یکریز  ( = 1) ُۀَنِْطْبلاَو ُۀَنْطِفلا  ُعِمَتَْجتال  هک :  تسا  هدش 

ترایز زا 39هفسلف  هحفص 28 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دوشیم یکریز  باجح  یگراب  مکش  ( = 4) َۀَنْطِْفلا ُبُجْحَت  ُۀَنِْطبلا  درب .  یم  نیب  زا  ار  یکریز  یگراب  مکش  ( = 3) َۀَنْطِْفلا ُعَنْمَت  ُۀَنِْطبلا  درادن . 
.

 ... درف یلاعت  هللا  رشاعلا : 

نیا (. 6) تسا هداد  تبـسن  نارگید  هب  دوخ  ریـسفت  رد  ار  لیلد  نیا  يزار  رخف  هچرگ  متفاـین ،  يزار  رخف  ياـهباتک  زا  ریغ  رد  ار  لـیلد  نیا 
« يدمآ ررد  ررغ و  حرـش  ( » 1  ) یقرواپ تسین  درف  یمـسج  چـیه  تسا  درفادـخ  هب  ملاع  ددرگ :  یم  نایب  قطنم  مود  لکـش  قیرط  زا  لیلد 

نامه ( 4  . ) ش345 ص94 ،  ج1 ،  كردم ،  نامه  ( 3  . ) ش10528 ص361 ،  ج6 ،  كردم ،  نامه  ( 2  . ) ش10572 ص370 ،  ج6 ، 
یمن مسج  ادخ  هب  ملاع  سپ  ص166 .  ج4 ،  ریبکلا » ریسفتلا  ( » 6  . ) ص94 ج1 ،  كردم ،  نامه  ( 5  . ) ش652 ص172 ،  ج1 ،  كردم ، 

هب ملاـع  سپ  هک :  دوش  یم  نیا  ساـیق  هجیتن  تسین .  درف  یمـسج  رد  هدـننک  لولح  چـیه  میئوگب :  هدرک و  ضوع  ار  يربک  رگاو  دـشاب . 
نشور حضاو و  رایـسب  يربک  تابثا  اما  تسا .  نآ  همدقم  ود  تابثا  رب  فقوتم  سایق  نیا  تحـص  دشاب .  یمن  مسج  رد  هدننک  لولح  ادخ 

 . تسا تروص  هدام و  زا  بکرم  یمـسج  ره  هکنآ  زا  لقا  الو  دشاب ،  فلتخم  يازجا  زا  بکرم  دیاب  یمـسج  ره  اریز  تسا ،  یهیدب  هکلب 
هماقا نآ  رب  ینـشور  لیلد  يزار  رخف  يرغـص ،  تابثا  اـماو  مسج .  رد  هدـننک  لولح  تسا  نینچمهو  دـشاب ،  یمن  درف  یمـسج  چـیه  سپ 

طیـسب درف و  لاعتم  دـنوادخ  هک :  نایب  نیا  هب  دـنک ،  تباث  ارنآ  لوقعم  لقع و  لقاع و  داـحتا  هار  زا  تسا  هتـساوخ  ًارهاـظو  تسا ، هدومنن 
درف و زین  ملاع  سپ  دراد  داحتا  ملاع  ملع و  اب  مولعم  تسا و  ناسنا  مولعم  لاـعتم  يادـخ  رگید  فرط  زا  تسا .  نشور  هلأـسم  نیا  تسا و 

یناسنا چـیه  يارب  لاعتم  يادـخ  ًالوا  اریز  دـشاب .  یم  لاحم  مزلتـسم  هکلب  لطاب  طلغ و  ًـالماک  وحن  نیا  هب  ناـیب  نیا  نکلو  تسا .  طیـسب 
فرظ رد  دودحمان  يادخو  ( 1 () ًاملع هب  نوطیحی  الو   ) تسوا هب  هطاحا  یعون  وا  هب  ندرک  ادیپ  ملعو  دـشاب ،  یمن  یلوصح  ملع  هب  مولعم 

هن میراد  وا  یتسه  هب  ملع  رگید  ترابع  هب  دراد ،  لاعتم  يادخ  دوجو  هب  يروضح  ملع  ناسنا  هلب  دریگ .  یمن  رارق  ناسنا  دودحم  یکاردا 
اب یناسنا  سفن  هک  تسا  نیا  لوقعم  اب  لقاع  مولعم و  اـب  ِملاـع  داـحتا  زا  دوصقم  ًاـیناث  هیآ 110 .  هط ،  هروـس  ( 1  ) یقرواـپ وا .  یتسیچ  هب 

یجراخ تادوجوم  ءایشاو و  دنـشاب ،  یم  وا  تاذلاب  مولعم  ناسنا  ینهذ  ياهتروص  ضرعلاب .  مولعم  اب  هن  ددرگ  یم  دحتم  تاّذل  اب  مولعم 
هک يروصت  ره  هک  تسین  يدیدرت  نیا  رد  دشاب .  یمن  یجراخ  تادوجوم  اب  لقاع  داحتا  هب  دقتعم  یلقاع  چیهو  دنتـسه ،  ضرعلاب  مولعم 
 . تسین ادخ  نآ  دیایب  رـشب  نهذ  هب  هچنآ  اریز  تسا  طلغ  روصت  نآ  ًالوا  یلو  دراد  داحتا  روصت  نآ  اب  ناسنا  دیایب  ناسنا  نهذ  رد  ادخ  زا 
هک تسین  يداحتاو  لولح  زا  ریغ  يزیچ  داـحتا  رهاـظ  ناـمه  هب  دـنوادخ  اـب  داـحتا  ًاـثلاثو  تسا .  ینهذ  تروص  نآ  اـب  داـحتا  نیا  ًاـیناث  و 

تـسا نیا  دوصقم  میئوگب  هدرک و  هیجوت  ار  يزار  رخف  مالک  دراد  ناکما  هلب  دـشاب .  یم  ضحم  رفک  دـندقتعم و  نآ  هب  هیلولح  ناشیورد 
هب يروضح  ملع  ناسنا  ینعی  دشاب ،  یم  ناسنا  يروضح  ملع  ّقلعتم  دنوادخو  تسا .  تاهجلا  عیمج  نم  طیـسب  دحاو و  لاعتم  يادخ  هک 
ملع نیا  اب  ِملاـعو  تسا .  فیاـضت  مولعم  ملع و  نیب  اریز  تسا  دـحاو  زین  وا  هب  ملع  تسا  دـحاو  مولعم ،  نوچ  و  دراد ،  وا  سدـقم  دوجو 
یم طیـسب  درف و  دنوادخ  هب  ِملاع  تروص  نیا  رد  سپ  دـشاب ،  دـنوادخ  سّدـقم  تاذ  هک  یجراخ  مولعم  دوخ  اب  هن  دراد  داحتا  يروضح 

 . دشاب ینامسج  ریغ  درجم و  دیاب  دنوادخ  هب  ِملاع  سپ  تسین  طیسب  هاگ  چیه  مسج  نوچ  و  دشاب . 

مّود لصف  تاقیلعت 

ارنآ درجت  مه  یناسنا و  هقطان  سفن  دوجو  مه  هلدا  نیاو  تسا .  ندـب  زا  ریغ  سفن  هک  هدومن  تباث  لـیلد  هد  اـب  لّوا  لـصف  رد  يزار  رخف 
يارب هک  یئاه  هدـیاف  اریز  تسا .  نشور  رایـسب  تسا  تاوما  روبق و  ترایز  هک  ثحب  عوضوم  اب  لوا  لصف  نیا  طابتراو  دومن .  یم  تابثا 
هدنیآ رد  هک  هنوگنامه  دنراد  فقوت  سفن  درجت  دوجو و  رب  ًالماک  هدش  ترایز  صخـش  هب  طوبرم  ياههدیاف  زین  دش و  دهاوخ  رکذ  رئاز 
مراهچ لصف  رد  نوچ  و  دـیامن .  یم  تابثا  ارنآ  هتخادرپ و  تاـیئزج  هب  سفن  ملع  زا  ثحب  هب  مود  لـصف  رد  نونکا  دـش .  دـهاوخ  نشور 
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ّهنأل تایئزجلاب  ۀملاع  سفنلا  دنک . تابثا  ار  تایئز  هب جـ سفن  ملع  اجنیا  رد  دیاب  دنک  یم  نایب  ربق  لخاد  كاخ  ندـب و  اب  ار  سفن  طابترا 
ناسنا یتقو  لیلد :  حیـضوت  تسا ،  هدومن  رکذ  دراد  تایلک  تایئزج و  هب  ملع  سفن  هکنآ  تابثا  يارب  لیلد  کـی  يزار  رخف  اـجنیا  رد  ... 

. دشاب هدومن  روصت  ًالماک  ار  هیلع  موکحم  موکحم و  ای  لومحم  عوضوم و  ءادتبا  هک  دیامن  مکح  نآ  هب  هتخاس و  ار  یقیدـصت  دـناوت  یم 
سپ نآ .  نیفرط  روصت  زا  دـعب  رگم  تسین  نکمم  يزیچ  رب  يزیچ  توبث  هب  قیدـصت  و  تسا .  لاـحم  قلطم  لوهجم  رب  ندرک  مکح  اریز 
گنر هک  یبیـس   : » میئوگ یم  یهاگ  نوچ  و  دنک .  روصت  ار  لومحم  عوضوم و  دناوتب  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  ياهوق  کی  ناسنا  رد  دیاب 

طوبرم يرگید  تسا و  یئانیب  سح  هب  طوبرم  یکی  اـما  هدوب ،  سوسحم  ود  ره  لومحم  عوضوم و  و  تسا ـ » نیریـش  نآ  معط  دراد  زمرق 
مامت دناوتب  دیاب  هوق  نآ  سپ  ار ،  تاموعطم  مه  دنک و  كرد  ار  تارـصبم  مه  دناوتب  هک  دشاب  ياهوق  کی  ناسنا  رد  دـیاب  یندیـشچ ـ  هب 

ار تایئزج  طقف  هناگ  جنپ  ساوح  هک  تسا  مولعم  و  دنـشاب .  وا  هلیـسو  مداخ و  هناگ  جـنپ  ساوح  دـنک و  كرد  ار  هناگ  جـنپ  تاسوسحم 
رما کی  هیـضق  نیا  عوضوم  تسا » ناسنا  دیز   » ای ناسنا » صخـشلا  اذه   : » میئوگ یم  یهاگ  رگید  فرط  زا  ار .  تایلک  هن  دـننکیم  كرد 

يانعم نآ  كِردم  زین  یئزج و  درف  نیا  كِردم  هک  دشاب  يا  هوق  ناسنا  رد  دیاب  سپ  تسا ،  یلک  نآ  لومحم  اما  تسا  سوسحم  یئزج و 
مل ال لیق :  نإف  (. 1) دنک یم  كرد  ار  تایلک  تایئزج و  تالوقعم و  تاسوسحم و  هک  تسا  يزیچ  ناسنا  سفن  سپ  دـشاب ،  ناسنا  یّلک 

دومرف يزار  رخف  هک  تسا  نآ  هب  طوبرم  لاکـشا  نیا  هکلب  دـشاب ،  یمن  دـش  رکذ  هلاـسر  نتم  رد  هک  یلیلد  هجوتم  لاکـشا  نیا  زوـجی ... 
 ، درادـن تاـیئزج  هب  ملع  سفن  هکنآ  تاـبثا  يارب  درواـیب  یلیلد  دـهاوخ  یم  لـیق »...  نإـف   : » هلمج نیا  اـبو  تاـیئزجلاب . » ۀـملاع  سفنلا  »

لطاب وضع  نآ  هب  طوبرم  ياهراک  لاعفا و  دسرب  ناسنا  ندـب  ياضعا  زا  يوضع  هب  یبیـسآ  ای  تفآ  رگا  هک :  تسا  نآ  لیلد  نیا  حیـضوت 
زاب راک  زا  ناسنا  هرفم  ای  هرکاذ  ای  لایخ  هوق  دـنیبب  بیـسآ  زغم  رگا  ای  دور و  یم  نیب  زا  یئانیب  دـنیبب  بیـسآ  مشچ  یتقو  ًـالثم  ددرگ ،  یم 

نیمه هک  دوش  یم  مولعم  اجنیا  زاو  تشاد .  دـهاوخ  ار  تاکاردا  نآ  ناسنا  سفن  دنـشاب  ملاس  ندـب  ياضعا  نیا  هک  یتقو  اـما  دـنام .  یم 
سفن سپ  تسا .  ندب  يدام  ياضعا  نیمه  هب  طوبرم  هیئزج  تاکاردا  نیاو  دـنوش ،  یم  سفن  كاردا  ببـس  هک  دنتـسه  ینامـسج  ياوق 
ياوـق اـهنتو  دراد ،  ندـب  زغم ) يازجا   ) ینطاـب يرهاـظ و  ساوـح  اـضعا و  هب  صاـصتخا  تاـیئزج  هب  ملع  هکلب  هتـشادن  تاـیئزج  هب  مـلع 

ـ  ص345 ج2 ،  ۀیقرشملا » ثحابملا   ;  » ص702 ةاجنلا »  » هب دوش  عوجر  رتشیب  حیضوت  يارب  ( 1  ) یقرواپ دنراد .  یئزج  تاکاردا  ینامسج 
لیلد نیمود  ناونع  هب  يزار  رخف  ار  لیلد  نیا  ص167 .  ج4 ،  ریبکلا » ریسفتلا   ;  » ص276 ج7 ،  یهلالا » ملعلا  نم  ۀیلاعلا  بلاطملا   ;  » 346
خساپ رد  ۀلـصاح ...  اهتاکاردإ  انلق :  (. 1) تسا هدرک  لقن  ۀیقرـشملا » ثحابملا   » باتک رد  درادن  تایئزج  هب  ملع  سفن  دـندقتعم  هکیناسک 
باوخ ماگنه  ص351 .  ج2 ،  ۀیقرشملا » ثحابملا  ( » 1  ) یقرواپ دیوگ :  یمو  هدرک ،  تعانق  یضقن  باوج  هب  يزار  رخف  قوف  لاکـشا  هب 

 . دراد هجوت  يزیچ  معط  ای  گنر  هب  باوخ  عقوم  اسب  هچو  دراد ،  ار  دوخ  تاکاردا  سفن  زاب  دنـشاب  یم  لـیطعت  يرهاـظ  ساوح  همه  هک 
یّلح باوج  و  تسین .  ینامـسج  ياوق  هب  طوبرم  تاـیئزج  كاردا  دـنک و  یم  كرد  ار  تاـیئزج  یناـسنا  سفن  هک  دوش  یم  موـلعم  سپ 

ساوح اضعا و  تمالس  هب  جایتحا  دهد  ماجنا  دهاوخ  یم  ینامـسج  ياوقو  تالآ  نیا  طسوت  هب  هک  یئاهراک  رد  سفن  هک  تسنآ  لاکـشا 
یم ماجنا  تالآ  نیا  طسوت  نودـب  هک  یئاهراک  رد  سفن  اما  دوش .  یم  لـتخم  زین  سفن  راـک  نآ  دـننیبب  بیـسآ  ساوح  نیا  رگاو  دراد ، 
ربانب درادن .  ینامسج  ياوق  نیا  هب  جایتحا  يزیچ  معط  ای  گنر  كاردا  لثم  دنـشاب  یئزج  سوسحم و  روما  اهراک  نآ  هچ  رگا  یتح  دهد 

 . دشاب یم  حیحص  دراد  تایئزج  هب  ملع  سفن  هک  اعدا  نآ  لصا  نیا 

موس لصف  تاقیلعت 

 . ندبلا كاله  عم  سفنلا  ءاقب  یف 

گرم اب   : » دنیوگ یم  یهاگو  دوش ،  یم  ریبعت  سفن » دولخ  هلأسم   » هب نآ  زا  یهاگ  تسا ،  هدـش  رکذ  یفلتخم  ياهناونع  هلأسم  نیا  يارب 

ترایز زا 39هفسلف  هحفص 30 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


تکاله زا  سپ  سفن  ءاقب   » ار ناونع  یهاگو  دوش ، » یمن  دساف  سفن  يرـصنع  ندب  داسف  اب   » دنیوگ یم  یهاگو  دریم ، » یمن  سفن  ندـب 
نیا رد  هک  تسا  دـقتعم  يزار  رخف  دروآ .  یمن  دـیدپ  لالدتـسا  اعدـم و  رد  یفـالتخا  ریبعت ،  رد  تاـفالتخا  نیاو  دـنهد .  یم  رارق  ندـب »

زا ندـش  یـشالتم  داسف و  اریز  دـننک . یم  تاـبثا  زین  ار  هلأـسم  نیا  سفن  درجت  هلدا  ناـمه  تسین و  يدـیدج  لالدتـسا  هب  جاـیتحا  هلأـسم 
زا ریغ  سفن  هک  دش  مولعم  ًالبق  درادن .  انعم  نآ  رد  زین  ندش  یـشالتم  دشابن  بکرم  هدام و  هک  يزیچو  تسا ، تابکرم  ماسجا و  ضراوع 

ندب نتفر  نیب  زا  اب  سپ  تسین  ندب  هب  جاتحم  دوخ  ءاقب  رد  سفن  و  تسا ،  یقاب  سفن  یلو  تسا  رییغت  لیدبت و  ياراد  ندب  تسا و  ندـب 
نیا ياعدـم  رب  لیلد  دـش  رکذ  هقطان  سفن  درجت  دوجو و  تابثا  يارب  لوا  لصف  رد  هک  یلیلد  هد  نامه  نیا  رباـنب  دور .  یمن  نیب  زا  سفن 
هماقا ندـب  كاله  زا  سپ  سفن  ءاقب  تاـبثا  يارب  هک  یلیلد  ره  یمـالک  اـی  یفـسلف  باـتک  ره  رد  هکناـنچمه  دنـشاب .  یم  زین  موس  لـصف 
ثداح هچ  رگ  سفن  هک  تسنآ  لصف  نیا  رد  ام  ياعدـم  دـشاب .  یم  زین  یناسنا  هقطاـن  سفن  درجت  رب  لـیلد  لـیلد  نآ  عقاو  رد  دـناهدرک 

 . درادن يدیدج  لیلد  چیه  هب  جایتحا  اعدم  نیاو  تسین ،  لاوز  ءانف و  لباق  هدوب و  يدبا  اما  دشاب  یمن  یلزا  تسا و 

 . نآرقلا صوصنب  دّکأتم  اذهو 

یم یعانقا  ياهلیلد  اهنت  نآ  یلقع  هلدا  تسا و  مالسلا ) مهیلع   ) ءایلوا ءایبنا و  نانخس  هلأسم  نیا  لیلد  نیرتمهم  هک  تسا  دقتعم  يزار  رخف 
ال یلاـعت :  هلوـقک  تسا .  هدرب  دوـس  هدرتـسگ  تروـصب  یلقن  هلدا  زا  هلأـسم  نیا  يارب  دوـخ  ياـهباتک  همه  رد  تهج  نیمه  هب  (. 1) دنشاب

هدنز ءادهش  نآ  هک  تسنآ  هیآ  رهاظ  و  تسا ،  دُحا  ردب و  گنج  يادهـش  هب  طوبرم  هیآ  نیا  (. 2) ًاتاوما هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذلا  نبسحت 
و دناهدنز .  نونکا  مه  دُحا  ردب و  يادهـش  هک  تسا  هتفریذپ  ار  لامتحا  نیا  هفیرـش  هیآ  نیا  لیذ  دوخ  ریـسفت  رد  يزار  رخف  دنـشاب .  یم 

دراد نایرس  ندب  رد  هک  تسا  یـصوصخم  مسجای  سفن  دیوگ :  یم  تسا  ندب  نیا  زا  ریغ  يزیچ  ناسنا  هکنآ  يارب  لیلد  ود  رکذ  زا  سپ 
لاحرهب تسین .  ینامـسج  مسج و  هک  تسا  یـسفن  هب  مئاق  رهوج  هکنآ  ایو  لگ ;  رد  بالگو  دجنک ،  رد  نغور  و  لاغز ،  رد  شتآ  لثم 

 . ددرگ یم  نشور  ًالماک  زین  ربق  رد  باقع  باوث و  هلأسم  نیا  ربانب  دوشیم و  ادج  ندـب  زا  تسا  هدـنز  هکیلاح  رد  سفن  نآ  ندـب  گرم  اب 
 ، ج2 ۀیقرـشملا » ثحابملا   » یقرواپ هب  دوش  عوجر  ( 1  ) یقرواپ (. 1) تسا هدروآ  دهاش  زین  ار  ثیداحا  زا  یخرب  هفیرـش و  هیآ  دـنچ  سپس 
زا سپ  ناسنا  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  دیجم  نآرق   : » دـیوگ حورلاو » سفنلا   » باتک رد  و  هیآ 169 .   ، 3 نارمع :  لآ  هروس  ( 2  . ) ص412

گرم زا  سپ  ندب  هک  تسا  حضاو  دیوگ :  سپس  هدرک و  لقن  ار  ثحب  دروم  هیآ  نیمه  دشاب و  یم  لقاع  هدوب و  هدنز  یعیبط  ندب  توم 
نامه ناسنا  هک  دوش  یم  مولعم  سپ  تسا ،  یقاب  گرم  زا  سپ  ناسنا  هکنیا  رب  دـننک  یم  تلالد  نآرق  هفیرـش  تایآ  یلو  درادـن  یتاـیح 
هلوقو (. 3) تسا هدرک  ناونع  زین  هرقب  هروـس  هفیرـش 154  هیآ  لـیذ  يزار  رخف  ار  مـالک  نیمه  هیبش  (. 2 «) تسین وا  يدام  ياضعا  ای  ندـب 

دای رکذ و  اب  هدش و  لئان  ادخ  تخانش  هب  هک  تسا  یناسک  هرابرد  فیرش  هیآ  نیا  (. 4) ّکبر یلا  یعجرا  ۀّنئمطملا  سفنلا  اهتیأ  ای  یلاعت : 
حاورا دنتـسه و  میدق  یناسنا  سوفن  هک  دـنا  هدرک  هدافتـسا  هفیرـش  هیآ  نیا  زا  نارـسفم  زا  يرایـسب  دناهدیـسر .  شمارآ  نانیمطا و  هب  وا 
سفنلا باتک  ( » 2  . ) ص91 ج9 ،  ریبکلا » ریسفتلا  ( » 1  ) یقرواپ دوش  هتفگ  هک  تسنآ  حیحـص  یلو  (. 5) دنا هتـشاد  دوجو  داسجا  زا  شیپ 

« لیزنتلا راونا   » رد يواضیب  لثم  ( 5  . ) هیآ 27  ، 89 رجف :  هروس  ( 4  . ) ص165 ج4 ،  ریبکلا » ریسفتلا  ( » 3  . ) ص43 امهاوق » حرش  حورلاو و 
هب طوبرم  هفیرـش  هیآ  نیا  رگا  تسا .  هدرک  لـقن  ارنآ  ياهدـع  زا  ص178  ج31 ،  ریبـکلا » ریـسفتلا   » رد زین  يزار  رخف  و  ص559 ،  ج2 ، 

تلالد اهنت  هیآ  تروص  نیا  رد  دـشاب  یناسنا  ندـب  ایند و  هب  عوجر  ّکبر » یلا  یعجرا   » زا دوصقم  هدوب و  اـیند  رد  ناـسنا  تقلخ  زا  شیپ 
زین تایاور  هک  هنوگنامه  دشاب  گرم  زا  سپ  هب  طوبرم  هفیرش  هیآ  رگاو  حاورا . ندوب  میدق  رب  هن  داسجا ،  رب  حاورا  تقلخ  مدقت  رب  دراد 

هب دوـش  یم  هتفگ  وا  هـب  هدـش و  عـقاو  باـطخ  دروـم  تـسا  هدـش  ادـج  ندـب  زا  هـک  یـسفن  هـک  تـسنآ  هـیآ  ياـنعم  دراد  تلـالد  نآ  رب 
یم روشحم  تمایق  ماگنه  هک  دشاب  ندب  يانعم  هب  هیآ  نیا  رد  ّبر »  » هک دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا  هچ  رگ  نک .  تشگ  رب  تراگدرورپ 

هتخادرپ و سفن  درجت  زا  ثحب  هب  هفیرـش  هیآ  نیا  لیذ  دوخ  ریـسفت  رد  يزار  رخف  دراد .  ندب  نودـب  سفن  ياقب  رب  تلالد  لاحرهب  دوش .
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یتاذ نامه  ناسنا  تقیقح  سفن و  هک  تسا  هتفرگ  هجیتن  هدرک و  لقن  فیرش  هیآ  نیا  لیذ  ار  رضاح  هلاسر  نیمه  لوا  لصف  لوا  لیلد  ود 
یمن دوبان  لیاز و  ندب  كاله  اب  دراد و  توافت  ندب  اب  تسا و  ینامسج  ریغ  يرهوج  نآ  و  دوشیم ،  هراشا  نآ  هب  نم »  » هملک اب  هک  تسا 
ملاع هب  ندـب  زا  هکلب  دریم  یمن  ندـب  گرم  اب  سفن  هکنآ  رب  دـنک  یم  تلـالد  هیآ  نیا  دـیوگ :  حورلاو » سفنلا   » باـتک رد  و  (. 1) ددرگ

 : یلاعت هلوقکف  ص44 .  امهاوق » حرشو  حورلاو  سفنلا  باتک  ( » 2  . ) ص177 ج31 ،  ریبکلا » ریسفتلا  ( » 1  ) یقرواپ (. 2) ددرگ یمرب  سدق 
هیآ همادا  و  دراد ،  ربـق  باذـع  توبث  رب  تلـالد  ینـشور  هب  تسا و  نوـعرف  لآ  هب  طوـبرم  هیآ  نیا  (. 1) ًایـشعو ًاودغ  اهیلع  نوضرعی  رانلا 
لآ رب  ربق  باذـع  یتقو  و  تسا .  نوعرف  لآ  رب  تمایق  باذـع  هب  طوبرم  ( 2 () باذعلا دشأ  نوعرف  لآ  اولخدأ  ۀـعاسلا  موقی  مویو   ) هفیرش

لقن عوضوم  نیا  يارب  يرتشیب  یلقن  هلدا  ۀـیلاعلا » بلاطملا   » باـتک رد  ًانمـض  (. 3) دوب دـهاوخ  تباث  زین  نارگید  يارب  دوش  تباـث  نوعرف 
باتک  » هب دوش  عوجر  رتشیب  حیـضوت  يارب  ( 3  . ) هیآ 46 40 ـ  رفاغ :  هروس  ( 2  . ) هیآ 46  ، 40 رفاغ :  هروس  ( 1  ) یقرواپ (. 4) تسا هدرک 

ثیدح 39 لیذ  ص348 ،  یئاهب ،  خیش  زا  ًاثیدح » نوعبرالا   ;  » ص72 ج27 ،  ریبکلا » ریسفتلا   » و ص43 ،  امهاوق » حرش  حورلاو و  سفنلا 
 . ص129 ج7 ،  یهلإلا » ملعلا  نم  ۀیلاعلا  بلاطملا  ( » 4 . )

مراهچ لصف  تاقیلعت 

 . روبقلا ةرایزل  دیاوف  یف  عبارلا :  لصفلا 

رد دـنا .  هدوب  لصف  نیا  يارب  همدـقم  عقاو  رد  یلبق  لصف  هسو  تسا .  هتخادرپ  هلاسر  عوضوم  هب  يزار  نیدـلا  رخف  مراـهچ  لـصف  نیا  رد 
 . دیامن یم  نایب  هدش  ترایز  يارب  هدیاف  هس  رئاز و  يارب  هدیاف  هس  مراهچ  لصف  نیا 

 ... ربقلا دهاش  اذإ  ناسنإلا  ّنأ  لّوألا : 

روبق ترایز  تسا و  ناهانگ  دسافم و  همه  أشنم  ایند  بح  تسا .  یقالخا  هدیاف  کی  دسر  یم  رئاز  هب  روبق  ترایز  زا  هک  ياهدـیاف  نیلوا 
بجوم گرم  دای  يرآ ،  دنک .  یم  ایند  زا  هدـننک  يریگ  هرانک  ترخآ و  هجوتم  ار  ناسنا  هدوب و  ّرثؤم  رایـسب  ایند  بح  ندرب  نیب  زا  يارب 

هجوتم اریز  ددرگ ،  یم  ناسآ  وا  رب  ایند  ياه  یتخـس  همه  دـشاب  ربق  گرم و  دای  هب  هکیـسک  ددرگ .  یم  ترخآ  هب  هجوت  ایند و  رد  دـهز 
اهمشچ هدنازوس ،  ار  اهلد  گرم  دای  تسا .  رت  تخس  اهتبیصم  نیا  همه  زا  گرم  ًایناثو  دنتسین .  یندنام  اه  یتخس  نیا  ًالوا  هک :  دوش  یم 

دمهف یم  دنک  رود  دوخ  زا  ار  تلفغ  دشاب و  لّمأتو  رکف  تلاح  اب  رگا  دوریم  روبق  ترایز  هب  هکیـسک  دناریم .  یم  ار  اهتوهـش  نایرگ و  ار 
ربق و ياه  یتخـس  لاوها و  زا  زگره  و  هدومنن ،  رود  ناـنآ  زا  ار  گرم  زگره  هتـشادن و  يدوس  ناـنآ  يارب  ناـشتورث  نازودـنا  تورث  هک 

شالت همه  هک  درادن  شزرا  ردقنآ  ایند  نیا  ربانب  تسا ،  نفک  کی  ایند  زا  ام  هرهبو  بیصن  اهنت  هک  مینکن  شومارف  دنتفاین .  یئاهر  تمایق 
هظعوم نیرتهب  هربقم  هزانج و  : » دـیوگ تسا  قالخا  گرزب  رایـسب  ياـملع  زا  هک  سارف  یبا  نب  ماّرو  میزاـس .  نآ  هجوتم  ار  دوخ  تمه  و 

دید ار  اهربق  یتقو  تشذگ  یم  یناتس  ربق  رب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  يزور  (. 1 «) دیتسه نآ  رد  امش  دوخ  هک  دینک  روصت  هکنآ  طرشب  دنتسه 
دنـشاب یم  كاخ  نیـشنمه  نونکا  دـندوب و  نآ  هدـنبیرف  ياهتذـل  ریـسا  ایند  رد  هک  تسام  ناردام  ناردـپ و  ربق  اهنیا  تفگ :  درک و  هیرگ 

هک مناد  یمن  نآ  زا  رت  دنمتداعـس  ار  یـسک  دنگوس  يادخ  هب  تفگ :  ندـمآ  شوه  هب  زا  سپ  هدومن و  شغ  هک  تسیرگ  يردـقب  سپس 
موحرم (. 2) تسا یهلا  ياوقت  حـلاص و  لـمع  دوش  یمن  هاـبت  هدیـسوپ و  كاـخ  نیا  رد  هک  ینفک  و  دوشن ،  یهلا  باذـع  راـتفرگ  ربـق  رد 

ّیلعل لیق   : » دیوگ یلازغ  (. 3) تسا هدومن  حرطم  ربق  زا  نتفرگ  تربع  هرابرد  یلـصفم  ثحب  دوخ  راثآ  یـضعب  رد  زین  یمق  سابع  خیـشآ 
نورّکذـیو ۀنـسلألا  نوفکی  قدـص ،  ناریج  مهدـجأ  ّینإ  ناریج ،  ریخ  مهدـجأ  ّینإ   : » لاق ةربقملا ؟ ترواج  کـنأش  اـم  ههجو :  هللا  مرک 

یقرواپ نانیا  دومرف :  ترـضح  يا ؟  هدش  ناتـسربق  نیـشنمه  رواجم و  ارچ  دش :  هتفگ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملا  ریما  هب  ینعی  ةرخآلا »
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« ةرخآلا لزانم  ( » 3  . ) ص238 ج2 ،  كردم ،  نامه  ( 2  . ) ص283 ج1 ،  مارو » هعومجم   » هب فورعم  رظاونلا » ۀـهزن  رطاوخلا و  هیبنت  ( » 1)
ترخآ دای  هب  ار  ناسناو  دننک ،  یمن  تبیغ  هتشاد  زاب  ار  دوخ  نابز  دنتسه ،  یتسرد  نانیشنمه  نانیا  متفای ،  ناگیاسمه  نیرتهب  ار  ص21 . 

لخاد یتدم  دومن  یم  دوخ  لد  رد  تواسق  ساسحا  هاگره  دوب و  هتخاس  يربق  دوخ  هناخ  رد  میثخ  نب  عیبر  دـیوگ :  سپـس  دـنزادنا » یم 
رارکت ارنآ  راب  دنچ  و  ( 1 () ُتکرت امیف  ًاحلاص  لمعأ  یّلعل  ِنوعجرا  ّبر   ) درک یم  توالت  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  سپـس  دیباوخ و  یم  ربق  نآ 
تربع دـیاب  روبق  ترایز  زا  یلـصا  فدـه  لاح  رهب  (. 2 «) نک لـمع  نونکا  سپ  میدـنادرگ  رب  ار  وت  عـیبر  يا  تفگ :  یم  سپـس  دوـمن ، 

ۀبحتـسم نیحلاصلا  روبق  ةرایزو  رابتعالاو ،  رکذـتلل  ۀـلمجلا  یلع  ۀبحتـسم  روبقلا  ةرایز   : » دـیوگ یلازغ  دـشاب ،  ناگدرم  لاوحا  زا  نتفرگ 
 ، تسا نتفرگ  تربع  ناگدـننک  تراـیز  يرب  روبق  تراـیز  زا  دوصقم   : » تسا هدومرف  زین  یناـشاک  ضیف  (. 3 «) رابتعالا عم  كربتلا  لجأل 

و دنوشن .  لفاغ  تیم  رب  دوخ و  رب  ياعد  زا  نیرئاز  هک  تسا  راوازس  سپ  تسا ،  نیرئاز  ياعد  هب  ندرب  دوس  هدش  ترایز  صخـش  ياربو 
هدش و یشالتم  شندب  يازجا  هتشاد و  رارق  اهربق  نیا  زا  یکی  رد  تسا و  هدرم  هک  دنک  روصت  دوخ  لد  رد  هک  تسنآ  تربع  لیصحت  هار 
(2  . ) هیآ 99 و 100 نونمؤم :  هروـس  ( 1  ) یقرواپ (. 4 «) دوش یم  وا  راتفرگ  يدوز  هب  تشونرـس  نیا  دـش و  دـهاوخ  جراخ  نآ  زا  هنوگچ 

ياـهقف زا  هک  یبطرق  ص292 .  ج8 ،  ءاضیبلا » ۀجحملا  ( » 4  . ) ص174 ج6 ،  كردـم ،  نامه  ( 3  . ) ص169 ج6 ،  نیدـلا » مولع  ءایحا  »
یم ندوب  ترخآ  دای  هب  ایند و  رد  دهز  بجوم  روبق  ترایز  هکنآ  هرابرد  ثیدـح  ود  لقن  زا  سپ  تسا  هدوب  متفه  نرق  رد  یکلام  گرزب 

تواسق ياراد  اهلد  نآ  رگا  ًاصوصخم  تسین ،  روبق  تراـیز  زا  رتدـیفم  رتهب و  اـهلد  يارب  يزیچ  چـیه  دـندقتعم  ناـملاع   : » دـیوگ ددرگ 
رتشیب اهنیا  همه  زا  روبق  ترایز  ریثأت  اما  دومن .  هجلاعم  ناگدرم  هدـهاشم  گرم و  دای  هظعوم و  سلاجم  رد  روضح  اـب  ارنآ  دـیاب  دنـشاب و 
اهربق رب  فاوط  رکف  هب  اهنت  داد ،  ماجنا  شیاه  ّتنس  بادآ و  همه  اب  ار  روبق  ترایز  دیاب  سپ  تسا .  رتراوازس  نآ  هب  ندرب  دوسو  تسا ، 
اهربق نآ  بحاص  هب  دشاب ،  هتـشاد  ار  ندـناوخ  نآرق  هلیـسوب  تیم  هب  ندـناسر  دوس  دوخ و  بلق  داسف  حالـصاو  تبرق  دـصق  هکلب  دـشابن 

ًالوا روبق :  ترایز  هک  دش  مولعم  تشذگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  (. 1 «) تسا اهربق  نامه  نابحاص  لثم  زین  وا  تشونرـس  هک  دنادب  هدرک و  مالس 
ترخآ يارب  هیامرـس  نیرتهب  ایند  رد  دهز  دنادب  دروخن و  ار  ایند  بیرف  هک  هدرک  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  ناسناو  تسا ،  تربع  بجوم 

رد دیاشو  دراد ،  اهناسنا  یگدنز  رد  يدایز  رایـسب  یتیبرت  راثآ  گرم  هب  هجوت  و  دـنک ،  یم  هدـنز  ناسنا  لد  رد  ار  گرم  دای  ًایناث  تسا . 
زا رتمهم  هانگ  زا  يریگولج  يارب  یلماع  چیه  تسا  ادخ  رضحم  ملاع  هکنیا  دنوادخ و  یمئاد  روضح  هب  هجوت  زا  سپ  مالـسا  سدقم  نید 
ریغ ياهوزرآ  ندش  هاتوک  بجوم  ًاثلاث   . 27 ص25 ـ  ج1 ،  ةرخآلا » روُماو  یتوملا  لاوحأ  یف  ةرکذتلا  ( » 1  ) یقرواپ دشابن . داعم  هب  هجوت 
نیا روـبق  تراـیز  گرم و  هب  هجوـت  و  تـسا .  هدـش  شهوـکن  دـنلب  ياـهوزرآ  لـمألا و  لوـط  زا  یمالـسا  تاـیاور  رد  ددرگ .  یم  یهلا 
نید تهج  نیمه  هب  ددرگیم .  ناسنا  زا  لد  تواسق  ندـش  رود  ثعاب  ًاعبار  دـیامن .  یم  كاپ  ناسنا  رطاخ  نهذ و  زا  ار  لـطاب  ياـهوزرآ 
روبق تراـیز  نیقلت و  رکنم و  ریکن و  لاؤس  ربق و  ترخآ و  گرم و  داـی  هزاـنج ، عییـشت  ضیرم ،  تداـیع  هک  تسا  هدومن  داـیز  شراـفس 

هک درک  شومارف  دیابن  ار  هغالبلا  جهن  هبطخ 221  هداعلا  قوف  تیمها  ًانمض  (. 1) تسا هدومن  لقن  نآ  يارب  ار  يدایز  باوث  دیشاب و  هتشاد 
دیوگ دیدحلا  یبا  نبا  (. 2) دندومن داریا  ار  هبطخ  نآ  رباقملا ) مترز  یّتح  رثاکتلا  مکاهلا   : ) هفیرش هیآ  توالت  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما

راثآ مدناوخ  ارنآ  هک  ياهبترم  ره  رد  و  ماهدناوخ ،  راب  رازه  زا  شیب  ار  هبطخ  نیا  هک  تسا  لاس  هاجنپ  زا  شیب  نم  دـنگوس  يادـخ  هب  : »
هرابرد اهتیاکح  راعـشا و  زا  یخرب  سپـس  تسا ،  هدوبن  ریثأت  ياراد  نخـس  نیا  لثم  ینخـس  چـیه  و  دـیدرگ ،  رهاظ  مدوجو  ماـمت  رد  نآ 

عماج ( » 1  ) یقرواپ مینک :  یم  لقن  دنا  هدوب  روبق  ترایز  رب  بظاوم  هک  یناسک  زا  تیاکح  ود  اجنیا  رد  (. 3 «) تسا هدرک  لقن  ار  ناگدرم 
 . ص153 ج11 ،  ۀغالبلا » جهن  حرـش  ( » 3  . ) ص338 هبطخ 221 ،  ۀغالبلا ، » جـهن  ( » 2  . ) ص193 لصف 132 ،  یگنـس ،  پاچ  رابخألا »

فراع صخش  نآ  تفر ،  دوب  هدیزگ  اوأم  ناهفصا  رباقم  زا  ياهربقم  رد  هک  لاح  بابرا  زا  یضعب  ترایز  هب  یئاهب  خیـش   : » لوا تیاکح 
ار يا  هزاـنج  یتعاـمج  مدـید  هک :  تسا  نیا  رما  نآو  مدرک ،  هدـهاشم  یبیرغ  رما  زور  نیا  زا  لـبق  ناتـسربق  نیا  رد  نم  تفگ :  خیـش  هب 

هأشن نیا  ياهوب  زا  هک  مدینـش  یـشوخ  يوب  تشذگ  یتعاس  نوچ  سپ  دنتفرو .  عضوم ،  نالف  رد  دـندرک  نفد  ناتـسربق  نیا  رد  دـندروآ 
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یتروص شوخ  ناوج  مدید  هاگان  هک  دـمآ ،  اجک  زا  شوخ  يوب  نیا  هک  منادـب  ات  مدرک  رظن  دوخ  پچ  تسار و  هب  مدـنام ،  ّریحتم  دوبن ، 
نوچ سپ  ربق ،  نآ  دزن  وا  ندـمآ  زا  مدرک  رایـسب  بجعت  نم  ربق .  نآ  هب  دیـسر  ات  تفر  سپ  ربق ،  نآ  دزن  دور  یم  تسا  كولم  سابل  رد 

ره زا  هک  مدینـش  یثیبخ  يوب  هاگان  هک  تشذگن  ینامز  هعقاو  نیا  زا  سپ  دش .  ربق  رد  لخاد  ایوگ  دش ،  دوقفم  مدید  ربق  نآ  دزن  تسـشن 
مدش بجعت  رد  نم  سپ  دش .  ناهنپ  ربق و  نآ  هب  دیسر  ات  ناوج .  نآ  رثا  رب  دور  یم  یگـس  مدید  مدرک  هاگن  سپ  دوب ،  رتدیلپ  يدب  يوب 

 . تشگرب دوب  هدمآ  هک  یهار  نامه  زاو  حورجم ،  ندب  اب  تئیه ،  دب  لاح و  دب  دـمآ ،  نوریب  ناوج  نآ  هاگان  هک  مدوب  بجعت  لاح  رد  و 
هک مدوب  رومأم  مدوب و  تیم  نیا  حلاص  لمع  نم  تفگ :  دـیوگب .  نم  يارب  ار  لاح  تقیقح  هک  مدرک  شهاوخ  وا  زا  متفر و  وا  بقع  نم 
هب منک  افو  ات  منک  نوریب  ربق  زا  ار  وا  متـساوخ  نم  دوب . وا  حلاص  ریغ  لمع  واو  دـمآ ،  يدـید  هک  یگـس  نیا  هاگان  هک  مشاب ،  وا  اب  ربق  رد 
 ، مشاب وا  اب  هک  تشاذگن  ارمو  ینیب ،  یم  هچنانچ  درک  حورجم  ارمو  دـنک ،  ارم  تشوگ  تفرگ و  نادـند  ارم  گس  نآ  وا ،  تبحـص  قح 

دومرف خیش  درک  لقن  خیش  يارب  ار  تیاکح  نیا  فشاکم  فراع  نوچ  متشاذگاو .  ار  وا  مدمآ و  نوریب  منامب  وا  اب  ربق  رد  متسناوتن  رگید 
نآ نتفای  تروص  لامعا و  مّسجت  هب  ام  ینعی  لاوحألا  بسحب  ۀبـسانملا  ةروصلاب  اهرّوصتو  لامعالا  دّـسجتب  نولئاـق  نحنف  یتفگ  تسار  : 

دومرف یم  هک  تسا  هدش  لقن  یناگیاپلگ  نیدلا  لامج  دیـس  هللا  ۀیآ  موحرم  زا  مود :  تیاکح  (. 1 «) میدقتعم تالاح  اب  بسانم  تروص  هب 
رد ناهفصا و  دالوف  تخت  ناتسربق  رد  مورب  هعمج  هبنشجنپ و  ياهبش  هک  دندوب  هداد  روتسد  نم  هب  نم  كولـس  ریـس و  قالخا و  دیتاسا  : »
اه هربقم  رد  اهربق و  نیب  تعاس  ود  یکی  رادقم  متفر و  یم  هعمج  هبنشجنپ و  بش  هک  دوب  نیا  نم  تداع  منک .  رکفت  حاوراو  گرم  ملاع 

حبص زامن  متساخ و  یم  رب  تاجانم  بش و  زامن  يارب  سپسو  هدومن ،  تحارتسا  تعاس  دنچ  دعب  مدومن و  یم  رکفت  مدرک و  یم  تکرح 
ناتسربق هب  نم  دمآ ،  یم  فرب  دوب و  درس  اوه  ناتـسمز  ياهبـش  زا  یبش  دومرف :  یم  مدمآ .  یم  ناهفـصا  هب  نآ  زا  سپ  مدناوخ و  یم  ار 

هدروآ ناهفـصا  زا  ار  ياهزانج  لاح  نیا  رد  منک ،  تحارتسا  مروخب و  اذـغ  يا  همقل  دـنچ  ات  متفر  ياهرجح  کی  هب  متفر ،  دـالوف  تخت 
« ةرخآلا لزانم  ( » 1  ) یقرواپ دنیامن .  نفد  ار  هزانج  هدمآ و  حبـص  هکنیا  ات  دش  نآرق  توالت  لوغـشم  یـصخشو  دـندراذگ ،  هربقم  نآ  رد 

لوغـشم دندمآ و  باذع  هکئالم  هک  مدید  موش ،  ندروخ  اذغ  لوغـشم  متـساوخ  یم  هدرک و  زاب  ار  لامتـسد  هک  نیمه  نم   . 54 ص53 ـ 
یم رب  هدرم  نیا  زا  یئاهدایرفو  دیـشک ،  یم  هنابز  نامـسآ  هب  شتآ  هک  دـندزیم  وا  رـس  رب  نیـشتآ  ياهزرگ  نانچ  دـندش ،  ندرک  باذـع 

توالت هب  هتسشن و  هزانج  رس  رب  مارآ  تشادن و  عالطا  چیه  نآرق  يراقو  درک ،  یم  لزلزتم  ار  میظع  ناتسربق  نیا  مامت  یئوگ  هک  تساخ 
یم نم  نک  زاب  ار  رد  هک  هربقم  بحاص  هب  مدرک  هراشا  دیرپ ،  مگنر  دیزرل ،  مندب  متفر ،  لاح  زا  هرظنم  نیا  هدهاشم  زا  نم  دوب .  لوغشم 

ار دوخ  دایز  یتخس  اب  هدش و  جراخ  راچان  هب  تسه .  كرگ  هار  نیب  رد  تسا ،  درس  اوه  اقآ  تفگ :  دوب ،  هدش  لفق  منابز  مورب ،  مهاوخ 
هک یناسک  هرابرد  اهناتساد  نیا  زاو  تسا .  یفاک  تربع  رکذت و  يارب  هنومن  ود  نیا  (. 1 «) مدوب ضیرم  هتفه  کی  ات  مدناسر و  ناهفصا  هب 
 . دراد دوجو  دایز  رایـسب  داعم  هب  طوبرم  ياهباتک  رد  خیرات و  لوط  رد  دنا  هدروآ  تسدـب  یگرزب  ياهتربع  هدوب و  روبق  ترایز  هب  دـّیقم 
هب هیبش  رگید  هنومن  دنچ  باتک  نآ  رد  دوب ،  صیخلت  اب  هارمه  دش  لقن  هچنآ  ص140 .  ج1 ،  یسانش » داعم  ( » 1  ) یقرواپ دیوگ :  يدعس 

نزم تشذـگ  رد  لهچ  زا  رمع  نارود  وچ  يوج  هب  دـیان  زاـب  ناور  بآ  هک  يوجم  ناریپ  یناوج ز  طاـشن  دراد .  دوجو  زین  قوف  تیاـکح 
رب دنیایب و  دنردنا  بیغ  هب  رگید  هک  یناسک  رسب  دمآ  يزابـس  وه  رود  هک  دب  رـس  زا  ندرک  سوه  دیابب  تشذگ  رـس  زا  تبآک  اپ  تسد و 

لفاغ میدنام و  رود  قح  میدش ز  لطاب  لوغـشم  هک  اغیرد  تفرب  یناگدنز  بعل  وهل و  هب  تفرب  یناوج  لصف  هک  اغیرد  دـنرذگب  ام  كاخ 
هک اغیرد  بابَر : اب  ياهدنیوگ  تفگ  یم  هک  بابک  يزور  درک  رگج  متیب  ود  ریپ  دیاین ز  یناوج  ادرف  هک  ریگ  زورما  عاط  هر  اناوج  میدـش 

(1) تشخ میشاب و  كاخ  ام  هک  دیآ  رب  تشهبیدرا  هام و  يدو  ریت  یسب  راهبون  دفکشب  لگ و  دیورب  راگزور  یسب  ام  یب 

 ... ناک نم  يری  ناسنإلا  ّنأ  یناثلا : 

دور یم  ناتسربق  هب  رئاز  یتقو  اریز  تسا .  نید  رد  تبغر  داجیا  ددرگ  یمرب  رئاز  هب  هک  روبق  ترایز  مهم  رایـسب  ياههدیاف  زا  رگید  یکی 
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يارب یـسک  هدوب و  سردـنم  نانآ  ربق  و  دور ،  یمن  نانآ  ربق  دزن  سک  چـیه  دـناهدوب  ایند  ناهاشداپ  هکیناـسک  دـنمتورث و  دارفا  دـنیب  یم 
مولعم سپ  دنور .  یم  نآ  ترایز  هب  هدوب و  مدرم  تبغر  هجوت و  دروم  نیدتم  حلاص و  دارفا  املع و  روبق  اما  درادـن .  یمحرت  ای  اعد  نانآ 
صخش هکنآ  هجیتن  و  ترخآ .  هب  دسر  هچ  ات  دراد  حیجرت  ایند  یهاشداپ  تموکح و  رب  ایند  نیا  رد  یتح  حلاص  لمع  نید و  هک  دوش  یم 

نوروزی سانلا  ّنإ   : » دیوگ دوخ  ریـسفت  رد  زین  يزار  رخف  دوش .  یم  هدنک  وا  لد  زا  ایند  هب  هقالع  هدرک و  ادـیپ  ملع  نید و  هب  تبغر  رئاز 
(1  ) یقرواـپ دـیوگ :  يدعـس  دـنیامن .  یم  میظعت  ار  اـهنآ  هدومن و  تراـیز  ار  ءادهـش  روبق  هشیمه  مدرم  ( 2 ...«) اهنومظعیو ءادهشلا  روبق 

وچ سَفَن  شمان  تسا  یغرم  وت  ناج  هک  سفق  یناوختسا  يا  يراد  ربخ  ص165 .  ج4 ،  ریبکلا » ریسفتلا  ( » 2  . ) ص186 يدعس » ناتسوب  »
یَملاـع زا  هب  اـناد  شیپ  یمد  تسا  یمد  َملاـع  هک  تصرف  راد  هگن  دیـص  وت  یعـس  هب  ددرگن  هر  رگد  دـیق  تسـسگب  تفر و  سفق  زا  غرم 

شدـنهد تلهم  دنناتـس و  یَملاع  زک و  شدوبن  رّـسیم  تشاذـگ  ملاعو  تشذـگب  هک  مد  نآ  رد  تشاد  مکح  یَملاع  رب  هک  ردنکـس  تسا 
(1) تشز وکین و  مان  رجب  دنامن  تشِک  هچنآ  دورد  سکره  دنتفرب و  یمد 

 ... فرعی دق  ناسنإلا  ّنأ  ثلاثلا : 

اب ناسنا  هک  تسنآ  هدـیاف  نیا  حیـضوت  تسا .  يداقتعا  هدـیاف  کی  تسا  هدومن  رکذ  روبق  تراـیز  يارب  يزار  رخف  هک  ياهدـیاف  نیموس 
تادوجوم مامت  لماش  تسا و  ماع  وا  تردق  هدوب و  تادوجوم  مامت  رب  تلع  دوجولا و  بجاو  لاعتم  دنوادخ  هک  دناد  یم  یلقع  ياهلیلد 

طبر یلولعم  ره  و  دنتـسه ،  وا  لولعم  دوجولا و  نکمم  رگید  تادوجوم  مامتو  یلاعت . » هللا  ـالا  دوجولا  یف  ّرثؤم  ـال   » هک يروطب  دوش  یم 
یلو دنتـسه .  یهلا  تیبوبر  تردق و  روهقم  تادوجوم  مامت  دـیوگ  یم  یلقع  لیلد  سپ  تسا .  لاعتم  يادـخ  هب  هتـسباو  ًالماک  ضحم و 

 ، دـنرادن ینتورف  عضاوت و  هنوگچیه  لاعتم  دـنوادخ  ربارب  رد  هدـش و  ایند  ياهتموکح  تردـق و  لام و  هتفیرف  مدرم  زا  يرایـسب  دـنیب  یم 
دور یم  روبق  ترایز  هب  ناسنا  یتقو  اما  درک .  یم  یئامنهار  نآ  رب  یلقع  لـیلد  هک  تسا  يزیچ  نآ  فـالخ  رب  دـنیب  یم  ناـسنا  ار  هچنآو 

هدش و كاخ  ریـسا  نونکا  دـنا  هدوب  نانعلا  قلطم  هتـسنادن و  یهلا  تردـق  تحت  ار  دوخ  هک  ناملاظ  ناهاشداپ و  اهتوغاط و  همه  دـنیب  یم 
اب ناـسنا  ار  هچنآ  هک  دوش  یم  ثعاـب  روبق  تراـیز  سپ  ص188 .  يدعس » ناتسوب  ( » 1  ) یقرواپ دنتـسه .  یهلا  تردـق  روهقم  نانآ  همه 

لباق هتکن  نیا  اجنیا  رد  دباتـشب .  تاداقتعا  یلقع و  لیلد  دـییأت  کمک و  هب  ناـسنا  ّسحو  دوش ،  تیوقت  دوب  هدروآ  تسدـب  یلقع  لـیلد 
هب لاؤس  نیاو  دراد .  يداقتعا  هبنج  موس  هدیاف  نیا  اما  دنتـشاد  یقالخا  هبنج  دومن  رکذ  يزار  رخف  هک  یمود  لوا و  هدـیاف  هک  تسا  هجوت 

هدـیافو دـش  یم  رکذ  لوا  هدـیاف  ياـج  هب  موس  هدـیاف  هک  دوب  مزـال  سپ  تسا ،  رادروـخرب  يرتـشیب  تیمها  زا  داـقتعا  هک  دـیآ  یم  نهذ 
تاداقتعا يارب  همدقم  قالخا  اما  دنتـسه  قالخا  رب  مدـقم  هچرگ  تاداقتعا  هک  درب  دای  زا  دـیابن  اما  دـندش .  یم  رکذ  نآ  زا  سپ  یقالخا 

وا تاداقتعا  ًامتح  دشاب  دنب  ياپ  یقالخا  لئاسم  مامت  هب  ًاعقاو  یـصخش  رگاو  درب .  یپ  ناوت  یم  تاداقتعا  هب  قالخا  قیرط  زاو  دشاب ،  یم 
. دش دهاوخ  لزلزتم  زین  وا  تاداقتعا  ًامتح  ددرگ  یتسـس  روتف و  فعـض و  راچد  یقالخا  لئاسم  رد  یـسک  رگا  و  دش ،  دهاوخ  مکحتـسم 

یلاکشا يداقتعا  ثحابم  رب  یقالخا  لئاسم  نتشاد  مدقم  تهج  نیمه  هب  دشاب  یم  لباقتم  هطبار  کی  تاداقتعا  اب  یقالخا  هطبار  لاحرهب 
روبق ترایز  اب  تسا .  هدرک  رکذ  تاوما  يارب  هدـیاف  هس  اجنیا  رد  يزار  رخف  رئازلا ...  سفن  ّنأ  لوـألا :  تسا .  باوص  نیع  هکلب  هتـشادن 

 : لوا هدیاف  ددرگ .  یم  هدش  ترایز  صخـش  ای  تیم  لماش  زین  هدیاف  هس  ددرگ  یم  هدننک  ترایز  هجوتم  هک  یجیاتن  اه و  هدیاف  رب  هوالع 
لالج لامج و  رون  ددرگ و  یم  فرطرب  وا  زا  یناملظ  ياه  باجح  همه  تسا  ادخ  هب  عرـضت  اعد و  لوغـشم  رئاز  هک  یماگنه  هک  تسنآ 

نآ سفن  اب  یمکحم  طابترا  هدننک  ترایز  سفن  سپ  دـشاب  یم  تیم  ربق  دزن  رئاز  عرـضت  اعد و  نیا  نوچ  و  دـنک .  یم  هدـهاشم  ار  یهلا 
زا زین  وا  هدش و  سکعنم  زین  تیم  نآ  حور  هب  دسر  یم  رئاز  حور  هب  یهلا  سدـق  ملاع  زا  هک  يراونا  تروصنیا  رد  دـنک و  یم  ادـیپ  تیم 

تسا هدمآ  ثیدح  ردو  ددرگ .  سکعنم  فقس  زا  یصاخ  لحم  هب  هنیآ  نآ  زا  دباتب و  هنیآ  هب  دیشروخ  رون  هکنآ  لثم  درب ،  یم  هرهب  نآ 
ربانب ددرگ .  یم  هضرع  امـش  نادنواشیوخ  زا  تاوما  رب  امـش  لامعا  ( 1 «) یتوملا نم  مکبراقأو  مکرئاشع  یلع  ضرعت  مکلاـمعا  ّنإ   : » هک
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دیفم تیم  يارب  اعد  نآ  مه  زاب  تیم  يارب  هن  دـنک  اعد  شدوخ  يارب  هچ  رگا  یتح  دـشاب  اـعد  لوغـشم  تیم  کـی  ربق  دزن  رئاز  یتقو  نیا 
درک ادیپ  طابترا  تیم  سفن  اب  رئاز  سفن  یتقو  مود :  هدـیاف  ۀـقرافملا ...  سفنلا  ّنا  یناثلا :  دـش .  دـهاوخ  دـنم  هرهب  اعد  نآ  زا  وا  هدوب و 
هدرک یلجت  اهنآ  زا  یکی  رد  هک  هچ  ره  دـش و  دـهاوخ  سکعنم  يرگید  رد  مادـک  ره  زا  عاعـش  هک  دوب  دـنهاوخ  لباقتم  هنیآ  ود  دـننامه 
سفن زا  عاعـش  عرـضت  اعد و  ماگنه  هکنیا  دوب و  رئاز  سفن  لامک  هرابرد  ثحب  لوا  هدـیاف  رد  دـش .  دـهاوخ  یلجتم  زین  يرگید  رد  تسا 

رد اما  تسا .  هدمآ  دیدپ  رئاز  سفن  رد  عرضت  اعد و  رثا  رب  هک  تسا  یعاعش  نامه  عاعش  زا  دوصقمو  دوش ،  یم  هضافا  تیم  سفن  هب  رئاز 
مادک ره  رد  هچ  ره  هک  دنشاب  یم  لباقتم  یلقیـص  هنیآ  ود  لثم  اهنآو  دشاب ،  یم  ود  ره  روزم  رئاز و  سفن  لامک  هرابرد  ثحب  مود  هدیاف 

زا ثحب  هدیاف  نیا  رد  یلو  دوب ،  روزم  هب  رئاز  زا  عاعش  ساکعنا  زا  ثحب  اهنت  لوا  هدیاف  رد  دنک .  یم  تیارس  يرگید  هب  تسا  هتسب  شقن 
نیا رد  اما  تسا  هدادرارق  ثحب  دروم  ار  رئاز  ياعد  عرـضت و  ماگنه  طقف  لوا  هدـیاف  ردو  تسا .  يرگید  هب  مادـک  ره  زا  عاعـش  ساـکعنا 

(1  ) یقرواـپ دـنک .  یم  تیارـس  يرگید  هب  تسه  مادـک  ره  رد  هک  یملع  عاعـش و  ره  هکلب  تـسین  تراـیز  ماـگنه  زا  ثـحب  مود  هدـیاف 
(، 1 «) ۀلباقتملا ایارملاک  ۀیسدقلا  رهاوجلا  ّنا   : » دیوگیم دوخ  ریسفت  رد  يواضیب  ص79 .  ج1 ،  ةرخآلا » روُماو  یتوملا  لاوحا  یف  ةرکذتلا  »

و ( 2) دشابن باجح  رصبم  رـصاب و  نیب  هک  تسنآ  هلباقم  يانعم  اریز  دنـشاب .  یم  لباقتم  ياه  هنیآ  لثم  ینامـسج  ریغ  درجم و  ياهرهوج 
نیب طابترا  عوقو  ترایز و  ماگنه  نیا  رباـنب  (. 3) دنوش یمن  يرگید  باجح  تادرجم  زا  مادـکچیه  تسین و  یباجح  چـیه  تادرجم  نیب 

مالسف نیمیلا  باحـصأ  نم  ناک  نإ  امأو   » هفیرـش هیآ  هب  يزار  رخف  سپـس  دومن .  دنهاوخ  هدافتـسا  رگیدکی  زا  ود  ره  روزم  رئاز و  سفن 
مالس يرگید  هب  مادک  ره  زا  دنتسه  نیمیلا  باحصا  زا  هک  يدارفا  تسا  نیا  دوصقمو  تسا ،  هتسج  دانتـسا  ( 4 «) نیمیلا باحصأ  نم  کل 
ًامالـس ًالیق  الا   » هفیرـش هیآ  لثم  دـنیوج  یم  هرهب  يرگید  زا  نانآ  زا  کـی  ره  هکیروطب  هداد  رارق  رگیدـکی  لـباقم  ار  ناـنآو  دـسر ،  یم 

هب کل »  » رد باطخ  زینو  تمایق ،  تقو  ای  تسا  ندرم  تقو  مالـس  نیا  ماگنه  هک  تسا  فـالتخا  هفیرـش  هیآ  نیا  ریـسفت  ردو  (. 5 «) ًامالس
ربمایپ هک  دوش  یم  هدافتسا  هیآ  زاو  تسا .  هدوب  نیمیلا  باحصا  زا  هک  یصخش  نامه  هب  ای  تسا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ 

 . ص134 ج2 ،  قارشا » خیش  تافنصم  هعومجم  ( » 2  . ) ص559 ج2 ،  لیزنتلا » راونأ  ( » 1  ) یقرواپ (. 1) تسا نیمیلا  باحصا  قوف  ام  مرکا 
ریسفت رد  هفیرش  هیآ  نیا  لیذ  يزار  رخف  هیآ 26 .  هعقاو :  هروس  ( 5  . ) هیآ 90و91 هعقاو :  هروس  ( 4  . ) ص140 ج2 ،  كردم ،  نامه  ( 3)

ایارملاک نوکت  ۀیسدقلا  ۀفیرشلا  حاوراللا  ّنا   : » دیوگ رجفلاو  هروس  ریسفت  رد  یلو  تسا ،  هتخادرپن  نآ  زا  ثحب  هب  لصفم  تروصب  دوخ 
ۀعشألا ساکعنا  نم  ۀلوقصملا  ایارملا  لباقت  دنع  ۀلصاحلا  ۀلاحلاب  ۀهیبش  ۀلاح  اهنیب  امیف  تلصح  ضعبلا  یلإ  اهضعب  مضنا  اذإف  ۀلوقصملا ، 

 ، تاداعـسلا کلت  لماکتل  ًاببـس  مامـضنالا  کلذ  نوکیف  ۀـلمجلابو  اهّلک ،  یف  رهظ  ام  اهنم  دـحاو  ّلـک  یف  رهظیف  ضعب ،  یلع  اهـضعب  نم 
باحـصأ نم  کـل  مالـسف  نیمیلا  باحـصأ  نم  ناـک  نإ  اـّمأو   ) یلاـعت هلوق  نم  دارملا  وـه  اذـهو  ۀـیناحورلا ،  تاجردـلا  کـلت  مظاـعتو 

یضعب یتقو  هک  يروطب  دنشاب ،  یم  یلقیص  ياه  هنیآ  لثم  یسدق  فیرـش  ياهحور  ینعی  (. 3 «) ۀیناحورلا ةداعسلا  وه  کلذو  ( 2 () نیمیلا
سپ دنک  یم  تیارس  يرگید  هب  مادک  ره  زا  عاعش  هک  دیآ ،  یم  دیدپ  لباقتم  ياه  هنیآ  هیبش  یتلاح  دوش  رگید  ضعب  هب  همیمـض  اهنآ  زا 

هدـش و اهتداعـس  نآ  لـماکت  ببـس  مامـضنا  نیا  هکنآ  هصـالخ  تسا .  هدـش  رهاـظ  يرگید  رد  هچنآ  همه  دوـش  یم  رهاـظ  مادـک  ره  رد 
باحـصأ نم  کل  مالـسف  نیمیلا  باحـصأ  نم  ناک  نإ  اّـمأو   ) هفیرـش هیآ  زا  دوصقم  نیمه  دور و  یم  ـالاب  مادـک  ره  یناـحور  تاـجرد 

یقرواپ تسا .  یناحور  تداعس  نامه  نیا  دشاب و  یم  داب » وت  رب  نیمیلا  باحصا  دورد  سپ  دشاب  نیمی  باحصا  زا  رگا  سپ  ( » 1 () نیمیلا
ص202 ج29 ،  ریبکلا » ریسفتلا   ;  » ص233 ج17 ، نآرقلا » ماکحال  عماجلا   ;  » ص29 ج11 ،  يزار » حوتفلا  وبا  ریسفت   » هب دوش  عوجر  ( 1)

 . ص179 ج31 ،  ریبکلا » ریسفتلا  ( » 3  . ) هیآ 90و91 هعقاو :  هروس  ( 2 . )

 ... لصح دق  ۀقرافملا  سفنلا  ّنا  ثلاثلا : 

 . دـشاب یم  هدام  نراقم  رئاز  سفنو  تسا ،  هدام  زا  قراـفم  تیم )  ) روزم سفن  هک :  تسا  نیا  هدرک  رکذ  يزار  رخف  هک  ياهدـیاف  نیموس 
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دـشاب یمن  ندب  ریبدت  هب  لوغـشم  رگید  هک  تهج  نیا  زا  قرافم  سفن  اما  دشابیم .  يرگید  زا  رتلماک  یتهج  زا  سفن  ود  نیا  زا  مادکرهو 
هدام ایند  نیا  رد  دنیامن .  یم  یلجت  نآ  ردو  دندنب ،  یم  شقن  سفن  نآ  رد  فراعم  درادن و  فراعم  مولع و  همه  يریگارف  زا  یعنام  چیه 

نراقم سفن  اماو  دنوش .  یم  یلجتم  نآ  رد  فراعم  اذل  هتـشادن و  یباجح  رگید  دوشیم  ادج  ندب  زا  سفن  هک  یتقو  اما  دـشاب  یم  باجح 
یتکرح ره  تسا و  تکرح  یعون  لماکت  اریز  دنک ،  ادـیپ  لماکت  دـناوت  یم  زونه  تسا  هدام  اب  هارمه  نوچ  رئاز ) صخـش  سفن   ) ندـب اب 

هوق و لماح  يانعم  هب  هدام  رگا  تمایق  ملاع  رد  اذـل  تسا و  هدام  تایـصوصخ  زا  نیا  دراد و  تکرح  لـماح  دادعتـسا و  هوق و  هب  جاـیتحا 
یلاثم ندب  یعون  هکنیا  تهج  هب  مهنآ  هدوب و  تاملسم  زا  یخزرب  لماکت  هچ  رگ  دوب ،  دهاوخن  زین  تکرح  دشاب  هتـشادن  دوجو  دادعتـسا 

دـنک و ادـیپ  لماکت  دـناوت  یم  تسا  هدام  اب  نراقم  رئاز  سفن  نوچ  لاح  رهب  تسا .  روصت  لباق  اجنآ  رد  دـشاب  هوق  لماح  هک  یخزرب  اـی 
ار یلماکت  نیا  هدوب و  هدام  زا  قرافم  روزم  سفن  اریز  دروآ ،  تسدـب  دـناوت  یمن  روزم  سفن  هک  دروآ  تسدـب  ار  یبسک  تالامک  کـی 
رد ًالبقو  هیآ 90و91 .  هعقاو :  هروس  ( 1  ) یقرواپ دشاب .  روصت  لباق  وا  يارب  يرگید  لماکت  دیاش  دـنچ  ره  درادـن  وا  دراد  رئاز  سفن  هک 

ِملاع هتـشاد و  ندب  هدام  اب  طابترا  یعون  گرم  زا  سپ  یتح  قرافم  سفن  نیا  ربانب  تسا ،  تایئزج  هب  ملاع  سفن  هک  دش  تباث  مود  لصف 
ود ره  سفن  ود  نیا  هدش و  ربخ  اب  رئاز  صخـش  نیا  ندمآ  زا  قرافم  سفن  نآ  دورب  ربق  نآ  کیدزن  رئاز  هک  یتقو  سپ  دـشاب .  یم  نآ  هب 
 ، دشاب یم  سفن  ود  نیا  ندش  عمج  طابترا و  هلیـسو  تسا  ربق  رد  هک  یتیم  ندـبو  دـننک ،  یم  ادـیپ  طابترا  ربق  لخاد  یکاخ  ءازجا  نیا  اب 

 . دنک یم  تیارس  يرگید  هب  مادک  ره  تالامک  سپ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	فلسفه زيارت
	مشخصات كتاب
	سخن ناشر
	پيشگفتار
	الفَصْلُ الأوَّلُ
	الفصل الثاني
	الفَصْلُ الثالِثُ
	الفَصْلُ الرابِعُ
	فصل اول
	فصل دوّم
	فصل سوّم
	فصل چهارم
	فايدههاي زيارت قبور
	شرح و تعليقات رازي
	تأليفات رازي
	رساله زيارة القبور وصحت نسبت آن به فخر رازي
	اعتبار نسخه
	هدف از تأليف اين رساله
	اهميت اين رساله
	زيارت قبور از نظر آيات و روايات
	حكم فقهي زيارت قبور
	زيارت قبور در آثار فيلسوفان

	تعليقات بررساله «زيارت قبور»
	الفصل الأوّل : في ...
	الثاني قد يعلم نفسه
	الثالث : القوة العاقلة
	الرابع : الأفكار والأنظار توجب ...
	الخامس : النفس تُدرك ...
	السادس : كل جسم إذا ..
	السابع : الإنسان يضيف جميع ...
	الثامن : لوكان محلّ الحياة والعلم و...
	التاسع : كلّ ما هو سبب للكمال ...
	العاشر : الله تعالي فرد ...

	تعليقات فصل دوّم
	تعليقات فصل سوم
	في بقاء النفس مع هلاك البدن .
	وهذا متأكّد بنصوص القرآن .

	تعليقات فصل چهارم
	الفصل الرابع : في فوايد لزيارة القبور .
	الأوّل : أنّ الإنسان إذا شاهد القبر ...
	الثاني : أنّ الإنسان يري من كان ...
	الثالث : أنّ الإنسان قد يعرف ...
	الثالث : انّ النفس المفارقة قد حصل ...





